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أهالً ومرحباً! إن أنشودة الحقائق التعَبُِديَة اليومية الُمفَضلة لديك، 

لغة وفي إزدياد. نحن نثق أن نسخة  ٠٥٨ُمتَرجمة وُمتَوفِرة اآلن إلي 
من هذا الُكتَيِب َستعَزز تنِميَتَك ونموك الروحي، ومن ثم  ٧٨٠٢

ستؤِهلَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُمغيَِرة للحياة في هذا العدد 
ستُنِعَشك وتُغَيَِرك وتُِعدك إلختبارات ُمشبِعة وُمثِمرة وُمكافِئة من كلمة 

 اإلله.

 المقدمة 

 

إقرأ وتأَمل كل مقالة بعناية. َرِدد الصلوات وإعالنات اإليمان بصوت عاٍل لنفسك 

 يومياً، هذا سيَضمن لك الحصول علي نتائج كلمة اإلله التي ترددها في حياتك.

 

اقرأ الكتاب المقدس بالكامل  خالل سنة واحدة او سنتين باستخدام أياً من النماذج 

 الُمعَدَة لذلك. 

  

قراءة صباحية وأخري مسائية. –اليومية الي قسمين   يُمكنك أيضاً، تقسيم القراءات  

. 

 

استخدم هذا الكتيب ُمدَِوناً في روح الصالة أهدافك الشهرية ولتُقَيِم    

 وماحققته الواحدة تلو االخري. إنجازاتك

 

 

 

استمتع بحضور اإلله المجيد والنُصرة وأنت تأخذ جرعاتك اليومية من الكلمة! يُباركك 

 اإلله!

 

Pastor Chris Oyakhilome  

  

  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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قد تساءل بعض الناس كيف يمكن أن يُميزوا بين 
 .اإللهاألنبياء الكذبة واألنبياء الحقيقيين أو خدام 

اإلله حسناً، إنه لمن السهل جداً أن تعرف خادم 
الحقيقي يجذب الناس  اإللهالحقيقي. أوالً، النبي أو خادم 

وليس لنفسه  والكلمة  يسوع المسيح  اآلب أبو ربناإلى 
 أو إلى أية آلهة أخرى.

ُولَى يثانياً، يسلك بالمحبة. يقول في  وَحنَّا ٱألأ ُُ٤   :
إن َمَحبٌَّة."   اإلله، أَلنَّ اإلله"َوَمنأ اَل يُِحبُّ َلمأ يَعأِرِف ، ٠

هي في غاية األهمية. باإلضافة  المسيحالسلوك بمحبة 

 كلمة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إنتظام وثبات علي
الحقيقي ال يتردد فيما يَُخص اإلله في فمه. فرجل اإلله 

ً بنزاهة بالكلمة. فهو يلتزم اإلله  كلمة ً وُمتَمسكا ، ُمحافظا

، أوالً في حياته الكلمةباستمرار.  فيؤكد الكلمة وكمال 
 الشخصية. 

عامل آخر ُمَميز للخادم الحقيقي هو أن ما يقوله 
يتحقق. واآلن، قد يكون في هذا خداعاً بسيطاً. ألنه أحياناً، 
ً أو ُمبشراً، يُخطئ  ً أو راعيا ً حقيقيا قد يكون هناك نبيا
ويقول أمراً خاطئاً. قد ينشأ مثل هذا الخطأ من حماسه 
الزائد أو توقعاته ِلَمن حوله أو حتى ألنه غير ُمنتبه 

ُقوا ُكلَّ ُروحٍ، بَِل اْمتَِحُنوا اأَلْرَواَح: ” َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، اَل تَُصّدِ

؟ أَلنَّ َأْنبِيَاَء َكَذبًَة َكثِيِريَن َقْد َخَرُجوا إَِلى اإللهَهْل ِهَي ِمَن 

ُولَى  اْلعَاَلِم."  (٠:  ٤)يُوَحنَّا ٱألأ

  الثالثاء

١  
  امتحن األرواح

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة
هي سراج  كلمتكالغالي،  أبويا

لرجلي ونور لسبيلي، خطوات 

حياتي تَُرتَب وتَُوَجه منك، 

. ومن ثََم الكلمة وروحكبواسطة 

أنا َموُضوع في المكان المناسب، 

وفي التوقيت الصحيح لعمل 

 مشيئتك، باسم يسوع. آمين. 

7اَْلقَُضاة    

59-   65اَْلَمَزاِميُر 

 ٠١ – ٠١:  ٠٠; ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ ٠١ – ٠١:  ٢َمتَّى 
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34-22: 21لُوَقا    

21-2:5ُروِميََة    

 . ومع ذلك فإن هذا ال يجعله نبياً كذاباً. للروح القدس

لنفسك. جزء من  الكلمةلهذا فمن الضروري أن تعرف 

. اعتمد عليه الكلمةفي حياتك هو أن يُعلمك  الروحخدمة 
"َكتَبأُت إَِليأُكمأ َهَذاَ ِلَكي أ تَتََحِذُروا ِمَن هؤالء ولن تنخدع أبداً. 

تُمأ َفَقد َقبِلتُمأ  ا َأنأ ونَُكمأ. َوَأمَّ ِذيَن يُِريِدُون ََأنأ يُِضلُّ الُروحأ  الَّ
ُقدُس َِمُكمأ َأَحدٌ  اَلأ َوُهَو سَاِكن فِيُِكمأ، َواَل َحاَجَة بُِكمأ إَِلى َأنأ يُعَل 

َحق، أِلَنَ  ُقدُس اَلأ يُعَِلَمُكمأ ُكَل َشٍئ َوَما يُعلمَهُ ُهَو  الُروحأ اَلأ
تَِمُروا فِيَِما عََلَمُكمأ َوَواِصُلُوا َحيَاتُِكمأ  –َحِق  َوَليأَس َكِذبَاً. َفإِسأ

َمِسيحِ."  ِ اَلأ ُولَى فِي تَرَجَمة اَلأَحيَاة  (٧٢ – ٧٢:  ٧)يُوَحنَّا ٱألأ
نأِجِليِزيَة    (NLT)اَلأَجِديدَة اإَلأ
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  هو كل ما تحتاجه

أَلنَّ الَِّذي َأْرسََلُه اإلله يَتََكلَّمُ بَِكاَلِم اإلله. أَلنَُّه "

َ َلْيَس بَِكْيل يُْعِطي اإلله وح   ."الرُّ
  (.١٣:  ١)يُوَحنَّا 

ُسلِ   يسوعمن كلمات  َماُل ٱلرُّ ، ٠:    ٠  في أَعأ
وكيف يمكننا أن نستقبل  المصدر الحقيقي للقوة،نكتشف 

لِكنَُّكمأ ":  الروح القدسهذه القوة في حياتنا؛ بأن نقبل 

ةً َمتَى َحلَّ  تَقبُِلون[ ُقوَّ ُقدُُس سَتَنَاُلوَن ]سَتَسأ وُح الأ الرُّ
هو تجسيد  لكل القوة.  فالروح القدس."  عََليأُكمأ..

 اإللهوبالتالي، إن كان حياَ فيك، فأنت ال تحتاج أن تسأل 
فالروح المزيد من القوة أو المزيد من الَمسحة. من أجل 
لم يأتي بمقدار، ليُعطيك جزءاً من نفسه، على  القدس

 عكس ما يفهمه بعض الناس. 
، فقطاإلله فقد أتي في العهد القديم، على أنبياء 

كموسى وشمشون وصموئيل وداود وإشعياء ... إلخ. 
ً ولكن يقول  وكذلك الكهنة، والقُضاة والملوك قديما

سََلهُ "، يسوععن  الكتاب ِذي َأرأ مُ بَِكاَلِم   اإللهأَلنَّ الَّ يَتََكلَّ

وحَ   اإلله. أَلنَّهُ َليأَس بَِكيأل يُعأِطي اإلله  : ٣)يُوَحنَّا  ."الرُّ

 بالكامل. يسوع في الرب  الروح القدس(. كان ٣٤
"... ،  ٧٠:    ٧٨  يُوَحنَّافي نفسه، قال   ويسوع

سََلنِي  ِسُلُكمأ َأنَا ]َأي ضاً[."اآلُب َكَما َأرأ إن كان يسوع قد  ُأرأ

وحَ إحتاج ملئ مقدار  ليعمل العمل الذي أرسله اآلب  الرُّ

  األربعاء

٢  

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ي; ٠٢:  ٢ ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى   ٠٨ - ٩:  ٧  ُكولُوس ِ

 صالة
السماوي الغالي، أشكرك من  أبويا

الذي أتى ليحيا  الروح القدسأجل 

. وأنا أستِفيد من  ويسكن فيَّ

حضوره المجيد في حياتي، وأُعلن 

أنني أكثر من مجرد إنسان. وأحيا 

بطريقة طبيعية، الحياة الفوق 

الطبيعية، ُمظِهراً مجد وحكمة 

وإمتياز األلوهية. فأنا ُملتصق 

بالرب وقد أصبحُت غير ُمنفِصل 

عنه، حامالً ثمار بره الكامنة في 

8اَْلقَُضاة   روحي، باسم يسوع. آمين.   

63- 56اَْلَمَزاِميُر   

48-35: 21لُوَقا    
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6-1:7-15: 5ُروِميَةَ    

من أجله، وهو قد أرسلنا كما أرسله اآلب، إذاً، لماذا نكون 
نحن ُمرَسلين بمقدار وليس بكامل ِملئ الروح القدس؟ ألن 

تَِلئُوا هو أن  ٠٩:    ٣قصد اإلله لنا كما في أَفَُسَس  " ... تَمأ
ِء اإللِه." ِ ِملأ  إَِلى ُكل 

لم يأت عليك فقط، كما على رجال  الروح القدس
في العهد القديم. بل أتى داخلك، ليسكن فيك. فهو يحيا   اإلله

فيك بملئ مجده وجالله وقدرته وحكمته وشدته. فهو كل ما 

  .ليسوع المسيحتحتاجه لتحيا الحياة السامية ولتكن نجاحاً  

كُورِنْثُوسَ األُولَى 16:3؛ كُولُوسِيّ 9:2-10كُورِنْثُوسَ األُولَى 16:3؛ كُولُوسِيّ 10-9:2
يوحنا 16:1 

كُورِنْثُوسَ األُولَى 16:3؛ كُولُوسِيّ 10-9:2
يوحنا 16:1
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  الخميس

٣  
  ُكن واعياً أنه ساكن فيك

"َأَما  ،٠٢:    ٣في ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى  الكتابيقول 

ُكُن فِيُكمأ؟"  اإلله، َوُروُح اإللهتَعأَلُموَن َأنَُّكمأ َهيأَكُل  هنا، يَسأ

لم يكن الرسول بولس يتكلم عن بعض التَخياُلت أو 

ساكن  اإلله  وروح  اإللهالخرافات، بل واقعاً: أنت هيكل 

المدهش والرائع الساكن  الروح القدسفيك. من هو هذا 

 فيك؟ 

في العهد القديم، وصفه النبي إشعياء بأنه مالك 

ِ ِضيِقِهمأ تََضايََق، َوَماَلُك (:  اإللهحضرة )حضور  "فِي ُكل 

ُهمأ َوَرَفعَُهمأ  َفتِِه ُهَو َفكَّ َصُهمأ. بَِمَحبَتِِه َوَرأأ َرتِِه َخلَّ َحضأ

َقِديَمِة." يَاَء  َوَحَمَلُهمأ ُكلَّ اأَليَّاِم الأ (. إن كلمة ٩:    ٢٣)إَِشعأ

هو  فالروح القدس"مالك" تعني، "َمبعوث". إذا، 

. هو هذا الذي اإللهالمبعوث أو ناقِل حضور وبركات 

القدير على  فاإللهمن مكان آلخر.  اإللهيأخذ حضور 

هو الذي يأخذ حضوره وقوته  الروح القدسعرشه ولكن 

 .اإللهأينما يريد 

ّرِ اْلَمْكتُوِم ُمْنذُ الدُُّهوِر َوُمْنذُ األَْجيَاِل، لِكنَّهُ اآلَن قَْد  "الّسِ

فَُهْم َما ُهَو ِغنَى  يِسيِه، الَِّذيَن أََراَد اإلله أَْن يُعَّرِ أُْظِهَر ِلِقّدِ

ّرِ فِي األَُمِم، الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء  َمْجِد هذَا الّسِ

 اْلَمْجِد." 

ي   (. ٧٢ - ٧١:  ٠)ُكولُوّسِ
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خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

9اَْلقَُضاة    

67- 51اَْلَمَزاِميُر   
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59-49: 21لُوَقا    

  ١١ : ١١;يُوَحنَّا ١١:  ٨ُروِميَةَ 

 إعالن إيمان

اإلله قد جعلني مركز عملياته 

الرئيسي؛ لذلك فأنا لسُت 

عادياً. أنا إناء حامل لإلله 

وناقِل للحقائق األبدية؛ لذلك، 

أستطيع عمل كل شيء، 

فيَّ يعني المجد  فالمسيح

 واإلمتياز والنصرة في الحياة. 

16-7: 7ُروِميََة    

فكر في حقيقة أن "الناقِل" للحقائق األبدية ساكن 

فيك! وهذا يعني أنه ال هزيمة وال إحباط وال َعَوز وال 

فشل، بل، إمتياز ومجد طوال الطريق! نقرأ في الشاهد 

ِد." االفتتاحي،  َمجأ َمِسيُح فِيُكمأ َرَجاُء الأ وبعبارة أخرى، "الأ

الساكن فيك يعني المجد واإلمتياز والشدة  الروح القدس

 والنُصرة والفرح والسالم واالزدهار في حياتك. 

ده دائماً؛ ألن قوة  واآلن وأنت تعِرف هذا الحق، أك ِ
تعمل من خالل المعرفة واإلعالن.  وإلي أن وإن  اإلله  كلمة

يحيا فيك، ستحيا حياة عادية!  المسيحلم تدرك حقيقة أن 
يحيا فيك، هو يحيا في روحك ونفسك وجسدك. يحيا  المسيح

في كل عظمة من عظامك وفي كل   –في كل نسيج  كيانك 
  خِليَة من دمك. هو حياتك.
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  ورثة االزدهار

َفإِْن ُكْنتُْم ِلْلَمِسيحِ، َفَأْنتُْم إًِذا َنْسُل إِْبَراِهيمَ، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد ]اَْلَوعِد[  ”

  (.٧٢:  ١)َغاَلِطيَّةَ  “َوَرَثة  

إن كنَت كمسيحي َصلَيت ومازلت تَُصلي، "يا رب، 

إجعلني ُمزدِهراً" فأنت إذاً كنَت تُصلي بطريقة خاطئة؛ ألن 

المسيح ، هو واقع َمحُسوم. في باإللهإزدهارنا فيما يتعلق 

، نحن ورثة االزدهار. فهذا، كأنك تُصلي أن يجعلك يسوع

ً بشرياً. فإن هذا لن يحدث! فكما أن بِر  اإلله انتقل  اإللهكائنا

إلى روحك عندما ُولدَت  ثانية، فكذلك أيضاً، االزدهار 

 والعظمة قد انتقال إلى روحك. 

ُكمأ تَعأِرُفوَن ، ٩:    ٠يقول في ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  "َفإِنَّ

ِلُكمُ  َمِسيحِ، بَِرغم َأنَّهُ َكاَن َغنِياً إاََل َأنَهُ ِمنأ َأجأ نِعأَمَة َرب ِنَا يَسُوعَ الأ

ِرِه." )ِمنأ  تُمأ أغنِيَاء بَِفقأ تََقَر، ِلَكيأ تَِصيُروا َأنأ تَرَجَمِة اَلأ افأ

نِجليِِزيَة  لم يَفتَِقر  يسوعما معنى هذا؟ أوالً، إدِرك أن (  KJVاإَلأ

ً أبداً. وبالتالي، فالشاهد أعاله يتكلم عن بركات مادية  روحيا

من أجلك، فمما تخلى هو عنه،  يسوعوجسدية ومالية. افتقر 

 تَِرثه أنت بالوفرة. 

ث اإلله خطايانا ليسوع علي الصليب  فكر في هذا: َورَّ

ً له. كل ووَرثنا بره في قيامته.  في المسيح، أنت ُوِلدَت وريثا

 الكتاب المقدسيقول  غني ومصاِدر اإلله ِهَي لك ألنك وريثه.

