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 كیف تقضي وقتًا خلوةًا مع اهللا
 كیف تدرس مقطعًا من كلمة اهللا

 صفحة االستجابة الكتابیة
 كیف تحفظ كلمة اهللا
 صفحة فعل الصالة

 ثالثون یومًا من التسبیح
  تقدیم الشكرسبعة أیام من

 ثالثون یومًا من االعتراف
 سبعة أیام من الطلبات

 سجِّل الطلبات
 سجِّل التشفع

 صلوات یمكنك أن ترفعھا من أجل اآلخرین
 بطاقات حفظ الكتاب المقدس

 
 
 

 كلمة من الكاتب
ر أن یستخدمك كما أنھ یقد. لقد صنع الرب یسوع تغییرات إیجابیة في حیاتي وھو یستطیع أن یغیر حیاتك أنت أیضًا

 !لتغییر آخرین
 

 :ما علیك سوى أن تجعل نفسك متاحًا لھ، عندئذ یمكن لیسوع أن
 .یساعدك على أن تعرفھ بشكل أفضل §
 . یعمل في حیاتك لكي یجعلك مسیحیًا أكثر نضوجًا §
 .یحفزك على مشاركة المسیح مع آخرین §
 .یستخدمك لمساعدة مسیحیین آخرین على النمو نحو النضوج §
 .ئدًا روحیًایجعلك قا §

 
كما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیھ، متأصلین ومبنیین فیھ، وموطَّدین في اإلیمان، : "إن ھدفي بالنسبة لكم ھو

 )7-6: 2كولوسي " (كما ُعلِّمتم، متفاضلین فیھ بالشكر
 

لیسوع أن یستخدمك ، إلى ما ال نھایة، ھكذا یمكن 4x4 =16، و2x2=4عندما یحدث ذلك في حیاتكم، عندئذ كما أن 
یقود شخص آخر إلى المسیح ) مثلك(كیف؟ شخص مسیحي . لمضاعفة حیاتك في آخرین إلحداث تأثیر في العالم

بعد ذلك یمكن للمؤمن الجدید أن یقود شخص آخر للمسیح ویساعده على النمو . ویساعده على النمو نحو النضوج
ذلك ھو ما . م لك االمتیاز الھائل لمعرفتھ وجعلھ معروفًا آلخرینإن اهللا یقد. وھكذا تستمر ھذه العملیة. نحو النضوج

 .تختص بھ حیاتك وسلسلة االنتقال نحو النضوج
 

تتضمن سلسلة االنتقال نحو النضوج خمسة كتب للتلمذة ُصممت لكي تساعدك على النمو في المسیح ولكي تصبح 
أما الكتب . هللا ھو الكتاب الثاني في ھذه السلسلةوُیعتبر قضاء وقت خلوة مع ا. جزءًا ھامًا في عملیة التضاعف

 :األخرى فھي
 )الكتاب األول(إتباع یسوع 

 )الكتاب الثالث(تتویج یسوع ربًا 
 )الكتاب الرابع(منح إیمانك 

 )الكتاب الخامس(التأثیر في عالمك 
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ة لیس مجرد جزءًا من إن شوق اهللا وصالتي من أجلك ھما أن تصبح األشیاء التي ستكتشفھا في الصفحات التالی

 . وذلك حتى یكون كل ما یتحقق في حیاتك من أجل مجده وإكرامھ. مالحظاتك بل جزءًا من حیاتك
 باري

 
 
 

 القصد
فإن تعلم أن تكون لك شركة مع اهللا من . سوف یساعدك ھذا الكتاب على أن تنمي وقتًا یومیًا ثابتًا على انفراد مع اهللا

 .لمقدس ُیعتبر أمرًا أساسیًا بالنسبة لتلمیذ یسوع المسیحخالل الصالة ودراسة الكتاب ا
 

. وعندما تتعلم قضاء وقت خلوة مع اهللا، سوف تتعلم أمورًا عن یسوع المسیح وكیفیة اتباعھ. فالتلمیذ ھو متعلِّم وتابع
 :وحینما تتعلم عن یسوع وتتبعھ، تستطیع أن توافق مع الرسول بولس عندما قال

 
 ).6: 1فیلبي " (إلى یوم یسوع المسیح] النضوج[ عینھ أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالحًا یكمل واثقًا بھذا] أنا"[
 

قبل أن تبدأ في االشتراك بالجلسات الموجودة في ھذا الكتاب، تعھَّد أن تسمح لیسوع المسیح بأن ُیكمل كل ما یرید 
 . تبھ في ھذا الكتابإن اهللا یھتم بما تطور في حیاتك أكثر مما تك: تذكر. أن یصنعھ فیك

 
 

 
 
 

 استخدامات ھذا الكتاب
 

) مجموعة تلمذة(یمكنك أن تستخدم ھذا الكتاب باعتبارك عضوًا في مجموعة منظمة : المجموعات الصغیرة .1
ینبغي على كل شخص في ھذه المجموعة أن یوقِّع التعھد الموجود بصفحة  ، ویوافق على . یقودھا قائد ناضج

 . یًا من أجل النمو الشخصياستخدام الكتاب أسبوع
 
 . یمكنك أن تدرس ھذا الكتاب بمفردك، فتددرس درسًا واحدًا كل أسبوع من أجل نموك الشخصي: األفراد .2

 
بعد أن تقوم بتطبیق كل جلسة في ھذا الكتاب على حیاتك الخاصة، یمكنك أن تساعد : تلمذة طلبة أصغر سنًا .3

 . اء وقت خلوة مع اهللاشخص أصغر سنًا أو مجموعة أصغر سنًا على قض
 
 
 

 إشارات عملیة
 )كیف تحصل على أفضل فائدة من ھذا الكتاب(

 
وفي . إن أردت أن تنمو كمسیحي، یجب أن تصبح أمینًا مع اهللا في الصالة وتطبیق الكتاب المقدس على حیاتك

 :أحیان كثیرة یكون ھذا االمر صعبًا، لكن یمكن لھذا الكتاب أن یساعدك لو أنك
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 . ل جلسة بالصالةبدأت ك .1

 .    اطلب من اهللا أن یتحدث إلیك
 
 .استخدمت كتابًا مقدساًَ سھل في قراءتھ .2

 
 .اجتھدت طوال الجلسة بأكملھا .3
o ابحث عن آیات الكتاب المقدس. 
o فكِّر ملیًا في اإلجابات. 
o اكتب اإلجابات. 
o دوِّن أیة أسئلة لدیك. 
o احفظ اآلیات المحددة. 

ینبغي على المجموعات أن تختار ترجمة واحدة . دس في مؤخرة ھذا الكتاباستخدم آیات حفظ الكتاب المق(
 .)للحفظ حتى یتلون اآلیات معًا

 
 .طبَّقت كل جلسة على حیاتك .4
o اسأل اهللا أن یظھر لك كیف تتصرف بما تتعلمھ من كلمتھ. 
o طعھ في عالقاتك، واتجاھاتك، وأفعالك. 
o  وینصحوكشارك النتائج مع مؤمنین آخرین یمكنھم أن یشجعوك . 

 
 
 

 إن كنت في مجموعة تلمذة
 

. تمِّم الجلسة بأكملھا في الوقت األول إن استطعت. حدِّد وقتین منفصلین كل أسبوع للعمل على الجلسة المطلوبة §
 ).في نفس یوم لقاء مجموعتك التالي أو قبلھ بیوم(ثم راجع ما قد تعلمتھ في أثناء الوقت الثاني 

 
 .  الكتاب، ومذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللا، وقلم إلى كل لقاء للمجموعةخذ معك كتابك المقدس، وھذا §
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 االلتزام الشخصي
 

 :بموجب ذلك لاللتزامات التالیة_______________________ أكرِّس نفسي، أنا 
 
 .أن ُأخِضع نفسي یومیًا هللا ولكل ما یرید أن یعلمني إیاه بشأن النمو كشخص تابع لیسوع .1
 
. قاءات األسبوعیة للمجموعة ما لم یطرأ ظرف أو مرض خطیر یجعل ذلك مستحیًالأن أحضر كل الل .2

ولو أنني تغیبت عن أكثر من لقاء، فسوف أنسحب بإرادتي من المجموعة لو تقرر أن ذلك ضروریًا بعد 
 .   اللقاء مع قائد المجموعة

 
 .أن أتمم الواجبات المطلوبة أسبوعیًا دون تخاذل .3
 
 . نیستي المحلیةأن أشترك بنشاط في ك .4
 

وبعون اهللا، سوف أقدم . أدرك أن ھذه االلتزامات لیست نحو الرب فقط بل نحو مجموعتي ونحو نفسي أیضًا
 .أفضل ما لديَّ إلنجاز كل منھا بالتمام

 
 __________________   التاریخ _________________________  توقیع 

 
 



6 

 
 

 الجلسة األولى
 التعرف علیھ

 خلوة مع اهللالاكتشاف وقت 
 

ثم تنجذب إلیھ . كیف تنشأ تلك العالقة؟ فإنك تتقابل أوًال مع ذلك الشخص الخاص. دعنا نقول أنك في عالقة مواعدة
وھكذا تبدأا في قضاء . ونتیجة لھذا االنجذاب، فإنك ترید أن تتعرف على الشخص اآلخر بشكل أفضل. في وقت ما

وفي النھایة یطوِّر . البعض بشكل أفضل َا معاًَ كلما تعرفتما على بعضكمامزید من الوقت معًا، وكلما قضیتما وقت
 .كالكما عالقة محبة، وكلما نما حبكما أكثر، كلما أصبح الوقت الذي تقضیانھ معًا أكثر خصوصیة

 
قضي وعندما ت. فما أن یتم تقدیمك إلیھ حتى تبدأ في تطویر عالقة معھ. یصح نفس ذلك األمر على عالقتك مع یسوع

 .وقتًا معھ، تنمو تلك العالقة بشكل أقوى
 

 .    راجع الخانات المالئمة حتى تدرك أین تقف اآلن في عالقتك مع یسوع
 
 
 
 
 
 

 عالقتي مع یسوع
 

 نعم     ال   
 لقد تم تقدیمي إلى یسوع المسیح  □      □
 لقد قبلتھ باعتباره مخلصي الشخصي  □      □
  بشكل أفضل    إنني أتعرف علیھ□      □
 إنني أنمو في محبتھ  □      □
     إنني أقضي وقتًا معھ یومیًا □      □
 أود أن أعرف كیف أقضي وقتًا خلوةًا معھ   □      □
 أود تحسین نوعیة الوقت الذي أقضیھ معھ  □      □
 

 
 عدد من رجال اإلیمان لو كان باستطاعتك أن تتحدث مع إبراھیم، أو موسى، أو داود، أو بیلي جراھام، أو أي

إن اهللا یبتغي أن تتمكن . العظماء، لكانوا جمیعًا سیقولون أن الوقت الخلوة مع اهللا قد أثَّر بشدة على نموھم الروحي
 .من أن تقول نفس الشيء

 
أو (أنا أخرج مع خطیبي "فما ھي أھمیة قضاء وقت خلوة مع اهللا؟ إن ذلك یشبھ قولك، . لكنني أذھب إلى الكنیسة

عن طریق قضاء وقت خلوة مع یسوع " كل یوم؟) معھا(فلماذا أحتاج أن أتحدث معھ . في مساء كل سبت) طیبتيخ
 .    نتمكن من التعرف علیھ أكثر على المستوى الشخصي والحمیمي

 
ین والنامین كیإن المؤمنین الدینامی 

 مع اهللا بشكل خلوًةیقضون وقًت 
 .ثابت
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  مع اهللا؟خلوةما ھو وقت ال

 . وقت الخلوة مع اهللا ھو وقت شخصي مع الرب
فإننا نتعرف . یحتاج إلى أن یكون ھو األولویة القصوى لكل مؤمنإن التعرف على یسوع بشكل أفضل 

 .علیھ عندما نقضي وقتًا خلوًة معھ
 

 إلى أي مدى كانت معرفة یسوع المسیح ھامة بالنسبة للرسول بولس؟. 8: 3اقرأ فیلبي 
 
 
  

 
 
 
 

 
  مع اهللا ھو عندما یتحدث اهللا إلیناخلوةالوقت ال

 – من فصل إلى فصل، من صدیق إلى صدیق، من موعد إلى موعد –وم إننا في انشغال مستمر طوال الی
وفیما بین ذلك لدینا تدریب الكرة أو الفریق، األعمال الروتینیة بالمنزل، عمل نصف الوقت، والكثیر من 

 . الواجبات المدرسیة
قد وصلنا إلى وعندما یحین الوقت الذي نخترق فیھ جدول أعمالنا ونشاھد التلیفزیون لفترة قصیرة، نكون 

لكن كم من المرات نجلس لمجرد إلقاء نظرة صادقة على حیاتنا؟ متى نقضي بعض الوقت . قمة اإلرھاق
إن وقت الخلوة مع اهللا یساعدنا على رؤیة أنفسنا كما یرانا . لتقییم ما نحن علیھ حقًا وإلى أین نحن ذاھبون

 . ھو
 

 . یة منك إلى اهللا ودعھا تصبح صالة یوم24-23: 139اكتب كلمات مزمور 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتسلیم یومنا إلى الرب مع اهللا ھو وقت خلوةوقت ال
لكن الوقت الخلوة مع اهللا . نحن نقلق بشأن االمتحانات، والمواعدات، والعالقات العائلیة، والشدائد األخرى

ًا بدرجة كافیة لكي نعالج فإننا لسنا كبار. یمنحنا الفرصة ألن نقدم كل مخاوفنا إلى اهللا ونثق بھ لكي یعتني بنا
 !لكن اهللا كبیر. مشاكلنا

 
 )3-2: 9لوقا (كم من المرات یمكننا أن نسلم حیاتنا، بكل مخاوفھا ومشاكلھا، إلى الرب؟ 

1 

2 

3
1 
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 .   یخبرنا بأن نثق في اهللا بشأن یومنا6-5: 3أمثال 
 ما ھما األمران اللذان یجب علینا أن نقوم بھما؟ ·

 
 

 
  علینا أن نقوم بھ؟األمر الذي ال یجبما ھو  ·

 
 

 ما الذي سیفعلھ اهللا لو أننا استجبنا لھذه الشروط؟ ·
 
 
 

  مع اهللا؟خلوًة نقضي وقتًا لماذا
 اهللا یرغب في الشركة معنا

قد نعتقد أو ال نعتقد أننا مھمون، غیر أن اهللا الذي خلق المحیطات، والجبال، والنجوم، والمجرات، والكون 
 !  و یشعر بالمتعة من التواجد معكوھ!  شخصًا ممیزًاأنكیعتقد 

 
المسیحي " أي واجبات –ربما تشعر أن قراءة الكتاب المقدس والصالة ھي أمور یجب علیك القیام بھا 

وعن طریق . فإن الصالة ودراسة الكتاب المقدس ھما قنوات التواصل بیننا وبین اهللا! مستحیل". الصالح
 .  نصبح أصدقائھاستخدامھما لالقتراب إلى اهللا، یمكننا أن

 
 .  ثم ِصف نوع العالقة التي كانت بین موسى واهللا11: 33اقرأ خروج 

 
 
 

 یسوع یستحق اھتمامنا
 عندما نتعرف على یسوع المسیح، سریعًا ما ندرك أنھ كان ینبغي علیھ أن 

ي وسفك دمھ فقد ُسمر یسوع على صلیب روماني متشظ. یدفع ثمنًا رھیبًا لكي یجعل عالقتنا مع اهللا ممكنة
لقد أحبنا یسوع لدرجة أنھ دفع . لماذا؟ ألنھ لم تكن ھناك طریقة أخرى لكي یجمعنا مع اهللا. وضحى بحیاتھ

 .  ذلك الثمن
 

كیف یمكننا اذًاأن نستجیب . فھو األكثر جدارة بتسبیحنا، ومحبتنا، وإعجابنا، وحیاتنا. یسوع یستحق اھتمامنا
 )20: 6 كورنثوس 1(لتضحیة المسیح ألجلنا؟ 

 
 
 
 
  الروح القدس یحفظ نمو عالقتنا مع یسوع 

1

2
اهللا یرید أن 

 یكون صدیقنا

3
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 وعندما شاھد الجمع یرنمون، ویصلون، ویشاركون حماسھم. مؤتمرًا مسیحیًا للشباب شادى  حضر 
وقد كان یحلق عالیًا مثل ارتفاع الطائرة الورقیة على مدى الشھرین . التباع یسوع، سلِّم حیاتھ للمسیح

 . التالیین
 

ولم یعد یشعر بالمحبة والسالم اللذین كان . فأصابتھ الحیرة على الفور. ھ تركتھ فیما بعدغیر أن صدیقت
إن العالقة مع یسوع المسیح ھذا ال تجدي نفعًا "وكل ما كان بإمكانھ أن یفكر بھ ھو، . ینعم بھما من قبل
 ".كما یظن الجمیع

 
لى السحابة التاسعة ثم یرتطمون باألرض فالكثیرون یبدأون عالقتھم مع یسوع ع. شائعًا إن رد فعل شادى

غیر أن قضاء وقت خلوة مع اهللا یحمینا . بعنف مع المرة األولى التي ال تجري فیھا األمور على ما یرام
 . ویطوِّر عالقة یومیة مع یسوع المسیح" التقلب"من ذلك 

 
ة مع أبیھ بكل حیاتھ على األرض، كان ینشد حیاة شرك في أثناء حتى یسوع، .35: 1اقرأ مرقس 

 .جدیھ
 

 متى سعى یسوع إلى حیاة الشركة مع اهللا؟
 
 
 
 

 أین ذھب؟
 
 

 ماذا فعل؟
 
 

وحیث أن یسوع كان یلتقي بمفرده مع اهللا بشكل منتظم، فقد كانت لدیھ القوة لكي یفعل إرادة أبیھ، حتى لو لم 
لو كان یسوع في شدة ). 14 و1: 4انظر لوقا . (یكن یشعر بالرغبة في القیام بذلك سواء جسدیًا أو نفسیًا

 االحتیاج إلى وقت مع أبیھ، فكم بالحري یكون ذلك ضروریًا جدًا بالنسبة لنا؟
 
 

اكتب تلك األھداف . اقرأ اآلیات التالیة التي تصف بعض أھداف اهللا ألجلنا.  لدیھ أھدافًا لحیاتنااهللا

 . بكلماتك الخاصة
 
 31: 10 كورنثوس 1
 
 
 

 3: 33إرمیا 
 

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 7-6: 4 فیلبي
 
 
 
 
كیف یمكن لقضاء وقت خلوة مع اهللا في دراسة الكتاب المقدس أن یساعدنا على إتمام أھدافھ ألجل  .1

 .)12: 4انظر عبرانیین (حیاتنا؟ 
 
 
 
انظر (كیف یمكن لقضاء وقت خلوة مع اهللا في الصالة أن یساعدنا على إتمام أھدافھ ألجل حیاتنا؟  .2

 .)16: 4عبرانیین 
 
 
 
 :ھ في ھذه الجلسة، ثم أجب عن ھذه األسئلةراجع ما تعلمت .3

 
 لماذا أحتاج إلى شركة شخصیة مع اهللا؟ 

 
 
 

 لماذا أحتاج أن یتحدث اهللا معي؟  
 
 
 

 لماذا أحتاج إلى وقت خاص لتسلیم كل یوم إلى الرب؟ 
 
 

