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السماء .. مفتوحة
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َرة قالها لنا الرب  ُمَعبَّ يالها من كلمات 
مفتوحة«  السماء  ت��رون  اآلن  »م��ن  يسوع 

)يو 51:1( ..
نا  ُيِحبُّ كم   .. يسوع  الرب  نا  ُيِحبُّ كم 
ال�حزن  بال حدود ، ال يريدنا قط أن نحيا في 
 .. متضايقني  يرانا  أن  يريد  ال   ، واالكتئاب 
حياة   ، حياته  يهبنا  لكي  م��ات  لقد  ك�ال ، 

الـمجد ..
الذي   )8:2 )1ك��و  املجد«  »رب  هو 
ُيرينا مجده )يو 14:1( ، ننظر مجده فنتغير 
إل��ى مجد« )2ك���و 18:3( ..  »م��ن مجد 
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وهو الراعي األمني الذي يحملنا على منكبيه 
فرحًا ، وال يجعلنا نحتاج إلى شيء ..

بل  نحزن  ال  لكي  أحزاننا  َح��َم��َل  لقد 
منتليء بفرحه العجيب ..

نتوجع  ال  لكي  أوج��اع��ن��ا  ��َل  ��مَّ َتَ لقد 
وح��ي��وي��ت��ه  الــكــامــل  بسالمه  من��ت��ل��يء  ب���ل 

املتجددة ..
هو يشتاق أن ميتعنا بأيام السماء ونحن 

ال نزال على األرض ..
ت��ع��ال .. ت��ع��ال إل��ي��ه ب��ك��ل ك��ي��ان��ك 
الداخلي .. استسلم ل�ُحّبه .. سيعطيك أن 

ترى السماء مفتوحة ..
1ـ السماء مفتوحة لُتزيل منك اخلوف

ستشعر  يسوع،  ال��رب  إلى  تأتي  حيمنا 
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لست  أنك   ، يمتّلكك  بإحساس  قلبك  في 
أن  يقدر  ق��ط  ش��يء  يوجد  ال  وأن��ه  وحيدًا 

ُيخيفك ..
واآلن تأمل معي يعقوب ، لقد ارتكب 
حماقة بشعة .. لقد تََّنكَر لكي يخدع أبيه 
إسحق املتقدم في األيام .. لقد خدعه لكي 

يأخذ منه البركة بداًل من عيسو أخيه ..
وماذا جني يعقوب؟ .. لقد حقد عيسو 
َط لقتله .. وُأغِلقت أمامه أبواب  عليه وَخطَّ
النجاة ، ولم َيُعد له سوى أن يهرب .. إلى 
في  َلت  وَتَبدَّ يعقوب ،  َه��َرَب   .. املجهول 
بعد  فقيرًا  صار  لقد   .. حياته  كل  حلظات 
أن كان من األغنياء ، وأضحي وحيدًا بعد أن 
أن كان مؤتنسَا بُحَب ُأسرته وال سمّيا ُأمه .. 
عليه  وغابت  املخيفة ،  البرية  في  َوَدَخ���َل 
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الشمس فلم يجد سوى حجارة الصحراء ، 
آه   .. النوم  محاواًل  رأسه  لكي يضعها تت 

ياللخزي الذي تقودنا إليه اخلطية ..
ولم   ، بعد  القصة  تنته  فلم  ل  َتَهَّ لكن 
نعمة«  »إله كل  هو  فإلهنا   .. يعقوب  ميت 
)1بط 10:5( الذي ُيحّول اللعنة إلى بركة 

)تث 5:23( ..
من  الرغم  على   ، يعقوب  اهلل  يترك  لم 
فالسبب   ، فيه  واث��ق��ًا  يكن  لم  يعقوب  أن 
اخلديعة  ه��ذه  إل��ى  يلجأ  جعله  ال��ذي  األول 
اخلطط  على  فاعمتد   ، إلهه  في  يثق  لم  أن��ه 
البشرية .. لكن ياللنعمة الغنية ، ما أعظم 
حنان الرب »مراحمة جديدة في كل صباح« 

