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

(ؤار

الموممة
أهالً و رحباً! إن أنشودة الحقائق الت َعبُ ِّ َنة اليو ية ال ُد َفضية ل نك،
توفِّرة اآلن في  2222لغة وفي إزدناد .نحن نثق أن نسخة
ُ ت َرجدة و ُ َ
تنديَت َك وندوك الروحي ،و ن ثم
ستُعَ ِّمز ِّ
 1211ن هذا ال ُكتَيِّب َ
ستؤ ِّهيَك لنجاح باهر طوال العام .األفكار ال ُدغيِّ َرة ليحياة في هذا الع د
ثدرة و ُ كافِّئة ن
ستُن ِّعشَك وتُغَي ِّ— َرك وت ُ ِّع ك إلختبارات ُ ش ِّبعة و ُ ِّ
كيدة اإلله.

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


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



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



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



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

أوياكيلوم
اع كريس
ي
لر ي

•
•
•
•

نهر األردن
كثيرا ً ما أشار الكتاب لهذا النهر المتميز في العهدين القديم
والجديد .قاد يشوع بني إسرائيل ليعبروه في يشوع .17-15:3
طلب من الكهنة أن يخطوا في المياه ،وعندما فعلوا ،انشق
النهر ،وعبر الجميع على اليابسة .كما شقه إيليا وأليشع ومروا
من خالله على اليابسة .شفى أليشع برص نُعمان بأن جعله
يغطس فيه مياه النهر ،وجعل رأس فأس مفقود يطفو بأن ألقى
قطعة خشب للمياه .وفي العهد الجديد ،اعتمد يسوع في نهر
األردن على يد يوحنا.

أنشودة الحقائق
تعبدي...
www.rhapsodyofrealities.org

٣

اإلثنين

ح ل كلمات من اآلب
ن ِي لن ْ أنح ن نلَّ ْ ِم ْن ن ْسِي ل ِ نَّ
سلنلِي نُو
اآلب الَّذِي أن ْر ن
ن
أ ن ْع نا ِي نو ِصيَّةً :نماذنا أنقُو ُل نومِ نماذنا أنحن نل َُّ
( )RAB).يوحلا )41:10
هل تساءلتَ نو ا ً لداذا ننتج عن بعض الكيدات التي تلتلكليلم
بها نتائج خاطئة؟ ن ال ُدحتدل أنك ال تتكيم بكيدات لن اآلب .تلكليلم
نسوع بكيدات اآلب .عرف بالضبط الكيدات الصحيحة لليلقلوللهلا فلي
كل وضع ،ولكل شخص ،وفيدا نتعيق بكل شيء .والسر هو ا نقوله
لنا في اآلنة االفتتاحية.
تخيل ا ح ث في لوقا  1: – 11 ::كلان فلي رحليلة إللى
ننة نانين ،وعن ا وصل لباب الد ننة ،رأى وكلب جلنلازة لشلاب
كان االبن الوحي ألر ية .تحرك بتحنلن ،للدلس اللنلعلش وقلال..." ،
«أَنُّ َها ال َّ
س ْال َديْتُ َوا ْبتَ َأَ نَتَ َكيَّ ُم ،فَل َفَلعَلهُ إِّلَلى
شابُّ  ،لَكَ أَقُولُ :قُ ْم! ».فَ َجيَ َ
أ ُ ِّ ِّه( ".لوقا  .)15 – 16 ::أقام الجس الدلائلت للهلذا الشلاب وأعلاده
ليحياة بكيدات!
اللرنل َح،
لام َوا ْنلتَل َه َلر ِّ
أثناء عاصفة هائجة ،نقول الكتابَ " ،ف َق َ
َوقَا َل ِّل ْيبَحْ ِّر« :ا ْس ُك ْ
لار هُل ُو ٌء
س َكنَ ِّ
ت! اِّ ْب َك ْم (اخرس)! ».فَ َ
ص َ
الرن ُح َو َ
ت ِّ
َع ِّظي ٌم ( ".رقس  .)21:6لم نهم كيف كان اللطلقلس هلائلجلاً ،أسلكلتله
نسوع بكيدات .الكيدات التي تكيم بها أتت ن اآلب .قلال فلي نلوحلنلا
 .…" ،52:11فَ َدا أَت َ َكيَّ ُم أَنَا بِّ ِّه ،فَكَل َدلا قَلا َل ِّللي اآلبُ هلكَلذَا أَتَلكَليَّل ُم".
)RAB).
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نجب أن نحصل عيى هذا النوع ن النتلائلج ،ألن اآلب قل
أعطانا كيدات لنتكيم .ال تتكيم كيدات تعيدتها ن العالم؛ تكليلم بلكليلدلة
كون لغتك ن كيدة اإلله .لهذا السلبلب عليليلك أن تسلتلدلر فلي
اإللهِّ .
دراستك ليكيدة ( 1تليلدلوثلاوس  .)15:1فلكلر وتلكليلم لثلل نسلوع،
وستحصل عيى نتائجه فوق العادنة.

أُقِر وأععرف
هارك اإللم كلماحي إلهية ُم ةنمة مالووج لعغيير الظروف .كلمات
ُم ن
في مغلى وأ ا أح ل مها م ل ح مة .للويا
اآلب حس ن َّ

الم يم من المراسة:
 6:63إنجيل نوحنا ;3:16الرسالة إلى أهل كولوسي
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 7-8الع د &  9:14-32إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 10الخروج &  19:1-12إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الثالثاء

كُن يوظا ً في الروح
ور منلن ْوا نوحنامِ لُو ا نحْ نما ِل نح نملُواِ .ما ْلين ِم ا ْل نواحِ نم ِج
ا ْلهنا ُونن ن
علنى ال ُّ
س ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
السال نن
ُونن
ونن
ح
س
م
ي
ى
ر
خ
ا
م
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ي
ِ
ن نْ ِ
نْن
نن ن ن ِ
( دميا .)12:4

واجه نحديلا ُ لقلاو لة شل نل ة علنل لا قلرر أن نلبلنلي سلور
أورشييم .كان أع اء اليهود عاز ين العقل عليلى أن نلوقلفلوا اللبلنلاء
بقتيهم ليبنائين .لكن لم نكن نلحلدليلا غلافلل علن خلطلطلهلم الشلرنلرة
ونواناهم.
وبيندا كان نقود شعب اإلله ليبنوا السور ،استعل وا لصل أي
شكل ن أشكال الهجوم .حدل كل واح سالحا ً بالي األخلرى ،آخلذاً
كل االحتياطات الالز ة ض أي ُ لهلاجلدلة لن اللعل و .و ُكلتلب هلذا
لتعييدنا.
نحن ُ
شركاء وعا يون ع اإلله في بناء كنيلسلتله – جسل ه –
وربح النفوس وتتديم عدل الخ ة .وفي هذه األثناء ،نجب أن نلكلون
ُ ستع نن لنُصارع ض أحكام ال ُ
ظيدة اللتلي تُلجلبلرنلا أن نلعليلش فلي
عالم ،أو بيئة ،أو نظام حكو ي ُ عادي لإلنجيل.
نُحاول إبييس ،عالدا ً أن وقته قصير ،أن نسبق وقتله لليلخليلق
بيئة ض الدسيح قبل أوانه .لذلك ،عيينا أن نكون في نلقلظلة وتلأهلب
ص ُحوا َوا ْس َه ُرواُ "… .كن نقظا ً
ليهجوم .نقول في  1بطرس " ،2:5ا ُ ْ
في الروح ُ ،نصتا ً في ،وبروحك وأنت تلتلكليلم بلألسلنلة وتليلهلج فلي
الكيدة .سيُعطيك الرب االستراتيجيات واإلرشاد حول كليلفليلة إزاللة
أساسات الع و.
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ارفض أن تتأثر ببعض األح اث في العالم اليوم – االرتبلاك،
سيلطلانلنلا
والخوف والخ اع .بقوة روح اإلله ،نحن (الكنيسة) نُدارس ُ
ً
في الدسيح ُ ،حضرنن النظام الج ن لع ورُ .كلن جلم ًءا فلعلاال لن
صل كدا لم تُص ِّل أب ا ُ ن قبل! عن ا نُنادي بأنام صالة عالدليلة
هذا.
ِّ
وصوم ،اشترك فيها .نحن نضع نظام ج ن ليعالم ،في الروح ،حليلث
نكون لإلنجيل جال ُ طيق ،استع ادا ً لدجيء الرب القرنب .آ ين.

صالج
أ ا معووي في الرب وفي شمج قوحم .و ي عح عيلي على الدوائق
الروحية وي ف أف اره لروحي .واليوم أحد في الظروف من
الةال الروحي .أُصلي ضم أي ُمداولة من إمليس لعزهر كليسة
يسوع المسيح أن حةيش في عصر الوحش قهل أوا م حعى
اخع اف ال ليسة سيعمزم اس يسوع في كل ا م  .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة ;10:3الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ; 5:17الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي
 6:18إلى أهل أفسس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 9-10الع د &  9:33-50إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 11الخروج &  19:13-22إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء

ال حوف من اللاس
… الن ح ن نوافُو ُ ْ من ِل ا ْذ ُك ُروا ال َّ
سيِ نم ا ْلةنظِ ي ن
نارمُوا ِم ْن أ ن ْع ِل ِإ ْخ نوحِ ُ ْ نومنلِي ُ ْ نومنلناحِ ُ ْ نو ِ ن
ا ْل نم ْر ن
سائِ ُ ْ
ُوب نوح ِ
نومُيُوحِ ُ ْ ( دميا .)14:4
ن سنوات ع ن ة ضت ،بيندا كنتُ في الجا عة ،نعت الحكو ة
في ذلك الوقت ،وهي حكو ة عسكرنة ،كل األنشطة ال ننية في الحرم
ي بعض ن أعضاء جدوعتنا ليقنوعوني بأن أتنازل،
الجا عي .جاء إل َّ
لكنني ق سدعتُ ن اإلله ،قال لي أن أبقى في الحرم الجا عي.
لم نكن البعض نهم عيى استع اد أن نقفوا عي ،ربدا ،ألنهم
كانوا خائفين .لكن إن قال لي اإلله أن أستدر ،لداذا نجب أن أتوقف بسبب
ا نقوله شخص ا؟ دائداً ،كيدة اإلله و شورته لك هدا ا نهم .هو الذي
خيق نائب الدستشار ،وال ُدحافظ ،والرئيس ،ورئيس الوزراء ،إلخ.
نقول الكتاب إن السالطين ُ َرتَّبة نه؛ هو َ ن وضعهم في
الدنصب .إذا تدردوا ض ه ن خالل وضع قوانين وسياسات ال تخ م
سيطة تتخطى
قضيته البارة ،فييس ن ال ُدفترض أن تدتثل .ليس هناك ُ
سيطة اإلله .لذلك ،أكديتُ البرنا ج الذي خططتُ له في الحرم الجا عي،
ُ
ألني فضيتُ باألحرى أن أطيع اإلله؛ وكان نجاحا ً يحوظاً.
بع ذلك ،لم نتوقف أب ا ً عن عق الخ ات في الحرم الجا عي
حتى تخرجتُ  .هل كنتُ أتح ى الحكو ة؟ ال ،كنتُ فقط أطيع أوا ر
الرسل .واجه بطرس والتال يذ
الحكو ة العُييا .كان نفس الشيء ع ُ
َ
ام اإلله أَنْ
ْ
ال ُ
سيطات في ز انهم .ذات رة ،قالوا …" ،إِّن َكانَ َحقا أ َ َ
نَ ْس َد َع لَ ُك ْم أ َ ْكث َ َر ِّ نَ اإلله ،فَاحْ ُك ُدوا( ".أعدال )RAB). )11:6كرجل أو
ا رأة اإلله ،وكدسيحي وكشخص نسير ع اإلله ،ال تخَف ن الناس! ال
تخَف ن قوانينهم أو أحكا هم ،ال تخَف ن أي شيء .نقول الكتاب إنه
ليس هناك حكدة تُجاه (ض ) الرب (أ ثال .)22:11

arabic

ونصيوا لحكدة كافية أو
ال ندكن أب ا ً ليبشر أن نجتدعوا
ِّ
استراتيجية ض اإلله .هذا ستحيل .عن ا تسيك في تما ن ع خطته
وغرضه لحياتك ،فال نهم ا نُفكر به شخص ا أو نفعيه؛ ال نهم الته ن ات؛
ستنتصر .ق تأتيك ال ُدقاو ة ن عائيتك ،أو ننتك ،أو دولتك ،أو
حكو تك؛ ال تخَف …" ،الَّذِّي فِّي ُك ْم أ َ ْع َ
ظ ُم ِّ نَ الَّذِّي فِّي ْالعَالَ ِّم 1( ".نوحنا
)RAB). )6:6

أُقِر وأععرف
أ ا واثق في قوج كلمة اإللم العي حرفةلي ؤائما ً مغض
اللظر عن الظروف وال ُمواومة .أ ا راسخ في إيما ي ضم
صهوا
أي قا ون أو ُح أو ح ومة أو أشواص قم َّ
أ سه ضم كليسة يسوع المسيح وأُعلن أن حمايعه قم
ذ هت عله مزما ً لإللم

الم يم من المراسة:
 4:4رسالة نوحنا الرسول األولى ; 5:25-29أعدال الرسل ; 27:1-3ما ير

لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 11-13الع د &  10:1-31إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 12الخروج &  19:23-30إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

اسعمر في اللزاعة في الصالج
صلُّوا
ض مِال الن ِ
ت نو ن
اِ ْعع ن ِرفُوا من ْة ُ ُ ْ ِل نه ْة ٍ
يرا
نم ْة ُ ُ ْ نعْ ِل نم ْة ٍ
ض ِل ْني ح ُ ْ ن ْوا .نط ِل نهةُ ا ْل نه ِار ح ن ْوعنم ُِر نك ِث ً
فِي فِ ْة ِلهنا (يةووب .)16:5
عن ا نقول الكتاب إنه لم نكن هناك طر في أرض إسرائيل
وفقا ً لكيدة إنييا ،لم نكن األ ر أن استيقظ إنييا فجأة وقال" ،لن نكون هناك
طر في إسرائيل خالل الثالث السنوات والنصف القاد ة" ال ،نقول
الكتاب إنه صيى بج نة .نوضح في  1يوك  61:12كيف صيى ،نقول إن
ضَ ،و َج َع َل َوجْ َههُ بَيْنَ ُر ْكبَت َ ْيهِّ".
إنييا ..." ،خ ََّر ِّإلَى األ َ ْر ِّ
تشرح الترجدة الدوسعة لالنة االفتتاحية ببراعة هذه النوعية
ن الصالةَ …" :
ِّيرا فِّي
ار (الجادة ،والقيبية ،والدستدرة) ت َ ْقت َ ُِّر َكث ً
ط ِّيبَةُ ْالبَ ِّ
فِّ ْع ِّي َها [تجعل قوة دننا يكية هائية تاحة]" تقول إن الصالة جادة ،وهناك
ُ ثابرة حيالها .بكيدات أخرى ،إنها نوع ستدر ن الصالة تتديم بشعور
عديق ن اإلندان الراسخ.
هذه ليست نوعية الصالة التي تُصييها عيى طاولة العشاء أو
وأنت تسرع إلى العدل .هناك واقف عينة وأوضاع ،أنت ال تتكيم فقط
بالكيدة وتذهب؛ بل تُثابر في الصالة .تستدر في ال ُدثابرة .ربدا تقول نفس
الشيء ،لكن بيجاجة.
فعل نسوع هذا أنضا ً في بُستان جثسيداني .قال نفس األشياء في
الصالة ،وصيى بتيك الطرنقة لد ة ساعة .لم تكن صالة لد ة دقيقتين.
ثابَر ،ألنه فهم خاطر ذلك الوقت .نحن في وقت ُ داثل اليوم .الدخاطر
عالية .عييك أن تأخذ حياة الصالة الشخصية عيى حدل الج .
أضرم نفسك دائدا ً واستجب لي عوة واإللحاح ليصالة ن
ِّ
روحك ُ ،عينا ً الكيدة وساحقا ً قوى ال ُ
ظيدة ،في الروح .ق نب و وكأن شيئا ً
لم نتغير ،لكنك تستدر في "اليجاجة" .ربدا تسأل" ،لكن تى أتوقف؟"
تتوقف عن ا تعيم في روحك أنه ق أُكدل! ج ا ً لإلله! بالتأكي ستنال
إشعار الغيبة.

arabic

صالج
أمويا الغالي أش رك على امعياز وفرصة الصالج العي مها أُمارس
فةل وأسلك في إؤراك الد ور اإللهي
سل ا ي في المسيح
ِ
ُ
وأ ُ ِذ م يئعك في ا رض .أ ا مع ع ف َّةال من خالل كلمة اإليمان
والصالج الزاؤج والولهية والمسعمرج .أُعلن أن ا م والواؤج
حدت العأثير اإللهي ل مج قوحك .ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة ; 5:17الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي ; 4:2 AMPCالرسالة إلى أهل كولوسي
إلى أهل
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 14-15الع د &  10:32-52إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 13الخروج &  20:1-16إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

