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

أنشودة الحقائق
تعبدي...
www.rhapsodyofrealities.org

األربعاء

1
حياة جديدة
ُمةٌ
وَأَمَّا أَنْ ُت ْم َفجِنْسٌ (جيل) ُمخْتَارٌَ ،وكَهَنُوتٌ مُلُوكِيٌّ (مملكة كهنة) ،أ َّ
شعْبُ اقْتِنَاءٍ (شعب الرب الخاص له)ِ ،ل َكيْ ُتخْبِرُوا بِفَضَائِلِ الَّذِي
سةٌَ ،
مُقَدَّ َ
دَعَاكُ ْم مِنَ الظُّ ْل َمةِ إِلَى نُورِهِ ا ْل َعجِيبِ ( 0بطرس .)2:7

إن التفسير الحرفي للشاهد االفتتاحي يعني أن الخليقة
الجديدة هو من دُعيَّ من الظُلمة إلى نور اإلله العجيب ،بمعنى أنه
كان له ماضي من الظُلمة .ولكن ،هذا ليس حقيقياً ،ألن الخِلقة
الجديدة لم يكن لها وجود أبداً من قبل ،ولذلك ال يمكن أن يكون له
ماضي .إذ له حياة جديدة.
إن فكرة كون الخِلقة الجديدة له ماضي أمر شائع جداً بين
المؤمنين الذين يرون المسيحي مجرد أنه "خاطي مُخلَص
بالنعمة"؛ إنسان كان يوماً تحت سُلطان الشيطان ،ولكنه اآلن حُر
ليعبد اإلله .ولكن ،بنموك في معرفة كلمة اإلله ،ستكتشف أنه بكونك
مولود والدة ثانية ،أت لستَ من أُخِذ من يد الشيطان وأصبح في يد
اإلله؛ أنت في الواقع خِلقة جديدة .فأنت لستَ اإلنسان الذي كان في
الظُلمة؛ في الواقع ذلك اإلنسان مات مع المسيح .فأنت مولود في
نوره العجيب.
يُخبرنا في أعمال  33:13عن أمر جميل؛ فنقرأ" ،إِنَّ اإلله َقدْ
حنُ َأوْ َالدَهُمْ ،إِذْ أَقَامَ يَسُوعَ كَمَا ُهوَ مَ ْكتُوبٌ َأ ْيضًا فِي
أَكْ َملَ هذَا َلنَا نَ ْ
الْمَزْمُورِ الثَّانِيَ :أنْتَ ا ْبنِي َأنَا ا ْل َيوْمَ وََلدْ ُتكَ ".لم يقل اإلله" ،أنت
ابني ،أنا اليوم قد أقمتك إلى الحياة" ال بل قال" ،أنا اليوم ،وَلدتُكَ".
عندما مات يسوع ،مات بالروح ،ولهذا سُميَّ بِكر (المولود األول)
من األموات (رؤيا  ،)5:1وليس أول من أُقيم من الموت .فعندما
اُقيم من الموت ،أُقيم خِلقة جديدة.
حدٌ فِي الْمَسِيحِ
يقول في  2كورنثوس  ..." ،17:5إِنْ كَانَ أَ َ
جدِي َدةٌ "...أنت نوع جديد – أُعيد خلقتك في المسيح
َف ُهوَ خَلِيقَةٌ َ
يسوع وأُحضرتَ إلى جِدة الحياة (حياة جديدة)َ " :فدُفِنَّا مَعَهُ
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ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﻤُﻮﺩِﻳَّﺔِ ﻟِﻠْﻤَﻮْﺕِ ،ﺣَﺘَّﻰ ﻛَﻤَﺎ ﺃُﻗِﻴﻢَ ﺍﻟْﻤَﺴِﻴﺢُ ﻣِﻦَ ﺍﻷَﻣْﻮَﺍﺕِ ،ﺑِﻤَﺠْﺪِ ﺍﻵﺏِ ،ﻫﻜَﺬَﺍ ﻧَﺴْﻠُﻚُ
ﻧَﺤْﻦُ ﺃَﻳْﻀًﺎ ﻓِﻲ ﺟِﺪَّﺓِ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓِ" ﺭﻭﻣﻴﺔ 6:4

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 32-1:9

العدد 8-6
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

بأن حياتي هي حياة المجد
والتميز ،ألنني خشلقة جديدة في
المسيح يسوع! وأنا أسلك في مجد
ونور اإلله ،بكوني مولود في جِدة
الحياة .وأنا أحيا في نعمة ومراحم
اإلله غير المحدودة والفائقة.
هللويا.

إنجيل متى 12-1:19
الخروج 10

دراسة أُخرى:
رسالة يوحنا الرسول األولى ; 07 –00: 5الرسالة إلى أهل كولوسي 01 - 2:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

2

روحك – هي جوهر طبيعتك
ف ِبهِ لِلْ َخالَصِ
ن بِهِ لِلْبِرِّ ،وَالْفَمَ يُ ْعتَرَ ُ
ب ُيؤْ َم ُ
ألَنَّ الْقَلْ َ
(رومية .)01:01

القلب" في الشاهد أعاله يُشير إلى الروح البشرية؛ وهي
ت
جوهر طبيعتك – أي أنت الحقيقي .فأنت كائن روحي .وعندما وُلد َ
ت حياة وطبيعة اإلله في روحك؛ أي قوى الحياة
والدة ثانية ،نِل َ
مستقرة في روحك .ولهذا عليك أن تُغذي وتُطوِر روحك ،ألنه من
خالل روحك أنت تتواصل مع اإلله .ويقول في أمثال " ،79:2فَوْقَ كُلِّ
ح َفظْ قَلْبَكَ (روحك) ،ألَنَّ مِنْهُ َمخَارِجَ (موضوعات) ا ْلحَيَاةِ".
َفظٍ ا ْ
َتح ُّ
إن نور اإلله في روحك .وهو يُرشدك ويُوجهك من إنسانك
الداخلي .فروحك هي سراج (شمعة) الرب (أمثال )72:71؛ ومن
ق اإلنسان الداخلي ليستقبل ،ويؤمن،
خ ِل َ
هناك تنبعث كلمة اإللهُ .
ويتصرف بناءًا على كلمة اإلله .وعندما تتصرف روحك بناءًا على
الكلمة ،هذا هو اإليمان ،ألن اإليمان هو استجابة الروح البشرية لكلمة
اإلله.
َذ واطعم قلبك دائم ًا بكلمة اإلله .قال يسوع أن اإلنسان ال
غ ِّ
يحيا بالخبز وحده ،بل بكل كلمة تخرج من فم اإلله (متى  .)2:2عندما
تتثقف روحك وتتغذى بالكلمة ،تؤثر على ذهنك! فيتجدد ذهنك
ويتبرمج ليُفكِر بالغلبة ،والنجاح ،والتميز فقط.
إن أعلى قدرة للطبيعة البشرية هي في الروح البشرية ،وليس
ق
ش َر َ
ج ُد َي ْه َو ْه َأ ْ
َم ْ
في الذهن .وعندما يقول الكتاب..." ،
عَلَيْكِ( ".إشعياء  .) 0::1يُشير إلى المجد الذي في روحك ،في جوهر
طبيعتك .إن كماالت ،وجمال ،وتميز األلوهية مُقيم في روحك! هللويا!
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خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 50-33:9

العدد 10-9
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على نورك
الذي في روحي ،وعلى إمكانية نوال
التوجيه ،واإللهام ،والمشورة،
والحكمة من كلمتك ومن الروح
القدس .إن روحي تنتعش وتتعلم
باستمرار بكلمتك ألُنتج التميز،
وأُظهر البِر ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 22-13:19
الخروج 11

دراسة أُخرى:
األمثال  7; 72:71كورنثوس  ;0::2رسالة بطرس الرسول األولى 2– 9:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

3
عَبِّر عما تؤمن به
خالَصِ
ف بِهِ لِلْ َ
ن بِهِ لِلْبِرِّ ،وَالْفَمَ يُ ْعتَرَ ُ
ب ُيؤْ َم ُ
ألَنَّ الْقَلْ َ
(رومية .)01:01

يُعاني بعض المسيحيين ألن تجاربهم الشخصية تبدو أنها
ال تتوافق مع حقائق وإمدادات كلمة اإلله ،حتى وهم "مؤمنون"
بكلمة اإلله .إن إيمانك بالكلمة ال يعني أنها ستعمل ألجلك .فاإليمان
ليس كافيًا وحده .فهو مثل من له إيمان ولكن ال يستخدمه؛ لن
يعمل ألجله؛ إذ يجب أن تستخدم إيمانك لكي يأتي لك بالنتائج.
وكما هو واضح في المبدأ الذي في الشاهد االفتتاحي،
ت مع اإلله ،قد ال تستمتع ببركات
ت وتبرر َ
بالرغم من أنك قد آمن َ
الخالص والبِر حتى تعمل الجزء الذي تحته خط في الشاهد
االفتتاحي .إن إقرار اعتراف فمك هو ما يدفعك إلى االختبار الحي
للخالص ،بمعنى إن عمل فمك مهم .لقد أعطاك فمك لتقول األشياء
الصحيحة التي ستوجه مسار حياتك ،بدءًا من الخالص" :ا ْل َف َم
الصِ".
خَ
ف بِهِ لِلْ َ
يُ ْعتَرَ ُ
إن الكلمة المُترجمة "اعتراف" هي في اليونانية
"هومولوجيو "homologeoوهي تعني التكلم بنفس الشيء في
توافق؛ أي أن تقول نفس الشيء في اتفاق مع اإلله .فعندما يقول
اإلله شيئاً ،أنت تستجيب بأن تتكلم مُتماشيًا أو في تافق مع ما قد
قاله .ويجب أن تفعل هذا لكي تختبر بركة كلمته في حياتك.
أعطانا اإلله أفواهنا حتى يمكننا أن نُعبِر عن كلمته
ونستخدمها لتشكيل وتطبيع حياتنا ومصائرنا في اتجاه إرادته
الكاملة .وكلمته تستلزِم استجابتك في كل وقت .واستجابتك هي ما
تقوله ،بناءًا على ما قد قاله ..." :أل ََّن ُه قَالَ« :الَ أُهْمُِلكَ وَالَ
َأتْرُ ُككَ  ».حَتَّى إ َِّننَا َنقُو ُل وَا ِثقِينَ( "...عبرانيين  .): ،5 :09وإن
ARABIC

كان هذا المبدأ يعمل للخالص ،سيعمل أيضًا لكل شيء مؤسس على
الخالص :التحرير ،والحماية ،والشفاء ،والحفظ ،واالزدهار ،والصحة،
ف باإليمان؛ عَبِّر عن إيمانك وتصرف بناءًا
والكمال ،إلخ .لذلك ،ال تكت ِ
ﻋﻠﻴﻪ.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 31-1: 10

العدد 13-11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
بأنني أسلك في السيادة المُطلقة،
والغلبة ،والصحة اإللهية ،واألمان،
والعافية ،والكمال ألنني في
المسيح ،والمسيح في حياتي! وأن
حكمته ،وبره ،وسالمه ،ومجده،
وفرحه واضحة فيَّ ،وظاهرة من
خاللي ،باسم يسوع! آمين.

إنجيل متى 30-23:19
الخروج 12

دراسة أُخرى:
إنجيل مرقس ; 79 :00الرسالة إلى أهل رومية 01– 2 :01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت
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فهم العبادة الحقيقية
سجُدُوا
اإلله رُوحٌ .وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ َلهُ فَبِالرُّوحِ وَا ْلحَقِّ يَنْ َبغِي أَنْ يَ ْ
(يوحنا .)72:2

عندما نتكلم عن العبادة ،هناك أولئك الذين ال يفهمون ما
هي .فيتساءلون" ،من نعبد؟" و"لماذا نعبد؟" و"ما هي فوائد
العبادة؟"
العبادة هي إدراك وتقدير صالح اإلله ،وبركاته ،وتحننه،
وبره .إنها إدراك ،وتقدير أو اإلقرار بالفم عن شخصه .مثالً ،عندما
تُقدم الشُكر لإلله وتقول" ،يا رب ،أنت صالح ،أنت حنَّان ،لقد
باركتني ،أنت بار "،إلخ ،أنت بذلك تُحدِد ،وتُدرك ،وتُقدِر شخصه.
واإلله ُيحِب أن تعبده هكذا ألن هذا يُظهر من هو في حياتك؛
ويفرزك عن أي شخص آخر وعن أي شيء آخر .فعندما تشكره على
صالحه ،وإمداداته ،وبركاته ،وكل األمور العجيبة التي قد أعطاها لك،
وعملها من أجلك ،وأنت تُرجِع كل هذه األعمال الجميلة له .تكون
النتيجة المحتومة أنه سيفعل المزيد في حياتك.
باإلضافة إلى ذلك ،العبادة تأتي بنا إلى إعالن أعظم عن
اإلله .ولذلك نحن نعبد اإلله وليس البشر ،أو المالئكة ،أو أي شيء
آخر .إذ ليس لدى البشر وال المالئكة القدرة أو اإلمكانية لإلعالن عن
أنفسهم أكثر مما يمكنهم أن يروا أنفسهم .فال تستطيع أن تنمو روحي ًا
من معرفتك لمالك أو أي إنسان آخر؛ وال يستطيع إنسان أن يعكس لك
من أنت ،ألن كل إنسان منفردًا في ذاته .لكن في الشركة ،يُعلن اإلله
عن نفسه لك ،وفي هذه العملية ،يُعلن لك عن نفسك ،وأيض ًا يُعلن عن
مستقبلك ،وحياتك ،وشخصيتك ،وقيمتك ،ثم أيض ًا هدفه لحياتك.
ARABIC

لذلك عندما تدرس الكتاب وتقرأ عن رجال وسيدات تقابلوا مع
اإلله ،يكون لهم جميع ًا إعالن ًا إلهي ًا عن هدف اإلله لحياتهم ،وفهم ًا
للمستقبل الذي قادهم اإلله إليه ،وإعالن عن اإلله نفسه .وهكذا ،العبادة
بالنسبة لنا أكثر من مجرد نموذجاً ،أو طقساً ،أو مجرد نشاط ديني .فعندما
نعبد اإلله ،يكون هناك إدراك ًا حقيقياً ،ومنظورًا حقيقياً ،ومقابلة حقيقية
مع األلوهية.
فعندما تكون في الكنيسة ويكون هناك وقت ًا للعبادة ،أو عندما
تعبد في مخدعك ،انتبه؛ أن تعبد الرب بحق ،وبهذا الفهم.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 52-32 :10

العدد 15-14
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أنا مُدرك ومُقدِر
صالحك ،وبركاتك ،وتحننك ،وبرك.
وأنا أعبدك بروحي ألنك جعلتني
ت حياتي
شخص ًا مُتميزاً ،وزيَّن َ
بمجدك .أُعظِم جاللك وأحمدك على
بركاتك وأعمالك العجيبة في حياتي،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 16-1:20
الخروج 13

دراسة أُخرى:
مزامير ; 7:092رؤيا يوحنا الالهوتي  ;00 - 01:2الرسالة إلى أهل فيلبي 9:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد

