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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  3444ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  4441

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!

 

 

لراعي كريس أوياكيلومي                      

•  

  كيف حسع يم مال امل من  ذا الُ عنيِب العةهمي

•  

•  

•  



يا دولوروسا هي كيدة التينية تعني "طرنق األلم" أو ڤ

"طرنق الُحمن". وهو طرنق نقع في الد ننة الق ندة ألورشييم 

و عروف أنها الطرنق الذي سار فيه نسوع عن  ا ُضرب وأُجبِر 

عيى حدل صييبه. سار الطرنق  ن حيث كان نحكم عييه 

 بيالطس إلى  كان صيبه في الُجيجثة.  

 يا ؤولوروساڤ



 ...تعبدي
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، إننا ق  أُقِدنا  عه، وأجيسنا :  –  1:  4نقول الكتاب في أفسس 

 عه في السداونات في الدسيح نسوع؛ ليُظهر، في ال هور اآلتية، غنى 

نعدته الفائق، باليطف عيينا في الدسيح نسوع. الجمء الذي تحته خط أعاله 

 نعني في الواقع " األز نة اآلتية"؛ أز نة  ا بع  جيوس الدسيح.

بع  قيا ة الدسيح، صع  إلى السداء، وجيس عيى العرش، 

جنا اإلله  ع الدسيح في  وابت أ ز ن ج ن . اآلن، نحن أُجِيسنا  عه. تَو 

السداونات. لذلك، نُخبرنا الكتاب أنه أراد أن نُظهر غنى نعدته الفائق 

ليكنيسة في ال هور التالية بع  التتونج. هذا اآلن! إنه ليس في الدستقبل؛ إنه 

 ليس خالل الُديك األلفي أو بع  الُديك األلفي. إنه اآلن!

هي  :  –  1:4كيدة أخرى  هدة ج نرة بالدالحظة في أفسس 

"في" الدستخ  ة بعبارة "في الدسيح".  ترجدة  ن الكيدة اليونانية "إن  

en" 41:3، نحن نعدل في األرض في الدسيح نسوع. نقول في أفسس ،

"لَهُ اْلَدْج ُ فِي اْلَكنِيَسِة فِي اْلَدِسيحِ نسوع إِلَى َجِديعِ أَْجيَاِل دَْهِر ال ُُّهوِر. 

وليس في   –الكنيسة   –إن هذا كيه نح ث هنا  عنا  .(RAB)آِ يَن." 

 السداء.

لهذا السبب ال ندكننا أن نفشل. عيينا أن نفعل كل شيء ق  دعانا 

لنفعيه في هذا الوقت. إن لم نُ رك هذه الحقيقة، فين نستطيع أن نستفي  

 نها، وفجأة، سنكون في الُديك األلفي. وخالل الُديك األلفي، سنحكم  ع 

  ٣  السبت 
ِعتن لعد    حُو 

لنكن )ساؤ  اِحِم قنْم من ِ يَِّة اْلون ْوُت  –  ن َّمُ إِْن كنانن مِون ح  ( اْلمن
عنِ يَّةن  ِة ون اِحِم  فنهِا نْولنى كنثِيًرا الَِّذينن ينلنالُونن فنْيضن الل ِْةمن مِاْلون

يناِج  –)ِ هة( اْلهِر ِ  سنينْمِلُ ونن )يسوؤون  يد مون( فِي اْلدن
ِسيحِ   اِحِم يسوع اْلمن  مِاْلون

( 1:81)رومية  )RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

من خالل خممة كلمة اإللم  والروح الومس  أ ا حمرمُت في طريق 

وحياج الهِر  وحأ هت للةظمة. قم قهلت  ةمة  سوؤ على الظروف 

و سلك في سياؤج فوق وأعلى من إمليس ومهاؤئ  ذا الةال . أ ا 

عُت مع المسيح في موضع الووج  حوليُت المسؤولية    لي حُو 

 والسياؤج.  للويا 

Leav

e 

الدسيح؛ لكن اآلن، نحن نحكم  ن خالله. هذا هو وقت الكنيسة. إن لم تحكم 

 في الدسيح اآلن،  تى ستُتدم هذا؟ 

استخ م الُسيطان الذي ق  أعطاك إناه لتسود عيى عالدك. هذا هو 

وقتك. ق  تُوجَت لتحكم. ُول َت لتُدارس السيادة عيى إبييس وظروف الحياة! 

 هدا نأتي ض ك في الحياة، تحدل الدسؤولية وُس  عييه بإقرارات إندانك 

 بقوة الروح. ُ باَرك اإلله!

 أُقِر وأععرف

 AMPC 7-2:6 الرسالة إلى أهل أفسس  ;AMPC 5:17 الرسالة إلى أهل رو ية 
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 11-9 صدوئيل الثاني  & 35-24:13 إنجيل لوقا 
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 اسعمر في اللمو في مةرفة المسيح 

، نكتب بطرس إلى بعض اليهود 4:4بطرس  1في 

الدسيحيين الدتغربين في ُ  ن  عينة، ونقول لهم،  "َوَكأَْطفَال 

َ ْولُوِدنَن اآلَن، اْشتَُهوا اليَّبََن اْلعَْقِييَّ اْلعَِ نَم اْلِغش ِ ِلَكْي تَْنُدوا بِِه." كيدة 

)باليونانية( وتُشير إلى  " brephosأطفال هنا هي "برنفوس

األطفال الُرضع. كان بطرس نكتب إلى الكنائس الطفولية 

 والدسيحيين الصغار، ق  أعطوا قيوبهم ليدسيح  ؤخراً.  

لكن بع  ذلك هناك  جدوعة أخرى  ن الدسيحيين  وصوفة 

. ن عوهم الرسول بولس "أطفال في الدسيح". 3كورنثوس  1في 

قال، "َوأَنَا أَنَُّها اإِلْخَوةُ لَْم أَْستَِطْع أَْن أَُكي َِدُكْم َكُروِحي ِيَن، بَْل َكَجَسِ ن ِيَن 

  .(RAB)) 1:3كورنثوس  1َكأَْطفَال فِي اْلَدِسيحِ." )

كيدة "أطفال" في هذه الحالة هي في اليونانية  "نِيپيوس  

nēpios".   وهي تعني شخص ال نستطيع التكيم بشكل صحيح. ق

نبيغ  ن العدر عشرنن عا اً، لكنه غير قادر عيى التواصل بشكل 

صحيح. هو غير  تدرس، وغير ُ  َرب، وغير ُ تمن ذهنياً، بالرغم 

 ن سنه. لذلك، عن  ا نتم تطبيق هذا روحياً، فهو نتعا ل  ع شخص 

ً لع ة   ا، طفل روحي؛ غير ُ  َرب، بالرغم  ن كونه  سيحيا

سنوات. هؤالء الناس ال نستطيعون أن نُ ركوا التواصل الروحي 

وال أن ننقيوا الحقائق الروحية. وبخهم بولس قائالً، "َسقَْيتُُكْم لَبَنًا الَ 

٩  

ل ِِصلنا يسوع  ُمون م ِلنا ون ِة رن ْةِرفن فِي من ِة ون ِْةمن لِ ِن اْ ُموا فِي الل   ون

إِلنى ينْوِم المَّْ ِر. آِمينن   اْلمنِسيحِ. لنمُ اْلمنْزُم اآلنن ون

 .(RAB(( 3351م رس  5( 

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 11:9 األ ثال  ;1:3 رسالة بطرس الرسول الثانية  ;5:27 الرسالة إلى أهل أفسس 

 5 الع د  & 13-7:1 إنجيل  رقس  
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)َطعَاً ا،  (. "اليبن" نُشير إلى الدبادئ 4:3كورنثوس  1…." 

 األساسية لكيدة اإلله، تعاليم الدسيح األساسية. 

فالطفل الروحي هو الذي سيُصيي ونصرخ إلى اإلله 

ليُباركه. إن كان ناضجاً روحياً، لكان ق  عرف أن اإلله ق  باركه 

(. لم 3:1بكل بركة روحية في السداونات في الدسيح نسوع )أفسس 

ننُم ليفهم ِسر الدسيح؛ ففي ذلك اليوم الذي ق  ُوِل َ في الدسيح، ق  

 أصبح وارث لكل بركات اإلله في الدسيح نسوع.

اُنُم في أ ور اإلله. أسِرع لدعرفة أكثر، ولفهم أكثر. استدر 

في تعيم الكيدة، برغبة ال تنطفئ لتعرف الرب أكثر ولتُعين  ج ه في 

 حياتك. 

عظي   و الرب وحميٌم عماً  وليس لةظمعم اسعوصاء. كلما أسعمر 

في حةل  كلمعم  يُةلنن مزمه في حياحي  وأحغير ماسعمرار وأحزمؤ 

ك اإللم    أكثر فأكثر للمةرفة حسب صورحم. ُمهارن

 أُقِر وأععرف

 14-12 صدوئيل الثاني  & 53-24:36 إنجيل لوقا 
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  ١ اإلثلين 

إن كنَت تؤ ن حقاً فيدا فعيه نسوع  ن أجيك؛ إن كنَت تؤ ن  ن 

أن عديه الخالصي كان  هم، وإنك بالفعل استيدَت هذا الخالص، فال 

اْذَهبُوا إِلَى اْلعَالَِم "… ، 15:11ندكنك أن تحتفظ به لنفسك. قال في  رقس 

هذه هي  .(RAB)أَْجَدَع َواْكِرُزوا بِاإِلْنِجيِل ِلْيَخِييقَِة ُكي َِها )لكل  خيوق(." 

 تكييفات  سيرتنا. 

عييك أن تُخبِر اآلخرنن عن نسوع. ندكنك أن تربح عيى األقل 

ً  ن أجل  نفس واح ة قبل نهانة هذا األسبوع؛ خطط لهذا. صل ِ خصيصا

هذا.  ازال هناك الكثيرون  َدن ال نعرفون  ا جاء نسوع ليفعيه؛ لم 

ن ركوا أنه جاء كب نل لهم. ولم ن ركوا أنه خيصهم بالفعل  ن العقاب، 

 وحياة وطبيعة الخطية أنضاً. نحتاج العالم أن نسدع هذا الحق. 

َكْيَف نَْسَدعُوَن "…  ، هو 12:14لكن السؤال، وفقاً لدا في رو ية 

باِلَ َكاِرٍز؟" هذا هو السبب في أن كل واح   ن ا نجب أن نأخذ "اإلرسالية 

ً أننا نُِع   العُظدى" بشكل شخصي. اكرز باإلنجيل بجرأة أكثر، خصوصا

 أنفسنا واآلخرنن لدجيء الرب.

ال تُقيل  جهوداتك، ابحث عن الضال، والبائس والُدضطرب في 

فهم أن الحياة  فهم أن هناك خالص في الدسيح نسوع. عر ِ عالدك وعر ِ

األب نة والشراكة  ع اإلله، وحياة السالم، والبِر، والنُصرة األب نة والوفرة 

صاروا ُ دكنين وُ تاحين في الدسيح نسوع. أخبِر اآلخرنن بهذه األخبار 

 الدجي ة. 

اَل تََخاَفا َأْنتَُدا، َفإِن ِي :َفأََجاَب اْلَداَلُك َوَقاَل ِلْيَدْرَأتَْيِن 

اْلَدْصُيوَب. َلْيَس ُهَو هُهنَا، أَلنَّهُ َقامَ يسوع  َأْعَيمُ َأنَُّكَدا تَْطُيبَانِ 

بُّ ُ ْضَطِجعًا فِيِه       ِذي َكاَن الرَّ ا اْنُظَرا اْلَدْوِضَع الَّ  َكَدا َقاَل! َهُيدَّ

 ).RAB( )1 – 5: :4) تى 

 أعِلن ا خهار المزيمج



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 17-15 صدوئيل الثاني  & 18-1:1 إنجيل نوحنا 

أمويا الغالي  ُحهك يمفةلي أن أح  ع وأكرز ماإل زيل 

لل ال  ُمورعاً إيا   من الُظلمة إلى  ورك الةزيب. أحع ل 

مأعمال خالصك المزيمج  والوحما ية العي ال حل صل  

وال ركة الدلوج اللعان أح را ي إيا    موت  وؤفن  

 وقيامة يسوع المسيح  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 15-10:13 الرسالة إلى أهل رو ية  ;4:2 الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس 
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 ِملؤه

ً في حقيقة أن الكنيسة هي  لء الدسيح؟ نحن  هل فكرَت نو ا
 اكتدال الدسيح، هو الرأس، ونحن الجس . نحن ِ يؤه الذي ندأل الكل. 

، "َوِ ْن ِ ْيئِِه نَْحُن َجِديعًا أََخْذنَا، َونِْعَدةً 11:1نقول في نوحنا 
فَْوَق نِْعَدٍة." نحن أخذنا  ن ِ يئِه. عن  ا قبيَت الروح الق س، فأنت قبيَت 
كل  ا له. استُب لت بشرنتك بحياة وطبيعة اإلله. اليوم، أنت هيكل اإلله 

 الحي؛ أنت ُغدرَت فيه وهو فيك. هييونا! 
لق  قبيَت كل  لء األلوهية في الدسيح نسوع. كل سيطانه، 
و ج ه، وسيادته، وقوته وحكدته؛ وق  قبيَت كل  ا هو عييه، ونديكه 

 ونُدثيه! تخيل إن عشَت كل حياتك بهذا اإلدراك.
قَْ  أَتَْيُت …  أَنَا"…  ، 14:14تذكر كيدات نسوع في نوحنا 

ِلتَُكوَن لَُهْم َحيَاةٌ َوِليَُكوَن لَُهْم أَْفَضُل." لم تُكن بحاجة إلى الدمن   ن الحياة 
 ن اإلله عن  ا ُول َت ثانيةً؛ كل  ا له، أنت ق  قبيته. قبيت ق رته، وحكدته، 

 و عرفته، و ج ه وسيادته. 
، "...  ألَنَّهُ َكَدا 2::1نوحنا  1ال عجب أن نُخبرنا نوحنا في 

ُهَو فِي هذَا اْلعَالَِم، هَكذَا نَْحُن أَْنًضا." إن كان ل ننا حياة أقل  ن التي له، 
(. كل واح   ن ا كا ل فيه، و عه. 43:1فين نتم وصفنا بأننا " يؤه" )أفسس 

أنت ُ فعَم باإلله. كانت هذه خطة اإلله  نذ تأسيس العالم، أن نكون  أله 
ونكون لنا  يؤه؛ وهو أتددها في الدسيح نسوع، وبإرساله الروح الق س 

 ليحيا فينا.

