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أهـًا ومرحبًـا! إن أنشـودة الحقائـق التَعبُدِيـة اليوميـة املَُفضلـة لديـك، 

ُمَتجمـة وُمتوِفـرة اآلن يف 4900 لغـة ويف إزديـاد. نحـن نثـق أن نسـخة 

2022 مـن هـذا الُكتَِيب سـتُعزز منوك الروحي، ومن ثم سـتؤهلك لنجاح 

ة للحيـاة يف هـذا العـدد ُستنِعشـك  باهـر طـوال العـام. األفـكار املُغـرِّ

وتُغِذيـك وتُِعـدك إلختبـارات ُمشـِبعة وُمثِمـرة وُمكافِئـة من كلمـة الله.

اقرأ وتأمل كل مقالة بعناية. َرِدد الصلوات وإعالنات اإليمان 
بصوت عاٍل لنفسك يوميًا، هذا سيضمن لك الحصول على 

نتائج كلمة هللا التي تريدها في حياتك.

اقرأ الكتاب المقدس بالكامل خالل عام واحد أو عامين 
باستخدام أيًا من النماذج الُمعدة لذلك.

يُمكنك أيًضا تقسيم القراءات اليومية إلى قسمين، قراءة 
صباحية وأخرى مسائية.

استخدم هذا الُكتَيب ُمدونًا في روح الصالة أهدافك الشهرية 
وليساعدك هللا في انجازاتك وما تحققه الواحدة تلو األخرى.

استمتع بحضور هللا المجيد والُنرصة وأنت تأخذ جرعتك اليومية من 
الكلمة!  لُيباركك هللا!

الراعي كريس أوياكيلومي



البيانات الشخصية
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عنوان المنزل:

تليفون المنزل:
المحمول:

البريد اإللكتروني:
عنوان العمل:

أهداف الشهر:
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الثاثاء

ي رجـل تـم تشـخيصه بمـرض الُسـل،  ي أحـد األيـام جـاء لرؤيـ�ت
�ف

ي مـن ألـم بالصـدر وكان يسـعل دًمـا. كانـت حالتـه متأخـرة. 
قـد عـا�ف

ي عليهـا. ثـم قلـت لـه: »هـل تؤمـن  أحـرصف التقاريـر الطبيـة لُيطلعـ�ف
أن المسيح يحيا بداخلك؟« قال: »نعم«. فقلت له: »هذا يع�ف 
ي من الُسـل، ألن حياة المسـيح بداخلك غ�ي 

عا�ف أنه ال يمكن أن تُ
معرضـة للمـرض، السـقم أو ألي نـوع مـن العـدوى«.

ـِرح 
َ
ي مـن الُسـل. هللويـا! ف

عندمـا عـاد لألطبـاء أكـدوا أنـه ال يعـا�ف
الرجـل بشـدة. لكـن السـؤال هـو، لمـاذا يستسـلم النـاس للمـرض؟ 
هـذا بسـبب عـدم معرفتهـم بيسـوع، إنهـم ال يعرفـون الحـق. مـاذا 
ي عـن الصحـة اإللهيـة ومـع  عـن هـؤالء الذيـن سـمعوا الحـق الكتـا�ب
ذلـك يستسـلموا للمـرض والسـقم؟ ببسـاطة هـذا يظهـر أنهـم ال 
 بمـا سـمعوه. عندمـا تؤمـن بـه، فإنـه سـيغ�ي حياتـك!

ً
يؤمنـون حقـا

ـوَن 
ُ
ْعِرف ي الشـاهد االفتتـاحي حيـث قـال يسـوع: »َوتَ

كمـا قراءنـا �ف
 ! ً

إطالقـا أحـد  عـل  يسـوع  يكـذب  لـم  ـْم«. 
ُ
ُرك ُيَحرِّ َحـقُّ 

ْ
َوال  ، َحـقَّ

ْ
ال

ي مـن مـرض السـل« عـل سـبيل المثـال، 
عندمـا تقـول: »أنـا أعـا�ف

السـعال  مثـل  أعـراض  أو  بعالمـات  ربمـا شـعرت  كيـف عرفـت؟ 
أليـام، سـعال بالـدم أو المخـاط، ألـم بالصـدر... إلـخ. هـذا جعلـك 
ي مـن السـل. لكـن لمـاذا ال تـرى أيضـا مـا قالـه هللا 

تؤمـن إنـك تعـا�ف
ي حياتـك؟

عنـك؟ مـا هي عالمـات حضـور هللا �ف
ي سـتؤمن بهـا؟ التقاريـر اإللهيـة أم الطبيـة؟  مـا هي التقاريـر الـ�ت
تؤمـن  عندمـا  معـه.  تتجـاوب  سـوف  الـذي  هـو  بـه  تؤمـن  الـذي 
بعالمـات وأعـراض المـرض، سـتترصف كمريـض. لكـن إن سـلكت 
أن  بمـا  أنـه  سـتدرك   ، تغـ�ي يحـدث  سـوف  عـل كلمـة هللا،  بنـاًء 

ُرُكْم )يوحنا 32:8( ، َواْلَحقُّ يَُحرِّ َوتَْعِرُفوَن اْلَحقَّ

تعمل �بناًء عىل الحق تؤمن و� ب أن � يحب �

يـوم 1
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خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

دراسات أُخرى:

أقر وأعرتف

أعمال الرسل 1:23-10   ،   مزمور 50-51

مرقس 14:9-32  ،   عدد 8-7

؟  َق َخَبَنَا، َولَِمِن اْسُتْعلَِنْت ِذَراُع الرَّبِّ )إشعياء 1:53( َمْن َصدَّ

)بطرس األوىل 23:1( َمْولُوِديَن ثَانَِيًة، الَ ِمْن َزْرعٍ يَْفَنى، بَْل ِممَّ الَ يَْفَنى، ِبكَلَِمِة 

اللِه الَْحيَِّة الَْباِقَيِة إِىَل األَبَِد.

ا  )رومية 10:8-11( َوإِْن كَاَن الَْمِسيُح ِفيكُْم، َفالَْجَسُد َميٌِّت ِبَسَبِب الَْخِطيَِّة، َوأَمَّ

وُح َفَحَياٌة ِبَسَبِب الِْبِّ أِلَنَّ ٱلِْكَتاَب يَُقوُل: »كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه اَل يُْخَزى «. الرُّ

لقد اِستقبَلت بداخلي حياة غير معرضة للدمار، أعلى من حياة 
اإلنسان الطبيعي. حياتي الجديدة جاءت من كلمة هللا، إنها غير 
ملوثة، حياتي تبقى إلى األبد، ألن الروح القدس الذي يتحرك 

في جسدي، يفيض فيه بالحياة اإللهية، يَُخِلصني من كل ضعف. 
الحياة القديمة التي كانت خاضعة للمرض، قد تم استبدالها بحياة 

هللا. أنا أؤمن بهذه الحقيقة وأحيا بها! مجداً للرب.

أو  مـرض  ألي  يمكـن  وال  بالـروح  تحيـا  إنـك  بداخلـك،  المسـيح 
للـرب! ي جسـدك. مجـدًا 

ينمـو �ف أن  ضعـف 
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الجانـب  الثالثـة:  حياتـك  جوانـب  يتنـاول  االفتتـاحي  الشـاهد 
جسـدك  هـو  الجسـدي  الجانـب  المـادي،  االزدهـار  هـو  المـادي 
المـادي، ثـم الجانـب الـروحي ويعـ�ف ازدهـار نفسـك. لكـن ازدهـار 
نفسـك هـو رقـم واحـد. كيـف تجعـل نفسـك تزدهـر؟ مـن خـالل 
َمِسـيِح 

ْ
ال  

ُ
ِلَمـة

َ
ـْم ك

ُ
ْن ِفيك

ُ
الكلمـة. الكتـاب المقـدس يقـول: »ِلَتْسـك

)16:3 )كولـوسي   »...  ، ً ِبِغـ�ف
دهر  ف سـ�ت فإنـك   ، بغـ�ف بداخلـك  موجـودة  إن كانـت كلمـة هللا 
ة، سيقودك  . عل سبيل المثال إن كنت تمتلك أموال كث�ي

ً
روحيا

هـذا لالزدهـار المـادي، ألنـك تسـتطيع الحصـول عـل مـا تريـده 
بواسـطة المـال الـذي تمتلكـه. بنفـس الطريقـة، الكتـاب المقـدس 
ي تسـكن  الـ�ت  عـن طريـق كلمـة المسـيح 

ً
يقـول إنـك تزدهـر روحيـا

فيـك بوفـرة.
ب الكلمة.  ي كلمة هللا، اسمع الكلمة، ادرس الكلمة، ت�ش

تأمل �ف
ي كل موقف. 

احفظ بالكلمة بداخلك إل ان تنسـكب من فمك �ف
ة بداخلك لدرجة انه ال يهم ما الموقف الذي تواجهه  اجعلها وف�ي

ي الحياة، بل تجاوب معه من خالل وبواسطة الكلمة!
�ف

 ،
ً
روحيـا جيـد  بعمـل  يقومـون  انهـم  يبـدو  مسـيحيون  هنـاك 

ذلـك تجدهـم  مـع   ، الـ�ب يعيشـون حيـاة  نفوسـهم،  ي 
مزدهـرون �ف

. هذه ليس إرادة هللا، بل إنه يريدك ُمزدهر 
ً
ين ماديا مر�ف ومتع�ث

ي كل جوانب حياتك كما تزدهر روحك. إنه يريد كل ما يُخصك 
�ف

. ، ويريدك ان تخت�ب ثروات وغ�ف وف�ي ان يكون ناجح بشكل كب�ي
مـن  أفضـل  ء  ي

هنـاك سش ي صحـة. 
�ف تحيـا  ان  يريـدك  ايضـا  هـو 

ٍء أَُروُم أَْن تَُكوَن نَاِجًحا  ْ ي َ ي ُكلِّ �ش ِ
أَيَُّها اْلَحِبيُب، �ف

َوَصِحيًحا، َكَما أَنَّ نَْفَسَك نَاِجَحٌة 
)يوحنا الثالثة 2:1(

االزدهار الشامل
االربعاء يـوم 2
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دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

لقد منحني القدرة على التفوق والنجاح، وألكون ناجح وصحيح 
في كل كياني )روحيًا ونفسيًا وجسديًا(. في المسيح لم أصبح 

وريثاً هلل فقط، بل وريثاً مشتركاً مع المسيح في الميراث. لذلك انا 
أختبر غنى وفير والثروة والسعادة والسالم وإنجاز – لمجد هللا!

مرقس 33:9-50   ،   عدد 10-9

أعمال الرسل 11:23-21   ،   مزمور 54-52

يَعِة ِمْن َفِمَك، بَْل تَلَْهُج ِفيِه نََهاًرا َولَْيًل،  ِ )يشوع 8:1( الَ يَْبَْح ِسْفُر هِذِه الشَّ

َظ لِلَْعَمِل َحَسَب كُلِّ َما ُهَو َمكُْتوٌب ِفيِه. ألَنََّك ِحيَنِئٍذ تُْصلُِح طَِريَقَك  لَِكْ تََتَحفَّ

َوِحيَنِئٍذ تُْفلُِح 

)كورنثوس الثانية 8:9( َواللُه َقاِدٌر أَْن يَِزيَدكُْم كُلَّ نِْعَمٍة )كل إحسان إلهي 

وبركة ارضية(، لَِكْ تَكُونُوا )إن كنتم تحت أي ظرف وأيًا كان االحتياج( لَكُْم 

ٍء، تَزَْداُدوَن ِف كُلِّ َعَمل َصالِحٍ.  كُلُّ اكِْتَفاٍء )ذايت وتام( كُلَّ ِحنٍي ِف كُلِّ َشْ

)من ترجمة AMP اإلنجليزية(

يقـول:  فهـو  تمـرض!  ال  حينئـذ  اإللهيـة،  الصحـة  هـو  الشـفاء، 
 
ً
ء أخـر، هـذا هـو مـا اريـده لـك: ان تكـون ناجحـا ي

»اكـ�ث مـن أي سش
االزدهـار  مـن  نـة  ف م�ت حيـاة  هللا:  خطـة  هي  هـذه   »... صحيحـاً و 

هللويـا!  . الـروحي االزدهـار  و  الجسـدي  االزدهـار  المـادي، 
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لـن  تعرفهـا،  لـم  إن  لكـن  لحياتـك،  عظيمـة  خطـة  لديـه  هللا 
تسـتطيع السـلوك فيهـا. لقـد أعـد لـك حيـاة جيـدة، هـذا مـا نقـرأه 
. هناك أشياء جيدة أعدها لك هللا لتفعلها.  ي الشاهد االفتتاحي

�ف
لكنـك لـن تسـتطيع تنفيذهـا أبـًدا، مـا لـم تعـرف أن هللا لديـه هـذه 

الخطـة لـك.
ي الكلمـة أمـر هـام جـدًا، 

هـذا هـو السـبب أن الدراسـة والتأمـل �ف
ي أعدهـا لـك. ومـن  هـذا يجعلـك أكـ�ث طاعـة لخططـه، وللحيـاة الـ�ت
خـالل خدمـة الـروح القـدس الـذي يسـاعدك لتحقيـق خطـة هللا 
لحياتـك، سـوف تسـتقبل األرسار والحقائـق الخاصـة بالمملكـة. 

هللويا!
 ، ٌّ ـوِكي

ُ
َهُنـوٌت ُمل

َ
ِجْنـٌس ُمْخَتـاٌر، َوك

َ
ُتـْم ف

ْ
ن
َ
ـا أ مَّ

َ
كلمـة هللا تقـول: »َوأ

 ْ ي
َ

ِلـك اه هللا(،  اشـ�ت قـد   – )ِملـك هلل  ِتَنـاٍء 
ْ
اق َشـْعُب   ،

ٌ
َسـة ُمَقدَّ  

ٌ
ـة مَّ

ُ
أ

َعِجيـِب.« 
ْ
ال ـوِرِه 

ُ
ن  

َ
ِإل َمـِة 

ْ
ل الظُّ ِمـَن  ـْم 

ُ
َدَعاك ـِذي 

َّ
ال ِبَفَضاِئـِل  وا  ُ ْخـ�بِ تُ

وإلظهـار  والكمـال،  ف  للتمـ�ي اختـارك  لقـد   .)9:2 األول  )بطـرس 
العالـم. نـور  لتكـون  اختـارك  لقـد  العجيبـة.  واعمالـه  فضائلـه 

 ، ي
حيـا�ت ي 

�ف جـدًا  مبكـرًا  ذلـك  فهمـت  لقـد   ! طبيـ�ي فـوق  هـذا 
ي إياها المسيح، بدون أن أفقد 

ي أعطا�ف وقررت أن أحيا الحياة ال�ت

ي  ِ
َ �ف ف ََّنا نَْحُن )ملكه( َعَمُلُه )صنعة يده(، َمْخُلوِق�ي َن

لأ
اْلَمِسيِح يَُسوَع )مولود من جديد( لأَْعَمال َصاِلَحٍة، 
َها )مخطط لها مسبقاً لأجلنا(  َقْد َسَبَق هللاُ َفأََعدَّ
ي أعدها لنا ُمسبًقا، 

ي الطرق ال�ت
ْ نَْسُلَك ِفيَها )�ف ِلَكي

ولنحيا هذه الحياة الجيدة الُمعدة سلًفا قد جعلنا 
مستعدين لنحياها(. )أفسس 10:2( 

ية( ف نجل�ي )من ترجمة AMP الإ

لك يمة أل�ب � �ة ع�ظ يه �ظ لد�
الخميس يـوم 3
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أعمال الرسل 22:23-35  ،   مزمور 55

مرقس 1:10-31  ،  عدد 13-11

دراسات أُخرى:

صــلة

أبويا المبارك، شكراً لك على محبتك الكثيرة والوفيرة لي! 
أثق فيك بحياتي، لتقودني وترشدني في مشيئتك الكاملة 

دائما. أنا خاضع إلرشادات الروح القدس ليقودني في طريق 
النجاح، النصرة وفرح غير محدود، إظهار مجدك وتأسيس 
إرادتك – برك – على األرض، ربح النفوس وأخرج الرجال 

من الظلمة لنورك العجيب، باسم يسوع. أمين.

ء! هذه هي دعوتنا، هذه هي خطة هللا لنا. لماذا تريد أن  ي
منها سش

ي أو أقـل مـن هـذا؟ ال تقبـل بهـذا. هـذا العـام يمكنـك 
تحيـا حيـاة أد�ف

ان تكـون ناجـح كمـا خطـط هللا لـك إن سـلكت بكلمـة هللا. لقـد 
ي األرض.

ِبـت مشـيئته والـ�ب �ف
َ
ولـدت لُتظِهـر مجـد هللا ولُتث

 ، )إرميا 11:29( ألَنِّ َعرَْفُت األَْفكَاَر الَِّتي أَنَا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنكُْم، يَُقوُل الرَّبُّ

، ألُْعِطَيكُْم آِخرًَة َوَرَجاًء.  أَْفكَاَر َسلٍَم الَ َشّ

، َفُهَو يُرِْشُدكُْم إِىَل َجِميعِ  ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح الَْحقِّ )يوحنا 13:16( َوأَمَّ

، ألَنَُّه الَ يََتكَلَُّم ِمْن نَْفِسِه، بَْل كُلُّ َما يَْسَمُع يََتكَلَُّم ِبِه، َويُْخِبُكُْم  الَْحقِّ

ِبأُُموٍر آتَِيٍة. 

)مزمور 11:16( تَُعرُِّفني سبيَل الحياِة. أماَمَك ِشَبُع ُسوٍر. ف َييِنَك نَِعٌم 

إىَل األبِد.
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ي اإلصحـاح السـادس عـ�ش مـن سـفر أعمـال الرسـل، قـال لنـا 
�ف

لوقـا قصـة ملهمـة عـن كيـف تـم سـجن واضطهـاد بولـس وسـيال 
بسـبب الكرازة باإلنجيل. تم حبسـهما بالسـجن الداخلي مقيدين 
ء حدث عندما  ي

ي المقطرة. لكن سش
بسالسل، وتم ربط أرجلهما �ف

ي التسـبيح بفـرح: حـدث زلـزال إلخراجهـم مـن السـجن.
بـدأوا �ف

ي صلوتنـا. لكـن 
ة، كل مـا نفعلـه هـو تقديـم طلبـات �ف ـا كثـ�ي

ً
أحيان

َرُحوا 
ْ
ي تسبيح الرب بفرح. الكتاب المقدس يقول »اف

ُهناك قوة �ف
 
ً
دائمـا ُهنـاك  سـيكون   .)16:5 األول  )تسـالونيكي   » فٍ ِحـ�ي لَّ 

ُ
ك

ي 
انتباهـك وهـدم فرحتـك. �ف أحـداث وظـروف سـتحاول جـذب 

بعض األحيان ربما تأ�ت موجة من األخبار السيئة لتجعلك حزين 
ي ذهنـك. مهمـا كانـت الحالـة، أرفـض 

وغاضـب، أو بعـض األمـور �ف
ـن فـرح وأنـت تسـبح الـرب.

ُ
أن تقلـق، ك

ْم )مخاوفك، همومك، 
ُ
ك لَّ َهمِّ

ُ
فَ ك ِق�ي

ْ
الكتاب المقدس يقول، ُمل

ـْم. )بطـرس األول 7:5(. 
ُ
ي ِبك ـُه ُهـَو َيْعَتـ�فِ

َّ
ن
َ
ْيـِه، أل

َ
كل اهتماماتـك( َعل

َعـاِء َمـَع  ـَاِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ْ ي
َ لِّ سش

ُ
ي ك ِ

ٍء، َبـْل �ف ْ ي
َ ـوا ِبـسش ْهَتمُّ ثـم يقـول »اَل تَ

لَّ َعْقل، 
ُ
ِذي َيُفوُق ك

َّ
َدى هللِا َوَسَاُم هللِا ال

َ
ْم ل

ُ
ك َباتُ

ْ
ْم ِطل

َ
ِر، ِلُتْعل

ْ
ك الشُّ

َمِسـيِح َيُسـوَع.« )فيل�ب 7-6:4(
ْ
ي ال ِ

ْم �ف
ُ
اَرك

َ
ك

ْ
ف
َ
ْم َوأ

ُ
وَبك

ُ
ل
ُ
َيْحَفُظ ق

قـد يقـول أحـد األشـخاص: أنـا أقلـق فقـط عندمـا تصبـح األمـور 
ْؤِمُنـوَن  ُتـْم تُ

ْ
ن
َ
ـْم. أ

ُ
وُبك

ُ
ل
ُ
ة للغايـة. ال يسـوع قـال »اَل َتْضَطـِرْب ق خطـ�ي

ء ُيقِلقـك.  ي
.« )يوحنـا 1:14(. نعـم، ال تجعـل سش ي آِمُنـوا �بِ

َ
ِبـاهلِل ف

َونَْحَو ِنْصِف اللَّْيِل َكاَن بُوُلُس َوِسيالَ يَُصلَِّياِن 
َحاِن هللاَ، َواْلَمْسُجونُوَن يَْسَمُعونَُهَما. َفَحَدَث  َويَُسبِّ
ْجِن،  َّ تَزَْعزََعْت أََساَساُت السِّ بَْغَتًة َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َح�ت

ْت ُقُيوُد  ي اْلَحاِل الأَبَْواُب ُكلَُّها، َوانَْفكَّ ِ
َفانَْفَتَحْت �ف

اْلَجِميِع. )أعمال الرسل 26-25:16(

يح ون �ف�ي التس�ب� ُم�بتهحب
الجمعة يـوم 4
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أعمال الرسل 1:24-9   ،   مزمور 56

مرقس 32:10-52   ،   عدد 15-14

أبويا الغالي، قلبي اليوم ممتلئ بالفرح وضحك الروح. فرح الرب 
في حياتي ال يعتمد على الظروف. ال يُهم األحداث أو األخبار التي 
تحاول أن تجعلني غير سعيد، أنا مبتهج دائماً في الروح القدس، 

الذي معه أكون منتصر دائًما. هللويا!

دراسات أُخرى:

صــلة

خـالل  مـن  جـًدا،  مهـم  امـر  هللا  ي كلمـة 
�ف التأمـل  السـبب،  لهـذا 

ي الكلمـة، قـد تـم تشـكيلك ليكـون لديـك طريقـة التفكـ�ي 
التأمـل �ف

ي حالـة غـ�ي الفـرح.
الصحيحـة، لـذا ال يمكـن أن تكـون �ف

،... )إشـعياء  ْفـِسي ِبِإلـىِهي
َ
ْبَتِهـُج ن . تَ بِّ ـَرُح ِبالـرَّ

ْ
ف
َ
َرًحـا أ

َ
: ف ي قـال النـ�ب

ْبَتِهُج  بِّ َوتَ َتْفَرُح ِبالرَّ
َ
ْفِسي ف

َ
ا ن مَّ

َ
10:61(. كما قال كاتب المزمور »أ

 )16 :21 ي )مـ�ت
ِبَخَاِصـِه« )مزمـور 9:35(. والـرب يسـوع قـال �ف

َت َتْسـِبيًحا؟« 
ْ
ـأ ـِع َهيَّ ضَّ ْطَفـاِل َوالرُّ

َ
ـَواِه األ

ْ
ف
َ
: ِمـْن أ ـطُّ

َ
ـْم ق تُ

ْ
َرأ

َ
َمـا ق

َ
».. أ

. تعلـم أن تسـبح الـرب بفـرح دائمـاً

)1 بطرس 8:1( الَِّذي َوإِْن لَْم تََرْوُه تُِحبُّونَُه. ذلَِك َوإِْن كُْنُتْم الَ تََرْونَُه اآلَن لِكْن 

تُْؤِمُنوَن ِبِه، َفَتْبَتِهُجوَن ِبَفَرحٍ الَ يُْنطَُق ِبِه َوَمِجيٍد، 

ُف الَْعظَْم.  وُح الُْمْنَسِحَقُة تَُجفِّ )أمثال 22:17( الَْقلُْب الَْفرَْحاُن يُطَيُِّب الِْجْسَم، َوالرُّ

)مزمور 11:30-12( َحوَّلَْت نَْوِحي إِىَل َرْقٍص ِل. َحلَلَْت ِمْسِحي َوَمْنطَْقَتِني َفرًَحا، لَِكْ 

ترََتَنََّم لََك ُروِحي َوالَ تَْسكَُت. يَا َربُّ إِلِهي، إِىَل األَبَِد أَْحَمُدَك.
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 عندما كان عل األرض. يقول 
ً
كان الرب يسوع ُيصلي دائما

 
َ

اَم َوَخَرَج َوَم�فَ ِإل
َ
ا ق ْبِح َباِكًرا ِجدًّ ي الصُّ ِ

الكتاب المقدس، »َو�ف
ي مناسبة 

ي ُهَناَك، » )مرقس 35:1(. �ف
ِّ

اَن ُيَصل
َ
َمْوِضٍع َخَاٍء، َوك

ْيَل 
َّ
�فَ الل

َ
. َوق َ ي

ِّ
َجَبِل ِلُيَصل

ْ
 ال

َ
أخرى، يكتب لوقا أنه »... َخَرَج ِإل

َاِة هلِل. » )لوقا 12:6(. كان لديه حياة صالة فعالة،  ي الصَّ ِ
ُه �ف

َّ
ل
ُ
ك

وهي ما يحثنا الكتاب المقدس عل االقتداء بها.
فٍ َواَل  لَّ ِح�ي

ُ
 ك

َّ
ْن ُيَصل

َ
ي أ ُه َيْنَب�فِ

َّ
ن
َ
ي لوقا 1:18، »... أ

كما قال �ف
وا ِبَا 

ُّ
ء عندما قال »َصل ي

،«. وكرر الرسول بولس نفس السش ُيَملَّ
ي تيموثاوس 

ي )تسالونيك األول 17:5(. قال أيًضا �ف
ِقَطاٍع« �ف

ْ
ان

َياِدَي 
َ
فَ أ اٍن، َراِفِع�ي

َ
لِّ َمك

ُ
ي ك ِ

َجاُل �ف َ الرِّ ي
ِّ

ْن ُيَصل
َ
ِريُد أ

ُ
أ
َ
األول 8:2، »ف

َضٍب َواَل ِجَدال.« هذا هو توجيه هللا لنا. علينا 
َ
َطاِهَرًة، ِبُدوِن غ

أن نعيش حياة صالة. كم أن هذا مهم!
بأداء  الفعالة، ليس فقط لكي تقوم  الَتمُتع بحياة الصالة  إن 
الصالة  أواًل،  ين.  الكث�ي يعرفه  ال  ما  وهذا  ال.  دينية،  فروض 
هي إمتياز، هو حق تم إعطاءه لنا لنتواصل مع اآلب باإليمان، 
ي أعطيت لنا  من خالل كلمته والروح القدس. تلك الفرصة ال�ت

.
ً
للصالة، هي أمر يريدنا اآلب أن نغتنمه دائما

ف وال ُيَمل،  ي أن يصل كل ح�ي
، عندما قال يسوع أنه ينب�ف

ً
ثانيا

ي تواصلنا المستمر 
ي لنا مع اآلب �ف ة )للعالقة( ال�ت

َ
كان ينظر للِصل

ي من خالل سماع الكلمة 
معه الذي يب�ف اإليمان. واإليمان يأ�ت

سماع  ي 
�ف نستمر  العالقة،  هذه  خالل  من   .)17:10 )رومية 

، يشارك كلمته 
ً
. فهو يتكلم لنا دائما

ً
الكلمة، ألن اآلب يتكلم دائما

معنا.

