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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
ال و رحباً! إن أنشودة الحقائق التعَبُ ِنَة اليو ية الدُفَضية ل نك،
أه ً
ُتَرجدة و ُتوَفِرة اآلن في  2737لغة وفي إزدناد .نحن نثق أن نسخة
 2727ن هذا الكُتَيِب سَتُعَمِز تن ِديَتَك وندوك الروحي ،و ن ثم
ستؤهِيَك لنجاح باهر طوال العام .األفكار الدُغيِرَة ليحياة في هذا الع د
ستُنعِشَك و ُتغَيِ—رَك وتُعِ ك إلختبارات ُشبِعة و ُثدِرة و ُكافِئة ن
كيدة اإلله.

كيف حسع يم مال امل من ذا ال ُعنيِب العةهمي


إقرأ وتأ َل كل قالة بعنانة .رَدِد الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عالٍ
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 أناً ن
النداذج الدُعَ َة لذلك.

•

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

•

استخ م هذا الكتيب ُ َوِناً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَيِم
إنجازاتك و احققته الواح ة تيو االخري.





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

لراعي كريس أوياكيلومي

مةلومات شوصية
االس
علوان المل ل
رق الهاحف
رق الهاحف الزوال
علوان الهريم اإلل عرو ي
علوان الةمل

أ ماف ذا ال هر

أنشودة الحقائق
تع دي...
www.rhapsodyofrealities.org

٢

اإلثنين

ا مر يعةلق مال لمات
ك ُحمنانُ
ك نح نعهنرَّ ُر نومِ نالن ِم ن
ك مِ نالن ِم ن
ن َّ ن
(معى .)37:12

سبب أساسي أن بعض الدسيحيين لم نستدتعوا حقاً أب اً بالبهاء والدج
الروحي ليدسيحية هو أنهم لم نفهدوا أب اً حقاً أهدية الكيدات .بالرغم ن كونهم
ولودنن والدة ثانية نذ وقت ،لكنهم نُصارعون في أغيب الوقت .وفي النهانة،
نستسيم البعض بع الع ن ن سنوات الدُعاناة ليحيوا الحياة الدسيحية ألنهم لم
نفهدوا الدب أ األساسي ليحياة الدسيحية .فاأل ر نتعيق بالكيدات!
نحن نعدل بحقائق الخِيقة الج ن ة بواسطة الكيدات .هذا هو الدب أ
الروحي الذي نجعل الخالص ُدكناً في الدقام األول" :ألَنَّكَ إِنِ اعْتَ َر ْفتَ بِفَدِكَ

صتَ .ألَنَّ الْ َق ْيبَ
خَي ْ
ك أَنَّ اإللم َأقَا َهُ ِنَ األَ ْوَاتَِ ،
بِالرَّبِّ يسوع ،وَآ َ ْنتَ بِ َقيْبِ َ
الصِ
نُؤْ َنُ ِبهِ ِليْبِرِّ (بالقيب نؤ ن ليحصول عيى البر) ،وَالْ َفمَ نُعْتَرَفُ ِبهِ ِليْخَ َ
(بإقرار الفم نتم الخالص)( ".رومية .)RAB) )10 – 9 :10
نُفعَّل خالصنا فقط عن ا ننطق بإنداننا بربوبية وسيادة يسوع.
الخالص هو ب انة كل البركات التي في المسيح؛ وإن كان هذا الدب أ نعدل ن
جهة الخالص ،فهو نعدل لكل شيء آخر في المسيح.
كان الرب يسوع ،أثناء خ ته في األرض ،ناجحاً نجاحاً ُطيقاً ألنه

تكيم بكيدات اآلب وعاش بها .قال في نوحنا " ،21:32ألَنِّي َلمْ أَتَكََّيمْ ِنْ نَ ْفسِي،

لكِنَّ اآلبَ

سيَنِي هُوَ أَعْطَانِي َوص َِّيةًَ :اذَا َأقُولُ وَبِدَاذَا أَتَكََّيمُ.)RAB) ".
الَّذِي أَ ْر َ

ونُشير إلى نفس الدب أ في عبرانيين  ،2 – 1 :31فيقول" ،لِتَكُنْ سِيرَتُ ُكمْ خَالِ َيةً ِنْ
حُب الْدَالِ .كُونُوا ُكْتَفِينَ بِدَا عِنْ َ ُكمْ ،ألََّنهُ قَالَ« :الَ أُهْ ِديُكَ وَالَ أَتْرُكُكَ »حَتَّى إِنَّنَا
نَقُولُ وَاثِقِينَ« :الرَّبُّ ُعِينٌ لِي فَالَ أَخَافَُ .اذَا َنصْنَعُ بِي إِ ْنسَانٌ؟»".

ARABIC

تتضدن الشواه السابقة إقرار اعتراف فدنا نجب أن نكون في توافق
ع كلمة اإللم ،ألننا أوالد الكلمة .نحيا بالكيدات .تذكر كيدات يسوع في الشاه
االفتتاحي" :ألَنَّكَ بِكَالَ ِكَ تَ َتبَرَّرُ وَبِكَالَ ِكَ تُ َانُ ( ".تى  .)11:32فاأل ر نتعيق
بكيداتك :الكيدات الصحيحة التي تخرج ن شفتيك.

أُقِر وأععرف
أن كيداتي صحيحة ،و ُدتيئة باإلندان ،وأنا أخيق حياة ُنتصرة
و ستقبل ُبارَك؛ أُشكِل حياتي و ستقبيي في توافق ع اإل ادات والقص اإللهي
لي ولكل ا نخصني .أتدسك بإقرار اإلندان بال رنبة .وأُعين أنني أحيا في الصحة
اإللهية ،واإل اد فوق الطبيعي ،وفي غيبة وازدهار ستدر ،باسم يسوع .آ ين.

الم يم من المراسة:
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  ;13: 4إنجيل رقس 23: 11
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا  & 33-17: 16أخبار األنام األول 8-7
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 10-1: 15األ ثال 28
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩

اإلثلين

ال حوف من شيء
ي ا ْلغنلن نهةُ الَّعِي
ُل مننْ وُلِ نم مِنن اإللمِ نيغْلِبُ الْةنالن ن .نو ذِ ِه ِ ن
ننَّ ك َّ
نحغْلِبُ ا ْلةنا نل ن :إِيمنا ُلنا ( 1يوحلا )RAB(. )09:

هناك عيو ات سيبية كثيرة ج اً في العالم اليوم وق أُضرم هذا
الخوف في قيوب أولئك الذنن غير ُتأصيين وال ُتأسسين في الكلمة .ق
نَدُر حقاً بأوقات عصيبة ،ولكن أشار الرب يسوع إلى هذا في لوبا :5:
 52 – 52في وصِه ل عض ع مات ن اية األيام .فقال" ،وَ َتكُونُ...

أل ْوَاجُ تَضِجُّ ،وَالنَّاسُ ُنغْشَى عَيَ ْي ِهمْ ِنْ خَوْفٍ
كَرْبُ ُأ َمٍ بحَيْرَةٍ .اَلْبَحْرُ وَا َ
سكُونَةِ (العالم).)RAB) "...
وَانْتِظَا ِر َا َنأْتِي عَيَى ا ْلدَ ْ

في لوبا  ،3::3سأل سؤال ُثير ليتفكيرَ ..." :تَى جَاءَ ابْنُ
اإلِنْسَانِ ،أََلعَيَّهُ نَجِ ُ اإلِندَانَ عَيَى األَرْضِ؟ .)RAB)"».عييك أن تقف
عيى أرضية إندانك ،بغض النظر عن الظروف ن حولك .واألح اث
التي في العالم اليوم.

س
ُل ُترْ َ
تقول الكلمة في أفسس " ،32:2حَا ِيِينَ فَوْقَ الْك ِّ
سهَامِ الشِّرِّنرِ ا ْلدُيْ َتهِبَةِ ".بتُرس
طفِئُوا َجدِيعَ ِ
اإلِندَانِ ،الَّذِي بِهِ َتقْ ِرُونَ أَنْ تُ ْ
اإلندان ،ندكنك أن تُبطِل جديع (ليس بعض) سِهام الع و الدُيتهبة .نقض
الرب يسوع بالفعل أعدال إبييس ( 3نوحنا  .)2:1وشلَّ الشيطان ،وأبطل
أعداله ،وأشهره هو وجنوده في الجحيم (كولوسي .)31:2
اليوم ،الشيطان وقوى الظُيدة تحت ق يك؛ لذلك ،ليس عييك أن
تخاف .هدا نح ث ن حولك ،تكيم الكلمة بإندان.

ARABIC

صالج
أن إيما ي و الغلهة العي حغلب المرض والسو وال ةف .الدياج
اإللهية فيَّ حزةللي أفوق أي وع من ال يروس أو الةموى وال أحأثر
مم .وأ ا أسلك في السياؤج على المرض وعلى علاصر ذا الةال
ال اسم ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
;AMPCالرسالة إلى أهل كولوسي NIV; 15: 2رسالة نوحنا الرسول األولى 4: 5
الرسالة إلى أهل رو ية 37-35: 8
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا  & 26-1: 17أخبار األنام األول 10-9
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 19-11: 15األ ثال 29
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٠

األربعاء

حسمو فوق السو والمرض
ن (كل من يؤمن( :يُوْرِعُو ن
ن
ت نح ْعهنعُ الْ ُمؤْ ِملِي ن
نو ِذهِ اآلينا ُ
سلنةٍ نعمِي نمجٍ.
ن مِأنلْ ِ
(ي رؤون) ال َّيناطِينن مِاسْمِي نو نيعن نلَّمُو ن
ش ْيئًا مُمِيعًا نال ني ُرُّ ُ ْ
يندْمِلُونن حنيَّاتٍ ونِإنْ شن ِرمُوا ن
علنى الْمنرْضنى نف نيهْرنأُونن.
نو ني نةُونن نأ ْي ِم نيهُ ْ ن
(مرقس )RAB(. )11 – 14 911
الشاه أعاله استثنائي؛ نُعين شيئاً صاد اً عنك – أنت سيحي –
الخِيقة الج ن ة :أنت تسدو فوق الدرض ،والسقم ،والضعف .لك حياة ال ندكن أن
تنتقل إليها ع وى أي رض وبائي .ال ندكن أن تتسدم أو تهيك .هدا قيل لك عن
سُم عين أو فيروس ق دخل إلى جهازك؛ لن نكون له قوة عييك .قال نسوع في
سيْطَانًا (قوة) لِتَ ُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَا ِربَ وَكُلَّ قُوَّةِ
لوقا " ،31:37هَا أَنَا أُعْطِي ُكمْ ُ
الْعَ ُوِّ ،وَالَ نَضُرُّ ُكمْ شَيْءٌ (بأي حال ن األحول) (بأي وسيية))RAB). ".إ ا أن
نكون هذا حقيقي أو زائف ،ولكن شكراً لإلله إنه حق!
عِش بإدراك أنك شرنك الطبيعة اإللهية .وال تنضم إلى جوقة أولئك
الذنن نرتبكون ونفق ون أعصابهم ن انتشار األ راض الدُع نة؛ الحياة التي فيك
إلهية؛ وال تبقى بال م بل بروح اإلله الذي نحيا في داخيكَ " :وإِنْ كَانَ رُوحُ الَّذِي
َأقَامَ نسوع ِنَ األَ ْوَاتِ سَاكِنًا فِي ُكمْ ،فَالَّذِي َأقَامَ الْ َدسِيحَ ِنَ األَ ْوَاتِ سَيُحْيِي
حهِ السَّاكِنِ فِي ُكمْ( ".رو ية )RAB). )33:2
جسَادَ ُكمُ الْدَائِ َتةَ أَ ْنضًا بِرُو ِ
أَ ْ
الشاه أعاله ليس وع اً ولكنه حقيقة حية اآلن؛ أن الروح الق س نحيا
فيك :هو حياة جس ك الدادي .ربدا شُخصت حالتك بدرض ُستعصي ،وأنت تقرأ
هذا؛ أعيِن أن الكيدة حتى تكتسب الحياة اإللهية السيادة .باإلندان الذي في قيبك،
استدر في التأكي " ،الروح نفسه الذي أقام نسوع ن الدوت نحيا فيَّ ،ونُحيي
جس ي الدادي .لي حياة اإلله في داخيي؛ وهذه الحياة تنقض الدرض والسقم .أنا
أسيك في الصحة اإللهية .وأرفض أن أكون رنضاً!"

ARABIC

الدسيحيون هم أُناس ق أتوا ن الدوت .هم نسل ختيف .لهذا نقول
الكتابَ " ،وأَ َّا أَنْ ُتمْ فَجِ ْنسٌ (جيل) ُخْتَارٌ 3( "...بطرس )RAB). )1:2كيدة
"جنس" هي نفس كيدة "نسل ".أنت نسل خاص ،تسدو فوق أي شيء ن إبييس.
أحدِل سئولية حياتك ن جال الروح وأخضِع عالدك وبيئتك .اآلن،
أعيِن أنك تحيا بغيبة بواسطة الكيدة ،وبالروح ،فوق وأعيى ن الدرض ،والسقم،
والدوت .هييونا!

