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مقدمة:
نسخة العام  2102من كتاب التأمالت اليومي المفضّل لديك ،كتاب
رابسودي الحقائق ،يأتيك مغلّفًا بالعديد من المزايا الجميلة والملهمة
المصممة لتعزز نموّك وتطورك الروحي .باإلضافة إلى المقاالت
ي في وعي
الغنيّة بالمعلومات المفيدة التي ستساعدك في سيرك اليوم ّ
كلمة اهلل وحضوره اإللهي المقدّس ،هذه النسخة تمتلك مزايا
ل يوم حين
ستساعدك أيضًا أن تبني إيمانك في كلمة اهلل .ستنتعش ك ّ
تدرسها ،تتأمّل بها ،تعترف وتضع كلمة اهلل في العمل كلّ يوم.

كيف تستعمل هذا الكتاب التعبّدي بالتمام
بقراءة وتأمل كلّ مقالة بعناية .قائالً الصلوات واالعترافات بصوتٍ عالٍ لنفسك يومياً



ستضمن نتائج كلمة اهلل التي تتحدث بها وستتحقق في حياتك.



لكي نساعدك أن تقرأ الكتاب المقدس بأكمله ،قد طوّرنا خطة لقراءات يومية للكتاب
المقدس لعام واحد ولعامين .يمكنك اآلن أن تختار أيهما األنسب إليك.



خطة قراءة الكتاب المقدس قد تمّ تقسيمها الى قسمين كلّ يوم .العهد الجديد صباحاً
ومن العهد القديم مساءً .اآلن يمكنك االستمتاع بقراءة الكتاب المقدس كامالً بسهولة
كي تنمو في معرفتك لكلمة اهلل.



قد خصصنا أيضاً مكاناً لك كي تكتب هدفك لكلّ شهر .قس نجاحك حين تحقق
أهدافك الواحد تلو اآلخر .هذا الكتاب التعبّدي يعطيك أيضاً الفرصة كي تصلي ألجل
أحبائك ،أصدقائك وبلدك على أسس يوميّة.

نحن ندعوك أن تستمتع يحضور اهلل الممجّد طوال العام ،حين تأخذ جرعة يوميّة من
كلمته! نحن نحبّكم جميعاً! ليبارككم اهلل!
القس كريسّ وأنيتا أويخلوم

الحقائق المبهجة
تعبدي...
www.rhapsodyofrealities.org

معلوما ،شخصية
االسم
عنوان المنزل
رقم الهاتف
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أهداف هذا الشهر

يوم 2

أني على مستوى المُهمة
القس
كريس

"لَيْسَ أَنَّنَا كُفَاةٌ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا ،بَلْ كِفَايَتُنَا مِنَ العلي (1
"كورنثوس .) 5:1
إن كوولوومووة " كُوفَوواةٌ " فووي الشوواهوود مُشووتووقووة موون الووكوولوومووة الوويووونووانوويووة
""hikanotesوالتي تعني كفاءة؛ أي تكون أهالً ومُتمكناً ،بالقدر الكافي .وهوي

ن
تعني أن تكون "على مستوى المُهمة ".وعونودموا يوقوول الوكوتواب" ،كِوفَوايَوتُونَوا مِو َ
العلي" ،يعني أن إمكانيتنا ،وكفاءتنا ،وكوننا "على مستوى الومُوهوموة" ،هوو مون
العلي .فبغض النظر عن التحديا ،التي قد توا هها في الحياة ،أني على مسوتووى
المُهمة؛ و دير بأن توا ه ما يأتي عليك مهما كان وتربح.
ك البشرية أو تفتخر بوهوا ولوكونوك
فال يجب عليك أن تعتمد على إمكانيت َ
تفتخر بحياة المسيح التي في داخلك عندما توا ه أي مُهمة شواقوة .فولوقود اعوطواك
العلي حياة توجوعولوك مُوتوموكونوًا .ولوذلوك قوال بوولوس الورسوول فوي فويولوبوي ،21:1

ح (بواسوطوة الوموسويوح) الَّوذِي يُوقَووِّيونِوي ".
ي ٍء فِي ا ْل َمسِي ِ
شْ
ُل َ
"أَسْتَطِيع ُ(عمل) ك َّ
فالرب يُريد أن يكون لك طريقة تفكير "أستطيع عمل كل شىء ".
وفي كل مرة تشعر فيها بعدم كفاءتك أو يصفوك اآلخورون بوأنوك غويور
قادر ،أعلِن لنفسك " ،إن حياة العلي في داخلي ،لذلك ،أستوطويوع عومول كول شويء؛
فأنا على مستوى أي مُهمة".
وإن تم اختيارك لشيء ،ال تتساءل " ،هل يُمكنني فعول هوذا؟ وهول أنوا
دير بهذا؟ " إن كفايتك هي من العلي .والقوة التوي توعومول فوي داخولوك هوي قووة
العلي غير المحدودة؛ لذلكَ اُرفض أن تكون مُنزعجاً بمن يقلل من شانُك وينوافسُوك
.وال تخَف من أي شيء .وتكلم دائماً بثقة .وليكن لك طوريوقوة توفوكويور "أسوتوطويوع
عمل كل شىء" .
وأعلِن دائمًا من أني ،وما لديك ،وإمكانياتك في الوموسويوح يسووع .إن
هذا مُهم ألن حياتك تتأثر بلسانك .وما تقوله يتحكم في حياتك .فاستمر فوي إعوالن

أن العلي هو كفايتك؛ فأني على مستوى أي مُهمة ويُمكنك أن تُحدث أمووراً !أعولِون
أنكَ مُتميز ،ولك حياة فائقة.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على قوتك اإللهية التي تعمل فيَّ باقتدار .فأنا
مُتميز ،ولي حياة فائقة؛ وأستطيع عمل كل شيء ألن الوقووة الوتوي
تعمل في داخلي هي من العلي ،ولذلك فهى غير موحودودة .موبوارك
اسم الرب!

دراسة أُخرى:
فيلبي 21:1؛  1كورنثوس 7:1؛ كولوسي 19:2

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 12-1:1

عبرانيين 1

حزقيال 32

إرميا 2-1
ARABIC

يوم 1

"...في اسمه"!
القس
كريس

"وَهذِهِ اآليَا ُ،تَتْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ (كل من يؤمن  (:يُخْرِ ُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي،
وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ َدِيدَةٍ .يَحْمِلُونَ حَيَّا ،ٍ،وَإِنْ شَرِبُوا شَيْئًا مُمِيتًا الَ يَاُرُّهُمْ،
وَيَاَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى فَيَبْرَأُونَ( ".مرقس 27:26ـ.).28
قال يسوع هذه العبارة الجميلة بوعود قويواموتوه ،بوفوتورة و ويوزة ،وقوبول
صعوده إلى السماء مباشرةً .إن هذه العوبوارة لويوسوي وعوداً ،ولوكونوهوا بويوانوًا قوويوًا
لتوريث السلطان للكنيسة ،ل كل من يؤمن .إنها بيان حالة أو هوية .فلوكوي توتوعورف
على شجرة برتقال مثالً ،عليك أن تنظر إلى الثوموار .وعولوى نوفوس الومونووال ،كوان
قصد يسوع أن يُعرِّف المؤمنين به بهذه اآليا : ،يُخر ون شويواطويون ،ويوتوكولوموون
بألسنة ديدة ،وال يارهم الحيا ،والسم .وأكثر من هذا ،ياعوون أيوديوهوم عولوى

المرضى فَيَبْرَأُونَ .الحظ أنه لم يقل "،وَيَاَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْمَرْضَى ،وإن صولووا
بقوة بالقدر الكافي ،سيحدث شيئاٌ ما"؛ ال  .فكل ما عليك عمله ،كوموؤمون ،هوو أن
تاع يدك على المرضى ،في اسم يسوع ،و سوف تحدث معجزة .
وعلى قدر ما أن هذه الخصائص التي تميِّز المؤمنين باسموه ومويولوة،
لكن الجزء األكثر ماالً في نصنا مبني على كلمة صغيرة؛ "بِاسْمِي ".لقد منحونوا
السيد التوكيل الرسمي الستخدام اسمه  .ولدينا السلطان أن نوتوصورف فوي موكوانوه
كممثلين قانونيين له .وهذا هو أكثر األمور روعة على و ه األرض !فهوو يوعونوي
أنه يُمكنك أن تذهب إلى أي مكان باسم يسوع وتنال االحترام السمواوي .ويُوموكونوك
أن تُصلي في اسم يسوع ويُسمع لوك .فوفوي اسوموه ،لوديوك سولوطوان عولوى األرواح
الشريرة ،ويُمكنك أن تتكلم بألسنة ديدة ،ويُمكنك أن تدوس الحيا ،،وإن شوربوي
شيئاً مميتاً ال يارك ،ويُمكنك أن تاع يدك على المرضى فَيَبْرَأُونَ .رائع!
ال يُمكن أبداً ألحد أن ينجح في مقاومة اسم يسووع .ال الشويوطوان ،وال
المرض ،وال أى مشكلة يُمكنها تصدي هذا االسم أبداً! وال يُمكن حوتوى لولوموو ،أن
يتصدى قوة اسم يسوع  .ففي اسمه ،أني أعظم من منتصر ،وغوالوب ،وبوطول إلوى

ع ِم ْل ُت ْم ِب َقوْل َأ ْو ِفعْل (بوكوالم أو عومول) ،
ُل مَا َ
األبد .فال عجب أن يقول الكتاب " َوك ُّ
فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ ،شَاكِرِينَ العلي وَاآلبَ بِهِ "( .كولوسي .) 27:1

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على التوكيل الرسمي ألستخدام اسم يسووع؛
وأنا أعمل اليوم بقوة هذا االسم العجويوب ،وأضوع حودًا لوكول عومول
شرير من حولي ،وأُصد فوقوو عولوى األموور الوتوي توتووافوق موع
خططك وهدفك لي ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
لوقا 2:9؛ غالطية 17:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 25-13:1

عبرانيين 2

حزقيال 33

إرميا 4-3
ARABIC

يوم 1

حياة االزدهار
القس
انيتا

"...لِيَتَعَظَّمِ الرَّبُّ الْمَسْرُورُ بِسَالَمَةِ (ازدهار -نجاحِ ) عَبْدِهِ" مزمور() 17:15

يعلن في أيوب 22:16عن أوالد العلي أنهم : "...قَاَوْا(سيعويوشوون)
أَيَّامَهُمْ بِالْخَيْرِ (االزدهار والنجاح) وَسِنِيهِمْ بِالنِّعَمِ (المسرا .")،لقد دعاك الوعولوي
لتحيا حياة االزدهار .ولم يُقدَّر لك أن تعاني أو تشقى لوتوحويوا حويواة االزدهوار؛ إنوه
حقك بالميالد .وإن عبد ،الرب بجدية وتولوذذ ،بوه ،فسوتوحويوا كول أيواموك بوالوخويور
(بنجاح) وسنينك بالنعم (فى مسرا. )،هذا هو ميراث كل ابنٍ للعلي.
إن االزدهار ليس فقو رغبة العلي لك ،بل قد مُنوح لوك موجوانوًا لوكوونوك
نسل إبراهيم .يقول الكتاب أن إبراهيم كان مبارَكاً في كل شيء ،وكذلك أنوي ،ألنوه

ب
ن ُك ْن ُت ْم ِل ْل َمسِويوحِ ،فَوَأنْوتُو ْم ِإذًا َنسْو ُل ِإبْورَاهِويومََ ،و َحسَو َ
يقول في غالطية َ " ،19:1فِإ ْ
الْمَوْعِدِ (الوعد) وَرَثَةٌ ".وليس عليك أن تصارع من أ ل هذه الوبوركوة؛ فوهوي قود
مُنحي لك كميراث ،بكونك وارث للعلي ،ووارث مع المسيح (رومية .)27:8
من المهم أن تدرك أن االزدهار هو أكثر من الوحوصوول عولوى الوموال
 .فكونك غنياً ،أو ثريا ً ،أو ميسور الحال هو مجرد انب مون االزدهوار .فواالزدهوار
أكثر شموالً ؛ وهو يعني أن تكون في أمان ،وفي صحة ،وفوي نُصوح؛ فوتونوجوح فوي
الحياة ،وتحيا سعيداً في صحة ،وسالم ،وغنى ،ونعم ! وهو أياًا يوعونوي أن توحويوا
حياة فُالى ،وتختبر الكمال في كل نواحي حياتك بكونك نا حاً في كل ما تفعلوه :

َن
ح (في صحة) ا ،كَومَوا أ َّ
صحِي ً
ن نَا ِحًا َو َ
ن َتكُو َ
ي ٍء َأرُو ُم َأ ْ
شْ
ُل َ
" أ َُّيهَا ا ْل َحبِيبُ ،فِي ك ِّ
نَفْسَكَ نَا ِحَةٌ " 1(.يوحنا عدد.)1
إن كلما ،كاتب المزمور في موزموور  1 - 2 : 2تصوف إلوى حود أبوعود حويواة

االزدهار الجميلة التي قد منحها لك الرب" :فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَوجَوارِي
ا ْل ِميَاهَِّ ،التِي ُت ْعطِي َث َم َرهَا فِي َأوَانِوه (فوي مووسوموه) َِ ،و َو َرقُوهَوا َال يَو ْذبُو ُل .وَكُولُّ مَوا
يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ".

