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من كتاب التأمالت اليومي المفّضل لديك، كتاب             6102نسخة العام    

رابسودي الحقائق، يأتيك مغّلفًا بالعديد من المزايا الجميلة والملهمة                

المصممة لتعزز نمّوك وتطورك الروحي. باإلضافة إلى المقاالت                  

الغنّية بالمعلومات المفيدة التي ستساعدك في سيرك اليومّي في وعي             

كلمة اهلل وحضوره اإللهي المقّدس، هذه النسخة تمتلك مزايا                                

ستساعدك أيضًا أن تبني إيمانك في كلمة اهلل. ستنتعش كّل يوم حين                   

 تدرسها، تتأّمل بها، تعترف وتضع كلمة اهلل في العمل كّل يوم.

  مقدمة:

 

بقراءة وتأمل كّل مقالة بعناية. قائاًل الصلوات واالعترافات بصوٍت عاٍل لنفسك يوميًا 

 ستضمن نتائج كلمة اهلل التي تتحدث بها وستتحقق في حياتك.

 

لكي نساعدك أن تقرأ الكتاب المقدس بأكمله، قد طّورنا خطة لقراءات يومية للكتاب 

  المقدس لعام واحد ولعامين. يمكنك اآلن أن تختار أيهما األنسب إليك.

  

خطة قراءة الكتاب المقدس قد تّم تقسيمها الى قسمين كّل يوم. العهد الجديد صباحًا 

ومن العهد القديم مساًء. اآلن يمكنك االستمتاع بقراءة الكتاب المقدس كاماًل بسهولة 

  كي تنمو في معرفتك لكلمة اهلل.

 

قد خصصنا أيضًا مكانًا لك كي تكتب هدفك لكّل شهر. قس نجاحك حين تحقق    

هذا الكتاب التعّبدي يعطيك أيضًا الفرصة كي تصلي ألجل  أهدافك الواحد تلو اآلخر.

 أحبائك، أصدقائك وبلدك على أسس يومّية.

 

نحن ندعوك  أن تستمتع يحضور اهلل الممّجد طوال العام، حين تأخذ جرعة يومّية من 

 كلمته! نحن نحّبكم جميعًا! ليبارككم اهلل!

 

 القس كريس 

 

  كيف تستعمل هذا الكتاب التعّبدي بالتمام

 

 

 



   االسم

 عنوان المنزل                                   
 رقم الهاتف 

 رقم الهاتف الجوال                                        

 عنوان البريد اإللكتروني 

 عنوان العمل 

 أهداف هذا الشهر 

  معلومات شخصية



 ...تعبدي
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ARABIC 

أن تسجد لإلله بالروح والحق يعني أن تعبده بروحك،                    

وفي توافق مع كلمته. ولكن، قبل أن يستطيع أي شخص أن يعبد أو              

يخدم اإلله بروحه، يجب أن تكون هذه الروح وحدة مع اآلب. قال                   

يسوع، "... اآلَب َطاِلٌب ِمْثَل هُؤاَلِء السَّاِجِديَن َلُه." لماذا يطلب اآلب  

 هذا؟ 

العبادة الحقيقية في وحدانية مع اآلب. تتخطى الترنيم أو              

الكلمات التي ُتقال في الصالة؛ إنها تخص الشركة التي تحدث في                   

مجال الروح حيث تتواصل روحك معه. ولهذا، أحيانًا، في العبادة،               

 تختبر هذا االنتقال المجيد بالروح؛ اختبار ُمبارك يتخطى الكلمات. 

يتوقع منك اإلله أن تحيا، وتخدمه، بروحك. إذ ال يمكنك                 

أن تعبد اإلله بعقلك أو أفكارك. وال يمكنك أن تعبد اإلله بحواسك.                     

، "َفِإنَّ اإلله الَِّذي َأْعُبُدُه ِبُروِحي، ِفي          1:0أعلن بولس، في رومية       

ِإْنِجيِل اْبِنِه، َشاِهٌد ِلي..." فأنت تعبد اإلله بروحك. وروحك هي حيث            

ُيقيم اإلله؛ نوره في روحك. لذلك، اعبده بروحك بأن تحيا بالكلمة                  

 وفيها.  

َولِكْن َتْأِتي َساَعٌة، َوِهَي اآلَن، ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحِقيِقيُّوَن َيْسُجُدوَن 

ِلآلِب ِبالرُّوِح َواْلَحقِّ، أَلنَّ اآلَب َطاِلٌب ِمْثَل هُؤاَلِء السَّاِجِديَن َلُه 

 (.2::6)يوحنا 

 األحد 

1 
 في وحدة مع اآلب

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على امتياز           

حضورك في حياتي، وعلى                        

الوحدانية التي ال تنفصل بروحك.         

وبذلك، أتمتع وأختبر الشركة                  

المجيدة واالنتقال من مجد إلى                 

مجد. فأنا في ملء القوة،                             

والشجاعة، والحياة اإللهية، باسم       

 يسوع. آمين. 

 مزامير  144-143

 صموئيل الثاني  11-9

  03706كورنثوس  0; 373فيلبي ; 0:72كورنثوس  0
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:2كورنثوس   1 11-1   

 إنجيل لوقا  35-13:24



ARABIC 

 إنها حياة مجيدة

َكَما َأنَّ ُقْدَرَتُه اإللهيََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالتَّْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا   

 (.0::بطرس  6ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة )

إن المسيحية ليست حياة بال تحديات أو اعتراضات؛                       

وبالرغم من ذلك، هي حياة مجيدة حقًا، ألنه مهما كانت التجارب،                 

 6واالضطهادات، والضيقات، أنت دائمًا ُمنفصاًل. يقول في                               

، "َولِكْن ُشْكًرا لإلله الَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب ُنْصَرِتِه        02:6كورنثوس 

ِفي اْلَمِسيِح ُكلَّ ِحيٍن، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن." يقول             

 (.3:::الكتاب أننا أعظم من ُمنتصرين في الذي أحبنا )رومية 

لذلك، احسبه كل فرح عندما تمر بتجارب متنوعة )يعقوب          

(. لقد قال الرب أنك إن ِصرَت في النار، فلن تلدغك، وال أي                       6:0

(. فأنت لسَت إنسانًا        :6:2مياه غامرة تقدر أن ُتغرقك )إشعياء                

عاديًا. أنت غالب في كل يوم، وفي كل واقعة، وهذا يجعلك "آية"                  

للعالم. قال داود، "ِصْرُت َكآَيٍة ِلَكِثيِريَن. َأمَّا َأْنَت َفَمْلَجِإي                                      

 (. 0:::اْلَقِويُّ." )مزمور 

يعتقد بعض المسيحيين أن تحيا بغلبة كل يوم هو نوع من             

المدينة الفاضلة أو ظاهرة خيالية بعيدة المنال،                   –"اليوتوبيا"   

فيقولون، "حسنًا، لنحيا في العالم الواقعي!" ويعتقدون أن                             

مشاكلهم أكثر واقعية عن "الحياة الحالمة" الوهمية التي في                         

الكتاب؛ ولكنهم ُمخطئين. المسيحية هي دعوة للحياة الُمنتصرة؛                  

والسلوك الدائم في الغلبة، والسيادة، والِبر، والنجاح، والتقدم،                     

والسالم، والفرح، والصحة، واالزدهار. إنها الميراث، لكل ابن                     

 لإلله.     

لك ُسلطان في المسيح يسوع لتملك وتحكم على إبليس                  

وعلى ظروف الحياة. قال يسوع، "َها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا ِلَتُدوُسوا               

اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلَعُدوِّ، َواَل َيُضرُُّكْم َشْيٌء." )لوقا                             

 اإلثنين 

2 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  :: – 7:: 3رومية ; 72::0إشعياء 

 ُأِقر وأعترف

بأن حياتي هي لمجد اإلله؛ فجمالهه،  

وحكمته، ونعمته، وبره، تظهر فهيَّ    

ومن خاللي! فأنا آية لعهالهمهي. وأنها         

أكثر من ُمنتصر، وغهالهب، ونهاجهح         

إلى األبد! ألن الذي فهيَّ أعهظهم مهن            

الذي فهي الهعهالهم. وأنها أحهيها حهيهاة                   

 جميلة في المسيح. مجدًا لإلله! 
 مزامير  146-145

 صموئيل الثاني  14-12

كورنثوس 1 16-12:2   
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 إنجيل لوقا  53-36:24

(. فهو يريدك أن تعرف أنك ال ُتقَهر. ال شيء، وال أحد،                          01:01

 يستطيع أن يؤذيك أو ُيحطمك، ألن المسيح يحيا فيك!  



ARABIC 

 الثالثاء 

3 
 انظر إلى الداخل، للمجد الكامل

كيف أن مجد الرب استقر على         02:62ُيخبرنا في خروج    

جبل سيناء، وغطته سحابة المجد لستة أيام. وُيظهر لنا هذا شيئًا:              

مجد حضور اإلله، ظهر بشكل مرئي كسحابة على جبل سيناء.                     

وهذا اإلظهار المادي لمجد اإلله كان أسهل لجماعة اليهود في                       

البرية أن يتعاملوا معه، ألنهم كانوا رجال وسيدات ُمعتمدين على               

 الحواس. 

ولكن، اليوم، ال يزال هناك البعض في الكنيسة من                        

يريدون أن يتعاملوا مع مجد اإلله من المنظور المادي. فمثاًل،                        

عندما تتكلم عن مجد اإلله الحاضر في اجتماع الكنيسة، يتوقعون               

أن يروا سحابة أو بعض اإلظهارات المادية كما كان في العهد                        

القديم؛ ولكن هدف اإلله يتخطى كون المجد في البناء أو في                             

 األجواء. 

بال شك، سُيدَعم إيمان بعض الناس إذا رأوا أمرًا ماديًا                  

كسحابة تمأل المكان، ولكن هذا ألنهم أطفال في األمور اإللهية.                     

وعليهم بعد أن ينموا إلى المستويات األعلى للفهم وإلظهارات مجد           

اإلله. أوضح الرب يسوع أن مملكة اإلله ال تاتي بُمراقبة، وليست               

أمرًا نبحث عنه في األجواء. قال أن المملكة في داخلك، وهذا يعني              

 (. 60، 61: :0أنها في قلبك )لوقا 

إن مجد اإلله الفائق هو في روحك! المسيح فيك، إنه مجد 

بأنه  "... اْلُقوَِّة الَِّتي        ::61اإلله الكامل. هللويا! يصفه في أفسس        

 َتْعَمُل ِفيَنا."

الَِّذيَن َأَراَد اإلله َأْن ُيَعرَِّفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد هَذا السِّرِّ ِفي اأُلَمِم، الَِّذي ُهَو  

 (.0::6اْلَمِسيُح ِفيُكْم َرَجاُء اْلَمْجِد )كولوسي 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 مزامير  148-147

 صموئيل الثاني  17-15
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كورنثوس 1  9-1:3   

  20:3أفسس ; 18:3كورنثوس  2; 21:17لوقا 

 صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك على 

قوتك التي تعمل فيَّ. وقهد أصهبهحهُت          

بهاء مجدك الكامل، والتعهبهيهر عهنهه        

أُلظهر كل يوم فضهائهلهك وكهمهاالتهك.         

فمجدك يمأل حياتي، وأنا في امتهنهان   

أبدي ألنهنهي قهد أصهبهحهُت انهعهكهاس                

وعههاكههس لههمههجههدك الههفههائههق، بههاسههم          

 يسوع. آمين. 

 إنجيل يوحنا  18-1:1

إن القوة التي تعمل فيك هي الروح القدس؛ هو مجد اإلله،                   

وهو يحيا فيك. الحظ أنه لم يقل "القوة التي ستظهر في األجواء،" ال!               

إن الَمسحة تعمل من داخلك؛ لذلك، انظر إلى الداخل، إلى المجد الذي                  

 في داخلك.  



ARABIC 

 رسالتك في الحياة

َوَقاَل َلُهُم: اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َواْكِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة ُكلَِّها. َمْن آَمَن  

 (.02، 07: 02َواْعَتَمَد َخَلَص، َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدْن )مرقس 

كمسيحيين، نحن في ُمهمة في األرض، ووضوح ُمهمتنا هذه هو أمر              

في غاية األهمية. إذ يحيا الكثيرون بال هدف، وتركيز، واتجاه؛ ولكن عندما ُتقدم                 

قلبك للمسيح، ُيعطيك ُمهمة واضحة؛ هدفًا ُمحددًا للحياة. وفي الشاهد االفتتاحي،                

كان الرب يسوع واضحًا تمامًا في إخبارنا بمهمتنا؛ إذ علينا أن نذهب إلى العالم                    

 أجمع ونكرز باإلنجيل لكل خليقة. لذلك، احسب حياتك لإلنجيل.

بغض النظر عن من أنت، وأين أنت، وماذا تفعل، وأين تفعل ما                              

تفعله، مهمتك األولى وهدفك في الحياة هو أن تخدم كلمة اإلله ألولئك الذين في                     

عالمك. ومهمتك أن تصل وتربح الضال ليسوع. فالمسيحية هي لربح النفوس.                    

لذلك، استمر في التكلم مع اآلخرين عن يسوع، واجعل أسلوب حياتك ُملِهمًا                            

 بالقدر الكافي ألن تجعل الُخطاة الذين من حولك يرغبون في معرفة يسوع.

دع أسمى شيء في حياتك يكون لتغيير رجال وسيدات نحو الِبر.                          

ركِّز، وُكن هادفًا وُمصممًا على تحقيق ُمهمتك، والتي هي ربح النفوس. قال                            

، "... َطَعاِمي َأْن َأْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِني َوُأَتمَِّم                        2:2:يسوع في يوحنا         

، "... َساَلٌم َلُكْم! َكَما َأْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا."         60:61َعَمَلُه." ثم قال في يوحنا 

لقد ُأرسلَت لتصل إلى كل إنسان بإنجيل الحياة؛ دع كل حياتك تكون في سعي                             

لتحقيق هذا الهدف! ُكن شغوفًا بامتداد مملكة اإلله، ونشر رسالة خالص المسيح               

 إلى أقاصي األرض.  