5
ميراثك بالكلمة
ن َت ْبنِيَكُمْ
خ َوتِي لإلله وَلِكَلِمَ ِة نِعْ َمتِهِ ،الْقَادِ َرةِ َأ ْ
س َت ْو ِدعُكُ ْم يَا إِ ْ
وَاآلنَ أَ ْ
ن (أعمال .)97:71
طيَ ُكمْ مِيرَاثًا مَعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّسِي َ
َوتُعْ ِ

إن الجزء الختامي في الشاهد أعاله يقول أن الكلمة قادرة
أن "تُعطيك" ميراثًا مع جميع المُقدسين .كتب روح اإلله ،عن
طريق بولس الرسول ،هذا للكنيسة .لماذا يقول هذا لمسيحيين هم
بالفعل لهم ميراثًا في المسيح يسوع؟
السبب واضح .أوالً ،افهم أنه لم يكن يتكلم عن امتالك
الميراث؛ بل ،كان يُشير إلى الميراث الذي قد تسلمته بين يديك .نعم،
شرعاً ،كل شيء هو لك في المسيح يسوع ،ولكن هناك من يُمسِك
بالميراث مُتمرداً على السُلطة – الشيطان وجنوده – من يُحاولون
دائمًا زعزعة شعب اإلله من التمتع بميراثهم .واآلن ،يُعلن بولس،
بالروح ،أن كلمة اإلله قادرة أن تُسلِم لك حرفيًا ميراثك بين يديك،
لكي تستمتع به ،بغض النظر عن جميع مؤامرات العدو.
يُظهر هذا الفرح المُطلق ،واالكتفاء ،والمجد الذي لنا في
المسيح يسوع! ألنه ببساطة يعني أن ازدهارك وبركاتك ال تعتمد
على ما إذا كان والديك أو أجدادك قد سلموا لك أي ميراث! ففي
ث
ش ِر َك ِة مِيرَا ِ
َهَلنَا ِل َ
ب َّالذِي أ َّ
ن اآل َ
ت ميراثاً" :شَا ِكرِي َ
المسيح ،قد نِل َ
ن فِي النُّورِ( ".كولوسي  .)07:0ويصف بطرس هذا
ا ْلقِدِّيسِي َ
الميراث بأنه ال يفنى ،وال يتدنس ،وال يضمحِل ،وإنه أبدي (0
بطرس .)2:0
من الجميل أن تُالحظ أن الروح لم يقل أن الكلمة ستُقسِم
ت في
ميراثًا لك ،بل "ستُعطيك" الميراث .وبعبارة أخرى ،كلما لهج َ
الكلمة ،ستُصبح بالتالي البركات واضحة في حياتك! ال عجب أن
ك ظَا ِهرًا
َد ُم َ
ن َتق ُّ
ي َيكُو َ
ن فِيهِِ ،ل َك ْ
َم (الهج) بِهذَاُ .ك ْ
يقول الكتاب" ،ا ْهت َّ
فِي كُلِّ شَيْءٍ 0( ".تيموثاوس  .)05:2هللويا.
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أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 26-1:11

العدد 17-16
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أن المجد والبِر الذي في
الكلمة ظاهرين وواضحين في
حياتي .فإيماني حي ويأتي بالنتائج
وأنا أعمل بالكلمة .فكلمة اإلله في
فمي تجعل الظروف تتماشى مع
إرادة اإلله الكاملة لي ،وتُعطيني كل
بركة قد أعطاها لي في المسيح،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 23-17:20
الخروج 14

دراسة أُخرى:
الرسالة الثانية إلي تيموثاوس ; 05:7الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 05:2الرسالة األولى إلي تيموثاوس 07::
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين

6
إنه المبدأ الذي يعمل
عنْدَكُمْ،
ِلتَكُنْ سِي َرتُكُمْ خَا ِليَةً مِنْ حُب الْمَالِ .كُونُوا مُ ْكتَفِينَ بِمَا ِ
ألَنَّهُ قَالَ :الَ أُهْمِلُكَ وَالَ َأتْرُكُكَ »حَتَّى إ َِّننَا نَقُولُ وَاثِقِينَ :الرَّبُّ
مُعِينٌ لِي فَالَ أَخَافُ .مَاذَا َيصْنَ ُع بِي ِإنْسَانٌ؟
(عبرانيين .): – 5 :09
يُقدم لنا الروح ،في الشاهد االفتتاحي ،مشورة هامة في
بداية العدد الخامس .فيقول ليكن أسلوب حياتك خاليًا من الطمع
(محبة المال) ،وكونوا مُكتفين بما عندكم .وكان يمكنه أن يقف عند
هذا الحد ،ولكنه لم يفعل .ولكنه ،استطرد ليقول لنا سبب قوله هذه
العبارة في المقام األول ،والذي نجده في الجزء الختامي للعدد
ك وَالَ َأتْرُ ُككَ "».
الخامس" :ألَنَّهُ قَالَ« :الَ أُهْمُِل َ
ومرة أخرى ،كان يمكنه أن يتوقف عند هذا الحد ،وكان
عندها سيعني أنه يريدنا فقط أن نرى وعداً ،وكان سيظل األمر
جيداً .ولكن ،أكمل في العدد التالي ليُعلن شيئًا في غاية األهمية؛
ال َأخَافُ .مَاذَا
ن لِي َف َ
َّب ُمعِي ٌ
وقال" ،حَتَّى إ َِّننَا َنقُو ُل وَا ِثقِينَ « :الر ُّ
صنَعُ بِي ِإنْسَانٌ؟ " ».وهذا يُغير كل شيء! فهو ليس مجرد وعدًا
َي ْ
فيما بعد؛ لقد أُعلن عن مبدأ .فهو يبني مشورته على مبدأ .والمبدأ
هو" :قد قال اإلله ،لذلك نقول نحن واثقين"...
أعطانا اإلله كلمته ،حتى تستطيع ان تقول بجراءة شيئًا
استجابة لما قد قاله وفي توافق معه .وهذا ما يُغير حياتك .إن
الوعد ال يُغير حياتك؛ ولكن المبدأ يفعل .والمبدأ ال يعمل ،حتى
تتصرف أنت بناءًا عليه.
ت مجرد "تقتبس" ما قد قاله
وفي تطبيق المبدأ ،أنت لس َ
اإلله .فالشاهد االفتتاحي لم يقل" ،أل ََّن ُه قَالَ« :الَ أُهْمُِلكَ وَالَ َأتْرُ ُككَ »
حَتَّى إ َِّننَا َنقُو ُل وَا ِثقِينَ "،ال أهملك وال أتركك"؛ ال! فهو لم يقل
اقتبسها كما هي .فأن تتكلم في توافق مع اإلله بنفس الشيء يعني
أن تُقدم استجابة إيمانك الشخصي للكلمة ،على أساس فهمك
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ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ،ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﺏ .ﻳُﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ )ﺗﻌﻤﻞ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ( ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ.
ﻫﺬﺍ ﻣﺒﺪﺃ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳُﺤﺪﺙ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس

العدد 19-18

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك ألنك
تجعلني أختبر المجد المتزايد في
حياتي وأنا أؤكد اليوم كلمتك .فأنا
ناجح ،وغالب ،وبطل دائماً ،ألن
المسيح هو مصدري ،وإمكانيتي،
وكفايتي.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 34-24:20
الخروج 15

دراسة أُخرى:
 7كورنثوس ; 09 :2إنجيل مرقس 79:00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

7
كلمة نعمته
ن َت ْبنِيَكُمْ
س َت ْو ِدعُكُ ْم يَا إِ ْخ َوتِي لإلله وَلِكَلِمَ ِة نِعْ َمتِهِ ،الْقَادِ َرةِ َأ ْ
وَاآلنَ أَ ْ
ن (أعمال .)97:71
َوتُعْ ِطيَ ُكمْ مِيرَاثًا مَعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّسِي َ
ع ُك ْم يَا
س َت ْو ِد ُ
ن َأ ْ
الحظ أن الشاهد االفتتاحي لم يقل" ،وَاآل َ
خ َوتِي لإلله َوِل َكِل َم ِة دينونته "...أو " ...لكلمة غضبه"...؛ ال! بل
ِإ ْ
خ َوتِي لإلله َوِل َكِل َم ِة ِن ْع َم ِتهِ "...ما هي
ع ُك ْم يَا ِإ ْ
س َت ْو ِد ُ
يقولَ ..." ،أ ْ
النعمة؟ إنها محبة اإلله المُتحننة ،التي تمنحنا بركات ونِعم غير
مشروطة ،حتى لمن ال يستحق.
النعمة هي الجمال الرائع لشخص اإلله؛ وحُبه المُتحنن،
وخالية تمامًا من أي شر ،وزيف ،وظُلمة ،وأي لعنة .فالنعمة،
ليست حسب ما تستحق ،ولكن حسب رحمته وتحننه الذي قد أظهر
في المسيح يسوع قبل بداية العالم.
إن كلمة نعمته هي ما تُحيطك بحُبه؛ فأنت مركز حُبه .وال
دينونة عليك (رومية  .) 0:2إن كلمة الناموس تدين؛ وهي قاسية
وتستدعي غضب اإلله .ولكنها ،ال تجعل اإلنسان كامل (عبرانيين
 .) 02:2فالناموس ال يستطيع أن يُعطي حياة .ولكن شكرًا لإلله،
ح
ع ا ْل َمسِي ِ
َق َف ِب َيسُو َ
الن ْع َم ُة وَا ْلح ُّ
طيَ ،أَمَّا ِّ
عِ
س ِبمُوسَى ُأ ْ
َن النَّامُو َ
"أل َّ
صَارَا( ".يوحنا  .) 02:0نحن تحت نعمة الرب يسوع؛ ونحن نُبنى
بكلمة نعمته.
َقدِم نفسك بالكامل لكلمة نعمته ،التي لها القوة واإلمكانية؛
ت أن
فهي قادرة في ذاتها وبذاتها أن تجعلك ما تتكلم عنه .هل الحظ َ
اإلله لم يقل أنه يجب عليك "أن تبني نفسك بالكلمة"؛ بل ،يقول،
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"الكلمة تبنيكم ".لذلك ،كل ما عليك هو أن تهضم الكلمة ،وتستقبلها،
وتتعلمها ،حتى تمتصها في داخلك ،فتحيا بها.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 44-18:12

العدد 21-20
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،إن كلمتك تبني حياتي
وتنقلني إلى مجاالت مجد أسمى
وأعظم .وأنا مُدرك لهذه البركة،
فأسلك في البِر ،قويًا في اإليمان،
ومُثمِر في كلي شيء ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 11-1:21
الخروج 16

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 05 :2رسالة يوحنا الرسول األولى 02– 0: :0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

األربعاء

8

الطريقة الصحيحة للعبادة
جدُونَ الْحَقِيقِيُّو َ
ن
ن تَ ْأتِي سَاعَةٌ ،وَهِيَ اآلنَ ،حِينَ السَّا ِ
"وَل ِك ْ
ح وَالْحَقِّ ،ألَنَّ اآلبَ طَالِبٌ ِم ْثلَ هؤُالَءِ
ب بِالرُّو ِ
جدُونَ لِآل ِ
يَسْ ُ
ح وَالْحَقِّ
جدُونَ لَهُ َفبِالرُّو ِ
ن يَسْ ُ
َالذِي َ
جدِينَ لَهُ .اإلله رُوحٌ .و َّ
السَّا ِ
جدُوا (يوحنا .)72 – 79 :2
ن يَسْ ُ
َي ْنبَغِي َأ ْ
هناك طريقة صحيحة لعبادة اإلله .فال يمكنك أن تعبده
بالطريقة التي تختارها وتتوقع أنه سيقبلها .فمثالً ،يُخبرنا في تكوين
 2أن هناك رجلين – قايين وهابيل – أوالد آدم وحواء قدما ذبائحهما
لإلله .أحضر قايين تقدمة لإلله من نِتاج حقله؛ فقدم لإلله ما ظن أنه
حسن ،بدالً مما قد طلبه اإلله.
من جهة أخرى ،قدم هابيل ما طلبه اإلله و ُقبِلت ذبيحته.
فأنت ال تُقدم لإلله ما تظن أنه عندك؛ أنت تُقدم ما يطلبه منك .ونفس
الشيء في العبادة .من المهم أنك تسلك في نور كلمة اإلله ،فتفعل
تمامًا ما يريده .وليس لمجرد أن أمرًا يبدو حسنًا يعني أنه مقبول
عند اإلله .ربما قد سمعت البعض يقول" ،حسناً ،يمكن ألي شخص
أن يعبد بأي طريقة يختارها؛ فيمكنني أن أُقرر أن أصمت وأعبد
اإلله بذهني"؛ وهذا خطأ .نعم ،يعرف اإلله ما في ذهنك ،ولكن ،قال
يسوعَ ..." ،متَى صََّل ْي ُت ْم َفقُولُوا( "...لوقا  .)7:00فهو لم يقل،
"متى صليتم ،اصمتوا ،ألن اإلله يعرف ما في أذهانكم".
وفي العهد القديم ،عندما كان يُصلي األنبياء أو الكهنة،
كُتب لنا محتوى صلواتهم ،مُظهرًا أنها كانت منطوقة .وفي أغلب
األوقات ،أوصى اإلله الكاهن بما يقوله .وفي الحقيقة ،عندما صلى
يسوع ،تكلم ،حتى أن االخرين سمعوه .فهو لم يكن يُفكِر في ذهنه
فقط .ونفس الشيء مع العبادة؛ هناك ترتيب مُحدد لها .نحن نعبد
اإلله بالروح ،وبالكلمة – بالروح والحق! فنرفع أيادينا له ،ونعترف
ي
سبِيحَِ ،أ ْ
الت ْ
ح َة َّ
ن لإلله َذبِي َ
ُل حِي ٍ
َد ْم ِب ِه فِي ك ِّ
بإقرارات السمهَ " :ف ْل ُنق ِّ
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س ِمهِ( ".عبرانيين  .)05:09فنحن نسكب
شفَا ٍه ُم ْع َت ِر َف ٍة بِا ْ
َث َم َر ِ
الحمد والتمجيد له من أجل عظمته ،وتحننه ،وحُبه ،ومراحمه،
ونعمته .هللويا.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 13

العدد 23-22

أبويا الغالي ،مُستحق أن تأخذ المجد،
والكرامة ،والسُلطان ،ألنك األعظم،
وبك تكون كل شيء .أنت وحدك اإلله،
مُستحق الحمد والعبادة! ولك كل
الكرامة ،واإلجالل ،والسيادة ،اآلن
وإلى األبد ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 17-12:21
الخروج 17

