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 عن المؤلف 

الراعي كريس أوياكيلومي رئيس اتحاد مؤمني عالم 
خدمة ديناميكية،  .Believers’ LoveWorld Incالُحب 

وُمتعددة األوجه، وعالمية، لُقطة وهو مؤلف "أنشودة 
في العالم، وأكثر من  1الحقائق"، كتاب التأمالت اليومية، رقم 

َمن قد أحضرت اإلله   لكلمةكتاب آخر. وهو خادم ُمكرس  03
 رسالته حقيقة الحياة اإللهية في قلوب الكثيرين.

لقد تأثر الماليين ببرنامجه التليفزيوني، "مناخ 
للمعجزات،" الذي يُحِضر الحضور اإللهي في بيوت الناس 
مباشرةً. ويمتد نطاق خدمته التليفزيونية في جميع أنحاء العالم 
 عن طريق الشبكات الفضائية التليفزيونية لعالم الُحب "

LoveWorld satellite television networks لتقديم
 الجمهور عالمياً.برامج مسيحية ذات جودة إلى  

في "مدرسة الشفاء" ذات الُشهرة العالمية، يُظهر 

للشفاء وقد ساعد الكثيرين لينالوا  يسوع المسيحأعمال 

 . الروحالشفاء من خالل تفعيل مواهب 
لدى الراعي كريس شغفاً للوصول إلى النااس حاول الاعاالام 

عاامااً  03مأمورية إلهية قد أتمها ألكثر من  –بالحضور اإللهي 
من خالل الحمالت، والزيارات الكرازية الماتاناوعاة، فضاالً عان 
العديد من المنابر األخرى التي قد ساعدت الماليايان لاياواتاباروا 

  .اإلله بكلمةحياة غالبة ولها هدف 
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 نثق أنك فد تباركت بهذه التأمالت.
ندعوك أن تجعل يسوع المسيح رباً وسيداً لحياتك بأن 

 تَُصلي هكذا:
ربي وإلهي، أؤمن بكل قلبي بيسوع المسيح ابن اإلله ”

الحي. وأنا أؤمن أنه مات من أجلي وأقامه اإلله من األموات. 
أنا أؤمن بأنه حي اليوم. وأعترف بفمي أن يسوع المسيح هو 
رب وسيد لحياتي من هذا اليوم. فمن خالله وبإسمه، لي حياة 
أبدية؛ وأنا قد ُوِلدَت ثانيةَ. أشكرك يارب ألنك خلصت نفسي! 

 “اآلن، أنا إبن اإلله. هللويا!
 

تهانينا! أنت اآلن ابن لإلله. لكي تحصل علي المزيد من 
المعلومات لنموك كمسيحي، تفضل بالتواصل معنا من خالل أي 

 من طرق التواصل أدناه: 

  صالة قبول الوالص:

 

united kingdom: 

  
south  africa:   

Tel.:+27 11 326 0971 

 +27 62 068 2821 

nigeria: 

+234 812 340 6547 

+234 812 340 6791 

canada: 

Tel.:1 647-341-9091; 

Tel/Fax:+1-416-746 5080 

usa: 

TEL: +1 980-219-5150 



 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

65-83:4لُوقَا   

54-65: 65َمتَّى    

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على إنجيل المسيح المجيد، الذي به أعلن لنا 

الحياة والولود. وأنا ُمقتنع أن اإلنجيل هو قوة اإلله للوالص؛ 

لذلك، التزم بنشره حول العالم. واليوم، يورج الكثيرون من 

الوطية، إلى البِر، وإلى الُحرية المجيدة ألوالد اإلله، حيث يُكرز 

 باإلنجيل حول العالم، باسم يسوع. آمين.

ُولَى ٱتِيُموثَاُوَس  قَُس  11: 1ألأ   14 –15: 9ألُولَى   ٱ; ُكوِرنأثُوَس  63: 15; َمرأ
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83اَلأُوُروُج   

  9-5يَُشوع 

تَِحي )أخجل( 15:1قال بولس في رومية  ُت أَسأ ، "... لَسأ
، "... َويأٌل ِلي 15:9كورنثوس  1بِِإنأِجيِل الأَمِسيحِ..."؛ ثم قال في 

ُر )باإلنجيل(...!" ليكن لك نفس طريقة التفكير عن  إِنأ ُكنأُت الَ أُبَش ِ
 اإلنجيل، ألن اإلله استئمنك عليه. 
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َمِسيحِ،  ِسِه بِيَسُوَع الأ ُكلَّ ِمَن اإلله، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنفأ "َولِكنَّ الأ

ُمَصاَلَحِة."  َمَة الأ َطاَنا ِخدأ  َوَأعأ

 (. 14:6كورنثوس  6)

ُدعَي كل مسيحي ليأخذ اإلنجيل إلى أقاصي األرض. قال 
ِرُزوا بِاإِلنأِجيِل ِللأَوِليقَِة ُكل َِها  َمَع َواكأ يسوع: "... اذأَهبُوا إِلَى الأعَالَِم أَجأ

(، وكل ما نحتاجه لتحقيق هذه 16:15)لكل مولوق(." )مرقس 
المأمورية اإللهية هو ُمتاح لنا بالفعل. تذكر ما قاله السيد لتالميذه 

ِذيٍَة، »، "... 06:66في لوقا  َوٍد َوالَ أَحأ َسلأتُُكمأ باِلَ ِكيٍس َوالَ ِمزأ ِحيَن أَرأ
ٌء؟ َوَزُكمأ َشيأ  ".«الَ »فَقَالُوا:  «َهلأ أَعأ

عندما يُرسلك اإلله في ُمهمة، يهتم أن كل ما تحتاجه 
لتحقيق هذه الُمهمة ُمتاح لك. وكل ما يُريده هو التزامك بحلمه. 
عليك أن تُصِمم إنه لن يكون هناك حدوداً ألي مدى تريد أن تذهب 
إليه وتعمل لإلنجيل، ألنه قوة اإلله للوالص لكل من يؤمن. إنه قوة 
اإلله ليجعل الُوطاة أبرار. إنه قوة اإلله ليدفع الفقير من البؤس 

 واليأس إلى حياة االزدهار، والمجد، والتميز.
ً تحمل عقوبة  يحتاج الُوطاة أن يعرفوا أن يسوع حقا
خطاياهم. ويحتاج الفقير أن يعرف إنه قد اخرجه من الفقر إلى 
االزدهار والوفرة. ويحتاج المرضى أن يعرفوا أن الصحة اإللهية 
ُمتاحة في المسيح؛ لقد أخذ يسوع كل ألم؛ وكل ما عليهم عمله هو 

ُعوَن 18:13أن يدعوه باسمه. ولكن يقول في رومية  ، "فََكيأَف يَدأ
َمعُوا بِِه؟ َوَكيأَف  ِمنُوَن بَِمنأ لَمأ يَسأ ِمنُوا بِِه؟ َوَكيأَف يُؤأ بَِمنأ لَمأ يُؤأ

َمعُوَن باِلَ َكاِرٍز؟"   يَسأ
لهذا أنت هنا؛ أنت حامل الوبر السار بوالص المسيح. 
صمم إنه بواسطتك، أولئك الذين في عالمك ولم يعرفوا الرب بعد، 
سيسمعوا ويقبلوا اإلنجيل. ومثل الرسول بولس، ُخذ الدعوة 

 بالكرازة باإلنجيل مأخذ الجد؛ واجعلها عمل حياتك. 

 الدعوة للكرازة باإلنجيل
 األحد   ١٣
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

  09 – 66: 4لُوقَا 

65-85: 65َمتَّى   

 أُقِر وأعترف

بأنني أسلك في نور بِري؛ وحياتي هي تعبيرعن بِر اإلله؛ وأنا 

نسل إبراهيم؛ لذلك، أحيا فوق العوز، والمرض، والسقم، 

والهزيمة! وأنا غالب طول الطريق، عابداً الرب بفرح، ومجد، 

 باسم يسوع. آمين.

ُولَى ٱيُوَحنَّا  ُرَس  11:5ألُولَى ٱ; ُكوِرنأثُوَس  8: 6ألأ ُولَى  ٱ; بُطأ  9: 6ألأ
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09اَلأُوُروُج   

  5-6يَُشوع   

جديد تماماً من الكائنات لم يتواجد أبداً من قبل؛ لذلك يمكن لإلله أن 
يُعلن إنك بار، ألنه ليس هناك شيء ليحكم به عليك إذ أن لك حياة 

 جديدة تماماً.
تبريرك ليس ألن يسوع "دفع" ثمن خطاياك؛ هو فعل 
هذا من أجل عالم الُوطاة كله، ولكن المسيحي ليس خاطي. هو 
خليقة جديدة؛ نِتاج، ليس موت ودفن يسوع المسيح، بل قيامته! 

 أنت أتيَت من القيامة.
أنت بِر اإلله في المسيح يسوع، انعم عليك لتملك وتوتبر 

 السيادة على الشيطان والظروف. هللويا! 
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"إِذًا إِنأ َكاَن أََحٌد )ُمطـَعم( فِي الأَمِسيحِ )المسيا( فَُهَو َخِليقَةٌ )ِخلقة( )كائن 

يَاُء الأعَتِيقَةُ )األمور القديمة( )الحالة الروحية  حي( َجِديَدةٌ: األَشأ

، ُهَوذَا الأُكلُّ قَدأ َصاَر َجِديًدا )تماماً(."   واألخالقية السابقة( قَدأ َمَضتأ

 (.15:6كورنثوس  6)

كمسيحي، أن تعرف من أنت في المسيح أمر حيوي 
للغاية؛ وهو مطلب ليكون لك رد الفعل الصحيح تجاه التحديات التي 
قد تواجهها في الحياة، وتحيا فوق الظروف. هناك الكثيرين من ال 
يستمتعون ببركات المسيحية، ألنهم ال يعرفون من هم في المسيح؛ 
وال يفهمون ما هي المسيحية. فيعتقدون مثالً أن المسيحي هو 

 شوص ُمتدين؛ يذهب إلى الكنيسة؛ ال! إنه أكثر من هذا بكثير.
المسيحي هو من يُقيم المسيح فيه؛ شوص فيه، 
وبواسطته، تُستعلن مملكة اإلله؛ حامل لأللوهية. بمجرد أن تأتي 
إلى ُمصطلحات لهذه الحقيقة، ستأخذ حياتك معنى جديد، وسوف 
تحيا بفرح كل يوم، بغض النظر وبدون االعتماد على الظروف. لهذا 

 من الُمهم جداً أن تفهم كلمة اإلله، وما تقوله عنك، ثم تحيا به.
يقول الكتاب أن يسوع لم يُسلَم فقط للموت لحساب 
ِل َخَطايَانَا  ِلَم ِمنأ أَجأ ً أُقيم ألجل تبريرك: "الَِّذي أُسأ خطاياك، هو أيضا

ِل تَبأِريِرنَا." )رومية  (. ماذا يعني أن تتبرر؟ يعني 66:8َوأُقِيَم ألَجأ
إنه أُعلن إنك "غير ُمذنب"؛ بمعنى إنه في فِكر العدالة، وفي نظر 

 اإلله، أنت لم تُوطئ أبداً؛ لذلك، ليس هناك اتهامات ضدك. 
ر لماذا يقول الكتاب إنك  واآلن، تستطيع باألحرى أن تُقد ِ

(. ألن 66:1قديس، وبال لوم، وال شكوى قُدام اإلله )كولوسي 
المسيحي هو ِخلقة جديدة: "إِذًا إِنأ َكاَن أََحٌد )ُمطـَعم( فِي الأَمِسيحِ 
يَاُء الأعَتِيقَةُ  )المسيا( فَُهَو َخِليقَةٌ )ِخلقة( )كائن حي( َجِديَدةٌ: األَشأ
 ، )األمور القديمة( )الحالة الروحية واألخالقية السابقة( قَدأ َمَضتأ

(. أنت نوع 15:6كورنثوس  6ُهَوذَا الأُكلُّ قَدأ َصاَر َجِديًدا )تماماً(." )

 اعرف من أنت
 السبت   ١٣ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

   61 – 1: 4لُوقَا  

62-62: 62َمتَّى   

 صالة

أبويا الُمبارك، كم أُحبك؛ لقد جعلتني باراً وُمزدهراً؛ وقد جعلَت حايااتاي 

ُمتميزة، وُممتلئة مجد. وأشكرك على قوة كالاماتاك فاي حايااتاي، الاتاي 

، وألجلي، في كل شيء، باسم يسوع. آمين.  تغلب وتأتي بالنتائج فيَّ

 5 – 6: 10لأِعبأَرانِي ِيَن  ٱ;  11 – 13: 66; إَِشعأيَاَء  18: 6لثَّانِيةُ   ٱُكوِرنأثُوَس 
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04اَْلُخُروُج   

  8-0يَُشوع   

ِمُن َوِلذِلَك نَتََكلَُّم أَيأًضا."؛ فاألمر يتعلق باستجابتك للكلمة: ما تقوله، بناًء على ما  نُؤأ

 قد قاله. 
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َضى )أكثر حدة( ِمنأ ُكل ِ )أي(  "أَلنَّ َكِلَمَة اإللِه َحيٌَّة )سريعة(ٌ َوَفعَّاَلٌة )قوية( َوَأمأ

فأِس )نسمة الحياة(  َرقِ )الوط الفاصل( النَّ يأِن، َوَخاِرَقٌة إَِلى َمفأ َسيأٍف ِذي َحدَّ

َوالروح )الوالدة( )موترقة حتى إلى الحد الفاصل بين ما هو للروح وما هو 

ِمَواخِ )أعمق األجزاء في طبيعتنا(، َوُمَمي َِزٌة )تعرض  َمَفاِصِل َوالأ للنفس( َوالأ

بِ َونِيَّاتِِه )نواياه( )أهدافه(." )عبرانيين  َقلأ َكاَر الأ  (.16:8وتُحلل وتحكم على( َأفأ

يُعرفنا الشاهد االفتتاحي قوة كلمة اإلله. ولكن، تأتي الكلمة بالنتائج لك فقط 

 0:6بطرس  6عندما تؤمن، وتعمل بها. فاستجابة إيمانك أمر حيوي. مثالً، يقول في 

أن اإلله قد وهبك كل ما هو للحياة والتقوى. وهذا يعني أن كل ما يمكن أن تريده 

 على اإلطالق، ويتوافق مع إرادة اإلله الكاملة لك، هو بالفعل لك في المسيح.  

لذلك، يجب أن تكون استجابتك، "ُمبارك اإلله! فالصحة، واالزدهار، 

والنجاح، والغلبة، وامدادات اإلنجيل المجيدة األخرى هي حقائق لي في المسيح في 

الوقت الراهن." استجابتك للكلمة هي كيف تجعل الكلمة حقيقة في حياتك الشوصية، 

 وهذا هو اإليمان: استجابة الروح البشرية لكلمة اإلله. 

ُن لَمأ نَأأُخذأ ُروَح الأعَالَِم، بَِل الروح الَِّذي 16:6كورنثوس  1يقول في  ، "َونَحأ

ُهوبَةَ )مجاناً( لَنَا ِمَن اإلله." اإليمان يعمل على هذه  يَاَء الأَموأ ِمَن اإلله، ِلنَعأِرَف األَشأ

 الحقائق الروحية الُمعلنة لنا بالروح القدس لنا، فيقبلها كحقيقة ويحيا بها.

ًرا لإلله الَِّذي يَقُوُدنَا فِي 18:6كورنثوس  6ُخذ مثالً، يقول في  ، "َولِكنأ ُشكأ

ِهُر بِنَا َرائَِحةَ َمعأِرفَتِِه فِي  َرتِِه )يسبب لنا النصرة( فِي الأَمِسيحِ ُكلَّ ِحيٍن، َويُظأ ِكِب نُصأ َموأ

ُكل ِ َمَكاٍن." هذا يعني إنه مهما يحدث، أنت ُمصِمم على إنك ُمنتصراً دائماً، وفي كل 

شيء. فتثبت، وتُِصر على إنك غالب في المسيح يسوع؛ أنت ال تعتقد هذا فقط، بل 

 تؤكده. هللويا! 

