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أهالً و رحباً! إن أنشودة الحقاوق التعَبُِ نَة اليو ية الُدفَضية ل نك، 

لغة وفي إردناد. نحن نثق أن نسخة  2111ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمر تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  :2:2

ستؤِهيَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُدغيَِرة ليحياة في هذا الع د 
َرك وتُِع ك إلختبارات ُ شبِعة وُ ثِدرة وُ كافِئة  ن —ستُنِعَشك وتُغَيِ 

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

 إقرأ وتأَ ل كل  قالة بعنانة. َرِدد الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عال  
 لنفسك نو ياً، هذا سيَضدن لك الحصول عيي نتاوح كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.

 
 اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل  خالل سنة واح ة او سنتين باستخ ام أناً  ن

 النداذج الُدعَ َة لذلك. 
 

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

 
 استخ م هذا الكتيب ُ  َِوناً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَيِم

 و احققته الواح ة تيو االخري. إنجاراتك

 
 

 استدتع بحضور اإلله الدجي  والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُباركك اإلله!
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هو الطرنق، والحق والحياة، وال أح  نأتي  يسوعِالمسيح

إال به. ُكن  قتنعًا وثِق في هذا الحق، واكرر به بجرأة. ال  اآلبإلى 
 تَخف  ن أن تَُضطه  عن  ا تُنادي باسده.

َوَجِديُع الَِّذنَن نُِرن ُوَن أَْن ، "1201تيدوثاوس  2نقول في 

ِنَِعيُشوا بِالتَّْقَوح فِي  َمِسيح 
ْ
(. إن RAB(  نُْضَطَه ُوَن." يسوع  ال

. لكن ب الً  ن يسوعالُرسل األولين ُضِربوا وه دوهم أال نُنادوا باسم 

أن نستسيدوا ليسيطات الت ننية والحكو ية غير الدؤ نة، بش روا 

 ).٢::٥بجرأة أكثر، و ألوا أوركييم بتعاليدهم ) أعدال  بالمسيح

في العالم اليوم، تعدل ض   المسيحهناك أرواح ض  

الكرارة باإلنجيل، لكنها ليست عا ل، ألننا بالفعل هم ناها. نقول في 

أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَ ْ َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ الَِّذي  اإللمِ "أَْنتُْم ِ َن ، 101نوحنا  1

 ).RAB( فِيُكْم أَْعَيُم ِ َن الَِّذي فِي اْلعَالَِم."

احتِذ بعمندة بولس: لم نتدكن كيء  ن أن نخد  ُحبه 

"َواآلَن َها أَنَا ، 21  –  022  :2وكغفه لإلنجيل. نقول في أعدال 

أَذَْهُب إِلَى أُوُرَكِييَم ُ قَيَّ ًا بِالروح )  فوع بقناعات روحي(، الَ أَْعيَُم 

َسَِ اذَا نَُصاِدفُنِي ُهنَاَك. َغْيَر أَنَّ 
ُ
د
ُ
ق
ْ
نَْشَه ُ فِي ُكل ِ َ ِ ننَة  قَاواِلً:  الروحِال

إِنَّ ُوثُقًا َوَك َاوِ َ تَْنتَِيُرنِي. َولِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب ِلَشْيء  )ال أهتُم بدا 

  ٣  الخميس
 اكِرز مم مزرأج

لنْيُ ْ     لَّ الروح اْلوُُمُس عن عنى حن جً من عنلنالُونن قُوَّ لِ لَُّ ْ  سن
فِي ُكل ِ اْلينُهوِؤيَِّة  ِلي ن ون حنُ و ُونن ِلي ُشُهوًؤا فِي أُوُرشن ون

إِلنى أنْقصنى ا نْرِض  ِج ون السَّاِمرن  ون
( 1:1)أعمال   )RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أمويا الغالي  أش رك  ن كلمعك في قلهي كلار ُمدِرقة 

مدصورج في عظامي. أ ا اُحم  ؤعوحي كدامل للدوائق 

اإللهية لةالمي  راسواً في اإليمان  وغير ُمدهنط أن أ  ر 

 مِرك حول عالمي  ماس  يسوع. آمين 

32-31 إكعياء&  24-10: 6الرسالة إلى أهل أفسس   

35-32: 10إنجيل  تى    ; NET   9-8: 31األ ثال 
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49 إر يا&  16-1:1 الرسالة إلى تيطس  

نح ث لي، وال نحركني أي كيء  ن هذا(، َوالَ نَْفِسي ثَِدينَةٌ ِعْنِ ي، 

َم بِفََرح  َسْعيِي َواْلِخ َْ ةَ الَّتِي أََخذْتَُها )اؤتدنُت  َحتَّى )طالدا أنني( أُتَد ِ

 ِ ب  ، ألَْكَه َ )وهي أن أكه ( بِبَِشاَرةِ نِْعَدِة يسوععييها( ِ َن الرَّ

 ).RAB( ."اإللم

تحيى بهذا اإلندان الراسخ! نستحق هذا اإلنجيل الدجي  

 الذي اؤتدنَت عييه كل كيء. اكرر به بجرأة في كل  كان.

 أُقِر وأععرف



arabic 

ل القوة   استجابتك تُفع ِّ

اإِلنَداِن  َفإِْذ َلنَا ُروحُ "في الدسيحية، أنت تؤ ن فتتكيم: 

ْدتُ »عَْيُنهُ، َحسََب اْلَدْكتُوب:  ، نَْحُن َأْنًضا ُنْؤِ ُن «آَ ْنُت ِلذِلَك تََكيَّ

مُ َأْنًضا."  الكلمة(. أنت ال تستيم 1101كورنثوس  2(  َوِلذِلَك نَتََكيَّ

التي استيدتها.  الكلمةلتبقى صا تاً.  إن لم تستِجب، فين تنفعك 

هي أكثر  ن أن "تحكي أو تروي"  ا ق  قاله  للكلمةاستجابتك 

.  ثالً، اإللم. نجب عييك أن تقول  ا هو ُ تفق  ع  ا قاله اإللم

لق  قال إن ق رته اإللهية ق  وهبت لنا كل  ا هو ليحياة 

والتقوح. نجب أن تكون استجابتك، "ال عور أو احتياج في 

حياتي، ألن كل األكياء هي لي! في كل  كان وفي كل كيء 

 !"اإللمأنا أردهر لدج  

هو استجابتك لها، هذا  ا نُغي ِر  بالكلمةاعترافك 

حياتك وظروفك. في كل  رة نتكيم الرب، كل  ا نقوله نكون 

 اإللمال تكون فارغة أب اً. فدا الذي قاله  كلماتهُ فعَم بالقوة. 

 .  للكلمة؟ استجب الكلمةعنك؟  ا الذي اكتشفته عن نفسك في 

حتى اآلن تكلم بكلمات ُمتفقة مع البنود، والخطط 

ز تقدم وتُعلن مجد المسيحواألهداف اإللهية في  د أنك تُحرِّ . أك ِّ

في كل مكان. أعلِّن أن األشياء الصالحة تحدث لك،  المسيح

٩  

ال …  اثِوِين…  ن َُّم قن عَّى إِ َّلنا  نُووُل ون  … حن

 (.1 – 4: 61)عهرا يين  

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

6: 1الرسالة إلى فييدون ; 10-9: 10الرسالة إلى أهل رو ية   

50 إر يا&  15-1: 2الرسالة إلى تيطس   
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ل قوة   الكلمةومن خاللك ومن حولك. ألنك نسل إبراهيم، فع ِّ

  في حياتك

أن كلماحي ُممعلئة م اقة إلهية  حولق حوائق عميمج ومزيمج. حُدِول 

الظروف وحُغي ِر المواقف  لعُ امق الهلوؤ والو ط وا  ماف اإللهية 

في المسيح. أش رك يا رب من أعل حويوة كلمعك الزميرج مالثوة 

 ؤائماً في حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

34-33 إكعياء&  30-1:1 الرسالة إلى أهل فييبي  
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  ١  السبت

إن قيدتك بالنسبة لإلله أُعِينت في الثدن الذي دفعه 

لخالصك، الذي هو دم نسوع الدسيح الغالي. هذا نُيهر كم أنت 

 غالي إلى أبع  ح  بالنسبة لإلله. 

ال تُخ َع أب اً باألصوات التي تُخبرك بأنك غير ُ تدي ِم، أو 

بالذنن نُعا يونك وكأنك ال كيء. حقيقة أنك تستحق دم نسوع 

ف قيدتك الحقيقية. نجب أن نُيِهم هذا  الدسيح تقول الكثير، إنها تُعِر 

اإلدراك ب اخيك جراءة أكثر وثقة في روحك. ال نوج  كيء أفضل 

  ن أن تحصل عييه، أنت تسحق أفضل  ا في السداء.

ر وتكيم وِعش ككنم اإلله الذي ال   الهح في هذه الحقيقة، فك ِ

(. هذا 1:01نُق َّر بثدن. نُخبرنا الكتاب أنه نبتهح بك بترنم )صفينا 

ألنك أنت  ج ه وبِره. انير لنفسك بالطرنقة التي ننير بها اإلله 

 إليك، وسيكون إندانك فعَّاالً أكثر. هييونا! 

ة  َأْو   عَاِلِديَن َأنَُّكمُ اْفتُِ نتُْم اَل بَِأْكيَاَء تَْفَنى، بِِفضَّ

، َكَدا ِ ْن َحَدل باَِل عَْيب  َواَل … َذَهب ،  بَْل بِ َم  َكِرنم 

، دَِم  َمِسيحِ دَنَس 
ْ
 ).RAB( )11 – 010 1بطرس  1(  ال

 أ ت حسعدق أف ل ما في السماء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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51 إر يا&  15-1: 3الرسالة إلى تيطس   

37-35 إكعياء&  18-1: 2الرسالة إلى أهل فييبي   

أن حياحي  ي لمزم اإللم. أ ا ُصلةُت لمسرحم. إن  ةمعم  

وعمالم  وحميُّ ه ظا رون فيَّ ومن خاللي. واليوم  أ ا 

 أُظهر مزم وح مة المسيح  ماس  يسوع. آمين 

 صالج

NKJV 7  43إكعياء ; 18: 1رسالة نعقوب :   
9: 2رسالة بطرس الرسول األولى ;   
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 ؤعوج ُعليا

أن اإلله ال نشاء أن نلهليلك أُنلاس،  101بطرس  2نُخبرنا في 
بل أن نُقبِل الجديع إلى التوبة. وق  أثبت التما ه بإرساله نسوع ليدلوت 

(. لكن، بالرغم  ن التمام اإللله لليُلخلي ِلس 1201لخالص العالم )نوحنا 
وقل  أعلطلانلا   –قل نسليله   –الضال، هو نرن  أن نفعل هذا  ن خلالللنلا 

 "خ  ة الُدصالحة".
اذَْهبُوا إِلَى اْلعَالَِم أَْجَدَع "…  ، 14012نقول نسوع في  رقس 

لل نلنلا هلذا  .(RAB)َواْكِرُروا بِاإِلْنِجيِل ِلْيَخِييقَِة ُكي َِها )لكل  خليلوق(." 
الشرف العييم: فُرصة الكرارة باإلنجيل. لق  أعطانا اإلله هذا اال تيار 
النادر أن نكون ُكركاء  عه في تغيير العالم: ُكركاءه في تلغليليلر حليلاة 

 البشر. 
ر في حقيقلة أن اإللله للم نُلعلِط  سلئلولليلة ربلح اللنلفلوس  فك ِ
 1ليدالوكة، لكن لك ولي. لق  اؤتدنا عيى إنجيل  ج  اإلله اللُدلبلاَرك. )

(؛ ُكن أ يناً فيه. وكن في اتفاق  ع اإلنجيل؛ ال تتوقف 1101تيدوثاوس 
 حتى تغطي  عرفة  ج  الرب األرض كدا تغطي الدياه البحر. 

نالها  ن بركة عجيبة، وا تيار، وكرف أن الرب فعل كل  ا 
فعيه، وأرسينا لنعين هذه األخبار في كل العالم! وليضدن نجاحك فليله، 
أعطاك الروح الق س ليكون  عك، وفيك. إن اللروح اللقل س نلجلعليلك 

(. هو أعلطلاك 201كورنثوس  2خادم  قت ر، وُكفء، وفع ال لإلنجيل )
 اإل كانية أن تكون كاه  جريء لقيا ة الدسيح وتحقق دعوتك.  

  ٢  األحد

ِذي  ،اإللمَولِكنَّ اْلُكلَّ ِ َن  َأْعَطانَا … الَّ

 ).RAB( )1004كورنثوس  2( ِخْ َ َة اْلُدَصاَلَحةِ 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

AMPC 9  1الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 1: 6الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس :   
6-5: 3الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ;   
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52 إر يا&  9-1:1 الرسالة إلى فييدون  

39-38 إكعياء&   الرسالة إلى أهل فييبي 11-101-1102 

أن شغ ي وؤعوحي الةُليا في المسيح يسوع  ي أن آخذ اإل زيل إلى 

أقاصي ا رض. لي ال رف  واالمعياز  والهركة أ ي اؤمعلت على 

اإل زيل المزيم لوالص المسيح  واليوم  وأكثر من أي وقت م ى  

أكرز مم مسل ان  وأُح ر الوالص لل ثيرين و   يسمةو لي 

 ويؤملون. ُمهارك اإللم 

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 مةرفة صوحم ليس لُغ 

، "ِخَرافِي تَْسَدُع :2:01في نوحنا  يسوعنقول الرب 

(. نتساءل الكثيرون إن :2:01َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفَُها فَتَتْبَعُنِي." )نوحنا 

ً أن نسدعوا  نتكيم في عالم  ييء باألصوات الع ن ة.  اإللمكان ُ دكنا

ا الَِّذي  4  –  02  :1كيدات السي  في نوحنا  توضح هذا، نقول، "َوأَ َّ

اُب، َواْلِخَراُف  نَ ُْخُل ِ َن اْلبَاِب فَُهَو َراِعي اْلِخَراِف. ِلهذَا نَْفتَُح اْلبَوَّ

ةَ بِأَْسَداء  َونُْخِرُجَها. َوَ تَى أَْخَرَج  تَْسَدُع َصْوتَهُ، فَيَ ُْعو ِخَرافَهُ اْلَخاصَّ

ةَ نَذَْهُب أََ اَ َها، َواْلِخَراُف تَتْبَعُهُ، ألَنََّها تَْعِرُف َصْوتَهُ.  ِخَرافَهُ اْلَخاصَّ

ا اْلغَِرنُب فاَلَ تَتْبَعُهُ بَْل تَْهُرُب ِ ْنهُ، ألَنََّها الَ تَْعِرُف َصْوَت اْلغَُربَاِء."  َوأَ َّ

. كيدا درسَت الكيدة أكثر، كيدا اإللمالدفتاح هو فهم كيدة 

وكيدته هدا واح . هو نتكيم  ن  اإللم، ألن اإللم يَّمَت وعرفت صوت 

خالل كيدته. كل  ا نقوله لك: كل إركاد وتوجيه تستقبيه  نه، داوداً  ا 

نتوافق  ع كيدته. بواسطة اليهح في الكيدة، نصبح صوته أكثر 

 وضوحاً لك، حتى في وسط كل الضجيح والتشتيت. 