صالة
ي اإلموكوانويوة فوو الوطوبويوعويوة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك نقلي إلو ّ
ألزدهر وأتعظم في الحياة .وأنا مُدرك أنك ربي وراعيَّ ،وأشكورك
ألنك تُ باركني وتُغنيني في كل شيء لمجدك ،ولومونوفوعوة اآلخوريون
من حولي ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
أفسس 1:2؛ مزمور (17:15التفسير التطبيقي)

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 12-1:2

عبرانيين 3

حزقيال 34

إرميا 6-5
ARABIC

يوم 1

اكتشف هدفك
القس
كريس

" وَلكِنْ قُمْ وَقِفْ عَلَى رِ ْلَيْكَ ألَنِّي لِهذَا ظَهَرْ ُ،لَكَ ،ألَنْتَخِبَكَ خَادِمًا وَشَاهِدًا بِمَا
رَأَيْيَ وَبِمَا سَأَظْهَرُ لَكَ بِهِ "(.أعمال .)26:16
من المُهم أن تاع نفسكَ في خطة العلي لوحويواتوك .وعونودموا يوحودث هوذا،
يمنحُك نوعاً خاصاً من الجراءة واإلصرار لتكونَ ما يريدك العلي أن تكون عولويوه.
ك
ح مُتوحوكوموًا لوحويواتو َ
وعندما تكتشف هد ُفكَ ،سوف تنتهى صراعاتك ،وسوف تُصب ُ
في مسيرتك إلى تحقيق مصيركَ في الرب .فليس شيء أكثر رضوا مون حويواة لوهوا
هدف.
ح أي شويء أخور
إن للعلي هدفاً لحياتك؛ فاكتشف وحقق هدفُكَ .وأن تصبو ُ
غير ما قصده العلي لكَ أن تكون عليه هو الفشل .وخذ في االعتبوار لولوحوظوة قصوة
يوحنا المعمدان في يوحنا 29:2ـ . 11فهو عل َم أنه ول َد لهدف .وعل َم أنوه أتوى إلوى
العالم لتحقيق هدفًا محددًا ولذلك فعندما وا هه الويوهوود وطولوبووا موعورفوة هوويوتوه،

أعلن دون تلعثم ":أَنَا صَوْ ُ،صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ :قَوِّمُوا (إ علوه مستقيماً) طَورِيوقَ
الرَّبِّ ،كَمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ النَّبِيُّ " .فحدد هدفه في الوكولوموة كوموا هوو موكوتووب بوالونوبوي
إشعياء وعاش لكي يحققه.
وخذ فى االعتبار أياًا الرب يسوع الوموسويوح؛ الوذي قوال فوى عوبورانويويون

ك أَيوهوا
"…. ،7:23هنَذَا ،أَ ِيءُ (.فِي دَرْ ِ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي) َ ،ألفْوعَو َل َمشِويوئَوتَو َ
العليُ " .إن الرب يسوع أتى إلى العالوم لوهودف ،أن يوفوعول مشويوئوة اآلب .فوعواش
وما ،كذبيحة خطايا كل البشر ،وأُقيم بالمجد إلى الحياة من أ ل تبريرنا.
ك أن تكتشف سبوب و وودك ألنوه
فهل تعرف الهدف المُحدد لو ودك؟ علي َ
ك لن تتمكن من التأثير في عالمك للمسيح كموا يونوبوغوي.
إلى أن تعرف هدفًا أعلى ل َ
فأنظر إلى مرآه العلي واكتشف نفسكَ وهدفُك فيه .فأنيَ من تُحدد المكان الوذي لوكَ
من العلي في هذه الحياة من الكلمة.

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أعبُدك واُحبك؛ مُبارك اسمك إلى األبد،
ألنك قد أنر ،قلبي ألعرف وأفهم إرادتك في حياتي ،وأدرك
الفرص العديدة التي قد وضعتها أمامي لكي أكون بركة لعالمي،
فى اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
أعمال (26:16التر مة الموسعة)؛  1تيموثاوس 12:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 25-13:2

عبرانيين 13-1:4

حزقيال 35

إرميا 8-7
ARABIC

يوم 5

قوة فو طبيعية إلحداث
تغييرا،
القس
كريس

"لكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ ( "...أعمال .) 8:2

لقد أعطانا العلي حياة المجد والوقووة فوي الوموسويوح يسووع .ويوقودِّم لونوا
الشاهد االفتتاحي معلومة هامة عن حياة القوة هذه .فيعرفنا أنه مون خوالل الوروح
القدس ،قد شُحِنّا بقوة فو طبيعية لنؤثر إيجابياً في حياتنا وفي ظروفنا .
إن اختيار الكلما ،في الشاهد أعاله في غوايوة األهومويوة ألنوه بودون أن
تفهم التواصل الحقيقي مع العلي ،فلن تتمكن من تطبيق هذه الكلموا ،فوي حويواتوك

س
ح الْوقُو ُد ُ
َول الورُّو ُ
الشخصية  .فمثالً ،قال الرب يسوع "...سَتَنَالُوونَ قُووَّةً مَوتَوى ح َّ
عَلَيْكُمْ "...وكلمة "قوة" مشتقة من الكلمة اليونانية ""dunamisوالتي توعونوي
قوة أو إمكانية إلحداث تغييرا . ،وهي تشير إلى إموكوانويوة عومول الوموعوجوزا،؛ أي
إمكانية إحداث أمور فو طبيعية .وهي أياا تعني قوة التميز.
ي
صلٌي على هذه القوة واإلمكانية فوو الوطوبويوعويوة عونودموا قَوبولو َ
ولقد ح ُ
الروح القدس؛ إمكانية خاصة لإلنجواز ! وهوذه الوقووة فوو الوطوبويوعويوة لولوتومويوز،
والقدرة غير العادية إلحداث تغييرا ،هي في داخولوك اآلن .أرأيوي لومواذا ال يوجوب
عليك أبداً أن تكون ضحية في الـحياة؟ ألن يسوع أعطاك حياة القوة .
فإن و د ،نفسك في مأز أو في حالة غير مستقرة ،ال يجب عليك أن
تستسلم أو تترا ع .ألن هناك قوة في داخلك إلحداث تغيير .ولسيَ في احتويوا أن
تبحث من حولك للمعونة أو تطلب القوة من مكان آلخر؛ ألن القوة التي توحوتوا وهوا
هي بالفعل في داخلك .فالروح القدس هو قوة العلي ومانح القوة ،وهوو يوحويوا فوي
داخلك بملئه! لذلك ،أني في ملء القوة .وتستطيع أن تفعول كول شوىء وتُوغويور أي
شيء بقوة الروح .

صالة
أبويا الغًالى ،أُعلن أننوي لون أكوون ضوحويوة أو سويء الوحوظ ألن
الروح القدس يحيا في داخلى .وهو القوة التي أحيوا بوهوا وأُحودث
اليوم تغييرا ،إيجابية ودائوموة فوي حويواتوي وظوروفوي ،فوي اسوم
يسوع .آمين .

دراسة أُخرى:
أعمال 8:6؛  2كورنثوس 1:1؛ ميخا 8:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 12-1:3

عبرانيين10:5-14:4

حزقيال 36

إرميا 10-9
ARABIC

يوم6

الجزء الحامل للثمار فى الكرمة
القس
انيتا

"أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ األَغْصَانُ  .الَّذِي يَثْبُيُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ ،ألَنَّكُمْ
بِدُونِي الَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا " (يوحنا.)5:25
في طريقه من بيي لحم إلى أورشليم اع الرب يسوع ،وقورر أن يولوتوقوو
بعض الثمار من شجرة تين .بد ،الشجرة وكأنها مُثمرة ،ممتلئة بواألورا  ،ولوكون

لم يكن لها ثمر .فلعن السيد الشجرة غير المثمرة ،بخيبة أمول قوائوالً..." ،الَ يَوأْكُولْ
أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى األَبَد ! "...مرقس  )21:22(.وفى اليوم التالي ،بينما كانوا

يعبرون بنفس الشجرة ،الحظ التالميذ تغيراً وقالوا … "،يَا سَويِّودِي ،انْوظُو ْراَلوتِّويونَو ُة
الَّتِي لَعَنْتَهَا قَدْ يَبِسَيْ)" !.مرقس (.)12:22

قال الرب يسوع في يوحنا ( 1:25التر مة الموسعة) "كُلُّ غُصْنٍ فِويَّ الَ
ُل مَا َي ْأتِي بِوثَومَو ٍر (يسوتومور فوى
يَأْتِي بِثَمَر ٍ( توقف عن اإلثمار) (يَنْزِعُه ُ)اآلبَ " ،وك ُّ
ي بِوثَومَو ٍر َأكْوثَور َ (أغونوى وأكوثور تومويوزاً) ".
حمل الثمر) ُينَقِّي ِه (بصفة دورية) ِل َي ْأتِو َ
وكغصن ،أنيَ هو الجزء الحامل للثمار فى الكرمة .
والرب ال يهتم فقو بأن تُثمر ،ولكن بأن يدوم ثومورك ويوزداد بواسوتومورار.
فلقد أحاركَ إلى حياة اإلنتا المتزايد دائماً .وأن تكون غير مُنتي .يُعتبر أنك تحيوا
في مستوى أدنى من دعوتك  .وكما يُقلِم الفالح أشجاره لويوحوصول عولوى موزيود مون
الثمار ،هكذا أيااً يُقلمنا الرب لنكون أكثر إنتا ية وإثمار .
لقد أوضح الرب أنه يجب علينا أن نثبي ،كما ال يستطيع الغصن أن يأتي بثمر مون

س َأ ْن ُت ُم ا ْختَو ْرتُومُوونِوي بَو ْل َأنَوا اخْوتَو ْرتُوكُومَْ ،وَأقَومْوتُوكُوم
ذاته إال إذا ثبُي فى الكرمة " َل ْي َ
(عينتكم)ْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ ،وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ" .يوحنا (.)26:25

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك اخترتني وعينتني لحياة اإلنتا ية
والفاعلية .فأنا أحمل ثمارالبر التي تدوم ألنني أثبي في
الكرمة ،لذلك كل ما أضع يدي عليه ينجح ،في اسم يسوع .
آمين.

دراسة أُخرى:
يوحنا 5:25ـ8

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 22-13:3

عبرانيين20:6-11:5

حزقيال 37

إرميا 12-11
ARABIC

يوم 7

أعظم اسم على اإلطال
القس
كريس

"ألَنَّ كُلَّكُم ( مهما كان عددكم )الَّذِينَ اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِيحَ ".
غالطية (.)17:1
يُخبرنا الرب في فيلبي  23-9:1أن العلي قد أعطى كل السلطوان فوي اسوم

ك ر ََّفعَه (عظمه عاليوًا ُ) الوعولوي َأ ْياًواَ ،وَأعْوطَوا ُه
يسوع الرائع المنقطع النظير " لِذِل َ
ن عَولَوى
ن فِوي السَّومَوا ِء َومَو ْ
ُل ُر ْك َب ٍة مِومَّو ْ
ع ك ُّ
س ِم َيسُو َ
ي َت ْج ُث َو بِا ْ
س ٍم ِل َك ْ
ُل ا ْ
سمًا َف ْو َ ك ِّ
ا ْ
األَ ْرضِ وَمَنْ تَحْيَ األَ ْرضِ ".
فمنذ اللحظة األولى التي اعترفي بسيادته وربوبيته علوى حويواتوكُ ،وضِو َع

 ،وزءًا مون هوذا االسوم" :ألَنَّ كُولَّوكُومُ
 ،باسمه ،وصور َ
اسم يسوع عليكَ؛ فاعتمد َ
ح ) ".غوالطويوة
ح قَو ْد لَوبِوسْوتُو ُم الْومَوسِويو َ
ع َت َم ْدتُو ْم بِوالْومَوسِويو ِ
نا ْ
(مهما كان عددكم) َّالذِي َ
( ) 17:1واألن ،يمُكنك ان تستجيب لهذا االسم .فيقول فوي رومويوة " 27:8فَوإِنْ
ن َم َع (شركاء فى الومويوراث الوواحود)
هلل َووَا ِرثُو َ
كُنَّا َأ ْو َالدًا َفإ َِّننَا َو َر َث ٌة َأ ْياًاَ ،و َر َث ُة ا ِ
ك اسوموه .توذكور ،إن
الْمَسِيح "… وهذا يعني أن كل ما ليسوع فهو لك ،بما في ذلو َ
أهمية االسم هي في السلطان الذي خلفه وكل ما يمثله هذا االسم .
ومن المحزن ،أن كثير من المؤمنين لوم يوتوعولومووا أبودًا أن يوفوهومووا هوذه
الحقيقة؛ فهم يجهلون الحياة المنتصرة التي قد أعطاهوا لونوا الوعولوي فوي الوموسويوح
يسوع .ولذلك ،فهم يعتقدون في ديانة؛ والمسيحية ليسي ديانة.
إن المسيحية هي الحياة في اسم يسوع؛ أى حياة العلي الوتوي تُوظوهور مون
خاللك .فأنيَ لسيَ عادياً  .فالمسيح هو حياتك؛ وقود ُوضِو َع عولويوك اسوم يسووع !
فأنيَ واحد معهم ،وكما هو ،هكذا أنيَ في هذا العالم ( 2يوحنا .) 27:1
إن هناك قوة في اسم يسووع؛ فواسوتوخودم هوذا االسوم لوتُوخور شويواطويون،
وتشفي مرضى ،وتقيم موتى ،وتحيا بنصرة في هذا العالم لمجده .وعنود ذكور هوذا
االسم تسجد كل ركبة؛ ممن في السماء ،أو على األرض ،أو تحي األرض (فيلبوي
.) 23:1

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على اسم يسوع الذى وضع عولويَّ ،وعولوى
الحياة اإللهية التي غمر ،كل كياني بالكامل -روحوي ،ونوفوسوي،
و سدي ! هذه الحياة في داخلي تجعلُني فو طبيعي ،ومحوصون
ضد المرض ،والسقم ،والوفوشول ،والوموو ،،وإبولويوس ،فوي اسوم
يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
كولوسي (1:1التفسير التطبيقي) ؛ يوحنا 21:2ـ21