صالج
أ لي أسلك مغلهة وسياؤج على ال ي ان والةال وأ ظمعم .وأش رك
أيها اآلب على حياحك فيَّ وقوج كلمعك وعلى الروح الومس الذي
يديا ملصرج فوق المرض والسو وال ةف ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
AMPCرسالة بطرس الرسول الثانية  ;4: 1الرسالة إلى أهل رو ية 11-10: 8

خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا & 27-1: 18أخبار األنام األول 13-11
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 28-20: 15األ ثال 30
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

الخميس

أكِّم على حوائوم
ع ْيلُمُ حنسنبن الْمن ْعُوب« :آ نملْتُ
ن ن
فنِإذْ نللنا رُوحُ اإلِيمنا ِ
ن ونلِذِلكن نعن نلَّ ُ نأيْ ًا
ك حن نلَّمْتُ» ن ْدنُ نأ ْي ًا ُؤْ ِم ُ
لِذِل ن
( 2كور ثوس .)1090
نُحذر في  2تيدوثاوس  3:1أنه في األنام األخيرة ،ستأتي
أوقات صعبة .وبالرغم ن ذلك ،نُعرفنا في رو ية  11 – 11 :2أنه
بالرغم ن الضيق ،والحيرة ،والدجاعة ،واألوبئة ،والخطر الذي ستتسم
به عال ات آخر األنام ،ليس عييك أن تخاف ن شيء .هذا ألنك أعظم ن
طهَادٌ (النبذ
ُنتصرَ " :نْ سَ َيفْصِيُنَا عَنْ حُب ا ْلدَسِيحِ؟ أَشِ َّةٌ َأمْ ضَيْقٌ َأمِ اضْ ِ
أو الدوت بسبب ع م قبولنا) َأمْ جُوعٌ َأمْ عُرْيٌ َأمْ خَطَرٌ َأمْ سَيْفٌ (الته ن
ظمُ
جدِي ِعهَا (بالرغم ن كل هذا) َنعْ ُ
بالدوت بأي وسيية)؟ ...لكِنَّنَا فِي هذِهِ َ
انْتِصَارُنَا بِالَّذِي (الدسيح) أَحَبَّنَا (حتى إنه ات ن أجينا)( ".رو ية :2
)RAB). )11 – 11

ا تحتاجه هو أن تتدسك بكيدة اإلله؛ اعرفها ولتكن في إدراكك
وثبِتها بالكالم .القوة في التأكي  .ثالً ،تقول الكيدة" ،كُلُّ آلَةٍ (سالح)
صُوِّرَتْ (وُجهت) ضِ َّكِ الَ تَنْجَحُ( "...إشعياء )RAB). )31:12وقال
شيْءٌ (بأي حال ن األحول) (بأي
ُر ُكمْ َ
نسوع في لوقا  ..." ،31:37الَ نَض ُّ
وسيية))RAB). ".ثم قال أنضاً في نوحنا " ،11:32قَ ْ كََّيدُْت ُكمْ بِهذَا
المٌ .فِي ا ْلعَاَلمِ سَ َيكُونُ َل ُكمْ ضِيقٌ ،وَلكِنْ ِثقُوا :أَنَا قَ ْ غَيَبْتُ
لِ َيكُونَ َل ُكمْ فِيَّ سَ َ
ا ْلعَاَلمَ ".آ ن بهذه الحقائق وأكِّ عييها.
لم نغيب نسوع العالم ألجل نفسه بل ألجيك .غيب العالم ،وكل
الشر ،والظُيدة ،والسيبيات ،لكي نُعطيك الغيبة .و ا عييك عديه اآلن هو
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أن تُثبِت وتُحافظ عيى هذه الغيبة في حياتك بإقرار اعتراف فدك الدُدتيئ
باإلندان.
قال في رقس  ..." ،21:33إِنَّ َنْ قَالَ (سيقول) لِهذَا الْجَبَلِ:
انْ َتقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ! َوالَ نَشُكُّ فِي قَيْبِهِ ،بَلْ نُ ْؤ ِنُ أَنَّ َا َنقُولُهُ َنكُونُ،
َف َد ْهدَا قَالَ َنكُونُ لَهُ )سيحصل عييه))RAB). ".كيدة اإلله في فدك هي
قوة خالقة .حد اً لإلله!

صالج
وأُعلن أن حياحي ي للمزم والزمال؛ وأن في طريوي لاك حياج
و زاح وغلهة وصدة .وأُصلي من أعل شةب اإللم حول الةال
الذين قم ي و وا مرضى أو مُصامين أن حةمل فيه قوج اإللم
ال افية وحع مل صدعه ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
إنجيل لوقا  ;45: 6الرسالة إلى فييدون  ;6: 1األ ثال 21: 18
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا & 16-1:19-28:18أخبار األنام األول 16-14
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 39-29: 15األ ثال 31
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

الجمعة

لك ؤور أساسي في عمول أعمالم
النِ منعن اإللم وننأ ْعُ ْ نفالنحنةُ اإللم ِملناءُ
فنِإ َّلنا ن ْدنُ عنا ِم ن
اإللم ( 1كور ثوس )RAB(. ):90

أح األ ور التي نجب أن تكون أساسية في حياتك هي أن نكون
لك دوراً فعَّاالً في ج ول أعدال اإلله ،ونشر اإلنجيل ،وترى أن عرفة
الخالص تُغطي األرض كدا تُغطي الدياه البحار .نجب أن نكون هذا قوتك
ال افعة وه فك في كل ا تفعيه.
السبب في أنك في هذا العدل أو تعدل في هذه الشركة أو الدؤسسة
هو لكي ندكن أن نستخ ك اإلله في تيك "الدركبة" لتُحوِل الحياة وتكون
بركة في عالدك .هذا هو ه فنا األساسي لكوننا في األرض ،وإال ،كان ق
أخذك الرب إلى السداء ،في الحال بع ا وُل تَ والد ثانية .لكنه تركك في
األرض لتُحقق ه فه ،وتأخذ رسالته إلى اآلخرنن وأنت تُطوِر شخصيتك
وفهدك الروحي.
لتكن لك خطة لإلنجيل ،ألنك شرنك الرب في نشر الخبر السار
لقوة خالصه حول العالم؛ أنت شرنكه في العدل ( 3كورنثوس  .)1:1ق
استأ نك عيى نشر اإلنجيل .هذا ا قاله بولس ..." ،الضَّرُورَةُ َوْضُوعَةٌ
ت الَ أُبَشِّرُ 3( ".كورنثوس )RAB). )32:1
ن كُنْ ُ
عَيَيَّ ،فَوَنْلٌ لِي إِ ْ
أنت سفير الدسيح ،خاد ه ليدُصالحة ( 2كورنثوس  .)31:1عِش
بهذا اإلدراك – ربح النفوس وتغيير الحياة حول العالم .هييونا!
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صالج

أمويا الغالي أش رك على إ زيل المسيح الذي قم ماركلي وأغلا ي.
وأ ا في امعلان لالمعياز أن أُؤعى إلى شراكة مةك في إح ار
اآلخرين من الظُلمة إلى الدُرية المزيمج والؤ اإللم .وقم اسعأملعلي
على خممة اإل زيل وأ ا في امعلان أ ك قم عةلتن كل ةمة مع ايمج
دوي ل ي أكون فةَّاالً في ر اإل زيل في عالمي وما حولم ماس

الم يم من المراسة:
إنجيل تى  ;33: 6الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ;17-16: 9الرسالة الثانية إلى
أهل كورنثوس 20-18: 5
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا & 42-17: 19أخبار األنام األول 19-17
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 49-40: 15الجا عة 2-1
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

السبت

لوم اط أ ظمأك
نن عنسنمِي منأْكن ٌل حنق ون نؤمِي من ْرنبٌ حنق
َّ
(يوحلا .)::55

هناك دائداً أولئك الذنن نصرخون لإللم أن "نُطفئ ظدأهم" وندألهم
ُج داً .ق أساءوا فهم كيدات يسوع في نوحنا  ،11:1عن ا قالَ " ،وفِي الْيَ ْومِ

طشَ أَحَ ٌ َفيْيُقْبِلْ ِإلَيَّ
األَخِيرِ الْعَظِيمِ ِنَ الْعِي ِ َوقَفَ يسوع وَنَادَى قِائِالً :إِنْ عَ ِ
وَ َنشْ َربْ .)RAB) ".ال نعني هذا أنه عن ا تكون "عطشان" لإللم تذهب إلى
يسوع.
أنضاً ،ال ترتبك بدا كتبه الروح بواسطة بولس في  3كورنثوس ،2:37

قائالً" ،وَجَدِيعَ ُهمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِ ًا رُوحِيًّا ،ألَنَّ ُهمْ كَانُوا َنشْرَبُونَ ِنْ صَخْرَةٍ
رُوحَِّيةٍ تَابِعَتِ ِهمْ ،وَالصَّخْرَةُ كَا َنتِ الْمَِسيحَ .)RAB) ".في العه الق نم ،شربوا اءً
ن الصخرة ،وكانت هذه الصخرة المسيح .اليوم ،لم تَعُ تحتاج أن "تذهب" إلى
يسوع لتشرب؛ أنت فيه ،وهو فيك! قالَ " ،نْ آ َنَ بِي ،كَدَا قَالَ الْكِتَابُ ،تَجْرِي
ِنْ بَطْ ِنهِ أَنْهَارُ َاءٍ حَيٍّ( ".نوحنا .)12:1
ا الذي كان نعنيه بـ "أنهار اء حي"؟ نوضح هذا الع د  .11فيقول،

"قَالَ هذَا عَنِ الرُّو ِح الَّذِي كَانَ الْدُؤْ ِنُونَ ِبهِ ُمْ ِعِينَ أَنْ نَقْ َبيُوهُ ،ألَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ
َلمْ نَكُنْ قَ ْ أُعْطِيَ بَعْ ُ ،ألَنَّ يسوع َلمْ نَكُنْ قَ ْ ُجِّ َ بَعْ ُ( ".نوحنا .)RAB) )11:1
هذا الداء هو الروح القدس .نقول في  3كورنثوس " ،31:32ألَنَّنَا جَدِيعَنَا بِرُوح
جسَ ٍ وَاحِ ٍ ،نَهُودًا كُنَّا َأمْ نُونَانِيِّينَ ،عَبِي ًا َأمْ أَحْرَارًا،
وَاحِ ٍ أَ ْنضًا ا ْعتَدَ ْنَا ِإلَى َ
وَجَدِيعُنَا سُقِينَا رُوحًا وَاحِ ًا .)RAB) ".بعبارة أخرى ،عن ا قَبِيتَ الروح القدس،
سُقيتَ الروح .لق أطفأ ظدأك!
نحن ال نصرخ إلى اإللم ليدألنا عن ا نظن أننا عطشى؛ عيينا أن ندأل
أنفسنا بالروح؛ وتُظهر لنا الكلمة كيفية هذا" :وَالَ َتسْكَرُوا بِا ْلخَدْرِ الَّذِي فِيهِ ا ْلخَالَ َعةُ

(الدُبالغة في التصرف) ،بَلِ ا ْ َتيِئُوا بِالروحُ .كَيِّدِينَ بَ ْعضُ ُكمْ بَ ْعضًا بِدَمَا ِيرَ
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وَ َتسَابِيحَ َوأَغَانِيَّ رُوحَِّيةٍُ ،تَرَنِّدِينَ وَ ُرَِّتيِينَ فِي ُقيُوبِ ُكمْ لِيرَّبِّ( ".أفسس – 32 :1
 .)RAB) )31هذه هي الطرنقة أن تظل دائداً ُدتيئاً و غدوراً بالروح القدس! أن
تخ م نفسك بالروح – ُترنم و ُرتل في قيبك ليرب .هييونا!

صالج

أمويا الغالي أش رك على ع ية الروح الومس الغالي الذي مم أ ا
مُمعلئ ماسعمرار .وأ ا مُلعةش ؤائماً مالروح م حورج من م لي
أ هار ماء حي ُع ي حياج ومواء ل ل ما يوصلي ماس يسوع.
آمين.

الم يم من المراسة:
إنجيل نوحنا  ;14: 4الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ;15-14:14الرسالة
AMPCإلى أهل أفسس 19-18: 5
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا  & 18-1: 20أخبار األنام األول 22-20
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 58-50: 15الجا عة 4-3
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

األحد

ازؤ ار مال الم
ح ون نحيناجٌ
 ...انلْ نالن ُم (ريما) َّالذِي أُكنلِّمُ ُ ْ مِ ِم ُون رُو ٌ
(يوحلا )RAB(. )1091

عيى ر األعوام ،ق فُحص الكثير ن العُيداء بالكالم ،فلي ُلحلاوللة
لفهم التأثير الذي لهم عيى األ ور الطبيعية .أح الباحثليلن زرع نلبلاتليلن لن
نفس النوع ،وتحت ظروف ُتداثية .ثم قرر أن نلتلكليلم بلكلالم حُلب وتلحلنلن
ألح هم ،بيندا تكيم بكالم بُغضة وتعنيف لآلخر.
في كل نوم ،اخضع النباتين لهذا العرض الدستدر ن الكلالم ،وبلعل
أسابيع قييية ،الحظ أن النبات الذي تكيم إليه بيُطف ندا بازدهار ،أ لا اللنلبلات
اآلخر ذبُل .واستدر عيى نفس الدنوال ن التكيم ،وفي النهانة ،اللنلبلات اللذي
حصُل عيى كيدات إنجابية تفتَّح ،أ ا اآلخر الذي رُشِق بكيلدلات سليلبليلة ذبُلل
تدا اً.
إذا كنتَ ستحيا الحياة الدجي ة التي ق خططلهلا اإللله للك للتلحليلاهلا،
ت
ت أو فشيلتَ ،عِشل َ
نجب أن تتعيم أن تتكيم الكيدات الصحيحة .سواء ازدهر َ
أو ُتَ ،نعتد عيى كيداتك .أنت خيوق عيلى صلورة اإللله ،كشلبلهله ،أنلت
تُسبهه ،وتتصرف ثيه .وهذا نعني ،ثيه ،كيلدلاتلك هلي روح ،وهلي حليلاة؛
وتُنتج الرسالة التي تحديها أو تتواصل بها.
كل شيء في الخييقة نستجيب إلى الكيدلات اللدلنلطلوقلة .إذا احلتلرق
كتاباً بالكا ل ،ثالً ،ال نعني أنه غير تلواجل  .بلبلسلاطلة تلحلول لن الشلكلل
الدطبوع إلى الشكل الدُدت  .وبالرغم ن كونه لم نع رئياً ليعين اللبلصلرنلة،
ت الشفلرات
جمنئاته التمال وجودة ،بشفرات صوتية خاصة فيها .وإذا أطيق َ
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الصحيحة بكيداتك ،ندكنك أن تسترجع الجُسيدات التي تلبل و أنلهلا أُخلفليلت
وتُعي ها إلى شكيها الدطبوع ،والديدوس.
نُعرفك هذا أنه ندكنك أن تتكيم ألي شيء ،هدا كان يتلاً ،وتُلعليل ه
إلى الحالة الدُمدهرة .ندكنك أن تتق م ن ج إلى ج وتمدهر أكثر فأكثر
عن طرنق الكيدات التي تتكيم بها ،ألن حياتك هي نتيجة كيداتك.