دراسة أُخرى:
مزامير  ; 7:72الرسالة إلى العبرانيين  ; 05:09الرسالة إلى أهل فيلبي 9: 9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس
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بركات وامتياز الصالة
ن ُيصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَ َال يُمَلَّ
وَقَالَ َلهُمْ َأ ْيضًا َم َثالً فِي أَنَّ ُه َي ْنبَغِي َأ ْ
(لوقا .)0:02
إن الحياة الغالبة والمُنتصرة ،التي أعدها اإلله ،وإرادته
لك في المسيح ،لن تكون ممكنة حقًا بدون الصالة .يقول الكتاب،
َار َت ْق َت ِد ُر َكثِيرًا فِي ِف ْعِلهَا" ".صالة البار الحارة فعَّالة
طِل َب ُة ا ْلب ِّ
"َ ...
جدًا وقادرة" (يعقوب  .) 0::5فالمسيحيين الذين ال يستفيدون
ببركات وامتياز ما تُقدمه الصالة يُصبحون بسهولة ضحايا في
الحياة .فالصالة امتياز ،كما أنها حق ممنوح لنا لالقتراب إلى اآلب
باإليمان من خالل كلمته ،وبالروح القدس .وفرصة الشركة هذه هي
أمر يريدنا اآلب دائماً أن نتمسك به ونستفيد منه.
ن
ُل حِي ٍ
ن ُيصَلَّى ك َّ
قال يسوع في لوقا َ ..." ، 0:02ي ْن َبغِي َأ ْ
َو َال ُيمَلَّ ".فالمثل الذي قاله يؤكد على الصِلة التي لنا مع اآلب في
تواصلنا المستمر الذي يبني اإليمان .إنها أحد الفوائد الجميلة
للصالة ،باإلضافة إلى تجهيز روحك .وهكذا ،يجب عليك أن تكون
مسيحيًا مُصلياً ،وليس مسيحيًا "ملهياً"؛ بأن تأخذ حياة ونظام
الصالة مأخذ الجد.
الصالة ليست أمرًا تفعله عندما تكون في احتياج .وهذا ما
يغيب عن الكثير من الناس .فهم يرون الصالة كأنها السبيل نحو
سؤال اإلله من أجل أشياء ،بينما ،الشركة – أي التواصل العميق
مع الروح – هي الهدف األسمى للصالة .وعندما تلتزم بقضاء وقت
في الشركة مع الرب ،ستكون دائمًا في تناغم مع الروح القدس؛
وسيتضح لك إرادته وهدفه.
إن قوة وأهمية الصالة ليست على قدر االستجابات التي
نحصل عليها عندما نُصلي بقدر التأثير الذي تُحدثه في أرواحنا.
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افهم هذا قبل أن تسأل ،فاإلله يسمعك .ولكن ،هناك شيء ما عن
الصالة ،وخاص ًة الصالة بألسنة ،يؤثر في روحك ويجعلك تتوهج.
فعندما تُصلي بألسنة كثيراً ،يُستعلن مجد اإلله في إنسانك الداخلي،
ويجعلك تعمل بالحكمة اإللهية.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 26-1:14
العدد 26-24
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك على امتياز
الصالة ،وعلى البركات الهائلة
والتأثير الذي تُحدثه في روحي.
فروحي ،من خالل الشركة معك
تتهيأ لتعرف وتسلك في إرادتك
الكاملة ،وتُظهر التميز في كل ما
أقوم به ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 32-18:21
الخروج 18

دراسة أُخرى:
رسالة يعقوب ; 02– 0: : 5رسالة يهوذا  0 ; 71:0كورنثوس 05 – 02 :02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة
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الصوم يؤثر عليك – وليس على اإلله
َولِ َّالذِي فِيهِ جَعَلْتَ
ف يَا دَانِيآلُ ،ألَنَّهُ ِمنَ ا ْل َيوْمِ األ َّ
فَقَالَ لِيَ :ال تَخَ ْ
جلِ
سكَ قُدَّامَ إِل ِهكَ ،سُمِعَ َكالَ ُمكَ ،وََأنَا َأ َتيْتُ ألَ ْ
قَ ْل َبكَ لِلْ َفهْ ِم َو ِإلذْ َال ِل نَفْ ِ
َكالَ ِمكَ (داينال .)07:01
إن األمر الهام بخصوص الصوم هو "هدف" الصوم.
هناك أولئك الذين يُشددون على الصالة لفترات طويلة ،مثل أربعين
يوماً ،كما فعل يسوع .حسناً ،إن جودة الصوم ليست في مُدتها على
قدر الهدف منه .يعتقد بعض الناس خطأ أنه كلما كان الصوم أطول،
يتحرك اإلله أسرع الستجابته؛ ال! فاإلله ال يتغير أو يتأثر بصومك.
صومك يؤثر فقط ويُغير منك.
فالصوم يُساعدك لكي تُصبح أكثر وعيًا للطبيعة اإللهية
التي فيك .وأنا ال اتكلم عن نوع الصوم الذي يحدث في وسط كل
التشتيت الذي يمكن أن تتخيله ،ولكن النوع الذي فيه يُخضَع الجسد
بالكامل .فأنا أُشير إلى النوع الذي فيه تنفصل تمامًا عن بقية العالم
وتقضي وقتًا في الصالة ،والدراسة ،واللهج في كلمة اإلله .في مثل
هذه األوقات ،يتحول قلبك وذهنك بعيدًا عن األمور التي في هذا
العالم ،إلى الرب .ويُصبح من السهل أن تنتبه إلى الرب ،فيتكلم
إليك ،ويُحوِل حياتك ،ألن مشاعرك هي بالكامل عليه.
من خالل هذا النوع من الصوم الهادف ،تصمد روحك
كعمالق؛ فتخبو بشريتك أو تأثير الجسد وتنهض طبيعتك اإللهية.
في مثل ذلك الوقت ،عندما تنطق بكلمة ،تتسامى فوق مجال الذهن
البشري؛ وتنبعث من روحك بقدرة وإمكانية الروح القدس .ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
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خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 52-27:14

العدد 28-27

صالة
ربي الغالي ،إن قلبي يبتهج بكلمتك
اليوم .وأنا أتقدم إلى مجاالت أسمى
من االزدهار ،والبركات ،والمجد.
وأنا أسلك في إرادتك الكاملة لي،
ألنني مُقاد بروحك من داخلي ،باسم
يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 46-33:21
الخروج 19

دراسة أُخرى:
أعمال الرسل ; 7:09أعمال الرسل  ; 79:02الرسالة األولى إلي تيموثاوس 2-2:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت
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مكانتك وسُلطان فيه
ت (األمكان السماوية) فِي
سنَا مَعَهُ فِي السَّمَاوِيَّا ِ
وَأَقَا َمنَا مَعَهُ ،وَأَجْلَ َ
ع (أفسس .)::7
ح يَسُو َ
الْمَسِي ِ

تُقدم لنا أحد الترجمات )(Wuestإشارة متميز ألفسس .70:0
ن
س ْلطَا ٍ
س ٍة َو ُ
ُل ِريَا َ
ق (وأعلى بكثير من) ك ِّ
فتُخبرنا أن يسوع " َف ْو َ
ط َب ْل فِي
الد ْه ِر َف َق ْ
س فِي هذَا َّ
س ٍم ُيسَمَّى َل ْي َ
ُل ا ْ
سيَا َدةٍَ ،وك ِّ
ُو ٍة َو ِ
َوق َّ
س َت ْق َب ِل َأ ْيضًا ".هناك الكثير جدًا الذي يمكننا القيام به عندما
ا ْل ُم ْ
نُطبِق الحق العميق المُعلن في الشاهد أعاله .فالكثير من المسيحيين
ظلوا صامتين بشأن أمور كثيرة جداً ،ويعيشون وكأنهم عاجزين أو
ضحايا في الحياة .إن اكتشفوا فقط مكانتهم وإمكانيتهم في المسيح،
والمجد والسُلطان الممنوح لهم في اسمه ،ستختلف األمور.
نحن جالسون مع المسيح في مكان السُلطة ،وفي وضع النفوذ.
وهذه ليست أسطورة .نحن لنا سيادته .وقد أعطاك الحق الشرعي،
وكذلك إمكانية استخدام اسمه كأداة .فهذا االسم أعظم من كل
حكومة ،أو مؤسسة ،أو اسم ،أو لقب يمكن أن يُتداول ،في هذا
العالم وفي العالم اآلتي أيضاً .فيسوع المسيح هو رب فوق الكل،
وإله كل جسد.
يمكنك بهذه المعرفة ،بل ويجب عليك ،أن تضع حدًا للحروب،
واألوبئة ،والشر ،والمخاطر ،والخراب الذي دبره إبليس وجنوده
َكنُ الْحُرُوبِ إِلَى أَ ْقصَى
حول العالم .فيقول في مزمور " ،2:2:مُس ِّ
ن
ا َأل ْرضِ "...إن تسكيت هذه األمور بسيط .إذ قال يسوعِ ..." ،إ ِ
ن َل ُهمَا
طُلبَا ِن ِه َفإ َِّن ُه َيكُو ُ
ي ٍء َي ْ
ش ْ
َي َ
ض فِي أ ِّ
علَى ا َأل ْر ِ
ن ِم ْن ُك ْم َ
ق ا ْثنَا ِ
َّات َف َ
ِمنْ ِق َبلِ َأبِي َّالذِي فِي السَّمَاوَاتِ( ".متى  .)02:02قَرِر عمل هذا.
إنها مسئوليتنا! استخدم سُلطان وقوة اسمه في الصالة باالتفاق
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لجعل حياتك مجيدة .استخدمه إلحالل السالم في بيتك ،وعند جيرانك،
ومدينتك ،وبلدك .استخدمه لتحقيق أعمال البِر ،وتأسيس إرادة اإلله في
تعال مع مؤمن آخر أو ربما شريكك في الحياة واتفقا على
َّ
عالمك.
شيء تريدونه أو على وضع تريدان أن يتغير .اجزِم في اسم يسوع،
بالتغيير المُحدد الذي تريده ،على أساس وضعك وسُلطانك في المسيح،
وستأتي باختبار .مجداً لإلله!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 72-53:14
العدد 31-29

أبويا الغالي ،أشكرك على وضعي،
وسُلطاني ،وإمكانيتي في المسيح!
فأنا جالس مع المسيح في األماكن
السماوية ،فوق وأعلى بكثير من
كل صعوبات ،ومشاكل ،ودمار،
وتأثيرات فاسدة في العالم .وأنا
أسود وأنتصر اليوم ودائمًا على
الظروف ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 14-1: 22
الخروج 20

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس ; :-5 :7الرسالة إلى أهل فيلبي 01 – 2 :7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

األحد
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اخضِع مشاعرك للكلمة
ت بِقَ ْل ِبكَ أَنَّ اإلله أَقَامَهُ
َّب يَسُوعَ ،وَآ َمنْ َ
ك بِالر ِّ
ت بِفَ ِم َ
عتَرَفْ َ
أل ََّنكَ ِإنِ ا ْ
ت (رومية .)2:01
ِمنَ األَ ْموَاتِ ،خََلصْ َ
عندما تسأل بعض المسيحيين" ،كيف تعرف أنك
مُخلَص؟" يقولون" ،أشعر اآلن بقربي لإلله"؛ ولكن هذا خطأ.
فالخالص أو الوالدة الثانية ليس لهما شأن بمشاعرك .فأن
"تشعر" بقربك لإلله ال يجعلك أكثر قُربًا له من مسيحي آخر قد ال
"يشعر" هكذا .فاألمر ليس له شأن بالمشاعر؛ إنها مسألة إيمان.
ِالن ْع َم ِة ُمخََّلصُونَ ،بِاإلِيمَانِ( "...أفسس .)2:7
ويقول الكتاب ..." ،ب ِّ
فنحن لسنا نِتاج مشاعرنا أو ما تُمليه علينا أذهاننا؛ نحن من وما
يقول اإلله علينا.
ارفض أن تتحكم فيك مشاعرك وعواطفك .وارفض أن
تكون تحت سيطرة حواسك المادية .إن جزء من مؤامرات الشيطان
هي أن يجعل الناس عبيد لمشاعرهم .ولذلك يجب أن "تُحارب"
مشاعرك .بأن تُخضِع مشاعرك لسيادة كلمة اإلله.
ت بفمك أن
وبالنسبة للخالص ،يقول الكتاب إن اعترف َ
ت بقلبك أن اإلله أقامه من
يسوع هو رب وسيد لحياتك ،وآمن َ
الموت ،يُصبح الخالص لك .فأنت مدفوع من مملكة الظُلمة إلى
النور (رومية  .) 2:01وفي الحال ،تُصبح مولود والدة ثانية بحياة
وطبيعة اإلله في روحك .إن كلمة اإلله هي اإلثبات بأنك مولود
والدة ثانية ،وليس مشاعرك .إذ يقول في رومية " ،0::2اَلرُّوحُ
حنَا أ ََّننَا َأوْ َالدُ اإلله".
ش َهدُ ألَ ْروَا ِ
نَفْسُهُ َأ ْيضًا يَ ْ
المشاعر خادعة؛ وتتغير مع المواقف والظروف ،ولكن
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ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﻟﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﺁﻣﻦ ،ﺻﺪﻕ ،ﻭﻋِﺶ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﻟﻪ ﻓﻘﻂ.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 20-1:15
العدد 33-32
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أتيتَ بي
إلى حياة تتخطى المستوى العادي
للمنظور الطبيعي .وأنا أزهو في
بركات الخالص – والتحرير،
والحفظ،
اإللهية،
والصحة
واالزدهار ،والكمال – التي تكملت
لي بموت ،ودفن ،وقيامة المسيح،
باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 22-15:22
الخروج 21

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 01-2:01الرسالة إلى أهل رومية  ;2-5:2الرسالة إلى أهل رومية 05-07:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

اإلثنين
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ال تستخِف بالتكلم بألسنة
ن َي َتنَبَّأُ َف َي ْبنِي الْ َكنِيسَةَ
ن َيتَكَلَّ ُم بِلِسَانٍ َي ْبنِي نَفْسَهُ ،وَأَمَّا َم ْ
َم ْ
( 0كورنثوس .)2:02

إن التكلم بألسنة في غاية األهمية لنا كمسيحيين .فيقول
ش َف ٍة َل ْكنَا َء (مُلعثمة – متأتأة) َوبِلِسَانٍ آخَرَ يُكَلِّمُ هذَا
الكتاب" ،إ َِّن ُه ِب َ
الشَّعْبََّ ،الذِينَ قَالَ َلهُمْ« :ه ِذهِ هِيَ الرَّاحَةُ .أَرِيحُوا الرَّازِحَ (المُنهَك)
ن (االنتعاش) "(»...إشعياء .)07 – 00 :72
السكُو ُ
 ،وَهذَا ُه َو ُّ
ج ِه
ن َو ْ
ج (االنتعاش) ِم ْ
ت ا ْل َف َر ِ
ويصفه بطرس هكذا "َ ...أ ْوقَا ُ
الرَّبِّ( ".أعمال  .) 02:9فهناك انتعاشاً ،وتجديداً ،وازدهاراً ،لمن
يتكلم بألسنة باستمرار.
وأيضاً ،التكلم بألسنة يُحسِن من وضعك .فالترجمة
ن (غريب) َي ْبنِي
ن َي َتكََّل ُم ِبِلسَا ٍ
الموسعة للشاهد االفتتاحي تقولَ " ،م ْ
سهُ "...فعندما تتكلم بألسنة ،تُصبح حساسًا للحقائق
(ويُحسِن) َن ْف َ
الروحية؛ فتتناغم مع الروح ،ويُصبح صوته أكثر وضوحًا لك.
يقول البعض الناس أنهم ال يعرفون عندما يتكلم اإلله لهم .ولكن إن
تكلموا بألسنة ،ستُصبح أرواحهم أكثر حساسية لإلله ،وسيسمعون
ويفهمون كلمته.
هناك فائدة هامة أخرى للتكلم بألسنة وهي تنقية إيمانك.
فيقول في يهوذا َ " ، 71:0وأَمَّا َأ ْن ُت ْم أ َُّيهَا ا َألحِبَّا ُء فَا ْبنُوا (اسسوا)
س (أن تتقدموا ،وتعلوا مثل صرح ألعلى
علَى إِيمَا ِن ُك ُم ا َأل ْق َد ِ
س ُك ْم َ
َأ ْن ُف َ
ح ا ْل ُق ُدسِ( ".وفقًا للترجمة الموسعة) .إن
ن فِي الرُّو ِ
وأعلى)ُ ،مصَلِّي َ
إيمانك األقدس هو إيمانك األكثر قداسة؛ إيمان ليس به شائبة،
وخاليًا من الشك أو الخوف .إنه أسمى ،وأنقى ،وأفضل تعبير
إليمانك حتى اآلن .ويتوقع اإلله منك أن تبني على هذا "اإليمان
األقدس" عن طريق التكلم بألسنة.
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أعلن الرسول بولس أن التكلم بألسنة هو أحد أسراره في
ش ُك ُر
النجاح في الخدمة .فكان واثقًا في كالمه إلى كنيسة كورنثوسَ" ،أ ْ
جمِي ِع ُكمْ 0( ".كورنثوس .)02:02
ن َ
س َن ٍة َأ ْك َث َر ِم ْ
إِلهِي أَنِّي َأ َتكََّل ُم ِبَأ ْل ِ
وهذا يُظهر كم كان يتكلم بألسنة .ال عجب ،مدى نجاحه .اختر أن تتكلم
بألسنة أكثر من أي وقت مضى .فتبني روحك .وتُحسِن من نفسك.
فتزهو وتتقدم في حياتك ،باأللسنة!

