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مقدمة:
نسخة العام  6102من 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
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الخميس

1
النجاح بالروح
فََأجَابَ َوكَلَّمَنِي قَا ِئالً :ه ِذهِ كَلِمَ ُة يهوه إِلَى زَرُبَّابِلَ
ُوةِ ،بَلْ بِرُوحِي قَا َل يهوه رَبُّ
قَا ِئالً :الَ بِالْ ُقدْ َرةِ وَالَ بِالْق َّ
ا ْلجُنُودِ (زكريا .)2:6
إن النجاح في الحياة أو في أي مسعى هو ليس له عالقة بالقدرة أو
القوة البشرية التي تُنتجه أو يمكن أن تُنتجه؛ فالنجاح الحقيقي هو
في الروح وبالروح .وهو ال يتعلق بما تفعله أو ال تفعله؛ بل بعالقتك
مع الروح القدس؛ وهذا ما يصنع الفرق ،وهو أهم عامل لنجاحك.
سعَى ،بَلْ لإلله َّالذِي
يقول الكتاب" ،فَِإذًا َليْسَ لِ َمنْ يَشَاءُ وَالَ لِ َمنْ يَ ْ
يَرْحَمُ( ".رومية .)16:9
إن الحياة هي روحية .وإلى أن وما لم تسلك في المجال الذي قد
أحضرك فيه اإلله ،وتعمل من ذلك المستوى ،ستكون الحياة بالنسبة
لك رحلة شاقة .وسوف تبذل المجهود الكثير بال جدوى .ولكن إن
كنتَ في عالقة حميمية ،وفي شغف مع الروح القدس؛ سيتنفس
على كل ما تقوم به وسوف تراه ينجح.
إن اإلنسان الذي في شركة مع الروح القدس؛ وقد أخضع نفسه له
لإلرشاد واإللهام هو من يصفه لنا في مزمور َ " :3:1فيَكُونُ
ع ْندَ مَجَارِي الْ ِميَاهَِّ ،التِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي َأوَانِهِ
كَشَجَ َرةٍ مَغْرُوسَةٍ ِ
صنَعُهُ َينْجَحُ (يزدهر) ".إن
(موسمه)َ ،و َورَ ُقهَا الَ َي ْذ ُبلُ .وَكُلُّ مَا يَ ْ
الروح القدس هو ضمانك لحياة النجاح المُطلق ،والالنهائي .وهو
مَن يُمجد حياتك ويأتي بك إلى النِعَم والترقيات ،ويفتح لك أبواب
البركات وال يستطيع إنسان أن يُغلقها .فهو كل ما تحتاجه.
دع مجد المسيح ،الالمع في روحك والذي ينضح منك ،أن يكون له
الجاذبية في حياتك .اثبت فيه .فهو كل ما تحتاجه .وتذكر كلمات
يسوعِ" ،إنْ َثبَتُّمْ فِيَّ َو َثبَتَ كَالَمِي فِيكُمْ تَطُْلبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ
لَكُمْ( ".يوحنا .)7:15
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول األولى
10-1:3-15:2

حزقيال 46-45
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
14-1: 5

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على حضور الروح القدس الساكن
في حياتي ،والذي يجعلني أعمل
وأسلك في إرادة اإلله الكاملة .وأنا
أختبر ،اآلن ،إمداد وخدمة الروح
ألكون مؤثر في خدمة اإلنجيل،
وأتواصل مع عالمي بالحضور
اإللهي ،باسم يسوع .آمين.

يوئيل 1

دراسة أُخرى:
الجامعة ; 00 :9إنجيل يوحنا 8-6: 01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

2
ثالث فضائل جوهرية
الثَ ُة وَلكِنَّ َأعْظَ َمهُنَّ
الث َ
ن وَالرَّجَا ُء وَالْحُب ،ه ِذهِ َّ
أَمَّا اآلنَ َف َي ْثبُتُ :اإلِيمَا ُ
الْحُب ( 0كورنثوس .)01:01
عندما عاش يسوع في األرض ،كان هناك شيئ ًا منفردًا
ومختلف ًا في رسالته؛ فكانت تتميز بتلك الفضائل الجوهرية :اإليمان،
والرجاء ،والحُب.
عندما تكلم يسوع ،أصبح اإليمان حي ًا في السامعين .فقدم لهم
اآلب وكشف عن إرادة اآلب لحياتهم .وعرَّفهم ما قد فعل اإلله لهم،
وكيف ،يسلكون في ميراثهم اإللهي.
وقدم يسوع أيض ًا الرجاء للشعب من خالل رسالته؛ فجعل
المستقبل حقيقة وأعطاهم سبباً ليؤمنوا في المستقبل.
وعبَرت رسالته أيض ًا وتواصلت بحُب اإلله .فلم يكن يتكلم
بكلمات البركة للشعب فقط ،بل أيض ًا لمسهم وتعامل معهم بالحُب.
وساعدهم ليعرفوا أن اآلب أحبهم ،بسبب طريقة حُبه لهم .أظهر
"الحُب المُنساب" ،والحُب المتدفق .وتشعر به وأنت في حضوره.
حتى أولئك الذين وبخهم شعروا واختبروا حُبه .فكان حُب ًا متحركاً.
وكان هذا ما جذب حتى األطفال الصِغار إليه؛ فكانوا يركضون
إليه أينما رأوه .فلم يتوقف ازدحام الجموع حوله؛ فيقول الكتاب..." ،
وَكَانَ ا ْلجَمْعُ الْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورٍ( ".مرقس  .)11:06أتى الناس من
كل مكان ليسوع ،ليسمعوه ،وليكونوا معه ،ألنهم سمعوا ورأوا الحُب
في كلماته .ففي حضوره ،ارتاحوا ،وتقووا ،وامتلئوا بالرجاء ،وأصبح
إيمانهم حياً.
ت ترغب في نفس نوع
كمسيحي أو خادم لإلنجيل ،إذا كن َ
النتائج التي كانت ليسوع ،فيجب أن تكون تلك الفضائل الثالث لها
جاذبية خاصة في حياتك :اإليمان ،والرجاء ،والحُب .ويجب أن تُعبِر
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عنهم بوضوح في تصرفاتك ،وكلماتك ،وشخصيتك ،وسلوكك .وفي خدمة
اإلنجيل ،دع اإليمان ينساب منك إلى مُستمعيك .والهمهم بالرجاء في
قلوبهم ،وفوق الكل ،دعهم يختبروا حُب يسوع ،ويعرفون في قلوبهم أنه

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول األولى

حزقيال 48-47
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 6

أنا خادم قادر ،ومؤهل ،ومؤثر
إلنجيل المسيح ،مُظهرًا فضائل
اإليمان ،والرجاء ،والحُب .وأنا أنشر
اإلنجيل بلهفة ،وحماس ،والتزام؛
فحُب المسيح واضح في تصرفاتي،
ومسموع في كلماتي ،ومرئي في
شخصيتي ،وينعكس على عالقاتي.
فأنا أُحضِر الخالص للناس في كل
مكان ،باسم يسوع .آمين.

يوئيل 2

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; 2:00الرسالة إلى أهل رومية  1– 6:1الرسالة إلى أهل غالطية 2 – 1 :1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

3
المسيحية مؤسسة على القيامة
" َفدُفِنَّا مَ َع ُه بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْ َموْتِ ،حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ ِم َ
ن
حيَاةِ؟
ِدةِ الْ َ
حنُ َأيْضًا فِي ج َّ
ك نَ ْ
جدِ اآلبِ ،ه َكذَا نَسُْل ُ
األَ ْموَاتِ ،بِمَ ْ
(رومية .)6:2
إن كان كل ما في المسيحية هو الخالص من الخطية فقط
لما كان هناك احتياج أن يقوم يسوع من الموت .إذ كان موته على
الصليب كافياً؛ فلقد دفع ثمن كل خطايانا ومنحنا الكفارة الكاملة.
ولكن ،هذا هو الفداء ،وليس المسيحية!
الفداء يُشير إلى خالص أحدهم بدفع ثمن .فعندما مات
يسوع ،دفع ثمن فداء اإلنسان بحياته شخصياً؛ وفعل هذا لكل
البشر؛ وليس للمسيحيين فقط .فالمسيحي ليس هو اإلنسان الذي
علِق يسوع
مات المسيح ألجله .انظر إليها بهذه الطريقة :عندما ُ
على الصليب ،كان في فكر اإلله ،أننا جميعًا عُلقنا هناك أيضًا (فيه)
 ،ألنه كان هو المُمثِل لنا .وعندما صرخ قائالً" ،قد أُكمِل "،وأسلم
الروح ،مُتنا جميعاً أيضاً فيه.
واآلن ،هنا األمر العظيم ،الذي لم يراه الشيطان آتيًا
والتزال المالئكة مُندهشة وتتطلع للنظر إليه :المسيحية مؤسسة
على قيامة يسوع ،وليس على موته .فقيامة يسوع المسيح أعطتنا
شيئًا يتخطى بكثير الفداء؛ إذ أحضرتنا إلى جِدة الحياة (حياة جديدة
تماماً) .لقد أُقمنا أيضاً مع المسيح (أفسس .)2:6
َّب
ك بِالر ِّ
ت ِب َف ِم َ
ع َت َر ْف َ
ناْ
ك ِإ ِ
يقول في رومية " ، 9:01أل ََّن َ
صتَ ".يُعرفنا
خَل ْ
ن ا َأل ْموَاتَِ ،
َن اإلله َأقَا َم ُه ِم َ
ك أ َّ
ت ِب َق ْل ِب َ
َيسُوعَ ،وَآ َم ْن َ
هنا أن الخالص يأتي باإليمان بقيامة الرب يسوع المسيح ،وبإقرار
اعتراف الفم الناتج عنه بربوبيته وسيادته .فالمسيحي هو مَن
يربط هويته بالمسيح المُقام .والمسيحي ليس له ماضي ،إذ يقول
ح َف ُه َو
ح ٌد فِي ا ْل َمسِي ِ
ن َأ َ
ن كَا َ
الكتاب في  6كورنثوس ِ" : 01:1إذًا ِإ ْ
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جدِي َدةٌ "...بمعنى أنه نوع جديد من الكائنات ،لم يكن متواجد من
خلِي َق ٌة َ
َ
قبل أبداً.
َق
ال عجب أن يُعلن يعقوب أنه "شَا َء (اإلله) َف َوَل َدنَا ِب َكِل َم ِة ا ْلح ِّ
ال ِئ ِقهِ( ".يعقوب  .)08:0فبكونك مولود والدة
خَ
ن َ
ن بَاكُو َر ًة ِم ْ
ي َنكُو َ
ِل َك ْ
ت "المفدي"؛ بل أنت ثمرة عمل المسيح الفدائي.
ثانية إذاً ،أنت لس َ
فالفداء تُمِمَ موته ،أما المسيحية أتت بالقيامة .هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول األولى
4

دانيال 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
17-11: 6

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك جعلتني
واحد مع المسيح .وأنا خِلقة جديدة
وأسلك في الحياة الجديدة ،مُدركًا
ت مع المسيح،
بأنني قد قُم ُ
ت معه في مكان الغلبة،
وأُجلس ُ
والسُلطان ،والسيادة إلى األبد،
باسم يسوع .آمين.

يوئيل 3

دراسة أُخرى:
 6كورنثوس  ;01 :1الرسالة إلى أهل غالطية 61 : 6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

4
نَسبُنا المجيد
مَوْلُودِينَ ثَانِ َيةًَ ،ال مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى ،بَ ْل مِمَّا الَ يَفْنَى ،بِكَ ِل َمةِ اإلله ا ْلح ََّيةِ
الْبَاقِ َيةِ إِلَى األَبَدِ ( 0بطرس .)61:0

إن الفرق بين المسيحي وغير المسيحي ليس في حقيقة أن
المسيحي يذهب إلى الكنيسة أما غير المسيحي فال يذهب؛ فالفرق
يكمن في طبيعتهما .فالمسيحي له طبيعة جديدة ،طبيعة اإلله؛ وقد أُعيد
خلق روحه لتكون له حياة جديدة – الحياة اإللهية .فالمسيحي هو
مولود اإلله؛ منشأه هو من اإلله ( 0يوحنا .)6:6
ت
لم يكن مجرد فقط تغييرًا قد حدث في داخلك عندما وُلد َ
والدة جديدة؛ بل كان نقلة حقيقية ،أو إحالل ،أو استبدال الحياة التي
ت بها من والديك ،بحياة اإلله األبدية والتي ال تهلك .إنها حياة
وُلد َ
ال "للجينات" التي ألبويك األرضيين؛
جديدة تماماً .فأنت لم تعد حام ً
ولم تعد تنتسب إلى آدم األول؛ فنسبك هو من المسيح – آدم الثاني
واألخير.
أنت نسل مُختار؛ ومن نسب جديد .يُعلن في  0بطرس ،9:6
ختَارٌ "...والكلمة "جنس – جيل" مأخوذة
س (جيل) ُم ْ
ج ْن ٌ
" َوأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف ِ
من جذر الكلمة "جين – الوحدة الوراثية "،وهي تُضاهي كلمة نسب.
إن الجين هو الوحدة الوراثية األساسية للكائن الحي .والجينات تُحدِد
خصائص الفرد الطبيعية ،والذهنية ،وغيرها التي يرثها من أبويه.
لذلك ،بكونك "جنس مُختار" يعني أنك تنتمي إلى نسب مُتميز من
"شُركاء النوع اإللهي "،ولك مادة جينية إلهية ( 6بطرس .)6 ،1 :0
إن لك الـ ""DNAالذي للمسيح فيك ألنه هو منشأك؛ وهو
حياتك (كولوسي  .)6:1هللويا! وهذا يعني أن الحياة الطبيعية البشرية
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حل
التي كانت أرضية والتي يمكن أن تمرض أو تبتلي بالمرض واأللم قد َّ
محلها حياة المسيح ،التي هي سماوية وال تُقهر .فال يمكن ألي قيود أو
موانع أن تعمل ضدك أو تُدمرك ،ألنك أنت خِلقة جديدة؛ أنت مُتميز .لك
حياة وطبيعة أبيك السماوي.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول األولى
5

دانيال 4-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 7

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك على
بركات حياتي الجديدة في المسيح
يسوع! وأنا أُعلن أن حِبال وقت لي
في النُعماء (األماكن المُسرة)؛
فالميراث حسن عندي .فالصحة
اإللهية؛ والقوة هي لي .وأشكرك
ألنك تُساعدني على اكتشاف نفسي
في كلمتك ،وألحيا الحياة الغالبة في
المسيح ،باسم يسوع .آمين.