ي أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن يَُصلَّ  ِ
َوَقاَل َلُهْم أَيًْضا َمَثاًل �ف

، )لوقا 1:18( ٍ َولَ يَُملَّ
ف ُكلَّ ِح�ي

عالة ياة الصالة ال�ف ��
السبت يـوم 5
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صـــلة

دراسات أُخرى:

وحِ، َوَساِهِريَن لِهَذا ِبَعْيِنِه  )أفسس 18:6( ُمَصلِّنَي ِبكُلِّ َصلٍَة َوِطلَْبٍة كُلَّ َوْقٍت ِف الرُّ

يِسنَي،  ِبكُلِّ ُمواظََبٍة َوِطلَْبٍة، ألَْجِل َجِميعِ الِْقدِّ

)يوحنا 7:15( إِْن ثََبتُّْم ِفَّ َوثََبَت كَلَِمي ِفيكُْم تَطْلُُبوَن َما تُِريُدوَن َفَيكُوُن لَكُْم. 

)يوحنا 15: 16( »ليس أنُتُم اخرَتُتون بل أنا اخرَتتُكُْم، وأَقمُتكُْم لَتذَهبوا وتأتوا 

بَثَمٍر، ويَدوَم َثَُركُْم، لَكْ يُعطَيكُُم اآلُب كُلَّ ما طَلَبُتْم باسمي.«

أبويا الغالي، أشكرك ألجل الفوائد غير العادية لحياة الصالة 
الفعالة. أنا أستفيد من امتياز وفرصة الصالة، انا أصلي بسلطان 
الكلمة، واإلعالنات التي فيها والبصيرة. اآلن، أنا أصلي للناس 

في كل مكان، معلناً عن نعمة هللا وسلطان البر على األمم 
والقادة، في اسم يسوع. أمين!

َمِسيِح، 
ْ
َنا َيُسوَع ال  َربِّ

ُ
صل هكذا »ِنْعَمة

ُ
لهذا علمنا بولس أن ن

 ». فَ آِم�ي ْم. 
ُ
َجِميِعك َمَع  ُقُدِس 

ْ
ال وِح  الرُّ  

ُ
ة

َ
ك ِ

َ َورسش هللِا،   
ُ
ة َوَمَحبَّ

جمة من الكلمة  كة( م�ت )كورنثوس الثانية 14:13(. كلمة )رسش
م 

َّ
عل  العالقة. تَ

ً
ي تع�ف أيضا اليونانية )كونونيا - koinonia( ال�ت

ي 
�ف الرب  مع  لتتكلم  أخر  ء  ي

سش أي  عن  بعيدًا  وقت  ي 
تق�ف أن 

ي حياتك، لم تُظن إنه 
الصالة، هذا سيجلب تحول غ�ي عادي �ف

يمكن حدوثه.

أعمال الرسل 10:24-21    ،   مزمور 58-57

مرقس 1:11-26   ،   عدد 17-16
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هللا  ابــن  يســوع   أن  إعــالن  تــم  أنــه  المقــدس  الكتــاب  يقــول 
 لــروح القداســة وبالقيامــة مــن المــوت. هــو ح إل 

ً
بقــوة، طبقــا

ي 
الحقيــ�ت المعــ�ف  لتالحظــه وهــو  أخــر جميــل  ئ  األبديــن! سش أبــد 

لُمصطلح »ابن هللا«، فىه تع�ف هللا �ف جســد إنســان. وهذا هو 
يعتهــم   ل�ش

ً
الســبب الــذي جعــل اليهــود يصلبــوا يســوع ألنــه طبقــا

اليهوديــة يســوع جعــل نفســه معــاداًل هلل عندمــا قــال انــه ابــن هللا.
المقــدس.  الكتــاب  لنــا  ُيظهــره  مــا  هــذا  هللا،  نفســه  هــو  لكــن 
العظيــم«:  »هللا   14-13:2 تيطــس  رســالة  ي 

�ف الكتــاب  يدعــوه 
ِصَنــا 

ِّ
َعِظيــِم َوُمَخل

ْ
ُمَبــاَرَك َوُظُهــوَر َمْجــِد هللِا ال

ْ
َجــاَء ال »ُمْنَتِظِريــَن الرَّ

ٍم، 
ْ
لِّ ِإث

ُ
ْ َيْفِدَيَنا ِمْن ك ي

َ
ْجِلَنا، ِلك

َ
ْفَســُه أل

َ
َل ن

َ
ِذي َبذ

َّ
َمِســيِح، ال

ْ
َيُســوَع ال

ْعَمــال َحَســَنٍة.« هــذا هــو 
َ
ي أ ِ

ُيــوًرا �ف
َ
ــا غ ــَر ِلَنْفِســِه َشــْعًبا َخاصًّ َوُيَطهِّ

يســوع الــذي أكلمكــم عنــه. 
ي أعمال الرسل األصحاح األول، بعد قيامته، أثناء حديثه مع 

�ف
ــا  مَّ

َ
تالميــذه وبعــد أن جاوبــهــم عــل تســاؤالتهم، يقــول الكتــاب »َول

ْعُيِنِهــْم.« 
َ
 َعــْن أ

ٌ
ــُه َســَحاَبة تْ

َ
َخذ

َ
َفــَع َوُهــْم َيْنُظــُروَن. َوأ ا اْرتَ

َ
ــاَل هــذ

َ
ق

ي فجأة بل صعد أمام 
)أعمال 9:1(. رأوه يصعد للسماء، لم يخت�ف

 
َ

ــوا َيْشــَخُصوَن ِإل
ُ
ان

َ
أعينهــم. هللويــا! الكتــاب المقــدس يقــول »...ك

ــَماِء َوُهــَو ُمْنَطِلــٌق،« )أعمــال 10:1(. السَّ
ي هذا العالم: لم يقم يسوع 

ء مجيد يحدث �ف ي
كان هذا أك�ث سش

بُوُلُس، َعْبٌد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَمْدُعوُّ رَُسوًل، 
نِْجيِل هللاِ، الَِّذي َسَبَق َفَوَعَد ِبِه ِبأَنِْبَياِئِه  اْلُمْفَرُز لإِ
َسِة، َعِن ابِْنِه. الَِّذي َصاَر ِمْن نَْسِل  ي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ ِ

�ف
ٍة ِمْن  َ ابَْن هللاِ ِبُقوَّ ف َّ َداُوَد ِمْن ِجَهِة اْلَجَسِد، َوتََع�ي

ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسِة، ِباْلِقَياَمِة ِمَن الأَْمَواِت: يَُسوَع 
اْلَمِسيِح َربَِّنا.  )رومية 4-1:1(

�بار السارة اِعِلن األ�ظ
األحد يـوم 6
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

أعمال الرسل 22:24-27   ،   مزمور 60-59

مرقس 27:11  ،   مرقس 1:12-17   ،   عدد 19-18

)رومية 14:10( َفكَْيَف يَْدُعوَن ِبَْن لَْم يُْؤِمُنوا ِبِه؟ َوكَْيَف يُْؤِمُنوَن ِبَْن لَْم يَْسَمُعوا 

ِبِه؟ َوكَْيَف يَْسَمُعوَن ِبلَ كَاِرٍز؟ 

ُة اللِه لِلَْخلَِص لِكُلِّ  )رومية 16:1-17( ألَنِّ لَْسُت أَْسَتِحي ِبإِنِْجيِل الَْمِسيحِ، ألَنَُّه ُقوَّ

اًل ثُمَّ لِلُْيونَاِنِّ. ألَْن ِفيِه ُمْعلٌَن ِبرُّ اللِه ِبإِيَاٍن، إِليَاٍن، كََم ُهَو  َمْن يُْؤِمُن: لِلَْيُهوِديِّ أَوَّ

ا الَْبارُّ َفِباإِليَاِن يَْحَيا«.  َمكُْتوٌب: »أَمَّ

أنا جريء وشغوف فى داخلى إلكرز باألنجيل لجميع المحيطين 
بى، ألننى حامل مجد الرب و البر في العالم، وأنشر رحمته 

ونعمته. أصلي األن، أن البر ينسكب على األمم اليوم، لينتج سيل 
من النفوس تأتى إلى المملكة، بأسم يسوع. أمين!

 ايًضا – ونظروه وهو يصعد 
ً
من الموت فقط، لكن صعد جسديا

ال الســماء. مبــارك الــرب! ويقــول الكتــاب المقــدس أنــه ظهــر لهــم 
ــوَن،  َجِليِليُّ

ْ
َجــاُل ال َهــا الرِّ يُّ

َ
رجــالن بلبــاس أبيــض وقــاال للتالميــذ: »أ

َفــَع  ــِذي اْرتَ
َّ
ا ال

َ
ــَماِء؟ ِإنَّ َيُســوَع هــذ  السَّ

َ
ْنُظــُروَن ِإل فَ تَ ــْم َواِقِفــ�ي

ُ
ك

ُ
َمــا َبال

ــَماِء«.   السَّ
َ

ْيُتُمــوُه ُمْنَطِلًقــا ِإل
َ
َمــا َرأ

َ
ا ك

َ
ــذ

َ
ي هك ِ

�ت
ْ
ــَماِء َســَيأ  السَّ

َ
ــْم ِإل

ُ
َعْنك

)أعمال 11:1(. هذا هو نفس اإلعالن الذي يجب ان نعلنه لكل 
العالــم اليــوم.

ي هذا العالم أن يسوع قام من الموت وأنه صعد 
قل للجميع �ف

إل الســماء. وهــو ســيعود ثانيــة! هــذه ه وظيفتــك لتعلــن هــذه 
ف بك يعرفون  ي كل مكان. لتجعل هؤالء المحيط�ي

األخبار السارة �ف
ي قريًبــا، أكــ�ث ممــا تتخيــل.

أن يســوع ســيعود مــرة ثانيــة، وســيأ�ت
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أسم  ي 
�ف السلطان  وضع كل  هللا  أن  المقدس  الكتاب  يقول 

ف، وأعظم  يسوع بحسب )فيل�ب 9:2-10(. أسمه له أعظم رسش
سلطان عل اإلطالق! اليوم، إن أمنت بهذا االسم، فأنت سعيد! 
ال يهم ما الذي أصابك؛ وال يهم كم من الوقت مر وأنت ُمهمش 

ي الحياة؛ فإن انتصارك مضمون.
�ف

ون لم يفهموا قوة ومجد وسلطان اسمه. فإن اسمه ُيدِمر  كث�ي
ي بالصحة والكمال لجسدك المادي. أسمه يجلب 

ال�طان، يأ�ت
ي ورطة أو وضع شديد 

لك الحرية من عبودية إبليس. هل أنت �ف
ي 

ي السماء و�ف
الصعوبة؟ استخِدم أسم يسوع. فإسمه له قوة �ف

األرض و تحت األرض.
ال يوجد روح رسش قادر عل مقاومة قوة وسلطان أسمه. اسم 
يسوع هو أداة؛ هو سالح! أنه الضمان للحصول عل النتائج ال�ت 
تتوقعها إلنك عندما تأمر باسمه، كمان لو كان يسوع نفسه هو 
ئ موجود �ف هذا العالم وما بعده يخضع ألسمه. الذى يأمر. كل سش

تقول  جميل:  أمر  لنا  يكشف   13:5 األول  يوحنا  رسالة  ي 
�ف

لنا أن نؤمن بأسم ابن هللا. هذا يع�ف ببساطة ان تقوم بتفعيل 
واستخدام أسم يسوع! هذه هي الوسيلة لحياة من اإلنتصارات 
 ْ ي

َ
ة. فيل�ب 10:2 يقول »ِلك ايد وبركات وف�ي ف نهائية ومجد م�ت ال 
ْرِض َوَمْن 

َ
 األ

َ
َماِء َوَمْن َعل ي السَّ ِ

ْن �ف َبٍة ِممَّ
ْ
لُّ ُرك

ُ
ْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ك تَ

ْرِض،«
َ
ْحَت األ تَ

عن  النظر  يوم، برصف  و�ف سالم كل  هادئ  حياتك كن  ي 
�ف

خط  هو  أسمه  تواجها.  قد  ي  ال�ت الصعبة  المواقف  أو  األعداء 

َماِء،  ثُمَّ ِإنَّ الرَّبَّ بَْعَدَما َكلََّمُهُم ارْتََفَع ِإَل السَّ
ِ هللاِ. )مرقس 19:16(

ف َوَجَلَس َعْن يَِم�ي

سل�ان أسمه
االثنني يـوم 7
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

أعمال الرسل 1:25-12   ،    مزمور 64-61

مرقس 18:12-44   ،   عدد 21-20

)فيلبى 9:2-11( لِذلَِك َرفََّعُه اللُه أَيًْضا، َوأَْعطَاُه اْسًم َفْوَق كُلِّ اْسٍم لَِكْ تَْجُثَو ِبأْسِم 

َمِء َوَمْن َعَل األَْرِض َوَمْن تَْحَت األَْرِض، َويَْعرَتَِف كُلُّ  ْن ِف السَّ يَُسوَع كُلُّ ُركَْبٍة ِممَّ

لَِساٍن أَنَّ يَُسوَع الَْمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد اللِه اآلِب.

 ، ِة الَْعُدوِّ )لوقا 19:10( َها أَنَا أُْعِطيكُْم ُسلْطَانًا لَِتُدوُسوا الَْحيَّاِت َوالَْعَقارَِب َوكُلَّ ُقوَّ

ٌء. َوالَ يَُضُّكُْم َشْ

 )أعمل الرسل 10:4-12( َفلَْيكُْن َمْعلُوًما ِعْنَد َجِميِعكُْم َوَجِميعِ َشْعِب إِْسَائِيَل، 

، الَِّذي َصلَْبُتُموُه أَنُْتُم، الَِّذي أََقاَمُه اللُه ِمَن  أَنَُّه ِباْسِم يَُسوَع الَْمِسيحِ النَّاِصِيِّ

األَْمَواِت، ِبَذاَك َوَقَف هَذا أََماَمكُْم َصِحيًحا. هَذا ُهَو: الَْحَجُر الَِّذي اْحَتَقْرُتُوُه أَيَُّها 

الَْبنَّاُؤوَن، الَِّذي َصاَر َرأَْس الزَّاِويَِة. َولَْيَس ِبأََحٍد َغْيِِه الَْخلَُص. ألَْن لَْيَس اْسٌم آَخُر 

َمِء، َقْد أُْعِطَي بَنْيَ النَّاِس، ِبِه يَْنَبِغي أَْن نَْخلَُص تَْحَت السَّ

بأسم يسوع المسيح، أصلى ألجل أوالد هللا المرضى فى أجسادهم 
حول العالم. أنا أرسل لهم شفاء، حرية يسوع المسيح هي 

ِملكهم، واآلن الشعور بالعافية تعود لهم. أنا أعلن انهم أحرار 
بقوة الروح القدس! أصلي لألطفال بشكل خاص: أنا أمر 

الشياطين الُمسببة للضعف ان يغادروهم! الصحة األلهية تمطر 
على شعب هللا حول العالم اليوم، فى أسم يسوع. أمين

بعض  هناك  اليوم،  ربما  النرصة.  وتأكيد  وحمايتك  دفاعك 
أنها مغلقة أمامك، أو هناك ضغوط و توتر  األبواب ال�ت تبدو 
من كل جانب، استخدم أسم يسوع. اسمه يمكن الوثوق به. ثق 

واعلن هذا األسم اليوم. مجدًا للرب!



20

الثاثاء

َحٌد 
َ
ِعْنَدَما َيُموُت أ

َ
ف 16:9 »ف اني�ي ي ع�ب

يقول الكتاب المقدس �ف
ِتـِه.«  َوِصيَّ ِمـْن  ِلالْسـِتَفاَدِة  َمْوِتـِه  َبـاِت 

ْ
ِإث ِمـْن  الُبـدَّ   ،

ً
ـة َوِصيَّ ُك  ُ َوَيـ�تْ

هـذا  ي 
�ف وصيـة  لكلمـة  ي 

اليونـا�ف األصـل  الحيـاة(.  )ترجمـة كتـاب 
التـرصف  تعـ�ف  وهي   )diatheke  - )دياثيـك  الشـاهد هي كلمـة 
َة  ـوَّ

ُ
ق  

َ
ل  

ْ
ِإذ  « تقـول  السـابع عـ�ش  العـدد  ة.  األخـ�ي اإلرادة   ، األخـ�ي

 
ّ

 ِإل
ُ
ـة َوِصيَّ

ْ
ُبـُت ال

ْ
ث ـال تَ

َ
ـا. ف  اإِلْطـالِق َمـاَداَم َصاِحُبَهـا َحيًّ

َ
ـِة َعـل َوِصيَّ

ْ
ِلل

الحيـاة( ِبَمـْوِت َصاِحِبَهـا.« )ترجمـة كتـاب 
ح،  إلزال  الوصيـة  صاحـب  مـادام  يقـول  الشـاهد  هـذا  ي 

�ف
. لكـن بمجـرد وفاتـه،  فالوصيـة ليـس لهـا أي قـوة؛ ليـس لهـا تأثـ�ي
نا عن يسوع، وسيط العهد  ف التنفيذ. هذا يخ�ب تدخل الوصية ح�ي
الجديـد )الوصيـة الجديـدة(. إذًا السـؤال هـو، مـاذا تـرك لنـا يسـوع 

ي الوصيـة؟ مـا الـذي أسـنده إلينـا؟ مـاذا قـدم لنـا؟ 
�ف

ي ذلـك حياتـه! إذا 
ء، بمـا �ف ي

لـه؛ كل سش لقـد أعطانـا كل مـا كان 
ي وصيته وقال: »لقد وهبتك كل ما أمتلكه«، 

كتب شخص ما �ف
 ، ي الشـاهد االفتتاحي

سـيكون من الحكمة معرفة ما كان يملكه. �ف
ي تـم   لألمـور الـ�ت

ً
بـوحي مـن الـروح، أعطانـا بولـس الرسـول وصفـا

ي هي وصـف  ة، الـ�ت إرسـاله لـكي يكـرز بهـا عـن هـذه الوصيـة األخـ�ي
ي هذه الوصية! يقول 

وة يسوع ال�ت أعطاها لنا – ما الذي لنا �ف ل�ث
عنـه: غـ�ف المسـيح )ليـس لـه حـدود، ال يحـ�، وغـ�ف ال ينضـب 

َ )شعب هللا  ف لي أنا أصَغَر جميِع الِقّديس�ي
الُمقدس(، أُعطَيْت هِذِه النِّعَمُة )الإحسان 

َ الَمسيِح  َ الأَُمِم بِغ�ف ف َ بَ�ي ِّ والمتياز(، أْن أُبَ�ش
ي ل يمكن ان يمتلكها أي انسان مهما 

وة ال�ت )بال�ش
بحث عنها(، اّلذي ل يُسَتقَص )غ�ي المحدود، ل 

يحص، وغ�ف ل ينضب(. )أفسس 8:3( 
ية( ف نجل�ي )من ترجمة AMP الإ

ته ما �ظمتلكه �سب إراد�
يـوم 8
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

أعمال الرسل 13:25-27    ،   مزمور 66-65

مرقس 1:13-37    ،   عدد 23-22

لقد اتاح لي غنى المسيح غير المقيد، الالنهائي، غير المحدود، 
الذي ال يحصى وال ينضب، الثروة التي ال يمكن ألي إنسان أن 
يبحث عنها. الفقر ليس جزء من حياتى، فأنا وارث هلل، بما أن 
الفضة والذهب والعالم بأكمله ِملك هللا، إذا هي ِملك لي أيًضا. 

مجداً للرب!

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

ي ال يمكـن أن يمتلكهـا أي انسـان بالبحـث عنهـا(«  وة الـ�ت وهي الـ�ث
كـم أن هـذا منعـش!

