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مقدمة:
نسخة العام  5102من 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 كريس

معلومات شخصية
االسم
عنوان المنزل
رقم الهاتف
رقم الهاتف الجوال
عنوان البريد اإللكتروني
عنوان العمل

أهداف هذا الشهر

أنشودة الحقائق
تعبدي...
www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

1
مارِس حُبك ليسوع!
"إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي (بالحق) فَاحْفَظُوا (اطيعوا) وَصَايَايَ".
(يوحنا ( .)02:01الترجمة الموسعة).

ال يوجد شيء يهم اآلب بقدر حُبك ليسوع .فكل شيء في الكون هو عن
يسوع .إنه تجسيد وإتمام إعالن حُب اإلله! إنه بهاء مجد (الجوهرة التي في
اإلكليل) بهاء مجد السماء ،وهو فرح قلب اآلب.
لذلك ،يجب أن ُتحِب يسوع من كل قلبك وتستمر في إضرام لهيب حُبك
له .ودع حُبك والتزامك له يُعلَن في طريقة كالمك ،وفي كل ما تفعله ،وفي طريقة
تواصلك في حياتك! أحببه بلهفة! واجعل حُبك يفوق الكالم والترنيم له .واجعله
تركيزك األبدي ،ألن ال شيء آخر سوف يُشبِع على اإلطالق.
لم يقل يسوع في الشاهد االفتتاحي" ،إن كنتم تُحبونني ،رنموا لي "،أو
"إن كنتم تُحبونني ،اعبدوني"؛ ولم يقل أيضاً" ،إن كنتم تُحبونني ،صَلوا لي".
ح َفظُوا (اطيعوا) َوصَايَايَ ".إن الدليل على
ن ُك ْن ُت ْم ُتحِبُّو َننِي (بالحق) فَا ْ
بل قالِ" ،إ ْ
حُبك له هو خضوعك لكلمته .والدليل على حُبك له هو أن تعمل ما قد قال لك أن
تعمله .وهكذا ،في إظهار حُبك ليسوع ،أنت تعمل كلمته.
والسؤال هنا" ،هل تعرف كلمته؟" عليك أن تعرف وصاياه لكي
تحفظها ،ولهذا يجب أن تدرس وتلهج في المكتوب باستمرار .يقول في كولوسي
ن
ن َو ُم ْن ِذرُو َ
ح ْك َم ٍة ُمعَِّلمُو َ
ُل ِ
ح ِبغِنىًَ ،وَأ ْن ُت ْم ِبك ِّ
ن فِي ُك ْم َكِل َم ُة ا ْل َمسِي ِ
س ُك ْ
ِ" ، 0::1ل َت ْ
ن فِي ُقلُو ِب ُك ْم
ِي رُوح َِّيةٍِ ،ب ِن ْع َمةٍُ ،م َتر َِّنمِي َ
ح َوَأغَان َّ
ض ُك ْم َب ْعضًاِ ،ب َمزَامِي َر َو َتسَابِي َ
َب ْع ُ
لِلرَّبِّ ".إنها دعوة للمعرفة؛ معرفة كلمته .يقول في هوشع " ،1::لِنَعْرِفْ
فَلْنَتَتَبَّعْ لِنَعْرِفَ (يَهْوَهْ)"...
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ولهذا يجب أن تكون الشركة القلبية الحقيقية معه هي أسلوب حياتك.
فمن خالل هذه الشركة ،سيغمر الروح القدس قلبك بإعالن يسوع – الكلمة الحية
– وبذلك يمكنك أن تعرف وتحفظ كلمته ،وهكذا تُثبت حُبك له.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول األولى
2:15-3:10

حزقيال 45-46

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على عطية ابنك يسوع المسيح ،الذي
مات بد ًال عني .فهو تجسيد عُمق محبتي.
وهو تركيزي األبدي؛ وفرحة قلبي،
وكفايتي ،وسالمي ،ومسرتي األبدية! وأنا
أشهد اليوم للرب يسوع ،ولسيادة كلمته

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

على حياتي ،التي هي لمجدك! آمين.

إنجيل يوحنا 33-23:16
أخبار األيام الثاني 4-3

دراسة أُخرى:
 5كورنثوس 02 – 01 :2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

2

مجد مُتزايد دائماً!
وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ ،كَمَا في مِرْآةٍ ،نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ
الصُّورَةِ عَيْنِهَا ،مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ ،كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ ( 5كورنثوس .)0::1
هناك الكثير والمزيد في الرب؛ الكثير لتعرفه ولتُصبح عليه ،ولذلك يجب
دائمًا أن تكون مُتعطشاً ،وشغوفاً ،وغيورًا للرب؛ لتعرفه أكثر ،ولتُصبح كل ما قد
أراده لنا أن نكون عليه .لن تستطيع أبدًا أن تعرف كل شيء عنه مرة واحدة.
لذلك ،لماذا تتوقف وهناك الكثير جدًا والمزيد لتتعلمه ،والكثير جدًا لتعرفه،
والمزيد جدًا لكي تصير عليه؟ فمجده مُتزايد دائماً! لذلك ،ابتهج بأن ترى حياتك
في نمو مستمر.
ارغب المزيد منه ،المزيد من مجده ،واالزدياد من حكمته في حياتك!
استمر في دراسة كلمته واللهج فيها ،ولن تعرفه أكثر فقط ،بل سيتزايد مجده في
حياتك أيضاً .يختبر المالئكة باستمرار العجب في مجده المُتزايد دائماً .فكلما هم
ينظرون مجد اإلله في السماء ،ويسجدون ،يتغير المجد باستمرار .ففي كل مرة
ينحنون في سجود ثم يرفعون رؤوسهم ،يرون شيئًا جديداً ،وهكذا يستمرون في
العبادة .وأجمل ما في األمر هو أنهم ال يتعبون ،ألنهم فيما هم يسجدون ،يزدادون
في المجد.
ال يرى أحد مجد اإلله دون أن يتأثر؛ فمجده ينتقل إليك .تذكر اختبار
بطرس ،ويعقوب ويوحنا عند جبل التجلي (متى  .)1 – 0 :01عندما رأوا يسوع
ن ه ُهنَا!( "...متى
ن َنكُو َ
وقد تغيرت هيئته أمامهم ،قال بطرس ..." ،ج َِّي ٌد َأ ْ
 .) 1:01في هذه اللحظة ،نسوا كل ما في العالم ،وأرادوا أن يمكثوا في مجد اإلله.
وفي يوحنا  ، 01صلى يسوع إلى اآلب من أجل تالميذه ،وهناك ،قال
الكثير جدًا عن المجد .لماذا؟ ألن المملكة هي "التركيز على المجد"؛ فكلها
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مجيدة .وهذه هي الحياة المُعطاه لنا؛ نحن نحمل مجده! ويريدنا أن نكون مُدركين
أننا بهاء مجده! مُبارك اإلله!

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك على المجد
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول
األولى 24-11:3

حزقيال 47-48
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

ت المجد في
الراسخ في كلمتك .وكلما نظر ُ
الكلمة ،أتحول من مجد إلى مجد .فحياتي
هي فقط لالرتفاع ولألمام؛ حياتي هي
المجد المُتزايد دائماً .وأنا أحمل مجدك في
روحي ،وبهذا اإلدراك ،أحكم وأملك ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل يوحنا 10-1:17
أخبار األيام الثاني 6-5

دراسة أُخرى:
 5أخبار األيام ; 01 – 01 :2أمثال ; 0::1يوحنا 51 – 55 :01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

3
في وحدة مع اآلب!
اإلله رُوحٌ .وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا
(يوحنا .)51:1
اإلله روح؛ لذلك ،نستطيع أن نعبده فقط ونتعامل معه من ،وبواسطة،
أرواحنا .وهذا يعني أنه ليس كل كائن حي يستطيع أن يعبده .فالحيوانات ليس
لها أرواح؛ ولذلك ،ال يستطيعون أن يعبدوه بالروح؛ فقط اإلنسان يستطيع ذلك.
ح الرَّبَّ( ".مزمور
س َم ٍة َف ْل ُتس َِّب ِ
ُل َن َ
قد يُجادِل أحدهم قائالً" ،ولكن الكتاب يقول" ،ك ُّ
 .) 2:021نعم ،لكن هناك فرق بين التسبيح والسجود .فالتسبيح ال يتطلب
اإلدراك؛ أما العبادة فليست كذلك.
عندما تُسبِح ،أنت تُعظِم جالله .ربما تشكر وتُمجِد .ولكن ،في العبادة،
أكثر بكثير من تعظيمه ،فهناك شركة؛ وهناك عالقة .إنها االرتواء معًا – نوع
خاص من التمييز واإلدراك بين "المُبارِك" و المُبارَك ،األعظم واألقل .فاألعظم
يستقبِل األقل في مكانه .وهذا مُمكناً فقط مع البشر.
لذلك ،مثالً ،غير مسموح لنا أن نعبد أو نسجد للمالئكة .فبالرغم من
عظمتهم وقوتهم ،اإلله ،في المسيح يسوع ،قد رفعنا إلى مكان ابنه ،والذي هو
أعلى من المالئكة .نحن واحد مع المسيح ،من هم أعظم من المالئكة ،ولذلك
فنحن أعظم من المالئكة.
كما هو (يسوع) هكذا نحن في هذا العالم ( 0يوحنا  .)01:1ونحن
ن كُنَّا َأ ْو َالدًا
حنَا أ ََّننَا َأ ْو َال ُد اإللهَ .فِإ ْ
ش َه ُد َأل ْروَا ِ
س ُه َأ ْيضًا َي ْ
ح َن ْف ُ
وارثون معه" :اَلرُّو ُ
ن َم َع ا ْل َمسِيحِ( "...رومية .)01 – 0: ::
َفإ َِّننَا َو َر َث ٌة َأ ْيضًاَ ،و َر َث ُة اإلله َووَا ِرثُو َ
إن هذا ال يجعلنا نتساوى معه ،ولكنه يصف اتحادنا الذي ال ينفصِل معهَ " :وأَمَّا
حدٌ 0( ".كورنثوس  .)01::هو الرأس ،ونحن
ح وَا ِ
َّب َف ُه َو رُو ٌ
ق بِالر ِّ
ص َ
ن ا ْل َت َ
َم ِ
جسده (كولوسي  .)0::0فنحن في اتحاد مع اآلب .مجداً لإلله!
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صالة
أبويا

الغالي،

أشكرك

على

االمتياز الرائع بأن تدعوني في شركة
معك .إن حياتي هي إظهار لحكمتك،
وقوتك ،ومجدك ،وأنا أحيا من قمة الجبل،

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

ت إلى وحدانية مع
ألنني قد أحضر ُ

رسالة يوحنا الرسول األولى 4

المسيح؛ وجالِس معه في مجاالت المجد،
باسم يسوع .آمين.

دانيال 1-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 21-11:17
أخبار األيام الثاني 8-7

دراسة أُخرى:
أفسس  1 ; 7 – 6 :2كورنثوس  1 ; 9:1يوحنا 3:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

4
يتخطى الدين
أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ« :الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ :إِنْ كَانَ أَحَدٌ الَ يُولَدُ مِنْ فَوْقُ الَ يَقْدِرُ
أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ اإلله (يوحنا .)1:1
من لم يولد والدة ثانية هو ميت روحياً .وهذا يعني أنه غريب عن حياة
اإلله (أفسس ) 05:5؛ ومُنفصِل عن إدراك ،ومجد ،ونور اإلله القدير .وهذا أسوأ
من الموت الجسدي.
في جنة عدن ،أخطأ آدم ضد اإلله .ومنذ ذلك الحين ،أتت الظُلمة إلى هذا
ال عن نور اإلله .ومنذ ذلك الوقت ،يطوق
العالم ،وأصبح اإلنسان غريبًا ومُنفص ً
اإلنسان للشركة مع اإلله ،ويسعى بطُرق مختلفة لتحقيق ذلك؛ مما أدى إلى كل
الديانات التي في العالم .فالدين هو سعي اإلنسان بطُرقه الخاصة ليتصل أو
يتواصل مع اإلله .ومن المُحزِن ،أن اإلنسان لم يستطع أن يجد اإلله في الدين.
لكن ،اإلله ،في رحمته ،أرسل يسوع إلى العالم ليُصالِح اإلنسان مع
اإلله؛ ليُعرفنا من هو ،وماذا يُشبه ،وماذا يريد .يسوع المسيح هو إعالن إرادة
اآلب؛ وهو إظهار حُب اآلب؛ والتعبير عن شخصية اإلله ،وإشراقة مجده.
ال ينبغي "أن تولد
وها يسوع قد أتى إلى العالم بمُصطلح جديد ،قائ ً
ثانياً ".ومن هنا كل شيء يبدأ .لكي يأتي أي شخص إلى نور اإلله ،وتكون له
حياته وطبيعته ،ويُصبح واحد معه ،يجب أن يولد والدة ثانية .ولكي تولد والدة
ثانية يجب أن تقبل المسيح في قلبك؛ بمعنى أن تقبل الحياة األبدية في روحك.
ت بها؛
والحياة األبدية هي طبيعة اإلله .وهي مختلفة عن الحياة البشرية التي وُلد َ
إنها حياة اإلله غير الفاسدة وغير الهالكة .وهي ما تجعلنا شركاء للنوع اإللهي!
عندما تولد والدة ثانية ،تحيا روحك لإلله ،وتُصبح مملكة اإلله حقيقية
لك .أن تولد والدة ثانية يعني أنك مُنفصِل إلى حياة المجد ،والنُصرة ،والنجاح،
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واالزدهار ،والضمان المُبارَك .لم تعد مبادئ هذا العالم األولية تتحكم في حياتك؛
ت إلى حُرية أوالدة اإلله المجيدة.
ت عن سيادة وسُلطان الظُلمة وانتقل َ
فلقد انفصل َ
وهذا يتخطى الدين .مُبارَك اإلله!