"ِلي أن الفضة والذهب واألحجار الكريمة وكل العالم له: 

ُجُنوِد." َهُب، يَُقوُل َربُّ الأ ُة َوِلي الذَّ ِفضَّ ي  الأ "أَلنَّ (.   ٠:    ٧)َحجَّ

ِجبَاِل اأُلُلوِف.  بَهَائِمَ عََلى الأ ِر َوالأ َوعأ ُت ُكلَّ   ِلي َحيََواَن الأ َقدأ عَِلمأ

  الجمعة

٤  
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ي ; ٠٠:  ٠أَفَُسَس   ٠٧:  ٠ُكولُوّسِ

 صالة

الغالي، أشكرك على  أبويا

هذا الميراث العظيم، الذي قد 

! لن المسيحأورثتني في 

ً أبداً في حياتي،  أكون ُمفلسا

فأنا أسلك في الوفرة والصحة 

والنجاح كل أيامي؛ ألن هذه 

هي رغبتك لي ومن أجلي. 

أشكرك على هذا اإلكرام الذي 

ال يُعبَر عنه، في اسم يسوع. 

 آمين. 

26اَْلقَُضاة    

 اَْلَمَزاِميُر  69-68
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9-1: 21لُوقَا    

27-2: 8ُروِميََة    

ُكونََة  َمسأ ِدي.... أَلنَّ ِلي الأ يَِّة ِعنأ بَر ِ ِجبَاِل، َوُوُحوُش الأ ُطيُوِر الأ

 (.٠٧ - ٠٨:  ٥٨) اَلأَمَزاِميُر َوِمأَلَها." 

، فالفضة المسيحووارث مع  لإللهفبالتالي، َكونَك َواِرث 

والذهب والبهائم على ألوف الجبال والمسكونة ومألها هي لك 

ً كما هي له. فال عجب أن يقول  "... ُكلَّ ، الكتاب المقدستماما

ٍء َلُكمأ." (. فلتري نفسك من خالل ٧٠:    ٣)ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى  َشيأ

 منظور الحق هذا؛ ألن هذا هو الحق بخصوص ازدهارك. 

ال تنظر إلى وظيفتك أو أعمالك كمصدر دخلك، بل 

كوسيلة لتُباِرك بها اآلخرين. ارفض الفقر والمرض وكل ما ال 

  ، وِعش حياة فَِرحة وُمزدِهرة يومياً.اإللهيتوافق مع واقع حق حياة 

أَفَسُسَ 11:1 ؛ كُولُوسِّي 12:1 ؛

كُورِ نثُوسَ ٱألوُلَى  22-21:3
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  السبت

 ٥  
  دعونا نفتقد العالم للمسيح

دُوُهمأ بِاسأِم ” ِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوعَم ِ َهبُوا َوتَلأ اآلب َفاذأ
ُقدُِس  وحِ الأ َفُظوا َجِميَع َما َواالبأِن َوالرُّ ُِموُهمأ َأنأ يَحأ . َوعَل 

رِ  ِقَضاِء الدَّهأ َصيأتُُكمأ بِِه. َوَها َأنَا َمعَُكمأ ُكلَّ اأَليَّاِم إَِلى انأ   “َأوأ
 (.٧٨ - ٠٩:  ٧٠)َمتَّى 

يسوع ليس هناك تكليف أعظم مما أُعِطيَّ لنا من 

لنأخذ اإلنجيل إلى كل إنسان في العالم. لقد أَمَرنا   المسيح

أن نذهب ونتكلم ونعمل باسمه. يا له من شرف! نحن 

ُسفراءه لنُتلِمذ األمم، ولنُعَِرفَهم كيف يعيشون. عندما قال، 

ِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم"  َهبُوا َوتَلأ لم يقصد بالد فقط. فكلمة "َفاذأ

" التي تعني مجموعة من ethnos"أَُمة" هي "إثنوس  

 الناس لهم نفس اإلهتمامات. 

" الخاص ethnosإثنوس  إن أولئك الذين في الـ "

بك أو أَُمتَك هم األشخاص الذين تشاركهم اهتمامات 

ُمشتركة. ربما من خالل وظيفتك أو أعمالك أو حتى لُغَتَك. 

فإن كنت مثالً، ُمعَِلم في مدرسة، فإن رفقائك الُمعَلمين، هم 

. وإن كنَت سياسياً، للمسيحعالمك الذي ينبغي أن تربحهم 

. للمسيحللسياسيين اآلخرين واربحهم   اإللهُكن صوت 

 ُكن شاهداً مؤثراً في عالمك.

إنه تكليف لكل مؤمن، ليس فقط للُرعاة واألنبياء 
ِمُذوا َجِميَع "...  ، يسوعوالُمبشرين. قال  َهبُوا َوتَلأ اذأ
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21-10: 21لُوَقا    

  ٠١:  ٠;ُروِميَة  ٧٧:  ٠١ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى 

كانت هذه كلماته الوداعية، ووصيته األخيرة اأُلَمِم..." 
للكنيسة. ويجب أن نأخذها بجدية. ليكن لديك الدافع الداخلي 
والشغف الُملتهب لكي تُعَِرف اإلنجيل، ولكي تجعل كل من 
في عالمك ُمستعداً لمجيء السيد القريب. قد تكون أنت 
األمل األخير أو الوحيد الذي لديهم لسماع ونوال اإلنجيل. 
إنتِهز كل فُرصة متاحة لربح النفوس، ومعاً، دعونا نفتقد 

  !للمسيحالعالم 

 صالة

الغالي، أشكرك ألنك  أبويا

 المسيحكَرستَني ألكرز بذخائر 
. أنا مدرك بأنني ُكِلفت الخفية

وقوة  بمسئولية الكرازة بالحياة
للضالين والمجروحين في اإلله 

هذا العالم. ِليُشِرق نور اإلنجيل 
المجيد بشدة في قلوبهم،  
ً قيود الظالم. ويُنتزع  ُمَحِطما
الكثيرون من عبودية الظلمة 
إلى مملكتك المجيدة، باسم 

  . آمينيسوع

 ُروِميَةَ  39-18:8

رُومِيَة 16:1 ؛ كُورِنثُوسَ ٱلثَّانِيةُ 6:3 ؛ 

أعمَالُ ٱلرُّسُلِ 18-16:26
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  حاملين فضائله

ًة َقْد »: يَسُوعُ َفَقاَل ” َقْد َلَمسَنِي َواِحد ، أَلّنِي َعِلْمُت َأنَّ ُقوَّ

 (.٣١:  ٨)لُوقَا  “َخَرَجْت ِمّنِي

ُسِل  َماُل ٱلرُّ "َوَكاَن   ٠٧ – ٠٠:  ٠٩يُخبرنا في أَعأ
ُمعأتَادَةِ، َحتَّى   اإلله اٍت َغيأَر الأ نَُع عََلى يَدَيأ بُوُلَس ُقوَّ يَصأ

َضى،  َمرأ تَى عَنأ َجسَِدِه بَِمنَاِديَل َأوأ َمآِزَر إَِلى الأ َكاَن يُؤأ
ُهمأ."  يَرةُ ِمنأ ر ِ َواُح الش ِ ُرُج اأَلرأ َراُض، َوتَخأ ُهمُ اأَلمأ َفتَُزوُل عَنأ
فبالرغم من أن المناديل كانت تحمل الَمسحة، إال أنها لم 
تستِطع أن تتجول بمفردها. كان البد أن تؤخذ حيث 
المرضى أو الُسقَماء لتوضع عليهم. وبمجرد أن تلمسهم، 

ُرُج تحدث المعجزات:  َراُض، َوتَخأ ُهمُ اأَلمأ "َفتَُزوُل عَنأ
ُهمأ." يَرةُ ِمنأ ر ِ َواُح الش ِ  اأَلرأ

فإن كانت المناديل أو المآزر التي ليس لها 
إدراك، تستطيع عمل تلك القوات الخارقة بسبب الفضيلة 
التي نُِقلَت إليها ُمَوقتاً، فكم بالحري الجسد البشري الذي 
ُصِمَم أساساً إلستقبال وإحتواء قوة اإلله، فهذا يكون قادراً 
علي عمل أكثر بكثير. فبمستوي إدراكه العالي وتواصله 
وقدرته علي التحرك، فإن الروح القدس الساكن في الجسد 
البشري يُصبِح مركز التشغيل الُمتََحِرك لإلله، لتحطيم 
وتهشيم األحمال وتدمير األنيار وَمُحو األمراض واألسقام 

 والعجز، إلي التمام. مجداً لإلله! 
ُسِل  َماُل ٱلرُّ ، بينما كان ٠٢  -  ٠٤:    ٥في أَعأ

بطرس يسير في شوارع أورشليم، أحضر الناس 
 مرضاهم ووضعوهم في طريقه حتى يَُخيِم عليهم ظله.  

  األحد

 ٦  
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َشْعيَاَء   ٧٢:  ١َمْرقَُس ; ٧٢:  ٠١ِِ

 إعالن إيمان
الغالي، أشكرك من أجل  أبويا

الُمقيمة  الروح القدسقوة 

والعاملة فِيَّ إلي التمام. عندما 

أظهر، تُرفع األحمال وتتحطم 

األنيار. فأنا إناء حامل لإلله 

وُمَوِزع للحقائق األبدية. ُمبارك 

 اإلله!

 اَْلقَُضاة  12
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 ُروِمَيةَ  29-1:9

من الُممِكن تمييز قوة وفيض الروح القدس. لذا لم 
يحتاج بطرس أن يدعو الناس لظله، لقد أدرك الناس حضور 

 الروح القدس فيه، عندما رأوا النتائج الفوق الطبيعية. 
! نحن مملوؤن بالقوة والفضيلة ألن لدينا اإللهُمبارك 

وينقل قوته أينما   اإلله! فمن خاللنا، يتواصل الروح القدس
شاء. عندما نَبأِسط أيادينا أو نضعها على أي شخص، هناك 

، يكون هناك تدفقاً الكلمةتدفق للفضيلة اإللهية. عندما نقول 

: لإللهللقوة والنعمة. إننا ُمَوِزِعي النعمة، ألننا أواني حاملة 
ةِ  ُقوَّ ُل الأ ُز فِي َأَواٍن َخَزفِيٍَّة، ِليَُكوَن َفضأ َكنأ  لإلله"َولِكنأ َلنَا هَذا الأ

  .(٢:  ٤)ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  اَل ِمنَّا."

إِشِعْيَاءَ 27:10 ؛ مَرْقُسَ 30-27:5
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  ُمرَسل باسمه

ي، ” ُمعَز ِ ا الأ ُقدُسُ َوَأمَّ وُح الأ ِسُلهُ الرُّ ِذي سَيُرأ  اآلبُ ، الَّ

  (.٧٢:  ٠٤يُوَحنَّا “ )بِاسأِمي...

 اليروح اليقيد سالشاهد االفتتاحيي يَيدُل بيبيسياطية أن 

اسم؛ فيإسيميه للروح القدس . وليس يسوعباسم  اآلبأُرِسَل من 

ولكين هيذا ميجيرد وصيًف لشيخيصيه أو  "الروح القدس"ليس 

 .  يسوعشخصيته. ولكنه، يستجيب السم 

 اليروح اليقيدس"، ييتيحيرك يسووععندما تدعو اسيم "

للعمل. ما كان ليكون له الحق ليعمل في األرض بالطريقة التي 

يعمل بها، ما لم ييكين قيد أتيي بياسيم ذاك اليذي ليه اليحيق فيي 

اشترى العالم كله. ويُيدعيَي   فيسوع.  يسوعالذي هو   –األرض 

، إنه إنسان مئة في المئة وإليه ميئية فيي اإلله  وابنابن اإلنسان 

المئة. هو هذا الذي له الحق في كل العياليم. هيو نسيل إبيراهيييم 

ِعبأَرانِي ِيَن   (. ٧:  ٠ووراث كل األشياء )ٱلأ

هنا عليى األرض.  يسوعاليوم مكان غياب الروح القدس يأخذ 
أن يعمله. فهو ليس ليسوع الروح القدس هنا ليعمل كل ما كان 

ة من  بياليقيوة. ييقيول  يسوع. واقعياً، هو من َمَسَح يسوعأقل قوَّ
ُسِل  الكتاب المقدس َماُل ٱلرُّ ِذي ِمَن  يَسُوعُ " ،  ٣٠ : ٠٨في أَعأ الَّ

يِذي َجياَل  اإللهالنَّاِصَرةِ َكيأَف َمسََحهُ  ةِ، الَّ يُقيوَّ يُقيدُِس َوالأ وحِ الأ بِالرُّ
ِهمأ إِبأِليُس، أَلنَّ  ِِط عََليأ ُمتَسَل  ِفي َجِميَع الأ نَُع َخيأًرا َويَشأ َكياَن  اإللهيَصأ

 كان هو هذه القوة! َمعَهُ." 
هينيا  الروح القيدسللسماء، ولكن  يسوعواآلن، ذهب 

، ونيحيييا ُمينيتيِصيريين ليسوعمعنا ليُساعدنا ِلنَُطاِلب بكل ما هو 

. فنحن ورثيتيه؛ المسيح، ُمتَِمِمين دعوتنا وقصدنا في اإللهلمجد 

  اإلثنين

 ٧  
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 ٠١:  ٠٣; يُوَحنَّا ٠٢:  ٧٨َمتَّى 

 صالة
الغالي، أشكرك على  أبويا

إمتياز أن أُْستَخَدم وأحيا باسم 
ً اإلستجابات  يسوع. ودائما

ً أن  الروح مؤَكدة لي، عالما
يعمل في الحال نيابةً  القدس

عني! أشكرك من أجل هذه 
. يسوعالبركة الرائعة، باسم 

 آمين. 

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

35-31: 21لُوَقا    

 ُروِميَةَ  21-1:10-30:9

في ُكوِرنأثُيوَس ٱألُولَيى  الكتاب المقدس. يقول المسيحووارثون مع 

يِذي ِميَن ، ٠٧:    ٧ وَح الَّ عَاَلِم، بَِل الرُّ ُخذأ ُروَح الأ ُن َلمأ نَأأ ، اإللوه"َونَحأ

ُهوبََة َلنَا ]َمَجاناً[ ِميَن  َموأ يَاءَ الأ الشيخيص اليذي ."  اإللوهِلنَعأِرَف اأَلشأ

أي   –نتعامل معه، يملك العالم أجمع. وهو هنا باسم نسل إبيراهيييم 

 .  يسوع

ث اليعياليم أجيميع إلبيراهيييم ولينيسيليه  اإللهتذكر،  القدير َورَّ

أن نسيل إبيراهيييم هيو  الكيتياب اليميقيدس(. ويقول ٠٣:    ٤)ُروِميَةَ 

فأنت نسيل إبيراهيييم وبياليتياليي، وارث  للمسيح،، وإن كنَت المسيح

 (. ٧٩:  ٣حسب الوعد )َغاَلِطيَّةَ 

مَتَّى 28:19 ؛ يُوحَنَّا  19-16:14
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  حضوره المجيد فينا

رِ ”...  ِقَضاِء الدَّهأ   “َوَها َأنَا َمعَُكمأ ُكلَّ اأَليَّاِم إَِلى انأ

  (.٧٨:  ٧٠)َمتَّى 

"... إِنأ َلمأ يَِسرأ طلب موسى من الرب. قائالً، 
ِعدأنَا ِمنأ هُهنَا." هَُك َفاَل تُصأ (. ٠٥:    ٣٣)اَلأُخُروُج  َوجأ

الكثيرون اليوم، بسبب هذه الكلمات يُصلون أيضاً، 
"يارب، إن لم يَِسر وجهك أمامي، فلن أتحرك." يجب أن 
تفهم أن العهد القديم كان له نظاماً مختلفاً عن العهد الجديد. 