  ٢ الثالثاء 

َوأَْخَضَع كُلَّ َشْيٍء تَْحَت قَ ََ ْيِه، َوإِنَّاهُ َجعََل َرأًْسا  

فَْوَق ُكل ِ َشْيٍء ِلْيَكنِيَسِة، الَّتِي ِهَي َجَس ُهُ، ِ ْلُء الَِّذي نَْدألُ اْلُكلَّ 

 ).43 – 44: 1فِي اْلُكل   )أفسس 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 7 الع د & 37-7:24 إنجيل  رقس  

 19-18 صدوئيل الثاني  & 51-1:19 إنجيل نوحنا 

أ ا ممعلئ ماإللم  مزمه فيَّ وُمةلنن من خاللي. أ ا ا ة اس للةمة  

وح مة ومِر اإللم. قم أخذُت من ملئم؛ لذلك  حياحي  ي إعالن 

 مسعمر عن المسيح وعن فوق ال هيةي   للويا  

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٢   
ل في الهِر إلى ا مم   ُم مَّ

ُ باَرك اإلله! ق َّم الرب نسوع أعظم ذبيحة  ن أجل الخطية في 

ينا إلى األب ! جعينا كا يين، وُ ق سين،  كل األوقات. وبذبيحته الوحي ة، ق  كدَّ

 وتا ين في كل األوقات. كم أن هذا  جي !

هذا ليس شيء تأهينا له أو حققناه بأنفسنا، لق  فعيه نسوع  ن 

ينا في البِر وق اسة الحق. هذا  ا نُشير إليه بولس عن  ا قال في  أجينا. هو كدَّ

أن نيبس اإلنسان الج ن  الدخيوق بحسب اإلله في البِر وق اسة  42:2أفسس 

 الحق. 

، "ألَنَّهُ َجعََل الَِّذي لَْم نَْعِرْف َخِطيَّةً، 41:5كورنثوس  4نقول في 

ال تَر نفسك أب اً غير بار  .(RAB)َخِطيَّةً ألَْجِينَا، ِلنَِصيَر نَْحُن بِرَّ اإلله فِيِه." 

أو ناقص. الدسيح هو كدالك. أنت كا ل، ألن الذي ول ك هو كا ل. نُعين في 

َس َواْلُدقَ َِّسيَن َجِديعَُهْم ِ ْن َواِحٍ ، 11:4عبرانيين  أنت …."  ، "ألَنَّ اْلُدقَ  ِ

َكَدا ُهَو فِي هذَا اْلعَالَِم، هَكذَا نَْحُن "…  ، 2::1نوحنا  1 ثيه. نقول في 

 أَْنًضا."

، "َوأَْنتُْم َ ْديُوُؤوَن فِيِه )وأنتم كا يون 14:4نُخبرنا في كولوسي 

كيدة " ديوؤون" تعني  .(RAB)فيه(، الَِّذي ُهَو َرأُْس ُكل ِ ِرنَاَسٍة َوُسْيَطاٍن." 

ل فيه. ق  سأل البعض، "ألم نتح ث في أفسس   14:2أنضاً كا يين، أنت ُ كدَّ

عن "تكديل الق نسين" ُ شيراً لكوننا لسنا كا يين بع ؟" ال؛ هذه اآلنة تُشير 

 إلى بيوغ أو نُضج الق نسين؛ تعني إع اد أو ت رنب الق نسين لعدل الخ  ة. 

لنسن إِلنى   ًج  عن اِحمن ًة ون اينا ذنمِيدن من عنِن اْلون ن مَّ ا قن من هنةْمن ا فن ا  ذن أنمَّ ون

عن أنْعمناُؤهُ  عَّى حُوضن منِم عنْن ينِميِن اإللِم  ُمْلعنِظًرا منْةمن ذلِكن حن ا ن

لن إِلنى ا نمنِم اْلُمونمَِّسينن   ْم أنْكمن اِحٍم قن ْيِم.  ن َّمُ مُِوْرمناٍن ون من ْوِطئًا لِونمن من

 .(RAB(( 31 – 535 32)عهرا يين 

 ا رمةاء 
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هذا نُشبه عن  ا نول  طفل؛ فإن هذا الطفل إنسان كا ل كوال نه، 

لكنه نحتاج إلى أن نُ َرب ونَُد  بالدعيو ات والتعييم والقوة ليحيا حياة 

بشرنة فعَّالة بشكل تام. هذا  ا كان نعنيه بولس الرسول بقوله "تكديل 

 الق نسين".

أنت، بالفعل، بِر اإلله ولك بره. لكن عن  ا تستقبل كيدة اإلله 

في روحك، تت رب في حياة البِر؛ وتكون أكثر براعة في تعييم، وفهم 

 وتطبيق بِرك في الدسيح. 

 AMPC 14-10:12 الرسالة إلى العبرانيين  ;9-3:8 الرسالة إلى أهل فييبي 

 8 الع د & 9-8:1 إنجيل  رقس  

 21-20 صدوئيل الثاني  & 25-2:1 إنجيل نوحنا 

أ ا مِر اإللم في المسيح يسوع  وفي وحمج مةم  أسوؤ في الدياج. يالها 

ك اإللم    من مركة أن أكون إظهار مِره وأحمل ثمار الهِر  لمزم اسمم  ُمهارن

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٢   
 خممة ال لمة مووج

، أن ق نسي الكنيسة األولى، في وقت 2نقرأ في أعدال 

االضطهاد الش ن ، صيوا إلى الرب. وقالوا، "... اْ نَْح َعبِي ََك أَْن 

فَاِء، َوْلتُْجَر آنَاٌت َوَعَجائُِب  نَتََكيَُّدوا بَِكالَِ َك بُِكل ِ ُ َجاَهَرةٍ، بَِد  ِ نَِ َك ِليش ِ

  .(RAB)) 34 – 41: 2بِاْسِم فَتَاَك اْلقُ ُّوِس نسوع." )أعدال 

بع ها بع ة أصحاحات، دخل بطرس بيت كرنيييوس قائ  

الدئة ونقول الكتاب، "فَبَْينََدا بُْطُرُس نَتََكيَُّم بِهِذِه األُُ وِر )رندا( َحلَّ 

الروح اْلقُ ُُس َعيَى َجِديعِ الَِّذنَن َكانُوا نَْسَدعُوَن اْلَكِيَدةَ." )أعدال 

22:14 ((RAB).  !ًرائع حقا 

"  ترجدة  ن الكيدة اليونانية "إپيپِپتو   كيدة "حلَّ

epipipto" والتي تعني االحتضان بُحب، أن تنهدر  ثل الدطر أو ،

تضم شخص  ا بحضن. عن  ا تكيم بطرس بتيك الكيدات الدجي ة 

ليخالص، احتضن الروح الق س كل شخص في بيت كرنيييوس، 

 وُول وا ثانيةً كيهم وا تألوا بالروح. هييونا! 

 ثل هذه االختبارات نجب أن تكون  ألوفة  ن خالل كنيسة 

نسوع الدسيح. في هذه األنام األخيرة، نُحِرك روح اإلله أبناءه 

ليكرزوا ونُعي ِدوا كيدته بقوة، و عجمات، وآنات، وعجائب. سين هش 

شعب اإلله حول العالم  ن حركة الروح في حياتهم ب رجة لم 

 نختبروها  ن قبل. 

ْزِم  ْزُم  ذنا اْلهنْيِت ا نِخيِر ين ُوُن أنْعظن ن ِمْن من  من
فِي  ذنا اْلمن ناِن أُْعِ ي السَّالنمن  ينوُوُل  بُّ اْلُزلُوِؤ. ون ِل  قنالن رن ا نوَّ

بُّ اْلُزلُوِؤ )حزي   (.286رن

 الوميس 
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 9 الع د & 21-8:10 إنجيل  رقس  

 22 صدوئيل الثاني  & 21-3:1 إنجيل نوحنا 

 16:20 إنجيل  رقس   ;33 & 4:31 أعدال الرسل  ;39-7:38 إنجيل نوحنا 

ً لهذا وأنت تكرز بالكيدة في كل  كان. وأنت  ُكن ُ  ركا

تتكيم وتكرز في الدكاتب، وفي الدحالت، والشوارع، والد ارس، 

و راكم التسوق، سيحل الروح الق س عيى قيوب السا عين 

 وسيدتيئوا بالروح. 

اغدر نفسك فيه كل نوم. قبل أن تخرج، ا تيئ بالروح. 

انقع روحك أكثر في الروح الق س  ن خالل الشركة. صل ِ وُصم 

بشكل ُ تكرر. قوة اإلله ليخالص، والشفاء، والنجاة، والبركة هي في 

اإلنجيل، الذي ق  اؤتُدنَت عييه بثقة لتُشاركه  ع اآلخرنن بقوة روح 

 اإلله. وهذا هو الوقت الدناسب! 

رمي وإلهي  ليس مثلك؛ أ ت أعظ  من ال ل  وكل ا م  لك. 

السماوات حُدِمث ممزمك واسمك عاٍل إلى ا مم. ميلما ي رز أملائك 

ماإل زيل في كل م ان  أ ت حُةِ ز كلماحه  ماآليات العامةة  مما يؤؤي 

 إلى حصاؤ ضو  من ا رواح للممل ة  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ُم هَّر من كل إث 

شكراً لإلله  ن أجل نسوع! نقول الكتاب إن لنا فيه الف اء ب  ه، 

(. هذا قوي ج اً! بسبب نسوع، ُغفرت )أُزنيت 12:1غفران الخطانا )كولوسي 

 بالداضي، والحاضر والدستقبل. –بالكا ل( كل خطاناك 

ال عجب أننا نُ عى أبراره. نحن لسنا "ُخطاة عادنين خيصتنا 

النعدة" أنت لسَت "حقير"؛  ثيدا نهتفون، "نا لينعدة الُدذهية! كم هو حيو 

)ترنيدة إنجييمنة(. حتى الخاطي ليس …"  الصوت الذي خي ص حقير  ثيي

 حقيراً. لم نُدت نسوع  ن أجل حقير. أنت شخص ُ ديَّم. 

قيدتك هي دم ابن اإلله. ونقول الكتاب، إن هذا ال م طهرك  ن كل 

كل إثم. الحظ ز ن الدضارع الدستدر، "نُطهرنا" والذي نعني أنه   –خطاناك 

 نح ث كيدا نتطيب ذلك. 

نحن نعيش في عالم غير طاهر، حيث الكثير  ن اإلثم حولنا. في 

بعض األحيان هذه القذورات تنضح عيينا. لكن شكراً لإلله! دم نسوع الدسيح 

نُطهرنا  ن كل خطية )إثم(؛ إنه شيء تيقائي. هييونا! هذا  ا نقرأه في اآلنة 

 االفتتاحية.

لم نقل إنك ستتطهر بع  أن تُصيي  ن أجل غفران لخطاناك، ولم 

نقل، "ال م سيُطهرك  ن الخطية"، ال! إنه ليس شيء  ستقبيي؛ إنها عديية 

تيقائية  ن نفسها  ستدرة: د ه نُطهرك كيدا دعت الحاجة! هذا أ ر شرعي 

 بالكا ل أ ام اإلله. 

 ٢  

لنلنا شنِركنٌة منْةِ لنا   ا ُ ون فِي اللُّوِر  فن ْ لنا فِي اللُّوِر كنمن لِ ْن إِْن سنلن ون

ِ يٍَّة                ُِر نا ِمْن كُل ِ خن ه  ؤنمُ يسوع اْلمنِسيحِ اْملِِم يُ ن منعن منْةٍض  ون

 .(RAB(( 153يوحلا  3(

 الزمةة 
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 10 الع د & 33-8:22 إنجيل  رقس  

ال عجب أنه ن عونا ق نسين، وبال لوم، وال شكوى أ ا ه 

، إنكم اغتسيتم، بل 11:1كورنثوس  1( ثم نقول في 44:1)كولوسي 

 تق ستم، بل تبررتم باسم الرب نسوع وبروح إلهنا. ُ باَرك اإلله! 

اعرف، وافهم، واسيك بإدراك في نور كيدة اإلله، في نور 

بِرك، ولن تضطر أن تقيق بشأن الخطية، ألن طبيعتك في الدسيح ليست 

 خاضعة ليخطية. 

ك الرب  حسب رحمعم  خلصلي ومرر ي مثوة  كون وارث  ُمهارن

الدياج ا ممية. أسعمعع مدياحي الُمهاركة في المسيح  أسلك في الهِر  

ر من كل ما ل  أسعِ ع أن أحهرر ملم ملاموس موسى. حياحي  ي  ُمهرن

 لمزم اإللم.  للويا  

 أُقِر وأععرف

 24-23 صدوئيل الثاني  & 36-3:22 إنجيل نوحنا 
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 ِعش  علم

طوال حياتك، الب  أنك سدعَت أن  جيء الرب قرنب. للكلن تلأكل ، إنله 

أقرب  دا تتخيل. دورك هو أن تكون ُ ستع اً، وتتطليلع للدلجليلئله. ُكلن واحل اً  لن 

، "فَاْحتَِرُزوا ألَْنفُِسُكْم ِللئَلالَّ 31 – 32: 41أولئك الذنن ننتظرونه بش ة. قال في لوقا 

تَثْقَُل )نمداد حدل( قُيُوبُُكْم فِي ُخَداٍر )زغيية( َوُسْكٍر َوُهُدوِم اْلَحيَاةِ، فَيَُصاِدفَُكلْم ذِللَك 

ِ نَأْتِي َعليَلى َجلِدليلعِ اْللَجلاِلِسليلَن َعليَلى َوْجلِه ُكلل ِ   )دون انتباه(. ألَنَّهُ َكاْلفَخ 
اْليَْوُم بَْغتَةً

ُعوا فِي ُكل ِ ِحيٍن، ِلَكْي تُْحَسبُوا أَْهالً ِلينََّجلاةِ ِ لْن َجلِدليلعِ  األَْرِض. اِْسَهُروا إِذًا َوتََضرَّ

 .(RAB)هذَا اْلُدْمِ عِ أَْن نَُكوَن، َوتَِقفُوا قُ َّاَم اْبِن اإِلْنَساِن." 

