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(2005) األولى العربية الطبعة

أن التدريب على ألغراض الكتاب هذا منفردة من دروس يسمح بنسخ الكتاب. هذا بإعادة بيع ال يسمح
مجانًا. المنسوخة الدروس توزع

األوسط) الشرق في المقدس الكتاب (دار المشتركة العربية الترجمة من مأخوذة الكتابية الشواهد جميع
ذلك. غير إلى ُأشير إذا إال

مقطش أسامة وتنسيق: تصميم
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مقدمة
اهللا ملكوت في مهم أنت

إلى كثيرين أشخاصًا يجلب لكي يستخدمك أن يريد حياتك. في عظيمة تعمل أعماًال اهللا أن يريدك
كنائس غرس في يستخدمك أن اهللا أعطاك إياها. يستطيع ينّمي الخدمة التي أن يريد وهو بالمسيح. اإليمان
لديه فهو بلدك، حدود خارج حتى لكثيرين وفي نشر محبته لمجده، وشعبك بلدك في التأثير وفي جديدة،

خطط عظيمة لك!

للحياة" إلى "كلمات يهدف كتاب الروحي. النمو بحياة تلتزم أن األمر هذا فيتطلب جهتك، من أّما
بالمسيح مؤمنين أشخاص من مقدَّم الكتاب لإلنجيل. هذا وكخادم مع الرب في مسيرتك النمو في مساعدتك
يسوع إلنجيل كخدام ودعوتنا األخالقية، وطبيعتنا رسالتنا، الدروس هذه وتتناول ويؤمنون بك. يحّبونك

المسيح.

في للمشاركة كثيرة أمم إلى وأنا، أدفانس جلوبال في والعاملين (Dale Witt) ديل ويت نسافر نحن:
المؤتمرات هذه وفي أدفانس. جلوبال مؤسسة عليه تشرف الذي األمامية" الخطوط رعاة  "مؤتمرات
في قلوب رؤيا نزرع أن ورغبتنا هي مثلك. أشخاصًا العالم، في خدام المسيح أفضل من نقابل بعضًا
الرؤيا بعث في المؤتمرات هذه اهللا يستخدم المناسبة في أيديهم. األدوات الكنائس، وأن نضع وقادة الرعاة
في الحياة لبعث هم يستخدمونها كأداة الكتاب الرب هذا يستخدم أن نصّلي ونحن الرعاة. آالف في قلوب

كثيرين.

للحياة:" "كلمات من فائدة ممكنة أكبر على تحصل االقتراحات لكي بعض يلي ما في

الحقائق ممارسة في يساعدك وأن الحق يعلن لك أن الروح القدس من اطلب له. قراءتك أثناء صلِّ •
تتعلمها. التي

كتابك في  الكتابية الفقرات استخراج أمامك. مفتوح المقدس الكتاب بينما الكتاب هذا ادرس  •
اهللا. كلمة في القوية هذه الحقائق على اطالعًا أكثر تصبح أن في سيساعدك المقدس، فهذا

في يساعدك أن لمدة أسبوع يوم كل نفسه الدرس قراءة شأن فمن أسبوع. واحدًا كل درسًا ادرس •
وروحك. عقلك في الرئيسية واألفكار تثبيت الحق الرئيسي

هي كخادم أدواتك أقوى إحدى أن وتذّكر درس. كل نهاية في الموجودة الكتابية اآليات احفظ •
الرئيسي الحق قلبك. تأمل تصونها في اهللا التي كلمة القدس الروح وسيستخدم اهللا. بكلمة معرفتك
هذه بزرع يبنيك بأن القدس اسمح للروح حياتك. تغّير الحقائق أن لهذه يمكن إذ درس. كل في

وروحك. قلبك أعماق في الحياة تبعث التي المفاهيم
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فرصة يوفِّر لك درس كل في نهاية المتعلق "باالستجابة" فالقسم تتعلمه. ما لممارسة خطة ضع •
ما وفق ستسلك أنك ر للحياة. قرِّ مغّيرة عملية وخطوات وأعمال إلى سلوك الُمحيي الحق تحويل

تتعّلمه.

حيثما  الكتاب معك هذا احمل آخرين. مع بشارة اإلنجيل مشاركة في 1 األسبوع درس ُيستخدم قد •
وتقود الناس  للمسيح يمكنك أن تشهد بل 1 كأداة للكرازة. األسبوع تستخدم درس يمكنك أن ذهبت.

للتجاوب. فرصة وإعطائهم معهم 1 األسبوع قراءتك درس اإليمان بمجرد إلى

يتمجد أبي، أن يسوع: "بهذا قال له. خدمتك وفي يسوع مع مسيرتك في وأنت تنمو اهللا يباركك ليت
"كلمات للحياة" الكتاب هذا اهللا يستخدم أن أصّلي .(8 :15 (يوحنا تالميذي" فتكونوا كثيرًا، تحملوا ثمرًا

كثيرًا. ثمرًا تصنع أن في

شبلي ديفيد
أدفانس جلوبال مؤسسة رئيس
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هبا ننادي البشارة اليت
نجد طريق أن هو الحياة في وإثارة أهمية األكثر االكتشاف أن شك ال
إلى تهدينا مهمة الفتات  وهناك الحقيقي. وطننا حيث اهللا، إلى العودة

الوصول إليه.

حنوك  اهللا قلب املحبة:

بمحبة إليك العامر قلبه ويمتّد وقّدوس. كامل وهو األشياء، كل خالق هو اهللا
يعطيك من خطاياك، وأن يطّهرك أن إلى يتوق أن يضّمك، لها. يريد حد ال
معه بيتًا لك أن من تتأكد أن ويريدك لحياتك. وقصدًا والقلب، الفكر في سالمًا

السماء. في

المقدس:  الكتاب يقول

بل به، يؤمن من كل يهلك فال ابنه األوحد، وهب حتى العامل اهلل أحب هكذا
.(16 :3 احلياة األبدية (يوحنا له تكون

هلم لتكون أنا فجئت أّما ويهدم. ويقتل ليسرق (إبليس) إّال السارق جييء ال
.(10 :10 احلياة (يوحنا ملء بل احلياة،

خلطايانا كّفارة ابنه وأرسل أحّبنا الذي هو بل اهلل، أحببنا حنن ما احملبة: 10). تلك هي (1 يوحنا 4:

اهللا إىل حاجتك والشركة: الغفران

اهللا أن يغفر لهم مكان هي كل في أكثر حاجة ماّسة للناس إن
المجنون السعي يكون ما وغالبًا معه. الشركة إلى خطاياهم ويردُّهم
أننا من فبالرغم اهللا. عن واٍع غير بحثًا والممتلكات اللذة وراء
ه
ِ
وُملك سيادته على تمردنا أن اهللا، إّال نتمتع بحضور لكي ُخلقنا

خطيئة. وقد كل جذر هو والتمرد معه. شركتنا قطع أّدى إلى
الوصول إلى في الذاتية جهودنا أّما كثيرة. مآٍس نتجت عنه

كافية. غير أنها ثبت إذ بالفشل، جميعها باءت فقد اهللا،

6

للحياة كلمات

اهللا أحب هكذا

وهب حىت العامل

فال األوحد، ابنه

يؤمن من كل يهلك

تكون له به، بل

األبدية. احلياة

16 :3 يوحنا

1 األسبوع
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المقّدس: الكتاب يقول
عليه الرب فألقى كل واحد إىل طريقه، مال ضللنا. كالغنم كّلنا

(6 :53 (إشعياء مجيعًا إمثنا

يسمع فال وجهه حجبت  وخطاياكم إهلكم، عن فصلتكم آثامكم
(2 :59 (إشعياء

.(23 :3 (رومة اهلل جمَد وُحِرموا َخِطئوا، البشر) (أي مجيع كلهم فهم

املسيح األبدية يف احلياة فهي اهلل وأّما هبة املوت، هي اخلطيئة أجرة ألن
(23 :6 (رومة ربنا يسوع

لك اهللا عطية يسوع املسيح:

األزلي االبن وباعتباره في جسد بشري. هو اهللا يسوع المسيح الرب
الذبيحة وموته هو كل خطيئة. حياة كاملة خالية من عاش األبدي هللا، فقد
من موته على ثالثة أيام وبعد كل خطاياك. أجل من يقّدمها أن قِبل اهللا التي
الخطيئة على نهائيًا وحاسمًا نصرًا محرزًا القبر من  بجسده قام الصليب،
الخطيئة، لمشكلة اهللا الذي قّدمه الوحيد  وباعتباره الحل  والجحيم. والموت
الموصل الطريق تختبر أن ويمكنك اآلن. جديدة وحياة لك غفرانًا يقّدم فإنه

اآلن. عائلته في عضوًا أن تصبح اهللا، ويمكنك عند السماوي إلى بيتك

يسوع: قال

.(6 :14 (يوحنا بي إّال اآلب إىل أحد جييء واحلياة، ال الطريق واحلق أنا هو

المقدس: الكتاب يقول كما

(1 تيموثاوس  يسوع اإلنسان املسيح واحد هو والناس اهلل بني والوسيط واحد، اهلل ألن
.(5 :2

امليالد الثاني خيّلصنا بغسل أن شاء برمحته ألنه بل صاحل عملناه، ألي عمل خّلصنا، ال
.(5 :3 (تيطس القدس بالروح جديدة حلياة

أجل األشرار من وهو البار مات اخلطايا. أجل من واحدة مرة مات نفسه فاملسيح
.(18 (1 بطرس 3: الروح يف أحياه ولكن اهلل اجلسد، يف مات اهلل. ليقّربكم إىل

واحد، اهللا ألن

بني والوسيط

واحد والناس اهللا

يسوع املسيح هو

اإلنسان.

5 1 تيموثاوس 2:



GLOBAL ADVANCE RESOURCESwww.2tim2.org 8

للحياة كلمات

املسيح حنو التوبة واإلميان: التزامك

طريقك عن تتحول أي أن تتوب، أوًال هذا يعني المسيح؟ نحو من التزام لك يكون أن يعنيه الذي ما
جهودك كل وعن خطاياك كل عن تتحّول أن عليك ينبغي المسيح، إلى تأتي فعندما الحياة. في القديمة
كامل بشكل تتكل أيضًا أن االلتزام هذا ويعني بواسطتها. الخالص على تحصل أن تحاول التي البشرية
يسوع الرب أن فبما خطاياك. مغفرة أجل من الكافي الوحيد الثمن باعتباره أجلك من المسيح موت على
بااللتزام القرار الوقت المالئم الّتخاذ اآلن هو  إليه. انتقلت قد حياتك ُملكية فإن المسيح اشتراك بدمه،

المسيح. نحو الكامل

المقدس: الكتاب يقول

.(12 :1 (يوحنا أبناء اهلل يصريوا أن بامسه، فأعطاهم سلطانًا املؤمنون قبلوه، الذين أّما
يقود بالقلب فاإلميان األموات، نلت اخلالص. بني من اهلل أقامه بقلبك أن وآمنت يسوع رب، أن بلسانك فإذا شهدَت

.(13 ،10-9 :10 (رومة الرب خيلص باسم يدعو من كل اخلالص... إىل تقود باللسان والشهادة الِبر، إىل

قلبك: صالة لتكن هذه

دمك على وأتكل خطاياي، عن أتوب أنا ختّلصين. لكي الصليب على موتك من أجل شكرًا يسوع، يا رب
اآلن أقبلك أنا األموات. بني من أقامك اهلل وبأن اهلل، ابن أنا أومن بأنك خطاياي. كل كامل عن كثمن املسفوك
خطاياي، صالتي، وغفرت مسعت ألنك أشكرك رب. يا لك أّي حتفُّظ دون حياتي وأكّرس يل، شخصيًا خمّلصًا

آمني. وعدَت. كما حياتي ودخلَت
بأن المسيح وعد فقد اهللا!  عائلة في بك فمرحبًا وإيمان، بإخالص الصالة هذه صّليت إن
الكتاب يقول حياتك. على وسيدًا ربا  يكون وأن وإيمان، توبة في تدعوه  عندما حياتك يدخل
هذه وأن األبدية، الحياة أعطانا اهللا أن هي  لالبن) اآلب شهادة  (أي الشهادة "وهذه المقدس:
الحياة" له تكون فال اهللا، ابن له ال يكون من الحياة. فله االبن له من يكون ابنه. في الحياة هي

.(12-11 (1 يوحنا 5:
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مالحظات

حنوك احملبة: قلب اهلل

اهلل إىل حاجتك والشركة: الغفران

لك اهلل عطية يسوع املسيح:

املسيح حنو التوبة واإلميان: التزامك

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

أن  سلطانًا فأعطاهم بامسه،  املؤمنون قبلوه، الذين "أّما
.(12 :1 (يوحنا اهلل" أبناء يصريوا

أساسية: حقيقة

أمام  الباب فتح الصليب،  على يسوع  مات عندما  
الخطيئة، عن يتوب إنسان لكل األبدية والحياة الخالص

ومخلِّصًا. باإليمان ربا ويقبله

استجابتك:

للمسيح؟ حياتك بتقديم شخصيًا قرارًا اتخذت هل •

شخصًا تحّدث هذا األسبوع لكي في ستفعله الذي ما •
معك؟ حدث بما آخر

هذه توصل لكي حياتك  اهللا يستخدم أن يمكن كيف •
من الناس؟ ممكن عدد أكبر البشارة إلى

األمريكية: الُنبذ جمعية في متوفرة الرسالة هذه
American Tract Society, P. O. Box 462008, 
Garland, Texas 75046 USA.

التالي: الموقع على أيضًا موجودة وهي
www.gospelcom.net/ats

للحياة كلمات
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اهلل من أبناء تعرف أنك كيف
10-9 :10 رومة 12؛ .:1 يوحنا اقرأ:

من اهللا الخالص باهللا بالتوبة عن خطايانا وقبول عطية عالقة في ندخل نحن
على الصليب المسيح ذبيحة باإليمان نقبل ونحن يسوع المسيح. ابنه خالل من
الجديدة هذه الحالة المقدس الكتاب يصف خطايانا. عن الثمن الكامل باعتبارها

.(17 2 كورنثوس 5: (اقرأ المسيح" "في أحد يكون بأن

غير اهللا سيدين الذي فيه الرهيب اليوم من نحن مخلَّصون بالمسيح فباإليمان
1 تسالونيكي  9-10؛ :10 رومة (اقرأ إيمانهم وعدم خطاياهم على المؤمنين

.(9-8 2 تسالونيكي 1: 9؛ :5

إلى ننتمي اآلن ونحن والخطيئة. إبليس سيطرة من المسيح بدم لقد افُتدينا
.(19-18 1 بطرس 1: (اقرأ عّنا الثمن دفع الذي يسوع

هذا ويعني نتجّدد. لنا، وربًا المسيح مخلِّصًا يسوع الرب نقبل وعندما
.(3 :18 فينا (اقرأ متى وقّوته أننا نتغير بحياته

ومن غفرت، قد خطاياك أن من تمامًا متأكدًا تعيش أن يمكنك واآلن
يحيوا أن أيضًا لرعّية كنيستك جدًا مهم ألمر إنه اهللا. عائلة في أنك عضو
خالصهم. حول شكوك مع كثيرون أشخاص يتصارع إذ اليقين، هذا في
الذين أن تساعد األشخاص بها يمكن التي بعض الطرق  ما يلي في

اهللا. إلى انتمائهم بيقين يتمتعوا أن في تخدمهم

يسوع قبلت خطيئتك، وأنك عن كامل تبت بشكل أنك من تأكد
تأكد أخرى، على حياتك. بعبارة ربا وجعلته لك مخلِّصًا المسيح
يتحول أن ينبغي أنه هذا ويعني بالفعل. تجّدد قد الشخص أن من
على للحصول محاولة أية عن يتخّلى أن ينبغي خطاياه. عن
كامل بشكل يّتكل بل الصالحة، أعماله طريق عن الخالص
الثمن باعتبارها الصليب على  يسوع الرب ذبيحة على

خطاياه. اهللا عن يقبله الوحيد الذي

احلياة رجاء على

وعد اليت األبدية

بها منذ اهللا الصادق

األزل.

