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من كتاب التأمالت اليومي المفّضل لديك، كتاب             7102نسخة 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 

وحدانيتنا مع يسوع المسيح، ألجل هذا  11:2يوضح في عبرانيين 

أي إخوته وأخواته. ومثل الرب  –ال يستحي أن يدعونا "إخوة" 

يسوع، لم يستِح بولس، من هويته مع شعب اإلله أيضًا. فمثاًل، 

 32:20دعى المؤمنين الذين في كنيسة أفسس، في أعمال 

"إخوتي،" وهي ُتشير إلى اإلخوَّة؛ والمواطنة مع القديسين، وأهل 

بيت اإلله. فبكوننا مولودين بالروح، نحن ورثة اإلله، ووارثون مع 

 المسيح. 

من الُمحزن أن يستحي بعض المسيحيين من أن يكونوا مع مؤمنين 

آخرين. وعندما ُتشير إليهم كاألخ ُفالن أو األخت ُفالنة، سريعًا ما 

يندفعون بالقول، "ناديِن باسمي فقط؛ وال تضف "األخ" أو 

"األخت". فهم يخجلون أو حتى يستحون أن يكونوا ضمن بعض 

المؤمنين اآلخرين. ال تكن هكذا أبدًا. فوحدانيتك مع يسوع المسيح 

وكنيسته هي أعظم، بل أنبل هوية ُملِهمة لك على اإلطالق. فابتهج 

 بها في كل ُفرصة. وانتهز كل لحظة لُتمِجد يسوع المسيح. 

تذكر كلمات الرب يسوع الغالية في الشاهد االفتتاحي. فإن استحيَت 

أن تجعل العالم، وأصدقائك، وأعضاء ُأسرتك، وزمالئك، إلخ. 

يعرفون أنك مولود والدة ثانية، وأنك عضو من أهل بيت اإليمان، 

 سيستحي أيضًا السيد من أنه يعرفك أمام اآلب والمالئكة. 

مهما كان رأي أي شخص في المسيحية، لدينا نحن أكثر هوية 

مرموقة؛ فال تستِخف بها! ماذا يمكن أن يكون أكثر سموًا من كونك 

شريكًا للنوع اإللهي؟ ُكن دائمًا َفِرحًا بأنك مسيحيًا. وال ُتقدم أعذارًا 

في إعالن والئك الراسخ للمسيح، ولكنيسته، وللمؤمنين اآلخرين. 

إذ ال يجب أن يفصلك أي شيء، وأي شخص من المسيح أو يجعلك  

"أَلنَّ َمِن اْسَتَحى ِبي َوِبَكاَلِمي ِفي هَذا اْلِجيِل اْلَفاِسِق اْلَخاِطِئ، َفِإنَّ اْبَن 

 اإِلْنَساِن َيْسَتِحي ِبِه َمَتى َجاَء ِبَمْجِد َأِبيِه َمَع اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِّيِسيَن

 (.83:3)مرقس  

 السبت 

1 
 ابتهج بهويتك مع المسيح 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك 

على اإليمان والقوة التي في 

إنساني الداخلي، والشجاعة في 

إعالن وحدانيتي معك بال أعذار 

ووحدانيتي مع المؤمنين اآلخرين. 

فأنا مسرور ألنني في المسيح، 

وأنتمي إلى أهل بيت اإلله. وال 

يمكن ألي شيء في هذا العالم أن 

يكون أسمى من كوني شريكًا  

 للنوع اإللهي! ُمبارك اإلله! 
1الالويين   

 يشوع  12-10

 9 - 3:07;إنجيل لوقا   01: 0الرسالة إلى أهل رومية  

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

75-69: 26إنجيل متى   

17-1:9إنجيل لوقا    

ُتنِكر وحدانيتك معه! حتى أشرس التهديدات أو االضطهادات التي 

 من العدو ال يجب أن تجعلك تجُبن.
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 اعمل بالكلمة

"أَلنَّ َكِلَمَة اإلله َحيٌَّة َوَفعَّاَلٌة َوَأْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف ِذي َحدَّْيِن، 
َوَخاِرَقٌة ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّوِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُمَميَِّزٌة 

 (.07:1َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيَّاِتِه )عبرانيين 

مهما كان مستواك الحالي في الحياة؛ ربما وضعك الراهن أنك           

في غاية الصعوبة واأللم حتى أنك لم تعد ترى مخرجًا. لك عندي خبرًا              

سارًا: يمكن لكلمة اإلله أن ترفعك من حيث أنت إلى مستوى المجد                     

والنجاح التالي لك. اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى لكي ترى جزءًا               

من خدمة، وإمكانية، وتأثير الكلمة في حياتك. إذ يمكن للكلمة أن                        

 ُتقوي إيمانك؛ ويمكنها أن تبني كل ناحية من نواحي حياتك. 

ولكن السؤال هو: كيف تجعل الكلمة تعمل لك؟ إنه بتخصيصها  

لك واالستجابة لها. وأن ُتخصصها يعني أن تأخذها كأنها كلمة اإلله                  

لك شخصيًا، ثم تستجيب بناًء عليها. لن تعمل الكلمة لك لمجرد أنها                   

موجودة في صفحات الكتاب؛ عليك أن تعمل بها. ويقول في فيلبي                       

أن ُتتمم خالصك؛ فاستخدم الكلمة لخلق غلباتك في الحياة                         07:7

والحفاظ عليها. ففي كل مرة تدرس الكلمة، أو تسمعها، أو تلهج فيها،   

امتلكها؛ أي افهمها واجعلها لك شخصيًا، وسوف ُتصبح قوة في                         

 روحك تجعلك تتكلم وتتصرف بناءًا عليها. 

وبمجرد أن تتمسك بها وتسمح لها أن تستقر في روحك، ينتج           

عن ذهنك أمرًا قويًا، كما نرى في كلمات الرب يسوع نفسه: "ِإْن َثَبتُّْم              

(. 2:07ِفيَّ َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم." )يوحنا         

وهذا يعني أنه والكلمة فيك، تستطيع أن تطلب أي شيء تريده، حتى                 

وإن لم يوجد، سُيخَلق! إن الكلمة في فمك هي قوة خالقة؛ وسوف                       

 تأتي بالمعجزات. هللويا! 

 األحد 

2 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 07: 1;  الرسالة األولى إلي تيموثاوس  07:7الرسالة الثانية إلي تيموثاوس 

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعطيتني          

كلمتك كمادة لتقوية إيماني، ولجعل          

الظروف تتماشى مع حياة المجد                 

واإلمكانيات الال محدودة التي لي في       

المسيح. وأنا أشكرك على بركاتك             

وميراثي المجيد في المسيح، الذي            

 أتمتع به بغنى، باسم يسوع. آمين. 

2الالويين    

 يشوع 15-13

10-1: 27إنجيل متى    

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

36-18:9إنجيل لوقا    
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 اإلثنين 

3 
 اللهج بابتهاج

تستطيع أن تجعل طريقك ناجحًا، وتتعامل بحكمة، وتفلح           

في كل نواحي حياتك، ومفتاح حدوث هذا هو اللهج في الكلمة:                      

اللهج بابتهاج. تستطيع حرفيًا أن ُتحِدد وقتًا الزدهارك وترقيتك.                  

ويمكنك أن تقول لنفسك، "في الشهرين التاليين، سُأحقق مستوى            

 أعلى من النجاح،" وسيكون، إذا لهجَت في كلمة اإلله. 

ولللهج ثالثة مستويات. المستوى األول هو أينما تتأمل              

بهدوء في اآليات، وتقولها، وُتدمِدم بها همسًا. وعند هذا                                 

المستوى، تكون هادئًا؛ وقد ال يسمعك شخصًا قريبًا منك؛ ولكنها،              

 تدفع بالكلمة عميقًا إلى قلبك.  

المستوى الثاني هو عندما تتكلم الكلمة بصوت مسموع،           

ليس لفائدة أولئك الموجودين معك، ولكن لفائدتك الشخصية. في                

الحقيقة، قد تكون في حجرتك، أو في أي مكان خاص، ولكنك تتكلم             

بالكلمة بصوت عالي، لتجعلها تكتسب السيادة فيك، وُتطِمس بكل               

 األفكار السلبية. 

والمستوى الثالث من اللهج هو في الواقع أعلى مستوى،         

وهو ما ُنرِكز عليه في دراستنا اليوم: إنه اللهج بابتهاج. وهو                        

عندما تهتف أو "تزأر" بكلمة اإلله بابتهاج لغلبتك. وهو مثل زئير            

أسد على فريسته؛ زئير الفرح واالبتهاج: "َلُهْم َزْمَجَرٌة َكاللَّْبَوِة،                 

َوُيَزْمِجُروَن َكالشِّْبِل، َوَيِهرُّوَن َوُيْمِسُكوَن اْلَفِريَسَة َوَيْسَتْخِلُصوَنَها            

 (.  79:7َواَل ُمْنِقَذ." )إشعياء 

فعند المستوى الثالث، أنت تهتف بالكلمة بابتهاج ألنك                

تعلم أنك قد حصلَت على الغلبة! لدرجة أنه ال يمكن ألي شيء أن                   

"اَل َيْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّريَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل َتْلَهُج ِفيِه َنَهاًرا َوَلْياًل، 

ِلَكْي َتَتَحفََّظ )ُتالحظ نفسك( ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. أَلنََّك 

 (.3:0ِحيَنِئٍذ ُتْصِلُح )ُتنِجح( َطِريَقَك َوِحيَنِئٍذ ُتْفِلُح." )يشوع 

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

3الالويين    

 يشوع 19-16

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

25-11: 27إنجيل متى   

 8– 7: 0;مزامير   07: 1الرسالة األولى إلي تيموثاوس  

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك ُتضِرم             

اإليمان فيَّ، وتمنحني الحكمة لُيحدد     

مساري في اتجاه إرادتك الكاملة،           

فأتمتع بفوائد حياتي السامية في             

المسيح! فأنا أجعل طريقي ناجحًا،         

وأتقدم، وأفلح في كل شئون                       

حياتي، ألن كلمتك تدفع وُتلِهم                   

التصرفات الصحيحة في داخلي               

 دائمًا، باسم يسوع. آمين. 

62-37: 9إنجيل لوقا     

يسلب مني إنتصاري
أنت تعلم في روحك أنك أعظم من منتصر، إنه إنتصار أبدي في 

المسيح يسوع. مارس هذا 
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 أسلوب حياة الراحة

َفاَل َتْهَتمُّوا َقاِئِليَن: َماَذا َنْأُكُل؟ َأْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْلَبُس؟ َفِإنَّ هِذِه 

ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السََّماِويَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِه ُكلَِّها 

 (.87 – 80: 1)متى 

على الكثيرين اليوم أثقال من الضغوط والقلق. فهم                                

ُمنزعجون بخصوص عملهم، وُأسرتهم، وتجارتهم، ومادياتهم، إلخ.            

واإلله ال يريد هذا ألي من أبنائه. فالقلق يضع أمامك قوة مغناطيسية                 

لتجذب األمور التي تتوافق معه. له مخاوفه، وخوفه من االحتماالت                  

السلبية. فإن ظللَت قلقًا بخصوص فقدانك لعملك، مثاًل، سريعًا ما                         

 ستفقده. 

إن العالج من القلق هو أن ُتثِبت ذهنك على كلمة اإلله.                         

، "اَل َتْهَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّاَلِة                1:1ويقول في فيلبي      

َوالدَُّعاِء َمَع الشُّْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى اإلله." لذلك، بداًل من القلق،                  

اطلب وِنل كل ما تحتاجه، وِعش بإدارك غلبته، ونعمته، وتميزه في                   

 نواحي الحياة المختلفة! 

إن كل ما يعجز عن حياة الراحة الُمطلقة، والفرح، واالكتفاء          

الذي في المسيح يسوع، ليس أفضل ما عند اإلله لك. إذ يقول في                           

َحتَّى »، "أَلنََّنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن َنْدُخُل الرَّاَحَة، َكَما َقاَل:                8:1عبرانيين  

َمَع َكْوِن اأَلْعَماِل َقْد ُأْكِمَلْت ُمْنُذ       «َأْقَسْمُت ِفي َغَضِبي: َلْن َيْدُخُلوا َراَحِتي  

َتْأِسيِس اْلَعاَلِم." إن هذا قوي جدًا ومؤثر. أنهى اإلله كل أعماله منذ                    

تأسيس العالم وقبلما خلق اإلنسان، واآلن هو في الراحة. فهو ال يعمل             

أو يخِلق أشياء جديدة اليوم وال حتى ُيطور في الشياء التي خلقها                         

 الثالثاء 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 81-77:1إنجيل متى  

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على حياة                    

الراحة، والفرح، واالكتفاء التي قد           

منحتها لي في المسيح يسوع. وأنا            

جالس مع المسيح في األماكن                       

السماوية، ألحكم وأملك معه. وأنا              

أعمل اآلن ودائمًا، من امتياز مكانة          

السالم، والسيادة في المسيح. ُمبارك       4الالويين    

 يشوع  22-20

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

 إنجيل متى 37-26:27

24-1: 10إنجيل لوقا     

ُمسبقًا. فهو جالس في السماء، غير مشغول وال قلق لما يجب أن يفعله                     

 بعد. وهذا هو نوع الحياة التي قد أعطاها لنا؛ حياة خالية من الصراعات. 