 
اآلیة المحددة للیوم وفي أثناء ھذا الوقت، قم بقراءة .  دقیقة یومیًا15اخَتر اآلن وقتًا لالنفراد مع اهللا لمدة  .4

ربما تشعر . كن منفتحًا لسماع ما یرید أن یقولھ لك. ، وتحدث مع اهللا في الصالة)انظر الواجب(
 .  سریعًا ما سیصبح ذلك وقتًا خاصًا بالنسبة لك بالصعوبة قلیًال في البدایة، غیر أنھ

 
 .صفحة التعھد التالیةثم امأل . الزم نفسك بأن تنفرد مع اهللا یومیًا في الوقت الذي اخترتھ .5

 

 
 حیث أنني أتوق إلى أن أمجِّد المسیح في حیاتي، 

_______________________________________________________ 
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 )االسم(
 ______________________أوافق على قضاء وقت خلوة یومي مع اهللا في 

 )مكان     (                                                            
 .على مدى األسابیع العشر التالیة__________________ وفي 

 )الزمان             (
 ______________التاریخ _______________________              توقیع 

 

 
 .35: 1قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ مرقس 

 
 الواجب

. ابحث عن أحد المقاطع الكتابیة التالیة كل یوم. سبوع دقیقة یومیًا ھذا األ15اقض وقتًا خلوًة مع اهللا لمدة  .1
ثم اقِض ما تبقى .  دقیقة في التفكیر بمعنى اآلیات وكیف تنطبق على حیاتك15اقِض ما یقرب من نصف ال

 .من الوقت في الحدیث مع اهللا من خالل الصالة
 

بة لك أن تبدأ في قضاء وقت مع سوف تقدم لك الجلسات التالیة توجیھات أكثر تحدیدًا، لكن من المھم بالنس
 . اهللا اآلن

 
 8: 3فیلبي : الیوم األول
 24-23: 139مزمور : الیوم الثاني
 6-5: 3أمثال : الیوم الثالث
 9: 16 أخبار األیام 2: الیوم الرابع

 23: 4یوحنا : الیوم الخامس
 12: 4عبرانیین : الیوم السادس
 16: 4عبرانیین : الیوم السابع

 
 .2أكمل الجلسة  .2
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 الجلسة الثانیة

 ابِن العالقة                               
  مع اهللاخلوةتعلم كیفیة قضاء وقت 

 
لقد تطلب األمر منھ ثالثة أرقام . أخیرًا ُتمسك كف الشاب المتعرقة سماعة التلیفون بإحكام. الموعد األول

فقد كان یرغب لدعوتھا إلى . حیحةخاطئة فقط قبل أن تدق أصابعھ العصبیة على مجموعة األرقام الص
فقد كانت . أما الفتاة، على الجانب اآلخر، فقد كادت تغیب عن الوعي وھي ترد. الخروج معھ منذ أسابیع

وھا ھو أخیرًا قد طلب منھا ذلك، وھي تحاول اآلن أال ُتظھر كم ھي . ترغب في الخروج معھ منذ شھور
 .متلھفة

 
ومتى؟ كیف سیصالن إلى ھناك؟ ما الذي سیتحدثان عنھ؟ كل ھذه األسئلة أین سیذھبان؟ . ثم تأتي التفاصیل

ھل سُیعجبان ببعضھما؟ فإن كل األشیاء األخرى تتوقف على تلك العالقة : ھامة، لكن على قائمتھا
 . األساسیة

 
 كیف ستطبق نفس ھذا السیناریو على عالقتك مع اهللا؟ ھل تعتقد أنھ ُمعجب بك؟

 
 
 

  البناءأحجار
 .بأكملھ یوحي بالعمل، لذلك فإن بناء عالقة ما ال ُیعتبر استثنائًا" البناء"ھوم إن مف

 
 . ابحث عن اآلیات التالیة ودوِّن األفعال التي ستبني عالقتك مع اهللا

 
 33: 6متى 

 
 
 

 10: 3فیلبي 
 
 
 

 38-36: 22متى 
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 أھمیة للبناء في مركز عالقتنا مع اهللا، حتى تجد أحجار بناء أخرى ما أن نضع ھذه األحجار الثالث األكثر
 .  فعلى سبیل المثال، حالما نبدأ نحب اهللا، سوف نعبِّر عن محبتنا لھ بطرق متعددة. كثیرة مكانھا المناسب

 
ابحث عن كل المراجع الكتابیة لكي تكتشف كیف تعبر بعض من تلك األحجار األخرى للبناء عن محبتنا 

 . هللا
 

 )7-6: 4فیلبي  (الصالة
 
 
 

والصالة ھي فرصتنا لكي نقول ذلك . كلما تنمو محبتنا هللا، سوف نرغب في أن نجعلھ یعرف أننا نحبھ
 .للرب

 
 )   23: 14یوحنا  (دراسة الكتاب المقدس

 
 
 

قدس، سوف وكلما درسنا الكتاب الم. لو أحببنا اهللا، فسوف نرغب في معرفة ما الذي لدیھ لكي یقولھ لنا
 . نكتشف عمق محبتھ لنا

 
 )6: 11عبرانیین  (اإلیمان

 
 
 

عندما نتحدث إلى اهللا من خالل الصالة ونستمع من خالل قراءة كلمتھ، عندئذ سوف نرغب في أن نثق بما 
 . فإن محبة اهللا سوف تؤدي إلى الثقة فیھ. یخبرنا بھ

 
 )21: 14یوحنا  (الطاعة

 
 
 

 .لو أحببنا اهللا، فسوف نحفظ وصایاه. ا اهللا بھسوف نرغب في إطاعة ما یخبرن
 

 تحب

 تعرف

 تبحث

1 

2 

3 

4 
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تحتاج إلیھ ) الصالة، دراسة الكتاب المقدس، اإلیمان، الطاعة(أي ما تلك التعبیرات األربع عن المحبة هللا 
 األكثر في حیاتك؟ لماذا؟

 
 

 في اعتقادك، كیف یمكنك أن تطوِّر ذلك التعبیر عن محبتك هللا؟
 
 
 

 ع اهللا مخلوةالتخطیط لقضاء وقت 
. بدون اإلعداد لخطة، لن ُیبَن البیت أبدًا بشكل صحیح. لو أن أحدھم بنى بیتًا، فالبد لھ أن یضع خطة لھ

 .  اتبع ھذا المخطط. كذلك عندما تبني عالقة مع اهللا، من الضروري أن یكون ھناك قدر معین من اإلعداد
 

 اخَتر وقتًا
، )35: 1مرقس (ن، كان یسوع یتقابل مع اآلب في الصباح ففي أغلب األحیا. حدد موعدًا مع اهللا كل یوم

 .وھو خیر مثال لنا
ھل سبق لك أن شاھدت فریق كرة قدم یقوم بالتسخین بعد مباراة؟ أو فرقة موسیقیة تقوم بالتسخین بعد 

أي فعل على نفس المنوال، یریدنا اهللا أن نقوم بالتسخین معھ قبل أن یبدأ . الحفل الموسیقى؟ ال سبیل إلى ذلك
 . حاول اذاً أن تستیقظ مبكرًا لقضاء وقت معھ. في یومنا

 
   
 
 

فإن اهللا ال ! إن الثبات على موعد لیس أمرًا ھزلیًا. تقابل مع اهللا بإخالص كل یوم في الوقت الذي حددتھ
 .اهللا یفھم ویغفر ضعفاتنا، لكنھ یریدنا مع ذلك أن نحدد مواعید معھ ونلتزم بھا! یریدنا أن نوقفھ

 
 .في األسبوع الماضي" تعھد قضاء وقت خلوة مع اهللا"راجع الوقت الذي وضعتھ على 

 
 ھل ال زلت تعتقد أن ذلك ھو أفضل وقت؟ 

 
 اخَتر مكانًا

عادًة ما یكون من األسھل جدًا التواصل مع اهللا لو تمكننا من أن ننفرد معھ في مكان لن ُنصاب فیھ 
 .اهللا في الصحراء، وموسى على قمة الجبل، ودانیال في حجرتھفقد كان إبراھیم یتحدث مع . بالتشتیت

 
 :فكِّر في مكان جید لكي تتقابل فیھ مع اهللا، واكتبھ ھنا

 
 

 اخَتر أن تقوم باإلعداد
. استیقظ، واغتسل، وارتِد مالبسك. عندما نبدأ وقتنا الخلوة مع اهللا، ُیعتبر االتجاه الذھني في غایة األھمیة

وقت " ثانیة من الوقت الذي نتقابل فیھ مع اهللا، عندئذ سوف یكون لدینا 30لمنبِّھ لیرن قبل فلو أننا ضبطنا ا
لذلك نحتاج أن نقوم بإعداد . لكننا ال نرید أن نقترب إلیھ أیضًا كأننا طائر طنان في إعصار". نعاس مع اهللا

 .أذھاننا ونأتي إلى اهللا بشكل ھادئ ووقور
 

1 

تذكر أن اهللا یتوق إلى حیاة 
 !الشركة معك

2 

3 
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  عن اتجاھنا الذھني؟ ما الذي تقولھ اآلیات التالیة
 

 10: 46مزمور 
 
 
 

 15: 30أشعیاء 
 
 
 

 .اصنع قائمة بما تحتاج القیام بھ لإلعداد للتقابل مع اهللا یومیًا
 
 
 

فھو سیمنحنا بعض . بعد أن نقوم باإلعداد للتقابل مع اهللا، باستطاعتنا أن نعتمد علیھ لكي یظھر ذاتھ لنا
باستطاعتنا أن نتوقع منھ االستجابة لنا عندما نكشف بعد أفكارنا . میًاالمفاجئات المثیرة عندما نتقابل معھ یو

 .فإن اهللا سوف یتقابل معنا. لھ
 
  
 
 
 
 

 كیف تبدأ 
 

 .سوف تساعدك ھذه االقتراحات العملیة على البدء في قضاء وقت مع اهللا على انفراد
 

 موعدالاذھب إلى الفراش في 
كما أنھ من . وقع أن تستیقظ منتعشًا في صباح الیوم التاليفمن المستحیل أن تسھر لوقت متأخر ثم تت

حدِّد وقتًا للذھاب إلى الفراش یسمح لك بالنوم . المستحیل أن تختبر السالم الروحي لو أنك محطم جسدیًا
 .سبع ساعات على األقل

 
 استیقظ في الصباح

فمعظمنا باألحرى یغلق !" ا ربصباح الخیر ی"قلیلون جدًا ھم من یثبون من الفراش وھم یقولون بحماس، 
لكن مع قلیل من االنضباط والتدریب، یمكنك أن تصبح واحدًا من . المنبِّھ بمطرقة ثقیلة ویرجع إلى نومھ
ضعھ عبر . لو لم ینجح ذلك معك، اضبط منبھین. اضبط المنبِّھ. ھؤالء الذین یستیقظون مبكرًا بابتھاج

 . ھالغرفة حتى تضطر إلى مغادرة فراشك إلغالق
 

 مذكرةاحتفظ ب
عندما نسجل أفكارنا، وطلبات صالتنا، واستجابات الصالة، واألمور التي یظھرھا اهللا لنا كل یوم، فإننا 

عندئذ یكون باستطاعتنا أن نسترجع األمور المدھشة التي كان . سریعًا ما نمتلك مصدرًا ال ُیقھر لإللھام
 . خلوة مع اهللا ألجل ھذا الغرضاستخدم مذكرة قضاء وقت . الرب یفعلھا في حیاتنا

 ًا مع اهللاخلوةوقتًا حدِّد 
أرید أن أكون : 29: 8الھدف من رومیة 

 "مشابھًا صورة ابنھ"
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 انظر إلى یسوع

دعونا نركز أفكارنا . فإن القلق بشأن األشیاء السیئة التي قد تحدث لیس ھو الطریقة المثلى لبدء الیوم
 ..."یسوع "ركِّز لكي تكون كلماتك األولى، . الواعیة األولى في الصباح على یسوع المسیح

 
 ال تستسلم

لو أنني "فإن البعض یقولون، .  قضاء وقت خلوة مع اهللا في صباح أحد األیامال تقلق بشأن تأخرك عن
أن تتواجد في محضر یسوع ھو الھدف، ولیس أن تسلك . لیس ذلك حقیقیَا". تأخرت، فإن ذلك سیدمر یومي

 . لذلك قرِّر أال تتأخر في الیوم التالي. بشكل قانوني
 

 كن أمینًا
فھو یفضل . لكن ال تتنازل عنھ. مع اهللا ممل وبال قیمة، فاخبر اهللا بذلكلو بدا لك األمر وكأن ھذا الوقت 

 . باألحرى أن یستمع إلى شكاوى صادقة على أال یسمع صوتنا على اإلطالق
 

 كن ثابتًا
 بعض األوقات الخلوةة مع اهللا سوف تكون رائعة، بینما سوف تكون أوقات أخرى 

 .ن مؤشرًا دقیقًا للنجاحلكن ما نشعر بھ نادرًا ما یكو. مجرد روتین
 فإن كل یوم ُیقضى على انفراد مع اهللا سوف یساعدنا على أن ننمو أقوى، حتى 

 .لو لم نكن نشعر بأننا نحرز أي تقدم
 

 نفس الوعد الذي قدمھ اهللا إلرمیا منذ سنوات عدیدة ال یزال. 13: 29اقرأ إرمیا 
 .صحیحًا بالنسبة لنا الیوم

 
 اهللا؟ماذا سیحدث عندما نلتمس 

 
 
 

 كیف یجب علینا أن نلتمس اهللا؟
 
 
 

لو لم نكن نعرف بعد كیف نصلي، أو ما الذي نصلي ألجلھ، أو من أین نبدأ قراءة ! لقد حان الوقت لكي نبدأ
فقد ُصمم ھذا الكتاب لكي یرشدنا في ھذه الخطوات األولى لتطویر وقت یومي . الكتاب المقدس، ال بأس

 الواجبات على مدى األسابیع القلیلة التالیة سوف تقودنا في خطة منتظمة لدراسة كما أن. على انفراد مع اهللا
 . وفیما بعد سوف نركز على الصالة. الكتاب المقدس

 
سوف تساعدنا الجلسة الثالثة على تعلم كیفیة االستفادة إلى أقصى حد من قضاء الوقت في كلمة اهللا، لكن 

، یسوع اتباعلو كنت قد انتھیت من . (ضعنا على الطریق الصحیحصفحة االستجابة الكتابیة التالیة سوف ت
یستند النموذج التالي على اآلیات ). فسوف تجد ھذه الخطة لدراسة الكتاب المقدس مألوفة بالنسبة لك

 .1الخمسة األولى من یوحنا 
 

 االستجابة الكتابیة

إن اهللا یفضِّل 
باألحرى أن یستمع 
إلى شكاوى صادقة 

 یسمع أالعلى 
صوتنا على 

 اإلطالق
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 10 \ 5: التاریخ
 

 5 – 1: 1یوحنا   المقطع
 بالنور والحیاةیسوع یأتي العنوان  

 4اآلیة : اآلیة المفتاحیة
 )یسوع ( المفتاحیھكلمةالالملخص  

 كان في البدء )1(
 كان مع اهللا )2(
 اهللاھو كان  )3(
 صنع كل األشیاء )4(
 كان حیاة و )5(
 كان نور )6(
 

 
 
 

 التطبیق العملي
یمكنني أن أختبر حیاتھ . أحتاج أن أدع یسوع یكون ما یرید أن یكونھ بالنسبة لي

 دقیقة على انفراد معھ في صباح كل یوم على مدى ما 15ونوره عن طریق قضاء 
 .تبقى من ھذه السلسلة من الدراسات

 
          

 

  حاول أن تمأل صفحة استجابة كتابیة بمفردك مستخدمًا في ذلك واآلن

الحظ . عادًة ما یكون التطبیق ھو أصعب جزء، لكنھ األھم أیضًا.  باعتباره المقطع المرجعي8-6: 1یوحنا 
 :ن التطبیق الماضي كانأ
v  ؛"أحتاج أن أدع یسوع یكون ما یرید أن یكونھ بالنسبة لي "–شخصیا 
 
v  ؛"یمكنني أن أختبر حیاتھ ونوره "–عملیا 

 
v  في صباح كل یوم...  دقیقة 15عن طریق قضاء  "–قابل للقیاس ." 

 
صبح طبیعیًا للغایة مع ربما یبدو استخدام صفحات االستجابة الكتابیة صعبًا في البدایة، لكنھ سوف ی

 .الممارسة
 

 .16: 3 تیموثاوس 2قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 الواجب

عندما تقضي وقتًا على انفراد مع اهللا كل یوم خالل ھذا األسبوع، ابدأ في اكتساب عادة مأل صفحة  .1
 7 ذلك حوالي ینبغي أن یأخذ. (مع اهللا اآلیات التي تدرسھامذكرة قضاء وقت خلوة االستجابة الكتابیة 

 . دقیقة في الصالة15اقِض باقي ال). دقائق
 

 14-9: 1یوحنا : الیوم األول
 18-15: 1یوحنا : الیوم الثاني
 28-19: 1یوحنا : الیوم الثالث
 34-29: 1یوحنا : الیوم الرابع

 42-35: 1یوحنا : الیوم الخامس
 51-43: 1یوحنا : الیوم السادس
 11-1: 2یوحنا : الیوم السابع

 
 .3كمل الجلسة أ .2
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 الجلسة الثالثة
 تعلَّم الكلمة

 قضاء وقت في دراسة الكتاب المقدس
 

لو لم تكن تصدق ذلك، فِسر نحو مطعم المدرسة في أثناء . یبدو أن األكل ھو أحد التسالي المفضلة لدینا
ن أوًال أن یروا من فھم یحاولو. الغذاء وشاھد الریاضیین وھم یتبارون في مسابقة تكدیس األكل األولیمبیة

ثم یقومون بفعل موازنة وھم یحملون . سیتمكن من تكدیس أكبر كمیة من األكل في طبق من الحجم العادي
 !وعندئذ یضعونھ على المائدة. تكتالتھم المرتعشة رجوعًا إلى موائدھم

 
فمن . عبیةوحیث أن األكل ُیعتبر ھوسًا إلى ھذا الحد، فإن حمیات إنقاص الوزن ھي أیضًا تسلیة ش

كما أن . المفترض أن تكون الحمیات الغذائیة عملیة وجیدة بالنسبة لك، لكنھا تجنح أحیانًا إلى الجنون
 . معظمھا یحمل أسماًء جذابة، لذلك فمن المھم أن تقرأ ما ھو مكتوب فیھا

 
كیوي فقط، تشعر وكأن مثیرة، لكن بعد أسبوع من تناول المانجو، والبابایا، وال" الحمیة االستوائیة"فقد تبدو 

 . معدتك تشبھ الریاح الموسمیة
ما الذي . لكن ربما ال تبدو أي من حمیات الیوم غیر عادیة مثل تلك الخاصة بإرمیا النبي منذ آالف السنین

 )16: 15إرمیا (كان یستمتع بتناولھ كولیمة؟ 
 
 
 

. م من كلمة اهللا یحفظنا أقویاء روحیًافكما أن اهللا یعطي قوة ألجسادنا الطبیعیة، كذلك فإن المقدار المنتظ
لذلك قبل أن تقرأ . الكتابي المنتظم، ال یمكنك أن تتوقع أن تكون كل ما یریدك اهللا أن تكونھ" اللحم"وبدون 

