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  تشرنن األول



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  :::9ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  7:71

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 عاٍل 
 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 الُدعَ َة لذلك. 
 

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

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

 و احققته الواح ة تيو االخري. إنجازاتك

 
 

 استدتع بحضور اإلله الدجي  والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُباركك اإلله!
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الخالقة. قوتها غير  ح ودة. خيقت  اإللمهي أداة  اإللم  كلمة

لك في أي وقت في  كلمتهكل األشياء، وهي فعَّالة اليوم كدا كانت.  الكلمة
 حياتك، فيدا نتعيق بأي  وقف، هي كل  ا تحتاجه.

أحكم رجل  اإللمفكر فيدا فعيه  ع الديك ُسييدان؛ كيف جعيه 
؟ كان بالكيدات! ظهر لُسييدان في ُحيم الييل وسأله، يسوععاش حتى جاء 
 " اذا ترن ؟" 

 اإللم(. لم "نفتح" 3  –  1:  9 يوك  1سأله ُسييدان حكدة وفهداً )
ذهن ُسييدان ليوِدع فيه حكدة؛ كل  ا قاله، "ُسييدان إنها لك!" قال له، 

بًا َحِكيًدا َوُ َدي ًِما َحتَّى إِنَّهُ َلم  " َطي تَُك َقي  ُت َحسََب َكاَلِ َك. ُهَوَذا َأع  ُهَوَذا َق   َفعَي 
ُيَك َقب َيَك َواَل نَُقومُ بَع  ََك نَِظيُرَك."  !اإللم(. ُ بارك 17:9 يوك  1) نَُكن  ِ ث 

اليحظة التي استيم فيها ُسييدان تيك الكيدات، أصبحت له وفيه 
. انتقل له الحكدة والقيب الفهيم. وفعل الرب نفس الشيء اإللمكل  ا قاله 

ُهوٍر ِ َن …  " ع إبراهيم؛ قال،  عَُيَك َأبًا ِلُجد  نَُكوُن اس ُدَك إِب َراِهيمَ، أَلن ِي َأج 
 (.RAB) (1:12)تكونن  اأُلَ ِم )أ م ع ن ة(."

قال   اإللمإلبراهيم أطفال، ألن ا رأته كانت عاقر، لكن لم نكن 
"نكون اسدك إبراهيم، ألني جعيتك أباً لجدهور  ن األ م."  نذ ذلك الحين، 
لم تؤثر الظروف الجس نة عيى أي شيء؛ رفض أن نعتبر جس ه الُدِسن أو 

لك هي كل  ا نهم؛  كلمتهعنه.   اإللمنُِقر بدا قاله  رحم سارة الديت؛ وابت أ
 إنها نُصرتك. 

"َوإِذ  َلم  نَُكن  َضِعيًفا فِي ؛ نقول، :7  –  13:  :اقرأ رو ية 

َوُهَو َق   َصاَر ُ َداتًا )ال   اإِلنَداِن َلم  نَع تَبِر  )لم نضع في االعتبار( َجسَ َهُ 

ِو ِ ئَِة سَنٍَة  دَعِ   رجاء فيه(، إِذ  َكاَن اب َن نَح  َواَل ُ َداتِيََّة )انتهاء فاعيية( ُ س تَو 

  ٢  اإلثنين
 لك  ي كل ما حدعاعم كلمته

َصٌة ِج ًّا، َوعَب  َُك َأَحبَّهَا    َكِيَدتَُك ُ َدحَّ

 (.113:::1) م ور 
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، تستنير روحي؛ ل يَّ بصيرة لعوائص وأسرار الكلمة ن خالل 

هي حياتي، ُ نتجة فيَّ  ا تقوله؛ أنا   اإللم  كلمةالدديكة. أنا ال أُقَهر، ألن 

 . آ ين.يسوعاليوم، ألحكم وأسود عيى ظروفي. باسم  بالكلمةأتقوى 

Leav

e 

  ِ تَاَب فِي َوع  ، بَل  اإللم)خصوبة( سَاَرةَ. َواَل بِعَ َِم إِنَداٍن )في شك وحذر( ار 

ى بِاإِلنَداِن ُ ع ِطيًا َ ج  ًا  : عن  ا هكذا ننجح األ ر(.  RAB)  ."لإللمتََقوَّ

لك؛ إنها  كلمتهوتستجيب أنت بإقرارك بنفس الشيء، تتحقق   اإللمنقولها 

 تسود عيى حياتك وظروفك. هييونا. 

 أُقِر وأععرف

 11-55:10 إَِشْعيَاءََ ;22-4:20 أَْمثَالَ  ;4:10 أَْمثَالَ 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 32  اَلتَّْكِوينَُ & 30-11:21  َمتَّى

 23-22 اَْلُخُروجَُ & 46-22:15  َمتَّى
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 كل مركاحم قم حدووت مال ةل

لك ليست  جرد وعود، إنها إعالنات حق. ليس هناك   اإللم  كلمة

.  ا هو الوع ؟ إنه المسيح من   ن الوعود لتتحقق ليخييقة الج ن ة في 

تصرنح بأن شخص  ا سيقوم بفعل شيء  عين. هذا التصرنح نُعطي الحق 

 ليدوعود أن نتوقع أو نُطالب بتحقيق أو تحدل هذا الفعل الدعين.

سيشفيك وأنه   اإللمال نوج  شيء في العه  الج ن  نُخبرك بأن 

يسوع !  المسيحنجب عييك أن تُصيي أن نشفيك، ألنه فعل هذا بالفعل في 

 . اإللمهو تحقيق لكل وعود  المسيح

. اآلن، ونعيش فيه كلمتهنحن ال نتوقع تحقيق أي وع . لنا حق 

ليس هناك حاجة أن تقول، "نا رب، أنت وع َت أن تشفيني" أو "نا رب أنت 

ً بدا ق  جاء  وع َت أن تُخيصني" بقولك هذا نعني أنك غافل أو جاهل تدا ا

 لك. اإللم؛ هو بركة  اإللمليفعيه حقاً. أتى كتحقيق لكل وعود  المسيح

ليدسيحي، الصحة الجي ة ليست وع ؛ االزدهار ليس وع ؛ غفران 

خطاناك ليس وع ؛ التبرنر ليس وع ؛ التق نس ليس وع ، والبِر ليس وع . 

 .المسيحلك  جاناً في  اإللمكل هذه بركات ق  أعطاها 

َق   َوَهبَت  َلنَا ُكلَّ َ ا ُهَو  اإللهيَّةَ َكَدا َأنَّ ُق  َرتَهُ "، الكتابنقول 

َفِضيَيِة." ِ  َوال  َدج  ِذي دَعَانَا بِال  َوى بَِدع ِرَفِة الَّ َحيَاةِ َوالتَّق   تخلَّ (. 9:1بطرس  7) ِلي 

 .المسيحعن الصراع. استدتع بحياتك في 

٨  

َدا َكانَت  َ َواِعي ُ  أَلن   َوفِيِه  «النَّعَم  »فِيِه  َفهُوَ  اإللم َ ه 

ِ  «اآلِ ينُ »  ، بَِواِسَطتِنَااإللم، ِلَدج 

 (.RAB) (1::7كورنثوس  7)

   الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 22-3:21  ُكوِرْنثُوَسَٱألُوَلى ;4-1:3  بُْطُرَسَٱلثَّاِنيَةَُ

 33 اَلتَّْكِوينَُ & 9-12:1  َمتَّى
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.  لء المسيحووارث  ع   اإللمهو لي، أنا وارث  لإللمكل  ا 

 اإللم. ق  باركني المسيحبركات اإلنجيل ق  ُجعيت ُ دكنة وُ تاحة لي في 

بكل بركة في السداونات؛ فالوفرة، والنُصرة، والنجاح، والبهجة، والسالم، 

 . لإللمهي لي اآلن!  ج اً  اإللموكل بركات  ديكة 

 صالج

 25-24 اَْلُخُروجَُ & 23  َمتَّى
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  ٢  األربعاء

حرف الجر الذي تحته خط أعاله، "بـ" هي في الكيدة اليونانية 

يسوع تعني " ن خالل"؛ نحن نديك في الحياة  ن خالل  " التيdia"دنا 
. سنحكم أنضاً  عه مةم. في الُديك األلفي، لن نديك  ن خالله، لكن المسيح

َف "، الكتابفي السداء الج ن ة واألرض الج ن ة. نقول  ِيُكوَن َ عَهُ َأل  ... سَيَد 
ِيُك ، 17:7تيدوثاوس  7. ونقول في (:1:7)رؤنا  سَنٍَة." بُِر َفسَنَد  "إِن  ُكنَّا نَص 

ِكُرنَا."  ِكُرهُ َفُهَو َأن ًضا سَيُن   اآلنهذا كيه في الدستقبل. لكن َأن ًضا َ عَهُ. إِن  ُكنَّا ُنن 
 نحن نسود  ن خالله، في هذه الحياة. هييونا! 

"َف ُفِنَّا :  1::في رو ية  الكلمةاسيك بهذا اإلدراك. تذكر  ا تقوله 

ِت، َحتَّى َكَدا ُأقِيمَ  َدو  َدع ُدوِدنَِّة ِلي  َمِسيح  َ عَهُ بِال 
ْ
ِ   ال َواِت، بَِدج  ، اآلِب ِ َن اأَل  

َحيَاةِ  )الحياة الج ن ة(؟" ُن َأن ًضا فِي ِج َّةِ ال  ُيُك نَح  (. هذه RAB)  هَكَذا نَس 
ق  جعينا  يوكاً وكهنة:  1::1الحياة الج ن ة هي حياة الديوك. نقول في رؤنا 

 فسنديك عيى األرض.

أنت شخص ج ن  بقيَم وطرنقة تفكير  يوكية؛ انظر إلى العالم 
بشكل  ختيف؛  ن  نظور النُصرة والسيادة. الترجدة الدوسعة لآلنة 
االفتتاحية تقول، نحن نسود كديوك في  جال الحياة. أنت  يك؛ فا يك 

 كواح !

َحي ُث تَُكوُن "، الكتاباحكم بالكيدات؛ هذا  ا نفعيه الديوك. نقول 
َطاٌن.  َدِيِك َفُهنَاَك سُي  (.  ارس السيادة  ن خالل 1::)جا عة  …."َكِيَدُة ال 

الكيدات، أصِ ر أوا ر إلبييس، ولعناصر هذا العالم، وسيسدعونك 

 . المسيحونطيعونك، ألنك تعدل في وبسيادة 

َواِحِ  َق   َ َيَك )ساد   حكم(  –أَلنَّهُ إِن  َكاَن بَِخِطيَِّة ال 
ُت  َدو  َواِح ِ ال  ِع َدِة بِال  ِذنَن نَنَاُلوَن َفي َض الن  َلى َكثِيًرا الَّ ، َفبِاأَلو 

ِيُكوَن )نسودون  َوعَِطيََّة )ِهبة( ، سَيَد  بِر ِ نحكدون( فِي  –ال 
َواِح ِ  َحيَاةِ بِال  َمِسيح   يسوع ال 

ْ
 ! ال

  .)RAB) (12:1)رو ية 

يسوع  ملك من خالل 
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 
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 34 اَلتَّْكِوينَُ & 21-12:10  َمتَّى

 27-26 اَْلُخُروجَُ & 35-24:1  َمتَّى

ندكنك أن تقيب  جرى األح اث وتُغي ِر الظروف  ن  خ ع 

غرفتك. لهذا السبب ال ندكنك أب اً أن تتمعمع بأي شيء. ال نهم  ا هو 

 ن خالل كيداتك الُددتيئة  اإللمالوضع، ندكنك أن تجعيه نتداشى  ع إرادة 

 !لإللمباإلندان.  ج اً 

لي النعدة ألسود في هذه الحياة،  ن خالل البِر. أجمم في أ ور 

. أرفض الدرض، المسيحفتثبت، ألني أعدل في و ن خالل ُسيطان 

، وأعتنق فقط اإللموالفشل، والهمندة، والدوت. وأرفض أي شيء ليس  ن 

 الكا ية لي. هييونا! اإللم ا نتوافق  ع إرادة 

 أُقِر وأععرف

 10-5:9  ُرْؤيَاَيُوَحنَّا ;AMPC 5:17  ُروِميَةََ
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  اآلبمركة  – الروح القدس

هو واح   ن الشواه  الكتابية التي نُسيء  19:11إن لوقا 

"َفإِن  ، يسوع. فيه، قال القدس الروحالكثيرون تطبيقها وفهدها حول قبول 
َحِري ِ  اَلدَُكم  عََطانَا َجي ِ َةً، َفَكم  بِال  َراٌر تَع ِرُفوَن َأن  تُع ُطوا َأو  تُم  َأش  تُم  َوَأن  ُكن 

ِذي ِ َن السََّداِء، نُع ِطي  اآلب   َس الَّ
 

د
 
ق
ْ
أَُلونَهُ؟ الروح ال ِذنَن نَس  (. RAB)".«ِليَّ

 لكنه، لم نكن نتكيم إلى الدسيحيين، بل ألولئك الذنن تحت العه  الق نم. 

بأن نطيبه؛ لكن  الروح القدسكان ندكن ألي شخص أن نقبل 
اسألوا  يسوع ن الُدحمن، أن  عظم الناس لم نقبيوه ألنهم لم نسألوا: قال 

يسوع (. لكن بع  تفعيل العه  الج ن ،  ن قيا ة 3:11تُعطوا )لوقا 
.  ا أُخبِرنا به هو الروح القدسأب اً أن نطيب  الكلمة، لم تُخبِرنا المسيح

بَُيوا …  "ليناس؛  الروح القدسكيف ق  م الُرسل  ِيِهم  ِلَكي  نَق  يَا أَلج  الروح َصيَّ
َس 

 
د
 
ق
ْ
(. وقبيه البعض دون صالة )أعدال RAB)  (11:1)أعدال  ."ال

1: ::: – :1 .) 

