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أهالً ومرحباً! إن أنشودة الحقائق التعَبُِديَة اليومية الُمفَضلة لديك، 

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

ستؤِهلَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُمغيَِرة للحياة في هذا العدد 
ستُنِعَشك وتُغَيَِرك وتُِعدك إلختبارات ُمشِبعة 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 –اليومية الي قسمين   يُمكنك أيضاً، تقسيم القراءات

 مسائية.
 

 استخدم هذا الكتيب ُمدَِوناً في روح الصالة أهدافك الشهرية ولتُقَيِم
 وماحققته الواحدة تلو االخري. إنجازاتك

 
 

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

 

 

لراع  كريس أوياكيلوم                       

  

  كيف تستفيد بالكامل من هذا الُكتَيِب التعبدي

  

  

  



   االسم

 عنوان المنزل                                   
 رقم الهاتف 

 رقم الهاتف الجوال                                        

 عنوان البريد اإللكتروني 

 عنوان العمل 

 أهداف هذا الشهر 

  معلومات شخصية



 ...تعبدي
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أظهر الُرسل في الكنيسة األولى الكثير جداً من قوة وتميز 

لون الكثيرين إلى البِر. لكن  الروح وهم يُعلنون عن اإلنجيل ويُحوَّ
نجازاتهم الروحية كان إتمام وعد يسوع، إقبل أعمالهم العظيمة و

الذي نقرأ عنه في الشاهد االفتتاحي. كان هذا هو الِسر واالمتياز 

 ليحيا فيهم.   الروح القدسالذي ال مثيل له لديهم: إتيان 
لنأخذ بطرس مثالً، الذي قبالً نتيجة للخوف أنكر يسوع أمام 

، بطرس نفسه هذا كرز باإلنجيل الروح القدسفتاة. لكن بعدما نال 
بال خوف لجموع ُمتجمهرة ومنهم ثالثة آالف نفس سلموا قلوبهم 

 (.  4::2في التو )أعمال  للمسيح

الروح ونفس الشيء حدث مع الرسول بولس بعد أن نال 
أنه ذهب ُمباشرةً إلى المجمع وبدأ  2::4. يُخبرنا في أعمال القدس

، 2:4كورنثوس  :في اإلله. وقال،  ابنيكرز بأن يسوع هو 
"َوَكاَلِمي َوِكَراَزتِي َلْم يَُكوَنا بَِكاَلِم اْلِحْكَمِة اإِلْنَسانِيَِّة اْلُمْقنِعِ، بَْل 

وح  بِبُْرَهاِن 
ةِ."  الرُّ وهكذا أظهر قوة اإلله في جزيرة مالطة، َواْلُقوَّ

 (. 6 – :: 42حتى أن الُسكان قالوا إنه إله )أعمال 

يحيا فيك. وأتى ليجعلك شاهداً  الروح القدسواليوم، نفس 
، 6:6كورنثوس  4للمجد، والقوة، وحقيقة مملكة اإلله. فيقول في 

امَ َعْهٍد َجِديٍد..." جعلنا   "الذي؛ "الَِّذي َجعََلَنا ُكَفاًة أَلْن َنُكوَن ُخدَّ
ُمستحقين وجاهزين وُكفاة كُخدام وناشرين لعهد جديد للخالص 

)الترجمة الموسعة(. فاكرز باإلنجيل بال خوف، وبينما ..." بالمسيح

، ويُرشدك، ويُنشطك؛ الروح القدسأنت تفعل هذا، سيقودك 
ً كما فعل مع الُرسل قديماً،  وسيضع الُسلطان في كلماتك. تماما
سيؤكد الرسالة بآيات، وعجائب، ومعجزات ال ريب فيها )مرقس 

وُح اْلقُدُُس َعلَْيُكْم،  ةً َمتَى َحلَّ الرُّ "لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ

َوتَُكونُوَن ِلي ُشُهودًا فِي أُوُرَشِليَم َوفِي ُكل ِ اْليَُهوِديَِّة 

 (.1:8َوالسَّاِمَرةِ َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض )أعمال 

 الجمعة 

١  
 أنت شاهد له اليوم

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

 صالة

السماوي الغالي، أنا في   أبويا

غاية االمتنان ألنك جعلتني 

شاهداً مؤثراً لقوتك، ومجدك، 

ونعمتك للعالم. وأنا آخذ مكاني 

كخادم مؤثر لإلنجيل، ألُنقذ 

الُخطاة من الُظلمة إلى النور، 

ومن الخطية إلى البِر، باسم 

 . آمين. يسوع

ل  َوَّ 02َصُموئِيَل ٱْلأ  

9- ثَاٌل     8أَمأ

  6::5:مرقس ; 6 – 5: 6كورنثوس  4; 2: – 6:: 46أعمال 

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

18-9: 02لُوَقا    

ُكوِرنأثُوَس ٱْلُوَلى 
53:53-38  

4:::6  .) 
إنه يومك. وهو وقتك. لقد ذهب الُرسل إلى السماء. ونحن الذين في 
ف بأمجاد، وتميز، وفضائل، وكماالت  المشهد اآلن، ُمختارين أن نُعِرِّ

للعالم. هللويا! المسيح   
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  المسيحإدراك حياتنا الغالبة في 

يح  َولِكْن ُشْكًرا لإلله الَِّذي يَُقوُدَنا فِي َمْوِكبِ ُنْصَرتِِه فِي  َمس 
ْ
ُكلَّ  ال

 (.2:4:كورنثوس  4) ِحيٍن، َويُْظِهُر بَِنا َرائَِحَة َمعِْرَفتِِه فِي ُكلِِّ َمَكانٍ 

عندما تدرس الرسائل، ال يمكنك إال أن تتحمس 
بطريقة تفكير الُرسل في الكنيسة األولى، والتي نتج عنها 
نوعية الحياة التي عاشوها. فكانوا ُشجعان وأشداء في 

، ولكي المسيحاإليمان. هذه هي الحياة التي لنا في 
 تستمتع بهذه الحياة المجيدة، عليك أن تسلك بهذا اإلدراك. 
في الحظ طريقة تفكير الرسول بولس مثالً؛ قال 

َمِسيحِ "َأْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي ، 1::8فيلبي 
ْ
ِذي  ال الَّ

ِينِي."  فيك هو كل ما تحتاجه  المسيحياله من إدراك! يَُقو 
في الحياة. الحظ أن بولس لم يقل، "أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي 

َمِسيِح 
ْ
ً للحياة ال عندما أُصلي لألمر"؛ ال! بل كان ُمدركا

 العاملة فيه.  الروحاإللهية التي قد نالها ولقوة 
ً للرسول يوحنا إدراك حياة الربح  وكان أيضا

 8في . فقال المسيحالدائم، والغلبة التي قد نِلناها في 

َأيُّهَا اأَلْواَلدُ، َوَقْد َغَلْبتُُموُهْم أَلنَّ  اإلله"َأْنتُْم ِمَن ، 1:1يوحنا 
ِذي فِي اْلعَاَلِم."  ِذي فِيُكْم َأْعَظمُ ِمَن الَّ ، 8::يوحنا  8وفي الَّ

. ال اآلبرسم حدود شركتنا ووحدانيتنا التي ال تنفصل مع 
ً بالرغم من الضيقات  ً جداً وُمتحصنا عجب أنه كان واثقا

 واالضطهادات الشديدة التي واجهها. 
يُقال في تاريخ الكنيسة إنه أثناء االضطهاد العظيم 
للكنيسة، أُلقيَّ في مرجل به زيت مغلي وتُرك ليموت، لكنه 

 السبت 

٢  

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  5::51كورنثوس  :;  2:5يوحنا  :

 صالة
الغالي، أشكرك على إدراك  أبويا

الغلبة، والنجاح، والمجد الذي 

. فأنا ناجح. كلمتك  أتشبع به من

وأسكن في الصحة. وُمزدهر؛ أنا 

نِشط، وقوي، وُمنتعش. وحياة 

فيَّ قد جعلتني أعظم من  المسيح

مجرد إنسان؛ فأنا غالب إلى األبد! 

 ُمبارك اإلله! 

ل  َوَّ 05َصُموئِيَل ٱْلأ  

11- ثَاٌل   52أَمأ  

26-19: 02لُوَقا    
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24-1: 51ُكوِرنأثُوَس ٱْلُولَى   

خرج منه دون أن يُصاب بأي أذى. البد وأنه قد ابتسم 
يَْغِلُب   اإللهلُمضطهديه، قائالً، "ألَنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلدَ ِمَن 

 (. هللويا! 1:4يوحنا  8)اْلعَالََم..." 
وليس هذا فقط. اقرأ عن بطرس؛ فهو يدعونا ُشركاء 

َذْيِن بِِهَما َقْد النوع اإللهي؛ وُمتحدين في االختبار اإللهي:  "اللَّ
َوَهَب َلنَا اْلَمَواِعيدَ اْلعُْظَمى َوالثَِّمينََة، ِلَكْي تَِصيُروا بِهَا 

بِيعَِة اإللهيَِّة..." (. ما هي الحياة 1:8بطرس  2)  ُشَرَكاَء الطَّ
؛ اإللهالتي تحياها اليوم؟ عليك أن تحيا بإدراك أن لك حياة 

لذلك، ال يتسلط عليك شيء على اإلطالق، أنت غالب إلى 
  األبد!
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 األحد 

٣  
  القوة التي تعمل فيك

إذا كان هناك أي شيء تريد اإلله أن يفعله ألجلك، فالقوة 

إلحداث هذا هي في داخلك، وليست في السماء. يعتقد الكثيرون أنه 

عندما يحتاجون ألي شيء، سيمد اإلله يده من السماء إلصالح 

، قد تتعامل الروحلم يفهم بعد أمور  المسيحاألشياء. ال! كطفل في 

مع اإلله بهذه الطريقة وتحصل على النتائج، ولكن بعد فترة، عليك 

 أن تتخلى عن األمور الطفولية. 

مثل ما نقرأه عن الُرسل في الكنيسة األولى، عندما 

، اْنُظْر إَِلى تَْهِديَداتِِهْم، َواْمَنْح اُضطهدوا. صلوا،  "َواآلَن يَاَربُّ

َفاِء، َوْلتُْجَر  ُموا بَِكاَلِمَك بُِكلِِّ ُمَجاَهَرٍة، بَِمدِِّ يَِدَك ِللشِِّ َعبِيَدَك َأْن يَتََكلَّ

(. :6  –  42:  2)أعمال  آيَاٌت َوَعَجائُِب بِاْسِم َفتَاَك اْلُقدُّوِس يَسُوَع."

في ذلك الوقت، كانوا اليزالون ينضجون في فهمهم لإلنجيل؛ فكانت 

 الكنيسة التزال طفلة. 

وفي الحقيقة لم نقرأ أن اإلله "مدَّ يده من السماء" لعمل 

ْوا تََزْعَزَع ، الكتابالمعجزات كما طلبوا. بل، يقول  ا َصلَّ "َوَلمَّ

س  َواْمتأََل اْلَجِميُع ِمَن اْلَمَكاُن الَِّذي َكاُنوا ُمْجتَِمِعيَن فِيِه، 
ُ
د
ُ
ق
ْ
وح  ال

، الرُّ

ُموَن بَِكاَلِم اإلله بُِمَجاَهَرٍة." (. كانت 2::6)أعمال  َوَكاُنوا يَتََكلَّ

 الذي قد قبلوه.  الروح القدساستجابة اإلله هو 

هو قوة اإلله، وهو كل القوة التي  الروح القدسإن 
تحتاجها لعمل أي شيء. فهو يحيا فيك. وعندما يكون هناك 

بالروح موضوع؛ أو عندما يكون هناك احتياج، أضِرم نفسك 

ا َنْطُلُب َأْو َنْفتَِكُر،  َواْلَقاِدرُ " ا ِممَّ َأْن يَْفعََل َفْوَق ُكلِِّ َشْيٍء، َأْكَثَر ِجدًّ

تِي تَْعَمُل فِيَنا، َلُه اْلَمْجُد فِي اْلَكنِيَسِة فِي  ةِ الَّ يح  بَِحَسبِ اْلُقوَّ َمس 
ْ
ال

 
َ
ُسوع

َ
ُهوِر. آِمينَ  ي  (.:4 – :4: 6)أفسس  إَِلى َجِميعِ َأْجيَاِل َدْهِر الدُّ

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

ل  َوَّ 00َصُموئِيَل ٱْلأ  

13- ثَاٌل   50أَمأ  
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38-27: 02لُوَقا    

  05 – 02: 5أفسس ; 4:4يوحنا  5

 صالة
الغالي، أشكرك، ألنك أنت  أبويا

، لكي أُريد وأفعل من أجل  العامل فيَّ
مسرتك. وقوتك في داخلي تنشط 
لكي تأتي بالبركات والمعجزات 
اليوم. أنا أُعلن أن حياتي هي 
كبُستان ُمروى، وأنا أُثِمر، في كل 

، باسم بالكلمةوقت، ألنني أحيا 
 يسوع. آمين.

ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  
 5 –0 :5-4  

والتكلم  الكتاببأن تقضي بعض الوقت في اللهج في  القدس

  في داخلك. الروحبألسنة أخرى. وبفعلك هذا، ستنشط قوة 
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  نُصلي باسم يسوع

َوفِي ذِلَك اْليَْوِم اَل تَْسَأُلوَننِي َشْيئًا. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما 

 (.6::46)يوحنا  بِاْسِمي يُعِْطيُكمْ  اآلب  َطَلْبتُْم ِمَن 

يُصلي بعض المسيحيين، وفي نهاية الصالة، يقولون، 

ً كتابيًا أن  يسوع المسيح"... من خالل  ربنا." وهذا ليس صحيحا

؛ لم يقل لنا أبداً أن نُصلي هكذا. يسوع المسيحتُصلي "بواسطة" 

تعني أنك تجعله وسيطاً.  يسوع المسيحفالصالة بواسطة 

والمسيحي قد أتى إلى محضر اإلله، لذلك، ال يحتاج إلى وسيط. 

الخاطي فقط هو من يحتاج وسيطاً، لذلك هو يدعو باسم يسوع لكي 

، قد أُحِضر بقوة يسوع المسيحيخلُص. ولكن عندما َخلُص بواسطة 

 اإلله إلى حضور اإلله، ولم يعد بحاجة إلى وسيط. 

هناك اختالف قوي وشرعي بين الصالة بواسطة يسوع، 

والصالة باسم يسوع. أن تُصلي باسم يسوع يعني أن تُصلي بدالً من 

ً باسمه يعني في الواقع أنه هو  )في مكان( يسوع. وأن تطلب شيئا

 . اآلبمن يطلب هذا الشيء، وال يمكن أن يخذله 

"َوفِي ذِلَك اْليَْوِم اَل تَْسَأُلوَننِي َشْيئًا. اَْلَحقَّ قال يسوع، 

بِاْسِمي يُعِْطيُكْم. إَِلى اآلَن  اآلب  اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما َطَلْبتُْم ِمَن 

َلْم تَْطُلبُوا َشْيئًا بِاْسِمي. اُْطُلبُوا تَْأُخُذوا، ِليَُكوَن َفَرُحُكْم 

(. لذلك، الطريقة الصحيحة لكي 42  –  46:  6:)يوحنا  َكاِماًل."