صالج
أن قلهي و مو ن غير م هوم ل ل ما و عليل وكري ول يف
ومُعميِّ ويسعدق الدمم وأ ا أُخرعه مال لمات .أُعلن أ لي أز و
كاللولة؛ وإ لي في وقار واسعوامة ومُثمر وعظي وثامت
وأصيل وغير قامل لل ساؤ .في طريوي لاك حياج اللزاح
والغلهة والغلى ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
; AMPCما ير AMPC; 13-12: 34األ ثال 21: 18
ما ير 15-12: 92
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا  & 31-19: 20أخبار األنام األول 25-23
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 12-1: 16الجا عة 6-5
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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اإلثنين

احعرس من روح الةال
شيناءن َّالعِي فِي الْةنالن ِِ .إنْ أنحنبَّ أن نحمٌ
نال حُدِهُّوا الْةنالن ن ونالن ا ن ْ
الْةنالن ن فننليْسن فِيمِ حُب اآلبِ
( 1يوحلا )RAB(. )1:92

هناك نوع ن الروح نغفل عنه الكثير ن الدسيحيين ،ونتكيم
عنه الكتاب في  3كورنثوس  ،32:2إنه "روح العالم"" :وَنَحْنُ َلمْ َنأْخُذْ
رُوحَ ا ْلعَاَلمِ ،بَلِ الروح الَّذِي ِنَ اإلله ،لِ َنعْرِفَ األَشْيَاءَ ا ْلدَوْهُوبَةَ ( جاناً) لَنَا
ِنَ اإلله)RAB). ".هذا الروح سئول عن العالدية وسط الدسيحيين .إنه
الروح الذي نُحاول أن نضع لتعيين الديول – الديول التي في العالم.
عن ا ال نهتم الدسيحيون ،نج ون أنفسهم نتحركون بديول
العالم؛ ا نقوله العالم ،وكيف تُجرى األ ور ،غير ُ ركين أنهم نتأرجحون
بروح العالم نحو العالدية .ندكن أن نستخ م أ ور عينة في العالم دون أن
نتبع ا نُسديه الكتاب "هيئة (قالب) العالم" التي تمول ( 3كورنثوس
.)13:1
هيئة هذا العالم تُشير إلى يول هذا العالم ،وهي تحت روح
العالم .تذكر أن الشيطان هو إله نظام هذا العالم .لذلك ،عن ا نقول الشاه
االفتتاحي"" ،الَ تُحِبُّوا ا ْلعَاَلمَ َوالَ األَشْيَاءَ الَّتِي فِي ا ْلعَاَلمِ "،...هذا ا نتكيم
عنه .ارفض أن تكون تحت تحكم أو تأثير أنظدة هذا العالم الحاضر .قال
ت ن هذا العالم .هييونا!
نسوع أنت في العالم ،ولكنك لس َ
بعض الناس اليوم ننجرفون؛ هم ولودون والدة ثانية ،ولكنهم
غيوبون بالعالم .وليس عن هم دافع اإلنجيل .نجب أن نكون دافعك في
الحياة الدسيح نسوع واله ف الذي ن أجيه ات .ال ت ع تركيمك عيى
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األ ور المائية التي لهذا العالم الساقط ،ألنه ليس شيء دا نُسدى " يول؛
ترنن ات"؛ ندكن أن نُعطيك فرحاً حقيقياً.
جهَتِي ،فَحَاشَا لِي أَنْ
قال بولس في غالطية " ،32:2وََأ َّا ِنْ ِ
أَفْتَخِرَ إِالَّ بِصَيِيبِ رَبِّنَا نسوع ا ْلدَسِيحِ ،الَّذِي بِهِ قَ ْ صُيِبَ ا ْلعَاَلمُ لِي وَأَنَا
لِ ْيعَاَلمِ)RAB). ".هذا هو االتجاه الذي نجب أن نكون لك.

صالج
س لى الروح الومس فيَّ الذي مم أسير
أمويا الغالي أش رك على ُ
لي ال
في طريق حياحي .وأ ا أرفض أن أحأرعح مروح الةال
أ ومع مموضة أو حريلمات ذا الةال  .أ ا من فوق وذ لي موضوع
على ا مور العي من فوق ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل رو ية CEV; 6-5: 8إنجيل نوحنا GNB; 19: 15األ ثال 10: 1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

إنجيل نوحنا  & 25-1: 21أخبار األنام األول 29-26
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  & 24-13: 16الجا عة 8-7
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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اإلثلين

اؤرك المسيح الذي فيك
ح مِاإلِيمنانِ فِي قُلُومِ ُ ْ .وننأ ْعُ ْ ُمعنأنصِّلُونن
ِلين ِدلَّ الْمنسِي ُ
ن ُحمْرِكُوا
ون ُمعنأنسِّسُونن فِي الْدُبِ حنعَّى حنسْ نع ِيةُوا نأ ْ
(ح هموا)… (أفسس )RAB(. ) 14 90

نتيجة الجهل بالكيدة ،نُرنم الدسيحيون ترانيم عينة ال تتفق ع العه
الج ن  .فُيرندون ثالً" ،تعالَّ نا روح الرب ...ن تاني "...ليس لهذا أي
عنى ،ألن الروح الق س نحيا فيك .ليس في السداء؛ لذلك ،ن أنن سيأتي؟
ندكن أن نُرندوا ثل هذه الترنيدة ونتأثرون ونبكون ،عتق نن أنهم ق
تباركوا .لكن الحقيقة هي ،أنهم لم نتباركوا؛ بل ،ثل هذه الترانيم تخيق نوع
عين ن ع م اإلندان ن الصعب عالجه ،والنتيجة هي أن إندانهم نضعف
أكثر فأكثر ونُصبح بال فاعيية.
كيف ندكن لدسيحي أن نسأل الروح الق س أن نأتي ن تاني بيندا
الروح الق س هو عنا وفينا إلى األب ؟ قال نسوع" ،وَأَنَا أَطْيُبُ ِنَ اآلبِ
فَُيعْطِي ُكمْ ُعَمِّنًا آخَرَ لِ َي ْدكُثَ َ َع ُكمْ إِلَى األَبَ ِ( ".نوحنا  )RAB). )32:32نذ
أن أتى الروح الق س نوم الخدسين ،لم نع  ،ولم نتركنا أب اً .إنه أ ر ؤلم في
جس الدسيح أن ترى أوالد اإلله نبحثون عدا هو لهم بالفعل.
هذا األ ر له عالقة بسبب صالة الرسول بولس في الشاه االفتتاحي
"لِيَحِلَّ ا ْلدَسِيحُ بِاإلِندَانِ فِي قُيُو ِب ُكمْ "...ق تتساءل" ،ألم نَحُل الدسيح بالفعل في
قيوبهم؟" نعم ،الحظ أنه لم نقل" ،قيوبنا" كان نُصيي لغير الناضجين في
الدسيح.
هكذا نُصيي ن أجل الدُتج دنن ح نثاً ،ألنهم لم نُ ركوا بع سُكنى
الدسيح .و ن الدُحمن ،أن الكثيرنن ،بدا في ذلك أولئك الذنن ق أصبحوا
سيحيين نذ وقت طونل ،النمالون في احتياج لهذه الصالة اليوم ألنهم لم
نُ ركوا سُكنى الدسيح .فهم النمالون نبحثون عدا هو في دواخيهم بالفعل.
نرن ون شيئاً نأتي ن السداء؛ بالرغم ن أن كل ا ندكن أن نطيبونه ق ُنح
لهم ( 2بطرس  .)1:3نقول في كولوسي  ..." ،21:3ا ْلدَسِيحُ فِي ُكمْ رَجَاءُ
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ا ْلدَجْ ِ ".ادرك ن هو في داخيك .هييونا!

ُأقِر وأععرف
أن المسيح حي فيَّ م قم أقام وعةل مس لم في قلهي ماإليمان؛
كل ما يوصم مُوي في روحي .وأ ا أحيا مالدياج فوق ال هيةية
م ريوة طهيةية ن المسيح فيَّ .فأ ا ال أسلك في الظُلمة من عهة
لي مُمرك وره في قلهي يُرشم ي في سُهل الهِر
أي شيء
ُحوق قصمي فيم .للويا

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل كولوسي AMPC; ;27-26: 1الرسالة إلى أهل أفسس 19-17: 3
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 16: 6
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 26-1:1أخبار األنام الثاني 4-1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 11-1:1الجا عة 10-9
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢٣

األربعاء

اللزاح في روحك
ُل حندن ُّظٍ احْ نظْ قن ْل نهكن ننَّ ِملْمُ منونارِ ن
ج
نف ْوقن ك ِّ
(موضوعات) الْ نديناجِ (يلهع ملم كل يلاميع الدياج)ِ
(أمثال )RAB(. )2090
الكيدة في غانة األهدية .بالكيدة تبني حياتك؛ وتبني
روحك؛ وتبني النجاح الحقيقي في داخيك ،ألن النجاح نب أ أوالً ن
الروح البشرنة .إذا كان ل نك في داخيك ،ال ندكن ألي ظرف في
الحياة أن ننمعه نك .ولكن إن لم نكن في داخيك ،ستعتد حياتك
عيى الظروف ،والنجاح الظرفي ليس نجاحاً حقيقياً.
لق ح ث هذا نذ ز ن ليكثيرنن ن الناس .تعتد حياتهم
عيى األ ور الجي ة التي في بالدهم ،وفي ادناتهم ،وفي عديهم،
وفي وظائفهم ،إلخ .وهكذا ،تج الكثير ن الناس نن فعون في كل
جهة ،بحثاً عن بعض الدراعي األكثر خُضرة .ولكن ال نجب أن
تكون هكذا .النجاح بني في روحك .أنت نسل إبراهيم؛ وهذا نعني
أن رحية حياتك نجب أن تكون في اتجاه واح فقط :لأل ام
ولالرتفاع.
نجاحك ال نعتد عيى الظروف .هكذا صدده اإلله ،ألنه
هو نفسه ال نعتد عيى الظروف .وأنت ولود عيى صورته
وكشبهه .الطبيعة التي ق أعطاها لك هي ليدج الدتمان والعظدة؛
تتق م باستدرار .نجب أن تكون هذه طرنقة تفكيرك؛ وإال ،ستكون
ثل أي شخص آخر نحيا ُعتد اً عيى الظروف؛ نستدر ُصيياً حتى
تنصيح األ ور.
لكن ابن اإلله الذي نفهم الكيدة ال نحيا هكذا؛ هو نأتي
بالنجاح ن داخيه .نقول الكتاب أنه ن قيبك كل خارج الحياة
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(أ ثال  .)21:2قال الرب نسوع في تى " ،11:32اَإلِ ْنسَانُ الصَّالِ ُ
ح
ِنَ الْكَنْمِ الصَّالِحِ فِي الْقَيْب نُخْرِجُ الصَّالِحَاتِ "...النجاح وكل صالح
في الحياة في داخيك؛ فاخرجه.

أُقر وأععرف
في روحي مُعلههة و ُم رنمة ل ي أكون غير مُةعمم
أن ا عظ يديا َّ
على الظروف وأُخرج الصالدات ؤائماً مغض اللظر عن الوضع
من حولي .كلمة اإللم في روحي حُلعج الغلى واالزؤ ار واللزاح
في كل وقت وفي أي م ان للويا

الم يم من المراسة:
AMPCإنجيل لوقا َ ;45: 6نشُوع 8: 1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 21-1: 2أخبار األنام الثاني 7-5
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 24-12: 1الجا عة 12-11
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢٢

الخميس

الروح الومس :و اإللم الةامل فيك

ب وناآلبن فِيَّ؟ الْ نالن ُم (ريما) َّالذِي
ت ُحؤْ ِمنُ نأ ِّي نأ نا فِي اآل ِ
أنلنسْ ن
ن ن ْسِي ل ِنَّ اآلبن الْدنالَّ فِيَّ ُون
أُكنلِّمُ ُ ْ مِمِ لنسْتُ نأحن نلَّ ُ مِمِ ِم ْ
ينةْ نملُ ا نعْمنالن (يوحلا )RAB(. )14910
الروح الق س هو العا ل الفعَّال في األلوهية؛ هو قوة اإلله؛ وهو
ن نعدل أعدال اإلله .خُيق اإلنسان وتشكَّل بالروح الق س؛ كل ا نفعيه
اإلله خارج عرشه ،نُعدَل بالروح الق س .ال شيء نعدل ب ون الروح الق س؛
وليس هناك حياة ب ونه.
الرب نسوع ،في أنام خ ته في األرض ،لم نفعل شيء ب ون
الروح الق س .ونُعرِف في الشاه االفتتاحي الروح الق س أنه اآلب الحال
فيه الذي نعدل األعدال .هذه حقيقة عييك أن ُت ركها في حياتك كدسيحي.
الروح الق س في حياتك هو فتاحك لينجاح االستثنائي والدُطيق.
وال واح ن أولئك الذنن ساروا عه كدا أُعين في الكتاب هُمم أب اً؛ وال
واح كان فاشالً .كل ن قَبِيه اكتسب السيادة وصار بطالً .نحتاج الكثيرون
في الكنيسة اليوم أن نعرفوا بالتأكي ن هو الروح الق س وخ ته في
حياتهم .هو نفسه ،اإلله.
إذا كان عييك أن تُنفذ أي ُهدة ليرب في كنيستك الدحيية ثالً،
إلى أن و ا لم تقوم بها بقوة الروح ،لن نكون هناك تأثيراً .ندكنك أن تفهم
أكثر عن خضوع بولس في كولوسي  21:3في وصفه العتداده الكُيي عيى
أل ْرُ الَّذِي ألَجْيِهِ أَ ْتعَبُ أَنْضًا
قوة الروح لعدل الخ ة الفعَّالة .قال" ،ا َ
ُجَا ِه ًا ،بِحَسَبِ عَ َديِهِ (كل القوة الفوق طبيعية) َّالذِي نَعْدَلُ فِيَّ ِبقُوَّةٍ (بإقت ار
ش ن ))RAB). ".نجب والب أن نكون نفس الشيء لكل واح نا.
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نقول الكتاب" ،ألَنَّ اإللهَ هُوَ ا ْلعَا ِلُ فِي ُكمْ أَنْ تُرِن ُوا وَأَنْ َت ْعدَيُوا
ِنْ أَجْلِ ا ْلدَسَرَّةِ( ".فييبي )RAB) )31:2؛ ونُشير هذا إلى الروح الق س.
ال ندكن أن تعدل عدل اإلله أو حتى تحيا الحياة الدسيحية ب ون الروح
الق س .نقول في زكرنا  ..." ،2:2الَ بِا ْلقُ ْرَةِ َوالَ بِا ْلقُوَّةِ ،بَلْ بِرُوحِي قَالَ
نهوِه رَبُّ الْجُنُودِ)RAB). ".وألجل نفس السبب نرن ك أن تدتيئ دائداً
بالروح الق س (أفسس  .)32:1الروح الق س هو اإلله العا ل فيك ،نبنيك،
ونبني اآلخرنن بواسطتك.