)مرا 23:3( ..
يعقوب  مع  َتصرَّف  كيف  معي  تأمل 
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اخلاطيء ..
وإذا  حلمًا  ]ي��ع��ق��وب[  »ورأى 
األرض  ع��ل��ى  م��ن��ص��وب��ة  س��ل��م 
وهوذا  السماء :  ميَس  ورأسها 
ون���ازل���ة  ص���اع���دة  اهلل  م��الئ��ك��ة 
واق��ف  ال����رب  وه����وذا  عليها . 
إل��ه  ال���رب  أن���ا  ف��ق��ال  عليها .. 
إسحق .  وإل����ه  أب��ي��ك  إب���راه���مي 
األرض التي أنت مضطجع عليها 
ُأعطيها لك ولنسلك .. وها أنا 
معك وأحفظك حيثما تذهب ، 
وأردك إلى هذه األرض . ألني ال 
كلمتك  ما  أفعل  حتي  أتركك 

به« )تك 12:28�15( ..
نعم ياللنعمة الغنية !! بقعة األرض التي 
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يعقوب ،  مأساة  برهة عن  منذ  تعلن  كانت 
ُيْنَصب  الذي  املوضع  تصبح  نفسها  هي  ها 

عليها السلم الذي رأسه ميَس السماء ..
لقد َتَّولت اللعنة إلى بركة ..

لقد انفتحت السماء ليعقوب اآلثم ، 
ال لُتعلن له العقاب ، بل لتريحه .. لتقول له 
كلمات خاصة جداً كان في أشد االحتياج 

أن يسمعها ..
لن  أن��ه  ليعقوب  الكلمات  أعلنت  لقد   •

ي�موت بيد عيسو .. فالرب ُيَحّدثه  عن 
نسله .. لقد الشت فيه اخلوف ..

تنهي  لم  أن خطيته  الكلمات  وأوضحت   •

عهد اهلل معه .. فإله إبراهيم وإله إسحق 
يتحدث  ال��ذي  نفسه  هو  العهد  إل��ه  أي 
يزال  ال  إبراهيم  مع  عهده  وأن  معه .. 
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قائمًا وسوف يتحقق من خالله ..
ألنه  يتركه  لن  اهلل  أن  الكلمات  وأك��دت   •

اهلل ..  سيحفظه  بل   .. اخلطية  ارتكب 
َ اهلل ح��دي��ث��ه م���ع ي��ع��ق��وب ب��ه��ذه  وَخ�����متَّ
تشع  وال��ت��ي  ب��احل��ب  امل��م��ل��ؤة  الكلمات 
ما  أفعل  حتى  أتركك  »ال   .. بالراحة 

كلمتك به ..«
• وشاهد يعقوب املالئكة .. وتيقن أنه ليس 

وحيداً ..
أيها احلبيب ، تأمل ، لم تنفتح السماء 
ليعقوب ألنه َفَعَل أموراً عظمية .. كال ، بل 
في  ك��ان  ألن��ه   .. عظميًا  خطأ  ارتكب  ألن��ه 

احتياج ..
؟..  ف��ادح��ًا  خ��ط��ًا  ارتكبت  ه��ل  ُت���رى 
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بالذنب ؟.. وهل  ُتعاني من اإلحساس  هل 
باخلوف  تتليء  اإلح��س��اس  ه��ذا  َج��َع��َل��ك 
الشعور  م��ن  ُتعاني  ه��ل  ؟..  العقاب  م��ن 

بالوحدة ؟
ُينادي  هو   .. يسوع  الرب  إلي  تعال 
»تعالوا إليَّ ياجميع املتع�بني وثقيلي األحمال 

وأنا ُأريحكم« )مت 28:11( ..
سُيريك السماء املفتوحة التى ُتعلن لك 
أن اهلل ُيحبك .. يريد أن يساعدك .. تعال 
الثمني  بالدم  وسيغسلك  بآثامك  معترفًاَ 

فتبّيض أكثر من الثلج )مز 7:51( ..
أيها احلبيب ، هل أنت اآلن جتني ثمر  
السماء  أن  ثق   .. أخطاء  من  ارتكبت  ما 
ال  إلهك  أن  ثق   .. ملعونتك  لك  مفتوحة 
سُيشجعك   .. ُيَنّجي  أيضًا  بل  فقط  يعفو 
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على مقاومة اخلطية ، وسُيعطيك القوة لكي 
تتغير ..