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 19-1:4

عبرانيين 7

حزقيال 38

إرميا 14-13
ARABIC

مالحظة

مالحظة

ARABIC

يوم 8

قد أُبطل الناموس
القس
كريس

" وَنَ َقضَ ...الْعَدَاوَةَ مُبْطِالً بِجَسَدِهِ (أيااً) نَامُوسَ الْوَصَايَا (الذي يو د) فِي
فَرَا ِئضَ ،لِكَيْ يَخْلُقَ االثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا َدِيدًا ،صَانِعًا سَالَمًا ".أفسس
( .)25:1
يُوضح الشاهد أعاله أن يسوع قد أبط َل ناموس الوصايوا (الوذي يوو ود)،
في فرائض ،المُعطَى لليهود في العهد القديم .فأكمله وأبطلوه .فونووامويوس ووصوايوا
العهد القديم ليس لها صِلة بالخليقة الجديدة في المسيح يسوع .لذلك فمون الوخوطوأ
أن تحيا حياتك محاوالً إطاعة الناموس.
يُعطينا في عبرانيين  21:7استنارة واضحة عولوى هوذا األمور؛ فويوقوول،
س َأ ْياًوا( ".ألنوه لوكوون
ِالارُو َر ِة َيصِي ُر َتغ َُّي ٌر لِولونَّوامُوو ِ
ن َتغ ََّي َر ا ْل َك َهنُوَ ،ُ،فب َّ
" أل ََّن ُه ِإ ْ
الكهنو ،تغيرَ ُعِل من الارورى تغيير الناموس أيااً)  -تر وموة أخورى والورب
ح رئيس كهنتنا في العهد الجديد ،ليس حسب الكوهونوو ،الوهوارونوي أو
يسوع أصب َ
الالوي ولكن على رتبة ملكي صاد (عبرانيون  . ,27: 7 )12وهوذا دلويول عولوى
كهنو ،أبدي؛ كهنو ،ديد ،يسوع المسيح هو رأسه ،وهذا مختولوف عون موا فوى
العهد القديم.
واآلن ،إن أهمية هذا هو أن :يسوع المسيح قد صار رئيس كهنتُنوا وهوو
ليس رئيس كهنة لناموس العهد القديم؛ ولكن له ناموس ديد .توذكور موا قورأنواه
فى عبرانين  ،21:7إن التغير في الكهنو ،يعني تلقائياً تغيير في النامووس .وبوموا
أن الكهنو ،قد تغير ويسوع المسيح هو رئيس كهنتنا اآلن فى العهد الوجوديود ،إذًا

الناموس أيااً قد تغير .ولذلك قال يسوع فى يوحنا َ " ،11:21وصِويَّو ًة َودِيو َد ًة َأنَوا
ن َأنْوتُو ْم َأ ْياًوا بَوعْواُوكُو ْم
أُعْطِيكُمْ :أَنْ تُحِبُّوا بَعْاُكُمْ بَعْاًا َ .كمَا َأحْوبَوبْوتُوكُو ْم َأنَوا تُوحِوبُّوو َ
بَعْاًا".
إن الحب قد أخذ مكان نواميس وفرائض العهد القديم .فيقول فوى رومويوة

ن
َن مَو ْ
ا ُك ْم بَوعْواًوا ،أل َّ
ِب َب ْع ُ
ن ُيح َّ
ِال ِبَأ ْ
ي ٍء إ َّ
شْ
ن َأل َح ٍد ِب َ
8:21ـَ " ،23ال َتكُونُوا َم ْديُونِي َ
َن َال تَو ْزنَِ ،ال تَوقْوتُولَْ ،ال َتسْو ِر َْ ،ال َتشْوهَو ْد
أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ (أتم) النَّامُوسَ  .أل َّ

ع ٌة (مفهومة باختوصوار) فِوي
ي َم ْجمُو َ
ي َوص َِّي ًة ُأ ْخرَىِ ،ه َ
ن كَا َن ْ
ش َتهَِ ،وِإ ْ
بِالزُّورَِ ،ال َت ْ
ن تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِوكَ َ .الْومَوحَوبَّو ُة َال َتصْونَو ُع شَورقا لِولْوقَورِيوب ِ(الوجوار)،
هذِهِ الْكَلِمَةِ :أَ ْ
فَالْمَحَبَّةُ هِيَ تَ ْكمِيلُ (إتمام) النَّامُوسِ  ، ".وقوال يسووع فوى موتوى 17:11ـو 13

ك .هوذِهِ هِويَ
ُول فِوكْو ِر َ
ن ك ِّ
ُل َنفْوسِوكََ ،ومِو ْ
ن ك ِّ
ُل َق ْل ِبكََ ،و ِم ْ
ن ك ِّ
ك ِم ْ
َّب إِل َه َ
ِب الر َّ
ُ "….تح ُّ
ن
ن الْو َوصِويَّوتَويْو ِ
الْوَصِيَّةُ األُولَى وَالْعُظْمَى .وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا :تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ِ .بهَا َت ْي ِ
يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ وَاألَنْبِيَاء"ُ.
ولكن هذا ال يعني أن العهد القديم غير نافع لنا اليوم .إذ يقول في رومويوة

ب َأل ْو ِل تَوعْولِويومِونَوا ،حَوتَّوى بِوالصَّوبْو ِر وَالوتَّوعْو ِزيَو ِة
ب ُكتِو َ
ق َف ُك ِت َ
س َب َ
ُل مَا َ
َن ك َّ
 " ، 1:25أل َّ
(الراحة) بِمَا فِي (التي في) الْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَ َاءٌ" .فاألمور المكتووبوة فوي الوعوهود
القديم كُتبي فقو لتعليمنا؛ وهي ليسي اإلعالنا ،التوي نوحويوا بوهوا الويووم كوخوالئوق
ديدة في المسيح .فتعلم أكثر اآلن ما هو السلوك بالحب.

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك من أ ل كلمتك وقوتها في
حياتي  .ففتْح كالمك لقلبي قد أعطتني اليوم اإلنارة والفهم.
وسوف أسلُك في الحب لمجدكَ ،وليس في ظلمة الناموس،
في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
يوحنا 27:2؛ غالطية 26:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول األولى 14-1:5

عبرانيين 8

حزقيال 39

إرميا 16-15
ARABIC

يوم 9

يُعطيكَ سالم مع ازدهار
القس
انيتا

"سَالَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ .سَالَمِي أُعْطِيكُمْ .لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا .الَ تَاْطَرِبْ
قُلُوبُكُمْ وَالَ تَرْهَب ْ(تخاف) ".يوحنا (.)17:21

مما يُحير إدراك اإلنسان الطبيعي هو كيف أننا كمسيحين يُمكن أن نوكوون
فووي راحووة ونووكووون رابووطووي الووجووأش بووغووض الوونووظوور عوون األزمووا ،،وال و ِمووحوون،
واإلضطرابا ،،والصعوبا ،فى عالم الويووم  .وهوذا ألن يسووع قود اعوطوانوا سوالم.
فقلوبنا وأفكارنا محفوظة بسالم العلي الذي يفو الفهم البشري (فيلبي .) 7:1
قال يسوع" ،سَالَمِي أُعْطِيكُم "  ....والوكولوموة الوموتور وموة "سوالم "هوى
باليونانية ""eireneوهى مثل كلمة " "shalomبالعبريوة  .و ""shalom
ال تُشير فقو إلى السالم بمعنى البعد عون الشور والودموار أو غويواب الوعودوان؛ بول
تُشير إلى ما هو أكثر وهو حالة من الراحة واالزدهار .وهذا هو السالم الوذي كوان
يحيا به يسوع عندما سار على االرض؛ كان في راحة كل وقوي ،وكول يووم ،وفوي
كل مكان وتحي كل الظروف .وهذا هو السالم الذي أعطانا إياه.

س كَومَوا يُوعْوطِوي الْوعَوالَو ُم ُأعْوطِويوكُو ْم
شىء آخر نالحظه هو أنه قال …" َل ْي َ
أَنَا " ...يوحنا ( )17:21وهذا يوضح أن الوعوالوم يُوعوطوى نووعوًا أو موقويواسوًا مون
السالم ،ولكن السالم الذي يُعطيه يسوع مُختلف عن السالم الذي يوعوطويوه الوعوالوم.
فال يو د شىء في العالم قادر أن يعطي سالمًا دائماً ،وفرح ،وسوعوادة بوعويودًا عون
المسيح .هو وحده يُعطي سالم دائم مع االزدهار.
ستأخذ حياتك معنى ديد عندما تكتشف أن الوموسويوح فويوك هوو سوالموك.
فهو الـو

""shalomلوك .و " "shalomهوو موكوان الونوعوموة حويوث ال يوو ود

صراعا ،في الحياة .فعندما تقول" ،الرب سالمي أو يهوه شالوم" ،فوأنوي توقوول،
هو راحتي ،وأماني ،ومسكني؛ وهو من يُعطيني سالم مع ازدهار .هللويا.

صالة
أيها الرب يسوع المُبارك ،ياله من فرح يغمر نفسي أن أعرف
أنك مأل ،حياتي بسالمك !وأعلن اليوم أنني أختبر هذه
الراحة ،والسالم ،واألمان ،والنصح الكامل ،والكمال في كل
انب من وانب حياتي !آمين.

دراسة أُخرى:
يوحنا 11:26؛ أفسس21:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول الثانية 12-1:1

عبرانيين 10-1:9

حزقيال 40

إرميا 18-17
ARABIC

يوم 23

سلطان على ميع الشياطين
القس
كريس

وَدَعَا تَالَمِيذَهُ االثْنَيْ عَشَرَ ،وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى َمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاءِ
أَمْرَاض ( ".لوقا .)2:9
دعا يسووع توالمويوذه موعواً ،وأعوطواهوم قووة وسولوطوان عولوى كول األرواح
الشريرة ،ليطردوها ،وليشفوا المرضى .الحظ كلمة " ومويوع" كوموا اخوتوارهوا لونوا
الروح القدس بدقة ،ليعرفنا أن لنا قوة وسلطان ،ليس عولوى بوعوض ،ولوكون عولوى
ميع األرواح الشريرة .وقد تقول" ،ولكن بعض الشياطين قوية داً"؛ ال فور !
ي مولود والدة ثانية ،فلك السلطان على ومويوع األرواح الشوريورة :الوقوويوة
إن كن َ
منها ،والاعيفة ،والسمينة منها ،والنحيفة ،والصغيرة؛ بوغوض الونوظور عون نووع
هذه األرواح الشريرة  -هم ليسوا في ندَّية مع سلطان المسيح المُعطَى لك.
بالرغم من عدم الشوك فوي احوتوموالويوة و وود هويوكول مونوظوم مون األرواح
الشريرة ،كما يشرح الرسول بوولوس فوي أفسوس  ، 6فوموا زالوي كولوموا ،يسووع

صحيحة .إذ يقول في أفسس  "،21:6فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَيْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ ،بَولْ مَوعَ
الدهْر (العالوم)ِ ،مَو َع َأ ْونَوا ِد
علَى ُظ ْل َم ِة هذَا َّ
الطِينَِ ،م َع ُو َال ِة ا ْلعَاَل ِم َ
الس َ
الر َؤسَاءَِ ،م َع َّ
ُّ
الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّا( ِ،في األماكن العالية)".
الحظ الترتيب :رؤساء ،سالطين ،حكام ظلمة هذا العالم (أي األعلى رتوبوة
في مجال األرض )  ،ثم أرواح شريورة ،أو أ ونواد الشور فوي الوموجواال ،الوروحويوة
السماوية .وتعمل هذه الفئة األخيرة وياعون عروشهم في المجواال ،السومواويوة،
حيث يتحكمون في ممتلكا ،واسعة ،ويحكمون على أمم أو مونواطوق .ويوتوحوكوموون
في شئون الناس كما يسلم لهم الناس أنفسهم .ولكن ،قد أعطانا الرب يسوع نوحون
القوة والسلطان على ميع األرواح الشريرة ،بغض النظر عن رتبهم !
ي لوك
وبغض النظر عن التدر في الرتبة التي فيها أى روح شوريور ،أنو َ
السلطان أن تطرده  .يا لها من حياة المجد ،والسيادة ،والسلطان الوتوي مُونوحوي لونوا
في المسيح يسوع ،لكي تحيا أعلى من إبليس و نود الظلمة! قال الرب يسوع فوي

لوقا " ،29:23هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا الْحَيَّا ِ،وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُووَّةِ الْوعَودُوِّ،
وَالَ يَاُرُّكُمْ شَيْء "ٌ.ماذا يمكن أن يكون أفال من هذا؟
اِدرك أن الشيطان قد هُزم إلى األبد ،ولن يقوم أبدًا مورة أخورى .فوا وعلوه
حيث يجب أن يكون مكانه  -تحي قدميك.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أعطيتني القوة والسلطان على ومويوع
األرواح الشريرة ،وأطردها ،وأشفي كل مرض! وأنوا فوي غوايوة
اإلمتنان من أ ل الغلبة بيسوع على إبليس وكل نود الوظولوموة،
وهذه الغلبة صار ،لي  .فالشيطان ليس له مكان في بويوتوي ،وال
في سدي ،وال في مادياتي في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
متى 2:23؛ كولوسي 25:1؛ أفسس 5:1ـ6

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول الثانية 21-13:1

عبرانيين 28-11:9

حزقيال 41

إرميا 11-29
ARABIC

يوم 22

مصير إلهي يقابل المصير
الطبيعي
القس
كريس

وَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ ،فَهؤُالَءِ دَعَاهُمْ أَيْاًا .وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ ،فَهؤُالَءِ بَرَّرَهُمْ أَيْاًا.
وَالَّذِينَ بَرَّرَهُمْ ،فَهؤُالَءِ مَجَّدَهُمْ أَيْاًا  ".رومية (.)13:8

إن هناك مصيرين لكل انسان مولود في هذا العالم :مصير طبيعي ومصير
إلهي .ويجد أغلب الناس أنفسهم يحققون فقو مصائرهم الطوبويوعويوة .إن الوموصويور
الطبيعي يُقاد ويتحكم فيه عدة عوامل مثل النسب ،ومكان الميالد ،ومكان الونوشوأه،
وقيمتك في الو ود.
أما المصير اإللهي ،من هة أخرى ،فهو المصير الوذى مون الوعولوي ومون
ا ل حياة االنسان .وهو يصف مسار األحداث في حياة الفرد ،مونوظوموة ،أوموركوبوة
من العلي لتحقيق أهدافه اإللهية .وفي تحقيق المصير اإللهي ،فتصبح حياتوك هوي
االظهار عن نعمة العلي وعن اعالن حبه .وقد يتساءل البعض" ،كيف يموكونوك ان
تقول إن كان اإلنسان يحقق المصير اإللهي أم ال؟ " األمر بسويوو .أوالً ،مون الوذى
ي توحويوا؟ إن
يأخذ المجد في حياتك؟ قوة مَن خلف كل ما تفعلوه؟ مون أ ول مون أنو َ
كاني اإل ابة على هذه األسئلة تعود إلى الورب ،فوأنوي إذًا توتومواشوى موع توحوقويوق
المصير اإللهي .وباإلضافة إلى ما سبق ،القيادة الخاصة من الروح القدس.
ي تسلك مسلك المصير الطبيعى أم الوموصويور اإللوهوي؟ إن الوموصويور
هل أن َ
ي بهذا التواصل اإللهي مع روح العلي .فإلى أن توقوابول
اإللهي ال يبدأ حتى تقوم أن َ
موسى مع يهوه ،لم يكن مصيره اإللهي قد بدأ بعد .وابتدأ فقو شاول الطرسووسوي
مهمته اإللهية بعد أن تقابل مع الرب في الطريق إلى دمشق.
ي مولودًا والدة ثانية ،دع الروح القدس يقودك إلوى الوموصويور الوذى
إن كن َ
لك عنده ،وكن أميناً في تحقيقه( .كولوسى  .) 27:1ولكن لو لم تولود والدة ثوانويوة
بعد ،فهذا يعني أنك تحقق فقو مصيرك الطبيعي .فأطلب من الرب يسوع أن يوأتوي
إلى قلبك اليوم وياعك على المسار لتحقق مصيرك اإللهي فيه.