يقول الكتاب، "ِإًذا َبِقَيْت َراَحٌة ِلَشْعِب اإلله! أَلنَّ الَِّذي َدَخَل                          

َراَحَتُه اْسَتَراَح ُهَو َأْيًضا ِمْن َأْعَماِلِه، َكَما اإلله ِمْن َأْعَماِلِه. َفْلَنْجَتِهْد َأْن                       

عدم   –َنْدُخَل ِتْلَك الرَّاَحَة، ِلَئالَّ َيْسُقَط َأَحٌد ِفي ِعْبَرِة اْلِعْصَياِن )التشكك                        

(. إن الحياة في راحة اإلله        00  –  9:  1اإليمان( هِذِه َعْيِنَها." )عبرانيين      

هي إحدى بركات الِخلقة الجديدة، وطريقة الحياة فيها هي أن تحيا                               

باإليمان في كلمة اإلله. اعتنق دعوة السيد لحياة خالية من الضغوط، ثم                  

ِعش بها. قال، "َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل، َوَأَنا                          

ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي، أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب،                 

"فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ. ألَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ

. (مت 30-11:28)

!اإلله

"فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ. ألَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ
..(مت 11:28-30)(مت 30-11:28) 28:11(.
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 األربعاء 
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 ال تستسلم للضغوط 

"أَلنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة ُتْنِشُئ َلَنا َأْكَثَر َفَأْكَثَر ِثَقَل َمْجٍد َأَبِديًّا.  

َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن ِإَلى اأَلْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبْل ِإَلى الَِّتي اَل ُتَرى. أَلنَّ 

 الَِّتي ُتَرى َوْقِتيٌَّة، َوَأمَّا الَِّتي اَل ُتَرى َفَأَبِديٌَّة

 (.03 – 02: 1كورنثوس  7) 

لماذا يقرأ مسيحيًا آيات، مثل هذه أعاله ويظل يئن وينتحب    

من التحديات؟ مهما كانت الضغطة التي تواجهها من العدو؛ ارفض             

أن تتزحزح، ألن األعظم يحيا فيك. ال تجد نفسك أبدًا البسًا مظهر                    

الحزن، واإلحباط، بسبب التحديات التي قد تواجهها. فهذا ما يريده               

الشيطان؛ هو يرغب أن يراك تحت الضغطة؛ ولكن ال تجعله يتمتع                 

 بهذا. 

المسيح يحيا فيك. لذلك، عندما تواجه الِمحن اعلن، "الذي      

فيَّ هو أعظم من كل الضغوط والتحديات التي يمكن أن تأتي عليَّ!"             

مهما كان ما تمر به هو ضيقة خفيفة؛ دائمًا تذكر هذا. تعلم أن                            

تضحك مهما كانت الضغوط، ألن كل ضيقة أنت تواجهها ستأتي لك               

أكثر فأكثر بِثقل مجد أبدي. هكذا تقول الكلمة؛ وهكذا، هذا هو                            

المخرج الوحيد المتوَقع. ولذلك يجب أن تبتهج في مواجهة العدو.                

 (.01:3إذ يقول الكتاب، "... َفَرَح َيْهَوْه ُهَو ُقوَُّتُكْم." )نحميا 

تعلم أن تبتهج، وتفرح في الرب، خاصًة عندما تعمل                        

المعصرة. ارفض أن ُترِكز على المشكلة. وثبت نظرك على كلمة                    

اإلله األبدية. إن الروح القدس الذي يحيا فيك سيجعلك دائمًا                               

 منتصرًا، وفي كل ظروف.

 

 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

5الالويين    

 يشوع  24-23

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

44-38: 27إنجيل متى   

 3– 2:02;إرميا   07-07:97مزامير  

 ُأِقر وأعترف
بأنني أبتهج بالكلمة، وبتأثيرها فيَّ،        

وبقوتها ألن ترفعني فوق كل                        

الضيقات. وأنا أملك بالِبر، وأنمو في       

النعمة، والحكمة وفي معرفة ربنا             

يسوع المسيح. وإنني أجعل جميع            

الظروف تتماشى مع إرادة اإلله                 

الكاملة لحياتي عن طريق اعترافات        

فمي الُممتلئة إيمانًا، باسم يسوع.             

 آمين. 

 إنجيل لوقا  42-25:10
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 أمن وأمان فيه 

"ُتَعرُِّفِني َسِبيَل اْلَحَياِة. َأَماَمَك ِشَبُع ُسُروٍر. ِفي َيِميِنَك ِنَعٌم 

 (. 00:01)مسرات( ِإَلى اأَلَبِد )مزمور 

عندما قال يسوع، "أنتم في العالم، لكنكم لستم من                            

(، كان يعني أنك تتعامل في هذه البيئة                   09:07العالم." )يوحنا      

الطبيعية، ولكن بمجموعة قوانين مختلفة. وُيذكرني هذا عندما ترك          

بنو إسرائيل مصر نحو أرض الموعد؛ ذهبوا بمناخهم الخاص.                     

فيقول الكتاب "َوَكاَن َيْهَوْه َيِسيُر َأَماَمُهْم َنَهاًرا ِفي َعُموِد َسَحاٍب                    

ِلَيْهِدَيُهْم ِفي الطَِّريِق، َوَلْياًل ِفي َعُموِد َناٍر ِلُيِضيَء َلُهْم. ِلَكْي َيْمُشوا                 

َنَهاًرا َوَلْياًل. َلْم َيْبَرْح َعُموُد السََّحاِب َنَهاًرا َوَعُموُد النَّاِر َلْياًل ِمْن َأَماِم             

 (. 77 – 70: 08الشَّْعِب." )خروج 

كان كل مكان آخر في الصحراء حارًا وجافًا، ولكن كان                  

شعب اإلله محميًا بحضوره اإللهي. وكان عمود السحاب ُيظللهم من          

الحرارة الحارقة في النهار. وفي الليل عندما كان بردًا، ُيصبح                        

عمود السحاب عمودًا من نار لُيدفئهم. وفي أيام نوح، أدان اإلله                    

وأهلك العالم بفيضان عظيم، ألن شر اإلنسان كان عظيمًا جدًا في                   

 (. 3 – 7: 1األرض )تكوين 

ولكن، أمر اإلله نوح أن يبني ُفلكًا حيث يلجأ إليه هو                         

وُأسرته وكل ما أخذه من الفيضان. وأطاع نوح. وعندما أتى                            

الفيضان، وعال وازداد شراسة، ُمهلكًا الجميع ماعدا أولئك الذين                 

في ُفلك نوح. وبينما كان الفيضان شكاًل من الهالك للبعض، حمل                   

الُفلك ألعلى وحفظ أولئك الذين داخل الُفلك. وذلك الُفلك ُيمِثل                            

(. ليس هناك هالكًا لمن هو في المسيح؛           70:8بطرس    0المسيح ) 

 أنت في أمان فيه إلى األبد! 

، "َأمَّا َأَنا َفُأَغنِّي       01:79قال كاتب المزمور في مزمور           

ِبُقوَِّتَك، َوُأَرنُِّم ِباْلَغَداِة ِبَرْحَمِتَك، أَلنََّك ُكْنَت َمْلَجًأ ِلي، َوَمَناًصا ِفي َيْوِم              

 الخميس 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 3– 0: 90; مزامير 1:1;رسالة يوحنا الرسول األولى   73: 02أعمال الرسل  

 ُأِقر وأعترف
بأنني ِخلقة جديدة في المسيح،                 

مولود لمجد اإلله. وأنا أسكن في             

أمان، ومحمي من عدم األمان،                

والضيقا اإلقتصادية، واإلحباطات،       

والفقر، والغضب، واليأس،                       

واالنزعاج الذي في هذا العالم. فأنا        

في المسيح، وهو ملجأي وخالصي.     

 هللويا!  

 الالويين  6

 القضاة 2-1

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

54-45: 27إنجيل متى    

 إنجيل لوقا  3-1:11

ِضيِقي." هو الَمَناص )المكان اآلمن(. إن كنَت مولودًا والدة ثانية،                    

(. 8:8أنت فيه؛ وحياتك ُمختبئة مع المسيح في اإلله )كولوسي                            

المسيح هو أمانك، وملجأك، وحصنك. مهما يحدث خارجًا في العالم،                

أرفض أن تخاف. أنت لستُ وحيداً: األعظم يحيا في داخلك، وأنت 
..تسكن فيه
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 أكِّد على الصالح الذي فيك 

... ِلَكْي َتُكوَن َشِرَكُة ِإيَماِنَك َفعَّاَلًة ِفي َمْعِرَفِة ُكلِّ الصَّاَلِح الَِّذي ِفيُكْم 

 (. 1 – 1: 0أَلْجِل اْلَمِسيِح َيُسوَع )فليمون 

لكي تكون شركة أو إظهار إيمانك فعَّالة، يجب أن تعرف كل             

الصالح الذي فيك، في المسيح يسوع. ينظر فقط بعض المسيحيين             

ويعرفون األمور السلبية التي في حياتهم. فيقولون، "أنا عصبي                

جدًا. حياتي ُممتلئة جدًا بالخوف. أنا ُمحبط جدًا؛ ال أعرف ما الذي                  

يحدث لي..." أن تتكلم عن نفسك هكذا بدونية سيجعل إيمانك ناقصًا           

وغير فعَّال. ولكن، انظر وتطلع إلى كماالت المسيح التي فيك.                         

 اعرف كل الصالح الذي فيك في المسيح يسوع. 

ال تنطق أبدًا بما يبدو عليك من عدم قدرة، أو عجز، أو                         

إحباط؛ بل، أكِّد الكلمة وكل الصالح الذي فيك. هناك صالح فيك.                     

وإن كنَت ال تعرفه، فانظر إذًا للكلمة لتكتشفه. فمثاًل، ُيعِدد في                           

بعض الصالح الذي فيك: ُحب، وفرح، وسالم،                       77:7غالطية   

وصبر، وُلطف، وصالح، وإيمان. هذه هي خصائص روحك                            

البشرية الُمتجددة. اعرف أنك ُمِحب، وَفِرح، وفي سالم، وصبور،              

ولطيف، وصالح، ووديع، وإال، بالرغم من وجود تلك الفضائل فيك،      

 لن تعمل. 

، "اَل َيْعَلُموَن َواَل َيْفَهُموَن. ِفي       2  –  7:  37يقول في مزمور    

الظُّْلَمِة َيَتَمشَّْوَن. َتَتَزْعَزُع ُكلُّ ُأُسِس اأَلْرِض. َأَنا ُقْلُت: ِإنَُّكْم آِلَهٌة                      

َوَبُنو اْلَعِليِّ ُكلُُّكْم. لِكْن ِمْثَل النَّاِس َتُموُتوَن..." لم تكن رغبته ما                       

يحدث ألولئك الذين ال يعرفون من هم وما لهم في المسيح يسوع؛                 

 الجمعة 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين 7

 القضاة  4-3

 78-77: 7; الرسالة إلى أهل غالطية   87: 07;إنجيل متى  81: 0كورنثوس   0

 ُأِقر وأعترف
أنني من ملء المسيح، قد أخذُت                

نعمة فوق نعمة. وإنه قد جعلني                 

حكمة؛ لذلك، أنا حكيم، ولي ِسعة              

غير عادية من الفهم واالستيعاب.            

وإنني ِبر اإلله في المسيح يسوع؛            

وهو حكمة بري. وأن رئيس هذا               

العالم أتى، وليس له فيَّ شيئًا، ألنني        

ُممتلئ باإلله. ُممتلئ بُحب مجد                   

 اإلله! هللويا!  

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

66-55: 27إنجيل متى    

 إنجيل لوقا  36-14:11

فهم يسيرون في الُظلمة، ويعيشون مثل باقي الناس بالرغم من أن                      

 اإلله قد أعلن أنهم آلهة. أليس هذا ُمحزن؟ 

المسيح فيك. ويقول الكتاب أن الذي فيك هو أعظم من الذي في             

العالم. لك حياة اإلله في داخلك. وِبر اإلله في روحك. وأنت شريك                          

النوع اإللهي. أنت كفؤُ (كامل) في كفاءة (كمال) المسيح. تميز الروح 
موجودُ في داخلك. قرر واعترف دائماً بهذه األشياء وببركات المسيح 

.اآلخري التي في داخلك
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 وحدانيتنا التي ال تنفصل 

َوُهَو َرْأُس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسِة. الَِّذي ُهَو اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن اأَلْمَواِت، 

 (.03:0ِلَكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدًِّما ِفي ُكلِّ َشْيٍء )كولوسي 

هل تعلم أن يسوع ليس كاماًل بدوننا؟ و"بنا"، وأنا أعني              

(. 02:1كورنثوس    0الكنيسة. فنحن ُمتحدين معه اتحادًا ال ينفصل )         

أن اإلله "...َأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت          78  –  77:  0ويقول في أفسس     

َقَدَمْيِه، َوِإيَّاُه َجَعَل َرْأًسا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء ِلْلَكِنيَسِة، الَِّتي ِهَي َجَسُدُه،                    

(، 01:1ِمْلُء الَِّذي َيْمأُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ." هو من يمأل الكل )أفسس                   

 ولكن ملئه هو الكنيسة، التي هي جسده.

ويجب أن ُيساعدك هذا في فهم أهميتك وعالقتك بالمسيح.           

أنت "فيه"، وهو "فيك". وبدونك، ال يستطيع أن يصل إلى                              

المجروح والضال في العالم. ومن خاللك، هو قادر أن ُيعِبر عن ُحبه              

لآلخرين، ويؤسس مملكته في األرض. فأنت امتداده في األرض،                 

، "َأَنا اْلَكْرَمُة     7:07ألنك من نسله ولك ِصلة معه. قال في يوحنا                  

َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه هَذا َيْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر، أَلنَُّكْم                   

ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيًئا." إن خطة اآلب العظمى له أن                       

يحتاج إلينا تمامًا كما نحتاج نحن إليه: فهو مجدنا كما أننا نحن                         

 مجده. 