؛ الروح القدس  اإللمفي الواقع، ال ج وى  ن أن تطيب  ن 

لكل الناس. فبدجرد   –الجوهرنة  اإللمهو واح   ن عطانا الروح القدس 
إطاعة دعوته لإلندان باإلنجيل، ندكن ألي شخص أن نقبيه. قال في 

َونَُكوُن فِي اأَلنَّاِم اأَلِخيَرةِ َأن ِي َأس ُكُب ِ ن  ُروِحي عََيى "…  ، 12:7أعدال 
ِ بََشٍر، ، ورو ية 3:1، وعبرانيين 97:1. انظر أنضاً، أعدال …."ُكل 

1:7 . 
" بل كل الدسيحيينالحظ أنه لم نقل، "أسكب روحي عيى 

، ال الروح القدس. ق  أتت اآلن. دون اآلب"عيى كل بشر." هذه هي بركة 

، الروحأن تسيك في  لء  اإللمندكنك أن تعيش الحياة الدسيحية. نرن ك 
 وتحيا بالبِر والنُصرة في هذا العالم الحاضر.

  ٢  الخميس

ُن ُشُهودٌ َلهُ بِهِذِه اأُلُ وِر )رندا(، و الروح َونَح 

س  
 

د
 
ق
ْ
َطاهُ ال ِذي َأع  ِذنَن نُِطيعُونَهُ اإللم  َأن ًضا، الَّ  (97:1)أعدال ِليَّ

(RAB.) 
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 35 اَلتَّْكِوينَُ & 30-12:22  َمتَّى

 28  اَْلُخُروجَُ & 51-24:36  َمتَّى

 نذ أن ُول َت ثانيةً، نقول في غالطية  الروح القدسإن لم تنل 

ِع َ ، 9::1 (. قُل ببساطة، "باسم RAB)  ."الروح"... ِلنَنَاَل بِاإِلنَداِن َ و 

" ثم باإلندان، اقبل الروح القدس، أفتح قيبي اآلن، وأقبل يسوع المسيح

أنضاً،  بالروح. وأنت تشكره اآلن، ربدا تدتيئ المسيحببساطة كدا قبيَت 

 !لإللموتتكيم باأللسنة أو تتنبأ.  ج اً 

أنا أحيا حياة  غير عادنة  ن التديُّم وفوق الطبيعي، ألني  دتيئ 

الذي نقودني ونوجه خطواتي في نُصرة، و ج ، وسيادة  بالروح القدس

وقوة. هو نُبارك العالم  ن خاللي. ق  جعيني ُ عطي حياة وننبوع بركات. 

 !اإللمُ بارك 

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 امِن حياحك على الدق

لق  أسس الكثيرون حياتهم عيى الدعيو ات الُدضيية، 

عكس هذا العالم  . عيىاإللم  كلمةوافتراضات، ونظرنات الناس، ب الً  ن 

؛ إنها  عصو ة  ن الخطأ، الكلمةوكل شيء فيه، ندكنك أن تعتد  عيى 

 أب نة ونجب أن تكون  ص ر الدعيو ات الذي تحيا به. الكلمةوثابتة؛ 

اإلنترنت الذي نتخذه الكثيرون  رجع ليدعيو ات ق  فس  وانتُهك 

. هم يسوع المسيحوفي  الكتاببالدعيو ات الخاطئة ليسيب  نك إندانك في 

، وض  األشياء يسوع، وض  األ ور التي قالها الكتابنكتبون أشياء ض  

وأنه بحاجة  الكتابالتي قالها األنبياء. نمعدون أنهم نج ون تناقضات في 

 ! الروح القدسألن نُراجع، هذه عقول ُ ضيَية وُ خادعون  تجنبون عن 

هو الدادة الوحي ة واألكثر  ص اقية عيى وجه األرض.  الكتاب

عن  ا تقف أ ام الرب، لن نسألك عن  اذا عي دك   رس التارنخ أو أستاذك 

 .اإللم، ألن  ا بها  ن  عيو ات هي وحي كلمتهالجا عي. سيسألك عن 

في إعطائك إرشاد في الحياة.  الكلمةتصف اآلنة االفتتاحية خ  ة 

. ابِن حياتك عيى الكلمةال نهم  اذا سدعت أو قرأت، اتبع فقط توجيه وإرشاد 

 .اإللمحق 

ِيي َكاَلُ َك َوُنوٌر ِلسَبِيِيي  ِسَراجٌ   ) صباح( لِِرج 

 (.RAB) (1:1:113) م ور  )طرنقي( 

  الجمعة
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 17:17  يُوَحنَّا ;14:26  يُوَحنَّا ;17-3:14  تِيُموثَاُوَسَٱلثَّانِيةَُ

 36 اَلتَّْكِوينَُ & 38-12:31  َمتَّى

 30-29 اَْلُخُروجَُ & 30-25:1  َمتَّى

. أفتح قيبي وذهني الكلمةالغالي، أشكرك عيى عطية  أبويا

اليوم. بيندا  للروح القدس، ألُرَش  كدا إني أخضع ليق رة الد هشة لكلمتك

بفهم روحي، أستقبل بصيرة أعدق لداضي، ولحاضر  الكلمةأدرس 

ولدستقبل خططك وغرضك ليكنيسة، ولي، وليعالم، لق  أُقدُت ودُفعُت إلى 

 . آ ين. يسوعالدستوى التالي  ن النجاح، والنُصرة، والوفرة، باسم 

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٢   

 يماك ُمهاركعان

تضعون أن نكم عيى الدرضى فيبرأون" ) رقس ، "يسوعقال 

. هذا  ا نقرأه في اآلنة يسوع(، ألن ن نك ليستا عادنتين، فُهدا ن ا 11:11

سَادَُكم  ِهيَ َأع َضاُء "االفتتاحية:  َمِسيح  َأَلس تُم  تَع َيُدوَن َأنَّ َأج 
ْ
ق  اك هدا ؟" ال

. هو ندشي، ونتكيم، ونرى، ونُبارك المسيح. عيناك هدا عينا المسيحق  ا 

  ن خاللك. هييونا!

كثيراً  ا أتساءل عن  ا نُرنم الدسيحيون، "ن ايَّ ُ باركتان..." إن 

كانوا نفهدون الدعنى الضدني لكيداتهم وقوة الحق الُدعيَنة. السبب في أن 

. فهو ق  جعيك بركة. لذلك، ن اك هدا يسوعن َنك ُ باركتان هو ألنهدا ن ا 

 . هييونا! للمسيحا ت اد لك )البركة(، ألنك اال ت اد 

لذلك، تعيم أن تستخ م ن نك. هناك قوة غيبة  ن خالل ن نك. 

وهناك انسكاب غمنر  ن الق رة اإللهية عن  ا تد ها أو ترفعها في الصالة 

والعبادة. نفس الشيء نح ث عن  ا تد ها في اتجاه وضع  ا ترن  تغييره أو 

 شيء  ا أو شخص  ا ترن  أن تُباركه.

كدثال، إن كان هناك شيء  ا ق  تيف في بيتك، أو وضع في 

 الكتابحياتك ترن  تغييره، ندكنك بفدك ون نك أن تُغي ِر أي شيء! نُخبرنا 

 (.17:1أن بد  ن  الُرسل، جرت آنات وعجائب كثيرة بين الناس )أعدال 

وأنت تد  ن ك، تُستَرد اآل ال، وتُرفَع األحدال؛ تُشفى األسقام 

. استخ م ن نك اليوم القدس  الروحواأل راض، وتتغير الدصائر، بقوة 

 باإلندان، وشاه  الدعجمات تح ث.

سَادَُكم  ِهيَ َأع َضاُء  َمِسيح  َأَلس تُم  تَع َيُدوَن َأنَّ َأج 
ْ
؟ َأَفآُخُذ ال

َمِسيح  َأع َضاءَ 
ْ
عَُيهَا َأع َضاءَ َزانِيٍَة؟ َحاَشا! ال                   َوَأج 

 (.RAB) (11:1كورنثوس  1)

  السبت
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 37 اَلتَّْكِوينَُ & 50-12:39  َمتَّى

 31 اَْلُخُروجَُ & 46-25:31  َمتَّى

 18-16:17  َمْرقُسََ ;41-4:40  لُوقَا ;13-17:11  اَْلُخُروجَُ

. لق  غدرتني بق رة إلهية،  أبويا الغالي، أشكرك عيى قوتك فيَّ

ألشفي، وأُخيص، وأزنل أحدال، وأُسبب ازدهار الناس! أنا ُحم ة  ن 

الحيول لعالدي. أشكرك  ن أجل نعدتك العا ية فيَّ لتُبارك وترفع اآلخرنن، 

 . آ ين. يسوعباسم 

 صالج
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 أ ت حدمل المزم فيك

الشيء الوحي  الذي لم نقبيه الدسيحي بع  والذي نجب أن نح ث في 
األرض هو الف اء )تغيير الهيئة أو التدجي ( لجس ه الدادي. بدعنى أننا سنيبس 

بالتح ن   تى  الكتابجس  ج ن ، لكن هذا الجس  سيأتي  ن السداء، ونُخبرنا 
َفِة عَي ٍن، سيح ث ذلك. نقول،  َظٍة فِي َطر  ُن نَتَغَيَُّر.…  "فِي َلح  َفاِس َ  نَح  أَلنَّ هَذا ال 

بََس عَ َمَ َفسَاٍد،   (.19 – 17: 11كورنثوس  1) …."اَلبُ َّ َأن  نَي 

َ َمجد َاألرضية، َنحنَنحملَفيَأوانينا َيُسميهَالمسيحلكنَحالياً، .
َ َيقول، َإذ َبولسَ"كنز"، َ)تُرابية(، ََخَزفِيٍَّة ََأَواٍن َفِي َاْلَكْنُز َهَذا ََلنَا ِليَُكوَن "...
ِ لإللِه اَل ِ نَّا. ةِ ُقوَّ ُل ال  فيك،َفيََاإللهنورَ(.  RAB)).  7:4كورنثوس2ََ("  َفض 

 .َهللويا!َالمسيحروحك.َأنتَتحملَكمالَ

ِذي  اإللم  "أَلنَّ ، الكتابنقول  ِرَق ُنوٌر ِ ن  »َقاَل )أ ر(:  الَّ َأن  نُش 

َدةٍ  َرَق فِي ُقُيوبِنَا، إِلنَاَرةِ َ ع ِرَفِة َ ج  ِ «ُظي  ِذي َأش  هِ  فِي  اإللم  ، ُهَو الَّ يسوع   َوج 
َمِسيح  

ْ
! لإللم(. أنت بالحق الهيكل الحي RAB)  (::1كورنثوس  7)  ."ال

 حي فيك. لداذا هذا  هم ج اً؟ المسيح

ألن الكنيسة تخطت  رحية الطفولة؛ لق  بيغنا! نقرأ في اآلنة 
هْ إِذَا بَنَى االفتتاحية أنه  ِر اآلِخِر.  ينْهون تَُب هذَا ِلي َّو  ِ ِه؛ ونُك  َن، نَُرى بَِدج  يَو  ِصه 

نحن هذا ال ور )الجيل( اآلخر، الجيل الد عو ليُعين  ج ه في األرض. هذا  ا 
ُع ، 13:1كانت األرض تنتظره. نقول في رو ية  َخِييَقِة نَتََوقَّ تَِظاَر ال  "أَلنَّ ان 
(. نحن في  نصبنا؛ ق  RAB)  ."اإللم)التوقع الجاد ليخييقة هو( اس تِع اَلَن َأب نَاِء 

  .اإللمأخذنا  وضع السيادة الذي لنا؛  ؤثرنن في عالدنا بدج  

 ٢  

هْ إَِذا بَنَى   ِر  ينْهون تَُب هَذا ِلي َّو  ِ ِه... نُك  َن نَُرى بَِدج  يَو  ِصه 

 (.RAB)( 11، 11: 1:7) م ور   ….اآلِخِر، 

  األحد
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وَحنَّا ُُ  2-60:1 إَِشْعيَاءََ ;3:18  ُكوِرْنثُوَسَٱلثَّاِنيةَُ ;17:22  
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 38  اَلتَّْكِوينَُ & 9-13:1  َمتَّى

، أتغير باستدرار؛ فال أسيك في  ج  الكلمةأنني بيندا ألهج في 
! بهذا الدج ، أُغي ِر األوضاع الديئوس  نها اإللمفقط، بل أنا  ج   اإللم

 وأُشِرق ببهاء في عالم ُ ظيم. ال ندكنني أب اً أن أُهَمم! هييونا! 

 أُقِر وأععرف

 33-32 اَْلُخُروجَُ & 30-26:1  َمتَّى
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 لميك عرش رحمة ؤائ 

هناك أولئك الذنن نُجِربون كل أنواع الطقوس لينالوا الصفح عن 

ً قاسية، ُ حاوالً دفع ثدن  الخطانا. حتى أن البعض  نهم نيحقون بأنفسهم جروحا

خطاناهم ب  اهم أو بألدهم. لكن هذا كيه بال ج وى. إن كانت هذه رحيتك أو 

 الثدن ألجيك. يسوعاختبارك، توقف عن  سارك هذا! توقف عن الصراع! دفع 

إنه قُ م كفارة لخطاناك. الكيدة اليونانية الدترجدة "كفارة"  الكتابنقول 

في اآلنة االفتتاحية هي "هيالستيرنون" وهذا نعني  وضع رحدة، أو "الغطاء". 

 اإللم  . تراءىاإللمفي العه  الق نم، كان الغطاء )عرش الرحدة( هو الستر لتابوت 

 عرش الرحدة".  –هناك  ع رئيس الكهنة، و حضره كان "الغطاء 

لنا، هو   اإللمهو غطاء )عرش رحدة(  يسوع المسيحلكن اليوم، 

بِره   اإللم ن أجل ذلك الغرض، حتى نُعين   يسوعالغطاء، وسيط الكفارة. قُ م 

! هذا  ختيف عن الذي كان يسوع المسيح  –لعتق الُخطاة أحرار. لك غطاء دائم 

 نأتي إليه رئيس الكهنة كل عام في العه  الق نم. 

