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مقدمة:
نسخة العام  7102من 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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األحد

1
اكتشف خطته وحققها
أَنْتَ نَصَبْتَ كُلَّ تُخُومِ (حدود) األَرْضِ .الصَّيْفَ وَالشِّتَاءَ أَنْتَ خَلَقْتَهُمَا
(مزمور .)02:21

ال يستطيع أحد أن يكون أو أن يفعل أكثر مما قد خصصه اإلله له.
بعبارة أخرى ،ال تستطيع أن تُحقق أكثر مما قد خطط اإلله وقصد لك
صبْتَ
لكي تُحققه؛ لن تتخطى هذا .ويقول الشاهد االفتتاحيَ" ،أنْتَ نَ َ
كُلَّ تُخُومِ (حدود) األَ ْرضِ "...فهو وضع الحدود التي ال يستطيع أحد
أن يتخطاها .لذلك ،من الحكمة أن تكتشف ما يريد اإلله لك أن
تفعله ،ثم ،تذهب مُتلهفاً لتحقيقه.
سيُرسل لك اإلله دائماً الكلمة التي لها معنى لك .وهو يُعطينا الكلمة
لهذا العام ،لتُرشِد أفكارنا ،وتخطيطنا ،وتصرفاتنا .وهذه الكلمة هي
لكي تحيا بها؛ وتأخذها وتركض بها .تستطيع أن تكون ناجحاً كما قد
عين اإلله لك أن تكون هذا العام إن سلكتَ معه بالكلمة ،وبواسطة
الروح .فالنجاح الحقيقي هو تحقيق أهداف وضعها اإلله لك في
مستويات مختلفة من حياتك.
قِس نجاحك بما تفعله بكلمة اإلله ،وكيف تحيا لتحقيق هدف اإلله
لحياتك .كُن مُحدداً بخصوص األمور التي تريد أن تُحققها للرب
واركض بالرؤى التي يكشفها لروحك .اقضِ وقتاً في الصوم،
والصالة ،واللهج في الكلمة لهذا العام ،وبينما أنت تفعل هذا،
ستوضع في مكانة أفضل لتختبر الغلبات والبركات التي قد عينها لك
بالروح.
وكلما درستَ الكلمة ،كلما اكتشفتَ خطة اإلله لحياتك وعرفتَ تماماً
كيف يريدك أن تحيا.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 1

التكوين 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

ربي الغالي ،أنت قادر أن تُحقق
هدفك فيَّ ،للعمل بوفرة فائقة ،أكثر
بكثير ،وتتخطى بال حدود رغباتي،
وأفكاري ،وآمالي ،وأحالمي .فأنت
تعمل فيَّ بقوة ،لكي أريد ولكي
أعمل حسب مسرتك الصالحة
والمُفرحة .وأنا بإرشاد كلمتك،
أُحقق هدفك في حياتي ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 14-1:1
التكوين 1

دراسة أُخرى:
األمثال ; 70 :01الرسالة إلى أهل أفسس ; 01: 7الرسالة إلى أهل أفسس 00:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

2
دليلك
ن بِأُمُورٍ َال تُرَى
وَأَمَّا اإلِيمَانُ َف ُهوَ الثِّقَ ُة بِمَا يُرْجَى وَاإلِيقَا ُ
(عبرانيين .)0:00
في جوهر األمر ،تعريف اإليمان أعاله يعني أنك تعرف أن
شيئ ًا ما أنت ترجوه؛ بأنه حقيقة ،على الرغم من أنه غير مرئي في
المجال المادي .فاإليمان ليس مجرد فكرة أو رأي؛ إنه مادة ،والدليل
على امتالك الحقائق غير المرئية.
ت أبدًا مسار الثُعبان؟ فبكونه مخلوق بال أطراف،
هل رأي َ
يزحف الثُعبان على األرض ،تارك ًا بصمات مُتعرجة على الطريق الذي
يدوسه .واآلن ،مسار الثُعبان ليس مجرد فكرة أو رأي ،ولكنه
"الدليل" على وجود مخلوق زاحف .فالدليل هو إثبات شيء؛ ويمكن
أن يكون مُتاحاً .لذلك فاإليمان ،هو الدليل .وإن كان هناك الدليل ،فهناك
بالضرورة شيئاً يُمثله.
إن كان لديك عقاراً تمتلكه في مكانٍ ما وسألتك" ،كيف يمكنني
أن أتأكد أنك حق ًا تمتلك العقار؟" لن تُحركه من مكانه لتُريني إياه؛ لن
يكون هذا مُمكناً .وكل ما عليك عمله ببساطة أن تأتي بسند الملكية.
اإليمان هو "سند الملكية" (عبرانيين  – 0:00الترجمة الموسعة).
ربما لن تأتي أبدًا بنفسك إلى العقار ،ولكن سند الملكية هو دليلك على
أنه لك .فأنت في غاية الثقة في ذلك السند ،ويمكنك أيض ًا استخدامه
كحُجة .هذا هو اإليمان.
إذا حاول إبليس أن يُشكك في حقك لالزدهار ،أو الصحة
اإللهية ،أو أي من بركاتك ،وامتيازاتك ،وميراثك في المسيح ،اظهر
دليلك – سند ملكيتك .إن إيمانك في كلمة اإلله هو سند ملكيتك .فاعلن
بثقة ما تقوله كلمة اإلله ..." ،كُلَّ شَيْءٍ لَكُمْ 0( ".كورنثوس .)70:2
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والدليل على حقك في الصحة اإللهية هو الكلمة .ويقول في رومية
َالذِي
ت سَا ِكنًا فِي ُكمْ ،ف َّ
ن ا َأل ْموَا ِ
ع ِم َ
ح َّالذِي َأقَا َم َيسُو َ
ن رُو ُ
ن كَا َ
َ " 00:1وِإ ْ
ن
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 ِ
ح ِم َ
َأقَا َم ا ْل َمسِي َ
ن
ن َتكُو َ
ي ٍء َأرُو ُم َأ ْ
ش ْ
ُل َ
حبِيبُ ،فِي ك ِّ
فِيكُمْ ".وفي  2يوحنا " : 7:0أ َُّيهَا ا ْل َ
جحَةٌ".
صحِيحًا ،كَمَا أَنَّ َنفْسَكَ نَا ِ
جحًا وَ َ
نَا ِ

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 2

التكوين 5-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على اإليمان
في بكلمتك .إن إيماني هو
المُلهِم َّ
الغلبة التي تغلِب العالم ،ألنني به
أرى فقط صوراً للصحة ،واالزدهار،
والغلبة ،واإلمكانية ،وباإليمان في
الكلمة ،أستفِد مُدرك ًا لما قد وهبته
لي ،وهكذا ،تكون حياتي تجسيد
لجمال ومجد حقائق اإلنجيل ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 28-15:1
التكوين 2

دراسة أُخرى:
عبرانيين ; 1:00عبرانيين 21:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

3
افتكِر عالي ًا عن نفسك
فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي ،لِكُلِّ َمنْ ُه َو َب ْينَكُمَْ :أنْ َال يَ ْر َتئِ َ
ي
ن يَ ْر َتئِيَ (يُفكِر عالياً أكثر من الالزم في نفسه)َ ،بلْ
َف ْوقَ مَا َي ْنبَغِي َأ ْ
حدٍ مِ ْقدَارًا (المقدار نفسه)
ُل وَا ِ
َقلِ ،كَمَا قَسَمَ اإلله لِك ِّ
يَ ْر َتئِيَ إِلَى التَّع ُّ
ن (رومية .)2:07
ِمنَ اإلِيمَا ِ
يفهم بعض الناس الشاهد االفتتاحي على أنه ال ينبغي أن
نُفكِر عاليًا في أنفسنا ،ولكن ليس هذا ما يقوله الروح هنا بواسطة
الرسول بولس .فاإلله يريدك أن تُفكِر عاليًا في نفسك ،ولكن ليس
أكثر مما يجب أن تُفكِر .وبعبارة أخرى ،ال تُفكِر أنك أعلى من
إخوتك وأخواتك اآلخرين في المسيح .ألنه سيكون تكبراً ،واإلله
يُقاوم المُتكبِر.
ولكن عليك أن تُفكِر عاليًا في نفسك ،ألن لك قيمة عند
اإلله؛ أنت مُتميز؛ أنت ملوكي .أن تكون جالسًا مع المسيح في
ت عالياًَ " :وَأقَا َمنَا َم َعهُ،
المجاالت السماوية يعني أنك قد ارتفع َ
ح َيسُوعَ( ".أفسس .)1:7
ت فِي ا ْل َمسِي ِ
السمَاوِيَّا ِ
سنَا َم َع ُه فِي َّ
جَل َ
َوَأ ْ
ويُقدم لنا في أفسس  70:0رؤية أخرى لمكانتك العالية في
ُو ٍة
ن َوق َّ
س ْلطَا ٍ
س ٍة َو ُ
ُل ِريَا َ
ق (أعلى بكثير من) ك ِّ
المسيحَ " :ف ْو َ
س َت ْق َب ِل
ط َب ْل فِي ا ْل ُم ْ
الد ْه ِر َف َق ْ
س فِي هذَا َّ
س ٍم ُيسَمَّى َل ْي َ
ُل ا ْ
سيَا َدةٍَ ،وك ِّ
َو ِ
ت مدى سموك في المسيح؟ لقد جلس الرب يسوع
َأ ْيضًا ".هل رأي َ
فوق وأعلى بكثير من كل الرُتب المختلفة من الكائنات الروحية:
الرؤساء ،والسالطين ،والقوات أو العروش ،والسيادة ،وكل اسم
يُسمى (كل من له اسم) ،وأنت فيه .إن اآلب أجلسه في هذه المكانة
السامية في المجد ،ووضع كل شيء تحت قدميه ،وأعلن شرعًا
بأنه رأس كل شيء لفائدة الكنيسة (أفسس  .)72 ،77 :0الكنيسة
هي جسده؛ وأنت جالس معه في مكان السُلطة .وهذا هو مدى
علوك.
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َفكِر عاليًا في نفسك ،ألنك مُختار ،وملوكي ،ومُقتنى اإلله.
فأنت مُنفردًا في النوع! افحص وصف اإلله لك في  0بطرس ،1:7
ُم ٌة
ِي (مملكة كهنة) ،أ َّ
ت ُملُوك ٌّ
ختَارٌَ ،و َك َهنُو ٌ
س (جيل) ُم ْ
ج ْن ٌ
" َوأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف ِ
خ ِبرُوا
ي ُت ْ
ب ا ْق ِتنَا ٍء (شعب الرب الخاص له)ِ ،ل َك ْ
ش ْع ُ
س ٌة (مُكرسة)َ ،
َد َ
ُمق َّ
بِ َفضَا ِئلِ َّالذِي َدعَاكُمْ ِمنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُو ِرهِ الْعَجِيبِ ".هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 3

التكوين 8-6
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 12-1:2

صالة
أنا جالس مع المسيح ،فوق وأعلى
بكثير من كل رياسة ،وسُلطان،
وقوة ،وسيادة ،وكل اسم يُسمى،
ليس في هذا العالم فقط ،بل أيضًا
في العالم اآلتي! وأنا أتصرف
بنزاهة وكرامة ،عالمًا قيمتي
العظيمة واستحقاقي في المسيح
يسوع؛ فأنا مُختار ،وملوكي،
ومُقتنى اإلله! مُبارك الرب!

التكوين 3

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس ; 01 :7رسالة بطرس الرسول األولى 1 :7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

4

ابنِ إيمانك قوياً
سمَ اإلله لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا (المقدار نفسه) مِنَ اإلِيمَانِ
 ..قَ َ
(رومية .)2:07

الحظ ما يقوله في الشاهد االفتتاحي :لقد أعطى اإلله لكل
إنسان المقدار من اإليمان عينه .وهذا ال يفترض أن اإلله سيُعطيك
اإليمان عندما تُصلي بشدة أو تصوم لفترة طويلة؛ فلقد أعطاه لك
بالفعل .وقد أعطاك "المقدار من اإليمان عينه "،وليس "مقدارًا من
ُعطي لكل واحد منا
اإليمان ".حسب النص األصلي .وهذا يعني أنه قد أ َّ
المقدار نفسه من اإليمان عندما قبلنا اإلنجيل.
وحسب ما قاله الرب يسوع ،حتى أصغر قدر من اإليمان
َق
يقدر أن يُحرك الجبال؛ أي يستطيع أن يفعل المستحيل ..." :فَا ْلح َّ
ج َبلِ:
ن لِهذَا ا ْل َ
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 َ
ا ْن َت ِق ْل ِم ْ
لَدَيْكُمْ( ".متى  .) 71:02ولكن الرب ال يريدك أن تظل عند مستوى
اإليمان الصغير أو حبة الخردل؛ فهو يريد أن إيمانك ينمو ويتقوى.
فيُخبرنا في رومية  02:01أن اإليمان يأتي بسماع الخبر ،والسمع
بكلمة اإلله .فالتشديد هنا على "السمع "،أي ،الدفع المستمر لروحك
ال هي
بكلمة اإلله .ولكن الطريقة التي بها تُقوي إيمانك وتجعله فاع ً
بممارسته؛ أي ،بالتصرف بناءاً على الكلمة.
إن إيمانك سيكون ضعيف ًا إن لم تُمارسه .فهو مثل إنسان
يأكل كثيرًا ولكنه ال يُمارس الرياضة؛ ستكبر عضالته ولكن ستظل
ت
حصُل َ
ضعيفة .وبنفس الطريقة ،كلمة اإلله هي طعام روحك .وكلما َ
على كلمة اإلله ولم تفعل بها شيئاً ،يضعف إيمانك .واإليمان الضعيف
يجعل الناس في مُعاناة وزعزعة ،ونتيجة لهذا ،يتسلل الخوف إليهم
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وينهزمون ب ِمحَن الحياة .ولكن ،عالج اإليمان الضعيف هو العمل بالكلمة؛
أي التصرف بناءاً على الكلمة.
عظُم إيمانك
ت بها ،كلما َ
ت في كلمة اإلله ،وعمل َ
وكلما لهج َ
ع ِد اإلله،
ب فِي َو ْ
ن ا ْرتَا َ
وتقوى .فيقول الكتاب عن إبراهيمَ " ،و َال ِب َع َد ِم إِيمَا ٍ
جدًا لإلله( ".رومية  .)71:1ابنِ إيمانك قوياً
طيًا َم ْ
ن ُم ْع ِ
َب ْل َتقَوَّى بِاإلِيمَا ِ
باستخدامه حتى فيما يبدو صغيراً أو بسيط ًا في أمور الحياة .مارس إيمانك
في كل وقت .وال تسمح لذلك الصُداع أن يبقى؛ استخدم إيمانك ضده .هل
تحتاج حكمة لكي تنتقل في عملك إلى مستوى أعلى؟ تصرف بناءًا على
الكلمة ،وقوي إيمانك.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 4

التكوين 11-9
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على كلمتك التي
تُدعِم وتثني اإليمان في روحي
وتجعلني أرى وأعمل المستحيل .وأنا
أبني إيماني وأُقويه باللهج في
الكلمة ،وإعالنها ،والعمل بها .فأحيا
في غلبة ،دائم ًا وإلى األبد ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 23-13:2
التكوين 4