 األربعاء 

4 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  61، 01: 63متى ; ::2كورنثوس  6; 03:7كورنثوس  6

 صالة
أنا شخص في ُمههمهة، اسهتهئهمهنهنهي           

اإلله على مسئولية إلهية ألصل إلهى  

أولئك الهذيهن فهي عهالهمهي بهإنهجهيهل                   

الههنههور. إن غههيههرتههي، وشههغههفههي،                 

والههتههزامههي بههامههتههداد مههمههلههكههة اإللههه         

ُمضههرمههيههن مههن جههديههد فههيَّ الههيههوم.            

فيتزايد نور مهجهد إنهجهيهل الهمهسهيهح              

إشههراقههًا فههي قههلههوب الههنههاس الههيههوم،          

ألنههقههلهههههم مههن الههُظههلههمههة، واأللههم،               

والههبههؤس، وُأحضههرهههم إلههى الههِبههر،          

والههنههور، والههمههجههد، بههاسههم يسههوع.          

 آمين. 

 مزامير  150-149

 صموئيل الثاني  19-18
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كورنثوس 1 22-10:3   

 إنجيل يوحنا  51-19:1



ARABIC 

 الخميس 

5 
 أنت رمز االزدهار 

 "َفِإْن ُكْنُتْم ِلْلَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبَراِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثٌة

 (. ::61)غالطية  

فيما يخص من ُيَسر بالكلمة ويلهج فيها نهارًا                   0::يقول في مزمور       

ولياًل: "َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي َأَواِنِه                 

 )موسمه(، َوَوَرُقَها اَل َيْذُبُل. َوُكلُّ َما َيْصَنُعُه َيْنَجُح )يزدهر(." 

في العالم اليوم، يتحير البعض، وهم ال يعلمون أي طريق يذهبوا فيه.                      

مثاًل، ُيغير الناس في وظائفهم وأعمالهم، بحثًا عن األكثر "ربحًا." ولكنك                                 

كمسيحي، يجب أن ُتقاد بالروح، ألنك نسل إبراهيم. وكل ما تلمسه هو ُمبارك.                        

وكل ما تصنعه ينجح. فال يجب أن تكون قراراتك أو اختياراتك في المقام األول                        

بدافع العامل المادي، ولكن بحكمة وإرشاد الروح القدس. إن نجاحك أو ازدهارك                 

يتعلق بمن أنت، وليس في أي عمل أو وظيفة تعمل. فأنت تحمل بركة. وعندما                        

 تدخل في مكان، تبدأ األمور في العمل!  

ال تقل، "أريد أن أذهب إلى هذا المكان أو ذاك، ألنه مكان جيد،" ال؛ أنت                 

هو المكان الجيد. أنت أرض َمسرة! فأنت رمز بركات اإلله أينما أنت، ألنك أنت                       

حامل حضوره ونعمته. وعندما تظهر، تظهر البركات، مثل يوسف في بيت                               

فوطيفار. يقول الكتاب أن فوطيفار َعِلم أن الرب كان مع يوسف، وكان كل ما                            

يصنعه ينجح. لذلك، أقام يوسف على بيته وواليته، وباركه اإلله بسبب يوسف                      

 (. 7 -0: 1:)تكوين 

إنه ميراثك كنسل إبراهيم، ليس فقط أن تتبارك، بل أيضًا أن تكون بركة.               

أن هذا    –أصدقائك، وزمالئك، وجيرانك، إلخ          –ويجب أن ُيالحظ كل من حولك            

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال   1

 صموئيل الثاني  21-20
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  ::61غالطية ;00 –01: 0تثنية ;

بسببك، قد أتى إليهم اإلحسان؛ وهناك أمرًا استثنائيًا في عملهم، وفي تقدمهم في                  

 المدينة بأكملها.  

 صالة

ربي الغهالهي، أشهكهرك عهلهى حهكهمهتهك الهتهي                     

تقودني، فتجعلني أسلك في إرادتهك الهكهامهلهة        

دائمًا، فأنجح في كهل مها أصهنهعهه. وأشهكهرك               

على تأثير كلمتهك فهي حهيهاتهي، وعهلهى فهههم                  

حقائق مملكتك، الذي أصبح ممهكهنهًا بهروحهك        

 الذي يحيا فيَّ، باسم يسوع. آمين.  

 إنجيل يوحنا  18-1:2
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 التحديات هي ُفرص لك

"ِإْن ُكْنُتْم َتْحَتِمُلوَن التَّْأِديَب ُيَعاِمُلُكُم اإلله َكاْلَبِنيَن... َولِكنَّ ُكلَّ َتْأِديٍب ِفي اْلَحاِضِر اَل 

ُيَرى َأنَُّه ِلْلَفَرِح َبْل ِلْلَحَزِن. َوَأمَّا َأِخيًرا َفُيْعِطي الَِّذيَن َيَتَدرَُّبوَن ِبِه َثَمَر ِبّر ِللسَّاَلِم 

 (.00 – :: 06)عبرانيين 

يقول الكتاب، "أَلنَّ َعْيَنِي َيْهَوْه َتُجواَلِن ِفي ُكلِّ اأَلْرِض ِلَيَتَشدََّد َمَع الَِّذيَن               

(. وهذا يعني أنه ُيالحظ ويتلهف إلى               1:02أخبار      6ُقُلوُبُهْم َكاِمَلٌة َنْحَوُه..." )       

ُفرص إلظهار مجده لصالحك. ولن يتركك أبدًا وحيدًا. ولن ُيخذلك أبدًا. ُيعرفنا                          

(. وهو يعرف عندما تمر بألم، ويعمل        07:2الكتاب أنه يرثي لضعفاتنا )عبرانيين       

 على إخراجك من كل محنة.  

إن كل احتياج لإلنسان هو فرصة لإلله لكي ُيبارك. وهو يريد أن ُيسِدد                    

احتياج كل إنسان. وفي الواقع، هو بالفعل فعل هذا في المسيح يسوع، ولكن على                

البعض بعد أن يفهموا ويقبلوا ما قد فعله. عندما تواجه مشكلة، أو أوضاع صعبة                

يبدو أنها ال ُتقهر، إنها فرصة لك لتختبر معجزة. لن ُيحول أبدًا اإلله ظهره عنك؛                   

 ورغبته لك هي أن تخرج باختبار من هذا التحدي. 

وبهذا الفهم، عندما تواجه االختبارات، والتجارب، واالضطهادات،                        

وعندما تعصف عليك عواصف وضغوط الحياة، اعرف فقط أن اختبارك على                         

األبواب. ُيغمر الكثيرون بالتحديات التي يواجهونها، غير ُمدركين أن كل تحدي                   

هو اختبار تحت الُصنع. تقول الكلمة، "ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح َيا ِإْخَوِتي ِحيَنَما َتَقُعوَن                   

 (.6:0ِفي َتَجاِرَب ُمَتَنوَِّعٍة." )يعقوب 

، "َأْنُتْم ِمَن اإلله َأيَُّها اأَلْواَلُد، َوَقْد َغَلْبُتُموُهْم أَلنَّ         2:2يوحنا    0ويقول في 

الَِّذي ِفيُكْم َأْعَظُم ِمَن الَِّذي ِفي اْلَعاَلِم." األعظم يحيا فيك؛ لذلك، فالتحديات التي                        

تواجهها هي ُخبزك. سواء كانت تحدي في الصحة، أو تحدي مادي، أو تحديات                    

 الجمعة 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  1 –3: 2كورنثوس  6; 2 – 6: 0يعقوب 

في عملك؛ ارفض أن تخور؛ بل، تقوى في اإليمان، ُمعطيًا مجدًا لإلله. وانظر إلى                    

 الوضع بأنه ُفرصتك إلظهار قوة اإلله!

 صالة
أبويا الُمِحب والحنون، حقًا أن                 

أمانتك وُحبك بال حدود. وأشكرك            

على قوتك في إنساني الداخلي.                

فالتحديات هي ُخبزي، ألنني في               

ملء قوة وإمكانية الروح، الذي               

يقودني دائمًا في موكب الغلبة.                 

وأشكرك ألنك جعلتني ُمنتصرًا إلى         

 األبد، باسم يسوع. آمين. 

 األمثال  2

 صموئيل الثاني  22
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 إنجيل يوحنا  21-1:3
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 َفِكر بطريقة خمتلفة

ِلَتُكْن ِسيَرُتُكْم َخاِلَيًة ِمْن ُحب اْلَماِل. ُكوُنوا ُمْكَتِفيَن ِبَما ِعْنَدُكْم، أَلنَُّه َقاَل: اَل ُأْهِمُلَك 

الرَّبُّ ُمِعيٌن ِلي َفاَل َأَخاُف. َماَذا َيْصَنُع ِبي »َواَل َأْتُرُكَك َحتَّى ِإنََّنا َنُقوُل َواِثِقيَن: 

 (.2، 7: :0ِإْنَساٌن؟ )عبرانيين 

ربما قد ترك الوضع اإلقتصادي في العالم اليوم الكثيرين في يأس                             

وُرعب، ولكنك كمسيحي، يجب أن ُتفِكر بطريقة مختلفة، ألنك لسَت من هذا                            

العالم. أنت من مستوى آخر، مجال أسمى، حيث تحيا أعلى وفوق عناصر                                

بأنك ميت مع المسيح عن أركان           61:6ومبادئ هذا العالم. ُيعرفنا في كولوسي          

 )مبادئ( العالم. فأنظمة العالم اإلقتصادية ال يمكن أن تعمل ضدك. 

افهم أن كل شيء في هذا العالم هو أداة لكي تستخدمها. فال يجب أن                         

يتحكم فيك شيء؛ وال يجب أن يسودك اإلقتصاد، أو ُيملي عليك ظروف تواجدك.                 

يوحنا   0أنت أعظم من التضخم ومن اإلقتصاد. أنت أكبر من هذا العالم! يقول في                

، "أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن اإلله َيْغِلُب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة الَِّتي َتْغِلُب اْلَعاَلَم:                      2:7

ِإيَماُنَنا." العالم هو لك وكل ما فيه؛ لذلك، َفِكر واعمل بطريقة مختلفة. ِعش من                     

 أعلى قمة الجبل.

، "ِإَذا ُوِضُعوا )عندما ينبطح الناس( َتُقوُل: َرْفٌع          61:66يقول في أيوب    

، "ُمَباَرٌك الرَُّجُل الَِّذي َيتَِّكُل      3،  ::  :0)هناك ِرفعة(..." ويقول الروح، في إرميا         

َعَلى َيْهَوْه، َوَكاَن َيْهَوْه ُمتََّكَلُه )رجاؤه(، َفِإنَُّه َيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة َعَلى ِمَياٍه،                   

َوَعَلى َنْهٍر َتُمدُّ ُأُصوَلَها )جذورها(، َواَل َتَرى ِإَذا َجاَء اْلَحرُّ، َوَيُكوُن َوَرُقَها َأْخَضَر،               

َوِفي َسَنِة اْلَقْحِط )الجفاف( اَل َتَخاُف )ال تهتم(، َواَل َتُكفُّ َعِن اإِلْثَماِر." هذه هي                      

حقيقتك، ألنك أنت نسل إبراهيم. إن نجاحك، وتقدمك، وازدهارك مضمون، حتى                

 في أزمنة الجوع. هللويا!  

 السبت 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  3

 صموئيل الثاني  24-23

  11::فيليب; 3101:مزمور ; 21:2رومية 

 ُأِقر وأعترف
أن الرب اإلله قد غمرني بنعمه                   

وكرمه! وأنا أحيا حياة أسمى، حياة         

تتخطى هذا العالم. فأنا ُمبارك الرب!       

ُمزدهر وناصح، وال يعوزني شيء،       

 ألن كل شيء هو لي! مجدًا لإلله! 
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 إنجيل يوحنا  36-22:3

إن المشكالت اإلقتصادية ليست جديدة؛ حدثت في أيام الكتاب. ولكن، كان             

اإلله يقود شعبه دائمًا بغلبة. دع ذهنك ُيحِلق أبعد من البلد التي تحيا فيها. وليكن                      

لك طريقة تفكير الغالب. اختر أن ترى األمور من منظور اإلله األبدي، وِعش                             

 باستمرار بإدراكك أنك من فوق.  

ال يمكن أبدًا أن تكون سيء الحظ، ألنك لسَت من هذا العالم. أنت وارث                      

اإلله؛ وقد برمج كل شيء في الحياة ليعمل لصالحك: "َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء                    

َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن اإلله، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب َقْصِدِه." )رومية                         

63:3 .) 
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 ال تتكاسل في الغيرة

 َغْيَر ُمَتَكاِسِليَن ِفي االْجِتَهاِد، َحارِّيَن ِفي الرُّوِح، َعاِبِديَن الرَّبَّ

 (. 00:06)رومية  

يحث الرسول بولس هنا، الكنيسة على اتجاه القلب الصحيح والسليم                      

لالستمرارية في خدمة الرب. فيقول، "ال تتكاسلوا في عملكم،" بمعنى أنه يجب                   

أن ال تتكاسل في الغيرة، بل تكون حارًا في روحك، عابدًا الرب. وكلمة "حارًا"                       

والتي تعني الغليان      ",zeo"الُمستخدمة في هذا النص ُمترجمة من اليونانية                  

بحرارة للمواد السائلة، والوهج بحرارة للمواد الصلبة. وهذا يعني أن هناك نقطة                

غليان في روحك بكلمة اإلله، ووهج في الخارج. وهذا يعني أنك ُمشتِعل للرب وال                 

 يمكن ايقافك.  