تعال .. تعال حااًل إلى الرب يسوع .. 
ليستريح قلبك ، لتعرف السالم احلقيقي .. 
ال��س��م��اء  إل��ي��ه ، وس��ت��رى  ت��ع��ال  ت��ع��ال .. 
إلنقاذك  تأتي  مالئكتها  سترى  املفتوحة .. 
وحلمايتك .. وحلفظك ملساعدتك .. ولن 

تبقي وحيداً ..
2ـ السماء مفتوحة لُتعطي حلياتك معنى

ال��ق��اريء ، ه��ل ص���ارت حياتك  أي��ه��ا 
؟..  وامللل  الرتابة  من  ُتعاني  هل  ؟  روتينية 
لم  ؟  معنى  أى  ليس حلياتك  أنه  تشعر  هل 

َيُعد لك هدفًا يستحق أن تيا ألجله ؟..
 ، ج��داً  عظيم  لقصد  اهلل  خلقك  لقد 
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ولهدف سام للغاية ، ولكن إبليس دائمًا ما 
إنه   .. اهلل  أعمال  يفسد  أن  جاهداً  يحاول 
الرائعة ..  اهلل  خطة  عن  ُيخرَجك  أن  يريد 
أن  قبل  امل��وت  دائ��رة  فتدخل  لذاتك  لتحيا 

ميوت جسدك ..
في  مسبيًا  حزقيال  ك��ان  لقد   ، تأمل 
أرض بعيدة عن وطنه .. رمبا كان في ظروف 
نفسية بالغة الصعوبة ، فقد ُأَعدَّ طيلة حياته 
لكي يكون كاهنًا وها هو ُيسبي بعيداً عن 
أعمال  فيه  تمت  الذي  الوحيد  املكان  أورشلمي 
أن  بدا  لقد   .. القدمي  العهد  في  الكهنوت 
سنوات  وأن   ، معنى  ب��ال  أصبحت  حياته 

اإلعداد قد ذهبت ُسدى..
لكن تأمل الذي حدث ، ولنسمتع إلى 

حزقيال نفسه هو يروى لنا :
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»ك���ان ف��ى ال��س��ن��ة ال��ث��الث��ني في 
ال��ش��ه��ر ال��راب��ع ف��ي اخل��ام��س من 
أن   .. املسبيني  بني  وأن��ا  الشهر 
السموات انفتحت فرأيت رؤي 

اهلل« )حز 1:1( ..
ل��ق��د ان��ف��ت��ح��ت ال���س���م���وات حل��زق��ي��ال 
خدمة  باب  أمامك  ُأغلق  لقد   .. له  لُتْعلِن 
خدمة  إلى  يدعوك  اهلل  ولكن  الكهنوت .. 
أعظم .. ستصير نبيًا إلخوتك املسبيني .. 

سيصير حلياتك معنّي ..
ياحلب اهلل .. وياللتعويض املجيد !!