2 :1 تيطس
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المسيح الرب يسوع أن حقيقة في الخالص يتمّثل تأكيد
أي حياة ويدخل بأن يأتي يسوع وعد الرب فقد داخلك. يسكن

1 يوحنا  37؛ :6 يوحنا 20؛ :3 إنسان مستعد لقبوله (اقرأ رؤيا
(12-11 :5

إنجاز اهللا وحده. هو إنما أنت، إنجازك ليس الخالص أن َأدِرك
شيء فعله هو بل تفعله، الذي يخلِّص. الخالص ليس شيئًا هو فاهللا

الترنيمة: تقول فكما أجلك. من اهللا

في سماك مكان لّي كان وال أشوفك كنت النعمة ما لوال
دمـاك بسفك فـديتـني ياللـي بعـمري ربي مـديونلك أنـا

تمتلك  أنت بالمسيح، إيمانك  على فبناًء  لك. اهللا  وعود على اتكل
.(2 :1 (تيطس األزل" منذ بها الصادق  اهللا وعد التي األبدية "الحياة
لك يسوع الرب قطعها أن سبق الرائعة التي الخالص وعود أيضًا (اقرأ
اهللا في ثقتك ضع .(29-28 :10 يوحنا 9؛ :10 يوحنا 24؛ :5 يوحنا في

لألبد. الثابتة يكذب وفي كلمته أن يقدر ال الذي

كيفية على خالصك يعتمد رجاء أن يمكن ال مشاعرك. تعتمد على ال
مؤسسًا األبدية الحياة في رجاؤك يكون أن ينبغي لكن لحظة. أية إحساسك في
يسوع الرب أن وهي أال محّددة، تاريخية حقيقة على بشكل كامل وصريح
في جديدة خليقة وباعتبارك الموت. من وقام أجلك من مات اهللا، المسيح، ابن
ولن ضّدك، ُتحسب فلن خطاياك قد ُغفرت فعًال. جديد إنسان فأنت المسيح،
يحيا القدس الروح ألن يوميًا تتغّير وأنت .(13 :2 كولوسي (اقرأ عليها تدان

.(22 :3 رومة (اقرأ المسيح طبيعة ولديك اآلن، فيك

أنك  األبدية الحياة وتعني الحياة. ملء بل أبدية، حياة المسيح في لديك
حياة داخلك يعني أيضًا أن في األبدية الحياة لكن نوال الرب. مع األبد إلى تحيا
أن إلى الُمغّير عمله في محبته ختم ُملكيته، وهو يواصل اهللا عليك وضع اهللا! فقد

.(6 :1 فيلبي (اقرأ حياتك في عمله يكتمل

الذي واثق بأن فأنا

عمًال فيكم بدأ

سيسري صاحلًا

يوم إىل يف إمتامه

يسوع املسيح

 6 فيليب 1:
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

القديم  زال جديدة: خليقة فهو املسيح، يف أحد كان إذا
.(17 (2 كورنثوس 5: اجلديد هو وها

أساسية: حقيقة

المسيح  ونؤمن في عمل نتوب عن خطايانا، عندما  
ويرّحب خطايانا لنا اهللا الصليب، يغفر على الكامل
ثانيًة ونولد  جديدًا، خلقًا  ُنخلق  عائلته. إلى  بنا

بالفعل.

استجابتك:

مخلَّص؟ بأنك شخصي يقين لديك هل •

خالصك؟ رجاء تضع أساس أي على •

الحقائق لتعليم هذه تستخدمه أن درسًا يمكنك حّضر •
آلخرين.
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األوىل اخلطوات
15-14 2 كورنثوس 5: اقرأ:

المسيح يدعو "عندما :(Deitrich Bonhoeffer) بونهوفر ديترتش كتب
المسيح "مع بولس: الرسول وقال ويموت." يأتي أن إلى يدعوه فإنه إنسانًا،
الجسد، في اآلن أحيا كنُت فّي. وإذا يحيا بل المسيح بعد، أحيا أنا فما بُت،

ِ
ُصل

(غالطية أجلي" من بنفسه وضّحى الذي أحّبني اهللا اإليمان بابن في هي فحياتي
.(20 :2

تسليمًا حياتك له وتسّلم المسيح تتبع أن المسيحية: التلمذة جوهر هو هذا
واضحة خطوات أولى هناك المسيح – اّتباع مغامرة المغامرة – وفي هذه كليا.

مؤمن: كل يخطوها أن ينبغي

الرئيسية  القرارات تكون ما غالبًا علنًا.  بالمسيح بإيمانك اعترف .1
الّتباعه، يدعو أحدًا يسوع الرب كان وكّلما علنية. اإلنسان قرارات حياة في
للعالم تصّرح فإنك ليسوع، هو والءك أن تعلن فعندما علنًا. دائمًا يدعوه كان
االعتراف شأن هذا ومن حياتك. ربا على به باالعتراف ال تستحي أنك
رومة 32؛ :10 متى (اقرأ له بتكريسك ك التمسُّ في أن يساعدك العلني

(10-9 :10

هي  الماء  في معموديتك  إن  الماء.  معمودية في المسيح أطع .2
حياتك عن مّت أنك المعمودية في تعلن فأنت بإيمانك. علني تصريح
إن المسيح. في الجديدة الحياة في  تسير لكي قمت وأنك القديمة،
عائلتك تحّدث لكي الباب  تفتح رائعة  أيضًا فرصة هي معموديتك

.(4 :6 رومة عن إيمانك بيسوع المسيح (اقرأ وأصدقائك

الروح  عليك.  ويسود يمألك أن القدس الروح من اطلب .3
إلى أتباعه. يرسله بأن يسوع الرب وعد الذي هو المعّزي القدس
نسلك لكي القوة إّيانا معطيًا بالمسيح، كمؤمنين فينا يسكن وهو
ومواهبه الروح ثمر  أّما اهللا. ترضي بطريقة  ونتكّلم ونفّكر 
في أكبر بتفصيل هذا وسندرس لك. متوفرة فجميعها وقّوته

.(18 :5 (اقرأ أفسس القسم الرابع

للحياة 3كلمات األسبوع

اعرتف يب من

الناس، أمام

أعرتف به أمام

يف الذي أيب

السماوات

 32 :10 مىت



GLOBAL ADVANCE RESOURCESwww.2tim2.org 14

للحياة كلمات

اهللا  بقوة روح مقّدسة حياة نحيا نستطيع أن في حياتك. تعرفها أية خطيئة بعيدًا عن ال متحو ُتْب .4
أن فورًا علينا ينبغي فإنه له، إهانة فيه سلوك أو نظرة أو كالم أن أي كشف لنا اهللا الساكن فينا. وكّلما
ونزداد قوية، معه شركتنا تصير نوره، في نسلك وعندما كاملة. توبة نتوب وأن هذه بخطيئتنا نعترف

.(9-7 1 يوحنا 1: (اقرأ منه قربًا

لنمّوك جدا حيوي أمر اآلخرين المؤمنين مع الشركة المسيح. حول متمركزة محّلّية بكنيسة اّتحد .5
التحاقك فإن لذلك اآلخرين. نقّوي بدورنا أيضًا ونحن معًا، والعبادة بالشركة نتقّوى فنحن المسيح. في
امتياز لك سيوّفر أنشطتها، في واالشتراك  اجتماعاتها، حضور في وانتظامك المسيح، تمّجد بكنيسة 

.(25-24 :10 عبرانيين (اقرأ ولشعبه للمسيح والعطاء الخدمة

على  من التركيز فبدًال اآلخرين. نخدم أن ليسوع كأتباع علينا ينبغي تخدم الناس. بأن اخدم المسيح .6
هللا نفسك تعطي نخدمهم باسمه. فعندما أن يمكننا الذين الناس وعلى الرب الخاّصة، لنرّكز على احتياجاتنا

.(45-44 :10 مرقس يسوع المسيح (اقرأ ستمّجد في المحبة والخدمة، ولآلخرين

اهللا:  كلمة وتدرس وتتأمل تقرأ أن يمر دون يوما تدع ال المقّدس. خالل الكتاب من هللا قلبك افتح .7
صفحاته على إليك من إليك. وسيتكلم اهللا من اهللا موجهة حب رسالة هو المقّدس فالكتاب المقدس. الكتاب
ما االهتراء، آخذ في شيء كل أن حولك! أال ترى انظر محبته. لك عن ما ومعبرا ومقو ومحذرا مرشدًا

.(105 :119 مزمور 8؛ :40 إشعياء (اقرأ إلى األبد باقية نعم إنها اهللا؟ كلمة عدا

األرض.  به على يتمتع أن لإلنسان يمكن امتياز هي أعظم الشركة مع اهللا في حياتك. الصالة عادة نمِّ .8
الصالة. خالل مكان من أي وفي وقت أي في اهللا إلى مباشرة لدينا إمكانية للوصول يسوع، دم فبفضل
أنت وبينما .13-9 :6 متى في يسوع الرب عّلمه الذي الصالة نموذج باستخدام اليوم تبدأ ويمكنك أن
مرقس (اقرأ الصالة! خالل من العالم تغيير تشارك في تستطيع أن الصالة. يستجيب بأن اهللا تصّلي، آمن

.(23-19 :10 عبرانيين 24؛ :11

حول  الناس ماليين فهناك المسيح! يسوع تمّثل أن عظيم من شرف يا له بيسوع. اآلخرين عرِّف .9
فكن إليه. يقودهم أن مستعد هو من لو أن هناك المسيح مستعّدون أن يقبلوا وهم لمعرفة اهللا. جوعى العالم
ربح عظيم في فرح هناك به. وإيمانك محبتك للمسيح اآلخرين إلى تنقل لكي المتاحة للفرص اليوم حساسا

.(8 :1 أعمال للمسيح (اقرأ إنسان

(اقرأ  بحضوره الوعد لقد أعطانا اهللا قاله. بما باإليمان واثقين نحيا عندما اهللا ُيسر اهللا. ثق بوعود .10
(اقرأ احتياجاتنا بسّد الوعد وأعطانا .(29-28 :8 رومة (اقرأ بقصده الوعد وأعطانا .(5 :13 عبرانيين
لك اهللا بوعود ق

ِ
وث إيمان، رجل كن .(13 1 كورنثوس 10: (اقرأ بقّوته الوعد وأعطانا .(19 :4 فيلبي

.(7 2 كورنثوس 5: (اقرأ
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

له  املسيح. يسوع وخمّلصنا ربنا معرفة ويف النعمة يف امنوا
.(18 (2 بطرس 3: األبد. آمني اآلن وإىل اجملد

رئيسية: حقيقة

أن  تعني وهي  العمر. طوال تدوم مغامرة التلمذة   
الروح وسيادة المسيح، يسوع ربوبية تحت تحيا
الرب ليتبعوا اآلخرين في مؤثرا تكون وهكذا القدس،

يسوع.

استجابتك:

في العشر األساسية الخطوات هذه اتخذت هل •
المسيح؟ مع مسيرتك

األشخاص؟ من صغيرة مجموعة بتدريب تقوم هل •
لك؟ بالنسبة "تيموثاوس" هو من

آخرين. مع الحقائق هذه لمشاركة عمل خطة ضع •

الكتاب في الموضوع هذا عن المزيد تجد مالحظة: •
بعد "اآلن...  عنوان تحت شبلي ديفيد ألفه الذي
.(Now that you are His) للمسيح" صرَت أن

التفاصيل على الموقع:

 www.globaladvance.org
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النعمة املذهلة
17-14 :1 يوحنا اقرأ:

قيامة وهما األخرى، العالم عن كل ديانات المسيحية تمّيزان حقيقتان هناك
يجعل أن اإلنسان يحاول األخرى الديانات معظم في اهللا. ونعمة يسوع المسيح
باإليمان. لنا ِبّره اهللا المسيحية فيمنح في أّما ما، لدى إله أو اهللا لدى نفسه مقبوًال
رومة (اقرأ لنا والمحسوب الممنوح الِبّر المقدس الكتاب يدعوه ما هو  وهذا

.(25-19 :4

افعل والنواهي: األوامر من بسلسلة اإلنسان اخترعها الديانات التي تبدأ
تمَّ ُيعمل قد أن يلزم ما كل إن بالقول تبدأ المسيحية أّما ذاك. هذا وال تفعل
.(30 :19 شيء!" (يوحنا كل "تّم يسوع قائًال: صرخ فعلى الصليب بالفعل!
اهللا هي فنعمة الرحمة. من أبعد خطوة النعمة خالصك كامًال. ثمن ع

ِ
ُدف لقد

التي الحياة نحيا أن من نعمته في اهللا ويمّكننا نستحقه. ال الذي اهللا لطف
من عطية إيماننا نفسه هو إن بل نعمة اهللا باإليمان. نقبل ونحن ترضيه.

لنا. اهللا

تشمل المقدس. وهي  الكتاب في مذكورة للنعمة أعمال وهناك عدة 
يلي: ما

(Charles Spurgeon) سبيرجن تشارلز كان المخلِّصة. النعمة .1
شيء!" ال مجموعه بما خالصه في اإلنسان "يسهم قال: عندما محقًا
محبته العظيمة بفضل اهللا، أن بنعمته. ويعني هذا يخلِّصنا الذي فاهللا هو
فضله تستحق وأنت ال المسيح، حتى ثقتك في يخّلصك إذ تضع لك،
المسيح يسوع للرب المكتمل العمل على نتكل وحين لطفه. أو
بّره اهللا يمنحنا خطايانا، بموجبه ثمن دفع والذي على الصليب،

.(5 :3 تيطس 8-9؛ :2 أفسس (اقرأ باإليمان

نعمته.  بفضل مضمونة باهللا عالقتنا الضامنة. النعمة  .2
خطاياك: عن ُدفع الذي الثمن إلى بعد يضاف أن يمكن فماذا
يقين لديك يكون أن ينبغي المسفوك؟ المسيح يسوع دم

للحياة كلمات 4 األسبوع

ألي ال خلَّصنا،

صاحل عمل

ألنه عملناه، بل

برمحته أن شاء

بغسل خيّلصنا

الثاين امليالد

جديدة حلياة

بالروح القدس.