، "ألَنَُّكْم أَْنتُْم تَْعيَُدوَن بِاللتَّلْحلِقليلِق أَنَّ نَلْوَم 3-4:5تسالونيكي  1ونقول في 

ِ َكِيص ٍ فِي اليَّْيِل هَكذَا نَِجيُء. ألَنَّهُ ِحليلنَلَدلا نَلقُلولُلوَن: ب  ، ِحليلنَلئِلٍذ «َسلالٌَم َوأََ لانٌ »الرَّ

نُفَاِجئُُهْم َهالٌَك بَْغتَةً، َكاْلَدَخاِض ِلْيُحبيَى، فاَلَ نَْنُجوَن. "توضلح للنلا اللكليلدلة أن هلذه 

األشياء ستتحقق في نهانة الم ان، ونحن في هذه األنام التي نتكيم علنلهلا اللكلتلاب، 

 ندكننا أن نرى حقاً كل العال ات النبونة ظاهرة أ ام أعيننا. 

، "فََكْيَف نَْنُجو نَْحُن إِْن أَْهَدْيلنَلا َخلالَلًصلا 3:4اآلن، نُحذرنا في عبرانيين 

هذَا ِ ْق َاُرهُ؟..."تأك  أن حياتك في توافق  ع اإلله، تحيا وفقاً لكيدته. ال تخلجلل  لن 

أن تقف راسخاً  ن أجل الرب. هو وقف  ن أجيك، وخيلصلك. ال تلخلجلل  لن أن 

 نُنادوك بألقاب، ونُعانرونك ونضطه ونك؛ ِعش  ن أجل الرب. 

نُخبرنا الكتاب أننا إن تألدنا ونحن صانلعليلن خليلراً أفضلل  لنله ونلحلن 

(. إذا نبذوك ألنك تؤ لن بليلسلوع، ال نلهلم؛ نسلوع 3::1بطرس  1صانعين شراً )

٢  

ةنُهْ  إِلنى   ُ ْ  لنْسعُْ  حنْرُكُ ونن من ا نْمُر الَِّذي فِيِم ينْسعنْغِرمُونن أن َّ

فِينن   م ِ ا  ُمزن النعنِة عنْيلِهن ْيِض  ِذِه اْلون  فن

 (.151م رس  3(

  السبت 
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 11 الع د & 9:1-8:34 إنجيل  رقس  

 1 الديوك األول  & 26-4:1 إنجيل نوحنا 

س نفسك  نُحبك. إذا تركوك، فهو لن نتركك، هو فيك دائداً و عك. لذلك، كر ِ

 ليرب. هذا  ا نرن ك اإلله أن تفعيه. 

تذكر، االختطاف نفسه ليس له عال ة. بكيدات أخرى، ندكن أن 

نح ث أي وقت. لذلك، اخ م الرب بكل قيبك وبفرح، فحين نأتي، سيُلقلابليلك 

 وأنت ُ تق  وُ شتعل بالروح، عاب اً الرب. 

ك  يالم من كرم أن أُحسنب مين أولئك الذين يهرمون من  أمويا الُمهارن

الممار اآلحي على الةال   ميلما أح لع مله ة لمزيئك  أ ا ُمعوم 

 وُم عةل مالروح  أخممك م ل قلهي  وم ل فرح  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 أُ ِوذتن و ُولتن 

نفترض ونؤ ن البعض أنه في نوٍم  ا، في الدستقبل، سيُنقذنا الرب 

فنا في اآلنة االفتتاحية، أن  بيُطف  ن ُسيطان الُظيدة. لكن بولس، بالروح، عرَّ

هذا ق  ح ث بالفعل. ليس فقط أن اآلب أهَّينا لشركة  يراث الق نسين في  ديكة 

ً "أنقذنا"  ن ُسيطان الُظيدة، ونقينا إلى  يكوت ابنه  النور، لكنه أنضا

 الدحبوب. أخبار  جي ة! 

الحظ أز نة الفعل الُدستخ  ة؛ جديعهم في الداضي: "الذي أنقذنا 

لهذا السبب أولئك الذنن نطيبون الخالص نو اً …."  ِ ْن ُسْيَطاِن الظُّْيَدِة ونقينا

 بع  نوم نتصرفون بجهل. وهذا غير ُ تفق  ع حق اإلله الحالي. 

ال نحتاج شعب اإلله الخالص  ن إبييس أو قوات الُظيدة. الخالص 

الوحي  الذي ق  نحتاجه البعض هو  ن الجهل، والعالج لهذا هو  عرفة كيدة 

نقُوَن." )أ ثال    .(RAB)) 1:11اإلله، "... بِاْلَدْعِرفَِة نَْنُجو )نتحرر( الص ِ  ِ

كدولود ثانيةً، أنت لسَت تحت قضاء أو ُسيطان إبييس. لكن هذا 

ليس الجانب األفضل، ألن اإلله لم "نُنقذك" أو نُنجيك فقط لكي نتركك؛ هو 

نُنجيك ليُبقيك داخالً! نََشيك  ن ُسيطان الُظيدة، و ن القوى الشرنرة وكل 

 أعدالها، ونقيك إلى  يكوت ابن ُحبه الدجي . 

لذلك، كونك في نفس الدبنى أو تعيش في نفس الشارع أو الد ننة، 

أو تعدل في نفس الدكتب  ع شخص غير  ولود والدة ثانية، ال نعني أنك في 

في  ديكة الُظيدة، تحت   –نفس "الدكانة". أنت في الدسيح؛ هم  ن العالم 

ُسيطان إبييس. ق  أُقدَت  عه، وأجيسك في السداونات في الدسيح نسوع. هذا 

 هو  كانك اآلن:  كان  ج ، وقوة، وسيادة، وُسيطان. هييونا! 

 ٢  

يِسينن فِي اللُّوِر    اِث اْلوِم ِ ا ِل نِركنِة ِميرن لن لن شناِكِرينن اآلبن الَِّذي أن َّ

لن ُوِت اْمِن  لنا إِلنى من لن ون ِة  ون ن ْلمن اِن الظُّ ذن نا ) زا ا( ِمْن سُْل ن ِذي أنْ ون الَّ

 .(RAB(( 31 – 535 3ُحه ِم  )كولوسي 

 ا حم 
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ك اإللم  أ ا أحيا في مل وت امن اإللم المدهوب  في  وره  ُمهارن

ج مع المسيح  في عال  المزم  حيث  وُسل ا م إلى ا مم  أ ا ُمعون

أُمارس السياؤج على إمليس  وأسوؤ على الةال  والظروف مووج 

 الروح الومس.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ؤنع طهيةعك اإللهية حُدل ِق 

كيف ندكن ألي شخص أن نقرأ  ا قاله كاتب الدم ور في اآلنة 
االفتتاحية أعاله والنمال نكرز، ونؤ ن أو نُعي ِم رسالة تُحاول أن تقنع 
شعب اإلله إنهم فقط  جرد بشر؟ هذا غير ُ تفق  ع إنجيل نسوع الدسيح. 
رسالة إنجيل نسوع الدسيح هي، "إنكم آلهة"! حتى نسوع كررها في 

 ). 32:14)نوحنا 

لذلك، عن  ا تُعين طبيعتك اإللهية، فأنت لم تنسب لنفسك أي 
شيء لم نقُيه اإلله عنك بالفعل. كيدا كان ل نك، وسيكَت في إدراك 

 ألوهيتك، كيدا كان ندوك في الدسيح أفضل وأسرع.

كل شيء في الرسائل نُعيدنا أن إنسانيتنا ق  ُسدرت عيى 
…." ، "... إِْنَسانَنَا اْلعَتِيَق قَْ  ُصِيَب َ عَهُ 1:1الصييب. نُخبرنا في رو ية 

عن  ا تول  والدة ثانية، فأنت  ولود بحسب الدسيح، نوع ج ن   ن 
، "إِذًا إِْن َكاَن أََح ٌ )ُ طعَعم( فِي 5::1كورنثوس  4الخالئق. نقول في 

 ٌ  .(RAB)…."  اْلَدِسيحِ )الدسيا( فَُهَو َخِييقَةٌ )ِخيقة( )كائن حي( َجِ ن َة
 ). 2:1بطرس  4ُشَرَكاَء الطَّبِيعَِة اإللهيَِّة،" )"… ونقول بطرس إننا، 

عن  ا نقول شخص  ا، "إننا  جرد بشر" نُظهر هذا فجأة كم ُهم 
جاهيين لحياتهم اإللهية. إن كنَت تقول إنك إنسان، فستُعاني  دا نُعاني  نه 
البشر. اإلحباطات، واالكتئاب، والدرض، والسقم، والعوز، واأللم، 
والبؤس، والهجدات الشيطانية، والتأثيرات الفاس ة في هذا العالم. لكن إن 
أعينَت طبيعتك اإللهية وسيكَت وفقاً لها، فستحيا كبطل في هذا العالم، فوق 

 اآلالم، والضيق، والبؤس والُدعاناة.  –وأعيى  ن  بادئه 

ق  تسأل، " اذا عن شعورنا باإلحباط؟ أليس هذا جمء  ن 
إنسانيتنا؟" لكن هذا هو نفس الشيء الذي قال اإلله إننا ال نجب أن نسدح 
ْع! الَ تَْرَهْب َوالَ تَْرتَِعْب  به. قال ليشوع، "أََ ا أََ ْرتَُك؟ تََش َّْد َوتََشجَّ

ا نح ث لك؛ ارفض أن تُحبَط. 1:1)نشوع …"   (. بغض النظر عد 

 ٣٣  

ِ ُكلُُّ ْ               منلُو اْلةنِلي  ةٌ ون أن نا قُْلُت: إِ َُّ ْ  آِلهن

 (.28:6)م مور 

  ااإلثنين  
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ال نهم  ا هي الضيقات التي تواجهها، ُكن جريء، وُشجاع، 
، "اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ نَا إِْخَوتِي 4:1وُ غاِ ر في إندانك. نقول في نعقوب 

َعٍة." البشر نبكون عن  ا ندرون باختبارات  ِ ِحينََدا تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُ تَنَو 
وتجارب. لكننا نفرح، ألننا نعرف أن في هذه جديعها، نحن أعظم  ن 

 (. هييونا! :::3ُ نتصرنن )رو ية 

أ ا أسلك في إؤراك حياحي اإللهية. أسلك في سياؤج على المرض  

والسو   والموت  واإلحهاطات وخيهات ا مل العي حؤثر في ال هيةة 

اله رية. لي حياج إلهية وطهيةة اإللم فيَّ حزةللي ُملعصر ؤائماً  

 ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف
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ل دم نسوع ض  الع و هي أخذ الدائ ة، كسر الُخبم  الطرنقة لتُفع ِ

، "فَإِنَُّكْم ُكيََّدا أََكْيتُْم 41:11كورنثوس  1والُشرب  ن الكأس لذكره. نقول في 

ِ إِلَى أَْن نَِجيَء." ب   هذَا اْلُخْبَم َوَشِرْبتُْم هِذِه اْلَكأَْس، تُْخبُِروَن بَِدْوِت الرَّ

وأنت تأخذ الدائ ة، أنت تُعين، وتتكيم، وتهتف عالياً، بدوت الرب 

وكل البركات الُدذهية لعديه الف ائي، الذي ح ث نيابةً عنك، إلى أن نجيء.  ن 

خالل  وته، ودفنه، وقيا ته، أنت ُ نحَت حياة ج ن ة وأُحضرَت إلى وح انية 

  ع اإلله.

أنضاً، عن  ا نقول، "ُهْم َغيَبُوهُ بَِكِيَدِة َشَهادَتِِهْم،" الكيدة اليونانية 

والتي تعني تسجيل إقرار.  "marturiaالدترجدة "شهادتهم" هي " ارتيرنا  

: "َوهِذِه ِهَي الشََّهادَةُ: أَنَّ اإللهَ 11:5نوحنا  1استخ م نوحنا نفس الكيدة في 

غيب الق نسون الع و  .(RAB)أَْعَطانَا َحيَاةً أَبَِ نَّةً، َوهِذِه اْلَحيَاةُ ِهَي فِي اْبنِِه." 

 بإعالنهم "اإلقرار"، الذي هو، شهادتهم بالحياة األب نة. 

 ا هي إقراراتك اليوم؟ تعيَّم أن تقول باستدرار "أنا لي حياة أب نة؛ 

أنا  ن اإلله و ديكته اإللهية. أنا ابن اإلله، ُ نفصل عن الخطية، والهمندة، 

والعوز، والدرض، واالضطهاد والعالم." هييونا! أنت ال تنتدي ألرض الفشل. 

أنت لك الحق في الحدانة اإللهية، والوفرة، والنُصرة، والنجاح، والُحرنة، 

 والصحة اإللهية وكل بركات الخالص. نجب أن تكون هذه كيدات شهادتك. 

إن وضعَت الكيدة في قيبك، وتكيدَت بها بفدك، فستنتصر دائداً. 

استدر في إقرار حياتك الُدنتصرة في الدسيح. أعِين حياة الُحرنة، والنُصرة، 

والصحة والنجاح التي لك في الدسيح نسوع، الذي انكسر جس ه  ن أجيك، 

 وُسفك د ه ليُحضرك إلى بنوة  ع اإلله. هييونا!  

 المم وال هاؤج

 ٣٣  

ْ  يُِدهُّوا  لن حِِهْ   ون ِة شنهناؤن ِلمن مِ ن ُروِف ون ِم اْلون هُوهُ مِمن لن ُ ْ  غن ون

ْوِت  )رؤيا  عَّى اْلمن يناحنُهْ  حن  (.33535حن

 الثالثاء 
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أ ا أشهم مالوالص الةظي   واال عصارات  والغلهات  وال مال الذي 

؛ مالُدرية  والغلهة  والصدة  لي في المسيح. أحع ل مدياج اإللم فيَّ

واللزاح الذين لي في المسيح يسوع  الذي ا  سر عسمه من أعلي  

وُس ك ؤمم ل ي أكون واحًما مع اآلب  لي ون لي الدق أن أسعمعع 

ك اإللم   –مهركات الوالص   ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 اصلع حأثيراً مة ائك

في  ديكة ابن اإلله الدحبوب حيث تحيا اآلن، كل  واردك، بدا في 

: 1كورنثوس  1ذلك بيتك و ادناتك، وجس ك هم كيهم  يكية ليدديكة. توضح 

وحِ اْلقُ ُِس  44  –  11 ذلك؛ تقول، "أَْم لَْستُْم تَْعيَُدوَن أَنَّ َجَس َُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِليرُّ

الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِ َن اإلله، َوأَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ ألَنَُّكْم قَِ  اْشتُِرنتُْم بِثََدٍن..." 