صالج
أمويا الغالي أش رك على ع ية الروح الومس الذي قم أحى ليس ن
في عوا ب قلهي مص ة ؤائمة .أُؤرك في كل ما أقوم مم أ م مُةيلي
ومُريدي ومُ يري وش يةي والمُدامي علي والمُووي لي
وسلمي .وأ ا أععمم مال امل على قوحم مُسع يماً من إم ا يعم
اإللهية وقوحم وح معم الةاملة فيَّ ُحوق مفي ماس يسوع.
آمين.

الم يم من المراسة:
;AMPCإنجيل نوحنا AMPC; 16: 14الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 5: 3
AMPCالرسالة إلى أهل فييبي 13: 2
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 47-22: 2أخبار األنام الثاني 11-8
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 7-1: 2نشي األنشاد 2-1
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢٩

الجمعة

وص ة لدياج سةيمج لك

ن يُدِبَّ الْ ندينا نج ون نيرنى أنيَّامًا صنالِدنةً
ننَّ :نمنْ أنرناؤن نأ ْ
ن نحعن نلَّمنا مِالْمن ْرِ
ش ن نعيْمِ نأ ْ
َّر ون ن
عنِ ال ِّ
فن ْلين ْ ُفْ لِسنا ن ُم ن
السالنمن نوينزِمَّ
صلنعِ ا ْل نويْرن ِلين ْلُبِ َّ
َّر نو ني ْ
عنِ ال ِّ
ض ن
ِليُةْرِ ْ
فِي نأثن ِر ِه ( 1م رس .)11 – 14 90
إن خطة اإلله لك أن تحيا حياة جي ة ،وسعي ة ،و ُتحدسة كل
نوم ،بغض النظر عدا نح ث ن حولك .وهذا نتطيب أن تحيا بالكيدة.
كيدة اإلله تكشف الدبادئ األساسية لينجاح التي ندكن أن تتصرف بها
لحياة ُشبِعة ،و ركمها اإلله.
ثالً ،الشاه االفتتاحي بنَّاء ج اً عن كيفية أن نكون لك حياة
سعي ة .نقرأ" ،إذا أردتَ حياة سعي ة ،وصالحة ،تحكم في لسانك،
واحفظ شفتيك ن أن تتكيدا بالكذب .حِ عن الشر وافعل الخير .حاول
أن تحيا في سالم حتى إن كان نجب أن تسعى وراءه لتُدسِكه وتتدسك
به 3( ".بطرس ( )33 – 37 :1ترجدة أخرى).
إن ا نَحثُنا به واضح :هل ترن حياة رائعة؟ األ ر نتوقف
عييك! تجنب الشر وافعل الخير؛ عِش في سالم ع كل الناس .ارِس
هذا .اإلله نُعطيك الوصفة لحياة ناجحة ،حياة ُدتيئة بالفرح
والخيرات.
حياتك ستكون جديية ،و ُشبِعة ،و ُيهِدة ،و ُتديِّمة إذا عِشتَ
بالكيدة .كيدته بسيطة ج اً ،ولكن لها السُيطان أن تُنتج ا تتكيم به .إنها
كُتيب ال ليل ليحياة ،النور الذي نُرش ك بالبِر ،والدج  ،والغيبة .نقول
في  3تسالونيكي " ،32:1افْرَحُوا كُلَّ حِينٍ ".اعدل بهذا في حياتك.
ا تيئ بالفرح دائداً ،ألن فرح نهوه هو قوتك.

ARABIC

صالج
أمويا الغالي أش رك ك أع يعلي حياج عميلة واسعثلائية
ومُعدمسة و ُم هِةة وغير عاؤية ومُعميِّ ج؛ حياج مزيمج حن ِع
والعمي والسالم .مغض اللظر عن الظروف ال ُم اؤج أ ا
ُّ
مال رح
أُضرِم ال رح من ؤاخلي؛ مزمك و ةمعك ومِرك مرئية وواضدة فيَّ
ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
رسالة بطرس الرسول ;AMPCالرسالة إلى أهل رو ية  ;17: 14نحديا 10: 8
األولى 8: 1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 26-1: 3أخبار األنام الثاني 15-12
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 17-8: 2نشي األنشاد 4-3
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢٠

السبت

حمسك م لمة الدياج

ي حن ُو ُوا ِم ن
ال
ال ؤن ْممنمن ٍة ونالن مُزناؤنلنةٍ لِ ن ْ
اِفْةنلُوا ُكلَّ شنيْ ٍء ِم ن
عيْبٍ فِي
ال ن
نلوْمٍ نومُسن ناءن (ال ح روا أحم) نأوْ نالؤًا لإلل ِم ِم ن
ن نم ْي نلهُ ْ كننأ ْونارٍ فِي
ج ونمُ ْل نعوٍ ُح ِيئُو ن
ونسنطِ عِيل مُ نةوَّ ٍ
ن مِ نلِمنةِ الْ نديناجِ ال ْفعِونارِي فِي نيوْمِ
الْةنالن ُِ .معنمنسِّ ِي ن
ت منا ِطالً
ال ونالن نح ِةهْ ُ
الْمنسِيحِ مِنأ ِّي لن ْ أنسْ نع منا ِط ً
(فيلهي )RAB(. )11 – 10 92
الحظ الجمء الذي تحته خط في الشاه االفتتاحي..." :
ُتَدَسِّكِينَ بِكَيِدَةِ الْحَيَاةِ"...؛ بتدسكك بكيدة الحياة ،أنت تُق م نسوع إلى
العالم ،ألنه هو الكيدة الحية ،الدُتجسِ وهو الحياة .حياتك تعكس
باستدرار نسوع وأنت تيهج عيى كيدته وتحيا بها كل نوم.
نقول في  2كورنثوس " ،32:1وَنَحْنُ جَدِيعًا نَاظِرِننَ َجْ َ
الرَّبِّ بِوَجْهٍ َكْشُوفٍ ،كَدَا في ِرْآةٍ ،نَتَغَيَّرُ إِلَى تِيْكَ الصُّو َرةِ عَيْنِهَا
(نفس الصورة)ِ ،نْ َجْ ٍ إِلَى َجْ ٍ ،كَدَا ِنَ الرَّبِّ الروح (روح
الرب))RAB). ".وأنت تنظر إلى رآة اإلله (كيدته) ،حيث نُعبَر عن
جدال الدسيح ،تتحول إلى صورة الدج عينها وأنت تنظر في الكيدة.
ثم تكتشف أنك لستَ الشخص الضعيف ،الذي نُصارِع كدا كنتَ تعتق ؛
أنت لستَ الشخص الخائف ،أو الدُنتقم ،أو الدُتعجرف الذي ق نصفك
به اآلخرون .أنت ج اإلله .الدسيح هو جدالك ،وحكدتك ،وبِرك .أنت
بهاء ج ه كدا أن هو (الدسيح نسوع) بهاء ج اآلب ،ألنه كدا هو،
هكذا أنت ،في هذا العالم ( 3نوحنا .)31:2
لهذا ن الدهم أن تيهج في الكيدة .الكيدة تُعين نشأك،
وهونتك ،و يراثك في الدسيح .اجعل دراسة كيدة اإلله جمء ن
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روتينك الواعي ،وليس أ ر تعديه بع م اكتراث .ستبني إندانك
وتُساع ك أن تندو في النعدة وفي عرفة نسوع الدسيح.

صالج
أمويا الغالي أش رك على إم ا ية أن أرى الدوائق المزيمج في
كلمعك .وأ ا ألهج في ال لمة أحدول إلى س صورج المزم .فأ ا
العةهير عن مِرك وصالحك وحميُّ ك ومزمك و ةمعك وقوحك
لةالمي .وأ ا أسلك في حويوة ميراثي وسُل ا ي وإم ا يعي في
المسيح ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
رسالة نعقوب AMPC ;25: 1الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 18: 3
الرسالة األولى إلي تيدوثاوس 15: 4
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 31-1: 4أخبار األنام الثاني 19-16
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 10-1: 3نشي األنشاد 6-5
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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األحد

امعهج واثوًا
سين ُونُ لن ُ ْ
سالنمٌ .فِي الْةنالن ِ ن
نقمْ كنلَّ ْمعُ ُ ْ مِهذنا ِلين ُونن نل ُ ْ فِيَّ ن
ضِيقٌ ونل ِنْ ِثوُوا (امعهزوا واثوين) :نأ نا نق ْم غننلهْتُ الْةنالن ن
(يوحلا .)00911
تخيل أنك في طائرة تواجه بعض االضطراب وب أتَ تقيق .ثم
سدعتَ الكابتن نقول " ،ن فضيكم نُخطركم أن هناك بعض الدطبات
الهوائية ،ولكن ليس األ ر شكية عيى اإلطالق .فاجيسوا في أ اكنكم
واسترخوا؛ نحن عيى ا نُرام ".فتشعر بالتأكي به وء في الحال ،وسوف
ننقشع القيق .لداذا؟ ألن الكابتن نقول أن الدطب ليس ذو أهدية!
هذا هو نوع الضدان الذي لنا ن نسوع في هذا الشاه االفتتاحي.
قالِ ..." ،ثقُوا (ابتهجوا واثقين) :أَنَا قَ ْ غَيَبْتُ ا ْلعَاَلمَ ".نالها ن كيدات قونة،
و ُرنحة ،ورافعة! في وسط التجارب ،واالختبارات ،والضيقات؛ في وسط
االضطهاد والبُغضة ،نرن ك أن تبتهج واثقاً ،ألن األ ور ستسير عيى ا
نُرام .ال تسدح أب اً بالحمن وع م السعادة في حياتك نتيجة لدا ق تدر به
هدا كان .أنت غالب في الدسيح نسوع.
حتى عن ا ال تب و األ ور أنها تسير عيى ا نُرام ،ال تضطرب.
تقول الكيدة" ،اِحْسِبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ نَا إِخْوَتِي حِي َندَا َت َقعُونَ فِي تَجَارِبَ
ُتَنَوِّعَةٍ( ".نعقوب  .)2:3هذا الوضع الذي نتح اك هو لترقيتك وشهادتك.
أنت تحيا عيى قدة الجبل ،ألنك جالس ع الدسيح في كان الدج والسيادة.
لذلك ،عن ا تواجه واقف ضاغطة ،وأوقات ُمعجة ،عِش فوقها.
لق جعينا الدسيح أسياد عيى ظروفنا .وهو نرن ك اآلن أن تُظهر
شجاعة استثنائية في إتدام حيده لك .نقول في فييبي " ،2:2الَ َتهْتَدُّوا
شيْءٍ)RAB). "...بغض النظر عدا تدر به؛ ال تفق
(تخافوا وتقيقوا) بِ َ
ه وئك! لق كُتب عنك ُسبقاً أنك رابح" :ألَنَّ كُلَّ َنْ وُلِ َ ِنَ اإللهِ َنغْيِبُ
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ا ْلعَاَلمَ .وَهذِهِ ِهيَ ا ْلغَيَبَةُ الَّتِي َتغْيِبُ ا ْلعَاَلمَ :إِندَانُنَا 3( ".نوحنا )2:1
)RAB).فابتهج واثقاً ،ألن ستقبيك أعظم ن اضيك .حد اً لإلله!

أُقِر وأعترف
أن اإللم قم أفرز ي من الةال وأع ا ي حياج حعو ى ذا الةال :
حياج اإليمان والغلهة مال لمة .أحيا مغلهة و ُصرج فوق المرض
والسو والع و واإلر اب .أ ا أعظ من مُلعصر ن الذي فيَّ
أعظ من الذي في الةال  .للويا

الم يم من المراسة:
إشعياء  TLB; 2-1: 60ما ير AMPC; 24: 31إنجيل نوحنا 33: 16
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 11-1:5-32:4أخبار األنام الثاني 22-20
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 18-11: 3نشي األنشاد 8-7
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
ARABIC

مالحظة

مالحظة

٢٢

اإلثنين

إ ها فيك اآلن
اعلسَّارِقُ ع عيأْتِي ِإ َّ لِيعسْرِقع وعيعذْبعحع وعُي ْلِنع ،وععمَّا عنعا عفقعدْ
عتعيْتُ لِ عتكُوهع عل ُمْ يعيعاةٌ وعلِ عيكُوهع عل ُمْ عفْضعلُ (يوينا .):2::2

تماماً كيميا ه الةيحية اإللي ييية ،وا ودهيار ،واليليِيراه ،والي ِير،
والتقدي  ،وا ستقامة ليسوا وعوداً من اإلله للخِلقة الجديدة ،هكذا يضاً الحيياة
األبدية ليست وعداً! فالحياة األبدية ليست يياة في السماء و يياة تنال ا عندميا
تذهب إلى السماءي إن ا فين افه.
ما ايتاج يسوع بداً ه يأتي إذا كاه كل ما يخص الحياة األبدية هو
الذهاب إلى السماء .فِي ن اية األمر ،ذهب خنوخ إلى السمياء بي يل ه ييأتيي
يسوع (تكوين  .)5::2يضاً ،بال يسوع ه اإلله لي إله موات ،بل يييياءي
فدُعيَّ إله إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب (ابر لوبا )73 – 73 :52ي بمعنى ه
إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب هم يياء وفي السماء.
يتى إيليا ُخذ إلى السماء في مرك ة من نار ( 5ملوك ):::5ي ليم
يحتاج ه يأتي يسوع و ً ،وهذا يُث ِت ه الحياة األبدية ليست يياة بي ني يايية
في السماء .لم يأتِ يسوع ليُعطينا شيئاً كاه مُتاياً من ب لي كاه إظ ار اليحييياة
التي وعد ب ا اإلله ب ل بدء العالم .كانت خطة اإلله لإلنساه ه ييحيييا كياإلليه،
يحيا على صورته ،يحيا كانعكاس له في هذا العالم .ولكن اإلنسياه ليلع عين
خطة اإلله نتيجة لتعدي آدم.
لكن ،بيسوع المسيح ،الحياة األبدية – يياة وطي يييعية اإلليه مُيتيايية
افه لكل من يؤمن به .هناك يياة ييوانية ،ويياة ن اتييية ،ويييياة ب،يريية ،يم
يضاً الحياة اإلل ية ،التي تنال ا عندما تولد و دة انية .إن ا الحياة اليتيي تيكيليم
عن ا يسوع في ال،اهد ا فتتايي .ت لعن ،و تِسعد.
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هذه الحياة األبدية تتحكم في كل شيء فيي يييياتين افهي في يي
تُحيي جسدك المادي .وتُ لِن المرض ،والسقم ،والعجز ،وكل ما هو لييي
من اإلله في جسدك المادي .هللويا!

