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 كلمه افتتاحية

القويه اشجعك ان تقرأ هذا الكتاب الصغير برسالته 

 !وسوف تتغير 

ذلك بينما ريتشارد برونتون وانا كنا نتناول كان 

االفطار ذات صباح شاركنى ما كشفه هللا له 

على بخصوص قوه البركه وانا مباشره رايت قدرتها 

احداث تاثير عظيم فى حياه االخرين وانا صورت 

 رسالته لكى اظهرها فى معسكر الرجال فى كنيستنا 

نت جيده الرجال الذين كانو حاضرين اعتقدوا انها كا

الناس بدأوا . جدا وارادو الكنيسه كلها ان تسمعها 

وسمعنا شهادات مدهشه يمارسوها فى جميع حياتهم 

رجل اعمال اخبرنا ان عمله تحول . كنتيجه لذالك 

خالل اسبوعين اخرين " الربح   LIالشيئ "من 

 اجسامهم شفيت عندما بدأو يباركو اجسامهم 

كنت  بدات تفتحفرص اخرى لسماع هذه الرساله 

ع الحدث العام اتحدث بمقتضى الواجب فى تجم
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المكان الذى يجتمع فيه اباء الكنيسه ليتعلموا )

ريتشارد اصطحبنى . فى كينيا واوغندا ( ويتجددوا

 . معه فى تلك الرحله واخذ حصه عن البركه 

طويال  لم المدفونالرساله دخلت من خالل الفراغ واال

لم يباركوا بواسطه ابائهم معظم الناس المستمعين . 

وبمجرد ان وقف ريتشارد فى ذلك الدور وباركهم 

بكه واختبر راحه روحيه وعاطفيه العديد منهم 

 مصحوبه بتغير مباشر فى حياتهم 

فى حياتى لدرجه اننى االن رت معرفه كيف تبارك اث

بالقول " ابحث عن الفرص لكى ابارك االخرين 

 افعله  من خالل ما اقوله وما" والعمل 

سوف تتمتع بهذا الكتاب واذا طبقته فى حياتك اثمارك 

 سوف يكون غزيرا وسوف يفيض لمملكه هللا 

 الرئيس السابق  Geoff Wiklundجويف ويكلوند  

 لحافظى العهد اوكالند نيوزبالندا 
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بخصوص قوة البركه عندما  هللا يبارك ريتشارد برويا

الرؤيا من انا اعتقد ان هذه . على االخرين  ما ُتطلق

ينشر رسالته يثبت ،  بينما ريتشارد لزمانناهللا 

مباشره هذا جعلنا ته والناس يتحدثون عنها يمصداق

لكي يتحدث في جميع مناسبات رجال ندعو ريتشارد 

الوعد هذا التاثير كان قوي للغاية وقد غير  يحافظ

 حياه الكثيرين 

ضوع الذي استحوز علي قلوب البركه كانت المو

الرجال في مناسبات حافظي الوعد كان هناك رد 

البركه اعطاء البركه  -ايجابي ضخم لهذا التعليم الهام 

 فعالوقوه الحديث الجيد العديد من الرجال لم ياخدوا 

بركه او اعطوها الخرين بعد سماع رساله ريتشارد 

 وقراءة هذا الكتاب هم حصلوا علي البركة قوية

 كه اخرين باسم االب واالبن والروحواستعدوا لمبار

 القدس 
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القوه الرائعه )انا اثني علي ريتشارد وهذا الكتاب 

فى للبركه كطريقة قوية الطالق بركة هللا الكامله 

 .مجتمعتنا وامتنا و عائالتنا

 PAUL SUBRITZKY   بول سبريتسكي المدير

 السابق المحلي لحافظي الوعد او كالند نيوزياليند 
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 المقدمه 

كل واحد يحب ان يسمع اخبار مثيره ويكون حتي من 

 ا هاالفضل ان تقول

البركة كنت مثل ذلك  عندما اكتشفت قيمة اعطاء

الشخص في الكتاب المقدس الذي اكتسفت كنز في 

تي مع اخبرافكاري وانا بحماس شاركت . لحقل ا

ى ان اتحدث الي االب جوف ويكلوند وهو طلب من

 1215كسر في فبراير سنه رجال من كنيسته في مع

كل الكنيسه تسمع  ان ثرين جدا وارادواكانوا متأ

 .الرساله 

عندما تحدثت في هذه الكنيسه حدث ان ريفرند بريان 

من خدمات الشخصية المسيحية في فرنسا وبول 

حافظي الوعد نيوزيالندا كانوا  سبريتسكي من

حاضرين في ذلك اليوم ونتج عن ذلك مشاركتي في 

في نيوزيالندا وفي فيجي  كاريزماالرساله في 

العديد تمسكوا بها . الوعد ايضا وللرجال في حافظي 
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بعضهم اثني . وبداوا ممارستها مباشره بنتائج ممتازه 

ي ابدا تعليم عن هذا الموضوع فبانهم لم يسمعوا 

 ه هللا كلمم

يقول هللا ان  اليس)ركه بدا يكبر ككره الثلج عمل الب

 (موهبة االنسان سوف تفسح له مجال 

سنه رافقت االب جويف الي كنينيا  1215بنهاية 

واوغندا وهو كان يعلم ويعني بالمئات من االباء الذين 

هذا كان حدث سنوي حيث . يحضرون التجمع العام 

ام و المسانده وجويف شعر ان الوفود يبحثوا عن االله

تعاليمي عن البركه سوف تكون مفيدة لهم وقد كانت 

ظهر انه ليس االباء فقط ولكن متحدثين من امريكا 

استراليا وجنوب افريقيا شعروا بانها كانت رساله 

قويه وشجعتنى ان افعل شيئ لكى اصل لعدد اكبر من 

 المستمعين 

انا لم اريد ان اعمل او احافظ على موقع ويب 

website   ان اكتب عمل بشكل كما اننى لم اريد
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 2عميق بينما اعمال اخرى ممتازه موجوده بالفعل 

رساله البركه بسيطه جدا بسهوله ممارستها وانا لم 

وذلك هو هذا  -تضيع فى التعقيد بساطتها ان اريد 

عن قوة البركه  انا اقتبست مقوالت 2الكتاب الصغير 

 بواسطه كبرى كير كوود 

تصبحون رجال البركه كتب بواسطة : النعمه تفيض 

روى جودوين وديف روبرتس بركه االب كتب 

انا واثق اننى تعلمت  2بواسطة فرانك هاموند 

وتأثرت بأشخاص اخرين وكتب أخرى أيضا ولكن 

  2بمر االعوام قد امتزجت كلها معا 

يفتح طريق حياه جديد كليا اكتشاف قوه البركه سوف 

أنا ابارك الناس معظم  2ا له ر تبعلكل واحد يسي

فى الكافيهات  -مؤمنين وغير مؤمنين  -االيام االن 

الفنادق حجرات االنتظار وحتى فى  -والمطاعم 

وانا باركت ايتام وعمال فى دار رعاية  2الشوارع 

ايتام ومضيفات فى الطائره وبساتين وحيوانات 
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كان عندى  2نقود واعمال وحاالت طبيه وحافظات 

رجال ونساء بالغين يبكون على صدرى عندما انادى 

  2ببركه االب عليهم 

عندما اتحدث مع غير المؤمنين وجدت ان هل 

؟  2222زواجك الخ الخ / ابارك عملك / اباركك 

 2هل استطيع ان اصلى الجلك ؟ " اقل تهديدا من 

قرب المعبر عنه باالهتمام والحب ادى ان حقا هذا الت

احد افراد اسرتى اصبح يعرف حب وقوه انقاذ يسوع 

  2المسيح لنا بعد سنين من المجادله والنقاش 

انا دائما ال اشاهد النتيجه ولكننى شاهت ما يكفى لكى 

اعرف ان البركه تغير حياه الناس وهى غيرت حياتى 

مخلوقات من طبيعه هللا يبارك ونحن ك 2ايضا 

الخاص بنا  الروحى DNAمصنوعه على مثال انه 

  2ايضا 
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اليمان االروح القدس منتظر شعب هللا لكى يخطوا فى 

وفى السلطه التى فاز بها السيد يسوع المسيح ألجلهم 

  2لكى تتحول حياتهم 

يسوع  2انا واثق انكم سوف تجدون هذا الكتيب نافع 

فى جميع انواع  التكلم بالبركه 2لم يتركنا بدون قوه 

قوه  لهاتم تجاهلها  التى المواقف هى نعمه روحيه 

 .ومقدره على تغيير عالمك 

 عتمت

 ريتشارد برنتون
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 الجزء االول

 لماذا البركه

 االدراك    

زوجتى نيكول هى من جزيره نيوكاليدونيا وذلك 

يعنى طبعا اننى احتجت ان اتعلم الفرنسيه واقضى 

بعض الوقت فى مكان ميالدها بمدينه نوميا 

NOUMIA   على الرغم من ان نيوكاليدونيا هى

اساسا دوله كاثوليكيه منذ زمن ليس بعيد الحظت ان 

الجانب "اشخاصا عديدين مازال لديهم اتصال مع 

يمارسون ايضا دينهم لم يكن من بينما "المظلم 

من يرى )المستغرب للناس ان يزورو وسيط روحى 

بدون ان يفهموا انهم  (االشياء الغير منظوره 

  2يستشيرون السحر والشعوزه 

لكى أزور سيده  نىانا اتذكر زوجتى وهى تأخذ

صغيره السن فى العشرنيات من عمرها التى تم 

لكنها بعد فتره من اولئك المعالجين أخذها لواحد 
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المجانين او قصيره انتها بها المطاف فى بيت 

  2المكتئبين 

انا امرت الشياطين  2كما فهمت هى كانت مسيحيه 

التى دخلت جسمها ان تذهب بأسم يسوع المسيح 

كاهن كاثوليكى صلى أيضا وبيننا هذه الفتاه تم عتقها 

المصحه بعد  من رباطات الشيطان وتم اخراجها من

 فتره قصيره 

ولكنهم عرضوا  اخرون اقروا بديانتهم الكاثوليكية

تماثيل او تحف اللهه اخري عالنية كان يوجد شخص 

في يوم . قابلتة كانت لدية مشاكل مستمره في المعده 

ما قلت له انا اعتقد انه لو تخلصت من تمثال بوذا 

بشكل كامل  ينير كان -الكبير الذي كان امام منزله 

ان مشاكل معدتة سوف تخف باالضافه ان  -في الليل 

بعض التحف التي جمعها يحتاج ان يتخلص منها هو 

ممكن ان تجعله " ه يتالم" كيف هذه االشياء  -قاوم 

اخري وسالته  ه شهور رايته مرهبضعمريض ؟ بعد 
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بني بخجل نوعا ما انا بخير  اجا. عن حال معدته 