إن كنت، حتى هذه اليحية، تج  صعوبة في التعرف عيى صوت 

الرب، الحل بسيط: اقِض وقت أكثر في دراسة الكيدة! نقول في 

 اْلَدِسيحِ بِِغنًى، َوأَْنتُْم بُِكل ِ ِحْكَدة   ِلتَْسُكنْ ، "1201كولوسي 
فِيُكْم َكِيَدةُ

".…  )RAB نَا اْبنِي، أَْصغِ إِلَى ، 21  –  :02  1(. ونقول في أ ثال"

الَ تَْبَرْح َعْن َعْينَْيَك. اِْحفَْيَها فِي َوَسِط  َكالَِ ي. أَِ ْل أُذُنََك إِلَى أَْقَواِلي.

 في قيبك.  الكيدةفي قيبك، فستسدع  الكيدة."إن حفيَت قَْيبِكَ 

عنْعهنةُلِي   أن نا أنْعِرُفهنا فن ْوحِي  ون ُع صن افِي حنْسمن  ِخرن

 (.72:61)يوحلا 

  اإلثنين
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باإلضافة إلى ذلك، صل ِ بالروح كثيراً، صل ِ بألسنة. هذا 

، اإللمنُساع  روحك أن تكون في وضع أن تستقبل وتُدي ِم صوت 

 ورؤاه، وإلها اته. 

21: 30إكعياء ; 10-9: 3صدوويل األول   

1  راثي إر يا&  25-10: 1الرسالة إلى فييدون   

41-40 إكعياء&   الرسالة إلى أهل فييبي 1-101-1201 

أمويا الغالي  سراج لرعلي كالمك و ور لسهيلي. إن روحي في 

وضع أن حسعوهل أف ار  ورؤى وإلهامات فوق طهيةية. أ ا حساس 

وعا    عرف وأسلك في إراؤحك ال املة لدياحي  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 لميك كل ما حدعاعم

تذكرني الكيدات التي تحتها خط أعاله التي قالها اإلله 

أَنَا : "…  2:010إلبراهيم بدا قاله اإلله الحقاً لهارون في ع د 

قِْسُدَك َونَِصيبَُك فِي َوَسِط بَنِي إِْسَراوِيَل.". نفهم  ن الكتاب أن 

الرب عيَّن  يراث ألسباط إسراويل الدختيفة  اع ا الالونين، 

 الذنن قال لهم الرب، "أنا نصيبك ) يراثك(." 

 ا هو   ح غناك عن  ا نكون الرب هو  يراثك؟ إلى 

، 1021أي   ح ستكون حياتك  جي ة؟ نقول في  م ور 

"ليهوه األَْرُض َوِ ْيُؤَها. اْلَدْسُكونَةُ، َوُكلُّ السَّاِكنِيَن فِيَها." 

(RAB).  ،بدا أن هذا صحيح، فاألرض و ا فيها تنتدي لك

 1ألنك ورنثه. فهم بولس ذلك وقال، "...ُكلَّ َكْيء  لَُكْم." )

 ).2101كورنثوس 

اآلن تستطيع أن تفهم لداذا ال نجب أن تكون أوقات 

صالتك في نطاق طيب أكياء لك.  اذا تطيب  ن كخس 

أعطاك بالفعل كل كيء، حتى نفسه؟ لك الدسيح، والدسيح هو 

كل كيء. هذه الحقيقة الب  أن تُغي ِر حياتك وطرنقة تفكيرك إلى 

 األب . 

هل تحتاج قوة؟ نقول الكتاب إنه هو قوتك! لذلك اكه  

نهوه ِحْصُن )قوة( َحيَاتِي، "…  ككاتب الدم ور، 

امن فِي   ْه إِلنى أنْمرن ارن كنالنُم ينْهون منْةمن  ِذِه ا ُُموِر صن
ْؤينا قنائاِلً:  ا الرُّ . أنْعُركن كنثِيٌر ِعمًّ اُم. أن نا حُْرٌس لنكن ْف ينا أنْمرن   الن حنون

 .(RAB(( 1:11)ح وين 

  الثالثاء
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2  راثي إر يا&  14-1:1 الرسالة إلى العبرانيين   

43-42 إكعياء&  23-4:4 الرسالة إلى أهل فييبي  

4-3: 1رسالة بطرس الرسول الثانية ; 3-2: 1الرسالة إلى أهل أفسس ;   GNB   1: 23 ما ير  

هل تعتق  أنك بحاجة لحكدة؟  .(RAB))  :102) م ور …"  

 ).  1:01كورنثوس  1نقول الكتاب إن الدسيح حكدتك )

لق  أُعطيَت كل  ا هو ليحياة والتقوح. لق  أُطيقَت إلى 

حياة الدج  والتديُّم والفيض. ال عجب أن نهتف كاتب 

الدم ور، "ِحبَاٌل َوقَعَْت ِلي فِي النُّعََداِء )األ اكن الُدسرة(، 

كل األكياء  .(RAB))  2012فَاْلِديَراُث َحَسٌن ِعْنِ ي." ) م ور 

 لك! 

ك اإللم أمو رملا يسوع المسيح الذي ماركلي م ل الهركات  ُمهارن

الروحية في السماويات في المسيح. لوم أُع يُت كل ما  و للدياج 

والعووى. وأ ا أُمارك عالمي مغلى المسيح الذي ال يُسعوصى 

 ومإ زيلم الذي أحملم  ماس  يسوع. آمين. 

 

 صالج
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 اح ظ شغ ك لإل زيل

كدسيحي، كل نلوم نُلقلِ م للك فُلرص للكلي تلحلفلظ إنلدلانلك، 

وتتدسك باعتراف َ ن هو نسوع و اذا نعني بالنسبة لك. و ا  ن كليء 

نجب أن نأخذ تركيمك بعي اً عن السي ، هو حقاً كل  ا نهم. أعِين ُحلبلك 

 له وكغفك لإلنجيل. 

نسدح اللبلعلض لليلغلضلب أو اللدلرارة أن تُلطلفلئ غليلرتلهلم 

، "ُ الَِحِييَن ِلئاَلَّ 14012وفعاليتهم لخ  ة اآلخرنن. نقول في عبرانيين 

نَِخيَب أََح ٌ ِ ْن نِْعَدِة اإللِه. ِلئاَلَّ نَْطيَُع أَْصُل َ لَراَرة  َونَْصلنَلَع اْنلِمَعلاًجلا، 

َس بِِه َكثِيُروَن."  ال تتوقف عن ربح النفوس أو تُصلبلح  .(RAB)فَيَتَنَجَّ

 فاتراً بخصوص أ ور الرب، ألن كخس  ا ضانقك. 

ا تيارات الخ  ة التي ل ننا في بيلت اللرب هلي ُ لقل سلة؛ ال 

تأخذها باستخفاف. لق  ُوهبَت الق رة والنعدلة للتلقلود اللنلاس لليلدلسليلح. 

كاكفاً لهم عواوس وأسرار الدديكة، حافظ عيى هذا. هناك إكييل  لجل  

 ننتيرك في النهانة. 

نُخبرنا الكتاب أن الذنن نردون الكثيرنن إلى اللبِلر نُضليلئلون 

(. استدر في أن تشرق أكثر بلقليلادتلك 1012كالواكب إلى األب  )دانيال 

 الكثيرنن إلى الدسيح. اجعيه عدل حياتك وأولونتك 

 ٢  

ُكْ  حنمنسَُّ وا مِِم إِلنى أنْن أنِعيءن  ا الَِّذي ِعْلمن إِ َّمن  ون

 (. 74:7)رؤيا  

  األربعاء
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11: 12أهل رو ية   
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3  راثي إر يا&  9-1: 2الرسالة إلى العبرانيين   

أن الرب ع ي وحرسي  عليم اح ل قلهي  فأُِعلُت وحوويُت. أ ا ُملهن  

   ر ال لمة وأقوؤ اآلخرين للمسيح  وأُحِ ر ال ثيرين للوالص. 

 آمين 

 أُقِر وأععرف

45-44 إكعياء&  23-1:1 الرسالة إلى أهل كولوسي  
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  دن   وعم من اله ر  

عن  ا سار الرب نسوع عيى األرض كان أعلجلوبلة، سليل اً 

عيى اليروف. في نوم  ن األنام، كان التال يذ في حالة انذهال  لنله، 

وسألوه السؤال الذي قرأناه في الشاه  االفلتلتلاحلي. كلان هلذا بلعل  لا 

 أسكت عاصفة ك ن ة وه أها. 

في حادثة أخرح، كان التال يذ ق  أبحروا بعيل اً فلي اللبلحلر 

وفجأة رأوا خياالً نتدشى تجاههم في البحلر، للقل  كلان نسلوع. و لرة 

ر فلي  أخرح تعجبوا وقالوا، "أي إنسان هذا فإنه نتح ح الطبيعة؟" فك ِ

صعوده ليسداء! هو ببساطة ارتفع في الهواء واخلتلرق الُسلحلب إللى 

 السداء. 

 ن الدهم أن تعرف  ن هو نسوع. ال تستطليلع أن تلحلصلل 

عيى إندان حقيقي فيه، وال أن تعرف نفسلك، إللى أن تلعلرفله. وهلنلا 

كيء فاوق ليجدال: أي كخس نؤ ن بيسوع نستيم نفس اللحليلاة اللتلي 

ا ُكلُّ الَِّذنَن قَبِيُوهُ فَأَْعَطاُهْم 11  –  012  1ليسوع. نقول في نوحنا  ، "َوأَ َّ

ُسْيَطانًا أَْن نَِصيُروا أَْوالَدَ اإلله، أَيِ اْلُدْؤِ نُوَن بِاْسِدِه. اَلَِّذنَن ُوِل ُوا لَْيَس 

، َوالَ ِ ْن َ ِشليلئَلِة َرُجلل، بَلْل ِ لَن اإللله."  ، َوالَ ِ ْن َ ِشيئَِة َجَس   ِ ْن دَم 

(RAB). 

الحظ أن الجمء األخير نقول إنك  وللود  لن اإللله، نلعلنلي 

بلطلرس  1أنك ُول َت  ن نفس الكيدة الذي صلار نسلوع. نلقلول فلي 

ا الَ نَلْفلنَلى، بِلَكلِيلَدلِة 2101 ،  "َ ْولُوِدنَن ثَانِيَةً، الَ ِ ْن َرْرع  نَْفنَى، بَْل ِ دَّ

٢  

يحن     إِنَّ الر ِ ا )ِمن أي  وع من اله ر  ذا(؟ فن ْن ُ ون  ذن من

اْلهنْدرن يُِ يةنا ِِم  ْيً ا ون  (.56:5)مرقس  أن

  الخميس
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16: 6الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ; 28: 17أعدال الرسل   
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5-4  راثي إر يا&  18-10: 2الرسالة إلى العبرانيين   

47-46 إكعياء&  1-5: -24: 1الرسالة إلى أهل كولوسي  2    

، 1001ونقول فلي نلعلقلوب  .(RABاإللِه اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة إِلَى األَبَِ . ")

 ِ  …."  "َكاَء فََولَ َنَا بَِكِيَدِة اْلَحق 

نحن نفس نوع البشر كدلا نسلوع، ألنلنلا نسلل اللكليلدلة. ال 

َكلَدلا ُهلَو، هلَكلذَا نَلْحلُن أَْنًضلا فِلي هلذَا "…  عجب أن قال نلوحلنلا، 

(. كل األلوهية سكنت في نسوع. كان إظهار 1:01نوحنا  1اْلعَالَِم." )

ندشي ونتكيم في جس  إنسان. نفس الدلء  لن األللوهليلة   –لإلله حياً 

نسكن ب اخيك اليوم. كدا هلو، أنلت هليلكلل اإللله اللحلي اللُدلتلحلرك. 

 هييونا!

أ لي  ي ل لإللم الدي  موره الرئيسي الُمعلول في ا رض اليوم. فيم 

أ ا أحيا وأحدرك وأوعم. ا عظ  يديا فيَّ  أ ا ُممعلئ مملئم وأُوِزع 

 حوائق ممل عم في كل م ان. آمين 

 صالج
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 ا مر يعةلق ممل أك اإللهي

كانت حياة نسوع عيى األرض عبارة عن نبع ال نلنلضلب  لن 

البركات فوق الطبيعية، واالنتصارات واإلظهارات عن الحياة اإلللهليلة. 

كان ُ  ركاً أللوهيته ووح انيته  ع اآلب، وتكيم عن هذا بشكل صلرنلح. 

ألَن ِي َخَرْجُت ِ ْن قِبَِل اإلله َوأَتَْيُت. ألَن ِي لَلْم "…  ، 1200نقول في نوحنا 

ونتيجة لهذه الرابطلة. قلال،  .(RAB)آِت ِ ْن نَْفِسي، بَْل ذَاَك أَْرَسيَنِي." 