(RAB). 

أنت هيكل اإلله، والهيكل نُقِ س كل األشياء التي ت خل فيه. كل 

شيء نُحَضر إلى الهيكل  ختيف عن األشياء التي خارج الهيكل.  ثالً، عن  ا 

نأتي الدال إليك، نُصبح  ال الدديكة، ُ ق س الستخ ام السي  ولدج ه. إلى أن 

تُ رك هذا، لن نكون  الك  ختيف عن  ال الُخطاة، و ا نح ث لدالهم سيح ث 

 لدالك. 

، "واإلله قَاِدٌر أَْن نَِمن َُكْم )نأتي إليكم 1::كورنثوس  4نُعين في 

بوفرة( ُكلَّ نِْعَدٍة )بركات ونِعم أرضية(، ِلَكْي تَُكونُوا َولَُكْم ُكلُّ اْكتِفَاٍء ُكلَّ ِحيٍن 

)تحت كل الظروف( فِي ُكل ِ َشْيٍء، تَْمدَادُوَن فِي ُكل ِ َعَدل َصاِلحٍ ]لكم  ا نكفي 

لكي ال تحتاجون ألي  ساع ة أو دعم، تمدادون في كل عدل صالح وتق  ات 

 .(RAB)خيرنة[." 

في هذه الدديكة، عظدتك ال تنقص أب اً، ألنه أحضرك لحياة الدج  

، 14:1كورنثوس  4الدتمان ، واإلندان الدتمان ، والنعدة الدتمان ة. نقول في 

ُم َونَُكث ُِر )نُضاعف( بِذَاَرُكْم  اِرعِ َوُخْبًما ِلألَْكِل، َسيُقَ  ِ ُم بِذَاًرا ِليمَّ "َوالَِّذي نُقَ  ِ

ُكْم."  اصنع تأثيراً  .(RAB))الدمروعة( َونُْنِدي )بمنادة( غَّالَِت )ثدار( بِر ِ

 ليدديكة  ن خالل عطائك وراقب حياتك تمهو في البِر.  

 ٣٩  

هُ  من عن ْول  ون اِت كنْلً ا ُمْو ًى فِي حن لن ُوُت السَّمناون أنْيً ا يُْ هُِم من

ى  اْشعنرن مناعن ُكلَّ منا كنانن لنمُ ون ِحِم من نى ون رن ِمْن فن أنْخ ناهُ. ون إِْ سناٌن فن

ْولن  )معى   (.11531ذلِكن اْلدن

 ا رمةاء 
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يالم من شرف أن أسعثمر في اإل زيل؛ أ ا أسعثمر مد مة وم  ل 

صديح وأ ا أُع ي من أعل امعماؤ ممل ة اإللم وا ع ار مِره حول 

م اإللم مركات لي  الةال  أعمع. من خالل ع ائي  يهوى مِري  ويوع ِ

 في كل م ان.  للويا  

 أُقر وأععرف

 9 الديوك األول  & 24-6:1 إنجيل نوحنا 
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 في صوحم ُحب

قال الرب نسوع، "ِخَرافِي تَْسَدُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفَُها 

(. لذلك، ال ندكنك أال تتعرف عيى صوت اإلله 14::4فَتَتْبَعُنِي." )نوحنا 

 عن  ا نتكيم إليك. هناك عنصر واح  ُ ديَّم في صوته نجعيه واضح: الُحب! 

دعونا نستعرض طبيعته الُدِحبة، كدا هو  كتوب لنا في الكتاب، 

، "أَنَُّها األَِحبَّاُء، ِلنُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا، ألَنَّ اْلُحَب :  –  ::  2نوحنا  1نقول في 

ِهو ِ َن اإللِه، َوُكلُّ َ ْن نُِحبُّ فَقَْ  ُوِل َ ِ َن اإللِه َونَْعِرُف اإللهَ. َوَ ْن الَ نُِحبُّ لَْم 

عالوة عيى ذلك نقول ع د  .(RAB)نَْعِرِف اإللهَ، ألَنَّ اإللهَ هو الُحُب." 

، "َونَْحُن قَْ  َعَرْفنَا َوَص َّْقنَا اْلُحَب الَّذي لإللِه فِينَا. اإللهُ هو الُحب، َوَ ْن 11

 .(RAB)نَثْبُت فِي اْلُحِب، نَثْبُْت فِي اإللِه واإللهُ فِيِه." 

تكشف هذه اآلنات أن الُحب هو ُ جَدل طبيعة اإلله. هذا نعني 

أكثر بكثير  ن شخص عن ه ُحب في قيبه أو ل نه ق رة عيى الُحب؛ بل 

 بالحري، إنه نعني أن اإلله هو الُحب الُدتجس . هو ليس إله الُحب؛ هو الُحب. 

كل شيء نفعيه هو  ن طبيعة الُحب التي له. لذلك، حيندا نتكيم، 

ستسدع دائداً صوت الُحب. حتى توبيخاته وأحكا ه هم بالُحب. كل شيء عنه 

ننبع  ن الُحب. لهذا السبب، عن  ا نتكيم اإلله لك، إن لم تكن ُ تدرداً، 

 فستسدع دائداً صوت الُحب في روحك. 

وألنك نسل الُحب، لك في داخيك أن تستجيب ليُحب، أن تسدع 

وتستجيب له في ُحب. نُخبرنا الكتاب، "الَ َخْوَف فِي اْلُحِب، بَِل اْلُحُب اْلَكاِ ل 

 ٣١   

ًة:   ائِلن ْل نكن قن ًة خن ِلمن ةناِن كن ُأُذ ناكن حنْسمن ِريُق. »ون  ِذِه ِ ين ال َّ

ا حنِميُلونن  .«اْسُلُ وا فِيهنا ِحيلنمن ى اْلينِميِن ون ا حنِميُلونن إِلن ِحيلنمن

 (. 53512إِلنى اْلينسناِر  )إشةياء 

 الوميس 
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ْل  ا َ ْن َخاَف فَيَْم نَتََكدَّ نَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ َعذَاٌب. َوأَ َّ

الً." )  ).11 – :1: 2نوحنا  1فِي اْلُحِب. نَْحُن نُِحبُّهُ ألَنَّهُ ُهَو أََحبَّنَا أَوَّ

أ ا أسعزيب في روحي لصوت اإللم الذي يلهع من طهيةعم الُمِدهة  

في حةليماحم  وحوعيهاحم  وحأؤيهم  وحوميوم. ويُةلنن أي اً  ُحهم من 

خاللي اليوم  طريوة حواصلي وأفةالي وكل ما يصمر ملي    

 حةهيرات ل هيةة المسيح الُمِدهة العي في روحي.  للويا  

 صالج

 AMPC 4:16 رسالة نوحنا الرسول األولى  ;17:23 إنجيل نوحنا  ;15:13 إنجيل نوحنا 
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 ٣٢  
  لاك  ةمة أعظ  لك

هناك أولئك الذنن نُفكرون أن  ا نحتاجون إليه هو َ سحة 

ُ ضاعفة أو َ سحة أكثر. لكن ليس هناك  وضع في كيدة اإلله نحثنا أن 

نطيب َ سحة أكثر أو ُ ضاعفة،  ا نُعطيك إناه اإلله هو نعدة أعظم. الحياة 

 (؛ نعدة فوق نعدة. 11:1التي أحضرك إليها هي  ن نعدة لنعدة )نوحنا 

إنه أ ر ُ  هش كيف نتجاهل بعض الناس بشكل صرنح أو بع م 

إدراك نعدة اإلله. هناك الكثير  ن النعدة التي ندكنك أن تستفي   نها. لكن 

النعدة نجب أن تُ َرك، ونُحتفَل بها وتُستخ م. فكر في هذا: عرش اإلله نُ عى 

(. نقول، "فَْينَتَقَ َّْم بِثِقٍَة )بجراءة( إِلَى َعْرِش 11:2"عرش النعدة" )عبرانيين 

الن ِْعَدِة ِلَكْي نَنَاَل َرْحَدةً َونَِج َ نِْعَدةً َعْونًا )نعدة ليدعونة( فِي ِحينِِه )في وقت 

 .(RAB)االحتياج(." 

بكيدات أخرى، ندكنك أن "تأخذ"  ن النعدة  ا تحتاجه. عييك أن 

تُح د أي نعدة تحتاجها، ألن هناك ع ة "نِعم"  ختيفة. هل النعدة لربح 

 (؟ أي نعدة ترن ها؟ : – 1: :كورنثوس  4النفوس، أو ليعطاء )

هذا  وسم ُ ديَّم في تقونم اإلله؛ فهو نُطيق نعدة أعظم! استِف   ن 

هذه النعدة الخاصة اآلن لعديك، وعائيتك، و ادناتك، وقيادتك، إلخ. هل 

ت رك أن األ ر نتطيب نعدة لتتعا ل  ع بعض الناس وبعض الدواقف 

 الدعينة؟

هناك  واقف ربدا لم تُكن قادراً عيى التعا ل  عها بدستوى النعدة 

الحالي الذي لك. لكن بنعدة أعظم، ندكنك! هذا نعني أن الرب نُرقيك 

نُقَاِوُم »َولِكنَّهُ نُْعِطي ِنْعَدةً أَْعَظَم. ِلذِلَك نَقُوُل:  

ا اْلُدتََواِضعُوَن فَيُْعِطيِهْم نِْعَدةً    اإللهُ اْلُدْستَْكبِِرنَن، َوأَ َّ

 .(RAB)) 1:2)نعقوب 

 الزمةة 
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لدستوى تالي، بنعدة أعظم ليدستوى الج ن . استقبل نعدة أعظم لهذه 

األوقات، واسيك في سيادة ونُصرة كا ية وُسيطان عيى الظروف بقوة 

 الروح الق س.  ج اً لإلله. 

أمويا الغالي  أش رك من أعل  اللِةن   الموعل ة الُمعاحة لي في 

المسيح. أ ا أسع يم وأُثهُت موضوح اللةمة الواصة العي ملدعها لي 

 كون  اعح في حياحي  وعملي  وخممعي  وماؤياحي  ورمح 

 الل وس. ملةمعك  أسوؤ وأح   على الظروف  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف 

 

 7-8:6 الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  ;2:1 الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس 
NIV;  4:16 الرسالة إلى العبرانيين NIV 
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 ٣٢   
 اسعوهال اللهوات 

في اآلنة االفتتاحية، نحث روح اإلله تيدوثاوس أن نُحارب الُدحلاربلة 

الحسنة بالنبوات التي قييت عنه. بدا أن هذه هي كيلدلة اإللله، فلهلذا نلعلنلي أنلهلا 

ليست خاصة بتيدوثاوس؛ بل تنطبق عييك أنضاً.  اذا فعيَت بالنبوات التي قيليلت 

 عنك، وبدا في ذلك النبوات الدكتوبة في الكتاب؟ 

الكتاب ُ دتيئ بكيدات البركة والنبوات الُدتعيقلة بلاللخليليلقلة اللجل نل ة؛ 

ُخذهم بج نة. استخ  هم في جهاد إندانك. ق  قال البعض، "أتعرف، لم نتلنلبلأ للي 

أي شخص أب اً"؛ إذاً تنبأ عيى نفسك! قال اإلله لكل واح   ن ا في الكنيسة أن نَِج   

 ).  31:12كورنثوس  1ليتنبؤ، ألنها عطية ها ة في الكنيسة )

نقول الكتاب إن النبوة تبني الكنيسة، وأنت عضو  ن الكنيسة. للذللك، 

إن كان أي شيء نبني الكنيسة، فينبغي أن نبنيك أنضاً. لذلك، عن  ا توج  كليلدلة 

 نبوة في الكنيسة، استقبيها وُخذها بشكل شخصي. 

في بعض األحيان، ندكن أن تأتي الكيدة لك في ترنيدلة بليلنلدلا نلخل م 

فرنق التسبيح، أو بيندا نعظ أو نُعي ِم الخادم. ندكنها أن تأتي إليك في روحك، ألن 

هو نحيا فيك. إن صييَت   –اإلله نتكيم كل األوقات لكل واح   ن ا. ال تنَس أنن هو 

 وسدعته في روحك، فستأتي الكيدة النبونة لك في روحك. 

 –الكتاب   –بجانب النبوات التي تستقبيها في الكنيسة، الكيدة الدكتوبة 

 ييء بالنبوات. ادخل إلى  خ عك، وافتح جمء في اللكلتلاب سليلشلجلعلك، وابل أ 

بقراءة الكتاب لنفسك. الدما ير بها الكثير  لن اللتلشلجليلعلات واللنلبلوات. وأنلت 

تقرأها بصوت  رتفع، َضع روحك  عها؛ ثِق وآ ن بالكيدة. ستكون روحلك فلي 

الحال في توافق  ع روح اإلله الذي كتب الكيدة التي تقرأها، والتقط كيدات  لن 

اِت   سنبن اللُّهُوَّ ِصيَُّة أنيُّهنا االْمُن حِيُموثناُوُس أنْسعنْوِؤعُكن إِيَّا نا حن  ِذِه اْلون

سنلنةن                       منةن اْلدن ارن اِربن فِيهنا اْلُمدن الَّعِي سنهنونْت عنلنْيكن  ِل نْي حُدن

 (.3353حيموثاوس  3(

  السبت 
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 ؤلف الكتاب واستدر في التنبؤ. التنبؤ هو أح  الُطرق التي تُلحلِضلر اللقلوة 

 فوق الطبيعية لإلله لتكون ظاهرة.  

ميلما أح ل  مألسلة اآلن  حأحي عليَّ  ةمة للعلهؤ مووج  أُعلن أن 

ح مة اإللم ومزمه واضدان في حياحي وفي كل ما أفةلم. مِره ُمثهنت 

في قلوب اللاس حول الةال ؛ ومن خالل حق اإل زيل  يلع ر 

الوالص  وال  اء  والصدة  والوفرج  واللزاح  والعدرير  

وال مال  والدماية  والسالم  وال رح في أم  ا رض  ماس  يسوع. 

 آمين.