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 47-21:15
العدد 36-34
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 33-23:22

بأنني أزهو كل يوم كالنخلة ،ألنني
مُمتلئ باستمرار بالروح .وبينما أنا
أتكلم بألسنة ،اآلن ،أُبنى؛ وترتفع
روحي ألعمل من موقع أفضل
للمُجاهرة ،والجسارة ،والغلبة في
المسيح يسوع .وأنا ال أُصارع ،بل
أتمتع بالنمو والتقدم الذي ال يتوقف
بينما أنا أنال اإلرشاد والنور من
الرب!

الخروج 22

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس ; 7 :02الرسالة إلى أهل أفسس  ;02: :رسالة يهوذا 71: 0
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء

14
شَكِّل عالمك بإتقان
ن نَ ْفهَمُ أَنَّ الْعَالَمِينَ ُأتْ ِقنَتْ (تشكلت بإتقان) بِكَلِمَةِ اإلله ،حَتَّى
بِاإلِيمَا ِ
َونْ مَا يُرَى مِمَّا ُهوَ ظَاهِرٌ (عبرانيين .)9:00
لَ ْم َيتَك َّ

إن الشاهد أعاله في غاية القوة! وللحصول على مغزى
معناه بالكامل ،لنتفحص في بعض الكلمات المفتاحية .أو ًال كلمة
"العالمين "،وهي مُترجمة من الكلمة اليونانية" ،أيون "aion
و"أيون" تُشير إلى مجرى الحياة :كيف تسير األمور معك وكيف
تعمل من حولك .وهي تُشير إلى العالم كما هو :أنظمته واتجاهه –
في العصور المختلفة ،مثل القول" ،حياة وفترة األستاذ (فُالن)"،
أو "عصر اإلمبراطوريات الرومانية "،أو العصور المُتالحقة
لإلنسان أو المجتمعات.
وعبارة مفتاحية أخرى هي "كلمة "،وهي تعني باليونانية
"ريما – " rhemaوريما تُشير إلى الكلمة التي يتكلم بها اإلله،
والتي يُخاطب بها الروح البشرية مباشرةً .وهي مختلفة عن الـ
ن
لوجوس ) ، (logosالتي خلق بها اإلله العالم" :فِي ا ْل َب ْد ِء كَا َ
ع ْندَ
الْكَلِمَة (لوجوس ) ،logosوَا ْل َكِلمَة (لوجوس )logosكَانَ ِ
اإلله ،وَكَانَ الْ َكلِمَةُ (لوجوس )logosاإلله( ".يوحنا  .)0:0ولكن،
ن
في الشاهد االفتتاحي ،ال يتكلم عن خلق كل شيء .فيقول" ،بِاإلِيمَا ِ
ت (تشكلت بإتقان) ِب َكِل َم ِة اإلله "...هنا يتكلم
ن ُأ ْت ِق َن ْ
َن ا ْلعَاَلمِي َ
َن ْف َه ُم أ َّ
عن حياتك و"أيون " aionالخاص بك :استخدام إيمانك لتُشكِل
بإتقان ،أو تُصلِح ،أو تُرتِب ،أو تجعل حياتك وعالمك يتناسب في
توافق مع إرادة اإلله الكاملة لك.
وهذا ما فعله شيوخ اإليمان العظام" :شكلوا بإتقان"
"شك َل
َّ
عالمهم بكلمة (ريما) اإلله .وهناك كلمة مفتاحية أخرى:
بإتقان "،وهي من اليونانية" ،كاتارتيزو "katartizoوهي تعني
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أن تُصلِح ،وأن تُرمِم ،وأن تُرتِب ،وأن تُعيد تأهيل ،وأن تجعل شيئًا
مُماثالً .أخذ شيوخ اإليمان "ريما" من اإلله ،وأصلحوا ،وهيئوا
أزمنتهم حسب الـ "ريما" – الكلمة المنطوقة .وقال الرب يسوع..." ،
ن َف ِم
ج ِم ْ
خ ُر ُ
ُل َكِل َم ٍة َت ْ
حيَا ا ِإل ْنسَانَُ ،ب ْل ِبك ِّ
ح َد ُه َي ْ
خ ْب ِز َو ْ
س بِا ْل ُ
َل ْي َ
اإلله( ".متى  .) 2:2هذه هي الـ "ريما ".عندما يتكلم اإلله بكلمته إلى
قلبك ،يُعطيك "ريما" ويتوقع منك أن تُعلنها .وتستخدمها لتُشكِل حياتك
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل مرقس 16
التثنية 2-1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
بأن اإلله قد أعطاني التحكم على كل
شيء يخصني .وأنا أرفض أن أكون
ضحية ،ولكن أحيا في الغلبة
والسُلطان الذي لي في المسيح.
وإيماني يتقوى وأنا أُقدم قلبي
للكلمة ،فتجعلني ال اهتز وال
اتزعزع في كل األوقات .هللويا!

إنجيل متى 46-34:22
الخروج 23

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 2 :01الرسالة إلى العبرانيين  ;:-5 :09الرسالة إلى أهل أفسس 02 ::
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء

15
استجابتك هامة
ن َت ْبنِيَكُمْ
خ َوتِي لإلله وَلِكَلِمَ ِة نِعْ َمتِهِ ،الْقَادِ َرةِ َأ ْ
س َت ْو ِدعُكُ ْم يَا إِ ْ
وَاآلنَ أَ ْ
ن (أعمال .)97:71
طيَكُمْ مِيرَاثًا مَعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّسِي َ
َوتُعْ ِ

إن كلمة اإلله تحتاج الستجابتك .ولم يُدرك بعض
المسيحيين هذا؛ فال يعرفون سبب وجود الكلمة .تخيل أنه عندما
استقبل شيوخ كنيسة أفسس الرسالة في الشاهد االفتتاحي من
ت ما قاله".
الرسول بولس ،ذهبوا إلى بيوتهم قائلين" ،نعم ،أحبب ُ
ولم يُغيروا من حياتهم أو وضعهم.
ربما يُخبرك أحدهم أن معه هدية لك وقد تسعد بما قاله لك.
بالرغم من أنك لم تحصل على الهدية ،وقد تقول لهذا الشخص" ،أنا
ت لمجرد
في غاية السعادة لما قد قُلته؛ وهي بركة لي ".فأنت تبارك َ
ما قاله لك هذا اإلنسان؛ هذا ألنه يمكننا أن نتبارك بالكلمات.
وبالتأكيد ،كلمة اإلله ،ستُباركك ،ولكن ال يعني هذا أنك ستسلك في
نور البركة الممنوحة .عليك أن تستجيب بتأكيد نفس الشيء في
توافق ..." :أل ََّنهُ قَالَ ...نَقُولُ وَاثِقِينَ( "...عبرانيين .): – 5 :09
إن هدف استوداعك للكلمة هو أن الكلمة تبنيك؛ فالكلمة
قادرة على ذلك .واآلن ،يجب أن تكون استجابتك" ،إن الكلمة
تبنيني .وفي كل مرة أسمع وأدرس الكتاب ،أتغير ،وأرتفع ،وأُشحن،
ويتقوى إيماني ".وفي اللحظة التي يُصبح فيها هذا حقيقة في
روحك ،كل ما تراه سيكون القوة ،والغلبة ،والتقدم ،واإلمكانيات
الالنهائية .وستكتشف أنك تتقوى وتزداد حكمة مع األيام بواسطة
الكلمة.
أعطانا كلمته حتى نستطيع أن نرى ،ونفهم ،ونؤكِد على
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كل ما هو لنا مجاناً في المسيح يسوع.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 25-1:1
التثنية 4-3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

بأنني ما يقوله اإلله عني .وأنا أقبل
وأسلك في نور كلمة اإلله فيما
يخص خالصي ،وبري ،وصحتي
اإللهية ،وازدهاري ،وحمايتي .فلقد
ت العالم ،ألن األعظم يحيا فيَّ،
غلب ُ
ويجعلني مُنتصرًا في كل مكان،
وأزهو في كل ما أفعله .مجداً لإلله!

إنجيل متى 12-1:23
الخروج 24

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; :-5:09إنجيل مرقس 79 :00
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

16
حكمة بالكلمة
عنْ ُه
ب ُتبْ ِعدُهَا َ
جهَالَ ُة (الحماقة) مُ ْر َتبِطَ ٌة بِقَلْبِ ا ْلوََلدِ .عَصَا التَّ ْأدِي ِ
اَلْ َ
(أمثال .)05:77

هناك أشخاص ال يتخذون أبدًا االختيارات أو القرارات
الصحيحة أو يسألون األسئلة الصحيحة .ما الذي حدث لهؤالء
الناس؟ وكيف وصلوا إلى هذا الحد؟ اإلجابة هي في الشاهد
ب ا ْل َوَلدِ ".ثم
ط ٌة ِب َق ْل ِ
جهَاَل ُة (الحماقة) ُم ْر َت ِب َ
االفتتاحي .إذ يقولَ" ،ا ْل َ
يقول؛ عصا التأديب تُبعِد الجهالة (الحماقة) بعيدًا عنه .إن عصا
التأديب ليست عصاه أو أداة للضرب؛ وقد يُساعد هذا في بعض
الحاالت ،ولكن عصا التأديب الحقيقية هي كلمة اإلله في فمك،
وكلمة اإلله هي حكمة اإلله.
وهذا يعني ،أن حكمة اإلله ،التي تخرج من فمك تُبعِد
الجهالة (الحماقة) من الولد حتى يكبر ،ويُصبح أكثر حكمة .ولمَّح
الرسول بولس إلى هذا في رسالته إلى تيموثاوس .وهو يوصيه أن
يستمر في الكلمة ،التي قد تعلمها منذ الطفولة والتي قد جعلته
ن
سةَ ،ا ْلقَا ِد َر َة َأ ْ
َد َ
ب ا ْل ُمق َّ
ف ا ْل ُك ُت َ
الطفُول َِّي ِة َت ْع ِر ُ
ك ُم ْن ُذ ُّ
حكيماًَ " :وأ ََّن َ
ح يَسُوعَ".
الصِ ،بِاإلِيمَانِ َّالذِي فِي الْمَسِي ِ
خَ
تُحَكِّ َمكَ لِلْ َ
قد كبَر الكثيرون في حياتهم دون االستفادة من التأديب
من لسان البِر .لذلك فهم يكبرون وفي قلوبهم جهالة ،تجعلهم
حمقى في اتخاذ القرارات التي جعلتهم ضحايا في الحياة .ولكن
يمكن تغيير هذا ،إن اعتنق أولئك الناس الكلمة وبدأوا في العيش
بها .فالكلمة في داخلك تجعلك فطناً ،وعاقالً ،وذكياً.
ح َك َم
ج َعَل ْتنِي َأ ْ
ك َ
يقول في مزمور َ " ، 22:002وص َِّي ُت َ
ِمنْ "...فمن خالل الدراسة واللهج في الكلمة ،ترتفع طريقة
تفكيرك لتُفكِر مثل اإلله .وتُصبح لك بصيرة دقيقة ،وحكمة ،وتميز.
فافتح روحك للكلمة وسوف تسلك دائمًا بحكمة اإلله ،وتُحقق
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إرادته الكاملة لك .هللويا!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 56-26:1
التثنية 7-5

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُعلن لي
حكمتك في كلمتك ،التي تقودني
وتُرشدني في كل شئون حياتي.
فكلمتك في قلبي تُحكمِني وتجعلني
مُتميزاً .إن حياتي من مجد إلى
مجد ،باسم يسوع .آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 22-13:23
الخروج 25

دراسة أُخرى:
األمثال ; 2 :0الرسالة الثانية إلي تيموثاوس ;05 :9الرسالة إلى أهل كولوسي 0:: 9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

17
تتقوى وتثبت في اإليمان
ستَطِعْ َأنْ أُكَلِّمَكُمْ كَرُوحِيِّينََ ،بلْ كَجَسَدِيِّينَ
خ َوةُ لَمْ أَ ْ
وََأنَا أ َُّيهَا اإلِ ْ
ح ( 0كورنثوس .)0:9
كَأَطْفَال فِي الْمَسِي ِ

