
حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 يناير 

اهللُ َخلََق الإن�صاَن على �صورِته
»َوَقاَل اهللُ: َنْعَمُل الإِْن�َشاَن َعَلى �ُشوَرِتَنا َك�َشَبِهَنا... َفَخَلَق 

اهللُ الإِْن�َشاَن َعَلى �ُشوَرِتِه. َعَلى �ُشوَرِة اهلِل َخَلَقُه. َذَكًرا َواأُْنَثى 
َخَلَقُهْم.” )تكوين 1: 27-26(

ملاذا خلقنا اهلل على �سورته؟
خلقنا اهلل على �سورته لأّنه كان يرغب يف اأن يكون يف عالقة معنا تّت�سم باملحّبة واملعنى، 
لذا اأعطانا اهلل القدرة على اأن نحّب لأنه حمّبة، كما اأعطانا القدرة على الختيار لأّنه ُحر 
الإرادة. وهكذا خلقنا قادرين على اأن نحّب ونختار، حتى نكون م�سدر م�رسته، وبالتايل ل 

ا اأن نحبَّه يف املقابل. ن�ستقبل حمّبته فح�سب، بل نختار اأي�سً
ِمن  الهدف  مع  التجاُوب  يف  ذلك  نتيجة  ويف�سلون  اهلل  ُيحّبوا  ل  اأن  يختارون  الكثريون 
اأن ل ينده�سوا حينما تبدو حياتهم فارغة  ا  اأي�سً وجودهم على الأر�ض، وبالتايل عليهم 

وحُمبطة وعدمية القيمة.

اأن تكون لها عواقب  اأن حرية الختيار �سيء رائع، لكن مُيكن  د  ِمن املوؤكَّ
مرّوعة.

ت اإىل ال�سقوط والُبعد  اأدَّ ر اأّن ممار�سة الإن�سان الأّول حلرية الختيار يف اجلنة  رمبا نتذكَّ
عن �سورة اهلل. وت�سببت يف املوت الروحي لالإن�سان وبالتايل العي�ض كحيوان كّل تفكريه 
من�سّب على اإ�سباع �سهواته اجل�سدية. لكن الإن�سان ل مُيكن اأن يتمّتع بال�سبع داخل اململكة 

احليوانية، ولن يجد هذا ال�سبع احلقيقي �سوى عندما يكون يف عالقة مع اهلل.
لنا  ُيقدِّم  والآن  عّنا،  ومات  الهدف وحمل خطايانا  لهذا  الأر�ض  اإىل  امل�سيح  ي�سوع  جاء 
اختياًرا اآخر باأْن نحيا حياة يف الروح تت�سم بال�رسكة معه، اأو اأن ن�ستمّر يف حياة اجل�سد 

التي تقود اإىل املوت والغرتاب وفقدان املعنى.
لذا عليك اأن تختار بعنايٍة لأّن اهلل يحرتم اختياراتك.

الرّوح  طريق  عن  �شورتك  اإىل  نتغيرَّ  نعاين جمدك،  ونحن  لأّننا  اأ�شكرك  ال�شماوي،  اأبي 
القد�س الذي يعمل فينا.. اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 1: 1- 3: 42



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 يناير

النف�صال عن العامل
“َفَقاَل اهللُ ِلُنوٍح: ِنَهاَيُة ُكلِّ َب�َشٍ َقْد اأََتْت اأََماِمي، لأَنرَّ الأَْر�َس 

اْمَتلأَْت ُظْلًما ِمْنُهْم، َفَها اأََنا ُمْهِلُكُهْم َمَع الأَْر�ِس.” )تكوين 6: 13(

وتدهورت  موجوٍد،  غري  كاأّنه  وعا�سوا  اهلل  النا�ض  ترك  الفي�سان،  �سبقت  التي  الأيام  يف 
الأخالق، وف�سدت عقول الب�رس وماَر�سوا اأن�سطة جن�سية �ساذة، وغّطى العنف والظلم وجه 
الأر�ض واأ�سبح الإن�سان يعي�ض كاحليوانات. وب�سبب هذه الظروف نظر اهلل وقال: “َل َيِديُن 

ُروِحي يِف الإِْن�َساِن اإِىَل الأََبِد” )تكوين 6: 3(
ا نعي�ض يف عامل مليء بالعنف  وكما ترى جاء الوقت الذي فيه نفد �سرب اهلل، ونحن اأي�سً
والف�ساد. اإّنها م�ساألة وقت حتى يقول اهلل ثانية “كفى!” يف متى 24: 37، يقول الكتاب: 
وكما فعل اهلل يف املرة  الإِْن�َساِن.”  اْبِن  يُء  ا َمِ اأَْي�سً َيُكوُن  َكذِلَك  ُنوٍح  اُم  اأَيَّ َكاَنْت  “َوَكَما 
�سكًرا هلل لأّنه وّفر لنا فلك  ا مع �سعبه قائاًل لهم: “ادخلوا اإىل الفلك”.  الأوىل، �سيفعل اأي�سً

جناة، وهذا الفلك الذي فيه النجاة هو ي�سوع امل�سيح. 

عليك اأن ُتدرك اأّنك اإّما اأن تكون جزًءا ِمن النظام الذي ُيلّوث العامل وُيف�سده 
الكّل  فوق  عالًيا  �سيطفو  الذي  النظام  ِمن  اأو جزًءا  الأ�سفل  اإىل  به  وينحدر 

حينما ي�سقط العامل.

اأٍت  امل�سيح  ي�سوع  لأّن  ل�ُسلطانه  اأنف�سنا  نخ�سع  اأن  ويجب  للرب،  ُمطلقة  معايري  �ض  اأ�سَّ اهلل 
�رسيًعا لُيدين العامل يف الرّب.

اإىل هذه الأمور التي �شمعناها، حتى ل ننجرف بعيًدا  اأبي ال�شماوي، �شاعدنا ننتبه  يا 
عنك. و�شاعدنا اأن نتحررَّر ِمن هذا العامل الفا�شد بقرار حا�شٍم واأكيد مّنا، ونكون يف �شفوف 

هوؤلء الذين ُيحّبونك ويخدمونك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 4: 1- 5: 32



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 يناير

جميع وعود اهلل
ْيٌف َو�ِشَتاٌء،  اِم الأَْر�ِس: َزْرٌع َوَح�َشاٌد، َوَبْرٌد َوَحرٌّ، َو�شَ َة ُكلِّ اأَيرَّ “ُمدرَّ

َوَنَهاٌر َوَلْيٌل، لَ َتَزاُل.” )تكوين 8: 22(
يقول الكتاب اإّنه ل تزال »ُمّدة كل اأيام الأر�ض...«. الدللة هنا اأّن الأر�ض لن تبقى لالأبد. 
اأّنه ما دامت الأر�ض باقية �ستظّل بع�ض الثوابت مثل: وقت الزرع  ومع ذلك، يوعدنا اهلل 
واحل�ساد، والربد واحلّر، وال�ستاء وال�سيف، والنهار والليل، ونحن نثق يف وعود اهلل، لذا 

ل ينبغي اأن ن�سّيع وقت نومنا بالليل يف القلق واخلوف ِمن اأن ل ُي�رسق نهار يوم جديد.
فاإذا ُكّنا ن�سدِّق بع�ض وعود اهلل لنا، ملاذا جند �سعوبًة يف ت�سديق جميع وعوده؟

يفعل  ل  اأن  ونخاف  نقلق  ما  اأحياًنا  لكننا  يرتكك،  ول  يهملك  ل  اإّنه  امل�سيح  ي�سوع  قال 
ذلك، وكما اأّن لدّي الثقة الكاملة باأّن اهلل �سُيحافظ على الأر�ض ودورانها، يجب اأن اأثق اأّنه 

�سُي�سّدد كل احتياجاتي.

ا باأمانته، لذا ينبغي  اأعتقد باأّن اهلل ق�سد ِمن هذه الوعود اأن ُيذّكرنا يوميًّ
علينا كلما ن�ستيقظ يف كّل �سباح ونرى �رسوق ال�سم�ض اأن نقول: »يا له من 
اإله اأمني يف وعوده ويحفظها«. وكلما ن�ساهد غروب ال�سم�ض ينبغي علينا 

اأن نقول: »يا له ِمن اإلٍه �سادق ُيويف بكالمه ويحفظ وعوده!«.

بالقلق  ن�سعر  قد  ُمنزعجني  نكون  نوؤمن. عندما  اأو ل  نوؤمن  ُكّنا  �سواء  بوعوده  اهلل  �َسَيِفي 
واخلوف اأو على العك�ض نتمّتع بالن�رسة وال�سعادة. يجب اأن نعي�ض يف حياة الن�رسة لأّن 
اهلل �سيعتني بنا، فقد ُوعدنا بذلك، واهلل اأمني يف وعوده، ومُيكنك اأن ُتراهن بحياتك على 

ذلك.

�شكًرا لك يا اأبي ال�شماوي لأجل وعودك الثابتة والأمينة. �شاعدنا اأن نتمّتع بثقٍة جميدٍة 
فيك لأّنك جال�س على العر�س. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 6: 1- 8: 22



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 يناير

ل م�صاومة
“َواأََخَذ َتاَرُح اأَْبَراَم اْبَنُه، َوُلوًطا ْبَن َهاَراَن، اْبَن اْبِنِه، َو�َشاَراَي 

َتُه اْمَراأََة اأَْبَراَم اْبِنِه، َفَخَرُجوا َمًعا ِمْن اأُوِر اْلَكْلَداِنيِّنَي ِلَيْذَهُبوا  َكنرَّ
اإِىَل اأَْر�ِس َكْنَعاَن. َفاأََتْوا اإِىَل َحاَراَن َواأََقاُموا ُهَناَك… َوَقاَل الررَّبُّ 
ِبيَك اإِىَل الأَْر�ِس  َك َوِمْن َع�ِشيَِتَك َوِمْن َبْيِت اأَ لأَْبَراَم: اْذَهْب ِمْن اأَْر�شِ

ِتي اأُِريَك.” )تكوين 11: 31؛ 12: 1( الرَّ
اأن يرتك  اأموٍر:  اإىل عمل ثالثة  اأبرام، فدعاه  كان اهلل يرغب يف تكوين عالقة حميمة مع 
مكان الوثنية، واأن يرتك عائلته، واأن يذهب اإىل الأر�ض التي يريها اهلل له، لكن اأبرام مل 
يِطع اهلل طاعًة كاملًة، فقد غادر اأور الكلدانيني مع والده وابن اأخيه ومل يفلح يف الذهاب 
ا داخل حدود ال�سهل البابلي، وبالتايل كانوا ل  مبا�رسًة اإىل كنعان، كما اأّنهم مكثوا اأي�سً

يزالون داخل حدود الأر�ض التي عليه اأن ُيغادرها.
ُتعّد الطاعة اجلزئية ع�سياًنا وتت�سبَّب يف نتائَج وخيمٍة.

ظّل اهلل �سامًتا يف اأثناء �ُسكنى اأبرام يف حاران، ومل يعاود الكالم معه حتى 
ال�رسكة  ميزة  اأبرام  َفَقَد  الع�سيان  هذا  اأثناء  كنعان، ويف  اإىل  اأبرام  و�سل 

احلميمة مع اهلل.

ماذا عنك؟ هل ل تزال تعي�ض يف حاران؟ هل طاعتك ي�سوبها عدم كمال؟ هل ت�ساهلت مع 
ك بعاداتك القدمية؟ يدعوك اهلل اليوم اإىل اأن تنكر نف�سك، واأن ترتك ال�رس،  ال�رس؟ هل تتم�سَّ
واأن حتمل �سليبك، وتّتبع الرب ي�سوًعا، كما اأنه يدعوك اإىل مكان الربكة، ومكان الوعود، 

ومكان ال�رسكة والعالقة احلميمة مع اهلل لأّنه ُيحّبك.

اأن  الذي تريدنا  القدو�س يف الطريق  اأن نتمّتع بقيادة روحك  ال�شماوي، ُن�شلّي  اأبونا  يا 
اإليك يف طاعٍة كاملٍة حتى  اأن نفعله. ناأتي  اأن ل نق�ّش يف ما تريدنا  ن�شلكه. �شاعدنا 

نحمل �شليبنا مهما كان الّثمن. اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 9: 1- 11: 32



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 يناير

َّى اهلل حينما يتاأن
ا َكاَن اأَْبَراُم اْبَن ِت�ْشٍع َوِت�ْشِعنَي �َشَنًة َظَهَر الررَّبُّ لأَْبَراَم َوَقاَل  “َوَلرَّ
َلُه: اأََنا اهللُ اْلَقِديرُ. �ِشْ اأََماِمي َوُكْن َكاِمًل، َفاأَْجَعَل َعْهِدي َبْيِني 

ََك َكِثيًا ِجدًّا.” )تكوين 17: 2-1( َوَبْيَنَك، َواأَُكثِّ
حتدَّث اهلل مع اأبرام حينما كان يبلغ من العمر 86 عاًما، وبعد ذلك انتظر 13 عاًما اأخرى 

حتى يعاود احلديث معه. ملاذا يف راأيك انتظر اهلل كّل هذه املدة؟
كثرًيا ما يختار اهلل النتظار حتى ن�ستنفد اآخر ما عندنا من موارد. واأحياًنا ما ينتظر حتى 
ن�سل اإىل نقطة معينة من الياأ�ض، وهذا ما و�سل اإليه اأبرام يف النهاية. لو حتّدث اهلل مع 

اأبرام قبل ذلك رمبا كان من املمكن اأن ُيحاول اأبرام اأن ُي�ساعد اهلل يف حتقيق وعوده.
اأّنه  تعّلمت  للغرقى،  اإنقاذ  حار�ض  اأكون  كي  التدريب  يف  ق�سيتها  التي  الفرتة  اأثناء  يف 
حينما يغرق اأحد ما عليَّ عدم القرتاب منه مبا�رسة، فاإن اقرتبت منه وهو ل يزال بقّوته 
ويحاول النجاة، قد يت�سبَّب ذلك يف غرقي معه. يجب النتظار حّتى ي�ستنفد اآخر حماولته 
للنجاة. اأعتقد باأّن اهلل يعمل من خالل املبداأ نف�سه، ما دام اأّنك حُتاول النجاة، �سينتظر اهلل.

حينما ن�ست�سلم اأخرًيا، �سيكون اهلل قادًرا على الَبدء يف العمل ح�سب خطته 
املجيدة لنا، فليحمدوا الّرب على عجائبه! يف الكثري من الأوقات نبداأ يف 
تقدمي �رسح عقالين اأو نقول كم نحن حمظوظون حينما ت�سري الأمور على ما 

يرام معنا، ول نرجع الف�سل يف ذلك كله هلل وما فعله معنا.

رمبا تكون يف موقٍف ِمن امل�ستحيل اخلروج منه، ورمبا تكون فعلت كّل ما ت�ستطيع وف�سلت 
حماولتك. هل كنت يف يوم ما على ما يرام! فالأمور امل�ستحيلة على الإن�سان هي فر�ض 

ِمن اهلل للعمل فينا. اهلل �سيفعل لك ما ل ت�ستطيع فعله اأنت لنف�سك!

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لأجل طول اأناتك. �شاعْدنا اأن ُنقّدم لك الآن كل اأمور حياتنا التي 
نراها م�شتحيلة لتت�شّف اأنت فيها، حتى يعود الجد ل�شمك وي�شكرك اجلميع ويقدِّمون 

احلمد لك. اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 12: 1- 14: 24



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 يناير

بال �صكوى
َماِل َوَتِبْعَن الررَُّجَل، َفاأََخَذ  “َقاَمْت ِرْفَقُة َوَفَتَياُتَها َوَرِكْبَ َعَلى اجْلِ

اْلَعْبُد ِرْفَقَة َوَم�َشى.” )تكوين 24 : 61(
ُقدًما  امل�سي  على  ووافقت  اجَلَمل،  ركبت  حينما  النوايا  ح�سن  ُيظهر  التزاًما  ِرْفَقة  قدَّمت 
يف رحلة على ُبعد نحو 644 كيلومرًتا. كان ل بّد اأن تعتمد ب�سورة كلية على عبد اإ�سحاق 

وت�سّدق كلمته ِمن اأجل الرثوة واملجد يف اململكة التي تنتظرها.
تُقم  مل  اإن  ب�سال�سة.  يتحّرك  ل  فاجَلَمل  الأوقات،  تلك  يف  واقعية  خربة  اجَلَمل  ركوب  ُيعّد 
بال�سرتخاء وتتحّرك معه فقد يجعلك ترتطم مبا ُيوؤّدي اإىل موتك. على اجلانب الآخر احلياة 
ْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم  اُء، َل َت�ْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى امْلُ َها الأَِحبَّ امل�سيحّية لي�ست �سهلًة. يقول الكتاب: “اأَيُّ
ْمٌر َغِريٌب” )1بطر�ض 4: 12(. يف اأثناء ركوبك هذا  اَبُكْم اأَ ُه اأَ�سَ َحاِدَثٌة، لأَْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكاأَنَّ
عب التعاُمل معه، �ستمّر بتجارب وازدحام ورمبا جتد نف�سك يف موا�سع  احليوان الذي ِمن ال�سّ

غري مريحٍة. وخالل ال�سري يف ال�سحراء قد يقودك ذلك اإىل الياأ�ض والإحباط.
ِمن حيوان  له  “يا  ال�سوت  بعلو  باأّنها �ساحت  تعتقد  اإىل وجهتها هل  ِرْفَقة  بعد و�سول 
عفن!” و�رسبت اجَلَمل بقدَمْيها؟ ل اأعتقد ذلك. ِمن املحتمل اأّنها ربتت على اجَلَمل وقالت: 

اإىل �سيدي.” اأكمل وجه واأح�رستني  اأّديت مهّمتك على  اأمًرا فظيًعا، لكنك  “كان ركوبك 

وندخل  الّرب  اإىل  ناأتي  جتعلنا  التي  اهلل  اأدوات  ُمّرد  هي  احلياة  جتارب 
حم�رسه.

لكي  موجودة  تاأكيٍد  بكّل  والتجارب  اجِلَمال  �ستظّل  الرحلة.  �ستنتهي  الأيام  من  يوم  يف 
ا �سرنى ميء الّرب، وحينما اأنزل من على  تهّيئنا لالتكال الكامل على ي�سوع. وقريًبا جدًّ
َجَملي وتنتهي جتربتي لن اأ�رسبه، فقد اأح�رسين اإىل �سيدي وربي ي�سوع امل�سيح، بل �ساأقدِّم 

ال�سكر اإىل اهلل لأيّن و�سلت اإليه.

يا اأبي ال�شماوي، اأ�شكرك على كل ال�ّشعاب التي قادتنا اإليك. �شاعدنا اأن ننظر اإىل التجارب 
التي جنتاز فيها باعتبارها اأدوات يف يديك. ِمن ف�شلك �شاعدنا حتى ل نخور ول نخاف 

يف اأثناء الرحلة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 15: 1- 17: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 يناير

ا�صرتداد العالقة املك�صورة
اَمُهْم َو�َشَجَد اإِىَل الأَْر�ِس �َشْبَع َمررَّاٍت َحترَّى  ا ُهَو َفاْجَتاَز ُقدرَّ “َواأَمرَّ

اْقَتََب اإِىَل اأَِخيِه، َفَرَك�َس ِعي�ُشو ِلِلَقاِئِه َوَعاَنَقُه َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه 
َلُه، َوَبَكَيا.” )تكوين 33: 4-3( َوَقبرَّ

ت فجاأة.  اغرتب هذان الأخوان عن بع�سهما ملدة ع�رسين عاًما، لكن كراهية عي�سو تغريَّ
وعلى الرغم ِمن نّيته اأن ُيقابل اأخاه يعقوب بال�سيف، انتهى الأمر باأخذه باحل�سن. اأحياًنا 
ما تتعّر�ض العالقات احلميمة اإىل ال�سعور باملرارة والّدمار، رمبا تكون اأنت نف�سك اغرتبت 

ونفرت ِمن بع�ض الأحّباء.
حينما تربد املحّبة، هل مُيكن ا�ستعادتها؟ يقول الكتاب املقدَّ�ض: “نعم.”

اأن تفعله هو ال�سالة وطلب الّرب  اأّول ما فعله يعقوب هو ال�سالة، واأّول �سيء ينبغي لك 
حتى ُيغريِّ قلب ال�سخ�ض الذي ينفر منك، وحينما نفعل هذا يرينا اهلل غالًبا املكان الذي 

بحاجة اإىل التغيري.
كانت طبيعة يعقوب تت�سم بالأخذ ل العطاء. لكن بعد ال�سالة، قّرر اأن ُير�سل اإىل اأخيه عي�سو 

بع�ض الهدايا، عليك اأن تبحث عن طرٍق ُتبارك بها ال�سخ�ض الذي ابتعد عنك.

تنك�رس عالقاتنا  ما  غالًبا  بـ”ال�سيد”،  اإليه  واأ�سار  باأخيه  اأ�ساد  ذلك،  وبعد 
لأننا نهدمها بدًل من بنائها.

ثّم �سارك يعقوب مع عي�سو كل الأ�سياء التي حدثت خالل غيابهما عن بع�سهما البع�ض. 
َت�ْسِفي ال�رساحة وم�ساركة اأفكارك وم�ساعرك مع الغري دائًما العالقات، وبعد ذلك تالم�ض 

كّل ِمن يعقوب وعي�سو، وح�سنا بع�سهما البع�ض.
ال�سخ�ض  لأجل  و�سّليت  يعقوب  مثال  اّتبعت  اإذا  نعم.  عالقاتك؟  اهلل  ي�سفي  اأن  مُيكن  هل 
اهلل  ُيحّلي  اأن  مُيكن  الأمر وتالم�ست معه،  و�ساركت معه  به  واأ�سدت  وباركته  البعيد عنك 

مرارة العالقة معه وي�سرتّد عالقتكما.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعدنا اأن نتعلرَّم ِمن كلمتك كيف نحّب بع�شنا البع�س، حتى تفوح ِمن 
حياتنا رائحة ذكية متّجد ا�شمك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 18: 1- 20: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث  8 يناير

التغلب على التجارب
َطجْع َمِعي!«. َفَتََك َثْوَبُه يِف َيِدَها  “َفاأَْم�َشَكْتُه ِبَثْوِبِه َقاِئَلًة: »ا�شْ

َوَهَرَب... “ )تكوين 39: 12(
كّل مّنا يجتاز يف جتارب، مثل الإغراء الذي ميالأنا حّتى نكذب اأو نغ�ض اأو ن�رسق. واَجه يو�سف 

ا للغاية، لكّنه قاوم، فما هي مفاتيح جناحه يف التغّلب على مثل هذه الغراءات؟ اإغراًء قويًّ
التي  الثقة  هذه  يخون  اأن  يريد  يكن  ومل  ب�سدة،  فيه  يثق  فوطيفار  اأّن  يو�سف  عرف  اأّوًل: 

و�سعها فيه.
ثانًيا: عرف يو�سف اأّنه خمتلف عن بقية العامل، لأّن اهلل اختاره ودعاه جن�ًسا خمتاًرا، قال 

يو�سف بو�سوح: “كيف مُيكنني....؟”.
ثالًثا: عرف يو�سف اأّن التجربة فيها اإغراء �رسير، واإحدى م�سكالتنا اليوم هي الت�ساهل مع 

اخلِطّية، فقد تعلَّمنا اأن نكون ُمت�ساهلني مع اخلطّية.
اأخرًيا” عرف يو�سف اأّنه اإذا خ�سع، �ستكون اخلِطّية مبجملها موّجهًة �سد اهلل نف�سه، ولي�ض 
فوطيفار وحده، لذلك كان رّد فعل يو�سف اأكرث حكمة، وجرى بب�ساطة بعيًدا. قال بول�ض 
اأّنك �ستكون  “اهرْب ِمن ال�سهوات ال�سبابية.” ابتعد عن الأماكن التي تعرف  لتيموثاو�ض: 

�سعيًفا فيها ومُيكن اأن تنال التجربة منك ب�سهولٍة حتى ت�سقط.

اإغراءات اخلِطيَّة، فقد  اأن نتغلب على  اأن نحيا حياًة نقّيًة، ومُيكننا  مُيكننا 
اأعطانا اهلل كّل الأدوات التي تعيننا حتى نعي�ض يف ن�رسٍة.

يف حماولة التمثُّل بيو�سف، عليك النتباه اإىل اأربع نقاٍط مهمة: )1( النا�ض يثقون فيك. )2( 
اأنت ُمتمّيز، لأّنك ابن هلل ول ت�ستطيع الت�سّبه بالآخرين يف �سلوكياتهم. )3( اإغراء التجارب 
ال�رسيرة، وحينما ت�ست�سلم لها �سُتخطئ نحو اهلل نف�سه. )4( اإذا ف�سلت يف كّل �سيء، كّل ما 

عليك هو اأن جتري وتهرب اإىل ي�سوع.

يا اأبي ال�شماوي، اأُ�شلِّي اأن نتمّكن من احلياة برب وقدا�شة، �شاعدنا يا رب اأن ُنقاوم اإغراء 
التجارب التي تعت�س طريقنا كل يوٍم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 21: 1- 23: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 يناير

الذنب
“َفاأََجاَبُهْم َراأُوَبنْيُ َقاِئًل: »اأَمَلْ اأَُكلِّْمُكْم َقاِئًل: لَ َتاأَْثُموا ِباْلَوَلِد، 

َواأَْنُتْم مَلْ َت�ْشَمُعوا؟ َفُهَوَذا َدُمُه ُيْطَلُب«.” )تكوين 42: 22(
مرَّ ع�رسون عاًما منذ باع اإخوُة يو�سف اأخاهم كعبٍد، لكن ل تزال �رسخاته مدفونة داخلهم 
ِذكرياتنا، ويظهر  باقي يف  يظّل  بالذنب! كيف  ال�سعور  اإّنه  اأذهانهم.  م�سامع  وترتّدد يف 
يزال  ل  لكّنه  اأبيهم،  عن  ذنبهم  اإخفاء  يف  الإخوة  جنح  باأفعالنا.  رنا  وُيذكِّ فجاأًة  لل�سطح 
دفيًنا داخلهم! يبدو اأّن التخلُّ�ض من ال�سعور بالذنب تقريًبا ُمهّمة م�ستحيلة، لكّنه اأمر يف 

غاية الأهمية.
تخلق اخلِطّية ال�سعور بالذنب وم�سكالت روحية فظيعة يف حياتنا.

و�سف داود ما حدث حينما حاول اإخفاء خِطّيته قائاًل: “لأَنَّ َيَدَك َثُقَلْت َعَليَّ َنَهاًرا َوَلْياًل. 
َلْت ُرُطوَبِتي اإِىَل ُيُبو�َسِة اْلَقْيِظ.” )مزمور 32: 4( وَّ حَتَ

التي ل نتوب عنها ول  َمْوٌت” )رومية 6: 23(. اخلِطّية  ِهَي  اأُْجَرَة اخلِطّية  “لأَنَّ  قال اهلل: 
يغفرها تت�سبَّب يف موتنا الروحي. لن ن�ستطيع اأن نراه، اأو ن�سعر به، اأو نتالَم�ض معه بعد 
ر حياتنا. ذلك، لهذا يجب علينا اأن نتخّل�ض ِمن ال�سعور بالذنب، لأّنه يف�سلنا عن اهلل وُيدمِّ

اأمٍر ما، كيف مُيكنني ت�سحيح هذا  اأخطاأت يف  اإذا  لكن كيف يحدث ذلك؟ 
اخلطاأ؟

يف الواقع، اأنت ل�ست يف حاجة اإىل حتّمل عقاب خطاياك، فقد حمل �سخ�ٌض اآخر العقوبة 
بدًل عنك. �سنع اهلل طريًقا واأر�سل ابنه الوحيد ليحمل عقوبتك، فاإذا اآمنت به �سيغفر اهلل لك 

ويجّددك، و�سُيعطيك اهلل بداية جديدة حلياتك.

ال�شعور بالذنب من خلل  ِمن  ا جميًدا  لأّنك خلرَّ�شتنا خل�شً ال�شماوي، �شكًرا لك  اأبي  يا 
ي�شوع ال�شيح، الذي غ�شلنا وطّهرنا ِمن كل اإثٍم فعلناه. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 24: 1- 28: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 يناير

طلب وجه الرّب واإر�صاده
ْيِل َوَقاَل: »َيْعُقوُب، َيْعُقوُب!« لَ  “َفَكلرََّم اهللُ اإِ�ْشَاِئيَل يِف ُروؤَى اللرَّ
ًة َعِظيَمًة ُهَناَك. اأََنا  زُوِل اإِىَل ِم�ْشَ، لأَنِّ اأَْجَعلَُك اأُمرَّ َتَخْف ِمَن النُّ
ِعُدَك اأَْي�ًشا.” )تكوين 46: 4-2( َنا اأُ�شْ اأَْنِزُل َمَعَك اإِىَل ِم�ْشَ، َواأَ

اأتوا  ا  �سنًّ الأكرب  اأبناوؤه  والآن  مات،  ابنه  يو�سف  اأن  يظّن  يعقوب  كان  �سنني،  مدار  على 
بداأت  وهكذا  اإىل م�رس،  ياأتي  اأن  ويريده  يو�سف حي  باأن  ليعقوب  �ساّرة  اأخباًرا  حاملني 

الرحلة، عندما و�سلوا اإىل بئر �سبع دّب اخلوف فجاأة يف قلب يعقوب.
ا، ودفع هذا اخلوف يعقوب اأن يطلب وجه الّرب. ِمن الأف�سل اأن  ا جدًّ ُيعّد اخلوف دافًعا قويًّ
يدفعنا احلب، لكّنك اإذا مل تطلب وجه اهلل بهذا احلب �سي�سعك يف مكان ت�سعر فيه بالحتياج، 
ا. واإذا مل يفلح ذلك رمبا ي�سعك ذلك يف موقف اآخر خميٍف،  ونتيجة لذلك �ستطلب وجهه اأي�سً
ا وي�ستمتع بال�رسكة معك، و�سيفعل اأي  حتى تطلب وجه اهلل بدافع اخلوف، لأن اهلل يحّبك جدًّ

�سيء حتى ت�سعى اإىل طلب وجهه.

كثرًيا ما ن�سع اأنف�سنا يف مواقَف بائ�سة لأننا ناأخذ خطوات دون طلب وجه 
الّرب.

عندما يعر�ض اهلل، الَعامِل بكّل �سيء والذي ُيحبِّك حمّبًة فائقًة، اأن يقود حياتك وُير�سدك ِمن 
غري املعقول اأن تتجاَهل هذا العر�ض وتتحرَّك يف حدود حكمتك املحدودة، وحينما ن�سل 

ملفرتق طرٍق ول نعلم اأي طريق ن�سلكه، ِمن احلكمة اأن نطلب وجه الّرب.

علِّمنا يا رب اأن نطلب م�شيئتك واأن ن�شلك طريقك، ونخ�شع لقيادة روحك القدو�س. يف 
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 28: 10- 30: 43



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 يناير

اهلل يعرف
ِذي يِف ِم�ْشَ َو�َشِمْعُت  َة �َشْعِبي الرَّ : »اإِنِّ َقْد َراأَْيُت َمَذلرَّ “َفَقاَل الررَّبُّ

ِريِهْم. اإِنِّ َعِلْمُت اأَْوَجاَعُهْم، َفَنَزْلُت  �ُشَاَخُهْم ِمْن اأَْجِل ُم�َشخِّ
لأُْنِقَذُهْم«” )خروج 3: 8-7(

عاَمَل امل�رسيون �سعب اهلل معاملًة قا�سيًة على مدار �سنوات طويلة، ومل ي�ستِطع �سعب اهلل 
روؤية اأي خمرج من العبودية، لذا �رسخوا هلل لكنهم كانوا خائفني من اأن ل ي�ستمع اهلل اإىل 

�رساخهم.
كثرًيا ما ن�سعر باأننا وحدنا حينما جنتاز جتارب ُمتنّوعة، ونظّن اأن ل اأحد يرى اأو يفهم، 

لكن اهلل يعلم كل �سيء.
مل يُكن �سعب اإ�رسائيل يعلم اأن اهلل ل يزال يعمل ِمن اأجلهم وله خطة حلياتهم بالفعل.

اأريده يف  اأَْوَجاَعُهْم.” كّل ما  َعِلْمُت  “اإِينِّ  اإّنه يعلم ما يحدث:  البداية  قال اهلل ملو�سى يف 
بع�ض الأوقات ال�سعبة هو اأن اأُدرك اأّن اهلل يعرف ويفهم ويهتّم.

اأَْوَجاَعُهْم،  اَخُهْم، وَعِلْمُت  َ َو�َسِمْعُت �رسُ َراأَْيُت،  َقْد  “اإِينِّ  لكّن اهلل تخّطى الأمر قائاًل ملو�سى: 
َفَنَزْلُت لأُْنِقَذُهْم”. 

ويعرف،  وي�سمع  يرى  اأن  مُيكن  اإله  اأخدمه  الذي  اهلل  لأّن  بال�سعادة  اأ�سعر 
ا مّما اأطلب اأو اأحتاج، وي�ستطيع اأن يحوِّل املوقف  وقادر اأن يفعل اأكرث جدًّ

امل�ستحيل ل�ساحلي.

رمبا تكون يف موقٍف �سعٍب، وقد �رسخت اأمام الرب، لكّنك ل تزال تت�ساءل هل اهلل ي�سمع؟ 
اهلل ُيجيبك قائاًل: “لقد راأيت �سيقتك، و�سمعت �رساخك، واأعرف اأوجاعك، واأتيت يف هذا 

اليوم لأخّل�سك.”

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك اإله حي وقدير وُيكنك اأن تفعل اأكث جدًّا مما نحتاج اأو 
نطلب اأو نفتكر. اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 31: 1- 36: 43



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 يناير

َمن هو الرّب؟
“َوَبْعَد ذِلَك َدَخَل ُمو�َشى َوَهاُروُن َوَقالَ ِلِفْرَعْوَن: »هَكَذا َيُقوُل 
ِة«. َفَقاَل  ُدوا ِل يِف اْلرَبِّيرَّ الررَّبُّ اإِلُه اإِ�ْشَاِئيَل: اأَْطِلْق �َشْعِبي ِلُيَعيِّ
ِفْرَعْوُن: »َمْن ُهَو الررَّبُّ َحترَّى اأَ�ْشَمَع ِلَقْوِلِه َفاأُْطِلَق اإِ�ْشَاِئيَل؟ لَ 

، َواإِ�ْشَاِئيَل لَ اأُْطِلُقُه«” )خروج 5: 2-1( اأَْعِرُف الررَّبرَّ
اأجاب:  الّرب حتى ُيطلق �سعبه. لكنه  اإىل فرعون وعر�سا عليه طلب  اأتى مو�سى وهارون 
“َمن هو الّرب حتى اأ�سمع لقوله؟ ل اأعرف الّرب، ولن اأ�سمَع لقوله.” َمن هو الّرب؟ فرعون 

كان على و�سك اأن ي�سمع الإجابة عن هذا ال�ّسوؤال.
اختار امل�رسيون اأن يعبدوا قوى الطبيعة، وارتكبوا اأخطاء يقع فيها الكثريون اليوم وهي 
فرعون  ِمن  الوحيد،  احلقيقي  احلي  الإله  يهوه،  نف�سه. طلب  اخلالق  دون  املخلوق  عبادة 

بخ�سو�ض �سعبه، لكن فرعون اأبدى جهله به وعدم رغبته يف طاعته.
بها على  التي جاء  ال�رسبات  ِمن خالل  لفرعون  نف�سه  اهلل  اأظهر  اهلل؟  فعل  رّد  ماذا كان 
اأر�ض م�رس مثل الظلمة والبوا�سري والّذباب وال�سفادع وحتّول املاء اإىل دٍم واملوت، وهذه 

ال�رسبات اأوجعت امل�رسيني وعّذبتهم ب�سدة، لكن اهلل حفظ �سعبه على اجلانب الآخر.

اأعذار  تقدمي  ميكن  ل  وتطيعه؟  قوله  ت�سمع  اأْن  ينبغي  الذي  الّرب  هو  َمن 
ب�سبب اجلهل به.

اأعلن اهلل عن نف�سه من خالل الّطبيعة وكلمته وابنه ي�سوع امل�سيح، كما اأّنه الإله العلي فوق 
كّل الكون، وخالق كل �سيء، وملك امللوك، ورب الأرباب، والإله القدير الأزيل، وكلي القّوة، 

والإله املحّب الذي يدعوك اإىل معرفته بطريقٍة اأف�سل اليوم.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأننا تعررَّفنا عليك، ونوّد اأن نعرفك اأكث. اآمني.

قراءات اليوم: تكوين 37: 1- 41: 57
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الف�صح
ِتي اأَْنُتْم ِفيَها، َفاأََرى  ُم َعلََمًة َعَلى اْلُبُيوِت الرَّ “َوَيُكوُن َلُكُم الدرَّ
ُِب  َم َواأَْعرُبُ َعْنُكْم، َفلَ َيُكوُن َعَلْيُكْم �َشَْبٌة ِلْلَهلَِك ِحنَي اأَ�شْ الدرَّ

اأَْر�َس ِم�ْشَ.” )خروج 12: 13(
على  �سنة  ثمانني  واأذلوهم  �سعبه  ا�ستعبدوا  الذين  امل�رسيني  للغاية مع  اهلل �سبوًرا  كان 
واأعطاهم  قريب،  الدينونة  يوم  اأن  متهيدّية  تنبيهات  اأعطاهم  بل  ُيِبدهم  مل  لكّنه  الأقل، 

وا حتى ُينقذهم ِمن دينونته. الفر�سة ليتغريَّ
قدَّم اهلل طريق جناة لبني اإ�رسائيل ِمن خالل اإعالن دينونته القادمة، فقد ظّلوا اآمنني يف 
بيوتهم ما دام دم احلمل على القائمَتنْي والعتبة الُعليا، واأّكد اهلل ل�سعب اإ�رسائيل اأّنهم لن 

يتعرَّ�سوا للهالك عندما يجتاز يف الأر�ض.
واحدٌة ِمن �سفات اهلل الّرئي�سية هي املحّبة التي تفوق ُقدرة عقولنا على ال�ستيعاب، كما 
ا باّر، لذلك يجب اإدانة الأ�رسار. ويف النهاية يجب لرّب اهلل اأن ي�سود، فقد مّر وقت  اأّن اهلل اأي�سً
اآمٍن  مكاٍن  اأنت يف  فهل  الآتية،  الدينونة  ِمن  نرى ملحات  بداأنا  لكننا  كبري على ميئه، 

اليوم؟

و�سع اهلل �رسًطا واحًدا للنجاة عندما ياأتي يوم الدينونة، وهو اأن تكون يف 
ي�سوع امل�سيح.

ا، فال يوجد ملجاأ  ي�سوع هو حمل اهلل الذي رفع خطايا العامل، لذا يجب اأن نعتمد عليه كليًّ
للنجاة غريه.

رتها لنا ِمن خلل ي�شوع ال�شيح الذي  يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك على عجائبك التي وفرَّ
تنا، واأخذ ذنبنا، ومات بدًل عّنا، و�ُشفك دمه لأجلنا. �شكًرا لأجل �شربك وطول  حمل خِطيرَّ

تك. اآمني. اأناتك ورحمتك وحمبرَّ

قراءات اليوم: تكوين 42: 1- 45: 28
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ُما�صر!
ْعِب: »لَ َتَخاُفوا.. ِقُفوا َواْنُظرُوا َخلَ�َس  “َفَقاَل ُمو�َشى ِلل�شرَّ
نَي اْلَيْوَم، لَ َتُعوُدوَن َتَرْوَنُهْم  �ْشِيِّ ُه َكَما َراأَْيُتُم اْلِ الررَّبِّ َفاإِنرَّ

اأَْي�ًشا اإِىَل الأََبِد. الررَّبُّ ُيَقاِتُل َعْنُكْم َواأَْنُتْم َت�ْشُمُتون«”. 
)خروج 14: 14-13(

ترك بنو اإ�رسائيل العبودية التي يف اأر�ض م�رس، وقّرروا اأن يعبدوا اهلل ويخدموه بعد حياة 
عب  ل طريق قادهم اهلل فيه كان ماأزًقا ِمن ال�سّ العبودية الرهيبة التي عا�سوا فيها، لكن اأوَّ
اخلروج منه. مل يُكن هناك خمرج ِمن هذا الوادي اإل اأن يعودوا ِمن حيث اأتوا. مل يُكن يف 
ا اجتياز البحر  ا�ستطاعتهم عبور اجلبال التي على اجلانبني ومل يُكن يف ا�ستطاعتهم اأي�سً

الأحمر الذي اأمامهم.
ملاذا قاد اهلل �سعبه اإىل ال�سقوط يف مثل هذا املاأزق؟

ا اأن نتعلَّم الثقة فيه بالكامل حتى حينما ل نرى اأي حلوٍل ممكنٍة. يريد اهلل منَّ
يريد اهلل مّنا اإدراك اأّنه مُيكن اأن ي�سنع طريًقا حتى اإن مل يُكن هناك اأي طريٍق اأمامنا، فاهلل 

غري حمدوٍد مبوارد الإن�سان اأو بقدراته ال�سعيفة، بل هو قادر اأن يفي بوعوده.

جتد  ول  حُما�رًسا  نف�سك  جتد  حينما  الإميان.  تتطلَّب  للخال�ض  اهلل  خطة 
اأي خمرٍج اأمامك، مييل الإن�سان ب�سكل طبيعي اأن يهرب ِمن الأمر، لكن اإذا 

اأخذنا خطوات بالإميان �سي�سري اهلل اأمامنا وي�سّق لنا يف البحر طريًقا.

رمبا ت�سعر اأّنك حُما�رٌس، ورمّبا جتتاز خالل ظروٍف ل ترى لها اأي خمرٍج، لكن على اجلانب 
الآخر قد ي�سمح اهلل بهذا املاأزق حتى تتجه نحوه وتطلب وجهه اليوم.

اأّيها الرّب �شّيدنا، ن�شكرك لأجل خل�شك، فكثيًا ما جعلتنا نعرُب بحر ال�شكلت وال�شعوبات 
واأحياًنا ما تزيل ِمن اأمامنا اجلبال. �شاعدنا حتى ل نخاف ِمن الظروف، بل ن�شع ثقتنا 

فيك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: تكوين 46: 1- 50: 26
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على اأجنحة النّ�صور
“هَكَذا َتُقوُل ِلَبْيِت َيْعُقوَب، َوُتْخرِبُ َبِني اإِ�ْشَاِئيَل: اأَْنُتْم َراأَْيُتْم َما 
نَي، َواأََنا َحَمْلُتُكْم َعَلى اأَْجِنَحِة النُّ�ُشوِر َوِجْئُت  �ْشِيِّ َنْعُت ِباْلِ �شَ
، َفالآَن اإِْن �َشِمْعُتْم ِل�َشْوِتي، َوَحِفْظُتْم َعْهِدي َتُكوُنوَن  ِبُكْم اإَِلرَّ
ُعوِب. َفاإِنرَّ ِل ُكلرَّ الأَْر�ِس َواأَْنُتْم  ًة ِمْن َبنْيِ َجِميِع ال�شُّ ِل َخا�شرَّ

�َشًة.” )خروج 19: 6-3( ًة ُمَقدرَّ َلَكَة َكَهَنٍة َواأُمرَّ َتُكوُنوَن ِل مَمْ
الن�رس  تعلُّم  ياأتي وقت  ال�ساهقة. عندما  ال�سخرية  اأعلى املنحدرات  الّن�رس ع�ّسه يف  يبني 
ال�سغري، وتخفق بجناَحْيها نحو �سغريها  الن�رس  الأم فوق ع�ّض  الطرياَن ترفرف  ال�سغري 
وُتخرجه ِمن الع�ض، فيبداأ فرخ الن�رس بالدوران والتقّلب فوق ال�سخور نحو الأ�سفل، وحينما 
ترى اأّنه على و�سك اأن يهلك تاأتي الأم اأ�سفله وحتمله فوق جناَحْيها مّرًة اأخرى اإىل الع�ض، 
وينتهي الدر�ض الأول، لكن تعيد الأم الدر�ض مراًرا وتكراًرا حتى يتعلَّم فرخ الن�رس الطريان. 
الّرب منه  اأن يخرجنا  الع�ض، ول نحّب  التامة والأمان داخل  ا ن�سعر بالّراحة  اأي�سً ونحن 

ونبداأ يف التعرّث ظاّنني اأننا �سنهلك ل حمالة.