�ف كولـوس 12:1، الكتـاب المقـدس يقـول، » َشـاِكِريَن اآلَب 
ـوِر،«. هكـذا، قـد أهلنـا  ي النُّ ِ

فَ �ف يِسـ�ي ِقدِّ
ْ
اِث ال َ ـِة ِمـ�ي

َ
ِك َ َنـا ِل�ش

َ
ل هَّ

َ
ـِذي أ

َّ
ال

ي غ�ف المسيح. كيف تسلك بهذا؟ من خالل 
كاء �ف اآلب لنكون رسش

اثـك �ف  الكلمـة. كلمـا درسـت وتأملـت الكلمـة، لـن تعـرف فقـط م�ي
ي الوصول واالستمتاع بكل ما أتاحه لك 

المسيح، بل أيًضا ستبدأ �ف
ْم 

ُ
ْسَتْوِدُعك

َ
ي المسيح يسوع. أعمال الرسل 32:20، »َواآلَن أ

هللا �ف
ا َمَع 

ً
اث َ ْم ِم�ي

ُ
ْعِطَيك ْم َوتُ

ُ
ْبِنَيك ْن تَ

َ
َقاِدَرِة أ

ْ
ِلَمِة ِنْعَمِتِه، ال

َ
ي هلِل َوِلك ِ

َيا ِإْخَو�ت
. مجدًا للرب! فَ ِس�ي ُمَقدَّ

ْ
َجِميِع ال

)بطرس الثانية 3:1( كََم أَنَّ ُقْدرَتَُه اإِللِهيََّة َقْد َوَهَبْت لََنا كُلَّ َما ُهَو لِلَْحَياِة َوالتَّْقَوى، 

ِبَْعرَِفِة الَِّذي َدَعانَا ِبالَْمْجِد َوالَْفِضيلَِة، 

ٍء لَكُْم: أَبُولُُس، أَْم  )كورنثوس األوىل 21:3-22( إًِذا الَ يَْفَتِخَرنَّ أََحٌد ِبالنَّاِس! َفإِنَّ كُلَّ َشْ

أَبُلُّوُس، أَْم َصَفا، أَِم الَْعالَُم، أَِم الَْحَياُة، أَِم الَْمْوُت، أَِم األَْشَياُء الَْحاِضَُة، أَِم الُْمْسَتْقِبلَُة. كُلُّ 

ٍء لَكُْم. َشْ

)رومية 16:8-17( اَلرُّوُح نَْفُسُه أَيًْضا يَْشَهُد ألَْرَواِحَنا أَنََّنا أَْوالَُد اللِه. َفإِْن كُنَّا أَْوالًَدا َفإِنََّنا 

َد أَيًْضا َمَعُه. َورَثٌَة أَيًْضا، َورَثَُة اللِه َوَوارِثُوَن َمَع الَْمِسيحِ. إِْن كُنَّا نََتأَلَُّم َمَعُه لَِكْ نََتَمجَّ
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ء يسـوع المسـيح قريـب، قريـب جـدًا، لذلـك جهـز حياتـك.  ي مـ�ب
ِاسـتِعد لمقابلـة الـرب. ال تنتظـر حـ�ت تتفاجـأ. ال يهـم مـاذا تعمـل، 
، طالب، ال  ، محامي ي

، عسكري، ضابط، قا�ف ربما تكون سياسي
يهم عملك. كل واحد يمكنه أن يؤمن بيسوع ويجب أن يؤمن. ال 
يوجد طريق أخر بعيًدا عن إنجيل يسوع المسيح، يتيح لإلنسان 

م وِفهم بر هللا.  
ُ
ل استقبال الخالص، او تعَّ

ِريـُق  ـا ُهـَو الطَّ
َ
ن
َ
، يسـوع قـال، »...أ ي الشـاهد االفتتـاحي

كمـا قرأنـا �ف
ي هـذا الشـاهد 

.« �ف ي  اآلِب ِإالَّ �بِ
َ

ي ِإل ِ
�ت
ْ
َحـٌد َيـأ

َ
ْيـَس أ

َ
َحَيـاُة. ل

ْ
َحـقُّ َوال

ْ
َوال

إل هللا؛  الوصـول  بطريقـة  يتعلـق  األمـر  ديـن.  عـن  يتحـدث  لـم 
ي  يسـوع هـو الطريـق – الطريـق الوحيـد. أيًضـا هـو الحيـاة. هـذا يعـ�ف
بيولوجيـة  حيـاة  مجـرد  يحيـا  فهـو  يسـوع  خـارج  شـخص  أي  أن 

فقـط. ليسـت حيـاة حقيقيـة.
قالـوا:  ليكـرزوا  ذهبـوا  عندمـا  بالتـالي  هـذا؛  الرسـل  فهـم  لقـد 
ـَماِء،  ْحَت السَّ ْيَس اْسـٌم آَخُر تَ

َ
ْن ل

َ
َخَاُص. أل

ْ
ِه ال ِ

ْ �ي
َ
َحٍد غ

َ
ْيَس ِبأ

َ
»َول

الرسـل  )أعمـال  ـَص«. 
ُ
ْخل

َ
ن ْن 

َ
أ ي  َيْنَبـ�فِ ِبـِه  ـاِس،  النَّ فَ  َبـ�يْ  َ ْعـىِطي

ُ
أ ـْد 

َ
ق

ي هـذا العالـم 
. أينمـا كنـت اليـوم �ف ي

12:4(. هـذا هـو الحكـم النهـا�ئ
ء أخر. إن كنت  ي

العظيم، ِافَهم هذا؛ إنه ال يوجد خالص بأي سش
تقـرأ هـذا ولـم تجعـل يسـوع الـرب عـل حياتـك، أنـا أدعـوك األن 
لتؤمـن بيسـوع المسـيح بـكل قلبـك. اذهـب إل الصـالة الخالصيـة 
الصـالة، وأسـتقبل  الكتـاب وردد هـذه  نهايـة هـذا  الموجـودة �ف 

لنفسـك. خـالص 
امـا لهـؤالء المولـودون ثانيـة، هـذا هـو الوقـت لتكـرزوا باإلنجيـل 
ي 

ي كل مـكان ولـكل شـخص �ف
كمـا لـم يحـدث مـن قبـل. اكـرز بـه �ف

َقاَل َلُه يَُسوُع: »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. 
. )يوحنا 6:14( ي ي ِإَل الآِب ِإلَّ �بِ ِ

َلْيَس أََحٌد يَأْ�ت

ئ�ي الحكم النها�
االربعاء يـوم 9



دراسات أُخرى:

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

صــلة

أعمال الرسل 1:26-11    ،    مزمور 68-67

مرقس 1:14-26    ،    عدد 26-24

)مرقس 16: 15( »َوَقاَل لَُهُم: »اْذَهُبوا إِىَل الَْعالَِم أَْجَمَع َواكِْرُزوا ِباإلِنِْجيِل 

لِلَْخلِيَقِة كُلَِّها.« 

)كورنثوس الثانية 18:5-19( »َولِكنَّ الْكُلَّ ِمَن اللِه، الَِّذي َصالََحَنا لَِنْفِسِه 

ِبَيُسوَع الَْمِسيحِ، َوأَْعطَانَا ِخْدَمَة الُْمَصالََحِة، أَْي إِنَّ اللَه كَاَن ِف الَْمِسيحِ ُمَصالًِحا 

الَْعالََم لَِنْفِسِه، َغْيَ َحاِسٍب لَُهْم َخطَايَاُهْم، َوَواِضًعا ِفيَنا كَلَِمَة الُْمَصالََحِة.«

أبويا، شكراً من أجل دعوتى إلى خدمة المصالحة. شكراً ألجل 
القدرة الفوق الطبيعية التى تُغير حياة الذين حولي، والبعيدين 

عن اإلنجيل. واآلن، بأسم الرب يسوع، أصلى من أجل كل واحد 
سيستقبل الخالص اليوم. ليُسمى أسم الرب يسوع عليهم من 
اليوم فصاعًدا. ليس للشيطان اي سلطان عليهم بعد اآلن. 
أباركهم بكلمتك، بنعمتك، بحبك، وبالروح القدس. أمين.

ي مكان عملك أو شغلك الخاص، مدينتك، 
ي شارعك، �ف

عالمك؛ �ف
مرقـس  ي 

�ف قـال  وقـد  عليـك.  يعتمـد  الـرب  العالـم.  وأمـم  أمتـك، 
َخِليَقـِة 

ْ
ِجيـِل ِلل

ْ
ـِرُزوا ِباإِلن

ْ
ْجَمـَع َواك

َ
ـِم أ

َ
َعال

ْ
 ال

َ
َهُبـوا ِإل

ْ
15:16 »...اذ

ي كل مـكان.
َهـا.« ال تتوقـف؛ ِاكـِرز �ف

ِّ
ل
ُ
ك
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ة طويلة. حيث  ين لف�ت ف 27:9 من ِقَبل الكث�ي اني�ي تم إساءة فهم ع�ب
 .»،

ُ
ـة

َ
ْيُنون ـمَّ َبْعـَد ذِلـَك الدَّ

ُ
ًة ث ْن َيُموُتـوا َمـرَّ

َ
ـاِس أ َمـا ُوِضـَع ِللنَّ

َ
يقـول »َوك

 مـا؛ كل 
ً
للعديـد مـن األشـخاص، هـذا يعـ�ف إننـا البـد أن نمـوت يومـا

ليـس  إنهـم مخطئـون،  لكـن ال؛  ليمـوت.  لـه موعـد ُمحـَدد  شـخص 
صحيـح أن كل شـخص يجـب أن يمـوت. الكتـاب المقـدس ال يقـول 
ف »وضـع للنـاس أن  »إنـه ُمحـدد لإلنسـان أن يمـوت«. هنـاك فـرق بـ�ي

ًة..« ْن َيُموُتـوا َمـرَّ
َ
ـاِس أ َمـا ُوِضـَع ِللنَّ

َ
يموتـوا« و »...ك

ا، يـدور الجـدال عـن كـم مـرة يجـب ان يموتـوا، وليـس أنهـم  ً وأخـ�ي
: »إلنهـم  يجـب أن يموتـوا أم ال. يمكـن إعـادة صياغتهـا بالشـكل التـالي
ض أن يموتـوا أكـ�ث مـن مـرة..«. هـذا ألن المسـيح كان  ليـس مـن المفـ�ت
ض أن يموتوا أك�ث من مرة،  هو الذبيحة، وبسبب إنه ليس من المف�ت
ا 

ً
بالتالي مات المسيح مرة واحدة ألجل الجميع. اآلن بما أنه مات، إذ

. فـإن معـ�ف هـذا الشـاهد، ليـس أن اإلنسـان لـه 
ً
لـم يعـد المـوت إلزاميـا

موعـد محـدد مـع المـوت. 
المـوت ليـس مـن هللا؛ بـل هـو عـدو، قـد تـم هزيمتـه، منتظـرًا دمـاره. 
َدَمْيـِه. آِخـُر 

َ
ْحـَت ق

َ
ْعـَداِء ت

َ
ْن َيْمِلـَك َحـ�تَّ َيَضـَع َجِميـَع األ

َ
ـُه َيِجـُب أ

َّ
ن
َ
»أل

َصَنا 
َّ
ِذي َخل

َّ
َمْوُت« )كورنثوس األول 25:15-26(. ال

ْ
َعُدوٍّ ُيْبَطُل ُهَو ال

َقْصـِد 
ْ
ال ِبُمْقَتـ�فَ  َبـْل  ْعَماِلَنـا، 

َ
أ ِبُمْقَتـ�فَ  اَل   ،

ً
َسـة ُمَقدَّ َدْعـَوًة  ـا 

َ
َوَدَعان

َما 
َّ
ِة، َوِإن َزِليَّ

َ
ْزِمَنِة األ

َ
ْبَل األ

َ
َمِسيِح َيُسوَع ق

ْ
ي ال ِ

َنا �ف
َ
ْعِطَيْت ل

ُ
ي أ �تِ

َّ
ْعَمِة ال َوالنِّ

َمـْوَت 
ْ
ْبَطـَل ال

َ
ـِذي أ

َّ
َمِسـيِح، ال

ْ
ِصَنـا َيُسـوَع ال

ِّ
ْظِهـَرِت اآلَن ِبُظُهـوِر ُمَخل

ُ
أ

ِجيِل. )تيموثاوس الثانية 10-9:1(. 
ْ
وَد ِبَواِسَطِة اإِلن

ُ
ُخل

ْ
َحَياَة َوال

ْ
اَر ال

َ
ن
َ
َوأ

ي الحيـاة والخلـود »أي عـدم مـوت«!
، أنـت تولـد �ف

ً
عندمـا تولـد ثانيـة

اآلن يمكنـك ان تفهـم لمـاذا الشـاهد االفتتـاحي يقـول، »...ال نرقـد 

َنا ُكلََّنا  ُهَوَذا ِسٌّ أَُقوُلُه َلُكْم: لَ نَْرُقُد ُكلَُّنا، َولِكنَّ
، )كورنثوس الأول 51:15( ُ َّ نََتَغ�ي

لست ُمّعَرض للموت
الخميس يـوم 10
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

خطة قراءة كتابية ملدة عام

أُقر وأعرتف

دراسات أُخرى:

أعمال 12:26-23   ،   مزمور 70-69

مرقس 27:14-52   ،   عدد 28-27

)يوحنا األوىل 14:3( نَْحُن نَْعلَُم أَنََّنا َقِد انَْتَقلَْنا ِمَن الَْمْوِت إىَِل الَْحَياِة، ألَنََّنا نُِحبُّ 

اإلِْخَوَة. َمْن الَ يُِحبَّ أََخاُه يَْبَق ِف الَْمْوِت. 

، ِف  )كورنثوس األوىل 51:15-57( ُهَوَذا ِسٌّ أَُقولُُه لَكُْم: الَ نَرُْقُد كُلَُّنا، َولِكنََّنا كُلََّنا نََتَغيَّ

ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت َعِديِي َفَساٍد،  ، ِعْنَد الُْبوِق األَِخيِ. َفإِنَُّه َسُيَبوَّ لَْحظٍَة ِف طَرَْفِة َعنْيٍ

ُ. ألَنَّ هَذا الَْفاِسَد الَبُدَّ أَْن يَلَْبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا الَْمئَِت يَلَْبُس َعَدَم  َونَْحُن نََتَغيَّ

َمْوٍت. َوَمَتى لَِبَس هَذا الَْفاِسُد َعَدَم َفَساٍد، َولَِبَس هَذا الَْمئُِت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنِئٍذ 

تَِصيُ الْكَلَِمُة الَْمكُْتوبَُة: »ابُْتلَِع الَْمْوُت إىَِل َغلََبٍة«. »أَيَْن َشوْكَُتَك يَا َمْوُت؟ أَيَْن َغلََبُتِك يَا 

ُة الَْخِطيَِّة ِهَي النَّاُموُس. َولِكْن ُشكْرًا للِه  ا َشوْكَُة الَْمْوِت َفِهَي الَْخِطيَُّة، َوُقوَّ َهاِويَُة؟« أَمَّ

الَِّذي يُْعِطيَنا الَْغلََبَة ِبَربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيحِ.

لقد نقلي من البشرية الفانية إلى األبدية، ألن ناموس روح الحياة 
فى المسيح يسوع، قد أعتقني من الموت وناموس الخطية. ال يوجد 

موت في طريقي! أنا اسير فقط فى طريق الحياة. أنا حر من أي 
موت، ال يفرق سواء كان الموت فى الماديات، أو في التجارة، أو 
في العمل، أو في الصحة. أنا خارج حدود الموت إلى األبد! هللويا! 

نا أنه ليس كل شخص  ي انه لن يموت جميعنا. يخ�ب كلنا...«؛ مما يع�ف
سيموت. تسالونيك األول 16:4-17 تقول عندما يعود المسيح مرة 
ف الذيـن ماتـوا(  ف المؤمنـ�ي ي المسـيح )أي المسـيحي�ي

ثانيـة، األمـوات �ف
فَ َسُنْخَطُف  َباِق�ي

ْ
ْحَياَء ال

َ
ْحُن األ

َ
سيقومون أواًل، وبعد ذلك يقول: »...ن

ُحِب«. هذا يع�ف ليس كل شخص سيموت! ي السُّ ِ
َجِميًعا َمَعُهْم �ف

أنت لست ُمعَرض للموت. فإن الحياة األبدية أي حياة هللا وجوهر 
ِبلـت المسـيح. الكتـاب المقـدس 

َ
ِقـَل لروحـك عندمـا ق

ُ
األلوهيـة قـد ن

ُيعلن إذا كان لك ابن هللا، إذا لك تلك الحياة. لكن البد أن تكون عل 
درايـة بهـا، وتحيـا كل يـوم بـإدراك لهـذه الحقيقـة، إدراك الحيـاة، ليـس 

المـوت. مجـدًا للرب!
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ما  أدم،  أخذه من  أن  بعد  العالم  أله هذا  الشيطان  لقد أصبح 
خ�ه أدم بسبب العصيان، مما أدى إل سيادة الموت. تذكر، قال 
ُل ِمْنَها )من هذه الشجرة( َمْوًتا َتُموُت«. 

ُ
ك
ْ
َك َيْوَم َتأ

َّ
ن
َ
هللا ألدم: »...أل

؛ والموت الروحي  )تكوين 17:2(. لقد كان يتكلم عن الموت الروحي
ْد 

َ
»ق يقول،  االفتتاحي  الشاهد  إذا،  الجسدي.  الموت  هو سبب 

 ُموَس )أي ناموس موس(...«
َ

َمْوُت ِمْن آَدَم ِإل
ْ
َك ال

َ
َمل

ْد 
َ
 ق

ْ
ِإذ

َ
لكن من له سلطان الموت؟ الكتاب المقدس يقول: »ف

 ْ ي
َ

ذِلَك ِفيِهَما، ِلك
َ
ْيًضا ك

َ
َك ُهَو أ َ ِم اْش�تَ ْحِم َوالدَّ

َّ
ي الل ِ

ْواَلُد �ف
َ
َتَشاَرَك األ

ف  اني�ي ْي ِإْبِليَس،« )ع�ب
َ
َمْوِت، أ

ْ
َطاُن ال

ْ
ُه ُسل

َ
ِذي ل

َّ
اَك ال

َ
َمْوِت ذ

ْ
ُيِبيَد ِبال

14:2(. كان الشيطان هو سبب سيادة وُملك الموت. اآلن، هناك 
ء هام جدًا أريدك أن تعرفه: سيادة الموت قد انتهت بظهور  ي

سش
ك من أدم إل موس )رومية 

ُ
ناموس موس، فإن الموت كان َيمل

.)14:5

ْحِم 
َّ
ي الل ِ

ْواَلُد �ف
َ
ْد َتَشاَرَك األ

َ
 ق

ْ
ِإذ

َ
ف 14:2-15 ُيعلن: »ف اني�ي اآلن، ع�ب

ُه 
َ
ِذي ل

َّ
اَك ال

َ
َمْوِت ذ

ْ
ْ ُيِبيَد ِبال ي

َ
ذِلَك ِفيِهَما، ِلك

َ
ْيًضا ك

َ
َك ُهَو أ َ ِم اْش�تَ َوالدَّ

َمْوِت  
ْ
ا ِمَن ال

ً
ِذينَ  َخْوف

َّ
ولِئَك ال

ُ
ْي ِإْبِليَس، َوُيْعِتَق أ

َ
َمْوِت، أ

ْ
َطاُن ال

ْ
ُسل

ي عبودية، ليس 
ِة.« كانوا �ف ُعُبوِديَّ

ْ
لَّ َحَياِتِهْم َتْحَت ال

ُ
وا َجِميًعا ك

ُ
ان

َ
ك

ألن الموت كان يهلكهم، بل بسبب خوفهم. الخوف من الموت 
ء  ي بم�ب توقف  قد  الموت  سيادة  ف  ح�ي ي 

�ف عبودية،  ي 
�ف جعلهم 

ي عل أساس العهد  ي أنه من خالل الناموس المب�ف الناموس. مما يع�ف
، يمكن ألي إنسان يسود عل الموت، لكنهم لم يعلموا  اإلبراهيمي
ف للعبودية، بسبب خوفهم من  ذلك؛ طوال حياتهم، كانوا خاضع�ي

الموت.

لِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَل ُموَ�، َوذِلَك 
ي آَدَم،  َعَل الَِّذيَن َلْم يُْخِطُئوا َعَل ِشْبِه تََعدِّ

. )رومية 14:5( ي ِ
الَِّذي ُهَو ِمَثاُل الآ�ت

يادة الموت �قد انتهت س�
الجمعة يـوم 11
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

أُقر وأعرتف

أعمال الرسل 24:26-32   ،   مزمور 72-71

مرقس 53:14-72  ،  عدد31-29

 ،ُ )كورنثوس األوىل 51:15-57( ُهَوَذا ِسٌّ أَُقولُُه لَكُْم: الَ نَرُْقُد كُلَُّنا، َولِكنََّنا كُلََّنا نََتَغيَّ

ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت َعِديِي  ، ِعْنَد الُْبوِق األَِخيِ. َفإِنَُّه َسُيَبوَّ ِف لَْحظٍَة ِف طَرَْفِة َعنْيٍ

ُ .ألَنَّ هَذا الَْفاِسَد الَبُدَّ أَْن يَلَْبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا الَْمئَِت  َفَساٍد، َونَْحُن نََتَغيَّ

يَلَْبُس َعَدَم َمْوٍت .َوَمَتى لَِبَس هَذا الَْفاِسُد َعَدَم َفَساٍد، َولَِبَس هَذا الَْمئُِت َعَدَم 

َمْوٍت، َفِحيَنِئٍذ تَِصيُ الْكَلَِمُة الَْمكُْتوبَُة: »ابُْتلَِع الَْمْوُت إِىَل َغلََبٍة«. “أَيَْن َشوْكَُتَك يَا 

ُة الَْخِطيَِّة ِهَي  ا َشوْكَُة الَْمْوِت َفِهَي الَْخِطيَُّة، َوُقوَّ َمْوُت؟ أَيَْن َغلََبُتِك يَا َهاِويَُة؟« أَمَّ

النَّاُموُس. َولِكْن ُشكًْرا للِه الَِّذي يُْعِطيَنا الَْغلََبَة ِبَربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيحِ.

لَُم ِبَْعرَِفِة اللِه َويَُسوَع َربَِّنا .كََم أَنَّ  )بطرس الثانية 2:1-4( لَِتكُْثْ لَكُُم النِّْعَمُة َوالسَّ

ُقْدَرتَُه اإِللِهيََّة َقْد َوَهَبْت لََنا كُلَّ َما ُهَو لِلَْحَياِة َوالتَّْقَوى، ِبَْعرَِفِة الَِّذي َدَعانَا ِبالَْمْجِد 

َوالَْفِضيلَِة، اللََّذيِْن ِبِهَم َقْد َوَهَب لََنا الَْمَواِعيَد الُْعظَْمى َوالثَِّميَنَة، لَِكْ تَِصيُوا ِبَها 

ْهَوِة. ُشَكَاَء الطَِّبيَعِة اإِللِهيَِّة، َهاِرِبنَي ِمَن الَْفَساِد الَِّذي ِف الَْعالَِم ِبالشَّ

أنا ال أخاف، الموت قد أصيب بالشلل، يسوع هزمه بالكامل! أين 
شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا قبر؟ عندما هزم يسوع الموت، أنا 

كنت معه وبداخله، أنا منتصر على الموت و القبر! هللويا!

ف اليوم! الخوف من الموت جعل  ي عدد األشخاص الخائف�ي
فكر �ف

حر  اإلنسان  ليطلق  جاء  المسيح  يسوع  لكن  عبودية.  ي 
�ف الناس 

فَ  من الخوف الناتج عن الموت. الكتاب المقدس يقول، »َعاِلِم�ي
ْيِه 

َ
ْيًضا. اَل َيُسوُد َعل

َ
ْمَواِت اَل َيُموُت أ

َ
ِقيَم ِمَن األ

ُ
َمِسيَح َبْعَدَما أ

ْ
نَّ ال

َ
أ

َمْوُت َبْعُد.« )رومية 9:6(. المسيح هو يسوع وجسده الذي هو 
ْ
ال

الكنيسة! الرأس والجسد مًعا هما المسيح. إن كان الموت لم يعد له 
سلطان عل الرأس بعد اآلن، إذا ليس له سلطان ايًضا عل أي جزء 
من الجسد. الموت ليس له سلطان عليك. الكتاب المقدس يقول 

أنك أتيت للحياة والخلود )تيموثاوس الثانية 10:1( مجدًا للرب!
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ي األرض. فكان يؤسس 
يسوع كان يعرف أن له خدمة وإرسالية �ف

ي األرض بمبـادئ نحيـا طبًقـا لهـا، طـرق هللا �ف فعـل 
مملكـة هللا �ف

األشـياء، لغـة جديـدة، وطريقـة تفكـ�ي جديـدة. اليـوم، نحـن أمـة، 
ي األرض.

مملكة كهنة لدينا إرسـالية وخدمة �ف
ي  �فِ

َ
ْرَسـل

َ
َمـا أ

َ
شـكرًا هلل، لقـد إسـتجابنا لدعوتـه عندمـا قـال ».. ك

ا«. )يوحنا 21:20(. نحن نحقق دعوته وتكليفه 
َ
ن
َ
ْم أ

ُ
ك

ُ
ْرِسل

ُ
اآلُب أ

أيـدي  ي مملكـة ليسـت مـن ُصنـع   لخدمـة يسـوع، لنبـ�ف
ً

اسـتكمال
ي األرض.

