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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 المحبة

المقدمة
أهالً ومرحباً! إن أنشودة الحقائق الت َعبُ ِد َية اليومية ال ُمفَضلة لديك،
توفِرة اآلن في  ٠٥٨لغة وفي إزدياد .نحن نثق أن نسخة
ُمت َرجمة و ُم َ
تنميَتَك ونموك الروحي ،ومن ثم
ستُعَ ِزز ِ
 ٧٨٠٢من هذا ال ُكتَيِب َ
ستؤ ِهلَك لنجاح باهر طوال العام .األفكار ال ُمغيِ َرة للحياة في هذا العدد
ثمرة و ُمكافِئة من كلمة
ستُن ِعشَك وتُغَ ِي َرك وت ُ ِعدك إلختبارات ُمش ِبعة و ُم ِ
اإلله.

كيف تستفيد بالكامل من هذا ال ُكت َ ِيب التعبدي
إقرأ وتأ َمل كل مقالة بعنايةَ .ردِد الصلوات وإعالنات اإليمان بصوت عا ٍل
لنفسك يومياً ،هذا سيَضمن لك الحصول علي نتائج كلمة اإلله التي ترددها في
حياتك.






اقرأ الكتاب المقدس بالكامل خالل سنة واحدة او سنتين باستخدام أيا ً من
النماذج ال ُمعَدَة لذلك.



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




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



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

أوياكيلوم
اع كريس
ي
لر ي
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الجمعة

انظر و ِعش من قلبك
ب يُ ْؤ َمنُ ِبه( "...رومية .)13:13
"ألَنَّ ا ْلقَ ْل َ

بكونك مولود والدة ثانية ،نِلتَ حياة وطبيعة اإلله في قلبك؛ أي ،في
روحك .والتحول النهائي والمجد الواضح في نفسك وجسدك هو نتيجة نقل وتأثير
حياة وطبيعة اإلله إلى روحك .لهذا يُريدك اإلله أن ت ُغذي روحك وت ُطورها.
روحك هي هيكل لإلله؛ محل إقامته :حيث مملكة اإلله (لوقا – 83:1:
 .)81ال عجب أنه أشار علينا أن نحفظ قلوبنا بكل تحفظ" :فَ ْوقَ ك ُِل ت َ َحفُّظٍ احْ فَ ْظ
قَ ْلبَكَ  ،ألَنَّ مِ ْنهُ َم َو ِار َج (موضوعات) ا ْل َحيَا ِة( ".أمثال  .)80:2كل ما تحتاجه في
حياتك هو في قلبك .البيت الذي ستعيش فيه في قلبك؛ المال الذي تحتاجه في قلبك؛
الصحة لجسدك في قلبك! الحياة في ملئها في قلبك؛ لذلك ،تعلم أن تحيا من قلبك.
عندما تحيا من قلبك ،أي من الداخل للوارج ،لن تهتم بما يحدث في
الوارج؛ فوبراتك لن ت ُحدد استجابتك للمواقف .اقتصاد العالم أو البلد حيث تعيش قد
يكون في انهيار ،ولكنك ال تتزعزع ،ألنك قد تعلمتَ كيف تستمتع بازدهارك وتعمل
به من داخلك.
تعلم أن ترى من قلبك .فما تراه بقلبك أكثر حقيقة مما تراه بعينك
"ونَحْ نُ َ
غي ُْر نَاظِ ِرينَ إِلَى األ َ ْ
شيَاءِ الَّتِي
الطبيعية .يقول في  8كورنثوس َ ،12:2
شيَاء) الَّتِي ت َُرى َو ْقتِيَّةٌ (مؤقتة)َ ،وأ َ َّما الَّتِي الَ
ت َُرى ،بَ ْل إِلَى الَّتِي الَ ت َُرى .ألَنَّ (األ َ ْ
ت َُرى فَأَبَ ِديَّةٌ ".أن ترى بقلبك يعني أن تتص ِور وت ُدرك حقائق اإلنجيل وحياة مملكتنا
بروحك.
أهم األشياء في الحياة ،هي األمور األبدية ،وجميعها في قلبك؛ لذلك ،انظر
ستَقُونَ مِ يَاهًا بِفَ َرحٍ مِ ْن
للداخل ،وعِش من هناك .يقول في إشعياء " ،0:18فَت َ ْ
ص ".من أين تلك الينابيع؟ إنها في أعماق قلبك الداخلية!
يَنَابِيعِ ا ْل َوالَ ِ

arabic

صالة
أيها الرب ال ُمبارك ،أضع ثقتي فيك ،ألحيا الحياة األسمى ،التي
سبقتَ وأعددتها لي لكي أحياها ،تابعا ً نور وإرشاد روحك من
داخلي .وأنا أتقدم ب ُوطى عمالقةُ ،منتصرا ً طول الطريق ،ألنك قد
وضعتني عالياً ،وثبتَّ طريقي في المجد ،واالزدهار ،باسم يسوع.
آمين.

المزيد من الدراسة:
ا َ ْلجَامِ َع ِة  ; 11 :0أ َ ْمثَا ٌل  ; 86 :80لُوقَا 23:6
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى :3 – 80 477

ج 71 – 77
ا َ ْل ُخ ُرو ُ

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 1:-78 488

اَلتَّ ْك ِوينُ 17
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السبت

ال ُمثابرة في الصالة
صلَّى
"وقَا َل لَ ُه ْم أ َ ْيضًا َمثَالً فِي أَنَّهُ يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن يُ َ
َ
ُ
ين َوالَ يُ َملَّ( ".لوقا .)1:12
ح
ل
ك
َّ
ِ ٍ

لكل مسيحي الحق أن يُصلي ويتوقع استجابات؛ إنه جزء
من ميراثك في المسيح .فبمعرفتك بهذا ،يجب أن تكون الصالة لك
لحظات من الشركة والتوقع .يقول في  1كورنثوس " ،1:1أَ ِمينٌ
ه َُو اإلله الَّذِي ِب ِه ُد ِعيت ُ ْم إِلَى ش َِر َك ِة ا ْبنِ ِه يسوع ا ْل َمسِيحِ َر ِبنَا ".دُعينا
في شركة وشراكة مع النوع اإللهي .وهذا يعني إنه يمكنك أن تتكلم
إلى الرب ُمباشرةً ،وكصديق ،وهو سيسمعك ويستجيب.
ال عجب أن أكد يسوع بال َمثَل احتياج الناس أن يُصلوا دائما ً
سر اإلله باستجابة
ويُثابروا في الصالة .والسبب واضح :يُ َ
علَى
ب َ
صلواتك .يقول في  1بطرس " ،18:0ألَنَّ َ
ع ْينَي ِ َّ
الر ِ
األَب َْر ِارَ ،وأ ُ ْذنَ ْي ِه إِلَى َط ِلبَتِ ِه ْم"...
بالصالة ،ت ُضرم روحك لتستجيب للرب بسرعة أكثر .يقول
سهُ"...
ان يَ ْبنِي نَ ْف َ
في  1كورنثوس َ " ،2:12م ْن يَتَ َكلَّ ُم ِب ِل َ
س ٍ
باإلضافة إلى هذا ،عندما ت ُصلي بألسنة أخرى ،أنت تتكلم بعوائص،
اس
وأسرار إلهية" :ألَنَّ َم ْن َيت َ َكلَّ ُم ِب ِل َ
ان (غير معروف) الَ يُك َِل ُم النَّ َ
س ٍ
س َر ٍار (حقائق سرية وأمور موفية
بَ ِل اإللهَ ...ول ِكنَّهُ بِالروح يَت َ َكلَّ ُم بِأ َ ْ
غير واضحة للفهم) 1( ".كورنثوس  .)8:12يمكنك أن تأتي
بأسرار إلهية توص أسرتك ،وعملك ،وتعليمك ،وكل ما يوصك ،إذا
صليتَ بحرارة بالروح.
قد ال تعرف الوطوات التي تتوذها في بعض نواحي الحياة،
لكن وأنت ت ُصلي بألسنة أخرى ،تنكشف الحقائق لك من روحك.
يقول أحدهم" ،ولكني كنتُ أُصلي بألسنة ولم أحصل بعد على
االتجاه أو اإلشارة بالبدء في األشياء التي أريد أن أفعلها"؛ ثابِر!
استمر في الصالة ،عالما ً أنك بالتأكيد ستنال استجابات .يقول
arabic

سحب بالمطر ،ت ُفرغ نفسها على األرض (جامعة
الكتاب إذا امتلئت ال ُ
سحب بصلواتك القلبية.
ال
ملء
 .)0:11استمر في
ُ
يُوبرنا في يعقوب  ،16:3بكوننا أبرار ،يجب أن تكون
صلواتنا قلبية و ُمثابرةَ ..." :ط ِلبَةُ (الصادقة ،والقلبية ،والمستمرة)
يرا فِي
ا ْلبَ ِار ت َ ْقتَد ُِر (تجعل قوة هائلة؛ ديناميكية ُمتاحة للعمل) َكثِ ً
فِ ْع ِلهَا ".لقد تبررتَ  ،وقد ِصرتَ بِر اإلله في المسيح يسوع؛ لذلك،
صالتك تصنع قوة هائلة؛ وديناميكية ُمتاحة للعمل .هللويا

صالة
في ،وألجلي
أبويا الغالي ،أفرح بالتأثير المجيد والتغيير الذي يحدث َّ
وأنا أُصلي! اآلن ،أنا مغمور في مجد حضورك ،و ُحبك يمأل قلبي،
ويُن ِعش نفسي .هللويا!

المزيد من الدراسة:
سالُونِيكِي ٱألُولَى  ; 1: :3يُو َحنَّا ٱ ْألُو َلى 13 – 12 :3
تَ َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 23

ا َ ْل ُخ ُرو ُج 25- 7:

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 2 – 8 487
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األحد

إحالل القديم بالجديد
ست ُ ُم ا ْل َجدِي َد
سانَ ا ْل َعتِيقَ َم َع أ َ ْع َما ِلهَِ ،ولَ ِب ْ
اإل ْن َ
"َ ...خ َل ْعت ُ ُم ِ
َ
ْ
الَّذِي يَت َ
ور ِة َخا ِل ِقهِ".
ص
ب
س
ح
ة
ف
ر
ع
م
ل
ل
د
د
َّ
ج
ُ
َ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ َ
َ
َ ِ
(.كولوسي .)13 – 1 :0

في المسيح ،لك أكثر بكثير من مجرد ديانة؛ أنت لن تحصل
على ديانة عندما قَبِلتَ المسيح في قلبك لكي تولد والدة ثانية .أنت حرفيا ً
"وأ َ َّما ُك ُّل
ُولدتَ من جديد؛ ُولدتَ من اإلله .يُعلن في يوحنا َ ،10 – 18 :1
س ْل َ
الَّ ِذينَ قَ ِبلُو ُه فَأ َ ْع َ
يروا أ َ ْوالَ َد اإلله ،أَي ِ ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ
طا ُه ْم ُ
طانًا أ َ ْن َي ِص ُ
َ
سدٍَ ،والَ مِ ْن َمشِيئ َ ِة
ي
ل
ُوا
ِباسْمِ هِ .اَلَّ ِذينَ ُو ِلد
ْس مِ ْن د ٍَمَ ،والَ مِ ْن َمشِيئ َ ِة َج َ
َ
َر ُجل ،بَ ْل مِ نَ اإلله".
أنت خِ لقة جديدة في المسيح يسوع؛ نسل ُمتميز لم يتواجد أبدا ً
من قبل؛ لك حياة القيامة ،ألنك أُقمتَ مع المسيح إلى حياة جديدة معاً.
يقول في أفسس " ،6 – 2 :8اإللهُ ...أَحْ يَانَا َم َع ا ْل َمسِيحَِ ...وأَقَا َمنَا َمعَهُ،
س َما ِويَّات (األماكن السماوية) فِي ا ْل َمسِيحِ يسوع".
سنَا َمعَهُ فِي ال َّ
َوأَجْ لَ َ
عندما مات يسوعُ ،متَ معه .وعندما دُفن ،دُفنتَ معه ،وعندما أقامه اإلله
من الموت ،أُقمتَ أيضا ً معه.
تذكر ،أنت نِلتَ حياة جديدة عندما أُقيم من الموت .فعندما أُقيم
من الموتُ ،ول َد والدة ثانية (أعمال  .)00:10فأتى بحياة جديدة ،حياة
القيامة.
فعندما يقول الكتابِ " ،إذًا ِإ ْن كَانَ أ َ َح ٌد ( ُمطـَعم) فِي ا ْل َمسِيحِ
(المسيا) فَ ُه َو َخلِيقَةٌ (خِ لقة) (كائن حي) َجدِي َدةٌ :األ َ ْ
شيَا ُء ا ْلعَتِيقَةُ (األمور
القديمة) (الحالة الروحية واألخالقية السابقة) قَ ْد َمضَتْ  ،ه َُوذَا ا ْل ُك ُّل قَ ْد
َار َجدِيدًا (تماماً) 8( ".كورنثوس  ،)1::3وهذا يعني إنه كان هناك
ص َ
إحالل للحياة القديمة بحياة القيامة .أنت لستَ اإلنسان القديم والطبيعة

arabic

األولى التي أخطأت .فاإلنسان األول ميت؛ مات في المسيح! وطبيعتك
الجديدة هي هويتك مع المسيح" .فَ ُدفِنَّا َمعَهُ ِبا ْل َم ْع ُمو ِديَّ ِة ِل ْل َم ْوتَِ ،حت َّى َك َما
سلُكُ نَحْ نُ أ َ ْيضًا فِي ِج َّد ِة ا ْل َحيَا ِة
ب ،ه َكذَا نَ ْ
أُقِي َم ا ْل َمسِي ُح مِ نَ األ َ ْم َواتِِ ،ب َمجْ ِد اآل ِ
(الحياة الجديدة)؟" (رومية .)2:6
ماضيك بكل سقطاته ،وضعفاته ،وهزيمته دُفن معه .واآلن ،لك
حياة جديدة في المسيح يسوع .هللويا!