صت من تماثيل بوذا او استمعت لنصحيتك وتخل

 معدتي 

في مناسبه اخري طلب من ان اذهب الي منزل امراه 

قبل ان اصلي انا اقترحت ان . مصابة بالسرطان 

يتخلصوا من تماثيل بوذا في حجره االستقبال 

بمجرد ان كسرت . وزوجها فعل ذلك مباشره 

اللعنات عنها وامرت الشياطين ان ترحل باسم يسوع 

كالثلج تتحرك في جسمها من هي شعرت ببروده 

 .اسفل العلي من قدميها وتخرج من راسها 

لذلك ضد هذه الخلفية انا قررت ان اعطي درس 

لين  الذي لمجموعه من المص" اللعنات " بخصوص 

 Noumeaبدا بزوجتي وانا في شقتنا في مدينة نوميا 

درك برنس هو )التعليم يعتمد علي عمل دريك برنس 

 (س معروف من القرن العشرونمعلم للكتاب المقد

اللغه الفرنسية تعلمت ان بينما كنت احضر رسالتي ب



 
13 

 

وكلمتهم (  malediction) للعنة كانت كلمتهم ا

اصل المعني لهاتان (benediction)  للبركة كانت

(  الحديث الجيد )و ( الحديث السيئ ) الكلمتان هو 

تبدو في الماضي عندما قارنت اللعنه والبركه واللعنه 

مه ثقيله وخطره والبركه تبدو خفيفه ولطيفه سمعت تقا

من قبل تعاليم بخصوص اللعنه في بصيرتي ولكن لم 

اسمع ابدا بخصوص البركه مما اسهم فى بصيرتى 

انا لم اسمع ايضا اى شخص يبارك شخص اخر بنيه 

 حقيقيه وتأثير 

فى الحقيقه مقدار البركه المسيحيه ربما ان تقول 

بركه " ندما يعطس شخص ما او تكتب ع" اباركك "

فى نهايه الجواب او االيميل كما لو انها عاده اكثر " 

فيما بعد كلما فكرت فى . من ان تكون شيئ معتمد 

  malediction "" و " اللعنه " تلك الكلمات 

بالفرنسيه خطر في "  benediction" بالفرنسيه و 

( الحديث الجيد)ن كان قويا فإ( ئ الحديث السي)انه لو 
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هذه الرؤيا  القوه ل في نفساالقليجب ان يكون علي 

هللا ربما يكون اقوي بكثير هذه الرؤيا مع ومع االدرا 

دث عنها الحقا هياتني علي التي سوف نتحاالدراك 

 لكي اكتشف قوه البركة  الطريق

 

 قوه كالمنا 

لست راغبا في ان اكرر ما قالته كتب جيده كثيره عن 

اريد ان اعطي ملخصا علي ما اعتقد انه . نا قوه كلمات

 .مهم في هذه المساحه 

 : عرف ان نحن ن

الموت والحياه هما في قوه اللسان ومن يحبونه  -

 ( 18:11سفر االمثال ) سوف ياكلون ثمرته 

اما ايجابيه و بنائه  -الكلمات تحتوي علي قوه هائله  -

واحيانا ) كل مره نتكلم بالكلمات . او سلبيه وهدامه 

 ( نستعمل طبقه صوت معينه تضيف معني للكلمات 
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نحن ىنتحدث اما الحياه او الموت الولئك الذين 

 يسمعوننا والنفسنا 

 فضال عن ذلك نعرف انه 

الرجل الجيد من كنز . ان من فضله القلب يتكلم اللس -

قلبه الجيد يخرج االشياء الجيده والرجل الشرير من 

 11انجيل متي . ) كنز قلبه يخرج االشياء الشريره 

:14-15 ) 

يتكلم اللسان المنتقد ومن القلب  المنتقدلذلك من القلب 

المعتد بصالحه لسان سريع الحكم ومن القلب الغير 

 ...الخ الخ ممتن لسان كثير الشكوي وكذلك  

ومماثال لذلك القلوب المليئه بالشهوه تحمل ثمره 

االعالم . العالم مليئ بالحديث السلبي . مطابقه لها 

يتقياه يوم بعد يوم الطبيعه البشريه كونها كما هي 

 قفال نحب ان نتحدث حسنا عن الناس او الموا نحن

نحن دائما . ال يبدو انها تاتي لنا بشكل طبيعي . 

ننتظر حتي يموت الناس قبل ان نقول اشياء جميله 
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الذي ينبع من القلوب " الكنز الجيد " عنهم ولذلك 

من . لطيف سماوي  المحبه الذي سوف يتحكم بلسان

 ....القلوب المسالمه لسان متصالح وهكذا 

 " ياكلون ثمرته اولئك الذين يحبونه سوف " العباره 

تقترح اننا سوف نحصد ما نزرع سواء كان خيرا او 

 بعباره اخري سوف نحصل علي ما نقوله . شرا 

 ما رايك في ذلك ؟ 

هذا حقيقي لجميع البشر سواء كان لديهم االيمان 

مسيحيين وغير المسحيين علي حد . المسيحي ام ال 

" مثال  -سواء يستطيعون ان يتكلموا بكلمات الحياه 

من الممكن ان . ابني ذلك كوخ عظيم الذي بنيته 

تصبح بناء عظيما او مهندس معماري في يوم ما 

 " عملت حسنا 

مهما كان المسيحي المولود ثانيه لديه قلب جديد 

. يضعه علي اننا مخلوقات جديده  الكتاب المقدس
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ولذلك كمسيحيين يجب ان ( 5:17:1كورنثوس )

من الممكن ان . ئ اقل نفعل كالم جيد اكثر وكالم سي

نسقط في السلبيه اذا لم نكن حريصيين ان نحرس 

قلوبنا وكلماتنا بمجرد ان تبدا تفكر بوعي بخصوص 

ذلك سوف تدهش كيف ان المسيحيين في مرات 

 يلعنون انفسهم واالخرين  -حتي سهوا  -عديده 

 .سوف نتكلم اكثر بخصوص ذلك الحقا 

 -دعوتنا  -: البركه التحرك من الكالم الجيد الي 

كمسيحيين بحياه يسوع ربنا تفيض من خاللنا نستطيع 

نحن  -ان نذهب فيما وراء مجرد الكالم الجيد 

نستطيع ان نتكلم ونعلم البركه للناس وللمواقف وحقا 

ربما البركه هي دعوتنا . نحن دعونا لفعل ذلك 

 .العظيمه 

مبادلين متعاطفين بعضكم مع بعض : اقرا التالي 

متواضعين ال  حدكم االخ المحبه االخويه شفوقينا

تبادلوا الشر بشر وال الشتيمه بشتيمه بل بالعكس 
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رساله ) باركوا فترثوا البركه النه لهذا دعاكم هللا 

عينا لكي اننا د(  3-8 1بطرس االولي اصحاح 

 .نبارك ونحصل علي البركه

 اول شيئ تكلم به هللا الدم حواء كان البركه حينئذ هللا

باركهم وهللا قال لهم كونوا مثمرين وتكاثروا امالءوا 

االيه  1سفر التكوين االصحاح ) االرض واخضعوها 

18  . ) 

هللا باركهم لذلك يستطيعوا ان يكونوا مثمرين البركه 

ومن هللا  -ومثل هللا ! انه ما يعمله . هي صفه هللا 

. القوه لمباركه االخرين وطة سنحن ايضا لدينا الل

اخر شيئ عمله حتي وهو يصعد الي . المسيح بارك 

ه ثم اقتادهم الي خارج المدينه بارك تالميذالسماء انه 

وباركهم رافعا يديه وبينما كان يباركهم  الي بيت عنيا

:  14لوقا ) د الي السماء صعانفصل عنهم وا

هو قال نحن يجب ان . المسيح هو قدوتنا ( 51:52
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اننا صممنا بواسطه . فعل االشياء التي فعال باسمه ن

 . هللا لكي نبارك 

 ما هي البركه المسيحيه 

" هي كلمه اليهوديه " البركه " في العهد القديم كلمه 

 هذه تعني ببساطه ان تتكلم بنيه هللا " باراك 

مه اليونانيه لفي العهد الجديد كلمه البركه هي الك

eulogia ذنا كلمه يولوجيا ومنها اخeulogy  لذلك

في الممارسه هذا يعني ان تتكلم حسنا او تتكلم بنيه 

 هللا وفضل هللا علي الشخص 

له لهذا عمهذا هو تعريف البركه الذي سوف است

 هللا او فضل هللا فيهالبركه هي ان اتكلم عن . الكتاب 

هللا بالنسبه .  شخص ما او علي بعض المواقفعلي 

للجزء االكبر في حكمته قرر ان يحدد عمله علي 

و هذا ه. االرض بما يمكن تحقيقه من خالل شعبه 

ا لذلك هو كيف يحضر مملكته الي االرض وتبع

يريدنا ان نبارك نيابه عنه ولذلك كمسيحي استطيع ان 
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اتكلم بنوايا هللا او احساناته علي شخص ما او بعض 

لو فعلت ذلك بااليمان والحب . ع باسم يسو قفالموا

ان  حينئذ انا لدي قوه السماء خلف ما اقول واستطيع

 ر االشياء من مكانهايغياتوقع ان هللا سوف يتحرك ل

الي المكان الذي يريدها ان تكون فيه عندما ابارك 

 شخص ما متعمدا بالحب وااليمان 

انا امكن هللا لكي يفعل خططة لذلك الشخص وعلي 

الناحيه االخري شخص ما ربما متعمدا او عاده سهوا 

يتكلم بنيه ابليس علي شخص ما او حتي علي انفسهم 

وبذلك يمكنوا القوي الشيطانيه لكي تفعل خططها 

لذلك الشخص مثال لكي يسرق ويقتل ويدمر ولكن 

ن الذي في العالم الذي فيكم هو اعظم م" امدحوا هللا 

 (  4رساله يوحنا االولي االصحاح الرابع االيه ) 

حقا انه من طبيعته  -انه من اعماق قلب هللا ان يبارك 

رغبه هللا لكي يبارك هي غنيه جدا بشكل مدهش 

ان يبارك الجنس  مصممانه . الشيئ يستطيع ايقافه 
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ه ان المسيح سوف يكون له العديد اشتياق. البشري 

 ! وه و االخوات هوالء هم نحن من االخ

بينما من اعماق قلب هللا ان يبارك البشر هو يرغب 

 . اكثر بان الناس يباركوا بعضهم 

م يسوع تاتي الروح القدس الننا سعندما نبارك با

نحن نتكلم الكلمات التي  - عملهنعكس شيئ الب ي

انا دائما مندهش كيف ان ذلك . ان تقال  بيرغب اال

ا ابارك شخص ما الروح القدس تكون عندم. حقيقي 

 هو يلمس الشخص االخر وينطلق الحب. مشتركه 

بعد ذلك او  دائما الناس تحضني. وتتغير االشياء 

يبكون ويقولون انت ال تعرف كيف ان ذلك جاء في 

انت ال تعرف كم كنت احتاج قويا وقته وكيف كان 

 " ذلك 

من نحن نبارك : شيئ مهم لكي انوه عنه ولكن هنا 

قربنا . مكان عالقه وطيده مع هللا من خالل حضوره 

 الروحي مع هللا هو اهم شيئ كلماتنا هي كلماته وهي
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واياه لذلك الشخص مدهونه بالزيت بقوته لكي تحقق ن