إنھا حمیة ینبغي على . المزید، توقف اآلن واسأل الرب من أجل نفس الرغبة لكلمتھ التي كانت لدى إرمیا
 .الجمیع أن یتبعوھا

 
 ذا یجب علینا قضاء وقت في كلمة اهللا؟        لما
 

 سوف نتعرف على أنفسنا بشكل أفضل
 

والحظ التأثیر الذي یمكن أن یصنعھ الكتاب المقدس على نواحي متعددة من  12: 4اقرأ عبرانیین 
 :فكِّر في الكیفیة التي تؤثر بھا كلمة اهللا على. حیاتك
 )شخصیتك" (نفسك" §
 

 
 
 )الذي یتواصل مع اهللا بشكل فریدالمركز " (روحك    " §

 
 

1 
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 )ذھنك" (أفكارك    " §
 
 
 
 )الدافع" (اتجاھات القلب    " §

 
 
 

 ".تخترقھا"قم بوصف ناحیة محددة في حیاتك تحتاج كلمة اهللا أن 
 
 

 
إن السماح لكلمة اهللا بأن تلمس حیاتنا یشبھ الجراح الماھر الذي یستخدم مبضعھ بعنایة الستئصال أي أورام 

یستخدم اهللا كلمتھ في حیاتنا الستئصال األمور التي تمنعنا عن أن نكون على . ة تھدد سالمتناسرطانی
 .الصورة التىیریدنااهللا أن نكون

 
 سوف نتعرف على یسوع بشكل أفضل

 
 )39: 5یوحنا (حدِّد من ھو بؤرة تركیز رسالة اهللا، التي ھي الكتاب المقدس؟  39: 5من یوحنا 

 
 
 

 ص بیسوع الذي ترغب في أن یساعدك الكتاب المقدس لكي تفھمھ بشكل أفضل؟ ما ھو األمر الخا
 
 
 

 سوف ننمو روحیًا
 

 . بكلماتك الخاصة 17: 17اكتب یوحنا 
 

 .واآلن فكِّر في معنى ھذه اآلیة مستخدمًا التعریفات التالیة
 

 یفرز لمقاصد اهللا: یقدِّس §
 الحقیقة التي تشكل األساس لكل شيء في الحیاة: الحق §

 
 
 
 
 
 

2 

3 

عندما صلى المسیح لكي 
، كان "نتقدس في الحق"

یصلي لكي نصبح أكثر 
 شبھًا بھ
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ابحث عن ھذه المقاطع واكتب كلمة مفتاحیة أو اثنتین من كل مقطع . ھي حق) الكتاب المقدس(إن كلمة اهللا 
 . لتأیید حقیقة أن الكتاب المقدس ھو حق وجدیر بالثقة

 
 160: 119مزمور 

 
 
 
 

 4-1: 1لوقا 
 
 
 
 16: 3 تیموثاوس 2
 
 
 
 16: 1 بطرس 2
 
 
 
 3-1: 1 یوحنا 1
 
 
 
فما . تخبرنا أن مجرد معرفة أن كلمة اهللا ھي حق لن تجعلنا ننمو روحیًا من تلقاء أنفسنا 2: 2 بطرس 1

 الذي نحتاجھ عدا ذلك؟
 
 
 

فكما أن األطفال یحتاجون إلى اللبن لكي یساعدھم على النمو إلى ناضجین أصحاء، كذلك یحتاج المؤمنون 
 . إلى كلمة اهللا لكي تساعدنا حتى ننضج لنكون رجال ونساء اهللا

 
 سوف نحظى بحیاة ناجحة

 
 ؟" مباركًا"ما الذي یجعل شخصًا ناجحًا أو ، 3-1: 1اقرأ مزمور 

 
 
 

 ؟2ماذا ُیدعى الكتاب المقدس في اآلیة 
 

4 
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 ".یلھج"استخدم قاموسًا لتسجیل تعریف 

 
 
 
 
 
 

ونھا سجِّل ثالث نتائج لك". شجرة مغروسة"عندما یتأمل شخص في كلمة اهللا یومیًا، سوف یكون مثل 
 ).3آیة (مغروسة 

 
 
 
 

 بأیة طرق، في اعتقادك، سوف یجعلك التأمل في كلمة اهللا ناجحًا؟
 
 
 
 

 التجربةسوف نتمكن من التعامل مع 
 
 
عندما نقضي وقتًا في قراءة الكتاب المقدس، سوف یرشدنا اهللا إلى آیات مفیدة  13: 10 كورنثوس 1

 :مثل
مین، الذي ال یدعكم ُتجربون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل مع ولكن اهللا أ. لم تصبكم تجربة إال بشریة"

 ".التجربة أیضًا المنفذ، لتستطیعوا أن تحتملوا
 

فإن دراسة الكتاب المقدس تعطینا الذخیرة . جمیعنا نواجھ تجارب، غیر أن كلمة اهللا تؤھلنا لكي نواجھھا
 ). 11-1: 4انظر متى . (بھاالالزمة للتعامل مع أي موقف بالطریقة التي كان یسوع سیتعامل 

 
 ما ھي التجربة الكبیرة بالنسبة لك التي تحتاج إلى ذخیرة للتعامل معھا؟ كیف ستصنع كلمة اهللا االختالف؟

 
 
 
 
 
 
 

 اإلعداد لدراسة كلمة اهللا

5 

سوف تتعرف : یریدك اهللا أن تعرف كلمتھ ألنك
وسوف تتعرف على . على نفسك بشكل أفضل

وسوف تنمو كشخص . یسوع بشكل أفضل
وسوف . وسوف تحظى بحیاة ناجحة. مسیحي

 تتعلم أن تتعامل مع التجربة
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 فھناك الكثیر. أحیانًا ما ُتشبَّھ دراسة الكتاب المقدس بمحاولة تناول سرطان البحر باستخدام أصابعك فقط
من اللحم اللذیذ المسیل للعاب ینتظرك لكي تلتھمھ، لكن لیس باستطاعتنا تمامًا أن نكسر القشرة التي تحیط 

لذلك، حینما تبدأ في تكریس بعض الوقت الجدي لدراسة الكتاب المقدس، حاول أن تجمع بعض األدوات . بھ
 . منھ" للحصول على اللحم"التي یمكنھا أن تساعدك 

 . على كتاب مقدس تسھل قراءتھ وفھمھاحصل . كتاب مقدس §
وھو یقدم إدراجًا أبجدیًا لألشخاص، واألماكن، واأللفاظ الكتابیة، . قاموس الكتاب المقدس §

 . ومعلومات خلفیة أخرى ما كنا لنتعلمھا من مجرد قراءة الكتاب المقدس
 
 .عندما تظھر كلمات غیر مألوفة، ابحث عنھا في القاموس. قاموس لغوي §
 
 . ھذه األداة تقدم لك صورة عن جغرافیا الكتاب المقدس. كتاب المقدسأطلس ال §
 
 .  آیة آیة أو مقطع مقطع–ھذه الكتب تشرح وتفسر الكتاب المقدس . تفسیرات §

 
 . اعرف من قائدك كیف یمكنك أن تحصل على ھذه األدوات

 

 
 :لوتنا مع اهللا أكثر إفادةواآلن ھا ھي بعض االرشلدات لكي نجعل وقت خ

 
 . التزم بالوقت الذي اخترتھ للتقابل مع اهللا §
 .ادرس الكتاب المقدس من أجل معناه وتطبیقھ الشخصي، ولیس من أجل تطبیقھ على اآلخرین §
 .اسأل الروح القدس أن یغّیرك من خالل قراءة كلمة اهللا §
 .ھا سجل لما یقولھ اهللا لك شخصیًااحتفظ بھا باعتبار. امأل صفحة االستجابة الكتابیة یومیًا §

 
 
 
 

 لتطبیق أسلوب المالحظة، والتفسیر، 1ثم استخدم مزمور ". كیف تدرس مقطعًا من كلمة اهللا"اقرأ 

 .سجِّل أیة بصیرة جدیدة قد تكون مفیدة من ھذا المزمور. والتطبیق، والحفظ في دراسة الكتاب المقدس
 

 .8: 1یشوع قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 
 

 الواجب
امأل .  دقیقة الیومیة من وقت الخلوة مع اهللا15اتبع ھذا الجدول الزمني لقراءة الكتاب المقدس خالل ال .1

 .صفحة االستجابة الكتابیة بمذكرة وقتك الخلوة مع اهللا واقِض وقتًا في الصالة كل یوم
 

 17-12: 2یوحنا : الیوم األول
 25-18: 2یوحنا : الیوم الثاني

لیس الكتاب المقدس أدبًا ُیدرس أو 
لكنھ الحق الذي یجب . حقائق ُتعلَّم

 أن ُیطبق

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 8-1: 3 یوحنا :الیوم الثاث
 17-9: 3یوحنا : الیوم الرابع

 24-18: 3یوحنا : الیوم الخامس
 36-25: 3یوحنا : الیوم السادس
 14-1: 4یوحنا : الیوم السابع

 
 .4أكمل الجلسة  .2
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 الجلسة الرابعة
 خبيء الكلمة

 قضاء وقت في حفظ كلمة اهللا
 

وبعد قضاء ثالث . برامجك المفضلة على التلیفزیونكان ذلك یومًا طویالًَ، لكنھ انتھى أخیرًا وھا ھي 
بل أنك . فتفعل ذلك. ساعات أمام أحد البرامج تكتشف بابتھاج أن ھناك برنامج آخر كنت ترید أن تشاھده

تظھر على الشاشة حتى " نمط االختبار"لكن ما أن ترى الكلمات . تظل مستیقظًا حتى نھایة موعد البث
عندئذ تدرك مرتعبًا أن لدیك اختبار في مادة الریاضیات في ". االختبار غدًا"یتذكر ذھنك المترنح عبارة 

 .الصباح الباكر
 

لقد مرت علیك ھذه المواضیع في . فتنطلق إلى غرفتك، وتفتح كتابك سریعًا، وتبدأ في دراسة المعادالت
 !جدًاغیر أن جمیع تلك الصیغ متشابھة . الفصل، لذلك توجد لدیك فكرة عما یجب أن تفعلھ

 
ومن الطبیعي أن ). وھذا ھو ما تفعلھ(بعد ثالث ساعات، یكون بإمكانك أن تردد المعادالت في أثناء نومك 

وھا ھو اختبارك . تستیقظ متأخرًا في صباح الیوم التالي وتصل إلى المدرسة قبل أن یدق الجرس بالضبط
المعادلھ المطلوبة في الكتاب، لكنك ال فتقرأ السؤال األول وتعرف تمامًا أین توجد . ینتظرك على المكتب
غیر أنك تعمل على حل المسائل على قدر استطاعتك، ثم تمضي ما تبقى من الوقت . تستطیع أن تتذكرھا

 . متسائًال كیف ستشرح ألھلك سبب درجتك المنخفضة
 

 .ھل یبدو ذلك مألوفًا؟ لقد واجھنا جمیعًا مواقف مشابھة عندما لم نكن مستعدین كما ینبغي
 

 .وغالبًا ما یحدث نفس األمر مع الكتاب المقدس. فقد استذكرنا، لكننا لم نتمكن من تذكر ما قد تعلمناه
 

لكن لو توقفنا عند ھذا الحد، فلن نكون . فمن الجید أن نقرأ الكتاب المقدس بل من األفضل أن ندرسھ بعنایة
نحن نحتاج ! حال مع اختبار الریاضیات الخیاليمستعدین فیما بعد للطوارئ التي تأتي بھا الحیاة كما كان ال

 . إلى حفظ كلمة اهللا
 
 
 
 

وكانت التعویذات عبارة عن علب . خالل العصور الكتابیة، كان الیھود یضعون تعویذات في أثناء الصالة
الزال بعض الیھود یضعون تعویذات في . (جلدیة صغیرة تحتوي على آیات مكتوبة على شرائط جلدیة

 ).صالتھمأثناء وقت 
 

وكانت إحدى العلب ُتربط بواسطة شریط إلى الذراع األیسر لكي تكون قریبة من القلب، وكانت علبة 
كان أولئك الرجال یحملون كلمة اهللا حرفیًا . أخرى توضع فیما بین الحاجبین لكي تكون قریبة من الذھن

 . على قلوبھم وأذھانھم
 

 .  یمكننا أن نحمل كلمة اهللا معنا طوال الوقتلسنا مضطرین ألن نضع علب جلدیة صغیرة، لكن
 

نحن نحمل كلمة اهللا 
 .معنا طوال الوقت
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 كیف یمكننا أن نأخذ تعالیم اهللا معنا؟. 23-20: 6اقرأ أمثال 
 
 
 

 ما ھي النتائج التي سنحصل علیھا عندما نقوم بذلك؟
 
 
 
 

 فوائد حفظ كلمة اهللا
 یصبح الكتاب المقدس حیًا

، فإن 9-7وفقًا لآلیات . 14-7: 19اقرأ مزمور . سإن حفظ كلمة اهللا تأتي بحیاة جدیدة لدراسة الكتاب المقد
 :كلمة اهللا

 ).7آیة (ترد النفس  ·
 ).7آیة (ھي مصدر للحق والحكمة  ·
 ).8آیة (ھي مصدر للسعادة والتنویر  ·
 ).9آیة (تثبت إلى األبد  ·
 ).9آیة (ھي دائمًا ثابتة وعادلة  ·

 
 لمة اهللا؟، ما ھي بعض الممیزات األخرى لحفظ ك14-10استنادًا إلى اآلیات 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  اكتساب القوة لمواجھة مواقف الحیاة الیومیة

لكن عندما نحمل تعالیمھ في أذھاننا . من الواضح أننا ال نستطیع أن ندرس الكتاب المقدس طوال الیوم
 . وقلوبنا، نستطیع عندئذ أن نسترجع تلك الحقائق عندما نحتاج إلیھا

 
 ؟كیف توصف كلمة اهللا 17: 6في أفسس 

 
 
 

 .معنا طوال الوقت" سالحنا"إن حفظ كلمة اهللا یسمح لنا بأن نحمل 
 

 سوف نزدھر روحیًا
لقد فحصنا في األسبوع الماضي مقطعًا یقارن بین الشخص الذي یلھج في كلمة اهللا یومیًا وبین الشجرة 

 . المغروسة
 

1 

2 

3 
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ثم أعد ". مغروسًا"شخص حاول أن تسترجع من الذاكرة النتائج الثالثة لكون ال. 3-1: 1من مزمور 
 . لمراجعتھا3النظر إلى الجلسة 

 
 
 

 تكون لدینا القوة للتغلب على التجربة
لكن كیف یمكن لحفظ .  أن دراسة الكتاب المقدس یمكن أن تساعدنا في التعامل مع التجربةینا بالفعللقد رأ

 كلمة اهللا أن یساعدنا أكثر؟ 
 
 
 

 اود بشأن حفظ كلمة اهللا؟ ما الذي قالھ د. 11-9: 119انظر مزمور 
 
 
 

  في الشھادة لیسوع المسیحفعالیةنصبح أكثر 
 . فإن معرفة كلمة اهللا تعطینا ثقة للشھادة

 
 ماذا سنفعل عندما نعرف كلمة اهللا؟، 13-12: 119وفقًا لمزمور 

 
 
 

 ر اهللاونظمنبدأ في النظر إلى األشیاء من 
 .بدأ في التفكیر بالطریقة التي یفكر بھا اهللا، فإننا ن"ُنخبئ كلمة اهللا في قلوبنا"عندما 

 
 
 

 كیف یحدث ھذا التغییر في التفكیر؟، 2: 12وفقًا لرومیة 
 
 
 
 

 باستطاعتنا أن نحفظ كلمة اهللا
ذلك یبدو جیدًا، لكن . ال فائدة"على الرغم من الفوائد العدیدة التي یقدمھا حفظ كلمة اهللا، قد تفكر في نفسك، 

 :أن تستسلم، جرِّب ھذه التجربة البسیطةقبل ". ذاكرتي ضعیفة
 

ما ھو اسمك؟ عنوانك؟ رقم تلیفونك؟ أین توجد المدرسة التي تذھب إلیھا؟ ما ھي المواد التي تدرسھا؟ ما 
 ھي أسماء المدرسین الذین یعلمونك؟

 
 !إن ذاكرتنا جیدة

4 

5 

6 
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ولو أن ھناك شخص . اونتذكر كیف نصل إلى منازل أصدقائن. فإننا نتلقن التواریخ في مادة التاریخ
یسھل تذكر أي شيء لو أن . سمح لنا بأن نعرف أن عید میالده قریب، فإننا بالتأكید نتذكر تاریخھ" خاص"

 . درجة اھتمامنا بھ مرتفعة بدرجة كافیة ولو كنا نسترجعھ بشكل كافي
 

 اتجاھنا ھو الذي یصنع االختالف
 .إن تبني اتجاه الثقة والرغبة سوف یساعدنا على الحفظلذلك ف. ُیعتبر الحفظ مھارة ُمكتسبة یمكن تحسینھا

 
ما ھي الكلمات الموجودة في ھذا المقطع التي تظھر لنا أن داود كانت . 131-127: 119اقرأ مزمور 

 لدیھ رغبة لمعرفة كلمة اهللا؟
 
 
 
 

 ما ھي بعض األسباب التي ترغب فیھا لمعرفة كلمة اهللا؟ 
 
 
 
 

 لدینا ما نحتاج إلیھ
 .من القابلیة لتذكر ما یریدنا اهللا أن نتذكرهذلك یتض

 
 ما الذي وعدنا بھ یسوع؟، 26: 14في یوحنا 

 
 
 

 : امأل الفراغات التالیة واجعلھا إقرار إیمان هللا
 

 _______________________________________یمكنني أن أحفظ كلمة اهللا ألن  ·
 
 
 
 _______________________________________یمكنني أن أحفظ كلمة اهللا ألن  ·

 
 
 _______________________________________یمكنني أن أحفظ كلمة اهللا ألن  ·

 
 
 

 خطوات لحفظ كلمة اهللا
 

1 
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 صِل 
 ".ثالثة أبعاد"في كل مرة نبدأ في حفظ كلمة اهللا، سوف یفیدنا أن نتذكر أن نصلي في 

 .الحفظنأخذ قرار  ·
 .نرغب في القیام بذلك ·
 .لكُنسر بالقیام بذ ·

 
 خطِّط

و أن حفظ كلمة اهللا ال یحدث معك بطریقة طبیعیة، فإن الخطة الموجودة بصفحة   یمكنھا أن تجعل الحفظ ل
اقرأ كل خطوة بعنایة وافھمھا قبل أن . اقلب الصفحة إلى ھناك اآلن قبل أن تستكمل ھذه الجلسة. أسھل

 . تواصل
 
 
 
 

 تمرَّن
دعونا نواصل حفظ اآلیات المطلوبة منا كل .  موضع تطبیقواآلن حیث أن لدینا خطة، دعونا نضعھا

 .  یومًا على األقل30تذكر أن تراجع كل آیة یومیًا لمدة . ال تحاول حفظ الكثیر جدًا في البدایة. أسبوع
 

ضعا بعضكما موضع . ابحث عن صدیق یرغب في حفظ كلمة اهللا، ثم تمرنا على آیاتكما معًا كل أسبوع
 .  جدیدة ولمراجعة اآلیات التي سبق حفظھامحاسبة لتعلم آیات