لكّن اهلل يرفعنا مّرة اأخرى ويك�سف لنا عن اأمانته.

لقد خلَّ�سني اهلل وخّل�سك من عبودية احلياة بح�سب اجل�سد، وحملنا فوق اأجنحة الن�سور، 
واأح�رسنا اإليه، وجعلنا كنزه اخلا�ض.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّننا اأولدك ولأّنك اأح�شتنا اإليك فوق اأجنحة الن�شور، ونحن 
نرغب اأن نكون كنزك اخلا�س ونعمل اأعماًل ح�شنًة لجد ا�شمك. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 1: 1- 4: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 يناير

قليالاً قليال
يَ الأَْر�ُس  “لَ اأَْطرُُدُهْم ِمْن اأََماِمَك يِف �َشَنٍة َواِحَدٍة، ِلَئلرَّ َت�شِ
ِة. َقِليًل َقِليًل اأَْطرُُدُهْم...”  َخِرَبًة، َفَتْكُثَ َعَلْيَك ُوُحو�ُس اْلرَبِّيرَّ

)خروج 23: 30-29(
ب�سدد  ونحن  يوم  كّل  العدو  ا  اأي�سً الآن  ُنواجه  ونحن  اًرا،  جبَّ ا  عدوًّ اإ�رسائيل  �سعب  واَجه 
احلرب مع ج�سدنا. لدى اجل�سد ح�سون حقيقّية يف حياتنا وقالع حُماطة باأ�سواٍر عاليٍة 
حيث ي�سكن بنو عماليق اأر�سنا، لكن اهلل يريد مّنا اأن ندخل ومنلك الأر�ض ونتم�ّسك بكّل 
وعوده. يريد اهلل مّنا اأن نحيا حياة الربكة والن�رسة، وبالتايل يجب علينا حماربة اجل�سد 
لفعل ذلك. كيف نفعل هذا الأمر؟ مُيكننا تعّلم الطريقة التي نحارب بها اجل�سد ِمن خالل 
اإ�رسائيل  �سعب  ُيعِط  مل  اهلل  اأّن  اإ�رسائيل. لحظ  ل�سعب  اهلل  التي و�سعها  املبادئ  مالحظة 

الن�رسة يف �سنٍة واحدٍة، بل انت�رس على العدو قلياًل قلياًل.
اهلل لن ُيعطيك الن�رسة على اجل�سد يف �سنة واحدة. ل توجد طرق خمت�رسة للنجاح.. اإّنها 

معركة ُم�ستمّرة مدى احلياة.

ما دام اأّنك ت�سكن هذا اجل�سم املادي �ستنزعج من الأمور املخت�سة باجل�سد، 
فاهلل ل يرينا املعركة باأكملها فجاأة! هذا لأّنه يعرف اأن هذا الأمر �سيحبط 

عزميتنا، لذلك يرينا اهلل منطقة واحدة يف املّرة الواحدة.

وكما اأّن �سعب اإ�رسائيل مل يَنل كل الأر�ض التي وعده بها الّرب مرة واحدة، لن نناَل الن�رسة 
الكاملة على اجل�سد طوال حياتنا حتى نقف اأمام عر�سه، لكن مُيكننا اأن نفرح باملناطق 
ا من خالل معرفة اأنه �سيوا�سل هذا العمل  التي ِنلنا فيها الن�رسة حتى الآن، ون�سرتيح اأي�سً

قلياًل قلياًل.

اأّيها ال�شيد الرّّب، �شاعدنا حتى ل نر�شى بن�شة جزئية هنا على الأر�س، بل دعنا ُن�شّ 
على موا�شلة العمل حتى ننال كل ما وعدتنا به. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 5: 1- 7: 13
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ا بعيداًا لي�س اإلهاً
لًها، َفَيْعَلُموَن اأَنِّ  “َواأَ�ْشُكُن يِف َو�َشِط َبِني اإِ�ْشَاِئيَل َواأَُكوُن َلُهْم اإِ

اأََنا الررَّبُّ اإِلُهُهُم...” )خروج 29: 46-45(
اأين ي�سكن اهلل؟

�سيًئا  ت�سف  فاأنت  الكون  عن  تتحدَّث  حينما  لكن  الكون،  يف  ي�سكن  اهلل  باأّن  تعتقد  رمّبا 
ا قد يجعل اهلل يبدو بعيًدا ومنعزًل عّنا! ف�سيًحا وبعيًدا جدًّ

باأّن  نعتقد  ل  اأن  علينا  اإّنه  الر�سول  بول�ض  قال  عّنا.  ُمنعزل  اأو حتى  ببعيٍد  لي�ض  اهلل  لكن 
اهلل يف مكاٍن ما بعيد يف ال�سماء حيث ل مُيكننا الو�سول اإليه. يف احلقيقة اهلل قريب مّنا 
ْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َي�ُسوَع، َواآَمْنَت ِبَقْلِبَك اأَنَّ اهلَل اأََقاَمُه ِمَن  َك اإِِن اْعرَتَ ا. يقول الكتاب: “لأَنَّ جدًّ

َت.” )رومية 10: 9( الأَْمَواِت، َخَل�سْ
ا وُيحيط بنا. ويقول لنا الكتاب املقّد�ض اإّنه قريب ِمن �سعبه اإ�رسائيل. كانت  اهلل قريب جدًّ
خيمة الجتماع التي ترمز اإىل �سكنى اهلل و�سط �سعبه ُتو�سع يف و�سط املحلة، وكانت قبائل 
�سعب اإ�رسائيل جتتمع حولها. واأّول �سيء كانوا يرونه يف كل �سباٍح هو الدخان ال�ساعد 

من املحرقة وكانوا يتذّكرون اأن اهلل ي�سكن و�سط �سعبه.

وقت  اأي  يف  منه  تقرتب  حتى  منك  بالقرب  اأّنه  تعرف  اأن  منك  يريد  اهلل 
وتتمّتع بال�رسكة معه.

وتنال  له  وُت�سّلي  اليوم  تلجاأ هلل  اأن  مُيكنك  قريٌب منك.  اهلل  م�سكلتك،  اأو  ا كان موقفك  اأيًّ
ال�سفاء واملعونة والقّوة.

املأنا  يا رب  نف�شك يف حياتنا..  مّنا وتظهر  اإله قريب  لأّنك  ن�شكرك  ال�شماوي،  اأبانا  يا 
مبحّبتك ونعمتك غي الحدودة. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 7: 14- 12: 30
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كيف يبدو اهلل؟
: »الررَّبُّ اإِلٌه َرِحيٌم َوَروؤُوٌف،  اَمُه، َوَناَدى الررَّبُّ “َفاْجَتاَز الررَّبُّ ُقدرَّ

َبِطيُء اْلَغ�َشِب َوَكِثيُ الإِْح�َشاِن َواْلَوَفاِء«” )خروج 34: 6(
ما الذي تت�سّوره عن اهلل؟

يف اللغة العربية، ا�سم اهلل هو “يهوه، يهوه اإيل”، وتعني كلمة يهوه “الإله املوجود بذاته”، 
ا كانت حاجتك، فاإذا  وترجمها البع�ض باأّنه “كلي ال�سريورة”، مّما يعني اأنه متاح لك اأيًّ
كنت حتتاج اإىل القّوة فهو قّوتك، واإذا كنت حتتاج اإىل اخلال�ض فهو خُمّل�سك، واإذا كنت 
ا كانت حاجة الإن�سان فاهلل  حتتاج اإىل ال�سفاء اأو الرب اأو ال�سالم �سيكون لك هذه الأمور. فاأيًّ

كلي الكفاية، لذا ك�سف اهلل عن �سفاته يف ا�سمه.
لكن اهلل ي�سف طبيعته ب�سفته اإلًها رحيًما اأو كلي الّرحمة، وهذا يعني اأن اهلل ل ُيحا�سبنا 
ه كلي الّراأفة! ومبا اأّن الّرحمة �سفة �سلبية )ننال ما ل  مبا ن�ستحّق. يقول اهلل عن نف�سه اإنَّ
ن�ستحّقه(، لكن الّنعمة �سفة اإيجابية، فهذا يعني اأننا نح�سل على ما ل ن�ستحق ِمن خري 

وبركة ِمن اهلل.

كثري  اأّنه  نف�سه  وي�سف  الغ�سب،  وبطيء  الآناة  طويل  اأّنه  ا  اأي�سً اهلل  ُيعلن 
الإح�سان والوفاء.

يف العهد اجلديد، نرى اإعالن اهلل الأخري عن نف�سه يف ي�سوع امل�سيح، مبا يظهر لنا رحمة 
اهلل وطول اأناته ونعمته غري املحدودة.

هذا هو اهلل الذي نخدمه ويعمل دوًما حتى ُي�ساعدنا على الن�سوج وال�سعي للو�سول اإىل 
الكمال حتى نكون على �سورته.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأّنك اأظهرت حقيقة ذاتك لنا. �شاعدنا حتى نقبل احلّق ونخ�شع 
اأنف�شنا لك، حتى نكون على �شورتك. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 12: 31- 18: 27
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هو خِطيَّة ال�صّ
ِة الأَْر�ِس �َشْهًوا َياأِْتي ِبُقْرَباِنِه َعْنًزا  “َواإِْن اأَْخَطاأَ اأََحٌد ِمْن َعامرَّ
ِتي اأَْخَطاأ،. َوَي�َشُع َيَدُه َعَلى َراأْ�ِس  ِتِه الرَّ ِمَن اْلَْعِز... َعْن َخِطيرَّ

ِع اْلُْحَرَقِة.”  ِة، َوَيْذَبُح َذِبيَحَة اخلِطّية يِف َمْو�شِ ِطيرَّ َذِبيَحِة اخْلَ
)لويني 4: 29-27(

كلمة “َخِطّية” تعني “عدم اإ�سابة الهدف”، وعدم اإ�سابة الهدف ل حتدث دائًما عن ق�سٍد، 
، لكن حينما اأفعل �سهًوا اأموًرا  فاإذا فعلت عن عمٍد وق�سٍد ما اأعرف بالفعل اأّنه خطاأ فهذا تعدٍّ
خاطئة ب�سبب �سعفي اأو عجزي اأو جهلي فهذا يعترب خِطّية، وحّتى هذه اخلِطّية حتتاج اإىل 

كّفارٍة.
اإذا �ساألنا ما هو الهدف؟ �سنجد اأّنه احلاجة اإىل الو�سول للكمال، ونحن جميًعا يعوزنا الكمال.

ُت�سبِّب اخلِطّية املوت الروحي، وبالتايل ُتوؤّدي اإىل الغرتاب عن اهلل، هذا لأّن 
الإن�سان اخلاطئ ل مُيكن اأن يكون يف �رسكة مع اهلل القدو�ض، فقد قدَّم اهلل 

ذبيحة اخلِطّية حتى نكون يف �رسكٍة معه.

اأن متحو  الذبيحة احليوانية ِمن املاعز ل مُيكن  اأّن  الكتاب املقّد�ض جند  اإىل  لكن بالّنظر 
مع  املجيدة  ال�رسكة  بهذه  ي�ستمتعوا  اأن  للنا�ض  مُيكن  ل  فح�سب.  تغّطيها  لكّنها  اخلطايا، 
اهلل لكنهم ي�سّيعون الفر�سة مرة اأخرى، ول ي�ستمّر الأمر طوياًل مع الآ�سف. وحّتى يتمّتع 
النا�ض بال�رسكة يجب عليهم تقدمي املزيد ِمن ذبائح املاعز، وهذا ما يقود بالطبع اإىل عدم 

ُقدرتهم على توفري هذا الكّم ِمن الذبائح.
الذي حمل ذنوبنا وعقابنا، ومن  اأخرى هي: ي�سوع امل�سيح  لذلك رّتب اهلل ذبيحة خِطيَّة 
خالل موت ي�سوع امل�سيح بدًل عّني اأعطاين القدرة على التمّتع بال�رسكة مع اهلل واختبار 

الفرح والربكة وال�سعادة واملجد وغنى معرفته.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّن ي�شوع ال�شيح �شار ذبيحة اخلِطّية لأجلنا حتى نخترب فرح 
احلياة يف ال�شكة معك. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 19: 1- 24: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 يناير

نارٌ غريبٌة
َمَرَتُه َوَجَعلَ  ِبيُهو، ُكلٌّ ِمْنُهَما جِمْ “َواأََخَذ اْبَنا َهاُروَن: َناَداُب َواأَ
َبا اأََماَم الررَّبِّ َناًرا َغِريَبًة  َعا َعَلْيَها َبُخوًرا، َوَقررَّ ِفيِهَما َناًرا َوَو�شَ
مَلْ َياأُْمْرُهَما ِبَها، َفَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الررَّبِّ َواأََكَلْتُهَما، َفَماَتا 

.” )لويني 10: 2-1( اأََماَم الررَّبِّ
قدَّم هذان الرجالن ناًرا غريبة هلل، وهذه اخلدمة التي قاما بها انتهت نهاية مفاجئة حيث 
اأكلتهما نار اهلل. فما هي النار الغريبة التي قدَّماها؟ جاءت النار التي قّدماها ِمن م�سدٍر 

ا ِمن عند اهلل. اآخر غري النار التي ت�ستعل تلقائيًّ
اهلل  و�سّية  ع�سيا  هما  اأنَّ الوا�سح  ِمن  باللحظة.  ا  عاطفيًّ ومبهورين  �سني  ُمتحمِّ كانا  رمّبا 
ِعْنَد  َمَعَك  َوَبُنوَك  اأَْنَت  ْب  َت�رْسَ َوُم�ْسِكًرا َل  “َخْمًرا  اأمر الّرب  الواردة يف لويني 10: 9 حيث 
وُتوا.” رمّبا كان هذان ال�ّسابان �ُسَكارى ومل يكونا  ُدُخوِلُكْم اإِىَل َخْيَمِة الْجِتَماِع ِلَكْي َل مَتُ
ِمن  بدًل  وخلدمتهما  لنف�َسْيهما  النتباه  جذب  دافع  ُيحّفزهما  كان  رمّبا  اأو  وعيهما،  يف 

تقدمي املجد هلل.

تخدمه  يجعلك  الذي  بال�سبب  يهتّم  بل  فح�سب،  تخدمه  باأن  يهتّم  ل  اهلل 
والطريقة التي تخدمه بها؟ 

رمبا نك�سب قّوتنا بفعل اأموٍر اأخرى، لكن دعوتنا احلقيقية هي خدمة الّرب.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: ما الذي ُيحّفزك؟ ِمن اأين ا�ستعلت هذه النار داخل قلبك؟

يا اهلل، �شاعدنا اأن نخدمك. ِمن ف�شلك اأ�شعل نار روحك القدو�س يف قلوبنا، �شاعدنا نخترب 
فرح وامتياز وبركة اأن نكون اأداة يف يديك ت�شتخدمها خلدمة الآخرين. اآمني.

قراءات اليوم: خروج 25: 1- 31: 18
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طاهر وُمدّد
َم الررَّبُّ ُمو�َشى َقاِئًل: هِذِه َتُكوُن �َشِيَعَة الأَْبَر�ِس: َيْوَم  “َوَكلرَّ

ُطْهِرِه...” )لويني 14: 2-1(
على الّرغم ِمن التقدُّم الهائل الذي و�سل اإليه الإن�سان يف كل فروع العلم والّطب، فال يوجد 
التحّكم فيه لكّنه بال  الآن عالج ب�رسي معروف ملر�ض الرب�ض. هذا املر�ض مُيكن  حتى 
ُم�ستمّرة.  تعّفن  امل�ساب يف عملية  اجل�سم  اأنحاء  املر�ض يف جميع  ينت�رس  نهائي.  عالج 
يف  وحيوية  مهّمة  اأع�ساء  اإىل  ي�سل  حتى  تدريجيًّا  وينت�رس  الأع�ساب.  ر  يدمِّ البداية  يف 
اجل�سم مبا ُيوؤّدي اإىل املوت. وتعمل اخلِطّية مع الإن�سان بالطريقة نف�سها، فُتهاجم اجلهاز 
الع�سبي للّروح حتى تدّمرك دون حتى اأن ُتدرك ذلك. الت�ساهل مع منطقة واحدة م�سابة 
اأو حتى  ُمدرًكا  ا، ولن تكون  باخلِطّية �سيجعلها تنت�رس يف حياتك كلها حتى تبتليك كليًّ

واعًيا ملا يحدث لك.
ا ل عالج له؟ هذا ي�سري  ملاذا ي�سع اهلل �رسيعة لالأبر�ض يف يوم ُطهره ما دام الرب�ض مر�سً
اإىل اأّن اهلل ترك الباب مفتوًحا حتى ُيوؤّدي عمل النعمة ال�سيادي الذي ل ي�ستطيع الأبر�ض 
ا عالج  اأن يفعله لنف�سه، وكما اأّنه ل يوجد عالج ب�رسي ملر�ض الرب�ض فاإّنه ل يوجد اأي�سً

ة. ب�رسي للخِطيَّ

لكن اهلل قدَّم تطهرًيا للخِطيَّة ِمن خالل ي�سوع امل�سيح، فدم ي�سوع امل�سيح 
ٍة. ُيطهر الإن�سان ِمن كّل خِطيَّ

نري  حتت  اأكون  اأن  ال�رسوري  ِمن  لي�ض   .)14  :6 )رومية  َت�ُسوَدُكْم”  َلْن  ة  اخلِطيَّ “َفاإِنَّ 
اخلِطّية بعد الآن. ومل اأُعد تابًعا اإىل اخلطّية لأنني نالت قّوة ِمن ي�سوع امل�سيح، وبالتايل 

تطّهرت واغت�سلت وجتّددت، والآن مُيكن التمّتع ب�رسكٍة مع اهلل.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأنرَّ جميء ابنك اأر�شل قّوة الروح القدو�س الذي ُيكننا ِمن اأن نعي�س 
حياة ُمتحرِّرة خالية من عبودية اخلِطّية والف�شاد. ن�شكرك لأّن قّوة روحك القدو�س جتعلنا 

ُتُه” )مزمور 32: 1(. اآمني. الآن نفرح ونرمن مع داود: “ُطوَبى ِللرَِّذي ُغِفَر اإِْثُمُه َو�ُشِتَْت َخِطيرَّ

قراءات اليوم: خروج 32: 1- 34: 45
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كفَّارة الدّم
اُه َعَلى  ِم، َفاأََنا اأَْعَطْيُتُكْم اإِيرَّ �َشِد ِهَي يِف الدرَّ “لأَنرَّ َنْف�َس اجْلَ
ْف�ِس.  رُ َعِن النرَّ َم ُيَكفِّ ْكِفِي َعْن ُنُفو�ِشُكْم، لأَنرَّ الدرَّ اْلَْذَبِح ِللترَّ

)لويني 17: 11(
اأّن كفارة الّنْف�ض تاأتي ِمن خالل الدم. واأجرة اخلِطّية عند اهلل هي املوت،  ُتعلن كلمة اهلل 
روحي  موت  هو  املوت  وهذا  املوت،  دينونة  حتت  نا  �رسِ فقد  اأخطاأنا،  جميًعا  اأننا  ومبا 
مبعنى الغرتاب والنف�سال عن اهلل، فالإن�سان يف ذلك يفقد الوعي بح�سور اهلل يف حياته.
ا. اليوم، لدينا �سوء َفهم تام حيال اخلِطّية وقدا�سة  موقفنا جتاه اخلِطّية هو موقف عادي جدًّ
اهلل، فالإن�سان يطلب ِمن اهلل اأن يكون جزًءا ِمن حياته اخلاطئة، لكن الكتاب املقّد�ض اأو�سح 
اأّن اهلل قدو�ض وطاهر حتى اإّنه ل ميكن اأن ينظر ال�رس واخلِطّية. وِمن املوؤّكد اأّن �سليب ي�سوع 
ال�سليب حينما  الوحيد على  ابنه  اأّن اهلل لن يقبل اخلطّية، فاهلل قد ترك  �سيقنعك  امل�سيح 
ليب ب�سبب اخَلِطّية، فكيف  حمل خطاياك يف ج�سده، فاإذا كان اهلل ترك ابنه الوحيد على ال�سّ

مُيكنك توّقع باأّن تكون يف �رسكٍة مع اهلل ما دامت اخلِطّية ت�سود حياَتك؟

يرجع الف�سل هلل يف اإننا حينما ننظر اإىل ي�سوع امل�سيح نرى خطة اهلل للفداء 
مكتملة، وبدًل ِمن حماولة اإظهار ِبرَّك الذاتي حينما تاأتي اأمام اهلل، مُيكنك 

اأن تاأتي اإليه من خالل بر امل�سيح.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك، لأّن دم ي�شوع ال�شيح قّدم الكفارة عن خطايانا. يا رب، نحن 
َياِة”. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. ِة احْلَ نقبل هذا التطهي اليوم، حتى “َن�ْشلُُك َنْحُن اأَْي�ًشا يِف ِجدرَّ

قراءات اليوم: خروج 35: 1- 40: 38
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الكمال مطلوٌب
“َواإَِذا َقررََّب اإِْن�َشاٌن َذِبيَحَة �َشلََمٍة ِللررَّبِّ َوَفاًء ِلَنْذٍر، اأَْو َناِفَلًة 

ا. ُكلُّ َعْيٍب لَ َيُكوُن  ِحيَحًة ِللرِّ�شَ ِمَن اْلَبَقِر اأَِو الأَْغَناِم، َتُكوُن �شَ
ِفيَها.” )لويني 22: 21(

اأو  املنبوذ  لتقدمي  الإن�سان  ميل  يعرف  لأّنه  �سحيحًة  الذبائح  تكون  اأن  على  اهلل  ي�رّس 
املعيوب. رمبا تقول “�ساأُقدِّم اإىل اهلل هذه البقرة العجوز العمياء، اأو �ساأُقدِّم هلل هذا احلمل 

الذي ُك�رست رجله الأ�سبوع املا�سي لأّنه لن يعي�ض كثرًيا.. دعنا ُنقدِّمه ذبيحة هلل!”.
كيف تقرتب ِمن اهلل اإذا كنت ترغب يف احلياة يف �رسكٍة معه؟

هل تعتقد باأّنك مُيكن اأن تقرتب ِمن اهلل كما اأنت الآن؟

اإىل القرتاب ِمن اهلل بناء على الأعمال ال�ساحلة، لكن هل  البع�ض  ي�سعى 
اأعمالك كاملة؟ ل يجب اأن تكون الأعمال كاملة فح�سب، بل يجب اأن تكون 
اإىل  يوؤّدي  اأن  مُيكن  ال�رسط  وهذا  ا،  اأي�سً كاملة  الأعمال  الّنوايا خلف هذه 

ا. ا�ستبعادي على الفور، وبالطبع يلغي اأعمايل اأي�سً

ُيحاول البع�ض طلب وجه الّرب من خالل الكني�سة، لأّنهم ُيوؤمنون اأن الكني�سة �سُتخّل�سهم، 
يها اأنا�ٌض غري كاملني.  لكن الكني�سة مليئة باأموٍر لي�ست كاملة وحتى الطقو�ض الكن�سية ُيوؤدِّ
كانت احلياة يف �رسكة مع اهلل تتطّلب ذبيحة كاملة بال عيب. وكان رجاوؤنا الوحيد يف 
هذه الذبيحة هو ي�سوع امل�سيح، وبعيًدا عنه ل مُيكن اأن نحيا حياة ال�رسكة مع اهلل. ُيوؤّكد 
َياُة. َلْي�َض اأََحٌد َياأِْتي اإِىَل الآِب اإِلَّ  قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ الكتاب املقّد�ض: “َقاَل َلُه َي�ُسوُع: اأََنا ُهَو الطَّ

ِبي.” )يوحنا 14: 6(

�شاعدنا يا رب اأن ل نت�شرَّف بحماقة ونقتب منك باأعمالنا غي الكاملة، بل اأن نطلب 
وجهك عن طريق ي�شوع ال�شيح حتى ن�شتمتع بحياة ال�شكة معك، ونحّبك ون�شلك يف 

طريقنا معك، ونكون واحًدا معك ِمن خلل ي�شوع ال�شيح. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لويني 1: 1- 7: 38



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 يناير

متثيُل اهلِل
َم الررَّبُّ ُمو�َشى َقاِئًل: َكلِّْم َهاُروَن َوَبِنيِه َقاِئًل: هَكَذا  “َوَكلرَّ

ُتَباِرُكوَن َبِني اإِ�ْشَاِئيَل َقاِئِلنَي َلُهْم: ُيَباِرُكَك الررَّبُّ َوَيْحرُ�ُشَك. 
يُء الررَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيَك َوَيْرَحُمَك. َيْرَفُع الررَّبُّ َوْجَهُه َعَلْيَك  ُي�شِ
َنا  َنُحَك �َشلًَما، َفَيْجَعلُوَن ا�ْشِمي َعَلى َبِني اإِ�ْشَاِئيَل، َواأَ َوَيْ

اأَُباِرُكُهْم”. )عدد 6: 27-22(
كان الكاهن ُيوؤّدي واجًبا مزدوًجا. اأّوًل، كان يقف اأمام اهلل مُمثاًل عن الب�رس. ثانًيا، كان 

مُيّثل اهلل اأمام الب�رس وُيعلن كلمة اهلل لهم.
يا لها ِمن م�سوؤولية مهيبة حتى متّثل اهلل اأمام الب�رس!

ُيكوِّن الب�رس مفاهيمهم عن اهلِل عندما ُي�ساهدون الذين مُيثِّلونه على الأر�ض، 
ام اأمام الب�رس. ا بكيف مُيثِّله اخُلدَّ لذا يهتّم اهلل جدًّ

فكرة  ُتوحي  ثانًيا،  الب�رس.  يبارك  اأن  يرغب يف  اهلل  اأّن  اأوًل  نرى  الكتابي،  الّن�ض  يف هذا 
اإ�ساءة وجه الّرب علينا اأن اهلل بنف�سه هو م�سدر هذه النعمة. واأخرًيا، يريد اهلل اأن يرتبط 

ا�سمه بال�سالم.
حينما  متّثله  هل  ول�سلوكك.  لك  ُم�ساهدتهم  اأثناء  يف  اهلل  حقيقة  يروا  اأن  النا�ض  ق  يت�سوَّ
تكون غا�سًبا اأو مت�سايًقا ب�سبب �سغائر الأمور التي ت�سبِّب لك ال�سيق؟ هل املحّبة والراأفة 
واللطف واخلري يتدّفقون من حياتك، حتى اإن النا�ض يكّونون مفهوًما �سحيًحا عن اهلل من 

خالل �سلوكك عندما ُي�ساهدون عمل الّروح القّدو�ض فيك.

يا اأبي ال�شماوي، ُن�شلّي اأن نعك�س جمدك اإىل هذا العامل. يا رب! �شاعْدنا واغفر لنا عندما 
ل منثِّلك اأمام النا�س بطريقة تليق بك وُنعطيهم مفهوًما خاطًئا عنك. اآمني. 

قراءات اليوم: لويني 8: 1- 10: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 يناير 

هوة قبور ال�صّ
ِذي يِف َو�َشِطِهِم ا�ْشَتَهى �َشْهَوًة، َفَعاَد َبُنو اإِ�ْشَاِئيَل  “َواللرَِّفيُف الرَّ

ًما؟«” )عدد 11: 4( اأَْي�ًشا َوَبَكْوا َوَقاُلوا: »َمْن ُيْطِعُمَنا حَلْ
ر اللفيف الذي خرج مع �سعب اإ�رسائيل ِمن م�رس حياتهم القدمية، وابتداأوا ي�ستهون تلك  تذكَّ
ة اأخرى وفّكروا يف العودة اإىل  احلياة. وَحِمي غ�سب اهلل عليهم لأّنهم نظروا اإىل الوراء مرَّ

روا عليه. م�رس، وعلى الّرغم ِمن اأّن اهلل اأمّدهم مبا احتاجوا اإليه فاإّنهم تذمَّ
ََب  ْعِب، َو�رسَ ُب الرَّبِّ َعَلى ال�سَّ “َواإِْذ َكاَن اللَّْحُم َبْعُد َبنْيَ اأَ�ْسَناِنِهْم َقْبَل اأَْن َيْنَقِطَع، َحِمَي َغ�سَ
ُهَناَك  ُهْم  لأَنَّ اأََوَة«  َهتَّ وَت  »َقرَبُ ِع  ْو�سِ امْلَ ذِلَك  ا�ْسُم  َفُدِعَي  ا.  ِجدًّ َعِظيَمًة  َبًة  ْ �رسَ ْعَب  ال�سَّ الرَّبُّ 

ِذيَن ا�ْسَتَهْوا.” )عدد 11: 34-33( َدَفُنوا اْلَقْوَم الَّ
ا اإىل اللحم حتى اإّنهم ابتلعوه دون م�سغه، فانح�رست العظام يف  رمبا كانوا جائعني جدًّ
حلقهم وبالتايل اختنقوا حتى ماتوا اأو رمبا مل ت�ستِطع اأج�سادهم فجاأة ه�سم كل هذا اللحم 
الذي اأكلوه و�سبعوا منه حتى امتالأت بطونهم لدرجة النتفاخ، لأّنهم كانوا يتناولون على 
ا كان ال�سبب فقد قادتهم �سهوتهم  مدار اأكرث ِمن عام املّن الذي كان غذاًء لطيًفا وخفيًفا، اأيًّ

اإىل املوت.

يريد اهلل مّنا اأن ننت�رس على اجل�سد، لن ننال هذه الن�رسة اإل اإذا �سلكنا يف 
حياتنا ح�سب الّروح.

�َسِد” )غالطية 5: 17(.  دَّ اجْلَ وُح �سِ وِح َوالرُّ دَّ الرُّ �َسَد َي�ْسَتِهي �سِ قال بول�ض الر�سول: “لأَنَّ اجْلَ
يت�سبَّب اخل�سوع للج�سد يف املعاناة الروحية. مل يق�سد اهلل قط اأن ُن�ستعبد لرغبات ج�سدنا.

ة اُلدّمرة للج�شد، ف�شاعدنا اأن ُندرِّب اأنف�شنا جّيًدا على  يا اأبي ال�شماوي، نحن نرى القورَّ
احلكمة والفطنة حتى نعي�س ون�شلك ح�شب الرّوح. اآمني.

قراءات اليوم: لويني 11: 1- 17: 16



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 يناير 

الوقوف بني املوتى والأحياء
َماَعِة، َواإَِذا  “َفاأََخَذ َهاُروُن َكَما َقاَل ُمو�َشى، َوَرَك�َس اإِىَل َو�َشِط اجْلَ

ْعِب.  َر َعِن ال�شرَّ َع اْلَبُخوَر َوَكفرَّ ْعِب، َفَو�شَ اْلَوَباأُ َقِد اْبَتَداأَ يِف ال�شرَّ
َوَوَقَف َبنْيَ اْلَْوَتى َوالأَْحَياِء َفاْمَتَنَع اْلَوَباأُ.” )عدد 16: 48-47(

ب�سبب متّردهم على �سلطة مو�سى �سارت اجلماعة بالكامل ُمذنبًة اأمام اهلل، والوحيد الذي 
ف�سل بني املوتى والأحياء كان هارون الذي وقف وو�سع البخور وكّفر عن ال�سعب.

�سلواتنا  اإىل  املزمور  كاتب  ي�سري   ،141 مزمور  يف  القدي�سني.  ب�سلوات  مرتبط  البخور 
ب�سفتها َبخوًرا �ساعًدا اأمام اهلل.

ومُتّثل ال�سلوات التي يرفعها �سعب اهلل رائحة ذكّية اأمام الّرب.
ا اأن نقف بني املوتى  وكما ت�سّفع هارون وتو�ّسط بني املوتى والأحياء، مُيكننا نحن اأي�سً
ا لأّن اأحًدا  والأحياء ِمن خالل قوة ال�سالة. اأوؤمن اأّن الكثريين حياتهم اآمنة وحمفوظة حاليًّ

ما ُي�سلِّي ِمن اأجلهم.

اأن ُيعاقب املذنبني لأّنه عاِدل، واإذا مل يفعل هذا الأمر لن يكوَن  اهلل عليه 
الغ�سب. ولأّن اهلل ل  لذلك فهو بطيء  ا،  اأي�سً لكّن اهلل رحيم وحُمّب  عادًل. 
اأنا�ٍض  عن  ويبحث  الرحمة  ُيقدِّم  اأن  اإىل  ي�سعى  فاإنه  اأحًدا  ُيعاِقب  اأن  يريد 

ي�ستطيعون اأْن يقفوا يف الثغر.

د العامل بقوٍة على اهلل، وِمن املهم لنا اأْن نقف يف الثغر ُمقّدمني َبخور �سلواتنا بني  يتمرَّ
املوتى والأحياء حتى تت�سبَّب �سلواتنا يف اإنقاذ هوؤلء امل�ستحقني للموت واإيقاف الوباء 

على اأّمتنا.

الأمور  خلل  من  قلوبنا  اأمام  ت�شعه  الذي  التحّدي  نقبل  اأن  �شاعْدنا  ال�شماوي،  اأبي  يا 
َفْرًقا  وُنحِدث  الثغر  يف  نقف  اأن  �شاعْدنا  القّد�س.  الكتاب  ِمن  نتعلرَّمها  التي  الرّوحية 

ب�شلواتنا. اآمني.

قراءات اليوم: لويني 18: 1- 22: 23



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 يناير

معركُة اجل�صِد
َثِلِه َوَقاَل: »َوْحُي َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَر. َوْحُي الررَُّجِل  “ُثمرَّ َنَطَق مِبَ
ِذي َي�ْشَمُع اأَْقَواَل اهلِل َوَيْعِرُف َمْعِرَفَة  . َوْحُي الرَّ اْلَْفُتوِح اْلَعْيَننْيِ
 : ِذي َيَرى ُروؤَْيا اْلَقِديِر �َشاِقًطا َوُهَو َمْك�ُشوُف اْلَعْيَننْيِ . الرَّ اْلَعِليِّ

اأََراُه َولِكْن َلْي�َس الآَن. اأُْب�ِشُُه َولِكْن َلْي�َس َقِريًبا. َيرْبُُز َكْوَكٌب ِمْن 
ُم َطَريَفْ ُمواآَب، َوُيْهِلُك  يٌب ِمْن اإِ�ْشَاِئيَل َفُيَحطِّ َيْعُقوَب، َوَيُقوُم َق�شِ

ُكلرَّ َبِني اْلَوَغى«.” )عدد 24: 17-15(
بلعام  اأر�سل  لذا  اأر�سه،  املرور خالل  اإ�رسائيل يف  بني  برغبة  مواآب،  بالق، ملك  ُي�رّس  مل 

ليلعنهم، لكن بدًل ِمن اأن يلعنهم بلعام نطق بنبوءة كانت بركًة لهم.

ا كاذًبا. على  د اإعالن بلعام اأّنه بالفعل �سمع كلمة اهلل، لكّنه ل يزال نبيًّ ُيوؤكِّ
النهاية كيف  اأخرب امللك يف  فاإّنه  البداية بربكات  اأنه نطق يف  ِمن  الرغم 

ُيغري اإ�رسائيل نحو ال�سقوط.

اأن يفعل اأي �سيء يف الروح، لذا جعلهم ي�سلكون بح�سب اجل�سد،  اأّنه ل مُيكن  عرف بلعام 
 . فطلب ِمن امللك اأن ُير�سل اإليهم فتيات يزنني معهم ويجعلن �سعب اإ�رسائيل يعبد اأوثانهنَّ
ن�سح بلعام امللك حتى ُيثري �سعب اإ�رسائيل بح�سب اجل�سد، مّما يجعلهم يتعرّثون وي�سقطون 

وعندها �سيتكّفل اهلل بهم وُيعاقبهم.
ا�ستفاد �سعب مواآب ِمن هذه الن�سيحة وت�سّببوا يف �سلوك بني اإ�رسائيل بح�سب اجل�سد. عرف 

ا. بلعام اأّن هذه هي نقطة �سعفهم، كما كان ال�سيطان يعرف هذا الأمر اأي�سً
اِئيَل”  يٌب ِمْن اإِ�رْسَ يلجاأ ال�سيطان اإىل اإثارة ج�سدنا حتى يقوم باإهالكنا، وحينما “َيُقوُم َق�سِ

�سيخّل�سنا ِمن اجل�سد، ويا له من يوٍم ميٍد!

يا رب اأيقظنا حتى نكون ُمنتبهني لخاطر احلياة بح�شب اجل�شد، دْع هذه الر�شالة ت�شكن 
بعمٍق يف نفو�شنا حتى ن�شلك بح�شب الروح. اآمني.

قراءات اليوم: لويني 23: 1- 25: 55



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 يناير

الح الرّاعي ال�صّ
ِل الررَّبُّ اإِلُه اأَْرَواِح َجِميِع اْلَب�َشِ  “َفَكلرََّم ُمو�َشى الررَّبرَّ َقاِئًل: ِلُيَوكِّ
َماَعِة، َيْخرُُج اأََماَمُهْم َوَيْدُخُل اأََماَمُهْم َوُيْخِرُجُهْم  َرُجًل َعَلى اجْلَ

ِتي لَ َراِعَي َلَها.”  َوُيْدِخلُُهْم، ِلَكْيلَ َتُكوَن َجَماَعُة الررَّبِّ َكاْلَغَنِم الرَّ
)عدد 27: 17-15(

اأعلن اهلل ملو�سى اأّن قيادته انتهت واأّنه لن ي�ستطيع قيادة بني اإ�رسائيل اإىل اأر�ض املوعد.
كان مو�سى يعرف اأّن الّرعية بال راٍع �ستت�ستت وتتوه بعيًدا عن القطيع اأو متوت ِمن اجلوع 
ال�سعب وقادهم خالل الربية  اأحّب مو�سى الذي كان راعًيا بحّق هذا  الّذئاب.  اأو تفرت�سها 

طوال الأربعني �سنة املا�سية.
يختلف الراعي اختالًفا كبرًيا عن الأجري الذي ل يهّمه اأمر القطيع، ويجري بعيًدا عن اخلطر 
الذي يواجه القطيع بدًل من البقاء والدفاع عن اخلراف، لكن الراعي احلقيقي لديه م�ساعر 

قلبية جتاه اخلراف.

َعِن  َنْف�َسُه  َيْبِذُل  اِلُح  ال�سَّ اِعي  َوالرَّ اِلُح،  ال�سَّ اِعي  الرَّ ُهَو  “اأََنا  ي�سوع:  قال 
َراِف” )يوحنا 01: 11(. اخْلِ

اأحدهم  يقلِّد  اأن  ت�سمع �سوته وتتبعه، ول تتبع غريًبا. مُيكن  اإن خرافه  ا  اأي�سً ي�سوع  قال 
�سوت  يعرفون  لأّنهم  انتباٍه  اأي  ُتعريه  لن  اخلراف  لكن  للخراف،  ونداءه  الراعي  �سوت 

الّراعي.
يا له ِمن اأمٍر ميٍد اأن ن�سمع دعوة الّراعي ال�سالح لنا ونّتبعه.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّن ي�شوع ال�شيح راعينا ال�شالح هو الذي يرعى �شعبه، ويعتني 
الّطريق  اإىل  لنا  واإر�شادك  لنا  لقيادتك  لك  �شكًرا  خرافه..  لأجل  نف�شه  ويبذل  بخا�ّشته، 

ال�شليم. اآمني.

قراءات اليوم: لويني 26: 1- 27: 34



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 يناير

ل خِطيَّة خفيَّة اأمام الرَّب
، َوَتْعَلُموَن  ُكْم ُتْخِطُئوَن اإِىَل الررَّبِّ “َولِكْن اإِْن مَلْ َتْفَعلُوا هَكَذا َفاإِنرَّ

يُبُكْم.” )عدد 32: 23( ِتي ُت�شِ َتُكُم الرَّ َخِطيرَّ
الآن على احلدود ويف حالة  اإ�رسائيل  لنهايتها. و�سعب  التيهان و�سلت  ِمن  �سنًة  اأربعون 
ا�ستعداد للدخول اإىل اأر�ض املوعد، لكن �سيوخ بني راآوبني وبني جاد مل يريدوا العبور فقد 
اأن ُنر�سل جنوًدا  اأن ميكثوا يف هذا اجلانب ِمن نهر الأردن. وقالوا ملو�سى نعدك  ارت�سوا 

معك حتى متتلكوا كل الأر�ض، لكننا �سرنجع اإىل ال�سكنى يف هذا اجلانب ِمن نهر الأردن.
هذه  وخِطيَّتهم  الّرب  جتاه  �سيخطئون  وعدهم  ح�سب  يفعلوا  مل  اإذا  هم  اأنَّ مو�سى  حذَّرهم 

�سُتطاردهم حتى ُت�سيبهم.
ة ال�سلبية وتتمثَّل يف عدم فعل اأي �سيٍء. اأعتقد  ه يتحدَّث عن خِطيَّ ما هي هذه اخلِطيَّة؟ اإنَّ
باأنَّ هذه اخلِطّية هي خِطيَّة الأغلبية ال�سامتة. �سي�سود ال�رّس اأر�سنا اإذا تنحينا جانًبا ومل 

نفعل اأي �سيٍء.
ل �سيء ا�سمه اخلِطّية اخلفّية.

ا  الكتاب املقدَّ�ض َيْذُكر لنا اأّن كّل �سيء عاٍر ووا�سٍح اأمام اهلل، كما اأّنه اأي�سً
يحيط بحياتك حتى ل تفعل اأي �سيء يف اخلفاء.

ُت�سيب �سمريك ومالحمك  ارتكبتها �سُتطاردك حتى  التي  اأّن اخلِطّية  ِمن  د  اأن تتاأكَّ عليك 
لن  حيث  اهلل  اأمام  تقف  عندما  يوًما  حمالة  ل  �سياأتي  النهاية.  يف  و�ستدينك  ال�سخ�سية، 

تكون هناك اأ�رساٌر ولن ُيخَفى عليه اأي �سيٍء.
ْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو  ا على غفرانه، فالكتاب املقّد�ض ُيخربنا: “اإِِن اْعرَتَ اأ�سكر الّرب ي�سوع جدًّ

َرَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم” )1يوحنا 1: 9(. اأَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ

يا اأبي ال�شماوي، ِمن ف�شلك ازرْع كلمتك بعمٍق داخل قلوبنا، و�شاعْدنا اأن نعتف بخطايانا 
ون�شتقبل عفوك وغفرانك. اآمني.