دراسة أُخرى:
أمثال ; 01:71عبرانيين  0; 2:00يوحنا 1:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس
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استرده
ن وَا ْذبَحُوهُ َفنَأْ ُك َل وَنَفْرَحَ ،ألَنَّ ا ْبنِي هذَا كَانَ
َم َ
جلَ الْمُس َّ
وَقَدِّمُوا الْعِ ْ
جدَ .فَا ْب َتدَأُوا يَفْرَحُونَ
م َِّيتًا فَعَاشَ ،وَكَانَ ضَاالًّ َفوُ ِ
(لوقا .)71 – 72 :04
في الكنيسة ،وخاص ًة الكثيرة األعضاء ،من الممكن أن ال
يحضر بعض أعضائها بصفة مستمرة؛ وربما قد يتوقف البعض
أيضًا عن المجيء بالمرة .وقد ال يكون هذا ملحوظاً ،خاص ًة لو كانت
الكنيسة دائمًا مُمتلئة أثناء الخدمات .كمسيحيين ورابحي للنفوس،
البد أن نهتم بالقدر الكافي لكي نعرف إن كان أحد من اجتماعنا قد
ضلَّ أو مال بعيداً.
يجب أن يكون ربح النفوس مسئولية قابلة للمُساءلة؛
وعلينا أن نكون قابلين للمُساءلة عن النفوس التي قد أعطاها الرب
لنا .أخبرنا الرب يسوع في لوقا  04عن مثل الراعي الذي عنده
مائة خروف .وقد ُفقِد أحدهم ،فترك التسعة والتسعين في البرية
ليبحث عن الخروف الضال .وعندما وجده ،حمله راجعًا إلى البيت
فرحاً ،ودعى أصدقائه وجيرانه ليحتفلوا به .ثم قال يسوعَ" ،أقُو ُل
ن
ب َأ ْك َث َر ِم ْ
ح ٍد َيتُو ُ
ئ وَا ِ
طٍ
السمَا ِء ِبخَا ِ
ح فِي َّ
ن َف َر ٌ
َل ُكمْ :إ َِّن ُه ه َكذَا َيكُو ُ
حتَاجُونَ إِلَى َت ْوبَةٍ( ".لوقا .)2:04
ن بَارًّا َال يَ ْ
تِسْعَ ٍة َوتِسْعِي َ
كان يسوع هنا ،يعِظ اليهود .وكان يتكلم معهم عن الضال.
ت إلى الرب أبداً ،بل عن
افهم هذا ،فلم يكن يتكلم عن شخص لم يأ ِ
واحد قد ضلَّ .وهناك فرق بين شخص لم يكن أبدًا في الداخل
(الكنيسة) ومن كان في الداخل ،ولكنه ضلَّ .تذكر ،كان يسوع
يتعامل مع جماعة العهد القديم هنا ،فلم يكن يُشير إلى الخُطاة
الضالين من العالم .ويقول في متى " ،1 – 4 :01هؤُالَءِ اال ْثنَا عَشَرَ
ق ُأ َم ٍم َال َت ْمضُواَ ،وِإلَى
طرِي ِ
ع َوَأ ْوصَا ُه ْم قَا ِئالًِ :إلَى َ
سَل ُه ْم َيسُو ُ
َأ ْر َ
ت
ف َب ْي ِ
خرَا ِ
ِي ِإلَى ِ
حر ِّ
خلُواَ .ب ِل ا ْذ َهبُوا بِا ْل َ
ن َال َت ْد ُ
َمدِي َن ٍة لِلسَّا ِمرِيِّي َ
َّالةِ".
إِسْرَائِيلَ الض َّ
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والرب يُرسلك اليوم إلى ذلك األخ الذي إرتد إلى العالم أو
جدْهم،
إلى تلك األخت التي لم تعد تأتي إلى الكنيسة .ال تيأس منهم؛ ِ
تشفع من أجلهم واستردهم .وعندما تستردهم ،يقول الكتاب سيكون
هناك فرح عظيم في السماء .وهذا أمر عليك القيام به.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 20-1:5

التكوين 14-12
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 9-1:3

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك جعلتني
أهتم بصدق بأوالدك الذين قد ضلوا
الطريق .فأحشاء تحنني مفتوحة
ألتشفع من أجلهم .وأُصلي أن
يتصور المسيح فيهم ،وأن يتأسسوا،
ويتأصلوا ،ويثبتوا في حُبك ،لملء
قناعتي أنه فيك وحدك فرحهم
واكتفائهم الكامل ،باسم يسوع.
آمين.

التكوين 5

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس ;02- 01:2الرسالة إلى أهل غالطية ;01:1الرسالة إلى أهل غالطية 0:1
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الجمعة
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اشرِق ببهاء
ِي (مملكة كهنة) ،أُمَّ ٌة
ختَارٌ ،وَ َك َهنُوتٌ مُلُوك ٌّ
س (جيل) مُ ْ
جنْ ٌ
وَأَمَّا َأ ْنتُمْ فَ ِ
خبِرُوا بِفَضَا ِئلِ
ي تُ ْ
مُقَدَّسَةٌ ،شَعْبُ ا ْق ِتنَا ٍء (شعب الرب الخاص له) ،لِكَ ْ
َّالذِي دَعَاكُمْ ِمنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ الْعَجِيبِ 0( .بطرس .)1:7

يقول الكتاب أنه قد دعانا إلى نوره العجيب ،والغامر.
وهذا يعني أننا نسكن في النور؛ فنحن أوالد النور .وأكد يسوع
أيضاً على هذا في متى َ" ،01:4أ ْنتُمْ نُورُ الْعَالَمِ "...يالها من بركة!
وياله من شرف! ويالها من إرسالية! ويالها من دعوة .أننا نور
العالم!
ولكي تحصل على المغزى الكامل لهذه الحقيقة ،عليك أو ًال
أن تفهم ما هو النور .النور هو ما يُعلن .فالنور يصف .ويقول في
ظ ِه َر
ُل مَا ُأ ْ
َن ك َّ
ظ َه ُر بِالنُّورِ .أل َّ
خ ُي ْ
ُل ِإذَا َتو ََّب َ
ِن ا ْلك َّ
أفسس " ، 02:4وَلك َّ
َف ُه َو نُورٌ ".وبعبارة أخرى ،النور يُظهر لك ما هو موجود .ويقودك
في الطريق ويوجهك .فالنور يأتي باالكتفاء والفرح.
فعندما تظهر ،تختفي الظُلمة .والظُلمة تُمثِل الخطية،
والموت ،والشر ،وكل أمر سلبي له عالقة بالشيطان .قال يسوع:
ن َل ُه
الظ ْل َم ِة َب ْل َيكُو ُ
ال َي ْمشِي فِي ُّ
ن َي ْت َب ْعنِي َف َ
"َ ...أنَا ُه َو نُو ُر ا ْلعَاَلمَِ .م ْ
حيَاةِ( ".يوحنا  .) 07:1فمثل يسوع ،أنت نور العالم ،ولك
نُورُ الْ َ
ت من الظُلمة إلى حياة المجد الفائقة .قُم
نور الحياة .لقد أُحضر َ
واشرِق .ارفض أن تسمح ألعمال الظُلمة أن تظهر في حياتك ،ألنه
ليس هناك ظُلمة في حياتك.
ئ نُو ُر ُك ْم ه َكذَا قُدَّا َم النَّاسِ،
ض ْ
يقول في متى َ " ، 01:4ف ْل ُي ِ
السمَاوَاتِ ".فال
َجدُوا َأبَا ُك ُم َّالذِي فِي َّ
س َنةََ ،و ُيم ِّ
ح َ
عمَاَل ُك ُم ا ْل َ
ي َي َروْا َأ ْ
ِل َك ْ
تُشرِق فقط؛ بل اشرِق ببهاء .واجعل شدة نورك تُبهِر الشيطان
وتُحبطه ،هو وجنوده وأعمال الظُلمة السلبية .واجعل نورك يُلهِم
الناس لحمد ومجد أبيك السماوي عندما يرونك ويروا أعمالك
الصالحة – أعمال البِر.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 48-21:5

التكوين 17-15

ربي الغالي ،أشكرك على الميراث
المجيد الذي لي فيك .فلقد جعلتني
ال ومُشرقاً ،وأنا أُشرِق
نورًا مُشتع ً
ببهاء في عالم مُظلم ،ألشِع بمجدك
إلى كل الناس ،وأُظهر أعمال البِر.
باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 17-10:3
التكوين 6

دراسة أُخرى:
إشعياء ; 7 – 0 :11متى 01:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت
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بال قلق
َالدعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ،
ال ِة و ُّ
ِالص َ
" َال َت ْهتَمُّوا بِشَيْءٍَ ،بلْ فِي ُكلِّ شَيْ ٍء ب َّ
ُل عَقْل ،يَحْفَظُ
سالَمُ اإلله َّالذِي يَفُوقُ ك َّ
ِلتُعْلَمْ طِ ْلبَاتُكُمْ لَدَى اإلله .وَ َ
ح يَسُوعَ( ".فيلبي .)2 – 1 :1
قُلُوبَكُ ْم وَأَفْكَارَكُمْ فِي الْمَسِي ِ
كابن لإلله ،مهما كانت الظروف التي تواجهها ،ارفض أن
تقلق .وارفض أن تخاف أو أن تكون مهمومًا من أجل أي شيء.
وال تجد نفسك أبدًا يقظًا طول الليل ،ألنك تعتقد أنه أثناء نومك،
شيئًا مُحزنًا قد يحدث لك؛ كُف عن الخوف ،وتوقف عن القلق .ال
تستطيع أن تسهر ،لتُالحظ نفسك ،في نفس الوقت الذي فيه
يُالحظك اإلله.
حبِي َب ُه َن ْومًا( ".مزمور .)7:072
يقول الكتابُ ..." ،ي ْعطِي َ
س
ك َتزِلَُّ .ال َي ْن َع ُ
جَل َ
ع ِر ْ
ويقول في مزمور َ " ، 1 – 2 :070ال َي َد ُ
سرَائِيلَ ".فهو سهران لكي
ظ ِإ ْ
س َو َال َينَا ُم حَا ِف ُ
ظكَ .إ َِّن ُه َال َي َع ُ
حَا ِف ُ
تستطيع أنت أن تنام .لذلك ،بد ًال من أن تخاف في الليل وتظل يقظاً،
قُل" ،يا أبويا ،أنا فرحان جدًا ألنك سهران؛ وأنت تهتم بكل شيء
أثناء نومي ،ألنك تُعطي لحبيبك نوماً ،وأنا حبيبك"؛ ثم تذهب لتنام.
عَل ْيهِ ،أل ََّن ُه ُه َو
َم ُك ْم َ
ُل ه ِّ
ن ك َّ
ويقول في  0بطرس ُ " ، 2:4م ْلقِي َ
َي ْع َتنِي ِب ُكمْ ".هو يهتم بك .لذلك ،ال داعي للفزع .هناك أشخاص
يشعرون أنهم إن لم يقلقوا بالقدر الكافي ،فهم ليسوا أحياء؛ إذ
عليهم أن يقلقوا لكي يشعروا أنهم أحياء ،ولكن ليست هذه حياة
المسيحي .إذ أوصتنا كلمة اإلله أن ال نقلق .بغض النظر عما
تسمعه؛ ومهما كانت عناوين الصحف واألخبار ،لن تؤثر عليك،
ألنك لستَ من هذا العالم؛ فأنت تتعامل من مستوى مجد أسمى.
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وال تدع أي خبر سلبي من العالم يُغير مالمحك .فعندما تبدو
األمور صعبة وقاسية ،ال تتكدر؛ إنه وقت للغناء والفرح ،مُعلنًا كلمة
ن
خ ْي ِر لَِّلذِي َ
شيَا ِء َت ْع َم ُل َمعًا ِل ْل َ
ُل ا َأل ْ
َن ك َّ
ن َن ْعَل ُم أ َّ
حُ
اإلله .يقول الكتابَ " ،و َن ْ
ص ِدهِ( ".رومية  .)71:1ضع
ب َق ْ
س َ
ح َ
ن َ
ن ُه ْم َم ْدعُوُّو َ
ن اإللهَّ ،الذِي َ
ُيحِبُّو َ
ابتسامة رقيقة اآلن على وجهك ،ألن الكلمة قد تكلمت عن وضعك.
ن اإلله أ َُّيهَا ا َأل ْو َالدُ،
ت مُسبقًا العدو وكل مضايقاتهَ" .أ ْن ُت ْم ِم َ
فأنت قد غلب َ
ن َّالذِي فِي ا ْلعَاَلمِ 0( ".يوحنا
ظ ُم ِم َ
عَ
َن َّالذِي فِي ُك ْم َأ ْ
غَل ْب ُتمُو ُه ْم أل َّ
َو َق ْد َ
.)1:1

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 18-1:6

التكوين 19-18
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 11-1:4

أُقِر وأعترف
أن فرح يهوه هو قوتي .وأن الروح
في قد مألني
القدس الذي يحيا َّ
بالشجاعة وباإلمكانية فوق الطبيعية
لكي أكون بركة لعالمي؛ مُظهرًا
فضائل وكماالت األلوهية .فبِر اإلله،
وسالمه ،وفرحه ،وتميزه يظهر فيَّ،
باسم يسوع .آمين.

التكوين 7

دراسة أُخرى:
رسالة بطرس الرسول األولى ; 1 – 2 :0إنجيل لوقا 21 – 77 :07
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مالحظة
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مالحظة

مالحظة

األحد

8
ثَبِت نظرك على الكلمة
َالت ْوبِيخِ ،لِلتَّقْوِيمِ
"كُلُّ الْ ِكتَابِ ُهوَ مُوحًى بِهِ ِمنَ اإللهَ ،ونَافِعٌ لِلتَّعْلِي ِم و َّ
َهبًا لِكُلِّ
ي يَكُونَ ِإنْسَانُ اإلله كَا ِمالًُ ،متَأ ِّ
وَالتَّ ْأدِيبِ َّالذِي فِي ا ْلبِرِّ ،لِكَ ْ
ح ( 7تيموثاوس .)02 – 01 :2
عَمَل صَالِ ٍ

يُعلن اإلله عن نفسه ،ومملكته ،وإرادته ،وطبيعته،
وشخصه لنا ،من خالل المكتوب .باإلضافة إلى ذلك ،يُعرفك من أنت
من خالل كلمته .ال تستطيع أن تعرف نفسك أفضل من اإلله .لذلك،
كُن ما يقوله عنك – فوصفه لك في كلمته – هو الحقيقة.
إن حياتنا تتأثر بما نسمعه كل يوم .األمور التي تسمعها
وتنتبه إليها تتحكم في سعادتك ،وفرحك ،وقراراتك التي تتخذها،
وكل شيء عنك .لذلك يريدنا اإلله أن نسمع كلمته فقط ،وننتبه
إليها ،ألنها المعلومة الوحيدة المضمونة لجعل حياتك أفضل؛ فتُغيرك
َّب
ج َد الر ِّ
ن َم ْ
ظرِي َ
جمِيعًا نَا ِ
ن َ
حُ
من مجد إلى مجد! يقول الكتابَ " ،و َن ْ
ن
ع ْي ِنهَاِ ،م ْ
ك الصُّو َر ِة َ
ج ٍه َم ْكشُوفٍَ ،كمَا في ِمرْآةٍَ ،ن َتغ ََّي ُر ِإلَى ِت ْل َ
ِب َو ْ
َّب الرُّوحِ 7( ".كورنثوس .)01:2
ن الر ِّ
جدٍَ ،كمَا ِم َ
ج ٍد ِإلَى َم ْ
َم ْ
هللويا!
وهذا هو السبب في أن دراسة كلمة اإلله واللهج فيها لهما
قيمة عُظمى .إن الكلمة تُشبه ألبوماً؛ فأنت فقط تستمر في النظر إلى
ت بعيدًا عن الكلمة،
صورك ،فتتحسن أمورك دائماً .ولكن إذا ركز َ
ستبدأ في النظر مثل أي شيء آخر تراه من حولك.
ال تُبعِد تركيزك بعيدًا عن كلمة اإلله ،ألن مجدك في الكلمة.
ارفض أن تنتبه ،أو تعتبر ،أو تُدرك الظروف السلبية ،التي يمكن أن
تراها بعينك البصرية ،ألنها قابلة للتغيير .بلَ ،ثبِت نظرك على
الحقائق األبدية التي في كلمة اإلله.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 6-1:7-19:6