أعطانا اإلله كلمته لنحيا بها، ونستودمها لتحديد مسارنا في الغلبة. إنها 

مسئوليتك أن تستودم الكلمة؛ اعمل بالكلمة. التغيير الذي ترغبه في مادياتك، 

 –  6:  10وصحتك، وأُسرتك سيأتي فقط نتيجة الستجابتك للكلمة. يقول في عبرانيين 

، "...  10:8كورنثوس  6، "... ألَنَّهُ قَاَل... َحتَّى إِنَّنَا نَقُوُل َواثِِقيَن..." ويقول في 5

 األمر يتعلق باستجابتك للكلمة
 الجمعة   ٩٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

63-05:5َمتَّىلُوَقا    

06-65:65َمتَّى   

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك جعلتني التعبير عن بِرك، كاشفاً صالحك 

وتميزك للعالم. وأشكرك على إمكانية أن أرى الحقائق المجيدة في كلمتك، 

فأرى من أنا، وما قد دعوتني إليه، وجعلتني عليه في المسيح؛ وأنا أسلك 

في حقيقة من أنا، وميراثي، وُسلطاني، وإمكانيتي في المسيح، باسم 

 يسوع. آمين.

َماُل  68 –60: 1يَعأقُوَب  ُسِل  ٱ; أَعأ     06:63لرُّ
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05اَلأُوُروُج    

  6-1يَُشوع 



arabic 

ٍه َمكأُشوٍف،  ِ بَِوجأ ب  َد الرَّ ُن َجِميعًا نَاِظِريَن َمجأ "َونَحأ
وَرِة َعيأنَِها )نفس  آٍة، نَتَغَيَُّر إِلَى ِتلأَك الصُّ َكَما في ِمرأ

 الصورة(،
ٍد..." )  ٍد إِلَى َمجأ  (.14:0كورنوس  6ِمنأ َمجأ

عندما تدرس كلمة اإلله، أنت في الواقع تنظر في مرآة 
اإلله، وترى نفسك. وأنت تدرس وتلهج، ما تراه هو مجد اإلله، 
وهذا المجد في الواقع هو انعكاس حقيقي لك، ألن كلمة اإلله مرآتك. 
 فتُظهر هويتك، ومنشأك، وقدراتك، وإمكانيتك في المسيح يسوع. 

عندما نكرز باإلنجيل ونُعِلم اآلخرين الكلمة، نحن نُمِسك 
بمرآة اإلله لهم حتى يستطيعوا أن يروا أنفسهم في الكلمة، ويعرفوا 
من هم، وكذلك حقوقهم وإمكانيتهم في المسيح! فالشوص الذي كان 
يظن إنه خاطي، وغير ُمستحق، وال يستحق ُحب اإلله، يرى فجأة 
إنه محبوب من اإلله. ومن كان يظن إنه تحت الدينونة يكتشف فجأة 
أن المسيح قد دفع ثمن خالصه، وفي الحال يبدأ أن يسلك في هذا 

 النور. هذه قوة كلمة اإلله؛ وتعمل من خالل "مبدأ المرآة".
ً تنقل إليك  ال تُظهر لك الكلمة فقط من أنت، هي أيضا

، "ألَنَّهُ َجعََل 61:6كورنثوس  6إمكانية أن تحيا بها. يقول مثالً، في 
ُن بِرَّ اإلله فِيِه."  ِلنَا، ِلنَِصيَر نَحأ الَِّذي لَمأ يَعأِرفأ َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَجأ
الحظ باهتمام اختيار الكلمات، كما أُوحيَّ بالروح في هذا الشاهد: 
ُجعل المسيح يسوع خطية ألجلنا، لكي نصير نحن بِر اإلله فيه! هذا 
يعني إنك قد أصبحَت التعبير األكيد عن بِره؛ وعليك أن ترى نفسك 

 هكذا؛ وتقبله، وتحيا به. 
استمر في دراسة كلمة اإلله، واللهج فيها، ألنه كلما فعلَت 

 هذا، كلما ازداد مجده وأُستعلن فيك، وبواسطتك.

 ناظراً نفسك في الكلمة
 الوميس   ٩٢ 

arabic 



 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

  15: 6; ُروِميَةَ  10-11: 5ُروِميَةَ  

 أُقر وأعترف
ً إياه في كل  بأن أبويا السماوي يُحبني؛ وأنا أعبده بفرح، ُمرضيا
شيء! فأنا إكليله وجماله؛ وبِره ينتشر بواسطتي؛ وأن نعمته وُحبه 
يصالن إلى األمم بواسطتي؛ فأنا نوره في عالم ُمظِلم! وبواسطتي 
تتأسس مملكة اإلله في األرض وفي قلوب الناس. حمداً لإلله إلى 

 األبد!

35-   1: 5لُوقَا  

65-18: 65َمتَّى   
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05اَلأُوُروُج   

  08-00اَلتَّثأنِيَة 

، َوَواِضعًا  الأَمِسيحِ ُمَصاِلًحا الأعَالََم ِلنَفأِسِه، َغيأَر َحاِسٍب لَُهمأ َخَطايَاُهمأ
فِينَا )الزمنا( َكِلَمةَ الأُمَصالََحِة." فَِكر في هذا: اإلله ليس غاضباً حتى 
على الواطي، فجعلك أنت نسله! لذلك، ابتهج وافرح؛ أبوك 
السماوي يُحبك، وال يُعِدد عليك أبداً خطاياك. يقول الكتاب، "ألَنَّهُ إِنأ 
لَى َكثِيًرا  ِت ابأنِِه، فَبِاألَوأ نَا َمَع اإلله بَِموأ َداٌء قَدأ ُصوِلحأ ُن أَعأ ُكنَّا َونَحأ
لُُص )يومياً من سيادة الوطية(  ُن ُمَصالَُحوَن نَوأ )بالتأكيد( َونَحأ

(. كم إنه ُمنِعم 13:6بَِحيَاتِِه )من خالل حياته الُمقامة(!"  )رومية 
 وُمتحنن! 
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 حلَّ مشكلة الوطية 

يُفِكر بعض الناس فقط في غضب اإلله؛ ويؤمنون إنه 
يُدخن غضبه من السماء على العالم، ُمنتظراً اليوم الذي فيه 
سيقضي بالدينونة في النهاية على اإلنسان وعلى هذا العالم 
الواطئ؛ ال! فاإلله ال يهتم بالوطية كما يظن الكثيرون. كان ُمهتماً 

 بالوطية، واهتمامه جعله يُرِسل يسوع.
واليوم، لم يعد التركيز على أُجرة الوطية، الذي هو 
موت، بل على ِهبة اإلله، التي هي حياة أبدية بالمسيح يسوع 

(. يُريد اإلله أن يقبل العالم الوالص الذي قد جعله 60:5)رومية 
ُمتاحاً بالمسيح يسوع. يقول الكتاب إنه ال يريد أن يُهِلك أحداً، بل 

 (.  9:0بطرس  6أن يُقبِل الجميع إلى التوبة )
عندما مات يسوع على الصليب، حلَّ مشكلة الوطية إلى 
األبد. لذلك، لم تعد الوطية مشكلة. فموت، ودفن، وقيامة يسوع 
المسيح انهى عن الوطية وأحضرنا إلى حياة البِر: "ألَنَّهُ َجعََل 
ُن بِرَّ اإلله فِيِه." ) ِلنَا، ِلنَِصيَر نَحأ الَِّذي لَمأ يَعأِرفأ َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَجأ

 (.61:6كورنثوس  6
اإلله ليس غاضباً عليك؛ سوى مشكلة الوطية في 
ر لماذا قال، "...  يسوع المسيح، وبواسطته. يمكنك اآلن أن تُقد ِ

..." )رومية  (. ما عليك عمله هو أن 18:5الأَوِطيَّةَ لَنأ تَُسوَدُكمأ
نتيجة   –تثق في بِره؛ ثِق فيما أتى يسوع ليعمله! أنت الثمرة 

عمل المسيح الفدائي. اقبل بِره واسلك فيه، وِعش باستمرار في 
 ُحبه، ومجده، ونعمته. 
، "أَيأ إِنَّ اإلله َكاَن فِي 19:6كورنثوس  6يقول في 

ا ِهبَةُ اإلله فَِهَي َحيَاةٌ  ٌت، َوأَمَّ َرةَ الأَوِطيَِّة ِهَي َموأ "ألَنَّ أُجأ
 أَبَِديَّةٌ بِالأَمِسيحِ يسوع َرب ِنَا."

 (.60:5)رومية  

 األربعاء   ٩٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

10-1: 65َمتَّى   

  89 – 15: 5لُوقَا  

 صالة
أيها الروح القدس الُمبارك، أشكرك ألنك تنقلني إلى مكان ميراثي 
اإللهي، ألُتمم قصدي في الرب. وتجعلني أملك بالبِر، وأختبر السالم، 
واالزدهار، والصحة اإللهية، والشركة المجيدة معك؛ ألجل هذا 
وأكثر، أنا في امتنان. فحضورك الحال فيَّ قد جعلني أكثر من مجرد 

 إنسان، وجعل مجدك يُستعلن دائماً بواسطتي، باسم يسوع. آمين.

ي  10: 6فِيِلب ِي    15 – 15: 18; يُوَحنَّا   65 – 65: 1; ُكولُوس ِ
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   06اَلأُوُروُج 

  06-01اَلتَّثأنِيَة 

علمك كيف 
ُ
الروح القدس فيك لُيعلن بركات اإلله لك، وي

ي حياتك. ولن يكون هناك 
 
تسلك فيهم. تعرف عىل خدمته ف

ي حياتك. فمعه، أنت 
 
لمة ف

ُ
مخاوف، وال مزيد من القلق، وال ظ

 غالب وناجح إىل األبد. 
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 اآلب الذي فيكالروح القدس هو 

؟ الأَكالَُم  ِمُن أَن ِي أَنَا فِي اآلِب واآلب فِيَّ "أَلَسأَت تُؤأ
ُت أَتََكلَُّم بِِه ِمنأ نَفأِسي، لِكنَّ  )ريما( الَِّذي أَُكل ُِمُكمأ بِِه لَسأ

َماَل." )يوحنا   (.13:18اآلَب الأَحالَّ فِيَّ هَُو يَعأَمُل األَعأ

ي وحدانية 
 
ي األرض، سلك ف

 
عندما عاش الرب يسوع ف

 بُسكن  اآلب وحضوره فيه. عندما قال 
ً
 دائما

ً
مع اآلب، وكان واعيا

شير إىل الروح 
ُ
..." كان ي َّ ي ِ

 
الَّ ف

َ
ح
ْ
 ال

َ
ي الشاهد أعاله، "... اآلب

 
ف

القدس. الروح القدس هو روح اإلله. وهو ليس مجرد تأثير أو 
ري    ح غامضة، كما يعتقد بعض الناس. هو اآلب الذي فيك! وهو 

 ليس بعيد. 
ي اآلب، واآلب فيك! 

 
؛ أنت ف

ً
 وحيدا

َ
 إنك لست

ً
ن ُمدركا

ُ
ك

ي 
 
ي  1:71كورنثوس   1أنت واحد معه. يتكلم ف

عن وحدانيتك الن 
 ".

ٌ
 َواِحد

ٌ
َو ُروح

ُ
ه
َ
 ف

ِّ
ب  ِبالرَّ

َ
َصق

َ
ت
ْ
ا َمِن ال مَّ

َ
ال تنفصل مع اآلب7 "َوأ

ي وحدانية 
 
كة الغنية معه، وتسلك ف لهذا يمكنك أن تتمتع بالشر

كتنا مع اآلب   يسوع ليجعل وحدانيتنا المجيدة وشر
 
معه. أت
 ُممكنة. 

حاول الوصول إىل اإلله وكأنه بعيد؛ هو 
ُ
ليس عليك أن ت

ي 
 
 1:71كورنثوس   2فيك، وأنت فيه. يقول ف

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
َ
ان
َ
 ك
ْ
، "... ِإن

 )  )ِخلقة( )كائن حي
ٌ
ة
َ
ِليق

َ
َو خ

ُ
ه
َ
َمِسيِح )المسيا( ف

ْ
ي ال ِ

 
عم( ف ـَ )ُمط

ي المسيح( بالميالد الجديد. فأنت فيه 
 
 فيه )ف

َ
..." أتيت

ٌ
ة
َ
ِديد

َ
ج

ي كولوسي 
 
، إنه هو فيك؛ أي المسيح فيك. 2:71اآلن. ثم نقرأ ف

ي اآلب، واآلب فيك بالروح القدس. 
 
وهكذا، مثل يسوع، أنت ف

 هللويا! 

 الثالثاء   ٩٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

  85-01: 66َمتَّى 

5-1:5لُوقَا   

 صالة

أبويا الغالي، أنت إله المجد العظيم، وأعبدك من أجل عظمتك، 

وُحبك، ورحمتك، وتحننك. أشكرك ألنك أعطيتني حياة غالبة ومجيدة 

 في المسيح؛ وأنا أربح اليوم ودائماً، باسم يسوع. آمين. 

    14:8لثَّانِيةُ ُ ٱ;َ ُكوِرنأثُوَس  1:11لأِعبأَرانِي ِيَن ٱ
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08اَلأُوُروُج   

03-69اَلتَّثأنِيَة   

هذه نفس الرسالة التي أرسلنا لنكرز ونُعِلم بها حول العالم. 
ِسلُُكمأ أَنَا." إذا 61:63قال في يوحنا  َسلَنِي اآلُب أُرأ ، "... َكَما أَرأ

تواجهَت اليوم، بموقف يبدو أن ليس له حالً معروفاً، تستطيع أن 
تثق في اإلله من أجل ُمعجزة. بغض النظر عن الحالة؛ آمن فقط! 
وبغض النظر عن الرحم المجيد، أو الجسد الميت، أو التجارة الميتة، 
أو أي مشكلة أخرى؛ هو اإلله الذي "يُحيي" الميت! ويُعطي حياة 
للموتى، ويستطيع أن يتنفس بالحياة في أي موقف يبدو ميتاً. مجداً 

 السمه إلى األبد! 



arabic 

 رسالة اإليمان

"إذًا اإِليَماُن بـ )سماع( الأَوبَِر (بسماع الوبر(، وَ 
 )سماع( الأَوبَُر بَِكِلَمِة )ريما( اإلله."

 (. 15:13)رومية  

عندما كان يسوع يودم، كان اإليمان يحيا في قلوب 
السامعين له. فكان يُعرفهم بمن هو اإلله، وإرادته األبدية، وما قد 
لُبُوا تَِجُدوا. اِقأَرُعوا يُفأتَحأ  ا. اُطأ أَلُوا تُعأَطوأ فعله لهم بالفعل. وقال، "اِسأ

." )متى  ، قائالً، 60  –  66:  11(. علَّم الناس، في مرقس 5:5لَُكمأ
: إِنَّ  "... ِليَُكنأ لَُكمأ إِيَماٌن بِاإلله )إيمان اإلله(. ألَن ِي الأَحقَّ أَقُوُل لَُكمأ
ِر! َوالَ يَُشكُّ فِي  َمنأ قَاَل )سيقول( ِلهذَا الأَجبَِل: انأتَِقلأ َوانأَطِرحأ فِي الأبَحأ
َما قَاَل يَُكوُن لَهُ (سيحصل  ِمُن أَنَّ َما يَقُولُهُ يَُكوُن، فََمهأ قَلأبِِه، بَلأ يُؤأ

 عليه(." 
لم يُعِلم أبداً الفريسيون وال الصديقيون الشعب عن أن 
يكون لهم اإليمان من النوع اإللهي، وعن النوال. انجذب الكثيرون 
برسالته، ألنها الهمت اإليمان في قلوبهم باإلله. لقد تعلموا أن اإلله 
بارك فقط كل من اختاره. وكانوا يفترضون أن اإلله لم يهتم بهم. 
لكن يسوع َعِلم أن اإلله يُحب كل شوص بال شرط، وكل ما عليك 

ِمَن. »لتأخذ منه هو ببساطة أن تؤمن: "...  تَِطيُع أَنأ تُؤأ إِنأ ُكنأَت تَسأ
ِمنِ  تََطاٌع ِللأُمؤأ ٍء ُمسأ  (.60:9)مرقس  ".«ُكلُّ َشيأ

عندما كانوا يُشاهدونه وهو يطرد الشياطين، ويفتح عيون 
العُمي، واآلذان الصماء، وحتى أن يُقيم الموتى بإظهار غير عادي 
للُسلطان، صدق الكثيرون وآمنوا بُحب اآلب لهم. يقول الكتاب أن 
كثيرين آمنوا باسمه، عندما رأوا الُمعجزات التي فعلها )يوحنا 

(. فرسالته جعلت من الُممكن لهم أن يؤمنوا ويتعاملوا مع إله 60:6
لم يستِطعوا أن يروه مادياً؛ فجعل اآلب حقيقة له برسالة اإليمان 

 التي له.