قراءات اليوم: عدد 1: 1- 4: 49



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 يناير

حالُة الرتداد
ْدُه اإَِذا اْلَتَم�ْشَتُه ِبُكلِّ َقْلِبَك  “ُثمرَّ اإِْن َطَلْبَت ِمْن ُهَناَك الررَّبرَّ اإِلَهَك جَتِ
اَبْتَك ُكلُّ هِذِه الأُُموِر يِف  َق َعَلْيَك َواأَ�شَ َوِبُكلِّ َنْف�ِشَك. ِعْنَدَما �ُشيِّ

اِم، َتْرجُع اإِىَل الررَّبِّ اإِلِهَك َوَت�ْشَمُع ِلَقْوِلِه، لأَنرَّ الررَّبرَّ اإِلَهَك  اآِخِر الأَيرَّ
ِذي اأَْق�َشَم  اإِلٌه َرِحيٌم، لَ َيْتُُكَك َولَ ُيْهِلُكَك َولَ َيْن�َشى َعْهَد اآَباِئَك الرَّ

َلُهْم َعَلْيِه.” )تثنية 4: 31-29(
اأحياًنا ما يرتّد اأبناء اهلل ويجدون اأنف�سهم ماأ�سورين ثانيًة داخل نطاق العدو. قال ي�سوع 

َتَك الأُوىَل.”  بَّ َك َتَرْكَت حَمَ اإىل كني�سة اأف�س�ض: “لِكْن ِعْنِدي َعَلْيَك: اأَنَّ
ا ِمن الّرب  اإذا ا�ستطعت اأن ُت�سري اإىل اأي وقت م�سى يف حياتك مع امل�سيح عندما اقرتبت جدًّ
ا  اأكرث ِمن م�سريتك معه اليوم واختربت قّوة ح�سوره يف حياتك بقدٍر اأكرب، اإًذا فاأنت حاليًّ

يف حالة ارتداد.
يحدث الرتداد حينما ت�سمح لرغبة اأو طموح اأو اأف�سلية اأخرى لك اأن تاأخذ املكان الأّول 

يف قلبك ويف حياتك.

ا اأو �سيًئا اآخر مكانه �ستكون  اهلل يريد اأن يكون الأّول، وعندما ياأخذ �سخ�سً
اأنت يف حالة انحدار نحو الرتداد.

لكن يوجد رجاء للمرتّد. حتى اإن �رسدت بعيًدا، مُيكنك اأن جتد اهلل ثانيًة اإذا طلبت وجهه 
ولن  يرتكك  لن  اأخرى،  مّرة  حياتك  يف  و�سيعمل  الآناة  طويل  اهلل  نف�سك.  وكّل  قلبك  بكّل 

ر عهده لأّنه اإلٌه رحيٌم. ُيهلكك، بل �سيتذكَّ

اأن  اأن يتحدرَّى روحك القدو�س قلوبنا نحو حّق كلمتك، �شاعْدنا  اأُ�شلِّي  اأبي ال�شماوي،  يا 
نطرح كل وثن يف حياتنا، ونتوِّج ال�شيح فوق عر�س حياتنا. اآمني.

قراءات اليوم: عدد 5: 1- 10: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 يناير

اأثبت جدارته خالل الختبار
ِتي ِفيَها �َشاَر ِبَك الررَّبُّ اإِلُهَك هِذِه الأَْرَبِعنَي  ِريِق الرَّ رُ ُكلرَّ الطرَّ “َوَتَتَذكرَّ
َفُظ  َك َوُيَجرَِّبَك ِلَيْعِرَف َما يِف َقْلِبَك: اأََتْ �َشَنًة يِف اْلَقْفِر، ِلَكْي ُيِذلرَّ
... ِثَياُبَك مَلْ َتْبَل  َجاَعَك َواأَْطَعَمَك اْلَنرَّ َك َواأَ َذلرَّ اَياُه اأَْم لَ؟ َفاأَ َو�شَ

ُه  ْم هِذِه الأَْرَبِعنَي �َشَنًة، َفاْعَلْم يِف َقْلِبَك اأَنرَّ َعَلْيَك، َوِرْجلَُك مَلْ َتَتَوررَّ
َبَك الررَّبُّ اإِلُهَك.” )تثنية 8: 5-2( ُب الإِْن�َشاُن اْبَنُه َقْد اأَدرَّ َكَما ُيوؤَدِّ

املوعد،  اأر�ض  اأبواب  على  اإ�رسائيل  �سعب  كان  حينما  الأخرية  تعليماته  يف  مو�سى،  قام 
بتذكري ال�ّسعب اأّن اهلل �سمح لهم باختباٍر ُمرٍّ حتى ُيعلِّمهم ثالثة اأمور:

عندما  �سُيطيعونه  هل  قلوبهم.  يف  ما  حقيقة  يروا  اأن  اإ�رسائيل  بني  ِمن  اهلل  اأراد  اأّوًل: 
يختربهم؟ وهل �سيثقون به؟ وهل �سي�سبحونه؟

ح لنا ما يف قلوبنا ليطهرنا اأّوًل قبل اأن  اهلل ي�ستخدم الّتجارب حتى ُيو�سِّ
ياأتي بنا اإىل اأر�ض الربكة �سواء على امل�ستوى املادي اأو الّروحي.

ثانًيا: يحتاج بنو اإ�رسائيل اإىل اأن يعرفوا اأّن احلياة اأكرث ِمن ُمّرد خربة مادية، فاهلل يريد 
مّنا اأن نعي�ض داخل نطاق العامل الروحي ون�سلك يف الروح ونكون حتت قيادته.

ثالًثا: احتاج �سعب اإ�رسائيل اإىل اأن يعرف اأن اهلل ُيوؤّدب خا�سته، ويبعدنا عن الأمور التي 
مُيكن اأن ُتهلكنا.

فاهلل ي�ستخدم الختبارات بالطريقة نف�سها هذه الأيام، وي�ستخدم التجارب لُيبنّي لنا ما 
يف قلوبنا، حتى يطّهرنا وياأتي بنا اإىل اأر�ض الربكة.

يا اأبي ال�شماوي، اأظهْر لنا ما يف قلوبنا حتى نتنازل عنه عند ال�ّشليب. اآمني.

قراءات اليوم: عدد 10: 11- 14: 45



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 فرباير

ُمتطلّبات الرّب
ِقَي الررَّبرَّ  “َفالآَن َيا اإِ�ْشَاِئيُل، َماَذا َيْطلُُب ِمْنَك الررَّبُّ اإِلُهَك اإِلرَّ اأَْن َتترَّ

ُه، َوَتْعُبَد الررَّبرَّ اإِلَهَك ِمْن ُكلِّ  برَّ اإِلَهَك ِلَت�ْشلَُك يِف ُكلِّ ُطرُِقِه، َوُتِ
ِتي اأََنا  اَيا الررَّبِّ َوَفَراِئ�َشُه الرَّ َفَظ َو�شَ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْف�ِشَك، َوَتْ

َك.” )تثنية 10: 13-12( ْيِ يَك ِبَها اْلَيْوَم خِلَ اأُو�شِ
اهلل  نّتقي  اأن  يجب  املتطّلبات،  هذه  ا  جليًّ ح  ُتو�سِّ الآيات  هذه  منَّا؟  اهلل  يطلبه  الذي  ما 

ونحرتمه ون�سلك ُطرقه ونحّبه ونخدمه ونطيعه.
ا اهلل يف كّل هذه الأمور. على  يبدو هذا الأمر �سهاًل لكن توجد م�سكلة، فقد خذلت اأنا �سخ�سيًّ

ا. الرغم ِمن رغبتي اأن اأُطيعه ل تزال بداخلي رغبة للع�سيان اأي�سً
َي�ُسوُع  اأََجاَب  ْعَماَل اهلِل؟  اأَ َنْعَمَل  َنْفَعُل َحتَّى  “َماَذا  يف يوٍم ِمن الأيام �ساأل البع�ض ي�سوع: 

َوَقاَل َلُهْم: هَذا ُهَو َعَمُل اهلِل: اأَْن ُتوؤِْمُنوا ِبالَِّذي ُهَو اأَْر�َسَلُه”. )يوحنا 6: 29-28(

الإميان بي�سوع امل�سيح؟ مُيكنني  اأّن كل ما يجب عليَّ فعله هو  هل تعني 
اأو  الو�سايا  جميع  حفظ  مُيكنني  ل  رمبا  معه.  والتعاُمل  ذلك  ا�ستيعاب 
اأو اخلدمة بكل قوى عقلي وكل نف�سي، لكن مُيكنني  ال�سلوك يف كل ُطرقه 

اأن اأُوؤمن بي�سوع امل�سيح.

ِذْكَرها، لكنه يعرف �سعف اجل�سد.  ال�سابق  الأ�سا�سية  اهلل يف احلقيقة مل يرتك املتطّلبات 
ِمن خالل ي�سوع قام اهلل بفعل اأموٍر لأجلي مل اأ�ستِطع فعلها لَنْف�سي، وحني اأ�سع اإمياين يف 

ى ِمن اأموٍر. ي�سوع، اأكت�سف اأّنه اأعطاين القّوة حتى اأفعل ما تبقَّ

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل القّوة التي لنا يف ي�شوع ال�شيح. يا رب �شاعْدنا بروحك 
القدو�س اأْن نكون الرّجال والن�شاء الذين ح�شب قلبك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عدد 15: 1- 21: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 فرباير

النبّي املُنتَظر
“اأُِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َو�َشِط اإِْخَوِتِهْم ِمْثَلَك، َواأَْجَعُل َكلَِمي يِف َفِمِه، 
ِذي لَ َي�ْشَمُع  يِه ِبه،. َوَيُكوُن اأَنرَّ الإِْن�َشاَن الرَّ َفُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما اأُو�شِ
ُم ِبِه ِبا�ْشِمي اأََنا اأَُطاِلُبُه.” )تثنية 18: 19-18( ِذي َيَتَكلرَّ ِلَكلَِمي الرَّ

حّتى هذا اليوم، يرى اليهود اأّن هذه النبوءة عن امل�سيا، وكما اأّن مو�سى كان و�سيًطا ياأتي 
ُيعّد  ال�سعب.  اإىل  اهلل  بكلمة  و�سياأتي  املنتَظر  النبي  �سيكون  هكذا  ال�سعب،  اإىل  اهلل  بكلمة 
ا لأّن اهلل غري حمدوٍد والإن�سان حمدود، لذا يحتاج اإىل و�سيط  الو�سيط �سخ�سية ُمهّمة جدًّ

حتى يفهم اأو ُيدرك مقا�سد اهلل غري املحدود.

القدا�سة  الكلي  اهلل  ِمن  القرتاب  مُيكنني  ل  والإثم،  باخلِطّية  مليء  ولأيّن 
والطهارة، لذلك يلزمني و�سيط.

حتّققت هذه النبوءة الواردة يف �سفر التثنية يف ي�سوع امل�سيح. ُيخربنا بول�ض الر�سول يف 
ا�ِض: الإِْن�َساُن َي�ُسوُع  ُه ُيوَجُد اإِلٌه َواِحٌد َوَو�ِسيٌط َواِحٌد َبنْيَ اهلِل َوالنَّ ر�سالة تيموثاو�ض الأوىل “اأَنَّ
�ِسيُح” )1تيموثاو�ض 2: 5(. ي�ستطيع ي�سوع بكّل تاأكيد التالُم�ض مع اهلل، لأّن ي�سوع هو  امْلَ
ا التالم�ض معي لأّنه اإن�سان، لذا مُيكنني التالم�ض مع  اهلل الظاهر يف اجل�سد، ومُيكنه اأي�سً

اهلل من خالله.
ى اهلل بوعده، في�سوع امل�سيح هو ذلك النبي وذلك الو�سيط، وهو راحتنا.. اإّنه الكلمة التي  وفَّ

ننال ِمن خالله احلياة والقّوة واملحّبة والغفران والرجاء وال�سالم.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأّنك اأر�شلت ابنك لكي ينحنا الغفران الذي نحن بحاجة اإليه، 
�شاعْدنا اأْن ن�شلك يف النور كما اأّن ي�شوع يف النور حتى نتمترَّع بال�شكة معه. يف ا�شم 

ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: عدد 22: 1- 25: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 فرباير

اأميتوا اجل�صد
ِريِق ِعْنَد ُخرُوِجَك ِمْن ِم�ْشَ.  “اْذُكْر َما َفَعَلُه ِبَك َعَماِليُق يِف الطرَّ
ِرَك ُكلرَّ اْلُ�ْشَت�ْشِعِفنَي  ِريِق َوَقَطَع ِمْن ُموؤَخرَّ َكْيَف لََقاَك يِف الطرَّ
َوَراَءَك، َواأَْنَت َكِليٌل َوُمْتَعٌب، َومَلْ َيَخِف اهللَ. َفَمَتى اأََراَحَك الررَّبُّ 
ِتي ُيْعِطيَك الررَّبُّ  اإِلُهَك ِمْن َجِميِع اأَْعَداِئَك َحْوَلَك يِف الأَْر�ِس الرَّ

َماِء..  ِت ال�شرَّ ُحو ِذْكَر َعَماِليَق ِمْن َتْ َتِلَكَها، مَتْ يًبا ِلَكْي مَتْ اإِلُهَك َن�شِ
لَ َتْن�َس.” )تثنية 25: 19-17(

يف درا�سة رموز الكتاب املقّد�ض، ُتعّد كلمة “عماليق” ا�ستعارة بالغية عن اجل�سد، وكما اأّن 
ا اإىل تدمري �سعب اهلل. حينما نولد  “عماليق” �سعي اإىل تدمري اإ�رسائيل، ي�سعى اجل�سد اأي�سً
ثانيًة ِمن الروح القد�ض ياأتي العدو اأو اجل�سد لُيحاربنا، والهجمات �سد ج�سدنا دائًما ما 

ُت�سيب اأكرث املناطق �سعًفا.

َعَلى  الَِّتي  اَءُكُم  اأَْع�سَ “َفاأَِميُتوا  بول�ض:  الّر�سول  يقول   ،5  :3 كولو�سي  يف 
يف  امل�ستخَدَمة  امل�سطلحات  هذه  اجل�سد.  منيت  اأن  اهلل  ُيطالبنا  الأَْر�ِض”. 
وكيف  لك،  اجل�سد  حياة  فعلته  ما  تتذّكر  اأن  عليك  لكن  �سعبة،  الآية  هذه 
ره متاًما.. اإّنها معركة حياة اأو موت، فاإذا  ا�ستغّلتك. اق�ِض على اجل�سد ودمَّ

ا�ست�سلمت للج�سد �سيق�سي عليك وُيدّمرك.

رمّبا تكون يف حالة �رساٍع مع اجل�سد، ورمّبا اأتعبك واأرهقك الأمر. املعركة �رس�سة لكن اهلل 
يريد اأن ُيخّل�سك، ومُيكن لروح اهلل اأن مينحك ن�رسة على اجل�سد، فاطلب ِمن اهلل اأن ُيعينك.

يا رب، �شاعْدنا، اأن نحت�شب احلياة القدية مّيتة، حتى نحيا حياًة مقبولة ت�شّ قلبك. يف 
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عدد 26: 1- 31: 54
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اْعبُْد الرّب بفرٍح
َك مَلْ َتْعُبِد الررَّبرَّ اإِلَهَك ِبَفَرٍح َوِبِطيَبِة َقْلٍب ِلَكْثَِة ُكلِّ  “ِمْن اأَْجِل اأَنرَّ

�َشْيٍء. ُت�ْشَتْعَبُد لأَْعَداِئَك...” )تثنية 28: 48-47(
يا له ِمن �رسف اأن نكون خُمتارين ِمن اهلل حتى نكون �سعبه اخلا�ض! لكن مع هذا التمّيز 
الذي  الفرح  ُنظهر  اأن  العامل، ويجب  اأن نكون �سهود اهلل يف  تاأتي م�سوؤولية رهيبة. يجب 
اإليه وُي�سّلموا حياتهم ل�سيادته  الذين يّتبعون الرب ويعبدونه، حتى ينجذبوا  اأولئك  يغمر 

ا لهم. ليكون ربًّ
ا اأْن يعبد ال�سيطان اأو يعبد اهلل. يف هذه احلياة، غالًبا ما يعبد الإن�سان اأحًدا، فاإمَّ

اأولئك الذين يعبدون ال�سيطان يعي�سون يف راحٍة يف هذا العامل لأّنهم اندموا يف هذا العامل 
وامتزجوا به، لكن نتيجة عبادة ال�سيطان هي موت.

كلما  لأّنه  هذا  العامل،  هذا  يف  غربة  يف  يعي�سون  اهلل  يعبدون  الذين  اأّما 
حُمّب  الرب  ال�سّيد  لكن  العامل،  هذا  يف  غريب  اأّنك  �ست�سعر  اهلل  ِمن  اقرتبت 
ا  ا وروحيًّ ا وج�سديًّ ويهتّم بك ويرغب يف الأف�سل حلياتك، و�سيجّهزك عاطفيًّ

حتى تقوم باأي عمٍل يدعوك اإليه لعمل م�رسَّته.

ُتعّد خدمة الّرب امتياًزا وبركة، فاإذا كنت تعمل العمل الذي دعاك اهلل له، لن جتده ل ُيطاق 
ٌ َوِحْمِلي َخِفيٌف” )متى  اأو ل ُيحتمل اأو ثقيل الظّل عليك، فقد قال ي�سوع: “لأَنَّ ِنرِيي َهنيِّ

11: 30(، وبدًل ِمن ذلك �ستجد نف�سك تخدمه بفرٍح.

يا رب، �شاعْدنا حتى نلتزم بتحقيق العمل الذي خلقتنا لعمله بفرٍح وعن طيبة خاطر، 
�شاعْدنا نكت�شف الفرح والطمئنان والر�شا يف خدمتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عدد 32: 1- 34: 29



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 فرباير

اأ�صرارُ اهلِل
َاِئرُ ِللررَّبِّ اإِلِهَنا، َواْلُْعَلَناُت َلَنا َوِلَبِنيَنا اإِىَل الأََبِد، ِلَنْعَمَل  “ال�شرَّ

ِيَعِة.” )تثنية 29: 29( ِبَجِميِع َكِلَماِت هِذِه ال�شرَّ
عامَل الأ�رسار نوعان: �رسائر تخ�ّض اهلل، واأمور اختار اهلل اأن ُيعلنها لنا.

ل  حّقق العلم الكثري ِمن الكت�سافات لكن ل تزال توجد األغاز واأ�رسار اأخرى للكون مل يتو�سّ
اإليها الإن�سان بعُد. اهلل يعلم كّل �سيء، ومبا اأّن اهلل يختار اأحياًنا اأن يعلن لنا هذه الأمور 

ا داخل حياتنا ال�سخ�سية. �سن�ستمّر يف التعّلم، والأمر نف�سه حقيقي اأي�سً
نحن ل نعلم دائًما ملاذا حتدث كّل هذه الأمور لنا، لكن اهلل يعرف ال�ّسبب.

دائًما ما نريد اإجابات، ونريد اأن نعرف ملاذا حتدث هذه الأمور، لكن اأحياًنا 
ما تكون ا�ستجابة اهلل بب�ساطة: “ثْق يّف.”

الديناميكا  وِعلم  الكهرباء  قوانني  املادي؛ مثل  قوانني حتكم عاملنا  اهلل و�سع  اأّن  وكما 
ا قواننَي روحّية، وكما اأّن اكت�ساف هذه القوانني املادية اأفاد  واجلاذبية، فاإّنه و�سع اأي�سً
حياتنا فاإّن قوانني اهلل الّروحية مثل �رّس حمّبته واأمانته ونعمته ورحمته مُيكن اأن ُت�ستخدم 

ا. ملنفعتنا وبركتنا اأي�سً
لن تفهم دائًما ما يعمله اهلل، لكّنه اأمني، و�سيعلن اأ�رساره واأنت ُمنتظره وماثل اأمامه، ويف 
يوٍم ِمن الأيام �ست�سكره من اأجل التجربة التي جتتاز فيها الآن لأّن �رسائر اهلل �ستعلن ِمن 

خاللها.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك ِمن اأجل اإعلنك عن حمّبتك ونامو�شك، �شاعْدنا اأن نّتبع نامو�شك 
ون�شتخدمه لنفعتنا ال�شخ�شية وتعزيز حياتنا واإثرائها. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عدد 35: 1- 36: 13
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َّة ااإالهيَّة الأذرع الأبدي
ُت...” )تثنية 33: 27( ُة ِمْن َتْ “الإِلُه اْلَقِدمُي َمْلَجاأٌ، َوالأَْذُرُع الأََبِديرَّ

الق�سرية  الآية  هذه  لكن  معروٍف،  وغري  ُمبهم  لأّنه  امل�ستقبل  ِمن  للخوف  الإن�سان  مييل 
ا لهذا اخلوف وتق�سي عليه: حتتوي على ثالث حقائق لها القّوة والقدرة اأن ت�سع حدًّ

، قبل اأن جتتاز موقًفا اأو جتربًة ما، اهلل كان موجوًدا بالفعل من قبل  اهلل اإلٌه اأزيلٌّ  .1
اأن تكون هناك!

اهلل ملجاأ لنا، ُيعّد امللجاأ ماأوى اأو مكاًنا اآمًنا حيث تاأمن فيه ِمن �رّس العا�سفة،   .2
ويا لهم ِمن اأ�سخا�ض اآمنني هوؤلء الذين و�سعوا ملجاأهم يف اهلل. ُيخربنا الكتاب املقدَّ�ض 

ُع.” )اأمثال 18: 10( دِّيُق َوَيَتَمنَّ نٌي، َيْرُك�ُض اإَِلْيِه ال�سِّ اأن “ا�ْسُم الرَّبِّ ُبْرٌج َح�سِ
اأّنه  ِمن  الرغم  على  ل�سقوطي.  اأّنه ل مال  معناه  هذا  ِمن حتت،  الأبدّية  الأذرع   .3

مُيكنني الظن باأيّن �ساأ�سقط فاإّن احلقيقة هي اأنني يف يدي اهلل وهو يرفعني لأعلى.

بنا  ُيحيط  اأن  ا�ستعداٍد  على  فاهلل  امل�ستقبل،  به  �سياأتي  الذي  هذا  كان  ا  اأيًّ
ويحمينا.

لكن  الأ�سبوع”،  هذا  يف  احل�سي�ض  اإىل  وو�سلت  معنوياتي  مت  “حتطَّ اأحدهم  يقول  رمبا 
اأنك �ستكون م�سرتيًحا مبا�رسة بني يدي اهلل لأّنك عندما تبلغ  هذا �سيء رائع! هذا يعني 
احل�سي�ض �ستجد بالأ�سفل الأذرع الأبدّية الإلهّية حتملك، ل حاجة لنا اأن نخاف، فالإله 
اأّنه املكان الذي ن�سكن فيه وميّثل لنا  الأزيّل �سبقنا ويعرف كّل ما ميكن اأن يحدث، كما 

الأمن والأمان، فاأذرعه ِمن حتت حتملنا وحتيط بنا ومت�سكنا ب�سدٍة.

اأذرعك  ولأّن  اإليك،  بحاجة  نكون  عندما  موجود  دائًما  لأّنك  لك  �شكًرا  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
�شاعد  ف�شلك  ِمن  بك.  نت�شبرَّث  و�شاعْدنا  باأيدينا  ام�شك  ف�شلك  ِمْن  دائًما.  الأبدية تتنا 
كّل َمن اأ�شابهم اخلوف، واأَْعِطهم اإياًنا حتى يثقوا يف اأّنك لن ت�شمح ب�شقوطهم. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 1: 1- 5: 33



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 فرباير

رّب ال�صماء والأر�س
“�َشِمْعَنا َفَذاَبْت ُقلُوُبَنا َومَلْ َتْبَق َبْعُد ُروٌح يِف اإِْن�َشاٍن ِب�َشَبِبُكْم، 
َماِء ِمْن َفْوُق َوَعَلى الأَْر�ِس ِمْن  لأَنرَّ الررَّبرَّ اإِلَهُكْم ُهَو اهللُ يِف ال�شرَّ

ُت.” )ي�شوع 2: 11( َتْ
�سمعت راحاب عن اهلل وما قيل عنه، لكن كان لديها مفهوم وا�سح عنه، فقد قالت عنه: 
ا، يعتقد البع�ض  َماِء ِمْن َفْوُق”. ولأّن ال�سماء ِمن فوق �سا�سعة ووا�سعة جدًّ “ُهَو اهلُل يِف ال�سَّ
اأّن اهلل مّرد  اأّنهم يوؤمنون  ِمن  الرغم  باأّن اهلل يبدو بعيًدا ول عالقة له بالإن�سان. وعلى 

طاقة اأو قّوة فاإّنهم ل يعتقدون باأّن باإمكانهم معرفته.
ُت”، ومن هنا اقرتبنا منه  لكن تابعت راحاب حديثها باأّنه “ُهَو اهلُل َعَلى الأَْر�ِض ِمْن حَتْ

ا اإله ذو تفا�سيل دقيقة ومعّقدة. وبداأنا نفهم اأّن اهلل لي�ض ُمّرد قوة رهيبة، بل هو اأي�سً
ا، فَمْن اأنا حتى ُيفّكر اهلل يفَّ وُيعريين انتباًها؟ لكن  وبالّنظر اإىل ال�سماء، يبدو اهلل بعيًدا جدًّ
َها َفِهَي اأَْكرَثُ  كاتب املزمور يقول: “َما اأَْكَرَم اأَْفَكاَرَك َيا اٱهلُل ِعْنِدي! َما اأَْكرَثَ ُجْمَلَتَها! اإِْن اأُْح�سِ

ْمِل.” )مزمور 139: 18-17( ِمَن اٱلرَّ

اإذا كنت ترغب يف جتربٍة روحيٍة قوّيٍة، اذهْب اإىل البحر والتقط حفنًة ِمن 
الرمال، فكّل ذّرة ِمن ذّرات الرمال على �ساطىء البحر متثِّل اأفكار اهلل نحوك.

اآمنت راحاب باهلل عن طريق ما �سمعته ِمن اأقوال متناقلة، لكّنك اختربت اأكرث ِمن ُمّرد 
الأقاويل. لديك اإعالن وا�سح ِمن اهلل عن نف�سه يف كلمته.

يا اأبي ال�ّشماوي، نعرف اأّنك ل�شت جُمرّد طاقة روحية يف هذا الكون، �شاعْدنا اأن نعرفك 
معرفًة �شخ�شيًة ب�شفتك اإلًها حمبًّا و�شخ�شيًّا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 6: 1- 11: 32
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عدم اليقني ِمن الغد
ْعِب: َتَقدرَّ�ُشوا لأَنرَّ الررَّبرَّ َيْعَمُل َغًدا يِف َو�َشِطُكْم  “َوَقاَل َي�ُشوُع ِلل�شرَّ

َعَجاِئَب” )ي�شوع 3: 5(
الربية، فقد  الّرب بعد رحلة  ا مع  اختبار جديد جدًّ الَبدء يف  اإ�رسائيل على و�سك  بنو  كان 
تعّلموا خالل فرتة الأربعني عاًما ِمن التجوال يف الربية الكثري عن اأنف�سهم وعن اهلل، لكنهم 

ا ومهوًل. الآن على و�سك اأن ُيواجهوا ُم�ستقباًل غام�سً
اأكون على  غالًبا ما تت�سبَّب املنطقة املجهولة وغري املعروفة يف ال�سعور باخلوف. رمّبا 
الذي  ما  فيها؟  والنجاح  معها  التعاُمل  �سُيمكنني  فهل  جديدة،  بوظيفة  اللتحاق  و�سك 

يحمله الغد بني طيَّاته يل؟
�ُسوا لأَنَّ الرَّبَّ َيْعَمُل َغًدا...”، وهذا  وقف ي�سوع اأمام ال�سعب وطماأنهم بكلماٍت ُمريحٍة “َتَقدَّ
ا! “اهلل غًدا �سيعمل.” وكما ترى، كان  ال�سيء هو ما اأحتاج اإىل اأْن اأحتفظ به يف ذهني اأي�سً

اهلل �سائًرا اأمامي، واهلل بالفعل ل يزال هناك.
على الرغم ِمن وجود اأمور ل�ست متيّقًنا منها عن امل�ستقبل، ل يزال توجد اأمور اأخرى ُمتيّقن 
يقيًنا  يعطيني  الذي  املا�سي  اأو  الأم�ض  هو  الأمور  هذه  واأحد  ا،  اأي�سً امل�ستقبل  يف  منها 
بخ�سو�ض امل�ستقبل، فخال�ض اهلل يل يف املا�سي ُيعطيني يقيًنا يف خال�ض اهلل يل يف 

امل�ستقبل.

على الّرغم من عدم و�سوح امل�ستقبل فاإّنه مُيكنك اأن تواجهه بثقٍة يف اهلل.

الأر�ض  �سيعتني بك حتى متتلك  ة  الربيَّ الذي اجتاز بك  اهلل لن يرتكك ولن يخذلك، فاهلل 
والوعود التي اأعطاها لك.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل الرجاء يف ال�شتقبل الذي ينبع ِمن اأمانتك التي اختربتها 
يف الا�شي، �شاعْدنا جند الأمن وال�شلم يف ي�شوع الذي وعد باأن ل ُيهملنا اأو يتكنا. يف 

ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 12: 1- 16: 17
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اهللُ لنا
ُه َرَفَع َعْيَنْيِه َوَنَظَر، َواإَِذا  ا َكاَن َي�ُشوُع ِعْنَد اأَِريَحا اأَنرَّ “َوَحَدَث َلرَّ
ِبَرُجٍل َواِقٍف ُقَباَلَتُه، َو�َشْيُفُه َم�ْشلُوٌل ِبَيِدِه، َف�َشاَر َي�ُشوُع اإَِلْيِه 

َوَقاَل َلُه: »َهْل َلَنا اأَْنَت اأَْو لأَعَداِئَنا؟« َفَقاَل: »َكلرَّ، َبْل اأََنا َرِئي�ُس 
. الآَن اأََتْيُت«، َف�َشَقَط َي�ُشوُع َعَلى َوْجِهِه اإِىَل الأَْر�ِس  ُجْنِد الررَّبِّ

َو�َشَجَد...«” )ي�شوع 5: 14-13(
واقًفا  كان  وبينما  ال�سعب.  قيادة  فاهلل حمله مب�سوؤولية  ومرعًبا،  ثقياًل  ي�سوع  كان حمل 
ر يف ا�سرتاتيجية ملهاجمة الأ�سوار، راأى رجاًل ب�سيٍف م�سلوٍل  لينظر اأريحا، رمبا كان ُيفكِّ

عَداِئَنا؟”. ْو لأَ ْنَت اأَ بيده، فتقدَّم ي�سوع اإليه و�ساأله: “َهْل َلَنا اأَ
وعندما َعِلم ي�سوع اأّن الرجل ُمر�سل ِمن اهلل، �سجد له ي�سوع، وبهذا الفعل مُيكن ا�ستنتاج اأّن 

هذا الرئي�ض لي�ض اإل ي�سوع امل�سيح نف�سه، فاملالك ل يقبل ال�سجود ِمن اأحٍد.
اهلل كان  اأّن  اأظّن  اأن  اعتدت  فقد  لأعدائي،  ولي�ض  اهلل يل  اأّن  اأُدرك  اأن  قبل  مرَّ وقت طويل 
بني لأيّن ل�ست كما يجب اأن اأكون. ينتظرين اأن اأرتكب خطاأ حتى ُيعاقبني، وظننت اأّنه �سُيوؤدِّ

عندما تتقاَبل مع  اهلل مقابلة حقيقية، �سُتدرك حتًما اأّن اهلل لك.

وكما قال بول�ض الر�سول: “اإِْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟” )رومية 8: 31(. كيف مُيكننا اأن 
نخ�رس يف ظّل وجود اهلل بجانبنا؟

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل طماأنتك لنا اأّنك بجانبنا. يا رب، با�شمك ُنواجه م�شكلتنا، 
وبا�شمك من�شي لمتلك الأر�س التي وعدتنا بها. اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 16: 18- 20: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 فرباير

ن�صرٌة ميدٌة
“َفَقاَل الررَّبُّ ِلَي�ُشوَع: »اْنُظْر. َقْد َدَفْعُت ِبَيِدَك اأَِريَحا...«” 

)ي�شوع 6: 2(
اإ�رسائيل  �سعب  حارب  كيف  اإىل  انظْر  القدمية،  الطبيعة  ح�سون  على  النت�سار  اأردت  اإذا 

للح�سول على اأر�ض املوعد، مبادئ الن�رسة موجودة هنا بالفعل. 
املبداأ الأّول: لحْظ اأّن اهلل حتّدث اإىل ي�سوع يف �سيغة املا�سي “قد دفعت”. الأمر انتهى 
وبالطريقة نف�سها اعترب ن�رستك عماًل اكتمل يف ي�سوع امل�سيح، فقد اأعطاك الّرب الن�رسة 

بالفعل على حياة اجل�سد، وكّل ما عليك فعله الآن هو الإميان بذلك.
املبداأ الثاين: اّتبْع خطة اهلل للن�رسة حتى اإن مل تفهمها. كانت خطة اهلل للن�رسة على اأريحا 
�سّيقة، وهذا اأقل ما مُيكن قوله، وكما اأّن ي�سوع ا�ستدعى قادة جي�سه لي�رسح لهم ا�سرتاتيجية 

املعركة لل�سري حول املدينة، بداأت ال�سكوك ُت�ساورهم عن الولء ملثل هذا ال�سخ�ض!

د  رمّبا تبدو خطة اهلل للموقف الذي اأنت فيه غريبة، ورمبا اأنت نف�سك ُمرتدِّ
اأن جُتّربها، لكن كّل ما عليك فعله هو طاعة انطباعات اهلل وُطرقه.

املبداأ الثالث: على ال�سعب اأن يهتف هتاًفا عظيًما بالن�رسة حتى اإن كانت الأ�سوار ل تزال 
ع. يف مكانها، هذا الأمر تعبري عن الإميان والتوقُّ

مُيكننا اأن نوؤمن بكلمة اهلل، فاهلل يعدنا اأّنه �سيعمل، فاأحمده لأجل وعوده بالن�رسة لنا. ل 
اأن تذهب مهزوًما، ومت�سي يف طريقك واأنت حتت �ُسلطة اجل�سد وح�سونه.  يريد اهلل منك 

�سلِّْم حياتك له واآمْن به، و�ست�سقط الأ�سوار التي حُتا�رسك وتعوق تقدُّمك.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل الن�شة الجيدة التي ُيكننا اأن نختربها ِمن خلل قّوة 
ي�شوع ال�شيح، و�شكًرا لأّنك حرّرتنا ِمن خطايا الا�شي. اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 21: 1- 26: 19



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 فرباير

حتالفاُت ال�صرّ
“َفاأََخَذ الرَِّجاُل ِمْن َزاِدِهْم، َوِمْن َفِم الررَّبِّ مَلْ َي�ْشاأَُلوا، َفَعِمَل 

َي�ُشوُع َلُهْم �ُشْلًحا َوَقَطَع َلُهْم َعْهًدا ل�ْشِتْحَياِئِهْم، َوَحَلَف َلُهْم 
َماَعِة.” )ي�شوع 9: 15-14( ُروؤَ�َشاُء اجْلَ

طلب اهلل ِمن �سعب اإ�رسائيل حتديًدا اأن ل يقطعوا اأي عهٍد مع �سعوب الأر�ض بل يطردونهم 
�ستت�سبَّب  الأر�ض  يف  ظّلت  لو  ال�سعوب  هوؤلء  اأّن  درايٍة  على  اهلل  كان  الأر�ض.  ِمن  كليًة 
ممار�ساتهم و�سلوكّياتهم ال�رسيرة يف الق�ساء على �سعبه. واأدرك اأهل جبعون اأّن لي�ض يف 
اإمكانهم الوقوف اأمام جيو�ض اإ�رسائيل، لذلك و�سعوا خطة حتى يظهروا اأّنهم جاءوا ِمن بلٍد 

بعيٍد حتى يقطعوا عهًدا مع اإ�رسائيل.
اأن ي�ست�سري الّرب الذي كان �سُيحّذره ِمن هذا  اأّنه فح�ض الأدّلة دون  وقع ي�سوع يف خطاأ 
املوقف  تقييم  هو  فعله  ما  وكّل  وم�سورته،  الّرب  ي�سوع وجه  يطلب  ال�رسير. مل  التحالف 

ح�سب املعطيات التي اأمامه.
ا حتى اإّنه ح�سب وجهة نظرك يجب اأن ل تزعج الّرب بها،  قد تبدو بع�ض الأمور وا�سحة جدًّ

األي�ض كذلك؟ مُيكنك اأن ُتوا�سل م�سريتك وت�ستخدم املنطق ال�سليم ملواجهة هذه الأمور.

ْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبَك، َوَعَلى  يعّد هذا الأمر خطاأ! فالكتاب املقدَّ�ض ُيعلِّمنا: “َتَوكَّ
ُم �ُسُبَلَك.” )اأمثال 3: 6-5( َفْهِمَك َل َتْعَتِمْد. يِف ُكلِّ ُطُرِقَك اْعِرْفُه، َوُهَو ُيَقوِّ

يف  ُتر�سدك  اأن  دائًما  اهلل  لكلمة  ال�سماح   .1 طريق:  عن  املاأ�ساوية  الأخطاء  جتنُّب  مُيكنك 
قراراتك. 2. عدم اّتخاذ اأي قراٍر �سوى بعد طلب الإر�ساد ِمن اهلل اأّوًل من خالل ال�سالة.

األي�ض ِمن احلماقة اأن تثق يف َفْهمك املحدود حينما تكون لديك ميزة اللجوء اإىل الّرب لطلب 
امل�سورة؟

يا رب، �شاعْدنا اأن ُنعطي النتباه لتحذيراتك التي ُتقدِّمها لنا يف كلمتك، �شاعْدنا اأن نطلب 
وجهك حتى ُتر�شدنا يف اختيار كّل قراٍر يخ�ّشنا. اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 27: 1- 30: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 فرباير

قّوُة اهلِل
نَي اأََماَم َبِني  ، َيْوَم اأَ�ْشَلَم الررَّبُّ الأَُموِريِّ َم َي�ُشوُع الررَّبرَّ “ِحيَنِئٍذ َكلرَّ
�ْشَاِئيَل: »َيا �َشْم�ُس ُدوِمي َعَلى  اإِ�ْشَاِئيَل، َوَقاَل اأََماَم ُعُيوِن اإِ

ْم�ُس َوَوَقَف اْلَقَمرُ  لُوَن، َفَداَمِت ال�شرَّ ِجْبُعوَن، َوَيا َقَمرُ َعَلى َواِدي اأَيرَّ
ْعُب ِمْن اأَْعَداِئِه...«” )ي�شوع 10: 13-12( َحترَّى اْنَتَقَم ال�شرَّ

حاَرَب �سعب اإ�رسائيل بكّل قّوته واقرتب من الن�رسة، لكن الليل اقرتب حلوله، واأدرك ي�سوع 
اأنه اإذا حّل الظالم �سيتمّكن الأموريون ِمن الهروب، لذا كان ُيدرك اأّنه يف حاجة اإىل املزيد 
ِمن الوقت، لذلك اأمَر ي�سوع اأمام جنوده: “َيا �َسْم�ُض ُدوِمي َعَلى ِجْبُعوَن، َوَيا َقَمُر َعَلى َواِدي 

ْم�ُض َوَوَقَف اْلَقَمُر”. ُلوَن، َفَداَمِت ال�سَّ اأَيَّ
اأوجدت  والتي  ي�سوع  اأمام  ُمتوّفرة  كانت  التي  نف�سها  املوارد  هلل  ابًنا  ب�سفتك  لك  ر  تتوفَّ

الكون وبداأت بها الأر�ض وجعلتها تدور حول حمورها وحول ال�سم�ض.
دائًما ما نرتكب خطاأ التفكري يف اأّن اهلل �سيفعل الأمر بّرمته ولي�ض يف يدنا �سيء نفعله، 

لكن الكتاب املقّد�ض ُيوؤّكد لنا اأّن اإمياًنا ِمن دون اأعماٍل ميت.

ع اهلل مّنا باأن نبذل كل ما يف و�سعنا، ونرتك الباقي على اهلل. يتوقَّ

عندما ن�سل اإىل حمدوديتنا �سنكت�سف موارد غري حمدودة متوّفرة لنا لتحقيق عمل الّرب 
والنتهاء منه.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك اأعطيتنا الفر�شة اأن نخدمك. ن�شكرك لأّنك اإله غي حمدود 
وقادر اأن يفعل اأكث جدًّا مّما نطلب اأو نفتكر. يا رب، نحن �شعفاء ونحتاج اإىل قّوتك، ِمن 

ف�شلك تولرَّ زمام الأمور يف حياتنا وُقْدنا واأر�شْدنا يف الطريق. اآمني.

قراءات اليوم: تثنية 31: 1- 34: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 فرباير

اأمانُة اهلِل
ْن ُيْعِطَيَها  ِتي اأَْق�َشَم اأَ “َفاأَْعَطى الررَّبُّ اإِ�ْشَاِئيَل َجِميَع الأَْر�ِس الرَّ

َراَحُهُم الررَّبُّ َحَواَلْيِهْم َح�َشَب  لآَباِئِهْم َفاْمَتَلُكوَها َو�َشَكُنوا ِبَها، َفاأَ
اَمُهْم َرُجٌل ِمْن َجِميِع اأَْعَداِئِهْم،  ُكلِّ َما اأَْق�َشَم لآَباِئِهْم، َومَلْ َيِقْف ُقدرَّ
َبْل َدَفَع الررَّبُّ َجِميَع اأَْعَداِئِهْم ِباأَْيِديِهْم مَلْ َت�ْشُقْط َكِلَمٌة ِمْن َجِميِع 
اَر.”  َم ِبِه الررَّبُّ َبْيَت اإِ�ْشَاِئيَل، َبِل اْلُكلُّ �شَ ِذي َكلرَّ اِلِح الرَّ اْلَكلَِم ال�شرَّ

)ي�شوع 21: 45-43(
النا�ض غري  اإن كان  لكلمته حتى  اأميًنا  الذي كان  اهلل  اأمانة  �سهادة قوية عن  ِمن  لها  يا 
اأمناٍء، فقد خان �سعب اإ�رسائيل العهد مع اهلِل يف منا�سبات عدة، ويف اإحدى هذه املنا�سبات 

حاول �سعب الّرب اإقناع �سخ�ٍض ما اأن يرجعهم اإىل م�رس، لكن اهلل كان ُملتزًما بكلمته.
مل ت�سقط كلمة واحدة ِمن كالم اهلِل.

نحتاُج اإىل اأن ُندرك يقني كلمة اهلل، فقد َوَعَد اأن ير�سل ابنه مولوًدا ِمن عذراء، واأْن يبذل 
ا للوعود التي قطعها، ووعد اأن  حياته لأجل حترير الإن�سان ِمن خطاياه، فقد كان اهلل وفيًّ
ُيجمع اإ�رسائيل ثانيًة ويجعلها ُتولد كاأمٍة يف يوٍم واحٍد. يف يوم 14 مايو 1948، اأ�سبحت 

اإ�رسائيل اأّمة، وكان اهلل ُملتزًما مبا وعد به يف كلمته.

كما وعد اهلل اأن ياأتي ثانيًة واأن يقبلنا لنف�سه.

فاإذا كان اهلل اأميًنا لهذه الدرجة، مُيكنك اأن تكون واثًقا باأّنه �سيظّل اأميًنا اإىل الأبد. وحتى 
ْر�ُض َتُزوَلِن لِكنَّ َكاَلِمي َل َيُزوُل”  َماُء َوالأَ اإذا زالت ال�سماء والأر�ض، لن تزول كلمته: “اَل�سَّ

)متى 24: 35(، ومُيكنك اأن تراهن بحياتك على هذا.

اأن يكون لنا هذا  ال�سماوي، �سكًرا لك لأّن ما تقوله هو ما تفعله. يا رب، �ساعْدنا  اأبي  يا 
اليقني وهذه الثقة يف كلمتك. اآمني.

