أنشودة
الحقائق
...تعبدي

 

LOVEWORLD PUBLISHING
(BELIEVERS LOVEWORLD INC.)

...تعبدي أنشودة الحقائق
ISSN 1596-6984

فبراير 7102
2017

جميع الحقوق محفوظة تحت القانون الدولي لحقوق الطبع .ممنوع إقتباس جزء أو كل
المحتوى الداخلي و/أو محتوى الغالف إال بإذن واضح مكتوب من سفارة المسيح (دار
نشر عالم الحب).

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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األربعاء

1
قيمتك الحقيقية
"وَقَالَ لَهُمُ« :انْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ الطَّمَعِ ،فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ ألَحَدٍ كَثِيرٌ
فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ ) لوقا .)01:07

يقيس بعض الناس أو يُقيمون أنفسهم حسب حجم األموال
التي لهم .لذلك ،فدائماً بين أيديهم الحاسب اآللي لمعرفة قيمتهم
المادية .إن كانت قيمتك حسب بعض المال ،فأنت تضع حياتك في
مُخاطرة عظيمة .كيف يمكنك أن تُخضِع حياتك لنظام العالم النقدي
المُزعزع وغير المستقر على اإلطالق؟
إن قيمتك الحقيقية هي مقدار كلمة اإلله الذي في روحك.
فعليك أن تعرف الكلمة وتمتلكها في داخلك .فبالكلمة التي في
داخلك ،نجاحك مضمون بغض النظر عما يحدث من حولك .ستظل
طافياً مثل فُلك نوح الذي كان يرتفع أعلى وأعلى كلما اشتدت
األمطار والمياه ،فنفس تلك المياه التي أغرقت اآلخرين ،أبقته طافياً
أعلى .وهذا يُظهر أن الظروف المسئولة على إغراق أعمال الناس
ووظائفهم اليوم ستكون لترقيتك!
إن ما تحتاجه لكي تحيا بغلبة مهما كان األمر في هذه األيام
األخيرة هو إيداع كلمة اإلله في روحك .فإن أودعتَ الكلمة في
روحك لفترة كافية ،سوف يُالحظك اآلخرون ويتساءلون" ،أي نوع
من الرجال هذا؟" ألنك حرفياً سوف "تسير على الماء ".مهما كان
الوضع ،ستظل عالياً فقط .يقول في كولوسي ِ" ،16:3لتَسْ ُكنْ فِيكُمْ
ن وَ ُم ْنذِرُونَ بَ ْعضُكُمْ
كَلِمَةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً ،وََأ ْنتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُو َ
بَ ْعضًا ،بِمَزَامِيرَ َوتَسَابِيحَ وََأغَانِيَّ رُوحِيَّةٍِ ،بنِعْمَةٍُ ،متَرَنِّمِينَ فِي
قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ ".إن ثقتك يجب فقط أن تتوقف على أي مدى من كلمة
المسيح لديك في داخلك ،وليس على كم المال الذي لديك في حسابك
البنكي .تذكر ،أنت أصبحتَ كلمة اإلله التي قبلتَها في روحك ،وهذه
هي قيمتك الحقيقية .فكلما سمحتَ للكلمة أن تسود عليك ،ستُعطيك
طريقة تفكير الغالب بغض النظر عما يحدث ،ستظل قوياً وغير
مُنزعج.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 46-15:22

الخروج 23-22
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أظهر َ
ت
لي قيمتي الحقيقية في كلمتك.
فبفتح كلمتك يفيض قلبي بالنور
ويأتي بالبهاء والجمال في حياتي.
فكلمتك مُتأصلة بعمق في قلبي
وهي تنمو ،وتغلب ،وتأتي بالنتائج
في كل نواحي حياتي ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 30-21:11
التكوين 32

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 02: 6يشوع 1:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس
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اسلك في نوره
وَل ِكنْ ِإنْ سَلَ ْكنَا فِي النُّورِ كَمَا ُهوَ فِي النُّورِ ،فََلنَا شَرِكَ ٌة بَ ْعضِنَا مَعَ
ن كُلِّ خَطِيَّةٍ.
بَ ْعضٍَ ،ودَ ُم يَسُوعَ الْمَسِيحِ ا ْبنِ ِه يُطَهِّ ُرنَا ِم ْ
( 0يوحنا .)2:0
أن تسلك في النور يعني أن تسلك في نور كلمة اإلله .أي أن
تسلك في نور تلك األمور التي تتوافق مع إمدادات اإلله للخِلقة الجديدة
كما هو مُعلَن في الكلمة .إن كُنا ال نسلك في النور ،فليس هناك شركة
ألن النور ال يتوافق مع الظُلمة.
إن نور اإلله عن البِر هو أنه عطية قد أُعطيت إى كل من
يؤمن بيسوع المسيح .لذلك ،تستطيع أن تقول" ،يا أبويا ،أنا أسكن
في نورك؛ وفي نورك ،البِر هو عطية أُعطيت لكل من يؤمن بيسوع
المسيح؛ لذلك ،لي هذه العطية باسم يسوع .وأنا بار .هللويا ".هذا هو
السلوك في نوره.
أما اإلنسان الجسدي فيسلك بحواسه .فيقول" ،أنا ال أشعر أن
اإلله معي اليوم؛ ولم تصعد صلواتي عالي ًا بالقدر الكافي .يا أبويا ،أنا
في صراع ".وبذلك ،هو يُناقض كلمة اإلله بإعالن أنه في صراع ،غير
واعي ًا لما يقوله الكتاب أن أولئك الذين قد دخلوا إلى راحة اإلله قد
تخلوا عن صراعاتهم (عبرانيين  .)01:1فهو يُفسِر حياته من خالل
حواسه الشخصية ،أما كلمة اإلله فليس لها شأن بحواسك.
ن ُه ْم
َالذِي َ
ت من الجسد؛ "ف َّ
بكونك مولود والدة ثانية ،أنت لس َ
ن ُي ْرضُوا اإلله( ".رومية  .)1:1عليك أن
ن َأ ْ
س َتطِيعُو َ
س ِد َال َي ْ
ج َ
فِي ا ْل َ
تسلك بالروح ،وليس بحواسك أو مشاعرك .يقول في رومية ،0::1
ح
ن ُك ْن ُت ْم بِالرُّو ِ
ن ِإ ْ
س َتمُوتُونَ ،وَل ِك ْ
س ِد َف َ
ج َ
ب ا ْل َ
س َ
ح َ
ش ُت ْم َ
ع ْ
ن ِ
"أل ََّن ُه ِإ ْ
تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ا ْلجَسَدِ فَسَ َتحْيَوْنَ ".هنا ال يتكلم عن الموت الجسدي؛ بل
يتكلم عن الموت الروحي .بمعنى أنك ستنفصل عن اإلله؛ وستجد
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ت في نور اإلله؛ أي في كلمته ،فستحيا،
نفسك في صراع .ولكن إن سلك َ
وتحكم ،وتملك كملك.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 23

الخروج 25-24
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على استنارتي
في طريق الحياة بواسطة كلمتك.
فكلمتك هي نور ومجد؛ وبينما أنا
ألهج وأحيا بالكلمة ،أتحول إلى
الصورة المجيدة التي أنظر إليها.
ليس هناك ظُلمة فيَّ؛ وأنا أتمتع
بشركة حلوة وغنية مع الكلمة ومع
روحك ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 9-1:12
التكوين 33

دراسة أُخرى:
مزامير ; 6::6األمثال  ; 7::6مزامير 011:006
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

3
كُن مُلهَماً ألن تربح دائماً
ب نَفْسِي أَنِّي َقدْ َأدْرَكْتُ .وَلكِنِّي أَفْ َع ُل
خ َوةَُ ،أنَا لَسْتُ أَحْسِ ُ
أ َُّيهَا اإلِ ْ
حدًاِ :إذْ َأنَا َأنْسَى مَا ُهوَ وَرَا ُء وَأَ ْمتَدُّ إِلَى مَا ُهوَ قُدَّامُ ،أَسْعَى
ش ْيئًا وَا ِ
َ
ع َوةِ اإلله الْعُ ْليَا فِي الْمَسِيحِ
جلِ جَعَالَ ِة َد ْ
حوَ الْغَ َرضِ (الجائزة) ألَ ْ
نَ ْ
ع (فيلبي .)01 – 0: ::
يَسُو َ
لنفترض أن هناك طلبة يدرسون نفس المنهج في فصل
دراسي .ومن بينهم ،بعض الطلبة يدرسون باجتهاد شديد ،فهم ال
يرسبون في االمتحانات .ربما قد رسبوا في بعض االمتحانات
السابقة .ثم هناك أولئك الطلبة اآلخرون الذين يدرسون باجتهاد
شديد أيضاً ،ألنهم يريدون الحصول على درجات مُتميزة .فهم
يريدون أن يربحوا الجائزة.
بالرغم من أن كل أولئك الطلبة يدرسون باجتهاد ،ولكن
دوافعهم مختلفة .وهكذا األمر في الحياة .أن يعمل أحدهم باجتهاد
شديد ال يعني أنه في االتجاه الصحيح .فاألمر يعتمد أو ًال وأخيرًا
على ما هو مُلهَم به .يجب أن تكون دائمًا مُلهَمًا بحلم النجاح،
وليس الخوف من الفشل .ارفض أن تُطاردك أخطاء الماضي؛ بل،
خُذ الفرصة كتحدي لمستقبل أعظم .يئِن الكثيرون ويتذمرون على
ماضيهم ،ويتأسفون على ماضيهم ،ويتساءلون عما فعلوه في
ماضيهم ،بد ًال من التطلع إلى المستقبل بأمل والنظر إلى الفُرص
بأنها تُحضره إلى نجاح أعظم.
بغض النظر عن التحديات أو االخفاقات التي قد اختبرتها
في الماضي ،كُن مُلهَمًا بتعويض الفوز .وتطلع إلى المستقبل
المُشرِق والمجيد اآلتي .ادخل العام الجديد بطريقة التفكير هذه .قال
َد
حدًاِ :إ ْذ َأنَا َأ ْنسَى مَا ُه َو َورَا ُء َوَأ ْمت ُّ
ش ْيئًا وَا ِ
بولس" ،وَلكِنِّي َأ ْف َع ُل َ
ض (الجائزة) ".ال تُفكِر في الفشل.
ح َو ا ْل َغ َر ِ
سعَى َن ْ
ِإلَى مَا ُه َو قُدَّامَُ ،أ ْ
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وال تُفكِر في الهزيمة .ابدأ العام بقوة الروح ،ناظرًا فقط إلى الغلبات
واإلمكانيات الالنهائية.
ارفض أن تكون هكذا! أنت مولود لتربح؛ والرب يقودك في
موكب غلبة .انسَ الماضي؛ وتمسك بمستقبلك ،واربح!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 35-1: 24

الخروج 27-26
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
ربي الغالي ،لقد أهلتني بالقوة.
وجعلتَ قدميَّ كاإليل ووضعتني في
أمان على المرتفعات .فأنت قوة
ومجد حياتي! وأنا أحيا ،وأتحرك،
وأوجد بك .وأنا مُنتصر اليوم
ودائمًا بروحك .هللويا.

إنجيل متى 21-10:12
التكوين 34

دراسة أُخرى:
إشعياء ; 06- 01 :1:الرسالة إلى أهل فيلبي 01– 0: ::
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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طريقة تفكير االزدهار
ك فِي ا ْلحَصَادِ .وَلُقَاطَ
ض ُكمْ الَ ُتكَمِّلْ زَوَايَا حَقْلِ َ
وَعِنْ َدمَا تَحْصُدُونَ حَصِيدَ أَرْ ِ
حَصِيدِكَ الَ َتلْتَ ِقطَْ .وكَ ْرمَكَ الَ تُعَلِّ ْلهُ ،وَنِثَا َر كَ ْرمِكَ الَ تَلْتَ ِقطْ .لِ ْلمِسْكِينِ
وَالْغَرِيبِ تَتْ ُر ُكهُ .أَنَا يَهْوَهْ إِل ُه ُكمْ (الويين .)01 – 6 :06

في الشاهد أعاله ،كان اإلله يُعطي بعض التعليمات لبني
َم ْل
إسرائيل لما يجب عمله عندما يحصدون حصادهم .فقال لهمَ " ،ال ُتك ِّ
ط حَصِيدِكَ الَ تَلْ َت ِقطْ ".وبعبارة أخرى" ،ال
ك فِي ا ْلحَصَادِ .وَُلقَا َ
حقْلِ َ
زَوَايَا َ
تحصد وال تلتقط كل شيء ".فهو ال يريدهم أن يُفتشوا على الفضالت
(البواقي)؛ كان هذا ناموساً .فكان عليهم أن يتركوا البعض في الحقل،
للمسكين ،واليتيم ،واألرامل.
هناك أشخاص ال يعرفون لماذا لم يُحرزوا الكثير من التقدم
في حياتهم .وقد صلى البعض منهم وصلى ،دون جدوى .ولكن ،اإلله ال
يتشارك مع إنسان له طريقة تفكير الفقر .هناك طريقة تفكير االزدهار
وهناك طريقة تفكير الفقر .مثالً ،قد يستخدم بعض الناس ثيابهم حتى
تتمزق هذه الثياب في حالة يُرثى لها .كم أن هذا مؤسف! وقد تكون
أي ممتلكات شخصية أخرى؛ يستخدمونها حتى ال تكون جيدة بما فيه
الكفاية ليُعطيها لشخص آخر .إن طريقة التفكير هذه تجذب الفقر ،وقد
احتفظت بالكثيرين في حالة مُذرية لفترة طويلة.
كل ما يُباركك اإلله به ،مهما كان صغيراً ،أو كبيراً ،ليكن هذا
االتجاه :عندما تستخدمه ،تجعله جيدًا بالقدر الكافي لفائدة شخص
آخر .وعندما تُقدم هذه األشياء لآلخرين ،تأكد أنها في حالة ممتازة
لالستخدام بكرامة .هذه هي طريقة حياتنا .ال يجب أبدًا أن يكون أي
شيء تمتلكه ال تستطيع أن تُقدمه لآلخرين.
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فاإلله يريدك أن تكون دائم ًا بركة لآلخرين الذين لم يتباركوا
مثلك .هناك أشياء لم تستخدمها لفترة طويلة ،ولكنك تحتفظ بها .ليس هذا
اتجاه االزدهار .اعمل بالكلمة؛ اذهب إلى دوالب خزانتك وفتش في
ممتلكاتك التي قد كومتها وربما لم تستخدمها أحيان ًا منذ سنتين أو ثالثة
أعوام .قدمها ،والحظ حياتك وهي تُقاد ألعلى.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 51-36 :24