بـ�ش بـل هي ملكـوت السـماوات �ف
لفهـم أفضـل حـ�ت نـدرك هـذا الحـق، لننظـر إل لوقـا - كاتـب 
ْخَرَجُهْم 

َ
ي الِختام: »َوأ

إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل – ما قاله �ف
َفَرَد 

ْ
ُهُم، ان

ُ
ُهْم َوِفيَما ُهَو ُيَبارِك

َ
َع َيَدْيِه َوَباَرك

َ
 َبْيِت َعْنَيا، َوَرف

َ
َخاِرًجا ِإل

وُرَشِليَم ِبَفَرٍح 
ُ
 أ

َ
ُه َوَرَجُعوا ِإل

َ
َسَجُدوا ل

َ
َماِء. ف  السَّ

َ
ْصِعَد ِإل

ُ
َعْنُهْم َوأ

 . فَ ـوَن هللَا. آِمـ�ي
ُ
ُحوَن َوُيَبارِك ِل ُيَسـبِّ

َ
َهْيـك

ْ
ي ال ِ

فٍ �ف لَّ ِحـ�ي
ُ
ـوا ك

ُ
ان

َ
َعِظيـٍم، َوك

)لوقـا 50:24-53(. كـم هـذا مؤثـر!
ي )مرقـس 16: 19(: 

كـرر مرقـس نفـس الـكالم الـذي قالـه لوقـا �ف
فِ  ـَس َعـْن َيِمـ�ي

َ
ـَماِء، َوَجل  السَّ

َ
َفـَع ِإل َمُهـُم اْرتَ

َّ
ل
َ
بَّ َبْعَدَمـا ك ـمَّ ِإنَّ الـرَّ

ُ
»ث

ي عـدد 
الرسـل �ف بـه  قـام  مـا  أعـاد ِذكـر  هللِا. باإلضافـة لذلـك، قـد 

بُّ َيْعَمـُل َمَعُهـْم  اٍن، َوالـرَّ
َ
لِّ َمـك

ُ
ي ك ِ

ـَرُزوا �ف
َ
َخَرُجـوا َوك

َ
ـا ُهـْم ف مَّ

َ
20: »َوأ

.« )مرقـس 20:16(. ذهبـوا  فَ اِبَعـِة. آِمـ�ي َاَم ِباآلَيـاِت التَّ
َ
ـك

ْ
ـُت ال بِّ

َ
َوُيث

 اليوم. ال تستبعد 
ً
ي كل مكان. هذا هو ما نفعله نحن ايضا

وكرزوا �ف
ك األمـر. نفسـك وتـ�ت

ي ُكلِّ َمَكاٍن. َوالرَّبُّ يَْعَمُل  ِ
وا �ف ُ َّ َوَخَرَج الرُُّسُل َوبَ�ش

ي  ِ
ِ الُمعِجِزيَِّة الَّ�ت

ف َاه�ي َ َمَعُهْم، َويَُؤيُِّد َكاَلَمُهْم ِبال�ب
تَُراِفُقُه. )مرقس 20:16( 

جمة العربية المبسطة( )ال�ت

دمتك يتك و�ظ إرسال�
السبت يـوم 12
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

صـــلة

 . ِاكِرز باإلنجيل بشغف. تذكر ما أمرنا به الرب: »ِاْشُفوا َمْر�فَ
ا 

ً
ان ْم، َمجَّ تُ

ْ
َخذ

َ
ا أ

ً
ان . َمجَّ فَ ْخِرُجوا َشَياِط�ي

َ
. أ ِقيُموا َمْو�تَ

َ
ُروا ُبْرًصا. أ َطهِّ

للقيـام   
ً
معـا والسـلطان  القـوة  أعطانـا  لقـد   .)8:10 )مـ�ت  ْعُطـوا 

َ
أ

بأعمـال عظيمـة بإسـمه ونظهـر صفـات روحـه لعالمنـا.
ي خدمـة اإلنجيـل. ال تفقـد انتباهـك عـن 

، خـذ مكانـك �ف بالتـالي
ي األرض. 

دعـوة السـيد لحياتـك. هـذه هي مهمتـك وإرسـاليتك �ف
ِاخدمـه بنكـران الـذات وبشـغف ال يمـوت.

أعمال الرسل 1:27-8   ،   مزمور 73

مرقس 1:15-20   ،   عدد 33-32

َمِء  َم يَُسوُع َوكَلََّمُهْم َقائًِل: »ُدِفَع إَِلَّ كُلُّ ُسلْطَاٍن ِف السَّ )متى 18:28-20( َفَتَقدَّ

وحِ  ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّ َوَعَل األَْرِض، َفاْذَهُبوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

الُْقُدِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتكُْم ِبِه. َوَها أَنَا َمَعكُْم كُلَّ األَيَّاِم إِىَل 

ْهِر«. آِمنَي. انِْقَضاِء الدَّ

وَرُة  ُ ُ َفلَْيَس ِل َفْخٌر، إِِذ الضَّ )كورنثوس األوىل 16:9-17( ألَنَُّه إِْن كُْنُت أُبَشِّ

. َفإِنَُّه إِْن كُْنُت أَْفَعُل هَذا طَْوًعا َفِل أَْجٌر،  ُ ، َفَويٌْل ِل إِْن كُْنُت الَ أُبَشِّ َمْوُضوَعٌة َعَلَّ

َولِكْن إِْن كَاَن كَرًْها َفَقِد اْسُتْؤِمْنُت َعَل َوكَالٍَة.

أبويا الغالي، أشكرك من أجل تعزيز انتشار إنجيل المسيح المجيد 
من خاللنا اليوم. أنا مستمر في الكرازة باإلنجيل، بكل شغف، 
، ومن خاللي. أنا أتعهد  عالماً أن الرب نفسه يعمل معي، وفىَّ
بنشر اإلنجيل حول العالم، ليخرج الكثيرين من الخطية للبر، 

وحرية مجد أوالد هللا، في اسم يسوع. أمين.
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ُهناك العديد من األشخاص اليوم الذين يعتقدون إنهم سمعوا 
بـإدراك سـيادته عـل حياتهـم،  ُيعلنـوا  لـم  بـه،  عـن يسـوع وأمنـوا 
الكتـاب   ، ي

غـ�ي كا�ف وحـده  اإليمـان  صـوا. 
ُ
َيخل لـم  هـؤالء   ، بالتـالي

ْؤِمـُن  ـَت تُ
ْ
ن
َ
ف تؤمـن وتقشـعر: »أ المقـدس يقـول أن حـ�ت الشـياط�ي

وَن!  َوَيْقَشـِعرُّ ُيْؤِمُنـوَن  فُ  ـَياِط�ي َوالشَّ ْفَعـُل.  تَ َحَسـًنا  َواِحـٌد.  هللَا  نَّ 
َ
أ

نَّ اإِليَمـاَن ِبـُدوِن 
َ
َباِطـُل أ

ْ
َسـاُن ال

ْ
َهـا اإِلن يُّ

َ
ـَم أ

َ
ْعل ْن تَ

َ
ِريـُد أ َولِكـْن َهـْل تُ

.)20-19:2 )يعقـوب  ـٌت؟«  َميِّ ْعَمـال 
َ
أ

 10-9:10 روميـة  الخـالص.  لتسـتقبل  طريقـة كتابيـة  ُهنـاك 
نَّ 

َ
ِبَك أ

ْ
بِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقل َت ِبَفِمَك ِبالرَّ

ْ
ف َ َك ِإِن اْع�تَ

َّ
ن
َ
تقول، »أل

َفَم 
ْ
، َوال ِّ �بِ

ْ
َب ُيْؤَمُن ِبِه ِلل

ْ
َقل

ْ
نَّ ال

َ
ْصَت. أل

َ
ْمَواِت، َخل

َ
اَمُه ِمَن األ

َ
ق
َ
هللَا أ

اف  َخـَاِص.« هكـذا يكـون األمـر، إنـه اإلقـرار واالعـ�ت
ْ
ُف ِبـِه ِلل َ ُيْعـ�تَ

بربوبيـة يسـوع هـو مـا ينقـل الخـاطئ إل الخـالص.
لـم  الذيـن  هـؤالء  لتسـاعد  وقـت  الكـرازة، خـذ  ي 

�ف أثنـاء عملـك 
ي وأصبـح 

حـه لهـم. الخـالص مجـا�ف يفهمـوا األمـر بعـد هـذا، وأرسش
ممكن ومتاح لكل إنسان من خالل يسوع المسيح، لكنها تصبح 
فون بربوبية يسـوع  ي حياة هؤالء الذين يع�ت

تجربة حيوية فقط �ف
عـل حياتهـم. 

لُّ 
ُ
ـا ك مَّ

َ
ي يوحنـا 12:1: »َوأ

هـذا يجلـب لذهننـا مـا قالـه يوحنـا �ف
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ِي ال

َ
ْواَلَد هللِا، أ

َ
وا أ ُ ْن َيِص�ي

َ
ا أ

ً
َطان

ْ
ْعَطاُهْم ُسل

َ
أ
َ
وُه ف

ُ
ِبل

َ
ِذيَن ق

َّ
ال

خـالل  مـن  قلبـك  ي 
�ف المسـيح  اسـتقبلت  لقـد  هللويـا.  ِباْسـِمِه.« 

ته ياد� يد وإ�قرار �بس� تأك� �

ا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفأَْعطَاُهْم ُسْلطَانًا أَْن  َوأَمَّ
ُوا أَْولََد هللاِ، أَِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه. اَلَِّذيَن  يَِص�ي
ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َولَ ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َولَ 
ِمْن َمِشيَئِة رَُجل، بَْل ِمَن هللاِ. )يوحنا 13-12:1(

األحد يـوم 13
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

اُقر واعرتف

أعمال الرسل 9:27-20   ،    مزمور74

مرقس 21:15-47   ،  عدد 36-34

)رومية 8:10-13( لِكْن َماَذا يَُقوُل؟ »اَلْكَلَِمُة َقِريَبٌة ِمْنَك، ِف َفِمَك َوِف َقلِْبَك« أَْي 

كَلَِمُة اإِليَاِن الَِّتي نَكِْرُز ِبَها: ألَنََّك إِِن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ يَُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقلِْبَك 

أَنَّ اللَه أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َخلَْصَت. ألَنَّ الَْقلَْب يُْؤَمُن ِبِه لِلِْبِّ، َوالَْفَم يُْعرَتَُف ِبِه 

لِلَْخلَِص.ألَنَّ الِْكَتاَب يَُقوُل: »كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه الَ يُْخَزى. «ألَنَُّه الَ َفْرَق بَنْيَ الَْيُهوِديِّ 

َوالُْيونَاِنِّ، ألَنَّ َربًّا َواِحًدا لِلَْجِميعِ، َغِنيًّا لَِجِميعِ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِبِه. ألَنَّ »كُلَّ َمْن 

يَْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ يَْخلُُص«.

)يوحنا 5:3-7( أََجاَب يَُسوُع: »الَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لََك: إِْن كَاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمَن الَْمِء 

وحِ الَ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل َملَكُوَت اللِه. اَلَْمْولُوُد ِمَن الَْجَسِد َجَسٌد ُهَو، َوالَْمْولُوُد  َوالرُّ

ْب أَنِّ ُقلُْت لََك: يَْنَبِغي أَْن تُولَُدوا ِمْن َفْوُق. وحِ ُهَو ُروٌح. الَ تََتَعجَّ ِمَن الرُّ

يسوع حقق البر المطلوب للعدالة، الذي أدى للخالص الكامل، 
لكل الجنس البشرى. بالتالي، أنا أصلى من أجل الخطأة حول 
العالم اليوم، أن قلوبهم تنفتح ليفهموا اإلنجيل، وليعترفوا 

بإيمانهم بالمسيح يسوع، مؤمنين في قلوبهم أن هللا أقامه من 
األموات.  وبتنفيذ هذا، يدخلون للحياة الجديدة في المسيح، بإسم 

يسوع، أمين.

 لرومية 10-9:10، 
ُ
اف إيمانك. عندما قلت بهذا اإلعالن طبقا اع�ت

قد اتخذ المسيح مسكنه فيك، أصبحت خليقة جديدة - بنت أو 
ي روحك. ال عجب انه قال 

ي هلل - بحياته وطبيعة هللا �ف
ابن حقي�ت

ـْدَع 
ُ
ـا اآلُب َحـ�تَّ ن

َ
ْعَطان

َ
ـٍة أ  َمَحبَّ

َ
ـة يَّ

َ
ُظـُروا أ

ْ
ي يوحنـا األول 1:3، » ُان

�ف
ْواَلَد هللِا...« مجـدًا للـرب.!

َ
أ
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، هـــذه األشـــياء  المســـي�ي ُهنـــاك أشـــياء يمكـــن أن تؤثـــر عـــل 
ــا ال  وســـات، المـــرض أو األوبئـــة، ألن يســـوع قـــال بمـ ليســـت الف�ي
ء بـــأي حـــال مـــن األحـــوال ســـيؤذيك  ي

ك مجـــال للشـــك، أن ال سش يـــ�ت
ي تمثـــل خطـــورة عـــل المســـي�ي  )لوقـــا 19:10(. لكـــن األشـــياء الـــ�ت

هـــم الغضـــب، مـــرارة، خـــوف، عـــدم إيمـــان،… إلـــخ. 

ي قلبـــك. قـــال 
ي وجـــود هـــذه األشـــياء الســـلبية �ف

إنـــه ال يرغـــب �ف
َحـــٌد ِمـــْن ِنْعَمـــِة هللِا. 

َ
فَ ِلَئـــاَّ َيِخيـــَب أ ف 15:12 »ُمَاِحِظـــ�ي انيـــ�ي ي ع�ب

�ف
وَن.« ُ ِثـــ�ي

َ
ـــَس ِبـــِه ك َيَتَنجَّ

َ
ِزَعاًجـــا، ف

ْ
ْصـــُل َمـــَراَرٍة َوَيْصَنـــَع ان

َ
ـــَع أ

ُ
ِلَئـــاَّ َيْطل

حيـــاة  لديـــه  هـــو  اإللهيـــة،  الطبيعـــة  ي 
�ف يـــك  هـــو رسش المســـي�ي 

. هـــذا مـــا يجعـــل مـــن األمـــر  وطبيعـــة هللا، طبيعـــة المحبـــة والـــ�ب
ف ال يسلكون بالمحبة.  ، عندما تجد مسيحي�ي مصدر إزعاج كب�ي
ـــاِمُعوَن:  َهـــا السَّ يُّ

َ
ـــْم أ

ُ
ك

َ
ـــوُل ل

ُ
ق
َ
ي أ

ي لوقـــا 27:6، يســـوع قـــال »لِكـــ�فِّ
�ف

ي ايـــه 35 كـــرر نفـــس 
ـــْم،« �ف

ُ
 ُمْبِغِضيك

َ
ْحِســـُنوا ِإل

َ
ـــْم، أ

ُ
ْعَداَءك

َ
ـــوا أ ِحبُّ

َ
أ

المحبـــة  هللويـــا.   .»... ْحِســـُنوا 
َ
َوأ ـــْم، 

ُ
ْعَداَءك

َ
أ ـــوا  ِحبُّ

َ
أ َبـــْل  ء:  ي

الـــسش
تنتـــرص، المحبـــة تســـود.

ـــوا 
ُ
عندمـــا تســـلك بالمحبـــة، تصبـــح أنـــت الســـيد. هـــو قـــال، »َبارِك

ـــْم.« )لوقـــا 28:6(. 
ُ
ْيك

َ
ِذيـــَن ُيِســـيُئوَن ِإل

َّ
ْجـــِل ال

َ
ـــوا أل

ُّ
ـــْم، َوَصل

ُ
اَلِعِنيك

اللََّذيِْن ِبِهَما َقْد َوَهَب َلَنا اْلَمَواِعيَد اْلُعظَْمى 
ِة،  لِهيَّ َكاَء الطَِّبيَعِة الإِ َ ُ ُوا ِبَها سش ْ تَِص�ي َوالثَِّميَنَة، ِلَكي

ْهَوِة.  ي اْلَعاَلِم ِبالشَّ ِ
َ ِمَن اْلَفَساِد الَِّذي �ف ف َهاِرِب�ي

)2 بطرس 4:1(

يحكم �بالمح�بة �

االثنني يـوم 14
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

صــلة

مرقس 1:16-20   ،   تثنية 2-1

مرقس 1:16-20   ،   تثنية 2-1

)رومية 10:13( اَلَْمَحبَُّة الَ تَْصَنُع َشًّا لِلَْقِريِب، َفالَْمَحبَُّة ِهَي تَكِْميُل النَّاُموِس. 

)يوحنا األوىل 7:4-8( أَيَُّها األَِحبَّاُء، لُِنِحبَّ بَْعُضَنا بَْعًضا، ألَنَّ الَْمَحبََّة ِهَي ِمَن اللِه، 

َوكُلُّ َمْن يُِحبُّ َفَقْد ُولَِد ِمَن اللِه َويَْعرُِف اللَه. َوَمْن الَ يُِحبُّ لَْم يَْعرِِف اللَه، ألَنَّ 

اللَه َمَحبٌَّة. 

اًل. إِْن َقاَل أََحٌد: »إِنِّ أُِحبُّ  )يوحنا األوىل 19:4-21( نَْحُن نُِحبُُّه ألَنَُّه ُهَو أََحبََّنا أَوَّ

اللَه« َوأَبَْغَض أََخاُه، َفُهَو كَاِذٌب. ألَنَّ َمْن الَ يُِحبُّ أََخاُه الَِّذي أَبَْصَُه، كَْيَف يَْقِدُر أَْن 

يُِحبَّ اللَه الَِّذي لَْم يُْبِصُْه؟ َولََنا هِذِه الَْوِصيَُّة ِمْنُه: أَنَّ َمْن يُِحبُّ اللَه يُِحبُّ أََخاُه 

أَيًْضا.

أبويا الغالي، اشكرك من أجل حبك الغامر واألبدي، الذي انسكب 
علينا. اآلن، أنت نقلت لي صفاتك من المحبة ألبارك وأؤثر في 
عالمي بهم. محبتك تملك وتحكم في قلبي اليوم ودائماً، بإسم 

يسوع. أمين.

عـــج، ألنـــك  ف ال يهـــم مـــا يقولـــه عنـــك أو ضـــدك، تبـــ�ت أنـــت غـــ�ي م�ف
أبـــوك  مثـــل  ، عطـــوف ومحـــب، 

ً
بالمحبـــة. فتظـــل كريمـــا تحكـــم 

الســـماوي. هللويـــا.
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الثالثاء

العالــم  إل  ونأخذهــا  الرســالة  هــذه  نســتقبل  أن  يريدنــا  هللا 
أعــاد  وقــد  والخطايــا،  بالذنــوب  ميــت  أنــك كنــت  قــال  أجمــع. 
أخــرى،  بعبــارات  المســيح.  مــع  أحيــاء  جعلنــا  هكــذا،  إحيائنــا. 
ي موتــه. 

عندمــا كان يســوع عــل الصليــب، كنــا متحديــن معــه �ف
قــد مــات كمــا لــو كنــا »نحــن« عــل الصليــب. لقــد كنــا معــه عــل 
الصليــب. عندمــا صلــب، صلبنــا نحــن فيــه. عندمــا مــات، متنــا 

هللويــا. فيــه. 
عندمــا ُدفــن، ُدفنــا معــه. عندمــا أقامــه هللا للحيــاة، قمنــا معــه 
ي الســماويات. 

للحياة. لقد أعادنا ُمجدًدا للحياة وأجلســنا معه �ف
ي المســيح، ألننــا ُمتنــا 

، نحــن اآلن �ف
ً
أصبــح هــو رأس الجســد. معــا

فيــه، دفنــا فيــه، وقمنــا إل الحيــاة فيــه. نحــن اآلن واحــد معــه.
ُهــَو ُروٌح 

َ
بِّ ف ِبالــرَّ َتَصــَق 

ْ
ال َمــِن  ــا  مَّ

َ
الكتــاب المقــدس يقــول »َوأ

)روميــة  ي 
�ف يقــول  وكمــا   .)17:6 األول  )كورنثــوس  َواِحــٌد.« 

ي أفســس 
17:8( نحــن وارثــون معــه. نحــن معــه كواحــد. هللويــا. �ف

ــاُه َجَعــَل  َدَمْيــِه، َوِإيَّ
َ
ْحــَت ق ٍء تَ ْ ي

َ لَّ سش
ُ
ْخَضــَع ك

َ
22:1-23 تقــول »َوأ

 
ُ
ــِذي َيْمــأل

َّ
َ َجَســُدُه، ِمــْلُء ال ي ِهي ــ�تِ

َّ
ِنيَســِة، ال

َ
ك

ْ
ٍء ِلل ْ ي

َ لِّ سش
ُ
ــْوَق ك

َ
ًســا ف

ْ
َرأ

 ». لِّ
ُ
ــك

ْ
ي ال ِ

لَّ �ف
ُ
ــك

ْ
ال

ء الــذي يمــأل الــكل )أفســس 10:4(، حــ�ت اآلن مــازال  هــو المــلي
ف  ي هي جســده. نحــن ملئــه، ونحــن كاملــ�ي ي الكنيســة، الــ�ت

ملئــه �ف

ِتِه  ي الرَّْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّ ِ
ٌّ �ف ي ِ

اَهللُ الَِّذي ُهَو َغ�ف
َنا ِبَها، َونَْحُن أَْمَواٌت ِباْلَخطَايَا  ي أََحبَّ ِ

َِة الَّ�ت اْلَكِث�ي
أَْحَيانَا َمَع اْلَمِسيِح، ِبالنِّْعَمِة أَنُْتْم ُمَخلَُّصوَن 

ي  ِ
َماِويَّاِت �ف ي السَّ ِ

¬َوأََقاَمَنا َمَعُه، َوأَْجَلَسَنا َمَعُه �ف
اْلَمِسيِح يَُسوَع، )أفسس 6-4:2(

متحدون معاَ كوا�د
يـوم 15
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أُقر وأعرتف

دراسات أُخرى:

أعمال الرسل 32:27-44   ،   مزمور 78

لوقا 1:1-25   ،   تثنية 4-3

ا أَنُْتْم َفَجَسُد الَْمِسيحِ، َوأَْعَضاُؤُه أَْفَراًدا.  )كورنثوس األوىل 27:12( َوأَمَّ

)كولوىس 18:1( َوُهَو َرأُْس الَْجَسِد: الْكَِنيَسِة. الَِّذي ُهَو الَْبَداَءُة، ِبكٌْر ِمَن األَْمَواِت، 

ٍء.  ًما ِف كُلِّ َشْ لَِكْ يَكُوَن ُهَو ُمَتَقدِّ

، بَْل يَُقوتُُه َويَُربِّيِه، كََم الرَّبُّ  )أفسس 29:5-30( َفإِنَُّه لَْم يُْبِغْض أََحٌد َجَسَدُه َقطُّ

أَيًْضا لِلْكَِنيَسِة. ألَنََّنا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن لَْحِمِه َوِمْن ِعظَاِمِه. 

لقد اعتمدت في جسد المسيح، واتحدت مع األلوهية. عندما قام 
المسيح من األموات، قمت معه. اآلن هو جالس على العرش، 

وأنا جالس معه في مكان السلطان، المجد والسيادة. مجداً للرب! 

وَن 
ُ

ــوؤ
ُ
ُتــْم َمْمل

ْ
ن
َ
ا َوأ ُهــوِت َجَســِديًّ لُّ ِمــْلِء الاَّ

ُ
ــُه ِفيــِه َيِحــلُّ ك

َّ
ِإن

َ
فيــه »ف

َطاٍن.« )كولوسي 10-9:2(. 
ْ
لِّ ِرَياَســٍة َوُســل

ُ
ُس ك

ْ
ِذي ُهَو َرأ

َّ
ِفيِه، ال

مجــدًا للــرب!
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قـدم  أسـمائه.  ي 
�ف ومجـده  وقوتـه  نفسـه  عـن  هللا  يكشـف 

جمـة الالتينيـة  نفسـه لمـوس عـل أنـه يهـوه. لفـظ يهـوه هـو ال�ت
 )tetragrammaton-اجراماتـون )ت�ت الكلمـة  مـن  يـة  ف واإلنجل�ي
ي نظـرة رسيعـة عـل 

جمـة لنـا بــ )Yhwh(. دعونـا نلـ�ت يـة الم�ت الع�ب
ي مناسـبات 

ي تـم الكشـف عنهـا إلرسائيـل �ف سـبعة أسـماء يهـوه الـ�ت
مختلفـة. عندمـا وصـل أبنـاء إرسائيـل إل »مـارة« وهـم يرتحلـون 
يـة، وكانـت ميـاه مـارة مذاقهـا ُمـر. قـام هللا مـن خـالل مـوس  ي ال�ب

�ف
َمَرًضا 

َ
َك َوَماَءَك« »ف فَ ْ ُيَباِرُك ُخ�ب

َ
بوا. وقال »ف بتحلية الماء لهم لي�ش

ـا )يهـوه رفـا( 
َ
ن
َ
ي أ

ـِإ�فِّ
َ
ْيـَك. ف

َ
َضـُع َعل

َ
فَ اَل أ ـ�ي يِّ ِمرْصِ

ْ
 ال

َ
ـا َوَضْعُتـُه َعـل َمـا ِممَّ

بُّ َشـاِفيَك« )خـروج 23: 25، 15: 26(. الـرَّ
أثنـاء ترحالهـم، خـرج عماليـق ضدهـم وبمسـاعدة هللا، أزعـج 
ي احتفالـه باإلنتصـار، انحـ�ف مـوس أمـام 

يشـوع عماليـق تماًمـا. �ف
« أي الـرب رايتنـا )خـروج 17: 15-13(.  ي

الـرب وقـال: »َيْهـَوْه ِنـسِّ
ي كل 

هللويـا! واسـتمرت رحلتهـم، وقـال هللا لشـعب إرسائيـل: �ف
)يهـوه  ي 

، أل�ف ي
ي وتعبـد�ف

أن تذكـرو�ف العظيمـة، يجـب  انتصاراتكـم 
)خـروج  ْم« 

ُ
ُسـك ُمَقدِّ بُّ  الـرَّ ـا 

َ
ن
َ
Mekadishcum(»..أ مقـدس 

ي 
ف 20: 8(. ثـم نصـل إل جدعـون، كان يعمـل �ف 31: 13، الالويـ�ي

الحقـل وفجـأة ظهـر لـه مـالك وتكلـم معـه فتقـوى جدعـون. جـ�ث 
وَم«« الـرب سـالمنا 

ُ
عـل ركبتيـه وبـ�ف مذبًحـا وقـال »...»َيْهـَوَه َشـل

)القضـاة 6: 24(.
بعد سنوات، جاء هللا إل مكان ُمخيم إرسائيل وقال: »عماليق 
ي ذلـك الوقـت 

ا �ف
ً
هنـاك مـرة أخـرى«، وقـال لشـاول الـذي كان ملـك

لُه  ِّي الإِ
بَْراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَْعُقوَب ِبأَ�ف »َوأَنَا ظََهرُْت لإِ

ا ِباْسِمي »يَْهَوْه« َفَلْم  ٍء. َوأَمَّ ْ ي َ اْلَقاِدُر َعَل ُكلِّ �ش
أُْعرَْف ِعْنَدُهْم.« )خروج 6: 3(.