عاموس 2-1

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول األولى ; 6:1اإنجيل يوحنا ; 01 –06:0رسالة بطرس الرسول األولى 9:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

5
النظر بروحك
حنُ َأيْضًاُ ،م ْن ُذ َيوْمَ سَمِ ْعنَا ،لَ ْم نَ َزلْ مُصَلِّينَ وَطَاِلبِي َ
ن
ك نَ ْ
ج ِل ذِل َ
ِمنْ أَ ْ
ن تَ ْمتَِلئُوا ِمنْ مَعْرِفَةِ مَشِي َئتِهِ ،فِي كُلِّ حِكْمَ ٍة وَ َفهْمٍ رُوحِيٍّ
ألَجْلِكُمْ َأ ْ
(كولوسي .)9:0
نقرأ في تكوين  ، 1قصة الشيطان وهو يُجرِب حواء لتأكل
من ثمرة الشجرة ال ُمحَرمة وانخدعت حواء ،وأكلت من الثمرة
وأعطت آدم الذي أكل منها هو أيضاً .وعندما حدث هذا ،يقول
ع ْريَانَانِ( "...تكوين )1:1؛
عِلمَا أ ََّن ُهمَا ُ
ع ُي ُن ُهمَا َو َ
ت َأ ْ
ح ْ
الكتاب "فَا ْن َف َت َ
فكانت لهما معرفة جديدة.
حتى هذه اللحظة ،لم يعرفا أنهما عُريانان ،ألنه كان لهما
إمكانية أن يريا بطريقة مختلفة من مجال آخر للحياة .وفقدا نوع من
الرؤية (الرؤية الروحية) ،وسقطا أدنى إلى نوع آخر من الرؤية،
والتي كانت يتحكم فيها الحواس .وبذلك صارا تحت حُكم الحواس.
ولم يستطِعا أن يريا بأرواحهما بعد اآلن .قد صارت لهما تفسيرات
جديدة للحياة؛ تفسيرات مؤسسة على المنظور الحسي.
وهذا هو حال اإلنسان غير المُتجدد؛ من لم يولد والدة
ثانية؛ فهو يفتقد البصيرة واإلدراك الروحي .ويُعوزه الفهم الروحي
وهو غير قادر أن يتعامل مع اإلله من مجاله في الحياة .ولكن عندما
تولد والدة ثانية ،تتنبه ألبوة اإلله؛ وتتنبه بحقائق مملكة اإلله؛
وتأتي في شركة مع اإلله.
ط َي ُك ْم إِل ُه ر َِّبنَا
ي ُي ْع ِ
يقول في أفسس َ " ، 08 – 01 :0ك ْ
ن فِي َم ْع ِر َف ِتهِ،
ال ِ
عَ
ح ْك َم ِة وَا ِإل ْ
ح ا ْل ِ
جدِ ،رُو َ
ع ا ْل َمسِيحَِ ،أبُو ا ْل َم ْ
َيسُو َ
ن َأ ْذهَا ِن ُكمْ "...وهنا ،يُشير إلى روح اإلله بأنه روح
عيُو ُ
س َتنِي َر ًة ُ
ُم ْ
الفهم ،الذي يتخطى استخدام الذهن والحواس .إن الذهن أداة ،ولكن
لإلنسان إمكانية أعظم تتخطى الذهن .فالذهن يستقبل المعلومة من
الروح والحواس ،ولكن هناك فهمًا يسمو الذهن .ولهذا فمعرفة اإلله
الكاملة ،والدقيقة ،والصحيحة ،واليقينية هي مُمكنة لمن يولد والدة
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ثانية – مَن تم إعادة خلق روحه البشرية.
إن رغبة اإلله هي أن ترى بطريقة مختلفة؛ بأن ترى
بروحك .ولهذا السبب يُصلي الروح القدس من خالل الرسول بولس
أن تمتلئ بمعرفة إرادة اآلب بكل حكمة وفهم روحي ،حتى تستطيع
عمَل
ُل َ
ن فِي ك ِّ
ُل رِضىًُ ،م ْث ِمرِي َ
ِق لِلرَّبِّ ،فِي ك ِّ
سُلكُوا َكمَا َيح ُّ
أن "ِل َت ْ
ن فِي َم ْع ِر َف ِة اإلله( ".كولوسي  .)01:0إن هذا مُمكناً؛
صَاِلحٍَ ،ونَامِي َ
فاسلك في نوره .هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول الثانية

دانيال 6-5
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

أُقِر وأعترف
أشكرك يا أبويا ،ألنك منحتني
البصيرة في عوائص وأسرار
المملكة .وأنا أحيا فوق المجال
الحِسي .لقد منحتني روح الحكمة
واإلعالن في معرفتك؛ وعيون ذهني
– فهمي مغمورة بالنور ،وأنا اآلن
في ملء إدراك حقائق مملكتنا
المجيدة ،وأتمتع بميراثي في
المسيح .هللويا!

عاموس 4-3

دراسة أُخرى:
األمثال ; 61 : 61الرسالة إلى أهل أفسس 08– 01 :0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

6
قوة شهادتك
شهَا َد ِتهِمْ ،وَلَمْ يُحِبُّوا حَيَا َتهُمْ حَتَّى
وَهُ ْم غََلبُوهُ ِبدَمِ الْخَرُوفِ َوبِكَلِمَةِ َ
ت (رؤيا .)00:06
الْ َموْ ِ
إن شهادتك وقوة اإلله ،ونزاهة وعجائب كلمته ،وقوة
الروح في حياته هام للغاية .ولن يجعلك فقط تختبر بركات أكثر ،بل
سيحفظ إبليس ،وجنوده ،ومؤامراتهم الشريرة تحت قدميك .عندما
يفعل اإلله شيئًا لك ،أو معك ،أو من خاللك ،خَبِّر به .كُن سعيدًا أن
تُشارك اختبراتك .وال تعتبر أبدًا أي شيء يفعله الرب لك على أنه
صغير جداً أن تتكلم عنه .لماذا هذا هام جداً؟
بعيدًا عن أن اختباراتك تُمجِد اإلله ،وتُلهِم اإليمان في
اآلخرين ،هي أيضًا تُسبب ذُعرًا في معسكر الشيطان .إذ ال يعرفك
كل روح نجس ،ألنهم ال يعرفون كل شيء .قد يعرفون أنك مؤمن،
ولكن ال يعرفون ما في داخلك .وال يستطيعون حقًا أن يُخبروا بما
ت مُمتلئًا بالخوف أو مُمتلئًا
تُفكِر فيه أو تعرفه .وال يعرفون إن كن َ
باإليمان؛ لذلك سيختبرونك ليكتشفونك.
ولكن عندما يسمعون اختباراتك؛ واألمور التي قد أنتجها
ال في بيئة
ت مث ً
إيمانك ،سيتنبهون ويهربون منك .لذلك ،إن ظهر َ
جديدة ،أول شيء يجب أن تفعله هو أن تبدأ بالشهادة .واعلن
جهارًا أعمال إيمانك .اخبِر اآلخرين عنه ،فبعملك هذا ،ستسمعك
األرواح الشريرة القريبة وينقلون رسالة لجنودهم حتى يبتعدوا
عنك ،ألنهم يستطيعون أن يروا انك تعرف من أنت .وفي الحال،
سيمتلئ خوفًا وينتبهوا جدًا لك وألنهم كائنات مُتكبرة جدًا وال
يرغبون كشفهم وطردهم .وهم يعرفون أنهم إن حاولوا اللهو من
حولك ،ستطردهم خارجاً.
ت ال تشهد ،قد ال يعرفون ما قد فعله اإلله
ولكن إن كن َ
لحياتك .فسيبتدأون في التعلق من حولك ،مُلقين سِهامًا صغيرة
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عليك من حين آلخر ،فقط ليختبرونك ويُشتتونك .ولكن يقول الكتاب
نحن ال نجهل أفكار (حيَّل) العدو ( 6كورنثوس )00:6؛ لذلك ،اربطه
باختباراتك .هناك قوة في اختبارك لكي تُبطِل مفعول الخصم بالكامل
ضعُوا لإلله.
خ َ
ولكي تحمي نفسك من كل مؤامراته .يقول الكتاب" ،فَا ْ
قَاوِمُوا ِإبْلِيسَ َف َيهْرُبَ ِمنْكُمْ( ".يعقوب  .)1:6اومه بكلمة شهادتك.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يوحنا الرسول الثالثة

دانيال 8-7
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
13-1: 8

أشكرك أيها اآلب ،على فرصة أن
أتبارك بكلمتك ،وأحيا بها ،وبقوتها
وسيادتها .وأنا أشهد عن صالحك
وعن الغلبات التي قد أحضرتها
بواسطتي؛ وأشهد عن قوة كلمتك
المعصومة التي قد أتت بي إلى
مكان القوة ،والعزة ،والراحة،
والسيادة .وأنا أشهد عن معجزات
ت بها
الخالص التي قد أتي َ
بواسطتي ،والتحرير ،والشفاءات،
واالزدهار .الذي أشهده وأختبره

عاموس 6-5

دراسة أُخرى:
إنجيل مرقس ; 61-08:1مزامير 0:98
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

7

القوة في داخلك
ن يَفْ َعلَ َف ْوقَ ُكلِّ شَيْءٍ ،أَ ْكثَرَ ِجدًّا مِمَّا نَطْلُبُ َأ ْو نَ ْفتَكِرُ،
وَالْقَادِرُ َأ ْ
ُوةِ َّالتِي تَعْ َملُ فِينَا (أفسس .)61:1
بِحَسَبِ الْق َّ
إن مسئولية حياتك ال تعتمد كثيرًا على اإلله بقدر ما هي
عليك .فبعض الناس يلومون اإلله من أجل كل حدث مُحزن في
حياتهم وفي العالم ،وذلك ألنهم ال يعرفونه.
حقاً ،هو اإلله ،وهو كُلي القدرة؛ وكل شيء ممكن لديه.
ولكن ،قوة تغيير األمور – قوته لحدوث المعجزة التي تريدها أو
تطلبها – هي بالفعل في داخلك! ومسئوليتك هي أن تُفعِّلها.
يءٍ،
ش ْ
ُل َ
ق ك ِّ
ن َي ْف َع َل َف ْو َ
يقول الشاهد االفتتاحي" ،وَا ْلقَا ِد ُر َأ ْ
ُو ِة َّالتِي َت ْع َم ُل فِينَا ".فكل ما
ب ا ْلق َّ
س ِ
ح َ
ب َأ ْو َن ْف َت ِكرُِ ،ب َ
طُل ُ
َأ ْك َث َر جِدًّا مِمَّا َن ْ
سيفعله اإلله في حياتك هو إلى مدى عمل قوته فيك .وهكذا ،ال
يمكنك حقاً ،وال يجب ،أن تُحمِل اإلله مسئولية كل ما يحدث في
حياتك ،فهو ليس من "يتأخر" إلتمام كلمته في حياتك؛ أنت من
عليك أن تُفعِّل القوة من داخلك.
بغض النظر عما تحتاجه؛ سواء كان شفاء ،أو زيادة مادية،
أو وظيفة جديدة ،أو طفل ،أو نمو وامتداد ي الخدمة ،أو التجارة،
أو وظيفتك ،أو نجاح في دراستك ،إلخ ،فقوة إحداث هذا هي في
ُوةً َمتَى
س َتنَالُونَ ق َّ
داخلك .قال الرب يسوع في أعمال " ،8:0لكِنَّكُمْ َ
عَل ْي ُكمْ "...تلك القوة هي اإلمكانية الديناميكية
س َ
ح ا ْل ُق ُد ُ
َل الرُّو ُ
ح َّ
إلحداث التغيير ،وأسرع طريقة لتفعيلها هو بالتكلم بألسنة أخرى.
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ن َيتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ َي ْبنِي نَفْسَهُ"...
يقول في  0كورنثوس َ " ،6:06م ْ
وهذا يعني أن من يتكلم بألسنة أخرى يشحن أو يُنشط نفسه في الفوق
طبيعي؛ فهو يُضرِم القوة اإللهية من داخلك .قال بولس لتيموثاوس في
 6تيموثاوس  ، 2:0أن يُضرِم موهبة اإلله التي فيه .وكان يُشير إلى
قوة الروح القدس ،التي قد تكون ساكنة إلى أن تُفعَّل .ومن المُحزن،
أن بعض المسيحيين قد سمحوا لتلك القوة أن تستقر ساكنة في
صل بألسنة باستمرار واضرم هذه
دواخلهم .ال تدع هذا يحدث لك؛ ِّ
القوة؛ اجعلها تعمل.
وأيضًا أنت تُفعِّل قوة اإلله عندما تَجزِم بكلمته بمُجاهرة .ألن
اإلله وكلمته هما واحد .فعندما تُعلن الكلمة بخصوص أي وضع ،أنت
ت أن ترى
تَستحضِر قوته لتُحدِث تغييرًا في ذلك الموقف .وإذا أرد َ
إطالق قوة اإلله في حياتك ،داوم على عادة اللهج في الكلمة؛ تأمل
الكلمة وانطقها بصوت مسموع.
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رسالة يهوذا
دانيال 10-9
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على االمتياز
الرائع لتفعيل قوة روحك في داخلي،
ألُحدِث تغييرًا في الظروف
واألوضاع .وبينما أنا أتكلم بألسنة،
أنتقل إلى مجاالت مجد أعلى ،حيث
أملك بالبِر والتميُّز ،باسم يسوع.
آمين.

عاموس 7

دراسة أُخرى:
مالخي ; 8 :1إنجيل متى ; 61:01إنجيل مرقس 61 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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مالحظة

مالحظة

الخميس

8

رسالة اإليمان
خبَرُ (بسماع الخبر) بِكَلِمَةِ
خبَ ِر (بسماع الخبر) ،وَالْ َ
ن بِالْ َ
ِإذًا اإلِيمَا ُ
اإلله( .رومية .)01:01
إن الفهم والتواصل الواضح لرسالة اإليمان مهم ،ألن
َار
اإليمان هو مبدأ نحيا به في مملكة اإلله .يقول الكتاب ..." ،ا ْلب ُّ
حيَا( ".رومية  .)01:0فيُظهر لك هذا أهمية اإليمان .إذ ال
َفبِاإلِيمَانِ يَ ْ
يمكنك أن تفعل وتُطبِق برك في المسيح بدون إيمان .يقول الكتاب
في عبرانيين  ، 2:00أنه بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه .فباإليمان
نُفعِّل ونُخصص بركات وإمدادات المسيح التي جعلها مُتاحة لنا
باإليمان .ولهذا علمنا يسوع رسالة اإليمان عندما كان في األرض؛
َق
علم الناس مبدأ الطلب واألخذ .فقال لهمِ ..." ،ل َع َد ِم إِيمَا ِن ُكمْ .فَا ْلح َّ
ن لِهذَا
خ ْردَل َل ُك ْن ُت ْم َتقُولُو َ
ن ِم ْث ُل ح ََّب ِة َ
ن َل ُك ْم إِيمَا ٌ
َأقُو ُل َل ُكمَْ :ل ْو كَا َ
ن
غ ْي َر ُم ْم ِك ٍ
ي ٌء َ
ش ْ
ن َ
ك َف َي ْن َت ِقلَُ ،و َال َيكُو ُ
ن ُهنَا ِإلَى ُهنَا َ
ج َبلِ :ا ْن َت ِق ْل ِم ْ
ا ْل َ
َل َديْكُمْ( ".متى .)61:01
قال إن كان لك إيمان ،ليس شيء غير ممكن لك .تذكر ما
كان يقوله للكثيرين وهو يخدمهم؛ كان يقول لهم" ،إيمانك شفاك".
فال تكن ضمن أولئك الذين يستخفون برسالة اإليمان .إنها رسالة
الغلبة والنُصرة .إنها الرسالة التي أحضرها يسوع ،وقد أودعها
إلينا لنستخدمها في تغيير عالمنا .مجداً لإلله!
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي 1

دانيال 12-11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
21-11: 9

ت
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أرسل َ
يسوع إلى العالم ،وأحضرتَ لنا رسالة
اإليمان به .فاإليمان يُضرم في قلبي
اآلن ،وأنا أتقوى في روحي ،وأوضع
لحياة الغلبات واإلمكانيات الالنهائية.
ت العالم؛ وأنا أعظم من
لد غلب ُ
مُنتصر؛ والمسيح يتمجد فيَّ،
ويُستعلن من خاللي ،باسم يسوع.
آمين.