الخروج 28
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
مُبارك اإلله وأبو ربنا يسوع
المسيح ،الذي قد باركني بكل بركة
روحية في األماكن السماوية في
ت من ملئه،
المسيح! ألنني قد أخذ ُ
ونعمة فوق نعمة .فأنا بركة لمن
حولي ،ونتيجة لهذا ،أنمو وأكبر في
االزدهار ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 30-22:12
التكوين 35

دراسة أُخرى:
األمثال ; 71:00إنجيل لوقا ; :1:6رسالة بطرس الرسول الثانية ::0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

5
ال يتركك أبداً
َن َي ْه َوهْ إِل َهكَ مَ َعكَ
ب وَ َال تَ ْرتَعِبْ أل َّ
َد ْد َوتَشَجَّعْ! َال تَرْهَ ْ
أَمَا أَمَ ْر ُتكَ؟ تَش َّ
ح ْيثُمَا َتذْهَبُ (يشوع .)6:0
َ

كان الشاهد أعاله رسالة اإلله إلى يشوع ،وهو يقود بني
إسرائيل في البرية .ولكن قال له اإللهَ " ،ال َت ْر َهبْ" ثم استطرد
قائالًَ ..." ،و َال َت ْر َت ِعبْ ".عندما تبدأ األمور وكأنك قد هُزمتَ ،ال
ترتعب ،ألن يهوه إلهك معك .ياله من ضمان!
ت قصة ظلت عالقة في
منذ سنوات عديدة مضت ،سمع ُ
ذهني .قال راعيًا قصة عن كيف أن اإلله زار إنسانًا في رؤية.
وبينما هو والرب يسيران معاً ،أكد له الرب "أنا معك مهما بدت
صعوبة الرحلة" وبالرغم أنه لم يستطِع أن يرى الرب ،استطاع أن
يرى آثار األقدام وهي ترحل ،وكانت لقدمين مختلفين .وهكذا ،كان
ن آلخر ،كان ينظر ويرى آثار
متأكدًا أن الرب كان معه .ومن حي ٍ
أقدام الرب؛ واستمر في السير.
وعند نقطة ما ،ازدادت األمور صعوبة ومشقة .وبينما كان
ينظر ،رأى فقط آثار قدميه! فصرخ وقال" ،يا رب ،أين أنت؟ األمور
تسوء هنا! كيف يمكنك أن تتركني اآلن وأنا في أشد االحتياج لك؟"
ت
ثم سمع صوت اإلله" ،أنا ال أزال هنا ".ولكن الرجل قال" ،ال ،كن ُ
أرى آثار قدميك طول الطريق؛ ولكنك قد توقفتَ .وكل ما أراه اآلن
هو آثار قدميَّ ".ثم قال اإلله" ،ال ،إن آثار األقدام التي تراها ليست
لقدميك؛ بل لقدميَّ ،ألنني اآلن أحملك".
ياله من رد يُلهِم النفس من الرب! كم أن إلهنا ُمحِب! حتى
عندما ال نعرف ،ويبدو وكأنه قد تركنا ،هو هناك .كان الرجل يصرخ
ك
ألنه ظن أنه وحيد .ولكن اإلله كان يحمله .وقد قالَ ..." ،ال ُأ ْه ِمُل َ
َو َال َأ ْت ُر ُككَ( ".عبرانيين  .)1:0:ففي أصعب مراحل الرحلة،
سيحملك.
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تلك األوقات التي فيها تتلفت من حولك وال تجد أي داللة
عن وجوده ،الرب هناك معك .لن يتركك ولن يهملك؛ حتى عندما
يهجرك كل إنسان ،هو دائمًا معك .لذلك ،تشجع؛ وتشدد ،وامتلئ
بالفرح .فإن يهوه إلهك معك ،ويحيا فيك .ولن تكون وحيداً أبداً!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 30-1:25

الخروج 30-29
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي وال ُمحِب ،أشكرك على
حُبك وأمانتك .فأمانتك من األزل
وإلى األبد؛ أنت مُنعِم ،وحنَّان،
وكريم .وأنا قوي ومُتشدد جدًا بقدرة
قوتك؛ ولن أتزعزع أبداً .أشكرك
على نعمتك وحُبك األبدي .وأعبدك
بكل قلبي .آمين.

إنجيل متى 38-31:12
التكوين 36

دراسة أُخرى:
إشعياء ; 01:16الرسالة إلى العبرانيين ; 1:0:التثنية 6::0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

6
حفظ اآليات ،تدريب روحي جيد
َال َيبْ َرحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ ،بَ ْل َتلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا َولَيْالً،
سبَ كُلِّ مَا هُوَ مَ ْكتُوبٌ فِيهِ.
لِ َكيْ َتتَحَفَّظَ (تُالحظ نفسك) ِللْعَمَلِ حَ َ
ألَنَّكَ حِي َنئِذٍ ُتصْلِحُ (تُنجِح) طَرِيقَكَ وَحِي َنئِ ٍذ تُ ْفلِحُ (يشوع .)1:0
يستطيع بعض المسيحيين حفظ واقتباس العديد من
الشواهد الكتابية عن ظهر قلب؛ وهذا أمر جدير بالثناء؛ ولكن،
يعتقد البعض خطئًا أن حفظ اآليات لم يعد يُعمَل به .فبوجود الكُتب
وبرامج الكتاب اإللكترونية المختلفة حيث تستطيع أن تُحدِد الشاهد
بمجرد النقر على زر ،استبعد الكثير من المسيحيين أهمية حفظ
اآليات في دراسة كتابية شخصية .وال يجب أن يكون هكذا.
إن تعلم حفظ اآليات هو جزء أساسي جدًا لنمو وتطوير
المسيحي الجيد .حتى وإن كان من السهل عليك الدخول إلى مواد
مرجعية كتابية إلكترونياً ،يجب أن تُدرب ذهنك على حفظ كلمة
اإلله .فذهنك هو البوابة إلى روحك ( 7كورنثوس  .)1:1ويجب أن
تكون كلمة اإلله في إدراكك الواعي لكي تأتي بالنتائج في حياتك.
فعندما تقرأ كتابك ،التقط شواهد معينة واحفظها عن ظهر
ت هذا أكثر ،كلما أتت الكلمة
قلب .هذا هو بداية اللهج ،وكلما فعل َ
إلى روحك أكثر .بنفس الطريقة التي بها تستقطِع وقتًا لتتعلم وتحفظ
أشياء في الدراسة ،عليك أن تضبط ذهنك على حفظ اآليات .ويمكنك
أن تُحدِد هدفًا لنفسك في هذا العام ،أن تحفظ على األقل آية واحدة
في اليوم ،ثم قِس تقدمك بها .وسوف تندهش من التأثير الذي قد
فعلته في حياتك!

ARABIC

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 46-31:25

الخروج 31
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على تأثير
الكلمة في روحي .وبينما أنا ألهج
في الكلمة ،وأحفظ تلك األفكار
الثمينة في قلبي وإدراكي الواعي،
تظهر فائدتي للجميع! وأعمل دائماً
من موقع التحكم للغلبة ،والمجد،
والنجاح ،واالزدهار ،حيث أملك
وأحكم على الظروف ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 50-39:12
التكوين 37

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 1 :1التثنية ; 06:1إرميا 06:01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

7
كنوز في قلب الشدائد
وَلك َِّننِي أَمْكُثُ فِي أَفَسُسَ إِلَى َيوْمِ الْخَمْسِينَ ،ألَنَّهُ َقدِ انْ َفتَحَ لِي بَا ٌ
ب
ن ( 0كورنثوس .)6 – 1 :06
عَظِيمٌ فَعَّالٌَ ،ويُو َجدُ مُعَا ِندُونَ كَثِيرُو َ
أدرك الرسول بولس ،في الشاهد أعاله أن هناك بابًا من
االمتيازات عظيم وفعَّال مفتوح له للخدمة في أفسس .ولكنه ،كان
فرصة في قلب الشدائد .كان حساسًا بالقدر الكافي في روحه ال لكي
يرى الفرصة فقط؛ بل رأى أيضًا الشدائد الكثيرة .فهو مثل اكتشاف
كنز وسط األشواك واألحجار؛ ويمكن القول ،أنه فخ .فإن كان يجب
أن تأخذ هذا الكنز ،يجب أن تعرف أوالً ماذا تعمل مع الشدائد.
إن الشدائد التي أشار إليها بولس لم تكن مجرد أعداء يمكن
تجاهلهم؛ كانوا أشداء! وعندما تقرأ اختباره فيما بعد ،قالَ " ،فإ َِّننَا
ج َه ِة ضِي َق ِتنَا َّالتِي َأصَا َب ْتنَا فِي
ن ِ
خ َو ُة ِم ْ
ج َهلُوا أ َُّيهَا ا ِإل ْ
ن َت ْ
َال ُنرِي ُد َأ ْ
حيَا ِة َأ ْيضًا7( ".
ن ا ْل َ
سنَا ِم َ
ق الطَّا َقةِ ،حَتَّى َأ ِي ْ
َق ْلنَا جِدًّا َف ْو َ
َأسِيَّا ،أ ََّننَا َتث َّ
كورنثوس  .)1:0ثم قال في  0كورنثوس  ،:7:01أنه حارب
ت ُوحُوشًا فِي
ن َق ْد حَا َر ْب ُ
ت َكِإ ْنسَا ٍ
ن ُك ْن ُ
وحوش في أفسسِ" :إ ْ
أَفَسُسَ"...
كان االختبار مُهددًا للحياة ،ولكن بالخضوع لقيادة وإرشاد
الروح ،غلبَ .فكرز بولس وعلم الكلمة بمنتهى الشدة واللهفة في
أفسس ،ويُسجِل الكتاب أن كلمة اإلله كانت تنمو بشدة خاص ًة في
أفسس ،وتتقوى (أعمال  .)71:06هناك الكثير لكي نتعمله في
مسيرتنا المسيحية لكي يُساعدنا على تحقيق أمور اإلله التي قد
خططها لنا ،ولكي نحيا حياة المجد والغلبة التي قد أعطاها لنا.
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ولكن عليك أن تتبع قيادة الروح القدس في كل وقت .فهو أعطانا
الروح القدس ليُرشدنا في كل شئون الحياة.
قبل أن تأخذ هذه الوظيفة ،أو تذهب إلى هذا العمل ،أو تتخذ
خطوة كبرى ،دعه يُرشدك ويُظهر لك المستقبل إلى أين أنت ذاهب.
صل بألسنة بحرارة ،ألن الصِعاب حول هذا الكنز قد تكون مُعاندة.
ِّ
ولكن وأنت في شركة مع الروح ،سيُرشدك لكي تُحدِد الشدائد المُمكنة،
الهوة ،أو العقبات ،أو الصعاب – فتبحر في وسطها بنُصرة.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 30-1:26

الخروج 33-32
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
أن يهوه ملجأي وقوتي ،في وسط
في
الضيق ُوجِد شديداً! وهو يحيا َّ
ويُرشدني في طريق الحياة؛ لذلك،
أنا غالب طول الطريق .ومهما كان
المُعاندون ،والضيقات ،والتحديات،
والرياح المُعاكسة ،يبقى قلبي ثابتًا
في الرب صخرتي وحصني،
وحمايتي وخالصي .وأنا أسلك بغلبة

إنجيل متى 9-1:13
التكوين 38

دراسة أُخرى:
مزامير  7; : – 0 :72كورنثوس 01 – 02 :1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء

8

عبِر عن حياته وطبيعتهفي كل مكان
َ
ق بِحَسَبِ
جدِيدَ الْمَخْلُو َ
ح ذِ ْهنِكُمَْ ،وتَ ْلبَسُوا ا ِإلنْسَانَ الْ َ
َددُوا بِرُو ِ
َو َتتَج َّ
َق (أفسس .)71 – 7: :1
ِر وَ َقدَاسَةِ الْح ِّ
اإلله فِي ا ْلب ِّ
يقول في ترجمة أخرى (الترجمة الموسعة)" ،وتكونون
في تجديد مستمر في روح ذهنكم }أن يكون لكم طريقة تفكير جديدة
وموقف أخالقي روحي{ ،وتلبسوا الطبيعة الجديدة (الذات المتجددة)
المخلوقة على صورة اإلله} ،شبَه اإلله{ في البِر والقداسة
الحقيقين" (أفسس  .) 71 ،7: :1كإنسان مولود والدة ثانية ،لك
حياة جديدة وطبيعة جديدة؛ إنها حياة وطبيعة اإلله .وأُعيد خلقتك
في البِر وفي القداسة الحقيقية ،لكي تُعبِر عن إرادة وطبيعة اآلب؛
وقد أودعت القوة في روحك.
ت
أُعيد خلق روحك على شبَه اإلله .وبعبارة أخرى ،خُلق َ
لتكون شبهه ،وتتصرف مثله؛ وهكذا يكون من الممكن لك أن تُعبِر
عن إرادته وطبيعته ،وعن حياته وصفاته التي في روحك ،إلى
عالمك.
يقول لنا الشاهد االفتتاحي أن نلبس اإلنسان الجديد ،الذي
خُلق على صورة اإلله في البِر وفي القداسة الحقيقية؛ فهو يُخبرك
أن تُعبِر عن حياته في البِر .في كل أمر ،وفي كل مكان ،وفي كل
عبِر عن إرادة
حدث ،تُقدم منفذًا لبره .وفي كل ما تُشارك فيهَ ،
وطبيعة اآلب؛ واشهد بحياتك ،وتصرفاتك ،وكلماتك ،عن شخص
عبِر عن اإلله أينما تذهب.
اإلله! َ
أنت هو التعبير واالمتداد له إلى عالمك؛ هللويا! لذلك،
عبِر عن فضائله وكماالته .هذا هو حلمه دائماً :أن
اظهر مجده .و َ
يُعبِر بالكامل عن نفسه من خاللك .فباركك مُسبقًا وجعلك بركة؛
واآلن هو يطلب أن يُبارك العالم من خاللك ،ألنه من خاللك فقط
يستطيع أن يُظهر صالحه ،ونعمته ،وحكمته ،وفضله للعالم .إن
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اإلنسان الطبيعي أو غير المتجدد ال يستطيع أن يعرف من هو اإلله
حتى يتقابل معك.
اجعل هذا حلم حياتك أنه بالروح القدس ،أينما أنت،
ستُظهر المسيح؛ وتُظهر حياة اإلله .دعه يضحك ،ويبتسم،
ويُبارك ،ويلمس العالم بواسطتك.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 56-31:26

الخروج 35-34
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أنني قد أُعيد خلقتي في البِر والقداسة
الحقيقيين؛ على صورة اإلله وكشبهه.
وأنا أسلك وأحيا بطبيعتي الجديدة،
مُقدمًا منفذًا إلرادة وطبيعة اآلب،
ألؤسس بره في عالمي .وأن مجده،
وفضله ،وحكمته ،وصالحه يُعبَر
عنهم من خاللي ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 23-10:13
التكوين 39

دراسة أُخرى:
رسالة بطرس الرسول األولى  7; 6:7كورنثوس 70:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

9
احسِم التحديات
َوعَةٍ
ح يَا إِ ْخ َوتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ ُم َتن ِّ
سبُوهُ كُلَّ فَرَ ٍ
"ِحْ ِ
(يعقوب .)7:0
هناك بعض المسيحيين الذين ،بالرغم من أنهم قد وُلدوا
والدة ثانية منذ زمن طويل ،مازالوا يُحبون أن يكونوا "مُدللين
كأطفال ".وعندما يواجهون التحديات ،بد ًال من حسم تلك التحديات
بتفعيل إيمانهم ،يذهبون بحثًا عن الصلوات والتشجيع .فيُحبون
سماع مثل هذه الكلمات" ،ال تقلق؛ سيُحوِل اإلله األسوأ إلى األفضل
لك ،ويجعل لك طريقًا عندما يبدو أن ليس هناك طريق ".ولكن هذا
ليس جيدًا بالقدر الكافي.
تبق عند المستوى حيث دائمًا هناك من يدفعك ألعلى؛
ال َّ
ال أن كل شيء سيعمل دائمًا
ودائمًا تنتظر أحدهم لتشجيك ،آم ً
ن اإلله أ َُّيهَا ا َأل ْو َالدُ،
لخيرك .احسِم المشكلة! يقول الكتابَ" ،أ ْن ُت ْم ِم َ
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 َ
ن حُب
عْ
صُلنَا َ
س َي ْف ِ
ن َ
 .)1:1ويُعلن في رومية َ " ، :2 – :1 :1م ْ
ط ٌر َأ ْم
خَ
ي َأ ْم َ
ع ْر ٌ
ع َأ ْم ُ
طهَا ٌد َأ ْم جُو ٌ
ضِ
ق َأ ِم ا ْ
ض ْي ٌ
ِد ٌة َأ ْم َ
ا ْل َمسِيحِ؟ َأش َّ
ِالذِي أَح ََّبنَا".
سيْفٌ؟ ...وَلك َِّننَا فِي ه ِذهِ جَمِي ِعهَا يَعْظُمُ ا ْن ِتصَا ُرنَا ب َّ
َ
أنت أعظم من مُنتصر؛ أنت غالب في المسيح يسوع؛ وال
يستطيع أي ظرف أو وضع أن يغلبك ،ألنك مولود لتربح ،وتملك،
وتحكم على الظروف .إنه ميراثك في المسيح يسوع .لذلك ،كُف عن
أن تطلب من اإلله أن يجعل التحديات تذهب بعيداً؛ فهو لن يأخذها
ح يَا حِي َنمَا
ُل َف َر ٍ
سبُو ُه ك َّ
ح ِ
بعيداً ،ألنها لترقيتك .ولذلك يقولِ" ،ا ْ
َوعَةٍ".
تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ ُم َتن ِّ
أنت في جيش اإلله؛ وال يمكنك أن تكون جباناً .واجه
التحديات واربح .فهو يعلم أنك ستخرج منها بال إصابات .وأعلن
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ال َت ْغ ُم ُركَِ .إذَا
ت فِي ا ْل ِميَا ِه َفَأنَا َم َعكََ ،وفِي ا َأل ْنهَا ِر َف َ
ج َت ْز َ
مُسبقاًِ" ،إذَا ا ْ
ال تُ ْل َذعُ ،وَاللهيبُ َال يُحْرِ ُقكَ( ".إشعياء .)7:1:
شيْتَ فِي النَّارِ َف َ
مَ َ
ال تُص ِل أن يحميك اإلله من إبليس؛ فأنت تفوق إبليس.
وإبليس وكل جنوده تحت قدميك .لذلك ،احسِم األمر؛ واربح ،واملك،
واحكم عالمك كل يوم بالكلمة.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 75-57:26
الخروج 37-36
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أحسبه كل فرح عندما
تأتي التجارب والتحديات في
طريقي .وسأظل فرحًا بغض النظر
عن األوضاع والظروف المُعاكسة،
ألنني متأكد أن القصة قد تمت،
والنهاية تحددت ،واختباري بالغلبة
أكيد بالكلمة .وأشكرك يا رب ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 33-24:13
التكوين 40

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; 01 – 07 :1الرسالة إلى أهل فيلبي  7; 0::1كورنثوس 01– 02:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

10
هناك مكافأة لعملك
ظهَ ْرتُمُوه
س بِظَالِمٍ حَتَّى َينْسَى عَمَلَكُ ْم َوتَعَبَ الْحُب الَّذي أَ ْ
ألَنَّ اإلله َليْ َ
خدِمُو َنهُمْ
ن َوتَ ْ
خدَ ْمتُمُ الْقِدِّيسِي َ
حوَ اسْمِهِِ ،إذْ َقدْ َ
نَ ْ
(عبرانيين .)01:6

كل ما تفعله أو تُضحي به من أجل اإلنجيل ليس فقط هو
في سفر تذكرة (مالخي  ،) 06::ولكن الرب أيضًا يُكافئك عنه.
لذلك ،يمكنك أن تتخيل فرحي منذ وقت بعيد ،عندما أظهر لي الرب
ت غبيًا
ت أُبدِد وقتي؛ وقيل لي أنني كن ُ
هذا الشاهد .قيل لي إنني كن ُ
ت
ال بين القرى .وكن ُ
لكرازتي باإلنجيل وإقامة الحمالت الكرازية متنق ً
ت هذا الشاهد
ت أقوم به ،ثم رأي ُ
أتساءل إن كان اإلله ال يهتم بما كن ُ
ت عبادة ،برقص وفرح.
وبكيتُ فرحاً .سبحتُ ،وهتفتُ ،وقدم ُ
هناك أوقات ،وأنت على وشك القيام بعمل الرب ويبدو
وكأن هناك اضطهادات من كل جهة .وكأنك تُهدِر وقتك ،وتُضيع
حياتك؛ في مثل هذه األوقات ،تذكر دائمًا أن اإلله ليس بظالم لكي
ينسى عملك وتعب حُبك .وسوف يُكافئك على كل ما تقوم به ،وقد
ت به ،في نشر اإلنجيل .هو يعلم وسوف يُكافئك على كل صلواتك
قُم َ
من أجل خالص النفوس ،ومن أجل مُساهماتك المادية لنشر
اإلنجيل ،ومن أجل مجهوداتك الكرازية الشخصية لربح النفوس
للمسيح ،ومن أجل كل تضحياتك.
ما هي التضحيات التي قد قدمتها للمسيح ولإلنجيل؟ قد
ت
يكون وقتك ،ومالك ،وأسرتك ،وأصدقائك ،وعالقاتك التي تخلي َ
عنها ،مهما كان ،لن ينسى اإلله .إن بركتك لن تؤجل حتى تصل إلى
ح ٌد
س َأ َ
َق َأقُو ُل َل ُكمَْ :ل ْي َ
السماء .فهي تبدأ هنا على األرض ..." :ا ْلح َّ
ت َأ ْو َأبًا َأ ْو أُمًّا َأ ِو ا ْم َرَأ ًة َأ ْو َأ ْو َالدًا َأ ْو
خوَا ٍ
خ َو ًة َأ ْو َأ َ
ك َب ْيتًا َأ ْو ِإ ْ
َت َر َ
ن فِي هذَا
ف اآل َ
ض ْع ٍ
خ ُذ ِم َئ َة ِ
ِال َو َي ْأ ُ
ج ِل ا ِإل ْنجِيلِ ،إ َّ
جلِي َو َأل ْ
حقُوالًَ ،أل ْ
ُ
حقُوالًَ ،م َع
ت َوَأ ْو َالدًا َو ُ
ُمهَا ٍ
ت َوأ َّ
خوَا ٍ
خ َو ًة َوَأ َ
الزمَانُِ ،بيُوتًا َوِإ ْ
َّ
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حيَا َة ا َأل َبد َِّيةَ( "...مرقس – 76 :01
الد ْه ِر اآلتِي ا ْل َ
طهَادَاتٍَ ،وفِي َّ
ضِ
ا ْ
.):0
إن مكافأتك ليست بعيدة؛ فهي أقرب مما تظن؛ كُن متأكدًا
بثقة أنه سيُكافئك في الوقت المُحدد .كل ما تفعله للرب ،استمر فيه.
ت غبيًا أبدًا من أجل تكريسك للمسيح .ربما يصفونك
فأنت لس َ
اآلخرون هكذا ،ولكن ليس اإلله .لذلك ،استمر في الركض مع الرب،
ناشراً مجده في عالمك ،وفي المناطق المُحيطة.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 26-1:27
الخروج 39-38
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أشكرك أيها الرب المُبارك ،على
امتياز وفرصة المشاركة في نشر
اإلنجيل .وأنا في غمر الفرح عالمًا
أن كل خدماتي وتضحياتي ،في
المملكة وألجلها ،ليست هباءاً!
وإنني أُضرِم التزامي ،وشغفي،
وتكريس ومساهماتي ،ومجهوداتي،
نحو امتداد ملكوتك ،باسم يسوع.