 م قليال اقف ولكن دعنا ندعاو المو

 سلطتنا الروحيه 

في العهد القديم الكهنه كانو يتشفعون للناس وينطقوا 

  ببركات عليهم

هذه هي الطريقه التي سوف تبارك بها اطفال 

 . هللا يبارككم ويحفظكم : اسرائيل قول لهم 

 يضيئ هللا بوجهه عليكم ويرحمكم 

ويمنحكم سالما وهكذا  عليكميلتفت هللا بوجهه 

العدد )علي بني اسرائيل وانا اباركهم  يجعلون اسمي

3: 11-17 ) 

 دعي في العهد الجديد نحن كمسيحيين ن  

شعبه . شعب مقدس . ي كهنوت ملك. جيل مختار " 

تار ذلك ممكن ان تنادي بمدحه فهو الذي ناداك خالم

 2(3:1بطرس 1) من الظلمه الي نوره الرائع 
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 3رؤيا )ك االرض وكهنه لالب ويسوع جعلنا ملو

:1 ) 

منطقه ) لسا على كوين تورو جافى وقت مضى كنت 

ابحث عن رساله ( noumea فى مدينه نوميا 

 ال" الحضرها لمجموعه مصلين وشعرت باهلل يقول 

لو كنت علمت " وبعد عده اشهر " من انت  تعلم

السلطه التى فى المسيح يسوع لكنت قد غيرت العالم 

تلك الرسالتين كانا لمجموعات معينه من الناس " 

ولكن ادركت الحقا انهم كانوا لى ايضا اعتقد انه 

كلم مباشره الى معروف فى الدوائر المسيحيه ان الت

واالمر (  11:   11مرقس  -جبل ) مرض او حاله 

بالشفاء اكثر فعاليه من ان نطلب من هللا ان يفعل ذلك 

هذا ( .  13:  17 - 18مرقس ( )  12:  8متى ) 

بألتاكيد كان خبرتى وخبره الكثيرين من المعروفين 

االخرين واالشخاص المحترمين الناجحين والنشطين 

 االمراض واالنقاذ  فى خدمه شفاء
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انتم تشفون المريض " انا اعتقد ان يسوع يقول بتأثير 

هللا . هذا ليس عملى هذا عملكم افعلوه ( باسمى ) 

 يريد ان يشفى وهو يريد ان يفعل ذلك من خاللنا 

 وهو يريد ان يفعل ذلك من خاللنا  ينقذهللا يريد ان 

 لنا هللا يريد ان يبارك وهو يريد ان يفعل ذلك من خال

نحن نستطيع ان نسال هللا لكى نبارك ونستطيع ان 

 نبارك باسم يسوع 

من اعواما مضت اتذكر اخذى الوقت لكى اذهب 

هللا " بدات ب . باكرا الى العمل لكى ابارك عملى 

 حينئذشعرت ان ذلك فارغ " بارك كولمار برنتون 

" غيرت الصيغه وكنت خجول فى االول من صيغه 

 : الى " برنتون  هللا بارك كولمار

كولمار برنتون انا اباركك باسم االب واالبن والروح 

 فيانا اباركك . انا اباركك فى اوكالند . القدس 

انا اباركك فى . ويلينجتون واباركك فى االماكن 
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هللا فى لكه مم قوانا اطل. العمل واباركك فى المنزل 

 تعالى ايتها الروح القدس مرحبا بك هذا. هذا المكان 

الحب والفرح والسالم والصبر والعطف و  قانا اطل. 

. النفس واالتحاد الخير واللطف وااليمان وضبط 

افكار من مملكه هللا سوف تساعد  باسم يسوع اطلق

انا . وليجعلوا العالم مكان افضل زبائننا لينجحوا 

اطلق خدمه فى مكان سوق زبائننا انا اطلق خدمه فى 

ك  رؤيتنا عمل افضل مكان العمل فى السوق ابار

وبمجرد ان . يسوع المسيح امين  عالم افضل باسم 

شعرت اننى قد تم اقتيادى سوف اعمل عالمه 

 لى مدخلنا وسوف اجلب بشكل روحانيالصليب ع

حمايه دم المسيح على عملنا من اللحظه التى تغيرت 

انا ابارك " الى " هللا بارك كولمار برنتون " من 

" كولمار برنتون باسم االب واالبن والروح القدس 

كنت اشعر . شعرت بدهن هللا لى بالزيت المقدس 

لقد حصلت " كما لو انه يقول برضاء هللا وتأكيده 

مع انى "  دك ان تفعله ا ابن هذا هو ما اريعليها ي
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فعلت ذلك االن مئات المرات دائما ما اشعر 

برضاءهللا فى ذلك والنتائج ؟ جو العمل تغير وتغير 

بسرعه للدرجه ان الناس يتحدثون عن ذلك بصراحه 

كان ذلك . ويتسألون لماذا االشياء كانت صعبه جدا 

فعال مدهشا البركه فعال ممكن ان تغير عالمنا ولكن 

اقف هناك فى الصباح بينما كان المكتب فارغا انا ال 

شخص ما يحتاج حكمه فى  يعندما اتيت الى كرس

موقف معين كنت اباركهم بان اصنع يدى على 

دس الكرسى مومنا بان مسح الكرسى بالزيت المق

التمام البركه سوف يسرى فى قماش الكرسى وسوف 

عندما اعرف عن . تصل  للشخص الجالس عليه 

 عينه يحتاجها الناس اباركهم بهذه الطريقه احتياجات م

اتذكر خصوصا شخص كان يتكلم بالكفر والتجديف 

حصيل وبشكل معتاد وكان يستعمل كلمه هللا كت

على كرسيه  فى يوم ما وصنعت يدي. حاصل 

 وربطت شيطان الكفر والتجديف 



 
12 

 

عملت ذلك عده مرات ولكن . باسم يسوع المسيح 

ان وراء ذلك ارغم ان كاخيرا الروح الشرير الذي 

اعظم واختفي كلمات التجديف ينحني ويركع لقوه 

والكفر من قاموس كلمات ذلك الشخص في مكان 

 . العمل 

اتذكر ايضا شخص جاء الي لكي اصلي له ويريد هللا 

ان ياخذه من مكان عمله الن كل واحد هناك كان 

انا اخذت وجهه نظر . يتكلم بالكفر والتجديف 

ذلك الشخص كان هناك لكي يبارك  :معاكسه لذلك 

 . مكان عمله ولكي يغير الجو العام هناك 

نحن نستطيع ان نغير عالمنا انا كونت راي انه بينما 

يرغب ان يبارك الجنس البشري واكثر من ذلك هللا 

ان نبارك الجنس  -شعبه واوالده  -هو يرغب لنا 

 !انت تبارك . ديك سلطه روحيه لانت  -البشري 

ائي يريدنا ان نشترك معه في عمله الفد يالسماوابانا 

نستطيع ان نبارك الجنس البشري بالشفاء من . 
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االمراض واالنقاذ ولكن نستطيع ايضا ان نبارك 

يستعملهم نحن الناس الذين . الجنس البشري بكلماتنا 

 .  هللا لكي يبارك العالم

 !يا له من تميز ومسؤليه

رض هللا من حياه غوبالنسبه لي البركه هي التحدث ب

بحب وعيون مفتوحه منتبها بسلطه  الناس او المواقف

ببساطه . وقوه من روحنا المملؤه بالروح القدس 

اعالن نوايا هللا البركه تعمل بااليمان بواسطة 

عندما ما نعلن عن نوايا هللا : للشخص او الموقف 

رته علي تغيير االشياء من المكان الي نحن نطلق قد

لي مكان الذي يريد هللا االشياء ان تكون تكون فيه ا

 فيه 

 بارك وتذكر نحن مباركين الننا نُ 
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 الجزء الثاني

 كيف نفعل ذلك

 بعض المبادئ المهمه 

 اجعل الفم النظيف اسلوب حياه 

بالتاكيد . كذلك البركه واللعنه تخرج من نفس الفم " 

 ( 15:1 يع)هذا ليس صواب . تي واخواتي اخو

وليس بما هو عديم الجدوي  نهو ثميلو تتفوه بما 

 (15: 13ارميا )ون مثل فمي سوف تك

لو تريد ان تتحدث بنوايا هللا للناس حينئذ انت تحتاج 

لكي تتجنب التكلم بالكلمات عديمه الجدوي او التي 

 تكون اسوا من عديمه الجدوي 

 اسال الروح القدس ماذا تقول  -

 (. بالسنه من خالل العباده او التحدث ) قلب روحك 
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تشعر بحب االب جعلك يلروح القدس لكي اسال ا

 تباركه  للشخص الذي تريد ان

 صل مثل تلك الصاله

من فضلك اعطني . االب ماذا ترغب في ان يقال " 

كيف استطيع ان اشجعه . ا الشخص كلمه بركه لهذ

 ( اريحه ) او اريحها ( اشجعها )

 البركه كشيئ متميز عن الشفاعه 

ا ويجدون انه شيئ اكيد صعب ان يتعلممعظم الناس 

لين بال تغيير يبداو يتشفعوا سأ. ركه يتكلموا بالب ان 

رغم ان هذا شيئ جيد ليعملوه علي ال. ليبارك االب 

البركه التي ينطق بها بهذه الطريقه هي حقا صلوه 

التكلم او نطق البركه ال . ومن المهم ان نعرف الفرق 

يجب .كن هو رفيق لهم يستبدل الصاله او الشفاعه ول

 . ان يوجدوا بشكل معتاد مع بعض 
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" برتس في كتابهم المؤلفين روي جودوين وديف رو 

وضحونها بشكل جيد عندما نبارك ي" النعمه تفيض 

نتكلم ( لو هذا هو الموقف )ننظر في عين الشخص 

 مباشره معه او معها مثال ممكن نقول شيئ مثل 

نعمه الرب يسوع تستقر كك باسم الرب بان رباانا ا" 

ط بك عليك اباركك باسمه ذلك ان حب االب يحي

ويمالك قد تشعر في اعماق مكنونك كيف يقبلك 

هو يقبلك ويفرح بك . االمتالء  بالكامل وبمنتهى

الذي ينطق بالبركه  باسم  "انه . انا " الحظ الضمير 

انا لم اصلي هلل لكي . يسوع علي الشخص مباشره 

مت بالبركه مستعمال السلطه التي ك ولكن تكلرباا

اعطاها لنا يسوع لكي ننطق بالبركه علي الناس 

 ولذلك هو قد ياتي ويباركهم 

 (ال تحكم )ال تدين 

تحكم سواء هذا الشخص يستحق البركه ام ال البركه ال

الحقيقيه المنطوق بها علي شخص او علي شيئ 
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تصف الطريقه التي يراهم بها هللا تركيز هللا ليس 

 لي كيف يبدون في هذه اللحظه ع

 ولكن علي طريقه التي من المفترض ان يكونوا عليها 

 "ارذو جساره رجل جب" جدعون  مثال هللا دعا

 !عندما كان في ذلك الوقت اي شيئ ماعدا ذلك 

" قبل ان يكون له " صخره " يسوع دعا بطرس 

. لكي يحمل اعتماد الناس االخرين علية " االكتاف 

يحيي الموتي ............... هللا " فضال عن ذلك نقرا 

الرساله ) ويستدعي الي الوجود ما كان غير موجود 

فهم هذا ذلك سوف لو ت. ( 17:4الي مؤمن روما 

فيما لو كان " اه كقض" يقضي علي ميلنا لكي نعمل 

 هذا الشخص يستحق بركه 

استحقاق الناس للبركه كلما كثر احيتاجهم لها  قل كلما

االشخاص الذين يباركون الناس الغير مستحقين . 