صالة
ُ
ى
الن قد ِنلتها يف
الي الجديدة،
يا أبويا البار ،أشكرك عىل حقيقة حياة ِر
ً
وضعفها ،وهزيمتها ي َّ
حل محلها تماما
المسيح .الطبيعة القديمة بردائتها،
الي الجديدة ،والغلبات ،واالنتصارات ،والقوة .وأنا أسلك يف حقيقة
حياة ِر
آمي.
.
هذه الحياة السامية ،باسم يسوع ر

المزيد من الدراسة:
س 82 – 83 :2
وس ٱألُو َلى َ ; 11 :6فَ ُ
س َ
ُور ْنث ُ َ
أَك ِ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 10-847:

ج 27–26
اَ ْل ُخ ُرو ُ

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 78-8:487
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اإلثنين

صدِق صورتك الجديدة
َ
ست ُ ْم ،بَ ْل
س ْلت ُ ْم ،بَ ْل تَقَ َّد ْ
اس مِ ْن ُك ْم .لك ِِن ا ْغت َ َ
َ
"وه َكذَا كَانَ أُنَ ٌ
وح ِإل ِهنَا".
ر
ب
و
يسوع
ب
الر
م
تَبَ َّر ْرت ُ ْم ِبا ْ
س ِ َّ ِ
ُِ ِ
( 1كورنثوس .)11:6

هل تعلم أنه بمجرد أن يولد اإلنسان والدة ثانية ،من الوطأ أن
تستمر في أن ترى نفسك بأنك "خاطي؟" يعيش الكثيرون بطريقة التفكير
هذه ويكشف هذا عن سبب كونهم غير مؤثرين في مسيرتهم المسيحية.
اآلن ،وأنت مولود والدة ثانية ،حياتك جديدة وإلهية؛ لذلك ،صَدِق صورتك
الجديدة .أنت بِر اإلله في المسيح يسوع؛ وكما يسوع ،هكذا أنت في هذا
العالم.
ليكن لك إدراك أعظم لحياتك الجديدة في المسيح .هذه الحياة
تمنحك القوة لكي تحيا فوق الوطية .وقد تتساءل" ،إن كان هذا صحيحاً،
لماذا ال أزال أفعل أمورا ً خاطئة وأُفكِر أفكارا ً خاطئة؟" هذا ألنك لم ت ُقدم
نفسك بالكامل وت ُوضعها لسيادة الكلمة ،لتحيا بالكلمة ،وفيها .ويُذكرنا هذا
بما ورد في  1كورنثوس  ،11 – 1 :6جزء منه نقرأه في الشاهد
االفتتاحي.
انتهر الرسول بولس بعض المسيحيين في كورنثوس ألن
طريقتهم في الحياة لم تعكس طبيعة البِر الجديدة التي قد حصلوا عليها.
ست ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ أَنَّ
وبالرغم من ذلك ،لم يدعُهم " ُخطاة ".ويكتب" ،أ َ ْم لَ ْ
ال َّ
ان َوالَ
ظالِمِ ينَ الَ يَ ِرثُونَ َملَكُوتَ اإلله؟ الَ ت َِضلُّوا :الَ زُ نَاةٌ َوالَ َ
عبَ َدةُ أ َ ْوث َ ٍ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
عونَ َوالَ
َ
َ
َ
َ
س ِارقونَ َوال ط َّما ُ
فَا ِ
ُورَ ،وال َ
َاجعُو ذك ٍ
سقونَ َوال َمأبُونونَ َوال ُمض ِ
ُ
َ
ُ
اس
ِيرونَ َوالَ َ
شت َّا ُمونَ َوالَ َخاطِ فُونَ يَ ِرثونَ َملَكُوتَ اإللهَ .وه َكذا كَانَ أنَ ٌ
سِك ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
وح
ر
ب
و
يسوع
ب
الر
م
س
ا
ب
م
ت
ر
ر
ب
ت
ل
ب
،
م
ت
س
د
َّ
ق
ت
ل
ب
،
م
ت
ل
س
ت
غ
ا
ِن
ك
ل
.
مِ ْن ُك ْم
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ ْ ِ ِ َّ ِ
ْ
ْ
ِ
ُِ ِ
لهنَا".
إِ ِ

arabic

اس مِ ْن ُك ْم"...؛ بل يقول ..." ،ه َكذَا كَانَ
الحظ أنه لم يقل" ،ه َكذَا أُنَ ٌ
اس مِ ْن ُك ْم "،ألنه اآلن وأنت في المسيح ،قد تطهرتَ من كل ما هو نجس.
أُنَ ٌ
ُ
قد اغتسلتَ ؛ وانفصلتَ عن الوطية إلى اإلله ،وأعلن إنك بار ،باسم الرب؛
وبروح إلهنا!
كُن واعيا ً لهويتك الجديدة؛ وانظر صورتك الجديدة وعِش وفقا ً
لها .ادرس الكلمة والهج فيها؛ فهي ت ُظهر مجدك الحقيقي؛ وتكشف عن
شوصيتك الحقيقية .أنت بِر اإلله في المسيح يسوع!

أُقِر وأعترف
بأنني ِبر اإلله في المسيح يسوع؛ لذلك ،أحيا بشجاعة وبدون أي
إحساس بالووف ،أو الذنب ،أو اإلدانة ،ألني واثق في الرب إنه
ِبري ،و ِبره يُبرر الفاجر .هللويا!

المزيد من الدراسة:
وس ٱلثَّانِية 81 :3
ُور ْنث ُ َ
يُو َحنَّا ٱ ْألُولَى ; 8 –1 :8يُو َحنَّا ٱ ْألُولَى  1 :0ك ِ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
َمتَّى 08-1347:
ج 28
اَ ْل ُخ ُرو ُ
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 1:-77487
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الثالثاء

قوي وشديدبالروح القدس

ِب ِلش َْيءٍ (ال أهت ُم بما يحدث لي)َ ،والَ نَ ْفسِي ثَمِ ينَةٌ
َ
"ول ِك َّننِي َلسْتُ أَحْ تَس ُ
ب
ِع ْندِيَ ،حتَّى (طالما أنني) أُت َِم َم ِبفَ َرحٍ َ
الر ِ
س ْعيِي َوا ْلوِ ْد َمةَ الَّتِي أَ َخ ْذتُهَا مِ نَ َّ
َار ِة نِ ْع َم ِة اإلله".
يسوع ،ألَ ْ
ش َه َد (وهي أن أشهد) بِبِش َ
(أعمال .)82:83

مثل الرسول بولس ،بغض النظر عن الضيقات التي
نواجهها؛ نقف أشداء وأقوياء بالروح القدس! ونؤ ِكد" ،ال شيء
من هذا يُزعزعني ".هللويا!
أحياناً ،تكريسك للمسيح ،وقناعاتك باإلنجيل ست ُمتَحن؛
مثالً شوص يحيا بكلمة اإلله ،بالتأكيد سيُضطهد .ولكن افرح ،ألن
الذي فيك أعظم من كل خصومك و ُمضطهديك معاً .ربما يأتون عليك
في طريق واحد ،لكنهم سيهربون أمامك في سبع ُ
طرق.
ال تهتم أبدا ً بالتجارب والضيقات التي تأتي في طريقك؛
فالرب يسمح بها ألنه يعلم خامة تكوينك! أنت أعظم من ُمنتصر
(رومية )0::2؛ أنت تربح دائماً .تملك وتحكم في وحدانية مع
المسيح؛ ال شيء يمكن أن يُحبطك .كلما ازدادت التحديات التي
تواجهها شراسة ،كلما تعظمت غلباتك واختباراتك .لذلك حرض
سبُوهُ ُك َّل فَ َرحٍ يَا إِ ْخ َوتِي ِحينَ َما تَقَعُونَ فِي
يعقوب ،في رسالته" ،اِحْ ِ
عةٍ( ".يعقوب .)8:1
ب ُمتَنَ ِو َ
َار َ
تَج ِ
السبب في أن الرب طلب منك أن تبتهج عندما يبدو انفالت
كل الجحيم عليك هو ألنه يعرف إنك غالب .ال يوجد موقف تواجهه
له القدرة أن يغلبك .يقول في  8كورنثوس ُ " ،1 – 2 :2م ْكتَ ِئ ِبينَ ِفي
غي َْر ُمتَضَايِ ِقينَ ُ .متَحَيِ ِرينَ  ،ل ِك ْن َ
ك ُِل ش َْيءٍ  ،ل ِك ْن َ
سينَ .
غي َْر يَائِ ِ
ْ
َ
ض َط َه ِدينَ  ،ل ِك ْن َ
ُم ْ
وحينَ  ،ل ِك ْن غي َْر َها ِل ِكينَ ".؛
غي َْر َمتْ ُرو ِكينَ َ .مط ُر ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ان
لماذا؟ اإلجابة في العدد السابق  ..." ،:لنَا هذا ال َكن ُز فِي أ َو ٍ
َخ َزفِيَّ ٍة (ت ُرابية)ِ ،ليَكُونَ فَ ْ
ض ُل (تميز) ا ْلقُ َّو ِة لإلله الَ ِمنَّا".
القوة التي فيك هي لكي تربح دائماً ،وتنتصر باستمرار،
وتتقدم ،وترتفع مثل صَرح – فتعلو فوق وأعلى بكثير من الوصوم
arabic

واالضطهادات التي تأتي في طريقك ،إنها قوة من اإلله! لذلك ،ال
تجبُن أبداً ،أو توور ،أو تستسلم تحت أي اضطهاد مهما كان .كُن
قوي وشديد دائماً ،ألنك مولود لتملك ،وتحكم ،وتربحُ .مبارك
اإلله!

أ ُ ِقر وأعترف
بأنني مولود اإلله؛ لذلك ،قد غلبتُ العالم وأنطمته الساقطة .بغض
النظر عن االعتراضات الشديدة ،أنا أربح؛ وأنتصر بمجد بقوة الروح
في باقتدار .وأنا أعظم من ُمنتصر؛ و ُمقتنع بغلبتي
القدس العامل َّ
األبدية على الشيطان ،وتقدمي في الحياة من مجد إلى مجد ،باسم
يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
وب 2 – 8 :1
ُرومِ َيةَ َ ; 01 – 06 :2ي ْعقُ َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 1: – 8 470

ج 1:– 72
ا َ ْل ُخ ُرو ُ

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 11-78 487

اَلتَّ ْك ِوينُ 13

Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

األربعاء

لهم
نوره العجيب ال ُم ِ
ِي (مملكة
َ
س (جيل) ُم ْوت ٌ
"وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم َف ِج ْن ٌ
َارَ ،و َك َهنُوتٌ ُملُوك ٌّ
ٌ
ٌ
ُ
َ
ب ا ْق ِتنَاءٍ (شعب الرب الواص له)،
ع
ش
،
ة
س
د
َّ
ق
م
ة
م
أ
كهنة)،
َ
َّ ُ َ
ْ ُ
ِلك َْي ت ُْوبِ ُروا بِفَضَائِ ِل الَّذِي َدعَا ُك ْم مِ نَ ال ُّ
ور ِه
ظ ْل َم ِة إِلَى نُ ِ
ب 1( ".بطرس .)1:8
ا ْلعَ ِجي ِ

يُعرفنا الكتاب أن اإلله هو "نور" وهو "أبو األنوار"؛
لذلك ،نحن أوالد النور ،ونسكن في النور .هذا ما نقرأه في الجزء
األخير من الشاهد االفتتاحي أعاله؛ أُحضرنا إلى نور اإلله العجيب؛
لهم.
هذا هو مكانك في مجال الروح؛ أنت تحيا في نوره العجيب ال ُم ِ
لذلك ،ليس هناك ُ
ظلمة في حياتك.
حضر هذا إلى الذهن كلمات يسوع في يوحنا 18:2؛
ويُ ِ
َ
ُّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ور العَال ِمَ .من يَتبَ ْعنِي فال يَ ْمشِي فِي الظل َم ِة بَ ْل
قال« ..." ،أَنَا ه َُو ن ُ
ور ا ْل َحيَا ِة "».لنا ،ويجب أن نسلك في نفس النور الذي
يَكُونُ لَهُ نُ ُ
فيه يسكن اإلله ويعمل .وهذا يعني إننا نسلك في كلمته ،ألن كالمه
نور (مزمور  .)133:111أن تسلك في نوره يعني أن طريقة
تفكيرك ورؤيتك هي نتيجة الكلمة؛ أنت ترى وتحيا حياتك فقط من
منظور الكلمة!
يجب أن تكون كلمة اإلله النور الوحيد الذي به ،ومن
خالله ترى .في ضوء هذا النور ،ترى فقط اإلمكانيات والغلبات؛
ترى مجد اإلله؛ وألنك تراه ،تتكلم وتسلك ب ُمقتضاه .عندما تتفق مع
ما تقوله الكلمة عنك ،ثم تؤكدها ،أنت تسلك في نور اإلله .أعطاك
اإلله كلمته ليُنير طريقك ،فلن يكون هناك ُ
ظلمة أو تشكك وأنت
ترحل في الحياة.
يقول في كولوسي " :10 – 18 :1شَا ِك ِرينَ
اآلب الَّذِي
َ
ور ،الَّذِي أَ ْنقَذَنَا (نجانا) ِم ْن
ث ا ْل ِقدِي ِ
يرا ِ
أ َ َّهلَنَا ِلش َِر َك ِة ِم َ
سينَ فِي النُّ ِ
ت اب ِْن ُحبه ".لقد أُخرجتَ من
ان ال ُّظ ْل َم ِةَ ،ونَقَلَنَا ِإلَى َملَكُو ِ
ُ
س ْل َط ِ
ُ
ال ُ
ظلمة ،وانتقلتَ إلى مملكة ابن اإلله – ال ُحب ،حيث ال يوجد ظلمة،
arabic

وال خطية ،وال موت ،وال شر ،وال تأثيرات العالم الفاسدة .لقد انتقلتَ
ل ُحرية أوالد اإلله المجيدة وال ُممتلئة نعمة .انظر و ِعش من هذا
المجال؛ إنه مجال الغلبة ،والسيادة ،والسالم ،والفرح إلى األبد.

صالة
ُمبارك اإلله! الذي أخرجني من ال ُ
ظلمة ،ومن طين الحمأة ،وث َّبتَ
رجلي على الصورة؛ هذه الصورة ت ُمكنني وت ُحصنني ضد
َّ
ضغوطات وضيقات الحياة .أنا أسكن في النور حيث ال ُ
ظلمة أو
ألم ،ولكن غلبة ،وسيادة ،ومجد إلى األبد ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
ش ْعيَا َء 0 –1 :63
كُولُوسِي ; 10 –18 :1أ َ ْمثَا ٌل َ ِ; 12 :2
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
َمتَّى :3-18 470
ج 18
ا َ ْل ُخ ُرو ُ
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 0:-12 487
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الوميس

تحول بالكلمة

"والَ تُشَا ِكلُوا (تأخذوا قالب وشكل) (تتشكلوا بـ) هذَا
َ
ش ْك ِل ُك ْم ِبتَجْ دِي ِد
ال َّد ْه َر (العالم) ،بَ ْل تَغَيَّ ُروا ع َْن َ
أ َ ْذ َهانِ ُك ْم( "...رومية .)8:18

إذا أردتَ أن توتبر الغلبات الالنهاائاياة ،والاناجااح ،والاتاقادم فاي
السلوك اإللهي ،يجب أن ت ُفكِر ،وتتكلم ،وتتصرف فاي تاوافاق ماع كالاماة
اإلله .لكلمة اإلله اإلمكانية أن ت ُنتج فيك ولك الرسالة التي تحملها .عنادماا
ت ُفكِر بالكلمة كما يحثنا الشاهد االفتتاحي ،ستتدفق في ذهنك أفكار ،وصور
للنجاح ،وإمكانيات ال نهائية ،وغلبات.
تذكر ،أنت تشويص أفكارك؛ لذلك ،عندما تكون أفكارك في توافق
مع إمدادات اإلنجيل ،ستكون حياتك انعكاس لنفس الشايء .الاكالاماة هاي
قوة اإلله لتحويل حياتك .عندما تساماع الاكالاماة ،ياجاب أن ياكاون هانااك
استجابة منك ،وهذه االستجابة هي التي تأتي بالتحول .هاذا الاتاحاول هاو
شيء يمكنك ،بل ويجب أن توتبره باستمرار.
في كل وقت تسمع الكلمة ،هي فرصة لك أن تتحول من مجد إلاى
ب
مجد .يقول في  8كورنثوس َ ،12:0
الار ِ
"ونَحْ نُ جَمِ يعًا نَااظِ ِاريانَ َماجْ ا َد َّ
ْ
َ
اكَ
ُّاور ِة عَايْانِاهَاا (نافاس
ص
ال
ل
ِا
ت
اى
ل
ِب َوجْ ٍه َم ْكشُوفٍ َ ،ك َما في مِ ْرآةٍ ،نَتَغَا َّي ُار ِإ
َ
الصورة) ،مِ ْن َمجْ ٍد إِلَى َمجْ دٍ "...يزداد مجادك وأنات تادرس وتالاهاج فاي
الكلمة ،ألن مجد اإلله في كلمته .فيتكيف المناخ من حولك لصالحك ،وأنت
تتكلم في توافق مع اإلله.
استمر في التكلم بالكلمة ،بغض النظار عان الاتاحادياات الاتاي قاد
تواجهها ،وبعد قليل ،سوف يُستعلن مجد الكلمة في هذا الظرف .إن ماجاد
الكلمة هو "مجد فائق"؛ وهو يتنافر مع ال ُ
ظلمة .هللويا! هذا هاو الاماجاد
ال ُمستعلن وأنت ت ُصلي بالروح ،وتتكلم بكلمة اإلله .أحاياانااً ،وأنات تاؤكاد
arabic

الكلمة ،ستتواصل حرفيا ً مع النجاح ،والغلاباة ،والساياادة فاي روحاك .هاذا
ألنها جميعها كامنة في روحك ،وبنُطقك بالكلمة ،تجعلها تظهر.
إذا جعلتَ الكلمة ،التي هي كُلية القوة ،وحاياة ،وسارياعاة ،وأمضاى
من كل سيف ذي حدين (عبرانيين  ،)18:2تاكاتاساب الساياادة فاي حايااتاك،
ستحيا حياة غير عادية .فتصير شوص ال يُقهر ،و ُمنتصار فاوق الاظاروف.
ليكن لك طريقة تفكير الكلمة؛ ولتكن الكلمة هي تركيزك! وهكذا ،ستكون كل
حياتك في توافق مع إرادة اإلله الكاملة لك.