 اإلثنين   ٩٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

63– 46: 66َمتَّى   

63-1::4لُوقَا   

 أُقِر وأعترف
أن حياتي ُمتميزة وفي ملء المجد؛ وأنا ُمكلَّل بالبِر والكرامة، 
ومسرة الرب بيدي تنجح. وأن المسيح يتمجد فيَّ اليوم، ودائماً؛ 

 وحياتي هي لمجده. هللويا!

ُرَس  ُولَى  ٱبُطأ ُرَس    9: 6ألأ ُولَى  ٱ; بُطأ   13:6ألأ
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66اَْلُخُروُج    

   62اَلتَّثْنِيَة 

أن اإلله كلَّله بالمجد  9:6باإلشارة إلى يسوع، يُوبرنا في عبرانيين 
إنه كما هو، هكذا نحن في هذا العالم.  15:8يوحنا  1والكرامة. ثم نقرأ في 

ُمبارك اإلله! أنت ُمكلَّل بالمجد والكرامة تماماً كيسوع. حياتك ليست للمهانة؛ 
 إنها للمجد، والجمال، والتميز، والكرامة. هللويا! 
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 ُمكلَّل بالمجد والكرامة

ر ِ فِي األَُمِم  ِد هذَا الس ِ َفُهمأ َما ُهَو ِغَنى َمجأ "الَِّذيَن أََراَد اإللهُ أَنأ يُعَر ِ
)مهما كانت خلفيتهم، ومكانتهم الدينية(، الَِّذي ُهَو )باختصار هو 

ِد." )كولوسي   (.65:1مجرد أن( الأَمِسيُح فِيُكمأ َرَجاُء الأَمجأ

يعتقد الكثيرون أن المسيحية ردتنا إلى ما كان عليه آدم وحواء 
 6في جنة عدن، ولكن ليس هذا صحيحاً. فما لدينا هو مجد أعظم بكثير )

(. بكونك مولود والدة ثانية، أنت لسَت مولود من آدم 13:0كورنثوس 
األول، بل من آدم الثاني واألخير، يسوع المسيح. يقول الكتاب، "... 

يِيًا» ُل، نَفأًسا َحيَّةً، َوآَدُم األَِخيُر ُروًحا ُمحأ  1) ".«َصاَر آَدُم، اإِلنأَساُن األَوَّ
(. أريدك أن تاُلحظ بانتباه صيغة األفعال في رومية 86:16كورنثوس 

03:4 ، ، فَهُؤالَِء َدَعاُهمأ أَيأًضا. َوالَِّذيَن َدَعاُهمأ : "َوالَِّذيَن َسبََق فَعَيَّنَُهمأ
َدُهمأ أَيأًضا." هنا، نُحدد  ، فَهُؤالَِء َمجَّ َرُهمأ َرُهمأ أَيأًضا. َوالَِّذيَن بَرَّ فَهُؤالَِء بَرَّ
حقائق حيوية عن الوليقة الجديدة، التي هي نتيجة عمل المسيح الفدائي؛ 
أحدهم هو إنك قد تمجدَت. وهذا يعني إنك قد أُحضرَت إلى حياة الجمال 

 والتميز.

أن اإلله قد دعاك  13:6بطرس  1باإلضافة إلى هذا، نقرأ في 
إلى مجده األبدي في المسيح يسوع. ويُسِلط الضوء على نفس الحق في 

َرتَهُ اإللهيَّةَ قَدأ َوَهبَتأ لَنَا ُكلَّ َما ُهَو ِللأَحيَاِة 0:1بطرس  6 : "َكَما أَنَّ قُدأ
ِد َوالأفَِضيلَِة." لقد تمجدَت؛ ليس بأي  َوالتَّقأَوى بَِمعأِرفَِة الَِّذي َدَعانَا بِالأَمجأ

: 66:15مجد أقل، لكن بنفس المجد الذي على يسوع. قال في يوحنا 
َطيأتَنِي، ِليَُكونُوا َواِحًدا..."  َد الَِّذي أَعأ َطيأتُُهُم الأَمجأ  "َوأَنَا قَدأ أَعأ

أن  60:0لكن، قد يسأل أحدهم، ألم يقل الكتاب في رومية 
الجميع قد اخطأوا واعوزهم مجد اإلله؟ كان هذا قبل أن يأتي يسوع. 
ر  انفصل كل إنسان عن مجد اإلله بسبب الوطية. لكن يسوع، بموته سمَّ
الوطية بالصليب وأحضرنا للمجد؛ ليس المجد الذي كان آلدم وحواء، لكن 

 إلى مجده شوصياً؛ مجدك بنفسه. 

 األحد   ٩٢
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

ُرَس  ُولَى  ٱبُطأ ُولَى ٱ; يُوَحنَّا  60: 1ألأ ُولَى ٱ; يُوَحنَّا  15: 8ألأ  10-11: 6ألأ

 أُقِر وأعترف
بأن لي حياة اإلله في داخلي؛ هي في كل نسيج في كياني، وفي كل 
نقطة من دمي، وفي كل عظمة من جسدي. وأنا أحيا فوق المرض، 
والسقم، والهزيمة، وكل الفساد الذي يؤثر في الطبيعة البشرية، 

 نتيجة للحياة اإللهية وطبيعة اإلله التي في داخلي. هللويا!

46–4: 61َمتَّى   

42-4:1لُوقَا   
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66اَْلُخُروُج   

:6 - 61اَلتَّثِْنيَة   

المرض، والسقم، والهزيمة، وكل الفساد الذي يؤثر في 
 الطبيعة البشرية. 
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 الحياة اإللهية فيك

ِمنِيَن بِاسأِم ابأِن اإللِه، ِلَكيأ  ُمؤأ تُمُ الأ "َكتَبأُت هَذا إَِليأُكمأ، َأنأ
 تَعأَلُموا َأنَّ َلُكمأ َحيَاًة َأبَِديًَّة..."

 (. 10:6يوحنا  1) 

ً بين الحياة اإللهية  كمسيحي، ما عندك ليس خليطا
الحياة اإللهية. هذه   –والبشرية؛ ليس لك حياتين، بل واحدة 

الحياة اإللهية وطبيعة اإلله في روحك لها تأثير على جسدك 
(. 11:15المادي. الحياة البشرية تستمر في الدم )الويين 

ولهذا أمراض الدم مثل اإليدز، ُمميتة جداً، ألنها تُهاجم الجسد 
 كله. 

لكن عندما مات يسوع على الصليب، حدث أمراً الفتاً. 
طعنه ُجندي روماني بُرمح في جنبه، وخرج منه "دم وماء"؛ 
لقد انفجر قلبه، فتدفق كل دمه. وُدفن جسده بدون دم. وعندما 

 أُقيم من الموت، كان جسد يسوع الُمقام بال دم.
اآلن وأنت مولود والدة ثانية، لك نفس الحياة التي 

، "َوإِنأ َكاَن 11:4أُقيم بها يسوع من الموت. يقول في رومية 
َواِت َساِكنًا فِيُكمأ )شكراً لإلله أنه  ُروُح الَِّذي أَقَاَم يسوع ِمَن األَمأ
َساَدُكُم  يِي أَجأ َواِت َسيُحأ ساكن(، فَالَِّذي أَقَاَم الأَمِسيَح ِمَن األَمأ
." لقد حدث هذا بالفعل!  الأَمائِتَةَ أَيأًضا بُِروِحِه السَّاِكِن فِيُكمأ
جسدك المادي، جسدك الُموَضع للموت والُمعَرض للموت قد 
 أُحيي، ونُشط، وُزود بالطاقة بالروح القدس الذي يحيا فيك. 

لهذا السبب المرض بالنسبة للمسيحي هو شيء 
غريب؛ هو ناشذ؛ ليس من الُمفترض أن يكون، ألن الحياة 
التي فيك ليست "قابلة للمرض." هللويا! الهج في هذا الحق، 
واعتنقه في حياتك الشوصية، وسوف تحيا إلى األبد فوق 

 السبت   ٩١ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

Leave comments on today’s devotional at 

www.rhapsodyofrealities.org 

ي  01: 13ألُولَى   ٱُكوِرنأثُوَس    16 – 16: 0ألُولَى ٱ;ُكوِرنأثُوَس  8 – 1: 0; ُكولُوس ِ

 أُقِر وأعترف
بأنني ُمقام مع المسيح، وعواطفي ُمثبَّتة على ما هو فوق، حيث 
المسيح جالس عن يمين اإلله. أُحبك يا رب من كل قلبي، وأن أحيا 
لك هو كل ما يهمني، وكل ما له عالقة المتداد مملكتك، وتأسيس 

 بِرك على األرض. هللويا! 

14 - 61: 66َمتَّى   

66-46:6َمتَّىلُوَقا    

63اَْلُخُروُج   

  68– 66اَلتَّثأنِيَة 



arabic 

 كل ما يهم حقاً 

ِ الأَمِسيحِ، ِليَنَاَل  ِسي  َهُر أََماَم كُرأ "ألَنَّهُ الَبُدَّ أَنَّنَا َجِميعًا نُظأ

ُكلُّ َواِحٍد َما َكاَن بِالأَجَسِد بَِحَسِب َما َصنََع، َخيأًرا َكاَن أَمأ 

ا." )  (.13:6كورنثوس  6َشرًّ

كمسيحي، كل فُرصة يُقدمها اإلله لك للودمة ُمهمة، وهي تاعاناي 
الكثير في المملكة. يجب أن تُدرك أن كل واحد منا سيُعطي حساباً لإلله عن 
ً لاه عان  الحياة التي نحياها وعن كل ما طلب منا أن نفعله. ستُعطي حسااباا

 ُمساهمتك في خدمة اإلنجيل؛ هذا ما نقرأه في الشاهد االفتتاحي. 

ً أو مشاروعااً،  أحياناً، عندما ننشغل بشيء، ساواء كاان نشااطاا
نتنبه في كثير من األحيان لبعض الحقائق الهامة. كثيراً ما لم يقادر الانااس 
أن يورجوا من ذواتاهام لافاحاص ُطارقاهام وتصارفااتاهام. لاذلاك، ال يُادرك 
الكثيرون أن تصرفاتهم هي رسالة كل يوم، لما سوف يُقدمون عنه حساابااً 

 لإلله.

عليك أن تتذكر أن خدمتك للرب، وعن الرب، مكتوبة فاي كاتااب 
)ِسفر( اإلله. كل كلمة تكلمتها، وكل تصرف في حياتك، هو في كتاب اإللاه. 
ً لاك،  كتب اإلله قصتك؛ وأنت تُلَهم بهذه القصة. لديه خطة قد كتبها ُمساباقاا

 ولكنك تكتب قصتك الواصة أيضاً كل يوم بالطريقة التي تحيا بها حياتك.

في أحد األيام، سيكون هناك ُمقارنة بين حياة اإلله المكتوبة لك؛ 
الحياة التي قد عينها لك، والحياة التي انتهيَت لكاي تصايار عالاياهاا؛ كاياف 
ِعشَت في النهاية. وسوف تكون ُمجازاتك تتماشى مع كيفية الاحايااة الاتاي 

 عشتها بقياس الحياة التي قصدها لك. 

أهم شيء في حياتك هو أن تكتشف هدف اإلله لحياتك، وتُحققه. 
ال شيء في األرض يُضاهي خدمة الرب والحياة له. وال ياماكان لشايء أن 
يكون أفضل في هذا الوقت وفي األبدية عن أن تحيا ليسوع المسياح؛ فاهاو 
ايَااُء فِاياَماا بَاعأاُد الَ  ِل الأَجِميعِ َكيأ يَِعيَش األَحأ حقاً كل ما يهم: "َوُهَو َماَت ألَجأ

ِلِهمأ َوقَاَم." ) ، بَلأ ِللَِّذي َماَت ألَجأ  (.16:6كورنثوس  6ألَنأفُِسِهمأ

 الجمعة   ٩٩
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  66-66: 66َمتَّى 

13-   4: 6لُوَقا 

 6:0لثَّانِيةُ ٱ; ُكوِرنأثُوَس  65: 18; يُوَحنَّا  5-1: 01اَلأُوُروُج   

 أُقِر وأعترف
أن الروح القدس يحيا فيَّ اليوم في ملئه! وهو يعمل فيَّ بقوة، 
ويُساعدني أن أُصبح األفضل، وأُنتج التميز فقط، ودائماً. وليس 

 هناك حداً إلمكانياتي وقدراتي، باسم يسوع. آمين. 
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63اَْلُخُروُج     

  61– 14اَلتَّثأنِيَة   

المشكلة هي، أن الكثيرين جداً لم يستِفدوا من حضور 
وخدمة الروح القدس في حياته. عندما تمتلئ بالروح، ستكتشف 
إنك من يحل المشكلة؛ ويُقدم الحلول. ما الذي تريد أن تعرفه أو 
قادراً على عمله؟ اطلب الروح القدس أن يُساعدك، ثم اعمل؛ ُخذ 
اجراًء. ربما شيء يوص دراستك، أو عملك، أومشروعك، مهما 

 كان، يستطيع أن يُعلمك فتُصبح فائق التميز. مجداً لإلله! 
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 ال حدود إلمكانياتك وقدراتك

ِرفَِة َوُكل ِ  ِم َوالأَمعأ فَهأ َمِة َوالأ "... َوَمألأتُهُ ِمنأ ُروحِ اإلله بِالأِحكأ

 (. 0 – 1: 01َصنأعٍَة." )خروج 

ليس هناك شيء ال يستطيع الروح القدس أن يُعلمك إياه؛ 
ال شيء! قد تجد شوصاً، بالرغم من أنه غير مسيحي، يبدو أكثر 
مهارة أو معرفة في مجال ُمعين عنك، لكن الحقيقة هي، إذا فتحَت 
نفسك لنفس هذه المهارة أو المعرفة، ستكون أفضل منه بمراحل. 
هذا يحدث وأنت تسلك بالروح، ومعه، ألن الكتاب يقول، "... الَ 
ِة، بَلأ بُِروِحي قَاَل يهوه َربُّ الأُجنُوِد." )زكريا  َرِة َوالَ بِالأقُوَّ بِالأقُدأ

5:8  .) 
النجاح الحقيقي هو بالروح. وأن تمتلئ بالروح 
باستمرار ليس أمراً اختيارياً. عندما تمتلئ بالروح، ستسلك، 
وتعمل بالروح؛ وسوف يكون نجاحك غير محدود؛ وسوف تكون 
قدراتك وإمكانياتك بال حد. نقرأ في الشاهد االفتتاحي عن بصلئيل؛ 
يقول الكتاب إنه كان األفضل في كل َصنعة باليد! وهل تعلم؟ نفس 
الروح الذي جعله بهذا النجاح هو فيك اليوم. ليس هناك شيء ال 
تستطيع أن تعمله، وليس هناك شيء ال تستطيع أن تعرفه أو أن 

 تكون ماهراً فيه. 
أن الروح القدس سيُعلمك  65:18قال يسوع في يوحنا 

كل شيء؛ وليس بعض األشياء! وهذا عمله وخدمته في حياتك. 
أُرسل من اإلله ليُعلمك كل شيء تحتاجه لتعرف عن الحياة. هو 
الُمعِلم األمثل؛ الُمعِلم الحقيقي! اخِضع نفسك للروح القدس، 
وسوف يُقويك للنجاح، ويُضرمك لالزدهار، ويُبرمجك للعظمة! 
كيف يمكن أن تكون ُمتحيراً والروح القدس، الذي يُعرفك شيء، 

 هو ُمعلمك؟ مستحيل. 