قراءات اليوم: ي�سوع 1: 1- 5: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 فرباير

اْعبُْده بكماٍل واأمانٍة
“َفالآَن اْخ�َشْوا الررَّبرَّ َواْعُبُدوُه ِبَكَمال َواأََماَنٍة، َواْنِزُعوا الآِلَهَة 

 ”. ْهِر َويِف ِم�ْشَ، َواْعُبُدوا الررَّبرَّ ِذيَن َعَبَدُهْم اآَباوؤُُكْم يِف ِعرْبِ النرَّ الرَّ
)ي�شوع 24: 14(

اهلل  بوجود  يزالون يعرتفون  ل  كانوا  الّرب.  اأمام  اأخرى  اآلهة  اإ�رسائيل يف عبادة  بنو  بداأ 
املكانة  فقد و�سعوا اهلل يف  اأخرى،  اأموٍر  لكنهم ي�سّيعون وقتهم ويبذلون مهودهم يف 

الثانية.
راأي ي�سوع كيف ابتعدت قلوب اأولد اهلل عن الّرب، لذلك اأعلن التحّدي حينما وقف ي�سوع 
ا ال�ستمرار يف عبادة اأنف�سهم، اأي ذكائهم وملّذاتهم، اأو  اأمام ال�سعب، واأعطاهم خياًرا، فاإمَّ

اأن يعبدوا الّرب.
اهلل ل يهتّم مُبجّرد الت�سدُّق بالكالم على الرغم ِمن اأّن هذا هو ما يفعله معظم النا�ض اأمامه. 

ر �سالحه واأمانته معنا. مُيكننا عبادة الّرب بكماٍل واأمانٍة حينما نتذكَّ
اأّول  اإِلُهَك؟” )تثنية 10: 12(. كان  ِمْنَك الرَّبُّ  َيْطُلُب  “َماَذا  يف �سفر التثنية، �ساأل مو�سى: 
مطلبني يف القائمة اأن نّتقي الّرب ونعبده ِمن كل قلوبنا، لذلك قام ي�سوع بتذكري ال�سعب 

. بو�ساياه: اْخ�َسوا الّرب )احرتموه(، واعبدوه بكماٍل واأمانٍة اأي اعبدوه بحقٍّ

اأمامهم  ِمن  اأعداءهم  وطرد  املوعد،  اأر�ض  اإىل  اإ�رسائيل  ب�سعب  اهلل  جاء 
وخّل�سهم من العبودية، وكان عليهم اأن يعبدوا اهلل لأّنه كان �ساحًلا معهم!

ال�سيء املجيد الذي يحدث عندما نختار اأن نعبد الّرب اأّنه �سياأتي بكّل �سيٍء اآخر لك، وعندما 
تختار اأن ت�سعه يف املكانة الأوىل يف حياتك �سُيباركك وُيعطيك كّل �سهوات قلبك.

يا اأبي ال�سماوي، ن�سكرك على الفر�ض التي منحتها لنا، علِّمنا اأن نعبدك بكماٍل واأمانٍة. 
يف ا�سم ي�سوع، اآمني.

قراءات اليوم: ي�سوع 5: 13- 8: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 فرباير

الختيارُ احلكيم الوحيد
ِذيَن  “َفاْخَتاُروا لأَْنُف�ِشُكُم اْلَيْوَم َمْن َتْعُبُدوَن: اإِْن َكاَن الآِلَهَة الرَّ
نَي  ْهِر، َواإِْن َكاَن اآِلَهَة الأَُموِريِّ ِذيَن يِف َعرْبِ النرَّ َعَبَدُهْم اآَباوؤُُكُم الرَّ

 ”. ا اأََنا َوَبْيِتي َفَنْعُبُد الررَّبرَّ ِهْم، َواأَمرَّ ِذيَن اأَْنُتْم �َشاِكُنوَن يِف اأَْر�شِ الرَّ
)ي�شوع 24: 15(

اأن ن�رسف نظرنا عن الّرب ونبتعد عنه، وهذا ما حدث مع  اأوقات الّرخاء  ِمن ال�ّسهل يف 
التي عبدها  الآلهة  وعبادة  الزدهار  بداأوا يف  الأر�ض  ال�ستقرار يف  بعد  اإ�رسائيل.  �سعب 
اآباوؤهم، وكان الختيار نف�سه الذي ينتظر كل اإن�ساٍن يعي�ض يف اأوقات ِمن الرخاء ينتظرهم.
ا كان ذلك ال�سيء  ا كانت العاطفة التي ُت�سيطر على حياتك، واأيًّ ا كان ما تعي�ض لأجله، واأيًّ اأيًّ

الذي يجعلك تنه�ض ِمن ال�رسير كل �سباٍح ويقودك، هذا هو اإلهك!
“لأّن يل  اأكمْل هذه اجلملة  اأن تكت�سف ذلك،  اأردت  اإذا  الآن؟  اإلٍه تعبده  اأيُّ  اإله �ستعبد؟  اأيُّ 
احلياة هي...”. يف النهاية، حينما ت�سل ل�ساعة املوت ومواجهة الأبدية لن ي�ستطيع املال 
ا اأن ُيخّل�سك، فاإذا  اأن ُيخّل�سك، ولن ت�ستطيع امل�رسَّات اأن ُتخّل�سك، ولن ي�ستطيع الذكاء اأي�سً
كانت هذه الأمور هي اآلهتك فاأنت يف ورطٍة. وي�سوع امل�سيح وحده الذي لديه القدرة اأن 

ُيخلِّ�سك، لذلك ي�سوع هو الختيار الوحيد احلكيم الذي يجب اأن تاأخذه الآن.

احلقيقة هي اأّنك اأحنيت ركبك وركعت لأمٍر ما، فاإذا كنت اخرتت اأن تعبد 
اإلًها ُمزّيًفا، اخرْت اليوم اأن تعبد الإله احلقيقي احلي والأمني والقوي والقادر 

اأن ُيخلِّ�ض �سعبه.

يا اأبي ال�شماوي، نختار اأْن نعبدك ونتوِّجك ملًكا على حياتنا، واأن نركع اأمام عر�شك، واأن 
نقبل �شوجلانك، واأن نخ�شع كعبيٍد مطيعني لي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: ي�سوع 9: 1- 12: 24
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قانوٌن ل مفرّ منه
ْيِديِهْم  “َفَقاَل اأَُدوِن َباَزَق: »�َشْبُعوَن َمِلًكا َمْقُطوَعٌة اأََباِهُم اأَ

َت َماِئَدِتي. َكَما َفَعْلُت َكذِلَك َجاَزاِنَ  َواأَْرُجِلِهْم َكاُنوا َيْلَتِقُطوَن َتْ
اهللُ«. َواأََتْوا ِبِه اإِىَل اأُوُر�َشِليَم َفَماَت ُهَناَك.” )ق�شاة 1: 7(

ا، وهزم �سبعني مملكًة اأخرى وَقَطَع اأََباهم اأيادي واأرجل كّل ملك  كان اأدوين َباَزَق ملًكا قويًّ
مهزوم منهم، وحينما تعرَّ�ض للهزمية من �سبط يهوذا، ماذا فعلوا به؟ قطعوا اأََباهم اأيديه 

ورجليه. فقال: “َكَما َفَعْلُت بالآخرين، َكذِلَك َجاَزايِنَ اهلُل”.
ُد  اُه َيْح�سُ لُّوا! اهلُل َل ُي�ْسَمُخ َعَلْيِه، َفاإِنَّ الَِّذي َيْزَرُعُه الإِْن�َساُن اإِيَّ نقراأ يف العهد اجلديد: “َل َت�سِ

ا” )غالطية 6: 7(. اأَْي�سً
غالًبا ما نت�سايق عندما نرى اأن اأحدهم يعي�ض حياة ناجحة من وجهة نظرنا رغم اأفعاله 

ال�رسيرة، لكن اآجاًل اأم عاجاًل �سينال هذا ال�سخ�ض ما ي�ستحق على ما فعله من خطايا.

ولطًفا  ًة  زرعت حمبَّ فاإذا  لكّنه جميل،  منه  مفّر  واحل�ساد ل  الزرع  قانون 
ًة ولطًفا وغفراًنا، واإذا زرعت رحمًة �ستح�سد رحمًة. وغفراًنا �ستح�سد حمبَّ

ع! اهلل  رمّبا يكون ما�سيك ُمظلًما وكئيًبا، ورمبا تكون زرعت الكثري من البذور ال�سيئة. ت�سجَّ
�سنع لك طريًقا حتى ل حت�سد ما زرعته فقد اأخذ ذنب اآثامنا وو�سعه على ابنه، وهكذا 
ليب نتائج ما فعلت وزرعته حتى حت�سد يف النهاية مد  ح�سد ي�سوع امل�سيح على ال�سّ

حمّبة اهلل وملكوته الأبدي.

الثمار  ونح�شد  وحياتهم  ِمن حولنا  قلوب  جّيدة يف  بذوًرا  نبذر  �شاعْدنا حتى  رب،  يا 
اجلميلة لهذا احل�شاد. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ي�سوع 13: 1- 19: 51
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خِطيَّة عدم فعل اأي �صيٍء
ُهْم مَلْ  . اْلَعُنوا �َشاِكِنيَها َلْعًنا، لأَنرَّ “اْلَعُنوا ِميُوَز َقاَل َمَلُك الررَّبِّ
َباِبَرِة.” )ق�شاة 5: 23( ، َمُعوَنِة الررَّبِّ َبنْيَ اجْلَ َياأُْتوا ِلَُعوَنِة الررَّبِّ

اأّنهم مل ياأتوا ملعونة �سعب اهلل يف وقت  نطق َماَلك الّرب بلعنٍة مريرٍة على مريوز ب�سبب 
الأزمة واحلاجة، ويف يوم القتال مل يفعلوا اأي �سيٍء حتى ياأتوا ملعونة الّرب.

دعا الّرب �سعبه للعمل واخلدمة، فقد خلَّ�سك اأنت �سخ�سيًّا حتى تخدم. يقول الكتاب: “َولِكْن 
ُكوُنوا َعاِمِلنَي ِباْلَكِلَمِة، َل �َساِمِعنَي َفَقْط َخاِدِعنَي ُنُفو�َسُكْم” )يعقوب 1: 22(. يف الكثري ِمن 
الأوقات حينما ن�سمع كلمة اهلل نقول: “�سحيح، اإّنه اأمر حقيقي.. يجب اأن نفعل املزيد هلل”، 

ومن�سي يف طريقنا دون فعل اأي �سيٍء هلل.

تظهر حمّبتنا ِمن خالل اأفعالنا.

ِني...” )يوحنا 14: 21(. رمّبا  اَياَي َوَيْحَفُظَها َفُهَو الَِّذي ُيِحبُّ قال ي�سوع: “اَلَِّذي ِعْنَدُه َو�سَ
ترتك الكني�سة يف �سباح يوم الأحد قائاًل: “فعاًل، ا�ستمتعت كثرًيا ب�سماع هذه العظة”، لكن 
ل اإىل اأفعاٍل، فاأنت تبني فوق  ماذا فعلت بخ�سو�ض هذه العظة؟ اإن مل جتعل العظة تتحوَّ
الّرمال، وت�سرتيح فوق اأمان زائف، وعندما تهّب العا�سفة �سي�سقط بيتك لأّنك مل تُكن عاماًل 

بالكلمة بل �سامًعا فقط.
ة وبالتايل  اأت�ساءل كم مّنا ينتمي اإىل ع�سرية مريوز، فنحن م�سغولون بفعل اأمورنا اخلا�سّ
ل نتجاوب مع دعوة اهلل، ول يوجد دليل يف حياتنا على اأّننا نقوم بعمل الّرب، وبدًل ِمن 

ذلك نرتكب خِطّية عدم فعل اأي �سيٍء.

انا روحك القدو�س للعمل. يا رب، �شاعْدنا اأن نطيع بكّل  يا اأبي ال�شماوي، ُن�شلّي اأن يتحدرَّ
طواعيٍة كلمتك ونحفظ و�شاياك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ي�سوع 20: 1- 24: 33
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جي�سُ اهلِل
ِذيَن َوَلُغوا اأَُخلِّ�ُشُكْم  ْدُعوَن: ِبالثرَّلَِث ِمَئِة الررَُّجِل الرَّ “َفَقاَل الررَّبُّ جِلِ

ْدَياِنيِّنَي ِلَيِدَك...” )ق�شاة 7: 7( َواأَْدَفُع اْلِ
ويف  مده.  لإظهار  �سي�ستخدمهم  الذين  الرجال  اإىل  ي�سل  حتى  اجلنود  عدد  اهلل  قلَّ�ض 
النهاية، مل يتبقَّ �سوى 300 رجٍل من نحو 32000 رجل لّبوا دعوة جدعون. ا�ستبعد اهلل 

الأغلبية بطريقتني: ا�ستبعد هوؤلء اخلائفني وامل�ستهرتين.
الرجال اخلائفون يهربون يف و�سط املعركة، ومُيكنهم اأن ي�سيبوا الآخرين بعدوى اخلوف.

يعرف اهلل اأّن اخلوف يولد حينما نرّكز على امل�سكلة اأو على قّوة العدو.

نحو  ومعه  جدعون  تاركني  الأّول  ال�ستبعاد  بعد  بيوتهم  اإىل  جدعون  جي�ض  ُثلثا  عاد 
َيُهْم  اِء َفاأَُنقِّ ْعُب َكِثرًيا. اْنِزْل ِبِهْم اإِىَل امْلَ 10000 رجل، لكن قال اهلل جلدعون: “مْل َيَزِل ال�سَّ
َلَك ُهَناَك”، وطلب ِمن جدعون مالحظة كيف ي�رسب الرجال وا�ستبعد “ُكلُّ َمْن َجَثا َعَلى 
ِْب”. وتبّقى يف النهاية نحو 300 رجٍل كانوا يلغون باأياديهم املاء، وكانوا  ُرْكَبَتْيِه ِلل�رسُّ

منتبهني بعنٍي متيقظٍة ملا حولهم، وهكذا اختار اهلل جي�سه!
اليوم اهلل يبحث عن رجاٍل ل يعرفون اخلوف ومتيقظني. ُتثمر اجلراأة واجل�سارة املولودة 
ومتيّقظني  واعني  رجاٍل  عن  يبحث  الذي  نف�سه  اهلل  على  عينيك  تثبيت  عن  الإميان  من 
للحرب ِمن حولهم، فالرجال الذين ي�سرتكون يف �رسوريات احلياة �سواء اإن كانت �رسب 
التي  الّروحية  اأكرب مثل احلرب  بق�سايا  دائًما ما جتدهم واعني  اأو عماًل يف وظيفة  ماء 

نخو�سها جميًعا.

ل حياتنا يف اإيان بل َهّم، عالني اأّنه ما دام اأنت لنا  يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا اأن نوا�شِ
فل اأحد علينا. ِمن ف�شلك، ا�شتخدْمنا يف تقيق مقا�شدك وم�شيئتك. اآمني.

قراءات اليوم: ق�ساة 1: 1- 3: 6
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اطلْب الرّب واعبُْده
: اأَْخَطاأَْنا، َفاْفَعْل ِبَنا ُكلرَّ َما َيْح�ُشُن  “َفَقاَل َبُنو اإِ�ْشَاِئيَل ِللررَّبِّ
ا اأَْنِقْذَنا هَذا اْلَيْوَم. َواأََزاُلوا الآِلَهَة اْلَغِريَبَة ِمْن  َ يِف َعْيَنْيَك. اإِمنرَّ
�ْشَاِئيَل.”  ِة اإِ ، َف�َشاَقْت َنْف�ُشُه ِب�َشَبِب َم�َشقرَّ َو�َشِطِهْم َوَعَبُدوا الررَّبرَّ

)ق�شاة 10: 16-15(
ترك �سعب اإ�رسائيل الّرب، ومّرة اأخرى عبدوا اآلهة اأخرى ُمزّيفة، ومّرة اأخرى كانت نهايتهم 

العبودية، ف�رسخوا اإىل الّرب.
ا�ستجاب اهلل وقال لهم اإّنه �ساعدهم كثرًيا يف املا�سي، لكنه لن يعود يخّل�سكم. يف تكوين 
فيه  اهلل  قال  وقت  واأتى  الأََبِد”.  اإِىَل  الإِْن�َساِن  يِف  ُروِحي  َيِديُن  “َل  قائاًل:  اهلل  حذَّر   ،3  :6
ُكْم  وَها، ِلُتَخلِّ�سَ مُتُ ُخوا اإِىَل الآِلَهِة الَِّتي اْخرَتْ ُ وا َوا�رسْ “كفى” وطلب ِمن بني اإ�رسائيل: “اْم�سُ

يِقُكْم”. ِهَي يِف َزَماِن �سِ
اأّن  ِمن املثري لالهتمام  ُت�ساعدهم.  اأن  تقدر  لن  الآلهة  اأّن هذه  اإ�رسائيل يعلمون  بنو  كان 
ال�سخ�ض عندما يكون يف �سيٍق، َيعلم بالغريزة اأّن الوحيد القادر على م�ساعدته هو الإله 
احلي واحلقيقي. حينما تاأتي ال�سيقات، ي�رسخ حتى املتمّرد اإىل اهلل “يا اإلهي، �ساعدين!”.

ْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو اأَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر  نقراأ يف 1يوحنا 1: 9: “اإِِن اْعرَتَ
َرَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم.” َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ

فعل هوؤلء النا�ض �سيًئا حكيًما، فقد األقوا اأنف�سهم بني مراحم اهلل، ولأّنهم فعلوا هذا الأمر 
خّل�سهم اهلل مّرة ثانية ِمن بني اأيدي اأعدائهم. اهلل رحيم! وهذه الّرحمة نف�سها التي كانت 

متاحة ل�سعب الّرب قدمًيا متاحة لنا اليوم.
اهلل غري مديون لأحٍد باأي �سيء، لكنه وعد اأن يكون رحيًما مع اأي اأحٍد يرتك ُطرقه ال�رسيرة 

ويلجاأ اإليه ويطلبه.

يا رب، اأ�شكرك لأجل تعبك يف �شعيك ال�شتمرّ مع الرجال والن�شاء اليوم. �شاعْدنا اأن ن�شلِّم 
قلوبنا اإليك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ق�ساة 3: 7- 8: 35
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النّذور
وَن ِلَيِدي،  “َوَنَذَر َيْفَتاُح َنْذًرا ِللررَّبِّ َقاِئًل: اإِْن َدَفْعَت َبِني َعمُّ
ِذي َيْخرُُج ِمْن اأَْبَواِب َبْيِتي ِلِلَقاِئي ِعْنَد ُرُجوِعي  اِرُج الرَّ َفاخْلَ

ِعُدُه  ، َواأُ�شْ وَن َيُكوُن ِللررَّبِّ لََمِة ِمْن ِعْنِد َبِني َعمُّ ِبال�شرَّ
ِكُنِني الرُُّجوُع.”  َرَقًة... اأَنِّ َقْد َفَتْحُت َفِمي اإِىَل الررَّبِّ َولَ ُيْ حُمْ

)ق�شاة 11: 31-30، 35(
َنَذَر َيْفَتاح نذًرا فظيًعا.

حينما نقع يف �سيقات ن�سطّر اإىل قول هذا: “يا اهلل، اإذا خّل�ستني من هذا الأمر �ساأفعل هذا 
وذاك.” وحينما ينذر اأحدهم نذًرا اأحمَق، ِمن الأف�سل اأن يعرتف بخِطّية هذا النذر الأحمق 
اأكرب  النذر خِطّية  َيْفَتاح كان تنفيذ  النذر. ويف حالة  اأن مي�سي قدًما يف تنفيذ هذا  على 

بكثري من نق�ض الّنذر.

بع�ض النذور بب�ساطٍة ل يجب التم�ّسك بها، لكن البع�ض الآخر ِمن النذور ل 
مُيكنك الرتاُجع فيها.

فتحت فمي اأمام الّرب واعرتفت اأّن ي�سوع امل�سيح هو املخّل�ض ال�سخ�سي حلياتي، وعليه 
اعتمد كليًة خلال�سي، فهو رّب حياتي.

يف  القدمية  حياتي  اإىل  الرجوع  مُيكنني  ل  اأّوًل،  فعلها.  مُيكنني  ل  الأمور  بع�ض  لهذا 
اخلِطّية والتمركز حول الذات. ينبغي اأن اأعلن مع الر�سول بطر�ض: “يا رب، اإىل ِمن نذهب 
وكالم احلياة الأبدية عندك؟”، ثانًيا: ل ميكنني اإنكار املحّبة وال�سالم اللذين ُيعطيهما 

ي�سوع حلياتي.

يا رب، اإذا �شللنا عن حمّبتنا الأوىل، �شاعْدنا اأن ن�شتمع اإىل روحك القدو�س ونرجع مرة 
اأخرى، حتى نحّبك بكل قلوبنا. اآمني.

قراءات اليوم: ق�ساة 9: 1- 12: 15
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�صرّ القّوِة
اَذا  ُتَك اْلَعِظيَمُة؟ َومِبَ اَذا ُقورَّ “َفَقاَلْت َدِليَلُة ِل�َشْم�ُشوَن: اأَْخرِبِْن مِبَ

ُتوَثُق لإِْذلَِلَك؟«” )ق�شاة 16: 6(
اأ�سبحت قّوة �سم�سون اأ�سطوريًة. حينما كان روح الّرب يحّل عليه كان ُيوؤّدي اأعماًل ذات 
قّوٍة خارقٍة. وبحث اأعداوؤه عن �رّس هذه القوة، وحينما راأوا اأنه وقع يف ُحب فتاة فل�سطينية 
ُن ِمْنُه  اَذا َنَتَمكَّ ُتُه اْلَعِظيَمُة، َومِبَ اَذا ُقوَّ لَِّقيِه َواْنُظِري مِبَ ُتْدَعى دليلة، جاوؤوا اإليها وقالوا “مَتَ

ٍة” )ق�ساة 16: 5( ِلَكْي ُنوِثَقُه لإِْذَلِلِه، َفُنْعِطَيِك ُكلُّ َواِحٍد اأَْلًفا َوِمَئَة �َساِقِل ِف�سَّ
وجاءت دليلة اإىل �سم�سون وقالت له: “�سم�سون حبيبي اأخربين مباذا قّوتك؟ وما �رّس هذه 

القّوة العظيمة؟”.
ل�سوء احلظ، كانت اإحدى نقاط �سعف �سم�سون هي ال�سعور الواهم اأّنه ل ُيقهر، وكان يبدو 

اأنه يلهو باملخاطر، وكان دائًما واأبًدا ُيغامر بالدخول اإىل منطقة العدو.
ويف النهاية اأخرب �سم�سون دليلة عن �رّسه، و�رسح لها نذر التكري�ض الذي عليه للّرب، فلم 
َحِد النَّا�ِض”، لكن �سعر  رُي َكاأَ ُعُف َواأَ�سِ ِتي َواأَ�سْ يعُل راأ�سه ُمو�َسى قط. “َفاإِْن ُحِلْقُت ُتَفاِرُقِني ُقوَّ
�سم�سون الّطويل كان ُمّرد رمز. كان �رّس قّوته هو التزامه مع الّرب، وما دام حافظ على 
الّرب ي�سعف وي�سري كباقي  اللتزام مع  ُيقهر، وحينما يك�رس هذا  �سيظّل ل  اللتزام  هذا 

النا�ض.

�رّس القّوة التي لك تكمن يف التزامك مع ي�سوع امل�سيح.

لن تقوى  اأبواب اجلحيم  ُتقهر. حتى  بقوٍة ل  �ستتمّتع  لي�سوع  بالكامل  نف�سك  فاإذا كر�ست 
عليك، لكن اإذا ك�رست هذا اللتزام اأمام ي�سوع امل�سيح �ست�سعف وتزول قّوتك وت�سري مثل 

باقي النا�ض.

يا رب، �شاعْدنا حتى ل نلهو بالخاطر، بل ُن�شلِّمك اأنف�شنا بالكامل وبالتمام. اآمني.

قراءات اليوم: ق�ساة 13: 1- 16: 31
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الفادي
ْعِب: اأَْنُتْم �ُشُهوٌد اْلَيْوَم  ِميِع ال�شرَّ ُيوِخ َوجِلَ “َفَقاَل ُبوَعزُ ِلل�شُّ
ُة  اأَنِّ َقِد ا�ْشَتَْيُت ُكلرَّ َما لأَِليَماِلَك، َوَكَذا َراُعوُث اْلُواآِبيرَّ

لُوَن َقِد ا�ْشَتَْيُتَها ِلَ اْمَراأًَة، لأُِقيَم ا�ْشَم اْلَيِِّت َعَلى  اْمَراأَُة حَمْ
ِميَاِثِه...” )راعوث 4: 10-9(

يف ال�رسيعة اليهودية، اإذا مات رجل قبل اأن ُينجب اأطفاًل، يلتزم اأخو الّرجل بالزواج ِمن 
ُيقيم له ن�ساًل على ا�سم  ا�سم الأخ املّيت حتى  البكر ُيدعى ا�سمه على  اأخيه. والطفل  امراأة 

امليت وياأخذ مرياثه يف اإ�رسائيل.
اأنه ا�سرتى  اأِليماِلَك بفك احلقل لأّنه اأحّب راعوث. ِمن الوا�سح  قام بوعز الذي كان قريب 

احلقل حتى يح�سل على عرو�ض وقع يف حّبها.

َوَجَدُه  َحْقٍل،  يِف  فًى  خُمْ َكْنًزا  َماَواِت  ال�سَّ َمَلُكوُت  ُي�ْسِبُه  ا  “اأَْي�سً ي�سوع:  قال 
ْقَل”  ى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َوا�ْسرَتَى ذِلَك احْلَ اإِْن�َساٌن َفاأَْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه َم�سَ

)متى 31: 44(

احلقل املوجود يف هذا املثل يرمز اإىل العامل، وي�سوع هو الذي بذل نف�سه لي�سرتي العامل. 
َمن هو اإًذا الكنز؟ كم يبدو ذلك ُمده�ًسا اأن يكون الكنز هو اأنا واأنت. نعم نحن الذين نوؤمن 
ا، فنحن عرو�ض امل�سيح. كما كان بوعز يرغب يف �رساء احلقل حتى  ا وخُمّل�سً به ب�سفته ربًّ
يفوز بالعرو�ض، دفع ي�سوع طواعيًة ثمن الفداء ل�رساء العامل، وفعل هذا لأّنه اأحّبك واأراد اأن 

ته. تكون ِمن خا�سّ

يا رب، �شكًرا لك لأّنك اأعطيتنا هذا القدر العال حتى اإنك بذلت نف�شك طواعيًة لت�شتينا 
من عبودية اخلِطّية و�شجنها حتى نكون لك العرو�س الفدية. اآمني.

قراءات اليوم: ق�ساة 17: 1- 21: 25
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الة املتاأّخرة ا�صتجابات ال�صّ
ِة  ُنوِد، اإِْن َنَظْرَت َنَظًرا اإِىَل َمَذلرَّ “َوَنَذَرْت َنْذًرا َوَقاَلْت: َيا َربرَّ اجْلُ
 ، ْعَطْيَت اأََمَتَك َزْرَع َب�َشٍ اأََمِتَك، َوَذَكْرَتِني َومَلْ َتْن�َس اأََمَتَك َبْل اأَ
اِم َحَياِتِه، َولَ َيْعلُو َراأْ�َشُه ُمو�َشى”  َفاإِنِّ اأُْعِطيِه ِللررَّبِّ ُكلرَّ اأَيرَّ

)1�شموئيل 1: 11(
اأرادت ِحنَّة ابًنا حتى تتخلَّ�ض من اإغاظة َكنَّتها فننة، امراأة زوجها الأخرى، لها. ومّر اليوم 
تلو الآخر وهي تت�رّسع للّرب حتى تتخّل�ض من عذاب هذه املراأة، لكن اهلل اأراد �سيًئا من 
وراء هذا الأمر اأكرب ِمن هذا. كان يريد رجاًل يخّل�ض الأّمة باأكملها ِمن ف�سادها الأخالقي، 
لذلك �سمح الّرب بهذا العذاب اليومي لي�سّكل ِحنَّة وُيغرّيها، وتاأّخر يف ا�ستجابة �سلواتها 
حتى يجهزها مل�ستوى يتنا�َسب مع رغبته، فقد حدثت نه�سة روحية يف اأّمة اإ�رسائيل من 

خالل ابنها �سموئيل.
رمبا تاأّخر الّرب يف ا�ستجابة بع�ض �سلواتك، ورمبا انتظرت طوياًل حتى ي�ستجيب الّرب 
ورمبا �سعرت بالياأ�ض وفقدت الأمل، فاإذا كانت هذه هي حالتك، فقد حان الوقت اأن تبداأ يف 
الت�سفع اأمام الرب. واأنت تفعل ذلك رمبا يده�سك اهلل بالتغيريات التي ُيجريها يف توّجهاتك 

وهو ي�سّكلك ويغرّيك لتكون يف م�ستوى يتنا�َسب معه.

ل حُتَبط حينما يتاأّخر اهلل عن ا�ستجابة �سلواتك.

عادًة ما يحتفظ اهلل باأموٍر اأكرث يريد اأن يفعلها يف حياتك، قد ل ت�ستوعب ما يحدث، لكن 
يف اللحظة التي ُتدركك هذا الأمر، �سرتى يد اهلل تعمل فوًرا يف حياتك.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدن اأن اأكون يف ان�شجاٍم تام مع هدفك وم�شيئتك. ِمن ف�شلك يا رب 
نا التغييات ال�ّشورية التي جُتّهزنا لنكون يف م�شتوى يتنا�شب مع تقيق م�شيئتك.  غيِّ

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: راعوث 1: 1- 4: 22
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مل�صٌة ِمن اهلِل
َماَعُة  “َو�َشاُوُل اأَْي�ًشا َذَهَب اإِىَل َبْيِتِه اإِىَل ِجْبَعَة، َوَذَهَب َمَعُه اجْلَ

ِتي َم�سرَّ اهللُ َقْلَبَها.” )1�شموئيل 10: 26( الرَّ
اإرادتك وكينونتك، كما  اأّن اهلل الآن يف مركز  ما املق�سود باأن مي�ّض اهلل قلبك؟ يعني هذا 

ا اأّنك �سّلمت حياتك بالكامل وبالتمام له. يعني هذا اأي�سً
كيف يلم�ض اهلل قلبك؟ يفعل اهلل هذا الأمر عن طريق الّتاأثري اللطيف لروحه القدو�ض الذي 
الروح  ينري  وحني  قلوبنا.  اهلل  يلم�ض  املقّد�ض  الكتاب  خالل  ومن  اهلل.  كلمة  اإىل  يقودنا 
القد�ض عقولنا يف اأثناء قراءتنا لكلمته، ِمن املده�ض اأن نرى الكّم الهائل من املجد والإثارة 

والروعة التي تنبع ِمن الكتاب املقّد�ض.
ل  الأمور  هذه  واملخاوف.  والقلق  املرارة  الفور  على  منه  يطرد  قلبك،  اهلل  يلم�ض  حينما 
ر حياتك،  مُيكنها اأن تظّل يف قلب تالم�ض اهلل معه، وتنتهي العادات والرذائل التي كانت تدمِّ
وبالتايل تبغ�ض الأمور التي كنت تعتّز بها، وعلى العك�ض تعتّز بالأمور التي كنت تبغ�سها.

حينما يلم�ض اهلل قلبك ميالأه باملحّبة وال�سالم. حتى اإن هاجت العوا�سف 
�ستكون لديك الثقة املجيدة يف قدرة اهلل على التحّكم يف ظروف حياتك.

اأحاط ي�سوع نف�سه مبجموعة من الرجال الذين مل�ض قلوبهم، وبالتايل فنت هوؤلء الرجال 
اإىل امل�سكونة وقلبوها راأ�ًسا على عقب. حينما يلم�ض اهلل قلبك �سيكون لديك منظور جديد 

متاًما للعامل. �ستتوّقف عن التفكري يف احلياة اليومية، وتبداأ حتيا لالأبدية.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل روحك القدو�س الذي ل�س قلوبنا وو�شع التحّديات اأمامنا 
�ْس قلوب �شعبك اليوم. اآمني. ِمن خلل الكلمة. ِمن ف�شلك اْلِ

قراءات اليوم: 1�سموئيل 1: 1- 3: 21
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ل تظهر رحمة
ُنوِد: اإِنِّ َقِد اْفَتَقْدُت َما َعِمَل َعَماِليُق  “هَكَذا َيُقوُل َربُّ اجْلُ

ِريِق ِعْنَد �ُشُعوِدِه ِمْن ِم�ْشَ.  ِباإِ�ْشَاِئيَل ِحنَي َوَقَف َلُه يِف الطرَّ
ِْب َعَماِليَق، َوَحرُِّموا ُكلرَّ َما َلُه َولَ َتْعُف  َفالآَن اْذَهْب َوا�شْ

َعْنُهْم...” )1�شموئيل 15: 3-2(
ا وخ�ّسة. ومن اأجل  رمبا كان �سعب عماليق اأكرث ال�سعوب التي عا�ست على وجه الأر�ض �رسًّ
الب�رسية كلها اأمر اهلل باإبادة هوؤلء النا�ض واختار اهلل �سعب اإ�رسائيل ليكونوا اأداته لدينونة 

عماليق.
كان  لإبادتهم.  اليهود  على  تاآمر  الذي  ال�سخ�ض  ذلك  هامان،  عن  نقراأ  اأ�ستري،  ة  ق�سّ يف 
ا. كان اهلل طلب من �ساول  هامان ِمن عماليق، ِمن ن�سل امللك اأجاج الذي اأبقاه �ساول حيًّ
اأن يدّمر بني عماليق متاًما، لكنه مل يِطع هذا الأمر. وب�سبب ذلك ظهر عماليق مّرة اأخرى 

ره. يف حياة �سعب الّرب وكاد يدمِّ
َيْذُكر الكتاب املقّد�ض اأن اجل�سد دائًما ما ُيحارب �سد الروح، والروح �سد اجل�سد. وكما اأّن 
اأ�سعف مكان فيهم، هكذا ج�سدك �سيتعرَّ�ض  اإ�رسائيل ُم�ستغاًل  اإىل مهاجمة  عماليق �سعى 

للهجوم يف اأ�سعف مكان، فاملعركة تتعّلق بال�سيادة.
واهلل ي�رّس اأن منيت اأج�سادنا.

وعلى الرغم من ذلك، نرغب اأحياًنا يف اإ�سالح اجل�سد، لكن اهلل دوًما يقول 
ل، فالق�ساء الذي �سدر منه �سد ج�سدك هو الّدمار ال�سامل.

هما �سيقود حياتك؟ هل ت�ست�سلم للروح اأم للج�سد؟ هل ت�ستمتع بحياة ال�رسكة مع اهلل اأم تظهر  اأيُّ
رحمة وتت�ساهل مع ج�سدك، وُت�سبح بالتايل عبًدا ل�سهواته وغريًبا عن اهلل؟ اخرْت بحكمٍة.

اأبي ال�شماوي، قوِّنا بروحك حتى نعي�س ح�شب الروح، ون�شلك ح�شب الروح، ويكون  يا 
لدينا ذهن الروح، الذي هو حياة و�شلم وفرح. اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 4: 1- 7: 17
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هزمية اجلبار
ِتي اإَِلرَّ ِب�َشْيٍف َوِبرُْمٍح  : »اأَْنَت َتاأْ “َفَقاَل َداُووُد ِلْلِفِل�ْشِطيِنيِّ

لِه �ُشُفوِف اإِ�ْشَاِئيَل  ُنوِد اإِ َوِبُتْ�ٍس، َواأََنا اآِتي اإَِلْيَك ِبا�ْشِم َربِّ اجْلُ
َْتُهْم«.” )1�شموئيل 17: 45( ِذيَن َعيرَّ الرَّ

اإ�رسائيل.  جيو�ض  ويتحّدى  املعركة  �ساحة  اإىل  ياأتي  جليات  املدعو  اجلّبار  كان  يوم  كل 
وكان َمن يفوز بهذا التحدي ُيعد هو املنت�رس بكل �سيٍء يف املعركة، وكان جليات يرهب 

�سعب اإ�رسائيل من خالل ا�ستخدام �سيفه ورحمه وتر�سه وحجمه.
وهكذا جنح يف اإرهابهم، وواجه جي�ض �ساول اجلبار بانزعاج وخوف كبري، لكن داود الذي 

اأظهر ثقة كبرية يف اهلل، واجه جليات.
مل تُكن ثقة داود يف نف�سه بل يف الّرب، فقد راأى قّوة اأكرب يف قدرة اهلل خلال�سه اأكرث ِمن 
اجلبار  بل بني  داود واجلبار،  لي�ست مبارزة بني  ا  فعليًّ اإنها  اجلبار.  يق�سي عليه هذا  اأن 
والّرب. على الرغم من اأّن داود مل يُكن يقدر اأن ي�سمد حلظة اأمام اجلّبار، مل يُكن هذا اجلبار 
الّرب حلظة واحدة، فقد اعترب داود املبارزة فر�سة لإظهار  اأمام  ال�سمود  ا  اأي�سً ي�ستطيع 

مد الّرب.

نحن بحاجة اإىل منظور �سحيح للجبابرة املوجودين يف حياتنا.

الّرب.  اإىل  ُتواجهنا وننظر بدًل منها  التي  اأعيننا عن تلك امل�سكالت  اأن نزيح  اإىل  نحتاج 
ر اأّن اهلل لنا، وقد جعل كل موارد ال�سماء متوّفرة لنا. ومن خالل قّوة  نحتاج اإىل اأن نتذكَّ

الّرب، كّل عمالق يف حياتك ميكن اأن ي�سقط، لكن يجب عليك اأن تثق بالّرب اأّوًل.

ر اأن  يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأنك اأكرب من اأي جّبار يكن اأن ُنواجهه. �شاعْدنا اأن نتذكرَّ
العركة ل يكن الفوز بها عن طريق ال�شيوف والرماح وحكمة الإن�شان، بل بقّوة الإله 

الأبدي.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 8: 1- 12: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 فرباير

ُخطوٌة واحدٌة
َباَك َقْد َعِلَم اأَنِّ َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة  “َفَحَلَف اأَْي�ًشا َداُووُد َوَقاَل: اإِنرَّ اأَ
. َولِكْن َحيٌّ  يِف َعْيَنْيَك، َفَقاَل: لَ َيْعَلْم ُيوَناَثاُن هَذا ِلَئلرَّ َيْغَتمرَّ
ُه َكَخْطَوٍة َبْيِني َوَبنْيَ اْلَْوِت.”  ٌة ِهَي َنْف�ُشَك، اإِنرَّ ، َوَحيرَّ ُهَو الررَّبُّ

)1�شموئيل 20: 3(
كان داود يف مواجهة قريبة مع املوت، فقد حاول �ساول قتله، واأدرك داود اأنه ميكن املوت 

يف اأي حلظة.
ال�ستغاثات ال�رسيعة جتعلنا ندرك اأن املوت قريب منا. مهما كانت �سحتي اأو قّوتي، فال 

�سيء يف�سلني عن املوت �سوى خطوة واحدة.
فاإذا كان املوت ل مفّر منه وقريًبا هكذا، فكيف ميكنني اأن اأعي�ض؟ اأوًل، ل يجب اأن اأعي�ض 

لأجل هذه احلياة وحدها، بل يجب اأن اأعي�ض يف ا�ستعداد تام لالأبدية.

ُيعد  الروح.  بل  اجل�سد  لي�ض  احلقيقي  اإن�ساننا  اأن  املقّد�ض  الكتاب  ُيعّلمنا 
اجل�سد مرد خيمة ل غري. ولكن �سياأتي يوم اأخرج فيه من هذه اخليمة اإىل 
م�سكن رحب ف�سيح، فاإذا ع�ست حياتي يف �رسكة مع اهلل من خالل ي�سوع 
ي�سوع  لهذه اخلطوة بني احلياة واملوت. ح�سب كلمة  اأتعر�ض  لن  امل�سيح، 
امل�سيح، اإذا ع�ست واآمنت به لن اأموت اأبًدا، بل �ساأنتقل من هذه اخليمة اإىل 

م�سكن اهلل حيث �ستف�سلني خطوة واحدة عن الأبدية.

اأتطّلع لهذا النتقال. وكما ترى حتى اإن مل اأَره بعد، فاأنا الآن اأحّبه واأبتهج بفرٍح ل ُينطق 
اأقف بجانب ربي، يف ذلك اجل�سد اجلديد املمجد يف  به وميد يف توّقع ذلك اليوم حني 

ملكوته الأبدي.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل عطّية احلياة الأبدية من خلل ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 13: 1- 15: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 فرباير

مرارة النف�س اجليّدة
“َواْجَتَمَع اإَِلْيِه ُكلُّ َرُجل ُمَت�َشاِيق، َوُكلُّ َمْن َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن، َوُكلُّ 
ْف�ِس، َفَكاَن َعَلْيِهْم َرِئي�ًشا. َوَكاَن َمَعُه َنْحُو اأَْرَبِع ِمَئِة  َرُجل ُمرِّ النرَّ

َرُجل.” )1�شموئيل 22: 2(
اأن  اأراد  العر�ض، ولأن �ساول  لقد م�سح اهلل داود ملًكا. ومع ذلك، كان �ساول ل يزال على 

يتم�سك بالعر�ض الذي مل ي�سبح بعد له، حاول اأن يقتل داود، فهرب داود من وجهه.
هوؤلء الذين جتمعوا حول داود كانوا مموعة خمتلفة من اأ�سخا�ض غري منا�سبني له، فقد 
كان من امل�ستبعد تر�سيحهم ليكونوا جبابرة باأ�ض لداود، لكن اهلل رعاهم وا�ستخدمهم مع 

داود لتاأ�سي�ض مملكة اإ�رسائيل.
مُيكننا عمل مقابلة �سّيقة هنا، فاهلل م�سح ابنه ي�سوع امل�سيح ليكون ملًكا على الأر�ض على 
الرغم من اأن ال�سيطان ل يزال على عر�ض العامل، لذا يحاول ال�سيطان اأن يفعل كل ما يف 
و�سعه ليتم�ّسك بهذه اململكة. وي�سوع يجمع حوله اأنا�ًسا من امل�ستبعد تر�سيحهم، لكنه خّطط 

اأن ُيوؤ�ّس�ض مملكته من خاللهم واأن ميّرر حكمه على الأر�ض من خاللهم.

اهلل يبحث عن رجال ون�ساء بقلوب راغبة ومفتوحة، هوؤلء الذين ميكنهم اأن 
ْف�ض من حياتنا  يقولوا: “نحن متاحون يا رب، فنحن غري را�سني وُمرِّيي النَّ

هذه. نريد اأن نقّدم كل ما لنا لك.”

حينما تقودك مرارة الّنف�ض اإىل التزام كلي للّرب ي�سوع امل�سيح، فهذه املرارة مُيكن اعتبارها 
من النوع اجلّيد لأّنها تقودنا اإىل التقدُّم.