، "... ِلَيُكوُنوا ُهْم     70  –  09:  02صلى يسوع، في يوحنا       

َأْيًضا ُمَقدَِّسيَن ِفي اْلَحقِّ. َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل هُؤاَلِء َفَقْط، َبْل َأْيًضا                

ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبَكاَلِمِهْم، ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما َأنََّك                 

َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفيَك، ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيًضا َواِحًدا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن                        

الِخلقة   –اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني." لقد تحققت هذه الِطلبة فينا اليوم                    

كورنثوس   0فقد أصبحنا واحد مع األلوهية. ويقول في               –الجديدة  

، "أَلنََّنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْيًضا اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجَسٍد                                08:07

، "َوَأمَّا َمِن اْلَتَصَق ِبالرَّبِّ      02:1كورنثوس    0َواِحد..." ثم ُيعلن في      
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 السبت 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 81: 7; الرسالة إلى أهل أفسس   72:0; الرسالة إلى أهل كولوسي  07– 9:7الرسالة إلى أهل كولوسي  

 ُأِقر وأعترف
بأن المسيح هو حياتي؛ وأنا فيه أحيا،       

وأتحرك، وأوجد! وكما هو، هكذا أنا؛        

فمجده ُمشرق فيَّ. وأنا ُمثِمر، وُمنتج،       

وُمتميز، ألنني واحد مع الرب؛ بكوني       

عضو في جسده، من لحمه ومن                    

 عظامه. ُمبارك اإلله! 

 الالويين  8
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10-1: 28إنجيل متى    

 إنجيل لوقا  54-37:11

 َفُهَو ُروٌح َواِحٌد."

لقد التصقَت حرفيًا، واندمجَت في الروح كِخلقة إلهية                   

"ألَنَّنَا جَمِيعَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا اعْتَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ، يَهُودًا 
كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ، عَبِيدًا أَمْ أَحْرَارًا، وَجَمِيعُنَا سُقِينَا رُوحًا وَاحِدًا "

.(كورنثوس األولى 12:13) 13:12



ARABIC 

 الحفاظ على الكلمة في إدراكك 

اْهَتمَّ ِبهَذا )الهج في هذا(. ُكْن ِفيِه، ِلَكْي َيُكوَن َتَقدُُّمَك َظاِهًرا ِفي ُكلِّ 

 (.07:1تيموثاوس  0َشْيٍء )

إن اللهج في كلمة اإلله ُيساعدك ألن ُتحِضر الكلمة إلى                   

، "ُطوَبى )ُمبارك( ِللرَُّجِل    8  –  0:  0وعيك. فمثاًل، يقول في مزمور       

الَِّذي َلْم َيْسُلْك ِفي َمُشوَرِة اأَلْشَراِر )ذوي الطرق الغير إلهية(، َوِفي              

َطِريِق اْلُخَطاِة َلْم َيِقْف، َوِفي َمْجِلِس اْلُمْسَتْهِزِئيَن )الُمستكبرين( َلْم               

َيْجِلْس. لِكْن ِفي َناُموِس َيْهَوْه َمَسرَُّتُه )سعادته(، َوِفي َناُموِسِه َيْلَهُج           

َنَهاًرا َوَلْياًل. َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الَِّتي ُتْعِطي          

َثَمَرَها ِفي َأَواِنِه )موسمه(، َوَوَرُقَها اَل َيْذُبُل. َوُكلُّ َما َيْصَنُعُه َيْنَجُح                  

)يزدهر(." إن اللهج في هذه اآليات أعاله تجعلك واعيًا بالبركات                 

 التي لك، فتسلك في نورها. 

، "اَل َيْبَرْح ِسْفُر هِذِه         3:0تذكر ما قاله اإلله في يشوع             

الشَِّريَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل َتْلَهُج ِفيِه َنَهاًرا َوَلْياًل، ِلَكْي َتَتَحفََّظ )ُتالحظ                       

نفسك( ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. أَلنََّك ِحيَنِئٍذ ُتْصِلُح                             

)ُتنِجح( َطِريَقَك َوِحيَنِئٍذ ُتْفِلُح." يمكنك أن تكون ناجحًا حسب ما                      

تختار أن تكون عليه. إذ يمكن لحياتك أن تكون لها اإلمكانيات                          

والغلبات الالنهائية؛ والمفتاح هو اللهج في الكلمة. إن اللهج في                   

الكلمة ُيعطيك موقفًا أخالقيًا ُمحددًا لذهنك للغلبة والنجاح. ويجعلك               

ترى التحديات بأنها درجات نحو تقدمك، وليست عوائق. فهي تجعل           

 الكلمة تلتصق بروحك، فُتصبح قوة تدفعك نحو التصرفات اإليجابية. 

ابِن إدراكًا للكلمة في ورحك، ومهما يحدث، ستكون دائمًا           

في القمة. وَطِور في داخلك اتجاه الرابح وطريقة تفكير البطل بقوة               

 كلمة اإلله.
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 األحد 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة
ربي الغالي، كالمك هو مصباح                

لقدمي، ونور إلضاءة طريقي.                 

وبينما أنا ألهج في كلمتك اليوم،              

أتحول؛ وتنجذب حياتي ألعلى                  

ولألمام، بحكمتك، ومجدك، وتميزك    

الذي يظهر فيَّ. وأنا أتعامل بحكمة         

في كل شئون الحياة، بسبب إدراكي      

لكلمتك في روحي، باسم يسوع.              

 آمين. 

 الالويين  9
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 إقرار فمك ُيَثبَِّته 

، «آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمُت»َفِإْذ َلَنا ُروُح اإِليَماِن َعْيُنُه، َحَسَب اْلَمْكُتوب: 

 (.08:1كورنثوس  7َنْحُن َأْيًضا ُنْؤِمُن َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا )

لكي يأتي إيمانك بنتائج ال يجب فقط أن تعرف الكلمة                       

وتكون في إدراكك، بل يجب أيضًا أن تنطق بها. فالقوة في التأكيد؛               

وهذا ما قد افتقده بعض المسيحيين؛ فهم "ُيقرون" ُمعترفين                         

"بالكلمة" لكي "يأتوا بها." فهم ُيحاولون أن يجعلوا اإلله يفعل                 

شيئًا بإقرارات اعتراف فمهم، ولكن ال تسير األمور هكذا. إن كلمة              

اإلله هي الحق؛ ويجب أن ُتِقر بها لكي تكون هكذا، وتكون في                         

وعيك من خالل اللهج، ثم إقرار اعتراف فمك ُيثبتك. وهذا ما نقرأه              

في الشاهد االفتتاحي: إن كان إيمانك حي، تكلم! ففمك ُيثِبت كلمة                 

 اإلله في حياتك.  

، "... َمْن َقاَل ِلهَذا اْلَجَبِل:        78:00قال يسوع في مرقس       

اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر! َواَل َيُشكُّ ِفي َقْلِبِه، َبْل ُيْؤِمُن َأنَّ َما َيُقوُلُه                  

َيُكوُن، َفَمْهَما َقاَل َيُكوُن َلُه." عندما تكون الكلمة في قلبك، وتتكلم                

بها، ُتصبح قوة خالقة. فكلمة اإلله خلقت كل شيء، وكذلك يمكن                  

أن تخلق أي شيء: "... ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكاَن، َوِبَغْيِرِه َلْم َيُكْن َشْيٌء                     

 (.  8 – 0: 0ِممَّا َكاَن." )يوحنا 

إن كل ما تريده اليوم، قوة حدوثه هي في فمك. قال                           

يسوع اإلنسان الصالح، من كنز قلبه الصالح، ُيخرج الصالح )لوقا            

(. ما هي األمور الصالحة التي قد خلقتها في قلبك باللهج؟                   17:1

استخدم كلمات ُممتلئة باإليمان لُتشِكل عالمك، وُتبرمج روحك                      
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 اإلثنين 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 70: 03;  األمثال   1:0;الرسالة إلى فيلمون   17:1إنجيل لوقا  

 ُأِقر وأعترف
أنه من كياني الداخلي، ُأخرج                      

الصالح. وأنا ُأعلن أن حياتي هي              

للمجد، والجمال؛ وأنه في طريقي،          

هناك حياة، ونجاح، وغلبة، وثروة.       

فأنا ِبر اإلله في المسيح يسوع،                 

ُمقدس لإلله! أزهو مثل النخلة؛                 

فأحيا طوياًل، مستقيمًا، وثابتًا،                   

ونافعًا، وُمثمرًا، وأنمو مثل أرز                

لبنان؛ فأنا ُمتعظم، وثابت، ودائم،            

وغير قابل للفساد، باسم يسوع.                

 الالويين 10
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َولِكْن ِبُدوِن ِإيَماٍن اَل ُيْمِكُن ِإْرَضاُؤُه، أَلنَُّه َيِجُب َأنَّ الَِّذي َيْأِتي ِإَلى 

 اإلله ُيْؤِمُن ِبَأنَُّه َمْوُجوٌد، َوَأنَُّه ُيَجاِزي الَِّذيَن َيْطُلُبوَنُه

 (.1:00)عبرانيين  

لكل مسيحي إيمان. فيقول الكتاب "َفِإنِّي َأُقوُل ِبالنِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة ِلي،             

ِلُكلِّ َمْن ُهَو َبْيَنُكْم: َأْن اَل َيْرَتِئَي َفْوَق َما َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِئَي، َبْل َيْرَتِئَي                   

ِإَلى التََّعقُِّل، َكَما َقَسَم اإلله ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اإِليَماِن." )رومية                  

(. "لكل من هو بينكم" يعني كل واحد منا في بيت اإلله؛ لقد                  8:07

جعل اإلله لنا "المقدار عينه" من اإليمان ُمتاحًا )حسب األصل                       

اليوناني(، وليس مقدارًا من اإليمان. وهذا يعني أن كل واحد منا                    

 نال نفس المقدار من اإليمان عندما ِنلنا الخالص.  

إذا قال مسيحي إذًا، "انا أعلم لماذا حياتي ُممتلئة باالنخفاضات                    

واالرتفاعات، ألنه حقًا ليس لديَّ إيمان." لن يكون هذا صحيحًا،                   

ألنه بدون إيمان ال يمكن أبدًا أن تنال الخالص. فعندما سمعَت                           

اإلنجيل، أتى معه اإليمان، وعندما تصرفَت بناءًا عليه، انتقل                          

اإليمان إلى روحك، لتستخدمه في باقي رحلتك المسيحية.                                 

وباستخدامك اإليمان، أنت ُتقويه، وبسماعك أكثر لكلمة اإلله، أنت              

 تزيده.  

كشف الرب يسوع، من خالل تعاليمه، وأمثلته، أن اإليمان هو                      

أسلوب حياة؛ فهو ليس شيئًا ُتمارسه مرة أو مرتين، ولكن في كل                 

وقت. لذلك، أفضل طريقة لزرع أسلوب حياة اإليمان هي بأن يكون              

، "...  78:9لك فهمًا كاماًل لرسالة المسيح. فمثاًل، قال في مرقس                

ِإْن ُكْنَت َتْسَتِطيُع َأْن ُتْؤِمَن. ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِلْلُمْؤِمِن." لم يقل هذا              

بسبب تحدي في يوم معين، بل أراد أن يكون لك طريقة التفكير أن                  

 أي شيء ُممكنًا؛ ويمكنك أن تفعل أي شيء، وُتحقق أي شيء!

 حياة اإليمان 

11 

 

 

 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 8-0: 00; الرسالة إلى العبرانيين   2: 7كورنثوس   7; 70:70إنجيل متى 

 ُأِقر وأعترف
إن النوع اإللهي من اإليمان                    

ُيضرم في روحي، اآلن! فحياتي            

هي مجرى ال نهائي من                                

المعجزات، ألنني أحيا بالكلمة،              

وبها. فأتشدد في كل الظروف                  

وأربح دائمًا. وليس شيء غير               

ممكن لديَّ، ألن إيماني هو الغلبة          

 التي تغلب العالم. هللويا.  

 الالويين  11

 القضاة  11-10
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ليكن لك طريقة تفكير اإلمكانيات والغلبات فقط. فتلك الرؤية، أو                           

الفكرة، أو الهدف، أو الُحلم ُممكنًا! َثِبت ذهنك على الكلمة؛ واشعل                        

إيمانك وُخذ الخطوة المطلوبة. أنت هو المؤمن، وكل شيء ُمستطاع                  

 لديك. هللويا!  
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 أنت غالب في المسيح يسوع 

ال يجب أن يكون أي مسيحي ضحية للظروف. فبكونك                   

فقدَت وظيفتك، أو تجارتك، أو أي شيء كان لديَّ في وقٍت ما ال                        

يجب أن يجعل منك ضحية. وبكونك مررَت بِمحن صعبة ألن والديك             

أساءوا ُمعاملتك في صغرك ال يجب أن يكون ُعذرًا ألن تحيا                               

كضحية. واجه ظروف الحياة وراسك مرفوعة، وبابتسامة غالب،             

وباتجاه تفكير ملك، ألن الذي فيك أعظم، من كل الضيقات التي في                

 العالم.  