بوضوح، يريدك اإلله أن تكون غيورًا في الكنيسة. وال يريدك أن تكون                  

فاترًا أو ُمكتفيًا. هناك البعض الذين هكذا؛ فهم ليسوا هنا أو هناك، والرب ال ُيِحب                  

، 07:  :هذا. إن كلمته ُتظهر لنا حسمه تجاه الفتور والرضا الروحي. قال في رؤيا               

، إلى كنيسة الودكية "َأَنا َعاِرٌف َأْعَماَلَك، َأنََّك َلْسَت َباِرًدا َواَل َحارًّا. َلْيَتَك ُكْنَت                   02

َباِرًدا َأْو َحارًّا! هَكَذا أَلنََّك َفاِتٌر، َوَلْسَت َباِرًدا َواَل َحارًّا، َأَنا ُمْزِمٌع َأْن َأَتَقيََّأَك ِمْن                             

 َفِمي."  

ُكن غيورًا ألمور اإلله. وال تكتِف فقط أن تذهب إلى الكنيسة مرة في                           

اإلسبوع؛ دع مشاركتك حية ولها فاعلية في كنيستك المحلية. وُكن فعَّااًل في ربح                  

النفوس وفي األنشطة الكرازية األخرى في كنيستك. ُكن غيورًا لألعمال الصالحة               

(. وتحمل المسئولية في بيت اإلله. افعل شيئًا. وال تنتظر حتى يطلب         02:6)تيطس 

 منك الراعي أي عمل. 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

   51:15كورنثوس  1; 02:01ملوك  6; 6::0يوحنا 

 ُأِقر وأعترف
إنني راسخ، وال أتزعزع، وُمكِثهر  

دائمًا في عمل الهرب، عهالهمهًا أن           

تعبي ليس باطاًل فهي الهرب. وأن          

شههغههفههي لههلههرب، وألمههور الههروح         

ُمشههتههعههلههة بههاسههتههمههرار بههالههروح           

القدس. وإنهنهي سهفهيهر الهمهسهيهح                

والكنهيهسهة، غهيهورًا فهي تهحهويهل                

 الكثيرين إلى الِبر. هللويا.  

 األمثال  4

 الملوك األول  53-1:1
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كورنثوس 1 11-1:6   

 إنجيل يوحنا  26-1:4

ربما ُيكلفك الراعي بأمر ما، ولكن ليس هناك مهمام تكفي داخل المبنى،                      

ألجل كل واحد. ولكن، هناك كثير جدًا من المهام في الخارج لربح الناس،                                            

ولتشجيعهم، وإلحضارهم إلى الكنيسة. هناك الكثير من العمل، وفرصة ُمباركة لك                   

 أن تكون سفيرًا لكٍل من المسيح والكنيسة. 

من المهم أن تعمل كرابح للنفوس؛ ُكن غيورًا ألن تلمس حياة اآلخرين                         

 باإلنجيل، وتأخذهم معك إلى الكنيسة. 
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 استمتع بما عندك

َكَما َأنَّ ُقْدَرَتُه اإللهيََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالتَّْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا 

 (.0::بطرس  6ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة )

، "َوِإنََّما َأُقوُل: َما َداَم اْلَواِرُث َقاِصًرا اَل َيْفِرُق                   0:2يقول في غالطية       

َشْيًئا َعِن اْلَعْبِد، َمَع َكْوِنِه َصاِحَب اْلَجِميِع." الوارث هو من له ميراث. ولكن،                           

بالرغم من أنه يملك كل شيء، طالما أنه طفاًل )قاصرًا(، ال يستطيع أن يتمتع                           

بميراثه؛ ولكنه يوضع تحت أوصياء وُمرشدين، حتى يأتوا به إلى البلوغ. هذا ما                

يفعله اإلله بنا من خالل خدمة كلمته. فنحن نتعلم وندرس عن ميراثنا في                                    

(، لن تكون قادرًا     ::60كورنثوس    0المسيح. فبالرغم من أن كل شيء هو لك )            

على أن تتمتع بميراثك، إن لم تتدرب في الكلمة. وهذا هو السبب في أن الرب قدم            

مواهب الخدمة للكنيسة: "َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُساًل، َواْلَبْعَض َأْنِبَياَء،               

َواْلَبْعَض ُمَبشِِّريَن، َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلِِّميَن، أَلْجِل َتْكِميِل اْلِقدِّيِسيَن..." )أفسس                 

2 :00 ،06 .) 

قرأنا في الشاهد االفتتاحي أن قدرته اإللهية قد وهبت لنا كل ما هو                             

للحياة والتقوى )الحياة بالطريقة اإللهية(! ما معنى هذا؟ يعني أن لك كل شيء                      

يختص بالحياة؛ وهو لك اآلن لتتمتع به! إن كنَت ال تتمتع بميراثك اليوم كما                             

: "َقْد  2:2ينبغي، يكون هذا بسبب أمر واحد بسيط؛ قال عنه الرب في هوشع                       

َهَلَك  )ُسحَق، وامتقَص، وافتقَر، وانضغَط( َشْعِبي ِمْن َعَدِم اْلَمْعِرَفِة..." فالجهل                   

 هو الذي يجعل بعض أوالد اإلله يسيرون في حياتهم، في ُمعاناة ويبتلون باأللم.  

ارفض أن تكون جاهاًل. فنوعية حياتك هي النتيجة المباشرة لمقدار                        

المعرفة لكلمة اإلله في داخلك. ال تستطيع أن تحيا حياة أعظم من فهمك،                                      

وتطبيقك للحقائق الروحية. استمر في الحياة في الكلمة، وفي النمو بها، وسوف                
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 اإلثنين 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 ُأِقر وأعترف
أبويا الُمبارك، أشكرك ألنك                        

أعطيتني كل ما هو للحياة                             

والتقوى، مجانًا ألتمتع به. وقد                

عرفتني ُسبل الحياة؛ وقد مألتني            

بفرح في محضرك، عن يمينك ِنَعم         

إلى األبد تدوم. أنت نوري، ومجد            

حياتي. فيك، لي الصحة،                              

واالزدهار، والوفرة، باسم يسوع.        

 آمين.

 األمثال  5

 الملوك األول  3-2

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 20-12:6   

 إنجيل يوحنا  54-27:4

تحيا إلى أقصى طاقاتك في الحياة. دع الكلمة في فمك دائمًا، ألنه بالفم، ُتِقر                                  

ُمعترفًا بالخالص. وهذا يعني أنك تتمسك بميراثك في المسيح يسوع، وتحصل                       

 عليه بإقرارات فمك الُممتلئة إيمانًا.  

 11، 11: 5;جامعة  :2:0الرسالة األولى إلي تيموثاوس 



ARABIC 

 أنت تحكم بالنيابة عنه

 "ُيْرِسُل َيْهَوْه َقِضيَب ِعزَِّك ِمْن ِصْهَيْوَن. َتَسلَّْط ِفي َوَسِط َأْعَداِئَك

 (.6:001)مزمور  

يقول الكتاب، وهو يتكلم عن الرب يسوع، "أَلنَُّه َيِجُب َأْن َيْمِلَك َحتَّى                        

(. هذا ليس عن ُملكه في      67:07كورنثوس    0َيَضَع َجِميَع اأَلْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِه." )

السماء، بل في األرض. شرعًا، قد وضع اإلله كل شيء تحت قدميه. ويقول في                      

، "َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه، َوِإيَّاُه َجَعَل َرْأًسا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء                   66:0أفسس  

 ِلْلَكِنيَسِة." لذلك، فيسوع هو رأس على كل شيء. 

، "أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة           2:1ويقول في إشعياء    

َعَلى َكِتِفِه..." الحظ، ال يقول تكون الرياسة على رأسه، بل على كتفه. يسوع هو                 

الكنيسة. لذلك، عندما أعلن كاتب        –الرأس؛ والرياسة هي على كتفه، أي، جسده          

المزمور، "ُيْرِسُل َيْهَوْه َقِضيَب ِعزَِّك ِمْن ِصْهَيْوَن. َتَسلَّْط ِفي َوَسِط                                                   

جسده الذي يحكم. فهو         –(، هذا من خالل الكنيسة           6:001َأْعَداِئَك." )مزمور     

 يحكم من خاللنا.  

وكعضو في جسد المسيح، أنت تحكم بالنيابة عنه. حتى وإن كنَت أصغر               

إصبع قدم، فأنت التزال فوق كل شيء، ألنك جالس مع المسيح، "َفْوَق ُكلِّ ِرَياَسٍة               

 (. مجدًا السمه إلى األبد!60:0َوُسْلَطاٍن َوُقوٍَّة َوِسَياَدٍة..." )أفسس 

وهذا يعني أنه في هذه األيام األخيرة، كابن لإلله، من المتوقع منك أن                     

تنهض وتأخذ مكان السيادة، وتملك باسم يسوع على الظروف. يقول في رومية                  

، "... الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِّ، َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد               7::0

َيُسوَع اْلَمِسيِح!" إن المعنى الحقيقي في اليونانية للكلمة "يملك" في الشاهد                       

10 

 

 

 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  4:4يوحنا  1; 18:28متى 

 ُِقر وأعترف

بأنني ما يقوله اإلله إني أنا. فأنا عضو في            

جسده، من لحمه ومن عظامه، أملك،                       

وأحكم، وأغلب على الظروف. وبقوة روح          

اإلله، أمتلك كل ما هو لي في المسيح،                       

وأتمتع بحياتي في ملئها، لمجد اسمه!                     

 ُمبارك اإلله!  

 األمثال  6

 الملوك األول  6-4

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 9-1:7   

 إنجيل يوحنا  30-1:5

أعاله هو فعل "أن يملك." فأنت مدعو أن تكون ملكًا في الحياة )تملك(. والملوك                       

 تضع التشريعات. لذلك، تكلم الكلمة وانظر وهي تتحقق. 

إن العالم إذًا، وكل ما فيه قد ُأعطيَّ لك؛ لذلك، تشدد وامتلك ألن لك الُحكم.                    

ُكن مسئواًل وُمتحكمًا في الظروف. وآمر كل ريح ُمضادة أن تسكت باسم يسوع.                         

ارفض أن تكون مريضًا، وارفض أن تكون فقيرًا. تحمل المسئولية وتحكم، فتربح                   

 كل يوم. املك واحكم في الحياة كملك ألنك هكذا. 



ARABIC 

 "َوهَذا ُهَو اْلَمَثُل: الزَّْرُع ُهَو َكاَلُم اإلله

 (.00:3)لوقا  

، "َأْرَسَل   :61:01لقد أعطانا الرب كلمته. ويقول الكتاب في مزمور                   

َكِلَمَتُه َفَشَفاُهْم، َوَنجَّاُهْم ِمْن َتْهُلَكاِتِهْم." إن قبلَت كلمة اإلله في قلبك، سُتغير                             

حياتك. فأنا في قناعة تامة إنك إن وضعَت نفسك تحت خدمة الكلمة وقتًا كافيًا،                        

 سُتحرز تقدمًا هائاًل وسُتصبح حياتك إظهارًا لفاعلية الكلمة.  

قد ال يتفق البعض مع هذا ألن لهم تجارب مختلفة. بالرغم من وجودهم                 

في الكنيسة لفترة طويلة، لكنهم ُمرتبكين بأمور الحياة. فيقولون، "لقد مررُت                      

بظروف كثيرة جدًا، ولم يتغير شيء وأنا في حيرة." هؤالء قد يكونوا في                                  

الكنيسة لفترة طويلة، ولكنهم لم ُيقدموا ذواتهم للكلمة. وقد تكون لديهم ِعظات                     

وفي أشكال أخرى، ولكن الِعظة ليست في دواخلهم. البد أن تكون                    DVDعلى  

 الرسالة في قلبك، وليست على الرف أو في الجهاز الذي عندك. 

وإلى أن، وما لم  تتأصل الكلمة في قلبك، لن تأتي بالنتائج. فإن احتفظَت                

بأفضل بذور الذرة في أفضل ثالجة أو في حافظة ألفضل بنك في العالم، لن تأتي                     

بمحصول, وإن وضعتها على أرضية رخامية في حجرتك وأدرَت التكييف، لن                       

تحصل على محصول أيضًا. إذ يجب أن توضع البذار في المناخ المناسب لتأتي                      

بمحصول. قد يكون عندك كل الُنسخ ألنشودة الحقائق منذ إصدارها، ولكن ما يهم               

حقًا هو أنك تقرأها وتهضمها. يجب أن تكون الرسالة في داخلك لكي تأتي                                  

 بالنتيجة.

إن أحد العالمات األولى أن الكلمة قد تأصلت في روحك هي أنها ستؤثر                 

في طريقة تفكيرك. فالكلمة ُتجدد ذهنك. وإن لم ُتغير ذهنك، فهي لم تدخل إلى                           

 الكلمة فيك 
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 األربعاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  6:06رومية ; 6:2عبرانيين ; 6:61:أعمال 

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على الكلمة،               

التي بها أتغير. فالكلمة في قلبي،                  

وتعمل في ذهني، وُتعطيني طريقة              

تفكير صحيحة. إن كلمتك، يا رب، هي 

لهجي لياًل ونهارًا، فُتنتج فيَّ، طبيعة          

 ما تقوله، باسم يسوع. آمين.

داخلك؛ وهكذا، سيكون تأثيرها وفعاليتها في حياتك محدودًا. لذلك، احفظ الكلمة                     

 في داخلك للدراسة واللهج.  

ال تفترض أنك تعرف؛ فهذا هو سبب هالك الكثيرين. يفترضون أنهم                        

يعرفون حتى تأتي ساعة األزمات فيرتعبون. أن تنتقل إلى المستوى التالي                                 

واألعلى في الحياة يعني أنك يجب أن تنتبه أكثر لكلمة اإلله. الهج دائمًا في الكلمة.                 