3ـ السماء مفتوحة لتمنحك قوة
الهامة من كلمة  اقرأ معي هذه األجزاء 

اهلل عن معمودية الرب يسوع ..
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امل��اء  م��ن  صاعد  وه��و  »وللوقت 
انشقت  قــد  الــســمــوات  رأي 
ــــروح م��ث��ل ح��م��ام��ة ن����ازاًل  وال
»أم�ا   ..  )10:1 )م��ر  عليه« 
ي��س�����������وع َف����َرَج����َع م���ن ]ن��ه��ر[ 
القدس  الروح  من  ممتلئًا  األردن 
البرية  في  بالروح  ُيقتاد  وك��ان 
إبليس«  من  ُيَجرَّب  يومًا  أربعني 

)لو 1:4( ..
إلى  الروح  بقوة  يسوع  »ورج��ع 

اجلليل« )لو 14:4( ..
مسحني  ألنه  عليَّ  الرب  »روح 
ألب����ش����ر امل���س���اك���ني أرس���ل���ن���ي 
ألش��ف��ي م��ن��ك��س��ري ال��ق��ل��وب« 

)لو 18:4( ..
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لقد انفتحت السماء حلزقيال ليس فقط 
لتدعوه أن يكون نبيًا بل أيضًا لتعطيه القوة 
يقول   .. الدعوة  هذه  إلتام  يحتاجها  التي 
حزقيال »َفَدَخَل فيَّ روح ]هذه قوة إلنس�انه 
اهلل  الباطن[« )حز 2:2( ، وسمع حزقيال 
يقول له »هأنذا قد جعلت وجهك صلبًا .. 
من  أصلب  كالـماس  جبهتك  جعلت  قد 

الَصَوان« )حز 9:3( ..

أيها القاريء احلبيب ..
تعال   ، معنّى حلياتك  ال جتد  إن كنت 
إلى الرب يسوع .. تعال حااًل ، تعال قبل 
أن تضيع الفرصة .. بكل تأكيد سُيعطيك 

أن ترى السموات مفتوحة ..
انفتحت  كما  أمامك  السماء  ستفتح 
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في  ُتْيى  لكل  رمب��ا   ، ستنفتح   .. حلزقيال 
قلبك دعوة قدمية تكون قد سمعتها من قبل 
لتعلن  ورمبا   .. أماتتها  أو  األيام  وأضعفتها 
لك  ستحدد  السماء   .. جديدة  دعوة  لك 
الهام  دورك  وسُتعلن   ، حلياتك  عظميًا  هدفًا 

في خطة اهلل العظمية ..
التي  الكافية  القوة  السماء  وستعطيك 

تتاجها إلت�مام هذا الدور ..
وستتغير حياتك تامًا .. سصير مشغواًل 

جداً بإتام أمور اهلل ..
تمتم   ، السماء  من  مرساًل  وستعيش 
مقاصد خاصة هلل على األرض .. وأي امتياز 

هذا !!
سيدي ..

أريد أن أسمع دعوتي ..
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في  مبكاني  َتَعَرفني  أن  ــد  أري
خطتك ..

سيدي أنا لك ..
في هذه النصوص نرى الرب مثااًل لنا ..

الروح  فأتى  السموات  له  انفتحت  لقد 
القدس عليه على هيئة حمامة .. وبهذا الروح 
دخل املعارك مع إبليس في البرية وانتصر .. 
املعجزات  ويجري  يكرز  كان  الروح  وبقوة 
يبشر  ك��ان  الــروح  ومبسحة   .. اجلليل  في 

املساكني ويشفي منكسري القلوب ..
ح��روب  أن  تشعر  ه��ل   ، احلبيب  أيها 
كنت  لو  كما  وأن��ك صرت   ، ضارية  العدو 
الرب يسوع ،  إلى  في برية قاحلة .. تعال 
ألق عند قدميه كل همومك سُيساعدك أن 
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تطرحها .. اعترف له بعجزك وهزي�متك .. 
إلى  ال��راح��ة  ستدخل   .. بالسالم  سمتتليء 
سيفتح لك السموات ، لكي  أعماقك .. 