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على إظهار حُبك األبدي للجنس البشري

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

بإرسال يسوع المسيح .وأشكرك على

رسالة يوحنا الرسول األولى 5

الخالص الثمين الذي لي فيه .فأنا خِلقة

دانيال 4-3

جديدة في المسيح يسوع ،مولود بطبيعة
اإلله في روحي .وأتعامل في الحياة

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

العالية ،والسامية في المسيح ،باسم
يسوع ،آمين.

إنجيل يوحنا 26-22:17

أخبار األيام الثاني 10-9

دراسة أُخرى:
يوحنا  0; 1 – 2 :1بطرس 51:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

5
يتكلم "لُغة الروح!"
اإلله رُوحٌ .وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا
(يوحنا .)51:1

إن اإلله يتعامل مع روحك ،وليس مع ذهنك أو جسدك .فعندما يتكلم
إليك ،يتكلم إلى روحك .ربما قد يُحاول أن يعقل ذهنك كلمته بال جدوى ،ولكن
روحك تعرف تمامًا عندما يتكلم اإلله ،وماذا يقول ،ألن روحك تعرف اإلله .ألن
ع
ُل َمخَا ِد ِ
ش ك َّ
ج (نور) ( َي ْه َوهْ)ُ ،يف َِّت ُ
سرَا ُ
ن ِ
س (روح) ا ِإل ْنسَا ِ
هناك نور اإللهَ " :ن ْف ُ
(األجزاء الداخلية) الْبَطْنِ( ".أمثال .)51:51
أحياناً ،عندما نقول أن اإلله قال لنا شيئاً ،يتحير البعض ويقولون،
"حقاً ،تكلم اإلله لك؟ وبأي لُغة تكلم؟" وهم يجهلون حقيقة أن اإلنسان روح وأن
اإلله روح .وعندما يتكلم اإلله إلى الروح ،يتكلم "بلُغة الروح"؛ أي تواصل بين
روح وروح .إن روحك تفهم عندما يتكلم اإلله .فلغته ليست إنجليزية ،أو فرنسية،
أو عربية ،أو أي لُغة أرضية أخرى ،ولكن ستسمعه بأي لُغة تفهمها عندما يتكلم
إليك.
ت لك" ،تاتا "،لقد
تذكر ،أن اللغة ليست إال رموز صوتية .فمثالً ،إن قُل ُ
ال تعني شيء لك .ولكن إن كان هناك اتفاق بين شخصين أو أكثر بأنها تعني
"تعالَّ "،سيستجيبون عندما يسمعوها .فاإلله هو سيد التواصل ،فبواسطة لُغة
الروح ،يستطيع أن يتكلم إلى أي شخص أو أي شيء .يقول الكتاب" ،يُحْصِي عَدَدَ
سمَاءٍ( ".مزمور  .) 1:011عندما ترى فيما بعد نجمًا أو
ا ْل َكوَا ِكبَِ .ي ْدعُو كَُّلهَا ِبَأ ْ
نيزكاً ،تذكر أن اإلله يدعوه باسم وأنه يفهم اإلله.
ت لم تسمعه أبداً ،قد يكون ألنك لم تكن تستمع من قلبك أو لم تنتبه
إن كن َ
بالقدر الكافي لكلمته .استمر في تدريب نفسك على تمييز صوته بدراسة كلمته.
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ت كلمة
إن اإلله وكلمته واحد .وهو يتكلم فقط إليك في توافق مع كلمته .فكلما درس َ
اإلله أكثر ،كلما كان مألوفًا لنفسك صوته ،وتكون قادرًا على التجاوب معه عندما
يتكلم إليك.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على إمكانية

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

سماع وتمييز صوتك .وأنا أسلك بالروح،

رسالة يوحنا الرسول الثانية

وليس بالجسد .لذلك ،فروحي تتدرب

دانيال 6-5

باستمرار بكلمتك ألسمع وأُميز صوتك وأنت
تقودني في نُصرة دائمة .باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 9-1:18
أخبار األيام الثاني 12-11

دراسة أُخرى:
مزمور  ; 0:21مزمور ; 00::5إشعياء 30:21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

6
إظهار حياة المسيح فيك
نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ انْتَقَلْنَا مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ ،ألَنَّنَا نُحِبُّ اإلِخْوَةَ .مَنْ الَ يُحِبَّ أَخَاهُ
يَبْقَ فِي الْمَوْتِ 0( .يوحنا .)01:1

إن اإلظهار األول للحياة األبدية التي فيك هو حُب اإلله .عندما تولد
والدة ثانية ،يتيقظ حُب اآلب في روحك .هناك أولئك الذين يُبغضوننا نحن
المسيحيون ،ليس ألننا ارتكبنا أي شيء خطأ ،لكن فقط بسبب يسوع .هؤالء
الناس لم يولدوا والدة ثانية؛ ولم ينتقلوا من الموت إلى الحياة .عندما تولد والدة
ثانية ،لن تسطيع أن تُبغِض أي شيء ،ألن هناك الحُب في قلبك .إنه ثمرة ورحك
ح
ب فِي ُقلُو ِبنَا بِالرُّو ِ
س َك َ
البشرية المُتجددة .لذلك يقول الكتاب ..." ،حُب اإلله َق ِد ا ْن َ
الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا( ".رومية .)2:2
نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة ،ليس ألننا نستطيع القيام
بمعجزات ،أو ألننا نستطيع أن نتنبأ ونتكلم بألسنة :بل ألننا ُنحِب اإلخوة!
صمِم أنه
كمسيحي ،يجب أن تجعل اختيارك أن تسلك بالحُب دائمًا دون مُساومةَ .
لن يوجد أي شخص في أي مكان تُبغضه ،أو ال تُحبه أو تكون في مرارة تجاهه.
بغض النظر عن مدى الكراهية والعداء الذي تختبره من أولئك الذين من حولك،
عليك كمسيحي أن تلتزم بالحُب وليس بالكراهية.
تعلم من ربنا يسوع ،عندما سمروه على الصليب ولعنوه ،نظر إلى
ن مَاذَا َي ْف َعلُونَ( "...لوقا
غ ِف ْر َل ُهمْ ،أل ََّن ُه ْم َال َي ْعَلمُو َ
السماء وقال ... " ،يَاَأ َبتَاهُ ،ا ْ
 .) 11:51هذا هو الحُب! كان يمكنه أن يُهلكهم جميعًا في بُرهة من الزمن ،ولكن
حُبه تخطى جهلهم وغفر لهم خطأهم.
إن الحُب الذي لك للمؤمنين اآلخرين هو شهادة في روحك؛ إنه شهادة
ت من الموت إلى الحياة .يقول في  0يوحنا " ،01:1بِهذَا
في داخلك أنك قد انتقل َ
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َم َل ا ْلحُب فِينَا "...وهذا يعني أن حُب اإلله في قلبك يجب أن يتطور نحو الكمال؛
َتك َّ
وعليك أن تنمو في حُبك .استمر في تكميل حُبك .وأنت تُمارسه ،سيتكمل.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

بأنني مُمتلئ بالحُب! فطبيعة حُب
اإلله في روحي تجعلني ُأشِع وأُعبِر عن

رسالة يوحنا الرسول الثالثة

ت قرار
الحُب لكل من أتقابل معه .لقد إتخذ ُ

دانيال 8-7

أن ُأحِب كل من أتقابل معه ،وأغمره
بالتحنن والنعمة ،وأتكلم عن أفضل ما فيه

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

وأُصدقه دائماً ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل يوحنا 18-10:18
أخبار األيام الثاني 14-13

دراسة أُخرى:
لوقا  1 ; 34 – 33 :23يوحنا 18:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

7
طَوِر طبيعة روحك
وَاآلنَ أَسْتَوْدِعُكُمْ يَا إِخْوَتِي لإلله وَلِكَلِمَةِ نِعْمَتِهِ ،الْقَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيَكُمْ وَتُعْطِيَكُمْ مِيرَاثًا
مَعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّسِينَ (أعمال .)15:51
أحد األمور الهامة جدًا التي يجب أن تقوم بها بوعي كمسيحي هو أن
تُطوِر طبيعة روحك وتُصبح أكثر وعيًا لإلله في سلوكك اليومي .فهناك مسيحيون
غير مُدركين لإلله ،حتى وهم مولودون والدة ثانية؛ فهم لم يُطوروا أرواحهم؛
ولم ينضجوا في سلوكهم المسيحي .عندما تُطوِر روحك ،لن تخاف أبدًا من أي
شيء؛ وستكون دائمًا غالِب .مهما يحدث معك أو من حولك؛ ستكون دائمًا في
القمة.
ت أبدًا الطيور ،وكيف يطيرون؟ يمكن للبعض فقط أن يطير
هل الحظ َ
الرتفاع معين .فيمكن للبطة أن تطير أعلى وأطول من الدجاجة ،ولكنها ال
تستطيع أن تستمر في الطيران كالعصفور .وعلى قدر ما يطير العصفور بسرعة
وجمال ،ال يمكنه أبدًا أن يطير عاليًا كالنسر ويُحافظ على نفسه في الهواء .وهو
مثل الطائرات أيضاً؛ فيمكن للبعض فقط أن يطير بين ثالثين وثمانية وثالثين ألف
قدم فوق مستوى البحر .ويمكن للبعض أن يطير إلى  11ألف قدم ،ولكنهم ال
يُحلقون أعلى ،مهما حاولوا .ولكن يمكن للبعض أيضًا أن يطير حتى  :1ألف
قدم.
ونفس الشيء روحياً .فبعض المسيحيين "يُحلقون" عاليًا جداً.
والبعض يريد أن يطير أعلى ولكنهم ال يستطيعون ،ألنهم لم يُطوروا حياة
أرواحهم إلى هذا المستوى؛ لذلك ،عندما تعصف بم الضيقات ،يغوصون
ويتزعزعون بالضيقات .ولكن من يُطوِر روحه يُحلِق كالنسر؛ إذ له "السرعة"
ت قد
و"االرتفاع" ليذهب أعلى من الضيق .فمهما كانت حالتك الراهنة؛ إن كن َ
طورتَ روحك ،سترتفع دائماً فوق الضيقات .فكيف تُطوِر روحك؟
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يُخبرنا اإلله في يشوع  ::0أن نلهج في كلمته .هذا هو سِر تدريب
وتطوير روحك للنجاح .وهكذا تُبرمِج روحك لحياة المجد المُتزايد دائمًا بنُصرة.
مارِس اللهج في كلمة اإلله .وعندما تدرس الكلمة ،ال تقرأها فقط؛ تمسك بها في
قلبك ،وتعلم أن تُعطي الكلمة المكانة األولى في حياتك.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على الحياة
المجيدة التي قد قبلتها في المسيح يسوع.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

وأنا أُثبت نظري على كلمتك ،وأسلك بوعي

رسالة يهوذا

لمنشأي اإللهي وميراثي! واشكرك ألنك

دانيال 10-9

جعلتني مُنتصرًا دائماً ،وفي كل مكان ،باسم
يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 27-19:18
أخبار األيام الثاني 16-15

دراسة أُخرى:
إشعياء  0; 10 – 11 :11تيموثاوس 02:1
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مالحظة

مالحظة

الثالثاء

8
الكلمة تضمن نجاحك
الَ يَبْرَحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِي َعةِ مِنْ َفمِكَ ،بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْالً ،لِكَيْ تَتَحَفَّظَ (تُالحظ نفسك)
لِلْ َعمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ .ألَنَّكَ حِينَئِذٍ تُصْلِحُ
(تُنجِح) طَرِيقَكَ وَحِينَئِذٍ تُفْلِحُ (يشوع .)::0

إن النجاح الحقيقي أكثر من مجرد الحصول على الكثير من المال
والممتلكات الواسعة .قال يسوع أن حياة اإلنسان ال تتوقف على وفرة ممتلكاته
(لوقا  .) 02:05فالنجاح الحقيقي هو إظهار مجد اإلله المستمر والمُتزايد دائمًا في
حياتك .لذلك يمكن للمسيحي أن يكون ناجحًا جداً ،على الرغم من أنه في السجن
مثالً .كانا بولس وسيال في السجن؛ ولكنهما لم يكونا فاشلين .فبالرغم من كونهما
في السجن ،كانا ناجحين .اظهرا مجد اإلله ،وعاشا بنُصرة.
فبغض النظر عن وضعك الحالي؛ أنت تحمل النجاح في روحك؛ إن كلمة
اإلله التي في داخلك ستأخذك من مجد إلى مجد! فالنجاح المُطلق يحيا فيك،
ال
ط الكلمة المكانة األولى في حياتك .فإن كان ألحدهم مث ُ
وبواسطة الكلمة؛ فاع ِ
تحدي في الصحة ،وكان أول ما يُفكِر فيه "ما هو الدواء الذي يمكن أن أتناوله؟"
فالكلمة ليست المكانة األولى في حياته .وإن كان هناك مشكلة في العمل ،وأول ما
تُفكِر فيه هو في شخص له نفوذ يمكن أن يُساعدك ،فهذا ال يجعل كلمة اإلله في
المكانة األولى.
اجعل الكلمة في المكانة األولى في حياتك .عندما تواجه التحديات ،اذهب
للكلمة لإلرشاد ،والمشورة ،واإلجابة .أوالً ،تحرك للصالة .وعندما تُصلي ،حتى
ت ال تعلم ما يقوله المكتوب عن الوضع الذي تتعامل معه ،ستُضرم فيك
وإن كن َ
كلمة اإلله المخزونة في روحك .وسوف يُذكرك روح اإلله بكلمته التي فيك.
وسيُضرمها في داخلك .وهكذا ،فالكلمة هي ما تحتاجه؛ وهي تضمن نجاحك
الدائم.
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أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا 1:1-20
الالهوتي
دانيال 12-11