نا حتى نكون هوؤلء  لنا وغيِّ يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك جمعت حولك َمن اختتهم. �شكِّ
الأ�شخا�س الذين تريدنا اأن نكون، حتى ياأتي يوم فيه نحكم معك يف جمد ملكوتك. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 16: 1- 17: 58



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 فرباير

الأحمق
َلْلُت َكِثيًا ِجدًّا.”  “َفَقاَل �َشاُوُل: َقْد اأَْخَطاأُْت... ُهَوَذا َقْد َحِمْقُت َو�شَ

)1�شموئيل 26: 21(
حاول �ساول قتل داود ب�سبب غريته من �سعبية داود و�سهرته. وذات ليلة، دخل داود مع�سكر 
قد  الرجل  اإن هذا  الذين معه  للجنود  داود  قال  قتله،  بدًل من  لكن  نومه  اأثناء  �ساُول يف 
م�سحه اهلل، فال تلم�سوه، فاإذا كان الرب يوّد التعامل معه، فهذا اأمر يرجع اإىل اهلل ولي�ض يل، 

وبدًل من ذلك اأخذ معه كوز املاء والرمح اخلا�ض ب�ساول.
�ساول  فا�ستيقظ  ال�سخ�سيني.  �ساول  حرا�ض  على  داود  نادى  اآمنة،  م�سافة  ابتعد  وحينما 
ِلَك”. ُثمَّ َقاَل:  ْوِتي َيا �َسيِِّدي امْلَ ُه �سَ ْوُتَك َيا اْبِني َداُووُد؟ َفَقاَل َداُووُد: اإِنَّ وقال: “اأَهَذا ُهَو �سَ
اأخذ  اأنه  له  داود  ِبَيِدي؟” وبني  �رَسّ  َواأَيُّ  َعِمْلُت  َماَذا  لأَينِّ  َعْبِدِه؟  َوَراَء  َي�ْسَعى  �َسيِِّدي  اَذا  مِلَ
رحمه واأن الرجال الذين معه اأرادوا قتل �ساول لكنه مل يدعهم يقتلونه. حينذاك قال �ساول 

ا”. َلْلُت َكِثرًيا ِجدًّ امللك لداود: “ُهَوَذا َقْد َحِمْقُت َو�سَ
كان لدى �ساول مميزات طبيعية كثرية يف حياته، لكن هذه املميزات مل ت�سمن له النجاح. 
ا اأن الإن�سان ميكن اأن  تعّلمنا حياة �ساول اأّنه مُيكننا اأن نبّدد بركات اهلل، كما نتعّلم اأي�سً
يرتكب احلماقة مثل �ساول حينما يحاول اأن يختبئ ِمن دعوة اهلل على حياته، اأو يتلّقى 
الثناء عن انت�سارات �سخ�ٍض اآخر، اأو يقطع وعوًدا طائ�سة. يتعامل الإن�سان بحماقة حينما 
الأ�سدقاء املخل�سني  اأو ي�سبح غيوًرا من  اأعذاًرا �سنيعة لف�سله  ُيقّدم  اأو  ا  ل يطيع اهلل كليًّ

التقياء، اأو ي�سعى ليتلّقى الإر�ساد من الأرواح ال�رسيرة.

تكمن حماقة �ساول احلقيقية يف ف�سله الكلي يف ت�سليم حياته اإىل اهلل.

حينما تف�سل يف ت�سليم حياتك للرب، يبدو الأمر كما لو اأنك بالفعل تقول: “اأعرف هذا الأمر 
ر بهذه الطريقة. اأف�سل من اهلل”. وبكل تاأكيد الأحمق وحده هو َمن ُيفكِّ

يا اأبي ال�شماوي، ُن�شلّي اأن ت�شاعدنا حتى ن�شلّم اأنف�شنا بالكامل لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 مار�ض

التدريب على الَقْو�سِ
َم َبُنو َيُهوَذا »َن�ِشيَد اْلَقْو�ِس«...”  “َوَقاَل )داود( اأَْن َيَتَعلرَّ

)1�شموئيل 1: 18(
به  اأعجب  الذي  �ساول  امللك  يوناثان وموت  العزيز  داود خرب موت �سديقه  تلّقى  حينما 
كثرًيا، حزن داود حزًنا �سديًدا، لكنه مل يجل�ض هكذا وينتحب، بل كانت اإحدى طرق داود يف 
التعامل مع حزنه هي اأن ياأمر جميع الآباء يف �سبط يهوذا اأن يدّربوا اأولدهم على كيفية 

ا�ستخدام القو�ض.
ا ليوناثان، فقد اأخذ داود اإحدى مميزات حياة يوناثان  ا مالئًما جدًّ كان هذا ن�سًبا تذكاريًّ
ا، رمبا  واأمر اجلميع اأن ُيعّلموها اإىل اأولدهم. وبهذه الطريقة �سيظل تاأثري يوناثان م�ستمرًّ

جنعل هذا الن�ض روحيًّا عن طريق اعتبار اأن القو�ض �سالح روحي على �سكل �سالٍة.

وكما اأن القو�ض قادر على رمي ال�سهام واإ�سابة الأعداء من م�سافة بعيدة 
ا على النا�ض من  فاإّن �سلواتنا تعّد �سالًحا ممتاًزا به ميكننا اأن ُنوؤّثر روحيًّ

على ُبعد.

يف  ا  اأي�سً ونحن  الأحباء  هوؤلء  يبداأ  لأحبائنا،  امل�سيح  عن  كثرًيا  ن�سهد  حينما  اأحياًنا 
الروح  ُبعد، ويعمل  اأن نطلق �سهام ال�سالة من على  ال�ستياء من الأمر، ون�ستطيع حينئٍذ 

القد�ض داخل قلوبهم من خالل عمل ال�سالة الذي يقّيد قوى العدو.
اإىل  اأطفالهم كيفية ا�ستخدام القو�ض، نحتاج نحن  اأن يعّلموا  اأمر بني يهوذا  اأن داود  كما 
اأن نتعّلم ا�ستخدام قو�ض ال�سالة حتى نكون ذوي فعالية هلل يف احلرب الروحية التي نحن 

ب�سددها �سد قوى ال�رس.

التي  الروحية  احلرب  اأ�شلحة  ا�شتخدام  يف  اأكفاء  ن�شبح  اأن  �شاعْدنا  ال�شماوي،  اأبي  يا 
منحتها لنا، حتى ن�شتخدمها يف العركة بالنيابة عن اأحبائنا. اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 18: 1- 20: 42



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 مار�ض

َمن اأنا؟
“َفَدَخَل اْلَِلُك َداُووُد َوَجَل�َس اأََماَم الررَّبِّ َوَقاَل: »َمْن اأََنا َيا 
ْلَتِني اإِىَل هُهَنا؟«”  ؟ َوَما ُهَو َبْيِتي َحترَّى اأَْو�شَ �َشيِِّدي الررَّبرَّ

)2�شموئيل 7: 18(
اأح�رس ناثان النبي كلمة اهلل لداود التي اأعلنت اأن داود ل ي�ستطيع اأن يبني بيت هلل، لكن 
اهلل �سي�سنع بيًتا لداود. وابن داود الذي �سيجل�ض من بعده على العر�ض هو الذي �سيبني بيت 
ا ِمن هذه الكلمات اأن امل�سيا �سيكون  هلل، و�سيدوم عر�ض داود اإىل الأبد، وا�ستوعب داود حقًّ

ِمن ن�سله.
اأمام الّرب. واأقّر داود بعدم  ا، وا�ستاأذن من ناثان وجل�ض  ارتبك داود يف هذا املوقف جدًّ

ا�ستحقاقه، واأدرك اأن نعمة اهلل هي التي غطته بغنى وبفي�ض.
مثلك يف ذلك مثل داود، ميكنك اأن تقول: “َمن اأنا؟” فقد اأخطاأت واأف�سدت جميع الأمور”، 
حينئٍذ انظر اإىل حياة داود. مل يكن هذا ال�سخ�ض مالًكا، فقد �سقط يف اخلِطّية اأكرث منك، لكن 

انظْر اإىل كيف عامله الّرب.

ا حتى مينحه حمّبته  اأن اهلل غالًبا ما يختار الأقل حظًّ رمبا يبدو للبع�ض 
و�سالحه.

وكثرًيا ما ينزل اهلل اإىل احل�سي�ض ليجد َمن ي�ستقبل نعمته. وحينما يجده يرفعه ويغ�سله 
ويجّدده ويجعله ابًنا هلل موؤهاًل مللكوته، وهذه هي نعمة اهلل.

اأحببتنا  فقد  ف�شلنا  ِمن كل  الرغم  �شكًرا لك لأجل في�س نعمتك. على  ال�شماوي،  اأبي  يا 
وف�شت علينا بربكاتك الغنية. لك ال�شكر على الع�ش الأبدي الآتي والجد الذي ُي�شتعلن 

فينا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 21: 1- 26: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 مار�ض

الإله الذي ي�صعى اإليك
“َفَقاَل َلُه َداُووُد: لَ َتَخْف، َفاإِنِّ لأَْعَمَلنرَّ َمَعَك َمْعرُوًفا ِمْن اأَْجِل 
ُردُّ َلَك ُكلرَّ ُحُقوِل �َشاُوَل اأَِبيَك، َواأَْنَت َتاأُْكُل ُخْبًزا  ُيوَناَثاَن اأَِبيَك، َواأَ

َعَلى َماِئَدِتي َداِئًما.” )2�شموئيل 9: 7(
من عدة �سنوات، قطع داود عهًدا مع يوناثان ابن �ساول. وعد داود، من اأجل خاطر يوناثان، 
اأنه حينما يعتلي العر�ض �سيعامل اأ�رسة �ساول معاملة طيبة، لذلك حينما جاء يوم اعتالء 
داود العر�ض وباركه اهلل بالربكات والثمار الكثرية، �سعى داود اإىل اأن يجد اأحًدا من ن�سل 

�ساول حتى يظهر معروفه ناحيتهم.
وبالطريقة نف�سها التي �سعى بها داود يف طلب ن�سل �ساول لإظهار معروفه ناحيتهم، يطلب 
اهلل ال�سالني وي�سعى اإليهم، حتى ُيظهر لهم غنى حمّبته الفائقة من خالل ي�سوع امل�سيح، 
وهذا ما ميّيز امل�سيحية عن الديانات الأخرى. ي�سعى النا�ض يف الديانات الأخرى اإىل طلب 

اهلل، لكن يف امل�سيحية ي�سعى اهلل اإىل طلب النا�ض والو�سول اإليهم بنعمته.
كان مفيبو�سث مرتاًعا حينما جاءوا به اأمام داود امللك لأّنه مل يُكن يعلم ما يف قلب داود 
من جهته. ونحن غالًبا ما ن�سيء الظّن باهلل ونتخّيله اإلًها غا�سًبا اأو م�ستاًء منا، ونظّن اأنه 

ي�سعى اإىل طلبنا حتى ما يعاقبنا بقب�سته القوية، لكننا خُمطئون يف هذا الظّن.
اأراد داود اأن ُيبارك مفيبو�سث من اأجل خاطر يوناثان، واهلل يريد اأن يباركنا لأجل خاطر 

امل�سيح.

وهذا الأمر لي�ض ل�ستحقاٍق فينا، بل لأن ي�سوع يريدنا ب�سفتنا مرياًثا له.

وكما اأّن مفيبو�سث كان يتناول خبًزا على مائدة امللك كاأّنه ع�سو يف اأ�رسة امللك، هكذا 
ا نحن، فقد اأدخلنا اهلل اإىل عائلته ودعانا اأن ناأتي وجنل�ض على مائدته. اأي�سً

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل الفرح والربكات والفي�س الغني الذي نختربه على مائدتك 
ب�شبب ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: 1�سموئيل 27: 1- 31: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 مار�ض

العرتاُف والغفراُن
«، َفَقاَل َناَثاُن  ىَل الررَّبِّ ُت اإِ “َفَقاَل َداُووُد ِلَناَثاَن: »َقْد اأَْخَطاأْ
َتَك. لَ مَتُوُت«.”  ِلَداُووَد: »الررَّبُّ اأَْي�ًشا َقْد َنَقَل َعْنَك َخِطيرَّ

)2�شموئيل 12: 13(
ا، فقد اأخطاأ بالفعل اأمام الّرب، وحماولته لإخفاء  كان اعرتاف داود بخطيَّته اعرتاًفا حقيقيًّ

خطّيته جعلت الأمور تتفاَقم �سوًءا.
اإخفاء  نحاول  اأن  علينا  ينبغي  ل  ال�رسيع.  الغفران  داود جاء  اعرتاف  مع  اأّنه  لكن لحظ 
التطهري  اأن تنال  اأو تربيرها، فالغفران ل يحدث �سوى عند العرتاف. ل مُيكن  خطايانا 

�سوى عندما تقر وتعرتف بذنبك اأمام اهلل الذي ي�رس بالرحمة.
فاهلل يريد اأن يغفر، لكن ِمن دون اعرتاف باخلطايا ل مُيكن هلل اأن ميار�ض رحمته ونعمته.

يا لها ِمن راحٍة تنتاب الإن�سان حينما ينزاح ِمن عليه حمل اخلِطّية الثقيل. 
يف  داود  ي�سفه  ما  وهذا  ل�سعادة”.  “طوبى” “يا  العربية  بالكلمة  يق�سد 
ُتُه.” يا ل�سعادة الإن�سان  ْت َخِطيَّ مزمور 23: 1 “ُطوَبى ِللَِّذي ُغِفَر اإِْثُمُه َو�ُسرِتَ

الذي ُغفرت خِطّيته، يا ل�سعادة الإن�سان الذي ا�ستعاد �رسكته مع اهلل.

يجب مالحظة اأّنه على الرغم من اأن اهلل غفر ِخطّية داود فاإّنها تركت عالمة ل مُتحى. ل 
تظن اأّنه مُيكنك اأن ُتخطئ دون اأن ترتك اخلِطّية اأثًرا يف حياتك. اهلل يغفر وعقوبة اخلِطّية 
اللوح  اأن تخلع امل�سامري املثّبتة فوق لوح خ�سبي وُتزيلها، لكن �سيظّل  ُتنقل عنك. مُيكن 

ا مُيكن اأن تنقل خِطّيتك عنك، لكنها �سترتك اآثارها. اخل�سبي م�سّوًها بالثقوب، وهكذا اأي�سً

يا اأبي ال�شماوي، ُن�شلّي اأن يتحّدث روحك القدو�س اإلينا نحن الذين ثقلت ذنوبنا علينا. 
ِمن ف�شلك �شاعْدنا حتى يكون لنا هذا القلب الذي ي�شعى اإىل العتاف باخلطايا، فتتدّفق 

عرب نفو�شنا نعمتك وغفرانك. اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 1: 1- 4: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 مار�ض

مل يُعد منفيًّا
ِذي  ُه لَ ُبدرَّ اأَْن مَنُوَت َوَنُكوَن َكاْلَاِء اْلُْهَراِق َعَلى الأَْر�ِس الرَّ “لأَنرَّ

رُ اأَْفَكاًرا َحترَّى لَ ُيْطَرَد  لَ ُيْجَمُع اأَْي�ًشا. َولَ َيْنِزُع اهللُ َنْف�ًشا َبْل ُيَفكِّ
ُه.” )2�شموئيل 14: 14( َعْنُه َمْنِفيُّ

ل اإىل امللك حتى ي�سطلح مع ابنه اأب�سالوم الذي كان  املراأة التي حتّدثت لداود جاءت تتو�سَّ
رت املراأة داود بحتمية املوت. يجب علينا جميًعا  امللك نفاه. ومن خالل هذه ال�سورة، ذكَّ
يف النهاية اأن منوت، وحينما منوت �سنكون مثل املاء امل�سكوب على الأر�ض الذي ل مُيكن 

جمعه ثانيًة.
فقد حّذرت تلك املراأة امللك اأّنه اإذا ما دامت املرارة اأو مات هو اأو ابنه، لن يكونا قادرين 

اأبًدا اأن يتداركا عالقتهما، و�سُينهي املوت اأي فر�سة للت�ساُلح.
غالًبا ما تنق�سم العائالت ب�سبب م�سائل تافهة، وغالًبا ما نتعامل بق�سوٍة مع َمن نحّب اأكرث 

مّما نفعل مع هوؤلء الذين ل نعرفهم.

األي�ض ِمن ال�سّيق معرفة اأّن البع�ض يغفرون اأكرث ِمن غريهم، لكن اهلل يغفر 
اأفظع اجلرائم، كما اأّنه اأعطى غفرانه وعفوه ماًنا.

بوابة الغفران مفتوحة لكّل َمن يدعو الّرب.
ر يف طرٍق متنّوعٍة حتى ل يطرد املنفي عنه، وهذا كل ما تدور حوله ر�سالة  اهلل بالفعل فكَّ
الإجنيل: ال�سرتداد. ا�سرتّد اهلل هوؤلء الذين كانوا منفيني عنه ب�سبب فعل اخلِطّية من خالل 

ابنه الذي حمل ذنبنا وعارنا.

وخطاياهم.  اأفعالهم  ب�شبب  و�شكتك  حمّبتك  عن  ابتعدوا  َمن  كّل  لأجل  اأُ�شلّي  رب،  يا 
�شاعْدهم اأن يلتجاأوا اإليك وي�شتقبلوا الرّحمة، والعفو، والّنعمة، والغفران. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 5: 1- 7: 29
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اللتزاُم
اُي اْلَِلَك َوَقاَل: َحيٌّ ُهَو الررَّبُّ َوَحيٌّ �َشيِِّدي اْلَِلُك،  “َفاأََجاَب اإِترَّ

ُه َحْيُثَما َكاَن �َشيِِّدي اْلَِلُك، اإِْن َكاَن ِلْلَمْوِت اأَْو ِلْلَحَياِة، َفُهَناَك  اإِنرَّ
َيُكوُن َعْبُدَك اأَْي�ًشا.” )2�شموئيل 15: 21(

قطع اإتاي عهًدا باللتزام نحو داود على الرغم ِمن اأنه كان و�سل اليوم ال�سابق ِمن جت. 
وكان الكثري من اأ�سدقاء داود الأوفياء يقفذون ِمن ال�سفينة وين�سّمون اإىل اأب�سالوم، لكن 
جاء ذلك الغريب ليتعهد بالولء التام لداود. مل يُكن داود يفعل اأي حماولت جلذب اإتاي، 
لكن ذلك ال�سخ�ض تيّقن اأن اأ�سواأ ما ميكن اأن يقّدمه داود هو اأف�سل من اأف�سل �سيء مُيكن 

اأن يقدِّمه اأب�سالوم.

اإحدى املاآ�سي التي يعاين منها ع�رسنا احلايل هو نق�ض اللتزام احلقيقي، 
فالنا�ض ترف�ض اللتزام الكامل باأي �سيء.

يف الزواج، ُيو�سي الق�ض الّزوجني اأن يكونا مًعا “يف ال�رّساء وال�رّساء”، لكن حينما ت�سوء 
ومتّر  كاماًل.  التزاًما  به  تعهدا  الذي  اللتزام  يكن  مل  الن�سحاب.  يف  النا�ض  يرغب  الأمور 
الكني�سة ب�سعٍف كبرٍي يف هذه الأيام، فالنا�ض تقبل الّرب لكنهم بعد ذلك يرتّددون، وما 

ا وعميًقا للّرب ي�سوع. يظهرونه لي�ض التزاًما حقيقيًّ
لكن نوع اللتزام الذي تعهد به اإتاي لداود هو الذي يرغب فيه ي�سوع مّنا اليوم. مل يقّدم لنا 
ا اأو طريًقا �سهاًل، لكن اإذا �سّلمت حياتك بالكامل له �ست�سبح حياتك  ي�سوع اإجنياًل رخي�سً
اأّنك يف املكان الذي يريدك اهلل اأن تكون  كاملة ومليئة بال�سعادة وُمر�سية لأنك �سُتدرك 

فيه.

يا اأبي ال�شماوي، ُندرك اأننا كّنا غرباء يف هذا العامل وبعيدين عن معيتك. ن�شكرك لأّنك 
اختتنا حّتى نكون تلميذك واأح�شتنا اإىل مكان اللتزام هذا لنقول: “يا رب.. نحن لك.” 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 8: 1- 10: 19
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ا�صرِتْح!
“َفَقاَل اْلَِلُك ِل�َشاُدوَق: اأَْرجْع َتاُبوَت اهلِل اإِىَل اْلَِديَنِة، َفاإِْن َوَجْدُت 
اُه َوَم�ْشَكَنُه. َواإِْن  ُه ُيْرِجُعِني َوُيِريِني اإِيرَّ ِنْعَمًة يِف َعْيَنِي الررَّبِّ َفاإِنرَّ
َقاَل هَكَذا: اإِنِّ مَلْ اأُ�َشرَّ ِبَك. َفهاأََنَذا، َفْلَيْفَعْل ِبي َح�َشَبَما َيْح�ُشُن 

يِف َعْيَنْيِه.” )2�شموئيل 15: 26-25(
داود  اأ�سدقاء  جتّمع  اأثناء  ويف  وجي�سه،  اأب�سالوم  ب�سبب  اأور�سليم  من  هارًبا  داود  كان 
الأوفياء حوله، كان �سادوق، رئي�ض الكهنة، خارًجا من اأبواب املدينة مع بع�ض الالويني 

احلاملني لتابوت العهد املقد�ض.
فقال داود اإنه لن يعتمد على اأثر ديني حتى ينقذه، بل �سيعتمد على الّرب بالكامل، فاإذا 
اأنقذه الّرب، كل �سيء �سيكون على ما يرام، و�سيعود ويرى تابوت الرب مّرة اأخرى، لكن اإذا 

مل تُكن م�سيئة الّرب اأن ُينقذه، �سيبقى هنا ليفعل به الّرب ما يح�ُسن يف عينيه وما يريده.
كانت حياة داود ملتزمًة التزاًما كاماًل بالهدف واخلطة التي اأرادها اهلل له.

اأُحارب خطط اهلل يل،  اأن  �سعيت  فاإذا  اهلل،  قد قدره  اأغريِّ ما  اأن  اأ�ستطيع  ل 
�سيكون م�سريي الف�سل.

يف  اأدرك  حينما  لكن  والإحباط،  والعبثية  القلق  هو  �ساأختربه  ما  كل  اهلل،  حاربت  فاإذا 
النهاية اأنه مل يتبقَّ يل �سيء اأفعله �ساأجد مكان الراحة.

ُيحّبني وعلى دراية كاملة  واأنه  اأف�سل من طرقي  ُطرقه  اأّن  اأ�سع ثقتي يف اهلل عامًلا  لذا 
ا اأنا فيه. بالظروف التي ُتواجهني، ومتيّقن اأين ل اأعرف طريًقا للخروج ممَّ

يف  ن�شتيح  و�شاعْدنا  والقلق،  بال�شيق  ال�ّشعور  عن  ف  نتوقرَّ �شاعْدنا  ال�شماوي،  اأبي  يا 
معرفة اأّنك تّبنا و�شتفعل الأف�شل دائًما لنا. اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 11: 1- 12: 31
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وعوُد اهلل
ِذي اأَْعَطى َراَحًة ِل�َشْعِبِه اإِ�ْشَاِئيَل َح�َشَب ُكلِّ َما   “ُمَباَرٌك الررَّبُّ الرَّ
ِذي  اِلِح الرَّ َم ِبِه، َومَلْ َت�ْشُقْط َكِلَمٌة َواِحَدٌة ِمْن ُكلِّ َكلَِمِه ال�شرَّ َتَكلرَّ

َم ِبِه َعْن َيِد ُمو�َشى َعْبِدِه.” )1ملوك 8: 56( َتَكلرَّ
لويني  ويف  فيها.  وال�سالم  الأر�ض  ال�سعب  �سيعطي  اأّنه  مو�سى  اهلل  َوَعَد   ،26 لويني  يف 
ا: “َواأَْجَعُل َم�ْسَكِني يِف َو�َسِطُكْم.” وهنا يف �سفر امللوك الأّول، كّر�ض  26: 11، قال اهلل اأي�سً
ال�سعب بوعد اهلل. على الرغم ِمن مرور 490  ر  �سليمان هذا امل�سكن، وانتهز الفر�سة ليذكِّ
عاًما على وعده فاإّنه مل ت�سقط كلمة واحدة ِمن الكالم الذي وعد اهلل مو�سى به، فاهلل دائًما 

ما يفي بوعده، ول ت�سقط كلمة واحدة من وعده.

ا يف حفظ كلمته،  ِمن الأف�سل لك اأن تعطي الهتمام ملا يقوله اهلل الّدقيق جدًّ
وهذا اإّما اأن ميالأ قلبك بالت�سجيع اأو الّرعب، وهذا كله يعتمد على مكانتك 

يف العالقة معه.

اأ�سعر ب�سعادة غامرة لأّن اهلل اأمني يف الوفاء بكلمته، لأّنه وعد اإذا ما اعرتفت بفمي اأن ي�سوع 
ت. واهلل وعد اأين اإذا اعرتفت بي�سوع اأمام  رب، واآمنت بقلبي اأّن اهلل اأقامه من الأموات، َخُل�سْ

ا اأين اإذا اآمنت به �ساأنال احلياة الأبدية. النا�ض �سيعرتف بي اأمام اأبيه، واهلل وعد اأي�سً

يا اأبي ال�شماوي، اإذا كان �شليمان قدًيا قد �شهد على اأمانتك، فنحن اأي�ًشا، بعد ثلث اآلف 
�شنة، نقدِّم ال�شهادة نف�شها عن اأمانتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: 2�سموئيل 13: 1- 14: 33
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اأكرث جدًّا مما نطلب
ِذي َت�َشرَّْعَت ِبِه  لََتَك َوَت�َشَُّعَك الرَّ : َقْد �َشِمْعُت �شَ “َوَقاَل َلُه الررَّبُّ
ىَل  ِع ا�ْشِمي ِفيِه اإِ ِذي َبَنْيَتُه لأَْجِل َو�شْ اأََماِمي. َقدرَّ�ْشُت هَذا اْلَبْيَت الرَّ

اِم.” )1ملوك 9: 3( الأََبِد، َوَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناَك ُكلرَّ الأَيرَّ
الإله الذي خلق هذا الكون ُيحّبني وُيفّكر يّف، وي�سمعني حينما اأُ�سّلي. لي�ض فقط ي�سمعني 

بل ي�ستجيب ل�سلواتي ب�سكٍل مده�ٍض!
ومع ذلك، اهلل ل ي�ستجيب ال�سالة دائًما حينما اأريده اأْن ي�ستجيب. واأحياًنا ما ينفد �سربي 
لأين اأريد ِمن اهلل اأن ي�ستجيب ويت�رّسف بدًل مني �رسيًعا، لكن غالًبا ما ينتظر اهلل لأّنه يريد 

ا مّما اأطلب، لذا ينتظر حتى اأكون يف حالة توافق تام مع خطته. اأن ُيعطي اأكرث جدًّ
�سلَّى �سليمان اأّن هذا البيت �سيكون املكان الذي يجتمع فيه �سعب اهلل حتى يتقابلوا مع اهلل 
فيه، وطلب من الّرب اأن تكون عيناه ُمثّبتَتنْي على هذا املكان، ووعد اهلل اأن ل تكون عيناه 

ا يكون هناك. ُمثّبتَتنْي على هذا املكان فح�سب، بل قلبه اأي�سً

اإىل  النا�ض  ي�سعى  الأغلب  على  نطلب.  مما  ا  جدًّ اأكرث  ُيعطينا  اأن  اهلل  يرغب 
عيون اهلل بدًل من قلب اهلل، لكن قلب اهلل ي�سعى اإىل اأن يباركنا.

ا مّما اختربته من قبل، لأن عيَنْيه  اأكرث جدًّ اأن يجذبك اهلل نحو �رسكة حميمة معه  اأُ�سلِّي 
ا، واأنت ت�سعى اإىل طلب وجهه حتى ي�ستجيب  لن تكونا ُمثّبتَتنْي عليك فح�سب، بل قلبه اأي�سً

�سلواتك. اأُ�سّلي اأن تخترب مل�سة حمّبة اهلل وقّوته وح�سوره بقدٍر اأكرب بكثري من ذلك.

مكان  نحوك حتى جند  اأجذبنا  ندعوك.  ت�شمعنا حينما  لأّنك  ن�شكرك  ال�شماوي،  اأبي  يا 
الرّاحة التاّمة بالقرب من قلبك. اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 15: 1- 20: 26
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هلة الدّيانة ال�صّ
“اْلَِلُك... َعِمَل ِعْجَلْي َذَهٍب، َوَقاَل َلُهْم: َكِثيٌ َعَلْيُكْم اأَْن َت�ْشَعُدوا 
َعُدوَك ِمْن اأَْر�ِس  ِذيَن اأَ�شْ اإِىَل اأُوُر�َشِليَم. ُهَوَذا اآِلَهُتَك َيا اإِ�ْشَاِئيُل الرَّ
َع َواِحًدا يِف َبْيِت اإِيَل، َوَجَعَل الآَخَر يِف َدان، َوَكاَن  ِم�ْشَ. َوَو�شَ

ًة...” )1ملوك 12: 30-28( هَذا الأَْمرُ َخِطيرَّ
ِمن  اأّنه  الأمر  هذا  ب�ساأن  منطقه  كان  لل�سعب.  �سهلة  ديانة  عمل  اإىل  يربعام  امللك  �سعى 
ال�سعب على ال�سعب اأن يذهب اإىل اأور�سليم لعبادة الّرب، واأّن هذا الأمر ي�ستدعي الكثري من 

الذبائح، لذا حاول اأن ي�سّهل الأمر عليهم، وو�سع اآلهة لهم يف حملتهم ويف و�سطهم.
الأديان ال�سهلة دائًما ما تروق للج�سد لأنها ل تتطّلب اإنكاًرا للذات. ومع ذلك، ما هو اأول 
متطّلب اأماله ي�سوع على �سخ�ض اأراد اّتباعه؟ انكر نف�سك. ل اأ�ستطيع اأن اأحيا ح�سب الروح 

وح�سب اجل�سد يف اآن واحد، فهذان اأمران متناق�سان.

الأديان ال�ّسهلة لن تاأتي بك اإىل الإله اخلالق الأبدي واحلي واحلقيقي.

رمبا ُي�رّس ج�سدي بالأديان ال�سهلة لكّنها ل ت�رّس اهلل. حينما اأ�سعى نحو م�رّستي ال�سخ�سية 
اأفقد حينئٍذ م�رّسته. فاإذا اتبعت هذه الأديان ال�سهلة �ستجد نف�سك مغرتًبا عن اهلل احلقيقي 

لأّنك ت�سعى اإىل عمل نف�سك اإلًها.
طريق  اإّنه  ذلك.  عن  التغا�سي  مُيكنك  ول  ليب،  ال�سّ عند  يبداأ  الأبدية  احلياة  نحو  الطريق 

م�ستقيم و�سّيق، لكن هذا الطريق يقود اإىل احلياة الأبدية.

يا اأبي ال�شماوي، اإذا كان �شغفنا اأو الركز اُلحّفز حلياتنا هو �شيًئا غيك، ف�شاعْدنا حتى 
ننكر اأنف�شنا وناأتي بها اإىل ال�ّشليب، ونّتبعك بكمال قلب. اآمني.

قراءات اليوم: 2�سموئيل 21: 1- 24: 25
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الأخبار القا�صية
ا ِح�سرَّ ِرْجَلْيَها َوِهَي َداِخَلٌة يِف اْلَباِب َقاَل:  ا �َشِمَع اأَِخيرَّ “َفَلمرَّ

ِريَن َواأََنا ُمْر�َشٌل اإَِلْيِك ِبَقْول  اْدُخِلي َيا اْمَراأََة َيرُْبَعاَم. ِلَاَذا َتَتَنكرَّ
َقا�ٍس؟” )1ملوك 14: 6(

ابنه حتى  لل�سعب حتى يعبودوها، لكن حينما مر�ض  اآلهة كاذبة  ِمن قبل  �سنع يربعام 
تتنّكر  امراأته  الكاذبة، بل جعل  الآلهة  املعونة من هذه  اإىل طلب  يربعام  ي�سَع  املوت، مل 

كفالحة فقرية واأر�سلها لطلب املعونة من نبي الّرب، اأخيا.
كم ِمن احلماقة اأن نعتقد باأّنه مُيكننا اأن نخفي احلقيقة عن اهلل.

اإّنه يعرف احلقيقة. عيني اهلل تخرتقان جميع حماولتنا للتنّكر، لأّنه يرى ما بداخل قلوبنا.
الّرب،  �سوت  �سماع  على  قادًرا  كان  فقد  اأ�سم،  يكن  مل  بالتاأكيد  لكّنه  اأعمى،  النبي  كان 

وو�سل ر�سالة اهلل اإىل زوجة يربعام، وقال لها لقد اأتيت اإليِك باأخبار قا�سية وثقيلة.

مبا اأين اأعرف اأّن اهلل كرمي وممتلئ راأفة ونعمة، ل ي�سعني اإل اأن اأوؤمن اأّنه لو 
تاب يربعام توبة حقيقية وطلب وجه الرب بكل اإخال�ٍض، اهلل �سيلم�ض ابنه 

وي�سفيه و�سيدمي عر�سه لالأبد، لكن هذا مل يحدث.

اإذا كان قلبك غري اأمني اأمام اهلل فاأنت يف طريق خطر  دائًما ما يقود النفاق اإىل الّدمار. 
�سيقودك اإىل النحدار لأ�سفل، لكن اإذا ا�ستغنيت عن تنّكرك واأتيت اإىل الرب باإخال�ض تام 

�سريفع �رسيًعا ذلك العبء من على �سدرك، هذا لأنه يحّبك ويريد اأن يباركك.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل اأمانتك يف التعاُمل معنا. يا رب، نحتاج اإىل اأن ن�شمع 
منك ما تريد اأن تقوله بخ�شو�س ال�شتقبل. �شاعْدنا اأن ن�شغي ونطيع. اآمني.

قراءات اليوم: 1ملوك 1: 1- 4: 34
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الرتّدد
ْعِب َوَقاَل: »َحترَّى َمَتى َتْعرُُجوَن  ا اإِىَل َجِميِع ال�شرَّ َم اإِيِليرَّ “َفَتَقدرَّ
ِبُعوُه، َواإِْن َكاَن اْلَبْعُل  ؟ اإِْن َكاَن الررَّبُّ ُهَو اهللَ َفاترَّ َبنْيَ اْلِفْرَقَتنْيِ

ْعُب ِبَكِلَمٍة.” )1ملوك 18: 21( ِبُعوُه«، َفَلْم ُيِجْبُه ال�شرَّ َفاترَّ
حينما و�سع اإيليا حتدًيا اأمام اأنبياء البعل واأنبياء ال�سواري، ان�سّمت اإىل خادم الرب الأمني 
ا” يعبدون اآلهة كاذبة، وجماعة  هذا مموعتان على جبل الكرمل تتكّونان من 850 “نبيًّ

مرتددة تعرج بني الفرقتني. وقد خاطب اإيليا ال�سعب بهذه الآيات ال�سابقة.
ت الأزمنة، لكن ل يزال النا�ض على حالهم، والآن لدينا الت�سنيفات الثالثة نف�سها ِمن  تغريَّ
النا�ض. يوجد اأ�سخا�ض مثل “اإيليا النبي اخلادم الأمني” قد كّر�سوا حياتهم للرب ويخدمونه 
بكّل ما اأوتوا من قّوة. كما يوجد اأ�سخا�ض اآخرون �سّلموا حياتهم لل�رّس ويبذلون كّل ما يف 
و�سعهم حتى يختفي اهلل من القطاع العام وينّظمون م�سريات توؤّيد ق�سايا مثل الإجها�ض 
واملثلية اجلن�سية، وهوؤلء هم النا�ض الذين ي�سعون اإىل دفن اأمتنا يف م�ستنقعات النحالل 
الأخالقي، كما اأنهم غري ملتزمون ب�سيٍء وياأخذون موقف املتفّرج الذي يتابع قوى الُظلمة 

وهي ت�سود.

بني  واملتاأرجح  املرتّدد  اجلمع  متّثل  التي  الأخرية  املجموعة  عن  ف�ساًل 
اجلانبني، هوؤلء هم النا�ض الذين مل يتعهدوا باللتزام لأّي من اجلانبني. 
و�سف ي�سوع هوؤلء النا�ض باأّنهم فاترون، وهي حالة ُتثري ال�سمئزاز لأنهم 
ي�سمحون  ول  �سيًئا  ي�ساندون  ول  املت�ساعد،  ال�رس  ل�سّد  �سيًئا  يفعلون  ل 

ب�سيء يوؤّثر فيهم.

الفرقتني.  بني  لتختار من  فر�سة  اليوم  اأمامك  ال�سور،  بجانب  املوقف  ت�ساهد  كنت  فاإذا 
اخرْت ي�سوع حّتى تكون حياتك لها دفعة اإيجابية نحو اخلري.

اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا حتى ن�شاند الرب، واأعِطنا ذات الت�شميم وذات احلما�شة التي  يا 
يّت�شم بها فاعلو الإثم حتى ن�شاند ي�شوع ويعود الجد له. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: 1ملوك 5: 1- 8: 66
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َما لََك هُهنَا؟
“َوَدَخَل ُهَناَك اْلَُغاَرَة َوَباَت ِفيَها. َكاَن َكلَُم الررَّبِّ اإَِلْيِه َيُقوُل: َما 

ا؟” )1ملوك 19: 9( َلَك هُهَنا َيا اإِيِليرَّ
غالًبا ما منيل اإىل العتقاد باأّن رجال اهلل قدي�سون وخارقون، ولي�سوا ب�رًسا مثلنا، وكثرًيا 
اأّنه لن مُيكنني فعل الأمور التي قام بها اإيليا، لكّنه كان مّرد اإن�سان. على  ر يف  ما ُنفكِّ
الرغم ِمن اأنه كانت لديه العيوب ونقاط ال�سعف نف�سها فقد ا�ستخدمه اهلل بطريقة قوية، 

ا. وهذا الأمر م�سّجع ويعني اأن اهلل ميكنه اأن ي�ستخدمني اأي�سً
يف هذا التوقيت، كان اإيليا مير باإحباط قلب �سديد، حتى و�سل به الأمر لدرجة اأنه طلب 
املوت لنف�سه. جاء اهلل اإليه وب�سوت منخف�ض خفيف �ساأله “ما لك ههنا؟”، لكن بدًل من 

اإخباره �رساحة “اأنا خمتبئ”، قّدم اإيليا للرب اأعذاًرا.
ونحن نفعل الأمر ذاته يف هذه الأيام. يرانا اهلل خُمتبئني وي�ساألنا ما لكم ههنا؟ وبدًل ِمن 
العرتاف قائلني: “نحن ل نفعل اأي �سيء”، نبداأ يف تقدمي الأعذار الواهية، وحينما تكون 

جيًدا يف تقدمي الأعذار، غالًبا ما ل تكون جّيًدا يف اأي �سيٍء اآخر.

ه لك �سوؤاًل: ما الذي  هل اأنت حُمبط القلب؟ اإذا كان الأمر كذلك، دعني اأوجِّ
الأمور  يف  ا�ستثمرته  الذي  واملجهود  الوقت  قدر  ما  قيمة؟  ذات  هلل  فعلته 

الأبدّية؟

اأف�سل عالج لإحباط القلب هو الن�سغال بعمل اهلل.
ما  فاإذا  بالإجناز،  �سعور  لديك  و�سيكون  م�سكالتك،  �ستن�سى  اهلل  بعمل  ان�سغالك  اأثناء  يف 

اأ�سغيت اليوم لذلك ال�سوت املنخف�ض واخلفيف، رمبا �ستنده�ض مما �سيدعوك اهلل لفعله.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك ل�شربك علينا. �شاعْدنا اأن ُن�شغي اإىل �شوتك النخف�س واخلفيف 
وجنيب عن اأ�شئلتك باأمانٍة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1ملوك 9: 1- 11: 43
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ال�صهوات
“َفَدَخَلْت اإَِلْيِه اإِيَزاَبُل اْمَراأَُتُه َوَقاَلْت َلُه: ِلَاَذا ُروُحَك ُمْكَتِئَبٌة َولَ 
َتاأُْكُل ُخْبًزا؟ َفَقاَل َلَها: لأَنِّ َكلرَّْمُت َناُبوَت اْلَيْزَرِعيِليرَّ َوُقْلُت َلُه: 
ُه، َفَقاَل: لَ  َذا �ِشْئَت اأَْعَطْيُتَك َكْرًما ِعَو�شَ ٍة، َواإِ اأَْعِطِني َكْرَمَك ِبِف�شرَّ

اأُْعِطيَك َكْرِمي.” )1ملوك 21: 6-5(
عليه.  توؤّثر  اأن  لإيزابل  �سمح  ال�سهوة  هذه  وب�سبب  اليزرعيلي.  نابوت  كرم  اأخاب  ا�ستهى 
و�سمح باإدانة نابوت حتت ق�سم كاذب مّما عر�سه اإىل الّرجم حتى املوت، وبعد ذلك قام 

ب�رسقة كرم نابوت اليزرعيلي، وهكذا قادت ال�سهوة اأخاب اإىل الكذب والقتل وال�رسقة.
يختلف الإعجاب ب�سيء عن ا�ستهائه اختالًفا �سا�سًعا. مُيكن اأن يعجبني ما لديك، وميكن اأن 
ا. واأنا �سعيد اأن لديك هذا ال�سيء.” لكن حينما  اأقول: “يا له من �سيء عظيم. اإنه جميل جدًّ
تبداأ رغبتي ال�سديدة يف ا�ستهاء ما لديك واأبداأ يف التفكري: “اأمتنى اأن يكون هذا ال�سيء يل،” 

حينئٍذ اأكون ارتكبت خِطّية ال�سهوة.
ال�سيء الوحيد امل�سموح لنا با�ستهائه هو العالقة احلميمة مع اهلل.

ُيخربنا الكتاب املقّد�ض اأّن ال�سهوة هي عبادة اأوثان. هذا لأّن ال�سيء الذي 
ت�ستهيه ي�سبح مركز قلبك وتفكريك، وبالتايل تق�سي �ساعات متيقًظا يف 

كيفّية احل�سول على هذا ال�سيء الذي ت�ستهيه لنف�سك.

�ْسَنى  وا ِلْلَمَواِهِب احْلُ يقول الكتاب املقّد�ض اإّنه يجب علينا اأن ن�ستهي �سيًئا واحًدا: “َولِكْن ِجدُّ
)للروح(” )1كورنثو�ض 12: 31(. ال�سيء الوحيد الذي ِمن املفرت�ض اأن ن�ستهيه )وجند له( 
هو عالقة اأكرث حميمية مع اهلل. فاإذا ما اأردت اأن ت�ستهي �سيًئا عموًما ا�ستِه قّوة روح اهلل 

التي تعمل بحرية وب�سورة كاملة و�ساملة يف كّل حياتك.

والر�شا  والطمئنان  الفرح  نخترب  حتى  اإليك  يتوق  قلًبا  فينا  اأْخلْق  ال�شماوي،  اأبي  يا 
والقناعة يف حياة ال�شكة معك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1ملوك 12: 1- 16: 34
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اأين اإله اإيليَّا؟
ِذي �َشَقَط َعْنُه َو�َشََب اْلَاَء َوَقاَل: »اأَْيَن ُهَو  ا الرَّ “َفاأََخَذ ِرَداَء اإِيِليرَّ
ا؟« ُثمرَّ �َشََب اْلَاَء اأَْي�ًشا َفاْنَفَلَق اإِىَل ُهَنا َوُهَناَك،  الررَّبُّ اإِلُه اإِيِليرَّ

َفَعرَبَ اأَِلي�َشُع.” )2ملوك 2: 14(
ا مركبة ِمن نار اأخذت  راأى األي�َسع كيف كانت قّوة اهلل على حياة اإيليا. ويف الواقع، راأى اأي�سً
ا ل�سعب الّرب،  اإيليا النبي اإىل ال�سماء. والآن وقعت على عاتق األي�َسع م�سوؤولية اأن يكون نبيًّ
وتيّقن اأّنه لن ميكنه ممار�سة هذه اخلدمة دون قّوة من اهلل، لذا �رسخ األي�َسع اإىل الّرب وطلب 

امل�ساعدة.
ى املعونة من اهلل الذي اأعلن عن قّوته  اإِيِليَّا؟” �سعى األي�َسع اإىل اأن يتلقَّ اإِلُه  “اأَْيَن ُهَو الرَّبُّ 
على جبل الكرمل. واأراد اأن يظهر اهلل القّوة نف�سها اأمام النا�ض حتى يعلموا اأن يهوه حي 

وهو الّرب الإله.