الجمعة

كُن راسوا ً وشُزاعا ً
سانٌ فِي نو ْع ِهكن كُ َّل أ ن َّي ِام نح نيا ِحكن  .نك نما ُك ْلتُ نم نع
ِف ِإ ْ ن
الن نيو ُ
ن
ن
ُ
ُ
سى أكُونُ نمةنكن  .الن أ ْ ِملكن نوالن أحْ ُركُكن
ُمو ن
(ي وع .)5:1
كثيرا ً ا أتذكر ،كيف كانت األنشطة الدتطرفة تمداد في
ضت بعض الدجدوعات
الدؤسسات الجا عية نذ ع ة سنوات .ق تعر َ
الدسيحية ليته ن واإلرهاب ن وقت آلخر ن قِّبل هذه الدجدوعات اليييية.
لكن بيندا أدرس كتابي قرأتُ عن األعدال البطولية ألُناس ثل داود،
و وسى ،ونفتاح ،إلخ .فيم أستطِّ ع أن أفهم لداذا ق نخاف أي سيحي ن
أفراد هذه الجداعات .لذلك ،صييتُ " ،نارب ،أعطِّ ني فرصة واح ة فقط؛
خرج أعضاء التطرف هؤالء بقوة".
وسأ ُ ِّ
أخيراً ،التحقتُ بالجا عة ،ثم جاء اختباري األول في السنة
األولى! ذات ليية ،أتى أفراد الجداعة ليرقصوا بدالبسهم الرسدية في الحرم
الجا عي ،وكانت هناك فوضى صاخبة! لكن بيندا ركض الكثيرون في
ي ،وتكيدتُ
اتجاهات ختيفة ،بحثا ً عن كان ليختبأوا فيه ،ركعتُ عيى ركبت َّ
بألسنة ،وقُيتُ " ،نا رب نسوع ،بنعدتك ،سأتعا ل ع هذا؛ لن نفعيوا تيك
الوقاحة في هذا الحرم الجا عي رة أخرى".
بع رور سنة ،في رة أخرى ،أرسيوا رسالة أنهم "سيبحرون"
تيك الييية .وقُيتُ " ،ألنن تبحرون؟ ال أب اً!" عن ا جاء الييل ،جدعتُ بعض
ن اإلخوة ،وقُيتُ " ،سنبحر تيك الييية!" وبيندا كانوا (الدتطرفون) نُح ِّثون
ضجيج ونُهيجون الجداعة ،كنا عيى الجانب اآلخر ،نرقص ونهتف" ،أسيحة
ُ حاربتنا ليست جس نة ،بل قادرة بالروح الق س!"
ُكنا نهتف بإدراك أننا نعين في الروح اعتقالهم .تخيل ا ح ث؟
اليوم التالي ،جاءت الشرطة لتبحث عنهم ،وقُبض عييهم! ج ا ً لإلله! في
arabic

األشهر التالية ،ق ِّبل الع ن
إلينا.

ن قادة وأفراد الجداعات خالصهم وانضدوا

كدسيحيين ،ال نجب أب ا ً أن نخاف ن أي شيء أو أي شخص.
قال لي الرب شيئا ً نذ سنوات ع ن ة؛ قال" ،كدا كنتُ ع وسى ،سأكون
عك .ال أهديك وال أتركك"؛ وهو نقول نفس الشيء لك ،اآلنُ .كن قوناً،
و ُ
شجاعا ً ج اً .كيدة اإلله ندكن االعتداد عييها .هذا ا أقوله لك اليوم.
ندكنك أن ترهن حياتك عييها .عن ا نُرهَب اآلخرنن وندتيئون بالخوف
ن أي وقف ،قِّف وا تع بالشجاعة.

أُقِر وأععرف
الرب وري وخالصي؛ ممن أخاف؟ الرب ِحصن حياحي ممن
في أعظ من
أرحةب؟ إن ل
علي عيش ال يواف قلهي .ن الذي َّ
َّ
الذي في الةال  .للويا

الم يم من المراسة:
; 16:13الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 4:4رسالة نوحنا الرسول األولى
 6:13الرسالة إلى أهل أفسس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 16-17الع د &  11:1-26إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 14الخروج &  20:17-23إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

السبت

ف ر خارج سك
سهِينن
الن ن
ُع حنا ِ
ب أ ن ْو مِةُزْ ٍ
ش ْيئ ًا مِع ن ند ُّ ٍ
ب من ْل مِع ننواض ٍ
ُ
ن
ْ
ن
ن
ض أ ن ْف ن نل مِ ْن أ ن ْ ُس ِِه ْ  .ال حلظ ُروا كُ ُّل نواحِ ٍم إِلى نما
من ْة ُ ُ ُ ا ْلهن ْة ن
س ِم نم ْل ُك ُّل نواحِ ٍم ِإلنى نما نُو آل نخ ِرينن أ ن ْي ًا.
نُو ِللن ْ ِ
(فيلهي .)4 – 0: 0

"ال ت فع طرنقك لع ام؛ وال تتديق لتصل ليقدة .تن َح جانباً،
انس
وساع اآلخرنن عيى التق م ال ت ُكن هووسا ً باستفادتك الخاصةَ .
نفسك كفانة أن تق م ن الدساع ة لالخرنن( ".ترجدة الرسالة)
نقول في  1تيدوثاوس " ،6-1:1فَأ َ ْ
ش ْيءٍ  ،أَ ْن
طيُبُ أَ َّو َل ُك ِّل َ
ام َ
اس ،ألَجْ ِّل
صيَ َواتٌ َوا ْبتِّ َهاالَتٌ َوت َ َ
ش ُّك َراتٌ ألَجْ ِّل َج ِّديعِّ النَّ ِّ
ط ِّيبَاتٌ َو َ
تُقَ َ
ي َح َياةً ُ ْ
ط َد ِّئنَّةً هَا ِّدئَةً
ْال ُديُ ِّ
ص ٍ
بِّ ،ل َك ْي نَ ْق ِّ
وك َو َج ِّديعِّ الَّذِّننَ ُه ْم ِّفي َ ْن ِّ
ض َ
َّ
َ
صنَا اإلله ،الذِّي
س ٌن َو َ ْقبُو ٌل لَ َى ُ خ َِّي ِّ
ار ،أل َّن هذَا َح َ
فِّي ُك ِّل ت َ ْق َوى َو َوقَ ٍ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ق نُقبِّيونَ ".إنها
اس نَخي ُ
ن ُِّرن ُ أ َ َّن َج ِّدي َع النَّ ِّ
صونَ َ ،وإِّلى َ ْع ِّرفَ ِّة ال َح ِّ
غير العالم ن خالل الصالة ،والخ ة ،والكرازة .هذا
سئوليتنا أن نُ ِّ
ا نجب عييك فعيه .وإال ،فإنك لم ت َ ِّعش.
في نحديا  ،٥٤ :٤بيندا ب أ بنو إسرائيل في بناء سور
اربُوا ِّ ْن أَجْ ِّل
أورشييم واستع وا لحدانته ،قال نحديا لهمَ ..." ،ح ِّ
سائِّ ُك ْم َوبُيُوتِّ ُك ْم ".لم نقل" ،حاربوا ن أجل
إِّ ْخ َوتِّ ُك ْم َوبَنِّي ُك ْم َوبَنَاتِّ ُك ْم َونِّ َ
أنفسكم" والكيدة" ،بيوتكم" هنا ال تعني الدباني؛ بل كانت تُشير إلى
العشائر ،العائية بأكديها ،كدا تقول" ،بيت نوسف" .كان نست عي روح
البطولة في نفوسهم.

arabic

ال نُحارب األبطال ن أجل أنفسهم؛ نُحاربون ن أجل
اآلخرنن .هذا ا نقرأه في اآلنة االفتتاحية؛ تقول ..." ،الَ ت َ ْن ُ
ظ ُروا ُك ُّل
اح ٍ ِّإلَى َ ا ه َُو ِّلنَ ْف ِّس ِّه( ".… ،تن َح جانباً ،وساع اآلخرنن عيى
َو ِّ
ً
ُ
التق م ال تكن هووسا باستفادتك الخاصة( ).ترجدة الرسالة) عن ا
تُصيي ،ال نجب أن تكون الصالة دائدا ً بشأن تجارتك ،أو عائيتك أو
فكر خارج نفسك.
األ ور ال ُدتعيقة بك؛ نجب أن تكون لسبب أعظمِّ .
هناك الكثيرون دن ندرون بالكثير ن الجروح ونجب أن
نُصيي ن أجيهم .نقول الكتاب إن الرب نسوع نرثي لضعفاتنا
(عبرانيين  .)٥١:٤تحرك بظروف ال ُخطاة وأولئك الذنن نتألدون ن
حولك .اسدح لورطة الفقير ،والدرنض ،وال ُدضطه أن تضرم
الشفقة فيك لتتشفع ن أجيهم وتُح ِّث تغيير في حياتهم اليوم .عيينا أن
نستدر في تشفعنا لع م ،والقادة ،والبشر في العالم ،خصوصا ً في
هذه األنام األخيرة.

صالج
أمويا الغالي أش رك على فرصة أن أقف في الثغر لآلخرين
ُحمِث العغيير في حياحه وظروفه  .أُصلي من أعل أولئك الذيك
سيلالون خالصه اليوم حول الةال أن يُ ِرق ور اإل زيل المزيم
في قلومه ُمهمِؤا ً ال ُ
ظلمة ويلوله إلى ُحرية مزم أملاء اإللم ماس
يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 33:7حمقيال ; 2:1-4 AMPCالرسالة األولى إلي تيدوثاوس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 18-19الع د &  11:27-12:1-17إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 15الخروج &  20:24-34إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٢

ا حم

نو ِعم مسار

من خالل الصالج

ص نل نواتٌ نوا ْمعِهناالنتٌ
ب أ ن َّو نل ك ُِل ش ْنيءٍ أ ن ْن حُونا نم نط ِلهناتٌ نو ن
فنأ ن ْطلُ ُ
ن
يع الَّ ِذينن
اس نعْ ِل ا ْل ُملُ ِ
يع اللَّ ِ
وك نوع ِنم ِ
نوح ن ن نُّراتٌ عْ ِل ع ِنم ِ
ب ِل ْني ن ْو ِ ني نحيناجً ُم ْ نمئِلَّةً (في سالم) نا ِؤئ نةً
ُ ْ فِي نم ْل ِص ٍ
ن
ْ
فِي ك ُِل حنو نوى نو نوق ٍار (اسعوامة وأما ة).
) 1حيموثاوس )RAB). )0 – 1 :0

اآلنة االفتتاحية هي بدثابة إرشاد الروح ن خالل بولس
ليكنيسة ألهدية التشفع الجاد لكل البشر ،واطن إقا تنا ،والقادة فيها.
النتيجة لهذا هو االختبار الغا ر لبركات اإلله ن السالم والوفرة .هذا
جمء دا تفعيه بطاعة – تُصيي ،وتُحارب ن أجل قيوب الناس في
دولتك ،وحول العالم – لكي نثبت ِّبر اإلله .ولكي نُق َدع كل أشكال
الشر ،والفوضى ،والفساد ،واإلرهاب.
األح اث في العالم اليوم هي ص ر قيق عظيم .لكن الكنيسة
ل نها الحل .الكنيسة هي القوة الوحي ة الكابحة ليشر عيى األرض اليوم
تشتك .إن لم تُص ِّل ن
) 1تيدوثاوس  .)::1لذلك ،نجب أن تُصيي وال
ِّ
أجل دولتك ،والقادة ،والشعب ،ن أنن سيأتي السالم؟
اقرأ اآلنة االفتتاحية رة أخرى .توجيه اإلله واضح حول
الكيفية التي نجب أن تُصيي بها لنختبر السالم في أ تنا؛ ليس ب َحدل
السالح أو بكونك ُ شاغباً.
صل بج نة
انهض ليتح ي وتحدل سئولية الصالة.
ِّ
وبحرارة في الروح لكل األ م وقادة ال ول حيث تعيش أو تعدل،
ولبقية العالم .أع ِّين أن بِّر اإلله نسود ،و ج ه نَ ِّحل ،ونؤثر عيى قيوب
الناس بيندا نُبشر شعب اإلله باإلنجيل بجراءة.
arabic

صل أنضا ً ن أجل ال ُخ ام ،أن نُعطوا نعدة أعظم ليكرازة
ِّ
ضم نفوس أكثر إلى الكنيسة في كل
باإلنجيل بدجاهرة وقوة ،وأن ت ُ َ
العالم .حتى نح ث االختطاف ،نحن نُدسِّك بم ام القوة الحقيقية في
لنوجه سارهم ن خالل الصالة.
كل األ م ،ولنا ال ُ
سيطان ِّ

صالج

أمويا السماوي الغالي أُصلي أن يسوؤ سالمك وحوممك ووفرحك
في كل ؤول الةال وأن حملح ُخمام اإل زيل ال زاعة لي رزوا
ويُه روا م لمعك مزراءج .أُصلي أن ح ُ ِةل قوج وحأثير رسالعه ُحهك
في قلوب اللاس .أش رك من أعل العغيير الهائل والمزيم في حياج
ال ثيرين من خالل اإل زيل اليوم ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 29:7إر يا ; 18:1إنجيل لوقا ; 4:2الرسالة إلى أهل كولوسي
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 20-21الع د &  12:18-44إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 16الخروج &  21:1-11إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

٢

اإلثنين

مارس ال لمة مإؤراك
وس ا ْل ُد ِر َّي ِة
نول ِ ْن نم ِن ا َّط نل نع ن
وس ا ْل ِ
نام ِل  نا ُم ِ
ع نلى ال َّلا ُم ِ
نامالً
سيًا نم ْل ع ِ
امةًا نا ِ
س ِ
ْس ن
نار لني ن
(مرآج اإلل ِم) نوثنهنتن نوص ن
ن
ن
ً
ْ
ع نم ِل ِم
مِا ْل ن ِل نم ِة (عامالً الةمل) فهذا ين ُونُ نمغهُوطا فِي ن
(يةووب )RAB). )05:1

ُ دارسة الكيدة بإدراك هي الكيفية التي بهلا نلدلكلنلك أن تسلتلدلتلع
ببركاتها الكا ية في حياتك ،ألن قوة اإلله هي في كيدته .ثالً ،تقول الكيدلة،
صيُّلوا ألَجْ ل ِّل
ار ُكوا الَ ِّعنِّي ُك ْم .أَحْ ِّسنُوا إِّلَى ُ ْب ِّغ ِّ
ضي ُك ْمَ ،و َ
"… أ َ ِّحبُّوا أ َ ْع َا َء ُك ْم .بَ ِّ
الَّذِّننَ نُسِّيئُونَ إِّلَ ْي ُك ْم َونَ ْ
ط ُردُونَ ُك ْم ( ".تى  .)66:5ارس هذا بلوعلي؛ اجلعليله
سيوكك اليو ي.
عن ا تب أ في ُ دارسة شيء ا ،ق تخفق فليله ،للكلن ال تسلتلسليلم
وتقول" ،حسناً ،لق حاولتُ  ".بل استدر فيه حتى تتدكن نه .تلقلول اللكليلدلة
أنضاً …" ،الَ ت َ ْهتَ ُّدوا ِّل َحيَاتِّ ُك ْم…" (لوقا )11:11؛ بعبارة أخرى ،ال تلقليلق،
ارس هذا .ال تسدح لنفسك بأن تقيق عيى أشياء أرضية في الحياة ،وبخوف
ن العوز؛ بل بالحري ،بالصالة وال عاء ع ال ُ
شكر ،للتُلعليَلم طل ِّيلبلاتلك لل ى
اإلله.
نُعين في م ور  2:1شيئا ً عجيبا ً عن الحياة فلوق اللطلبليلعليلة لن
البركات التي لك في الدسيح .نقول إنك كشجرة غروسة عن جاري الديلاه
أك عيى هلذا كلل نلوم
– نضرة وخضراء دائدا ً – ُ ثدرة و ُ نتجة إلى األب ِّ .
عن نفسك .بغض النظلر ،وبلغليلر اعلتلدلاد عليلى األحل اث فلي اللعلاللم ،ال
تتمعمع ،ألنك تعرف لك القوة الصطناع الثروة .بالنسبة لك ،نوج بركلات
فقط .هييونا!
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نحن ُ دارسون ليكيدة؛ نسوع الدسيح هلو اللكليلدلة اللحلي،
ونحن ولودون نه .قال بولسَ " ،
سلالَلةُ ْالل َدلسِّليلحِّ،
ظاه ِِّّرنلنَ أَنَّل ُكل ْم ِّر َ
… 1( ".كورنثوس )RAB). )2:2هذا نلعلنلي أنلنلا اللتلعلبليلر علن
الكيدة .أشار الرسول بطرس لفكرة ُ شابهلة فلي  1بلطلرس ،12:1
قالْ َ " ،ولُودِّننَ ثَانِّيَةً ،الَ ِّ ْن زَ ْرعٍ نَ ْفنَى ،بَ ْل ِّ َّدا الَ نَ ْفنَىِّ ،ب َك ِّي َد ِّة اإللل ِّه
ْال َحيَّ ِّة ْالبَاقِّيَ ِّة إِّلَى األَبَ ِّ)RAB). ".
كدولود ن الكيدة نعني أنك نجب أن تعيش في ،وبواسلطلة
الكيدة و ن خاللها ،نجب أن تعيش بها في حياتك اليو ية.