إنجيل متى 43-34:13
التكوين 41

دراسة أُخرى:
رؤيا يوحنا الالهوتي ; 07:77الرسالة إلى أهل كولوسي 71– 7:::
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

11
المُعين في داخلك
َزيًا آخَ َر (مُعيناً ،مُحامياً ،شفيعاً،
وََأنَا أَطْلُبُ ِمنَ اآلبِ َفيُعْطِيكُمْ مُع ِّ
مُشيراً ،مُشدداً ،ومُدعماً) ِليَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى ا َأل َبدِ (يوحنا .)06:01

كابن لإلله ،من المهم أن تعرف أنه ليس أحد ،إال الروح القدس،
يستطيع وسوف يقودك إلى مصيرك للعظمة .بالطبع ،يمكن أن
يستخدم الرب الناس ليُباركك؛ ولكن ال تُخطئ في الظن بأن مثل
هؤالء الناس يمكن أن تجدهم فقط في "القصور" أو األماكن
الراقية في الحياة.
َفكِر في هذا :أين كان يوسف عندما تقابل مع الرجل الذي قدمه إلى
فرعون ،وفي النهاية ،إلى مصيره في مصر؟ كان في السجن! إن
سبب إرسال اإلله له إلى السجن كان ألن الرجل الذي سيُقدمه إلى
فرعون سيأتي إلى هناك أيضاً .فتبرمجت حياته للذهاب إلى هذا
الطريق .وعلى نفس المنوال ،لقد برمج اإلله حياتك .وقد سبق
وأعد اإلله ورتب حياتك .وما عليك إال أن تتبع إرشاد وقيادة الروح
القدس.
أينما وضعك اإلله ،هناك عظمة لك .ال تتطلع إلى األماكن الخاطئة
َي ِإلَى
ع ْين َّ
للمعونة .قال داود في مزمور َ" ،7 – 0 :070أ ْر َف ُع َ
ع ْن ِد َي ْه َوهْ ،صَا ِن ِع
ن ِ
ع ْونِي! َمعُو َنتِي ِم ْ
ث َي ْأتِي َ
ح ْي ُ
ن َ
جبَالِِ ،م ْ
ا ْل ِ
علِم داود أن معونته ليست من اإلنسان.
ت وَا َأل ْرضَِ ".
السمَاوَا ِ
َّ
فنظر إلى السماء .ولكن هل تعلم؟ اليوم ،معونتنا ليست من أعلى،
ألن المُعين يحيا فينا اآلن! إنه الروح القدس .ترك السماء وأتى إلى
األرض ،ليكون فينا.
كان يسوع هو المُعين عندما كان على األرض ،ولكن قبل صعوده،
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خرَ ".مُعينك – الروح
َزيًا آ َ
ب َف ُي ْعطِي ُك ْم ُمع ِّ
ن اآل ِ
ب ِم َ
طُل ُ
قالَ " ،وَأنَا َأ ْ
القدس – هو اآلن فيك .لذلك ،ال تنظر إلى الجبال للمعونة؛ وال تنظر إلى
السماء للمعونة ،ألن المُعين أتى مُسبقًا من السماء ،ليحيا فيك .وكلما
ت على شركة غنية مع الروح القدس ،سيُرشد خطواتك ،ويثعينك
حافظ َ
لتُحقق مصيرك في المسيح.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 44-27:27
الخروج 40
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أيها الروح القدس الغالي ،أنا
مُدرك باستمرار لسُكناك بوجودك
الدائم الذي قد جعلني غالب وسيد
على كل ظروف الحياة .فليس
للمخاوف ،والقلق ،والظُلمة،
والحيرة ،والتشكك مكان فيَّ .وأنا
أستفِد من حضورك ،وأعتز بالمجد
والتغيير الذي يُحضره فيَّ ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 52-44:13
التكوين 42

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس ; 06 ::إنجيل يوحنا 02 – 06 :01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

12
آمِن بما قد فعله 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 .)6:1
ي تَ ْ
غنِيٌّ ،لِكَ ْ
َ
إن هذا الشاهد بنَّاء جداً؛ فهو يقول أنه بالرغم من كون
يسوع غنياً ،افتقر ،حتى تستغني أنت بفقره .قد يقول أحدهم" ،نعم!
أفتقر من أجلنا روحياً"؛ ال .لم يكن بولس يتكلم عن غنى روحي
وفقر روحي ،ألن يسوع لم يُصبح أبدًا أقل من ابن اإلله وهو في
الجسد من كونه في حضن االب .وعندما تدرس اإلصحاح بالكامل
في محتواه ،ستفهم أنه كان يتكلم عن ازدهار مادي ومالي.
من أجلنا ،وضع سُمعته ،وغناه ،وثروته؛ أي وضع كل
شيء وتشبه بنا ،وأخذ مكاننا .فصار مثلنا .وكل ما فعله كان من
أجلك .لم يكن فقيراً ،ولكنه افتقر من أجلك .وبنفس الطريقة ،لم تكن
أنت غنياً ،ولكنك اآلن بواسطته ،قد اغتنيتَ ،تمامًا كما أنك فيه قد
تبررتَ .وإلى أن تفهم هذا اإلعالن ،لن تدخل أبدًا إلى مكان غناك
في اإلله.
ال يجب أن تكون ثقتك في الحكومة ،أو المجتمع ،أو
الوظيفة التي تقوم بها .وال يجب أن تكون ثقتك في أي إصالح
مصرفي .بل يجب أن تكون ثقتك في الكلمة؛ فيما قد فعله المسيح
ب
ب َم ْكتُو ٌ
ج ا ْل ِكتَا ِ
لك .لقد أتم دوره .وقال ..." ،ه َنذَا َأجِيءُ( .فِي َد ْر ِ
ك أيها اإلله( ".عبرانيين  .)2:01لقد افتقر
عَنِّي)َ ،أل ْف َع َل َمشِي َئ َت َ
مُسبقًا حتى تستغني أنت ،بفقره .واآلن ،عليك أن تخطو إلى ما قد
فعله لك وبك .آمِن بما قد فعله لك ،واستفِد به.
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 66-45:27
الالويين 3-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أنا في امتنان إلى
األبد من أجل ميراثي المجيد في
المسيح! كوارث لالزدهار ،أحيا
ألُبارك اآلخرين وأرفعهم من
عبودية العوز بقوة روحك العاملة
فيَّ .وأنا أسلك في الوفرة الفائقة،
وأختبر النجاح األكيد في كل ما
أفعله ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 58-53:13
التكوين 43

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول الثالثة ; 7:0التثنية  ; 01:1إشعياء 02:11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

13
قياس تقدمك
وَأَمَّا َأ ْنتُمْ أ َُّيهَا األَحِبَّاءُ فَا ْبنُوا َأنْفُسَكُمْ } تأسسوا{ عَلَى إِيمَانِكُمُ
األَ ْقدَسِ }تقدموا وارتفعوا مثل صرح ألعلى وأعلى{ ُ ،مصَلِّينَ فِي
س (يهوذا ( )71:0الترجمة الموسعة).
الرُّوحِ الْ ُقدُ ِ
إن التقدم يعني الترقية؛ أي التحرك لألمام .ويجب أن
يُقاس التقدم ،وإال ،ما كان تقدماً .يجب أن يكون لديك أهدافاً؛ إن لم
يكن لك أهدافاً محددة ،لن تكون قادراً على قياس حقيقي لتقدمك.
وفي إحرازك للتقدم يجب أن تضع في االعتبار أشياء
معينة .أوالً ،حدد وضعك الحالي في أي مجال من حياتك ترغب أن
تُحرِز تقدمًا فيه .هل هو في مجال صحتك ،أو مادياتك ،أو عملك،
أو تجارتك ،أو أسرتك؛ مهما كان ،حدد وضعك الحالي .ثانياً،
تصور المستوى التالي الذي سيكون لك.
ثالثاً ،حدد ما يجب أن تقوم به للوصول إلى المستوى
التالي لك .وهذا يعني تدخلك من حيث المجهود ،والوقت،
والموارد .ويمكن اإلشارة إلى الموارد بأنها المال ،واألمور
المادية ،والمعلومات ،إلخ .رابعًا وأخيراً ،ابدأ في العمل؛ أي افعل
ما يجب أن تقوم به لتصل إلى النتائج المرجوة .وإال ،ستفشل
رؤاك ،وأهدافك ،وتطلعاتك وتأتي إلى ال شيء.
أنا متأكد أن لك بالفعل أهدافًا واضحة للعام؛ ركز على
ن آلخر ،ص ِل بالروح القدس من أجل أهدافك؛
أهدافك .ومن حي ٍ
وهذا في غاية األهمية ،ألنه سيضمن تقدمك في تحقيق أهدافك.
س ُك ْم }
يقول الشاهد االفتتاحيَ " ،وأَمَّا َأ ْن ُت ْم أ َُّيهَا ا َألحِبَّا ُء فَا ْبنُوا َأ ْن ُف َ
س }تقدموا وارتفعوا مثل صرح ألعلى
علَى إِيمَا ِن ُك ُم ا َأل ْق َد ِ
تأسسوا{ َ
وأعلى{ ُ ،مصَلِّينَ فِي الرُّوحِ الْ ُقدُسِ".
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في هذا العام ،ستُحرِز تقدماً ،وتتحرك لألمام في حياتك كما لم
يسبق لك أبداً ،بغض النظر عما يحدث معك أو من حولك .إنه وقتك
وموسمك للترقي .وصالتي أن روح اإلله يُلهمك ويُرشدك لتتخذ
الخطوات الضرورية التي ستجعل لك نمواً ،وازدياداً ،وازدهارًا واضحًا
وغير مسبوق ،في  ،7102وما بعدها ،باسم يسوع.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل متى 28
الالويين 5-4
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

إن حياتي مثل بُستان مُروى .وأنا
مُثمِر ومُنتج؛ فأتقدم في كل نواحي
حياتي .وأنا كامل في المسيح ،وكل
جانب من جوانب حياتي كامل نحو
التميز .فالروح يُرشدني ويُلهمني
ألتخذ الخطوات الذي يضمن التقدم،
واالزدياد ،والبركات الواضحة،
والالنهائية لي ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 10-1:14
التكوين 44

دراسة أُخرى:
مزامير ; : – 0 :0الرسالة األولى إلي تيموثاوس 01: 1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

14
رتب األمور
شتَ َركِ :نِعْمَ ٌة وَرَحْمَ ٌة
إِلَى تِيطُسَ ،اال ْبنِ الصَّرِيحِ حَسَبَ اإلِيمَانِ الْمُ ْ
جلِ هذَا
صنَاِ .منْ أَ ْ
َّب يَسُوعَ الْمَسِيحِ مُخَِّل ِ
ب وَالر ِّ
سالَمٌ ِمنَ اإلله اآل ِ
وَ َ
َم َل تَ ْرتِيبَ األُمُورِ النَّا ِقصَةَِ ،وتُقِيمَ فِي كُلِّ
ي تُك ِّ
تَرَ ْك ُتكَ فِي كِرِيتَ لِكَ ْ
ص ْي ُتكَ (تيطس .)1 – 1 :0
شيُوخًا كَمَا َأ ْو َ
َمدِي َنةٍ ُ
يكتب الرسول بولس ،في الشاهد االفتتاحي ،إلى تيطس
ويوصيه أن يُرتب األمور في كريت .إلهنا إله ترتيب ،وعندما ننظر
في الكتاب ،نكتشف أهمية الترتيب عند الرب؛ فهو ال يتحمل
التشويش .وهناك المعلومات الوفيرة المُعطاه لنا في الكتاب ،عن رد
فعل اإلله والتشويش.
ت كمسيحي ،ترغب أن ترى نعمة اإلله تأتي بالنتائج
إن كن َ
في حياتك ،فيجب أن يكون الترتيب عامل حيوي في حياتك .ويجب
أن يكونهناك ترتيبًا في قلبك .أوالً ،احضِر الترتيب إلى حياتك كفرد؛
والترتيب في األمور التي تقوم بها .أحياناً ،نقول للناس" ،ضع اإلله
أو ًال في أعمالك "،وال يفهم البعض ما يعني هذا .أن تضع اإلله أو ًال
يعني أن تضع كلمته أوالً؛ ماذا يُفكِر اإلله؟ وماذا يريد؟ أنت تضعه
أوالً؛ هذا هو الترتيب.
وأيضاً ،أن تضع األولوية للصالة ودراسة كلمة اإلله في
حياتك ،هذا ترتيب .هناك العديد من الناس من لديهم توقعات للعام
الجديد عندما يبدأ .واآلن ،واليزال العام غضاً ،والكثيرون مبتهجون
بالعام ،وهكذا يجب أن نكون جميعاً .ولكن ،إذا كان بنهاية العام ،إذا
كنت ستحصل على اختبارات وتختبر بركات الروح كما قد قال لك،
عليك أن تضع األمور في ترتيب.
إن تقدمتك للرب مهمة .وشراكتك المادية في اإلنجيل
حيوية جداً؛ وهذا ما سوف يأتي بك إلى أي مكان ستأخذك تقدمتك
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في حياتك هذا العام؟ وماذا عن اجتماعات الكنيسة؟ هل يمكنك أن تُرتب
هذا؟ ضع أمور حياتك مُرتبة ،وهكذا ستضع نفسك عاليًا إلظهار نعمة
اإلله بطريقة رائعة .مجداً لإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 20-1:1
الالويين 7-6
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 21-11:14

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على االستنارة
واإللهام الذي لي اليوم من كلمتك.
في بقوة ،لتأتي
فنعمتك تعمل َّ
بالنجاح العظيم والغلبة في حياتي،
ألن هناك ترتيب في قلبي! وقد حدد
الرب مساري ألفعل كل شيء
صحيحة،
وبطريقة
بلياقة،
وبترتيب .فأنضح تميز الروح في
كل شيء ،باسم يسوع .آمين.