، باسم يسوع؛ وليس حتى إلى يسوع اآلبنُصلي هي أن نُصلي إلى 

نفسه، ألنك ال تستطيع أن تُصلي إلى يسوع باسم يسوع. فهذا ليس 

 له أي معنى روحي.

 اإلثنين 

٤  

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  5::6:يوحنا ; 2::2:يوحنا ; 2: – 1:: 6:مرقس 

 صالة
الغالي، أشكرك على امتياز  أبويا

الصالة باسم يسوع، والحصول 
على استجابات. وأشكرك يا رب 
على القوة الممنوحة في هذا االسم. 
ليس شيء غير ُممكن لي ألني 
أُصلي بُسلطان، وسيادة، وصفة 
اسم يسوع! فأنا غالب إلى األبد، 
وأُقِمُت لإلثمار واإلنتاج األبدي، 

 باسم يسوع. آمين. 

ل   َوَّ 05َصُموئِيَل ٱْلأ  

ثَاٌل  15-14  أَمأ

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

47-39: 02لُوَقا    

ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
0 :3-5 :5– 1  

، يتشفع لنا لآلبهناك أولئك الذين يقولون، "عندما نُصلي 

من أجلنا"؛ ال، فهو ال يفعل هذا. إذ قال في  اآلبيسوع ويتوسل 

ُلبُوَن بِاسأِمي. َوَلسأُت َأُقوُل ، 02  –  01:  51يوحنا  ِم تَطأ يَوأ "فِي ذِلَك الأ

ِلُكمأ، َْلنَّ  اآلَب َلُكمأ إِن ِي َأَنا َأسأَأُل  ُكمأ َقدأ  اآلَب ِمنأ َأجأ َسُه يُِحبُُّكمأ، َْلنَّ َنفأ

ُت."  ِد اإلله َخَرجأ تُمأ َأن ِي ِمنأ ِعنأ بَبأتُُمونِي، َوآَمنأ  اآلبالحظ أنه قال َأحأ

نفسه يُحبكم وال يحتاج أن يُصلي أي شخص له من أجلك. لذلك، صل ِ 

  باسم يسوع ونِل اإلجابات. هللويا!
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 الثالثاء 

 ٥  
  الِخلقة الجديدة لم "تُفتَد"

بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل أَلنَُّه اْفتََقَد َوَصَنَع فَِداًء ِلَشْعبِهِ   ُمبَاَرٌك الرَّ
 (.::62)لوقا 

واضح َمن أولئك الذين يُشير إليهم الشاهد أعاله: 
اليهود؛ هم من كانوا في احتياج للفداء، ألنهم كانوا تحت لعنة 

 "، 6:6:يقول في غالطية الناموس. و
ُ
يح َمس 

ْ
ل
َ
اْفتََداَنا ِمْن َلْعَنِة  ا

ُه َمْكتُوٌب:  َمْلعُوٌن ُكلُّ َمْن »النَّاُموِس، إِْذ َصاَر َلْعَنًة أَلْجِلَنا، أَلنَّ
َِق َعَلى َخَشبَةٍ  يقتبس بعض المسيحيين هذا الشاهد، "  .«ُعلِّ

ُمعتقدين أنه يمكن تطبيقه على كل شخص، ولكنه ينطبق فقط 
 على اليهود. فكان بولس يتكلم بوجٍه عام كيهودي. 

لم يُفتَد األمم من لعنة الناموس؛ ولكنهم اُفتدوا من 
دينونة الناموس. فوجود الناموس في حد ذاته كان دينونة 
لألمم. عندما اختار اإلله اليهود لكي يكونوا شعبه، وأعطاهم 
قوانين صالحة لكي يحيوا بها، هذا في حد ذاته أدان األمم. 

َأْجَنبِيِِّيَن َعْن "…  ، بأنهم 4:4:لذلك ُوِصف األمم في أفسس 
َرَعوِيَِّة إِْسَرائِيَل، َوُغَربَاَء َعْن ُعُهوِد اْلَمْوِعِد، اَل َرَجاَء َلُكْم، 

 َوباَِل إِلٍه فِي اْلعَاَلِم." 

، أُحِضر كالً من اليهود المسيح يسوعلكن، في 
ً وال أُممياً؛ إنه  ً إلى إنسان واحد جديد ليس يهوديا واألمم معا

ُه ُهَو ساََلُمَنا، الَِّذي َجعََل االْثَنْيِن )اليهود الِخلقة الجديدة:  "أَلنَّ
َط." يَاجِ اْلُمتََوسِِّ )أفسس  واأُلمم( َواِحًدا، َوَنَقَض َحائَِط السِِّ

:2:4  .) 
هذه الِخلقة الجديدة لم تُفتَد من لعنة الناموس، ألنه لم 
يكن أبداً تحت لعنة الناموس؛ فهو إنسان جديد تماماً لم يتواجد 

يح  إًِذا إِْن َكاَن َأَحٌد فِي "من قبل أبداً:  َمس 
ْ
َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة:  ال

 4)  اأَلْشيَاُء اْلعَتِيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا."
 (.  1:5:كورنثوس 

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

ل  َوَّ 04َصُموئِيَل ٱْلأ  

17- ثَاٌل     51أَمأ  

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

9-1: 05لُوقَا    

  4:1رومية ;:: – 2: 6;كولوسي  05 – 52: 3كورنثوس  0

إن حياتك تسمو عن هذا المجال األرضي؛ إنها حياة 

. وليس لديك ماضي لكي "يُفتدى" أو تخلُص منه، المسيح

، وأنت اآلن، قد أُقمَت المسيحألن طبيعتك القديمة ُصلبت مع 
  إلى ِجدة الحياة. فاسلك بهذا اإلدراك.

 أُقِر وأعترف
المسيح بأنني ِخلقة جديدة في 

، مولود بحياة وطبيعة اإلله! يسوع

ً لم أتواجد أبداً  أنا إنسان جديد تماما

من قبل، ألحيا الحياة فوق الطبيعية 

بطريقة طبيعية، وأُحِلق عالياً 

. أنا ُمزدهر، وفي الروحبأجنحة 

صحة، وقوي، وأؤثر باإلنجيل، 

 . مجداً لإلله! وبالروح القدس

 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  
18-1:4-7:3 
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  يُخرجك من الضيق

الَِّذي فِيِه َلَنا اْلِفَداُء بَِدِمِه، ُغْفَراُن اْلَخَطايَا، َحَسَب ِغَنى 

  (.::1)أفسس  نِْعَمتِهِ 

ً كما في كولوسي  ، كلمة "فداء" ::2:تماما
أعاله تُستخدم كُمرادف للكلمة "إنقاذ" وهي ُمترجمة من 

" وهي Apolutrōsisالكلمة اليونانية "أبوالتروسيس  
تعني "اإلخراج من ضيقة". وهكذا، عندما تقول، 

هو فدائي،" هذا يعني أنه خالصك وُمنقذك،  المسيح"
 الُمنِجد لك؛ من ينتشلك من الضيق. 

في مزمور هذا يُوازي ما قاله كاتب المزمور 
َدنِي." "…  ، :5:5: يقِ ُأْنِقْذَك َفتَُمجِِّ اْدُعنِي فِي يَْوِم الضِِّ

هو الُمنِقذ  المسيحبغض النظر عن الضيقة التي تمر بها، 
لك؛ وهو من سيُخرجك من هذا الضيق. وال يهم إن كان 
الضيق بسبب ما أقحمَت نفسك فيه؛ فهو سيُخرجك. إنه 
جزء من نتيجة موته النيابي، أن يقودك أو يُخرجك من 

 الضيق. 

(؛ 4::6:إن البار يخرج من الضيق )أمثال   الكتابيقول 
وهذا يعني أنه ربما يدخل البار في ضيق، ولكن أمراً 
واحداً أكيداً: أنه سيخرج منه. ومهما كان اإلعالن الذي 

هو الُمنِقذ لك. فهو يقودك  المسيحأدخلك في الضيق؛ 
خارج الضيق، ويُخرجك من أي شيء ال يتوافق مع 
إمدادات اإلنجيل. وهو ُملزم أن يُنقذك ويُساعدك على 

 الخروج من أي مأزق. 
"َوَأْصعََدنِي ِمْن ال عجب أن شهد كاتب المزمور، 

ِ اْلَهاَلِك، ِمْن ِطيِن اْلَحْمَأِة، َوَأَقامَ َعَلى َصْخَرٍة ِرْجَليَّ.  ُجبِّ

 األربعاء 

 ٦  

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  :::6كورنثوس  :; :::2أمثال ; 4::6:أمثال ; 5، 4 – :: 41مزمور 

 صالة
السماوي الُمنِعم  أبوياأشكرك يا 

على حياة التميز التي لي في 

! فأنا ثابت على الصخرة المسيح

المسيح التي هي أعلى مني، 

! لذلك، ال أتزعزع بالظروف. يسوع

 المسيحوأنا غالب إلى األبد، ألن 

هو ُمنقذي. وهو يُخرجني من أي 

ضيقة ويقودني بنُصرة من مجد إلى 

 مجد، باسم يسوع. آمين. 

ل 25 َوَّ  َصُموئِيَل ٱْلأ

ثَاٌل   51-58أَمأ  

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

19-10: 05لُوَقا    

 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
2-1:6-1:5  

َثبََّت ُخُطَواتِي، َوَجعََل فِي َفِمي تَْرنِيَمًة َجِديَدًة، تَْسبِيَحًة 
 (. هللويا! 6 – 4: :2)مزمور  إِللِهَنا..."

باإلضافة إلى الفرح والراحة التي يُحضرها هذا 
اإلعالن، يجب أن يُعطيك نوعاً ُمعيناً من اإلدراك والثقة بأن 

  تواجه الحياة كل يوم وتربح.
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  افعل دورك

يح  ِعيُشوا )لتتصرفوا( َكَما يَِحقُّ إِلْنِجيِل  َفَقطْ  َمس 
ْ
، َحتَّى إَِذا ِجْئُت ال

ُكْم تَْثبُتُوَن فِي ُروحٍ َواِحٍد،  َوَرَأْيتُُكْم، َأْو ُكْنُت َغائِبًا َأْسَمُع ُأُموَرُكْم َأنَّ

 (.::41)فيلبي  ُمَجاِهِديَن َمعًا بَِنْفٍس )فكر( َواِحَدٍة إِليَماِن اإِلْنِجيلِ 

كمسيحي، إحدى الُطرق التي تجعلك ُمتقدماً روحياً هي 

. ضع في ذهنك أنك ستثبت راسخاً، المسيحالجهاد إليمان إنجيل 

وتعمل مع المؤمنين اآلخرين في الكنيسة ألجل تقدم اإلنجيل؛ لنشر 

بِر اإلله في عالمك وفي المناطق الُمحيطة. َكِرس نفسك لهذا، 

ً من الكواليس. قال يسوع،  "َويُْكَرُز وارفض أن تكون ُمتفرجا

بِبَِشاَرةِ اْلَمَلُكوِت هِذِه فِي ُكلِِّ اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميعِ 

 (. 2:42:)متى  اأُلَمِم..."

ال تكن ُمكتفياً فقط بأن تكون عضواً في كنيسة محلية. بل 

ساهم بنشاط كشريك، وكعامل مع اإلله المتداد مملكته على األرض. 

َنا َنْحُن َعاِماَلِن َمَع اإلله، َوَأْنتُْم َفاَلَحُة اإلله، بَِناُء قال بولس،  "َفإِنَّ

(. فنحن ُشركاؤه في ربح النفوس. 2:6كورنثوس  :)  اإلله."

وهناك اختالف بين عضو وشريك؛ العضو هو من في السفينة 

معك، أما الشريك فهو من يتشارك معك في التجديف. الشريك هو 

 من يُشارك في العمل.

إن الكنيسة تنمو وتتطور من خالل ما يقوم  الكتابيقول  

(. إن دورك في امتداد المملكة، للكرازة 6:2:به كل مفصل )أفسس 

للعالم، هو أمر حيوي. فانشر اإلنجيل وكأنك أنت الشخص الوحيد 

 الُمكلف بالمسئولية. وافعل هذا بأفضل ما لديك من إمكانيات. 

، إنه بكل سرور يَنِفق 5:4:كورنثوس  4قال بولس في 

كورنثوس :في ويُنفَق من أجل اإلنجيل. وأكَّد بنفس هذا الوضوح، 

 الخميس 

 ٧  

 

 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

ل  َوَّ 01َصُموئِيَل ٱْلأ  

ثَاٌل   05-02أَمأ  

  38:53كورنثوس  5; 2 – 6: 6كورنثوس  :

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك جعلتي 

 للروحرابح للنفوس فعَّال، وشريك 

في ربح، وبناء، وإقامة  القدس

اآلخرين في البِر، المتداد مملكة 

اإلله في األرض، وإخراج الكثيرين 

من الُظلمة إلى ُحرية أوالد اإلله، 

 باسم يسوع. آمين. 

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

28-20: 05لُوَقا    

 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  1:7-3:6

ُر ، أن، 6:2: ، َفَوْيٌل ِلي إِْن ُكْنُت اَل ُأبَشِِّ ُروَرُة َمْوُضوَعٌة َعَليَّ "... الضَّ

 )باإلنجيل(!" 

نفس الرسالة التي كرز بها بولس والرُرسرل ارخررون، والرتري 

بدأها يسوع بنفسه يعمل ويُعِلم بها، هي التي لنا االمتريراز أن نرأخرذهرا 

يسووع إلى عالمنا اليوم. ياله من شرف أن نكون حاملين إلنجيل ربرنرا 

الُمبارك المجيد في جيلنا! ليس هناك سبب أفضل للرحريراة مرن  المسيح

  أن تكون رابح للنفوس.
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  ال تحسب الُمقاومين

ِذي ُهَو َلُهْم بَيَِِّنٌة  فِيَن بَِشْيٍء ِمَن اْلُمَقاوِِميَن، اأَلْمُر الَّ َغْيَر ُمَخوَّ

ا َلُكْم َفِلْلَخاَلِص، َوذِلَك ِمَن اإلله  (.::42)فيلبي  ِلْلَهاَلِك، َوَأمَّ

"وال تخافوا أو ترتعبوا للحظة في أي شيء ِمن َمن يُقااوماوناكام، 
ألن مثل هذا الثبات وعدم الخوف سيكون عالماة واضاحاة؛ )وتاأكاياد 
وختم لهم( لهالكهم، ولكن دليل وتأكيد واضح لاخاالاصاكام وناجااتاكام، 

 )الترجمة الموسعة(.  وهذا من اإلله."
كمسيحي، أنت غالب إلى األبد؛ لذلك، ال تهتم أبداً بمن هم 
ضدك أو بالتحديات التي تواجهها. فمثالً، أي شخص يُقيم نفسه 
ً لك سيتعثر ويسقط بالتأكيد. وليس عليك أن تُصلي من أجل  ُمقاوما

"... ِعْنَدَما اْقتََرَب إَِليَّ اأَلْشَراُر ِليَْأُكُلوا هذا:  الكلمةهذا؛ إذ تقول 
(. 4  –  ::  41)مزمور  َلْحِمي، ُمَضايِِقيَّ َوَأْعَدائِي َعَثُروا َوَسَقُطوا."