 
 ثابر

 . تلك ھي الطریقة الوحیدة لتذكر اآلیات! راجع! راجع! راجع. ال تستسلم. اعمل على آیات الحفظ یومیًا
 

 :انتبھ إلى. احذر من بعض الفخاخ التي یمكنھا أن تعبث بحفظ اآلیات
 

 .حفظ بعض آیات الكتاب المقدس لیس ھناك سببًا لالنتفاخ لمجرد –الكبریاء الروحي  ·
 . ال تحفظ الكثیر جدًا في المرة الواحدة–الحمل الزائد  ·
 . ال ترجئ–التأجیل  ·
 . ال تستسلم– الملل ·

 

عندما . 11-9: 119بعض الوقت اآلن لمراجعة الخطوات التي تعلمتھا، واحفظ مزمور اقِض 

استمر في . تباع یسوعافي ھذا الكتاب وفي تنتھي من ذلك، استرجع كل اآلیات التي قمت بحفظھا إلى اآلن 
 . تأكد من أنك تعرف كلمات كل آیة تمامًا. القیام بذلك یومیًا

 
 

 الواجب
امأل صفحة االستجابة الكتابیة في مذكرة وقتك الخلوة . استمر في قضاء وقت یومي مع اهللا على انفراد .1

 . مع اهللا لكل یوم
 

 26-15: 4یوحنا : الیوم األول

2 

إن حفظ كلمة اهللا یستلزم 
 .الممارسة واالنضباط

3 

4
 !راجع
 !راجع
 !راجع

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 38-27: 4یوحنا : انيالیوم الث
 54-39: 4یوحنا : الیوم الثالث
 16-1: 5یوحنا : الیوم الرابع

 24-17: 5یوحنا : الیوم الخامس
 35-25: 5یوحنا : الیوم السادس
 47-36: 5یوحنا : الیوم السابع

 
 .راجع كل اآلیات التي حفظتھا إلى اآلن .2

 
 . ھي موضوع الجلسة التالیةفالصالة. اقِض وقتًا في الصالة كل یوم طوال ھذا األسبوع .3

 
 . 5أكمل الجلسة  .4
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 الجلسة الخامسة
 تحدَّث مع اهللا

 قضاء وقت في الصالة
 

یدق المنبھ فتكون رغبتك األولى ھي أن تأخذ بضع دقائق أخرى من النوم قبل . إنھا السادسة صباحًا
كان األمر . بعض الوقت معھلكنك قد وعدت اهللا أنك ستبدأ الیوم في االستیقاظ مبكرًا لقضاء . المدرسة

تحت الحمایة ) الذي ھو الفراش( سیصبح أسھل جدًا لو أنك قضیت وقتًا مع اهللا في كنیسة الربیع الداخلي 
كیف ". بالتھلیل"لكنك تحسب أن شخیرك لیس ھو ما كان یعنیھ كاتب المزامیر . الدافئة للشراشف الموقرة

 الرب؟اذًاتقنع نفسك بأن تنھض وتحفظ التزامك نحو 
 

فالبعض یحسب أن الصالة ھي عمل رتیب یشبھ . الخطوة األولى ھي أن یكون لدیك فھم صحیح للصالة
 .  وھي أمر ال یستمتعون بالقیام بھ تمامَا، لكنھم یعتقدون أنھ ینبغي أن ُیفعل. تمامًا إخراج القمامة من المنزل

 
أما عدم . فمن خاللھا نقترب إلى اهللا. وت اهللاغیر أن الصالة تحل الشفرة التي تفتح الباب نحو كل غنى ملك

 . لكن الصالة الثابتة تفتح الباب واسعًا نحو حضور اهللا. الصالة فإنھ ُیبقي ھذا الباب مغلقًا
 

 ھدف الصالة 
فإننا . كیف یریدنا القیام بھ) 3(ماذا یریدنا اهللا أن نفعل، و) 2(من ھو اهللا، ) 1: (عندما نصلي، فإننا نكتشف

وسریعًا ما سوف . وحینما نتكلم معھ، فإننا نتعرف علیھ شخصیًا. أن نتحدث مع اهللا من خالل الصالةنتعلم 
 .نكتشف أننا نمتلك القوة التي نحتاج إلیھا للقیام بما یریدنا اهللا أن نفعلھ

 
 ما ھو نوع القوة التي تنتج عن الصالة؟. 14-12: 14اقرأ یوحنا 

 
 
 

  عندما نصلي؟ما الذي یعد أن یقدمھ لنا یسوع
 
 

 ما ھو السبب الرئیسي لعدم حصولنا على استجابات للصالة؟ ، 24: 16وفقًا لیوحنا 
 
 

في أحیان كثیرة، نحن حتى ال نكلِّف أنفسنا مشقة أن نطلب من اهللا األشیاء التي نریدھا، وبعدئذ نتذمر عندما 
 أثناء األسبوع العادي؟كم من الوقت تقریبًا تقضیھ في الصالة الشخصیة في . ال نحصل علیھا

 
 

 ھل تعتقد أنك تقضي وقتًا كافیًا في الصالة، أم أنك تبتغي قضاء المزید من الوقت؟
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 تحفیز للصالة
كان دوجالس ثورنتون طالبًا قد شاھد التأثیرات اإلیجابیة التي كانت للوقت الخلوة مع اهللا على زمالئھ 

 صباح كل یوم، لكنھ كان مصممًا على أن یبدأ كل یوم وكان ثورنتون یجد صعوبة في االستیقاظ. بالفصل
 .بقضاء وقت مع اهللا

 
عندما . وأخیرًا صمم أداة تتكون من سنارة، وأربع خطافات، ومنبِّھ. وما كان حافزه القوي لیدعھ یستسلم

كان یدق المنبھ في الصباح، كانت السنارة ُتطلق لتسحب الخطافات األربعة التي كانت معلقة بأطراف 
ھل یبدو ھذا . وعندما كانت األغطیة ُترفع عن الفراش، لم یكن من الصعب علیھ أن یستیقظ. المالءة األربع

لقد " كم كان یرید دوجالس ثورنتون أن یعرف اهللا؟: "األمر سخیفًا؟ إنھ یبدو كذلك إلى أن نطرح السؤال
 .كان یرید أن یعرف اهللا لدرجة القیام بأمر یبدو سخیفًا

 
ي علینا أن نصلي؟ ماذا یجب أن نطلب؟ ھل ھناك شروط یجب أن نستوفیھا حتى ننال استجابة؟ لماذا ینبغ

 .ما ھي نتائج الصالة؟ قد ال یكون لدینا حافز قوي للصالة إلى أن نعرف ذلك
 

 ما الذي یمكننا أن نكتشفھ في المقاطع التالیة لكي یشجعنا على الصالة؟
 _______________________________  ____________________11-7: 15یوحنا 

 
 

   __________________________________________________16-13: 5یعقوب 
 
 
   _________________________________________________14: 7 أخبار األیام 2
 
 

   _____________________________________________________13-5: 6متى 
 

      
   ______________________________________________________41: 26متى 

 
 

ھل یمكن أن یرجع السبب في . ربما تكون تعھداتك الماضیة بمزید من الصالة قد أخفقت في أغلب األحیان
م یكن لو ل. ذلك إلى أننا ال نمتلك رغبة حقیقیة للصالة؟ فإن التزامنا بالصالة ینبع من حافزنا ألن نلتقي باهللا

لكن لو أردنا حقًا أن نعرف اهللا بشكل . لدینا رغبة داخلیة للتقابل معھ فإننا على األرجح لن نحترم تعھدنا لھ
 . أفضل، فسوف نجد طریقة لقضاء وقت خلوة معھ في الصالة یومیًا

 
 ، ما ھي درجة الحافز الذي لدیك للصالة؟10 – 1على مقیاس من 

 ؟لماذا اخترت ھذا الرقم________ 
 
 
 

 استجابات اهللا للصالة
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إن اهللا یرید أن یعطینا ما نحتاج إلیھ، غیر أن الصالة ال تشبھ وضع عملة في ماكینة بیع للحصول على ما 
 . نریده تلقائیًا

 
 ...حتى نحصل على استجابات لصلواتنا، یجب علینا 

 أن نضع أنفسنا في وضع یسمح لنا بأن نعرف اهللا؛ ·
 یعطینا إیاه؛ وبعد ذلكونستقبل ما یرید اهللا أن  ·
 .نفعل ما یریدنا أن نقوم بھ ·

 
 

عندما نسأل اهللا شیئًا، فسوف یستجیب لطلباتنا بإحدى . إن اهللا ال یسمح أبدًا لصلواتنا بأن تمر دون استجابة
 . الطرق الثالثة

 
 نعم 

أن یستجیب طلبات فھو یحبنا ویرید . عندما نصلي ألمر ما بحسب مشیئة اهللا، فإنھ یعد باستجابة توكیدیة
 .صلواتنا بنعم

 
ما ھي الثقة التي یمكن أن تكون لنا عندما نطلب من اهللا شیئًا؟ ما ھو ، 15-14: 5 یوحنا 1وفقًا ل

 الشرط الالزم لكي یقول لنا نعم على طلباتنا؟
 
 
 

    
 ینتظر

مًا لماذا یختار أن یدعنا ننتظر، قد ال نفھم دائ. إن اهللا لدیھ سببًا وجیھًا لكیال یعطینا ما نطلبھ منھ على الفور
 . لكن یمكننا أن نتأكد من أنھ یفعل ما ھو األفضل بالنسبة لنا

 
ألجلھ قد یجعلنا اهللا ننتظر استجابة   ما ھو السبب الذي،4-2: 1وفقًا لما یقولھ یعقوب في یعقوب 

 لصالتنا؟
 
 
 

 )14-13: 27ور مزم(ما ھو االتجاه الذي یجب نتخذه عندما یخبرنا اهللا أن ننتظر؟ 
 
 
 
  
 ال

فكما أن الوالدین الصالحین یجب أن یقوال أحیانًا ال لطلبات أطفالھما، ھكذا یجب على اهللا أیضًا أن یرفض 
 . طلبات صلواتنا من وقت إلى آخر

 
 ما الذي أراد داود أن یفعلھ، ولماذا قال اهللا ال؟، 10-7: 22 أخبار 1بعد قراءة 

إن اهللا ال یسمح أبدًا لصلواتنا 
 .بأن تمر دون استجابة

1 

2 

4
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 )10-7: 12 كورنثوس 2(ولس لكن اهللا رفضھ؟ ما ھو الطلب الذي قدمھ ب
 
 
 

 )8-6: 1یعقوب (ما ھو السبب اآلخر الذي قد یجعل اهللا یرفض االستجابة لصالة؟ 
 
 
 

 .كن محددًا. فكِّر في صالة من الماضي قال اهللا فیھا نعم، وصالة أخرى قال فیھا انتظر، وأخرى قال فیھا ال
 
 
 
 

 رك لماذا استجاب اهللا تلك الصلوات بھذه الطرق؟  بالنظر إلى الماضي، ھل یمكنك أن تد
 
 
 

 وعود الصالة
دعونا نبحث عن المقاطع التالیة لنكتشف كیف . إن كلمة اهللا تمنح مئات من الوعود التي تتعلق بالصالة

وبعد ذلك دعونا نبدأ في المطالبة بھا ألنفسنا في وقتنا الخلوة مع . تنطبق بعض ھذه الوعود علینا شخصیًا
 . اهللا
 

 وعود الصالة
 الوعد                                            ماذا یعني بالنسبة لي

  ___________________   _________________________8-7: 7متى 
________________________    ____________________________ 

_____________________   ________________________________ 
 

  ___________________    _________________________5: 1یعقوب 
__________________________   ____________________________ 
__________________________   ____________________________ 

 
  ___________________   __________________________19: 4فیلبي 

______________________________________   ________________ 
__________________________   ____________________________ 

 
  __________________   __________________________7-6: 4فیلبي 

__________________________   ____________________________ 
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_   _____________________________________________________ 
 

 
 

 مظاھر مختلفة للصالة
إن ما تعلمتھ . لقد اختصت ھذه الجلسة إلى اآلن بالصالة بشكل عام، غیر أنھ توجد مظاھر مختلفة للصالة

 . حتى اآلن في ھذه الجلسة ینطبق على كل مظاھر الصالة، لكن كل مظھر لدیھ ھدف مختلف بعض الشيء
 

ابحث عن المقاطع ثم قم بوصف الھدف من كل عنصر . یة أنواع مختلفة من الصالةتظھر لنا اآلیات التال
 .للصالة

 
 15: 13عبرانیین  –التسبیح 

 
 
 
 

 1: 118مزمور  –الشكر 
 
 
 
 

 13: 28 أمثال –االعتراف 
 
 
 
 

 24-23: 16یوحنا  –الطلبھ 
 
 
 
 

 2-1: 2 تیموثاوس 1 –التشفع 
 
 
 
   
 

 .عالقة الصالة الخاصة بك مع اهللا بضع دقائق اآلن في تقییم اقِض

 بأیة طرق تحتاج حیاة الصالة الخاصة بك أن تنضج؟ .1

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 ماذا یمكنك أن تفعل لتحسینھا؟ .2

 
 
 

اخبر الرب عن رغبتك أو النقص في رغبتك في . واآلن اقِض بعض الوقت في الصالة .3
 .اسألھ أن یقویك ویحفزك نحو حیاة صالة ثابتة. الصالة

 
 .7: 15یوحنا إنھاء ھذه الجلسة بحفظ قم ب

 
 الواجب

امأل صفحة االستجابة الكتابیة بمذكرة وقتك الخلوة مع اهللا . واصل قراءتك الیومیة في الكتاب المقدس. 1
 .لكل یوم

 
 14-1: 6یوحنا : الیوم األول
 21-15: 6یوحنا : الیوم الثاني
 31-22: 6یوحنا : الیوم الثالث
 43-32: 6یوحنا : الیوم الرابع

 52-44: 6یوحنا : الیوم الخامس
 63-53: 6یوحنا : الیوم السادس
 71-64: 6یوحنا : الیوم السابع

 
 .6أكمل الجلسة  .2
سوف نتعلم أن نستخدم ھذه الصفحة للحصول على . ابدأ في تعوید نفسك على صفحة فعل الصالة .3

 .استفادة أكثر من أوقات صالتنا
اقِض الدقائق السبعة األولى في القراءة الكتابیة ومأل صفحة . كل یوم دقیقة مع اهللا على انفراد 15اقِض  .4

 .استخدم ما تبقى من الوقت في التحدث إلى اهللا في الصالة. االستجابة الكتابیة
 
 
 

 الجلسة السادسة
 !سبِّح الرب                               

 قضاء وقت في التسبیح
؟ 21رة السلة سوف یتكون من أفضل عشرین شخصًا، وتكون أنت رقم كیف تشعر عندما یقول المدرب أن فریق ك

أو عندما یحصل الجمیع ما عدا أنت على موعد للعودة إلى المنزل؟ أو عندما یحصل والدك على وظیفة جدیدة، 
ویكون علیك أن أن تنتقل بعیدًا عن كل أصدقائك؟ أو عندما ینفصل والداك بالطالق؟ أو عندما یموت شخص قریب 

 ؟لك
 

فما ھي . إن الجمیع یواجھون مشاكل، وإحباطات، وألم، إال أن الناس یتفاعلون بشكل مختلف مع الظروف الصعبة
 الظروف المحبطة التي تواجھھا اآلن؟ وكیف تتفاعل معھا؟
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 المشكلة
 
 
 
 

 كیف أستجیب
 
 
 
 

 
فقد كانت مشاكلھ . اجھھالكي تشاھد المشاكل التي كان ینبغي على داود أن یو 22-15: 21 صموئیل 2اقرأ 

فرفع نظره ورأى عمالقًا . ففي إحدى المرات، أثناء معمعة المعركة، أصبح داود ضعیفًا ومتعبًا)! حرفیًا(عمالقة 
 . لكن الرجال أنقذوه وقتلوا العمالق. یندفع نحوه وھو یحمل سیفًا جدیدًا ورمحًا یزن ثمانیة أرطال

 
أحدھم، وُیعتقد أنھ أخو جلیات، كان یحمل رمحًا . اود ثالثة عمالیق آخرینوفیما بعد أثناء المعركة، قتل رجال د

فھل یصح أن نتحدث . وكان ھناك عمالق آخر لدیھ ستة أصابع في كل ید وفي كل قدم.  بوصةx 4 4بحجم لوحة 
 !بعد ذلك عن مشاكل ضخمة وقبیحة؟

 
آیات ( داود في أثناء صراعاتھ؟ كیف شعر. 7-1: 22 صموئیل 2راجع كیف تعامل داود مع العمالقة في 

5-6( 
 
 
 

 )7، 4آیات (كیف تغلب على مشاعره السلبیة؟ 
 
 
 

 )1آیة (ماذا فعل داود بعد المعركة؟ 
 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
وھي . فالتسبیح ھو العبادة المنفتحة غیر المقیَّدة هللا. كانت استجابة داود األولیة ھي طلب المساعدة من اهللا ثم تسبیحھ

 حتى –ھو استجابة داود لقد كان التسبیح . التسبیح یقدم المجد هللا من أجل شخصھ. تعبِّر هللا عن الصفات الحقیقیة فیھ
 . في أوقات الضیق

 
 االستجابة بالتسبیح

 . ھذا الرسم یصف االستجابة الشائعة للمشاكل
 

 
 58رسم ص 

التسبیح یعبِّر 
عن العبادة 
هللا من أجل 

 .شخصھ
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إذ أننا نركِّز أفكارنا، وطاقتنا، " یا رب، لماذا فعلت ذلك بي؟"عندما تظھر مشكلة، فإننا نفكر في أنفسنا قائلین، 
 .بدأ القلق والخوف في إزعاجناعندئذ ی. ومشاعرنا على المشكلة

 
 )30: 14متى (عندما كان بطرس یسیر على المیاه لیقابل یسوع، لماذا بدأ یغرق؟ 

 
 

اقرأه ودوِّن كل الكلمات التي . 8-1: 34یستند الرسم التالي على مزمور . ھناك طریقة أفضل للتعامل مع المشاكل
نظروا إلیھ واستناروا، ووجوھھم لم : "5ة على اآلیة واآلن انظر بصفة خاص. تتحدث عن المشاكل أو الضیقات

 ".تخجل
 
 

 59رسم صفحة 
 

 
 

 .عندما تواجھنا مشاكل، فإن اهللا یریدنا أن ننظر إلیھ
 

". أسبحك. أثق بك... أنظر إلیك . یارب، أنت كاِف للعنایة بھذا الموقف"لذلك عندما تنشأ مشكلة، یمكننا أن نقول، 
 . ننا نختبر سالم اهللاعندما نستجیب بالتسبیح، فإ

 
 تعلم كیفیة التعبیر عن التسبیح

حیث تعد كل عائلة طبق لكي ". حواضر البیت"إن إحدى أعظم الوجبات التي ابُتكرت على اإلطالق ھي عشاء 
فلو لم یتم اإلعداد قبل الوقت، فربما یتكون العشاء من عشرة أكیاس . ُیحضر ویوضع مع أطباق العائالت األخرى

 . لكن عندما یقوم الجمیع باإلعداد ویأتون بأشیاء مختلفة، ُتعد تلك أفضل وجبة في البلدة.  المقرمشةمن الذرة
 

" أطباق"فحتى یكون أكثر معنى، نحتاج أن نقوم باإلعداد لكي نأتي بعدة . یعمل التسبیح بنفس الطریقة تقریبًا
 . مختلفة