يأتي الروح القدس عليك وميألك ..
الروح  السموات ستنفتح .. سيعطيك 
ليست  تعزيات   )16:14 )ي��و  ال�معزي 
بقليلة فال تعود البرية قفراً بل مكانًا لتجّلي 

مجد اهلل ..
بقوة  فستقدر   ، إبليس  يهزمك  ولن 

الروح أن تطأه بقدميك ..
ولن تظل عقيم الثمر ، فالروح القدس 
املساكني  لتبشر  ال��ق��وة  مبسحة  سميسحك 

وتشفي منكسري القلوب ..
4ـ السماء مفتوحة لُتعطيك النفوس

يقص لنا سفر األعمال هذه احلادثة عن 
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الرسول بطرس ..
السطح  ع��ل��ى  ب��ط��رس  »ص��ع��د 
واشتهى  كثيراً  فجاع  لُيَصَلي 
له  يهيئون  هم  وبيمنا  يأكل.  أن 
وقعت عليه غيبة فرأى السموات 
مفتوحة« )أع 10: 9�11( ..

هذا   .. ُيصَلي  وه��و  بطرس  ج��اع  لقد 
ال��ذي في اجلسد هو رم��ز جل��وع آخر  اجل��وع 
لقد   .. ب��ه  يشعر  ب��ط��رس  ك��ان  ــروح  ال في 
كانت روح بطرس جائعة كثيراً إلى النفوس 
بالرب  تتعرف  أن  يتوق  ك��ان  البعيدة .. 

يسوع ، وتنال باسمه الغفران والراحة ..
تذكر معي كيف كان الرب يسوع يشبع 
الناس بنوعني من الطعام ، اخلبز والسمك .. 
وال يزال الرب ُيشبع أرواحنا بهما .. اخلبز 



ـ 23 ـ

ُيطعمنا  إن��ه  احلياة ،  خبز  هو  عنه  يتحدث 
منه  وال��ت��ن��اول  معه  العشرة  خ��الل  م��ن  ذات��ه 
 .. )ي���و 57:4(  بي«  يحيا  يأكلني  »من 
والسمك يتحدث عن النفوس التي ن�جذبها 
للرب من الكورة البعيدة ، فكم ُيشبع ربح 

النفوس قلوبنا ..
ل��ب��ط��رس طعاما  ي��ه��ي��ئ��ون  ك��ان��وا  ل��ق��د 
له  تهييء  فكانت  السموات  أم��ا  للجسد 

طعام الروح .. الطعام األعظم واألهم ..
أيها احلبيب ، هل تشعر بجوع إلى ربح 
النفوس ؟.. هل تتليء برغبة عارمة مقدسة 
اهلل  روح  فيها  ينسكب  اجمتاعات  رؤية  إلى 
تتغير  نفوسًا  ترى  أن  تشتاق  هل  ؟..  بقوة 

وتتحرر وتنطلق فرحة مسَبحة الرب ؟
 ، ب��ك  تشعر  السماء   ، احلبيب  أي��ه��ا 
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لك  ستنفتح   ، الشتياقاتك  ستستجيب 
لتعطيك أبوابًا جديدة ..

لقد انفتجت السماء لبطرس كي تعلن 
يستطيع  وأن��ه   ، له  ُفتح  قد  األمم  باب  أن  له 
أن يتقدم ويأكل ويشبع روحه .. إن له أن 
وأسلم  ال��رب  أحبها  غفيرة  نفوسا  يحصد 

ذاته ألجلها ..
لك  سُتْفتح  السماء   .. احلبيب  أيها 
لكي تقودك ، متى وأين تلقى شباكك كي 
أن��واع  مبختلف  ممتلئة  بل   ، فارغة  تعود  ال 
ال���رب ..  قلب  يشبع  سمك   .. السمك 

وأيضًا قلبك ..
5ـ السماء مفتوحة لترفعك فوق االضطهاد

عنه  ق���ال  ل��ق��د   ، اسطفانوس  ت��أم��ل 
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وال��روح  اإلمي��ان  من  مملؤا  ك��ان  »أن��ه  الوحي 
مثل  تتليء  حيمنا   ..  )5:6 )أع  القدس« 
اسطفانوس بالروح القدس واإلميان سيحاربنا 
ستظل  السماء  ولكن   .. بضراوة  العدو 