 .(RAB)) 14012)نوحنا …" "ُكلُّ َ ا ِلآلِب ُهَو ِلي. 

كان غرض الدسيح في األرض أن نُحِضر للك الشلراكلة  لع 

اآلب. نقول الكتاب، إن كركتنا )وح تنا( نحن هي  لع اآلب و لع ابلنله 

(. أنت وارث اإللله ووارث  لع اللدلسليلح 101نوحنا  1نسوع الدسيح )

(. لذلك، كل كيء نديكه ننتدي لك. ندكنك أن تجمم 1:00الُدقام )رو ية 

  يكوت اإلله هو لك. …" هذا بجراءة، " ُكلُّ َ ا ِلآلِب ُهَو ِلي 

(. 2:01نقول الكتاب، الدسيح فيك رجلاء اللدلجل  )كلوللوسلي 

طالدا أنه لك، في نك كل  ا له. ُ باَرك اإلله! ال علجلب أن قلال بلوللس، 

ال تلفلتلخلر بلأي  لعلارف بشلرنلة. بلل …"  "إِذًا الَ نَْفتَِخَرنَّ أََح ٌ بِالنَّلاِس 

 بالحري، أدِرك واحتفل بأصولك اإللهية و ا باركك به اتحادك بيسوع 

 ٢  

أنْ عُْ  إًِذا  نْسُل  ِسيحِ )عائلة المسيح(  فن إِْن ُكْلعُْ  ِلْلمن فن

ثنٌة  رن ْوِعِم  )الوعم  ملوؤ الةهم( ون سنبن اْلمن حن اِ ي ن  ون إِْمرن

 .(RAB(( 79:1)غالطية 

  الجمعة
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2-1 حمقيال&  11-1: 3الرسالة إلى العبرانيين   

49-48 إكعياء&  23-6: 2الرسالة إلى أهل كولوسي   

12: 1الرسالة إلى أهل كولوسي ; 17: 8الرسالة إلى أهل رو ية   

، وأنا أعين  نشأي اإللهي الدسيحووارث  ع  لإللمأنا وارث 

والبركات فوق الطبيعية التحادي  ع الرب. هناك  الوكة، ورجال، 

وسي ات في طرنقي ألُتدم دعوة حياتي، وأعيش حياة ُ نتصرة ج اً. 

  . آ ينيسوع، باسم الدسيحأنا أسيك اليوم في حقيقة  يراثي في 

 صالج
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  تكلم واخلق ما تريد

 ا قلرأنلاه فلي الشلاهل  االفلتلتلاحلي نلكلشلف قل رتلك غليلر 
الدح ودة و ج ك في الدسيح نسوع.  ا الذي تستطيع أن تفعيه بكيدلة 
)رندا( اإلله في فدك. تذكر  ا جاء في سفر التكونن، نلقلول اللكلتلاب 
إن األرض كانت كتية خربة، لكن بع  ا احتلضلنلهلا اللروح اللقل س، 
ن. هلذه هلي نلفلس اللقل رة  أعطى اإلله كيدته وكل كيء تكيم به تََكلوَّ

 التي  نحنا إناها، ق رة التكيم واست عاء أي كيء نرن ه ليوجود.

واليهح هو  فتاح هام لهذا. كدا كلان اللروح اللقل س نلرف 
)نحتضن، نرفرف بجناحيه( عيى كتية األرض اللفلوضلونلة، علنل  لا 
نكون هناك  وقف  ا ترن  أن تُغي ِره، ُخذ وقتاً لكي تليلهلح فلي كليلدلة 
الرب.  ن خالل هذا اليهح، ستنهض  لن داخليلك كليلدلات ُ ليلَهلدلة، 

 ستُسبب التغيير الذي تتوق إليه.

 لاذا …"  ، "ُخلذُوا َ لعَلُكلْم َكلالًَ لا 2011نقول في هوكع   
ترن  في حياتك؟ نقول الكتاب إنه ب ون الكيدة لم نكن كيء  دا كلان. 
لذلك،  اذا ترن  أن "تخيق"؟ ال تبِك عيى الدوقف، ال تتدسك بلاألللم! 
السؤال اآلن،  اذا ترن  أن ترح؟  اذا ترن  أن تخيق  ن هذا الدوقلف 
العابر؟ نقول الكتاب إن اإلله أ ر أن نكون نور ب الً  لن الليلالم. ال 

م عيى  ا ترن  وتكيم به.  تتدركم حول الدشكية، رك ِ

ال تقل "عن ي سرطان" أو "عن ي  رض السكر"، األ لر  
ال نتعيق بدا "عن ك"؛ إندا  اذا ترن  ب الً  ن السلرطلان أو السلكلر؟ 
في الب انة كان هناك ُظيدة، لكن اللرب أ لر اللنلور أن نلوجل . أنلت 

 ٣٣  

بِاإِلنَداِن نَْفهَمُ َأنَّ اْلعَاَلِديَن ُأْتِقنَْت )تشكيت( بَِكِيَدِة  

ا ُهَو َظاِهٌر اإللمِ )رندا(  ْن َ ا نَُرح ِ دَّ ، َحتَّى َلْم نَتََكوَّ

 ).RAB( )1011)عبرانيين 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

23: 11إنجيل  رقس ; 13: 4الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس   
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3 حمقيال&  19-12: 3الرسالة إلى العبرانيين   

51-50 إكعياء&  1: -1: 3الرسالة إلى أهل كولوسي  4    

 خيوق عيى صورته، وكبهه، بق رته في روحك، وكيدته فلي فلدلك. 
 تكيم واخيق  ا ترن ه. هييونا!

ل حياحي  أ لي أسع يم من قوج اإللم الوالقة في كلماحي  ل ي أُش  ِ

المزيمج وميئعي في حوافق مع إراؤج اإللم ال املة لي. وميلما أح ل  

م لمات الهركة موصوص حياحي  وصدعي  وماؤياحي  وأحهائي  

وخممعي  يدع له  الروح الومس مزلاحيم ويزةله  حويويين. أ ا 

 أسلك اليوم مالهركات  والمزم المع ايم  ماس  يسوع. آمين 

 صالج



arabic 

بكونك  ولود والدة ثانية، ولك الروح الق س، فأنت واح  

 ع الرب. أتى ليسكن ب اخيك وندتمج بروحك. غرضه  نذ تأسيس 

 العالم أن نكون ُ تح   عك بشكل غير ُ نفصل. 

هو واح   ع نسوع؛ لق  كان  تح اً ج اً  ع الدسيح ل رجة 

، "أِرنا اآلب وكفانا" كان 11أن فييبس عن  ا سأل نسوع في نوحنا 

ً هذه   ته ولم تعرفني نا فييبس؟"  رده عيى فييبس، "أنا  عكم ر انا

 ".  وبع ها أضاف، "الذي رآني فق  رأح اآلب. أنا في اآلب واآلب فيَّ

أرادنا أن نفهم وح انيته  ع اآلب، وهذه الوح انية هي التي 

ا َكِرَكتُنَا )اتحادنا، "….  ، 101نوحنا  1أحضرها إلينا. نُخبرنا في  َوأَ َّ

 .(RAB)ووح تنا( نَْحُن فَِهَي َ َع اآلِب َوَ َع اْبنِِه نسوع اْلَدِسيحِ." 

صيى نسوع بخصوص هذا قبل ذهابه ليصييب؛ ُ شيراً إلى 

كل الذنن سيؤ نون به، قال، "ِليَُكوَن اْلَجِديُع َواِح ًا، َكَدا أَنََّك أَْنَت أَنَُّها 

)نوحنا …."  اآلُب فِيَّ َوأَنَا فِيَك، ِليَُكونُوا ُهْم أَْنًضا َواِح ًا فِينَا، 

2101:  ((RAB).  أراد ج اً أن نكون واح  بال انفصال  عه و ع

اآلب، ل رجة أن العالم ال نستطيع أن نفصينا عنه، وهذا  ا ح ث. 

حتى الدالوكة تكون ُ ن هشة بهذا، ألنهم نروننا اآلن، فيروا نسوع. 

 الدسيح فيك؛  ديكة اآلب تعدل فيك. هييونا!  –هذه هي الدسيحية 

، "أَِ يٌن ُهَو اإلله الَِّذي بِِه دُِعيتُْم 101كورنثو س  1نقول في 

هذا كل  ا طالدا أراده  .(RAB)إِلَى َكِرَكِة اْبنِِه نسوع اْلَدِسيحِ َرب ِنَا." 

(. ُ باَرك :2  –  022  1اإلله، لكنه كان ِسر  نذ ال هور )كولوسي 

 وحمحلا مع اآلب
 ٣٣  

اِحٌم    ُهون ُروٌح ون ِ فن ب  ِن اْلعنصنقن مِالرَّ ا من مَّ أن  ون

 (.62:1كور ثوس  6(

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 5: 15إنجيل نوحنا ; 18: 1الرسالة إلى أهل كولوسي ; 30: 5الرسالة إلى أهل أفسس 
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4 حمقيال&  16-1: 4الرسالة إلى العبرانيين   

53-52 إكعياء&  18-2: 4الرسالة إلى أهل كولوسي   

اإلله! الرب نسوع أعطانا حياته لكي نجعل هذا ُ دكنًا. اآلن، أي 

كيء ننتدي لآلب، ننتدي لنا، ألننا نحن واح   عه. أنت ورنثه، 

 ووارث  ع الدسيح. هييونا!

أمويا الغالي  يالم من إكرام وامعياز عظي  أن أكون واحماً مةك  

ؤون ا  صال. سأكون ؤائماً ُملعصراً  سأسلك في حوافق مع إراؤحك 

ال املة لي    ك حُرشم ي في كل شيء. أش رك على إرشاؤك  

 وإلهامك  ومركاحك العي أسعلمها مالروح  ماس  يسوع. آمين.   

 أُقِر وأععرف
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 ُخذ م ا ك كملك كا ن

إن  وجة الشر، والكراهية والضالل التي نصنعها إبييس 

وجنوده حول العالم اليوم هو أ ر تستطيع فقط كنيسة نسوع الدسيح 

أن تسحقه. نحن القوة الُدقي ِ ة ليشر في األرض اليوم. ل ننا الُسيطة 

 باسم نسوع أن نُحبِط كل هذه األنشطة الشيطانية.

نستطيع بالصيوات أن نُثبِ ت بِر اإلله في األ اكن التي  

نُهيدن عييها وكالء الُييدة ووالة الشر. حتى هذه اليحية ال تجيس 

 كتوف الي ، ُخذ  كانك كديك كاهن، اكترك  ع الرب في تحقيق 

 إرادته عيى األرض.

اقرأ كيدات الدم ور الُديِهدة عن دعوتنا: الكرا ة،  

 . … واال تيار اليذان لنا، جداعة األتقياء: "ِليَْبتَِهحِ األَتِْقيَاُء بَِدْج  

تَْنِونَهاُت اإلله فِي أَْفَواِهِهْم، َوَسْيٌف ذُو َح َّْنِن فِي نَِ ِهْم. ِليَْصنَعُوا نَْقَدةً 

، َوُكَرفَاوِِهْم  فِي األَُ ِم، َوتَأِْدنبَات  فِي الشُّعُوِب. ألَْسِر ُ يُوِكِهْم بِقُيُود 

. ِليُْجُروا بِِهِم اْلُحْكَم اْلَدْكتُوَب. َكَراَ ةٌ هذَا ِلَجِديعِ  بُِكبُول ِ ْن َحِ ن  

يُونَا )سبحوا ناه(." ) م ور   .(RAB)) 1 – 04 111أَتِْقيَاوِِه. َهي ِ

أعِين بجراءة أن األرواح الدؤذنة الدسئولة عن االنقالب 

والفساد في كعوب العالم، ترحل اآلن، وتُباد، و ج  الرب نديك عيى 

األرض. ُخذ لحية وصل ِ بحرارة في الروح،  ؤك اً أن اآلن تيهر 

حداقة كل َ ن نُحِرض أو نرعى أجن ة ض  الدسيح، وتُكَشف وتفشل 

 أعداله الشرنرة. 

 ٣٩  

اٌب أنْو   رن الن خن ْرِضِك  ون ُع منةُْم ُظْل ٌ )ُعلف( فِي أن الن يُْسمن

ِك:  ارن ينن أنْسون سنْدٌق فِي حُُووِمِك )حموؤك(  منْل حُسنم ِ

امنِك: حنْسهِيًدا  )إشةياء  ْمون أن النًصا ون  (.61:11خن

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

2-1: 37 ما ير ; 3-1: 2الرسالة األولى إلي تيدوثاوس ; 6: 1رؤنا نوحنا الالهوتي   
AMPC 
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6-5 حمقيال&  14-1: 5الرسالة إلى العبرانيين   

في هذه األنام األخيرة، الب  أن نعين أُناس الرب بره، 

ونُدج وه بجراءة، ونقودوا أنفس أكثر فأكثر ليخالص باسم نسوع. 

 آ ين.

أمويا الغالي  أ ا آخذ م ا ي كملك كا ن   ُحِمث العغيير حول الةال . 

