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 مملوع إقعهاس ع ء أو.عميع الدووق مد وظة حدت الوا ون المولي لدووق ال هع
أو مدعوى الغالف إال مإذن واضح م عوب من س ارج المسيح/كل المدعوى الماخلي و
.) ر عال المدهة

(ؤار

الموممة
أهالً و رحباً! إن أنشودة الحقائق الت َعبُ ِ َنة اليو ية ال ُد َفضية ل نك،
توفِرة اآلن في  22:2لغة وفي إزدناد .نحن نثق أن نسخة
ُ ت َرجدة و ُ َ
تنديَت َك وندوك الروحي ،و ن ثم
ستُعَ ِمز ِ
 2222ن هذا ال ُكتَيِب َ
ستؤ ِهيَك لنجاح باهر طوال العام .األفكار ال ُدغيِ َرة ليحياة في هذا الع د
ثدرة و ُ كافِئة ن
ستُن ِعشَك وتُغَي ِ— َرك وت ُ ِع ك إلختبارات ُ ش ِبعة و ُ ِ
كيدة اإلله.

كيف حسع يم مال امل من ذا ال ُع ن ِيب العةهمي


إقرأ وتأ َ ل كل قالة بعنانةَ .ردِد الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عا ٍل
لنفسك نو ياً ،هذا سيَضدن لك الحصول عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.
اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل خالل سنة واح ة او سنتين باستخ ام أنا ً ن
النداذج ال ُد َع َة لذلك.



نُدكنك أنضاً ،تقسيم القراءات اليو ية الي قسدين – قراءة صباحية وأخري
سائية.



استخ م هذا الكتيب ُ َ ِونا ً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَ ِيم
إنجازاتك و احققته الواح ة تيو االخري.



استدتع بحضور اإلله الدجي والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليو ية ن الكيدة!
نُباركك اإلله!
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٣

السبت

اخدم الرب بحياتك
ص نَ ْفسَهُ يُ ْه ِل ُكهَاَ ،و َم ْن يُ ْه ِلكُ
" َفإ ِ َّن َم ْن َأ َرا َد َأ ْن يُخ َِل َ
صهَا (لوقا 24:9
نَ ْفسَهُ ِم ْن َأ ْج ِلي َفه َذا يُخ َِل ُ

نصح رجل ابنه وكان سيحيا ً ض النشاط المائ ليعدل بالكرازة
بيسوع المسيح .كان ُ هتدا ً أال نفق االبن حياته في خ ة يسوع المسيح
والكرازة باإلنجيل .لكن االبن أجاب" ،نا بابا ،أنا أعدل فقط ا قال يسوع
إنه نجب أن أفعيه؛ أنا أخ ه بحياتي".
تضانق الرجل وأجاب باستنكار" ،أنت تفعل ا قال يسوع إنه
نجب أن تفعيه؟ لهذا ات وهو شاب؛ في الثالثة والثالثين ن العدر!
قتيوه!" و ثل هذا الرجل ،هناك الكثيرون َ ن لم نفهدوا ه ف المسيح ،وال
عنى الحياة .األ ر ليس بطول حياتك؛ بل بنوعية الحياة التي تحياها.
الحقيقة هي ،بالنسبة لهؤالء ،الدوضوع ليس حقا ً إنهم نرن ون
أن نعيشوا أطول ،أو نرن ون أن أحبائهم نعيشون أطول .إن كان األ ر
هكذا ،فاإللم وع هم باألب نة؛ شكيتهم الحقيقية هي الخوف ن الدوت.
طالدا أن الخوف ن الدوت نُسيطر عيى اإلنسان ،فين نستطيع
أن نحيا بأفضل طاقاته؛ وال نستطيع أن نُتدم دعوته في الحياة .سيفعل
ونقول أ ورا ً ال نؤ ن بها حقاً ،والكل ن أجل أن نُخيِص حياته .لكننا نقرأ
ِص نَ ْفسَهُ نُ ْه ِي ُكهَا "...عِش حياتك
في الشاه االفتتاحيْ َ ..." ،ن َأ َرادَ َأ ْن نُخَي َ
للمسيح بال تحفظ! نجب أن تكون قادرا ً أن تقول " ،هدا أتى ،سأثبت ن
أجل يسوع المسيح و ديكته! سأكرز باإلنجيل ،هدا ح ث!"

تذكر ا قاله في لوقا " ،:9::2هَا َأنَا ُأ ْعطِي ُك ْم سُ ْي َطا ًنا (قوة)
ب َو ُك َّل ُق َّوةِ ا ْلع َ ُِوَ ،و َ
ي ٌء (بأي حال
ِلتَ ُوسُوا ا ْل َحيَّا ِ
ار َ
ت َوا ْلع َ َق ِ
ال نَض ُُّر ُك ْم َش ْ
ن األحول) (بأي وسيية) .)RAB( ".وأنت تذهب ليكرازة باإلنجيل،
arabic

خاصةً في هذه األنام األخيرة ،ال تخف ،ألن الرب نفسه نُ افع عنك .حتى
اآلن ،نقول لك نفس الكيدات التي قالها ليرسول بولس في أعدال ،:2::8

ال ن َ َق ُع بِكَ َأ َح ٌ ِليُؤْ ِذنَكَ َ ،
" َ
ألنِي َأنَا َعَكَ َ ،و َ
ِيرا فِي ه ِذ ِه
أل َّن لِي َشعْبًا َكث ً
ا ْل َد ِننَةِ".

أُقِر وأععرف
سيطان ليدوت.
أنني أحيا في جال الحياة ،حيث ال ُ
ي،
ُ
صيبتُ ع المسيح؛ فأحيا؛ ال أنا ،بل المسيح نحيا ف َّ
والحياة التي أحياها في الجس  ،أحياها في اإلندان؛ إندان
ابن اإللم الذي أحبني وأسيم نفسه ألجيي .هييونا!

الم يم من المراسة:
وس ٱألُو َلى ;ُ 3:23-24كولُوسِي
ٱلر ُ
 20:24أ َ ْع َدا ُل ُّ
س ِل ;ِ َُ15:58
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

56-59ا َ ْل َدمَ ا ِ ير & ُ 6:1-14رو ِ َيةَ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
ِ 52إ َ
ش ْعيَا َء &  5:1-8أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩

األحد

امعدن إيما ك
َج ِربُوا َأ ْن ُفسَ ُك ْم ،ه َْل َأ ْنتُ ْم فِي ا ِإلن َدا ِن؟
ا ْ ت َِح ُنوا َأ ْن ُفسَ ُك ْم 2( ..كورنثوس .)5::3
هناك ن نعتق أن الرب نسدح ليدصائب أو أنه سئول
عن سوء الحظ الذي نُعاني نه الناس .ثل ذلك الشخص الذي رثى،
"أخرج لخ ة اإللم ،وأعدل له طوال اليوم؛ ولكنه سدح إلبييس أن
نقتل طفيي ".لكن هذا ال ندكن أن نكون حقيقي! الرب ليس سئوالً
عن الشر أو التشونه الذي نُعاني نه الناس؛ فهذا ال نتوافق ع
طبيعته .هو تجسي ال ُحب؛ وليس فيه ُ
ظيدة.
هدا ق عانيتَ هذا ال نتوافق ع إ ادات المسيح في
ت ن اإللم .الحياة روحية وأنت سئول عن حياتك –
إنجييه ،ولم نأ ِ
األ ور التي تح ث عك .فاأل ر نتعيق بإندانك وكيف تستخ ه .قال
يسوع في تى َ ..." ،22::5ل ْو َكانَ َل ُك ْم إِن َد ٌ
ان ِ ْث ُل َحبَّ ِة خ َْردَل َل ُك ْنتُ ْم

تَ ُقو ُلونَ ِله َذا ا ْل َجبَ ِل :ا ْنتَ ِق ْل ِ ْن ُهنَا إ ِ َلى ُهنَاكَ َفيَ ْنتَ ِقلَُ ،و َ
ي ٌء
ال نَ ُكونُ َش ْ
َغ ْي َر ُ ْد ِك ٍن َل َ ْن ُك ْم ".هذا هو إعالن سيادي؛ والسؤال هو ،اذا تعدل
فعل إندانك؟
بإندانك؟ كيف ت ُ ِ
ار َفبِا ِإلن َدا ِن نَ ْحيَا( "...عبرانيين
نقول الكتابَ " ،أ َّ ا ا ْلبَ ُّ
 .)38::2إن استخ ام إندانك بالتعا ل ع ِ حن الحياة كل نوم هو
سئوليتك .نقول في نعقوب َ " ،22::ول ِك ْن ُكو ُنوا عَا ِ يِينَ بِا ْل َك ِي َد ِةَ ،
ال
سَا ِ عِينَ َف َق ْط خَا ِدعِينَ ُن ُفوسَ ُك ْم ".هذا هو الدفتاح؛ العدل بالكلمة .أنت
فعل إندانك "بالعدل" بالكلمة؛ نحن ُ دارسون للكلمة.
تُ ِ
إذا كانت األ ور ال تسير عك كدا تتوقع ،ليس الخطأ ن
اإللم ،ألنه كا ل .وبدا أنه كا ل ،فعييك أن تبحث في كان آخر لدا
ق ح ث خطأ .ربدا أنك لم تفهده أو تفهم كلمته كدا نجب .ربدا لم
تفعل تدا ا ً ا قاله؛ أو ربدا كان توقيتك خطأ .لذلك ،األ ر الصحيح
arabic

الذي عييك أن تفعيه هو أن تدتحن إندانك كدا قرأنا في الشاه
االفتتاحي.
حياة اإلندان ال ُدعطاه لنا ليست خ عة .فالرب ال نختبئ
خيف اإلندان حتى ال نفعل ا قال إنه سيفعيه .فاإلندان نعدل دائداً.
وإن لم نعدل ،ا كان إنداناً .استدر في ندو إندانك بازدناد عرفتك
للكلمة.

صالج
أبويا الغالي ،أنت كامل وليس فيك تغيير ،وال ظل
دوران .أنا مسئول عن حياتي ،ألُنمي إيماني بالكلمة
وأُقويه باستخدامي له .وبذلك أُنتج غلبات وانتصارات في
كل موقف وظرف ،باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
وس ٱلثَّانِيةُ ; 18:30ا َ ْل َدمَ ا ِ ير
ْ 13:8ٱل ِعب َْران ِِيينَ ;ُ 1:20ك ِ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 60-63ا َ ْل َدمَ ا ِ ير & ُ 6:15-7:1-6رو ِ يَةَ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
 53إِ َ
ش ْعيَا َء &  5:9-16أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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اإلثنين

شاكرين كل حين
ي ٍء فِي ا ْس ِم َربِنَا يسوع
"شَاك ِِرننَ ُك َّل حِ ي ٍن عَ َيى ُك ِل َش ْ
ْ َ
اآلب( ".أفسس .)RAB( )22:5
الم ِسيح ،لإلل ِم و ِ

ال ُدخ البشري نقسم إلى فصين رئيسيين :الجانب األندن
والجانب األنسر .الجانب األنسر هو ا نستخ ه لنُحيل ،ونحسب،
ونُخطط .وهو أنضا ً نصنع األعذار .ثالً ،إن كان هناك بعض الدهام
عييك أن تُتددها ،ولكنك تقول" ،لستُ تأك ا ً إن كنتُ سأستطيع عدل هذا
بسبب كذا وكذا "،هذا ا نعديه الجانب األنسر ل ُدخك .نُنتج أسباب النجاح
أو الفشل.
الجانب األندن ن ُ خك ،ن جهة أخرى ،هو ن نيتقط
الصور في الحال ،ونخيق التصورات ،ونُق م اإلجابات .ونُنتج اإلب اع،
والجدال ،واأللوان .لكن ن ال ُدحمن ،بسبب العالم ن حولنا الدحكوم في
أغيب األوقات بالحواس ،تعيدنا أن نُدنطق األ ور أكثر .لذلك ،نعتد
أغيب الناس عيى الجانب التحيييي لي ُدخ (الجانب األنسر) ،ونتيجة لهذا،
فهم غير ُ ب عين؛ وال نأتون باإلجابات القاطعة.
لكن ،ن الدهم أن تُالحظ أن الجانب األندن ن ُ خك ندكن أن
نُفعَّل ،وأح أفضل ال ُ
طرق لتحقيق هذا هو ا نُظهره لنا اإللم في هذا
اآلب".
الشاه االفتتاحي" :شَاك ِِرننَ ُك َّل حِ ي ٍن عَ َيى ُك ِل َش ْ
يءٍ  ...لإلل ِم و ِ
نعرف اإللم أن هذا نعدل ،ألنه خيقك .ونعرف أنه إن كنتَ شكورا ً دائداً،
فسيكون لك سِعة ن الفرح بالرغم ن وضعك وستكون قادرا ً عيى خيق
شرق ن
اإلجابات والحيول .هنا ،سترى األلوان ،والجدال ،والجانب ال ُد ِ
الحياة.

arabic

لذلك ،تعيم أن تشكر في كل حين وعيى كل شيء .سواء كنتَ
قرض الكثيرنن ن الك وهم غير قادرنن عيى رده؛ ق م
في دنون أو أنك ت ُ ِ
شكر! ربدا ق م صاحب العدل لك إنذارا ً بالطرد؛ ق م ال ُ
ال ُ
شكر بالرغم ن
ُ
هذا! ربدا سدعتَ أن الشركة أو الدؤسسة حيث تعدل ستقيِص ن العِدالة
واسدك ُ رج في القائدة ،ق م ال ُ
شكر! بغض النظر عن ثل هذه التح نات،
ق م ال ُ
شكر!
نُعرفنا الكتاب أن تق نم ال ُ
شكر عيى كل شيء هو إرادة اإللم في
المسيح يسوع لك ( :تسالونيكي  .):8:5نقول في عبرانيين ،:5::3

ي َث َد َر ِشفَا ٍه ُعْت َِر َف ٍة
" َف ْي ُن َق ِ ْم ب ِ ِه فِي ُك ِل حِ ي ٍن لإلل ِم َذبِي َح َة ال َّت ْسبِيحَِ ،أ ْ
بِا ْس ِدهِ .)RAB( ".عن ا نكون لك اتجاه القيب هذا ،اتجاه القيب لتق نم
ال ُ
شكر ،فستكون حياتك غالبة ،وفي ج  ،وفرح ،واختبارات ال تنتهي.