يقول الكتاب ،في  0بطرس " ،7:7وَكَأَطْفَال َموْلُودِينَ
ي َت ْنمُوا
ِش ِل َك ْ
ِي (لبن الكلمة) ا ْل َعدِي َم ا ْلغ ِّ
ن ا ْل َع ْقل َّ
الل َب َ
ش َتهُوا َّ
اآلنَ ،ا ْ
ِبهِ ".كان بطرس يُشير هنا ،إلى مسيحيين قد قبلوا حديثًا الخالص
وكانوا في احتياج إلى التغذية على لبن الكلمة الخالص لكي
يُساعدهم على النمو ،وهذا مقبول.
ولكن ،في  0كورنثوس  ،9لم يكن بولس يُشير إلى
مُتجددين جُدد .إذ استخدم الكلمة اليونانية "نيبِيوس "nepios
وهي تُشير إلى شخص يتعامل بطفولة في سلوكه ،ومواقفه،
وفهمه ،وباألخص في عالقته .وهو ينتهر الـ "نيبِيوس" ألنهم
اليزالون يحتاجون إلى اللبن بالرغم من طول الزمان ولم يعودوا
طعَامًا ،أل ََّن ُك ْم َل ْم َتكُونُوا َب ْع ُد
س َق ْي ُت ُك ْم َل َبنًا َال َ
أطفال .فقالَ " ،
ستَطِيعُونَ 0( ".كورنثوس .)7:9
ستَطِيعُونََ ،بلِ اآلنَ َأ ْيضًا َال تَ ْ
تَ ْ
وهذا مثلما عندما تتكلم مع أشخاص مسيحيين منذ فترة
وتقول" ،اإلله سيشفيكم اليوم .سيصنع لكم طريقاً ،حيث ال منفذ.
وسيُحارب عنكم؛ فقط قفوا وانظروا خالص الرب ".هذا يكون
ألطفال – "نيبِيوس ".أما أولئك البالغون ال يقفوا ليروا خالص
الرب؛ إذ لهم الحواس الروحية مُدربة ،ويُهاجموا العدو ليأخذوا ما
هو لهم.
خ ْب َر ِة
عدِي ُم ا ْل ِ
ن ُه َو َ
الل َب َ
ن َي َتنَا َو ُل َّ
ُل َم ْ
َن ك َّ
يقول الكتاب" ،أل َّ
ب
س َب ِ
ن ِب َ
ِي َفِل ْلبَاِلغِينََّ ،الذِي َ
الطعَا ُم ا ْل َقو ُّ
ط ْفلٌَ ،وأَمَّا َّ
ِر أل ََّن ُه ِ
ال ِم ا ْلب ِّ
فِي َك َ
خ ْي ِر
ن ا ْل َ
الت ْميِي ِز َب ْي َ
علَى َّ
َر َب ًة َ
َاس ُمد َّ
حو ُّ
ت َل ُه ُم ا ْل َ
ن َق ْد صَا َر ْ
َر ِ
التم ُّ
َّ
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وَالشَّرِّ( ".عبرانيين  .)02 – 09 :5ويقول في غالطية " ،0:2وَإِنَّمَا
ن ا ْل َع ْبدَِ ،م َع
عِ
ش ْيئًا َ
ق َ
صرًا (نيبِيوس) َال َي ْف ِر ُ
ث قَا ِ
َأقُولُ :مَا دَا َم ا ْلوَا ِر ُ
ت هذا؟ مع أن له ميراث ،سيظل عبدًا مادام
جمِيعِ ".أرأي َ
ب ا ْل َ
ح َ
َك ْو ِن ِه صَا ِ
قاصراً .وليس هذا حُلم اإلله ألوالده؛ فهو يريده أن ينمو روحياً.
يمكن لكلمة اإلله فقط أن تُقويك وتجعلك راسخًا في اإليمان.
انتبه لكلمة اإلله؛ وسوف تبنيك روحيًا وذهنياً ،وعاطفياً ،وتجعل منك
بطالً في الحياة.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 80-57:1
التثنية 10-8

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تبني
روحي بكلمتك ،فتجعل إيماني
يتقوى ويثبت .إن كلمتك هي نوري
وحياتي ،وأنا أشتاق إليها أكثر من
طعامي الضروري ،كما يشتاق اإليل
إلى مجاري المياه ،باسم يسوع.
آمين.

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 39-23:23
الخروج 26

دراسة أُخرى:
رسالة بطرس الرسول الثانية ; 02:9الرسالة إلى أهل أفسس  ;05– 02:2الرسالة إلى أهل رومية 02: 01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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18
ال مستحيالت
ستَطَاعٌ لِلْ ُمؤْ ِمنِ
ن ُتؤْ ِمنَ .كُلُّ شَيْءٍ مُ ْ
ستَطِيعُ َأ ْ
ت تَ ْ
ِ ...إنْ ُكنْ َ
(مرقس .)79:2
إن الحياة المسيحية هي حياة اإلمكانيات بال حدود .فليس
هناك أي شيء صعب جدًا أو يتعذر عليك ،إن كان إيمانك وثقتك هما
في كلمة اإلله .لم يقل يسوع" ،كل شيء مُستطاع لإلله فقط"؛ بل
ع ِل ْل ُم ْؤ ِمنِ ".وهذا يعني أنه يمكنك أن تفعل
س َتطَا ٌ
ي ٍء ُم ْ
ش ْ
ُل َ
قال" ،ك ُّ
أي شيء ،وتكون كل ما قد أعده اإلله لك ،إن فعَّلتَ إيمانك.
وبد ًال من أن تبدو بائسًا ومُحبطًا عندما تتحدى المواقف
إيمانك ،افرح ،ألنها فرصتك إلظهار مجد اإلله .مهما كانت قوة
مُضايقيك ،ستغلب دائماً .آمِن واعمل بالكلمة .وفعٍّل إيمانك .وارفض
أن تضع الظروف في االعتبار.
إن قصة إبراهيم ووجته سارة المُلهِمة تُثبت أنه حقًا ليس
شيء غير ممكن إن كان لك إيمان .فيقول الكتاب ،على عكس
الرجاء الطبيعي ،آمَن إبراهيم على الرجاء أن يكون أبًا ألمم كثيرة،
حسب كلمة اإلله (رومية  .)70 – 02 :2كانسنه حوالي مِئة عام،
وكانت سارة في التسعين (تكوين  .)02:02ولكن ،عندما قال له
ن
اإلله أنه سيكون له ابن من سارة ،آمَن .ويقول الكتاب " َوِإ ْذ َل ْم َي ُك ْ
ن
ن ا ْب َ
س َد ُه  َو ُه َو َق ْد صَا َر ُممَاتًاِ ،إ ْذ كَا َ
ج َ
ن َل ْم َي ْع َت ِب ْر َ
ضعِيفًا فِي اإلِيمَا ِ
َ
ب
ن ا ْرتَا َ
ع سَا َرةََ .و َال ِب َع َد ِم إِيمَا ٍ
س َت ْو َد ِ
سنَةٍ  َو َال ُممَات َِّي َة ُم ْ
حوِ ِمئَةِ َ
نَ ْ
جدًا لإلله( ".رومية :2
طيًا َم ْ
ن ُم ْع ِ
ع ِد اإللهَ ،ب ْل َتقَوَّى بِاإلِيمَا ِ
فِي َو ْ
.)71 – 02
كثيرًا ما يفقد الناس رجائهم ،مُتساءلين لماذا لم يحصلوا
على الوظيفة ،أو العقود ،أو الترقية ،أو المال الذي قد صلوا
وصاموا من أجله .والبعض اآلخر يتشكك في وجع ،في وعود اإلله
التي ظلت لفترة طويلة جدًا دون أن تتحقق في حياتهم؛ هذا ألنهم لم
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يُفعِّلوا إيمانهم .فاإليمان ال يضع في االعتبار الظروف الطبيعية .بل
يقفز بالكلمة .واإليمان دائمًا يعمل .قال يسوع إن كان لكم إيمان مثل
حبة خردل ،تستطيعون حرفيًا أن تقولوا لجبل أن ينتقل ،وهو مُجبَر
ال لك (متى
أن ينتقل؛ بمعنى أنه لن يكون هناك شيئًا مستحي ً
.)71:02

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 20-1:2
التثنية 12-11
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،إن كلمتك هي حياتي،
التي بها مستقبلي في أمان .وأنا
أسلك في البركات المتزايدة.
ونجاحي ،وانتاجيتي ،وتقدمي هم
نتيجة قوة كلمتك العاملة فيَّ .وأنا
أضع ثقتي بالكامل فيك ،عالمًا أنه ال
يوجد موقف يتخطى سُلطان وقوة
كلمتك التي بها أحيا ،واسود على

إنجيل متى 11-1:24
الخروج 27

دراسة أُخرى:
إنجيل متى ; 71 :02إنجيل يوحنا ; 7: - 75:00الرسالة إلى أهل فيلبي 09:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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ليكن للكلمة سُلطان على حياتك
ن تَقَدُّ ُمكَ ظَاهِرًا فِي
ي يَكُو َ
َم (الهج) بِهذَاُ .كنْ فِي ِه (بالكامل) ،لِكَ ْ
ا ْهت َّ
ُكلِّ شَيْ ٍء ( 1تيموثاوس .)15:4

إن لكلمة اإلله خدمة في حياتنا ،وهذا أمر يجب أن نؤكد عليه
في جسد المسيح .إذ يجب على المسيحي أن يكون نهماً للكلمة.
وعليك أن تفتح دائماً قلبك وذهنك للكلمة لكي تبنيك ،وتُقويك،
وتُثبِتك راسخًا لكي تستمتع بكل ما قد جعله اإلله مُتاحاً لك في
المسيح .فنقرأ تذكير الرسول بولس للشاب تيموثاوس ،قائالً،
"ا ْهتَمَّ (الهج) بِهذَاُ .كنْ فِيهِ (بالكامل) "...ما هو "هذا" الذي يُشير
إليه؟
لقد شارك بولس ،في اإلصحاحات السابقة ،حقائق مُحددة
وهامة من كلمة اإلله مع تيموثاوس؛ وكانت تلك اإلعالنات التي
حثه أن يهتم ويلهج بها .وإن كان الروح رأى أنه من المناسب أن
يُقدِم لتيموثاوس مثل تلك المشورة الهامة بواسطة الرسول بولس،
ثم نستفِد بها نحن اليوم أيضاً .علينا أن نهتم ونلهج دائماً على
إعالن كلمة اإلله التي قد أخذناها.
الحظ أيضاً أنه قال لهُ ..." ،كنْ فِيهِ (بالكامل) "...وهذا يعني
أن تدع للكلمة السُلطان على حياتك ،فتجلعها تُسيطر على تفكيرك،
وتؤثر في كلماتك ،وتصرفاتك .وهذا أمر يجب أن تفعله بوعي؛ أي
استجابة مدروسة ،مُنبعثة من روحك نحو كلمة اإلله .ونتيجة لهذا
يكون "تقدمك" ظاهراً للجميع .وهذا يعني أن تقدمك سيُصبح
واضحاً عندما تدع للكلمة السيادة على حياتك .باإلضافة إلى ذلك،
عبارة" ،ظاهرة "،أيضاً في الشاهد االفتتاحي ،تعني أكثر من أن
يلوح شيء ما في األُفق؛ فالكلمة اليونانية هي "فانويروس
وهي تعني" ،أن يذيع صيته؛ وينتشر للخارجphaneros" ".
فنجاحك وازدهارك "سينتشر ويُذاع للخارج "،ويُصبح معروفاً
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باتساع وبوضوح ،وأنت تلهج في كلمة اإلله .يالها من بركة!

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 52-21:2
التثنية 15-13

أبويا الغالي ،إن تقدمي وترقيتي
واضحين وال يمكن ايقافهما .فأنا أنجح
في كل ما أصنعه ،ألنني أحيا في الكلمة
وبها ،ومُلهَم دائماً بالروح القدس
ألُنتج التميز ،وأشكرك على حكمتك
التي تدفعني ألعمل بكلمتك دائماً ،باسم

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 22-12:24
الخروج 28

دراسة أُخرى:
مزامير ; 3 -1:1يشوع 8:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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استخدم مواهبك له
ُو ٌة (التكلم
ختَلِفَ ٌة بِحَسَبِ النِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ َلنَاَ :أ ُنب َّ
وَل ِكنْ لَنَا َموَاهِبُ مُ ْ
ن (حسب اإليمان الذي لنا)
سبَةِ إِلَى اإلِيمَا ِ
برسالة اإلله) َفبِالنِّ ْ
(رومية ( .)::07ترجمة GNB).

كأوالد لإلله ،هناك أمرًا مُنفردًا في كل واحد منا؛ فجميعنا
حدٍ
مُنفردين جدًا بنعمة وموهبة اإلله .فيقول الكتاب ..." ،لكِنَّ كُلَّ وَا ِ
خ ُر ه َكذَا0( ".
ح ُد ه َكذَا وَاآل َ
ن اإلله .ا ْلوَا ِ
َاص ُة ِم َ
َل ُه َم ْو ِه َب ُت ُه ا ْلخ َّ
كورنثوس  .)2:2كل ما أنت عليه في المسيح – كل مواهبك،
وإمكانياتك ،والهِبات التي لك من اإلله – يجب أن تُستخدم لمجده.
ت إليها أو
فكل ما قد علمك إياه الرب ويُعلمك؛ سواء قد تعرض َ
ساعدك لتعرفها ،جميعها هي لتقدم اإلنجيل .لذلك ،جِد الفرصة
لتستخدمها لنشر أجندته لربح النفوس.
وفي روح الصالة ،تطلع لما يمكن القيام به أكثر للرب.
وكيف يمكن أن تُساهم أكثر؟ وكُن مُتاحاً؛ ودع اآلخرين يستفيدون
من استثمار الرب فيك .ربما أنت ال تعرف حتى اآلن ماذا يمكنك أن
ت نفسك مُتاحاً ،سيُساعدك روح اإلله ويأتي
تفعل ،ولكن كلما جعل َ
بمواهبك وهِباتك في المُقدمة.
لقد دعاك الرب واختارك .وهو يعتمد عليك؛ ويؤمن بك.
إذ حسبك أميناً ،ومكَّنك ،بالتمكين فوق الطبيعي ،لكي تعمل عمله:
س َبنِي َأمِينًاِ ،إ ْذ
ح ِ
ع ر ََّبنَا َّالذِي قَوَّانِي ،أ ََّن ُه َ
ح َيسُو َ
ش ُك ُر ا ْل َمسِي َ
" َوَأنَا َأ ْ
خدْمَةِ 0( ".تيموثاوس .)07:0
جَعََلنِي لِلْ ِ
تطلع إلى االحتياج الذي من حولك؛ واكتشف ما هو
ضروري عمله في بيت اإلله وكُن مُلهَمًا للعمل .ال تنتظر .ضع كل
ما لديك في نشر اإلنجيل .وكُن راغبًا في أن تَنفِق وتُنفَق لإلنجيل.
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س ِد
ج َ
ن َ
خ ْد َمةِِ ،ل ُب ْنيَا ِ
إن مواهبك وهِباتك هي "ِ ...ل َع َم ِل ا ْل ِ
الْمَسِيحِ( ".أفسس .)07:2

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 38-1:3

التثنية 17-16
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 33-23:24

ربي الغالي ،أنا في امتنان
وشرف من أجل امتياز أن أكون
خادمًا للمُصالحة .فبواسطتي،
سيأتي الكثيرون لمعرفة إنجيل
المسيح ،الذي قد ائتمنتني عليه
بنعمة .إن شغفي لإلنجيل يتقد أكثر
من أي وقت سبق ،وأنا أُكرِس كل
ما لي لضمان تأسيس بِرك في
قلوب الناس ،حول العالم ،باسم
يسوع .آمين.