أُقِر وأععرف
أمويا الهار ك أُحب كلمعك حوك و اللور الذي مم أرى وا ساس
الذي حرح عليم قوحي .أزؤ ر في ال ِهر وأز و في المزم آحيا ً
ملعائج ؤائمة وأصلع حأثير ال يم ن إ اره ماإل زيل لمزم اسمك.
للويا

الم يم من المراسة:
 3:16الرسالة إلى أهل كولوسي ; 1:22-25رسالة نعقوب
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 22-23الع د &  13:1-37إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 17الخروج &  21:12-17إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الثالثاء

ِقف في ِمره
ارا
ناض ِر ِلين ُونن نم ًّ
ان ا ْلد ِ
ِإل ْظه ِ
نار ِم ِر ِه (أ ا أقول) فِي ال َّ نم ِ
ع (رومية )06:0
سو ن
ان مِين ُ
اإلي نم ِ
نويُهن ِر نر نم ْن نُو ِمنن ِ
)RAB).
لق أصبح نسوع الدسيح ِّب َرك .لهذا السبب في الدسيحية ،نحن
ال نسيك في بِّرنا؛ بل بالحري ،نحن نقف في بِّ ِّره .نُعين ونُ ِّقر بجراءة أن
الدسيح هو ِّب ُرنا ونحن نسيك في نور ِّب ِّره .األ ر كأنك ُ غطى بدج ه؛
أنت ال تُرى .إنه نوره الذي نُرى؛ ج ه هو الذي نُرى.
قوته هي التي تُع َين وأنت تسيك في ِّبره .هذه هي بركتنا
كدخيوقات ج ن ة في الدسيح نسوع .ال تكن " شغول بأدائك" أ ام
اإلله .ال تسدح ليخطية وذنب أخطائك أن نب دوا غيرتك لإلله وإندانك
َطيَّةً،
ف خ ِّ
فيه .نقول في  1كورنثوس " ،11:5ألَنَّهُ َج َع َل الَّذِّي لَ ْم َن ْع ِّر ْ
ير نَحْ نُ بِّ َّر اإلله فِّي ِّه)RAB). ".
خ ِّ
َطيَّةً ألَجْ ِّينَاِّ ،لن ِّ
َص َ
لق أصبحتَ بهاء ِّب ِّره ،ألنه أعين ِّب َّره ن خاللك .أخذ كان
الخطية التي لك وأعطاك بِّره .اآلن ،هو نعين بِّ َّره ن خاللك .هذه
حقيقة ُ ذهية! حياتك الج ن ة ب أت بقيا ة نسوع الدسيح" .فَ ُ ِّفنَّا َ َعهُ
ب،
يم ْال َدسِّي ُح ِّ نَ األ َ ْ َواتِِّّ ،ب َدجْ ِّ اآل ِّ
ِّب ْال َد ْع ُدو ِّدنَّ ِّة ِّل ْي َد ْوتَِّ ،حتَّى َك َدا أُقِّ َ
ه َكذَا نَ ْسيُكُ نَحْ نُ أ َ ْنضًا فِّي ِّج َّةِّ ْال َحيَاةِّ (الحياة الج ن ة)؟" (رو ية )6:1
)RAB).
نقول في  1كورنثوس ِّ " ،1::5إذا ً ِّإ ْن َكانَ أَ َح ٌ ِّفي ْال َدسِّيحِّ
فَ ُه َو َخ ِّيي َقةٌ َج ِّن َةٌ"….؛ فصيية أو نوعية ج ن ة ن البشر ،ولودة في
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البِّر .هذا هو سبب أنك تستطيع أن تُدارس البِّر وتأتي بثدار وأعدال
ِّبر ،ألن هذه هي طبيعتك في الدسيح نسوع .هييونا!

أُقِر وأععرف
ِمري و ِمر يسوع المسيح؛ لذلك علمي عراءج في ح ور اإللم
أن أعهمه م ُدب وقماسة الدق ؤم يسوع المسيح أع ا ي ُحرية
المخول والدياج ومويامعم أقف ُمهرراً إلى ا مم مسياؤج على
إمليس والظروف وقوات ال ُ
هارك اإللم
ظلمةُ .م ن

الم يم من المراسة:
الرسالة ; 1:30الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 6:4-5الرسالة إلى أهل رو ية
 3:8-9إلى أهل فييبي
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 24-26الع د &  14:1-26إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 18الخروج &  21:18-32إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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األربعاء

اسعةم قهل اليوم ال رير
ش َّم ِج قُ َّوحِمِ.
ب نوفِي ِ
الر ِ
يرا ينا إِ ْخ نوحِي حنون ُّو ْوا فِي َّ
أنخِ ً
ن
ْ
ْ
سالن نح اإلل ِم ال نامِ نل ِل ْني ح ن ْو ِم ُروا أ ْن حنثهُع ُوا ِض َّم نم نايِ ِم
ا ْلهنسُوا ِ
ستْ نم نع ؤ ٍنم نولندْ ٍ (م ر) من ْل نم نع
نار ن
ععنلنا لن ْي ن
ِيس .فن ِإنَّ ُمص ن
إِ ْمل ن
ْ
ن
ن
ن
علنى ظُ ْل نم ِة ذنا ال َّم ْ ِر
ل
ا
ة
ل
ا
ج
ال
و
ع
م
ين
ال
س
ال
ع
م
الر نؤسناءِ ن ن َّ طِ ِ ن ن ُ ِ ن ِ ن
ُّ
(والج ال ُ
ظلمة في ذا الةال ) نم نع أ ن ْعلنا ِؤ ال َِّر الروحيَّ ِة فِي
ت (في ا ماكن الةالية) (من ال ُرحب السامية)ِ .م ْن
س نما ِويَّا ِ
ال َّ
ُ
كن
سالن نح اإلل ِم ا ْل نامِ نل ِل ْني ح ن ْو ِم ُروا أ ن ْن ئُونا ِو ُموا فِي
وا
ل
ل
ذ
احْ
ِ
مِ
أنعْ ِل ِ
ن
ن
ْ
ْ
الين ْو ِم ال ِِر ِير نومن ْة نم أ ْن حُع ِنم ُموا كُ َّل ش ْنيءٍ أ ْن حنثهُع ُوا
(أفسس )RAB). )10 – 13 :6

نحثنا الجمء األول ن اآلنة االفلتلتلاحليلة بلأن نلتلقلوى فلي
الرب ،وفي ش ة قوته .لم نُخبرنا الرب أب ا ً أن نفعل شليلئلا ً لليلس فلي
استطاعتنا أن نفعيه .إن قال" ،تقووا في الرب "،فهذا نعني أن هذا ا
تحتاج أن تفعيه .ونعطي تعييدات أكثر في ع د ْ :11
سلوا ِّسلالَ َح
"اللبَل ُ
يس)RAB). ".
اإلل ِّه ْالكَا ِّ َل ِّل َك ْي ت َ ْق ُِّروا أ َ ْن تَثْبُتُوا ِّ
ض َّ َ كَا ِّن ِّ ِّإ ْب ِّي َ
نُخبرك هذا بأن تستع  ،وتبقى ُ ستع اً قبلل الليلوم الشلرنلر.
نُخبرك ا الذي تفعيه ض إبييس .إن لبستَ سالح اإلله الكا ل كدا ق
قال ،فستق ر أن تثبت ض كل ح َيل ،و كان  ،و ناورات ،وتلالعلبلات
إبييس.
السبب الذي نجعل الكثيرنن نلتلعلثلرون علنل لا نلواجلهلون
التح نات هو أنهم ال نتصرفون وفقا ً ليكيدة .في األع اد التي قرأنلاهلا
في الشاه االفتتاحي ،أرش نا اإلله بوضوح بدا نجب أن نلفلعليله .لا
قاله في ع د  12هو السبب للععل اد  .11 – 12هلنلاك نلوم ضليلق
(اليوم الشرنر)؛ وهو ن الدتوقع ح وثه .هناك ع و نجول ُ ليلتلدلسلا ً
َ ن نبتيعه ،وعن ا نديك الفلرصلة ،سليلهلجلم .للكلن نلحلن ال نلجلهلل
أفكاره.
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ليس إبييس عا الً ؤثراً .طالدلا أنلك تلتلقلوى فلي اللرب -
حافظا ً كيدته في قيبك وفي فدك – فإنك ستُحبلط اللعل و كليلدلا ظلهلر.
طالدا أن كيدة اإلله هي ترسك ،فستفوز دائداً .كيدة اإلله هلي سليلف
الروح الذي به تقطع إبييس .هييونا!

صالج
سل ا ي على إمليس وعماععم
ماس يسوع المسيح أ ا أُمارس ُ
أق ع كل م ايمه وخ م وخماعم وأف اره ضم أُمعي ومميلعي.
م لمة اإللم في فمي أ عصر ممزم وأح وأسوؤ على الظروف.
آمين.

الم يم من المراسة:
 6:10الرسالة إلى أهل أفسس ; 4:7رسالة نعقوب ; 4:4رسالة نوحنا الرسول األولى18
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 27-28الع د &  14:27-52إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 19الخروج &  21:33-46إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

أساس راسخ مال لمة
صالن ِج نو ِخ ْم نم ِة ا ْل ن ِل نم ِة
ب ن
علنى ال َّ
نوأ ن َّما ندْ نُ فنلُ ِ
واظ ُ
(أعمال .)4:6
ا نُح د رد فعيك و بادئك تجاه الحياة والظروف ن حولك هو
األساس الدتين ن كيدة اإلله .فكر فيدا ح ث في العالم في األش ُهر الداضية؛
إن أفعال وردود أفعال بعض الدسيحيين هم دليل عيى أنه لم نكن ل نهم أب ا ً
األساس الصحيح .أُصيب البعض بخيبة أ ل ُكييا ً وركضوا ليختبئوا – لـ
"نعملوا" أنفسهم – بيندا تطيعوا لقادة الحكو ة لي ُدساع ة والتوجيه .ذُعِّروا ن
نفس األشياء التي أرهبت العالم؛ ال نجب أن نكون األ ر هكذا.
الكنيسة ليست جدوعة ن ال ُجبناء؛ نحن جنود .أش اء ن أجل
الدسيح .كيف ندكن لدسيحي أن نخاف ن فيروس ،بع ا قال نسوع في لوقا
س ْي َ
سوا ْال َحيَّا ِّ
طانًا (قوة) ِّلت َ ُو ُ
" ،٥٩:٥٣هَا أَنَا أُعْطِّ ي ُك ْم ُ
ب َو ُك َّل قُ َّوةِّ
ار َ
ت َو ْالعَقَ ِّ
ش ْي ٌء (بأي حال ن األحول) (بأي وسيية))RAB). ".هذا
ْال َع ُِّوَ ،والَ نَض ُُّر ُك ْم َ
إعالن سيادي؛ ال شك فيه .أنت أعيى ن أي شيء نؤذي أو ن ُِّقي ؛ أنت "غير
قابل ليع وى".
لكن ،إن لم تعرف هذا الحق ،فسترتعب .هذا هو السبب الذي ن
حضر لك كيدة اإلله كل نوم ،لنبنيك في الدسيح ،لننقل لك الدعرفة.
أجيه نحن نُ ِّ
َ
ع ُك ْم َنا ِّإ ْخ َوتِّي لإلله َو ِّل َك ِّي َد ِّة ِّن ْع َد ِّتهِّ،
د
َو
ت
س
أ
"و
،
21:12
أعدال
نقول في
ِّ
اآلنَ
ْ
ْ ُ
َ
ُ
ْالقَاد َِّرةِّ أ َ ْن ت َ ْبنِّيَك ْم …)RAB). ".إذا بُنيتَ عيى أساس كيدة اإلله ،فال ندكن
ألي شيء أن نُمعجك.
تذكر كيدات نسوع في لوقا  61 – 6: :1حيث نُديِّم بين الذي نبني
ي َو َن ْس َد ُع
حياته عيى كيدة اإلله ،والذي ليست حياته هكذا .قالُ " ،ك ُّل َ ْن َنأْتِّي ِّإلَ َّ
ض َع
ع َّدقَ َو َو َ
سانًا بَنَى بَ ْيتًاَ ،و َحف ََر َو َ
َكالَ ِّ ي َونَ ْع َد ُل بِّ ِّه أ ُ ِّرن ُك ْم َ ْن نُ ْشبِّهُ .نُ ْشبِّهُ إِّ ْن َ
ص َ َم النَّ ْه ُر ذلِّكَ ْالبَيْتَ  ،فَيَ ْم نَ ْق ِّْر أ ْنَ
ص ْخ ِّر .فَيَ َّدا َح َ َ
عيَى ال َّ
اس َ
ث َ
األ َ َ
س ْي ٌل َ
س َ
ص ْخ ِّرَ .وأ َ َّ ا الَّذِّي َن ْس َد ُع َوالَ َن ْع َدلُ ،فَيُ ْش ِّبهُ
عهُ ،ألَنَّهُ َكانَ ُ َؤ َّ
س ً
عيَى ال َّ
سا َ
نُمَ ع ِّْم َ
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سقَ َ
ط َحاالً،
س ٍ
عيَى األ َ ْر ِّ
سانًا بَنَى بَ ْيتَهُ َ
ص َ َ هُ النَّ ْه ُر فَ َ
ُون أ َ َ
ِّإ ْن َ
اس ،فَ َ
ض ِّ ْن د ِّ
ْ
ابن أساس تين لحياتك بكيدة اإلله.
َو َكانَ خ ََرابُ ذلِّكَ البَ ْي ِّ
ت َ
عظِّ ي ًدا!" ِّ

أُقِر وأععرف
مإؤراك أُث ِهت ف ري على ا شياء الروحية أملي أساسا ً راسوا ً
وعميوا ً من خالل المراسة المسعمرج واللهج في كلمة اإللم .أ ا
ُمع مؤ من أعل الرب ُعلمي شُزاع في عي م ال ُمةنم لأليام ا خيرج
وميلما أسعوؤع سي للصالج ولوممة ال لمة حثهت إراؤج ومواصم
اإللم في ا رض وفي قلوب اللاس ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل كولوسي ; 12:11-12الرسالة إلى أهل رو ية ; 7:24-27إنجيل تى
3:1-3
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 29-31الع د &  14:53-72إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 20الخروج &  22:1-14إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الجمعة

العوقةات عالية
ن
س ِلينن (فاحرين في الغيرج) فِي االعْ عِهنا ِؤ
غي نْر ُمع ن نا ِ
نارينن (معو زين و ُم عةلين) ِفي الروح عنامِ ِمينن
ح ِ
ب (رومية )RAB). )11:10
(خاؤمين)
الر َّ
َّ
نرى بوضوح في الكتاب أننا في األنام األخيرة قبل اختطاف
الكنيسة .هذا ليس الوقت ليتس ُكع؛ هناك الكثير الذي نرن اإلله أن نفعيه
ن خاللك في الوقت القصير ال ُدتبقي .تقول اآلنة االفتتاحيةَ " ،غي َْر
ارننَ ( توهجين
ُ تَكَا ِّسيِّينَ (فاترنن في الغيرة) فِّي االجْ تِّ َهادَِّ ،ح ِّ
الربَّ )RAB). ".عييك أن
و شتعيين) فِّي الروحَ ،عابِّ ِّننَ (خاد ين) َّ
تسيك بعقيية أن ظهوره ندكن أي نكون في أي لحظة ،وتكون ُ شتعل
في روحك لإلنجيل – ُ تكفالً بانتشاره وتأثيره حول العالم.
كدا نُخبرنا الكتاب ،سيكون ض الدسيح فقط لد ة ثالث
سنوات ونصف ألجل الضيقة العظيدة .ستكون فترة ضيقة ش ن ة ،لم
نكن ثيها نذ ابت اء العالم ولن نكون ( تى )11:16؛ ستكون نطاقها
ص
ص ْر تِّ ْيكَ األَنَّا ُم لَ ْم نَ ْخيُ ْ
"ولَ ْو لَ ْم تُقَ َّ
عيى ستوى العالم كيه .قال نسوعَ ،
س ٌ …" ( تى .)11:16
َج َ
تخيل نوع الشر وال ار الذي سيرتكبه ض الدسيح لد ة ثالثة
صر إلهياً .أنضاً ،نُخبرنا هذا
سنوات ونصف فقط والتي تست عي أن تُق َّ
شيئاً :ندكننا أن نفعل الكثير ن األشياء الجي ة خالل وقت قصير؛
ندكننا أن نُمحمح هذا العالم .نب أ األ ر بأن تعطي انتباها ً أكثر ليصالة،
وخاصةً الصالة ن أجل تأثير اإلنجيل حول العالم في هذه األنام
األخيرة.
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هذا هم ج اً ،فالتوقعات عالية ج اً .ال نتعيق األ ر بك
فقط؛ إنه نتعيق بدستقبل عالدنا .قبل االختطاف ،عيينا أن نسود عيى
هذا العالم كدا لم نح ث ن قبل! ال نُخطط نسوع "الختطافنا" ن
غيب العالم .سيأتي لكنيسة
هذا العالم كدا لو ُكنا ضحانا .تذكر إنه
َ
ُ نتصرة؛ كنيسة غالبة .ج اً لإلله!