 أُقِر وأععرف 
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  و ؤعا ا للُصلي

طيب  ن ا اإلله أن نُصيي، ألنه نُخطط أن نستجيب. الصالة هي 

فكرته؛ دعانا لنُصيي. هذا نجب أن نُيهدك لتُصيي، ألن الجانب الجديل 

 بخصوص الصالة هو االستجابات التي تحصل عييها. 

ق  اعتاد بعض الناس الصالة دون الحصول عيى استجابات 

فيفتقرون اآلن إلى الثقة في الصالة. السبب هو أنهم ال نفهدون هذا الحق. 

باإلضافة إلى ذلك، هم نُصيون بطرنقة خاطئة؛ نُصيون بطرنقة غير 

ً أحصل عيى النتائج عن  ا أُصيي، ونجب أن نكون  صحيحة. أنا دائدا

 الحال هكذا  عك. السؤال إذاً هو، "كيف تُصيي؟" 

في العه  الج ن ، نحن نُصيي باسم نسوع وندكننا أن نسأل اآلب 

أي شيء باسم نسوع، وهو سيُعطينا إناه. هذا  ا كان نسوع نعنيه عن  ا 

: "َوفِي ذِلَك اْليَْوِم الَ تَْسأَلُونَنِي َشْيئًا. اَْلَحقَّ 42  –  43:  11قال في نوحنا 

اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َ ا َطيَْبتُْم ِ َن اآلِب بِاْسِدي نُْعِطيُكْم. إِلَى اآلَن لَْم 

 .(RAB)تَْطيُبُوا َشْيئًا بِاْسِدي. اُْطيُبُوا تَأُْخذُوا، ِليَُكوَن فََرُحُكْم َكاِ الً." 

عن  ا نُصيي، نحن نقف في  كان نسوع، نأخذ  كانه، لذلك، ال 

ندكن أن نُصيي له باسده، أو بيندا نقف في  كانه. باإلضافة إلى ذلك، ربدا 

نطيب شيء  ا ليُنَجم أو نح ث باسم نسوع، هذه ليست صالة، بل بالحري 

. هذا  ا فعيه 12  –  14:  12إنها ُ دارسة ُسيطان اسده، كدا في نوحنا 

ةٌ َوالَ ذََهٌب، َولِكِن »، "فَقَاَل بُْطُرُس: 1:3بطرس في أعدال  لَْيَس ِلي فِضَّ

ِ قُْم  الَِّذي ِلي فَإِنَّاهُ أُْعِطيَك: بِاْسِم نسوع اْلَدِسيحِ النَّاِصِري 

 .(RAB) ".«َواْ ِش!

 ٣٢  

الن   لَّى ُكلَّ ِحيٍن ون ُم ينْلهنِغي أنْن يُصن ثناًل فِي أن َّ ْيً ا من ُهْ  أن الن لن قن ون

لَّ  )لوقا   (.3533يُمن

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

هة إلح اث التغييرات.  لذلك، الصالة في العه  الج ن   وجَّ

ندكنك إح اث تغييرات حاسدة في عالم الروح  ن خالل الصالة، 

." هذا  لصالحك. هذا  ا قاله نسوع، "... نَْنبَِغي أَْن نَُصيَّى ُكلَّ ِحيٍن َوالَ نَُدلَّ

نعني أن تُصيي باستدرار، وال تستسيم، ألنه عن  ا تُصيي، تجعل القوة 

ُ تاحة ألعدال البِر.  ن خالل الصالة، نحن نجعل إرادة اإلله تتم في 

 األرض كدا في السداء.  ج اً لإلله! 

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركة وشرف الصالج  أ ت طلهتن مل ا 

أن  ُصلي؛   ك حُو ط أن حسعزيب. حعى اآلن أ ا أُصلي من أعل 

المةرفة المع ايمج ل لمعك مين أملائك اليوم  وأن حرشم رحمعك 

قلوملا وحسوؤ على أذ ا لا لعُلعج أعمال مِر من أعل الممل ة  ماس  

 يسوع. آمين.

 صالج
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 فه  روحا ية الدياج 

كان ليرب نسوع روحانية ال رنب فيها. كان شخص روحي ج اً. 

، أثناء استجابته لرد بطرس عيى سؤال 11::1عيى سبيل الدثال، في  تى 

هو )نسوع( ق  سأله، تعا ل  ع الطبيعة الروحية لدا قاله بطرس. سأل نسوع 

التال يذ، "َ ن نقول الناس إني أنا؟" أجاب بطرس بشكل صحيح، ورد 

نسوع، "... ُطوبَى لََك نَا ِسْدعَاُن ْبَن نُونَا، إِنَّ لَْحًدا َودًَ ا لَْم نُْعِيْن لََك، لِكنَّ أَبِي 

 .(RAB)الَِّذي فِي السََّداَواِت." 

لم نعرف بطرس أن اإلله هو َ ن أعطاه اإلعالن؛ هو فقط تكيم 

بدا كان في قيبه. لكن نسوع خاطب في الحال روحانية رده. جعل بطرس 

نعرف أن إجابته لم تأِت له بجس ه أو حواسه؛ لم تكن دراسته. أنضاً، فكر 

، عن  ا أعطاهم صيغة ليصالة. 1:1كيف عيَّم تال يذه أن نُصيوا في  تى 

تح ث عن اآلب في  .(RAB)…."  قال، "... أَبَانَا الَِّذي فِي السََّداَواِت، 

 السداء. روحانية تواصيه ُ يِهدة ج اً. 

حتى أثناء القبض عييه، قال ليجنود والكهنة الذنن أتوا ليقبضوا 

(. جعيهم نعرفون  ا 53:44عييه، "... هِذِه َساَعتُُكْم َوُسْيَطاُن الظُّْيَدِة." )لوقا 

سيطان الُظيدة. تعا ل  ع روحانية كل  وضوع.   –هي القوة وراء أفعالهم 

 هذه هي الكيفية التي نرن  أن نعيش بها. 

هناك َ ن نعتق  أن كون الشخص روحي هو شيء  بالغ فيه، لكن 

أن تعيش أو تفعل أشياء بطرنقة أخرى هو  وت. عن  ا تكون   فوعاً لفعل 

٣٢  

سنِم ينْهعنمُّونن    ا ِلْلزن هِمن سنِم فن سنبن اْلزن ِذينن ُ ْ  حن إِنَّ الَّ فن

امن  وحِ.  ننَّ اْ عِمن ا ِللرُّ هِمن سنبن الروح فن ِذينن حن لِ نَّ الَّ ون

سنالنمٌ   يناٌج ون امن الروح ُ ون حن لِ نَّ اْ عِمن ْوٌت  ون سنِم ُ ون من اْلزن

 .(RAB(( 3 – 52 3)رومية 

  اإلثنين  
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 14-8:12 الرسالة إلى أهل رو ية  ;15-2:12 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
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شيء  ا، فكر دائداً فيدا إذا كان ال افع  ن اإلله، أو  ن الجس ، أو حتى  ن 

إبييس. ندكنك أن تُدي ِم بالروح و ن خالل الكيدة. فهم روحانية الحياة هي 

  كان النُصرة حقاً في الحياة. هو الدكان الذي نكدن فيه حقاً غرض الحياة. 

عييك أن تربط حياتك بدا هو روحي. سواء أدركَت ذلك أم ال، 

أنت أتيت  ن الروح. خيقك اإلله واإلله روح. إذاً، فدنشأك روحي. لذلك، 

ً بالروح. اسيك بحكدة. نُخبرنا الكتاب أن نسيك في الروح  ً ُ هتدا ُكن دائدا

 (. نجب أن نكون إدراكك روحي. 11:5)غالطية 

فكر  ثل نسوع. تكيم  ثل نسوع.  ارس طرنقة تفكيره. لكن ال 

ندكنك أن تفعل ذلك إال عن  ا تيهج في الكتاب. الكيدة تُظهر لك  ا هي 

 األشياء الروحية وتوصيها لك. هييونا! 

أ ا ُمهع  مالروح. أضع حركي ي على الدوائق غير الملظورج 

للممل ة من خالل كلمة اإللم. أحيا مال لمة وأسعزيب لألمور 

والمواقف ملاًء على كلمة اإللم. لذلك  أحياج حياج الهِر  مسالم 

 الوفرج. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف 
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 وصيعم سارية الم ةول 

كيدة "تُخبرون"  ترجدة  لن اللكليلدلة الليلونلانليلة "كلاتلاجليليلو  

kataggellō"  و عناها أن تُعين، وتُذنع. عن  ا نأخذ الدائ ة الدق سة، نحن

نُعين ونُذنع  وت الرب. نحن نلؤكل  أن اللواصلي  لات؛ ونلتليلجلة للذللك، 

 توصيته )وصيته( سارنة الدفعول. 

هذه الوصية تركت لك ِ يكاً، كل شيء نديكه، أعطاه لك؛ وهلذا 

ُ عيَن في وصيته. الوصية هي الرغبة األخليلرة للرجلل قل   لات. كلل  لا 

تحتاجه لتستدتع بكل  ا في الوصية هو إثبلات عليلى اللوفلاة. بلدلجلرد أنله 

 ات، تُصبح الوصية فعَّالة. عن  ا نأخذ الشركة الدق سة، نحن نؤك   لوت 

الرب، ونُعين أن وصيته سارنة اآلن. ليس هناك ج ال بأن إبييس ال ندكنله 

 أن نقف ض  ذلك. هييونا! 

في كل وقت تُتاح لك الفُرصة لتشترك في الدائ ة الُدق سة، فإنله 

إعالن ليدج ، ولحياتك الُدنتصرة في الدسيلح نسلوع. أنلت تُلعليلن أن كلل 

بركات العه  الج ن  هي واقعك الحالي. أنت في سيادة، وتسيك في الدجل ، 

 ال شيء له ُسيطان عييك.

ال  رض، أو سقم، أو عجم ندكنهم أن نتخييوا في جس ك. د له 

ُسفك  ن أجيك لكي تعيش. واآلن، أنت تلحليلا، ألنله هلو نلحليلا. هلذه هلي 

 األهدية األب نة ليشركة؛ إنها إعالن أن وصيته سارنة الدفعول. 

 ٣٢  

شنِرْمعُْ   ِذِه اْل نْأسن    ا اْلُوْه ن ون ْلعُْ   ذن كن ا أن من ُ ْ  ُكلَّ إِ َّ فن

ِ إِلنى أنْن ينِزيءن   ب  ْوِت الرَّ  حُْوهُِرونن مِمن

 (.53533كور ثوس  3(

 الثالثاء 
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أمويا الغالي  أش رك من أعل ؤم يسوع الذي ُس ك من أعلي  ل ي 

ي ون لي  و حيا حياج اإللم. أحع ل موحما يعي مةك. ال مرض أو 

سو  أو عز  يم له  أن يعوللوا في عسمي. كل مركات الةهم الزميم 

 في حياحي  موعومة  وم مو ة ممم يسوع المسيح.  للويا  

 أُقِر وأععرف 
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بعض الدسيحيين  يتم ون أن نتشفعوا  ن أجل اآلخرنن، 

نعرفون إنها  هدتهم أن نفعيوا ذلك. نجب أن نكون جديعاً هكذا، ألن 

اإلله نحتاج  ثل هؤالء الناس. ق  نكون السبب في إنك قادر أن ت رس 

الكيدة اليوم كدا تفعل اآلن هو تكرنس هؤالء الناس. ق  نكون هو 

 سبب ندوك في أ ور اإلله ووقوفك راسخاً في اإلندان اليوم. 

ربدا ال تعرف ذلك، لكن الكثير  سيحيون اليوم بسبب 

شخص آخر اجته  في التشفع، ُ صيياً بحرارة  ن أجل حياتهم. نقول 

الكتاب إنه ونل لدن هو وح ه إن وقع، إذ ليس أح  ثاٍن ليُقيده )جا عة 

 (. إنه  ن الدهم أن تُ عم وترفع اآلخرنن  ن خالل الصالة.14:2

هذا ال نعني أن تكون "جا ع صيوات"، وت رج "ُ حاربين 

ليصالة" في قائدة؛ الكنيسة الدحيية تعتني بذلك. إنها  سئولية الراعي 

 أن نُ رب الكنيسة لتُصيي  ن أجل بعضها البعض. 

أولئك الذنن كانوا حول الرسول بولس،  ن بينهم أبفراس، 

فهدوا هذه الرسالة. كدا نقرأ في اآلنة االفتتاحية، تشفع أبفراس  ن 

أجل الكنيسة، شعب اإلله في كولوسي، ليأتوا إلى النُضج. كم أن هذا 

 ُ يهم!

عن  ا تتولى  سئولية خ  ة التشفع، فأنت تقف  ع اإلله 

كعا ل في الدديكة. تعدل  عه لتُحِسن وتؤثر في حياة اآلخرنن. 

هييونا! قال نسوع، "اْلَحَصادُ َكثِيٌر َولِكنَّ اْلفَعَيَةَ قَِيييُوَن." ) تى 

 االععهاؤ في الع  ع

 ٣٢  

ُم َعيَْيُكْم أَبَْفَراُس، الَِّذي ُهَو ِ ْنُكْم، َعْب ٌ ِلْيَدِسيحِ، ُ َجاِه ٌ   نَُسي ِ
يََواِت، ِلَكْي تَثْبُتُوا َكاِ ِييَن َوُ ْدتَِيئِيَن  ُكلَّ ِحيٍن ألَْجِيُكْم بِالصَّ

) 14:2فِي ُكل ِ َ ِشيئَِة اإللِه  )كولوسي  (RAB). 

 ا رمةاء 
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(. هو نحتاج أولئك الذنن نجته ون في الصالة  ثل أبفراس  ن 1::3

أجل نفوس البشر. ُكن هذا الرجل أو الدرأة الذي ُوج  ليقف في 

الثغر، ليُصيي  ن أجل الناس ليأتوا ليدسيح، ليُصيي  ن أجل ز الئه 

الدسيحيين الذنن لم نأتوا بع  إلى النضوج في أ ور اإلله، وأنضاً  ن 

 أجل ُخ ام اإلنجيل ليُتددوا دعوتهم و صيرهم في اإلنجيل. 

أمويا الغالي   ةمعك العي حُدِ ر الوالص ُعةلت ُمعاحة ل ل اله ر. 

لذلك  أ ا أُصلي من أعل الُو اج حول الةال   أن حل عح قلومه  

ليسعوهلوا اإل زيل. أ ا أكسر قه ة إمليس على أذ ان اللاس  

ليُ ِرق فيه   ور إ زيل المسيح المزيم للوالص. وأُصلي أن يعووى 

المسيديين حول الةال  مووج الروح لي رزوا مِسر المسيح  ماس  

 يسوع. آمين.