أن روحي مبنية ومشحونة وأنا
أنظر باستمرار في مرآة اإلله ،وأُعطي الكلمة
المكانة األولى في حياتي! وبفعلي هذا ،يكون
تقدمي ظاهرًا لكي يراه الجميع! حمدًا لإلله!
هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 40-28:18
أخبار األيام الثاني 18-17

دراسة أُخرى:
 1تيموثاوس  2 ; 15:4تيموثاوس 15:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء
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الشهادة الداخلية
ألَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اإلله ،فَأُولئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اإلله
(رومية .)01::

إن اإلله يُرشدك عن طريق روحك ،وليس ذهنك ،وهو يسعى لقيادتك في
المقام األول ،من خالل الشهادة الداخلية .وهذا هو أهم قيادة لروح اإلله في
روحك وهذا مُتاح لكل مسيحي.
ت أبدًا
هناك اختالفًا بين الشهادة الداخلية والصوت الداخلي .هل سمع َ
ت لألمام،
أحدهم يقول" ،شيء قال لي أن أتحرك من هناك؛ وبمجرد أن سِر ُ
حادث مُريع حدث خلفي؟ إنه ليس "شيء" يتكلم .فهو الصوت الداخلي؛ صوت
روحك .عندما يتكلم إليك الصوت الداخلي ،ففيه القليل من الجزم .يمكنك فجأة أن
تسمع صوتًا من الداخل يقول" ،قُم! اذهب واطفء الغاز في المطبخ ".ولقد فقد
أُناس المال ،والتجارة ،واألعمال ،ألنهم لم يستمعوا إلى هذا الصوت.
أما الشهادة الداخلية من جهة أخرى فهي ليست صوتاً ،ولكنه إدراك
روحك لإلرشاد .تخيل أنك تُفكِر في الذهاب إلى مكان ما أو شراء عقار؛ أو ربما
أمامك وظيفتين في نفس الوقت وأنت غير متأكد أيهما تذهب .في ذلك الوقت،
أنت تحتاج أن تُدرك الشهادة الداخلية .ولكن كيف تعمل هذه الشهادة الداخلية؟
ستكتشف وأنت تُصلي ،إدراكًا بفرح يغمر قلبك في االتجاه الذي يريدك
اإلله أن تذهب إليه .أحيانًا ال يوافق فكرك أو عقلك ،ولكن الشهادة الداخلية تشهد
في داخلك أن هذا هو االتجاه .وبطريقة ما ،ستجد أن التفكير في الذهاب إلى
االتجاه المُضاد ،يتضائل في روحك ،وليس في ذهنك .وفي كل مرة تُصلي ،ستأتي
الشهادة وكأنها بتردد وإحجام .وهذا يعني "ال".
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يُجبِر بعض الناس أنفسهم على الذهاب عكس الشهادة الداخلية،
فخسروا اإلله .وانتظر البعض حتى أن تتحقق عالمات خارقة ،قائلين مثالً" ،يا
ح كلب في الثالثة صباحًا من الجهة اليمنى لبيتي ،سأعرِف أنك أنت".
رب ،إن نب َ
ولكن اإلله ال يقودنا هكذا.
فمن خالل الكلمة والشهادة الداخلية ،يقودك الروح القدس ويُرشدك من
مجد إلى مجد .درِب نفسك أن تستمع إلى الشهادة الداخلية والصوت الداخلي؛
وسوف تُنقذك من مشاكل غير ضرورية في حياتك .وسوف تتمتع بحياة مجيدة،
وناجحة ،وغالبة ،إن تعلمتَ أن تثِق وتتبع الشهادة الداخلية ،والصوت الداخلي.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُرشد

رؤيا يوحنا الالهوتي
17-1:2

روحي عن طريق الشهادة الداخلية .وأنا

هوشع 2-1

أُخضع نفسي دائمًا باستمرار لروحك عن

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 12-1:19

طريق كلمة اإلله والصالة ،وهكذا أُدرِب
روحي أللتقط اإلشارات منك دائماً ،باسم
يسوع .آمين.

أخبار األيام الثاني 20-19

دراسة أُخرى:
مزمور  ; 7:16أيوب 8:32
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

10
انظر المجد
 ...وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ ،وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ ،وَحَامِلٌ كُلَّ األَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ ،بَعْدَ مَا
صَنَعَ بِنَ ْفسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا ،جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي األَعَالِي
(عبرانين .)1 :0
إن يسوع المسيح هو بهاء مجد اإلله ،والصورة المُعبِرة عن شخصه.
وهذا يعني أنه إشراقة مجد اإلله؛ واأليقونة والتعبير عن مجد اآلب .يقول في 5
ج ٍه َم ْكشُوفٍَ ،كمَا في
َّب ِب َو ْ
ج َد الر ِّ
ن َم ْ
ظرِي َ
جمِيعًا نَا ِ
ن َ
حُ
كورنثوس َ " : 0::1و َن ْ
َّب الرُّوحِ".
ن الر ِّ
جدٍَ ،كمَا ِم َ
ج ٍد ِإلَى َم ْ
ن َم ْ
ع ْي ِنهَاِ ،م ْ
ك الصُّو َر ِة َ
ِمرْآةٍَ ،ن َتغ ََّي ُر ِإلَى ِت ْل َ
كم أن هذا مهم أن تنظر مجد اإلله.
ما معنى هذا؟ أن تنظر مجد اإلله كما في مرآة؟ إن مرآة اإلله هي كلمة
اإلله .ماذا يحدث عندما تنظر بتأمل مجد اإلله في مرآة اإلله؟ ما الذي تفعله
ت أمام مرآة ،سترى انعكاس
المرآة؟ تعكس كل ما يوضع أمامها .فإن وقف َ
شخصك .وكلمة اإلله هي هذه المرآة.
لذلك ،هذا االنعكاس ،وهذا المجد الذي تراه عندما تنظر في المرآة –
الكلمة – هو في الواقع حقيقة من أنت؛ فانت مجد اإلله .اشهد كل يوم ،أنك مجد
اإلله! وتأكد من أن كل خطوة تتخذها هي خطوة المجد .قال يسوعَ " ،وَأنَا َق ْد
ق
س َب َ
ن َ
َالذِي َ
ط ْي َتنِي( "...يوحنا  .) 55:01لقد مجدَ" :و َّ
عَ
ج َد َّالذِي َأ ْ
ط ْي ُت ُه ُم ا ْل َم ْ
عَ
َأ ْ
ن
َالذِي َ
َر َر ُه ْم َأ ْيضًا .و َّ
ن َدعَا ُهمْ ،فَه ُؤ َال ِء ب َّ
َالذِي َ
َفع ََّي َن ُهمْ ،فَه ُؤ َال ِء َدعَا ُه ْم َأ ْيضًا .و َّ
بَرَّرَهُمْ ،فَهؤُالَءِ مَجَّدَهُمْ أَيْضًا( ".رومية .)11::
أنت ثمرة آالم المسيح .يتكلم الكتاب عن آالم المسيح ،والمجد الذي
يتبعه ( 0بطرس  .) 00:0أنت هو هذا المجد الذي رآه ،فجعله يحتمل الصليب
ويستهين بالعار (عبرانيين  .) 5:05كُن واعيًا بهذا؛ انظر إلى نفسك ،وكأنك ،مجد
اإلله! اسلك في مجده واظهره في كل مكان.
ARABIC

أُقِر وأعترف
وأنا أنظر في مرآة اإلله ،أرى
حقيقة من أنا – شريك النوع اإللهي –
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
6-1:3-18:2

بحياة وطبيعة البِر في روحي .وإنني بهاء
مجد اإلله ،وناشِر لنعمته ،واالثبات لحُبه
وصالحه! وأنه نور حياتي ،وأنا به أحيا
وأتحرك وأوجد .مجداً السمه إلى األبد!

هوشع 6-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 22-13:19
أخبار األيام الثاني 22-21

دراسة أُخرى:
; 1:2-3رسالة بطرس الرسول الثانية ; 4:17رسالة يوحنا الرسول األولى
 2:9رسالة بطرس الرسول األولى
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الجمعة
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عِش بره
 ...كُرْسِيُّكَ أيها اإلله إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ .قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ .أَحْبَبْتَ الْبِرَّ
وَأَبْغَضْتَ اإلِثْمَ .مِنْ أَجْلِ ذلِكَ مَسَحَكَ اإلله إِلهُكَ بِزَيْتِ االبْتِهَاجِ...
(عبرانيين .)9 – : :0
كابن لإلله ،عليك أن تقوم بشيء واحد في حياتك وهو أن تُقدِس نفسك.
قد تكون موهوب بمواهب ،وإمكانيات عظيمة ،ولكنك لن تستطيع أن تُمارِس
مواهبك مع سلوك سيء .وهذا هو أحد األسباب التي من أجلها ال يستطيع بعض
الناس أن يختبروا النمو الروحي الحقيقي.
ت تريد أن تُرقيك المَسحة ،وترفعك ،وتحفظك دائمًا في القمة ،وال
إن كن َ
يمكن المساس بك ،فيجب إذًا أن ُتحِب البِر وتُبغِض اإلثم .إذ ال يمكنك أن تحيا
ت به وتكرِز به،
بهما معاً .ويجب أن يكون هناك تطابق بين اإلنجيل الذي قد آمن َ
وحياتك كمسيحي .وعندما يتوقف هذا التطابق ،عندها تتوقف "بركاتك" .وبعدها
تجد أن األمور ال تسير على ما يُرام في حياتك.
حتى وإن بدى أن األمور تسير معك جيداً ،إلى ح ٍد ما ،لكنك ستجد أن
حياتك لم تعد مجيدة أو مُشرِّفة .فأنت غير مُستقِر في روحك ،ألن األمور ال تسير
على ما يُرام بينك وبين اإلله .فأنت تُحزِن دائمًا الروح القدس بأسلوب حياتك،
وتعلم هذا في داخلك .وسريعًا ما تتراجع وتنزلق الشركة معه .ال تكن حياتك
هكذا .عِش بالصواب وعِش له .واجعلها فرصة لك أن تُغير األمور.
غَيِّر هذه الناحية من حياتك التي ال تُظهر شخصية المسيح .أحياناً،
يكون هذا كل ما يحتاجه بعض الناس ليختبروا نموًا ال مثيل له من قبل ونجاحًا
في الحياة ،وليروا قوة الروح تتحرك فيهم ،ومن خاللهم بمجد.
يجب أن يحترمك المُقربون لك ،ليس فقط ألن هناك مَسحة على حياتك.
بل ،يجب أيضًا أن يحترموك ويُكرموك بسبب دماثة شخصيتك .هناك حياة للبِر
ARABIC

تتطابق مع طبيعة اإلله وطُرقه في إجراء األمور؛ هذه هي الحياة التي قد دُعينا
لكي نحياها .إنه سلوك في البِر.

صالة
ربي الغالي ،أشكرك على عطية
البِر .فحياتي هي إظهار لبرك بكوني
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
22-7:3
هوشع 10-7

رسالة المسيح ،المقروءة والمسموعة
من جميع الناس! وأنا أشهد أن حياتي
هي لمجدك؛ فأنا أُرضيك في كل شيء
واحمل ثِمار البِر ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 37-23:19
أخبار األيام الثاني 24-23

دراسة أُخرى:
 5كورنثوس  0 ; 1 – 5 :1تسالونيكي  ; 51 – 55 :2أمثال : – 2 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت
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يهوه خالصك!
(يَهْوَهْ) نُورِي وَخَالَصِي ،مِمَّنْ أَخَافُ؟...
(مزمور .)0:51

كان داود نبيًا لإلله الفتًا للنظر وغير عادي ،فكتب المزمور أعاله.
ن َأخَافُ؟( "...مزمور  .)0:51وهذا يختلف
ِم ْ
الصِي ،م َّ
خَ
وقالَ (" ،ي ْه َوهْ) نُورِي َو َ
عن "يهوه يُنير لي ".فما يقوله داود هنا ،أن الرب هو خالصك ،فهو يقول هنا،
إن كان الرب هو خالصك ،فهذا يعني أنك في هذا الخالص .وبعبارة أخرى ،أينما
تذهب ،أنت مُخلَّص مُسبقاً من كل ضيق.
ض (يجري) ِإَل ْي ِه
حصِينٌَ ،ي ْر ُك ُ
ج َ
س ُم ( َي ْه َوهْ) ُب ْر ٌ
يقول الكتاب ،مثالًِ" ،ا ْ
ق (البار) َو َي َتم ََّن ُع (يبقى في آمان)( ".أمثال  .)01:0:وهكذا ،إن كنتَ في
الصِّدِّي ُ
ت باسم الرب،
هذا البُرج ،فأنت في أمان؛ هذا هو اسم يهوه .بمعنى ،إن دعو َ
فأنت في هذا البُرج؛ أنت في أمان ،حمدًا لإلله! إن كان الرب هو خالصك ،فال
تخاف شيئاً .أي أنك لن تحتاج أن تُناديه ليُنقذك من المشكلة ،ألنه ،هو خالصك
بالفعل .وكان لداود هذا اإلدراك عندما ذهب للحرب ،وانتصر في كل معركة.
لم يُهزم أبدًا داود في معركة .عندما كان ملكًا إلسرائيل ،المعركة
الوحيدة التي خسرها إسرائيل كانت التي لم يُشارِك هو فيها؛ لم يخسر أبدًا
ن
ِم ْ
الصِي ،م َّ
خَ
معركة .لماذا؟ السبب هو فهمه للمكتوبَ (" ،ي ْه َوهْ) نُورِي َو َ
أَخَافُ؟( "...مزمور  .) 0:51كُن واعيًا لهذا .عندما تعرفه بأنه خالصك ،ستتحرر
من مخاوفك ،ألنك فيه ،ولذلك فأنت في أمان؛ وال تخاف شيء! اكتشفه بأنه
خالصك؛ وسيُغير هذا مسيرتك مع اإلله!
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أُقِر وأعترف
بأن الرب نوري وخالصي ،ممن
في حمايتي .لذلك ،لن تذِل
أخاف؟ المسيح َّ
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
4

خطواتي ،ولن يقف تجاهي سالح وينجح.
فأنا ال أخاف شيئاً ،وال شخصاً ،ألن يهوه
درعي وتُرسي .وإنني أسكن في أمان،
ألنني أحيا وأتحرك ،وأوجد في المسيح!