صالج
أبويا ال ُدبارك ،أنت ُ ن ِعم و ُ تحنن! أنا في ا تنان
عدق قيبي ،عيى نعدتك ،ورحدتك ،وحكدتك ،وقوتك،
ن ُ
التي بها أحيا بنُصرة اليوم ،وأنجح في كل ا أصنعه ،باسم
يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
سالُونِيكِي ٱألُولَى
ار ا َ ْأل َ َنام ْٱأل َ َّول ;5:18 AMPCت َ َ
 16:8-10أ َ ْخ َب ِ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 7:7-25رو ِ َيةَ
 64-67ا َ ْل َدمَ ا ِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
 54إِ َ
ش ْعيَا َء &  5:17-24أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
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الثالثاء

الدياج على كلمة اإللم
ُثمَّ َقا َل َل ُه ْمَ «:أنْنَ إِن َدا ُن ُك ْم؟ « َفخَا ُفوا
َوتَع َ َّجبُوا َقائِيِينَ فِي َدا ب َ ْينَهُ ْمْ َ « :ن ُه َو ه َذا؟ َفإ ِ َّنهُ
ضا َو ْال َدا َء َفتُ ِطيعُهُ!
الرنَا َح َأ ْن ً
نَ ْأ ُ ُر ِ
(لوقا .)25:8
كان هناك شاب رنض ج اً ،وكان نظن أنه سيدوت .وفي
ي .بع ا أوضحتُ له ا هي
إح ى أ ُ سيات أنام الجدعة ،أ ُ ِ
حضر إل َّ
شكيته ،قُيتُ له" ،أراك نوم األح ".
بع ها ،وهو نُشارك اختباره ،قال" ،عن ا قال الراعي
كرنس ،أراك نوم األح  "،عيدتُ أنني لن أ وت قبل نوم األح  ،ألنه
ي أن أراه ".تدسك بالكيدة أن نراني نوم األح  .خ ناه في
نجب عي َّ
النهانة واستعاد حياته بطرنقة ُ عجمنة.
هكذا تحيا حياتك عيى كلمة اإللم؛ أنت تُدسِك بالكلمة التي
تأتي إليك ن اإللم وتُعيق حياتك عييها؛ فتحيا بها .ونُذكرني هذا
أنضا ً باختبار يسوع وتال يذه في ناسب ٍة ا .لق قال لهمِ ..." ،لنَعْب ُْر
إ ِ َلى عَب ِْر ا ْلبُ َح ْي َرةَِ .ف َأ ْق َيعُوا( ".لوقا  .)22:8وأثناء اإلبحار ،أصبحت
الرناح ش ن ة ج ا ً حتى أن التال يذ ارتعبوا وصرخوا إلى السي
قائيين" ،نا سي  ،نا سي  ،إننا نهيك"...
كان رد السي لهم ا قرأناه في الشاه االفتتاحي .سألهم،
"أنن إندانكم؟" لم نكن سؤاله عن الرناح أو العاصفة .بل ،كان
نقول" ،قُيتُ لكم إننا سنعبر إلى الجهة األخرى ،وإن قُيتُ هذا،
فيجب أن نصل إلى الجهة األخرى ،بغض النظر عن الرناح
arabic

العاصفة الهائجة؛ نحن لن نهيك عيى أنة حال!" كان نقول" ،كان
نجب عييكم أن تتكيوا عيى كيداتي".
بغض النظر عدا نجري حولك ،ارفض أن تكون ُ رتعباً.
ال ترتعب ن الرناح اإلقتصادنة أو السياسية ن حولكِ ،عش حياتك
عيى كلمة اإللم .ثَ ِبت حياتك عيى كلمته واعيم أنه حتى تُتددها ،ال
ندكن أن نوقفك شيء؛ وال ندكن أن نُهيكك شيء .انشغل بعدل اإللم،
أن تكرز باإلنجيل غير خائف وال ُ تخاذل .فاألعظم نحيا فيك.
هييونا!

أُقِر وأععرف
ضع تماما ً لخدمة الكلمة ،ومن خَلل الدراسة واللهج ،تلتصق
أنني ُمخ َ
الكلمة بروحي ،لتأتي بالرسالة التي تحملها في داخلي .وأنا أستجيب
للمواقف والظروف من على منصة الكلمة .لذلك ،أحيا بغلبة كل يوم،
باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
 4:4يُو َحنَّا ْٱألُولَى ; 10:19لُوقَا ; 1:9نَشُوع
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
ْ ََ 68-69ل َدمَ ا ِ ير & ُ 8:1-17ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
 55إِ َ
ش ْع َيا َء &  5:25-33أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء

ح َّل ِمره مدل طهيةعك الواطئة
ف َخ ِطيَّ ًةَ ،خ ِطيَّ ًة َ
َ
أل ْج ِينَا،
أل َّنهُ َجع َ َل ا َّلذِي َل ْم نَعْ ِر ْ
َصي َر نَ ْحنُ ب ِ َّر اإللم فِي ِه ( 2كورنثوس .)RAB( )2::5
ِلن ِ

الخيقة الج ن ة لها طبيعة خاطئة هي شائعة
فكرة أن ِ
ج ا ً بين الدسيحيين الذنن ننظرون إليها ن نقطة "إنني كنتُ
الخيقة الج ن ة لم
نو ا ً خاطئاً ،ولكنني اآلن َخيُصت ".لكن ِ
تكن اإلنسان الذي كان في الخطية في ال ُ
ظيدة؛ هذا اإلنسان
في الواقع ات ع المسيح.
صيبت ع المسيح وحل
طبيعة الخطية الق ندة ُ
حيها طبيعة ِبر اإللم" :عَا ِلدِينَ ه َذاَ :أ َّن إ ِ ْنسَانَنَا ْالعَتِيقَ َق ْ

ضا
ي َال نَعُود َ ُن ْستَ ْعبَ ُ َأ ْن ً
ُ
ص ِي َ
ب َعَهُ ِليُ ْب َط َل َجسَ ُ ْال َخ ِطيَّ ِةَ ،ك ْ
ُ
ِل ْي َخ ِطيَّ ِة( ".رو ية  .)1:1عن ا أقيم يسوع ن الدوت،
أُقدتَ عه بحياة ج ن ة وطبيعة ج ن ة .الحياة التي فيك ليست
استدرارنة ليحياة الق ندة أو منج ن الق نم والج ن ؛ إنها
بارك اإللم!
حياة ج ن ة تدا ا ً – حياة البِر الج ن ةَ ُ .

نقول في رو ية َ " ،1:1ف ُفِ َّنا َعَهُ ب ِ ْال َد ْع ُدو ِدنَّ ِة
ل ْيدوتِ ،حتَّى َكدا ُأقيم ْال َمس ُ
َ
اآلب،
ج
د
ب
ِ،
ت
ا
و
أل
ا
يح
ِ
ِنَ
ْ
ْ
ِ َْ
َ
ِ
َ
َ ِ َ ِ
َ
ِ
حيَاةِ (الحياة الج ن ة)؟" (
ه َك َذا نَ ْس ُيكُ نَح ُْن َأ ْن ً
ضا فِي ِج َّةِ ْال َ

arabic

 .)RABال عجب أن نقول الكتاب في كولوسي ،:2:3

ورةِ خَا ِل ِق ِه".
ب ُ
"و َلب ِ ْستُمُ ْال َج ِن َ ا َّلذِي نَتَ َج َّدُ ِل ْي َد ْع ِر َف ِة َحسَ َ
ص َ
َ

ُولدتَ بار في المسيح يسوع .وح َّل ِبره محل
طبيعتك الخاطئة .عمله النيابي اهتم بمشكلة الخطية
وأحضر ِخلقة جديدة – نوع جديد من الكائنات – مخلوق
في البِر وقداسة الحق .مجدا ً لإلله! هللويا

أُقِر وأععرف
أنا ولود اإللم ،ولي طبيعته ليبِر في روحي .كدا يسوع ،بدج ه
ي ،ألنني ُول تُ في حياة ج ن ة؛
وبِره ،هكذا أنا .ليس هناك طبيعة ق ندة ف َّ
أنا بِر اإللم في المسيح يسوع ،عو في شركة ع األلوهية .هييونا!

الم يم من المراسة:
ُ 5:17رومِ يَةَ ;ُ 8:1-4رومِ يَةَ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 8:18-39رومِ يَةَ
 70-73اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
 56إِ َ
ش ْعيَا َء &  6:1-9أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

مفتاحك للغلبات الالنهائية

اب َو َك َّي َدنِي َقائِ ً
الربِ إ ِ َلى
ال :ه ِذ ِه َك ِي َد ُة َّ
َف َأ َج َ
زَ ُربَّاب ِ َل َقائِ ً
وحي َقا َل
الَ :ال ب ِ ْال ُق َْرةِ َو َال ب ِ ْال ُق َّوةِ ،بَ ْل ب ِ ُر ِ
َربُّ ْال ُج ُنو ِد (زكرنا .)1:1
"و َ
ال
نُخبرنا الرسول بولس ،في أفسس َ ،:9 – :8 :5
تَ ْسك َُروا بِا ْل َخ ْد ِر ا َّلذِي فِي ِه ا ْل َخ َ
العَ ُة (ال ُدبالغة في التصرف) ،بَ ِل
ي
ا ْ تَ ِيئُوا بِالروح ُ .ك َِيدِينَ بَعْ ُ
ض ُك ْم بَعْضًا ب ِ َدمَ ا ِ ي َر َوتَسَابِي َح َو َأغَانِ َّ
يربِ .)RAB( ".لذلك ،وأنت
ُر ِ
وحيَّةٍ ُ ،تَ َرنِدِينَ َو ُ َرتِيِينَ فِي ُق ُيوب ِ ُك ْم ِل َّ

الرسل خ وا باسم يسوع،
الرسل ،ستُالحظ أن ُ
ت رس سفر أعدال ُ
بكلمة اإللم ،وبقوة الروح القدس .ولهذا كان ل نهم تيك النتائج
االستثنائية .وبنفس الطرنقة اليوم .هناك أشخاص نُحاولون جاه نن
أن ننجحوا بق رتهم الذاتية وحكدتهم الطبيعية ،ولكن النجاح الحقيقي
نخذلهم .هذا ألنهم نعديون بالذهن – ن جال الحواس – وهو
ح ود ليغانة.
َ
َ
الحقيق هو بالروح .إذا كنت قد حاولت أن
النجاح
ي
إمكانياتك،
أو
الذاتية
بقوتك
تنجح
َ ُ
وتتكل عىل استاتيجيات الروح
آن األوان أن تكف عن الرصاع
ِ
ُ
َ
ْس أ َّننَا ُك َفاةٌ
وحكمته ُلتشدك .يقول يف  2كورنثوس َ " ،5:3لي َ

( ؤهيون ولنا إ كانية كافية) ِ ْن َأ ْن ُف ِسنَا َأ ْن نَ ْفتَ ِك َر َش ْي ًئا َك َأ َّنهُ ِ ْن َأ ْن ُف ِسنَا
نكون أحكا اً شخصية أو نعين أو نحسب أي شيء كأنه ِ ن
(أن ِ
أنفسنا) ،بَ ْل ِك َفانَتُنَا (قوتنا وإ كانيتنا) ِنَ اإللم.)RAB( ".

arabic

كفايتنا؛ اإلمكانية ،والحكمة ،والنعمة التي نعمل بها هي
من الروح .ات ِكل عليه .كيف تُنمي كنيستك ،أو مجموعتك البيتية ،أو
مجموعة الشركة التي لك؟ كيف تنوي أن تُضاعف مادياتك ،أو
تُنمي عملك؟ يجب أن يكون بالروح! سيجعلك آية وأنت تسلك معه
وتسمح له أن يُرشدك في شئون حياتك .سيكشف لك حقائق المملكة
وحقيقة مجد اإلله لك .إنه المفتاح لحياة الغلبات الَلنهائية والنجاح
االستثنائي

صالج

أبويا السماوي الغالي ،أشكرك على ُسكنى الروح
القدس في حياتي ،الذي يجعلني أعمل وأسلك في إرادتك
الكاملة .أنا أمتلئ باستمرار بالروح لكي أكون مؤثرا ً في
خدمة اإلنجيل ،وأتواصل بحضورك اإللهي لعالمي
ألُحضر عدد كبير من النفوس للمملكة ،باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
وس ٱلثَّانِيةُ ; 2:13فِيلِبِي ; 3:5-6أ َ ْمثَال
ُ 3:5 AMPCك ِ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 9:1-29رومِ يَةَ
 74-77ا َ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
ِ 57إ َ
ش ْعيَا َء &  6:10-20أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الجمعة

الع ل مالد مة

ب َ ْل نَتَ َك َّيمُ بِحِ ْك َد ِة اإللم فِي سِر ( ُلغم) :ا ْلحِ ْك َد ِة
ُور (العالم)
ا ْل َد ْكتُو َ ِة (ال ُدخبأة) ،ا َّلتِي سَبَقَ اإللم َفعَيَّنَهَا َق ْب َل ال ُّه ِ
ِل َد ْج ِ نَا ( :كورنثوس .)RAB( )5:2
نقول الشاه االفتتاحي إننا نتكيم بحكدة اإللم في سِر أو لُغم؛ ا
عنى أن تتكيم بالحكدة؟ عن قراءة  :كورنثوس  :3 – :2 :2نُق م لنا
ف
"ونَ ْحنُ َل ْم ن َْأ ُخ ْذ ُرو َح ا ْلعَا َل ِم ،ب َ ِل الروح ا َّلذِي ِنَ اإللمِ ،لنَعْ ِر َ
فكرة .فيقولَ ،

ا َ
أل ْشيَاءَ ا ْل َد ْوهُوب َ َة ( جاناً) َلنَا ِنَ اإللم ،ا َّلتِي نَتَ َك َّيمُ بِهَا َأ ْنضًاَ ،
ال بِأَ ْق َوال تُع َ ِي ُدهَا
ْ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
ت
ارنِينَ الروحيَّا ِ
حِ ْك َدة إ ِ ْنسَانِيَّة ،ب َ ْل ب ِ َدا نُع َ ِي ُدهُ الروح القدسَ ،ق ِ
بِالروحيَّاتِ.)RAB( ".
الحظ الجمء الذي تحته خط؛ لم نقل" ،األ ور التي نتكيم عنها"؛
بل ،نقول "نتكيم بها" .نقرأ شيئا ً ُ شابها ً في ع د  1فيقولَ " ،ل ِك َّننَا نَتَ َك َّيمُ بِحِ ْك َد ٍة
بَيْنَ ا ْلكَا ِ يِينَ …" نحن ال نتكيم عن الحكدة؛ بل نتكيم بالحكدة ،والحكدة هي
كلمة اإللم .أن تتكيم بالحكدة نعني أن تتكيم بالكلمة.
َ
َ
ْ
َ
ُ
كولوس " ،1:72ا َّلذِننَ أ َرادَ اإللم أن نُع َ ِرف ُه ْم َا
ثالً ،نقول في
ي

ه َُو ِغنَى َ ْج ِ ه َذا الس ِِر فِي ُ
األ َ ِم ( هدا كانت خيفيتهم ،و كانتهم ال ننية)،
ْ
ُ
ا َّلذِي ه َُو (باختصار هو جرد أن) ال َم ِسيح فِي ُك ْم َر َجا ُء ا ْل َد ْج ِ.)RAB( ".

عن ا ،تؤك عيى أساس هذا الشاه " ،سأكون غالبا ً إلى األب ؛ حياتي هي
التعبير عن ج وسيادة المسيح "،أنت تتكيم بالحكدة .وعن ا تُعين" ،ال
نُعوزني شيء وال أحتاج لشيء ألنني وارث اإللم ووارث ع المسيح؛
العالم كيه لي"؛ أنت تتكيم بحكدة اإللم .تتكيم بالحكدة ،عن ا ،وبغض النظر
عن األعراض التي ق تشعر بها ،تقول" ،حياة اإللم عا ية في كل نسيج ن
كياني؛ وأنا ُ دتيئ بالحياة"،
هناك أولئك الذنن ق نعتبرونك ق فق تَ ُرش ك ألنك تتكيم بحكدة
اإللم؛ هذا ألن حكدة اإللم عن اإلنسان الطبيعي جهالة .نُعين في :

arabic

ال ن َ ْقب َ ُل َا ِل ُروح اإللم َ
ي َ
أل َّنهُ ِع ْن َه ُ
"ولك َِّن ا ِإل ْنسَانَ ال َّطبِي ِع َّ
كورنثوس َ ،:1:2
ال ن َ ْق ُِر َأ ْن نَعْ ِر َفهُ َ
َجهَا َل ٌةَ ،و َ
أل َّنهُ إ ِ َّن َدا نُ ْح َكمُ فِي ِه ُروحِ يًّا.)RAB( ".
تكيم بحكدة اإللم دائداً ،وستُدج حياتك اإللم .أعيِن وح انيتك ع
الرب ،أعيِن ِبرك ،وصحتك ،وسيادتك ،و ج ك في المسيح يسوع .ج ا ً
لإللم!

أُقِر وأععرف

بأن حكدة اإللم في قيبي وفي فدي دائداً .لي حياة
تديم وفي لء الدج  ،أحياة
عظيدة .أُدرك وأُعين أنني ُ ِ
حياة البِر ،والسيادة ،والدج في المسيح يسوع .هييونا!