5 :3 تيطس
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ويحفظ أمانته يحمي أن على تمامًا قادر يسوع من أن بولس
بدم كامًال خطايانا ثمن ُدفع فقد .(12 2 تيموثاوس 1: (اقرأ

.(2-1 :5 رومة (اقرأ من أجلنا ُسفك الذي يسوع

تأثير الحظ .(14-11 :2 تيطس (اقرأ  الُمقدِّسة. النعمة .3
لإلثم "ال" نقول  أن  (1) النعمة هذه تعّلمنا  حياتنا.  في  اهللا نعمة

وأن للتقوى، (3) نقول "نعم"  أن  (2) العالم، هذا في والشهوات
يسوع. رجاء عودة بتوُقع على نحيا

.(2-1 :3 أفسس 9؛ :8 كورنثوس   2 (اقرأ الخادمة. النعمة .4
المسيح. يسوع باسم اآلخرين نخدم أن اهللا من نعمة تمّكننا

له. وهو يكيل علينا كأبناء اهللا حين يباركنا ُيسرُّ المفاجئة. النعمة .5
ويعطينا متوقعة، غير ببركات ويفاجئنا بل األخرى، فوق النِّعم واحدة

.(16 :1 يوحنا (اقرأ نمّجده لكي موقف كل في القوة

تمر  وهي الكنيسة   4 الرسل أعمال  في  نرى ية. الُمقوِّ النعمة .6
الحصول أجل اهللا من إلى الصالة هي استجابتها كانت مرة. ألول باالضطهاد
اهللا فاستجاب  حي.  يسوع  أن تبرهن  مثيرة  إظهارات  أجل  ومن  قوة على 

.(33 :4 أعمال (اقرأ فأتى بقدرة عظيمة ونعمة وافرة الكنيسة، صالة

انتصار  إلى ضعفه حّول لكّنه ضعفه، نقاط بولس الكافية. فهم النعمة  .7
أنه استعاض أي يسوع! كانه ما بكّل هو يُكْنُه لم ما كل عن للمسيح، فاستعاض
وقّوتها غناها  بكل المسيح  بحياة  وضعفها ونقصها  فقرها  بكل حياته  عن

2 كورنثوس  (اقرأ لك كافية فإن نعمة اهللا كان وضعك صعبًا، فمهما  وكمالها!

.(10-9 :12

ومحبة المسيح يسوع ربنا نعمة "لتكن اليوم: اهللا كلمة اإلعالن من هذا اقبل
في 14 :13"  13 :13 كورنثوس   2) جميعًا معكم القدس الروح وشركة  اهللا

ُأخرى"). ترجمات

ربنا نعمة لتكن

املسيح يسوع

وشركة اهللا وحمبة

القدس الروح

مجيعًا. معكم

13 2 كورنثوس 13:
ُأخرى ترمجات يف 14 :13
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

هو  بل هذا منكم، فما باإلميان. اخلالص اهلل نلتم فبنعمة  
ألحد أن حيق حتى لألعمال فيه فضل من اهلل، وال هبة
لألعمال يسوع املسيح يف ُخلِْقنا اهلل، خليقة حنن يفاخر.
(أفسس لنسلك فيها" قبل من لنا اهلل أعّدها اليت الصاحلة

.(10-8 :2

أساسية: حقيقة

قوة  وهي نستحقها، ال التي اهللا عطية هي النعمة
ما يرضي اهللا. نعمل أن من تمّكننا يسوع فينا التي

استجابتك:

أنك أم  للخالص، الخاّصة أعمالك على تتكل هل •
أجلك من المسيح التام عمل كامل على بشكل تتكل

الصليب؟ على

بالضعف فيها تشعر حياتك في ناحية هناك هل •
كورنثوس   2 أخرى مرة  اقرأ الكفاية؟   وبعدم 

اهللا.  نعمة من واغترف 10-9 :12

الحقائق هذه وعّلم  اهللا، نعمة حول  رسالة حّضر  •
آلخرين.
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إميانية تصرحيات مخسة
19-4 :1 إرميا اقرأ:

بالخدمة. القيام على القدرة يعطيه  فإنه إلى خدمته، إنسانًا اهللا يدعو عندما
لم إرميا، اهللا دعا عندما إرميا. شعر كما للمهمة مؤّهل غير بأنك تشعر ربما
اهللا أمر ثم الدعوة. تحقيق على قال إنه ليس قادرًا ألنه وّبخه أعذارًا، بل منه يقبل

عمله. إلى اهللا دعاه ما يعمل أن يستطيع ال إنه ال يقول أبدًا بأن إرميا

جيلك. إلى اهللا رسالة حمل إلى إرميا، شأن ذلك في شأنك مدعو، أنت
خمسة الخدمة إلى إرميا دعوة  من وتبرز  المهمة.  بهذه  للقيام سيعّدك وهو
العمل على اهللا بقدرة مشحون بالثقة تصريح منها وكل إيمانية، تصريحات
تقول: أن يمكنك واآلن قدرته! سيريك نفسك هللا، أَتحَت فإذا خاللك. ومن فيك
أعلن بجسارة .(13 :4 (فيلبي يقّويني" بالذي شيء كل تحمُّل على قادر "أنا
في تصّدقها أن إلى مرتفع ُقلها بصوت التالية.  التصريحات من واحد كل

جيلك. في باإليمان لتؤّثر انطلق ثم أعماقك.

كسفير.  سأتصّرف ولهذا اهللا. لملكوت مهم أنا األول: التصريح
ستك كرُّ الرحم من وقبل أن تخرج اخترتك، أصّورك في البطن أن "قبل
تولد أن قبل من اهللا عرفك لقد  .(5 :1 (إرميا لألمم"  نبيا وجعلُتك
بدعوتك تليقان وكرامة استقامة في تسلك أن وينبغي لدعوته. وخصصك

.(17 :1 فيلبي 20؛ 2 كورنثوس 5: (اقرأ للمسيح كسفير

سأتكلم ولهذا فمي. في هي اهللا كلمة  الثاين: التصريح
أن  9). ينبغي (إرميا 1: فمك" في جعلُت كالمي أنا "ها هللا. كبوق

للناس قّدم رسالته من خاللك. يوصل اهللا أن عارفًا تعظ بسلطان
منه توّقع اهللا، بكلمة وعندما تعظ اهللا. التي أعطاك إياها الرسالة

.(11 1 بطرس 4: (اقرأ يعمل! أن

سأكون ولهذا عملي. هو اهللا عمل الثالث: التصريح
ويهدم يقلع لكي إرميا الشاب النبي اهللا أرسل عامًال ُمِجّدًا.

للحياة 5كلمات األسبوع

على قادر أنا

شيء كل حتمُّل

يقّويين. بالذي

 13 فيليب 4:



GLOBAL ADVANCE RESOURCESwww.2tim2.org 20

للحياة كلمات

مشترك وأنت للعمل. إرميا أخرى، َأطلق اهللا وبكلمات .(10 :1 (إرميا ويغرس" ويبني وينقض وُيهلك
ولماذا الروحي؟ حقلك في منك حقله بِجد أكبر في مزارع فلماذا يعمل أي العالم. هذا في عمل أهم في
التجارية مؤسسته في بناء حماسة أعمال رجل أي ُيظهر ولماذا أقوى؟ بمثابرة واجتهاد تلميذ أي يدرس

ملكوت اهللا؟ بناء في أنت تظهرها التي تلك أكبر من

راٍع ل
ِ
وقته. ُسئ من لحظة ُيضع لم أيضًا. قط يتأخر لم لكنه قط، أمره من عجلة يسوع في يكن لم

وتعمل كثيرًا، الناس، وتصّلي وتحب اهللا، تحب أن هو "السر فأجاب: خدمته نجاح عن سّر مرة مشهور
:9 يوحنا 12؛ :90 (اقرأ مزمور أيضًا نحن نعمل أن ينبغي وهكذا واجتهاد. بإلحاح يسوع بِجد." عِمل

.(16 :5 أفسس 4؛

(إرميا " "ماذا ترى؟ إرميا: سأل اهللا سوف أصّلي." ولهذا لي. هي مؤهِّ "الرؤيا الرابع: التصريح
يكشفه اإللهي الذي يريد أن الرؤيا هي الحق عليه؟ حصلت الذي اإلعالن هو – ما رؤيتك هي ما .(11 :1

.(1 :18 لوقا (اقرأ اهللا أكثر أهمية إعالن لكن مهم، التعليم خاللك. من

األوان آن قد بإيمان." واآلن ولهذا سأزرع أحصد. أزرع لكي أن "ينبغي التصريح اخلامس:
وينبغي حصاد. أي ينتظر أن قبل المزارع ببذر البذار يقوم أن بد ال .(17 :1 (إرميا وتتكلم" "تقوم ِلكي
أعط احصد. ثم ابذر، هو: اهللا وضعه الذي والترتيب حصادك. تجمع لكي اهللا بإيمان كلمة أن تبذر عليك

.(35 :20 أعمال 9؛ :6 غالطية 38؛ :6 لوقا (اقرأ تنال ذلك وبعد
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

الرحم  من خترج أن وقبل اخرتتك، البطن أصّورك يف أن قبل
.(5 :1 لألمم (إرميا نبّيًا وجعلتك كّرسُتك

أساسية: حقيقة

شعبك  إلى كلمته  لتحمل له كرسول اهللا دعاك لقد
أن قبل الدعوة لهذه اهللا أفرزك لقد وشعوب أخرى.

تولد.

استجابتك:

على يوم مرتفع كل بصوت التصريحات هذه  ردِّد •
هذا األسبوع. مدار

اهللا لرسله ودعوة اهللا إلرميا دعوة اكتب مقالة حول  •
صديق. مع وناقشها هذا يومنا في

راجع  القسم، لهذا عة موسَّ مناقشة أجل من مالحظة:
التالي: الموقع

 www.globaladvance.org/five
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احلياة خدمة مثمرة مدى ضمان
11-8 2 بطرس 1: 72؛ :78 مزمور اقرأ

المسيح، كخادم إلنجيل يسوع واحدة من أجلك صالة أصّلي أن لي كان إذا
ثانية. يسوع يأتي قبل أن المسيح د تمجِّ خدمة مثمرة اهللا أن يعطيك فإني سأصّلي
لنا حياة وتضمن فينا، ننّميها أن يمكننا التي الصفات عن المقّدس يتحدث الكتاب
هذه في نمّونا فإن ذلك، عن وفضًال المسيح. الخدمة من أجل في فّعالة مثمرة
هو "كل ما اهللا لنا وهب فقد عن محبتنا ليسوع. نبتعد لن أننا لنا يضمن الصفات
.(3 (2 بطرس 1: وعّزته" بمجده دعانا الذي معرفة بفضل والتقوى للحياة
الطبيعة صفات تنمية في معه وتعاون يغّيرك، أن في القدس الروح على اعتمد

يوم. كل هذه األخالقية

هو اإليمان  .(5 :1 بطرس   2) إيمانكم" إلى "لتضيفوا... اإليمان. .1
اإليمان ببساطة هو اإليمان ألن األخالقية عليه الطبيعة تبنى الذي األساس
اإليمان. تتصف بعدم تفكير أنماط يطّور بأن لعقلك تسمح فال ووعوده. باهللا

وتعني .(5 (2 بطرس 1: إيمانكم" إلى الفضيلة "لتضيفوا الفضيلة. .2
خّدام يكون أن ينبغي األخالقي. والتميُّز والتفوق الصالح  فضيلة  كلمة
أو المال استخدام إلساءة ضحية يقعوا ال وأن التعيير، فوق اإلنجيل 
تيموثاوس   1 في الروحي القائد مؤّهالت (اقرأ النفوذ أو  الجنس
ليسوع. قلبيًا  تكريمًا وَنمِّ  شديدة، بقسوة خطيئة كل واجه .(7-2 :3
يراه الذي  ظاهره بين فرق ال سليم، إنسان النزيه المستقيم الرجل

الواقع. في حقيقته وبين الناس

بطرس   2) فضيلتكم" إلى المعرفة "لتضيفوا... المعرفة. .3 
:22 متى (اقرأ فكرنا أن نحب اهللا بكل إن علينا يسوع 5). قال :1
فاستمر وروحًا. جسدًا وفكرًا تستمر بالنمّو أن اهللا يريدك .(37
والحكمة للمعرفة وَتَشوَّق األسئلة، طرح وواصل القراءة، في

.(3-2 :2 كولوسي (اقرأ

.(6 (2 بطرس 1: معرفتكم" إلى "والعفاف العفاف. .4
(الحظ ترجمات كتاب ضبط النفس هو هنا العفاف ومعنى

للحياة كلمات 6 األسبوع

قدرته لنا وهبت

هو ما كل اإلهلية

والتقوى للحياة

معرفة بفضل

دعانا الذي

وعّزته مبجده

3  2 بطرس 1:
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كثيرون أشخاص  هناك والُمبسطة). والشريف، الحياة، 
عن الخارج الغضب  إن  الشديد. الغضب  من  مغلوبون

(اقرأ اإلنجيل خادم في أبدًا مقبول غير أمر السيطرة نطاق
ُنبقي أن القدس الروح  بقوة  ويمكننا .(24 :2 تيموثاوس   2

الهّدام التفكير إلى ُنَجر فال السيطرة تحت فاتنا  وتصرُّ عواطفنا
رغباتنا أن نبقي ينبغي ذلك، وفضًال عن المدّمرة. فات التصرُّ أو

التي تلك مثل الحقيقية، الوداعة إن الروح. سيطرة تحت المشروعة
السيطرة. تحت موضوعًة القّوة هي كامل، بشكل يسوع أظهرها

أن ينبغي 6). ال (2 بطرس 1: عفافكم" إلى "والصبر الصبر. .5
كلمات فإن الخدمة، في شديد بإحباط تشعر كنت إن أبدًا. باإلحباط نشعر
نتراخى، ال كّنا فإن الخير. نيأس في عمل "ال اليوم: إليك  تأتي  الرب

صعبة، ال ظروفك كانت 9). مهما :6 (غالطية أوانه" في الحصاد جاء
(اقرأ الميدان! أن تبقى في عليك السباق، أبدًا! فلكي تكسب إيمانك تفقد

.(2-1 :12 عبرانيين

التقوى ليست  .(6 :1 بطرس   2) صبركم" إلى "والتقوى التقوى. .6
ذلك نقيض إنها بل الشريعة)، بحرفية (التقيُّد الناموسية أو الِبر الذاتي هي
القّدوس. روحه قوة من ننهل وأن فينا اهللا حياة ننّمي أن تعني تمامًا. فالتقوى
كل إلى تفتقر التي حياتك فتستبدل – المستبَدلة" "الحياة تختبر أن ويمكنك
شبه إلى فعًال تتحول له، استسالمك فمع شيء. بكل الغنية يسوع بحياة شيء

.(29-28 :8 رومة (اقرأ المسيح

الموّدة هو هنا واإلخاء .(7 (2 بطرس 1: اإلخاء. "واإلخاء إلى تقواكم" .7
الناس يتوق صفة إظهار إلى اهللا يدعونا المؤمنين. اإلخوة تجاه واللطف والرأفة
أو الطيبة، كلمتك أو حنانك، اللطف. وهي  أال عليها،  يحصلوا  أن إلى جدا
أجل ترفعها من التي صلواتك أو آخر، أو تشجيعك إلنسان الودية، مالحظتك
عمل أهم نظر اهللا في تكون – ربما األعمال البسيطة هذه كل – إنسان محتاج
لطفك سيكون إرضاء الذات، الناس إلى معظم يسعى فيه ففي عالم اليوم. به تقوم

المسيح. ليسوع عظيمة شهادة وسيشّكل متميزًا، ظاهرًا

المحبة تكون أن ينبغي .(7 (2 بطرس 1: إخائكم" إلى "والمحبة المحبة. .8
.(6 :5 غالطية 14-15؛ 2 كورنثوس 5: (اقرأ خدمة لكل كة المحرِّ القوة هي

سكب اهللا ...ألن

قلوبنا يف حمبته

بالروح القدس

الذي وهبه لنا.