التكوين 22-20
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على فتح كالمك
ألنه يُنير روحي .فكلمتك هي الحق،
ولذلك ،أرى الصور الحقيقية عن من
أنا :مُزدهراً ،وغالباً ،وشُجاعاً،
وحكيماً .إن كلمتك في قلبي وفي فمي
ت مجد اإلله في
اليوم؛ وكلما نظر ُ
مرآة اإلله ،أتحول ،من مجد إلى مجد،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 25-12:4
التكوين 8

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل كولوسي ; 01:2الرسالة إلى العبرانيين  ; 7:07رسالة يعقوب 72– 77:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

9
حياة يومية من الحمد والشُكر
شَاكِرِينَ اآلبَ َّالذِي أَهَّ َلنَا لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ الْقِدِّيسِينَ فِي النُّورِ
(كولوسي .)07:0
يقول الكتاب ،أن اإلله قد باركنا بكل بركة روحية في
األماكن السماوية في المسيح يسوع (أفسس  .)2:0وهذا كافياً ألن
تكون في غاية االمتنان للرب كل يوم في حياتك .كيف يمكن ألي
شخص أن يقرأ أو يسمع هذا ويظل مُتذمراً؟ فاإلله يريدنا أن نُقدم
الشُكر كل يوم ،وليس التذمر والشكوى .والكتاب واضح في قوله
ي
َن ه ِذ ِه ِه َ
يءٍ ،أل َّ
ش ْ
ُل َ
ش ُكرُوا فِي ك ِّ
أنه هذه هي إرادة اإلله لنا" :ا ْ
ج َهتِكُمْ 0( ".تسالونيكي .)01:4
ح يَسُوعَ ِمنْ ِ
مَشِيئَةُ اإلله فِي الْمَسِي ِ
حياة يومية شاكرة ،ولكنه ،ال يفترض أنها حياة خالية من
التحديات .قد تأتي التحديات ،ولكن في وسطها جميعاً ،ارفع يديك
في أعظم من الذي في العالم".
وقُل" ،يا رب ،أشكرك ،ألن الذي َّ
ت في احتياج أن تتذمر أو تشتكي من جهة أي موقف؛ وكابن
لس َ
ت في الغلبة؛ وال يمكن أن تكون سيء الحظ.
لإلله ،أنت وُلد َ
شيَا ِء َت ْع َم ُل
ُل ا َأل ْ
َن ك َّ
ن َن ْعَل ُم أ َّ
حُ
يقول في رومية َ " ، 71:1و َن ْ
ص ِدهِ".
ب َق ْ
س َ
ح َ
ن َ
ن ُه ْم َم ْدعُوُّو َ
ن اإللهَّ ،الذِي َ
ن ُيحِبُّو َ
خ ْي ِر لَِّلذِي َ
َمعًا ِل ْل َ
لذلك يتوقع الرب منك أن تُقدم دائمًا الشُكر .وحتى اآلن ،ارفع يديك
وقدم الشُكر ألنك قد غلبتَ العالم؛ وأنت أعظم من مُنتصر!
ع َب َر فيها الرب عن رغبته
في نفس صالة بولس ،التي َ
لنا أن نكون مُثمرين في كل عمل صالح ،أخبرنا أيضًا أن نُقدم
ُل
ن فِي ك ِّ
ُل رِضىًُ ،م ْث ِمرِي َ
ِق لِلرَّبِّ ،فِي ك ِّ
سُلكُوا َكمَا َيح ُّ
الشُكرِ" :ل َت ْ
ن اآلبَ( "...كولوسي  .)07 – 01 :0إن
عمَل صَاِلحٍ ...شَا ِكرِي َ
َ
المُتذمرين والشاكين ال يقدرون أن يكونوا مُثمرين في كل عمل
صالح؛ وال يقدرون أن يكونوا مؤثرين في ربح النفوس .وبد ًال من
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هذا ،يُدمدِم المُتذمرون على سوء حظهم الذي يتصورونه .ال تكن
هكذا؛ بلَ ،قدِم الشُكر.
ح ُه فِي
سبِي ُ
ُل حِينٍ .دَا ِئمًا َت ْ
ك َي ْه َو ْه فِي ك ِّ
قال داودُ" ،أبَا ِر ُ
فَمِي( ".مزمور  .) 0:72استمر في حفظ تسبيحه في فمك ،ليس
أحياناً ،بل دائماً .فهكذا يحيا الغالبون :ال يتذمرون؛ بل يُسبحون؛
ويُقدمون الشُكر للرب .فاجعل هذا أسلوب حياتك وستجد دائمًا مالئكة
مُتجمِعة لصالحك .فأسلوب الحياة المُمتلئ باالمتنان سيجذب باستمرار
البركات وال ِنعَم إليك ،مُقدمًا لك المزيد من األسباب لتقديم المزيد من
الشُكر! هللويا.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 29-7:7
التكوين 24-23
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
أبويا الغالي ،أُقدم لك الشُكر ،ألن
حياتي هي بُستان مُروى ،تُنتج
ثمارًا مُتميزة في حينه وفي غير
في
وقته .فأنا أربح دائماً ،ألن الذي َّ
هو أعظم ،من الذي في العالم.
هللويا!

إنجيل متى 10-1:5
التكوين 9

دراسة أُخرى:
 0أخبار األيام ; 01 – 1 :01مزمور  0; 1:21تسالونيكي 01:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

10
فَكِر بطريقة الكلمة
جدِيدِ َأذْهَانِكُمْ،
عنْ شَكْلِكُ ْم ِبتَ ْ
وَ َال تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهْرََ ،ب ْل تَغَيَّرُوا َ
ختَبِرُوا مَا هِيَ إِرَا َدةُ اإلله :الصَّالِحَةُ الْمَرْضِيَّةُ الْكَامِلَةُ
ِلتَ ْ

ت
كمسيحي ،كيفية تفكيرك وبماذا تُفكِر أمر هام .أنت لس َ
من هذا العالم؛ لذلك ،ال يجب أن تُفكِر مثل إنسان عادي .ال تقل،
"أنا صعيدي" أو "أنا أجنبي" ،ولذلك ،هذه طريقة تفكيري ،ال!
ت والدة ثانية ،أنت لم تعد من موطنك األرضي ،ألن
عندما وُلد َ
روحك قد أُعيد خلقتها .لذلك يجب فقط أن تُفكِر بطريقة الكلمة .إن
كلمة اإلله يجب أن تُشكِل أساس نوع أفكارك التي تُفكِر بها وتسمح
بها.
واآلن ،بكونك في المسيح ،لك ثقافة جديدة :ثقافة
المسيح .وإلى أن يُصبح هذا حقيقة في روحك ،ستحيا مثل إنسان
عادي ولن تختبر البركات الغامرة للحياة في المسيح .يقول الكتاب،
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 َ
"ِإذًا ِإ ْ
جدِيدًا 7( ".كورنثوس  .)02:4أنت من
ُل َق ْد صَا َر َ
ضتُْ ،ه َوذَا ا ْلك ُّ
َم َ
نسل وميراث جديد .ارفض أن تتصف بأي ثقافة أرضية أو انتماء
أرضي.
فإن كان يجب أن تُعرَّف بأنك صعيدي ،أو من بحري ،أو
أمريكاني ،أو أوروبي ،أو أفريقي ،إلخ ،ليكن هذا ألنك تريد أن
تربح أولئك الذين من هذا النسب .وهذا ما فعله بولس الرسول،
ت
ح َ
ن َت ْ
ح ا ْل َيهُودََ .ولَِّلذِي َ
ِي َأل ْر َب َ
ت ِل ْل َيهُو ِد َك َيهُود ٍّ
ص ْر ُ
عندما قالَ " ،ف ِ
ت النَّامُوسِ0( ".
ح َ
ن َت ْ
ح َّالذِي َ
س َأل ْر َب َ
ت النَّامُو ِ
ح َ
س َكأَنِّي َت ْ
النَّامُو ِ
كورنثوس .)71:1
يقول الشاهد االفتتاحي في ترجمة أخرى )"(NLT,ال
تنسخ سلوك وعادات هذا العالم ،بل دع اإلله يُحولك إلى شخص
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جديد عن طريق تغيير فكرك "...عندما تلهج في الكلمة ،يتبرمج
ذهنك لتُفكِر وفقًا لها .وسوف تبدأ في التكلم بطريقة مختلفة،
وتتصرف في توافق مع إقرار اعترافات فمك باإليمان .إن كلمة اإلله
هي المادة الوحيدة التي يمكن أن تُحفزك للنجاح ،وتضعك في مكانة
العظمة ،وتُثبتك في الحياة السامية.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 27-1:8
التكوين 26-25
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على تعليم
روحي ،بواسطة كلمتك .وبدراستي
ولهجي اليومي في الكلمة ،يتجدد
ذهني في المعرفة وفي الفهم
الروحي .لذلك ،أنا أسمح فقط ،عن
طريق معرفتي للكلمة ،لألمور
الفائقة في عالمي ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 20-11:5
التكوين 10

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 7:07الرسالة إلى أهل فيلبي 1:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

11
تكلم بطريقة مختلفة
ن ثَمَ َرهُ
حيَاةُ فِي َي ِد (سُلطان) اللِّسَانِ ،وَأَحِبَّا ُؤهُ يَأْكُلُو َ
ت وَالْ َ
اَلْ َموْ ُ
(أمثال .)70:01
ت أن كالمك هو مستقبلك؟ فكل شخص هو تجسيد لكلماته.
هل علم َ
وما أنت عليه اليوم ،وما سوف تكون عليه ،هو نتيجة كلماتك .لذلك
يجب أن تنتبه لطريقة كالمك وتُدرب نفسك على أن تتكلم بطريقة
صحيحة .يتعلم الناس طريقة كالمهم ،وخاص ًة التواصل غير
الصحيح ،من العالم من حولهم .فذلك الذي يقول باستمرار عن
وظيفته" ،هذا العمل يقتلني – (بموت من كُتر الشغل) "،ربما قد
التقطها من زمالئه أو أصدقائه في العمل .وقد يظنون أنها طريقة
كالم مقبولة ،ولكن ما ال يُدركونه هو أن الموت والحياة في سُلطان
اللسان.
كمسيحي ،يجب أن تتكلم بطريقة مختلفة .ال تتكلم أبدًا بالموت .تكلم
دائمًا بالحياة .تعلم أن تتكلم بلُغة الكلمة .فالذي يستمر في قوله،
"أن هذا العمل يقتله (يُميته) "،ربما ينتهي به الحال بأي مرض
عِضال عند سن المعاش ،وحالته هذه تكون نتيجة إقرارات
اعترافات فمه السلبية على مدار السنين ،التي قد أدت إلى هذا.
ال تستخدم أسلوب البشر الباطل في الكالم؛ مثل ذلك الذي يقول
دائماً" ،أنا خائف من" "!...خائف أن تُمطِر!" "خائف أن ال أقدر
أن أصل إلى بيتك!" هل عليك أن تخاف من أن تُمطِر؟ عندما تتكلم
هكذا ،ينهض الخوف في داخلك كعمالق ويستعبدك .فال تقل" ،ألم
معدتي قد عاد"؛ فهو ليس ألم معدتك! إن ألم المعدة ليس من اإلله،
لذلك ال تجعله كأنه من ممتلكاتك .فاألشياء الوحيدة التي نتكلم بها
هي تلك التي قد أعطاها لنا اإلله ،وباللغة التي قد أعطاها لنا اإلله.
ف
ن اإللهِ ،ل َن ْع ِر َ
ح َّالذِي ِم َ
ح ا ْلعَاَلمَِ ،ب ِل الرُّو َ
خ ْذ رُو َ
ن َل ْم َن ْأ ُ
حُ
" َو َن ْ
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ن اإللهَّ ،التِي َن َتكََّل ُم ِبهَا َأ ْيضًاَ ،ال ِبَأ ْقوَال ُتعَِّل ُمهَا
شيَا َء ا ْل َم ْوهُو َب َة َلنَا ِم َ
ا َأل ْ
ت
ن الرُّوحِيَّا ِ
ح ا ْل ُق ُدسُ ،قَا ِرنِي َ
ح ْك َم ٌة ِإ ْنسَان َِّيةٌَ ،ب ْل ِبمَا ُيعَِّل ُم ُه الرُّو ُ
ِ
بِالرُّوحِيَّاتِ 0( ".كورنثوس .)02 ،07 :7
سَلنِي ُه َو
ب َّالذِي َأ ْر َ
ِن اآل َ
ن َن ْفسِي ،لك َّ
قال يسوع" ،ألَنِّي َل ْم َأ َتكََّل ْم ِم ْ
عطَانِي َوص َِّيةً :مَاذَا َأقُو ُل َو ِبمَاذَا َأ َتكََّلمُ( ".يوحنا  .)11:07عندما قال
َأ ْ
ن َن ْفسِي" ،كان يعني أنه لم يكن يتكلم بنفسه.
يسوع" ،ألَنِّي َل ْم َأ َتكََّل ْم ِم ْ
وبعبارة أخرى ،لم يختلق األشياء التي كان يتكلم بها .فكل ما قاله أتى
من اآلب.
وفي المسيحية ،نحن ال نتكلم بذواتنا أو من ذواتنا؛ نحن نتكلم الكلمة؛
كلمات المملكة .مجداً لإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 17:9-28:8
التكوين 28-27
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 30-21:5

أُقِر وأعترف
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على مفردات كلمات المملكة التي
قدمتها لي .ومثل يسوع تماماً ،أنا
ال أتكلم من نفسي أو بنفسي؛ بل
أتكلم فقط كلمات اآلب .فأنا أعظم
من مُنتصر .وكل األشياء تعمل معاً
في أعظم من الذي
لخيري! فالذي َّ
في العالم .وأنا بركة لعالمي.
هللويا.

التكوين 11

دراسة أُخرى:
إنجيل يوحنا ; 41 – 11 :07إنجيل مرقس 71 – 72 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

12
اإلنسان كائن روحي
حيَا ا ِإلنْسَانَُ ،بلْ بِكُلِّ
ح َدهُ يَ ْ
س بِالْخُبْ ِز وَ ْ
ب وَقَالَ :مَ ْكتُوبٌَ :ليْ َ
فَأَجَا َ
كَلِمَ ٍة تَخْرُجُ ِمنْ فَمِ اإلله (متى .)1:1
خلِق اإلنسان فقط كائنًا
من كل خالئق اإلله في األرضُ ،
روحياً .ويُظهر لنا الكتاب أن اإلله خلق اإلنسان على صورته
وكشبهه (تكوين  .) 71:0خلقنا على صورته لنُشبهه ،وعلى شبهه
لنتصرف مثله .فنحن لسنا مثل الحيوانات :الكالب ،والقطط،
والخيول ،والقردة ،وإنسان الغابة .نحن كائنات روحية.
تُظهِر قصة الخلق في سفر التكوين كيف أن جميع
الحيوانات والنباتات صارت بكلمة اإلله .ولكن في خلق اإلنسان،
نُالحظ كلمتين هامتين .الكلمة األولى هي" ،خلق" في تكوين
علَى صُو َر ِة اإلله
علَى صُو َر ِتهَِ .
ن َ
ق اإلله ا ِإل ْنسَا َ
خَل َ
َ " : 72:0ف َ
ج َب َل َي ْه َو ْه اإلله آ َد َم
خَلَقَهُ "...ثم في تكوين  ، 2:7يقول الكتابَ " ،و َ
حيَاةٍَ .فصَا َر آ َد ُم َن ْفسًا ح ََّيةً".
س َم َة َ
خ فِي َأ ْن ِف ِه َن َ
ن ا َأل ْرضَِ ،و َن َف َ
ُترَابًا ِم َ
ج َبلَ" كمرادفاتين،
تُستخدم أحيانًا هاتين العبارتين" ،خلق" و" َ
ولكنهما مختلفتين .والكلمتين ليس متشابهتين ،ولكن في وصف
قصد اإلله في األصل :خطته ورؤيته لإلنسان .عندما "خلق" اإلله
اإلنسان على صورته وكشبهه ،لم يستطِع أحد أن يرى اإلنسان
المخلوق ،ألن هذا كان اإلنسان الروح .وبالرغم أنه لم يستطِع أن
يراه (اإلنسان المخلوق) أحد ،عرفه اإلله ،ألنه كان في اإلله.
ج َب َل اإلله اإلنسان من تُراب األرض،
ثم ،يقول الكتاب َ
ج َب َل اإلنسان ،يقول
مُشيرًا إلى الجسد المادي لإلنسان .وبعدما َ
حيَاةٍ ".كان هذا عندما قدم اإلنسان
س َم َة َ
خ فِي َأ ْن ِف ِه َن َ
الكتابَ " ،ن َف َ
الروح الذي قد خلقه ،في الجسد المادي الذي جبله ،وصار اإلنسان
نفسًا حية .وهذا ما يجعله مختلفًا عن كل الحيوانات األخرى .فأنت
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ت جسدًا مادياً؛ والطعام الحقيقي للروح
في األساس روح ،ولس َ
البشرية هو كلمة اإلله.
حيَا
ح َد ُه َي ْ
خ ْب ِز َو ْ
س بِا ْل ُ
قال يسوع في متى َ ..." ، 1:1ل ْي َ
ا ِإلنْسَانَُ ،ب ْل بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ ِمنْ فَمِ اإلله "».فتطوير الروح البشرية
يأتي فقط بالكلمة .أنت مبني بالكلمة وتثبت بالكلمة .ويقول في 0
ِي ا ْل َعدِي َم
ن ا ْل َع ْقل َّ
الل َب َ
ش َتهُوا َّ
ن اآلنَ ،ا ْ
طفَال َم ْولُودِي َ
بطرس َ " ، 7:7و َكَأ ْ
ي َتنْمُوا بِهِ".
الْغِشِّ لِكَ ْ

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 38-18:9
التكوين 30-29
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 40-31:5

صالة
أبويا الغالي ،كلمتك هي مسرتي!
فأنا أتغذى ،وأُبنى ،وأتغير بكلمتك
اليوم .وأنا مُلتصق بالرب ،وقد
ت روحًا واحدًا معه .لذلك ،أنا
صِر ُ
مُقدس بالكامل ،ومحفوظ بال لوم
روحاً ،ونفساً ،وجسداً ،حتى
مجيء الرب.