لم يكن قد أتى، فلم يستطيعوا أن  يسوعففي ذلك الوقت، 
يستمتعوا باإلمتيازات التي نستمتع نحن بها اليوم: حضوره 

 المجيد "فينا". 
، استمتع اليهود بإعالن يسوععندما أتى 

معنا". أية بركة كانت لهم  اإلله"عمانوئيل". وهذا يعني، "
في شوارع الجليل   يسوعفي تلك األيام، حين جال 

القدير، آخذاً يسوع هيكالً   اإللهوالناصرة وكفر ناحوم! 
 ُمتنِقالً، كان معهم! ياله من يوم! يسوع كان الكلمة متجِسداً.  
بينما اليوم، تسامى إعالن "عمانوئيل"، فلم يعد 

بالروح معنا فقط،  أو في وسطنا، ولكنه يحيا فينا   اإلله
أن هذا كان سراً مخفياً  الكتاب المقدس. يُخبرنا القدس

في أجيال ودهور في الماضي، ولكنه اآلن قد استُعِلن 
ِذيَن َأَرادَ :  اإللهلقديسي  َفُهمأ َما ُهَو ِغنَى   اإلله"الَّ َأنأ يُعَر ِ

ِذي ُهَو  ر ِ فِي اأُلَمِم، الَّ ِد هَذا الس ِ َمِسيُح َمجأ فِيُكمأ َرَجاُء الأ
ِد." َمجأ ي  الأ  (. ٧٢:  ٠)ُكولُوس ِ

أتى  يسوعفيك أعظم من "عمانوئيل"!  المسيح

٨  
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 الثالثاء



 دراسة أُخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ُسِل    ٠٠:  ٨; ُروِميَةَ ٨:  ٠أَْعَماُل ٱلرُّ

 صالة
الغالي، أشكرك على  أبويا

حضورك اإللهي المجيد فيَّ 

الذي جعلني أكثر من مجرد 

الروح إنسان. فأنا في وحدة مع 

وأحيا فوق كل محدودية  القدس

المجال البشري. أشكرك من 

أجل محبتك ونعمتك الفائضة 

ومراحمك وصالحك الذي أتمتع 

به اليوم ودائماً، باسم يسوع. 

 آمين. 

16- 26اَْلقَُضاة    

82-79اَْلَمَزاِميُر    
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14-1: 21لُوَقا    

 ُروِميَةَ  24-1:11

ومات ودُفن وقام وصعد. واآلن، هو جالس في االجواء 

، يحيا في قلوبنا. وبذلك بالروح القدسالسماوية ولكنه 
 ساعة في اليوم!  ٧٤لنا دخول إلى الحضور اإللهي 

"... َوَها َأنَا َمعَُكمأ ُكلَّ ، ٧٨:    ٧٠قال في َمتَّى 
ِر." ِقَضاِء الدَّهأ هو يحيا فيك اآلن، هو يحيا في  اأَليَّاِم إَِلى انأ

كل نسيج من كيانك وفي كل عظمة من جسدك. ُمتكلماً عن 

"... أَلنَّهُ ، يسوع، قال ٠٢:    ٠٤في يُوَحنَّا  الروح القدس
كان معهم وهو يجول في َماِكٌث َمعَُكمأ َويَُكوُن فِيُكمأ." 

الشوارع وأظهر معجزات عظيمة وُمقتدرة ولكنه اآلن 
 اإللهيحيا فيك. وبالتالي، يمكنك أن تتمتع بمجد حضور 

وتستريح في محبته وتنغمر بحكمته ونعمته وأنت تستمتع 
  باإلنتصارات األبدية التي قد َرَسَمها لك.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ  8:1 ؛ رُومِيَةَ   11:8

كُورِ نثُوسَ ٱألوُلَى  16:6
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  افتح روحك للكلمة

: َأْن َلْيَس بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ »قِائاًِل: يَسُوُع َفَأَجابَُه ” َمْكتُوب 

ةَ يَْحيَا اإِلْنسَاُن، بَْل بُِكّلِ 
ِلم 

 
 َ(.٣:  ٣)لُوقَا  “اإللهِمَن  ك

ليست مجرد  فكلمتهلنحيا بها.  كلمته  اإللهأعطانا 
سرد تاريخ ونبوات، ولكنها إعالن مشيئته وطبيعته 

مملؤة بالقوة  فكلمتهوشخصيته وقصده األبدي لإلنسان. 
وباإلمكانية الكامنة لتأتي بالرسالة التي تحملها. فمعرفة 

، إذاً، هي ضرورة ُمِلَحة في عالقتك معه. اإلله  كلمةوفهم 
، فلن يُساِوَرك أي شك في اإلله  كلمةعندما تدرس وتفهم 

فاعليتها. ولن تتساءل إن كانت مشيئته لك أن تكون 
ً في الحياة، ولكن بكل  ُمزدهراً وفي تمام الصحة وناجحا

 بالنتائج في حياتك. الكلمةبساطة ستتوقع أن تأتي 
، فإنها ستدخل إلي الكلمةعندما تتأمل وتلهج في  

أعماقك لتَُصِحح كل تشويه في حياتك وفي جسدك؛ بغض 
 النظر إن كان ورماً أو عيب ُخلقي في القلب. 

ُرُج ِمنأ ، اإللهقال  تِي تَخأ "هَكَذا تَُكوُن َكِلَمتِي الَّ
َجُح  ُت بِِه َوتَنأ جُع إَِليَّ َفاِرَغًة، بَلأ تَعأَمُل َما سُِررأ َفِمي. اَل تَرأ

تُهَا َلهُ." سَلأ يَاَء  فِي َما َأرأ (. تعلم أن تستقبل ٠٠:    ٥٥)إَِشعأ
من روحك، وتُظهر إيماناً ثابتاً وغير  اإلله  لكلمةوتستجيب 

ُمتَزعِزعاً، في قُدرتها او إمكانيتها لتغييرك. إستجابتك  
 ، هو أن تنطق بها تعبيراً عن إيمانك. للكلمة

بغض النظر ما هي المشكلة: سواء كان مرض أو 
 كلمةإفالس أو ركود إقتصادي أو مشاكل زوجية ... إلخ. 

لهذا األمر، فأنت قد  الكلمةهي الحل، فبمجرد أن تَُحدَد  اإلله
وجدت الحل. فإن مفتاح دخولك إلى حياة الجمال والمجد 

 ٩  

 

 

 األربعاء



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 إعالن إيمان

؛ لذلك، بالكلمةأنا أحيا 

أزهو كالنخلة المغروسة عند 

مجاري المياه، وكل ما أفعله 

ً من  ينجح. أنا أُحِرز تقدما

مجد إلى مجد ألنني أحيا 

 ! اإلله. ُمبارك الكلمة

27اَْلقَُضاة    
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  ١١ - ١٧:  ٧٠;لُوقَا  ١١:  ٧٣;َمتَّى  ٠٧:  ٣ٱْلِعْبَرانِيِّين 

، بالكلمةوالراحة والنجاح والصحة واالزدهار هو أن تحيا 
كالُمنَِظم لحياتك واستمر في التقدم من  للكلمةافتح روحك 
  مجد إلى مجد.
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  ال تستجدي باسمه

إًِذا َنْسعَى َكسَُفَراَء َعِن اْلَمِسيحِ، َكأَنَّ اإلله يَِعُظ بَِنا. َنْطُلُب ”

:  ١)ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ  “َعِن اْلَمِسيحِ: تََصاَلُحوا َمَع اإلله

٧١.)  

". هذا المسيحأننا "ُسفراء   اإلله  كلمةتِصفنا 
ً وتحدد لنا أننا الُممثلون  يعني أنه قد تم تعييننا رسميا
الشرعيون له في األرض. وقد أُعطيَّ لنا التفويض 

. فنتصرف باسمه. فحين نؤكد على يسوعالستخدام اسم 
نفسه   يسوع، كأن يسوعأي شيء أو نجزم أمراً باسم 

هو الذي أجِزَمهُ. نحن نتكلم نيابة عنه أو نتكلم بدالً منه، 
 . يسوععندما نستخدم اسم 

بعض الناس يلجأون لالستجداء بهذا االسم، وهذا 
خطأ. كيف تستجدي ُمستخدماً أعظم وأكثر اسم له ُسلطان 

هو االسم األعظم في كل   يسوععلى اإلطالق؟ اسم 
الكون، ألنه للذي له كل القوة والُسلطان. وأعطاك اسمه 

 لتحيا به. 
وهو  ٠٨  -  ٩:    ٧اقرأ خضوع بولس في فِيِلب ِي 

ًما   اإلله"ِلذِلَك َرفَّعَهُ يصف ذلك االسم:  َطاهُ اسأ َأيأًضا، َوَأعأ
ِم  ُثَو بِاسأ ٍم ِلَكيأ تَجأ ِ اسأ َق ُكل  بٍَة ِممَّنأ فِي  يَسُوعَ َفوأ ُكلُّ ُركأ

ِض."  َت اأَلرأ ِض َوَمنأ تَحأ ال السََّماِء َوَمنأ عََلى اأَلرأ
 تستجدي أبداً بذلك االسم بل، اجزم أموراً. 

ُسل تذكر ما فعله بطرس بذلك االسم في  َماُل ٱلرُّ أَعأ

. استخدمه كأداة ضد العََرج والشلل. َشَخَص لرجل كان ٣
ٌة َواَل َذَهٌب، ُمقعداً منذ والدته وقال،  "... َليأَس ِلي فِضَّ

 ١١   

 

 

 الخميس



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ١١:  ١;أَفَُسَس  ٢:  ٧; فِيِلبِّي ٠١:  ٠٣يُوَحنَّا 

 إعالن إيمان
الغالي، أشكرك ألنك  أبويا

منحتني التفويض لكي أستخدم 

اسم يسوع. وأنا أستفيد من هذه 

األداة الرائعة ألضع إبليس 

وجنوده والخطية والمرض 

والموت في مكانهم، مقهورين! 

ظروف حياتي ُملَزَمة لتعمل 

28اَْلقَُضاة   لخيري، باسم يسوع. آمين.   
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ِم  ِطيَك: بِاسأ ِذي ِلي َفإِيَّاهُ ُأعأ َمِسيحِ َولِكِن الَّ
ْ

 ال
َ

ُسوع  يَ
ِش!." ِ ُقمأ َوامأ ُسل  النَّاِصِري  َماُل ٱلرُّ (. لم تكن هذه ٢ : ٣)أَعأ

تَجِد  ليشفي الرجل. ما فعله، هو   اإللهصالة، فبطرس لم يَسأ
 كأداة.  يسوعأنه استخدم اسم 

حين تجزم أمراً علي أساس إستخدامك إلسم 
(. ٠٤:  ٠٤يُتََممأ األمر )يُوَحنَّا اإلله ، فحينها، تأكد ان يسوع

 –لتضع إبليس وجنوده تحت قدميك   يسوعإستخدم اسم 
حيث ينتموا. استخدم اإلسم  لتَؤِسسأ نفسك في حياة النُصرة 
وفي النجاح في كل أتجاه وفي الصحة واالزدهار والفرح. 

  استخدمه لكي تجعل حياتك مجيدة!

يُوحَنَّا  13:14 ؛ فِيلِبِّي 9:2 ؛ أعمَالُ ٱلرُّسُلِ 16:3
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ٍة بَِحَسبِ ُقْدَرِة َمْجِدِه، ِلُكّلِ َصْبٍر َوُطوِل ” ُمتََقّوِيَن بُِكّلِ ُقوَّ

ي  “َأَناٍة بَِفَرحٍ   (.٠٠:  ٠)ُكولُوّسِ

بواسطة   الروحالشاهد أعاله هو جزء من صالة 

، يعني أنها الروحالرسول بولس للكنيسة. وبم أنها صالة 
قد تم إستجابتها. فمن الخطأ اآلن أن تُصلي، "يا رب، 
د أنك ُمتقوي، ليس  َشدَدني بكل القوة"، بل ببساطة أك ِ

في إنسانك الداخلي.  بالروحببعض القوة ولكن بملئ القوة 
وهذا يُظهر كم نحن أقوياء كمسيحيين. وَمشحونين بقدرة 

 ! اإللهعمل الُمعجزات. ُمبارك 
واآلن، إن كان هذا عن المالك ميخائيل وكيف أنه 
تقوى بكل القدرة، قد يقول أحدهم، "ان هذا لُمدهش يارب، 

ً عظيماً"، ولكنه يتكلم عنا في الكنيسة  أنت   –هو مالكا
وأنا. لقد  تشددنا بكل القدرة، وهذا يعني أننا غير 
محدودين في األمور التي يمكن أن نعملها. اليوجد ما هو 

 مستحيل معنا، فنحن ال نُقهر. 
حتى في مواجهة تجارب وضيقات وإضطهادات 
متنوعة، نحن في ملئ الجرأة والجسارة لإلنجيل وله. 
القوة فينا لنتحمل ونتقوى في مواجهة الِمَحن ونحصل علي 
كل أوأي بركة قد نكون في احتياج إليها، من داخلنا. نحن 
في ملء الفرح بغض النظر عن حالتنا الجسدية أو 

 ظروفنا. 

، ليس فيها ضعف. إنها يسوع المسيحهذه هي كنيسة 

  الكنيسة: في ملء المجد والقوة والقُدرة

 ١١   

 

 

  الجمعة



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ٣:  ٣; يُوَحنَّا ٱأْلُوَلى  ٧١:  ١أَفَُسَس 

 إعالن إيمان
انا ُمتَشِدد داخلي بكل القدرة 

. أستطيع الروح القدسبقوة 

عمل كل شيء وأُغير ظروف 

حياتي لكي تتطابق مع 

مشيئة اإلله الكاملة لي، 

بقوته العاملة فيَّ باقتدار. 

 هللويا!

 اَْلقَُضاة  19

 اَْلَمَزاِميُر  89
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كنيسة مجيدة وكنيسة ُمرنمة وكنيسة ُمنتصرة ُومزدهرة، في 
  ملء المجد والقوة والقدرة. هللويا!
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  مولود في الُحرية

الزالوا  بالكلمةبعض المسيحيين، نتيجة لجهلهم 

ً في احتياج  يحتفظون "بعقلية التحرير": أي بمفهوم أنهم دائما

للتحرير من هذا القيد أو ذاك. حتى نوعية الترانيم التي 

يُرنمونها في معظم األوقات، تُظهر أنهم يفتقدون فِهم من هو 

 المسيحي الحقيقي. واقعياً، اليحتاج المسيحي "تحرير". 

لِمن المهم أن نفهم أن الُمصطلح العام الُمستَخدَم في 

الرسائل، يُشير إلينا أننا ُمَخلَصين ومَحَرِرين. ُخِلَص العالم كله 

بموته نيابة عنه. فحين مات، مات عن  بيسوع المسيحوتحرر 

 من األموات، أُقِيَم من أجل الجميع.  اإللهالجميع وحين أقامه 

وهذا هو قانون  المسيحوهكذا، أُقيم الكل مع 

ً للشخص الذي وفقاً  الخالص. ولكنه يُصبح فقط اختباراً حيا

. في هذه اللحظة، أنت يسوع، يُعلن ربوبية ٩:    ٠٨لُروِميَةَ 

 ً . فهذا هو لإللهتولَد ثانيةً وتنتقل إلى مملكة النور. فتُصبح ابنا

لم "يُحررك". أنت مولود من جديد. فأنت  فيسوعالمسيحي. 

 وفي بره!  اإللهخليقة جديدة بال ماض، مولود في محضر 

"َشاءَ َفَوَلدَنَا بَِكِلَمِة ، ٠٠:  ٠يقول في يَعأقُوَب 

 "...ِ َحق  . وإن كان هذا حقاً )وهو بالكلمةحرفياً  اإللهلقد ولدنا الأ

أن يلد أشخاصاً اليزالون في  لإللهبالحقيقة حقاً(، كيف يمكن 

عبودية أو قيود من إبليس؟ فهذا ليس منطقياً. ينبغي أن تعرف 

َمِسيحِ إًِذا إِنأ َكاَن َأَحدٌ فِي ” يَاُء الأ َفُهَو َخِليَقٌة َجِديدَةٌ: اأَلشأ
ُكلُّ َقدأ َصاَر َجِديدًا ، ُهَوَذا الأ عَتِيَقُة َقدأ َمَضتأ   “الأ

 (.٠٢:  ٥)ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 ١٢   

 

 

 السبت



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ي  ٠:  ٨ُروِميَةَ    ٠٧:  ٠;ُكولُوّسِ

 إعالن إيمان
المسيح أنا خليقة جديدة في 

، مولود من جديد في يسوع

! أستمتع اإللهُحرية أبناء 

، ُمباَرك المسيحبحياتي في 
بغنى في كل شيء. ساِلكاً 
بالفضل  والصحة اإللهية، 
واالزدهار كل يوم من أيام 

 . آمين. يسوعحياتي، باسم 
16اَْلقَُضاة    

  91-96اَْلَمَزاِميُر 
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 ُروِميَةَ  4-1:15-14

19-11: 26لُوَقا    

والُحرية  اإللهمن أنت. أنت ُوِلدت في الُحرية، الُحرية لتخدم 

لتستمتع بحياتك فيه ولكي تكون كل ما قد دعاك لتكون عليه. 