أُقِر وأعترف
أنا أختبر مجد اإلله في خدمتي ،وصحتي ،وعملي ،وأسرتي،
ومادياتي ،ألن الكلمة هي حياتي ،وتبحر بي من مجد إلى مجد .وذهني
يتجدد ويتشبع بأفكار البِر ،والتقدم ،واإلمكانيات ،والغلبة ،والتميز،
والنجاح ،والوفرة ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
س ; 2 :2ٱ ْل ِعب َْرانِيِينَ 18 :2
أ َ ْمثَا ٌل ; : :80أَفَ ُ
س َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
ج 00-08
اَ ْل ُو ُرو ُ
َمت َّى 1:-8473
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 1-1 :10
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هل تقابلت مع أنت الحقيقي؟

عندما تنظر في المرآة ،ما الذي تراه؟ هل ترى فقط شاب ناجح وصاحب عمل ُمحترف ،أم
ِجد ُمسِن ،أم فتاة مريضة ،على كرسي متحرك؟ كل هذه األمور ،سواء كانت جيدة أم ال ،ال
تصف حقيقة َمن أنت .إن المرآة الطبيعية تُظهر انعكاسات أرضية ،لكن مرآة اإلله ،كلمته،
هي المرآة الكاملة التي تظهر حقيقة َمن أنت وكيف يراك اإلله بالتمام.
َمن هو أنت الحقيقي إذاً؟

أل ِق بنظرة على مرآة اإلله ،واقرأ كلمات يسوع في يوحنا َ " ،11:22و َأنَا َق ْد َأ ْع َط ْيتُهُمُ ْال َم ْجد َ
ا َّلذِي َأ ْع َ
ط ْيتَنِيِ ،لي َ ُكونُوا َواحِ دًا َك َما َأ َّننَا نَ ْحنُ َواحِ د ٌ ".هنا يُمسك اإلله بالمرآة لك لكي ترى فيها
أنك شريك مجده!

ُكلما نظرت لمرآة اإللهُ ،كلما تغيرتَ لتصبح ما تراه .فاستمر في النظر ،ألنك وأنت تنظر،
حولت نظرك بعيدًا ،ستحيا حياة ُمتحيرة ألنك
تتغير؛ فتصير حياتك في تميُز متزايد .لكن إن ّ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
وس ال ُح ِّريَّ ِة 
وس الكَا ِم ِل  نَا ُم ِ
تنظر األمور الخطأ .يقول الكتابَ " ،ولك ِْن َم ِن ا َّطل َع عَلى النا ُم ِ

ال ب ِ ْال َك ِل َم ِة (عام ً
ْس سَا ِمعًا نَا ِسيًا ب َ ْل عَا ِم ً
ال العمل)َ ،فه َذا ي َ ُكونُ َم ْغب ُو ًطا فِي
َو َثبَتَ َ ،و َ
صا َر َلي َ
عَ َم ِلهِ( ".يعقوب .)1::2
مهما كانت التحديات التي تواجهها ،والمشاكل التي تأتي في طريقك ،التصق بالكلمة .وتذكر
دائ ًما ما تقوله الكلمة عنك :أنت أعظم من ُمنتصر؛ الذي فيك أعظم من الذي في العالم .وهذا
هو أنت الحقيقي!

مالحظة

مالحظة

٢

الجمعة

تطهير آثامنا
"الَّذِي فِي ِه لَنَا ا ْل ِفدَا ُء ِبدَمِ هُِ ،
ب ِغنَى
غ ْف َرانُ ا ْل َو َطايَاَ ،ح َ
س َ
نِ ْع َمتِهِ( ".أفسس .)::1

في مواضع كثيرة حيث ت ُستودم كلمة" ،غفران" ،يجب أن ت ُترجم
في الواقع "تطهير ".التطهير يعني ال ُحرية ،واإلطالق ،والعزل؛ يعني جعل
الذنب أو الذنوب تذهب كأنها لم تكن موجودة على اإلطالق .والتعامل مع خطأك
وكأنه لم يحدث أبداً؛ انفصل تماما ً عنك ،وانت ُزع من ماضيك .هل يمكن أن
تتصور هذا؟
قد يتساءل أحدهم" ،كيف يمكن أن يكون هذا؟" لكن هذا ما نقرأه
في الشاهد االفتتاحي؛ فعل اإلله هذا حسب غنى نعمته .وهذا يعني أن لإلله
القدرة على أن يعزل إنسان تماما ً من خطاياه وكأنه لم يرتكب أبدا ً أي خطية،
بفضل دم يسوع المسيح! هذا ليس "غفراناً" .الغفران هو ال ُمسامحة .وفي
العفران ،أنت ت ُطلق من العقوبة ،وبالرغم من هذا تظل سابقة ُمسجلة عليك إنك
كنتَ ُمذنباً.
في نمونا كحديثي اإليمان ،تعلمنا أمورا ً معينة لم تكن دقيقة جداً.
وإحداها كان أن الواطي ينال التطهير ،بينما المسيحي ينال الغفران .هذا،
عندما تولد والدة ثانية ،تتطهر من خطاياك ،ولكن بعد ذلك ،عندما ترتكب أي
خطأ ،تنال الغفران.
لكن فكر في األمر :إن كان الواطي ينال التطهير وت ُمحى خطاياه
بالكامل ،وال ت ُذكر أبداً ،لماذا يكون للمسيحي خطاياه ُمسجلة وال ت ُمحى؟ ال
يجب أن ينال المسيحي شيئا ً أقل مما يناله الواطي .فما لدينا في المسيح هو
تطهير الوطايا.
ماذا يحدث إذا ً عندما نرتكب خطأ؟ أنت تطهر تلقائيا ً بدم يسوع:
ضَ ،و َد ُم
ور ،فَلَنَا ش َِركَةٌ بَ ْع ِضنَا َم َع بَ ْع ٍ
"ول ِكنْ ِإنْ َ
َ
ور َك َما ه َُو فِي النُّ ِ
سلَ ْكنَا فِي النُّ ِ
َ
َ
َ
نْ
يسوع ا ْل َمسِيحِ ا ْبنِ ِه يُط ِه ُرنا مِ ك ُِل خطِ يَّةٍ 1( ".يوحنا  .)::1هللويا!
arabic
arabic

صالة
أشكرك يا أبويا ال ُمبارك ،على ُحبك وتحننك .وأعطيتَ أوالدك
التطهير من الوطايا .لذلك أُصلي ،من أجل المؤمنين في كل العالم
بربط شكوى العدو،
أن يأتوا إلى هذه المعرفة ويرفضوا أن يُقيدوا ُ
وهم يسلكون بنعمتك و ِبرك ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
ُرومِ يَةَ ; 2 –6 :2ٱ ْل ِعب َْرانِيِينَ ; 18 – 13 :2رٱ ْل ِعب َْرانِيِينَ 12 –16 :13
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 03-18473

ج 03-02
ا َ ْل ُو ُرو ُ

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
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١

السبت

ال يقودنا باألحالم
"ألَنَّ ُك َّل ا َّلذِينَ يَ ْنقَادُونَ بِ ُروحِ اإلله ،فَأُولئِكَ ُه ْم أَ ْبنَا ُء
اإلله( ".رومية .)12:2

في العهد الجديد ال يقودنا اإلله باألحالم .فال يقول الكتاب" ،ألَنَّ
ُك َّل الَّ ِذينَ يَ ْنقَا ُدونَ باألحالم ،فَأُولئِكَ ُه ْم أ َ ْبنَا ُء اإلله ".بل يقول" ،ألَنَّ ُك َّل
الَّ ِذينَ يَ ْنقَا ُدونَ ِب ُروحِ اإلله "...قد تريد أن تسأل ،وماذا عن أعمال
1::8؛ أال يُشير إلى أن اإلله الزال يقود باألحالم؟ كال؛ ال يُشير.
عندما يقول الكتاب في أعمال " ،1::8يَقُو ُل اإللهَ :ويَكُونُ فِي
شيُو ُخ ُك ْم
وحي َ
علَى ك ُِل َبش ٍَرَ ...ويَحْ لُ ُم ُ
ُب ِم ْن ُر ِ
ير ِة أ َ ِني أ َ ْ
سك ُ
األ َ َّي ِام األ َ ِخ َ
أَحْ الَ ًما ".األحالم كانت لجيل المعرفة الحسية من البشر .وإذا حلمتَ
ُحلما ً أبداًُ ،حلما ً حقيقياً ،وهي رسالة من الرب ،دائماً ،سيكون التركيز
الحلم؛ وليس شوصا ً آخر.
عليك؛ فتكون محور ِ
ال يُعطي اإلله أبدا ً أي شوص أي ِحلم عن أي شوص آخر .قال
أيوب" ،يتكلم اإلله للبشر في ُحلم الليل لوتم تأديب لهم ،ليُحذرهم من
هالكهم" (اقرأ أيوب  .)12 – 13 :00كان هذا في العهد القديم .عنهم؛
وليس عن ناس آخرين.
يعتقد بعض الناس ببعض األحالم قد حلمها آخرون عنهم،
ويبدأوا في انتظار "التحقيق"؛ هذا تشويش .إذا كنتَ مولوداً والدة
ثانية ،ال يُرسل لك اإلله تحذيرا ً من خالل ِحلم شوص آخر .فحلمهم
عنهم وليس عنك .فال توف مواوفهم وأحالمهم.
منذ أن ابتدأ الروح القدس خدمته مع الكنيسة في يوم خمسين
الرسل أو أي شوص في العهد
في أعمال أصحاح  ،8وال واحد من ُ
الجديد تكلم معه ب ُحلم .ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ،يُرشدك من خالل
الكلمة المكتوبة ،بنوره في روحك؛ الشهادة الداخلية .وبالتأكيد ،هذا
الصوت الداخلي أو الشهادة تتوافق دائما ً مع الكلمة .يُعطيك رؤى
arabic

"خ َرافِي
وإعالنات متنوعة ،لكن ليس بأحالم اآلخرين عنك .قال ِ
س َم ُع ص َْوتِي( "...يوحنا .)8::13
تَ ْ
لذلك ،ال تجعل حياتك ُمعتمدة على األحالم؛ إذا حلمتَ ِحلما ً
يتوافق مع خطة اإلله لك ،اعلنه باسم يسوع ،وإال ال ِقه بعيداً وال
ت ُصدقهِ .عش على الكلمة وإمدادات اإلله في المسيح.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على عطية روحك التي جعلت حياتي تذهب
في اتجاه إرادتك الكاملة لي .أنا أحيا بالروح؛ لذلك أسلك أيضا ً
بالروحُ ،موضعا ً نفسي لك ،لتقودني وتوصيني في كل شئون
الحياة ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
وب ; 12 –13 :00إِ ْرمِ يَا 82 :80
أَيُّ َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
ج 0: –06
اَ ْل ُو ُرو ُ
َمت َّى 75- 3: :86
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 00– 82:10
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األحد

اكرز ب ُحبه وبِره
"ُ ...
سنُهُ".
ستَحْ ِ
سهُ فِي َما يَ ْ
طوبَى ِل َم ْن الَ يَ ِدينُ نَ ْف َ
(رومية .)88:12

كرز برسالة اإلدانة والدينونة.
يُحب بعض الناس عندما يُ َ
ويُفضلون أن يسمعوا أكثر عن الوطية ودينونتها .لكن الووف من
الدينونة لم يُنتج أبدا ً ال ِبر أو ُحب اإلله .فاإلنجيل يعني بُشرى سارة،
وهذا ما أرسلنا يسوع لنكرز به ونُع ِلم .قال ..." ،ا ْذ َهبُوا إِلَى ا ْلعَالَ ِم
اإل ْن ِجي ِل ِل ْل َو ِليقَ ِة ك ُِلهَا (لكل مولوق)( ".مرقس
أَجْ َم َع َواك ِْر ُزوا بِ ِ
.)13:16
ليس كافيا ً أن تعظ رسالة عن يسوع المسيح؛ يجب أن
تكون رسالة عن ُحبه ال ُمنساب ،وتطهير الوطايا الذي جعله ُممكناً،
وعطية ِبره لكل من يؤمن .ال تعظ بالقضاء أو الدينونة؛ ِعظ ب ُحبه
و ِبره.
ال يُحب البعض عندما نعظ عن ال ِبر و ُحب المسيح لل ُوطاة.
وما ال يُدركونه هو أن البِر في الواقع عطية للواطي ،وليس أساسا ً
للمسيحي ،ألن المسيحي مولود بار .والواطي ،عند سماعه
وإيمانه برسالة اإلنجيل ،ينال الحياة األبدية ،والتي يأتي معها
عطية البِر.
عندما نكرز بال ِبر ،يؤمن الناس بال ِبر ،وبمجرد أن فعلوا
هذا ،يبدأون في العيش باستقامة .هذا ألن ال ِبر طبيعة؛ إنه طبيعة
اإلله التي تنتقل إلى روح من يولد والدة ثانية ،فتمنحه إمكانية أن
يحيا باستقامة .فالحياة باستقامة هي نِتاج البِر .ال يستطيع أحد أن
البر؛
يحيا باستقامة ،إن لم يُجعل أوالً بار؛ واإلله وحده من يُعطي ِ
فه ليس شيئا َ تحصل عليه بأعمالك الصالحة.
لهذا نحن نكرز باإلنجيل ،ألنه باإلنجيل فقط يُعلن بِر اإلله.
arabic

ست َ ِحي (أخجل) ِب ِإ ْن ِجي ِل ا ْل َمسِيحِ ...أل َ ْن فِي ِه
ستُ أ َ ْ
قال بولس" ،ألَنِي لَ ْ
ان( "...رومية  .)1: – 16 :1هل الحظتَ
م
ي
إل
انٍ َ ِ ،
ُم ْعلَنٌ ِب ُّر اإلله ِب ِإي َم ٍ
هذا؟
لذلك ،إن كُنا ال نكرز بإنجيل الحق ،لن يفهم الناس أبدا ً البِر،
وهذا سيهزم الهدف الذي من أجله أتى المسيح إلى العالم .أتى لكي
يجعل الناس أوالد لإلله؛ أتى لكي يجعل ال ُوطاة أبرار .أتى ليجعلنا
واحد مع اآلب ،ويكون لنا حياته وطبيعة ِبره .هللويا!