 الوميس   ٩٣ 
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 المزيد من الدراسة: 
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  6-6: 0لثَّانِيةُ ٱ; تِيُموثَاُوَس  14-15: 15ُروِميَةَ  

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك، على كلمتك النافعة للتعليم، والتقويم، 

والتوبيخ، والتأديب الذي في البِر. فبالكلمة، أتدرب وأتعلم في 

حياة التقوى وطريقة عمل األمور. وأنا ُممتلئ بأفكار البِر، 

وأسلك في سبيل البِر، الذي سبق واعددته لي، باسم يسوع. 

 آمين. 

66-66: 66َمتَّى   

62-4:6لُوقَا    
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63اَْلُخُروُج   

15-15اَلتَّثأنِيَة   

الناس الذين بإصرار ال يسلكون بالُحب، وعن قصد يشقون 
 الوحدانية في الكنيسة؛ عناصر ُمفرقة تقود اآلخرين خطأ.

يرتبك الناس عندما يتعاملون مع شوص غير سوي. يقول 
ِديَّةَ تُفأِسُد »، "الَ تَِضلُّوا: 00:16كورنثوس  1في  فَِإنَّ الأُمعَاَشَراِت الرَّ

الََق الأَجي َِدةَ  إذا كنَت، أو كان لديك أصدقاء ال توتبر معهم أي  ".«األَخأ
تقدم روحي ملموس، أو صداقتهم تُعيق تأثيرك باإلنجيل، إنه الوقت 
أن تُنهي مثل هذه الصداقات. بال تفاوض؛ انهيها فحسب، فتكون 

فعَّالة كما يجب أن تكون. مجداً   –حياتك المسيحية   –شركة إيمانك 
 لإلله! 
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 تجنب الُمعاشرات الواطئة

يحثنا في الشاهد أعاله أن ناُلحظ ونتجنب أولئك الذين 
يتسببون في االنشقاق والعثرات، عكس تعليم المسيح. لقد تعلمَت 
ُحب المسيح؛ وقد تعلمَت بكلمة اإلله في اتجاه ُمعين؛ فاستمر في 
الكلمة؛ الحظ وتجنب أولئك الذين يعيشون عكس إنجيل الحق. 

 الحق الذي قد تعلمته.
هذه وصية اإلله. وهو نفس التحذير الذي قدمه الرسول 
 . بولس لكنيسة فيلبي؛ قال، "اُنأُظُروا الأِكالََب. انأُظُروا فَعَلَةَ الشَّر ِ

َع." )فيلبي   (.6:0انأُظُروا الأقَطأ
واآلن، هذا التحريض في المقام األول هو لنا لنظل بعيداً 
عن أولئك الذين في الكنيسة وال يتبعوا الحق، فيتسببون في 
االنشقاق والعثرة. عندما ترى تحذيراً على مبنى يقول، "احترس 
من الكالب،" هذا التحذير ال يُكلمك عن الكالب خارج المبنى، بل 
الذين داخل هذا البيت بالتحديد. لذلك، عندما قال الرسول بولس، 
َع." كان يُشير إلى  . انأُظُروا الأقَطأ "اُنأُظُروا الأِكالََب. انأُظُروا فَعَلَةَ الشَّر ِ

 من يُسيئون التعامل في الكنيسة.
يمكن أن تكون أشواص في نفس الكنيسة المحلية، وفي 
نفس مجموعة الدراسة، وفي نفس البلد، وفي نفس المنطقة، 
والجيران، والمكتب، إلخ، وهم مسيحيين. لن يُحذرك منهم إن كان 
ال يعتقد أن رفقتهم ستؤثر سلبياً على سلوكك المسيحي. قد وجد 
الكثيرون أنفسهم في مشكلة خطيرة من أجل ُمعاشرتهم لألشواص 
الوطأ. إن تحذير الرب واضح: عليك أن "تاُلحظ" و"تتجنب" من 
يُسيئون التعامل، وال تُحاول أن تُغيرهم. ال تستمر في ُمعاشرة 

َوةُ أَنأ تاُلَِحُظوا الَِّذيَن  لُُب إِلَيأُكمأ أَيَُّها اإِلخأ "َوأَطأ

َقاقَاِت َوالأعَثََراِت، ِخالَفًا ِللتَّعأِليِم الَِّذي  نَعُوَن الش ِ يَصأ

." )رومية  ِرُضوا َعنأُهمأ تُُموهُ، َوأَعأ  (.15:15تَعَلَّمأ

 األربعاء   ٩٣ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

 06: 5ألُوَلى ٱ; ُكوِرنأثُوَس  8-1: 16لأِعبأَرانِي ِيَن  ٱ

 أُقِر وأعترف
أن حياتي هي لمجد اإلله؛ وأن انتباهي ُمثبَّت على يسوع، رئيس 
إيماني وُمكِمله! وإنني أرفض أن أتشتت بأي شوص أو أي شيء 
في هذا العالم، ألنني ثابت في الطريق الذي يجب أن أسلكه. وأنا 
ً فيه. حمداً  أُتمم دعوة اإلله وهدفه لحياتي، وأن قوتي تتجدد دائما

 لإلله!

66 - 16:68َمتَّى   

16-64:6لُوقَا   
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64اَلأُوُروُج    

16 –10اَلتَّثأِنيَة     

استمر في اشعال ُحبك للسيد، وارفض أن تسمح ألي شيء أن 

يُطفئ غيرتك: أي شيء يمنعك عن أن تضع أفضل ما عندك في اإلنجيل. 

ً في  ً واضحا وبمجرد أن تنزع التشتيت من حياتك، ستاُلحظ تحسنا

شخصيتك، ومظهرك، وتأثيرك. حافظ على تركيزك؛ ُكن أفضل ما أنت 

 عليه للرب ولمملكته األبدية. 
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يَاَء الَّتِي فِي الأعَالَِم. إِنأ أََحبَّ  "الَ تُِحبُّوا الأعَالََم َوالَ األَشأ

 أََحٌد الأعَالََم فَلَيأَس فِيِه ُحب اآلِب."

 (. 16:6يوحنا  1) 

امدك يسوع المسيح بالفعل بكل شيء تحتاجه لتكون ُمنتصراً، 

ً أو أن  وناجحاً، وُمزدهراً في الحياة. لذلك، ليس لك ُعذر أن تكون ُمشتتا

 تُحِول تركيزك عن اتمام دعوته لحياتك. 

يمكن أن يأتي التشتيت بُطرق مختلفة لتفقد شغفك، وتُعيقك عن أن 

تكون بالكامل ما قصده الرب لك أن تكون عليه. يمكن أن يأتي في شكل 

االحتياجات؛ األشياء التي تريدها، أو األشياء التي تريد أن تفعلها، سواء 

ً من الناس مثل األقارب،  كانت تُفيد أم ال. ويمكن أن يأتي التشتيت أيضا

واألهل، واألصدقاء، الذين يُحاولون أن يُزيحوا تركيزك إلى شيء مختلف 

 عن دعوة اإلله لحياتك.

مهما كانت الطريقة أو الشكل الذي يأتي به التشتيت، ارفض أن 

تسمح به. افهم إنك كمسيحي، خاصةً عندما تؤثر باإلنجيل، ستواجه 

االضهادات؛ وسوف يكون هناك أولئك الذين ضدك، أو حتى يُبغضونك، 

ولكن هذا ال يجب أن يُفاجئك على اإلطالق. قال يسوع، "... إِْن َكانُوا قَِد 

(. ولكن هل تعلم؟ بغض 51:02اْضَطَهدُونِي فََسيَْضَطِهدُونَُكْم..." )يوحنا 

 النظر عن من هو ضدك، أنت غالب إلى األبد؛ أنت أعظم من ُمنتصر.

يمكن أن يأتي التشتيت من إبليس أيضاً. فيستطيع أن يأتي بمثل 

هذه األفكار لك، "هل تعتقد إنه يجب أن تكون مسيحياً؟ وماذا فعلت هذه 

المسيحية لك؟" ال تتسلى أبداً بمثل هذه األفكار؛ عندما تأتي، اطردها وقُل، 

 "اذهب اآلن، يا شيطان، ألنك ال تهتم بما لإلله، بل بما هو لإلنسان."

 ال تسمح بالتشتيت 

 الثالثاء   ٣٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

44– 4:  66َمتَّى   

63-4:6لُوقَا    

قِر وأعترف ُُ 

بأنني سفير، وُممثِل واعي ليسوع المسيح، أحيا باسمه! وأن 

تواصلي وتصرفاتي تُظهر بوضوح وحدتي ووحدانيتي مع الرب. 

وكلما أتت كلمة اإلله في روحي، أتغير إلى تلك الصورة عينها، 

 من مجد إلى مجد، بالروح القدس. هللويا!

ي   6 – 1: 6; أَفَُسَس     84: 6َمتَّى   64 – 65: 1; ُكولُوس ِ
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:6اَْلُخُروُج    

16-11اَلتَّثأنِيَة       

ِعش كل يوم كُممثِل واعي ليسوع المسيح؛ وال تنسى أبداً 

المسيح   –من أنت؛ وال تأخذ أجازة من هويتك معه. دع شوصيتك 

تكون ثابتة أينما تذهب. عندما تكون في الكنيسة، أو في البيت، أو 

المكتب، أو السوق، أينما أنت، يجب أن يكون تواصلك وتصرفاتك 

 باسم الرب.  –بنعمة، ولُطف، وتميز  –هي نفسها 
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ل أَوأ فِعأل )بكالم أو عمل(،  "َوُكلُّ َما َعِملأتُمأ بِقَوأ
ِ يسوع، َشاِكِريَن اإللهَ  ب  ِم الرَّ َملُوا الأُكلَّ بِاسأ فَاعأ

 (.15:0واآلَب بِِه." )كولوسي 

 أنت تُمثِله

الشاهد أعاله بنَّاء جداً؛ يقول، "كل ما"؛ أي، كل ما 

 تفعل، سواء بالقول أو العمل؛ يجب أن يكون باسم 

الرب يسوع المسيح. لماذا؟ ألنك فيه؛ أنت مولود منه. 

َصاُن..." )يوحنا  َمةُ َوأَنأتُُم األَغأ  1(. ويقول في 6:16قال، "أَنَا الأَكرأ

ِ فَُهَو ُروٌح َواِحٌد." 15:5كورنثوس  ب  ا َمِن الأتََصَق بِالرَّ ، "َوأَمَّ

نحن في وحدانية ال تنفصل معه. تواصلك، وطريقة حياتك، 

 وشوصيتك يجب دائماً أن تعكسه، ألنك أيقونته؛ أنت تُمثِله. 

يجب أن يُرى المسيح ويُسَمع فيك. قال يسوع الذي رآني 

فقد رأى اآلب، ألنه كان ُمظِهراً لآلب؛ كان انعكاس اآلب؛ مجده؛ 

(. واليوم، أنت تحيا 0:1والصورة الُمعبِرة عن شوصه )عبرانيين 

 في األرض، وتعمل ما تفعله كالُممثِل ليسوع؛ أنت تعمل باسمه.

إله. يُحِضر هذا االدراك   –لذلك، ِعش وتكلم كإنسان 

منظور موتلف لشوصيتك. اقرأ الشاهد االفتتاحي مرة أخرى. 

يقول ِعش، وتكلم، واجعل حياتك تتواصل باسم الرب يسوع! فَِكر 

في هذا: كم من الُمالحظات الجارحة أو الُمهينة يمكن أن نقوم بها 

باسمه؟ وال واحدة! وكم من التواصل غير الموَجه يمكن أن نفعله 

باسمه؟ وال واحد! عندما تتكلم وتتصرف باسم يسوع، تكون 

 النتيجة ُمتميزة؛ وسوف يُسَمع في كالمك، ويُرى في تصرفاتك. 

 اإلثنين   ٣٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

63– 66:  66َمتَّى   

  23 – :1: 4لُوقَا  

ي  ُولَى  ٱ; يُوَحنَّا  00:5; َمتَّى  0-1: 0ُكولُوس ِ   15-16: 6ألأ

 أُقِر وأعترف

. وما  بأنني ُصلبُت مع المسيح، ألحيا، ال أنا، بل المسيح يحيا فيَّ

أحياه اآلن في الجسد، أحياه باإليمان، إيمان ابن اإلله، الذي أحبني 

 وأسلم نفسه ألجلي! وأنا حياتي هي لمجده إلى األبد! هللويا.
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  65اَلأُوُروُج 

13-4اَلتَّثأنِيَة    

نُوذله أو نُحبطه. ولهذا السبب يجب أن تحيا حياتك بطريقة موتلفة، 

ُمثبِتاً عواطفك فيه، وفيما هو فوق، وليس على األمور التي في 

األرض أو الجسد! صِمم أن تسلك في البركات الكاملة لإلنجيل والتي 

هي لك في المسيح، وتُظهرها. ِعش على مستوى حلمه؛ وتوقعه؛ 

 ِعش بإيمان ابن اإلله!



arabic 

 الحياة باإليمان 

يَاهُ فِي  يَاهُ اآلَن فِي الأَجَسِد، َفِإنََّما أَحأ "... فََما أَحأ
لََم نَفأَسهُ  اإِليَماِن، إِيَماِن ابأِن اإللِه، الَِّذي أََحبَّنِي َوأَسأ

ِلي." )غالطية   (.63:6ألَجأ

عندما مات يسوع على الصليب، كان يعرف إنه إن 

سمعنا عن ُحبه، سنؤمن ونُصبح واحد معه. كان له إيمان فيما 

ً إننا سنُصبح كل مات،  فعله، في ذبيحته النيابية عنا. وكان واثقا

وُدفن، وأُقيم إلى الحياة ألجله. هذا هو إيمان ابن اإلله الذي به 

 نحيا.

فَِكر في األمر بهذه الطريقة: تويل أن لك ابناً على وشك 

أن يجلس المتحانه النهائي. واالمتحان يُكِلف الكثير من المال، 

ولكنك ُمستعد أن تُضحي بكل شيء. فتقول له، "يا ابني، كل المال 

الذي لي اآلن هو ما سندفعه لك لتؤدي هذا االمتحان، ولكنه ال 

شيء، ألننا نثق إنك ستكون ناجحاً، ونتيجة لهذا، ستتغير األمور 

 في العائلة." 

واآلن، يفهم ابنك إن أمل العائلة بالكامل متوقف عليه؛ 

ويعرف إنه يجب أن ينجح في هذا االمتحان؛ وال يمكن أن يتحمل 

إحباط األسرة. فسيتصرف بناًء على إيمانك به؛ والذي سيُصبح 

قوته الدافعة. قد يجتمع أصدقائه في حفالت، ولكنه سيتصرف 

بطريقة موتلفة، ألنه يعرف إنك قد استثمرَت كل شيء فيه، ويُريد 

 أن يُبرر الثقة الموضوعة فيه. 

: فالحياة التي نحياها اآلن، نحيا 63:6هذا يُماثِل غالطية 

بإيمان ابن اإلله الذي أحبنا واسلم كل شيء ألجلنا؛ فال يمكننا أن 

 األحد   ٣٢
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على ُحبك لي الذي ال يُقاس؛ فأنت اتممَت 

العمل منذ تأسيس العالم، ودعوتني إلى راحتك. أنا في راحتك 

اآلن، أحيا في سالم االزدهار. وأرفض أن أُصارع أو أنزعج من 

أجل أي شيء، وأنا أتمتع بحياتي الُمنتصرة في المسيح، باسم 

 يسوع. آمين. 

ي  0:8لأِعبأَرانِي ِيَن ٱ  65-65: 1; ُكولُوس ِ

66-10:  60َمتَّى   

12-62:4لُوقَا   
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:-1اَلتَّثْنِيَة   

  66اَلأُوُروُج 

ال تسمح ألي شوص أو أي ظرف أن يودعك بعيداً عن 

حياة الراحة الُمطلقة في المسيح التي قد ُدعيَت لكي تحياها؛ حياة 

السالم باالزدهار. وتذكر، الوسيلة التي بها تُحافظ على نفسك في هذه 

الحياة المجيدة هي أن تحيا باإليمان في الكلمة؛ وتُطبِق الكلمة في كل 

 ما تفعله. هللويا.
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 راحة ُمطلقة في المسيح

"إِذًا بَِقيَتأ َراَحةٌ ِلَشعأِب اإلله! ألَنَّ الَِّذي َدَخَل َراَحتَهُ )راحة 
َماِلِه  َماِلِه، َكَما اإللهُ ِمنأ أَعأ تََراَح ُهَو أَيأًضا ِمنأ أَعأ العلي( اسأ

قَُط أََحٌد  اَحَة، ِلئاَلَّ يَسأ ُخَل تِلأَك الرَّ تَِهدأ أَنأ نَدأ )الُمعاناه واأللم(. فَلأنَجأ
َياِن هِذِه َعيأنَِها." )عبرانيين   (.11 – 9: 8فِي ِعبأَرِة الأِعصأ

إن الحياة التي قد أعطاها لك المسيح هي للراحة والسالم 

الُمطلق. مهما قست األمور، أو كانت التحديات التي تواجهها؛ غلبتك 

مضمونة؛ أنت والمسيح واحد، وألنك في وحدانية معه، ال يمكن أبداً 

أن تكون سيء الحظ؛ أنت ُمنتصر دائماً، وفي كل مكان؛ أنت ال 

 تتزعزع. 