التكوين 45

دراسة أُخرى:
كورنثوس ; 11 :01كورنثوس :1 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

األربعاء

15
َذ روحك بالكلمة
غ ِّ
ن تُحَكِّ َم َ
ك
وَأ ََّنكَ ُم ْنذُ الطُّفُولِيَّ ِة تَعْرِفُ الْ ُكتُبَ الْمُقَدَّسَةَ ،الْقَادِ َرةَ َأ ْ
ح يَسُوعَ .كُلُّ الْ ِكتَابِ ُهوَ مُوحًى بِهِ
الصِ ،بِاإلِيمَانِ الَّذِي فِي الْمَسِي ِ
لِلْخَ َ
َالت ْوبِيخِ ،لِلتَّقْوِي ِم وَالتَّ ْأدِيبِ الَّذِي فِي ا ْلبِرِّ،
ِمنَ اإللهَ ،ونَافِعٌ لِلتَّعْلِي ِم و َّ
ُل عَمَل صَالِحٍ
َهبًا لِك ِّ
ي يَكُونَ ِإنْسَانُ اإلله كَا ِمالًُ ،متَأ ِّ
لِكَ ْ
( 7تيموثاوس .)02 – 01 ::
يحتاج كل مسيحي أن يتعلم ويفهم كلمة اإلله؛ فبدون
دراسة الكلمة ،لن تعرفها أبداً .يقول في  0بطرس " ،7:7وَكَأَطْفَال
ي َت ْنمُوا ِبهِ".
ِش ِل َك ْ
ِي ا ْل َعدِي َم ا ْلغ ِّ
ن ا ْل َع ْقل َّ
الل َب َ
ش َتهُوا َّ
ن اآلنَ ،ا ْ
َم ْولُودِي َ
عليك أن تسمع الكلمة؛ فعليك أن تتعلمها ،ثم تفحص الكُتب لنفسك.
هناك أشخاص يعرفون الكثير جدًا عن كل شيء آخر،
ولكنهم ال يعرفون شيئًا عن كلمة اإلله؛ وهذا مُريع .إن أهم شيء
فيك هو روحك؛ فهي أنت الحقيقي .وعندما ينتهي كل شيء في هذا
العالم ،ستستمر روحك في الحياة ،حية ،وهذا يعني أن روحك أبدية.
لذلك فمن المهم أن تتدرب روحك وتتغذى بالكلمة .أُعيد خلق روحك
بالكلمة ،وتستطيع فقط أن تبقى وتتغذى بالكلمة.
يجب أن تتعلم روحك البشرية أن تعرف وتتعامل مع
الحقائق الروحية .وهو أحد األسباب التي من أجلها تعليم كلمة اإلله
ت تعليم
في الكنيسة في غاية األهمية؛ فهو لتطوير روحك .إن اتبع َ
كلمة اإلله ،وأيضًا يكون لك أوقات لللهج الشخصي ،بالتأكيد
سيستنير ذهنك ،وسترتفع روحك ،وستتقوى في أمور اإلله.
وباإلضافة إلى هذا ،ستجعل من روحك مُرشدًا دقيقاً ،ألنها ستكون
قادرة على استقبال نور من اإلله؛ أفكار وآراء تجعلك خالقًا ومُتميزًا
في كل ما تقوم به .افهم أن أسمى قدرة للطبيعة البشرية ليست في
الذهن ولكن في الروح .لذلك ،استمر في تعليم روحك بالكلمةَ .درِب
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نفسك لكي تحصل على برنامج لدراسة الكلمة صحي جدًا وقوي،
واتبعه ،مع أوقات مُحددة لللهج.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 45-21:1
الالويين 8
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على
فرصة وفرح أن أكون مُلهَماً،
ومُتعلماً ،ومُتدرباً ،ومُتربي في
الكلمة وبها .فأنا أُبنى ،وأتقوى،
وأُشحن بكلمتك اليوم ،كما دائماً،
للربح الدائم ،والغلبة ،والنُصرة في
الحياة ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 33-22:14
التكوين 46

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 7:07الرسالة األولى إلي تيموثاوس  ; 01 :1يشوع 0:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

16
الذهاب إلى الكنيسة:ما مدى أهميته بالنسبة لك؟
غيْ َر
سنَةَِ ،
ضنَا بَ ْعضًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْحُب وَا َألعْمَالِ الْحَ َ
ظ بَ ْع ُ
وَ ْل ُنالَحِ ْ
ن بَ ْعضُنَا بَعْضًاَ ،وبِاألَكْثَرِ
عنَا كَمَا لِ َقوْمٍ عَا َدةٌَ ،ب ْل وَاعِظِي َ
جتِمَا َ
تَارِكِينَ ا ْ
عَلَى َقدْرِ مَا تَرَ ْونَ ا ْل َيوْمَ يَقْرُبُ (عبرانيين .)71 – 71 :01
يعتقد بعض المسيحيين أنهم يذهبون إلى الكنيسة فقط
عندما يكون مُالئمًا لهم .ويعتقدون أن اإلله في كل مكان ،لذلك
فليس من الضروري أن تذهب إلى الكنيسة لتخدمه أو تعبده .وهذا
ليس صحيحاً .يُعبِر الشاهد االفتتاحي عن أهمية الذهاب إلى
الكنيسة .فهو يوبخ أولئك الذين ال يذهبون ويحثُنا أن ال نتشبه بهم.
يجب أن يكون هناك إلزامًا في قلبك لتكون في الكنيسة
في الميعاد المُحدد .ازرع هذا االنضباط الشخصي في داخلك .يقول
اإلله أنه من المهم بل ويجب أن تكون هكذا .قال لبني إسرائيل ،في
ك َأمَا َم
جمِي ُع ُذكُو ِر َ
ظ َه ُر َ
الس َن ِة َي ْ
ت فِي َّ
ث مَرَّا ٍ
ال َ
العهد القديمَ " ،ث َ
َس ُع
ك َوُأو ِّ
ن قُدَّا ِم َ
ط ُر ُد ا ُأل َم َم ِم ْ
سرَائِيلََ .فإِنِّي َأ ْ
الس َِّّي ِد َي ْه َو ْه إِل ِه ِإ ْ
ك
ظ َه َر َأمَا َم َي ْه َو ْه إِل ِه َ
ص َع ُد ِل َت ْ
ن َت ْ
ك حِي َ
ضَ
ح ٌد َأ ْر َ
ش َتهِي َأ َ
ُتخُو َمكََ ،و َال َي ْ
السنَةِ( ".خروج .)71 – 7: ::1
َثالَثَ مَرَّاتٍ فِي َّ
الحظ ما قاله لهم؛ وعدهم بتلك األراضي ،عن طريق
آبائهم :إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب .ولكن كانت األراضي مُحتلة
بأُمم العدو الذين كانوا أقوى من إسرائيل بدنياً .ولكن ،كان اإلله
سيطرد األمم من أمامهم ،ويثعطيهم ممتلكاتهم ،ويوسع تخومهم،
ويحفظها لهم .إن بركة العدد الرابع والعشرين كانت مُعتمدة تمامًا
على طاعتهم في العدد الثالث والعشرين؛ أن يكونوا في األماكن
المُحددة للعبادة عندما يجب أن يكونوا هناك .فاألمر كله يتعلق
باألولويات.
في هذا العام ،وأنت تضعها أولوية أن تحضر في
كنيستك ،وفي الشركة ،وفي اجتماعات المجموعات البيتية ،يد

ARABIC

اإلله القديرة للحماية تستقر على كل ما تفعله! وكلمته التي ستأتي
إليك سترفعك ،وتحفظك على الدوام من كل شر ،ودمار ،ومشقة،
وإرهاب .وسوف تطأ مرتفعات األرض ،وتسلك في الوفرة ،وفي
حكمة الروح.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 22-1:2
الالويين 10-9
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك
على فرصة التعلم بكلمتك .فأنا ال
أحِث فقط أولئك الذين في عالمي
لألعمال الصالحة ،ولكني ال أُهمِل
أيضًا اجتماع الكنيسة؛ فبركات
الشركة معك ومع إخوتي المؤمنين
ظاهرة ومرئية في حياتي ،باسم

إنجيل 9-1:15-34:14
متى

التكوين 47

دراسة أُخرى:
مزامير ; : – 0 :0::مزامير 0 :077
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

17
طريقة تفكير مختلفة
جلِ أَنَّهُ كَانَتْ مَعَهُ رُوحٌ أُخْرَى ،وَ َقدِ َّاتبَ َعنِي
ع ْبدِي كَالِبُ فَ ِمنْ أَ ْ
وَأَمَّا َ
تَمَامًاُ ،أدْخِلُهُ إِلَى األَ ْرضِ َّالتِي ذَهَبَ إَِل ْيهَا ،وَزَ ْرعُ ُه يَ ِر ُثهَا
(عدد .)71:01
عندما أراد اإلله أن يُدرِب بني إسرائيل ويُقيمهم بعد
خروجهم من مصر ،استخدم موسى .لماذا؟ اإلجابة ببساطة :كان
في احتياج لشخص له طريقة تفكير مختلفة مما لدى بني إسرائيل.
إذ كان لبني إسرائيل طريقة تفكير العبد .ولكن موسى كان مختلفاً.
إذ قد كان أميرًا في قصر فرعون .ولم يستطِع التخلي عن هذا .حتى
عندما أصبح راعيًا في البرية ،كان أميرًا في داخله؛ فكانت طريقة
تفكيره هي ألمير.
عندما رأى منظرًا غريبًا لعُليقة مُشتعلة ،ولكنها ال
ظ َر
ظ َر هذَا ا ْل َم ْن َ
ن َأل ْن ُ
تحترق ،لم يهرب مُرتعباً ،بل قالَ ..." ،أمِي ُل اآل َ
ق ا ْلعَُّل ْي َقةُ؟( ".خروج  .):::لم يكن خائفاً.
ح َت ِر ُ
ا ْل َعظِيمَِ .لمَاذَا َال َت ْ
وهناك شخصان آخران في الكتاب بعد موسى بنفس طريقة التفكير
هما يشوع وكالب .كانا لديهما طريقة تفكير األبطال؛ وكانا يُفكران
كغالبين .اقرأ مرة أخرى مدح الروح لكالب في الشاهد االفتتاحي.
عندما ذهبا ليتجسسا األرض التي قد وعد بها اإلله بني إسرائيل ،لم
يُنكرا أن هناك عماليق في األرض .وعلى الرغم من ذلك ،رأيا
العماليق بأنهم "خبزاً ".فكانت طريقة تفكيرهما مختلفة .بينما قدم
باقي الجواسيس العشر ردًا خاليًا من اإليمان ،عندما طُلب منه أن
يصفوا األرض .كانت إجابة يشوع وكالب من وجهة نظر اإليمان،
وبإيمان من طريقة تفكير الغلبة .هذا ما تفعله كلمة اإلله في حياتك؛
تُعطيك طريقة تفكير مختلفة؛ تفكير الغلبة والتميز.
إن كلمة اإلله تجعلك تُفكِر وتتصرف بطريقة صحيحة،
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ألنها حكمة اإلله؛ وهي قوة تدفعك لعمل إرادة اإلله .فكلمة اإلله تُنتج
فيك الحكمة (باليونانية" :فرونيسيس" )""phronesisالبار (لوقا
 .) 02:0بعض المسيحيين ،بالرغم من أنهم قد تبرروا ،ال يتعاملون
ال ثقيالً" من العالم .وهذا هو مصدر أذيتهم.
بحكمة البار .فلديهم "حم ً
ال تُفكِر في المرض؛ وال تُفكِر في الفقر؛ جدد ذهنك بالكلمة،
واستمر في إعالن ما يقوله اإلله عنك ،مهما كانت الظروف .هذه هي
حكمة البار!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 12-1:3-23:2

الالويين 12-11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،إن كلمتك تجعلني
أُفكِر ،وأتكلم ،وأتصرف بطريقة
صحيحة .إن كلمتك تُغنيني بالموقف
الذهني الصحيح تجاه األوضاع
وتفسيرات تلك األوضاع .فلي
طريقة تفكير البار؛ لذلك ،أنا أُظهر
التميز ،وأنتصر دائماً في كل شيء،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 20-10:15
التكوين 48

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 7:07دانيال ::6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

18
دع المسيح ينهض فيك
ج ِد هذَا السِّرِّ فِي األُمَمِ،
غنَى مَ ْ
ن يُعَرِّ َفهُمْ مَا هُ َو ِ
َّالذِينَ أَرَادَ اإلله َأ ْ
جدِ (كولوسي .)72:0
َّالذِي ُهوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَ ْ
إن جوهر المسيحية الحقيقي هو أن المسيح فيك ،يُظهر
ويُعبِر عن نفسه فيك ،ومن خاللك .فالمسيحي هو من يُعبِر،
وينضح ،ويُظهر حياة ،وطبيعة ،وشخصية ،وبِر المسيح .وهكذا،
في تقييمك بنموك الروحي ،أحد األمور التي تفحصها هو مدى
التعبير أو وصف بِر أو شخص المسيح في تصرفاتك ،ومواقفك
األخالقية ،وشخصيتك.
فعلى سبيل المثال ،في أوقات االستفزازات ،عندما تستاء،
من الذي ينهض في داخلك؟ يجب أن تدع المسيح ينهض في داخلك.
وتذكر ،أنك كخِلقة جديدة في المسيح ،ليس لك طبيعتين؛ لك طبيعة
واحدة فقط :طبيعة المسيح .وروحك البشرية التي أُعيد خلقتها،
خُلقت على صورة المسيح وكشبهه .لذلك ،في كل ما تفعله ،وفي كل
األوقات ،ارفض أن تخضع للجسد؛ بل ،استجِب من طبيعة المسيح
التي لك ،وبثمار الروح المُتجددة.
عندما تتكلم ،دع المسيح يُسمَع .واجعل حُبه ينبعث
وينساب من كلماتك وتصرفاتك .دع حكمته وبره يغمران قلوب
سامعيك وأنت تتكلم فقط بكلمات رقيقة ورافعة؛ دعه يتكلم من
خاللك .ودعه يرى بعينيك .ودعه يعمل بيديك.
إن قُساة البشر يسمحون للوحش أن يتحكم في حياتهم .ال
س
َن َرئِي َ
تدع إبليس أبدًا يظهر فيك .وكُن كيسوع الذي قال ..." ،أل َّ
يءٌ( ".يوحنا  .):1:01تذكر؛ ليس
ش ْ
ِي َ
س َل ُه ف َّ
هذَا ا ْلعَاَل ِم َي ْأتِي َوَل ْي َ
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للشيطان فيك شيء؛ بل المسيح فيك ،هو رجاء المجد.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 35-13:3
الالويين 14-13
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