 وال ُمحال، سيكون تقدمك واضحًا للجميع.  

 األمثال  7

 الملوك األول  8-7

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 24-10:7   

47-31:5إنجيل يوحنا     



ARABIC 

 لكي تكون خادمًا حقيقيًا لإلنجيل 

بكونك مسيحيًا مؤثرًا في ربح النفوس، وخادمًا لإليمان، والرجاء،                         

والُحب لآلخرين بالكلمة، يجعل منك هدفًا سهاًل لالضطهاد. لن يقبلك كل شخص.                

، 67،   62:  01ولكن، تذكر، لم يقبل المسيح أيضًا الجميع. لذلك قال في متى                        

"َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم، َواَل اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن َسيِِّدِه. َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن                 

 َكُمَعلِِّمِه، َواْلَعْبَد َكَسيِِّدِه. ِإْن َكاُنوا َقْد َلقَُّبوا َربَّ اْلَبْيِت َبْعَلَزُبوَل، َفَكْم ِباْلَحِريِّ َأْهلَ                      

 َبْيِتِه!" 

لذلك ال يجب أن تندهش عندما، بعدما تتصرف بالُحب وُتظهر اللطف                      

لبعض الناس، يتحولون ضدك ويفعلون أمورًا رهيبة ألذيتك. وليس من الصواب               

أن تغضب وتندم قائاًل، "بعد كل ما قد فعلته معهم؟" تذكر أنك فعلَت ما فعلته                            

 باسم الرب. وإن كنَت قد فعلته باسمه، فلماذا تهتم؟ 

وقد تظن حتى أن اإلله يجب أن ُيعاِقب ذلك الشخص اآلخر لقوله أمورًا                  

شريرة عنك، ولكنه لن يفعل هذا؛ وهو في الواقع ال يريد أن ُيعاقبه. يقول الكتاب،         

"... َلْيَسْت َمِشيَئًة َأَماَم َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت َأْن َيْهِلَك َأَحُد هُؤاَلِء                                              

(. بل، هو ينتظر أن يتشفع من أجله أحدهم. وبداًل من أن             02:03الصَِّغاِر." )متى   

ُتفِكر أن اإلله سُيعاِقب أولئك الُقساة معك، صلِّ من أجلهم؛ وهكذا تكون خادمًا                         

 حقيقيًا لإلنجيل.

افهم أنه كلما التزمَت بأمور اإلله، كلما ُأظهر مجده في حياتك، وازداد                   

ُبغضة بعض الناس لك واضطهدوك من أجل ذلك. وعندما يحدث هذا، ال تستجيب                

ُطوَبى َلُكْم ِإَذا َعيَُّروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا َعَلْيُكْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِشرِّيَرٍة، ِمْن َأْجِلي،  

َكاِذِبيَن. ِاْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا، أَلنَّ َأْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي السََّماَواِت، َفِإنَُّهْم هَكَذا َطَرُدوا 

 (.06، 00: 7اأَلْنِبَياَء الَِّذيَن َقْبَلُكْم  )متى 
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 الخميس 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

33:16يوحنا ; 22:10متى ; 19:15يوحنا    

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على تعزية الكتاب.          

فالروح القدس يؤيدني بالقوة في إنساني         

الداخلي ألكون فعَّااًل في خدمة إنجيل                     

المسيح، مهما كانت االمتحانات،                            

والتجارب، واالضطهادات التي قد                         

أواجهها. فإن ُحب المسيح يدفع تصرفاتي       

 ويتحكم فيها، باسم يسوع. آمين. 

 األمثال  8

 الملوك األول  28-1:9

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 40-25:7   

 إنجيل يوحنا  24-1:6

، "َوَجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن    ::06تيموثاوس    6بغضب؛ بل، استِجب بُحب. يقول في 

 َأْن َيِعيُشوا ِبالتَّْقَوى ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ُيْضَطَهُدوَن."  

عندما ُتضطهد، تذكر دائمًا أنك ُأرسلَت، ليس باسمك، لكن باسم يسوع.              

 لذلك، الرب نفسه سُيدافع عنك، وُيكافئك. 



ARABIC 

 انتهز اللحظة: اكرز باإلنجيل اآلن!

اْكِرْز ِباْلَكِلَمِة. اْعُكْف َعَلى ذِلَك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب. َوبِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ 

 (.6:2تيموثاوس  6ِبُكلِّ َأَناٍة َوَتْعِليٍم )

كان الرسول بولس في الشاهد االفتتاحي ُيكِلف تيموثاوس. قائاًل،                          

"اْكِرْز ِباْلَكِلَمِة. اْعُكْف َعَلى ذِلَك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب..." وهذا هو                        

تكليف اإلله لك اليوم؛ اكرز بالكلمة، في وقت مناسب وغير مناسب. هناك ُأمم                      

اليوم ال تستطيع فيها أن تكرز باإلنجيل بُمجاهرة، ولكن منذ سنوات مضت،                           

كانت مفتوحة. اكرز بالكلمة اآلن قبل أن ُتغلق أبواب بعض األمم؛ فبعض الُمدن                  

سُتغلق قريبًا جدًا، ولن تكون قادرًا على الكرازة باإلنجيل هناك، مثلما تستطيع                    

 اآلن. 

هناك ُطرق عديدة ُتغلق بها ُأمة أو مدينة. مثاًل، عندما يكون في بلد،                      

ُمدن ومحافظات ال تستطيع فيها أن ُتنظم اجتماعات في الهواء الطلق لإلنجيل                      

بسبب قوانين الحظر، هذا يعني أن تلك البلد أو اأُلمة ُأغلقت. حتى عندما ُتحاول                  

أن ُتنظم أحد هذه االجتماعات، سُيخطرك األمن الوطني، "ال نستطيع أن نقبل أو                

نسمح لك بفعل هذا." ومثل آخر هو عندما تُسن بعض البالد قوانين ضد                                   

الكرازة، فُيصبح من الصعب للمسيحي أن يقود شخص آخر للمسيح. والبعض                   

حتى يمنع التجديد الفردي في الكرازة؛ بمعنى، ال ُيسَمح ألحد أن ُيغيِّر من وضعه                

 الديني إلى المسيحية.

قال يسوع، "َيْنَبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم َنَهاٌر. َيْأِتي َلْيٌل              

(. إن وقت الكرازة باإلنجيل هو            2:1ِحيَن اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْعَمَل." )يوحنا                

اآلن! إن قادك روح اإلله وأعطاك رؤية لتنظيم حملة كرازية لربح النفوس، افعل              
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 الجمعة 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  03:7كورنثوس  6; 2:1يوحنا ; 07:02مرقس 

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على الُفرص         

التي لي للكرازة بالكلمة لمن حولي.      

وأنا أتحرك بسرعة وإلحاح الروح        

وبإرشاد حكمتك لقيادة الكثيرين إلى     

الِبر. وأنا أنال نعمة زائدة وإمكانية        

لتحقيق خدمة الُمصالحة للذين في         

عالمي، وما حوله، باسم يسوع.             

 آمين. 

 األمثال  9

 الملوك األول  11-10

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 13-1:8   

 إنجيل يوحنا  59-25:6

هذا بسرعة. وانتهز اللحظة! ألنك إن انتظرَت، قد يكون فات األوان. ُكن ُمتشددًا في                    

 عملك الكرازي. 

ال تأخذه أمرًا ُمسَلم به إن كنَت التزال قادرًا أن توزع أنشودة الحقائق في                        

مدينتك أو بلدك؛ افعل هذا أكثر اآلن، طالما تستطيع. وصلِّ ألجل ُأمم العالم، وتحرك                     

 بسرعة. ثمِّن الُحرية والُفرص التي لك اآلن للكرازة باإلنجيل.  



ARABIC 

 هو أكَّد ُحب اآلب 

أتى الرب يسوع لُيظهر لنا من هو اإلله. وأعلن نفسه لنا لُيعرفنا مدى                      

ُحب اإلله لنا، وإنه أكثر رغبة واهتمام لنجاحنا من أي وقت مما نحن عليه في أي                  

وقت مضى. فهو يرغب الصالح لنا أكثر مما نريده ألنفسنا. ولكن، العقل البشري،              

ال يستطيع أن يستوعب هذا. وقد يتساءل أحدهم، "ولكن كيف ُيحبني اإلله؟"                         

 بالرغم من أن يسوع أكد هذا. 

كان يسوع مختلفًا عن كل اآلباء واألنبياء؛ فكان مختلفًا عن إبراهيم،                      

ويعقوب، وإسحاق، وموسى، ويشوع، إلخ. فاألنبياء وعظوا وتنبأوا بالقضاء.                    

"َولِكْن ِإْن َلْم َتْفَعُلوا هَكَذا، َفِإنَُّكْم ُتْخِطُئوَن ِإَلى َيْهَوْه، َوَتْعَلُموَن َخِطيََّتُكُم الَِّتي                               

(. وتنبأ حزقيال،  "... َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي                                  6:::6ُتِصيُبُكْم." )عدد         

(. وأوصى موسى بني إسرائيل، وفقًا للشريعة، أن                      2:03َتُموُت." )حزقيال       

 يرجموا الناس حتى الموت كل من قد ارتكب خطايا ُمعينة. 

لكن عندما أتى يسوع، أحضر النعمة والحق: "أَلنَّ النَّاُموَس ِبُموَسى                     

(. يقول الكتاب    0::0ُأْعِطَي، َأمَّا النِّْعَمُة َواْلَحقُّ َفِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا." )يوحنا              

أنه به، يتبرر كل من يؤمن من كل شيء، لم يستِطعوا أن يتبرروا منه بناموس                        

 (. إنه يوم جديد! مجدًا لإلله! يسوع أكد ُحب اآلب. :1:0:موسى )أعمال 

، "َتَراَءى ِلي َيْهَوْه ِمْن َبِعيٍد:       0:::لقد أحبنا اآلب دائمًا. يقول في إرميا          

َوُحب َأَبِدي َأْحَبْبُتِك..." ولكي يؤكد على ُحبه العظيم لنا، أرسل يسوع: "أَلنَُّه                       »

هَكَذا َأَحبَّ اإلله اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل                              

(. ال يستطيع اآلب أن يفعل أي شيء أكثر           ::02َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة." )يوحنا       

 َولِكنَّ اإلله َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِلَنا

 (. 3:7)رومية  
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 السبت 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  10

 الملوك األول  14-12

  01 – 3: 2يوحنا  0; 01 – :0: :أفسس 

 صالة

ربي يسوع، أشكرك ألنك دفعَت الثمن الذي   

ال يمكن أبدًا أن يدفعه أحد، إلظهار ُحب                   

اآلب غير المشروط، ورحمته، وتحننه                 

الفائض نحوي. واآلن أنا أحيا بفرح في                

الِبر، ُحر أن أعبدك بال إحساس بالذنب، أو         

النقص، أو اإلدانة. وأنا أسلك بهذا                             

 اإلدراك. هللويا!  

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1  10-1:9   

 إنجيل يوحنا  71-60:6

مما فعله عندما أرسل ابنه، يسوع المسيح. وهذا كان كل ما عليه أن يفعله لُيظهر                          

 ُحبه لنا، وفعله. وهو بالفعل أكَّد ُحبه؛ وال يحتاج أن ُيثِبت ذلك مرة أخرى.

استمتع بُحب اإلله اليوم، عالمًا بأنه فعل أقصى ما يستطيع عمله على                              

 اإلطالق ليؤكد ُحبه لك. أنت حقًا، غالي ولك قيمة عنده. 
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 خالصك لسبب

َوِإنََّما ُأْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة  

 (.01:0تيموثاوس  6َواْلُخُلوَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيِل )

إن الرسالة الحقيقية للمسيحية ليست عن ُمخلِّص. بالطبع، يسوع                             

المسيح هو الُمخلِّص، ولكنه لم يأِت لُيخلصنا فقط. وإن كان هذا كل ما في األمر،                     

 لم يكن كافيًا للِبر. ففي المسيحية، هناك أكثر بكثير من مجرد أن تخُلص.  

المفتاح لهدف اإلله: "َوَأْخَرَجَنا ِمْن ُهَناَك ِلَكْي             2::6ُيقدم لنا في تثنية        

َيْأِتَي ِبَنا َوُيْعِطَيَنا اأَلْرَض الَِّتي َحَلَف آلَباِئَنا." الحظ أن الشاهد ال يقول، "أخرجنا                    

وأدخلنا." فهو أخرجنا )خلصنا( لهدف: "ِلَكْي َيْأِتَي ِبَنا إلى." وهذا التعبير هو                      

بشأن كلمة واحدة: الهدف. ولكن ليس هذا كل ما في األمر. فإنه "أحضرنا إلى"                    

 لُيعطينا أرض ميراثنا ويجعلنا عظماء، كما قال إلبراهيم. 

لقد قال اإلله إلبراهيم، "َوُأْعِطي َلَك َوِلَنْسِلَك ِمْن َبْعِدَك َأْرَض ُغْرَبِتَك، ُكلَّ               

(. ولكن صار نسله عبيدًا في مصر، ولم         :3:0َأْرِض َكْنَعاَن ُمْلًكا َأَبِديًّا..." )تكوين       

تكن هذه عظمة. ولكن عندما أتى الميعاد لتحقيق هدفه في حياتهم أن ُيدركوه،                         

لكي يصيروا عظماء وهذا ما أراده لهم، حررهم، وأحضرهم إلى مكان الُحرية،                      

 وأعطاهم األرض.