 
ما ھي؟ قارن بین إكتشافاتك وبین . أتي بھا لتسبیح الربیقترح ھذا المقطع عدة أشیاء ن. 5-1: 105اقرأ مزمور 
 . القائمة التالیة

 
 
 
 
 

 یتفرس بشكل مستمر: یحدق
 یخطف نظرة سریعة: یلمح



39 

 

 
 

 نأتي بالشكر
، یصعب علینا أن نسبح "اتجاه العرفان"فبدون . تعاَل أمام الرب باتجاه شكر). 1: 105مزمور " (احمدوا الرب"

 . اشكر اهللا من أجل شيء واحد أعطاه لك، واكتبھ ھنا. الرب
 
 
 

 واتنانأتي بأص
دعونا نطبِّق ھذا الجزء من . إن الدعاء ھو التحدث مع اهللا بصوت مرتفع). 1: 105مزمور " (ادعوا باسمھ"

 .قلھا بصوت عاِل واكتبھا بأسفل". أسبحك یا رب: "التسبیح اآلن بأن نقول
 
 
 

 ریاتناذكنأتي ب
دعونا نخبره . لرائعة التي صنعھا اهللا لنادعونا نتذكر بعض األمور ا). 1: 105مزمور " (عرِّفوا بین األمم بأعمالھ"

دعونا نسبحھ من أجل كل وقت من ھذه األوقات التي تواجد لنا فیھا . كیف شاھدناه وھو یعمل في حیاتنا في الماضي
 .اكتب أمثلة بأسفل. عندما كنا نحتاجھ

 
 
 
 
 

 نأتي بأغانینا
 جرِّب ذلك حتى لو كنت ترنم فقط في أثناء .تدرَّب على الغناء بصوت عاٍل هللا). 2: 105مزمور " (غنوا لھ"

 . رنِّمھا بصوت عاٍل. اكتب عنوانھا بأسفل. فكِّر في ترنیمة تسبیح. االستحمام
 
 

 نأتي بإعجاب  
سبحِّھ من أجل . تأمل في أسماء اهللا المدرجة ھناك. 6: 9اقرأ إشعیاء ). 3: 105مزمور  ("افتخروا باسمھ القدوس"

اكتب تعبیر عن . اكتب اسم اهللا في المساحة المتروكة بأسفل. االسم الذي ُیعتبر ذو مغزى بصفة خاصة بالنسبة لك
 .التسبیح مستخدمًا ذلك االسم

 
 
 

 نأتي باتجاه باحث
 ).4-3: 105مزمور " (التمسوا وجھھ دائمًا. اطلبوا الرب وقدرتھ. ون الربلتفرح قلوب الذین یلتمس"

 .نطلبھ بفرح ·
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 .نطلب قوتھ ·
 .نطلب حضوره ·

 
 

 
 نأتي بكتبنا المقدسة

ُتعتبر مزامیر . انظر في كلمة اهللا ثم سبِّحھ على أعمالھ القدیرة). 5: 105مزمور " (اذكروا عجائبھ التي صنع"
 . ثم اكتب تسبیحك هللا147اقرأ مزمور . ح أمثلة رائعة للتسبی145-150

 
 
 
 
 
 
 

  مغزىيجعل التسبیح ذ
 .اتبع ھذه االقتراحات لكي تضیف معنى لتعبیرك عن التسبیح

 
 عبِّر عن تسبیحك هللا بصوت عاٍل

 .  ابحث عن مكان یمكنك أن تكون فیھ على انفراد، أو اھمس بالتسبیح هللا لو كان ھناك أشخاص حولك
 

 ح تلقائیًاتعلَّم أن تسبِّ
لكننا سریعًا ما سوف نشعر . یمكننا في البدایة أن نردد فقط تلك المقاطع من الكتاب المقدس التي تقدم تسبیحًا هللا

 . عبِّر عن ذلك التسبیح هللا. بالتسبیح یرتفع من داخلنا
 

 تغلَّب على المشاعر الصعبة حتى تستمتع بالتسبیح
فھو یعطینا بؤرة التركیز الصحیحة ویأتي بنا إلى . بح األمر ممتعًا بالنسبة لناكلما عبَّرنا عن التسبیح هللا كلما أص

 . محضر اهللا
 
 

 
. على عینة من المقاطع الكتابیة" نعبر"حتى تضع كل ما تعلمتھ عن التسبیح موضع تطبیق، دعونا  واآلن

 .ثم جرِّب مقطع آخر بمفردك
 

 )2: 15خروج " ( ھذا إلھي فأمجده، إلھ أبي فأرفعھ.الرب قوتي ونشیدي، وقد صار خالصي ":مقطع كتابي
 
 
 

لو أننا طلبنا اهللا باستمرار، 
فسوف نتمكن من أن 

نسبحھ حتى عندما نواجھ 
 .مواقف صعبة

1 

2 

3 

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 فعل الصالة

 
 

 10 \ 15 التاریخ
 اكتب تعبیر واحد عن التسبیح: التسبیح

 
باستطاعتي أن أواجھ . یا رب، أسبحك ألنك أنت الذي تعطیني القوة

 !أسبحك وأرفعك ألن یسوع ھو خالصي. وثقة فیك یومي بفرح
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 . لكي تجرِّب ذلك بمفردك4-2: 22 صموئیل 2استخدم 
 

 فعل الصالة
 
 

 التاریخ
 .اكتب تعبیر واحد عن التسبیح: التسبیح

 
 
 
 
 

 
سوف تقدم لك ثالثین مقطعًا من كلمة اهللا لكي تستخدمھا في . على صفحة  " ثالثین یومًا من التسبیح"سوف تجد 

 .  مقطع لكل یوم من الشھر–تسبیح الرب 
 

 .2-1: 146مزمور ظ قم بإنھاء ھذه الجلسة بحف
 

 الواجب
امأل صفحة االستجابة الكتابیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع . واصل قراءتك الیومیة في الكتاب المقدس. 1

 .اهللا لكل یوم
 

 9-1: 7یوحنا : الیوم األول
 20-10: 7یوحنا : الیوم الثاني
 31-21: 7یوحنا : الیوم الثالث
 39-32: 7یوحنا : الیوم الرابع

 53-40: 7یوحنا : خامسالیوم ال
 11-1: 8یوحنا : الیوم السادس
 24-12: 8یوحنا : الیوم السابع

 
أكمل قسم التسبیح . وحتى تبدأ في ذلك، ابدأ بھذه اآلیات. اجعل التسبیح جزءًا من حیاة صالتك الیومیة. 2 

 .في صفحة فعل الصالة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللا بعد كل قراءة
 

 8مور مز: الیوم األول
 23مزمور : الیوم الثاني
 6-1: 50؛ 3-1: 34مزمور : الیوم الثالث
 7-1: 66؛ 4-1: 63مزمور : الیوم الرابع

 67مزمور : الیوم الخامس
 84مزمور : الیوم السادس
 86مزمور : الیوم السابع
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  .بصفحة     " ثالثین یومًا من التسبیح"توجد مقاطع إضافیة لمساعدتنا على تسبیح اهللا في 
 
 .7أكمل الجلسة . 3
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 الجلسة السابعة
 قدِّم الشكر    

 قضاء وقت في تقدیم الشكر           
 

لقد أصابتك نوبة من التسوق المتواصل منذ تخفیضات عید العمال بحثًا عن الھدیة . جاء أخیرًا صباح عید المیالد
نت؛ وورق التغلیف یتطایر؛ وأنت تنتظر وھا ھي اللحظة الكبیرة قد حا. المناسبة لكل عضو من أعضاء عائلتك

 .  سماع تعلیقات االمتنان الوھاجة
 

إنھ لشعور رديء أن تخرج عن مسارك ! واحدة بعد أن عملت جاھدًا لمدة أربعة أشھر" شكرًا"لكنك لم تحصل على 
 .لكي تفعل شیئًا خاصًا من أجل الناس ثم ترى أنھم ال یقدِّرونھ

 
فكِّر فیما سیشعر بھ عندما ال نكلِّف أنفسنا مشقة أن نقول لھ ). 17: 1یعقوب " (وكاملةصالحة "إن عطایا اهللا لنا 

 .شكرًا من أجل ما أعطانا إیاه
 

 ...اهللا ھو 
 
 
 

 .ثم قارن تلك القائمة مع القائمة التالیة. سجِّل أیة كلمات تصف من ھو اهللا. 100اقرأ مزمور 
 
 
 
 

 الرب ھو خالقنا
 ).3 :100مزمور " (ھو صنعنا"

 .16-13: 139، ومزمور 28-27، 1: 1افحص تكوین 
 أي نوع خالق ُیعتبر اهللا؟

 
 
 
 

 الرب صالح
 5: 100مزمور " ألن الرب صالح"
 

 ماذا كنت ستفعل لو أن أحدھم أعطاك ملیون دوالر؟
 .تبصق في وجھھ ·
 .تتثاءب وتقول أنھ بإمكانك ان تأخذ المبلغ أو تتركھ ·

لو أننا عرفنا من ھو اهللا 
ره بحق، یمكننا عندئذ أن نشك

 .على كل الظروف
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 "أصنع ألجلك؟ماذا یمكنني أن "تشكره وتقول،  ·
 

 )10-8: 34مزمور (ما ھي األشیاء الجیدة التي نغفلھا عندما نلتمس اهللا؟ 
 
 

 كیف یریدنا اهللا أن نستجیب لصالحھ؟، 3-1: 34وفقًا لمزمور 
 
 
 

 حبالرب ُم
 مرة في العھد القدیم، موضوع رئیسي 240ُتعتبر ھذه الفكرة، التي تظھر ). 5: 100مزمور  ("إلى األبد رحمتھ"

 .حیث أن الرب یحبنا، فھو ملتزم نحونا، حتى عندما نفشل في محبتھ. الكتاب المقدسفي 
 

 یخبرنا كم تساوي محبة اهللا؟ 3: 63مزمور 
 
 
 

 الرب أمین 
 . دائمًا موضع ثقة یمكننا أن نثق في اهللا ألنھ). 5: 100مزمور " (إلى دور فدور أمانتھ"
 

 2، و3:3 تسالونیكي 2، 23-22: 3، مراثي 19: 23عدد : ألمانةثم اكتب تعریفك الخاص لاقرأ اآلیات التالیة 
 .13: 2تیموثاوس 

 _______________________________________________________________ = ألمانةا
 
 

 كانوا 5000، قام بدفن 1636وفي عام . كان مارتن راینھارت راعي ألماني عاش في أثناء حرب الثالثین عامًا
وبالرغم من الحرب، والوباء، ووجع القلب، كتب بركة ).  یومیًا في المتوسط14تقریبًا (مجتمع كنیستھ یعیشون في 

 :المائدة التالیة ألطفالھ
 

 واآلن نشكر جمیعًا إلھنا،
 بقلوبنا وأیادینا وأصواتنا،
 الذي صنع أمورًا عجیبة،

 عالمھ یفرح بھ،
 الذي أخذنا من أذرع أمھاتنا 

 وقادنا في طریقنا  
 بعطایا حب ال ُتحصى
 .وھو ال یزال لنا الیوم

 
 

 مفاتیح لتقدیم الشكر
  القلبإن تقدیم الشكر یظھر اتجاه

حیث أن شخصیة اهللا ثابتة، 
لن نواجھ أبدًا موقفًا ال یمكننا 

 .فیھ أن نشكره
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 . بشكل أكیدفإن نقص الشكر لدینا یمكن أن یكون محرجًا
 

لقد اقترب یسوع من الرجال العشر المصابین بالبرص، وھو . 19-11: 17تأمل المثال المدوَّن في لوقا 
لكن . وقد كان الُبرص مرفوضین في األزمنة الكتابیة، ألن المرض كان معدي للغایة. یتآكلمرض یجعل الجلد 

واحد . فشفاھم وأمرھم أن یذھبوا إلى الكھنة حتى ُیعلن عن تطھیرھم مرة أخرى. یسوع أشفق على أولئك الرجال
 .لیسوع" شكرًا"فقط من الرجال ھو الذي أخذ الوقت لكي یقول 

 
 لدى ھذا الرجل؟ الذي الحظھ یسوع ما ھو اتجاه القلب

 
 
 

 لماذا في اعتقادك لم یقل الرجال التسع الباقین شكرًا؟
 
 
 

لكن واحد فقط من العشرة ھو الذي فھم تلك . العطیة أھم من العاطيلقد كان یسوع یرید أن یدرك الُبرص أن 
 .   الرسالة

 
قال شكرًا أم سُتحسب واحدًا من التسعة الباقین؟ لو كنت واحدًا من ھؤالء الُبرص، ھل كنت سُتحسب الواحد الذي 

 لماذا؟
 
 
 

 تقدیم الشكر یعني الدخول
 . اقرأ المزمور واكتب مالحظتك بأسفل). 4آیة " (بحمد] اهللا[ادخلوا أبوابھ "ُیقال لنا  100في مزمور 

 
 
 

 الدخول؟فھل كنت ستسمح لھم ب. افترض أن األشخاص التالیین قد طرقوا بابك وأرادوا أن یدخلوا
 

 ال    نعم
 لص    □     □
 علمیة    بائع موسوعات □     □
 عضو من بدعة غریبة    □     □
 صدیق    □     □
 أبوك   □   □
 

. استعدادنا للسماح لھم بالدخول إلى منزلنا یعتمد على األرجح على نوعیة العالقة التي تربطنا بكل واحد منھمإن 
 . لما زاد احتمال أن نسمح لھ بالدخولفكلما عرفنا الشخص بشكل أفضل ك
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لكن من یحمل مفتاح ھذا البیت؟ ". مفتاح بیت داود" إلى 22: 22كیف یمكننا أن ندخل أبواب اهللا؟ یشیر أشعیاء 
 )8-7: 3رؤیا (
 
 
 

كتاب إن ال. وعندما ندخل أبوابھ، فإننا ندخل بحمد. لو كنا نعرف یسوع المسیح ونسلك معھ" أبوابھ"یمكننا أن ندخل 
 . المقدس یعلمنا مرارًا وتكرارًا أن نقدم الشكر

 
 
 .29، 1: 118؛ 1: 107؛ 1: 92؛ 17: 7مزمور : ولخِّصھا بحث عن كل من ھذه اآلیاتا
 
 
 

ریان إذ أن كل من التسبیح والشكر یأتیان بالسرور إلى اهللا، وھما ضرو.  أیضًا أن نسبح اهللا100یأمرنا مزمور 
التسبیح والشكر متشابھان، لذلك الِق نظرة عن قرب . للصالة، كما أنھما استجاباتنا فوق الطبیعیة عندما نعرف اهللا

 . أكثر لتعرف كیف یختلفان
 

 التسبیح
 .یمجد اهللا من أجل شخصھ ·
 .یعبده كشخص ·
 .یبجِّل صفاتھ ·

 
 الشكر
 . ما صنعھ اهللایقدِّر ·
 .یعبِّر عن االمتنان لصنائعھ ·
 .فعالھیبجل أ ·

 
أقبلك لكي تكوني "ما كنا لنقول، ". أقبلك لكي تكوني زوجتي القانونیة"إن الرجل سوف یقول في عھد الزواج، 

وبعد . إنھ لیس وصفًا دقیقًا لكینونتھا. ال یصف سوى شيء واحد تفعلھ العروس" الطبخ"، ألن "طباختي القانونیة
 سوف ُیخصص لكونھا التسبیحلكن . طبخ وجبات جیدةحفل الزفاف، سوف یلزم أن ُیقدم لھا الشكر من أجل 

 .  زوجتك
 

 . فإننا نسبح اهللا من أجل كینونتھ، ونشكره ألجل ما یصنعھ. یصح نفس التمییز على عالقتنا مع اهللا
 

 تقدیم الشكر یتطلب التدریب علیھ
 . ي تجيء إلى ذھنكانظر حولك اآلن واكتب األشیاء الت. دوِّن بعض األشیاء الجیدة التي قدمھا لك اهللا

إن الكتاب المقدس 
یعلمنا مرارًا وتكرارًا أن 

 .نقدم الشكر
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____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
   

تقدم الشكر هللا ، ھل سیصبح بإمكانك أن  ساعة التالیة24لو أنك خسرت كل شيء كتبتھ في القائمة بأعلى في ال
 بالرغم من ذلك؟

 
 

 صحتھ، وغناه، وأصدقائھ، –فقد كان أیوب رجًال خسر كل ما كان یملك . لو كانت األوضاع قاسیة اآلن، تشجَّع
 .ومع ذلك أراد اهللا من أیوب أن یقدم لھ الشكر من أجل ما صنعھ معھ. وحتى عائلتھ

 
 عل أیوب یدركھ؟ ما الذي كان یحاول اهللا أن یج. 18-4: 38اقرأ أیوب 

 
 
  

اقرأ المقطع واكتب ما الذي كان لدى . تقدم ترجمة العھد الجدید لما تعلمھ أیوب 18-16: 5 تسالونیكي 1
 . الرسول بولس لیقولھ عن الشكر

 
 
 

 ما ھي الصعاب التي تواجھھا في حیاتك فتجعل من الصعب علیك أن تقدم الشكر؟
 
 
 

. فكِّر في مشاكلك، وإحباطاتك، ووجع قلبك) الذي عبَّر عنھ أیوب وبولسمثل ذلك (واآلن، كإقرار إیمان للشكر 
 . دوِّنھا ھنا، مقدمًا الشكر هللا من أجل كل منھا

 
 
 
 
 
  
  

 
 

نسبح اهللا من أجل نحن 
كینونتھ، ونشكره ألجل 

 ما یصنعھ

اجعل األمر 
 شخصیًا
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.  دعونا نعُبر على مثال عن الكیفیة التي یمكن أن تبدأ بھا بتقدیم الشكر في أثناء وقتك الخلوة مع اهللاواآلن

 .  أوًال اآلیة، ثم صِل باآلیة للتعبیر عن شكرك هللا بطریقة شخصیة، اقرأ 11: 84باستخدام مزمور 
 

 :11: 84مزمور " تصلي ب"ھا ھو مثال عن الكیفیة التي یمكنك بھا أن 
 
ذلك یعني أنني أستطیع أن أعتمد علیك لحمایتي عند محاولتي إلصالح عالقتي مع . یا رب أشكرك ألنك مجني"

 ".صدیق یشعر بالغضب نحوي
 

 . الة باآلیة، امأل الجزء الخاص بالشكر في صفحة فعل الصالة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللابعد الص
 

 فعل الصالة
 
 

 .اكتب ما الذي تشعر حیالھ بالشكر العمیق الیوم: الشكر
 

 . یا رب أشكرك ألنك سوف تحمیني عندما أواجھ صدیقي الغاضب
 

 . محددة لتقدیم الشكر هللالكي تعطیك آیات وأفكار" سبعة أیام للشكر"استخدم 
 

 .18: 5 تسالونیكي 1قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 
 

 الواجب
امأل صفحة االستجابة الكتابیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع . واصل قراءتك الیومیة في الكتاب المقدس. 1

 .اهللا لكل یوم
 

 36-25: 8یوحنا : الیوم األول
 46-37: 8یوحنا : الیوم الثاني
 59-47: 8یوحنا : الیوم الثاث
 7-1: 9یوحنا : الیوم الرابع