 صالج
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 حياج  اؤفة

هناك قصة شائعة انتشرت لسنين، وتتكرر ألن لها عالقة وثيقلة 

بدا نح ث اآلن. إنها عن رجل ثري ج اً كان ل نه اآلالف  ن اللدلوظلفليلن، 

 لكن في نوم، قرر أن ننتحر بالغرق. 

بطرنقٍة  ا، كان هناك شاب نعرف رجل األعدال الثري ألكلثلر 

 ن عشرنن عا اً وكان نُراقبه. هرع إلى الدشه ، فلي اللوقلت اللدلنلاسلب! 

وخاطر بحياته، وسحب الرجل العجوز إلى الشاطئ. بينلدلا كلانلا كلالهلدلا 

عيى األرض ُ نهكين، نُحاوالن التقاط أنفلاسلهلدلا، قلال اللرجلل اللعلجلوز، 

 "لداذا أنقذتني؟ أنت تساهم في إحباط حياتي".  

قال الشاب، في ص  ة كا ية، "لكن نا سليل ي، للدلاذا تلرنل  أن 

تدوت؟ عائيتك هي األفضل في الد ننة. وأنت  عروف جي اً في الدجتلدلع، 

وكل شخص نُحبك." رد الرجل العجوز بحسم، "هذه هلي اللدلشلكليلة. للقل  

عشُت  ن أجل الجديع. ق  أعطيُت الوظائف للآلالف. ربلحلُت اللدلال  لن 

أجل الجديع، جعيُت الناس ُسع اء. للكلنلي للم أُكلن سلعليل اً أبل اً. األ لر ال 

نستحق ذلك، كان نجب أن تسدح لي بالغرق." ثم جذب الشاب بالقُرب إليه 

 وقال، "نا شاب، ال تُحاول أن تكون  ثيي. أنا فاشل." كم هذا ُ حمن!

لكن هذا هو الحال  ع الكثيرنن. ال تنخ ع بلر لوز اللنلجلاح فلي 

العالم. ُخذ عيى سبيل الدثال شخص  ا، طيليلة حليلاتله، تلربلى بشلخلصليلة 

صالحة، لكن بسبب طدوحه الجا ح ليُشهرة والثروة، وضع جانباً الصليلت 

الحسن والشخصية الصالحة ليكون ُ جر اً، نلعلتلقل  أن هلذه هلي أرخلص 

 ٩٣  

عنى كنانن   ُم من إِ َّ منعِ  فن ُظوا ِمنن ال َّ حندن َّ ُه ُ: اْ ُظُروا ون الن لن قن ون

يناحُُم ِمْن  ْيسنْت حن لن ثِيٌر )الوفرج من الممعل ات( فن ٍم كن  نحن

اِلِم )ما يمل م( ْمون  .(RAB(( 32535)لوقا   أن

 الوميس 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 ;7-6:6 الرسالة األولى إلي تيدوثاوس  ;16:15 إنجيل لوقا  ;NLT 62:10  ما ير 
 5:15 الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 23 الع د & 33-11:27 إنجيل  رقس 

 5-4 الديوك الثاني  & 41-9:1 إنجيل نوحنا 

طرنقة. ألنه نعتق  أنه إن لم نتداَش  ع  عيار الدجتدع في نو له، فلفلي هلذا 

 الوقت هو فاشل. لكن اإلنسان هو ليس  ا نديكه! 

تذكر كيدات نسوع، "... لَْيَسْت َحيَاتُهُ )اإلنسان( ِ ْن أَْ لَواِللِه ) لا 

أهم شيء في الحياة هو أن تكتشف ه فك، وتُحققه. إنه نلبل أ بلأن  ".«نديكه(

تعيش حياتك  ن أجل نسوع، صانعاً تأثيراً باإلنجيل؛ هذا هو العيش بلحليلاة 

 هادفة. 

أ ا لي حياج  اعدة  حياج حُرضي اإللم. أ ا ُمثمر وُملعج  وشغوف 

لممل ة اإللم وسياؤحها في ا رض وفي قلوب اللاس. أُ عج أعمال 

وثمار لمزم اإللم  ومووج الروح الومس  أُحم  الذي سهق الرب 

وأعمه  ُحووم  لميَّ كل ما أحعاعم  ُحم  مصيري في المسيح  ماس  

 يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف 
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 امعهج ماس  يسوع

عييك أن تتعيم أن تبتهج باسم نسوع. أعني أن تغيق باب 

 خ عك، وترقص السم نسوع، وح ك! بالنسبة لبعض الناس، عن  ا 

نكونوا بدفردهم، نكتئبون ونحمنون  ن كل شيء نُضانقهم ونجعيهم غير 

ً  غدورون بتح ناتهم، نُفكرون في بعض األه اف غير  ُسع اء. هم دائدا

وا بها. ال ندكنهم أن نروا  ا ق  فعيه  الُدحققة أو "اإلحباطات" التي ق   رُّ

 اإلله. ال ننبغي أن تكون هكذا.

عن  ا ال نكون  عك آخرون، في  خ عك، ندكنك أن تقول  ا 

ترن  وتُعبِر عن نفسك في  حضر الرب دون خجل. ندكنك أن تهتف بق ر 

 ا ترن  احتفاالً بالرب، وبعظدته ونعدته عيى حياتك. قبل  رور وقت 

طونل ستج  نفسك ُ ضَرم ج اً في َ سحة الروح الق س ل رجة أنك ستتنبأ. 

 هييونا! 

أنا أُحب الُهتاف. ق  ال أهتف بطرنقة نسدعني بها شخص آخر؛ 

أنا أعرف كيف أهتف "هدساً"، بنفسي. لم نكن ل يَّ أب اً وقت ليكآبة أو 

ليتفكير بسيبية. حياة اإلله فينا هي  عجمة عظيدة، عييك أن تتعيم أن تحتفل 

 بها في كل األوقات.

ليس هناك سبب لإلحباط أو لالكتئاب. إن كنَت ستتعيم أن تفعل 

هذه األ ور، وتعديها باستدرار، حتى وإن كنَت في حالة فقر، فسيُخرجك 

ليوفرة. حتى إن افتكرَت أنك فاشل بالفعل، ستخرج  ن هذا الوضع. عن  ا 

باسده، وبحياتك فيه، كل نوم   –تعيش حياتك في فرح، في احتفال بالرب 

 فستكون في القدة دائداً.  ج اً السده إلى األب .   –

 ٩٣  

ُلوا   اْعمن ِمْلعُْ  مِونْول أنْو فِةْل )م الم أو عمل(  فن ا عن ُكلُّ من ون

اِكِرينن اإللمن واآلبن مِِم   ِ يسوع  شن ب  اْلُ لَّ مِاْسِ  الرَّ

 .(RAB(( 3151)كولوسي 

 الزمةة 
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ر  ةمعك  ك  ك  أ ت مزيم وغالي  أ ا أشهم وأُقم ِ يسوع الُمهارن

. أش رك من أعل مركاحك الوميرج في حياحي. م ل قلهي   الةاملة فيَّ

أعهمك  أُقمم المزم السمك. أش رك من أعل ح ميل كل ما يوصلي  

ومن أعل قوحك وح معك اللذان أعيش مهما ُملعصر اليوم. لوم 

ك الرب يسوع.  للويا    عةلعلي مزمك ومِرك. أُحهك ؤائماً  ُمهارن

 صالج

 24 الع د & 12-12:1 إنجيل  رقس 

 7-6 الديوك الثاني  & 21-10:1 إنجيل نوحنا 

 22:50 صدوئيل الثاني  ;5:20 الرسالة إلى أهل أفسس  ;2-103:1  ما ير 



arabic 

  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



arabic 

 ا مر ُمعةلق مرمح الل وس

كدسيحي، نجب أن تكون فعَّال في ربح النفوس. أنت ُ بِشر هنا 

عيى األرض، سفير ليدسيح. أنت ُ فَوض  ن اإلله لتأخذ رسالة الخالص 

لآلخرنن. هذه هي التعييدات التي ق  أعطانا إناها، كدا نقرأ في الشاه  

االفتتاحي أعاله. حياتك نجب أن تكون  ركمة عيى ربح النفوس؛ َكِرس 

 وقتك، و جهودك، و واردك لهذا. 

ً بشغفك ليرب، وإنجييه، ونفوس الناس. كان ربح  ُكن  عروفا

النفوس أسيوب حياة نسوع. في حادثة  عينة، بيندا كان نجتاز السا رة في 

طرنقه  ن اليهودنة إلى الجييل، احتاج أن نسترنح قييالً؛ لذلك جيس عن  

 بئر، بيندا ذهب تال يذه ليبتاعوا طعا اً.

وهو عن  البئر، أتت سي ة لتستقي  اء، وابت أ نسوع نُبشرها 

(. قابل نسوع هذه الدرأة وأخرجها  ن 2باألخبار السارة )اقرأ نوحنا 

شعورها أنها "ال شيء". بالرغم  ن كونه غرنباً بالكا ل بالنسبة   –قوقعتها 

بطرس  1لها، أعطاها قيدة ذاتية ج ن ة. ونُخبرنا الكتاب أن نتبع  ثاله )

41:4 .( 

في بعض األحيان، هناك أولئك الذنن نجب أن نصل إليهم. ق  

تاُلحظ شخص  ا نجيس في ه وء في ُركن في  كاٍن  ا، فتسحب ُكرسياً 

وتجيس بجوار هذا الشخص، وتقول، "أندكنني ُ ساع تك؟" ثم في خالل 

ر باإلنجيل لذلك الشخص.  هذا الوقت، بش ِ

هناك َ ن هو وحي  ونب و بائساً؛ ثم تأتي، وتجيس  عه أو  عها 

وتقوده ليدسيح. ال تتجاهيهم وتتصرف وكأنهم ليسوا هناك. ُكن ُ هتداً بشأن 

٩٩  

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

ا )ل ل مولوق(  )مرقس  ِهن ِة ُكل  ِليون  .(RAB(( 32533ِلْلون

  السبت 
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ورطتهم. ت ور حياتك حول كونك شاه  فعَّال ليسوع الدسيح. أنت تُدثيه في 

 عالدك. 

أسيوب حياتك وتصرفاتك أ ام غير الدسيحيين نجب والب  أن 

تكون سبب لُحبهم ليدسيح، وألن نؤ نوا ونقبيوا اإلنجيل. ُ هدتك هي أن 

 تربحهم وتُحضرهم إلى الدديكة. 

يا رب  يالم من شرف أن أكون ضمن خممة الُمصالدة  سأسعمر 

في ُم اركة اله ارج السارج. مع أولئك الذين حولي  وسأفةل  ذا 

م زاعة  وعراءج  وثوة. مروحك  سأُساعم   أن يعةلموا ال لمة  

ُمظهراً له  طريق الدياج وكيف يةي وا. أ ا فةَّال في خممة اإل زيل  

 ومن خاللي يأحي الوالص لل ثيرين. ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ُملعصر مال لمة

في عمرا األصحاح السادس، قرر بني إسرائيل أن نبنوا بيت 

اإلله عن  عودتهم  ن السبي. نُخبرنا الكتاب أنه عن  ا كانوا نبنون، كانوا 

ةِ  12:1ننجحون. نُخبرنا في عمرا  كيف نجحوا: "... نَْنَجُحوَن َحَسَب نُبُوَّ

ِ َوَزَكِرنَّا ْبِن ِع ُّو يِ النَّبِي   …."َحجَّ

نقول الجمء األخير، "فَبَنَْوا َوأَْكَديُوا َحَسَب أَْ ِر إِلِه إِْسَرائِيَل 

َوأَْ ِر ُكوَرَش َودَاِرنُوَس َوأَْرتَْحَشْستَا َ ِيِك فَاِرَس" هذا شيء عديق وبن اء 

وُ نير. نجحوا في عديهم، بنوا وأكديوا حسب أ ر إله إسرائيل، وتعييدات 

الديك كورش، ودارانوس، َوأَْرتَْحَشْستَا، كانوا هؤالء  يوك فارس في 

أز نة  ختيفة. هؤالء األنبياء تسببوا في ح وث ذلك  ن خالل رسالتهم. ق  

 أحضروا لهم كيدة اإلله.

خ  ة الكيدة ُ هدة ج اً في حياتنا، إنها الكدال لكل نجاح. لهذا 

السبب نحن نُحِضر الكيدة لك كل نوم  ن خالل هذا التأ ل ليُقونك، 

خصيصاَ في هذه األنام الُدظيدة. نحن ال نتأثر بدا نح ث في العالم اليوم، 

(. :::3ألننا نعيم أن في هذه جديعها، نحن أعظم  ن ُ نتصرنن )رو ية 

ً  نذ  نحن نسود بالكيدة.  ج نا، وانتصارنا، ونجاحنا هم ُ ع نن ُ سبقا

 تأسيس العالم. 

نُ رك أن الدأزق الحالي حول العالم هو صنعة ن  إبييس. هو 

نُحاول أن نُضِعف ال ول وإقتصادناتها. لكن اإلله ال نتركك أب اً عالقاً. هو 

نستدر في إحضار كيدته لك لتُرش ك، وتُشجعك وتُقونك. و ن خالل خ  ة 

 الكيدة، تنتقل لك الحكدة والدهارة التي تحتاجها لتكون  نتصراً.

 ٩١  

ٌة   ْزِملن جِ سنعنْأحِي أن يَّاِم ا نِخيرن ُم فِي ا ن ا أن َّ ْ   ذن لِ ِن اْعلن ون

ةْهنٌة )  (. 351حيموثاوس  5صن

 ا حم 
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استدر في تعيدك ولهجك في كيدة اإلله؛ ستندو بقوة فيك، 

وتسود. ستكون أعجوبة لعالدك، تسود عيى الظروف، وتحيا فوق إبييس 

 و بادئ هذا العالم. 

ش راً لإللم  الذي يووؤ ا في موكب  ُصرحم في المسيح كل حين  

ويُظهر ملا رائدة مةرفعم في كل م ان. لميَّ حياج من اال عصار 

الثامت والمسعمر في المسيح   ن اإللم أقاملي وأعلسلي مةم في 

ك اإللم    السماويات مسياؤج على ا زمات  والةال  وإمليس. ُمهارن

 أُقِر وأععرف 
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 المال و  

لق  قُيُت كثيراً أن الدال هو  جرد وهم  وجود في أذهان الفقراء. 