عاموس 9-8

دراسة أُخرى:
إنجيل مرقس ; 66 : 00إنجيل لوقا  ; 2 :01الرسالة إلى العبرانيين 0: 00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

9
احرس رؤيتك
ستُرُ الْمَعْرِفَةَ...
ِي يَ ْ
جلُ الذَّك ُّ
اَلرَّ ُ
(أمثال .)61:06
عندما تسير مع الرب ،يُعطيك رؤى لمستقبلك؛ رؤى عن
حياتك ،األمور التي يريد أن يُحققها معك ومن خاللك .فيجعلك ترى
المستقبل حتى تستطيع أن تسير نحو هذا المستقبل .قد ال يرى كل
واحد ما تراه أنت أو تعرفه عن المستقبل الذي يقودك اإلله إليه.
ولكن يُحاول بعض الناس أن يقولوا لكل واحد ما يُظهره اإلله لهم
عن مستقبلهم .وقد يكون هذا خطأ؛ إال إذا كان الرب هو من يقودك
لتتكلم عنه.
افهم أن الشيطان ال يعرف ما تراه أنت ،حتى تتكلم به؛
فهو ال يعرف كل شيء .وعندما يسمع عن ما تراه ،يبدأ حينئ ٍذ في
التخطيط للعمل على محاولة منعك .فهناك أشخاص ،بسبب أنهم لم
يستطِعوا االحتفاظ بأمور معينة ألنفسهم ،فقدوا الفكرة الجميلة التي
أخذوها من الروح .فبمجرد أن أخذوا فكرة لشيء معين ،ابتدأوا في
إخبار الناس به ،وعرف الشيطان التالعب بها ووضع طُرقًا إليقاف
الفكرة من أن تُصبح حقيقة .فال تُعطيه هذه الفرصة.
إن الشاهد االفتتاحي يقول" ،كُن حساس وال تُخبِر بكل ما
تعرفه ".فال تقل مخططاتك لغير المؤمنين.
ومهما كانت الفكرة التي يُعطيها لك اإلله ،ابدأ بها أو ًال قبل
أن تتكلم عنها؛ وإال قد ال تبدأ أبداً .ليس بسبب الناس الذين يعرفون
رؤيتك وال حتى ألن إبليس يستطيع أن يوقفك؛ ال .ولكن ألن هناك
روح تعمل معه؛ فيمكنهم أن يجلبوا نوع معين من السلبية التي قد
ت غير مُنتبه .لذلك،
تُطفئ غيرتك لما يريدك اإلله القيام به ،إن كن َ
ن
ظ ِم َ
ح َف ُ
ظ َف َم ُه َوِلسَا َنهَُ ،ي ْ
ح َف ُ
ن َي ْ
كُن ذكيًا روحياً .ويقول الكتابَ " ،م ْ
الضِّيقَاتِ نَفْسَهُ( ".أمثال .)61:60
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

هوشع 2- 1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

أبويا الغالي ،أشكرك على الرؤى
لمستقبل عظيم من عندك لي.
وقلبي يغمره النور ،ألرى ،وأفهم،
وأتمسك بمصيري المجيد في
المسيح .وأنا أتبع قيادة الروح
القدس وهو يكشف لي خططه
واستاتيجياته لتحقيق األفكار التي
تُعطيها لي لحياة وخدمة ناجحة،
باسم يسوع .آمين.

عوبديا 1

دراسة أُخرى:
األمثال ; 16:1عاموس 1 :1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

10
لقد سقط الشيطان
الشيْطَانَ سَاقِطًا ِم ْثلَ ا ْلبَ ْرقِ ِمنَ السَّمَاءِ
"فَقَالَ َلهُمْ :رََأيْتُ َّ
(لوقا .)08:01
هناك قصة في الكتاب حيث اتهم الكتبة يسوع بأنه يطرد
الشياطين برئيس الشياطين ،بعلزبول .وعند رده ،سألهم يسوع
سؤاالً الفتاً" :كيف يمكن للشيطان أن يطرد الشيطان؟" وقال يسوع
ُل
ع َأ ْفكَا َر ُهمَْ ،وقَا َل َل ُهمْ :ك ُّ
في متى َ " ، 62 – 61 :06ف َعِل َم َيسُو ُ
علَى
س ٍم َ
ت ُم ْن َق ِ
ُل َمدِي َن ٍة َأ ْو َب ْي ٍ
خ َربَُ ،وك ُّ
علَى ذَا ِتهَا ُت ْ
س َم ٍة َ
َم ْمَل َك ٍة ُم ْن َق ِ
علَى
س َم َ
ن َف َق ِد ا ْن َق َ
الش ْيطَا َ
ج َّ
خ ِر ُ
ن ُي ْ
الش ْيطَا ُ
ن َّ
ن كَا َ
ذَا ِت ِه َال َي ْث ُبتَُ .فِإ ْ
ف َت ْثبُتُ مَمْلَ َكتُهُ؟"
ذَاتِهِ .فَ َكيْ َ
ويُعرفنا يسوع هنا أن الشيطان له مملكة مُنظمة غير
ستَطِيعُ
مُنقسمة؛ فمعه مالئكة ساقطة .وقال في مرقس " ،61:1الَ يَ ْ
َوالً،
ِي أ َّ
ط ا ْل َقو َّ
ن َل ْم َي ْر ِب ِ
ب َأ ْم ِت َع َتهُِ ،إ ْ
ِي َو َي ْن َه َ
ت َقو ٍّ
خ َل َب ْي َ
ن َي ْد ُ
ح ٌد َأ ْ
َأ َ
ب َب ْي َتهُ ".وهو هنا يتكلم عن نفس الموضوع .فيقول ال
َوحِي َن ِئ ٍذ َي ْن َه ُ
يمكن لمن هو أقوى (يسوع) من الشيطان ،أن يأتي إلى بيت
الشيطان وينهبه .وبعبارة أخرى فيقول لو لم يكن هو (يسوع) له
القوة على الشيطان ،لما استطاع أن يأتي إلى بيت الشيطان وينهبه.
وبعبارة أخرى ،أن له قوة أعظم من بعلزبول ،وألجل هذا السبب
استطاع أن يُخرجه.
هناك حقائق معينة البد أن نحتفظ بها في أذهاننا هنا؛ أو ًال
أنه بالرغم من مملكته المُنظمة وكل جنوده ،لقد سقط الشيطان!
ال بالنسبة للمؤمن ،ألنه قد فقد
فهو خِصم مهزوم .ولم يعد عام ً
سُلطانه .وأنت تفوقه؛ لذلك ،ال تُعطيه مكانًا أو فرص في حياتك .وال
تستمتع بأفكاره السلبية .ارفض أن تخاف .استخدم الكلمة .اعلن
شفائك وصحتك.
لقد فعل اإلله مُسبقًا كل ما تحتاج عمله إلبليس؛
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ومسئوليتك اآلن أن تُقاومه وتحتفظ به تحت قدميك .يقول الكتاب
قاوموا إبليس ،فيهرب منك (يعقوب  .)1:6وأنت تُقاومه باستمرارية
إقرارات اعتراف فمك بكلمة اإلله .وال تُصلَّ" ،يا رب من فضلك
اوقف إبليس!" ال .أنت من ستجعل الشيطان يفر هاربًا من حياتك،
وارفض أن يكون له موطأ قدم في حياته.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

هوشع 6- 3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 11

أُقِر وأعترف
بأنني في حالة تأهب ،وأقف ثابتًا
في اإليمان ضد كل حيِّل العدو! وأن
كلمة اإلله هي في قلبي وفي فمي،
بها أغلب إبليس والظروف .وإنني
ت
غالب في المسيح يسوع .وقد غلب ُ
الشيطان والعالم .وأن حياتي مجيدة.
مُبارك اإلله!

يونان 2-1

دراسة أُخرى:
رسالة يعقوب  ; 1 :6الرسالة إلى أهل أفسس  ; 00:2رسالة يوحنا الرسول األولى 8: 1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

11
قوة العبادة الحقيقية
جدِي
س (الهيكل) بِمَ ْ
ك ِب َبنِي إِسْرَائِيلَ َفيُقَدَّ ُ
جتَمِعُ ُهنَا َ
"وَأَ ْ
(خروج .)61:69
في العبادة ،اإلله يتكلم إلينا .وبينما أنت تخدمه ،هو يخدم روحك
أيضاً .فالسماء ليست صامتة أبدًا للعابدين .فعندما تحتاج إلى
توجيه ،وإرشاد ،أو تدخل فوق طبيعي ،اعبد الرب .يقول الكتاب في
َّب َو َيصُومُونَ ،قَا َل
ن الر َّ
خ ِدمُو َ
أعمال َ ..." ، 6 – 0 :01و َب ْي َنمَا ُه ْم َي ْ
ح ا ْل ُق ُدسُ "...فلنعرف أن قوة روح اإلله تُستعلن في مناخ
الرُّو ُ
العبادة الحقيقية .إن العبادة الحقيقية ليست االستحسان العادي
أللحانك المسيحية المفضلة؛ إنها رِفعة قلبك ويديك للرب ،في وقار
لجالله الرهيب .وهي تشمل تقديم إقرار اعترافات الفم السمه على
أساس من هو ،وفي توافق مع إعالن شخصه في الكلمة .يُحدِد
الرب يسوع ،في يوحنا  ، 61:6العبادة الحقيقية بأنها ما تُقدم بروح
الحق؛ بمعنى أنك تعبد اآلب من روحك وحسب كلمته .فمثالً ،تقول
ح ٍة َمسَائ َِّيةٍ( ".مزمور )6:060؛
َي َك َذبِي َ
ن َر ْف ُع َيد َّ
كلمتهِ ..." ،ل َي ُك ْ
وهذا يعني أن أحد طُرق العبادة الفعَّالة هو رفع يديك للرب .فهناك
شيئًا روحيًا عميقًا وقويًا في رفع يديك للرب في العبادة؛ أنت تُقدِم
له ذبيحة لها رائحة زكية.
وبينما أنت تُرنم وتُبارك اسمه ،ارفع أيضًا يديك له ،وركز فيه.
وبعد قليل ،ستؤخذ في دفء حُبه ومجد حضوره اإللهي .افعل هذا
كثيراً؛ ليس فقط وأنت في الكنيسة ،بل في حجرتك ،وسيارتك،
ومكتبك – في كل مكان وفي أي مكان!
تذكر ما قاله الرب لبني إسرائيل في الشاهد االفتتاحي؛ إذ كان
يُشير إلى مكان العبادة .حيث يجتمع بك ،ويفتح عينيك لترى
بالروح ،ويُساعدك لكي تأخذ اللمسة اإللهية التي تحتاجها لمستوى
المجد التالي لك .هللويا.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

هوشع 10- 7
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
19-11: 11

أبويا الغالي ،أرفع أيادي مقدسة
لك اآلن ،بحُب ،وتقدير ،وعبادة!
ت حياتي مجيدة؛ وقد
فلقد جعل َ
جعلتَ طريقي مستقيماً؛ وقد جعلتَ
وللغلبات
للعظمة
مصيري
واإلمكانيات التي ال تنتهي أبداً؛
لذلك ،أحمد اسمك القدوس،
وأُعظم جاللك .وأشكرك على
حضورك ومجدك في حياتي ،باسم
يسوع .آمين.

يونان 4-3

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 8 :6إنجيل يوحنا  ; 66– 61:6الرسالة إلى أهل فيلبي 1:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

12
مجد في أرض يابسة
ج ِد يهوه كَمَا تُغَطِّي الْ ِميَاهُ ا ْلبَحْرَ.
ض تَ ْمتَلِئُ ِمنْ مَعْرِفَةِ مَ ْ
ألَنَّ األَ ْر َ
(حبقوق .)06:6
شهد الرب لداود بأنه رجل حسب قلبه (أعمال .)66:01
وعندما تدرس عن داود ،ستكتشف أنه كان شغوفًا جدًا بمجد اإلله.
وكاننت قناعة نفسه ال ُملِحة أن يكون له مجد اإلله وأن يراه .فقال
ت
ش ْ
ط َ
عِ
َكرَُ .
ك ُأب ِّ
في مزمور " ، 6 – 0 :21أيها اإلله ،إِلهِي َأ ْنتَِ .إَل ْي َ
ال مَاءٍ،
س ٍة ِب َ
ش َف ٍة َويَا ِب َ
ض نَا ِ
سدِي فِي َأ ْر ٍ
ج َ
ك َ
ق ِإَل ْي َ
شتَا ُ
ك َن ْفسِيَ ،ي ْ
ِإَل ْي َ
سكَ".
ج َدكَ .كَمَا َقدْ رََأ ْي ُتكَ فِي ُقدْ ِ
ُو َتكَ وَمَ ْ
لِكَيْ ُأبْصِرَ ق َّ
ياله من إعالن! وصف الرض بأنها "أرض ناشفة
ويابسة ،بال ماء ".و"الماء "،في هذا المحتوى هو رمز لروح
اإلله" .فاألرض اليابسة والناشفة" ترمز لمكان محروم من روح
اإلله؛ أي أرض مُقفرة .رأي يسوع في رؤى اإلله أن في قُدس
اإلله ،هناك مجد ،وهناك قوة؛ ولذلك اشتاق أن يرى نفس المجد في
أرض محرومة من روح اإلله.
ويُخبرنا هذا أنه؛ بغض النظر عما تحصل عليه في
المدينة أو األُمة التي تحيا فيها أو األرواح النجسة في هذه المنطقة
بعينها التي تتحكم في حياة الناس؛ يمكنك أن تبحث عن إظهار مجد
اإلله في ذلك المكان .ومهما كان الشر الذي قد اجتاح أو الجوع،
والحرمان ،واإلرهاب ،والخوف الذي قيَّد الناس في عبودية؛ يمكنك
في هذه األرض "الناشفة واليابسة" ،أن تؤسس مجد اإلله.
وأنت تفعل هذا ،عن طريق التشفع وإعالن الكلمة .امتلئ
بالروح واعلن الكلمة على هذه البالد ،والمناطق ،والمُدن،
والمراكز .ال تهرب؛ استمر في إعالنها حتى تفيض المَسحة فيك
لتُعلن كلمة اإلله التي ستُغير األمور .وتحت تلك المَسحة ،اعلن
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بمُجاهرة أن مجد اإلله الذي في إنجيل المسيح يمأل هذه األرض.
وبعد قليل ،سيُشرق نور كلمة اإلله الذي يُحضِر الخالص،
والتحرير ،واالزدهار ببهاء في تلك المناطق المُظلمة حتى اآلن،
وسوف يكون هناك حصاداً عظيماً للنفوس .هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

هوشع 14- 11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 12

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على نور
إنجيلك المجيد الذي َيشِع بوضوح
في األماكن المُظلمة في األرض،
ليأتي بالخالص ،والتحرير،
واالزدهار ،وينقل البِر إلى أرواح
الناس .وأنا أُعلن أن مجدك يُغطي
األرض ،ويُنير حياة الناس ليعملوا
إرادتك ،باسم يسوع .آمين.