َنََّك َقْد َعظَّْمَت َكِلَمَتَك َعَل ُكلِّ اْسِمَك.« 
»...لأ

)مزمور 138: 2(.

أعماله واسمه
االربعاء يـوم 16



37

اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عامني خطة قراءة كتابية ملدة عام

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

أعمال الرسل 28: 10-1
مزامير 80-79

لوقا 1: 56-26 
تثنية 7-5

)فيلبي 2: 9-11( »لِذلَِك َرفََّعُه اللُه أَيًْضا، َوأَْعطَاُه اْسًم َفْوَق كُلِّ اْسٍم لَِكْ تَْجُثَو 

َمِء َوَمْن َعَل األَْرِض َوَمْن تَْحَت األَْرِض، َويَْعرَتَِف  ْن ِف السَّ ِباْسِم يَُسوَع كُلُّ ُركَْبٍة ِممَّ

كُلُّ لَِساٍن أَنَّ يَُسوَع الَْمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد اللِه اآلِب.« 

َك،  )مزمور 138: 2( »أَْسُجُد ِف َهْيكَِل ُقْدِسَك، َوأَْحَمُد اْسَمَك َعَل َرْحَمِتَك َوَحقِّ

ألَنََّك َقْد َعظَّْمَت كَلَِمَتَك َعَل كُلِّ اْسِمَك.« 

يا لها من بركة، أن نعرف أن هللا قد أعطانا االسم الذي يفوق 
كل اسم حتى نحيا باسم يسوع! أنا أحيا في، ومن خالل قوة هذا 
االسم، ُمعبًّرا عن برك، و أسير في النصرة والمجد. أنا ناجح، 

. هللويا! ألن اسم يسوع قد ُسمي عليَّ

سـأحارب  ي  أنـ�ف أقسـمت  ي  ألنـ�ف تماًمـا  عماليـق  تدمـر  أن  »أريـدك 
ي كل جيل« ثم يقول هللا عن نفسه: )أنا يهوه صبأوت 

عماليق �ف
-saboath( رب الجنود، هو إله حرب. عالوة عل ذلك، يتحدث 
ي الـذى كان دائًمـا يبـكي تشـُفًعا ألجـل شـعب هللا. تنبـأ  إل إرميـا النـ�ب
 )Tsidkenu باالسـم الـذى سـوف ُيعـَرف بـه هللا )يهـوه إدسـيكنو
ي  النـ�ب حزقيـال  يكشـف   .)16  :33 ،6 )إرميـا 23:  ـا« 

َ
ن ِبرُّ بُّ  »الـرَّ

ي اورشـليم عنـد 
ي ووجـوده �ف

عـن اسـم آخـر يصـف بـه حكمـه األلـ�ف
تأسـيس مملكتـه )يهـوه شـمه shamah »الـرب هنـاك«(.

كان اإلعالن األخ�ي لشعب العهد القديم ببشارة أن »عمانوئيل« 
ي إشعياء. فيقول الكتاب  ي والدة المسيح كما أعلن الن�ب

هللا معنا، �ف
 َصـاَر َجَسـًدا َوَحـلَّ َبْيَنَنـا« وُيـدع اسـمه يسـوع! 

ُ
ِلَمـة

َ
ك

ْ
المقـدس »ال

ء عل األطالق. كل األسماء الُمعلنة سابًقا عن  ي
هذا هو أعظم سش

اسم اآلب كانت أسماء عن صفاته، لكن الكلمة ال�ي )يسوع( قد 
لِّ 

ُ
 ك

َ
ِلَمَتَك َعل

َ
ْمَت ك ْد َعظَّ

َ
َك ق

َّ
ن
َ
تّعظم فوق كل هذه االسماء »...أل

ي السـماء واألرض وتحـت 
ء �ف ي

اْسـِمَك« )مزمـور 138: 2(. كل سش
الالهـوت،  رأس  اسـم  هـو  هـذا  يسـوع،  يسـتجيب السـم  األرض 

ي 2: 9-11(. مبارٌك هللا! االسـم الذي يفوق كل اسـم )فيل�ب
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ي كلمــة 
شــفت لنــا �ف

ُ
ي ك مــا قرأنــاه للتــو هــو أحــد أقــوى الحقائــق الــ�ت

هللا. إنــه ضخــم جــًدا: لقــد صــار المســيح برنــا. إن بــرك هــو بــر يســوع 
ي 

�ف ولــدت  عندمــا  معــه  ولــدت  بــل  تكتســبه،  لــم  أنــت  المســيح، 
المســيح.

ء قــوي يفعلــه بــر هللا فيــك و ألجلــك، هــو أنــه يجعلــك ســيًدا.  ي
سش

ي الحياة والســيادة عل الظروف. وقد 
إدراك ال�ب يمنحك الســيادة �ف

لُّ 
ُ
ي )إشعياء 54: 17( »ك

ي إشعياء عن هذا عندما قال �ف كشف الن�ب
َقَضــاِء 

ْ
ي ال ِ

ْيــِك �ف
َ
لُّ ِلَســاٍن َيُقــوُم َعل

ُ
ِك اَل َتْنَجــُح، َوك َرْت ِضــدَّ ــٍة ُصــوِّ

َ
آل

ُهْم ِمْن ِعْنِدي، َيُقوُل  بِّ َوِبرُّ اُث َعِبيِد الرَّ َ ا ُهَو ِم�ي
َ

ْيِه. هذ
َ
فَ َعل ِم�ي

ُ
َتْحك

». بُّ الــرَّ

ي 3: 9(  ي )فيلــ�ب
ي مــن الــرب. هــذا مــا أشــار إليــه بولــس �ف

بــرك يــأ�ت
اُمــوِس، َبــِل  ــِذي ِمــَن النَّ

َّ
ي ال ْيــَس ِلي ِبــرِّ

َ
وَجــَد ِفيــِه، َول

ُ
عندمــا قــال »َوأ

ــِذي ِمــَن هللِا ِباإِليَمــاِن.« هللويــا!
َّ
ُّ ال ــ�بِ

ْ
َمِســيِح، ال

ْ
ــِذي ِبِإيَمــاِن ال

َّ
ال

مــن وقــت آلخــر أعلــن بجــرأة »المســيح هــو بــري«. ال تســمح أبــًدا 
ي لتنال 

للشــيطان أن يخدعك ح�ت تصدق أنك لســت باًرا بما يك�ف
بــركات هللا. أنــت بــار مثلمــا أن يســوع بــار، ألنــه هــو بــرك. إن بــره هــو 

مــا ُيحَســب، وهــذا هــو مــا لديــك.

شــكًرا هلل عــل بــر يســوع المســيح،  الــذي هــو بركــة هللا و عطيتــه 
ــِة  اَن ِبَخِطيَّ

َ
ِإْن ك ــُه 

َّ
ن
َ
ي )روميــة 5: 17( »أل

لجميــع النــاس! يعلــن �ف
ــوَن 

ُ
َيَنال ِذيــَن 

َّ
ال ا  ً ِثــ�ي

َ
 ك

َ
ْول

َ
ِبــاأل

َ
ف َواِحــِد، 

ْ
ِبال َمــْوُت 

ْ
ال ــَك 

َ
َمل ــْد 

َ
ق َواِحــِد 

ْ
ال

َواِحــِد َيُســوَع 
ْ
َحَيــاِة ِبال

ْ
ي ال ِ

وَن �ف
ُ
، َســَيْمِلك ِّ ــ�بِ

ْ
 ال

َ
ــة ْعَمــِة َوَعِطيَّ ْيــَض النِّ

َ
ف

بحســب  يســوع  المســيح  ي 
�ف ــا 

ً
مجان يــرك  ت�ب تــم  لقــد  َمِســيِح!« 

ْ
ال

»وِمنُه أنُتْم بالَمسيِح يَسوَع، اّلذي صاَر لنا ِحكَمًة 
ِمَن هللاِ وبرًّا وَقداَسًة وِفداًء.« 

)كورنثوس الأول 1: 30(

يح هو �برك المس�
الخميس يـوم 17
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خطة قراءة كتابية ملدة عامني

خطة قراءة كتابية ملدة عام

أعمال الرسل 28: 11- 20    ،   مزمور 81- 82

لوقا 1: 57- 80   ،   تثنية 8- 10

)رومية 3: 27- 28( »فأين االفِتخاُر؟ قد انَتَفى. بأيِّ ناموٍس؟ أِبناموِس األعمِل؟ كّل. بل 

بناموِس اإلياِن. إًذا نَحِسُب أنَّ اإلنساَن يَتَبَُّر باإلياِن بدوِن أعمِل الّناموِس.«

)رومية 4: 1- 8( »فمذا نَقوُل إنَّ أبانا إبراهيَم قد وَجَد َحَسَب الَجَسِد؟ ألنَُّه إْن كاَن 

إبراهيُم قد تَبََّر باألعمِل فلُه فخٌر، ولكن ليس لََدى اللِه. ألنَُّه ماذا يقوُل الِكتاُب؟ »فآَمَن 

إبراهيُم باللِه فُحِسَب لُه برًّا«. أّما الّذي يَعَمُل فل تُحَسُب لُه األُجرَُة عَل سبيِل نِعَمٍة، بل 

عَل سبيِل َديٍن. وأّما الّذي ال يَعَمُل، ولكن يؤِمُن بالّذي يَُبُِّر الفاِجَر، فإيانُُه يُحَسُب لُه 

برًّا. كم يقوُل داُوُد أيًضا ف تطويِب اإلنساِن الّذي يَحِسُب لُه اللُه برًّا بدوِن أعمٍل: »طوَب 

للّذيَن ُغِفرَْت آثاُمُهْم وُسرِتَْت خطاياُهْم. طوَب للرَُّجِل الّذي ال يَحِسُب لُه الرَّبُّ َخطيًَّة«.«

)تيطس 3: 4- 5( »ولكن حنَي ظََهَر لُطُف ُمَخلِِّصنا اللِه وإحسانُُه - ال بأعمٍل ف برٍّ َعِملناها 

نَحُن، بل بُقَتَض َرحَمِتِه- َخلََّصنا بُغسِل امليلِد الّثان وتَجديِد الّروحِ الُقُدِس،«

)أفسس 2: 4- 5( »اللُه الّذي هو َغنيٌّ ف الرَّحَمِة، ِمْن أجِل َمَحبَِّتِه الكَثيَِة الّتي أَحبَّنا بها، 

ونَحُن أمواٌت بالخطايا أحيانا مع املَسيحِ -ِبالنِّعَمِة أنُتْم ُمَخلَّصوَن-«

دراسات أُخرى:

مبارٌك هللا، لقد تم تبريري مجانًا في المسيح يسوع، بحياته 
وطبيعة بره في روحي. شكًر لك يا أبي، على ذبيحة يسوع 

المسيح المجيدة، التي من خاللها صرُت باًرا. من خالل عطية 
البر التي نلتها، أسير في السيادة وأحكم على الظروف، بإسم 

يسوع. أمين.

أُقر وأعرتف

ي روحك. اآلن، يمكنك بكل 
)رومية 3: 24(، بحياته وطبيعة بره �ف

ي عالقــة مــع هللا بالمحبــة، دون أن تشــعر بالذنــب 
جــرأة أن تكــون �ف

أو اإلدانــة أو النقــص! هللويــا! 
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الذيـن  اإلنجيـل  خـدام  بعـض  وحـ�ت  مسـيحيون  يوجـد  ـا 
ً
أحيان

يعانـون مـن  الوقـت  ي نفـس 
الـرب و�ف أجـل  بإجتهـاد مـن  يعملـون 

ي أجسادهم. يقول 
بعض األمراض، وبعض أنواع اآللم أو المرض �ف

ي أليشع الذي  « أن تمرض، نقًا عن الن�ب البعض إنه من »الطبي�ي
مـات مريًضـا )ملـوك الثـا�ف 13: 14(. وأشـاروا أيًضـا إل أبفرودتـس 
ي فـرط 

يمـوت �ف أن  َمـرَض بشـدة وكاد  مـع بولـس والـذي  العامـل 
ي 2: 30(.  حماسـته لخدمـة الـرب )فيلـ�ب

. لكـن ال،  يـن أمـر طبيـ�ي ، أصبـح المـرض بالنسـبة لكث�ي وبالتـالي
نا أبًدا أن نصمم  األمر ليس كذلك! أواًل، الكتاب المقدس لم يخ�ب
ه حياتنا بحياة أليشع أو أبفرودتس!  يسوع هو مثالنا، الذي  شـبِّ

ُ
أو ن

َمِسيُح، 
ْ
َما ال

َ
ُه ك

َّ
ن
َ
يجب أن نقتدي به، والكتاب المقدس يقول »..أل

ـِم.« )يوحنـا األول 4: 17 – ترجمـة 
َ
َعال

ْ
ا ال

َ
ي َهـذ ِ

 �ف
ً
ْيضـا

َ
ْحـُن أ

َ
ا ن

َ
ـذ

َ
هك

كتاب الحياة(. لم يكن مريًضا أبًدا وال يمكن أن يكون. بل قد أعطانا 
ي ) كورنثوس 

القوة لشفاء األمراض وعالج األوبئة. يقول  بولس �ف
َمِسيِح.« ال يوجد 

ْ
ْيًضا ِبال

َ
ا أ

َ
ن
َ
َما أ

َ
ي ك فَ �بِ ِل�ي وا ُمَتَمثِّ

ُ
ون

ُ
األولي 11: 1( »ك

ي 
مـا يـدل عـل مـرض بولـس أو الرسـل. اقـرأ عـن بولـس و بطـرس �ف

)أعمـال الرسـل 19: 11-12، وأعمـال 5: 16-15(.
المسـيح،  مثـل  الكلمـة،  عـل  حياتـك  صمـم  هللا.  كلمـة  أتبـع 
ي اإليمـان. لقـد سـادوا عـل عنـارص هـذا 

وتّعلـم مـن رسـله العظمـاء �ف
العالم. تكلموا إل كل أنواع األمراض واألوبئة والضعفات، أخرجوا 
ي لنـا  ف لهـذه اآلالم بالنـاس. هـذه هي الحيـاة الـ�ت ف الُمسـبب�ي الشـياط�ي

ي المسـيح.
�ف

ي ُكلِّ أَْمٍر،  ِ
قاً �ف »أَيَُّها اْلَحِبيُب، أََودُّ أَْن تَُكوَن ُمَوفَّ

ِتَك  ُة َقِويًَّة َوُمَعاَفاًة َكِصحَّ ُتَك اْلَبَدِنيَّ َوأَْن تَُكوَن ِصحَّ
ِة.«  )رسالة يوحنا الثالثة 1: 2(  الرُّوِحيَّ

)ترجمة كتاب الحياة(

يع�ي يس يشء ط�ب� المرض ل�
الجمعة يـوم 18
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خطة قراءة كتابية ملدة عامني

خطة قراءة كتابية ملدة عام

أعمال الرسل 28: 21- 31    ،   مزمور 83- 84

لوقا 2: 1- 20    ،    تثنية 11- 12

لقد تم إعالن حق هللا في روحي، وأنا أسير وفقًا لهذا. روح الذي 
أقام يسوع من األموات ساكنًا في، إنه يُحييني بكل معنى الكلمة. 
فهو الحياة والصحة لجسدي المادي، وبر المسيح مستعلن في 

جسدى. هللويا!

)متى 9: 35( »وكاَن يَسوُع يَطوُف املُُدَن كُلَّها والقَرى يَُعلُِّم ف مجامِعها، ويَكِرُز 

عِب.« بِبشارَِة امللكوِت، ويَشفي كُلَّ َمرٍَض وكُلَّ ُضعٍف ف الشَّ

)مرقس 3: 14- 15( »وأقاَم اثَنْي عَشَ ليكونوا معُه، ولُيِسلُهْم لَيكِرزوا، ويكوَن لُهْم 

ياطنِي.« ُسلطاٌن عَل ِشفاِء األمراِض وإخراجِ الشَّ

)يوحنا الثالثة 1: 2( »أيُّها الَحبيُب، ف كُلِّ َشٍء أروُم أْن تكوَن ناِجًحا وَصحيًحا، كم 

أنَّ نَفَسَك ناِجَحٌة«

)رؤيا 22: 2( »ف وَسِط سوِقها وعَل النَّهِر ِمْن هنا وِمْن هناَك، َشَجرَُة حياٍة تصَنُع 

َجرَِة لِشفاِء األَُمِم.« اثَنَتْي َعشََة َثَرًَة، وتُعطي كُلَّ َشهٍر َثَرَها، ووَرُق الشَّ

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

ي أمـور 
ي تحـركك �ف ارفـض أن تمـرض. تمسـك بكلمـة اإليمـان الـ�ت

ي حقائـق كلمـة هللا. ) روميـة 8: 11( 
ي طريـق الـروح. تأمـل �ف

هللا و�ف
ـْم، 

ُ
ْمـَواِت َسـاِكًنا ِفيك

َ
ـاَم َيُسـوَع ِمـَن األ

َ
ق
َ
ـِذي أ

َّ
اَن ُروُح ال

َ
تقـول«َوِإْن ك

ْيًضـا 
َ
 أ

َ
َماِئَتـة

ْ
ُم ال

ُ
ْجَسـاَدك

َ
ي أ ْمـَواِت َسـُيْح�يِ

َ
َمِسـيَح ِمـَن األ

ْ
ـاَم ال

َ
ق
َ
ـِذي أ

َّ
ال

َ
ف

ْم.« لقد حدث هذا بالفعل اآلن، ألن المسيح 
ُ
اِكِن ِفيك ِبُروِحِه السَّ

ة وسيطر عل المرض. سود  يحيا فيك. لذلك، تسلح بهذه البص�ي
ات مفسـدة.  فـوق فسـاد هـذا العالـم وسـلبياته ومـا فيـه مـن تأثـ�ي

هللويا!
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 ، ي
ي وقت مبكر من حيا�ت

لقد تمسـكت برسـالة الحياة األبدية �ف
م كيف تُعاش هذه الحياة بالكامل، 

ِّ
عل

ُ
وآمنت بها، وذهبت أكرز وأ

ي تلك المراحل المبكرة، كان 
فوق األمراض واألسقام والضعف. �ف

ي موقف 
، مريًضا. �ف اليزال من الممكن أن يتم نقلي إل المستش�ف

ي رفضـت  ، لكنـ�ف ي المستشـ�ف
ة أيـام �ف ، قضيـت حـوالي عـ�ش ف ُمعـ�ي

االستسالم بسبب حقيقة هذه الرسالة.
، وبسـيادة وتفـوق تلـك الحيـاة عـل  ي

أنـا أؤمـن بحيـاة المسـيح �ف
ي 

ا�ف الشيطان والمرض والعجز والموت. لذلك حافظت عل إع�ت
لتغيـ�ي  أبـًدا  الشـيطان  ي  يدفعـ�ف ولـن   ، داخـلي ي 

�ف اإللهيـة  بالحيـاة 
ا 

َ
َتْبـُت هـذ

َ
: »ك

ً
. كتـب يوحنـا الرسـول إل الكنيسـة قائـا ي

شـهاد�ت
ـْم َحَيـاًة 

ُ
ك

َ
ل نَّ 

َ
أ ُمـوا 

َ
ْعل تَ  ْ ي

َ
ِلـك اْبـِن هللِا،  ِباْسـِم  فَ  ُمْؤِمِنـ�ي

ْ
ال ُتـُم 

ْ
ن
َ
أ ـْم، 

ُ
ْيك

َ
ِإل

،...«) يوحنـا األولي 5: 13( 
ً
ـة َبِديَّ

َ
أ

لمـاذا أكـد عـل أن الحيـاة األبديـة هي حقيقـة مؤكـدة للوقـت 
؟ لماذا من المهم أن يكون لنا إدراك، وأن نحيا اآلن بهذا  الحارصف
ي 

اإلدراك لحيـاة هللا؟ السـبب هـو تأثـ�ي وانعـكاس حيـاة هللا هـذه �ف
داخـل كل مـن يمتلكهـا.

ي جسـدك، ألنـك تمتلـك حيـاة 
لـن ينمـو أي مـرض أو ضعـف �ف

افـك. أعلـن  أبديـة. بغـض النظـر عـن مـا تشـعر بـه، حافـظ عـل اع�ت
»أنـا أمتلـك الحيـاة األبديـة! لذلـك بإسـم الـرب يسـوع المسـيح، أنـا 
أرفض أن أقبل أي نوع من األلم أو المرض أو السقم أو العجز. أنا 

 »! ّ ي
محصـن ضـد المـرض. فـإن الحيـاة األبديـة تعمـل �ف

موقفـك.  وثبـت  الكلمـات  هـذه  عـل  أكـد  واآلخـر،  ف  الحـ�ي ف  بـ�ي
ورسيًعا أًيا  كان األمر، سواء كان نمًوا رسطانًيا، أو مرض السكري، 

عُب الّساِكُن  »ول يقوُل ساِكٌن: »أنا َمِرضُت«. الشَّ
ثِم.« )إشعياء 33: 24( فيها َمغفوُر الإ

ياة هللا كن ُمدرك لح�
السبت يـوم 19
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

الحياة األبدية تعمل فّي، أرفض قبول مرض أو عدوى في 
جسدي. أنا اعلى من الشيطان وعناصر هذا العالم. أنا أتحكم 
وأسود على جسدى بكلمة هللا، وأرفض االستسالم للمرض 

والسقم و العجز. هللويا!

لوقا 2: 21 - 52   ،    تثنية 13 - 15

رومية 1: 1 - 12    -    مزمور 85 – 86

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

، أو أًيا كان المرض، فسوف يخرج من جسمك.  أو إعتالل عضلي
ومضـت،  سـنوات  جـاءت  فيـك.  األبديـة  الحيـاة  تأثـ�ي  هـو  هـذا 
 ، أستمتعت فيها بالصحة اإللهية. فالحياة األبدية تعمل بداخلي
ي كل عظمة من 

ي كل خلية من دم، و�ف
، و�ف ي

ي كل نسيج من كيا�ف
�ف

جسـدى. هللويـا!
اثنـا، أن نعيـش فـوق األمـراض واألسـقام  إنهـا دعوتنـا وحقنـا وم�ي
ي 

أل�ف فقـط  ليـس  فينـا.  تعمـل  اإللهيـة  الحيـاة  ألن  والضعفـات. 
ي 

ي �ف
أيًضـا حقيـ�ت الكلمـة المكتوبـة، لكنـه  ي 

ي �ف
وجـدت هـذا حقيـ�ت

روحي ونفسي وجسدي. ليكن لديك أنت أيًضا نفس هذا اإلدراك.

)تيموثاوس األوىل 6: 12( »جاِهْد ِجهاَد اإلياِن الَحَسَن، وأمِسْك بالحياِة األبديَِّة 

الّتي إليها ُدعيَت أيًضا، واعرَتَفَت ااِلعرِتاَف الَحَسَن أماَم ُشهوٍد كثييَن«

)يوحنا األوىل 1: 2( »فإنَّ الحياَة أُظِهرَْت، وَقْد رأينا ونَشَهُد ونُخِبُكُْم بالحياِة 

األبديَِّة الّتي كانْت ِعنَد اآلِب وأُظِهرَْت لنا«

)يوحنا األوىل 5: 11 - 13( »َوَشَهاَدُة اللِه ِهَي أنَُّه َقْد أعطَانَا الَحَياَة األبَِديََّة، 

َوَهِذِه الَحَياُة ِهَي ِف ابِنِه. َفَمْن لَُه االبُْن لَُه الَحَياُة، َوَمْن لَْيَس لَُه ابُْن اللِه، لَْيَسْت 

ُنوا أنَّ لَكُُم الَحَياَة  لَُه َحَياٌة. أكُتُب إلَيكُْم، يَا َمْن تُؤِمُنوَن ِباْسِم ابِن اللِه، َك تََتَيقَّ

األبَِديََّة.« )الرتجمة العربية املبسطة(
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ي  ِ
َّ َسالٌَم. �ف ي ِ

»َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم �ف
اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ِثُقوا: أَنَا َقْد 

َغَلْبُت اْلَعاَلَم«.« )يوحنا 16: 33(.

ال�قة(  ية )الحظ عل ال�قوة اإل�بداع� ا�ب
تعمل يك � اليت �ف�

األحد يـوم 20

 - )كوزمـوس  هي  أعـاله  الشـاهد  ي 
�ف »عالـم«  جـم  الم�ت اللفـظ 

ي اليونانيـة. و)كوزمـوس - cosmos( معناهـا العالـم 
cosmos( �ف

ي ذلك سكانه وجميع 
كما هو، بهيكله وأنظمته وكل محتوياته، بما �ف

أعمالهـم، مثـل كل مـا ُصِنـع أو ُخِلـق أو تأسـس.