الخروج 29

دراسة أُخرى:
إنجيل متى  ; 05-02 :75الرسالة إلى أهل كولوسي 72 – 79 : 9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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نحن شبهه
ن يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي َيوْمِ الدِّينِ ،ألَنَّهُ كَمَا ُهوَ،
َملَ الْحُب فِينَاَ :أ ْ
بِهذَا تَك َّ
حنُ َأ ْيضًا (فِي هذَا الْعَالَمِ) ( 0يوحنا .)02:2
ه َكذَا نَ ْ

إن الجزء األخير في الشاهد االفتتاحي ،يُشير إلى يسوع،
فيقول ،كما هو ،هكذا نحن في هذا العالم .وإن كُنا مثاه ،فمن المهم
أن نكتشف من الكلمة من هو يسوع؛ وكيف عاش وهو في األرض؟
يُخبرنا الكتاب أنه كان يشفي المرضى ،ويُقيم الموتى ،ويطرد
ن
ع َّالذِي ِم َ
األرواح الشريرة .فيقول في أعمال َ " ،92:01يسُو ُ
ص َن ُع
ُوةَِّ ،الذِي جَا َل َي ْ
س وَا ْلق َّ
ح ا ْل ُق ُد ِ
ح ُه اإلله بِالرُّو ِ
سَ
ف َم َ
ص َر ِة َك ْي َ
النَّا ِ
ن َم َعهُ".
َن اإلله كَا َ
عَل ْي ِه ْم ِإ ْبلِيسُ ،أل َّ
ط َ
جمِي َع ا ْل ُم َتسَِّل ِ
شفِي َ
خ ْيرًا َو َي ْ
َ
كانت حياته مجرى ال ينضُب من المعجزات.
سار على الماء .وتكلم إلى اآلذان الصماء ،فانفتحت.
وتكلم إلى العيون العمياء ،فأبصرت .وتكلم إلى األرجل المشلولة،
فاستقامت .كان آية .وبكلمته ،حتى األطراف اليابسة استقامت.
ن ُه َو
وعندما واجه الرياح العاصفة ،اندهش تالميذه بقولهمَ ..." ،م ْ
الريَاحَ َأ ْيضًا وَالْمَاءَ َفتُطِيعُهُ!( ".لوقا .)75:2
هذَا؟ فَإِنَّ ُه يَأْمُرُ ِّ
واآلن ،أن تُفكِر بأنه فعل كل هذا كإنسان ،وقد أخلى نفسه
كعبد (فيلبي  ،) 2:7يصدم أي تصور .إن اإلعالنات المجيدة لألمور
فوق الطبيعية في حياته حدثت قبل ذهابه للصليب .فبعد قيامته صار
المسيح المُمَجد ( 0بطرس  .)70:0وهذا يُظهر من نحن ،وما
نستطيع أن نعمله اليوم كخالئق جديدة في المسيح يسوع .إن
صورة المسيح ال ُممَجد التي نراها في الكلمة هي في الواقع انعكاس
صورتنا كخالئق جديدة في المسيح.
ن َأ ْيضًا (فِي هذَا
حُ
لذلك ،عندما تقرأَ " ،كمَا ُهوَ ،ه َكذَا َن ْ
ا ْلعَاَلمِ) "،يجب أن تقول" ،مُبارك اإلله ،فكما يسوع ،بكل مجده،
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وسُلطانه ،وقوته ،هكذا أنا اليوم!" هللويا .الهج في هذا الحق .ثم
فكِر ،وتكلم ،واسلك ،وتصرف باستمرار مثل يسوع .وكما هو ،اعلن
ف
الكلمة بجسارة للظروف والمواقف وسوف يكون هناك تغييراً .اش ِ
ﺍﺷﻒِ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ؛ ﻃَﻬﺮ ﺍﻟﺒُﺮﺹ ،ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺗﻲ! ﺑﺎﺭﻙ ﻭﺃﻟﻤﺲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺤﺒﺔ
ﺍﻹﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻳﺴﻮﻉ ،ﻷﻧﻚ ﻣﺜﻠﻪ.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 13-1:4
التثنية 21-18
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أعطيتني
كل سُلطان في السماء وعلى األرض
ألسلك بالسيادة وأملك بمجد على
الظروف .وأشكرك ألنك جعلتني
بهاء مجدك .وأنا أسلك في حكمتك،
وأُحقق بنُصرة إرادتك الكاملة،
مُظهرًا فضائلك وكماالتك ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 44-34:24
الخروج 30

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى العبرانيين ; 9:0رسالة بطرس الرسول األولى  ; 2:7إنجيل يوحنا 77: 02
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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كل شيء مُخضَع لك
خضَعَ كُلَّ شَيْ ٍء تَحْتَ َقدَ َميْهِ ،وَإِيَّاهُ جَ َعلَ رَأْسًا َف ْوقَ كُلِّ شَيْءٍ
وَأَ ْ
لِلْ َكنِيسَ ِة (أفسس .)77:0
إن الرب يسوع جالس عن يمين اآلب ،فوق وأعلى بكثير
من كل رياسة ،وقوة ،وسُلطان ،وسيادة ،وكل اسم قد ُتسُميَّ .وهو
يشغل أعظم وأعلى عرش؛ والخبر السار هو أننا نجلس معه .فيقول
ج ِل
ن َأ ْ
ح َمةِِ ،م ْ
الر ْ
ِي فِي َّ
غن ٌّ
في أفسس " ، : – 2 :7اإلله َّالذِي ُه َو َ
حيَانَا َم َع
خطَايَا َأ ْ
ت بِا ْل َ
ن َأ ْموَا ٌ
حُ
َمح ََّب ِت ِه ا ْل َكثِي َر ِة َّالتِي َأح ََّبنَا ِبهَاَ ،و َن ْ
سنَا مَعَ ُه فِي
الْمَسِيحِ  (بِالنِّعْمَةِ َأ ْنتُمْ مُخََّلصُونَ)  وَأَقَا َمنَا مَعَهُ ،وَأَجْلَ َ
ح يَسُوعَ".
السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِي ِ
أعطى اإلله يسوع السُلطان فوق كل الخليقة .وعند جبل
ب َّالذِي ِب ِه
حبِي ُ
التجلي ،تكلم من السماء قائالً ..." ،هذَا ُه َو ابْني ا ْل َ
س َمعُوا( ".متى  .)5:02أمر اإلله كل الطبيعة ،الحية
س ِر ْرتَُ .ل ُه ا ْ
ُ
وغير الحية ،أن تخضع ليسوع .ونحن معه ،نملك على كل شيء؛
فوق كل رياسة ،وقوة ،وسيادة ،وسُلطان ،وكل اسم تُسميَّ.
وفي مجال الروح ،أننت تجلس مع المسيح؛ وتشغل مكان
السُلطان ،بالتفويض الرسمي الستخدام اسمه .وكل قوى الظُلمة
تستجيب ،وتُدرك ،سُلطانك في المسيح .لذلك ،تجرأ ألن تُمارس هذه
ت عادياً .فأنت تعمل من مجال أسمى
السيادة اليوم ودائماً .أنت لس َ
حيْثُ
حيث تمتزج كلماتك بالقوة اإللهية .ويقول في جامعة َ " ،2:2
تَكُونُ كَلِمَةُ الْمَِلكِ َف ُهنَاكَ سُلْطَانٌ"...
ح إليك كل سُلطان لتتحكم في ظروف حياتك وتؤسس
لقد ُم ِن َ
بِر اإلله في األرض .واآلن ،يكتب يوحنا عنناَ ..." ،كمَا ُه َو (يسوع)،
ن َأ ْيضًا (فِي هذَا ا ْلعَاَلمِ) 0( ".يوحنا  .)02:2لذلك ،عندما
حُ
ه َكذَا َن ْ
تتكلم ،تستجيب كل الخليقة .وفي اسمه ،تستطيع أن تكسِر نفوذ
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الشيطان على حياة الناس ،وتُعلن أن نور إنجيله المجيد يُشرِق في
قلوبهم.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 44-14:4
التثنية 22-24
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 51-45:24

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أعطيتني
كل سُلطان في السماء وعلى
األرض لكي أسلك في السيادة على
كل قوى العدو .وأشكرك ألنك
منحتني التفويض الرسمي لكي
أستخدم اسم يسوع وأنطق بكلمات
القوة وأُغير في حياتي ،وعملي،
ومادياتي ،وأُسرتي ،وصحتي ،إلخ.
وأنا أتكلم بالحياة لكل شيء
يخصني ،باسم يسوع .آمين.

الخروج 31

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 02:2إنجيل لوقا 02 :01
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الخميس

23
مُتأصلون وثابتون في الحق
وَكَانَ هؤُالَءِ أَشْرَفَ ِمنَ َّالذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي ،فَ َقبِلُوا الْكَلِمَ َة بِكُلِّ
ُل َيوْمٍَ :ه ْل ه ِذهِ األُمُورُ ه َكذَا؟
نَشَاطٍ فَا ِحصِينَ الْ ُكتُبَ ك َّ
(أعمال .)00:02
ت مع أشخاص ،بالرغم من كونهم
البد وأنك تقابل َ
مسيحيين لفترة طويلة ،لكنهم غير مُتأصلين وثابتين في الحق .فهم
اليزالون يتساءلون نفس األسئلة التي كانوا يسألونها منذ أعوام.
حتى بعد ما تُظهر لهم اإلجابات من الكتاب ،يعودون بنفس األسئلة
بعد فترة من الوقت .وربما قد تعتقد أنهم أُمناء في البحث عن
إجابات ،ولكن مثل هذه المواقف هي إظهار لروحهم المُزعزعة،
والمُتشكِكة ،وليس لها عُمق .فهم يتعذبون بالقلق ،وال يقبلون
بسهولة الحقائق البسيطة .كم أن هذا مؤسف!
ال بعُمق وراسخًا في
كمسيحي ،عليك أن تكون مُتأص ً
اإليمان ،وهذا يحدث عندما تُقدِم وقتًا وانتباهًا كافيًا لكلمة اإلله.
ويجب أن يظل درسك الشخصي لكلمة اإلله ،واللهج فيها ،عاليًا في
قلبك وفي ذهنك .وال تفترض أنك تعرف كلمة اإلله بالقدر الكافي،
ألنك مواظب على حضور الكنيسة كل أحد .إذ عليك أن تفحص
الكُتب لنفسك بصفة شخصية.
اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى والحظ أولئك الذين
يمدحهم الروح؛ هم أولئك الذين بعد قبولهم للكلمة ،رجعوا لفحص
الكُتب كل يوم ،ليتأكدوا من صحة ما قد تعلموه .فأكدوا الكلمة
ألنفسهم .ونتيجة لهذا ،لم يستطِع أحد أن يضلهم .إذ صاروا ثابتين
وراسخين على الحق الذي في كلمة اإلله الذي قد تعلموه.
حث بولس ،بالروح ،القديسين الذين في
ولهذا عينه َّ
غ ْي َر
ن َو َ
سخِي َ
ن َورَا ِ
َسسِي َ
علَى اإلِيمَانُِ ،م َتأ ِّ
ن َثب َُّت ْم َ
كولوسي ،قائالًِ" ،إ ْ
ُل
س ِم ْع ُتمُوهُ ،ا ْل َم ْكرُو ِز ِب ِه فِي ك ِّ
ن َرجَا ِء ا ِإل ْنجِيلَِّ ،الذِي َ
عْ
ن َ
ُم ْن َت ِقلِي َ
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س خَا ِدمًا
ت َأنَا بُوُل َ
ص ْر ُ
السمَاءَِّ ،الذِي ِ
َّ
ت
ح َ
خلِي َق ِة َّالتِي َت ْ
ا ْل َ
لَهُ( ".كولوسي  .)79:0إنها رسالة الروح لك اليوم :أن تكون مُتأسس
وراسخ! َقدِم نفسك بالكامل لكلمة اإلله ( 0تيموثاوس .)05:2
اسلك في نور األمور التي قد تعلمتها ،وقد قبلتها؛ تمسك بها
في روحك .ثم ،سيمأل الروح القدس قلبك وذهنك بأفكار اإليمان التي
ستشحن روحك ،وهكذا ستُصبح دائماً وغير مُتزعزع.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا

26-1:5

التثنية 27-25
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،وأنا أدرس وألهج في
كلمتك ،أقبل نقلة اإليمان ،فحكمتك
تدفعني ألتصرف وفقًا لكلمتك؛
وكلمتك تسود في حياتي وفي
ظروفي .وأنا أتقوى ،وأتأسس
راسخًا في اإليمان ،وأنا أسلك في
نور كلمتك ،باسم يسوع .آمين.

إنجيل متى 13-1:25
الخروج 32

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس  0; 02 :2كورنثوس 52:05
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الجمعة

24
اهتم بالعالم
طئَ إِلَى يَهْوَهْ فَ َأكُفَّ عَنِ الصَّالَةِ مِنْ َأجْ ِل ُكمْ...
خِ
وَأَمَّا أَنَا فَحَاشَا لِي أَنْ ُأ ْ
( 0صموئيل .)79:07

إن رابح النفوس الحقيقي ال يهتم فقط بالنفوس المُحيطين
به بطريقة مُباشرة ،ولكن بالكرازة للعالم .يجب عليك ،بشغف
مُتجدد ،أن تهتم بالخالص الذي قد أحضره يسوع المسيح إلى العالم
أجمع .مهما كان اهتمامك بالمُحيطين بك ،يجب في نفس الوقت أن
تُفكِر في المناطق المُحيطة .ويُوضح يسوع هذا جليًا في مرقس
خلِي َق ِة
ج َم َع وَا ْك ِرزُوا بِا ِإل ْنجِي ِل ِل ْل َ
 ..." ، 05:0:ا ْذ َهبُوا ِإلَى ا ْلعَاَل ِم َأ ْ
كُِّلهَا".
وأنت تنتظر مجيء السيد القريب ،قد ال تكون أبداً ،قادرًا
أن تذهب إلى العالم أجمع وتكرز لكل نفس على وجه األرض.
ولكن ،هناك طُرق يمكنك أن تظل بها فعَّا ًال في الكرازة العالمية.
وأحد هذه الطُرق هي من خالل التشفع؛ أي الصالة من أجل خالص
النفوس الضالة .إن كل مسيحي قد تالمس بالحق بالروح القدس
يلتهب شغفًا للتشفع .لذلك ،كُن مُكرسًا للصالة من أجل النفوس
الضالة والمؤمنين اآلخرين في أماكن مُتفرقة من العالم مَن
يواجهون التحديات والصعوبات.
يُخبرنا الكتاب أن نُصلي ألولئك الذين في ضيق .فالكثير
من المسيحيين حول العالم مُضطهدين بسبب إيمانهم .والبعض قد
أُستشهد من أجل إيمانهم بالمسيح يسوع .والبعض مُصابون بشدة
في المستشفيات ،ويُعانون من آالم مُبرحة ،نتيجة المرض والسقم.
وقد ال يكون عندهم اإليمان الكافي ليفتكروا في شفائهم ،ولكن
صلواتك التشفعية يمكن أن تُساعدهم.
وبعض المسيحيين في السجون من أجل جرائم لم
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يرتكبونها .ثم هناك المالجئ ،والفقراء ،وأولئك المُهمشين في
ن آلخر،
المجتمع .فاألمر ليس مجرد أن تتمنى األفضل لهم؛ بل ،من حي ٍ
تشفع بحرارة من أجلهم! وعندما تكون بهذا االهتمام ألولئك الذين في
احتياج ،سيُبرمج اإلله حياتك للوفرة ،والنجاح ،واالزدهار؛ ويمنحك
نعمة مُتزايدة لعمل المزيد لآلخرين.