هوشع 14-11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 42-38:19
أخبار األيام الثاني 25

دراسة أُخرى:
مزمور  ; 3 – 1 :27مزمور 8 – 5 :91
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

13
يوم لتقديم الشُكر
وَلكِنْ شُكْرًا لإلله الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ ،وَيُظْهِرُ بِنَا
رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ ( 5كورنثوس .)01:5
لقد كُنا مُنتصرين في المسيح ،خالل على مدار العام المُنصرِم! تمامًا
كما قال لنا في بداية العام ،ولم نُصارِع لننتصر؛ بل كان موكب غلبة دائمة .لقد
ِرهَِ ،وُأر َِّن ُم
ب ب ِّ
س َ
ح َ
ح َم ُد ( َي ْه َوهْ) َ
حقق هذا! واآلن ،نُرنم ترانيم الغلبة .قال داودَ" ،أ ْ
س ِم ( َي ْه َوهْ) ا ْل َعلِيِّ( ".مزمور  .) 01:1إن قلوبنا مُمتلئة باالمتنان للرب لكل
ال ْ
اإلنجازات الملحوظة التي حققناها في .5102
ت أن
وأنت تسترجع أحداث هذا العام ،إن كان هناك أي نواحي تمني َ
تُنجِز فيها أكثر ،ال تيأس .ال تغوص في فشل وإحباطات األيام الماضية؛ بل،
ص بركاتك واحمد الرب بفرح .ابتهج بما فعله لك في هذا العام واحتفل
اح ِ
بصالحه وبأعماله العجيبة في حياتك.
تذكر ،نحن نسلك باإليمان ،ال بالعيان! قال يسوع في مرقس  51:00إن
ما تقوله سيكون لك! لذلك ،ابتهج وافرح! اجعله يومًا لتقديم الشُكر .اجعل
تسبيحك وعبادتك مسموعين ومقبولين في السماء.
تذكر ،عندما تُقدِم الحمد للرب ،أنت أيضًا تُلفِت انتباهه بإيمانك .أحياناً،
ال ِة
ِالص َ
ي ٍء ب َّ
ش ْ
ُل َ
يءٍَ ،ب ْل فِي ك ِّ
ش ْ
نُعطي الحمد بتوقع .ولهذا يقول لناَ " ،ال َت ْهتَمُّوا ِب َ
عقْل،
ُل َ
ق ك َّ
ال ُم اإلله َّالذِي َيفُو ُ
سَ
ط ْلبَا ُت ُك ْم َلدَى اإللهَ .و َ
الش ْكرِِ ،ل ُت ْعَل ْم ِ
َالدعَا ِء َم َع ُّ
و ُّ
يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ( "...فيلبي .)1 – : :1
عندما تشكره اليوم ،أنت تقول" ،يا رب ،غلباتي في  510:مضمونة؛
حياتي ستكون شهادة عن عظمتك ،وصالحك ،ونعمتك ،ومجدك! هللويا.
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صالة
ربي الغالي ،أنت اإلله العظيم؛ الملك
الكبير على كل اآللهة! في يديك أعماق
األرض،وشدة الجبال هي لك! ألنني فيك،
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
5

ت في كل الطُرق .أنت عزي وتُرسي.
اغتني ُ
عليك اتكل قلبي ،فانتصرتُ! ومن أجل كل
ما فعلته لي ،يبتهج قلبي وبأغنيتي
أحمدك ،باسم الرب يسوع.

يوئيل 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 10-1:20
أخبار األيام الثاني 27-26

دراسة أُخرى:
مزمور  ;1 – 0 :92عبرانيين 2:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين
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يحتاج إلى تعاونك
وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ اآلبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى األَبَدِ
(يوحنا .)0::01

بالرغم من أن اآلب أعطانا الروح القدس ليكون فينا ،ويحيا في داخلنا،
لكنه (الروح القدس) يطلب أن نتعاون معه ليُحقِق خدمته في حياتنا .فهو ال يعمل
عمله بدونك .وهذا إلى ح ٍد ما يُفسِر سبب أن إظهاراته قد تختلف في حياة
المسيحيين .ففي بعض المسيحيين ،يُستعلن بقدر كبير ،بينما في البعض اآلخر،
يُقمَع عمله؛ فبالكاد ترى الدليل على حضور الروح القدس الساكن في حياتهم.
وهذا ما ال يجب أن يكون.
تعاون مع الروح القدس؛ وكُن في تناغم معه .وشجِع عمله في حياتك.
ت
إن خدمة الروح القدس تُستعلن في حياتك بالقدر الذي تسمح له به .فكلما تعاون َ
معه وشجعتَ عمله في حياتك ،كلما أعلن عن نفسه فيك ،ومن خاللك.
تذكر ،أنه مُعين لك؛ لذلك ،أنت تحتاجه .فنحن لنا مُهمة من الرب؛ نحن
من كُلفنا بمسئولية أن نذهب إلى كل العالم ونصنع تالميذ من كل الناس .وقد
ُعطي لنا ليُساعدنا على القيام بمُهمتنا .لذلك ،ثِق فيه .اعمل ،وسِر معه! اعتمد
أ َّ
عليه .فبدونه ،ال يمكنك أن تفعل شيء (يوحنا  .) 2:02هو القوة التي تحتاجها.
وهو الحكمة التي تطلبها.
ب ِإ ْنسَانٌ 0( ".صموئيل )9:5؛
ُو ِة َي ْغِل ُ
س بِا ْلق َّ
يقول الكتاب ..." ،أل ََّن ُه َل ْي َ
إن اإلمكانيات البشرية وجاذبية الشخصية لن يُفيدوا .إذ يجب أن تعمل كل ما
تعمله بمعونة وقوة الروح القدس .فهو يجب أن يُقدِس ويمسح عملك؛ وإال ،فلن
يكون هناك نجاح .لقد أتى لكي يُعينك في تحقيق خطة اإلله لك؛ لذلك ،اخضع
لقيادته وإرشاده دائماً.

ARABIC

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على سُكنى حضور الروح القدس في
حياتي .وأنا مُدرِك لحضوره فيَّ ،وأخضع
لقيادته وإرشاده اليوم .وأنا أتقوى وأُوضع
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
6

في مركز إرادتك الكاملة ،ألنني أسلك
بالروح؛ فحكمته تُرشدني وتدفعني ،باسم
يسوع .آمين.

عاموس 4-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 18-11:20
أخبار األيام الثاني 28

دراسة أُخرى:
يوحنا  ; 0::01فليمون ::0
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الثالثاء

15
قوة اإلنجيل
لِتَفْتَحَ عُيُونَهُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ ،وَمِنْ سُلْطَانِ الشَّيْطَانِ إِلَى اإلله،
حَتَّى يَنَالُوا بِاإلِيمَانِ بِي غُفْرَانَ الْخَطَايَا وَنَصِيبًا مَعَ الْمُقَدَّسِينَ (أعمال .)0::5:

إن إنجيل يسوع المسيح ،بقوة الروح القدس ،يفتح عيون الناس ليروا
نور اإلله .فعندما تأتي الكلمة إلنسان ،ينال البصيرة؛ ال عجب أن قال كاتب
سبِيلِي (طريقي)( ".مزمور
ك َونُو ٌر ِل َ
ال ُم َ
جلِي َك َ
ج (مصباح) ِل ِر ْ
سرَا ٌ
المزمورِ " ،
 .) 012:009إن أول شيء يفعله الروح القدس للخاطي هو أن يفتح عينيه ،ألنه
إلى أن تنفتح عيون اإلنسان الروحية ،يظل في الظُلمة.
لذلك ،عندما تُصلي للناس المُحيطين بك ،أو في أُسرتك ،أو في المناطق
األبعد الذين لم يعرفوا الرب بعد ،تشفع أن تنفتح عيونهم ليروا! إن القوة التي
تفتح عيونهم هي إنجيل يسوع المسيح ،عندما يُقدَم بقوة الروح القدس.
وعندما يأتوا إلى المسيح ،يفتح عيونهم؛ ولكن هذه هي البداية فقط؛
ويستمر في توسيع رؤيتهم للمملكة بواسطة الكلمة .فعندما يدرسون الكلمة أكثر،
ويسمعونها ،ويتعلمون عنها ،تُنير عيون فهمهم أكثر ،ليعرفوا ويسلكوا في
ميراثهم وإرثهم الذي في المسيح.
استمر في الكرازة باإلنجيل؛ ال يوجد خالص بدون اإلنجيل؛ فإن قوة
الخالص هي في اإلنجيل ،وهو يعمل فقط للذي يؤمن؛ وهذا هو المكان الذي تأتي
ال
ن ِب َ
س َمعُو َ
ف َي ْ
س َمعُوا ِبهِ؟ َو َك ْي َ
ن َل ْم َي ْ
ن ِب َم ْ
ف ُي ْؤ ِمنُو َ
إليه .يقول الكتابَ ..." ،و َك ْي َ
ت ضرورة أن يكون لك قلبًا مُلتهبًا في
كَارِزٍ؟" (رومية  .) 02 – 01 :01هل رأي َ
ت لتنقل الخُطاة من الظُلمة إلى
المُشاركة باإلنجيل؟ أنت وكيل اإلله للخالص ،عُين َ
النور ،ومن سُلطان الشيطان إلى اإلله .حمداً لإلله!

ARABIC

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على قوة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

إنجيل المسيح التي تمنحني البصيرة
والفطنة لحقائق المملكة .وأنا أسلك في
طريق سبق وقد أعددته ،واعيًا بدعوتي

رؤيا يوحنا الالهوتي
7

كخادم للمُصالحة .وأُصلي اليوم ،أن تنفتح

عاموس 9-5

عيون الكثيرين حول العالم ،الذين في

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 31-19:20

الظُلمة إلى نور اإلنجيل ،فيتحولوا من
الظُلمة إلى النور ،وإلى حُرية أوالد اإلله
المجيدة ،باسم يسوع .آمين.

أخبار األيام الثاني 29

دراسة أُخرى:
رومية  ; 16:1أعمال 32:20
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األربعاء

16
ما مدى قوة رغبتك؟
 ...لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ ،جَاءَتْ فِي الْجَمْعِ مِنْ وَرَاءٍ ،وَمَسَّتْ ثَوْبَهُ ،ألَنَّهَا قَالَتْ«:إِنْ
مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُفِيتُ (مرقس .)5: – 52 :2
يُخبرنا الكتاب عن امرأة نازفة دم ،كانت تُعاني لمدة اثنى عشر سنة
ولكنها وضعت في قلبها أن تنال معجزة .وبدافع رغبتها ،زاحمت الجموع
الكثيرة لتصل إلى يسوع ،مُنكِرة الوصية التي تُحرمها من أي تواصل جسدي مع
الناس .وفقًا لعادة اليهود ،فإن التي تُعاني من نزف الدم هي نجسة؛ لذلك،
ف هذا في الجمع ،بأنها قد لمست
ع ِر َ
تحملت مُخاطرة أن تُرجم حتى الموت إن ُ
اآلخرين .إن رغبتها في الحُرية؛ لشفائها دفعتها لتحمل النزاعات بشجاعة
(مرقس .)59 – 51 :2
وعلى نفس المنوال ،إلى أن فقدت حَنا األمل في طفل ،ووضعت في
قلبها الحصول على معجزة ،لم يحدث شيئاً ،ولسنين عديدة ،ظل الوضع على ما
هو عليه ،حتى قررت أنه يجب أن تنال معجزة .فذهبت إلى بيت الرب ،ووقعت
على وجهها أمام اإلله وصلت حتى غلبت .كان يظن الكثيرون أن حَنا ببساطة
قدمت نذرًا لإلله ،ولكنها فعلت أكثر من هذا .فهي في الواقع قدمت التماسًا نحو
اإلله ،وقدمت له أدلة دامغة عن ضرورة حصولها على طفل .وقد استُجيبت
صالتها (اقرأ  0صموئيل .)51 – 01 :0
إلى أي مدى رغبتك قوية لتُغير حالتك المادية؟ وإلى أي مدى رغبتك
قوية لتُغير حالتك الصحية؟ وإلى أي مدى تدفعك رغبتك لتتحرك إلى المستوى
األعلى؟ ربما أنت راعي أو قائد في الكنيسة ،إلى أي مدى رغبتك قوية للحصول
على أوالد روحيين؟
نحن دائمًا نريد أن نرى النمو؛ ويريد كل واحد منا أن يستمر في النمو
وفي إحراز التقدم ،ولكن النمو الروحي في أي مجال يتطلب مبادئ أساسية
ARABIC

وبسيطة جدًا وغير قابلة للتفاوض .وأحدها هو الرغبة القوية؛ رغبة قوية
ودافعة .اجعل رغبتك قوية بالقدر الكافي لكي تدفعك للعمل.