قال كاتب ترنيمة قديمة، "لم يقل أبداً سترى فقط الشمس 

الُمشرقة؛ ولم يقل أبداً لن يكون هناك مطراً، ولكنه وعدنا بالتأكيد 

بقلب ُممتلئ بالترنيم." وبعبارة أخرى، مهما أتى؛ أنت غالب. بعض 

الناس غير واثقين لما تُوبئه الحياة لهم؛ فيعيشون في تشكك. لكن في 

 المسيح، هناك الضمان.

، "َمنأ َسيَفأِصلُنَا َعنأ ُحب 05  –  06:  4يقول في رومية 

ِطَهاٌد )النبذ أو الموت بسبب عدم  ةٌ أَمأ َضيأٌق أَِم اضأ الأَمِسيحِ؟ أَِشدَّ

ٌي أَمأ َخَطٌر أَمأ َسيأٌف )التهديد بالموت بأي  قبولنا( أَمأ ُجوٌع أَمأ ُعرأ

تُوٌب:  ِلَك نَُماُت ُكلَّ النََّهاِر. قَدأ ُحِسبأنَا »وسيلة(؟ َكَما ُهَو َمكأ إِنَّنَا ِمنأ أَجأ

َل َغنٍَم ِللذَّبأحِ 
َولِكنَّنَا فِي هِذِه َجِميِعَها  )بالرغم من كل هذا( يَعأُظُم  .«ِمثأ

انأتَِصاُرنَا بِالَِّذي )المسيح( أََحبَّنَا )حتى إنه مات من أجلنا(." ارفض أن 

تنضغط بأي شيء، ألنك في راحة اإلله، وقد استرحَت من صراعات 

تََراَح ُهَو  الحياة. يقول الكتاب "... الَِّذي َدَخَل َراَحتَهُ )راحة العلي( اسأ

َماِلِه )الُمعاناه واأللم(.." )عبرانيين  َماِلِه، َكَما اإللهُ ِمنأ أَعأ أَيأًضا ِمنأ أَعأ

8 :13.) 

 السبت   ٣٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 
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46-4: 66َمتَّى   

  :6-62اَلتَّْكِويُن  

   66اَْلُخُروُج 

  61 – 4: 4لُوقَا   

   15: 1;ُروِميَةَ   60 –15: 9ألُولَى ٱُكوِرنأثُوَس 

 أُقِر وأعترف
بأنني مدفوع بحق اإلنجيل للكرازة به حول العالم. وأن غيرة 
الرب تدفعني ألُنادي للمأسورين بالُحرية، وأُحِول الناس من 
الُظلمة إلى النور، ومن ُسلطان الشيطان إلى اإلله. وأن الرب 

ألُتمم مسرته في كل   –قوته ورغبته   –نفسه عامل فيَّ بفاعلية 
 شيء. آمين.

عندما تُفِكر في يسوع، وما يعنيه اإلنجيل، وكل ما قد فعله لك، 

يجب أن تكون مدفوعاً للكرازة به أكثر من أي وقت مضى. ارفض أن تكون 

 صامتاً؛ واخبِر به في كل مكان.
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 الجمعة    ٣٢ 

 مدفوع بحق اإلنجيل

أول ما يجب أن يدفعك للكرازة بإنجيل يسوع المسيح هو 

ً أو بعض األساطير. قال بطرس،  حق اإلنجيل. فاإلنجيل ليس افتراضا

 "لَمأ نَتأبَعأ ُخَرافَاٍت ُمَصنَّعَةً"؛ هذا اإلنجيل هو الحق. 

ثانياً، محتوى اإلنجيل، ما يقوله، هو األكثر دفعاً: أن يسوع 

المسيح أتى إلى العالم ليُوِلص الُوطاة، وإنه كان، وهو ابن اإلله 

اإلله في الجسد. وإنه ُصلب على الصليب، ومات ألجلنا.   –بالحق 

وُدفن، وأقامه اإلله من الموت، وهو حي اليوم، وأن موته على 

 الصليب كان ذبيحة عن خطايا العالم.

عندما مات يسوع، ُمتنا فيه؛ وعندما ُدفن، ُدفنا فيه؛ 

ً معه،  وألنه  وعندما أقامه اإلله إلى الحياة مرة أخرى، أُقمنا أيضا

حي، نحن أحياء. هللويا! هذه قناعتنا عن المسيح واإلنجيل! يقول في 

ِلنَا، 61:6كورنثوس  6 ، "ألَنَّهُ َجعََل الَِّذي لَمأ يَعأِرفأ َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَجأ

ُن بِرَّ اإلله فِيِه."  ِلنَِصيَر نَحأ

فكر في هذا: الذي لم يعرف خطية ُجعل خطية ألجلنا، 

لنصير نحن بِر اإلله فيه، فكما ُكنا أموات بالوطية، نحن اآلن فيه، 

أحياء! يالها من رسالة! ال مثيل لها في العالم؛ إنها أعظم قصة ُرويت 

 على اإلطالق؛ وأعظم خبر لكل وقت!

اآلن، أن تُفِكر في أن هذا اإلنجيل هو ما كان يتطلع إليه 

إبراهيم، وكان ينتظره بتوقع إسحاق، ويعقوب، واآلباء، وتنبأوا عنه! 

أن تُفِكر في أن هذا اإلنجيل الذي قد اعتنقناه؛ قد صار حقيقي جداً 

ً من  ألرواحنا؛ ألمر غامر. إنه ترنيمة ال تنتهي، ونبع ُمتدفق دائما

 الفرح الذي ال ينُضب.

ِة َرب َِنا  َناُكمأ بِقُوَّ فأ "ألَنَّنَا لَمأ نَتأبَعأ ُخَراَفاٍت ُمَصنَّعَةً، إِذأ َعرَّ

يسوع الأَمِسيحِ َوَمِجيئِِه، بَلأ قَدأ ُكنَّا ُمعَايِنِيَن 

 (.15:1بطرس  6َعَظَمتَهُ." )
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

62-66:66َمتَّى   

    63 – 4: 42َمْرقَُس  

Leave comments on today’s devotional at 
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    60اَلأُوُروُج 

6– 1اَلتَّثأنِيَة    

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك، ألن مسرتك في نجاحي. وأشكرك، على 

بركاتك التي أخذتها وأستمتع بها اليوم، وألنك أظهرَت لي مفتاح 

 سلوك اإليمان الغالب، باسم يسوع. آمين.

 66 – 66: 1يَعأقُوَب   1: 11لأِعبأَرانِي ِيَن ٱ;  15: 13ُروِميَةَ 

 بعدم إيمان. اإلله كلمةويتشككون في 

ويعمل اإليمان فيك، تصرف في  اإلله  كلمةعندما تسمع 
الحال؛ وتمسك بالرؤية، وال تدع شيء يُعيقك. ربما كان تعليم عن 
العطاء، وأُضِرم إيمانك لتُقدم تقدمة، هيا افعل هكذا في الحال؛ تمسك 

 .  الكلمةبساعة اإليمان هذه وتصرف بناًء على 

ال تدع أبداً غيرة إيمانك تضعف؛ حافظ على إيمانك ُمشتعالً، 

وال تسمح لمجال من األفكار السلبية التي تُنتج  اإلله  بكلمة  وأطِعمهابنِه 

 .الكلمةالشكوك، وتؤجل بركتك بالتصرف بناًء على 
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 الوميس   ٣٢ 
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 لحظة اإليمان

"ألَنَّ فاإللهَ ُهَو الأعَاِمُل فِيُكمأ أَنأ تُِريُدوا َوأَنأ تَعأَملُوا ِمنأ 
ِة )مسرته(." )فيلبي  ِل الأَمَسرَّ  (.10:6أَجأ

ا َأْنتُْم َأيُّهَا اأَلِحبَّاُء ، يقول، 51:0نقرأ شيئاً ُملفتًا في يهوذا  "َوَأمَّ
ِيَن )بأن تُصلوا( فِي  الروح َفاْبُنوا َأْنُفسَُكْم عََلى إِيَمانُِكمُ اأَلْقدَِس، ُمَصل 

س  
ُ

د
ُ
ق
ْ
كلمة، "ابنوا" كما استخدمها الرسول يهوذا ال تعني بناء شيء ."  ال

جديد أو من العدم؛ إنها الكلمة اليونانية "إپويكودوِمو  
epoikodomeo وتعني أن تبني على، أو تبني فوق؛ أي تُعلي على "

 أساس موجود من قبل. 

قد قَسم لكل واحد المقدار من  اإللهأن  الكتابواآلن، يُعرفنا 
هو األساس الذي  اإلله(؛ اإليمان الُمعطى لك من 2:05اإليمان )رومية 

تحتاجه لتبني حياة ناجحة، وازدهار، وغلبة، وصحة إلهية، ومجد كما 
 .اإللهيُريد 

، يأتي إليك اإلله  كلمةفي كثير من األوقات، وأنت تسمع 
اإليمان قوياً، وتُلَهم التخاذ تصرفات ُمعينة. هذه لحظة إيمانك؛ هذا هو 
الوقت الذي يجب أن تتصرف فيه. فإذا أجلَت، يمكن لهذا اإليمان أن 

التي سمعتها في ذلك الوقت. ما  الكلمةيضعف أو ينقِشع، ألنه أتى في 
تفعله عندما يأتي إليك اإليمان هو أن تتصرف في الُمقابل، ثم تستمر في 

 تغذية إيمانك للبقاء عليه ُمنتعشاَ.

هو العامل فيك أن تريد  اإللهيقول في الشاهد االفتتاحي إن 
وأن تعمل من أجل مسرته. كل هذا الوقت الذي تُلَهم فيه وتُفِكر في عمل 

ً لإلنجيل، إنه  العامل فيك لتحقيق هدفه.  اإللهشيء للرب أو تعمل شيئا
عليه، ألن هناك المزيد  ابنِ وبمجرد أن تأخذ الخطوات، ال تُخِذل إيمانك؛ 

لتعمله؛ وحافظ على اإليمان عامالً. وهذا ما يفوت البعض؛ فهم ال 
يُدركون أن عليهم أن يبنوا إيمانهم باستمرار؛ فيجدون أنفسهم في دوامة، 



 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

   10: 8; ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّانِيةُ  5: 0; َغاَلِطيَّةَ  0:8ُروِميَةَ   

 صالة
ً أن كل ما ُسلم لك  أبويا الغالي، أتكل عليك في حياتي، عالما
محفوظ إلى األبد؛ أنا محمي ومحفوظ من فساد وانحالل هذا 
العالم، وازدهاري أبدي. وأنا أسلك في بركاتك، وفي االدراك 

 ببِري، باسم يسوع. آمين.

00-60: 66َمتَّى   

قَُس     85 – 61: 16َمرأ

Leave comments on today’s devotional at 
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66اَلأُوُروُج    

05-08اَلأعََدد     
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 تجرأ أن تؤمن

تََطاٌع »"فَقَاَل َلهُ يسوع:  ٍء ُمسأ ِمَن. ُكلُّ َشيأ تَِطيُع أَنأ تُؤأ إِنأ ُكنأَت تَسأ

ِمنِ   (. 60:9)مرقس  ".«ِللأُمؤأ

يُصارع الكثيرون اليوم ويتعبون كل يوم لتسديد مطالبهم. 
ولكن تُعلن الكلمة إنك وارث اإلله ووارث مع المسيح. لك ميراث 

 المسيح، الذي يحكم العالم وكل ما فيه. 

أنت نسل إبراهيم؛ غناك ونجاحك هما في المسيح؛ إنها 
ُكونَةُ، َوُكلُّ  ُض َوِملأُؤَها. الأَمسأ حقيقة راسوة. يقول الكتاب، "ليهوه أاألَرأ

(. العالم لك؛ تجرأ أن تؤمن بهذا. هذا 1:68السَّاِكنِيَن فِيَها." )مزمور 
ما نقرأ في الشاهد االفتتاحي؛ إن كنَت تستطيع أن تؤمن بهذا، سيظهر 

 في حياتك.

يقول الكتاب أن إبراهيم "َوالَ بِعََدِم إِيَماٍن )في شك وحذر( 
ًدا لإلله." )رومية  ى بِاإِليَماِن ُمعأِطيًا َمجأ ِد اإلله، بَلأ تَقَوَّ تَاَب فِي َوعأ ارأ

(. كيف أتت ثروته؟ يقول الكتاب أن اإلله باركه: "... أُبَاِرَكَك 63:8
َمَك، َوتَُكوَن بََرَكةً. َوأُبَاِرُك ُمبَاِرِكيَك، َوالَِعنََك أَلأعَنُهُ. َوتَتَبَاَرُك  َم اسأ َوأَُعظ ِ

ِض." اقرأ )تكوين  ، 6:68، وتكوين 6:10فِيَك َجِميُع قَبَائِِل األَرأ
 (. 9:0وغالطية 

آِمن بهذا وبكل حقائق كلمة اإلله عن ميراثك في المسيح. 
آِمن أن اإلله هو ما يقول إنه هو، ويُعطيك ما يقول إنه أعطاه لك، 
ولديك إنه لك. َسِلح نفسك بهذا اإلدراك، وسوف تحيا أيامك في 

 االزدهار، وسني ِك بالوفرة. 

 األربعاء    ٣١ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

  1: 16لأِعبأَرانِي ِيَن ٱ;  14 – 18: 5ُروِميَةَ 

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك تُنير لي طريق الحياة بكلمتك؛ فكلمتك 

ُممتلئة بالنور والمجد. وأنا أسلك في نور بِري، وأُمارس السيادة 

على الشيطان، والوطية، والجسد بشهواته ورغباته. لقد غلبُت 

 العالم، وأحيا بنُصرة كل يوم، باسم يسوع. آمين.

66–16: 66َمتَّى   

قَُس  63-1:16َمرأ  

Leave comments on today’s devotional at 
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00-06اَلأعََدد   

    61اَلأُوُروُج 
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 اسلك في نوره

السبب في أن الكثير من المسيحيين يجدون أنفسهم في 
(. كلمة 66:1صراع الجسد هو إنهم ال يحيون بالكلمة )يعقوب 

َوةَ  لُوا )تُحققوا( َشهأ لُُكوا بِالروح فاَلَ تَُكم ِ اإلله واضحة: "اسأ
 )رغبات( الأَجَسِد." كما يقول في الشاهد االفتتاحي. 

قد يُحاول البعض أن يصلبوا الجسد لفترة طويلة لكن 
دون جدوى. لم يقل اإلله لنا أبداً أن نصلب الجسد، ألن الجسد قد 
ُصلب بالفعل؛ حدث هذا منذ لحظة أن ُولدَت والدة ثانية. يقول في 

، "َولِكنَّ الَِّذيَن ُهمأ ِللأَمِسيحِ قَدأ َصلَبُوا الأَجَسَد َمَع 68:6غالطية 
َواِء َوالشََّهَواِت."   األَهأ

فإذا كنَت تُصارع مع الجسد، ببساطة توقف؛ فقط اعمل 
الكلمة؛ واسلك بما يتفق مع حياة وطبيعة اإلله التي في روحك. 