صالة
أبويا الغالى ،اشكرك على بوركوة الوكولوموة .فوكولوموتوك يوارب ،هوي
مصباح لر لى ونور لطريقى ! وأشوكورك عولوى االسوتونوارة الوتوي
تحارها كلمتك إلى روحى؛ فأنا مُهيأ تماماً ألكون كل ما تريدنوي
أن أكون عليه ،وأعمل كل ما قد قصودتوه ،بوقووة روحوك ولوحومود
ومجد اسمك ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
 1كورنثوس 27:5

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول الثانية 22-1:2

عبرانيين 18-1:10

حزقيال 42

إرميا 25-23
ARABIC

يوم 21

مُخلِصين من صهيون
القس
انيتا

" وَيَصْعَدُ مُخَِّلصُونَ عَلَى َبَلِ صِهْيَوْنَ لِيَدِينُوا َبَلَ عِيسُو ،وَيَكُونُ الْمُلْكُ لِلرَّبِّ
(يهوه)( ".عوبديا .)12:2

ان العالم اليوم يعاني من تهديدا ،ال حصور لوهوا :انوهويوارا ،إقوتوصواديوة،
والحرارة الكونية ،والتاخم ،وأمم بأكملها توا ه تدنيا ،وتطلب عومولويوا ،انوقواذ،
وارهاب ،إلخ .ولكن كمسيحي ،عليك أن تُدرك أن مشاكل العالم ال تُصووب ضودك،
ألنك وإن كنيَ في العالم ،ولكنك لسيَ من العالم (يوحنا  .) 29:25إن الوموشوكوال،
والصعوبة التي في العالم اليوم هي فرصتك لتشر وتُظهر مجد العلي.
لقد أفرزك العلي كر اء للعالم؛ فأنيَ اإل ابة لوموشواكول الوعوالوم .قوال الورب
ي فِي ا ْلعَاَل ِم فَوَأنَوا نُوو ُر الْوعَوالَو ِم  ".ثوم قوال فوي موتوى
يسوع في يوحنا  "،5:9مَا ُد ْم ُ
" ،21:5أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ  "...وهذا يعني أنه كما يسوع ،هكذا أنيَ مُخلِص عالوموك
 .إن العلي يبحث طلبًا للوصول إلى كل نفس على األرض؛ ويوبوحوث طولوبوًا إلحاوار
غير المُخَلَص إلى معرفة اإلنجيل ويؤسس عهد مملكته في قلوبهم من خاللك.

فأني ذراعه الممدودة إلى عالمك اليوم .لذلك يقول "،وَيَصْعَودُ مُوخَولِّوصُوونَ
خلِص من صهيون ،مجدًا لولوعولوي! قوام الورب يسووع
ي ُم َ
عَلَى َبَلِ صِهْيَوْنَ " ...أن َ
بدوره في الحصول على الخالص لكل البوشور بوواسوطوة مووتوه الونويوابوي وقويواَموتوه
المجيدة .واألن ،إنها مسؤليتك أن تُخبر اآلخرين عن قوته الومُوخولِوصوة .إنوه حوقواً،
الحل لمشاكل العالم اليوم :إنجيل يسوع المسيح! فيجب أن تكون مشاركاً بفاعولويوة

كشريك للرب في العمل الهام لربح النفوس" :فَإِنَّنَا نَحْنُ عَامِالَنِ مَعَ العلي ،وَأَنْوتُومْ
فَالَحَةُ العلي ،بِنَاءُ العلي (2كورنثوس .)9:1
ب ُأ ْرسِولُوكُو ْم
قال الرب يسوع في (يوحنا  …." ،)12:13كَومَوا َأ ْرسَولَونِوي اآل ُ
أَنَا ".لقد مُنِحْيَ كل ما تطلبه لكى تكون شاهداً فعاالً ومُستأمَن على اإلنجيول .انوظور
إلى نفسك في ضوء هذا؛ أنيَ يديّ العلي للحب ،والرحمة ،والتحنن للعالم.

صالة
ابويا الغالي ،انا مسرور دًا انني في المسيح ،وُضعوي فوي موكوانوة
إلهية وتمكني الؤثر في عالمي بانجيل خوالوصوى الوموسويوح ،ألكوون
حالً لعالمى بقوة الروح القدس .وأشكرك ألنك علتني خادماً مؤثوراً
واميناً على االنجيل ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
 2تيموثاوس 22:2ـ21؛  1كورنثوس 28:5ـ29؛ رومية 29:8

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة بطرس الرسول الثانية 18-1:3

عبرانيين 39-19:10
إرميا 28-26

حزقيال 43
ARABIC

يوم 21

هناك مخر اً!
القس
كريس

"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْيَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ .كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ".
(مرقس .)11:9
إن الشاهد أعاله هو رد الرب يسوع على ر ٍل يائس وفي حوالوة موزريوة.
كان ابنه قد أخُذ بروح شرير ،فكان أحيانًا يلقويوه فوي الونوار ،وأحويوانوا فوي الومواء،

ليهلكه .وفي يأس ،أتوى الور ُول أخويورًا إلوى يسووع وقوال ،يواسويود..." ،إِنْ كُونْويَ
ال" ،إِنْ
تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا( ".مرقس  .) 11:9فوأ وابوه يسووع قوائو ً
كُنْيَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ .كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ ( ".مرقس .)11:9
وسؤالي لك اليوم ،هل تستطيع أن تؤمن؟ إن كنيَ تستطيع ان تؤمن ،فكل
شيء مستطاع ! بغض النظر عن الحالة ،إن كني تستطيع ان توؤمون ،فوكول شوىء
مستطاع للمؤمن .هل تؤمن أنه يمكنك ان تمشى مرة أخرى؟ هل تؤمن أنه يُمكنوك
أن ترى مرة أخرى؟ هل تؤمن أنه يُمكنك أن تكون صحيحاً مرة أخرى؟ إن هونواك
ال
ي عليه اآلن توحوويو ً
قوة تحويل في داخلك كافية لتُغير هذا الوضع بالذا ،الذى أن َ
إيجابياً.
ربما قد ها م المرض بيتك أو لديك حبيب يُعاني بشدة من داء مستعصي،

ن .كُولُّ شَويْءٍ
ن تُو ْؤمِو َ
ي َتسْوتَوطِويو ُع َأ ْ
ن كُونْو َ
وقد قال األطباء "ال يو د مخر " ِ " :إ ْ
مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ  ".فليس هناك مثول هوذا الوقوول "ال يوو ود موخور " ،بوالونوسوبوة
المؤمن الذى له الروح القدس .ويُمكنك الحصول على إختبار ،إن كني تؤمن فقو.
خُذ في اإلعتبار موسى وبني اسرائيل .وهم مُحاصرون بين البحر األحومور
و يش المصريين الشرس ،وصرخ موسى إلى العلي للوموعوونوة .مواذا حودث؟ أمو َر
الرب موسى أن يمد يده إلى المياه ويشُقهَا .وفعل موسى ما أُمرَ به ،فأنشق البحور
األحمر على الجانبين .

ي تسوتوطويوع ان توؤمون فوقوو،
ال يو د وضع ميؤس منه ألبن العلي .إن كن َ
ليس شىء غير مُمكن لكَ .وبد ًال من الصراخ عولوى الووضوع ،والورثواء عولوى مودى
قساوته ،إحدث تغييراً اليوم بأن تُفَعِّل إيمانك.

صالة
أشكرك ياأبويا ألن غلبتى في الحياة هي بكولوموتوك! وأنوا الويووم
أنتصر بمجد على كل ضيق ألن الذى فوي َّهوو األعوظوم ويونويور
فهمي ،وأنا األن أعمل في عظمة قوتك التي ال تُقاس ،في اسوم
يسوع .آمين .

دراسة أُخرى:
رومية 15:8ـ17

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 10-1:10

عبرانيين 16-1:11

حزقيال 44

إرميا 30-29
ARABIC

يوم 21

صعوده المجيد
القس
كريس

وَلَمَّا قَالَ هذَا ارْتَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ .وَأَخَذَتْه (استقبلته)ُ سَحَابَةٌ عَنْ
أَعْيُنِهِمْ ( ".أعمال .) 9:2
حدث امر الفي للنظر بعد قيامة يسوع ،يميول أغولوب الونواس أن يوتوخوطووه
ألنهم ال يدركون مدى روعته .وهو صعوده المجيد إلى السومواء .إن صوعووده كوان
اختباراً فريداً لجميع الذين رأوا حدوثه.
ففي هذه المناسبة بالذا ،،كان يسوع يتكلم إلى تالميذه وفجأة ،بدأ يورتوفوع
عن األرض .وبعد فترة و يزة ،ارتفع قدمه عن األرض ،ثم ما علموه بعد ذلك أنوه
كان يرتفع اكثر من متر عن األرض ،وكانوا ينوظورونوه وهوو يصوعود حوتوى أخوذتوه
السحب .لم يحدث ألى شخص على اإلطال مثل هذا االختبار غير العادى.
يُخبرنا الكتاب كيف أن العلي أخذ أخنوخ وإيليا بعيداً ،إلى السومواء .ولوكون
يسوع صعد .وكانوا ينظرونه وظل يرتفع ألعلى وأعلى إلوى السومواء .يوا لوهوا مون
طريقة مجيدة لترك هذا العالم  .فهو لم يكن في احتيا ألى موركوبوة؛ هوو بوبوسواطوة
أطلق القوة التي في داخله وصعد.
وبينما كان التالميذ واقفين هناك ،يشخصون إلى السماء في دهشة ،ظوهور

لهم مالكان وَقَاالَ" ،أَيُّهَا الرِّ َالُ الْجَلِيلِيُّونَ ،مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى السَّومَواءِ؟
س َي ْأتِي هكَوذَا (بونوفوس الوطوريوقوة) كَومَوا
السمَا ِء َ
ع ْن ُك ْم ِإلَى َّ
ع هذَا َّالذِي ا ْر َت َف َع َ
ِن َيسُو َ
إ َّ
رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى السَّمَاءِ (" .أعمال  ) 22:2واآلن ،هنا مربض الوفورس؛ هوكوذا
سيأتى ثانياً ،بنفس الطريقة .ولهذا السبب نحن نكرز باإلنجيل حول العالم؛ فالوعوالوم
يحتا أن يعرف أنه سيأتي ثانياً .وعلينا ان نخبر من لم يُخْبَرعن سبب مجيئه فوي
المرة األولى ،حتى عندما يأتي ثانياً ،يتهيأ له الكثيرون ،وسيذهبون معه فوي هوذه
المرة .هللويا!