التكوين 12

دراسة أُخرى:
إرميا ; 01:04مزمور 014:001
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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التقوى تخص تصرفاتك
ضهَا،
الدنِسَةُ الْعَجَائِزِيَّةُ (ما يتداولها المُسنات) فَارْفُ ْ
وَأَمَّا الْخُرَافَاتُ َّ
سكَ لِلتَّ ْقوَى ( 0تيموثاوس .)2:1
ض نَفْ َ
َو ْ
وَر ِّ
إن كلمة "تقوى" أعاله تعني في الواقع مخافة اإلله،
والتصرف تجاه األمور الروحية أو اإللهية .فهي تعني التكريس
بحُب شديد وإخالص .وهي ال تُشير إلى البِر الداخلي أو القداسة
الداخلية .بل تخص األمور التي تفعلها وكيف تستجيب لإلله،
وألمور اإلله .فمثالً ،هناك طريقة يجب أن تتصرف بها عندما تأتي
إلى بيت اإلله ،ألن الكنيسة ليست مثل أي مكان آخر .إنها مكان
للعبادة .وهناك موقفًا أخالقيًا من الوقار يجب أن يكون لك عندما
تأتي إلى الكنيسة.
فالتقوى تخص سلوكك وتصرفك .طريقة لبسك؛ من
الضروري أن يكون هناك بعض التقوى في لبسك .يجب أن يكون
هناك احتشامًا يتماشى مع روح اإلله ،وهذه الحِشمة يجب أن تكون
في حياتك .هناك أمورًا ظاهرية يجب أن يراها الناس فيك،
ويقولون" ،نعم ،هذا مسيحي ".ال يمكنهم أن يروا هذا في قلبك،
ولكنهم يستطيعون أن يروه في شخصيتك .وهذا ما تعنيه التقوى.
هناك أفالم ال يجب أن تُشاهدها .وهناك كُتب أو مجالت ال
يجب أن تقرأها .وهناك أماكن ال يجب أن تتواجد فيها ،ألنك
ت نفسك في مثل هذه األماكن،
مختلف .وإن كان ألي سبب وجد َ
ت لتحياها.
يجب أن تدخلها بسلوك التقي .نعم ،هناك حياة قد دُعي َ
ن ما يجب أن ينضَح وينقل بِر اإلله ،ألنك أنت
ووجودك في مكا ٍ
شجرة البِر ،لتُنتج ثمار البِر.
ال تفقد أبدًا نظرتك لنفسك؛ فأنت مختلف .أنت رمز
وتجسيد مجد اإلله ،وكماله ،وجماله ،وبره .انظر إلى نفسك وعِش
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ِي (مملكة كهنة)
ت ُملُوك ٌّ
ختَارٌَ ،و َك َهنُو ٌ
س (جيل) ُم ْ
ج ْن ٌ
هكذاَ " :وأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف ِ
خ ِبرُوا
ي ُت ْ
ب ا ْق ِتنَا ٍء (شعب الرب الخاص له)ِ ،ل َك ْ
ش ْع ُ
سةٌَ ،
َد َ
ُم ٌة ُمق َّ
 ،أ َّ
بِ َفضَا ِئلِ َّالذِي َدعَاكُمْ ِمنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُو ِرهِ الْعَجِيبِ 0( ".بطرس .)1:7

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 23-1:10
التكوين 33-31
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أعطيتني
في إدراك
برك كعطية ،وهو يُلهِم َّ
السلوك في حالة تقوى كاملة .وأنا
أحيا بالحق حسب طبيعتي ودعوتي
في المسيح فأحمل ثمار البِر وأُلهِم
الكثيرين بالتزامي لألمور الروحية
واإللهية ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 48-41:5
التكوين 13

دراسة أُخرى:
رسالة بطرس الرسول الثانية ; 00-01:2مزمور ; 2 – 0 :0متى  ; 11:4رسالة بطرس الرسول الثانية 2-4: 0

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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اخضع إلرادته
جثَا عَلَى رُكْ َب َتيْ ِه وَصَلَّى قَائِالً« :يَا
حوَ رَ ْميَةِ حَجَرٍ وَ َ
ع ْنهُمْ نَ ْ
ص َل َ
وَانْفَ َ
ن تُجِي َز عَنِّي ه ِذهِ الْكَأْسَ .وَل ِكنْ ِلتَ ُكنْ الَ إِرَا َدتِي َبلْ
شئْتَ َأ ْ
َأ َبتَاهُِ ،إنْ ِ
إِرَا َد ُتكَ (لوقا .)17 – 10 :77
نُالحظ في الشاهد االفتتاحي كيف أن الرب يسوع جاهد
بلجاجة في الصالة لآلب .ففي العدد الرابع واألربعين من إنجيل لوقا
ن ُيصَلِّي
جهَا ٍد كَا َ
ن فِي ِ
اإلصحاح الثامن والعشرين يقولَ " ،وِإ ْذ كَا َ
علَى ا َأل ْرضِ( ".لوقا
ت َد ٍم نَا ِزَل ٍة َ
طرَا ِ
ع َر ُق ُه َك َق َ
جةٍَ ،وصَا َر َ
َد َلجَا َ
ِبَأش ِّ
 .) 11:77كانت لحظة قرار ليسوع .فقال في صالته ..." ،يَا َأ َبتَاهُ،
ن تُجِي َز عَنِّي ه ِذهِ الْكَأْسَ"...
شئْتَ َأ ْ
ِإنْ ِ
وكان يُشير إلى موته الروحي الوشيك ،وإلى حقيقة أنه،
بذلك الموت ،سيحجُب اآلب وجهه عنه ،ألن خطايا العالم ستوضع
عِل َم ما ينتظره عند
عليه .كان هذا هو سبب جهاده الذي ال يوصفَ .
الصليب ،انفصال عن أبيه .ولكنه ،منذ البداية ،قد أعلن نبوياً..." ،
ك يَا
ب عَنِّي)َ ،أل ْف َع َل َمشِي َئ َت َ
ب َم ْكتُو ٌ
ج ا ْل ِكتَا ِ
ه َنذَا َأجِيءُ( .فِي َد ْر ِ
اإلله( ".عبرانيين .)2:01
كان يعلم إرادة اآلب ،وأتى ليُحققها ،كما هو مُعلن بوضوح
في الكلمة .لذلك ،بغض النظر عن االختبار الرهيب ،واالنفصال
المؤلم عن اآلب ،الذي كان يكرهه ،أخضع نفسه إلرادة اآلب .فكان
التعبير والتحقيق إلرادة اآلب .وهكذا يجب أن تكون حياتك :تحقيق
إلرادة اآلب.
ت نفسك أبدًا في مفارق طُرق الحياة ،اختر إرادة
إن وجد َ
اآلب .ويجب أن تسأل" ،ماذا لو لم أعرف إرادته في هذا األمر؟"
وهذا هو أحد أسباب وجود الروح القدس فيك؛ اسأله ،وسوف يُعلن
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إرادته لروحك .باإلضافة إلى هذا ،وأنت تدرس وتلهج في الكلمة،
ستنكشف لروحك إرادة اإلله .إن كلمة اإلله هي التعبير عن إرادته؛
فحكمته في كلمته .لذلك ،عندما تتصرف بناءًا على الكلمة ،أنت تحيا
إرادة اإلله.
ق في الكلمة!
ال تُحاول أن تبحث عن إرادة "جديدة" لإلله ،اب َ
في لحظة الضعف واأللم الجسدي ،تمسك بالكلمة ،وستنال قوة .يقول
السمَا ِء
ن َّ
ك ِم َ
ال ٌ
ظ َه َر َل ُه َم َ
الكتاب عن يسوع في لحظة مُعاناتهَ " :و َ
يُقَوِّيهِ( ".لوقا  .) 12:77من كان هذا المالك؟ الروح القدس! عندما
صل بلجاجة ،مؤكدًا الكلمة ،وستنال قوة لكي
تأتي إلى لحظة المِحنِّ ،
تعمل مشيئة اآلب.

صالة

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 42-24:10
التكوين 35-34
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على تقويتي
بروحك ألعمل إرادتك دائماً .فأنت
في لكي أُريد وأعمل من أجل
العامل َّ
مسرتك .وحياتي هي التعبير
اليومي إلرادتك ،وأنا أُحقق هدفك
وقصدك لي بمجد وفرح ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 13-1:6
التكوين 14

دراسة أُخرى:
فيلبي ; 02:7رومية ; 72 – 71 :1رومية 7 :07
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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فَكِر ...تكلم ...واسلك بالكلمة
ن َت ْب ِنيَكُمْ
خ َوتِي لإلله وَلِكَلِمَ ِة نِعْ َمتِهِ ،الْقَادِ َرةِ َأ ْ
س َت ْو ِدعُكُ ْم يَا إِ ْ
"وَاآلنَ أَ ْ
ن (أعمال .)27:71
طيَكُمْ مِيرَاثًا مَعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّسِي َ
َوتُعْ ِ
بكونك مولود والدة ثانية ،أنت مولود بكلمة اإلله التي ال
ع َي ْفنَىَ ،ب ْل مِمَّا َال
ن َز ْر ٍ
ن ثَا ِن َيةًَ ،ال ِم ْ
تفنى .يقول الكتابَ " ،م ْولُودِي َ
َي ْفنَىِ ،ب َكِل َم ِة اإلله ا ْلح ََّي ِة ا ْلبَا ِق َي ِة ِإلَى ا َأل َبدِ 0( " .بطرس .)72:0
لذلك ،يجب أن تتعلم كيفية استخدام كلمة اإلله .تعلم أن تُفكِر،
وتتكلم ،وتتصرف وكأن كلمة اإلله حقيقة ،ألنها هكذا .قال يسوع،
َقكََ .كالَ ُمكَ ُهوَ حَق (حقيقة)( ".يوحنا .)02:02
سهُمْ فِي ح ِّ
"قَدِّ ْ
وإن لم تُفكِر ،وتتكلم ،وتتصرف كأن الكلمة حقيقة ،لن
يكون لديك سوى مجرد ديانة ،وليس هناك حياة في الدين .يقول
ن
عْ
ض َ
ع ِر ْ
ُو َتهَاَ .فَأ ْ
ن ق َّ
الت ْقوَى ،وَلك َِّن ُه ْم ُم ْن ِكرُو َ
الكتابَ" ،ل ُه ْم صُو َر ُة َّ
ن ِإلَى َم ْع ِر َف ِة
ن ُي ْق ِب ْل َ
ن َأ ْ
ط ْع َ
س َت ِ
ُل حِينٍَ ،و َال َي ْ
ن فِي ك ِّ
ه ُؤ َالءَِ ...ي َتعََّل ْم َ
الْحَقِّ َأ َبدًا 7( ".تيموثاوس  .)2 – 4 :2يمكنك أن تُرهن حياتك على
الكلمة؛ فنزاهتها ال شك فيها .الكلمة ال تسقط أبداً ،ألنها قانون
المِي َال
ِن َك َ
ض َتزُو َالنِ ،وَلك َّ
َلسمَا ُء وَا َأل ْر ُ
روحي .إذ قال يسوع" ،ا َّ
يَزُولُ( ".مرقس .)20:02
ت نفسي ألن أؤمن وأتكلم وأحيا
منذ أعوام مضت ،تحدي ُ
الكلمة .وكان السبب بسيط :ال يمكن إلنسان أن يؤمن بكلمة اإلله
ت في قلبي أن أذهب للكلمة ،وأحيا في الكلمة،
ويظل كما هو .فوضع ُ
وقد كانت النتيجة حياة في اتجاه واحد فقط :لالرتفاع ولألمام؛ حياة
غلبات ومجد دائم بالكلمة!
يقول في  0تيموثاوس " ،04:1ا ْهتَمَّ (الهج) بِهذَاُ .كنْ فِيهِ
يءٍ ".وهذا يعني أن
ش ْ
ُل َ
ك ظَا ِهرًا فِي ك ِّ
َد ُم َ
ن َتق ُّ
ي َيكُو َ
(بالكامل)ِ ،ل َك ْ
تقدمك ،وترقيتك ،وازدهارك سيظهر للجميع عندما تخضع للكلمة.
وعندما تحيا بالكلمة؛ أي تُفكِر ،وتتكلم ،وتسلك الكلمة ،سيُذاع
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نجاحك ويُصبح معروفًا في مجاالت واسعة .وسيرى الجميع أنك
ال في كل نواحي حياتك .إنها خدمة الكلمة التي
تُحرِز تقدمًا هائ ً
تُحدِث هذا لك.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 30-1:11
التكوين 37-36
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

يا أبويا الغالي ،إن كلمتك هي لهجي
اليومي .وفيها ،لي السالم،
واألمان ،والثروة ،والصحة ،وكل
أمر صالح في الحياة .إن كلمتك في
روحي تُعطيني طريقة التفكير
الصحيحة .وغلبتي مضمونة ألن
كلمتك على شفتيَّ؛ وليس شيء
غير ممكن لديَّ ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 24-14:6
التكوين 15