الم يم من المراسة:
وس ٱألُولَى
س ; 18:21أ َ ْمثَال ;ُ 2:12-13 AMPCك ِ
ور ْنث ُ َ
َ 11:23م ْرقُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 9:30-10:1-21رومِ يَةَ
 78اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

س
ِ 58إ َ
ش ْعيَاء &  6:21-24أَفَ ُ
س َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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السبت

اطرؤ شياطين من أُمعك

َولك ِْن إ ِ ْن َكانَ إ ِ ْن ِجي ُينَا َ ْكتُو ً ا ( خفياً)َ ،فإ ِ َّن َدا ُه َو َ ْكتُومٌ
( خفي) فِي ْالهَا ِلكِينَ (الضالين) ،ا َّلذِننَ فِي ِه ْم إِلهُ ه َذا ال َّ ْه ْ ِر َق ْ َأ ْع َدى
َأ ْذهَانَ َغي ِْر ْال ُدؤْ ِ نِينَ ِ ،لئَ َّ
ضي َء َلهُ ْم إِنَا َرةُ إ ِ ْن ِجي ِل َ ْج ِ ال َم ِسيح،
ال تُ ِ
صو َرةُ اإللم ( 2كورنثوس .)RAB( )1 – 3 :1
ا َّلذِي ُه َو ُ

في أنا نا ،أنشطة الشياطين واضحة في ُ ن ع ن ة ،في
ُ حاولة لدنع الناس ن قبول اإلنجيل .جمء ن الشاه االفتتاحي
نقول ..." ،إِلهُ ه َذا ال َّ ْه ِر َق ْ َأ ْع َدى َأ ْذهَانَ َغي ِْر ا ْل ُدؤْ ِ نِينَ  "...هذا هو
عدل الشيطان؛ هو إله هذا العالم وله عدالؤه في أ ُ م ختيفة ،ب ُدهدة
أن ندنعوا الناس عن قبول اإلنجيل.
عن ا تُالحظ بُطء في الناس لقبول دعوة الخالص في
بعض األ اكن بالرغم ن الكرازة الحارة لإلنجيل ،افعل ا قاله
يسوع أن نفعيه" :اطردوا شياطين" ( رقس  .):5::1اطردهم ن
ال ُد ن ،والبالد ،والقُرى ،والتجدعات ،واأل ُ م ،وأنت تُصيي بحرارة
في الروح .إلى أن و ا لم تعدل وتوقف أعدال هذه الشياطين،
سيستدرون في بث الفساد ،وجعل واطني تيك الدناطق أقل قبوالً
سيطان باسم يسوع أن نُقي هم
لإلنجيل .ولكن شكرا ً لإللم! لنا ال ُ
ونطردهم ن تدسكهم بتيك الدناطق واستعادة هذه الدناطق الدعمولة
يراثا ً لنا .لنا الحق أن نسترد تيك الدناطق ،التي كانت حرو ة ن
روح اإللم ،ليدالئكة.
بغض النظر عدا نح ث في الد ننة أو األ ُ ة حيث تحيا أو
األرواح الشرنرة في هذه الدنطقة بالذات التي تُدسِك بحياة الناس؛

arabic

اطردها! وبدجرد أن تفعل هذا ،تنفتح قيوب الكثيرنن في تيك
الدناطق ليقبيوا اإلنجيل بفرح ونستجيبوا ل عوة الخالص.
اجعيها عدل حياتك أن إنجيل يسوع المسيح سيندو بش ة
ونُستعين حيث أنت .اجعل الرغبة أن تُثبِت بِره في ننتك،
و نطقتك ،وبي ك ،تجعيك تتشفع وتقطع حبال القيود عيى حياة
الناس؛ واجعل هذا نعني كل شيء لك.

صالج
بارك ،أشكرك ،ألن كل األ ُ م هي لك.
أبويا ال ُد َ
وأنا أُعين اسم يسوع عيى كل ننة ،وكل أ ُ ة ،وكل
حكو ة .تنكسر قوة الشر عيى ال ُد ن واأل م في العالم،
ونندو اإلنجيل بش ة ،ونُستعين بدج  ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
س ِل
ٱلر ُ
س ; 19:11-20أ َ ْع َما ُل ُّ
َ 16:15-17م ْرقُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 11:1-24رومِ يَةَ
 79-81اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْع َيا َء &  1:1-8فِيل ِِبي
ِ 59إ َ
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األحد

و حذكرج ؤخولك
شَاكِرينَ َ
ور
اآلب ا َّلذِي َأ َّه َلنَا ِلش َِر َك ِة مِي َرا ِ
ث ا ْلقِدِيسِينَ فِي ال ُّن ِ
ِ
(كولوسي .(RAB) (12:1

تخيل أنك في طرنقك إلى ح ٍ
ث ا الب أن ت خل
بتذكرة إليه ولكنك دون تذكرة .عن البوابة ،في عظم األحول
ستُرفَض ،وسيُدنع دخولك .ولكن بتذكرة دخولك ،سيكون لك
الثقة وببساطة تُظهرها وت خل .هذا ثل اسم يسوع ال ُدق َم
لك :إنه تذكرة دخولك إلى كل بركة؛ وهو نُدثِل أكثر دا
ندكن أن تظن أو ترغب عيى اإلطالق .هييونا! قال في نوحنا
َ " ،23::1وفِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم َال تَ ْس َأ ُلونَنِي َش ْيئًا .اَ ْل َح َّق ْال َح َّق َأ ُقو ُل

اآلب
َل ُك ْم :إ ِ َّن ُك َّل َا َط َي ْبتُ ْم ِنَ ِ

طي ُك ْم.)RAB( ".
بِا ْس ِدي نُ ْع ِ

كل ا تطيبه أو ترغبه عيى اإلطالق ق تم في
المسيح؛ كل ا تحتاج عديه نعين أنه لك باسده .فأع ِين
باستدرار" ،أنا وارث اإللم ووارث ع المسيح ،شرنك
يراث الق نسين؛ كل شيء هو لي ،باسم يسوع!" وعن ا
تُعين هذه اإلعالنات ،تستجيب الطبيعة لك .ج ا ً لإللم!

نتيجة الجهل بأعدال المسيح التي تدت ،النمال
الكثيرون نتوسيون إلى اإللم أن نُباركهم ،ونشفيهم،
arabic

ونُحررهم ،إلخ .نُعطيهم هذا نوعا ً ن الرضا أن نصيوا
إليه باتجاه توسيهم .لكنه ال نرن هذا؛ ليس بع كل ا حققه
يسوع ن أجيك بذبيحته النيابية! أحضرك إلى وح انية
ع األلوهية .به ،لك الجراءة وال خول بالروح إلى اآلب
بارك اإللم!
وبركات السداءَ ُ .

صالج
سل ان في اس يسوع اللذان
أمويا الغالي أش رك على الووج وال ُ
مهما أحيا في خير ُمعمفق وغلهات ومركات السماء .ماسمم أسلك
في الميراث المزيم و ُحرية أوالؤ اإللم .للويا

الم يم من المراسة:
س
س ِل ; 3:12أَفَ ُ
ٱلر ُ
وس ٱألُولَى ; 13:38-39أ َ ْع َما ُل ُّ
ُ 3:21ك ِ
س َ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 11:25-36رومِ يَةَ
 82-84ا َ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْع َيا َء &  1:9-14فِيل ِِبي
ِ 60إ َ
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اإلثنين

حياج ِمر عميمج
َ
ف َخ ِطيَّ ًةَ ،خ ِطيَّ ًة ألَ ْج ِينَا،
أل َّنهُ َجع َ َل ا َّلذِي َل ْم نَعْ ِر ْ
َصي َر نَ ْحنُ ب ِ َّر اإللم فِي ِه ( 2كورنثوس .)RAB( )2::5
ِلن ِ

عن ا نقبل اإلنسان المسيح ،نقبل حياة ج ن ة؛ هو ثل
شخص لم نكن وجود ن قبل عيى اإلطالقِ :خيقة ج ن ة في
المسيح .هذه الحياة الج ن ة هي حياة ال ِبر؛ تفوق الخطية ،وإبييس،
والدوت ،والجحيم .هذه الحياة الج ن ة هي سبب أنك تسطيع أن تحيا
حياة باستقا ة .السبب في أن الناس نُخطئون هو أن لهم طبيعة
الخطية .لكن هذه الطبيعة ح َّل حيها طبيعة ِبر اإللم عن ا ُول
اإلنسان والدة ثانية.
إنه ليس جرد تغيير ح ث فيك عن ا ول تَ والدة ثانية؛
إنه إحالل حقيقي أو انتماع لحياة وطبيعة الخطية وإحاللها بحياة
وطبيعة ال ِبر .الدسيحية الحقيقية ليست نقل أو وضع طبيعة أخرى،
ولكنها إعادة خيق حقيقية ليروح البشرنة بواسطة اإللم .لق أصبحتَ
حيا ً لإللم بالديالد الج ن  .لذلك ،ن الطبيعي لك أن تحيا حياة
صحيحة وتُحقق إرادة اآلب.
ال نن نُع ِيم اإلنسان أنه إذا عاش صحيحاً ،فاإللم سيؤهيه أن
نكون شخصا ً باراً ،ولكن هذا تناقضاً .ال ندكن ألح أن نحيا
باستقا ة ،إلى أن نُجعل أوالً بارا ً لإللمِ .بر اإللم في روحك هو ا
نُعطيك إ كانية أن تحيا بطرنقة صحيحة.
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لذلك ،في الدسيحية ،ا نفعيه اإللم هو أوالً أن نجعيك باراً،
قبل أن نتوقع نك أن تحيا بطرنقة صحيحة .نقول الكتاب إن يسوع
المسيح ات ن أجل خطانانا ،وأُقيم ألجل تبرنرنا (رو ية .)25:1
بارك اإللم!
فالتبرنر نعني أن نُستعين أنك بارَ ُ .

صالج

أنني ولود اإللم ،ولي طبيعة ِبره في روحي .كدا
يسوع ،بدج ه وبِره ،هكذا أنا في هذا العالمُ .ول تُ في
حياة ج ن ة؛ أنا ِبر اإللم في المسيح يسوع ،عو
ليشركة ع النوع اإللهي .هييونا!

الم يم من المراسة:
ُ 8:1-4رومِ يَةَ ;ُ 5:17رومِ يَةَ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 12:1-16رومِ يَةَ
 85-88اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْع َيا َء &  1:15-22فِيل ِِبي
ِ 61إ َ
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الثالثاء

أما ة في الوممة
َو ُك ُّل َا َفع َ ْيتُ ْمَ ،فا ْع َد ُيوا ِنَ ْال َق ْيبَِ ،ك َدا ِل َّ
يربِ
اس (كولوسي .)23:3
ْس ِلي َّن ِ
َلي َ

كل واح نا عو لتحقيق دور ُ نفرد في
المسيح؛ لنا جديعا ً هام تنوعة أُعطيت لنا ن اإللم .كان
نفس الشيء في أنام الكتاب .ربدا تكون بعض الدهام
أعظم أو أكثر وصوالً ن األخرى ،ولكن كيف تُحققها؟
هدتك نُحكم عييها بأ انتك .سيحكم الرب ونُكافئك عيى
أساس أ انتك في الخ ة ،في ال ُدهدة ال ُدعطاه لك ،وليس في
ال ُدهدة ال ُدعطاه لشخص آخر.
تذكر ،هو ن نُعطيك إ كانية لعدل ا نطيبه نك.
إذا أعطاك أن تعدل أكثر ن شخص ا آخر ،فهو ال نظن
أن هذا نجعيك أعظم ن هذا الشخص؛ األ ر نتوقف عيى
الدكان الذي وضعك فيه واختياره .لذلك ،ن الدهم أن تكون
ُ جته ا ً في تحقيق ا ق طيبه نك.
نقول في أ ثال َ " ،29:22أ َر َأنْتَ َر ُج ً
ال ُ ْجتَ ِه ًا فِي
الرعَاعِ!" ُخذ في قيبك
عَ َد ِي ِه؟ َأ َامَ ْال ُد ُي ِ
ف َأ َامَ َّ
فَ .ال نَ ِق ُ
وك نَ ِق ُ
ا نطيبه اإللم نا في الشاه االفتتاحي؛ هدا عديتَ  ،افعيه
بقيبك ،كأنه ليرب ،وليس لإلنسان.
إذا خ تَ الرب كأنك تخ م إنساناً ،فدهدا كانت
ال ُدكافأة التي ستحصل عييها لن تتخطى هذا العالم .لذلك،
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هدا ق م لك اإللم ن هام في ديكته ،افعيها بفرح،
وشغف ،وبإندان ،كأنه ليرب .ارس هذا ،وسوف تُذهَل
باستعالن نعدته في حياتك .آ ين.

أُقِر وأععرف
أبويا الغالي ،أشكرك عيى شرف وا تياز أن أُتدم
قص ك في الخ ة كوكيل أ ين وخادم إلنجيل نعدتك .أنا
أعدل كل شيء كأنه لك ،ألُنتج نتائج بارزة لدج ك ،باسم
يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
ار اَ ْألَيَ ِام ٱلثَّانِي
ُ 3:17كولُوسِي ; 6:5-9أَفَ ُ
س ; 31:20-21أ َ ْخ َب ِ
س َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 12:17-13:1-14رومِ يَةَ
 89ا َ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْعيَا َء &  1:23-30فِيلِبِي
ِ 62إ َ
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ا رمةاء

اعتنق ُحبه

َُ
َ
أل َّنهُ ه َك َذا َأ َحبَّ اإللم ا ْلعَا َلم َ َح َّتى بَ َذ َل ْابنه
ي َ
ال نَ ْهيِكَ ُك ُّل َ ْن نُؤْ ِ نُ ب ِ ِه ،بَ ْل تَ ُكونُ َلهُ ا ْل َحيَاةُ
ا ْل َو ِحي َِ ،ل َك ْ
ا َ
ألبَ ِ نَّ ُة (نوحنا .)RAB( ):1:3
إلهنا ُ ن ِعم و ُ تحننُ .حبه لإلنسان نتخطى فهم البشر؛ إنه
ْس َ
أل َح ٍ ُحب َأ ْع َظمُ ِ ْن
ُحب بال ح ود .نقول في نوحنا َ " ،:3::5لي َ

ض َع َأ َح ٌ نَ ْفسَهُ َ
أل ْج ِل َأ ِحبَّائِ ِه".
ه َذاَ :أ ْن نَ َ

وضع الرب يسوع حياته ألجينا ،لم نفعل هذا أح ن قبل.
كان إلها ً وبال خطية؛ وبالرغم ن ذلك ،صار ذبيحة خطية ،قُ ت ن
صيب بكا ل رغبته كان اآلخرنن .فكر في هذا:
أجل خطانا العالمُ .
أخذ كاننا في الخطية عيى الصييب ،لكي نأخذ كان ِبرهَ " :
أل َّنهُ َجع َ َل
ف َخ ِطيَّ ًةَ ،خ ِطيَّ ًة َ
َصي َر نَ ْحنُ ب ِ َّر اإللم فِي ِه2( ".
ا َّلذِي َل ْم نَعْ ِر ْ
أل ْج ِينَاِ ،لن ِ
كورنثوس .)RAB( )2::5