عندما أتى يسوع، أخرجنا من الخطية لكي نرث بره. وأخرجنا من األلم                  

والعوز لكي تكون لنا حياة الوفرة، وحياة االزدهار، وحياة الصحة. فهو لم يأِت                       

فقط لُيخلصنا؛ أتى لكي ُيعطينا "األرض،" حتى نحيا في ازدهار، وصحة، وُنصح               

كل يوم في هذه األرض، ولكي نكون لمدح مجده. وبذلك، يمكننا أن ُنساعد                                  

 اآلخرين أن يتعلموا عنه، حتى يمكن أن تكون لهم حياة عظيمة أيضًا. 
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 األحد 



 دراسة ُأخرى: 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على ميراثي في                      

المسيح. فأنا وارث مع المسيح؛ لذلك، ال               

أعرف العوز. وأنت ُتسدد احتياجاتي بغناك        

ألنني نسل إبراهيم. وأنا ُممِثل قادر لمملكتنا    

السماوية هنا على األرض، وأربح اآلخرين      

 للرب، باسم يسوع. آمين. 

 األمثال  11

 الملوك األول  17-15

كورنثوس 1 19-11:9   

 إنجيل يوحنا  24-1:7

  :0، 02: 3;رومية  00:0;أفسس   10:10 إنجيل يوحنا



ARABIC 

 لك الُنصح

 أَلنَّ اإلله َلْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلُحب َوالنُّْصِح

 (. 0::تيموثاوس  6) 

كمسيحيين، لنا فكر المسيح، الناصح؛ وهذا يعني فكرًا ُمتميزًا. مهما                    

كان عدد األشخاص الذين ال يعتقدون أنك ناصح، يقول اإلله أنك ناصح، لذلك،                     

 فانظر إلى نفسك بنفس النور، وتكلم وفقًا له.  

الذهن الناصح أو المتميز هو الُمثبَّت على الكلمة؛ الفكر الذي تتحكم                       

وتؤثر فيه الكلمة، وال يتأرجح. إنه ذهن ُمتجدد يظل على المسار، ويستمر في                     

عمل األمور الصحيحة مهما تغيرت الظروف. الفكر الناصح ُيفِكر وُينتج التميز                  

 فقط؛ وال يسمح بالوسطية وال بالنقص.  

إن اإلله يطلب الكمال. فقال، "َفُكوُنوا َأْنُتْم َكاِمِليَن َكَما َأنَّ َأَباُكُم الَِّذي ِفي                

(. لذلك ُيعطيك ُنصحًا، ذهنًا ممسوحًا، لكي              23:7السََّماَواِت ُهَو َكاِمٌل." )متى         

تكون ُمتميزًا جدًا فيما تقوم به. بطريقة ُتميزك دائمًا. إكِّد دائمًا أنك ناصحًا.                              

استمر في القول لنفسك، "عندي روحًا فاضلة، وأنا أفعل األمور بتميز، ألن                          

الروح القدس، روح التميز، يحيا فيَّ، وقد مسح ذهني أُلنتج التميز." ليكن لك                    

 هذا اإلدراك كل يوم. 

يشهد الكتاب أن لك فكرًا ناصحًا، لذلك ال تنتظر أي شخص ليقول هذا                     

عنك. فاإلله قالها، وهكذا يمكنك أن تقول واثقًا نفس الشيء: "ألنه قال... حتى                   

أننا نقول واثقين..." لذلك، اآلن، اعلن، "لي ذهنًا ناصحًا. وأنا أعمل كل شيء                   

 بتميز. وأنا ُمفرز للتميز!" ُقل هذا لنفسك عدة مرات اليوم.  
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 اإلثنين 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 ُِقر وأعترف

بأن الروح القدس قد جعلني فائق الذكاء؛          

وقد مسح ذهني، لذلك، لديَّ سعة غير                   

عادية للفهم. وأنا سريع الفهم، وحكمة                

اإلله تعمل فيَّ أُلنتج نتائج ُمتميزة لمجد                

 اإلله.  

2:12رومية ; 99:119مزمور ; 16:2كورنثوس  1   

 األمثال  12

 الملوك األول  19-18

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

 إنجيل يوحنا  11-1:8-25:7

كورنثوس 1 27-20:9   



ARABIC 

 وحدانيتنا معه

 َوَأمَّا َمِن اْلَتَصَق ِبالرَّبِّ َفُهَو ُروٌح َواِحٌد

 (.2::0كورنوثس  0) 

في المسيحية، ما قد فعله اإلله هو أن يجعلنا واحدًا معه. إنه أعظم شيء               

وحدانيتنا مع الرب. فنحن لسنا مجرد تابعين أو           –عن خالصنا في المسيح يسوع      

 تالميذ ليسوع المسيح، نحن في شركة معه؛ إنها وحدانية حية.

عندما ُولدَت والدة ثانية لم تتجدد روحك فقط، ولكنك ُغمرَت أيضًا في                     

المسيح؛ وأنت اتحدَت حرفيًا معه في وحدة ال تنفصل. نحن أعضاء جسده، من                      

(. نحن شركاء النوع اإللهي؛ شركاء الطبيعة            1:7:لحمه ومن عظامه )أفسس        

(. فصفاته وشخصيته ُأعلنت في أرواحنا. لذلك، يمكننا أن          2:0بطرس    6اإللهية ) 

 نعرفه، ونتعامل معه بأرواحنا ومن أرواحنا.  

قد يكون اإلله ُلغزًا لغير الُمتعِلم روحيًا، ولكن ليس لك. فُطرقه هي اآلن                  

ُطرقك، وقد أصبحت أفكاره أفكارك. وبكلمته، وإرشاد الروح القدس، تنكشف                        

إرادته لروحك. إن بعض الناس يكونون دائمًا في تشكك في إرادة اإلله؛                                       

 ويتخيلون أنه كائن ُمعقد، وبعيد، وغامض؛ لذلك، هم عاجزون عن السير معه.  

إن هدف اإلله هو ما حققه ُمسبقًا في المسيح: إذ أحضرك إلى وحدانية                   

مع نفسه، حتى تستطيع أن تكون في انسجام معه في األفكار واألفعال؛ فيمكنه أن                

ُيظهر إرادته الكاملة وأهدافه فيك وبواسطتك. وهذه هي الحياة بملء حكمته                           

دائمًا، تفعل ما يجب أن تفعله، وتقول ما يجب أن                     .(phronesis)باليونانية:   

تقوله، في الوقت الصحيح، وبالطريقة الصحيحة، وفي المكان الصحيح، للهدف                 

 الصحيح. هللويا!  
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 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  13

 الملوك األول 21-20

  :60:0يوحنا ; 1:7:أفسس 

 صالة
أبويا الغهالهي، إن فهرحهي لهيهس لهه                

حدود، بمعرفتي أنهنهي قهد ُأحضهرُت           

إلى وحدانية ال تنفصل معك، ألتمتهع  

بغنى نعمتك وحميميهة الشهركهة مهع         

الروح! إن حياتي هي التهعهبهيهر عهن         

إرادتك الكاملة، وأنت ُتظهر نهفهسهك      

لي ومن خاللي اليوم، باسم يسهوع.    

 آمين. 
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كورنثوس 1 13-1:10   

 إنجيل يوحنا 30-12:8

ُكن واعيًا لوحدانيتك مع الرب. واسَع إلى الحميمية مع الروح القدس                             

بالشراكة معه. ادرس والهج في الكلمة. وبذلك، سُتصبح دائمًا في توافق مع إرادة،                  

 وهدف، وتوقيت اإلله، فتسير معه في مجاالت المجد.  



ARABIC 

"َنْحُن َنْعَلُم َأنََّنا َقِد اْنَتَقْلَنا ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة، أَلنََّنا ُنِحبُّ اإِلْخَوَة. َمْن اَل ُيِحبَّ 

َأَخاُه َيْبَق ِفي اْلَمْوِت. ُكلُّ َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو َقاِتُل َنْفٍس، َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُكلَّ 

َقاِتِل َنْفٍس َلْيَس َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َثاِبَتٌة ِفيِه. ِبهَذا َقْد َعَرْفَنا اْلُحب: َأنَّ َذاَك َوَضَع َنْفَسُه 

 (.02 – 02: :يوحنا  0أَلْجِلَنا، َفَنْحُن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنَضَع ُنُفوَسَنا أَلْجِل اإِلْخَوِة. )

 َعِبر عن ُحب المسيح

إنها دعوتنا أن نؤثر في عالمنا بنعمة وجمال المسيح. فعليك أن ُتظهر                   

، 3:  2يوحنا      0مجده في كل مكان، وُتعِبر عن ُحبه لعالمك. فاإلله هو الُحب )                       

(. والتعبير عن ُحبه هو أحد خدمات المسيحي؛ وهو يفرزك كتلميذ حقيقي                        02

ليسوع المسيح: "ِبهَذا َيْعِرُف اْلَجِميُع َأنَُّكْم َتاَلِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحب َبْعًضا                               

 (. :7:0:ِلَبْعٍض." )يوحنا 

إن ُحب يسوع الذي ُتظهره بإفراط يجب أن يكون أول شيء ُيالحظه                         

الناس فيك. ويجب أن يكون أعظم جاذبية في حياتك. فالُحب يبني، ويرفع،                                

وُيرقي. دع ُحبك ألولئك الذين مات المسيح ألجلهم شديدًا، ودعه ُيحركك لكي                          

تتشفع في الصالة، وتخدم اإلنجيل لهم. لذلك، دع كل من يتقابل معك ُيلَهم،                                  

 وُيرَفع، وُيثاِبر بكلماتك وأفعالك الُمعِبرة عن الُحب.  

يقول الكتاب من ال ُيِحب، ال يعرف اإلله؛ ويبَق في الموت، الموت                               

(. أنت لسَت    ::02يوحنا    0الروحي: "... َمْن اَل ُيِحبَّ َأَخاُه َيْبَق ِفي اْلَمْوِت." )                

فيما بعد تحت ُسلطان الموت الروحي أو ُسلطان الُظلمة، ألنك ُتِحب اإلخوة. ومن                  

الطبيعي أن ُتعِبر عن الُحب، وترى الجمال الذي في اآلخرين وُتقدِّره من أجل                           

 ذواتهم. أحِبب كثيرًا. وأحِبب دائمًا. إنها دعوتك في المسيح. هللويا.
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 األربعاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  14

 الملوك األول  22

 صالة
أبويا الغالي، أشكهرك عهلهى كهلهمهتهك            

العاملة والتي تغلب فيَّ بقوة، وُتنتهج  

فيَّ حصادًا بما تقهوهلهه. وأنها ُمهلهتهزم             

أكثهر مهن أي وقهت مضهى، ألسهلهك                 

بالُحب، وأُلعِبر عن صهالحهك وبهرك        

في كل مكان. وأنا أؤثر اليوم في كهل   

من أتقابل معه بُحبك الذي في قلبهي،  

فههُأحههِدث فههرقههًا فههي عههالههمههي الههيههوم،           

 لمدحك ومجدك، باسم يسوع. آمين. 

  60:0يهوذا ; 2:0يوحنا  6; 07::0يوحنا 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 21-14:10   

 إنجيل يوحنا  47-31:8



ARABIC 

اْنُظْر ِإَلى السََّماِء َوُعدَّ النُُّجوَم ِإِن »"ُثمَّ َأْخَرَجُه )أخرج الرب إبراهيم( ِإَلى َخاِرٍج َوَقاَل: 

 (.7:07هَكَذا َيُكوُن َنْسُلَك )تكوين »َوَقاَل َلُه:  .«اْسَتَطْعَت َأْن َتُعدََّها

إن كلمة اإلله تأتي بالرؤى إلى روحك. إنها أحد الفوائد الهامة وخدمات                

كلمة اإلله الُممَيزة في حياتنا. وعندما تسمع كلمة اإلله، وترى الرؤى التي                               

ُيحضرها إليك، الرؤى واإلعالنات الروحية التي تعكسها؛ اقبلها، وسوف تنفعك.               

تأتي الرؤى الروحية من اإلله إلى روحك عندما تسمع أو تدرس الكلمة. وهذا هو                

السبب في أن اإلنسان يستطيع أن يرى نفسه مشفيًا، بمجرد أن تأتي كلمة اإلله                     

عن الشفاء إلى روحه. وعندما يتصرف، على أساس هذه الرؤية ُتنتج في روحه                

بالكلمة، فيقفز من على الكرسي الُمتحرك، أو النقالة، حسب الحالة، ويبدأ في                        

 عمل األمور التي لم يستِطع أن يعملها قبل سماعه الكلمة.  

نرى هذا دائمًا في اجتماعاتنا. الكثيرون الذين كانوا ُيحَملون إلى قاعة                  

االجتماع، مرضى، وغير قادرين على السير، فجأة يبدأون في الجري والقفز.                       

والكثير منهم، يقول في اختباراتهم، "فقط رأيُت نفسي أسير واركض، وأنا أسمع             

 الكلمة، فتصرفُت بناءًا على ذلك."

عندما ُتحِضر الكلمة رؤى إليك، تمسك بالصورة وتصرف بناًء عليها.                  

وهذا هو أحد األسباب التي من أجلها يجب أن تغوص في الكلمة. قدم نفسك                               

بالكامل لكلمة اإلله. فاإلعالنات، وإظهارات مواهب الروح، وبركات عديدة أخرى             

 ُتفعَّل في حياتك، عندما تستمع وتنتبه للكلمة.  

 الكلمة تأتي إليك برؤى

 

 

19 
 الخميس 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  01، 1: 02أعمال ; 6::0أعمال 

 صالة
أبويا الهغهالهي، أشهكهرك عهلهى رؤى                

الههروح الههتههي تههأتههي إلههيَّ بههواسههطههة           

كلهمهتهك. وأشهكهرك عهلهى إظهههارات                 

مواهب وبركات الروح العامهلهة فهيَّ      

اآلن، بواسطة خدمة وقهوة كهلهمهتهك          

 في قلبي، باسم يسوع. آمين.