دراسة أُخرى:
الرسالة الثانية إلي تيموثاوس ; 02- 04:2يشوع 1 :0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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لك قيمة عند اإلله
ح يَجْسُ ُر
ج ِل الصَّالِ ِ
جلِ بَارّ .رُبَّمَا ألَ ْ
حدٌ ألَ ْ
ج ْه ِد يَمُوتُ أَ َ
"فَإِنَّ ُه بِالْ َ
حنُ
ن يَمُوتَ .وَلكِنَّ اإلله ب ََّينَ مَح ََّبتَهُ َلنَا ،ألَنَّ ُه َونَ ْ
حدٌ َأيْضًا َأ ْ
(يتجرأ) أَ َ
بَ ْعدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ ألَجِْلنَا (رومية .)1 – 2 :4
ت أبدًا في حقيقة أن اإلله يُحبك بصفة شخصية؟
هل فكر َ
نعم أنت! يُحبك اإلله على قدر محبته ليسوع .فقيمتك عنده هي
قيمة يسوع؛ وإال ،ما كان قد أرسل يسوع ليموت بدالً عنك .فَكِر في
هذا :لم يُرسِل مالكًا ليموت عنك؛ بل أرسل ابنه ،يسوع المسيح:
ُل
ك ك ُّ
ي َال َي ْهِل َ
َب اإلله ا ْلعَاَل َم حَتَّى َب َذ َل ا ْب َن ُه ا ْل َوحِيدَِ ،ل َك ْ
"أل ََّن ُه ه َكذَا َأح َّ
حيَا ُة ا َأل َبد َِّيةُ( ".يوحنا  .)01:2فأنت
ن َل ُه ا ْل َ
ن ِبهَِ ،ب ْل َتكُو ُ
ن ُي ْؤ ِم ُ
َم ْ
تستحق حياة ابن اإلله ،يسوع .وهذا يُعلن بوضوح جدًا قيمتك
الحقيقية عند اإلله.
ت أنت الشخص الوحيد على وجه األرض ،كان
إن كن َ
اليزال يسوع يأتي ليموت .فهو لم يمت عنا ألننا كثيرون؛ ال .مات
عنا ألنه يُحبنا .فنحن خاصة عند اإلله .فتذكر دائمًا أن اإلله يُحبك
على قدر ما يُحب يسوع .ويسوع نفسه شهد بهذا في يوحنا
ح َب ْب َت ُه ْم
س ْل َتنِي ،وَ(وليفهم) َأ ْ
ك َأ ْر َ
 ، 72:02قائالًِ ..." ،ل َي ْعَل َم ا ْلعَاَل ُم أ ََّن َ
ح َب ْب َتنِي".
كَمَا أَ ْ
ت على قلم هدية ،ولم تعرف قيمته .ثم،
تخيل أنك حصل َ
يراك أحدهم ومعك هذا القلم ويقول لك أنه نفس القلم الذي
يستخدمه رئيس الدولة ،وأن هناك فقط عشرة أقالم منه في كل
العالم .نظرتك وتقييمك لهذا القلم ستتغير في الحال ،ألنه قد أصبح
عندك معلومة جديدة عن القلم.
وبالمثل ،اكتشف اآلن وقدِّر قيمتك الحقيقية .فأنت كنز
ِي
ت ُملُوك ٌّ
ختَارٌَ ،و َك َهنُو ٌ
س (جيل) ُم ْ
ج ْن ٌ
اإلله المُقتنىَ " :وأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف ِ
ب ا ْق ِتنَا ٍء (شعب الرب الخاص له)،
ش ْع ُ
سةٌَ ،
َد َ
ُم ٌة ُمق َّ
(مملكة كهنة) ،أ َّ
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الظ ْل َم ِة ِإلَى نُو ِر ِه ا ْل َعجِيبِ0( ".
ن ُّ
خ ِبرُوا ِب َفضَا ِئ ِل َّالذِي َدعَا ُك ْم ِم َ
ي ُت ْ
ِل َك ْ
بطرس .)1:7

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 21-1:12
التكوين 39-38
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على حُبك العظيم لي .فأنا مُتميز
جدًا ومُبارك؛ أعرف من أنا؛ أنا
جوهرتك التي ال تُقدَّر قيمتها!
وأسلك بهذا اإلدراك؛ بأنني جالس
مع المسيح ،فوق وأعلى بكثير من
تأثيرات هذا العالم الفاسدة .آمين!

إنجيل متى 34-25:6
التكوين 16

دراسة أُخرى:
لوقا ; 2 – 1 :07رومية ; 1 – 1 :4أفسس 01:7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

17
"رجل اإلله"
ن َينْقَادُونَ بِرُوحِ اإلله ،فَأُول ِئكَ هُمْ َأ ْبنَاءُ اإلله
ألَنَّ كُلَّ َّالذِي َ
(رومية .)01:1

إن مصطلح" ،أبناء اإلله" ليس وصفًا لعالقة تناسلية أو
تزاوج .فعندما نقول ،مثالً" ،يسوع المسيح هو ابن اإلله "،ما
يعنيه هذا أن يسوع المسيح هو "رجل اإلله"؛ وهذا هو معنى "ابن
اإلله ".ولهذا أراد اليهود أن يرجموا يسوع للموت عندما قال أنه
ابن اإلله .ألنهم فهموا ما يعنيه؛ كان يقول" ،أنا رجل اإلله"؛
بمعنى اإلله في جسد بشري.
وحتى رد اليهود يُظهر أن هذا ما كان يعنيه؛ فقالوا،
"كيف يقدر ،إنساناً ،أن يجعل نفسه مُعاد ًال لإلله؟" ولذلك ،كانوا
على استعداد أن يقتلوه ،ألنه كان في ذهنهم التديني ،كان هذا
تجديفاً .ففهموا أنه لم يكن يتكلم عن مجرد نسبه ،ألنهم كانوا
يعرفون مُسبقًا أن مريم أمه وافترضوا أن يوسف كان أباه .فإلى أن
أُقيم يسوع من الموت ،لم يكن "مولود" اآلب .وقد صار بِكر اآلب
ت ا ْبنِي َأنَا ا ْل َي ْو َم
عندما أُقيم من الموت ،وقال عنه اآلبَ ..." ،أ ْن َ
وََل ْد ُتكَ( "...أعمال 22 ،27 :02؛ كولوسي 01:0؛ عبرانيين ،4 :0
.)1
لذلك يقول الكتاب أن يسوع هو رأس الخليقة الجديدة.
ُعي "البِكر "،وليس "االبن الوحيد" من الموت ،ألجلنا جميعاً!
ود َّ
ال لنا؛ فمُتنا جميعًا فيه .وعندما
فعندما مات على الصليب ،كان مُمث ً
أقامه اإلله ،أُقمنا فيه .وهكذا ،في المسيح أنت رجل اإلله .يقول في
ِي كُُّل ُكمْ ".كانت هذه
مزمور َ" ، 1:17أنَا ُق ْلتُ :إ َِّن ُك ْم آِل َه ٌة َو َبنُو ا ْل َعل ِّ
لُغة نبوية ،ألننا وُلدنا من نفس الروح الذي أقام يسوع من الموت.
هللويا!
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 50-22:12
التكوين 41-40

أبويا الغالي ،أشكرك على التعليم
والتدريب الدائم لروحي بكلمتك.
فبقوة الروح القدس العاملة فيَّ،
آخذ مكانتي ،وأُحقق خدمتي كإنسان
لإلله في عالمي .وأُعلن أن بِر اإلله
فقط يسود في عالمي ،باسم يسوع.
آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 12-1:7
التكوين 17

دراسة أُخرى:
 7بطرس  0; 1:0يوحنا 02:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

18
المعرفة في أرواحنا
ش َهدُ ألَ ْروَاحِنَا أ ََّننَا َأوْ َالدُ اإلله .فَِإنْ كُنَّا َأوْ َالدًا
ح نَفْسُهُ َأيْضًا يَ ْ
اَلرُّو ُ
فَإِنَّنَا وَ َرثَةٌ َأيْضًا ،وَ َرثَةُ اإلله َووَا ِرثُونَ مَعَ الْمَسِيحِِ .إنْ كُنَّا َنتَأَلَّمُ مَعَهُ
َجدَ َأيْضًا مَعَ ُه (رومية .)02 – 01 :1
ي َنتَم َّ
لِكَ ْ
بكوننا مولودين والدة ثانية ،لنا الشهادة في أرواحنا أننا
أوالد اإلله .وبقبولك الحياة األبدية من يسوع المسيح ،يشهد روح
اإلله لروحك؛ فهناك معرفة عميقة في داخلك أن اإلله هو أبيك .فهذا
ليس افتراضاً! فلدينا معلومة داخلية ،ومعرفة ناتجة في دواخلنا
بالروح القدس أننا أوالد اإلله.
الحظ الجزء األخير من الشاهد االفتتاحي؛ إنه جميل جداً.
ن َم َع
ن كُنَّا َأ ْو َالدًا َفإ َِّننَا َو َر َث ٌة َأ ْيضًاَ ،و َر َث ُة اإلله َووَا ِرثُو َ
يقولَ " ،فِإ ْ
َج َد َأ ْيضًا َم َعهُ ".كيف يمكنك أن
ي َن َتم َّ
ن كُنَّا َن َتأََّل ُم َم َع ُه ِل َك ْ
ا ْل َمسِيحِِ .إ ْ
تكون مكسوراً ،أو تحيا حياة عادية ،وأنت تعرف أنك ليس فقط
وارثًا لإلله ،بل أيضًا شريك الميراث مع المسيح؟ هل تعلم ما معنى
أن تكون شريك الميراث مع المسيح؟
يعني أن كل ما ليسوع المسيح هو لك ،تمامًا كما هو له.
ولم يعد لديه أي شيء أكثر منك فيه .وهذا ليس اختالقًا منك؛ إذ هذا
ما فعله اإلله .هذه هي نعمة يسوع المسيح .إذ قد أحضرك إلى
وحدانية مع نفسه؛ وفي شركة معه .هللويا! لذلك ،ال يمكنك أن
ال
تنظر إلى ما لدى والديك ،أو ما ليس لديهم؛ ألنك بالفعل رج ً
ناجحاً ،إذ أنك شريك الميراث مع المسيح .والعالم هو لك .عِش
واسلك بهذا اإلدراك؛ أنك تملك العالم.
ال يمكن أن يعمل أي شيء لضررك .فيقول في رومية
ن
ن ُيحِبُّو َ
خ ْي ِر لَِّلذِي َ
شيَا ِء َت ْع َم ُل َمعًا ِل ْل َ
ُل ا َأل ْ
َن ك َّ
ن َن ْعَل ُم أ َّ
حُ
َ " ، 71:1و َن ْ
اإلله "...الحظ عبارة" ،نحن نعرف "،بمعنى أن هذا ليس افتراضاً!
فمعرفة أننا قد غلبنا العالم هي في أرواحنا؛ فنحن أعظم من
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مُنتصرين وغالبين في المسيح يسوع! مهما كانت سواد الحالة ،أو
عبوستها ،أو زعزعة األمور ،في داخلنا المعلومة ،والمعرفة التي
تتخطى الحواس أنه بالتأكيد سينتهي المطاف لخيرنا! هللويا.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 23-1:13
التكوين 43-42
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
بأنني وارث اإلله وشريك الميراث
مع المسيح؛ فالعالم هو لي .وأنا
أعرف من أنا .أنا غالب في المسيح
يسوع ،ومُبارك للغاية ،أملك وأحكم
مع الرب ،الذي هو راعيَّ،
وصخرتي ،وملجأي ،وتُرسي .وأنا
أحيا وأسلك بالبِر وفي الوفرة ،باسم
يسوع.

إنجيل متى 20-13:7
التكوين 18

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس  0; 72 – 70 :2كورنثوس  7; 02:1بطرس 2:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

19
سيحميك
ج ُد
ن هذَا األَمْرُِ .ه َوذَا يُو َ
عْ
ك َ
خ ْذنَصَّرَُ ،ال يَلْزَ ُمنَا َأنْ نُجِي َب َ
 ...يَا َنبُو َ
ن يُنَجِّ َينَا ِمنْ أَتُّونِ النَّارِ الْمُتَّ ِق َدةِ ،وََأنْ
ستَطِيعُ َأ ْ
إِل ُهنَا الَّذِي َن ْعبُ ُد ُه يَ ْ
ك أ َُّيهَا الْمَِلكُ ،أَنَّنَا الَ
ن َي ِدكَ أ َُّيهَا الْمَِلكُ .وَإِالَّ فَ ْليَ ُكنْ مَعْلُومًا َل َ
ُينْ ِقذَنَا ِم ْ
ص ْبتَهُ
جدُ ِلتِ ْمثَالِ الذَّهَبِ َّالذِي نَ َ
ك وَ َال نَسْ ُ
نَ ْع ُبدُ آِل َه َت َ
(دانيال .)01 – 01 :2
كمسيحي ،ال تضع نفسك أبدًا في وضع تقديم األعذار ،أو
الرُعب ،أو التردد في التعبير عن قناعاتك عن المسيح أو رسالة
اإلنجيل .ال شيء وال أحد يجب أن يمنعك أو يُلزمك بالصمت عن
إعالن يسوع كرب .فهو أعظم من أي حكومة ،أو مؤسسة ،أو
هيئة .وهو يحكم ويملك على الكون ،كل شيء من المجرات الكونية
إلى الحكومات .وال يُستثنى أي اسم أو سُلطان من حُكمه (أفسس
.)70:0
لذلك ،ارفض أن ترتعب من أي قوانين تُحرِّم اإلعالن أو
التعبير عن إيمانك بالمسيح ،والكرازة باإلنجيل .وخُذ عِبرة من
شدرخ ،وميشخ ،وعبدنغو ،الذين هددتهم الحكومة في ذلك الوقت
ألن يسجدوا لتمثال الملك الذهبي أو أن يحترقوا في الفُرن المُستعِر
بالنار .فرفضوا أن يتفاوضوا ،واختاروا باألحرى أن يموتوا ،عن
أن يجبُنوا.
اقرأ مرة أخرى في الشاهد االفتتاحي عبارتهم المُلهِمة من
قناعة والتزام مُطلق للرب في ردهم على أمر الملك .أثار غضب
الملك ،فأمر أن يُلقوا في الفُرن المُحمَى بالنار .وكانت النيران
شديدة جدًا حتى أنها أحرقت وقتلت الرجال الذين ألقوهم فيها .أما،
شدرخ ،وميشخ ،وعبدنغو فلم يمسهم شيء .الرب حمى عنهم.
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وعندما الحظ نبوخذنصر أنهم لم يتضرروا بالنيران المُشتعلة ،تاب؛
واقرأ رجوعه في دانيال .71 ،71 :2
هذا ما يحدث عندما تقف راسخًا في اإليمان ،بالرغم من
االعتراضات المُشتعلة والمُتأججة .وبعد قليل ،سيُلهَم المُحيطين بك
بإيمانك وقناعاتك ،التي قد تقودهم لخالصهم .لذلك ،اخدم اإلله
بحياتك .قد تؤخذ منك وظيفتك بسبب الكرازة باإلنجيل ،ولكنهم ال
يستطيعون أن يأخذوا عنك فرح الرب الذي في روحك .وقد يعملوا
على تصفية شركتك ،ولكنهم ال يستطيعون تصفية روحك.
اإلله قادر! ثِق فيه .فهو أنقذ شدرخ ،وميشخ ،وعبدنغو
من النيران المُلتهبة؛ وأخرج دانيال من جُب األسود؛ وأنقذ مُردخاي
من هامان الشرير .وهو ذاته الذي يقف ألجلك؛ وهو بذاته الذي
يُحارب عنك .وهو بذاته الذي يحميك.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 43-24:13
التكوين 45-44
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك على
التعزية التي في الكتاب؛ فأنا أتقوى
وأُشحن بالروح في إنساني الداخلي
حتى أنه مهما كانت التحديات،
أنتصر بمجد .فالروح القدس يحيا
فيَّ ،وقد جعلني أعظم من مُنتصر،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 29-21:7
التكوين 19

دراسة أُخرى:
;دانيال ; 72:1رومية ; 71 – 71 :1دانيال 71-71 :2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