صالة
أشكرك يا أبويا ال ُمحب ،على ُحبك ال ُمنساب وال ُمنسكب بغزارة
للجميع؛ جعلتَ تطهير الوطايا ُممكنا ً لذبيحة يسوع النيابية ،ونتيجة
عطية ال ِبر لكل من يؤمن .واليوم ،يُعلن ِبرك ويؤمن به كل من
يسمع اإلنجيل ويقبله حول العالم أجمع .فيولُص الكثيرون،
ويُشفوا ،ويتحرروا ،وتنقشع ال ُ
ظلمة ،لمجد ومدح اسمك .هللويا!

المزيد من الدراسة:
وس ٱلثَّانِيةُ ُ ; 81:3رومِ يَةَ 12 – 10 :6
ُور ْنث ُ َ
ك ِ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
ج 01-02
اَ ْل ُو ُرو ُ
َمت َّى 73-8472
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى :1-1:481
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اإلثنين

قديس وبال لوم
" َك َما ْ
سينَ
يس ا ْل َعالَ ِمِ ،لنَكُونَ ِقدِي ِ
ارنَا ِفي ِه قَ ْب َل تَأ ْ ِ
س ِ
اخت َ َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َوبِال ل ْو ٍم قدَّا َمه فِي ال ُحب( ".أفسس 2:1

سونَ ،
يقول في عبرانيين ِ ،1:0
اإل ْخ َوةُ ا ْل ِقدِي ُ
"م ْن ث َ َّم أَ ُّيهَا ِ
س َما ِويَّ ِة ،الَ ِح ُ
َ
َ
َ
ْ
يس ك َهنتِ ِه
ش َُركَا ُء ال َّدع َْو ِة ال َّ
ظوا َر ُ
سو َل اعتِ َرافِنا َو َرئِ َ
ا ْل َمسِي َح يسوع ".هل الحظتَ إنه يدعونا "اإلخوة القديسون"؟
يستطيع اإلله فقط أن يقول هذا قد ال يعتبرك جيرانك ،وأصدقائك،
وأعضاء أسرتك ،إلخ ،قديساً؛ لكن اإلله يقول إنك هكذا ،وشهادته
هي ما يهم .ألستَ مسرورا ً بهذا؟
أنت لستَ قديسا ً أو بارا ً بسبب أعمالك ،لكن ألنك تحيا في
حضور اإلله ،ولك طبيعة ِبره .أعطاك ِبره كعطية ..." :الَّ ِذينَ
الن ْع َم ِة َوع َِط َّيةَ ( ِهبة) ا ْل ِب ِر( "...رومية  .)1::3أمام
َينَالُونَ فَي َ
ْض ِ
سجل خطايا أو اساءة باسمك .لذلك
اإلله ،أنت ُم َ
برر؛ وليس هناك ِ
يقول إنك بال لوم.
يستطع البعض أن يتولى عن إدانة
من المؤسف ،لم
ِ
النفس .فقد جعل إيمانهم وحياتهم غير مؤثرة بسبب تذنيب الذات
المستمر؛ وهذا خطأ .ليس من ال ُمفترض أن يُقيدك ضميرك
باإلحساس بالذنب واإلدانة ،ألن يسوع ،ابن اإلله ،مات مكانك.
ودفع أقصى ثمن عن خطاياك .يقول الكتاب في أعمال – 02 :10
ِ ..." ،01بهذَا َيت َ َب َّر ُر ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِم ْن ك ُِل َما لَ ْم ت َ ْقد ُِروا أَ ْن
سى".
وس ُمو َ
تَتَبَ َّر ُروا ِم ْنهُ بِنَا ُم ِ
هل تعلم ماذا يعني أن تتبرر؟ يعني إنه يُعلن براءتك؛ ُحكم
البراءة؛ والعقوبة التي كانت عليك أُلغيت ألنك لم ت ُوطئ أبداً .كيف
يمكن هذا؟ هذا ألن يسوع أخذ مكانك ،وأنت اآلن في مكانه .فكيف
فرز له .هللويا.
يراك اإلله اآلن؟ يراك قديس ،و ُمقدَس ،و ُم َ
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إلى أن وما لم ت ُدرك أن اإلله قد جعلك قديس ،لن تحيا أبدا ً حياة
ُمقدسة .تستطيع فقط أن تحيا الحياة التي قد أعطاها لك اإلله .فالحيوان
يحيا حياة الحيوان؛ والبشر يعيشون الحياة البشرية ،ألن لهم حياة
الكائنات البشرية .وبالمثل ،ألن لنا حياة وطبيعة اإلله ،نحن قديسون
ونستطيع أن نحيا بقداسةُ .مبارك اإلله!

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك ت ُحضرني بال لوم ،وكامل ،وقديس ،وبال
شكوى ،وال غ ْ
ضن أمامك بال ُحب! وأشكرك على موت ،ودفن،
برر في
م
اآلن
أقف
بها
التي
المجيدة،
المسيح
وقيامة يسوع
ُ َ
حضورك إلى األبد ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
س  ;1 – 2 :8كُولُوسِي 88 – 81 :1
أَفَ ُ
س َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

ج 23
ا َ ْل ُو ُرو ُ

َمت َّى 22-8::8:

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 38-22 :10
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الثالثاء

موتوم بالروح القدس

َقِ ،إ ْن ِجي َل َخالَ ِص ُك ُم ،الَّذِي
"الَّذِي فِي ِه أَ ْيضًا أَ ْنت ُ ْمِ ،إ ْذ سَمِ ْعت ُ ْم َك ِل َمةَ ا ْلح ِ
ُّوس (بالروح القدس
فِي ِه أَ ْيضًا إِ ْذ آ َم ْنت ُ ْم ُخت ِْمت ُ ْم ِب ُروحِ ا ْل َم ْو ِع ِد ا ْلقُد ِ
الذي وعد به)( ".أفسس .)10:1

منذ سنين مضت ،كان هناك من يكرز ويُع ِلم إنه بكونك
مولود والدة ثانية ،يجب أن "ت ُوتم بالروح القدس ".ثم يدعون
الناس في الكنيسة للتقدم إلى األمام ،ويضعون اآليادي عليهم،
ويقولون" ،اختمك باسم يسوع ".وفي أذهانهم ،كانوا
"يوتنون" أولئك المسيحيين .وال يمكن لإلنسان إال أن يتساءل
من أين أتوا بهذا ،ألن المسيحي هو بالفعل "موتوم بالروح
القدس" في الوالدة الجديدة.
يقول الجزء األخير من الشاهد االفتتاحي ..." ،آ َم ْنت ْمُ
ُّوس (بالروح القدس الذي وعد به)".
ُختِ ْمت ُ ْم بِ ُروحِ ا ْل َم ْو ِع ِد ا ْلقُد ِ
عندما قَبِلتَ الروح القدسُ ،ختمتَ ؛ وحدث هذا بالروح القدس؛
فهو ليس اختبارا ً خاصاً ،أو ُمنفصالً .ما معنى أن تكون موتوماً،
وخاصةً في مفهوم الكتاب.
عندما ت ُوتم وثيقة ،يعني أن عالمة أو شيء التصق بها
سلطة والملكية .عندما ترى ختم الرئيس على وثيقة،
كضمان لل ُ
سلطة الرئيس.
ولها
الرئيس،
من
أتت
الوثيقة
أن
يعني
مثالً ،هذا
ُ
ً
ً
ً
والوتم يعني أيضا أن أمرا خاصا قد اكتمل أو تم البت فيه.
هناك ثالثة أمور بوصوص ختم الروح القدس :الملكية،
سلطان .اآلن وأنت مولود والدة ثانية ،وقد ُختمتَ
واألمان ،وال ُ
بالروح القدس ،ال يستطيع الشيطان أن يَمسِك ،ألن ختم اإلله
سقُ ُ
ط
عليك .ويد اإلله ُمستقرة عليك .يقول في مزمور " ،::11يَ ْ
ب ".ويقول في
ع َْن جَانِ ِبكَ أ َ ْل ٌ
فَ ،و ِرب َْواتٌ ع َْن يَ ِمينِكَ ِ .إلَ ْيكَ الَ يَ ْق ُر ُ
العدد العاشر" ،الَ يُالَ ِقيكَ ش ٌَّرَ ،والَ ت َ ْدنُو ض َْر َبةٌ ِم ْن
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َخ ْي َمتِكَ ( ".مزمور  .)13:11لماذا؟ ألن ختم اإلله عليك! هذا الوتم،
يُعلمك ،ويفصلك عن الوطر.
كابن لإلله ،أنت محمي ،ومحفوظ بقوة الروح القدس.
مجده يُغطيك .وعندما تفهم هذا ،لن يكون إلبليس مكان في حياتك.
ولن يكون للووف مكان في حياتك .وإذا هُجمتَ بالمرض ،أو
السقم ،أو الضعف ،ستأمره أن يرحل عن جسدك .وسوف تحيا كل
يوم بضمان الثقة أنه ال يمكن ل ُموطط العدو أن ينجح ضدك ،بسبب
ختم اإلله الذي عليك .حمداً لإلله!

أ ُ ِقر وأعترف
بأنني قد نِلتُ ختم الروح القدس! وأنا محمي ومحفوظ من األذى،
ألنه كما أن الجبال ت ُحيط أورشليم ،هكذا أنا مغمور في حماية
الرب .وقد منحتني قدرته اإللهية كل ما أحتاجه للحياة والتقوى،
فلن ينجح أي سالح موجه نحوي أبداً ،ألنني أسكن في المسيح.
ُمبارك اإلله إلى األبد!

المزيد من الدراسة:
ير 13 – 1 :11
ير  ; 0 – 1 :183ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ا َ ْل َمزَ امِ ُ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 66:-23:8:

ا َ َّ
لال ِو ِيينَ 0-1

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 32–30 :10
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األربعاء

ُمك َّمل بال ِبر

ْض
ْض أ َ ْنبِيَا َءَ ،وا ْلبَع َ
سالًَ ،وا ْلبَع َ
"وه َُو أ َ ْع َطى ا ْلبَع َ
ْض أ َ ْن يَكُونُوا ُر ُ
َ
سينَ
ْض ُرعَاةً َو ُمعَلِمِ ينَ  ،ألَجْ ِل ت َ ْكمِ ي ِل (كمال) ا ْلقِدِي ِ
ُمبَش ِِرينَ َ ،وا ْلبَع َ
ِلعَ َم ِل ا ْلوِ ْد َمةِ( "...أفسس .)18 – 11 :2

ِبرنا هو من اإلله ،لذلك هو كامل .وليس علينا أن نتأهل
بأنفسنا؛ فيسوع المسيح قد أهلنا أمام اآلب لنُصبح شُركاء الطبيعة
اإللهية؛ شُركاء بِره .ويقول في  8كورنثوس " ،81:3ألَنَّهُ َجعَ َل الَّذِي
ير نَحْ نُ بِ َّر اإلله فِيهِ ".كم أن هذا
لَ ْم يَ ْع ِر ْ
ف َخطِ يَّةًَ ،خطِ يَّةً ألَجْ ِلنَاِ ،لنَ ِص َ
لهم!
ُم ِ
لم يفهم بعض المسيحيين هذا؛ لذلك ،يروا أنفسهم بأنهم
ُخطاة وغير كاملين .لكن إن كنتَ مولودا ً والدة ثانية ،أنت قديس ،وهذه
هي طبيعتك ،ألن من ولدك كامل .يقول في عبرانيين " ،12:13ألَنَّهُ
سينَ  ".ويقول في كولوسي ،13:8
ان َواحِ ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل إِلَى األَبَ ِد ا ْل ُمقَ َّد ِ
بِقُ ْربَ ٍ
ْ
َّ
ُ
ُونَ
س ٍة
ا
ي
ر
ُل
ك
س
أ
ر
ُو
ه
ِي
ذ
ل
ا
فيه)،
كاملين
(وأنتم
ه
ِي
ف
ؤ
و
ل
م
م
م
ِ
َ َ ُ ِ ِ َ َ
"وأ َ ْنت ُ ْ َ ْ
َ
س ْل َ
ان ".وكلمة "مملوؤون" تعني "كاملين"؛ أنت كامل فيه؛
َو ُ
ط ٍ
المسيح هو كمالك.
وقد تريد أن تسأل" ،ألم يقل الشاهد االفتتاحي أن القديسين
غير كاملين ،ألنه يتكلم عن "تكميل ال ُمقدسين"؟ ال ،ال يعني هذا
الشاهد أنه يجعل القديسين أفضل وأكثر كماالً؛ فهي ُمترجمة من الكلمة
اليونانية "كاتارتيسموس "katartismosوهي تعني تأهيل أو
تدريب القديسين لعمل الودمة.
فكر في هذا :عندما يولد طفالً ،يولد هذا الطفل كائن بشري
كامل كأبويه .ثم يبدأ الطفل في النمو بالتغذية على الطعام الصحيح.
ويحتاج الطفل أن يتدرب ،ويتأهل بالمعرفة ،وبالمعلومة الصحيحة،
لكي يعمل في النهاية كما يفعل البشر البالغون .هذا ما قصده الرسول
بولس بـ "تكميل ال ُمقدسين".

arabic

وأنت تقبل كلمة اإلله في روحك ،أنت تتأهل لتعمل وت ُنجز عمل
الودمة؛ فأنت تتدرب في حياة البِر .بِر اإلله في روحك ،لكن بالكلمة،
ت ُصبح أكثر مهارة في التعليم ،والفهم ،وتطبيق بِرك في المسيح.

أُقِر وأعترف
بأنني بِر اإلله في المسيح يسوع ،وفي وحدانية معه ،أملك في
الحياة .يالها من بركة ،أن أكون التعبير عن ِبره وأحمل ثمار
ال ِبر ،لمجد اسمه! ُمبارك اإلله!