لقد أكدت كلمة اإلله، وهي ناموس الروح، على هذا                        

التأثير؛ فهي تقول، "َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر                      

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

(. وهو هنا ال يتكلم عن كل واحد في العالم، بل الذين أولئك                    73:3

أولئك هم الذي سيحدث هذا        –الِخلقة الجديدة     –الذين ُيحبون اإلله     

لهم. لقد تبرمج كل شيء في الحياة لكي يعمل لصالحك. وليس هناك          

 أي شيء يمكن أن يحدث في هذه األرض لضررك.  

يمكن للمسيحي فقط أن ُيهزم وفقًا الختياره الخاص، أو                

سماحه، أو جهله. قال اإلله هلك شعبي من عدم المعرفة. نحن                         

ُمباركون جدًا من اإلله حتى في مواجهة أخطائنا الشخصية وزالتنا،           

ال يلومنا. ولديه دائمًا مخرجًا. فهو تجسيد الحكمة. وعندما تكون                 

في تلك الِمحنة، حتى وإن كانت بسبب تصرف شخصي خاطئ،                      

هناك في وسط الضيق، وفي اتضاع، ُقل، "يا رب، كيف سنخرج                   

 من هذا؟" "ماذا سنفعل؟" وبُحب، ُخذ إرشاده. 

وهو سُيجيبك أسرع مما تتخيل. إن ُحبه لنا هو ما يدفعه                

للتعامل معنا بهذه الطريقة. لذلك، مهما حدث لك، أو معك، ارفض                 

َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن اإلله، الَِّذيَن 

 (.73:3ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب َقْصِدِه )رومية 
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 األربعاء 

ورأسك



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 1:1; رسالة يوحنا الرسول األولى  82-80:3الرسالة إلى أهل رومية  

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على تعزية           

المكتوب. فأنا غالب في الحياة.              

وكل األشياء تعمل معًا لخيري،              

ألني ُأحبك، وأنا مدعو حسب                   

قصدك. وأنا أواجه ظروف الحياة         

ورأسي مرفوعة، بابتسامة                     

الغالب، عالمًا أن ال شيء يمكن أن       

يقف ضدي وينجح، ألن األعظم             

يحيا فيَّ! وحكمته عاملة فيَّ                     

ألعرف ماذا أفعل في كل وقت،                

 باسم يسوع. آمين. 

 الالويين  12

 القضاة  13-12

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

 إنجيل لوقا 21-1:13

39-29: 1إنجيل مرقس   

أن تكون ضحية، أو أن تكون خانعًا؛ أنت غالب في المسيح يسوع.                  

 وِعش هكذا. 

 

 

 

 



ARABIC 

 نحن ُشركائه في ربح اآلخرين 

َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه هَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ِفي السََّماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب َأْكَثَر 

 (.2:07ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َبارًّا اَل َيْحَتاُجوَن ِإَلى َتْوَبٍة )لوقا 

في الحياة، ينتبه كثير من الناس ألمور ليس لها أهمية                 

شديدة. فُيصارعون كل حياتهم ليكونوا مشهورين وينالوا تقدير                 

الناس، ولكن ليس هذا ما يريده اإلله. ففي النهاية عندما تقف أمام              

السيد، لن يسألك على مدى الُشهرة التي حُصلَت عليها من الناس                

 أو مدى الثروة التي كدستها وأنت في األرض. 

بل، سيهتم بما فعلته باإلنجيل لخالص النفوس. فواضح             

من الشاهد االفتتاحي ما هو اهتمام اإلله؛ يريدك أن ُتحبه وتحيا له               

 كشريك في ربح النفوس.  

، "َواْلَفاِهُموَن )الُحكماء( َيِضيُئوَن     8:07يقول في دانيال     

َكِضَياِء اْلَجَلِد، َوالَِّذيَن َردُّوا َكِثيِريَن ِإَلى اْلِبرِّ َكاْلَكَواِكِب )النجوم( ِإَلى           

َأَبِد الدُُّهوِر." أن تحيا للرب وتتشارك معه في ربح الضال هي                         

أسمى دعوة وأعظم شرف! وسوف تختبر فقط أقصى رضا وفرح               

إن ُوجد شغفك، وعواطفك، ورغباتك، وشهواتك في المسيح،                      

 وتكون قناعتك أن ُتثِبت بره في قلوب الناس.  

كل نفس في األرض لها قيمتها عند اإلله. فلقد فدى كل                  

الناس بدم ابنه الغالي، يسوع. ولذلك عندما يتوب خاطي، يكون                   

هناك فرح في السماء. ولذلك، علينا مسئولية أخذ إنجيله إلى                          

 أقاصي األرض؛ فيجب أن يكون خالص النفوس هو شغفنا.  

خطط لحملة كرازية شخصية لربح النفوس أثناء فترة                 

أجازات عيد القيامة. إن موت، ودفن، وقيامة يسوع قد صالح حتى            

أشر الُخطاة مع اإلله. وجعل من الُممكن لإلنسان أن ُيصبح ابنًا                      

لإلله. ولكن اليزال الكثيرون في العالم ال يعرفون هذا؛ ووظيفتنا                   
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 الخميس 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 71– 03: 7كورنثوس   7; 1: 8كورنثوس   7;  07: 01إنجيل مرقس 

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على شرف             

أنك جعلتني شريكًا لك في ربح                   

اآلخرين. وأنا أفهم هدفي في                     

األرض: ألكون نورك، وخادم                   

للُمصالحة، ُمشيرًا للناس إلى اتجاه       

نعمتك لينالوا الخالص. فلقد                       

جعلتني الناشر لمجدك وبرك.                    

أشكرك على هذه الدعوة الُعليا،                

 باسم يسوع. آمين. 

 الالويين  13

 القضاة 16-14

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

 إنجيل مرقس 45-40:1

 إنجيل لوقا 35-22:13

هي أن ُنعلن هذا الحق لهم. لذلك، اجعل ربح النفوس هي في قمة                            

، "َثَمُر الصِّدِّيِق )البار(     81:00أولوياتك في كل شيء. يقول في أمثال          

 َشَجَرُة َحَياٍة، َوَرابُح النُُّفوِس َحِكيٌم."

نحن الُحكماء، ُمرسلون من اإلله لُنشِرق بنور اإلنجيل                          

وُنخرج الناس من الُظلمة إلى ُحرية مجد أوالد اإلله. نحن ُشركائه في                

 ربح النفوس. هللويا!  

ؤه



ARABIC 

 تغذى على المعلومة الصحيحة 

في عالم اليوم، يهتم الناس كثيرًا بما يأكلون. فبينما هناك            

البعض الذين يأكلون األطعمة الصحيحة للحفاظ على صحتهم، هناك          

أولئك الذين بأكلهم كل األطعمة الخاطئة قد عرضوا صحتهم للخطر.           

وهذا نفس الشيء روحيًا. كمسيحي، يجب أن تتغذى على المعلومة           

الصحيحة. ويجب أن ُتغذي إيمانك بكلمة اإلله. ولكن هناك بعض                   

المسيحيين ُيغذون مخاوفهم بداًل من أن ُيغذوا إيمانهم. وأنت ُتغذي              

 مخاوفك عندما تنتبه غلى المعلومة الخاطئة أو الُمقلقة. 

إن طعام الروح البشرية هو كلمة اإلله. قال يسوع، "...               

َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم                                

 –(. فبينما تجعل كلمة اإلله الروح البشرية حية            1:1اإلله." )متى   

الكلمات غير      –باإليمان، والرجاء، والُحب           –ُمفعمة بالحيوية      

الصحيحة ُتسِمم وُتهِلك الروح البشرية. وهذه المعلومات السلبية               

 الضارة للروح البشرية تأتي من االنتباه إلى األشياء الخطأ.  

إن تأثير التغذية على المعلومة الخاطئة في حياة المسيحي    

ربما ال تظهر في سواد الليل؛ ولكن مع الوقت، يضعف هذا                                 

الشخص ويضعف روحيًا. وبعد فترة وجيزة، ال َيُعد حارًا في أمور                

الروح كما اعتاد أن يكون. ثم، تتحول حياته بالكامل بطريقة في                     

 اتجاه مختلف عن خطة اإلله األصلية له.

انتبه للمعلومة الصحيحة. َثِبت روحك ونشطها للنجاح                 

بكلمة اإلله. إن قوى الحياة ُمخَضعة لروحك؛ وأنت ُتغذي روحك                    

بالكلمة، ستكون قادرًا لكي ُتنتج كل الصالح الذي تريده في الحياة                

َمْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ »"َفَأَجاَب َوَقاَل: 

 (.1:1َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اإلله )متى 
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 الجمعة 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  14

 القضاة  18-17

 07: 7; الرسالة الثانية إلي تيموثاوس  01: 8;الرسالة إلى أهل كولوسي   78: 0رسالة بطرس الرسول األولى  

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على فرصة            

سماع والحصول على كلمتك ألنها         

هي من تأتي بالتحول في حياتي. إن     

لهفتي لكلمتك تزداد، وأنا اليوم قد           

أصبحُت في حكمة وتميز بكلمتك،           

 باسم يسوع. آمين. 

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

12-1: 2إنجيل مرقس    

 إنجيل لوقا  24-1:14

من داخلك. قال يسوع، "َاإِلْنَساُن الصَّاِلُح ِمَن اْلَكْنِز الصَّاِلِح ِفي اْلَقْلب                 

ُيْخِرُج الصَّاِلَحاِت، َواإِلْنَساُن الشِّرِّيُر ِمَن اْلَكْنِز الشِّرِّيِر ُيْخِرُج                                   

 (.87:07الشُُّروَر." )متى 



ARABIC 

  مالحظة

ظة
ح

ال
 م

 



  مالحظة

ظة
ح

ال
 م

 



 ُممجد تمامًا مثل يسوع 

ِبهَذا َتَكمََّل اْلُحب ِفيَنا: َأْن َيُكوَن َلَنا ِثَقٌة ِفي َيْوِم الدِّيِن، أَلنَُّه َكَما ُهَو، 

 (.02:1يوحنا  0هَكَذا َنْحُن َأْيًضا )ِفي هَذا اْلَعاَلِم( )

إن يسوع المسيح هو بهاء مجد اآلب؛ أي الصورة الُمعِبرة  

(. وهذا تمامًا ما قد جعلنا عليه؛ نحن              8:0عن شخصه )عبرانيين      

 0هكذا نحن في هذا العالم )        –مجد اآلب     –بهاء مجده، ألنه كما هو       

(. قال يسوع، "َوَأَنا َقْد َأْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعَطْيَتِني،           02:1يوحنا  

(. هذا أمر غير     77:02ِلَيُكوُنوا َواِحًدا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحٌد." )يوحنا           

 عادي. إن فقط ِعشَت بهذا اإلدارك كل يوم!  

أكثر من هذا. فُيعرفنا أن         03:8كورنثوس    7ويوضح في    

كلمة اإلله هي مرآة: "َوَنْحُن َجِميًعا َناِظِريَن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه                            

َمْكُشوٍف، َكَما في ِمْرآٍة، َنَتَغيَُّر ِإَلى ِتْلَك الصُّوَرِة َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد ِإَلى               

َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّبِّ الرُّوِح." إن المرآة تعكس ما يوضع أمامها. فإذا            

وقفَت أمام مرآة، سترى انعكاس لك. وكلمة اإلله هي مرآة،                               

والصورة التي تعكسها عنك اسمها "مجد اإلله"؛ هذا هو أنت                         

 الحقيقي!  

، يعني أن اإلله ُيمِسك        77:02فمثاًل، ما نقرأه في يوحنا          

بمرآته لك لكي ترى أنك شريكًا في مجده. فلقد تمجدَت تمامًا مثل                     

يسوع. وعندما عاش يسوع في األرض، عاش بمجد. عاش وأظهر            

مجد اإلله. وسار على الماء، وتكلم إلى الرياح واألمواج، وفتح                       

اآلذان الصماء، وفتح العيون العمياء، وشفى األطراف العرجاء،                  

واسترد األطراف اليابسة، حتى أنه أقام الموتى. ولنا نفس اإلمكانية           

في دواخلنا لنفعل مثله، ألن الروح القدس نفسه الذي كان قوة                          

 وجوهر يسوع يحيا فينا اليوم.  

هذا قد أزالك تمامًا من مرتبة اإلنسان العادي؛ فأنت شريك           

النوع اإللهي. وأنت الناشر لِبر اإلله، وُحبه، وحكمته، ومراحمه،                 
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 السبت 



 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 مجدك في      

حياتي. وأنا أؤكد أن حياتي هي                  

إظهار لحكمتك ونعمتك، وأن برك           

ُمعلن وواضح فيَّ. فلقد جعلتني                 

نورًا في عالم ُمظلم، ونوري ُيشرق        

في كل مكان. وأنا أؤثر في عالمي            

ببرك، وحكمتك، وُحبك، اليوم                    

 ودائمًا، باسم يسوع. آمين. 

 الالويين  15

 القضاة 21-19

 إنجيل مرقس 22-13:2

10-1:15-25: 14إنجيل لوقا    

 03: 8كورنثوس  7;  02: 1;رسالة يوحنا الرسول األولى    8-0:0الرسالة إلى العبرانيين 

ونعمته. واختارك اإلله لتكون الشخص الذي ُيظهر حمده وُيعلن                    

مجده في األرض: "َوَأمَّا َأْنُتْم َفِجْنٌس )جيل( ُمْخَتاٌر، َوَكَهُنوٌت                          

ُمُلوِكيٌّ )مملكة كهنة(، ُأمٌَّة ُمَقدََّسٌة، َشْعُب اْقِتَناٍء )شعب الرب                          

الخاص له(، ِلَكْي ُتْخِبُروا ِبَفَضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة ِإَلى ُنوِرِه               

.الْعَجِيبِ"  (بطرس األولى 2:9) 9:2



ARABIC 

 لم يكن هباًء 

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

 (.8:0بطرس  7ِبَمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة )

إن المسيحي هو ثمرة آالم المسيح. ويتكلم الكتاب عن                  

(. نحن  00:0بطرس    0آالم المسيح، والمجد الذي يجب أن يتبعه )         

هذا المجد؛ فنحن فرحته وجوائزه. نحن المجد الذي رآه فجعله                      

 (. 7:07يتحمل الصليب ويستهين بالخزي )عبرانيين 

بالنسبة للمسيحي، اآلالم ليست ضرورية على اإلطالق،            

ألن يسوع دفع ُمسبقًا الثمن من أجلك لكي تحيا أنت حياة مجيدة.                   