 يحصلون علي اعظم البركات في المقابل 
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 مثال توضيحي 

عنده مشكله و fred( فرد )تخيل ان فيه شخص اسمه 

ليست سعيده  fredفرد  مع شرب الكحوليات زوجة

هللا بارك فرد واجعله " معه لذلك ربما سوف تصلي 

 "شرب ويسمع لي اليمتنع عن 

ولكن سوف تكون اكثر قوه بكثير ان تعقول شيئ مثل 

ليت . انا اباركك باسم يسوع المسيح ( فرد : " ) 

ليتك تصبح الرجل الزوج . خطط هللا لحياتك تنفذ 

انا اباركك . تكون واالب الذي يرغب به هللا لك لكي 

اباركك بسالم المسيح البركه . بالحرية من االدمان 

. ال تاخذ اي جهد . االولي تبعث بالمشكله الي هللا 

. انها ايضا تحكم عليه ومعتده بنفسها . انها كسالنه 

 وتركز علي اخطاء فرد 

البركه الثانيه تتطلب تفكير اكثر وحب اكثر وهي 

قدره فرد اكثر من ليست تحكم عليه وتركز علي 

قريبا انا سمعت شخصا ما يقول ان . حالته االن 
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اسمنا وقدرتنا ولكن يدعونا عن طريق ابليس يعرف 

خطيئتنا بينما هللا يعرف خطيئتنا ولكن يدعونا 

بواسطه اسمنا الحقيقي وقدرتنا البركه الثانيه هي اكثر 

انه يعكس قلب : في الحفاظ علي خطط هللا واغراضه 

 (fred)خلص المفدي تذكر هللا يحب فرد هللا الم

 

 مواقف مختلفه ممكن ان تقابلها 

عندما بدات لم اعرف كيف . انا تلميذ في البركه 

بالتاكيد بدات . ابارك ولم اجد الكثير ليساعدني 

بسرعه ادرك انه هناك انواع مواقف عديده لذلك 

من .اريدان اعطيك هذه المقترحات لكي تتبعها 

ع تلك االفكار الحتياجات موقفك الممكن ان تطو

الروح القدس يريدك ان  تعتقدانالخاص وحسب ما 

 تقول هذا سوف يحتاج بعض التدريب ولكنه يستحقه 
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 مباركه االشخاص الذين يسبونك او يلعنوك 

من اعوام مضت موظفه استقالت حديثا جاءت الي 

معتقداتها . منزلي لشرب القهوه ولكي تقول وداعا 

االلهه " حديث ال العصر اسلوبمع كانت متماشيه 

 " بداخلها 

واثناء المحادثه قالت ان اخر شركتين عملت فيهم 

انا لم اكن مسيحي لمده طويله . وتركتهم قد افسلوا 

تشبه  هاادركت ان كلماتذلك  في ذلك الوقت ولكن مع

شعرت لمده ثواني . اللعنه التي تريد ان تشتعل 

يالخوف و عندئذ رفضت ان اقبل ذلك في عقلي ولكن 

بعد ان . لم اذهب للخطوه االضافيه بان اباركها 

كان من  يسالتها االذن لكي اصلي بما يوجد في قلب

  .الممكن ان اقول شيئ مثل ذلك

اربط تاثير السحر  انا.الحقيقي ليس اسمها ( دبوره)

والشعوزه وفي حياتك اباركك باسم يسوع اعلن 

. ليت نوايا هللا لحياتك تحدث . صالح الرب عليك 
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ليتهم يباركوا رئيسك في المستقبل . ابارك مواهبك 

 ليتك تصبحين . ويعطوا المجد هلل 

 امراه هللا الرائعه وفق مشيئته لك باسم يسوع امين 

 خاص الذين ياذوك او يرفضوك مباركه االش

راه كانت تكافح عاطفيا كنت اصلي ذات مره الم

ها اذا كانت سالت. عد ان تركها زوجها وماليا وب

حسنا كان ذلك صعبا لكن لثقتي . تستطيع ان تسامحه 

عندئذ سالتها اذا كانت تستطيع . هي فعلت ذلك . بها 

هي كانت مصدومه قليال ولكن . زوجها ان تبارك 

علي الرغم من ان زوجها لم  .به في تنفيذ ذلك راغ

انا قدتها بهذه الطريقه في اعطاء . يكن حاضرا 

  -:البركه 

ليت كل خطط هللا لحياتك . انا ابارك يا زوجي 

ليتك تصبح الرجل الزوج .  تثمرولزواجنا تتحقق و

 . واالب الذي يريدك هللا ان يكون 
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لم . ليت فضل ونعمه هللا تكون معك باسم يسوع امين 

يكن من اللباقه ان ابدا بهذا ولكنها مسكت قلب االب 

ومسحه هللا المقدسه نزلت علينا و نحن االثنين بكينا 

وقد حلت عليها الروح القدس وانا اعتقد ان الروح 

 زوجها ايضا علي حلت 

 طرق هللا ليست كطرقنا 

من المواقف لهو شجاع جدا  ذجلتبارك في تلك النما

وعظيم وحتي مثل المسيح مباركه الغير مستحقين هو 

 تخصصه بذلك نتكلم  -قلب هللا 

تامل في اللص الذي صلب بجانب يسوع او المراه 

 .الممسوكه في الزنا 

 ؟  ماذا عنك وعني

انه ليس الشيئ . البركه غير ارضيه وضد البديهه 

الذي يشعر الناس في المواقف المؤلمه انهم ميالين 

ولكنه طريق هللا ويقدر ان يشفي . لكي يفعلوه 



 
41 

 

الشخص الذي يبارك وكذلك الشخص الذي يتلقي 

انها تقطع المراره السامه واالنتقام واالستياء . البركه 

ذي جسدك وتقصف والفضب التي من الممكن ان تؤ

 عمرك 

  denisانا استلمته حديثا من دنيس  emailهنا ايميل 

في  الي ثالث اشهر كنت اتحدث الي اخيمن حو

التليفون نحن ال نتصل ببعض كثيرا النه يعمل 

ويعيش في مدينه اخري وعندما كنا علي وشك انهاء 

ك رلي البا شه في التليفون انا سالته ان يسمحالدرد

هو .هو لم يرد جيدا . يره مع زوجته عمله الذي يد

كان وقح وقال بعض االشياء التي اغضبتني حقا وانا 

. كنت اتسائل لو ان عالقتنا قد تدمرت بشكل دائم 

علي الرغم من ذلك في االيام واالسابيع التي تلت ذلك 

عندما كنت اذهب في حياتي اليوميه استعملت مبادئ 

حسانات هللا علي القوه الرائعه للبركه لكي اتحدث با

احيانا كنت افعل ذلك اثنان لثالث مرات . عمل اخي 



 
41 

 

وبعد ثالثه اشهر قبل الكريسماس بيوم  .في اليوم 

انا كنت . واحد اتصل بي اخي كان شيئ لم يحدث 

ته الودوده في الكالم ولم يكن مندهشا بالتاكيد بطريق

 بيننا اي استياء او ضيق 

الخارجه عن  القوه الرهيبه للبركه في الظروف

 !تعمل حقا سبحوا هللا  تناسيطر

 مباركه اولئك الذين يغضبونك ويغيظونك 

نا هي عندما يفعل فور دم بعضمن اكثر االشياء التي ت

غير مراعية لشعور االخرين او . الناس اشياء انانيه 

. غش صريح في السواقه هذا يحدث طيله الوقت 

مسيحيه ممكن ان تنبع من بعض الكلمات الغير 

عندما عقولنا وتخرج من افواهنا من لمح البصر 

. يحدث ذلك نحن نلعن شخص ما خلقه هللا وهللا يحبه 

هللا ربما يدافع جيدا عن ذلك الشخص عندما يحدث 

ذلك فى المره القادمه حاول مباركه سائق السياره 

 االخرى بدال من ان تقول كلمات غاضبه 
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اخذ ) الرجل الشاب الذى كسر على  انا ابارك ذلك" 

انا اطلق . واعلن حبك له يا الهى ( فى الصف ى دور

انا ابارك ذلك . صالحك عليه وكل نيتك لحياته 

ليته يصل الي بيته . الرجل الشاب واستدعي قدرته 

 .كه السرته باسم يسوع المسيح امينبسالم ويصبح بر

 او بشكل اقل رسميه 

. قه تلك السياره باسم يسوع ئساياهلل االب انا ابارك 

 ! ليت حبك يتعقبه وياخذه ويقبض عليه 

واحد من قرائي عمل مالحظه مثيره الشئ الذي 

الحظته ان البركه غيرتني ال استطيع مباركه 

مثال وبعد ذلك اتكلم او . االشخاص الذين اغاظوني 

افكر بشكل سيئ عليهم هذا يكون خطا انا اتوقع بدال 

 ( جوليان ) من ذلك نتائج جيده من البركه 

 اسمه جون دعاني لكي ذات مره كان لدي صديق

 اصلي السرته بخصوص نزاع علي الميراث 
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. النزاع كان يتسع ويصبح سيئ بشكل مضطرد 

نحن " اقترحت بدال من الصاله ان نبارك الموقف 

نحن ناتي ضد . نبارك هذا الميراث باسم يسوع 

 .الفرقه والنزاع و الخصام 

بينما نبارك هذا نحن نطلق العداله والقسط والتسويه 

كارنا الخاصه ورغباتنا ونطلق اف الموقف نضع جابنا

هللا لكي يفعل غرضه في تقسيم الميراث باسم يسوع 

 .المسيح امين 

 .في خالل يومين هذا الموضوع تم حله بشكل ودي 

 :رائي احب ما قاله واحد من ق

اندهشت من وقت الرد السريع الذي رايته في " 

كما لو انه السيد الرب جاهز لكي مباركه االخرين 

 ب تجاه الناس لواننا اطقنا صلوات البركهيندفع بح

عليهم االب دراين اولسن مدينه جانكتون  اوريجون 

 كنيسه نازارين 
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 عالمنا  البركه حقا تستطيع تعيير 

 مباركه انفسنا بدال لعن انفسنا

 التعرف علي اللعنات وكسرها 

قبيح انا شكلى "كم من المرات تخطر لك تلك االفكار 

هللا ال يمكن . يحبني  الفهم ال احدبطيئ . انا غبي . 