ن الذين تواجههم ليسوا عامالً تضعه في ووهكذا، الُمعاندين والُمقاوم
 االعتبار. 

 :)  ،"الذي فيكم أعظم من الَِّذي فِي اْلعَالَِم."الكتابيقول 
"اِْحِسبُوهُ ُكلَّ ، ::4(. أنت ال تُقهر. إذ يقول في يعقوب 2:2يوحنا 

َِعٍة."  قد تواجه َفَرحٍ يَا إِْخَوتِي ِحيَنَما تََقعُوَن فِي تََجاِرَب ُمتََنوِّ
التحديات في دراساتك؛ احسبه كل فرح، ألنه مهما يحدث، ستخرج 
منه باختبار. ارفض أن تخور أو تيأس في يوم الِمحنة؛ فاإلله يؤمن 

بك بالقدر الكافي لكي تواجه التحديات وتربح.   بك! ويؤمن أنه قد درَّ
حتى وإن كنَت قد صليَت وبدا أن الضيقة لم ترحل، ارفض 
أن تستسلم. فنحن ال ننهار أبداً تحت الضيق! وال ننتحب أبداً عندما 
نواجه التحديات. واجه إبليس وقُل، "يا إبليس، مهما فعلَت، أنا 

 أعظم من ُمنتصر، ألن الذي فيَّ أعظم من الذي في العالم." 

في حياتنا  الروح القدس؛ ولنا ضمان الكتابلنا تعزية في 

أنه ال يمكن أبدأ أن نُهزم فارفض أن ترتعب من أي شيء. ليس هناك 

ُمقاومين أو أضداد في األرض أو في السماويات يمكن أن يغلبونك 

 اإلله. مجداً لإلله! بكلمةطالما أنت تعمل 

٨  
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 الجمعة 



 دراسة أُخرى: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  42:::;أمثال  52:34إشعياء ; 1 – 6: :2مزمور 

 أُقِر وأعترف
بأن الذي فيَّ أعظم من الذي في 

العالم. وأنا أرفض أن أقلق أو أرتعب 

من أي شيء، ألن الرب فيَّ ومعي 

دائماً. وال يوجد سالح ُصِوَب ضدي 

وينجح. فأنا أسكن في مخابئ اإلله 

دائماً،  الروحالعلي، وأعمل بإمكانية 

 باسم يسوع. آمين. 

ل  َوَّ 02َصُموئِيَل ٱْلأ  

ثَاٌل    05-00أَمأ  
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  ُممتلئ بثمار البِر

يح  َمْمُلوئِيَن ِمْن َثَمِر اْلبِرِِّ الَِّذي  َمس 
ْ
 ال

َ
اإلله ِلَمْجِد  ب َيُسوع

  (.::::)فيلبي  َوَحْمِدهِ 

"أن تكونوا ثابتين ومملوئين بثمار البِر )اإلبراء أمام اإللاه 

 يسوووع الوومووسوويووحواالسااتااقااامااة فااي الااعااماال( الااذي يااأتااي بااواسااطااة 

(، إلكاارام وحاامااد اإللااه )لااكااي يُسااتااعاالاان ويُااعااَرف الووموومووسوووح) 
 )الترجمة الموسعة(. مجده(."

ْرَنا بِاإِليَماِن َلَنا َساَلمٌ َمَع ، 5::يقول في رومية  "َفإِْذ َقْد تَبَرَّ

يح  اإلله بَِربَِِّنا  َمس 
ْ
 ال

َ
ُسوع

َ
." "لذلك، بما أننا قد تبررنا )ُأعلن ي

براءتنا، وُأعطينا حق المثول أمام اإلله( بواسطة اإليمان، دعونا 
نتمسك بحقيقة أن لنا سالم الُمصالحة ونتمتع بالسالم مع اإلله بربنا 

أن )المسيا، الممسوح(." )الترجمة الموسعة(.  يسوع المسيح
بريء. وهو حال المسيحي: هو   –تتبرر يعني إعالن أنك غير ُمذنب 

شخص اُعلن براءته وله حق المثول أمام اإلله. فهو ليس مجرد 
 "خاطي َخلَُص بالنعمة." 

نعم، نحن َخلُصنا بالنعمة، ولكنها وسيلة لغاية: أن نصير 

. وهذا هو سبب أن حياتنا يجب أن تمتلئ المسيح يسوعبِر اإلله في 
"َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنتُمُ اأَلْغَصاُن أي أعمال البِر. قال يسوع،   –بثمار البِر 

(. نحن الجزء الذي يحمل الثمار في الكرمة، 5::5)يوحنا  …"
ونحن نحمل ثمار البِر. نحمل ثمار بِر اإلله أينما نذهب؛ فالبِر يعمل 

 فينا.
واآلن، ما أنت ُممتلئ به هو ما سوف تُظهره تحت 
الضغوط، وبعبارة أخرى، ما في داخلك هو ما يمكنك أن تُقدمه. 
ونحن نُظهر البِر؛ ونسلك بالبِر، ونعمل أعمال البِر، ألننا ُممتلئون 

 بثمار البِر. 
عندما استرد يسوع البصر لألعمى، والسمع لألصم، 
وأعطى أرجل جديدة للمشلول لكي يمشي، وأقام الميت، وأطعم 
الجياع، وأراح الُمضطربين، وتكلم بكلمات إلهية ليُشِجع ويُبارك 

 ٩  

 

 

 السبت 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:
 صالة

السماوي الغالي، أشكرك على  أبويا

لي، وعلى عمل  كلمتكإعالن 

في روحي. فأنا ُممتلئ  كلمتك

بثمار البِر؛ لذلك أُظهر بِر اإلله 

ً كما فعل يسوع، ألنه  لعالمي تماما

كما هو، هكذا أنا في هذا العالم. 

 هللويا! 

ل  َوَّ 08َصُموئِيَل ٱْلأ  
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 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  9-8

  6:4:;فيلبي  52:1كورنثوس  0; 05:3كورنثوس  0

 :الناس، كان يُظهر ثمار البِر. وكما هو، هكذا نحن في هذا العالم )
 (.1:2:يوحنا 

أنت شجرة بِر، أُقِمَت لكي تكون ُمثمراً وُمنتجاً في كل عمل 

المسيح صالح؛ وُعينَت إلظهار مجد اإلله. فأنت عمله، مخلوق في 
 (.  4:::ألعمال البِر )أفسس  يسوع
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  ُمتحلي بسالح اإلله الكامل

َؤَساِء، َمَع السَّاَلِطيِن،  َفإِنَّ ُمَصاَرَعتََنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، بَْل َمَع الرُّ

وِحيَِّة فِي  ْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِِّ الرُّ َمَع ُواَلةِ اْلعَاَلِم َعَلى ُظْلَمِة هَذا الدَّ

 (.4:6:)أفسس  السََّماوِيَّاتِ 

يُظهر الشاهد االفتتاحي بوضوح أننا لسنا في صراع مع 
أي أعداء بشريين، ولكن مع قوى روحية. إن الكائنات البشرية 
ليسوا أعداء لك. مهما كان الشر الذي قد تاُلحظه في الكائنات 
البشرية هو في الواقع يُرتَكب بقوة الُظلمة الروحية المكتوبة في 
الشاهد االفتتاحي: رؤساء، سالطين، ُحكام الُظلمة في هذا العالم، 
أجناد الشر الروحية في األماكن العُليا. أولئك هم المسئولون عن 
الدرجات المتنوعة للشر واألمور الشيطانية التي نراها ونختبرها 

 من حولنا. 
إن اإلنسان في حد ذاته ليس شريراً كما تراه، ألن اإلله 
خلق اإلنسان على صورته وكشبهه. وخلق اإلنسان ليُشبهه، 

(؛ ولكن هناك أمراً يتحكم عن بُعد في ::46ويتصرف مثله )تكوين 
اإلنسان غير الُمتجدد ويجعله يُفِكر، ويتكلم، ويتصرف بشر )أفسس 

4:4.) 
ولكن شكراً لإلله؛ ألننا لم نُترك عاجزين. فعندما تأتي 
الضغوط من تلك األرواح الشريرة لتقصدك، ُكن هادئاً! طالما أنك 
ُمتسِلح بالكامل بسالح اإلله الكامل، فستكون قادراً أن تُقاوم وتُطفئ 
ً في  ِسهام الشرير القاسية والُمستَِعرة والُمضايقات، وستظل ثابتا

 يوم الشر. 
إن الشيطان وجنوده ليسوا تهديداً على المسيحي. إذ لك 
السيادة والُسلطان على الرؤساء، والسالطين، ووالة الُظلمة لهذا 
العالم، وقوى الشر الروحية في المجاالت السماوية. وقد أعطاك 

 –  6::  6)اقرأ أفسس  في مأزقاإلله أسلحة روحية بها تجعلهم 
:2 .) 

. وهاجم العدو باحتفاظك بسالح الكلمةتصرف بناًء على 
اإلله الكامل عليك في كل وقت، وليس في بعض الوقت: اثبت 
راسخاً وُكن غير ُمزعزع، بحزام الحق َمنِطق حقويك، وبدرع البر 

 ١١   

 

 

 األحد 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  1: – 6:: 6أفسس 

 أُقِر وأعترف
ً وُمحَصن بسالح  بأنني ُمجَهز تماما

اإلله الكامل، وأنني قوي في الرب 

وفي شدة قوته. وإيماني هو سالح 

دفاع ضد ِسهام الشرير الُملتهبة، 

وأداة للغلبة على وضد الِخصم 

والُمخاصمات. فأنا ُمنتصر في 

 إلى األبد. ُمبارك اإلله!  المسيح

ل  َوَّ 01َصُموئِيَل ٱْلأ  

28-27 ثَاٌل   أَمأ  
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 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
18-1:10  

في مكانه، وباحتذائك الستعداد إنجيل السالم في قدميك. البساً خوذة 

اإلله. وأمِسك بترس  كلمة، الذي هو الروحالخالص وسيف 
اإليمان، الذي به تقدر أن تُطفئ جميع ِسهام إبليس الُملتهبة. وصلِِّ 

 في كل وقت بكل صالة وِطلبة. هللويا!  الروحفي 
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أَلنَُّه اَل يُْمِكُن َأنَّ َدمَ ثِيَراٍن َوتُيُوٍس يَْرَفُع َخَطايَا. ِلذِلَك ِعْنَد 

ُدُخوِلِه إَِلى اْلعَاَلِم يَُقوُل: َذبِيَحًة َوُقْربَاًنا َلْم تُِرْد، َولِكْن َهيَّْأَت 

 (. 5 – 2: ::)عبرانيين  ِلي َجَسًدا

عندما تدرس األصحاحات التاسع والعشرين والثالثين من 
سفر الخروج، ستجد كيف أن الرب قدم لبني إسرائيل تعليمات 
ُمعينة، وطلب أن يُقدموا ذبيحة خطية، وذبائح ُمحرقة، وبخور. 

 وكان عليهم أن يفعلوا هذا كل يوم. 
ولكن، لم يكن اإلله مسروراً بذبيحة وتقدمات تلك 

 . المسيح يسوعالحيوانات؛ إذ أراد ذبيحة كاملة: 
وفي العهد الجديد، صار يسوع ذبيحة خطيتنا. إذ قُدم 
ألجلنا كذبيحة واحدة، مرة وإلى األبد. ولم نعد بعد في احتياج أن 

ُه بُِقْربَاٍن ، :::2:يقول في عبرانيين نُقدم حيوانات لإلله أبًدا. و "أَلنَّ
لم يكن مجرد ذبيحة كاملة، َواِحٍد َقْد َأْكَمَل إَِلى اأَلبَِد اْلُمَقدَِّسيَن." 

 ولكن ذبيحته أكملتنا.
يُقدم لنا داود، كاتب المزمور، ضوءاً لهذا فيُخبرنا عن أمر 

اَمَك. . يقول،  :2::4ُمذهل في مزمور  "ِلتَْستَِقْم َصاَلتِي َكاْلبَُخوِر ُقدَّ
بكونه نبياً، كان لديه إعالناً عن ِليَُكْن َرْفُع يََديَّ َكَذبِيَحٍة َمَسائِيٍَّة." 

يسوع المستقبل والنظام الجديد الذي سيُفعِّل بعد موت وقيامة 
 . المسيح

فمذبح العهد القديم سيُزال ويأتي مكانه بآخر. ماذا إذاً 
الذي سيحل محل البخور التي كانت تُقدم لإلله بصفة ُمنتظمة، 

 والذبائح التي أمر الكهنة أن يقدمونها صباحاً ومساًء؟

إنها يجب  الكتابإنها صالة عبادتنا ورفع أيادينا! يقول 
أن تكون دائمة؛ وال يجب أن تتوقف أبداً. وهذا هو السبب الذي من 
أجله نعبد اإلله دائماً، برفع أيادينا. ففي كل مرة تعبد الرب، خاصةً 

، أي، بألسنة أخرى، تصعد صلواتك إليه بالروحعندما تفعل هذا 

يِسيَن ، الكتابكبخور. يقول  "َفَصِعَد ُدَخاُن اْلبَُخوِر َمَع َصَلَواِت اْلِقدِِّ

 اعبده كل يوم

 ١١   

 

 

 اإلثنين 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  6::5:عبرانيين ; 4: – ::: 1;رؤيا  4 – :: 62:مزمور 

 صالة
السماوي الغالي، أُبارك  أبويا

وأُعظم جاللك، ألنك أنت وحدك 

اإلله. أنت ُمستحق كل الحمد، 

والمجد، والعبادة، واإلجالل، 

والبهاء، والنعمة؛ لك البركة، 

والمجد، والحكمة، والُشكر، 

واإلكرام، والقوة، والقدرة، إلى أبد 

 اآلبدين. آمين. 

ل  30 َوَّ  َصُموئِيَل ٱْلأ

ثَاٌل   55-01أَمأ  

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

34-24: 00لُوَقا    

15-1: 55ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

 (. 2:2)رؤيا  ِمْن يَِد اْلَماَلِك َأَمامَ اإلله."
وأنت ترفع يديك نحوه، تُمِجد اسمه، وتُِقر باعترافات فمك له، هو مثل 
ذبيحة مسائية؛ تقدمة وذبيحة برائحة زكية تُِسر اإلله. وعلينا أن نفعل 

  هذا كل يوم.
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  : أساس أكيدالكلمة

كيف أن بطرس شفى الُمقعَد عند باب  الكتابيُخبرنا 
الهيكل المدعو الجميل. بالرغم من أن الرجل كان في هذه الحالة 

تقدر أن تُغيره. وبمجرد أن قدم  الكلمةمنذ والدته، َعِلَم بطرس أن 
ً )أعمال  (. وإن 2  –  ::  6الِطلبة باسم يسوع، ُشفيَّ الرجل تماما

أن تُغير حياة رجل بالغ وكان ُمقعَد منذ والدته،  الكلمةاستطاعت 
 تستطيع أن تُغير أي شخص. 