أُقر وأععرف
أن إ زيل المسيح يعوم في قلهي كاللار اآلكلة في عظامي أش رك
يا أمويا الغالي من أعل شرف أن أكون مسؤوالً عن ذه الرسالة
ال ُمغيِرج للدياج رسالة الووج العي مها ح ُو ِلص وح ي وحدمي
ُلزح .لوم ُملدت الومرج واللةمة قوؤ ال ثيرين
وح ُل ِوذ وحد ظ وح ِ
للمسيح كاش ا ً له عن أسرار الممل ة ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 3:1الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس ; 12:3دانيال ; 12:11 AMPCالرسالة إلى أهل رو ية
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 32-33الع د &  15:1-20إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 21الخروج &  22:15-22إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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السبت

معوعون على الةرش
َّ
اإللمُ الَّذِي نُو ن
ِير ِج الَّعِي
الرحْ نم ِة ِم ْن أنعْ ِل نم ندهَّعِ ِم ا ْل نث ن
غل ٌِّي فِي َّ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ُ
ُ
س نما ِويَّات
ال
ِي
ف
م
ة
م
ا
ل
س
ل
ع
أ
و
م
ة
م
ا
ل
م
ا
ق
أ
و
ْ
َّ
ن ن ن
أ ن نحهَّلنا مِهنا … ن ن ن ن ن
ْ
(ا ماكن السماوية) فِي ال نمسِيحِ يسوع

(أفسس )RAB). )6 – 4 :0

إن عبارة "أجيسنا عه" في الشاه الكتابي أعاله هي
"سوجكاثيمو "(sugkathizoباليونانية) ،والتي تعني أن تُدنح (أو
تأخذ) قع بصحبة أح ا؛ جيوس شترك .فكر في هذا! اذا ندكن
أن نكون أعظم ن الجيوس الدشترك ع الدسيح! ترجدة أخرى
تشرحها بشكل جدالي ،تقول إن اإلله" ،أقا نا عه ن األ وات،
وأجيسنا عه في األ اكن السداونة لكوننا في الدسيح نسوع" لق ت ُ ِّوجنا
بارك اإلله!
عيى العرش! ُ َ
توجون عيى العرش ،اذا نُفترض بنا أن نفعل؟
اآلن ونحن َّ
ْ
َ
اح ِّ قَ ْ َ يَكَ (ساد –
َطيَّ ِّة ال َو ِّ
نُخبرنا في رو ية " :٥٢ :١ألنَّهُ إِّ ْن َكانَ بِّخ ِّ
ُ
َ
ْض النِّ ْع َد ِّة
حكم) ْال َد ْوتُ بِّ ْال َو ِّ
اح ِّ ،فَبِّاأل َ ْولَى َكثِّ ً
يرا الَّذِّننَ نَنَالونَ في َ
اح ِّ
س َي ْد ِّي ُكونَ (نسودون – نحكدون) فِّي ْال َح َياةِّ ِّب ْال َو ِّ
َو َع ِّطيَّةَ (هِّبة) ْال ِّب ِّرَ ،
نسوع ْال َدسِّيحِّ!" )RAB).كيدة" ،نديكون" هي "باسيييو "basileuo
(في اليونانية) وتعني أن "تحكم كديك" .في رؤنا  ٥٣ :١نؤك بإتقان
سنَ ْد ِّيكُ َعيَى
"و َج َع ْيتَنَا ِّإلل ِّهنَا ُ يُو ًكا َو َك َهنَةً ،فَ َ
عيى هذه الحقيقة؛ نقولَ ،
ض".
األ َ ْر ِّ
نعم ،في ال ُديك األلفي ،سنحكم ع الدسيح ،وفقا ً ليكتاب .لكن
اليوم في العالم ،نحن نحكم ن خالله أو به ،ألننا نستخ م اسده ،نتخذ
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سيطان ونحيا كأسياد وغالبين في الحياة
كانه .عونن لنُدارس ال ُ
ُ
بالدسيح نسوع .نحكم عيى إبييس ،والظيدة ،والعالم ،وكل الخييقة.
ظ ْي َد ِّةَ ،وال ُّ
ُضي ُء فِّي ال ُّ
ظ ْي َدةُ لَ ْم
"والنُّ ُ
ور ن ِّ
نقول الكتابَ ،
َ
ت ُ ِّْر ْكهُ( ".نوحنا  .)5:1هييونا! لهذا السبب نقول الكتاب" ،أل َّن ِّس َّر
اإلثْ ِّم اآلنَ َن ْع َد ُل فَقَ ْ
س ِّط الَّذِّي َنحْ ِّج ُم اآلنَ " (1
طِّ ،إلَى أ َ ْن ن ُْرفَ َع ِّ نَ ْال َو َ
ِّ
تسالونيكي  .)::1نحن – الكنيسة – الذنن نحجم الشر في العالم .قال
ور ْالعَالَ ِّم( ".نوحنا  .)5:1بنفس
نسوع َ " ،ا دُ ْ تُ فِّي ْالعَالَ ِّم فَأَنَا نُ ُ
الطرنقة ،ا د ُ نا هنا ،حتى نؤخذ ن هنا باالختطاف ،ال ندكن
لي ُ
ظيدة أن تسود ،ألن لنا وضع جيوس شترك ع الدسيح في كان
سيطان اآلن!
سيطان .ونحن نُدارس هذه الق رة وال ُ
القوة وال ُ

أُقِر وأععرف
سل ان .لذلك
أن لي علوس ُم عرك مع المسيح في م ان المزم وال ُ
سل ان على الظروف
ماؤُمتُ في الةال فأ ا ور الةال أُمارس ال ُ
وأرواح ال ُ
ظلمة وأُخ ةه الس يسوع آمين.

الم يم من المراسة:
 2:10الرسالة إلى أهل كولوسي ; 1:19-22الرسالة إلى أهل أفسس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 34-36الع د &  15:21-47إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 22الخروج &  22:23-33إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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األحد

أسلدة كلماحلا
شناك ِِرينن
ان
اآلب … الَّذِي أ ن ْونذن نا ( زا ا) مِ ْن ُ
ن
س ْل ن ِ
ال ُّ
ت ام ِْن نم ندهَّعِ ِم
ظ ْل نم ِة نو نونلنلنا إِلنى نملن ُو ِ
(كولوسي )RAB). )10 – 10 :1

عين فقط ن الناس :أولئك
ن الشاه أعاله ،نرى أن هناك نو َ
سيطان ال ُ
ظيدة وأولئك الذنن في يكوت ابن اإلله الدحبوب .إلى
الذنن تحت ُ
ُ
َ
سيطان
أن تول ثانية وتنقل إلي يكوت ابن اإلله الدحبوب ،ستبقى تحت ُ
ال ُ
ظيدة ،ونكون إبييس هو إله كل ا نخصك.
ب ه َُو
تذكر ،قال نسوع لييهود الذنن أتوا ليقبضوا عييه" ،أ َ ْنت ُ ْم ِّ ْن أ َ ٍ
ت أ َ ِّبي ُك ْم ت ُ ِّرن ُونَ أ َ ْن ت َ ْع َديُوا…( ".نوحنا  .)٤٤ :٢لهذا السبب
ِّيسَ ،و َ
ش َه َوا ِّ
ِّإ ْبي ُ
ُ
ُ
نج في كثير ن األحيان قادة و ُحكام تؤثر فيهم وتسيطر عييهم والة الظيدة.
عن ا نتخذ ثل هؤالء القادة قرارات شرنرة ونفرضون سياسات قا عة
لي ُحرنة ،فذلك ألنهم تأثرون بقوى الشر .لهذا السبب نحن نُصيي ن أجل
القادة ،حتى نكونوا تحت تأثير روح اإلله.
ب الً ن أن نتأثروا بقوى ال ُ
ظيدة.
نقول الكتابَ " ،فأ َ ْ
ام َ
صيَ َواتٌ
طيُبُ أ َ َّو َل ُك ِّل َ
ط ِّي َباتٌ َو َ
ش ْيءٍ  ،أ َ ْن تُقَ َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
يع الذِّننَ ُه ْم فِّي
َوا ْبتِّ َهاالَتٌ َوت َ َ
يع الن ِّ
اس ،ألجْ ِّل ال ُديوكِّ َو َجدِّ ِّ
ش ُّك َراتٌ ألجْ ِّل َجدِّ ِّ
ب 1( "...تيدوثاوس  .)1 – 1 :1ثم نقول في  1كورنثوس " ،6:12إِّ ْذ
ص ٍ
َ ْن ِّ
ً
ُ
َ
َ
ٌ
َ
ْ
تْ
ون".
ص
ح
ْم
ه
ى
ي
ع
اإلله
ب
ة
ِّر
د
ا
ق
ل
ب
،
ة
ن
س
ج
س
ي
ل
َا
ن
ت
ب
ار
ح
ة
ح
ْ
َ
َّ
ِّ
أ َ ْس ِّي َ ُ َ َ َ ِّ
َ
َ
َ َ
َ
ِّ ُ ُ ٍ
َ ِّ
)RAB).
كيدة " ُ حاربتنا" هي "ستراتيا "(strateiaفي اليونانية) وتُخبرنا
أننا في كتب التخطيط اإلستراتيچي ،نَشِّن حدالت عسكرنة في الروح.
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عن ا نتكيم كيدات في الصالة ،نأخذ الئكة اإلله وروح اإلله تيك الكيدات
ونُسيِّحونها .هذا ا نجعيهم قادرنن عيى ه م حصون.
أدرك ضخا ة الدسؤولية التي عييك ،لتتشفع
لذلك ،كدسيحيِّ ،
ً
صل بحرارة في الروح ألجل القادة في
لقادة األ م .بصورة تكررة دائدا،
ِّ
سيطان ،انتهر قوات ال ُ
ظيدة ليكفوا عن التأثير
بي ك .بكيدات ُ فعَدة بال ُ
وأك أن قيوبهم تعود ليرب لتفعل إرادته .هذا ا نجب أن نفعيه ن
عييهمِّ ،
ُ
أجل قادة األ م ليكونوا تحت تأثير حكدة اإلله وبِّره؛ نجب أن نصيي لهم
وفقا ً لكيدة اإلله.

صالج
رمي الغالي أش رك ك ملدعلا قوحك للهمم حصون وأف ار
م روعة في أذ ان اللاس و ظريات قم حهلو ا في حياحه ملةعه
من العدرك في احزاه ُحلمك ومصيرك له  .أُعلن ان حأثير إمليس
على الواؤج وال ُد ام قم ا سر ورك يُ يء مإشراق في قلومه
اليوم ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 10:3الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ; 6:16-18الرسالة إلى أهل أفسس5
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 1-2التثنية &  16:1-20إنجيل رقس
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 23الخروج &  22:34-46إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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اإلثنين

من ُصرج للُصرج

ب ُص نْرحِ ِم (يسهب للا
نول ِْن ُ
ش ًْرا لإللم الَّذِي ينوُو ُؤ نا فِي نم ْو ِك ِ
ن
ن
ين نويُ ْظ ِه ُر مِلنا نرائِدنة نم ْة ِرفعِ ِم فِي ك ُِل
اللصرج) فِي ا ْل نمسِيحِ ُك َّل حِ ٍ
نان ( 0كور ثوس )RAB). )14:0
نم ٍ
ندكنك أن تربح كل نوم ،وتُحقق نجاح فوق عادي .تلقلول اللتلرجلدلة
"ولك ِّْن ُ
ص َلرتِّل ِّه فِّلي
ب نُ ْ
ش ْك ًرا لإلله الَّذِّي َنقُودُنَا فِّي َ ْوكِّل ِّ
الدوسعة ليشاه أعالهَ ،
ْ
ين (كتتونج النتصار الدسيح)َ ،ونُلظل ِّه ُلر (نلنلشلر ،ونلوضلح) بِّلنَلا
ِّيح ُك َّل حِّ ٍ
ْال َدس ِّ
َان ".ونحن نُ ِّع أنفلسلنلا فلي هلذه األنلام
َرائِّ َحةَ َ ْع ِّرفَتِّ ِّه ( عرفة اإلله) فِّي ُك ِّل َ ك ٍ
قبل االختطاف ،لن تكون ُ نتصرا ً فقط في ننتك بل في كل كان تذهب إليه!
نقول في  1نوحنا " ،6:5أل َ َّن ُك َّل َ ْن ُو ِّل َ ِّ نَ اإلل ِّه َن ْغيِّبُ ْال َعالَ َمَ .وه ِّذ ِّه
ِّي ْالغَيَبَةُ الَّتِّي ت َ ْغيِّبُ ْالعَالَ َم :إِّن َدانُنَا)RAB). ".السؤال هلو " ،لا هلي طلرنلقلة
ه َ
تفكيرك؟ كيف ترى نفسك؟" عن ا نقول إن الدسيح ق أعطى لحليلاتلك لعلنلى،
هذا ا نتكيم عنه ،ألنك ق أتيتَ لدكان حيث ت ُ رك أن حياتك ليلسلت لليلهلمنلدلة؛
رحيتك هي ن نُصرة لنُصرة .هذا هو يراثنا في الدسيح.

ال نهم إن كان العالم في أز ات؛ ال نجب أن نكون فليلك خلوف أبل اً.
غيَبْتُ ْالعَالَ َم( ".نوحنا  .)22:11ق غيب العاللم لن
قال نسوع ..." ،ثِّقُوا :أَنَا قَ ْ َ
أجيك .أن تول ثانية هو أن تول ن اإلله ،ونقول إن كل َ ن ُو ِّل ِّ ن اإلله نغليلب
إبييس ،والعالم ،ونظا ه الساقط .هييونا!
تحدس عن ا تواجهه ضيقات أو أز لات ،ألنلك لتلأكل أنلهلا كليلهلا
ستتحول لخيرك .هذا ألن ،في ديكتنا ،نحن نفوز فقط ،ونصنع تق ا ً لن لجل
لدج  .نسود عيى هذا العالم الدادي بدبادئ ديكتنا السداونة .هييونا!
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أُقِر وأععرف
لي مولوؤ من اإللم علمما حهب ضمي
أ ا ملعصر على الةال
لي
الةواصف الةلي ة وضغوطات الدياج أرفض أن أح ع ع
أعظ من ُملعصر .أرفض أن أرحهك مأي شيء في ذه الدياج ن
في ويزةللي أ عصر ؤائما ً وفي كل م ان .للويا
ا عظ يةيش َّ

الم يم من المراسة:
 4:3-4رسالة نوحنا الرسول األولى ; 8:35-37الرسالة إلى أهل رو ية
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 3-4التثنية &  1:1-25إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 24الخروج &  23:1-12إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الثالثاء

المزم من خالل ال ليسة
ب أن ْو
نوا ْلوناؤ ُِر أ ن ْن ين ْةن نل فن ْوقن ك ُِل ش ْنيءٍ أ ن ْكث ن نر ِعمًّا ِم َّما ن ْ لُ ُ
س ِة
ب ا ْلوُ َّو ِج الَّعِي حن ْة نم ُل ِفيلنا لنمُ ا ْل نمزْ ُم فِي ا ْل نلِي ن
ن ْع ن ِ ُر مِ ند ن
س ِ
آمينن
ُورِ .
يع أنعْ نيا ِل نؤ ْ ِر ال ُّم ِ
فِي ا ْل نمسِيحِ يسوع ِإلنى ع ِنم ِ
(أفسس )RAB). )01 – 03 :0
في األصحاح األول ن رسالة أفسس ،ب أ الرسول بولس
بالروح نشرح ن هو الدسيح ،بالنسبة لإلله ،و َ ن هي الكنيسة .واستدر
أنضا ً في شرحه عن لداذا الكنيسة ليست هي تجدعا ً ليفئات ال ننية؛ بل
بالحري ،إنها جس الدسيح ،ال ُددتيئ ج اً.
في أفسس  ،٦ :٣نوضح" ،أ َ َّن األ ُ َ َم ُ
ث
يرا ِّ
ش َركَا ُء فِّي ْالدِّ َ
اإل ْن ِّجي ِّل)RAB). ".ونُخبرنا في
َو ْال َج َ
س ِّ َون ََوا ِّل َ ْو ِّع ِّ ِّه فِّي ْال َدسِّيحِّ بِّ ِّ
٥كورنثوس  ٧٢ :٥٧أننا جس الدسيح وأعضاءه أفراداً .كيف أصبحنا
أعضاء جس الدسيح؟ كان ذلك بتعدي نا في الدسيح بالديالد الج ن  .تقول
ْ
يع أَجْ يَا ِّل
اآلنة االفتتاحية" ،لَهُ ْال َدجْ ُ فِّي ْال َكنِّي َ
س ِّة فِّي ال َدسِّيحِّ نسوع إِّلَى َجدِّ ِّ
ُور .آ ِّ ينَ )RAB). ".
دَ ْه ِّر ال ُّه ِّ
الكيدة ال ُدترجدة "أجيال" هي في اليونانية " جينيا "genea؛
التي تعني " جيل" .هذا نعني أنه ن جيل إلى جيل ،نتدج اآلب في
الكنيسة ،بيسوع الدسيح .إن رغبة وخ ة نسوع أن نُدج اآلب دائداً ،وهذا
نفعيه ن خالل الكنيسة.
حتى في واجهة شتى االضطهادات وال ُدعارضات ال ُدحاربة،
نبقى في جراءة وشجاعة باإلنجيل وألجيه ،ألن ج ه فيه ،وعيينا .بذلك
الدج  ،ننتصر عيى الدرض ،واألسقام ،والفقر ،ونحكم بنُصرة في جاالت
الحياة .كنيسة نسوع الدسيح جي ة ،و ُ نتصرة ،و ُ مدهرة ،و ُ دتيئة
سيطان ،والحكدة والقوة .هييونا!
بال ُ
arabic