أنت أرفع مقاماً من إبليس ولذلك اليُمِكن أبداً أن تكون ُمقََيداً 

 منه. اقبل هذا الحق وستنتهي كل الصراعات. 

كلها، لم يحتاج أبداً أن يُفَك أو  يسوعخالل خدمة 
كما هو،  الكتاب المقدسأو من أي ضيقة، يقول  ر من إبليسيتحر

ُسِل  َماُل ٱلرُّ "... ، ٧٠:    ٠٢هكذا نحن في هذا العالم. يقول في أَعأ
ُك َوُنوَجدُ..."   يَا َونَتََحرَّ ً بالكامل من بِِه نَحأ ً واقيا أنت عليك ِدرعا

إبليس وكل مكائده، وبالتالي، لسَت في احتياج ألي نوع من 
أنواع التحرير. هذا هو الحق األسمي وهذا هو اإلعالن الذي 

  ينبغي أن تحيا به.

رُومِيَة 1:8-2 ؛ كُولُوسِّي 12:1-13 ؛ غَالَطِيَّة 1:5
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  أعطانا بره

تُوٌب:  اإللهأَلنأ فِيِه ُمعأَلٌن بِرُّ ” بِإِيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُهَو َمكأ
يَا» بَارُّ َفبِاإِليَماِن يَحأ ا الأ   (.١١:  ١)ُروِميَةَ   “َأمَّ

معظم ديانات العالم هي انعكاس لمجهودات 

اإلنسان للحصول على البِر. في محاولة اإلنسان 

الحصول علي بر اإلله، يُصارع ويُحاول جاهداً ليُصبح 

باراً. مع األسف، حتي بين مسيحيين، يوجد من يُصارع 

ليكون باراً، ُمعتقداً أنه إذا أصبح أكثر براً، سيسمع اإلله 

 صلواته.

ُمعلَن فقط في اإلنجيل وما تقوله الرسالة  اإللهبِر 

هو أنه قد أعطانا بره، ألننا ما ُكنا لنستطيع الحصول عليه 

أو نناله بأنفسنا. اإلنجيل هو األخبار السارة، وما يعنيه 

بإختصار هو، أنك مهما حاولت، فلن تستطيع أن تصبح 

أن يُعطيك بره   اإللهباراً بذاتك. ونتيجة لذلك، كان على 

كعطية. كل ما عليك عمله هو أن تقبل بره وسوف ينتقل 

 لروحك ويمكنك أن تحيا وفقاً لهذا. 

ن أن  قد أعطاك بره، فهذا في حد ذاته  اإللهَكوأ

ودعوته هي بال ندامة )ال  اإللهحقاً ُمحرراً. وِهبات 

(. وهو أيضاً أمراً ال يمكن ٧٩:  ٠٠َرجعَة فيها( )ُروِميَةَ 

تجويده إلنه مثالي ألنه بر اإلله نفسه. هذا يعني أنك ال 

 ١٣   

 

 

 األحد



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ٠٢:   ١;ُروِميَةَ  ٠٠ - ٠١:  ١١إَِشْعيَاَء 

 صالة

الغالي، على  أبوياأشكرك يا 

نقل برك لروحي! وأفرح، 

ً أنني اآلن أقف ُمبرراً  عالما

في محضرك. وأشكرك ألنك 

قُدتَني إلى الحياة السامية، 

 المسيححيث أملك وأحكم مع 

 إلى األبد، باسم يسوع. آمين.  
12اَْلقَُضاة    

98- 91اَْلَمَزاِميُر   
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32-20: 26لُوَقا    

13-5: 26ُروِميَةَ   

تستطيع أن تكون أكثر براً مما أنت عليه اآلن. يمكنك أن 

 تقف أمامه اآلن ودائماً، بال خزي. يالها من حقيقة ُمذِهشة! 

، ٧٤:    ٣. يقول ُروِميَةَ يسوع المسيحهذا هو إنجيل 

ِذي  ِفدَاِء الَّ اًنا بِنِعأَمتِِه بِالأ ِريَن َمجَّ ِ "ُمتَبَر ِ َمِسيح
لقد ."  بِيَسُوعَ الأ

َح  أننا أبرار بنعمته وقد تمت تبرأتنا بنعمته.  ولقد اإلله َصرَّ
:   ٥تحررنا من جميع االتهامات. يقول في ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

ِلنَا، ِلنَِصيَر ، ٧٠ ِذي َلمأ يَعأِرفأ َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلجأ "أَلنَّهُ َجعََل الَّ
ُن بِرَّ  مكاننا في الخطية وأعطانا   يسوعأخذ فِيِه."   اإللهنَحأ

. ونحن أبرار المسيح يسوعفي  اإللهبره. وهكذا نحن بِر 
ِه بالكامل:  اإللهوهذا بُجملته عمل   كيسوعتماماً  هَاِر بِر ِ "إِلظأ

َر َمنأ ُهَو ِمَن اإِليَماِن  ا َويُبَر ِ َحاِضِر، ِليَُكوَن بَارًّ َماِن الأ فِي الزَّ
  !اإلله(. ُمبارك 2::3ُروِميَةَ ." (بِيَسُوعَ 



arabic 

 أغَدق عليك محبته 

إن كلمة "أعطانا" في الشاهد االفتتاحي أعاله 
تعني، "أغدَق". إذاً، بوضعها بالطريقة الصحيحة، يجب 

ُظُرواأن تُقرأ،  دََقهَا َأيََّة َمَحبَّةٍ  "ُانأ   اآلُب... ". عََليأنَا  َأغأ

محبة أبدية، محبة  –لنا اإلله هذا هو َمغزَي محبة 
بال حدود. فكر في هذا: نحن الذين ما كان يجب أن نُعَرف 

أبداً. اآلن،   اإللهوما ُكنا نَقدَر أن نقترب من  اإللهمن 
كنتيجة لمحبته الفياضة التي أغدَق بها علينا، أصبحنا 

. أنها لحقيقة اإللهمقبولين منه. ونحن اآلن نُدعى أوالد 
ُولَى  ولكن  ٠:    ٣  ُمدهشة. دعونا نقرأ مرة أخري يُوَحنَّا ٱألأ

 اآلنَ "َأيُّهَا اأَلِحبَّاُء، هذه المرة، نُكِمل الي العدد الثاني: 
اَلدُ  ُن َأوأ هَرأ بَعأدُ َماَذا سَنَُكوُن. َولِكنأ نَعأَلمُ اإللهنَحأ ، َوَلمأ يُظأ

َلهُ، أَلنَّنَا سَنََراهُ َكَما ُهَو."  ِهَر نَُكوُن ِمثأ )يُوَحنَّا َأنَّهُ إَِذا ُأظأ
ُولَى   (.٢ : ٣ٱألأ

حين  اإللهالحظ انه ال يتكلم أننا سنُصبِح أوالد 
إلى السماء، فهو ليس أمراً مستقبلياً؛ نحن أوالد  نَِصل

! مع ذلك، قد ال يبدو مظهرنا الخارجي هكذا اآلن  اإلله
ولكن بالتأكيد، حين يأتي، سنكون مثله في المظهر. ولكننا 
اآلن بالفعل، كما هو، هكذا نحن في هذا العالم )يُوَحنَّا 

ُولَى  ، هكذا نحن. اإلله(. وكما هو محبوب من ٠٢:    ٤ٱألأ

 .يسوعيُحبك بنفس القدر الذي يُِحب به  فاآلب

َأيََّة َمَحبٍَّة َأْعَطاَنا اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اإلله! ِمْن َأْجِل  اُْنُظُروا”

ُه اَل يَعِْرُفهُ   (.٠:  ١)يُوَحنَّا ٱأْلُولَى   “هَذا اَل يَعِْرُفَنا اْلعَاَلمُ، أَلنَّ

 ١٤   

 

 

 اإلثنين



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

1– 2َراُعوث    

101-   99اَْلَمَزاِميُر 

   8:  5;رومية  1:  3يُوَحنَّا ٱأْلُوَلى 

 صالة
الغالي، أشكرك من أجل  أبويا

انك أغدَقت عليَّ محبتك 

واعطيتني كل ما هو للحياة 

والتقوى. أستطيع أن أُعلن 

بجرأة أنني مقبول في 

المحبوب، وُمبارك بكل بركة 

روحية في السماويات في 

 . آمين. يسوع، باسم المسيح
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12-1: 25لُوَقا    

33-14: 26ُروِميََة   

إستفيد من ميزة محبته  اآلبأنت في أمان في محبة 
األبدية لك. يُحبك وكأنك الوحيد على األرض! ليس فقط ان 
ً غير مشروطة. يقول  محبته لك بال حدود، بل انها أيضا

ُن  هفِي هذ  "، الكتاب المقدس َمَحبَُّة: َليأَس َأنَّنَا نَحأ ِهيَ الأ

بَبأنَا  سََل اإللهَأحأ  ، بَلأ َأنَّهُ ُهَو َأَحبَّنَا، َوَأرأ
ُ

ه
َ

ن َكفَّاَرةً  ابْ
ُولَى ِلَخَطايَانَا."  (. وهكذا، فبكل وضوح هو ٠٨:    ٤)يُوَحنَّا ٱألأ

قد أظهر محبته غير المحدودة لنا، حتى ونحن بعد في الخطية. 
ليكن عندك إيمان في هذه المحبة، ألنها قد انسكبت بفيض من 

 أجلك. 

يُوحَنَّا ٱألُْولَى 1:3 ؛ رُومِيَة 8:5 ؛  يُوحَنَّا  16:3
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  حياة في الكلمة

َقاِدَرةَ َأنأ ” ُمَقدَّسََة، الأ ُكتَُب الأ ُفوِليَِّة تَعأِرُف الأ ُذ الطُّ َوَأنََّك ُمنأ

َمِسيحِ  ِذي فِي الأ َخاَلِص، بِاإِليَماِن الَّ َمَك ِللأ تَُحك ِ

 (.٠٥:  ٣)تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ   “يَسُوعَ 

هي ما تحتاجه لنموك الروحي   اإلله  كلمةإن 

وتطورك. وهي ما تحتاجه لحياة ُمتزنة للنجاح وإإلنتصار 

. هذا ألنك ُخلقَت المسيحالمستمر الذي حصلَت عليه في 

هي حياتك وهي  اإلله  كلمة، وهذا يعني أن اإلله  بكلمة

مصدرك وكل كائن حي يجب أن يتواصل مع مصدره 

ليستمر في الحياة. فجسم اإلنسان ُخلق من تُراب األرض، 

لذلك على اإلنسان أن يتغذى بما يُزَرع من األرض لكي 

 يحيا.

ولكن، اإلنسان هو روح وروح اإلنسان لم تُخلَق من 

 اإلله  روحتُراب األرض؛ إذ أن روح اإلنسان أتت من 

. لذلك، يجب أن تتغذي بإستمرار على اإلله  بكلمةوُخلقت 

َماُل  اإلله  كلمة لتحيا ُمنتصراً في الحياة. يقول في أَعأ

ُسِل  َوتِي ، ٣٧:    ٧٨ٱلرُّ ِدُعُكمأ يَا إِخأ تَوأ  لإلله"َواآلَن َأسأ
َقاِدَرةِ َأنأ تَبأنِيَُكمأ َوتُعأِطيَُكمأ ِميَراًثا َمَع َجِميعِ  َوِلَكِلَمِة نِعأَمتِِه، الأ

ُمَقدَِّسيَن."   الأ

من المهم أن تاُلحظ هنا أن الشاهد لم يكن يشير لكل 

. يقول الرسول بولس اإللهواحد في العالم، بل إلى أوالد 

 ١٥  

arabic 

 

 

 الثالثاء



 دراسة أُخرى: 
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خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة

الغالي، أشكرك ألن  أبويا

منشأي هو فيك. أنا مولود من 

التي ال تفنَي.  اإلله  كلمة

لذلك، أنا ُمَحَصن ِضد تأثيرات 

عالمي الفاسدة وال أُدََمر إن 

، ُمنتِجة   اإلله  كلمة عاملة فيَّ

فيَّ ومن خاللي ماتحتويه، 

1-1َراُعوث   . آمين. يسوعباسم   

103- 261اَْلَمَزاِميُر   

18-13: 25لُوَقا    

25ُروِميََة    

ي  ٧١:  ٠بُْطُرَس ٱأْلُولَى    ٠١:  ١;ُكولُوّسِ

قادرة أن تبنيك ألنك أتيت منها، هذا هو  الكلمةأن 

الذي ال يَفنَي. لذلك،  الكلمةمنشأك؛ أنت مولود من زرع 

 لتحيا في أفضل حال. الكلمةيجب أن تظل في تواصل مع 

، أنت تُكيف حياتك للنُصرة كل الكلمةبواسطة 

يوم، فمهما كانت الظروف التي تجد نفسك فيها، فإنك 

، ٠٤:    ٧تكون دائماً ُمنتصراً. يقول في ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

ًرا  َرتِِه فِي   لإلله"َولِكنأ ُشكأ ِكبِ ُنصأ ِذي يَُقودُنَا فِي َموأ الَّ

 ِ َمِسيح
ِ الأ ِهُر بِنَا َرائَِحَة َمعأِرَفتِِه فِي ُكل  ُكلَّ ِحيٍن، َويُظأ

 َمَكاٍن."

بُطْرُسَ ٱألُْولَى 23:1 ؛ لُوقَا 4:4
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  نربح في كل وقت

ِذي َأَحبَّنَا” تَِصاُرنَا بِالَّ  “َولِكنَّنَا فِي هِذِه َجِميِعهَا يَعأُظمُ انأ
 (.٣٢:  ٠)ُروِميَةَ  

، أنت ُمعيَن لالزدهار والنجاح المسيح في

بطريقة  المسيحوالنُصرة كل الوقت. فنحن ُمباركون في 
فائقة وسامية. نحن نربح طول الوقت، بغض النظر عن 

 الظروف واألوضاع التي نجد أنفسنا فيها.
يعتقد بعض الناس أن حياة الربح الدائم والنُصرة 

أمر غير واقعي؛ لذلك يَحيوا بهذا  المسيحالدائمة في 
ً تخسر". هذا ليس البن  ً تربح وأحيانا المفهوم أنه "أحيانا

هي لكل واحد منا بغض النظر   اإلله التي. إن بركة اإلله
عن التحديات هي أنك أعظم من ُمنتصر. وهذا يُذََكرني 

أبداً   اإللهبالترنيمة القديمة التي قال فيها الكاتب، "لم يقل 
أبداً لن يكون هناك  اإللهلن يكون هناك مطراً؛ ولم يقل 

إشراقة شمس، ولكنه وعدنا بقلب ُممتلئ بالترنيم دائِماً." 
 بمعنى آخر، بغض النظر عما يحدث، أنت دائماً ُمنتِصر. 

بخصوص هذا  للروحاقرأ خضوع  بولس 
ِصُلنَا عَنأ َمَحبَة األمر، إنه ُملِهم جداً. يقول،  "َمنأ سَيَفأ

 ِ َمِسيح
ٌي َأمأ الأ ِطهَادٌ َأمأ ُجوٌع َأمأ عُرأ ؟ َأِشدَّةٌ َأمأ َضيأٌق َأِم اضأ

تُوٌب:  ِلَك ُنَماُت ُكلَّ »َخَطٌر َأمأ سَيأٌف؟ َكَما ُهَو َمكأ إِنَّنَا ِمنأ َأجأ
 ِ بأح َل َغنٍَم ِللذَّ

َولِكنَّنَا فِي هِذِه َجِميِعهَا  .«النَّهَاِر. َقدأ ُحِسبأنَا ِمثأ
ِذي َأَحبَّنَا." تَِصاُرنَا بِالَّ  (.٣٢ - ٣٥:  ٠)ُروِميَةَ  يَعأُظمُ انأ

نحن لسنا في الُظلمة. نحن لسنا تحت رحمة إبليس أو 
صعاب العالم اليوم. ففي وسط الُظلمة والمشقة وِمَحن 

 ١٦  

 

 

 األربعاء



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

 صالة
السماوي الغالي، أشكرك  أبويا

من أجل الحياة التي لي في 

حياة النُصرة والتقدم   –  المسيح

والنجاح كل يوم. أنا أزدهر 

وأتفََوق في كل شيء وأنا ألهج 

وأعمل بها. أنا أربح  الكلمةفي 

ً ألن  قد ُجعل لي  المسيحدائما

حكمة وهذه الحكمة هي 

امتيازي الذي ال مثيل له، 

. يسوعالعامل فيَّ بقوة، باسم 

 آمين. 