أُقر وأععرف
أ لي أمعلك الدياج ا ممية في الوقت الرا ن في المسيح .لي ذه
الدياج العي ال حعالشى وال ح سنم وال حهلنك وال حُورنب ساكلة في
روحي .لوم اُح رتُ من الدياج اله رية إلى الدياج ا ممية؛ لذلك
لي السياؤج على الموت والمرض والسو والةز وال ل
والةوز وكل أركان ذا الةال .

الم يم من المراسة:
إنجيل نوحنا  ;16: 3إنجيل نوحنا  ;28-27: 10رسالة نوحنا الرسول األولى
13-11: 5
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 42-12: 5أخبار األنام الثاني 25-23
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 6-1: 4إشعياء 1
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الثالثاء

حةالميم حُةظِ

فنأنعْ نةنلكن أُمَّ ًة عنظِيمن ًة ونُأمنارِ نككن (أُزيم اللِة عليك موفرج)
ن منرنكن ًة (فعل ر اللِة على اآلخرين)
ونُأعنظِّ ن اسْ نمكن نوحن ُو ن
(ح وين )RAB(. )2912
نتوقع اإلله أنه عن ا نستقبل كيدته ،نجب أن نحيا بحسبها.
عن ا تأتي إلينا كيدات الكتاب التي تُظهر بادئ الحياة أو تُعطينا
تعييدات ُح دة ن اإلله ،عيينا أن نتدسك بها ،وعيينا أن نأخذ هذه
الكيدات بج نة ونحيا بها .فتعاليده تُعظِم.
تُصبح الحياة بها الكثير ن التح نات ،و تاهة ن الحيرة
ألولئك الذنن ال نتبعون كيدة اإلله .لكنهم نتصرفون بناءً عيى الحكدة
والذكاء البشري .ثالً ،تجربة إسحاق في تكونن  .22أخذ تعييدات ن
الرب أال نترك بي ه ونرحل إلى صر .بسبب الدجاعة التي في بي ه .كان
الناس نُهاجرون إلى صر في ذلك الوقت لدمن ن الخُضرة والدرعى،
فكان ب نهياً (بالحكدة البشرنة) أن نبحث إسحاق ليرحيل ن جرار
ونطيب الراحة في صر.
لكن ،كانت تعييدات الرب له ،قائالً ..." ،الَ تَنْمِلْ إِلَى ِصْرَ.
سكُنْ فِي األَرْضِ الَّتِي أَقُولُ لَكََ .تغَرَّبْ فِي هذِهِ األَرْضِ َفَأكُونَ َعَكَ
اْ
سمِ الَّذِي
جدِيعَ هذِهِ الْبِالَدِ ،وَأَفِي بِا ْلقَ َ
وَأُبَا ِركَكَ ،ألَنِّي لَكَ وَلِنَسْيِكَ أُعْطِي َ
سدْتُ إلِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ( ".تكونن )RAB). )1 – 2 :22اتبع إسحاق
أَقْ َ
تعييدات الرب ودُونت النتائج لنا في تكونن  :31 – 32 :22أنه ندا،
وتعظم ،وازداد تعظيداً ،حتى صار عظيداً ج اً ،فحس ه الفيسطينيين في
نفس األرض التي كانت ن الدجاعة.
اتبع قيادة روح اإلله في حياتك .ليس هناك طرنقة أخرى
ليعظدة وحياة النجاح إال باتباع خطة اإلله ،وتعاليده ،وإرادته ،وه فه
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لحياتك .هدا كانت الضغوط التي أنت تحتها ،اخضع ليروح الستجابات؛
ال تتخذ قرارات ُن فعة التي في عظم األحوال تُمن الوضع سوءاً.
استشِر الروح وثِق في إرشاده.
الروح الق س نعرف وعن ه خطة لعظدتك وازدهارك.
جعَيَكَ ُأ َّةً عَظِيدَةً وَأُبَا ِركَكَ
فعظدتك هي خطته وفكرته .قال إلبراهيمَ " ،فأَ ْ
سدَكَ ،وَ َتكُونَ بَ َركَ ًة (فتنشر النِعم عيى
َظمَ ا ْ
(أُزن النِعم عييك بوفرة) وَأُع ِّ
اآلخرنن)( ".تكونن )RAB). )2:32ال تفترض أب اً أن عظدتك تعتد
عيى أعدالك أو عيى أي شخص .كنسل إبراهيم ،العظدة في داخيك،
استخ ها واخرجها باتباعك لتعاليم اإلله فتُحقق ه فه لحياتك.

أُقر وأععرف
أ لي سل إمرا ي مُلةن عليَّ للةظمة وممسوح كون مُثمرًا
ومُلعزاً في كل عمل صالح .لوم عيللي زح وأحيا في المزم.
لذلك أ ا أحيا الدياج المزيمج مُعمِماً مفم وقصمه في المسيح.
أمور عظيمة حدم ث لي ومواس عي مووج ال لمة وإم ا ية الروح
الومس ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل غالطية  ;29: 3األ ثال ; 13: 4التكونن 13-12: 26
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 15-1: 6أخبار األنام الثاني 28-26
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 18-7: 4إشعياء 2
Leave comments on today ’s devotional at
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األربعاء

ا لسلة والعرعمة
ي ُيعنرْعِ ن
ن نيعن نلَّ ُ مِلِسنانٍ نف ْل ُيصنلِّ لِ ن ْ
لِذِلكن نم ْ
( 1كور ثوس .)10910

نذ سنوات ع ن ة ضت ،كشاب صغير ،كنتُ أستع ع
أص قائي ،لحدية تبشيرنة؛ فكُنا نجتدع كثيراً ،ليصالة والصوم ،والكيدات
النبونة .وفي أح األنام ،وصيتُ ُبكراً ألُصيي قبل اآلخرنن .وبيندا أنا
أُصيي ،وأتكيم بألسنة ،شعرتُ أنني كنتُ أقول أشياء بالروح لها عالقة
بالحدية التبشيرنة ،لكن كانت الكيدات تخرج بألسنة ولم نكن عن ي
الترجدة .وال واح ن أص قائي ،األثنين اليذنن كانت لهدا وهبة ترجدة
األلسنة ،ق أتى.
استدرنتُ في التكيم بألسنة وكنتُ ال أزال أشعر بدَسحة ش ن ة
ج اً .ثم قُيتُ" ،نا رب أحتاج إلى وهبة ترجدة األلسنة حتى أستطيع أن
أعرف ا نُحضره الروح إلى ذهني ".وبيندا أنا أواصل الصالة والتكيم
بألسنة ،فجأة ،نِيتُ الترجدة وب أتُ أتكيم بها باليغة اإلنجييمنة .واو ،كم
ت ُبتهجاً!
كن ُ
ثم أخذتُ دفتري وب أتُ أكتب .كنتُ أتكيم بالكيدات وأُترجدها.
هل تعيم؟ تيك األ ور التي أتت إلى ذهني عن الحدية التبشيرنة تحققت
كيها .حد اً لإلله! ترجدة األلسنة في غانة األهدية .األلسنة وترجدة األلسنة
تُساوي النبوة .والنبوة تأتي بالندو.
وأنت تتكيم بألسنة بكيدات نبونة نطوقة ،ندكنك أن تثق في
الروح الق س أن نُحضِر الرسالة إلى ذهنك .إذا فكرتَ أنك تباركتَ بالتكيم
بألسنة ،انتظر حتى تنال الترجدة .فهذا االختبار سيأتي بفرح ال نُنطق به
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إليك! إن لم نكن لك الترجدة ،نقول الرب أن تطيبها ،ورغبته أن ندنحها
لك ،بالروح الق س .هييونا!

صالج
أمويا السماوي الغالي أش رك على الروح الومس الذي قم أع ا ي
إم ا ية الع ل مألسلة والعواصل مةك ملُغة سماوية .وأ ا أسع يم
مهذا االمعياز ليس فوط ُعلن أسرار إلهية مل أي اً ُح ر ا إلى
ذ لي م لمات هوية مل وقة مالروح الومس ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ;5: 14الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 19-12: 14
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 53-1: 7أخبار األنام الثاني 30-29
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 10-1: 5إشعياء 3
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

ليملك في قلهك السالم

ُل عنوْل يندْ نظُ قُلُو نم ُ ْ
سالنمُ اإللمِ َّالذِي ين ُوقُ ك َّ
ون ن
ونأنفْ نارنكُ ْ (كأ ها مواقع عس رية مملوع االقعراب ملها)
فِي الْمنسِيحِ يسوع (فيلهي )RAB(. )490
قال بولس في  2كورنثوس " ،33 – 37 :2وَالَّذِي تُسَا ِحُونَ ُه
شيْءٍ 
شيْءٍ َفأَنَا أَنْضًا .ألَنِّي أَنَا َا سَا َحْتُ بِهِ  إِنْ كُنْتُ قَ ْ سَا َحْتُ بِ َ
بِ َ
جهَلُ
طدَعَ فِينَا الشَّيْطَانُ ،ألَنَّنَا الَ نَ ْ
َفدِنْ أَجِْي ُكمْ بِحَضْرَةِ ا ْلدَسِيحِ ،لِئَالَّ نَ ْ
أَ ْفكَارَهُ)RAB). ".هنا ،نُسيط الروح الضوء ،بواسطة الرسول بولس،
عيى أهدية الغفران لآلخرنن ،حتى ال نستفي الشيطان ن هذا الدوقف.
إنها الطرنقة التي بها تسدح لسالم الدسيح أن نديك في قيبك.
ق نكون لك سبباً لتتضانق أو تغضب ،لكن نقول في أفسس
ظ ُكمْ ".ق ترك
الشدْسُ عَيَى غَيْ ِ
" ،22:2اِغْضَبُوا َوالَ تُخْطِئُوا .الَ َتغْرُبِ َّ
البعض الكنيسة بسبب غضبهم ،وق ترك اآلخرون وظائفهم بسبب
الغضب .وق راعى البعض الغضب ض اآلخرنن لفترة طونية دون أن
نُ ركوا تأثيرها ال ُد ِر عيى حياتهم الشخصية.
ارِس الكيدة .وال تحتفظ بالغضب في قيبك؛ تخيى عنه سرنعاً.
ق تقول" ،لكن ا فعيه فُالن عي تسبب في ألم ش ن لي"؛ هدا ح ث.
عن ا تدتيئ بالروح ،السالم نديك قيبك وتحيا بفرح وبحُب ،بغض النظر
عن تصرفات اآلخرنن.
اقرأ ا تقوله الكيدة في نعقوب " :31:1أَعَيَى أَحَ ٍ بَيْ َن ُك ْم
َشَقَّاتٌ؟ َفيْيُصَلِّ"...؛ لم نقل" ،ليُحارب أو ننتقم"؛ ولم نقل" ،ليُخبِر العالم
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كيه باأل ر ".الكيدة " شقات" في هذا الشاه أنضاً تعني أن نُظيَم أح أو
نُهان .نقول إذا ح ث لك هذا ،صلِّ لأل ر .ال تنمعج وال تتدرد.
شيْءٍ ،بَلْ فِي ك ِّ
ُل
نقول الكتاب" ،الَ َتهْتَدُّوا (تخافوا وتقيقوا) بِ َ
الشكْرِ،
شيْءٍ (وفي كل ظرف) بِالصَّالَةِ وَال ُّعَاءِ (الطيبات الدُح دة) َعَ ُّ
َ
لُِتعَْيمْ طِيْبَاُت ُكمْ لَ َى اإللهِ (اجعيوا طيباتكم عروفة ل ى اإللهِ)( ".فييبي )2:2
) ،)RABوسيديك سال ه في قيبك.

صالج
أمويا الغالي أش رك على فيض س يب حُهك فيَّ .وأ ا أُشارك س
الدُب مع من في عالمي وأُحهه ؤون شرط أو قيم .أش رك ك
أع يعلي السِةة غ ر وأُحب مثلك ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
رسالة نوحنا الرسول األولى CEV ;14: 3الرسالة إلى أهل كولوسي 13: 3
إنجيل رقس 26-25: 11
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 8-1:8-54:7أخبار األنام الثاني 32-31
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 21-11: 5إشعياء 4
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢٢

الجمعة

لوم أحت الدياج
وَأَ َّا ه ِذهِ فَقَ ْ كُتِ َبتْ لُِتؤْ ِنُوا أَنَّ نسوع ُهوَ الْ َدسِيحُ ابْنُ
اإلله ،وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آ َنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْدِ ِه (نوحنا
)31:20(RAB).