 5 :5 رومة
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مالحظات

 

للحياة كلمات

المسيح ومحبة المسيحية. الفضائل أعظم هي المحبة
عندما نمارس فينا اهللا سينّميه الذي ثمر الروح من جزء
بالروح قلوبنا  في محبته سكب  اهللا  "ألن عليه. اتكالنا
غالطية (اقرأ .(5 :5 (رومة لنا" وهبه الذي  القدس

.(23-22 :5

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

منّزهني  وحيفظكم شيء كل يف نفسه يقّدسكم السالم وإله
ربنا عند جميء وجسدًا ونفسًا روحًا ساملني اللوم، عن 

(1 تسالونيكي  بوعده يفي أمني دعاكم فالذي املسيح.  يسوع
.(24-23 :5

أساسية: حقيقة

يعملوا  أن الفّعالين  المؤمنين  القادة  كل على  ينبغي  
وهبنا وقد األخالقية. طبيعتهم تنمية باستمرار على
عالقتنا بفضل  والتقوى للحياة نحتاجه ما كل  اهللا

.(4-3 2 بطرس 1: (اقرأ بيسوع المسيح النامية

استجابتك:

هذه  بتنمية فيه تلتزم قرارًا واّتخذ للحظة اآلن توقف •
للروح القدس في حياتك. استسلم األخالقية الصفات

ثماره فيك. ينتج بأن واسمح له

يوم على مدار  كل الصالة بروح النص هذا ادرس •
الصفات هذه يزيد أن اهللا  من  طالبًا األسبوع، هذا

فيك.
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اهلل عند مقبول
15 2 تيموثاوس 2: اقرأ

الرب. أجل استشهدوا من المرسلين الذين من (Jim Elliot) إيليوت جيم كان
المسيح في أجل من الشجعان حياتهم المرسلين آخرون من وأربعة جيم لقد بذل

اإلكوادور. نائية من في منطقة واودني إلى قبيلة إليصال البشارة محاولة

من يتخّرج أن وقبل  عمره، من العشرين إيليوت جيم  بلغ عندما
اهللا: عند القبول شهادة هي حقًا تهم التي الوحيدة الشهادة "إن قال:  الجامعة،

[the Approved Unto God (A. U. G) degree]

"الشهادة"؟ وماذا هذه على المرء يحصل لكي المطلوبة هي المساقات فما
ما في في الخدمة؟ عند اهللا مقبولين نكون لكي نفعله بالتحديد أن علينا يتعين

اهللا." عند القبول "شهادة المطلوبة" للحصول على "المساقات بعض يلي

تشارلز  قال اهللا؟  مع وتواصلك شركتك في تنمو هل الصالة. .1
"ُألفة بينهم وجود لديهم هو قوة مصدر أعظم الشباب إن سبيرجن للوّعاظ
دائمًا على نحافظ أن علينا ينبغي أنه يسوع عّلمنا لقد الرحمة." وبين كرسّي
في واإلنهاك من اإلحباط وقاية الصالة وأن صالة، توّجه أو صالة موقف

.(1 :18 لوقا (اقرأ الخدمة

لديك: الصالة حياة حول تقوية متعجًال" "مساقًا ما يلي في نقّدم

للصالة.  مخّصصة معّينة  ساعة للتالميذ  كانت بتكريس. صلِّ •
(اقرأ أعمال للصالة معينة أوقاتًا أيضًا نحن نخّصص أن وينبغي

.(1 :3

(Gordon Lindsay) لندسي جوردون قال بحرارة. صلِّ •
واحدة عنيفة مرة صالة أن يصّلي مؤمن بالمسيح كل "على إن

.(12 :11 متى 16؛ :5 يعقوب األقل!" (اقرأ على اليوم في

.(9 :16 متى (اقرأ محّددة صلوات صلِّ •

.(24 :4 أعمال (اقرأ مؤمنين آخرين صلِّ مع •

للحياة 7كلمات األسبوع

على مبَثٍل وكّلمهم

املداومة وجوب

الصالة من على

ملل. غري

1 :18 لوقا



GLOBAL ADVANCE RESOURCESwww.2tim2.org 26

للحياة كلمات

.(9 :11 (اقرأ لوقا الجواب يأتيك أن إلى وإصرار بمثابرة صلِّ •

.(16 :4 عبرانيين (اقرأ بجسارة صلِّ •

.(15-14 1 يوحنا 5: (اقرأ اهللا يستجيب أن متوقعا صلِّ  •

"جيش الخالص"  ينتمي إلى شاب كل خدمة فّعالة. أرسل خادم إلى القوة الدافعة المحبة هي المحبة. .2
في جّربه شيء من إنه ما يقول فيها المؤسسة رئيس (William Booth) بوث ويليام إلى رسالة مرة ذات
.(6 :5 غالطية 4؛ :126 (اقرأ مزمور الدموع." ب "جرِّ فيها: جاء جوابية رسالة إليه نجح. فأرسل الخدمة

أشخاصًا كثيرين  رأيت أني المحزن من لكن صغيرة. برؤيا الخدمة دخل رجال يومًا أَر لم الرؤيا. .3
آمالهم يضرب األمل لكي خيبة الشدائد وإزميل مطرقة إبليس لقد أخذ صغيرة. برؤيا الخدمة يخرجون من
تحمي أن أناشدك فقط. وأنا اإلنسان بحجم هي وإنما اهللا، بحجم لم تعد رؤيتهم فأدركوا أن وأحالمهم.
عن رؤية شيء كل وقبل أوًال تكون ينبغي أن رؤيتنا أن وتذّكر بكل ثمن! اهللا أعطاك إّياها التي الرؤية

.(18 :29 أمثال (اقرأ أجله من الخدمة عن رؤية ثم اهللا،

القيام الهند: "حاِول إلى عظام المرسلين من وهو ،(William Carey) كاري ويليام قال اإليمان. .4
عظيمًا. إيمانًا المؤمنين بالمسيح القادة يمتلك كل اهللا." من عظيمة وتوّقع أشياء اهللا. أجل من عظيمة بأمور
مداه، فسيضُمر أقصى إلى إيمانك تمد لم وإذا فسينمو. ومارسته، إيمانك درّبت فإذا واإليمان كالعضلة.

.(6 :11 عبرانيين (اقرأ ويضعف

مثل فال تكن واليونانية العبرية والالتينية كنت تعرف "إذا مرة: تقي مسيحي باحث قال التواضع. .5
قدميه. وضْعها عند والالتينية واليونانية، بالعبرية معرفتك خذ لكن رأسه. على فتعّلقها جّالدي يسوع
1 بطرس 5: (اقرأ ألرواحنا أهميته في حيوي أمر فهذا اهللا، أمام طوعي بشكل يوميًا نتضع أن ينبغي

.(6-5

بغياب مسحة الروح  العمل من قدر أي تعّوض أن يمكن الخدمة، هو أنك ال في مهمة حقيقة العمل. .6
الجاد. العمل إلى االفتقار عن سيعّوض المسحة من  مقدار  من ما أنه أيضًا صحيح أمر لكنه القدس. 
والوحي، اإللهام فهو يقّدم لنا مهمات جاهزة!" يقّدم ال القدس "الروح يوم: ذات معروف لي مؤمن قال
4-10؛ 2 كورنثوس 6: نعرق (اقرأ أن من لنا ال بد اهللا، ملكوت أجل المهمات من إنجاز أجل  لكن من

.(15 :12
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تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

خيجل  ال وعامًال اهلل، عند مقبوًال رجًال تكون أن اجتِهْد
تيموثاوس 2) احلق" كلمة تعليم يف  ومستقيمًا عمله  يف

.(15 :2

رئيسية: حقيقة

يدي  بين نضع أنفسنا يوم في أن نجتهد كل أن ينبغي  
واالهتمامات المساعي لتلك أنفسنا نكّرس وأن اهللا
على البسمة وترسم عليها يصادق التي واألعمال

وجهه.

استجابتك:

القبول عند لشهادة المطلوبة" "المساقات هل أخذت •
(A.U.G)؟ اهللا

وناقش اهللا" عند "مقبول عنوان تحت مقالة اكتب •
األصدقاء. بعض مع موضوعها
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وملتزم مدعو
 17 1 كولوسي 4: اقرأ

رسامة احتفال في وعظت أني حياتي هي اختبرتها في التي المتع أعظم ِمن
لإلنجيل. كخادم البني التي أعطيتها النصائح يلي ما  وفي ا. س

ِ
ق جوناثان  ابني

أيضًا. أضعه أمامك الذي نفس التحّدي تتضمن وهي

واآلخر، الحين بين رؤيتك ص تفحُّ بإعادة قم واضحة. برؤية  احتفظ  .1
الرئيسية لحياتك اهللا لدعوة أمينًا ابَق قلبك. في وِجّدتها وضوحها على محافظًا
لما خارقة مسحة اهللا وسيعطيك مسحتك. هي دعوتك أن تذّكر  وخدمتك.
تجاوزت إن أّما ممسوحًا للخدمة، وستبقى في دعوتك فاثبت عمله. إلى دعاك
سنة بعد حوالي عشرين بولس استطاع وحدك. فإنك تخاطر بالسير دعوتك
وثني يشهد لملك أن طريق دمشق على له ودعوة المسيح اهتدائه المثير من

.(23-13 :26 أعمال (اقرأ لحياته اهللا لدعوة تمامًا أمينًا كان أنه

يكون وعدًا ال ربما – وعدًا يلي ما في لك سأقّدم نقيًا. ضميرك احفظ .2
في أحد يؤذيك أو يجرحك أن  بد ال حال. أية على وعد لكنه "ثمينًا،"
ما ويقاومون أشخاص وسيقاومك لطيف. غير عنك كالم سيقال الخدمة.
أبدًا تستجب الناس. ال من بالمرارة تشعر بأن لنفسك هللا. فال تسمح تفعله
الناس وأمام اهللا أمام نقي ضمير على حافظ مضاد. عليك بهجوم لهجوم

.(16 :24 أعمال (اقرأ

ويسندك عندما  ما يحفظك اهللا. إن بكلمة ثابت التزام على حافظ .3
أكثرمستوياتحياتكانخفاضًا، وعند إلىأكثراألوقاتصعوبة، تصل
صعب وقت في كاري ويليام شهادة  إلى  استمع اهللا. وعود هو 

تهتدي أن جدا في قوّي رجاء لدي كان انجلترا، عندما غادرُت
وسط الرجاء هذا يموت الممكن أن وكان من اإليمان. إلى الهند
الرجاء. هذا حفظ اهللا أن لوال واجهتها، التي جدًا الكثيرة العوائق
خزعبالت أن من الرغم وعلى الصادقة. وكلمته اهللا فلدي
وعلى اآلن، عليه مما هي مرة أقوى بألف كانت الوثنيين

للحياة كلمات 8 األسبوع

ألرِخبُّس: قولوا

أن على احرص

اليت اخلدمة تتمّم

الرب. يف قبلتها

17 :4 كولوسي



GLOBAL ADVANCE RESOURCES www.2tim2.org 29

مما بألف مرة أسوأ كانوا كأمثلة األوروبيين أن من الرغم
وعلى عني، تخّلوا الجميع أن من الرغم وعلى اآلن، هو

ارتكز أن إيماني الذي غير أن الجميع اضطهدوني، من الرغم
من ويمّكنني  العوائق فوق يرفعني كان األكيدة اهللا كلمة على

(اقتبس قضية اهللا." تنتصر أن بّد من فال عائق. كل على التغلُّب
 John Piper, "The Supremacy of) بايبر) جون القول هذا

 God in missions Through Worship," Into All the World,
(.2001 edition, 8

يستطيع ال بأن يفعل ما اسمح هللا القدس. الروح سيطرة تحت ابَق .4
"مجال (Bob Pierce) بيرس بوب يدعوه ما اسكن في هو. إّال يفعله أن
وبين ممكن بشريًا ما هو بين المنطقة أو "تلك المساحة ويقصد به اهللا،"

.(18 :5 20-21؛ :3 فيلبي (اقرأ أن ُينجز" اهللا يريده الذي المستحيل

محتوم  أمر الخدمة  في  الصراع الصراعات.  عبر خدمتك واصل .5
وسيكافئك أمينًا ابَق الوضع الراهن. اهللا محل ملكوت بإحالل مفوَّض ألنك

.(4-1 1 بطرس 5: (اقرأ اهللا

أمناء بالبقاء ندعوه ما  إلى  تشير المؤمنين  من  السابقة  األجيال كانت
ترنيمة ويسلي تشارلز كتب عليها." الحفاظ ينبغي "مسؤولية أنه على للدعوة

للترنيمة: اهللا لحياتنا. وهذه ترجمة نثرية لدعوة الوفاء حول جميلة

أيضًا وهناك أّجمده، أن ينبغي عليها، وعندي مسيح أحافظ أن مسؤولية ينبغي لدي
اخلدمة مسؤولية السماء. لدي لسكن مالئمة وجيعلها نفسي ينقذ لكي ابنه بذل اآلب الذي
حتقيق أجل من تعمل يف كل ذّرة قوة ليت أحققها. أن اليت ينبغي ودعوتي العصر احلايل، يف
املوضوعة الثقة عليك. إن خنُت أعتمد وأن وأصّلي أسهر يف أن ساِعدني سيدي. إرادة
جّهز دائمًا. عينيك أمام أحيا أني مدركًا يف االهتمام، بالغرية سّلحين أنكره. هبذا فإني ّيف،

دقيقًا." نفسه حسابًا عن لكي يقّدم خادمك رّب يا

جيش اهللا إلى  شرف قيادة اهللا يشوع يعطي أن القائد. قبل على عينيك ثّبت .6
واحدًا قائدًا لجيش اهللا وحاسمة أن نهائية واحدة يفهم مرة كان عليه أن المعركة،
من أبدًا تنَس 13-15). فال :5 يشوع (اقرأ القائد ذلك هو يشوع يكن ولم أكثر– ال
أنت، والمعركة كنيستك ال المسيح، كنيسة هي فالكنيسة األمور. مقاليد بيده الذي

باخلمرة، تسكروا ال

بل اخلالعة، ففيها

بالروح. امتلئوا

 18 :5 أفسس
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هو ال انتصاره واالنتصار  معركتك. ال معركته، هي
أنت. مجدك وحده، ال مجده هو أنت، والمجد انتصارك

الرائعة:  الكلمات (Steve Fry) هذه فراي ستيف كتب

العظيمة السماء قّوات لقائد مملوك أنا
مملكته. األرض تصبح أن إىل والئي له وأعلن

تبقى  كيف ليسوع.  ملتهبة  محبة على حافظ  .7
عن بنفسك تنأى  كيف سنة؟ بعد سنة الخدمة في  أمينًا
إجابة أفضل جرحى الخدمة؟ إن جريحًا من تصبح أن
في جديد من يوم كل هي أن تقع لك أقدمها أن يمكنني
في أحببته أكثر مما المساء حلول أحببه مع يسوع. حب
تخلد أن قبل تحبه مما صباحًا أكثر غدًا وأحببه الصباح.