   ٣:  ١;يُوَحنَّا ٱأْلُولَى  ٣:  ٣;يُوَحنَّا ٱأْلُولَى  ١٠:  ٨ُروِميَةَ 

ل  1  َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

106-   261اَْلَمَزاِميُر 
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 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  1

31-19: 25لُوَقا    

ُولَى  الحياة، فإن نُصَرتَك أمر ُمَسلَم به. ويقول في يُوَحنَّا ٱألأ
تُمأ ِمَن  ،٤ : ٤ اَلدُ، َوَقدأ َغَلبأتُُموُهمأ ألَنَّ  اإلله"َأنأ َأيُّهَا اأَلوأ

عَاَلِم."  ِذي فِي الأ ِذي فِيُكمأ َأعأَظمُ ِمَن الَّ هذه هي حقيقة الوقت الَّ
 الراهن. 

أنت لسَت ُمتعثراً ولسَت في المعركة بمفردك. قال 

هَاِر الرب بنفسه،  ِميَاِه َفَأنَا َمعََك، َوفِي اأَلنأ َت فِي الأ تَزأ "إَِذا اجأ

َذُع، َواللهيُب اَل  ُمُرَك. إَِذا َمَشيأَت فِي النَّاِر َفاَل تُلأ َفاَل تَغأ

ِرُقَك." يَاَء  يُحأ ! ُكن واثقاً اإلله(. ُمبارك ٧:    ٤٣)إَِشعأ

 المسيحوُمتأكداً من النُصرة والحياة المجيدة كل يوم، ألن 

ي  . هذا هو تأكيد نُصرتَك اليَومي. (٧٢:    ٠فيك )ُكولُوس ِ

 هللويا! 



arabic 

  َصِلب من الداخل

بَتَيَّ َلدَى َأبِي َرب ِنَا ” نِي ُركأ ِ بِسَبَبِ هَذا َأحأ َمِسيح
، يَسُوعَ الأ

ِض.  هُ تُسَمَّى ُكلُّ عَِشيَرةٍ فِي السََّماَواِت َوعََلى اأَلرأ ِذي ِمنأ الَّ
ةِ  ُقوَّ ِدِه، َأنأ تَتََأيَّدُوا بِالأ  بُِروِحهِ ِلَكيأ يُعأِطيَُكمأ بَِحسَبِ ِغنَى َمجأ

بَاِطنِ    (.٠٢ - ٠٤:  ٣)أَفَُسس “ فِي اإِلنأسَاِن الأ

ذات مرة، كنُت أتحدث مع أحدهم الذي قال لي، 
"أعتقد أنني ضعيف داخلياً". السبب الذي َجعَلَهُ يعتقد هذا، 
هو أنه أدرك، أنه في كثير من أمور الحياة، يفتقد التبكيت. 
لم يبدو أن لديه اإلرادة أو الشجاعة للوقوف من أجل أي 
شيء. عندما لم يعِجبَهُ شيئاً، لم يُكن يستطيع ُمقاَوَمته ألن 

، القدس  الروحلديه مخاوف داخلية. لكن عندما تعرف 
 تختلف األمور وتُصبِح َصلباً من الداخل. 

من خالل  الروحإن الشاهد االفتتاحي هو صالة 

. صلى أن يتأيدوا بالقوة أَفَُسسَ بولس للكنيسة التي في 

في إنسانهم الداخلي أرادهم أن يكونوا   بالروح القدس
أِشداء داخلياً، ألن ليس الكثيرون أشداء من الداخل. نفس 

. اإللهالصالة هي بركة عظيمة لنا اليوم، إذ أنها مشيئة 

في إنسانك  بالروح القدسأن تتأيد بالقوة   اإللهيريدك 
 الداخلي. 

أو  اإللهال يجب أن تَُصلي ثانيةَ ِلَكيأ َما يَُشِددَك 

بإعالن أنك  لكلمتهتشتكي من نقص الشده، بل استجب 
تأيدَت بالقوة من الداخل! وإن كنَت غير قادر أن تتخذ 
قرارات جادة في الحياة بسبب الخوف والُجبن، فهذا ما 

١٧  

 

 

 الخميس



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل  2  َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

108-   267اَْلَمَزاِميُر 

  ٧١:  ٧;َغاَلِطيَّة  ٠١:  ٨نََحْميَا 

 صالة
الغالي، أشكرك ألنك  أبويا

شدَدتني في الداخل. 
َرَحَل عني كل شكل من  بالتالي،

أشكال الضعف والخوف. أنا 
وبالفرح وأنا  اإللهُمتََشِدد بشدة 

أستقي مياه من ينابيع الخالص 
 ألن فرح الرب هو قوتي. آمين! 

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

10-1: 27لُوَقا    

  1ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

تحتاجه، أن تِقف أمام المرآة، وتُشير لنفسك وتقول: "أنت 
َصلب داخلياً! أنت ُشجاع وجرئ وُمتَِزن! أنت ُمفعَم بقدرة 

 لعََمل المعجزات في إنسانك الداخلي".

ارفض أن تسمح ألي شخص أن يََصفَك بأنك ضعيف 

الذي يحيا  الروحأو سلبي. ِشدَتَك ليست من هذا العالم بل من 
فيك. وبالتالي، أنت قادر علي القيام بأي ُمهمة وأنت جرئ 

 وقوي داخلياً ألن األعظم يحيا فيك. 

كُولُوسِّي 9:1-11 ؛ كُورِنثُوسَ ٱلثَّانِيةُ  16:4



arabic 

َمِسيُح بِاإِليَماِن فِي ُقُلوبُِكمأ ”   “ِليَِحلَّ الأ

  (.٠٢:  ٣)أَفَُسَس 

  إدراك المسيح الساكن فيك

يحيا فيك. فيهيذا  المسيحأن تُدِرك أن   اإللهيريدك 
اإلدراك سيجعلك تحيا بطريقة فوق الطبيعية كل يوم، ولن 
يكون لديك فيما بعد مخاوف أو تشيوييش فيي حييياتيك. لين 

الذي فيييك  المسيحتعتقد فيما بعد أنك محدود ألنك تعلم أن 
هو كل شيء: هذا يعني مجد ُمدَرك، نُصرة مؤكدة، نيجياح 

 ُمَحقق وازدهار مضمون.

، ستكون ُمتحيِكيمياً المسيححين يكون لديك إدراك 
في ظروفك. لن يكون لديك شعور بياليعَيَوز أو االحيتييياج، 

فلك كل شيء. العالم كله هيو ليك.  المسيحألنه إن كان لك 
:   ٣الرسول بولس ُمدركاً هذا، أكَّد في ُكوِرنأثُيوَس ٱألُولَيى 

ٍء َلُكمأ."، ٧٠ تَِخَرنَّ َأَحدٌ بِالنَّاِس! َفإِنَّ ُكلَّ َشيأ  "إًِذا اَل يَفأ

فيييه َجيعَيلَيه رسيوالً  المسيحإدراك بولس لُسكنى 

، ٠٣:    ٤. قال في فِيِلب ِي المسيح  ليسوع  مؤثراً وُمتميزاً 

ٍء فِي  تَِطيُع )عمل( ُكلَّ َشيأ ِ "َأسأ َمِسيييح
ِيينِيي". الأ يِذي يُيَقيو  الَّ

يي  يعَيُب ، ٧٩:    ٠وقال في ُكولُوس ِ يِليِه َأتأ يِذي أَلجأ يُر الَّ "اأَلمأ
ةٍ."  ِذي يَعأَمُل فِيَّ بُِقوَّ تستطييع َأيأًضا ُمَجاِهدًا، بَِحسَبِ عََمِلِه الَّ

عمل أي شييء وأن تُصيبيح ميا تيرييد وتيزدهير وتيتيفيَوق 

 المسيييحبجدارة في كل عمل صالح، هذا بإدراكك لُسكنى 
 فيك!

 ١٨   

 

 

  الجمعة



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل   1َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

 اَْلَمَزاِميُر  112:109

 إعالن إيمان

في كيل نسيييج   –حي  فيَّ  المسيح

من كياني وفيي كيل عيظيمية فيي 

جسدي وفي كل خليية مين دميي. 

أنا أحيا الحياة اليفيوق اليطيبيييعييية 

 اليميسيييحبصورة طبيييعييية، ألن 

. وليس ليدَيَّ أي شيعيور  يحيا فيَّ

بالعوز أو االحيتييياج، ألن اليذي 

َخلََق كل األشييياء وبيه ُكيِوَن كيل 

، وأنا أَُسود فيه وبه  شيء، هو فيَّ

 . آمين.يسوعومن خالله، باسم 

ي    ٣:  ٣;يُوَحنَّا ٱأْلُولَى   ٧٢ - ٧١:  ٠ُكولُوّسِ
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19-11: 27لُوَقا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  3

يحيا فيك فعلياً؟  المسيحهل وصلت إلى معرفة أن 
هو يسكن في قلبك باإليمان وهيذا ييعينيي أنيه ليييس ليك أن 

فيك، فهذا ليس له عالقة بيميشياعيرك،  المسيح"تشعر" أن 
ُولَيى  ألنك تحيا ُمتخطياً الحواس. فمثالً، يقول في يُوَحينَّيا ٱألأ

تُمأ ِمَن ، ٤:    ٤ يتُيُميوُهيمأ أَلنَّ   اإلله"َأنأ اَلدُ، َوَقيدأ َغيَليبأ َأيُّهَا اأَلوأ
عَياَليِم". ِذي فِي الأ َظمُ ِمَن الَّ ِذي فِيُكمأ َأعأ وبياليتياليي، البيد أن  الَّ

يكون عندك اإلدراك أنه، مهما يحيدث، أنيت ال ييميكين أن 
تُهَزم أبداً! فأنت غالب وبطل، بغض النظر عين اليتيجيارب 

 أو الضيقات أو التحديات التي قد تأتي ضدك.

ال ييميكين ألي شييء أن ييقيهيرك أو ييغيليبيك، ألن 

  ، األعظم يحيا فيك. فليكن لك هذا اإلدراك.المسيح



arabic 

َمِسيحِ َوتَعأِرُفوا َمَحبََّة ” 
ْ

تَِلئُوا  ال َمعأِرَفِة، ِلَكيأ تَمأ َفائَِقَة الأ الأ
ِء  ِ ِملأ  (.٠٩:  ٣)أَفَُسَس  “اإللهإَِلى ُكل 

المسيحية الحقيقية واألصلية هي أن تيميتيليئ بيكيل 
. بخالف ميالده الفوق اليطيبيييعيي، فياليذي جيعيل اإللهِملئ 

اليروح مختلفاً عن أي نبي آخر جياء قيبيليه، كيان   يسوع
. ييقيول اليبيعيض أن المسيحالذي فيه، الذي جعله  القدس

" يعني فقط الممسوح. حسناً، ولكن هناك اختالفاً المسيح" 
في المعنى عن هذا. فنحن نعلم أن األنبياء في القديم كيانيوا 
أيضاً ممسوحين: يشوع وموسى وداود وإليشع وصموئييل 
وهارون والعديد من األنبياء اآلخرين فيي اليعيهيد اليقيدييم. 

 بمقدار. الروحفكيف كان لديهم 

بيدون  اليروحمختلفاً هو أنه كان ليدييه   يسوعالذي جعل 

، ٣٤:    ٣. يقول في يُيوَحينَّيا الروحَكيأِل، إذ كان لديه ملء 
سََلهُ  ِذي َأرأ مُ بَِكاَلِم   اإلله"أَلنَّ الَّ . أَلنَّهُ َليأيَس بِيَكييأيل اإللهيَتََكلَّ

وَح."  اإللهيُعأِطي  بيَكييأيل.  الروحأُعِطيَّ األنبياء جميعاً الرُّ

"َويَُشيوُع بأيُن عن يشيوع:  الكتاب المقدسفمثالً، يُخبرنا 
يَميٍة، إِذأ َوَضيَع ُميوسَيى عَيَلييأيِه  تأََل ُروَح ِحيكأ ُنوٍن َكاَن َقِد امأ

قيال   اإللوه(. فعل موسى هذا ألن ٩:    ٣٤)اَلتَّثأنِيَة  يَدَيأِه..."
 له أن يضع يديه على يشوع. 

. فليم باإلله، كان ُممتلئاً يسوعومع ذلك، في حالة 

الحكمة فقط، بل كان الحكمة ُمتََجِسدَة. كيان  روحيكن لديه 

ليجعلنا نَيعيلَيم  اإلله، ُممتلئاً بملء المسيح يسوعاإلنسان، 

  ُممتلئ بكل ملئ اإلله

 

 

 ١٩   
 السبت



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ي   ٠٢ - ٠١:  ٠٣يُوَحنَّا    ٠١ - ٢:  ٧';ُكولُوّسِ

 إعالن إيمان
الغالي، أشكرك ألنني قد  أبويا

بال كيل، ألنه كما  الروحنُلُت 
هكذا أنا في هذا العالم.  يسوع

 اإلله.فأنا ُممتلئ بملء 
وبالتالي، ليس هناك شيء غير 
ُمستطاع لي. أنا أواجه الحياة 
بإدراك الُمنتَِصر. أستطيع عمل 
أي شيء، ألن كفايتي هي من 

! هللويا. اإلله  
ل  4  َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

116- 221اَْلَمَزاِميُر    
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30-20: 27لُوقَا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  4

، ألنه كميا هيو اإللهأننا نحن أيضاً نستطيع أن نمتلئ بملء 
ُولَيى  (. ييقيول ٠٢:    ٤هكذا نحن في هذا العالم )يُيوَحينَّيا ٱألأ

بِ "إِنَّ ]، الكتياب اليميقيدس ِ اآَلأ  [ َقيدأ سُيرَّ َأنأ يَيِحيلَّ ]فِيي
 ِ َمِسيِح

يُقيَوات  اَلأ َليِهيي َواَلأ ِ َكَماَل اإَلأ َلِهيِ ]ِإجَماِلي اَلأ ِ ِملء اإَلأ [ اَلأ
[ بِِصَفٍة دَاَئَِمٍة." ِسَماتأ يي  َواَلأ يتَيرَجيَمية ٠٩:    ٠)ُكولُيوس ِ ( ]اَلأ

تَفأِسيِِريَة اَلأُمَوَسعَة[.    اَلأ
ي  تُمأ ُمكتَِمِلين فِيِه..." )ُمتَرَجَمة ، ٠٨:  ٧يقول ُكولُوس ِ "َوَأنأ

)KJVمن  أنت ُمكتَِمل في ذاك الذي يسكن فيه بصفة دائمة  
إجمالي الكمال اإللهي والقوات والسمات. يا لها من حقيقة 

قد وجد مكان راحة فيك. كل  المسيحُمباركة! هذا يعني أن 
ما تحتاجه في الحياة، هو في داخلك. فأنت تحمل أقصى 

! وبالتالي، واجه الحياة بإدراك الُمنتِصر. أنت اإللهحمولة 
  تستطيع عمل أي شيء. هللويا!
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 اعِطه كل إنتباهك 

، يجب أن تُعطيه انتباهك وتركيزك اإللهمع 
الكامل. مع إنها حقيقة بسيطة، إال أنه يجب علي البعض 
أن يتعلمها، فهم يَنشغلون ويُشتتُون باهتمامات هذا العالم، 

. يقول الكلمةقَِلقُون بما يحدث حولهم بدالً من تفعيل 
ِلِه ، ٧ : ٠٧ٱلأِعبأَرانِي ِيَن  "نَاِظِريَن إَِلى َرئِيِس اإِليَماِن َوُمَكم ِ

أن تنظر إليه يعني أن تُعطيه انتباهك وتُحول ..."  يَسُوعَ 
 نظرك عن أي شيء آخر، ناظراً إليه. 

يجب أن تُحِول نظرك بعيداً عن كل ما يبدو غير 
ُمريح واأللم والضيق والضغوط والِمَحن الحالية وتنظر 
إليه. فهو اإلجابة التي تحتاجها. وهو الحل الذي تبحث 
عنه. وهو الَمخَرج من كل ضيقة. وهو نورك في وسط 

. اقِض وقتاً كلمتهالظالم وِمن ثمَّ، ركز عليه. والهج في 
 للَشِركة معه، احببه واسكب قلبك لديه في عبادة بإجالل.