صالة
أبويا الغالي ،نصلي من أ ل ميع القديسيون فوي الوموسويوح حوول
العالم؛ لوكوي يوتوأيودوا بوالوقووة فوي ارواحوهوم ويوكورزوا بشوجواعوة
باإلنجيل في عالمهم .وبينما يقبل الكثيرون اإلنوجويول بوواسوطوتوهوم
اليوم ،لتسود قوة كلمتك في قلوبهم وتجعلهم مسوتوعوديون لولوتوموتوع
بميراث المقدسين في مملكة النور ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
 2تسالونيكي 25:1ـ27؛ متى 13:11

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 14-1:2

عبرانيين 40-17:11

حزقيال 45

إرميا 32-31
ARABIC

مالحظة

مالحظة

ARABIC

يوم25

ال تنظر إلى االموا !
القس
انيتا

"وَلكِنْ لَمَّا رَأَى الرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ .وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَ ُ ،صَرَخَ قِائِالً :يَارَبُّ،
نَجِّنِي( ".متى .) 13:21

في يو ٍم ما ،كان بطرس وسائر التالميوذ فوي سوفويونوة ،فوي عوموق الوبوحور،
عندما رأوا أحدهم ماشياً نحوهم على الماء .فخاف التالميذ داً ،ظانين أنه شوبوح؛
ولكن قال الرب "....تَشَجَّعُوا !أَنَا هُوَ .الَ تَخَافُوا ".متى  .) 17:21فأ ابوه بوطورس
ك عَولَوى الْومَوا ِء( ".موتوى
ي ِإلَويْو َ
ن آتِو َ
ي ُهوَ ،فَومُورْنوي َأ ْ
ي َأ ْن َ
ن ُك ْن َ
قائالً "... ،يَا س َِّيدُِ ،إ ْ
 .)18:21فقال يسوع لبطرس" ،تعال" ،فخر بطرس على الماء وبدأ في السويور
إلى يسوع .
ولكن ،وبينما هو يقترب إلى يسوع ،تشتوي بوطورس بوالوريواح الوعواصوفوة،

واألموا  ..." :لَمَّا رَأَى الرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ .وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَ ُ ،صَورَخَ قِوائِوالً :يَوارَبُّ،
نَجِّنِي ( ".متى  .) 13:21سار بطرس على الماء على قدر موا كوان شواخصوًا إلوى
السيد  .وبدأ يغر فقو عندما تحول انتباهه بعيداً عن يسوع ،الكلمة الحية ،ليونوظور
إلى األموا الصاخبة.
فال تنظرإلى األموا

!وال تراعى أباطيل كاذبة (يونان .) 8:1وال تسوموح

للحوادث الطبيعية أن تحدد ظروف توا دك  .وال تتحرك بما قد تخدعك به حواسوك
الطبيعية؛ بل تحرك بالكلمة فقو  .فأولئك الذين يحولون نظرهم بعيدًا عون الوكولوموة،
يغرقون بسهولة في أزما ،الحياة .هذا ما حدث لبطرس؛ حوَّل عيونويوه بوعويودًا عون
يسوع ،الكلمة الحية ،لينظر إلى األموا  .وقد تعنوي األمووا هُونوا الوظوروف الوتوي
تتحدى إيمانك.
ومهما كان شراسة وصالبة هجوم العدو ،تجاهلها ،واسلك في غلبة .وكُون
مثل إبراهيم ،الذى رفض أن يعتبر مو ،سده ،إذ كان ابن مائة عام ،وال مومواتويوة
مستودع رحم سارة (رومية  . )29:1وارفض أن تكون غارقوًا بوأمووا اإلرهواب،
والمرض ،والفشل ،والخوف ،واإلحباط التي يلقيها عليك الوعودو بشودة !قود توأتوي

الايقا ،في طريقك ،ولكنك ستنهض دائماً إلى القمة ،ألن هناك شيئاً في داخلوك -
حياة الرب اإللهية .وهذه الحياة سوف تجعلك غويور قوابول لولوهوزيوموة ،ألنوهوا غويور
مُعرضة للهزيمة .

أقر واعترف
فوي بوقووة؛ فوحويواتوي تسويور لوألموام
إن مسحة روح الورب توعومول َّ
ولالرتفاع من غلبة إلى غلبة ،ومن مجد إلى مجد ،ومن نجاح إلوى
نجاح ،في اسم يسوع.آمين.

دراسة أُخرى:
أشعياء 1:11؛ لوقا 29:23

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 29-15:2

عبرانيين 13-1:12

حزقيال 46

إرميا 33
ARABIC

يوم26

معرفة الحق
القس
كريس

"...ألَنَّ هذَا حَسَنٌ وَمَقْبُول لَدَى(في نظر) مُخَلِّصِنَا الربِ الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ َمِيعَ
النَّاسِ يَخْلُصُونَ ،وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُون 2( ".ثيموثاوس .)1-2: 1

إن رغبة العلي لكل إنسان أن يخلُص ويوأتوي إلوى موعورفوة (بوالويوونوانويوة:
) epignosisالحق  .والسبب في إحاار الوخوالص لوكول إنسوان لويوس فوقوو لوكوى
يقبلوه ويهربوا من الدينونة األبدية ،بل أياا لكى يأتوا إلوى الوموعورفوة ،والشوركوة
الحميمية أو الوحدانية مع الحق .وعندها أنيَ تبدأ في الحياة الحقيقية.

ع
ن َز ْر ٍ
ن َثووا ِنويَوةًَ ،ال ِمو ْ
فومووثوالً ،يوقووول فووي 2بووطوورسَ "، 11:2مو ْوُلووودِيو َ
ي الْوحَويَّو ِة الْوبَواقِويَو ِة ِإلَوى
يَفْنَى (نسل فاسد) ،بَلْ مِمَّا الَ يَفْنَى (غير فاسد) ِ ،ب َكِل َم ِة العلو ِ
ي الوكولوموة فوي سود! وحويواتوك
األَبَد " ِ.وهذا يعني أنك موولوود مون الوكولوموة؛ فوأنو َ
كمسيحي هي إظهار الكلمة .ويُريدك العلي أن تأتي إلى معرفة هذا الحق.

ُل ا َألشْويَوا ِء تَوعْومَو ُل مَوعًوا لِولْوخَويْو ِر
َن ك َّ
ن َن ْعَل ُم أ َّ
يقول في رومية َ " 18:8و َن ْح ُ
لِلَّذِينَ يُحِبُّون َالعلي" ....وهذا يعني أنه ال يمكن أن تكون سيء الوحوظ أو موهوزوم
في الحياة؛ فالعالم كله هو لك؛ وأني في تواصل مع الطبويوعوة اإللوهويوة .فوال يوو ود
شيء كالفشل أو الفقر عندما تفهم هذا اإلعالن .إن هذه حقائق أساسية مُعْلنوة لونوا
ح حياتك موجورى ال يونواوب مون فوو
في الكلمة؛ فاستقبلها وإقبلها ،وسوف تصب ُ
الطبيعي .

ن
ن َأ ْ
ُول حِويونٍَ ،و َال َيسْوتَوطِوعْو َ
ن فِي ك ِّ
يتكلم الكتاب عن أولئك اللذين " َي َتعََّل ْم َ
يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ أَبَدًا. 1( ".تيماثاوس  .)7:1هؤالء كانووا افورادا يورفاون
الخاوع لمعرفة الحق عن ميراثهن وهويتهن في المسيح يسوع .ونتيوجوة لوهوذا،
ي توحوتوا أن توأتوي إلوى
درن في دوائر ،ولم يحرزن أي تقدم علوى اإلطوال  .فوأنو َ
المعرفة أوالوحدانية مع الحق عن نجاحك ،وغلبتك ،وازدهارك ،وحياتك الوموجويودة
في المسيح يسوع .وتحتا أن تأتي إلى معرفة الحقيقة أنك من فصيلة العلي.

صالة
أبويا الغالي أشكرك ألنك منحتني روح الحكمة واإلعالن في
معرفتك .وقد أنشأتني في المعرفة الخاصة التي تُمِكنني لكي
أتصرف في إرادتك الكاملة ،اآلن ودائما في اسم يسوع .آمين .

دراسة أُخرى:
فليمون 6:2؛ أفسس 28:2

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 12-1:3

عبرانيين 29-14:12

حزقيال 47

إرميا 35-34
ARABIC

يوم 27

حياة للتمتع
القس
كريس

" اَلسَّارِ ُ الَ يَأْتِي إِالَّ لِيَسْرِ َ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ ،وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْيُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاة
(ويتمتعوا بها)ٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْاَل( في ملئها،حتى الفيض ( .يوحنا .)23:23
إن لكل مسيحى الحق أن يكون سعيداً ،ونا حاً ،وفي صحة ،ونصوح .هوذا
إلننا قد نُصحنا ،وكُلفنا ،واٌرسلنا من العلي لخدمة اإلنجيل إلوى أولوئوك الولوذيون فوي
ي ال تتوموتوع بوحويواتوك؛ أي
الظلمة وإحاارهم إلى نور العلي العجيب .ولكن ،إن كن َ
كني غير سعيد ،وال في صحة ،وال في قوة ،وغير راضي ،فبالتأكيد ال يوموكونوك ان
تساعد اآلخرين لكي يتمتعوا بوالوحويواة الوتوي أحاورهوا الوموسويوح لولوعوالوم .وأعولون
بوضوح الرب يسوع سبب مجيئه :لكى يكون لنا حياة ونتمتع بها في ملئها.
إن التمتع بالحياة ال يعني أنه يجب أن توحوصول عولوى أ وازة لوتوذهوب إلوى
الشاطىء وتستلقي مسترخيًا ناظرًا إلى السماء .فهناك أكثر من هوذا لوكوي توتوموتوع
بحياتك ،رغم أنه ليس هناك خطأً إن إختر ،أن تفعل هذا .
تمتع بكل شىء تفعله .تمتع بنومك ،وبأكلك ،وبعملك ،وببيتك ،إلخ! توموتوع
كل يوم بنفسك في الرب .إن العلي إختارك لوهوذا؛ فوأل ول هوذا موا ،يسووع .حوتوى
تتمتع بحياتك !
ي ال تستطيع أن تُمت ُع نفسكَ ،لن يمتعُك أحداً .أحوبوب نوفوسوك .وقودِّر
إن كُن َ
ن أني .يقف بعض الناس أموام الومورآه ومون الوموحوزن يونوظورون إلوى انوفوسوهوم
مَ
بإستخفاف .إن كنيَ ال تحُب نفسكَ علي ما اني عليه لن يحبك احد .
فتعلَّم أن تتمتع وتقدر اآلخرين .إن للعلي أشخواصوًا رائوعويون حوول الوعوالوم
وبعاهم قريبًا دًا منكَ؛ فتمتع بحاورهِم ،وبشركتهِم ،وبصداقوتوهِوم .وقود يوكوون
بعاهم غير ودود ،ولكن يُمكنك أن تستمتع به .إتخذ قرارًا أن توتوموتوع بوحويواتوك.
استمتع بكل شيء تفعله طالما أنه في توافق مع الحياة بالطريقة اإللهية.

صالة
أبويا الغالى ،أشكرك ألنك اعطيتني كُل شىء بغِنى للتمتع .وأنا
اليوم في فرح غامر ،والسعادة تمأل قلبي وأنا أتأمل حياة المجد،
والسيادة ،والنعمة المتزايدة ،والفرح التي قد منحتها لي في
المسيح ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
 2تيموثاوس 27:6؛  1بطرس 1:2

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 24-13:3

عبرانيين 13

حزقيال 48

إرميا37-3 6
ARABIC

يوم28

أُنظر نفسك في الكلمة
القس
كريس

وَلكِنْ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى النَّامُوسِ الْكَامِلِ  نَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ  وَثَبَيَ ،وَصَارَ لَيْسَ
سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِالً بِالْكَلِمَةِ ،فَهذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِه( ِ".يعقوب .) 15:2

إن كلمة الرب هى مرآه الوعولوي .ويوقوول الوكوتواب أن أي شوخوص يسوموع
الكلمة وال يعمل بها هو مثل إنسان يرى نفسه في مورآه ،فويوسوتوديور ،ويونوسوى موا
ك أن تسوموع كولوموتوه
هوعليه (يعقوب  .) 11 - 11:2بمعنى أن العلي يوتووقوع مونو َ
وتعمل بها .فانظر إلى نفسك كما يقول عنكَ الرب فى كلمته ،وتصرف بناءً عولويوه.
وإلى أن ترى نفسك في الكلمة ،فلن تختبر حقيقتها في حياتك .
لم يرث إبراهيم الموعد إلى أن رأى نفسه أبوًا لوكوثويوريون وتصورف بونوا ًء

ن (هم مُبواركويون) مَو َع
ن َي َتبَا َركُو َ
ن اإلِيمَا ِ
ن ُه ْم ِم َ
على هذا .فيقول الكتاب ِ " ،إذًا َّالذِي َ
ي وارث للوعوالوم موثول إبوراهويوم ألن
إِبْرَاهِيمَ الْمُؤْمِن( ِ".غالطية  .) 9:1واليوم ،أن َ

ب ا ْل َم ْوعِود (الووعود ِ)
س َ
س ُل ِإ ْبرَاهِيمََ ،و َح َ
ن ُك ْن ُت ْم ِل ْل َمسِيحَِ ،فَأ ْن ُت ْم ِإذًا َن ْ
الكتاب يقول " َفِإ ْ
وَرَثَة(ٌ".غالطية  .) 19:1ولكن ،إلى أن ترى نفسكَ وارثاً لكل شىء وتعتنوق هوذه
الصورة ،فسوف يفوتك ميراثك .
لقد أعطاك العلي كل ما تحتا ه لولوحويواة والوتوقووى – الوحويواة بوالوطوريوقوة
اإللهية (1بطرس  .)1:2فالبر ،والسالم ،والصحة اإللهية ،واالزدهار ،والونوجواح
هم لك في المسيح .انظر إلى تلك الصورة واعتنقها .وهكذا تتموتوع بوكول موا وعلوه
العلي متاحاً لك في المسيح يسوع .
هُناك قوة مُغيرة في كلمة الرب .فثبي قلوبوك عولوى الوكولوموة ولويوس عولوى
ي
 ،إلى مرآه العلوي بوالوهوي فوي الوكولوموة فوأنو َ
الظروف التي من حولك .وكلما نظر َ
تتحول؛ وتُصبح حياتك أكثر فأكثر إلى المجد الذي تراه في الكلمة.