مفتوحة لنا ..
يقول الوحى : »فلما سمعوا ]كلمات 
اس��ط��ف��ان��وس[ ح��ن��ق��وا ب��ق��ل��وب��ه��م وص����ّروا 
إل��ى  فشخص  ه��و  وأم���ا   ، عليه  بأسنانهم 
القدس  الــروح  من  ممتليء  وه��و  السماء 
اهلل .  قائمًا عن ميني  ويسوع  اهلل  فرأى مجد 
وابن  مفتوحة  السموات  أنظر  أنا  ها  فقال 
اإلنسان قائمًا عن ميني اهلل . فصاحوا بصوت 
بنفس  عليه  وهجموا  آذانهم  وس��ّدوا  عظمي 
املدينة ورجموه«  وأخرجوه خارج  واحدة . 

)أع 54:7 � 58( ..
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أيها احلبيب ..
قد ُتْضطهد ألجل احلق ..

قد ُتْضطهد ألجل حياة التقوى واألمانة 
والسلوك بتدقيق )أف 15:5(..

تقتنص  ألن���ك  ال��ع��دو  يضطهدك  ق��د 
النفوس من مخالبه ..

حياتك  ألن  ال��ع��ال��م  ي��ض��ط��ه��دك  ق���د 
تدينه ، ونورك يفضح ظلمته ..

حياته  بسبب  اس��ط��ف��ان��وس  اُض��ْط��ه��د 
املضيئة وكلماته املمسوحة بالروح .. ولكن 
تنهال  احلجارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
السموات  رأى   ، على كل جزء من جسده 
مفتوحة . أى تعويض ، وأية مكافأة !! وأية 

تعزية ترفع األلم !!
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تكون  أن  شرطًا  ليس   .. احلبيب  أيها 
موجهة  العدو  عليك  يقذفها  التي  احلجارة 
ذلك  العدو  يفعل  ما  أحيانًا   ، جسدك  إلى 
رمبا   .. نفسك  إلى  يوجهها  ما  كثيراً  لكنه 
فى  يضعها  قاسية  كلمات  احلجارة  تكون 
أفواه الناس لكي يجرحوك بها ، ورمبا تكون 
إشاعات يطلقونها لكى يؤذوك بها ويضعفوا 

معنوياتك .. 
أن  اح���ذر   .. أح���داً  تبغض  أن  اح���ذر 
العدو األول   إنسانًا .. هذا هو هدف  تدين 
كاسطفانوس  تعّلم   .. باحلجارة  قذفك  من 
من  فتغفر  األل��م  وس��ط  ب��ال��روح  تتليء  أن 
القلب .. النعمة الغنية ستكفيك .. السماء 
املفتوحة سمتألك بالسالم .. سترى الرب في 
املجد ، وستسمعه يهمس في ُأذنك قائاًل : 
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ُتضطهد  م��رة  كل  في  املُضطهد  هو  أن��ا  إمن��ا 
فيها .. ستفرح بشركة اآلالم مع الرب ..

أيها احلبيب .. إن كانت احلرب ضاربة 
للرب  فلتأت   ، وضخمة  كثيرة  واألح��ج��ار 
يسوع ،  ال��رب  أنظر   .. قلبك  به  ولينشدد 
مفتوحة ..  السماء .. ستراها  إلي  اشخص 
الذين  م��ن  أكثر  معك  ال��ذي��ن  أن  ستعرف 
معهم )2مل 16:6( .. وستتأكد أن الرب 
 .. )11:84 )م��ر  ومجن«  »شمس  ل��ك 
 ، العظمية  ال��وع��ود  ال��س��م��اء  وس��ُت��س��م��ع��ك 
ُأعطيكم فمًا وحكمة ال يستطيع معاندوكم 
أن يقاوموها أو يناقضوها« )لو 15:21( .. 
»كل آلة ُصّورت ضدك ال تنجح ولك لسان 
عليه«  تكمني  ال��ق��ض��اء  ف��ي  عليك  ي��ق��وم 