في العه  الق نم، كان رئيس الكهنة نُق م حدل الذبيحة، ونَِقر بذنوب 

لخطاناهم ثانيةً. خطانا   ذكرالناس عيى عمازنل. لكن السنة التالية، نكون هناك 

ُر َخَطانَا. أَلنَّهُ اَل "، الكتابالداضي ال ندكن أن تُغفَر. نقول  لِكن  فِيهَا ُكلَّ سَنٍَة ِذك 

َفُع َخَطانَا." ِكُن َأنَّ دَمَ ثِيَراٍن َوتُيُوٍس نَر   (.: – 9: :1)عبرانيين  نُد 

َوةُ، لكن الرسول بولس أعين،  َجاُل اإِلخ  يَُكن  َ ع ُيوً ا ِعن  َُكم  َأنُّهَا الر ِ "َفي 

ِ َ ا  )بيسوع(َأنَّهُ بِهَذا  ِ ُن ِ ن  ُكل  ُر ُكلُّ َ ن  نُؤ  َخَطانَا، َوبِهَذا نَتَبَرَّ َراِن ال  نُنَادَى َلُكم  بُِغف 

هُ بِنَاُ وِس ُ وسَى." ُروا ِ ن  ِ ُروا َأن  تَتَبَرَّ  لإللم(. هو ق م 93  –  91:  19)أعدال  َلم  تَق 

٢  

ِذيََقدََّمهَُ" هِ،َِمْنََأْجِلَاإلله  الَّ اَرةًَبِاإِليَماِنَبَِدِمِه،َإِلْظهَاِرَبِر ِ َكفَّ

ََََََََََََََََََََََ اإللهالصَّْفحَِعَِنَاْلَخَطايَاَالسَّالَِفِةَبِإِْمهَاِلَ

  ).RAB( )25:3)روميةَ

   اإلثنين
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 4:25  ُروِميَةََ ;5-4:4 َغََّلِطيَّةََ ;14-10:11  ٱْلِعْبَرانِي ِينََ
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 39 اَلتَّْكِوينَُ & 23-13:10  َمتَّى

 35-34 اَْلُخُروجَُ & 56-26:31  َمتَّى

ذبيحة كا ية لكل األوقات وإلى األب ، ل رجة أنه ال نوج  بع  ِذكر خطانا. 

. اقبيه لنفسك، واكرز به ألولئك الذنن في يسوع المسيحهذا هو هو إنجيل 

 ! لإللمعالدك.  ج اً 

،  ن يسوع المسيحلق  تبررُت وأُعينُت بار  جاناً، بنعدة 
خالل الف اء الذي في د ه! هو غطائي! قُي ِ  البِر في حسابي، ألني 

، في رحدته ونعدته. ق  أُعينُت "غير ُ ذنب"، ألن المسيح ولود في 
ُسيم ليدوت ألجل خطاناي، وأقيم ليحياة ألجل تبرنري. ُ بارك  يسوع

 اسده إلى األب ! 

 أُقِر وأععرف
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 : مزم المسيديةالروح القدس

؛ الروح القدس ن الدستحيل أن تعيش حياة  سيحية حقيقية دون 

 الروححياة  سيحية.  ليُ عىفي الحقيقة،  ا ستحصل عييه لن نكون  ؤهالً 

دون  يسوعأو تُحب  اإللمهو  ج  الدسيحية. لم ندكنك أن تعرف  القدس

هم ُعرضة إلبييس،  الروح القدس. الدسيحيون الذنن ليس ل نهم الروح القدس
 ولهجداته، ودهائه و ناوراته.

أ راً بن اًء، وهو بطرنقة  ا،  يسوع، نُخبرنا ::  –  9::  17في  تى 

إَِذا َخَرَج الروح ". قال، الروح القدسنصف حالة الشخص الذي ليس ل نه 
ُيُب َراَحًة َواَل نَِج ُ. ُثمَّ  تَاُز فِي َأَ اِكَن َلي َس فِيهَا َ اٌء، نَط  النَِّجُس ِ َن اإِلن سَاِن نَج 
ُنوًسا ُ َمنًَّنا."  تِي َونَِج ُهُ َفاِرًغا َ ك  هُ. َفيَأ  ُت ِ ن  ِذي َخَرج  جُع إَِلى بَي تِي الَّ  نَُقوُل: َأر 

ُكنست  ق   الروح القدسنقبل الشخص الذي ُول  ثانيةً لكنه لم 
وُزننت "روحه"، لكنها فارغة! بالتالي، هو نسقط بسهولة في التجارب 
والخطية. لن نكون قادراً عيى أن نتحكم في شهواته الجس نة أو نقدع نفسه عن 

تُديت أعدال الجس  والشهوات  الروح القدسالشر. إنه فقط  ن خالل 

تُم  "الجس نة:  َجسَِ  َفسَتَُدوتُوَن، َولِكن  إِن  ُكن  تُم  َحسََب ال   بِالروحأَلنَّهُ إِن  ِعش 
َن." يَو  َجسَِ  َفسَتَح  َداَل ال   (.RAB) (19:1)رو ية  تُِديتُوَن َأع 

. المسيحال ندكنك أن تحصل عيى شخصية  الروح القدسدون 

؛ وكان عيى الُرسل أن ننالوا القدس  الروحأن نكون له  ليسوعكان ننبغي 

، القدس  الروحفارغة. إن لم تقبل  الروح القدس. الحياة دون الروح القدس

الُدبارك، أقبيك في قيبي اآلن  الروح القدسافعل هذا اآلن. قُل ببساطة، "أنها 

 . آ ين. اإللم بروح"؛ وا تيئ يسوع المسيحباسم 

 ١  

َجسَِ  بَل  فِي  تُم  َفَيس تُم  فِي ال  ا َأن  وح  ، إِن  َكاَن الروحَوَأ َّ  ر 

وح  سَاِكًنا فِيُكم . َولِكن  إِن  َكاَن َأَح ٌ َلي َس َلهُ  اإللم َمِسيح   ر 
ْ
، َفذِلَك ال

 (.RAB( )3:1)رو ية َلي َس َلهُ 

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 40  اَلتَّْكِوينَُ & 33-13:24  َمتَّى

 37-36 اَْلُخُروجَُ & 75-26:57  َمتَّى

ُسلَِ  17-14:16  يُوَحنَّا ;6-19:2  أَْعَماُلَٱلرُّ

َ َقدََالروح القدسأيها َمعك. َالشركة َالمتياز َُممتن َأنا الغالي،

َالمحدود،َ َغير َوالنجاح َالمستمر، َالتقدم َطريق َعلى وضعتني

َجاعَّلًَ َحياتي، َفي َوإنتاجية َإثمار َأحضرَت َاألكيدة. والنُصرة

َلمَ َالذين َألولئك َاُصلي َوبهجة. َجمال َمسيرة َالمسيحية مسيرتي

َحياتهم،َ َفي َعنها َغنى َال َالتي َلخدمتك َفهم َيُمنحوا َأن يعرفوك،

  .َآمين.ََيسوعباسمَ

 أُقِر وأععرف
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 ُمدصنن ضم المرض

 اإللمعن  ا نقول إننا  سيحيون، نحن ال نقول فقط إننا نعب  

َصاُن. "، 1:11في نوحنا  يسوع. قال بيسوع المسيح تُمُ اأَلغ  َ ُة َوَأن  َكر  َأنَا ال 

ِ ُروَن َأن   تِي بَِثَدٍر َكثِيٍر، أَلنَُّكم  بِ ُونِي اَل تَق  بُُت فِيَّ َوَأنَا فِيِه هَذا نَأ  ِذي نَث  الَّ

عَُيوا َشي ئًا." ، ونجب أن لإللمهذه ُسكنى  شتركة! إنها حقيقة بالنسبة  تَف 

ً عادناً. الحياة التي قبيتها في  نكون حقيقي بالنسبة لك. أنت لسَت شخصا

 ال ندكنها أن تُخَرب بالدرض، أو السقم أو العجم. المسيح

 ن ع ة سنوات  ضت، شاركُت  وضوع  هم ج اً، "تأثير 

الروح عيى الجس  البشري." نتأثر الجس  البشري بحضور  الروح القدس
في داخيك، نتأثر جس ك حرفياً.  الروح القدس. عن  ا نكون ل نك القدس

َمِسيح  " ...  ، 72:1كولوسي نقول في 
ْ
ِ ." ال َدج  (. ثم RAB)  فِيُكم  َرَجاُء ال 

"َوإِن  َكاَن فيك؛ نقول،  المسيحنُظهر الدعنى لكون  1::1في رو ية 

َمِسيح  
ْ
ا  ال َخِطيَِّة، َوَأ َّ َجسَ ُ َ ي ٌِت بِسَبَبِ ال  َفَحيَاةٌ بِسَبَبِ  الروحفِيُكم ، َفال 

". بِر ِ  (.RAB) ال 

فيك ليس تعبير دنني؛ إنها ليست  المسيحنرن ك أن تفهم أن 

! أنت بالروحفيك، جس ك ُ فعَم بالحياة  المسيحجدية ال  عنى لها. اآلن و
ُ حَصن ض  الدرض، والسقم، والعجم. في أوقات ع ن ة، تؤثر الكثير  ن 
األسقام التي نُعاني  نها الناس عيى ال م؛ بسبب حياة ال م في الجس  
البشري. لكن بكونك  ولود ثانيةً، جس ك لم نع  نعتد  عيى ال م  ن أجل 

. اقرأ اآلنة االفتتاحية   رة أخرى واكتشف َ ن بالروححياته. نحيا جس ك 

 ! المسيحأنت و ا لك في 

 ٢٢  

وح  َوإِن  َكاَن  ِذي َأَقامَ  ر  َواِت سَاِكًنا يسوع  الَّ ِ َن اأَل  

ِذي َأَقامَ  َمِسيَح فِيُكم ، َفالَّ
ْ
َدائِتََة  ال سَادَُكمُ ال  يِي َأج  َواِت سَيُح  ِ َن اأَل  

وِحهِ َأن ًضا   (.RAB) (11:1)رو ية  السَّاِكِن فِيُكم   بِر 

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 22-4:20 أَْمثَالَ  ;33:24 إَِشْعيَاءََ ;10:19  لُوقَا
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 41 اَلتَّْكِوينَُ & 43-13:34  َمتَّى

 39-38 اَْلُخُروجَُ & 26-27:1  َمتَّى

، ال ننبغي أن الروح القدساآلن وأنت  ولود والدة ثانية وقبيَت 

تدرض  رة أخرى في حياتك! ارفض أن تُخِضع جس ك ليدرض. تحكم 

 . اإللم بكلمةوا يك في جس ك 

اهتم بكل شكل  ن أشكال األلم التي ندكن أن تنتابني.  يسوعأن 

، أؤسس هذه النُصرة في حياتي! ل يَّ  ناعة  اإللم  بكلمةلذلك،  عيى شفتيَّ

!  ج اً  اإللمض  الدرض، والسقم، والعجم، ألن لي حياة وطبيعة   ! لإللمفيَّ

 أُقِر وأععرف
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الُدتجس . نصف كيف  الكلمةأعطانا الرسول نوحنا اإلعالن عن 

كان  اإللم  كلمة( في العالم، لكن لم نعرفه العالم. ونُعين بال شك أن الكلمةكان )
 الحياة، وهذه الحياة كانت نور الناس!

َدُة َلم  نستكدل في الع د الخا س،  ي  َدِة، َوالظُّ ي  "َوالنُّوُر نُِضيُء فِي الظُّ
هُ"   الكيدة الُدترجدة، "تُ ركه"؛ في اليونانية، "كاتاال بانوتُ  ِرك 

katalambanō   ،ً؛ وتعني أن نستولى عيى، ونستحوذ، وننال، وأنضا"
نغيب. لذلك، النور نُضيء في الُظيدة ولم تستِطع الُظيدة أن تنال قوته، لم 

 عييه. تستولىتستِطع أن تستحوذ عييه وال أن 
لم تستِطع الُظيدة أن تقبض عيى سر األنوار، أو تُ ركه. لم تستِطع 
الُظيدة أن تهمم أو تغيب النور، والزالت كذلك! هل سبق لك وأشعيَت النور 
في غرفة وكانت الُظيدة غا رة ج اً ل رجة أنها جعيت النور نتقهقر؟ هذا ال 
ندكن أن نح ث!  هدا كان الضوء خافت أو حتى بصيص بسيط، نجب عيى 

 الُظيدة أن تنقشع.
تُم  ُنوُر "، يسوعنجب أن نُساع ك هذا أن تفهم َ ن أنت عن  ا قال  َأن 

عَاَلِم..." (. كان نتكيم عن دعوتك كدسيحي، ونجب عييك أن 1::1) تى  ال 
تكون ُ  رك لهذا الحق. أنت   عو أن تُنير الُظيدة في عالدك، وفي دائرة 

 الُظيدة أن تُ ركه.  تستطيعتأثيرك؛ أنت النور الذي ال 
ربدا أنت طالب، أو  وظف أ ن، أو  حا ي، أو  وظف في بنك، 
أو طبيب أو عاِلم، أنت النور في  جتدعك اليو ي. إن كانت هناك ُظيدة كثيرة 
ُ حيطة بدوضوع  ا، فأنت الذي ند  ن ه بالحيول. أنت النور في هذا الدجال، 

 ناشراً لألفكار فوق الطبيعية والعبقرنة ليحيول الدطيوبة.
ا "أنِر عالدك اليوم:  يُِضئ  ُنوُرُكم  هَكَذا ُق َّامَ النَّاِس، ِلَكي  نََرو  َفي 

َحسَنََة )تديُّمكم األخالقي، وأعدالكم الدد وحة، والنبيية(، َونَُدج ِ ُوا  َداَلُكمُ ال  َأع 

فوا عيى، ونكر وا ونحد وا(  م  )نتعر 
ُ
اك بَ

َ
ِذي فِي السََّداَواِت." أ  (11:1) تى  الَّ

 )الترجدة الدوسعة(.