اإلله اإلمكانية أن تجعل الشخص المريض  لكلمة
صحيحاً، وتُحِول الخاطي إلى قديس، والفشل إلى نجاح. ثِق في 

، أنت تبني للكلمة. اجعلها تعمل في حياتك. عندما تحيا وفقاً الكلمة
 حياتك على أساس أكيد. 

. أوالً، تكلم 1أشار الرب يسوع إلى هذا في متى أصحاح 

، وآمن بها، وتصرف بناًء عليها. وشبهَ الكلمةعن شخص ما سمع 
أساس متين. فعندما   –هذا الرجل بمن يبني بيته على صخر صلب 

لطمت ِمحن الحياة، وضربت ضيقات وضغوط الحياة هذا البيت 
 بشدة، ظل ثابتاً.

ولكنهم ال يعملون  الكلمةثانياً، شبهَ أولئك الذين يسمعون 
بها برجل بنى بيته على الرمل، وعندما اجتاحته الرياح 

 (.41-46: 1والعواصف، انهار )متى 
يُعاني الكثير من الناس في إيمانهم ألنهم ال يعملون 

. فأسس الكثيرون حياتهم على افتراضات ونظريات الكلمةبمبادئ 

اإلله.  كلمةاإلله. يجب أن يكون أساسك هو  كلمةالبشر، بدالً من 
"اَلسََّماُء َواأَلْرُض تَُزواَلِن، َولِكنَّ َكاَلِمي اَل قال يسوع، 

 (. 6:::6)مرقس  يَُزوُل."
على عكس هذا العالم وكل ما عليه، يمكنك أن تعتمد على 

أبدية. فابِن حياتك على  الكلمة؛ فهي معصومة، وثابتة؛ إن الكلمة

ِذي ُهَو  ِذي ُوِضَع، الَّ ُه اَل يَْستَِطيُع َأَحٌد َأْن يََضَع َأَساسًا آَخَر َغْيَر الَّ َفإِنَّ

 
ُ
يح َمس 

ْ
 ال

ُ
ُسوع

َ
 (.6:::كورنثوس  :) ي

 ١٢   

 

 

 الثالثاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  41 – 42: 1متى ; :64:4أعمال 

 صالة
، الكلمةالغالي، أشكرك على  أبويا

التي هي أساسي األكيد والمتين؛ 

وأنا عليها أسكن ُمطمئناً، وُمتقوياً، 

 فكلمتكوراسخاً وغير ُمزعزع. 

هي الصخرة التي تحملني، ألنه 

يمكن االعتماد عليها، والثقة بها 

بالكامل، فهي الحق. وأشكرك يا 

 بالكلمةرب، على حياتي الُمنتصرة 

 ومن خاللها، باسم يسوع. آمين. 

ل   َوَّ 55َصُموئِيَل ٱْلأ  

  0-5اَلأَجاِمَعِة 

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

 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
33-16:11  

43-35: 00لُوَقا    

  ، وليس على الفلسفات البشرية التي تتغير مع الوقت.الكلمة



arabic 

  الحياة فوق الطبيعية التي فيك

اَلسَّاِرُق اَل يَْأتِي إاِلَّ ِليَْسِرَق َويَْذبََح َويُْهِلَك، َوَأمَّا َأَنا َفَقْد 

 (.:::::)يوحنا َأتَْيُت ِلتَُكوَن َلُهْم َحيَاٌة َوِليَُكوَن َلُهْم َأْفَضُل 

بالطبع، ال يمكن للشاهد االفتتاحي أن يكون بشارة إلى 

حياة بيولوجية إذ أن أولئك الذين كلمهم يسوع بتلك الكلمات 

الُملِهمة كانوا بالفعل أحياء بيولوجيًا. لكنه، كان يُشير إلى الحياة 

حياة اإلله. وعبارة، "أفضل،" الُمستخدمة في الترجمة   –اإللهية 

ضبابية إلى حٍد ما؛ أما المعنى الحقيقي باليونانية هو، "إلى 

الملء." فهو في الواقع يقول، "أتيُت لكي تكون لهم حياة، ولكي 

 ." إلى الملءيكون لهم الحياة 

لم يحتَج يسوع حياة من اإلله عندما عاش في األرض؛ إذ 

"فِيِه َكاَنِت ، ::2كان هو ُمجَمل الحياة! ويقول في يوحنا 

، أنه إظهار ::4يوحنا  :ويصفه الرسول يوحنا في اْلَحيَاُة..." 

"َفإِنَّ اْلَحيَاَة ُأْظِهَرْت، َوَقْد َرَأْيَنا َوَنْشَهُد وتجسيد الحياة نفسها: 

تِي َكاَنْت ِعْنَد  وأكد َوُأْظِهَرْت َلَنا."  اآلب  َوُنْخبُِرُكْم بِاْلَحيَاةِ اأَلبَِديَِّة الَّ

ُه َكَما َأنَّ ، 46:5يسوع نفسه في يوحنا  َلُه َحيَاٌة فِي َذاتِِه،  اآلَب "أَلنَّ

 َكذِلَك َأْعَطى 
َ
ن
ْ
 َأْيًضا َأْن تَُكوَن َلُه َحيَاٌة فِي َذاتِِه."  االب

واآلن يمكنك أن تفهم لماذا هو قادر أن يُعطي هذه الحياة 

، له هذه االبن، من له الكتابإلى الملء لكل من يأتي إليه. يقول 

(. إن كنَت مولوداً والدة ثانية، أنت لسَت 4:5:يوحنا  :الحياة )

يسوع   –مولود من آدم األول، ولكن من آدم الثاني واألخير 

. الحياة األبدية؛ أي الحياة اإللهية، هي في روحك. وال المسيح

يمكن أن تنال هذه الحياة وتُصاب بمرض اإليدز أو ينهار جسدك 

 ١٣   

 

 

 األربعاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  4:4يوحنا  5; 55:8رومية ; 50 – 55: 3يوحنا  5

 صالة
الغالي، أشكرك على الحياة  أبويا

السامية بالمجد، والبِر، والغلبة، 
والنجاح، واالزدهار، والصحة التي 

؛ حياة السيادة المسيحلي في 
والتسلط. وأنا أسلك في إدراك 

، المسيحمنشأي اإللهي وحياة 
فأُحِلق فوق وأعلى بكثير من 
محدوديات هذا العالم، باسم يسوع. 

 آمين.
5َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

5- 5اَلأَجاِمَعِة    

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

53-44: 00لُوَقا    

21-1: 50ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

بالسرطان! هذه الحياة ال يمكن أن تتواجد مع المرض الُسكري أو 

 الجلطة؛ فهذه الحياة تُحِطم المرض والسقم، وتتنافر مع الُظلمة.

إن مشكلة الكثيرين هي أنهم غير ُمدركين لحياة اإلله فوق 

، بواسطة يوحنا، ليَُحثك الروحالطبيعية التي لهم. ولهذا السبب يكتب 

ً لأللوهية التي لك؛ فتُدرك أن لك حياة أبدية؛ أي حياة  أن تكون ُمدركا

ن  "َكتَْبُت هَذا إَِلْيُكْم، َأْنتُمُ اْلُمْؤِمنِيَن بِاْسِم اإلله في داخلك: 
ْ
اإلله، ِلَكْي  اب

 (.6:5:يوحنا  :) تَعَْلُموا َأنَّ َلُكْم َحيَاًة َأبَِديًَّة..."

أنت لسَت عادياً. فالحياة في داخلك غير قابلة للفساد، 
وتفوق المرض، أو السقم، أو قوى الحياة السلبية. ِعش كل يوم بهذا 

  اإلدراك.
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  حياة التميز

إلى حياة المجد والفضيلة اإلله لقد دعاك 
)التميز(. وهو ال يُحاول أن يفعل هذا، ألنه قد فعل هذا 
فعالً. هذا ليس وعداً. "الفضيلة" في الشاهد أعاله تعني 

لم يدُعنا للخزي؛ ولم يدُعنا لأللم؛ ولم يدُعنا اإلله التميز. 
للمرض، أو الندم، أو الهالك، أو الدينونة؛ بل قد دعانا 
للمجد والتميز. ولذلك، يجب أن تكون استجابتك، 
"أشكرك، أيها اآلب الُمبارك، فأنا ُمتميز وفي ملء المجد! 

 وأفعل أموراً ُمتميزة." 
ً نحو الخزي، لكن هناك إعادة  ربما كنَت ُمتجها

ستدفعك من الخزي،   فالكلمةبرمجة في روحك اآلن. 

إلى المجد والتميز. اسلك في معرفة من أنت. في داخلك 
، وإمكانيته اإللهية لتقوم، وتزيد، وتنجح؛ لتعمل اإللهقوة 

أموراً ُمتميزة. لقد عيَّنك ووضعك في مكانة أن تنضح 
 للتميز. ال تحتاج فيما بعد أن تُصارع من أجل التميز. 

عليك مسئولية أن تُحِول حياتك من مجد إلى مجد؛ 
وعليك مسئولية أن تُدير ذهنك لتُنتج التميز. وهذا ما 

 (. يتوقع منك4، ::  4:يعنيه أن تُجدد ذهنك )رومية 
هذا، ألنه قد وضع هذه اإلمكانية في داخلك. ويريد اإلله 

أن يتمجد من خالل تقدمك ونجاحك؛ أي من خالل تميز 
  شخصيتك.

َكَما َأنَّ ُقْدَرتَُه اإللهيََّة َقْد َوَهبَْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحيَاِة َوالتَّْقَوى، 

 (.::6بطرس  4) بَِمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا بِاْلَمْجِد َواْلَفِضيَلةِ 

 ١٤   

 

 

 الخميس 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

0َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

8-   1اَلأَجاِمَعِة 

  5::2يوحنا  ; ::6بطرس  4; 2:2:أمثال 

 صالة
الغالي، أشكرك ألنك قد جعلَت  أبويا

حياتي جميلة، وجعلتني ُمتميزاً 

طول الطريق. وأنت ُممجد فيَّ ومن 

خاللي اليوم، لتقدمي ونجاحي 

.  لكلمتككنتيجة  العاملة فيَّ

وأشكرك ألنك جعلتني إظهار برك، 

 ومنفذاً لمجدك، باسم يسوع. آمين. 

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

62-54: 00لُوَقا    

14-1: 55ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ   
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  حياة الغلبة

يح  َولِكْن ُشْكًرا لإلله الَِّذي يُْعِطيَنا اْلَغَلبََة بَِربَِِّنا  َمس 
ْ
 ال

َ
ُسوع

َ
 ي

  (.5::51كورنثوس  :) 

عندما أقام اإللهُ يسوَع من الموت، أُقمَت أنت أيضاً 
َفْوَق )أعلى بكثير من( ُكلِِّ "معه. واآلن، أنت جالس معه، 

ٍة َوِسيَاَدٍة، َوُكلِِّ اْسٍم يَُسمَّى َلْيَس فِي هَذا  ِريَاَسٍة َوسُْلَطاٍن َوُقوَّ
ْهِر َفَقْط بَْل فِي اْلُمْستَْقبَِل َأْيًضا."  (.  :::4)أفسس  الدَّ

بغض النظر عما يحدث في هذا العالم، أنت أعظم من 
ُمنتصر؛ أنت ناجح. لقد أعطاك اإلله حياة أعظم من  المرض، 
والسقم، والفشل، والموت؛ حياة السالم، والقوة، والصحة، 

 واالزدهار؛ أي الحياة الغالبة. 
إن معرفة تلك الحقائق يجب أن تُغير بوضوح طريقة 
كالمك، أو سلوكك، أو تصرفاتك. فال تطلب من اإلله أن يُعطيك 
سالماً، أو قوة، أو صحة، أو ازدهار، أو يُنجحك. إن هذه وأكثر 

ً في الحياة المجيدة التي لك في  . المسيحُمغلفة جميعا
 وسأُعطيك أمثلة. 

"ساََلًما ، 2::41في يوحنا أوالً، قال الرب يسوع 
وهذا يعني أنه قد أصبح …"  َأْتُرُك َلُكْم. ساََلِمي ُأْعِطيُكْم 

يَْهَوْه ِحْصُن "…  ، 41::سالمك. ثانياً، يقول في مزمور 
يقول في ثالثاً، قد جعلك في صحة وقوة. )قوة( َحيَاتِي..." 

َأَنا »"َواَل يَُقوُل َساِكٌن )في صهيون(: ، 04:55إشعياء 
 …"َمِرْضُت )أنا مريض(

 :باإلضافة إلى هذا، قد أعطاك االزدهار فيقول في 
"إًِذا اَل يَْفتَِخَرنَّ َأَحٌد بِالنَّاِس! َفإِنَّ ُكلَّ َشْيٍء ، 6::4كورنثوس 

"َفيَْمأُل إِلِهي ُكلَّ اْحتِيَاِجُكْم   ،51:4فيلبي ثم يقول في َلُكْم." 

يح  بَِحَسبِ ِغَناهُ فِي اْلَمْجِد فِي  َمس 
ْ
   ال

َ
ُسوع

َ
وهذا يعني أن ."  ي

 ١٥  
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 الجمعة 



 دراسة أُخرى: 

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

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 صالة : عام:
الغالي، أشكرك على الحياة  أبويا

! أنا أسلك بالبِر المسيحالمجيدة في 

وأختبر السيادة على األرواح 

الشريرة، والمرض، وسلبيات الحياة 

 اليوم ودائماً، باسم يسوع. آمين. 

4-5َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

12- 1اَلأَجاِمعَِة    

71-63: 00لُوَقا    

04-5:5َغََلِطيَّةَ    

  2:4:كورنثوس  4; 1:5:رومية 

ليس لديك عوز في حياتك، ألن الرب يُسدد كل احتياجاتك. 
بأنك كشجرة مغروسة عند مجاري  ::6ويصفك في مزمور 

المياه، التي تُعطي ثمرها في الموسم وغير الموسم؛ وكل ما 
 تفعله ينجح. يالها من بركة! 

اآلن وأنت مولود والدة ثانية، أنت ُحزمة من النجاح. 