وكل ما تحتاجه لنجاحك قد ُجهز. مات لكي تستطيع أن تحيا أنت                     

حياة كريمة، بشرف وكرامة وتميز. إن أجمل ما في األمر هو، أنه               

لم ينتِه بموته ودفنه. فقام ُمنتصرًا إلى الحياة في اليوم الثالث.                        

وهذا ما نحتفل به في عيد القيامة. تمامًا كما لم يستِطع الموت أن                  

ُيمِسك له، ال يستطيع شيء أن ُيمِسك بك اليوم. فإذا كنَت ال                                

تستطيع السير، قم وِسر! اخرج من هذا المرض، ألن المجد قد                      

 أتى!  

هذا هو إنجيل يسوع المسيح. لقد أتى بنا إلى الغلبة،                       

 والنجاح، والصحة، واالزدهار. آمن وُخذ هذا الحق لك.  

16 

 

 

 األحد 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة 
أبويا الغالي، أشكرك من أجل حياة        

البركات الُمتسامية التي لي بقيامة        

يسوع المسيح. واآلن، أنا أحيا                

حياة المجد؛ فأملك وأحكم كملك               

 باسم يسوع. آمين. 

 77– 71: 0;الرسالة إلى أهل كولوسي   1: 0;رسالة بطرس الرسول الثانية    02-01: 7الرسالة إلى العبرانيين  

 الالويين  16

 راعوث  4-1
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32-11: 15إنجيل لوقا    

28-23: 2إنجيل مرقس   



ARABIC 

 فيه لك سالم 

 َالسَّاِكُن ِفي ِسْتِر )مخبأ( اْلَعِليِّ، ِفي ِظلِّ اْلَقِديِر َيِبيُت 

 (. 0:90)مزمور 

، أنه في األيام          71  –  77:  70قال يسوع، في لوقا             

األخيرة، سيكون حيرة في األمم، وتسقط قلوب الناس في دواخلهم              

من الخوف. فنحن نعيش اليوم وهناك الكثير جدًا من الخوف. هناك              

إرهاب في الداخل وفي الخارج. وهناك الكثير جدًا من الُظلمة،                         

والشر، والدمار. وبالرغم من كل هذا، كلمات السيد في يوحنا                          

عميقة جدًا وُمعزية، إذ قال، "َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ              88:01

 َساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم."

الحظ عبارة، "ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ َساَلٌم..." وهذا يعني أنه                    

مهما كانت ُظلمة العالم اليوم حالكة، أو شدة الشر، أو اإلرهاب؛ في              

المسيح، لك ُسلطان على كل ِمحنة. وليس عليك أن تهتم بالعدو وما             

يمكن أن يفعله، أو سيفعله؛ فالعدو ليس عاماًل مؤثرًا! أنت في                         

 المسيح، لذلك، ال يقدر أحد أن يمسك. 

أن تكون في المسيح يعني أن تكون في بيتك، وفي أمان.               

مكاننا في اإلله. وبكونك           –فالمسيح شخص ولكنه أيضًا مكان              

كورنثوس    7مولود والدة ثانية، قد أتيَت في المسيح. ويقول في                  

، "... ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح..." هذا هو مكانك! أنت تحيا                  02:7

في المسيح؛ هذه هي بيئتك. لذلك، عندما تقول، "أنا في المسيح،"             

يعني أنك في األمان؛ أنت ساكن في ِستر )مخبأ( العلي، ُتقيم في                       

 (.0:90سكون تحت ظل العلي )مزمور 

مهما يحدث، ومهما كان اإلرهاب أو الشر الذي ُيحيكه                   

العدو، سالمك وأمانك مضمون؛ فارفض أن تخاف. قال داود،                         
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 اإلثنين 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  17

 صموئيل األول  2-1

 1– 8:8; الرسالة إلى أهل كولوسي   90مزامير 

 ُأِقر وأعترف
بأن حياتي ُمستترة )ُمخبأة( مع                

المسيح في اإلله؛ لذلك أنا أسكن في       

أمان وأمن، وسالم، وِبر ُمطلق. انا        

في المسيح، محمي من كل عدو                

ومن مؤامرات األشرار غير                       

المعقولة. وإنني أؤِكد أنه بغض                

النظر عن حيَّل العدو الغادرة، أسلك       

في الغلبة، والسيادة، والسالم،                

 واالزدهار، باسم يسوع. آمين. 

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

 إنجيل مرقس  7-1:3

16إنجيل لوقا    

"َأْيًضا ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا، أَلنََّك َأْنَت َمِعي.                        

(. وُيعلن في مزمور       1:78َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُهَما ُيَعزَِّياِنِني." )مزمور            

، "َيْسُقُط َعْن َجاِنِبَك َأْلٌف، َوِرْبَواٌت )عشرات اآلالف( َعْن َيِميِنَك.             2:90

ِإَلْيَك اَل َيْقُرُب."؛ لماذا؟ هذا ألن أمانك وأمنك فيه. ليكن لك هذا اإلدراك                 

 دائمًا. 



ARABIC 

ُاْنُظُروا َأي ُحب َأْعَطاَنا اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اإلله! ِمْن َأْجِل هَذا اَل 

 (.0:8يوحنا  0َيْعِرُفَنا اْلَعاَلُم، أَلنَُّه اَل َيْعِرُفُه )

 ما تراه ُمهم 

يبدأ الشاهد االفتتاحي بكلمة "انظروا!" وهي نفس الكلمة      

؛ عندما يقول، "ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد         02:7كورنثوس    7الُمستخدمة في   

ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: اأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ             

َقْد َصاَر َجِديًدا." اآلن وأنت في المسيح، يجب أن "ترى" أن اآلن                

قد صار كل شيء جديدًا. إن كنَت ال ترى هذا، فهذا يعني أنك تنظر                   

إلى الشيء الخطأ. وليس من الُمفترض أن ترى "أنت" القدير،                     

والضعيف، والمريض، والفقير، ومن ُيعاني؛ فهذا الشخص لم يعد              

 متواجدًا بعد. يجب أن ترى نفسك اآلن بطريقة مختلفة. 

إن كلمة "ينظر" ُتضاهي الكلمة العبرية في العهد القديم،           

وهي تعني أن ترى من الُبعد الروحي، أي أن             "chazah"تشاذاه  

ترى من ُمنطلق الروح. يريدك أن "تنظر" أنك بار، وناجح،                            

وناصح. انظر أن اإلله قد غمرك بُحبه، وأنه قد قبلك. وانظر أنه قد                 

، 72:01غلب العالم ألجلك، وقد أعطاك سالمًا. قال في يوحنا                          

"َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم ُأْعِطيُكْم                  

 َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب." 

 1:  1ال عجب أن يكتببولس الرسول، بالروح، في فيلبي             

، "اَل َتْهَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّاَلِة َوالدَُّعاِء َمَع                       2  –

الشُّْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى اإلله. َوَساَلُم اإلله الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل،                  

َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع." لقد جعل حياتك مجيدة               

بالفعل؛ فانظر واسلك في نور من أنت فيه، وفي كل ما قد أعطاه                       

 وفعله لك. 

إن كلمة اإلله هي النور الحقيقي؛ فتحت هذا النور، انظر               

أنك أفضل من عند اإلله؛ أنت بهاء مجده؛ والتعبير عن بره. انظر                  

18 

 

 

 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 
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 الالويين  18

 صموئيل األول  7-3

 ُأِقر وأعترف
بأن مجد اإلله على حياتي. وهو قد           

جعلني ُمتشددًا، وُشجاعًا، وناصحًا.      

فهو بري؛ وقد جعلني ُمتميزًا في كل       

شيء! أنا ُمنتصر دائمًا بالكلمة                  

وبالروح القدس. وأبتهج، ألنني في       

المسيح أنظر خالصي، وصحتي،            

وحفظي، وترقيتي، وغلباتي. ُمبارك     

 اإلله! 

 03– 02:1كورنثوس   7; 1 - 7:07التكوين  

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

19-8: 3إنجيل مرقس    

19-1: 17إنجيل لوقا   

أنه معك وفيك أينما تذهب؛ لُيِحبك، ويقودك، وُيرشدك بُنصرة في                    

 الحياة.  



ARABIC 

َوِمْنُه َأْنُتْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، الَِّذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اإلله َوِبرًّا 

(. 30:1كورنثوس  1َوَقَداَسًة َوِفَداًء )  

إن المسيحية هي السلوك بالِبر. وما هو الِبر؟ إنه طبيعة اإلله في 

داخلك، ُتنتج فيك استقامة اإلله: أي اإلمكانية أن تفعل الصواب 

وُتتمم إرادة اآلب. فاإلله مستقيم دائمًا؛ إن طبيعته أن يكون 

مستقيمًا. وطبيعة الِبر هذه عاملة فينا. لذلك، ففي مملكتنا، نحن 

نعمل الِبر؛ فنسلك بالِبر ونعمل أعمال الِبر؛ وُنظهر صالح اإلله 

 للعالم. 

ولنفس هذا السبب كان للفريسيين والصدقويين مشكلة مع األعمال  

الصالحة التي فعلها يسوع؛ لم يفهموه. فإن كنَت في مكان عملك، 

مثاًل، فعلَت شيئًا وكنَت تظن أنه سينال الثناء، ولكن بداًل من هذا، 

تم توبيخك من أجل أعمالك الصالحة، ال تتضايق. بل استمر في  

 التعبير عن طبيعة اإلله التي فيك. 

ليس لمجرد أنك تفعل الصواب يعني أن الجميع سُيحبونك. البد وأن 

يكون هناك من ُيقاومونك، وُيحاولون التفاوض معك؛ وربما قد  

يدعونك أيضًا شريرًا، بالرغم من أعمالك الصالحة؛ احتفظ بهدوئك. 

وارفض أن تتغير. فأنت أعظم من ُمضايقينك، وُمضطهدينك، 

وُمنتقدينك. ابقَّ في الكلمة، ومارس مسيحيتك، مهما كان االنتقاد.  

فأنت ِبر اإلله في المسيح يسوع؛ لذلك، إنها دعوتك أن تسلك بالِبر، 

 بغض النظر عن الضغوط والتحديات. 

 نحن نسلك بالِبر 

 

 

19 
 األربعاء 



 دراسة ُأخرى: 
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 إشعياء  17:54; الرسالة إلى أهل رومية  17:5

وأعترفُأِقر   

بأنني ِبر اإلله في المسيح يسوع؛ 

غالب في الحياة، ومؤيَّد بالنعمة 

ألملك وأحكم على الظروف. وأن 

حياتي هي لمجد اإلله؛ فأنا أسلك 

بالِبر وأحقق إرادة اإلله الكاملة 

 اليوم، ودائمًا، باسم يسوع. آمين. 

 الالويين  19

 صموئيل األول  10-8
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35-20: 4إنجيل مرقس   

14-1:18-20: 17إنجيل لوقا    
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 الغلبة في يوم الشر 

، "ِمْن َأْجِل ذِلَك اْحِمُلوا ِساَلَح اإلله       08:1يقول في أفسس    

اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم الشِّرِّيِر..." اليوم الشرير               

هو عندما تنفك كل ُربط الجحيم ضدك؛ عندما ُيعلن الطبيب فجأة أن              

هناك مشكلة في جسدك! اليوم الشرير هو عندما تقوم التحديات                   

 فجأة في العمل؛ إنه تعبير مجازي ليوم الِمحنة. 

لهذا، كمسيحي، من المهم جدًا أن تتعلم كلمة اإلله في أيام 

السالم، وتحتفظ بها في داخلك، حتى عندما يأتي يوم الِمحنة، تكون            

ُمتشددًا. هذا ألنه في يوم الِمحنة، ما في داخلك فقط هو ما سوف                    

، "ِلَتْسُكْن ِفيُكْم َكِلَمُة    01:8تسحبه إلى السطح. فيقول في كولوسي        

اْلَمِسيِح ِبِغنًى، َوَأْنُتْم ِبُكلِّ ِحْكَمٍة ُمَعلُِّموَن َوُمْنِذُروَن َبْعُضُكْم َبْعًضا،                

ِبَمَزاِميَر َوَتَساِبيَح َوَأَغاِنيَّ ُروِحيٍَّة، ِبِنْعَمٍة، ُمَتَرنِِّميَن ِفي ُقُلوِبُكْم                     

 ِللرَّبِّ."  

ينتظر بعض الناس حتى تلطمهم المشاكل، ثم يبدأون في             

الصالة ويحاولون أن ُيفعلوا إيمانهم، ال؛ فاإليمان واليأس أمران                 

مختلفان. وأولئك الناس هم فقط يضغطون على زر الُذعر، بدافع                  

من اليأس. فهم لم ُينموا إيمانهم عندما احتاجوا إليه؛ لذلك يرتعبون            

في يوم الُمضاد. اإليمان هو استجابة الروح البشرية لكلمة اإلله؛                

وهو ليس أمرًا تدفعه من ذهنك؛ إنه من روحك. وهو السبب الذي                

 من أجله تحتفظ بروحك مغمورة بكلمة اإلله. 