ربي الغالي ،أشكرك على بركتك لي
وملئي بحُبك ،وبرك ،وحقاً،
بشخصك .فأنا لطيف ،وصبور ،وفي
سالم ،وحُب ،وتحنن .فحكمتك،
ونعمتك ،ومجدك يُرى ويُسمع فيَّ.
وأنا أُعبِر دائمًا عن جمالك وحُبك.
المسيح فيَّ ،وكما هو هكذا أنا في
هذا العالم ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 28-21:15
التكوين 49

دراسة أُخرى:
األمثال ; 71 :71الرسالة إلى أهل غالطية ; 72::الرسالة إلى أهل أفسس 71-77:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد
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قو إيمانك بالكلمة
ِّ
" َووَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِ ْلكَ األَيَّامِ! ألَنَّهُ يَكُونُ
خطٌ عَلَى هذَا الشَّ ْعبِ( ".لوقا
عظِيمٌ عَلَى األَرْضِ َوسُ ْ
ضِيقٌ َ
.)32:32

إن كلمة اإلله هي حق ،بغض النظر عن خبراتك .فالكلمة ال تسقط
أبداً .هناك أشخاص يقولون بأنهم يُصلون لكنهم ال ينالون إجابات أبداً.
والبعض اآلخر يرثي حاله بأنهم أعطوا الكثير جداً لإلله ،ولكنهم لم ينالوا
شيئاً أبداً في المقابل .وهناك أيضاً من يقول" ،لقد تكلمتُ كثيراً بالكلمة
فيما يخص شفائي لفترة طويلة من الزمن ،ولكنني الزلتُ مريضاً".
واآلن ،إن كان هذا حالك ،فهناك أمراً يجب أن تعرفه :خبرتك السابقة ال
يجب أبداً أن تؤثر على ثقتك بالكلمة.
فبينما أنت تنمو في معرفة الكلمة ،استمر في حفظ الكلمة في فمك،
وال يمكن ألي ظرف أن يقف صامداً ضدها .ليس لمجرد أنه قد مر عدة
أيام ولم يحدث التغيير الذي تتوقعه ،ال يعني هذا أنها خابت .فالكلمة ال
تخيب أبداً.
يجب أن تفهم أن النمو المسيحي والنُضج هو عملية تصاعدية .إن
تفعيل إيمانك للحصول على نتائج ال يكتمل في لحظة؛ فهو يتقدم ويُصبح
أكثر سهولة وأنت مستمر فيه .والسبب في هذا هو معرفتك المحدودة في
ذلك الوقت ،بمعنى ،عدم معرفتك الكافية أو هناك المزيد جداً لتعرفه في
الموضوع الذي تتعامل معه .والمفروض عليك هو أن تستمر في الكلمة،
وتستمر في ممارسة إيمان .استمر في تقوية إيمانك بالكلمة.
فعلى سبيل المثال ،في وقت معين في حياتك ،ربما قد حاولت
استخدام إيمانك للحصول على قدر معين من المال ،ولكن هذا لم يفلح .ال
تُحبط؛ انمو في إيمانك إلى المستوى الذي فيه يمكنك أن تأتي بذلك المال
عندما تريده! فإن أخذ منك ستة أشهر في المرة األولى ،قُل لنفسك" ،في
المرة القادمة ،سأحصل عليه في شهر ،أو حتى أقل ".ثم ،ابدأ في دراسة
الكلمة واللهج فيها وأنت أمامك هدفك الجديد.
وهكذا أنت تُدرب نفسك في حياة اإليمان .ال تستسلم أبداً من الكلمة.
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اثبت راسخاً ،وكُن واثقاً في إمكانيتها أن تقوى على الظروف وتضعك
عالي ًا في كل وقت.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 20-1:4
الالويين 15
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أنا أثبت قوياً في اإليمان ،ثابتاً،
وغير مُزعزع ،ألن المسيح هو
الصخرة الصلبة التي أقف عليها.
وإيماني متعلق بكلمة اإلله
المعصومة ،وأنا أحيا حياة الغلبة،
والتميز ،والسيادة ،والقوة .وأملك،
وأتعظم كل يوم ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 39-29:15
التكوين 50

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 8:4رسالة يوحنا الرسول األولى ; 4:4الرسالة إلى العبرانيين 6:11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين
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قِف من أجله
خوَانَا
جهَ ِة تِيطُسَ َف ُهوَ شَرِيكٌ لِي َوعَا ِملٌ مَعِي ألَجْلِكُمْ .وَأَمَّا أَ َ
أَمَّا ِمنْ ِ
ح ( 7كورنثوس .)7::1
جدُ الْمَسِي ِ
َفهُمَا رَسُوالَ الْ َكنَائِسِ ،وَمَ ْ
عندما يضعك اإلله في مكان معين في العمل أو الوظيفة،
اهتمامه ليس في مكتبك ،ألن هذا ال يُحسَب في مملكته .بغض النظر
ت المدير العام أو المدير التنفيذي للمكتب؛ فاألمر ال يخص
إن كن َ
رُتبتك أو مكانتك .إن ما يهم اإلله هو مدى تأثيرك في استخدام
مكتبك لعلو بره .فهو يريد شغفك لإلنجيل ،الذي من أجله أرسل ابنه
ليموت.
ت
ال بالرب .فإن وقف َ
أينما أنت ،يجب أن تكون مُنشغ ً
ألجله ،سيقف هو ألجلك .كان الرسول بولس في الشاهد االفتتاحي،
يُثني على التزام تيطس واآلخرين الذين كانوا معه في رحالته
التبشيرية .فكان بولس مفتخرًا بالتزامهم لإلنجيل .وقالُ ..." ،همَا
ج ُد ا ْل َمسِيحِ ".يالها من شهادة! كانا رسوال
َرسُو َال ا ْل َكنَا ِئسَِ ،و َم ْ
الكنائس ،أُرسال في أعمال تبشيرية.
بغض النظر عن مكانك ،وماذا تفعل؛ انظر إلى نفسك
كمُرسَل؛ خادم لإلنجيل .قِف للرب .واكرز باإلنجيل .واخدم بالكلمة
ن
ن َنكُو َ
لمن هم في عالمك .يقول الكتاب بأنه جعلنا "ُ ...كفَا ًة َأل ْ
ح
ِن الرُّو َ
ف َي ْق ُت ُل وَلك َّ
ح ْر َ
َن ا ْل َ
ف َب ِل الرُّوحِ .أل َّ
ح ْر ِ
جدِيدٍَ .ال ا ْل َ
ع ْه ٍد َ
خُدَّا َم َ
حيِي 7( ".كورنثوس  .) 6::أنت صوت اإلله! فأنت فمه .تكلم
يُ ْ
بالنيابة عنه! واعمل عمله.
قُم ،واشرق للرب! اعمل أمورًا كبيرة له .تشجع .وتجرأ.
ال يجب أن يُرعبك أي شيء أو يُخيفك حتى تظل صامتاً .اكرز
باإلنجيل وكأنك الشخص الوحيد الذي يعتمد عليه الرب لعمل هذا.
ال رسالته لإليمان ،والرجاء،
كُن نشطًا ليسوع المسيح ،حام ً
والحُب .اشعل لهفتك لإلنجيل واستمر في الكرازة به بكل حرارة،
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ألن النهاية قد اقتربت.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 41-21:4

الالويين 18-16

ربي ،كلمتك أبدية؛ وأنا أقف راسخًا
في السماويات .وأمانتك باقية لكل
األجيال ،وتريد أن رجا ًال وسيدات
من حول العالم يأتون لمعرفة الحق.
وأنا أقف ثابتًا في اإليمان ،وال
أستحي أن أكرز باإلنجيل؛ وال
يوقفني شيء ألنشر برك حول

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 12-1:16
الخروج 1

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس  ; 0: :06إنجيل متى  7;::-:7:01كورنثوس 6-1:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء
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عِش سعيداً وفرحاً كل يوم
َّالذِي وَِإنْ لَمْ تَ َر ْوهُ تُحِبُّونَهُ .ذِلكَ وَِإنْ ُك ْنتُمْ َال تَ َر ْونَهُ اآلنَ ل ِك ْ
ن
ق بِ ِه وَمَجِي ٍد ( 0بطرس .)1:0
طُ
ن بِهَِ ،ف َت ْب َتهِجُونَ بِفَرَحٍ الَ ُينْ َ
ُتؤْ ِمنُو َ

لك أن تحيا سعيدًا كل يوم ،ويجب أن ال يعتمد فرحك
وسعادتك على الظروف .لم يُخلق أي شيء ،وال أي شخص،
ليجعلك سعيداً؛ فأنت المسئول على فرحك وسعادتك .فال تجد نفسك
أبدًا تبدو عابساً ،ومُرتبكاً .وال تحمل على مدار اليوم اتجاه من
الكآبة والغيظ .إن االرتباك واإلحباط هما من صنع إبليس .فال تسمح
بهما في حياتك .وبد ًال من ذلك ،اسمح دائمًا لفرح الرب أن يفيض
في قلبك .وكُن في ملء الفرح دائماً!
ت
ي َي ْث ُب َ
قال يسوع ،في يوحنا " ، 00:01كََّل ْم ُت ُك ْم بِهذَا ِل َك ْ
ح ُكمْ ".إن رغبته لك أن تكون في ملء الفرح
َف َرحِي فِي ُك ْم َو ُي ْك َم َل َف َر ُ
 71ساعة في اليوم ،بغض النظر عن الظروف التي تواجهها .فهو
ال يريدك أن تكون قلقًا من جهة أي شيء .إن بعض الناس يُحبون
أن يقلقوا ويعتقدون أنه بكونك قلقًا هي عالمةعلى أنك مسئول .فهم
يقلقون على المصروفات الدراسية لألوالد ،ويقلقون على عملهم،
ويقلقون على حالتهم الصحية ،ويقلقون على شركائهم في الحياة،
ويقلقون على الكثير جداً من األمور .هذه ليست حياة المسيحي.
لقد أُحضِر المسيحي إلى حياة الراحة ،في ملء الفرح
ُل حِينٍَ ،وَأقُو ُل
َّب ك َّ
والمجد .فيقول في فيلبي ِ" ، 1:1ا ْف َرحُوا فِي الر ِّ
َأ ْيضًا :ا ْف َرحُوا ".حتى عندما تواجه التحديات ،من المفترض أن
تفرح! فهو لم يقل يجب أن تفرح فقط عندما تسير األمور على ما
ت ال تستطيع
ُل حِينٍ "...وإن كن َ
َّب ك َّ
يُرام؛ ال .قالِ" ،ا ْف َرحُوا فِي الر ِّ
أن تفرح كل حين ،لما قال لك اإلله أن تفعل هذا .من الطبيعي أن
تشعر بالحزن عندما ال تبدو األمور على ما يُرام؛ ولكنها حكمة اإلله
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أن تفرح حتى في وسط الضيقات.
ال تسمح ألي شيء أن يُثقِلك إلى أسفل .افعل ما تقوله
الكلمة :أن تُلقي كل همك عليه ،ألنه هو يعتني بك ( 0بطرس .)2:1
سواء كانت الضيقة في مادياتك ،أو صحتك ،أو أسرتك ،أو دراستك،
ِي
مهما كانت ،القها عليه ،وافرح .ثم ،اعلن مثل داودَ " ،ي ْه َو ْه رَاع َّ
ي ٌء (ال أُريد شيئاً)( ".مزمور  .)0:7:ففي مواجهة
ش ْ
ال ُي ْع ِو ُزنِي َ
َف َ
التحديات أو المواقف المُزعجة ،بد ًال من أن تتساءل ماذا تفعل وما
هي المشكلة ،اضحك! اضحك واضحك! افرح بالروح القدس ،عالمًا
أن فرح الرب هو قوتك .هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 20-1:5
الالويين 21-19
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
أن سالم اإلله الذي يفوق كل عقل
يحفظ قلبي وذهني ،في المسيح
يسوع .وأن أمورًا صالحة ستأتي
إلي اليوم من كل جهة! وأنا أرفض
َّ
أن أقلق على أي شيء ،ألن الرب قد
جعل كل شيء لي! وفرحه واضح
جدًا من خاللي اليوم في كل مكان.
مجداً لإلله!