أنت ُمنتٍم لمملكة اإلله، وفي مجال حياته حيث تملك بغلبة مع 

  .المسيح
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  مجد ذبيحته

تِي  ِْعَمِة الَّ ِذيَن تََنبَّأُوا َعِن النِّ ِذي َفتََّش َوبََحَث َعْنُه َأْنبِيَاُء، الَّ اْلَخاَلَص الَّ

أَلْجِلُكْم، بَاِحثِيَن َأيُّ َوْقٍت َأْو َما اْلَوْقُت الَِّذي َكاَن يَِدلُّ َعَلْيِه ُروُح 

يح   َمس 
ْ
تِي  ال يح  الَِّذي فِيِهْم، إِْذ َسبََق َفَشِهَد بِاآلاَلِم الَّ َمس 

ْ
ل ، َواأَلْمَجاِد ل 

تِي بَعَْدَها  (.:: – ::: :بطرس  :) الَّ

ً من اإلله أن  يجب أن يتألم  المسيحكان تعيينا
ونتيجة آلالمه يكون المجد، والغلبة، والنجاح، واالزدهار لنا 
جميعاً. لذلك، عليك أن تبتهج بما فعله يسوع لك؛ فهو لم يمت 
هباًء؛ بل موته النيابي أعطى الجنس البشري الغلبة على 

 الخطية وتبعياتها. 
بتعليقه على الصليب، كذبيحة خطية لإلله، أخذ 
مكانك وأعطاك الغلبة. واآلن، يُريدك اإلله ليس فقط أن تُعلن 
تلك الغلبة، بل أن تحيا كل يوم في غلبة موته، ودفنه، وقيامته 
ً على فراش المرض، آن  المجيدة. وهذا يعني، إن كنَت ملقيا

 .  المسيحاألوان أن تنهض ألنك قد نِلَت حياة في 
ونفس الشيء ينطبق على الفقر؛ ال يجب أن يُمِسك 
بك فيما بعد ألن يسوع أخذ مكانك في الفقر وأعطاك االزدهار: 

ُكْم تَْعِرُفوَن نِْعَمَة َربَِِّنا " يح  َفإِنَّ َمس 
ْ
 ال

َ
ُسوع

َ
ُه ِمْن َأْجِلُكمُ اْفتََقَر ي ، َأنَّ

(. 2:2كورنثوس  4)  َوُهَو َغنِيٌّ، ِلَكْي تَْستَْغُنوا َأْنتُْم بَِفْقِرِه."
يمكنك أن تحيا اآلن بدون ديون إطالقاً، ألن الرب يُسدد كل 

 .  بالمسيح يسوعاحتياجك بحسب غناه في المجد 
ِعش بهذا اإلدراك. لقد اختارك من العالم وأفرزك إلى 

"... ِجْنٌس )جيل( ُمْختَاٌر، إنك  الكتابحياة المجد. ويقول 
ٌة ُمَقدََّسٌة، َشْعُب اْقتَِناٍء  َوَكَهُنوٌت ُمُلوِكيٌّ )مملكة كهنة(، ُأمَّ
)شعب الرب الخاص له(، ِلَكْي تُْخبُِروا بَِفَضائِِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن 

ْلَمِة إَِلى ُنوِرِه اْلعَِجيبِ."  (.2:4بطرس  :) الظُّ

 ١٦  

 

 

 السبت 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

 صالة
أشكرك يا رب ألنك أخرجتني من 

الُظلمة إلى نورك العجيب، حيث 

أملك وأحكم كملك في الحياة، 

وأتمتع بالفرح، والصحة، والسالم، 

واالزدهار، والتقدم، والنجاح، 

والغلبة الذي قد منحته لي في 

 ، باسم يسوع. آمين. المسيح

  2:6;رومية  1 – 2: 4;أفسس  5::4كورنثوس  4

 َصُموئِيَل ٱلثَّانِي  6-5

2- َنأَشاد    5نَِشيُد ٱْلأ
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 َغََلِطيَّةَ  21-1:2

12-1: 05لُوَقا    

أنت نسل ُمميز، مولود بحياة وطبيعة اإلله. وقد عيَّن 

  طريقك ليكون للغلبة والنجاح فقط.
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  نملك بالكلمات

ُه إِْن َكاَن بَِخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلَمْوُت بِاْلَواِحِد، َفبِاأَلْوَلى َكثِيًرا  أَلنَّ

 ، ِْعَمِة َوَعِطيََّة اْلبِرِِّ ِذيَن يََناُلوَن َفْيَض النِّ َسيَْمِلُكوَن فِي اْلَحيَاةِ بِاْلَواِحِد الَّ

يح   َمس 
ْ
 ال

َ
ُسوع

َ
 (.1:5:رومية ! )ي

أمر هام يجب أن تفعله اليوم هو أن تلهج في 
في يضع، الشاهد االفتتاحي حتى يُصبح جزءاً من نظامك. 

الترجمة الموسعة، الجزء األخير بطريقة جميلة؛ فيقول 
أولئك الذين قد نالوا عطية البِر هذه سيحكمون كملوك في 
الحياة. وهو يتكلم عن الُملك في األرض؛ حياة ملوكية في 

 األرض. 
"َوَجعَْلتَنَا إِللِهنَا ُمُلوًكا ، 4::8يقول في رؤيا و

دعونا نفحص إحدى َوَكهَنًَة، َفسَنَْمِلُك عََلى اأَلْرِض." 
"َحْيُث ؛ يقول، 1:1في جامعة الخصائص الواضحة للملك 

الملوك يملكون تَُكوُن َكِلَمُة اْلَمِلِك َفُهنَاَك سُْلَطاٌن..." 
بالكلمات. وأنت ملك؛ لذلك، املك بالكلمات. عندما تأمر 
الخوف أن يذهب، سيذهب! وإن هاجمك أي نوع من 
المرض، ودعوته باسمه وأمرته أن يرحل، عليه أن يَفر! 
كل شيء في الحياة له ذكاء؛ وهم أذكياء بالقدر الكافي 

 أنت!ليُميزوا عندما يُعطي الملك كلمة، وهذا الملك هو 
هل رأيَت لماذا يجب أن تتكلم بطريقة صحيحة وال 
تَُشل أبداً إيمانك الشخصي؟ عندما تشعر بأعراض المرض 
أو السقم في جسدك، ال تَعثُر! قُل فقط الكلمة واصنع 
التغيير! فكل كلمة تقولها تخرج إلى مجال الروح لتأتي 

 بالتغيير. 

١٧  

 

 

 األحد 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

 َصُموئِيَل ٱلثَّانِي  8-7

5- َنأَشاد    5نَِشيُد ٱْلأ

  ::6رؤيا ; :::46مرقس ; 4::61متى 

 صالة
الغالي، أشكرك على عطية  أبويا

البِر التي تُعطيني ثقة في حضورك، 

وتجعلني أملك في الحياة كملك. وأنا 

أتكلم الكلمات الصحيحة فقط، التي 

بها أُحِدث تغييراً في أُسرتي، وفي 

صحتي، وفي عملي، وفي خدمتي. 

وأسلك بالبِر، وأُنتج أعمال البِر، 

 باسم يسوع. آمين. 
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25-13: 05لُوَقا    

54-5: 5َغََلِطيَّةَ   

ُِمُكْم ، 6::6في يوحنا   يسوعقال  ِذي ُأَكل  "... اَْلَكاَلمُ الَّ
(. ارفض أن 1::8يوحنا  8وأنت مثله )بِِه ُهَو ُروٌح َوَحيَاةٌ." 

ً باطالً، فارغ، وغير فعَّال، وغير مؤثر. قد يتكلم  تتكلم كالما
األشخاص العاديون بأي طريقة، ولكن ليس أنت! أنت إنسان 

 روحي؛ وكلماتك لها قوة خالقة. 
على   يسوعُخذ مكانك في السيادة، واملك باسم 

الظروف، بواسطة الكلمات. ُمر كل عاصفة أن تهدأ باسم 
. وارفض الحياة الدونية. بل املك واحكم في الحياة يسوع

  كالملك الذي هو أنت، بواسطة الكلمات.
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َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اإلله! ِمْن َأْجِل هَذا اَل  اآلُب اُْنُظُروا َأي ُحب َأْعَطاَنا 

ُه اَل يَعِْرُفهُ   (.6::يوحنا  :) يَعِْرُفَنا اْلعَاَلمُ، أَلنَّ

  أنت ابن شرعي وحي لإلله

ابن أصيل   –المسيحي هو االبن الشرعي والحي لإلله 

ُكْم َقِد ، 6::4كورنثوس  :لإلله. أعلن الرسول بولس، في  "أَلنَّ

تِي ِهَي  ُدوا اإلله فِي َأْجَساِدُكْم َوفِي َأْرَواِحُكمُ الَّ اْشتُِريتُْم بَِثَمٍن. َفَمجِِّ

هذه هي الواجهة القانونية للفداء: اُشتريت بثمن. واآلن، قد  لإلله."

أحضرنا اإلله لكي نحيا في مرتبة كينونته، وقد سكب نفسه فينا، 

"َأْم َلْستُْم فجعل أجسادنا المادية هيكله للشهادة: هيكله الحي: 

س  تَعَْلُموَن َأنَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل 
ُ
د
ُ
ق
ْ
وح  ال

لرُّ الَِّذي فِيُكمُ، الَِّذي َلُكْم ِمَن  ل 

ُكْم َلْستُْم أَلْنُفِسُكْم؟"  (. هذه هي 2:6:كورنثوس  :)اإلله، َوَأنَّ

الناحية الحية. فالواجهة الشرعية جعلت اختبار حياة اإلله الحية 

 ُممكنة!

إنه مثل بِرنا، اليزال البعض يعتقد أن ما لنا هو مجرد بِراً 

شرعياً، ال؛ فلنا بِراً حياً. لقد أعطانا اإلله بِره، واآلن، لك إمكانية أن 

تقف في حضور اإلله بال ذنب، أو إدانة، أو إحساس بالنقص. 

"اُْنُظُروا َأي ، 4  –  ::  6يوحنا  :وصرح الرسول يوحنا بهذا، في 

إنه ليس وعداً، وال هو ..."  َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اإلله  اآلُب ُحب َأْعَطاَنا 

 نبوة. إنه إعالن الحقيقة، حقيقة الوقت الراهن. 

إن الواجهة الحية لبنويتنا هي عندما تولد والدة ثانية، 

"َمْوُلوِديَن ، ::46بطرس  :اإلله. ويقول في  روحتكون مولود 

ا اَل يَْفَنى،  َمة  َثانِيًَة، اَل ِمْن َزْرعٍ يَْفَنى، بَْل ِممَّ ل 
َ
اإلله اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة  ب ك

ً عادياً؛ إَِلى اأَلبَِد."  واآلن، لك حياة اإلله في داخلك؛ ولم تعد إنسانا

 أنت تحيا حياة فوق طبيعية. 

 ١٨   

 

 

 اإلثنين 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

52– 1َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

َنأَشاد  8-6  نَِشيُد ٱْلأ

 صالة

الغالي، أشكرك من أجل  أبويا
الجهة الشرعية للفداء التي 
جعلت االختبار الحي للحياة 
األبدية ُممكناً. فلقد جعلتني 
ً للطبيعة اإللهية، وواحد  شريكا
مع النوع اإللهي. فأنا في ملء 
الحياة، وأحيا بغلبة لمجدك 

 . آمين.يسوعوحمدك، باسم 

  55 – 50: 5يوحنا ; 0 – 5: 5يوحنا  5
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33-26: 05لُوَقا    

  َغاَلِطيَّةَ  25-15:3

برردالً مررن اسررتررخرردام الرركررلررمررة الرريررونررانرريررة، "هررويرروثِسرريررا  
huiothesia والتي تعني التبني أو الوضع كأبناء، أي، من ترعرلرم "

كيف يُمارس الُسلطان، اختار الرسول يوحنا بعناية الكلمة، "تِكرنرون  
teknon "    .ليُوضح أننا أبناء حقيقيين أحياء لإلله؛ مولوديرن مرنره

ارن نحن أوالد اإلله، وليس غداً أو في يوٍم ما، أو عندما نذهب إلى 
يرقرول فري السماء، ولكن ارن؛ حدث بمجرد أنك ُولدَت والدة ثانية. ف

َسَل اإلله ، 1:4غَلطية  ُكمأ َأبأَناٌء، َأرأ و   "ُثمَّ بَِما َأنَّ ن 
ْ
وَح اب إَِلى ُقرُلروبِرُكرمأ  رُ

 ."»اآلُب يَا َأبَا »َصاِرًخا: 
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ا َأْنتُْم َأيَُّها اأَلِحبَّاُء " َأْنُفَسُكْم َعَلى إِيَمانُِكمُ اأَلْقَدِس،  َفاْبُنواَوَأمَّ

ِيَن فِي  س  ُمَصلِّ
ُ
د
ُ
ق
ْ
وح  ال

 (.:::4)يهوذا  الرُّ

 :هناك فرق كبير بين الشاهد أعاله وما قاله بولس في 
مُ بِِلَساٍن يَْبنِي َنْفَسُه..." الذي يقول،  2::2كورنثوس  هنا "َمْن يَتََكلَّ

تعني أن تبني نفسك عالياً؛  2::2كورنثوس  :الكلمة "يبني" في 
ً أن تشحن نفسك. لكن، ما كان يهوذا يتكلم عنه  ولكنها تعني أيضا

َأْنُفَسُكْم َعَلى إِيَمانُِكمُ  َفاْبُنوا"...  يُضاهي بناء صرح، عندما قال 

ِيَن فِي  س  اأَلْقَدِس، ُمَصلِّ
ُ
د
ُ
ق
ْ
وح  ال

 ." الرُّ
إن الكلمة اليونانية الُمترجمة "ابنوا" هي "اِبويكودوميوا  

epoikodomeō وهي تعني أن تستمر في بناء شيء موجود "

، عن بناء ِصرح على بالروح القدسبالفعل. لذلك، يتكلم يهوذا، 
أساس أنه موجود بالفعل. لذلك، يقول لك أن تبني نفسك على 
إيمانك األقدس، وهذا يعني أن اإليمان األقدس الذي كان يُشير إلى 

 موجود بالفعل. 
هذا "اإليمان األقدس" يُشير إلى أسمى إيمانك؛ إيمانك 
األكثر قداسة؛ أي أعلى مستوى إيمان قد وصلَت إليه في أي وقٍت 
ما. يقول أن تبنيه بأن تتكلم بألسنة؛ وال تتجه نحو مستوى أدنى. 
وكما تعرف، أننا نختبر اإليمان عند مستويات مختلفة من حيٍن 
آلخر. أحياناً، نختبر مستوى عالي جداً من اإليمان، وفي بعض 

 األحيان األخرى، يبدو إيماننا بأنه يقل عن المستوى العادي. 
لكن، بالتكلم بألسنة كثيراً، أنت تبني نفسك على مستوى 
اإليمان األسمى هذا الذي وصلَت إليه، فيُصبح المؤشر المرجعي 
لك. وفي المرة التالية، يُصبح مستوى اإليمان األسمى هذا هو 
إيمانك األقل. ثم، تتعامل من هناك، وتتجه إلى مستوى إيمان أعلى 

 آخر، وهكذا تستمر في بنائك عليه. 
إنه أحد األسباب التي من أجلها نؤكد على التكلم بألسنة. عندما 

اإلله، يتجه إيمانك إلى قمة عالية، وأنت تبني عليه؛  كلمةتستقبل 
فتستقر على مستوى اإليمان األسمى هذا بالصالة بألسنة. عند هذا 

 إيمانك األسمى استقر عند مستوى

 

 

 ١٩   
 الثالثاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  :::1:رومية ; 2، 2::4كورنثوس  :

 صالة
الغالي، أشكرك على امتياز  أبويا

المفردات السماوية، التي قد 

أعطيتها لي ألبني نفسي على 

مستوى إيماني األسمى. فإيماني هو 

الغلبة التي تغلب العالم! وبينما أنا 

أُصلي بألسنة، أُحِلق بأجنحة 

كالنسور، وأُحِلق بغلبة فوق وأعلى 

بكثير من التحديات والخصوم، باسم 

 يسوع. آمين. 
 َصُموئِيَل ٱلثَّانِي  12-11

2- 5إَِشعأيَاَء    
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43-34: 05لُوقَا    

  َغاَلِطيَّةَ  20-1:4-26:3

المستوى، ال يوجد عدو، وال تحديات، وال مشاكل تقدر أن تُشِكل 
تهديداً لك، ألنك قد اُقمَت فوقها جميعاً. افعل هذا والحظ حياتك وهي 
 تنمو بطريقة الفتة. 
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  ضعها على شفتيك

إن المبدأ األولي للنجاح واالزدهار واضح في الشاهد 

على شفتيك! وهذا يعني أنه  الكلمةاالفتتاحي: أن تُحافظ على 

في قلبك؛  الكلمةعليك أن تتكلم بها. ليس كافياً أن تكون لديك 
، 25:6يجب أن تخرج من فمك. قال الرب يسوع في لوقا 

اِلحِ يُْخِرُج الصَّاَلَح..."  اِلُح ِمْن َكْنِز َقْلبِِه الصَّ "اإَِلْنَساُن الصَّ

 في قلبك هو أنها تخرج من فمك. الكلمةواإلثبات على أن 
المسيحيون "الُمتكلمون" هم فقط من يربحون في 
الحياة. وبهذا أنا ال أقصد المسيحيين الذين يتكلمون كثيراً 

. ال الكلمة)ُمثرثرين(؛ ولكني أقصد أولئك الذين يتكلمون 

اإلله باستمرار وتكون ضعيفاً، أو فقيراً،  بكلمةيمكن أن تتكلم 
أو ُمفلساً، أو مريضاً، أو مهزوماً. ومهما كانت الحالة التي 
ُولدَت عليها فقيراً، أو مريضاً، إن تكلمَت بالقوة، والغلبة، 
ً منتصًرا. قال يسوع في مرقس  والصحة، فستكون دائما

 ، إنك ستحصل على ما تقوله. هذه هي طريقة النجاح. :::46
إن اإلله يهتم بنجاحك؛ ولهذا وضعك في األرض. 
ً وصفته للنجاح، والربح الدائم، والتألق، والحياة  الحظ أيضا

ففمك هو ..."  َفِمكَ اَل يَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّريعَِة ِمْن "السامية: 
 المفتاح.