 ِسر ا  وار

 ٢٢  

هُ       َدُة َلم  تُ  ِرك  ي  َدِة، َوالظُّ ي  َوالنُّوُر نُِضيءُ فِي الظُّ

 .(1:1)نوحنا 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 5:13  أََفُسسََ ;5:16  َمتَّى
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 42  اَلتَّْكِوينَُ & 52-13:44  َمتَّى

 40 اَْلُخُروجَُ & 44-27:27  َمتَّى

في كل  كان أكون فيه، وفي كل شيء أفعيه، نُضيء نوري 

في عالدي بعالنية، ُ ب داً،  اإللمبكثافة ش ن ة حتى نراه العالم. أُظهر  ج  

 . آ ين.يسوعوطارداً، وُ منالً ليُظيدة ولكل أعدالها، باسم 

 أُقِر وأععرف
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 اللزاعة في الصالج

تعطي الترجدة الدوسعة لآلنة االفتتاحية أهدية كبيرة ليصالة 

تَِ ُر َكثِيًرا فِي فِع ِيهَا." بيجاجة:  بَار ِ )الجادة، والقيبية، والدستدرة( تَق  "... َطِيبَُة ال 

كيدة "الدستدرة" هي  ؤشر واضح أنه نجب أن نكون هناك بعض اليجاجة! 

أنت ال تُ   م فقط بعض الكيدات وتقول إن الدسألة "ق  انتهت وُحسدت"؛ أنت 

 تواصل، إلى أن نكون ل نك إشعار بالنُصرة في روحك.

دعونا نأخذ إشارة  ن السي . في حادثة  عينة، أخذ  عه الثالثة 

بطرس، ونعقوب، ونوحنا إلى  كان نُ عى جثسيداني،   –تال يذ الُدقربين له 

ِهِه، َوَكاَن ، 93:71ليُصيي. نُخبرنا في  تى  "ُثمَّ تََق َّمَ َقِيياًل َوَخرَّ عََيى َوج 

ِي َقائاًِل:  اه  نَا »نَُصي 
َ
ت بَ
َ
ُس، َولِكن  َلي َس َكَدا ُأِرن ُ أ َكأ  تَع بُر  عَن ِي هِذِه ال  َكَن َفي  ، إِن  َأ  

 (.RAB)".«َأنَا بَل  َكَدا تُِرن ُ َأن تَ 

ِي بِأََش  ِ َلَجاَجٍة، ، بالروحنُعين لوقا  "َوإِذ  َكاَن فِي ِجهَاٍد َكاَن نَُصي 

ِض."   يسوع  (. كان77:::)لوقا َوَصاَر عََرُقهُ َكَقَطَراِت دٍَم نَاِزَلٍة عََيى اأَلر 

ُ ضطرب، وصي ى بش ة. لم تكن هذه صالة عارضة لد ة دقيقتين! تذكر أنه 

وبخ التال يذ لضعفهم وع م ق رتهم أن نسهروا )نُصيوا(  عه ساعة واح ة 

 (.:::71) تى 

ثابر الرب ألنه فِهم  ا كان عيى الدحك.  ا كان نُصيي  ن أجيه 

. لكن أبيهكان أعظم  ن أي احتدال؛ كان عيى وشك أن نحتدل االنفصال عن 

األ ر كان ُ تعيق بخالص األجيال في الداضي، والحاضر، والدستقبل. كان 

ننظر إلى األب نة وإلى أولئك الذنن رحيوا، وأولئك الذنن كانوا نعيشون في 

 ذلك الوقت، وأولئك الذنن سيأتون في أي وقت! لذلك صيى وألح في الصالة.

 ٢٨  

تَِ ُر َكثِيًرا فِي فِع ِيهَا               بَار ِ تَق   ... َطِيبَُة ال 

 (.11:1)نعقوب 

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 5-18:1  لُوقَا ;2:8  تِيُموثَاُوَسَٱأْلُوَلى
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 43 اَلتَّْكِوينَُ & 58-13:53  َمتَّى

هذهَهوَالمطلوبَمن اَاليوم؛َالمخاطرَأعلىَبكثيرَمنَأيَوقتَ

مضى.َهناكَصراعَمنَأجلَأرواحَالناسَويجبَأنَنتشفعَبتلهفَفيَ

َحتىَ َوالتشفع َالصَّلة َفي َنستمر َأن َينبغي َخَّلصهم. َأجل َمن الصَّلة

  نصلَآلخرَنفسَيجبَأنَتُربَحَوتُحَضرَللمملكةَقبلَاختطافَالكنيسة.

الغالي، أشكرك ألنك تساع ني في بناء حياة صالة  ستدرة  أبويا

. اآلن، أُصيي  ن أجل جدع غفير وعظيم القدس  الروحوقونة  ن خالل 

 ن النفوس ليدديكة؛  ج ك نُغطي كل األرض اليوم، وتتأثر النفوس غير 

العابرة بنور إنجييك، الذي ننقيهم  ن الُظيدة إلى النور، وُحرنة  ج  أبناء 

 . آ ين.  يسوع، باسم اإللم

 أُقر وأععرف

ِوي ِينََ & 66-27:45  َمتَّى  3-1 اَلَّلَّ
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 اعةل الووج ُمعاحة أولً 

ال نفهم الكثيرون أهدية الصيوات الُدثابِرة والقيبية. ننطقون 

بكيدات دون أن نقضوا أوالً وقت كاٍف في الصالة ونتساءلون لداذا ال 

 تكون إقراراتهم فعَّالة. عييك أن  تتعيم كيف تجعل القوة ُ تاحة، أوالً! 

عن  ا تجعل القوة ُ تاحة، ثم تقول إقرارات اإلندان، 

 –  12 يوك  1سيتحقق هذا التغيير الذي ترغب به. اقرأ قصة إنييا في 

فيم تكن هناك نقطة  اء   –وأال تُدطر   –. صيى بأن نكون جفاف 11

لد ة ثالث سنوات ونصف. وعن  ا حان وقت انتهاء الجفاف، توسل 

إنييا ليرب  ن أجل الدطر. لم تكن صالة قصيرة، أو  جدوعة 

عارضة ُ تقطعة  ن الكيدات؛ ال! كانت جادة، وقيبية، و ستدرة 

 وحارة!

أرسل غال ه ست  رات ليرى إن كانت هناك عال ة بيندا 

ً استجابة. عاد الغالم  رة أخرى في  استدر هو في الصالة،  توقعا

الدرة السابعة وقال، "أرى غيدة، صغيرة ج اً بحجم كف إنسان" هذا 

 كل  ا كان نحتاجه إنييا؛ عرف أنه ق  انتصر!

ِمل  ِلئاَلَّ "…  أخبر غال ه،  آَب: اش  ُد  َوان  عَ   ُقل  أَلخ  اص 

َدَطرُ  نَعََك ال  (. الحظ تسيسل األح اث. جعل 11::: يوك  1)  ".«نَد 

 إنييا قوة هائية ُ تاحة  ن خالل الصيوات القيبية، ثم أعطى الكيدة.

في  الروح القدسبنفس الطرنقة، عن  ا تُضِرم عاصفة 

 خ عك، هذا  ا نح ث عن  ا تتكيم "بالرندا" هذه طرنقة  ؤك ة 

 ٢٢   

تَِ ُر    بَار ِ )الجادة، والقيبية، والدستدرة( تَق  ... َطِيبَُة ال 

 الترجدة الدوسعة(. – 11:1)نعقوب َكثِيًرا فِي فِع ِيهَا 

  السبت



 الم يم من المراسة: 
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ندكنك  ن خاللها أن تُغي ِر بفاعيية  جرى األح اث لتتفق  ع خطة 

السداونة في حياتك، وعائيتك، و  ننتك،  اإللموه ف وإرادة 

 ودولتك، وحول العالم.

الغالي، أُصيي  ن أجل دول العالم اليوم، لتتحقق إرادتك وغرضك في  أبويا

كل  كان. ليكن قيوب القادة وأولئك الذنن في ُسيطة ُ خَضع لتفعل وتتبع  ا 

هو صحيح. وأُعين أن تنقطع قوة وتأثير أولئك الذنن جعيوا في قيوبهم أن 

! تنتصر الكنيسة وتسود بقوة يسوعنفعيوا شر وأال تتحقق  شيئتهم، باسم 

 . آ ين.الروح

 أُقِر وأععرف

لَُ ;AMPC 18-5:16  يَْعقُوبََ ْلُملُوِكَٱأْلَوَّ َُ  18:41-44 
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 44 اَلتَّْكِوينَُ & 10-14:1  َمتَّى

ِوي ِينََ & 28  َمتَّى  5-4 اَلَّلَّ
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 ٢٢  
 افةلها من أعل مزمه

تصيغ الترجدة الدوسعة اآلنة االفتتاحية بدنظور أوضح. تقول، 

ٍب ]بتفرقة، أو صراع، أو أنانية، أو أغراض ال قيدة لها[ َأو   "اَل َشي ئًا بِتََحمُّ

ٍب ]أو   فوع بكبرناء أجوف[،  هذا نُحضر إلى الذهن الدواجهة  …."بِعُج 

 .11 يوك  1بين النبي إنييا وأنبياء البعل الكذبة في 

ق  درس البعض هذا الجمء واستخيصوا فكرة أن  ا فعيه إنييا كان 

ض نفسه ليد نح  ن قِبل اآلخرنن، لكن هذا ليس صحيح. تح ى النبي  أن نُعر ِ

أنبياء البعل األربع   –الديك أخآب ليجدع اإلسرائيييين وأنبياء اآللهة الكذبة 

إلى جبل الكر ل. كانوا عييهم   – ائة وخدسين، وأنبياء السواري أربع  ائة 

أن نُق  وا  حرقة، ونطيبوا نار  ن السداء لتأكل الدحرقة. والذي ننجح 

 سيُعيَن عنه أنه النبي الحقيقي. 

جهمت كل  جدوعة ثور عيى الدذبح وطيبت  ن إلهها أن نرسل 

نار  ن السداء. نادى أنبياء البعل وصرخوا وقطعوا أنفسهم، لكن لم نكن 

هناك استجابة  ن إلههم. عن  ا جاء دور إنييا، َصب  اء عيى الدحرقة. ثم 

 نار  ن السداء! أكيت النار الدحرقة بالكا ل. اإللم، وأرسل اإللمدعا إنييا 

هْ نا "…  ، 91:11 يوك  1اقرأ كيدات إنييا في  إِلهُ إِب َراِهيمَ  ينْهون

َت  َوإِس َحاَق َوإِس َرائِيَل، مَ َأنََّك َأن  يَو  فِي إِس َرائِيَل، َوَأن ِي َأنَا عَب  َُك،  اإللمِليُع َيِم ال 

ُت ُكلَّ هِذِه اأُلُ ورِ  ِرَك َق   َفعَي  . اإللم  روح(. كان نتبع إرشاد RAB)  ."َوبِأَ  

ً إلحساسه بنفسه، أو بأهديته الذاتية؛ كان  تيك الدواجهة لم تكن استعراضا

 نعتد  فقط عيى إرشاد الرب. 

ٍب، بَل  بِتََواُضعٍ،   ٍب َأو  بِعُج  اَل َشي ئًا بِتََحمُّ

ُفِسِهم        َضَل ِ ن  َأن  بَع َض َأف   َحاِسبِيَن بَع ُضُكمُ ال 

 (.9:7)فييبي 

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

الحظ النتيجة، ترك اإلسرائيييون إندانهم في أخآب وتبعوا 

.  ا فعيه إنييا  جَّ  الرب، إله اإللمتوجيهات إنييا ليثقة واالعتراف بسيادة 

إسرائيل أ ام الشعب. كل  ا تفعيه ليرب ال نجب أن نكون دافعه الطدوح 

في  الروحاألناني والكبرناء. نجب أن نكون لدج ه. عييك أن تتعيم أن تتبع 

 ثيدا فعل إنييا. وستُدج ِ  أعدالك،  الكلمةو ن خالل  بالكلمة، والكلمة

 وُطرقك الرب. 

هي النور الذي نُرش    كلمتكالغالي،   أبويا

أفكاري، وخططي، وقراراتي، ونُساع ني أجتاز في الحياة 

في  ج . أتبع إرشادك فقط، وقيبي خاٍل  ن الكبرناء.  ن 

أستقبل إرشاد، وإنارة وبصيرة في أسرار  ،كلمتكخالل 

 . آ ين. يسوعوحقائق الدديكة، باسم 

 أُقِر وأععرف

 

لَُ ْلُملُوِكَٱأْلَوَّ َُ  18:30-39 
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 45 اَلتَّْكِوينَُ & 21-14:11  َمتَّى

ِوي ِينََ & 20-1:1 َمْرقُسََ  7-6 اَلَّلَّ
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 ٢٢   
 ا عهاً ا أكثر للصالج أعطِ 

 يسوععن غالم ُ صاب بالصرع، لم نق ر تال يذ  12نروي في  تى 

تَهََرهُ "، الكتاب، ونقول يسوعأن نشفوه. أخيراً أحضره وال ه إلى  ، يسوع َفان 

َك السَّاعَِة." ُغاَلمُ ِ ن  تِي  ي َطاُن. َفُشِفيَ ال  هُ الشَّ  (. RAB) (11:12) تى  َفَخَرَج ِ ن 

، ُ تحيرنن، وسألوه لداذا لم نق روا أن ليسوعذهب التال يذ سراً 

َحقَّ َأُقوُل َلُكم : َلو  َكاَن «  "...، يسوعنطردوا الشيطان. أجاب  ِلعَ َِم إِنَدانُِكم . َفال 

تَِقل  ِ ن  ُهنَا إَِلى ُهنَاَك  َجبَِل: ان  تُم  تَُقوُلوَن ِلهَذا ال  دَل َلُكن  ُل َحبَِّة َخر  َلُكم  إِنَداٌن ِ ث 

ِكٍن َل َن ُكم . ٌء َغي َر ُ د  تَِقُل، َواَل نَُكوُن َشي  َفيَن 
ُرُج إاِلَّ    ُس َفاَل نَخ  ِجن  ا هَذا ال  َوَأ َّ

مِ   (.RAB) (71 – :7: 12) تى  ".«بِالصَّاَلةِ َوالصَّو 

فكرة عن نوع  عين  ن اإلع اد الضروري  يسوعتُعطينا إجابة 

ألشياء  عينة. لذلك، ستتح د نوعية التأثير الذي ترن  أن تفعيه في روحك 

ً  ا،  ثالً، سيتطيب هذا  بالج نة التي تضعها في الصالة. إن كنَت ستخيق شيئا

 طبعاً الدمن   ن الوقت  ن الشراكة الثابتة في الصالة. 