إنجيل متى 20-13:16
الخروج 2

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 02:01رسالة يوحنا الرسول األولى  ; 1:0رسالة يعقوب 7:0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء
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اسحب من مستودع روحك
ح بِغِنىً ،وََأ ْنتُ ْم بِكُلِّ حِكْمَةٍ...
ِلتَسْ ُكنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِي ِ
(كولوسي .)06::
إن رد فعلك لتحديات ومِحن الحياة ستكون امتداد لكلمة
اإلله التي في داخلك؛ أي مستودع الكلمة التي قد خزنتها في روحك.
ففي وقت المحنة ،ستسحب من ذلك المخزون للكلمة الذي في
داخلك؛ بمعنى أن رد فعلك قد سبق وتجهز ،وتبرمج بالكلمة.
ال موقفًا قد قام في العمل ،أو في مادياتك ،أو في
لنأخذ مث ً
صحتك .ماذا سيكون رد فعلك؟ يجب أن يكون رد فعلك مؤسس تمامًا
على ما قد خزنته في مستودعك.
ت نفسك على مدار السنين بالكلمة ،لتفهم،
إن كنتَ قد برمج َ
أن مهما أتى ،فالذي فيك أعظم من الذي في العالم ،لن يكون هناك
ت نفسك ،لتفهم أنك شريك الطبيعة
ت قد برمج َ
مكانًا للخوف .وإن كن َ
اإللهية؛ أي شريك النوع اإللهي ،لن تخاف .بل ،ستبدأ في التنبؤ
وإعالن الكلمة في هذا الموقف وعليه.
إن كلمة اإلله التي قد تعلمتها ،بما في ذلك ما تتعلمه اآلن
ليس هباءاً .فهي ستضعك عاليًا في يوم الضيق .ولهذا ال يجب أن
تكون الكلمة فقط في رأسك؛ بل اسمح لها أن تخترق كل نسيج من
كيانك ،وكل عظمة من جسدك! احفظها في قلبك وفي فمك دائماً .وإن
ت أي خلل في أي جزء من جسدك ،اطلق الكلمة من مستودع
الحظ َ
روحك" :في اسم يسوع ،أنا شريك الطبيعة اإللهية! فحياة اإلله في
كل نقطة من دمي ،وفي كل عظمة من جسدي ،وفي كل نسيج من
كياني! فأنا "ال أُقهر"؛ والروح القدس يتفقد جسدي!" إن الحياة
اإللهية في عضالتي! وفي عظامي! وفي جلدي! وأنا في ملء
الحيوية بالروح القدس!"
ARABIC

ال يستطيع روح شرير أن يقف صامدًا وأنت تُعلن مثل هذه
اإلعالنات الجريئة ،والممتلئة إيمان ،من مستودع روحك .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 43-21:5
الالويين 23-22

ربي الغالي ،أنا أخضع لكلمتك
لتكميل عملها فيَّ ،لكي تتغلغل
بالحياة في كياني بالكامل! فكلمتك
في بقوة ،لتدفعني في طريق
عاملة َّ
العظمة وأنا أُحقق قصدي فيك،
باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 28-21:16
الخروج 3

دراسة أُخرى:
يشوع ; 1:0إنجيل متى  ; :1:07الرسالة األولى إلي تيموثاوس 01: 0
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الخميس

23
سُلطان استثنائي
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 .)02:1
إن الترجمة الحرفية للكلمة "يملك" في الشاهد أعاله من
جذر الكلمة "باذيليو "(Basileuoباليونانية) ،وهي تعني حرفياً
أن "يكون ملكاً ".إنه الفعل لـ "تنصيب ملك" لذلك ،يمكنك في
سيَمْلِكُونَ
ن َينَالُونَ َف ْيضَ النِّعْمَةِ َوعَطِيَّةَ ا ْلبِرَِّ ،
"الذِي َ
الواقع أن تقولَّ ،
أو سيُنصبون ملوكًا في الحياة "...فهم سيقومون بمهام الملك؛
وسيملكون ويحكمون في الحياة .وهذا يعني أن لك سُلطانًا
استثنائياً.
إن ما عليك عمله هو أن تتعلم على السُلطان الذي لك .وما
هو مضمون وامتداد هذا السُلطان االستثنائي؟ وما الذي يُعطيه هذا
لك؟ فهو يمنحك عطية البِر؛ البِر الذي جعلنا أسياد .ويقول الكتاب
أن الناموس بموسى أتى ،أما النعمة والحق فبيسوع المسيح
(يوحنا  .) 02:0أتى بالنعمة ،وأحضر لنا البِر كعطية .لذلك ،عندما
تسمع اإلنجيل وتؤمن بيسوع المسيح ،تُصبح المُستقبِل والتعبير
عن بره.
أتى يسوع ليُعلن ويُظهر بِر اآلب .واآلن ،هو يُعطيك نفس
الطبيعة ،واإلمكانية ،والسُلطان إلتمام خدمته ،لتُعلن وتُظهر بره.
وأعطاك السُلطان لعمل هذا .ولك إمكانية كشف إرادة ،وهدف،
وشخصية أبيك السماوي .يالها من حياة!
ال عجب أن قال في يوحنا َ " ،7::71منْ غَفَ ْرتُمْ خَطَايَاهُ
س َكتْ ".لقد جعلك الموزع
خطَايَا ُه ُأ ْم ِ
س ْك ُت ْم َ
ن َأ ْم َ
ُت ْغ َف ُر َلهَُ ،و َم ْ
لصالحه :رحمته ،ونعمته ،وحُبه ،وبره .وتذكر ،أنك شريك النوع
اإللهي ،في شراكة معه .لذلك ،فهو أمر شرعي تمامًا أن يُعطيك
ARABIC

الرب يسوع السُلطان (نفس السُلطان الذي كان له) لنوزع أمورًا
صالحة .فأنت التعبير عن مجده ،وبهائه ،وألوهيته .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 29-1:6
الالويين 24

أبويا الغالي ،أشكرك على السُلطان
االستثنائي الثابت فيَّ ،ألحكم وأملك
كملك في الحياة .فأنا موزع
لصالحك؛ أُظهر مجدك ،وبهائك،
وحكمتك؛ وبرك واضح من خاللي
اليوم ،ودائماً ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 13-1:17
الخروج 4

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول األولى ; 02 :1إنجيل يوحنا 7:– 70:71
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الجمعة

24
البِر والسالم
المًا...
وَ َيكُونُ صُ ْنعُ الْعَدْلِ (عمل البِر) سَ َ
(إشعياء .)02::7

في أيام موسى ،كان يأتي الحق والحُكم معاً؛ فإن شهد
الحق عليك ،يجب أن تُحاكم في التو .ولكن هكذا اإلنجيل .يقول
ن
َق ِم َ
ال َثمَا .ا ْلح ُّ
ال ُم َت َ
َالس َ
ِر و َّ
َق ا ْل َت َقيَا .ا ْلب ُّ
ح َم ُة وَا ْلح ُّ
"الر ْ
َّ
الكتاب،
َطِلعُ( ".مزمور .)00 – 01 :11
السمَا ِء ي َّ
ن َّ
ِر ِم َ
ض َي ْن ُبتُ ،وَا ْلب ُّ
ا َأل ْر ِ
ففي اإلنجيل ،يتالقى الرحمة والحق؛ ويتالثم البِر واالسالم معًا
(يُقَبِّل أحدهما اآلخر).
ال ٌم
سَ
ن َلنَا َ
َر ْرنَا بِاإلِيمَا ِ
ويقول في رومية َ " ، 0:1فِإ ْذ َق ْد َتب َّ
ع ا ْل َمسِيحِ ".إن الكلمة اليونانية التي تُرجم منها
َم َع اإلله ِبر َِّبنَا َيسُو َ
"تبررنا" هي "دِكايوو "dikaiooوهي تعني أنك تبرأتَ وأُعلن
برائتك .وهذا يعني أنه بما أننا قد تبررنا ،وأُعلن برائتنا ،ولنا الحق
أن نقف باإليمان أمام اإلله ،لنا سالم معه بربنا يسوع المسيح.
وبعبارة أخرى ،ليس هناك عداوة بينك وبين اإلله؛ فموت ،ودفن،
وقيامة يسوع المسيح جعلتك واحد مع اإلله .وهي كلمة "سالم"؛
فهي الكلمة اليونانية "إيريني "eireneبمعنى "اإلحضار إلى
الوحدانية مرة أخرى "،أي أن تُحضَر إلى االنسجام ،والوئام،
ت في احتياج أن تخاف أنه
واألمان ،والبهجة ،واألمن مع اإلله .لس َ
ت
في يو ٍم ما ،سيستدعي اإلله كل أخطائك ويُعاقبك عليها .ال .لقد أتي َ
إليه في بيتك؛ أنت اآلن في الراحة فيه بالمسيح يسوع .وقد جعل
ص ْن ُع
ن ُ
هذا ممكناً؛ إنه عمل أو نتيجة بره الذي قد قبلتهَ " :و َيكُو ُ
سالَمًا( "...إشعياء .)02::7
الْ َع ْدلِ (عمل البِر) َ
بكونك مولود والدة ثانية ،أنت اآلن واحد مع الرب؛ لقد
ال َثمَا ".هناك
ال ُم َت َ
َالس َ
ِر و َّ
أحضرك لنفسه .ال عجب أن يقول" ،ا ْلب ُّ
وحدانية اآلن .مجداً لإلله!
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صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 56-30:6
الالويين 25
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على الوحدانية
ت
التي لي معك! إذ قد تبرر ُ
باإليمان؛ وأُعلن براءتي ،لي سالم
معك؛ فبرك قد أنتج سالمًا فيَّ ،ولي
في حضورك سالماً؛ سالم بازدهار!
وأنا أستمتع بهذا االنسجام اإللهي،
والنعيم والفرح الذي قد أحضرتني
فيه ،وأشكرك على هذا بشدة ،باسم

إنجيل متى 21-14:17
الخروج 5

دراسة أُخرى:
مزامير ; 0:– 00:11إنجيل يوحنا 72:01
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السبت

25
اإليمان – تأثير البِر
سالَمًاَ ،وعَ َملُ ا ْل َع ْدلِ (تأثير البر)
صنْعُ الْ َع ْدلِ (عمل البر) َ
ن ُ
َويَكُو ُ
سُكُونًا (هدوءاً) وَطُمَ ْأنِينَةً إِلَى ا َأل َب ِد (إشعياء .)02::7
يُذكرنا الشاهد أعاله بالتعريف الحقيقي لإليمان في
الث َق ُة ِبمَا ُي ْرجَى
ن َف ُه َو ِّ
عبرانيين  0:00حيث يقولَ " ،وأَمَّا اإلِيمَا ُ
ن ِبُأمُو ٍر َال ُترَى ".اإليمان هو السكون ،والتأكيد الواثق لما
وَاإلِيقَا ُ
نرجوه وحقيقة األمور حتى وإن كانت ال تُرى.
خ ْردَل
ن ِم ْث ُل ح ََّب ِة َ
ن َل ُك ْم إِيمَا ٌ
لذلك قال يسوعَ ..." ،ل ْو كَا َ
ن
ك َف َي ْن َت ِقلَُ ،و َال َيكُو ُ
ن ُهنَا ِإلَى ُهنَا َ
ج َبلِ :ا ْن َت ِق ْل ِم ْ
ن لِهذَا ا ْل َ
َل ُك ْن ُت ْم َتقُولُو َ
(متى  .)71:02إن كان لك إيمان مثل حبة
إن تأثير البِر هو اإليمان؛ اإليمان المُحرك للجبال؛ الذي به
تؤكد أن كل شيء ممكن لديك ،فتحيا بال مخاوف ،وال قلق ،وال
صراعات ،وال ثورات .فيقول في إشعياء " ،01:11بِا ْلبِرِّ ُتث ََّبتِينَ
ال َي ْدنُو
ب (اإلرهاب) َف َ
ن اال ْر ِتعَا ِ
عِ
ال َتخَافِينََ ،و َ
الظ ْل ِم َف َ
ن ُّ
عِ
َبعِي َد ًة َ
ِم ْنكِ ".عندما تتأسس في البِر ،تُصبح غير مُزعزع وراسخ (0
كورنثوس .)11:01
إن ما تحته خط في الشاهد أعاله ،يعني ،أنك ستكون بعيدًا
عن الظُلم ألنك لن تخاف .ولماذا لن تخاف؟ بسبب تأثير البِر الذي
قد أنتج فيك السكون ،والضمان ،والثقة إلى األبد؛ لقد أعطى لك
األمان في المسيح .لن تكون أبدًا فيما بعد في مجال أولئك الذين
ينضغطون بظروف ،ومواقف الحياة ،أو باألرواح الشريرة ،إلخ؛
ت تحت ضغط العدو .يالها من حياة! أن تسلك بإدراك بِر
فأنت لس َ
اإلله يعني أن تسلك في مجد ،وسيادة ،وقوة اإلله .هللويا!