 األمثال  15

 الملوك الثاني  3-1
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كورنثوس 1 33-22:10   

 إنجيل يوحنا  59-48:8



ARABIC 

 المرسوم اإللهي

هناك أمر اسمه المرسوم اإللهي. والمرسوم هنا، هو النموذج الُمَعد                      

وفقًا للخدمة أو الطقس الديني. وفي الكتاب، نرى أن الرب أسس مراسيم ُمحددة                

ونماذج لخدمات مختلفة لها أهمية روحية. حتى الُخدام، ومن هم في منصب                          

األنبياء، والكهنة، والملوك كان لهم مراسيم إلهية ُترشدهم في أعمالهم وفي                        

كورنثوس    0عالقتهم بعضهم ببعض. قال الروح بواسطة الرسول بولس، في                   

، "َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِبِلَياَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتيٍب." عندما كان موسى على                          21:02

وشك عمل خيمة االجتماع، طلب منه اإلله أن يصنع كل شيء وفقًا للمرسوم                          

اْنُظْر »الُمعين: "... ُأوِحَي ِإَلى ُموَسى َوُهَو ُمْزِمٌع َأْن َيْصَنَع اْلَمْسَكَن. أَلنَُّه َقاَل:                    

 (.7:3)عبرانيين  ".«َأْن َتْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب اْلِمَثاِل الَِّذي ُأْظِهَر َلَك ِفي اْلَجَبِل

هناك مثااًل )نموذجًا(؛ وهناك طريقة؛ وهناك مرسومًا معينًا في عمل                     

األمور اإللهية؛ اتبعها وسوف تختبر نعمته وبركاته في حياتك وفي خدمتك له.                   

وإن فعلَت غير ذلك يعني أنك تسلك ضد إرادته الكاملة، مثلما حدث لداود ولبني                    

إسرائيل عندما لم يتبعوا المرسوم الُمعين في تحريك تابوت اإلله إلى مدينة داود.              

 (.01 – 0: 2صموئيل  6وكانت العواقب ُمحزنة )اقرأ 

اتبع كلمة اإلله. ونفذ تعليماته وفقًا للمرسوم الُمعين. وال تكِسر النظام.                

ال يكن لك طريقك الخاص. وعندما تأتي إليك التعليمات في بيت اإلله، ال ُيطلب                       

 فقط أن تتصرف للعمل بسرعة، ولكن أيضًا لتكون وفقًا للمرسوم اإللهي.  

أَلنَُّه ِإْذ َلْم َتُكوُنوا ِفي اْلَمرَِّة اأُلوَلى، اْقَتَحَمَنا َيْهَوْه ِإلُهَنا، أَلنََّنا َلْم َنْسَأْلُه َحَسَب 

 (.07::0أخبار األيام  0اْلَمْرُسوِم  )

20 

 

 

 الجمعة 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  22:15صموئيل  1; 22:1يعقوب ; 20:19أمثال 

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على           

إمكانية كلمتك في روحي. فأنا عامل       

بالكلمة، وليس سامعًا فقط. ونتائج         

حياتي في الكلمة وبها ظاهرة                     

بوضوح في كل نواحي حياتي                    

 اليوم، باسم يسوع. آمين. 

 األمثال  16

 الملوك الثاني  5-4
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41-1:9إنجيل يوحنا   



ARABIC 

 بذرة الحياة اإللهية –كلمة اإلله 

َمْوُلوِديَن َثاِنَيًة، اَل ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّا اَل َيْفَنى، ِبَكِلَمِة اإلله اْلَحيَِّة اْلَباِقَيِة ِإَلى 

 (.0::6بطرس  0اأَلَبِد )

ُيعلن الكتاب أن يسوع المسيح مولود من عذراء. وهذا ذو مغزى هام،                  

ألن حياة الكائن البشري تأتي من الرب، وليس من المرأة. ولكن، جسد الكائن                        

البشري يأتي من المرأة. لذلك فأمر غير عادي عن يسوع أن يولد من عذراء.                        

 فمن أين أتت حياته؟ أتت من الكلمة.  

(. وآمنت   7:0:أحضر المالك كالم من اإلله إلى العذراء مريم )لوقا                       

مريم وقبلت الكلمة )بذرة اإلله(، وحلَّ عليها الروح القدس لتحمل طفاًل بدون                         

عامل بذرة الرجل. فالكلمة التي تكلم بها اإلله لها كونت البذرة فيها. وكلمة اإلله                    

(؛ أي بذرة الحياة اإللهية، تمامًا كما أن حياة شجرة                 00:3هي بذرة اإلله )لوقا        

 البرتقال هي في تلك البذرة الصغيرة للبرتقال.  

وعندما تقبل كلمة اإلله، أنت تقبل الحياة في كل ما تتكلم عنه؛ كل ما                          

تسمعه من اإلله هو بذرة لُتنتج فيك، أو لك، ما تتكلم عنه. مثاًل، عندما تكرز أو                       

ُتعِلم الشفاء اإللهي، يستقبل السامع بذرة الشفاء فُتنتج الشفاء والصحة.                                  

وبالمثل، عندما ُتعِلم كلمة اإلله عن موضوع الماديات؛ ُتنتج بذرة البركات                                

 والمعجزات المادية! إنها قوة كلمة اإلله!  

المسيحية ليست ديانة! كان يسوع المسيح كلمة اإلله الذي صار جسدًا                 

(. ونحن أيضًا نولد والدة ثانية بنفس البذرة )الكلمة(. هذا ما نقرأه               02:0)يوحنا  

)زرع(   –في الشاهد االفتتاحي. لك نفس الحياة كاإلله نفسه، ألنك مولود الكلمة                  

 (. 0::6بطرس  0بذرة اإلله التي ال تفنى )
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 السبت 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  17

 الملوك الثاني  7-6

  02:0يوحنا ; 7:0:لوقا 

 ُأِقر وأعترف
بأنني مولود الهكهلهمهة وروح الهرب،            

لذلك، فهأنها ُمهحهصَّهن مهن أي شهيء                  

يؤذي أو ُيقيِّد، ألني نسل اإللهه! وقهد      

غلبُت إبليهس وجهنهود الهُظهلهمهة، ألن              

األعظم يسكن فيَّ! ولي طبيعة اإللهه؛   

فأنا أعظم من ُمنتهصهر؛ وأنها شهريهك          

النوع اإللهي، وأنا أحيا بهُنهصهرة كهل       

 يوم، في المسيح يسوع. 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 19-12:11   

 إنجيل يوحنا  21-1:10

أنت لسَت مولود من دم، وال من مشيئة جسد، وال من مشيئة رجل، بل من                    

، "َأْنُتْم ِمَن   2:2يوحنا    0(. وهذا ما يجعل منشأك إلهيًا. يقول في            0::0اإلله )يوحنا   

بطرس   6اإلله َأيَُّها اأَلْواَلُد..." بمعنى أنكم نسل اإلله؛ وأنت شريك الطبيعة اإللهية )                

2:0 .) 



ARABIC 
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 حي بالروح

َوِإْن َكاَن ُروُح الَِّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمَن اأَلْمَواِت َساِكًنا ِفيُكْم، َفالَِّذي َأَقاَم اْلَمِسيَح ِمَن 

 (.00:3اأَلْمَواِت َسُيْحِيي َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة َأْيًضا ِبُروِحِه السَّاِكِن ِفيُكْم  )رومية 

، "َمْوُلوِديَن َثاِنَيًة، اَل ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّا           0::6بطرس    0يقول في   

اَل َيْفَنى، ِبَكِلَمِة اإلله اْلَحيَِّة اْلَباِقَيِة ِإَلى اأَلَبِد." ولدنا اإلله بالكلمة، بواسطة                              

الروح. أنت لسَت شخصًا عاديًا. فلقد حلَّ محل الحياة البشرية التي قبلتها من                      

 والديك، حياة المسيح اإللهية.  

كثيرًا، أقول للناس أن المسيحية أكثر من مجرد تعاليم تشريعية، إنها                 

اختبار حي؛ فهناك حياة حقيقية من المسيح تنبض في قلبك. اإلنسان الطبيعي                   

)الشخص الذي لم يولد والدة ثانية( يحيا بالدم، ولكن المسيحي يحيا بالروح. ال                

عجب، أن قال يسوع، إشارة إلى الِخلقة الجديدة، "... ِإْن َشِرُبوا َشْيًئا ُمِميًتا اَل                   

 (.03:02َيُضرُُّهْم..." )مرقس 

إن الدم الذي يسري في عروقك ليس هو الذي يجعلك حيًا. فقد تتساءل              

، :00:0وما أهمية الدم إذًا؟ حسنًا، الدم يشهد عن بشريتك. يقول في الويين                     

 "أَلنَّ َنْفَس اْلَجَسِد ِهَي ِفي الدَِّم..." ولذلك ففداء اإلنسان كان بسفك الدم.  

ولكن، في العهد الجديد، لم تعد حياتك في الجسد بدمك بل بالروح )اقرأ              

الشاهد االفتتاحي مرة أخرى(. ال يوجد مرض أو سقم قوي بالقدر الكافي لكي                     

ُيدمر جسدك. فالمرض والسقم ُيهاِجم الدم، وُيهلك الجسد. ولكن حياتك أنت ال                    

تعتمد على الدم: "َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اإلله،                

َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه. َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن                        

 (. :0، 06: 0َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن اإلله." )يوحنا 
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 األحد 



 دراسة ُأخرى: 
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خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  7::0كورنثوس  6; 0::0; يوحنا   22:15 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس

 ُأِقر وأعترف
بأنني ِخلقة جديدة في المسيح، لهي  

حهيهاة وطهبهيههعهة اإللههه عهامههلهة فههي                

روحي! وكياني بهالهكهامهل مهغهمهور             

بالحياة اإللهية التي تسري في كهل    

نسيج في كيانهي، وفهي كهل نهقهطهة             

من دمي، وكل عظام جسهدي. وأنها      

أحههيهها فههوق وأعههلههى بههكههثههيههرمههن               

الهمههرض، وإبههلههيهس، وأركههان هههذا         

 العالم، باسم يسوع. آمين. 

 األمثال  18

 الملوك الثاني  9-8

كورنثوس 1 29-20:11   

 إنجيل يوحنا  42-22:10

ليكن لك هذا اإلدراك. مهما كانت األعراض التي قد ُتحاول أن تلتصق                       

 بجسدك، أنت حي وفي صحة بالروح القدس. 



ARABIC 

 يجب أن تستمر في حمل الثمار

َكاَنْت ِلَواِحٍد َشَجَرُة ِتيٍن َمْغُروَسٌة ِفي َكْرِمِه، َفَأَتى َيْطُلُب ِفيَها »َوَقاَل هَذا اْلَمَثَل: 

َثَمًرا َوَلْم َيِجْد. َفَقاَل ِلْلَكرَّاِم: ُهَوَذا َثاَلُث ِسِنيَن آِتي َأْطُلُب َثَمًرا ِفي هِذِه التِّيَنِة َوَلْم 

َأِجْد. ِاْقَطْعَها! ِلَماَذا ُتَبطُِّل اأَلْرَض َأْيًضا؟ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُه: َيا َسيُِّد، اْتُرْكَها هِذِه السََّنَة 

 َأْيًضا، َحتَّى َأْنُقَب َحْوَلَها َوَأَضَع ِزْباًل. َفِإْن َصَنَعْت َثَمًرا، َوِإالَّ َفِفيَما َبْعُد َتْقَطُعَها

 (.1 – 2: :0)لوقا 

إن الشاهد أعاله هو مثل قاله الرب يسوع المسيح ليؤكد فيه على أهمية               

اإلثمار في مملكة اإلله. فصاحب الكرمة قد أتى ليطلب ثمرًا من شجرة تين ولم                        

يجد. ثم قال للكرَّام، "اقطعها." لكن، التمس الكرَّام لمزيد من الوقت لُيسِمد                               

 للشجرة أكثر، ربما، في النهاية ستأتي بالثمار. وإال، يمكن أن ُتقَطع.

كانت الشجرة بال قيمة في الكرم ما لم ُتنتج أي ثمار. وبنفس الطريقة،                    

المسيحي هو شجرة ِبر في كرم الرب وهو يتوقع أن يكون ُمثمرًا )إشعياء                                  

(. فالمسيحي الذي ال ُينتج ثمار الِبر هو مثل شجرة التين التي قال عنها                         20::

صاحب الكرمة أنه ينبغي أن ُتقطع، وقال عنها، "... ِلَماَذا ُتَبطُِّل اأَلْرَض َأْيًضا؟"                  

 وبعبارة أخرى، لماذا اإلهدار للتربة الصالحة مع شجرة غير ُمثمرة؟  

هناك بعض المسيحيين الذي ُولدوا والدة ثانية لفترة طويلة جدًا، ولكنهم            

لم يقودوا نفسًا إلى المسيح؛ ولم ُيحضروا شخصًا آخر أبدًا إلى الكنيسة. فهم مثل                 

شجرة التين غير الُمثمرة. ربما، أنت هكذا، يجب أن تتغير اليوم! أواًل، اطلب من                  

الرب أن يغفر لك. ثم، اطلب من الروح القدس أن يقودك وُيرشدك للشهادة                                

لشخص ما اليوم عن يسوع المسيح. ابدأ من اليوم أن ُتخِبر اآلخرين عن يسوع،                

 ومن هو بالنسبة لك، وعن نعمته الُمَخلِّصة.
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 اإلثنين 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  07، 02: 7كورنثوس  6; 02:07يوحنا ; 6، 0: 07يوحنا 

 صالة 
أبويا الغالي، أشكرك عهلهى فهرصهة         

إلهامي وتعليمي بكلمتك. فهأنها مهثهل        

حقل مهروي، وُمهثهِمهر دائهمهًا. وأنها                 

الجزء الحامل للثمار في كرمة اإلله 

فُأنتج ثمارًا في حينها؛ ثهمهار الهِبهر،       

ألنههنههي شههجههرة ِبههر، بههاسههم يسههوع.          

 آمين. 