اهلل ل يتغرّي، ويرغب يف اأن يظهر قّوته اأمام هذا اجليل.

احلياة يف و�سط هذا الع�رس الذي يّت�سم بالت�سكيك تدعوين اأن اأ�رسخ للّرب: “يا اهلل اأظهر 
نف�سك. برهن عن نف�سك، اأّيها الّرب الإله.” واأ�رسخ مع األي�َسع: اأين هو اإله اإيليا الذي باإمكانه 

اأن يظهر قّوته كربهاٍن للنا�ض باأنه ل يزال حيًّا؟
اللوم يقع على عاتقنا نحن، فاهلل  العامل، لكن  نحن الآن ل نرى قّوة اهلل ظاهرة يف هذا 
حي ومتحّكم يف جميع اأمورنا. ن�سّلي اأن ُي�ساعدنا الرب حتى ن�رسخ اإليه، ونكون اأدوات 

ُي�ستعلن اهلل ِمن خاللها للعامل.

يا اأبي ال�شماوي، اليوم نطلب قّوة روحك القدو�س اأن تعمل و�شط �شعبك، حتى يروا ا�شمك 
تك. اآمني. د على �شفاهنا. �شاعْدنا نكون الأدوات التي ِمن خللها تظهر قّوتك وحمبرَّ يتمجرَّ

قراءات اليوم: 1ملوك 17: 1- 19: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 مار�ض

اأعني تُب�صر
، اْفَتْح َعْيَنْيِه َفُيْب�ِشَ«. َفَفَتَح  لرَّى اأَِلي�َشُع َوَقاَل: »َيا َربُّ “َو�شَ

لُوٌء َخْيًل َوَمْرَكَباِت َناٍر  َبُل مَمْ الررَّبُّ َعْيَنِي اْلُغلَِم َفاأَْب�َشَ، َواإَِذا اجْلَ
َحْوَل اأَِلي�َشَع.” )2ملوك 6: 17(

حينما ا�ستيقظ جيحزي غالم األي�َسع وراأى َمْرَكَبات اجلي�ض ال�سوري حُتيط مبدينة دوثان، 
رجع م�رسًعا اإىل األي�َسع واأخربه اأنه ل يوجد طريق للنجاة، فنحن حما�رسون من كل جانب.
لكن األي�َسع طماأنه وطالبه اأن ل يخاف لأّن الذين معهم اأكرث من الذين عليهم. و�سلَّى حتى 
انفتحت  وحينما  الروحي،  العامل  ِمن  ملحة  يب�رس  اأن  وي�ستطيع  الغالم  اأعني  الّرب  يفتح 

عيني الغالم، اأب�رس َمْرَكَبات من نار حُتا�رس العدو.
كم تتغرّي امل�ساهد حينما تنفتح اأعيننا الروحية!

حينما ننظر للظروف املادية ن�ساب بالياأ�ض، لكن اإذا ا�ستطعت اأن ترى احلقيقة الروحية 
اأكيدة،  ن�رسة  �سرتى  املوؤّكدة  الهزمية  من  وبدًل  متاًما.  خمتلف  منظور  عندك  �سيتوّلد 
و�سط  لك  دلياًل  ب�سفتها  الّرب  وبكلمة  الروحية  بعينيك  اهلل  يفعله  ما  ترى  اأن  وت�ستطيع 
الأمور الروحية، وبالتايل ت�ستطيع اأن تبتهج لأّنك �ستكون متيقًنا اأّن امل�سيح بالفعل انت�رس 

يف معركته �سد قوى الُظلمة وال�رس.

ي�سوع  لنا من خالل  املتاحة  القّوة  نرى  اأعيننا حتى  اهلل  يفتح  اأن  اأُ�سّلي 
امل�سيح وبوا�سطة الّروح القد�ض، وحتى ن�ستطيع اأن نعرف ومنتلك قّوة اهلل 

ون�رسته الكاملة يف حياتنا.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأننا ل�شنا بحاجة اإىل اأن ننهزم يف اأي جانٍب من جوانب حياتنا. 
يا اهلل، افتْح اأعيننا حتى نرى احلقيقة وواقع العامل الروحي. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1ملوك 20: 1- 22: 53



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 مار�ض

اأكرث ِمن مرَّد احرتام
ِذي َماَت ِبِه، َفَنَزَل اإَِلْيِه ُيواآ�ُس َمِلُك  ُه الرَّ “َوَمِر�َس اأَِلي�َشُع َمَر�شَ
اإِ�ْشَاِئيَل، َوَبَكى َعَلى َوْجِهِه َوَقاَل: َيا اأَِبي، َيا اأَِبي، َيا َمْرَكَبَة 

اإِ�ْشَاِئيَل َوُفْر�َشاَنَها” )2ملوك 13: 14(
على الّرغم ِمن �سلوك امللك ُيواآ�ض وعبادته لالأوثان، فاإنه كان يحرتم نبي اهلل، فقد غرّي 
األي�َسع تاريخ �سعب اإ�رسائيل. ومن خالله �سنع اهلل معجزات اأكرث مّما �سنعها اأي �سخ�ٍض 
اآخر يف فرتة العهد القدمي. لذلك حينما �سمع امللك اأن األي�َسع على فرا�ض املوت جاء لزيارته، 
وبداأ يبكي فوقه. ويف هذا الن�ّض اعرتف يواآ�ض اأّن هذا الرجل كان قّوة اإ�رسائيل احلقيقية 

اِئيَل َوُفْر�َساَنَها”. �رْسَ واأ�سار اإليه باأّنه “َمْرَكَبَة اإِ
يف تلك الأيام كانت املركبة احلربية اأكرث �سالح حربي هائل ميكن اأن ت�سعه بلد يف اأر�ض 
املعركة، كما كان العامل الرئي�سي الذي يحّدد املنت�رس يف اأي حرب، لذا كان هذا امل�سطلح 
يدل على القوة واجلربوت. وبالنظر اإىل هذا النبي اأدرك اأّن هذا الرجل يف �رسكته مع اهلل 

اِئيَل”. كان القوة احلقيقية واجلربوت الذي كان لأمة اإ�رسائيل، فقد كان “َمْرَكَبَة اإِ�رْسَ

كان امللك يواآ�ض ُيدرك داخله اأّن الرجاء الوحيد لأّمة اإ�رسائيل يف اهلل نف�سه. 
يف  الكثريين  يواآ�ض  ُي�سبه  الردّية.  ُطرقه  على  اأ�رّس  ذلك  ِمن  الرغم  وعلى 
يخدموه،  اأن  يرف�سون  لكّنهم  وُيقّدرونه،  اهلل  يحرتمون  الذين  الأيام،  هذه 

ويعي�سون كاأّنه غري موجوٍد.

الحرتام  تقدمي  اأّن  كما  الكاملة،  الن�رسة  اإىل  احلما�ض  ِمن  يخلو  الذي  اللتزام  ُيوؤّدي  ل 
باخلال�ض،  ياأتي  ل  ا  اأي�سً والحرتام  اأنف�سهم يحرتمونه،  ال�سياطني  لأّن  يكفي  ل  اهلل  اإىل 

فالن�رسة الكاملة ل تاأتي �سوى من خالل اللتزام الكامل.

تّقق  خللها  ِمن  التي  واأدواتك  خّدامك  فاجعْلنا  حياتنا،  لك  ن�شلِّم  ال�شماوي،  اأبي  يا 
اأهدافك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 1: 1- 8: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 مار�ض

ال�صعي اإىل ال�صر
ْد َواأَِقْم يِف َبْيِتَك. َوِلَاَذا  َك َقْد �َشَْبَت اأَُدوَم َفَرَفَعَك َقْلُبَك. مَتَجرَّ “اإِنرَّ
ِّ َفَت�ْشُقَط اأَْنَت َوَيُهوَذا َمَعَك؟” )2ملوك 14: 10( َتْهُجُم َعَلى ال�شرَّ

اإ�رسائيل  ملك  يهواآ�ض،  حتّدى  اإنه  حتى  والكربياء  بالفخر  و�سعر  للتّو،  اأدوم  اأم�سيا  هزم 
ليحاربه. وكانت ن�سيحة يهواآ�ض للملك ال�ساب “ملاذا ت�سعى اإىل ال�رس وتوؤذي نف�سك؟”.

جي�ض  وهزم  جنوده،  يهواآ�ض  اأح�رس  حتى  حتّديه  يف  ال�ستمرار  على  اأ�رّس  اأم�سيا  لكن 
اأم�سيا، وجاء ملدينة اأور�سليم وهدم جزًءا من �سور اأور�سليم، واأخذ كل الذهب والف�سة الذي 

وجده يف بيت الرب، ثم اأخذ رهائن ورجع اإىل اإ�رسائيل.
لن يوؤدي ال�سعي اإىل ال�رس �سوى للهزمية.

النت�سارات الروحية الكبرية غالًبا ما ترتكنا ُعر�سة للهزمية لأننا نخرج 
من هذه النت�سارات وميالأنا �سعور باأننا ميكن اأن ننت�رس على العامل كله. 
يف احلقيقة، بعيًدا عن امل�سيح، نحن بال حول ول قوة يف اأي معركة روحية.

تعاطي  اإىل  ي�سعون  رمبا  بها.  له  �ساأن  ل  اأمور  يف  ال�رس  اإىل  ي�سعى  اأم�سيا  مثل  البع�ض 
املخدرات واحت�ساء الكحوليات، ورمبا تكون ُمتزّوًجا لكنك تدخل يف عالقة مع اإحداهّن، 
نف�سك.  ُتقبِّح  ل  اجلن�ض.  وممار�سة  ال�رس  نحو  ال�سعي  يف  وتبداأ  ُمتزّوج  غري  تكون  ورمبا 
ر الدفاعات، مّما ي�سّهل على العدو اأن ُيهاجمك يف  الف�سول نحو ال�رس يْك�رس الأ�سوار ويدمِّ
القدرة  ال�رس يفقدك الرباءة والطهارة، لكن اهلل له  اإىل  ال�سعي  ُم�ستقباًل.  ذلك املكان نف�سه 
وا�سرتداد  دفاعاتك  بناء  اإعادة  مُيكنه  اليوم،  نحوه  نظرك  فاإذا حّولت  ُفقد،  ما  ي�سرتّد  اأن 

طهارتك.

يا رب، �شكًرا لك لأّنك رفعتنا حينما �شقطنا. �شكًرا ل�شتعادتك الكنوز التي ُنهبت مّنا يف 
مواجهتنا مع العامل. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 8: 16- 10: 36



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 مار�ض

ملاذا ت�صقط الأمم؟
اُهْم ِمْن اأََماِمِه، َومَلْ َيْبَق  َب الررَّبُّ جدًّا َعَلى اإِ�ْشَاِئيَل َوَنحرَّ “َفَغ�شِ

اإِلرَّ �ِشْبُط َيُهوَذا َوْحَدُه.” )2ملوك 17: 18(
يف هذه اجلملة املخت�رَسة، جند خرب اإبادة اأّمة اإ�رسائيل، فبعد اأن فرغ �سرب اهلل، اأزال اهلل 

اأّمة اأ�رسائيل من على وجه الأر�ض.
وحينما اأخرجهم الّرب ِمن م�رس، قطع اهلل عهًدا مع اأّمة اأ�رسائيل. ووعدهم اأّنهم اإذا حفظوا 
�سُيباركهم  اإذا حفظوا و�ساياه  اأّنهم  ثم وعد  �سعًبا،  له  اإلههم و�سيكونون  �سيكون  �رسائعه 

ويحميهم ويجعلهم يعي�سون كاأمٍة مزدهرٍة.
ووافق ال�سعب على العهد لكنهم مل يحفظوه. وبدًل من ذلك ابتعدوا عن اهلل وعبدوا الأوثان. 

ولهذا ال�سبب اأبادهم اهلل ِمن وجه الأر�ض.
عندما تتبع الفراغ لن يجعلك ذلك �سوى فارغ.

ر يف طول اأناة الرب، فقد �سكن مع هذا ال�سعب  ا حينما اأُفكِّ الأمر يده�سني جدًّ
ا تلو الآخر لُيحّذرهم ويزيحهم بعيًدا  على مدار 042 عاًما، وكان ير�سل نبيًّ

عن حماقتهم. يا له ِمن اإله طويل الآناة!

اهلل،  تبتعد عن  ترى، حينما  كما  اهلل.  بعيًدا عن  يبتعد  الذي  الإن�سان  لها من حماقة  ويا 
�ستخلق فراًغا يف حياتك. والطبيعة تبغ�ض الفراغ. يف النهاية، �سي�سل بك الأمر اإىل �سيء 
لتمالأ به فراغك الّداخلي الناجت عن ابتعادك عن اهلل، وهذا بالفعل ما حدث مع اأّمة اإ�رسائيل، 
فقد اأزاحوا وجوههم عن الّرب وتوّجهوا اإىل الأوثان مللء الفراغ الناجت عن ابتعادهم عنه، 

ويف املقابل مل يح�سلوا على اأي �سيء.
�سة هلل داخلنا. هذا لأّنه ل يوجد اأي �سيء مُيكن اأن ميالأ تلك املنطقة املخ�سّ

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل طول اأناتك ورحمتك. نقرّ اأّنك وحدك القادر اأن متلأ الفراغ 
الوجود داخل حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 11: 1- 13: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 مار�ض

حتطيم الأوثان
َواِرَي، َو�َشَحَق  َع ال�شرَّ َماِثيَل، َوَقطرَّ َ الترَّ “ُهَو اأََزاَل اْلُْرَتَفَعاِت، َوَك�شرَّ
ِتي َعِمَلَها ُمو�َشى لأَنرَّ َبِني اإِ�ْشَاِئيَل َكاُنوا اإِىَل  َة النَُّحا�ِس الرَّ َحيرَّ

اِم ُيوِقُدوَن َلَها َوَدَعْوَها َنُح�ْشَتاَن.” )2ملوك 18: 4( ِتْلَك الأَيرَّ
اأر�سل اهلل  اإ�رسائيل من اهلل ومو�سى النبي، لذا  اأثناء الرتحال يف الربية، ا�ستكى �سعب  يف 
اأخطاأوا �سد اهلل، طلب  اأنهم  اأدركوا  احلّيات املحرقة التي بداأت تلدغهم وتقتلهم. وحينما 
ال�سعب ِمن مو�سى اأن ُي�سلِّي من اأجلهم. واأخرب الّرب مو�سى اأن ي�سنع حّية ُنحا�سية ويرفعها 
على عمود يف و�سط املحلة. فاإذا ُلدغ ال�سعب كان يجب عليهم اأن يوّجهوا نظرهم يف اإميان 

اإىل احلّية الّنحا�سية املعّلقة، وحينما كان ال�سعب يقوم بذلك، كانوا يحيون.
كان الإميان بوعد اهلل ُيربِّئ كّل َمن ُلدغ. لكن يف ما بعد، بداأ ال�سعب يعبد احلّية الّنحا�سية 
م احلّية ودعاها “نح�ستان”، التي  التي �سنعها مو�سى. وحينما راأى حزقيا ذلك الأمر حطَّ
تعني يف اللغة العربية “�سيًئا من النحا�ض”. اأراد حزقيا اأن ُيذّكر ال�سعب اأّن احلّية لي�ست 

�سيًئا للعبادة، بل بكّل ب�ساطة هي �سيء م�سنوع من الّنحا�ض.

َفَقَد  اأنه  يعني  فهذا  دينية،  عادة  ويعتربه  �سنًما  الإن�سان  ي�سنع  حينما 
الوعي بح�سور اهلل يف حياته، وهذا معناه اأنه يحاول ا�سرتجاع ما قد َفَقَده.

يجب اأن تكون م�سريتنا مع اهلل دوًما يف ا�ستمرار وتقدُّم.
فاإذا ا�ستطعت اأن تتذّكر وقت كنت فيه اأقرب اإىل اهلل عن الآن، �سيكون ِمن الوا�سح اأّنك تعاين 
من حالة ارتداد. حان الوقت لتحطيم هذه احلّيات الّنحا�سية يف حياتك وو�سع اإميانك مّرة 

اأخرى يف ي�سوع امل�سيح.

ق عالقتنا معك اأكرث ِمن ذي قبل، حيث يعني ي�سوع  يا اأبي ال�سماوي، �ساعْدنا حتى تتعمَّ
لنا اأكرث من اأي �سيٍء يف العامل. يف ا�سم ي�سوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 14: 1- 17: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 21 مار�ض

و�صاية بيتنا
ا ِلْلَمْوِت، َفَجاَء اإَِلْيِه اإِ�َشْعَيا ْبُن  اِم َمِر�َس َحَزِقيرَّ “يِف ِتْلَك الأَيرَّ

َك مَتُوُت  : اأَْو�ِس َبْيَتَك لأَنرَّ ِبيُّ َوَقاَل َلُه: هَكَذا َقاَل الررَّبُّ اآُمو�َس النرَّ
َولَ َتِعي�ُس”. )2ملوك 20: 1(

كثرًيا ما اأحتاج اإىل فعل اأمور كثرية قبل اأن اأموت. اأريد اأن اأت�سل باأنا�ٍض واأن اأكتب بع�ض 
الكروت لآخرين، واأن اأقول كلمات معينة للبع�ض. واأنا متاأّكد اأيّن اإذا تلقيت الر�سالة نف�سها 
التي تلّقاها حزقيا من الّرب، �سيكون رّد فعلي املبا�رس مماثاًل بقدر كبري لرّد فعل حزقيا 

الذي قال: يا رب هل مُيكنك اأن متنحني بع�ض الوقت؟
اأريد اأن اأُو�سي بيتي واأرتِّب اأموري قبل اأن يدعوين الّرب اإليه.

�َسَن، اأَْكَمْلُت  َهاَد احْلَ اأريد اأن اأقول مع بول�ض الر�سول حينما اأقف اأمام اهلل “َقْد َجاَهْدُت اجْلِ
ْعَي، َحِفْظُت الإِمَياَن،” )2تيموثاو�ض 4: 7( ال�سَّ

ُبرهًة و�سيقف كّل مّنا اأمام الرب. وحينما يحني ذلك �ستقف اإّما اأن تكون ُمذنًبا يف خطاياك 
اأو مربًرا يف ي�سوع امل�سيح، فهل اأو�سيت ورّتبت بيتك الروحي؟ هل اأنت م�ستعّد؟ اإن مل تُكن 
فعلت ذلك بعد، مُيكنك اأن تو�سي وترّتب بيتك اأوًل بتاأ�سي�ض العالقة ال�سحيحة مع اهلل، ثّم 

من خالل اهلل، وميكنك تاأ�سي�ض العالقة ال�سحيحة مع اأ�رستك واأ�سدقائك.

ناق�سة  اأعماًل  خلفنا  نرتك  ل  اأن  اأُ�سّلي  للم�ستقبل..  �سمان  ل  اأّنه  ر  تذكَّ
حينما يدعونا اهلل اإليه.

الأمور  اأن ن�شبط حياتنا وجداول مواعيدنا حتى نحّقق تلك  ال�شماوي، �شاعْدنا  اأبي  يا 
الهّمة لك اأوًل. �شاعْدنا اأن نتكلّم بكلم الحّبة اأو العتذار الذي يحتاج البع�س اإىل اأن 

ي�شمعوه مّنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 18: 1- 21: 26



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 22 مار�ض

�صالُة يَْعِبي�س
ُع  “َوَدَعا َيْعِبي�ُس اإِلَه اإِ�ْشَاِئيَل َقاِئًل: »َلْيَتَك ُتَباِرُكِني، َوُتَو�شِّ

ِّ َحترَّى لَ  َفُظِني ِمَن ال�شرَّ ُتُخوِمي، َوَتُكوُن َيُدَك َمِعي، َوَتْ
ُيْتِعُبِني«. َفاآَتاُه اهللُ مِبَا �َشاأََل.” )1اأخبار الأيام 4: 10(

ُي�ساء َفْهم �سالة يعبي�ض من ِقبل الكثريين الذين يعتقدون باأّن ال�سالة طريقة للح�سول 
على ما نبتغيه، لكن هذا الأمر خطاأ. وجود اهلل لي�ض مل�رستنا ول لتلبية طلباتنا. حينما 

ي�سري قلبي مع اهلل �ستكون �سلواتي لي�ست طلًبا مل�رساتي بل عن الّرب نف�سه.
ال�سالة هي طلبة ِمن اأجل حتقيق م�سيئة اهلل، ولي�ض م�سيئتنا.

ا، لكن  ا�ستوعب يعبي�ض اأّن اهلل اأراد اأن ُيباركه، واهلل يريد اأن يباركك اأي�سً
ب�سكل  اأن تن�ست  الربكات. يجب  الأمور حتى تنال هذه  عليك عمل بع�ض 
ا اأن تفعل  دوؤوب مل�سيئة اهلل، ويجب عليك اأن ت�سلك يف طرق اهلل، ويجب اأي�سً

الأ�سياء التي اأو�ساك الّرب بها.

ال�سلوك يف طرقه  اإ�رسائيل وجتاهلت  الّرب مثلك يف ذلك مثل �سعب  فاإن جتاهلت �سوت 
وع�سيت و�ساياه، �ست�سع نف�سك يف مكان خارج نطاق الربكة، لكن اإذا اأ�سغيت اإىل �سوته 

و�سلكت يف طرقه واإذا واظبت على حفظ و�ساياه يف حياتك �ستنال الربكات قطًعا.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا حتى ن�شتوعب بحق الهدف من ال�شلة. و�شاعْدنا اأن ل ن�شعى 
اأن ن�شلك يف طرقك ونواظب  اإىل ا�شتخدامها كو�شيلة لتلبية رغباتنا ال�شخ�شية. ن�شلّي 

على حفظ �شاياك حتى يكننا اإدراك بركاتك على حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2ملوك 22: 1- 25: 30
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ْد قلبي وحِّ
وَن ِلْلَحْرِب ِبَجِميِع اأََدَواِت  اِرُجوَن ِلْلِقَتاِل اْلُ�ْشَطفُّ “... اخْلَ

ِطَفاِف ِمْن ُدوِن ِخلٍَف.”  ْرِب َخْم�ُشوَن اأَْلًفا، َوِلل�شْ احْلَ
)1اأخبار الأيام 12: 33(

الّرجال الذين ا�سطفوا للحرب مع داود كانوا رجال حرب ماهرين، لكن ال�رّس احلقيقي وراء 
قوتهم احلقيقية هو قلوبهم املتحدة.

ْد َقْلِبي” )مزمور 86: 11(. فقد كان داود يعرف ميل القلب. وكان  �سّلى داود قائاًل: “َوحِّ
ا اأجنذب اإىل الأمور الدنيوية. حينما اأجد جزًءا  ل�سان حاله يقول: نعم، اأحّب الّرب، لكني اأي�سً

ِمن قلبي يريد اأن يخدم الرب، هذا معناه اأن جزًءا من قلبي يريد اأن يخدم اجل�سد.
القلب املزدوج يعيق عبادتنا وخدمتنا للرب، فالكثريون يريدون اأن ُيح�سوا مع خدام اهلل، 
الّرب  اأعطوا  الدنيوية.  بالأن�سطة  الدنيوية، وحياتهم ممتلئة  لالأمور  قلوبهم منجذبة  لكن 
مكاًنا يف قلوبهم لكّنهم مل مينحوا الّرب قلوبهم بالكامل له، ول يزالون منجذبني بالروح 

ا باجل�سد لأمور العامل. لأمور الرب، لكّنهم منجذبون اأي�سً

اإذا مل يُكن توجد مباراة  الأحاد،  اأيام  الكني�سة �سباح معظم  �ستجدهم يف 
لكرة القدم ُتقام يف �سباح ذلك اليوم. اأّما يف بقية اأيام الأ�سبوع �ستجدهم 

مينحون اهلل اأقل القليل يف حياتهم، ونادًرا ما يتكّلمون معه.

الدنيوية  الأمور  تتبع  اأم  قلب،  بحما�سة  امل�سيح  تتبع  هل  مُمّزق؟  اأو  متِّحد  غري  قلبك  هل 
بحرارة؟ هل اهلل بالفعل رب و�سّيد على حياتك؟ فاإذا مل يكن هكذا على حياتك، مُيكنك طلب 

املعونة من الّرب الآن. اطلب من اهلل اأن يعطيك قلًبا يتمتع بتكري�ض كامل له.

يا رب، ِمن ف�شلك �شْع تدًيا اأمام قلوبنا اليوم حتى نلتزم التزاًما حقيقيًّا اأمامك، وحتى 
ل نحّب بالكلم، بل بالعمل واحلّق. �شاعْدنا اأن نعطيك الكانة التي ت�شتحّقها يف قلوبنا. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام1: 1- 9: 44
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اْدُع با�صم الرّب
“اْدُع ِبا�ْشِمِه” )1 اأخبار الأيام 16: 8(

ما ا�سم خالقنا؟ لي�ض ا�سمه “اهلل”، بل لقبه. حينما ُترجم ال�سم العربي لكلمة “اهلل” اإىل 
 ”LORD“ مبعنى “الّرب”، لكن حتى كلمة ”L-O-R-D“ اللغة الإجنليزية كان يكتب
ا، لذلك اأُ�سيب النا�ض بالرتباك، فكانوا يعتقدون باأن كلمة “الّرب”  )الّرب( تعترب لقًبا اأي�سً

هي لقب، وكلمة “اهلل” هي ا�سمه، لكن يف احلقيقة ا�سمه احلقيقي هو “يهوه”.
ا “الكائن”.  وِمن املعروف اأّن “يهوه” يف اللغة العربية فعل يعني “يكون” اأو يعني حرفيًّ
اهلل  “الكائن” لأّن  “اأنا هو” اأو  اإّنه  لنا.  نف�سه  لُيعلن عن  اهلل  اختاره  الذي  ال�سم  هذا هو 
ي�سري لك كيفما تكون حاجتك اإليه. فاهلل هو “يهوه رافا” مبعنى “اأنا هو �سافيك”، كما 
اأّنه “يهوه يراأه” مبعنى “اأنا هو ُمعيلك”، وكذلك “يهوه �سالوم” مبعنى “اأنا هو �سالمك”، 

ا “يهوه �سوع” مبعنى “اأنا هو خال�سك”. وهو اأي�سً
ومن اجلدير بالّذكر اأن “يهوه �سوع” جرى اخت�ساره اإىل “يهو�سع”، ثّم حدث له اخت�سار 
مّرة اأخرى اإىل “ي�سوع”. ويف اللغة اليونانية، ي�سوع هي ذاتها ي�سوع، لذا ي�سوع هو ا�سم 

اهلل، فهو خال�سك “يهوه �سوع” لأّنه الوحيد الذي خّل�سنا من خطايانا، و�سار خمّل�سنا. 

فاهلل اأعطاه ا�سًما فوق كل ا�سم هو ا�سم ي�سوع، اأي “ي�سوع”. و�ستجثو له كل 
ركبة ويعرتف كل ل�سان به اأّنه رّب.

فادعوا با�سمه، لي�ض يف وقت احلاجة وحدها، بل ادعوه با�ستمرار، يوًما فيوًما، لأنه رّب 
حياتك، ولأنك تريد اأن تعمل م�سيئته، وفوق كل هذا لأنك حُتّبه.

الجد  نعطي  معك. حتى  هذه  العهد  علقة  دعوتنا يف  لأنك  ن�شكرك  ال�شماوي،  اأبي  يا 
ل�شمك القدو�س الثمني. اآمني. 

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام10: 1- 12: 40
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اأبذل ما يف و�صعك و�صلِّم للرّب الباقي
ْد لأَْجِل �َشْعِبَنا َولأَْجِل ُمُدِن اإِلِهَنا، َوَما َيْح�ُشُن يِف  ْد، َوْلَنَت�َشدرَّ لرَّ “جَتَ

َعْيَنِي الررَّبِّ َيْفَعُل.” )1اأخبار الأيام 19: 13(
بينما كان يواآب وجيو�ض اإ�رسائيل يتح�رّسون لقتال بني عمون، جاء ال�سوريون من خلفهم، 
واأدرك يواآب اأنه وقع يف فخ، مع وجود اأعداء من اخللف واأعداء من الأمام، قّرر يواآب واأخوه 

ما اجلي�ض اإىل كتيبتني. اأب�ساي اأن ُيق�سِّ
ع، دعنا نرتك النتائج على  ثّم �سّجع يواآب اأخاه اأب�ساي وحّثه على القتال. وقال له: ت�سجَّ

الرب. �سنبذل ما يف و�سعنا ونرتك الباقي على الرب.

اهلل ل يطلب مني اأن اأفعل الأف�سل بل اأن اأفعل ما بو�سعي.

التي  الق�سور  اأوجه  ب�سبب  الّرب  خدمة  من  للتن�سل  لأنف�سنا  الأعذار  نلتم�ض  ما  غالًبا 
اأّن الآخرين يتمّتعون مبوؤهالت ومبواهب  اأر�ض املعركة حينما نعرف  فينا، فنحن نرتك 
اأكرث واأف�سل مّنا، لكن اهلل ل يدعو دائًما ال�سخ�ض الأكرث موؤهالت ومواهب  وبامكانيات 

لُيوؤّدي عمله. اهلل ل يبحث عن قدراتك، بل عن مدى توّفرك وتفّرغك له. 
لَّْد،  “جَتَ ال�ساب:  اأن نتذّكر كلمات يواآب لأخيه  اإىل  حينما نواجه �سعوبات �سديدة نحتاج 

ْد لأَْجِل �َسْعِبَنا َولأَْجِل ُمُدِن اإِلِهَنا، َوَما َيْح�ُسُن يِف َعْيَنِي الرَّبِّ َيْفَعُل.” َوْلَنَت�َسدَّ
اأبذل ما يف و�سعك و�سلِّم للّرب الباقي.

الدخول يف  دون حتى  ِمن  فيها  ا�شت�شلمنا  التي  الكثية  الرّات  لأجل  �شاحمنا  رب،  يا 
العركة. �شاعْدنا نتجاَوب مع حمّبتك ونبذل ما يف و�شعنا.

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام 13: 1- 17: 27
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ِليَكُْن الرّب معك
“الآَن َيا اْبِني، ِلَيُكِن الررَّبُّ َمَعَك َفُتْفِلَح َوَتْبِنَي َبْيَت الررَّبِّ اإِلِهَك 

َم َعْنَك.” )1اأخبار الأيام 22: 11( َكَما َتَكلرَّ
بينما كان �سليمان يبني هذا الهيكل الّرائع للرب، جاء اأبوه داود لُي�سّجعه، واأّول �سيء نطق 

به داود هو “ِلَيُكِن الرَّبُّ َمَعَك”، ولذلك دللة مهّمة.
على مّر ال�سنوات ال�سابقة، حاولت الكني�سة اأن تعمل عمل الّرب بحكمة ب�رسية، ويبدو من 
ل  اأن  يجب  لكن  �سائعة،  رغبة  هي  اهلل  عن  م�ستقالًّ  يكون  اأن  الإن�سان  رغبة  اأن  الوا�سح 
مُتار�ض داخل كني�سة الرب. نحتاج اإىل اأن يكون الّرب معنا يف اأي عمل ُنوؤّديه. لي�ض ِمن 

ا اأن نعلم كيف يريد اهلل اأن ُينّفذ. الكايف اأن نعلم ما يوّده الرب منا. ِمن املهم اأي�سً
ل عمل ِمن الأعمال التي نتعهد بعملها �ساحبة اأهمِية من دون معّية الرب.

ل اأعرف ما يدعوك اهلل لفعله، لكن حينما تنظر اإىل هذه اخلدمة اأو الإر�سالية التي دعاك 
اأ�ستطيع فعل هذا يا رب،  اأو ال�ستياء. وتبداأ بقول: لن  الّرب لإجنازها رمبا ت�سعر بالفزع 

فاأنا ل�ست ال�سخ�ض املنا�سب لهذا العمل بكّل تاأكيٍد.

اأتلعثم  فاأنا  كالم،  �ساحب  ل�ست  رب،  يا  قال:  عندما  مو�سى  تتذّكر  هل 
واأتلجلج ول ُيعريين النا�ض انتباًها حينما اأتكلَّم؟ ماذا كان رّد الرب عليه؟ 

“�ساأكون معك”، وهذا ما يتطّلبه الأمر.

يتقّدمك اهلل بح�سوره. حينما  “�ساأكون معك.” ودائًما ما  قائاًل:  اهلل علينا  يرّد  دائًما ما 
ير�سدك اهلل، �سيمّدك بكل حكمة ممكنة، وبكّل توجيه منا�سب للموقف، وكل ما حتتاج اإليه 

لإجناز الدعوة التي و�سعها اهلل على قلبك.

يا رب، ن�شكرك ب�شّدة لأجل ح�شورك الذي ي�شملنا، فنحن نعتمد على هذه احلقيقة، ونعلم 
يا رب اأّنه من دونك ل ن�شتطيع فعل اأي �شيء. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام 18: 1- 21: 30



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 مار�ض

العطاُء هلِل
 . ُهْم ِبَقْلٍب َكاِمل اْنَتَدُبوا ِللررَّبِّ ْعُب ِباْنِتَداِبِهْم، لأَنرَّ “َوَفِرَح ال�شرَّ

َوَداُووُد اْلَِلُك اأَْي�ًشا َفِرَح َفَرًحا َعِظيًما.” )1اأخبار الأيام 29: 9(
قدَّم النا�ض عطايا طواعيًة، وبينما كان يعطون، بداأوا يفرحون وي�سّبحون اهلل، وهكذا يجب 
ا كان ما  اأن يكون الأمر معنا، �سواء كنت تعطي الّرب وقًتا اأو جهًدا اأو ماًل اأو ممتلكات، فاأيًّ

تعطيه للرب يجب اأن يكون طواعيًة وبكمال قلٍب.
العطاء للّرب يجب اأن يكون م�سدر اأعظم فرح و�سعادة مُيكن اأن تنتابك، واأّي �سيء تعطيه 

للرب يجب اأن يكون من قلب كامل وراغب حتى تكون له قيمة ُتذكر.

اإن مل ت�ستِطع اأن تعطي بفرح، ِمن الأف�سل لك اأن ل تعطي على الإطالق.

اأن يقوموا بتجميع  اأن يزور الر�سول بول�ض كني�سة كورنثو�ض، كتب لهم وطلب منهم  قبل 
تقدمة للقدي�سني يف اأور�سليم الذين كانوا يعانون من فقر �سديد. واأ�ساف يف ر�سالته لهم: 
ُه اهلُل”  وَر ُيِحبُّ �رْسُ ْعِطَي امْلَ ِطَراٍر، لأَنَّ امْلُ اأَِو ا�سْ َلْي�َض َعْن ُحْزٍن  ِبَقْلِبِه،  “ُكلُّ َواِحٍد َكَما َيْنِوي 
)2كورنثو�ض 9: 7(. يف اللغة اليونانية، كلمة “م�رسور” تعني “مبتهج �سحًكا”. وبكلمات 
اأخرى، اهلل يحّب املعطي املبتهج �سحًكا، ونحن ُنبارك حينما نعطي بابتهاج �ساحكني 

من قلب ميالأه الفرح.
قد ل نن�سى اأّن كل ما لدينا جاء عن طريق اهلل، وكل ما منتلك هو بالفعل ملك له، لكن لدينا 

امتياز اأن نرد له طواعيًة ما هو له بالفعل كعربون حمبة وعرفان باجلميل.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل امتياز العطاء لك وبركته وفرحه. يا رب، ا�شتلْم حياتنا، 
ونحن نقدِّمها لك لت�شتخدمها بالطريقة التي تتاءى لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام 22: 1- 27: 34



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 مار�ض

اأعظم ِمن جميع الآلهة
ِذي اأََنا َباِنيِه َعِظيٌم لأَنرَّ اإِلَهَنا اأَْعَظُم ِمْن َجِميِع  “َواْلَبْيُت الرَّ

َماَواِت َو�َشَماَء  الآِلَهِة. َوَمْن َي�ْشَتِطيُع اأَْن َيْبِنَي َلُه َبْيًتا، لأَنرَّ ال�شرَّ
َماَواِت لَ َت�َشُعُه! َوَمْن اأََنا َحترَّى اأَْبِنَي َلُه َبْيًتا اإِلرَّ ِللإِيَقاِد  ال�شرَّ

اأََماَمُه؟” )2اأخبار الأيام 2: 6-5(
كم يبلغ حجم الكون؟ هل ميتّد الف�ساء اإىل ما ل نهاية؟ اأو هل توجد لفتة يف مكان ما يف 

الف�ساء مكتوب عليها “لقد و�سلت للنهاية؟”
عقولنا  كانت  اإذا  نخدمه.  الذي  اهلل  عظمة  روؤية  يف  نبداأ  ال�سا�سع  الكون  يف  ُنفّكر  بينما 
غري  اهلل  اإدراك  مُيكننا  فكم  هذا،  املحدود  الكون  عظمة  تدرك  اأن  ت�ستطيع  ل  املحدودة 

املحدود الذي خلق هذا الكون؟
اأو  الف�سة  اأو  احلجر  اأو  اخل�سب  لأنف�سهم من  اآلهة �سغرية  الوثنيني �سنعوا  اأن  داود  اأدرك 
الذهب. كانت هذه الآلهة لها اأعني ل ترى، واآذان ل ت�سمع، واأفواه ل تتكلم، واأرجل ل مت�سي، 

لكن اإلهنا اإله عظيم وحُمب. اإنه اإله حي.

حينما نبحث يف َمن هو اهلل وما قد فعله لأجلنا، فما الذي مُيكننا فعله اإل 
تقدمي الأف�سل لدينا له.

ا كان ما نفعله هلل يجب اأن يكون الأف�سل لدينا، فكيف ل نحيا له بالكامل؟ لهذا ال�سبب، اأيًّ
بداية من اخللية املتناهية يف ال�سغر اإىل هذا الكون الرائع الف�سيح، فاإلهنا العظيم يتحّكم 
يف كل �سيء ويت�سّلط عليه. وال�سوؤال املهم هنا: هل هذا الإله يتحّكم يف حياتك اأنت ويت�سّلط 

عليها اأم اأنك تتعّبد لتلك الآلهة العدمية القيمة؟

يا رب، ن�شكرك لأجل الربكة ولأجل امتياز معرفتك وخدمتك. اآمني.

قراءات اليوم: 1اأخبار اأيام 28: 1- 29: 30



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 مار�ض

اخرتْ طريقك بعناية
اِلِك  ُهْم َيُكوُنوَن َلُه َعِبيًدا َوَيْعَلُموَن ِخْدَمِتي َوِخْدَمَة مَمَ “لِكنرَّ

ي.” )2اأخبار الأيام 12: 8( الأََرا�شِ
حينما قاد رحبعام ال�سعب وترك الرب واجته اإىل عبادة الأوثان، رّد اهلل عليه: اأنت ل تريد 
اأن تعبدين؟ اإًذا، �ساأجعلك ترى كيف تكون عبادة املمالك التي من حولك، �ساأجعلك تخترب 

العبودية الثقيلة نتيجة عبادة اآلهة غريي.

يعبدوا  اأن  واحد  بهدف  يعي�سون  الأيام  هذه  يف  النا�ض  من  والكثريون 
م�رستهم اخلا�سة.

اإذا علم  الراهنة.  اللحظة  اأ�سبحوا عبيًدا لرغبات اجل�سد حتى يعي�سوا  النا�ض، بل  مل يتغرّي 
هوؤلء النا�ض اإىل اأين يقودهم الطريق الذي اختاروه اأعتقد باأنهم حينئٍذ �سيختارون طريًقا 
ٌ َوِحْمِلي َخِفيٌف” )متى 11: 30(،  اآخر. حينما دعانا ي�سوع اإىل تبعيته، قال: “ِنرِيي َهنيِّ
يعي�ض  اأن  اختار  الذي  ال�سخ�ض  يحمله  الذي  النري  عن  نقولها  اأن  ميكن  ل  اجلملة  وهذه 

بح�سب ج�سده.
اأي  اأ�ستغني عن  اأن  اأبًدا  مني  يطلب  اأن ي�رسين، ومل  اأمر ميكن  اأي  اأبًدا  اهلل  مني  يطلب  مل 
اأمٍر مُيكن اأن يكون يف منفعتي، فالأ�سياء الوحيدة التي طلبها مني اهلل اأن اأقلع عنها هي 
اأمور كانت �سُتدّمرين. وحينما اأعبد اهلل ل يطلب مني اأداء اأي اأمٍر �سوى الأمور التي اأعطاين 

بالفعل القّوة والقدرة على اأدائها.
لذا لك احلرية يف اختيار الإله الذي �ستعبده. كل ما عليك اأن ُتلقي نظرة على نهاية الطريق 

الذي ت�سلكه. هل �سيقودك للحياة اأم املوت؟

يا اأبي ال�شماوي، اأعِطنا احلكمة التي مُتّكننا من النظر اإىل الطريق الذي ن�شلكه ونرى اإىل 
اأين يقودنا هذا الطريق قبل اأن نبداأ يف رحلتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 1: 1- 5: 1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 مار�ض

ن�صرُة اهلِل
اِرُبوا يِف هِذِه. ِقُفوا اْثُبُتوا َواْنُظرُوا َخلَ�َس  “َلْي�َس َعَلْيُكْم اأَْن ُتَ
الررَّبِّ َمَعُكْم َيا َيُهوَذا َواأُوُر�َشِليُم. لَ َتَخاُفوا َولَ َتْرَتاُعوا. َغًدا 

اْخرُُجوا ِلِلَقاِئِهْم َوالررَّبُّ َمَعُكْم.” )2اأخبار الأيام 20: 17(
يهو�سافاط  وتيّقن  يهوذا،  لتدمري  واأر�سلت جيو�سها  ال�رسق  بلدان من جهة  ثالثة  حتالف 
ا لهذه اجليو�ض املتحالفة، فمن وجهة النظر الب�رسية، يهوذا هالك ل  ِمن اأن يهوذا لي�ض ندًّ

حمالة.
ونحن جميًعا نواجه مواقف تتجاوز قدراتنا �سواء اآجاًل اأم عاجاًل. ُيخربنا الكتاب املقّد�ض 
اأننا نحن املوؤمنني لدينا ثالثة اأعداء مرعبني: قوات العامل، واجل�سد، وال�سيطان. وي�سّكل اأيٌّ 
ِمن الثالثة م�سكلة عوي�سة لنا، لكن لو حدث حتالف بينهم �سدنا، فنحن هالكون ل حمالة 

من وجهة النظر الب�رسية.

حينما ن�سمت ونرتك اهلل يعمل، �سيعود كل املجد بالكامل له لأّنه انت�رس 
يف املعركة.