الليلة. النوم إلى

بني، وأخيرًا، يا
يسوع، من قريبًا ابَق
زوجتك من قريبًا ابَق
الصليب من قريبًا ابَق

العظمى. المأمورية من قريبًا ابَق

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

يسكن فينا  الذي الروح القدس الصاحلة بعون الوديعة احفظ
.(14 (2 تيموثاوس 1:
أساسية: حقيقة

اهللا لحياتنا."  لدعوة أمناء نبقى أن "ينبغي

استجابتك:

في وثني لملك  دعوته  يصف أن بولس  استطاع  •
من لكل دعوتك تصف يمكنك أن هل واحدة. جملة

واقتضاب؟ بوضوح المؤمنين وغير المؤمنين

مع أشخاص األفكار هذه وناقش رسامة رسالة اكتب •
الخدمة. في
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حظوة كبرية
30-28 :1 لوقا 9؛ 2 أخبار 16: اقرأ

المرء ينال أن من الفّعالة للخدمة أهمية أكثر شيء هناك يكون أن يمكن ال
العاّمة، إال اهللا نعمة تحت يحيون ثانية المولودين المؤمنين كل أن ومع اهللا. رضى
فهؤالء األشخاص لديه." كبيرة حظوة "موضع أنهم يبدو معّينين أفرادًا هناك أن
جيلهم. في مقاصده هم الذين يصبحون أدوات لتحقيق الكبيرة" الحظوة "موضع

كبيرة"؟ "موضع حظوة أن تصبح يمكنك فكيف

خاّصة، نوعية من شخٍص عن بحثًا دائمًا  األرض في اهللا عينا تجول 
للحصول شيء  أي يفعل أن مستعد واهللا له. كليا ٍص

ِ
مْخل قلٍب ذي شخٍص 

ذلك مدافعًا عن نفسه قويًا ُيظهر لكي المْخلص ذي القلب الخادم مثل هذا على
أخرى). مرة :9 2 أخبار 16: (اقرأ الشخص

.(4 :4 (غالطية الزمان" في "تمام د
ِ
ُول إن يسوع المقدس الكتاب يقول

اهللا يبحث عن كان جيل، كل الحال في كما هو مريم، العذراء أيام وفي
آن أوان الجيل. وعندما لذلك مقاصده يحقق أن خالله من يستطيع إنسان
عن بحثًا األرض في كل اهللا عينا جالت العالم، هذا إلى اهللا مجيء ابن
من فيحّقق كبيرة، حظوة موضع لتصبح يرفعها أن يريد التي اإلنسانة

اسمها مريم. فتاة عذراء ذلك في وقد وجد خاللها إرادته.

هذه أعطيت لماذا اهللا؟ قلب لمست حتى مريم تمّيزت به ما الذي
التاريخ؟ في مهمة أعظم صغيرة قرية من جاءت التي الصغيرة الفتاة
اهللا انتباه  لفتت مريم قلب  في  أية صفات نكتشف  أن استطعنا فإن 
ننال أن أيضًا نحن نستطيع فإننا اهللا، لدى كبيرة" "حظوة وأعطتها

حياتنا. في مقاصده لكي نحقق فيستخدمنا عنده حظوة

العذراء نعبد  ال  أننا واضح بشكل مفهومًا يكون أن ينبغي
أحد، على أحدًا يفّضل ال الحقيقة  في اهللا   ..." مريم. القديسة

مقبوًال كان الخير، وعمل كانت أمة أية ِمن خافه فمن
بحاجتها اعترفت مريم وقد .(35-34 :10 (أعمال عنده"
مخلِّصي" باهللا روحي "تبتهج  قالت: عندما  مخلِّص  إلى

9 األسبوع

عن يرضى الرب

ويدين الصاحلني

يذم اآلخرين من

2 :12 أمثال

للحياة كلمات
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هذه ننّمي كيف أن نتّعلم أيضًا نحن اهللا. ويمكننا قلب أرضت قدوٌة مريم ألنها أننا نكرم غير .(47 :1 (لوقا
لعصرنا. مقاصده تحقيق في أدواته ونكون اهللا عند حظوة أيضًا نحن سنجد وعندئذ فينا. الصفات القلبية

اهللا؟ لدى حظوة أكسبتها التي مريم قلب صفات هي ما

يوسف، ومع تحبه اسمه صالح لرجل عذراء مخطوبة كانت مريم .(27 :1 (اقرأ لوقا قلب نقي .1
(اقرأ متى أمام اهللا طاهرًة نقية نفسها على محافظًة أكثر، كانت تحب اهللا أنها إّال يوسف، تحب كانت أنها

 

اآلن يمكنك من ماضيك، مهما كان .(21 2 تيموثاوس 2: (اقرأ آنية كرامة هللا كّرست نفسها  .(8 :5
.(8 :1 (اقرأ إشعياء لديه حظوة اهللا وتنال أمام تقي بقلب تحيا أن فصاعدًا

مريم، إلى المالك إعالن جاء فعندما اهللا. أجل من بالكثير تخاطر أن مستعّدة مريم كانت جريء. قلب .2
:1 (لوقا كما تقول" لي الرب، فليكن خادمة تردُّد: "أنا أي دون أنها استجابت غير الممكنة. العواقب فهمت
الرب. عرفت كخادمة وإنما يوسف، خطيبة أنها األول على المقام وهويتها في نفسها تفهم مريم لم .(38
لديها. أغلى ما اهللا تعطي مستعدة أن وكانت وسمعتها، بخطوبتها يوسف. خاطرت أن يصّدقه ال يمكن ما

لديك؟ ما أغلى اهللا أن تعطي أيضًا أنت مستعد فهل

إيمانها على هّنأتها أليصابات إن مريم حتى حياة في جدًا واضحًا اإليمان كان باإليمان. مليء قلب .3
يجعلها إيمان لديها كان لكن عظيم فحسب،  إيمان لمريم يكن ولم .(45 :1 لوقا (اقرأ  استقبلتها عندما 
اهللا يبحث رجل. منها يقترب لم عذراء يسبق أن حبلت التاريخ. إذ لم في حصل أن يسبق لم أمرًا تصّدق
في العظمى المأمورية حققت أن للكنيسة لم يسبق من قبل. يحدث لم بما يؤمنوا أن مستعدين أشخاص عن

ويؤمن. "نعم" يقول أن مستعد شخص عن يبحث واهللا التاريخ.

هي  العظيمة وأنشودتها بالعبادة. وفمها قلبها مألت فيها بأن اهللا لمعجزة قلب عابد. استجابت مريم .4
أنحاء في جميع الكنيسة القدس قاد الروح ولقد .(55-46 :1 لوقا (اقرأ هللا وعبادة رائعة تسبيح ترنيمة

.(96 (اقرأ مزمور كل حين بمحبة اهللا في وهائمًا مسبيا قلبك فاترك العبادة. في أبعاد جديدة إلى العالم

اهللا كلمة من اقتبستها عدة أجزاء من األمر في واقع العظيمة مريم أنشودة تأّلفت بالكلمة. مملوء قلب .5
على مريم اقتبستها التي اآليات اشتملت وقد هللا. عبادة ذبيحة لتقّدمها ونسجتها معًا لها، شخصيًة وجعلتها
مريم كانت أن الواضح فمن وإشعياء. والمزامير األول وصموئيل التكوين سفر من استظهرتها أجزاء
يشوع (اقرأ ويطيعونها يعرفون كلمته عن أشخاص يبحث واهللا لها. المتاحة اهللا على كلمة جيد اطالع على

.(17-16 2 تيموثاوس 3: 8؛ :1

طريقًا  تفتح لكي من جيلها المقدمة الكرامة عن ألن تتنازل مستعّدة مريم كانت بالرجاء. مليء قلب .6
األجيال فإن عليها، وافتروا فهمها أساءوا عصرنا في الناس أن من الرغم وعلى القادمة. روحيًا لألجيال
(اقرأ "مباركة" ستدعوها المستقبلة األجيال أن  وعرفت المستقبل  إلى تتطلع كانت كّرمتها.  الالحقة
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عن أشخاص مستعّدين اهللا يبحث أيضًا واليوم .(48 :1 لوقا
ويبنوا للمسيح جذرية في طاعة جانبًا سمعتهم يضعوا أن

الذين سيأتون بعدهم. ألولئك روحيًا ميراثًا

المستقبل إلى بالقّصة نتقّدم دعنا واآلن مستسلم. قلب .7
وعندما الجليل. قانا  في  خدمته يسوع  بدأ  سنة. ثالثين
التاريخ. كان في عظة أعظم مريم قّدمت نفذت الخمر،
وكانت الخدم، من مجموعة إليها استمع الذي الجمهور
به" يأمركم ما "اعملوا قصيرة: واحدة جملًة رسالتها

.(5 :2 يوحنا (اقرأ

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

يتشجع  حتى األرض مجيع يف جتوالن الرب عيين أن أال تعلم
.(9 (2 أخبار 16: له؟ املْخلِصني مجيع

أساسية: حقيقة

يستطيع  شخص عن بحثًا األرض في اهللا عينا تجول
كأداة الحظوة ويستخدمه وضع (اهللا) إلى يرفعه أن
يكون أن وينبغي الجيل. هذا في مقاصده لتحقيق
له بشكل ٌص

ِ
قلٌب مخل اهللا عنه يبحث الذي للشخص
مريم. قلب صفات بنفس ومتمتع كامل

استجابتك:

حياتك؟ في هذه القلب صفات بتنمية تقوم هل •

ما "اعملوا بالتحديد؟ تفعله أن منك اهللا الذي طلب ما  •
.(5 :2 (يوحنا به" ما يأمركم



GLOBAL ADVANCE RESOURCESwww.2tim2.org 34

اهلل قلب حسب
14 :13 1صموئيل اقرأ

إسرائيل. ملوك أعظم صار أنه غير العيوب، من خاليًا قائدًا داود يكن لم
اللتين الشنيعتين الخطيئتين من الرغم على أنه هو ذلك، من أهم هو ما لكن
أو (22 :13 (أعمال اهللا قلب يرتضيه نتذكره باعتباره رجًال حياته، فإننا شّوهتا
بمثل هذه لرجل يمكن فكيف فاندايك. بستاني - لترجمة وفقًا اهللا." قلب "حسب

الرفيع؟ ينال مثل هذا اللقب أن العيوب

باهللا. لعالقته التي أْوالها داود العالية القيمة الجواب في من كبير قْدر يكمن
أعظم خوف وكان بإثمه. فورًا اعترف خطيئته، ناثان النبي كشف فبعد أن
مزمور (اقرأ شبابه منذ بها تمّتع باهللا التي الحميمة يفقد العالقة أن هو لديه
وعائلته زوجته ضد أخطأ أنه من الرغم على أنه داود أدرك وقد .(11 :51
(اقرأ مزمور نفسه اهللا ضد المطاف نهاية في أخطأ فإنه وأّمته، وصديقه

.(4 :51

شركة غير مقطوعة. اهللا في مع أخرى مرة أن يسير إلى داود تاق
تكمن وهنا هللا. حبٍّ قصائد راعيًا بسيطًا يؤّلف كان أيامه عندما فتذّكر
ويصّور هللا. والقرابين التقدمات بتقديم حياته اتسمت فقد داود. عظَمة 
داود اعتناء وأثناء السماوي. مع أبيه الحلوة شركته مزاميره من الكثير
خلف "ِمن شكور عابد. قلب بتنمية للقيادة قلبه كان ُيِعّد أبيه، بخراف
ميراثه. فرعاهم إسرائيل بني شعبه، يعقوب بني ليرعى به الّنعاج جاء

.(72-70 :78 (مزمور قادهم" ماهرة وبيد قلب، بسالمة

مزمور (اقرأ مّتضع تقدَّم بقلب وقرابينه داود تقدمات كانت .1
المطلق عيوننا دائمًا االتكال نضع نصب علينا أن ينبغي .(17 :51
على تقدرون فال بدوني "أّما تالميذه: ذكَّر يسوع فقد اهللا. على
بروحه فينا المسيح العاملة قوة فبغير .(5 :15 (يوحنا شيء"
فاالنكسار أبدية. قيمة ذا شيئًا ننجز أن نستطيع ال القدوس،
علينا وينبغي الخدمة، سلطان عظيم في إلى يقود الرب أمام

10 األسبوع

أدفع بل كال،

فأنا ال لك الثمن.

أصعد للرب إهلي

جمانية حمرقات

24 2 صموئيل 24:

للحياة كلمات
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خطايانا على أن يعطينا قلبًا رقيقًا ينكسر الرب من نطلب أن
على اهللا. العالم د تمرُّ وعلى

عندما المثال،  سبيل فعلى  مكلفة. داود تقدمات كانت .2
بذلك مخاطرين لحم  بيت بئر من ماء الجيش جبابرة  له جلب

وإنما لنفسه، يستخدمه أو الثمين الماء يشرب لم بحياتهم،
صموئيل   2 15-19؛ :11 أخبار   1 (اقرأ للرب تقدمة  سكبه
خطوط وراء من هدية جاء وقد وقيما، الماء نادرًا كان .(17-15 :23

عن وفضًال أجل بقائه. من الماء إلى احتاج أن داود شك وال العدو.
أن في الحق له كل فكان األوفياء،  رجاله من هدية الماء كان ذلك،
في الحق كل كان له فما قلب داود. نرى جمال هنا لنفسه. لكننا يستخدمه

اختار عنده – ثمينًا كان وما كثيرًا، إليه يحتاج كان وما يأخذه لنفسه، أن
ما لكنه قّدم قرابين تافهة، يكن داود يقّدم لم أمام الرب. يسكبه كتقدمة أن

شخصيًا. له ومكلفًا حقًا ثمينًا كان

داود  أخطأ 2 صموئيل 24 عندما في أخرى مرة بقوة األمر هذا ويتضح
إسرائيل اهللا من بني أراد اهللا. فقد ألمر مباشر في عصيان شعبه، بإحصاء
المخالفة اإلحصاء لعملية ونتيجة العددية. قّوتهم على ال عليه وحده، يّتكلوا أن

عليهم. دينونته جاءت اهللا، إلرادة

اهللا، واستعد إلى تاب بخطيئته، داود يواَجه كان كلما دائمًا، الحال هو وكما
أرونة حقل أن يشتري داود في رغب وقد للرب، لتقديم ذبيحة خطيئة المرة هذه
المْخلصين، الملك رعايا من باعتباره أرونة، وعرض مذبحًا. فيه يبني كمكان
ادفع بل "كّال، ممتازة: كانت لكن استجابة داود ثمن. دون الحقل يعطي الملك أن

.(24 (2 صموئيل 24: مجانية" محرقات إلهي للرب ُأصعد ال فأنا الثمن،

حسب قلب كشخص أننا نتذكره غير داود، سجل ُبَقعًا تلّطخ هناك صحيح أن
هذا جعله ينال الذي السبب من جزءًا شك أن وال .(22 :13 أعمال (اقرأ اهللا
ودعوتك له. مكلفة قرابين ذبائح لتقديم العميق تكريسه التزامه أو هو الرفيع اللقب
واعظًا تصبح أن أنت لم "تختر" داود كملك. حتى من مركز أعلى لإلنجيل كخادم
خادم كنت فإن مهندسًا. أو محاميًا يكون أن المرء يختار أن يمكن كما لإلنجيل،
الشرف ويتطلب هذا اختارك. هو الذي اهللا لكن تختر بنفسك، فأنت لم اهللا حقًا،
هللا؟ وذبائحك  قرابينك نوعية هي فما وتضحية. وطاعة بمحبة تستجيب  أن 

عزل (أي عزله مث

شاول) امللك اهللا

داود ملكًا هلم وأقام

أيضًا له شِهد الذي

وجدُت قال:  إذ
يّسى بن  داود
حسب  رجًال

الذي  قليب

كل  سيصنع

مشيئيت.