صالة
ربي

الغالي،

أشكرك

على

الضمان الذي في كلمتك بأن رغبات قلبي
لن تُستبعد .إن قلبي يشتاق إليك وإلى
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
8
عوبديا

تحقيق دعوتك وهدفك لحياتي .وكما
يشتاق اإليل إلى المياه ،هكذا يشتاق قلبي
إليك .فبواسطتي ،سيتواصل الناس في
عالمي مع رسالة الخالص ،باسم يسوع.
آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 12-1:21
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دراسة أُخرى:
 5:22-34إنجيل مرقس
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الثالثاء

17
استعد لمجيئه القريب!
ألَنَّ الرَّبّ نَفْسَهُ بِهُتَافٍ ،بِصَوْتِ رَئِيسِ مَالَئِكَةٍ وَبُوقِ اإلله ،سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَاألَمْوَاتُ فِي الْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أَوَّالً .ثُمَّ نَحْنُ األَحْيَاءَ الْبَاقِينَ سَنُخْطَفُ جَمِيعًا
مَعَهُمْ فِي السُّحُب لِمُالَقَاةِ الرَّبِّ فِي الْهَوَاءِ ،وَهكَذَا نَكُونُ كُلَّ حِينٍ مَعَ الرَّبِّ
( 0تسالونيكي .)01 – 0: :1

مات يسوع عن خطايا العالم كله؛ فهو لم يمت بال سبب ،ولم يمت موتًا
استشهادًا دينياً .وبعد موته بقليل ،صعد إلى السماء .لكن قبل صعوده ،وعد أن
يأتي ثانياً .هيء حياتك لمجيء الرب يسوع المسيح القريب .سيأتي لكنيسة بال
غضْن) ،وال عيب؛ كنيسة مُقدسة وطاهرة ،كنيسة
لوم ،وال تجاعيد شيخوخة ( َ
تحيا باإليمان ،وتسلك بكلمة اإلله ،وتُظهر حقائق المملكة.
لذلك نحن نكرِز ونستمر في الكرازة باإلنجيل بكل حرارة .يقول الكتاب
أن هناك فرح في السماء ،بخالص نفس واحدة (لوقا  .)1:02لذلك ،ال نكن
سلبيين أو مُكتفين فيما يخص اإلنجيل .إن هذا ما نحيا ألجله؛ ولهذا هي حياتك!
لقد تركنا اإلله هنا لنربح النفوس للمسيح .ضع في قلبك أن تكون ما قد أقامك
اإلله لتكون عليه ،وتُحقِق حلمه .ال تحيا بال هدف؛ وال تحيا لنفسك .عِش له.
واثبت قوياً فيه ،ألنه قد جعلك غالِب في هذه الحياة.
كُن مُنتبهًا وحيًا ألن المسيح يسوع قد أعطاك القوة على كل الشياطين.
وقد أعطاك السُلطان على الخوف؛ فال تخف من أي شيء .وعندما يأتي ثانياً،
حزَمنا معنا؛ وسوف نُقدم كل ما قد ربحناه له ،فيقول" ،نَع ِمَا أيها العبد
سنُحضِر ُ
الصالح واألمين؛ ادخل إلى فرح سيدك".
ولهذا نحن نُرنم ،ونعبد ،ونُقدم عطايانا؛ ونحو هذا ينصب كل ما نقوم
به؛ مجيء ربنا يسوع المسيح!

ARABIC

صالة
ربي الغالي ،أشكرك على إنجيل
ت عليه .وأنا
مملكتك المجيد ،الذي استؤمن ُ
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 9

بكل حرارة وعَجلة ،أكرِز بإنجيل البِر،
مُختطف الكثيرين من الهالك والدينونة،
إلى مملكتك المجيدة ،وحُرية أوالد اإلله،
باسم يسوع .آمين.

يونان 4-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل يوحنا 25-13:21
أخبار األيام الثاني 31

دراسة أُخرى:
 9:28الرسالة إلى العبرانيين ; 4:16-17تسالونيكي  4:12; 1أعمال
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الجمعة

18
ال في الرب
تعبك ليس باط ً
وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُيُوتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْالَدًا أَوْ حُقُوالً
مِنْ أَجْلِ اسْمِي ،يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ الْحَيَاةَ األَبَدِيَّةَ (متى .)59:09

هناك أمر في أولئك الشغوفون باإلنجيل؛ فحياتهم مُمتلئة بالمجد.
وعندما تلتهب للرب ،قد يُحاول الشيطان أن يُطلِق إرهابًا عليك من كل جهة،
ولكنك تظل دائماً ال تُقهر ،ألن الرب نفسه هو حصنك وتُرسك.
س ُكتْ ،ألَنِّي َأنَا َم َعكَ،
خفَْ ،ب ْل َتكََّل ْم َو َال َت ْ
تعلم مما قاله لبولسَ ..." ،ال َت َ
ش ْعبًا َكثِيرًا فِي ه ِذ ِه ا ْل َمدِي َنةِ( ".أعمال – 9 :0:
َن لِي َ
ح ٌد ِل ُي ْؤ ِذ َيكَ ،أل َّ
ك َأ َ
َو َال َي َق ُع ِب َ
 .) 01قال" ،لي شعبًا كثيرًا عليك أن تصل إليه ،لذلك أنا أحتاج إليك وألجل هذا،
ال يمكن أن يؤذيك أحد ".فالرب مُلتزِم مع أولئك الذين يلتزمون بأول أعماله –
ربح النفوس! فيُصبح حصنك ،ويضمن تسديد احتياجاتك ،عندما تنشغل باإلنجيل.
إن اإلنجيل هو أول أولويات اإلله .فهو مهم جدًا له حتى أنه أرسل ابنه
ليموت عن العالم .ال شيء آخر في العالم يستحق الحياة من أجله؛ وال شيء آخر
يستحق تكريسك إال إنجيل يسوع المسيح .وبمجرد أن تنفتح لهذا وتُصبح عمودًا
لإلنجيل ،أنت تُصبح حرفيًا مقر القيادة العامة لإلله ،ومركز عملياته ،وتتميز
بإظهارات وأنشطة مالئكية! فتكون المالئكة تحت أمرك ليتأكدوا أن كل ما تحتاجه
مُتاحاً لك ،عندما تُصبح رابحاً غيوراً للنفوس.
نظر ذات مرة بطرس إلى كل ما قد ضحى به هو وسائر الرُسل وتركوه
ن
ي ٍء َو َت ِب ْعنَاكََ .فمَاذَا َيكُو ُ
ش ْ
ُل َ
ن َق ْد َت َر ْكنَا ك َّ
حُ
من أجل تبعية الرب ،فقال ..." ،هَا َن ْ
لَنَا؟( ".متى  .) 51:09ومثل بطرس ،هناك أولئك الذين يتسائلون أحيانًا ما العائد
عليهم من كل التضحيات التي قدموها لضمان وصول اإلنجيل إلى أقاصي األرض.

ARABIC

ت َأ ْو
خوَا ٍ
خ َو ًة َأ ْو َأ َ
ك ُبيُوتًا َأ ْو ِإ ْ
ن َت َر َ
ُل َم ْ
اقرأ مرة أخرى رد السيد على بطرسَ " :وك ُّ
ث
ف َو َي ِر ُ
ض ْع ٍ
خ ُذ ِم َئ َة ِ
سمِيَ ،ي ْأ ُ
ج ِل ا ْ
ن َأ ْ
حقُو ًال ِم ْ
َأبًا َأ ْو أُمًّا َأ ِو ا ْم َرَأ ًة َأ ْو َأ ْو َالدًا َأ ْو ُ
الْحَيَاةَ األَبَدِيَّةَ( ".متى .)59:09
ال
ال أبداً .فاثبت راسخاً ،وكُن مُشتع ً
إن تعب حُبك للسيد لن يكون باط ً
باإلنجيل ،ألنه قوة اإلله للخالص.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

ربي الغالي ،أشكرك على فرصة
وبركة كوني رابح للنفوس .ودوري في

رؤيا يوحنا الالهوتي 10

تغيير الكثيرين إلى البِر؛ فهي دعوتي؛ إنها

ميخا 3-1

حياتي؛ وأنا أحقِق هذا الحلم كل يوم ،باسم
يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
أعمال الرسل 11-1:1
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دراسة أُخرى:
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السبت

19
الصوت السماوي
طُوبَى (مُبارك) لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ األَشْرَارِ (ذوي الطرق الغير إلهية) ،وَفِي
طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ ،وَفِي مَجْلِسِ ا ْلمُسْتَهْزِئِينَ (المستكبرين) لَمْ يَجْلِسْ .لكِنْ فِي نَامُوسِ
سهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْالً( .مزمور .)5 – 0 :0
(يَهْوَهْ) مَسَرَّ ُتهُ (سعادته) ،وَفِي نَامُو ِ

قد يُحاول الكثيرون أن ينصحوك ،ويتكلمون معك عن أمور معينة في
الحياة ،ولكن يجب أن تكون مُنتبهًا ومُميزًا ألن ترفض وتستبعد كل صوت
ومشورة غير إلهية .اطِع فقط صوت الروح :الصوت السماوي!
هذا هو الصوت الذي سمعه موسى .وهذا هو الصوت الذي سمعه
ك ِإلَى
ت َأبِي َ
ن َب ْي ِ
ك َو ِم ْ
عشِي َر ِت َ
ن َ
ك َو ِم ْ
ضَ
ن َأ ْر ِ
ب ِم ْ
إبراهيم عندما قال له ..." ،ا ْذ َه ْ
ب منه أن
طِل َ
ض َّالتِي ُأرِيكَ( ".تكوين  .) 0:05لم يعرِف إبراهيم إلى أين ُ
ا َأل ْر ِ
ظ ُر ا ْل َمدِي َن َة َّالتِي َلهَا ا َألسَاسَاتَُّ ،التِي صَا ِن ُعهَا
ن َي ْن َت ِ
يذهب .يقول الكتاب" ،أل ََّن ُه كَا َ
وَبَارِئُهَا اإلله( ".عبرانيين  .)01:00أطاع ذلك الصوت السماوي ،دون جِدال.
كمسيحيين ،لسنا نحن من هذا العالم .نحن من السماء ،ولذلك ،يجب أن
نحيا وفقًا لهذا .هناك بركات ألولئك الذين يرفضون المشورة (النصيحة) غير
اإللهية .ولكن من المُحزِن ،ال يفهم الكثيرون هذا .فال عجب إن كانوا ال يسلكون
في بركات اإلله .مهما كان مدى تدينهم؛ ومهما كانت مدة وجودهم في الكنيسة.
فهم ال يسلكون في إرادة اآلب الكاملة ،ألنهم يتبعون مشورة الناس؛ المشورة
المبنية على الحواس الطبيعية التي تقود إلى الفشل.
عندما تحيا بكلمة اإلله ،مُشيرك ،ستختلف الحياة! فأنت في أمان،
وسالم ،وازدهار .وسوف تقفز من نجاح إلى نجاح .فتكون كشجرة مغروسة عند
مجاري المياه ،التي تُعطي ثمارها في أوانه وفي غير أوانه؛ وكل ما تصنعه ينجح
ويزدهر.
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دع صوت اإلله ،عن طريق كلمته ،يكون المرجعية األخيرة لكل ما تقوم
به .ادرس ،ومارِس الكلمة .ففي كثير من األحيان ،قد تكون المشورة التي أخذتها
من الكلمة تختلف مع الحكمة والفهم البشري الطبيعي ،هذا ألن جهالة اإلله أحكم
من البشر ( 0كورنثوس  .)52:0وباإلضافة إلى ذلك ،فإن كلمته ال تسقط أبداً.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
11
ميخا 5-4
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

يا رب ،إن كلمتك هي قوتي،
ت الحياة
وغذائي ،ومسرتي .فأننا قد وجد ُ
في كلمتك! وتقدمي واضح ومُنتشر وأنا
ألهج نهارًا وليالً ،في كلمتك .وأشكرك على
التغيير والمجد المُتزايد في حياتي اليوم،
الذي مكنني بقوة وتأثير كلمتك فيَّ ،باسم
يسوع.

أعمال الرسل 26-12:1
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األحد
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تكلم بلُغة اإلله
 ...وَنَحْنُ لَمْ نَأْخُذْ رُوحَ الْعَالَمِ ،بَلِ الرُّوحَ الَّذِي مِنَ اإلله ،لِنَعْرِفَ األَشْيَاءَ الْمَوْهُوبَةَ
لَنَا مِنَ اإلله ،الَّتِي نَتَكَلَّمُ بِهَا أَيْضًا ،الَ بِأَقْوَال تُعَلِّمُهَا حِكْمَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ ،بَلْ بِمَا يُعَلِّمُهُ
الرُّوحُ الْقُدُسُ 0( ...كورنثوس .)01 – 05 :5

إن جزء من خدمة الروح القدس في حياتنا هو أن يُساعدنا لنكتشف ما
قد قدمه لنا اإلله مجاناً ،ويُعلمنا أن نتكلم وفقًا له .فالروح القدس يُعلمنا روحياً؛
يُعلمنا أن نتكلم بحكمة اإلله .مثالً ،بالروح القدس نحن نعرف أن اإلله قد أعطانا
مجده .وهو يفتح الكلمة لنا ،حتى يمكننا أن نعرف ،ونفهم ،ونتكلم في توافق مع
الكلمة .لذلك ،عندما تُعلِن" ،إنني إظهار مجد اإلله "،أنت تتكلم بحكمة اإلله؛
فأنت تتكلم بلُغة اإلله.
إن حكمة اإلله هي كلمة اإلله .ولذلك فأهل العالم ،وأولئك الذين لم
يتعلموا روحياً ،ال يفهموننا عندما نتكلم .يقول في  0كورنثوس ،1 – : :5
ن
الد ْهرَِ ،و َال ِم ْ
ن هذَا َّ
ت ِم ْ
س ْ
ح ْك َم ٍة َل ْي َ
ن ِب ِ
ن ا ْلكَا ِملِينَ ،وَل ِك ْ
ح ْك َم ٍة َب ْي َ
"لك َِّننَا َن َتكََّل ُم ِب ِ
سرّ "...لن تجد أبدًا
ح ْك َم ِة اإلله فِي ِ
طلُونََ .ب ْل َن َتكََّل ُم ِب ِ
ن ُي ْب َ
الد ْهرَِّ ،الذِي َ
ظمَا ِء هذَا َّ
عَ
ُ
حكمة اإلله في معمل الفيزياء أو في مكتبة التاريخ؛ إنه فقط الروح القدس هو
من يُعلِم هذا .يُعلمنا لُغة اإلله .ويُعلمنا كيف نتواصل مع الشفرة الصوتية
الصحيحة.
مهما كانت التحديات التي تواجهها؛ تكلم بحكمة اإلله؛ تكلم بلُغة اإلله.
ربما قد قال األطباء أن المرض ليس له عالج؛ لكن استمر في إعالن" ،لي حياة
اإلله في داخلي؛ لذلك ،فصحتي قد تكمَّلت .وأنا أرفض أن أكون مريضاً!" تكلم
بالحياة والصحة دائماً؛ هذه هي حكمة اإلله.
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عندما تقول" ،أرفض أن أكون مريضاً "،هذه هي لُغة اإلله؛ وأنت ال
تقول هذا حتى ال تمرض؛ بل ،أنت تشهد أن الروح عينه الذي أقام يسوع من
الموت يسكن فيك ،ونتيجة لهذا ،قد أحيا كيانك بالكامل! هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

أشكرك يا رب على سُكنى حضور
الروح القدس في حياتي ،الذي يُعلمني
الكلمة ويكشف لي حقائق المملكة .وأنا

رؤيا يوحنا الالهوتي
12

أتكلم بحكمة اإلله دائماً ،وأُعلِن التميز في

ميخا 7-6

صحتي ،وعملي ،ومادياتي ،وأُسرتي .وأنا
أتقدم إلى مستويات أجدد وأعظم من

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

المجد ،والغلبة ،والنجاحات ،باسم يسوع.
آمين.