حينما تظهر هذه امل�سكالت ال�سخمة، غالًبا ما نوّد من اهلل اأن ُيعطينا و�سفة بها ميكننا 
�ستكون  امل�سكالت  لو كانت معنا و�سفة ملواجهة هذه  لكن  امل�سكالت،  التعامل مع هذه 

لدينا رغبة يف ت�سويقها، و�سنتجّول يف كل مكان متباهني مبا قد جنحنا يف فعله.
اأمر مهم  اهلل ميتلك العديد ِمن الطرق املثرية التي مُيكنها اأن تعالج م�سكالتنا، يا له من 
ر حينها اأن نلجاأ اإىل اهلل. نحتاج اإىل اأن ُن�سّلي اإىل  حينما ُتواجهنا هذه الأزمات لأننا نتذكَّ
ا مّما نطلب اأو نفتكر،  الإله احلقيقي واحلي، خالق ال�سماء والأر�ض، القادر اأن يفعل اأكرث جدًّ

فالن�رسة له يف هذه املعركة يف نهاية الأمر.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا اليوم اأن ندرك حمدوديتنا ونعتف بها، حتى نعتمد كليًّا يف 
النهاية عليك، ونبتهج بوعدك لعونتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام5: 2- 9: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 مار�ض

تاأثريٌ اإلهي
“َو�َشاَر يِف َطِريِق ُملُوِك اإِ�ْشَاِئيَل َكَما َفَعَل َبْيُت اأَْخاآَب، لأَنرَّ ِبْنَت 
.” )2اأخبار  رَّ يِف َعْيَنِي الررَّبِّ اأَْخاآَب َكاَنْت َلُه اْمَراأًَة. َوَعِمَل ال�شرَّ

الأيام 21: 6(
كان يهو�سافاط ملًكا �ساحًلا وقاد ال�سعب لعبادة الرب. لكن ابنه، يهورام، كان ِمن اأ�سواأ 
امللوك يف تاريخ يهوذا، فكيف مُيكن لرجل تقي مثل هذا اأن يكون لديه هذا البن ال�رسير؟

على الرغم من اأّن يهو�سافاط كان رجاًل �ساحًلا فاإنه كان معجًبا بال�رس ولديه ف�سول نحو 
ال�رس قاده اإىل ال�سمال مّرات كثرية، حتى حتالف يف النهاية مع اأخاب. وعلى الرغم ِمن 
اأن يهو�سافاط نف�سه مل تُقْده قدماه ملمار�سة ال�رسور التي كان يرتكبها امللك اأخاب، فقد 
اأخطاأ وعر�ض ابنه لهذه املمار�سات. وهكذا �سقط يهورام الذي كان قلبه غري ملتزم بقّوة 

نحو اهلل، يف هذه ال�رسور.
ويبدو اأّن الكثريين اليوم من الذين يعتنقون امل�سيحية لديهم هذا الإعجاب والف�سول نحو 

ال�رس.
ُيحّبون  فاإّنهم  باأنف�سهم  ال�رسور  اإطالًقا يف ممار�سة هذه  ُيفّكرون  اأّنهم ل  الرغم من  على 
اأن يقراأوا كتًبا عن الآخرين الذين يفعلون ال�رس وي�ساهدون فاعلي الإثم على التلفاز ويف 

الأفالم ال�سينمائية، ويبدو منطقهم اأنه ل م�سكلة اأو اأذى يف ُمّرد امل�ساهدة!

ُيوؤّثر يف عالقتك باهلل،  العامل فهذا لن  ُت�ساهد قذارة  اأنه حينما  رمبا ترى 
ر يف ال�سوؤال التايل: ما تاأثري  لكنني عن نف�سي اأ�سك يف هذا. ِمن ف�سلك فكِّ

ذلك على اأطفالك؟

حينما اأقف اأمام اهلل، اأوّد اأن اأقف اأمامه يف قدا�سة ي�سوع امل�سيح وطهارته وبّره، واأريد ِمن 
اأطفايل اأن يكونوا واقفني معي كاملني يف ي�سوع امل�سيح.

وجمالك  قدا�شتك  العامل  لهذا  نعك�س  ونحن  العامل  لهذا  نوًرا  تكون  حياتنا  دْع  اهلل،  يا 
ونعمتك وحمّبتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام10: 1- 14: 1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 اأبريل

�صرّ النجاِح
اِم  َناِظِر اهلِل. َويِف اأَيرَّ ا اْلَفاِهِم مِبَ اِم زَكِريرَّ "َوَكاَن َيْطلُُب اهللَ يِف اأَيرَّ

َحُه اهللُ." )2 اأخبار الأيام 26: 5( َطَلِبِه الررَّبرَّ اأَجْنَ
ُه، َوهِذِه  ًل َمَلُكوَت اهلِل َوِبرَّ �رّس احلياة اجلّيدة هو طلب وجه الّرب. قال ي�سوع: "لِكِن اْطُلُبوا اأَوَّ
ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم" )متى 6: 33(. مبعنى اآخر، اهتم بعالقتك مع اهلل و�سيتوىّل هو كّل اأمر اآخر 

ك. يخ�سَّ
رّكز امللك ُعزيا على عالقته باهلل، وطلب وجه الّرب يف اأيام زكريا الفاهم روؤى اهلل، وهذا 
ا. وبالفعل، على مدار حياة زكريا،  ا لُعزيًّ مُيكن اأن ي�سري اإىل اأّن زكريا كان منوذًجا روحيًّ

طلب ُعزيا الّرب. وكّلما طلب ُعزيا الّرب اأجنح اهلل كّل خطواته.

يف اللحظة التي ل اأطلب اهلل �ساأكون �سعيًفا مثل اأي اإن�ساٍن اآخر.

على الرغم من ذلك، كثرًيا ما يت�سّبب النجاح يف ميء املخاطر. اأحياًنا ما تبداأ يف التفكري 
ُعزيا  كان  الّرب خارج حياتك. حينما  وترتك  وعبقريتك  مهاراتك  اإىل  يرجع  اأن جناحك 
ينظر اإىل قّوة اململكة والرثوة التي يتمّتع بها كان قلبه يرتفع. نقراأ يف الآية 2 اأخبار 26: 
َعَلى  ِلُيوِقَد  الرَّبِّ  َهْيَكَل  َوَدَخَل  اإِلَهُه،  الرَّبَّ  َوَخاَن  اْلَهاَلِك  اإِىَل  َقْلُبُه  اْرَتَفَع  َد  َت�َسدَّ ا  "َومَلَّ  :16

َمْذَبِح اْلَبُخوِر".
ر دائًما اأن �رّس قوتي يكمن يف عالقتي باهلل. يجب اأن اأتذكَّ

يا رب، �شاعْدنا حتى ل نت�شاَجر معك، �شاعْدنا اأن نكون ح�ّشا�شني ومنفتحني جتاه �شوت 
روحك القدو�س. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 14: 2- 16: 14



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 اأبريل

النداُء الأخريُ
َعاُة ِبالررَّ�َشاِئِل ِمْن َيِد اْلَِلِك َوُروؤَ�َشاِئِه يِف َجِميِع  "َفَذَهَب ال�شُّ
ِة اْلَِلِك َكاُنوا َيُقوُلوَن: »َيا  يرَّ اإِ�ْشَاِئيَل َوَيُهوَذا، َوَح�َشَب َو�شِ

�ْشَحاَق  َبِني اإِ�ْشَاِئيَل، اْرِجُعوا اإِىَل الررَّبِّ اإِلِه اإِْبَراِهيَم َواإِ
اِجنَي اْلَباِقنَي َلُكْم ِمْن َيِد ُملُوِك  َواإِ�ْشَاِئيَل، َفَيْجَع اإِىَل النرَّ

وَر." )2 اأخبار الأيام 30: 6( اأَ�شُّ
حينما اأ�سبح حزقيا ملًكا، �سعى اإىل عودة ال�سعب اإىل الّرب يف نه�سة روحّية، ولالعرتاف 
عاة بر�سالٍة وا�سحٍة اإىل ال�سعب حتى يرجعوا  باأّن يهوه هو اهلل يف كّل الأمة، لذلك اأر�سل ال�سُّ

اإىل الّرب وياأتوا ل�سنع الف�سح.
كان الأ�سوريون احتلوا اململكة ال�سمالية واأخذوا اأ�رسى من �سعب اإ�رسائيل لكن جنا الكثريون 
ِمن الأ�رس. وو�سلت دعوة امللك حزقيا اإىل هوؤلء الباقني الذين تركوا اهلل، ومل يعودوا يّتبعونه، 
اإ�رسائيل.  ل�سعب  اهلِل  ِمن  الأخري  النداء  هو  هذا  اأّن  وات�سح  اإليه.  اأخرى  مّرًة  دعاهم  اهلل  لكن 

ا�ستخّفت اململكة ال�سمالية بالنداء، ونتيجة ذلك فنت اململكة وانتهت خالل ثالث �سنوات.

اأّنه حينما ي�رّس الإن�سان على الطريق الذي  اأن ندرك  اأمٍر مرعٍب  يا له ِمن 
حّذره اهلل منه مراًرا وتكراًرا �سياأتي اليوم الذي ُيقدِّم اهلل فيه الإنذار الأخري 

له �سواء اآجاًل اأم عاجاًل.

على الرغم من ذلك جتاَوب يهوذا مع النداء، واأ�سبحت مملكة يهوذا حتت ُحكم امللك حزقيا 
اأكرث قّوة ورخاًء مّرة اأخرى، لأّنهم رجعوا اإىل الّرب بقلٍب واحٍد وتركوا ُطرقهم الردية.

نحن نعبد اإلًها رحيًما وروؤوًفا، فاإذا عدت اإليه وتركت ُطرقك الردية �سُيحرِّرك ِمن اأ�رس العدو 
وقوى الظالم التي �سيطرت عليك بقب�ستها.

�شاعْدنا  فيه،  نعي�س  الذي  والع�ش  اليوم  ُندرك خطورة  اأيقظنا حتى  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
حتى نتعهد جميًعا بقلٍب واحٍد اأن نخدمك ونعبدك، واأن ُن�شلم اأنف�شنا اإىل ربوبية ي�شوع 

ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 17: 1- 21: 3



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 اأبريل

اإعادُة الرتكيِز
ُعوا.. لَ َتَخاُفوا َولَ َتْرَتاُعوا ِمْن َمِلِك  ُدوا َوَت�َشجرَّ "»َت�َشدرَّ

ا َمَعُه.  ِذي َمَعُه، لأَنرَّ َمَعَنا اأَْكَثَ مِمرَّ ْمُهوِر الرَّ وَر َوِمْن ُكلِّ اجْلُ اأَ�شُّ
، َوَمَعَنا الررَّبُّ اإِلُهَنا ِلُي�َشاِعَدَنا َوُيَحاِرَب  َمَعُه ِذَراُع َب�َشٍ

ا َمِلِك َيُهوَذا".  ْعُب َعَلى َكلَِم َحَزِقيرَّ ُحرُوَبَنا«، َفا�ْشَتَنَد ال�شرَّ
)2 اأخبار الأيام 32: 8-7(

ل الأ�سوريون تقدُّمهم ملهاجمة اأور�سليم، وا�ستعّد امللك حزقيا بحكمٍة، ووّجه ال�سعب  وا�سَ
لبناء اأ�سوار املدينة، وطمي الينابيع والآبار التي يف خارج املدينة وعمل رماح واأترا�ض 
كثرية وجمعها، لكن ب�سبب �رسا�سة الأ�سوريني املعروفة، كان ال�سعب خائًفا ومرتاًعا، لذا 

ا ال�سعب مًعا ليطمئنهم. جمع َحَزِقيَّ
عهم اأن ل يخافوا لكن بدًل ِمن ذلك اأعطاهم �سبًبا لعدم اخلوف، فقد اأعاد  كان مُيكن اأن ُي�سجِّ
رهم اأّن اهلل بجانبهم ويرغب  توجيه تركيزهم ليثبتوا نظرهم على الّرب بدًل من العدو، وذكَّ

يف اأن ُيحارب عنهم يف املعارك.

اهلل �سُيحارب عنَّا معاركنا.

اأْن  اأّن اهلل قادر  ر  اإىل تذكُّ التعاُمل معها، نحتاج  اأمامنا املواقف امل�ستحيل  حينما تظهر 
ا مما نطلب اأو نفتكر، فهذه املعارك امل�ستحيلة لي�ست �سدنا، بل �سد اهلل  يفعل لنا اأكرث جدًّ

العلي، ول ي�ستطيع اأحد اأبًدا الوقوف اأمام اهلل.
فاإذا اأ�سابك الياأ�ض اأو القلق ب�ساأن م�سكلة ما، فهذا يعني اأّنك مل ُتوؤمن الإميان احلقيقي باهلل 
بعُد. يف اللحظة التي تدع امل�سكلة يف يد اهلل �سيزول القلق، و�سيختفي كل خوٍف وكرٍب، 

م فيها. ا�سرِتْح يف اهلل، فكّل الأمور يف يد اهلل امُلتحكِّ

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأننا نخو�س معاركنا ُمنت�شين، �شاعْدنا اأن ن�شع اأعيننا عليك 
دوًما حتى نتمترَّع بالقّوة وال�شجاعة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 21: 4- 24: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 اأبريل

ل �صفاء
ًرا َوُمْر�ِشًل  َلْيِهْم َعْن َيِد ُر�ُشِلِه ُمَبكِّ "َفاأَْر�َشَل الررَّبُّ اإِلُه اآَباِئِهْم اإِ

ُه �َشِفَق َعَلى �َشْعِبِه َوَعَلى َم�ْشَكِنِه، َفَكاُنوا َيْهَزاأُوَن ِبرُ�ُشِل اهلِل،  لأَنرَّ
َوَرَذُلوا َكلََمُه َوَتَهاَوُنوا ِباأَْنِبَياِئِه َحترَّى َثاَر َغ�َشُب الررَّبِّ َعَلى 

�َشْعِبِه َحترَّى مَلْ َيُكْن �ِشَفاٌء." )2 اأخبار الأيام 36: 16-15(
يا له من اأمٍر مهيٍب عندما يعلن اهلل نف�سه اأّنه ل عالج ول �سفاء. هكذا كانت حالة يهوذا 
املاأ�ساوية، فقد عبدوا اآلهة اأخرى، ورف�سوا اأن ين�ستوا ل�سوت الّرب، وتخّلوا عن اهلل واأداروا 
ظهورهم له حتى تخلَّى اهلل عنهم واأدار ظهره بدوره لهم، حتى تعّر�سوا لهزمية نكراء بيد 

اأعدائهم.

اإذا رف�ست عالج اهلل لن يكون لك �سفاء بعيد عنه.

اأر�سل اهلل العديد ِمن الأنبياء ليهوذا يف طول اأناة ويف �سفقة منه، وكان ِمن هوؤلء الأنبياء 
اإرميا. قام امللك �سدقيا ب�سجن اإرميا كخائن حرب عندما ت�سلَّم منه ر�سالة اهلل التي ُتعلن اأّن 
اهلل م�سّمم على ت�سليم يهوذا اإىل يدي جي�ض بابل. كان اإرميا اأخربه اأّنه من الأف�سل ل�سدقيا 

اأن ير�سخ للبابليني، لكّنه رف�ض العالج امُلقدَّم من اهلل الذي ثار غ�سبه على هذا ال�سعب.
حينما حتدث م�سكلة ما، اهلل دائًما عنده حل وعالج. بخ�سو�ض م�سكلة اخلِطّية، و�سف اهلل 
عالًجا لها وكيفية ال�سفاء منها من خالل ذبيحة ي�سوع امل�سيح، حمل اهلل. ُيخربنا الكتاب 
املقّد�ض اأن دم امل�سيح ُيطّهرنا ِمن كل اخلطايا، لكن احرت�ْض لأنك اإذا رف�ست عالج اهلل لن 

يكون اأمامك اأي عالٍج اآخر.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك كنت طويل الأناة معنا، واأعطيتنا الفر�شة تلو الأخرى حّتى 
نبتعد عن العامل ون�شي معك، �شاعْدنا اأن نحيا اأمامك بطريقة تر�شيك. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 25: 1- 28: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 اأبريل

رعايٌة ِمن املَِلِك
َنا َناأُْكُل ِمْلَح َداِر اْلَِلِك، َولَ َيِليُق ِبَنا اأَْن َنَرى �َشََر  ا اإِنرَّ "َوالآَن مِبَ

ْعَلْمَنا اْلَِلَك" )عزرا 4: 14( اْلَِلِك، ِلذِلَك اأَْر�َشْلَنا َفاأَ
الهيكل،  بناء  اإعادة  وقت  خالل  اأرحت�س�ستا  اإىل  اخلطاب  هذا  اإ�رسائيل  �سعب  جريان  اأر�سل 
وحينما حدث رف�ض لعرو�سهم بامل�ساعدة، حاولوا اأن يعيقوا العمل، فعّينوا ُم�سريين حتى 
اأّن  اإّنهم يرون  َمِلك فار�ض قائلني  اإىل  العمل، واأر�سلوا �سكوى كتبوها  اأمام  يلقوا بعقبات 
هوؤلء النا�ض يعملون ل�رسر امَلِلك، وبالتايل ل مُيكنهم ال�سكوت وهذا الأمر يحدث اأمامهم، 

و�سعروا اأّنه ِمن ال�رسوري اأن ُيخربوه.
ا ونتلّقى رعايتنا منه. تنطبق هذه الآية علينا يف هذه الأيام، فنحن لدينا َمِلك اأي�سً

كئ عليه طوال حياتي.  يقول البع�ض اإّن ي�سوع �سند لل�سعفاء، وهم على حّق يف ذلك، فاأنا اأتَّ
اأملي، ل  ُيخيِّب  اأو  اأبًدا  �سقطت منذ وقت طويل. مل يخذلني  ال�سند يل كنت  يُكن هو  اإن مل 

مُيكنك اأبًدا اأن تقلق وامَلِلك يعولك.

ا�سم  اأحدهم ي�ستخدم  اأ�سمع  العامل ِمن حولنا يرف�ض ملكي، فكل مرة  لكْن 
ع قلبي. اإلهي باطاًل يتوجَّ

ل اأُريد اأن اأرى ملكي ُيهان اأمامي.
ا نحتاج  وكما اأر�سل جريان �سعب اإ�رسائيل ر�سالة اإىل امَلِلك يخربونه عّما يحدث، نحن اأي�سً
اأّمتنا  اإىل اأن نخرب ملكنا، كما نحتاج اإىل اأن جنثو على ركبنا اأمام اهلِل ب�سبب ما متّر به 

ونخربه عن كل �سيء يحدث اأمامنا وُن�سلِّي حتى يبداأ اهلل العمل.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اليوم اأن ُنقدِّم الجد والإكرام لك يا ملكنا، اأعِطنا اجلراأة التي 
مُتّكننا ِمن الدفاع عما هو حّق ومقّد�س وطاهر. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 29: 1- 32: 33



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 اأبريل

فقداُن القدرِة على الكالِم
اَياَك"  َنا َقْد َتَرْكَنا َو�شَ "َوالآَن، َفَماَذا َنُقوُل َيا اإِلَهَنا َبْعَد هَذا؟ لأَنرَّ

)عزرا 9: 10(
بعد 57 �سنة من حترير اهلل ل�سعبه ِمن الأ�رس على يد امللك كور�ض ورجوعهم اإىل اأور�سليم 
حتى ُيعيدوا بناء الهيكل، وُيعبدوا الرب، رجع �سعب اإ�رسائيل اإىل نف�ض الأمور التي اأدانهم 
اهلل عليها. وحينما �سمع عزرا هذه الأخبار املزعجة اكتاأب قلبه، فال�سعب مل ينف�سل كليًّا 

عن ال�سعوب املحيطة به، بل ان�ساق اإىل رجا�ساتهم بدًل ِمن ذلك.
ومل ُي�سّدق عزرا كيف مُيكن لل�سعب اأن ين�سى الّرب بهذه ال�رسعة، وبينما كان عزرا م�سدوًما، 
ومل يجد ما يقوله من كلمات، �سلَّى اإىل الرب قائاًل له: لي�ض لديَّ اأي عذٍر، ماذا ميكنني اأن 

اأقول؟
هها اإىل اهلل، كان لديه بع�ض كلمات  على الرغم ِمن اأّن عزرا كانت تنق�سه الكلمات التي ُيوجِّ
التحذير وت�سحيح امل�سار لل�سعب، حيث دعا ال�سعب واأمرهم بعمل اإ�سالح �سارم وجذري.

نادى عزرا باأن ينف�سل �سعب الّرب انف�ساًل كاماًل عن اأمور العامل التي مُيكن اأن تلّوث اأو 
ت�ستخّف اأو تنّج�ض �سهادتهم، ونحن امل�سيحيون ينبغي اأن نفعل ال�سيء نف�سه.

ينبغي علينا اّتخاذ بع�ض القرارات اجلذرية باأنف�سنا بخ�سو�ض النف�سال 
الّتام عن العامل والتلّوث الناجت عنه.

بالتجديف على  ون�سمح  �سنجل�ض �سامتني هكذا  اهلل، هل  العدو حرًبا مفتوحة �سد  اأعلن 
الّرب اإلهنا اأمامنا اأم نف�سل اأنف�سنا عن العامل وننه�ض وُندافع عن ي�سوع؟

اأّيها الرّب اإلهنا، ب�شمتنا اأ�شهمنا يف ت�شجيع العدو. �شاعْدنا اأن نت�شلرَّح بقّوتك يف هذه 
تنا، وح�شننا، ومعونتنا. يف ا�شم  احلرب ال�شاملة التي اأعلنها العدو �شدك. يا رب، ُكْن قورَّ

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 33: 1- 35: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 اأبريل

ال�صالُة العاجلُة
َماِء"  ْيُت اإِىَل اإِلِه ال�شرَّ "َفَقاَل ِل اْلَِلُك: »َماَذا َطاِلٌب اأَْنَت؟« َف�َشلرَّ

)نحميا 2: 4(
بناء  اإعادة  يف  ي�ستخدمها  فر�سة  يجد  حتى  للرب  نحميا  �سلَّى  �سهوٍر،  عدة  مدار  على 

اأور�سليم.
حينما لحظ امللك اأن نحميا لي�ض �سعيًدا كالعادة، �ساأله: "ملاذا وجهك مكمد؟"، فو�سف 
بالنار  حمروقة  والأبواب  منهدمة  فالأ�سوار  اأور�سليم،  فيها  التي  اخلراب  حالة  نحميا 
التي  الأخبار  تلك  ب�سبب  �سعيًدا  لي�ض  اأنه  امللك  على  ورّد  احل�سي�ض،  يف  ال�سعب  واأخالق 

�سمعها.
اأجلها  ُي�سّلي من  التي  الفر�سة هي  اأنت؟"، وكانت هذه  "ماذا طالٌب  امللك:  له  لذلك قال 
نحميا منذ �سهور. رفع نحميا �سالة عاجلة اإىل اإله ال�سماء وهو ُيدرك اأهمية هذه اللحظة. 
رمبا مل يالحظ امللك هذه الوقفة ال�رسيعة التي رفع فيها نحميا �سالته، لكن اهلل لحظها.

ل يكمن الأمر يف طول �سلواتنا حتى تكون فعالة، بل تتمّثل اأهمّية الأمر 
يف عالقتنا باهلل.

ق�سرية  عزرا  �سالة  كانت   .)16  :5 )يعقوب  ِفْعِلَها"  يِف  َكِثرًيا  َتْقَتِدُر  اْلَباِرّ  َطِلَبُة   ..."
راحة  من  لها  يا  وا�ستجابها.  اهلل  �سمعها  فقد  فعلها،  يف  مقتدرة  كانت  لكنها  و�سامتة، 
تنتابنا حينما ُندرك اأّن الّرب ي�سمع حتى �سلواتنا ال�سامتة. فاإذا مل تكن لك عالقة باهلل 
د اأن ُت�سلِّي  فاإّنه ينتظر منك �سالة واحدة ق�سرية هي: "يا اهلل.. ارحمني اأنا اخلاطئ"، مُبجرَّ
هذه ال�سالة ت�سبح ابًنا هلل، ومُيكنك حينئٍذ اأن ُت�سلِّي يف اأي وقت هذه ال�سلوات العاجلة 
اأن  اإذا كنت يف هذه العالقة ال�سحيحة مع اهلل مُيكن لهذه ال�سلوات الق�سرية  والق�سرية. 

تكون مثل الديناميت يف فعاليتها.

ك بالفعل ت�شغي وت�شتجيب ل�شلواتنا حتى تلك ال�ّشلوات  يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأنرَّ
التي تنبع تلقائيًّا مّنا ب�شبب �شعفنا وا�شطرابنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2اأخبار اأيام 36: 23-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 اأبريل

حينما تزداد املعار�صة
َب َواْغَتاَظ  وِر َغ�شِ َنا اآِخُذوَن يِف ِبَناِء ال�شُّ ا �َشِمَع �َشْنَبلرَُّط اأَنرَّ "َوَلرَّ

َكِثيًا، َوَهَزاأَ ِباْلَيُهوِد." )نحميا 4: 1(
مُبجّرد رجوع نحميا اإىل اأور�سليم وبداية اإعادة بناء ال�سور حتى زادت مقاومة املعار�سني 
للعمل. ويف اأثناء حماولة �َسْنَبلَّط وطوبيا اإيقاف العمل قاما بال�ستهزاء بنحميا، لكن كان 

الة. رد فعل نحميا جتاه هذا ال�ستخفاف وال�ستهزاء هو ال�سّ
طا  حينما وجد �َسْنَبلَُّط وطوبيا اأّن ال�ستهزاء مل ياأِت بنتيجة، كانت خطوتهما التالية اأن ُيخطِّ
لعمل هجمات �رّسية على بناء ال�سور، لذا قام نحميا بتوجيه العّمال حتى يكونوا يف يقظٍة 

دائمٍة لأي هجوٍم.
بدياًل  الأحوال  من  اأي حاٍل  ال�سالة يف  تُكن  العمل، مل  ثم  ال�سالة  اأول خطوة هي  كانت 
للخطوات العملية. رمبا تقول: "ح�سًنا، لقد �سّليت وعندي اإميان بالرب اأن يعتني بكل اأمٍر 

�سّليت من اأجله." لكن الكتاب املقّد�ض ُيخربنا اأن الإميان دون اأعمال ميت.

حتى يكون الإميان ذو فعالية يجب اأن يقودنا للعمل.

حذَّر بول�ض الر�سول تيط�ض اأّن هوؤلء الذين يعي�سون بتقوى يف امل�سيح ي�سوع �سيعانون ِمن 
ال�سطهاد. حينما ُتدافع عن اهلل اأو ت�سعى جاهًدا اإىل عمل اهلل �سيظهر املقاومون وي�سعون 
اإىل هزميتك. وحينما يحدث هذا نحتاج اإىل اأن ُن�سلِّي ونطلب ِمن الّرب اأن ُيوّجهنا يف م�سار 

العمل، ثّم نحتاج اإىل اّتخاذ خطوات ِمن اأجل اإعادة بناء الأ�سوار وال�ّسهر على حرا�ستها.
حان الوقت لال�ستيقاظ والتاأهب للعمل.

يا اأبي ال�ّشماوي، ندرك اأن اأ�شوار حياتنا منهدمة. �شاعْدنا اأن نت�شدرَّد حتى نواجه ال�شخرية 
وال�شتهزاء. يا رب، �شْع يف قلوبنا اأن ن�شعى اإىل اإعادة بناء هذه الأ�شوار الدفاعية مرّة 

اأخرى. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عزرا 1: 1- 2: 70



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 اأبريل

طبيعُة اهلِل
اٌن َوَرِحيٌم، َطِويُل الرُّوِح َوَكِثيُ الررَّْحَمِة،  "َواأَْنَت اإِلٌه َغُفوٌر َوَحنرَّ

َفَلْم َتْتُْكُهْم." )نحميا 9: 17(
الق�سرية، و�سف نحميا طبيعة اهلل عن طريق و�سع قائمة بعدٍد قليٍل من  الآية  يف هذه 
�سفاته، واأّول هذه ال�سفات هو رغبة اهلل يف تقدمي الغفران. على الرغم ِمن اأّن �سعبه كان 
اأميًنا متاًما نحو �سعبه، فقد اأعوزنا مد اهلل، لكن دم  اأمنٍي بالكامل نحوه، كان اهلل  غري 

ي�سوع قادر اأن يطّهرنا ِمن كل اأثٍم.
ا اأن يغفر لك  وكما اأّن اهلل م�ستعد اأن يغفر ل�سعب اإ�رسائيل كل اآثامهم فاإّنه م�ستعد اليوم اأي�سً

ا كانت هذه الآثام. كل اآثامك، اأيًّ
اهلل حنان وممتلئ نعمة، ومينح بركاته ملن ل ي�ستحّق.

اهلل رحيم. كما و�سح ُمعلِّمنا داود الذي كان بحاجة اإىل رحمة اهلل الذي ل يكافئنا ح�سب 
خطايانا، بل بدًل من ذلك ميّد رحمته لهوؤلء املتَّقني ا�سمه، فالرحمة تعلو كما تعلو ال�سماء 

عن الأر�ض.
فاأنا مثل  نف�سي،  الأمر مع  اأت�سايق من هذا  واأحياًنا  الغ�سب،  الروح وبطيء  واهلل طويل 
رف�سوا  الذين  ال�سامرة  اأهل  وتاأكل  ال�سماء  ِمن  نار  تنزل  اأن  اأرادا  اللذين  ويوحنا  يعقوب 

ي�سوع، لكن اهلل بطيء الغ�سب لأنه طويل الروح، كما اأنه �سبور وطويل الآناة.

اهلل كثري الرحمة والراأفة، فقد اأظهر راأفته نحو �سعب اإ�رسائيل، وكان عطوًفا 
ا عطوًفا على وجه اخل�سو�ض معي. نحو بالدنا، وكان اأي�سً

يغفر،  اأن  م�ستعد  فاإّنه  ذلك  من  الرغم  على  �سعفنا.  ونقاط  وعيوبنا  �سقطاتنا  يرى  اهلل 
وحينما ندعوه من قلوبنا فاإّنه يغفر لنا ويغ�سلنا وُيجّددنا. وهذه هي طبيعته.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل رحمتك، �شاعْدنا اأن نتك ُطرقنا ال�شيرة ون�شتقبل غفرانك 
وتطهيك. اآمني.

قراءات اليوم: عزرا 3: 1- 6: 22



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 اأبريل

َهاَماُن الذي يف حياتنا
ا َراأَى َهاَماُن اأَنرَّ ُمْرَدَخاَي لَ َيْجُثو َولَ َي�ْشُجُد َلُه، اْمَتلأَ  "َوَلرَّ
َهاَماُن َغ�َشًبا. َواْزُدِرَي يِف َعْيَنْيِه اأَْن َيُدرَّ َيَدُه اإِىَل ُمْرَدَخاَي 
ُهْم اأَْخرَبُوُه َعْن �َشْعِب ُمْرَدَخاَي. َفَطَلَب َهاَماُن اأَْن  َوْحَدُه، لأَنرَّ

َلَكِة اأََح�ْشِويرُو�َس، �َشْعَب  ِذيَن يِف ُكلِّ مَمْ ُيْهِلَك َجِميَع اْلَيُهوِد الرَّ
ُمْرَدَخاَي." )اأ�شتي 3: 6-5(

�سعب  ُيدّمر متاًما  اأن  امللك  �ساول  اأمر  اهلل  وكان  عماليق،  ن�سل  ِمن  اأجاجي  َهاَماُن  كان 
ا�ستمّر عماليق يف �سّن  ا، ونتيجة لذلك  الّرب وترك ملك عماليق حيًّ عماليق، لكنه ع�سى 

احلروب على �سعب اإ�رسائيل.
يف ا�ستعارات الكتاب املقّد�ض، يرمز َهاَمان اإىل اجل�سد، وهذا �سيء يكرهه الّرب ب�سدة، وكما 
اأّن �سعب عماليق كان ي�سّن احلرب تلو الأخرى على �سعب اإ�رسائيل، كذلك اجل�سد ي�سّن حروًبا 
م�ستمّرة على الروح. وكما اأّن �سعب عماليق هاجم نقطة �سعف �سعب اإ�رسائيل، كذلك اجل�سد 
�سيهاجم نقطة �سعفك. ومبا اأن �سعب عماليق حاول منع �سعب اإ�رسائيل من دخول اأر�ض 
املوعد، كذلك اجل�سد �سيحاول اأن يعوقك من الن�رسة وال�ستمتاع بوعود احلياة يف الروح.

يوم  باأنه يف  وعد  لكنه  ِمن جيل جليل،  �سُيحارب عماليق  اأّنه  الّرب  اأق�سم 
ما �ستزول ذكرى عماليق و�سُيباد ِذكره، ويف يوم ما �سنتخّل�ض ِمن اجل�سد 

لالأبد.

كلٌّ مّنا لديه هامان يف حياته، اأي منطقة اجل�سد التي مل يتعامل معها بعُد. دعونا نح�سب 
هذه املنطقة ميتة وم�سلوبة مع امل�سيح حتى ننال الن�رسة الكاملة ونحن ن�سلك يف الروح.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأّنك قدرَّمت لنا الن�شة من خلل ي�شوع ال�شيح على طبيعتنا 
القدية، �شاعْدنا اأن نوا�شل طريقنا يف الرّوح حتى نعرف قّوتك على اجل�شد. اآمني.

قراءات اليوم: عزرا 7: 1- 8: 36



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 اأبريل

النت�صارُ على اخلوِف
"اْذَهِب اْجَمْع َجِميَع اْلَيُهوِد اْلَْوُجوِديَن يِف �ُشو�َشَن َو�ُشوُموا ِمْن 
اٍم َلْيًل َوَنَهاًرا. َواأََنا اأَْي�ًشا  ِجَهِتي َولَ َتاأُْكلُوا َولَ َت�ْشَُبوا َثلََثَة اأَيرَّ
ِة، َفاإَِذا  نرَّ َوَجَواِريرَّ َن�ُشوُم َكذِلَك، َوهَكَذا اأَْدُخُل اإِىَل اْلَِلِك ِخلََف ال�شُّ

َهَلْكُت، َهَلْكُت". )اأ�شتي 4: 16(
نتيجة لطلب هامان، اأ�سدر ملك فار�ض من�سوًرا ُيعلن عن اإبادة كل اليهود داخل اململكة يف 
يوٍم حُمدٍد، ومل يُكن اأحد يعرف اأن امللكة اأ�ستري يهودية، لكن �سّجعها ابن عّمها اأن تذهب 

اه ِمن اأجل �سعبها، لكن ذلك كان �سي�سعها يف موقٍف خطرٍي. لزوجها امللك وترتجَّ
د اأّن مقا�سد اهلل �ستتحّقق بغ�ّض النظر عّما نفعله اأو ل نفعله، لكّنه دائًما يجعلنا اأدوات  تاأكَّ
لتحقيق مقا�سده. واختارت اأ�ستري اأن تكون اأداة يف يده، واأدركت اأّن اهلل و�سعها يف هذه 
ا لهذه اللحظة، لذا تغّلبت على خوفها، وقالت يف نف�سها: "حتى لو كّلفني  املكانة خ�سي�سً

هذا الأمر حياتي، �ساأفعله، حتى لو هلكت".
ِمن  الكثريون  لكْن  لنف�سه،  يهتّم مبا  الغد  ندع  واأن  الغد،  ب�ساأن  نقلق  ل  اأن  ي�سوع  اأخربنا 

امل�سيحيني يقلقون لأّنهم مل ي�سّلموا اأنف�سهم بالكامل مل�سيئة اهلل.

الت�سليم ياأتي باحلرية ِمن اخلوف والقلق.

يف اليوم الذي يتخّلى اهلل عن عر�ض حياتنا �سنتعرَّ�ض جميًعا خلطر كبري، لكن ما دام اهلل 
جال�ًسا على العر�ض فال يجب علينا اأن نخاف اأبًدا. يف النهاية، اإذا كّنا نثق يف الّرب على 

ا لأجل الغد؟ م�سرينا الأبدي، األ�سنا قادرين على الثقة فيه اأي�سً

يا رب، حرّْر �شعبك من هموم ال�شتقبل، �شاعْدنا نثق فيك ونتاأّكد ِمن اأنك �شتحّقق هدفك 
الأبدي عندما ُن�شلرَّمك كل ُطرقنا من خلل ي�شوع ال�شيح ربنا. اآمني.

قراءات اليوم: عزرا 9: 1- 10: 44



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 اأبريل

ملاذا ُوِلدت؟
"مِلَ مَلْ اأَُمْت ِمَن الررَِّحِم؟ ِعْنَدَما َخَرْجُت ِمَن اْلَبْطِن، مِلَ مَلْ اأُ�ْشِلِم 

الرُّوَح؟" )اأيوب 3: 11(
يف غ�سون حلظات قليلة، َفَقَد اأيوب اأولده و�سحته وكل ممتلكاته الأر�سية، ووجد نف�سه 

عرياًنا ومرَّد ِمن كل �سيء دون اأي دعٍم اأو �سنٍد يرتكز عليه.
ما الأ�سئلة التي مُيكن اأن ي�ساألها اإن�سان قد جترَّد ِمن كل �سيء؟

اأراد اأيوب اأن يعرف ملاذا ُوِلد ِمن الأ�سا�ض!! مل يلعن اهلل لهذا الأمر، بل لعن 
يوم ولدته. "ملاذا ُولدت؟ وما هو الق�سد ِمن حياتي؟".

دت نظرية الرتقاء والتطّور �ستكون الإجابة وا�سحة. ل هدف من حياتك لأّنك موجود  اإذا اأيَّ
عرب  حدثت  عر�سية  اأحداث  من  ال�سدفة  وليدة  ظروف  ونتيجة  بال�سدفة،  الكون  هذا  يف 

مليارات ِمن ال�سنني التي م�ست.
مع ذلك، ُيعّلمنا الكتاب املقّد�ض اأن هناك حياة بعد املوت، وهذا العامل مّرد مكان ُيعّدين 
الق�سد من  اأن  كما  بعد موتي،  ال�سماء  الأبد يف  اإىل  اأ�سكن معه  اأن  مُيكنني  فيه حتى  اهلل 
الختبارات والتجارب وال�سعاب وحالت الياأ�ض التي تنتابني ِمن حني لآخر هو روؤية اأّن 

الأمور الأر�سية موؤقتة واحلياة لأجل الأمور الأبدية ولي�ض احلا�رس.
ملاذا ُولدت اأنا واأنت؟ خلقنا اهلل حتى نعرفه ونثق فيه، وحتى مُيكننا ال�ّسكنى مع اهلل يف 

مد ملكوته الأبدي.

يا اأبي ال�شماوي، علِّْمنا اأن نّتكل عليك ونعرف اأّن حياتنا بني يديك واأّن العدو ل ُيكنه 
اأن يفعل اأكث مّما �شمحت به. رمبا نتعّث الآن اأو نف�شل يف اأداء اختباٍر ما حتى ُندرك كم 

نحن �شعفاء، وبالتال نّتكل عليك اأكث. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: نحميا 1: 1- 2: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 اأبريل

ما هو الإن�صان؟
"َما ُهَو الإِْن�َشاُن َحترَّى َتْعَترِبَُه، َوَحترَّى َت�َشَع َعَلْيِه َقْلَبَك؟" )اأيوب 

)17 :7
كل واحد منا ُيعد ذرة تراب موجودة على ذرة تراب اأكرب ت�سّمى الأر�ض التي تدور حول 
اأفكار اهلل  اإن  املقد�ض  الكتاب  لكن يقول  اللبانة،  ال�سم�ض يف ركن �سغري من مرة درب 

نحونا كبرية للغاية، فاإذا ا�ستطعنا اأن نح�سيها �سيزيد عددها عن رمال البحر.
يا له من اأمر عجيب اأن يفّكر اهلل فينا، والأروع اأّنه و�سعنا يف مكانة اأعظم من النباتات 
واحليوانات واملالئكة حتى، فقد اأراد اأيوب اأن يعرف ملاذا يعترب اهلل الإن�سان ويرفعه هكذا.

هذه هي طريقة اهلل.

ا كان عليه  ا ممَّ حينما ُي�سلم �سخ�ض ما حياته هلل يرفعه اهلل الذي يجعل الإن�سان اأعظم جدًّ
وهو بعيد عنه، فاهلل يفعل هذا لأّنه يحّبنا لدرجة اأّنه بذل ابنه الوحيد من اأجلنا، و�سار مثلنا 
حتى يجعلنا نت�سبَّه به ومثله، لذلك اهلل يطّورنا وُيدّربنا وي�سمح بالتجارب والإحباطات 
اأحياًنا لأّنه يعرف اأّن هذه الطريقة هي الأ�سلوب الوحيد لإعدادنا لالأبدية. وحالنا يف ذلك 
حال اأيوب، الذي خا�ض يف التجارب والختبارات بعد اأن َفَقَد كّل ما له، جنتاز اأحياًنا يف 
اأوقات اخل�سارة اأو الإحباط، لكن كل خ�سارة هي جزء من خطة اهلل الأبدية لإعدادنا حتى 

نكون معه لالأبد.

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل اأمانتك يف ت�شكيلنا حتى ن�شبح على ال�شكل وال�شخ�شية 
التي تريدنا اأن نكون عليها، وُتبعد عّنا كّل ما يكن اأن ُيدّمرنا اأو ينّج�شنا. كم ن�شكرك لأّنك 

تك. اآمني. و�شعت قلبك علينا، �شاعْدنا اأن ن�شلك ح�شب حمبرَّ

قراءات اليوم: نحميا 2: 11- 3: 32



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 اأبريل

احلاجة اإىل و�صيٍط
ِتي َجِميًعا اإِىَل  ُه َلْي�َس ُهَو اإِْن�َشاًنا ِمْثِلي َفاأَُجاِوَبُه، َفَناأْ "لأَنرَّ

اْلَُحاَكَمِة. َلْي�َس َبْيَنَنا ُم�َشاِلٌح َي�َشُع َيَدُه َعَلى ِكَلْيَنا." )اأيوب 9: 
)33-32

قّدم اأ�سدقاء اأيوب الن�سيحة لأيوب باأنه اإذا ت�سالح مع اهلل كل �سيء اآخر �سيكون على ما 
يرام، لكن اأيوب مل يكن يعلم كيف يفعل ذلك، فقد راأى عظمة اهلل مقارنة مع �سغره، واأدرك 
كم اأن الفجوة بني اهلل غري املحدود والإن�سان املحدود �سا�سعة، وكم هو م�ستحيل بالن�سبة 

اإليه اأن ي�سّد هذه الفجوة، وحينما اأدرك اأيوب هذا الأزمة �رسخ لأجل حاجته اإىل و�سيٍط.
ا�ِض: الإِْن�َساُن َي�ُسوُع  ُه ُيوَجُد اإِلٌه َواِحٌد َوَو�ِسيٌط َواِحٌد َبنْيَ اهلِل َوالنَّ نقراأ يف العهد اجلديد: "لأَنَّ

�ِسيُح" )1 تيموثاو�ض 2: 5(. امْلَ

ي�سوع هو اجل�رس الذي ي�ستطيع اأن ي�سد الفجوة بني اهلل والإن�سان.

ولأن ي�سوع والآب واحد كما َذَكر يف يوحنا 10: 30 "اأََنا َوالآُب َواِحٌد"، فاإنه قادر اأن يلم�ض 
ا اأن يلم�سنا  اَر َج�َسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا..." )يوحنا 1: 14( فاإنه ميكن اأي�سً اهلل. ولأن ي�سوع "�سَ
التي  والإغراءات  يتفهم �سعفنا وخماوفنا  فاإنه  اإن�ساًنا  كان  اأنه  علينا. ومبا  يده  وي�سع 
نقع فيها، لذا ي�سوع قادر على اأن يح�رسنا اإىل اهلل، وهذا اجل�رس الذي و�سل الإن�سان باهلل 
مل ُي�سنع بوا�سطة الإن�سان. على خالف الأديان الأخرى، الإن�سان يف امل�سيحية ل يحاول 
الو�سول اإىل اهلل، بل اهلل هو الذي يتنازل وي�سل اإىل الإن�سان، فاإذا اأردت اأن جتد الإله احلي 
واحلقيقي والأبدي ميكنك التالم�ض معه عن طريق ال�سماح له حتى يلم�سك من خالل ابنه 

الوحيد ي�سوع.

رت لنا الو�شيلة التي من خللها ُيكن اأن ننال التربير،  يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك وفرَّ
ي�شوع  و�شيطنا،  يف  والثقة  الب�شيط  الإيان  طريق  عن  لكن  الذاتي،  الربّ  باأعمال  لي�س 

ال�شيح، الوحيد الذي ُيكنه اأن ي�شفع فينا. اآمني.