أ ا أُ هي م ايم وملاورات إمليس ال ريرج  وأُعلن أن  ور اإل زيل 

يس نع ممزم حول الةال   اآلن  ويعدول ال ثير من الذين في 

طريوه  للهالك من الُظلمة إلى اللور  وي و وا ُشركاء اللةمة  

 والُدب  والهِر  ماس  يسوع. آمين 

 صالج

56-54 إكعياء&  1-16: -1 الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي 2    
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 يسوع ال لمة الُمعزِسم 

كدا لم نُعطنا أح  ِ ن الُرسل اإلعالن عن الكنيسة  ثل 
 الكيدة  يسوعبولس، لم نُعِط أح  الكنيسة اإلعالن عن كخس 

ونب أ  ن الب انة. نقول  الكيدةالُدتجِس   ثل نوحنا. هو نُخبرنا قصة 
َِن اْلعَاَلمُ بِِه، َوَلْم "، 11  –  :01  1في نوحنا  َكاَن فِي اْلعَاَلِم، َوُكو 

َصاَر َجسَ ًا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرَأْننَا َ ْج َهُ، واْلَكِيَدُة  …نَعِْرْفهُ اْلعَاَلمُ. 
ا."اآلبِ َ ْج ًا َكَدا ِلَوِحي   ِ َن  (. هييونا! RAB(  ، َ ْدُيوًءا نِعَْدًة َوَحقًّ

  ن هو الذي كان في العالم ولم نعرفه العالم؟ 

"! لكن نوحنا الذي يسوعفي األغيب ستكون إجابتك "
. اقرأ آنة الكيدة، كان نُشير إلى يسوعأعطانا هذا اإلعالن لم نقل 

…" َصاَر َجسَ ًا َوَحلَّ بَْينَنَا، واْلَكِيَدُة   رة أخرح، نقول، " 11
، وبيندا األناجيل األخرح ) تى ولوقا( يسوعنعرفك هنا نوحنا  نشأ 

، أعين إنجيل ليسوعب أوا إعالنهم بتتبعهم لسيسية النسب األرضي 
 –  نسوع الدسيحنوحنا ألوهيته بإعطاونا الدنشأ الفعيي لشخس 

 حقيقة  ن هو. 

الدوجود قبل كل الخييقة وبه كان  الكيدةهو  نسوع الدسيح

 اإللم  كيدة(.  يالده كان أعجوبة، ألن 1  –  01  1كل كيء )نوحنا 

قة ُغيفت بأقدطة. أتى " ليكون  عنا، ونسير بين الناس! الكيدة" الخال 

(. كل خطوة 2101 عنا ) تى  اإللملهذا نحن ن عوه "عدانوويل،" 

 في جس .  الكيدةالدتنقية:  اإللم كيدةكان  يسوعأخذها 

 ٣١   

كنانن  ة كنانن ِعْلمن اإللم  ون ِلمن اْل ن ِلمنة  ون فِي اْلهنْمِء كنانن اْل ن

ا كنانن فِي اْلهنْمِء ِعْلمن اإللم.  ُكلُّ شنْيٍء مِِم  ُة اإللم.  ذن ِلمن اْل ن

انن                           ا كن ْ  ينُ ْن شنْيٌء ِممَّ ْيِرِه لن مِغن كنانن  ون

 .(RAB(( 1 – 6: 6)يوحلا 

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 NIV 14-10: 1إنجيل نوحنا  ;NIV 4-1:1 إنجيل نوحنا 
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7 حمقيال&  10-1: 6الرسالة إلى العبرانيين   

58-57 إكعياء&  1-13: -17: 2الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي  3    

ك الرب يسوع  أ ت صور الم ور  اإللم الدويوي وحمك  الذي  ُمهارن

مم كان كل شيء. ك  أ ت عظي  ومزيم  أ ت حزسيم لللةمة والدق؛ 

أ ت كلمة الدياج  ورعاء الةال   والُوه  اللازل من السماء الذي 

ك اسمك إلى ا مم    يُة ي حياج ل ل شوص في الةال . ُمهارن

 صالج
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 ٣٢  
 السمم كل الووج

عن  ا ت رس وتفهم  ا نقوله الكتاب عن اسم نسوع، سيُلقلوي 

 01  2هذا إندانك ونُغي ِر  وقفك العام ونهجك في الحياة. نقول في فييبي 

، "ِلذِلَك َرفَّعَهُ )عيَّده( اإللهُ أَْنًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَلْوَق ُكلل ِ اْسلم  :1  –

لَدلاِء َوَ لْن َعليَلى األَْرِض  ْن فِلي السَّ ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم نسوع ُكلُّ ُرْكبَة  ِ دَّ

  .(RAB)َوَ ْن تَْحَت األَْرِض." 

باسده تجثو كل ُركبة، وترتجف الشياطين، ونهتم اللجلحليلم. 

ليَلاِطليلَن  هييونا. هو قال "... )اللدلؤ لنليلن( نُلْخلِرُجلوَن )نلطلردون( الشَّ

بِاْسِدي..." ال تحتاج أن تصارع حتى تُخرج الشياطين، كل  ا تحتلاجله 

 هو أن تستخ م اسم نسوع.

ق  نتالعب إبييس بذهنك ونُخبرك أنك "غير ُكفء"، أو أنك  

"غير قوي" بشكل كاف  لكي تطرده. ال تلقلبلل أكلاذنلبله أبل اً، أعلطلاك 

، "َها أَنَا أُْعِطيُكْم ُسْيَطلانًلا )قلوة( :1101نسوع الُسيطان. نقول في لوقا 

ُكلْم َكلْيٌء )بلأي  ، َوالَ نَُضلرُّ ِ ةِ اْلعَل ُو  ِلتَ ُوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلعَقَاِرَب َوُكلَّ قُوَّ

 .(RAB)حال  ن األحول( )بأي وسيية(." 

وهو اسم نسوع. كلل   –ل نك كل  ا تحتاجه لتُخِرج الشياطين 

كيء  وجود في هذا العالم وأكثر، نخضع السده. ِعش بلنُلصلرة وُسل  

 عيى اليروف باسده.

: (ون ِذِه اآليناُت حنْعهنُع اْلُمْؤِملِينن )كل من يؤمن

ٍة  ُمونن مِأنْلِسلن لَّ ينعن ن يناِطينن مِاْسِمي  ون يُْوِرُعونن )ي رؤون( ال َّ

ٍج  ِميمن  (.RAB( (71:71)مرقس عن

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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9-8 حمقيال&  20-11: 6الرسالة إلى العبرانيين   

60-59 إكعياء&  18-1: 4الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي   

16&  10-1: 3أعدال الرسل ; 24-23: 16إنجيل نوحنا   

كل شيء موعوؤ في  ذا الةال  وما مةمه يو ع الس  يسوع. أ ا 

أُمارس ُسل ا ي فيم   ُعيق وأقهر إمليس وعلوؤه  ل ي أعيش 

 ملُصرج وأسوؤ على ظروف وأحوال الدياج. ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 ٣٢   
  ِعاج الُدب

 –(؛ الُحلب طلبليلعلتله 001نوحنا  1نقول الكتاب إن اإلله ُحب )

حقيقة َ ن هو. عن  ا نتكيم عن سدات الُحب، نحن نتكيم عن سدات اإلله. 

َطبِق هذا الكالم عيى اآلنة االفتتاحية وستعني هذا، "اإلله نَتَأَنَّى )نلحلتلدلل 

طونالً( َونَْرفُُق )ونصبر(. اإلله الَ نَْحِس ُ. اإلله الَ نَتَفَلاَخلُر، َوالَ نَلْنلتَلِفلُخ." 

 هييونا!

تذكر كيف عاش نسوع علنل  لا كلان عليلى األرض؛ كلان هلو 

إظهار الُحب، كانت أعداله أعدال الُحب، وكانت كيلدلاتله كليلدلات ُحلب. 

كان هو الُحب الدتنقل. عن  ا كان نسوع فلي اللجليليلل كلان علبلارة علن 

استرسال الُحب في كوارع الجييل. اقتحم الُحب هذا اللدلنلاخ. اآلن،  لاذا 

(. بدعنى أنلك نلتلاج 2101بطرس  1عنك؟ نُخبرنا الكتاب أننا أبناء اإلله )

 الُحب.

نسل النِسر، سيكون نِسراً. ونسل اإلنسان، سيكون إنساناً. فنسل 

الُحب )اإلله(، سيكون، إذاً، ُحب! لذلك  ثالً، إن كان اسدك فييليلب، البل  

أن تقول، "فيييب نتأنى، ونرفق، فيييب ال نحلسل ، وال نلحلتل ي وال نليلن 

السوء، فيييب ال نتفاخر، وال ننتفخ، فيييب ال نطليلب  لا للنلفلسله."  لجل اً 

 ليرب!

كيدة اإلله تكشف لنا  ن نحن؛ فهي  رآة، عن  ا تنير إلى هذه 

الدرآة، ال تنَس  ا تب و عييه: أنك صبور، وتلرفلق، وتلحلتلدلل، وُ لحلب، 

وودنع. إذا حاول الكبرناء أو الكره أن نيهرا  ن خاللك، ارفض وأعِيلن 

ينْرُفُق )ويصهر(. اْلُدب الن   اْلُدب ينعنأن َّى )يدعمل طوياًل( ون

الن ينْلعنِ ُخ ) ُر  ون اخن  (.5:61كور ثوس  6ينْدِسُم. اْلُدب الن ينعن ن

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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63-61 إكعياء&  28-1: 5الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي   

11-10 حمقيال&  10-1: 7الرسالة إلى العبرانيين   

"أنا لسَت ُ تكبراً، أنا ودنع. و دتيئ بالُحب كدا نسوع. أحيلا بلاسلدله، 

 لذلك، أسيك وأتصرف  ثيه".

دع ُحب الدسيح، الذي هو رباط الكدال، نديك عيلى قليلبلك  

داوداً. وعب ِر بسخاء عن طبيعة ُحب اإلله في روحك، وأكِرق بجلدلال 

 وأ جاد السداء لعالدك 

أ لي أشرق وأُظهر ُحب اإللم  م ل حواضع  ولُ ف  وصهر  

وأحةامل مع اآلخرين ملةمة  وأُعهِر عن عمال وأمزاؤ السماء 

لةالمي. أ ا ال أحِسم  وال أح اخر أو أح هر أو أ ع خ  ل لي واسع 

الولب وع وف  ن ُحب اإللم ا س ب في قلهي مالروح الومس. 

  للويا  

 أُقر وأععرف



arabic 

ن أ ت وِعش طهواً لهذا  اعرف من

ن كانوا في اللعلهل  اللقل نلم. فلي  كدسيحيين نحن نختيف عد 

؛ لكن في العه  الج نل ، الكيدةالعه  الق نم، كانوا   عونن أن نُطيعوا 

؛ هلذا نُل على  لبل أ اللكليلدلة؛ نحن التعبيلر علن ليكيدةنحن العا يون 

 هي إنه إذا أراك َ ن أنت، فستعيش طبقاً لهذا.  اإللمالدرآة. فكرة 

"ِللذِللَك اْطلَرُحلوا 0  2401لذلك، عن  ا نأتي آلنة  ثل أفسس 

ْ ِق ُكلُّ َواِح   َ لَع َقلِرنلبِلِه،  ُدوا بِالص ِ تصلرف …"  عَْنُكمُ اْلَكِذَب، َوتََكيَّ

تدا اً كدا قال بأن تطرح الكذب بعيل اً. اللدلرآة تُليلهلرك كلالشلخلس 

الذي نطرح الكذب، فافعل ذلك. إنها ليست وصية. في العه  اللقل نلم، 

 اللكليلدلةكانت هناك وصية أال تكذب؛ لكن في العه  الج ن  نحن نُنفذ 

..."، الكتابونسيك بالحق. نقول   1(   ".... النَّاُ وَس َلْم نُلوَضلْع ِللْيلبَلار ِ

 ). 1:01)رو ية  اإللم(، ونحن بِر 101تيدوثاوس 

النا وس )اللوصلانلا(، للكلن  اإللمفي العه  الق نم، أعطاهم 

في العه  الج ن ، أعطانا طبيعته، حياة بِلره، للكلي نلعليلش بلطلرنلقلة 

صحيحة. هذا نُفِسر انمعاجك ال اخيي، عن  ا تفعل أ ر غليلر ُ لتلفلق 

 ع طبيعة البِر التي فيك.  ن خالل روحك، ندكنك أن تُديم وتلحلكلم، 

بسبب نوره الذي ب اخيك. لهذا السبب نُعِيم البِر، للكلي نلكلون كلعلب 

 ونعيشوا طبقاً لهذا.  الدسيحواعين لدن هم في  اإللم

 ٣٢  

الن   ا ون ًج  الن ؤن نسن فِيهن ِزيمن ا ِللنْ ِسِم كنلِيسنًة من ِل نْي يُْدِ رن ن

ماِلن عنْيٍب   ْ نن أنْو شنْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلكن  منْل حنُ وُن ُمونمَّسنًة ون غن

 (.72:4)أفسس 

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أ ا مِر اإللم في المسيح يسوع  مال لوم أو ش وى أمامم. أ ا واعِ 

ل هيةة الهِر  ذه في روحي؛ لذلك  أ عج كل يوم؛ أعمال مِر  وأسلك 

 مال مال وفي ُحب اآلب. آمين 

 أُقِر وأععرف
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66-64 إكعياء&  12-1:1 الرسالة الثا ية إلى أهل تسالونيكي  

13-12 حمقيال&  28-11: 7الرسالة إلى العبرانيين   

25-22: 1رسالة نعقوب ; 22-20: 1الرسالة إلى أهل كولوسي   
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 بالكلمةال حلساق مأحاسيسك  مل 

في الدسيحية، نحن ال نحكم بدشاعرنا، لكننا نتبع الكيدة. 

فال نهم إن كنت "تشعر" أنك قرنب  ن الرب أو بعي  عنه. أنت تحيا 

 فيه وهو نعيش فيك. أي قُرب أكثر تُرن ه  ن كخس نعيش فيك؟ 

نرن ك اإلله أن تعرف وتندو في  عرفة كيدته، وتسيك في 

نور وح تك  عه. هو نرن ك أن تعيش بدا تقوله الكيدة عنك، ال  ن 

خالل  شاعرك وال  ن خالل آراء الناس. ق  نكذب عييك إبييس 

ونجعيك تشعر أنك  ارلَت خاطئ، لكن ال تُخ َع. اليوم الذي سيدَت 

 فيه قيبك ليدسيح، أُعي  خيقك وأصبح بِر اإلله فيه. 