ارفض أن تَئِن أو تشتكي من أي شيء. فوضعك 
لن يتغير من اآلن حتى نهاية الدهر إن كنَت قلقاً. بل 
باألحرى، اطرح عليه تلك الهموم والقلق، واثبت في 

واستمع إلى عظات الكتاب المقدس . ادرس الكلمة

انتباهك  الكلمة تبني الروح وتُصِقل اإليمان، إعطِ 

وأنت تفعل أموراً أخرى في  الكلمةالكامل. ال تدرس 
نفس الوقت. إن أعطيت الرب انتباهك الكامل، فهو 

 سيُعطيك إنتباهه الكامل. 

تاَُلِحظأ عَيأنَاَك ُطُرقِي” بََك، َولأ  “يَا ابأنِي َأعأِطنِي َقلأ
ثَاٌل    (.٧٢:  ٧٣)أَمأ

 ٢١   

 

 

 األحد



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

   ٧١:  ٧١;أَْمثَال    ٧٧ - ٧١:  ٣أمثال 

 صالة

الغالي، إن روحي  أبويا
ُمتناغمة معك وُمنتبهة لتسمع 
وتستقبل منك. فأنا أُحِول 
نظري عن كل شيء آخر 

يسوع وأُثَبِته عليك، الرب 
أنت لي كل شيء!  الُمبَاَرك.

أنت نوري وقوتي وتُرسي 
وخالصي. أنت هو، من 
بنعمته وقوته، أتقوى وأنتصر 
 دائماً. ُمبارك اسمك إلى األبد. 

6- ل   6َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

118-   227اَْلَمَزاِميُر  

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

37-31: 27لُوَقا    

6ُكوِرْنثُوَس ٱْلُوَلى    

ففي اجتماعات الكنيسة، يجب أن تُظهر بعض 
االنضباط، فال تتحرك هنا وهناك أو تكون ُمشتتاً، خاصةً 

. قدم كامل انتباهك، وسوف الكلمة عندما توَعظ وتُعَلَم

لك،  القدس  الروحتحصل على األفضل الذي قد أعده 
 ستحصل علي كل شيء أكثر جداً مما تطلب أو تفتكر. 



arabic 

  مسكن البركات

تََفَت ” ِت الأ َوقأ ةِ  يَسُوعُ َفِللأ ُقوَّ ِسِه بِالأ عِ َشاِعًرا فِي نَفأ َجمأ بَيأَن الأ
هُ، َوَقاَل:  تِي َخَرَجتأ ِمنأ  “ َمنأ َلَمَس ثِيَابِي؟»الَّ

قُس   (.٣٨ - ٧٥:  ٥)َمرأ

إحدى أجمل الحقائق عنك كخليقة جديدة هي، أنك حقاً 
حامل البركات، وناقل وُمَوِزع للفضائل األبدية. يقول في 

ُكمأ َهيأَكُل ، ٠٢:    ٣ ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى  ، اإلله"َأَما تَعأَلُموَن َأنَّ
ُكُن فِيُكمأ؟"  اإللهَوُروُح   يَسأ

، الهيكل الخاص أو قُدس اإللهالمسيحي هو مسكن 
أن يحيا فيك. ومن ثََم يُبارك العالم  اإلله. لقد اختار اإللهأقداس 

ً الخالص والشفاء واالزدهار والتحرير ويُساعد العالم   – مقِدما
مَ بواسطتك. تذكر ما قاله الرب إلبراهيم،  "... ُأبَاِرَكَك َوُأعَظ ِ

َمَك، َوتَُكوَن بََرَكًة." ُ   اسأ ِوين ً قد بارك ٧ :٠٧)اَلتَّكأ (. وحقا
 إبراهيم.

أن وعد البركة لم  ٠٢:    ٣َكَشِف بولس في َغاَلِطيَّةَ 
َمَواِعيدُ َفِقيَلتأ يكن إلبراهيم وحده، بل إلبراهيم ونسله:  ا الأ "َوَأمَّ

ِلِه. اَل يَُقوُل:  َكأَنَّهُ عَنأ  «َوفِي اأَلنأسَالِ »فِي إِبأَراِهيمَ َوفِي نَسأ
ِلكَ »َكثِيِريَن، بَلأ َكأَنَّهُ عَنأ َواِحٍد:  َمِسيُح."  «َوفِي نَسأ ِذي ُهَو الأ الَّ

تُمأ ، ٧٩:    ٣. يقول في َغاَلِطيَّةَ المسيحذلك النسل هو  "َفإِنأ ُكنأ
ِعِد )الوعد(  َموأ ُل إِبأَراِهيمَ، َوَحسََب الأ تُمأ إًِذا نَسأ َمِسيحِ، َفأَنأ ِللأ

 َوَرَثٌة."

أينما تذهب، أنت تحمل البركات معك. وعندما 
تظهر، البركات تََصل. سواء أدرك الناس هذا أم ال، فهذا ال 
يُغير حقيقة أنك ناقِل للبركات اإللهية. أي انسان يستطيع أن 

ً من  بمجرد أن يلمسك. يمكن ألي شخص أن  اإللهينال شيئا
. فمثالً، إذا أدرك شخصاً مريضاً أنك مولود اإللهينال شيئاً من 

 ٢١   

 

 

 اإلثنين



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل   8-7َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

112-1: 229اَْلَمَزاِميُر    

  ٢:  ٧ ; بُْطُرَس ٱأْلُولَى  )اَْلتَرَجَمة اَْلتَفِسيِريَة اَِلُمَوَسعَة(  ١:  ٠تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 إعالن إيمان

أنا ذُِريَة إبراهيم، وبالتالي، 

ُمَوزع للبركات اإللهية. ويتدفق 

مني الخالص والبِر واالزدهار 

ومراحمه  اإللهوالشفاء وصالح 

ونعمته ألُبارك عالمي! وأنا 

أُحِضر الَمعونة والرجاء التحرير 

. سوعيوالفرح للكثيرين، باسم 

 آمين.

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

8-1: 28لُوقَا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  6

، وقََرر أن يلمسك، فمن الممكن له أو الروح القدسثانيةً، ولك 
 لها أن يُشفوا حتى دون أن يسألوك شيئاً. 

ً يحتضر من السرطان أو  وإن كان هناك شخصا
الُسكري أو أي عجز آخر، وعلم فقط أنه ال يحتاج أن يصرخ 

من أجل معجزة! بل انه إذا لمس مسيحياً  اإللهأو أن يستجدي 
 باإليمان، سينال قدر ما يحتاجه من الشفاء. 

تذكر، أنه حتى بدون موافقة السيد، امرأة نازفة دم لمدة 
ولمست ُهدب  يسوعأثني عشر عاماً، أتت بين الجموع خلف 

ثوبه، فتوقف نزيفها في الحال. نحن نحمل نفس هذه القوة 
  يحيا فينا. الروح القدسوالبركة فينا ومعنا اليوم، ألن 

بُطْرُسَ ٱألُْولَى 9:2 ؛ بُطْرُسَ ٱألُْولَى 9:3 (ترجمة الرسالة)
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  لتََرى نفسك من خالل الكلمة

ُشوٍف، َكَما ” ٍه َمكأ ِ بَِوجأ ب  دَ الرَّ ُن َجِميعًا نَاِظِريَن َمجأ َونَحأ

ٍد إَِلى  َك الصُّوَرةِ عَيأنِهَا، ِمنأ َمجأ آةٍ، نَتََغيَُّر إَِلى تِلأ في ِمرأ

 ِ ب  ٍد، َكَما ِمَن الرَّ وحِ َمجأ  : ٣)ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  “الرُّ

٠٠.) 

، أنت لسَت المريض ُمحاِوالً اليتَيعيافيي، وال للكلمةوفقاً 
الفقير الذي يُحاول جاهداً لكي يَغنََي. وال المغلوب اليذي يُيحياول 

اليميسيييح ، ُمينيتيِصير فيي اإللوهأن يكون ُمنتَِصراً. بل، أنت مجد 
 ، كمال االمتياز اإللهي. يسوع

قد يَُشَخص مسيحياً بأمراض ُمرِعبية، وييفيقيد األطيبياء 
األمل فيه ربما تكون هذه قصتك ولكن إن كنت فقط تستطييع أن 

. فهذا المرض أو السقم هيو سيراب. الكلمةترى نفسك من خالل 
فأنت لسَت الشخص المريض أو الضيعيييف أو اليواهين واليذي 
يحتِضر كما يصفك الموقف أو الظروف. أنت صيحيييح وكياميل 

 .  المسيحوُمتَِزن في 

تحُضرني قصة شاب، تم تشخيصه بميرض سيرطيانيي 
ً وجيييزاً ليليحييياة. أُحِضيَر إلحيدى   ُمميت، وأخبِر بأن لديه وقيتيا

عييينييَّ  اليروحاجتماعاتنا، وعندما وقفُت أماميه ألخيدميه، فيتيح 
ألرى حالته الحقيقية، ألنه كان مسيحياً. ثم رأييُت أنيه ال وجيود 
لتضخم أو وَرم وال سرطان في جسده. فقد كان طبيعياً بالكياميل. 
 ففكرت َمِلياً، "كيف أنه إلي هذا الَحد مريضاً جداً ويحتِضر؟" 

حينذاك، اخبرني الرب بالمشكلة وكانت: الجهيل بياليحيق. ييقيول 
ُرُكيمأ." ، ٣٧:  ٠في يُوَحنَّا  َحقُّ يُيَحير ِ ، َوالأ َحقَّ وهيذه "َوتَعأِرُفوَن الأ

هي المشكلة مع الكثيرين، إنهم ال يعيرفيون اليحيق وقيد صيدقيوا 
كذبة طوال الوقت وبالتالي عاشوا الكذبية. ال عيجيب أن كياتيب 

٢٢  
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 الثالثاء



 دراسة أُخرى: 
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خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ٧٣:  ٧;بُْطُرَس ٱأْلُولَى  ٧١ – ٧٧:  ٠ يَْعقُوَب 

 صالة

الغالي، أشكرك ألنني  أبويا

تَغَيَرت َوُوَضعت في حياة المجد 

 بالكلمةواالنتصارات األسمى 

ُممتلئ بالشدة والشجاعة 

واإليمان والحكمة ألعمل 

مشيئتك وأُتَِممأ َمقَصدي فيك، 

 . آمين.يسوعباسم 
ل  9  َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

176-113: 229اَْلَمَزاِميُر    

 لُوقَا  17-9:18

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  7

يَميَزاِميييُر، َصيَرخ،  يَمييِة اَلأ يلأ يهَيُميوَن. فِييي اليظُّ "اَل يَيعأييَليُميوَن َواَل يَييفأ
ياِس  يَل الينَّ ُكمأ. لِكينأ ِميثأ عَِلي ِ ُكلُّ ُكمأ آِلهٌَة َوبَُنو الأ ُت: إِنَّ َن... َأنَا ُقلأ وأ يَتََمشَّ

ُقُطوَن." َؤسَاِء تَسأ  (.٢:  ٥ - ٠٧)اَلأَمَزاِميُر  تَُموتُوَن َوَكَأَحِد الرُّ
ليس من الُمفترض أن يَميَرض اليميسيييحيي، نياهيييك أن 

"َقدأ َهَلَك َشعأبِي ، ٢:    ٤في ُهوَشع  اإللهيموت بمرض وسقم. قال 
يَميعأيِرَفيِة..." كيان اليجيهيل والزال هيو سيبيب هيالك  ِمنأ عَيدَِم الأ

الكثيرين، فَُهم لم يعرفوا امتياز مكانتهم فيي الصيحية واالزدهيار 
. لهذا عليك أن تُيَطيِور وتُينَيمييِ نيفيسيك فيي المسيحوالنُصرة في 

، فعلييك أن تيزداد فيي ميعيرفية إعيالن الروحوفي أمور  المسيح
 بَِوعي  وتحيا فوق هذا العالم. الكلمة

هي ُكتيب اإلرشيادات ليك ليكيي تيحيييا بيه  اإلله  كلمةإن 
وتَتََجَهز وتتدرب بعناية لحياة المملكة: حياة البِر والصحة اليدائيمية 

  والكمال والنُصرة واالزدهار والبركات الفائقة.
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 النمو بالكلمة 

ِغش ِ ” عَِديمَ الأ ِليَّ الأ عَقأ بََن الأ تَُهوا اللَّ ُلوِديَن اآلَن، اشأ َفال َموأ َوَكأَطأ
ُموا بِهِ  ُولَى  “ِلَكيأ تَنأ ُرَس ٱألأ  (.٧:  ٧)بُطأ

النمو َجوهري للحياة، فهو دورة طبيعية للحياة، 
فإن كل ما فيه حياة ينمو، فهذا أحد الصفات الُمَميزة التي 
تُفَِرق بين الكائنات الحية عن الغير حية. كمسيحي، فنموك 
وتطورك الروحي، في غاية األهمية وطريقة نُمَوك 

هي غذاء الروح   اإلله  كلمة.  بالكلمةالوحيدة هي 
 البشرية.

تُبَِدل حياتك من مجد إلى مجد حين تُقبَل  الكلمة
بإيمان ووداعة وابتهاج. كالبذار الطبيعية التي تنمو جيداً 
فقط، عندما تُزرع في البيئة الصحيحة. وبالمثل، إن أردت 
ً فيجب أن تُعَِرض روحك البشرية  أن تنمو روحيا

. بالكلمة، البد أن تنتِهز كل سبيل ُممكن لتتغذى للكلمة
هذا هو أحد األسباب التي من أجلها يجب أن تكون عضواً 

التي تنقل   اإلله  كلمةفعَّاالً في كنيسة محلية، حيث تتعلم 
 لك اإليمان وتبني روحك البشرية بقوة. 

أن تاُلحظ نفسك وأنت تنمو نحو النُضج الروحي 
يمكن أن يكون أمراً ُمَشِوقاً جداً. فهذا يَستَحضر نفس نوع 
التَشوق، بل أفضل، ُمالحظة طفل رضيع وهو ينمو من 
مرحلة الزحف إلى مرحلة السير وأخيراً إلى مرحلة 

ِ. إنه من األفضل جداً أن تاُلحظ نفسك وأنت تنمو  الَجري 
وتتطور روحياً، حتى أن أمور هذا العالم لم تَعُد تعني لك 
شيئاً، اختياراتك تغيرت وقيََمك تغيََرت واألمور التي 

 

 

 ٢٣  
 األربعاء



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ٠٢ - ٠١:  ١ ;تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ  ٠١:  ٣تِيُموثَاُوَس ٱأْلُولَى 

 صالة

الغالي، أشكرك ألنك  أبويا
تضع داخلي رغبة عميقة 
ألعرفك من خالل الشركة مع 

. وأنا أُخِضع نفسي كلمتك
اِلُفَهم وأدرس وأتعلم وأتَدََرب 
في األمور الروحية، فيتشدد 
إيماني إلتمام مقَصدي في 

. يسوع، باسم المسيح
 آمين. 

ل  10  َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

127-   216اَْلَمَزاِميُر  

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

27-18: 28لُوقَا    

8ُكوِرْنثُوَس ٱْلُوَلى   

كانت تسيئك، لم تعد تُسيئك بعد. شغفك ولهفتك تثبتا فقط 
 ! يا لها من حياة.اإللهعلى أمور 

اآلن، قد تعلمَت أن تتحمل مسئولية صحتك وتعرف 
ماذا تفعل عند مواجهة أزمات في حياتك، هذا جزء من 
نموك المسيحي! فتِصل لمرحلة في حياتك، حيث ال يهم ما 
يأتي ضدك، ألنك تعرف أنك أعظم من ُمنتصر، األعظم 

 يحيا فيك.