وجد العديد من االكاذيب ي" انا خاطئ .  ان يستعملني

 . ب ابليس في ان نصدقها التي يتسب

انتى " نني ي صديقه تفعل ذلك طيله الوقت ويحزلد

لقد اخطاتي ( ليس اسمها الحقيقي ) بنت غبيه روز 

ال تستطيعي ان تفعلي اي شيئ بشكل . مره اخري 

 .سليم 

بدال من ذلك بارك ! ال تردد او تقبل تلك اللعنات 

لقد . نفسك انا اتذكر موقف لمجموعه مصليين معينه 

ت لكي يصلي دت روح انعدام القيمه علي سيده اتشاه

لها في اثناء الصاله هي قالت انا غبيه وسالتها اين 
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. هي قالت لي ان والديها قالوا ذلك لها .سمعت ذلك 

 عتاد كم هذا حزين وشيئ م

 انا ارشدتها بمثل تلك الطريقه 

اسمح نفسي اكسر . باسم يسوع اسامح والدي " 

وانا تكلمنا بها علي انا لدي عقل الكلمات التي والديا 

انا ذكيه نحن عاجال ابعدنا ارواح الرفض . المسيح 

وانعدام القيمه وحينئذ باركتها واعلنت عليها انها 

ف يستعملها وهللا سو اميره هللا وانها قيمه في نظر هللا

شفاء عاطفي و اصل الخرين  لمباركة االخرين ونيل

باركتها بجراه ببطئ هي استوعبت هذه لبركه . 

وبدات تشع نورا االسبوع التالي بدات تحكي كيف 

نحن فعال . اصحبت بحاله جيده بفضل البركه 

نستطيع ان نغير العالم اي شخص يستطيع ان يفعل 

الكتاب المقدس ملي بنوايا هللا للناس وبخير . ذلك 

 ن تلك النوايا عليهم نستطيع ان نعل
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صليت لسيده من مده . اود ان اشارك مثال اخر 

بمجرد ان صليت . قصيره تعاني من االم المعده 

لروح القدس حل عليها وهي تضاعفت في الوزن ا

كل شيئ كان حسن لعده ايام . حيث تركتها الشياطين 

 . وبعد ذلك رجع االلم مره اخري 

 الت لماذا ياهلل ؟سهي 

 وح القدس يذكرها منذ وقت قريب شعرت بالر

عندما كانت في معسكر شخص ما قال لها ان تتاكد 

ال سوف يمرض امن طبخ الدجاج بطريقه سليمه و

الناس ردت عليه انها ال تريد ان تمرض في االيام 

 (في فتره المؤتمر  رضال تريد ان تم) القليله القادمه 

تكسر هي كان يجب عليها ان . ولكن بعد ذلك ال اهتم 

ؤليه وبعدئذ هي شفيت سقوه تلك الكلمات عديمه الم

 مباشره وحصلت علي الشفاء التام 

 مباركه الشخص لفمه 
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ي لكي انطق بما هو ثمين وليس بما هو فهانا ابارك 

 (13:15حسب ارميا ) عديم القيمه وليكن مثل فم هللا 

 . العديد من معجزات يسوع تمت بواسطه الكالم 

يوحنا ) طريقك ابنك سيعيش  اذهب فى" مثال 

4::5) 

لذلك انا ابارك فمي واحرس ما يخرج . انا اريد ذلك 

 منه 

زوجتي وانا كنا مقيميين في فندق في نوميا 

Noumia  كنا نسمع طفل يبكي دون توقف طوال

الليل بعد ليلتان من هذا البكاء زوجتي ذهبت الي 

. ه الطفل لمجاوره وسالت االم ما مشكلالحجره 

راه لم تعرف ولكن قالت ان الدكتور اعطي الطفل الم

 الكثير من المضادات الحيويه وال شيئ يعطي نتيجه 

ر اصلي للطفل وهي وافقت زوجتي سالتها لو انني اقد

ولكن بشك وحينئذ بواسطه لغتي الفرنسيه الركيكه 
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صليت للطفل وتكلمت بايمان للطلفه وتمنيت انا تنام 

 مثل البيبي والطفله نامت 

 مباركه الفرد لعقله 

 انا دائما اقول 

لديا عقل المسيح ولذلك افكر . انا ابارك عقلي " 

ليت عقلي يصبح مكان مقدس حيث يسر . بافكاره 

ليتني استقبل كلمات المعرفه . للروح القدس ان تسكن 

 والحكمه والرؤي 

اكافح الجل نقاء افكاري واجد ذلك . من وقت الخر 

تي ايضا التي ممكن استعمالها ابارك تخيال. يساعدني 

كان لدي بعض . خيالي في الخير وليس في الشر 

الصعوبات مع خيالي في يوم اخر كنت اتحول في 

التي لم اريد ان اذهب اليها وهللا جميع انواع االماكن 

شدد علي شاهد في خيالك يسوع وهو يعمل معجزاته 

وجدت ذلك اكثر . حينئذ شاهد نفسك تفعلهم ..... 
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افضل من ( 4:8فيليبي )ير لكي افكر بشئ حسن تاث

 ان ال افكر في شيئ 

ومباركه عقلك وخيالك يساعد بشكل عظيم في تحقيق 

هدف القداسه وعندما اكون حاس بالضعف بخصوص 

الفشل في الحياه الفكرية كلمات تسبحت قديمه تتحرك 

 كفقاعه في قلبي 

 كن بصيرتي ياسيد قلبي 

 النفع  عديمه بدونك االشياء كلها

 انت احسن فكره بالنهار او الليل ماشيا او نائما 

 حضورهك هو نوري 
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 مبارك اجسامنا 

قلب فرحان يفعل حسنا " هل انت معتاد علي االيه 

الكتاب المقدس يقول ( . 17:11المثال )مثل الدواء 

 :ان اجسامنا تستجيب لكلمات االيجابيه و لالفكار 

الضعف بنفسي ابارك اليوم اكسر . انا ابارك جسدي 

ده ذات يوم شاهدت جسدي المادي يكون بحاله جي

. ره في القلب ن لديه مشكله خطيفيديو عن شخص كا

هو بارك اوردته لمدة ثالثه  صمام في القلب انسد

صنعوا بخوف وروعه في عودته معلنا انهم . اشهر 

 للدكتور 

كرت بشكل معجزي لديه صمام جديد فاكتشف انه 

لدي مشكله مع . ذلك لبشرتي رب انني ممكن اج

الكبير  يالشمس لبشرتي منذ شبابي االن في سن تدمير

يوجد نمو قليل ياتي علي اكتافي والظهر واحتاج الي 

. قررت ان ابارك بشرتي . تجميده كل بضعه اشهر 

في االول انا باركتها باسم يسوع وبعد ذلك قرات 
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 شيئ عن طبيعه البشره غيرت نظرتي ادركت ان مع

انني مغطي بالبشره لم اكن اعرف الكثير عن اكبر 

. تحدث عنه ولمن لم اتحدث له . عضو في جسمنا 

 واشك انني قلت اي شيئ جيد عنه 

انا كنت غير ممتن لكن . بدال عن ذلك انا استكيت 

انها تكييف ونظام صحي تحمي . البشره مدهشه 

انها . الجسم من الجراثيم التي تغزوه وتشفي نفسها 

طي وتحمي كل اجزائنا الداخلية وتفعل ذلك بجمال تغ

شكرا ياهلل علي البشره والتجاعيد زكل شئ  بارك 

بشرتك بعد عده اشهر من هذا النوع من اعطاء 

البركه بشرتي االن تقريبا شفيت ولكن المفتاح كان 

انها . عندما بدات ان امتن واصبح شاكر لذلك 

ا درس حقيقي حق.  رائعمعموله بشكل مخيف 

مملكه هللا الشكر يجذبها هذه شهاده من الشكوي تدفع 

منذ بضعه اشهر سمعت  -:صديقي ديفيد جودمان 

لحد ما غير  -ريتشارد يعظ علي موضوع البركه 
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بسبب  يولكن واحده طنت في اذن -مؤز او ضار 

الزوايه التي اتت منها النتيجه كانت ان البركه ال 

لكننا كمسيحين نطلبه من هللا وتحتاج ان تكون شيئ 

لدينا السلطه اذا لم تكن المسؤليه ان نخرج الى هذا 

فراء للمسيح نصنع تأثير على سالعالم الساقط وك

 الحياه األفراد االخرين ألجل مملكه هللا  

ممكن ان نذهب ونباركهم فى حياتهم ونظهر المسيح 

  2لهم فى نفس الوقت 

يراعى االخرين ولكن هذه  الفكره جيده عندما الفرد

ت ان مربت حائط طوب لى عندما اهتمالفكره ض

ابارك نفسى لم استطيع ان اهز التصور اننى لم اكن 

 2جديرا اننى كنت انانيا اننى اخذت هللا مسلم به 

افكارى تغيرت عندما رأيت اننا كمسيحيين نكون 

 لهدف جيل جديد مولودين مره ثانيه ومخلوقين

كوننا كذلك الجسد الذى عندنا االن 2خططه هللا لنا 

 يجب ان نحافظ عليه ككنز ونعتنى به 
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 2نحن االن بعد كل شىء معبد لسكن الروح القدس 

كل يوم عندما اصحو من  -انا بدأت تجربه قصيره 

النوم ابارك جزء من جسدى اشكره على أداءه 

امدح اصابعى على  2وامدحه على ادائه الجيد 

فى  كل المهارات التى يملكوهامهارتهم وخفتهم على 

  2اكثر و عمل كل المهام المطلوبه منهم

انا ممكن امدح واشكر رجلى لعملهم بدون كلل فى 

قدرتهم على العمل فى الفه واتفاق النقل والسرعه فى 

 امدح جسدى ألجل كل االجزاء التى تعمل جيدا معا 

الننى شعرت اننى  2شيء غريب خرج من ذلك 

ا عقليا انا حولت افكارى الى ذلك افضل حاال جسدي

االلم الذى كان عندى من مده لعده اشهر فى زراعى 

االلم الذى يبدو فى العظم والذى يحتاج ان  2السفلى 

يتم تدليكه بشكل منتظم حتى يخف االلم بشكل جذئى 

أنا ركذت على تلك الناحيه امدح جسدى على  2

غلب على تلك االشياء لتشبثه فى التقدرته على الشفاء 
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ه للدعم الذى تعطيه االجزاء االخرى التى ترمى ضد

بعد  2بينما التصليح يتم لالعضاء االخرى العليله 

عده اسابيع صحيت ذات صباح وادركت اننى ال 

اشعر باى الم فى زراعى وان االلم اختفى تماما ولم 

اكيد ومكان لموهبه بالتوادركت انه يوجد وقت  2يعد 

  2من خالل األيمان لمنفعة االخرين  لتمارسالشفاء 

يوجد ايضا طريق اخر مفتوح لنا كافراد لكى نشغل 

انه درس فى االتضاع  2موهبه الشفاء فى انفسنا 

الذى نثق بما اعطى هللا الجسادنا الجديده اننا نستطيع 

  2ان نتقدم فى الثقه فى طريقه حياه جديده وحيه 

انا استلمت شهادات عديده لشفاء الجسد الستجابه 

 من الممكن ان تقرأها فى  2للبركه 

www.richardbrutonministris-

org/tertimonies  

  



 
53 

 

 مبارك منزلك وزواجك واطفالك 

 مبارك المنزل النموزجيه / منزلك 

انها فكره جيده ان تبارك منزلك وتجدد تلك البركه 

مباركه المكان الذى  2على االقل مره فى العام 

الروحيه  تكاتعيشى فيه ببساطه يتضمن استعمال سلط

لرب لفى المسيح يسوع لتكرس ولتقدس ذلك المكان 

انها تدعو الروح القدس لكى ياتى وتجبر كل شيىء  2

اخر ليس من هللا ليرحل البيت ليس فقط طوب 

كما ان لك الحق  2واسمنت انه لديه شخصيه ايضا 

ىمنزلك االن شخص اخر كان لديه الشرعى للدخول ال

الحق الشرعى فيه لدخوله فيه او فى الدخول لمتلكاتك 

اشياء ربما حدثت فى ذلك المكان احضرت قبلك 

بركات او لعنات بغض النظر عما حدث انها سلطتك 

لكى تحدد ما هو الجو الروحى الذى سوف يكون من 

لو ان هناك نشاط شيطانى ما زال  2االن فصاعدا 

سوف تشعر بها وذلك  -من الملكيه السابقه يحدث 
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يرجع لك اذا كنت ستطرد تلك القوى الشيطانيه 

طبعا يجب ان تراعى ما القوى الشيطانيه . خارجا 

تسمع بدخولها الى منزلك سهوا بدون قصد التى ربما 

هل لديك رسومات غير الهيه او تحف او كتب او . 