 25-8: 9یوحنا : الیوم الخامس
 41-26: 9یوحنا : الیوم السادس
 6-1: 10یوحنا : الیوم السابع

 
یومیًا ھذا األسبوع، وأكمل جزء الشكر یومیًا على صفحة فعل الصالة بمذكرة " سبعة أیام للشكر"ادرس یوم من . 2

 ")ثالثین یومًا من التسبیح"حتى تكمل جزء التسبیح، سوف یتوجب علیك أن تواصل (. قضاء وقت خلوة مع اهللا
 

 .  8أكمل الجلسة . 3
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 الجلسة الثامنة       

 ِعش نقیًا
 قضاء وقت في االعتراف     

 
 ھل تتذكر أنك قمت بشيء خاطئ عندما كنت طفًال، ثم حاولت أن تمنع أھلك من أن یكتشفوا األمر؟ ربما تكون قد

وفي كل مرة كان أھلك یمرون . لكنك شعرت وكأنك مجرم. كسرت زھریة والدتك وخبأت األجزاء آمًال أال تالحظ
كنت تحس وكأنھم یشعرون أن ھناك أمر . بالبقعة العاریة حیث كانت الزھریة موجودة، كانت دقات قلبك تتسارع

تًا طویًال بدأت تتمنى لو أنھم اكتشفوا وقبل أن ینقضي وق. خاطئ، وأصبحت تشعر بعدم الراحة في وجود أھلك
 .األمر

 
أال تعلم أننا نحبك أكثر من تلك الزھریة . أحیانًا تقع حوادث"وعندما اكتشف أھلك في النھایة ما تخفیھ، قالوا، 

ن، لكن في كال الحالتی". كن حذرًا في المرة القادمة. كانت تلك تحفة ثمینة"أما أنھم أنَّبوك ثم قالوا، " القدیمة؟
 .وحینما لم یعد علیك أن تحیا فیما بعد باإلحساس بالذنب، اكتشفت معنًا رائعًا لالرتیاح! أصبحت فجأة حرًا

 
لكن أغلبیة األطفال ال یدركون أن االعتراف یقود إلى . كان سیصبح من األسھل لو أنك اعترفت باألمر منذ البدایة

 .ولألسف، ذلك ھو حال كثیر من البالغین أیضًا. الحریة
 

 ماذا عنك؟ عندما تخطئ في حق اهللا، ھل تحاول أن تكتم خطیتك؟ أم أنك تعترف بھا سریعًا؟
 

   ماذا یعني أن نعترف بخطایانا؟
وعندما یكون اإلنسان خاطئًا، فإنھ . لماذا؟ ألن اهللا إلھ قدوس یكره الخطیة. یحتاج الجمیع أن یعرفوا عن االعتراف

). 23: 3رومیة " (الجمیع اخطأوا وأعوزھم مجد اهللا"یقول الكتاب المقدس، . ال یستطیع أن یتواجد في محضر اهللا
لذلك لو أن ). 23: 6انظر رومیة . ( أي انفصال أبدي عن اهللا–كما یعلِّمنا الكتاب المقدس أن أجرة الخطیة ھي موت 

یع أن یقیم عالقة صحیحة الجمیع قد اخطأوا، وأجرة الخطیة ھي انفصال أبدي عن اهللا، قد یبدو أنھ لیس أحد یستط
 .مع اهللا

 
إذ أن ذبیحة ابنھ رممت الثغرة بین اهللا . لكن بسبب محبة اهللا لنا، فقد أعد لنا طریقة لكي یعیدنا إلیھ مرة أخرى

 .وجعل موت یسوع على الصلیب العالقة الصحیحة مع اهللا ممكنة. واإلنسان
 

 .بكلماتك الخاصةاكتب اآلیات التالیة 
  18: 3 بطرس 1
 
 
 
 

 7: 1أفسس 
 
 
 



51 

ألنك إن اعترفت "فقد قال الرسول بولس، . من خالل االعتراف نأتي إلى المسیح ونحصل على غفران اهللا لخطایانا
 ).9: 10رومیة " (بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامھ من األموات، خلصت

 
فإننا نستمر في .  حتى بعد قبول یسوع المسیحغیر أن االعتراف ال یزال أمرًا ھامًا. االعتراف ھو البدایة فقط

 .الخطیة، ونحتاج إلى قبول غفران اهللا ألجل تلك الخطایا بشكل مستمر
 

 لذلك بعد أن تصبح مؤمنًا، فإن االعتراف یعني أن 
 تتفق مع اهللا عندما تفعل أمرًا خاطئًا، و ·
 .تقبل غفران اهللا الذي ُمنح لك بالفعل من خالل موت یسوع ·

 
 رف بخطایانا؟كیف نعت

 
 اتفق مع اهللا

مثل إخبار (إن تعریفنا لالعتراف، كما ھو الحال بالنسبة ألغلبیة الناس، ھو أن نخبر شخصًا بشيء أو نعترف لھ 
" یتفق مع"في الكتاب المقدس تعني  لكن الكلمة الیونانیة المترجمة باعتبارھا اعتراف). األھل بأنك كسرت الزھریة

وعندئذ نختبر غفرانھ ". أنك محق یا رب) أتفق(أنا أعترف  "ا نعرف أننا مذنبون، نجیب، لذلك عندم". یقر ب"أو 
 .لخطایانا

 
وذلك یعني أن نتخلص عن وجھة نظرنا . وحتى نعترف بخطایانا، فإننا نحتاج أن نرى أنفسنا من منظور اهللا

 .المتكبرة لكي نرى أنفسنا بالطریقة التي یرانا بھا اهللا
 

كان داود قد زنا مع بثشبع ثم أعد استراتیجیة لمعركة كانت ستقتل . مثاًال رائعًا لالعتراف 51 مزمور ُیعتبر
 وھي تھم ثقیلة –وقد ُكتب ھذا المزمور عندما جاء إلى اهللا معترفًا بخطایا الزنا والقتل ". بمحض الصدفة"زوجھا 

 .جدًا
 )1آیة (ما ھي المواقف التي أراد داود أن یتخذھا اهللا نحوه؟ 

· _________________________________________________________________ 
· _________________________________________________________________ 

 
 )2آیة (ماذا طلب داود أن یفعل اهللا معھ؟ 

· ________________________________________________________________ 
· ________________________________________________________________ 

 
 )4آیة (إلى من اخطأ داود؟ 

 
 

 )4آیة (كیف اتفق داود مع اهللا بشأن خطیتھ؟ 
 
 

 :إن االعتراف یتفق مع اهللا على أن
 .ما فعلناه كان خاطئًا ·

االعتراف بالخطایا 
أسھل من محاولة 

 !ھاإخفائ

1 
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 .یسوع المسیح قد دفع بالفعل ثمن خطیتنا عندما مات على الصلیب ·
 .  بواسطة الدم الذي سفكھ یسوع على الصلیبنحن مطھرُّون من خطیتنا ·
 .نترك خطیتنا ·

 
 اقبل الغفران

فحیث أننا نخطئ مرارًا وتكرارًا، یغفر لنا یسوع . وھو یغفر لنا مرارًا وتكرارًا. عندما مات المسیح، منحنا الغفران
 .مرارًا وتكرارًا

 
 ، إلى أي مدى یبعد اهللا خطایانا عنا؟12: 103وفقًا لمزمور 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

یمكننا أن ننزعھا عنا لو . واآلن دعونا نتصور أن خطیتنا ھي صخرة ضخمة تثقل كاھلنا. 6-4: 53اقرأ أشعیاء 
لماذا . ثم تخیلوا المسیح وھو یرفع تلك الصخرة ویضعھا على أكتافھ. أننا استطعنا ذلك، لكنھا ثقیلة جدًا بالنسبة لنا
 یضعھا على نفسھ؟ُیعتبر یسوع مؤھًال ألن یبعد عنا خطیتنا و

 
 مرة أخرى وسجِّل بعض النتائج اإلیجابیة التي یمكننا أن نختبرھا عن طریق قبول غفران اهللا من 51اقرأ مزمور 

 .خالل االعتراف
  _________________________________________________________2اآلیة 
 _________ ________________________________________________7اآلیة 
  _________________________________________________________8اآلیة 
  ________________________________________________________10اآلیة 
  ________________________________________________________12اآلیة 
 _________________ _______________________________________13اآلیة 
  ________________________________________________________14اآلیة 
  ________________________________________________________15اآلیة 

 
 . إن االعتراف ھو المفتاح الذي یفتح باب غفران اهللا، باعدًا عنا خطیتنا وذنبنا

 
 ة؟ كیف یمكننا أن نحیا حیاة نقی

 واألمر الرائع بشأن االعتراف ھو . إن اهللا یغفر لنا خطیتنا مھما كانت سیئة
 فنصبح عندئذ أنقیاء . أنھ یبعد عنا أیضًا اإلحساس بالذنب إلى جانب الخطیة

 !بالكامل
 

 .9: 1 یوحنا 1افحص وعد اهللا لنا في 

2 

 :إن اهللا یغفر لك
 خطایا الماضي
 وخطایا الحاضر
 وخطایا المستقبل

إن االعتراف ھو 
المفتاح الذي یفتح 

باب غفران اهللا، باعدًا 
 .عنا خطیتنا وذنبنا
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 . ھا كتابة اآلیة بكلماتك الخاصة حسبما ترتبط بالخطایا التي اقترفتدأِع
 
 
 
 

اكتب . كن محددًا. ما ھي الخطایا التي تحتاج إلى االعتراف بھا؟ اعترف بھا اآلن للرب واطلب غفران اهللا لھا
 . صالتك ھنا

 
 
 
  

 . اشكر اهللا من أجل تطھیر حیاتك من تلك الخطایا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .كیف؟ اجعل االعتراف عادة یومیة! یمكننا أن نظل أنقیاء طوال الوقت
 

  قلوبنانعد
وانظر إن . امتحني واعرف أفكاري. اختبرني یا اهللا واعرف قلبي: "24-23: 139تأمل في ھذه اآلیات من مزمور 

 ".كان فّي طریق باطل، واھدني طریقًا أبدیًا
 

  قلوبنانفتش
 "ھل تشیر ھذه اآلیة إلى خطیة في حیاتي؟"عندما نقرأ كلمة اهللا، نسأل أنفسنا، 

 
 نعترف بخطیتنا

 .لذلك اتفق مع اهللا بشأن خطایاك، ثم اقبل غفرانھ". تتفق مع اهللا" أن االعتراف یعني ببساطة أن رتذكَّ
 

 اطلب وعد اهللا 
 . ونصدقھا ألجل حیاتنا9: 1 یوحنا 1نأخذ الوعود التي قدمھا لنا اهللا في آیات مثل دعونا 

 

 . اعترف بھا إلى اهللا وصحِّح األمور معھإن كانت خطیتك موجھة ضد اهللا،
 

ا إلى اهللا وصحح األمور مع  اعترف بھإن كانت خطیتك موجھة ضد شخص آخر،
 .الشخص اآلخر

 
 اعترف بھا إلى اهللا وصحِّح األمور مع إن كانت خطیتك موجھة ضد مجموعة،

 .المجموعة

1 

2 

3 
4 

اجعل األمر 
 شخصیًا
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وحتى تعرف كیفیة . ثناء األسبوع المقبلاستخدمھا أ". ثالثین یومًا من االعتراف"صفحة    سوف تجد في 

 . القیام بذلك، دعونا نعبر على واجب الیوم األول
 

ھل توجد لدیك أفكار "، والسؤال، 22: 2 تیموثاوس 2، ضع اآلیة المرجعیة، 1تحت خطایا لالعتراف بھا في الیوم 
 .اصة بكوبعد قراءة اآلیة والتفكیر في السؤال، اكتب صالة االعتراف الخ" غیر نقیة؟

 

 فعل الصالة
 

 .اكتب أیة خطایا ترید االعتراف بھا: االعتراف
 

فأنا أصارع، بصفة خاصة، مع الشھوة. یا رب، أعترف بأنھ توجد لدّي أفكار غیر نقیة
  

 .9: 1 یوحنا 1قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 
 

 الواجب
الكتابیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع امأل صفحة االستجابة . واصل قراءتك الیومیة في الكتاب المقدس. 1

 .اهللا لكل یوم
 

 18-7: 10یوحنا : الیوم األول
 30-19: 10یوحنا : الیوم الثاني
 42-31: 10یوحنا : الیوم الثالث
 16-1: 11یوحنا : الیوم الرابع

 27-17: 11یوحنا : الیوم الخامس
 44-28: 11یوحنا : الیوم السادس
 57-45: 11یوحنا : الیوم السابع

 
أكِمل . في أثناء وقت خلوتك مع اهللا كل یوم ھذا األسبوع" ثالثین یومًا من االعتراف"ادرس یومًا واحدًا من . 2

واستمر في مأل فقرات التسبیح . جزء االعتراف في صفحة فعل الصالة الیومیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللا
 .   والشكر

 
 .9أكمل الجلسة . 3
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 الجلسة التاسعة

 جل نفسكصِل أل
 الطلباتقضاء وقت في 

 
 ھل لدیِك قطعة خبز آلكلھا حتى یصبح اإلفطار جاھزًا؟. أنا أتضور جوعًا یا أمي

 
 ".إنھ یحتوي على تسعة معادن ضروریة. ال یا عزیزي، لكن ھا ھو حجرًا"
 
 " كم یبقى من الوقت حتى یصبح البیض جاھزًا؟. حسنًا، أعتقد أنني سأتخلى عن ذلك"
 
 فھي جیدة لألكل لو أنك استطعت أن –لكنني أعددت لك طبقًا جیدًا من العقارب الالسعة .  لدینا بیض الیومال یوجد"

 ".تصطادھا دون أن تلدغك
 
بالمناسبة، ھل اخترِت تلك األسماك . أعتقد أنني سأغفل اإلفطار. لقد تذكرت للتو أنني سأبدأ حمیتي الغذائیة الیوم"

 "الجدیدة من أجل حوض السمك؟
 
لقد شرعت في ذلك، لكن متجر الحیوانات األلیفة كان یعرض أفضل تشكیلة من األفاعي الجرسیة الصغیرة، لذلك "

 ".أنا مندھشة ألنك لم تجدھا بعد. وقد وضعتھا في غرفتك. أحضرتھا بدًال من األسماك
 

؛ 10-9: 7متى (مات یسوع نفسھ تبدو ھذه المحادثة وكأنھا ُنقلت من نص فیلم غریب، لكنھا تستند في الواقع على كل
. ماذا كان یسوع یقول؟ إن اآلباء المحبین یریدون أن یقدموا ألبنائھم ما یطلبوه طالما ھو جید لھم). 12-11: 11لوقا 

 . وھم ال یستبدلون العطایا الجیدة بعطایا ضارة أو خطیرة
 

 –دائمًا ویقدم لنا عطایا جیدة دائمًا   صلواتنافھو یستجیب. فھو یرید أن یعطینا أشیاء جیدة. كذلك ھو الحال مع اهللا
 . إن تلك العملیة الخاصة بطلب احتیاجاتنا ُتدعى الطلبھ. حتى لو كان ما یعطیھ یبدو مختلفًا عما طلبناه منھ

 
 وھي أوجھ للصالة تتمركز حول استجابتك –لقد ُخصصت الجلسات الثالثة الماضیة للتسبیح، والشكر، واالعتراف 

واآلن ھا أنت جاھز . ل أن تكون ھذه المكونات الثالث للصالة قد ساعدتك على أن تعرف اهللا بشكل أفضلنأم. هللا
لقد علَّمنا یسوع أن . ، فھو یسدد احتیاجكبطلباتكعندما تذھب إلیھ . ألن تبدأ في استكشاف كیف یستجیب اهللا لك

 .طلب األشیاء في الصالة ھو أمر في غایة األھمیة
 

 )7آیة ( ما ھي األوامر الثالثة التي یعطیھا یسوع في ھذا المقطع؟ .8-7: 7اقرأ متى 

 
 
 
 

 )8آیة (ما ھي الوعود الثالث التي یقدمھا؟ 
 
 



56 

 
 

 السؤال
تخیَّل أن لدیھ قناة واسعة تتدفق من . إن كل ما یرید اهللا أن یقدمھ ُمختزن في مستودع ضخم ال ینضب: تصوَّر ذلك

إن الطلبھ ھو ما یفتح الصمام حتى . ھایة القناة یوجد صمام یتحكم في تدفق القناةوفي ن. ذلك المستودع إلى حیاتك
 . یمكن لما یملكھ اهللا أن یتدفق إلیك

 
 توجد بعض االتجاھات والشروط التي تفتح أو تغلق المستودع عندما نطلب من اهللا أن یسدد األشیاء التي 

 .نحتاجھا
 

 قدم في المراجع الكتابیة التالیة؟التي ُتما ھي اإلرشادات المحددة لالتماس 
 22: 21متى 

 
 

 
 7: 15یوحنا 

 
 
 

 3-2: 4یعقوب 
 
 
 

 24-23: 16یوحنا 
 
 
 

 ؟"في اسم یسوع"ماذا یعني في اعتقادك أن تطلب أمرًا 
 
 
 

أي، أن ما یرغب فیھ ألجلك یجب . تعني ببساطة أنك تصلي وفقًا لصفات وقصد یسوع" في اسم یسوع"إن الصالة 
یا یسوع، إنني أرید ما تریده "ھو أن تقول، " في اسم یسوع"أن تصلي . ھو نفس ما ترغب فیھ ألجل نفسكأن یكون 

 ". ألجلي
 

 الطلب
یرید اهللا لنا أن نكتشف وعوده في . والكتاب المقدس مليء بوعود اهللا ألتباعھ. عندما یقدم اهللا وعدًا، فھو ال ینكث بھ

 .كتبنا المقدسة ثم نجعلھا ملكًا لنا
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؛ ثم سجِّل بإیجاز الوعود المقدمة فیھا؛ وِصف ما الذي یعنیھ كل وعد بالنسبة لك ابحث عن اآلیات التالیة
 .  شخصیًا

 

 استجابتي                                      وعد اهللا      
 

 14-12: 14یوحنا 
____________________________   ____________________________ 

_____________________________________   ___________________ 
____________________________   ____________________________ 

 
 20: 3أفسس 

____________________________   ____________________________ 
____________________________   ____________________________ 

_________________________________________   _______________ 
 

 19: 4فیلبي 
____________________________   ____________________________ 
____________________________   ____________________________ 
____________________________   ____________________________ 

 
 15-13: 5 یوحنا 1

____________________________   ____________________________ 
____________________________   ____________________________ 
____________________________   ____________________________ 

 
طبِّقھا على موقفك؛ اطلب من اهللا ادرسھا؛ . مزیدًا من الوعود للطلب ھذا األسبوع" سبعة أیام من الطلبھ"تتضمن 

 !أن یظھر لك كم أن وعوده مھوبة
 

 القرع
 ھل امتلكت من قبل نوعیة كتب الریاضیات التي توجد بھا كل اإلجابات في المؤخرة؟ لو كان األمر كذلك، ھل كنت 

تسترق النظر إلى اإلجابة فإنك تتسلل أوًال لكي . تنتظر دائمًا إلى أن تحل المسألة حتى تتأكد من اإلجابة؟ ال محالة
 .الصحیحة، ثم تعمل على حل المسألة إلى أن تصل إلى اإلجابة الصحیحة

 
وھو یریدنا . فإن وعود اهللا تشبھ اإلجابات في مؤخرة كتاب الریاضیات. تلك ھي الطریقة التي ینبغي أن نصلي بھا