يريدنا اإلله أن نربح دائمًا؛ وخلقنا لنكون غالبين. وأعطى          

لنا السيادة على الظروف. فبداًل من أن تنغمس في الخوف عندما                  

تواجه مواقف أليمة، استخدم إيمانك؛ ومارس ُسلطانك في المسيح.         

ُمْلِقيَن ُكلَّ َهمُِّكْم َعَلْيِه، أَلنَُّه ُهَو َيْعَتِني ِبُكْم. ُاْصُحوا َواْسَهُروا. أَلنَّ 

ِإْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو. َفَقاِوُموُه، 

َراِسِخيَن ِفي اإِليَماِن، َعاِلِميَن َأنَّ َنْفَس هِذِه اآلاَلِم ُتْجَرى َعَلى 

 (.9 – 2: 7بطرس  0ِإْخَوِتُكُم الَِّذيَن ِفي اْلَعاَلِم )
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 02 – 01:  1; الرسالة إلى أهل أفسس  3: 0يشوع  

 صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك على      

إمكانية كلمتك لتأتي بالنتائج في               

حياتي. فأنا غالب في كل شيء                   

بسبب كلمتك التي قد أودعت فيَّ               

 إمكانية عمل المستحيل. هللويا!  

 الالويين  20

 صموئيل األول   13-11
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12-1: 4إنجيل مرقس    

343-15: 18إنجيل لوقا    

لدينا شيء يمكن أن نستخدمه. لنا الُسلطان باسم يسوع. يمكنك أن                 

تستخدم هذا االسم ضد اي روح شرير. ويمكنك أن تستخدمه                              

كل ما يخصك في       –لتحسين وظيفتك، ومادياتك، وصحتك، وُأسرتك        

 حياتك! ويمكنك أن تربح كل يوم بالعمل بكلمة اإلله. 
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 أحضرك إلى "الرُّْحب" 

 َأْخَرَجِني ِإَلى الرُّْحِب. َخلََّصِني أَلنَُّه ُسرَّ ِبي

 (. 09:03)مزمور  

"الرُّْحب" يعني مكان غني؛ وبكونك مولود والدة ثانية،             

أنت نسل إبراهيم، ووارث مع المسيح. وفعليًا، هذا يعني أن العالم                 

أجمع هو لك. لقد فات األوان عليك أن تكون فقيرًا أو أن ُتحسب أنك               

فقير. والطريقة الوحيدة التي بها يمكنك أن تكون فقيرًا هي                                

باالختيار أو بالجهل، ألن اإلله قد أخرجك ُمسبقًا من الفقر إلى                           

 الرُّْحب لك. 

، "َفِإنَُّكْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربَِّنا         9:3كورنثوس      7يقول في     

َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأنَُّه ِمْن َأْجِلُكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ، ِلَكْي َتْسَتْغُنوا َأْنُتْم                   

ِبَفْقِرِه." الحظ أنه لم يقل، "... لكي ُتصلوا حتى تستغنوا،" ال؛ لقد                

فعل هذا ُمسبقًا. وفي المسيح يسوع، قد استغنيَت. ال عجب أن يكتب             

الروح القدس، إلى الكنيسة، بواسطة بولس، ُمعلنًا، "... كل شيء              

هو لكم." فارفض أن ُتفكر بأنك صغير أو ترى نفسك كأنك صغير؛                 

 أنت تمتلك هذا العالم.  

أمر جميل آخر هو أن كل ما هو لك كامل؛ فنصيبك هو                      

، "ِحَباٌل  1:01النصيب الصالح. قال كاتب المزمور قال في مزمور             

َوَقَعْت ِلي ِفي النَُّعَماِء )األماكن الُمسرة(، َفاْلِميَراُث َحَسٌن ِعْنِدي."               

كل ما هو لك رائع؛ فنصيبك صالح. فبعض المسيحيين ال ُيدركون                  

هذا؛ فهم يحسبون اآلخرين ويشتهون ما هو لآلخرين؛ لسَت في                   

 احتياج لهذا. فلك "ميراثًا صالحًا"؛ ميراث ال يفنى، واسمك عليه.

اعرف، واجزم بهذا الحق عن نفسك واسلك في نور هذا.             

(؛ إنها في   8:0بطرس    7اإلله قد أعطاك كل ما هو للحياة والتقوى )         

روحك. لذلك، ال يكن لك إحساس بالعجز، أو سوء الحظ، أو                               
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  21

 صموئيل األول  15-14

 1: 0; الرسالة إلى فيلمون 1– 7:01;مزامير  02:3الرسالة إلى أهل رومية  

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على أنك                     

باركتني بكل بركة روحية في                       

األماكن السماوية، في المسيح                   

يسوع؛ فميراثي حسن. وأنا ُأدرك            

وأسلك في ملء بركاتك لحياتي. أنا          

نسل إبراهيم، ووارث مع المسيح؛          

والعالم هو لي. ال ُيعوزني شيء،               

ألنك قد منحتني بغنى كل ما هو                    

 للحياة والتقوى، باسم يسوع. آمين.

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

20-13: 4إنجيل مرقس   

 إنجيل لوقا  27-1:19

المحدودية. فكل ما تشتاق إليه، سواء كان روحيًا أو ماديًا، اسحبه                 

 (.78:1من داخلك، ألنه من روحك كل مخارج الحياة )أمثال 
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 نحن نوره في عالم ُمظِلم 

"اْنُظْر ِإَلى اْلَعْهِد، أَلنَّ ُمْظِلَماِت )األماكن الُمظلمة( اأَلْرِض اْمَتأَلْت 

ِمْن َمَساِكِن الظُّْلِم )السكان الُقساة(. اَل َيْرِجَعنَّ اْلُمْنَسِحُق 

)الُمضطهد( َخاِزًيا. اْلَفِقيُر َواْلَباِئُس )َمن له احتياج( ِلُيَسبَِّحا اْسَمَك 

 (. 70 – 71: 21)مزمور 

إن الكلمة العبرية الُمترجمة "األرض" في الشاهد أعاله              

ُتشير أيضًا إلى العالم أو األمم. ُمظلمات األرض أو األماكن الُمظلمة               

لألمم هي األماكن التي وجد قد وجد فيها الُقساة واألشرار ُتربة                         

خصبة. وهي ُتشير إلى األراضي والبيئات الُمتضررة والشريرة؛                   

 األماكن التي يتحكم فيها عمالء الُظلمة ورؤساء الشر.  

إن استجابة اإلله لُصراخ تلك األماكن الُمظلمة هي أواًل                    

، 71:012كلمته. فأرسل كلمته في شخص يسوع. يقول في مزمور              

"َأْرَسَل َكِلَمَتُه َفَشَفاُهْم، َوَنجَّاُهْم ِمْن َتْهُلَكاِتِهْم." ويقول في يوحنا                    

أن الكلمة صار جسدًا، وحلَّ )أقام( بيننا. إن حل اإلله كان                         01:0

محزومًا في اإلنسان، يسوع المسيح، الذي أتى كُمخلص ونور                         

للعالم. ولكن، بعد صلبه، ودفنه، وقيامته، صعد إلى السماء، وكلفنا،            

 نحن الكنيسة، أن نستمر في عمله الذي قد بدأه.

، "... َيَرى َنْساًل َتُطوُل َأيَّاُمُه،             01:78يقول في إشعياء        

َوَمَسرَُّة َيْهَوْه ِبَيِدِه َتْنَجُح." نحن نسله، وبواسطتنا هو اليوم يشفي،              

وُيحرر، وُيخلص. نحن نوره في عالم ُمظلم. عندما أتى يسوع، قال،              

"... َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني َفاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه                 

، "َأْنُتْم ُنوُر   01:7(. ثم قال عنا، في متى       07:3ُنوُر اْلَحَياِة." )يوحنا    

 اْلَعاَلِم..."

ربما قد امتألت ُمظلمات األرض بالُسكان الُقساة، ولكن أنت         

من عليك عمل شيء بخصوص هذا األمر. فأنت الحل لُظلمة العالم.                
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 دراسة ُأخرى: 

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

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 01– 01: 7;إنجيل متى    07:7الرسالة إلى أهل فيلبي  

 ُأِقر وأعترف
بأنني نور العالم، ونوري ُيضيء            

أكثر فأكثر إشراقًا. وأنا ُأحِضر                   

السالم، واالنسجام، والتحرير،                

والِبر لحياة الناس في كل مكان،               

ألنني نسل يسوع المسيح، وشريكه      

في ربح النفوس. بمعونة الروح              

القدس، ُأحِول رجااًل وسيدات من            

الُظلمة إلى النور، ليصيروا ُشركاء        

 ُحبه ونعمته، باسم يسوع. آمين. 

 الالويين  22

 صموئيل األول  17-16

 إنجيل مرقس 29-21:4

 إنجيل لوقا  48-28:19

فال عجب أن يقول، "َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم هَكَذا ُقدَّاَم النَّاِس، ِلَكْي َيَرْوا                           

 (. 01:7َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجُِّدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت." )متى 

.األعمال الصالحة هي أعما المسيح في الخالص، الشفاء والتحرير

بنفس الطريقة نحن جميعاً نحمل كل هذه األعمال الصالحة (الرائعة)  
لنقهر المجاالت الخاصة بنا، الشرير، الظلمة، األذى واإلثم، ومجد

.ونور اإلله سيمألوا أرضنا
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 ُهتاف الغلبة 

َيا َجِميَع اأُلَمِم َصفُِّقوا ِباأَلَياِدي. اْهِتُفوا لإلله ِبَصْوِت االْبِتَهاِج 
 (.0:12)مزمور 

إن الشاهد االفتتاحي يتكلم عن صياح الغلبة. بعض الناس           

يصيحون من الخوف، ولكن في المسيحية نحن نصيح بغلبة. نهتف            

للرب بصوت االنتصار. إنه مثل ُهتاف بني إسرائيل الذي هزم                          

أريحا. ففي رحلتهم نحو أرض الموعد، وصلوا إلى أريحا، ولكن                   

 (.0:1كانت المدينة ُمغلقة بأسوار سميكة ومنيعة. )يشوع 

ولكن، أعطى الرب، يشوع خطة ليهزم أريحا. كانت                        

"خطة الُهتاف": "... َوَيُكوُن ِعْنَد اْمِتَداِد َصْوِت َقْرِن اْلُهَتاِف، ِعْنَد              

اْسِتَماِعُكْم َصْوَت اْلُبوِق، َأنَّ َجِميَع الشَّْعِب َيْهِتُف ُهَتاًفا َعِظيًما،                        

َفَيْسُقُط ُسوُر اْلَمِديَنِة ِفي َمَكاِنِه، َوَيْصَعُد الشَّْعُب ُكلُّ َرُجل َمَع َوْجِهِه                

(. وعندما فعل الشعب كما         7  –  7:  1)أمامه مباشرًة(." )يشوع       

 (.71:1أوصاهم الرب، سقطت األسوار )يشوع 

ال يفهم بعض الناس لماذا نهتف؛ إنه أمر روحي. وُيخبرنا           

الكتاب عن يسوع، أنه "أَلنَّ الرَّّب َنْفَسُه ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس                      

َماَلِئَكٍة َوُبوِق اإلله، َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السََّماِء َواأَلْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح                

(. إنه مثل الُهتاف الذي هتف      01:1تسالونيكي    0َسَيُقوُموَن َأوَّاًل." )  

به عند قبر لعازر؛ فيقول الكتاب أنه نادى بصوت عظيم، "...                           

 (.18:00ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخاِرًجا!." )يوحنا 

ومع كون لعازر كان ميتًا، ومدفون منذ أربعة أيام، ومن               

المؤكد أنه كان قد تعفن، خرج من القبر حيًا! عندما تصيح بغلبة،                   

يرتبك العدو؛ فيحيا الموتى. بعض الناس يصيحون فقط من الخوف؛           

وهذا صياح خطأ؛ أما ُهتافنا فهو صوت االنتصار. نحن نهتف قبل                 

 المعركة؛ وقبل التحديات؛ لذلك،  عندما تأتي، تنهار جميعًا. 

ال يوجد غلبة بدون ُهتاف. فعندما تواجه التحديات،                         

 

 

23 
 األحد 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 00: 7; مزامير   7:1;صموئيل األول   01: 1يشوع  

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على إعالن            

كلمتك لروحي اليوم. أنا ُمنتصر              

دائمًا وفي كل مكان، بقوة الروح            

القدس، وُهتاف االبتهاج دائمًا في         

 فمي، باسم يسوع. آمين

 الالويين  23

 صموئيل األول  19-18

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

41-30: 4إنجيل مرقس    

19-1: 20إنجيل لوقا    

اهتف، ليس بسخط وغضب، ولكن بُنصرة. حتى وإن كنَت غير سعيد،              

اهتف! اآلن، اهتف عاليًا بصوت االنتصار؛ فهو عمل إيمان. اهتف                    

واعلن أنك منتصر. المستقبل يعتمد على هُتافك؛ فال تهدأ؛ اهتف
.بنصرتك
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 اضء النور لنفسك 

َولِكْن ِإْن َسَلْكَنا ِفي النُّوِر َكَما ُهَو ِفي النُّوِر، َفَلَنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعٍض، 

 (.2:0يوحنا  0َوَدُم َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِنِه ُيَطهُِّرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيٍَّة )

إن كلمة اإلله هي نور. والنور ُيحدد، ويصف، وُيعلن. فإن           

اطفأَت النور في حجرة، لن تكون قادرًا أن ترى األشياء التي في                     

هذه الحجرة بعينيك. هذا ألنك تحتاج إلى النور لكي ترى. وبالمثل،                

 تحتاج عينك الروحية نور كلمة اإلله لترى في مجال الروح.