 األمثال  19

 الملوك الثاني  12-10

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 34-30:11   

16-1:11إنجيل يوحنا   

قال بولس، "أَلنَّ ُحب اْلَمِسيِح َيْحُصُرَنا. ِإْذ َنْحُن َنْحِسُب هَذا: َأنَُّه ِإْن َكاَن                        

(. ُكن شغوفًا    02:7كورنثوس    6َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع، َفاْلَجِميُع ِإًذا َماُتوا." )              

 وُمتلهفًا لحمل الثمار للرب، ألنها رغبته لك. 
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 ال تتأخر

َيْنَبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم َنَهاٌر. َيْأِتي َلْيٌل ِحيَن اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن 

 (. 2:1َيْعَمَل )يوحنا 

تجنب التأجيل والُمماطلة. وال تتأخر في األمور التي يجب أن    

تقوم بها. اعمل في الوقت الصحيح؛ أي اعمل وأنت قادر، ألن                         

الفرصة قد ال تكون هناك دائمًا. ما هي تلك الرؤية التي وضعها                       

الرب في قلبك عند بداية العام؟ وإلى أي مدى أنت قد حققتها؟ قد                      

تكون عن عملك الكرازي كمسيحي أو خادم لإلنجيل. وقد تكون عن             

عملك أو أسرتك أو حتى صحتك. ال تتأخر. ُكن ما طلب منك اإلله أن               

 تفعله، وارفض أن تتشتت. 

في كثير من األحيان، عندما ال تفعل ما يجب أن تفعله في                    

الوقت الصحيح، خمولك قد يمنعك من الوصول إلى المستوى التالي           

لحياتك. لذلك، افعل األمور الصحيحة في الوقت الصحيح. إنها أحد               

فوائد إخضاع نفسك للروح القدس، ولكلمة اإلله؛ فحكمته تدفعك                  

لتعمل الصواب في الوقت الصحيح، بالطريقة الصحيحة، للهدف                  

 الصحيح.  

أحيانًا، يمكن أن تأخذ توابع التأخير سنين إلصالحها؛ لذلك،           

اعمل اآلن. وال تتأخر في عمل دعوة الرب. وبمجرد أن تأخذ                             

الخطوة وتضع الُجهد المطلوب فيما قد أرشدك إليه للعمل، تأتي                     

قوته الُمعجزية على مجهوداتك، وُيستعلن مجده فيما تقوم به.                       
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 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  20

 الملوك الثاني  15-13

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على حهكهمهتهك،     

ومجدك، ونعمتك، وقوتك، وتمكيهنهك   

اإللهي الذي قهد نهقهلهتهه إلهى روحهي                

فأحيا الحياة المسيحية الهغهالهبهة، كهل        

يوم. وأنا بروحك، أوضع في مهكهانهة     

إلهية أُلحقق قصهدي فهي الهمهسهيهح،           

ُمثمرًا في خدمة الُمصهالهحهة، لهمهجهد         

 اسمك، باسم يسوع. آمين. 

  06:11مزمور ; 01:63أمثال ; 61:66أمثال 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 11-1:12   

 إنجيل يوحنا  57-17:11

لذلك، ال تتاخر في العمل وفقًا لكلمته. وال تتاخر في العمل وفقًا                                 

 لتعليماته وإلهامه الذي يأتي إليك. 

هناك بعض األشخاص، الذين يدفعهم الروح لعمل شيء ما،                   

ولكن يتجاهلون ذلك الدافع، ألنهم يريدون إنجاز بعض األمور األخرى             

أواًل. ومن الُمحزن، كثيرًا ما ال تأتي إليهم فرصة ثانية على اإلطالق.                  

ويتطلب هذا أن تعرف صوت الرب وتستجيب له في الحال عندما يتكلم.            

 ويتطلب أن تفعل ما يريدك أن تفعله عندما يريده أن ُينجز.
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 مولود لتملك 

... َأَجاَب َيُسوُع: َأْنَت َتُقوُل: ِإنِّي َمِلٌك. ِلهَذا َقْد ُوِلْدُت َأَنا، َوِلهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى  

 (.03:::اْلَعاَلِم... )يوحنا 

ُيخبرنا الكتاب كيف أن اإلله ظهر إلبراهيم عندما كان ُعمره تسعين                          

سنة، وباركه. وقال له، "َوُأْثِمُرَك َكِثيًرا ِجدًّا، َوَأْجَعُلَك ُأَمًما، َوُمُلوٌك ِمْنَك                                       

(. إن اإلله ال ُيفِكر في ملوك إسرائيل ويهوذا الذين                    :2:0َيْخُرُجوَن." )تكوين     

 سيملكون على شعبه؛ بل كان يتكلم عن جيل سيولد كملوك.  

في الشاهد التالي، قال الرب، "َوُأِقيُم َعْهِدي َبْيِني َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسِلَك                     

ِمْن َبْعِدَك ِفي َأْجَياِلِهْم، َعْهًدا َأَبِديًّا، أَلُكوَن ِإلًها َلَك َوِلَنْسِلَك ِمْن َبْعِدَك." )تكوين                          

(. إن وعده األبدي لم يكن مع إبراهيم في الجسد، النسل األرضي مثل                              :0::

 إسحاق، ويعقوب، إلخ، الذين نالوا فقط البركة جزئيًا. 

، "َوَأمَّا اْلَمَواِعيُد َفِقيَلْت ِفي ِإْبَراِهيَم َوِفي َنْسِلِه.           ::02يقول في غالطية     

 «َوِفي َنْسِلكَ  »َكَأنَُّه َعْن َكِثيِريَن، َبْل َكَأنَُّه َعْن َواِحٍد:               «َوِفي اأَلْنَسالِ »اَل َيُقوُل:    

الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح." فالنسل الذي كان يتكلم عنه هو المسيح، ونحن ورثة الموعد                

الذي كان إلبراهيم ألننا في المسيح: "َفِإْن ُكْنُتْم ِلْلَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبَراِهيَم،                   

 (. ::61َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثٌة." )غالطية 

لذلك، عندما قال اإلله إلبراهيم "... َوُمُلوٌك ِمْنَك َيْخُرُجوَن." كان في                       

، "أَلنَُّه ِإْن َكاَن      7::0الواقع يتكلم عنا، نحن الِخلقة الجديدة. ويقول في رومية                 

ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة                    

 َوَعِطيََّة اْلِبرِّ، َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح!"  

أنت مولود لتملك في الحياة على األرواح الشريرة، والمرض، والسقم،               

والفقر، والفشل، والظروف، والموت ألنك نسل إبراهيم، ووارث مع المسيح.                       
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 األربعاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  21

 الملوك الثاني  17-16

 ُِقر وأعترف

بأنني أعهرف مهن أنها! أنها نسهل إبهراههيهم،                    

أملك وأحكم فهي ههذه الهحهيهاة. وأسهلهك فهي                    

إدراك الههوفهرة والسهيههادة ألنهنههي وارث مههع              

 المسيح؛ لذلك، كل شيء هو لي.  

  1 – :: :;غالطية  01:7رؤيا يوحنا الالهوتي 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 21-12:12   

19-1:12إنجيل يوحنا    

لذلك، ليكن لك طريقة التفكير للنجاح الُمطلق والسيادة. فالمسيح يملك على األرض             

 اليوم بواسطتك. 
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 َقدِّر األمور الروحية 

 َفَقاَل ِعيُسو: َها َأَنا َماٍض ِإَلى اْلَمْوِت، َفِلَماَذا ِلي َبُكوِريٌَّة؟

 (.6:67:)تكوين 

عن أمر هام؛ فيقول، "َوَيْصَعُد ُمَخلُِّصوَن َعَلى           60:0ُيخبرنا في عوبديا     

َجَبِل ِصْهَيْوَن ِلَيِديُنوا َجَبَل ِعيُسو..." وعيسو ُيمِثل عدم التقوى، أو اإللحاد، أو                      

الحواس، أو من يتحكم فيه الجسد؛ أولئك الذين ال ُيقدِّرون األمور الروحية. مثل                   

هؤالء، يقول الكتاب، هم في الجسد ولذلك ال يستطيعون أن ُيرضوا اإلله )رومية                 

3:3 .) 

كان عيسو األخ األكبر ليعقوب، وبسبب استهتاره باع بكوريته ليعقوب               

من أجل طبق من الطعام. ولم تكن اآلثار الُمترتبة روحيًا من عملته واضحة تمامًا                

له في ذلك الوقت. فاألمر ال يتعلق بأكلة قد أكلها؛ ولكن بازدرائه لألمور الروحية.                

فالبكورية كانت أمر روحي. ولها بركة خاصة. وتنازل عيسو عنها ألخيه                                  

األصغر، بسبب الطعام. فكان ما يريده هو اإلشباع الجسدي: ما كان يستطيع أن                    

يلمسه، أو يذوقه، أو يشعر به في تلك اللحظة. وحُصل عليه. فاختار اختيارًا                            

 جسديًا بداًل من الروحي الذي كان له.

ومن جهة أخرى، كان يعقوب ذكيًا. فأراد البركة، وحُصل عليها. فالبركة             

هي عطية غير مرئية. وال يمكن للحواس أن تستوعب معنى البركة. وما يمكن أن       

تراه في البركة هو نتائج هذه البركة. فهي مثل الَمسحة لروح اإلله؛ ال يمكنك أن                   

 ترى أو تلمس الَمسحة، ولكنها حقيقة، إنها  أمر فوق طبيعي. 

هناك البعض اليوم ال ُيقدِّرون األمور الروحية؛ فهم مثل عيسو. ُيفضلون            

الجلوس في البيت لمشاهدة حدثًا رياضيًا في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه في                  

الكنيسة. وُيفضلون االندماج في االنشغاالت االجتماعية بينما يجب أن يكونوا في              
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 الخميس 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 األمثال  22

 الملوك الثاني  19-18

 صالة
أبويا الُمِحب والُمنِعم، أشكرك عهلهى     

ُحبك لي، وعلى مجدك الواضهح فهي     

حههيههاتههي. وأشههكههرك عههلههى سههيههادتههك          

وقيادتك لحياتي، وعلى حكمتك التي 

ُترشدني دائمًا في إرادتهك الهكهامهلهة.        

إن حياتي ههي لهلهمهجهد، اآلن وإلهى               

 األبد، باسم يسوع. آمين.
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أوقات صالتهم. إنهم مسيحيون جسديون. أي حياة تحياها؟ ما هي األمور الهامة                 

بالنسبة لك؟ وما هي تطلعاتك؟ هل دم يسوع المسفوك من أجلك على الصليب                          

يعني شيء لك؟ وهل تلهج كثيرًا في فدائه النيابي عنك؟ وهل جلسَت لتتأمل                               

 وتستوعب ُحب اإلله الذي أظهره من نحوك؟ وهل له التحكم في حياتك كل يوم؟

دع المسيح، وُملكه المجيد يكون كل ما يهمك حقًا. وُكن شغوفًا وُمتلهفًا                  

 لألمور الروحية، ولُحبك للسيد، وليكن هذا واضحًا في كل ما تفعله. 



ARABIC 

 دعه يقودك

السلوك بالروح هو السلوك في نور كلمة اإلله. فعندما تسلك بالروح،                     

مهما قالت لك حواسك، ستكون قادرًا على أن ُتميِّز أي اتجاه يريدك اإلله أن تذهب                

فيه. كثير من الناس يعيشون في تشكك. ولكن كابن لإلله، روح اإلله في حياتك                       

ليقودك وُيرشدك. ُيرشدك في إرادة اإلله الكاملة، بعيدًا عن الهزيمة، والفشل،                        

 وأي شيء يؤذيك ويضرك.  

تعلم أن تحيا حسب الروح. قال يوحنا أننا يجب أن نسلك في النور كما                      

(. وقال يسوع، "... َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني َفاَل            0::يوحنا    0هو في النور )   

(. أن تتبع يسوع يعني      06:3َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياِة." )يوحنا             

أن تسلك حسب الكلمة؛ هو أن تسلك في توجيه روح اإلله لحياتك. دعه ُيرشدك.                    

ففي عملك، يمكن أن يقول لك ماذا تفعل؛ وكذلك مع ُأسرتك، وصحتك، ومادياتك،                 

 ونواحي حياتك األخرى. كل ما عليك هو أن تخضع له.  

إنه حمايتك. وهو ُترسك. وهو شجاعتك وقوتك. هو قدرتك. إن                                     

المسيحيين الذين حياتهم ُممتلئة بالصراعات لهم مشكلة عظمى واحدة: لم                                

يسمحوا بعد للروح القدس أن يمتلك حياتهم بالتمام. لقد ُأحضرَت إلى حياة غير                     

عادية من الراحة، والمجد، واإلمكانيات الالنهائية، والغلبات عندما ُولدَت والدة                   

ثانية، والذي يقودك وُيرشدك في طريق الرب الذي قد عينه لك لتسلك فيه، هو                        

 الروح القدس!  

وعندما يتولى مسئولية حياتك، وظروفك، وأوضاعك سيعمل دائمًا                          

لصالحك. وسيأتي بالكمال لحياتك. وسيجعلك تنمو من قوة إلى قوة، ومن نعمة                      

 ِإْن ُكنَّا َنِعيُش ِبالرُّوِح، َفْلَنْسُلْك َأْيًضا ِبَحَسِب الرُّوِح

 (.67:7)غالطية  
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 الجمعة 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  02:3رومية ; 00:73إشعياء ; 02:7غالطية 

إلى نعمة، ومن إيمان إلى إيمان، ومن مستوى عظمة إلى آخر.ِثق فيه لحياتك.                     

واخضع اهتماماتك في الحياة له، وسوف يقودك بغلبة. إنها فرحته أن تكون                           

 ناجحًا وتحيا بُنصرة كل يوم. 