 )Aion – ف 11: 3( نجد كلمة يونانية أخري )آيون اني�ي ي )ع�ب
ثم �ف

ترجمـت »العالـم«. )آيـون – Aion( هـو المسـار أو العـرص أو نظـام 
تشـغيل  نظـام  إنـه   .)cosmos  - )كوزمـوس  الــ  داخـل  التشـغيل 
الكـون، وهـذا لـه عالقـة بُمختلـف عصـور السـكان. مـا معـ�ف هـذا؟ 
 .»)cosmos - َم )كوزموس

َ
َعال

ْ
ْبُت ال

َ
ل
َ
ْد غ

َ
ا ق

َ
ن
َ
تذكر يسوع قال »...أ

ي أنـه غلـب العالـم وكل محتوياتـه، وكل سـكانه وأعمالهـم،  هـذا يعـ�ف
وقدراتهـم.

لكـن كمـا تـرى، عندمـا يديـر األنسـان العالـم، يمكـن التالعـب بـكل 
مـا تـم صنعـه أو كل مـا يجـدوه مـن حيـث الهيـكل أو نظـام التشـغيل. 
يمكن للب�ش أن يخلقوا نظامهم الخاص )آيون – Aion( عن طريق 
لذلـك، يمكنهـم اسـتخدام   .)cosmos  - بالــ )كوزمـوس  التالعـب 

محتـوى العالـم )كوزمـوس - cosmos( للتأثـ�ي عليـك. 

ي 
�ف ي  الـ�ت المنطوقـة  بإسـتخدام كلمـة هللا  أنـه  الحقيقـة هي  لكـن 

فمـك الــ )ريمـا -  Rhema( يمكنـك اإلنتصـار عـل كل مـا هـو داخـل 
ي 

إعـادة صياغتـه ضـدك �ف أو  أو تزويـره  تنفيـذه  تـم  مـا  الكوزمـوس، 
نَّ 

َ
أ ْفَهـُم 

َ
ن »ِباإِليَمـاِن  تقـول   )3 ف 11:  انيـ�ي )ع�ب ي عـرصك. 

زمنـك و�ف
ا ُهَو َظاِهٌر.«. ْن َما ُيَرى ِممَّ وَّ

َ
ْم َيَتك

َ
ِلَمِة هللِا، َح�تَّ ل

َ
ْتِقَنْت ِبك

ُ
فَ أ ِم�ي

َ
َعال

ْ
ال
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اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

دراسات أُخرى:

صــلة

أبويا الغالي، بإيماني وبإستخدام الكلمة، أحدد مسار حياتي، ليكون 
متزامنًا مع خطتك وهدفك وإرادتك الكاملة. أنا أستمتع بسالمك 
وازدهارك وإثمارك في كل ما يخص حياتي! أنا أزدهر في كل 
عمل صالح، كل شيء في عالمي يؤكد إرادتك ومقاصدك لي، 

في اسم يسوع، أمين.

َظ  يَعِة ِمْن فِمَك، بل تلَهُج فيِه نهاًرا وليًل، لَكْ تَتَحفَّ )يشوع 1: 8( »ال يَبَْح ِسفُر هِذِه الشَّ
للَعَمِل َحَسَب كُلِّ ما هو َمكتوٌب فيِه. ألنََّك حيَنئٍذ تُصلُِح طريَقَك وحيَنئٍذ تُفلُِح.«

ُن ِممَّ نَرُجو، أِي الُْبَهاُن لََنا َعَل ُوُجوِد َما اَل يَُرى.«  )عبانيني 11: 1( »َواإليَاُن ُهَو التََّيقُّ
)الرتجمة العربية املبسطة(

)يوحنا 1: 1- 3( »ف الَبدِء كاَن الكلَِمُة، والكلَِمُة كاَن ِعنَد اللِه، وكاَن الكلَِمُة اللَه. هذا كاَن 
ف الَبدِء ِعنَد اللِه. كُلُّ َشٍء بِه كاَن، وبَغيِِه لَْم يَكُْن َشٌء ِمّم كاَن. »

: ما ف السمواِت وما عَل األرِض، ما يَُرى وما  )كولويس 1: 16- 17( »فإنَُّه فيِه ُخلَِق الكُلُّ
ال يَُرى، سواٌء كاَن ُعروًشا أم سياداٍت أم رياساٍت أم سلطنَي. الكُلُّ بِه ولُه قد ُخلَِق. الّذي 

»، هو َقبَل كُلِّ َشٍء، وفيِه يَقوُم الكُلُّ

رومية 1: 13- 23    ،    مزمور 87 - 88

لوقا 3: 1- 38    ،    تثنية 16 – 17

ال تجلـس مكتـوف األيـدي و تـدع إبليـس وأتباعـه يصنعـون هياًجـا 
وتشويــًها لألشياء من حولك. اصلح انت األمور، ِعد تشكيلها، اجعلها 
ي عالمك )اآليون الخاص بك(. 

ي �ف د األمور ال�ت كاملة، صححها، واس�ت
ي مسـار األمـور، مـن يـوم آلخـر عـن طريـق 

خـذ أنـت السـيادة وتحكـم �ف
م وإعالن كلمة هللا. هناك قوة خالقه بداخلك لتحديد وتكوين 

ُ
التكل

ي تريدها، لتغي�ي المصائر وتغي�ي مسار األحداث  نوع الحياة والبيئة ال�ت
ل هذه القوة واجعلها تعمل. ي عالمنا. فعِّ

�ف
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ي دراستنا السابقة أنه من خالل تطبيق مبادئ اإليمان 
الحظنا �ف

داده أو  الصحيحـة، يمكنـك تشـكيل عالمـك وتصحيحـه واسـ�ت
َل وصمَم بالتحديد نظام الحياة 

ّ
اعادة خلقه. ولكن ما الذي شـك

أي العالـم )Aions باليونانيـة(، ومـا يتعلـق بالهيـاكل االجتماعيـة 
ي 

يـة، بمـا �ف ي تاريـــــخ الب�ش
ة مـا �ف واالقتصاديـة واإلدارة البيئيـة لفـ�ت

ذلـك الفنـون والعلـوم؟ إنهـا كلمـة هللا. تـم ترجمـة لفـظ )كلمـة( 
الُمعلنـة  الكلمـة  وهي   )Rhema  - )ريمـا  اليونانيـة  الكلمـة  مـن 

المنطوقـة. 

ء، أي هي مادة روحية. تذكر أن كل  ي
)ريما - Rhema( هي سش

ما تراه قد تكون مما ال ُيَرى، والريما أي كلمة هللا المنطوقة هي 
. وهكـذا عندمـا ننطـق ونعلـن كلمـة هللا فإننـا  ف ء ال ُيـَرى بالعـ�ي ي

سش
ـْم 

َ
نطلـق األشـياء )مـادة روحيـة(، وبحسـب الكتـاب المقـدس »..ل

11: 3(. هللويا! ف اني�ي ا ُهَو َظاِهٌر.« )ع�ب ْن َما ُيَرى ِممَّ وَّ
َ
َيَتك

كانـت  إن  الريمـا أي كلمـات اآلب.  اعلـن  ف واآلخـر،  الحـ�ي ف  بـ�ي
ي من 

الريما )الكلمة المنطوقة( هي كلمات من هللا، فيجب أن تأ�ت
هللا مـن خـالل الـروح القـدس الـذي يعيـش بداخلـك. لهـذا فانـه 
، سـتجد  ا بالـروح. وبينمـا انـت تصـلي ً مـن المهـم ان تصـلي كثـ�ي
ي فمك مستوحاة من روح هللا، هذه هي 

نفسك تنطق بكلمات �ف
.)Rhema )ريمـا- 

عندمـا تسـحب هـذه الكلمـات مـن روحـك وتنطقهـا، سـتنطلق 
وسـيكون  لحياتـك،  الـروحي  المجـال  ي 

�ف الروحيـة  األشـياء  تلـك 

َ أُتِْقَنْت ِبَكِلَمِة هللاِ،  ف يَماِن نَْفَهُم أَنَّ اْلَعاَلِم�ي »ِبالإِ
ا ُهَو ظَاِهٌر.«  ْن َما يَُرى ِممَّ َّ َلْم يََتَكوَّ َح�ت

ف 11: 3(. اني�ي )ع�ب

»Rhema - يما ا�ظ�ق �بالكلمة »الر�
االثنني يـوم 21
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

كلماتي ممسوحة بالقوة ألنني ممتلئ بالروح القدس! كلمة هللا 
المنطوقة علي شفتي اليوم، وباسم يسوع، أنا اعلن أنني أسير 
في صحة إلهية، وأزداد، وأزدهر، و أحرز تقدًما بخطوات كبيرة 

وواسعة. حياتي هي لمجد هللا. آمين.

ي فمـك. 
ي �ف )آيونـك – أي عالمـك( تحـت سـيطرة كلمـة هللا الـ�ت

ي عالمـك بالكلمـة. اعلـن الكلمـة مـن 
مبـارٌك هللا! لذلـك تحكـم �ف

خـالل الـروح. دع )ريمـا-Rhema( تنطلـق منـك واخلـق العالـم 
الـذي تريـده. مجـًدا هلل.

اُقر واعرتف

وحِ الَِّذي ُهَو كَلَِمُة اللِه.  )أفسس 6 :17-18( »َوُخُذوا ُخوَذَة الَْخلَِص، َوَسْيَف الرُّ

ُمَصلِّنَي ِبكُلِّ َصلٍَة َوِطلَْبٍة كُلَّ َوْقٍت ِف الرُّوحِ، َوَساِهِريَن لِهَذا ِبَعْيِنِه ِبكُلِّ ُمواظََبٍة 

يِسنَي،« َوِطلَْبٍة، ألَْجِل َجِميعِ الِْقدِّ

)لوقا 4:4( َفأََجابَُه يَُسوُع ِقائًِل: »َمكُْتوٌب: أَْن لَْيَس ِبالُْخْبِز َوْحَدُه يَْحَيا اإلِنَْساُن، بَْل 

ِبكُلِّ كَلَِمٍة ِمَن اللِه«

رومية 1 :24-32    ،    مزمور 89

لوقا 4 :1-13     ،    تثنية 18 :21
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الثالثاء

وُح  الـرُّ ذِلـَك 
َ
يقول«َوك االفتتـاحي  الشـاهد  مـن  األول  الجـزء 

ي 
ِّ

َصل
ُ
ُم َما ن

َ
ْعل

َ
ْسَنا ن

َ
َنا ل

َّ
ن
َ
فُ َضَعَفاِتَنا )أي المحدودية(، أل ْيًضا ُيِع�ي

َ
أ

...« الحظ أن بولس لم يقل أننا ال نعرف ماذا  ي َما َيْنَب�فِ
َ
ْجِلِه ك

َ
أل

ا هـذا 
ً
. إذ ي

نصـلي بشـكل كامـل، بـل قـال إننـا ال نعـرف كمـا ينبـ�ف
يسـاعدنا  القـدس  الـروح  لكـن  المعرفـة،  هـو ضعـف  الضعـف 
ي ندركهـا  ي حياتنـا الـ�ت

عـل الخـروج منـه. إنـه جـزء مـن خدمتـه �ف
ونسـتفيد منهـا.

معلومـات  أو  تفاصيـل  لديـك  يكـن  لـم  مواقـف  واجهـت  إذا 
ي الـروح القـدس. الكلمـة تقـول أن 

كافيـة عنهـا، فـال تقلـق. ثـق �ف
اٍت اَل ُيْنَطُق ِبَها. بمع�ف آخر، الروح 

َّ
ن
َ
ْفَسُه َيْشَفُع ِفيَنا ِبأ

َ
وَح ن الرُّ

ي الثغـر ويتشـفع مـن أجلـك، يتـول المسـؤولية 
القـدس يقـف �ف

نيابـة عنـك، ويـؤدي خدمتـه التشـفعية مـن خاللـك.
هـذا مهـم جـًدا ألن الـروح القـدس ال يصـلي مـن تلقـاء نفسـه. 
يقـول  المثـال،  سـبيل  عـل  الصوتيـة.  قدراتـك  إل  يحتـاج  إنـه 
بينمـا كان  أنـه   )2  :13 الرسـل  )اعمـال  ي 

�ف المقـدس  الكتـاب 
ـِرُزوا ِلي 

ْ
ف
َ
الرسـل يصلـون ويصومـون، قـال الـروح القـدس: »...أ

ْيـِه«.
َ
ِإل ُهَمـا  َدَعْوتُ ـِذي 

َّ
ال َعَمـِل 

ْ
ِلل َوَشـاُوَل  اَبـا 

َ
َبْرن

جـاءت تعليمـات الـرب بتكريـس برنابـا وشـاول )الـذي أصبـح 
هيئـة كلمـة  عـل  الخدمـة  لعمـل  الرسـول(،  بولـس  بعـد  فيمـا 
أحدهـم  ويصومـون.  يصلـون  كانـوا  الذيـن  أحـد  قالهـا  نبويـة، 

ُ َضَعَفاِتَنا )المحدودية(،  ف »َوَكذِلَك الرُّوُح أَيًْضا يُِع�ي
ي لأَْجِلِه َكَما يَْنَبِغي. َولِكنَّ  ََّنا َلْسَنا نَْعَلُم َما نَُصلِّ َن

لأ
الرُّوَح نَْفَسُه يَْشَفُع ِفيَنا ِبأَنَّاٍت لَ يُْنطَُق ِبَها«.

)رومية 8 :26(

تِنَا ا� َ يُن َضَع�ف يُِع� �
يـوم 22
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أنشودة الحقائق  -  تأمات يومية

استقبل الكلمة وأعلنها، ولكن ِقيل إن »الروح القدس قال...«. 
عـل  يسـاعدك  سـوف  فيـك.  القـدس  الـروح  خدمـة  هي  هـذه 
الصـالة بطريقـة صحيحـة وفعالـة وُيعلـن كلمـة هللا مـن خاللـك.

أبويا الغالي، أشكرك على خدمة شفاعة الروح القدس من خاللي. 
أنا استفيد من منحك لي المعرفة، ألعرف إرادتك فيما يتعلق 
بالقضايا ذات األهمية، فهو يساعدني على الصالة بفاعلية، 
ويحقق إرادتك الكاملة في حياتي وفي كل ما أسعى إليه، 

في اسم يسوع. أمين.

صــلة

)يوحنا 14 :16( »َوَسْوَف أَطْلُُب ِمَن اآلِب أَْن يُْعِطَيكُْم ُمِعيناً آَخَر يَْبَقى َمَعكُْم إِىَل 

األَبَِد،« )من ترجمة كتاب الحياة(

)رومية 8 :26( »وكذلَك الّروُح أيًضا يُعنُي َضَعفاتِنا، ألنَّنا لَسنا نَعلَُم ما نَُصّل ألجلِِه 

كم يَنَبغي. ولكن الّروَح نَفَسُه يَشَفُع فينا بأنّاٍت ال يُنطَُق بها.«

رومية 2 :1-11    ، مزمور90

لوقا 4: 14-44    ،     تثنية 24-22
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ي لـم أسـمع  ، لكنـ�ف أنـا مولـود مـن جديـد وأتكلـم بألسـنة، وأصـلي
ء خاطئ  ي

. هل هناك سش أبًدا الروح القدس يتكلم أو يتحدث م�ي
مـراًرا  السـؤال  هـذا  يسـألون  أنفسـهم  وجـدوا  النـاس  بعـض  ؟  ي

�ف
وتكـراًرا.

ف صـوت الـروح، فهـذا  ي تميـ�ي
إن كنـت كمسـي�ي تجـد صعوبـة �ف

ليس ألن صوته ضعف عندما يتكلم. أواًل ربما كان الروح القدس 
الـذي  هـو  عقلـك  أن  تعتقـد  أو  تسـمعه،  لـم  وأنـت  إليـك  يتكلـم 
ي إليـه، 

يتحـدث إليـك، الـروح القـدس يخاطبنـا دائًمـا، لكننـا نصـ�ف
ليـس بآذاننـا الجسـدية، بـل بأرواحنـا مـن داخلنـا.

إذا كنـت تسـمع بروحـك فسـوف تسـمعه. ومـرة آخـري، عندمـا 
تـدرس  لذلـك، كلمـا  إليـك.  سـيتحدث  المقـدس  الكتـاب  تـدرس 
الكلمـة، فـىهي فرصـة للـروح القـدس ليخدمـك، لـذا اقبـل تعليمـه 
وإرشـاداته مـن الكتـاب المقـدس. تيموثـاوس الثانيـة 3 :16تقـول 
ْوِبيـِخ،  َوالتَّ ْعِليـِم  ِللتَّ اِفـٌع 

َ
َون ِمـَن هللِا،  ِبـِه  ُمـوًح  ُهـَو  ِكَتـاِب 

ْ
ال لُّ 

ُ
»ك

»، ِّ ـ�بِ
ْ
ي ال ِ

ـِذي �ف
َّ
ِديـِب ال

ْ
أ ْقِويـِم َوالتَّ ِللتَّ

عندمـا يقـول شـخص مسـي�ي »أنـا أتحـدث إل الـرب، لكنـه ال 
« فإن ما يحتاجه هذا الشخص إدراكه هو أنه عندما يتكلم  ي ُيجيب�ف
ي عـل ركبتيـك  ِلمـك وانـت منحـ�ف

َ
ورة أن ُيك مـع هللا، ليـس بالـرصف

لكنـه سـيتحدث  اللحظـة،  نفـس  ي 
�ف يجيبـك  قـد ال  منتظـرًا، ال! 

معـك دائًمـا. فهـو يتحـدث إليـك كل يـوم. 
إذا كان  مـا  أعـرف  أبـًدا: »ال  تقـل  ابًنـا هلل، ال  لذلـك، بصفتـك 
ي  ـ�فِ

ُ
ي أم ال«. قـل مـا قالـه يسـوع:«اآلَب َيْعِرف الـروح القـدس يكلمـ�ف

 .» ي ِ
، َوأَنَا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُع�ف ي ِ

ي تَْسَمُع َصْو�ت ِ
»ِخَرا�ف

)يوحنا 10 :27(

يتكلم إلى رو�ك �
االربعاء يـوم 23
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صــلة

أبويا الغالي، أشكرك ألجل القدرة على سماعك وانت تتكلم إليَّ 
من خالل كلمتك وبروحك، أنا اُميز صوتك. روحي حساسة 

لصوتك، يتم إرشادي في داخلي، من خالل الكلمة ألعرف وألسير 
في ُسبل الحياة، في أسم يسوع. أمين.

ي  ِ
ف صوتـه. قـال يسـوع »ِخـَرا�ف ْعـِرُف اآلَب، لـذا أنـا أسـمع وأمـ�ي

َ
ـا أ

َ
ن
َ
َوأ

« )يوحنـا 10 :27(.  ي َتْتَبُعـ�فِ
َ
ف َهـا 

ُ
ْعِرف

َ
أ ـا 

َ
ن
َ
َوأ  ، ي ِ

َتْسـَمُع َصـْو�ت
واعـرف  السـيد،  اعـرف صـوت  »أنـا  تقـول:  أن  يمكنـك  لذلـك 
«. عندمـا تقـول هـذا، سـتدرك  ي صـوت الـروح القـدس وهـو يكلمـ�ف
ي حياتـك.

ي روحـك صـوت الـرب بداخلـك، وإرشـاده وكلماتـه �ف
�ف

دراسات أُخرى:

رومية 2: 12-20     ،   مزمور 91

لوقا 5: 1-16    ،    تثنية 27-25

)إشعياء 30: 21( »َوأُُذنَاَك تَْسَمَعاِن كَلَِمًة َخلَْفَك َقائِلًَة: »هِذِه ِهَي الطَِّريُق. اْسلُكُوا 

ِفيَها«. ِحيَنَم َتِيلُوَن إِىَل الَْيِمنِي َوِحيَنَم َتِيلُوَن إِىَل الَْيَساِر.« 

وُح الُْقُدُس:  )أعمل الرسل 13: 2( »َوبَْيَنَم ُهْم يَْخِدُموَن الرَّبَّ َويَُصوُموَن، َقاَل الرُّ

»أَْفِرُزوا ِل بَرْنَابَا َوَشاُوَل لِلَْعَمِل الَِّذي َدَعْوتُُهَم إِلَْيِه«. 

: إنَُّه َخيٌ لكُْم أْن أنطَلَِق، ألنَُّه إْن لَْم  )يوحنا 16: 7- 13( »لكني أقوُل لكُُم الَحقَّ

أنطَلِْق ال يأتيكُُم املَُعّزي، ولكن إْن َذَهبُت أُرِسلُُه إلَيكُْم وَمَتى جاَء ذاَك يَُبكُِّت 

العالََم عَل َخطيٍَّة وعَل برٍّ وعَل َدينونٍَة: أّما عَل َخطيٍَّة فألنَُّهْم ال يؤِمنوَن يب، أّما 

عَل برٍّ فألّن ذاِهٌب إىَل أيب وال تَرْونَني أيًضا، وأّما عَل َدينونٍَة فألنَّ َرئيَس هذا 

العالَِم قد ديَن. إنَّ ل أُموًرا كثيًَة أيًضا ألقوَل لكُْم، ولكن ال تسَتطيعوَن أْن تحَتِملوا 

، ألنَُّه ال  ، فهو يُرِشُدكُْم إىَل جميعِ الَحقِّ اآلَن. 13وأّما َمَتى جاَء ذاَك، روُح الَحقِّ

يَتكلَُّم ِمْن نَفِسِه، بل كُلُّ ما يَسَمُع يَتكلَُّم بِه، ويُخِبُكُْم بأُموٍر آتَيٍة.«
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كلمة هللا سيف، إنها سالح هجومي للحرب الروحية. الحظ أن 
ب العدو بنسخة مادية مطبوعة  بولس لم يطلب منك دفع أو رصف
جمة اليونانية  من الكتاب المقدس كما تفعل بسيٍف مادي، ال. ال�ت
ي  تع�ف وهي   )Rhema  - )ريما  هي  العدد  هذا  ي 

�ف »كلمة«  للفظ 
الكلمة المنطوقة الُمعلنة.

لغرض  خاص  وقت  ي 
�ف خاصة  هي كلمة   )Rhema  - )ريما 

ي من هللا هي كلمة هللا الخارجة من  خاص. وهكذا فإن الريما ال�ت
ي تخرج من فمك. عندما تكلم  قلبك إل فمك - الكلمة الملهمة ال�ت
 : ً

َجاَبُه َيُسوُع ِقاِئا
َ
أ
َ
إبليس مع يسوع، يقول لنا الكتاب المقدس: »ف

ِلَمٍة ِمَن 
َ
لِّ ك

ُ
َساُن، َبْل ِبك

ْ
ِ َوْحَدُه َيْحَيا اإِلن ف

ْ ُخ�ب
ْ
ْيَس ِبال

َ
ْن ل

َ
ُتوٌب: أ

ْ
»َمك

ي تحتها خط )ريما  هللِا« )لوقا 4: 4(. مرة أخرى ترجمت الكلمة ال�ت
ي اليونانية. يتكلم الرب يسوع بالكلمة الُمعلنة الريما، 

- Rhema( �ف
 بسيف الروح )سالح الكلمة المنطوقة( وأزعج إبليس.