صالة
ابويا الغالي ،أشكرك ألن كلمتك هى حياتي .أشكرك من ا ل
التغيير الذي اختبره من مجد إلى مجد ،بينما أخاع لسيادة
كلمتَك .واستفادتي من خالل الكلمة واضحة للجميع ،في اسم
يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
يعقوب  11-11:2؛  1كورنثوس 28:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 14-1:4

يعقوب 1

دانيال 1-2

إرميا 40-38
ARABIC

يوم 29

سلطان الكلمة المنطوقة
القس
انيتا

ألَنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ :إِنَّ مَنْ قَال َ(سيقول) لِهذَا الْجَبَلِ :انْتَقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ!
وَالَ يَشُكُّ فِي قَلْبِهِ ،بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ ،فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ)سيحصل عليه)
لَه )".مرقس 11:22(.
في يو ٍم ما ،كان الرب يسوع ائعًا وأتى إلى شوجورة تويون ،عولوى أمول أن
يجد بعض الثمار ولكن لم يكن هُناك وال واحدة ،كما أنه لم يكن موسم ثمار الوتويون

ك ثَومَورًا
بعد .ورداً لهذا ،قال السيد للشجرة ،مرقس (َ ... " )21:22ال َي ْأ ُك ْل َأ َح ٌد مِونْو ِ
بَعْدُ إِلَى األَبَدِ !وَكَانَ تَالَمِيذُهُ يَسْمَعُون  ".وفى الصباح التالي ،وبومورورهوم عولويوهوا،

رأى بطرس أن الشجرة قد ذبُلي ،فلفي إنتباه السويود إلويوهوا قوائوالً " ،يَوا سَويِّودِي،
انْظُرْ !اَلتِّينَةُ الَّتِي لَعَنْتَهَا قَدْ يَبِسَي(ذبُلي)( ْ".مرقس .)12:22
عندما تكلم يسوع إلى الشجرة ،لم يتغويور ظواهورُهوا؛ ولوم يوبودوعولويوهوا أن
تغييراً قد حدث .وما لم يكن بطرس وسائر التالميذ يعرفونه هو أن ذور الشوجورة

ن
ن لَوكُو ْم إِيومَوا ٌ
قد ماتي فوى الوتوربوة .وقوال يسووع ،ردًا عولوى بوطورس "... ،لِويَوكُو ْ
بِالعلي( ".مرقس  ،)11:22ثم أكملَ فى عدد  .... " ،11مَن ْقال (سويوقوول)َ لِوهوذَا
الْجَبَلِ :انْتَقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ !وَالَ يَشُكُّ فِي قَلْبِهِ ،بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُوولُوهُ يَوكُوونُ،
(سيحصل عليه)ُ لَه".
كان الرب يسوع يُعلمنا هنا سلطان الكلمة المنطوقة؛ أي سلطوان وسويوادة
ي ال تُحوب طوريوقوة
ي لم تُخلق لتكون ضحية في الحياة .فإن كُن َ
الروح البشرية .فأن َ
حياتك ،يُمكنكَ اآلن أن تُغيرها  .وال تشعر مطلقًا بأنك موحوصوور فويوهوا؛ وال تشوعور
ي ال تُحب طوريوقوة حويواتوك،
مطلقاً وكأنك مهزوماً أو سىء الحظ في الحياة  .فإن كُن َ
قد أقرَ يسوع بوضوح أنه يُمكنك ان تُغيرها بكلماتك.
لقد أُعطي لك فمك لتُحدد به مسار حياتك .فحياتك هى تشخيوص كولومواتوك.
لذلك ،إ عل حياتك ميلة بكلماتك.

صالة
إن روحي منتعشة ومستنيرة بإعالن كلمة العلي لي اليوم !يالها
من فرحة ،أن أعرف أنه يُمكنني أن أرسم منهي حياتي ،في إتجاه
قصد العلي لي !فأسلك اليوم ودائماً في البر ،والغلبة ،والصحة،
والسيادة ،فى اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
أمثال  12:28؛ متى 17-15:21

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 21-15:4

يعقوب 13: 3-2

دانيال 3-4

إرميا 43-41
ARABIC

يوم13

ال تخاع للقوانين الطبيعية!
القس
كريس

"إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ (خلقة َدِيدَةٌ) :األَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ (األمور
القديمة) قَدْ مَاَيْ ،هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ َدِيدًا 1( ".كورنثوس .)27:5
ي توقفوي عون أن توكوون عواديواً .فولوقود
ي المسيح في حياتك ،أن َ
عندما قبِل َ
أصبحيَ خلقة ديدة -نوع ديد من الكائنا - ،مولود مون الوعولوي كوجونوسوه (نووع

ي
ن َيصِيورُوا َأ ْو َال َد الوعولويَ ،أ ِ
س ْلطَانًا َأ ْ
عطَا ُه ْم ُ
ن َق ِبلُو ُه َفَأ ْ
ُل َّالذِي َ
كينونته )َ ( ":وأَمَّا ك ُّ
الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ  .اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ ،وَالَ مِنْ مَشِيئَةِ َسَدٍ ،وَالَ مِونْ مَشِويوئَوةِ
رَ ُل ،بَلْ مِنَ العلي ) ( ".يوحنا 21:2ـ .) 21فالحياة الوتوي فوي داخولوك هوي فوو
طبيعية ،لكونها نفس حيواة الوعولوي .إن الورب يسووع ،فوي مسويورة خودموتوه عولوى
األرض ،أوضح هذه النوعية من الحياة فو الطبيعية وإمكانويواتوهوا غويور الوعواديوة
(الخارقة) لتسود على العناصر الطبيعية ومسار الطبيعة.
ففي إحدى المناسبا ،،أنكر قانون الوطوبويوعوة ومشوى عولوى الوبوحور (موتوى
 )15:21وفي مناسبة أخرى ،كوان فوي رحولوة موع توالمويوذه فوي سوفويونوة ،ونوام
.وارتفعي أموا البحر وابتدأ ،مياه البحر الهائي تدخل السفينة .فصرخ توالمويوذه
مرتعبين…" ،يَا مُعَلِّمُ ،أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّنَوا نَوهْولِوكُ؟ ( ".مورقوس  .) 18:1فوقوام السويود

وببساطة انتهر الريح ،وقال للبحر" :،اسْكُيْ !اِبْكَمْ !.فَسَكَنَيِ الرِّيحُ وَصَوارَ هُودُوءٌ
عَظِيمٌ( ".مرقس  .) 19:1ففي كلتا الحالتويون ،رفوض يسووع أن يوخواوع ،أو أن
يكون ضحية للعناصر الطبيعية.
وعندما أراد أن يكون مع تالميذه بعد قيامته ،لم يكن عليوه أن يودخول مون
الباب .وظهر ببساطة في الوسو ،كشبح ،ولكن له لحم وعظم (لوقا .)11-17:11
فبواسطة الروح القدس ،لك نفس هذه الحياة فو الوطوبويوعويوة ،ونوفوس اإلموكوانويوة
لتنهض وتحيا فو كل ما تمليه عليك الطبيعة وتقلباتها .فأني مدعوّ لتحيا الوحويواة
السامية ،غير المُخاَعة لعناصر أو قوانين الطبيعية .لذلك ،ال توقوبول وال توخواوع
للمرض ،والسقم ،والفشل ،والهزيمة!

صالة
أبويا الغالي ،انا في امتنان ألنك تباركني بكلمتك؛ واشوكورك عولوى
الحياة المجيدة ،والغالبة ،والمنتصرة التي منحتها لي .وأنا أبتهوي
بمعرفتي أنني أعظم مون مونوتوصور ،وأحويوا فوو ظوروف الوحويواة
الطبيعية ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
لوقا29:23

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول األولى 21-1:5

يعقوب 12:4 -14:3

دانيال 6-5

إرميا 47-44
ARABIC

يوم 12

ا عل الكلمة في .......
القس
كريس

"فَتْحُ كَالَمِكَ يُنِيرُ ،يُعَقِّلُ الْجُهَّالَ (البسيو)( ".مزمور .)213:229

إنها مسؤليتك أن تجعل كلمة العلوي توجود الومودخول إلوى قولوبوك ( روحوك)

 .فالكلمة لها اإلمكانية أن تُوغوذيوك وتوبونويوك روحويواً ،و سوديواً ،ومواديوا "ً :وَاآلنَ
ن َتبْونِويَوكُو ْم َوتُوعْوطِويَوكُو ْم مِويورَاثًوا مَو َع
هلل َوِل َكِل َم ِة ِن ْع َم ِتهِ ،ا ْلقَا ِد َر ِة َأ ْ
ع ُك ْم يَا ِإ ْخ َوتِي ِ
س َت ْو ِد ُ
َأ ْ
َمِيعِ الْمُقَدَّسِينَ ( ".أعمال .)11:13وباإلضافة إلى ذلك ،إن الكلمة لها إموكوانويوة
ك بعويوداًعون الوخووف ،والشوك ،واإلحسواس
غسل ،وتنقية ،وتطهير روحك ،وتقود َ
بالذنب.
فعندما تسمح للكلمة بالدخول إلوى قولوبوك ،يوذوب بوعويودا ًالوخووف والشوك،
يتملك اإليمان .إن الكلمة في داخلك سوف تمنحك طريقة تفكير البار وتجعل الوقووة
تحل فيك محل الاعف  .قال يسوع مؤكداًعلى قووة الوتوحوويول والوتونوقويوة الوتوي فوي
الكلمة " ،أَنْتُمُ اآلنَ أَنْقِيَاءُ لِسَبَبِ الْكَالَمِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ ".وهذا يعني أنوه يوموكونوك
أن تختبر التجديد يوماً بعد يوم في حياتك ،وأني تستوعب وتهام كلمة العلي فوي
روحك .وسوف تجعلك الكلمة التي في روحك ما توتوكولوم عونوه ،وتونوتوهوي بوك إلوى
الناي في المسيح.
يميل بعض المؤمنين إلى تقسيم نموهم الروحى على أسواس الومودة الوتوي
عاشوها مع المسيح  .حسناً ،قد تكون مسيحيًا لسنين عديدة ،ولكن إلى أن يوتوجودد
ذهنك ،وتأخذ كلمة العلي السيادة على روحك ،ستكون حياتوك موموتولوئوة بوالصوعواب
غير الارورية .فالكلمة في روحك هي التي تنقول حويواتوك وتوأخوذك مون مسوتووى
مجد إلى آخر.
إن ما يطلب العلي أن يقدمه لك في حياتوك ،لويوس الشوفواء ،أو الوموال ،أو
وظيفة ،أو أي أمور مادية قد تسأله من ا لهوا .إن موا يوطولوب أن يوقودموه لوك هوو
كلمته في روحك! وهو يعرف إن الكلمة سوف تعظم اإليمان فوي روحوك وتوقوويوك

ك
ضد ماايقا ،الحياة .ضع قلبك على الوكولوموة .وأ وعول كولوموة الوعولوي هوي لوهوجُو َ
المستمر وسوف تنتقل من مجد إلى مجد.

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك الويووم عولوى بوركوة كولوموتوك ،وأنوا
أقووبوولووهووا الوويوووم فووي روحووي بووفوورح ،وإيوومووان ،ووداعووة ،كوولوومووتووك
المغروسة التي تخولوص نوفوسوى وتوحوفوظونوي دائوموًا مشورقوًا أموام
عينيك ،وفي صحة ،وفي ازدهار ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
مزمور 22:229؛ أفسس16:5

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول الثانية 13-1:1

يعقوب 20:5 -13:4

دانيال 8-7

إرميا 49 –48
ARABIC

مالحظة

مالحظة

ARABIC

يوم11

المعرفة الحميمة
القس
كريس

" ِتَكْثُرْ(تتااعف) لَكُمُ النِّعْمَةُ وَالسَّالَمُ بِمَعْرِفَةِ العلي وَيَسُوعَ رَبِّنَا ".
( 1بطرس .) 1:2

إن كلمة معرفة في الشاهد أعاله هي من اليوونوانويوة ""epignosisوهوي
تعني معرفة تامة ودقيقة؛ كامل المعرفة الحميمة .وتُشير إلى معورفوة الوعولوي الوتوي
تأتي بكَ إلى وحدانية معه ،وليسي مجرد معرفة ا تماعية أو معلوما ،عاموة عون
العلي .هذه هي المعرفة التي يطلب العلي أن تكون لنا؛ هذا موا يوريوده ! وهوذا هوو
االمر العظيم عن المسيحية :فأحُارنا إلى نوع خاص من المعرفة ال يمكن لولوعوالوم
أن يحصل عليها؛ معرفة مقصورة على فئة خاصة .وال يمكن لوسطَا ِء هوذا الوعوالوم
أن يمتلكوها .وال يمكن لفلسفة اإلنسان أن تنتوجوهوا .هوذه هوي الوموعورفوة الوتوي قود
احارها الرب يسوع المسيح لنا.
في كل مرة تجد كلمة "معرفة " في العهد الجديد ،ليسي موتور وموة دائوموا
من نفس الكلمة اليونانية .ولكن ،هذه بالذا ،التي تُستخدم في الشواهود أعواله هوي
أعلى أنواع المعرفة التي يريد العلي أن تكون لنا؛ إنها المعرفة التي تُحواورك إلوى
وحدانية مع ما هو معروف .لذلك ر ال وسيدا ،العالم الموتوديونويون ،بوغوض الونوظور
عن مدى الثقافة والعلم الذين هم عليها ،ال يزالوا ال يفهمون حقائق روحية ،ألنهوم
ال يتعاملون من هذه المعرفة التي للعلي.
من خالل هذه المعرفة  -ال "  " epignosisعون الوعولوي وعون يسووع -
يمكنك الحصول على النعمة والسالم المتكاثر في حياتك .تخيل ما يموكون أن توكوون
حياتك عليه عندما يتااعف السالم والونوعوموه لوك ! إن الونوعوموه توحواور الوتورقوي
والبركا ،المتااعفة إلى حياتك؛ وفو كل هذا ،سالم ال ينتهي مع ازدهار .سووف
يحدث هذا فقو من خالل المعرفة الحميمية عن العلي ،ويسوع ربنا.

صالة
اشكرك علي نعمتك التي توحواور الوقوبوول ،واإلموتويواز ،والونوعوموة،
والفرح ،والحرية ،واإلمكانية ،والوموسورة ،والوجوموال إلوى روحوي،
ومن خالل الشركة مع الكلمة ،أنا أحُار ،إلوى موعورفوة موتومويوزة،
وفطنة كاملة وفهم العلي ويسوع ربى .آمين.