 . طبة تلك المشكلةوعندما تواجھنا مشكلة، فإن اهللا یملك وعدًا لمخا. أن نعرفھا مسبقًا
 

 .على سبیل المثال، اكتب قائمة باألشیاء التي تقلق بشأنھا في أغلب األحیان
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 ما ھو وعد اهللا بشأن مخاوفنا؟، 7-6: 4وفقًا لفیلبي 
 
 
 

 شروط المحددة التي یجب أن نستوفیھا حتى یصبح الوعد واقعاًَ؟ ما ھي ال
 
 
 

 .دوِّن طلبة صالة محددة لدیك
 
 

 . اهللا، فإن صالتنا تأخذ بعدًا جدیدًا" استجابات"ف عندما نعر
 
 
 

 
 

 :اهللا لكي نطلب شیئًاعندما نقرع على باب 
 .دوِّن الطلبة ·
 .صدِّق أن اهللا سوف یستجیب ·
 .اطلب بشكل محدد ·
 .اطلب وعود اهللا ·
 ).صِل لكي یعطینا ما یریدنا أن نأخذه(اسأل في اسم یسوع  ·
 .اطلب بدوافع غیر أنانیة ·
 .ب االستجابةاستمع وترقَّ ·

 
 
 

 .طلبة صالة محددة لدیكاكتب 

 
 

 ھل تؤمن أن اهللا سوف یستجیب ھذه الصالة؟
 
 

 ھل ُتعتبر الطلبة محددة؟
 
 

 عندما یصبح الكتاب المقدس حیًا
یتحول إلى كتاب استجابات 

 !للصلوات

اجعل األمر 
 شخصیًا
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 .ابحث عن وعد في الكتاب المقدس یتحدث إلى طلبتك
 

 صفحة ھل ینطبق أحد الوعود على طلبتك؟ واآلن، امأل". سبعة أیام من الطلبھ"ادرس الوعود الموجودة في فقرة 
 . فعل الصالة بطلبتك المحددة

 
 !صِل صالتك والوعد في اسم یسوع

 
 
 

 .وعندما یستجیب اهللا، اكتب االستجابة. استمع وترقب استجابة ھذا األسبوع
 
 
 
 
 

 فعل الصالة
 
 

 .دوِّن احتیاج واحد یوجد في حیاتك الیوم: الطلبھ
 
 
 
 

 
 .8-7: 7متى قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 

 
 الواجب

امأل صفحة االستجابة الكتابیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع .  واصل قراءتك الیومیة في الكتاب المقدس.1
 .اهللا لكل یوم

 
 9-1: 12یوحنا : الیوم األول
 22-10: 12یوحنا : الیوم الثاني
 33-23: 12یوحنا : الیوم الثالث
 43-34: 12یوحنا : الیوم الرابع

 50-44: 12یوحنا : الیوم الخامس
 17-1: 13یوحنا : یوم السادسال

 30-18: 13یوحنا : الیوم السابع
 

، وأكمل جزء الطلبھ في صفحة فعل صالتك "سبعة أیام من الطلبھ"ادرس مقطع كل یوم من فقرة . 2
 .استمر في مأل فقرات التسبیح، والشكر، واالعتراف. الیومیة بمذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللا
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وعندئذ ). انظر النموذج صفحة   (بمذكرة وقتك الخلوة مع اهللا " جِّل الطلبھس"ادرس الوعود الموجودة في 
 .سوف تتمكن من أن تجاري طلباتك واستجابات اهللا

 
 .10أكمل الجلسة . 3
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 10الجلسة 

 صِل من أجل اآلخرین
 قضاء وقت في التشفع

 
وھو یرید أن یتغلب علیھا، . راتدعنا نفترض أن ھناك صدیق لك في المدرسة یعاني من مشكلة شدیدة مع المخد

وھو . وقد جرَّب المشورة، واألدویة الخاصة، لكن لم یجِد شيء نفعًا حتى اآلن. لكن یبدو أنھ ال یستطیع اإلقالع عنھا
 ما ھو االختالف الذي یمكن أن تصنعھ في موفقھ؟. اآلن یأتي إلیك

 
إنھا . فت للتو وھي ال تعرف ماذا یجب أن تفعللقد اكتش. أو ربما تكون صدیقة أخرى غیر متزوجة، لكنھا حامل

ماذا . أما والد الطفل فھو ال یرید أن یحل المشكلة معھا. متأكدة لو أنھا أخبرت والدیھا، فسوف یطردانھا من المنزل
 یمكنك أن تفعل للمساعدة؟

 
االنفصال؟ ماذا یمكنك أن ماذا لو كان والداك یتشاجران طوال الوقت ویفكران في . ربما تكون المشكلة أقرب للبیت

 تفعل لكي تساعدھما؟
 

لكننا یمكن أن ندعو اهللا للمساعدة في . ربما نعتقد، للوھلة األولى، أننا لن نستطیع أن نفعل شیئًا في ھذه المواقف
 . ُتسمى عملیة طلب مساعدة اهللا لصالح شخص آخر التشفع. ھو یقدر أن یفعل شیئًا. مشاكل األھل واألصدقاء

 
نتیجة لذلك، تنمو عالقتنا مع . ن نكون قد بدأنا في التعرف على قوة الصالة في أثناء األسابیع القلیلة الماضیةنأمل أ

طلباتنا یسمح لنا بأن . واالعتراف یسمح لنا بإبقاء حیاتنا نقیة. فإن تسبیحنا وشكرنا یمجِّدان اهللا ویرضیانھ. اهللا أقوى
 . شفع یمتد فیما وراء عالقتنا الفردیة مع اهللا ویتضمن أشخاصًا آخرینلكن الت. نستقبل تسدید اهللا الحتیاجاتنا

 
  في أي وقت، وأي مكان–التشفع 

یمكن للروح القدس أن یذھب إلى أي مكان فورًا، بل أن . عندما نصلي لآلخرین، یطلق اهللا روحھ القدوس في العالم
 .باستطاعتھ أن یخترق أصعب الحواجز الدفاعیة

 
 تخبرنا ما الذي نقدر أن نفعلھ بمساعدة الروح القدس؟ 5-3: 10 كورنثوس 2
 
 
 

سوف . حول أنفسھم، فجرِّب التشفع" حوائط"لو أنك حاولت أن تكرز آلخرین، فوجدتھم یبنون . لذلك ال تستسلم
ففي أوقات كثیرة . یكسر الروح القدس في النھایة تلك الحوائط ویتغلب على المقاومة العنیدة لدى الشخص اآلخر

 .یمكن لصلواتنا الشفاعیة أن تكون الخطوة األولى الھامة التي تطلق روح اهللا إلى حیاة شخص آخر
 

 ).2-1: 1انظر كولوسي (من كتب ھذا المقطع، ولمن؟ . تقدم لنا مثاًال للصالة الشفاعیة 12-9: 1كولوسي 
 
 

  الوقت تشفَّع الكاتب ألولئك األشخاص؟كم من
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 علھ ألجلھم؟ما الذي طلب من اهللا أن یف

 
 
 
 

 التشفع في حالة فعل
كیف یمكن للصالة من أجل اآلخرین أن تصبح ! فإن اهللا یبتغي صالًة في حالة فعل! لیست الصالة مملة أو كئیبة

    واحدة من أكثر مظاھر عالقتنا مع المسیح إثارة؟ 
 

 صِل بیقین أن اهللا سوف یستجیب
  یساعدنا في تنمیة الیقین؟ أن15-14: 5 یوحنا 1كیف یمكن لوعد اهللا في 

 
 
 

 بمثابرةصِل 
 ؟8-5: 11كیف وصف الصالة المثابرة في لوقا . ذلك ھو ما قالھ یسوع. نحن ال نستسلم لو لم نَر نتائج فوریة

 
 
 
 

لذلك ربما . إن الشخص الذي نصلي ألجلھ سوف یطوِّر في بعض األحیان دفاعات قویة تمنعھ من االستجابة الفوریة
 ".الحصون"ر الصالة المثابرة إلسقاط تلك یتطلب األم

 
 خرینآصِل باتفاق مع 

-18: 18عندما نقرأ متى . یمكننا أن نصلي مع أصدقاء أو أقارب یشاركوننا اھتمامنا بالشخص الذي نصلي ألجلھ
 ، ما ھي األفكار التي یعطیھا لنا یسوع عن كیفیة الصالة مع آخرین؟20

 
 
 
 

 ك مشكلة كبیرة جدًا بالنسبة هللاصِل وأنت تعرف أنھ لیست ھنا
 ؟21-20: 3ما ھو وعد اهللا بشأن التعامل مع المشاكل الكبیرة من خاللنا وفقًا ألفسس 

 
 
 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

تغیرات = ة اهللا قو+ صلواتنا 
 إیجابیة في حیاة اآلخرین

5 
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 صِل ألجل أمور محددة
احتفظ . ال تحاول أن تصلي من أجل الجمیع كل یوم. ومواقف محددة لكي تصلي لھاأجل أشخاص الرب من اسأل 

 .لي ألجلھمبقائمة لألشخاص الذین تص
 

 ؟14-12: 14یسوع من خالل صلواتك وفقًا لیوحنا  ما الذي یرید أن یفعلھ
 
 
 

  عن كونك محددًا في صلواتك؟أي شيءو مھماماذا تقول كلمات 
 
 
 

 صِل بسلطان على إبلیس 
عقوب ی(فكیف یمكنك أن تمنع نفوذ إبلیس المدمر من التأثیر على الشخص الذي تصلي ألجلھ؟ ! إن المعركة شرسة

4 :7( 
 
 
 

 )4: 4 یوحنا 1(ما الذي وعد اهللا بھ فیما یختص بقوة إبلیس؟ 
 
 
 

 صِل وأنت تتوقع نتائج
 ما الذي طلبت الكنیسة من اهللا أن یفعلھ؟. 17-1: 12اقرأ أعمال . ال تندھش عندما ترى اهللا یفعل أمورًا عظیمة

 
 
 

 كیف استجاب اهللا لصلواتھم؟
 
 
 

 كیف استجابوا الستجابتھ؟
 
 
 

 كیف أثرت ھذه الحادثة، في اعتقادك، على قدرتھم على الصالة في المستقبل؟ 
 
 
 

6 

7 
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 من، في اعتقادك، یقودك اهللا للصالة ألجلھم بشكل خاص؟
 
 
 

 كیف ستصلي صلوات شفاعیة قویة ألجلھم؟ 
 
 
 
 

 . الاتبع ھذا المث. استخدم صفحة فعل الصالة كل یوم من أجل األشخاص الذین یحضرھم اهللا إلى ذھنك
 
 

 فعل الصالة
 
 

اكتب أسماء األشخاص الذین تصلي ألجلھم الیوم وعبارة تعبر عن صالتك ألجل كل : التشفع
 . شخص

 
 الصالة                                          الشخص           

            ألیشیا فرنش                          عتق من المخدرات 
 )5-4: 10 كورنثوس 2(                                                          

 

 
 
 

 .  صفحة   لمساعدتك على وضع تسلسل لصلواتك من أجل اآلخریناستخدم

 
أعضاء العائلة، األصدقاء (اقِض بضع دقائق اآلن للتفكیر في األشخاص الذین تحتاج أن تصلي ألجلھم بشكل منتظم 

قم . ثم امأل صفحة لكل شخص بمذكرة قضاء وقت خلوة  مع اهللا). تاجون إلى یسوعالمقربین، األشخاص الذین یح
 .بتسجیل استجابات اهللا لصلواتك

 
حتى " صلوات یمكنك أن تصلیھا لآلخرین"لو وجدت مشكلة في كیفیة الصالة ألجل شخص آخر، انظر صفحة 

 . تساعدك على أن تبدأ
 

 .5-4: 10 كورنثوس 2قم بإنھاء ھذه الجلسة بحفظ 
 

 الواجب
أكمل جزء التشفع على صفحة فعل الصالة ومن اآلن قم بإكمال صفحة فعل الصالة بأكملھا كل یوم . 1

 .بمذكرة وقتك الخلوة مع اهللا

اجعل األمر 
 شخصیًا
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استمر في قضاء وقت خلوة مع اهللا، مستخدمًا في ذلك القراءة في الكتاب المقدس وإرشادات الصالة . 2

 . بأسفل تفصیل أجزاء باقي إنجیل یوحنایوجد. بمذكرة قضاء وقت خلوة مع اهللا
 

 38-31: 13یوحنا 
 7-1: 14یوحنا 
 14-8: 14یوحنا 
 21-15: 14یوحنا 
 31-22: 14یوحنا 
 8-1: 15یوحنا 
 16-9: 15یوحنا 
 21-17: 15یوحنا 
 27-22: 15یوحنا 
 11-1: 16یوحنا 
 22-12: 16یوحنا 

 28-23: 16یوحنا 
 33-29: 16یوحنا 
 8-1: 17یوحنا 

 19-9: 17نا یوح
 26-20: 17یوحنا 
 14-1: 18یوحنا 
 27-15: 18یوحنا 
 40-28: 18یوحنا 
 12-1: 19یوحنا 
 22-13: 19یوحنا 

 30-23: 19یوحنا 
 37-31: 19یوحنا 
 42-38: 19یوحنا 
 10-1: 20یوحنا 
 18-11: 20یوحنا 
 23-19: 20یوحنا 
 31-24: 20یوحنا 
 14-1: 21یوحنا 
 19-15: 21یوحنا 
  25-20: 21یوحنا 

 
 یًا مع اهللا مستقبلخلوةمن أجل وقت ال

 دقائق في دراسة 7:  دقیقة على األقل مع اهللا یومیًا15بعد أن تكون قد أكملت ھذه الجلسة، استمر في قضاء 
مستخدمًا مكونات التسبیح، والشكر، ( دقائق في الصالة 8و) مستخدمًا اآلیات بأعلى(الكتاب المقدس 

 دقیقة، ثم 45 دقیقة، ثم 30 دقائق أسبوعیًا حتى تقضي 5قم بإطالة وقتك ).  والتشفعواالعتراف، والطلبھ،
 . ساعة مع اهللا یومیًا

 
، سوف یأخذك إلى المستوى التالي تتویج یسوع ربًاالكتاب التالي في سلسلة االنتقال نحو النضوج، بعنوان 

 . من عالقتك المتنامیة مع یسوع
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 فعل الصالة
 

 10 \ 15التاریخ 
 

 .اكتب تعبیرًا عن التسبیح: التسبیح
 بفرح وثقة يباستطاعتي أن أواجھ یوم. یا رب، أسبحك ألنك أنت الذي تعطیني القوة

 !أسبحك وأرفعك ألن یسوع ھو خالصي. فیك
 

 .اكتب ما الذي تشعر نحوه بأكثر االمتنان الیوم: الشكر
 .  الغاضبیا رب، أقدم لك الشكر ألنك سوف تحمیني عندما أواجھ صدیقي

 
 .اكتب أیة خطایا تحتاج أن تعترف بھا: االعتراف

فإنني أصارع، بشكل خاص، مع . یا رب، أعترف أنھ توجد لدّي أفكار غیر نقیة
 .الشھوة

 
 .اكتب احتیاج یوجد في حیاتك الیوم: الطلبھ

 
 
 
 

ل كل اكتب أسماء األشخاص الذین تصلي ألجلھم الیوم وعبارة تعبِّر عن صالتك ألج: التشفع
 .شخص

 
         الشخص                                                 الصالة

 .   عتق من المخدرات ألیشیا فرنش                                  
 )5-4: 10 كورنثوس 2(                                                 

 

 
  مع اهللا خلوًةكیف تقضي وقتًا 

ائك من ھذا الكتاب، سوف یتضمن وقت خلوتك  مع اهللا دراسة الكتاب المقدس، وشكر، واعتراف، عند انتھ
 . دقیقة15ھا ھو دلیل سوف یسمح لك بإدراج كل أوجھ القراءة الكتابیة والصالة في مدة . طلبھ، وتشفع

 
 
 

 98رسم صفحة 
 
 
 
 



67 

 كیف تدرس مقطعًا من الكتاب المقدس
 

 ).ت العنوان واآلیات المفتاحیة من مذكرة استجابتك الكتابیةاستخدم معھا فقرا(المالحظة 
 

اقرأ بذھن مفتوح، مستعدًا ألن تستقبل وتطیع . صِل أوًال من أجل إرشاد الروح القدس، ثم اقرأ المقطع بعنایة
 .ما یعلمھ اهللا لك

 
 ).استخدم معھ فقرة الملخص من صفحة استجابتك الكتابیة(التفسیر 

 
 .قرأ اآلیات السابقة والتالیة للمقطع حتى تفھم السیاق الحقیقي ا–الخطوة األولى 

 
من؟ ماذا؟ متى؟ أین؟ لماذا؟ وكیف؟ ثم اكتب تأمالتك    :  اسأل نفسك ھذه األسئلة عن المقطع      –الخطوة الثانیة   

 .في موجز
 

 . ابحث عن األلفاظ غیر المألوفة في قاموس عادي أو قاموس الكتاب المقدس–الخطوة الثالثة 
 
 ).استخدم معھ فقرة التطبیق الشخصي من صفحة استجابتك الكتابیة(لتطبیق ا
  

 : ابحث عن–الخطوة األولى 
 

 وعود یجب أن تطلبھا ·
 اتجاھات ینبغي أن تغیرھا ·
 تحدیات یجب أن تقبلھا ·
 خطایا یجب االعتراف بھا  ·

 وصایا ینبغي أن تطیعھا ·
 أفعال یجب أن تتخذھا ·
 أمثلة یجب أن تتبعھا ·
 ي أن تتعلمھامھارات ینبغ ·

  
كیف : " ِصف كیف ینطبق المقطع على حیاتك عن طریق أن تسأل نفسك ھذه األسئلة–الخطوة الثانیة 

كیف یمكنني أن أجعلھ قابًال " "كیف یمكنني أن أجعلھ عملیًا؟" "یمكنني أن أجعل ھذا المقطع شخصیًا؟
 . كن محددًا" للقیاس؟

 
 الحفظ 

في خالل سلسلة االنتقال نحو .  یتحدث إلیك بصفة شخصیة، واحفظھابحث عن آیة أو مقطع من كلمة اهللا
 .سوف تجد خطوات محددة لحفظ كلمة اهللا في صفحة  . النضوج، ركِّز على حفظ اآلیات المطلوبة
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 االستجابة الكتابیة
 

 :التاریخ
 

 المقطع
 العنوان

 اآلیة المفتاحیة
 الملخص

 
 
 
 
 
 
 
 

 التطبیق الشخصي
 
 
 
 
 
 
 

  
 ظ كلمة اهللاكیف تحف

 
 . اقرأه في صمت أوًال، ثم بصوت عاِل. اقرأ المقطع عدة مرات

 
 .افھم المقطع

 .اقرأه في سیاق المقاطع المحیطة بھ ·
 .اقرأ التعلیقات الخاصة باآلیة في إحدى التفسیرات الكتابیة ·
 .اكتب في كلمات قلیلة ما یدور حولھ المقطع ·
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الموعظة على " جزءًا من 12-1: 5فمثًال، یعتبر متى . طعاستخدم مخیلتك لتصویر المق. جسِّد المقطع
على جانب " التطویبات"ثم قم بوضع كل واحدة من ھذه . تصوَّر نفسك ھناك على الجبل مع یسوع". الجبل
 . سوف تجد، فیما بعد، أن تلك الصورة تأتي إلى ذھنك وتساعدك على استرجاع ھذه اآلیات. الجبل