إنه جمء  ن السبب أننا نؤك  عيى أوقات الصالة الشخصية، حيث 

تغيق كل شيء وتنفصل عن كل األشخاص لتقضي وقت  ع الرب. ليكن ل نك 

ندط صالة ُ خطط وقوي؛ ح د أوقات ُ ديمة خالية  ن التشتيتات ليشراكة 

 انتباًها أكثر لهذا، خصيصاً في تيك األنام األخيرة. أعطِ الشخصية  ع الرب. 

تَِ ُر َكثِيًرا …   بَار ِ )الجادة، القيبية، الدستدرة( تَق  َطِيبَُة ال 

 الترجدة الدوسعة(.  - 11:1)نعقوب فِي فِع ِيهَا 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ِوي ِينََ & 45-1:21  َمْرقُسََ  8 اَلَّلَّ

 46 اَلتَّْكِوينَُ & 33-14:22  َمتَّى

 AMPC 6:18 أَفَُسسََ ;29:12  إِْرِميَا

الغالي، أنا ُ دتن  ن أجل الفرصة ألُصيي وأُحِضر  أبويا

التغييرات الد روسة خالل هذه األوقات  ن الشراكة. أُصيي  ن أجل 

النفوس الضالة حول العالم، أن نُرفَع غشاء الُظيدة عن أذهانهم، وأن 

نكونوا ُ ستقبِيين لإلنجيل. وأُعين أنضاً أن ُخ ام اإلنجيل أقوناء، وكثير  ن 

يوا  ن أجل هذا العدل العظيم، باسم   . آ ين.يسوعالق نسين ق  تكدَّ

 صالج
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  معرفة أكثر أِضف

َهَيَك )سُحَق، وانتقَص، وافتقَر، وانضغَط( َشع بِي  َق   "، اإللمقال 

ُفُضَك َأنَا )أنضاً( َحتَّى اَل  َدع ِرَفَة َأر  َت ال  َت َرَفض  َدع ِرَفِة. أَلنََّك َأن  ِ ن  عَ َِم ال 

هََن ِلي. َوأَلنََّك نَِسيَت َشِرنعََة إِلِهَك َأن سَى َأنَا َأن ًضا بَنِيَك." )  (::1)هوشع  تَك 

RAB لكل  ن ا  هدة ج اً. لذلك نجب عييك أن تسعى  اإللم  كلمة(.  عرفة

 ؛ وال نوج  ب نل لهذا. بالكلمةليكون لك، بكل الُطرق،  عرفة دقيقة 

 الكلمة. أن تهدل الكلمةفي  اإللمنُعيَن إرادة، وطبيعة، وغرض 

وكيف نرن ك أن تعيش. لق   اآلبنعني أنك في ُظيدة فيدا نخص إرادة 

أنتجنا  صادر ع ن ة لتُساع ك في دراستك الشخصية. عيى سبيل الدثال، 

هي إرشاد ليحياة ُ صَددة لتُعِمز ندوك الروحي  أ  وؤج الدوائق تأ الت

 كل نوم.  اإللم كلمةوتق  ك ألنها تحضر لك  نظور ج ن   ن 

تج  فيها  يمات  ثل عنوان  وضوع اليوم، والشاه  االفتتاحي، 

، وهذه كيها الكتابو قالة اليوم، واالعترافات اليو ية وخطة قراءة 

لك بشكل نو ي. فاستِف   اإللم  كلمةلتُحِضر غنى  بالروحجوانب ُصددت 

  نهم.

ندكنك أنضاً أن تستفي   ن النُسخ األق م؛ فالكيدات طازجة عيى 

غير  ؤرخة. هي جي ة لهذا  اإللم  كلمةال وام، اقرأهم وادرسهم. تذكر أن 

 اليوم.

 ٢٢  

تَِه   " )ادرس وُكن شغوفاً واعدل أقصى  ا عن ك  اج 

سََك )لكي تُظهر نفسك(  ق   اإللمن  ُ َمُكى )أن لإللمِ لـ( َأن  تُِقيمَ نَف 

َمى )ليس ل نه  وافق عييك، وأنك ُ ختبر بالتجربة(، عَاِ اًل اَل نُخ 

ِ بِاالس تَِقاَ ِة  َحق  ال )ُ قسداً( َكيَِدَة ال   ا نخجل  نه(، ُ َفص ِ

ِدها بدهارة(      -11:7تيدوثاوس  7) )بالصواب والت قيق وتُعي 

 الترجدة الدوسعة(.

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

هناك أنضاً ع د ضخم  ن الدصادر األخرى، صوتية و رئية، 

(، تُغطي شتى  واضيع PCDLُ تاحة عيى  كتبة الراعي كرنس الرقدية )

الحياة. استغل هذه الدواد وستن هش  ن السرعة التي سيندو بها إندانك 

جمء ال نتجمأ  ن روتينك  للكلمةو تانته. لذلك، اجعل دراستك الشخصية 

 اليو ي. 

الغالي، أنا أبتهج وأنا أفتح قيبي ليديراث الدجي  الذي   أبويا

قيبي نفيض باستدرار بالدعرفة والفهم الروحي.  ن  .المسيحلي في 

أحيا فوق العوز، والسقم، والدرض، والهمندة  ،الكلمةخالل  عرفة 

وكل  بادئ هذا العالم. حياتي هي لألعيى ولأل ام فقط،  ن  ج  

 . آ ين. يسوعلدج ، و ن إندان إلندان، و ن نعدة لنعدة، باسم 

 أُقِر وأععرف
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ِوي ِينََ & 22-2:1  َمْرقُسََ  10-9 اَلَّلَّ

 47 اَلتَّْكِوينَُ & 9-15:1-14:34  َمتَّى

ُسلَِ ;1:5  بُْطُرَسَٱلثَّاِنيَةَُ  20:32  أَْعَماُلَٱلرُّ
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 امعدن ما حسمع

ونفترضون أنه نجب عييهم أن  1:19نوج  َ ن نقتبسون رو ية 

نفعيوا أي  ا نُطيَب  نهم، طالدا أن الشخص الذي نُعطيهم هذه التعييدات هو 

شخص له ُسيطان. فيقولون، "هو قائ   عروف؛ لذلك بالتأكي  هو نتكيم بالحق" 

 لكن ال نستقيم األ ر هكذا.

 "أوالً، دعونا نُعي  النظر في الشاه  الكتابي بشكل صحيح؛ نقول، 

َطاٌن إاِلَّ ِ َن  فَائَِقِة، أَلنَّهُ َلي َس سُي  ٍس ِليسَّاَلِطيِن ال  َضع  ُكلُّ نَف  ، َوالسَّاَلِطيُن اإللمِلتَخ 

َكائِنَُة ِهيَ ُ َرتَّبٌَة ِ َن 
(. نُخبرنا الشاه  RAB)  (1:19)رو ية  ."اإللمال 

االفتتاحي أن ندتحن األرواح. لهذا السبب أنت ال تُطب ِق، أو تفعل  ا نقوله لك 

أي شخص؛ افحص  ن أنن نأتي ذلك الُسيطان. ق  نكون  ن إبييس. لذلك، 

 عييك أن تكون حذر.

. اإللمأن نختار قائ ًا، وندكن لهذا القائ  أن نتدرد ض   لإللمندكن  

. اإللم،  ع أنهم كانوا ُ ختاري اإللمُ دتيئ بأ ثية ألولئك الذنن عان وا  الكتاب

، أعطى 11صدوئيل  1دعونا نأخذ قصة الديك شاول كحالة لي راسة. في 

صدوئيل النبي تعييدات ُ ح دة ج اً ليديك شاول. كان عييه أن نُحارب عداليق 

 ونُ  ر كل شيء خاص بهم، دون استثناءات! 

ً كل ُ مدري  ر نهائيا ذهب شاول كدا استيم التعييدات، وانتصر. د َّ

وبال قيدة، لكنه عفا عدا اعتبره نفيس وقي ِم؛ لم نعُف فقط عن أجاج الديك، لكنه 

 ؟ اإللمعفا أنضاً عن خيار الغنم والثيران، وعن كل الجي .  اذا كان رد فعل 

ُت َشاُوَل َ ِيًكا، أَلنَّهُ "قال لصدوئيل النبي،  ُت عََيى َأن ِي َق   َجعَي  نَِ   

هذا نُظهر أن  .(11:11صدوئيل  1)  …."َرَجَع ِ ن  َوَرائِي َوَلم  نُِقم  َكاَلِ ي. 

 أو نرن  أن نفعل  ا هو صحيح. لإللمليس كل قائ  نستدع 

٢٢  

تَِحُنوا   ُقوا ُكلَّ ُروحٍ، بَِل ا   َأنُّهَا اأَلِحبَّاُء، اَل تَُص  ِ

َواَح َهل  ِهيَ ِ َن  بِيَاءَ َكَذبًَة َكثِيِرنَن َق   َخَرُجوا  ؟اإللمِ اأَلر  أَلنَّ َأن 

عَاَلِم   (.RAB) (::1نوحنا  1)إَِلى ال 

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 15-11:13 ُكوِرْنثُوَسَٱلثَّانِيةَُ 2 ;16-7:15  َمتَّى
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 48 اَلتَّْكِوينَُ & 20-15:10 َمتَّى

ِوي ِينََ & 12-3:1-2:23  َمْرقُسََ  12-11 اَلَّلَّ

ض كل األشياء لنور  تسالونيكي  1. نقول في اإللم  كلمةلذلك، عر ِ

َحسَِن."   ،71:1 ٍء. تََدسَُّكوا بِال  تَِحنُوا ُكلَّ َشي  ليس ألنك شعرَت فقط بالراحة "ا  

. تذكر اإللمعدا أخبرك به شخص  ا له ُسيطان، هذا ال نعني أنه كان  ن 

 هي الُسيطان األعيى الذي به نحكم عيى كل األشياء.  اإللم كلمةدائداً أن 

. اكتشف  ا نرن ه، لإللمأنضاً، ليقادة، إنه  ن الدهم أن تستدع 

وتدم  شيئته. ارفض أن تُساوم. افحص  بادئك ليتأك   ن أنها جي ة بالنسبة 

 والناس. لإللم

، الكلمةالغالي، أنا أِزن بوعي كل تعييم ض  حق  أبويا

ن نُعطيه. أرفض أن أُخالف  ، التي تُعطيني كلمتكبصرف النظر عد 

 الكلمةحياة، وإرشاد، وه ف. خطواتي ُ نسقة بواسطتك،  ن خالل 

 . آ ين. يسوع، باسم روحكو

 أُقِر وأععرف
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 إ ها في ؤاخلك

عيى كل صعوبات تح ث في حياتهم وفي  اإللمنيوم بعض الناس 

هو ُكيي الق رة؛ و ع ذلك، ق رته لُصنع  اإللمالعالم، وهذا نتيجة لجهيهم. 

يها.   الدعجمة التي ترغبها أو تطيبها هي ب اخيك؛ أنت تحتاج فقط أن تُفع ِ

عََل اقرأ الشاه  االفتتاحي  رة أخرى ب قة؛ نقول،  َقاِدُر َأن  نَف  "َوال 

تِي تَع َدُل فِينَا."  ةِ الَّ ُقوَّ تَِكُر، بَِحسَبِ ال  ُيُب َأو  نَف  ا نَط  َثَر ِج ًّا ِ دَّ ٍء، َأك  ِ َشي  َق ُكل  َفو 

في حياتك هو بد ى تفعيل ق رته فيك. لذلك، ال  اإللم هدا كان الذي سيفعيه 

 ندكنك حقاً، وال نجب أن تيو ه عيى كل األح اث في حياتك. 

ً ليس "الُدبطئ" لتحقيق  في حياتك؛ أنت الذي  كلمتههو أنضا

ل الق رة فيك. ال نهم  ا الذي تحتاجه؛ سواء كان شفاء، أو دخل  تمان ،  تُفع ِ

أو وظيفة ج ن ة، أو طفل، أو ندو وا ت اد في الخ  ة، أو التجارة أو في 

 جال  هنتك، أو نجاح في دراستك، إلخ. الق رة لتصنع هذا هي في داخيك. 

ةً َ تَى َحلَّ ، 1:1في أعدال  يسوعقال الرب  الروح "لِكنَُّكم  سَتَنَاُلوَن ُقوَّ

س  
 

د
 
ق
ْ
(. هذه الق رة هي اإل كانية ال ننا يكية لتُحِضر RAB)  …."عََيي ُكم ،  ال

 التغييرات، والطرنقة األسرع لتفعييها هي التكيم باأللسنة.

سَهُ، ، :1::كورنثوس  1نقول في  مُ بِِيسَاٍن نَب نِي نَف  …." "َ ن  نَتََكيَّ

هذا  عناه أن الذي نتكيم بألسنة نُنِشط ونُِع  نفسه لفوق الطبيعي، نُضرم 

ً عن  ا تُِقر   بكلمتهالق رة اإللهية  ن ال اخل. تيك الق رة اإللهية تُفعَّل أنضا

 بجرأة.