عندما ُتضيء نور اإلله على وضع معين، أو في مجال من    

الحقيقة من منظور اإلله. وفجأة، ستكتشف          –حياتك، سترى الحق     

أن كل ما ظننَت أنه ينقصك موجود؛ وكل ما ظننَت أنه ليس لديك،                   

هو في الواقع عندك بوفرة. إن استخدمَت نور الشمس أو النور                      

الساطع، ستجد الكثير جدًا الذي لم تراه بعد. ولكن في ضوء كلمة                   

 اإلله، سُيستلعن كل شيء.

، "َوَلْيَسْت َخِليَقٌة َغْيَر َظاِهَرٍة          08:1يقول في عبرانيين       

ُقدَّاَمُه، َبْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْرَياٌن َوَمْكُشوٌف ِلَعْيَنْي ذِلَك الَِّذي َمَعُه َأْمُرَنا."              

ليس شيء مخفي في نور كلمة اإلله. فاضء هذا النور لنفسك                         

لتنظر هذا الحق الخاص لنجاحك، وازدهارك، وحياتك المجيدة في               

المسيح! اضئه، وال ُتطفئه أبدًا مرة أخرى، ألنه يجب ان تستمر في             

 السلوك في النور، كما هو في النور. 

استمر في السلوك في نور استقامتك، وبرك، وحكمتك،               

والحياة الجديدة في المسيح يسوع. ففي نور اإلله، أنت قوي،                         

وممتلئ بالروح القدس والقوة. أنت واحد مع من ال يعسر عليه                      

أمر. انظر إلى نفسك في هذا النور؛ واسلك في نور غلبتك على                        

 العالم، وعلى إبليس، وعلى ظروف الحياة!  
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  24

 صموئيل األول  22-20

 صالة

أبويا السماوي الغالي، أشكرك على       

نور كلمتك في روحي الذي ُينير                 

طريقي في الحياة، في اتجاه إرادتك         

الكاملة. وأنا أعرف، وأسلك في                

ميراثي في المسيح يسوع، ألن                 

 07: 3; إنجيل يوحنا   9-2:0; إنجيل يوحنا   1:1كورنثوس   7

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

 إنجيل مرقس  13-1:5

4-1:21-20: 20إنجيل لوقا    

إن كلمة اإلله هي النور الحقيقي وحده. وباإلضافة إلى أنها                

ُتظهر لك ما لك وحقوقك في المسيح، هي أيضًا ُتنتج فيك تلك التغييرات         

التي تتماشى مع رسالته، وقيادته، وتوجيهه لك. ال عجب أن قال كاتب              

"المزمور، "ِسَراٌج )مصباح( ِلِرْجِلي َكاَلُمَك َوُنوٌر ِلَسِبيِلي                                          
.(مزمور 119:105)

.الكلمة قد كشفت تلك األمور ليالكلمة قد كشفت تلك األمور لي. مُبارك

!مُبارك اإلله

105:119
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 استخدم إيمانك

"َفِإنِّي َأُقوُل ِبالنِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة ِلي، ِلُكلِّ َمْن ُهَو َبْيَنُكْم: َأْن اَل َيْرَتِئَي 

َفْوَق َما َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِئَي، َبْل َيْرَتِئَي ِإَلى التََّعقُِّل، َكَما َقَسَم اإلله ِلُكلِّ 

 (.8:07َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اإِليَماِن )رومية 

أن بولس كان يعظ في مدينة اسمها          01ُيخبرنا في أعمال    

لسترة، والحظ رجاًل ُمقعدًا منذ والدته: "َوَكاَن َيْجِلُس ِفي ِلْسْتَرَة                   

َرُجٌل َعاِجُز الرِّْجَلْيِن ُمْقَعٌد ِمْن َبْطِن ُأمِِّه، َوَلْم َيْمِش َقطُّ. هَذا َكاَن                         

َيْسَمُع ُبوُلَس َيَتَكلَُّم، َفَشَخَص ِإَلْيِه، َوِإْذ َرَأى َأنَّ َلُه ِإيَماًنا ِلُيْشَفى، َقاَل              

َفَوَثَب َوَصاَر       .«ُقْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَتِصًبا!               »ِبَصْوٍت َعِظيٍم:           

 (. 01 – 3: 01َيْمِشي." )أعمال 

عندما سمع الرجل اإلنجيل من بولس، نقل اإليمان له،                   

ولكن اإليمان وحده لم ُيِفده. فكان اليزال ُمقعدًا، بالرغم أن كان له                  

إيمان. كان إيمانه واضحًا جدًا حتى أن بولس الحظه؛ فرأى أن                        

 الرجل كان له إيمان لكي ُيشفى.  

إنها نفس المشكلة التي لدى الكثيرين اليوم في جسد                       

المسيح؛ لهم إيمان، ولكنهم بالرغم من ذلك يتساقطون تحت ِمحن               

الحياة، فيعيشون كضحايا. ومشكلتهم هي أنهم ال يستخدمون                         

إيمانهم. فاإليمان مثل الُعملة النقدية؛ يجب أن تستخدمها. وهي مثل           

المال الذي في حسابك، أو محفظتك، أو جيبك؛ لن ُيفيدك لمجرد أنه               

 لديك؛ يجب عليك أن تستخدمه. فافعل شيئًا بإيمانك.  

يقول الكتاب، "هَكَذا اإِليَماُن َأْيًضا، ِإْن َلْم َيُكْن َلُه َأْعَماٌل،               

(. وهذا يعني أن اإليمان بدون أعمال       02:7َميٌِّت ِفي َذاِتِه." )يعقوب     

ُمرفقة؛ إيمان غير ُمستخدم، هو ميت. تخيل هذا الرجل الُمقعد لو                   

جادل وتردد عندما قال له بولس أن يُقم؛ كان سُيبِطل إيمانه. ولكن                 

 بمجرد أنه تصرف بناًء على الكلمة، ُفعل إيمانه، وتبع ذلك معجزة.  

إن األمر في كثير من األوقات ليس أن شعب اإلله ليس                   

لديهم إيمان؛ فكل مسيحي له إيمان. ولكن المشكلة هي أن الكثيرين             
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 الثالثاء 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  25

 صموئيل األول   25-23

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك تنقل                  

اإليمان إلى روحي بالكلمة. وأنا               

أستخدم إيماني اليوم بأفعالي التابعة     

وتعبيراتي العملية، التي تتماشى مع  

كلمتك األبدية والمعصومة. وهكذا         

أنا أحيا فوق العدو وكل صعوبات             

 الحياة، باسم يسوع. آمين.

  8:00;الرسالة إلى العبرانيين     70– 02:1الرسالة إلى أهل رومية   
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ال يستخدمون إيمانهم. فالبد أن ُيفعَّل اإليمان وال يكون سلبيًا.                             

 استخدم إيمانك اليوم.  
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 نحن الُمنَعم علينا 

َأْنَت َتُقوُم َوَتْرَحُم ِصْهَيْوَن، أَلنَُّه َوْقُت الرَّْأَفِة )النعمة(، أَلنَُّه َجاَء 

 (.08:017اْلِميَعاُد )مزمور 

المسيحي هو الذي أنعم الرب عليه بصفة خاصة. وفي                   

أعاله، تكلم داود نبويًا عن الِخلقة الجديدة.                     08:017مزمور       

"ُيْكَتُب هَذا ِللدَّْوِر اآلِخِر )جيل آٍت(، وَشْعٌب َسْوَف ُيْخَلُق ُيَسبُِّح                        

 (.  03:017َيْهَوْه." )مزمور 

"دور آخر )جيل آٍت(،" و"شعب سوف ُيخَلق" ُيشير إلى          

الِخلقة الجديدة. إن وعد اإلله بأن ُينِعم ويرحم صهيون قد تحقق في              

حياتك. واإلنعام يعني إظهار الِود نحو شخص آخر، وخاصًة من ِقبل            

رئيس أعلى؛ امتياز أو حق خاص ممنوح لك. فهو يعني تميز خاص     

ُمِنح إليك ولصالحك. وهو أيضًا يعني رحمة بكرم، وتعبير عميق                   

 عن الُحب.  

ُيحبك اإلله كثيرًا جدًا. فيقول الكتاب بأنه "َواإلله َقاِدٌر َأْن              

َيِزيَدُكْم ُكلَّ ِنْعَمٍة )كل استحسان وبركة أرضية(، ِلَكْي َتُكوُنوا َوَلُكْم                  

ُكلُّ اْكِتَفاٍء ُكلَّ ِحيٍن ِفي ُكلِّ َشْيٍء )تحت كل الظروف(، َتْزَداُدوَن ِفي                  

(. أنت مدعو لكي تسلك في          3:9كورنثوس     7ُكلِّ َعَمل َصاِلٍح." )     

بركات اإلله المتعددة في كل مجال في حياتك. لقد فتح روح اإلله                      

أبواب البركات والُفرص لك ال يمكن أن ُتفسرها بطريقة بشرية.                     

ولقد أهلك لتختبر بركات المملكة العظيمة والمجيدة: "ُشكرًا لآلب،            

 الذي قد أهلنا لنكون ُشركاء ميراث القديسين في النور...!"  

، "أَلنََّك َأْنَت ُتَباِرُك الصِّدِّيَق             07:7يقول في مزمور            

النعمة(."   –)البار( َيا َربُّ َيْهَوْه. َكَأنَُّه ِبُتْرٍس ُتِحيُطُه ِبالرَِّضا )الرأفة          

لقد حدث هذا بالفعل؛ فالبار ُمبارك وُمزيَّن بالفعل بالِنَعم اإللهية.                      

وهذا يعني أنه ليس هناك سوء حظ لك. أينما تذهب في هذا العالم،                  

ستكون مقبواًل، وُمرَحب بك، ومحل التقدير. حتى أولئك الذين ال                    
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 الالويين  26

 صموئيل األول   28-26

 صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك على      

ُحبك العظيم الذي قد أحببتني به.               

فأنا موضوع نعمتك الفائقة وُحبك           

الذي ال يخيب، ولذلك أختبر وأسلك        

اليوم في ملء إظهار نعمتك الفائقة،      

وبركاتك المتعددة في كل نواحي               

حياتي: ُأسرتي، وصحتي، وعملي،      

وخدمتي، ومادياتي، باسم يسوع.         

 آمين. 

 9:01; األمثال    73:3;الرسالة إلى أهل رومية    77: 7إنجيل لوقا   
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 ُيحبونك سُيعجبون بك سرًا، ألنك أنت الُمنَعم عليك.
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 َحصِّن نفسك بالكلمة 

يُحث الجزء األول من الشاهد االفتتاحي شعب اإلله أن                    

يتقووا في الرب، وفي شدة قوته. والرب ال يقول لك أبدًا أن تفعل                      

شيئًا ال تستطيع عمله؛ فإذا قال، "تقووا في الرب،" فهو يعني أنه                

 عليك القيام بهذا. 

ثم، يقول في العدد الحادي عشر، "اْحِمُلوا ِساَلَح اإلله                    

اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم الشِّرِّيِر." ومرة أخرى،                     

ُيخبرك ما عليك القيام به ضد الشيطان. ال يجب أن تقول، "إبليس                  

قوي جدًا عليَّ"؛ إذا لبسَت سالح اإلله الكامل، ستكون قادرًا أن                       

تقف ضد كل حيَّل إبليس، وخططه، ومناوراته، وتالعبه. والوصية             

 واضحة: َحصِّن نفسك في الكلمة وبها.  

يحيا الكثير من المسيحيين حياة ُتشِبه المسيحية، ولكنها              

ليست المسيحية الحقيقية. ونتيجة لهذا، عندما يواجهون التحديات،          

يتعثرون وينهزمون، ثم يئنون قائلين، "ولكنني صليُت؛ ال أعلم                    

لماذا لم يستِجب لي اإلله." ولكننا نقرأ في الشاهد االفتتاحي، أن                     

اإلله أوصانا بوضوح بما علينا القيام به. فما قاله في العدد الثالث                   

. فيقول، "ِمْن َأْجِل ذِلَك اْحِمُلوا            07  –  01عشر هو نتيجة أعداد         

ِساَلَح اإلله اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم الشِّرِّيِر، َوَبْعَد                  

 َأْن ُتَتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا." 

هناك يوم ضيق )اليوم الشرير(؛ قد ال يكون اليوم، ولكن               

َأِخيًرا َيا ِإْخَوِتي َتَقوُّْوا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَِّتِه... َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا 

َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرَُّؤَساِء، َمَع السَّاَلِطيِن، َمَع ُواَلِة اْلَعاَلِم 

َعَلى ُظْلَمِة هَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّوِحيَِّة ِفي السََّماِويَّاِت. ِمْن 

َأْجِل ذِلَك اْحِمُلوا ِساَلَح اإلله اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَيْوِم 

 الشِّرِّيِر، َوَبْعَد َأْن ُتَتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا

 (.08 – 01: 1)أفسس  
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 الخميس 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

   2: 1; رسالة يعقوب   08: 01كورنثوس    0;   1:1رسالة يوحنا الرسول األولى  

 وأعترفُأِقر 

بأنني أحيا فوق وأعلى                

بكثير من كل مكائد، وخطط،                           

ومؤامرات إبليس، ألنني أحيا في               

المسيح؛ ُمتحِصن في الكلمة، وبها!          