 
استمر في إضافة العبارات . احفظ العبارة األولى؛ ثم أضف الثانیة. طبیعیةفكِّك المقطع إلى عبارات 

 .إلى أن تحفظ المقطع بأكملھ
 

. قل الشاھد، ثم اآلیة، ثم كرر الشاھد مرة أخرى في النھایة. احفظ الشاھد باعتباره جزءًا من المقطع
 . للجوء إلیھا عندما تحتاجھاإن ھذه الخطوة تساعدك على تثبیت موقع اآلیة في ذھنك، مما یسمح لك با

 
عندما تتلو المقطع مرارًا وتكرارًا لنفسك، استمر في تصحیح نفسك حتى تحفظھ كما . احفظ كلماتھ تمامًا

فإن حفظھ بھذه ! فإنك تقضي وقتًا بالفعل لتتعلمھ، لماذا اذاً ال تفعل ذلك بطریقة صحیحة. ھو مكتوب تمامًا
 .تباسھ واستخدامھ فیما بعدالطریقة اآلن سوف یعطیك الثقة الق

 
وحینما یصبح المقطع . عندما تفكر في المقطع وتصلي بھ، اطلب من اهللا أن یتحدث إلیك. تأمل في المقطع

 .ذا مغزى بالنسبة لك، عندئذ سوف یكون من األسھل لك جدًا تذكره
 

 یومًا، 30ع یومیًا لمدة فلو أنك راجعت المقط.  راجع المقاطع الكتابیة التي حفظتھا كل یوم.راجع المقطع
 .    سوف یكون من الصعب نسیانھ
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 فعل الصالة

 
 التاریخ

 .اكتب تعبیرًا عن التسبیح: التسبیح
 
 
 
 
 
 

 .اكتب ما الذي تشعر نحوه بأكثر االمتنان الیوم: الشكر
 
 
 
 

 .اكتب أیة خطایا تحتاج االعتراف بھا: االعتراف
 
 
 
 
 

 .اتك الیوماكتب احتیاج یوجد في حی: الطلبھ
 
 
 
 

اكتب أسماء األشخاص الذین تصلي ألجلھم الیوم وعبارة تعبر عن صالتك ألجل كل : التشفع
 .شخص

 
        الشخص                                            الصالة
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 ثالثون یومًا من التسبیح

 8مزمور : 1الیوم 
 23مزمور : 2الیوم 
 6-1: 50؛ 3-1: 34مزمور : 3الیوم 
 7-1: 66؛ 4-1: 63مزمور : 4الیوم 
 67مزمور : 5الیوم 
 84مزمور : 6الیوم 
 86مزمور : 7الیوم 
 90مزمور : 8الیوم 
 91مزمور : 9الیوم 
 92مزمور : 10الیوم 
 93مزمور : 11الیوم 
 7-1: 95مزمور : 12الیوم 
 96مزمور : 13الیوم 
 100مزمور : 14الیوم 
 103مزمور : 15الیوم 

 23-1: 104مزمور : 16م الیو
 35-24: 104مزمور : 17الیوم 
 111مزمور : 18الیوم 
 112مزمور : 19الیوم 
 113مزمور : 20الیوم 
 134مزمور : 21الیوم 
 7-1: 135مزمور : 22الیوم 
 138مزمور : 23الیوم 
 139مزمور : 24الیوم 
 145مزمور : 25الیوم 
 146مزمور : 26الیوم 
 147مزمور : 27الیوم 

 148مزمور : 28یوم ال
 149مزمور : 29الیوم 
 150مزمور : 30الیوم 

 
 سبعة أیام من الشكر

شكرك الشخصي من ) 2(مقاطع كتابیة تصف وعوده وعطایاه لك، و) 1: (ركِّز شكرك للرب في ناحیتین كل یوم
 .أجل بركات اهللا في حیاتك الیومیة

 
  1الیوم 

 .هللا للتعبیر عن شكرك 4: 1 بطرس 2صِل من خالل 
 . یا رب، أشكرك من أجل وعودك العظمى والثمینة التي أعطیتني إیاھا لكي أصیر شریك طبیعتك اإللھیة

 :أشكرك أیضًا من أجل
 محبتك العجیبة،

 السماح لي بأن أكون جزءًا من عائلتك،
 . جعلي حیًا بحق، والحیاة بأروع صورھا في یسوع

 
 2الیوم 

 . للتعبیر عن شكرك هللا14: 1 وكولوسي 7: 1 یوحنا 1صِل من خالل 
 . أبي، أشكرك من أجل دم ابنك یسوع المسیح الذي یطھرني من كل خطیة ویحررني من قوة إبلیس

 :أشكرك أیضًا من أجل
 صبرك،
 راحتك،

 قربك لي،
 تأدیبك لي، و

 .محبتك في داخلي
 

 3الیوم 
 . للتعبیر عن شكرك هللا24: 2 بطرس 1صِل من خالل 
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 حملت خطایاي في جسدك على الصلیب حتى یمكنني أن أموت عن الخطیة وأحیا للبر، ربي یسوع، أشكرك ألنك
 .   وأنھ بجراحك قد ُشفیت
 :أشكرك أیضًا من أجل

 ،)المؤمنین اآلخرین(جسد المسیح 
 امتیاز الصالة،

 بیتي، و
 .آبي و أمى

 
 4الیوم 

 . للتعبیر عن شكرك هللا10-8: 2صِل من خالل أفسس 
لكن أشكرك .  لیس علّي أن أعمل ألنالھا–بالنعمة ُمخلَّص باإلیمان، وتلك ھي عطیتك المجانیة  یا رب، أشكرك ألني

 .ألنني، كخلیقتك الجدیدة، یمكنني أن أحیا لك وأساعد اآلخرین
 :أشكرك أیضًا من أجل

 جسدي،
 صحتي،

 قوتي،
 أوقاتي السعیدة،

 أوقاتي التعیسة، و
 .أوقاتي العادیة

 
 5الیوم 

 . للتعبیر عن شكرك هللا14-11: 91مور صِل من خالل مز
. سوف یحملوني على أیدیھم ویحمونني. یا رب، أشكرك ألنك توصي مالئكتك بي لكي یحفظوني في كل طرقي

 .وسوف تنجیني ألني أحبك
 :أشكرك أیضًا من أجل
 فرص للنمو الروحي،

 راحة عندما أكون مكتئبًا،
 فرح عندما أكون حزینًا، و

 . ئفًاشجاعة عندما أكون خا
 

 6الیوم 
 . للتعبیر عن شكرك هللا6-3: 1صِل من خالل أفسس 

أشكرك ألنك باركتني بكل األشیاء الجیدة التي ادخرتھا لكل ھؤالء . یا رب، أشكرك ألجل اخیاري للتبني في عائلتك
 . الذین ینتمون إلى المسیح

 :أشكرك أیضًا من أجل
 الطعام،

 المالبس، 
 المكان الذي أعیش فیھ،

 .ة لكي أقول ما أفكر وأشعر بھ، والحریة لكیال أقول ما أفكر وأشعر بھالحری
 

 7الیوم 
 . للتعبیر عن شكرك هللا8: 9 و9: 8 كورنثوس 2صِل من خالل 
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أشكرك أیضًا من أجل . أشكرك یا رب ألنك دفعت دین خطیتي الذي ما كنت أستطیع أبدًا أن أدفعھ مرة ثانیة
 . م لكي أحیا لكإعطائي النعمة التي أحتاجھا الیو

 :أشكرك أیضًا من أجل
 إنقاذي من األنانیة،

 إنقاذي من الكبریاء، و
 . إنقاذي من اإلنفصال األبدي عنك

 
 
 

 ثالثون یومًا من االعتراف
 :خطایا یجب االعتراف بھا

 ھل توجد لدّي أفكار غیر نقیة؟. 22: 2 تیموثاوس 2: 1الیوم 
 بتز أحدًا؟ھل أتذمر أو أ. 15-14: 2فیلبي : 2الیوم 
 ھل أكرم آبائي؟. 3-1: 6أفسس : 3الیوم 
 ھل أشعر بالمرارة تجاه أحد؟. 31: 4أفسس : 4الیوم 
 ھل أنا مھمل تجاه جسدي؟. 20-19: 6 كورنثوس 1: 5الیوم 
 ھل ألتمس ما یریده اهللا أوًال؟. 33: 6متى : 6الیوم 
 ھل یوجد لدّي اتجاه سيء نحو أحد؟. 14: 6متى : 7الیوم 
 ھل توجد لدَي دوافع غیر نقیة؟. 22: 2 تیموثاوس 2: 8الیوم 
 ھل أكذب؟. 9: 3كولوسي : 9الیوم 
 ھل أحترم آبائي؟. 3-1: 6أفسس : 10الیوم 
 ھل یوجد غضب في حیاتي؟. 31: 4أفسس : 11الیوم 
 ھل توجد لدّي عادات سیئة؟. 20-19: 6 كورنثوس 1: 12الیوم 
 ھم شخص في حیاتي؟ھل ُیعتبر اهللا أ. 33: 6متى : 13الیوم 
 ھل أحمل ضغینة؟. 14: 6متى : 14الیوم 
 ھل ُتعتبر أفكاري نقیة تجاه الجنس اآلخر؟. 22: 2 تیموثاوس 2: 15الیوم 
 ھل یوجد لدَي اتجاه ناقد؟. 15-14: 2فیلبي : 16الیوم 
 ھل أسرق؟. 9: 3كولوسي : 17الیوم 
 ھل أتحدث عن اآلخرین من ورائھم؟. 31: 4أفسس : 18الیوم 
 ھل أنا كسول؟. 20-19: 6 كورنثوس 1: 19الیوم 
 ھل أعطیت اهللا كل شيء في حیاتي؟. 33: 6متى : 20الیوم 
 ھل أقیم عالقة خاطئة مع أحد؟. 14: 6متى : 21الیوم 
 ھل أغش في المدرسة؟. 9: 3كولوسي : 22الیوم 
 ھل أعاني من مشاكل مع السلطة؟. 3-1: 6أفسس : 23الیوم 
 ھل أغیر من أحد؟. 31 :4أفسس : 24الیوم 
 ھل آكل كثیر جدًا؟ . 20-19: 6 كورنثوس 1: 25الیوم 
 ھل أثق باهللا من أجل حیاتي؟. 33: 6متى : 26الیوم 
 ھل ھناك شخص أستاء منھ؟. 14: 6متى : 27الیوم 
 ھل یكرم اتجاھي اهللا؟. 15-14: 2فیلبي : 28الیوم 
 ھل أنا متمرد؟. 3-1: 6أفسس : 29الیوم 
 ھل أجادل مع اآلخرین؟. 31: 4أفسس : 30الیوم 
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اتبع المقطع الذي یتطابق مع .  یومًا من االعتراف30ھذه الخطایا التي یجب االعتراف بھا سوف تساعدك خالل 
 . طبِّق ذلك المقطع على الخطیة التي تحتاج أن تعترف بھا. ذلك الیوم من الشھر

 
 
 

 سبعة أیام من الطلبھ
طلباتك الشخصیة لكي یسدد اهللا ) 2(اطع الكتابیة التي تصف ما الذي یریده اهللا لك، والمق) 1: (ركِّز طلباتك على

 .احتیاجاتك
 

املك جسدي، . یا یسوع ساعدني لكي أحیا كشخص میت عن رغباتي األنانیة). "20: 2اقرأ غالطیة ( 1الیوم 
 ".ِاحیا حیاتك فيَّ الیوم. وذھني، ومشاعري

 __________________________________________________________:احتیاجات أخرى
 

 ". على التعبیر عن ھذه الصفات آلخرینساعدني، یا یسوع، من فضلك). "23-22: 5 غالطیة اقرأ( 2الیوم 
       _________________________________________________________ :احتیاجات أخرى

 
أصلي من أجل كل ما ینبع من . امألني اآلن. ي أطلب الملء بروحكیا یسوع إنن). "18: 5اقرأ أفسس ( 3الیوم 

 ".الشجاعة، القوة، الحكمة، النقاء الجنسي، الجرأة، التحنن، الحماسة، األمانة، واالنفتاح: روحك
 _________________________________________________________: احتیاجات أخرى

 
 ". یا رب ساعدني لكي أعرف مواھبي الروحیة وأستخدمھا من أجل مجدك. ")6-4: 12 كورنثوس 1اقرأ ( 4الیوم 

  _________________________________________________________:احتیاجات أخرى
 

فإن الضغط یزداد في . یا یسوع، من الصعب أن أكون مسیحیًا في ھذا العالم). "17-10: 6اقرأ أفسس ( 5الیوم 
ِمنطقة الحق، ودرع البر، وحذاء إنجیل السالم، : أضع سالحك. من أجل قوتك وحمایتكأسأل . بعض األوقات

 ".وترس اإلیمان، وخوذة الخالص، وسیف الروح الذي ھو كلمة اهللا
 _________________________________________________________: احتیاجات أخرى

 
لكني أعلم أنني ال یجب أن أظل خائفًا ألنك أنت . صاب بالخوفیا رب، أحیانًا ُأ). "10: 41اقرأ أشعیاء ( 6الیوم 

 ".ساعدني الیوم لكي أتغلب على الخوف بالثقة فیك. معونتي وقوتي
 _________________________________________________________: احتیاجات أخرى

 
اعطني القوة والشجاعة لكي أشھد لك . صدقائيیا یسوع، أرید أن أكون شاھدًا لك مع أ). "8: 1اقرأ أعمال ( 7الیوم 
 ". الیوم

 _________________________________________________________: احتیاجات أخرى
 
 
 

 صلوات الطلبھ
لكي یساعدك على أن ) 2(تسجِّل طلباتك و) 1(، استخدم نموذجًا مثل ذلك الذي تجده بأسفل حتى عندما تصلي لنفسك
 . اهللا لتلك الصلواتتجاري استجابات 

 .)سوف تمأل المزید من ھذه الصفحات في مذكرة وقتك الخلوة مع اهللا(



75 

 
 احتیاجات ألجل حیاتي

 
 تاریخ الصالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطلبة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستجابة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ االستجابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تشفعالصلوات 
تسجِّل صلواتك من أجل كل شخص، ) 1: (موذج مثل ذلك الذي تجده بأسفل حتىعندما تصلي لآلخرین، استخدم ن

ماما، بابا، أخت، أخ، صدیق، (امأل اسم الشخص بأعلى . لكي یساعدك على أن تدرك استجابات اهللا لصلواتك) 2(و
 . یكفي مجرد بضعة أشخاص یومیًا–ال تحاول أن تصلي من أجل كل شخص یومیًا ). الخ
 
 
 

 _______________________________  _____االسم
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 االستجابة
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 صلوات یمكنك أن ترفعھا لآلخرین
 

صِل، في . خرینفإنھا سوف تساعدك على معرفة كیف تصلي لآل. انظر إلى ھذه الصلوات الخاصة بالرسول بولس
 .الواقع، ھذه الصلوات المحددة ألجلھم

 
أن تزداد محبتكم أیضًا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فھم حتى تمیزوا األمور المتخالفة، لكي : وھذا أصلیھ"

: 1فیلبي " (تكونوا مخلصین وبال عثرة إلى یوم المسیح، مملوئین من ثمر البر الذي بیسوع المسیح، لمجد اهللا وحمده
9-11( 
 
لكي یعطیكم بحسب غنى مجده، أن تتأیدوا بالقوة بروحھ في اإلنسان الباطن، لیحل المسیح باإلیمان في قلوبكم، "

وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطیعوا أن تدركوا مع جمیع القدیسین، ما ھو العرض والطول 
 )19-16: 3أفسس " ( لكي تمتلئوا إلى كل ملء اهللاوالعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسیح الفائفة المعرفة،

 
نشكر اهللا كل حین من جھة جمیعكم، ذاكرین إیاكم في صلواتنا، متذكرین بال انقطاع عمل إیمانكم، وتعب محبتكم، "

 )3-2: 1 تسالونیكي 1" (وصبر رجاءكم، ربنا یسوع المسیح، أمام اهللا وأبینا
 
 

 
 آیات الحفظ الكتابیة

 .طابق مع دروس الكتاب المقدس الموجودة في ھذا الكتابھذه اآلیات تت
 

 . احمل ھذه اآلیات معك على الدوام
 

 :استخدم ما یقدم لك أكثر المساعدة
 .اربطھا برباط مطاطي ·
 .احملھا في ظرف ·
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 .ضعھا في محفظة أو كتاب جیب ·
 . ضعھا على حافة زجاج السیارة األمامي ·
 .احملھا في كتابك المقدس ·
 .  آیة تعلمتھاراجع یومیًا كل ·
 .ابحث عن شخص یراجع تقدمك أسبوعیًا ·
 . طبِّق كل آیة على حیاتك الیومیة ·

 

 35: 1التقابل مع اهللا مرقس   .1
 .وفي الصبح باكر جدًا قام وخرج ومضى إلى موضع خالء، وكان یصلي ھناك

----------------------------------------------------- 
 16: 3وس  تیموثا2االقتراب أكثر  . 2

 . كل الكتاب ھو موحى بھ من اهللا، ونافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم والتأدیب الذي في البر
----------------------------------------------------- 

 8: 1دراسة الكتاب المقدس  یشوع . 3
ألنك . ل حسب كل ما ھو مكتوب فیھال یبرح سفر ھذه الشریعة من فمك، بل تلھج فیھ نھارًا ولیًال، لكي تتحفظ للعم

 .حینئذ تصلح طریقك وحینئذ تفلح
------------------------------------------------------- 

 11-9: 119حفظ الكتاب المقدس  مزمور . 4
خبأت كالمك في قلبي . ال تضلني عن وصایاك. بكل قلبي طلبتك. بم یزكي الشاب طریقھ؟ بحفظھ إیاه حسب كالمك

 .ال أخطئ إلیكلكی
------------------------------------------------------- 

 7: 15الصالة  یوحنا . 5
 .إن ثبتم فّي وثبت كالمي فیكم تطلبون ما تریدون فیكون لكم

------------------------------------------------------- 
 2-1: 146التسبیح  مزمور . 6

 . أسبح الرب في حیاتي، وأرنم إللھي ما دمت موجودًا. ربسبحي یا نفسي ال.  ھللویا
-------------------------------------------------------- 

 18: 5 تسالونیكي 1تقدیم الشكر  . 7
 .اشكروا في كل شيء، ألن ھذه ھي مشیئة اهللا في المسیح یسوع من جھتكم

--------------------------------------------------------- 
 9: 1 یوحنا 1  االعتراف. 8

 . إن اعترفنا بخطایانا فھو أمین وعادل، حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم
--------------------------------------------------------- 

 8-7: 7  متى الطلبھ. 9
 .یأخذ، ومن یطلب یجد، ومن یقرع ُیفتح لھألن كل من یسأل . اقرعوا ُیفتح لكم. اطلبوا تجدوا. اسألوا ُتعطوا

--------------------------------------------------------- 
 5-4: 10 كورنثوس 2التشفع  . 10

ھادمین ظنونًا وكل علو یرتفع ضد معرفة اهللا، . إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة، بل قادرة باهللا على ھدم حصون
 .لمسیحومستأسرین كل فكر إلى طاعة ا
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