ليس هناك شيء اسده "الدال". الدال هو خ اع وتشتيت في العالم. عن  ا 

خيق اإلله هذا العالم، لم نُكن هناك شيء اسده الدال. تطور الدال  ع 

 الوقت.  ع  ا نح ث في العالم اليوم، نفهم الكثيرون أن الدال هو لعبة أرقام. 

 ا نتوقعه اإلله  نك أن تحيا البطل الذي خيقك عييه. ال تخف  ن 

شيء في هذا العالم، وارفض أن ترتعب. هذا هو اإلنجيل. االزدهار شيء 

نفوق الدال. وجود أو غياب الدال ال نُغي ِر حالتك أو وضعك الروحي، 

 ولذلك ال نجب أن تُغي ِر شهادتك لإلله.

عيى سبيل الدثال، إن كنَت تحتاج شيء  ا، و الك ال نكفي لذلك، 

هذا ال نعني إنك ال تستطيع أن تديكه؛ ندكنك أن تحصل عييه  جاناً! هذه 

هي حياة االزدهار التي أتكيم عنها. لم نقل اإلله أب اً، " ا لم نكن ل نك الدال، 

 1فين نكون لك شيء"؛ بل بالحري، قال بوضوح، "... ُكلَّ َشْيٍء لَُكْم." )

 ).41:3كورنثوس 

الدهم هو القوة الشرائية، وقوتك الشرائية ليست هي الدال، إنها 

إندانك! ل نك  ا نقول اإلله إنه لك؛ بغض النظر عن العُدالت التي تديكها أو 

 التي ال تديكها. ص ق هذا وستتحرر  ن ُسيطان وته ن  الدال.

٩٢  

ُه ُ:   الن لن قن عنى كنانن  ون ُم من إِ َّ منعِ  فن ُظوا ِمنن ال َّ حندن َّ اْ ُظُروا ون

يناحُُم ِمْن  ْيسنْت حن لن ثِيٌر )الوفرج من الممعل ات( فن ٍم كن  نحن

اِلِم )ما يمل م( ْمون  .(RAB(( 32535)لوقا   أن

 اإلثلين 
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ك اإللم  قمرحم اإللهية قم و هت للا كل ما  و للدياج والعووى.  ُمهارن

ممةرفة الذي ؤعا ا مالمزم وال  يلة. أ ا ُحر من ُسل ان وحهميم 

المال. أسلك في اللُصرج والوفرج ال املة  ُمدِ راً من الماخل كل ما 

 أحعاعم لللزاح. آمين. 

 أُقِر وأععرف 
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 فرح ال يلعهي

ً ليكتاب، هناك عالقة بين الفرح والروح الق س. نقول في  وفقا
َجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَسالٍَم فِي اإِلنَداِن، 13:15رو ية  ، "َوْليَْدألُْكْم إِلهُ الرَّ

ةِ الروح اْلقُ ُِس."  َجاِء بِقُوَّ  .(RAB)ِلتَْمدَادُوا فِي الرَّ
، "َوأَْنتُْم ِصْرتُْم ُ تََدث ِِييَن 1:1تسالونيكي  1أنضاً نقول الكتاب في 

ِ، إِْذ قَبِْيتُُم اْلَكِيَدةَ فِي ِضيق َكثِيٍر، بِفََرحِ الروح اْلقُ ُِس."  ب   .(RAB)بِنَا َوبِالرَّ
وتقول اآلنة االفتتاحية إن  يكوت اإلله هو "بِر، وسالم، وفرح في الروح 

 الق س."
بالرغم  ن أن بعض الدسيحيين ق  قبيوا الروح الق س، قيوبهم 
ُ دتيئة باالضطرابات؛ نقيقون عيى أشياء كثيرة. نقيقون بشأن أطفالهم، 
وصحتهم، وتجارتهم، إلخ. نب و وكأن ل نهم الع ن   ن األسباب لكي ال 

 نكونوا ُسع اء. 
ربدا نقول شخص  ا، " ع كل األشياء التي تح ث في حياتي، 
أحتاج لتغيير بيئتي؛ أحتاج ألُسافر إلى  كاٍن  ا ندكنني أن أكون فيه سعي اً 
حقاً." ال! ال تنظر إلى شيء خارجي ليُعطيك فرح. الفرح هو أح  ثدار 
ً ال  روحك البشرنة التي ُخيقت ثانيةً. لذلك، فهو فيك. روحك تُنتج فرحا

 ). 1::بطرس  1ننتهي. إنه نُسدى بع  "... فََرحٍ الَ نُْنَطُق بِِه َوَ ِجيٍ ." )
الفرح الحقيقي والسعادة ليس لهدا عالقة بدا نح ث حولك. فرحنا 
غير ُ عتد  عيى الظروف. نحن نفرح في الضيقات. هذا  ا نقوله الكتاب: 

 ). 4:1احسبوه كل فرح، حيندا تقعون في تجارب  تنوعة )نعقوب 
ربدا تأتيك بعض األفكار لتُحبِط إندانك، لتخد  فرحك وتُحبِط 
روحك؛ انبُذ هذه األفكار سرنعاً. ُكن فرحاً دائداً! نمداد عدل روح اإلله لنا 
و عنا في  ناخ  ن الفرح والسعادة. لذلك، اتخذ قرارك أن تكون فَِرحاً، 

 اليوم، ودائداً. 

 ٩٢  

ُشْرمًا  منْل ُ ون مِرٌّ   ُ وُت )ممل ة( اإللم أنْكاًل ون لن  نْن لنْيسن من

ٌح فِي الروح اْلُوُمِس   رن فن سنالنمٌ ون  ون

 .(RAB(( 31531)رومية 

 الثالثاء 
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لوم أُح رتن لدياج ال رح غير الملعهي  فرح يأحي من إ سا ي 

الماخلي ويعو ى الظروف الماؤية. فرحي  و من الروح  وغير 

ً قوي وحي   ن فرح الرب  و  ُمةعمم على الظروف  أ ا ؤائما

ك اإللم    قوحي  ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 ؤمم يع ل  مأمور أف ل 

اْلَكأَْس "…  ، إن نسوع أخذ 45:11كورنثوس  1نقول الكتاب في 

هِذِه اْلَكأُْس ِهَي اْلعَْه ُ اْلَجِ ن ُ بِ َِ ي. اْصنَعُوا هذَا أَْنًضا بَْع ََ ا تَعَشَّْوا، قَائاِلً: 

د ه نُدثِل حياته. بذل حياته  ن أجيك لكي تعيش.  ".ُكيََّدا َشِرْبتُْم ِلِذْكِري

نُخبرنا الكتاب أننا ق  افتُ ننا ال بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب أو حجارة كرندة 

(. 11  –  :1:  1بطرس  1بل ب م، دم نسوع الدسيح الكرنم، ابن اإلله الحي )

 د ه هو قيدتك الحقيقية، ود ه نتكيم! نتكيم بالبركات لصالحك. 

د ه نتكيم ببِرك، وتبرنرك، ونُصرتك، ووفرتك وحدانتك اإللهية. 

أنت غير  تروك ألوا ر ورحدة الع و أو لُسيطان الخطية. أنت نقي 

و حفوظ ب  ه. نقول الكتاب، "َولَْيَس بِ َِم تُيُوٍس َوُعُجول، بَْل بِ َِم نَْفِسِه، دََخَل 

ةً َواِح َةً إِلَى األَْق َاِس، فََوَج َ فِ َاًء أَبَِ نًّا." )عبرانيين   ). 14:1َ رَّ

شكراً لإلله  ن أجل دم نسوع الدسيح! إنه نتكيم بخالصك. هييونا! 

نقول الكتاب إنه جعل الذي لم نعرف خطية، خطية ألجينا، لنصير نحن بِر 

(. لم نُخيصك نسوع  ن الخطية فقط، ق  41:5كورنثوس  4اإلله فيه )

أعطاك حياته وطبيعته. اليوم، الخطية، وتأثيراتها، ونتائجها ليس لها ُسيطان 

 عييك. أنت ُحر لتخ م الرب وتعيش  ن أجيه. 

قبل أن نأتي نسوع، كانت هناك ذبائح وتق  ات ليتكفير عن 

الخطانا في العه  الق نم. هذا نشدل قتل الحيوانات، والع ن   ن الثيران 

، "ألَنَّهُ الَ نُْدِكُن أَنَّ دََم 2:14والتيوس. لكن نُخبرنا الكتاب في عبرانيين 

 ثِيَراٍن َوتُيُوٍس نَْرفَُع َخَطانَا."

نسوع الدسيح، بذبيحة واح ة، أكدل إلى األب  الد عوونن فيه. ق َّم 

نفسه  رة واح ة،  ن أجل الدحو التام، واستئصال الخطية )عبرانيين 

(. هو طهر خطانانا ب  ه: "الَِّذي، َوُهَو بََهاُء َ ْجِ ِه، َوَرْسُم َجْوَهِره 12:1

 ٩٢  

لَّ ُ   ش ٍ ينعن ن ِم رن إِلنى ؤن ِميِم  يسوع  ون ِسيِط اْلةنْهِم اْلزن إِلنى ون ون

لن ِمْن  نامِيلن )عهرا يين   .(RAB(( 51535أنْف ن

 ا رمةاء 
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)الصورة الُدعبرة عن شخصه(، َوَحاِ ٌل ُكلَّ األَْشيَاِء بَِكِيَدِة )رندا( قُْ َرتِِه، 

بَْع َ َ ا َصنََع بِنَْفِسِه تَْطِهيًرا ِلَخَطانَانَا، َجيََس فِي نَِديِن اْلعََظَدِة فِي 

 .(RAB)) 3:1األََعاِلي." )عبرانيين 

أمويا الغالي  أش رك من أعل ؤم يسوع الذي ملدلي المغ رج  

والعهرير  وال ماء  والمخول  وال راكة  والع هير  ومركات الةهم 

الزميم. أ ا أسلك في أعمال المسيح الُم عملة  والمزم الذي أح ره 

ك اسمك إلى ا مم.   لي موحم  وؤفلم  وقيامعم. ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
ر مدياج عميمج  ُمهرن

في كل  رة أُفكر فيدا صنعه نسوع  ن أجينا، كثيراً  ا تت فق بُحلرنلة 

 ن عيني د وع العبادة واال تنان. فأنا ُ دتيئ بفرح ال ندكن السيطرة عييه. فكر 

 في هذا: بسبب نسوع، ق  أُعِين ا غير ُ ذنبين، وُ بررنن؛ وأبرناء. 

ْحلَدلِة، ِ لْن 1 – 2: 4نُخبرنا في أفسس  ، "اإللهُ الَِّذي ُهَو َغنِيٌّ فِي الرَّ

 أَْجِل َ َحبَّتِِه اْلَكثِيَرةِ الَّتِي أََحبَّنَا بَِها، َونَْحُن أَْ َواٌت بِاْلَخَطانَا أَْحيَانَا َ لَع اْللَدلِسليلحِ 

لَدلاِونَّلات )األ لاكلن  بِالن ِْعَدِة أَْنتُْم ُ َخيَُّصوَن  َوأَقَاَ نَا َ عَهُ، َوأَْجيََسنَا َ لعَلهُ فِلي السَّ

عن  ا  ات نسوع، ُ تنا  عه. وعلنل  لا  .(RAB)السداونة( فِي اْلَدِسيحِ نسوع." 

 دُفن، دُفنا  عه. عن  ا أقا ه اإلله  ن األ وات، أُقدنا أنضاً  عه. 

 –  42:  2نحن ُكنا فيه في  وته، ودفنه، وقيا ته. نلقلول فلي رو ليلة 

، "بَْل ِ ْن أَْجِينَا نَْحُن أَْنًضا، الَِّذنَن َسيُْحَسُب لَنَا، الَِّذنَن نُْؤِ ُن بَِدلْن أَقَلاَم نسلوع 45

 .(RAB)َربَّنَا ِ َن األَْ َواِت. الَِّذي أُْسِيَم ِ ْن أَْجِل َخَطانَانَا َوأُقِيَم ألَْجِل تَْبِرنِرنَا." 

 نحن لم نتبرر بدوته، بل تبررنا بقيا ته. 

(. هلو 33  –  34:  13عن  ا أُقيم  ن األ وات، ُول نا ثانليلةً )أعلدلال 

رأس كل خييقة ج ن ة. نقول الكتاب، "إِذًا إِْن َكاَن أََح ٌ )ُ لطلعَلعلم( فِلي اْللَدلِسليلحِ 

)الدسيا( فَُهَو َخِييقَةٌ )ِخيقة( )كائن حي( َجِ ن َةٌ: األَْشيَاُء اْلعَتِيقَةُ )األ ور الق ندلة( 

)الحالة الروحية واألخالقية السابقة( قَْ  َ َضْت، ُهَوذَا )انلظلر( اْللُكللُّ قَلْ  َصلاَر 

  .(RAB)) 5::1كورنثوس  4َجِ ن ًا )تدا اً(." )

أنت لسَت نفس الشخص الذي ُول   ن وال نك اللجلسل نليلن، هلذا هلو 

اإلنسان الذي كان له طبيعة الخطية.  ات هذا اإلنسان العتيق في الدسيح، وأنت 

، "فَ ُفِنَّا َ لعَلهُ 2:1الج ن  ُول َت عن  ا ُول َت ثانيةً. ال عجب أنه نقول في رو ية 

بِاْلَدْعُدوِدنَِّة ِلْيَدْوِت، َحتَّى َكَدا أُقِيَم اْلَدِسيُح ِ َن األَْ َواِت، بَِدْجِ  اآلِب، هَكذَا نَْسيُلُك 

عن   لنا سنالنمٌ من اِن لن ْر نا )ُأعِلنن ح   مرائعلا( مِاإِليمن ْم حنهنرَّ إِْذ قن فن

ِسيحِ  )رومية  م ِلنا يسوع اْلمن  .(RAB(( 352اإللم مِرن

 الوميس 
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اسليلك فلي إدراك  .(RAB)نَْحُن أَْنًضا فِي ِج َّةِ اْلَحيَاةِ )الحياة الجل نل ة(؟" 

 ونور حياتك وطبيعتك الج ن ة في الدسيح. هييونا! 