المزيد من الدراسة:
س  ; 2 :8ٱ ْل ِعب َْرانِيِينَ 3 –2
إِ َ
ش ْعيَا َء ; 6 :62أَفَ ُ
س َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

َمت َّى 82
اَ َّ
لال ِو ِيينَ 00-01
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمت َّى 13-1 :12
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الوميس

ُموتار للبركات
س ُل
"فَ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ِل ْل َمسِيحِ (عائلة المسيح) ،فَأ َ ْنت ُ ْم إِذًا نَ ْ
ب ا ْل َم ْو ِع ِد (الوعد) (بنود العهد)
ِإب َْراهِي َمَ ،و َح َ
س َ
َو َرثَةٌ( ".غالطية .)81:0

يقول في الشاهد االفتتاحي إنه إن كنتَ للمسيح ،فأنت
نسل إبراهيم ،وحسب الموعد وارث .وهذا يُحطم االفتراض
العام إنه ال يمكن ألي شوص أن يكون ناجحاً .بالرغم من إنه،
بطريق ٍة ما ،ال يمكن ألي شوص أن يكون ناجحاً ،إال ضمن
شعب اإلله ،ألننا ورثة اإلله ووارثين مع المسيح؛ فنحن بالفعل
ناجحون و ُمزدهرون.
بافتراض إنك في ضيقة ،ألنك نسل إبراهيم ،فالبركة
ست ُورجك من الضيق؛ وستضع الحلول لك .وإن كان لديك
تساؤالت ،ست ُطلق اإلجابات من داخلك ،أو ستوجهك حيث
اإلجابات .افهم شيء عن البركة؛ إنها تأثير ونتيجة الحضور
اإللهي في حياتك .يقول الكتاب أن يوسف كان رجالً ناجحاً ،ألن
اإلله كان معه (تكوين )8:01؛ وبالنسبة لك ،األمر أفضل :فهو
فيك!
يحتاج الكثير من أوالد اإلله أن يأتوا إلى ملء معرفة
المسيحية؛ يحتاجون أن يعرفوا ما قد فعله اإلله لهم وفيهم،
اركٌ اإللهُ أَبُو َربِنَا
بيسوع المسيح .يقول في أفسس ُ " ،0:1مبَ َ
ت فِي
س َما ِويَّا ِ
ار َكنَا بِك ُِل بَ َر َك ٍة ُر ِ
وحيَّ ٍة فِي ال َّ
يسوع ا ْل َمسِيحِ ،الَّذِي بَ َ
ا ْل َمسِيحِ ".لقد تباركتَ بالفعل بـ "كل" بركة روحية في
السماويات في المسيح يسوع .ولك بالفعل كل ما هو للحياة
والتقوى :ال ِبر ،والصحة ،واالزدهار ،والغلبة ،والنجاح،
والفرح ،والسالم ،كل بركة من اإلله هي لك في المسيح.
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ِعش كل يوم بإدراك أنك ُمبارك؛ وإنه قد اختارك ودعاك
لحياة البركة .فكر بالبركات؛ وتكلم بالبركات؛ واسلك بالبركات.

أُقِر وأعترف
بأن كل شيء – الصحة اإللهية ،واالزدهار ،والنجاح ،والفرح،
والسالم ،والغلبة – هم لي ،في المسيح .وإنني ُمبارك وأحيا في
الوفرة الفائقة ،ألنني نسل إبراهيمُ .مبارك اإلله!

المزيد من الدراسة:
يَشُوع َ ; 2 :1
س ٱ ْألُولَى 1 :0
غ َالطِ يَّةَ  ; 81 – 8: :0بُ ْط ُر َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 7: – 8 48
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِو ِيينَ :– 6

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 78-8848:
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الجمعة

تطهير تلقائي
"الَّذِي لَنَا فِي ِه ا ْل ِفدَا ُءِ ،بد َِم ِه ُ
غ ْف َرانُ
ا ْل َو َطا َيا( ".كولوسي .)12:1

هل أنت مسرور بكونك في المسيح ،وكل خطاياك ُمحيت؛
في الماضي ،والحاضر ،والمستقبل؟ تويل إذا قال أحدهم أن خطايا
المستقبل لم يُغطِ ها دم يسوع ،فمتى إذا ً سوف يتعامل معها؟ ومتى
سيمحوها؟
أيضاً ،بفرض أن مسيحي ارتكب خطية في مقر عمله ،وقال
في نفسه" ،هذا المكتب ال يُناسبني ألن أُصلي فيه اآلن؛ سأنتهي من
العمل سريعا ً حتى أستطيع أن أذهب إلى البيت وأُصلي ،وأتصالح مع
اإلله ".تويل وبينما هو اليزال في العمل ،هتف فجأة صوت بوق
اختطاف الكنيسة؛ هل سيذهب إلى السماء أم سيُترك؟
واآلن ،ربما ت ُفكِر" ،هذا ما فعله لنفسه! فال يمكن أن يذهب
إلى السماء ".هذا يعني إنك حقا ً ال تعرف الرب .فهو ُمتشوق جدا ً
لوالصك فكيف يتركك ألنك ارتكبتَ خطأ .فهو أم َد المسيحي بما يُسمى
التطهير التلقائي! وهذا ما ت ُعلمه الكلمة.
أولئك الذي سيُتركون هو من لم يسلكوا في نوره؛ ولم
يعرفوه ،ولم يُحبوه .والحقيقة ال ُمجردة هي أنك أدركتَ أنك ارتكبتَ
خطأ ،وفكرتَ أن تتكلم معه ،يُظهر أن نوره في قلبك.
"ولك ِْن إِنْ
واآلن ،اقرأ ما تقوله الكلمة في  1يوحنا َ :::1
ضَ ،و َد ُم
ور ،فَلَنَا ش َِركَةٌ بَ ْع ِضنَا َم َع بَ ْع ٍ
َ
ور َك َما ه َُو فِي النُّ ِ
سلَ ْكنَا فِي النُّ ِ
يسوع ا ْل َمسِيحِ ا ْبنِ ِه يُ َ
ط ِه ُرنَا مِ ْن ك ُِل َخطِ يَّةٍ ".لم يقل الجزء األخير أنك
ستتطهر بعدما تطلب من اإلله الغفران؛ ال! ولم يقل أن دم يسوع
سيُطهرك من الوطية؛ ليس أمرا ً مستقبلياً؛ إنها عملية تلقائية
مستمرة! دمه يُطهر في كل مرة يظهر فيها االحتياج.
arabic

وهل تعلم؟ التطهير التلقائي من خطاياك هو أمر شرعي أمام
اإلله .لم يعد مسألة اختيارية من اإلله؛ إنه التبرير الشرعي للمسيحي.
هللويا!
لهذا من المهم جدا ً أن نعرف ،ونفهم ،ونسلك يوميا ً في نور كلمة
اإلله ،وليس في افتراضات البشر .اسلك في نور بِركُ ،مرضيا ً الرب
بحياتك ،ولن تقلق بسبب الوطية ،ألن طبيعتك في المسيح ليست ُموضَعة
للوطية.

أُقِر وأعترف
في شيء ،ألنني في
بأنني أحيا وأسلك بال ِبر؛ ليس للشيطان َّ
أستطع أن أتبرر به
المسيح يسوع ربي ،قد تبررتُ من كل ما لم
ِ
في .هللويا!
التي
اآلب
بناموس موسى .وأنا أسلك واعيا ً لطبيعة
َّ

المزيد من الدراسة:
ُرومِ َيةَ  ; 2 –6 :2مِ ي َوا 1: –12 ::
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

ا َ َّ
لَّل ِويِينَ 1

س :0 – 78 48
َم ْرقُ َ
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 11-774 8:
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السبت

الكلمة ُممتزجة باإليمان
"ولك ِْن كُونُوا عَا ِم ِلينَ بِا ْل َك ِل َمةِ ،الَ سَامِ ِعينَ فَقَ ْط َخا ِد ِعينَ
َ
س ُك ْم( ".يعقوب .)88:1
نُفُو َ

اإليمان هو العمل بالكلمة .كلمة اإلله قديرة – لها إمكانية
أن ت ُنتج فيك ما تتكلم عنه .ولكن ،لن ت ُنتج كلمة اإلله لك أي نتائج إال
عندما تعمل بها؛ فالكلمة ال ُممتزجة باإليمان هي التي تأتي بالنتائج .ما
هو اإليمان؟ ببساطة ،هو استجابة الروح البشرية لكلمة اإلله.
كل مرة تقرأ فيها كلمة اإلله ،يأتي اإليمان لك بالكلمة .وألن
هذه الكلمة أكثر حقيقة في روحك من كل الظروف الطبيعية ،تدفعك
للعمل .هذا ما فعله إبراهيم؛ امزج الكلمة باإليمان؛ وتصرف بنا ًء على
ور مِ نَ
ما سمعه .في تكوين  ،3:1:قال له الرب " ...أَجْ َعلُكَ أ َ ًبا ِل ُج ْم ُه ٍ
األ ُ َم ِم".؛ لكن في ذلك الوقت ،كان إبراهيم اليزال عقيماً .ثم يقول
الكتاب أن إبراهيم آمن " ...اإلله الَّذِي آ َمنَ بِهِ ،الَّذِي يُحْ يِي ا ْل َم ْوت َى،
شيَا َء َ
َويَ ْدعُو األ َ ْ
غي َْر ا ْل َم ْو ُجو َد ِة (التي سبق وتنبأ ووعد بها) َكأَنَّهَا
ٌ
(بالفعل) َم ْو ُجو َدة( ".رومية .)1::2
"وإِ ْذ لَ ْم يَك ُْن َ
ضعِيفًا فِي
وتقول اآليات التالية من َ ،81 – 11
َار ُم َمات ًا
ان لَ ْم يَ ْعت َ ِب ْر (لم يضع في االعتبار) َج َ
س َدهُ  َوه َُو قَ ْد ص َ
اإلي َم ِ
ِ
ْ
َ
نَ
َانَ
َ
سنَ ٍة  َوالَ ُم َما ِت َّيةَ (إنتهاء فاعلية)
ة
ئ
و
ن
ب
ا
ك
ذ
إ
فيه)،
رجاء
(ال
ْ حْ ِ مِ ِ َ
ِ
َاب فِي
ُم ْ
ست َْودَعِ (خصوبة) َ
ارت َ
ان (في شك وحذر) ْ
س َ
ارةََ .والَ بِعَد َِم إِي َم ٍ
َ
َ
َو ْ
ان ُمعْطِ يًا َمجْ دًا لإلله "...هل يمكن أن يكون
م
ي
اإل
ب
ى
و
ق
ت
ل
ب
اإلله،
د
ع
ْ
ِ
َ
َّ
َ
ِ ِ ِ
هذا أنت؟ هل يمكن أن يكون هذا وصفا ً إليمانك؟ يمكن ،بل ويجب أن
ان َواألَنَا ِة
اإلي َم ِ
يكون .يقول الكتاب لنا أن نكون "ُ ...مت َ َمثِ ِلينَ بِالَّ ِذينَ بِ ِ
يَ ِرثُونَ ا ْل َم َواعِيدَ( ".عبرانيين .)18:6

arabic

وهكذا ،مثل إبراهيم ،اخلق دائما ً البيئة الصحيحة للكلمة
لكي تأتي بالنتائج في حياتك .امزج الكلمة باإليمان .وارفض أن تضع
في االعتبار الظروف الطبيعية .ارفض أن ترتاب في كلمة اإلله في
عدم إيمان .نعم كلمة اإلله ال تسقط أبداً ،لكن فاعلية كلمة اإلله في
حياتك تعتمد على استجابتك للكلمة .لذلك ،اثبت راسوا ً على كلمة اإلله
لنفسك؛ وكُن عامالً بالكلمة ،وسوف يكون فقط التقدم ،والغلبات،
والنجاح واضح ،بل أيضا ً مستمر.

أُقِر وأعترف
أنني في كل وقت ،وفي كل أوان ،بغض النظر عن الظروف أو
األوضاع ال ُمعاكسة ،أختار طريق اإليمان .ولي الضمان على
أساس الكلمة ،بأنني ما يقول اإلله إنه أنا ،ولي ما يقول اإلله إنه
لي ،وأستطيع عمل كل ما يقول إنني أستطيع عمله! فإيماني يغلب،
اليوم ودائماً .هللويا!

المزيد من الدراسة:
ُرومِ يَةَ ; 1::13ٱ ْل ِعب َْرانِيِينَ 6:11
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 77-8478
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لَّل ِو ِيينَ 8:-2

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 1-1:13-02:12

اَلت َّ ْك ِوينُ 2:
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األحد

استمع إلى مشورته
س َم ُع ص َْوتِيَ ،وأَنَا أَع ِْرفُهَا
ِ
"خ َرافِي تَ ْ
فَتَتْ َبعُ ِني( ".يوحنا .)8::13

الكثير من الناس اليوم في مأساة ألنهم يجهلون الروح
القدس؛ فيتوذون قرارات هامة في الحياة ،وب ُمواطرة يتجاهلون
ُمشيرهم .إذا اتبعتَ مشورتهم في كل شيء ،ست ُصبح حياتك خالية
من التوتر؛ وأكثر تميزاً جداً ،وفي ملء المجد.
أن يحيا الروح القدس فيك هو أعظم بركة على اإلطالق.
سر الحياة المجيدة والناجحة .لذلك ،يجب أن تعرف
فهو امتيازك و ِ
وتستفيد من حضوره وإرشاده.
لقد ُجعل المسيح حكمة لك ،وهكذا فصوت الروح القدس
هو حكمة اإلله التي تقودك ،وت ُعلمك ،وت ُرشدك .ال تحيا فحسب،
وتعمل أموراً ،بال هدف؛ كُن ُمقاداً به .يقول في رومية ،12:2
"ألَنَّ ُك َّل الَّ ِذينَ َي ْنقَا ُدونَ ِب ُروحِ اإلله ،فَأُول ِئكَ ُه ْم أَ ْبنَا ُء اإلله".
استمع دائما ً لمشورته من داخلك؛ فهو يتكلم إلينا في
شئون الحياة بالكلمة .لكن ،ألن مشورته وصوته ليس قويا ً أبداً
وال شديد اللهجة ،يتجاهله الكثيرون ،بإصرار منهم .مارس
االستماع إليه .فهو دائما ً يطلب أن يتكلم إليك ،وهو في الواقع
يتكلم إليك ،أكثر مما تريد أن تستمع لصوته .لقد أعطاك ُمسبقا ً
الكتاب؛ رسالة اإلنجيل الكاملة .هذا هو دليل التعليمات للحياة لنا.
لكي تسمعه إذاً ،عليك أن تتأقلم أكثر معه ،وتعتاد على
صوته ،بدراسة الكلمة واللهج فيها .وتذكر ،إنه مؤلف الكُتب
arabic

ال ُمقدسة .وأيضاً ،يجب أن تتعلم أن تستجيب له بالطريقة الصحيحة
وبسرعة أيضاً!

صالة
أبويا ال ُمبارك ،أنت ُمشيري العجيب ،وأنا أعتمد عليك للمشورة
التي تضعني عاليا ً في كل األوقات .فإرادتك الكاملة انكشفت لي
وأنا أسلك في نور كلمتك وأُحقق مصيري اإللهي ،باسم يسوع.
آمين.