أن نسلك في النور، كما هو )اإلله( في  5:1يوحنا  1يقول لنا في 
النور؛ وبعبارة أخرى، اسلك في نور إمدادات اإلله لك في 

 المسيح، كما هو ُمعلن في الكلمة.
، "فَِإنَّ الأَوِطيَّةَ لَنأ 18:5مثالً، يقول في رومية 

..."؛ لذلك، إذا وجدَت نفسك تُصارع مع عادة خاطئة. ال  تَُسوَدُكمأ
د بفمك، "أنا بِر اإلله في المسيح  تُحبَط. استودم الكلمة. وأك ِ
. وأنا أرفض أن أكون مربوطاً  يسوع؛ الوطية ليس لها قوة عليَّ
بأي نير عبودية. وأضع حداً لهذه العادة باسم يسوع." تكلم بهذا 
اإلعالن وابدأ في أن تسلك في نوره. ولن تسودك الوطية فيما 

 بعد. هللويا!

لُوا )تُحققوا(  لُُكوا بِالروح فَالَ تَُكم ِ "َوإِنََّما أَقُوُل: اسأ
َوةَ الأَجَسِد." )غالطية   (.15:6َشهأ
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 ٣٩  الثالثاء 



 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

ُرَس 08 – 01: 5َمتَّى    ُرَس  8 – 1: 1لثَّانِيَةُ ٱ; بُطأ ُولَى  ٱ; بُطأ  5 – 5: 6ألأ

 أُقِر وأعترف

بأن لي كل ما هو للحياة والتقوى؛ كل شيء هو لي. وأن ذهني 

ثابت في الرب، وفي كلمته؛ لذلك، بركات اإلله في المسيح عاملة 

 في حياتي بال قيد. ُمبارك اإلله!

18-1: 66َمتَّى   

قَُس  56-60:18َمرأ  

Leave comments on today’s devotional at 
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  01 – 69اَلأعََدد 

ُمتاح لك في المسيح يسوع. وبدالً من القلق، الذي لن يُغي ِر وضعك في 
 المقام األول، حِول توسالتك من الرب؛ إلى تشكرات، ولتُعلَم ِطلباتك له. 
اختر حياة البركات وارفض القلق واالنزعاج. وسوف تندهش 
من األبواب التي ستُفتح لك؛ بركات اإلله التي ستبدأ في العمل في 

 حياتك بدون قيد. حمداً لإلله إلى األبد!
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ٍء )وفي كل ظرف(  ٍء، بَلأ فِي ُكل ِ َشيأ وا )توافوا وتقلقوا( بَِشيأ تَمُّ "الَ تَهأ
لَمأ ِطلأبَاتُُكمأ لََدى اإللِه  ِر، ِلتُعأ الَِة َوالدَُّعاِء )الطلبات الُمحددة( َمَع الشُّكأ بِالصَّ
)اجعلوا طلباتكم معروفة لدى اإللِه(. َوَسالَُم اإللِه الَِّذي يَفُوُق ُكلَّ َعقأل، 
فَُظ قُلُوبَُكمأ َوأَفأَكاَرُكمأ )كأنها مواقع عسكرية ممنوع االقتراب منها(  يَحأ

 (. 5 – 5: 8فِي الأَمِسيحِ يسوع." )فيلبي 

إذا اكتشفَت أن اإلله حقاً، قد باركك بالكثير جداً، ولديك كل 
الموارد التي تحتاجها ألي شيء مهما كان، كيف ستحيا يومك؛ 
كل يوم؟ هل ستظل قلقاً على أي شيء؟ أنا متأكد إنك لن تقلق! أنا 
أعلم، أن لك كل شيء، وإنك قادر أن تستمتع بكل شيء قد باركك 

 اإلله به على األرض؛ ولن تهتم بشأن أي شيء! 
ولكن هل تعلم إنه هكذا من المتوقَع أن تحيا كل يوم؟ يجب 
أن ال تهتم بأي شيء، ألن اإلله، حقاً، باركك بالفعل بكل شيء: 

لكل ما هو لتحيا حياة تقية وناجحة.   –روحي ومادي   –كل مصدر 
 وكل من ليس لهم هذا اإلدراك هم ُمرتبكون، وقلقون في الحياة. 

: الَ 66:5قال الرب يسوع في متى  ، "ِلذِلَك أَقُوُل لَُكمأ
َساِدُكمأ بَِما  َربُوَن، َوالَ ألَجأ أُكلُوَن َوبَِما تَشأ وا ِلَحيَاتُِكمأ بَِما تَأ تَمُّ تَهأ
تَلأبَُسوَن..." إنها تذكرتك لحياة خالية من القلق. اقرأ كلماته في 

وهو مستمر في نفس الموضوع، "... ألَنَّ أَبَاُكُم  06:5متى 
تَاُجوَن إِلَى هِذِه ُكل َِها." كم أن هذا جميل!   السََّماِويَّ يَعألَُم أَنَُّكمأ تَحأ

ً بكل ما ستحتاجه على  قبل أن تولد، َعِلم اإلله ُمسبقا
اإلطالق، وفي محبته، جعلها ُمتاحة لك في المسيح حتى قبل أن 
 1يكون لك اإلحساس أو "اإليمان" لتسألها منه. قال في 

." ال عجب أن استطاع داود 61:0كورنثوس  ٍء لَُكمأ ، "... ُكلَّ َشيأ
أن يقول بمثل هذه الثقة، "يهوه َراِعيَّ فاَلَ يُعأِوُزنِي 

ٌء." )مزمور   (.1:60َشيأ
في حياتك، ارفض أن تقلق؛ إنه أمر عليك أن تُمارسه 
بوعي. وليكن لك ثقة في الرب، وفي كل ما قد فعله لك، وجعله 

 ال تهتم بشيء

 اإلثنين   ٣٣ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

   4 – 5: 9لثَّانِيةُ  ٱ; ُكوِرنأثُوَس  0:1لثَّانِية ٱتََسالُونِيِكي 

 صالة

أبويا السماوي الغالي، أعبدك بعطيتي وتقدماتي. وأُعلن إنني أزداد 

باستمرار في نعمة العطاء، وأنا أزداد في الحكمة والفهم. ومن 

خالل التزاماتي، انتشار اإلنجيل سيمتد، وسيلمس حياة الكثيرين، 

 ويكون الكل لحمد ومجد اسمك. آمين. 

62-66:64َمتَّى   

16-46::6َمْرقَُس    
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64-65اَلأعََدد   

الرب يتوقع منا أن نفعل أموراً، لنعبده، حسب الترتيب المذكور. 
وعندما ترى ما تُقدمه للرب هو مجرد عطية، أنت تفقد البركة التي 

 تتواصل مع التقدمات. فالبركات التي يُعطيها هي للتقدمات.
مثالً، إذا قدمَت عطايا لفقير، هذه ليست تقدمة؛ إنها دين 

(؛ وهذا موتلف؛ ولكن له بركاته. التقدمة 15:19على اإلله )أمثال 
لإلله موتلفة تماماً. وفهم هذا ُمهم، ألنك عندما تُريد أن تحصل على 

 نتائج قصوى من اإلله، يجب أن تعمل أمور اإلله بطريقة اإلله.
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 وليس عطاياك –يطلب تقدماتك 

َرائِيَل الأعَاِلي، يَقُوُل الرُب يهِوه، ُهنَاَك  ِسي، فِي َجبَِل إِسأ "ألَنَّهُ فِي َجبَِل قُدأ
، َوُهنَاَك  َضى َعنأُهمأ ِض. ُهنَاَك أَرأ َرائِيَل، ُكلُُّهمأ فِي األَرأ يَعأبُُدنِي ُكلُّ بَيأِت إِسأ

 ". َساتُِكمأ ِدَماتُِكمأ َوبَاُكوَراِت ِجَزاُكمأ َمَع َجِميعِ ُمقَدَّ لُُب تَقأ
 أَطأ

 (.83:63)حزقيال 

هناك فرق بين العطية والتقدمة. عندما تُقدم للرب، هي 
تقدمة؛ وتُسمى تقدمة ُمقدسة وهي تواصل بينك وبين أبيك 
السماوي، وتحتلف عن العطية. هناك مساعي يمكننا بها أن نُقدم 
العطايا؛ فيمكننا أن نُعطي لُمنظمات خيرية، وجمعيات أهلية، 
وألسباب تستحق، ولكن عندما نتكلم عن العطاء لإلله، فهو ليس 
عطية؛ تقدماتك، وعشورك التي تُقدمها للرب هي تقدمات ويجب 

 أن تكون ُمقدسة بقلبك، وُمقدمة بوقار.  
هذا ُمهم ألنه كيفية تعاملك مع عطيتك تُحدد النتائج التي 
ستنالها من اإلله. إذا قدمَت عطية، ستحصل على مواعيد العطية. 
أنت ال تُعطيها لإلله؛ أنت تُعطي تقدمة لإلله، ألنه هو اإلله. 
وتقدمتك هي شهادة على ادراكك، واكرامك له كإله، وليس 

 كإنسان. 
أحياناً، يُنادى بعطايا وُمساهمات في الكنيسة. ربما تكون 
لبعض المشروعات أو االنجازات للكنيسة، وتُصنَف هكذا بالنوافل 
)التضرعات(. أما عشورك وتقدماتك، مثل تقدمات البذور، 
وتقدمات البكورة، إلخ، ليست عطايا أو ُمساهمات: إنها تقدمات 
ً للمرسوم المكتوب  للرب. وتذكر، العبادة للرب يجب أن تكون وفقا
منه، وإال نفقد البركة التي وعد بها. تُعلمنا الكلمة أن هناك بركات 

 ُمتصلة بالتقدمات. العطايا والُمساهمات لها بركاتها أيضاً. 
لذلك، عندما يكون هناك دعوة لتُعطي ألي شيء في بيت 
اإلله، هي ليست دعوة للعطاء؛ أنت تُقدم تقدمة ُمقدسة؛ إنها 
حياتك، وهي أمر يجب أن تفهمه وتُمارسه بطريقة صحيحة ألن 

 األحد   ٣٣ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

 أُقِر وأعترف

بأنني مغسول، وُمقَدس، وُمبَرر، باسم الرب يسوع المسيح، 

وبروح إلهنا! ليس فيَّ شيء نجس، ألن نار الروح القدس تُنقي 

قلبي من كل شر. ولقد ِسرُت ُشعاع مجد اإلله والتعبير عن بِره. 

 هللويا!

  06– 14:61َمتَّى 

26- قَُس     1: 18َمرأ
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ُرَس  ُولَى ٱبُطأ  8 – 0: 8; إَِشعأيَاَء  63 – 19: 6لثَّانِيةُ ٱ; تِيُموثَاُوَس 85: 15ألأ

 األرض. هللويا.
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 "نار التطهير"

بَِة، َولِكِن الَِّذي يَأأتِي بَعأِدي ُهَو أَقأَوى  ُدُكمأ بَِماٍء ِللتَّوأ "أَنَا أَُعم ِ

ُدُكمأ بِالروح الأقُُدِس  ِمَل ِحذَاَءهُ. ُهَو َسيُعَم ِ الً أَنأ أَحأ ُت أَهأ ِمن ِي، الَِّذي لَسأ

 (.11:0َونَاٍر." )متى 

النار أمر هام جداً في الكتاب. في بعض األماكن، يُستودم ليرمز 
لروح اإلله وللشوصية التي يعمل أو يُظهر نفسه بها. عندما اعلن 

 (. 6 – 0: 0اإلله عن نفسه لموسى، كان في العُليقة الُمشتعلة )خروج 
كما وعد يسوع  8  –  1:  6عندما أتى الروح القدس في أعمال 

تالميذه، سجل الكتاب إنه ألسنة ُملتهبة كأنها من نار ظهرت لهم 
واستقرت على كل واحد منهم، وامتلئوا من الروح القدس. ثم نقرأ 
كلمات يوحنا المعمدان في الشاهد االفتتاحي أعاله، حيث تكلم عن 
معمودية الروح القدس والنار. واآلن، قد احتار الكثيرون من عبارة 
يوحنا بأنها تعني كالً من قوة الروح القدس، ونار الروح القدس، 
بأنهما مرادفان؛ لكنهما ليسا كذلك. عندما قال يوحنا المعمدان أن 
 يسوع سيُعِمد بالروح القدس، وبنار، هذه "النار" كانت تعني القضاء. 
فنار الروح القدس هي للتطهير؛ تُسمى، "نار القضاء" أو 
َحهُ إِلَى  َمُع قَمأ "نار التطهير." يقول الكتاب، "... َسيُنَق ِي بَيأَدَرهُ، َويَجأ

فَأُ." )متى  ِرقُهُ بِنَاٍر الَ تُطأ ا الت ِبأُن فَيُحأ َزِن، َوأَمَّ (. هذا هو 16:0الأَموأ
: "َوَمنأ 0  –  6:  0القضاء! وهو نفس الشيء الذي نراه في مالخي 

ِص،  َم َمِجيئِِه؟ َوَمنأ يَثأبُُت ِعنأَد ُظُهوِرِه؟ ألَنَّهُ ِمثأُل نَاِر الأُمَمح ِ تَِمُل يَوأ يَحأ
ِة. فَيُنَق ِي بَنِي الَِوي  ًصا َوُمنَق ِيًا ِللأِفضَّ ِلُس ُمَمح ِ اِر. فَيَجأ نَاِن الأقَصَّ َوِمثأُل أَشأ

 ". بِيَن ليهوه، تَقأِدَمةً بِالأبِر ِ ِة، ِليَُكونُوا ُمقَرَّ  َويَُصف ِيِهمأ َكالذََّهِب َوالأِفضَّ
وهكذا، نار الروح القدس هي نار التنقية؛ فتنزع األمور غير 
النقية من حياتك؛ وتحرقها. أي إنه ال توجد نجاسة فيك؛ فتلك النار 
تُنقيك، وتنزع كل ما هو ليس من اإلله. وهكذا، أنت ُمقَدس الستودام 
الرب؛ أنت إناءه للكرامة، إلحضار المجد له، ولتثبيت إرادته في 

 السبت   ٢ 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

ِميَا  11 – 9: 6; فِيِلب ِي  64:16ألُولَى ٱُكوِرنأثُوَس   16 – 13: 1; إِرأ

 أُقِر وأعترف

أن الرب هو خالصي؛ أتِكل عليه وال أخاف، ألنه قوتي، وترنيمتي، 

ً قلوب  ، وبواسطتي، ُموترقا وملجأي. وأن اإلنجيل يزدهر فيَّ

 الناس، باسم يسوع. آمين. 

17-   16: 61َمتَّى 

:6-4:46َمْرقَُس   
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ارفض أن تجبُن بأي قانون، أو نظام، أو سياسات ضد اإلنجيل؛ 

استمر في خدمة الرب بأمانة. ولكن احكم واثِر على الحكومة والقادة في 

 صلواتك وبُممارسة الُسلطان الروحي باسم يسوع المسيح. 
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 قف ليسوع

"فَِإنَّ يهوه قَاِضينَا. يهوه  َشاِرُعنَا. يهوه َمِلُكَنا ُهَو 
 (. 66:00يَُول ُِصَنا." )إشعياء 

َق )أعلى بكثير( ُكل ِ ِريَاَسٍة  يقول الكتاب أن يسوع قد ُوضع "فَوأ

ِر )العالم( فَقَطأ بَلأ فِي  ى لَيأَس فِي هذَا الدَّهأ ٍم يَُسمَّ ٍة َوِسيَاَدٍة، َوُكل ِ اسأ َوُسلأَطاٍن َوقُوَّ

تَقأبَِل أَيأًضا." )أفسس  (. لهذا، بغض النظر عن اللقب مهما كان؛ 61:1الأُمسأ

رئيس وزراء، رئيس عام، رئيس القضاء، إلخ، يسوع أعلى من كل لقب 

 للسيادة والُحكم. واآلن، ماذا يعني هذا للكنيسة؟ 

تذكر، هو الرأس، والكنيسة هي جسده؛ هو والكنيسة واحد؛ نتحرك 

بنفس االسم. لذلك، في وحدانية معه، الكنيسة فوق وأعلى بكثير، ولها الكلمة 

في كل وأي حكومة في هذا العالم. لذلك، أولئك الذين يعتقدون أن الكنيسة ال 

حول لها، وال قوة، تتوسل، في ضعف، يجب أن يُفكروا مرة أخرى. اقرأ 

الشاهد االفتتاحي؛ يقول، "فَِإنَّ يهوه قَاِضينَا. يهوه  َشاِرُعنَا )واضع التشريع 

 لنا(. يهوه َمِلُكنَا )هو وحده(..." 