أعمال الرسل 13-1:2
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اإلثنين
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عِش من روحك
ألَنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُّ اإلله بِإِيمَانٍ ،إلِيمَانٍ ،كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ« :أَمَّا الْبَارُّ فَبِاإلِيمَانِ
يَحْيَا )رومية .)01:0

عندما يقول الكتاب أن البار يحيا باإليمان ،يتكلم عن الحياة من روحك.
فاإليمان هو استجابة الروح البشرية لكلمة اإلله .أن تحيا باإليمان ،إذاً ،يعني أن
تحيا من روحك في تجاوب مع اإلله .بمعنى ،أن تحيا على كلمة اإلله ،وبها .يقول
ج
خ ُر ُ
ُل َكِل َم ٍة َت ْ
حيَا ا ِإل ْنسَانَُ ،ب ْل ِبك ِّ
ح َد ُه َي ْ
خ ْب ِز َو ْ
س بِا ْل ُ
في متى َ ..." ، 1:1م ْكتُوبٌَ :ل ْي َ
مِنْ فَمِ اإلله".
لكي تحيا حياة مسيحية ناجحة ،يجب أن تُطوِر حواسك الروحية .ال
تُعرض نفسك لحياة الجسد والحواس .فعندما تولد والدة ثانية ،تكون خِلقة
جديدة؛ فأنت إنسان الروح .أنت مختلف .وقد أعطاك اإلله رغبات جديدة ،وأحالم
جدِي َد ًة
ج َع ُل رُوحًا َ
جدِيدًاَ ،وَأ ْ
عطِي ُك ْم َق ْلبًا َ
جديدة وسامية لمملكته الروحية .قالَ " ،وُأ ْ
حمٍ( ".حزقيال .)5::1:
ب َل ْ
عطِي ُك ْم َق ْل َ
ح ِم ُك ْم َوُأ ْ
ن َل ْ
ج ِر ِم ْ
حَ
ب ا ْل َ
ع َق ْل َ
خِل ُكمَْ ،وَأ ْن ِز ُ
فِي دَا ِ
قد أصبح هذا حقيقة لكل من وُلِدَ والدة ثانية؛ إذ قد أُعيد خِلقة روحك.
لذلك ،فنور وحياة اإلله في روحك؛ ويمكنك أن تحيا براحة من داخلك
إلى الخارج! وعندما يحدث لك أمور معينة ،أو من حولك ،ال تتفاعل كأنك ضحية.
تحمل المسئولية من داخلك؛ وكُن في سالم وكُن فرحًا حتى في مواجهة
االنزعاج ،ألنك تعرف أن كل األشياء قد تبرمجت لتعمل معًا لصالحك (رومية
.)5:::
ال تنظر إلى األمور من الخارج .فأنت كائن روحي .وخالصك هو من
الروح؛ إذ أن المملكة التي تنتمي إليها هي من الروح .واإلله هو أبو األرواح.
لذلك ،عِش من روحك.
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أُقِر وأعترف
بأنني أسلك باإليمان ،وليس
بالمنظور الحسي! وأحيا من روحي .وأن
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1:13
ناحوم 3-1

ظروف الحياة مُخضَعة أمامي .وإنني أحيا
بمصطلحات اإلله؛ فأُفكِر بفكر المسيح،
ونظرتي في الحياة هي من منظور الكلمة،
لتُعطيني الحكمة وطريقة تفكير البار .مُبارك
اإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
أعمال الرسل 24-14:2
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دراسة أُخرى:
غالطية  5 ; 0::2كورنثوس 0: – 01 :1
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مالحظة

مالحظة

الثالثاء

22
مُبرر بقيامته!
فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِاإلِيمَانِ لَنَا سَالَمٌ مَعَ اإلله بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ
(رومية .)0:2
َر ْرنَا بِاإلِيمَانِ "...يتكلم عن إعالن
عندما يقول الكتابَ " ،فِإ ْذ َق ْد َتب َّ
كونك بارًا باإليمان! لقد تبرأنا! يعتقد البعض أننا قد تبررنا ألن يسوع أخذ
العقاب .ولكن سيعني هذا أن التُهمة باقية .نحن لم نتبرر ألنه أخذ خطايانا .نحن
تبرأنا ألن كل اإلدعاءات الموجهة ضدنا قد سقطت ،ألننا خِلقة جديدة.
ن
ح َمةِِ ،م ْ
الر ْ
ِي فِي َّ
غن ٌّ
الحظ أمرًا هاماً :يقول الكتاب" ،اإلله َّالذِي ُه َو َ
ح 
حيَانَا َم َع ا ْل َمسِي ِ
خطَايَا َأ ْ
ت بِا ْل َ
ن َأ ْموَا ٌ
حُ
حبِه ا ْل َكثِي َر الَّذي َأح ََّبنَا ِبهََ ،و َن ْ
ج ِل ُ
َأ ْ
ح
ت فِي ا ْل َمسِي ِ
السمَاوِيَّا ِ
سنَا َم َع ُه فِي َّ
جَل َ
بِالنِّعْمَةِ أَنْتُمْ مُخَلَّصُونَ  َوَأقَا َمنَا َم َعهَُ ،وَأ ْ
يَسُوعَ( ".أفسس  .) : – 1 :5عندما مات يسوع ،مُتنا معه .وعندما ُدفِن ،دُفنا
معه .وعندما أقامه اإلله من الموت ،أُقمنا معه أيضاً! ففي فكر اإلله ،في فكر
العدالة ،كما أن يسوع المسيح أُقيم من الموت ،أُقمنا نحن أيضاً معه.
كُنا فيه في موته ،ودفنه ،وقيامته! لذلك ،عندما قام ،قُمنا نحن! وهكذا
ب َلنَا،
س ُ
ح َ
س ُي ْ
ن َ
ن َأ ْيضًاَّ ،الذِي َ
حُ
جِلنَا َن ْ
ن َأ ْ
يقول في رومية َ " ، 52 – 51 :1ب ْل ِم ْ
خطَايَانَا َوُأقِي َم
ج ِل َ
ن َأ ْ
سِل َم ِم ْ
ن ا َأل ْموَاتَِّ .الذِي ُأ ْ
ع ر ََّبنَا ِم َ
ن َأقَا َم َيسُو َ
ن ِب َم ْ
ن ُن ْؤ ِم ُ
َّالذِي َ
ج ِل َت ْبرِي ِرنَا ".نحن لم نتبرر بموته؛ بل تبررنا بقيامته! وهذا في منتهى
َأل ْ
األهمية.
عندما أُقيم من الموت ،أُقيم إنسانًا جديداً؛ وكان على رأس الخليقة
ح
ح ٌد فِي ا ْل َمسِي ِ
ن َأ َ
ن كَا َ
الجديدة .خرج بحياة جديدة وهكذا ،يقول الكتابِ" ،إذًا ِإ ْ
جدِيدًا5( ".
ُل َق ْد صَا َر َ
ضتُْ ،ه َوذَا ا ْلك ُّ
شيَا ُء ا ْل َعتِي َق ُة َق ْد َم َ
جدِي َدةٌ :ا َأل ْ
خلِي َق ٌة َ
َف ُه َو َ
كورنثوس .)01:2
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وهذا يعني أن الخليقة الجديدة ليس لها ماضي؛ وليس فيها خطية.
ت الشخص الذي أخطأ .كان هذا اإلنسان القديم.
فقيامته بررتك .أنت لس َ
واإلنسان الذي أخطأ هو ميت؛ مات في المسيح ،ولم يقم! فأنت الجديد مولود
ن ا َأل ْموَاتِ،
ح ِم َ
بالقيامةَ " :ف ُدفِنَّا َم َع ُه بِا ْل َم ْعمُود َِّي ِة ِل ْل َم ْوتِ ،حَتَّى َكمَا ُأقِي َم ا ْل َمسِي ُ
بِمَجْدِ اآلبِ ،هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ؟" (رومية  .)1::مجداً لإلله!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
20:14-11:13
حبقوق 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أشكرك يا رب ،على التبرير
الذي قد أخذته بقيامة يسوع المسيح من
الموت .فكما قام المسيح من الموت ،أنا
أحيا معه؛ لذلك ،أنا أسلك في هذه الحياة
الجديدة! وأملك وأحكم في الحياة اليوم
كملك ،باسم يسوع .آمين.

أعمال الرسل 36-25:2

أخبار األيام الثاني 36

دراسة أُخرى:
 13:38-39أعمال الرسل ;  1كورنثوس  2:16; 11:6الرسالة إلى أهل غالطية
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

23
يمكنك أن تسمعه كل يوم
كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اإلله ،وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ ،لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي
فِي الْبِرِّ 5( ...تيموثاوس .)01 – 0: :1

لدى الكثير من الناس مشاكل في حياتهم ألنهم ال يستمعون إلى الروح
القدس؛ ويجهلون مشورته .فيتخذون قرارات هامة ،بدون حتى استشارة الروح.
ويكون البعض في ورطة؛ ولكن إن فقط خضعوا للروح ،ستزول كل مآسي
حياتهم .ألن اإلله مُهتم بك أن تكون ناجحًا من كل جهة في حياتك .ويهتم بأدق
تفاصيل حياتك .لذلك فمن المهم أن تسعى لمشورته في كل شيء.
إن أجمل ما في هذا األمر أنه يمكنك أن تسمع صوته كل يوم .فهو يريد
دائمًا أن يتكلم معك ،وهو بالفعل يتكلم معك ،حتى أكثر مما تريد أنت أن تسمع
صوته .ولكن المشكلة هي أن الكثيرين يجهلون صوته ،والبعض حتى ال يعرفوه
عندما يتكلم.
اآلن ،افهم هذا :إن االستماع إلى الروح القدس ال يعني أنك بالضرورة
ستحصل على كلمة خاصة منه كل يوم؛ إذ أن الكلمة الكاملة قد أُعطيت لك مُسبقاً.
أعطانا بالفعل الرسالة الكاملة في الكتاب .وهو كُتيب التعليمات لحياتنا .ولكي
تسمعه كل يوم ،عليك أن تدرس الكتاب ،وبينما أنت تفعل هذا ،ستُصبح أكثر
معرفة به ،وستعتاد على صوته .تذكر ،أنه مؤلف الكتاب المقدس.
إن سِر النجاح في الحياة هو سماع صوت اإلله ،والتصرف بنا ًء على
تعليماته .يجب أن تتعلم أن تستجيب له بالطريقة الصحيحة وبسرعة أيضاً! قال
ع ِر ُفهَا َف َت ْت َب ُعنِي".
ص ْوتِيَ ،وَأنَا َأ ْ
س َم ُع َ
خرَافِي َت ْ
الرب يسوع في يوحنا ِ " ، 51:01
حيَا ًة
عطِيهَا َ
واآلن ،الحظ ما يقوله يحدث ألولئك الذين يسمعون صوتهَ " :وَأنَا ُأ ْ
أَبَدِيَّةً ،وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى األَبَدِ ،وَالَ يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي( ".يوحنا .)5::01
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إن الرب يحمي أولئك الذين يسمعونه؛ الذين يستقبلون تعليماته
ويتصرفون بنا ًء عليها .اهتم بالكلمة في حياتك .وال تتجاهل تعليماته (وصاياه)،
ألنها حياتك (أمثال .)01:1

صالة
ربي الغالي ،إن كلمتك مصباح لقدميَّ،
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

ونور لطريقي .وبينما أنا أدرس كلمتك
اليوم ،تنكشف بروحي إرادتك الكاملة؛

رؤيا يوحنا الالهوتي
15

فتأتي إليَّ الحكمة ،وتدفعني ألتصرف بناءً
ُذني ممسوحتين ألسمعك،
عليها .إن أ َّ

صفنيا 3-1

وذهني ممسوح لفهم أسرار المملكة،

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

باسم يسوع .آمين.