المزيد من الدراسة:
ش ْعيَا َء 81:03
ير  ; : :16إِ َ
ا َ ْل َمزَ امِ ُ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 87-841-7147
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِويِينَ 18-11

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 7:– 8: 4 80
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اإلثنين

التكلم بالحكمة
َام ِلينَ  ...بَ ْل نَتَ َكلَّ ُم ِب ِح ْك َم ِة
"ل ِكنَّنَا نَت َ َكلَّ ُم بِ ِح ْك َم ٍة بَ ْينَ ا ْلك ِ
سر (اللغز) :ا ْل ِح ْك َم ِة ا ْل َم ْكت ُو َم ِة (ال ُموبأة) ،الَّتِي
اإلله فِي ِ
ُور (العالم) ِل َمجْ ِدنَا1( ".
سبَ َ
َ
ق اإلله فَعَيَّنَهَا قَ ْب َل ال ُّده ِ
كورنثوس .): – 6 :8

يتوقع اإلله منك أن ت ُجدد ذهنك باستمرار بالكلمة ،فتستطيع أن
ت ُفكِر ،وتتكلم ،وتحيا الحياة األسمى في المسيح .في هذه الحياة األسمى ،نتكلم
بحكمة؛ وحكمة اإلله هي كلمة اإلله.
مثالً ،قد تشعر بالتوتر أو الضعف ،ولكن بالرغم من ذلك تؤكد أن،
"لي حياة اإلله في داخلي!" أهل العالم وغير الناضجين روحيا ً ال يقدرون أن
يُمارسوا طريقة الكالم هذه؛ فهم ال يفهمون حكمة اإلله التي نتكلم بها ،ألنها
ليست في مجالهم.
س ُمكَ بَ ْع ُد أَب َْرا َم بَ ْل يَكُونُ
تذكر :قال اإلله إلبراهيم" ،فَالَ يُ ْدعَى ا ْ
ُور مِ نَ األ ُ َم ِم( ".تكوين  .)3:1:عرف
ا ْ
س ُمكَ إِب َْراهِي َم ،ألَنِي أَجْ عَلُكَ أَبًا ِلج ُْمه ٍ
الرجل هذه الكلمات إنها حكمة اإلله ألنه كان من المستحيل طبيعيا ً له أن يكون
له طفالً ،لكونه اقترب من المائة عام ،ومعه أيضا ً زوجة عجوز ،وعاقر.
وبالرغم من ذلك ،جعل إقرار اعتراف فمه في الحال يتماشى مع
حكمة اإلله وابتدأ يُقدم نفسه لكل واحد باسمه الجديد" ،إبراهيم "،والذي يعني،
"أب لكثيرين ".لم يهتم بضحك الناس عليه ساخرين؛ وتمسك بإقرار اعتراف
فمه بحكمة اإلله وكان بالتأكيد ،ميالد إسحاق.
وأنت تلهج في كلمة اإلله ،استمر في إعالن األمور التي قد قالها
بوصوصك ،بغض النظر عن الظروف الطبيعية السائدة .فمهما قالت النظريات
بوجود مرض عضال؛ استمر في التأكيد على" ،المسيح هو حياتي! المسيح
في يعني الصحة
يجعلني صحيحاً؛ المسيح يحعلني في صحة كاملة! المسيح َّ

arabic

اإللهية! حضوره اإللهي يجعلني ال أُقهر ،و ُمنتعش ،و ُمشتعل ،ومشحون
بالطاقة".
افعل هذا كل يوم ،واحقنه بالتكلم بألسنة؛ وأنا أؤكِد لك ،أن المرض
سيرحل من جسدك في فترة وجيزة .هللويا!

أُقِر وأعترف
بأني ما يقول اإلله إنه أنا! وأنا مثل شجرة مغروسة عند مجاري
المياه ،أحمل ثمارا ً في أوانه وفي غير أوانه! وأنا أعظم من
في .فالمسيح هو حياتي ،ومجده ُمستعلن
ُمنتصر ،ألن األعظم يحيا َّ
في ،ومن خاللي .هللويا.
َّ

المزيد من الدراسة:
وس ٱلثَّانِيةُ :– 2 : 8
ُور ْنث ُ َ
ك ِ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 10-8141
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِويِينَ 12-10

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 71– 78 4 80

اَلتَّ ْك ِوينُ :2
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الثالثاء

دوة
كُن قُ َ
"َ ...ب ْل ك ُْن قُد َْوةً ِل ْل ُمؤْ مِ نِينَ (علم المؤمنين بحياتك) فِي
ب ،فِي الروح ،فِي
ا ْل َكالَ ِم ،فِي التَّص َُّر ِ
ف (السلوك) ،فِي ا ْل ُح ِ
َار ِة (النزاهة) 1( ".تيموثاوس .)18:2
ان ،فِي ال َّطه َ
اإلي َم ِ
ِ

ُمج َمل تحريض الروح بواسطة الرسول بولس في الشاهد
االفتتاحي أعاله لنا أن نكون قُدوة .ال تكن المسيحي من يتشكك اآلخرون في
سلوكه وأسلوب حياته .سلوك بعض الناس قد يكون في طريقة ُمعاملتهم
لآلخرين؛ فيُحكم على سلوكهم وشخصيتهم من زمالئهم ،أو رؤسائهم ،بأنها
ال تُشبه المسيح.
في حياتك ،ضع في قلبك أن تُرضي الرب دائما ً في كل شيء،
وسوف تسلك في ملء بركاته .مازلنا في أوائل العام؛ فافحص نفسك؛ إن
كانت طريقة حياتك ال تتوافق مع الكلمة ،غيِرها ،لكي تختبر مجد روح اإلله
في حياتك كما ينبغي!
تأكد أن ذهنك نقي؛ وأفكارك طاهرة .ليكن لك الرغبات والدوافع
النقية .جدد ذهنك بالكلمة ،وتأكد أن رغباتك ،واختياراتك ،وقراراتك في
توافق مع الكلمةُ .كن مسيحيا ً حقيقياً ،في القلب وفي الفعل .استخدم الكلمة
لتمتحن تصرفاتك ،ودوافعك ،وأفكارك ،ورغباتك.
ي لنا الكتاب ليبنينا ،ويُدربنا ،ويُعلمنا ،ويُقومنا في الحياة
لقد أُعط َّ
يخ،
وفي طريق ال ِبرُ " :ك ُّل ْال ِكت َا ِ
ب ه َُو ُمو ًحى ِب ِه مِ نَ اإللهَِ ،ونَا ِف ٌع لِلت َّ ْعل ِِيم َوالت َّ ْو ِب ِ
ْ
ب الَّذِي فِي البِ ِر 3( ".تيموثاوس  .)3::4دع كلمة اإلله
لِلت َّ ْق ِو ِيم َوالتَّأْدِي ِ
تُرشدك؛ وقدم نفسك بالكامل لها وسوف تُح ِول حياتك وتُساعدك لتُشكِل
الشخصية الصحيحة وطريقة التفكير الصحيحة وتتخلص من كل ما هو
رديء.
arabic

ب ْال َكالَ ِم ا َّلذِي َكلَّ ْمت ُ ُك ْم
سبَ ِ
قال يسوع" ،أ َ ْنت ُ ُم اآلنَ أ َ ْن ِقيَا ُء ِل َ
ِبهِ( ".يوحنا  .)4:35الكلمة تُنقي وتُقدِس .اآلن ،بكل ما يمر في حياتك؛
تُنقيك الكلمة وتأخذك إلى مستوى أعلى من المجد .ضع في قلبك أن تحيا
ع ِبر عن ِبر اإلله في كل شيء وفي كل مكان.
الحياة المسيحية الحقيقية و َ

أُقِر وأعترف
بأن حياتي هي لمجد اإلله؛ وأنا دُعيتُ ألُظهر حمده وأُع ِبر عن ِبره
في األرض .وأنا نور في عالم ُمظ ِلم ،ألحيا الحياة اإللهية التي لي
في المسيح ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
س ٱ ْألُولَى  ; 16-12 :1كُولُوسِي 13 :1
بُ ْط ُر َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 7:-84:
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِو ِيينَ 13

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين
َمتَّى 03 - 81:13

اَلت َّ ْك ِوينُ 33
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األربعاء

خارج سيطرة الشيطان
ان ال ُّ
"شَاك ِِرينَ
ظ ْل َمةَِ ،ونَقَلَنَا إِلَى
َ
اآلب ...الَّذِي أَ ْنقَذَنَا (نجانا) مِ نْ سُ ْل َط ِ
ت اب ِْن حُبه".
َملَكُو ِ
(كولوسي .)10 – 18 :1

إن الكلمة ال ُمترجمة "أنقذنا" أعاله هي في اليونانية
"رحوماي "rhuomaiوالتي تعني ينزع أو يُورج شيئا ً من
سلطان ال ُ
ظلمة وتركنا
مكانه ،ويجذبه إليك .اإلله لم يُورجنا فقط من ُ
في المجهول؛ بل أحضرنا إلى مملكة ابنه المحبوب ،لنكون شُركاء
في ميراث القديسين في مملكة النور.
ُ
سلطان الظلمة،
لقد أُخرجنا من قوة ،وسيادة ،و ُحكم ،و ُ
إلى األمان ال ُمطلق؛ ُحرية أوالد اإلله المجيدة .لذلك ،أنت لستَ تحت
سلطان عليك مهما كان؛ ال يقدر أن يُقرر
سيطرة الشيطان؛ ليس له ُ
ما يحدث لك.
ظلمة فيك .فال ُ
ليس هناك شيء من ال ُ
ظلمة ت ُمثِل الشر؛
قوى الشر وكل أعماله .ت ُمثِل كل ما هو ُمه ِلك ،وسلبي لك؛ كل ما
يصنع أكاذيب ويعمل ضد أهداف اإلله .ال ُ
ظلمة ت ُشير إلى سيادة
الشيطان .ولكن شكرا ً لإلله! قد أُخرجتَ من كل تلك التأثيرات،
وأُحضرتَ إلى نور اإلله العجيب.
ما الذي يؤذي أو يُقيِد؟ هل هو مرض يُهاجم جسدك؟ أم
هو خوف يُحاول أن يُمسِك بك؟ هل هو الووف من الفشل ،أو
الووف من الظالم ،أو الووف من المستقبل ،أو أي نوع آخر من
الووف؟ كل هذا تحت سيادة ال ُ
ظلمة ،وسيطرة الشيطان؛ ولكنك
تحيا فوقها وأعلى بكثير منها! يقول في أفسس  6:8أن اإلله قد
س َما ِو َّيات (األماكن السماوية)
سنَا َم َعهُ ِفي ال َّ
" ...أَقَا َمنَا َم َعهَُ ،وأَجْ لَ َ
سلطان ،والسيادة،
وال
القوة،
مكانة
تحتل
أنت
ِفي ا ْل َمسِيحِ يسوع".
ُ
ُ
حيث تملك وتحكم مع المسيح على الشيطان وأعمال الظلمة التي
arabic

له.

اآلن ،تستطيع أن ت ُحرر نفسك من أي قيد في الذهن؛ ح َِرر
نفسك من قيود الضالل .قُل لنفسك" ،أنا لستُ تحت سيطرة
وامض ُحراً .إنها بهذه البساطة .بغض النظر عن
الشيطان"،
ِ
تجاربك السابقة ،اآلن ،ال تحتاج إلى تحرير من إبليس؛ اعمل بالكلمة
وامض ُحراً!
ِ
الحظ مرة أخرى صيغة األفعال في الشاهد االفتتاحي :لقد
سلطان الشيطان؛ أنت لستَ هناك.
نقلك اإلله بالفعل أو أخرجك من ُ
ُ
لذلك ،لك الحق أن تطرح أي شيء ،وكل شيء ،من الظلمة .كل هذا
ُمتعلق بكلمتك؛ قُل الكلمة واحدِث تغييراً .هللويا!

أُقِر وأعترف
بأنني أسكن في مملكة ابن اإلله المحبوب ،حيث ال ُ
ظلمة البتة؛
باركة في
وإنني أملك في وحدانية مع الربُ ،مستمتعا ً بحياتي ال ُم َ
المسيح .مجدا ً لإلله!

المزيد من الدراسة:
س ٱ ْألُولَى 1 :8
كُولُوسِي  ; 10-18 :1بُ ْط ُر َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س :8-784:
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِويِين 12-16

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 87-8 483
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الوميس

است ِعد لمجيئه
صحُوا
"وإِنَّ َما نِهَايَةُ ك ُِل ش َْيءٍ قَ ِد ا ْقت ََربَتْ  ،فَتَعَ َّقلُوا َوا ْ
َ
صلَ َواتِ 1( ".بطرس .)::2
لِل َّ

يقول بعض الناس أن نهاية العالم ليست قريبة على
اإلطالق .ويقولون" ،أن الكالم عن قُرب مجيء يسوع هذا قد كان
منذ دهور؛ ولن يحدث أبداً؟" حسناً ،كل من يُفكر هكذا هو جاهل.
أقول لك ،يسوع المسيح سيأتي ثانياً! ويقول في  1كورنثوس
ب يسوع ا ْل َمسِي َح فَ ْليَك ُْن أَنَاثِي َما
الر َّ
ِ " ،88:16إ ْن كَانَ أ َ َح ٌد الَ يُحِ ُّ
ب َّ
ار ْ
ان أَثَا (ربنا سيأتي قريباً)".
(ملعوناً)! َم َ
إن األحداث وما يحدث حول العالم كله اليوم هم دالئل
واضحة أن مجيء الرب يقترب .أقرب مما يمكن أن يتويله الكثيرون.
نحن في آواخر األيام .قال يسوع ،في لوقا  ،86 – 83 :81إنه في
األيام األخيرة ،سيكون حيرة في األمم ،ويُغشى على قلوب الناس من
علَى
ومَ ،و َ
"وتَكُونُ َ
الووفَ :
عالَ َماتٌ فِي الش َّْم ِس َوا ْلقَ َم ِر َوالنُّ ُج ِ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
علَ ْي ِه ْم
ن
ال
و
ُّ،
ج
َض
ت
ج
ا
و
م
أل
ا
و
ر
ب
ل
ا
ٍ.
ة
ْر
ي
ح
ب
م
م
أ
اس يُ ْغشَى َ
ُ
َحْ
َ
األ َ ْر ِ
ب ٍَ
َ
ُ َ ْ َ
ِ
ض ك َْر ُ
َ
ُ
مِ ْن َخ ْوفٍ "...
هناك بعض األحداث القليلة جدا ً التي البد أن تحدث قبل
ظهور الملك النهائي .الكثيرون غير ُمستعدين لمجيئه ،ولكن ال تكن
ضمن هؤالء الناس .وقد يتساءل أحدهم" ،ألن يأخذ كل مسيحي
معه؟" نعم ،سوف يأخذ المسيحيين ال ُمنتظرين مجيئه؛ وليس أولئك
الذين قد نسوا أي شيء عنه وقد أصبحوا جسديين جدا ً ويعيشون
سيَ ْظ َه ُر ثَانِيَةً
وكأن يسوع لن يأتي .يقول في عبرانيين َ ..." ،82:1
ص ِللَّ ِذينَ يَ ْنتَظِ ُرونَهُ".
ِبالَ َخطِ يَّ ٍة ِل ْل َوالَ ِ
عندما كان الرسول بولس يحثُنا ،في  1تسالونيكي  6:3أال
ننام ،لم يكن يتكلم عن النوم الجسدي .كان يتكلم عن النوم الروحي؛
عندما تكون مغمور جدا ً في أمور العالم لدرجة أن تصير غير ُمنتبه،
وال ُمنشغل بالحقائق الروحية من حولك .قال لنا يسوع أن نسهر
arabic

ع ٍة الَ ت َ ُ
ان( ".متى
سا َ
اإل ْن َ
ونُصلي ..." ،ألَنَّهُ فِي َ
ظنُّونَ يَأْتِي ا ْبنُ ِ
س ِ
.)22:82
يجب أن ننتبه ونستيقظ في الروح؛ اجعل حياتك بإرشاد
ُحبه ،وكلمته ،وبتوقعك لمجيئه .اجعل رغبتك أن تربح المزيد من
الناس للمسيح تزداد ،ألنه علينا أن نربحهم؛ وإال ،سيهلكون بال إله.
هذا ما يسوقنا؛ وهذا ما يجعلنا نستمر في العمل لنتأكد إننا لن نترك
حجرا ً غير مدروس في طِ لبتنا وقناعتنا من أجل نفوس البشر.