لتى ؟ ما هى برامج التلفزيون ا DVDموسيقى او 

 : تسمح بها ؟ هل توجد خطيئه فى منزلك 

اعلن ان هذا المنزل . بيتنا. انا ابارك هذا المزل 

اقدسه هلل واضعه تحت سيادة يسوع . ينتمى الى هلل 

انه منزل بركه اننى اكسر كل لعنه فى هذا . المسيح 

المنزل بدم يسوع اخذ سلطه على اى وكل شيطان 

. باسم يسوع وامرهم ان يرحلوا االن وال يعودوا ابدا 

 نذاع فرقه ونفور  انا اخرج خارجا كل روح

 اطرد خارجا روح الفقر 

تعالى ايتها الروح القدس واطردى كل شيىء ليس 

  2منك 
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حب : امالئى هذا المنزل بوجودك لتاتى ثمرتك 

وفرح سالم وعطف وصبر وخير ولطف وايمان 

 . وضبط النفس 

ليت . ابارك هذا المنزل بسالم فائض وحب غزير 

ارك باسم يسوع كل من ياتى هنا يشعر بوجودك ويب

 امين 

روحيا  ول حدود ممتلكاتى اباركها وملتمسامشيت ح

من دم يسوع المسيح لحمايه الممتلكات والناس الذين 

 .فيها من كل شر ومن الكوارث الطبيعيه 

 :عنوانزوجى 

عندنا نوع الزواج الذى نباركه وعندنا نوع الزواج 

قوة " ذه العباره فى عندمت قرات اوال ه. الذى نلعنه 

 kerry كتبت بواسطه كيرى كيركوود " البركه 

kirkwood   هل هذا حقيقى ؟ . كنت مصدوما قليال 
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واعتقد ان . من التفكير  لقد اعطيت تلك العباره الكثير

اى تعاسه فى  -هذه الكلمات حقيقيه بشكل كبير 

! زواجنا او فى اوالدنا ترجع الى اننا ال نباركهم 

البركه نستلم الخير الذى ينوى هللا ان يعطيه بواسطه 

ممتلئ مشتمال على حياه طويله كامل  لنا بمقدار

تصبح مشاركين او زمالء مع وعالقه صحيحه 

احترس للعنات                                                              . االشياء او االشخاص الذين نباركهم 

نعرف . االزواج والزوجات يعرفون بعضهم جيدا . 

جميع االزرار الساخنه هل تقول اى شيئ مثل هذا ؟ 

انت ال " هل تلك انواع االشياء قيلت لك قبال ؟ 

انتى ال تستطيعى " " اكرتك رديئه ذ" " تنصت 

 ........ "انت بال امل فى " " الطبخ 

 لو انت قلت تلك االشياء دائما بشكل كاف تلك

لعنات وسوف تصبح حقيقه ال  تصبح سوف لكلماتا

تتكلم بكلمات ) تذكر لو انت تلعن . بارك . تلعن 

اسوا . لن ترث البركه التى يريدها هللا لك ( الموت 
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من ذلك اللعنه تؤثر فينا اكثر من الشخص الذى نلعنه 

هل يمكن ان يكون ذلك سبب واحد لماذا الصلوات . 

 ؟ . لهاال يستجاب 

 ان يكون مثل تعلم لغه جديده تبارك ممكن تعلم ان 

  -:مثل ثقيله فى البدايه  -

م االب واالبن والروح اباركك باس nicole نيكول 

ليت نوايا هللا . خير هللا كله عليكى  القدس اطلق

لحياتك تثمر ابارك موهبتك فى مقابله وحب الناس 

ابارك موهبتك . موهبتك فى حسن الضيافه الحاره 

اعلن انك مضيفه . الناس يشعرون بالراحه فى جعل 

اباركك . انك تستقبلين الناس كما هو يفضل . هللا 

. لى ذلك حتى فى سنواتك القادمه فعبطاقه لتظلى ت

اباركك بزيت . اباركك بالصحه والحياه الطويله 

 الفرح 
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 اوالدك 

ابارك هنا كيف .توجد طرق عديده لمباركه طفل

 سنوات4حفيدتى التى عمرها 

ليتك تصبحى . ابارك حياتك     Ashley"اشلى "

ابارك عقلك لكى يبقى سليما لتمتلكى . امراه رائعه هلل 

ك ابارك جسم. الحكمه و الفطنه فى جميع قراراتك 

ابارك . ح وقوى ليظل نقى حتى الزواج وليكون مص

يديك وقدميك ليعلموا العمل الذى خططه هللا لكى لكى 

تعملينه ابارك فمك ليتكلم بكلمات الحق والتشجيع 

زوجك الذى ابارك . ابارك قلبك ليكون حقا للرب 

حياه واطفالك فى المستقبل سوف يكون فى المستقبل 

 بالغنى واالتحاد 

ر وانا فخو  Ashleyاحب اي شيئ بخصوصك اشلى 

ابيكى طبعاا من الممكن ان ( باباكى ) ان اكون 

نبارك االطفال الذين يعانون فى االماكن بشكل 

لدروس لو يجدوا صعوبه فى التعلم فى ا. مناسب 
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لو كانوا .ها التعليم وليفهموا االفكار التى يعني

مشاغبين ممكن ان نباركهم لينمو فى الحكمه وفى 

مع االطفال وفى االحسان مع هللا وبنيان جسمهم 

 . االخرين وهكذا 

اتذكر تكلمى مع امراه رائعه فى الرب بخصوص 

كل شيئ هى ركزت عليه كان اخطائه . حفيدها 

وعلى طبيعته المتمرده ومشاكله السلوكيه التى كانت 

الى معسكر  هكان قد تم ارسال. عنده فى المدرسه 

لمساعدته للحصول على السلوك المستقيم وتم ارساله 

 رب جيدا خرى النه كان مخره اللبيت م

بعد سماعى لفتره اقترحت على المراه التى كانت 

سهوا تلعن حفيدها من خالل طريقه حديثها عنه وانها 

وحينئذا توقفت التكلم بسلبيه . كانت تحصره بكلماتها 

فعل  زوجها جد الطفل. مده تعوبدال من ذلك باركته م

ورجع الى  في خالل ايام الطفلتغير كليا.نفس الشيئ 
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تحدث عن االستجابه السريعه للقوه . المعسكرواثمر

 !الرئعه للبركه 

واحد من االشياء الرائعه التى يستطيع االب ان 

تعلمت بخصوص . يعطيها الطفاله هى بركه االب 

بركه االب للكاتب فرنك هاموند وهو كاتب " ذلك من 

بدون بركه االب هناك دائما االحساس بشيئ . رائع 

  مفقود

فراغ يخلق ال شيئ اخر يستطيع ملئه ايها االباء  -

االسره  اعضاءضعوا ايديكم على اطفالكم وعلى 

( ع يدك على رؤوسهم او اكتافهم مثال ض) االخرين 

اكتشف االشياء الجيده التى سوف . اركهم دايما ب

اينما اشارك هذه الرساله اسال . يعملها هللا لك ولهم 

 الرجال البالغين والنساء 

 كم عدد الناس هنا الذين ابائهم وضعوا ايديهم عليهم" 

عندئذ . وا ايديهم ؟ ناس قليله جدا يرفع" وباركوهم 

ابائهم لم  كم عدد الناس هنا الذين" اغير السؤال 
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؟ تقريبا كل فرد "وباركوهم  يضعوا ايديهم عليهم ابدا

يده عندئذ اسال لو يسمحوا لى لكى اصبح اب  يرفع

روحى لهم فى تلك اللحظه بديل البائهم لذلك ربما فى 

قوة الروح القدس اباركهم بالبركه التى لم ياخذوها 

شعور بالنجاه ، دموع : ابدا استجابتهم كانت مذهله 

لو تشتاق لبركه االب كما !  رائعه . شفاء فرح و

انها . فعلت حينئذ قول التالى بصوت عالى مع نفسك 

 التى وفقتها من كتاب فرانك هاموند البركه  

 (الوالد ) بركه االب 

. انت هديه من هللا لى . انت مميز . احبك يا طفلى  

انا احبك . اشكر هللا للسماح لى ان اكون اب لك 

التى قلتها سالك ان تسامحنى لالشياء ا. وفخور بك 

واالشياء التى لم افعلها للكلمات .  نكوعملتها التى اذ

 التى لم اقولها ابدا وانت اردت سماعها 

اكسر واقطع كل لعنه تبعتك كنتيجه الخطائى لخطايا 

 . والدتك ولخطايا اسالفك 
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الذى . يسوع صار لعنه على الصليب اسبح هللا ان 

نستطيع ان نخرج منه تحت اى لعنه وندخل فى 

 -اباركك بالشفاء من جميع جروح القلب . البركه 

. جروح الرفض االهمال والمضايقه التى عانيت منها 

باسم يسوع اكسر قوة كل الكلمات القاسيه والغير 

. اباركك بالسالم الفائض . عادله التى قيلت عليك 

 الذى يعطيه فقط ملك السالم السالم 

الثمار الوفيره . الجيده  هالثمر. ابارك حياتك باالثمار 

س اانت الر. اباركك بالنجاح . الثمره التى تبقى  

 انت فوق وليس تحت . وليس الزيل 

اباركك بالحكمه . ابارك المواهب التى اعطاها هللا لك 

لكى تعمل قرارات جيده وتطور جهدك الكامل 

وفاء الوافر الذى يمكنك من ان اباركك بال. بالمسيح 

اباركك بعمق الفهم الروحى . تكون بركه لالخرين  

م الن ثوالمشى بالقرب مع الرب انت لن تعثر او تتعل

كلمه الرب سوف تكون مصباح لقدميك ونور 
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النساء كما فعل / جال ى الرلطريقك اباركك لتر