كيف تصف ثل هذا ال ُحب الذي جعيه ندوت ن أجل
ال ُخطاه – ال ُدجر ين ،والقتيى ،واليصوص ،إلخ؟ أتى ،وعاش ،وعدل
آنات ،و ات ،وقام ن الدوت ،كل هذا ن أجل ُحبه لإلنسان .كل ا
فعيه كان ن أجل ُحبه لإلنسان .أعين ه ف جيئه في نوحنا :2::2؛
لكي نكون لإلنسان حياة ،وتكون له الحياة في يئها .الحياة التي ق
أعطاها لنا هي إح ى البركات ،والفرح والدسرة إلى األب .
واآلن ،نتيجة لدا فعيه نسوع نحن ُ ق سون وبال لوم ق ام
في اآلب ال ُحب .نستطيع أن نقف بجراءة في حضور اإللم بال لوم ،أو
دونية ،أو إدانة .ليس عييك أن تشعر بع م اإلندان أو ع م اليقينية عن
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وقفك ن اإللم .تشجع ،و ِثق ،وتأك  ،وافرح إنك تنتدي له؛ وهو
أحضرك إلى وح انية ع نفسه .هييونا.
مهما ما كنتَ عليه ،وما قد فعلته ،ومدى عُمقك في
الخطية ،ليس عليك أن تهرب من اإلله .قال في إشعياء ،18:1

ض كَال َّث ْلجِ .إ ِ ْن كَان ْ
" ...إ ِ ْن كَان ْ
َت َح ْم َرا َء
َت َخ َطايَا ُك ْم كَا ْل ِق ْر ِم ِز تَ ْبيَ ُّ
وف .)RAB) ".اعتنق ُحبه .ثِق فيه من أجل
ص ِ
ير كَال ُّ
َص ُ
كَالدُّودِي ِ ت ِ
حياتك .ربما لم تولد والدة ثانية أبداً من قبل ،إنها لحظتك .اذهب
صل هذه الصَلة
إلى صفحة صَلة قبول الخَلص صفحة 74؛
ِ
وأنت تعنيها من كل قلبك

صالج
أبويا الغالي ،أشكرك على ُحبك العظيم الذ قد أحببتني به؛
أشكرك ألنك أخترتني من قبل تأسيس العالم ألكون قديس،
وبَل لوم ،ومقبول في محضرك ،حسب مسرة مشيئتك.
برر
سأسلك بإدراك أنك تُحبني ُحبا ً أبديا ً وغير مشروط؛ ُم َ
وفي سَلم معك ،باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
 4:19يُو َحنَّا ْٱألُولَى ; 3:16يُو َح َّنا ْٱألُولَى ; 3:1-2يُو َحنَّا ْٱألُولَى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 14-15:1-4رومِ يَةَ
 90-93اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْع َيا َء &  2:1-11فِيلِبِي
 63إِ َ
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الخميس

اق ع حأثير ال ي ان
ُك ُّل ُ
األ َ ِم َأ َحا ُطوا بِي .بِا ْس ِم يهوه ُأبِي ُ ُه ْم

( م ور .)RAB( ):2:::8

في أصل النص العبري؛ هذه هي عبارة تأكي نة .فتقول،
"كل األ م أحاطوا بي لكن باسم يهوه أقطعهم ".أو أُبي هم.

كان داود نُعين هذا اإلعالن بالروح دائدا ً قبل أن نُه ِيك
أع اءه بالسيف .كان عييه أوالً أن نُبي هم بالكيدات .وهذا هام ج اً
الخصم .عييك أن تقطع
ألنه نُظهر لنا كيف نجب أن نتعا ل ع ِ
تأثير الشيطان عيى األ ُ م ،والقادة ،وحكو ات العالم .هذا ا تفعيه
في الصالة ن أجل األ ُ م والقادة.
أك داود بهذه العبارة" ،أقطعه – أُهيكه" ألنه أحياناً،
عييك أن تقول هذا ع ة رات .عن ا تسدع عن "الحروب،
واألوبئة ،وع م األ ان ،واالنهيارات اإلقتصادنة "،وتُالحظ أن
ُضل األ م،
الشيطان نستفي ن كل هذا ليحتفظ بالناس في الخوف ون ِ
عيينا إذا ً أن ن خل .ثل داود ،لنقطع ونُبي تأثير الشيطان.
الخصم في إفساد ،وإ ساك األ م بأي شكل ،ال
عن ا ترى ِ
تسكت؛ اقطع تأثيره بصالتك وكيداتك ال ُددتيئة باإلندان .نقول
الكتابَ " ،حي ُ
س ْي َط ٌ
ان( "...جا عة ،)1:8
ْث تَ ُكونُ َك ِي َد ُة ا ْل َد ِي ِك َف ُهنَاكَ ُ
ونحن كهنة يوكية لإللم (رؤنا .)1::
سيطان ال ُدعطى لنا باسم يسوعُ .خذ كانك
حتى اآلن ،بال ُ
ُ
واقطع الرناسات ،والقوات ،و ُحكام الظيدة عيى هذا ال هر ،والشر
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الروحي في األ اكن السداونة .اطردها ن بيتك ،و ن
و ن حكو تك ،و ن األ اكن العا ة .حد ا ً لإللم!

ارسك،

صالج
أبويا العالي ،أشكرك عيى ال ُسيطان باسم يسوع
سيطان أقطع
الذي به نغيب الشيطان وجنوده .بهذا ال ُ
الرناسات ،والقوات ،و ُحكام ُ
ظيدة هذا العالم ،والشر
الروحي في األ اكن السداونة ،ن كل قطاع ،و ؤسسة،
وجهة حكو ية في أ ُ َ تي ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
ير
س ; 6:12أَفَ ُ
س ; 118:10-12 NIVا َ ْل َمزَ امِ ُ
س َ
َ 16:17م ْرقُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 15:5-13رومِ يَةَ
 94-98ا َ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْعيَا َء &  2:12-18فِيلِبِي
ِ 64إ َ
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الزمةة

فةل إيما ك
ال حر ُعو؛ ِ
ان َف ُه َو الثِ َق ُة ب ِ َدا ن ُْر َجى َوا ِإلن َق ُ
و َأ َّ ا ا ِإلن َد ُ
ان
ور َ
ال تُ َرى (عبرانيين .)::::
ب ِ ُأ ُ ٍ

األ ل أو الرجاء فضيية جي ة ،لكنها ال تُغيِر ظروفك .هناك فرق
بين اإلندان والرجاء .الرجاء هو ليدستقبل؛ أ ا اإلندان فهو اآلن .افهدها ن
هذا الدنظور :كانت النبوة عن يسوع بأنه رجاء األ م؛ كان رجاء إلسرائيل؛
ي رجاء الخالص.
و ُ
سد َّ
بعبارة أخرى ،إن كان اإلنسان سيخيص ،كان نجب عيى ابن اإللم
أن نأتي؛ كان الب أن نكون هناك ذبيحة عن خطانا العالم ،ويسوع كان هذه
الذبيحة .عن ا رآه نوحنا الدعد ان ،أعين ..." ،ه َُو َذا َح َد ُل اإللم ا َّلذِي ن َ ْر َف ُع
َخ ِطيَّ َة ا ْلعَا َل ِم!" (نوحنا .)RAB( )29::
صيب ب الً عنا .دفع الثدن
واآلن ،أتى يسوع ليُتدم خطة اإللم .و ُ
بالكا ل عن خطية اإلنسان فأقا ه اإللم ليُعطينا الديراث .نقول في كولوسي
" ،:2::شَاكِرننَ َ
ور( ".
اآلب ا َّلذِي َأ َّه َينَا ِلش َِر َك ِة ِي َرا ِ
ث ا ْل ِق ِنسِينَ فِي ال ُّن ِ
ِ
 .)RABواآلن ،وق أعطانا اإللم الديراث بيسوع المسيح ،ليس هناك داعي
أن نرجو ن أجيه.
"الرجاء" (يسوع) ق أتى وأتم بالكا ل كل شيء أرسيه اإللم كي
نُعطينا وكي نعديه ألجينا .هييونا! كل ا ندكن أن ترغبه عيى اإلطالق ن
اإللم ق أُنجم ،وتحقق ،و ُ نح لك في يسوع المسيح .ونجب اآلن أن تُفعِل
إندانك.
ال تقل" ،أرجو أنه في نوم ن األنام نترك هذا الدرض جس ي"؛
توقف عن الرجاء؛ وفعِل إندانك .إذا كان الب أن تتغير الحالة ،الب أن تكون
باإلندان .اإلندان ندتيك اآلن! هييونا!
arabic

أُقِر وأععرف
أن إنداني فعَّال ونسود اآلن! باسم يسوع ،أسيك
في نور يراثي في المسيح ،بقوة ونعدة ،أحيا في
الصحة اإللهية وفي االزدهار فوق الطبيعي .أنا غالب إلى
األب  ،ألنني أحيا بكلمة اإللم وفيها .آ ين.

الم يم من المراسة:
س
ْ 11:1ٱل ِعب َْرانِيِينَ ; 5:4يُو َحنَّا ْٱألُولَى ; 6:16أَفَ ُ
س َ

لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 15:14-33رومِ يَةَ
 99-101ا َ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْعيَا َء &  2:19-30فِيلِبِي
ِ 65إ َ
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السبت

ثِق في عملم ال امل

َ
صونَ  ،بِا ِإلن َدا ِنَ ،وذلِكَ
أل َّن ُك ْم بِالنِ ْع َد ِة ُ َخ َّي ُ
ي َال
ْس ِ ْن ُك ْمُ .ه َو عَ ِطيَّ ُة اإلل ِمَ .لي َ
َلي َ
ْس ِ ْن َأ ْع َدال َك ْ
ح ٌ (أفسس .)RAB( )9 – 8 :2
نَ ْفت َِخ َر َأ َ
هناك ن نعتق أنه نجب عييهم أن نعديوا أعداالً صالحة لكي
نكونوا قبولين عن اإللم أو ُ باركين نه؛ فيت ِكيون عيى ِبرهم الذاتي.
ولكن ا نُكافئك اإللم عييه هو إندانك في عدل المسيح التام؛ عديه
النيابي عنك.
أعين الرسول بولس عقم االتكال عيى أعدالك الصالحة أو
االلتمام بنا وس لكي نؤهيك أن تقف أ ام اإللم .فيكتبَ ..." ،أ ْحسِبُ ُك َّل

ْ
ي ٍء َأ ْنضًا (بال شك) َخسَا َرةً ِ ْن َأ ْج ِل َفضْل (ا تياز) َعْ ِر َف ِة ال َم ِسيح
َش ْ
يسوع َربِي ،ا َّلذِي ِ ْن َأ ْج ِي ِه َخس ِْرتُ ُك َّل ا َ
أل ْشيَا ِءَ ،و َأنَا َأ ْح ِسبُهَا ُن َفانَ ًة
ْ َ َ
ْس ِلي ب ِ ِري ا َّلذِي ِنَ
ي َأ ْربَ َح الم ِسيحَ ،و ُأو َج َ فِي ِهَ ،و َلي َ
(كالروث) ِل َك ْ
ْ
وس ،بَ ِل ا َّلذِي بِإِن َدا ِن ال َم ِسيح ،ا ْلب ِ ُّر ا َّلذِي ِنَ اإلل ِم بِا ِإلن َدا ِن( ".فييبي
ال َّنا ُ ِ
.)RAB( )9 – 8 :3

الحظ الجمء الذي تحته خط؛ نُعين ُ يخص اإلنجيل ،وهو ،أن
تو َج في المسيح ،ليس حسب بِرك الذاتي ،بل أن تقبل بِر اإللم باإلندان
بالمسيح يسوع.
ال تُحاول أن تؤثر عيى اإللم "بت ننك"؛ لق باركك بالفعل بكل
بركة روحية في السداونات في المسيح (أفسس  .)3::ليس هناك حقا ً
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شيء ندكن أن ترن ه عيى اإلطالق وهو ليس لك في المسيح .كل ا
له هو لك.
تذكر ،إنه أعطاك حياته .لذلك ،نجب أن نكون إندانك عيى
رساة ا أتى المسيح ليعديه؛ ا ق حققه لك وفيك .سبب صحتك
اإللهية ،وازدهارك اإللهي وحياة الغيبات الالنهائية والبركات هي أن
المسيح جعيهم لك بالفعل .تركيمك واتكالك نجب أن نكون عييه،
و ا ق فعيه ،و َ ن هو ،وليس عيى أعدالك.

أُقر وأععرف
بارك ،أنت عظيم وحدي ج اً .أشكرك
ربي ال ُد َ
ألنك تُباركني بكل بركة روحية في السداونات في
المسيح يسوع وتجعيني شرنك الديراث الدجي ليق نسين
في ديكة النور .حياتي هي اختبار عن نعدتك وإظهار
ج ك ،وتديُّمك ،و ِبرك ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
وس ٱألُولَى ; 1:3ب ْ
س ٱلثَّا ِن َيةُ
ُ 4:14رومِ َيةَ ;ُ 3:21ك ِ
ُط ُر َ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

ير & ُ 16:1-27رومِ َيةَ
 102-103اَ ْل َمزَ امِ ُ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ش ْع َيا َء &  3:1-12فِيلِبِي
 66إِ َ
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األحد

غير معروك وال ُمه نمل

ِلتَ ُك ْن ِسي َرتُ ُك ْم خَا ِليَ ًة ِ ْن ُحب ْال َدا ِل.
ُكو ُنوا ُ ْكتَفِينَ ب ِ َدا ِع ْن َ ُك ْم ،ألَ َّنهُ َقالََ « :ال ُأ ْه ِد ُيكَ َو َال
َأ ْت ُر ُككَ (عبرانيين .)5::3
هذا أ ر الفت حقاً! نقول الرب إنه لن ،وال بأي درجة،
نتركك عيى اإلطالق وال نهديك .نُعرفنا في الترجدة الدوسعة أنه
كرر عبارة "لن" ثالث رات (ليتأكي )َ …" :
ال ُأ ْه ِد ُيكَ (بأي طرنقة

أو أخذلك أو أتخيى عنك أو أهديك بال دعمَ ).و َ
ال َأ ْت ُر ُككَ (لن ،لن ،لن
أتركك بأي درجة بال عونة أو ُأحبطك ،أو ُأفيت تدسكي بك! بالقطع
ال!)( ".الترجدة الدوسعة)
ُحضر إلى الذهن كيدات يسوع في نوحنا
هذا الشاه عينه ن ِ
َ " ::8::1
ال َأ ْت ُر ُك ُك ْم نَتَا َى .إِنِي آتِي إ ِ َل ْي ُك ْم ".نعم ،يسوع في السداء،
ولكنه لم نتركنا بال ت عيم .لم نتركنا في وح ة ،أو تروكين ،أو
ُ ه َديين ،أو نبوذنن .أرسل لنا الروح القدس ،ال لكي نكون عنا
فقط ،ولكن ليحيا فينا .هذا الروح عينه ق أصبح شجاعتك ،و عونتك،
وكفانتك ،وكل ا لك.
ثِق فيه ن أجل حياتك .و ُكن في شركة عه ،وهو سيجعيك
ناجحا ً في كل شيء .نقول أنه لن نتراخى عن اإل ساك بك؛ بدعنى
أنه عك طول الطرنق في رحية حياتك ،وبذلك ترى أنك رابح دائداً.
فهو نعرف كيف نهتم بك.
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عونته لك أ ر ال نجب أن تشك فيه عيى اإلطالق؛ إنه
ضدون .نقول الكتاب إنه "حاضر ليدعونة في وقت
الضيق" ( م ور  .)::11إذا وج تَ نفسك أب اً في ضيقة أو في
وضع صعب ،تأك أنك لستَ وح ك؛ سيُخرجك أو نُظهر لك اذا
تفعل لكي تخرج بغيبة.
الروح القدس هو ا تيازك األسدى ،و يجأك وقوتك.
وأحبه ن كل قيبك.
تعرف عييه وق ِر عديه في حياتك ِ

أُقِر وأععرف
أنها الروح القدس الغالي ،أُدرك أنك َ ن تقودني
في طرنق النجاح والغيبة .وأشكرك ،ألنك اال تياز األسدى
لي ،و يجأي ،وقوتي؛ حاضر لدعونتي في الضيق .وأنت
تُعينني بقوة ،لذلك أنا واثق أن تق ي ،وازدهاري،
وارتقائي دائم ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
 14:26يُو َحنَّا ; 14:16 AMPCيُو َحنَّا
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 104-106اَ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 1ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 1إِ ْرمِ يَا &  3:13-21فِيلِبِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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اإلثنين

كلماحك حُةلن علك
َ
َلمِكَ تَتَبَ َّر ُر َوب ِ َك َ
أل َّنكَ ب ِ َك َ
َلمِكَ تُ َد ُ
ان
(متى .(37:12

أي نوع ن الكيدات تخرج نك و ن أنن تأتي بها؟ لداذا تقول
األ ور التي تقولها؟ هذه أسئية وضوعية لقيبك .كدسيحي ،نجب أن
تفحص حياتك دائداً .خاصةً فيدا نخص كيداتك ،ألن كيداتك تضعك في
كانتك؛ وتُعين شخصيتك .إذا كانت كيدات إنسان جارحة أو ؤلدة ،فهذا
َ ن هو ِ ن ال اخل .ولكن إن كانت كيداتك ُ نعِدة ،وبتحنن ،ورافعة،
و ُ ش ِدة ليقيب ،هذه هي شخصيتك .فأنت شخصية كيداتك.