أُقِر وأعترف
بأنني في ملء القناعة بأن اإلنجيل هو قوة اإلله ال ُمو ِلصَة لكل
من يؤمن ،ولذلك ،أنا ُملتزم بتكريسي لربح المزيد من الناس
سلطان ال ُ
ظلمة إلى ُحرية أوالد
للمسيحُ ،موتطف الكثيرين من ُ
اإلله المجيدة .هللويا!

المزيد من الدراسة:
س َ ; 00-08 :10مت َّى 12 :82
ُرومِ يَةَ َ ; 12-11 :10م ْرقُ َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 20- 8 40
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِو ِيين 81– 11

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 7:-81 483
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الجمعة

ازدهار في كل وقت

س َمكَ َ ،وتَكُونَ
"فَأَجْ عَلَكَ أ ُ َّمةً عَظِ ي َمةً َوأُبَ ِاركَكَ َوأُع َِظ َم ا ْ
اركُ فِيكَ
بَ َركَةًَ .وأُبَ ِاركُ ُمبَ ِار ِكيكَ َ ،والَ ِعنَكَ أ َ ْلعَنُهَُ .وتَتَبَ َ
ض( ".تكوين .)0 – 8 :18
جَمِ ي ُع قَبَائِ ِل األ َ ْر ِ

من الكتاب ،نرى أنه حتى في الشيووخة ،كان إبراهيم غنيا ً جداً،
ألن اإلله باركه في كل شيء .كان غنيا ً في الماواشاي ،والافاضاة ،والاذهاب
(تكوين  .)8:10والكلمة ال ُمترجمة" ،ماشية" هاي فاي الاواقاع "قاطاعاان
حية"؛ فكان له قطعان من الماشية ،والورفان ،والماعز ،إلخ.
ثم نقرأ في تكوين  ،1:82شايائاا ً جاماياالً عان إباراهايام؛ ياقاول،
اركَ يهوهُ إِب َْراهِي َم فِي ك ُِل ش َْيءٍ  ".كانت
َ
"وشَا َخ إِب َْراهِي ُم َوتَقَ َّد َم فِي األَيَّ ِامَ .وبَ َ
حياة إبراهيم تتقدم من مجد إلى مجد؛ ليس هناك أوقات لالنحدار .هذه هاي
خطة اإلله لحياتك؛ لالرتفاع ولألمام فقط .فهو ال يريد موقفا ً فيه ،على مدى
سنين حياتك يُنظر إليك كمن كان غنياً؛ قصد ازدهارك أن يكون إلى األبد.
سابِايا ُل (طارياق)
الصدِيق وبِر اإلله ،ويقول الاكاتااب" ،أ َ َّماا َ
أنت ِ
َار ا ْل َكامِ ِل( ".أمثال
الصدِي ِقينَ (األبرار) فَ َكنُ ٍ
ِ
ِير إِلَى النَّه ِ
ور ُمش ِْرق ،يَت ََزايَ ُد َويُن ُ
 .)12:2هذه قصة وتقدم الحياة لمن هو في المسيح.
وهكذا ،ليس لمجرد أنك قد اُحلتَ إلى سن المعاش يعني إنه يجب
ااركُاونَ (هام
اان يَاتَابَ َ
اإلي َم ِ
أن تكون ُمفلساً؛ يقول الكتاب" ،إِذًا الَّ ِذينَ ُه ْم مِ نَ ِ
ُمباركين) َم َع إِب َْراهِي َم ا ْل ُمؤْ مِ ِن (األمين)( ".غالطية  .)1:0أنت ُماباارك ماع
إبراهيم المؤمن (األمين) ،وازدياد غناك وازدهارك ،لن يكاون لاه ناهااياة!
ُمبارك اإلله!

arabic

أُقِر وأعترف
بأنني وارث اإلله ووارث مع المسيح؛ العالم لي .وأنا نسل
إبراهيم؛ لذلك ،أنا ُمبارك مع إبراهيم المؤمن (األمين)؛ وأنا ُمبارك
الحنطة والومر .وازدهاري
بندى السماء ،وبدسم األرض ،وبكثرة ِ
ليس له نهاية.

المزيد من الدراسة:
ير  ; 0 – 1 :1اَلت َّ ْك ِوينُ 12 – 18 :86
ا َ ْل َمزَ امِ ُ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س :1-7840
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِو ِيين 80– 88

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 71 - 78 483
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السبت

اسلك بالروح

س ُلكُوا بِالروح َف َال تُك َِم ُلوا (تُحققوا)
"وإ ِ َّن َما َأ ُقولُ :ا ْ
َ
سدِ( ".غالطية .)16:3
َ
شه َْو َة ا ْل َج َ

يسمح بعض الناس بدون انتباه لكل شكل من االستهانة
أن يتجذر في قلوبهم :المرارة ،المكر ،الغضب ،الحسد،
البُغضة ،وكل أشكال الشر .ولكن يحثنا الرسول بولس ،في
أفسس  ،43 – 43 :3أن نطرح بعيدا ً تلك األمور ونسلك
ض ٍ
سخَطٍ َو َغ َ
ب َو ِ
ارةٍ َو َ
بال ُحبِ " :لي ُْرفَ ْع ِم ْن بَ ْينِ ُك ْم ُك ُّل َم َر َ
صيَاحٍ
ُ
َ
ُ
ض،
ع
ب
و
ن
م
ك
ض
ع
ب
ء
َا
ف
ط
ل
َوتَجْ دِيفٍ َم َع ُك ِل ُخ ْبثٍَ .و ُكونُوا
َ َ ْ ُ ْ َحْ َ َ ْ ٍ
ْ
َ
ضا فِي ال َمسِيحِ".
َ
سا َم َح ُك ُم اإللهُ أ ْي ً
س ِ
ام ِحينَ َك َما َ
شفُوقِينَ ُمت َ َ
والسؤال هو" ،كيف تسلك بال ُحب باستمرار في عالم
"وإِنَّ َما
به كل هذه الكراهية؟" يُقدم لنا الشاهد االفتتاحي اإلجابةَ :
سدِ ".عندما
أَقُولُ :ا ْسلُ ُكوا ِبالروح فَالَ تُك َِملُوا (تُحققوا) َ
ش ْه َوة َ ْال َج َ
تسلك بالروح ،سترى وتتصرف بطريقة مختلفة؛ منظورك
مختلف .وسلوكك بال ُحب طبيعي بالنسبة لك .بكونك مولود
والدة ثانية ،لك السِعة أن تُحب حتى مع أصعب وأبغض الناس
كما يبدون.
عندما تسلك بالروح ،ينبعث ُحب اإلله منك بوضوح؛
فأنت ُمتحنن القلب وشفوق؛ تحيا ُمتخطيا ً نفسك و ُمتساميا ً عن
مستوى البشر من األنانية ومن رغباتك الخاصة .عندما تسلك
بالروح ،أنت تتخطى "هذا ما أريد" أو "هكذا ما أُحب"؛ فتُف ِكر
بطريقة مختلفة ،وتنظر إلى اآلخرين بأنهم أفضل منك (فيلبي
.)4:3
arabic

عندما تسلك بالروح ،ترى بعينيه ،وتُف ِكر أفكار إلهية
و ُم ِحبة نحو اآلخرين .ولن يكون هناك أي مالمح للغضب ،أو
األنانية ،أو المرارة ،أو االنتقام ظاهرة فيك أو من خاللك؛ فتلك
األمور ببساطة ال تجد مكانا ً فيك .وكلمات يسوع في متى 34 :5
س ِم ْعت ُ ْم أَنَّهُ قِيلَ :ت ُ ِحبُّ قَ ِريبَكَ
–  33تُصبح أسلوب حياتكَ " :
َ
َ
ار ُكوا
َوت ُ ْب ِغ ُ
ض َعد َُّوكَ َ .وأ َ َّما أَنَا فَأَقُو ُل لَ ُك ْم :أ ِحبُّوا أ ْعدَا َء ُك ْم .بَ ِ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
صلوا ألجْ ِل الذِينَ يُسِيئونَ
الَ ِعنِي ُك ْم .أحْ ِسنوا إِلى ُم ْب ِغ ِ
ضيك ْمَ ،و َ
ِإلَ ْي ُك ْم َويَ ْ
ط ُردُونَ ُك ْم".

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على ملء الروح القدس الذي أختبره دائماً.
فأفكاري ،وكلماتي ،وتصرفاتي تتحرك بدافع ُحبك ،فتجعلني أرى
وأتعامل مع األخرين ب ُحب المسيح ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
ُرومِ َي َة َ ; 3 :3
غ َالطِ َّيةَ 83-88 :3
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 72-843
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لَّل ِويِين 7:

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 81–8 482

ج:
ا َ ْل ُخ ُرو ُ
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األحد

كمال المسيح

"وأَ ْخ َ
سا فَ ْوقَ ك ُِل ش َْيءٍ
ض َع ُك َّل ش َْيءٍ تَحْ تَ قَ َد َم ْيهَِ ،وإِيَّاهُ َجعَ َل َرأْ ً
َ
ْ
س ُدهُ ،مِ ْل ُء الَّذِي يَ ْمأل ُ ا ْل ُك َّل فِي الك ُِل".
ِي َج َ
ِل ْل َكنِي َ
سةِ ،الَّتِي ه َ
(أفسس .)80 – 88 :1

إن الشاهد االفتتاحي قوي جداً ،وفيه إعالن .الكنيسة هي ملء
المسيح! وهذا يعني إننا تكميل المسيح؛ هو الرأس ،ونحن الجسد،
وعندما تضعنا معاً ،نحن المسيح بالتمام .نحن ملئه الذي يمأل الكل .حق
ُمبارك! ياليت كل أوالد اإلله يتفهمون هذا!
"ومِ ْن مِ ْلئِ ِه نَحْ نُ جَمِ يعًا أ َ َخ ْذنَاَ ،ونِ ْع َمةً
يقول في يوحنا َ ،16:1
فَ ْوقَ ِن ْع َمةٍ ".لقد أخذنا من ملئه! ال عجب أن قال يسوع في يوحنا ،86:3
اآلب لَهُ َح َياةٌ فِي ذَاتِهِ ،كَذ ِلكَ أ َ ْع َ
طى اال ْبنَ أ َ ْيضًا أ َ ْن تَكُونَ لَهُ
"ألَنَّهُ َك َما أَنَّ
َ
َحيَاةٌ فِي ذَاتِهِ"؛ يتكلم عن الحياة الكامنة .هو ُممتلئ بالحياة؛ فهو كل
الحياة؛ كل األلوهية .فاإلله اآلب ليس فيه أي حياة أكثر من التي ليسوع.
ثم ،نقرأ في يوحنا  16:1إننا أخذنا من ملئه .هو ُممتلئ بالحياةُ ،ممتلئ
باأللوهية ،وهذا الملء قد أتى إلينا ،ليس بالشُح ،ولكن في الملء! إن كان
سةِ ،الَّتِي
لنا حياة أقل مما له ،فلن نكون ملئه ،ألن الكتاب يقولِ ..." ،ل ْل َكنِي َ
س ُدهُ ،مِ ْل ُء الَّذِي يَ ْمأل ُ ا ْل ُك َّل فِي ا ْلك ُِل ".كل واحد منا ُممتلئ فيه ،وبه.
ِي َج َ
ه َ
أنت فيه ،وهو فيك .كان هذا قصد اإلله ،وفكره ،وحلمه منذ تأسيس
العالم ،ألجلنا أن نكون ملء المسيح ،وحقق هذا في المسيح يسوع ،بأن
أرسل الروح القدس ليحيا فينا.
الكنيسة هي جسد فوق طبيعي؛ وأنت جزء من هذا الجسد .أنت
ملء اإلله ،وليس المرض والسقم .ربما قيل لك أنك أتيتَ من أسرة فقيرة،
لذلك ،قد ال تمتلك حقا ً الكثير في الحياة؛ ولكن ال يمكن أن يكون هذا ،ألنك
تنتمي إلى عائلة أخرى؛ عائلة المسيح – الكنيسة! وفي المسيح ،أنت في
غنى ،وبهاء ،وازدهار ،ومجد .هللويا!

arabic

أُقِر وأعترف
في؛ وكلمة
في؛ وحياة اإلله َّ
بأن لي كنوزا ً في داخلي! مجد اإلله َّ
في ،وأنا انعكاس لكلمة اإلله .وأنا ُممتلئ بالمسيح،
اإلله عاملة َّ
وكما هو ،هكذا أنا في هذا العالم! وحياتي هي إظهار مستمر
للمسيح ولفوق الطبيعي! ُمبارك اإلله!

المزيد من الدراسة:
وس ٱألُولَى  ; 1: :6يُو َحنَّا ٱ ْألُولَى 1: :2
ُور ْنث ُ َ
ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير  ; 6 :28ك ِ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ
س 0:-1:43
َم ْرقُ َ
خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

ا َ َّ
لَّل ِو ِيينَ 70

َمت َّى 78– 8: 482

ا َ ْل ُخ ُرو ُج 0
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اإلثنين

يتحكم فيك الروح في كل وقت
امت َ ِلئ ُوا ِبالروح( ".أفسس .)12:3
"ْ ...

كانت سيدة غالية غاضبة جداً من أخت أخرى في المسيح،
منك،
وفيما هم يتراشقون الكلمات قالت لجارتها" ،أي كلمة أخرى ِ
وأصفعك على وجهك!" في الوقت ذاته ،لم يكن
سأُلقي بهذا الكتاب،
ِ
ً
بيدها كتابا ً حقيقياً ،بل كانت تعني إنها ست ُلقي جانبا بكل ما يُقدمه
الكتاب ،وتضربها.
ما الذي يُظهره هذا؟ يُظهر أن الكلمة لم تكن في قلبها بعد؛
كانت التزال في الكتاب .عندما تكون الكلمة فيك ،ال تستطيع أن
ت ُلقي بها؛ إنها حياتك .يريد كل مسيحي ويجب أن يحيا الحياة التي
يتحكم فيها الروح ،وت ُقاد بالروح؛ الحياة ال ُممتلئة باإلله .هذه هي
المسيحية؛ المسيح حي ويعمل فيك ،حتى إنك دائما ً تحت تنويهات
وقواعد الروح؛ وليس تلك األمور كالغضب ،والسوط ،وال ُوبث.
ال تكن مشاعرك أو عواطفك تتحكم فيك؛ كُن ُمقاداً
بالروح .بغض النظر عن مدى غضبك؛ امسِك نفسك؛ وهذا ما
يُسميه في  8بطرس  6:1باليونانية "إِجكراتيا "egkrateia
ويقول الكتاب" ،اِ ْغ َ
ضبُوا َوالَ ت ُْو ِطئ ُوا( "...أفسس  .)86:2بعبارة
ُجرب أن
ت
و
تغضب،
أن
ب
ُجر
ت
أن
يمكن
غضبك".
أخرى" ،تحكم في
َ
َ
تتصرف بطريقة ال تتوافق كمسيحي؛ ولكن إذا سلكتَ بالروح ،فلن
ُكمل شهوة الجسد.
ت ِ
كيف تسلك بالروح؟ بأن تسلك بكلمة اإلله؛ أي ان تسلك
في نور كلمة اإلله .أنت اآلن في المسيح؛ فاسلك بال ُحب .كُن تحت
سيطرة الروح ،وتحكُم الروح في كل األوقات .اقرأ الشاهد االفتتاحي
مرة أخرى والحظ متى يجب أن نمتلئ بالروح :دائماً! عندما تمتلئ
arabic

بالروح ،تكون لك حياة يتحكم فيها الروح! هللويا!