ً
ممسكا

ي 
ليست مجرد كلمة محفوظة �ف  )Rhema  - )ريما  كلمة هللا 

دائًما  إنها  فمك.  من  وتخرج  هللا  من  بها  موح  هي  بل  قلبك، 
كلمة منطوقة، أو كلمة ُتقال ويتم إعالنها. هللويا! لتكن الكلمة 
عل شفتيك دائًما، إن لم تخرج من فمك فىهي ليست سيًفا، إنها 

ليست سالح.
ير،  فكما أن الكلمة الُمعلنة المنطوقة هي سالح تهاجم به ال�ش
لِّ 

ُ
ك

ْ
ْوَق ال

َ
فَ ف ير وهجومه. »َحاِمِل�ي فإن إيمانك سالح ودرع ضد ال�ش

يِر  ِّ ِّ ال�ش ِسَهاِم  َجِميَع  ُتْطِفُئوا  ْن 
َ
أ َتْقِدُروَن  ِبِه  ِذي 

َّ
ال اإِليَماِن،  ُتْرَس 

َتِهَبِة«. ليس عليك أن تبحث حولك عن درع يسم اإليمان، 
ْ
ُمل

ْ
ال

يَماِن، الَِّذي ِبِه  َ َفْوَق اْلُكلِّ تُرَْس الإِ ف »َحاِمِل�ي
يِر  ِّ ِّ تَْقِدُروَن أَْن تُطِْفُئوا َجِميَع ِسَهاِم ال�ش

اْلُمْلَتِهَبِة. َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخالَِص، َوَسْيَف الرُّوِح 
الَِّذي ُهَو َكِلَمُة هللاِ.« )أفسس 6: 17-16(

يف والتُرس الس�
الخميس يـوم 24
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رومية 2: 21-29   ،   مزمور 93-92

لوقا 5: 17-39   ،   تثنية 28

)أفسس 6: 13-16( »لَِذلَِك اتَِّخُذوا ِسلَح اللِه الْكَاِمَل، لَِتَتَمكَُّنوا ِمَن الُْمَقاَوَمِة ِف يَْوِم 

ُموِد أَيْضاً بَْعَد تَْحِقيِق كُلِّ َهَدٍف. 14َفاْصُمُدوا إَِذْن بَْعَد أَْن تَتَِّخُذوا  ، َوِمَن الصُّ ِّ الشَّ

لِم  لَح ِدْرعاً لُِصُدورِكُْم، 15َواالْسِتْعَداَد لَِنْشِ ِبَشارَِة السَّ الَْحقَّ ِحزَاماً ألَْوَساِطكُْم، َوالصَّ

ِحَذاًء ألَْقَداِمكُْم. 16َوَفْوَق َهَذا كُلِِّه، اْحِملُوا اإِليَاَن تُرْساً ِبِه تَْقِدُروَن أَْن تُطِْفُئوا َجِميَع 

يِر الُْمْشَتِعلَِة.« ِّ ِسَهاِم الشِّ

يِْن،  الٌَة َوأَْمَض ِمْن كُلِّ َسْيٍف ِذي َحدَّ )عبانيني 4: 12( »ألَنَّ كَلَِمَة اللِه َحيٌَّة َوَفعَّ

َوَخارَِقٌة إىَِل َمْفرَِق النَّْفِس َوالرُّوحِ َوالَْمَفاِصِل َوالِْمَخاخِ، َوُمَميِّزٌَة أَْفكَاَر الَْقلِْب َونِيَّاتِِه.« 

ْن َما يَُرى  )عب 11: 3( »ِباإِليَاِن نَْفَهُم أَنَّ الَْعالَِمنَي أُتِْقَنْت ِبكَلَِمِة اللِه، َحتَّى لَْم يََتكَوَّ

ِممَّ ُهَو ظَاِهٌر.«

دراسات أُخرى:

صــلة

أبويا الغالى، كلمتك في قلبي وفمي، تسود وأنا أتكلم بها. أنا 
أتكلم بالبر والحكمة واألزدهار والنصرة والوفرة. وبواسطة درع 
اإليمان، أطفئ السهام النارية واألكاذيب والحيل والخداع الذي 

يقوم به الشرير. أنا أسير في نصرة الرب. أمين.

ي روحك. لقد ولدت ثانًية بمقدار اإليمان الذي 
اإليمان موجود �ف

ي )رومية 12: 3(. لكي تعيش منترصًا 
تحتاجه كما هو موجود �ف

ي الحياة، كل ما تحتاجه هو أن تنمي إيمانك بالمزيد 
وتحكم بمجد �ف

من كلمة هللا وتقويه باالستخدام والممارسة.
، ويفكك، ويطرد، كل السهام  ئ هذا اإليمان ُيبطل مفعول، ويط�ف
عل كل  األنتصار  هو  إيمانك  عليك.  العدو  يرميها  ي  ال�ت النارية 
َم. 

َ
َعال

ْ
ال َيْغِلُب  لَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا 

ُ
نَّ ك

َ
ظروف الحياة والِمَحن: »أ

َنا« )يوحنا األول 5: 4(. 
ُ
َم: ِإيَمان

َ
َعال

ْ
ي َتْغِلُب ال �تِ

َّ
 ال

ُ
َبة

َ
َغل

ْ
َ ال َوهِذِه ِهي

هللويا!
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يمكن أن تكون الصالة فعالة جًدا، ويمكن أن تكون الصالة 
أناس ال يتوقعون إستجابات عندما يصلون.  أك�ث تدُيًنا. ُهناك 
نا قط  بالنسبة لهم، الصالة جزء من تدينهم. لكن هللا لم يخ�ب
فأنت   ، ي

أتصال حقي�ت الصالة هي  ء.  ي
أجل ال سش أن نصلي من 

تتحدث إل شخص يسمع لك وعل استعداد لإلجابة عليك.
ي قلبك ح�ت 

ء آخر جميل عن الرب، إنه يعرف ما �ف ي
هناك سش

، يعرف ما ستقوله له. فلماذا يتوقع  قبل أن تسأله. قبل أن تصلي
. عل الرغم  ي

؟ ذلك ألن هللا يتعامل بشكل قانو�ف منك أن تصلي
ي  ف ال�ت من حقيقة محبته لك، فإنه يعمل طبًقا للقواعد والقوان�ي
نا الكتاب المقدس أنه أعىط األرض للب�ش ليعيشوا  وضعها. يخ�ب
فيها ويتسلطوا عليها ويحكموها. لذلك هو يحتاج إل دعوتنا له 

. ي ظروف الب�ش
ح�ت يتدخل �ف

عل سبيل المثال، إذا كنت تدفع إيجارك بأنتظام، فلن يتمكن 
ل،  ف مالك العقار من الدخول إل شقتك لمجرد أنه يمتلك الم�ف
، ألنك المستحوز عل الشقة، يجب أن  ي

سيكون ذلك غ�ي قانو�ف
ي بناء عل دعوتك. هذا هو الحال مع هللا. نحن المستحوزين 

يأ�ت
. عل األرض. وهو يحتاج دعوتنا للتدخل �ف شئون الب�ش

موقف  حيال  تفعل  ماذا  تعرف  ال  أو  مشكلة  ي 
�ف تقع  عندما 

ف وتحتاج إل تدخله، عليك أن تطلب ذلك، عل الرغم من  مع�ي
المثال طريقة عالقته مع  ما يحدث. خذ عل سبيل  يرى  أنه 
ي 

ي )حزقيال36(، قد أتاح لهم عدة بركات. لكنه قال �ف
إرسائيل، �ف

ُب ِمْن َبْيِت 
َ
ْطل

ُ
: َبْعَد هِذِه أ بِّ ُد الرَّ يِّ اَل السَّ

َ
ا ق

َ
ذ

َ
العدد الـ37 »هك

 .)37 اٍس« )حزقيال 36: 
َ
ن
ُ
أ َغَنِم 

َ
ُهْم ك ُ ِّ �ث

َ
ك

ُ
أ ُهْم. 

َ
ل َعَل 

ْ
ف
َ
أل اِئيَل  ِإرْسَ

»َصلُّوا ِبالَ انِْقطَاٍع.« 
)تسالونيك الأول 5: 17(

ي�لب منك الصالة ع�بثاً لم �
الجمعة يـوم 25
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دراسات أُخرى:

صــلة

ابويا الغالى، شكًرا لك على مسرتك الدائمة بسماع صالتي 
واالستجابة لها. وحتى اآلن، أصلي لكي ينسكب البر على األمم، 
ويَنتُج الخالص في كل مكان، شكًرا لك على روح النعمة، التي 
تعمل على قلوب الناس، ليقبلوا اإلنجيل بسهولة، أكثر من أي 

وقت مضى، في أسم يسوع. أمين.

رومية 3: 1-12  ،  مزمور 94

لوقا 6: 1-16  ،  تثنية 30-29

 »، )لوقا 18: 1( »َوَقاَل لَُهْم أَيًْضا َمَثًل ِف أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن يَُصلَّ كُلَّ ِحنٍي َوالَ ُيَلَّ

وحِ، َوَساِهِريَن لِهَذا ِبَعْيِنِه  )لوقا 6: 18( »ُمَصلِّنَي ِبكُلِّ َصلٍَة َوِطلَْبٍة كُلَّ َوْقٍت ِف الرُّ

يِسنَي،«  ِبكُلِّ ُمواظََبٍة َوِطلَْبٍة، ألَْجِل َجِميعِ الِْقدِّ

هذا هو هللا وهو يتعامل وفًقا لقوانينه. فأنت من خالل الصالة 
بينما هو ُيجيب  تنقل إل هللا مشاعرك وعواطفك وطلباتك، 
، خاصة بألسنة أخرى، يضع الروح  باالستجابات. عندما تصلي
ي فمك، كلمات مقدسة يمكنك التحدث بها إل 

القدس كلمات �ف
ي عالمك. 

ات �ف هللا، إلحداث تغي�ي
ف الفوائد  . من ب�ي ي حياة المسي�ي

الصالة تحمل مكانة مهمة �ف
كات المجيدة األخرى للصالة، أنها تضمن حماية هللا لك،  وال�ب
وتزيل عدم األمان لديك، وتستقبل الشجاعة للتعامل مع كل ما 
 : ي الشاهد االفتتاحي

ي هذه الحياة. لذلك كما ذكرنا �ف
ي ضدك �ف

يأ�ت
ِقَطاٍع.«  مجًدا للرب.

ْ
وا ِبَا ان

ُّ
»َصل
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ا َفَرَغ، َقاَل َواِحٌد  ي َمْوِضٍع، َلمَّ ِ
ي �ف » َوِإْذ َكاَن يَُصلِّ

»...َ ي ، َعلِّْمَنا أَْن نَُصلِّ ِمْن تاَلَِميِذِه: »يَا رَبُّ
)لوقا 11: 1(

عالة يح للصالة ال�ف ت� ا� م�ف

عندمـا تـدرس حيـاة األنبيـاء والرسـل األوائـل، حـ�ت الـرب يسـوع 
ي 

�ف الصـالة.  حيـاة  ي 
�ف جـًدا  ف  فعالـ�ي أنهـم كانـوا  سـتجد  المسـيح، 

مهـم كيـف 
ِّ
، طلـب التالميـذ مـن يسـوع أن ُيعل الشـاهد االفتتـاحي

ي أن 
ُيصلـوا، ألنهـم الحظـوا مـدى فاعليـة صالتـه. لذلـك، ال يكـ�ف

تصـلي فقـط بـل يجـب أن تكـون فّعالـة، فـإن صـالة البـار المؤثـرة 
ي تـأ�ت بالنتائـج. والحـارة هي الـ�ت

يوجـد قواعـد كتابيـة وإرشـادات للصـالة الفعالـة. هنـاك بعـض 
تتشـفع  فأنـت  باسـتمرار،  ألجلهـا  تصـلي  أن  يجـب  ي  الـ�ت األشـياء 
باستمرار. وهناك أشياء تصلي ألجلها مرة واحدة فقط، ألنك إذا 
ي عـدم اإليمـان بـداًل مـن 

واصلـت الصـالة ألجلهـا، فإنـك تدخـل �ف
السـلوك بإيمـان.

ض أن تصـلي  ي نفـس الوقـت، هنـاك أشـياء ليـس مـن المفـ�ت
�ف

ي تصليها ألجل هذا األمر،  ألجلها، ألنه بغض النظر عن المدة ال�ت
ي روحًيـا. لذلـك، 

فلـن يسـتجيب لـك هللا ألن طلبـك غـ�ي قانـو�ف
تحكمهـا.  مختلفـة  وقواعـد  الصـالة  مـن  مختلفـة  أنـواع  هنـاك 
لمعرفة المزيد أحصل عل كتبنا: »الصالة بالطريقة الصحيحة« 
و »كيـف تصـلي بفاعليـة«. أنـت ال تصـلي فقـط، بـل تصـلي وفًقـا 
للقواعـد، وهـذه القواعـد تتبـع أنـواع مختلفـة مـن االحتياجـات.

ء مهـم تطلبـه دائًمـا مـن هللا وهـو  ي
ي الصـالة، هنـاك سش

بالطبـع �ف
عـن كيفيـة  الوقـت  طـوال  تسـأله  وكأنـك  األمـر  ليـس  التوجيـه. 
، ولكـن حـ�ت بـدون أن تسـأله، فإنـه  ف الصـالة ألجـل موقـف معـ�ي
أحـد  هـو  هـذا  القـدس. ألن  الـروح  مـن خـالل  التوجيـه  يعطيـك 

السبت يـوم 26
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

رومية 3: 13-19   ،    مزمور 96-95

لوقا 6: 17-49    ،    تثنية 32-31

ي حياتـك. وهـذا مـن 
ي جـاء الـروح القـدس ليصنعهـا �ف األشـياء الـ�ت

ا. ً أخـرى كثـ�ي بألسـنة  الصـالة  ورة  أسـباب رصف
ي بكلمة 

الروح القدس والكلمة هما مفتاح الصالة الفعالة. سيأ�ت
شـدكم  . تذكـر، قـال يسـوع: أنـه س�ي هللا إلي إدراكك وأنـت تصـلي
يك  ء )يوحنـا 14: 26(. سـ�ي ي

إل جميـع الحـق، وسـيعلمكم كل سش
ي  ِ

ي �ف َا َيْمسشِ
َ
ي ف ي كل موقف. يسوع قال »...َمْن َيْتَبْع�فِ

ماذا تفعل �ف
َحَيـاِة« )يوحنـا 8: 12(. كيـف تتبعـه؟ 

ْ
ـوُر ال

ُ
ـُه ن

َ
ـوُن ل

ُ
َمـِة َبـْل َيك

ْ
ل الظُّ

من خالل الكلمة وإرشاد الروح القدس. الروح القدس يحيا فيك 
ي كل 

اليوم، لكنه يعطيك الكتاب المقدس، كلمة هللا، إلرشادك �ف
ي ذلـك كيفيـة الصـالة بفاعليـة.

ء، بمـا �ف ي
سش

أشكرك، أبويا الغالي، من أجل عطية الروح القدس الغالية، الذي 
أرسلته ليوجهني ويقودني إلى جميع الحق. بما في ذلك لكي 
أكون فعاالً في الصالة. اليوم، هو يرشدني إلى معرفة مشيئتك 
والصالة بها، وإتاحة قوة هائلة فعالة، لتغيير عالمي، بأسم 

يسوع، أمين.

صــلة

دراسات أُخرى:

)يوحنا األوىل 5: 15-16( »َوإِْن كُنَّا نَْعلَُم أَنَُّه َمْهَم طَلَْبَنا يَْسَمُع لََنا، نَْعلَُم أَنَّ 

لََنا الطِّلَِباِت الَِّتي طَلَْبَناَها ِمْنُه. إِْن َرأَى أََحٌد أََخاُه يُْخِطُئ َخِطيًَّة لَْيَسْت لِلَْمْوِت، 

يَطْلُُب، َفُيْعِطيِه َحَياًة لِلَِّذيَن يُْخِطُئوَن لَْيَس لِلَْمْوِت. تُوَجُد َخِطيٌَّة لِلَْمْوِت. لَْيَس 

ألَْجِل هِذِه أَُقوُل أَْن يُطْلََب.«

)يعقوب 5: 16( »لَِيْعرَتِْف كُلُّ َواِحٍد ِمْنكُْم ألَِخيِه ِبزاَّلتِِه، َوَصلُّوا بَْعُضكُْم ألَْجِل 

الِيٌَّة َعِظيَمٌة.«  لَة الَْحارََّة الَِّتي يَرَْفُعَها الَْبارُّ لََها َفعَّ بَْعٍض، َحتَّى تُْشَفْوا. إِنَّ الصَّ

)ترجمة كتاب الحياة(
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ي 
مـن تعاليـم يسـوع، علمنـا ألن ملكـوت هللا قـد أ�ت بالفعـل. �ف

ي قلوبنـا، 
الواقـع، يقـول الكتـاب المقـدس أن الملكـوت موجـود �ف

َبـٍة، 
َ
ِبُمَراق ـوُت هللِا 

ُ
ك

َ
َمل ي  ِ

�ت
ْ
َيـأ أنهـا مملكـة روحيـة: »...اَل  ليعرفـك 

ـوُت هللِا 
ُ
ك

َ
َمل َهـا  ْن 

َ
ُهَنـاَك! أل ا 

َ
ُهـَوذ ْو: 

َ
أ ا هُهَنـا، 

َ
ُهـَوذ ـوَن: 

ُ
َيُقول َواَل 

ي طريقنـا للملكـوت، 
ـْم.« )لوقـا 17: 20-21(. نحـن لسـنا �ف

ُ
ك

َ
َداِخل

ي هـذه 
ي داخلنـا. نحـن لسـنا فقـط �ف

ال! نحـن نحمـل الملكـوت �ف
الملكـوت  ي هـذا 

أيًضـا حاملـون للملكـوت. �ف بـل نحـن  المملكـة، 
. ف يوجـد مجـٌد، واالثنـان ليسـا منفصلـ�ي

قـد تجاوبنـا  الملكـوت.  المقـدس عـن مجـد  الكتـاب  يتحـدث 
ْمـُر 

َ
»األ المجـد:  لدعـوة  أيًضـا  واسـتجبنا  الملكـوت،  دعـوة  مـع 

َمِسـيِح« 
ْ
َنـا َيُسـوَع ال ِتَنـاِء َمْجـِد َربِّ

ْ
ِجيِلَنـا، الق

ْ
ِبِإن ْيـِه 

َ
ِإل ـْم 

ُ
ـِذي َدَعاك

َّ
ال

هللويـا! المجـد.  عـل  لقـد حصلنـا   )14 الثانيـة 2:  )تسـالونيك 
ي صالتـه لـآب: 

ي )يوحنـا 17: 22( �ف
ال عجـب أن يسـوع قـال �ف

َمـا 
َ
ـوا َواِحـًدا ك

ُ
ون

ُ
، ِلَيك ي ْعَطْيَتـ�فِ

َ
ـِذي أ

َّ
َمْجـَد ال

ْ
ْعَطْيُتُهـُم ال

َ
ـْد أ

َ
ـا ق

َ
ن
َ
»َوأ

ي )رومية 8: 30( إننا قد تمجدنا. 
ْحُن َواِحٌد«. قال بولس �ف

َ
َنا ن

َّ
ن
َ
أ

لِّ ِنْعَمٍة 
ُ
ي أرواحنا: » َوِإلُه ك

هذا المجد هو أبدي، وهو متأصل �ف
َيُسـوَع...« )بطـرس  َمِسـيِح 

ْ
ال ي  ِ

َبـِديِّ �ف
َ
األ َمْجـِدِه   

َ
ِإل ـا 

َ
َدَعان ـِذي 

َّ
ال

األول 5: 10(. مبـارٌك الـرب.
 » ْسـ�فَ

َ
َمْجـِد األ

ْ
بأنـه »ال الكتـاب المقـدس هـذا المجـد  يصـف 

يدعـوه   )10  :3 الثانيـة  )كورنثـوس   .)17  :1 الثانيـة  )بطـرس 
ي  ي ننتـمي إليهـا والـ�ت َفاِئـِق« هـذا هـو مجـد المملكـة الـ�ت

ْ
َمْجـِد ال

ْ
»ال

َمْجـِد 
ْ
لل ُدعينـا  قـد  أننـا  تقـول   )3  :1 الثانيـة  )بطـرس  نحملهـا. 

ـِة.
َ
َفِضيل

ْ
َوال

ْ تَْسُلُكوا َكَما يَِحقِّ هللِ الَِّذي َدَعاُكْم ِإَل  »...ِلَكي
َمَلُكوِتِه َوَمْجِدِه.« )تسالونيك الأول 2: 12(.

د لنا الملكوت والمحب �ظحمل �بدا�ظ
األحد يـوم 27
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

أُقر وأعرتف

دراسات أُخرى:

رومية 3: 20-25    ،    مزمور 97

لوقا 7: 1-35    ،    تثنية 34-33

ويقـول  ذلـك  مـن  أبعـد  إل  يذهـب   )9  :2 األول  )بطـرس 
وا )تظهـروا( ِبَفَضاِئـِل )األعمـال العجيبـة وكمـال(  ُ ْخـ�بِ ْ تُ ي

َ
»... ِلـك

َعِجيِب«. إن سبب إظهارنا 
ْ
وِرِه ال

ُ
 ن

َ
َمِة ِإل

ْ
ل ْم ِمَن الظُّ

ُ
ِذي َدَعاك

َّ
ال

لمجده، وفضائله وكماله، هو أننا حاملون لها. هللويا! لذا ع�ب 
ـر عـل اآلخريـن بحيـاة الملكـوت.

ّ
ي عالمـك وأث

عـن مجـده �ف

أنا حامٌل لقوة ومجد وسيادة ملكوت هللا. الملكوت يتوسع في 
داخلي ومن خاللي، يتأثر عالمي وبيئتي بمجد هللا. أسير في 
إدراك وحقيقة مكاني الحالي في المسيح، وأظهر بره لمجد 

اسمه. أمين!

)رومية 8: 30( »َوالَِّذيَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهُؤالَِء َدَعاُهْم أَيًْضا. َوالَِّذيَن َدَعاُهْم، 

َدُهْم أَيًْضا«  َرُهْم، َفهُؤالَِء َمجَّ َرُهْم أَيًْضا. َوالَِّذيَن بَرَّ َفهُؤالَِء بَرَّ

، َوُهَو آٍت ِبأَبَْناٍء  )عبانيني 2: 10( »أَنَُّه الََق ِبَذاَك الَِّذي ِمْن أَْجلِِه الْكُلُّ َوِبِه الْكُلُّ

َل َرئِيَس َخلَِصِهْم ِباآلالَِم«  كَِثيِيَن إِىَل الَْمْجِد، أَْن يُكَمِّ

)تسالونيك األول 2: 12( »َونُْشِهُدكُْم لَِكْ تَْسلُكُوا كََم يَِحقِّ للِه الَِّذي َدَعاكُْم إِىَل 

َملَكُوتِِه َوَمْجِدِه« 
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ِذي َدَخَل َراَحَتُه.« 
َّ
نَّ ال

َ
ي تحتها خط أعاله: »أل الحظ العبارة ال�ت

إنهـا أكـ�ث بكثـ�ي مـن مجـرد  ي المسـيح، 
هـذه الراحـة هي الراحـة �ف

ي أو تكدح 
عا�ف راحة للجسد المادي. أنها راحة لنفسك، حيث ال تُ

َمـا 
َ
ء عـل اإلطـالق. )بطـرس الثانيـة 1: 3( تقـول« ك ي

ألجـل أي سش
ْقـَوى...«. َحَيـاِة َوالتَّ

ْ
لَّ َمـا ُهـَو ِلل

ُ
َنـا ك

َ
ـْد َوَهَبـْت ل

َ
 ق

َ
ـة ـُه اإِللِهيَّ ْدَرتَ

ُ
نَّ ق

َ
أ

وازدهـارك ونرصتـك وصحتـك  لنجاحـك  مطلـوب  هـو  مـا  كل 
ي المسـيح. فلماذا القلق؟ ليس عليك 

وعظمتك صار ُمتاح لك �ف
ي الحيـاة بعـد اآلن. أسـتمتع براحـة هللا. هللويـا! قـال 

ي �ف
أن تعـا�ف

َوِبَمـا  ـوَن 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ تَ ِبَمـا  ـْم 

ُ
ِلَحَياِتك ـوا  ْهَتمُّ تَ اَل  ـْم: 

ُ
ك

َ
ل ـوُل 

ُ
ق
َ
أ يسـوع: »ِلذِلـَك 

َضـَل ِمـَن 
ْ
ف
َ
َحَيـاُة أ

ْ
ْيَسـِت ال

َ
ل
َ
َبُسـوَن. أ

ْ
ل ْم ِبَمـا تَ

ُ
ْجَسـاِدك

َ
ُبـوَن، َواَل أل َ ْ َت�ش

ي 6: 25(. َبـاِس؟« )مـ�ت
ِّ
َضـَل ِمـَن الل

ْ
ف
َ
َجَسـُد أ

ْ
َعـاِم، َوال الطَّ

ي 4: 6( قال »اَل  ي )فيل�ب
بولس وهو يكتب بالروح إل الكنيسة �ف

ْم 
َ
ر، ِلُتْعل

ْ
ك َعاِء َمَع الشُّ َاِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ْ ي

َ لِّ سش
ُ
ي ك ِ

ٍء، َبْل �ف ْ ي
َ وا ِبسش ْهَتمُّ

تَ
َدى هللِا.« هناك الكث�ي ممن لم يدركوا هذه الحقيقة، 

َ
ْم ل

ُ
ك َباتُ

ْ
ِطل

ي 
كات، سواء �ف وبالتالي ال يتمتعون بحياة من الراحة المطلقة وال�ب

ية.  وظائفهم أو تجارتهم أو مشاريعهم أو ح�ت مسؤولياتهم التبش�ي
إنهم يعملون ويكدحون بشدة مع نتائج قليلة أو معدومة.

إذا كان هـذا يصـف حالتـك، فأنـت تحتـاج إل تجديـد ذهنـك. 
رِسـَل الـروح القـدس لمسـاعدتنا. 