20
لكل شيء ذكاء
النَ َأ ْبنَاءِ اإللهِ .إذْ أُخْضِعَتِ الْخَلِيقَ ُة
ستِ ْع َ
ألَنَّ ا ْنتِظَارَ الْخَلِيقَ ِة َيتَوَقَّعُ ا ْ
جلِ َّالذِي أَخْضَعَهَا  عَلَى الرَّجَاءِ .ألَنَّ
ط ْوعًاَ ،بلْ ِمنْ أَ ْ
طلِ  َليْسَ َ
لِ ْلبُ ْ
جدِ َأوْ َالدِ
عبُودِيَّةِ الْفَسَادِ إِلَى حُرِّيَّةِ مَ ْ
ن ُ
ستُ ْع َتقُ ِم ْ
سهَا َأيْضًا َ
الْخَلِيقَةَ نَفْ َ
اإلله (رومية .)70 – 01 :1
عندما تنظر حولك ،المواد المُكونة والمصنوعة من
عناصر طبيعية ال تفعل شيئاً ،إال ما قد صنعناها لعمله .ولكن،
يمكنهم أن يفعلوا أكثر بكثير؛ إذ يمكنهم أن يسمعونك ،ألن لكل
شيء في الحياة ذكاء.
خذِ
لنأخذ موسى مثالً ،قال له اإلله في عدد ُ " 1:71
خ َر َة َأمَا َم
الص ْ
ن َأخُوكََ ،وكَِّلمَا َّ
ت َوهَارُو ُ
ع َة َأ ْن َ
جمَا َ
ج َم ِع ا ْل َ
ا ْل َعصَا وَا ْ
سقِي
خ َر ِة َو َت ْ
الص ْ
ن َّ
ج َل ُه ْم مَا ًء ِم َ
خ ِر ُ
ي مَا َءهَاَ ،ف ُت ْ
طَ
ن ُت ْع ِ
ع ُي ِن ِه ْم َأ ْ
َأ ْ
ش َيهُمْ".
الْجَمَاعَ َة وَ َموَا ِ
في المرة األولى ،كان الشعب عطشان للماء ،وقال اإلله
لموسى أن يأخذ عصاه في يده ،ويضرب الصخرة ،أمام شيوخ
الشعب ،فتُخرج لهم ماءاً .وفعل كما أمره الرب وخرجت المياه.
انظر خروج  . 1 ،4 :02ولكن في هذه المرة ،قال اإلله لموسى أن
يُكلِم الصخرة .واآلن ،ما أريدك أن تُالحظه هنا هو حقيقة أن
للصخرة ذكاء .فكان اإلله يتوقع من موسى أن يُكلِم الصخرة.
يُخبرنا الكتاب في مرقس  ،00أن يسوع تكلم إلى شجرة.
كان جائعاً ،وبرؤيته لشجرة تين ،توقع أن يرى بعض الثمار فيها،
ع َوقَا َل َلهَا« :الَ
ب َيسُو ُ
ولكنه لم يجد شيء .ويقول الكتابَ " ،فَأجَا َ
ك َث َمرًا َب ْع ُد ِإلَى ا َأل َبدِ! ».وَكَانَ َتالَمِي ُذهُ
ح ٌد ِم ْن ِ
َي ْأ ُك ْل َأ َ
يَسْمَعُون( ".مرقس  .)01:00أوالً ،الحظ أنه يقول" ،فَأَجَابَ يَسُوعُ
َوقَا َل َلهَا (الشجرة) "،يسوع تكلم إلى الشجرة .ثانياً ،سمعه تالميذه
وهو يتكلم إلى الشجرة .وفي صباح اليوم التالي ،ماتت الشجرة من
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جذورها (مرقس .)70:00
وهكذا نرى ،أن لكل شيء في الحياة ،حي أو غير حي،
ذكاء .يقول الكتاب أن كل الخليقة تنتظر ،وتئِن في وجع (تتمخض)،
الستعالن أوالد اإلله .لقد أُخضعت كل الخليقة في عبودية ،وهي
تتمخض لكي تأتي إلى حُرية أوالد اإلله .ونحن من نُحررها .فنحن
رجاء ونور العالم .لذلك ،استمر في التكلم بالحياة والبركات لبيئتك،
ولكل شيء من حولك .مجداً لإلله!

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 12-1:14-44:13

التكوين 48-46

بأنني مالك وكاهن لإلله؛ لذلك،
فكلمات فمي هي روح وحياة! وأنا
أُعطي حياة لكل من حولي! كل
شيء في عالمي ،سواء كان حي أو
غير حي ،يُشحَن دائمًا بالحياة
وبالحيوية اإللهية! حمداً لإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 11-1:8
التكوين 20

دراسة أُخرى:
مرقس 71 – 77 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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استجِب للكلمة
ك تَكَلَّمْتُ»،
ع ْينُهُ ،حَسَبَ الْمَ ْكتُوب« :آ َمنْتُ لِذِل َ
ن َ
فَِإذْ َلنَا رُوحُ اإلِيمَا ِ
ن وَلِذِلكَ َنتَكَلَّمُ أَيْضًا ( 7كورنثوس .)02:1
حنُ َأيْضًا ُنؤْ ِم ُ
نَ ْ

يريدنا اإلله أن نؤمن ونحيا بكلمته .ويريدنا أن نستخدم
الكلمة؛ أي أن نأخذ كلمته ونتكلم بها .فهو لم يُعطنا كلمته فقط
لنقتبسها ،أو نحفظها ،أو نتلوها؛ بل أعطانا كلمته حتى نستطيع أن
نتجاوب معها .عليك أن تتفق مع الكلمة ،وتتكلم بها؛ وهذا ما يأتي
بالنتائج.
تذكر كلمات كاتب المزمور المجيدة المكتوبة لنا في
ع
يءٌ .فِي َمرَا ٍ
ش ْ
ال ُي ْع ِو ُزنِي َ
ِي َف َ
مزمور َ " : 1 – 0 :72ي ْه َو ْه رَاع َّ
ُد َن ْفسِيَ .ي ْهدِينِي ِإلَى
ح ِة يُو ِر ُدنِيَ .ير ُّ
ضنِيِ .إلَى ِميَا ِه الرَّا َ
ض ٍر ُي ْر ِب ُ
خ ْ
ُ
ت َال
ِل ا ْل َم ْو ِ
ت فِي وَادِي ظ ِّ
س ْر ُ
س ِمهَِ .أ ْيضًا ِإذَا ِ
ج ِل ا ْ
ن َأ ْ
ِر ِم ْ
س ُب ِل ا ْلب ِّ
ُ
َزيَا ِننِي ".نجد
ك ُهمَا ُيع ِّ
ك َوعُكَّا ُز َ
عصَا َ
ت َمعِيَ .
ك َأ ْن َ
ف شَرًّا ،أل ََّن َ
َأخَا ُ
هنا داود يؤكد على كلمة اإلله ،فيجعلها إعالنات إيمانه الشخصي
على أساس كلمة اإلله.
ليس هناك أي ضرورة للشكوى من العوز ،أو عدم
القدرة ،أو العجز في القوة؛ وليس هناك أي ضرورة أن تخاف أو
ترتعب أمام االعتراضات التي تواجهك! وليس هناك أي ضرورة أن
تخور أو يرتعب قلبك من أي شيء! أكِّد الكلمة .خُذ كلمة اإلله وتكلم
بها! واعلن" ،أنا مُقاد في سُبل البِر .وأسلك في مجد اإلله وأُحقق
مصيري للعظمة فيه!"
ال تقل" ،يا رب ،نجني من الشر"؛ بل ،قُل مثل داود" ،ال
أخاف شراً!" وهذا يعني أنه مهما كان الشر أو الخصوم ،أنت
مُنتصر عليهم ،ألن الذي فيك هو أعظم من الذي في العالم ( 0يوحنا
 .)1:1المسيح فيك (كولوسي )72:0؛ وهذا يعني المجد ،واالكتفاء،
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والفرح ،والتقدم ،والبركات المُتزايدة في حياتك.
ولكن كما ترى ،لن يحدث هذا لمجرد أنك مسيحي؛ يجب
عليك أن تؤكِد هذا .وعندما تبدو الحياة كأن هناك ظُلمة ،ويبدو أن
األمور كئيبة ،ال تيأس؛ خُذ الكلمة وتكلم بها .اعلن" ،المسيح فيَّ؛
لذلك ،سأكون فقط ودائمًا مُنتصراً!" فكل ما يقوله اإلله لك هو
لفائدتك ،ويتطلب االستجابة الصحيحة .لذلك ،استجِب بتأكيد ما قد
قاله لك مُسبقاً بخصوصك في كلمته.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 36-13:14
التكوين 50-49
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
أن كلمة اإلله التي في فمي هي كالم
اإلله! وعندما آخذ الكلمة وأتكلم
بها ،تؤثر في حياتي وتُحولني إلى
ما تقوله الكلمة ،فتجعلني رسالة
المسيح الحية والمُتحركة .فيراني
ت مع
الناس ويُالحظون أنني قد كن ُ
الرب ،ألنه كما هو في هذا العالم،
هكذا أنا .هللويا!

إنجيل متى 22-12:8
التكوين 21

دراسة أُخرى:
رومية ; 01:01مرقس 72:00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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اقمِع جسدك
ستَ ْع ِب ُدهُ ،حَتَّى بَ ْعدَ مَا كَرَزْتُ لِآلخَرِينَ الَ أَصِيرُ
سدِي وَأَ ْ
" َبلْ أَقْمَعُ جَ َ
َأنَا نَفْسِي مَرْفُوضًا ( 0كورنثوس .)72:1
كابن لإلله ،عليك باستمرار أن تُقمِع جسدك وتستعبده
ليخضع للكلمة .فهناك مسيحيين ال يستطيعون مُمارسة تدريبًا روحيًا
مثل الصوم .فهم ال يستطيعون أن يصوموا لفترة كافية من الوقت.
لماذا؟ هم كسالى جداً! وبمجرد أن يأتي وقت الصوم ،ال تسمح لهم
أجسادهم بهذا؛ ويبتدأون في صراع .وفجأة يتذكرون المُشهيات
الموجودة في الثالجة منذ أسابيع؛ فتتدفق فجأة شهية لألكل بنهم من
دواخلهم تجعل الصوم بالنسبة لهم صراع.
ولكن الحقيقة هي ،عندما يحدث شيء مثل هذا ،ستتكلم
ت إلى روحك أم ال .في ذلك الوقت
روحك إليك دائماً؛ سواء أن استمع َ
ت لجسدك بد ًال من
عندما يُحاول جسدك أن يسود عليك ،إن خضع َ
روحك ،ستفقد فرصة أخرى لجعل جسدك يتكيف مع روحك .وفي
يوم الضيق ،سيكون جسدك هو السيد ،وال يريد اإلله هذا.
قال الرسول بولس ،في الشاهد االفتتاحيَ " ،ب ْل َأ ْق َم ُع
ن َال َأصِي ُر َأنَا َن ْفسِي
خرِي َ
ت لِآل َ
س َت ْع ِب ُدهُ ،حَتَّى َب ْع َد مَا َك َر ْز ُ
سدِي َوَأ ْ
ج َ
َ
مَرْفُوضًا 0( ".كورنثوس  .) 72:1ففي كل مرة يكون فيها تدريبًا
روحياً ،استفِد منه .مثالً ،في وقت الصالة ،صلِّ! ارفض اإلحساس
ق بعيدًا كل ما يُحاول أن يُشتتك ،واضبط نفسك
بالتعب أو النوم؛ وال ِ
لمُتابعة أوقات الصالة .فبفعلك هذا ،أنت تُدرب روحك على أن تسود
جسدك.
إن اإلنسان الخارجي (جسدك) له حواسه ،ولكن روحك لها
حواسها أيضاً .ولإلنسان الخارجي ذهنًا يحتفظ بالذاكرة ،ولإلنسان
الروحي أيضًا ذاكرة .لذلك ،فالذي تُدربه هو ما سوف يُحدِد نوعية
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حياتك .فالذين يعيشون حسب الحواس هم في محدودية شديدة؛ وهم
أولئك الذين يختبرون الفشل والهزيمة في الحياة .أما أولئك
المُنقادون بالروح ،فهؤالء هم الذين قد دربوا أرواحهم ،لتكون لها
السيادة.
ضع في قلبك أن تأخذ روحك السيادة على جسدك؛ وعِش
مُتخطياً هذا المجال األرضي.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 28-1:15
الخروج 2-1

ت الجسد
بأنني للمسيح ،وقد صلب ُ
مع أهوائه ورغباته .وأحسب نفسي
ميتًا عن الخطية بالحق ،ولكن حي
لإلله بيسوع المسيح .وأنا أسلك
بالروح دائماً ،وأُظهر ثمار البِر.
فروحي حية لإلله! هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 34-23:8
التكوين 22

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل غالطية  0; 01– 01:4كورنثوس 72– 71:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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إقبَل (نَل)
ت بِا ْلوَا ِحدَِ ،فبِا َألوْلَى َكثِيرًا
ن بِخَطِيَّةِ ا ْلوَا ِحدِ َقدْ مَ َلكَ الْ َموْ ُ
ألَنَّهُ ِإنْ كَا َ
سيَمْلِكُونَ فِي الْ َحيَا ِة بِا ْلوَا ِحدِ
ن َينَالُونَ َف ْيضَ النِّعْمَ ِة َوعَطِيَّةَ ا ْلبِرَِّ ،
َّالذِي َ
يَسُوعَ الْمَسِيحِ! (رومية .)02:4
في مجاالت الروح ،هناك أنواع مختلفة من القوانين؛
فعندنا قانون التواصل ،وقانون اإليمان ،وأيضًا لدينا قانون النوال،
الذي هو موضوع دراستنا اليوم .يقول في الشاهد االفتتاحي؛ "أل ََّن ُه
ن
حدَِ ،فبِا َأل ْولَى َكثِيرًا َّالذِي َ
ت بِا ْلوَا ِ
ك ا ْل َم ْو ُ
ح ِد َق ْد َمَل َ
خط َِّي ِة ا ْلوَا ِ
ن ِب َ
ن كَا َ
ِإ ْ
َينَالُونَ َف ْيضَ النِّعْمَ ِة َوعَطِيَّةَ ا ْلبِرِّ"...
إن كلمة "ينال" هنا في اليونانية "المبانو "lambano
ن ما وتتوقع أن ما تريده سيسقط هكذا
وهو ليس كونك ثابتًا في مكا ٍ
بين يديك؛ ال .لقد تم اختيار هذه الكلمة بعناية .فهي غير واضحة في
مدلولها "ينال" باللغة العربية .إن "المبانو "lambanoهي
كلمة متحركة؛ تعني المُبادرة في "األخذ "،أو "االقتناص" لجعله
أمر شخصي لك .وهي تعني أن تتمسك بشيء وتجعله ملكك .نخدم
أحيانًا الناس ونقول لهم" ،خُذ هذا"؛ هذا هو المهم ،إنها كلمة
الروح المفتاحية لكي "تنال".
عط َِّي َة
الن ْع َم ِة َو َ
ض ِّ
ن َف ْي َ
يقول في الشاهد أعالهَ ..." ،ينَالُو َ
ع ا ْل َمسِيحِ!" يقول أن أولئك
ح ِد َيسُو َ
حيَا ِة بِا ْلوَا ِ
ن فِي ا ْل َ
س َي ْمِلكُو َ
ا ْلبِرَِّ ،
الذين يتمسكون بـ ،أو يقتنصون ،أو "المبانو "lambanoفيض
النعمة وعطية البِر هم أولئك الذين سيملكون في الحياة .وهذا يعني
أنك تتطلع إليه لتتمسك به؛ وتشتاق إليه ،بهدف استخدامه .وهكذا،
األمر ليس مجرد أن يُعطيك اإلله شيئاً؛ إذ قد أعطاك بالفعل كل
شيء ( 0كورنثوس  .)70:2أنت من تنال!
لقد أصبح كل شيء مُتاح لك للتمتع .فتمسك بالحياة
األبدية! وتمسك بحياتك الفائضة في المسيح! ال تنتظر أكثر من هذا.
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امتلك ميراثك في المسيح .عن طريق إعالنات فمك المُثابرة والجريئة.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 12:16-29:15

الخروج 5-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 13-1:9

أن لي ميراث فوق طبيعي في
المسيح ،وممتلكات ذات قيمة
عظيمة وال تُقدر بثمن! لذلك ،أُعلن
أنني أسلك اليوم في الوفرة الفائقة،
ألن اإلله قد أعد لي ممتلكات
عظيمة وال تُقاس لالهتمام بكل
احتياجاتي الروحية ،والمادية،
والمالية ،والعاطفية! ويُستعلن كل
ما لي بإعالن كلمة اإلله ،وكلما
رأيتُ ،أمتلك! هللويا!