صالة
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 39-17:5
التثنية 28
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُجمِّل
نفوس الناس حول العالم في نظري.
وأشكرك ألنك تُضرِم في داخلي روح
التشفع ،وأنا اليوم أجعل قوة
الخالص ،والشفاء ،واالسترداد،
والحماية إلخوتي وأخواتي في
المسيح ،حول العالم ،مُتاحة ،باسم
يسوع .آمين.

إنجيل متى 30-14:25
الخروج 33

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل رومية ; 7::2الرسالة األولى إلي تيموثاوس 7-0:7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

السبت

25
أعضاء جسده
عضَا َء
خذُ َأ ْ
عضَاءُ الْمَسِيحِ؟ أَفَآ ُ
ستُ ْم تَعْلَمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ هِيَ َأ ْ
أَلَ ْ
عضَاءَ زَا ِنيَةٍ؟ حَاشَا! ( 0كورنثوس .)05::
ح وَأَجْعَُلهَا َأ ْ
الْمَسِي ِ
الحظ أن الرسول بولس ،في الشاهد االفتتاحي ،استخدم
الجمع في كلمة "أجسادكم ".وكان يكتب للكنيسة التي في
كورنثوس .إن كان قد استخدم الكلمة مفرد "جسد "،كان سيبدو
صحيحًا الجِدال في أنه كان يتكلم بمُصطلحات عامة ،مُشيرًا إلى
جميعنا على أننا "جسد المسيح"؛ أي جسد المسيح الروحي كما
ح ٌد فِي
س ٌد وَا ِ
ج َ
ن ا ْل َكثِيرِينََ :
حُ
مُشار إليه في رومية " ، 5:07ه َكذَا َن ْ
حدٍ لِآلخَرِ".
ُل وَا ِ
عضَا ٌء بَ ْعضًا ِلبَ ْعضٍ ،ك ُّ
الْمَسِيحِ ،وََأ ْ
ولكنه كان يُعبِر عن حق واضح بخصوص تواصلنا
ي
جسَا َد ُك ْم ِه َ
الفردي ووحدانيتنا مع يسوع المسيح بقولهَ ..." ،أ ْ
عضَا ُء ا ْل َمسِيحِ "...هذا هو أقوى حق من كلمة اإلله يمكنك أن
َأ ْ
تُطبقه لصحتك .فليس فقط روحك هي جزء من جسد المسيح
الروحي ،جسدك المادي أيضًا هو عضو من أعضاء المسيح! وهذا
يعني أن المسيح يستخدمه ،ويتحكم فيه ،ويعمل في جسدك المادي.
وإن كان هذا حقاً ،وهو حق ،من أين إذًا سيأتي المرض؟ إن
المسيح فيك؛ وهو يتفقدك .مُبارك اإلله!
خضَعَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ
يقول في أفسس " 79 ،77 :0وَأَ ْ
سةِ،
ي ٍء ِل ْل َكنِي َ
ش ْ
ُل َ
ق ك ِّ
ج َع َل َر ْأسًا َف ْو َ
َق َد َم ْيهَِ ،وإِيَّا ُه (يسوع المسيح) َ
ُل فِي ا ْلكُلِّ ".يقول جسد المسيح
أل ا ْلك َّ
س ُدهُِ ،م ْل ُء َّالذِي َي ْم ُ
ج َ
ي َ
َّالتِي ِه َ
– الكنيسة – هي ملء المسيح .وبما أن جسدك المادي هو جزء من
الكيان الكامل الذي اسمه "جسد المسيح" ،فهذا يعني أنك التعبير
عن حقيقته ،ونعمته ،ومجده ،ومملكته ،وسُلطانه ،وشخصيته! أنت
التعبير عن ملئه :هو كمالك ،ولكن بدونك ،الجسد ليس كامالً،
هللويا.
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إن كل واحد منا هام في جسد المسيح .فيقول في 0
عضَا ُؤ ُه َأ ْفرَادًا (كل
س ُد ا ْل َمسِيحَِ ،وَأ ْ
ج َ
كورنثوس َ " : 72:07وأَمَّا َأ ْن ُت ْم َف َ
على حدة) ".وهو يستخدم مُصطلح "أعضاؤه أفراداً" ليُظهر أن كل
عضَاءُ
واحد مهم في هذا الهيكل .ويُعلن في أفسس " ،91:5أل ََّننَا َأ ْ
ن عِظَامِهِ".
جِسْمِهِِ ،منْ لَحْمِ ِه وَ ِم ْ

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 16-1:6
التثنية 30-29
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 46-31:25

صالة
ت
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك أرسل َ
يسوع ليسفك دمه الغالي ويموت
مكاني .وبهذا ،أبتهج من أجل دمه
المسفوك لخالصي ،ونُصحي،
وحفظي ،ليُحضرني في وحدانية
معك .وأشكرك على حياة المجد
والتميز التي لي في المسيح ،وعلى
سيادة كلمتك في حياتي ،باسم
يسوع .آمين.

الخروج 34

دراسة أُخرى:
الرسالة إلى أهل أفسس ; 91:5الرسالة إلى أهل رومية ; 01:2الرسالة إلى أهل رومية 0:07
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األحد

26
مناخ مُفرِح
صالَحٌ ،إِيمَا ٌ
ن
ف َ
سالَمٌ ،طُولُ َأنَاةٍ لُطْ ٌ
وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ َف ُهوَ :حُب فَرَحٌ َ
س نَامُوسٌ (غالطية .)79 – 77 :5
َودَاعَ ٌة تَعَفُّفٌ .ضِدَّ أَ ْمثَا ِل ه ِذهِ لَيْ َ

ثمر الروح" كما هي مُستخدمة أعاله تعني نِتاج أو
خصائص الروح البشرية المُتجددة ،وأحدها هو الفرح .الفرح هو
أمر لك من داخلك؛ تستطيع أنتكون فرحًا دائماً ،بغض النظر ودون
االعتماد على الظروف .قد يقول قائل" ،حسناً ،أجد من الصعب أن
علي جدًا
أكون َفرِحاً؛ فالصعوبات التي أواجهها تجعل من الصعب َّ
ُل
سبُو ُه ك َّ
ح ِ
أن أكون سعيداً ".ولكن هناك خطأ؛ فالكتاب يقولِ" ،ا ْ
َوعَةٍ( ".يعقوب .)7:0
خ َوتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ ُم َتن ِّ
ح يَا إِ ْ
فَرَ ٍ
إن الفرح عاطفة تُستحَث الرضا ،والتقدير ،والتكيُف.
الفرح قوة ،ويمكنك أن تمأل بيتك به .وتستطيع أن تتحكم في المناخ
وتُحضِر الفرح إليه في لحظة وجود الغضب ،والحزن ،والعبوسة.
ليس للشيطان مكان وليس له فرصة في مناخ الفرح .يقول الكتاب
أن فرح الرب هو قوتك (نحميا  .)01:2إن فرح الرب في روحك هو
القوة التي تحتاجها لكي تغلب الضيق وتنتصر على الصعوبات.
ت في
عَبِّر عن الفرح ،بغض النظر عما تشعر .فأنت لس َ
احتياج ألي مُهرِج أو كوميديان ليُخرِج فرح الرب منك! فقط اخرجه
من روحك! مثالً ،وصلت للتو إلى البيت من العمل؛ تستطيع أن
تُشرِق مناخ الفرح هذا بإعالن حضورك ببهجة" ،حمدًا للرب ،أنا
علي في
َّ
في البيت! ياله من يوم رائع؛ أنا مُبارك جدًا ومُنعَم
المسيح!" ويمكنك حتى أن تدخل مُرنماً؛ فتُرنِم من قلبك للرب.
وفجأة ،سيلتحق كل شخص آخر في بيتك بقطار الفرح معك ،ألن
الفرح مُعدي.
ب
تكلم بالسعادة .اضحك كثيراً .يقول الكتاب" ،ا ْل َق ْل ُ
سمَ( "...أمثال " )77:02القلب
ج ْ
ب (مثل الدواء) ا ْل ِ
ن ُيط َِّي ُ
ا ْل َف ْرحَا ُ
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السعيد هو دواء جيد والذهن المُبتهج يعمل بالشفاء( "...الترجمة
الموسعة) .باإلضافة إلى إحضار الصحة لك ،الروح الفرحة أيضًا
تجعل روحك مشحونة بالروح القدس فيكون من السهل عليها
استقبال اإلعالنات من اإلله .لذلك ،حافظ على مناخ مُفرِح في داخلك،
ومن حولك دائماً.

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 49-17:6

التثنية 32-31

أن فرح الرب هو قوتي ،وأنا أبتهج
به اليوم ،ألنه قد مأل حياتي
بصالحه .وأنا أرفض أن أكون
مُرتبكًا من أجل أي شيء ألنه في
المسيح ،كل شيء لي .لذلك ،أبتهج
به ،وأفرح ألنه هو حياتي .به أحيا،
وأتحرك ،وأوجد! مُبارك اإلله!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 13-1:26
الخروج 35

دراسة أُخرى:
مزامير ; 00 :0:إنجيل يوحنا  ; 72:02إشعياء 9:07
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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أنت روحاً مُحيياً
حدٌ
ح وَا ِ
ق بِالرَّبِّ َف ُهوَ رُو ٌ
ص َ
وَأَمَّا َمنِ ا ْل َت َ
( 0كورنثوس .)02::
ن
ب َأ ْيضًا :صَا َر آ َدمُ ،ا ِإل ْنسَا ُ
يقول الكتاب" ،ه َكذَا َم ْكتُو ٌ
ن
َو ُل ِم َ
ن األ َّ
ح ِييًا ...ا ِإل ْنسَا ُ
َولَُ ،ن ْفسًا ح ََّيةً ،وَآ َد ُم ا َألخِي ُر رُوحًا ُم ْ
األ َّ
السمَاءِ 0( ".كورنثوس
ن َّ
َّب ِم َ
ن الثَّانِي الر ُّ
ض ُترَابِيٌّ .ا ِإل ْنسَا ُ
ا َأل ْر ِ
 .) 22 ،25 :05إن هذا في مُنتهى القوة! فالرب يسوع المسيح هو
آدم الثاني واألخير؛ هو الرب من السماء ،ويصفه الكتاب بأنه روحًا
مُحييًا أو مُعطي الحياة .فال عجب ،أن كل ما لمسه نال حياة .ويقول
ن َأ ْيضًاَ ،و َكمَا ُه َو
الترَابِيُّو َ
ِي ه َكذَا ُّ
الترَاب ُّ
في الشاهد التاليَ " ،كمَا ُه َو ُّ
ن َأ ْيضًا 0( ".كورنثوس  .)22:05نحن
السمَاوِيُّو َ
ِي ه َكذَا َّ
السمَاو ُّ
َّ
نسل المسيح؛ بمعنى أننا أيضاً أرواحاً مُحيية لنُعطي الحياة!
هذا ما كان يُشير إليه الرب يسوع في يوحنا  ،92:2عندما
ط ِن ِه َأ ْنهَا ُر مَا ٍء
ن َب ْ
جرِي ِم ْ
ن بِيَ ،كمَا قَا َل ا ْل ِكتَابَُ ،ت ْ
ن آ َم َ
قالَ " ،م ْ
حَيٍّ ".إن المُصطلح اليوناني يُشير إلى تدفق أو انسكاب الماء
الحي .فالحياة تتدفق منك .وكيف تتدفق؟ يُظهر الكتاب أن الحياة
تتدفق أو ًال من فمك ،ثم من يديك .فكل من يتالمس معك باإليمان
يستطيع حرفياً أن يجذب الحياة منك.
عندما أخطأ آدم إلى اإلله ،فعَّل قانون الموت .ويقول
الكتاب أنه بالخطية ،أتى الموت إلى العالم كتبعية لعصيان آدم .ولكن
الحياة قد أتت بآدم الثاني واألخير ،يسوع المسيح .وهو قال..." :
ضلُ( ".يوحنا ..." .)01:01
ن َل ُه ْم َأ ْف َ
حيَا ٌة َوِل َيكُو َ
ن َل ُه ْم َ
ت ِل َتكُو َ
َأ َت ْي ُ
ت لكي تكون لهم حياة ويتمتعون بها ،وتكون لهم بوفرة (حتى
أتي ُ
الملء ،والتدفق)( ".الترجمة الموسعة) .واآلن ،ليس لك فقط الحياة
حتى الملء ،ولكنك قد أصبحتَ موزعاً وناشراً للحياة.
لم يعد هناك يأس في أي شيء يخصك .إذ يمكنك أن
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تُحضِر الحياة ألي شيء ،بغض النظر عن مدى موته .ويقول الكتاب
شيَا َء
حيِي ا ْل َم ْوتَىَ ،و َي ْدعُو ا َأل ْ
في رومية  ..." ، 02:2اإللهَّ ...الذِي ُي ْ
غ ْي َر ا ْل َم ْوجُو َد ِة َكأ ََّنهَا َم ْوجُو َدةٌ ".وهذا يُظهر ما يمكنك أن تفعله ،ألنك
َ
ت على صورته وكشبهه .وكما هو ،هكذا أنت في هذا العالم (0
قد خُلق َ
يوحنا .)02:2

أُقِر وأعترف
خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 35-1:7
التثنية 34-33

بأنني أحيا بالروح؛ وأسلك بالروح،
ألنني مولود الروح .وأنا سماوي؛
لذلك ،أحيا بناموس روح الحياة في
المسيح يسوع .وأنا أيضًا روحًا
مُحيياً ،أخدم عالمي بالحياة اإللهية.
هللويا!

خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 25-14:26
الخروج 36

دراسة أُخرى:
 7كورنثوس  ; 22:05رسالة يوحنا الرسول األولى 07 – 00 :5
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أنت من السماء
كَمَا ُهوَ التُّرَابِيُّ ه َكذَا التُّرَابِيُّونَ أَ ْيضًا ،وَكَمَا ُهوَ السَّمَاوِيُّ ه َكذَا
السَّمَاوِيُّونَ َأ ْيضًا ( 0كورنثوس .)22:05
أُريدك أن تُالحظ صيغة األفعال في الشاهد االفتتاحي.
فنقرأ" ،كَمَا ُهوَ التُّرَابِيُّ ه َكذَا التُّرَابِيُّونَ َأ ْيضًا "...استخدم هنا صيغة
المضارع ،مُظهرًا أنه بالرغم من عدم وجود آدم اآلن هنا ،ولكن كل
من هو ليس مولودًا والدة ثانية ،هو مولود منه ،وكشبهه – ساقط.
ِي
السمَاو ُّ
ويقول الجزء الثاني من الشاهدَ ..." ،و َكمَا ُه َو َّ
ن َأ ْيضًا ".ومرة أخرى ،افحص صيغة األفعال عن
السمَاوِيُّو َ
ه َكذَا َّ
قُرب :استخدم صيغة المُضارع للرب يسوع .وعندما كان يسوع
ن َف ْوقُ( "...يوحنا
على األرض ،في الجسد أعلن ..." ،أَمَّا َأنَا َف ِم ْ
 ،) 79:2بالرغم من أنه ُولِد في بيت لحم .افهم أنه صار آدم الثاني
واألخير ،ليس عندما ُوِل َد في بيت لحم ،ولكن عندما أُقيم من الموت.
أي عندما ُوِل َد والدة ثانية وأصبح بِكر كل خليقة جديدة .لذلك ،يسوع
ت مولود والدة ثانية ،أنت
"هو "،...ولكن آدم "كان "!...وإن كن َ
مولود من السماوي ،يسوع المسيح.
قد تسمع البعض يقول" ،كيف يكون هذا اإلنسان بني
آدم؟" وهو يُشير إلى آدم الذي كان في جنة عدن ،ألن هذا هو
منشأه .ولكننا ال نتكلم أبدًا هكذا كخالئق جديدة ،ألننا نحن من
السماء .وعليك أن تعرف من أنت ،وتُعلن هذا .قال موسى لإلله،
"سأقول من الذي أرسلني؟" وأجاب اإللهَ ..." ،أ ْه َي ِه َّالذِي
أَ ْهيَهْ( "...خروج  .) 02:9لم يقل" ،ال أعلم من أنا"؛ بل قال" ،قُل
لهم ،أهيه أرسلك ".وبنفس الطريقة ،كُن جريئًا دائمًا إلعالن من
أنت ،ومن أين أتيتَ .أنت رجل اإلله من السماء .هللويا!
اعلن اآلن" ،أنا من السماء؛ مولود الكلمة وروح الرب!"
وال يمكن أن تقول هذا دون أن تُضرَم المَسحة في روحك! فمثل هذا
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اإلعالن يطرد أفكار الضعف أو العجز .ال تتكلم أبدًا مثل شخص تُرابي
ي فِي
ن ِه َ
حُ
ِن سِي َر َتنَا َن ْ
ت عادياًَ " .فإ َّ
ألنك أنت من السماء .أنت لس َ
ع
َّب َيسُو ُ
ظ ُر ُمخَِّلصًا ُه َو الر ُّ
السمَاوَاتَِّ ،التِي ِم ْنهَا َأ ْيضًا َن ْن َت ِ
َّ
الْمَسِيحُ( ".فيلبي " .) 71:9أما نحن مواطنو السماء ،حيث يحيا الرب
يسوع المسيح .وننتظره مُشتاقين أن يعود ألنه مُخلصنا" (ترجمة
الحياة الجديدة).

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 50-36:7

يشوع 2– 1
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
لدي ألنني
بأن ليس شيء مستحيل َّ
نسل من فوق .وقد أُستودع لي كل
قوى الحياة والطبيعة ،لكي تعمل
جميعًا لخيري ألنني ابن الملك .وأنا
مُدرك لميراثي السماوي وأسلك في
نور من أنا؛ شريك النوع اإللهي!
مجداً لإلله!

إنجيل متى 35-26:26
الخروج 37

دراسة أُخرى:
إنجيل يوحنا ; 90:9رسالة يوحنا الرسول األولى  ; :-2:2إنجيل يوحنا 02-02: 05
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مرحلة جديدة من النعمة المُتزايدة
وَلكِنَّ ُه يُعْطِي نِعْمَةً َأعْظَمَ...
(يعقوب .)::2
إنه أمر جميل ما يفعله الرب في أيامنا .فنحن في مرحلة
جديدة من حركة الروح ،وفي هذه المرحلة الجديدة ،تحدث أمورًا
هائلة .فمجد الرب في كل مكان .وبره يسود .وقد تضاعفت نعمته
ث
ح ْي ُ
ن َ
في األرض .وهذا ما يجب أن تعرفه :يقول الكتاب؛ " ...وَل ِك ْ
الن ْع َم ُة جِدًّا( ".رومية  .)71:5نعم نسمع في
ت ِّ
خط َِّي ُة ا ْزدَا َد ِ
ت ا ْل َ
َك ُث َر ِ
األخبار ،أكثر األمور رُعبًا وإرهابًا تحدث في بالد مختلفة حول
العالم اليوم .ولكن الحقيقة هي :الشيطان ليس أكثر شرًا من اإلله
المُنعِم .فإذا استطاع أن يذهب إلى مستويات عُليا في شره ،يستطيع
اإلله أن يذهب أعلى في نعمته .فنعمة اإلله أعظم من شر الشيطان.
حتى بالرغم من أن شر اإلنسان قد ازداد جدًا (متى
 ،) 07:72اآلن ،في مجال الروح ،هناك مالئكة قد نشرها الرب أكثر
قوة ،لتعمل مع شعب اإلله القتياد الناس للبِر .وألن الشيطان قد
اصبح وقحًا جدًا في شره وفي الخطية ،اإلله أيضًا قد أبعد
المحدوديات في تلك األُمم ،لخالص النفوس.
ُوةَِ ،ب ْل
يقول في زكريا َ ..." ، ::2ال بِا ْل ُق ْد َر ِة َو َال بِا ْلق َّ
جنُودِ ".نحن في حركة مستمرة غير
َب ا ْل ُ
ِبرُوحِي قَا َل يهوه ر ُّ
مسبوقة للروح القدس ،لم تُشاهدها األرض أبدًا من قبل .فشعب
اإلله سيكون مُتلهفًا للمسيح ،وللروح القدس ،وللكملة المكتوبة
أكثر من أي وقت مضى .وسوف يكون هناك جوعًا ال يُشبَع بين
شعب الرب ألمور الروح .والكثيرون الذين يُثيرون االفتراءات على
الكنيسة اليوم ،ويضطهدون المسيحيين ،سيرجعون إلى المسيح
مثل شاول الطرسوسي .الذي ذهب وراء الكنيسة ،ولكن الروح
القدس الحقه.
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وبالرغم من انشغالنا بمعركة ،نحن في الجانب المُنتصر .وال
يستطيع الشيطان أن يثبت في مواجهة حركة الروح التي تحدث في
أيامنا .لذلك تشدد وتشجع للكرازة بال خوف .فكلمة اإلله في فمك هي
اإلله "يتكلم"؛ وال يستطيع شيء أن يوقفها .هللويا.

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 21-1:8
يشوع 4– 3
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:
إنجيل متى 46-36:26

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك منحتني
بصيرة ألعمالك في أيامنا ،وألنك
جعلتني مؤثرًا وفعَّا ًال في تثبيت
إرادتك الكاملة في األرض .وأنا
أُصلي أن المزيد من أوالدك يفهمون
حركة روحك في هذه األيام األخيرة،
فيُدركوا أنهم ليسوا كائنات عادية،
بل هياكل حية ورسائل المسيح
الحي ،باسم يسوع .آمين.

الخروج 38

دراسة أُخرى:
أعمال الرسل ; 70– 02:7الرسالة إلى أهل أفسس  ; 09-07::الرسالة إلى تيطس 00: 7
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ارفض أن "تشيخ"
شبَا ُبكِ.
َددُ ِم ْثلَ النَّسْرِ َ
َّالذِي يُشْب ُع بِالْخَيْ ِر عُمْ َركَِ ،فيَتَج َّ
(مزمور .)5:019

يُخبرنا في يشوع  0:09شيئًا الفتًا عن الرجل يشوع.
ختَ.
شْ
ت َق ْد ِ
َد َم فِي األَيَّامَِ .فقَا َل َل ُه َي ْه َوهَْ :أ ْن َ
خ َيشُوعَُ .تق َّ
فيقولَ " ،وشَا َ
الكِ ".أن تشيخ
ض َكثِي َر ٌة جِدًّا لِال ْم ِت َ
ت َأ ْر ٌ
ت فِي األَيَّامَِ .و َق ْد َب ِق َي ْ
َد ْم َ
َتق َّ
ليس مجرد أن يبيض شعرك؛ بل هو أمر له عالقة باإلله وبعمل
مملكته .كان يشوع مِئة وعشر عامًا عندما مات ،ولم يكن كبيرًا في
السن كموسى ،الذي مات وهو في المئة واالعشرين من عُمره.
ن مُوسَى
ولكن ،لم يصف اإلله موسى بأنه شاخ .يقول الكتابَ " ،وكَا َ
ت
ع ْي ُن ُه َو َال َذ َه َب ْ
ِل َ
ن مَاتََ ،وَل ْم َتك َّ
س َن ًة حِي َ
ن َ
شرِي َ
ع ْ
ن ِم َئ ٍة َو ِ
ا ْب َ
َنضَا َرتُهُ( ".تثنية .)2:92
بغض النظر عن سنينك العديدة ،ارفض أن "تشيخ" في
ذهنك .إن كبار السن يعرفون الكثير ،ويمكن لتجاربهم أن تجعلهم
يتهكمون .فهم يعرفون كثيرًا جدًا في األمور التي ال تنجح .ومن
الصعب جدًا عليهم أن يُلهموا ألنهم يتذكرون دائمًا أن أحدهم حاول
نفس الشيء تمامًا وفشل .ولكن األمر مختلف مع الشباب .فهم ال
يستطيعون أن يُفكروا كثيرًا فيما ال ينجح؛ فهم يقبلون التحدي .وهم
مُغامرون مع اإلله ،وألجله .ولذلك ُيحِب اإلله أن يستخدمهم .وهم
دائمًا على استعداد أن يتعلموا شيئاً جديداً.
قد يتقدم جسدك في العُمر ،ولكن ارفض أن تشيخ .يقول
ت َي ْه َوهْ ،فِي ِديَا ِر إِل ِهنَا ُي ْز ِهرُونََ .أ ْيضًا
ن فِي َب ْي ِ
الكتابَ " ،م ْغرُوسِي َ
ضرًا
خ ْ
ن ِدسَامًا (سُماناً) َو ُ
الش ْي َبةَِ .يكُونُو َ
َّ
ن فِي
ُي ْث ِمرُو َ
(زهواً)( ".مزمور  .)02 – 09 :27ابدأ في النظر بعين الروح.
عندما تسلك في توافق مع روح اإلله ،لن تخور أبدًا في القوة،
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والفكار ،والرؤية .فأنت مُفعَم بالحياة .وسوف يُجددك ،ويُنعشك،
شلَُ ،ب ْل
ك َال َن ْف َ
ويُنشطك باستمرار بواسطة الكلمة .قال بولس" ،لِذِل َ
َد ُد َي ْومًا َف َي ْومًا7( ".
خ ُل َي َتج َّ
ج َي ْفنَى ،فَالدَّا ِ
ن ِإ ْنسَا ُننَا ا ْلخَا ِر ُ
ن كَا َ
َوِإ ْ
ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ  .(4:16ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!

خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 39-22:8
يشوع 6 - 5
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

أُقِر وأعترف
أن روح اإلله تُقويني في إنساني
الداخلي فيتجدد مثل النسر شبابي.
وأنا أرفض أن أشيخ في ذهني؛ بل،
أفتح قلبي وذهني لألفكار الجديدة
من روح اإلله .وال يستطيع شيء
أن يوقفني ،ألنني أُفعَم يومياً بالحياة
وأنتعش بالكلمة.

إنجيل متى 56-47:26
الخروج 39

دراسة أُخرى:
الرسالة األولى إلي تيموثاوس ; 07:2الرسالة إلى أهل أفسس  ;79:2إشعياء 02: 29
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

الثالثاء
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مُتخطيًا الحواس
جدُوا
ن يَسْ ُ
َق َي ْنبَغِي َأ ْ
ح وَالْح ِّ
جدُونَ لَهُ َفبِالرُّو ِ
ن يَسْ ُ
َالذِي َ
اإلله رُوحٌ .و َّ
(يوحنا .)72:2

الطبِيعِيَّ الَ
يقول في  0كورنثوس " ،02:7وَلكِنَّ ا ِإلنْسَانَ َّ
ن َي ْع ِر َف ُه أل ََّن ُه إ َِّنمَا
جهَاَلةٌَ ،و َال َي ْق ِد ُر َأ ْ
ع ْن َد ُه َ
ح اإلله أل ََّن ُه ِ
َي ْقبَل مَا ِلرُو ِ
ح َك ُم فِي ِه رُوحِيًّا ".هذا ألن المسيحية تتخطى الحواس! وعدم فهم
ُي ْ
هذا الحق هو سبب اإلحباطات التي يختبرها الكثيرون في مسيرة
إيمانهم .فاإلله يتواصل مع روحك وليس مع ذهنك .وينبعث اإليمان
من روحك وليس من ذهنك؛ إنه استجابة الروح البشرية لكلمة
اإلله .وليس له شأن بالحواس.
لم تُصمَم حواسنا لترى اإلله؛ فنحن نسير معه بروحنا؛
ونخدمه بروحنا ،ونفهم الحقائق الروحية بالروح .إذ لم تُخلق
أذهاننا لهذا؛ فقط أرواحنا هي التي تستطيع أن تتعامل مع اإلله .ثم،
على أساس هذه العالقة ،نحن نُكيِّف أذهاننا من روحنا لتذهب في
نفس االتجاه ،وتتحكم في حواسنا لتخدم هدفنا .وهذا يعني ،أن
الشخصية التي نُعبِر عنها في الخارج ستعتمد دائمًا على حالة
روحنا – من نحن من الداخل.
لذلك نحن نحتاج لروح اإلله ليُرشدنا من الداخل .وهو
وحده يستطيع أن يذهب في عُمق الطبيعة البشرية ويأتي بالتغييرات
التي يريدها اإلله فينا – تغييرات من مجد إلى مجد .وهو وحده
يستطيع أن يُرشِد ذهنك لكي تُفكِر مثل اإلله ،وتتكلم مثله ،وتحيا
وفقاً لهذا .هللويا.
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خطة قراءة كتابية لمدة
1عام:
إنجيل لوقا 56-40:8
يشوع 9- 7
خطة قراءة كتابية لمدة
2عامين:

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُرشدني
بروحك ،ألُفكِر مثلك وأرى األمور
بمنظورك ،وليس فقط من وجهة
ت في
النظر الطبيعية .وكلما سلك ُ
نور كلمتك ،أختبر نموًا فوق طبيعيًا
من مجد إلى مجد ،باسم يسوع.
آمين.

إنجيل متى 68-57:26
الخروج 40

دراسة أُخرى:
 0كورنثوس ; 07 –2:7الرسالة إلى أهل رومية 02-07:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

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 أبدية؛ وأنا
ت نفسي! وأنا
مولود والدة ثانية .أشكرك يا رب ،ألنك خلص َ
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:

SOUTH AFRICA:
Tel.:+27 11 326 0971
+27 62 068 2821
USA:

TEL: +1 980-219-5150

UNITED KINGDOM:

Tel.:+44 (0)1708 556 604
NIGERIA:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791
CANADA:

;Tel.:1 647-341-9091
Tel/Fax:+1-416-746 5080
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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

مالحظة

مالحظة
ARABIC

مالحظة

مالحظة

مالحظة

مالحظة
ARABIC