صا ِل ُح ِنَ ا ْل َك ْن ِم ال َّ
قال يسوع في تى " ،35::2اَ ِإل ْنسَانُ ال َّ
صالِح ِ
ْ
ْ
ْ
نر نُخ ِر ُج
فِي ا ْل َق ْيب ن ُْخ ِر ُج ال َّ
صا ِل َحاتَِ ،وا ِإل ْنسَانُ الش ِِر ُ
نر ِنَ ال َكن ِم الش ِِر ِ
ال ُّش ُرو َر ".كدسيحي ،ل نك كنم صالح في داخيك نتيجة لطبيعتك اإللهية في
خرج دا هو
المسيح .هناك تديُّم في روحك .فعن ا تتكيم ،نجب أن ت ُ ِ
فائض.

قال يسوع أنضاًْ َ " ،ن آ َنَ بِيَ ،ك َدا َقا َل ا ْل ِكتَابُ  ،تَج ِْري ِْن
ار َاءٍ َحيٍ" (نوحنا  .)38:5كان نتكيم عن الروح القدس ،الذي
ب َ ْطنِ ِه َأ ْنهَ ُ
سينالونه الدؤ نون (نوحنا  .)39:5لذلك ،حضور الروح القدس في حياتك
نعني أنك ل نك التدكين إلطالق أنهار اء حي تخرج بكيدات؛ كيدات
إلهية!
هذا نعني أنه إذا تكيم سيحيا ً كيدات جهالة ،أو سخط ،أو
رارة ،فهو ننضح دا ال نتوافق ع طبيعته الحقيقية .نُخبرنا في نعقوب
 :::3أن الداء العذب والداء ال ُدر ال نخرجان ن نفس النبع .فنبعك هو
اء عذب ن ننبوع اإللم ن داخيك .فال نجب أن تخيط بينهدا .ل نك فقط
الصالح والبركات ن داخيك ،والتي تُستعين في كل رة تتكيم فيها.
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كَلمك هو المعيار الحقيقي عن نُضجك كمسيحيَ " :أل َّننَا فِي
ال يَعْ ُث ُر فِي ا ْل َك َ
َأ ْشيَاءَ َكثِي َرةٍ نَعْ ُث ُر َجمِيعُنَا .إ ِ ْن َكانَ َأ َحد َ
َل ِم َف َذاكَ َر ُجل
كَامِلَ ،قادِر َأ ْن يُ ْل ِجمَ ُك َّل ا ْل َجسَ ِد َأ ْيضًا( ".يعقوب  .)2:3فبكلماتك أنت

حضر لهم الرجاء ،والقوة ،والشجاعة.
حضر الشفاء والحياة لآلخرين؛ ت ُ ِ
تُ ِ
َحدِد مسارك للغلبة من مجد إلى مجد ،عن طريق كلماتك الصحيحة
ال ُممتلئة باإليمان

أُقِر وأععرف
أنه بكلماتي الصحيحة ،وال ُممتلئة باإليمان ،أُحدِد مساري
في الغلبة ،من مجد إلى مجد .بقوة الروح القدس ،أتكلم
حياة وحكمة دائماً .وأحيا في الصحة اإللهية ،والوفرة فوق
الطبيعية ،وفي نجاح مستمر وازدهار ،باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
س ;َ 12:35-37 AMPCمتَّى
 3:2-5 NIVيَ ْعقُ َ
وب ;َ 11:23م ْرقُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 107-108ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 2ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 2إِ ْرمِ يَا &  4:1-7فِيلِبِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الثالثاء

ال يجب أن تكون الحياة ُمعاناة
سابع ِ ِ ْن عَ َد ِي ِه
َو َف َر َغ اإلل ِم فِي ْاليَ ْو ِم ال َّ
ا َّلذِي عَ ِدلََ .فا ْست ََرا َح فِي ْاليَ ْو ِم ال َّ
سابع ِ ِ ْن َج ِديع ِ
عَ َد ِي ِه ا َّلذِي عَ ِد َل (تكونن .)RAB( )2:2

اقرأ قصة الخيق ن سفر التكونن :بع أن رأى اإللم أن كل
تديم ن كل جهة ،توقف عن
شيء ق خيقه كان حسنًا ج اً ،و ُ سِر ،و ُ ِ
عديه واستراح في اليوم السابع .هذا اليوم السابع كان أول نوم لإلنسان.
عن ا استيقظ ،وج أن كل شيء كان جاهماً .لم نكن شيء تروك
لإلنسان أن نفعيه إال أن نستدتع بدا ق ُخيق .ونحفظه ،ونُق ِر خالقه .كان
سبَت أو الراحة لشعب اإللم .أنت ولود في راحته (عبرانيين
هذا ظالً لي َ
.):2 – 9 :1
هناك أشخاص نعيشون باستدرار حياة ال ُدعاناة .بالكاد نُحققون
ه فا ً دون الصراع ع إبييس .فهم دائدا ً نُصارعون في طرنقهم في الحياة،
ونصو ون ألنام تتالية ،وننتهروا كل أنواع األرواح الشرنرة .هذا هو
اختبارهم نذ الطفولة حتى البيوغ .نجب عييهم أن نُصارعوا بش ة في
" عارك روحية" قبل أن نُق َبيوا في جا عة .وعن وقت التخرج ،األ ور
بنفس الصعوبة تدا ا ً وعييهم أن نُصارعوا نفس نوع الدعارك .لكي
نحصيوا عيى وظيفة بع التخرج بنفس الطرنقة .وليبحث عن شرنك
الحياة وتربية األوالد نج ونها دون اختالف .حياتهم هي حبل تواصل ن
الدشقة والصعوبات .هناك شيء خطأ.
إذا كنتَ ولود والدة ثانية و ُ دتيئ بالروح القدس ،نجب أن
تحيا حياة ن الفرح الالنهائي والراحة حيث تثب ن نجاح فوق نجاح
بقوة الروح القدس .ولكن إن كنتَ ال تفهم كيف تستوعب وتستدتع
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بديراثك اإللهي في المسيح ،فستحيا عيى األغيب ،حياة ن "الدعارك التي
ال تتوقف "،ثيدا وصفناه في التو .ارفض هذا النوع ن الحياة.
اعتنق الحياة الخالية ن الضغوط في المسيح .قال في تى

ي نَا َجدِي َع ا ْل ُد ْتعَبِينَ َوال َّثقِييِي ا َ
أل ْح َدا ِلَ ،و َأنَا ُأ ِرن ُح ُك ْم".
" ،28:::تَعَا َل ْوا إ ِ َل َّ
أتيتَ بالفعل إليه عن الخالص وهو ق أعطاك بالفعل الراحةَ " :
أل َّن ا َّلذِي
دَ َخ َل َرا َحتَهُ (راحة العيي) ا ْستَ َرا َح ه َُو َأ ْنضًا ِْن َأ ْع َدا ِلهَِ ،ك َدا اإلل ُم ِْن
َأ ْع َدا ِل ِه (ال ُدعاناه واأللم)( ".عبرانيين  .)RAB( ):2:1هذه هي حقيقة
حياتك.
لم ننتصر الرب يسوع عيى إبييس ليتركنا النمال "نُصارع"
ونُعاني في طرنق حياتنا .إن ذبيحته النيابية عنا ،وعديه لكي نُعطينا الغيبة
غير طرنقة تفكيرك حيث ن الضروري أن تقبل كلمته
كان كا الً .لذلكِ ،
اليوم .اقبل حياة الفرح ،والسالم ،والدج التي ق أعطاها لك.

صالج
أن الرب ق أعطاني حياة سهية ،و جي ة ،ووفيرة؛ وأنا أحيا
حياة بال ضغوط في المسيح .أنا في راحة اإللم؛ لذلك ،أستدتع بحياة الفرح
والسالم ع االزدهار! حد ا ً لإللم.

الم يم من المراسة:
ْ 4:9-10ٱل ِعب َْرانِيِينَ ;َ 11:28-30 CEVمتَّى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 109-112ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 3ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 3إِ ْرمِ يَا &  4:8-13فِيلِبِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ا رمةاء

ا عهم وا ع ماآلخرين
قول َل ُه ْم :ا ْل َح َّق َأ ُقو ُل َل ُك ْم :ب ِ َدا
َفي ُِجيبُ ا ْل َد ِيكُ َونَ ُ
َأ َّن ُك ْم َفع َ ْيتُ ُدوه ُ ب ِ َأ َح ِ إ ِ ْخ َوتِي ه ُؤ َال ِء ا َ
صا ِغ ِرَ ،فبِي َفع َ ْيتُ ْم
أل َ
( تى .)12:25

رغبة اإللم لك أن تكون ناجحا ً ج ا ً وسعي  ،حتى ندكنك أن تصل
ار َككَ
إلى ُ ساع ة اآلخرنن الذنن في احتياج ،قالَ " :فأَ ْجع َ َيكَ ُأ َّ ًة عَظِي َد ًة َو ُأب َ ِ

ُ(أزن النِعم عييك بوفرة) َو ُأعَظِمَ ا ْس َدكَ َ ،وتَ ُكونَ ب َ َر َك ًة (فتنشر النِعم عيى
اآلخرنن)( ".تكونن  .)RAB( )2::2ب الً ن البحث عيى انتباه شخص
وتتوقع أن نجعيك سعي اً ،نرن ك أن تكون أنت ن تُق م االهتدام لآلخرنن.

هناك أولئك الذنن نُح َبطون ألنهم نُفكرون أن اآلخرنن ال نهتدون
بهم .وكيدا ازدادوا في لفت االنتباه ،كيدا ب ا أنهم نتجاهيونهم ،وهذا
نُحبطهم .نقول في فيلبي َ " ،1:2
ال تَ ْن ُظ ُروا ُك ُّل َواحِ ٍ إ ِ َلى َا ه َُو ِلنَ ْف ِسهِ ،ب َ ْل
ُك ُّل َواحِ ٍ إ ِ َلى َا ه َُو آلخ َِرننَ َأ ْنضًا ".حتى في الصالة ،ال تكون ُ تدركما ً
أدرك احتياجات اآلخرنن.
عيى الذات ،وواعيا ً فقط الحتياجاتك؛ ِ
حضر ألح اجتداعاتنا ،رنض
أتذكر أخ عمنم كان ق أ ُ ِ
ً
وضعيف ج اً .وبيندا هو نُحاول أن نُحافظ عيى جس ه الدكسور ُ تمنا عيى
حضر شخص آخر رنض في حالة أكثر صعوبة ن ال اخل
الكرسي ،أ ُ ِ
ي بجانبه .حالته الدؤثرة حركت هذا األخ ليبكاء ،وفي النهانة قال رأنتُ
وأُلق َّ
هذا الرجل الدرنض وكيف كانت حالته ُ ستعصية ،نسيتُ نفسي وب أتُ
أُصيي ألجيه لكي نُشفى .نال الرجل شفاءه وهو أنضا ً ُ
ي!
شف َّ
عن ا تهتم باآلخرنن ،سيهتم اإللم برغباتك الشخصية .ربدا كنتَ
تُصيي وتطيب ن اإللم وظيفة ج ن ة نذ فترة ،لداذا ال تُصيي لآلخرنن
الذنن بال عدل أنضاً؟ ب الً ن أن تكون غدوسا ً في وضوعات في
أُسرتك ،اب أ الصالة ن أجل األُسر األخرى حولك .عن ا تحيا بهذا
اإلدراك ،ستح ث الدعجمات في حياتك دون أن تطيبها .هييونا!
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ُكن دائدا ً ُ نعِدا ً بالق ر الكافي عيى ساع ة اآلخرنن ،وأحبهم
بالق ر الكافي حتى تهتم بهم .أنت ذراع اإللم الدد ودة ليبركات ،وال ُحب،
واالهتدام لعالدك .فكر هكذا في نفسك اليوم ،ألنها نظرة اإللم لك.

صالج
أن اإللم قادر أن نجعل كل نعدة وبركة أرضية –
ي بوفرة ،حتى أكون دائدا ً وتحت كل الظروف
تأتي إل َّ
و هدا كان االحتياج ُ كتفيا ً ذاتياً؛ وأ تيك ا نكفي فال
أحتاج ألي عونة أو ت عيم ،وأُجهم بوفرة لكل عدل صالح
وكل تق ة سخية .ج ا ً لإللم!

الم يم من المراسة:
َ 7:12 GNBمتَّى ;َ 7:12متَّى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 113-116ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 4ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ِ 4إ ْرمِ َيا &  4:14-23فِيل ِِبي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

األمر يتعلق باالختيار
َ
ْس َ َي ُكوتُ ( ديكة) اإللم َأ ْك ً
ال َو ُش ْربًا ،ب َ ْل
أل ْن َلي َ
ُُْ
ه َُو ب ِ ٌّر َوسَ َ
المٌ َو َف َر ٌح فِي الروح القدس
(رو ية .)RAB( ):5::1

في الحياة ،هناك ظروف أو حتى أشخاص سيُحاولون إحباط
طدوحك لحياة سعي ة وفَ ِرحة .بالرغم ن ذلك ،األ ر كيه ُ تعيق باختيارك.
نعم ،فاأل ر ُ تعيق باالختيار!
إذا اختار اإلنسان أن نسدح لإلحباطات ن اآلخرنن أو
التأثيرات ال ُدف ِس ة لظروف الحياة غير ال َدرضية أن توقفه ،فهو في أغيب
األحوال سيحيا حياة ُ حبَطة ،غير قادر أن نُتدم ه ف اإلله له .ثل هذا
اإلنسان كثيرا ً ا نُنفِس عن غضبه وإحباطه عيى اآلخرنن .وهو نرن أن
برر لسعادته .هذه الحالة ع
نرى كل شخص آخر غير سعي ألنه ال نج ُ ِ
الكثير ن الناس اليوم.
لكن ،بنا ًء عيى عرفة كيدة اإلله بخصوصك ،ندكن الختيارك،
بل نجب أن نكون ختيفاً .اختر أن تحيا حياتك في ضوء حقه وضع في
قيبك أن فرحك وشِبعك في الحياة نجب أال نعتد عيى الظروف .اختر أن
سر في كل نوم وتستدتع بيحظات حياتك .إنها إرادته لك!
تُ َ
قال الرب لبني إسرائيل ،في تثنية َ ..." ،:9:32جعَ ْيتُ قُ َّا َ كَ
ْال َحيَاة َ َو ْال َد ْوتَ ْ .البَ َر َكةَ َواليَّ ْعنَةَ .فَ ْ
اخت َِر ْال َحيَاة َ ِل َك ْي تَحْ يَا أ َ ْنتَ َونَ ْسيُكَ  ".هذه
سيطان أن تختار حياة البركات ألن
كيدات ؤثرة وبنَّاءة أنضاً .أعطاك ال ُ
هذه هي رغبته لك – أن تحيا في البركات إلى األب .
الحياة إلى يئها ،والصحة اإللهية ،والبصيرة فوق الطبيعية،
وسِعة الذهن العظيدة ،واالزدهار ،والثروة ،وحياة الدج  ،والفرح الدتمان
دائداً؛ هذه وأكثر هي إ اداتك اإللهية في الدسيح .ولكن نجب أن تختار أن
arabic

تفهم وتُق ِر هذه الحقائق في حياتك الشخصية .اختر أن تسيك في كيدة اإلله
وتُدج اإلله في حياتك اليوم.