التكوين 23

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس ; 02 – 07 :7إنجيل متى 2:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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كُن نَهِماً للكلمة
ع ُكمْ يَا ِإخْوَتِي لإلله وَِلكَ ِل َمةِ ِن ْعمَ ِتهِ ،الْقَادِرَةِ أَنْ تَبْنِ َي ُكمْ وَ ُتعْطِ َي ُكمْ
وَاآلنَ أَسْتَوْدِ ُ
جمِيعِ ا ْلمُقَدَّسِينَ (أعمال .)27:71
مِيرَاثًا َم َع َ

إن كلمة اإلله تُعطيك أكثر بكثير من مجرد مجموعة مبادئ
أخالقية لقواعد السلوك؛ فهي تبنيك ،وترفعك ،وتنقلك ،وتدفعك إلى
ميراثك وقصدك في المسيح .يُخبرنا في أمثال  1:00أنه بالمعرفة –
معرفة اإلعالن لكلمة اإلله – تأتي باألبرار إلى ميراثهم.
وهكذا ،عليك أن تعرف الكلمة ،خزنها في داخلك ،واعمل
بها في حياتك بوعي .فهذا هو ضمانك لحياة المجد المُتزايد دائماً.
ي ٍء َل ُكمْ 0( ".كورثنوس )70:2؛ وهذا
ش ْ
ُل َ
يقول الكتاب ..." ،ك َّ
يعني أنه ليس هناك شيء تحتاجه اليوم لم يجعله اإلله مُتاحًا لك
بالفعل بواسطة الكلمة.
وهذا هو أحد األسباب التي من أجلها يجب أن تلهج في
الكلمة .كُن شَرهًا في لهفتك ،وجوعك ،وشهيتك للكلمة .إذ ال توجد
طريقة لتخصيص بركات اإلله لحياتك بدون المعرفة الدقيقة للكلمة.
فنحن ننتصر بالكلمة .ونملك في الحياة بالكلمة .ونربح ،ونتعظم،
ونغلب تحديات الحياة بالكلمة.
ت إلهامًا
ت فيها ،كلما ازداد َ
ت الكلمة ولهج َ
فكلما درس َ
وحماسًا لحياتك في المسيح .فمعرفتك لكلمة اإلله تُعطيك قناعة ال
ريب فيها عن حياة الغلبة السامية ،والبِر ،والنجاح ،والسيادة التي
قد أحضرها المسيح لنا! إن غلبتك هي في كلمة اإلله ،لذلك ادرسها
لتعرفها ،ألنه بواسطة المعرفة فقط ستكتشف وتستمتع بميراثك
المجيد في المسيح.
ادرس الكلمة من أجل ما تفعله في روحك .فالكلمة في
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داخلك تذهب إلى روحك ،ونفسك ،وجسدك ،وتُصبح جزءًا من كيانك؛
فتجعلك ما تتكلم عنه .عندما تلتهم الكلمة وتهضمها ،تُصبح واحد مع
روحك ،وهكذا تُعزِز وتُحسِن نوعية شخصيتك .فاقذف ذهنك بكلمة
اإلله ،حتى تغمر تفكيرك بالكامل ،وسوف تذهب حياتك في اتجاه واحد
فقط :ألعلى ولألمام!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 13-1:17-13:16

الخروج 7-6
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،وأنا أدرس الكلمة
اليوم وألهج فيها ،يستقبلها قلبي
بفرح ،وإيمان ،ووداعة ،عالمًا أن
حياتي تُبنى ويتشكل مصيري
مُتماشيًا مع إرادتك الكاملة لي.
فحياتي هي لمجدك وجمالك بسبب
سُلطان وتأثير كلمتك في روحي،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 26-14:9
التكوين 24

دراسة أُخرى:
 7كورنثوس  0; 01:2بطرس 72:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

25
الفقر ليس لك
ن نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ ،أَنَّهُ ِمنْ أَجْلِكُمُ ا ْفتَقَ َر وَ ُهوَ
فَإِنَّكُ ْم تَعْرِفُو َ
ستَ ْغنُوا َأ ْنتُ ْم بِفَقْ ِر ِه ( 7كورنثوس .)1:1
ي تَ ْ
غنِيٌّ ،لِكَ ْ
َ
بعد أن تولد والدة ثانية ،يُصبح الفقر غير مقبول تمامًا في
حياتك .أنا أعلم أن هناك أشخاص يعتقدون أن المسيحيين يجب أن
يكونوا فقراء ،ولكن هذا نتيجة لعدم فهمهم للمكتوب .إن الفقر ليس
هو غياب المال ،أو المُتطلبات الضرورية األخرى في الحياة؛ إنه
في الواقع عجز في الجسارة الذهنية لإلنسان .وهو الحالة التي فيها
ينغلق ذهن اإلنسان ،فيعتقد هذا اإلنسان أنه ال يستطيع عمل أي
شيء لتغيير حالته.
ولكن ليس هكذا الحال مع من وُلد والدة ثانية ويحيا
بالكلمة؛ فمن المستحيل على مثل هذا اإلنسان أن يسلك بالشُح .إن
المسيحي هو وارث اإلله ،وشريك الميراث مع المسيح .فكل ثروة
ت مولود والدة ثانية .وبمجرد أن تقبل هذا
هذا العالم هي لك إن كن َ
الحق في روحك ،وتسمح له أن يسود على تفكيرك ،سيُعطيك طريقة
تفكير جديدة .وسيكون من المستحيل عليك أن تسلك في عوز.
يقول الكتاب أن يسوع افتقر حتى نحن ،بفقره ،نغتني (7
كورنثوس  .) 1:1فهو أخذ على جسده ،ليس فقط خطايا العالم ،بل
أيضًا تأثيرات الخطية ،والفقر هو أحدها .ولهذا يجب على كل
مسيحي أن يرفض الفقر .وبالرغم من ذلك ،الفقر كاختيار ،أو
الحرمان نتيجة االضطهاد مقبول .فقد يسلك المسيحي بفقر ،ويحيا
فقيرًا بسبب عدم معرفته ،ولكن هو ليس فقيراً ،ألنه في الواقع له
ميراث في المسيح.
يقول في  0كورنثوس  ..." ،70:2كُلَّ شَيْءٍ لَكُمْ ".لذلك،
ارفض وانبُذ الحياة الدونية؛ وال تحيا كأنك ضحية .خُذ الكلمة وكُن
ك
عارفًا بثروتك التي ال تُقدَّر قيمتها في المسيح .قال اإللهَ " ،ق ْد َهَل َ
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ع َد ِم
ن َ
ش ْعبِي ِم ْ
َ
(سُحقَ ،وامتقصَ ،وافتقرَ ،وانضغطَ)
الْمَعْرِفَةِ( "...هوشع  .) 1:1فارفض أن تسلك في عدم معرفة ،ولكن
اسلك بمعرفة ميراثك في المسيح.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 14:18-14:17

الخروج 9-8
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 38-27:9

صالة
أبويا الغالي ،أنت مُنعِم ومُتحنن.
وأشكرك ألنك جعلتني شريك
الميراث مع المسيح؛ والعالم لي.
كل شيء هو لي ،وال يوجد شيء
صالح محجوب عني .فأنا أسكن في
مجال الوفرة الفائقة ،حيث زودني
اإلله بسخاء بكل شيء صالح.
وحياتي هي إظهار لحُبك ونعمتك؛
أشكرك ،يا رب ،باسم يسوع .آمين.

التكوين 25

دراسة أُخرى:
رسالة بطرس الرسول الثانية ; 2-7:0مزامير  7; 7-0:72كورنثوس 1 :1
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الخميس
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يتخطى اإلدراك
ي تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ
ن بِاسْمِ ا ْبنِ اإلله ،لِكَ ْ
ت هذَا إَِليْ ُكمَْ ،أ ْنتُمُ الْ ُمؤْ ِمنِي َ
َك َتبْ ُ
ي ُتؤْ ِمنُوا بِاسْمِ ا ْبنِ اإلله ( 0يوحنا .)02:4
َحيَاةً َأ َبدِيَّةً ،وَلِكَ ْ

يكتب الرسول يوحنا في الشاهد االفتتاحي ،للمؤمنين؛
الذين هم حقًا في المسيح؛ وآمنوا مُسبقًا باإلله .ولم يكن يكتب لغير
المسيحيين .ويقول لهم" ،أريدكم أن تعلموا أن لكم حياة أبدية".
وكلمة "تعلم" مترجمة من اليونانية "أيْدو "Eidoوهي تعني أن
تُالحظ ،أو ترصد ،أو تتنبه؛ إنها معرفة بإدراك.
هناك ثالثة كلمات أساسية في اللغة اليونانية للمعرفة
وهي تُترجم للعربية "يعرف" أو "يعلم" .ولكن ،ليسوا جميعاً نفس
الشيء؛ فهم يعنون أشياء مختلفة .والكلمات اليونانية الثالث هي،
"جِنوسكو "Ginoskoو"جنوسيس "Gnosisو"إبيجنوسيس
"Epignosis".جِنوسكو "Ginoskoهي المعرفة بإعالن.
ح ا ْلفَائِق
فمثالً ،يقول في أفسس َ " ، 01:2و َت ْع ِرفُوا حُب ا ْل َمسِي ِ
ا ْل َم ْع ِر َفةِ" "...تعرفوا" في الشاهد السابق هي "جِنوسكو
" ، Ginoskoبينما "المعرفة" هي "جنوسيس Gnosis".
"Gnosisهي المعرفة العلمية – العِلْم؛ العِلْم
و"جنوسيس
المُكتسب عن طريق النشاط الذهني.
إن أسمى نوع من المعرفة هو النوع الثالث "إبيجنوسيس
" Epignosisوهذا النوع من المعرفة يأتي بالعارف إلى عالقة
بما هو معروف ،وهذا النوع هو الذي يُغير حياتك حقاً .تخيل أن
أحدهم قال لك أن هناك هدية آتية إليك .عندما تصلك وتتطلع إليها،
هذا هو "جِنوسكو Ginosko".ولكن عندما تفض غالف الهدية
ت
وتعرف ما هي ،هذا هو "أيْدو " ،Eidoهذا ألنك اآلن قد رأي َ
الهدية ،ولكنك لم تبدأ بعد في التعامل معها.
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أما عندما تأخذ الهدية وتبدأ في التعامل معها ،باستخدامها
وبالتمتع بها كما هي ،تُصبح في عالقة مع هذه الهدية؛ وهذا هو
"إبيجنوسيس Epignosis".وهكذا ،في المسيحية ،ليس كافياً أن
تكون مجرد مُدركًا أنك مسيحي ولك حياة أبدية .يجب أن تكون هذه
المعرفة حقيقة حية في روحك؛ وشيء تتعامل معه ،وتحيا فيه،
وتستمتع به في الوقت الحاضر! هذه المعرفة يجب أن تكون قوة
حية تتحكم في طريقة تفكيرك وتصرفاتك .وبذلك يكون اللهج في
الكلمة أمر حيوي؛ فهو يأتي بك إلى ذلك اإلدراك والوحدانية بالحق
الذي تعرفه في الكلمة .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 35-15:18
الخروج 12-10
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أنا عضو في جسد المسيح ،من
جسده ومن عظامه .وحياة اإلله
األبدية تعمل في كل نسيج من
كياني ،وفي كل عظمة من جسدي،
وفي كل نقطة من دمي .وأنا مُدرك
واعياً ،وأتعامل مع معرفة أن
المسيح فيَّ؛ لذلك ،أنا ال أتزعزع
وال أتحطم .فحياتي هي إظهار لمجد
وطبيعة المسيح .مُبارك اإلله!

إنجيل متى 11-1:10
التكوين 26

دراسة أُخرى:
هوشع  7; 1:1بطرس 1 – 7 :0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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27
تمسك بالحياة األبدية
ك بِالْحَيَاةِ ا َأل َبدِيَّةِ َّالتِي إَِل ْيهَا
سْ
سنَ ،وَأَمْ ِ
جَا ِهدْ جِهَا َد اإلِيمَانِ الْحَ َ
شهُودٍ َكثِيرِينَ
سنَ أَمَامَ ُ
عتِرَافَ الْحَ َ
عتَرَفْتَ اال ْ
ُدعِيتَ َأيْضًا ،وَا ْ
( 0تيموثاوس .)07:1
كما هو مذكور في اليونانية ،للجزء الذي تحته خط في
الشاهد أعاله ،هو "إبيلَمبانوماي Epilambanomai".وهي
تعني أن تتمسك بشيء وال تدعه يفلِت .وهنا ،يأخذ الرسول بولس
خطوة أعمق مما نقرأه في  0يوحنا  ،02:4التي قد درسناها في
الشاهد في اليوم السابق .إذ يقول" ،ال تُدرك فقط أن لك حياة أبدية؛
بل تمسك بالحياة األبدية؛ وامتلكها ".وبعبارة أخرى ،ال تجعلها
مجرد معرفة نظرية بالنسبة لك.
ت حياة اإلله في داخلي "...ولكنه ال
قد يُرنِم البعض" ،نِل ُ
ن
يسلك في وعي لهذه الحياة ،وال يتصرف كأنها له .فيُدمدِم من حي ٍ
آلخر" ،هل تعلم ،عندي هذا الصُداع المُزمِن وهو معي منذ خمسة
عشر عاماً ".ال أحد يُمسِك بالحياة األبدية يتكلم هكذا .فالحياة األبدية
هي حياة اإلله؛ وهي ال تفنى .وال يمكن أن تُلوَث ،أو تتدنس ،أو
تفسَد بالمرض ،أو السقم ،أو الفشل ،أو الموت ،أو إبليس .إنها
الحياة اإللهية.
قد تُصلي" ،يا رب ،من فضلك انزع عني هذا المرض"؛
قد ال يُغير هذا في الوضع أي شيء .وقد تقول" ،ولكن اإلله يقول
إني أنزع المرض من بينكم"؛ لقد فعل هذا مُسبقًا في المسيح
ت قد تمر
يسوع .وفي عين اإلله ،أنت بالفعل كامل ،حتى وإن كن َ
ت في المسيح
بآالم ،وضيقات ،وصعوبات .بالنسبة له ،قد تكمل َ
يسوع .وهو يراك بالطريقة التي بها يرى يسوع .وفي نظره ،ليس
فيك عيب أو خطأ.
لذلك ،كُن في توافق مع أفكاره ورؤاه ،بالكلمة ،واعلن،
"أنا مُكمَل في المسيح يسوع؛ وأرفض أن أتكيف مع أي مرض ،أو
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ت
سقم ،أو ألم في جسدي ،ألن لي حياة اإلله في داخلي! وأنا قد تمسك ُ
بالحياة األبدية".
أنت شريك النوع اإللهي؛ وقد انتقلت إلى روحك حياة
وطبيعة اإلله .واآلن وأنت مولود والدة ثانية ،لك حياة أبدية في داخلك.
لن تحصل عليها بعدما تُصلي ،وتُجاهد إلرضاء اإلله .فهي في روحك
اآلن! فاحيا بهذا اإلدراك وقِف راسخاً لمن أنت في المسيح.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 15-1:19
الخروج 14-13
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

ت بالحياة األبدية .لذلك،
لقد تمسك ُ
مهما كانت التجارب واآلالم،
والصعوبات في العالم ،أنا ال أنزعج
ألنني أحيا بكلمة اإلله ،وفيها .إن
حياتي هي إعالن عن ِنعَم وحقائق
الكلمة! وأنا أحيا بانتصار على
والشيطان،
والسقم،
المرض،
وأنظمة هذا العالم ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 22-12:10
التكوين 27