غير أن هذا، ال يحدث تلقائياً، بل نتيجة الصوم 

  .الكلمةوالتَغَِذي علي 

يَعْقُوبَ 22:1-25 ؛ تِيمُوثَاوُسَ ٱلثَّانِيةُ 15:3-17 ؛ أعمَالُ ٱلرُّسُلِ 32:20
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  الُزمَرة السمائية

َمى َوالثَِّمينََة، ِلَكيأ ” عُظأ َمَواِعيدَ الأ َذيأِن بِِهَما َقدأ َوَهَب َلنَا الأ اللَّ

َفسَاِد  بِيعَِة اإللهيَِّة، َهاِربِيَن ِمَن الأ تَِصيُروا بِهَا ُشَرَكاءَ الطَّ

َوةِ  هأ عَاَلِم بِالشَّ ِذي فِي الأ ُرَس ٱلثَّانِيَةُ  “الَّ  (.٤:  ٠)بُطأ

يُخبرنا الرسول بطرس في الشاهد االفتتاحي بأننا 
ُشركاء في الطبيعة اإللهية. الُمصطلح اليوناني هو "ثيوس 

والتي فى الحقيقِة تعني  ”phuseos”theias-فاسيس"   –
نفس طبيعة اإلله. كونك مولود ثانيةً، قد أُحضرَت إلى 

 ، إنها الُزمرة السمائية. اإللهشركة أو وحدانية مع طبيعة 
هذا يُذكرني بشيء في علم األساطير اليوناني. 
فإن الُزمرة اليونانية يُشير إلى: كل مجموعة آلهتهم وعلى 
رأسهم، إلههم الرئيسي زيوس. يُظِهر الشاهد االفتتاحي 

ونحن في هذه الُزمَرة، بمعني  يسوعُزمَرة أعظم، رأسها 
أننا في أخوية إلهية، وأننا في شركة مع النوع اإللهي.  
فلدينا لُغة َمقصورة علي فئة ُمعينة للتواصل، ُمختلفة عن 

الكتاب تلك التي يفهمها العالم. ال عجب أن يقول  
ُكوِرنأثُوَس أننا نتكلم بحكمة بين الكاملين )  المقدس
 (. ٢:  ٧ٱألُولَى 

ان هذا لَِفي ُمنتَهي القوة! تأمل في هذا وسيُعَلي 
رؤيتك. فجأة، ستُدِرك حقاً أنك تملك هذا العالم. أنت أعظم 
من ُمنتصر. كل األشياء خاِضعة لك ألنك شريك الطبيعة 

اإلنسان في  اإلله،اإللهية. هذه هي المسيحية: أن يُحضر 
هذا ما  اإللهوحدانية مع ذاته! أنت قد ُوِلدت في مرتبة 

لك، ليس عندما تَِصل إلى السماء، بل اآلن!  اإللهيحلم به 

٢٤  

 

 

 الخميس



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل   21-22َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

134-   218اَْلَمَزاِميُر  

 إعالن إيمان
انا أنتمي إلى أخوية الطبيعة 

 اإللهاإللهية، مولود في مرتبة 
بحياته اإللهية في روحي. فأنا 
ال أُدََمر وُمَحَصن وُمنتَِصر 
دائماً. وقد نُِقلت من مجال 
اإلنسان الطبيعي إلى مرتبة 
الطبيعة اإللهية الفوق 

 الطبيعية. هللويا! 

   ٠١ - ١;ُرْؤيَا يُوَحنَّا  ٠٧:  ٠;يُوَحنَّا  ١:  ٨٧اَْلَمَزاِميُر 
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34-28: 28لُوَقا    

9ُكوِرْنثُوَس ٱْلُوَلى   

 . المسيحُممكناً وُمتاحاً لك بالِفعل في  اإلله،إنه أمر قد جعله 

 اإلله"َأِميٌن ُهَو ، ٩:    ٠  ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَىيقول في 

ِذي بِِه دُِعيتُمأ إَِلى َشِرَكِة  ِنهِ الَّ َمِسيحِ   ابْ
ْ

 ال
َ

ُسوع هذا ما َرب ِنَا."   يَ

. فأنت قد أُحِضرَت إلى يسوع المسيحفعَلَه لنا إنجيل 

، إنها القدس  والروح  واالبن  اآلبوحدانية األرواح مع 
  الُزمَرة السمائية.

اَلْمَزَامِيرُ 6:82 ؛  يُوحَنَّا  12:1 ؛ يُوحَنَّا ٱألُْولَى 3:1
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  البر طبيعتك

َلى ” َواِحِد، َفبِاأَلوأ ُت بِالأ َموأ َواِحِد َقدأ َمَلَك الأ أَلنَّهُ إِنأ َكاَن بَِخِطيَِّة الأ

ِلُكوَن فِي  ، سَيَمأ بِر ِ ِعأَمِة َوعَِطيََّة الأ ِذيَن يَنَاُلوَن َفيأَض الن  َكثِيًرا الَّ

َمِسيحِ! َواِحِد يَسُوعَ الأ َحيَاةِ بِالأ  (.٠٢:  ٥)ُروِميَةَ  “الأ

للبِر ال يعني الحياة  الكتاب المقدستعريف 
باستقامة، فالحياة باستقامة هي نتيجة للبِر. فإنك ال تستطيع 
أن تحيا باستقامة إلى أن تُصبح باراً. فالبِر إذاً في جوهره 

التي تُنتج في اإلنسان البشري   اإللههو طبيعة، طبيعة 
. تلك الطبيعة أو اإلمكانية لعََمل الُمستقيم أو اإللهاستقامة 

الصالح، نُِقلَت إلى روحك حين ُولدَت ثانيةً. إذاً، فطبيعتك 
 الحقيقية والوحيدة هي طبيعة البِر. 

لقد سمعُت بعض الناس يقولون أنه عندما يولد 
شخص ثانيةً، فإن الطبيعة القديمة تتعايش )تتواجد( مع 

، ولكن هذا ليس  حقيقياً. اآلن المسيحطبيعته الجديدة في 
قد حلَّت بالكامل   اإللهوقد ُوِلدَت ثانيةً، فإن حياة وطبيعة 

محل الحياة والطبيعة البشرية التي بها ُولدَت من والديك. 
"إًِذا إِنأ َكاَن َأَحدٌ فِي ، ٠٢:    ٥يقول في ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِية 

 ِ َمِسيح
، ُهَوَذا  الأ عَتِيَقُة َقدأ َمَضتأ يَاُء الأ َفُهَو َخِليَقٌة َجِديدَةٌ: اأَلشأ

ُكلُّ َقدأ َصاَر َجِديدًا."   الأ
ً لم  الشخص المولود ثانيةً، هو نوع جديد تماما
يكن متواجداً على اإلطالق من قبل. وله فقط طبيعة 

َذيأِن  طبيعة البِر:   –واحدة، التي هي الطبيعة اإللهية  "اللَّ
َمى َوالثَِّمينََة، ِلَكيأ تَِصيُروا  عُظأ َمَواِعيدَ الأ بِِهَما َقدأ َوَهَب َلنَا الأ
ِذي فِي  َفسَاِد الَّ بِيعَِة اإللهيَِّة، َهاِربِيَن ِمَن الأ بِهَا ُشَرَكاَء الطَّ

َوةِ." هأ عَاَلِم بِالشَّ ُرَس ٱلثَّانِيَةُ  الأ (. ليس هناك طبيعة ٤:   ٠)بُطأ

 ٢٥   

 

 

  الجمعة



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل    21َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ

138-   216اَْلَمَزاِميُر  

 صالة
الغالي، أشكرك ألنني  أبويا

إستقبلت عطية البِر. وبالتالي، 

أملك في الحياة فوق وأعلى 

بكثير من نظام العالم الذي 

يُِديِن. لي الحق في الوقوف في 

محضرك ألنه قد نُِزع عني 

كل شكل من أشكال الذنب 

واإلدانة وقد نِلُت طبيعة برك 

وبالتالي، أسلك بها، باسم 

 . آمين. يسوع

   ٣ - ٠:  ٨;ُروِميَةَ  ٠: ١ُروِميَةَ 
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43-35:   28لُوَقا 

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  13-1:10

 ، التي هي طبيعة البِر. اإللهأخرى فيك إال طبيعة 
لهذا فبإمكانك أن تحيا باستقامة وأن تعمل مشيئة 

  .اإللهفيك هو القوة التي تجعلك تعمل مشيئة  اإلله. بِر اإلله



arabic 

  نحن نحمل ثمار البِر

ِلنَا، ِلنَِصيَر ” ِذي َلمأ يَعأِرفأ َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلجأ أَلنَّهُ َجعََل الَّ
ُن بِرَّ   (.٧٠:  ٥)ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ   “فِيهِ  اإللهنَحأ

ً جعلنا   اإللهلم يُعطنا  فقط عطية البِر، بل أيضا

بره. جزء مما يعنية هذا هو أننا نحمل ثمار البِر. إذ قال 

َصاُن..." ، يسوع تُمُ اأَلغأ َمُة َوَأنأ َكرأ (. ٥:    ٠٥)يُوَحنَّا "َأنَا الأ

، وهذا يعني أنك حامل يسوع المسيحأنت "ُغصن" من 

 . جمال الشجرة هو في أغصانها. اإلله ابنجمال 

يَاَء  يدعونا أشجار البِر، غرس رب   ٣:    ٢٠إَِشعأ

الجنود، لكي يتمجد. تَحِمل األشجار ثماراً كجنسها. 

(. أنت الَمنفَذ ٠٠:    ٠بالتالي، أنت تحمل ثمار البِر )فِيِلب ِي 

. فيُعَبَر عن مجده وإمتيازه من خاللك. لإللهألفضل ما 

ينبغي أن يراك الناس الذين في العالم ويُدِركوأ إمتياز 

يقول  الكلمةالذي يَنَضح منك.  الروح القدسوكياسة 

ِجبَاُل هذا:  َضُروَن. الأ ُرُجوَن َوبِساََلٍم تُحأ "أَلنَُّكمأ بَِفَرحٍ تَخأ

ِل تَُصف ُِق  َحقأ َواآلَكامُ تُِشيدُ َأَماَمُكمأ تََرنًُّما، َوُكلُّ َشَجِر الأ

يَاَء  بِاأَليَاِدي."  (. ٠٧:  ٥٥)إَِشعأ

إن "شجر الحقل" هم الناس الذين في العالم، فَُهم 

يُصفقون باأليادي عندما يُدركون ويتطلعون إلى مجد 

في حياتك. وبينما أنت تُظهر فرح   اإللهوجمال وكمال 

 ٢٦   

 

 

  السبت



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

ل   21َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

141- 219اَْلَمَزاِميُر    

 إعالن إيمان

المسيح في اإلله أنا عمل 

وكمال جماله. وأنا  يسوع

أُنتِج ثِمار وأعمال البِر. 

وأزدهر حتى في أرٍض 

يابسة، وأنموا بِتََرف وأزدهر 

مثل بُستان ُمرَوى. فآتي بنتائج 

. اإللهُمتوافِقة مع طبيعتي كبِِر 

 مجداً السمه إلى األبد! 

  ٠١:  ٣;فِيِلبِّي  ٠١:  ٧;أَفَُسَس  ٧٨:  ٨ُروِميَةَ 
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10-1: 29لُوَقا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  1:11-14:10

وسالم الرب، ستُنِشد الجبال والتالل أمامك، ترنماً. يا لها 

 ! المسيحمن حياة مجيدة لنا في 

ُهو، : ٠٤ - ٠٧:  ٩٧اَلأَمَزاِميُر  َلِة يَزأ يُق َكالنَّخأ د ِ "اَلص ِ
َربِ، فِي ِديَاِر  ُروِسيَن فِي بَيأِت اَلأ ُمو. َمغأ ِز فِي ُلبأنَاَن يَنأ َكاأَلرأ
يأبَِة. يَُكوُنوَن ِدسَاًما  ِمُروَن فِي الشَّ ِهُروَن. َأيأًضا يُثأ إِلِهنَا يُزأ

ًرا."  . لقد تثبََت كشجرة بِر المسيحهذا هو ميراثك في َوُخضأ
 وُرِسمت لتُنتِج ثمار وأعمال البِر. 

فِيلِبِّي 9:1-11 ؛ كُورِنثُوسَ ٱلثَّانِيةُ  10:9 ؛ 

أَفَسُسَ 10:2 (الترجمة الموسعة)



arabic 

  عطية الشركة

. يسوع المسيحكونك مولود ثانيةً، فأنت في شركة مع 

" وهي koinoniaاليونانية  هي "كوينونيا   َشِرَكة" فيكلمة " 

تُشير إلى الوحدانية والشراكة والشركة والُمشاركة. فنحن واحد 

مع الرب وهذا هو أعظم شيء عن مسيحيتنا. إنه كل جوهر 

، إن آالمه النيابية عنا وقيامته يسوع المسيحموت ودفن وقيامة 

. جعلتنا ُشركاء في  اإللهالُمنتصرة أتت بنا لوحدانية مع 

 (. ٠٢:  ٠ ُروِميَةَ ) المسيحالميراث مع 

أنت لم تُكن مؤهالً لذلك ولم تتعب للوصول إليه. لقد 

. نحن في شركة المسيح يسوعفي  اإللهحدث من خالل دعوة 

ُولَى مع ملك الكون كله. ف "... ، ٣ -  ٠: ٠يقول في يُوَحنَّا ٱألأ

بُِرُكمأ بِِه، ِلَكيأ يَُكوَن َلُكمأ َأيأًضا َشِرَكٌة  نَاهُ َوسَِمعأنَاهُ ُنخأ ِذي َرَأيأ الَّ

َمِسيحِ." ُن َفِهيَ َمَع اآلبِ َوَمَع ابأنِِه يَسُوعَ الأ ا َشِرَكتُنَا َنحأ  َمعَنَا. َوَأمَّ

إنه لمن المستحيل على أي شخص أن يعرف هذا، ثم يحيا في 
إحباط. وال تستطيع أن تفهم هذا وتكون قلقاً تجاه المستقبل؛ 

ألنك تعرف أنك في رباط مع مالك الكون، الذي يُحبك أكثر من 
الحياة. لكان رائعاً بالنسبة لنا أن نكون مجرد عبيد له أو حتى 
خالئقه الُمَفَضلة، ولكنه إختار أن يُحِضرنا إلي وحدانية مع 

 ذاته. 
إنه أمر يُذهل العقل أن إله المجد العظيم يُحضرك إلى 

 مرتبته! 

ِذي بِِه دُِعيتُمأ إَِلى َشِرَكِة  اإللهَأِميٌن ُهَو ” يَسُوَع  ابأنِهِ الَّ

َمِسيحِ   (.٩: ٠ )ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى  “َرب ِنَ الأ

 ٢٧   

 

 

 األحد



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

  ١١:  ١;أََفُسَس  ٠٣:  ٠١ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  

 إعالن إيمان

ياله من شرف وبركة وامتياز 

أن أكون في شركة مع خالق 

الكون. قد أُِزيِلَت كل محدودية! 

 اإللهأنا في ُحرية ألخدم 

وألحيا الحياة السامية، ُمستمتعاً 

وشريك   اإللهكوارث بميراثي 

. يالها من المسيحالميراث مع 

. المسيححياة ُمباركة في 

 هللويا. 

145- 211اَْلَمَزاِميُر    

ل   26َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

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

19-11: 29لُوَقا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  34-2:11

لم يستِطع كاتب اَلأَمَزاِميُر أن يستوعب هذا، فأقَر في 

تَِقدَهُ؟ حيرته،  سَاُن َحتَّى تَذُكَرهُ؟ َوابأُن آدَمَ َحتَّى تَفأ "َفَمنأ ُهَو اإِلنأ

ُِطهُ عََلى  ُِلهُ. تُسَل  ٍد َوبَهَاٍء تَُكل  َماَلئَِكِة، َوبَِمجأ ُقَصهُ َقِلياًل عَِن الأ َوتَنأ

َت َقدََميأِه." ٍء تَحأ َت ُكلَّ َشيأ َماِل يَدَيأَك. َجعَلأ  -  ٤:    ٠)اَلأَمَزاِميُر  َأعأ

٢.) 

افهم أن العالم هو لك ألنك في شركة مع خالق الكون. 
تقودك في  اإللهليس عليك أن تُصارع لكي تُكِفي نفسك. فنعمة 

نُصرة دائمة وفي كل موقف. لقد أُعطيت حياة البركات الُمتسامية 
. فهذا جزء من البركات التي تغمرك ألنك في شركة مع المسيحفي 

  الرب.