دراسة أُخرى:
اعمال 11:13؛  1بطرس 28:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يوحنا الرسول الثالثة 14-1:1

 1بطرس 21-1:1
إرميا 51-50

دانيال 10-9
ARABIC

يوم11

"يُعطى نعمة أعظم ".....
القس
انيتا

"وَلكِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَةً أَعْظَمَ .لِذلِكَ يَقُولُ«:يُقَاوِمُ العلي الْمُسْتَكْبِرِينَ ،وَأَمَّا
الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً (".يعقوب .) 6:1
ي تتعامل من مستوى معين ،وتعمل كل ما تعرف القيوام بوه ،ولوكونوك
إن كن َ
لم تتقدم أو تحرز تقدماً ملحوظاً ،فما تحتا ه هو نعمة أعظم  .فمثالً ،في الوخودموة،
هناك نعمة الرعوية  .هناك نعمة لرعاية مائتين شوخوص ،وهونواك نوعوموة لورعوايوة
خمسمائة شخص .فإن مُنحي النعمة لرعاية خمسمائة شخص ،فبغض النظر عوموا
تفعله ،فهذا هو المجال الذي تعملُ في محيطِه إذ لديك نعمة لهوم .حوتوى وإن حاور
ك هوي لوخوموسوموائوة ،ولون
إلى الكنيسة عشرة آالف شخص ،ألن النعمة المُعطواه لو َ
يبقى التسعة آالف والخمسمائة شوخوص اآلخوريون .سويوظول فوقوو خوموسوموائوة ،ألن
النعمة المُعطاة لكَ هي لهذا القدر.
وينطبق نفس الشىء في الماديا .،فهناك بوعوض األشوخواص ال يوحوصولووا
أبدًا أكثرمن كمية معينة من المال ،فوي أي وقوي ،ألن هوذا فوقوو موا يوموكونوهوم ان
يتحصلوا عليه .فإن أعطيتهم مزيدًا من المال ،سوف يتطايور بوعويودًا بوطوريوقوة موا،
ويعودون إلى المستوى األقصى الذي أنُعم عليهم للتصرف فيه .ولكن الوموزيود مون

َود ْم بِوثِوقَو ٍة (بوجوراءة) ِإلَوى
النعمه ،يحدث فرقاً .يقول في (عبرانيين َ " ،) 26:1ف ْل َنتَوق َّ
عَرْشِ النِّعْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا (نعمة للمعونة) فِي حِينِهِ (في وقوي
االحتيا ) ".
وبدون مزيد من المجهود من انبك ،يمكنك أن تُحرز نتوائوي أكوثور كوثويورًا
باالستفادة من النعمة التي في المسويوح يسووع .وهونواك نوعوم موخوتولوفوة لوموسواعوي
متنوعة .هل تعلم أي نعمة تحتا ها؟ هل هي نعمة للشفاء؟ أو للتااعف ،أو لربوح
النفوس ،أو للتوسع في العمل ،أو لمادياتك؟ فقو اذهب إلى "الرفع " وخذ النعوموة
التي تريدها! الحظ أنه يقول أننا نجد نعمة للمعونة في وقي االحتيا  ،بمعنوى انونوا
نجد مثل هذه النعمة ألننا نريد عون اآلخرين؛ أي نريد تغيير حياة اآلخرين.

استفد من النعمة التي في المسيح يسووع .ويوموكونوك أن تسوتوفود مون هوذه

النعمة اآلن وتبدأ في معونة اآلخرين الذين في احتيا  .وتذكر إن الكلمة توعولون" :
َ...لكِنَّهُ يُعْطِي نِ ْعمَةً أَعْظَمَ( ".....يعقوب .)6:1

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على نعمتك التي غمرتني بها بفويوض .وأنوا
اليوم أستفد من هذه النوعوموة ،وعولويوهوا تونوفوتوح أمواموي أبوواب
البركا ،والفرص .فحياتي هي اختبار نعمتك ،في اسوم يسووع .
آمين.

دراسة أُخرى:
يوحنا 27:2؛  1تيموثاوس 2:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يهوذا 11-1:1

 1بطرس 25:2-22:1

دانيال 12-11

إرميا 52
ARABIC

يوم 11

لتكن "لكَ خبرة " في كالم
البر
القس
كريس

"ألَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَنَاوَلُ اللَّبَنَ هُوَ عَدِيمُ الْخِبْرَة ِ فِي كَالَمِ الْبِرِّ ألَنَّهُ طِفْلٌ".
(عبرانيين .)21:5
يُشير الشاهد أعاله إلى خاصية هامة للطفل في المسيح :عديم الخبرة في
عقيدة البر .بمعنى أنه ال يفهم البر.
وبدون فهم البر ،ال يمكن المؤمن أن يوحويوا بوغولوبوة عولوى الوعودو .وسووف

ن (أطفوال) ،كُونَّوا
صرِي َ
يخاع الركان (لعناصر) العالم" :هكَذَا نَحْنُ أَيْاًا  :لَمَّا كُنَّا قَا ِ
ن (عناصر) ا ْلعَوالَومِ( ".غوالطويوة
ي َأ ْركَا ِ
ن (في عبودية) َت ْح َ
س َت ْع َبدِي َ
ُم ْ

.)1:1لوذلوك

يجب عليك أن تنمو في المسيح إلى البلوغ والناي .ويوقوول فوي أفسوس ،21:1

ح تَوعْولِويومٍ ،بِوحِويولَو ِة
ُول رِيو ِ
ن بِوك ِّ
ن َو َم ْحمُولِيو َ
ا َط ِربِي َ
ن فِي مَا َب ْع ُد َأ ْطفَا ًال ُم ْ
ي َال َنكُو َ
" َك ْ
النَّاسِ ،بِمَكْرٍ إِلَى مَكِيدَةِ الاَّالَلِ ".فيجب أن ترغب في النمو في المسيح .
بعد أن قبليَ المسيح وولد َ،والدة ثانية ،ال يجب أن تظل طفالً في األموور
الروحية .فالطفل المؤمن هو من يتغذى على لبن كلمة الرب .ولوم يسوتووعوب بوعود
فهم البر ،ويعوزه اإلستنارة في الحقائق الروحية العميقة.
ال تظل على اللبن؛ وتغذى أكثر علوى"الوطوعوام الوقووى" " :وَأَمَّوا الوطَّوعَوامُ
الْقَوِيُّ فَلِلْبَالِغِينَ ،الَّذِينَ بِسَبَبِ التَّمَرُّنِ قَدْ صَارَ ْ،لَهُمُ الْحَوَاسُّ مُدَرَّبَةً عَلَى التَّومْويِويوزِ
بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ( ".عبرانيين  .) 21:5وعليك أن تصير خبيرًا في عوقويودة الوبور؛
فتكون واعياً بأنك بر العلي في المسيح يسوع .ويعني هذا أن طبيعة العولوي ،الوتوي
تنتي اإلمكانية للعمل والحياة باستقامة ،قد انتقلي إلى روحوك .فواسولوك فوي وعوي
برك في المسيح ،وسوف يُستعلن كمال واستقامة العلي في داخلك.

صالة
ابويا الغالي ،اشكرك ألنك منحتني فهماً لعقيدة البر .إذ أنا أُطبقُ
بخبرة كالمُكَ للبر ،وأنا واثق بأنني سأسلك باستمرار في غلبة،
ونجاح ،وازدهار ،وأُظهر استقامتك وتميزك ،في اسم يسوع .
آمين.

دراسة أُخرى:
غالطية 2:1؛ أفسس 21:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رسالة يهوذا 25-12:1

 1بطرس 3

هوشع 2-1

مراثي إرميا 2-1
ARABIC

يوم 15

ليس عليكّ أن تعاني
القس
كريس

"قَدْ هَلَكَ شَعْبِي مِنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ( "...هوشع .)6:1

يُعاني الكثيرون دًا في العالم بال داعي؛ والسبب فوي موعوانواتوهوم الشوديودة
هو الجهل .فهم غير مُدركين أنه ليس عليهم أن يُعانوا .بول يوعوتوقود الوبوعوض أنوهوم
يجب أن يعانوا بسبب البلد التي يوعويوشوون فويوهوا ،أو عودم توعولويوموهوم ،أو بسوبوب
خلفياتهم األسرية .وإن علموا فقو أنه وال واحده من هذه العوامل يجب أن تتحوكوم
في ظروف حياتهم .

قال يسوع في (يوحنا"... ،)29:25ألَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ الْعَالَمِ ،بَلْ أَنَا اخْتَورْتُوكُومْ
ك من العوالوم؛ وقود توم
طَ
مِنَ الْعَالَمِ ،لِذلِكَ يُبْغِاُكُمُ الْعَالَمُ ".وهذا يعني أنه قد تم التقا ُ
فرزُك من هذا العالم حيث األلم ،والبؤس ،والمشقة ،والتعب ،وانتقلي إلوى مومولوكوة
العلي ،حيث الراحة ،والسالم ،والفرح ،واالزدهار .هذه هى حقيقة حياتك الروحويوة
في فكر الرب.
ك لحياة المجد ،والوكوراموة ،والوعوزة ،والوتومويوز1( :بوطورس
إن الرب اختار َ

ُل مَوا هُو َو لِولْوحَويَوا ِة وَالوتَّوقْووَى (الوحويواة
ي َلنَا ك َّ
َن ُق ْد َر َت ُه اإلِله َِّي َة َق ْد َو َه َب ْ
َ " )1:2كمَا أ َّ
ك أن
بالطريقة اإللهية) ،بِمَعْرِفَةِ الَّذِي دَعَانَا بِالْمَجْدِ وَالْوفَواِويولَوةِ ".فوال يوجوب عولويو َ
 ،إلى حياة الوموجود ،والوكوراموة،
تصارع من أ ل أي شيء في الحياة؛ إذ قد أُحار َ
ي
والعزة ،والتميز .هذه هي دعوتك .فمن اليوم الذي أصوبوحوي فويوه مسويوحويواً ،أنو َ
ي هذه الدعوة؛ واعتنقي الدعوة للحياة فوو الوعواديوة مون الونوجواح ،والوغولوبوة،
قبل َ
ك في الحياة موتووافوقوًا موع هوذه
والكرامة ،والعزة ،والتميز .ويجب أن يكون اختبار َ
الحقائق.
ولهذا السبب يجب أن تدرس وتتبع الوكولوموة لوتوكوتوسوب موعورفوة مون أنويَ،
ك
ك في المسيح يسوع ،وتتصرف بنا ًء عليه .وإال ،سوف توتونواقوض حويواتو َ
وماهو ل َ
مع حياة المجد ،والكرامة ،والعزة ،والتميز التي قد دُعيي إليها .وبغض النظر عون

التحديا ،التي قد توا هها ،سوف يُستعلن مجد العلي في هذا الموقف ألنكَ دُعويوي
ي
للمجد والفايلة .فعِش اليوم واثقًا بهذا اإلدراك بأنك لم تُخولوق لولوفوشول؛ بول ،أنو َ
إظهار مجد العلي !

صالة
أبويا الغالي ،إن حياتى اليوم هي إظهار عظوموتوك وموجودك الوذي
ك دعووتونوي إلوى حويواة
ي دًا وأشوكورك ألنو َ
في روحي .وأنا أبته ُ
المجد ،والكرامة ،والوعوزة ،والوتومويوز .وأنوا أتوعوامول مون موكوانوة
الغلبة ،والراحة ،وعدم االنزعا بظروف الحياة السلبية ألن كول
شيء هو لي في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
أفسس 23:1؛  2بطرس 9:1ـ23؛ كولوسي 17:2

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 20-1:1

 1بطرس 4
مراثي إرميا 5-3

هوشع 4-3
ARABIC

يوم 16

ثمار البر
القس
كريس

مَمْلُوئِينَ مِنْ ثَمَرِ الْبِرِّ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لِمَجْدِ العلي وَحَمْدِهِ ( ".فيلبى .)22:2

إن الرب يريد أن تمتلىء حياتنا بثمار او أعمال ونتائي البر .فقال يسووع
في يوحنا  " ، 5:25أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ األَغْصَانُ "… فنحن األغصان ،وهذا يعونوي
أننا الجزء من الكرمة الحامل للثمر .فنحن من يُمسك أو نحومولُ ثوموار بِوره أيونوموا
نذهب .وتشير ثمار البر إلى األعمال ،أو النوتوا  ،أو حصواد عومول بور الوعولوي فوي
دواخلنا.
ويُعرفنا في  1كورنثوس  12:5أننا قد ُعلنا بر العلي في المسيح يسووع.
فطبيعتنا هي البر ،وهذه الطبيعة تأتى بنتائي في دواخلنا .وأينما تذهب ،ينتي الوبور
نتائي في داخلك؛ فيجعلك تعمل أعما ًال إلهية .وهوذا موموكونوًا ألنوك فوي وحودة وفوي
شركة مع طبيعة العلي.
عندما استرد يسوع بصر االعمى ،كان يُظهور ثوموار الوبور .وعونودموا فوتوح
األذن الصماء ،وأعطى أر ل ديدة للموشولوول لويوموشوى ،وأقوام الومووتوى ،وأشوبوع
الجياع ،كان يُظهر ثمار البر .وعندما أراح الوموتواوايوق ،وتوكولوم بوكولوموا ،آلوهويوة
ليشجع ،ويرفع ،ويبارك ،كان يُظهر ثمار البر .واآلن ،يقول الكتاب ،نوحون عوملوه،
أعُيد خلقتنا في المسيح يسوع؛ أى ولدنا والدة سامية ألعوموال صوالوحوة (أفسوس
 .) 23:1وهذه األعمال الصالحة هي ثمر البر.
فأينما تذهب ،أنيَ تُنتي أعماالً صالحة .فكِر في هذا :إن لدينا كلما،
تشفي؛ ولدينا كلما ،ترفع؛ وهي تخر منا في كل وقي مثل يسوع والرسل.
ونحن أيااً قد صرنا صانعي آيا،؛ فننتيُ آيا ،في كل مكان ألننا مملوءين بثمار
البر ،التي هي بيسوع المسيح ،لمجد وحمد العلي .

صالة
أبويا السماوى المبارك ،أشكورك ألنوك أحاورتونوي فوي وحودانويوة
معَك .وأنا أبتهي عند تذكرى الكرامة واإلمتياز الذى قد مونوحوتوهوم
لي – ألُظهِر مالك ومجدك إلى الوعوالوم .وأشوكورك ألنوك مسوحوي
اليوم كلماتى ألشفي ،وارفع ،واُبارك اآلخوريون ،وأُلوهوم اآلخوريون
في اسم يسوع .آمين .