م وتحتفل يسوع ومازال يفعل اباركك لترى وترس

هللا اباركك لتطلق . بالذهب فى الناس وليس القذاره 

د او تعمل نموذج جيد فى مكان عملك وليس فقط لتشه

. ولكن ايضا لتمجيد هللا بامتياز وابتكار عملك 

ان يكون عندك عالقه . صدقاء الجيدين اباركك باال

اباركك بالحب الفائض . حسنه مع هللا والناس 

 ف تقدم نعمه هللا الخرين والغزير الذى منه سو

سوف تعطى نعمه هللا المريحه الخرين انت مبارك يا 

انت مبارك بكل البركات الروحيه بالمسيح . طفلى 

 . امين . يسوع 

 شهادات بقيمه بركه االب 

منذ ان ولدت لم اسمع . انا تغيرت ببركه االب  -

لم يكن لدى اب بشرى . الرساله  بالتبشير بتلك

ليتكلم فى حياتى للمكان الذى انا فيه االن ( بالطبيعه )

هللا استعملك يا ريتشارد لتحضرنى لنقطه حيث . 
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احتجت ان اصلى ويكون لدى اب روحى ليعلن بركه 

-عندماا اطلقت بركه من االب . االب على حياتى 

شعر قلبى بالراحه واالن انا سعيد  -االبن  -الى

 Wycliffeومازا ومبارك كتبه االب واى كليف ال

Alumaza  

 فى كينيا 

كانت رحله صعبه وطويله وانا ابحر فى طريقى  -

معركه حوربت على جبهات متعدده . خالل االكتئاب 

ضييا انتهى كونه شفاء ما. العقل والروح والجسد . 

مفتاح وال شيئ كان خطوه عظيمه لالمام اكثر من 

علها ليس فقط لالشياء المؤلمه التى ف. مسامحه ابى 

 ولكنه اكثر لالشياء التى لم يفعلها 

لم يقل لى ابدا انه حبنى كان عنده انسداد انه  -

لم يستطيع ايجاد كلمات محبه عطوفه ، او . ى عاطف

مهتمه لكى يقولها بالرغم من الرغبه الشديده فى 

  2روحى لسماعهم 
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بينما من خالل التسامح ورحله الشفاء الداخلى شفيت 

ما زال لدى بعض االعراض . من االكتئاب 

اكبرها التهاب االمعاء ( فى جسمى)المرضيه الماديه 

وقد اعطانى الطبيب روشته باالدويه ونظام غذائى 

تأثير ولكن قليل وقيل لى أن أحاول أن اتعايشى لهم 

  . على الشفاءمع اعراض هذا المرض لعدم حصولى 

قال لى قصص عن  -ريتشارد  -واحد من اصدقائى 

بركه االب وما االستجابات لدى الناس شيىء ما فى 

اصبحت مدرك . روحى مسك متشبسا بالفكره 

 بالحقيقه انه بينما انا قد سامحت والدى على الفجوه

انا فى الحقيقه لم امال الفجوه او ارضى التى تركها 

 . اشتياق روحى 

فى صباح احد االيام فى مقهى على الفطار  وحدث

ريتشارد لبس الجزمه التى لم يمألها والدى وباركنى 

ذلك الروح القدس حلت على وظلت معى . كأبن 

كانت تجربه جميله وذلك الجزء من . اليوم كله 
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تيجه كن. لتى كانت تبكى اصبحت فى سالم اروحى 

غير متوقعه كانت توقف اعراض التهاب القولون 

عندما . رميت االدويه ونظام الطبيب الغذائى . كليا 

روحى على ما كانت تشتاق له شفى جسدى حصلت 

 ايضا 

 (   Ryanكتب ريان ) 

استطعت  -أنا تكلمت وقرات بركه االب على نفس 

أنا بكيت وبكيت وشعرت ان . بالكاد أن اخرج منه 

والدى كان فقط يلعننى ويتكلم . ان يشفينى الرب ك

بركة االب (   mandyكتبته ماندى )عنى بسلبيه 

 كان له تأثير كبير اينما تكلمت به 

 تقدر تقرأ عدد من الشهادات فى 

www.michandbluntonministrier.org/tet

emonier   
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 وشاهد فيديو بخصوص بركة االب على 

www.richardbwntanministries.org/reou

ce   

على الرغم من اننى اعطيت امثله لتساعدكم ان تبدأ 

عدكم ان وفانه من الجيد ان نسأل الروح القدس لتسا

هللا معلنين ومطلقين نوايا هللا المحدده  تكونوا مثل فم

 " كلمة فى حصه"او 

الموقف يسمح لو ( الكلمه السلميه فى الوقت السليم )

ربما تبدأ .     لسنه او اعبدشط روحك بالصاله بأن

باستعمال النماذج المختلفه السابقه ولكن ثق بان 

انصت لدقات قلبه ربما . الروح القدس سوف يوجهك 

 تبدا بتردد ولكنك حاال سوف تمسك قلب الرب 

 مباركه مكان عملك 

وطبق المثل الذى اعطيته من  -1ارجع الى جزء 

كن مفتوح لما يريه هللا . تجربتى الشخصيه لظروفك 
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البركه ليست نوع . هو ربما يعدل بعد نظرك . لك 

مثال هللا لن يجعل الناس . من التعاويز السحريه 

تشترى ما ليس يحتاجونه او يريدونه وال يبارك هللا 

توافقوا على شروطه لكن لو . الكسل وعدم االمانه 

ذلك ان هللا سوف  -حينئذ يجب أن تباركوا عملكم 

من حيث هو موجود االن الى يساعدكم ان تاخذوه 

استمعوا الى مشورته او . حيث هو يريده ان يكون 

كن متفتح ولكن . مشوره الناس الذين يرسلهم لكم 

.          ايضا توقع احسانه النه يحبك ويريدك ان تنجح 

   Ben Foxالشهاده التاليه من بن فوكس استلمت 

عملى المحدد فى صناعة العقارات عانى تغيرات  -

فى االعوام القليله السابقه وكان هناك انخفاض كبير 

ذهبت الى ناس عديدين ليصلوا لعملى . فى عملى 

الن عبىء عملى كان ينهار للنقطه حيث كنت قلق 

 1215ومتوتر فى حوالى نفس الوقت فى بدايه سنه 

من  يعظ حلقات  Bruntonسمعت االستاذ برانتون 
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العائله . الرسائل بخصوص مباركه الشخص لعمله 

حتى ذلك الوقت تركيز صلواتى . ومجاالت اخرى 

فكره . كانت ان اسال هللا ليساعدنى فى تلك المجاالت 

اننا نتكلم البركه بأنفسنا لم يتم تعليمها لى ولكن انا 

مكتوبه فى كل مكان فى  اقدر االن ان ارى انها

ينادينا واعطانا السلطه الكتاب المقدس واعلم ان هللا 

لذلك انا بدات ان ابارك . ان نفعل ذلك باسم يسوع 

عملى التكلم كلمه هللا عليه والشكر هللا على عملى 

الجديد اساله ان يرسل الذبائن الذين استطيع 

على مدار االشهر االثنى عشر القادمه . مساعدتهم 

كميه عملى زادت بشكل واضح ومنذ ذلك الوقت فى 

بعض االوقات أضغط احيانا لكى انجز كم العمل 

تعلمت انه هناك طريقه لكى . فى طريق الذى يأتى 

نشمل هللا فى جميع ايام اجازاتنا ومباركه عملنا هو 

ولذلك اعطى هللا كل . جزء مما يدعونا هللا لكى نفعله 

وح القدس فى يوم عملى ايضا بدأت ادعو الر. الثقه 

سائال الحكمه واالفكار المبتكره وخصوصا اننى 
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الحظت انه عندما اسال الروح القدس لتساعدنى 

بالكفائه فى عملى اننى عاده انهى عملى جيدا قبل 

لى ان تعليم البركه من الظاهر . الوقت المتوقع 

نعملها قد نسى بواسطة كنائس كثيره كما نسية وكيف 

. مسيحيين كثيرين اتحدث لهم واجدهم ال يعرفوه 

مباركه عملى اصبح االن عاده يوميه مثل مباركه 

ايضا اتتطلع بتوقعات ان أرى الثمره فى . االخرين 

الناس واالشياء التى اباركها عنما تكون متطابقه مع 

 . كلمه هللا وبأسم يسوع 

 جماعه   مباركه

مباركه .  افكر هنا فى كنيسة او موسسه مشابهه 

 .جماعه التى تعمل فيها 

نبارككم باسم يسوع لتعرفوا ( جماعه) 22222الناس 

هللا لتعرفوا اغراضه لحياتكم ولتعرفوا بركاته على 

. جميع مواقف حياتكم وكل واحد منكم عائالتكم 

ل نبارك ك( جماعه) 2222كل اهل المنزل فى نبارك 
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نبارك عمل ايديكم . زواج ونبارك صحتكم وثروتكم 

 . نبارك كل مشروع مفيد انتم فيه . 

 . ليته ينجح 

نباركهم ليتعلموا . نبارك التالميذ فى مدارسكم 

ليتهم ينمو فى الحكمه وفى . وليفهموا ما يتعلمونه 

نبارك . الجسم وفى االحسان مع هللا والناس 

مكان امن ونافع  المدرسين ونصلى لتكون المدرسه

 .  وبيسوع يمكن تدريسه بشكل مريححيث االيمان باهلل

. نتحدث الى قلوب كل الناس الذين فى تلك الجماعه 

نباركهم ليكونوا متفتحين لعشق الروح القدس 

وليصبحوا مستجبين اكثر واكثر لصوت هللا نباركهم 

........ بأذدياد مملكه السموات التى نختبرها هنا فى 

 ( ه كنيس) 

من الواضح ان هذا النموزج من البركه يجب ان 

لو هى جماعه . يعدل لنموزج معين من الجماعه 

لو . مزارعين ممكن ان تبارك االرض والحيوانات 
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هى جماعه حيث البطاله شائعه حينئذ بارك االعمال 

ال . المحليه لتخلق الوظائف اهداف بالبركه االحتياج 

الناس سوف . كه ام ال تقلق اذا كانوا يستحقوا البر

 . تشعر فى قلوبها من اين اتت البركه 

 مباركه االرض 

فى سفر التكوين نرى هللا يبارك الجنس البشرى 

معطيا لهم السيطره على االرض وكل االشياء الحيه 

هذا كان . ثتمرين ويتكاثروا ويامرهم ان يكونوا م

 .منظر لمجد الجنس البشرى االصلى 

حديثا قابلت مبشر اخذ اطفال  عندما كنت فى كينيا

قال لى جماعه مسلمه . الشوارع وعلمهم الزراعه 

التى تدعى ان ارضهم كانت ملعونه النه ال شيئ ينمو 

صديقى المبشر وجماعته المسيحيه باركوا . عليها 

هذا كان دليل واضح . االرض واصبحت خصبه 

بينما فى . درامى لقوة هللا التى اطلقت بواسطه البركه 

ينيا مشيت حول جميع دور االيتام التى دعمتها ك
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كنيستنا مباركا بساتينهم وحدائقهم ودجاجهم وابقارهم 