، "إِذًا إِْن َكاَن أََح ٌ )ُ َطعم( فِي 1:04كورنثوس  2نقول في 

اْلَدِسيحِ )الدسيا( فَُهَو َخِييقَةٌ )ِخيقة( )كاون حي( َجِ ن َةٌ: األَْكيَاُء 

اْلعَتِيقَةُ )األ ور الق ندة( )الحالة الروحية واألخالقية السابقة( قَ ْ 

أخبرك اإلله  .(RAB)َ َضْت، ُهَوذَا اْلُكلُّ قَ ْ َصاَر َجِ ن ًا )تدا اً(." 

بهذا ألن ذهنك ال نعرف هذا وال نستطيع أن نفهده. إنه  عرفة 

 بإعالن ليروح البشرنة،  ن خالل الروح الق س. 

بصرف النير عدا "تشعر به"، هو نرن ك أن "ترح"، 

وتتيقن أنك في الدسيح اآلن. العادات الق ندة ق   ضت، األحباطات 

 والصراعات الق ندة  ضت. ل نك حياة  ج  وبِر ج ن ة. هييونا! 

٣٢  

سنِم الن ينْسعنِ يةُونن أنْن يُْرُضوا اإللم    ِذينن ُ ْ  فِي اْلزن الَّ فن

 .(RAB(( 1:1)رومية 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

الرسالة إلى أهل ; 7: 5الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ; 10-7: 8الرسالة إلى أهل رو ية 
3:3 فييبي  
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15-14 حمقيال&  13-1: 8الرسالة إلى العبرانيين   

  2-1 إر يا&  17-1: 2الرسالة الثا ية إلى أهل تسالونيكي 

أ ا أسلك ماإليمان  ال من خالل اإلؤراك الدسي.  أُقِر وأؤكم  

وأعيش مدويوة ال لمة. أ ا في المسيح والمسيح فيَّ  أش رك يا 

كة.  للويا    أمويا على  ذه ال ركة الُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 الةال  لك

لم نتكيم أح   ثل نسوع. تخيل كيداته اللجلسلورة فلي اآلنلة 

الجديلل فلي هلذا األ لر أنله …."  أعاله! قال "ُكلُّ َ ا ِلآلِب ُهَو ِلي. 

إنلك وارث اإللله  1:00فعل نفس الشيء لك أنضاً. نقول في رو ية 

كلورنلثلوس  1ووارث  ع الدسيح. هييونا!ونقول الرسول بولس في 

 22، "إِذًا الَ نَْفتَِخَرنَّ أََح ٌ بِالنَّاِس! فَإِنَّ ُكلَّ َكلْيء  لَلُكلْم." وآنلة 2101

تُخبرنا أنه قال كل كيء لكم. كيف ندلكلن لشلخلس أن نلعلرف هلذا 

ونكون في عور أو احتياج؟ فهم بطرس هذا وأعين، "َكَدا أَنَّ قُل َْرتَلهُ 

بلطلرس  2…." ) اإللهيَّةَ قَ ْ َوَهبَْت لَنَا ُكلَّ َ ا ُهَو ِللْيلَحليَلاةِ َواللتَّلْقلَوح 

(. إذا قبيَت هذا الكالم، ولهجَت وِعشَت بهذا الحلق، فليلن تلكلون 101

خاوفاً  ن أي كيء، سواء ظروف، أو ُسيطات، أو حكو ة. سلتلفلكلر 

 بشكل أعيم، ألنك تعي أن العالم  يكك في الدسيح نسوع. 

 ن الُديفت، أنه لم نقل إن العالم  يك اللذنلن نلعليلشلون فلي 

"أفضل" البالد في العالم. فَِكر في هذا: أنن ُول  نسلوع؟ فلي  ل نلنلة 

صغيرة ج اً، في بي ة صغيرة. لكن  ن هذه البي  الصغيرة، ساد عيى 

العالم. وقال لتال يذه، "... ثِلقُلوا: أَنَلا قَل ْ َغليَلْبلُت اْللعَلالَلَم." )نلوحلنلا 

(. لللم نللُكلن  لحلل وداً بللدلكللان  لليلالده األرضلي أو  للوقلعلله 11012

 الجغرافي. 

إن نجاحك أو عيدتك ليس لهدا عالقة بأنن تعيش، أو أنلن 

ُول َت، أو َ ن هم آباوك، أو  ا هو العدل الذي تعديه. األ لر نلتلعليلق 

 ٣٢  

ا ِلي   ُم ينْأُخُذ ِممَّ ا ُقْلُت إِ َّ ا ِلآلبِ ُ ون ِلي. ِلهذن ُكلُّ من

يُْوهُِرُكْ     (RAB( (11:11)يوحلا  ون

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

3: 1رسالة بطرس الرسول الثانية ; 23-21: 3الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس   

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

16 حمقيال&  10-1: 9الرسالة إلى العبرانيين   

4-3 إر يا&  18-1: 3الرسالة الثا ية إلى أهل تسالونيكي   

بَدن أنت في الدسيح. ألنك وارث اإلله العيي، تُعيلن اللكليلدلة أن كلل 

 األكياء لك، ليُكن لك هذا اإلدراك وِعش بسيادة واكتفاء ذاتي كل نوم 

أن قمرحم اإللهية قم و هت لي كل ما  و للدياج والعووى. ليس لميَّ 

عوز أو احعياج. أ ا  سل إمرا ي ؛ لذلك  كل الةال  لي؛ كل ا شياء 

ك اإللم  –ِمل ي    ي وارث اإللم ووارث مع المسيح   ُمهارن

 صالج
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 ارال هناك الكثير  ن الدسيحيين الذنن لم نعرفوا الدسيحية 

الحقيقية؛ لذلك؛ نُِج ون باستدرار في طيب الرب. ق  تقول، "لكن فلي 

، نقول، "َوتَْطيُبُونَنِي فَتَِج ُونَنِي إِذْ تَْطيُبُونَنِي بُِكلل ِ 11  –  011  21إر يا 

هلذا  ".(RAB)…"  قَْيبُِكْم. فَأُوَج ُ لَُكْم، نَلقُلوُل نَلْهلَوْه، َوأَُردُّ َسلْبليَلُكلْم 

النس الكتابي لم نكن ليدسيحيين. بكونك  ولود والدة ثانية، أنت لسَت 

في سبي. كان إر يا نُشير هنا إلسراويل. ال تحيا حياة عه  ق نم وأنلت 

 في العه  الج ن . توقف عن طيب الرب! فهو نعيش فيك. 

، فكدا قلبليلتلم اللدلسليلح نسلوع رب، 202نقول في كولوسي 

اسيكوا فيه. لذلك، نحن ال نطيبه؛ هو للنلا. للقل  انلتلهلى بلحلثلنلا، ألنلنلا 

  ولودون  نه، وفي  حضره.

الدسيحية ليست هي اإللحاح لي خلول فلي حضلور اللرب؛  

الدسيحية هي أنك تحدل حضور الرب. أنت خليلدلة كلهلادتله اللحليلة. 

عن  ا تصل ألي  كان، نصل إليه حضور اإللله. أنلت "اللحلضلور." 

 2هييونا! نقول بولس إنه نُيهر بنا راوحة  لعلرفلتله فلي كلل  لكلان )

 (. حيندا تجيء، هو نجيء، ألنك واح   عه. 1102كورنثوس 

في اليحية التي تُ رك فيها هلذا، نلنلتلهلي بلحلثلك.  لن هلذه 

اليحية تتغير عبادتك، وتتغير حياة صالتك، وتتلغليلر حليلاة إنلدلانلك؛ 

ساعة فلي الليلوم،  21نتغير كل كيء! ستكتشف أنك تسيك في الدلء 

 كل نوم  ن حياتك، تُِسره في كل األكياء. ُ باَرك اإلله إلى األب ! 

 اكع ف   سك فيم

 ٣٢  

ينوُوُل:  اسنُر ون ْةيناُء ينعنزن ُوِعْمُت ِمنن الَِّذينن لنْ  » ثُ َّ إِشن
ل ِي نلُوا عن ِصْرُت ظناِ ًرا ِللَِّذينن لنْ  ينْسأ              ينْ لُهُو ِي  ون

(.93:13)رومية   

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

27: 1الرسالة إلى أهل كولوسي ; 17: 6الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس   
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17 حمقيال&  28-11: 9الرسالة إلى العبرانيين   

6-5 إر يا&  20-1:1 الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

أمويا الغالي  أش رك  ن كل شيء أحعاعم في  ذه الدياج  و في 

. و ن المسيح فيَّ لي كل شيء. أش رك على  المسيح  والمسيح فيَّ

امعياز كو ي ع و في عسمك  من لدمك ومن عظامك  المسيح 

 فيَّ   و ضما ي لدياج ُملعصرج ؤائماً  و زاح ال هائي.  للويا 

 صالج
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 يسوع  و رس  عو ر اإللم

نُخبرنا الكتاب أن نسوع حلَّ فيه كل  لء الالهوت جس ناً 

(؛ هذا نعني أن أي كخس نَِود أن نعرف  ن هو اإلله 102)كولوسي 

فيينير ليسوع. ال عجب أن قال نسوع لفييبس "... اَلَِّذي َرآنِي فَقَ ْ َرأَح 

 اآلَب..." نسوع هو الصورة الُدعبِرة عن كخس اآلب. 

نعتق  البعض أن في السداء، ثالثة عروش: واح  لآلب، 

وواح  لالبن، نسوع، واآلخر ليروح الق س؛ لكن هذا غير صحيح. 

 عيَّن اآلب بكل بهجة نسوَع َكواِرث لكل األكياء، بدا فيه عركه. 

لذلك، في السداء، نوج  عرش واح ، ونسوع هو الذي 

نجيس عيى هذا العرش. إذاً أنن اآلب؟ هو في نسوع! نقول الكتاب 

(. ثم بع  1101ألنه فيه )في نسوع( ُسر أن نَِحل كل الدلء )كولوسي 

فنا في كولوسي  أن فيه )نسوع( نحل كل  لء الالهوت  102ذلك، نُعر ِ

 جس ناً. إذا رأنَت نسوع، فأنت ق  رأنت اآلب. 

، "أَنَا َواآلُب :1:01ال عجب أنه عن  ا قال في نوحنا 

، بع ها تناول اليهود حجارة وأرادوا أن نقتيوه؛ (RAB)َواِح ٌ." 

، فَإِنََّك  ً لإلله: "... ألَْجِل تَْجِ نف  لداذا؟ قالوا ألنه نجعل نفسه ُ ساونا

 ).:1101َوأَْنَت إِْنَساٌن تَْجعَُل نَْفَسَك إِلًها." )نوحنا 

فهم اليهود  اذا كان نعني نسوع عن  ا قال "أَنَا َواآلُب 

، لكنهم اعتبروا كال ه تج نف، ألنهم لم نعرفوا َ ن (RAB)َواِح ٌ." 

 ٩٣  

ُم فِيُلهُُّس:  الن لن ا» قن ا ن كن ن ِر نا اآلبن ون ُم  .«ينا سني ُِم  أن الن لن قن

ْ  حنةِْرْفلِي ينا »يسوع:  لن حُُم ون اً ا  ِذِه ُممَّ من ةنُ ْ  زن أن نا من

 : أنى اآلبن  فن نْيفن حنُووُل أنْ تن ْم رن ون آ ِي فن فِيُلهُُّس  انلَِّذي رن

؟  )يوحلا  ِر نا اآلبن  .(RAB(( 9 – 1: 65أن

  الثالثاء
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19-18 حمقيال&  18-1: 10الرسالة إلى العبرانيين   

8-7 إر يا&  15-1: 2الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

هو. نسوع هو الصورة واألنقونة الكا ية لأللوهية. هو التعبير عن 

، كديراث، أعيم اسم في كل   ن السداء   ج  اإلله، وق  أُعطيَّ

، "ِلذِلَك َرفَّعَهُ )عيَّده( اإللهُ 11  –  01  2واألرض. نُعين في فييبي 

أَْنًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَْوَق ُكل ِ اْسم  ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم نسوع ُكلُّ ُرْكبَة  

ْن فِي السََّداِء َوَ ْن َعيَى األَْرِض َوَ ْن تَْحَت األَْرِض، َونَْعتَِرَف ُكلُّ  ِ دَّ

هو  .(RAB)ِلَسان  أَنَّ نسوع اْلَدِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَدْجِ  اإللِه اآلِب." 

  يك الديوك ورب األرباب. هييونا! 

رمي يسوع الغالي  أ ميك كل المزم  وال رامة والةظمة. أ ت فرح 

السماء  وكوكب الُصهح الملير  أ ت عمال ا لو ية والعةهير ال امل 

ل وص اآلب. أعهمك وأُحهك يا ُمولصي الغالي    م ليس مثلك  

 ليأحي مل وحك على ا رض ويعوطم راسواً في قلوب اله ر. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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ف عليم كـ  رب   حةرَّ

هو رب،" فهذا أكثر  ن  جرد تعبير  يسوع" عن  ا نقول، 

اللذي لله الُسليلطلان األعليلى. هلو السليل   الواحمدنني، هذا نعني أنه 

 والحاكم؛ هو الذي له الوقار والتبجيل. هذا  ا تعنيه كيدة "رب". 

ف البعض عليلى  كلُدلخليلس، للكلنله أكلثلر  لن  يسسوعتعرَّ

ُ خيس. هو الذي له األولونة، فالخ  ة والطاعة حق لله. عليليلك أن 

في ضوء هذا وتسيلك فلي هلذا اللوعلي كلل نلوم. فلي  يسوعتعرف 

عاويتك، وعديك، ودراستك، وُكغيك، و ادناتك وكلل كليء  لتلعليلق 

أنه اللرب! بلدلعلنلى آخلر، اجلعليله نلتلوللى  يسوعبحياتك، تعا ل  ع 

 السيادة والقيادة. ليكن له الكيدة األخيرة في كل  ا نتعيق بك. 