ب ون الحياة األب نة ،اإلنسان ضائع .فهو روح أب ي لن نتخيص
فقط ن الشكل الدادي ،ونُنسى .بل نذهب إلى الجحيم! نقول الكتاب أن
س
الجحيم هو كان ال ننونة ،كان الدوتَ ُ ..." ،ع  ..إلِ ْبيِي َ
َو َالَ ِئكَتِهِ ( ".تى .)23:21
عن ا أخطأ آدم ض اإلله ،ات كل إنسان .نقول الكتاب ،في
رو ية ِ " ،32:1نْ أَجْلِ ذلِكَ َكأََّندَا ِبإِنْسَانٍ وَاحِ ٍ دَخَيَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى ا ْلعَاَلمِ،
جدِيعُ".
طأَ الْ َ
جدِيعِ النَّاسِ ،إِذْ أَخْ َ
وَبِالْخَطِيَّةِ ا ْلدَوْتُ ،وَهكَذَا اجْتَازَ ا ْلدَوْتُ إِلَى َ
الخطية أحضرت الدوت .وهكذا أصبح الدوت في كل شيء؛ إنه في كل
الطبيعة .وهذا هو السبب في أن كل ا في العالم الطبيعي نتحيل .هذا هو
سبب أن كل شيء نشيخ ونضدحل.
نحيا الناس ،ونضعفوا ،ونشيخوا ،ثم نرحيوا .كل هذا بسبب
استجابة الطبيعة ليعنة الدوت .الدوت هو نمع الحياة ،التوقف عن عديية
الحياة .فهم اإلله ورأى كل هذا نذ األزل وخطط أنه نجب أن نكون لإلنسان
حياة أب نة؛ حياة ال تهيك!
كل واح  ،بدا في ذلك كل الطبيعة ،نتطيعون إلى الحياة األب نة!
نحتاجون إلى الحياة ،ألنه كان هناك وت في كل شيء .نقول في رو ية
ضعَتِ الْخَيِيقَةُ لِيْبُطْلِ  لَيْسَ طَوْعًا ،بَلْ ِنْ أَجْلِ الَّذِي
" ،27:2إِذْ أُخْ ِ
ض َعهَا  عَيَى الرَّجَاءِ"؛ ا هو الرجاء؟ رجاء الحياة األب نة الذي وع به
أَخْ َ
اإلله الذي ال ندكن أن نكذب قبل تأسيس العالم (تيطس !)2:3
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ثم نُحضِر نوحنا الخبر السار ،الذي نقرأه في الشاه االفتتاحي.
الشهَادَةُ :أَنَّ اإللهَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَ ِنَّةً،
ونقول في  3نوحنا " ،33:1وَهذِهِ ِهيَ َّ
وَهذِهِ الْحَيَاةُ ِهيَ فِي ابْنِهِ)RAB). ".لك حياة أب نة اآلن ،بدعنى أنك في
جال األب ؛ لق انتقيتَ ن الدوت إلى الحياة .كدا أن الدوت نعدل في
العالم ،تعدل الحياة فيك وفي كل ا نتعيق بك .هييونا!

ُأقِر وأععرف
أن الرب قم ؤعا ي ؤعوج مُومسة حسب قصمه و ةمعم .قم أم ل
الموت وأح ر الدياج والولوؤ إلى اللور ماإل زيل .لوم ُ م الموت
ميسوع واآلن لي حياج اإللم المُلعصرج والوالمج في ؤاخلي .مزماً
لإللم إلى ا مم

الم يم من المراسة:
رسالة نوحنا الرسول األولى  ;13-11: 5إنجيل نوحنا 36-35: 3
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 40-9: 8أخبار األنام الثاني 34-33
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 10-1: 6إشعياء 6-5
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٣

السبت

إظهار الدياج ا ممية
ع نم ِمهنا اإللمُ الْ ُملن َّ ُه
عنلنى نرعناءِ الْ نديناجِ ا ن نممِيَّةِ َّالعِي نو ن
عنِ الْ نذِبِ نق ْهلن ا نزْ ِملنةِ ا نزنلِيَّةِ ونِإ َّمنا أن ْظهنرن كنلِ نمعنمُ فِي
ن
نأوْقنا ِحهنا الْوناصَّةِ مِالْ ِرنا نزجِ َّالعِي ا ْؤحُ ِملْتُ نأ نا عننل ْيهنا
صلنا اإللمِ (حي س )RAB(. )0 – 2 91
حنسنبِ أنمْ ِر مُوِّنل ِ
الحظ ا قرأناه :أظهر اإلله كيدته بوع الحياة األب نة
"بالكرازة"؛ الكرازة لدن؟ لكل الخييقة ،وليس فقط الناس .قال نسوع في
جدَعَ وَاكْرِزُوا بِاإلِنْجِيلِ لِيْخَيِيقَةِ
رقس  ..." ،31:32اذْهَبُوا إِلَى ا ْلعَاَلمِ أَ ْ
كُِّيهَا (لكل خيوق))RAB). ".الدشكية أننا ق كرزنا برسالة الخالص
ليكائنات البشرنة فقط؛ وبالتالي ،نحيا في بيئة تعدل ض نا.
التحيل البيئي نتصاع  ،ألننا ال نكرز لكل الخييقة .لهذا نصرخ
بولس" :ألَنَّ انْتِظَارَ الْخَيِيقَةِ نَتَوَقَّعُ (التوقع الجاد ليخييقة) اسْ ِتعْالَنَ أَبْنَاءِ
اإلله( ".رو ية )RAB). )2:31كل الخييقة تتدخض بألم ،ألن الخييقة في
عبودنةُ ،نتظرة أن تتحرر إلى الحُرنة الدجي ة ألوالد اإلله.
اكتشفتُ هذا الحق أول رة كشاب نافع وعيدتها حتى لوال يَّ.
فكنتُ أقول ألبي" ،كل شيء في الحياة له ذكاء؛ لذلك ،ندكنك أن تتكيم إلى
تعيقاتك؛ تكيم إلى سيارتك ولن تتعطل أب اً أو تقف .اكرز لها ".عن ا
كنتُ أقول هذا ،ب وتُ غرنباً .ولكن هذا ا ق كُيفنا أن نفعيه.
ندكنك أن تكرز لدالبسك ،وأثاث بيتك ،إلخ .كل شيء في الحياة
ُنتظر استعالنك؛ و ُنتظرك لتُحرره .وبفعيك هذا ،ستكتشف أنه في
حياتك ،أنت دائداً ج ن  ،ودائداً ُتق م؛ وترى الحياة تَ ُب في كل ا هو
حولك .وتح ث األ ور الفائقة لك نو ياً ،ألنك تُظهر الحياة األب نة .هييونا!
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أُقِر وأععرف
أ لي أح ل مالهركات ل ل من و حولي .وأُح ِر العدرير ل ل
الوليوة في عالمي ُخرعه من الةهوؤية وال ساؤ إلى الدُرية
المزيمج والؤ اإللم .أ ا مُمرِك للد ور اإللهي في حياحي؛ لذلك
مهائم وحميُّ ه وكمالم ظا ر من خاللي .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى تيطس NIV; 1الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس  ;10-8: 1إنجيل رقس 15: 16
3-2: AMPC
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 31-1: 9أخبار األنام الثاني 36-35
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 18-11: 6إشعياء 7
Leave comments on today ’s devotional at
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٩٢

األحد

أ ت حةمل حسب الم عوب
ن عنمنلُم (صلةة يم اإللم) منوْلُوقِينن (مالوالؤج
ن َّلنا ن ْد ُ
س نهقن
ح يسوع نعْمنال صنالِدنةٍ نقمْ ن
الزميمج) فِي الْمنسِي ِ
ي نسُْلكن فِيهنا (أن
عمَّ نا (خ طن لها مسهواً) ِل ن ْ
اإللمُ فننأ ن
عمّ ا مسهوًا و يأ ا للا ل ي
ديا الدياج الصالدة العي أ ن
ديا ا) (أفسس )RAB(. )1492

كم أن هذا جديل و ُيهِم؛ نُظهر أن القص السابق نعدل فينا.
كأوالد لإلله ،ق سبق وأع لنا حياتنا؛ نحن نعدل حسب الدكتوب ن
أفضل وأعظم كاتب عيى ر األز نة – الروح الق س .نُذكرنا هذا بكيدات
نسوع الدُشار إليها في عبرانيين 1:37؛ عن ا قال ..." ،هنَذَا أَجِيءُ (فِي
دَرْجِ ا ْلكِتَابِ َكْتُوبٌ عَنِّي) ،ألَ ْفعَلَ َشِيئَ َتكَ أنها اإللهُ)RAB). ".كانت
حياته اليو ية وهو عيى األرض إتدام لدا كُتب عنه قبل تأسيس العالم .في
أ اكن ع ن ة في الكتاب وهو نُشير إلى نسوع ،تج عبارات ثل" ،لكي نتم
ا قاله الرب بالنبي "...كان نتصرف نسوع حسب الدكتوب الذي كُتب
عنه ُسبقاً .وهو نفس الشيء عنا اليوم.
كل ا نح ث لك ،سواء كان خيراً أو شراً ،ليس صُ فة؛ ال
نح ث شيئاً لك اليوم ُفاجأة لإلله .وشكَّل كل األشياء لكي تعدل عاً لخيرك
(رو ية  .)22:2كدا نقرأ في الشاه االفتتاحي ،وق أُعِ طرنقك قبل
الوقت .ليس هناك همندة وال فشل في هذا الدكتوب .ولن نتغير الدكتوب.
عييك ببساطة أن تقوم ب ورك ،وال تُحاول إعادة كتابة الدكتوب.
ال تُحاول أن تجعل اإلله "نعدل" شيء؛ لق فعل ُسبقاً كل شيء وق
أعطاك كل ا تحتاجه لحياة فُضيى .هذا ا نُظهره الدكتوب (كيدته) .فعِش
حياتك حسب الدكتوب .أقبل وأعين ا ق قاله عنك وسوف تحيا حياة
جي ة و ُتديِّمة ،لها ه ف.
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ُأقِر وأععرف
أعل من أ ا .أ ا مُمعلئ ماإللم مالروح الومس عامالً ا عمال العي
سهق وأعم ا لي قهل ا زل .أ ا أسلك في ال ريق الذي سهق وأعمه
لي .وفي ذا ال ريق لاك الصدة والوفرج والغلهة المسعمرج
وال مال في كل ما يوصلي .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل أفسس  ;11: 1رسالة بطرس الرسول األولى  ;9: 2الرسالة إلى
أهل رو ية 30-29: 8
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 43-32: 9عمرا 3-1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 8-1: 7إشعياء 8
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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مالحظة

مالحظة

٩٩

اإلثنين

المال خمعة
ِن كُلَّ شنيْءٍ لن ُ ْ
س فنإ َّ
ِإذًا نال ين ْ نع ِورننَّ نأ نح ٌم مِاللَّا ِ
( 1كور ثوس )RAB(. )2190

الدال خ عة وإلهاء في العالم .ال نُ رك الكثليلرون هلذا ،وللكلنلهلا
الحقيقة .عن ا خيق اإلله هذا العالم ،لن نوج شيء اسده الدال .فالدال كان
اختراع؛ لم نب أ العالم بالدال .لكن اليوم ،نتصرف وكأن الدال "سلقلط" لن
السداء .وقال اإلله" ،نجب أن نستخ وا الدال ".لكن ليس األ ر هكذا.
هنا ندكنك أن تفهم بسهولة هذه الخ عة :عن ا تضلع اللدلال فلي
البنك ،أنت ُ رِك أنه ليس هناك خمناً خاصاً خُيق لتخمنن الدال ،واسلدلك
عيى كل ورقة الية .فكيف إذًا كل الدال الذي في البنك حفوظ لك؟ لل نلهلم
فقط سجل باسدك باألرقام ك ليل أن لك ال هنلاك علنل هلم .وهلذا نُلخلبلرك
بشيء :الدال وهم؛ نوج فقط في ذهن الفقير.
قيدتك الحقيقية وق رك ليس له صِية باألوراق الدلالليلة اللتلي فلي
جيبك أو في صن وق ائتدانك .إذا استطعتَ أن تبني ،ليس حسابك اللبلنلكلي،
لكن ذهنك وقيبك – نوعية شخصيتك الحقيقية – ستتلحلكلم فلي ل ى اللدلال
الذي نستجيب لك.
خُذ ذهنك ُتخطياً الدال وركم عيى ه ف اإلله .ه فه لحياتك هلو
أنه بغض النظر عدا نح ث لألنظدة والعدييات الدالية في العالم ،أنت تربح
دائداً .فأنت أكبر ن التضخم وإقتصاد البي الذي تحيا فيله .أنلت أكلبلر لن
هذا العالم! أنت نسل إبراهيم ،بدعنى أنك تديلك اللعلاللم .آ لن بلهلذا وسلوف
تتحرر ن سُيطان و خاوف الدال.

ARABIC

ال نجب أن نكون حيدك في الحياة ن أنن تأتي بالدلال أو كليلف
تحصل عيى الدال .أول وأهم عنصر حيوي هو ذهنك .اعدلل بله ،وسلوف
نستجيب الدال لك دائداً.

ُأقِر وأععرف
أ لي أح وأملك في ذه الدياج مغض اللظر عن ا ظمة المالية
لهذا الةال  .وأ ا أُحوق مف وخ ة اإللم لدياحي سال اً في ال ُرق
العي أعم ا لي .فهو قم عةل كل ما و للدياج والعووى مُعاح لي
وأ ا أمعهج ملةمة االزؤ ار والوفرج العي أحمعع مها كلسل إلمرا ي .
للويا

الم يم من المراسة:
إنجيل تى ;AMPCإنجيل لوقا  ;15: 12الرسالة األولى إلي تيدوثاوس 11-10: 6
20-19: 6
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 23-1: 10عمرا 6-4
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 16-9: 7إشعياء 9
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٩٠

الثالثاء

ارفض حلاقض عمم المقة
نأ ْعُ ْ ِمنن اإللمِ أ ُّنيهنا ا نوْ نالؤُ ون نق ْم غننل ْهعُمُو ُ ْ ننَّ َّالذِي
فِي ُ ْ نأعْظن ُ ِمنن َّالذِي فِي الْةنالن ِ ( 1يوحلا )090
)RAB(.