 ٢٢  

ا   ثََر ِج ًّا ِ دَّ ٍء، َأك  ِ َشي  َق ُكل  عََل َفو  َقاِدُر َأن  نَف  َوال 

تِي تَع َدُل فِينَا ةِ الَّ ُقوَّ تَِكُر، بَِحسَبِ ال  ُيُب َأو  نَف   (.9::7)أفسس نَط 

  الخميس
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 49 اَلتَّْكِوينَُ & 28-15:21 َمتَّى

ِوي ِينََ & 35-3:13  َمْرقُسََ  14-13 اَلَّلَّ

فيدا نتعيق بأي  الكلمةهدا واح . عن  ا تُعين  كلمتهو اإللم

وضع، أنت تستحضر ق رته لتأتي بتغيير في ذلك الوضع. حافظ عيى عادة 

 في حياتك. اإللم؛ تأ ل وتكيم بها، وستختبر إطالق لق رة الكلمةاليهج في 

الغالي، أشكرك  ن أجل ق رتك العا ية فيَّ بقوة، لتُحِضر  أبويا

تسود في حياتي  كلمتكالتغييرات التي أرغبها. اآلن، أتغير بالدج ، و

 . آ ين.يسوعفتجعيني أسود وأحكم بالبِر والتديم، باسم 

 أُقِر وأععرف
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كم أن هذا جديل، كانت الحياة األب نة وع  قبل األز نة األزلية، 

أن نجعيها ُ تاحة ليناس  ن خالل  اإللموق  تحققت اآلن. كانت خطة 

الكرازة باإلنجيل. كانت عطية ليعالم كيه. ربدا تقول، "ناه، ظننُت أن الحياة 

  اإللم"أَلنَّهُ هَكَذا َأَحبَّ ، 11:9األب نة عطية ليدسيحيين؟" ال؛ نقول في نوحنا 

عَاَلمَ   َحتَّى بََذَل  ال 
 
ه
َ
ن ِ ُن بِِه، بَل  تَُكوُن َلهُ  ابْ ِيَك ُكلُّ َ ن  نُؤ  َوِحي َ، ِلَكي  اَل نَه  ال 

َحيَاةُ اأَلبَِ نَُّة."  .)RAB) ال 

، ونعترف بربوبيته، هو أو ميسوععن  ا نؤ ن شخص خاطئ 

هي نستقبيون الحياة األب نة، ونُصبحون  سيحيين. قبول هذه الحياة 

"أَلنَّهُ ، 71:1في نوحنا  يسوع. قال اإللمنُحضرك إلى وح انية، وبنوة  ع 

َن َلهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِِه، َكذِلَك َأع َطى  اآلَب َكَدا َأنَّ  َأن ًضا َأن  تَُكوَن َلهُ َحيَاةٌ فِي  االبْ

 اإللمن   َوهِذِه ِهيَ الشَّهَادَةُ: َأنَّ "(. ونُخبرنا نوحنا في رسالته، RAB)  َذاتِِه."

َطانَا َحيَاةُ ِهيَ فِي  َأع  ِنهِ َحيَاةً َأبَِ نًَّة، َوهِذِه ال  ن  . َ ن  َلهُ ابْ َحيَاةُ، َوَ ن   االبْ َفَيهُ ال 

ن  َلي َس َلهُ  َحيَاةُ." َفَيي سَت  اإللِم   ابْ )17  –  11:  1نوحنا  1)  َلهُ ال   )RAB .)

"...  يسوعالحياة األب نة هي ُ قتنى الحاضر ليذي له  َحيَاةُ ِهيَ فِي :  هِذِه ال 

ِنهِ  ن  . َ ن  َلهُ ابْ َحيَاةُ." االبْ  َفَيهُ ال 

َدائماًَ َتستمر َالتي َالحياة َتعني َاألبدية َالحياة َللكثيرين، بالنسبة

َاألسمىَ َالحياة َهي َاألبدية َالحياة َمنها. َجزء َفقط َهذا َلكن َاألبد؛ إلى

.َإنهاَجوهرَاألبدية.َهذهَالحياةَفيكَتجعلكَأعلىَاإلله؛َحياةَاإللهوطبيعةَ

 ع ية للةال 
 ٢١  

تِي َوعَ َ بِهَا  َحيَاةِ اأَلبَِ نَِّة، الَّ  اإللمُ  عََيى َرَجاِء ال 

هُ عَنِ  ُدنَمَّ هََر َكِيَدتَهُ فِي  ال  ِ نَِة األََزلِيَِّة، َوإِنََّدا َأظ  َكِذبِ، َقب َل اأَلز  ال 

ِر  ُت َأنَا عََيي هَا، بَِحسَبِ َأ   تُِدن  تِي اؤ  ِكَراَزةِ الَّ َخاصَِّة، بِال  َقاتِهَا ال  َأو 

ِِصنَا   (.RAB( )9 – 7: 1)تيطس  اإللمِ ُ َخي 

  الجمعة
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 50 اَلتَّْكِوينَُ & 39-15:29  َمتَّى

ِوي ِينََ & 20-4:1  َمْرقُسََ  15 اَلَّلَّ

َمجداًَ َثانيةً. َُولدَت َعندما َالبشرية َحياتك َمحل َحلَّت َوهي َإبليس؛ من

  !  لإلله

أن الحياة اإللهية هي في روحي. أنا لسُت عادناً؛ الحياة اإللهية 

تسري في كياني! أنا شرنك النوع اإللهي! أعيى  ن إبييس، ُ حَصن ض  

 السقم، والدرض، والعجم. هييونا!

 صالج
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  إيمانك سيُختبَر

"اَل نَخ  َعَنَُّكم  َأَح ٌ ، 9:7تسالونيكي  7قال الرسول بولس في 

اًل، َونُس تَع َين  إِن سَاُن  تِ َادُ َأوَّ ِت االر  تِي إِن  َلم  نَأ  عََيى َطِرنَقٍة َ ا، أَلنَّهُ اَل نَأ 

هاََلِك."  َخِطيَِّة، اب ُن ال  . لداذا اإليماننقول إن الكثيرنن سينحرفون عن ال 

 ن ج عون أن نذهب  اإللم، عن  ا أراد 2سيح ث هذا؟ في قضاة 

له  ن خالل  الك أنه )ج عون( سيهمم  اإللمونُحارب الد نانيين، أك   

 أع اءه. 

 اإللمظن ج عون أنه سيحتاج جيش؛ لذلك جدع جنوده. لكن 

قال له، "إن ذهبَت بجنود كثيرنن، ق  تظنوا أنكم غيبتم الدعركة بأنفسكم. 

إن اثنان وعشرنن ألفاً  الكتابأخبِر كل خائف أن ننصرف لبيته." ونقول 

، "أرن  أن أختبر العشرة اإللم(. ثم قال 9:2 نهم انصرفوا لبيوتهم )قضاة 

آالف جن ي الدتبقين. أحِضرهم ليداء وأخبِرهم أن نشربوا  اء. وستحتفظ 

 فقط بأولئك الدنتبهون ليع و وهم نشربون."

أنضاً إن ثالثة  ئة رجل  نهم فقط اجتازوا هذا  الكتابونقول 

(. لم نعرفوا حتى أنهم كانوا نُدتحنوا. أنضاً 1  – :: 2االختبار )اقرأ قضاة 

إن الناس عي ِدوا ألسنتهم التكيم بالكذب. كانوا  الكتاب، نقول 3في إر يا 

خادعين ل رجة أن األخ ال ندكن الوثوق به. بسبب هذا الخ اع، والرناء، 

ِيِهم  ، اإللموالكذب، قال  تَِحُنُهم  "... هأَنََذا ُأنَق  …"َوَأ   هذا   .(2:3)إر يا  . 

سيح ث في هذه األنام األخيرة. سيأتي اختبار عظيم، وق  ب أ بالفعل، ألن 

 ٨٢  

َفُظَك ِ ن    َت َكِيَدَة َصب ِري، َأنَا َأن ًضا سَأَح  أَلنََّك َحِفظ 

َب  ِِه ِلتَُجر ِ عَاَلِم ُكي  تِيَ عََيى ال  عَتِي َةِ َأن  تَأ  ِربَِة ال  سَاعَِة التَّج 

ِض   (.9::1)رؤنا السَّاِكنِيَن عََيى اأَلر 

  السبت
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 1 اَْلُخُروجَُ & 12-16:1  َمتَّى

ِوي ِينََ & 41-4:21 َمْرقُسََ  18-16 اَلَّلَّ

نجب أن نفصل أولئك الحقيقيين عن أولئك الذنن هم غير حقيقيين؛   اإللم

  .اإللمأولئك الذنن لم نكونو أب اً صادقين  ع 

ليطيب أن نت خل بالنيابة   يسوعإن لم نكن هذا خطيراً، لم نُكن 

عن الكنيسة في فيالدلفيا، كدا قرأنا في الشاه  االفتتاحي. إن كان إندانك 

َدُن ِ َن "حقيقي، فسيُدتحن:   المسيحفي  ِكيَُة إِنَدانُِكم ، َوِهيَ َأث  ِلَكي  تَُكوَن تَم 

ِ  ِعن  َ  َدج  َكَراَ ِة َوال  َد  حِ َوال 
تََحُن بِالنَّاِر، تُوَج ُ ِلي  َفانِي، َ َع َأنَّهُ نُد  الذََّهبِ ال 

َمِسيح    يسوع  اس تِع اَلنِ 
ْ
 يسوع المسيح  (. دعRAB( )2:1بطرس  1)  ."ال

 و ديكته هدا كل  ا نهم في هذه الحياة.

، اإللم. أحيا ألُتدم حيم المسيحأنا  تأصل بعُدق وثابت في 

رؤنته ال ت اد الدديكة، والكرازة ليعالم. أُركم نظري عيى األشياء التي  ن 

فوق، وليس عيى الُدتع العابرة لهذا العالم. أظل ثابتاً، وراسخاً، عا الً عدل 

 الرب بفرح، كدا أنني أتطيع لظهوره.

 صالج



arabic 

  ُخه  واحم وعسم واحم 

نُخاطب  يسوع ا قرأناه في الشاه  االفتتاحي هو  ا كان الرب 
ُخب َم ، نستكدل، 99  –  97به اليهود. في األع اد  َطاُكمُ ال  "... َلي َس ُ وسَى َأع 

ِ ِ َن السََّداِء، بَل   ِ ب 
َ
َحِقيِقيَّ ِ َن السََّداِء، أَلنَّ ُخب َم  أ ُخب َم ال  ُهَو  اإللمنُع ِطيُكمُ ال 

عَاَلِم." َواِهُب َحيَاةً ِلي   (. RAB)النَّاِزُل ِ َن السََّداِء ال 

"آبَاُؤُكم  ، عيى نقطة ح نثه، :1و 3:ثم نؤك  أكثر في األع اد 
ُكَل  ُخب ُم النَّاِزُل ِ َن السََّداِء، ِلَكي  نَأ  نَِّة َوَ اتُوا. هَذا ُهَو ال  بَر ِ َدنَّ فِي ال  َأَكُيوا ال 

هُ اإِلن سَاُن َواَل نَُدوَت."  هو الُخبم الحي؛  يسوع  (.:1-3:1:)نوحنا ِ ن 
 الُخبم النازل  ن السداء. 

ِذي ، 11:1نوحنا شرح هذا لتال يذه في  َحيُّ الَّ ُخب ُم ال  "َأنَا ُهَو ال 
ِذي َأنَا  ُخب ُم الَّ يَا إَِلى اأَلبَِ . َوال  ُخب ِم نَح  نََمَل ِ َن السََّداِء. إِن  َأَكَل َأَح ٌ ِ ن  هَذا ال 

عَاَلِم."  ِل َحيَاةِ ال  ِذي َأب ِذُلهُ ِ ن  َأج  ثم نوضح الرسول ُأع ِطي ُهَو َجسَِ ي الَّ
َكثِيِرنَن ، :12:1كورنثوس  1بولس  ا عالقة هذا بنا. قال في  ُن ال  "َفإِنَّنَا نَح 

َواِحِ ."  ُخب ِم ال  تَِرُك فِي ال  إن ُكنا ُخب ٌم َواِح ٌ، َجسَ ٌ َواِح ٌ، أَلنَّنَا َجِديعَنَا نَش 
نحن ُخبم واح   عه،  ن ثم نعني هذا أننا ل ننا نفس الحياة، ألننا  ولودون 

ً كدا أنه هو 79:1بطرس  1)  الكلمة ن  الُدتجس  )نوحنا  الكلمة(، تدا ا
1::1.) 

َجسَِ : المسيح"َوُهَو )، 11:1نقول في كولوسي  ُس ال  ( َرأ 

َكنِيسَِة..." (. نشترك الرأس والجس  في نفس الحياة. إن ُكنا RAB)  ال 

ً نُشارك صحته، وازدهاره، وقوته و ج ه. ال  نُشارك حياته، فنحن أنضا

عجب أنه ن عونا، "شركاء الطبيعة اإللهية"؛ شركاء النوع اإللهي. نقول 

ُن … "، ::12نوحنا  1في  عَاَلِم."َكَدا ُهَو، هَكَذا نَح  أنت  ن   َأن ًضا فِي هَذا ال 

. لذلك، اسيك كدا سيك، في  ج ، وبِر، وقوة، يسوعنفس األصل  ع 

 وسيادة. هييونا!