22 :13 أعمال
فاندايك) - بستاني (ترجمة
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للحياة كلمات

نوعية الذبائح هو الدائم النجاح وبين المتوسطة االعتيادية الحياة الفرق بين شيئًا؟ يكّلفك ما هللا تقّدم هل
في نفسه ُيِعد الفّعال الواعظ حين أن في إعداده، في كسوًال يكون ما غالبًا العادي فالواعظ هللا. تقّدمها التي
والحاجات في الشدائد بصبرنا أننا خّدام اهللا شيء كل في "بل ُنظهر أنفسنا الدراسة: في ورسائله الصالة
البال وطول والمعرفة بالنزاهة والصوم، والسهر والتعب واالضطراب والسجن والضرب والمشّقات

.(6-4 (2 كورنثوس 6: الخالصة" والمحبة القداسة وروح والرفق

أمم تقديم إلى بولس ُجُددًا مفديين. تاق أشخاصًا إليه نقّدم أن أن نقّدمها هي يمكننا ذبيحة أسمى إن
مقبول األمم" "قربان أن ورأى اإلنجيل. قوة جّددتهم لكن سابقًا اهللا تحّدت وشعوب أمم للمسيح، وشعوب
أعمال من عمل لكن هي نتتمه، واجبًا أو ننجزها ة َمهمََّ ليست فالكرازة .(16 :15 رومة (اقرأ لدى اهللا

العبادة.

وأنا عالية. بتكلفة إّال يأتي ال لحياتك التقدير هذا مثل لكن اهللا! حسب قلب تكون أن لشرف عظيم إنه
تافهة. أو رخيصة ذبائح هللا تقدم أن ال لإلنجيل، كخادم السامي للشرف مختار كشخص أنّبهك وأشجعك،

القدس. بالروح مقدَّسًة أمامه عطاياك أغلى فاسكب
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

حمرقات  إهلي للرب ُأصِعد ال فأنا الثمن. لك أدفع بل كال،
.(24 (2 صموئيل 24: ّجمانية

أساسية: حقيقة

أسلوب  أن تتبّنى ينبغي اهللا، قلب حسب لكي تصبح
كعمل اهللا إلى شيئًا يكّلفك ما بتقديم يتميز حياة

عبادة.

استجابتك:

قلب اهللا؟ حسب شخصًا تكون أن مت صمَّ هل •

كقربان؟ الرب" أمام "تسكبه سوف الذي الثمين ما •
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االنفصال حياة
20 :2 غالطية 1؛ :1 رومة 19؛ :15 إرميا اقرأ

آالف األشخاص، على قوّية عظة إلقاء من للتو انتهى قد مشهور واعظ كان
شاب طالب واقترب قبول المسيح. إلى الحضور لدعوته من كثيرون فاستجاب
كل أدفع أن مستعد "أنا له: وقال بعد عظته الشهير الواعظ من في كلية الالهوت
إليه الواعظ "فنظر الطريقة! أعظ بهذه على أن قادرًا أكون أن أملك مقابل ما

دفعته أنا!" الذي الثمن تمامًا هو هذا بني، وأجاب: "يا

أنت مستعد هل الوالئم؟ يلتهمون اآلخرون تصوم بينما أن مستعد أنت هل
من غيرك، أطول والصالة غيرك، من أكثر والسهر غيرك، قبل للنهوض
هنري كتب وخدمتك؟ بحياتك يتمّجد اهللا لكي  غيرك أكبر من بجد والعمل

:(Henry Wadsworth longfellow)لونجفيلو ووردزورث

الرجال العظماء عليها وحافظ إليها وصل اليت "الِقمم
طريان مفاجئة. حماولة من تتحقق مل

كله الليل يسهرون كانوا لكنهم
نيامًا. رفاقهم كان فيما

باهللا االرتباط أجل من الخطيئة باالنفصال عن االنفصال حياة تبدأ  .1
ينبغي  اهللا، يهين سلوكًا القدس فكرًا أو الروح لنا كشف كلما وإرادته.
1 يوحنا  (اقرأ كاملة عنه توبة ونتوب كخطيئة به فورًا نعترف أن علينا
(Bill Bright) برايت بيل المهمة، علَّم اآلية هذه على وبناء .(9 :1
فالزفير الروحي." "التنفُّس عملية تسمية عليها َأطلق مفيدة ممارسة
اليونانية اللغة في وتعني كلمة "يعترف" بخطايانا. االعتراف هو
عن نقول فعندما نفسه." بالشيء "يقّر أو مع" "يتفق األصلية
مكان على أنه ال معه متفقين عنها، اهللا يقوله ما نفس الخطيئة
يعدنا اهللا عندئٍذ كمؤمنين، فنتحول بعيدًا عنها، حياتنا لها في
اهللا وعد قبول  هو الذي الشهيق ذلك وبعد كامل. بتطهيٍر 
بروحه القدوس. يمألنا من جديد أن منه طالبين بالغفران

11 األسبوع

اعرتفنا إذا

أمني خبطايانا فهو

لنا يغفر وعادل،

ويطّهرنا خطايانا

شر. كل من

 9 1 يوحنا 1:

للحياة كلمات



GLOBAL ADVANCE RESOURCES www.2tim2.org 39

منقطعة شركة غير على نحافظ أن بهذه الطريقة يمكننا
طويلة، لسنوات الروحي" "التنفس مارسُت لقد الرب. مع

تبكيت الواحد، حسب اليوم في كثيرة مّرات ما مارسته وغالبًا
حياتي. في خطيئة على لي القدس الروح

االنتعاش من جو في فنحيا متيقظين  نكون أن ينبغي .2
أن  يمكن فإنه بك، المحيط الروحي الجو كان فمهما الشخصي. 
أن علينا ينبغي  شروطًا هناك لكن  بالرب! منتعشة روحك  تكون

الشخصي. نختبر االنتعاش أردنا أن نلّبيها إن

روبرت إيفان وضع ويلز، في العظيم االنتعاش سنة أثناء مئة قبل
قائمة الشروط هذه شروط لالنتعاش. وما زالت أربعة (Evan Robert)

هذا. يومنا حتى

إثم. كل من نتخّلص أن ينبغي •

من أمرها في مشكوك شهوة في انغماس  بكل التضحية ينبغي •
القداسة. أجل

القدس فورًا. صوت الروح نطيع ينبغي أن •

جميع الناس. أمام علنًا بالمسيح نعترف ينبغي أن •

التقية. للحياة مهمة أداة موثوق في الخدمة نظير مع الشخصية المساءلة .3
وفي الخدمة. في به أثق صديق مع الشهر في مرتين سنوات عدة منذ ألتقي أنا
اآلخر أحدنا واضعين اآلخر أسئلة صعبة، إلى أحدنا يوجه فيها، نتقابل مرة كل
عظة حول على مبنية األسئلة وهذه المسيح. مع مسيرتنا في المساءلة موضع

.(Charles Swindoll) سويندول تشارلز قّدمها المساءلة

مرة... آخر تقابلنا أن منذ

الرب؟ مع يومي بشكل شخصيًا وقتًا قضيَت هل •

فيها؟ مالية مشكوك معامالت أية في طت هل تورَّ •

يفهمها أن بطريقة يمكن أو الئقة بطريقة غير امرأة ما مع قضيت وقتًا هل •
الئقة؟ غير بأنها اآلخرون

باألخالق؟ ُمخّلة أو مواد إباحية  وراء سعيت هل •

لكم يكن ومهما

فعل، أو قول من

فليكن باسم الرب

به حامدين يسوع،

اهللا اآلب.

17 :3 كولوسي
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للحياة كلمات

أسوأ؟ أفضل أم هي هل لزواجك، الصحية تصف الحالة كيف •

كخادم لإلنجيل؟ لدعوتك أمين كنت غير هل •

إجاباتك السابقة؟ في اآلن علّي كذبت هل •

التشجيع أجل من صغيرة مساءلة حتى مجموعة أو في المساءلة، موثوقًا شريكًا تجد أن على أشّجعك
المتبادل. والحّض

اهللا. يذّكرنا ستيفن أولفورد  مع يومي منتظم وقت شخصي قضاء هي أن تنّميها يمكنك عادة أهم إن .4
ويقترح الدكتور إخالص." مسألة لكنها ناموسية، مسألة "ليست هذه فيقول: (Stephen Olford)

التالية. للممارسات الكلمة وقراءة الصالة في وقت أنفسنا نكرس أن أولفورد

.(16 :3 كولوسي الكلمة تسيطر على فكرنا (اقرأ لندع •

.(18 :3 أفسس (اقرأ بالروح قلبنا ونفّعل لننشط •

.(17 :3 كولوسي (اقرأ اهللا مجد إلى بالسعي مدفوعة إرادتنا لتكن •

بعائلتك وباإلنجيل، بيسوع االلتصاق وحياة جهة، من االنفصال تحيا حياة أن اليوم تحديا أمامك أضع
وفي الممتاز،  اليومي التأّمالت كتاب في (Oswald Chambers) تشيمبرز أوزوالد يقول وبدعوتك.

 My Utmost for His) عنوان تحت األول كانون من والعشرين السابع لليوم المخصصة الصفحة 
النقطة تلك ومن الحياة. في فاصلة نقطة وهي ذروة. نقطة إلى وآخر وقت بين اهللا بنا "يأتي :(Highest
اشتعاًال فأكثر أكثر نصبح وإّما أن المسيحية، الحياة من نافع وغير بطيء إلى نوع فأكثر أكثر نتجه أن إّما

اهللا." بمجد
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مالحظات

 

للحياة كلمات

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

حييا ّيف.  املسيح بل بعد، أنا أحيا فما ُصلبُت، املسيح "مع
اإلميان يف هي  فحياتي اجلسد،  يف اآلن أحيا كنت  وإذا
(غالطية أجلي" من بنفسه وضّحى أحبين الذي  بابن اهلل

.(20 :2

رئيسية: حقيقة

باهللا  نلتصق الخطيئة وأن عن نفصل أنفسنا أن ينبغي
وبإرادته.

استجابتك:

في بوجودها تعرف  خطيئة بكل اعترفت  هل •
حياتك؟

المساءلة؟ في شريك لك هل •

االنفصال؟ لحياة نفسك تكّرس أنت مستعد ألن هل •
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النفس واقي
 22-18 :20 أعمال 8؛ :6 ميخا 40؛ :22 أمثال  اقرأ:

 6-5 1 بطرس 5:

المنبر على الهند. وُقدِّم في مرَسًال (Hudson Taylor) تيلور هدسون كان
األصدقاء "أيها وقال:  المنبر إلى هدسون فتقدم الالمع." "ضيفنا أنه  على

المع." لسّيد صغير خادم إّال ما أنا األعزاء،

الكتاب معّلمي من بارزًا معلما (Andrew Murray) موري آندرو كان
منها كتاب كل ويحوي اآلن. حتى متوفرًا كتبه من كثير زاَل وما  المقّدس.
بعنوان له صغير كتاب في موري قال المقّوي. الروحي الغذاء من ثروة على
الدائم والواقي الفضائل) (أصل الفضيلة األم هو "إن التواضع "التواضع":
الفضائل التي توَلد منها كل الفضيلة هو االتضاع أن يعتقد موري للنفس." كان

تواضع القلب. هي ألرواحنا حماية أعظم أن وآمن أيضًا األخرى.

اتضاعنا هو للنفس واٍق أهم أن إّال مهم، أمر اآلخرين أمام المساءلة أن مع
الشديدة بحاجتنا فنقّر الرب، أمام ننكسر أن ينبغي الرب. أمام يوميا الطوعي
أوشيءمفيد ميزة الربليسمجرد فاالنكسارأمام الكّلي عليه. إليه واعتمادنا
ُأخرى"). ترجمات في 17 :51" 19 :51 مزمور (اقرأ ضرورة لكنه الخدمة، في

جدا  أن أشخاصًا قليلين العار من يوم. اهللا كل أمام قلبيًا تواضع .1
لكن واحد! وقت في والتواضع المسحة حمل على قادرين يبدون فقط
المبدأ وهذا الروحية. الكارثة  تسبق الكبرياء أن  من تحّذر اهللا كلمة
النزول هو الروحية األمور في  أعلى إلى  فالطريق دائمًا. صحيح
للذين رائعة  بمكافأة يسوع يعد  .(18 :16 أمثال (اقرأ أسفل إلى
ملكوت لهم بالروح ألن للمساكين "هنيئًا أمام الرب: يتواضعون
أن يعني الروح في مساكين نكون وأن .(3 :5 (متى السماوات"

على اهللا. الكامل اتكالنا ندرك حتمية

متواضعين. اهللا يجعلنا لكي أن نصّلي أبدًا منا ُيطلب ال أنه الحظ
نأخذ أن علينا لكن جدًا، خطرًا أمرًا يكون أن يمكن فهذا

.(10-6 :4 يعقوب (اقرأ نحن فنتضع المبادرة

12 األسبوع

يا ذبيحيت لك

روح منكسرة، اهللا

املنكسر والقلب

ال املنسحق

حتتقره.

19 :51 مزمور
ُأخرى ترمجات يف 17 :51

للحياة كلمات
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مرحلة  في أنك لك اهللا. أؤكد خاصا" مع "تاريخًا اصنع .2
عمالق ال هناك انتظارك. في "جليات" ستجد المستقبل من ما

القضاء على مصمم هذا المقاومة وعمالق مواجهته. لك من بّد
ستكون التي الثقة هي فما علنًا. هذا يفعل أن وسيحاول عليك،

فيها؟ ستنتصر التي المفتوحة المواجهة يوم في لديك

جليات: سيهزم بأنه عرف لماذا شاول الملك الشاب داود أخبر
الفلسطّي" هذا  من يخّلصني  واألسد  الدب من أنقذني الذي "الرب

يقينًا كانت وإنما الشباب، كبرياء هذه تكن لم .(37 :17 (1صموئيل
تاريخ لداود كان خاّصة. في انتصارات الحياة إلى خرج عميقًا داخليًا

قتلت فإذا به. يمّر يوم أعظم امتحان علني بالثقة في أمّده اهللا خاص مع
أيضًا لديك فستكون مراقب، غياب أي اإليمان في عدم ودبَّ الشهوة أسد

مستقبًال. تواجه "جليات" عندما الثقة

الغطرسة  بين جدًا شاسع فرق هناك المسيح.  يسوع في أنك اعلم .3
بين الغطرسة كبير من قدر وهناك المسيح. في أنه ثقة المرء وبين اآلثمة
أسباب األمان. ومن إلى قناع يخفي خلفه االفتقار األمر واقع في الخّدام هو
نمتلكها التي المتأصلة الكرامة إدراك في الفشل المتدّنية، الذاتية الصورة تلك
فإننا المسيح، في وألننا المسيح. بر اهللا في المسيح. فنحن بيسوع كمؤمنين
17-21؛ 2 كورنثوس 5: (اقرأ له سفراء في المسيح، فإننا وألننا اهللا. أبناء
في السير مع التواضع لكن نلبس  أن ينبغي .(11 :1 فيلبي 1-3؛ :4 أفسس
مثل نكون أن ينبغي أخرى، وبعبارة المسيح. في هويتنا من المستمدة الكرامة

.(11-5 :2 (فيلبي هو كما فعل تمامًا أن نتواضع، ينبغي يسوع.