صالج
أ ا أ عمي ل ليسة يسوع المسيح وأُح ِ ر المزم للرب كل يوم.
في و حياج المزم .أُعلن مزم اإللم ال امل وقوج وعمال
المسيح َّ
وحميُّ يسوع المسيح ال ُمعأصل في روحي .مهذا المزم أ عصر على
المرض والسو وال ور وأسوؤ ملُصرج ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 1:26-27الرسالة إلى أهل كولوسي ; 17:22إنجيل نوحنا
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 5-7التثنية &  1:26-56إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 25الخروج &  23:13-22إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٣٢

األربعاء

عهاؤج ممةرفة
اع ُمونن
ساعنةٌ نو ِ ني اآلنن ِحينن ال َّ
نول ِ ْن حنأ ْ ِحي ن
س ِ
ن
نق نَّ
اآلب
ا ْل ند ِوي ِويُّونن ين ْ
ن
ب ِم ُّ
س ُز ُمونن ِلآل ِ
الروحِ نوا ْلد ِ
ْ
ن
اع ِمينن لنمُ
ب ِمث نل ُؤال ِء ال َّ
نطا ِل ٌ
س ِ
(يوحلا )RAB). )00:4
عن ا تعرف نسوع حقاً ،ستكون عبادتك أو تسبيحك له عنى؛ لن
نكون جرد بسبب لحن الترنيدة ،بل سينسكب بغمارة ن خبانا قيبك
العديقة ،في شركة حقيقية و عرفة بعظدته وعطفه ال ُدحِّ ب .ربدا ال توج أي
آالت وسيقى أو ألحان أثناء عبادتك ،لكن قيبك ُ نغدر ج ا ً و ُ تح عه،
بانطالقات ن األغاني الروحية بيحن روحي.
تذكر ،الناس نُسبحون ،ونعب ون ،ونُصيون في جديع األدنان.
السؤال هو َ ،ن هو وضوع عبادتهم؟ لدن نُصيون؟ اذا نقولون له؟ و اذا
نكون رده ،إن ُو ِّج ؟ عبادتك أو تسبيحك نجب أن نأتوا ن وضع عرفة
ي
بالكيدة .تقول الكيدةِّ " ،لت َ ْست َ ِّق ْم َ
صالَتِّي ك َْالبَ ُخ ِّ
ور قُ َّا َ كَ ِّ .ليَ ُك ْن َر ْف ُع نَ َ َّ
سائِّيَّةٍ ( ".م ور  .)1:161أنضاً ،في  ٥تيدوثاوس  ،2:1نُخبرنا
َكذَ ِّبي َح ٍة َ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
ُون
الكتاب" ،فَأ ِّرن ُ أن نُ َ
الر َجا ُل فِّي ك ِّل َ ك ٍ
ِّي ِّ
ِّي طاه َِّرة ،بِّ ِّ
َانَ ،رافِّعِّينَ أنَاد َ
صي َ
ب َوالَ ِّج َال".
َ
ض ٍ
غ َ
وأنت ترفع ن ك في العبادة أو الصالة ،أنت تُق م له ذبيحة ذات
رائحة عطِّ رة .انطيق و ارس هذا اآلن .اعب اآلب ن روحك ووفقا ً لكيدته،
بي نك الدرفوعت َين.

arabic

صالج
أمويا الغالي أعهمك مدسب كلمعك وأ عف معمزيمات لك من
روحي .ليعمزم اسمك ويُد نمم ويُةهنم في حياحي وفي كل ا رض.
يمي لك اآلن في قماسة وشركة الروح ماس يسوع .امين.
أرفع َّ

الم يم من المراسة:
 2:9 AMPCرسالة بطرس الرسول األولى ; 13:15 AMPCالرسالة إلى العبرانيين
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 8-10التثنية &  1:57-80إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 26الخروج &  23:23-39إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

ُم

نهم علم

سع ن ْغ ِرمُونن أ ن َّ ُ ْ نل ْ
ا ن ْم ُر الَّذِي فِي ِم ين ْ
سع ُ ْ ح ن ْر ُك ُونن نمةن ُه ْ
ْ
ن
ن
ع ْيلِهنا ُمز ِنمفِينن
ع ِة ن
ْض ِذ ِه الوال ن
إِلنى فني ِ
) 1م رس .)4:4
نؤك الرسول بطرس في  ٥بطرس  ،٤أن الحياة بحسب كليلدلة
اإلله لها ثدن أن تكون وضع سخرنة .سيتفاجأ الكثيرون عن ا ال تلنلضلم
سلدلعلتلك
إليهم لنفس الحياة الهدجية وال ُدستهترة؛ سيُهليلنلونلك ،ونُشلوهلون ُ
ونتكيدون بالشر عييك.
تُخبرنا الترجدة اللدلوسلعلة للالنلة االفلتلتلاحليلة" ،نسلتلغلربلون
ونعتق ون أنه أ ر شاذ أنك ال تنضم عهم في فيض االنغداس في الليلذات،
فيُسيئون إليك" بغض النظر عن الشر أو اإلساءات التي نُسببونها لك ألنلك
"تتبع" نسوع ،ال تخجل أب اً .إن شركتك ع الدسيح هي أعظم شرف عيى
اإلطالق.

نقول الكلتلاب" ،أل َ َّن تَلأَلُّل َدل ُكل ْم إِّ ْن شَلا َءتْ َ شِّليلئَلةُ اإلللهَ ،وأ َ ْنلتُل ْم
صلانِّلعُلونَ شَلرا 1( ".بلطلرس .)1::2
صانِّعُونَ َخي ًْرا ،أ َ ْف َ
ض ُل ِّ ْنهُ َوأ َ ْنت ُ ْم َ
َ
س ِّيح نفسك بنفس الفكر -فكر الدسيلح .ال تلخلجلل
ليرب.
لذلك ،افرز نفسك
َ
ن أن تقف ليرب هدا كانت االضطهادات .هو وقف ألجيك ،وخليلصلك؛
لذلك ،نجب أن تقف ن أجيه .ال تقيق ن أن تكون عموالً أو نبوذاً.
نسوع نُحبك حتى وإن تركك اآلخرون ،وطبقا ً ليكيلدلة ،هلو للن
ضلاءِّ
َّلام ِّإلَلى ا ْنلقِّل َ
نتركك .هو فيك ودائدا ً عكَ ..." :وهَا أَنَا َ َعل ُكل ْم ُكل َّل األَن ِّ
ال َّ ْه ِّر (نهانة العالم) ».آ ِّ ينَ  ( ".تى )RAB). )12:12اقرأ هذه الكيلدلات
ض ت َُموالَ ِّنَ ،ولك َِّّن َكالَ ِّ ي الَنَ ُمولُ.
في لوقا " :21 – 22 :11اَل َّ
س َدا ُء َواأل َ ْر ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
لار (زغليليلة)
د
ل
خ
ِّلي
ف
م
ل
ك
ب
و
ي
ق
حديها)
(تمداد
«فَاحْ ت َِّر ُزوا أل َ ْنفُ ِّس ُك ْم ِّلئَالَّ ت َثْقُ َل
َ ٍ
ُ ْ

arabic

صا ِّد َف ُك ْم ذلِّكَ ْال َي ْو ُم َب ْغتَةً (دون انتلبلاه) .ألَنَّلهُ ك ْ
َلخ
َو ُ
س ْك ٍر َو ُه ُد ِّ
وم ْال َح َيا ِّة ،فَيُ َ
َلاللف ِّ
ْ
َ
ض…».")RAB). .
عيَى َوجْ ِّه ُك ِّل األ ْر ِّ
يع ال َجا ِّلسِّينَ َ
نَأْتِّي َ
عيَى َجدِّ ِّ
نحن في األز نة األخيرة ،واألح اث الحالليلة حلول اللعلاللم هلي
تحقيق لهذه النبوات ،أ ام أعيننا باشرة .لكن هناك سؤال في عبرانليليلن ٧
صلا هلذَا
ْلف نَل ْنل ُجلو نَلحْ لنُ ِّإ ْن أ َ ْهل َد ْليلنَلا خَلالَل ً
 ٣:نجب أن تُجيب عييه" ،فَلكَلي َ
ً
ُ
ارهُ؟ "...عش وفقا ً لكيدة اإلله وال ت ع شيئا نجعيك تلتلجلاهلل أو تلهلدِّ لل
ِّ ْق َ ُ
خالصك .قال نسوع في لتلى ُ " ،11 – 11 :5
علي َُّلرو ُكل ْم
طلوبَلى لَل ُكل ْم ِّإذَا َ
َو َ
نلرةٍْ ِّ ،
لن أَجْ ليِّلي ،كَلا ِّذ ِّبليلنَ .
ط َردُو ُك ْم َوقَالُوا َ
عيَ ْي ُك ْم ُك َّل َكيِّل َدلة (رنلدلا) ش ِِّّلر َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
لاواتِّ ،فَلإِّنَّل ُهل ْم هلكَلذَا ط َلردُوا
اِّ ْف َر ُحوا َوت َ َهييوا ،أل َّن أجْ َرك ْم َ
عظِّ ليل ٌم فِّلي السَّل َد َ
األ َ ْن ِّبيَا َء الَّذِّننَ قَ ْبيَ ُك ْم)RAB). ".

أ ُ ِقر وأععرف
أ ا شُزاع وغير ُمها ٍل لل لمات ال ُمهيلة أو ال ُم يلة من ا شرار كما
أ لي أسلك في ال لمة مالروح .أ ا مر اإللم في المسيح يسوع أ ا
عملم مولوق صلع ثمار ِمر .قم صلهتُ الزسم مع ا واء
في للويا
وال هوات؛ ليس إلمليس أي شيء َّ

الم يم من المراسة:
 5:11-12إنجيل تى ; 7:1 NIVالرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 11-12التثنية &  2:1-20إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 27الخروج &  24:1-11إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الجمعة

ُمومس ومال عيب ومال ذ ب

س َهاَ ُ ،
اء ِّب ْال َك ِّي َد ِّة (رندا)،
ط ِّه ًرا ِّإنَّاهَا ِّبغَ ْس ِّل ْال َد ِّ
ِّل َك ْي نُ َق ِّ َ
ً
ْ
َس فِّي َها َوالَ
َ
ً
ض َرهَا ِّلنَف ِّس ِّه َكنِّي َ
ِّل َك ْي نُحْ ِّ
سة َ ِّجي َة ،ال دَن َ
ب
َغضْنَ أ َ ْو َ
سةً َوبِّالَ َع ْي ٍ
ش ْي ٌء ِّ ْن ِّ ثْ ِّل ذلِّكَ  ،بَ ْل تَ ُكونُ ُ قَ َّ َ
( )RAB).أفسس )1: – 11 :5
سيأتي الرب نسوع لكنيسة جي ة ،بال لوم وال عيب .ربدا
تقول" ،هل هذا دكن؟" بالتأكي ! هذا ا كان ن ور حوله عديه
"وأَ ْنت ُ ُم الَّذِّننَ ُك ْنت ُ ْم
الف ائي بأكديه .نقول في كولوسي َ ،11 – 11 :1
َ
ْ
صالَ َح ُك ُم
ق
،
ة
نر
قَ ْبالً أَجْ نَ ِّب ِّيينَ َوأ َ ْع َا ًء ِّفي ْال ِّف ْك ِّرِّ ،في األ َ ْع َدا ِّل الش ِِّّر َ ِّ
َ
ض َر ُك ْم قِّ ِّنسِّينَ َو ِّبالَ لَ ْو ٍم َوالَ
اآلنَ فِّي ِّجس ِّْم بَش َِّرنَّتِّ ِّه ِّب ْال َد ْوتِِّّ ،ليُحْ ِّ
ش ْك َوى أ َ َ ا َ هُ".
َ
ن خالل ذبيحة جس ه كثدن ليخطية نيابةً عنك ،أنت اآلن
تسكن في حضوره .ليس هناك ع اوة بينك وبين اآلب ( اقرأ أفسس
 .)٥٦ -٥٣ :٧كم إنه ُ رنح عن ا تعرف طبيعة أبينا السداوي
وشخصيته الحقيقية! أحضرنا إلى نفسه .نقول في نعقوب ..." ،5:1
الَ نُعَيِّ ُر "...التي تعني إنه ال نوبخك أو ننتق ك .إنه ال نيو ك ن أجل
أي شيء .فهو ال نحسب عييك خطاناك ( ٧كورنثوس .)٥٩ :١
أنت ُحر ن االتها ات؛ ق تبررتَ  .ال عجب أن نقول
سيَ ْشتَ ِّكي َعيَى
بولس بصيغة شعرنة في رو ية ْ َ " ،26 – 22 :2ن َ
ْ
َ
ُ ْخت َِّاري اإلله؟ اإلله ه َُو الَّذِّي نُبَ ِّر ُرْ َ .ن ه َُو الَّذِّي نَ ِّ ننُ ؟ ال َدسِّي ُح ه َُو
ام أ َ ْنضًا)RAB). ".… ،ثم في اآلنات ٣٢
الَّذِّي َ اتَ َ ،ب ْل ِّب ْال َح ِّري ِّ قَ َ
َ
و ،٣٩نصل إلى قدة بهجته" ،فَإِّنِّي ُ تَيَ ِّق ٌن (في قناعة تا ة) أنَّهُ الَ
ور
(شيء) َ ْوتَ َوالَ َحيَاةََ ،والَ َ الَئِّ َكةَ َوالَ ُر َؤ َ
سا َء َوالَ قُ َّواتَِّ ،والَ أ ُ ُ َ
ُ
ع ْدقَ َ ،والَ َخ ِّييقَةَ أ ْخ َرى ،تَ ْق ُِّر أَ ْن
اض َرة ً َوالَ ُ ْست َ ْق َبيَةًَ ،والَ ع ُْي َو َوالَ ُ
َح ِّ
ْ
َّ
صيَنَا َع ْن ُحب اإلله الذي فِّي ال َدسِّيحِّ نسوع َربِّنَا)RAB). ".
ت َ ْف ِّ
arabic

لق ات نسوع الدسيح بالفعل ن أجيك؛ أُدنن نيابةً عنك.
لذلك ،ال نجب أن ن ننك أح بع (رو ية  .)٥ :٢الدسيح هو بِّرك (
٥كورنثوس  . )٣٣ :٥ال نهم َ ن الذي نتهدك ،أنت ُ ق س ،وبال
عيب ،وبال ذنب ق ام اإلله ،ألن نسوع أخذ سؤولية كل خطاناك .هو
السبب الذي ألجيه ال ن ننك اإلله بأي شيء خطأ .هييونا!