أُقِر وأعترف
بأنني ُممتلئ بالروح .وأنا صبور و ُممتلئ بالحكمة اإللهية؛ وأُعبِر
عن جمال وتميز األلوهية بكلماتي وتصرفاتي كل يوم ،بكوني ُمقاد
دائما ً بالروح ،باسم يسوع .آمين.

المزيد من الدراسة:
ُرومِ يَةَ َ َ; 10:2
س 1:2
غ َالطِ يَّةَ  ; 83 :3أَفَ ُ
س َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 80-1::
َم ْرقُ َ

ا َ َّ
لال ِو ِيينَ 8:-86

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 8:-88 :1:

ج 6
ا َ ْل ُو ُرو ُ
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الثالثاء

يسوع هو بركة اإلله
سلَهُ يُبَ ِار ُك ُك ْم
"إِلَ ْي ُك ْم أ َ َّوالً ،إِ ْذ أَقَا َم اإلله فَت َاهُ يسوع ،أ َ ْر َ
ورهِ".
بِ َر ِد ك ُِل َواحِ ٍد مِ ْن ُك ْم ع َْن ش ُُر ِ
(أعمال .)86:0

ُ
ى
ُ
خلص الناس ويحضهم
أت الرب يسوع ر
كيكة للعالم ،لي ِ
ف شكة مع نفسه ،ولكن أهل العالم لم يقبلوه .ى
حن اليهود،
ي
ى
ى
الذين أت منهم ،لم يقبلوه ،ألنه أت كإنسان .فلم يكن كما كانوا
ً
ً
يتوقعون؛ لم يتوقعوا شخصا يبدو عاديا مثله .ولكن يسوع ليس
ً
عاديا عىل اإلطالق؛ هو اإلله ذاته .وبالرغم من كونه هذا ،لم
يأت إىل العالم كإله.
ِ
َّ
ْ َ َ
ُ
َ
اإلله...
فيلنً " ،8 – 6 2:ال ِذي ِإذ كان ِ يف صور ِة
ف
يقول
ِ
ر
ي
ْ
َّ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ي ُ
آخذا ُص َ
ور َة َع ْبدَ ،صائ ًرا ف ش ْ
اسَ .و ِإذ
الن
ه
ب
،
ه
ِلكنه أخىل نفس
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ِ ْ َ
َ
ُوج َد ف ْال َه ْي َئة َكإ ْن َ
انَ ،وض َع (اتضع) نف َسه َوأطاع ح ىن ال َم ْوت
س
ٍ
ِ
ِ ِ
ً
ُ
َم ْو َت ِ ي َّ
يب ".كانوا يتوقعون حاكما ،لكن بسبب كونهم عميان
ل
الص
ِ
ُ ِ
ً
روحيا ،لم يدركوا أن الشخص الذي سار بينهم كان الحاكم عىل
السماء واألرض؛ مالك الكون .كانوا يتوقعون "مسيا" وكان هو
"المسيا".
يسوع هو كل ما كان يتطلع إليه اليهود وكل العالم
ُ
ر
وأكي ،محزوم يف شخصية إلهية واحدة ،ولكنهم لم يدركوه .فلم
َ
يكن بالطريقة ى
"إىل
يتوقعونها ،فقتلوه .يقول الكتاب،
الن كانوا
َ َ َ َ ي َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ ً
ُ
َخ َّ
اص ِت ِه جاء ،وخاصته لم تقبله( ".يوحنا .)1121
ولكن شكرا
َ َ َّ ُ ُّ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُْ
التاىل " ،1:وأما كل ال ِذين ق ِبلوه فأعطاهم
لإلله! يقول يف العدد
ي

arabic

َ
ْ ُ ْ ُ َ
ُ ْ َ ً َ ْ َ ُ َْ ََ
ون ب ْ
اس ِم ِه( ".يوحنا
ن
م
ؤ
م
ال
ي
أ
اإلله،
د
سلطانا أن ي ِص ريوا أوال
ِ
ِ
ِ
.)1:21
َ
يعن إنك لم تقبله
قبل،
من
ثانية
والدة
تولد
لم
كنت
إن
ي
بعد؛ لم تقبل بركة اإلله .يسوع هو تشخيص لكل بركات السماء؛
َ
شء .بغض النظر عما كنت تبحث
يعن أن
لك كل ي
أن يكون لك ي
َ
عنه يف الحياة؛ وما كنت يف احتياج إليه؛ اقبل يسوع وسوف
ينته بحثك ،وعطشك ،وسعيك للسعادة .هو المحطة النهائية
ي
سام
إله؛ وكل ما هو عميق؛ وكل ما هو
الوحيدة لكل ما هو ي
ي
تكون يف احتياج إليه .إنه حياتك ،وسالمك ،وخالصك،
شء لك! إنه بركة اإلله لك!
وبرك ،وكل ي
وازدهارك ،وحكمتكِ ،

صالة
يسوع ال ُمبارك ،أنت ُحب نفسي ،والتجسيد ألعمق مشاعري؛ أنت
تعني لي أكثر من العالم .أعترف بأنك بركة اإلله القصوى لي ،وأنا
أسلك في نور كل ما أنا فيه ،وأحيا لك .آمين.

المزيد من الدراسة:
يُو َحنَّا  ; 0 :1:فِيل ِِبي َ ; 11 – 1 :8مت َّى 81 – 83 :1
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 81-841-7:42
َم ْرقُ َ

ا َ ْلعَدَد8-1

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 0-1 :2

ج :
ا َ ْل ُو ُرو ُ
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األربعاء

إمكانية ،ونعمة ،واتجاه االزدهار
"َ ...وأ ُ َب ِاركَكَ َ ...وتَكُونَ َب َركَةً".
(تكوين .)8:18

هناك الكثير من التعريفات الجميلة لكلمة" ،بركة" أو
المصدر" ،بَ َركَ "؛ وأحدها هو :استحثاث اإلمكانية ،والنعمة،
واالتجاه لالزدهار .عندما تكون ُمبار َكاً ،ست ُستحث إمكانية
االزدهار في حياتك؛ إنها كامنة فيك وتعمل دائماً .لك إمكانية أن
تنجح ،حتى أن كل ما يوصك يتميز.
استحثاث النعمة يعني نعمة إلهية تعمل في حياتك
بطريقة حتى أن ُمواصميك يُدفعون لصالحك .حتى وإن كنتَ غير
ُمهتم ببعض االمتيازات التي لك ،أو ليس لديك المعرفة الكافية
لكي ت ُريدهم ،هذه النعمة اإللهية تجعل االمتيازات تأتي إليك .كم
أنه من ال ُم ِهم أن تعرف هذا ،وتسلك بهذا اإلدراك.
العنصر الثالث في تعريفنا للبركة هو االتجاه لالزدهار.
وهو قوي جدا ً أيضاً ،ألنه عندما يُستحث في حياتك ،تجد أنك
دائما ً في مركز إرادة اإلله الكاملة؛ وتذهب في االتجاه الصحيح،
لتحقيق الهدف الصحيح ،في الوقت الصحيح .حتى وليس لديك
أي فكرة ،هذه القوة اإللهية للبركة تجعلك أو حرفيا ً تضعك في
مركز إرادة اإلله.
هناك أشواص دائما ً يدخلون في مشاكل؛ ويبدو كأن
بارك
شيئا ً يعمل فيهم ليضعهم في المشاكل؛ لكن ليس أنت! أنت ُم َ
الرب .هناك دفعة إلهية عاملة فيك ،تبعدك عن المشاكل وتحفظك
في طريق الحياة؛ في طريق القصد اإللهي.
باركاً ،ستترتب خطواتك دائما ً من الرب.
عندما تكون ُم َ
فتصير حالً للمشكلة .وتبدأ البركات في التدفق بمجرد دخولك
arabic

مكان! أنت دائما ً في الوقت الصحيح لكي تتبارك وتتجه في طريق
االزدهار .عناصر البركة هذه ال تعمل فقط أحياناً؛ بل تعمل
باستمرار ،بال توقف .كُن واعيا ً أن في داخلك اإلمكانية ،والنعمة،
واالتجاه لالزدهار ،ألنك أنت ُمبارك الرب .هللويا!

أُقر وأعترف
بأنني ُحزمة من البركات .لقد َق ِبلتُ استحثاث اإلمكانية ،والنعمة،
واالتجاه لالزدهار .وخطواتي ُمرتَبة من الرب؛ وأنا في المكان
الصحيح في الوقت الصحيح ،وأتقابل مع األشواص الصح ،وأعمل
األمور الصحيحة .فأنا دائما ً في مركز إرادة اإلله الكاملة .مجداً
لإلله!

المزيد من الدراسة:
َ
غ َالطِ يَّةَ  ; 1 :0ا َ ْلعَدَد  ; 82 – 88 :6اَلتَّثْنِيَة 6 – 0 :82
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 26- 12 :2
َم ْرقُ َ

ا َ ْلعَدَد 2-0

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 83-18 :12

ج2
ا َ ْل ُو ُرو ُ
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الوميس

ال تدعهم يهلكون بدون اإلله

س ِل اإلله ا ْبنَهُ إِلَى ا ْلعَالَ ِم ِليَ ِدينَ
"ألَنَّهُ لَ ْم يُ ْر ِ
ص ِب ِه ا ْل َعالَ ُم( ".يوحا .)1::0
ا ْل َعالَ َم ،بَ ْل ِليَ ْولُ َ
تويل أن لك أصدقاء أو أقرباء لم يولدوا والدة ثانية أو
أشواص تعمل معهم لم يولدوا والدة ثانية؛ ال تدعهم يذهبون إلى
الجحيم! عليك أن تبكي وتنتحب من أجل خالصهم .وفي صلواتك
التشفعية ،عليك أن تتموض وتئِن من أجل نفوسهم ،كي يُضيء في
بالرعب
قلوبهم نور اإلنجيل المجيد .عليك أن ت ُصلي ألجلهم عالما ً ُ
تستوف باألمر.
الذي ينتظرهم ،حتى تتأكد من خالصهم .وال
ِ
فكر في أعمامك وخالنك؛ فكر في أوالد أعمامك وخالنك،
في شريك حياتك ،وفي أوالدك؛ ال تدعهم يهلكون بدون اإلله! ال
تدعهم يذهبون إلى الجحيم! هل تعرف ما معنى أن تكون في أظلم
مكان إلى األبد ،وليس لك رجاء أبدا ً في الوروج منه.
إن وجودك في بيتك ،أو مدرستك ،أو مقر عملك ،أو
جيرانك ،أو المنطقة ،أو المدينة ،أو البلد ليس لهواً .وليس األمر
فقط يتعلق بأن تكون سعيدا ً وتفرح بكونك مولود والدة ثانية؛ البد
أن تهتم بوالص اآلخرين .فأنت ُمو ِلص لعالمك .وأُرسلتَ لت ُولصهم.
أنت ُمو ِلص لعالمك .أُرسلتَ لت ُو ِلص اآلخرين.
أنت في األرض وحي لتعمل عمل الرب؛ لربح المزيد
والمزيد من الناس ليسوع المسيح .علينا أن نوتطفهم من الجحيم؛
البعض منهم قريب جدا ً منه بالفعل ،فإذا لم نُنقذهم ،سينزلقوا فيه.
وال يجب أن ندعهم!
لقد استودعنا الرب لودمة ال ُمصالحة ،وبأمانة ،نحن نُتمم
خدمتنا ،لنُنقل الناس من ال ُ
سلطان الشيطان
ظلمة إلى النور ،ومن ُ
إلى اإلله.
arabic

صالة
ربي ال ُمبارك ،أشكرك ألنك جعلتَ اإلنجيل مسموع ومقبول في عالمي،
وأن بِرك تأسس في قلوب الناس .حقاً ،لقد صارت ممالك هذا العالم
ممالك لربنا ،ومسيحه .الرب يملك إلى أبد اآلبدين .آمين.

المزيد من الدراسة:
س ٱلثَّانِيَةُ َ ; 13 –2 :0مت َّى 12 :82
بُ ْط ُر َ
لعام واحد
خطة قراءة الكتاب المقدس ٍ

س 10-1:1-8::2
َم ْرقُ َ

ا َ ْلعَدَد 6-3

خطة قراءة الكتاب المقدس لعامين

َمت َّى 03-81 :12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

ج 1
اَ ْل ُو ُرو ُ
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صالة قبول الوالص:
نثق أنك فد تباركت بهذه التأمالت.
ندعوك أن تجعل يسوع المسيح ربا ً وسيدا ً لحياتك بأن
صلي هكذا:
تُ َ
”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 ُولِدتَ 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:

south africa:

united kingdom:

Tel.:+27 11 326 0971

usa:
;TEL: +1 980-219-5150
;+1-281-759-5111
+1-281-759-6218

nigeria:
+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

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

arabic

عن المؤلف
الراعي كريس أوياكيلومي رئيس اتحاد مؤمني عالم
ال ُحب Believers’ LoveWorld Inc.خدمة ديناميكية،
و ُمتعددة األوجه ،وعالمية ،لُقطة وهو مؤلف "أنشودة
الحقائق" ،كتاب التأمالت اليومية ،رقم  1في العالم ،وأكثر من
 03كتاب آخر .وهو خادم ُمكرس لكلمة اإلله َمن قد أحضرت
رسالته حقيقة الحياة اإللهية في قلوب الكثيرين.
لقد تأثر الماليين ببرنامجه التليفزيوني" ،مناخ
حضر الحضور اإللهي في بيوت الناس
للمعجزات "،الذي يُ ِ
مباشرةً .ويمتد نطاق خدمته التليفزيونية في جميع أنحاء العالم
عن طريق الشبكات الفضائية التليفزيونية لعالم ال ُحب "
LoveWorld satellite television networksلتقديم
برامج مسيحية ذات جودة إلى الجمهور عالمياً.
في "مدرسة الشفاء" ذات الشُهرة العالمية ،يُظهر
أعمال يسوع المسيح للشفاء وقد ساعد الكثيرين لينالوا
الشفاء من خالل تفعيل مواهب الروح.
لدى الراعي كريس شغفا ً للوصول إلى النااس حاول الاعاالام
بالحضور اإللهي – مأمورية إلهية قد أتمها ألكثر من  03عااماا ً
من خالل الحمالت ،والزيارات الكرازية الماتاناوعاة ،فضاالً عان
العديد من المنابر األخرى التي قد ساعدت الماليايان لاياواتاباروا
حياة غالبة ولها هدف بكلمة اإلله.
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