)إش 17:54( ..
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ه��ي��ا أي��ه��ا احل��ب��ي��ب م��ث��ل اس��ط��ف��ان��وس 
اشخص إلى السماء .. اشخص إلي السماء 

وستسير من ُنصرة إلى ُنصرة ..
• • • •

كلمات  من  يالها   .. أق��ول  أخ��رى  مرة 
ُمعبرة تلك التى قالها الرب يسوع لنا »من اآلن 

ترون السماء مفتوحة« )يو 51:1( ..
• هل تشعر باإلحساس املستمر بالذنب ؟.. 
في  أنت  هل  ؟..  الوحدة  من  تعاني  هل 
خطر ؟.. تعال إلى الرب يسوع .. انفرد 
عليه كل شيء ، وسيسمعك  قّص   .. به 
مفتوحة«  السماء  ترون  اآلن  كلماته »من 
السماء  ل��ك  س��ُت��ُف��ت��ح   .. )51:1 )ي���و 
لك  ستختبر  ليعقوب ..  انفتحت  كما 
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نعمة«  كل  »إل��ه   .. وينجي  يعفو  ال��ذي 
احلماية  يعطى  ال���ذى  )1ب������ط 10:5( 

وُيجدد العهد ..
تعال  ؟..  له  تعيش  هدفًا  ال جتد  أنك  أم   •
لك  سيفتح   ، يسوع  الــرب  إل��ى  سريعًا 
السماء كما انفتحت حلزقيال .. سُتّحدد 
دعــوة  ستعطيك   ، حل��ي��ات��ك  هــدفــًا  ل��ك 
واضحة .. دعوة تقترن باملجد والقوة .. 

دعوة ُتشعُرك بالدفء والقمية ..
تغلب  لكي  قوة  إلى  احتياج  في  أنت  أم   •
تصير  ولكي   ، يحاربك  ال��ذي  العدو  بها 
نافعًا أيمنا ذهبت ؟.. تعال اآلن إلى الرب 
.. اهدأ عند قدميه ، سيفتح لك  يسوع 
السماء لكي تأتي عليك احلمامة )الروح 
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القدس( لمتألك بروح القوة ..
• هل تشعر باشتياق لربح النفوس البعيدة ؟.. 
هل جتوع إليها ؟.. تعال ، تعال إلى الرب 
إنني   ، بقوة  له استخدمني  ُقل   .. يسوع 
سيفتح   .. ش��روط  بال  حياتي  لك  ُأس��ّل��م 
 .. لبطرس  فتحها  كما  السماء  لك  الرب 

وسيعطكي أبوابًا جديدة فعالة ..
إخ��الص��ك  ُت��ّض��ط��ه��د ألج���ل  ك��ن��ت  وإن   •
وأمانتك أو ألجل اخلدمة ، وتشعر بضغوط 
إلى  تأتي  أن  فالعالج   .. املتنوعة  العدو 
بكل  إليه  تشخص  وأن   ، يسوع  الــرب 
اسطفانوس ..  فعل  كما  افعل   .. قلبك 
عليك ،  تأتي  التي  باحلجارة  تنشغل  ال 
ال��س��م��وات  س��ت��رى  ــرب ..  ــال ب انشغل 
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يرفعك  ال��ذي  املجد  وسُتعاين   ، مفتوحة 
فوق االضطهاد ..

يسوع ملكي ..
كل املجد لك ..

أجببتني بال حدود ..
ُمُت بدياًل عني ..

حــمــلــت ذنـــوبـــي وأحـــزانـــي 
وأوجاعي ..

السموات  أرى  أن  وتعطيني 
مفتوحة ، لراحتي ، ولدعوتي ، 

ولقّوتي ، ولربح النفوس ..
ولترفعني فوق كل اضطهاد ..
كل  ـــك  ل  .. ــكــي  ــل م ــــت  أن

حياتي .. لك الكل ..