هناك الكثير ن "تناقض ع م ال قة" بين الكثيرنن في الكنيسة،
وق ظيت لفترة طونية حتى أنها تب و اآلن طبيعية .ثالً ،تسدع عبارات
ثل" ،ا ألني ،نا رب؛ أنا جوعان لك!" ونعتق ون أنهم كيدا بكوا أكثر ن
أجل جوعهم لإلله ،استجاب أسرع لهم .لكن ثل هذه اإلعالنات ال تتوافق
ع الكيدة ،عن ن نحن و ا لنا في الدسيح.
فكر ليحظة :كم ترن نه أكثر وهو نحيا فيك بديئه؟ أنت في
اآلب ،واآلب فيك .ادرك هذه الحقيقة تدا اً .كُف عن ُحاولة الوصول إليه
والتصرف ثل غرنب وأجنبي؛ أنت واح عه .هييونا! إن شكية
الكثيرنن هي جهيهم بالكيدة.
نقول الكتاب ،الدسيح فيك ،رجاء الدج (كولوسي  .)21:3ليس
جمء أو ناحية نها نحيا فيك؛ إنه ُجدَل شخصه! أنت ُدتيئ به .نقول
الكتاب أنت هيكل الروح الق س؛ أي أنت بيت اإلله ،هيكيه الحي .اإلله
ليس في السداء أكثر دا هو فيك؛ ن األفضل أن تؤ ن بهذا ،ألنه
سيُخيصك ن االعتدادنة وتناقض ع م ال قة.
ن الخطأ أن تعتق أنه كيدا اعترفنا أكثر بضعفنا ،سيتعظم فينا
أكثر .ال تتكيم ض الكيدة .فاعترافات فدك غير ال قيقة ُت ِر إندانك
وفاعييتك في الدسيح .وتُناقض كل ا أتى نسوع ليعديه لك .ثالً ،كيف
ندكن ألي شخص نقرأ ا ل نه في الشاه االفتتاحي ونظل نُصيي" ،نا
رب ،ساع ني أن أغيب"؟ أو نقول أح هم" ،سنغيب في نومٍ ا".
تقول الكيدة أننا ق غيبنا؛ الحظ أنها في صيغة الداضي التام؛
وليس وع اً ،لكنه اتفاق أُبرِم ،وحقيقة الوقت الراهن .اعتراف فدك ،بغض
النظر عدا تشعر به أو ا نح ث ن حولك ،نجب ،والب أن نكون ا تقوله
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الكيدة عنك .ال ُتقِر بدشاعرك غير ال قيقة؛ اعترف بالكيدة.

أُقِر وأععرف
أ لي في اآلب واآلب فيَّ .وأ ا مُمرك لهذه الدويوة .أيلما أذ ب
اذ ب في اآلب الذي يديا فيَّ مص ة ؤائمة ومةم .وأ ا المرك
الرئيسي لأللو ية .فيم أحيا وأحدرك وأوعم؛ والةال مُو نع لي.
مزماً لإللم

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل كولوسي  ;10-9: 2الرسالة إلى أهل كولوسي  ;27-26: 1إنجيل نوحنا 16: 1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 48-24: 10عمرا 8-7
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 8-1: 8إشعياء 10
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

األربعاء

خممة مالروح
عهُ ُم ُه مِرُوحِي فِي ِإ ْزِيلِ ا ْملِمِ شنا ِمٌ
فنِإنَّ اإللم َّالذِي نأ ْ
لِي… (رومية )RAB(. ):91
كثيراً ،عن ا نُعطيك الرب سئولية أو ُهدة لتُتددها له ،عاد ًة
ليس ألنك خبير .نُعطيك هذه الدهدة ونتوقع أن تكون ُجته اً .نتوقع أن
تضع فيها أفضل ا عن ك ،لكن أهم ن أي شيء هو نتوقع نك أن تفعيها
بقوة الروح الق س.
ال نجب أن تتم ُهدة في بيت اإلله بأشخاص غير ُدتيئين
بالروح الق س .هذا ألنك ال تستطيع أن تعدل لإلله ا نقبيه نك ب ون الروح
الق س .نُخبرنا في عبرانيين  32:1أن نسوع ق م نفسه ذبيحة بالروح الق س.
وق كان هذا دائدًا ع اإلله.
حتى في العه الق نم ،عن ا أراد الرب أن تُصنَع ثياب هارون
(ثياب الكاهن) ،فقط ألن التصديم أُعطيَّ ن اإلله ،كان عيى وسى أن
نحصل فقط عيى أولئك الذنن ق ألهم الرب بالروح ليُتددوا العدل (خروج
 .)1:22فكر في هذا :سدح فقط أن نيبس كهنته البس صنوعة بأفراد
ُدتيئة بالروح! وبالدثل ،كان عيى الحرفيين الذنن سيعديون في الهيكل أن
نكونوا ُدتيئين بالروح لعدل العدل.
في أح الدناسبات ،قال الرب لدوسى" ،احضر سبعين قائ ن
بني إسرائيل ،لكي نُساع ونك في العدل ".ثم قال اإلله" ،سأضع ن الروح
الذي عييك عييهم" (ع د  .)31 – 32 :33وبعبارة أخرى ،ب ون الروح ،لن
ن عهم نعديون العدل .وهذه أهدية أن تدتيئ بالروح بالخ ة في بيت اإلله.
هدا كان اتساعك في خ تك في الكنيسة؛ ربدا ،أنت قائ عبادة،
أو خادم في الدوسيقى ،أو عضو في فرنق األعوان ،أو قائ جدوعة بيتية،
أو ُنسق لشركة الحدالت الكرازنة ،أو في الخ ة الرعونة ،أو دورك
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تنظيف الدقاع وفتح األبواب ليحضور؛ نجب أن تكون جديعها بالروح.
وهنا أهدية الشركة ع الروح بش ة .قبل أن تُعيَّن لعدل شيء،
ا تيئ بالروح؛ اقضِ وقتاً في الشركة ع الروح الق س ،وسيُرش ك في
كيفية عدل أ ور اإلله ،بطرنقة اإلله ،فتكون خ تك قبولة عن ه.

صالج
أمويا الغالي أش رك على فرصة أن أخمم في ممل عك .أُخ ِع
سي لعأثير وإرشاؤ الروح الومس في كل وقت من أعل ح هير
وحوميس كل ما أفةلم في خممعك ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل أفسس  ;18: 5الرسالة إلى أهل رو ية  ;16: 15الرسالة إلى
العبرانيين 14: 9
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 18-1: 11عمرا 10-9
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 17-9: 8إشعياء 12-11
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

الخميس

ال حزةل شيئًا يُ ئ غيرحك
ن َّمُ ِإنْ ُكلْتُ ُأمن ِّ ُر (أ ر رسالة اإل زيل) فننليْسن لِي
فنوْرٌ ِإذِ ال َّرُو نرجُ نم ْوضُوعن ٌة عنلنيَّ…
( 1كور ثوس )RAB(. )119:

نذ سنوات ع ن ة ضت ،كان لي بعض األص قاء ن كانوا
أنضاً في الخ ة .بالرغم ن حُبهم ليرب ،لكنهم كانوا ُتضانقين قييالً بدا
أسدوه "تطرفي "،ألنني كنتُ دائداً أقوم وجاهم لإلنجيل .فكنتُ أُقيم حدالت
كرازنة في القرى ،وفي الد ارس ،وأُنظم الع ن ن البرا ج وال ورات في
ت دائدًا ُتأهباً لإلنجيل.
الكنائس؛ فكن ُ
كانوا نعتق ون أنه في كانٍ ا عيى الطرنق ،سأج أنني في
أ اكن وتصرفات ُتطرفة حيث فق تُ االتجاه ،وسأتعيم ال رس وأنمل إلى
ستواهم .لكن ق رت األعوام وذهبت ،ولن أن م عيى خ ة الرب بهذه
الطرنقة .إن لم أكن ق فهدتُ الكتاب ،ربدا كنتُ أُحاول أن أكون " عت الً"
في خ تي ليرب ،ألُرضي ثل هؤالء الناس؛ ولن نكون التأثير الذي نفعيه
اليوم وجوداً.
ق نصحني الكثيرون بالع ول عن هذا؛ لكن ،كُن ختيفاً .وحافظ
عيى تركيمك .اخ م الرب بقيب وح  .عن ا تيتقط الرؤنة أن تقف وسط
رفقائك ،وشغفك وت عيدك إلنجيل الدسيح ،استدر في التركيم .هذه هي
الطرنقة .كُن ثل بولس؛ التمم باإلنجيل كأنه وُضِع عييك فقط أن تكرز به
ليعالم أجدع! عن ا تفعل هذا ،تنطيق نعدة اإلله عييك لتُحقق حيده.
تذكر ،أنه عديه؛ هو ن نبحث أن نعديه بواسطتك .أنت
فقط :ردائه"؛ هو ن ب اخيك ،نتكيم ن خاللك ،وننظر بعينيك ،ونعدل
سكُنُ فِي ِهمْ وَأَسِيرُ بَيْ َن ُهمْ"...
سأَ ْ
بي نك .قال في  2كورنثوس  ..." :32:2إِنِّي َ
هييونا! كل ا نرن ه لك أن تقول" ،نعم ،نا رب ،أنا جاهم!" وسيتولى األ ر
ونُحقق ه فه ن خاللك .حافظ عيى شغفك لإلنجيل ُيتهباً دائداً؛ وارفض
أن تسدح ألي شيء أو أي شخص أن نُطفئ غيرتك ليرب ولعديه.
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صالج
أمويا المُهارنك لوم ؤعوحلي وأقامعلي كون حُ مة من الهركات
لةالمي وأ ا آخذ إ زيل الممل ة قاصي ا رض .قوحك اإللهية حةمل
فيَّ م مج لعزةللي ثامت وغير مُ ع ع ومُل غل ؤائماً في عمل
قياؤج اللاس للمسيح ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:

خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 30-19: 11نحديا 3-1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 24-18: 8إشعياء 13
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

الجمعة

ك اية ل ل واحم
س نع ْو ِؤعُ ُ ْ ينا إِ ْخ نوحِي لإللم ونلِ نلِمن ِة ِةْ نمعِمِ
وناآلنن أن ْ
ن نح ْه ِلين ُ ْ نوحُةْ ِين ُ ْ مِيرناثًا منعن عنمِيعِ الْمُ نومَّسِينن
الْونا ِؤ نرجِ نأ ْ
(أعمال )RAB(. )02924

في عالم اليوم ،واضح أن هناك الكثير ن الناس الفقراء أكثر ن
األغنياء .لكن حسب خطة اإلله ،وه فه ،و بادئه ،وحسب الكتاب ،صُدم هذا
العالم ليكون فيه األغنياء أكثر ن الفقراء .عظم العالم لم نعرفوا أب اً هذا
الحق ،لكن كانت هذه خطة اإلله ن الب ء .تُظهر لنا كيدته أنه كان هناك أكثر
ن الكفانة لكل واح في هذا العالم!
اقرأ الشاه االفتتاحي رة أخرى؛ نقول أن كيدة اإلله قادرة أن
تُعطيك يراثك في ن ك .الكيدة ال تُديِّم .اعدل بها ،وسوف تأتي بالنتائج فيك
ولك .لك يراث في الدسيح نسوع .سواء وُل تَ في أكثر الدناطق بؤساً في
األرض ،ع أفقر األسالف؛ في الدسيح ،وال واح فقير.
حتى وإن كنتَ فقير وأتيتَ إلى الدسيح ،نقول الكتابُ" ،نقِيمُ
سكِينَ (الفقير) ِنَ التُّرَابِ .نَرْفَعُ ا ْل َفقِيرَ (الذي نستعطي) ِنَ ا ْلدَمْبَيَةِ
ا ْلدِ ْ
ج ِ 3( "...صدوئيل )2:2
جيُوسِ َعَ الشُّرَفَاءِ (األ راء) وَنُدَيِّكُ ُهمْ كُرْسِيَّ الْدَ ْ
ِليْ ُ
)RAB).أنن أنت في حياتك اليوم؟ ندكن لكيدة اإلله أن تأتي بتحول حقيقي،
وتغيير في الحالة ،وتغيير في النوعية ،وتغيير في الشخصية؛ تحونالً حقيقياً.
هذه هي الطرنقة التي نُتدم بها اإلله فينا؛ ن خالل كيدته.
ندكنك حرفياً أن تُدسِك بكيدة اإلله ،وتيهج فيها ،وتب أ عديية تغيير
لنفسك ،وتُح د إلى أي ى ستذهب في الحياة .بغض النظر أنن ترعرعتَ؛
وبغض النظر عدا تحصل عييه في البي التي تحيا فيها؛ ندكن لكيدة اإلله أن
تُق م لك يراثك في الدسيح.
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أُقِر وأععرف
للرب ا رض وملؤ ا وأ ا وارث اإللم ووارث مع المسيح .لذلك
لي عالس مع
الةال لي لوم ثهتن الرب رعليَّ على الصورج
المسيح في ا ماكن السماوية فوق وأعلى م ثير من ال ور
والةوز وإقعصاؤيات ذا الةال  .أ ا في م ان ميراثي في المسيح
يسوع حيث أزؤ ر ماسعمرار .للويا

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل رو ية  ;17-16: 8الرسالة إلى أهل رو ية  ;2: 12الرسالة الثانية إلى أهل
AMPCكورنثوس 8: 9
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 25-1: 12نحديا 6-4
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 10-1: 9إشعياء 14
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