اللحلكليلم اللوحليل ، للذللك، اخضلع لسليلادة  اإللمتذكر، هو 

إرادته، و شورته وحكدته. وإن لم تكن  لوللود والدة ثلانليلة، إن للم 

السي  عيى حياتك، قُل هذه الصالة وأعنِها  ن كل قيبك:  يسوعتجعل 

اللحلي.  اإللسم  ابلن، بيسوع الدسيلح، أؤ ن بكل قيبي اإللم"أنها الرب 

نسلوع  ن األ وات. أنا أعترف أن  اإللمأؤ ن أنه  ات ألجيي وأقا ه 

هو الرب عيى حياتي. وبه وباسده، لي حياة أب نة؛ أنا ُولل ُت  الدسيح

 . هييونا!"اإللمثانيًة. أككرك نا ربي، لخالص نفسي! أنا اآلن ابن 

 ٩٣  

ْوقن ُكل ِ   اهُ اْسًما فن أنْع ن ْيً ا  ون مم( اإللُم أن ةنُم )عظَّ فَّ ِلذِلكن رن

اِء  ْن فِي السَّمن ْي حنْزُثون مِاْسِ  يسوع ُكلُّ ُرْكهنٍة ِممَّ اْسٍ  ِل ن

ينةْعنِرفن ُكلُّ ِلسناٍن  ْن حنْدتن ا نْرِض  ون من ْن عنلنى ا نْرِض ون من ون

ْزِم اإللِم اآلبِ  بٌّ ِلمن ِسيحن ُ ون رن  أننَّ يسوع اْلمن

 .(RAB(( 66 – 9: 7)فيلهي  

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

رمي يسوع  أ ا أحةرف عليك  كإلهي  سيمي  ورمي؛ أ ت الذي 

أ عمي إليم  والذي لم ال لمة ا خيرج في حياحي. أؤمن م ل قلهي 

وأععرف م مي أ ك أ ت رب على كل شيء في السماء  وفي 

ا رض  وما حدت ا رض. أ ا أسلك اليوم في إؤراك وإعالن 

 عظمعك  وُسل ا ك  ورموميعك. آمين. 

 أُقِر وأععرف

20 حمقيال&  39-19: 10الرسالة إلى العبرانيين   

10-9  إر يا&  16-1: 3الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

36: 10أعدال الرسل ; 16-15: 6الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   
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 يسوع  و اإللم   سم

 ن األ وات، ظهر لتال يذه. لكن واح   يسوعبع  ا أُقيم 
. لذلك، ظهر يسوع نهم، تو ا، لم نكن هناك؛ لذلك ككك في قيا ة 

لتال يذه  رة أخرح؛ في هذه الدرة، كان تو ا  وجوداً، ودخل  يسوع
َهاِت إِْصبِعََك إَِلى ُهنَا َوَأْبِصْر  "... عه في حوار. قال لتو ا:  يسوع

نَ َيَّ، َوَهاِت نَ ََك َوَضعْهَا فِي َجْنبِي، َواَل تَُكْن َغْيَر ُ ْؤِ ن  بَْل 
 ).:2:02)نوحنا  ُ ْؤِ ًنا."

   تو ا ن نه، وأحس التجونف في ن  السي  والفراغ الذي 
إِلِهي"... َرب ِي في جنبه. وفي رهبة، صرخ تو ا،  )نوحنا  !."ون

، "ال نا يسوع، لم نقُل له الرب إلم  يسوع(! عن  ا دعا تو ا :2002
؛ لق  بالغَت في هذا!". لق  قَبِل ذلك ألن تو ا تكيم إلًهاتو ا، ال ت ُعني 

 . اإللمهو نفسه  يسوعبالحقيقة. 

الذي كيم  وسى في العُييقة الُدشتعية. هو الذي دعا  اإللمهو 
اْلقَِ نُر )إنل ك اي(.  اإللمأَنَا "… إبراهيم ليخرج  ن حاران وقال له، 

(. هو الذي خاطب  وسى :101)تكونن   ِسْر أََ اِ ي َوُكْن َكاِ الً."
ِذي َأْنَت َواقٌِف قاوالً،  "... اْخَيْع ِحَذاَءَك ِ ْن ِرْجَيْيَك، أَلنَّ اْلَدْوِضَع الَّ

 ). 401)خروج عََيْيِه َأْرٌض ُ َق َّسٌَة." 

في جس  بشري، لكن الناس لم تعرفه. هو  اإللمهو  يسوع
"َوَأنَا َظهَْرُت ! هو الذي قال لدوسى، اإللم" ، الرب، أؤو اي"

ِ َكْيء   )إنل  اإللمإِلْبَراِهيمَ َوإِْسَحاَق َونَعُْقوَب بَِأن ِي  اْلَقاِدُر عََيى ُكل 
ا بِاْسِدي  هْ »َك اي(. َوَأ َّ ). 102)خروج  َفَيْم ُأْعَرْف ِعْن َُهْم."»  ينْهون

 نسوع الدسيحاسده. لهذا، كان ل ح اليهود صعوبة في قبول  يهوه
ألنه كان عييهم أن نعترفوا بأنه هو أدوناي، وهو عيى نحو طبيعي، 

 هكذا. لق  فهدوا  ا نتضدنه هذا. 

٩٩  

سنِميًّا   ُم فِيِم )المسيح( ينِدلُّ )يُوي ( ُكلُّ ِمْلِء الالَُّ وِت عن إِ َّ  فن

 ( .(RAB (2:9)كولوسي 

  الخميس
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3-1:1 إنجيل نوحنا  

21 حمقيال&  16-1: 11الرسالة إلى العبرانيين   

12-11 إر يا&  16-1: 4الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

 اإللمفكر في هذا: رجل  ن الجييل نب و عادناً ج اً كان حقاً 
الق نر، نتدشى في كوارع إسراويل! لم نستطيعوا أن نقبيوا هذا. لق  
أدانوه حتى الدوت، لكن هو وضع حياته كَحَدل لخالصنا. نقول 

َِن اْلعَاَلمُ بِِه، َوَلْم نَعِْرْفهُ اْلعَاَلمُ. إَِلى "، الكتاب َكاَن فِي اْلعَاَلِم، َوُكو 
تُهُ َلْم تَْقبَْيهُ." تِِه َجاَء، َوَخاصَّ  ). 11 – :01 1)نوحنا  َخاصَّ

نُخيرنا الرسول بولس أن فيه حلَّ كل  لء الالهوت 

الروح أو  اآلب، ال تحتاج أن تبحث عن يسوعجس ناً. عن  ا ترح 

 ؛ هو التجسي  الكا ل لأللوهية. الق س

رمي يسوع الغالي  أ ت رمي وإلهي  أ ت حياحي  أ ت الذي أعيش 

ن أ ت    علم ولم؛ أ ت كل ما لي  سهب وعوؤي. أعهمك لدويوة من

 وأش رك على إعالن   سك لي اليوم. آمين.

 صالج
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 ثالثة أسهاب  امة لرمح الل وس

نتساءل البعض إن كان الدسيحيون الذنن لم نلربلحلوا نلفلوس 

ليدسيح سيذهبون ليسداء أم ال. سؤالهم ُ رتكمعيى  لا قلالله اإللله فلي 

)اقرأ النلس كلا لالً(. هلنلاك ثلالثلة أسلبلاب للتلكلرر  2-2011حمقيال 

باإلنجيل وتربح نفوس كدسيحي. أوالً، إندانك بالرب نسلوع وإنلجليليله 

الدجي . ثانياً، ُحبك له ورجاء  جيئه الثاني القرنب. ثالثاً، وصليلتله للنلا 

 لنربح النفوس. هذه األسباب الثالثة ن فعونك لتربح النفوس. 

إن لم تربح نفوس، إذاً فُحلبلك لليلرب  شلكلوك فليله. أنضلاً، 

رجاؤك في السداء  وضع تساؤل، بلاإلضلافلة إللى طلاعلتلك للوصليلة 

السي . لذلك، إن لم تكن رابح لينفوس، هذا نعني أنك ال تؤ ن، والسداء 

ليست  كان "لغير الدؤ نين"، كدا أنها ليست ليقلاتليليلن واللُمنلاة، إللخ. 

ِجُسلوَن 0021نقول في رؤنا  ا اْلَخاوِفُوَن َوَغلْيلُر اْللُدلْؤِ لنِليلَن َواللرَّ ، "َوأَ َّ

نَاةُ َوالسََّحَرةُ َوَعبَ َةُ األَْوثَاِن َوَجِديُع اْلَكذَبَِة، فَنَِصيبُُهْم فِلي  َواْلقَاتِيُوَن َوالمُّ

، الَِّذي ُهَو اْلَدْوُت الثَّانِي."  اْلبَُحْيَرةِ اْلُدتَِّق َةِ بِنَار  َوِكْبِرنت 

صدم اإلله أن تُربَح النفوس لدديكته، وأعطانا  سلئلولليلة أن 

نج  الضال في عالدنا، ونُشاركه رسالة اإلنجيل. لذلك، ِلما اً عييك أن 

تصل إلى الذنن نتعذر الوصول إليهم. وتُحِضرهم ليدلسليلح؛ هلذه هلي 

  سئوليتك األساسية واألسدى، كابن لإلله.

ً للهلذا، "أَْي إِنَّ اإللله َكلاَن فِلي  كتب الرسول بولس، ُ  ركلا

اْلَدِسيحِ ُ َصاِلًحا اْلعَالََم ِلنَْفِسِه، َغْيَر َحاِسب  لَُهْم َخَطانَاُهْم، َوَواِضعًا فِيلنَلا 

)ألم نا( َكِيَدةَ اْلُدَصالََحِة. إِذًا نَْسعَى َكُسفََراَء َعِن اْللَدلِسليلحِ، َكلأَنَّ اإللله 

 ٩١  

اْكِرُزوا مِاإِلْ ِزيِل   عن ون ْعمن ِ  أن ُه ُ: اْذ نهُوا إِلنى اْلةنالن الن لن قن ون

ا )ل ل مولوق(  )مرقس  ِهن ِة ُكل  ِليون  .(RAB(( 64:61ِلْلون

  الجمعة
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22 حمقيال&  40-17: 11الرسالة إلى العبرانيين   

14-13 إر يا&  25-1: 5الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

0 4كلورنلثلوس  2نَِعُظ بِنَا. نَْطيُُب َعِن اْلَدِسيحِ: تََصالَُحوا َ َع اإلله." )

11 – 2: ((RAB).  .ُكن ُ كَرساً ُكيياً لإلنجيل، وانشره حول العالم 

أمويا الغالي  أش رك   ك عةلعلي خاؤم قاؤر للةهم الزميم     ر 

اإل زيل في كل أقاصي ا رض  أ ا أُحم  ؤعوحي مزراءج  وإيمان  

وشزاعة  واقعلاع راسخ. اليوم  ور إ زيلك المزيم ينِ ع مس وع 

من خاللي  ُمدِ راً أُ اس من الٌظلمة لُدرية مزم أملاء اإللم  ماس  

 يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 اعةل االخع اف مدل حركي ك

إن اختطاف الكنيسة أقرب  دلا كلان فلي أي وقلت  ضلى. 

نحن في اليحيات األخيرة أو "أر نة العال ات" قلبلل ظلهلور اللرب. 

 :1  –  012  1تسلاللونليلكلي  1 ن الدهم أن تكون ُ ستع اً له. نقول في 

ِ إن األَْ لَواُت "فِلي  الً، ثُلمَّ األَْحليَلاَء اْللبَلاقِليلَن  " اْللَدلِسليلح َسليَلقُلوُ لوَن أَوَّ

ِ فِي اْلَهَواِء. ب    َسيُْخَطفُون َجِديعًا َ عَُهْم ِلُدالَقَاةِ الرَّ

؟ إن كانت إجابتك نعم، إذاً الدسيحالسؤال اآلن، هل أنت في 

سيأتي الرب ليأخذهم  عله. أ لا إن كلانلت  أنت واح   ن الباقين الذنن

، باعترافك بسيادته عيلى ليدسيحإجابتك ال، عييك اآلن أن تُعطي قيبك 

…    ،الكتاب  حياتك. نقول ةً ِللَكلْي نَلْحلِدلَل " مَ َ رَّ اْلَدِسيُح َأْنًضا، بَعْ ََ ا ُق  ِ

للِذنللَن  َخللَطللانَللا َكللثِلليللِرنللَن، سَلليَللْيللهَللُر َثللانِلليَللًة بِللاَل َخللِطلليَّللة  ِلللْيللَخللاَلِص ِللليَّ

 ).RAB( )2001)عبرانيين  نَْنتَِيُرونَهُ."

عن صعوده لليلسلدلاء. بليلنلدلا  11  –  01  1نُخبرنا في أعدال 

كان التال يذ واقفين، ننيرون إليه بلرهلبلة وهلو نصلعل ، ظلهلر للهلم 

ِذي اْرتََفَع عَْنُكْم إَِلى السََّداِء سَيَْأتِي يسوع  إِنَّ …  "  الكان وقاال،  هَذا الَّ

)أعلدلال  هَكَذا )بنفس الطرنقة( َكَدا َرَأْنتُلُدلوهُ ُ لْنلَطلِيلًقلا إَِللى السَّلَدلاِء."

1101  ( )RAB هذا هو السبب الذي  ن أجيه نحن نكرر بلاإلنلجليلل .)

اليوم حول العالم. نحتاج العالم كيه أن نعرف أن اخلتلطلاف اللكلنليلسلة 

.  عيى وكك الح وث، السي  آت 

٩٢  

لنا   ا ُأْظِهرن ينُ وُن لن عَّى إِذن يُّهنا ا نْوالنُؤ  اْثهُعُوا فِيِم  حن اآلنن أن ون

ِزيئِِم   ُل ِمْلُم فِي من الن  نْوزن ٌة  ون  ثِون

 (71:7يوحلا  6(

  السبت
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23 حمقيال&  13-1: 12الرسالة إلى العبرانيين   

16-15 إر يا&  21-1: 6الرسالة األولى إلي تيدوثاوس   

آتِي َأْنًضا َوآُخُذُكلْم إَِلليَّ، َحلتَّلى "…  ، 1011قال في نوحنا  

نقول الرسول بطرس، ُ شيراً إلى َحْيُث َأُكوُن َأنَا تَُكوُنوَن َأْنتُْم َأْنًضا." 