دراسة أُخرى:
 0يوحنا  0; 7 – 0 :0يوحنا 02 – 00 :4
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السبت
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كُن مُدرك ًا لما فيك من ألوهية
ن (الدينونة)،
ن يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي َيوْمِ الدِّي ِ
َملَ الْحُب فِينَاَ :أ ْ
بِهذَا تَك َّ
حنُ َأيْضًا (فِي هذَا الْعَالَمِ) ( 0يوحنا .)02:1
ألَنَّهُ كَمَا ُهوَ ،ه َكذَا نَ ْ

إن الحقيقة المُطلقة بكونك مولود والدة ثانية تعني أنك
ت شخصًا عادياً ،ألن في داخلك نفس الحياة التي لإلله .حياة
لس َ
اإلله في داخلك .وعندما عاش يسوع في األرض ،كان له هذا
السمَاءِ"...
ن َّ
ت ِم َ
اإلدراك .فقال في يوحنا " : 21:1ألَنِّي َق ْد َن َز ْل ُ
يالها من جراءة! فالجميع عرفوه بأنه ابن مريم ويوسف النجار،
ولكنه أعلن أنه نزل من السماء .فقط اإلنسان الذي يعرف حقيقة من
هو يتكلم هكذا.
وهكذا يجب أن تُفكِر ،وتتكلم ،وتحيا .كُن مُدركًا لميراثك
ن اإلله أ َُّيهَا ا َأل ْو َالدَُ ،و َق ْد
وهويتك اإللهية .فأنت من اإللهَ" :أ ْن ُت ْم ِم َ
غََل ْبتُمُوهُمْ 0( "...يوحنا  .)1:1وعندما يقولَ" ،أ ْنتُمْ ِمنَ اإلله "...ال
يعني أنك في صف اإلله ،ولكن منشأك هو من اإلله .فنسبك أو
أصلك هو المسيح .لذلك ،كما الرب يسوع ،لذلك ،تكلم أنت بثقة
وسُلطان مؤكداً من أنت.
ن َي ْت َب ْعنِي
قال في يوحنا َ ..." ، 07:1أنَا ُه َو نُو ُر ا ْلعَاَلمَِ .م ْ
حيَاةِ ".يالها من عبارة!
ن َل ُه نُو ُر ا ْل َ
الظ ْل َم ِة َب ْل َيكُو ُ
ال َي ْمشِي فِي ُّ
َف َ
ولكن هل تعلم أن يسوع أيضًا تكلم عنك وقال" :أنت نور العالم"؟
(متى  .) 01:4يجب أن تُعلن بمُجاهرة" ،أنا نور العالم!" وكُن
واعيًا لمن أنت في المسيح؛ وتجرأ في أن تدعو نفسك بما قد دعاك
به اإلله.
ال لنتبعه؛ في كيفية الحياة بغلبة في
أعطانا يسوع مث ً
األرض .فإدراكه بألوهيته تحكم في كل شيء قاله وفعله .وأنت أيضًا
يمكنك أن تحيا ناجحًا كما كان هو باتباعك هذا المبدأ .أن تكون
واعيًا لحياة اإلله التي فيك ،وتتكلم بجراءة بناءًا عليها .يقولنا لنا
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ُل
ك فَعَّاَل ًة فِي َم ْع ِر َف ِة ك ِّ
ش ِر َك ُة إِيمَا ِن َ
ن َ
ي َتكُو َ
في فليمون ِ" ، 1:0ل َك ْ
ح يَسُوعَ".
جلِ الْمَسِي ِ
الصالَحِ َّالذِي فِيكُمْ ألَ ْ
َّ

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 16-1:20-16:19

الخروج 15
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 33-23:10

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أشكرك على
الحياة األبدية التي قد منحتها لي،
وأنا أحيا هذه الحياة اآلن .ألنني
مُدرك لحياة اإلله التي في داخلي،
وال يمكن للمرض ،أو السقم ،أو
العجز أن يستقر بنجاح في جسدي،
ولكن حياة المسيح ستظهر بوضوح
فيَّ ،من مجد إلى مجد ،باسم الرب
يسوع .آمين.

التكوين 28

دراسة أُخرى:
يوحنا ; 01:2رومية 00:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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األحد

29
لك سُلطان يسوع
ع وَكَلَّ َمهُمْ قَا ِئالً :دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَا ِء َوعَلَى
َفتَقَدَّمَ يَسُو ُ
َمدُوهُ ْم بِاسْمِ اآلب وَاالبْنِ
األَ ْرضِ ،فَاذْ َهبُوا َوتَلْ ِمذُوا جَمِيعَ األُمَ ِم َوع ِّ
ص ْيتُكُ ْم بِهِ .وَهَا َأنَا
ن يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا َأوْ َ
وَالرُّوحِ الْ ُقدُسِ .وَعَلِّمُوهُمْ َأ ْ
مَعَكُمْ كُلَّ األَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْ ِر (متى .)71 – 01 :71
يُخبِر يسوع تالميذه في الشاهد االفتتاحي ،أنه قد ُدفِع إليه
كل سُلطان في السماء وعلى األرض .ويقول في فيلبي ،01 – 1 :7
س ِم
ج ُث َو بِا ْ
ي َت ْ
س ٍم ِل َك ْ
ُل ا ْ
ق ك ِّ
سمًا َف ْو َ
عطَا ُه ا ْ
ك ر ََّف َع ُه اإلله َأ ْيضًاَ ،وَأ ْ
"لِذِل َ
ت
ح َ
ن َت ْ
ض َو َم ْ
علَى ا َأل ْر ِ
ن َ
السمَا ِء َو َم ْ
ن فِي َّ
ِم ْ
ُل ُر ْك َب ٍة م َّ
ع ك ُّ
َيسُو َ
األَ ْرضِ".
أعطى اآلب كل السُلطان ليسوع .لم يكن كل رؤساء العالم
هم الذين أتوا معًا ليمنحوا يسوع كل السُلطان؛ ولم يحدث هذا
بأسلوب ديمقراطي؛ بل كانت دعوة اإلله كُلي القدرة .وهو وحده
الذي يستطيع أن يفعل شيء مثل هذا .واآلن ،يقول يسوع لنا ،نحن
المؤمنين" ،على أساس السُلطان المُعطى لي من اآلب ،أُكلفكم
بمأمورية أن تذهبوا للكرازة باإلنجيل ولتعليم كل األمم ".و َفوَض
سُلطانه للكنيسة ،لتُتلمِذ أمم العالم؛ وتُعلمهم كيف يعيشون.
إن سُلطانك في المسيح هو كامل ومُطلق .وال يستطيع
الشر ،أو روح شريرة ،أو ظُلمة أن تُقاومه وأنت تكرز باإلنجيل في
مُجاهرة في كل مكان .ويقول في مرقس " ،01 – 02 :01وَه ِذهِ
ن
سمِيَ ،و َي َتكََّلمُو َ
ن بِا ْ
الشيَاطِي َ
ن َّ
خ ِرجُو َ
ت َت ْت َب ُع ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَُ :ي ْ
اآليَا ُ
ُر ُهمْ،
ش ْيئًا ُممِيتًا َال َيض ُّ
ش ِربُوا َ
ن َ
ن حَيَّاتٍَ ،وِإ ْ
ح ِملُو َ
جدِي َدةٍَ .ي ْ
س َن ٍة َ
ِبَأ ْل ِ
علَى ا ْل َم ْرضَى َف َي ْب َرأُونَ ".هذا هو إعالن سيادي
ن َأ ْي ِد َي ُه ْم َ
ضعُو َ
َو َي َ
من اإلله .وهو قانون في مجال الروح .عندما تتكلم باسم يسوع،
فكأن يسوع نفسه يتكلم.
لذلك ،افعل كل شيء باسمه؛ وعِش في سُلطان اسمه.
وارفض أن تسمح إلبليس أن يُثير هيجانًا في من حولك؛ مُستخدمًا
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سُلطانك في المسيح ضد إبليس ولن يكون له خيار إال أن يهرب.
هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 34-17:20
الخروج 17-16
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على امتياز
وسُلطان استخدام اسم يسوع؛ االسم
الذي فوق وأعلى بكثير من كل اسم.
فباسم يسوع ،ترتعب األرواح
الشريرة ،وتنكسِر القيود ،وتنفتح
األبواب ،وتذوب الجبال .وبسُلطان
وقوة هذا االسم ،أتقدم اليوم بغلبة،
وأنا أملك وأحكم الظروف ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 42-34:10
التكوين 29

دراسة أُخرى:
يوحنا ; 01 – 07 :01أعمال 01& 1:2
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اعلن الكلمة لكل شيء من حولك
وَقَالَ َلهُمُ :اذْ َهبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَ َع وَاكْرِزُوا بِا ِإلنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا
(مرقس .)04:01
لم يُرسلنا يسوع لنكرز باإلنجيل للكائنات البشرية فقط؛ إذ
خلِي َق ِة كُِّلهَا (كل مخلوق) ".وهذا أمر بنَّاء
قال" ،ا ْك ِرزُوا بِا ِإل ْنجِي ِل ِل ْل َ
جداً .يعني أنه يمكننا أن نُعلن الكلمة ألي شيء ولكل شيء من
حولنا ،ألن كل شيء في الحياة له ذكاء .كل ما خلقه اإلله يستطيع
أن يسمع ويُدرك صوته .وأثبت يسوع هذه الحقيقة .فتكلم مرة
لشجرة ،وذبلت من جذورها (مرقس .)70 – 71 ،01 – 07 :00
ت
ت إليها؛ وقد أطلق َ
ربما ،قد انغرست سيارتك؛ إن تكلم َ
كلمات بسُلطان لهذه السيارة؛ ستأتي على الطريق ،بعد فترة وجيزة.
وربما قد َقدُم بيتك وكل ما فيه ،تستطيع أن تُنادي بالتجديد عليه.
اعلن" ،يا بيتي ،باسم يسوع ،ستتجدد ".سِر في الحُجرات وتنبأ
بأثاث جديد ،وأدوات زينة ،وأجهزة إلكترونية ،إلخ ،.أن تأتي باسم
يسوع!
ت الكثيرون لتلك النقطة من التنبؤ والتكلم بالكلمة لكل
لم يأ ِ
ما يُحيطهم ،لذلك فهم يشتكون ويتذمرون .ال تشتكِ؛ اعلن الكلمة.
ربما يكون لك زوج واحد من األحذية؛ بد ًال من أن تشتكي لإلله عن
هذا ،اعلن" ،أنا أستحضِر بركة اإلله على هذا الحذاء ،إلحضار
حصاداً ".ثم ،قدم للرب تقدمة .وبعد فترة وجيزة ،سيكون لديك
المزيد من األحذية تكفيك وتكفي ألن تُقدمها هدايا لآلخرين.
وقد تسأل" ،هل بهذه البساطة حقاً؟" بالطبع نعم! فالمبدأ
ت
ض َو َت ُم ْ
ط ِة فِي ا َأل ْر ِ
ح ْن َ
ن َل ْم َت َق ْع ح ََّب ُة ا ْل ِ
واضح؛ قال يسوعِ ..." ،إ ْ
ت َت ْأتِي ِب َث َم ٍر َكثِيرٍ( ".يوحنا
ن مَا َت ْ
ن ِإ ْ
ح َدهَا .وَل ِك ْ
ي َت ْبقَى َو ْ
َف ِه َ
 .) 71:07اعلن الكلمة لبذرتك؛ مالك وكل ما تمتلكه .تكلم إلى
إلي بحصاد مُتضاعف ،باسم يسوع؛
تقدماتك للرب وقُل" ،ستأتي َّ
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أُطلقكِ ببركات اإلله".
ك على شيء ليس لديك؛
ك من العوز المادي؛ وال تب ِ
ال تب ِ
طبِق عملياً مبادئ كلمة اإلله وبالتأكيد ستأتي باختباراً.
َ

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 32-1:21
الخروج 19-18
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 10-1:11

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك ألنك
جعلت حياتي مثل بُستان مُروى
جيداً؛ فأنا مُثمِر ومُنتج دائماً ،وفي
كل وقت .وكل شيء وكل شخص في
تواصل معي يختبر نعمة اإلله
ويستجيب للتأثير وللجمال الذي
يُنتجه برك فيَّ .إنما خير ورحمة
يتبعانني كل أيام حياتي ،وكل ما
أفعله ينجح ،باسم يسوع .آمين.

التكوين 30

دراسة أُخرى:
مرقس  7; 72:00كورنثوس ; 02:1عبرانيين 1 – 4 :02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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استقبِل إمداده لليوم
سالَهْ
صنَاِ .
خالَ ِ
ك َي ْه َوهَْ ،يوْمًا َف َيوْمًا يُحَمُِّلنَا إِلهُ َ
ُمبَا َر ٌ
(مزمور .)01:11
قدم يسوع لتالميذه ،في متى اإلصحاح  ،1نموذجاً للصالة،
طنَا ا ْل َي ْومَ(.أعطِنا هذا اليوم ما
عِ
خ ْب َزنَا َكفَا َفنَا َأ ْ
وفي عدد  ، 00قالُ " ،
يكفي لخُبزنا اليومي) ".عندما علمهم هذا النموذج من الصالة ،لم
يكن قد مات على الصليب؛ فلم يكن قد بدأ العهد الجديد ،ألن الوصية
ال تتحقق حتى موت الوصي .فبعد موت يسوع المسيح ،خُتم العهد
ن في وصيته قد أصبح حقًا شرعياً؛
الجديد؛ بمعنى أن كل ما ُد ِو َ
ويمكنك اآلن أن تستفِد منها.
ويوضح تعليم يسوع في هذه الصالة أن في ذهن اإلله،
هناك بركة لك ،لكل يوم؛ وهناك المزيد من اإلمدادات لك تكفي لكل
ت المسيح ،هناك إمدادًا يوميًا
ت والدة ثانية وقبِل َ
يوم .ومنذ أن وُلد َ
لك؛ وهذا هو معنى "الخبز اليومي" فلم يكن يتكلم السيد عن أرغفة
العيش.
وهذا يعني أنه ربما لديك "كومة" من اإلمدادات
المُتراكمة عند اإلله غير مُستخدَمة؛ إمدادات وبركات من اإلله لم
تستفِد منها أبداً .اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى؛ يقول أنه يُحملنا
كل يوم بالبركات؛ بمعنى باإلضافة إلى اإلمداد ،هناك أيضًا فوائد
إضافية .فاإلله ال يمد بالمؤن الضرورية؛ بل هو يُزود ويُسدِد بشبع؛
وهو ال يوفر لنا فقط ما نحتاجه ،بل يمأل ذخائرنا به ،بمعنى أن هناك
تدفق مستمر ،والسبب في هذا التدفق هو أن يكون لك أكثر جدًا من
كفايتك لنفسك ،ولتُساعد اآلخرين.
هناك تراكمًا للثروة ألجلك ،وليس فقط ألنك لم تعرفه ال
يعني أنك قد فقدته .لذلك ،ففي خطة اإلله ،كل يوم – في ترتيبه
لألشياء – لك إمداداً ،واستقطاعًا من المال مُخصصًا لك لكي تصرفه
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وتستخدمه كل يوم .اطلبه .وخُذ إمدادك لكل يوم .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 14-1:22-33:21

الخروج 21-20
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على نظام
اإلمداد الذي قد رتبته لكي يتحرك
لصالحي؛ فال يمكن أن أكون مُفلساً؛
ت كل
وقد باركتني بغنى ومأل َ
احتياجاتي .إن رغبة قلبي قد
أعطيتها لي وأنا أتلذذ بك .واآلن،
آخذ إمدادي لليوم؛ وأشكرك أيها
الرب المُبارك ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 20-11:11
التكوين 31

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس ; 70:2الرسالة إلى أهل فيلبي  ; 01:1الرسالة األولى إلي تيموثاوس 1:02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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