ARABIC

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 23-1:7
الالويين 27-26
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على تأثير البِر
في روحي .فأنا ثابت في البِر ،لذلك،
أنا بعيد عن الظُلم وعن اإلرهاب.
وليس شيء غير ممكن لي ،ألنني
أسلك في قوة ،وسيادة ،وحرية
الروح ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 27-22:17
الخروج 6

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين  7; 0:00كورنثوس  0; 1::كورنثوس 11 :01
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األحد

26
مُنتصِر طول الطريق
ب ُنصْ َرتِهِ فِي الْمَسِيحِ ك َّ
ُل
وَل ِكنْ شُكْرًا لإلله َّالذِي يَقُو ُدنَا فِي َموْكِ ِ
ن ( 7كورنثوس .)01:7
حِينٍَ ،ويُ ْظهِ ُر ِبنَا رَائِحَةَ مَعْرِ َفتِهِ فِي كُلِّ مَكَا ٍ

ن اإلله أ َُّيهَا ا َأل ْو َالدَُ ،و َق ْد
يقول في  0يوحنا َ" ، 1:1أ ْن ُت ْم ِم َ
ن َّالذِي فِي ا ْلعَاَلمِ ".ثم أدلى
ظ ُم ِم َ
عَ
َن َّالذِي فِي ُك ْم َأ ْ
غَل ْب ُتمُو ُه ْم أل َّ
َ
بولس ،بالروح ،بأفضل طريقة شعرية ومُلهِمة في رومية – :1 :1
ق َأ ِم
ض ْي ٌ
ِد ٌة َأ ْم َ
ن حُب ا ْل َمسِيحِ؟ َأش َّ
عْ
صُلنَا َ
س َي ْف ِ
ن َ
 :2قائالًَ " ،م ْ
س ْيفٌ؟ ...وَلك َِّننَا فِي ه ِذ ِه
ط ٌر َأ ْم َ
خَ
ي َأ ْم َ
ع ْر ٌ
ع َأ ْم ُ
طهَا ٌد َأ ْم جُو ٌ
ضِ
ا ْ
ِالذِي أَح ََّبنَا".
جَمِي ِعهَا يَعْظُمُ ا ْن ِتصَا ُرنَا ب َّ
بهذا الفهم ،عندما تواجه التجارب ،واالضطهادات،
والضيقات ،وعندما تعصف بك رياح وضغوط الحياة القاسية،
ارفض أن تتزعزع ،ألنك أعظم من مُنتصر .إن اختبارك أكيد ،ألن
غالب في المسيح يسوع .وال يستطيع شيء أن يسحقك ،ألن العظم
يحيا فيك ويجعلك مُنتصرًا دائماً ،وفي كل مكان.
بغض النظر عن قدر األخبار الكئيبة والمُحزنة المُتالحقة
عبر اإلعالم؛ ال تنزعج! إن مشقة ،وصعوبة الظروف اإلقتصادية،
ت من هذا
والشر ،واإلرهاب الذي في العالم ال يقف ضدك ،ألنك لس َ
العالم .أنت للمسيح .والمسيح هو موطنك .وفي المسيح ،أنت
مُنتصر طول الطريق! وال يستطيع شيء أن يُعيق أو يُحدد غلبتك،
وتقدمك ،ونجاحك .اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى ،في هذه
ش ْكرًا لإلله! َّالذِي
المرة ،من ترجمة الرسالة" :وَلكِني قد فهمتُ ،
ب غلبة
في المسيا؛ المسيحَ ،يقُو ُدنَا من مكان إلى مكان فِي َم ْو ِك ِ
دائمة ".هذه هي حياتك في المسيح! غلبتك ،وترقيتك ،وازدهارك
وسط الركود ،والتضخم ،والصعوبة اإلقتصادية ،ال تتوقف .مُبارك
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اإلله!

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل 13-1:8-24:7

العدد 2-1

بأنني في ملء قوة وإمكانية
الروح ،الذي يقودني في موكب
غلبة دائمة .فأنا مثل شجرة
مغروسة عند المياه ،التي تمد
جذورها في النهر .وال أعرف زمن
القحط .فأنا مزدهر ومُنتصر دائمًا

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 11-1:18
الخروج 7

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول األولى  7; 1 – 1 :1كورنثوس 01:7
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اإلثنين

27
إنه حق ًا ابن اإلله
ف تَقُولُ َأنْتَ :أَ ِرنَا اآلبَ؟
 ...اََّلذِي رَآنِي فَ َقدْ رَأَى اآلبَ ،فَكَيْ َ
(يوحنا .)6 – 1 :01
اليزال هناك الكثيرون الذين ال يعرفون حقًا من هو يسوع؛
فبالنسبة لهم ،هو قائد ديني عظيم .ولكن يسوع ليس مجرد قائد
ديني أو مُصلِح؛ إنه اإلله نفسه .وعليك أن تدرس كلمة اإلله
َن
ن أ َّ
ب أل ََّن ُك ْم َتظُنُّو َ
لتكتشف هذا .قال في يوحنا " ، :6:1ف َِّتشُوا ا ْل ُك ُت َ
ش َه ُد لِي ".فالكُتب تشهد عن يسوع
ي َّالتِي َت ْ
حيَا ًة َأ َبد َِّيةًَ .و ِه َ
َل ُك ْم فِيهَا َ
ن
كإله؛ هو مُعادل لإلله .ويقول في يوحنا " ،0:0فِي ا ْل َب ْد ِء كَا َ
ن ا ْل َكِل َم ُة اإلله ".كان يتكلم عن
ع ْن َد اإللهَ ،وكَا َ
ن ِ
ا ْل َكِلمَة ،وَا ْل َكِلمَة كَا َ
يسوع؛ هو الكلمة الحية والمُتجسدة.
قص واعظ قصة عن أستاذ جامعي أتى إلى كنيسته في
َّ
صباح األحد .وبعد العظة ،أتى األستاذ لتحيته ،ثم سأل األستاذ،
ت بالخدمة؟" فأجاب األستاذ" ،نعم ،ولكنني
"أرجو أنك قد استمتع َ
ت بها ".فسأله الواعظ
في الواقع ال أؤمن باألمور التي كرز َ
مُندهشاً" ،ما الذي قُلته وكان من الصعب عليك أن تقبله؟" فأجاب
األستاذ" ،حسناً ،تقريباً كل شيء".
ثم قال الواعظ له" ،اذهب وادرس الكتاب لنفسك؛ وبعد أن
تنتهي ،ارجع ونتناقش ".أخذ الرجل الكتاب إلى البيت وقضى عدة
أسابيع في قراءة الكُتب .وبعد القراءة من التكوين إلى الرؤية ،حدد
موعدًا ليرى الراعي مرة أخرى .وعندما تقابال في هذه المرة ،وقبل
أن يتمكن الراعي من قول أي شيء ،أقر األستاذ" ،أيها الراعي،
يسوع المسيح هو اإلله!"
ت لي أن أدرس الكتاب لنفسي،
استطرد الستاذ قائالً" ،قُل َ
ت اآلتي :أن
ت من التكوين إلى الرؤيا؛ فاكتشف ُ
ت هذا .فدرس ُ
وقد فعل ُ
يسوع المسيح هو اإلله ".اكتشف الحق .مجدًا لإلله! قال يسوع،
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حدٌ( ".يوحنا  .):1:01قال في الشاهد االفتتاحي،
"َأنَا وَاآلبُ (أبي) وَا ِ
"اََّلذِي رَآنِي َف َق ْد َرأَى اآلبَ ".فهو واحد مع اآلب؛ هذا هو معنى أنه
"ابن اإلله".
إن ابن اإلله ال يعني مجرد أن شخص ما ُولِد من اإلله؛ بل
تعني أنه واحد في طبيعته .وعليك أن تأتي إلى هذه النقطة في حياتك
التي فيها تُدرك أن يسوع هو اإلله نفسه .يُعلن الكتاب أن ملء الالهوت
يسكن فيه جسدياً( .كولوسي  )6:7 ،06:0فهو التجسيد الكامل
لأللوهية .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 26-14:8
العدد 4-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

ربي يسوع الغالي ،أعبدك وأُعظِم
جاللك ،ألنك أنت الملك العظيم؛ خالق
الكون؛ اإلله القدير .وأنا أعبدك من
أجل شخصك؛ ملء كل الالهوت ،فكل
قوة وعِز يسكن فيك دائماً .وأنا في
امتنان إلى األبد ألني مولود بطبيعتك،
وحياتك في روحي؛ أعبدك على هذا
االمتياز الرائع .آمين.

إنجيل متى 20-12:18
الخروج 8

دراسة أُخرى:
إنجيل يوحنا  ; 1 - 0:0إنجيل متى ; 02 – 01 :06إنجيل يوحنا 76 –72:71
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

28
نور في عالم مُظلِم
ي تَكُونُوا ِبالَ َلوْمٍ،
ال دَ ْمدَمَ ٍة وَالَ مُجَادَلَةٍ ،لِكَ ْ
اِفْعَلُوا كُلَّ شَيْ ٍء ِب َ
ج وَمُ ْل َتوٍُ ،تضِيئُو َ
ن
عيْبٍ فِي وَسَطِ جِيل مُعَوَّ ٍ
ال َ
َوبُسَطَاءََ ،أوْ َالدًا لإلله ِب َ
َب ْي َنهُمْ كََأ ْنوَارٍ فِي الْعَالَمِ( .فيلبي .)01 – 01 :7

أنت نور العالم؛ وأنت مدينة موضوعة على جبل (متى
) 01:1؛ بمعنى أنك الحل للظُلمة التي في العالم .يقول الكتاب" ،أل ََّن ُه
س ا ُأل َممَ( "...إشعياء
ال ُم الدَّا ِم ُ
َالظ َ
ض و َّ
الظ ْل َم ُة ُتغَطِّي ا َأل ْر َ
ي ُّ
هَا ِه َ
 .) 7:61الظالم الدامس في العالم هو عالمة أنه وقتك لكي تقول،
وتُشرِق ،وتُنير عالمك .يقول في رومية " ،06:1ألَنَّ ا ْنتِظَارَ
ن َأ ْبنَا ِء اإلله ".العالم ينتظرك إلظهار مجد
ال َ
س ِت ْع َ
خلِي َق ِة َي َتو ََّق ُع ا ْ
ا ْل َ
اإلله ،لتُحرره من الفساد وتأثيرات الشيطان المُنحطة.
يقول في مزمور  71:21أن مُظلمات األرض قد امتألت
من السُكان القُساة .إنه يتكلم عن ظُلمة روحية وشر سائد في عالم
اليوم .ولكن عندما تظهر أنت ،تنقشِع الظُلمة والقساوة .وعندما
تأتي إلى عالم من غير المُخَلَصين ،حامالً نور إنجيل يسوع المسيح،
يأتي الخالص إليهم.
إن نورك يُعطي معنى ،واتجاه ،وجمال لعالمك .أنت النور
سُل ُك ْم
ب ُأ ْر ِ
سَلنِي اآل ُ
في عالم مُظلِم .قال يسوعَ ..." ،كمَا َأ ْر َ
َأنَا( ".يوحنا  .) 70:71أتى لكي يُعطي لحياتنا معنى .ثم أرسلنا
كأنوار إلحضار المجد ،والتميز ،والمعنى لحياة أولئك الذين من
حولنا.
هذه هي خدمتك .وهذه هي حياتك .ال عجب أن يُعلن الروح
ت
ختَارٌَ ،و َك َهنُو ٌ
س (جيل) ُم ْ
ج ْن ٌ
في  0بطرس َ " : 6:7وأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف ِ
ب ا ْق ِتنَا ٍء (شعب الرب
ش ْع ُ
سةٌَ ،
َد َ
ُم ٌة ُمق َّ
ِي (مملكة كهنة) ،أ َّ
ُملُوك ٌّ
الظ ْل َم ِة ِإلَى نُو ِر ِه
ن ُّ
خ ِبرُوا ِب َفضَا ِئ ِل َّالذِي َدعَا ُك ْم ِم َ
ي ُت ْ
الخاص له)ِ ،ل َك ْ
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الْعَجِيبِ".

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 38-27:8

العدد 5
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 35-21:18

صالة
أبويا الغالي ،أنا أُتمم دعوتي،
وخدمتي ،ومسئوليتي كنور للعالم
بالتعبير عن برك ،وبالتأثير في
عالمي بإنجيل نعمتك .فأنا أُعطي
معنى ،واتجاه ،وجمال ،ومجد،
وتميز لحياة الناس في عالمي،
فأُحولهم من سُلطان الشيطان إلى
اإلله ،ومن الظُلمة إلى النور ،باسم
يسوع .آمين.

الخروج 9

دراسة أُخرى:
إشعياء ; : -0:61إنجيل متى 06-01:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

صالة قبول الخالص:
ت بهذه التأمالت.
نثق أنك قد تبارك َ
ندعوك أن تجعل يسوع المسيح رباً وسيدًا لحياتك بأن تُصلي
هكذا:
"ربي وإلهي ،أؤمن بكل قلبي بيسوع المسيح ،ابن اإلله
الحي .وأنا أؤمن أنه مات من أجلي ،وأقامه اإلله من الموت.
وأؤمن أنه حي اليوم .أُقِر وأعترف بفمي أن يسوع المسيح
هو رب وسيد لحياتي من هذا اليوم .فبه وباسمه ،لي حياة
ت
أبدية؛ وأنا مولود والدة ثانية .أشكرك يا رب ،ألنك خلص َ
نفسي! وأنا اآلن ابن لإلله .هللويا!"
مبروك! أنت اآلن ابن لإلله .لكي تحصل على المزيد
من المعلومات في كيفية نموك كمسيحي ،من فضلك تواصل
معنا من خالل أي من طُرق التواصل أدناه:

تعلم أكثر عن
اتحاد مؤمني LoveWorld
المعروف باسم سفارة المسيح
بزيارة الموقع
www.rhapsodyofrealities.org
www.christembassy.org
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صالة قبول الخالص:
القس كريس أوياكيلومي ،رئيس اتحاد مؤمني عالم
الحُب  .Believers’ LoveWorld Inc.هو خادم مُكرس
لكلمة اإلله من قد أحضرت رسالته حقيقة الحياة اإللهية في
قلوب الكثيرين.
ولقد تأثر الماليين ببرنامجه التليفزيوني" ،مناخ
للمعجزات "،وحمالته الكرازية ،ومؤتمراته ،ومجالته،
باإلضافة إلى العديد من الكُتب ،والمواد السمعية والبصرية ،التي
تخدم حقيقة كلمة اإلله للحق ،والبساطة ،والقوة.

تعلم أكثر عن
اتحاد مؤمني LoveWorld
المعروف باسم سفارة المسيح
بزيارة الموقع
www.rhapsodyofrealities.org
www.christembassy.org
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