صالج
أمويا الغالي أش رك من أعل الذميدة اللهائية العي مها أقف اآلن
هرر في ح ورك .أ ا ِمر اإللم في المسيح يسوع غير ُمالم ومال
ُم ن
عيب في عيليك .أش رك ك أرشمحلي لدياج الهِر الزميمج ذه
حيث أملك وأسوؤ مع المسيح إلى ا مم ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة إلى أهل رو ية ; 3:13 AMPCالرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي
5:8-9
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 13-15التثنية &  2:21-52إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 28الخروج &  24:12-22إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٣

السبت

صل من أعل قاؤج الةال
ِ
ب أ ن َّو نل ك ُِل ش ْنيءٍ أ ن ْن حُونا نم ن
صلن نواتٌ نوا ْمعِهناالنتٌ
ط ِلهناتٌ نو ن
فنأ ن ْطلُ ُ
ن
ن
ْ
َّ
ُ
َّ
ْع ِل ال ُملوكِ نوعنمِ يعِ ال ِذينن
اس
نوح ن ن نُّراتٌ ْع ِل عنمِ يعِ الل ِ
ب ِل ْني ن ْو ِ ني نحيناجً ُم ْ نمئِلَّةً (في سالم) نا ِؤئ نةً
ُ ْ فِي نم ْل ِص ٍ
فِي ك ُِل ح ن ْو نوى نو نوقن ٍار (اسعوامة وأما ة)
) 1حيموثاوس )RAB). )0 – 1 :0

نذ وقت انتشرت األخبار عن كيف قام رجل بخنق طفيه البلالل
ن العدر أربع سنوات حتى الدوت في حوض االستحلدلام .بلعل لا قلتليله،
صر ب وع" ،ال أعرف لداذا فعيتُ هذا" بالطبع ،ذهب إلى السلجلن لن
أجل ذلك .بتعبيراته ،قال" ،شعرتُ بقوة تتجاوز نفسي وخنقتُ ابني".
وأنضا ً ورد في التقارنر ،أن فتى نبي ن العدر ستة عشر عا ا ً
دخل إلى نمله وقتل أباه وأ ه بطيقات نارنة .وقف هناك ُ ،رتلبلكلاً ،وقلال
إنه ال نعرف لداذا فعل هذا .هنا نتكيم عن أبناء وبلنلات ،رجلال وسليل ات،
أزواج وزوجات ،آباء وأ هات ن الجحيم! للدلاذا هلم لن اللجلحليلم؟ ألن
عييهم شياطين؛ أروح شرنرة ق دخيت لهم لليلقلو لوا بلدلثلل هلذه األفلعلال
ال ُدهينة.
لهذا السبب نُخبرنا اإلله أن نُصيي ن أجلل اللقلادة ألنلهلم غليلر
ُ ستبع نن ن التأثير الشيطاني .عييك أن تُصيي ن أجيهم ألنه ن الددكن
أن ن خل فيهم روح شرنر .نُخبرنا الكتاب في لوقا  ٣ :٧٧أن روح شرنلر
دخل في نهوذا األسخرنوطي .عن ا حل ث هلذا ،ضلى لن حليلث كلان
نسوع والتال يذ ،وذهب إلى رئيس الكهنة ليُنهي ترتيبات خيانة نسوع ،ابن
اإلله.
عن ا رأي نهوذا نسوع ُ عيقا ً عليلى الصليليلب ،ظلن نلهلوذا أن
نسوع سينمل ن عيى الصييب بشكل ُ عجمي ،لكنه لم نفعل .نُخلبلرنلا فلي
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تى " ،5 – 2 :1:حِّ ينَئِّ ٍذ لَ َّدا َرأَى َن ُهوذَا الَّذِّي أ َ ْس َي َدهُ أ َ َّنهُ َق ْ دِّنلنَ  ،نَل َِّم َو َردَّ
شليُلو ِّ … فَل َ
ساءِّ ْال َك َهلنَل ِّة َوال ُّ
ط َلر َح ْاللفِّلضَّلةَ فِّلي
الثَّالَثِّينَ ِّ نَ ْال ِّف َّ
ض ِّة إِّلَى ُر َؤ َ
سهُ ".اذا نُخبرك ذلك؟ إبيليلس جلعليله
ف ،ث ُ َّم َ َ
ضى َو َخنَقَ نَ ْف َ
ْال َه ْي َك ِّل َوا ْن َ
ص َر َ
نفعل ذلك.
هذا ا نح ث لبعض القادة الليلوم؛ نلتلخلذون خلطلوات هلاد لة،
وضارة ،و ؤذنة لبالدهم ،وشعبهم ،وعديهم ،وأنظدتهم .ق تقول" ،أنا أثلق
في قادتي"؛ لكن ندكنهم أن نتأثروا ونُق َهروا لن هلذه اللقلوات الشليلطلانليلة
ليوقِّعوا عيى سياسات أو نفعيوا أشياء ُ شينة لم نُخططوا أب ا ً أن نلفلعليلوهلا.
لذلك ،نجب عييك أن تُصيي ن أجيهم.
صل أن نكون عن هم اإلرادة ،والرغبة ،والجراءة لليلفلعليلوا لا
ِّ
هو صحيح بالرغم ن الضغوطات ،وأن نرفضوا أن نخضعوا لليلتلأثليلرات
الفاس ة والسيبية .كدا نصح أن نُصيي أنضلا ً لن أجلل نلمع أوللئلك اللذنلن
ن فعون أچن اتهم األنانية والشيطانية عيى حساب شعبهم .بل األكثر أهدليلة،
صل ن أجل خالص الشعب والقادة عيى ح سواء.
ِّ

صالج
أمويا الغالي أُصلي من أعل قاؤحي اليوم أن يُة وا ح مة وفه
ليووؤوا مما يع ق مع إراؤحك اإللهية وخ عك وأن يأخذوا الورارات
الصديدة العي سعل ع ال ةب لع ُرسخ السالم والوفرج ماس
يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 33:6-7حمقيال ; 2:1-2 AMPCالرسالة األولى إلي تيدوثاوس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 16-17التثنية &  3:1-38إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 29الخروج &  24:23-33إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٣

األحد

المسيح ور ا
ور
فِي ِم كنا ن ِ
ور اللَّ ِ
ت ا ْل ند نياجُ نوا ْل نديناجُ كنا نتْ ُ ن
اس .نوال ُّل ُ
يُ ِ ي ُء ِفي ال ُّظ ْل نم ِة نوال ُّظ ْل نمةُ لن ْ حُم ِْر ْكمُ
(يوحلا .)5 – 4 :1
ور ْالعَالَ ِّمْ َ .ن نَتْبَ ْعنِّي
قال نسوع في نوحنا  ..." ،٥٧ :٢أَنَا ه َُو نُ ُ
ُّ
ور ْال َحيَاةِّ  »."(RAB).رة
فَالَ نَ ْدشِّي فِّي
الظ ْي َد ِّة بَ ْل نَ ُكونُ لَهُ نُ ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ور العَال ِّم".أن نعيش
أخرى ،في نوحنا  ،5:1قال َ " ،ا دُ ْ تُ فِّي العَال ِّم فَأنَا نُ ُ
أي شخص دون الدسيح ،نعني أنه نعيش في ُ
ظيدة فادحة ،نأس ُ طيَق،
وتشوش ،وخا ٍل ن الجدال .النور نوضح ،ونُر ِّش  ،وندنح جداالً ،ونُنير.
ال ندكنك أن تعرف حتى نفسك خارج الدسيح؛ فقط تحت نوره
تُعيَن هونتك وشخصيتك الحقيقية .نقول الكتاب إن عن ه ننبوع الحياة:
وبنوره نرى نورا ً ( م ور  .)٩ :٣٦هييونا!
إن استخ تَ كل األنوار التي في العالم لتُح د حياتك ،فأنت
غارق ،ألنك بالتأكي سترى األشياء الخاطئة .لكن فيه ،وبنوره ،أنت ترى
ج اإلله .ترى إنك ُ تديِّم و ُ دتيئ بالدج  .نوره نُظهر َ ن أنت ،و ا لك،
وإ كانياتك في الدسيح .نُظهر أن األعظم نحيا فيك.
ال عجب أن قال كاتب الدم ور في م ور " ،125:111س َِّرا ٌج
سبِّييِّي (طرنقي)(RAB). ".الدسيح
( صباح) ل ِِّّرجْ يِّي َكالَ ُ كَ َونُ ٌ
ور ِّل َ
ُ
وكيدته هدا واح  .ع اكتشافك إل كانياتك وبركاتك في الدسيح ،سترش ك
الكيدة أنضا ً في إرادة اإلله الكا ية لحياتك ،وتنقل لك الحكدة لتحققها.
ن خالل كيدته ،أنت تستقبل إرشاد لتفاصيل عينة عن حياتك،
وخ تك ،وعديك ،إلخ ،.وخطوات ُ ح دة تتخذها لتحقيق أه افك
الدوضوعة .نقول الكتاب إن الدسيح ق صار حكدة لنا ن اإلله .كن
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ُ ركا ً أكثر لهذا ،وستعدل ببصيرة و عرفة أكبر ،وتسيك في نجاح،
وصحة ،ووفرة ،وسالم ،وقوة دائداً!

أُقِر وأععرف
ليس لاك ش وك وحيرج في طريوي ن المسيح و وري
وح معي وقوحي .أ ا أسلك فيم ُمدووا ً م يئة اإللم ال املة لدياحي
ثامت في طريق الةظمة والعم ُّي إلى ا مم ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
 2:5إشعياء ; 119:130ما ير ; 4:6الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 18-21التثنية &  4:1-13إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 30الخروج &  24:34-44إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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مالحظة

مالحظة

٩٩

اإلثنين

ُمةيَّن لللُصرج واللزاح

ناري ا ْل ِم نيا ِه الَّ ِعي
نف ني ُونُ نك نز ننر ٍج نم ْغ ُرو ن
س ٍة ِع ْل نم نمز ِ
ح ُ ْة ِ ي ث ن نم نر نا فِي أ ن نوا ِ ِم (موسمم) نو نو نرقُهنا الن ين ْذمُلُ .نو ُك ُّل
صلنةُمُ ين ْل نز ُح (ي ؤ ر) (م مور )RAB). )0:1
نما ين ْ
كابن لإلله ،أنت عو لتحيا كل نوم ن حياتك في ج ،
ونُصرة في كل وقف .أنت ُ عيَّن لينجاح .الحياة ال ُدنتصرة هي حق
بكورنتك ،ألن اإلله ق أقا ك ،وأجيسك ع الدسيح في السداونات
(أفسس .)٦ :٧
أنت ُجيِّستَ فوق إبييس وقوات ال ُ
ظيدة ،والتأثيرات السيبية
لهذا العالم .ليكن لك طرنقة تفكير أنك ال نُدكن أن تُهمَ م أو تُق َهر .ال
شيء في هذا العالم ندكنه أن نقف ض ك بنجاح ،ألن ..." ،الَّذِّي فِّي ُك ْم
أ َ ْع َ
ظ ُم ِّ نَ الَّذِّي فِّي ْال َعالَ ِّم 1( ".نوحنا  .)6:6أنت نُقيتَ لدديكة ابن اإلله
الدحبوب ،الذي نقودك في وكب غيبات في الحياة.
نا لها ن حياة ق أعطاها لنا! تخيل أن ا نُخبرنا به في اآلنة
ْس
االفتتاحية؛ هو نفس الحق ال ُدعيَن في نوحنا  ٥٦ :٥١حيث نقول" ،لَي َ
اخت َْرت ُ ُدو ِّني َب ْل أَنَا ْ
أ َ ْنت ُ ُم ْ
ُوم
اخت َْرت ُ ُك ْمَ ،وأَقَ ْدت ُ ُك ْم ِّلتَذْ َهبُوا َوت َأْتُوا ِّبثَ َد ٍرَ ،و َن َ
ث َ َد ُر ُك ْمِّ ،ل َك ْي نُ ْع ِّطيَ ُك ُم اآلبُ ُك َّل َ ا َ
طيَ ْبت ُ ْم ِّباس ِّْدي)RAB). ".أحضرنا
ُ
حضر نتائج أب نة.
نسوع لحياة القوة ،واإلثدار واإلنتاجية .لق اختارك لت ِّ
هذا نعني أنه ق جعيك ُكفء وفعَّال؛ إنها واح ة ن النتائج
الجديية لكون الروح الق س في حياتك .نقول في أعدال " ،2:1ل ِّكنَّ ُك ْم
ُس َعيَ ْي ُك ْم"...
ستَنَالُونَ قُ َّوةً (ق رة ،كفاءة ،إ كانية) َ تَى َح َّل الروح ْالقُ ُ
َ
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)RAB).هذه هي طرنقة التفكير التي بها نجب أن تتعا ل ع
األشياء التي تفعيها .هناك نعدة ُ تمان ة ن أجيك.
الرب نعدل فيك ،أن ترن وتعدل ن أجل الدسرة (فييبي
 .)٥٣ :٧هو كفانتك ( ٧كورنثوس )١ :٣؛ هو "ق رتك عيى إتدام
األ ور" .أع ِّين كل حين ،أنك ُ عيَّن لينجاح والنُصرة؛ تُنتج نتائج
ُ تديِّمة .هذه هي الحياة التي ق أعطاها لك اإلله؛ إنها حياة السيادة،
حيث تنتصر بدج  ،وتُدج ه بأعدالك وثدار ِّبرك.

أُقِر وأععرف
عمي ج .أُخعِرتُ لدياج
أ ا ُمة َّين لللزاح واللُصرج؛ أُحوق عائج ُم ِ
اإلثمار واإل عاعية ال ُمع ايمج ُمد ِ راً المزم للمسيح من خالل عمل
مدهعي وثمار الهِر .للويا

الم يم من المراسة:
 92:12-14ما ير ; 17:7-8إر يا
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 22-24التثنية &  4:14-44إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 31الخروج &  24:45-51إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩١

الثالثاء

كمال حام

ت
فن ِإ َّمُ ِفي ِم (المسيح) ني ِد ُّل (يُوي ) ُك ُّل ِمل ِْء الالَّ ُو ِ
س ِميًّا .نوأ ن ْع ُ ْ نم ْملُوؤُونن فِي ِم (وأ ع كاملون فيم) ا َّلذِي
نع ن
ْ
ن
ْ
ان (كولوسي )13 – 1 :0
س ك ُِل ِرينا ن
س ٍة نو ُ
نُو نرأ ُ
سل ٍ
)RAB).
تكدن األلوهية بأكديها في نسوع الدسيح .عن ا ترى نسوع،
فأنت تنظر لدلء األلوهية؛ هو ُ ج َدل بيت اإلله .ال نهم إن كنتَ تتفق ع
هذا أم ال .ربدا تُفكر فيه وتقول إنه جرد رجل ،لكن هو اإلله بنفسه!
كيدة " لء" في اآلنة االفتتاحية تعني "كدال" حيث نوج كل
شيء ضروري؛ حيث ال نوج نقصان؛ كدال تام .والشيء األكثر دهشة
"وأ َ ْنت ُ ْم َ ْديُو ُؤونَ فِّي ِّه (وأنتم كا يون
عن هذا هو ا نقرأه في الجمء األخيرَ :
س ْي َ
ان".
س ٍة َو ُ
فيه) ،الَّذِّي ه َُو َرأْ ُ
س ُك ِّل ِّرنَا َ
ط ٍ
عن ا ننظر اإلله لك ،فهو نرى فيك كل شيء أنت تحتاجه
ليحياة والتقوى .نقول في  1بطرس َ " ،2:1ك َدا أ َ َّن قُ َْرتَهُ اإللهيَّةَ قَ ْ َو َهبَتْ
َضييَةِّ".هذه هي
عانَا بِّ ْال َدجْ ِّ َو ْالف ِّ
لَنَا ُك َّل َ ا ه َُو ل ِّْي َحيَاةِّ َوالت َّ ْق َوى بِّ َد ْع ِّرفَ ِّة الَّذِّي دَ َ
الحقيقة .ارفض أن تعيش بعقيية العوز ،كدا لو كان هناك أشياء أنت ال
تديكها .انمع الح ود.
ارفض أن تُفكر أن كدالك هو في الحكو ة ،أو في كان عديك،
أو أي نظو ة بشرنة ،أو هيئة أو شركة .كدالك هو في الدسيح .أنت
ُ كتفٍ بكفانة الدسيحُ .كن غدورا ً ُكييا ً بهذا اإلدراك.
نجب أن نكون اعترافك دائداً" ،أبونا ،أشكرك ،ألن لي كل
األشياء! أنا كا ل في الدسيح؛ ليس هناك عوز في حياتي ،لكن كدال".
افعل هذا بوعي وباستدرار ،وانظر حياتك تُمهِّر في البِّر ،والدج ،
والحكدة ،والسيادة في الدسيح ،فوق تخييك .هييونا!
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أُقِر وأععرف
المسيح و كل ما لي؛ أ ا كامل فيم الذي و رأس كل رياسة
سل ان؛ ليس لاك عوز في حياحي .أ ا ُممعلئ ما ف ار واإللهام
و ُ
مثروج ووفرج ومركات الممل ة؛ ومن مل لق ذا ال يض أ ا أؤثر
في عالمي .آمين.

الم يم من المراسة:
 3:21-22الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 1:16-19الرسالة إلى أهل كولوسي
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 25-27التثنية &  5:1-16إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 32الخروج &  25:1-13إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

٩٢

األربعاء

قهول الغ ران و عمل إيمان
ور نفلنلنا ش ِنركنةٌ
نول ِ ْن إِ ْن ن
ور نك نما نُو فِي اللُّ ِ
سلن ْ لنا فِي اللُّ ِ
ض نو نؤ ُم يسوع ا ْل نمسِيحِ ا ْملِ ِم يُ ن ِه ُر نا ِمنْ
من ْة ِ لنا نم نع من ْة ٍ
ك ُِل نخ ِ يَّ ٍة ( 1يوحلا )RAB). )2:1

هل تعيم أنه في العه الج ن  ،لم نُخبرنا اإلله أن نسأله الغفران؟
طيب الغفران نه نُشبه أن تطيب نه أن نُخيصك .فكر في هذا :إن كنتَ
تسأله الغفران ،تى ستعرف أنه ق استجاب؟
بالدثل ،إن كنت تسأله أن نُخيِّص روحك ،كيف ستعرف أنه ق
خيصك؟ لن تعرف أب اً ،ألنه ال نوج شيء ليفعيه حيال خالصك وهو لم
نكن ق فعيه بالفعل .إنه نفس الشيء عن الغفران؛ أنت تستيم الغفران؛ أنت
سفك لتطهير خطاناك.
ال تطيبه ،ألن دم نسوع الدسيح ق ُ
بعض الدسيحيين نسألون دائدا ً غفران ن اإلله ،وألنهم نسألون
ي لهم بالفعل ،فهم ال نُطبقون اإلندان .نجب أن تستقبل الغفران
أ را ً ق أُعط َّ
كعدل إلندانك .بع ئذٍ ،احيا فوق الظروف بقوة الروح الق س والكيدة.
لق اغتسيتَ بالفعل وتطهرتَ ن خطاناك .نقول في كولوسي :1
"وأ َ ْنت ُ ُم الَّذِّننَ ُك ْنت ُ ْم قَ ْبالً أَجْ نَبِّيِّينَ َوأ َ ْع َا ًء فِّي ْال ِّف ْك ِّر ،فِّي األ َ ْع َدا ِّل
َ ،11 – 11
ْ
َ
ُ
ي
ل
ِّ،
ت
و
د
ال
ب
ه
ت
ن
َر
ش
ب
ْم
س
ج
ِّي
ف
م
ك
ح
ل
ا
ص
ض َر ُك ْم قِّ ِّنسِّينَ
َّ
اآلنَ
ُحْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َ ْ
ِّ ِّ َ ِّ
نرةِّ ،قَ ْ َ َ ُ
الش ِِّّر َ
َ
ْ
َ
شك َوى أ َ ا َ هُ".هذا ح ث قبل أن تفعل أي شيء صحيح أو
َوبِّالَ لَ ْو ٍم َوال َ
خاطئ .لذلك ،ارفض أن نكون لك وعي الخطية .أنت بِّر اإلله في الدسيح
نسوع ،فكر وعِّش بال ِّبر.
تقول اآلنة االفتتاحية إن سيكنا في النور (الكيدة) كدا هو في
النور ،ف م نسوع نُطهرنا تيقائيا ً ن كل خطية .طالدا أن هذا حقيقي ،ليس
عييك أن تعترف بخطاناك كل الوقت .إن فعيتَ شيئا ً ا خطأ ،قُل" ،نا رب،
arabic

أنا آسف ألجل ا فعيته؛ أنا أستقبل الغفران باسم نسوع"؛ وهذا كل األ ر.
ربدا تسأل" ،هل األ ر بهذه البساطة؟" نعم ،إنه كذلك في الدسيح ،لنا
تطهير تيقائي ن الخطية؛ إنه جمء ن العدل الف ائي ل ه نيابةً عنا.