كُورِ نثُوسَ ٱألوُلَى  14:13 ؛ يُوحَنَّا ٱألُْولَى 1:1-3 ؛ 

عِبرَانِيينَ 11:2
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ِم ” ُكمأ عََلى اسأ يَعأتَِمدأ ُكلُّ َواِحٍد ِمنأ ُرُس: تُوبُوا َولأ َفَقاَل َلُهمأ بُطأ

َمِسيحِ  بَُلوا عَِطيََّة يَسُوعَ الأ َخَطايَا، َفتَقأ َراِن الأ وحِ ِلُغفأ الرُّ

ُقدُِس  ُسِل  “الأ َماُل ٱلرُّ  (.٣٠:  ٧)أَعأ

لك. جزء من   اإللههو عطية  الروح القدس

حقيقة لك. فبينما   اإللهعمله في حياتك هو أنه يجعل مملكة 

تحيا في هذه األرض، فأنت تحيا وكأنك في السماء. 

يُكِسبَك القوة والقدرة لتحيا بطريقة فوق الطبيعية وتعمل 

قال لتالميذه،  يسوعأموراً فوق الطبيعية. ال عجب أن 

ةً ِمَن  بَسُوا ُقوَّ "... َفَأقِيُموا فِي َمِدينَِة ُأوُرَشِليمَ إَِلى َأنأ تُلأ

، الروح القدس(. وعندما أتى ٤٩ : ٧٤)لُوقَا  اأَلعَاِلي."

 لبسوا القوة. 

السبب الذي يجعلك تَُكِلم الخاطي بُمجاهرة عن 

يحيا فيك، وهو سيُبِكت  الروح القدسهو أن   يسوع،

 يسوع المسيحالخاطي على خطاياه ويجعله يعرف أن 

، وُصلب المسيح  يسوعحقيقي. لم نكن هناك عندما ُولد 

ودُفن أو حين أُقيم وصعد، ولكننا نؤمن به. وقد صار أمراً 

قد َختََمه في  الروح القدسال يمكن أن يُنَزع ِمنا؛ ألن 

 قلوبنا. 

  عطية الروح القدس

 ٢٨   

 

 

 اإلثنين



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

266– 215اَْلَمَزاِميُر    

ل  25َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

 صالة

 الغالي، أشكرك من أجل أبويا

في حياتي.  الروح القدسحضور 

هو قائد حياتي وأنا أتبعه وهو 

يقودني ألُحقق مقصدي في 

. أنا أُدرك، أكثر من أي المسيح

وقت مضى، عملك وحضورك 

 الروح القدسفي حياتي، أيها 

الغالي، وأنت تُرشدني ألعرف 

، اإللهوأسلك في حقائق مملكة 

 . آمين. يسوعباسم 

ُسِل  ُسِل  ١٧:  ١أَْعَماُل ٱلرُّ    ٣١:  ٠١;أَْعَماُل ٱلرُّ

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

27-20: 29لُوَقا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  12

الواقع، الذي  روح  –الحق  روح  يسوعدعاه 

يكشف الحق لروحك. إن أردَت أن تعرف حقيقة أي أمر، 

سيكشفه لك. يسلك الكثيرون في تشويش  الروح القدسفإن 

ألنهم لم يستفيدوا من وجوده وعمله الشخصي في حياتهم. 

 هو من تحتاجه لحياة يَعَُمها الفرح ويغمرها الفوز. 

. فهو يقودك في الروح القدسال مسيحية بدون 
الكاملة. في رحلة إيمانك، يقودك بعيداً عن كل   اإللهمشيئة 

اء َمخِفية، اذا كان إيمانك ليس قوياً بالقدر الكافي. ولكن،  ضرَّ
ً بالفعل، يمكن أن يقودك خالل الُمشكلة،  إن كان إيمانك قويا

هو قائدك. فُكن في  الروح القدسفتنتصر علي العدو. إن 
شركة معه وتكلم معه عن كل شيء وعن أي شيء. هو 

  حقيقي أكثر من الهواء الذي تتنفسه. وهو يحيا فيك.

أعمَالُ ٱلرُّسُلِ 32:5 ؛ أعمَالُ ٱلرُّسُلِ 45:10 ؛ لُوقَا 13:11
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َحيَاةِ ” َكَما َأنَّ ُقدأَرتَهُ اإللهيََّة َقدأ َوَهبَتأ َلنَا ُكلَّ َما ُهَو ِللأ

َفِضيَلةِ  ِد َوالأ َمجأ ِذي دَعَانَا بِالأ َوى، بَِمعأِرَفِة الَّ   “َوالتَّقأ

ُرَس ٱلثَّانِيَةُ   (.٣:   ٠)بُطأ

 ً ً في الميراث  لإللهالمسيحي يولَد وارثا وشريكا

. لذلك فمن المهم أن تعرف وتكتشف األمور المسيحمع 

؛ وإال، قد تحيا حياة حزينة المسيحالتي تخصك في 
 إياها.  اإللهوتعيسة، بدالً من الحياة السامية التي أعطانا 

يَتَمَرغ الكثيرون في ألم وُشح ويصرخون كل يوم 
في طلب المعونة، وهذا ببساطة ألنهم يجهلون  لإلله

. هم ال يعرفون، ولذلك، ال يستطيعون اإلستفادة من كلمته

 . المسيححقوقهم وبركاتهم في 
سيدة مسيحية عزيزة، قالت قصة! فقد كانت 
مريضة بمرض ُمزِمن في المستشفى وَميؤوس من حالتها. 

، على أمل أنه لإللهوفي إحباطها، قالت، "بكيُت كل يوم 
ً لحالتي". ثم َحَصلَت علي  سيسمع ُصراخي ويفعل شيئا
تعليمنا، وأضرمت العظات اإليمان في روحها. قد َعِلَمت 

أتى لكي يكون لنا حياة ونستمتع بها إلي التمام،   يسوعأن 
ألي شيء.  اإللهفالداعي للبكاء والنحيب واستجداء 

بدالً عنا، قد وضعت نهاية لكل  يسوع المسيحفذبيحة 
 ُمعاناة وآالم اإلنسان.

حتي تلك اللحظة، كانت ال تزال تَبكي وتَُصلي 
، لكن عندما إستقبلت الكلمة اإللهعلي أمل أن يسمعها 

 .اإللهوتَصَرفَت بُناءاً عليها )فَعَلَتَها(، نََهَضت َمشِفيَة بقوة 

  ال داعي للبكاء

 ٢٩   

 

 

 الثالثاء



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

1– 2أَْمثَاٌل    

ل   27َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

 صالة
الغالي، أشكرك من أجل  أبويا

، الذي مات يسوع  ابنكعطية 

وأُقيم للحياة من أجل تبريري 

ليُمِكنَني أن أحيا حياة مجيدة. 

أنا أسلك في نور نُصَرتي 

، باسم المسيحوبري في 

 . آمين.يسوع

  ٠٠ - ٢:  ٠;بُْطُرَس ٱأْلُولَى  ٠٨ - ٠٢:  ٣ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

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

 لُوَقا  28:19 –40

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  13

الداعي للبكاء فيما بعد! إذا اخترَت، بإمكانك 
 اإللهالحصول علي حياة رائعة. تستطيع أن تسلك في مجد 

كل يوم. هذه هي حياة المسيحي، التي َحَصل عليها بموت 

 الكلمة. دورك هو أن تعرف يسوع المسيحودفن وقيامة 

أنه بالمعرفة سيَسلَم األبرار  الكتاب المقدسلنفسك. يقول 
ثَاٌل   (. ٩:  ٠٠بميراثهم )أَمأ

كُورِنثُوسَ ٱلثَّانِيةُ  17:4-18 ؛ بُطْرُسَ ٱألُْولَى 11-9:1
أَفَسُسَ 3:1
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ِ َواِحٍد ِمنَّا ُأعأِطيَِت الن ِعأَمُة َحسََب قِيَاِس ” َولِكنأ ِلُكل 

ِ ِهبَِة  َمِسيح
 (.٢:  ٤)أَفَُسَس  “الأ

َواِحِد ، ٠٢:  ٥يقول ُروِميَة  "أَلنَّهُ إِنأ َكاَن بَِخِطيَِّة الأ
ِذيَن يَنَاُلوَن َفيأَض  َلى َكثِيًرا الَّ َواِحِد، َفبِاأَلوأ ُت بِالأ َموأ َقدأ َمَلَك الأ

َواِحِد  َحيَاةِ بِالأ ِلُكوَن فِي الأ ، سَيَمأ بِر ِ  الن ِعأَمِة َوعَِطيََّة الأ
َ

ُسوع يَ
َمِسيحِ 

ْ
هذا يُعَِرفَك، أنه ال يجب عليك أن تُصلي، "آه  !"ال

ياإلهي، اعطني فيض النعمة"، بل، عليك أن "تنال" فيض 
النعمة. إن الكلمة الجوهرية هي "تنال"، الُمترجمة من 

" والتي تعني أن  lambano"المبانو الكلمة اليونانية 
تَولي علي شئ وتجعله ِملأَكك.   تمتلك أو أن تَسأ

أولئك الذين يمتلكون بصورة شخصية فيض 
النعمة سيملكون، لن يستَجدوا في الحياة. بل سيعيشون 
منتصرين كل يوم، هم أعلي وفوق كل الظروف. هذا هو 
معني أن تملك. أحياناً، تسمع البعض يقولون، "هذا هو 
السائد اآلن"، ُمشيرين إلى طريقة او ما هو شائع أو 
موضة، ... إلخ. ال، أنهم مخطؤون. ال يسود أي شيء 

 آخر، إال أنت؛ ألنك قد نِلَت فيض النعمة. 
قد يَتََسأل الذهن المتدين عن هذا ويقول: "كيف 

هو الذي يملك". نعم، ولكنه   يسوعيمكنك أن تقول هذا؟ 
يملك من خاللك. فالطريقة التي يملك بها اليوم هي من 

 الكنيسة. هللويا! إن هذا في ُمنتهي القوة. –خاللنا 
الكثيرون قد فَِهموا ان النعمة هي َمنح لعطايا  

إلهية فقط أو فَضل غير ُمستَحق، لكن النعمة تعني أكثر 

 النعمة: عطية اإلله لك

 ٣١   

 

 

 األربعاء



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

1 - 1أَْمثَاٌل    

ل   28َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

 صالة

الغالي، أشكرك ألنني قد  أبويا

نِلُت فيض النعمة وعطية البِر، 

لذلك أنا أَُسود في الحياة فوق 

التأثيرات الفاسدة لهذا العالم 

وأنا أعلي من: المرض 

والعوز وكل محدودية. فنعمة 

ُمتزايدة في حياتي من   اإلله

، باسم الكلمةخالل معرفة 

 . آمين. يسوع

   ٧:  ٠;بُْطُرَس ٱلثَّانِيَةُ  ١:  ٠٧ُروِميَةَ 
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48-41: 29لُوَقا    

 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  14

بكثير. فهي موهوبة مع الحضور اإللهي. وهذا يعني أن 
 قد أعطاك نفسه، وبالتالي قد أعطاك كل ما له.  اإلله

على حياتك لَِهَي االنعكاس الخارجي   اإللهإن نعمة 
أو الظاهري للتأثير اإللهي الداخلي: الجمال والقوة والكمال 
واإلمتياز والفضيلة ومجد األلوهية في روحك. إنه ذلك 
التأثير اإللهي والَموهوب الذي يَُجِمل روحك ويُشبِع حياتك 
بالفضل والقبول والسخاء واألفضلية والفرح واإلبتهاج 

 وعطايا أو قدرات فوق الطبيعية. 
تِفد من نعمة  في وظيفتك وأُسرتك ومادياتك  اإللهاسأ

وصحتك وعالقاتك اليوم. حثَّ بولس، تيموثاوس أن يستفيِد 
(. ويسود على إبليس ٠:    ٧  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ )  اإللهمن نعمة 

  والمرض والسقم والعالم وأنظمته.

بُطْرُسَ ٱلثَّانِيةُ 2:1 ؛ يَعْقُوبَ 6:4 ؛ رُومِيَة 15:5
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 اإللهيَُقاِومُ »َولِكنَّهُ يُعأِطي نِعأَمًة َأعأَظمَ. ِلذِلَك يَُقوُل: ”
ُمتََواِضعُوَن َفيُعأِطيِهمأ نِعأَمةً  ا الأ بِِريَن، َوَأمَّ تَكأ ُمسأ   “الأ

 (.٢:  ٤)يَعأقُوَب 

العامل فيك الذي  -فوق الطبيعي  -النعمة هي التأثير 
يجعل كل ما تعَمله يزدهر! وهي تعني التمكين اإللهي لالزدياد 

 اإللهوالترقية والتقدم! ومع ذلك، فالدرجة التي تجعل فيها نعمة 
 بكلمةفيك تنعكس إلى الخارج تتوقف عليك. فكلما مألَت قلبك 

عامالً في حياتك، كلما تَعََظم عمل  الروح القدسويكون  اإلله
 النعمة في حياتك.

تستطيع بل ويجب أن تُزيد من ذلك االنعكاس 
في روحك، إلي تلك الدرجة التي يراه  اإللهالخارجي لمجد 

اآلخرين ويشهدون عنه. قد ال يقدرون علي تفسيره، ولكن 
 على امتيازه الُمتألق فيك وفي كل ما تعمله.  اإللهسيَُمِجدُون 

لمزيد من الَمسحة  اإللهبعض المسيحيين يسألون 
ً في أي مكان في   اإللهأن  الكتاب المقدسولكن ليس ُمعلنا

سيُعطيك المزيد من الَمسحة. كل ما تحتاجه هو المزيد من 
النعمة، كما في الشاهد االفتتاحي. المزيد من النعمة يُعطيك 
ِسعَة أكبر إلنجاز أو عمل المزيد. كلما زاد نجاحك وتقدمَت، 

 يَُوِسع تخومك ويُزيد قدرتك. هللويا! اإللهفإن 
ربما أنك تُدير عمالً بقدر ُمعَيَن واآلن تريد أن تُزيده 
إلي عشر أضعاف أو حتى مئة ضعف. فأنت تحتاج إلي المزيد 
من النعمة. وإال، لن تكون قادراً على تََحُمل مستوي النمو 
والزيادة الجديدة؛ ألنه ليس لديك الِسعة إلدارة العمل في هذا 
المستوى. يعتقد بعض الناس ان ما يحتاجونه في تلك الظروف 

 هو المزيد من المال، كال،  فهم يحتاجون المزيد من النعمة.

  لك نعمة ُمتزايدة

 ٣١   

 

 

 الخميس



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 2 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 1 عام:

7- 6أَْمثَاٌل    

ل   29َصُموئِيَل ٱْْلَوَّ  

 صالة

السماوي الغالي، أشكرك  أبويا

المسيح من أجل النعمة التي في 

. اآلن، أكثر من أي وقت يسوع

مضى، أنا أستفيد من ميزة 

النعمة هذه؛ ألعمل عظائم 

. بينما ألهج يومياً في اإللهلمملكة 

، تتضاعف نعمتك في كلمتك

حياتي وكذلك ِسعَتي ألحِرز 

أعمال فذة أكثر للمملكة، باسم 

 . آمين. يسوع

  ٧:  ٠;بُْطُرَس ٱأْلُولَى  ٠:  ٧;ِتيُموثَاُوَس ٱلثَّانِية  ٠٢:  ٠يُوَحنَّا 
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 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  34-1:15

ِعبأَرانِي ِيَن  ِش ، ٠٢:    ٤يقول في ٱلأ نَتََقدَّمأ بِثَِقٍة إَِلى عَرأ "َفلأ

َمًة َونَِجدَ  ِعأَمِة ِلَكيأ نَنَاَل َرحأ ًنا فِي ِحينِهِ الن  أية نعمة  ."نِعأَمًة عَوأ

تُريدها؟ هل هي نعمة للشفاء؟ هل هي نعمة لتضاعف أعمالك؟ 

هل هي نعمة لربح النفوس؟ هل تحتاج المزيد من النعمة لزيادة 

أن تأتي بثقة إلى عرش النعمة، لكي تنال  اإللهمادياتك؟ يقول 

النعمة التي تحتاجها. ُخذها. أنت ال تحتاج أن تطلب أو تسأل. 

   خذها، فهي لك. 

بإمكانك حاالً أن تستفيد من ميزة النعمة هذه وتنتهر 
السرطان من جسدك، إستفد حاالً من ميزة هذه النعمة واخرج من 

  !لإللههذا الداء. مجداً 
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 نثق أنك قد تباركَت بهذه التأمالت. 
ندعوك أن تجعل يسوع المسيح رباً وسيداً لحياتك بأن تُصلي 

 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. أُقِر 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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