ميخا 2-1

دراسة أُخرى:
مزامير ; 60 – 61 :16إشعياء 6– 0:21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

13
الهج في حُبه
الثَ ُة وَلكِنَّ
الث َ
ن وَالرَّجَا ُء وَالْحُب ،ه ِذهِ َّ
أَمَّا اآلنَ َف َي ْثبُتُ :اإلِيمَا ُ
َأعْظَ َمهُنَّ الْحُب 0( .كورنثوس .)01:01
يُخبرنا في مرقس إصحاح  1عن امرأة كانت تُعاني من
نزيف دم على مدار اثنتي عشر عاماً ،ولكنها شُفيت بيسوع .والبد
أن جراءة إيمانها أتت مما سمعته :أنه كان ُيشِع ،ويُظهر ،ويُعبِر
عن حُب اآلب .والبد أنها قد سمعت كيف أن يسوع استرد البصر
لألعمى ،وأقام الميت ،وجعل المشلول يمشي ،وحتى أنه استعاد
األطراف المُشوهة .والبد أنها قد أُلهمت بما سمعت عن كلمات
الحُب التي تكلم بها إلى المجروح ،والمنبوذ ،والمُنطرح ،ومكسور
القلب.
لذلك كانت مُقتنعة أن يسوع لن يرفضها إذا أتت إليه.
وهكذا ،زاحمت الجموع وهي تُخاطِر بحياتها للوصول إليه .وتذكر،
أن الناموس كان يُحرمها من أي تالمس جسدي مع اآلخرين؛ كان
البد وأن تُرجم حتى الموت إذا اكتشفوا هذا ،من أجل جراءتها أن
تظهر للعامة وهي في هذه الحالة .ولكنها قد سمعت أن السيد لمس
وشفى البُرَّص :المنبوذين الذين كان المجتمع يلفظهم .وهذا
بالتأكيد رفع من روحها وذكي األمل فيها بأنه يمكن أن تكون
صحيحة مرة أخرى.
ت
وحسب الرواية التي ذُكرت في إنجيل متى ،يقول" ،قَاَل ْ
شفِيتُ( ".متى  .)60:9الحظ أن
ط ُ
ت َث ْو َب ُه َف َق ْ
س ُ
س ْ
ن َم َ
سهَاِ :إ ْ
فِي َن ْف ِ
األمر بدأ بفكرة .فكرت أنها ليست في احتياج حتى أن يُالحظها؛ إذ
يمكنها أيضًا أن تستفيد من قوة الحُب هذه .وفعلت ،وشُفييت في
الحال.
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ما هو فكرك تجاه السيد؟ هل تلهج بوعي في مدى حُبه لك؟
إن كل ما في يسوع هو يُمثِل الحُب .وكل معجزاته التي نقرأ عنها في
الكتاب هي جميعها بإلهام الحُب .وتواصله وتصرفاته تُشير لكل واحد
إلى حُب اآلب .فكان العالن عن حُب اإلله .وقال في يوحنا " ،9:01كَمَا
ح َب ْب ُت ُك ْم َأنَاُ .ا ْث ُبتُوا (اقيموا) فِي َمح ََّبتِي ".فهو يقول،
ك َأ ْ
ب كَذِل َ
َأح ََّبنِي اآل ُ
"الهجوا في حُبي؛ وكونوا مُقيمين براحة فيه!" إن حُبه مُنقطع النظير
وغير المشروط لك البد أن يحث فيك مثل جراءة اإليمان هذه دائماً.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
5

يوئيل 3- 1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
17-11: 12

صالة
ربي يسوع الغالي ،أشكرك ألنك
تُظهر لي طبيعة اآلب الحقيقية،
التي هي الحُب .وأنا ألهج،
واعتنق ،وأستفِد اليوم بحُبه ،الذي
في ومن خاللي لكل واحد
يُعبِر عنه َّ
في عالمي؛ فحُبك لي يدفعني دائمًا
ألصل وأشفي وأُبارك اآلخرين من
حولي .آمين.

ميخا 4-3

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول األولى  ; 1:6إنجيل يوحنا 02 :1
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أفكار مُمكنة
ستَطَاعٌ
ن ُتؤْ ِمنَ .كُلُّ شَيْءٍ مُ ْ
ستَطِيعُ َأ ْ
ت تَ ْ
فَقَالَ لَ ُه يَسُوعُِ :إنْ ُكنْ َ
لِلْ ُمؤْ ِمنِ( .مرقس .)61:9
تخيل أحدهم وقد استسلم للموت بما قاله األطباء .إذا سمع
وآمن بحُب اإلله ،واسترد األمل وابتدأ في الحال يرى إمكانية حياة
خزِي( "...رومية .)1:1
َالرجَا ُء َال ُي ْ
أفضل .يقول الكتاب" ،و َّ
وبعبارة أخرى ،الرجاء الذي يتعلق بكلمة اإلله لن يضيع هباءاً أبداً.
لذلك يجب أن نستمر في الكرازة وفي التعليم عن حُب
اآلب ،حتى يمكن للناس في العالم أن يسمعوا ويتجرأوا على أن
يؤمنوا ،وحتى ينبُت الرجاء في قلوبهم .فكلما استمروا في سماع
رسالة حُبه واللهج فيها ،سينتقل رجائه غلى إيمان .مهما كان يأس
الحالة التي فيها الناس ،إذا استطاعوا فقط أن يثقوا في حُب اإلله
لهم ،سيكون هناك تغييراً.
قد يقول أحدهم ،ولكنني في هذه الحالة المُريعة على قدر
ما أتذكر؛ وقد فعلت كل شيء أعرفه ،وانتهى الكل بال جدوى.
ت فقط
"حسناً ،أوالً ،قد تكون هذه هي المشكلة؛ حقيقة أنك قد فعل َ
كل ما تعرفه .إذ هناك المزيد الذي يجب أن تفعله وربما لم تفعله،
مثل تحويل أفكارك بطريقة صحيحة عن حالتك إلى التفكير في
إمكانية التغيير.
بالنسبة لإلله ،ليس هناك ما يُسمى بحالة ميئوس منها.
طالما أنك تثق فيه ،وفي حُبه لك ،وفي إمكانيته أن يرفعك ،يمكنك
أن تنال معجزة .فالحُب يأتي بالرجاء .والحُب يُلهِم اإليمان .إن اإلله
يُحبك وقد فعل مُسبقًا أقصى ما عنده لك .فيقول في رومية ،16:8
ج َمعِينَ،
جِلنَا َأ ْ
علَى ا ْب ِن ِه (يبخل بابنه)َ ،ب ْل َب َذَل ُه َأل ْ
ق َ
ش ِف ْ
"اََّلذِي َل ْم ُي ْ
َكيْفَ َال َي َه ُبنَا َأيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟" إن هذا غذاء هام للفكر .ويب أن
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يُعطيك طريقة تفكير اإلمكانيات ،والغلبات ،والزيادة ،والوفرة.
َفكِر ،وآمِن ،واقبل أن المعجزة أو شفائك الذي ترغبه ليس
فقط مُمكناً ،بل قد صار بالفعل مُتاحًا لك .يقول في بطرس  1:0أنه قد
أعطانا كل شيء للحياة والتقوى .كُف عن الصِراع .وال تُحاول أن تجعل
أي شيء يحدث ،ألنه بالفعل جعل كل شيء لك ( 0كورنثوس .)60:1

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

عاموس 4- 1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

صالة
أبويا الغالي ،أنا أستفِد من حُبك
العظيم لي ،ألني أعلم أن قبل أي
شيء ،أنت ترغب أنني أزدهر،
وأسلك بالصحة ،وأتمتع بالحياة في
ملئها .وإنني أسترح وأتمتع بحُبك،
الذي يُلهِم اإليمان والرجاء في
روحي ،فيجعلني أحيا بنُصرة اليوم،
ودائماً ،باسم يسوع .آمين.

ميخا 6-5

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل فيلبي  0; 8:6كورنثوس  ; 60 :1رسالة بطرس الرسول الثانية 1: 0
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فضل اإلله في أرواحنا
السبَبِ ُأذَكِّ ُركَ َأنْ تُضْرِ َم (تُشعِل) َأيْضًا َموْ ِهبَةَ اإلله َّالتِي فِيكَ
فَلِهذَا َّ
ِبوَضْ ِع َيدَيَّ (مع الشيوخ الذين عينوك) ( 6تيموثاوس .)2:0
(ترجمة الرسالة).

كمسيحيين ،لنسا نحن عاديين .قال يسوعَ ..." ،كمَا
سُل ُك ْم َأنَا( ".يوحنا  .)60:61أعطانا قوة وسُلطان
ب ُأ ْر ِ
سَلنِي اآل ُ
َأ ْر َ
لنخدم ولكي نكون بركة لعالمنا .فقال بولسَ ..." ،لنَا هذَا ا ْل َك ْن ُز فِي
ُو ِة لإلله َال مِنَّا 6( ".كورنثوس .)1:6
ض ُل ا ْلق َّ
ن َف ْ
خ َزف َِّيةٍِ ،ل َيكُو َ
ن َ
َأوَا ٍ
يمكننا أن نخدم المريض ،والمضغوط ،والمُكتئب وتخرج منا فضيلة
إليهم .إن قوة اإلله فينا هي لكي تفيض منا إلى من هم في احتياج
للمسة اإلله في حياتهم.
لذلك أنت تقضي وقتًا لتُضرِم قوة الروح فيك مرة تلو
األخرى؛ وتمتلئ بالروح دائماً! فيقول في أفسس ..." ،08:1
ا ْم َتِلئُوا (استمروا في حالة الملء) بِالرُّوحِ".؛ فهي ليست مرة وإلى
األبد ،ولكنه اختبار مستمر .وعليك أن تُحافظ على وهج الروح في
حياتك؛ وأن تُحافظ على نيرانه مُتلهبة في روحك وبشدة ال تنطفئ.
ال به بالكامل دائماً .فقبل خروجك للشارع،
كُن جاهزًا ومُتسرب ً
"البس" الروح القدس! اغمر نفسك فيه ،وعندما تواجه أزمة،
ستُفعَّل قوته في داخلك ،لمجده.
اضرِم هذه القوة دائمًا بالتكلم بألسنة ،واللهج في الكلمة،
وأن تحيا الكلمة .إن مجده في الكلمة ؛ وبينما أنت تحيا بالكلمة،
وفيها ،ومن خاللها ،تجعل مجده وقوته يظهران فيك ومن حولك.
مُبارك اإلله!
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
7

عاموس 9- 5
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

أبويا الغالي ،أشكرك على حضور
الروح القدس في حياتي ،وعلى
في ومن
عمل تلك القوة المؤثر َّ
خاللي .فالمسيح يحيا فيَّ ،وأنا
امتداده في العالم اليوم ،أللمس،
وأشفي ،وأُبارك ،وأُقوي ،وأرفع.
وأنا أستفِد من هذا االمتياز اإللهي
إلظهار الفضائل المجيدة في روحي
لآلخرين ،باسم يسوع .آمين.

ميخا 7

دراسة أُخرى:
إنجيل لوقا ; 09 :2ميخا 08 :1
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هو يظهر فيك
َر ُة َي ْه َوهْ ِب َي ِد ِه تَنْجَحُ
ال تَطُولُ أَيَّامُهُ ،وَمَس َّ
سً
 ...يَرَى نَ ْ
(إشعياء .)01:11

فعل الرب يسوع العديد من األعمال المُقتدرة عندما كان
في األرض .يقول الكتاب لو سُجلت كل المعجزات التي فعلها ،ال
يكفي كُتب العالم لكتابتها .وهذا ليس مُبالغة وال تضخيم للحقائق؛
إنها الحقيقة .فكانت حياته كلها نبع ال ينضُب من الفوق طبيعي.
فأحضر الرجاء ،والفرح ،والحياة للكثيرين .ويقول الكتاب أنه جال
يصنع خيرًا ويشفي جميع المُتسلط عليهم إبليس ،ألن اإلله كان
معهم (أعمال .)18:01
واآلن ،يسوع هذا عينه ،بالرغم من كونه في السماء
اليوم ،يقول الكتاب أنه هو هو أمس ،واليوم ،وإلى األبد (عبرانيين
 .) 8:01فهو اليزال اليوم ُيحِب ،ويُنعِم ،ويرحل ،ويتحنن ،ويعمل
معجزات كما كان في أيام الكتاب .وهو اليزال يرفع ،ويُبارك ،ويُغير
الحياة اليوم ،ولكن ،من خاللنا – نحن نسله .فنحن من نُطيل أيامه.
فنقف اليوم بد ًال عنه؛ ونحمل مجده وحضوره اإللهي .وقد أودع لنا
كل شيء فيسوع " ...ا ْب َت َدأََ ...ي ْف َعُل ُه َو ُيعَِّل ُم ِبهِ( ".أعمال  ،)0:0ما
علينا أن نُكمِله بالنيابة عنه.
أعطانا الروح القدس ،ويمكننا أن نخدم بنعمته ،وحكمته،
وخالصه ،وبره ،وحُبه ،وشفائه ،وصحته ،وجماله للعالم
 .عندما نتقابل مع بشرية
المجروح ،والمكسور ،والضال،
مكسورة – المريض ،والمُنطرح ،والفقير ،والمرفوض ،والمُهمَل،
ال له .فهو الحل
ال كام ً
والمُنزعج – يظهر يسوع فينا وهناك تحوي ً
الذي يتطلع إليه العالم ،ونحن نخدم به؛ فنحن شُركائه في الطبيعة
اإللهية ،وكذلك من ينشر حُبه.
إن استطاع العالم فقط أن يرى ويفهم أنك تحمل الحضور
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اإللهي ،ويتعامل معك وفقًا لهذا ،سينال أفضل ما في السماء .فيسوع
لم يتركنا مُتعثرين؛ بل أعطانا كل ما نحتاج لنؤثر في عالمنا؛ فهو
كأنه حاضر من خاللك في عالمك اليوم ،كما كان في الجليل ،وكفر
ناحوم ،وأورشليم .ويمكنك أن تتيقن بثقة أنه عندما تظهر في أي
مكان أن يسوع هناك ،ألنه يأتي فيك! هللويا.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
8

عوبديا
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على امتياز
وبركة كوني شريكاً ،وأيضًا
العاكس لحضورك اإللهي .وأنا
أؤثر وأُغير عالمي بمجدك اليوم،
فأخدم بالحياة والبركات اإللهية
لقلوب الناس ،بقوة الروح القدس،
باسم يسوع .آمين.

رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 14
ناحوم 3-1

دراسة أُخرى:
 6كورنثوس ; 61– 09 :1إنجيل مرقس 61-09 : 02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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لك إمكانية االزدهار
طنَاعِ الثَّ ْر َوةِ...
ُوةً الصْ ِ
َبلِ اذْكُ ِر َي ْه َوهْ إِل َهكَ ،أَنَّهُ ُهوَ َّالذِي يُعْطِيكَ ق َّ
(تثنية .)08:8
إن كلمة "قوة" في الشاهد أعاله تعني في الواقع تمكين؛
وهي تعنب قوة أو إمكانية .لذلك ،يجب أن نقرأها في الواقع هكذا" ،بَلِ
ُمكنَك ،ويُقويك ،ويُعطيك
ُو ًة (ي ِّ
ك ق َّ
ا ْذ ُك ِر َي ْه َو ْه إِل َهكَ ،أ ََّن ُه ُه َو َّالذِي ُي ْعطِي َ
الث ْر َوةِ "...وفي الكتاب كله ،الطريقة التي يمكن بها
ع َّ
طنَا ِ
صِ
القدرة) ال ْ
اإلله أي شخص هي بالروح ،وبواسطة كلمته.
مثالً ،نقرأ ما قاله لشاول في  0صموئيل " ،2:01فَ َيح ُّ
ِل
خرَ ".عندما أتى
َو ُل ِإلَى َرجُل آ َ
ح َي ْه َو ْه َف َت َتن ََّبُأ َم َع ُه ْم َو َت َتح َّ
ك رُو ُ
ع َل ْي َ
َ
الروح على شعب اإلله في العهد القديم ،تمكنوا تمكين ًا فوق طبيعي .ثم
عظِي َم ًة
ُم ًة َ
ك أ َّ
ج َع َل َ
نقرأ في تكوين  ، 6:06كلمة اإلله إلبراهيمَ " ،ف َأ ْ
ن َب َر َك ًة (فتنشر
س َمكََ ،و َتكُو َ
َظ َم ا ْ
ك (أُزيد النِعم عليك بوفرة) َوُأع ِّ
َوُأبَا ِر َك َ
النِعم على اآلخرين) ".كان هذا تمكيناً؛ اإلمكانية للعظمة؛ والقوة
والقدرة للنجاح ،كانت موجهة إليه عندما تكلم اإلله بهذه الكلمات له.
واآلن ،بالنسبة لنا ،الخِلقة الجديدة ،يُثبِّت في غالطية 1
الحق الواضح بأننا نسل إبراهيم .ف ُيقِر بولس ،في العدد التاسع
ع ِد
ب ا ْل َم ْو ِ
س َ
حَ
س ُل ِإ ْبرَاهِيمََ ،و َ
ن ُك ْن ُت ْم ِل ْل َمسِيحَِ ،ف َأ ْن ُت ْم ِإذًا َن ْ
والعشرينَ " ،ف ِإ ْ
َو َر َثةٌ ".وهكذا ،كنسل إبراهيم ،اإلمكانية فوق الطبيعية للنجاح،
والعظمة ،وحياة الغلبات واإلمكانيات الالنهائية قد مُنحت لك .وال شيء
غير ممكن لك ،أو معك فيما بعد ،ألن الروح القدس يحيا فيك .إن
إدراكك لسُكنى حضوره ،وسلوكك في نور كلمته عنك هو ضمانك
لحياة مجد متزايد دائماً.
تعلم أن تُخضِع نفسك للروح القدس واسمع لصوته في
داخلك .فهو األعظم وقد أحضر إلى حياتك التمكين فوق الطبيعي
لالزدهار.
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أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

يونان 4-1

أن الروح القدس قد منحني االمتياز
فوق الطبيعي في الحياة .وقد تمكنتُ
إلهيًا أن أسلك بالبِر ،واالزدهار،
والصحة ،والنجاح ،والغلبة .وإنني
أستطيع عمل كل شيء في المسيح
الذي يُقويني .وأنا أسلك اليوم في
العظمة وفي الوفرة الفائقة .هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
14-11: 14
حبقوق 2-1

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل كولوسي ;00 –9:0مزامير 1-0:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

18
إقرار عظمته في العبادة
خدِمُونَ الرَّبَّ َويَصُومُونَ ،قَالَ الرُّوحُ الْ ُقدُسُ« :أَفْرِزُوا
َو َب ْينَمَا هُ ْم يَ ْ
ع ْو ُتهُمَا إَِليْهِ (أعمال .)6:01
لِي بَ ْرنَابَا وَشَا ُولَ لِلْعَ َملِ الَّذِي دَ َ
يكتب لنا لوقا ،بوحي من الروح ،كيف أن بعض األنبياء
والمُعلمين في الكنيسة في أنطاكية ،كانوا يخدمون الرب
ويصومون ،ونالوا إرشاد ووصية من الرب .الحظ أنه لم يضطروا
للبكاء ،أو النحيب ،أو الصُراخ ،أو العويل" ،يا رب ،نحن نريد أن
نسمع صوتك؛ من فضلك تكلم إلينا" .كل ما كان عليهم هو أن
يخدموا الرب ،ويصومون ،فباركهم بكلمته وإرشاده.
كيف نخدم الرب؟ إنه بعبادته ،والترنيم ،وإقرار حمده،
واعترافات الفم باسمه .إن الطريقة التي بها تعترف بفمك السمه
هي إقرار لعظمته وإلعالن ما قد فعله؛ فأنت تُعلن عن أعماله
المجيدة ،وصالحه الذي في العالم ،والبركات التي تتمتع بها ،باسمه
القدير .و ُتقِر باألمور الجميلة التي قد فعلها في حياتك .وتعترف
وتتكلم بكلمات تتوافق مع ما قد قاله عنك.
ن لإلله
ُل حِي ٍ
َد ْم ِب ِه فِي ك ِّ
يقول في عبرانيين َ " ، 01:01ف ْل ُنق ِّ
س ِمهِ ".إن عبارة "مُعترفة
شفَا ٍه ُم ْع َت ِر َف ٍة بِا ْ
ي َث َم َر ِ
سبِيحَِ ،أ ْ
الت ْ
ح َة َّ
َذبِي َ
باسمه "،تختلف عن مجرد أن تقول" ،أشكرك يا رب"؛ بل ،أنت
تُقِر بوعي باعترافات فمك بعظمة اسمه.
ويمكنك أن تفعل هذا حتى اآلن! قُل له كم هو مُستحق،
وكيف أنه قد أعطاك حياة ال تهلك ،وال تُقهر ،وال تُستعبد .اعترف
مُقرًا أنه القوي واألعلى؛ اإلله العلي؛ اإلله الحي واألمين،
والشافي ،والمانح ،والمُموِل لكل شيء صالح .اعلن أنه أعظم الكل.
وبينما أنت تنطق بخشوع بتلك الكلمات الجميلة للرب في العبادة،
أنت تخدمه .وفي المُقابل ،سيخدمك ويتكلم معك بكلمات تدفعك إلى
مستوى المجد التالي واألعظم.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10

ميخا 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
8-1: 15

أبويا الغالي ،أنت وحدك تستحق كل
الحمد ،وأنا أُعظم اسمك القدير؛
فأنت الشافي ،والمانح ،والمُموِل
لكل شيء صالح؛ فأنت أعظم الكل.
واسمك عظيم وسيادتك إلى األبد؛
فحُبك ،ومراحمك ،وتحننك يمأل
األرض! وأنت ُممَجد في حياتي،
وفي كل األرض ،باسم يسوع.
آمين.

حبقوق 3

دراسة أُخرى:
رؤيا يوحنا الالهوتي ; 06- 00:1رؤيا يوحنا الالهوتي ; 0 :09مزامير 6 – 0 :98
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

19
انظر إلى الكلمة لترى من أنت
الئِقِهِ
ن بَاكُو َرةً ِمنْ خَ َ
ي نَكُو َ
شَاءَ َفوَلَ َدنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَ ْ
(يعقوب .)08:0

نحن صفوة خالئق اإلله؛ أول وأفضل كل ما خلقه .فنحن
إظهار مجده؛ وتحقق حلمه .هللويا! ربما تنظر إلى نفسك ،وتتساءل
مُتعجباً" ،هل حقًا يمكن أن يكون هذا هو أنا؟" فال يبدو أن هناك
شعاعًا من النور يُحيط بك و ُيشِع وأنت تسير في الشارع .فعليك
فواتير غير مُسددة؛ وآخر تشخيص لك من األطباء كان ليس
مُشجعاً .وهناك مشاكل في البيت وفي العمل .وقد تتساءل "كيف
أكون أنا إظهار مجد اإلله؟"
أوالً ،كلمة اإلله هي الحقيقة ،بغض النظر عن خبرتك.
وما يريده اإلله هو أن تنظر إلى كلمته دائماً ،وليس إلى نفسك أو
إلى تجاربك .الهج في الكلمة ،وليس في نفسك! والهج فيما يقوله
اإلله عنك :أنت الصورة المُعبِرة عن شخصه ،وبهاء أو لمعان
مجده؛ فأنت إكليله! الهج في هذا ،وبينما أنت تفعل هذا ،تُصبح ما
تقوله الكلمة عنك.
ج َد
حنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَ ْ
يقول في  6كورنثوس َ " ،08:1ونَ ْ
ع ْي ِنهَا،
ك الصُّو َر ِة َ
ج ٍه َم ْكشُوفٍَ ،كمَا في ِمرْآةٍَ ،ن َتغ ََّي ُر ِإلَى ِت ْل َ
َّب ِب َو ْ
الر ِّ
َّب الرُّوحِ" وأنت تلهج في الكلمة،
ن الر ِّ
جدٍَ ،كمَا ِم َ
ج ٍد ِإلَى َم ْ
ن َم ْ
ِم ْ
تُصبح مَن وما يقوله اإلله عنك .فكثير من الناس يلهجون في
ذواتهم ومشاكلهم ،بد ًال من التأمل في الكلمة .فيذهبون في الحياة
بشعور اإلحباط ،بسبب ما يمرون به ،أو ما فعله أحدهم بهم أو قاله
عنهم .آن األوان أن تُغير تركيزك؛ وتُثبِت نظرك فقط على الكلمة.
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ت أن تنظر إلى جسدك ،لن تتفحص الظل لتعرف
إذا أرد َ
شكلك ،أليس كذلك؟ بل ستنظر في المرآة .وبالمثل ،الطريقة الوحيدة
التي بها يمكنك أن تعرف من أنت الحقيقي (روحك) ،والقوة والمجد
الذي لك ،هي أن تنظر في مرآة اإلله .فكلمة اإلله تكشف من أنت،
وما لك ،وإمكانياتك ،وقدراتك غير المحدودة في المسيح؛ لذلك انظر
في الكلمة لتعرف من أنت.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
11

ميخا 5-4
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على كلمتك،
التي تُحوِل حياتي وتدفعني من مجد
إلى مجد .وأنا أرفض أن أنظر إلى
الظالل ،ولكن إلى الحقائق التي في
كلمة اإلله ،وهكذا أوضع في مكانة
حياة البِر السامية والمجيدة إلى
األبد ،باسم يسوع .آمين.

رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 16
صفنيا 2-1

دراسة أُخرى:
رسالة يعقوب ; 61-66:0يونان 8:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

20
عالج الشك
غيْرَ أَنَّ ُه وَضَ َع َي َديْ ِه عَلَى
ح َدةًَ ،
صنَعَ ُهنَاكَ وَالَ قُوَّ ًة وَا ِ
ن يَ ْ
وَلَ ْم يَقْدِرْ َأ ْ
عدَمِ إِيمَا ِنهِمْ .وَصَارَ يَطُوفُ
ن َ
مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ .وَتَعَجَّبَ ِم ْ
الْقُرَى الْمُحِيطَ َة يُعَلِّ ُم (مرقس .)2 – 1 :2
نقرأ في مرقس  ، 9كيف أن تالميذ يسوع حاولوا أن
يُخرجوا روح نجس من غُالم ،ولكن دون جدوى .وعندما وصل
يسوع ،توسل أبو الغُالم الذي عليه الروح النجس أن يُساعده .وفي
ُفي الغُالم في اللحظة .وأدهش هذا
الحال ،انتهر يسوع الروح ،وش َّ
التالميذ ،ألن يسوع لن يفعل أي شيء مختلف عما فعلوه (على
األقل ،هكذا بدا) .وفي ذهوا ،أتوا بيسوع على انفراد وسألوه" ،يا
سيد ،لماذا لم نستطع نحن إخراج الروح النجس؟"
أجابهم السيد ببساطة ،قائالًِ ..." ،ل َع َد ِم إِيمَا ِن ُكمْ( "...متى
 .) 61:01بالتأكيد لم يعتقد التالميذ أن مشكلتهم كانت عدم اإليمان؛
وإال ،لما سألوا يسوع في المقام األول .لقد آمنوا؛ ولذلك كانوا مع
يسوع! وظنوا أن لهم إيماناً؛ لذلك تجرأوا على إخراج الشيطان!
عِل َم يسوع أفضل منهم؛ وأقر بأن الحلقة المفقودة هي
ولكنَ ،
"عدم اإليمان".
ويجد الكثيرون أنفسهم اليوم في أوضاع مُشابهة.
فيتعجبون لماذا لم يحصلوا على الوظيفة أو المال ،بالرغم من كل
صلواتهم وإقرار اعترافات فمهم .حسناً ،إنه مثل تالميذ يسوع،
ت تريده ال
بسبب عدم إيمانهم .وحقيقة أنك لم تحصل على ما كن َ
يعني أن اإلنجيل الذي أخذته ال يعمل .بل ،يُظهر ببساطة أنك تحتاج
أن تتعلم أكثر في كلمة اإلله وتتصرف بناءًا عليها .فعدم اإليمان هو
نتيجة المعلومة غير الكافية من كلمة اإلله .والعالج إذاً ،هو تعليم
كلمة اإلله .استمر في إطالق روحك لكلمة اإلله وتخلص من عدم
اإليمان.
عندما واجه الرب يسوع عدم اإليمان من الناس الذين في
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موطنه الناصرة ،لجأ إلى تعليم الكلمة .ويقول في مرقس  2:2أنه
اندهش بسبب عدم إيمانهم وذهب في قُراهم ،ليُعلِم الكلمة .وهكذا
تتخلص من عدم اإليمان .عندما يكون لدى الناس مشكلة في
اإليمان ،علمهم الكُتب .واشرح لهم كيف أن قوة اإلله تعمل ،وسوف
يُضرم اإليمان فيهم لينالوا أي معجزة يرغبون فيها ،وسوف يكونوا
قادرين على حفظها.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
12

أبويا الغالي ،ابتهج
في ومن خاللي
بكلمتك ،التي تسود َّ
اليوم .وأنا أغمر بكامل وعي قلبي
بكلمة اإليمان ،القادرة أن تبنيني،
وتدفعني في مصيري في المسيح،
باسم يسوع .آمين.