 ٨٢  

تُوٌب: َأنَّهُ َأع َطاُهم  ُخب ًما   نَِّة، َكَدا ُهَو َ ك  بَر ِ َدنَّ فِي ال  آبَاُؤنَا َأَكُيوا ال 

ُكُيوا    (.91:1)نوحنا ِ َن السََّداِء ِليَأ 

  األحد
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الحيةََالكلمة!َأناَواحدَمعَالرب،َألنيَمولودَمنَاإللمُمباركَ

واألبدية!َأصوليَسماوية؛َأناَالَأُقَهر،َوأناَأعيشَفوقَمبادئَهذاَالعالم.َ

 .َهللويا!َبالمسيح يسوعأسودَوأحكمَبالمجدَفيَمجالَالحياة،َ

 أُقِر وأععرف

 2 اَْلُخُروجَُ & 20-16:13  َمتَّى

ِوي ِينََ & 20-5:1 َمْرقُسََ  21-19 اَلَّلَّ

وِرْنثُوَسَٱألُولَى ;4:17  يُوَحنَّاَٱأْلُولَى ;5:30  أَفَُسسََ ُُ   10:17 AMPC 
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 أ ت ما حوولم

. نؤك  الشاه   نكحياتك هي ُخالصة الكيدات التي تخرج 

االفتتاحي عيى أهدية تشكيل حياتك بكيداتك. هذه أجدل عطية طبيعية  ن 

 لإلنسان؛ عطية الكيدات؛ الق رة عيى التكيم وخيق الكيدات.  اإللم

وهنا، ال نوج  حيول وسط. الحياة تُنتج لك حصاد  ا تقوله، 

، عييك أن تستدر في التكيم؛ إن كنَت ترن  أن تحيا في صحة، تكيم كدسيحي

بالصحة. إن كنَت ترن  أن تسيك في البِر وتصنع دائداً أعدال بِر، تكيم إذاً 

. أصنع المسيح يسوعفي  اإللمبالبِر؛  ن حين آلخر، أعِين بإدراك، "أنا بِر 

 أعدال وثدار بِر."

عييك أن تقولها، لكي تحيا بها. ربدا تقول، " اذا لو لم أقل أي 

ً حصاد؛ لألسف، سيكون  شيء؟ كيف ستكون حياتي؟" سيكون ل نك أنضا

الحصاد الخاطئ. األ ر نُشبه بُستان تُرك دون  الحظة؛ بالتأكي  ستندو 

األشواك  ن تيقاء نفسها. فاحفظ نفسك في الغيبة، والسيادة، واالزدهار 

 بكيداتك. 

كل  ا هو ضروري ليكون لك وتستدتع بالحياة في  اإللمق  فعل 

اآلن أن تحافظ . إنها  سئوليتك الروح القدسلِديئها،  ن خالل قوة  المسيح

. أك ِ   ن خالل اعتراف فدك عيى األ ور بهذه الطرنقة وهذا بشكل أساسي

دائداً أن لك حياة عظيدة. أعِين أنك ق  دُعيَت ليدج  والفضيية؛ حياة الق رة، 

 والتديُّم األخالقي. قُل هذه االعترافات كل نوم. 

٨٨  

َحقَّ َأُقوُل َلُكم : إِنَّ َ ن  َقاَل )سيقول( ِلهَذا   أَلن ِي ال 

ِ ُن َأنَّ  بِِه، بَل  نُؤ  ِر! َواَل نَُشكُّ فِي َقي  بَح  َطِرح  فِي ال  تَِقل  َوان  َجبَِل: ان  ال 

َدا َقاَل نَُكوُن َلهُ  سيحصل عييه(                (َ ا نَُقوُلهُ نَُكوُن، َفَده 

 (.RAB) (79:11) رقس 

   اإلثنين
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s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 NIV 37-12:36  َمتَّى ;11:3  ٱْلِعْبَرانِي ِينََ

 3 اَْلُخُروجَُ & 28-16:21 َمتَّى

ِوي ِينََ & 43-5:21  َمْرقُسََ  23-22 اَلَّلَّ

بطرس  7؛ 71:9كورنثوس  1ال نوج  أي شيء ليس لك )

(. لذلك، أعِين دائداً ::19(، وال نوج  أي شيء ال ندكنك فعيه )فييبي 9:1

الوفرة، واإل  ادات فوق الطبيعية، والقوة، واإل كانيات واالنتصارات، 

 وستتجه حياتك في هذا االتجاه فقط.

،  اإللمأن  ج   نُعين فيَّ اليوم؛ حكدته  نظورة و سدوعة فيَّ

ى وُ مَود بطرنقة فوق الكلمةوأنا أسيك في  ، وأصنع ثدار بِر. أنا ُ تقو 

 المسيحُ حطم في حياتي! أنا ُ دتيئ بالقوة، ألن  طبيعية؛ ال شيء  فقود أو

؛ هو  ج ي، وبِري، وحكدتي، ونجاحي، ووفرتي. ُ بارك اسده إلى  فيَّ

 األب .

 صالج
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 الةيش من أعل مزمه

في هذه األنام األخيرة، نوج  شيء واح  نهم: العيش  ن أجل 

الرب؛ العيش  ن أجل  ج ه؛ العيش  ن أجل حياة ذات ه ف. أظهر لنا 

"َأنَا َ جَّ  تَُك عََيى ، 12:: ثاالً لنتبعه في هذا السياق. قال في نوحنا  يسوع

ِض.  تُهُ اأَلر  َدي  َدَل َق   َأك  َطي تَنِي أَلع  ِذي َأع  عََدَل الَّ  ."ال 

نجب أن تكون هذه طرنقة تفكيرك أنضاً؛ نجب أن نكون تدجي  

؟ بفعيك إرادته؛ أن تفعل  ا اآلبهو شغفك وه فك ليعيش. كيف تُدج ِ   اآلب

 وكَّيه إليك وتُتدم العدل. هل اكتشفَت ه فه  ن حياتك؟ هل أنت بص د عديه؟

. يسوعهو خالص العالم كيه. لهذا السبب أرسل  اآلبه ف 

ا تفعيه في حياتك، إن لم  وه فك في الحياة  رتبط بهذا. بصرف النظر عد 

 اإللمإن  الكتابتصل ليضال وتربح النفوس، فأنت تعيش حياة فارغة. نقول 

(. أنت 3:9بطرس  7ال نشاء أن نُهيك أُناس، بل أن نُقبِل الجديع إلى التوبة )

 تُحضر له الدج  بأن تجعل هذا نح ث. 

ل حياة َ ن حولك، ونقودهم ليبِر  ن خاللك؛ هذا هو  هو نتوق ليُجد ِ

أن تعيش حياة هادفة. ال نهم كم أنك ُ ثدر أو فعَّال في الجوانب األخرى  ن 

حياتك، عييك أن تسعى لتتديم في ربح النفوس، في أخذ اإلنجيل ليضال، 

 واليائس، والدجروح، والُدضطه ، ليس في عالدك فقط، لكن في كل الكون. 

، هي التي تُحقق اإللمالحياة الُدعاشة حسناً، الناجحة التي تُرضي 

وأع َّها لك. لذلك، أحِضر له الدج  بأن تكون  اإللمتيك األعدال التي سبق 

 فعَّال في قيادة الناس ليبِر.

 ٨٢  

يَاُء فِيَدا بَع  ُ  َوُهوَ   َجِديعِ َكي  نَِعيَش اأَلح  ِل ال  َ اَت ألَج 

ِيِهم  َوَقامَ  ِذي َ اَت أَلج  ُفِسِهم ، بَل  ِليَّ  (.11:1كورنثوس  7)اَل أَلن 

   الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 5:15  ُكوِرْنثُوَسَٱلثَّانِيةَُ ;5:16 َمتَّى ;15:8  يُوَحنَّا
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 4 اَْلُخُروجَُ & 13-17:1  َمتَّى

ِوي ِينََ & 29-6:1 َمْرقُسََ  24 اَلَّلَّ

الغالي، أشكرك  ن أجل إعطائي الفُرصة والق رة ألؤثر  أبويا

، المسيحفي أولئك الذنن في عالدي باإلنجيل. أتق م اليوم، في  لء بركات 

 ؤثراً في عالدي بنعدتك وبِرك. أرد الناس  ن الُظيدة لينور، و ن ُسيطان 

 . آ ين.يسوع، باسم اإللمإبييس إلى 

 صالج



arabic 

 ا ظر ال لمة في صور

، تعيم أن تفعل هذا بصور؛ انظر بعيون الكتابعن  ا ت رس 

ً لهذا. إن البركات التي في تتدسك بها روحك  روحك؛ آِ ن وتصرف طبقا

، أو ت رسها، الكلمة هي التي ستُستعين في حياتك. لذلك، بيندا تسدع إلى

تصور غيبتك، ووفرتك، وصحتك، وتق  ك، ونجاحك  ن ال اخل، واعترف 

 وفقاً لذلك.

ترن هم في   الذننقبل الظهور الدادي ليدج  واالنتصارات 

حياتك، نجب أن تراهم أوالً  ن داخيك. بدجرد أن تتدكن  ن رؤنتها  ن 

ال اخل، حينها تكون لك. ال ندكنك أب اً أن تحصل عييها في الخارج إن لم 

تحصل عييها  ن ال اخل أوالً. هذا الذي ق  أخفق فيه الكثيرون. نرن ون أن 

نروا أوالً بعيونهم الجس نة قبل أن ن عوها حقيقةً؛ وهذا ليس إندان. اإلندان 

 هو أن ت عو  ا ال تستطيع الحواس الجس نة إدراكه أنه حقيقي.

"َفاَل نُ  عَى اس ُدَك بَع  ُ َأب َرامَ بَل  نَُكوُن إلبراهيم،  اإللمكدثال، قال 

ُهوٍر ِ َن اأُلَ ِم )أ م ع ن ة(.  عَُيَك َأبًا ِلُجد  اس ُدَك إِب َراِهيمَ، أَلن ِي َأج 

. كان عيى إبراهيم أوالً أن نتصور نفسه كأب (1  –  1:  12)تكونن  …."

 عه، كان عدره تسعة وتسعين سنة،  اإللمأل م كثيرة. في الوقت الذي تكيم 

 وسارة زوجته، كانت عاقراً و تق  ة في األنام  ثيه.

"َواَل بِعَ َِم إِنَداٍن )في شك ، الكتابوبالرغم  ن ذلك، نقول 

  ِ تَاَب فِي َوع  ىاإللموحذر( ار  )رو ية  ".لإللمبِاإِلنَداِن ُ ع ِطيًا َ ج  ًا  ، بَل  تََقوَّ

7:::) (RAB قال الرب له في تكونن .)ُظر  إَِلى السََّداِء َوعُ َّ ، 1:11 "... ان 

٨٢  

تِي تَُرى، بَل  إَِلى  يَاِء الَّ ُن َغي ُر نَاِظِرنَن إَِلى اأَلش  َونَح 

تِي اَل تَُرى. أَلنَّ  ا  الَّ تِيٌَّة  ) ؤقتة(، َوَأ َّ تِي تَُرى َوق  يَاء( الَّ )اأَلش 

تِي اَل تَُرى َفأَبَِ نٌَّة     (.RAB) (::11كورنثوس  7) الَّ

  األربعاء
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 6-15:5 اَلتَّْكِوينَُ ;15-13:14 اَلتَّْكِوينَُ ;3:11  اَْلَجاِمعَةَِ
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 5 اَْلُخُروجَُ & 21-17:14  َمتَّى

ِوي ِينََ & 56-6:30 َمْرقُسََ  25 اَلَّلَّ

آ ن إبراهيم.  »."هَكَذا نَُكوُن نَس ُيكَ «  … .«النُُّجومَ إِِن اس تََطع َت َأن  تَعُ ََّها

  ن ال اخل. –كثير كالنجوم  –رأى صورة لنسل ال نُعَ  

 ا الذي ترن ه في حياتك اليوم؟ هل هو طفل، تصوره  ن 

ال اخل أوالً. هل هو ندو وا ت اد لكنيستك، أو وظيفة ج ن ة أو تجارة؟ 

اخيق الصورة وا تيكها في الروح، وبروحك، أوالً، ألنها حقيقية بالفعل في 

 عالم الروح. هييونا!

الغالي، أشكرك  ن أجل عطية أن أُدرك البركات العظيدة  أبويا

. أتصور غيبتي، المسيحالتي ق  سبقَت وأع دتها لي ألتدتع بها في 

الروح بقوة  كلمتكووفرتي، وصحتي، وسال ي، وتق  ي، ونجاحي في 

، وأ تيك هذه الحقائق  ن خالل اعترافات إنداني. حبال وقعت لي القدس

 في النُعداء، فالديراث حسٌن عن ي. هييونا! 