ليس شيء مستحيل لديك إذا تعلمَت أن تستخدم فمك 

. مهما كان الكلمةبالطريقة الصحيحة؛ وإذا تعلمَت أن تتكلم 
ما يبدو عليه الوضع بأنه ميئوس منه، يمكنك أن تُغيِِّره 

اإلله على شفتيك هي اإلله يتكلم؛ فهي  كلمة. إن بالكلمة

اَل يَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّريعَِة ِمْن َفِمَك، بَْل تَْلَهُج فِيِه َنَهاًرا َوَلْياًل، ِلَكْي 

تَتََحفََّظ )تاُلحظ نفسك( ِلْلعََمِل َحَسَب ُكلِِّ َما ُهَو َمْكتُوٌب فِيِه. أَلنََّك 

 (.::2)يشوع  َطِريَقَك َوِحيَنئٍِذ تُْفِلحُ  )تُنِجح(ِحيَنئٍِذ تُْصِلُح 

 ٢١   

 

 

 األربعاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  05:55مرقس ; 5 – 5: 5مزمور ; 5:2:تيموثاوس  :

 أُقِر وأعترف
بأن لساني صحيح، وهكذا فهو 

شجرة حياة! وأنا أتكلم بكلمات 

مؤثرة وُمعطية حياة وُملَهمة 

. أنا ناجح في الحياة، ألنني بالروح

اإلله في  كلمة. إن بالكلمةأحيا 

قلبي وفي فمي، وقد جعلتني 

 ُمنتصراً إلى األبد. مجداً لإلله! 

14- ل   َوَّ 55َصُموئِيَل ٱْلأ  

5-   5إَِشعأيَاَء 
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56-44: 05لُوَقا    

53-5:3-05:4َغََلِطيَّةَ    

ستجعلك ما تتكلم عنه؛ وسوف تَِشل وتُعيق الخوف من داخلك، 
 وتجعلك تقفز من نجاح إلى نجاح. 



arabic 

  عطية اسمه

َد  ن  َوَمْهَما َسَأْلتُْم بِاْسِمي َفذِلَك َأْفعَُلُه ِليَتََمجَّ
ْ
. إِْن َسَأْلتُْم َشْيئًا اآلُب ب االب

  (.2: – 6:: 2:)يوحنا بِاْسِمي َفإِنِِّي َأْفعَُلُه 

أعطانا الرب يسوع التوكيل الرسمي الستخدام اسمه. 
فهذا االسم هو لك اليوم؛ ولك الُسلطان الشرعي الستخدام اسم 

 يسوع. ويمكنك أن تفعل أي شيء باسمه. 
"... ُدفَِع إَِليَّ ُكلُّ قال يسوع، قبل صعوده مباشرةً، 

سُْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعَلى اأَلْرِض، َفاْذَهبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم 

ُدوُهْم بِاْسِم  س  َوَعمِِّ
ُ
د
ُ
ق
ْ
وح  ال

ن  َوالرُّ
ْ
 2::  42)متى  ."اآلب َواالب

(. لقد ُدفَِع إلى يسوع كل ُسلطان في السماء وعلى 2:  –
األرض. وكل ما يوجد في هذا العالم وما وراءه هو ُمخَضع 

 السم يسوع. 
في اليوم الذي ُولدَت فيه والدة ثانية، توقفَت عن 
الحياة باسمك؛ وورثَت اسم يسوع. ولذلك من الُمفترض أن 
تعمل مكانه، وبُسلطانه، وكشخصه. فكلماتك تحمل نفس القوة 
والُسلطان كالتي ليسوع. فاسمه له الُسلطان في كل مكان. وله 
الُسلطان على كل حكومات، واألرواح الشريرة، والرياسات، 

 والسالطين. فاستخدم هذا االسم. 
ال يعرف العديد من المسيحيين كيف يستخدمون اسم 
يسوع؛ فيعتقدون أنه مجرد اسم ليوضع في نهاية الصالة؛ 

"َوَمْهَما َسأَْلتُْم ، الكتابولكنه أكثر من هذا بكثير. يقول 

َد  ن  بِاْسِمي َفذِلَك َأْفعَُلُه ِليَتََمجَّ
ْ
. إِْن َسأَْلتُْم َشْيئًا بِاْسِمي اآلُب ب االب

(. هذا يسوع يتكلم، وهو 2:  –  6::  2:)يوحنا  َفإِنِِّي َأْفعَُلُه."
لم يكن يُشير إلى الصالة، ألنه ال يمكنك أن تُصلي إلى يسوع 
باسم يسوع. فهو يتكلم عن استخدام اسمه كأداة، وأن تُقدم 

 الِطلبة باسمه. 
فعل بطرس هذا مع الرجل األعرج عند باب الهيكل 

 ٢١   

 

 

 الخميس 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

51-53َصُموئِيَل ٱلثَّانِي    

8: 1إَِشعأيَاَء    

  6::1:مرقس ; :: – 2: 4;فيلبي  4:2:أعمال 

 صالة
السماوي الُمبارك، أشكرك  أبويا

على عطية اسم يسوع، وعلى 

التوكيل الرسمي الممنوح لي 

الستخدامه. فبذلك االسم، الذي قد 

عظمته جداً ووضعته فوق وأعلى 

بكثير من كل اسم، أحيا بغلبة وأسود 

 في ظروف ومواقف الحياة. آمين. 

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

12-1: 04لُوَقا    

  َغاَلِطيَّةَ  26-16:5

الناصري، قُم  يسوع المسيحالذي يُدعى الجميل؛ فقال، "باسم 
وامِش." ثم أمسك بالرجل الُمقعَد من يده اليمنى، وجذبه، 

"َفَوَثَب َوَوَقَف َوَصاَر يَْمِشي، ، الكتابفتشددت كعباه. ويقول 
َوَدَخَل َمعَُهَما إَِلى اْلَهْيَكِل َوُهَو يَْمِشي َويَْطُفُر َويَُسبُِِّح 

 6:6:(. ُمذهل! أعلن بطرس في أعمال 2:6)أعمال  اإلله."
، أن اسم يسوع كان األداة التي عملت ::، 2:  2وأعمال 

 المعجزات. ُمبارك اإلله!
لك أعظم عطية في كل األزمنة، عطية اسم يسوع. 
ً ليحدث  فاستخدمه كل يوم، وفي كل مكان. عندما تطلب شيئا
باسمه، هو يُدعمه؛ ويتأكد من حدوثه، ألن لديه القوة. مجداً 

 لإلله! 



arabic 
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ظة
ح

ال
 م

 



  مالحظة

ظة
ح

ال
 م

 



  حياة وطبيعة اإلله

ا ِهبَُة اإلله َفِهيَ  أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِهيَ  َحيَاٌة َأبَِديٌَّة  َمْوٌت، َوَأمَّ

 
َ
ُسوع

َ
يح  ي َمس 

ْ
 (.46:6)رومية َربَِِّنا  ب ال

الحياة األبدية هي حياة وطبيعة اإلله. هي الحياة 

. أعطانا حياته، حتى المسيح يسوعالسامية، التي لنا في 

يمكننا أن نحيا ونسلك ببره، ومجده، ونعمته. لكن إلى أن يولد 

اإلنسان والدة ثانية، ال يمكن أن تكون له حياة أبدية، مهما 

حاول. هناك من يُجاهدون ليرضوا اإلله؛ فيُجاهدون للحياة 

باستقامة، لكنهم ال يعرفون كيف يحصلون عليها. ال تستطيع 

أن تحيا باستقامة إلى أن تنال أوالً حياة وطبيعة اإلله في 

 روحك. 

إن المسيحية الحقيقية هي الشركة مع األلوهية؛ بأن 

يحل حياة وطبيعة اإلله محل حياتك البشرية. وإلى أن تنال 

حياته في داخلك، لن تستطيع أن تحياها. قال الرب يسوع، وهو 

"... إِْن َكاَن َأَحٌد اَل يُوَلُد ِمَن يُخاطب نيقوديموس، ُمعِلم اليهود، 

وحِ اَل يَْقِدُر َأْن يَْدُخَل َمَلُكوَت اإلله. اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد  اْلَماِء َوالرُّ

ْب َأنِِّي ُقْلُت  وحِ ُهَو ُروٌح. اَل تَتَعَجَّ َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ

(. أن تولد 1  –  5:  6)يوحنا  َلَك: يَْنبَِغي َأْن تُوَلُدوا ِمْن َفْوُق."

إلى روحك، وهكذا  المسيحوالدة ثانية يعني أن تنتقل حياة 

تُصبح حياً لإلله؛ وتتنبه ألبوة اإلله، وهو يأخذ مركزه الرئيسي 

 في قلبك. 

هذا ليس أمراً تُجاهد للحصول عليره؛ برل يرحردث مرنرذ 
اللحظة التي تولد فيها والدة ثانريرة: ترنرترقرل إلرى روحرك حريراة 

٢٢  

arabic 

 

 

 الجمعة 



 دراسة أُخرى: 
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خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  05:3كورنثوس  0; 55 – 55: 3يوحنا  5

 صالة
الغالي، أشكرك عل ُحبك  أبويا

العظيم لي، الذي أظهرته بإرسال 

ليموت من أجلي.  المسيح يسوع

هو  يسوع المسيحوأنا أؤكد أن 
رب وسيد لحياتي، وحياته وطبيعته 
قد انتقلت إلى روحي. أنا ُمتنبه 
ألبوة اإلله، وأُعبِر عن بِر اإلله، في 

 عالمي، باسم يسوع. آمين. 

 َصُموئِيَل ٱلثَّانِي  18-17

10- 1إَِشعأيَاَء   

 لُوَقا  27-13:24

  َغاَلِطيَّةَ   18-1:6

وطبيعة اإلله لتُمكنك أن تحريرا براسرترقرامرة وترأتري برثرمرار الربِرر. 
فتُصبح حياتك إظهار لصَلح، ومجد، ونعمة، وُحب اإلله. عندمرا 

 تنال وتُدرك حياته وطبيعته في داخلك.



arabic 

  حياة الروح في داخلك

 َوإِْن َكاَن 
ُ
يح َمس 

ْ
فِيُكْم، َفاْلَجَسُد َميٌِِّت بِسَبَبِ اْلَخِطيَِّة،  ال

وُح َفَحيَاٌة بَِسبَبِ اْلبِرِِّ   (.2:::)رومية  َوَأمَّا الرُّ

في الشاهد أعاله، لم يكن الرسول بولس يُشكك في إن 

في اإلخوة الذين في روما؛ بل، كان يُضِرم أذهانهم  المسيحكان 

فيهم حقيقة حية، وهو  المسيحبحقيقة هامة. أرادهم أن يعرفوا أن 

فيكم، فحتى  المسيحضمان لحياة الصحة والحيوية. قال إن كان 
 وإن كان جسدك ضعيفاً ومريضاً، هو سيُحييه. 

، فال يجب الروح القدسوختم بولس قوله بأنه إن كان لك 

"َوإِْن َكاَن ُروُح .  الروحأن تكون مريضاً، ألن جسدك سيحيا بنفس 

 الَِّذي َأَقامَ يَسُوَع ِمَن اأَلْمَواِت َساِكًنا فِيُكْم، َفالَِّذي َأَقامَ 
َ
يح َمس 

ْ
ِمَن  ال

اأَلْمَواِت َسيُْحيِي َأْجَساَدُكمُ اْلَمائِتََة َأْيًضا بُِروِحِه السَّاِكِن 

في إحياء جسدك   الروح القدس(. فعمل 2:::)رومية   فِيُكْم."
المادي هو "اآلن"؛ ليس أمراً مستقبلياً؛ وليس شيء عندما تذهب 

 للسماء؛ هو يعمل فيك اآلن! مجداً لإلله!

هو قوة اإلله؛ وحضوره في داخلك قد   الروح القدسإن 
سوى أمر المرض والضعف إلى األبد، ألنه يعمل ويسير فيك، 
"إلصالح" أي اعوجاج في جسدك المادي. إن حياته فيك تجعلك ال 
تُقهر. فهو من أقام جسد يسوع الميت إلى الحياة؛ واآلن، هو يحيا 

 فيك بكل مجده، وقوته، وجالله.

اليوم، بغض النظر عما قد يُعانيه جسدك المادي من تلف 
أو ضرر من المرض أو السقم؛ ما تحتاجه هو إدراك بأن الشافي 

. وهو في داخلك رجاؤك لتنهض الروح القدس  –في داخلك 
  وتسير من جديد، وتحيا في صحة إلهية دائماً.

 

 

 ٢٣  
 السبت 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  2:::رومية ; 42:4بطرس  :

 أُقِر وأعترف
نفسه الذي أقام يسوع من  الروحبأن 

، وقد أعطاني حياة،  الموت يحيا فيَّ
وحيوية، ونشاط لجسدي المادي. 
فأنا أتغذى، وأنشط، ويتجدد شبابي 

الذي يفتقد  ،بالروح القدسكل يوم 
جسدي ليحفظني في الصحة، والبِر، 

 ومجد اإلله. ُمبارك اإلله!