أُقِر وأععرف
لوم اغعسلتُ وح هرتُ أ ا ُمهرر ملةمة يسوع المسيح وأسلك في
مِره مريء من احهامات ال رير وفي ُحرية خمم الرب المسيح
للويا

الم يم من المراسة:
 8:1الرسالة إلى أهل رو ية ; 6:11الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 28التثنية &  5:17-39إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 33الخروج &  25:14-30إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الخميس

سم على عالمك
ُ
نان ا ْلةنالن ِ
إِذًا إِ ْن ُك ْلع ُ ْ قن ْم ُمع ُّ ْ نم نع ا ْل نمسِيحِ ع ْنن أن ْرك ِ
ض
ض ن
علن ْي ُ ْ نف نرا ِئ ُ
فن ِل نماذنا نكأ ن َّ ُ ْ عنا ِئ ُونن ِفي ا ْل نةالن ِ ؟ ح ُ ْ نر ُ
(كولوسي )RAB). )03:0
تعرفنا اآلنة االفتتاحية أننا لسنا خاضعين لدبادئ هذا العالم؛ ساد
نسوع عيى هذا العالم :عاش فوق ت هور العالم ،وفساد ،وفشل ُ جتدعه.
عاش أعيى ،وفوق حكو ة وأنظدة الوقت الذي سار فيه في األرض .هذه
هي الحياة التي ق أعطاها لنا :حياة ال تخضع لدبادئ هذا العالم ،بل تسود
عييها.
لق جعينا ُكفاة بأنفسنا ،أن نعيش أعيى وفوق أنظدة هذا العالم.
قال أنتم في العالم ،لكنكم لستم ن العالم .هذا نعني أنه نجب أن تسود عيى
األنظدة والتأثيرات الفاس ة في العالم اليوم .ربدا ق تأثر الكثيرنن حولك،
و ُح ِّرضوا عيى أن نُساو وا كنتيجة ليخ اع ،والفساد ،والشر في العالم اليوم،
لكن ليس أنت .أنت ن ديكة اإلله ،وحياتك بنية عيى حقه ،و ُ نظدة به
فقط.
استدر في تعيدك لكيدة اإلله .ستجعيك تُفكر وتتكيم كيسوع .قال
سيَ ُكونُ
سالَ ٌم .فِّي ْالعَالَ ِّم َ
ي َ
في نوحنا " ،22:11قَ ْ َكيَّ ْدت ُ ُك ْم بِّهذَا ِّليَ ُكونَ لَ ُك ْم فِّ َّ
ض ٌ
غيَبْتُ ْالعَالَ َم ".ليكن لك نفس هذا اإلدراك ،ألنه
يقَ ،ولك ِّْن ثِّقُوا :أَنَا قَ ْ َ
لَ ُك ْم ِّ
ُ
غيب العالم ن أجيك .بالرغم ن أنه عاش في عالم ق ابتيى بالظالم
الفادح ،والخ اع ،والصعوبات االقتصادنة ،والدرض ،واالضطهاد،
والدوت ،والدصائب ،إلخ ،.كان ل نه طرنقة تفكير الغيبة؛ النوعية التي
نتوقعك أن تعدل بها.
عن ا تواجه تح نات ،واضطهادات ،وظروف ضاغطة،
وأوقات عاصفة ،واختبارات ،وتجارب ،ال تكن ُ نمعجاً؛ ألن في الدسيح،
أنت ق غيبتَ العالم ( ٥نوحنا  .)٤ :٤اجعل هذا اإلدراك ننعكس حتى في
لغة صالتك .بصرف النظر عن التح نات التي تواجهها؛ عن ا تُصيي،
أعيِّن أن باسم نسوع ،أنت ق غيبتَ العالم وأنظدته؛ الكراهية ،والخ اع،
والفقر ،والفساد ،واالكتئاب ،وزنفه وروح ض الدسيح .هييونا!
arabic

أُقِر وأععرف
أ ا أحيا وأعيش أعلى وفوق أ ظمة ذا الةال ؛ أ ا ُحر من
لي أحيا في
الصةومات وال ساؤ وال ر والوماع في الةال
سل ان روحم ماس يسوع .آمين.
المسيح وفي كلمعم وفي ُ

الم يم من المراسة:
 8:4-6ما ير ; 5:4-5رسالة نوحنا الرسول األولى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 29-30التثنية &  6:1-16إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 34الخروج &  25:31-46إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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الجمعة

لهستن المزم
ق فنةنيَّلن ُه ْ فنه ُؤالن ِء نؤعنا ُ ْ أ ن ْي
سهن ن
نوالَّ ِذينن ن
نؤعنا ُ ْ فنه ُؤالن ِء من َّر نر ُ ْ أن ْي ًا .نوا َّل ِذينن من َّر نر
نم َّز نم ُ ْ أ ن ْي ًا (رومية .)03:3

ًا .نوالَّ ِذينن
ُ ْ نفه ُؤالن ِء

كم أن هذا جديل! نحن ق دُعينا ،وتبررنا وتدج نا .حياتك ُ دتيئة
"وأ َ َّ ا أ َ ْنت ُ ْم
بالدج  .ولهذا ندكنك أن تُظهر ج اإلله؛ هذا ا دعاك لتفعيهَ :
ٌ
سةَ ،
شعْبُ
س (جيل) ُ ْخت ٌ
فَ ِّج ْن ٌ
ي ( ديكة كهنة) ،أ ُ َّ ةٌ ُ قَ َّ َ
َارَ ،و َك َهنُوتٌ ُ يُو ِّك ٌّ
َّ
عا ُك ْم ِّ نَ
ضائِّ ِّل الذِّي دَ َ
ا ْقتِّنَاءٍ (شعب الرب الخاص له)ِّ ،ل َك ْي ت ُ ْخبِّ ُروا بِّفَ َ
ُّ
ب 1( ".بطرس (RAB). )1:1
ور ِّه ْال َع ِّجي ِّ
الظ ْي َد ِّة ِّإلَى نُ ِّ
ْ
َّ
َ
َ
"وأنَا قَ ْ أ ْع َ
ط ْيت ُ ُه ُم ال َدجْ َ الذِّي
قال نسوع في نوحنا َ ،11:1:
أ َ ْع َ
ط ْيتَنِّيِّ ،ل َي ُكونُوا َواحِّ ًا َك َدا أَنَّنَا نَحْ نُ َواحِّ ٌ ".ن الدهم أن ترى نفسك في
هذا النور .انظر لنفسك كدج اإلله ،وفي ج اإلله .عن ا عصى آدم
وحواء اإلله في الجنة ،جعيهدا سقوطهدا "نرنان" إنهدا عُرنانان ،فخجال
وخافا (تكونن  .)::2عن ا نادى اإلله عيى آدم في الجنة ،أجاب..." ،
ان فَ ْ
ص ْوتَكَ فِّي ْال َجنَّ ِّة فَ َخشِّيتُ  ،ألَنِّي ع ُْرنَ ٌ
اختَبَأْتُ ( ".تكونن .)12:2
َ
سدِّ ْعتُ َ
َ
كان رد الرب عييهْ َ ..." ،ن أ َ ْعيَ َدكَ أنَّكَ ع ُْرنَ ٌ
ان؟( "...تكونن
 .)11:2رأى آدم ذنبه وعاره ،لكن هذا ليس ا نرن ه اإلله لك أن تراه .نقول
في  1كورنثوس " ،1::5إِّذًا إِّ ْن َكانَ أ َ َح ٌ ( ُ طـَعم) فِّي ْال َدسِّيحِّ (الدسيا) فَ ُه َو
َخيِّيقَةٌ (خِّ يقة) (كائن حي) َج ِّن َةٌ :األ َ ْشيَا ُء ْال َعتِّيقَةُ (األ ور الق ندة) (الحالة
ار َج ِّن ًا
الروحية واألخالقية السابقة) قَ ْ َ َ
ضتْ  ،ه َُوذَا (انظر) ْال ُك ُّل قَ ْ َ
ص َ
(تدا اً)(RAB). ".كيدة "هوذا" في اليونانية" ،إن و "idouوهي
قرنبة ليكيدة العبرنة" ،شازه "chazahالتي تعني أن تُصبح ُ ركا ً
روحياً ،أن ترى ،وأن تحيا ا تراه .نرن ك اإلله أن ترى أنك لبستَ الدج .
لق ُول تَ لتسود وتعين ج ديكة اإلله في األرض .نقول في
رو ية " ،11:2أل َ َّن ا ْنتِّ َ
ار ْال َخيِّيقَ ِّة نَت ََوقَّ ُع (التوقع الجاد ليخييقة هو) ا ْستِّ ْعالَنَ
ظ َ
arabic

أ َ ْبنَاءِّ اإلله(RAB). ".نا لها ن حياة! بنفس الطرنقة التي أتى بها
نسوع إلى األرض ليُظهر اإلله ونُعين ج ه ،لق اُختِّرتَ ن اإلله لتُعين
ج ه .لق دُعيتَ لتُظهر اإلله.
َ
َ
َّ
ْ
َ
اقرأ كولوسي " :1::1الذِّننَ أ َرادَ اإللهُ أن نُعَ ِّرف ُه ْم َ ا ه َُو ِّغنَى
َ جْ ِّ هذَا الس ِِّّر فِّي األ ُ َ ِّم ( هدا كانت خيفيتهم ،و كانتهم ال ننية) ،الَّذِّي ه َُو
(باختصار هو جرد أن) ْال َدسِّي ُح فِّي ُك ْم َر َجا ُء ْال َدجْ ِّ(RAB). ".هذا
درك .لذلك ،انظر أنك ق تدج تَ  .ال نوج هناك سبب
نعنى أن الدج ق أ ُ َ
لتخاف أو لتهرب ن اإلله .ق أخذ كل الذنب ،والتوبيخ ،والخمي ن
حياتك .ق بررك .واآلن ،هو نرن ك أن تحيا ُ د َج – في بِّره – كبطل.
هييونا!

أُقِر وأععرف
لوم أُخعِرتُ من اإللم ُعلن مزمه؛ لذلك أرى سي في المزم
أسلك في المزم ُمظهرا ً ِمر اإللم لةالمي .للويا

الم يم من المراسة:
 3:18الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ; 2:9رسالة بطرس الرسول األولى
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 31-32التثنية &  6:17-49إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 35الخروج &  26:1-13إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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السبت

أكثر من حروف
سلنا
ْس أ ن َّلنا ُك ناجٌ (مؤ لون وللا إم ا ية كافية) ِم ْن أ ن ْ ُ ِ
نلي ن
ن
ن
ن
سلنا (أن ِون أح اما ً
أ ْن ن ْع ن ِ نر ن
ش ْيئ ًا نكأ َّمُ ِم ْن أ ْ ُ ِ
شوصية أو ةلن أو دسب أي شيء كأ م ِمن أ سلا)
من ْل ِك ناينعُلنا (قوحلا وإم ا يعلا) ِمنن اإللم الَّذِي نعةنلنلنا ُك ناج
ف من ِل
(قاؤرين) ن ْن ن ُونن ُخمَّا نم ن
ع ْه ٍم عن مِيمٍ .الن ا ْلد ْنر ِ
ف ني ْوع ُ ُل نول ِ نَّ الروح يُدْ ِيي.
الروح .ننَّ ا ْلد ْنر ن
) 0كور ثوس )RAB). )6 – 5 :0
كيدة اإلله هي أكثر ن حروف؛ إنها روح وحياة .الحرف نقتل ،لكن
سل ُ فَلالَ نُلفِّليل ُ
الروح نُعطي حياة .قال نسوع" ،ا َ ُّ
لرو ُح ه َُو الَّذِّي نُحْ ِّيي .أ َ َّ لا ْالل َجل َ
ش ْيئًا .ا َ ْل َكالَ ُم (رندا) الَّذِّي أُك َِّي ُد ُك ْم بِّ ِّه ه َُو ُرو ٌح َو َحيَاةٌ( ".نوحنا )RAB). )12:1
َ
الكيدة تبني ،وترفع ،وتنقينا ن ج إلى ج  .لهذا السبب نحن نؤك عيى اليهج
في كيدة اإلله.
ُحضر الكيدة لروحك حتى تُصبح خاصة وشخصية بلاللنلسلبلة
اليهج ن ِّ
لك .عن ا ت رس أو تسدع كيدة اإلله ،في كلل لرة نلكلون هلنلاك إضلرام فلي
روحك لتتكيم كيدات بنا ًء عيى ا درسته أو تعيدته ،فال تكتدها .تلكليلم .فلي كلل
رة تسدع فيها الكيدة ،اإلله نتكيم إليك ،لكنه نرن ك دائلدلا ً أن تسلتلجليلب ،هلنلا
حيث نكون الدج !
إلى أن تستجيب لكيدة اإلله ،فإنها ال تُحضر أي نتائج .ستكون الكيدة
بالنسبة لك جرد حروف .لكن الكيدة في فدك هي اإلله نتكيم؛ إنها سيف الروح
الذي به تقطع إبييس وتسود عيى ضيقات الحياة.
إن التغيير الذي ترغبه في ادناتك ،وصحتك ،وعائيتك هلو ُ لعلتلدل
عييك ،وعيى استجابتك ليكيدة .نقول في م ور ِّ " ،21:111إلَى األ َ َب ِّ َنلا َنل ْه َلو ْه

arabic

س َد َاواتِّ)RAB). ".كيدته ُ ث َبتة في السداء ،لكلن نلجلب
َك ِّي َدتُكَ ُ ثَبَّت َةٌ فِّي ال َّ
عييك أن تُثبِّتها في حياتك ن خالل إقرارات الكيدة .هييونا!

أُقِر وأععرف
أمويا الغالي كلمعك ي حياحي واللور الذي يُرشم طريوي في
ُصرج ومزم .لن أسلك أمماً في ُ
ظلمة ن روحي ُمسعليرج مالروح
الومس لعةرف وحعمسك مميراثي في المسيح ماس يسوع  .آمين.