وإنني قوي في الرب وفي شدة قوته؛        

فأنا ُوِضعُت في مكانة الغلبة، وتقويُت      

للحياة فوق الطبيعية، باسم يسوع.            

 آمين. 

31- 29صموئيل األول    

 الالويين  27
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عليك أن تتوقعه. فهناك عدو في الخارج يجول ُمتلمسًا، وعندما تسنح               

له الُفرصة، سيضرب. ولكننا ال نجهل حيَّله. طالما أنك قوي في الرب،               

وفي شدة قوته، والبسًا سالح اإلله الكامل، سُتحِبط حيَّل العدو أينما                     

.اظهر هذا، وحينئذٍ ستظل منتصب وثابت
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"َوَزَرَع ِإْسَحاُق ِفي ِتْلَك اأَلْرِض َفَأَصاَب ِفي ِتْلَك السََّنِة ِمَئَة ِضْعٍف، 

َوَباَرَكُه َيْهَوْه َفَتَعاَظَم )اغتنى( الرَُّجُل َوَكاَن َيَتَزاَيُد ِفي التََّعاُظِم )في  

 الغنى( َحتَّى َصاَر َعِظيًما ِجدًّا )ذو ثروة كبيرة جدًا(."

 (. 08 – 07: 71)تكوين  

لقد أخذ إسحاق وصية من الرب، أن ال يترك بلده ويذهب               

إلى مصر بسبب المجاعة التي كانت في بلده. طبعًا، كان الناس                        

ُيهاجرون إلى مصر بحثًا للراحة وفكر إسحاق أيضًا أن يفعل نفس                 

الشيء. ولكن، تكلم الرب إليه وقال، "... اَل َتْنِزْل ِإَلى ِمْصَر. اْسُكْن                

ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأُقوُل َلَك. َتَغرَّْب ِفي هِذِه اأَلْرِض َفَأُكوَن َمَعَك                               

َوُأَباِرَكَك، أَلنِّي َلَك َوِلَنْسِلَك ُأْعِطي َجِميَع هِذِه اْلِباَلِد، َوَأِفي ِباْلَقَسِم                    

 (.8 – 7: 71الَِّذي َأْقَسْمُت إِلْبَراِهيَم َأِبيَك." )تكوين 

التصق إسحاق بتعليمات الرب، وكانت النتيجة هي ما نراه          

في الشاهد االفتتاحي. نما الرجل، وتعاظم، حتى صار عظيمًا جدًا،                 

فحسده الفلسطينيون في تلك األرض التي اتلفتها المجاعة. كان                     

قصد اإلله للرجل إسحاق نحو العظمة، وكان يمكن أن َيِضل عن تلك             

 الخطة لو لم ُينِصت لتعلميات الرب أن يظل باقيًا في ِجرار.  

اتبع قيادة روح اإلله لحياتك. حتى وإن كنت في مفارق                   

الُطرق، ارفض أن ُتجَرب للذهاب في اتجاه أنت تعرف أنه ُمناقض                 

لما قد أظهره اإلله لك أو قال لك عنه. اخضع للروح، ألنه وحده يعلم      

وعنده الُمخطط لعظمتك، وازدهارك، ونجاحك. إن عظمتك ال تتحدد             

بمكانك الجغرافي أو بموطنك األرضي. إنها تتحدد بمواطنتك                            

 السماوية، وباإليداع المستمر لكلمة اإلله في روحك. 

فأينما وجدَت نفسك: في العمل، في البيت، في المدرسة،              

 إلخ، ليكن لك إدراك أنك ُمتجه نحو العظمة.

 ُمتجه نحو العظمة 
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 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

3– 1صموئيل الثاني    

 العدد  1

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على عظمتك التي       

في روحي. فأنا نسل إبراهيم؛ لذلك،               

ُأظهر العظمة. ومن خالل كلمتك،                    

بالروح، ازدهاري، ونجاحي، وغلبتي،     

 وعظمتي واضحة، باسم يسوع. آمين. 

 7-0: 8;  رسالة بطرس الرسول الثانية  79: 8الرسالة إلى أهل غالطية  
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َكذِلَك َأْنُتْم َأْيًضا اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَواًتا َعِن اْلَخِطيَِّة، َولِكْن َأْحَياًء 

 (. 00:1لإلله ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا )رومية 

لماذا وضع الرسول بولس مثل هذا البيان الجريء في                   

الشاهد االفتتاحي؟ يقول احسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطية، ولكن               

أحياء لإلله. هذا ألنه في ذهن العدالة، عندما مات يسوع، أنت ُمَت                 

فيه. ولكن شيء ما حدث بعد ذلك: أقام اإلله يسوع من الموت،                         

 وأنت ُأقمَت معه أيضًا. 

هذا ما حدث عندما ُولدَت والدة ثانية؛ ُأحييَت لإلله؛                           

وِصرَت حيًا في الروح. واآلن تستطيع أن تفهم حقائق مملكة اإلله؛              

تستطيع أن تفهم أمور اإلله، ألنك حي لإلله. ومن هو غير مولود                    

والدة ثانية ليس حيًا لإلله؛ هو ميت روحيًا. ولم ينتبه لحقائق الحياة             

من مجال اإلله. ولكن ليس األمر هكذا معك. قال الرب يسوع ُأعطيَّ               

(. لذلك، إنه ميراثك أن     01:3لكم أن تعرفوا أسرار مملكة اإلله )لوقا 

تفهم أمور اإلله، ألنك مولود والدة ثانية، ولك حياة اإلله في داخلك.             

هللويا! ليس هناك أي حقيقة روحية ال تستطيع أن تفهمها. فال تقل               

أبدًا، "أنت تعلم، في الحقيقة أنا ال أفهم األمور الروحية"؛ بل، يجب          

أن تقول، "أنا حي لإلله؛ لذلك، لي قلب فهيم؛ أنا أفهم أمور اإلله."               

 ُقل هذا باستمرار حتى تتمسك به بكل كيانك. 

ال يجب أن تسلك في الُظلمة أو في الجهل فيما يخص حياة             

المملكة، ميراثك، وحقوقك، وفوائدك، وامتيازاتك في المسيح                       

يسوع. يقول الكتاب، "َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلِم، َبِل الرُّوَح الَِّذي                  

كورنثوس    0ِمَن اإلله، ِلَنْعِرَف اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا ِمَن اإلله." )               

(. يالها من بركة رائعة: الروح القدس في داخلك لُيعلمك كل                 07:7

 شيء ويكشف لك أسرار الحياة.

 

 حي ألسرار المملكة 
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 السبت 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

6– 4صموئيل الثاني     

 العدد 2

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك       

منحتني روح الحكمة واإلعالن في         

معرفتك؛ وعيون ذهني ُمستنيرة              

لحقائق ووقائع مملكتك المجيدة.             

وأنا اآلن، أعرف رجاء دعوتك                  

وغنى مجد ميراثك لي في المسيح،         

 باسم يسوع. آمين.

 00-01: 08; إنجيل متى   2:7كورنثوس    0
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ُمَصلِّيَن ِبُكلِّ َصاَلٍة َوِطْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ِفي الرُّوِح، َوَساِهِريَن ِلهَذا ِبَعْيِنِه 

 (.03:1ِبُكلِّ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، أَلْجِل َجِميِع اْلِقدِّيِسيَن )أفسس 

يقول في الشاهد أعاله، "ُمصلين... في كل وقت..."؛                    

وهذا يعني أنك يجب أن تكون في تواصل أو شركة مستمرة مع                        

اآلب. ما يعرفه معظم الناس عن الصالة هو تقديم الِطلبات؛ وهذا                    

هو أقل هدف للصالة. فالصالة في المقام األول هي شركة مع اآلب،              

ومع ابنه، يسوع المسيح، بقوة الروح القدس؛ وهذا أمر نحن                         

 مدعوون للقيام به في كل حين، وليس من حيٍن آلخر.  

قال يسوع أنه يجب أن ُيصلي الناس كل حين وال يملوا                    

(. ويوضح ذلك في الترجمة الموسعة للشاهد االفتتاحي؛        0:03)لوقا  

فيقول، "ُمصلين في كل األوقات )في كل ُمناسبة، وفي كل وقت(                    

بالروح، بكل  {أنواع} الصالة والتضرع. ُمحافظين على حالة                          

التأهب والمراقبة لتحقيق هذا الهدف بقوة وُمثابرة، ُمتشفعين من                

أجل كل القديسين )شعب اإلله الُمكَرس(." وهذا يوضح جليًا أن                     

الصالة ليست مجرد أن تطلب من اإلله أشياء؛ فالصالة هي تواصل               

"عاقل" مستمر. عندما ُتصلي، أنت في تواصل مع "عقل روحي،"   

حتى أنك تكون ُمدركًا لألحداث من حولك؛ فأنت لسَت في الُظلمة                      

تخطو، أو تتلمس أين تذهب. فالمعلومة العاقلة ُتقَدم لك باستمرار،               

فتتزود بالمعرفة، واإلنارة، واإلرشاد بالحكمة اإللهية في كل وقت؛             

 ولن تكون ُمرتبكًا أبدًا. 

ففي مكان الصالة، أنت تستقبل من الروح القدس                              

اإلسعافات، والمعونات، والرؤى، واإلرشاد! وهناك أيضًا التكيف                

لروحك لتسمع وتستجيب لإلله بطريقة صحيحة؛ تناغمًا لشغفك                    

وعواطفك مع إرادته الكاملة. وهذا جزء مما يجعل الصالة ُمفِرحة                

 صلِّ في كل وقت 
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 األحد 



 دراسة ُأخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

8 - 7صموئيل الثاني    

 العدد 3

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على امتياز              

الصالة. وأنا ُأصلي من أجل                          

ُمتجددين ُجدد حول العالم أجمع، أن        

يتشددوا بالقوة بروحك في إنسانهم       

الداخلي. وُأعلن أن كلمة اإلله للِبر،        

والشفاء، واالزدهار، والتحرير،             

والبركات ستأتي بالنتائج فيهم،                

وُتشِكل فيهم شخصية وفكر                         

 02: 7; الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي   7– 0:08;أعمال الرسل    3– 2:2إنجيل متى   
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44-30: 6إنجيل مرقس    

12-1:24-50: 23إنجيل لوقا    

لنا. فأنا ُأرسل الصلوات لفترات الصالة العالمية لمدة خمسة عشر                       

دقيقة في أيام االثنين، واألربعاء، والجمعة؛ من خالل منابرنا في                         

وسائل التواصل االجتماعي. لُتمارس بجدية هذا العمل، وُتالحظ النمو             

 في حياتك.

لقد أعطاك اإلله السيادة والُسلطان لتغيير مسار األحداث في             

األرض. وهي مسئوليتك، وليست مسئوليته، لكي ترى ظروف حياتك،           

عائلتك وفي حياة األشخاص الذين من حولك، أنت خُلقتَ وصُممتَ 
لتتوافق وتُمم خطة اإلله الكاملة؛ تستطيع أن تحقق ذلك من خالل 

.الصالة

.المسيح، في اسم يسوع. آمين
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 نثق أنك قد تباركَت بهذه التأمالت. 

ندعوك أن تجعل يسوع المسيح ربًا وسيدًا لحياتك بأن ُتصلي 

 هكذا:

"ربي وإلهي، أؤمن بكل قلبي بيسوع المسيح، ابن اإلله الحي. 

وأنا أؤمن أنه مات من أجلي، وأقامه اإلله من الموت. وأؤمن 

أنه حي اليوم. ُأِقر وأعترف بفمي أن يسوع المسيح هو رب 

وسيد لحياتي من هذا اليوم. فبه وباسمه، لي حياة أبدية؛ وأنا 

مولود والدة ثانية. أشكرك يا رب، ألنك خلصَت نفسي! وأنا 

 اآلن ابن لإلله. هللويا!" 

 

. لكي تحصل على المزيد        لإللهمبروك! أنت اآلن ابن        

من المعلومات في كيفية نموك كمسيحي، من فضلك تواصل                    

 معنا من خالل أي من ُطرق التواصل أدناه:

  صالة قبول الخالص:

 

UNITED KINGDOM: 

 Tel.:+44 (0)1708 556 604 

SOUTH  AFRICA:   

Tel.:+27 11 326 0971 

      +27 62 068 2821 
NIGERIA: 

+234 812 340 6547 

+234 812 340 6791 

CANADA: 

Tel.:1 647-341-9091; 

Tel/Fax:+1-416-746 5080 

USA: 

TEL: +1 980-219-5150 



  صالة قبول الخالص:

القس كريس أوياكيلومي، رئيس اتحاد مؤمني عالم                   

. هو خادم ُمكرس        .Believers’ LoveWorld Incالُحب  

من قد أحضرت رسالته حقيقة الحياة اإللهية في                   اإلله  لكلمة

 قلوب الكثيرين. 

 

ولقد تأثر الماليين ببرنامجه التليفزيوني، "مناخ                         

للمعجزات،" وحمالته الكرازية، ومؤتمراته، ومجالته،                          

باإلضافة إلى العديد من الُكتب، والمواد السمعية والبصرية،                  

 للحق، والبساطة، والقوة.  اإلله كلمةالتي تخدم حقيقة 

 تعلم أكثر عن

 LoveWorldاتحاد مؤمني 

 المعروف باسم سفارة المسيح

 بزيارة الموقع

www.rhapsodyofrealities.org 

www.christembassy.org 

http://www.rhapsodyofrealities.org
http://www.christembassy.org
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