ميخا 7-6
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
21-11: 16
صفنيا 3

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; 2 :00الرسالة إلى أهل رومية 01: 01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

21
ثقتنا في بره
سدِ،
عنْهُ ،فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِالْجَ َ
س عَاجِزًا َ
"ألَنَّهُ مَا كَانَ النَّامُو ُ
جلِ الْخَطِيَّةِ ،دَانَ
سدِ الْخَطِيَّةِ ،وَ َأل ْ
شبْهِ جَ َ
سلَ ا ْبنَهُ فِي ِ
فَاإلله ِإذْ أَرْ َ
حنُ السَّالِكِينَ لَيْسَ
ي َيتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا ،نَ ْ
سدِ ،لِكَ ْ
الْخَطِيَّةَ فِي الْجَ َ
ح (رومية .)6 – 1 :8
س ِد َبلْ حَسَبَ الرُّو ِ
حَسَبَ الْجَ َ
كان الرسول بولس ،في حواره ،يتفاخر بكونه بال لوم في
ن ي ََّت ِك َل
خ ُر َأ ْ
ح ٌد آ َ
َن وَا ِ
ن ظ َّ
حفظ البِر ،الذي بالناموس .فقالِ ..." ،إ ْ
سدِ – البِر الشرعي أو البِر الذي حسب الناموس – فََأنَا
عَلَى الْجَ َ
ن
بِا َألوْلَى( ".فيلبي  .) 6:1ثم استطرد في تعداد أوراق اعتمادهِ " :م ْ
ط
س ْب ِ
ن ِ
سرَائِيلَِ ،م ْ
س ِإ ْ
ج ْن ِ
ن ِ
ن فِي ا ْل َي ْو ِم الثَّا ِمنِِ ،م ْ
ختُو ٌ
ن َم ْ
ختَا ِ
ج َه ِة ا ْل ِ
ِ
ن
س فَرِّيسِيٌِّ .م ْ
ج َه ِة النَّامُو ِ
ن ِ
ن ا ْل ِع ْبرَانِيِّينَِ .م ْ
ِي ِم َ
ع ْبرَان ٌّ
ِب ْنيَامِينَِ ،
ال
س ِب َ
ِر َّالذِي فِي النَّامُو ِ
ج َه ِة ا ْلب ِّ
ن ِ
سةِِ .م ْ
ط ِه ُد ا ْل َكنِي َ
ضَ
ج َه ِة ا ْل َغ ْي َر ِة ُم ْ
ِ
َلوْمٍ( ".فيلبي .)2 – 1 :1
فمن المنظور البشري ،حفظ الناموس بالكامل ،ولكن
عندما أظهر له اإلله نقائص حياته ،اعترف أنه ال فائدة لإلنسان من
ثقته فيما يُدعى األعمال الصالحة أو البِر الذاتي.
تُعلن الكلمة أن الناموس لم يُكمِل شيئًا ولكن االتيان
برجاء أفضل يفعل (عبرانيين  .)09:1ولكن مُبارك اإلله! يقول في
خ َوةُ،
الرجَا ُل ا ِإل ْ
ع ْن َد ُك ْم أ َُّيهَا ِّ
ن َم ْعلُومًا ِ
أعمال َ " ، 19 – 18 :01ف ْل َي ُك ْ
خطَايَاَ ،وبِهذَا
ن ا ْل َ
أ ََّن ُه بِهذَا (بيسوع المسيح) ُينَادَى َل ُك ْم ِب ُغ ْفرَا ِ
ن
ُل مَا َل ْم َت ْق ِدرُوا َأ ْ
ن ك ِّ
ن ِم ْ
ن ُي ْؤ ِم ُ
ُل َم ْ
َر ُر ك ُّ
(بيسوع المسيح) َي َتب َّ
َت َتبَرَّرُوا ِمنْ ُه ِبنَامُوسِ مُوسَى".
ال تُحاول أن تؤثر على اإلله بأدائك التديني؛ وال تظن أنه
سيستجيب إلى صلواتك ألنك لم تفعل شيئًا خطأ في األسابيع القليلة
الماضية؛ ال! فهو يسمع ويستجيب لصلواتك بسبب بره الذي قد
تكمَل في المسيح ،وأنت تُصلي باسم يسوع .فاإلنجيل بإيجاز هو أنك
ت
ت ووثق َ
ت في المسيح ،وليس أن لك برًا ذاتياً ،ولكنك اعتنق َ
وُجد َ
في بِر اإلله (فيلبي .)9 ،8 :1
ARABIC

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

ناحوم 3-1

أُقِر واعترف
ُأقِر بمُجاهرة بأنني بِر اإلله في
المسيح يسوع .وأنا ال أسلك حسب
حواسي ،ولكن حسب الروح؛ ألن بِر
الناموس تكمَّل فيَّ .وأنا أسلك اليوم
مُدركاً لبري ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 17
حجي 1

دراسة أُخرى:
 6كورنثوس ; 60 :1الرسالة إلى أهل رومية 62– 60:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

22
حضورك يعني بركات
ال نَاجِحًا ،وَكَانَ فِي َبيْتِ س َِّي ِدهِ
جً
ن َي ْه َوهْ مَ َع يُوسُفَ فَكَانَ رَ ُ
وَكَا َ
ِي (تكوين .)6:19
الْمِصْر ِّ
كمسيحي ،مهما يحدث من حولك ،ارفض أ ترتعب ،أو
تخاف ،أو تُحبَط ،ألنك نسل إبراهيم .واختر دائمًا أن ترى األمور من
هذا المنظور .قد تقول" ،ولكنني أمر في أوقات صعبة اآلن؛ حتى
ت وظيفتي ".بالرغم من ذلك ،ارفض أن تكون مُحبطًا
أنني قد خسر ُ
ت فقط من منظور من أنت حقًا في
أو مُرتعباً .في الحقيقة ،إن نظر َ
المسيح ،ستُدرك أنك لم تفقد وظيفتك؛ بل ربما المؤسسة هي التي
خسرتك!
فأنت كنز ،وجوهرة ،ونجم ،وبطل! وحضورك في أي مكان
يعني البركات ،ألنك أنت مُبارك الرب!وتمتلك العالم .فقدراتك،
وإمكانياتك ،بال حدود! وحضورك في مؤسسة يعني بركات لهذه
المؤسسة ولكل واحد فيها.
واآلن هذا ال ينطبق على الشخص غير الفعَّال أو المفصول
عن العمل؛ ال؛ فأنا أتكلم عن نسل إبراهيم! نسل إبراهيم مؤثر؛ مُثمِر
ومُنتج في كل عمل صالح .وكل ما يصنعه ينجح؛ هذا هو ميراثه.
وهكذا البد أن تُفكر .تعلم من يوسف ،حتى عندما بيع عبداً ،واتُهم
زوراً ،وسُجن ،كان اليزال بركة ،لدرجة أنه تعين مسئو ًال عن جميع
المساجين اآلخرين .وقبل هذا ،وهو عبد في بيت فوطيفار ،كان
معروفًا عند فوطيفار بأن اإلله باركه بسبب يوسف ،وجعل يوسف
ال على كل ممتلكاته.
وكي ً
أنت مُبارك وتحمل البركة .فأينما تذهب ،اإلله يذهب؛ وكل
ما ومَن تُباركه ،هو مُبارك .وبسببك ،مدرستك ،أو جيرانك ،أو
ك
مدينتك ،أو بلدك مُباركين .تذكر كلمة اإلله إلبراهيمَ ..." ،و َت َتبَا َر ُ
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جمِي ُع ُأ َم ِم ا َأل ْرضِ( ".تكوين  .)6:62هذا تماماً ما نفعله؛ نعكس
ك َ
سِل َ
فِي َن ْ
ونوزع البركات .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

حبقوق 3-1

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُباركني
وتجعلني بركة .وقد أنجحتني
وجعلتني مؤثراً؛ بركة لهذا العالم،
وناشر وموزع لبرك ،وحُبك،
ولُطفك ،وصالحك .باسم يسوع.
آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
18-11: 17
حجي 2

دراسة أُخرى:
التكوين ; 61 :11التكوين 1:19
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

23
لستَ بال مُعين أبداً
الَ َأتْرُكُكُ ْم َيتَامَى .إِنِّي آتِي إَِليْكُمْ
(يوحنا .)08:06
بالرغم من أن يسوع في السماء ،ولكنه لم يتركنا بال
معونة .إذ أرسل لنا الروح القدس .وقد أتى الروح القدس ليحيا
فيك ،وبينما أنت تخضع له وتثق فيه لحياتك ،سيجعلك ناجحًا في كل
شيء .فهو االمتياز الذي لك وال مثيل له .وأولئك الذين ال يعرفونه
وليس لهم شركة معه ،يُعانون في الحياة .فهؤال هم من في احتياج،
وألم ،وهزيمة دائماً.
ال يجب على أي مسيحي أن يُصلي" ،يا رب ،ساعدني"،
وله الروح القدس .فالروح القدس هو كل المعونة التي تحتاجها.
وبطلبك من اإلله المعونة بهذه الطريقة يعني الصالة من موقع
التضرر؛ قال يسوع مُسبقًا أن لك مُعينًا في الروح القدس .فعندما
تُصلي بمثل هذه السلبية ،سيكون هناك تشويش في روحك،
وسيلتقط الشيطان فرصة جهلك.
ال تقل أبداً" ،يا رب ،ساعدني"؛ بل قُل" ،لي المعونة في
قدرة الرب ،ألن الروح القدس – امتيازي األعظم – يحيا فيَّ".
فمسئولية الروح القدس هي أن يقودك ،ويُرشدك ،ويُقويك ،ويُعلمك
أمور مملكة اإلله .ولكنها مسئوليتك أن تخضع له وتترك له أن
يعمل بطريقته في حياتك .إنها مسئوليتك أن تفتح له قلبك وتحيا في
الكلمة وبها.
صَلحًا
ن ِب ِن ْع َمةٍُ ،م ْ
ُل حِي ٍ
ال ُم ُك ْم ك َّ
ن َك َ
يقول الكتابِ" ،ل َي ُك ْ
(مُتبالً) بِمِلْحٍ( "...كولوسي  .)2:6وهذا يعني أنه يجب عليك أن
تتكلم فقط باألمور المجيدة ،كلمات تتوافق مع إمدادات اإلنجيل.
لذلك ،أكِّد دائمًا أنك لن تكون أبدًا بال معونة .مهما كانت ضراوة
العواصف أو شدة النيران؛ فالروح القدس هو ملجأك وقوتك –
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العون الدائم الحضور في يوم الضيق.
ت فِي ا ْل ِميَا ِه َفَأنَا َم َعكََ ،وفِي
ج َت ْز َ
ال عجب أن يقولِ" ،إذَا ا ْ
ب َال
ال ُت ْل َذعُ ،وَاللهي ُ
ت فِي النَّا ِر َف َ
ش ْي َ
ال َت ْغ ُم ُركَِ .إذَا َم َ
ا َأل ْنهَا ِر َف َ
يُحْرِ ُقكَ( ".شعياء .)6:61

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

صفنيا 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أنا مُدرك للروح
القدس الغالي الذي قد أعطيتني
إياه؛ فهو المُعزي لي ،والمُشير،
والمُعين ،والشفيع ،والمُحامي،
والمُقوي ،والمُدعِم .وأنا أتشدد جداً
بك ،ولذلك واثق أن ترقيتي،
وازدهاري ،وتقدمي واضح ،باسم
يسوع .آمين.

رؤيا يوحنا الالهوتي
12-1: 18
زكريا 2-1

دراسة أُخرى:
إنجيل يوحنا ; 62:06زكريا 2 :6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

24
السبب الحقيقي لعيد الميالد
ُل مَا هُوَ لِ ْلحَيَا ِة وَالتَّقْوَى (الحياة
اإللهيةَ قَدْ َوهَبَتْ لَنَا ك َّ
َّ
" َكمَا أَنَّ قُدْرَ َتهُ
بالطريقة اإللهية)
ِ ،ب َمعْ ِر َفةِ الَّذِي دَعَانَا بِا ْل َمجْدِ وَالْفَضِي َلةِ 6( ".بطرس .)1:0

إن عيد الميالد هو االحتفال بميالد يسوع المسيح،
المسيح ،المسيا الذي أتى في الجسد؛ أتى ليحيا بيننا (واآلن في
قلوبنا) .فالمسيحية هي حياة المسيح اإللهية عاملة في شخص
بشري (إنسان) .وأن تُصبح مسيحيًا يعني أن المسيح قد اتخذ مقر
ت مكانًا لسُكنى اإلله؛ مقر إقامته
إقامته في روحك؛ وقد أصبح َ
الحي.
ت فقط ليموت
هذا ما جعله المسيح مُمكنًا لنا .فهو لم يأ ِ
عن خطايانا ،ولكن ليُعطينا الحياة من النوع اإللهي .خلقنا اإلله بشر
ولكنه أراد أن يكون لنا نوع حياته .وخطته ،حسب المكتوب ،أن
يكون يسوع هو من يُعطينا هذه الحياة ،وعلينا أن نقبلها باإليمان.
ك
حيَا ٌة فِي ذَا ِتهِ ،كَذِل َ
ب َل ُه َ
َن اآل َ
قال يسوع "أل ََّن ُه َكمَا أ َّ
حيَا ٌة فِي ذَا ِتهِ( ".يوحنا .)62:1
ن َل ُه َ
ن َتكُو َ
ن َأ ْيضًا َأ ْ
عطَى اال ْب َ
َأ ْ
َن اإلله
الشهَا َدةُ :أ َّ
ي َّ
ويقول في  0يوحنا " ، 06 ،00 :1وَه ِذ ِه ِه َ
ن َفَل ُه
ن َل ُه اال ْب ُ
ي فِي ا ْب ِنهَِ .م ْ
حيَا ُة ِه َ
حيَا ًة َأ َبد َِّيةً ،وَه ِذ ِه ا ْل َ
عطَانَا َ
َأ ْ
ت إلى
حيَاةُ ".لقد دُعي َ
ت َل ُه ا ْل َ
س ْ
ن اإلله َفَل ْي َ
س َل ُه ا ْب ُ
ن َل ْي َ
حيَاةَُ ،و َم ْ
ا ْل َ
الحياة السامية في المسيح .والحياة التي في داخلك لها مناعة من
العدوى ،ألنها إلهية؛ إنها حياة اإلله .فال عجب أننا دُعينا شُركاء
النوع اإللهي؛ أي شُركاء الطبيعة اإللهية ( 6بطرس .)6:0
هذا ما تحتاجه البشرية – حياة المسيح .وقد انتقلت هذه
الحياة إلى روح كل من يقبل يسوع المسيح كرب وسيد .فاإلنسان
الطبيعي ،بكل صالحه وبره الشخصي ،هو فارغ إلى أن ينال حياة
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المسيح المجيدة هذه .ويمكنك أن تُصبح شريكًا لهذه الحياة فوق
الطبيعية اآلن بأن تطلب من يسوع أن يكون السيد على حياتك .ولهذا
أتى :ليُعطيك حياة أبدية ويجعلك واحد مع اإلله؛ وهذا هو سبب عيد
الميالد.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
16

حجي 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
24-13: 18

ُقِر وأعترف
أن حياة اإلله عاملة فيَّ؛ في كل
نسيج من كياني ،وفي كل نقطة من
دمي ،وفي كل عظمة من عظامي.
لذلك ،أنا غالب ،ومُنتصر ،وأسود
على المرض ،والسقم ،والعجز،
وأنظمة هذا العالم السلبية .وإنني
أملك في الحياة بيسوع المسيح.
هللويا!