ليسوع والكنيسة الكلمة في كل ذراع للحكومة. هو القاضي، 

والُمشِرع، والملك! ليكن هذا في ذهنك، وقِف ليسوع والكنيسة في كل مكان، 

بغض النظر عن الُمعارضة. إذا وقفَت ألجله، سيقف ألجلك. ال توف أبداً من 

القضاء، أو التشريع، أو الُحكم في بلدك أو منطقتك؛ مهما كانت تهديداتهم أو 

 إرهابهم ضد اإلنجيل؛ قِف من أجل الكنيسة. قِف من أجل اإلنجيل.

ِض..."  قال يسوع، "... ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسلأَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَرأ

ثم قال، على أساس وسيادة هذا الُسلطان، "فَاذأَهبُوا َوتَلأِمذُوا َجِميَع األَُمِم..." 

ً ما قاله في متى  ، 63:64بلدك غير ُمستثنى؛ لك الُسلطان باسمه. اقرأ أيضا

ِر )نهاية العالم(. آِميَن."   "... َوَها أَنَا َمعَُكمأ ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى انأِقَضاِء الدَّهأ

٢  
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  الجمعة



  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



 
كشركاء ألنشودة الحقائق الذين وزعوا أكثر من مليار نسخة من المالك 

، تبتهج السماوات بعدد اللذين خلصوا وتغيروا 5102لغة في  0111الُمرسل بـ 
 بالرسالة اإللهية في التأمالت، والتي أدت لشفاءات إلهية للعديد. 

ً بفقدان الشهية.  21واحدة منهم هي سونيا، من إيطاليا، كانت مصابة لـ  عاما
ً ما كانت تتقيأ بعد كل وجبة، مما جعلها نحيفة بطريقة خطرة. لمدة   21دائما

عاماً، مرت بجميع أنواع العالجات مثل التحليالت النفسية التعاملية والفرويدية، 
عالج الريكي، البيودانس، التأمل الشرقي، والتشي كونج وغيرها والتي قد مت 
راحة مؤقتة. وفي النهاية استنتجت أنه ال مخرج، وقررت التعايش مع المرض 

 لبقية حياتها. 
كان لقاؤها األول مع أنشودة الحقائق بواسطة ابنها الصغير، الذي حصل على 
نسخة من صديقه في الحديقة. عندما قرأتها، لفتت الرسالة انتباهها في الحال. لم 
تسمع أبدًا في كل سني عالجها كلمات مثل تلك التي سمعتها في التأمالت. كانت 
مآلنة بالقوة ومنحتها سالماً. استمرت في الدراسة، وبعد بضعة أشهر، قبلت 

 ؛ وكانت هذه نهاية محنتها. الروح القدس
 

 ويستمر االحتفال!

 كلمةيستمر االحتفال هذا العام. ُخذ مكانك كشريك بأن تشارك في انتشار تأثير 
 في منطقتك، ومدينتك، وأُمتك.  اإلله

 +5 10511222221لمزيد من المعلومات من فضلك تواصل معنا على: 
  info@rhapsodyofrealities.orgأو أرِسل لنا بريداً إلكترونيًا على: 

 عالج فعّال!
 اختبار شفاء سونيا



 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

11-1: 61َمتَّى   

66-42:46َمْرقَُس   

ثَاٌل   64-65: 5;لُوقَا  15:68; إَِشعأيَاَء   15:68أَمأ

 صالة
أبويا الغالي، أشكرك على ُحبك الُمنسكب في قلبي بروحك، وعلى ملء 
ً بأفكاري، وكلماتي،  المسيح في قلبي. فأنا أُعبِر عن ُحبك يوميا
وتصرفاتي. وأنا أسلك في الحياة بمجد، وأتقدم بُوطى عمالقة، باسم 

 يسوع. آمين.
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ال تلتفت إلى خصومك، ألنهم ليسوا في الحسبان. بغض النظار 

عن عدد الناس القائمين علاياك، هام لاياساوا عااماالً. لاقاد أُقاماَت ماع 

المسيح! والذي فيك أعظم من الذي في العالم. اقارأ كالاماات داود فاي 

اِماي، ُمَضاايِاِقايَّ 6:65مزمور  أُكلُوا لَاحأ َراُر ِليَأ : "ِعنأدَما اقأتََرَب إِلَيَّ األَشأ

َدائِي َعثَُروا َوَسقَُطوا."  َوأَعأ

لم يكن عليه أن يُصلي ليدعي على أعدائه؛ هم ببساطة أخاذوا 

مكانهم: عثروا وسقطوا. هذا هو مصير أي من يقوم ليكون عدواً لاك. 

إن لم يتوبوا، يتعثروا. ولكن دورك أن تُصلي من أجلهم، على أمل أن 

 يمنحهم اإلله التوبة ليقبلوا معرفة الحق.
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 وليس الدعاء عليهمالصالة من أجل أعدائك...

لُوا )تُحققوا(  لُُكوا بِالروح فَالَ تَُكم ِ "َوإِنََّما أَقُوُل: اسأ

َوةَ الأَجَسِد." )غالطية   (. 15:6َشهأ

أحياناً، بعض المسيحيين، يقولون أثانااء الصاالة، "كال ماا 

، يا رب، رده عليهم ضعفين! وكل من  ضمر به أعدائي من شر عليَّ

يريدني أن أموت، ابِله بموت ُمفاجئ!" ال، لاياسات هاذه الاطارياقاة 

 الصحيحة لكي تُصلي كمسيحي؛ ليس وأنت ُممتلئ بالروح!  

أولئك الذين يُصلون هكذا، هم يُصلون حسب شهوة الجاساد، 

لُاُكاوا بِاالاروح  وليس حسب الروح. يقول الشاهد االفتتاحي، "... اسأ

َوةَ )رغبة( الأَجَسِد." إن رغاباة الاجاساد أن  لُوا )تُحققوا( َشهأ فاَلَ تَُكم ِ

 ترى موت أعدائك، أما رغبة الروح أن ترى خالصهم. 

عندما تدعي على أعدائاك، أنات تسالاك باالاجاساد؛ وتُصالاي 

اياَن بِاُكال ِ  بالجسد. ما يريده اإلله لنا هو أن نُصالاي باالاروح: "ُمَصال ِ

(. اباَق فاي 14:5َصالٍَة َوِطلأبٍَة ُكالَّ َوقأاٍت فِاي الاروح..." )أفساس 

 الروح؛ وال ترتبك بما قد يتآمر به عدوك عليك. 

اا  قال يسوع، "صلوا ألجل،" وليس "على" أعدائاك: "َوأَمَّ

ِسانُاوا إِلَاى  . أَحأ . بَااِرُكاوا الَِعانِاياُكامأ اَداَءُكامأ : أَِحابُّاوا أَعأ أَنَا فَأَقُوُل لَاُكامأ

." )ماتاى  اُرُدونَاُكامأ ِل الَِّذيَن يُِسيئُوَن إِلَيأُكامأ َويَاطأ ، َوَصلُّوا ألَجأ ُمبأِغِضيُكمأ

(. قد تشعر باألذى، واإلحابااط أو الاغاضاب، لاكان ارفاض أن 88:6

تُبِغض. أنت ُممتلئ جداً بالُحب عن أن تُبِغض أو تلعان أي شاواص. 

وأنت ُحلو جداً في روحك عن أن تتامارر أو تُساِجال األخاطااء الاتاي 

 حدثت لك.

  ٢  الوميس 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

ُولَى  ٱ; تِيُموثَاُوَس  18:1; يُوَحنَّا   15 – 16: 0لثَّانِيةُ ٱتِيُموثَاُوَس    16:8ألأ

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك على الكلمة، التي تجعل مجدك يُشِرق بشدة 

في حياتي وفي كل ما أتواصل معه. وبينما أنا أتأمل في كلمة 

اإليمان، أختبر الغلبة، والصحة اإللهية، والبركات! حياتي هي 

تعبير عن نعمتك الفائقة، ومجدك، وكمالك، وجمالك، وبِرك. وأنا 

 أتحول باستمرار من مجد إلى مجد، باسم يسوع. آمين.

66-66: 63َمتَّى   

  :4-4:46 – 44::6َمْرقَُس  
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41اَْلُخُروُج   

43-42اَْلعََدد   

كلمة اإلله هي حيث المجد، والعهد الجديد أكثر مجداً بكثير. 
عندما تقبل الكلمة، في خلوتك الشوصية، أو عبادتك، أو خدمات 

 الكنيسة، تزداد شدة المجد في حياتك؛ فتُدفع وتُغلَف بمجده. 
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 تجميل روحك

َحا الشََّهاَدِة فِي  ا نََزَل ُموَسى ِمنأ َجبَِل ِسينَاَء َولَوأ "َوَكاَن لَمَّ

يَِد ُموَسى، ِعنأَد نُُزوِلِه ِمَن الأَجبَِل، أَنَّ ُموَسى لَمأ يَعألَمأ أَنَّ ِجلأَد 

ِهِه َصاَر يَلأَمُع فِي َكالَِمِه َمعَهُ." )خروج   (.69:08َوجأ

اإلنسان هو كائن روحي وليس جسد مادي. لكن، قد وضع 
الكثيرون أولوية لمظهرهم الوارجي؛ وينشغلون بتمارين رياضية 
قاسية وخطط برامج غذائية؛ حتى أن البعض يقومون بعمليات 

 جراحية صعبة للحفاظ على مظهرهم الوارجي أو تحسينه. 
لكن كما تعلم، ال تؤخذ بكل المديح الذي قد تناله من أجل 
مظهرك الوارجي. الحقيقة هي، ليس هناك مجد يُضاهي مجد 

 روحك. يجب أن يكون هذا حلمك: أن تُجِمل روحك البشرية!
عٍ 60:1بطرس  1يقول في  لُوِديَن ثَانِيَةً، الَ ِمنأ َزرأ ، "َموأ

ا الَ يَفأنَى، بَِكِلَمِة اإللِه الأَحيَِّة الأبَاقِيَِة إِلَى األَبَِد." وهكذا،  يَفأنَى، بَلأ ِممَّ
أنت مولود الكلمة، ويجب أن يكون التأمل في الكلمة أولوية. عندما 
تدرس الكلمة أو تقبل خدمتها في التعليم أو الكرازة، تُمجد أو تُجِمل 

 روحك. فتتقوى، وتُشَحن وتشتِعل ألعمال أعظم.
. أنه قد 08لقد اختبر موسى، ما هو ُمدون في خروج 

ً كثيراً جداً ) ليلة( مع اإلله على جبل  83نهاراً و 83قضى وقتا
سيناء، ليأخذ الوصايا العشر. وعندما نزل من الجبل، كان وجهه 

 يَِشع بمجد اإلله، حتى أن كل من رآه لم يستِطع أن ينظر إليه.
ً لحجب المجد الذي قد  كان على موسى أن يلبس بُرقعا

(. هذا هو تأثير التأمل العميق 03  –  69:  08اشرق عليه )خروج 
ُن َجِميعًا 14:0كورنثوس  6واللهج في الكلمة. يقول في  ، "َونَحأ

آٍة، نَتَغَيَُّر إِلَى تِلأَك  ُشوٍف، َكَما في ِمرأ ٍه َمكأ ِ بَِوجأ ب  َد الرَّ نَاِظِريَن َمجأ
 ِ ب  ٍد، َكَما ِمَن الرَّ ٍد إِلَى َمجأ وَرِة َعيأنَِها )نفس الصورة(، ِمنأ َمجأ الصُّ

 الروح )روح الرب(."

   ٢  األربعاء 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

66-:4: 63َمتَّى   

61 – 4: 44َمْرقَُس     
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  13 – 9: 13; أَُروِميَةَ  8: 5ُروِميَةَ 

  info@rhapsodyofrealities.orgاإللكتروني 

 صالة

أُصلي من أجل النفوس حول العالم اليوم، أن تنفتح قلوبهم ليقبلوا 

اإلنجيل، وعندما تأتي إليهم الكلمة بُطرق متنوعة. ينكشف الحجاب 

 عن قلوبهم، ويُشِرق نور اإلنجيل المجيد لهم، باسم يسوع. آمين. 

:4– 42اَْلعََدد    
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   ٢  الثالثاء 
 حياة لها ُسلطان على الوطية

ِ يسوع، َوآَمنأَت بِقَلأبَِك أَنَّ اإلله  ب  "ألَنََّك إِِن اعأتََرفأَت بِفَِمَك بِالرَّ
َت." َواِت، َخلَصأ  أَقَاَمهُ ِمَن األَمأ

 (. 9:13)رومية  

مات يسوع ليُوِلص اإلنسان من الوطية؛ ولكن الوالص 
 من الوطية ليس كافياً. 

تحررنا من الوطية وتوابع الوطية. ولكن لم نتحرر من 
ُسلطان الوطية. قيامة يسوع اعطتنا حياة جديدة وُسلطان على 
الوطية. وهكذا، فُسلطان أن تحيا فوق الوطية أتى من القيامة؛ 

 القيامة احضرت لنا حياة بِر جديدة! 
ً علينا أن نفهم أن الوالص الحقيقي مؤسس  لهذا لزاما
على إيماننا في موت، ودفن، وقيامة يسوع المسيح. إذا آمن أي 
شوص في موته، وال يؤمن بقيامته، فوالصه غير كامل، ألن 

 القيامة هي ما تُعطي الحياة األبدية.
 ِ ب  تََرفأَت بِفَِمَك بِالرَّ نقرأ في الشاهد االفتتاحي، "... إِِن اعأ
َت."  َواِت، َخلَصأ يسوع، َوآَمنأَت بِقَلأبَِك أَنَّ اإلله أَقَاَمهُ ِمَن األَمأ

َمُن بِِه ِللأبِر ِ )بالقلب نؤمن 13ويستكِمل في عدد  ، "ألَنَّ الأقَلأَب يُؤأ
للحصول على البر(، َوالأفََم يُعأتََرُف بِِه ِللأَوالَِص )بإقرار الفم يتم 
الوالص(." ناُلحظ مما سبق، أمرين لهما شأن للوالص: يجب أن 
تعترف بفمك أن يسوع هو رب وسيد على حياتك، وتؤمن أن اإلله 
أقامه من الموت. وعندما يُتمم اإلنسان هذا، يستطيع بعدها أن يُعلن، 
"أنا َخلُصت"، ألنه بهذا، أُدِخل في التو إلى حياة جديدة؛ حياة البِر، 

 ولها ُسلطان على الوطية.
د  إن لم تكن قد ُولدَت والدة ثانية أبداً، هذا كل ما عليك: أك ِ
بربوبية وسيادة يسوع على حياتك، مؤمناً بقلبك أنه مات من أجلك، 

 وأن اإلله أقامه من الموت ألجل تبريرك. 
اعلمنا إنك قد أخذَت هذا اإلعالن بأن تُرِسل لنا على البريد 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

ُولَى ٱ;  يُوَحنَّا   60: 5ُروِميَةَ     10: 6ألأ

 صالة

أشكرك، أبويا الغالي، إلرسال يسوع ليموت عني، فيمكن لي أن 

أحصل على الحياة األبدية. هذه الحياة عاملة في كل نسيج من 

كياني، وطاردة للمرض، والسقم، والعجز، والموت، والفقر، وكل 

 ما ال يتوافق مع إمدادات الحياة اإللهية، باسم يسوع. آمين. 

42-4:63َمتَّى   

  16 – 66: 43َمْرقَُس 
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 اَْلعََدد  14 –15

حياة البشر فاسدة، وُمتحللة، ومكسورة؛ لكن قد أعطانا اإلله 

حياة أخرى، الحياة السامية، التي يريد أن كل إنسان يحصل عليها ويحياها. 