 صالة
ربي الغالي، أشكرك ألنك ُتظهر لهي    

طريق الحياة، حيث أمتهلهك الهمهجهد،        

والهههوفهههرة، والصهههحهههة، والسهههالم،         

واالكتفاء. وأنا أسلك في النور، ألن  

كلمتك هي مصباح ُيرشدنهي، ونهور     

لطريقي! وأنا أخضع إلرشاد وُحهكهم    

 روحك دائمًا، باسم يسوع. آمين.

 الملوك الثاني  22-20

 األمثال  23
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ARABIC 

َكَما َأنَّ ُقْدَرَتُه اإللهيََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالتَّْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا   

 (.0::بطرس  6ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة )

 0إن الحق الذي في الشاهد االفتتاحي ُيوازي أيضًا ما يقوله في                                    

، "ِإًذا اَل َيْفَتِخَرنَّ َأَحٌد ِبالنَّاِس! َفِإنَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم." هل الحظَت                   ::60كورنثوس  

أنه لم يقل "بعض األشياء،" أو "األشياء التي ُتصلي من أجلها فقط هي لك؟"                      

 بل يقول كل شيء هو لكم! إنها الحقيقة. اكِّدها. وَصِدق الكلمة واعملها.  

إن كلمة اإلله واضحة جدًا في هذا األمر. وهو أمر غير قابل للنقاش، أو                  

الشك، أو الجدال. كل ما تحتاجه: المال، والتسهيالت، واألفكار، والرؤية،                                  

والموارد البشرية والمادية، إلخ، الكل قد ُمنح لك في المسيح يسوع. لك كل ما                        

تحتاجه لحياة غير عادية للِبر والمجد في األرض؛ كل ما هو ضروري لكي تحيا                      

وتتعظم في الحياة اإللهية. وهذا يعني أنه يمكنك أن تحيا لإلله، ويمكنك أن تكون                   

 مؤثرًا في عمل أمور له، وخدمته، والحياة بُنصرة كل يوم! 

لذلك، وقد عرفَت، كيف يمكن أن تكون في عوز؟ قال داود، "َيْهَوْه                             

(. كيف إذًا يمكن أن تحيا      :0:6َراِعيَّ َفاَل ُيْعِوُزِني َشْيٌء )ال ُأريد شيئًا(." )مزمور    

الحياة الُمحَبطة؟ ارفض أن ترى المشاكل واألزمات في هذا العالم. ِعش الحياة                       

األسمى. أنت نسل إبراهيم. فاحيا فوق وأعلى بكثير من أنظمة هذا العالم. مهما                      

كانت الظروف في المجال األرضي؛ أنت لسَت من األرض. افعل ما تقوله الكلمة،                  

 واسلك في طريقك ألعلى من مجد إلى مجد.  

 أعطانا كل شيء
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 السبت 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الملوك الثاني  25-23

 األمثال  24

 ُأِقر وأعترف

بأنني قد بوركُت وتحصنُت بالمسيح يسهوع    

بكل ما أحتاجه في الحياة، والتقهوى؛ لهذلهك،      

أحيا اليوم بُنصرة ودائمًا! وأسلك فهي مهجهد         

اإلله، ألرضيه في كل شيء، وأكون ُمهثهمهرًا      

في كل عمل صالح. لقد جعل حياتهي ُمسهرة؛      

فأنا أرض مسرة، وشجرة ِبر، ُمنتهجهًا ثهمهار       

 الِبر، ُمبارك الرب!  

  0::;أفسس  21:3-23 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس
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ARABIC 

َواَل ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّْهَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي 

 (.6:06ِإَراَدُة اإلله: الصَّاِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة )رومية 

إن كلمة "تختبروا" في الشاهد االفتتاحي هي في اليونانية                                             

"dokinazo,"                       كلمة في غاية األهمية. ولكي أوضح لك أهميتها سأرسم لك

صورة. إن سافرَت أبدًا إلى بلد أجنبي، ففي الغالب ستمر بالجوازات والهجرة قبل               

أن يسمحوا لك بالدخول. وعادًة، يسمحون لك بالمرو، أو بمرور أغراضك من                       

خالل جهاز للكشف عن كل ما عندك، ليتأكدوا أنك لم ُتحِضر إلى الداخل                                          

ممنوعات. فالعاملين بمكاتب الجوازات أو الهجرة ُتفتشك لُيقرروا إن كنَت أهاًل                     

 ".dokinazo"بالدخول. وهذا هو 

فعندما يقول، "... ، ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي ِإَراَدُة اإلله: الصَّاِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة                         

اْلَكاِمَلُة." وهذا يعني، أنك رجل أو سيدة لإلله، مثل أولئك العاملين في المكاتب،                    

لُيفتشوا، وُيقرروا، ويختاروا األغراض الصالحة التي نحتاجها لندخل بها إلى هذا             

 العالم؛ األشياء التي تتوافق مع إرادة اإلله الصالحة، والمقبولة، والكاملة.

، 60:7كورنثوس    6أنت التعبير عن صالحه؛ والمنفذ لمجده. يقول في             

"أَلنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اإلله ِفيِه." نحن                     

ِبر اإلله؛ أبراره. فُنعطي المنفذ لمجد اإلله؛ ونسمح باألمور اإللهية الصالحة أن                     

تدخل إلى هذا العالم. إنها دعوتنا. فكل الخليقة تتألم، وتِئن، ُمنتظرة استعالن أوالد              

(. ويقول اإلله لنا، "اختبروا ما هي إرادة اإلله هذه الصالحة،             01:3اإلله )رومية   

 والَمرضية، والكاملة." هذا هو عملنا.  

وهكذا يمكنك أن تفهم أكثر ما كان يعنيه يسوع عندما قال كل ما                                     

أمسكتموه )منعتوه( في األرض يكون ممسوكًا )ممنوعًا( في السماء، وكل ما                        

 نحن "نختبر" إرادته
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 األحد 



خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 دراسة ُأخرى: 

 أخبار األيام األول  2-1

 األمثال  25

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على                     

إرشادك لي في طريق إرادتك الكاملة                   

لحياتي من خالل إرشاد كلمتك، والروح           

القدس. وأنا من ُأعطي منفذًا لصالحك،             

وبرك، وُحبك، ومجدك، وفرحك، لكي                

يمأل عالمي بمجاالت مجدك، باسم                         

 يسوع. آمين.

 03:03متى ; 01:3;رومية  21:5 الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي
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(. لذلك، في     03:03سمحتم به على األرض يكون مسموحًا به في األرض )متى                       

حياتك، ما الذي سوف تسمح به أن يدخل إلى عالمك؟ فلتأتي األمور الصالحة من                         

خاللك. اسمح بفرحه، وسالمه، وازدهاره، وُحبه، وتحننه، وبره أن يتدفق من                             

خاللك إلى عالمك. فعندما يراك الناس، دعهم يروا الفرح؛ فرح ال ُيعبَّر عنه وُممتلئ                   

 بالمجد. هللويا.  



ARABIC 

َفَقاَل الرَّبُّ: َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل، َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلهِذِه اْلُجمَّْيَزِة:   

 (.2: :0اْنَقِلِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر َفُتِطيُعُكْم )لوقا 

أكد يسوع على أن أقل كمية من اإليمان ممكن أن تأتي بنتائج عظيمة.                     

وقد يقول البعض، "كيف أتأكد أن لي إيمان، مهما كان صغيرًا؟" يقول الكتاب،                     

"... َقَسَم اإلله ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اإِليَماِن )المقدار عينه من اإليمان(." )رومية               

 (. ففي األصل اليوناني يعني أن هناك مقدارًا ُمحددًا من اإليمان لكل واحد.  06::

لقد قبلنا جميعًا المقدار عينه من اإليمان بالوالدة الجديدة، ولكن ما تفعله              

بنفسك هو المهم؛ إذ عليك أن تجعله ينمو. فالبعض ُينمي إيمانه، والبعض ال                            

ُينمي؛ فهم اليزالون يعيشون على مستوى اإليمان بعد سنوات عديدة من إيمانهم.             

 عليك أن ُتمارس وُتنمي إيمانك بأن تجعله عاماًل.  

عندما ُتفِكر أن ليس لك إيمانًا كافيًا، فعليك إذًا أن تسمع أكثر كلمة اإلله؛                 

فالكلمة ُتنتج وتنقل اإليمان لروحك. وليس عليك أن ُتجاهد أو ُتحاول أن تفعل                           

هذا؛ فقط اسمع الكلمة، وسوف ُيضَرم اإليمان في روحك:  "ِإًذا اإِليَماُن )بسماع(                

 (. 01::0ِباْلَخَبِر، )وسماع( َواْلَخَبُر ِبَكِلَمِة اإلله." )رومية 

ذهب شاب إلى الكنيسة منذ سنوات مضت، وبعد أن أقنعه أصدقائه                           

بالحضور. أتى بالكثير جدًا من الشكوك وعدم اإليمان، لكن بينما هو يستمع                              

للكلمة في الِعظة، بدأ قلبه يتغير. وعندما تحدثُت معه بعد الخدمة، قال لي، "إلى                     

 حٍد ما، أؤمن بما قد وعظَت به." آمن ألن اإليمان أتى إليه في الكلمة.  

يجب أنك الحظَت أحيانًا، وأنت تسمع لكلمة اإلله، ربما في الكنيسة، أو                  

في دراستك الشخصية، يبدو لك العالم كله فجأة صغير. وتبدو كل التحديات التي                    

قد تواجهها فجأة كال شيء. السبب هو أنه عندما تدخل كلمة اإلله إلى روحك،                          

 اإليمان ياتي بالكلمة
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 اإلثنين 



خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 دراسة ُأخرى: 

 أخبار األيام األول  4-3

 األمثال  26

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على اإليمان       

أن كلمتك تتعظم فيَّ اآلن! وأنا                

أتسلح بالكلمة في قلبي، وفي                  

فمي، فأدوس على التحديات،                 

وُأغيِّر األوضاع، وأعمل                           

المعجزات، وأسير باستمرار في          

 غلبة، باسم يسوع. آمين. 

 00:0الرسالة إلى العبرانيين   18:4-20 ;  الرسالة إلى أهل رومية; 2:7يوحنا   0
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 إنجيل يوحنا  17-1:15

يشتعل اإليمان فيك. وفي كل مرة تسمع كلمة اإلله، ُتشَحن روحك؛ وُتصبح الكلمة                       

 حقيقية في روحك، فُتعطيك إحساسًا بالغلبة والسيادة.  



ARABIC 

... ِإنَّ َيُسوَع هَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السََّماِء َسَيْأِتي هَكَذا َكَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلًقا 

 (.00:0)أعمال  ِإَلى السََّماِء

أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ُتساهم بجدية وتشترك في األمور                          

اإللهية. وَكِرس نفسك لرؤية اإلله. ورؤيته هي ربح النفوس؛ فهو يريد أن تمتلئ                

األرض كلها بمعرفة مجده كما ُتغطي المياه البحر. لذلك فكل ما تقوم به يجب أن                      

 يكون ُمتجهًا نحو ربح النفوس ليسوع المسيح؛ إنها دعوتك. فرِكز والتزم بها. 

ال ُتخطئ، ألنه آٍت سريعًا، ويريد أن يجدك مشغواًل، في عمل ما طلبه                        

(. إن  07:02منك. قال لتالميذه، "ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي." )يوحنا               

كنَت حقًا ُتحبه، افعل إرادته؛ واحيا له. وال تدع حياتك تتكيف حسب ما في                                    

 األرض. حتى عندما يأتي يجدك تفعل ما دعاك لكي تعمله.  

وقد تتساءل، "ما مدى ُقرب مجيئه؟" قريبًا جدًا! وال يهم إن كانت أيام،                

أو أسابيع، أو شهور، أو سنين؛ طالما أنك في شركة معه، وتسلك في النور كما                     

(. عندما يأتي، تكون ُمستعدًا. ربما تكون رابحًا                  0::يوحنا      0هو في النور )       

للنفوس في ذلك اليوم عينه، أو تكون ُمنشغاًل بتوزيع أنشودة الحقائق عندما                          

ُيسَمع صوت البوق، ولكنك ستسمعه. يقول الكتاب، "ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن،                    

 0ِعْنَد اْلُبوِق اأَلِخيِر. َفِإنَُّه َسُيَبوَُّق، َفُيَقاُم اأَلْمَواُت َعِديِمي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَُّر." )                 

 (. 76:07كورنثوس 

 6استبعد كل تشتيت وُكن حارًا في الرب، ُمتممًا خدمة الُمصالحة )                             

(. واجعل الرب، وعمله في امتداد المملكة، يكون كل ما                 01،  03:  7كورنثوس  

تحيا من أجله. وفي يوٍم ما، ستقف أمام ُكرسي المسيح للقضاء، وُتقِدم حسابًا عن            

 ُكن ُمهتمًا بعمله
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 الثالثاء 



خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 دراسة ُأخرى: 

 أخبار األيام األول  6-5

 األمثال  27

 صالة
ربي الغالي، إن غيرتك وشغفك قد       

أشعلني، أكثر من أي وقت مضى،        

ألنشر رسالة إنجيل المسيح إلى           

ُأمم العالم. وأنت ُتمكِّنني بالروح،        

أُلعلن الكلمة بقوة وبُمجاهرة،              

أُلحول الكثيرين من الُظلمة إلى             

النور، ومن ُسلطان الشيطان إلى         

اإلله، وإلى ميراثهم في المسيح،         

 باسم يسوع. آمين.  

  :6 – 67: 60لوقا ; 61، 01: 63متى 

www.rhapsodyofrealities.orgLeave comments on today’s devotional at  

كورنثوس 1 40-31:14   

إنجيل يوحنا    
16-1:16-18:15 

(. فاجعله يقول لك في النهاية، "...            01:7كورنثوس      6كل ما قد أوصاك لتعمله )         

 (.60:67ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّاِلُح َواأَلِميُن!..." )متى 
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