 صالج
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 قم ا س ب الروح

ِ ُر َأن  نَُقوَل: ...  "، الكتابنقول  إاِلَّ  «َرب   ينسُوعُ »َلي َس َأَح ٌ نَق 

س  
 

د
 
ق
ْ
(. ال نستطيع أح  أن RAB)  (9:17كورنثوس  1)  ."بِالروح ال

 الروح، إال َ ن اجتذبه اإللمأو نُقرر أن نخ م  يسوعنعترف بربوبية 

قرنبة  نك، وفي فدك وفي قيبك   الكلمةإن   الكتاب  . عن  ا نقولالقدس

الذي نضع هذه الكيدة في قيبك.  ن   الروح القدس(، إنه :1:1)رو ية 

 الروحليخالص، فإنه  يسوعاليحظة التي نعترف فيها شخص  ا بربوبية 

 نعدل بالفعل في حياته أو حياتها. القدس

ليؤ ن باإلنجيل،  الروح القدسعالداً أن كل شخص نحتاج  اإللم

ِ بََشرٍ َأن ِي َأس ُكُب ُروِحي عََيى …  "قال في الشاه  االفتتاحي،  ، َفيَتَنَبَُّأ ُكل 

الحظ العبارة التي تحتها خط، "كل بشر" في الحقيقة، …."  بَُنوُكم  َوبَنَاتُُكم ، 

"َونَُكوُن بَع  َ ذِلَك َأن ِي َأس ُكُب الترجدة اليهودنة الكا ية توضح هذا. تقول، 

ِ اإلنسانية، َفيَتَنَبَُّأ بَُنوُكم  َوبَنَاتُُكم ،    …."ُروِحي عََيى ُكل 

؛ ولهذا نُدِكن ألي شخص كل اإل سا يةق  انسكب الروح عيى 

إن جدع كثير  ن   الكتاب، نقول 7اليوم أن نسدع ونقبل اإلنجيل. في أعدال 

اليهود  ن كل أُ ة  ختيفة  ن العالم أتوا ليحتفيوا بعي  الخدسين )اقرأ أعدال 

(. بيندا كان بطرس نكرز باإلنجيل لهم، سيَّم ثالثة آالف نفس 17  –  3:  7

  .للمسيحقيوبهم 

في الدرة التالية التي بشَّر فيها بطرس، آ ن خدسة آالف نفس 

(. ولم ندِض وقت طونل، حتى كان هناك جدع غفير  ن :::)أعدال 

 ٨٢  

ِ بََشٍر، " َونَُكوُن بَع  َ ذِلَك َأن ِي َأس ُكُب ُروِحي عََيى ُكل 

اَلً ا، َونََرى َشبَابُُكم   َيمُ ُشيُوُخُكم  َأح  َفيَتَنَبَُّأ بَُنوُكم  َوبَنَاتُُكم ، َونَح 

 (.71:7)نوئيل  ُرًؤى 

  الخميس
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 9:16  ُكوِرْنثُوَسَٱألُولَى ;3:16  يُوَحنَّا ;16-16:15 َمْرقُسََ
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 6 اَْلُخُروجَُ & 27-17:22  َمتَّى

ِوي ِينََ & 23-7:1 َمْرقُسََ  27-26 اَلَّلَّ

ق  انسكب عيى كل الناس،   الروح القدسالدؤ نين في أورشييم! لداذا؟ ألن 

 ! لإللم.  ج اً 71:7كدا وع نا في نوئيل 

لهذا السبب نحن نكرز باإلنجيل، ألننا نعرف أن ل ى كل شخص 

في كل  كان في العالم، نعدل؛   القدس  الروح.  اإللم  كلمةاإل كانية ليقبل 

 ! لإللمنُبِكت العالم عيى الخطية ونجذب الناس ليبِر.  ج اً 

في تغيير العالم؛ شرنكه في ربح النفوس. ناله  اإللمأنا شرنك  ع 

الروح  ن شرف أن أكرز باإلنجيل لكل الناس، الذنن ق  انسكب عييهم 

نصل  ! قيوب الرجال والنساء ُ هيأة لتستقبل اإلنجيل اليوم؛ وهوالقدس

 . آ ين. يسوعلكل األ م وكل خييقة، باسم 
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  ُمباَرك وُمنعَم عليه

)في  " charitoōالكيدة "أُنعَم" في الشاه  أعاله هي "كارنتو

اليونانية(، والتي تعني أن تنعم؛ أي أن تكون ُ منَّن بكرا ة خاصة؛  قبول 

تِي "…  أو ُ نعَم عييه ليغانة. لذلك، نجب أن نُقرأ الشاه  االفتتاحي هكذا،  الَّ

بُوبِ." َدح  عَمَ بِهَا عََيي نَا )ليغانة( فِي ال   هييونا!  َأن 

. نقول الكتابكانت  رنم هي َ ن حصيت عيى هذا الوصف في 

َداَلُك َوَقاَل: "، 71:1في لوقا  عَمُ عََيي هَا! »َف ََخَل إَِلي هَا ال  ُدن  ساََلمٌ َلِك َأنَّتُهَا ال 

 لك؛ أنت ُ باَرك وُ نعَم عييك. اإللموهذا بالضبط  ا نقوله …." 

في  المسيحكانت  رنم ُ باَركة وُ نعَم عييها ألنها كانت تحدل 

في روحك  ن خالل  يسوع. اليوم، أنت تحدل الكلمةرحدها  ن خالل 

هي حياتك، ألنك أنت  كلمتهليست فيك فقط،  كلمته!  لإللم.  ج اً الكلمة

 . نالها  ن حياة ق  أعطاها لنا!الكلمة ولود  ن 

 اذا نعني أن تكون ُ نعَم عييه؟ تعني أن تكون ُ باَرك فوق كل 

وفي هذا حتى عن  ا تب و غير ُ ستحق لهذا.  اإللمالدقانيس؛ أنت ُ باَرك  ن 

، انظر إلى  ا هو أبع   ن ق رتك؛ انظر إلى  ا هو أبع   ن إن الدضدون

 7نفسه ق رتك وكفانتك. هذا  ا نقوله في  اإللمكنَت  ؤهالً له أم ال؛ 

 (. RAB) ."اإللمِكَفانَتُنَا )قوتنا وإ كانيتنا( ِ َن "… ، 1:9كورنثوس 

بكونك ُ نعَم عييك نعني أن كل شيء تفعيه ننجح. حتى عن  ا 

؛ الروحنفشل اآلخرون أو نتكب ون خسائر، أنت تتديم، ألنك تحت رعانة 

هو نقود خطواتك. حتى إن كنَت ُ حاط بالنق  والذنن نُحبطون  ن ق رتك، ال 

 ، ُ رَش  بالنعدة.اإللمنهم ألنك رجل أو ا رأة 

نيابةً عنك، تُفتح لك األبواب والفُرص التي  اإللمبيندا تعين نعدة 

َقاِدٌر َأن  نَِمن َُكم    اإللم"و، الكتابال ندكن تفسيرها بطرنقة بشرنة. نقول 

 ٨٢  

تِيََأْنعَمََبِهَاَعََلْينَاَفِيَاْلَمْحبُوبَِ  ََََََََََ ِلَمْدحََِمْجِدَنِعَْمتِِهَالَّ

  ).6:1)أفسسَ

  الجمعة
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 7 اَْلُخُروجَُ & 11-18:1  َمتَّى

 2-1  اَْلعََدد & 13-8:1-7:24 َمْرقُسََ

كورنثوس  7)  ….")نأتي إليكم بوفرة( ُكلَّ نِع َدٍة )بركات ونِعم أرضية(، 

1:3)  (RAB هذه هي رغبة .)أَلنََّك ، 17:1 م ور لك. نقول في  اإللم"

نَق  )البار( نَا  َت تُبَاِرُك الص ِ  ِ هْ َأن  َضا  )الرأفة ينْهون ٍس تُِحيُطهُ بِالر ِ . َكأَنَّهُ بِتُر 

(. في كل  كان وفي كل وقت، خالل هذه السنة، ُكن RAB)  النعدة(." -

 ُ  ِركاً بأنك ُ باَرك وُ نعَم عييه. 

أنا ُ نعَم عييَّ إلهياً و ؤَهل لحياة  جي ة! ق  وضعَتني النعدة في 

الُدقِ  ة، وال ندكنني أب اً أن أكون سيء الحظ! أزداد في الجدال، والشرف، 

والتأثير. أحيا وأُسيك بإدراك أنني ُ باَرك  ن الرب، و ن خاللي، تنتشر 

 البركات ألولئك الذنن في عالدي. هييونا!

 أُقِر وأععرف
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 ٨٢  
 شرف ال رازج ماإل زيل

الدالئكة ليُبشروا أو نكرزوا باإلنجيل لخالص  اإللملم نستخ م أب اً 

الناس. حتى إن جذب انتباه شخص خاطئ  ن خالل  الك، سيوِكل شخص 

 سيحي استقبل ذلك الخالص ليكرز به لهذا الخاطئ، ألنه أعطى الكنيسة 

 (.1 – 1: :1شرف الكرازة باإلنجيل )أعدال 

أعطانا أنضاً، ق نسيه، شرف أن نص ر قضاء في كل األرض عيى 

(. لهذا لن نكون لنا ُعذر في أن نكرز 3  –  1:  1:3قوات الُظيدة ) م ور 

باإلنجيل ونغطي األرض ببِره. أعطانا الق رة أن نستخ م اسده ض  القوات 

ِهَا "…  الشيطانية. قال،  َخِييَقِة ُكي  ِجيِل ِلي  ِرُزوا بِاإِلن  َدَع َواك  عَاَلِم َأج  َهبُوا إَِلى ال  اذ 

ِ نِيَن )كل  ن نؤ ن…  )لكل  خيوق(.  ُدؤ  ِرُجوَن )َوهِذِه اآلنَاُت تَت بَُع ال  : نُخ 

يَاِطيَن بِاس ِدي،   (.RAB) (12 – 11: 11) رقس  ….")نطردون( الشَّ

ً ليكرازة باإلنجيل وال ت ع أي شيء نعوقك عن هذا.  ُكن ُ تحدسا

بغض النظر عن الته ن ات، واالضطهادات أو التح نات التي ق  تواجهها، 

. الجنود شجعان في اإللمأكِرز باإلنجيل بال خوف. تذكر، أنت ُجن ي في جيش 

دعوتهم. الجنود الحقيقيون ال نتراجعون، وال نستسيدون. نُحاربون لينهانة. 

 لذلك ُكن قوناً وصار اً في تحقيق ُ هدة ربح النفوس في هذه األنام األخيرة. 

. أنت تنوب عن  ديكة  السداونة، وهناك  عركة  يسوع المسيحصل ِ

 ن أجل نفوس الناس. قبل أن تذهب ليكرازة، اقِض وقتاً في التشفع. انتصر في 

الصالة لربح نفوس الناس وتنبأ بخالصهم. تنبأ عيى   ننتك، وأُ تك، وكل دول 

 وتُربَح النفوس بكثرة ليدديكة. ليسوع المسيحالعالم، أن ننتدوا جديعهم 

ِدعَُك إِنَّاَها  هِذهِ   َوِصيَُّة َأنُّهَا االب ُن تِيُدوَثاُوُس َأس تَو  ال 

ُدَحاَربََة  تِي سَبََقت  عََيي َك، ِلَكي  تَُحاِرَب فِيهَا ال  اِت الَّ َحسََب النُّبُوَّ

َحسَنََة     (.11:1تيدوثاوس  1)ال 

  السبت
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 8 اَْلُخُروجَُ & 20-18:12  َمتَّى
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ُخذ دورك ككاهن ُ صيي، وخادم ليُدصالحة. تذكر، هذا الشرف 

 ناله كل ق نسيه.  ج ًا ليرب.  

فعية ُ تحدسين،   الروح القدسالغالي، أُصيي أن نُنشئ  أبويا

وُ يتم ين، وغير خائفين لدجاالت الحصاد حول العالم، وأن تستع  نفوس 

 . آ ين.يسوعالناس لتستقبل اإلنجيل بفرح، وتنتقل إلى الدديكة، باسم 

 أُقِر وأععرف
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َسرَّ أن نعين  اإللمنشه  الرسول بولس، في الشاه  االفتتاحي، أن 

، فيه. هذا ليس ليرسول بولس فقط؛ إنها دعوة كل شخص يسوع المسيح، ابنه

أو نظهر في حياتك اليو ية هو جوهر الدسيحية.  المسيح سيحي. أن نعين 

ِذننَ "، الكتابنقول  ر ِ فِي اأُلَ ِم  َأن    اإللمُ   َأَرادَ  الَّ ِ  هَذا الس ِ َفُهم  َ ا ُهَو ِغنَى َ ج  نُعَر ِ

ِذي ُهَو )باختصار هو  جرد أن(  ) هدا كانت خيفيتهم، و كانتهم ال ننية(، الَّ

َمِسيح  
ْ
ِ ." ال َدج   .(RAB)( 72: 1)كولوسي  فِيُكم  َرَجاُء ال 

فيك؟ هل ندكنك أن ترى حياته ُ عيَنة  المسيحهل ندكنك أن ترى 

ُ عيَن فيك، فال نوج   كان ليهمندة أو  المسيحفيك و ن خاللك؟ إن كان 

الضعف. ليس هناك  كان ليدرض في جس ك. الرجاء بأنك ستكون ُ نتصراً 

كنَت تستطيع أن  إنفيك. ربدا ق  ُشخصَت بدرض عضال؛  المسيحدائداً، هو 

، الكتابفيك، فستكون هذه نهانة لهذا الضعف. نقول  المسيحأن  تيهج في

َمِسيح  َكاَن  َوإِن  "
ْ
ا  ال َخِطيَِّة، َوَأ َّ َجسَ ُ َ ي ٌِت بِسَبَبِ ال  َفَحيَاةٌ بِسَبَبِ  الروحفِيُكم ، َفال 

". بِر ِ  .(RAB) (1::1)رو ية  ال 

فيك سيُمنيه. كان بطرس نجتاز في  المسيحال نهم حجم الورم، 

 ثدانيالربوع، نمور األخوة. ثم قابل إننياس، الذي كان  فيوجاً، ُ ضطجعاً  نذ 

"نَا إِننِيَاُس،   له،  كل  ا قاله بطرسسنين. وفي هذا الوضع استقبل اإلنجيل. 

ِفيَك  َمِسيح  نَش 
ْ
 ال

 
وع س   .(RAB) (3::9 أعدال." )يَ

 فيك المسيح
 ٨٢  

ا سَرَّ  َولِكن    َرَزنِي ِ ن   اإللمن  َلدَّ ِذي َأف  ي،  الَّ ِن ُأ  ِ بَط 

َودَعَانِي بِنِع َدتِهِ 
                            …  َأن  نُع ِيَن اب نَهُ فِيَّ  

 .(RAB) (11 – 11: 1)غالطية 

  األحد
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 9 اَْلُخُروجَُ & 35-18:21  َمتَّى

إن كنَت تُعاني  ن أعراض  رض أو ضعف في جس ك، نشفيك 

ً لُسكنى المسيح فيك؛ هو قوتك، لذلك إن كنَت ال  المسيح. ُكن ُ  ركا

تستطيع أن تدشي، قُم وا ِش. فيه، و ن خالله، تستطيع أن تفعل كل شيء! 

 !اإللمأنت غالب دائداً. هو خالصك، وحكدتك، وبِرك. ُ باَرك 

هو حياتي وكل  ا لي! فيه أحيا، وأتحرك، وأوج .   المسيح أن

هو خالصي، وحكدتي،   المسيحفيه أنا غالب دائداً؛ أنا أعظم  ن ُ نتصر. 

 وبِري وتبرنري. ُ باَرك اسده إلى األب . 

 أُقِر وأععرف

 6-5 اَْلعََدد & 13-9:1 ,38-8:27 َمْرقُسََ
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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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