أ ُ ِقر وأععرف
أمويا السماوي الغالي أش رك ك أع يعلي حياج الهركات ملء
ال رح والمزم .وأ ا أسلك في الصدة اإللهية والهصيرج فوق
سةة الذ ن الةظيمة واالزؤ ار والثروج .أش رك على
ال هيةية و ِ
ةمعك ال ائ ة وح معك ح عالمي ماس يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
 4:4فِيل ِِبي ; 15:11يُو َح َّنا ; 1:8ب ْ
س ْٱألُولَى
ُط ُر َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 117-118ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 5ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 5إِ ْرمِ يَا & ُ 1:1-8كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الزمةة

الغيمة الصغيرج حةلي شيئا ً
نف
سامِةن ِة نقالن :نُو نذا نغ ْي نم ٌة ن
ص ِغي نر ٌج نق ْم ُر ك ِ
نوفِي ا ْل نم َّرجِ ال َّ
ن
ن
آب :ا ْ
ش ُم ْؤ
سا ٍن صنا ِع نم ٌج ِمنن ا ْلهند ِْر ».ف نوالن :ا ْ
إِ ْ ن
صةن ْم ُق ْل ْخ ن
ن
ْ
ْ
ن
َّ
نوا ِ ْل ِلئنال ين ْملةنكن ال نم ُر  )1ملوك .)11714

أن نُالحظوا بركات اإلله ن حولهم .وربلدلا تلكلون اإلجلابلة أو
ال ُدعجمة التي نحتاجونها بالفعل وجودة في عال ات أو تفاصيل ن حولهم
صغيرة ولكنهم ال نُديِمونها بالق ر الكافي حتى نُالحظونها.
لكن الحظ شيئا ً ختيفا ً في النبي إنييا في الشاه االفتتاحلي :بلعل
ثالث سنين ونصف ن الجفاف ،ب أ نُصيي إلى اإلله حتى تنفتح السدلاوات
وتأتي بالدطر .وبيندا هو نُصيي ،أرسل خاد ه ع ة رات لليلتلفلقل اللدلطلر
عن جيئه .وفي كل رة ،نعود الشاب بتقرنر سيبي ،قائالً" ،ال نلا سليل ي،
ال إشارة ليدطر في الخارج".
لكن ،في الدرة السابعة ،رجع قائالً" ،أنا لستُ تأك إن كان هلذا
سب ألي شيء ،ولكني أرى "غيدة صغيرة" في السداء ،في حجلم كلف
نُح َ
إنسان ".عن هذه النقطة ،وقف إنييا عيى ق يه وقلال" ،نلعلم ،تلم األ لر!"
وانمل
وفي الحال أرسل رسالة إلى الديك أخاب:
"أسرع ،وأركَب ركبتك ِ
ِ
إلى الد ننة قبل أن نُعيقك الدطر!"
كان تقرنر عب إنييا فقط أنه رأى سحابة صغيرة ،ولكن كان هذا
عيِم أنه ق أحرز تق لاً .كلان قلادرا ً أن نُلالحلظ شليلئلا ً
كل ا احتاجه إنييا؛ َ
ختيفا ً في حالته الراهنة .هل تستطيع أن تُالحظ شيئا ً لخلتليلفلا ً فلي حليلاتلك
اليوم؟ ثل إنييا ،اختر أن ترى هذه "العال ة" ليتغيير كإشارة أنك قل نِليلتَ
الغيبة بالفعل.

أك عيى هذا في الحال ،واستدر في تأكي أنلك غلاللب
ال تنتظر؛ ِ
في الدسيح .استدر في إعالن غيبتك ،واثقا ً أن كيدة اإلله وحليلاتله فليلك قل
جعيتك صحيحا ً وأحضرت الكدال لجس ك ،ولحياتك ،ولظروفك.
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أدرك عدل اإلله فيك و ن حولك وأعطِ ه ج اً .ارفض أن تسدح
ِ
لدليلم
لذهنك أن نتجد باللقليلق حلتلى تسلتلطليلع أن تسلدلع صلوت اإللله وت ُ ِ
حرز
حضوره ،وجداله ،وعال اته .ثل إنييا ،انظر إلى أنك ق أحرزتَ  ،وت ُ ِ
تق ا ً وتأثيرا ً ن خالل العال ات الصغيرة في حياتك كل نوم.

أ ُ ِقر وأععرف
أمويا الغالي عيو ي الروحية م عوحة
مي ح
وأرى مزمك وأُعاين عمالك وأ ُ ِ
وغير المرئية الموضوعة حعى في أقل
اإلؤراك أسلك في الغلهة واللُصرج في
يسوع .آمين.

ُؤرك أعمالك الةظيمة
ورك والةالمات المرئية
الع اصيل ال عها ي .مهذا
كل وضع وظرف ماس

الم يم من المراسة:
صفَ ْن َيا
 6:9-11 MSGيُو َحنَّا ;َ 4:10
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 119:1-112ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 6ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 6إِ ْرمِ يَا & ُ 1:9-18كولُوسِي
Leave comments ontoday ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

٩٩

السبت

العومم من مزم إلى مزم

َأنُّهَا ا ِإل ْخ َوةَُ ،أنَا َل ْستُ َأ ْحسِبُ نَ ْفسِي َأنِي َق ْ
اح ًا :إ ِ ْذ َأنَا َأ ْنسَى َا ه َُو
َأ ْد َر ْكتُ (فهدتُ ) َول ِكنِي َأ ْفع َ ُل َش ْي ًئا َو ِ
َو َرا ُء َو َأ ْ تَ ُّ إ ِ َلى َا ه َُو ُق َّامُ (فييبي .)RAB( ):3:3
نعتق الكثير ن الناس أن التق م أو النجاح هو الحصول
عيى دخل زائ  ،أو ترقية في العدل ،أو شراء نمل ج ن  ،إلخ .لكن
التق م الحقيقي أكثر ن هذا؛ إنه تطونر لروحك بالكلمة وبخ ة
الروح القدس .إنه ذلك التديُّم الواضح ،أوالً في إنسانك ال اخيي،
وهو َنشِع وننبض بالحياة ليخارج .فهو نخرج ن "أنت ال اخيي" إلى
أنت الخارجي.
بدحن أو تح نات
عن ا نكون لك هذا اإلدراك ،لن تتخاذل ِ
الحياة .إن تق م اآلخرنن ال نعني فشيك .لذلك ،ال ت ِقس تق ك أو
نقصك بنجاح اآلخرنن.

النجاح الحقيقي نعني أن تحيا حياة غالبة بكلمة اإللم.
وتُحقق أه افه التي نرغبها لحياتك .لذلك فدن ع م الحكدة أن تقيس
نجاحك ب ُدقارنة نفسك بشخص آخر ،ألنك ق ال تعرف خطة اإللم
لحياة هذا اإلنسان.
بينك وبين الرب ،تستطيع أن تعرف إن كنتَ ناجحا ً أم ال.
تستطيع أن تنظر إلى حياتك اليوم وتعرف إن كنتَ ناجحا ً في الوضع
الحالي ن حياتك ،ألن النجاح نسبي ونُقاس بدراحل ختيفة تداشيا ً
ع اله ف اإللهي لك.
الحياة التي ق أعطاها اإللم لك هي حياة لدج ُ تمان دائدا ً
حيث تقفم ن نجاح إلى نجاح .فإذا كنتَ ناجحا ً اآلن ،نستطيع أن
نعتد عييك ليدمن  .لذلكِ ،قس نجاحك واحتفل به عن كل نقطة بأن
arabic

تُقارنها بانجازك أو ا ق حققته ن األه اف الدوضوعة.
ندكن أن تكون ناجحا ً في ستوى ُ عين ثم نتسع اله ف،
وتمداد التح نات ،ولكن نجب أن تربح عن كل ستوى .وعن ا
تغيب التح نات وتُحقق هذه األه اف الج ن ة ،تُصبح ناجحا ً رة
أخرى عن ستوى ج ن وأعيى .ونستدر األ ر هكذا ن ج إلى
ج  .هذه هي خطة اإللم وفكره في نجاحك.

صالج
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك تُظهر لي كيف أُحقق تق ا ً عن
ستونات الحياة الدختيفة .أُث ِبت نظري عييك فقط ،وكل توجهي وانشغالي
هو في تحقيق خطتك وه فك لحياتي .أنا أرفض أن أُقارن نفسي باآلخرنن،
بل أقيس نجاحي في الحياة بكلمتك وه فك في حياتي ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
ْ 12:1-2ٱل ِعب َْرانِيِينَ ; 3:13-14فِيلِبِي ; 4:18أ َ ْمثَال
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 119:113-176اَ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 7ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 7إِ ْرمِ يَا & ُ 1:19-29كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩١

األحد

احهع خ ة اإللم لدياحك

" َ
أل َّننَا نَ ْحنُ عَ َد ُيه (صنعة ن اإللم)ْ َ ،خ ُيوقِينَ
ْ
َ
(بالوالدة الج ن ة) فِي الم ِسيح يسوع َ
صا ِل َحةٍَ ،ق ْ
أل ْع َدال َ
ي نَ ْس ُيكَ فِيهَا (أن
سَبَقَ اإلل ُم َف َأعَ َّهَا (خط َط لها سبقاً) ِل َك ْ
نحياة الحياة الصالحة التي أع ها سبقاً وهيأها لنا لكي
نحياها) (أفسس .)RAB( ):2:2
ن الدهم أن تراجع حياتك وتتأك أنك تسير في توافق ع الروح

وتتبع خطة اإللم لحياتك .إذا انتبهتَ إليه ،فسيُرش ك دائدا ً في الطرنق
الصحيح .قال يسوع عن الروح القدسَ ..." ،ف ُه َو ن ُْر ِش ُ ُك ْم إ ِ َلى َجدِيع ِ
ق( "...نوحنا  .):3::1اتكِل عييه لحياتك ،وهو سيقودك ونُرش ك في
ا ْل َح ِ
إرادة اإللم الكا ية لك.
عن ا تسير في خطة اإللم كل ا تحتاجه – في نطاق إرادته
لك – ستُد به في الوقت الصحيح .عن كل ر ية حجر في رحيتك ،أي ا
تحتاجه سيكون في كانه ،ألنك في الطرنق الذي خططه اإللم لك .لن
تُصبح ال ُدعاناة ضرورنة ،ألنك في الطرنق الصحيح و ُ قاد بالروح.
صية به ف اإللم .وال
نتدسك بعض الناس بطدوحات ليس لها ِ
نخضعون إلرشاد الروح القدس .اإللم ال نرن ك أن تفعل شيئا ً ببساطة ألن
أخضع نفسك للكلمة .فكلمته هي
اآلخرنن نفعيونه؛ ابحث واتبع إرشاده.
ِ
النور الحقيقي.

قال كاتب الدم ور في م ور " ،::::1تُع َ ِر ُفنِي سَبِي َل
ا ْل َحيَاةِ"...؛ كيف؟ بالكلمة! كلمته هي صباح لق يك ونور لطرنقك
( م ور  .):25:::9فبكلمته ،نقودك إلى ُ
طرق النجاح ،والغيبة ،والفرح
الدجي  ،تيك ال ُ
طرق ق سبق وأع ها لك بالفعل .ال نجب أن تكون حياتك
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ص فة .أع اإللم لك قبل
ُ تأرجحة باألح اث والظروف؛ أنت لستَ ابن ال ُ
أن تأتي ،بدعنى أن القص ال ُدسبق نعدل فيك.
ال تسمح أبدا ً بالشهوات الطائشة من التطلعات ال ُمتمركزة على
الذات أن تعصف بك .ال ترتبك بأي ظرف غير ُمسِر قد تجد نفسك فيه.
بل اختر أن تتبع وتظل في خطة اإلله لحياتك ،بأن تخدمه من كل قلبك
وتحيا بكلمته ،وهو سيُرشدك لتُحقق قصدك فيه

أُقِر وأععرف

أبويا الغالي ،بكلمتك

وبالشركة مع الروح ،تُرشدني

ألُحقق قصدك لي ،ألُمجد اسمك .الروح يُعينني بطريقة
إلهية ،ألتخذ قرارات وأقوم بتصرفات في توافق مع هدفك
اإللهي لي ،باسم يسوع .آمين

الم يم من المراسة:
س
ُ 8:29-30رومِ َيةَ ; 1:11-12 AMPCأَفَ ُ
س َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 120-127اَ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 8ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 8إِ ْرمِ يَا & ُ 2:1-7كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

اإلثنين

اسعزامة مإلهام المسيح
ش ْيئًا
س ُلوا نو نأ ْق ِرضُوا نو نأ ْ ع ُ ْ نال ح ْنر ُعونن ن
من ْل نأحِ هُّوا نأ ْعمنا نء ُك ْ نو نأ ْح ِ
نفين ُونن نأ ْع ُر ُك ْ نعظِي ًما نوحن ُو ُوا منلِي ا ْلةنلِي ِ نفإِ َّ ُم ُم ْل ِة ٌ نع نلى نغي ِْر
ال َّاك ِِرينن نوا ن ْ
ش نر ِار (لوقا )RAB). )6:71

ت ا أو
هل أُسيء ُ عا يتك أب اً؟ أؤ ن أن كثيرنن نا ،في وق ٍ
آخر ق عانوا ن بعض ال ُدعا ية السيئة أو الظالدة .ولكن كيف نتوقع اإللم
نا أن نستجيب في ثل هذا الوضع؟ واضح في كلمته .قال في نعقوب
َ " ،:3:5أعَ َيى َأ َح ٍ ب َ ْينَ ُك ْم َ َش َّقاتٌ ( ُعا ية سيئة ،أو ُعاناة ن شر)؟
ص ِل "...كم أن هذا الفت لينظر!
َف ْييُ َ

ص ُّيوا
هذا نوازي ا قاله يسوع أنضا ً في لوقا 28:1؛ قالَ ..." ،
َ
أل ْج ِل ا َّلذِننَ نُسِيئُونَ إ ِ َل ْي ُك ْم ".اإللم ُ نتبه لدثل هذه األوضاع في حياتنا حيث

نواجه االضطهادات أو نوضع أو نُعا ل بطرنقة سيئة ن أشخاص آخرنن.
لكن ،ال نطيب نا أن نشفق عيى أنفسنا ،أو نشتكي ،أو نتدرر ن أولئك
الذنن نُسيئون ُ عا يتنا؛ بل ،نقول لنا أن نُصيي!
ُ غري ج ا ً أن نتصرف بالعكس تدا ا ً عن ا نُعا َ ل بطرنقة سيئة.
وق نُحاول البعض حتى أن نردوا بالدثل أو نُسيئوا لدن أساء إليهم ،وفي
هذه العديية ،نتصرفون بطرنقة ختيفة عن هونتهم الحقيقية .ال تسدح أب ا ً
لسيوك شخص آخر سيء أن نُغيِر ن طرنقة تواصيك الجي ة ،أو
شخصيتك.
ربدا كنتَ جي ا ً و ُ حبا ً لشخص ا الذي في الدقابل تعا ل عك
بطرنقة ُ جحفة .ال تُقرر أال تُظهر أب ا ً ال ُحب ألي شخص آخر بسبب
خيانته؛ هذا لن نُشا ِبه المسيح .وإذا صددتَ عيى هذا ،فستسدح لشخص
آخر بتصرفه ال ُدجحف أو ُحكده السيء أن نتحكم في شخصيتك.
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السؤال الذي نجب أن تسأله لنفسك هو" :هل ن الصواب لي
أنني ق ساع تُ شخصا ً وأظهرتَ له ال ُحب؟" إن كان صواباً ،فاستدر في
عدل الصواب .وهكذا ،أنت تحدي روحك ن التهيجات غير الصحية
وتُبطِ ل عيى إبييس الفُرصة ألن نتصي لك شيئا ً في حياتك.
بغض النظر عن كيفية ُ عا يتك ،استدر في الحفاظ عيى رد فعل
ص ُّيوا َ
ار ُكوا َ
أل ْج ِل ا َّلذِننَ نُسِيئُونَ إ ِ َل ْي ُك ْمْ َ .ن
ال ِعنِي ُك ْمَ ،و َ
المسيح .قال" ،ب َ ِ