السبت

أن حُهارِك يةلي أن ح ر
ت مِالروح فنالَّذِي يُ ْ ِغلُ من نانن الْةنامِّيِّ
ن منارنكْ ن
ونإِالَّ فنِإ ْ
ع ْلمن شُ ْ ِركن؟ ن َّمُ نال ينةْرِفُ مناذنا
ف ينوُولُ «آمِينن » ِ
نكيْ ن
حنوُولُ ( 1كور ثوس )RAB(. )11910
عدو اً ،أن تُبارِك نعني أن تَستحِث قوة اإلله في شيء أو في حياة
شخصُ ،نتجاً الترقي ،واالزدناد ،والت عيم ،والقوة ،إلخ .ولكن هناك وجه
آخر ليبركة .ثالً ،نتكيم الكتاب عن أننا نُبارك الرب؛ كيف نُنبارك الرب؟
وعن ا نقول "أُبارك عديك "،كيف تفعل هذا؟ أنضاً نتكيم الشاه االفتتاحي
عن البركة بالروح؛ أي البركة بألسنة أخرى؛ كيف تفعل هذا؟
ثم ،نقرأ الجمء األخير ن الشاه ليُعطي لنا فكرة :فيقول..." ،
كَيْفَ َنقُولُ «آ ِينَ »...ألَنَّهُ الَ َنعْرِفُ َاذَا َتقُولُ!" فهو نُضاهي "البركة"
بالشُكر .ونقول الكتاب في تى " ،22:22وَفِيدَا ُهمْ َن ْأكُيُونَ أَخَذَ نَسُوعُ الْخُبْمَ،
وَبَارَكَ َوكَسَّرَRAB). ("...كيف بارك نسوع الخبم؟
أوضح الرسول بولس ،بالروح ،في  3كورنثوس 22 – 21 :33
حيث نقول" ،ألَنَّنِي تَسََّيدْتُ ِنَ الرَّبِّ َا سََّيدُْت ُكمْ أَنْضًا :إِنَّ الرَّبَّ نسوع فِي
شكَرَ َفكَسَّرَRAB). ("...قال تى أن نسوع
اليَّيْيَةِ الَّتِي أُسِْيمَ فِيهَا ،أَخَذَ خُبْمًا وَ َ
أخذ الخبم وباركه؛ ثم نأخذ بولس اإلعالن ونُخبرنا كيف فعل هذا نسوع
بالتح ن  :أنه شكر.
هذا نُعرفك كيف تُبارك طعا ك عن ا تكون عيى ائ ة الطعام في
الدرة التالية .ليس بالقول" ،نا رب ،بارك هذا الطعام باسم نسوع"؛ بل بأن
تُق م الشُكر عيى هذا الطعام .هكذا بارك نسوع الخبم .وبالدثل ،عن ا نقول،
"لنُبارك الرب "،نعني لنُق م الشُكر له؛ أنت تشكره عيى ن هو ،و ا ق فعيه
في حياتك ،وعيى كل أعداله الدُقت رة .هذا ا نجب أن تفعيه دائداً.
عن ا تتعيم أن تشكر أو تُبارك اإلله ن أجل شيء ،أنت تحصل
عيى الكدال في كل ا تشكره عييه ،ألن الشُكر نأتي باالكتدال .ج اً السده
إلى األب .

ARABIC

صالج
مُهارنك اآلب أ ت مُلةِ وحلَّان أُقمم لك الدمم وال ر من أعل
ح ورك في حياحي وعلى يمك الوميرج للهركة العي حندِل عليَّ .أ ا
مُمرِك للةمعك ورحمعك وح معك وقوحك العي مها أحيا ملُصرج
اليوم وؤائماً ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل كولوسي NIV ;17: 3الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي 18: 5
ما ير 1: 107
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 12-1: 13نحديا 8-7
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 15-11: 9إشعياء 16-15
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

األحد

مُثمر ؤائماً ...مُهارك ؤائماً
ن ينسْمنةُونن ثُ َّ نيذْ نهُو ن
ن
نالذِي سن نو نط نم ْينن ال َّ ْوكِ ُ ُ َّالذِي ن
و َّ
غلنا نا وننلذَّاحِهنا ون نال ُي ْل ِزُونن
نفين ْوعن ِلوُونن ِمنْ ُمُومِ الْ نديناجِ نو ِ
ثنمنرًا (لوقا .)1091
كيدة "نُنضجون" في الشاه أعاله ،هي ن اليونانية "تِيِسفورِوو
"̄telesphoreoوهي كيدة ُركبة ،وتظهر فقط في هذا الشاه الكتابي .وهي
تعني اإلتيان إلى اإلثدار ،اإلتيان إلى حالة النُضج ،أن تأتي إلى حالة ناضجة
حيث تأتي بنتيجة.
ولكن ،الشاه أعاله نُشير في الواقع إلى شخص ال نُنضج الثدار.
ولكن تُعطينا خطة اإلله ،وفكره ،وهو حقيقة أنه نرن نا أن نكون ُثدرنن دائداً
و ُنتجين – نأتي بثدارنا إلى النُضج.
هناك أشخاص كثيرنن نب أون شيئاً وال ننتهون نه أب اً .نتوقفون
دائداً في نتصف الشيء؛ وال ننتهون نه أب اً .ولهم دائداً قصة نحكونها عن
سبب ع م االنتهاء .تُجهض شارنعهم ،وتُبتَر أعدالهم .لكنك ختيف .أنت
كر ة ُثدرة ،حا الً ثداراً ،وتأتي بدشروعاتك إلى الكدال .هدا كان ا تفعيه،
روح اإلله عا ل فيك ليُنضج الثدار .أكِّ عيى هذا بالنسبة لك دائداً .وأنت سائر
ع الرب في نور كيدته ،لن نكون هناك إجهاض ألفكارك أو حتى ليحدل
الطبيعي .هذا هو يراثك كابن لإلله.
أ ر جديل آخر عن هذا هو أنك تُثدر في الدوسم وفي غير الدوسم.
أنت ُثدر دائداً و ُنتج دائداًَ ..." ،نكُونُ كَشَجَرَةٍ َغْرُوسَةٍ عِنْ َ َجَارِي ا ْلدِيَاهِ،
الَّتِي ُتعْطِي َثدَرَهَا فِي أَوَانِهِ ( وسده) ،وَوَرَ ُقهَا الَ نَذْبُلَُ .وكُلُّ َا نَصْ َنعُهُ نَنْجَحُ
(نمدهر) ( ".م ور )RAB). )1 :3نالها ن حياة! ُبارك اإلله!
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صالج
أمويا الغالي أش رك ك أع يعلي حياج المزم المع ايم ؤائماً؛ حياج
الهركات المائمة واإل عاعية المسعمرج .ليس لاك إعهاض لو ي
وم روعاحي وأحالمي؛ أ ا أُح ر ا إلى اإلثمار .وُأ عج عائج دو
اللُ ج مووج الروح الومس ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل فييبي  ;6: 1الرسالة إلى أهل فييبي  ;14-13: 3إر يا 11: 29
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 52-13: 13نحديا 10-9
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 7-1: 10إشعياء 17
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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٩٢

اإلثنين

الزسم والروح
سم َِّيةً نملْ قناؤِ نرجٌ مِاإللم عنلنى
ِإذْ أنسْلِدنةُ مُدنا نر نم ِعلنا نليْسنتْ عن ن
ن ( 2كور ثوس )RAB(. )0914
نمْمِ ُحصُو ٍ
هناك أولئك الذنن ،بالرغم ن أنهم ن عون أنهم سيحيون ،هم
ُعادون لإلنجيل ،ألن فهدهم لإلنجيل أُفس بنظرنات البشر .ربدا بعضهم ق
تربى حتى في الكنيسة ،و ُختار ن اإلله ،ثل شاول في العه الق نم ،لكن
ب ل ن التق م ع الكيدة ،استخ وا حواسهم ليُفسروا عالقتهم باإلله وفق وا
تدا اً خطة اإلله لهم.
ثل هؤالء نصفهم الكتاب بأنهم ن بيت شاول؛ ذراع الجس  .نتحكم
في الجس وليس الروح .ثم ،هناك "بيت داود"؛ نقول الكتابَ " ،وكَانَتِ
الْحَرْبُ طَوِنيَ ًة بَيْنَ بَيْتِ شَاوُلَ وَبَيْتِ دَاوُدََ ،وكَانَ دَاوُدُ نَذْهَبُ نَ َتقَوَّى ،وَبَيْتُ
ضعُفُ 2( ".كورنثوس .)3:1
شَاوُلَ نَذْهَبُ نَ ْ

"بيت داود" نر م إلى الروح؛ الذنن نسيكون بالروح؛ هم الذنن
نتكيدون ونعيشون حسب كيدة اإلله .وال تمال تيك الحرب الدُحت ة اليوم،
حيث أولئك الذنن نسيكون بالجس نُحاولون أن نتصرفوا وكأن لهم أسياداً،
لكن حكدة اإلله الدُعطاه لنا شيء ال نستطيعون أن نُقاو وه أو نُنكرونه.
عن ا تتعا ل ع بعض الناس ،استخ م حكدة اإلله وتكيم بها ،عالدًا
أن كل ا ل نهم هو جرد نظرنات وكيدات تخرج ن أذهانهم الطبيعية .لنا
أنضاً كيدات ،لكنها ،كيدات الحكدة اإللهية؛ فهي إذاً كيدات ض كيدات.
نتكيدون بحكدة هذا العالم التي تأتي إلى الفناء؛ ولكننا نتكيم حكدة اإلله التي
تأتي بنتائج ال تُنكر في حياتنا ،وظروفنا ،وأوضاعنا ،وفي حياة اآلخرنن.
ج اً لإلله!
ARABIC

ُأقِر وأععرف
أ م م لمة اإللم في فمي أ مم كل حصون مل ق اله ر وعماله
و ظرياحه  .وأ ا اآلن أقف ضم روح الةال العي حُل ئ ال ر أو
العصورات السلهية في قلوب اللاس لعزةله يذ هون ضم اإل زيل
وأ ا أُعلن الغلهة عليه ماس يسوع المسيح .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس AMPC; 7-6: 2الرسالة إلى أهل كولوسي 8: 2
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 28-1: 14نحديا 13-11
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 18-8: 10إشعياء 7-1: 18
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٠٣

الثالثاء

حمسك مال لمة
الل نهوِيَّةُ ون ِين نأ ْثهنتُ َّالعِي حن ْةنلُونن حنسنلًا
ع ْل نم نا الْ نلِمنةُ َّ
نو ِ
سرناجٍ ُملِيرٍ فِي نم ْوضِعٍ مُظْلِ ٍ
ِإنِ ا ْ نع نه ْه ُع ْ إِنل ْيهنا كنمنا إِلنى ِ
الصهْحِ فِي قُلُومِ ُ ْ
ن نيلْ ن ِزرن اللَّهنارُ نوين ْلنعن نكوْ نكبُ ُّ
إِلنى نأ ْ
( 2م رس .)1:91
كأوالد لإلله ،نحن ال نُحاول أن نربح في الحياة؛ هدا أتت الضيقات
عيينا هي ليست "حية"؛ نحن نتصرف فقط حسب الدكتوب .و كتوب في
هذا الدكتوب ،أنك رابح .ستواجه فقط شكية لو لم تتبع الدكتوب .والدكتوب
هو كيدة اإلله.
هدا نأتي إليك عن ا تتبع الدكتوب – الكيدة – ستُعين بدُجاهرة،
"لكن ،في هذه جديعها نعظم انتصارنا!" ولن تتمعمع أب اً .لداذا؟ ألنه لك
ُسبقاً الكيدة النبونة الثابتة التي هدا كانت تجاربك ،أنت تعتد عيى الكيدة
أكثر!
اقرأ الشاه االفتتاحي رة أخرى؛ نُظهر سِر االستدرار في
التحييق ،وسِر الربح الدستدر ،والندو ال ائم ،وإحراز التق م ال ائم .هدا كان
وضعك ،وبغض النظر عن التجارب التي ق تكون فيها ،نقول" ،تدسك
بكيدة اإلله كنور ُنير في وضع ُظيم".
لنفترض أنك حالياً في وضع ُظيم في حياتك وتجاربك فظيعة
ج اً؛ فيب و كل شيء كأنه ض عرفتك لكيدة اإلله تدا اً .أنت تُصيي وكأنه
ال نتغير شيء؛ نقول اإلله" ،انتبه إلى الكيدة النبونة كدا إلى سراج ُنير،
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وتدسك بها! تدسك بها ،ثابتاً ،إلى أني ننفجر النهار ،ونطيع كوكب الصُبح
في قيبك ".هييونا!
وأنت تُدسِك بالكيدة ،تسدع صوت الروح نقول لك" ،اه أ ،كل
شيء عيى ا نُرام ".هييونا! في هذا الدوضع الذي نب و ُظيم ،هناك كيدة
اإلله ،ونتحقق التح ي .لذلك ،ارفض أن تستسيم أو ترتعب.

ُأقِر وأععرف
أن لي ال لمة اللهوية و ي أثهت العي مها أُحارب وأُخ ِع الظروف.
أ ا غير مُرحهك مظروف الدياج ن لي سِر العدليق المسعمر؛ سِر
الرمح المسعمر .واللمو المائ وإحراز العومم وعمم الل ول أمماً.
مهما يأحي ضمي ال لمة ي ثوعي وامعيازي .للويا

الم يم من المراسة:
إنجيل تى  ;35: 24إشعياء  ;8: 40رسالة بطرس الرسول األولى 25: 1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامٍ واحم

أعدال الرسل  & 21-1: 15أستير 4-1
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  & 9-1: 11إشعياء 19
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 رمساً وسسيسماً لسدسيساحسك مسأن
ُحصنلي ذا:
” 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 وُلِمتن 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:

SOUTH AFRICA:

UNITED KINGDOM:

+27 11 326 0971

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

USA:

Tel.: 01-8888186

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218

CANADA:

+1-647-341-9091
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عن المؤلف
الراعي كريس أوياكيلومي رئيسس احسدساؤ مسؤمسلسي عسالس
الدُب Believers’ LoveWorld Inc.خسممسة ؤيسلسامسيس سيسة
ومُسعسسةسسمؤج ا وعسسم وعسسالسسمسسيسسة لُسسوس سسة و سسو مسسؤلسسف أ سسوؤج
الدوائق كعاب العأمالت اليومية رق  1في الةال وأكثر مسن
 03كعاب آخر .و و خاؤم مُ رس ل لمة اإللسم منسن 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 السدُسب
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 اً للوصول إلى اللساس حسول السةسالس
مالد ور اإللهي – مأمورية إلهية قم أحمها كثر من  03عسامسًا
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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