أن يسوع عّلم المتواضعة. القلوب ألصحاب الملكوت إمكانات ُتفتح .4
الوداعة لكن ضعفًا، الوداعة ليست .(5 :5 متى (اقرأ األرض سيرثون الودعاء
ذاته، في  قّوة لديه ليست  أنه  الوديع الشخص يدرك  السيطرة.  تحت قوة  هي
الجمع هذا على نقوى ال فلتكن هذه صالتك: "نحن اهللا. في القوة كل لديه لكن
طالبين عونك" إليك أن نرفع عيوننا إال نفعله ماذا نعلم وال لقتالنا، اآلتي  العظيم
تسمح "ال :(Phillips Brooks) فيلبس بروكس وكما قال .(12 (2 أخبار 20:

لعملك." ّد
ِ
ن بأنك تشعر أن أبدًا لنفسك

أنقذين الذي الرب

واألسد الدب من

هذا خيّلصين من

الفلسطّي.

37 1 صموئيل 17:
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نفسه اهللا فإن ومتكبرين، متغطرسين كنا إذا 
ثقة لدينا فستكون أمامه،  تواضعنا إذا  لكن سيقاومنا.
نصبح أن لنا كان وإذا حينه. في وسيرفعنا الناس، أمام
أن "اهللا دائمًا نتذكر أن علينا ينبغي قلب اهللا. حسب قادة

بطرس   1) المتواضعين" على وينعم المتكبرين  يصّد
.(6-5 :5

تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

لبعض،  بعضكم معاملة يف التواضع ثوب كّلكم البسوا
فاتضعوا املتواضعني.  على وينعم املتكربين يصّد اهلل ألن
الوقت حيني  عندما لريفعكم القادرة اهلل يد   حتت

.(6-5 (1 بطرس 5:

أساسية: حقيقة

واطمئن  اهللا، أمام توضع المسيح. في مركزك تنَس ال
المناسب. الوقت في سيرفعك بأنه واثقًا

استجابتك:

في ومعرفتك بهويتك الغطرسة بين في الفرق تأّمل •
المسيح. يسوع

أمام الرب. اتضع يوميًا •

باتضاع. السلوك إلى اهللا اسَع بنعمة •
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ًال! أّو هنا اخدم
 4 :6-22 :5 أفسس اقرأ

وباء هناك ذلك. لكن أثناء العالم ونخسر عائالتنا نربح إلى أن اهللا ال يدعونا
المسيح خّدام بين طالق وحاالت متمردين وأبناء سعيدة زيجات غير من مأساوي

اآلخرين. ثم عائالتنا أوًال نخدم جدًا أن الضروري من فإن اليوم. ولهذا

حياتنا بشريك عالقتنا (2 باهللا عالقتنا (1 كما يلي: أولوّياتنا تكون ينبغي أن
إلى الحياة ضغوط تدفعنا ما غالبًا  اهللا. إياها أعطانا التي الخدمة (3 وأبنائنا
فإن وبعائالتنا، باهللا عندما تضع الخدمة فوق العالقة لكن الترتيب، هذا عكس

دائمًا. مأساوية تكون النتائج

لعائالتهم.  روحيين  قادة يكونوا  أن إلى  األزواج اهللا يدعو  .1
نفس األزواج ُيظهر أن وينبغي مسؤوليتك. هي لعائلتك الروحية والصّحة
أي لعروسه، المسيح أظهرها التي لزوجاتهم بالتضحية المتصفة المحبة

.(25 :5 أفسس (اقرأ الكنيسة

حياتك (شريكة) بشريك  عالقتك فإن باهللا، عالقتك إلى باإلضافة   .2
يكّرسوا  وبأن زوجاتهم يحّبوا بأن األزواج اهللا يطالب العالقات. أهم هي

.(28-25 :5 أفسس (اقرأ الروحي لنمّوهن أنفسهم

نمّو في تساعد لكي يوم  كل تتخذها أن يمكنك  خطوات هناك .3
أسوأ.  أو أحسن إّما زواجك لجعل فرصة يوم الزوجية. فكل العالقة

تعمل أن عليك ينبغي كذلك دائمًا، اهتمامًا بستانه البستاني ُيْولي وكما
التالية ممارسة األمور شأن ومن زواجك. على تقوية الدوام على

الزوجية: عالقتك تقوية في اتجاه كثيرًا تساعدك أن األربعة

يوم كل معًا صّليا •

يوم أخبر زوجتك أنك تحبها كل •

يوم به كل تساعدها افعل شيئًا •

يوم كل بإخالص امتدحها •

13 األسبوع

الرجال، أيها

نساءكم أحّبوا

أحب مثلما

الكنيسة املسيح

بنفسه وضّحى

أجلها. من

 25 :5 أفسس

للحياة كلمات
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للحياة كلمات

حين  لالنحالل الخلقي، إن األخرى. الخطايا أكبر من ضرر في تتسبب ما الزوجية غالبًا الخطايا .4
القدس للروح هياكل أجسادنا اهللا أن يعتبر كثيرين. إيمان تدّمر المدى بعيدة نتائج اإلنجيل، خّدام إلى يمتد
في نحيا وأن على أجسادنا نسيطر أن بالمسيح، باعتبارنا مؤمنين وعلينا، .(20-19 1 كورنثوس 6: (اقرأ
جسدك مقدِّمًا اهللا أمام وطهارة نقاوة في ستحيا أنك اآلن ر فقرِّ .(8-3 :4 1تسالونيكي (اقرأ وكرامة قداسة

.(2-1 :12 (اقرأ رومة إرادته يحقق أن خاللها من يستطيع كأداة

هي والطهارة النقاء معركة إن ساحة .(19 :15 متى (اقرأ في القلب األمانة يبدأ عدم أن يسوع عّلم .5
فستتغير فإذا غّيرت طريقة تفكيرك، محّلها. هللا ممّجدة أفكار بإحالل الشهوة أفكار تقاوم ويمكنك أن العقل.
في فردِّْد أيضًا. ُتحفظ في القلب واألمانة القلب، في هي عدم األمانة بداية إن .(8 :4 حياتك! (اقرأ فيلبي

حياتك. أدخلها في أنه على اهللا زوجتك، واشكر الرائعة في األمور كل كثيرة قلبك مّرات

مسؤول  الزوجية. أنت األمانة عدم من حمايتك في للمساعدة اتخاذها يمكنك وقاية إجراءات هناك .6
األخالقي. السقوط ضد حامية أسوار بناء عن

اهللا. كلمة والتأمل في من الصالة والعبادة خاّصة حياة نمِّ الرب. مع يوميًا شخصيًا وقتًا خّصص •

اجتمعوا) (أو اجتمعا األصدقاء. مجموعة صغيرة من صديق موثوق أو مع مساءلة لديك عالقة لتكن •
صديق لك يكون أن ثمينة لعطية وإنها المساءلة. موضع اآلخر أحدكم يضع منتظم لكي معًا بشكل
المساءلة النوع من وهذا .11 الدرس في المقترحة األسئلة عليك ويطرح وجهك في مستعد أن ينظر

بالمسيح. مؤمن كقائد لك جدًا مهم أمر

جراهام بيلي قّرر التنازل. أو للمساومة إمكانية فيه وضع في تكون بأن لنفسك تسمح ال • 
امرأة مع وحده أو غرفة سيارة في يكون أبدًا لن أنه من حياته مبكرة مرحلة في (Billy Graham)
ليس أمر (وهو الخدمة شأن من شؤون في وحدك بامرأة تلتقي بد من أن كان ال فإذا غير زوجته.

الباب. خلف آخر وجود شخص من الشيء وتأكد مفتوحًا بعض فاترك الباب عادة)، حكيمًا

أن يمكن "ال مرة قائلين: ذات تباهوا قد كانوا مع أنهم سقطوا أخالقيًا خّدام هناك متغطرسًا. تصبح ال •
التجربة، تأتي وعندما التجربة. من متيقظًا وكن الرب. أمام متواضع بقلب فاحتفظ لي." هذا يحدث

.(13-12 1 كورنثوس 10: (اقرأ النجاة بالفعل وسيلة دّبر اهللا قد أن تذّكر

على  إن المقدس الكتاب يقول وأب.  كزوج مسؤولياتك تنجز لكي بالقوة القدس الروح سيمّدك .7
.(25 :5 (أفسس أجلها" من بنفسه وضّحى الكنيسة المسيح أحب كما زوجاتهم "يحّبوا أن األزواج
سيطرته. تحت وكنت القدس بالروح إذا امتألت إّال ممكن غير المضحية أمر المحبة النوع من وهذا
(اقرأ أفسس القدس بالروح االمتالء على أوًال حّثهم بأن والزوجات لألزواج نصيحته بولس بدأ  ولهذا

.(21-18 :5
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للحياة كلمات

طريقة هناك لزوجتك، محبتك بردت فإذا حبا فقدته. تستعيد أن يمكنك كيف المقدس الكتاب يرينا .8
تركت أنها إّال الجاد، بالصبر والعمل اتصفت أفسس كنيسة أن الرغم من وعلى جديد. من إلضرامها
محبتهم يستعيدوا لهم يسوع لكي الوصفة التي قّدمها يلي ما وفي .(5-2 :2 رؤيا (اقرأ األولى محبتها

المفقودة:

يوم  نفسك على أخذتها التي العهود تذّكر ضّده. ال زواجك، لصالح يعمل فكرك اجعل ر. تذكَّ •
جمال المحبة األولى. تذّكر معًا. قضيتماها التي السعيدة األوقات وتذّكر الزفاف.

اليونانية  الكلمة طريق برودة القلب. تعني عن تتحوَّل أن ر قرِّ زوجتك. نحو قلبك برودة عن ُتب ُتب. •
عن توقف زواجك.  من موقفك أو فكرك فغيِّر  الموقف." أو الفكر "تغيير  "توبة" إلى المترجمة
صحي أي شيء غير عن وتحوَّل اهللا. غيِّر نظرتك بكلمة ذهنك جّدد إبليس. أكاذيب االستماع إلى

لزواجك.

أخرى؟  مرة األمور هذه افعل مرة؟ في الحب ألول وقعت الذي فعلَته عندما ما األوىل. اعمل األعمال •
نحوها؟ مشبوبة عاطفتك هل كانت لها؟ "أحبك" قول من تكثر هل كنت الزهور؟ لها تحضر كنت هل

األولى. األعمال تلك نفس بعمل اليوم ابدأ

وكيًال لم تكن فإذا .(4 :6 (اقرأ أفسس الرب طرق أبنائهم في تدريب مسؤولية اآلباء اهللا يحّمل .9
 1 4-5؛ تيموثاوس 3:  1 (اقرأ كثيرًا  خدمتك من األمر هذا فسيُحّد العائلية، مسؤولياتك على صالحًا

.(7 :3 بطرس
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تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

الكنيسة  املسيح أحب كما زوجاتكم أحبوا األزواج أيها
.(25 :5 (أفسس أجلها من بنفسه وضّحى

رئيسية: حقيقة

الزوجية  حياتك صّحة مسؤولية اهللا يحّملك
والعائلية.

استجابتك:

النقطة في المذكورة األربعة الممارسات ابدأ اليوم •
الثالثة.

االنحالل من وقاية  أساليب  بوضع اليوم  منذ  ابدأ •
األخالقي الجنسي.
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مكائد إبليس
16؛ :5 غالطية 10؛ 2 كورنثوس 2:  اقرأ:

17-16 1 يوحنا 2:

الخطيئة. حياة يحيا كان  اإليمان، إلى أغسطينوس القديس يتحول أن قبل
"ارفع يغنون: األطفال بعض سمع الحدائق إحدى في كان بينما يوم، وذات
نسخة من فوجد األرض إلى أغسطينوس نظر واقرأ." هذا واقرأ... ارفع هذا
14 "بل  :13 رومة هي عليها عيناه آية وقعت أول  وكانت المقّدس. الكتاب
وكانت شهواته." إلشباع بالجسد تنشغلوا المسيح، وال يسوع بالرب تسلَّحوا
وأصبح مجيد. نحو على ثانية د

ِ
ُول أغسطينوس القديس أن المواجهة تلك نتيجة

عظيمًا. الهوتيًا

قصد ضّدنا وضد أي هجوم نتغّلب على ما نحتاجه لكي كل في يسوع لدينا
فينا، الجديدة المسيح لحياة واستالمنا بوعود اهللا كنا تمسُّ ومع حياتنا. في اهللا
.(4-1 :8 رومة 3-4؛ 2 بطرس 1: (اقرأ يفوق االنتصار أحرزنا ما قد نكون

جبهات. ثالث على حرب في أننا المقدس الكتاب يعّلمنا .1

إشارة عادة هو المقدس  الكتاب في "العالم" باعتباره إليه  يشار ما •
ينبغي ال ولهذا حسابًا. هللا يحسب ال الذي السائد العالمي النظام إلى

.(15 1 يوحنا 2: (اقرأ العالم بمحبة ُنفتن أن

يكون ما  غالبًا "الجسد"  باعتباره المقدس الكتاب إليه  يشير وما  •
اإليمان خارج الخطيئة طبيعة المفدية، غير طبيعتنا إلى إشارة
بين المعركة إلى الوحي يشير ُكتَّاب وغالبًا ما المسيح. بيسوع
(اقرأ الجديدة والطبيعة القديمة الطبيعة بين والروح، الجسد
.(14-8 :3 كولوسي 22-24؛ :4 أفسس 16-25؛ :5 غالطية

ضّدنا. للحرب مصطّفون الشريرة وأرواحه "إبليس" •
يريد لكنه قليًال، لنا أذى فيها بمعركة يسبب إبليس يقنع وال
عليه قهره وانتصر يسوع لكن نهائيًا. علينا قضاًء القضاء
10؛ :10 يوحنا 31-32؛ :22 لوقا (اقرأ الصليب في

(15 :2 13-14؛ :1 كولوسي

14 األسبوع

وال حتّبوا العامل ال

من العامل. يف ما

تكون ال العامل أحّب

فيه. اهللا حمّبة

 15 1 يوحنا 2:

للحياة كلمات
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واستخدمها جّربها التي المكائد بنفس بالناس ُيْوقع زال فما وال كثيرة. جديدة ليست إبليس مكائد .2
استخدمها على مّر الزمن: التي القليلة إبليس سابقًا. ومن بين مكائد