"َولِكْن سَيَْأتِي َكِيس   فِلي  جيء الرب واألح اث التي ستسبق  جيئه، 

لِذي فِليلِه تَلُموُل السَّلَدلاَواُت بَِضلِجليلح ، َوتَلْنلَحللُّ  ِ، الَّ ب  ْيِل، نَْومُ اللرَّ اليَّ

تِي فِيهَا. َفبَِدا َأنَّ  اْلعَنَاِصُر ُ ْحتَِرَقًة، َوتَْحتَِرُق اأَلْرُض َواْلَدْصُنوعَاُت الَّ

، َأيَّ ُأنَاس  نَِجُب َأْن تَلُكلوُنلوا َأْنلتُلْم فِلي ِسليلَرة  ُ لَقل َّسَلة   هَا تَْنَحلُّ هِذِه ُكيَّ

 ).11 – :01 1بطرس  2( َوتَْقَوح؟"

اجعل االختطاف  حل تركيمك. ِعلش كلل نلوم وأنلت فلي 

حالة توقع لدجيء السي ؛ اجعل هذا الوعي فلي قليلبلك كلل األوقلات. 

اسيك بالُحب. اسيك بالبِر. وبيندا أنت تجعل نفسك ُ ستع اً، ساع  َ لن 

 حولك ليستع وا هم أنضاً، بكرارتك وتعييدك لهم كيدة الرب. 

أ ا ينِوظ وُمعلهم في روحي  ُمثمر في كل عمل صالح  ممفوع مُدب 

السيم  وم لمعم  ومعوقع مزيئم الوريب. أ ا في شمج االقعلاع أن 

اإل زيل  و قوج اإللم للوالص ل ل من يؤمن؛ أ ا عاِزم على خممعي 

ز مم حول     س اللاس. اليوم  وميلما  ذا اإل زيل المزيم يُ رن

الةال   يُوع ف ال ثيرون من مل وت الُظلمة إلى ُحرية مزم أملاء 

 اإللم.  للويا  

 صالج



arabic 

 فيك المسيحأظِهر حياج 

الدسيحية هي عبارة عن إظهار عدل كيدة اإلله في نفس 
اإلنسان. كدسيحي أنت أساساً صورة الدسيح؛ كل خطوة تأخذها 
نجب أن تكون التعبير عن الحياة اإللهية فيك. هذا  ا عاكه نسوع 
عن  ا كان عيى األرض. كان اإلعالن عن اإلله؛ التعبير عن الحياة 

 اإللهية.
أنت الدسيح الحي اليوم لعالدك، وعاويتك، و كان عديك،  

أنت   –وجيرانك، و  ننتك، ودولتك، في هذا الدكان الذي تعيش فيه 
الدسيح الذي نرونه. لذلك، فكيداتك وأفعالك، والحياة التي تعيشها، 
والطرنقة التي تعدل بها  ا تعديه، الب  أن تُعبِ ر عن طبيعة الدسيح 

 التي فيك.
عن  ا ننير إليك الناس، نجب أن نروا  ج  الخييقة 
الج ن ة. أنت اإلناء الحا ل لإلله؛ ليكن لك هذا الوعي اليوم، هذا هو 
حيم اإلله لحياتك. النجاح الحقيقي هو إعالن اإلله وتجييه فيك، و ن 
خاللك؛ األ ر نتعيق بإلى أي   ح ظهرت كخصيته وصفاته  ن 

 خاللك. لذلك، نجب أن نكون ه فك داوداً هو اإلعالن عنه. 
كل  ا تفعيه نجب أن ن ور حول كيء واح  فقط: تجيي 

 حياة الدسيح فيك؛ إظهار كداله وبِره  ن خاللك. هييونا! 

 ٩٢  

ر ِ  ا الس ِ ْزِم  ذن ا ُ ون ِغلنى من ُهْ  من فن اؤن اإللُم أنْن يُةنر ِ ِذينن أنرن  الَّ

ِ  )مهما كا ت خل يعه   وم ا عه  الميلية(   فِي اُ من

اُء  عن ِسيُح فِيُ ْ  رن الَِّذي ُ ون )ماخعصار  و مزرؤ أن( اْلمن

ْزِم  )كولوسي   .(RAB(( 72:6اْلمن

  األحد



 الم يم من المراسة: 
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19: 8الرسالة إلى أهل رو ية ; 16: 6الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس   
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24 حمقيال&  29-14: 12الرسالة إلى العبرانيين   

18-17 إر يا&  18-1:1 الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس  

المسيح حي فيَّ  لوم اسعور وعةل ميعم في أركان قلهي ماإليمان. 

ف هيةعم  وشوصيعم  وص احم ُمةلنلة من خاللي؛ فأف اري  

 وكلماحي  وأفةالي  ي إعال ات ل مالم  ومِره   للويا 

 صالج
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  و يع  ل مرامح الل وس

ل ننا تكييف إلهي بأن نأخذ اإلنجيل لكل أرجاء األرض. قال 

ِهَا  "...0  يسوع اْذَهبُوا إَِلى اْلعَاَلِم َأْجَدَع َواْكِرُروا بِاإِلْنِجيِل ِلْيَخِييَقِة ُكي 

، نسأل 14022لوقا (. وفي RAB(  )14012) رقس  )لكل  خيوق(."

"... ِحيَن َأْرسَْيتُُكْم باَِل ِكيس  َواَل ِ ْمَود  تال يذه كيء ج نر بالُدالحية، 

، َهْل َأْعَوَرُكْم َكْيٌء؟ َفَقاُلوا:   ".«الَ »َواَل َأْحِذنَة 

بتكييف، هو نضدن أن  اإللمهذا نُيهر أنه عن  ا نوصيك 

 نك هو التما ك  اإللمل نك كل  ا تحتاجه لتُتِدم تكييفه. كل  ا نحتاجه 

. لذلك، صدم أنه لن نوج  ح  اإللمبالتكييف. رابح النفوس نتكفل به 

 ليد ح الذي ستخطوه في نشرك اإلنجيل حول العالم. 

 عك وجعل جس ك هيكل حي له، فين نَُح   اإللمطالدا 

اإلنجيل. هذا هو نوع االلتمام الذي نراه في الرسول بولس، ونستحق 

ُر." …  "أن نحتذي به. قال،  كورنثوس  1(َوْنٌل ِلي إِْن ُكْنُت اَل ُأبَش ِ

1201 .( 

س بعض الناس وقتهم و واردهم لضدان نشر اإلنجيل  كرَّ

، اإللملكل أ ة في العالم. نصنعون إنجارات عييدة لتتق م أجن ة 

ونعوضون نُقصان وتقصيرات اآلخرنن. نُعطون الكثير ج اً  ن الدال 

ه الرب  وارد  النتشار اإلنجيل ألبع  ح ؛ وكيدا أعطوا أكثر، كيدا وجَّ

 ٩٢  

منْ ُروِؤحُسن   ْيُ ْ  أن ِسْهُت ِمنن ال النِزِم أنْن ُأْرِسلن إِلن لِ ل ِي حن ون

اِؤمن  اْلون ُ ْ   ون سُولن رن ِمن منِةي  ون ل  اْلُمعنزن ِةي  ون اْلةناِملن من أنِخي  ون

بن اْلمنْوتن   ارن ِل اْلمنِسيحِ قن ُم ِمْن أنْعِل عنمن عِي...   ن َّ اعن ِلدن

عُِ ْ  ِلي انن ِخْممن ْي ينْزهُرن ُ ْوصن اِطًرا مِلنْ ِسِم  ِل ن  ُمون

 .(RAB(( 11 – 74: 7)فيلهي  

  اإلثنين
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26-25 حمقيال&  25-1: 13الرسالة إلى العبرانيين   

22-19 إر يا&  26-1: 2الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس   

بكل  ا تحتاجه  اإللمأكثر لطرنقهم ليُحققوا أكياء أكثر له. سيُد ك 

 لتُتدم ه فه في ربح النفوس. 

ُخذ قراراً بأنه  ن خاللك، سيستدر اإلنجيل في اردهاره، 

 وستستدر في فعل هذا، حتى اختطاف الكنيسة.

أمويا الغالي  أش رك   ك ائعملعلي على اإل زيل وأع يعلي 

الموارؤ  والوقت  وال اقة  وا ف ار لُسرعة ا ع ار اإل زيل مال 

حة يل. فمن خاللي  حلع ر مةرفة المسيح في كل م ان؛ إن  ور 

إ زيل المسيح المزيم ي رؤ الُظلمة من قلوب غير المؤملين  مؤثراً 

ً إيا   في الهِر  ماس  يسوع.  فيه  مرسالة الدياج ا ممية  مؤسسا

 آمين.

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
 وكالء على الرسالة ال ة الة 

الرسالة الوحي ة التلي تضلدلن   –تخيل أنك وكيل عيى رسالة 

خالص البشر والقادرة عيى تغيير العالم! هذا اإلنجيل اللدلجليل  لليلرب 

(. أنلت 1101تليلدلوثلاوس  1نسوع الدسيح الُدباَرك ق  اؤتُدنَت عييله )

 ).201كورنثوس  1وكيل أسرار الدسيح، وهذا نتطيب أن تكون أ يناً )

ال تكن غير أ ين في خ  تك لإلنجيل؛ ال تتعا لل  لع األ لر  

باستهتار. ندكنك أن تربح نفساً اليوم. هذه هي األنام األخيرة؛ ال تتدلنلى 

فقط أن نسدع الناس ونؤ نون بيسوع؛ افلعلل كليء حليلال ذللك. انشلر 

 الرسالة بنفسك. ُكن كغوفاً أكثر باإلنجيل! 

إنجيل الدسيح نجعل الُخطاة أبراراً. وننشل الفقير  ن العتدة، 

والبؤس والشقاء إلى حياة االردهار، والدج ، والتديُّم. إنه هو قوة اإلله 

(. للكلنلهلم للن نسلتلطليلعلوا أن 1201ليخالص لكل َ ن نؤ ن )رو ليلة 

 نسدعوا أو نؤ نوا بال كارر.

نحتاج الدرنض أن نعرف أن هناك ُ خِي س، وكافي نُلعلطليله 

حياة ج ن ة، حياة إلهية؛ تفوق الدرض. نالها  ن أخبار  لجليل ة! للكلنلك 

 أنت الذي نثق به اإلله لتكرر وتخبر بها في كل  كان.

أن تعيش دون الدسيح نعني أن تعيلش بلال إلله؛ فلي هلالك.  

لهذا السبب نجب أن تكون حاراً في الروح، كارراً بلاإلنلجليلل )رو ليلة 

(. لق  أُرِسيَت إلى العالم لتأخذ نور اإلنجيل ليذنن نلعليلشلون فلي 11012

  ْ ْن لن كنْيفن يُْؤِمُلونن مِمن ْ  يُْؤِمُلوا مِِم؟ ون ْن لن فن نْيفن ينْمُعونن مِمن

كنْيفن ينْسمنةُونن ماِلن كناِرٍز؟ ةُوا مِِم؟ ون  ينْسمن

 (.65:61)رومية  

  الثالثاء
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(. لذلك، ال تتأخر عن هذا، ال تُقِ  م أعذار. ُكن 1:011الُييدة )أعدال 

 جريء وأدِرك أنك وكيل عيى الرسالة الفع الة. 

ك  أ ا أُصلي من أعل الذين يسمةون رسالة اإل زيل  أمويا الُمهارن

اليوم  أن حووؤ    ذه الرسالة للوالص. أ ا أمعهج مهِرك وقوحك 

المزيمج الُمةلنلنين للةال  اليوم  من خالل ال رازج ماإل زيل   ن 

 كثيرين سيلعولون من الُظلمة إلى  ورك المزيم  ماس  يسوع. آمين 

 أُقِر وأععرف
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الدسيحية هي الحياة باسم نسوع. هذه الفكرة بح  ذاتها ُ ذهية. 

، "َوُكلُّ َ ا َعِدْيتُْم بِقَْول أَْو فِْعل )بكالم أو عدل(، 1:01نقول في كولوسي 

ِ نسوع،  ب   .(RAB)…." فَاْعَديُوا اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّ

أن تعدل كل األكياء باسده نعني أن تعيش باسده. هذا هو  

الدفتاح ليحياة فوق الطبيعية. هذا نعني أن تعيش له، وبُسيطانه. لذلك، ال 

ندكن ليهمندة، أو الفشل، أو الُييدة أن نكونوا جمًءا  ن حياتك. الحياة 

بالنسبة لك تعني فقط الدج ؛ لالرتفاع واأل ام، ألن اسم نسوع دُعيَّ 

 عييك. اسده نُدثِل ُسيطانه وصفاته. 

اآلب أعطى نسوع اسم فوق كل اسم، ورفَعَّه فوق كل كيء 

أَْخَضَع ُكلَّ "…  إن اإلله  21-2201لصالح الكنيسة. نقول في أفسس 

َكْيء  تَْحَت قَ ََ ْيِه، َوإِنَّاهُ َجعََل َرأًْسا فَْوَق ُكل ِ َكْيء  ِلْيَكنِيَسِة، الَّتِي ِهَي 

".  َجَس ُهُ، ِ ْلُء الَِّذي نَْدألُ اْلُكلَّ فِي اْلُكل ِ

الكنيسة هي جس ه؛ وطالدا أن كل كيء ق  أُخِضع تحت 

ق  يه، فإبييس تحت ق  يك! الفشل، والدرض، والفقر، والدوت جديعهم 

تحت ق  يك. كل كيء في الحياة أُخِضع لك ألنك جيسَت في السداونات 

  ع الدسيح. 

إذا وج َت نفسك في  وقف  ؤسف، أعِين، "باسم الرب نسوع 

ً بالتغيير!" ُس  واغيب عيى اليروف باسده.  الدسيح، أنا أُصِ ر ُحكدا

ل نك الُسيطان في اسده أن ترفض أي كيء ليس  ن اإلله، وتُجيم فقط 

  ا هو ُ تفق  ع إرادته الكا ية لك. 