 َصُموئِيَل ٱلثَّانِي  20-19

12-   55إَِشعأيَاَء 
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39-28: 04لُوقَا    

54-5:  5أَفَُسَس    



arabic 

  تكلم إلى العاصفة

يَح، َوَقاَل ِلْلبَْحِر:  يُح  اْسُكْت! اِْبَكْم!»َفَقامَ َواْنتََهَر الرِِّ َفَسَكَنِت الرِِّ
 (.62:2)مرقس َوَصاَر ُهُدوٌء َعِظيمٌ 

ال يُريدك اإلله أن تذهب في الحياة وكأنك بال ُمعين وُمعاق. 
ً بحياتك، وبوضعك.  بل، يُريدك أن تتحمل المسئولية وتفعل شيئا

 فالبد أن تُحِدث شيئاً في حياتك. 
قد تصرخ "يا رب، أال ترى الوضع الذي أنا عليه؟ افعل 
شيئاً!" ال، أنت من عليك أن تفعل شيئاً، ألنه قد أعطاك الُسلطان. 
فتصرف مثل يسوع. هو أسكت الرياح بكلمات. وقال للريح 

 العاصفة، "اسكت، ابكم" فصار هدوء عظيم. 
ربما لسبٍب ما، تجد نفسك ُمرتبكاً وخائفاً من جهة أمر 
ُمعين، ما يجب أن تفعله ببساطة: ضع يدك اليمنى على صدرك 

 وقُل، "اهدأ باسم يسوع،" وسوف يغمر نفسك سالمه.
كان التالميذ خائفين جداً عندما صارت الرياح هائجة، 
ودخلت المياه السفينة. فأتوا إلى يسوع قائلين، "يا سيد أما يهمك 
أننا نهلك؟" فقال لهم يسوع، "أين إيمانكم؟" وبعبارة أخرى، 
"لماذا أنتم خائفون؟ أنا هنا. وأنا سالمكم." كان "السالم" معهم 

 في السفينة، ألنه هو سالم إسرائيل، وهو سالمنا اليوم. 

هو سالمك، وهو يحيا فيك. إنه  المسيحارفض أن تخاف. 

 –. وعندما تتكلم، يسوع اإلله" Logosاإلله. هو "لوجوس   كلمة

يُستعلن. لذلك عندما تحتاج أن تُهدئ أي عاصفة، ليس   –  الكلمة
عليك أن تُحاول أن "تُوقِظ السيد،" مثلما فعل التالميذ؛ بل انطق 

 . بكلمت 

يح  ِلتَْسُكْن فِيُكْم َكِلَمُة "، الكتابال عجب أن يقول  َمس 
ْ
 ال

"إِْن َثبَتُّْم فِيَّ َوَثبََت َكاَلِمي (. وقال يسوع، 6:6:)كولوسي  بِِغنًى..."
(. ماذا تريد؟ ال 5::1)يوحنا  فِيُكْم تَْطُلبُوَن َما تُِريُدوَن َفيَُكوُن َلُكْم."

  . اسأل ونِل. هللويا!الكلمةتتذمر؛ وال تستجِد؛ تكلم 

٢٤  

 

 

 األحد 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

00-05َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

14-   55إَِشعأيَاَء 

 صالة
الغالي، أشكرك على البركة  أبويا

والُسلطان الذي لي في يسوع. 

هو سالمي؛ واآلن، أُعلن  فالمسيح

السالم على حياتي، ووظيفتي، 

وتجارتي، وأُسرتي، وعلى كل ما 

يخصني. إنني مغمور بمجد وسكينة 

. ولي طريق واحد وهو نحو الروح

النجاح، والفرح، والغلبة إلى األبد، 

 باسم يسوع. آمين. 

2:2جامعة ; 42:44;أيوب  46:2مرقس    

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

53-40: 04لُوَقا    

52-5: 0– 53: 5أَفَُسَس   
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  حصادك أكيد

ِم  ْرعِ، َمِجيئًا يَِجيُء بِالتََّرنُّ اِهُب َذَهابًا بِاْلبَُكاِء َحاِماًل ِمْبَذَر الزَّ الذَّ

  (.46::6)مزمور  َحاِماًل ُحَزَمهُ 

في بعض األحيان، نقابل أشخاص يضعون الكثير جداً 
من الُجهد والمصادر في العمل من أجل الرب، ولكن بعد فترة 
يبدأون في التساؤل، "ما هو مكسبي أو ُمكافأتي على كل هذه 

 المجهودات؟"

ً هو الُمعطي  كلمةاآلن،  اإلله واضحة: اإلله دائما
األخير. ال يمكن ألحد أبداً أن يتخطاه في العطاء. لذلك، تشجع 

"أَلنَّ اإلله َلْيَس بَِظاِلٍم َحتَّى ، يقول الكتابوال تيأس، ألن 
يَْنَسى َعَمَلُكْم َوتَعََب اْلُحب الَّذي َأْظَهْرتُُموه َنْحَو اْسِمِه، إِْذ َقْد 

يِسيَن َوتَْخِدُموَنُهْم."  (.                             6:::)عبرانيين  َخَدْمتُمُ اْلِقدِِّ
اِهبُ االفتتاحي يقول الشاهد  َذَهابًا بِاْلبَُكاِء َحاِماًل  "الذَّ

ِم َحاِماًل ُحَزَمُه." ْرعِ، َمِجيئًا يَِجيُء بِالتََّرنُّ )مزمور  ِمْبَذَر الزَّ
(. إن ما يعنيه هذا هو أن حصادك أكيد؛ وسيحدث بال 46::6

فشل. الُحزمة هي مجموعة من السنابل أو عيدان الحبوب التي 
ً للنقل أو التخزين. وهي  ً بعد تقطيعها. تُجمع معا تجمعها معا
ً كُمصطلح لإلشارة إلى تجميع أمور كثيرة جداً  تُستخدم أحيانا
معاً. لكن في الشاهد االفتتاحي، تُشير إلى بعض أشكال الحصاد 

 من عطائك، وهذا ليس فقط عن المال. 
من المهم أن تعرف، كابن لإلله، أنه يمكنك أن تحصل 
على حصادك في أي وقت تختاره؛ ويمكنك أن تُحِدث هذا في 

ِ َأيَّاِم اأَلْرِض: ، 44:2أي وقت تُريده. يقول في تكوين  َة ُكلِّ "ُمدَّ
، َوَصْيٌف َوِشتَاٌء، َوَنَهاٌر َوَلْيٌل، اَل  َزْرٌع َوَحَصاٌد، َوبَْرٌد َوَحرٌّ

ً ُمحدداً للحصاد. "وقت تََزاُل."  وهذا يعني أنه ليس هناك وقتا
للزرع والحصاد" يعني الحصاد في أي وقت. فبالرغم من أن 
هناك وقتاً للزرع، يمكنك أن تُنادي على الحصاد في أي وقت! 
َ أن تعتبر اليوم هو يوم حصادك، يوم بركاتك!  ويمكنك أيضا

 ٢٥   

 

 

 اإلثنين 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

04- 05َصُموئِيَل ٱلثَّانِي   

18-   53إَِشعأيَاَء 

 صالة
الغالي، أعبدك على فُرص  أبويا

ً بواسطة  الزرع وأن أكون ُمباركا

العطاء، وعلى امتياز أن أدعو 

حصادي. إن بذاري وتعب محبتي 

ألُنتج حصاداً  بروحكتتقدس 

ُمتكاثراً من البركات لي في خدمتي، 

ومادياتي، وأُسرتي، وكل نواحي 

 الحياة، باسم يسوع. آمين.

  62:6;لوقا  2:6غالطية ; :: – 1: 2كورنثوس  4
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13-1:   5يُوَحنَّا 

 أَفَُسَس  22-11:2

 حمداً لإلله!
يجب أن يأتي حصادك بُطرق فوق طبيعية. مثالً، يقول 

ً كان من   –أن إسحاق زرع في وقت المجاعة  الكتاب وقتا
وبالرغم من ذلك نال   –المستحيل طبيعياً أن يكون هناك حصاد 

 (.  6: – 4:: 46في نفس السنة مائة ضعف )تكوين 
يمكننا أن نُحدد ونُحدث حصادنا عندما نريده. هذا ألننا 
نعمل باسم يسوع. وجدير بالذكر أيضاً، أن هناك احتياج للصبر 

  (.6:42:(، ألن من يؤمن ال يرتاب )إشعياء :::66)عبرانيين 



arabic 

  المَلئكة تستجيب لنا

َأْعَظمَ ِمَن اْلَماَلئَِكِة بِِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما َأْفَضَل  َصائًِرا

 (.::2)عبرانيين  ِمْنُهمْ 

هناك اختالف ملحوظ بين الحياة وتعامالت اإلله في 

العهد القديم، بالمقارنة مع العهد الجديد. فمثالً، في العهد 

القديم، كان للمالئكة ُسلطاناً على شعب اإلله لدرجة أنهم كانوا 

قادرين على النُطق بالُحكم عليهم أو تأديبهم عندما يفعلون 

 شيئاً خطأ.

وزكريا هو مثال بسيط عندما لم يؤمن بكلمة المالك 

جبرائيل. لم يتهاون المالك معه؛ وقال، "أَنَا ِجْبَرائِيُل اْلَواقُِف 

قُدَّاَم اإلله، َوَها أَْنَت تَُكوُن َصاِمتًا َوالَ تَْقِدُر أَْن تَتََكلََّم، إِلَى اْليَْوِم 

ْق َكالَِمي الَِّذي َسيَتِمُّ فِي  الَِّذي يولد فيه الطفل، ألَنََّك لَْم تَُصدِِّ

(، وكان كذلك. هل يمكن أن 44  –  2::  :َوْقتِِه." )اقرأ لوقا 

 تتخيل هذا؟ عاقب زكريا بسبب عدم إيمانه. 

لكن، في العهد الجديد، المالئكة هم ُخدام لنا؛ 

"ُثمَّ ِلَمْن ِمَن ، 2:  –  6::  :في عبرانيين  يقولليخدموننا. ف

 : اْجِلْس َعْن يَِمينِي َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطئًا »اْلَماَلئَِكِة َقاَل َقطُّ

؟ َأَلْيَس َجِميعُُهْم َأْرَواًحا َخاِدَمًة ُمْرَسَلًة ِلْلِخْدَمِة أَلْجِل «ِلَقَدَمْيكَ 

نحن وارثون الخالص؛ اْلعَتِيِديَن َأْن يَِرُثوا اْلَخاَلَص!" 

والمالئكة هي أرواح ُمرسلة للخدمة لتعمل لصالحنا. كانت 

المالئكة تخدم أولئك الذين في العهد القديم، لكن في العهد 

 الجديد، تخدمنا وتعمل لصالحنا. كم أن هذا رائع! 

 ٢٦   

 

 

 الثالثاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

ُل   َوَّ 5اَلأُملُوِك ٱْلأ  

22- 51إَِشعأيَاَء   

 صالة
الغالي، أشكرك على الُسلطان  أبويا

. فأنا يسوع  المسيحالذي لي في 
أملك وأحكم معه على كل شيء. 
وأشكرك على مالئكتك القديسين 
الذين يخدمون ألجلي؛ أنا ُمدرك 
لحضورهم معي اليوم. واآلن، أنا 
أُرسلهم باسم يسوع ليذهبوا 
ويعملوا على أن تأتي البركات 
واإلمدادات اإللهية لي اليوم بال 
حساب، وبال إعاقة، باسم يسوع. 

 آمين!

  54 – 55: 5;عبرانيين  2:5عبرانيين 
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23-14: 5يُوَحنَّا   

 أَفَُسَس  21-1:3

"ِلذِلَك ، عن الرب يسوع، ::  –  2:  4يقول في فيلبي 

عَُه اإلله َأْيًضا، َوَأْعَطاهُ اْسًما َفْوَق ُكلِِّ اْسٍم ِلَكْي تَْجُثَو بِاْسِم  َرفَّ

ْن فِي السََّماِء َوَمْن َعَلى اأَلْرِض َوَمْن تَْحَت  يَسُوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

 وهذا يُظهر مدى حقيقة وقوة اسم يسوع. اأَلْرِض..." 

نحن نفوق المَلئكة ْلننا مولودون من اإلله وورثة 

؛ نحن ُشركاء النوع اإللهي. أعطانا اإلله اسم المسيحمع 
يسوع، الذي هو فوق وأعلى بكثير من كل اسم؛ ونحن نحيا 
بهذا االسم، وفيه. وهكذا، نحن نقدر أن نُعطي تعليمات 
للمَلئكة وسيطيعوننا، ْلننا نُعطي تلك التعليمات باسم يسوع. 

 هللويا!
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  تمسك بنعمته

يجب أن نعتبر الشاهد أعاله هو أحد األسرار العُظمى 

لنجاح الرسول بولس العظيم في الخدمة. لقد كان يُستخدم من اإلله 

بقوة شديدة ألنه كان يعتمد اعتماد ُمطلق على نعمة اإلله. فكل ما قام 

كان نتيجة نعمة اإلله على  ليسوع المسيحبه وصار عليه كرسول 

حياته، وليس على إمكانياته البشرية أو الطبيعية. ففهم أن إمكانيات 

 اإلنسان الطبيعية، وإنجازاته المادية، ليست في الُحسبان عند اإلله. 

َما َكاَن ِلي  لِكنْ "أما عن نتائج إمكانياته الطبيعية، كتب، 

يح  ِرْبًحا، َفهَذا َقْد َحِسْبتُُه ِمْن َأْجِل  َمس 
ْ
َخَساَرًة. بَْل إِنِِّي َأْحِسُب ُكلَّ  ال

 َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمعِْرَفِة 
َ
ُسوع

َ
يح  ي َمس 

ْ
َربِِّي، الَِّذي  ال

ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشيَاِء، َوَأَنا َأْحِسبَُها ُنَفايًَة ِلَكْي َأْربََح 

 
َ
يح َمس 

ْ
 (. 2 – 1: 6)فيلبي  ."ال

ال ينظر اإلله إلى تعليمك، مهما كانت كفاءته. وال ينظر إلى 

حالتك المادية، مهما كانت ُمتيسرة. وال ينظر إلى ما قد تعلمته في 

العالم. في الحقيقة، لكي تكون قادراً أن تتبعه وتسير معه بفاعلية، 

يجب أن تسلك باإليمان. فنعمته هي كل ما تحتاجه. انظر مرة أخرى 

"َفَقاَل ِلي: :  4::2كورنثوس  4كيف يؤكد بولس على هذا في 

ْعِف تُْكَملُ » تِي فِي الضَّ َفبُِكلِِّ سُُروٍر َأْفتَِخُر  .«تَْكِفيَك نِْعَمتِي، أَلنَّ ُقوَّ

ُة  ِ فِي َضعََفاتِي، ِلَكْي تَِحلَّ َعَليَّ ُقوَّ يح  بِاْلَحِريِّ َمس 
ْ
 ."ال

إن قوة اإلله تُستعلن في ضعفك. واآلن، يمكنك أن تفهم 

بطريقة أفضل لماذا الفتى، داود، وبال أي إمكانيات طبيعية واضحة، 

َولِكْن بِنِْعَمِة اإلله َأَنا َما َأَنا، َونِْعَمتُُه اْلُمْعَطاُة ِلي َلْم تَُكْن بَاِطَلًة، 

بَْل َأَنا تَِعْبُت َأْكَثَر ِمْنُهْم َجِميِعِهْم. َولِكْن اَل َأَنا، بَْل نِْعَمُة اإلله 

تِي َمِعي  (.5::::كورنثوس  :) الَّ

 ٢٧   

 

 

 األربعاء 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

  2:4أفسس ; 6:2:;فيلبي  5:6;أمثال  6:2يعقوب 

 صالة

الغالي، ُمبارك اسمك إلى  أبويا
األبد على الُحب العظيم الذي 
أحببتني به وعلى نعمتك الفائضة 
في حياتي. وأنا أستفيد بنعمتك، 
ُمدركاً أنها كفايتي في كل شيء. 
وبنعمتك، أملك وأحكم بانتصار 

 . آمين. يسوعفي الحياة، باسم 

24- 05إَِشعأيَاَء   

ُل   َوَّ 0اَلأُملُوِك ٱْلأ  
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34-24: 5يُوَحنَّا   

 أَفَُسَس   16-1:4

ً الكفاءات الجسدية األعظم إلخوته  ً ُمتخطيا اختاره اإلله ليكون ملكا

األكبر سناً. فال يوجد شيء من المنظور الطبيعي يؤهل داود ليكون 

 ملكاً؛ كان انتخابه بالنعمة تماماً، ومرتبطاً أيضاً بحالة قلبه. 