الم يم من المراسة:
 3:16الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس ; 20:32أعدال الرسل ; 55:11إشعياء17
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 33-34التثنية &  7:1-35إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 36الخروج &  26:14-25إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
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٩٢

ا حم

اخمم الرب م ل قلهك
س نرائِي نل قنائِالً« :إِ ْن ُك ْلع ُ ْ مِ ُِل
ص ُموئِي ُل ُك َّل من ْي ِ
نو نكلَّ ن ن
ت إِ ْ
اع ِةينن إِلنى ينه نْو ْه نفا ْ ِ عُوا اآللهةن ا ْلغن ِريهنةن
قُلُو ِم ُ ْ نر ِ
ن
ُ
ُ
ن
س ِ ُ ْ نوأ ِعمُّوا قلومن ُ ْ ِلينه نْو ْه
اروث ِم ْن نو ْ
نوا ْلةن ْ ع ن ُ
س ِ ي ِل ِيينن
نوا ْعهُمُوهُ نوحْ نمهُ فنيُ ْل ِوذن ُك ْ ِم ْن ين ِم ا ْل ِ ِل ْ
)  1صموئيل )RAB). )0:2
نحن في اليحظات األخيرة ن األنام األخيرة ،و ن الدهم أن ت ُ ِّثبت
"ولك ِِّّن ا ْعيَ ْم هذَا أَنَّهُ فِّي
نظرك عيى الرب ،وتخ ه بكل قيبك .نقول الكتابَ ،
ص ْعبَةٌ (سيكون صعب أن تكون سيحياً)1( ".
يرةِّ َ
ست َأْتِّي أ َ ْز ِّ نَةٌ َ
األَن َِّّام األَخِّ َ
تيدوثاوس  .)1:2الحظ أنه لم نقل" ،سيكون ستحيل أن تكون سيحياً" لكن
"صعب" .لذلك ،نُخبرك أن تخ م الرب ،بغض النظر وبغير االعتداد عيى
الظروف أو االضطهادات.
هذا ليس الوقت لتخفي هونتك الدسيحية .ال شيء عيى اإلطالق
نجب أن نكون قادرا ً بدا نكفي ليأخذ انتباهك عن الرب و ديكته .البعض نكون
حارا ً فقط في خ ة الرب عن ا نب و كل شيء وردناً ،وعن ا تنجح أعدالهم،
وتمدهر ادناتهم .لكن االختبار الحقيقي نأتي عن ا تهجم الدشاكل ،ونُحبطون
وفجأة نفق ون حداسهم.
البعض اآلخر نخ ون الرب فقط وقت التح نات .لكن بدجرد
حصولهم عيى عجمة ونخرجون ن األز ة ،نضعف إلتما هم ليرب في
الحال .هناك شيء خطأ .ال ت ع هذا نح ث لك .كن ُ تق ا ً ن أجل الرب في كل
األوقات .كن ُ ستع ا ً في وقت ناسب ،وفي غير ناسب.
ال ت ع شيء نتنافس ع ،أو ندنع ُحبك والتما ك ليدسيح .نقول
غي َْر ُ ت َمَ ع ِّْمعِّينَ ْ ُ ،كث ِِّّرننَ فِّي
الكتاب" ،إِّذًا نَا إِّ ْخ َوتِّي األَحِّ بَّا َءُ ،كونُوا َراسِّخِّ ينَ َ ،
ب … 1( ".كورنثوس  .)52:15عن ا نسير كل شيء بسالسةُ ،كن
ع َد ِّل َّ
الر ِّ
َ
ً
راسخاً .وعن ا نكون وقت الضيق ،اخ م الرب بكل قيبك أنضا .نقول الكتاب،
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ضاقَتْ (صغرت) قُ َّوتُكَ ( ".أ ثال
"إِّ ِّن ْ
ق َ
ارت َ َخيْتَ ( ُخفت) فِّي نَ ْو ِّم ِّ
الضي ِّ
"و ُك ُّل َ ا فَ َع ْيت ُ ْم ،فَا ْع َديُوا
،
12:2
كولوسي
في
ُخبرنا
ن
و
)RAB).
)
12:16
َ
ب … .".ج ا ً لإلله!
بَ ،ك َدا ل َّ
ِّير ِّ
ِّ نَ ْالقَ ْي ِّ

صالج
رمي الغالي أ ا ؤائما ً ن ِط في خممعي لك مدق وم ل قلهي .أرفض
أن أكون كسول في حةامالت الروح؛ أ ا ُمعوم أخمم الرب م ل قلهي
فن ِرح في الرعاء وصامر في ال يق .أموى راسوا ً وغير ُمع ع ع
ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 12:11-12 AMPCالرسالة إلى أهل رو ية
15:58 AMPC
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 1-2نشوع &  7:36-50إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 37الخروج &  26:26-35إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

مالحظة

مالحظة
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مالحظة

مالحظة

٩٢

اإلثنين

إ م أقرب مما حظن

س ِري ًةاُ .طومنى ِل نم ْن يندْ ن ُ
ب
نا أ ن نا آحِي ن
ظ أ ن ْق نوا نل ُهُ َّو ِج ذنا ا ْل ِ عنا ِ
(رؤيا .)2:00
نتعجب البعض لداذا نكرز باإلنجيل بالطرنقة اللتلي نلفلعليلهلا ،حلول
العالم ،بالكثير ن اإللحاح ،والحرارة والشغف .هذا ألن السي أعطانا التكيليلف
لننشر اإلنجيل في العالم قبيدا نأتي ثانيةً ،ونقود الرجال والنساء إلى ال ِّبر.
ع ِّلدل ُوهُل ْم
نقول في تى " ،11 :12فَا ْذ َهبُوا َوت َْيدِّ ذُوا َجلدِّ ليل َع األ ُ َ ِّلم َو َ
ِّباس ِّْم اآلب واالب ِّْن والروح ْالقُ ُِّس)RAB). ".أعطانا رسالة ليعالم أجلدلع علن
اذا أتى ليفعيه في األرض ،فحين نعود ثانليلةً ،سلوف نلكلون هلنلاك كلثليلرون
ُ ستع نن له ،ونذهبون عه .هييونا!
هذا هو ص ر إلها نا وإصلرارنلا فلي اللوقلت اللحلاضلر .نلحلن ال
نُحاول فقط أن نجعل الناس ُ تحدسين ليدسيلحليلة؛ بلل األ لر نلتلعليلق بليلسلوع
الدسيح ورسالته الحية :آتى ليدوت عن العالم كيه ،ةأقا ه اإللله لن األ لوات.
صع إلى السداوات ،وهو حي اليوم .وسيأتي ثانيةً في أي وقت ن اآلن.
قلرب
كم أنت ُ ستع لدجيئه؟ إن كنتَ ازلتَ تلتلسلاءل لتلى ،وكلم ُ
جيئه ،ندكنني أن اقول لك هذا :إنه أقرب بكثير دا نُ ركه الكثيرون ،انطالقلا ً
ن األح اث الم نية ال ُدعيَنة في الكتاب.
كل ا قال لنا إنه سيح ث قبل جيئه ،نح ث بلالضلبلط بلاللطلرنلقلة
التي قال إنه سيح ث بها .ليس هناك الكثير ن العال ات أو األح اث الدلتلبلقليلة
التي لم تتحقق قبل جيء السي  .لهذا السبلب عليليلنلا أن نسلتلدلر فلي اللكلرازة
باإلنجيل ،ونُع الرجال والسي ات حول العالم ن أجل االختطاف .هو قُ ِّم رة
لكي نحدل خطانا كثيرنن؛ وسيظهر ثانيةً بال خطية ليخالص ليذنن ننلتلظلرونله
(عبرانيين  .)٧٢ :٩لذلك ،اجهم وكن ُ ستع ا ً له.
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صالج
أمويا الغالي من خالل ال رازج وحةلي إ زيل الهِر حعأسس ممل عك
في ا رض وفي قلوب اللاس .كثيرون يُو ون من الممار واللةلة
إلى ال ُدرية المزيمج ملاء اإللم .أش رك من أعل اللةمة المع ايمج
على ال ليسة لل ر ال ُدرية في كل ا رض في ذه ا يام ا خيرج
ماس يسوع .آمين.

الم يم من المراسة:
رؤنا نوحنا الالهوتي ; 16:22الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس ; 1:11أعدال الرسل
22:20
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 3-4نشوع &  8:1-21إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 38الخروج &  26:36-46إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

١٣

الثالثاء

ال ُمومِس فيك
نار لنلنا حِ ْ نمةً
نومِ ْلمُ (من اإللم) أ ن ْع ُ ْ مِا ْل نمسِيحِ يسوع الَّذِي ص ن
سةً نوفِمنا ًء
مِ نن اإللم نومِ ًّرا نوقنمنا ن
) 1كور ثوس )RAB). )03:1

باإلضافة إلى كونه حكدتك ،و ِّبرك ،وف ائك (خالصك)،
الدسيح هو أنضا ً ق استك .كيدة ق اسة الدستخ ة في اآلنة االفتتاحية
تُشير إلى فعل أو عديية تق نس أو تخصيص لإلله ن أجل غرضه
األب ي .إنها ُ ترجدة ن الكيدة اليونانية "هاجياسدوس
"hagiasmosوتعني" ،ال ُدط ِّهر – ال ُد ِّنقي" لذلك ،ق آتى ال ُدق ِّس
ليحيا فيك.
الدسيح ليس فيك ُ ،حاوأل أن نُق سك؛ هو ق ق سك،
ونستدر في تق نس كل شيء تفعيه .هو الذي نفصيك ،ق فصيك عن
بقية العالم ،وعن الخطية والشر ،إلى ال ُحرنة الدجي ة ألبناء اإلله.
فعل الحكدة بأن تتكيم بالحكدة ،أنت
هييونا! كدا أنك ُ طالب أن ت ُ ِّ
ُ
ُ
طهر وتنقي.
ُ طالب أنضا ً أن تتكيم بالق اسة  -كيدات ت ِّ
تذكر ا قاله بولس في  1تيدوثاوس " 5 – 6 :6أل َ َّن ُك َّل
ش ْي ٌء ِّإذَا أ ُ ِّخذَ َ َع ال ُّ
َّس
ض َ
َخ ِّييقَ ِّة اإلله َج ِّي َةٌَ ،والَ ن ُْرفَ ُ
ش ْك ِّر ،ألَنَّهُ نُقَ ُ
ُ
ُ
صالَةِّ".ندكنك أن تنقي أو تق س أي شيء ننتدي لك
بِّ َك ِّي َد ِّة اإلله َوال َّ
بكيدة اإلله والصالة.
ب
سبَ ِّ
قال الرب نسوع في نوحنا " ،٣ :٥١أ َ ْنت ُ ُم اآلنَ أَ ْن ِّقيَا ُء ِّل َ
ْال َكالَ ِّم الَّذِّي كَيَّ ْدت ُ ُك ْم بِّ ِّه ".ق ذهب نسوع إلى السداء ،لكنه نحيا فيك،
و ن خاللك اليوم .أنت الذي تحدل كيداته العجيبة ال ُدق ِّسة اليوم.
استدر في التكيم بكيدات البركة ،لتُنقي وتُق س بيئتك .وبيندا أنت
تتكيم ،نتنقى الناس؛ وننتقيوا ن ج لدج .
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ِّس َو ْال ُدقَ َّسِّينَ
نقول في عبرانيين " ،11:1أل َ َّن ْال ُد َق َ
ب الَ نَ ْست َِّحي أ َ ْن نَ ْع َُو ُه ْم إِّ ْخ َوةً".الدسيح
اح ٍ ،فَ ِّيهذَا ال َّ
َج ِّديعَ ُه ْم ِّ ْن َو ِّ
سبَ ِّ
ال ُدق ِّس فيك؛ هو واح ع روحك اآلن ( 1كورنثوس  .)1::1و ن
خاللك ،هو نُنفذ خ ة تق نس كل األشياء لنفسه.

أ ُ ِقر وأععرف
أفرح كل حين في المسيح ُمومِسي ومِري الذي غسللي وعةللي
ُمومس ومال لوم قمام اآلب في ُحب .حياحي ي لمزم اإللم .أ ا
هارك اإللم
شهاؤج عن ُحب اآلب ؤليل على عمالعمُ .م ن

الم يم من المراسة:
 5:23الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي ; 2:11الرسالة إلى العبرانيين
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 5-6نشوع &  8:22-39إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 39الخروج &  26:47-56إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

١٣

األربعاء

ال ريق الدميث الدي
ناس »مِم ِنم
اإل ْخ نوجُ ثِونةٌ مِال ُّم ُخو ِل إِلنى «ا ن ْقم ِ
فن ِإ ْذ لنلنا أنيُّهنا ِ
س ِم ِه
ب أن ْي نع ن
يسوع نط ِري ًوا ك َّنر ن
سمُ لنلنا نحمِيثًا نح ًّيا ِما ْل ِدزنا ِ
(عهرا يين )RAB). )03 – 11 :13
كم أن هذا ُ هش! فتح نسوع لنا طرنقا ً ح نثا ً حيا ً إلى اآلب؛
بارك اإلله! تذكر كيداته
أزال الحجاب عن حضور اآلب وقادنا إليهَ ُ .
في نوحنا  …" ،1:16أَنَا ه َُو ال َّ
َ
ُ
ط ِّر ُ
ْس أَ َح ٌ َنأ ْ ِّتي ِّإلَى
ي
ل
.
ة
ا
ي
ح
نق َو ْال َح ُّق َو ْال َ َ
َ
ب ِّإالَّ ِّبي".
اآل ِّ
ُ
تذكر أنه في تكونن ،أخطأ آدم ض اإلله وطرد ن حضور
اإلله ،ع زوجته ،حواء .كانوا في شركة ع اإلله في جنة ع ن ،لكن
الكتاب نقول إن اإلله أرسل الك بيهيب سيف ليبقى عن خل الجنة
ليدنعهم ن دخولهدا ثانيةً إلى الجنة.
فجأة ،انتهت الشركة الغنية التي كانت بين اإلنسان ع اإلله.
كان هذا ب انة ال نن .ابت أ اإلنسان أن نفعل كل ا في وسعه ليستعي ذلك
الحضور اإللهي رة ثانية .كل أدنان العالم تسعى اليوم إلى نفس الشيء:
الحضور اإللهي .لم نكن لإلنسان أي طرنق ليعودة ثانيةً لذلك الحضور،
إلى أن جاء نسوع قال إعالن ُ ذهل قرأناه سابقاً ،في نوحنا …" :1:16
أَنَا ه َُو ال َّ
ط ِّر ُ
ب إِّالَّ بِّيRAB).(".
ْس أ َ َح ٌ نَأْتِّي إِّلَى اآل ِّ
نق … لَي َ
هذا ا احتاجة آدم .هذا كل ا احتاجه آباء العه الق نم –
الطرنق إلى حضور اآلب .نسوع هو هذا الطرنق .عن ا ات عيى
الصييب ،نقول الكتاب إن الحجاب السديك الذي نفصل الهيكل عن قُ س
األق اس ق انشق إلى اثنين ،ن فوق إلى أسفل ( تى  ،)١٥ :٧٢جاعالً
حضور اإلله دكن الوصول إليه.
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اليوم ،ليس هناك حجاب ،لم نع هناك فاصل بينك وبين
س ِّبي َل ْال َحيَاةِّ.
اآلب .أنت تحيا في حضوره ،ونقول الكتاب" ،ت ُ َع ِّرفُنِّي َ
ور (في حضورك لء الفرح) .فِّي نَ ِّدينِّكَ نِّعَ ٌم
أ َ َ ا َ كَ ِّشبَ ُع ُ
س ُر ٍ
( سرات) ِّإلَى األ َ َب ِّ ( ".م ور )RAB). )11:11إن لم تج طرنقك
لحضوره ،إن لم تكن ُول ت ثانيةً بع  ،ليس هناك حاجة بع اآلن
لتتدرغ في الخطية ،والفشل ،والجهل .ليس هناك حاجة لتبحث عن
الطرنق؛ نسوع هو الطرنق .كل ا تحتاج أن تفعيه هو أن تعترف
بربوبيته عيى حياتك ،وستُخيَق روحك ن ج ن لتب أ حياة ُ ثيرة في
حضور اإلله إلى األب  .هييونا!

أُقِر وأععرف
أ ا ُولمتُ في ح ور اإللم حيا إلى ا مم في فرح ومزم و ِة إلى
ا مم .حياحي لالرح اع وإلى ا مام ن ح وره و سهيل الدياج؛
وره يُ يء وكل ما أراه و مركات و ُممي ات مزيمج لوحما يعي
غير ال ُمل صلة مع المسيح .مزما ً السمم إلى ا مم.

الم يم من المراسة:
 5:1-2الرسالة إلى أهل رو ية ; 2:18-19الرسالة إلى أهل أفسس
لةام واحم
خ ة قراءج ال عاب المومس ٍ

 7-9نشوع &  8:40-56إنجيل لوقا
خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين

 40الخروج &  26:57-68إنجيل تى
Leave comments on today ’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

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

south africa:

united kingdom:

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

Tel.: 01-8888186

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

canada:
+1-647-341-9091
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عن المؤلف
الراعي كريس أوياكيلومي رئيسس احسدساؤ مسؤمسلسي عسالس
ال ُدب Believers’ LoveWorld Inc.خسممسة ؤيسلسامسيس سيسة
و ُمسعسسةسسمؤج ا وعسسم وعسسالسسمسسيسسة لُسسوس سسة و سسو مسسؤلسسف أ سسوؤج
الدوائق كعاب العأمالت اليومية رق  1في الةال وأكثر مسن
 03كعاب آخر .و و خاؤم ُم رس ل لمة اإللسم نمسن قسم أح سرت
رسالعم حويوة الدياج اإللهية في قلوب ال ثيرين.
لوم حأثسر السمساليسيسن مسهسر سامسزسم السعسلسيس س يسو سي مسلسا
للمةز ات الذي يُد ِ ر الد سور اإللسهسي فسي مسيسوت السلساس
مهاشرجً .ويمعم اق خممعم العلي يو ية في عميع أ داء الةالس
عن طريق ال ه ات ال ائية السعسلسيس س يسو سيسة لسةسالس الس ُدسب
LoveWorld satellite television networksلسسعسسوسسميس
مرامج مسيدية ذات عوؤج إلى الزمهور عالمياً.
في ممرسة ال ساء ذات ال ُسهسرج السةسالسمسيسة يُسظسهسر
أعمال يسوع المسيح لل اء وقم ساعم ال ثيرين ليلالوا ال ساء
من خالل ح ةيل موا ب الروح.
لمى الراعي كريس شغ ا ً للوصول إلى اللساس حسول السةسالس
مالد ور اإللهي – مأمورية إلهية قم أحمها كثر من  03عسامسا ً
من خالل الدمالت وال يارات ال رازية المسعسلسوعسة ف سالً عسن
الةميم من الملامر ا خرى العي قم ساعمت الماليسيسن لسيسوسعسهسروا
حياج غالهة ولها مف م لمة اإللم.
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