 ِعش مُسل ا م

 ٩٢  

ائُِ ْ    الن منةُْض ُشةنرن ا قن من ُم. كن ُ وعن ُك ون رَّ عندن لنا مِِم  نْدينا ون ن  ن َّ

يَّعُُم  )أعمال  ْيً ا ُذر ِ لنا أن ْيً ا:  ن َّ  (.71:62أن

  األربعاء
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28 حمقيال&  26-1: 2رسالة نعقوب   

أمويا الغالي  أ ا أمعهج مالمسيح يسوع  ممةرفعي أ م رب ال ل. أ ا 

ُملعصر وغالب على الظروف   ي أعيش ماسمم  ومُسل ا م. 

  للويا 

 صالج

28-26 إر يا&  22-1: 4الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس   
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، "إِْن َعِيْقَت فِلي َكلالَِم فَلِدلَك، إِْن أُِخلذَْت 202نقول في أ ثال 

بَِكالَِم فِيَك )فدك(." هذا النس الكتابي نُشير إللى اللدلواقلف اللعلصليلبلة 

التي نج  الكثيرون أنفسهم فيها اليوم. لق  قُي ِ وا بكيداتهلم. كلابلن للإللله، 

  ن الدهم ج اً أن تتكيم بشكل صحيح. 

عن  ا تتكيم بشكل صحيح، تعيش بشكلل صلحليلح؛  وتلكلون 

، "ِ ْن ثََدِر فَلِم اإِلْنَسلاِن نَْشلبَلُع 2:010حياتك صحيحة. نقول في أ ثال 

بَْطنُهُ، ِ ْن َغيَِّة َكفَتَْيِه نَْشبَُع." هذا نُشير إلى كيدات الحكلدلة اللُدلنلسلكلبلة 

 ن فدك. فدثالً، إن كنَت ال ترن  أن تكون ُ فيساً، ال تتكيم بالفقر. تلكليلم 

بوعي داوداً بدا نتفق  ع الكيدة بخصوص حياتك، و ادناتك، وعدليلك، 

 وصحتك، إلخ.

، "اَْلَدْوُت َواْلَحيَاةُ فِلي نَلِ  )ُسليلطلان( 21010نقول في أ ثال  

ستجني ثِدار أ ور جي ة  لن  .(RAB)الي َِساِن، َوأَِحبَّاُؤهُ نَأُْكيُوَن ثََدَرهُ." 

قة. حياتك اليوم  خالل كيداتك. الكيدات عبارة عن أكياء؛ ل نها قوة خال 

لَسلاِن )الليلسلان 1014هي نتيجة لكيداتك. نقول في أ لثلال  ، "ُهل ُوُء اللي ِ

إن كلانلت كليلدلاتلك هلادولة  .(RAB)…."  الصحيح( َكلَجلَرةُ َحليَلاة ، 

 )صحيحة(، فستكون حياتك عييدة، و تديمة، وُ يِهدة. 

لا ِلَسلاُن اْللُحلَكلَدلاِء فَِشلفَلاٌء." "…  ، 10012نقول في أ ثال  أَ َّ

احفظ نفسك في صحة بكيداتك. تكيم بلاإلنلدلان، واللنلجلاح، واالردنلاد. 

 وِعش حياج ُمذ لة 

 ٩٢  

الن: …  ُم قن ْحُرُككن » ن َّ الن أن لنا  نُووُل  الن ُأْ ِمُلكن ون عَّى إِ َّ حن

ا ينْصلنُع مِي  اذن اُف. من الن أنخن بُّ ُمِةيٌن ِلي فن : الرَّ اثِِوينن ون

 (.1 – 4: 61)عهرا يين  إِْ سناٌن؟

  الخميس
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37: 12إنجيل  تى ; 23: 11إنجيل  رقس   
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29 حمقيال&  18-1: 3رسالة نعقوب   

30-29 إر يا&  2-1 الرسالة إلى تيطس  

: َ ْن أََرادَ أَْن نُلِحلبَّ اْللَحليَلاةَ َونَلَرح 1:01بطرس  1نقول في  ، "ألَنَّ

أَنَّاً ا َصاِلَحةً، فَْييَْكفُْف ِلَسانَهُ َعِن الشَّر ِ َوَكفَتَْيِه أَْن تَتََكيََّدا بِاْلَدْكِر." هلذا 

قانون الروح وهو فعَّال، سواء كنَت تؤ ن بلهلذا أم ال. للذللك، تلكليلم 

 بشكل صحيح، وِعش حياة ُ ذهية. 

كلماحي قوية  حأحي ماال عصارات  واالزؤياؤ  والِرفةة والوفرج لي. 

م لماحي الهاؤئة  أخلق حياج عميلة  وفوق طهيةية  وُمههزة  

ومرضية  واسعثلائية ومعمي ج في المسيح  حياج مزيمج ُممعلئة 

ماالزؤ ار  والصدة  والههزة والسالم. أ ا أسلك في المزم  

 واللةمة  والهِر  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف
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، "اليَّذَْنِن بِِهَدا قَ ْ َوَهَب لَنَا اْلَدَواِعي َ 101بطرس  2نقول في 

اْلعُْيَدى َوالثَِّدينَةَ، ِلَكْي تَِصيُروا بَِها ُكَرَكاَء الطَّبِيعَِة اإللهيَِّة، َهاِربِيَن 

ِ َن اْلفََساِد الَِّذي فِي اْلعَالَِم بِالشَّْهَوةِ." كوننا ُكركاء ليطبيعة اإللهية نعني 

أننا كركاء النوع اإللهي؛ نحن في كراكة  ع األلوهية. لكن ليس هذا 

 كل  ا في األ ر!

فهو لم ندنحنا فقط بغنى نعدته أن نكون كركاء حياته، لكنه  

ً ناكرنن أو ُ يهرنن لهذه الحياة. أعين الرب نسوع في  جعينا أنضا

ا أَنَا فَقَ ْ أَتَْيُت ِلتَُكوَن لَُهْم َحيَاةٌ َوِليَُكوَن لَُهْم "…  ، :1:01نوحنا  أَ َّ

أَْفَضُل." أتى ليُعطي حياة أب نة لكل  ن نؤ ن به. ال عجب أنه ُوِصف 

 في الشاه  االفتتاحي بأنه روحاً ُ حيياً. 

اآلن، بكونك  ولود والدة ثانية، أنت واح   عه؛ جعيك 

روحاً ُ حيياً. فدثيه، ه ف حياتك هو أن تُحِضر الضال لحياة البِر  ن 

، "... َكَدا أَْرَسيَنِي اآلُب :2102خالل اإلنجيل. قال نسوع في نوحنا 

أنت ُ دثيه في األرض، لتُيهر حياة اإلله في  .(RAB)أُْرِسيُُكْم أَنَا." 

 عالدك. 

أنت الحا ل ليحقاوق األب نة. عن  ا تأتي، تُستعيَن الحياة. 

عن  ا تيدس الدرنض والباوس، تنتقل الحياة التي فيك وتتخيل إليهم، 

، :001آتية لهم بالكدال والتديُّم. ال عجب أن كيفنا نسوع في  تى 

ُروا بُْرًصا. أَقِيُدوا َ ْوتَى. أَْخِرُجوا َكيَاِطيَن..."   "اِْكفُوا َ ْرَضى. َطه ِ

 ُشركاء و اشرون للدياج اإللهية

ْيً ا:  ْ عُوٌب أن ا من ُل   نْ سًا »  نذن ارن آؤنمُ  اإِلْ سناُن ا نوَّ صن

آؤنمُ ا نِخيُر ُروًحا ُمْديِيًا يًَّة  ون   حن

 (.54:64كور ثوس (6  

  ١٣   الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

; 9: 2رسالة بطرس الرسول األولى ; 45: 15الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
GNB  45-41: 8إنجيل لوقا   
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30 حمقيال&  17-1: 4رسالة نعقوب   

32-31 إر يا&  15-1: 3الرسالة إلى تيطس   

عن  ا تَِعظ وتُشارك الناس بالكيدة، بإدراك أنك حا ل 

لجوهره اإللهي، تُكَشف لهم الحياة األب نة. ونُسَحق كل كيء  ن 

 2اليالم. نُخبرنا الكتاب أنه أنار الحياة والخيود بواسطة اإلنجيل )

 (. هييونا!1:01تيدوثاوس 

أمويا الغالي  يالها من مركة ُمذ لة أن أكون حامل و اشر للدياج 

اإللهية  وآحي مال ال والهائس إلى حياج الهِر وال رح من خالل 

اإل زيل. إن ُحهك  وقوحك  ومزمك  وحدللك  و ةمعك يُةلنلوا فيَّ 

 اليوم  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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، "َوِ ْنهُ ) ن اإلله( أَْنتُْم بِاْلَدِسيحِ 1:01كورنثوس  1نقول في 
ا َوقَ َاَسةً َوفِ َاًء."   .(RAB)نسوع، الَِّذي َصاَر لَنَا ِحْكَدةً ِ َن اإلله َوبِرًّ

الدسيح نسوع هو حكدتك؛ و ن هو نسوع؟ هو الكيدة؛ وكيدة اإلله هو 
 حكدة اإلله. تجاهيك لكيدة اإلله سيكون بدثابة تجاهيك ليحكدة. 

نُخبرنا اللكلتلاب، "َ لِن اْردََرح )احلتلقلر( بِلاْللَكلِيلَدلِة نُلْخلِرُب 
(. حكدة اإلله هي الدفتاح لحياة عليليلدلة. فلي 11011نَْفَسهُ..." )أ ثال 

، صيى روح اإلله  ن خالل الرسول بولس لكنيسة أفسلس أن 1أفسس 
نُعطيهم اإلله، "... ُروَح اْللِحلْكلَدلِة َواإِلْعلالَِن فِلي َ لْعلِرفَلتِلِه." )أفسلس 

1:01.( 

األ ر ال نتعيق بالُكتب التي قرأتها أو بلَدلن هلم ُ لركل نلنلك؛  
لتكون ناجح حقيقي في الحياة، نجب أن تسيك بالحكدة اإللهية. وأفضلل 
 ا في الدوضوع هو أن الدلسليلح، اللُدلذَخلر فليله كلل كلنلور اللحلكلدلة 
والدعرفة، نعيش فيك. لذلك، ل نك بصيلرة للعلواولس وأسلرار اللحليلاة 

 والدديكة. ُكن   ركاً لهذا في حياتك داوداً. 

اآلن، أعين أنك تأخذ قرارات واختيارات حكيدلة، ألن روح 
الحكدة نعدل فيك. أك ِ  أن الحكدة اإللهية تُسَدع وتُرح فيك اليوم. اجمم 
بأن تصرفاتك وكيداتك في تما ن  لع خلطلة اإللله، وهل فله وإرادتله، 

 ألنك تعدل ببصيرة إلهية.  ج اً لإلله! 

 ح مة لدياج عظيمة

ْهِ    قِْلينُة اْل ن ْيٌر ِمنن الذَّ نبِ  ون ْ  ِ ين خن ِة كن قِْلينُة اْلِدْ من

ِة   )أمثال  لنى اْلِ  َّ  (.61:61حُْوعناُر عن

  السبت  ١٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

16: 3الرسالة إلى أهل كولوسي ; 9-5: 4األ ثال   
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31 حمقيال&  20-1: 5رسالة نعقوب   

33  إر يا&  25-1:1 الرسالة إلى فييدون  

ر كل كلوز الد مة والمةرفة. والمسيح   سم  أ م في المسيح ُمذخن

. لذلك  لميَّ ُحرية الوصول ل ل كلوز الد مة والمةرفة  أ ا  حي فيَّ

 اصح  وح ي   وُمعوم الذ ن. أ ا أح ل  وأحةامل مد مة اليوم  ماس  

 يسوع. آمين.

 صالج
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  ثق أ ك فم حهاركت مهذه العأمالت.
ً وسسيسماً لسدسيساحسك مسأن   معوك أن حزةل يسوع المسيح رمسا

لي   ذا:  حُصن
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 ُوِلمتن 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: 

  صالج قهول الوالص:

 

united kingdom: 

  
south  africa:   

+27 11 326 0971 

nigeria: 

Tel.: 01-8888186 

canada: 

+1-647-341-9091 

usa: 

+1 (0) 980-219-5150 

+1-281-759-5111 

+1-281-759-6218 



 عن المؤلف 

الراعي كريس أوياكيلومي رئيسس احسدساؤ مسؤمسلسي عسالس  
خسممسة ؤيسلسامسيس سيسة   .Believers’ LoveWorld Incالُدب 

وُمسعسسةسسمؤج ا وعسسم  وعسسالسسمسسيسسة  لُسسوسس سسة و سسو مسسؤلسسف  أ  سسوؤج 
في الةال   وأكثر مسن  1الدوائق   كعاب العأمالت اليومية  رق  

سن قسم أح سرت  ل لمةكعاب آخر. و و خاؤم ُم رس  03 اإللسم من
 رسالعم حويوة الدياج اإللهية في قلوب ال ثيرين.

لوم حأثسر السمساليسيسن مسهسر سامسزسم السعسلسيس س يسو سي   مسلسا  
للمةز ات   الذي يُدِ 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  السُدسب  

LoveWorld satellite television networks  لسسعسسوسسميسس
 الزمهور عالمياً.مرامج مسيدية ذات عوؤج إلى  

في  ممرسة ال  ساء  ذات الُ سهسرج السةسالسمسيسة  يُسظسهسر 
لل  اء وقم ساعم ال ثيرين ليلالوا ال  ساء  يسوع المسيحأعمال 

 . الروحمن خالل ح ةيل موا ب 
لمى الراعي كريس شغ اً للوصول إلى اللساس حسول السةسالس  

عسامساً  03مأمورية إلهية قم أحمها  كثر من  –مالد ور اإللهي 
من خالل الدمالت  وال يارات ال رازية المسعسلسوعسة  ف سالً عسن 
الةميم من الملامر ا خرى العي قم ساعمت الماليسيسن لسيسوسعسهسروا 

  اإللم. م لمةحياج غالهة ولها  مف 
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