أمويا الهار  يالم  من احع ال عظي  قم أح ر ا إليم موت وؤفن 

وقيامة الرب يسوع  الذي علمما أُقي  من ا موات  أُقِملا مةم  

ومذلك  قهللا العهرير. أ ا حي في المسيح. لذلك  أسلك في ِعمج 

 الدياج. آمين.

 أُقِر وأععرف
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إ كانية ،   –في الشاه  أعاله، نُِقر الرسول بولس أنه ق  أُعطي نعدة 

ليكرز بغنى الدسيح الذي ال نُستقصى   –وعطية، وق رة، وبركة فوق طبيعية 

لأل م. نفس الشيء هو حقيقي بالنسبة لك اليوم ألن كيدة اإلله غير  ؤَرخة ولها 

 إ كانية تطبيق عا ة. 

 ا نقرأه هو  ا جاء عن طرنق بولس الرسول بالروح الق س. لهذا 

السبب الكتاب هو  ن أجينا، لكن بولس ق  ذهب إلى السداء، لكن؛ هذه الكيدة 

نجب أن نعديها هنا. ننتظر اإلله شخص نتق م ونعين هذا كدا فعل بولس. ننتظر 

شخص نكون في اتفاق  عه! أنا اتفقت بالفعل  ع هذه اآلنة  نذ ع ة سنوات، 

لذلك أنا فيها. لق  ُ نحُت نعدة عظيدة ألكرز بغنى الدسيح الذي ال نُستقصى. 

 وأنا أُق م ال ليل الكا ل لهذا.

إنها ُ هدتك أن تجعل كل شخص نسدع عنها ونتأثر بيسوع الدسيح 

وُحبه العجيب، وأن نكون الدسيح فيهم. في الُدنظدات الدختيفة، والبرا ج، 

واالجتداعات، واأل اكن التي تج  نفسك فيها، انظر لنفسك  وضوع هناك 

كُدبِشر. ال نهم أنن تعدل؛ في هذا الدكان، لق  أُنعم عييك لتكرز بغنى الدسيح 

 غير الُدستقصى وتُحِضر الدج  ليرب. ُكن واعياً واستراتيجياً بشأن هذا. 

ربدا أنت تُسافر كثيراً؛ بالتأكي : تُقابل ناس أثناء تواج ك في هذه 

م لهم اإلنجيل. باإلضافة لذلك، عن  ا تصل إلى وجهتك، سيكون  الرحالت؛ ق  ِ

هناك نفوس! اكتشف كيف ندكنك أن تصل لهم بفاعيية. ندكنك أن تب أ 

بإعطائهم نُسخ  ن أنشودة الحقائق. ُكن شاه  فعَّال ليرب. هذا هو سبب حياتك. 

قال نسوع، "لَْيَس أَْنتُُم اْختَْرتُُدونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم، َوأَقَْدتُُكْم ِلتَْذَهبُوا َوتَأْتُوا بِثََدٍر، 

) 11:15َونَ ُوَم ثََدُرُكْم، ِلَكْي نُْعِطيَُكُم اآلُب ُكلَّ َ ا َطيَْبتُْم بِاْسِدي." )نوحنا 

(RAB). 

  ةمة لرمح الل وس

 ٩٢  

ُة  أنْن   ِْةمن يِسينن  ُأْعِ ينْت  ِذِه الل  ِميعِ اْلِوم ِ ِلي أن نا أنْصغنرن عن

ِسيحِ الَِّذي الن يُْسعنْوصنى            ِ  مِِغلنى اْلمن رن منْينن اُ من ُأمن  ِ

 .(RAB(( 351)أفسس 

 الزمةة 
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حمور حياحي حول شيء واحم فوط. حأسيس مِر اإللم وسياؤج مل وحم 

في ا رض   ن ال رورج موضوعة عليَّ لهذا العأثير. أُقمم ؤليل 

كامل لمعوحي ك ا م فةَّال  كلما أسعمر في رمح الل وس والعأثير 

 في اآلخرين ماإل زيل  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 25-23 الديوك الثاني  & 14-14:1-13:31 إنجيل نوحنا 
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في الدسيحية، نحن نحث بعضنا البعض لنُحب، لنُنتج أعلدلال بِلر. 

نحن ال نحث بعضنا ليُكره، والغضب، والغليلرة واللحلقل . ال تلحلث شلخلص 

ً واعلدلل أشليلاء تُلعلِمز اللُحلب  ليشعر باالستياء  ن شخص آخلر. قُلل دائلدلا

 والسالم، ألنك ُخيقَت لتُحب. 

، "َوِصليَّلةً َجلِ نل َةً أَنَلا أُْعلِطليلُكلْم: أَْن 32:13قال نسوع في نوحنا 

تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا. َكَدا أَْحبَْبتُُكْم أَنَا تُِحبُّوَن أَْنتُْم أَْنًضا بَْعُضُكْم بَْعًضا." انشلر 

الُحب. عن  ا نُحاول البعض أن نُحِرضوك عيى ُكره شخص آخلر، اعليلم أن 

 هذه روح خاطئة تعدل  ن خاللهم، وبدحبة دعهم نعيدون أنهم ُ خطئون.

ال تسدح ألي شيء نجعليلك تشلعلر بلاللدلرارة أو اللغلضلب تلجلاه 

شخص آخر. اسيك بُحب، وألِهم اآلخرنن أن نُحبوا. قال نسوع، "بِهذَا نَْعلِرُف 

(. للقل  35:13اْلَجِديُع أَنَُّكْم تاَلَِ يِذي: إِْن َكاَن لَُكْم ُحب بَْعًضا ِلبَْعٍض." )نوحنا 

"… ، 5:5أعطاك اإلله ُحبه والق رة أن تُعبر عنه بوفرة. نقول فلي رو ليلة 

 .(RAB)ُحب اإلله قَِ  اْنَسَكَب فِي قُيُوبِنَا بِالروح اْلقُ ُِس اْلُدْعَطى لَنَا." 

دع الُحب نظهر في لغتك. دعه ننعكس في تصرفاتك. السيوك فلي 

، "فَلُكلونُلوا 5::2الُحب نكشف كدال روحك وشخصيتك. قال نسوع في  تى 

 .(RAB)أَْنتُْم َكاِ ِييَن َكَدا َأنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّداَواِت ُهَو َكاِ ٌل." 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: أَِحلبُّلوا أَْعل َاَءُكلْم. بَلاِرُكلوا  لكن قبل هذا، قال، "َوأَ َّ

الَِعنِيُكْم. أَْحِسلنُلوا إِلَلى ُ لْبلِغلِضليلُكلْم، َوَصليُّلوا ألَْجلِل الَّلِذنلَن نُِسليلئُلوَن إِلَلْيلُكلْم 

 –  22:  5) تلى …"  َونَْطُردُونَُكْم، ِلَكْي تَُكونُوا أَْبنَاَء أبِيُكُم الَِّذي فِي السََّداَواتِ 

25 ((RAB). .هو نرن ك أن تُحب بال شروط  ثل أبيك السداوي 

 ألِه  مالُدب

 ٩٢  

اِل   ا نْعمن ْلُلالنِحْظ منةُْ لنا منةًْ ا ِللعَّْدِريِض عنلنى اْلُدب ون ون

ِة  )عهرا يين  سنلن  (.51532اْلدن

  السبت 
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 18-3:16 رسالة نوحنا الرسول األولى  ;4:9 الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي 
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 2-1 أخبار األنام األول  & 31-14:15 إنجيل نوحنا 

أمويا الهار  أ ا أمعهج  ن حياحك  ي في روحي  حياج الُدب والهِر  

ُمةهنر علها مغ ارج في كلماحي وأفةالي. أُحث اآلخرين أن يُدهوا  

 وأُلهمه  أن يُلعزوا أعمال مِر  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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، سأل نوحنا بالروح،  "َ ْن ُهَو الَِّذي نَْغِيُب 5:5نوحنا  1في 

اْلعَالََم؟." وفي الحال أعطى اإلجابة: الذي نؤ ن أن نسوع هو الدسيح، ابن 

اإلله! في العالم، هناك جوع، وفقر، وع م أ ان، و رض، وسقم، و وت، 

وُظيدة. لكن أنت "في الدسيح". ابَق في الدسيح، ألنه في الدسيح أنت ق  

 غيبَت إبييس، والعالم، وأنظدته الساقطة.

فقط عن  ا تنظر خارج الدسيح ستعيم وتكون  غدوراً بالدتاعب، 

واألحمان، والِدحن، والتأثيرات الفاس ة في العالم. هو قال، "لكم فيَّ سالم، 

ثقوا" هذه هي كيدته لك. اقبيها، وفجأة، ست رك أن ليس هناك شيء في هذا 

 العالم ندكنه أن نُحبطك.

ال عجب أنه قال، "أَْنتُْم ِ َن اإللِه أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَْ  َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ 

هذا هو  .(RAB))  2:2نوحنا  1الَِّذي فِيُكْم أَْعَظُم ِ َن الَِّذي فِي اْلعَالَِم." )

السبب الذي  ن أجيه نحن ُ تحدسون دائداً لنكرز باإلنجيل ونجعل ُحب وبِر 

 الدسيح  عروفين. كيف ندكن ألي شخص أن نعرف هذا الحق ونكون هادئاً؟ 

نحتاج العالم أجدع أن نعرف أن هناك اسم فوق كل اسم، ولهذا 

االسم، ننحني كل شيطان! بهذا االسم، تهرب األ راض! وبهذا االسم، ليس 

هناك فرصة ليفقر! هم نحتاجون أن نعرفوا أن هناك نجاح في الحياة غير 

ُ عتد  عيى إقتصاد العالم. السالم الحقيقي والوفرة  وجودان فقط في الدسيح. 

 هذا هو الدكان الذي أتيَت إليه؛ ارفض أن تكون صا تاً.

افتح فدك، وأعِين اإلنجيل بُحرنة وجراءة. دع أولئك الذنن 

تتواصل  عهم نعرفون أن هناك خالص في نسوع الدسيح فقط. دعهم 

 في المسيح  أ ت غلهتن 

ِ  سنينُ وُن   ُ ْ  فِيَّ سنالنمٌ. فِي اْلةنالن ا ِلينُ ونن لن ْمعُُ ْ  مِهذن لَّ ْم كن قن

ْهُت اْلةنالن ن                   لن ْم غن ا قن لِ ْن ثُِووا: أن ن ُ ْ  ِضيٌق  ون لن

 (. 11533)يوحلا 

  ١٣   األحد  
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 4-3 أخبار األنام األول  & 17-15:1 إنجيل نوحنا 

نعرفون أن اإلله ليس غاضباً  نهم، وأنهم ندكنهم اآلن أن نعتنقوا الحياة  ن 

 خالل اإلنجيل. هييونا!

يا رب  كلمعك في قلهي كلار ُمدرقة  مدصورج في عظامي  أرفض 

أن أكعمها وأكون  اؤئاً. ومزراءج  أ ا أعةل اله ارج السارج لووج 

اإللم الُمول ِصة مةلومة علم أولئك الذين في عالمي  ومن خاللي  

 حلع ر  ار اإل زيل م ثافة سريةة  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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، نكشف لنا الرب نسوع ِسر النجاح في كل 41:12في نوحنا 

نوم، والحياة بغيبة. قال نسوع، "اَلَِّذي ِعْن َهُ َوَصانَاَي َونَْحفَُظَها فَُهَو الَِّذي 

 .(RAB)نُِحبُّنِي، َوالَِّذي نُِحبُّنِي نُِحبُّهُ أَبِي، َوأَنَا أُِحبُّهُ، َوأُْظِهُر لَهُ ذَاتِي." 

إذا أردته أن نُستعين في حياتك، وأن نظهر  ج ه فيك و ن خاللك، نقول 

 ببساطة "احفظ كال ي".

ً لكيدته. تذكر ُعرس قانا  إن  ج ه نُستعين عن  ا تتصرف وفقا

الجييل، عن  ا احتاجوا لدمن   ن الخدر، أوصت  رنم العذراء الخ م 

قائية، " هدا قال لكم لتفعيوه، فافعيوه" فقال لهم نسوع أن ندألوا األجران 

بالداء، وعن  ا فعيوا ذلك، تحول الداء لخدر. لق  كانت أول  عجمات 

 نسوع الُدسجية.

نقول نوحنا فيدا نتعيق بهذه الدعجمة، "هِذِه بِ َانَةُ اآلنَاِت فَعَيََها 

) 11:4نسوع فِي قَانَا اْلَجِييِل، َوأَْظَهَر َ ْج َهُ، فَآَ َن بِِه تاَلَِ يذُهُ." )نوحنا 

(RAB).  اثبت ُحبك بأن تعدل كيدته، وستختبر البركات والدعجمات في

 خ  تك، وعديك، وتجارتك، و ادناتك، وجس ك وكل  ا نخصك.

إذا كنَت ق  وج َت نفسك في وضع حيث نب و كل شيء حولك 

صعب، ال تيأس. نفذ و ارس كل  ا تعيدته. نحن ُ دارسون الكيدة؛ نحن 

نعدل الكيدة أي نضعها في حيم التنفيذ. الصعوبات والتح نات التي 

تواجهها هم فرصتك لتُعين ثقتك في الرب، وتُبرهن كيدته. لذلك، استدر 

 في إعالن صحتك، ونجاحك، ازدهارك وغيبتك في الدسيح نسوع.

 اح ظ كلمعم

سنبِ الروح   ْيً ا مِدن ْللنْسُلْك أن إِْن ُكلَّا  نِةيُش مِالروح  فن

 .(RAB(( 5252)غالطية 

 اإلثلين   ١٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 25-1:22 رسالة نعقوب  ;14:15 إنجيل نوحنا  ;14:12 إنجيل نوحنا 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 34 الع د & 31-14:22 إنجيل  رقس 

 6-5 أخبار األنام األول  & 16-16:1-15:18 إنجيل نوحنا 

أ ا ُملعصر ؤائماً    ي مولوؤ من اإللم وأحيا م لمعم. الذي فيَّ أعظ  

من الذي في الةال . إن حياحي  ي لمزم اإللم. أ ا أ عصر كل يوم  

فهذا ميراثي في الرب  أ ا قوي فيم وفي شمج قوحم  عمل أعمال 

ك اإللم   م ولية. ُمهارن

 أُقِر وأععرف



arabic 

  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: 

  

Tel.:+44 (0)1708 556 604 

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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