( شجار الفاكهه خاصتى بنتائج عظيمهلقد باركت ا. ) 

يحكى قصه كنيسه   Geoff Wiklundجوف ويكلوند 

فى الفليبين التى باركت قطعه ارض لكنيسه فى 

جفاف قاسى ارضهم كانت االرض الوحيده منتصف 

الجيران المزارعين اتوا . التى وصلها المطر 

ليجمعوا المياه الرزهم من الخنادق التى تحيط بمحيط 

هذه معجزه فائقه التى اطلقت فيها . ارض الكنيسه 

 احسانات هللا من خالل البركه 

 مباركه الرب 

 يجب حقا ان. على الرغم اننى تركت هذه لالخر 

تاتى فى االول سبب اننى وضعتها فى االخر النها ال 

التكلم بنوايا يا هللا او باحساناته على " تناسب نموزج 

ولكن انها الفكره التى تصنع " شخص او شيئ ما 

 . السعيد 
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فى مزامير طريقه وحيده لفعل ذلك تم توضيحها 

ى الرب وال تنسى باركى يا نفس 121داوود المزمور 

 ........جميع حسانته 

ما هى حسنات هللا تجاه اروحنا ؟ هو يسامح يشفى 

 ..... يعتق يتوج يرضى يجدد 

تذكر واشكر هللا كل يوم لما انا اجعلها ممارسه أل

. اتذكر وامتن لكل ما هو لدى . يفعله فى ومن خاللى 

كيف تشعر عندما . هذا يباركه ويباركن ايضا 

يشكرك طفل او يظهر امتنانه لك لشيئ عملته او قلته 

 . ؟ انه يدفئ قلبك ويجعلك تريد ان تفعل اكثر لهم 
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 كلمه اخيره للقارئ 

فى   .من اصعب ان اشرح كيف البركه حولت حياتى

خبريتى المختصره لحد ما وال واحد رفض بركه 

انا حتى وجدت . عندما عرضت ان اقدمها الحد ما 

عرضا ان اصلى بركه . فرصه البارك شخص مسلم 

انه طريقه ......... على حياه شخص فتح الباب 

ال تهدد لتحضر مملكه هللا فى مواقف فى  -بسيطه 

ضافت لى كونى قادر ان اصلى بركه ا. حياه شخص 

جزء من انها مثل . اداه خاصه لعلبه ادواتى الروحيه 

 -حياتى كان معقود سابقا وحاليا تم وصنعه فى مكانه 

   sandi)ساندى ) 
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 كلمه اخيره من المؤلف 

 اؤمن ان هذا من هللا 

ايها المسيحى لو كنت تعرف فقط السلطه التى لديك 

 فى المسيح يسوع كنت لتغير العالم 
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 تطبيقات 

ولن حينئذ  -سامح لو ضرورى  -فكر فى اذاك  -

 اذهب ابعد وباركهم 

تأمل االشياء التى تقولها بشكل منتظم حيث تلعن  -

 ماذا سوف تفعل حاليا . االخرين او نفسك 

 اكتب بركه لنفسك لزوجتك والوالدك  -

اسال . قابل شخص اخر و كن متفتح للتنبؤ عليهم  -

بدا ا. لذلك الشخص  هللا للرؤيا لشيئ محدد ومشجع

بالكالم بالمصطلحات العامه مثال انا اباركك باسم 

ليت خطط هللا واغراضه لحياتك تصل لالثمار يسوع 

 ....... 

تذكر ان لديك عقل المسيح عندئذ  . وانتظر كن صبور

 . بدل واجعل الشخص االخر بشكل بنؤى يباركك 

فى كنيستك انشيئ بركه مشتركه لكى تمتد وتشفى  -

 طقتك او تبارك المهمه التى لديك بالفعل من
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 كيف تصبح مسيحيا 

ن بواسطه يحييمسهذا الكتاب الصغير كتب لل

فقط الناس الذين يعيشون حياه  ىنالمسيحيين انا ال اع

ولدوا ويتبعون يسوع " جيده انا اعنى الناس الذين 

 المسيح

الروح والنفس : الناس مصنوعين من ثالث اجزاء 

 والجسد 

الروح مصمم ليعرف ويتصل باهلل القدوس الذى هو  -

وينتج . روح مع ذلك الخطيئه البشريه تفصلنا عن هللا 

 تبعاعن ذلك موت اروحنا وخساره التواصل مع هللا و

ادارتهم بواسطه انفسهم  لذلك الناس يتجهوا لتتم

النفس تشمل العقل واالراده . واجسادهم فقط 

: ط فى العالم نتيجه ذلك واضحه فق. والمشاعر 

الجوع حروب ونقص ، الطمع ، الغرور، االنانيه 

لكنه هللا له خطه لعتق الجنس . السالم والمعنى 

هللا االب بعث ابنه يسوع الذى هو ايضاا . البشرى 



 
81 

 

من " هللا لياتى لالرض كبشر ليرينا ماذا يكون هللا 

ولياخذ على نفسه عواقب " رانى فقد راى االب 

لرهيب على الصليب كان مخطط له موته ا. خطايانا 

. من البدايه وتم التنبئو به بالتفصيل فى العهد القديم 

هو دفع ثمن خطيه الجنس البشرى والعداله االلهيه تم 

يسوع . لكن هللا رفع يسوع من االموات . ارضائها 

وعد ان اولئك الذين يؤمنون به سوف يقوموا ايضا 

يعطينا هو من بين االموات ويقضوا االبديه معه 

الروح االن كضمانه وبذلك نستطيع ان نعرفه 

لذلك هناك لدينا .االرضيه ونتحدث معه لبقيه حياتنا 

لو تعرف وتعترف . خالصه انجيل يسوع المسيح 

لو تؤمن ان يسوع اخذ عقوبتك على نفسه . بخطيئتك 

على الصليب وانه قام من بين االموات حينئذ صالحه 

سل روحه المقدسه لتجدد هللا سوف ير. سوف يعزيك 

وسوف  -روحك البشريه هذا ما يعنى ان تولد ثانيه 

صل مع هللا مباشره ولهذا هو ايبدا ان تعرف وتتو

جسدك المادى عندما يموت ! خلقك فى المكان االول 
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هللا سوف يرسل روحه . سوف يقيمك المسيح يعزيك 

 -المقدسه لتجدد روحك البشريه هذا ما يعنى ان تولد 

صل مع هللا مباشر ولهذا ايبدا ان تعرف وتتو وسوف

عندما يموت جسدك ! هو خلقك فى المكان االول 

المادى سوف يقيمك المسيح ويعطك جسد ممجد غير 

 ! قابل للفناء ياا للروعه 

الذى ) بينما تستمر على هذه االرض الروح القدس 

لينظفك ويجعلك ) سوف يعمل فيك ( هو ايضا هللا 

تكون بركه )  ومن خالل( الشخصيه مثل يسوع فى 

اولئك الذين اختاروا ان ال يستقبلوا ما دفع ( لالخرين 

يسوع ثمنه سوف يذهبون للدينونه مع كل عواقبها 

لو . هنا صلوه ممكن تصليها . انت ال تريد ذلك 

العزيز فى  يا هللا" صليتها باخالص سوف تولد ثانيه 

لك اننى  واعلن. اتى اليك باسم يسوع . السموات 

انا حقا اسف ( اعترف بجميع خطاياك ) خاطئ 

لخطاياي وللحياه التى عشتها بدونك واحتاج الى 
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اؤمن ان ابنك الوحيد يسوع المسيح سفك . غفرانك 

دمه على الصليب ومات من اجل خطاياي واالن انا 

 . ارغب ان ابتعد عن خطاياي 

:  3رساله الى روما ) انت قولت فى الكتاب المقدس 

وامننا فى انه لو اعلنت ان يسوع هو الرب (  12

 قلوبنا ان هللا رفع يسوع من بين االموات سوف ننقذ 

اؤمن ان هللا رفع . االن انا اعترف بيسوع كسيد 

فى تلك اللحظه اقبل بيسوع . يسوع من بين االموات 

لى وطبقا لكلمته االن انا تم   يالمسيح كمنقذ شخص

نى كثيرا النك بنك احبتشكرا لك يارب ال. انقاذى 

انت رائع يايسوع وانا . كنت راغبا فى الموت عنى 

روحك االن انا اسالك ان تساعدنى بواسطه . احبك 

لكي اكون الشخص الذي نويت لي ان اكونه من قبل 

قدني للرفقاء المؤمنيين ولكنيسه من . تاسيس العالم 

 .اختيارك التي يمكن ان تنمو فيك باسم يسوع امين 
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اون ان احصل . شكرا لقراءة هذا الكتاب الصغير 

علي شهادات عن كيف البركة غيرت حياتك وحياة 

 .اولئك الذين باركتهم 

 برجاء االتصال من خالل

richard.brunton 134@ gmail.com 

www.richardbruntontonministries.org  

 زور

 Richard ريتشاااارد برنتاااون  :بخووووص الؤلوووف 

Brunton  شااارك فااي تاساايس كولمااار برنتااون ساانه

بحاااث تساااويقي وبناهاااا داخااال احسااان شاااركه  1381

ومنااذ ذلااك  1214معروفااه فااي نيوزيالنااد تقاعااد ساانه 

الوقااات كرساااي وقتاااه للكتاباااة وللاااتكلم وللخدماااة فاااي 

مااان ذلاااك هاااو ايضاااا مؤلاااف كتااااب نيوزيالناااد وابعاااد 

للعمل دعوه لتخطو فاي عاالم مثيار ( مكرس )ممسوح 
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و في حيث االمور التي تفوق الطبيعاه لهاا تااثير قاوي 

 في مكان العمل 

 

 

البركه هي التكلم بنوايا هللا او باحسان علي شخص ما 

 . او بعض الموافق 

قوه هللا ( ل نفع)ا نفعل ذلك بايمان نحن ننشط عندم

او موقف من حيث هم ( تشملنا ) لتغير ذلك الشخص 

  ان يكونو فيه االن الي المكان الذي يريدهم هللا

 كل مسيحي لديه السلطه والقوه ليبارك االخرين باسم

قوه البركه . السيد الرب ويري حياه ومواقف تتبدل 

انه حضور وعمل الروح . تتخطي حدود الطبيعه 

القدس منتجه فرح سالم رخاء واثمار وتمدنا بالصحه 

 والنجاح والحماية 
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ركه في ذلك الكتاب الصغير سوف تكتشف كيف الب

تعمل وكيف تبارك اولئك الذين يلعنوك ويستفذونك 

كيف تبارك زوجتك واوالدك ومنزلك ونفسك كيف 

تبارك مكان عملك وارضك وجماعتك وحتي هللا 

 نفسه 

 تستطيع ان تغير عالمك