أموالهم  بين الفرق رؤية عن عاجزين يبدون الذين الخّدام عدد يصعقني إساءة استخدام املال. كم •
في والنزاهة االستقامة من مستوى أعلى أصحاب نكون أن علينا ينبغي خدمتهم. وأموال الشخصية

.(11-6 :6 3؛ 1 تيموثاوس 3: (اقرأ التي نؤتمن عليها األموال

جميع  في الدين رجال  بين المأساوي الوباء هو الزوجي الوفاء  عدم إن إساءة استخدام اجلنس.  •
تسالونيكي 1 18-23؛ :5 أمثال (اقرأ مقدسة لحياة نكّرس أنفسنا علينا أن ينبغي ولهذا العالم.  أنحاء

.(7-3 :4

الخدمة.  بروح نتحّلى قادة أي يسوع، مثل قادة خداما نكون أن ينبغي والسلطة. النفوذ استخدام إساءة •
مقاييس القيادة عن جذري بشكل مختلفًا يكون ينبغي أن القيادة في تالميذه أسلوب يسوع أوضح وقد

.(26-24 :22 (لوقا العالم في

مرارته  إن بل طويلة. مدة الخدمة في تمأل المرارة قلبه فعاال الذي الشخص يبقى أن يمكن ال املرارة. •
:12 عبرانيين 22-23؛ :8 أعمال به (اقرأ الروحي المحيط الجو على تشويه األمر واقع في تعمل

.(15-13

الناس.  مديح على وبعضهم مدمن المخدرات. أو على الخمر مدمنون الناس قهري. بعض سلوك أي •
لتأخير االستعداد النضج عالمات ومن ره. على الشَّ وغيرهم مدمن الجنس. على مدمنون وآخرون

والخدمات. والعائالت األشخاص أن يدّمر حياة القهري للسلوك اإلشباع. ويمكن

حياتهم  في سلبية دورة فكرة أحدهم بدأ األشخاص، من طفولة مرحلة ما في هّدامة. فكرية أمناط •
ذلك أن تكون تقدر ال تفعل ذلك. أن تستطيع "أنت ال حياتك." أو في شيئًا "لن تحّقق لهم: قال عندما
أفسس 1-2؛ :12 (اقرأ رومة تضعفنا التي الفكرية األنماط من أن يحررنا اهللا يريد من القادة." النوع

.(10 :3 كولوسي 22-24؛ :4

إدارة  سوء األخرى. غير أن الخطايا قائمة مثل كبيرة، خطيئة هذه تبدو ال ربما الوقت. إدارة إساءة •
.(5 :4 كولوسي (اقرأ األخرى مكائد إبليس تفعل تمامًا كما في الخدمة، فّعال سيجعلك غير الوقت

الجسد بشهوة يسوع ب البرية، ُجرِّ ففي بها. نجرِّب التي النواحي جميع في يسوع إبليس جرَّب .3
نحن ب نجرَّ كل ناحية في المسيح للتجربة 1-11). تعرَّض :4 متى (اقرأ الحياة وغرور العيون وشهوة
17-18؛ :1 (اقرأ عبرانيين واألمين الرحيم األعلى كاهننا باعتباره ب ُنجرَّ عندما ويعيننا يفهمنا وهو فيها.
الشيطان اهللا ابن هزم لقد الكتاب." "يقول بقوله: إبليس تجارب من تجربة كل يقاوم وكان .(6-15 :4

التجربة. ضد معركتنا أن نربح أيضًا نحن يمكننا الطريقة كسالح. وبهذه اهللا كلمة باستخدام



GLOBAL ADVANCE RESOURCES www.2tim2.org 51

للحياة كلمات

البسين العدو ونقاوم هللا نخضع وعندما .(18-10 أفسس 6: الكامل (اقرأ اهللا بسالح نتسلح أن ينبغي .4
.(7 :4 يعقوب (اقرأ لنا مضمون النصر فإن الروحية، ُعدَّتنا

"وعيًا  نغّذي في أعماقنا أن ينبغي يسوع!  على وإنما إبليس، على تركيزنا ينصّب أن ينبغي ال .5
صحية حالة في تبقى لكنها الميتة، أوراقها تطرح أن فاكهة شجرة تحاول ال بالخطيئة." ال "وعيًا بالبر"
نغّذي أن فينا يفترض بعيدًا. الماضي أوراق دفع على طبيعية بصورة الجديد الثمر ويعمل ثمرًا. وتنتج
الرب على تركيزنا ونبقي نقاومه علينا أن ينبغي لكن عدو، لدينا فينا. نعم للمسيح الجديدة الخليقة حياة

.(9-8 1 بطرس 5: 14؛ 2 كورنثوس 2: (اقرأ

لكن على اإلخوة." "المشتكي هو ألقاب إبليس أحد إن اللحظة. هذه في لنا يتشّفع المسيح يسوع .6
رؤيا 25؛ :7 14؛ :2 عبرانيين (اقرأ عّنا ويترافع قضيتنا يتبّنى المسيح، يسوع عّنا، الدفاع  محامي

.(10 :12
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تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

صادق،  اهلل ألن اإلنسان. طاقة فوق جتربة أصابتكم ما
يهبكم بل عليه، ما تقدرون غري من التجارب يكّلفكم فال
احتماهلا على والقدرة منها النجاة وسيلة التجربة  مع

.(13 (1 كورنثوس 10:

أساسية: حقيقة

تجربة نواجهها.  لكل اهللا لنا االنتصار وّفر لقد

استجابتك:

اهللا لك. وّفره الذي في االنتصار تسلك هل  •

أية على نوره يسّلط أن القدس الروح من اطلب •
وُتب الخطيئة،  بتلك اعترف حياتك. في خطيئة 

كامل. نصر تحقيق في اهللا على واتكل عنها،
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يهم أجل ما احلياة من
8-12؛ :14 رومة 14-30؛ :25 مىت اقرأ:

10-7 2 كورنثوس 5: 11-16؛ 1 كورنثوس 3:

مبهورًا كنت أني كيف وأذكر سيرك. إلى أّمي أخذتني طفًال كنت عندما
سوطًا إّال معه  يحمل ال أسد قفص يدخل وهو األسود مرّوض أراقب وأنا
الحيوانات هذه األسلحة التافهة هذه تصّد أربعة. فكيف أرجل ذا صغيرًا وكرسيًا

الشرسة؟

الكرسي وأن فّعال، سالح كرسي مرّوض األسود أن الحين ذلك منذ تعّلمت
على يعرف األسد تركيزه، فال األسد معيقًا إلهاء بقصد كان األربعة األرجل ذا
أية دون وتشويش إلهاء حالة في يبقى وهكذا يرّكز. األرجل هذه من رجل أي

يكون مؤذيًا. فال التركيز، على قدرة

غير فهم تافهة! بأمور ملتهون اليوم كثيرين مؤمنين فإن الطريقة وبنفس
اتجاهات في ولهذا يسيرون حقًا. مهم هو ما التركيز على على قادرين
على قادرين غير وبالتالي اتجاههم، تحديد على قادرين غير متعددة

فّعالين." بمعنى "غير "اإليذاء"

األمر. نهاية في يهم ما هو هذا ألن نرّكز على ما هو أبدي، ينبغي أن
بمنظور الحياة عن إلهائنا إلى يسعى عصرنا في شيء كل أن غير

حقا. يهم ما عدا ما كل شيء من أجل نحيا أننا ويبدو أبدي.

في يوم أن ُأبقي حياتي كل في ثالثة أحداث قادمة تساعدني هناك
لكي أظل عينّي نصب المستقبلية األحداث هذه ُمبقيًا تركيز، حالة

حقًا. يهم ما على تركيزي على محافظًا

الكرازة. على العظيم األبيض العرش دينونة تحّفزني .1
وألقي اهللا. األموات أمام كل فيه سَيْمُثل مستقبًال زمنًا يوحنا رأى
النار. بحيرة في الحياة سفر في أسماؤهم ُتكتب لم الذين أولئك
أن على بالمسيح حقيقي مؤمن  كل  هذا يحفز أن وينبغي

.(15-11 :20 رؤيا (اقرأ بشارة المسيح يوصل لآلخرين

15 األسبوع

يصرب ملن هنيئًا

ألنه على املحنة،

ينال امُتِحن إذا

احلياة الذي إكليل

به من وعد الرب

حيّبونه.

12 :1 يعقوب

للحياة كلمات
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 Martin) لوثر مارتن قال القداسة. على  المسيح) (محكمة المسيح دينونة كرسي يحّفزني  2
للمراجعة اإليمان بعد حياتنا كل وسُتعَرض اليوم." وذلك اليوم لي: مهّمان فقط "هناك يومان :(Luther
تفعله ما فلكل اليوم. ذلك ضوء في تفعله اليوم ما كل تفعل وينبغي أن المسيح. دينونة كرسي عند والحساب
ستكون الثانية العظمى المأساة السماء، لكن تفوتنا أن الحياة في المأساة الكبرى وستكون أبدية. أهمية اليوم
2 كورنثوس  11-15؛ 1 كورنثوس 3: يسوع (اقرأ قدمي عند نضعها أكاليل أية دون السماء ذهابنا إلى

.(11-10 :5

في نضع إيماننا عندما لنا اهللا من مجانية عطية فهو مكافأة. ليس الخالص أن نتذكر أن علينا ينبغي
عليها من الحصول يمكننا مكافآت هناك نخُلص، حالما لكن الصليب. على أجلنا من المخلِّص المسيح عمل
عظيمة. قيمة وذات ُمِهمة إنها اهللا يقول ألن أصًال؟ المكافآت هذه في نرغب فلماذا األمينة. خدمتنا أجل

أن ال يهمني وأنا "تيجانًا." أو "أكاليل" باعتبارها المكافآت هذه إلى المقّدس الكتاب يشير ما غالبًا
ثمين إنه اهللا يقول شيئًا أريد عليها: فأنا الحصول في شديدة رغبتي السماء، لكن في تيجانًا أو أكاليل ألبس
الخالص. أجل من هللا وامتنانًا عبادًة لكن عليه، حصلُت الذي للخالص ثمنًا ال يسوع، قدمي عند أضعه
إكليل. على للحصول جدًا واضحة متطلَّبات وهناك ننالها،  أن يمكننا أكاليل أو تيجان خمسة  وهناك

جدا: واضحة على هذا اإلكليل الحصول وشروط .(8-6 الرب (اقرأ 2 تيموثاوس 4: إكليل •

جهادًا  ليس وهو تفوز فيه! الذي الجهاد هو الجهاد الحسن إن أحدهم احلسن. قال اإلميان جهاد جاهد
.(18-10 :6 أفسس الروحية (اقرأ الشر وقوى إبليس ضد ه موجَّ لكنه بشر، ضد هًا موجَّ

فمهما  السعي. عن والتخّلي لليأس واالستسالم مالئم وقت من ليس السباق). (أَْكمل الشوط أَتِْمم
تستسلم. أن رفضت إذا تخسر أن يمكنك وال السباق. في تبقى أن تواجهها، عليك التي الصعوبات كانت

الهوتية"  "ضحية تصبح ال األساسية. المسيحية اإليمان بحقائق واصل التزامك اإلميان. على حافظ
.(3 يهوذا 14-15؛ :4 أفسس حق كلمة اهللا (اقرأ عن بابتعادك

ثانيًة  المسيح مجيء شأن الحياة في توقُّع المسيح. إن من عودة ابتهج برجاء املسيح. ظهور إىل ْق تََشوَّ
.(3-2 :3 28؛ 1 يوحنا 2: (اقرأ ينّقينا أن

ذات (Walter Raleigh) راليه والتر السير امُتدح .(10 :2 رؤيا 12؛ إكليل احلياة (اقرأ يعقوب 1: •
قدماها بالطين. تتسخ لئال بريطانيا ملكة فوقه تمشي لكي األرض على معطفه الثمين فرش ألنه مرة
على راليه والتر الملكة كافأت وقد ملك! ُقّدم إلى أبدًا إذا يضيع شيء من ما أنه فهم الرجل هذا لكن
الحياة إكليل يدعى أجله. نطرحه من ما كل ملكنا على األرض، وسيكافئنا على طرحه المعطف الذي
ويقول الرسول حياتهم. ذلك كّلفهم لو حتى ليسوع األمناء يعطى ألولئك ألنه الشهداء" "إكليل أحيانًا

التجربة. يحتملون الذين هم حقا الرب يحّبون الذين إن أولئك يعقوب
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يضبطون الذين ألولئك المكافأة هذه  ُتعطى .(25 :9 كورنثوس   1 (اقرأ  يفنى  ال الذي اإلكليل •
تفنى مكافأة أجل من شاق بشكل يتدّربون العّدائين إن بولس يقول النواحي. كل في حياتهم ويدّربون
أهليته للسباق لئال يخسر جسده إنه دّرب أيضًا يفنى. وقال ال إكليل أجل من حياتنا ندّرب لكننا سريعًا،

.(14-12 :3 فيلّبي 26-27؛ 1 كورنثوس 9: (اقرأ

ويفرح عندما سيفتخر إنه قال بولس .(20-19 االبتهاج (اقرأ 1 تسالونيكي 2: أو االفتخار إكليل •
ويسمَّى الرب. أمام معه يقفون بالمسيح، اإليمان على منهم كثيرين ساعد الذين تسالونيكي، مؤمني يرى

يسوع. معرفة في شخص مساعدة من أكبر فرح من وليس للنفوس." رابح "إكليل أحيانًا هذا

راٍع اإلكليل كل هذا على الحصول رجاء يشّجع أن ينبغي .(4-1 اجملد (اقرأ 1 بطرس 5: إكليل •
يسوع يقول صوت سماع إن المسيح. كرسي دينونة الحقيقي عند نجاحك سيقاس أمين. وقائد كنيسة
المكافآت نتصور أن يمكننا وال .(30-14 :25 متى (اقرأ مني كل تضحية يستحق "أحسنَت" لي

.(9 1 كورنثوس 2: (اقرأ األوفياء لخّدامه التي سيعطيها اهللا الرائعة

ستكون .(10-9 :7 9؛ رؤيا 5: اإلرسالي (اقرأ العمل إلى العرش حول العالمي ع التجمُّ يحّفزنا .3
والشعوب والقبائل األمم من جميع المفديين من  العبادة يسوع  ُأنجزت! وسيقبل قد العظمى  المأمورية

المجيد. ذلك اليوم نحو التاريخ تحريك في دور لنا يكون بأن ونحن نتشرف واأللسنة.
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تستخدمها) التي المقدس الكتاب ترجمة (حسب للحفظ:

دينونة  (كرسي اهلل حمكمة  أمام  سنقف مجيعًا حنن
تنحين يل الرب. يقول حيٌّ أنا يقول: والكتاب املسيح).
-10 :14 (رومة لسان يسّبح كل اهلل ركبة، وحبمد كل

.(11

أساسية: حقيقة

ففي  أبدية. أهمية له ما على حياتنا نركز أن ينبغي  
سوى ذلك. حقًا يهم هناك ما ليس األمر، نهاية

استجابتك:

على الكرازة؟ الذي يحفزك ما •

على القداسة؟ الذي يحفزك ما •

الذي يحفزك على العمل اإلرسالي؟ ما •