ً أن يستخدم هذا الرجل أو تلك السيدة من  يريد اإلله دائما
ليس لديهم أي شيء طبيعي أو في ذاتهم ليفتخروا به. وإال، لن ينال 
المجد. إذا أردَت أن يستخدمك اإلله بقوة، ال تعتمد على نفسك، أو 
على مواهبك الطبيعية. بل، مثل الرسول بولس، اعتمد بالكامل على 

 نعمة اإلله. 
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َكَما َأنَّ ُقْدَرتَُه اإللهيََّة َقْد َوَهبَْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحيَاِة 
 َوالتَّْقَوى، بَِمْعِرَفِة الَِّذي َدَعاَنا بِاْلَمْجِد َواْلَفِضيَلةِ 

 (.::6بطرس  4) 

بكونك مولود والدة ثانية، أُعطيَّ لك حياة المجد والنجاح. 

ال يُدرك بعض المسيحيين هذا، لذلك يرجون ويُصلون أن يفعل اإلله 

ً أكثر ليجعل حياتهم أفضل. ال يحتاج الرب أن يفعل شيئًا أكثر  شيئا

ً كل ما هو ضروري المسيحمما قد فعله لك في  . فلقد فعل ُمسبقا

لخيرك بالكامل وازدهارك. ولقد فعل كل شيء لك لكي تحيا بالبِر، 

 والسيادة، والقوة. 

فمثالً، إن كنَت تُصلي، "يا رب، أعطني سالماً،" توقف 

"َساَلًما ، 2::41عن هذا! لقد أعطاك بالفعل سالماً. فقال في يوحنا 

ً ليس هناك أي شيء بعد لكي …"  َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم  حقا

 تطلبه من الرب؛ اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى.

إن ما تحتاجه اليوم هو أن تمتلك البركات التي قد جعلها 

كورنثوس  :ُمتاحة لك بالفعل. استِفد بما قد فعله ُمسبقاً. يقول في 

 ::4بطرس  4ولكن يُقدم لنا في "... ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم." ، 6::4

"... بَِمعِْرَفِة اإلله َويَسُوَع  المفتاح لكيفية التمتع بها. فيقول،

(. إن النعمة، والسالم، والترقية، والبركات، ::4بطرس  4)  َربَِِّنا."

 واالزدهار سيتكاثر في حياتك بمعرفة اإلله، ويسوع ربنا.

الحظ أن الشاهد يوجه انتباهك للمعرفة بإعالن من خالل 

"(! هذا ما epignosis"إبيجنوسيس    –)باليونانية  الكلمة

تحتاجه؛ المعرفة الُمتخصصة التي تأتي إليك عن طريق دراسة 

 واللهج فيها.  الكلمة

  امتلك

 ٢٨   

 

 

 الخميس 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

01– 03إَِشعأيَاَء   

ُل   َوَّ 5اَلأُملُوِك ٱْلأ  

 أُقر وأعترف

شكراً لإلله الذي قد باركني بكل 

بركة روحية في األماكن السماوية 

! لي حياة المجد المسيحفي 

والنجاح، وأنا أربح كل يوم. 

وعيوني الروحية تستنير ألُدرك 

وأفهم غنى مجد ميراث اإلله العظيم 

، باسم يسوع. آمين.   فيَّ

  51:4عبرانيين ;  53:0تيموثاوس  0;  5 – 0: 5بطرس  0
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42-35: 5يُوَحنَّا   

 أَفَُسَس   2-1:5-17:4

، لن ويسوع المسيحمن خَلل هذه المعرفة الخاصة لإلله، 
تتعرف فقط على حقوقك، وامتيازاتك، وبركاتك، وميراثك في 

، بل ستُدفع إلى المجال حيث تسلك في الحقيقة الحية لملء المسيح
 بركات اإلنجيل. ُمبارك اإلله!
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 َلْيَس بَْيَنَنا ُمَصاِلٌح يََضُع يََدهُ َعَلى ِكَلْيَنا
 (.66:2)أيوب  

ً احتاج فيه  ً ووقتا يُظهر الشاهد االفتتاحي أنه هناك يوما
اإلنسان إلى "ُمصاِلح،" وسيط، ولم يكن هناك. احتاج أيوب إلى 

 ُمصاِلح ولم يجد. 
ويُذكرني هذا أيضاً بكلمات َعالي لبنيه، وهو يوبخهم على 
تصرفاتهم الكريهة، فقال، "عندما تُخطئون إلنسان، يمكن ألي 
شخص أن يأتي ويتشفع عنكم. ولكن عندما تُخطئون لإلله، من 

 (.  45:4صموئيل  :سيتوسل ألجلكم؟" )اقرأ 
لكن شكراً لإلله ألن يسوع أتى! ويقول في إشعياء 

ُه َلْيَس ، 6:52: ُه َلْيَس )هناك( إِْنَساٌن، َوتََحيََّر ِمْن َأنَّ "َفَرَأى َأنَّ
هُ ُهَو َعَضَدهُ."  رأى اإلله )هناك( َشِفيٌع. َفَخلََّصْت ِذَراُعُه ِلَنْفِسِه، َوبِرُّ

أن ليس هناك إنسان، وليس هناك شفيع، فأرسل الرب يسوع، الذي 

 (.:4::4)يوحنا  اآلبقد أرسلنا نحن اليوم كما قد أرسله 
فاإلنسان اليوم ليس بال عون وال رجاء؛ وهو ليس بال 
شفيع. فنحن من ُدعينا لنتشفع، ولنتأكد أن هدف اإلله، وإرادته 
الكاملة، تتحقق في األرض، وفي حياة الناس. فهو أعطانا القوة، 

 واإلمكانية، والمسئولية.
تيموثاوس  :يكتب بولس الرسول إلى تيموثاوس في 

َل ُكلِِّ َشْيٍء، َأْن تَُقامَ َطِلبَاٌت َوَصَلَواٌت ، قائالً، 4:: "َفَأْطُلُب َأوَّ
وأعلن أيضاً، في أفسس َواْبتَِهااَلٌت َوتََشكَُّراٌت أَلْجِل َجِميعِ النَّاِس." 

وحِ، َوَساِهِريَن ، 2:6: ِيَن بُِكلِِّ َصاَلٍة َوِطْلبٍَة ُكلَّ َوْقٍت فِي الرُّ "ُمَصلِّ
يِسيَن."   ِلهَذا بِعَْينِِه بُِكلِِّ ُمواَظبٍَة َوِطْلبٍَة، أَلْجِل َجِميعِ اْلِقدِِّ

ضد  الروح القدسبينما نحن نُصلي بتشفع، يُمِسك بنا 
قوى الُظلمة، لنحصل على ما هو لنا، ولكي نؤسس بِر اإلله في كل 

، ومن خالله. وعندما نأخذ بالروحمكان.  نحن نُتمم  هذه الرسالة 
مكاننا في التشفع، يقول الرب أننا سنقضي حياة ُمطمئنة وهادئة في 

(؛ وسوف تتأسس ُمجتمعاتنا 2:4تيموثاوس  :كل تقوى ووقار )

  ُخذ مكانك كشفيع

 ٢٩   

 

 

 الجمعة 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

08– 02إَِشعأيَاَء   

ُل   َوَّ 4اَلأُملُوِك ٱْلأ  

 صالة
الُمبارك، أُصلي من أجل كل  أبويا

من يُعاني، وخاصةً أوالد اإلله، 

المرضى أو المنبوذين، أو 

الُمتضررين، أو من يختبرون أي 

، ومن بروحكنوع من األلم، أنهم 

خالل خدمة المالئكة، يأتي إليهم 

األمان، والعون، والتعزية. وأُصلي 

أن يتشددوا باإليمان، والشجاعة، 

والقوة التي يحتاجونها للخروج 

بغلبة مما هم فيه، باسم يسوع. 

 آمين. 

  1:66حزقيال ; 2:2:;غالطية  62:2رومية 
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 يُوَحنَّا  43:1 –51

 أَفَُسَس  21-3:5

 بالبِر.
التشفع دائماً هو من أجل اآلخرين؛ فأنت تُرِكز على تأثير قوة 
اإلله نحو اآلخرين لخيرهم؛ وهذا يتطلب بعض الُمثابرة في الصالة. 
ً لفترة طويلة بالسرطان أو أي مرض  تخيل أن أحدهم قد صار مريضا

له للشفاء  المسيحُمميت؛ وربما غير قادر على استيعاب بركات 
والصحة. لكن، من خالل تشفعك، يمكنه أن ينال معجزة، بأن تأخذ 

  مكانه في الصالة وتنتهر العدو.



arabic 

ْيقِ، َجاِء، َصابِِريَن فِي الضَّ ُمواِظبِيَن َعَلى  َفِرِحيَن فِي الرَّ

  (.4::4:)رومية  الصَّاَلةِ 

ً نحتاجه  روحفي الشاهد أعاله، يُظهر لنا  اإلله شيئا

. فيُلفت نظرنا أنه المسيحلكي نحيا باستمرار حياة غالبة في 
بالرغم من وجود ضيق من حولنا، يجب أن نكون مواظبين 

 بإصرار، أي ُمثابرين، على الصالة.
يعتقد البعض أن الصالة هي مجرد إخبار اإلله 
بمشاكلك، على أمل أن يفعل شيء بخصوصها. وهذه نظرة 
خاطئة لموضوع الصالة. فهدف الصالة في المقام األول هو 

. وهذا التواصل يُساعد على بناء اآلبالشركة أو التواصل مع 
 وتقوية الُحب. 

وهكذا، لكي ينمو ويتقوى ُحبك له عليك أن تتعلم أن 

وتستقبل منه  الروحتُصلي أكثر. ففي الصالة تسمع ما يقوله 
 اإلرشادات والتعليمات التي ستجعلك عالياً كل يوم. 

أخذ يسوع الصالة مأخذ الجد وهو في األرض، ألنه 

فِي الصُّْبحِ …  "، الكتابيقول .  اآلبفهم أهمية الشركة مع 
ٍ َخاَلٍء، َوَكاَن يَُصلِِّي  ا َقامَ َوَخَرَج َوَمَضى إَِلى َمْوِضع بَاِكًرا ِجدًّ

(. وفي اللحظة التي فيها تتعامل مع ::65)مرقس  ُهَناَك."
الصالة بهذا اإلدراك ستُغنى حياتك وستُصبح أكثر إنتاجية في 

 األمور التي تعملها. 
أنت تحتاج لهذه الشركة المتواصلة ولهذا التدفق مع 

لتعمل بفاعلية. تعلم أن تتواصل أكثر وباستمرار مع  الروح
  الرب، والحظ حياتك وهي تنمو بطريقة هائلة.

  صلِِّ أكثر

 ٣١   

 

 

 السبت 



 المزيد من الدراسة: 

خطة قراءة كتابية لمدة 

 4 عامين:

خطة قراءة كتابية لمدة 

 : عام:

52 - 01إَِشعأيَاَء   

ُل   َوَّ 3اَلأُملُوِك ٱْلأ  

 صالة
الغالي، أشكرك على التحول  أبويا

والتغيير اإللهي الذي أختبره 

بالصالة؛ فمجدك يمأل حياتي؛ وُحبك 

يغمر نفسي؛ كم أُحب أن أعبد في 

محضرك! وأشكرك على البركات 

وامتياز الشركة معك بالصالة، باسم 

 يسوع. آمين. 

  1:5:تسالونيكي  :; :66:4;لوقا  1:55:مزمور 
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11-1: 0يُوَحنَّا   

 أَفَُسَس  9-1:6-22:5
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 نثق أنك فد تباركت بهذه التأمالت.
ندعوك أن تجعل يسوع المسيح رباً وسيداً لحياتك بأن 

 تَُصلي هكذا:
ربي وإلهي، أؤمن بكل قلبي بيسوع المسيح ابن اإلله ”

الحي. وأنا أؤمن أنه مات من أجلي وأقامه اإلله من األموات. 
أنا أؤمن بأنه حي اليوم. وأعترف بفمي أن يسوع المسيح هو 
رب وسيد لحياتي من هذا اليوم. فمن خالله وبإسمه، لي حياة 
أبدية؛ وأنا قد ُوِلدَت ثانيةَ. أشكرك يارب ألنك خلصت نفسي! 

 “اآلن، أنا إبن اإلله. هللويا!
 

تهانينا! أنت اآلن ابن لإلله. لكي تحصل علي المزيد من 
المعلومات لنموك كمسيحي، تفضل بالتواصل معنا من خالل أي 

 من طرق التواصل أدناه: 

  صالة قبول الخالص:

 

united kingdom: 

  
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 



  نبذه عن المؤلف

رئريرس   –هو الفاضل الُمَوقَر الراعي كرريرس أويراكريرلرومري 
. .Believers’ LoveWorld Incاتحاد مؤِمني عالم المحبة  

وهو خادم ُمفَرز لكلمة اإلله وقد أحَضَرت رسالته حقيرقرة وواقرع 
 الحياة اإللهية لقلوب الكثيرين. 

 
لقد تأثر الماليين من خالل البرث الرترلريرفرزيرونري لربررنرامرجره 
"أجواء للُمعجزات"، ومن خالل بررامرجره لرلرتروِعريرة والركررازة 
والمجالت، باإلضافة إلي العديد من الركرترب والرمرواد السرمرعريرة 
والبَصِرية التي تَُوِضح تعامالت واقع كلمة اإللره، برالرحرق وفري 

 بساطة وقوة. 

 تعلم المزيد عن:تعلم أكثر عن
 معروفة بإسم: اتحاد مؤِمني عالم المحبة -أيضاً  –سفارة المسيح 

Believers’ LoveWorld Inc. :من خالل 
www.rhapsodyofrealities.org 

 www.christembassy.org 

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