دراسة أُخرى:
كولوسي 27:1؛ أفسس 23:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 12-1:2

 1بطرس 5
حزقيال 2-1

هوشع 6-5
ARABIC

يوم 17

حب ناكر للذا،
القس
انيتا

"وَادِّينَ بَعْاُكُمْ بَعْاًا بِالْمَحَبَّةِ األَخَوِيَّةِ ،مُقَدِّمِينَ بَعْاُكُمْ بَعْاًا فِي الْكَرَامَةِ( ".
رومية .)23:21

يصفُ لنا بمنتهي الوضوح في 2كورنثوس 21خصائص األ ابوى :الوحوب
من النوع اإللهي .و أحد هذه الخصائص هو أن حب العلي ال يطلب ما لنفسه؛ فهوو

ناكر للذا(" :،حب العلي في دواخلنا)َ ...الَ تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا (ال تُصر على حقوقهوا
أو طُرقها الشخصية …) 2(".كورنثوس .)5:21التر مة الومووسوعوة (.إن حوب
العلي غير أناني؛ فهو يهتم باآلخرين اكثر من نفسه .وكابن للعلي يجب أن توتوعولوم
أن تاع اآلخرين اوال ً .
إن الحب ال يبحث عن استدراك أو األخذ في اإلعتباراألخطاء التي اُرتكوبوي
ضده فالحب يبحث فقو عن الصالح في اآلخرين؛ وهو ال يثأر أو يوطولوب األنوتوقوام
 .وعندما يُشر ُ إعالن الحب اإللهي عليك ،سيصبح من السهل عليك َ أن تتألم مون
أ ل اآلخرين وليس أن تكون َ لديك مرارة تجاههم .وسيصبحُ من السهل عليوكَ أن
ك
تتغاضى عن األخطاء التي إرتكوبوهوا اآلخورون فوي حوقوك  .فوعونودموا يُسويوىء أخويو َ
ي توتوألوم
مُعاملتك ،فبدال ً من األخذ باخطاؤه ،والمعاناة من ا ل احتيالِوه عولويوكَ ،أنو َ
من أ ل ما يعانيه أخيك مِن أفعالِه (2كورنثوس .) 7:6
فإن كني وُلِد َ،والدة ثانية ،وتسلك في الحب فليس عليكَ أن تُعانوي؛ ألنوكَ
مولود لتُحب .ولك طبيعة الحب؛ لذلكَ ،يُموكونوك ان تُوحوب الورب وتُوحوب إخووتوك و
أخواتك في المسيح بالحق .فا عل كلمة العلي تشر بنورها في قلبَك اليوم وتوأكود
أن سما ،الحب الواردة في 2كورنثوس 21تُشكل أساس عالقتك مع اآلخرين.

صالة
أبويا الغالى ،أشكرك ألنك أعطيتني طبيعة الحب التي لك ومنحتني
فهماً لحُبك العظيم ،حتى أختبره بالتمام وأعبرعنه لكل من في
عالمي ،باسم يسوع .أمين .

دراسة أُخرى:
 2كورنثوس 21

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 29-13:2

 2بطرس 1
حزقيال 4-3

هوشع 8-7
ARABIC

يوم 18

نحنُ مثله!
القس
كريس

"فَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ (تابعين) بِالعلي كَأَوْالَدٍ أَحِبَّاءَ( ".أفسس .)2:5

إن الكلمة اليونانية "مُوتوموثولويون " الوموسوتوخودموة فوي الشواهود أعواله هوى
""mimetisوهى تعني أن تتمثل أو تتبع؛ مُقلداً أحدهم ،بأن تتبع الطريقة الوتوي
يتصرف بها .لذلك ،يُمكن أن نقرأ الشاهد بهذه الطريقة" ،فكونوا مُقلدين العلوي".
وهذا يعني أن تقلده؛ فتتصرف وتتكلم مثله؛ وتتبوع طوريوقوتوه فوي عومول االشويواء.
والسبب في إمكانية حدوث هذا هو أن لنا حياته .
قد يسأل أحدهم " ،أليس هذا بعيد المنوال أن نوقوول أنونوا موثول الورب؟ "

حسناً يقول الكتاب في (2يوحنا  " ،)27:1بِهذَا تَكَمَّلَيِ الْمَحَبَّةُ فِويونَوا :أَنْ يَوكُوونَ
ن
لَنَا ثِقَةٌ ( رأة) فِي يَوْمِ الدِّينِ (الدينونة) ،ألَنَّهُ َكمَا ُه َو فِي هذَا الْوعَوالَومِ ،هوكَوذَا نَوحْو ُ
أَيْاًا  ".الحظ أنه لم يقل" ،كَمَا هُو  ،هكَذَا سوف نكون عندما نذهب إلوى السومواء
" ؛ ال ،فنحن مثله ،هنا فى هذا العالم ،ألنه قد أودع حياته فوى أرواحونوا مون خوالل

الكلمة .وقال الرب يسوع في (يوحنا 11:27ـ" ،)11وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ الْمَجْدَ الَّوذِي
ن
ِي ِليَوكُوونُووا مُوكَومَّولِويو َ
ي ف َّ
أَعْطَيْتَنِي ،لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَحْنُ وَاحِدٌ َ .أنَا فِي ِه ْم َوَأ ْن َ
س ْل َتنِويَ ،وَأحْوبَوبْوتَوهُو ْم كَومَوا
ك َأ ْر َ
ِإلَى وَا ِح ٍد (كاملين في وحدة واحدة)َ ،وِل َي ْعَل َم ا ْلعَاَل ُم أ ََّن َ
أَحْبَبْتَنِي ".أعطانا يسوع نفس المجد الذي اعطاه لوه اآلب وكوأوالد لولورب ،نوحون
الحاملون بهاء مجد العلي .لم يكن هدف الرب أن يُقيم فينا مجوده فوقوو ،ولوكون أن
نُصبح نحن المجد ،تماماً كيسوع.
واآلن يُمكنك أن تفهم لماذا كُلفنا للكرازة باإلنجيول ،والصوالة لولومورضوى،
وإظهارمجده في كل مكان ،تمامًا مثلما فعل .فنحن ال نتكلم بالمحبة فقوو  ،ولوكونونوا
نحياها ،ونُظهر الحب ألنه هكذا هو يسوع .وأيااً ،كوموا احوب الورب يسووع اآلب
وعبرَ عن هذا الحب بوضوح ،نحن أيااً نُحب اآلب ونُظهره؛ فنحن نعبده ونتوكولوم
عنه بمُجاهرة.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألن لي حياة وطبيعة الورب فوي داخولوي .فوانوا
أتقوى وأتشدد بهذه المعرفوة ألعولون بوموجواهورة رسوالوة خوالوصوك
لآلخرين حتى يقبلوا نفس حياة المسيح ،في اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
أعمال 18:27؛ رومية 27:8

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 10-1:3

 2بطرس 2

هوشع 10-9

حزقيال 7-5
ARABIC

مالحظة

مالحظة

ARABIC

يوم 19

علنا مُستحقين أن ...
القس
كريس

" شَاكِرِينَ اآلبَ الَّذِي أَهَّلَنَا لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ الْقِدِّيسِينَ ( شعب الرب المقدس ) فِي
النُّور" (كولوسي.) 21:2
إن ما نلناه من العلي ليس حسب أعمالنا التي عملناها ،بل حسب نوعوموتوه.
هذه النعمة هى في المسيح يسوع .الذي أهلنا لكي نكون شُركاء ميراث القديسويون
ك مولود والدة ثانويوة ،يُوموكونوك
في النور .وهذا يعني أنه قد علنا مُستحقين .فبكون َ
أن تُعلن بمُجاهرة أن لكَ حياة وطبيعة العلي في داخلك؛ فأنيَ وارث لبركا ،العولوي
ي َال
ن َأعْومَوال كَو ْ
س مِو ْ
غير المحدودة .و عل يسوع هذا مُمكناً؛ إذ تقول الكلمة" َل ْي َ
يَفْتَخِرَ أَحَدٌ ( ".أفسس.) 9:1
ك" غويور مسوتوحوق "فوي حاوور
ك توعوتوقود بوأنو َ
إن التدين المسيحى يجعل َ
قداسة وعظمة العلي؛ وقد يصلي البعض إلى الورب ضوارعويون بوغويور اسوتوحوقوا .
ولكن الحظ تصريف األفعال في الشاهد أعاله  .إذ يقول أن الرب قد أهولونوا و وعولونوا
مُستأهلين لشركة ميراث القديسين في الونوور .فوال يُوموكونوك أن توتوأهول مون ذاتوك
لبركا ،العلي؛ وأعمالك الصالحة ليسي كافية أن تؤهلك لكي تكون وارث الوعولوي،
ووارث مع المسيح  .ولكن ،بسبب ذبيحة يسوع أني اآلن شريك الطبيوعوة اإللوهويوة
وشريك ميراث القديسين في النور.
ولهذا السبب طلبَ منا الرب أن نكرز باإلنجيل (مرقس .)25:26لقد أهولَ
يسوع كل ر ل ،وإمرأه ،ولد وبني ،أن يأتوا إلى شركة مع العلوي .وقود وعول كول
واحد مُستحق أن يكون وارث للخالص وينال بركا ،الحياة األبدية .إن الورب هوو
الذي يُريدنا ،وصالحنا لنفسه في المسيح

(1كورنثوس  .) 28:5فلم يوكون نوحون

من نحاول أن نتصالح معه.
ربما قد عشيَ حياة صعبة ،وأني تتساءل اآلن " ،هل يوموكون أن يوقوبولونوي
الرب؟ " هو ليس غاضب عليك بالمرة .وهو يُريدك ،ألن يسوع دفعَ ثمن خوطوايواك

مُسبقاً .وكل ما عليكَ عمله هو أن تقول" ،نعم يارب ! أشكرك من أ ول كول موا قود
صنعته من أ لي في المسيح يسوع؛ وأنا أقبلك اليوم في حياتي ".

صالة
ابويا السماوي الغالي ،اشكرك ألنكَ أهلتني لكي أحيا حياة
صالحة ،ومزدهرة ،ونا حة ،وغالبة ،وفي صحة بالنعمة التي
في المسيح يسوع .وأنا أستفد اليوم من الميراث المجيد الذي قد
وضعته لي في المسيح وأسلكُ في حقيقة بركاتكَ ،في اسم
يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
رومية 11:1ـ11؛  1تيموثاوس 9:2

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 22-11:3

 2بطرس 3

هوشع 12-11

حزقيال 10-8
ARABIC

يوم 13

انظر إلى الصورة الصحيحة
القس
انيتا

"وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِينَ إِلَى األَشْيَاءِ الَّتِي تُرَى ،بَلْ إِلَى الَّتِي الَ تُرَى .ألَنَّ الَّتِي تُرَى
وَقْتِيَّةٌ (مؤقتة) ،وَأَمَّا الَّتِي الَ تُرَى فَأَبَدِيَّةٌ 1( ".كورنثوس.) 28:1

يقول الكتاب أن العلي يُحيي األمووا ،،ويودعوو األشويواء غويور الوموو وودة
وكأنها مو ودة (رومية  .)27:1وهو اتقنَ (شكَّل)َ العالمين بكلموتوه حوتوى أنوه لوم
يتكون ما يُرى مما هو ظاهر (عبورانويويون .) 1:22لوقود دُعويوي لوكوي توحويوا حويواة
اإليمان" :أَنَّنَا بِاإلِيمَانِ نَسْلُكُ الَ بِالْعِيَانِ (الومونوظوور) 1( ".كوورنوثووس .)7:5إن
اإليمان يعني أن ترى النتيجة النهائية لموضوع من حيث أنيَ ،ثم تتكلم لوه لويوأتوي
إلى حيز الو ود .وبعبارة أخرى ،أني ترسم المستقبل وفقًا لكلمة الوعولوي ،وتُوعولون
عن و وده .فارفض أن تتعرف على الصورة السلبية التي قود يُوحواورهوا إبولويوس
لكَ؛ ورَكِّز على ما يقوله الرب عنكَ في كلمته وارسم صورتك بهذه الطريقة.
ي من مرض ،ال تنظر إلى األعراض؛ بول الوهوي فوي
ال قد عاني َ
ي مث ً
فإن كن َ
شفائك؛ وانظر نفسكَ مشفياً .وإن كنيَ ضعيفاً في أي انب من حياتك ،ال تسوتومور
في التفكير والتكلم باعف أو محدودية؛ بل انظر وأعلِن قوتك! مؤكداً أن ال شويء
غير ممكن لكَ ،ألن هذا هو الحق المُعلن في كلمة الرب عنكَ .
وقد يُشكك الشيطان في بعض األحيان فوي إيوموانوك ،موتوسوائوالً"،هول أنوي
متأكداً أن هذه الكلما ،التى سمعتها حقيقية؟ "فارفض أن توتوزعوزع ،ألنوه كوذاب
ك أنها حوقويوقويوة وإال ،لوموا حواول أن
وأبو كل األكاذيب .وهو يعرف كلمة الرب عن َ
ك هوو
يشكُكَ فيها .فال تصارع أبدًا بين إيمانك والشك ألن كل ما يقوله الوعولوي عونو َ
حقيقة .فالرب ليس إنساناً فيكذب (عدد ) 29:11وكلمته هى الوحوقويوقوة الومُوطولوقوة؛
لذلك تمسك بتلك الصورة التي تراها لك في كلمته .

صالة
أبويا الغالي ،إن إيماني فيكَ هو القوة لتغيير عالمي ،وتشكيل
ظروف الحياة لتتوافق مع قصدكَ لحياتي! وأنا أمتلك القوة لتحديد
مسار حياتي حسب كلمة الرب .أشكرك يا أبويا المُبارك ،ألنك
أعطيتني هدفاً وقصداً فيكَ ،وأنا اليوم وكل يوم أحيا لتحقيقه ،فى
اسم يسوع .آمين.

دراسة أُخرى:
مرقس 11:22؛  1كورنثوس 21:1

2خطة قراءة كتابية لمدة عامين:

1خطة قراءة كتابية لمدة عام:

رؤيا يوحنا الالهوتي 11-1:4

 1يوحنا 14:2-1

هوشع 13-14

حزقيال 12-11
ARABIC

مالحظة

ARABIC

مالحظة

مالحظة

ARABIC

مالحظة

مالحظة
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مالحظة
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