ض َلهُ اآل َخ َر َأ ْنضًاَ ،و َ ْن َأ َخ َذ ِردَاءَكَ َف َ
ال تَ ْدنَعْهُ
ض َربَكَ عَ َيى َخ ِكَ َفاع ِْر ْ
َ
َث ْوبَكَ َأ ْنضًاَ .و ُك ُّل َ ْن سَأَ َلكَ َفأَ ْع ِطهَِ ...أحِ بُّوا َأ ْع َاءَ ُك ْمَ ،و َأ ْح ِس ُنواَ ...وتَ ُكو ُنوا
بَنِي ا ْلعَيِيَِ ،فإ ِ َّنهُ ُ ْن ِعمٌ عَ َيى َغي ِْر ال َّشاك ِِرننَ َوا َ
ار( ".لوقا – 28 :1
أل ْش َر ِ
.)35

صالج

أمويا الغالي أش رك على إم ا ية أن أفةل الصواب وأُظهر صالحك
و ُحهك للزميع .أ ا أسلك في ال ِهر وأ ر مركاحك لةالمي .مواس عي
يأحي ال ثيرون ليةرفوا حوك ويةعلووا مِرك ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
َ 5:38-45 TPTمتَّى ; 6:28-35 AMPCلُوقَا
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 128-134اَ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 9ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 9إِ ْرمِ يَا & ُ 2:8-15كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

الثالثاء

اسعمعع مدياحك
سعن ْ ه ِ ُروا نو نال
ناض ِر نأ ْن نال ين ْ
نأ ْو ِ
ص ا ن ْغلِينا نء فِي ال َّم ْ ِر ا ْلد ِ
يُ ْل ُووا نرعنا نء ُ ْ نع نلى نغي ِْر ين ِويلِيَّ ِة ا ْل ِغ نلى من ْل نع نلى اإلل ِم
يءٍ م ِ ِغ ًلى ِللعَّ نمعُّع ِ (1
ا ْلدني ِ ا َّلذِي ين ْم نل ُد نلا ُك َّل ن
ش ْ
حيموثاوس )RAB). )1:71

تستطيع أن نكون لك حياة وتستدتع بالحياة األفضل لك
اآلن .ال عييك أن تنتظر حكو ة بي ك لتحسين األ ور وتنظيم
الدجتدع قبل أن تستدتع بحياتك .االستدتاع بالحياة هو اختيارك عييك
أن تقوم به لنفسك إذا أردتَ حقا ً أن تنال أفضل ا عن اإلله لك اليوم
وكل نوم.
الحياة هِبة ،وهي دعوة ن اإلله .كل شيء في الحياة ،بدا
في ذلك العالم ن حولكُ ،خيق لصالحك .كل ا عييك هو أن تستدتع
بالحياة في يئها وأن تكون نفسك وتستقر وتثبت في كيدة اإلله .قال
نسوع ..." ،أَتَيْتُ ِلت َ ُكونَ لَ ُه ْم َحيَاة ٌ (في يئها ،فائضة) َو ِليَ ُكونَ لَ ُه ْم
ضلُ( ".نوحنا  .):2::2فكر في هذا!
أ َ ْف َ
لق أعطاك اإلله كل شيء لكي تستدتع به .نقول في 2
بطرس َ " ،3::ك َدا أ َ َّن قُ َْرتَهُ اإللهيَّةَ قَ ْ َو َه َب ْ
ت لَنَا ُك َّل َ ا ه َُو ِل ْي َح َيا ِة
ضييَ ِة ".استدتع بحياتك في
َوالت َّ ْق َوى بِ َد ْع ِرفَ ِة الَّذِي دَ َعانَا بِ ْال َدجْ ِ َو ْالفَ ِ
ُ
ي لك.
يئها؛ كل ا تحتاجه إلح اث هذا التأثير ق أعط َّ
ش ْيءٍ لَ ُك ْم".
قال بولس في  :كورنثوس ُ ..." ،2::3ك َّل َ
نقرأ أنضا ً أن اإلله ق أعطاك كل شيء بغنى (ليس بال ُ
شح) ليتدتع .ا
تحتاجه هو أن تقضي وقت في الكيدة ،لتعرف ا هو لك في الدسيح
نسوع ،حتى تستطيع أن تحيا بكيدته وتستدتع بحياتك في يئها،
لدج ه.
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صالج
أنني ق دُعيت لراحة اإللم .وأنا أتحدل سئولية
حياتي وأستدتع بها في يئها ،ألن المسيح ق جعيني
شرنك ،و ُ ساهم ،و ُ تح ع الطبيعة اإللهية .لذلك ،أستفي
ن الكنوز الغا رة و ن بركات حياة المسيح .ج ا ً
لإللم!

الم يم من المراسة:
س ْٱألُو َلى
َ 11:28-30 AMPCمتَّى ; 6:17 NIVتِي ُموث َ ُ
او َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 135-138ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 10:1-13ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 10-11إِ ْرمِ يَا & ُ 2:16-23كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

ا رمةاء

قلب سةيم وذ ن صافي
ب ْال َف ْر َح ُ
ب ْال ِجسْمََ ،والروح
ان نُ َطي ِ ُ
ْال َق ْي ُ
ف ْالع َ ْظم َ (أ ثال .)22::5
ْال ُد ْنسَ ِح َق ُة تُ َج ِف ُ

رض ثل السرطان نستد حياته ن االكتئاب،
والدرارة ،والغضب ،والقيق ،والدكر ،وال ُحمن .لكن
الضحك ،وهو أح أسهل ،وأسرع التعبيرات ،والتي ندكن
إدراجها في الحال ليفرح والبهجة ،له قوة شافية .إذا تصرف
الناس أو الدرضى الذنن نواجهون ظروف شاقة في حياتهم
بنا ًء ،عيى كلمة اإللم ببساطة بأن نتعيدوا الضحك كثيراً،
سين هشون ن التغيير ال ُدفاجئ.
هناك أولئك الذنن لم نضحكوا نذ وقت طونل.
تقرنبا ً ق نسوا الضحك .ننظرون إلى حياتهم ونختدوها بأن
ليس شيء سعي فيها .في الحقيقة ،سيشعرون بالذنب إذا
ضبطوا أنفسهم نضحكون .وهم نعتق ون أن الضحك ألولئك
الذنن ليسوا جادنن في الحياة .وبالرغم ن ذلك ش تهم لم
تجعل الحياة سهية لهم.
نرن ك اإللم أن تعرف ن كلمته أن الضحك شفاء.
تعبيرك عن الفرح هو نقطة ب انة جي ة ليشفاء ولالسترداد.
arabic

أحياناً ،عن ا تب و الحياة صعبة ج اً ،تعيم أن ترجع
وتضحك .ليكن لك قيبا ً فرحا ً وذهنا ً صافياً.

ن الالفت لينظر ،ليس عييك أن تُصيي إلى اإللم
ليُعطيك سعادة أو ابتهاج؛ إنها عدل روحك البشرنة
ال ُدتج دة .أنت تجعل نفسك فرحا ً بكلمة اإللم .تذكر ،أح
ثدار روحك البشرنة ال ُدتج دة هي الفرح (غالطية )22:5؛
لك فرح في روحك؛ والضحك ،واالبتهاج هم التعبير عن
الفرح.
أُقِر وأععرف

أنه بغض النظر عن الظروف ،أنا في لء الفرح
 21ساعة في اليوم ،ألن فرح الرب هو قوتي! وق
أُحضرتُ إلى حياة الراحة ،وفرح ال نُنطق به و ُ دتيئ
بالدج  .الرب ندأل باستدرار فدي ضحكا ً وفرح في الروح
القدس! ج ا ً السده إلى األب !

الم يم من المراسة:
ير ;ُ 14:17رومِ يَةَ
 5:22غ َََلطِ يَّةَ ; 126:2اَ ْل َمزَ امِ ُ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 139-141ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 10:14-11:1ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ِ 12إ ْرمِ َيا & ُ 3:1-11كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
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٩٢

الخميس

العووى مع الولاعة
ارةٌ
َو َأ َّ ا التَّ ْق َوى َ َع ْال َقنَاعَ ِة َف ِهيَ تِ َج َ
عَ ِظي َد ٌة ( :تيدوثاوس .)1:1

ُعرف الكتاب القناعة لنا في الشاه االفتتاحي بأنها
ن ِ
"إحساس ن االكتفاء ال اخيي"؛ ثم نقول أن "التقوى ال ُدالز ة ليقناعة
هي ربح عظيم ووفير ،كنم ".ونكتب بولس أنضا ً بالروحَ " ،
أل َّننَا َل ْم

اض ٌح َأ َّننَا َ
يءٍَ .فإ ِ ْن َكانَ
يءٍَ ،و َو ِ
ال نَ ْق ُِر َأ ْن ن َْخ ُر َج ِ ْنهُ ب ِ َش ْ
نَ ْ ُخ ِل ا ْلعَا َلم َ ب ِ َش ْ
َف ب ِ ِه َداَ .و َأ َّ ا ا َّلذِننَ ن ُِرن ُونَ َأ ْن نَ ُكو ُنوا َأ ْغنِيَا َء،
َلنَا ُقوتٌ َو ِكس َْوةٌَ ،ف ْينَ ْكت ِ
َفيَ ْس ُق ُطونَ فِي تَج ِْربَ ٍة َو َفخ ٍ َو َشهَ َوا ٍ
اس
ت َكثِي َرةٍ َغبِيَّ ٍة َو ُ ِ
ض َّرةٍ ،تُغ َِر ُق ال َّن َ
فِي ا ْلع َ َطبِ َوا ْلهَ َ
ال ِك :( ".تيدوثاوس .)9 – 5 :1
هذه حنة أولئك الذنن نُصارعون لكي نغتنوا .لكن ال نجب
أن ت خل في هذه الدأساة كابن لإللم ،ألنك بكونك ولود والدة ثانية،
ق دخيتَ إلى حياة القناعة .وق توقفتَ عن صراعاتك ،و ج اإللم
اآلن نعدل في داخيك.

نقول الكتاب في  2كورنثوس َ " ،9:8فإ ِ َّن ُك ْم تَعْ ِر ُفونَ نِعْ َد َة
ْ َ
ي تَ ْستَ ْغ ُنوا َأ ْنتُ ْم
يِ ،ل َك ْ
َربِنَا يسوع الم ِسيحَ ،أ َّنهُ ِ ْن َأ ْج ِي ُكمُ ا ْفتَ َق َر َوه َُو َغنِ ٌّ
ب ِ َف ْق ِرهِ .)RAB( ".ونقول في أ ثال  " ،22::2بَ َر َك ُة ينه نْو ْه هِيَ تُ ْغنِي،
َو َ
ال نَ ِمن ُ َعَهَا تَعَبًا .)RAB( ".هذه هي حياتك كابن لإللم! بركة اإللم
الكا نة في حياتك هي األساس لغناك.

ازدهارك وروث بالروح ،ألنك نسل إبراهيم .في المسيح،
ق دخيتَ إلى راحة اإللم .لم تع فيدا بع قيقا ً عيى إنجارك أو فواتيرك
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األخرى .كنسل إلبراهيم ،أنت تمهو دائداً ُ .دتيئ بالحد و ُ عطي
ج ا ً لإللم.
اعدل ن كان االكتفاء ال اخيي ،واعدل ن ا تياز كان
الراحة واالكتفاء ،بغض النظر عن الظروف .هدا كان الوضع،
ا تيئ فرحاً؛ واستدر في الحد  ،واعب الرب ،وتيذذ به .سيخيق
الفُرص لك ليُحافظ عيى تق ك ن ج لدج .

أُقِر وأععرف

ربي يسوع الغالي ،أُدرك أنك رب حياتي؛ أنت
الرب عيى اختياراتي ،ورغباتي ،وخططي ،وأه افي.
دائدا ً وفي كل وقت ،أعدل ن كان االكتفاء ال اخيي،
وأعدل ن ا تياز كان الراحة والقناعة ،بغض النظر عن
الظروف .هييونا!

الم يم من المراسة:
وس ٱلثَّانِيةُ ;ْ 4:10ٱل ِعب َْران ِِيينَ
ُ 9:8 AMPCك ِ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 142-145ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 11:2-34ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 13إِ ْرمِ يَا & ُ 3:12-25كولُوسِي
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٩٢

الجمعة

هو يتحملك

ضعَفَاتِنَاَ ،
أل َّننَا َل ْسنَا نَ ْع َيمُ َا
َوكَذلِكَ الروح َأ ْنضًا نُ ِعينُ َ
َ
صيِي َ
ت َ
ال نُ ْن َطقُ
ألجْ ِي ِه َك َدا ن َ ْنبَغِيَ .ولك َِّن الروح نَ ْفسَهُ ن َ ْش َف ُع فِينَا بِأ َّنا ٍ
ُن َ
بِهَا (رو ية .)RAB( )21:8

في بعض األوقات ق تواجه الكثير ن الدصائب وتسأل ُ تعجباً،
"كيف ندكن أن أُصيي ن أجل كل هذه الدشاكل؟" الحقيقة هي ،إذا قررتَ أن
تُصيي ن أجل كل شكية أو وضوع حولك واح تيو اآلخر ،ق تقضي
األب نة عيى ُركبتيك .وبالرغم ن ذلك ،ق ال تتذكرها جديعاً.
لكن الخبر السار هو ،ال نتوقع اإللم نك أن تحدل ثِقيك بنفسك .نقول
الكتابْ ُ " ،يقِينَ ُك َّل ه َِد ُك ْم عَ َي ْيهَِ ،
أل َّنهُ ه َُو نَعْتَنِي ب ِ ُك ْم :( ".بطرس  .)5:5في
الحقيقة ،ال نتوقع نك أن تُصيي ن أجل شاكيك ،ألنك حتى ال تعرف كيف
تُصيي ألجيها .فكيف نتصرف بكل هذا؟ هذا جمء ن األسباب التي ن أجيها
أعطى لنا الروح القدس .الروح القدس نتحديك في أوقات الضعف
والدح ودنة.

عن ا ال تعرف اذا تفعل ،وبداذا تُصيي ،أو كيف تتجه في هذا
الوضع ال ُدعيَّن ،هو نت خل .أعطانا اإللم الروح القدس ليُرش نا في كل أوضاع
الحياة .عن ا نأتي ليتصرف ع الدشكالت اليو ية ،الروح القدس نفسه نقف
في الثغر (نتشفع) ن أجينا كدا قرأنا في الشاه االفتتاحي .هو نتحدل
الدسئولية بالنيابة عنا.
ضع لخ ة الروح القدس في حياتك الشخصية.
ُكن ُ ركا ً دائدا ً واخ َ
هو نُصيي ن خاللك بأنات وتنه ات عديقة ال نُنطق بها بكيدات بطالقة،
فيتشفع ن أجيك حسب إرادة اإللم.
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لهذا ن الدهم أن تُصيي بألسنة أخرى كثيراً؛ هذا نُساع ك أن
تُفعِل روحك وتُعطي نفذا ً بالنُطق اإللهي للروح القدس .عن ا تُصيي
بروحك ،أنت تُخاطب بطرنقة حية كل وضوع ضروري في حياتك
نحتاج لالنتباه.