زكريا 4-3

دراسة أُخرى:
إشعياء ; 2:9إنجيل يوحنا ; 02:1إنجيل يوحنا 01:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

25
المسيح يحيا فيك
ح َو ُيهِْلكَ ،وَأَمَّا َأنَا فَ َقدْ َأ َتيْتُ ِلتَكُونَ
ق َو َيذْبَ َ
"اَلسَّا ِرقُ َال يَ ْأتِي إِالَّ ِليَسْ ِر َ
ضلُ( ".يوحنا .)01:01
َلهُمْ حَيَا ٌة وَ ِليَكُونَ َلهُمْ أَفْ َ
إن األمر المُثير عن عيد الميالد هو الهدف الذي من أجله
ُولِد يسوع؛ أي سبب مجيئه .فهو أتى لكي يكون لك حياة – حياة
ت يسوع لكي يؤسس ديانة جديدة؛ وال أتى
اإلله – في ملئها .لم يأ ِ
ليُظهر لنا مِثا ًال لكيفية الحياة الصالحة .بل أتى لكي يجعلنا أوالد
عطَا ُه ْم
ن َق ِبلُو ُه َفَأ ْ
ُل َّالذِي َ
اإلله .فيقول في يوحنا َ " ، 06:0وأَمَّا ك ُّ
ن بِاسْمِهِ".
ن يَصِيرُوا َأوْ َالدَ اإلله ،أَيِ الْ ُمؤْ ِمنُو َ
سُلْطَانًا َأ ْ
إن كانت رغبة اإلله لنا أن يكون لنا نفس نوع حياته،
وخطته ،حسب الكتاب ،كانت ليسوع أن يُعطينا هذه الحياة .فيقول
عطَانَا
َن اإلله َأ ْ
الشهَا َدةُ :أ َّ
ي َّ
في  0يوحنا " ، 06 – 00 :1وَه ِذ ِه ِه َ
ن
حيَاةَُ ،و َم ْ
ن َفَل ُه ا ْل َ
ن َل ُه اال ْب ُ
ي فِي ا ْب ِنهَِ .م ْ
حيَا ُة ِه َ
حيَا ًة َأ َبد َِّيةً ،وَه ِذ ِه ا ْل َ
َ
حيَاةُ".
َليْسَ لَهُ ا ْبنُ اإلله فََليْسَتْ لَهُ الْ َ
وأشار الرسول بولس إلى أمر في غاية األهمية والقوة
عن حياة المسيح التي فينا في كولوسي  .61 – 62 :0فيكتب،
ظ ِه َر
ن َق ْد ُأ ْ
جيَالِ ،لك َِّن ُه اآل َ
الدهُو ِر َو ُم ْن ُذ ا َأل ْ
ِّر ا ْل َم ْكتُو ِم ُم ْن ُذ ُّ
"الس ِّ
ِّر فِي
ج ِد هذَا الس ِّ
غنَى َم ْ
َر َف ُه ْم مَا ُه َو ِ
ن ُيع ِّ
ن َأرَا َد اإلله َأ ْ
ِلقِدِّيسِيهَِّ ،الذِي َ
جدِ".
األُمَمَِّ ،الذِي ُهوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَ ْ
ت معنى أن يحيا المسيح في إنسان حقاً؟ إن
هل أبدًا تخيل َ
كان يسوع المسيح ،الذي فتح العيون العمياء ،واآلذان الصماء،
وأعطى المشلول أرجل جديدة للسير ،وشفى من قد تشوه ،وأقام
الميت ،حقًا يحيا فيك ،فكيف يكون حالك؟ هذا يعني أنك ال تُقهَر،
شخص خارق؛ وأنت ناجح نجاحًا استثنائياً؛ وغالب إلى األبد! وهذا
ما يُميز عيد الميالد؛ فهو المسيح يحيا فيك .أتى من أجلك ،ليحيا
فيك ،ولكي تحيا أنت بواسطته.
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خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

زكريا 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 19

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على
عطية ابنك يسوع ،الذي أرسلته
ليُعطينا حياة أبدية .وأنا لي حياة
ت
أبدية في روحي ،ألنني قد َقبِل ُ
في يعني المجد
المسيح .والمسيح َّ
في حياتي ،ويعني أن األلوهية يُعلَن
عنها ويُعبَّر عنها فيَّ ،ومن خاللي.
فأنا التعبير عن جمال وبِر المسيح،
والنُصح،
الصحة،
ألُحضِر
والخالص إلى عالمي ،باسم يسوع.
آمين.

زكريا 6-5

دراسة أُخرى:
إنجيل يوحنا ; 2-1 :01الرسالة إلى أهل غالطية 61 :6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

26
قَدِّر حُبه لك
"وَالْقَادِرُ َأنْ يَفْ َعلَ فَ ْوقَ ُكلِّ شَيْءٍ ،أَ ْكثَرَ ِجدًّا مِمَّا نَطْلُبُ َأ ْو نَ ْفتَكِرُ،
ُوةِ َّالتِي تَعْ َملُ فِينَا".
بِحَسَبِ الْق َّ

إن الرب أكثر التزامًا منك الزدهارك وتقدمك أكثر مما أنت
عليه .بغض النظر عن أفكارك ورغبتك في النجاح ،بالتأكيد لدى
اإلله أفكار وخطط أفضل لنجاحك .ويُذكرني هذا بما أعلنه الروح
ع ْن ُكمْ،
ت ا َأل ْفكَا َر َّالتِي َأنَا ُم ْف َت ِك ٌر ِبهَا َ
ع َر ْف ُ
بواسطة النبي إرميا" :ألَنِّي َ
خ َر ًة َو َرجَا ًء (آخرة
ط َي ُك ْم آ ِ
عِ
شرُّ ،أل ْ
ال ٍم َال َ
سَ
َيقُو ُل َي ْه َوهَْ ،أ ْفكَا َر َ
متوقَعة)( ".إرميا .)00:69
ت هذا؟ هو يعلم أن أفكاره من جهتك هي دائمًا
أرأي َ
صالحة؛ ال يوجد وال فكرة عن الشر ،أو المرض ،أو الفقر ،أو
السلبية في ذهنه تجاهك .فكر في هذا! فبعض الناس قد عاشوا بهذا
المُعتقد الخاطئ أن اإلله غاضب عليهم ،وعطاياه لهم تعتمد على
مدى صالحهم أو استحساناتهم ،أو مدى سلوكهم الجيد ،ولكن هذا
ليس صحيحاً .أوالً ،عليك أن تفهم أن اإلله هو الحُب ( 0يوحنا :6
 .)02 ،8وثانياً ،إنه تجسيد الصالح.
إن إقرار لوقا في أعمال  18:01يُقدم لنا فكرة عن طبيعة
ع َّالذِي
اإلله وعطاياه؛ أي خططه وهدفه نحو شعبه .فيقولَ " ،يسُو ُ
ُوةَِّ ،الذِي جَا َل
س وَا ْلق َّ
ح ا ْل ُق ُد ِ
ح ُه اإلله بِالرُّو ِ
سَ
ف َم َ
ص َر ِة َك ْي َ
ن النَّا ِ
ِم َ
ن
َن اإلله كَا َ
عَل ْي ِه ْم ِإ ْبلِيسُ ،أل َّ
ط َ
جمِي َع ا ْل ُم َتسَِّل ِ
شفِي َ
خ ْيرًا َو َي ْ
ص َن ُع َ
َي ْ
َم َعهُ ".الهج في هذا؛ وتأمل بعمق في حُب اآلب وتصرفه الحنون
ي ٍء َأرُو ُم
ش ْ
ُل َ
حبِيبُ ،فِي ك ِّ
نحوك .فيقول في  1يوحنا " ، 6:0أ َُّيهَا ا ْل َ
سكَ نَاجِحَةٌ".
َن نَفْ َ
ن نَاجِحًا وَصَحِيحًا ،كَمَا أ َّ
ن تَكُو َ
َأ ْ
قَدِّر حُب اآلب لك .فهو يُحبك أكثر مما يمكن أن تتخيل؛
ويُحبك أكثر من حُبك لنفسك ،وهو أكثر رغبة وشغفًا لنجاحك أكثر
من أي وقت مضى .وهو يطلب الصالح لك دائماً .كم هو مُنعِم
ومُحِب!
ARABIC

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

زكريا 6-4

صالة
أبويا الغالي ،أنا في امتنان لحُبك،
ومُدركًا لمجدك في حياتي .ال مثل
ت
لك ،أيها اآلب المُبارك .لقد جعل َ
قلبي مسكنًا لك ،وجملتني ببرك.
خيرك ورحمتك ونعمتك يتبعونني
كل أيام حياتي ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
زكريا 8-7

دراسة أُخرى:
األمثال ; 08-01 :61رسالة يوحنا الرسول األولى 01:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء
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رَكِز فيه
بَ ْع َد ه ِذهِ األُمُورِ صَارَ َكالَ ُم يَ ْه َوهْ إِلَى َأبْرَامَ فِي الرُّ ْؤيَا قَا ِئالً« :الَ تَخَفْ
يَا َأبْرَامَُ .أنَا تُرْسٌ َلكَ .أَجْ ُركَ َكثِيرٌ جِدًّا (تكوين .)0:01

إن رغبة اإلله هي أن يلفت انبتاهك .فهو يعرف أنه إن
ت انتباهك ،يمكنه أن يقودك ويُرشدك في المصير الذي قد خططه
لف َ
لك .وهو يعرف األفضل لك ،وكيف يجب أن تكون حياتك .لذلك ليس
عليك أن تهتم من جهة أي شيء ،إال أن تحيا واثقاً وفرحاً بكلمته كل
يوم .فأن تحيا بالكلمة سيجعلك تسلك في الميراث والمصير الذي قد
عينه لك.
َركِز على الرب .اعطه نفسك بالكامل .وابتهج به ،وبحقيقة
أنه يحيا فيك .فهو كل ما تحتاجه .وأن يكون لك يعني أن لك كل
س َلكَ.
شيء .قال الرب إلبراهيم ،في تكوين َ ..." ،0:01أنَا ُت ْر ٌ
أَجْ ُركَ َكثِيرٌ جِدًّا " ».وهذا يعني "أنا كل ما تحتاجه؛ وفيه ،لك كل
شيء!" إن كل ما تحتاجه في الحياة هو المسيح ،ألن المسيح هو
كل شيء.
ليكن هو كل ما يشتاق إيه قلبك .وليكن هو كل ما يُشبِع
ويُرضي نفسك .وال تسمح أبدًا ألي شيء أن يُشتتك أو يأخذ تركيزك
بعيدًا عن خدمته كما يجب أن تفعل .ضع انتباهك وأشواقك عليه
وعلى األمور التي يهتم بها .وكُن رابح للنفوس .وال يجب أن يكون
ن ُك ْن ُت ْم َق ْد ُق ْم ُت ْم َم َع
اهتمامك على األمور األرضية في هذا العالمَ " :فِإ ْ
ن اإلله.
ن َيمِي ِ
عْ
س َ
ح جَاِل ٌ
ث ا ْل َمسِي ُ
ح ْي ُ
طُلبُوا مَا َف ْوقَُ ،
ح فَا ْ
ا ْل َمسِي ِ
ا ْهتَمُّوا بِمَا َف ْوقُ َال بِمَا عَلَى األَ ْرضِ( ".كولوسي .)6 – 0 :1
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1:19

زكريا 8-7
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
15-1: 20

أبويا الغالي ،أعبدك وأحمدك ألنك
أعطيتني البصيرة ،والفهم ،وإمكانية
أن أضع قلبي وتركيزي عليك ألرى
األمور فقط من منظورك .وأنا أخدمك
بكل إخالص ،والتزام ،والتزام وثبات
قلبي ،ألنك كل شيء لي؛ فأنت قوتي،
وتُرسي ،وأجري الكثير جداً؛ وأنا
أفرح بك إلى األبد ،باسم يسوع.
آمين.

زكريا 10-9

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; 6:06مزامير ; 6 :11أعمال الرسل 68 –61:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

28
الصوم – الجوهر الحقيقي
صوْمًا .نَادُوا
ص ْه َي ْونَ .قَدِّسُوا َ
"اِضْ ِربُوا بِا ْلبُوقِ فِي ِ
عتِكَافٍ( ".يوئيل .)01:6
بِا ْ
يصوم الناس ألسباب مختلفة .فالبعض يصوم ألنه يريد أن
ينال استجابة من اإلله ،مُعتقدين أن صومهم سيدفع اإلله لكي
يستجيب لهم .فهم يرون الصوم بأنه وسيلة لدفع اإلله أن يفعل شيئاً،
عاد ًة ما كان ليحدث ،لو لم يصوموا .وهذا هو الفكر الخاطئ عن
الصوم .فأنا أصوم ،ولكني ال أصوم ألجعل اإلله يفعل شيئًا لي .فإن
ت لكي يفعل اإلله شيئًا لك ،فأنت تصوم لسبب خاطئ ،ألنه قد
صُم َ
ي ٍء َل ُكمْ0( ".
ش ْ
ُل َ
فعل مُسبقًا كل شيء لك .وقال مُسبقاً ..." ،ك َّ
كورنثوس )60:1؛ فماذا إذاً هو هدف الصوم؟
يجب أن تصوم ،في المقام األول ،ألنه تدريب روحي جيد
ص ِم َم لقمع الجسد في خضوع للروح .فالصوم يجعلك في تناغم مع
ُ
الروح لتسمع ما يقوله اإلله ،ولكي يقودك لعمل إرادته ولكي تتبع
هدفه لحياتك .فالصوم يُساعدك لكي تتماشى مع إرادة اإلله وهدفه،
فيضعك في المكانة الصحيحة لتحقيق كلمة اإلله لك .ربما قد تكلم
اإلله لك ،وربما لم تلتقط إشاراته .ولكن ،بالصوم تُصبح حساسًا
ومُتأهباً للحصول على اإلرشاد والتوجيه الذي يُقدمه لك.
ثانياً ،وهو في غاية األهمية ،يجب أن تصوم كعمل عبادة
للرب .فيمكنك أن تُقرر أنك تريد أن تُقدم للرب المزيد من االنتباه،
وأن تُحبه ،وأن تبتهج به لعدد من األيام أو لفترة زمنية معينة .وفي
ذلك الوقت ،تبتعد عن أي شيء آخر ،وخاص ًة الطعام ،وتُركِز عليه
فقط ،لتكون في شركة معه.
ض وقتًا في الصوم والصالة؛
وباستعدادك للعام المُقبِل ،اق ِ
ولكن ليكن فرصة لكي ُتحِب وتُقدِّر الرب .وليكن وقتًا لكي تبتهج
بالكلمة ولجعل إيمانك مؤثرًا بمعرفتك لألمور الصالحة التي قد فعلها
الرب فيك ،ولك ،في المسيح يسوع .هللويا!
ARABIC

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

زكريا 11-9
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
12-3: 21

ُقِر وأعترف
ربي الغالي ،نفسي عطشانة لك.
أنت وحدك هو رغبة قلبي وكل ما
أريده وأشتاق إليه أن أعبدك وأتعلق
بك ،ربي وملكي! وأشكرك ألنك
ت حياتي مجيدة ،وباركتني بكل
جعل َ
ما أحتاجه لكي أكون مؤثراً في حياة
البِر .أُحبك يا يسوع المُبارك! آمين.