أعمال الرسل 47-37:2
عزرا 1

دراسة أُخرى:
 1:1-3مزامير ; 8:4-10األمثال ; أيوب 14:33
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تمتع بالحياة التي أحضرها!
اَلسَّارِقُ الَ يَأْتِي إِالَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ ،وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ
وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ (يوحنا .)01:01
أثناء فترة عيد الميالد ،قد تسمع بعض الناس يقولون" ،إن كان هناك
أي وقت لتتشبه بالمسيح ،فهو وقت عيد الميالد" في الواقع ،هذا سوء فهم
لمعنى المسيح ،أو عيد الميالد ،أو المسيحية .بالرغم من أن هناك تشبه بالمسيح
في المسيحية ،ولكن المسيحية ليست هي التشبه بالمسيح .ال يمكنك أن تتشبه
بالمسيح إلى أن تنال حياة المسيح .والمسيحية هي حياة اإلله في الكائن البشري،
مُتاحة بالمسيح .إنها معجزة ،وهذا ما نحتفل به في عيد الميالد .أنه أحضر لنا
نوع جديد من الحياة.
تضع ترجمة أخرى الشاهد االفتتاحي بطريقة أكثر وضوحاً؛ فتقول..." ،
حيَا ٌة وتكون في ملئها( ".يوحنا  .)01:01لهذا أتى!
ن َل ُه ْم َ
ت ِل َتكُو َ
أَمَّا َأنَا َف َق ْد َأ َت ْي ُ
أتى ليُساعدنا حتى نعيش الحياة الصالحة ،التي سبق وأعدها لنا اإلله ،لكي نسلك
فيها ونحياها (أفسس  .) 01:5لقد دعاك لحياة التميز ،واالزدهار ،والغلبة
الدائمة ،والبِر! ولهذا السبب نتمنى للناس عيد ميالد مجيد.
عندما نتمنى لآلخرين عيد ميالد مجيد ،ال يتعلق هذا بكيف ينبغي أن
يشعروا خالل هذا اليوم؛ بل يتعلق بالجمال والمجد الذي أحضرهما المسيح
لحياتهم .لقد جعل حياتك مجيدة .قد جعلك بطل لألبد .اجعل حقائق اإلله تظهر
فيك ،وأنت تحتفل بهذا العيد .تشدد بكلمة اإلله؛ تشجع أن تؤمن بالكلمة وتُعلن،
"أنا ناجح دائماً .أنا مُزدهر في كل شيء .العالم لي .أحكم وأملك على الظروف".
لقد أتى المسيح؛ وقد ُوِل َد بالفعل .وقد مات بالفعل ألجلنا ،وأُقيم من
األموات! وصعد بالفعل! واآلن يمكنك أن تحيا الحياة السامية التي أحضرها لنا.
حيَاةُ 0( "...يوحنا  .)05:2هذا ليس
ن َفَل ُه ا ْل َ
ن َل ُه اال ْب ُ
لك هذه الحياة اآلنَ " :م ْ
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وعدًا للمولود والدة ثانية .إن كان لك االبن ،لك حياة اإلله! هذا هو معنى عيد
الميالد بالنسبة لنا.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 16
حجي 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك من أجل الحياة التي
قدمتها لي في يسوع المسيح! أنا مُمتن أنه
في المسيح أحيا ،وأتحرك وأوجد! هو
حياتي وكل ما أملك! أُعلِن أن مجده ونعمته
في باسم
وبره ظاهرين دائمًا ومُعبرين عنه َّ
يسوع .آمين.

أعمال الرسل 11-1:3
عزرا 2

دراسة أُخرى:
يوحنا  ;1:01رومية  ; 51::رومية 01:01
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احتفال بحياته فينا
كَتَبْتُ هذَا إِلَيْكُمْ ،أَنْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِاسْمِ ابْنِ اإلله ،لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيَاةً أَبَدِيَّةً،
وَلِكَيْ تُؤْمِنُوا بِاسْمِ ابْنِ اإلله ( 0يوحنا .)01:2

اليوم ،كثيرون حول العالم يحتفلون بذكرى ميالد يسوع .فيُزينوا زينة
عيد الميالد ،ويُقدمون ويستقبلون الهدايا ،ويجتمعون اجتماعات عائلية
واجتماعية ،ولكن من وراء هذه اإلثارة واالحتفاالت؛ من المهم أال نفقد نظرنا
عن الهدف الرئيسي الذي من أجله أتى المسيح! إن عيد الميالد يتعلق بمن هو
ت لمجرد أن يُظهر لنا كيف
ت ليؤسس ديانة .ولم يأ ِ
يسوع ،وماذا أتى ليفعل .لم يأ ِ
نعمل أعمال صالحة ،أو نحيا حياة صالحة؛ بل هو أكثر من هذا بكثير!
ح َو ُي ْهِلكََ ،وأَمَّا
ق َو َي ْذ َب َ
س ِر َ
ِال ِل َي ْ
ق َال َي ْأتِي إ َّ
قال في يوحنا " ، 01:01اَلسَّا ِر ُ
ضلُ ".أتى يسوع لهدف وهذا الهدف
ن َل ُه ْم َأ ْف َ
حيَا ٌة َوِل َيكُو َ
ن َل ُه ْم َ
ت ِل َتكُو َ
َأنَا َف َق ْد َأ َت ْي ُ
هو أن يُقدم لنا حياة – نوعية حياة اإلله .قال هذه العبارة ألنه لم يكن لنا نوعية
الحياة التي أرادها اإلله لنا .إن الكلمة اليونانية المُترجمة "حياة" هي ""Zoë؛
إنها الحياة اإللهية نفس حياة وجوهر األلوهية .إنها حياة اإلله الحقيقية ،األبدية،
الباقية ،والتي ال تفنى .إنها الحياة السامية!
خلق اإلله البشر ،ولكنه أراد أن تكون لنا نوعية حياته .وخطته ،بحسب
المكتوب ،كانت أن يكون يسوع هو من سيُعطينا هذه الحياة ،وإننا نقبلها
باإليمان ،ألن اإلله هو إله اإليمان .يقول لنا في عبرانيين " ،::00وَلكِنْ بِدُونِ
ن ِإ ْرضَا ُؤهُ "...ففي احتفال عيد الميالد ،نحن نحتفل بحياة وطبيعة
ن َال ُي ْم ِك ُ
إِيمَا ٍ
اإلله التي قبلناها باإليمان .نحتفل بمجده الذي أُظهر في حياتنا! نحتفل بالحياة
الغالبة التي صارت مُتاحة لنا بميالد يسوع المسيح ،وموته النيابي ،ودفنه،
وقيامته المجيدة .مُبارك اسمه إلى األبد!
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صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أحضرتني إلى
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 17
زكريا 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

الوحدانية والوحدة الفعَّالة معك من خالل
المسيح يسوع ،الذي جعلني شريك الطبيعة
اإللهية؛ وناشِر الحياة اإللهية .حياة اإلله
بداخلي تجعلني غير مُخضع للهزيمة ،أو
الهالك ،أو الفساد ومُحصّن؛ تجعلني أكثر
من مجرد إنسان طبيعي .لذلك ،أحيا اليوم
ودائماً بغلبة ،باسم يسوع .آمين.

أعمال الرسل 26-12:3
عزرا 4-3

دراسة أُخرى:
 0يوحنا  ;05 – 00 :2كولوسي 51:0
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ال "تسلك حسب البشر!"
ألَنَّكُمْ بَعْدُ جَسَدِيُّونَ .فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامٌ وَانْشِقَاقٌ ،أَلَسْتُمْ جَسَدِيِّينَ وَتَسْلُكُونَ
بِحَسَبِ الْبَشَرِ؟ ( 0كورنثوس .)1:1

ت والدة جديدة ،لم تعد إنسانًا عاديًا بعد .قد تبدو من الخارج،
عندما وُلد َ
ال حدث في روحك .إنها والدة من جديد
كأن شيئًا لم يتغير ،ولكن هناك تحوي ً
شيَا ُء ا ْل َعتِي َق ُة َق ْد
جدِي َدةٌ :ا َأل ْ
خلِي َق ٌة َ
ح َف ُه َو َ
ح ٌد فِي ا ْل َمسِي ِ
ن َأ َ
ن كَا َ
حقيقيةِ" :إذًا ِإ ْ
مَضَتْ ،هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا 5( ".كرونثوش .)01:2
واآلن وأنت مولود والدة ثانية ،يتوقع منك اإلله أن تُجدِد ذهنك
باستمرار بالكلمة ،وتُفكِر ،وتتكلم ،وتحيا من مستوى أعلى .فهو ال يريدك أن
تُفكِر أو تحيا مثل باقي العالم .يقول في رومية " ،5:05وَالَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهْرَ،
جدِي ِد َأ ْذهَا ِن ُكمْ "...وعن طريق اللهج في الكلمة ،أنت
ش ْكِل ُك ْم ِب َت ْ
ن َ
عْ
َب ْل َتغ ََّيرُوا َ
تُطوِر طريقة تفكير مُتميزة .إذ يجب أن تنال بصيرة المملكة ،ومنظور المملكة؛
فترى بعيني المسيح ،وتحيا على أساس مستوى أعلى.
خُذ الخطوات وعِش الحياة األسمى ،ألن هناك حياة أسمى في المسيح .ال
تعال إلى البلوغ! فاألطفال في المسيح هم الذين
تُفكِر أو تسلك كسائر الناسَّ .
يُفكرون ،ويتكلمون ،ويسلكون كسائر الناس ،ألنهم ال يعرفون من هم .مثل
هؤالء المسيحيون الذين يقولون" ،أنا ال أفهم حياتي .تزداد سو ًء يوم بعد يوم".
وهكذا ترى ،أنهم يتكلمون على أساس مشاعرهم .قد يكونوا مسيحيين لسنوات،
ولكنهم اليزالون غير مُدربين في كالم البِر .بل تتحكم عليهم حواسهم.
لكن ،للبالغين ،طريقة تواصل مختلفة .فهم يتكلمون الكلمة ،وليس
مشاعرهم .أفكارهم ،وكلماتهم ،وأفعالهم تكون من منظور الكلمة .فيكون للبالِغ
روحيًا رؤية الكلمة لكل شيء في الحياة .قد ال يكون هناك مال في جيبه أو في
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حسابه البنكي ،وبالرغم من ذلك يُعلِن" ،حِبال وقعت لي في النُعماء (األماكن
المُسِرة)! أن نسل إبراهيم؛ لذلك ،العالم لي!"
اشهد دائمًا بما يقوله اإلله عنك .عندما تتكلم ،وتحيا بهذه الطريقة،
ستكون آية للعالم ،ألنك تتكلم وتتصرف بحكمة اإلله .هللويا!

أُقِر وأعترف
بأن ذهني يتجدد بالكلمة! فأنا ما
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 18
زكريا 6-4

يقول اإلله إني أنا! أنا مثل شجرة مغروسة
عند مجاري المياه ،أُعطي ثماري في
أواني وفي غير أوانيَّ! وأنا أعظم من
َّ
مُنتصر ،ألن األعظم يحيا فيَّ! وأن حياتي
هي شهادة لصالح اإلله ونعمته! مجدًا

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

السمه إلى األبد!

أعمال الرسل 12-1:4
عزرا 5

دراسة أُخرى:
 82:5-7مزامير ; 10:33-36إنجيل يوحنا ; 1كورنثوس 7 – 4 :2
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األحد
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سلِم عملك له
َ
أَلْقِ عَلَى (يَهْوَهْ) أَعْمَالَكَ فَتُثَبَّتَ أَفْكَارُكَ
(أمثال .)1:0:

في كثير من األحيان ،يُحدِد الناس أهدافًا ويتخذون قرارات مختلفة في
حياتهم ،قد تكون بخصوص أموالهم ،أو أُسرتهم ،أو عملهم ،أو تجارتهم؛ ولكن
على قدر أهمية تحديد األهداف ،ال تُحدِد أهدافًا بالعواطف .حدِد أهدافًا بواسطة
الروح .وهذا ما يحيد عنه الكثيرون.
فأهمية الصوم والصالة ،في هذا الشأن ،ال يمكن إال أن نُشدِد عليه.
والصوم يعني أن تُفرِز نفسك بعيدًا عن أي شيء آخر ،خاص ًة الطعام ،وأنت
تقضي وقتًا في الشركة مع الرب ،تتكلم إليه وتُصلي في الروح بخصوص أهدافك
ت تعمل في مشروع معين ،وتريد أن تُحدِد الخطوة التالية التي
ورغباتك .إن كن َ
ستتخذها ،ص ِل في الروح .وسوف يمنحك الروح القدس أن تنطِق ويكشف لك فكر
اإلله ،وسوف تعرف تماماً ما هي الخطوة التالية التي ستتخذها.
سلِم دائمًا أهدافك ورغباتك للرب في الصالة .نعم ،قد يكون هناك
َ
محدوديات؛ ويمكن أن تكون المشروعات أو األهداف على نحو أنت ال تعرف فيه
حتى كيف تبدأ في الصالة من أجله .ثِق في الروح القدس .وهو سيُساعدك لكي
ن
ح َأ ْيضًا ُيعِي ُ
ك الرُّو ُ
تُصلي بطريقة صحيحة .يقول في رومية َ " ، 5:::وكَذِل َ
ش َف ُع فِينَا
س ُه َي ْ
ح َن ْف َ
ِن الرُّو َ
جِل ِه َكمَا َي ْن َبغِي .وَلك َّ
سنَا َن ْعَل ُم مَا ُنصَلِّي َأل ْ
ض َعفَا ِتنَا ،أل ََّننَا َل ْ
َ
بِأَنَّاتٍ الَ يُنْطَقُ بِهَا ".إن هذه العبارة تُفسَر أفضل" ،الرُّوحُ يحملنا في ضَعَفَاتِنَا!"
ال تتخذ أي قرار هام في حياتك ،دون أن تذهب في طريق الروح .سيوفر
عليك الكثير من المشاكل ،ويضعك على طريق الغلبة الدائمة .وبينما أنت تستعد
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سلِم خططك وأهدافك للرب ،وهو سيُثبت طريقك .ما هي أهدافك؟
للعام الجديدَ ،
وما هي الرؤى التي لك؟ سلمها له وثِق في إرشاده.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
19:1-10

أبويا الغالي ،أشكرك على توجيه
وقيادة روحك لي في العام الجديد! وأنا
أُسلِم بين يديك القادرتين رغباتي وأهدافي
ألُسرتي ،وأموالي ،وعملي ،وتجارتي،

زكريا 8-7

وخدمتي ،عالمًا أنك قادر أن تُعطيني

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

بوفرة أكثر جدًا مما أطلب ،أو أفتكِر ،أو
أتخيل ،باسم يسوع .آمين.