قال كاتب الدم ور" ،يهوه نُ َحا ِي عَنِي (نُكدِل ا
نخصني)  ( "...م ور  .)RAB( )8::38وأنت تُصيي بالروح ،الرب حقا ً
نضع كل ا نخصك في وضعه ،حتى تيك األشياء التي ال تنتبه إليها .أنت
تحتاج فقط أن تتكِل عييه في حياتك ُ ،ركا ً أنه كبير بالق ر الكافي ونرغب
في االهتدام بك ُ .بارك اسده إلى األب !

صالج

أبويا الحبيب الغالي ،أشكرك عيى خ ة روحك
االستثنائية التي تنقل لي عرفة إرادتك بخصوص
الدوضوعات التي تهدني ،وتُساع ني عيى أن أُصيي
بطرنقة صحيحة ،وأجعل الظروف تتداشى ع إرادتك
الكا ية لي وألحبائي ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
وس ٱألُولَى
َ 1:20ي ُهوذَا ;ُ 8:26-27رومِ َيةَ ;ُ 14:2ك ِ
ور ْنث ُ َ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 146-150ا َ ْل َمزَ امِ ُ
ير & ُ 12ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

ِ 14إ ْرمِ َيا & ُ 4:1-9كولُوسِي
Leave comments on today ’s devotional at
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٩٢

السبت

امق ُمرك ا ً على الكلمة
ن
ِيس ( ؤسس) ا ِإلن َدا ِن َو ُك َِد ِي ِه ( ن
"نَاظ ِِرننَ إ ِ َلى َرئ ِ
ْ
َ
َ
ور ال َد ْوضُوع ِ أ َا َهُ ،ا ْحت َد َل
أنهاه) يسوع ،ا َّلذِي ِْن َأ ْج ِل الس ُُّر ِ
س فِي نَدِي ِن عَ ْر ِش اإلل ِم
ال َّ
صيِي َ
ب ُ ْستَ ِهي ًنا بِا ْلخِ ْميَِ ،ف َج َي َ
(عبرانيين .)RAB( )2::2

الترجدة الدوسعة ليشاه أعاله تقول "ناظرنن بعي اً (عن
كل ا نُشتت) إلى يسوع "...ا نقوله اإللم لك هنا ببساطة :ثَبِت
تركيمك عيى الكلمة! فيسوع هو الكلمة ال ُدتجس ؛ ثَبِت نظرك عييه؛
وال تتشتت.
تذكر الحال ع بطرس والسي عن ا سارا عيى البحر؛ ب أ
بطرس نغرق عن ا أخذ انتباهه بعي اً عن يسوع .إذا استدر نظره
ثابت عيى السي  ،ا انغدر باأل واج العاصفة والش ن ة (اقرأ تى ::1
 .)3: – 25نح ث نفس الشيء ليكثيرنن اليوم؛ عن ا نسدحون
ألنفسهم أن ننغدروا بالدشاكل والظروف ب الً ن التركيم عيى كلمة
اإللم ،فيغرقون أكثر فأكثر.

ليس هناك وضع ال ندكن أن تتعا ل عه بنجاح ع كلمة
اإللم .اجعل كلمة اإللم ثباتك؛ ِعش في الكلمة؛ تعيم ن يسوع؛ عاش
الكلمة ،بالرغم ن أنه الكلمة! َركَم ،ولم نكن ُ شتتا ً بعي اً عن الكلمة.
نظر إلى نتيجة إندانه؛ ن أجل السرور الدوضوع أ ا ه ،احتدل
الصييب ُ ،ستهينا ً بالخمي .لم نهتم بدا فكر به الناس عنه؛ كان تركيمه
هو أن نُتدم إرادة اآلب.
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ونجب أن نكون نفس الشيء عك .ربدا نُنادون عييك
بأسداء تهكدية بسبب تكرنسك أو التما ك ع الرب ،ال ت عهم
نؤثروا عييك .في أي أ ر اُ ،كن ُ ي َهدا ً أن تُحبه أكثر؛ وأن نكون
عن ك التح ي لتخ ه بشغف ولهفة أكثر فأكثر .ال تتمعمع باألوقات
الصعبة والظروف العَ ِكرة؛ تدسك به ج اً ،بأن تجعل تركيمك عيى
يسوع.

نقول في  :تيدوثاوس َ " ،:2:1جا ِه ْ ِجهَاد َ ا ِإلن َدا ِن ا ْل َحسَنَ ،
َو َأ ْ س ِْك بِا ْل َحيَاةِ ا َ
ألبَ ِ نَّ ِة "...ال تبتع عن الكلمة .نُعين لنا في إشعياء
 3:21جمء ن نتيجة التركيم عيى كلمة اإللم؛ نحفظك يهوه في
الر ْأي ِ ا ْل ُد َد َّك ِن ( ن َثبَتَ تفكيره عييك) تَ ْح َف ُظهُ
سالم االزدهارُ " :ذو َّ
سَا ِل ًدا سَا ِل ًداَ ،
أل َّنهُ عَ َييْكَ ُ ت ََو ِكلٌ.)RAB( ".

أُقِر وأععرف
ي بقوة روح اإللم ،وأسيك في
أن كلمة اإللم تأتي بالنتائج ف َّ
يراثي في المسيح! أنا أختبر سالم االزدهار ألنني أحيا بكلمة
اإللم! ال أنمعج بالتجارب ،والضيقات ،واالضطهادات ،ألن الكلمة
تجعيني ُ نتصرا ً دائداً .هييونا!

الم يم من المراسة:
 55:10-11إِ َ
ش ْعيَا َء ;ْ 4:12ٱل ِعب َْران ِِيينَ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 1-2أ َ ْمثَال & ُ 13ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 15إِ ْرمِ يَا & ُ 4:10-18كولُوسِي
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١٣

األحد

حافظ على إيما ك
اب َو َقالَ« :هَا َأنَا نَا ِظر َأ ْربَع َ َة ِر َجال َم ْح ُلولِينَ
َأ َج َ
ض َررَ ،و َم ْن َظ ُر َّ
ار َو َما ب ِ ِه ْم َ
يَتَ َم َّش ْونَ فِي َوسَ ِط ال َّن ِ
الرابع ِ
شبِيه ب ِ ْابن اإلله (دانيال RAB ) (25:3
َ

في دانيال أصحاح  ،3نج قصة الديك نبوخذنصر؛ تدثاله
ن ذهب ،والفر ان الديوكي أن كل واح عييه أن نسج له .عن ا لم
ننحن ش رخ ،و يشخ ،وعب نغو ليتدثال الذهب ،ه َدَهم أن نُيقي بهم
ِ
في اآلتون ال ُدحدى بالنار .لكن لم نتمعمع هؤالء الفتيان العبرانيون
الثالثة .آ نوا فقط في إله إسرائيل ولم نتخيوا عن إندانهم.
قالوا ليديك" ،لن نسج لتدثالك ،ندكنك أن تُحدي النار؛
وافعل ا عييك أن تفعيه!" شجاعتهم وجراءتهم أغاظت الديك؛ فأ ر
أن تُحدى النار سبعة أضعاف .وأضافوا" ،إلهنا قادر أن نُنجينا ن
ُنجنا ،فين نسج ".
النار .وحتى لو لم ن ِ
استشاط الديك غضبا ً وقال" ،حسناً ،سنرى!" وفي النهانة
ي الفتيان العبرانيين في اآلتون ،كانت النار ش ن ة ج اً حتى
عن ا أُلق َّ
أنها التهدت الرجال الذنن ألقوهم و اتوا .وفي داخل النار ،احترقت
القيود ن أنادنهم وأرجيهم ،ولكنهم لم نتأذوا بالنار.
وقفوا وب أوا نتدشون في وسط النار ،ربدا كانوا نُسبحون
الرب .ول هشة الديك ،كان هناك رجل رابع في النار ،نتدشى ع
نستطع
الفتية الثالثة .انضم إليهم الرب في النار وأنقذهم .وهكذا ،لم
ِ
ته ن الديك نبوخذنصر وال تصرفاته الفتَّاكة أن تُخد ن إندان الفتية.
وضدن اإللم أنهم خرجوا بغيبة.
بالدثل ،نجب أن ترفض أن تتخاذل أو تتأرجح بالقوانين أو
الفر انات الشرنرة التي تُناقض اإلندان وإنجيل يسوع المسيح .قف
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راسخا ً ن أجل المسيح؛ التصق بكلمته وشاه ه وهو نعدل عظائم
في حياتك وبها .ركم عيى أن تُرضيه ،عا الً ا نرن ه .ال تهتم بدا
نُفكر فيك الناس أو ا نفعيونه بك .ا نهم هو ا نُفكر بك اإللم .لذلك،
أحبِبه ن كل قيبك واعب ه.

أُقِر وأععرف
أبويا الغالي ،أشكرك عيى كلمتك في حياتي.

بغض النظر عن الظروف واألوضاع ،ألتصق بكلمتك
وأتبع إرشادك وإرادتك لحياتي .أشكرك عيى البركات التي
أنالها وأستدتع بها اليوم ،وألنك تُظهر لي فتاح السيوك
باإلندان الغالب ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
س ِل
ٱلر ُ
َ 3:25-30دانِيآل ; 18:9-10أ َ ْع َما ُل ُّ
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 3-4أ َ ْمثَال & ُ 14ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

سالُونِيكِي ٱألُولَى
ِ 16إ ْرمِ يَا &  1:1-10ت َ َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

١٣

الجمعة

عميةها ع ء من خ ة اإللم
َو َ
ال تُشَا ِك ُيوا (تأخذوا قالب وشكل) (تتشكيوا بـ) ه َذا
َ
ْ
ال َّ ْه َر (العالم) ،بَ ْل تَ َغي َُّروا عَ ْن َش ْك ِي ُك ْم بِتَ ْج ِن ِ أذهَانِ ُك ْم،
صا ِل َحةُ
ِلت َْختَب ِ ُروا (تثبتوا ألنفسكم) َا هِيَ إ ِ َرادَةُ اإللم :ال َّ
ضيَّ ُة (الدقبولة) ا ْلكَا ِ َي ُة (رو ية .)RAB( )2::2
ا ْل َد ْر ِ

كدسيحي ،كل شخص نأتي إلى عالدك له دور نيعبه ،سواء
جي أو رديء .بالتأكي ستتالقى ع أنواع ختيفة ن الناس في رحية
أدرك أن اإللم ق وضعه في
حياتك .بغض النظر عن ى قرابته لكِ ،
طرنقك لصالحك.
بغض النظر عدا إذا كان ُ ِعين أو ُ معج؛ فعالقته بك هي
سع وتكون ُ دتنا ً
جمء ن خطة اإللم لترقيتك .بدجرد أن تفهم هذا ست َ َ
لإللم ن أجل أي شخص نأتي في عالدك .قال كاتب سرحي ذات
رة" ،كل العالم هو سرح ،وكل الرجال والسي ات هم جرد
ُ دثيون؛ لهم وقت ل خولهم ولخروجهم ،وكل شخص في وقته نيعب
أدوارا ً ُ تع دة".

نجب أن نكون اهتدا ك الوحي هو أن تُرضي أباك
السداوي .ال تهتم باأل ور السيئة التي ق ح ثت لك؛ تجاهل التصرفات
استجب فقط
السيبية ،أوالتعييقات ،أو ال ُدعا الت السيئة ن اآلخرنن.
ِ
بال ُحب ألولئك الذنن نؤذونك أو نتعا يون عك باحتقار.
أسدى وأعيى صفة ن شخصية اإللم هي أن تحيا ُ ظهراً
َب فِي ُق ُيوبِنَا بِالروح
ُحبه فيك ،ألن الكتاب نقول "ُ ...حب اإللم َق ِ ا ْنسَك َ
ْ
الُق ُدس ا ْل ُدعْ َ
طى َلنَا( ".رو ية  .)RAB( )5:5أنت شهادة ل ُحب اآلب،
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وحياتك هي إشراقة لهذا ال ُحب العظيم – غير الدشروط والباذِل.
هييونا!

صالج
نه بغض النظر عن كيف أُعامل من أي شخص ،أستجيب
فقط بال ُحب والتحنن ،ألن ُحب اإلله قد انسكب في قلبي
بالروح القدس .كل يوم وفي كل الظروف ،أحيا ُمظهرا ً
هذا ال ُحب الذي في داخلي وهذا لكي يتمجد اسم يسوع.
آمين

الم يم من المراسة:
َ 5:43-48متَّى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

وس ٱألُولَى
 5-7أ َ ْمثَال & ُ 15:1-34ك ِ
ور ْنث ُ َ
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

سالُونِيكِي ٱألُولَى
 17إِ ْرمِ يَا &  2:1-9ت َ َ
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

صالج قهول الوالص:
ثق أ ك فم حهاركت مهذه العأمالت.
معوك أن حزةل يسوع المسيح رمسا ً وسسيسما ً لسدسيساحسك مسأن
صلي ذا:
حُ ن
” رمي وإلهي أؤمن م ل قلهي ميسوع السمسسسيسح امسن اإللسم
الدي .وأ ا أؤمن أ م مات من أعلي وأقامم اإللسم مسن ا مسوات.
أ ا أؤمن مأ م حي اليوم .وأععرف م مي أن يسوع المسسسيسح سو
رب وسيم لدياحي من ذا اليوم .فمن خاللم ومإسمم لسي حسيساج
أممية؛ وأ ا قم ُولِمتن ثا يةن .أش رك يارب ك خسلسصست س سسسي
اآلن أ ا إمن اإللم .للويا “
تهانينا! أنت اآلن ابن لإلله .لكي تحصل عليلي اللدلمنل لن
الدعيو ات لندوك كدسيحي ،تفضل بالتواصل عنا ن خالل أي
ن طرق التواصل أدناه:

united kingdom:
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

usa:

nigeria:

+1(800) 620-8522

+234 1 8888186

canada:
+1 416-667-9191
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عن المؤلف
الراعي كريس أوياكيلومي رئيسس احسدساؤ مسؤمسلسي عسالس
ال ُدب Believers’ LoveWorld Inc.خسممسة ؤيسلسامسيس سيسة
و ُمسعسسةسسمؤج ا وعسسم وعسسالسسمسسيسسة لُسسوس سسة و سسو مسسؤلسسف أ سسوؤج
الدوائق كعاب العأمالت اليومية رق  1في الةال وأكثر مسن
 03كعاب آخر .و و خاؤم ُم رس ل لمة اإللسم نمسن قسم أح سرت
رسالعم حويوة الدياج اإللهية في قلوب ال ثيرين.
لوم حأثسر السمساليسيسن مسهسر سامسزسم السعسلسيس س يسو سي مسلسا
للمةز ات الذي يُد ِ ر الد سور اإللسهسي فسي مسيسوت السلساس
مهاشرجً .ويمعم اق خممعم العلي يو ية في عميع أ داء الةالس
عن طريق ال ه ات ال ائية السعسلسيس س يسو سيسة لسةسالس الس ُدسب
LoveWorld satellite television networksلسسعسسوسسميس
مرامج مسيدية ذات عوؤج إلى الزمهور عالمياً.
في ممرسة ال ساء ذات ال ُسهسرج السةسالسمسيسة يُسظسهسر
أعمال يسوع المسيح لل اء وقم ساعم ال ثيرين ليلالوا ال ساء
من خالل ح ةيل موا ب الروح.
لمى الراعي كريس شغ ا ً للوصول إلى اللساس حسول السةسالس
مالد ور اإللهي – مأمورية إلهية قم أحمها كثر من  03عسامسا ً
من خالل الدمالت وال يارات ال رازية المسعسلسوعسة ف سالً عسن
الةميم من الملامر ا خرى العي قم ساعمت الماليسيسن لسيسوسعسهسروا
حياج غالهة ولها مف م لمة اإللم.
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