زكريا 12-11

دراسة أُخرى:
إشعياء ; 8-2:18أخبار األيام الثاني 1:61
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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استخدم الكلمات بطريقة صحيحة
ك ُتدَانُ
ك َت َتبَرَّ ُر َوبِ َكالَ ِم َ
ك بِ َكالَ ِم َ
أل ََّن َ
(متى .)11:06
يُظهر لنا الكتاب أهمية الكلمات بأن لها عالقة بالخالص.
َّب َيسُوعَ،
ك بِالر ِّ
ت ِب َف ِم َ
ع َت َر ْف َ
ن اْ
ك ِإ ِ
فيقول في رومية " ، 9:01أل ََّن َ
صتَ ".هذه هي طريقة
خَل ْ
ن ا َأل ْموَاتَِ ،
َن اإلله َأقَا َم ُه ِم َ
ك أ َّ
ت ِب َق ْل ِب َ
وَآ َم ْن َ
الكتاب لنوال الخالص.
فاإلنسان سيذهب إما إلى السماء أو إلى الجحيم على
أساس إقرار اعتراف فمك؛ ما قاله أو لم يقله .فإن قال الكلمات التي
قالها اإلله وهو يتكلم عن الخالص ،سينتقل إلى الخالص وفي
النهاية سيذهب إلى السماء .ولكن إن لم يفعل هذا ،سيذهب إلى
جهنم ،وهذا ليس لما ارتكبه من أخطاء ،ولكن بسبب ما لم يقوله.
إن إدراك وإقرار اعتراف الفم بربوبية وسيادة يسوع المسيح هي
خلُص كل
الطريقة التي عينها اإلله لنوال الخالص .فشرعاً ،لقد َ
العالم .إذ مات يسوع من أجل كل إنسان .ولكن ،لكي يكون الخالص
الذي أحضره حقيقة حية ألي شخص ،يجب على هذا الشخص أن
يتكلم الكلمات الصحيحة.
الخالص كلمة كبيرة؛ وهو يتضمن كل ما قد أتمه موت،
ودفن ،وقيامة يسوع المسيح ألجلنا .ففي الخالص ،لك التحرير،
والحماية ،والصحة اإللهية ،والحفظ ،واالزدهار ،والسالم ،والغلبة،
والنجاح ،وحياة البِر غير العادية ،إلخ .ولكي تتمتع بكل هذا عليك
أن تستخدم الكلمات .هناك بركات ال يُنطق بها لمن يولد والدة ثانية،
ولكن لكي تتمتع بها ،عليك أن تُدركها وتنطق بها.
إن كل ما قد عرفه بعض المسيحيين هو حياة المُعاناة
والهزيمة .فهم ال يستمتعون بالخالص وال بالحياة المسيحية ،وال
يعرفون السبب .هذا ألنهم ال يعيشون وفقًا لما قاله اإلله .فهم ال
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يستخدمون الكلمات بطريقة صحيحة .ولكي تحيا الحياة المسيحية
الحقيقية ،عليك أن تتكلم بالكلمات الصحيحة .وأن تحفظ نفسك في
الماسر الذي قد وضعه اإلله لك .إذ عليك أن يكون لك لساناً صحيحاً.
يقول في  0بطرس  01:1إن أراد أحد أن يتمتع بالحياة ويرى
أيامًا صالحة عليه أن يستخدم الكلمات الصيحة .فإن ما أنت عليه اليوم
ت تقوله طول حياتك .فاخلق المستقبل
في الحياة هو انعكاس لما كن َ
الذي تريده! وتكلم بالكلمات التي تتوافق مع حياة البِر المجيدة،
والسالم ،والصحة ،والثروة ،والسالم الذي قد جعله اإلله مُتاحًا لك في
المسيح يسوع.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

زكريا 14-12
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي

صالة
أنا عامل بالكلمة ،لذلك ،أنا
محفوظ وثابت في الحياة اإللهية.
وأشكرك ،يا أبويا ،ألنك جعلتني
شريكًا لحياتك التي ال تهلك ،وال
تُقهر ،وال تفنى .فمجدك وبرك
في اليوم ،وأنا أتكلم وأحيا
يُستعلن َّ
الكلمة في كل ما أفعله ،باسم يسوع.
آمين.

زكريا 14-13

دراسة أُخرى:
رسالة يعقوب  0; 61 :0كورنثوس  ; 08:0الرسالة إلى أهل رومية 01-02 :0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة
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ال شيء يُخيفك
سبَبِ الْخَطِيَّةِ ،وَأَمَّا الرُّوحُ
ت بِ َ
سدُ مَيِّ ٌ
وَِإنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ ،فَالْجَ َ
سبَبِ ا ْلبِرِّ (رومية .)01:8
حيَا ٌة بِ َ
فَ َ

بكونك مولود والدة ثانية ،ال شيء يُخيفك ،ألن الروح
القدس يحيا فيك .وهناك نقلة إلهية من حضوره وقوته اإللهية على
جسدك تحفظك في مناعة من المرض ،والسقم ،والعجز .حتى في
أسوأ الحاالت :إذا كان قد تلف جسدك تماماً ،وضُرب ،وانسحق
بالمرض والسقم ،الروح القدس سيُحييه ويسترد الحياة له .هذا ما
ن
ن كَا َ
نقرأه في الشاهد االفتتاحي ،وهناك توضيح أكثر لهَ " ،وِإ ْ
ح
خط َِّيةَِ ،وأَمَّا الرُّو ُ
ب ا ْل َ
س َب ِ
ت ِب َ
س ُد م َِّي ٌ
ج َ
ح (يحيا) فِي ُكمْ ،فَا ْل َ
ا ْل َمسِي ُ
سبَبِ ا ْلبِرِّ( ".ترجمة أخرى).
حيَاةٌ بِ َ
(يُعطيه) فَ َ
إن الروح القدس أقام جسد يسوع الميت إلى الحياة؛
ونفس الروح يحيا فيك اليوم .ويقول في رومية " ،00:8وَِإنْ كَانَ
ح
َالذِي َأقَا َم ا ْل َمسِي َ
ت سَا ِكنًا فِي ُكمْ ،ف َّ
ن ا َأل ْموَا ِ
ع ِم َ
ح َّالذِي َأقَا َم َيسُو َ
رُو ُ
ن فِي ُكمْ".
ح ِه السَّا ِك ِ
جسَا َد ُك ُم ا ْلمَا ِئ َت َة َأ ْيضًا ِبرُو ِ
حيِي َأ ْ
س ُي ْ
ت َ
ن ا َأل ْموَا ِ
ِم َ
إن هذا ليس أمرًا مستقبلياً؛ إنه قد حدث منذ اللحظة التي اتخذ
الروح القدس مسكنه فيك؛ فأعطى لجسدك المائت في ذلك الحين
الحياة .إن جسدك هو في الواقع ليس ميتًا – محكوم عليه بالموت –
ت اليوم تُعاني بشدة من مرض وسقم ،تصرف
فيما بعد .لذلك ،إن كن َ
بناءًا على الكلمة .فالقوة التي تجعلك صحيحًا لن تأتي من االسماء؛
في وقد أعطى لجسدي
إنها في داخلك؛ اعلن" ،الروح القدس يحيا َّ
الحياة .فكل كياني يحيا وينشط بالقوة اإللهية من ذاك الذي
يفتقدني!" ومهما كانت الحالة؛ وإن كانت الحالة الصحية سيئة جدًا
حتى أنك ال تستطيع أن تُعلن ذلك بصوت عالي ،اهمس بها! وإن
كانت الحالة خطرة جدًا حتى أنك ال تستطيع أن تهمس ،فكر بذلك في
ذهنك! وعندما تهمس أو تتأمل فيها بالقدر الكافي ،سيُظللك الروح
ARABIC

القدس كما فعل مع جسد يسوع الميت ،ويُحيي كيانك بالكامل.
افهم شيئاً :إن الروح القدس هو اإلله ،وهو في الواقع يحيا
فيك .وهذا يعني أن الشافي ،وليس مجرد قوة الشفاء ،يحيا فيك! وهذا
يُسوي األمر مع المرض والسقم إلى األبد .لذلك ،إذا هاجم جسدك
الموت عن طريق مرض ،أو سقم ،أو عجز ،ال تخاف شيء ،أو تقلق؛
ثِق أن الشافي الذي في داخلك سيهتم باألمر .وسيسترد الحياة لك!
مجداً لإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي
21

مالخي 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
10-1: 22

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على
تأثير روحك اإللهي – الشافي –
على جسدي .وأنا أرفض أن أخاف،
في ُيشِل ،ويُدمِر،
ألن حضوره َّ
وينزع ،ويُزيل ،ويُبدد كل مرض ،أو
سقم ،أو عجز .لذلك ،فمن هامة
رأسي إلى إخمص قدمي ،أنا
صحيح ،وناصح ،ومُتميز ،باسم
يسوع .آمين.

مالخي 2-1

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول الثالثة ; 6:0الرسالة إلى أهل رومية 00:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

31
انظر إلى األمور الصالحة
التي تحدث لك

سنٌ
حبَا ٌل وَقَعَتْ لِي فِي النُّعَمَا ِء (األماكن المُسرة) ،فَالْمِيرَاثُ حَ َ
"ِ
ع ْندِي( ".مزمور .)2:02
ِ
قال الرب في إرميا  ،00:69أمراً في غاية الجمال؛ فنقرأ،
ع ْن ُكمَْ ،يقُو ُل َي ْه َوهَْ ،أ ْفكَا َر
ت ا َأل ْفكَا َر َّالتِي َأنَا ُم ْف َت ِك ٌر ِبهَا َ
ع َر ْف ُ
"ألَنِّي َ
خ َر ًة َو َرجَا ًء (آخرة متوقَعة) ".كم أن هذا
ط َي ُك ْم آ ِ
عِ
شرُّ ،أل ْ
ال ٍم َال َ
سَ
َ
مُريح ومُشجع! وأنت تنتظر العام اآلتي ،كُن متفائالً ،وفي ملء
اإليمان والتوقع ألنه قد جعل حياتك مجيدة ومستقبلك مُشرق.
ليس عليك أن تكون قلقًا أو مُرتعبًا من العام المُقبِل .فلقد
رأى اإلله هذا العام من قبل؛ وبالنسبة له ،هو في الماضي بالفعل.
وقد فعل مُسبقًا كل ما يتطلب عمله لك لكي يكون لك غلبات غير
عادية ونجاح في  . 6101ولقد كَمَّل مُسبقًا كل شيء لك؛ وكل ما
عليك عمله هو أن تلتصق بكلمته؛ فتتبع اإلرشاد ،والتوجيه،
والقيادة من الروح فيما يخص العام المُقبِل .اهتم أن تحضر خدمتنا
في مساء ديسمبر  10إما بالمجيء ،أو بالبث المباشر ،أو عبر
الفضائيات ألنه بالتأكيد كلمة من اإلله ستضعك في مكانة البركات
المُتسامية ،ولعام ( )6101مليء بالغلبة.
لقد سبق اإلله وأعد الحياة الصالحة لك لكي تحياها.
فارفض أن تتزعزع بالتحديات وباهتمامات هذا الوقت الراهن! إذ
ش َربُونََ ،و َال
ن َو ِبمَا َت ْ
حيَا ِت ُك ْم ِبمَا َت ْأ ُكلُو َ
قال يسوعَ ..." ،ال َت ْهتَمُّوا ِل َ
ألَجْسَادِكُمْ بِمَا تَ ْلبَسُونَ( "...متى  .)62 – 61 :2ال يريدك اإلله أن
ُل
يءٍَ ،ب ْل فِي ك ِّ
ش ْ
تقلق على المستقبل .بل ،يريدك أن " َال َت ْهتَم ِب َ
ط ْلبَاتُك َلدَى اإلله( ".فيلبي
الش ْكرِِ ،ل ُت ْعَل ْم ِ
َالدعَا ِء َم َع ُّ
ال ِة و ُّ
ِالص َ
ي ٍء ب َّ
ش ْ
َ
.)2:6
َثبِت نظرك على الكلمة .واتبع الرب في الكلمة ،ومن خالل
الكلمة بكل قلبك .إذ يمكنك االعتماد على كلمة اإلله وهي مضمونة
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لالتيان بنتائج .وعندما تثق في الرب وفي كلمته األبدية ،مهما كانت
الضغوط أو المشقة التي يمر بها اآلخرون ،سيكون طريقك هو الغلبة
المستمرة ،والتقدم ،والسالم ،والصحة ،والفرح .وستستمر األمور
الصالحة تحدث لك ،ومعك ،وبواسطتك.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
رؤيا يوحنا الالهوتي

مالخي 4-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
رؤيا يوحنا الالهوتي
21-11: 22

صالة
أبويا الغالي ،ثقتي فيك من أجل
 6101الفوق طبيعية ،والمُمتلئة
بالبركات ،واالختبارات ،والمعجزات.
وأنا مُبتهج جدًا بمعرفة أنك قد
ت حياتي مجيدة ،ومستقبلي
جعل َ
ت كل ما يخصني،
مُشرق؛ وقد كَمَّل َ
ت لي كل ما أحتاجه لكي أحيا
وضمن َ
حياة ناجحة .وأشكرك ألنك تقودني
في طريق برك ،وحكمتك ،ومجدك،
باسم يسوع .آمين.

مالخي 4-3

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس  ; 01:6مزامير 2:02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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