أعمال الرسل 22-13:4
عزرا 6

دراسة أُخرى:
 17:7-8إرميا ; 3:5-6األمثال ; مزمور 5:37
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

28
ارفع قرون استشعارك الروحية
وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ ،قَالَ الرُّوحُ الْقُدُسُ« :أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا
وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ الَّذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِ (أعمال .)5:01

في غضون أيام ،سنكون في  . 510:ومن المهم أن ُنعِد أنفسنا ،ونكون
في المكانة الصحيحة ،بالروح ،لألمجاد والغلبات التي قد خططها لنا للعام القادم.
والصوم والصالة هما احد الطُرق لفعل هذا :أن تقضي وقتًا في الصالة بالروح،
ودراسة الكلمة واللهج فيها ،وأن تنتبه بجدية للرؤى ،والتعليمات ،واألفكارالتي
من روح اإلله.
إن الرب لديه شيء خاص لك في هذا العام المُقبِل .وفرحه ورغبته هو
أن يُساعدك في توجيه طريقك ورسم مسارك بمجد وغلبة .لكن ،يجب أن تكون
روحك مُهيأة ،وقرون استشعارك الروحية مرفوعة وموجهة الستقبال كلمات
البركة اإللهية .والتعليمات ،واإلرشاد ،والمشورة من الرب .إن كلمته في قلبك –
التي ستأخذها للعام المُقبِل – ستُقدِم لك كل المُميزات التي تحتاجها للنجاح
والتميز خالل العام الجديد.
إن أهم جانب للصوم ليس هو أن تبتعد عن الطعام؛ بل أن تُبعِد انتباهك
عن الطعام إلى اإلله .فعندما تصوم قلل من األنشطة واإللهاءات غير الضرورية.
يجب عليك أن تتذكر دائمًا أنك صائم :فهذا اإلدراك يُساعدك أن تُقمِع شهوة
الجسد ،وتُحافظ على تركيزك في الروح .فهو يُساعدك أن ترفع قرون استشعارك
الروحية حتى تستطيع أن تسمع من الرب.
تذكر ،نحن نصوم ونُصلي ،ليس ألننا نريد تغيير فكر اإلله ،لكن ألننا
نريد أن نُقاد إلى مستويات أعظم من مجده ومن عمل الروح في حياتنا .لذلك،
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وأنت تقضي بعض الوقت في الصوم والصالة ،ليكن في ذهنك هدف وتوقع واضح.
سيُرشد هذا وقت صالتك ،ودراستك ولهجك.
هناك الكثيرون الذين يصومون بدون صالة .ال ينبغي أن يكون هكذا؛ يجب أن
تتضمن فترات متفاوتة ومُنتظمة من الصالة ،والدراسة ،واللهج في الكلمة .لن
يُساعدك هذا فقط في رفع قرون استشعارك الروحية ،بل ستكون أعلى من الظروف،
ويُطور حياتك بوجهٍ عام ،فتكون في المكانة الصحيحة لعام  510:مجيد ومُنتصر.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على فوائد

رؤيا يوحنا الالهوتي
19:11-21

الصوم والصالة .فبينما أُكرِس نفسي

زكريا 11-9

لهذه األنشطة الروحية ،كما أُقاد بروحك،
تتقدم فطنتي الروحية؛ وأنا مُتناغم أكثر

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
أعمال الرسل 37-23:4

الستقبال

إشارات،

وتعليمات،

ومشورات ،وأفكار إلهية لتوجهني بمجد
خالل العام المُقبِل ،باسم يسوع .آمين.

عزرا 7

دراسة أُخرى:
أعمال  ;51:01إنجيل لوقا  ;11-1::5دانيال 1-5:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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مالحظة

مالحظة

الثالثاء

29
هيئ نفسك للمزيد
وَأَمَّا هذَا الْجِنْسُ فَالَ يَخْرُجُ إِالَّ بِالصَّالَةِ وَالصَّوْمِ
(متى .)50:01

كما تعلمنا في دراستنا السابقة ،إن الصوم يُساعد أرواحنا لتستقبل من
اإلله .فهو ال يجعل اإلله يستمع لنا؛ بل يجعلنا نستمع له.
قد تتساءل" ،كيف يُساعدني الصوم في الصالة؟" قال يسوع ،في متى
س ُد
ج َ
ط َوأَمَّا ا ْل َ
ح َف َنشِي ٌ
ج ِر َبةٍ .أَمَّا الرُّو ُ
خلُوا فِي َت ْ
َال َت ْد ُ
س َهرُوا َوصَلُّوا ِلئ َّ
ِ" ، 10:5:ا ْ
ضعِيفٌ ".إن الصوم هو تدريب روحي؛ فهو شكل من أشكال إنكار الذات ،حيث
َف َ
تقدر أن تُقمِع جسدك ،وتُخضِع شهيتك ،لتسمع صوت روح اإلله بداخلك .إن
الصوم يُقوي عزيمتك ويُساعدك أن تُركِز ،ألن الصالة هي عمل تواصل حيث
تتكلم إلى الرب ،وفي نفس الوقت ،تسمعه.
إن رغبته أن يتكلم إليك شخصياً ،وأن تفهمه بوضوح .لكن ،ال تقدر أن
تسمعه عندما تكون روحك مُغيمة بأمور أخرى .لهذا السبب نصوم .هناك العديد
من األمور التي يريد أن يتكلم معك عليها ،ونحن نتقدم في العام الجديد .إنه وقت
إلعادة تجهيز نفسك إلظهارات أعظم من روح اإلله في حياتك .فكُن مُتحمسًا في
كل فرصة تصوم وتُصلي فيها ،ألنها فرصة لتهيئة نفسك للمزيد.
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صالة
أما منتظرو الرب ،فيُجددون
قوة؛ يرفعون أجنحة كالنسور؛ يجرون،
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

وال يتعبون؛ يمشون ،وال يعيون .لذلك يا
رب ،بينما أعبدك ألتهيأ للعام المُقبِل،
أختبر انطالقة فوق طبيعية وتأثير الروح

رؤيا يوحنا الالهوتي 20
زكريا 14-12
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
أعمال الرسل 11-1:5

في حياتي ،في كل ما أقوم به في العام
المُقبِل .فأنا مُقاد ،وموجه وموضوع في
المكان الصحيح للمستوى التالي من
المجد الذي قد خططته لي ،باسم يسوع.
آمين.

عزرا 8

دراسة أُخرى:
يوئيل ; 01:0عزرا  ;51::أعمال 5:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

30
قَدِم طِلباتك مع الشُكر!
الَ تَهْتَمُّوا بِشَيْءٍ ،بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالصَّالَةِ وَالدُّعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ ،لِتُعْلَمْ طِلْبَاتُكُمْ لَدَى
اإلله (فيلبي .)::1

في بعض األحيان يُصلي الناس ويُقدمون دعواتهم المستمرة بخصوص
أمور معينة؛ ربما بخصوص عملهم ،أو مادياتهم ،أو عائلتهم ،أو صحتهم ،أو
شيء آخر يُزعجهم بشدة .ويبدو وكأن األمور ال تتغير .وقد تكون الحلقة المفقودة
هنا أنهم ال يُقدمون طِلباتهم وتضرعاتهم مع "الشُكر".
ُل
يءٍَ ،ب ْل فِي ك ِّ
ش ْ
اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى بعنايةَ " :ال َت ْهتَمُّوا ِب َ
ط ْلبَا ُت ُك ْم َلدَى اإلله ".واآلن ،الحظ أنه لم
الش ْكرِِ ،ل ُت ْعَل ْم ِ
َالدعَا ِء َم َع ُّ
ال ِة و ُّ
ِالص َ
ي ٍء ب َّ
ش ْ
َ
ط ْلبَا ُت ُك ْم
َالدعَا ِء فقطِ ،ل ُت ْعَل ْم ِ
ال ِة و ُّ
ِالص َ
ي ٍء ب َّ
ش ْ
ُل َ
يءٍَ ،ب ْل فِي ك ِّ
ش ْ
يقلَ " ،ال َت ْهتَمُّوا ِب َ
لَدَى اإلله ".بل يقول ..." ،بِالصَّالَةِ وَالدُّعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ"!...
هذا يعني أن صالتك ودعائك يجب أن يكونا مع الشُكر .عندما تُقدِم
ال ُم
سَ
طِلباتك بهذه الطريقة ،فما يتبعهما هو سالم اإلله الذي يفوق كل عقلَ " :و َ
ح َيسُوعَ( ".فيلبي
ظ ُقلُو َب ُك ْم َوَأ ْفكَا َر ُك ْم فِي ا ْل َمسِي ِ
ح َف ُ
عقْلَ ،ي ْ
ُل َ
ق ك َّ
اإلله َّالذِي َيفُو ُ
 .) 1:1هذا رائع .إن نوع السالم الذي يُحير الجميع ،سيحفظ قلبك وفكرك عندما
تُقدم طِلباتك ودعائك للرب "مع الشُكر" لن يفهم من حولك لماذا أنت في هذا
السالم والتحكم ،بالرغم من المُضايقات ،والتحديات والرياح المُضادة التي قد
تأتي في طريقك.
هل لديك طِلبة خاصة لـ  510:؟ قدم طِلباتك ودعائك للرب ،مع الشُكر .ال
تتوسل؛ ال تتذمر .اسأل ،تُعطى ،فيكون فرحك كامالً .مُبارك اإلله.
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صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك من أجل
إعالن كلمتك اليوم ،وألنك أحضرتني
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 21
مالخي 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

لحياة السالم واالزدهار الالمحدود في
المسيح يسوع .بغض النظر عن الظروف
المُضادة ،أُعلن أن سالمك الذي يفوق كل
فهم يمأل قلبي ،وقلوب أحبائي اليوم،
فننجح جدًا في كل مساعينا ،باسم يسوع.
آمين.

أعمال الرسل 23-12:5
عزرا 10-9

دراسة أُخرى:
يوحنا  ;11:0:يوحنا  ; 51:01يوحنا 51:0:
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

31
احمده ...مهما حدث
لِذلِكَ أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ (يَهْوَهْ) فِي األُمَمِ ،وَأُرَنِّمُ السْمِكَ
(مزمور .)19:0:
من المهم دائمًا أن نتعلم أن نشكر الرب من أجل كل األمور الرائعة التي
نختبرها ،وأيضًا من أجل األمور التي قد ال نعتبرها حسنة بالفعل .يبتهج بعض
الناس ويشكرون الرب عندما يبدو كل شيء على ما يُرام ،لكن يئنون في مواجهة
المُضاد .ال ينبغي أن تكون األمور هكذا .مهما كان وبغض النظر عن موقفك أو
ظروفك الحالية ،ينبغي أن تُقدم الشُكر دائمًا لآلب .اعبده واحمده ،مهما حدث!
سأُخبرك بقصة.
منذ عِدة سنوات مضت ،كان هناك رجل مسيحي موظف حكومة وكان
يُصلي ويتوقع ترقية في وظيفته .وقتها ،كانت هناك مشكلة في مكتبه؛ واتُهم في
أمور معينة ،وفي الواقع لم تكن غلطته .فصلى أن يُحامي عنه اإلله .وبد ًال من أن
تثبت براءته ،أُعلن أنه مُذنب ،وكنتيجة لهذا تم تخفيض رُتبته .كل شيء انقلب
ضده .وفي هذه الحالة ،استمر في حضور خدمات الكنيسة ،وخدمة وعبادة الرب،
واثقاً أن اإلله سيُحامي عنه.
ت ليس ببعيد ،كان هناك تغييرًا في الحكومة؛ وجميع الذين كانوا
وبعد وق ٍ
قبله في المقام طُردوا ،أما هو فبقى! وبما أنه كان أكبر جميع الباقين ،أصبح هو
المدير الجديد .إن كان قد ترقى عندما كان يتوقع ،لكان من ضمن كِبار الكوادر
التي طُردت من الحكومة الجديدة.
في بعض األحيان قد ال يكون لدينا أدنى فكرة عما يفعله اإلله في
ي
َن ه ِذ ِه ِه َ
يءٍ ،أل َّ
ش ْ
ُل َ
ش ُكرُوا فِي ك ِّ
الكواليس ،لصالحنا ،ولهذا يقول الكتاب" ،ا ْ
ج َه ِت ُكمْ 0( ".تسالونيكي " .)0::2في كل
ن ِ
ع ِم ْ
ح َيسُو َ
َمشِي َئ ُة اإلله فِي ا ْل َمسِي ِ
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شيء" تعني "في كل موقف"؛ قدم له الشُكر مهما حدث! عندما تستعيد ذكريات
عام  ، 5102ابتهج وتحمس في روحك ،وامتن للرب من أجل الغلبات
واالنتصارات التي تتوقعها في العام القادم.

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك ألنك
جعلت عام  5102عام مجيد من أجلي.
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:

ت قلبي حمداً ،وعبادة وشُكر.
لقد مأل َ
واليوم ،أُقدم أغاني عبادتي القلبية،

رؤيا يوحنا الالهوتي 22

وتسبيحي وحمدي لك ،تكون لك كذبيحة

مالخي 4-3

رائحة سرور ،مقبولة ومرضية لك ،باسم
يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
أعمال الرسل 32-24:5
نحميا 2-1

دراسة أُخرى:
مزمور  ;::9:مزمور 19 – 1: :0:
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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