إنها حياة الغلبة الُمطلقة، والمجد، والبِر، والسيادة في المسيح؛ وتجعلك ال 

 تهلك وفوق طبيعي، وهي ُمتاحة فقط في المسيح. 
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 ِهبة للجميع

"ألَنَّهُ هَكذَا أََحبَّ اإلله الأعَالََم َحتَّى بَذََل ابأنَهُ الأَوِحيَد، 
ِمُن بِِه، بَلأ تَُكوُن لَهُ الأَحيَاةُ  ِلَك ُكلُّ َمنأ يُؤأ ِلَكيأ الَ يَهأ

 (.15:0األَبَِديَّةُ." )يوحنا 

ا ِهبَةُ 60:5يقول في رومية  ٌت، َوأَمَّ َرةَ الأَوِطيَِّة ِهَي َموأ ، "ألَنَّ أُجأ

 بِالأَمِسيحِ يسوع َرب ِنَا." الحياة األبدية هي ِهبة اإلله 
اإلله فَِهَي َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ

ً فقط بعد قبولك للحياة األبدية،  للعالم، وليس للمسيحيين. تُصبح مسيحيا

التي هي حياة وطبيعة اإلله. ما أتى يسوع ليعمله؛ الوالص الذي احضره، 

كان للعالم أجمع. لذلك ففي فِكر العدالة، كل العالم قد خلُص، ألن يسوع 

دفع ثمن خطية كل إنسان. هذا هو الوالص الشرعي. أما الوالص الحي 

 يناله اإلنسان فقط باإليمان الشوصي بيسوع المسيح.

لكن، ما لم، وإلى أن يعرف الشوص ذبيحته النيابية، ويقبلها 

لن يوتبر الحقيقة الحية لعمل الوالص التام في حياته الشوصية. هذا ما 

أتينا فيه، نحن من قد أصبحنا مسيحيين؛ وعلينا مسئولية أن نُوبِر العالم 

بما فعله يسوع. ال يؤمن الكثيرون، ألنهم لم يسمعوه. ويجمع هذا بطريقة 

ِمنُوا بِِه؟ َوَكيأَف 18:13صحيحة في رومية  ُعوَن بَِمنأ لَمأ يُؤأ : "فََكيأَف يَدأ

َمعُوَن بِالَ َكاِرٍز؟" َمعُوا بِِه؟ َوَكيأَف يَسأ ِمنُوَن بَِمنأ لَمأ يَسأ  يُؤأ

عليهم أن يسمعوا أن يسوع هو الطريق، والحق، والحياة، وإنه 

قد جعل تلك الحياة )الحياة األبدية( ُمتاحة لكل شوص. إنها ِهبة؛ لذلك، 

ليس عليهم أن يعملوا شيء للحصول عليها؛ كل ما عليهم هو أن يقبلوا. 

ِ يسوع، 13  –  9:  13يقول في رومية  ب  تََرفأَت بِفَِمَك بِالرَّ ، "... إِِن اعأ

َمُن بِِه ِللأبِر ِ  َت. ألَنَّ الأقَلأَب يُؤأ َواِت، َخلَصأ َوآَمنأَت بِقَلأبَِك أَنَّ اإلله أَقَاَمهُ ِمَن األَمأ

)بالقلب نؤمن للحصول على البر(، َوالأفََم يُعأتََرُف بِِه ِللأَوالَِص )بإقرار الفم 

يتم الوالص(." بهذه البساطة تنال ِهبة الحياة األبدية المجيدة، والرائعة، 

 وتصير شريكاً للنوع اإللهي.

  ٢ اإلثنين 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 
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  64 – 65: 65; َمتَّى   03 – 65: 11ألُولَى  ٱُكوِرنأثُوَس 

 صالة
، ودمه  ، أشكرك عىل جسد يسوع المكسور من أجىلي أبويا الغاىلي
ي 
ي امتنان إىل األبد من أجل وحدانين 

 
المسفوك لتطهير خطاياي. وأنا ف

، وسيادة عىل 
ً
. وأنا اآلن ىلي حياة ِبر جديدة تماما ي

ي حيات 
 
معك. ولمجدك ف

 .  الخطية، باسم يسوع. آمير 

 اَْلعََدد  11–13

"بدون استحقاق،" وهنا، كان بولس الرسول يُواطب التقارير غير السليمة 
 14:  11كورنثوس  1عن المسيحيين في كورنثوس وهم يتناولون الشركة )

– 08 .) 

التناول من الشركة هو أمر يجب أن يتم بوقار وبتأمل؛ بقلب عابد 
ً مدلول جسد ودم المسيح  الشركة والفداء األبدي الذي   –وُمقدس، عالما

 يُقدمه. هللويا. 
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  ١ األحد 
 جسده ودمه

بكونك مولود والدة ثانية، ليس فقط حقك أن تتناول من 
الشركة الُمقدسة، بل إنه إجباري، ألنه شركة في جسد ودم المسيح. كما 
نرى في الشاهد االفتتاحي، كأس البركة هو في الواقع شركة دم المسيح. 
وبالمثل، الُوبز الذي نكسره، هو شركة جسد المسيح. هذا يعني إننا واحد 
مع الرب. غلبته هي غلبتنا؛ وإمكانيته هي إمكانيتنا. وكل ما هو عليه، 

 هو فينا، ونحن كاملون فيه. حقيقة ُمذهلة! 

هذه هي إقرارت فمنا ونحن نتناول الشركة؛ علينا أن نكون 
 واعين لوحدانيتنا مع الرب، وحياتنا الُمنتصرة فيه. 

"ماذا لو اخطأ مسيحياً، هل يمكنه أن يتناول من الشركة؟" 
نعم. يجب عليه أن يتوب عن خطيته في الحال وال يفقد فُرصة أن يتناول 
من الشركة، ألن دم يسوع، ُسفك من أجل تطهير الوطايا؛ والشركة هي 

 تعبير عن اإليمان بدم المسيح للفداء. 

ويتساءل أحدهم "لكن كنُت أظن أن الكتاب يقول، "ال تتناول 
 من الشركة في عدم استحقاق؛ بمعنى عندما تُوطئ؟" 

هذا ليس ما يقوله الكتاب. لم يكتب روح اإلله، بواسطة 
الرسول بولس إلى كنيسة كورنثوس قائالً، "... أَيُّ َمنأ أََكَل هذَا الأُوبأَز، 
ِ، وهو غير ُمستحق..." أن تكون غير ُمستحق يعني  ب  أَوأ َشِرَب َكأأَس الرَّ
أن الشوص غير مؤَهل ليأكل الُوبز أو يشرب الكأس؛ وكل مسيحي 
مؤَهل أن يتناول من الشركة. ما يقوله الكتاب هو أنه ال يجب أن يؤخذ 

بََرَكِة الَّتِي نُبَاِرُكَها، أَلَيأَستأ ِهَي َشِرَكةَ َدِم الأَمِسيحِ؟  "َكأأُس الأ
ِسُرهُ، أَلَيأَس ُهَو َشِرَكةَ َجَسِد الأَمِسيحِ؟" )  1الأُوبأُز الَِّذي نَكأ

 (.15:13كورنثوس 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

  16: 13; يُوَحنَّا   13: 0فِيِلب ِي  

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعطيتني كل شيء أحتاجه لحياة التقوى 

الناجحة والغالبة في هذا العالم. وأنا ُممتلئ وُمحَمل بالبركات؛ وأنا 

، ومن خاللي، باسم  أنظر في كلمتك، فأتغير؛ ويُستعلن مجدك فيَّ

 يسوع. آمين.

44اَْلُخُروُج    

10-   3اَْلَعَدد 

       66 – 46: 43َمتَّى 
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  13 – 66: 3َمْرقَُس  

 ِ ب  ٍد، َكَما ِمَن الرَّ ٍد إِلَى َمجأ وَرِة َعيأنَِها )نفس الصورة(، ِمنأ َمجأ الصُّ
الروح )روح الرب(." ابحث واكتشف من أنت الحقيقي، بالنظر في 
مرآة اإلله؛ وبمعرفتك للرب. وفي اللحظة التي بها تُمِسك بما تقوله 
الكلمة إنه لك، أو ما تقول الكلمة إنه أنت، استجب بالتأكيد على هذا. 

 وهكذا أنت تعتنق كلمته لكي تظهر في حياتك. 



arabic 

 عليك أن تعرفه 

َرتَهُ اإللهيَّةَ قَدأ َوَهبَتأ لَنَا ُكلَّ َما ُهَو ِللأَحيَاِة  "َكَما أَنَّ قُدأ
ِد َوالأفَِضيلَِة."  َوالتَّقأَوى بَِمعأِرفَِة الَِّذي َدَعاَنا بِالأَمجأ

 (.0:1بطرس  6) 

أن اإلله قد باركك بكل بركة روحية  0:1يقول في أفسس 
كورنثوس  1في األماكن السماوية في المسيح يسوع، ويُعلن في 

." لقد أعطاك اإلله كل ما تحتاجه لتحيا 61:0 ٍء لَُكمأ ، "... ُكلَّ َشيأ
ً في الحياة. وكذلك ناُلحظ في الشاهد االفتتاحي  بغلبة وتكون ناجحا
عنصراً هاماً جداً؛ عن "معرفتك له." ال يوجد شيء على اإلطالق 
تحتاجه أو ترغبه لحياة التقوى وهو ليس بالفعل لك في المسيح. 

 ولكن، لكي تجعل هذا حقيقة في حياتك هي عمل معرفتك به.
"اِپيجنوسيس    –هذا النوع من المعرفة كامل، معرفة دقيقة 

epignosis"  باليونانية(. لن تتحقق إمدادات اإلله في حياتك(
لمجرد أنها مكتوبة في صفحات الكتاب؛ هناك معرفة به يجب أن 
تكون لديك؛ معرفة توحد بين العارف بما هو معروف؛ معرفة 

 تتوطى الحواس؛ معرفة خاصة، بدون افتراضات.
أمراً جميالً جداً وقوي عن معرفته هو أنه ليس فقط أن 
ً أن  تعرفه، وتكون قادراً على ادراك كل ما قدمه لك، عليك أيضا
تعرف نفسك. وكلما عرفته أكثر، كلما عرفَت نفسك أكثر؛ فهو يُريك 
نفسك في مرآة؛ كلمته مرآتك؛ فيه، ترى نفسك. ال تستطيع أبداً أن 
تعرف نفسك حقاً كما يعرفك اإلله حتى تعرفه. هو خلقك؛ فهو فقط 
يعرف ما في داخلك وما تقدر عليه؛ هو فقط يستطيع أن يُعلن لك 

 عن نفسك. 
لذلك، الطريقة لتعرفه، وتكتشف نفسك، هي أن تدرس 

الكلمة هي مرآة  14:0كورنثوس  6الكلمة وتلهج فيها. يُظهر في 
ُن َجِميعًا  اإلله التي تكشف عن وصفك الحقيقي. فيقول، "َونَحأ
آٍة، نَتَغَيَُّر إِلَى تِلأَك  ُشوٍف، َكَما في ِمرأ ٍه َمكأ ِ بَِوجأ ب  َد الرَّ نَاِظِريَن َمجأ

  ٩ السبت 
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 المزيد من الدراسة: 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعاٍم واحد 

 خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين 

 صالة

أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعطيتني الحياة والولود، وجعلتني 

، أنا  شريكاً لطبيعتك اإللهية. أُعلن أنه بقوة الروح القدس العامل فيَّ

مؤثر بالنوع اإللهي وحامل للثمار في كل عمل صالح، باسم يسوع. 

 آمين.

46-4: 43َمتَّى    

2 – :اَْلعََدد     

  68:6; يُوَحنَّا  66: 16ألُوَلى  ٱ; ُكوِرنأثُوَس  66: 11يُوَحنَّا  

Leave comments on today’s devotional at 

www.rhapsodyofrealities.org 

  43اَْلُخُروُج 

  66 – 46: 3َمْرقَُس  



arabic 

في المسيح يسوع، قد أُظهر الحياة والولود. هذه الحياة ليست 

مجرد حياة بشرية أو بيولوجية فاسدة، وُمتحللة، وُمنكسرة؛ إنها حياة 

 1وطبيعة اإلله التي تسمو الحياة البشرية العادية. يكتب الرسول يوحنا، في 

ِم ابأِن اإللِه، ِلَكيأ تَعألَُموا 10:6يوحنا  ِمنِيَن بِاسأ ، أَنأتُُم الأُمؤأ ، "َكتَبأُت هذَا إِلَيأُكمأ

ً يعني أن الحياة البشرية  أَنَّ لَُكمأ َحيَاةً أَبَِديَّةً..." لذلك، كونك مسيحيا

الًموَضعة للموت، التي بها أتيَت في هذا العالم، قد حل محلها حياة وطبيعة 

 اإلله، ليجعلك خالداً؛ إلهياً.

قد يتساءل البعض، هل يمكن أن يكون هذا حقيقي؟ وهل حقاً 

"أُبطل الموت؟" حسناً، هذا ما تقوله الكلمة، وهذا ما يفصل في األمر! 

الحظ صيغة األفعال التي استودمها بولس؛ قال "أبطل الموت"؛ صيغة 

الماضي؛ فهو ليس وعداً؛ لقد تم بالفعل؛ أنت لسَت شوصاً عادياً؛ أنت إلهياً. 

، "اللَّذَيأِن بِِهَما قَدأ َوَهَب لَنَا الأَمَواِعيَد الأعُظأَمى 8:1بطرس  6يقول في 

 َوالثَِّمينَةَ، ِلَكيأ تَِصيُروا بَِها ُشَرَكاَء الطَّبِيعَِة اإللهيَِّة..."

كإحالل للطبيعة البشرية الُمبَطلة والُموَضعة للموت، أعطانا 

ً في النوع اإللهي؛  األلوهية؛ جعلنا ُشركاء الطبيعة اإللهية؛ وُمتحدين معا

وُشركاء في المرتبة اإللهية. دع هذا الفهم يُغي ِر طريقة حياتك؛ أنت غالب 

 في هذه الحياة. ولك حياة اإلله فيك. 

وأنت تسلك في المسيح وتكرز بكلمة اإلله، أنت تُشارك في 

األلوهية، وتُظهر الحياة والولود بواسطة اإلنجيل، حتى يمكن للبعيد أن 

 يسمع، ويقبل، ويُصبح شريكاً لهذه الحياة المجيدة أيضاً. هللويا! 

ِهَرِت اآلَن بُِظُهوِر ُمَول ِِصنَا يسوع  "َوإِنََّما أُظأ
َت َوأَنَاَر الأَحيَاةَ َوالأُولُوَد  الأَمِسيحِ، الَِّذي أَبأَطَل الأَموأ

 (.13-4:1تيموثاوس  6بَِواِسَطِة اإِلنأِجيِل." )

  ٣ الجمعة 
 الحياة والولود بواسطة اإلنجيل 
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   االسم

 عنوان المنزل                                   
 رقم الهاتف 

 رقم الهاتف الجوال                                        

 عنوان البريد اإللكتروني 

 عنوان العمل 

 أهداف هذا الشهر 

  معلومات شوصية



 
أهالً ومرحباً! إن أنشودة الحقائق التعَبُِديَة اليومية الُمفَضلة لديك، 

لغة وفي إزدياد. نحن نثق أن نسخة  0111ُمتَرجمة وُمتَوفِرة اآلن في 
من هذا الُكتَيِب َستُعَِزز تنِميَتَك ونموك الروحي، ومن ثم  ٧١٠٢

ستؤِهلَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُمغيَِرة للحياة في هذا العدد 
ستُنِعَشك وتُغَيَِرك وتُِعدك إلختبارات ُمشِبعة وُمثِمرة وُمكافِئة من كلمة 

 .اإلله

 المقدمة 

 

 إقرأ وتأَمل كل مقالة بعناية. َرِدد الصلوات وإعالنات اإليمان بصوت عاٍل 
لنفسك يومياً، هذا سيَضمن لك الحصول علي نتائج كلمة اإلله التي ترددها في 

 حياتك.
 

 اقرأ الكتاب المقدس بالكامل  خالل سنة واحدة او سنتين باستخدام أياً من
 النماذج الُمعَدَة لذلك. 

 
 قراءة صباحية وأخري –اليومية الي قسمين   يُمكنك أيضاً، تقسيم القراءات

 مسائية.
 

 استخدم هذا الكتيب ُمدَِوناً في روح الصالة أهدافك الشهرية ولتُقَيِم
 وماحققته الواحدة تلو االخري. إنجازاتك

 
 

 استمتع بحضور اإلله المجيد والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليومية من الكلمة!                 
  يُباركك اإلله!

 

 

لراعي كريس أوياكيلومي                      

  

  كيف تستفيد بالكامل من هذا الُكتَيِب التعبدي
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