ُ
ي هللا. لذلـك أ

معاناتنـا ال تـر�ف
ِمـَن اآلِب أن  ـُب 

ُ
ْطل

َ
أ ي )يوحنـا14: 16( »َوَسـْوَف 

قـال يسـوع �ف
مقـوي،   ، ُمشـ�ي شـفيع،  مدافـع،  )معـزي،  آَخـَر   

ً
ُمِعينـا ـْم 

ُ
ُيْعِطَيك

يـة(.  ف َبـِد،« )مـن ترجمـة AMP اإلنجل�ي
َ
 األ

َ
ـْم ِإل

ُ
مسـاند( َيْبـ�تَ َمَعك

إنه موجود هنا اليوم واآلن كمسـاعٌد لك. أنت لسـت وحدك. 

َنَّ الَِّذي َدَخَل 
»ِإًذا بَِقَيْت َراَحٌة ِلَشْعِب هللاِ! لأ

َاَح ُهَو أَيًْضا ِمْن أَْعَماِلِه، َكَما هللاُ ِمْن  َ َراَحَتُه اْس�ت
ف 4: 10-9( اني�ي أَْعَماِلِه.«)ع�ب

يح الرا�ة �ف�ي المس�
االثنني يـوم 28
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دراسات أُخرى:

اُقـر واعـرتف

رومية 3: 31-26  
مزمور 100-98

لوقا 7: 50-36 
يشوع 2-1

ي راحته. 
المسـيح فيك ومعك، ال تعمل وتسـ�ي بمفردك. عّش �ف

السـماويات:  ي 
�ف معـه  جالسـون  أننـا  المقـدس  الكتـاب  يقـول 

َمِسـيِح َيُسـوَع« 
ْ
ي ال ِ

اِت �ف ـَماِويَّ ي السَّ ِ
َسـَنا َمَعُه �ف

َ
ْجل

َ
اَمَنا َمَعُه، َوأ

َ
ق
َ
»َوأ

)أفسـس 2: 6(. 
هـذا ليـس مـكان للمشـقة أو الكفـاح أو االضطـراب، إنـه مـكاٌن 
ي 

للراحـة والسـيطرة والقـوة والسـلطة. يقـول الكتـاب المقـدس �ف
اكتملـت قبـل تأسـيس  قـد  ف 4: 3( أن جميـع األعمـال  انيـ�ي )ع�ب
ي راحتـه، 

ء«. ِعـش �ف ي
العالـم. اآلن يقـول لـك »اسـتمتع بـكل سش

ء هـو لكـم. ي
ألن كل سش

إنه جزء من ميراثي كنسٍل إلبراهيم أن أتفوق وأحرز تقدًما في 
الحياة، وأتقدم من مجٍد الى مجٍد، بال معاناة، أحيا دائًما في راحة هللا. 

أسير في مجده، ُمظهًرا حبه ونعمته وبره، اآلن ودائًما. هللويا!

)متى 11: 28-30( »تََعالَْوا إَِلَّ يَا َجِميَع الُْمْتَعِبنَي َوالثَِّقيِل األَْحَمِل، َوأَنَا أُِريُحكُْم. 

اِْحِملُوا نِيِي َعلَْيكُْم َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّ َوِديٌع َوُمَتَواِضُع الَْقلِْب، َفَتِجُدوا َراَحًة 

ٌ َوِحْمِل َخِفيٌف«.«  لُِنُفوِسكُْم. ألَنَّ نِيِي َهنيِّ

كُْم َعلَْيِه، ألَنَُّه ُهَو يَْعَتِني ِبكُْم.«  )1 بطرس 5: 7( »ُملِْقنَي كُلَّ َهمِّ

بُوَن،  وا لَِحَياتِكُْم ِبَا تَأْكُلُوَن َوِبَا تَْشَ )متى 6: 25-34( »»لِذلَِك أَُقوُل لَكُْم: الَ تَْهَتمُّ

َوالَ ألَْجَساِدكُْم ِبَا تَلَْبُسوَن. أَلَْيَسِت الَْحَياُة أَْفَضَل ِمَن الطََّعاِم، َوالَْجَسُد أَْفَضَل ِمَن 

َمِء: إِنََّها الَ تَْزَرُع َوالَ تَْحُصُد َوالَ تَْجَمُع إِىَل َمَخاِزَن،  اللَِّباِس؟ اُنْظُُروا إِىَل طُُيوِر السَّ

َمِويُّ يَُقوتَُها. أَلَْسُتْم أَنُْتْم ِبالَْحِريِّ أَْفَضَل ِمْنَها؟ َوَمْن ِمْنكُْم إَِذا اْهَتمَّ يَْقِدُر  َوأَبُوكُُم السَّ

لُوا زَنَاِبَق الَْحْقِل كَْيَف  وَن ِباللَِّباِس؟ تَأَمَّ أَْن يَِزيَد َعَل َقاَمِتِه ِذَراًعا َواِحَدًة؟ َولَِمَذا تَْهَتمُّ

تَْنُمو! الَ تَْتَعُب َوالَ تَْغِزُل. َولِكْن أَُقوُل لَكُْم: إِنَُّه َوالَ ُسلَْيَمُن ِف كُلِّ َمْجِدِه كَاَن يَلَْبُس 

كََواِحَدٍة ِمْنَها. َفإِْن كَاَن ُعْشُب الَْحْقِل الَِّذي يُوَجُد الَْيْوَم َويُطَْرُح َغًدا ِف التَّنُّوِر، يُلِْبُسُه 

وا َقائِلِنَي: َماَذا  ا يُلِْبُسكُْم أَنُْتْم يَا َقلِيِل اإِليَاِن؟ َفلَ تَْهَتمُّ اللُه هكََذا، أََفلَْيَس ِبالَْحِريِّ ِجدًّ

َمِويَّ  نَأْكُُل؟ أَْو َماَذا نَْشَُب؟ أَْو َماَذا نَلَْبُس؟ َفإِنَّ هِذِه كُلََّها تَطْلُُبَها األَُمُم. ألَنَّ أَبَاكُُم السَّ

اًل َملَكُوَت اللِه َوِبرَُّه، َوهِذِه كُلَُّها  يَْعلَُم أَنَّكُْم تَْحَتاُجوَن إِىَل هِذِه كُلَِّها. لِكِن اطْلُُبوا أَوَّ

وا لِلَْغِد، ألَنَّ الَْغَد يَْهَتمُّ ِبَا لَِنْفِسِه. يَكِْفي الَْيْوَم َشُُّه.« تُزَاُد لَكُْم. َفلَ تَْهَتمُّ
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الثالثاء

ف  بـ�ي مـن  قـام  مـن  أول  ي  يعـ�ف ْمـَواِت« ال 
َ
األ ِمـَن  ـٌر 

ْ
ُمصطلـح »ِبك

األمـوات. قبـل مـوت المسـيح عنـا، كان هنـاك أشـخاص قامـوا مـن 
الموت، لكن ما ينقله الرسول بولس بالروح هنا مختلف. عندما 
مات يسوع، قد مات بالروح، لذلك هو أول من خرج من الموت 

. الـروحي
ـق يسـوع عـل 

َّ
المـوت الـروحي هـو االنفصـال عـن هللا. عندمـا ُعل

الصليب، عا�ف من ألم االنفصال عن اآلب. يقول الكتاب المقدس 
ـِذي 

َّ
؟« َال ي ـِوي، ِلَمـا َشـَبْقَت�فِ

ُ
ـِوي، ِإل

ُ
إنـه رصخ بصـوت عـاٍل »... »ِإل

؟« )مرقس 15: 34(. كان هذا  ي َت�فِ
ْ
َرك ا تَ

َ
، ِلَماذ ، ِإلىِهي ُه: ِإلىِهي ُ ْفِس�ي تَ

نتيجـة تحولـه إل خطيـة مـن أجلنـا. ِانفصالـه عـن اآلب كان مـن 
 ،

ً
َخِطيـة َيْعـِرْف  ـْم 

َ
ل ـِذي 

َّ
ال ـِإنَّ 

َ
المقـدس: »ف الكتـاب  يقـول  أجلنـا. 

ْحـُن ِبـرَّ هللِا ِفيـِه.« )كورنثـوس 
َ
َ ن ْجِلَنـا، ِلَنِصـ�ي

َ
 أل

ً
ـُه هللُا َخِطيـة

َ
َجَعل

الثانيـة 5 :21(. )ترجمـة كتـاب الحيـاة(
يذهـب  أن  ليسـوع  ي 

قانـو�ف غـ�ي  يكـون  أن  ض  المفـ�ت مـن  كان 
إل  وذهـب  خطيـة  صـار  لكنـه  خطيـة،  بـال  ألنـه كان  للجحيـم، 
ي )كولـوسي 2: 15( كيـف أشـتبك 

الجحيـم بـداًل عنـا. ُيصـور لنـا �ف
ي الجحيـم وهزمـه وجميـع 

ي تلـك المعركـة الرهيبـة �ف
مـع إبليـس �ف

َضَحُهـْم 
َ
َطاِت، ف

ُ
ـل اَسـاِت َوالسُّ

َ
ئ ـَزَع ِسـالَح الرِّ

َ
 ن

ْ
ـَوى الظـالم: »َوِإذ

ُ
ق

)ترجمـة كتـاب  ْيِهـْم.« 
َ
َعل َظاِفـرًا  َمْوِكِبـِه  ي  ِ

�ف ُهْم 
َ
َوَسـاق ِفيـِه،  َجَهـارًا 

الحيـاة(
لـم يخـرج أحـد قـط مـن المـوت الـروحي أو مـن قبضـة الشـيطان، 
لكـن يسـوع فعـل ذلـك. دفـع كامـل الثمـن عـن كل إنسـان. وبنـاًء 

»َوُهَو َرأُْس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسِة. الَِّذي ُهَو اْلَبَداَءُة، 
ي ُكلِّ  ِ

ًما �ف ْ يَُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّ ِبْكٌر ِمَن الأَْمَواِت، ِلَكي
ٍء.« )كولو�ي 1: 18( ْ ي َ �ش

لك اكن هذا من أ�ب
يـوم 29
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أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

رومية 4: 1-10    ،    مزمور101

لوقا 8: 1-21    ،    يشوع 4-3

»)رومية 5: 17( ألَنَُّه إِْن كَاَن ِبَخِطيَِّة الَْواِحِد َقْد َملََك الَْمْوُت ِبالَْواِحِد، َفِباألَْوىَل 

كَِثيًا الَِّذيَن يََنالُوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة الِْبِّ، َسَيْملِكُوَن ِف الَْحَياِة ِبالَْواِحِد يَُسوَع 

الَْمِسيحِ!« 

)كورنثورس األوىل 1: 30( »َوِمْنُه أَنُْتْم ِبالَْمِسيحِ يَُسوَع، الَِّذي َصاَر لََنا ِحكَْمًة ِمَن 

اللِه َوِبرًّا َوَقَداَسًة َوِفَداًء.« 

)كورنثوس الثانية 5: 21( »َفإِنَّ الَِّذي لَْم يَْعرِْف َخِطيَئًة، َجَعلَُه اللُه َخِطيَئًة ألَْجلَِنا، 

لَِنِصيَ نَْحُن ِبرَّ اللِه ِفيِه.« )ترجمة كتاب الحياة(

أبويا المبارك، أشكرك على تضحية يسوع نيابة عني، والتي من 
خاللها أصبحت باًرا. أسير وأٌظهر برك، وأملك وأحكم مع المسيح 

من النطاق السماوي، باسم يسوع. أمين.

عل ذلك، بسبب أن إنسان بار قد بذل نفسه عن الخطاة، فقد 
أصبـح قانونًيـا وممكًنـا للخطـاة أن ينالـوا بـره. نحـن اآلن أبـراًرا مثـل 

يسوع!
لقـد جعلـك أنـت التعبـ�ي عـن بـره ذاتـه، ألنـه مـات روحًيـا مـن 
أجلـك، وعندمـا قـام مـن المـوت كنـت أنـت فيـه. أنـت اآلن تسـود 
ي مجـال الحيـاة. مبـارٌك هللا.

ي المجـال السـماوي، �ف
وتحكـم معـه �ف
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طالـب  كنـت  أن  منـذ  سـنوات،  منـذ  قـراري  اتخـذت  لقـد 
بالمدرسـة، أن أكون سـعيًدا دائًما. اكتشـفت مبكر من الكلمة أنه 
ي سـعيًدا، ألن يسـوع بالفعل قد أنجز  لم يتم إرسـال أحد ليجعل�ف
ي فرح ال ينطق به ومجيد، لدي الفرح  كل ما هو مطلوب ليمنح�ف
. لذلـك كـن دائًمـا متحمًسـا ألمـور هللا. ال تنتظـر شـخًصا  ي روحي

�ف
مـا ليجعلـك سـعيًدا. 

ي الفرح من داخلك، من روحك. يقول 
لت الخالص يأ�ت

ُ
بعد أن ن

َخـَاِص.« 
ْ
َتْسـَتُقوَن ِمَياًهـا ِبَفـَرٍح ِمـْن َيَناِبيـِع ال

َ
الكتـاب المقـدس »ف

)إشـعياء 12: 3(. السـعادة حالـة ذهنيـة وهي مـن ثمـار الفـرح. ثـم 
خـرى مـن الفـرح: الضحـك والتهليـل والغنـاء 

ٌ
يكـون لديـك ثمـار أ

والرقـص. هـل تعلـم أن العطـاء هـو أيًضـا مـن ثمـار الفـرح؟ عندمـا 
. عـىطي تكـون مليًئـا بالفـرح، فإنـك تُ

مـا  منـك شـخص  يطلـب  أنـه عندمـا  وأن الحظـت  هـل سـبق 
ي تمتلئ فيها بالفرح، فإنه دائًما ما يكون ردك  ي اللحظة ال�ت

ء �ف ي
سش

»بنعـم«؟ مـن الصعـب أن ترفضهـم أو ترفـض شـيًئا معروًضـا أو 
ًحـا أو تقـول لهـم »ال«. مق�ت

ال  الـرب،  حضـور  ي 
�ف بالفـرح  تمتـلئ  عندمـا  الطريقـة،  بنفـس 

ي قلبـك. 
ء، كل مـا يهـم هـو أن لـك رغبـة �ف ي

تحتـاج أن تطلـب أي سش
ع�بِّ عن الفرح، يتم منح تلك الرغبات لك. يقول الكتاب  عندما تُ
ِبَك.« )مزمور 37: 4(. 

ْ
ل
َ
ُيْعِطَيَك ُسْؤَل ق

َ
بِّ ف  ِبالرَّ

ْ
ذ

َّ
ذ

َ
ل المقدس »َوتَ

ي تحـدث بسـبب التسـبيح والعبـادة. إنهـا واحـدة مـن األشـياء الـ�ت
مهمـة  فـىهي  الكنيسـة،  ي 

�ف والعبـادة  التسـبيح  تفـوت خدمـة  ال 

»َفَتْسَتُقوَن ِمَياًها ِبَفَرٍح ِمْن يََناِبيِع اْلَخالَِص.« 
)إشعياء 12: 3(

الص ذ من آ�بار الحظ اآل�ظ
االربعاء يـوم 30
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أُقر وأعرتف

دراسات أُخرى:

رومية 4: 11-25    ،    مزمور 102

لوقا 8: 22-39    ،    يشوع 6-5

)اعمل الرسل 16: 25-26( »َونَْحَو نِْصِف اللَّْيِل كَاَن بُولُُس َوِسيلَ يَُصلَِّياِن 

َويَُسبَِّحاِن اللَه، َوالَْمْسُجونُوَن يَْسَمُعونَُهَم. َفَحَدَث بَْغَتًة َزلَْزلٌَة َعِظيَمٌة َحتَّى 

ْجِن، َفانَْفَتَحْت ِف الَْحاِل األَبَْواُب كُلَُّها، َوانَْفكَّْت ُقُيوُد  تََزْعَزَعْت أََساَساُت السِّ

الَْجِميعِ.«

)أخبار األيام الثان 20: 22( »َولَمَّ ابَْتَدأُوا ِف الِْغَناِء َوالتَّْسِبيحِ َجَعَل الرَّبُّ أَكِْمَنًة 

وا.«  وَن َوُموآَب َوَجَبِل ِسِعي اآلتِنَي َعَل يَُهوَذا َفانْكََسُ َعَل بَِني َعمُّ

)بطرس األول 1: 8( »الَِّذي َوإِْن لَْم تََرْوُه تُِحبُّونَُه. ذلَِك َوإِْن كُْنُتْم الَ تََرْونَُه اآلَن 

لِكْن تُْؤِمُنوَن ِبِه، َفَتْبَتِهُجوَن ِبَفَرحٍ الَ يُْنطَُق ِبِه َوَمِجيٍد«

أنا دائًما مبتهج وفَِرح بالتسبيح، أعلم أنه حين اتلذذ بالرب، فإنه 
يعطيني كل سؤل قلبي وِطلباتي. حياتي عبارة عن حزمة من 

الفرح والسعادة. فرح الرب في قلبي هو قوتي، عن طريق الفرح 
أنا أجذب االنتصار واالمتياز واالزدهار والسالم والنجاح والصحة 
وغيرها من البركات الرائعة في أعماق روحي. بأسم يسوع. أمين.

جًدا. ستجد أن قوائم طلبات الصالة الخاصة بك تقل وتنقص، 
ة. عندمـا تتلـذذ بالـرب،  ليـس عليـك أن تصـلي مـن أجـل أشـياء كثـ�ي

سـوف ُيعطيـك سـؤل وإلتمـاس قلبـك.
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ء  ي
نــرى سش  ، االفتتــاحي لشــاهدنا  األخــرى  جمــات  ال�ت أحــد  ي 

�ف
ِذي 

َّ
َنحُن َعَمُل َيَدّي هللِا )صنعته( ال

َ
، حيث تقول: »ف ي

اســتثنا�ئ
ي 

�ف ــلوِك  ِللسُّ جديــد(  مــن  )مولوديــن  َيُســوَع  الَمِســيِح  ي  ِ
�ف َقنــا 

َ
َخل

ي   )لنحيــا الحيــاة الصالحــة الــ�ت
ً
مــا نــا ُمَقدَّ

َ
هــا ل أعمــاٍل صاِلَحــٍة أَعدَّ

يــة( ف ســبق وأعدهــا لنــا لنحياهــا(.« )مــن ترجمــة AMP اإلنجل�ي

مثــل  إنــه  يديــه.  عمــل  أو  ف  الممــ�ي هللا  يــد  صنعــة  أنــت 
لنقــول  كات،  الــ�ش أحــد  إنتــاج  مــن  محمــول  هاتــف  امتــالكك 
 »سامســونج«، ســتظهر عالمتهــم التجاريــة عــل الهاتــف 

ً
مثــا

المحمــول إلثبــات انــه صناعــة »سامســونج«، بنفــس الطريقــة، 
مــا يصنعــه هللا  أن كل  يضــع عالمتــه عليــك، وتذكــر  فــإن هللا 

األبــد. إلي  ويــدوم  ف  متمــ�ي ويفعلــه 

يتوقــع منــك  ي فكــر هللا، ال 
فإنــه �ف ا 

ً
إذ إن كان هــذا صحيــح، 

أن تستســلم للتعــب، أو األمــراض، أو عنــارص هــذا العالــم. ألنــه 
ات  أقــوي مــن الضعــف والتأثــ�ي ــا عليهــا. جعلــك 

ً
جعلــك متفوق

ي هــذا 
ء �ف ي

. ال سش ي عالــم الظــالم الحــارصف
المفســدة والســلبيات �ف

العالــم يمكــن أن يؤذيــك أو يعوقــك. 

ي 
�ف يســوع  ذكرهــا  ، كمــا  ف المؤمنــ�ي عالمــات  إحــدى  فــإن  لهــذا 

ُهْم،...«  ُّ ُبوا َشْيًئا ُمِميًتا اَل َيرصفُ ِ
َ )مرقس 16: 18( هي »...َوِإْن رسش

ي يريــدك أن تفكــر بهــا. أنــت لســت مثــل أي  هــذه هي الطريقــة الــ�ت
شــخص آخــر. أنــت كائــن متفــوق، أنــت ُمصنــف ضمــن الطبقــة 

ي اْلَمِسيِح يَُسوَع  ِ
َ �ف ف ََّنا نَْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِق�ي َن

»لأ
ْ نَْسُلَك  َها ِلَكي لأَْعَمال َصاِلَحٍة، َقْد َسَبَق هللاُ َفأََعدَّ

ِفيَها.« )أفسس 2: 10(

يب ِل�قت �بال ع� ُ �ظ
الخميس يـوم 31



دراسات أُخرى:

أُقر وأعرتف

خطة قراءة كتابية ملدة عام

خطة قراءة كتابية ملدة عامني

67

اترك لنا تعليقك عن تأمل اليوم عىل
www.rhapsodyofrealities.org 

أنشودة الحقائق  -  تأمالت يومية

رومية 5:1-11    ،    مزمور 103

لوقا 8: 40-56    ،    يشوع 9-7

)أفسس 2: 10( »َفإِنََّنا نَْحُن تُْحَفُة اللِه، َوَقْد َخلََقَنا ِف الَْمِسيحِ يَُسوَع ألَْعَمٍل 

َها َسلَفاً لَِنْسلَُك ِفيَها.« ترجمة كتاب الحياة َصالَِحٍة أََعدَّ

، لَِنكُوَن أَهمَّ  )يعقوب 1: 18( »َوُهَو َقِد اْخَتاَر أْن يَْجَعلََنا أْواَلًدا لَُه ِبكَلَِمِة الَحقِّ

َخَلئِِقِه« )الرتجمة العربية املبسطة(

أنا مخلوق ألجل أعمال صالحة، ولكي أحيا الحياة الجيدة، التي 
أعدها هللا لي مسبقًا. حياتي لمجد هللا، أسير في التميُز، مؤهل 
للنجاح. ليست فقط أملُك طبيعة أبي السماوي بداخلي، بل أيًضا 

. مجًدا للرب! احمل عالمته المميزة عليَّ

اإللهيــة، مخلــوق بــدون أي عيــب. لقــد ُخِلقــت لتعمــل بشــكل 
ي الحيــاة. مجــًدا للــرب!

مثــالي وممتــاز �ف



الص صالة الحظ

نثق أنك قد تباركت بهذه التأمالت.

ا لحياتك لذا ندعوك أن تجعل يسوع املسيح ربًا وسيًد

بأن تقول هذه الصالة 

»ربي وإلهي، أؤمن بكل قلبي بيسوع املسيح ابن الله الحي. وأنا أؤمن 

أنه مات ألجيل، والله أقامه من األموات. أنا أؤمن بأنه حي اليوم. 

وأعرتف بفمي أن يسوع املسيح هو رب وسيد لحياتي من هذا اليوم. 

فمن خالله وبإسمه، يل حياة أبدية. وأنا قد ُولِدت ثانية. أشكرك يا رب 

ألنك خلصت نفيس! األن، أنت إبن الله. هللويا!«

تهانينا! أنت اآلن إبن لله.

لكي تحصل عيل املزيد من املعلومات لنموك كمسيحي، تفضل 

: بالتواصل نم انعم خال أنم ي طرق اوتلاصل الاتلية

ة للتواصل مع خدمة الحق املغري للحيا

٢٠١٢٧٧٦٢٦٩٩٣+

ContactUs@LifeChangingTruth.org

: Facebook Page

:Youtube Channel

SoundCloud

https://www.youtube.com/channel/UCpmv1jFqOyjJFmEJ014wUhw?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR32GmyxokbFyVczxAqrlKuxZPKV2bQnoje8gOlKQrToIWkiKv-fG8ORHuk
https://www.facebook.com/LCT.Egypt
https://soundcloud.com/lct-egypt


عن المؤلف

الراعي كريس أوياكيلومي رئيس اتحاد مؤمني عامل املحبة 

 .Believers
,
 LoveWorld Inc

له خدمة ديناميكية، وُمتعدد األوجه، وعاملية. وهو مؤلف 

»أنشودة الحقائق« كتاب التأمات اليومية ، رقم 1 ىف العامل وأكرث 

من 30 كتاب أخر. 

وهو خادم ُمكرس لكلمة الله. وفد أحرضت رسالته حقيقة الحياة 

اإللهية ىف قلوب الكثرين. لقد تأثر املايني بربنامجه التليفزيوين، 

»مناخ للمعجزات« الذي يُحرض الحضور اإللهي إىل بيوت الناس 

مبارشًة. وميتد نطاق خدمته التليفزيونية لعامل املحبة«

LoveWorld satellite television networks

لتقديم برامج مسيحية ذات جودة للجمهور عاملًا.

كام يف مدرسة الشفاء ذات الُشهرة العاملية، يُظهر أعامل يسوع 

املسيح للشفاء وقد ساعد الكثرين لينالوا الشفاء من خال تفعيل 

مواهب الروح. لدى الراعي كريس شغفاً للوصول إىل الناس حول 

العامل بالحضور اإللهي – مأمورية إلهية قد أمتها ألكرث من 30 

عاماً من خال الحمات ، والزيارات الكرازية املتنوعة، فضاً من 

العديد من املنابر األخرى التي قد ساعدت املايني ليختربوا حياة 

غالبة ولها هدف بكلمة الله.
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