قراءات اليوم: نحميا 4: 1- 7: 73



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 اأبريل

املعادلة الريا�صية: ل �صيء + ل �صيء = ل �صيء
وَء َيُكوُن اأُْجَرَتُه." )اأيوب  ، لأَنرَّ ال�شُّ لُّ وِء. َي�شِ ِكْل َعَلى ال�شُّ "لَ َيترَّ

)31 :15
يف حماولة األيفاز التيماين اأن يدرك ملاذا جّرد اهلل اأيوب ِمن كل ما ميلك، اعتقد باأّن اأيوب 
و�سع بحماقة ثقته يف هذه املمتلكات. ومع اأن اأيوب مل يفعل هذا فاإّن األيفاز التيماين كان 
بالأمان  خادع  �سعور  يف  يعي�سون  الذين  هوؤلء  ُيظهرها  التي  احلماقة  بخ�سو�ض  ا  حُمقًّ

ب�سبب ثرواتهم.
ت�سّك  وجعلها  حواء  خدع  فال�سيطان  اخلداع،  من  وتكراًرا  مراًرا  املقّد�ض  الكتاب  ُيحذِّرنا 
يف كلمة اهلل، وبدًل ِمن الإميان بكلمة اهلل و�سعت ثقتها يف وعود ال�سيطان الفارغة، ول 
يزال ال�سيطان يف هذه الأيام يفعل ال�سيء نف�سه عن طريق حماولته املتتالية اأن يخدعنا 
حتى نعتقد باأن �رسائع اهلل وو�ساياه لي�ست عادلًة اأو على الأقل ل تنطبق على حياتنا ول 

ُتنا�سبنا.

لقد خدع ال�سيطان الكثريين حتى يثقوا يف ل �سيء.

اإنها حقيقة: فما نزرعه اإّياه نح�سد. علينا اإدراك اأن اأذهاننا تربة خ�سبة فيها نزرع بذوًرا 
ا. عندما ن�ستقبل القمامة  كل يوم، فاإذا بذرنا بذور اجل�سد ل ميكننا اأن نح�سد ح�ساًدا روحيًّ
داخلنا لن تخرج مّنا �سوى القمامة، وهذا ما ُيوؤّكد وجهة نظر املعادلة الريا�سية: ل �سيء 

+ ل �سيء = ل �سيء.
والبع�ض  ور�ساءهم،  املادي  اأمانهم  باعتبارها  عليها  ويّتكلوا  الرثوة  يف  البع�ض  يثق 
الآخر يثق يف خواء الأن�سطة اأو الطقو�ض الدينية، والبع�ض يثق يف فراغ بّرهم الّذاتي، لكن 
حينما نثق يف ل �سيء لن تكون النتيجة �سوى ل �سيء، فال تنخدع بالتفكري يف اإمكانية 

�رساء طريقك اإىل نعمة اهلل. �سْع رجاءك يف ي�سوع الطريق واحلق واحلياة.

يا رب، �شاعْدنا اأن نبداأ يف زرع بذار كلمتك يف تربة اأذهاننا اخل�شبة بالرّوح حتى نح�شد 
احلياة الأبدية ِمن خلل ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: نحميا 8: 1- 10: 39



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 اأبريل

انت�صارُ الإمياِن
، َوالآِخَر َعَلى الأَْر�ِس َيُقوُم،  ا اأََنا َفَقْد َعِلْمُت اأَنرَّ َوِليِّي َحيٌّ "اأَمرَّ

ِذي اأََراُه اأََنا  َوَبْعَد اأَْن ُيْفَنى ِجْلِدي هَذا، َوِبُدوِن َج�َشِدي اأََرى اهللَ. الرَّ
ِلَنْف�ِشي، َوَعْيَناَي َتْنُظَراِن َوَلْي�َس اآَخرُ. اإىَِل ذِلَك َتُتوُق ُكْلَيَتاَي يِف 

َجْويِف." )اأيوب 19: 27-25(
حدثت اأ�سياء كثرية مل يعرفها اأيوب، فلم يُكن يعلم ملاذا َفَقَد كل �سيء، وملاذا هو يف هذه 
واحًدا:  �سيًئا  يعلم  اأيوب كان  لكن  الفادح،  الأمل  ِمن هذا  البوؤ�ض، وملاذا يعاين  ِمن  احلالة 

"وليي )فادّي( حي". وقد تعّلق بهذه احلقيقة.
اإميان  ب�سبب  الإميان.  ال�سرب هو  احتمل م�سّقاته ب�سرب، و�رّس هذا  اأيوب  اإن  يقول اجلميع 

اأيوب متّكن ب�سرٍب ِمن احتمال كل املعاناة التي مل يتمّكن ِمن ا�ستيعابها.

ل ت�ستغنى اأبًدا عّما تعرفه ب�سبب �سيٍء ل تعرفه.

ما الذي كان ُيوؤمن به اأيوب وجعله يتمّتع مبثل هذا ال�سرب الكبري؟ اأّوًل: اآمن اأيوب اأن اهلل 
ُمتحّكم يف كّل الأمور والظروف التي مّر بها يف حياته، فالّرب ُيعطي، والّرب ياأخذ.

لت  ثانًيا: كان اأيوب ُمدرًكا اأّن اهلل معه ويقف يف �سفه. على الرغم ِمن اأّن زوجة اأيوب حتوَّ
اأّن اهلل  اأيوب يعلم  اأدانوه واّتهموه مبا مل يفعل ِمن خطايا م�سينة، كان  �سده واأ�سدقاءه 

بجانبه.
عبة ول ت�ستطيع َفْهم ملاذا حتدث لك  ا. حينما تربكك الظروف ال�سّ واهلل بجانبك اأنت اأي�سً

ر اأّن اهلل بجانبك. هذه الظروف تذكَّ

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل انت�شار الإيان الذي يقودنا اإىل الن�شة الجيدة، علِّْمنا اأن 
نثق فيك كما فعل اأيوب ونحتمل ب�شرب الليل الظلم بينما ننتظر بزوغ فجر اليوم اجلديد: 

يوم ملكوتك الجيد. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: نحميا 11: 1- 13: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 اأبريل

ال�صعي لطلب الرّب
ِه" )اأيوب 23: 3( "َمْن ُيْعِطيِني اأَْن اأَِجَدُه، َفاآِتَي اإِىَل ُكْر�ِشيِّ

اأخرب األيفاز التيماين اأيوب اأنه اإذا وجد اهلل �ستكون الأمور على ما يرام، لكن اأيوب مل يُكن 
يعلم اأين مُيكن اأن يجد اهلل. ُيوؤّكد البع�ض اأنه ب�سبب عدم قدرتهم على روؤية اهلل لن مُيكنهم 
الإميان به، لكن هل مُيكنك اأن ترى الريح؟ هل ميكنك اأن ترى الكهرباء؟ لي�ض ِمن ال�رسوري 
اأن ترى ال�سيء حتى ت�سعر باآثاره. لكي تتيّقن ِمن هذا الأمر �سْع يدك يف مقب�ض الكهرباء، 

�ست�رسي يف ج�سدك نتيجة لذلك �سعقة جتعلك ت�سّدق وجودها يف التّو واللحظة.
على الرغم ِمن اأين ل اأ�ستطيع اأن اأرى اهلل فقد �سعرت بح�سوره وتاأثريه يف حياتي، و�سمعت 

�سوته ال�ساكن واخلفيف وراأيت قّوته تعمل يف حياتي وحياة الآخرين ِمن حويل.
هل كنت تبحث عن اهلل؟ قال ي�سوع: "اأََنا َوالآُب َواِحٌد" )يوحنا 10: 30(. هل اأنت ُمتعّط�ض 
اإِيَلَّ  َفْلُيْقِبْل  اأََحٌد  َعِط�َض  "اإِْن  للجموع:  ي�سوع  نادى  اهلل؟  مع  معنى  وذات  هادفة  لعالقة 

ْب." )يوحنا 7: 37(  َوَي�رْسَ

اإذا كان روحك يبحث عن اهلل، واإذا كنت ُمتعط�ًسا لعالقة هادفة معه في�سوع 
هو هدفك يف نهاية املطاف.

حينما تاأتي اإىل ي�سوع �سينتهي بحثك الدوؤوب، فقد وجدت اهلل نف�سه.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأّنك عرّفتنا حمّبتك. ن�شعر بح�شورك ون�شمع �شوتك ونرى اآثار 
يدك العاملة يف العامل. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأ�ستري 1: 1- 2: 23



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 اأبريل

التقابُل مع اهلِل
"ِب�َشْمِع الأُُذِن َقْد �َشِمْعُت َعْنَك، َوالآَن َراأَْتَك َعْيِني، ِلذِلَك اأَْرُف�ُس 

َماِد." )اأيوب 42: 6-5( َاِب َوالررَّ َواأَْنَدُم يِف التُّ
ة اأيوب دافَع عن نف�سه اأمام اأ�سدقائه، فحينما اأ�ساروا  عند الو�سول اإىل هذه النقطة يف ق�سّ
اإليه بوجود اأمر خفي يف حياته اأنكر اأيوب الأمر. وقال اإّنه كان اأميًنا وعادًل واأ�سهم يف 
تطوير ُمتمعي وحافظ على نزاهته. حينما نظر اأيوب اإىل نف�سه من خالل عيون الآخرين 

بداأ يرى نف�سه على ما يرام.
كثرًيا ما نحّب اأن نقارن اأنف�سنا بالآخرين، وحينما جنعل من الآخرين معياًرا للرب، غالًبا 
ما نخرج ونحن على ما يرام، فنحن ل�سنا كاملني لكننا اأف�سل حتًما مّما عليه اآخرون. لكن 
يف النهاية لن ندان ح�سب معايري الآخرين للرب فاملعيار الذي �َسُندان به هو ي�سوع امل�سيح.
اِب  َ ل اأيوب عينيه اإىل اهلل تغريَّ منظوره عن نف�سه، وقال: "اأَْرُف�ُض َواأَْنَدُم يِف الرتُّ حينما حوَّ
َماِد." هذا الذي حافظ على نزاهته يف متمعه، فجاأة راأى نف�سه يف �سوء قدا�سة اهلل  َوالرَّ

وطهارته، حينما راأى قذارة نف�سه قّدم توبة �رسيعة.

مُيكنك اأن تفتخر باإجنازاتك اأو جناحاتك، لكن انتبْه من الآتي، حينما ترى 
ا مل يتقاَبل بعُد مع اهلل. ا فاأنت حتًما ترى �سخ�سً ا متكرّبً �سخ�سً

اأو  اأو الفتخار حتى ولو كنت خادًما هلل  حينما ترى حقيقة اهلل لن جتد مكاًنا للكربياء 
النتيجة دائًما هي  ا �ستكون  اأن يرى الإن�سان اهلل حقًّ البابا نف�سه، مبجّرد  اأو حتى  رئي�ًسا 

الندم والتوا�سع. ونتيجة لذلك يتوب القلب وي�رسخ: "يا اهلل.. ارحمني.. اأنا اخلاطئ."

يا اأبي ال�ّشماوي، قلوبنا ت�شتاق اأْن تراك حتى يكون لدينا الوعي احلقيقي باأنف�شنا، وحتى 
. يا اهلل، اجعْلنا ُن�شبهك. اآمني. ُيكن اأن نتغيرَّ

قراءات اليوم: اأ�ستري 3: 1- 4: 17



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 اأبريل

ال�صليُب
"اإِلِهي، اإِلِهي، ِلَاَذا َتَرْكَتِني؟..." )مزمور 22: 1(

ا لقدرة اهلل على املعرفة امُل�سبقة لالأحداث. يف هذا املزمور، اهلل  ُيعّد مزمور 22 ا�ستعرا�سً
ال�سماح لبنه حتى ميوت ميتة  الإن�سان ِمن خالل  لفداء  يعطينا ملحة مقّدًما عن خطته 

ليب. خُمزية على ال�سّ
اأّن ي�سوع بعدما ُعّلق على خ�سبة ال�سليب نحو ثالث �ساعات، يف وقت  ُتخربنا الأناجيل 
ال�سليب  على  امل�سلوب  ِمن  الظالم �رسخة  اأ�ستار  ِمن  ال�سماء، وخرجت  اأظلمت  الظهرية، 
لكن   ،22 مزمور  اإىل  هذه  ي�سوع  �رسخة  َتَرْكَتِني؟" ُترجعنا  اَذا  مِلَ اإِلِهي،  "اإِلِهي،  الأو�سط: 

ال�سوؤال املطروح هنا: ملاذا يرتك اهلل ابنه الوحيد يف هذه ال�ساعة احلرجة؟

اهلل كلّي القدا�سة. لذا، ِمن امل�ستحيل اأن تكون له �رسكة مع اخلِطّية.

امل�سيح  ي�سوع  على  باأكمله  العامل  وخِطّية  اهلل خِطيَّتي  فيها  التي و�سع  اللحظة  يف هذه 
ظهرت النتيجة احلتمّية: انف�سل ي�سوع عن اهلل القدو�ض وُتِرَك ِمن اهلل الآب لوقٍت ما حتى ل 

تكون اأنت مرتوًكا ِمن اهلل طوال الأبدية.
ل �سيء ياأتي بال�سالم والطماأنينة اأكرث اإىل حياتك ِمن هذه اللحظة التي ُتدرك فيها ربوبية 
ي�سوع امل�سيح، وت�سّلم نف�سك ل�سلطانه وت�سع حياتك بني يديه، وهذا القرار ل مينحك ال�سالم 

ا. ل اأي�سً والطماأنينة فح�سب بل ُيعطيك القّوة والقدرة على التحمُّ

يا اأبي ال�ّشماوي، نحن ممتّنون ل�شليبك والرّجاء الذي اأعطيته لنا. ن�شكرك لأّنك تركت ابنك 
الوحيد على ال�شليب لوقٍت ما حتى ل تتاج اإىل اأن تتكني. �شاعْدنا ن�شلم اأنف�شنا لك 

ونخ�شع لقيادة روحك القدو�س. اآمني.

قراءات اليوم: اأ�ستري 5: 1- 10: 3
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الرَّب راِعيَّ
..." )مزمور 23: 1( "الررَّبُّ َراِعيرَّ

ا�ستوعب داود ُعمق هذه الكلمات بطريقة القليل منا يفهمها مثله. ولأّن داود كان راعًيا 
فقد كان يعرف نوعية العالقة التي جتمع بني الراعي وقطيعه من اخلراف. وكان يعرف اأّن 
وظيفة الراعي الأ�سا�سية هي حماية هذه اخلراف التي ل حول لها ول قوة ِمن احليوانات 
الراعي  يحفظ  اإذا مل  اأّنه  يعلم  وكان  واملياه،  الطعام  اإىل  يقودهم  ا  اأي�سً وكان  املفرت�سة، 

اخلراف ِمن ال�رسود بعيًدا �سيكون ِمن ال�سهل اأن ي�سيعوا.
التي  الأداة  ُيَعزَِّياِنِني." الع�سا هي  ُهَما  اُزَك  َوُعكَّ اَك  "َع�سَ يقول داود يف مزمور 23: 4: 
ع�سا  فهو  العكاز  اأّما  جوانبهم،  على  خفيًفا  �رسًبا  اخلراف  ل�رسب  الراعي  ي�ستخدمها 
ي�ستخدمها الراعي يف ال�سري ولها نهاية معقوفة، وت�ستخدم يف �سحب اخلراف اإذا ابتعدوا 

اأو اأ�سابهم مكروه.

ا. مُيكن للخراف اأن تكون عنيدًة وهكذا نحن اأي�سً

على  وي�رسبه  ع�ساه  الراعي  ياأخذ  طريقه  يف  قدًما  امل�سي  على  خروف  ي�سّمم  حينما 
جوانبه حتى يرجعه لي�سري مع القطيع.

اأحياًنا ِمن ال�رسوري هلل اأن ي�رسبنا �رسًبا خفيًفا على جوانبنا، فالكتاب املقّد�ض يقول: 
ُبُه، َوَيْجِلُد ُكلَّ  ُه الرَّبُّ ُيوؤَدِّ َخَك، لأَنَّ الَِّذي ُيِحبُّ ، َوَل َتُخْر اإَِذا َوبَّ َتِقْر َتاأِْديَب الرَّبِّ "َيا اْبِني َل حَتْ

اْبٍن َيْقَبُله." )عربانيني 12: 6-5(
فاإذا كنت ابًنا هلل لن يرتكك تفلت ِمن العقاب عندما تفعل ال�رس. رمبا يفلت اأي �سخ�ٍض اآخر غريك 
لكن لي�ض اأنت! لن تفلت اأبًدا ِمن العقاب بالتاأكيد، لأّن الّرب يوؤّدب كل ابن يقبله، و�ستكون ع�ساه 

ا معه حتى ي�سحبك من اأي خطٍر ت�سع نف�سك فيه. معه حتى ت�سري يف ا�ستقامة، وعكازه اأي�سً

لأجل  �شكًرا  الطريق،  يف  ونحن  لنا  واإر�شادك  حمايتك  لأجل  ن�شكرك  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
اإعالتك لنا. و�شكًرا لأنك اأحببتنا بدرجة كافية لتاأديبنا حينما نحتاج اإىل التاأديب. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: اأيوب 1: 1- 2: 13
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يُد اهلل الثقيلة
ُه، لأَنرَّ َيَدَك  ا �َشَكتُّ َبِلَيْت ِعَظاِمي ِمْن َزِفِيي اْلَيْوَم ُكلرَّ "َلرَّ

َلْت ُرُطوَبِتي اإِىَل ُيُبو�َشِة اْلَقْيِظ"  ورَّ َثُقَلْت َعَليرَّ َنَهاًرا َوَلْيًل. َتَ
)مزمور 32: 4-3(.

كان داود مذنًبا ب�سبب ارتكابه خِطّية الزنا التي قادته يف النهاية اإىل جرمية قتل. على 
يزيح  اأن  ي�ستِطع  ومل  فيه،  ينه�ض  الدفني  ال�رّس  هذا  كان  ذنبه  اإخفاء  حماولته  ِمن  الرغم 

جرميته ِمن ذهنه طوال النهار.
حينما تثقل يد اهلل على حياتك لن جتد اأي راحٍة، و�ستجد �سمريك ُيعّذبك نهاًرا ولياًل.

اخلِطيَّة ممتعة يف حلظتها لكّنها حلظة �رسيعة الزوال، لكن مُيكن لهذه املتعة اللحظّية اأن 
ت�سّبب �سنوات من احلزن والأ�سى والكاآبة الطويلة.

عواقب  وُت�ساهد  ُتعذِّبك،  وخِطّيتك  داود،  و�سفه  الذي  بالذنب  ت�سعر  رمّبا 
لك  يحدث  اأن  تق�سد  تاأكيٍد مل  بكّل  اإرًبا.  الداخل  ِمن  تقّطعك  خِطّيتك وهي 
مثل هذه الأمور، لكن اخلِطّية قد جذبتك اإليها و�سّببت لك البوؤ�ض، ويُد اهلل 

ثقلت عليك.

ِتي َوَل اأَْكُتُم  ُف َلَك ِبَخِطيَّ عندي خرب �سار لك. يف اللحظة التي نطق فيها داود بالآتي: "اأَْعرَتِ
يقول  بخِطّيتك.  اعرتفت  اإذا  نف�سها  بال�رسعة  لك  يغفر  اأن  مُيكن  واهلل  له.  اهلل  َغَفَر  اإِْثِمي"، 
ْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو اأَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا  الر�سول يوحنا يف 1 يوحنا 1: 9: "اإِِن اْعرَتَ

َرَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم."  َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ
الغفران ياأتي بالتحرير ِمن ال�سعور بالذنب واخلزي وِمن يد اهلل الثقيلة.

يا رب، �شاعْدنا نخترب فرح غفرانك الجيد، ون�شلك حياتنا ُمتحرِّرين ِمن ال�شعور بذنب 
اخلِطّية، لأننا اغت�شلنا وتطّهرنا مبحّبتك، ِمن خلل ابنك الوحيد ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: اأيوب 3: 1- 14: 22
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ل تقلق
"لَ َتَغْر..." )مزمور 37: 1(

يف هذه احلياة الق�سرية، نحن ُمعّر�سون للقلق ب�ساأن الكثري من الأمور، لكن ُمعّلمنا داود 
يعطينا هنا عالًجا للقلق املوجود يف الآيات 5-7 ِمن املزمور نف�سه: "�َسلِّْم ِللرَّبِّ َطِريَقَك، 

رِبْ َلُه". ِكْل َعَلْيِه، َوُهَو ُيْجِري... اْنَتِظِر الرَّبَّ َوا�سْ َواتَّ
اإذا رّكزنا على م�سكلة واحدة �ستكرب اأمامنا مبا ي�سبِّب لنا الرتباك، وحينئٍذ �سنفقد روؤيتنا 
م�سكالتنا  �ستت�ساغر  وقّوته  ومده  ونعمته  وحمّبته  الرب  على  ُنرّكز  حينما  لكن  للرب، 

حتى ي�سبح ِمن ال�سعب روؤيتهم.
ز انتباهنا. يجب توّخي احلذر ومعرفة اأين يجب اأن نركِّ

اأنه  اأمران:  �سيحدث  هلل،  م�سكالتنا  ن�سّلم  حينما  اأّنه  داود  ُمعلِّمنا  ُيخربنا 
و�سنجد  الأمر،  هذا  بخ�سو�ض  لأجلنا  م�سيئته  �سينّفذ  اأنه  مبعنى  ُيجري، 

الّراحة التي ن�ستاق اإليها.

اأّن ال�سخ�ض الذي يّتكل على الرب لن يخاف يف يوم ال�رس. رمبا  يعلن كاتب املزمور لنا 
ر: اأن ت�سلم للرب  تكون قد �سمعت اأنباء �رسيرة هذا الأ�سبوع و�سببت لك انزعاًجا وقلًقا. تذكَّ
طريقك واأن تنتظر الرب واأن ت�سرب له. اترك الأمر يف يديه، فالقلق لن يفيد باأي �سيء يف 

حل م�سكالتك، لكن الإميان باهلل �سياأتي بال�سالم والطماأنينة على حياتك.
اأُ�سلِّي اأن يباركك الرب وياأتي بك اإىل مكان الإميان والثقة واللتزام والراحة.

يا رب، علِّْمنا اأن ناأتي بكل �شيء يخ�ّشنا اإليك. حينما ُيهّددنا القلق وُيحاول اأن ي�شيطر 
علينا، �شاعْدنا اأن ن�شع م�شكلتنا بني يديك، ونرتاح عالني اأّن لك كل ال�شيادة والقدرة. 

ز قلوبنا وحياتنا عليك يف هذا اليوم. اآمني. �شاعْدنا اأن نركِّ

قراءات اليوم: اأيوب 15: 1- 21: 34
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عالج الكتئاب
؟..."  "ِلَاَذا اأَْنِت ُمْنَحِنَيٌة َيا َنْف�ِشي؟ َوِلَاَذا َتِئنِّنَي يِفرَّ

)مزمور 43: 5(
ُت�سيطر  اأنت ُمكتئب؟ ملاذا  "ملاذا  الآية مب�سطلحات حديثة كما يلي:  مُيكننا ترجمة هذه 

عليك املخاوف؟".
املال،  اأجل  من  نكافح  اأنف�سنا  جند  فنحن  كثرية،  �سعبة  �سغوط  حتت  املجتمع  ي�سعنا 
لنا.  ا  اأعمالنا. ويظّل امل�ستقبل يبدو غام�سً اأجل  ِمن  اأجل عالقاتنا، ونكافح  ِمن  ونكافح 
اكتئاًبا  النتيجة  تكون  ال�سغوط،  هذه  مع  التعامل  على  قادرين  غري  اأنف�سنا  جند  حينما 
ِمن  خمرًجا  نرى  ل  حينما  الياأ�ض  اأو  الر�سا  عدم  م�ساعر  داخلنا  وتت�ساَعف  وخماوَف. 
متاهٍة مظلمٍة ل ميكننا  اأنف�سنا حُما�رسين يف  اأننا جند  لو  كما  بها،  التي منّر  الظروف 

اخلروج منها.
كانت نف�ض داود مكتئبًة، فقد كان منزعًجا ب�سبب ال�سعوب ال�رسيرة التي حا�رسته ِمن كل 
الذين عاملوه  النا�ض املخادعني  ا ب�سبب  اأي�سً الكاآبة، كما كان منزعًجا  له  جهٍة و�سببت 

باأ�سلوب محٍف.

اهلل"  يف  "الّرجاء  باحلل.  نف�سه  داود  يذكر  الكاآبة،  هذه  و�سط  يف  لكن 
)مزمور 34: 5(

لن جتد حلوًل مُل�سكالتك بالنظر اإىل الآخرين اأو لنف�سك.
ر اأن اهلل  ه اأفكارك بعيًدا عن امل�سكلة واجّته اإىل اهلل وقّوته، بعيًدا عن نقاط �سعفك. تذكَّ وجَّ

ُيحّبك ويتحّكم يف جميع الظروف التي حُتا�رس حياتك.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك تهتّم بهذه الأمور التي جعلتنا ننهار تت مثل هذا ال�شغط، 
وولدت فينا الخاوف والإحباط والكتئاب. نطلب منك اأن ت�شتلم مّنا هذه الواقف التي 

منرّ بها وتبداأ بتحقيق خطتك يف حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأيوب 22: 1- 31: 40
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بهجة اخلال�س
َك..." )مزمور 51: 12( "ُردرَّ ِل َبْهَجَة َخلَ�شِ

البتهاج هو اأحد مظاهر احلياة امل�سيحّية، لكن ل بّد لنا اأن ل نخلط بني البتهاج وال�سعادة، 
فال�سعادة عاطفة تعتمد على الظروف اخلارجية حلياتي، وهو ما يعني اأنني مُيكن اأن اأكون 

�سعيًدا حلظة واحدة، واأحزن حزًنا �سديًدا يف اللحظة التي تليها.
لكن البتهاج عاطفة تنتج من ظروٍف داخلية، اأي ِمن خالل عالقتي باهلل، لذلك البتهاج 
و�سط  البتهاج حتى يف  اختبار  باهلل ميكنني  وب�سبب عالقتي  اأكرب.  ب�سورة  تدوم  خربة 

اأ�سعب الظروف واأفدحها.
حينما اأخطاأ داود بخطية الزنا، وهي واحدة ِمن اأ�سواأ اخلطايا التي قادته اإىل القتل، فقد 
يف  اهلل  بح�سور  ي�سعر  داود  يُعد  ومل  اهلل،  مع  ال�رسكة  تك�رس  اخلِطّية  لأّن  خال�سه،  بهجة 

حياته.

اخلِطّية جتلب البوؤ�ض.

على الرغم ِمن اأن الإن�سان مُيكن اأْن ينال اخلال�ض فاإّن خِطّيته �ست�سلب البهجة منه. الروح 
العرتاف  نقطة  اإىل  بك  ي�سل  حتى  قلبك  على  ثقٍل  يف  �سيت�سّبب  وهذا  �سُيدينك،  الُقُد�ض 
والتوبة. وحينما ترتك خِطّيتك وترجع اإىل اهلل �سريّد لك بهجة اخلال�ض ويرجعك اإىل حياة 

ال�رسكة معه.
رمبا تعاين اليوم من ال�سعور بالذنب. رمبا تكون مثل داود الذي �سلبت اخلِطّية منه بهجة 
اخلال�ض. الرّد على حالتك ب�سيط: اأدعو اهلل الرحيم وامل�ستعد اأن ُيطهرك من اخلِطّية ويرّد 

لك بهجة خال�سك.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل اأمانتك ورغبتك اأن تغفر لكّل َمن يدعو با�شمك. يا له ِمن 
�شيء رائع اأن ن�شلك حياتنا معك، واأن يكون لنا الوعي بُقربك، فنحن نبتهج يف هذا اليوم 

ببهجة خل�شنا. اآمني.

قراءات اليوم: اأيوب 32: 1- 37: 24



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 اأبريل

األِق على الرِّب همَّك
دِّيَق َيَتَزْعَزُع اإِىَل  َك َفُهَو َيُعوُلَك. لَ َيَدُع ال�شِّ "اأَْلِق َعَلى الررَّبِّ َهمرَّ

الأََبد" )مزمور 55: 22(.
اأخيتوفل،  عليه  وانقلب  عليه.  اأب�سالوم  ابنه  املزمور حينما متّرد  هذا  كتب  داود  اأّن  يبدو 
�سديقه امُلقرب يف التوقيت نف�سه. �سعى داود يف البداية اإىل الهروب بعد اأن انك�رس قلبه 

َك َفُهَو َيُعوُلَك." وامتالأ باخلوف، لكّنه توّقف يف ما بعد وقال: "اأَْلِق َعَلى الرَّبِّ َهمَّ

اهلل  عند  امُلربكة  امل�سكالت  هذه  نطرح  حينما  قلوبنا  اإىل  ال�سالم  ياأتي 
ف عن حماولة فر�ض النتيجة. ونتوقَّ

ِن  َمكَّ امْلُ اأِْي  الرَّ "ُذو  اإ�سعياء:  النبي  قال  فقد  للرب،  م�سكلته  �سلم  داود حكمته حينما  اأظهر 
تتحاَيل  اأن  حاولت  اإذا  لكن   ،)3  :26 )اإ�سعياء  ٌل"  ُمَتَوكِّ َعَلْيَك  ُه  لأَنَّ ا،  �َسامِلً ا  �َسامِلً َفُظُه  حَتْ

بخ�سو�ض املوقف وحت�سل على النتيجة التي تبتغيها �سُت�سّبب املعاناة لنف�سك.
اأّنه اأب عطوف يحّب ويرعى خا�سته، ولن ي�سمح  ر  اأنف�سنا هلل حينما نتذكَّ غالًبا ما ُن�سلم 
باأي �سيء ياأتي حلياتنا وي�رّسنا. وق�سده اأن تبني دعائم عالقتك معه حتى تتمّكن من 

الثقة فيه والّتكال عليه حينما تاأتي اأوقات اخل�سائر غري امُلتوّقعة اأو خيبات الأمل.
كْل على الّرب وهو �سيعتني بك مهما كانت الأحمال اأو  األِق بهمومك عليه واّتركها عنده. اتَّ

الهموم التي حتملها.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك يف و�شط كّل ارتباكنا ب�شغوط احلياة وخيبات الأمل التي 
تنتابنا يف علقاتنا، واخل�شائر اُلوؤلة غي اُلتوّقعة التي تُدث لنا، تظّل دائًما معنا 

لتعيننا. علِّْمنا اأن نلقي بهمومنا عند قدميك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأيوب 38: 1- 41: 34
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انك�صر قلبي
ْخَرٍة اأَْرَفَع  "ِمْن اأَْق�َشى الأَْر�ِس اأَْدُعوَك اإَِذا ُغ�ِشَي َعَلى َقْلِبي. اإِىَل �شَ

ِمنِّي َتْهِديِني". )مزمور 61: 2(
ا ن�سيبه ِمن امل�سكالت. حينما كان داود يف  كان لداود ن�سيبه ِمن املجد، لكن كان له اأي�سً
ا، يف ما بعد ذلك،  ُعمر املراهقة، غار منه امللك �ساول وحاول مراًرا اأن يقتله. وعانى اأي�سً
اأوقات  َكَتَبها داود خالل  اأولده. ُيعد �سفر املزامري �سلوات  ِمن م�سكالت يف زواجه ومع 

الرتباك يف حياته، وكتب الكثري ِمن املزامري لأنه تعّر�ض اإىل م�سكالت كثريٍة.

كانت م�سكالت داود جتعله يجثو على ركبَتْيه دوًما يف ال�سالة اأمام اهلل.

كان داود يعرف اأنه حينما ي�سل اإىل اأق�سى قدراته املحدودة فاإنه ي�رسخ للرب �ساحب 
ي�سوع  ال�سخرة،  لذات  ن�رسخ  اأن  مُيكننا  ا  اأي�سً ونحن  املحدودَتنْي،  غري  والقدرة  القوة 

امل�سيح، الذي هو �سخرة جناتنا ودفاعاتنا وخال�سنا وقّوتنا.
لحظ اأننا نحتاج من اهلل اإىل اأن يهدينا لهذه ال�سخرة. ومهّمتنا اأن ن�رسخ، وُمهّمة الروح 
الُقُد�ض اأن يقودنا لي�سوع امل�سيح، فاإذا ك�رست الظروف قلبك يف هذا اليوم، لأّنها اأكرث مما 
تعلو فوقك  التي  ال�سخرة  امل�سيح،  ي�سوع  اإىل  اأن ت�رسخ  اأُ�سّجعك  اأن حتتمل، دعني  مُيكن 

يك وياأتي بك اإىل مالذ القّوة والن�رسة. وفوق كل م�سكالتك، وهو  �سُينجِّ

اأكرب ِمن ُقدرتهم على  اأبي ال�ّشماوي، الكثيون مّنا اليوم ُيواجهون م�شكلت ومواقف  يا 
ال�شتيعاب، واأكرب ِمن قدرتهم على التعاُمل معها. اأُ�شلّي اأن يقودهم روحك يف هذا اليوم 
اإىل ابنك، ي�شوع ال�شيح، حتى يجدوا فيه قّوتهم وجناتهم و�شّحتهم و�شلمهم. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأيوب 42: 17-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 اأبريل

اهلل �صالح
اِلٌح اهللُ..." )مزمور 73: 1( َا �شَ "اإِمنرَّ

�سيواجهنا اآجاًل اأم عاجاًل اأمًرا ي�سعب علينا َفْهمه، وحينما يحدث ذلك ويبدو اأّن العامل ِمن 
حولنا يتهاوى وي�سّبب لنا الرتباك والذعر ون�سعر اأن ل حول لنا ول قوة، فِمن املهّم تذّكر 

تلك احلقيقة الأ�سا�سية: اهلل �سالح.
الذين  الآخرين  اإىل  الأمل عك�ض ما نعاين، فنحن ننظر من حولنا  كثرًيا ما نفّكر يف وقت 
يتمّتعون ب�سحة جيِّدة واأقوياء كما اأّنهم خالون ِمن الهموم، ونقول لقد كّر�سنا حياتنا هلل 
وحاولنا اأن نفعل ال�سواب، فلماذا نعاين كّل هذه املعاناة؟ ملاذا ل يعاين الأ�رسار مثلنا؟ 
دائًما ما يكون ال�سيطان الذي ُيهاجمنا يف وقت �سعفنا هناك وين�سم اإلينا ويجعلنا ندخل 
يف حتدٍّ مع اهلل، كما ُيحاول اأن يهز اإمياننا يف �سالح اهلل وقّوته، ويهم�ض يف اآذاننا اإذا كان 

اهلل قديًرا و�ساحًلا، فلماذا ي�سمح بهذه الأمور اأن حتدث لك؟

الطريقة التي مُيكننا اأن ُن�سكت بها اأنني اجل�سد وهم�ض العدو هي تذّكر حمّبة 
اهلل العظيمة.

اأو مر�ض ج�سدي.  اأّن كاتب املزمور كان ميّر بخربة موؤملة  وبقراءة هذا املزمور، يتبنّي لنا 
نهاية  ويف  اهلل.  حقيقة  يعرف  كان  لكنه  ب�سعفه  داود  �سعر  كثرية،  اأوقات  يف  نفعل  وكما 
ْهِر." )مزمور 73: 26( يِبي اهلُل اإِىَل الدَّ ْخَرُة َقْلِبي َوَن�سِ ِمي َوَقْلِبي. �سَ املزمور، قال: "َقْد َفِنَي حَلْ
تذّكر اأّن اهلل بيده مقاليد اأمور حياتك، وتذّكر اأنه مُيكنه اأن يجعل كّل الأ�سياء تعمل خلريك.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا ن�شتقبل حّقك يف حياتنا ون�شلك يف �شوء كلمتك التي تاأتي بنا 
اإىل معرفة ي�شوع ال�شيح ربنا. علّْمنا اأن نرف�س اأكاذيب ال�شيطان ونلت�شق بحّقك. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 1: 1- 4: 8



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 اأبريل

ْد قلبي وحِّ
ْوِف  ْد َقْلِبي خِلَ َك. َوحِّ "َعلِّْمِني َيا َربُّ َطِريَقَك. اأَ�ْشلُْك يِف َحقِّ

ا�ْشِمَك." )مزمور 86: 11(
بُّ الرَّبَّ  ٍة ِهَي اْلُعْظَمى؟"، رّد عليه قائاًل: "حُتِ يَّ ُة َو�سِ حينما �ساأل اأحدهم ي�سوع امل�سيح: "اأَيَّ

اإِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ َنْف�ِسَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك". )متى 22: 37(
وقتك  ا�ستغرقت  التي  الأن�سطة  ا كانت  اأيًّ املا�سي؟  الأ�سبوع  لفعله  نف�سك  كّر�ست  الذي  ما 
واأفكارك وطاقتك فهي اأمور بالفعل اأنت ُمكر�ض لها، فاإذا كّر�ست نف�سك لأي �سيء بخالف 

اهلل لن يّتحد قلبك به.

التكري�ض الكامل واملحّبة الكاملة هما ما يريدهما اهلل مّنا.

 .)4  :2 )روؤيا  الأُوىَل."  َتَك  بَّ حَمَ َتَرْكَت  َك  نَّ اأَ َعَلْيَك:  ِعْنِدي  "لِكْن  اأف�س�ض:  كني�سة  ي�سوع  اأخرب 
كانت قلوب كني�سة اأف�س�ض غري متحدٍة. وعالج ي�سوع هذا الأمر عندما قال يف الآية التالية: 
"َفاْذُكْر ِمْن اأَْيَن �َسَقْطَت َوُتْب." نعم تذّكر تلك الأيام التي اكت�سفت فيها حمّبة اهلل املجيدة 
يف ي�سوع امل�سيح الذي قال: "ُتْب". اأو حتّول عن طريقك. واطلب ِمن اهلل اأن يغفر لك لأجل 
الأَْعَماَل  "َواْعَمِل  ي�سوع:  قال  ثم  بالرب،  عالقتك  ثنايا  يف  تتخّلل  تركتها  التي  الربودة 

ا كنت تعمله من اأمور حينما كنت حتيا يف حمّبة مع اهلل. الأُوىل". ارجْع مِلَ
تذّكْر وُتْب وارجْع اإىل اأعمالك الأوىل.

وبعد ذلك، مبا اأّنك رجعت اإىل ال�رسكة مع اهلل فاّتبع منوذج داود الذي قال: "اأَْحَمُدَك َيا َربُّ 
ْهِر." )مزمور 86: 12( ُد ا�ْسَمَك اإِىَل الدَّ اإِلِهي ِمْن ُكلِّ َقْلِبي، َواأَُمِّ

اهلل ل ي�ستحّق منك اأقل ِمن التكري�ض الكامل بل امُلطَلق.

يا اأبي ال�ّشماوي، افح�ْس قلوبنا واأظهْر لنا مناطق الجنذاب نحو اخلِطّية التي اأبعدتنا عن 
التكري�س الكامل لك. يا رب، اأوقْد النار يف قلوبنا ثانيًة لت�شعل فينا ال�شغف مرّة اأخرى. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 5: 1- 8: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 اأبريل

اهلل ال�صبور
ُت؟  اِنُع اْلَعنْيَ اأَلَ ُيْب�ِشُ؟ اأَلَ ُيَبكِّ "اْلَغاِر�ُس الأُُذَن اأَلَ َي�ْشَمُع؟ ال�شرَّ

اْلَُعلُِّم الإِْن�َشاَن َمْعِرَفًة." )مزمور 94: 10-9(
اأحياًنا ي�سعر البع�ض اأّن اهلل ل يرى ول يعرف متى يخطئون. ومع ذلك، اهلل ل ُيدين هوؤلء 

النا�ض، لي�ض ب�سبب حماقة فيه ول حّتى نق�ض اهتمام منه، ول �سعف فيه.
تلو  الفر�سة  ُيعطيهم  الأ�رسار، فهو  الآناة مع  التي جتعل اهلل �سبوًرا وطويل  اإّنها املحّبة 

الفر�سة ليتحّولوا عن طرقهم الردية ويتوبوا ويتغرّيوا عن �سورتهم الأوىل.
قائلني:  عليه  ويجدفون  منه  اأّنه �سعف  ويرتجمونه  اهلل  َفْهم �سرب  ي�سيئون  الأ�رسار  لكن 
"هل اهلل يعرف؟ هل يرى؟ هل بالفعل ي�سمع؟"، ويفرت�سون اأّن اهلل غري قادر على فعل هذه 

الأمور لأّنه اإن كان قادًرا �سيفعل �سيًئا حيال ما يحُدث حولنا.
يا  لنا ِمن عميان فكثرًيا ما نتجاَهل تاريخ الب�رسية، فاهلل �سمح ل�سعب �سدوم اأْن يتمادوا يف 
متّردهم على اهلل اإىل درجة انت�سار املثلّية اجلن�سية حتى يف ال�سوارع حيث كان املثليون 
يجوبون ال�سوارع بفخر ويت�سّببون يف الأذى اجل�سدي لالآخرين. واهلل �سمح للنا�ض يف اأيام 
نوح اأن يتمادوا لدرجة اأّنهم تخّل�سوا من الوازع الأخالقي و�سنع كل اإن�سان فيهم ما ح�سن 

يف عينيه، لكن يف النهاية اأدان اهلل هذا اجليل بّرمته ودّمر هوؤلء النا�ض.

اإىل متى ي�سمح اهلل لبالدنا اأن تتحّول عنه وتدير ظهرها له؟ اإىل اأي مدى 
�سي�سمح لنا اأن نتجاوز كل و�ساياه؟ فقد كان اأكرث �سرًبا معنا لدرجة تفوق 

اخليال. 

لكْن ل ُت�سْئ الَفْهم وتعترب �سرب اهلل �سعًفا فيه اأو ت�ساحًما اأو ا�ستح�ساًنا لأّن يوم دينونة 
العلي قادم ل حمالة.

وُمتمرّد.  �شير  عامل  يف  نعي�س  فنحن  اإليك،  احلاجة  اأ�شّد  يف  نحن  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
نحتاجك اأن تخطو نحو عالنا وُتوقف الدّمار الذي ُي�شّببه النا�س لأنف�شهم، ِلَياأِت ملكوتك 

ولَتُكْن م�شيئتك كما يف ال�شماء، كذلك على الأر�س.

قراءات اليوم: مزامري 9: 1- 12: 8



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 اأبريل

الإن�صات ل�صوت الرّب
وا ُقلُوَبُكْم..." )مزمور 95:  ْوَتُه َفلَ ُتَق�شُّ "اْلَيْوَم اإِْن �َشِمْعُتْم �شَ

)8-7
تعرّثت يف الكثري ِمن املرات لكني يجب اأن اأعرتف اأّنه يف كل مرٍة تكّلم اهلل يل وحّذرين قبل اأن اأ�سقط. 

كانت امل�سكلة تكمن يف اأين كنت ل اأعطي اهتماًما لتحذير اهلل يل ول حتى كنت اأ�سغي ل�سوته.
اأن  و�سك  على  �سيء  من  لُيحّذرنا  والزمان  املكان  يخرتق  اهلل  �سوت  جند  حينما  اأحياًنا 
نرتكبه، نقول: "�سكًرا، يا رب، لكني ل اأحتاج اإىل اأي م�ساعدٍة منك، فاأنا اأعرف ما �ساأفعله." 

واحلقيقة هي اأننا ل نعرف ما نحن ب�سدد فعله ونحتاج بالفعل اإىل معونة الّرب.
بينما يخاطب ي�سوع يف �ِسفر الروؤيا الكنائ�ض ال�سبع يف الإ�سحاحني الثاين والثالث، كان 

وُح ِلْلَكَناِئ�ِض." ُيكّرر التحذير نف�سه: "َمْن َلُه اأُُذٌن َفْلَي�ْسَمْع َما َيُقوُلُه الرُّ
عك�ض الهتمام هو ق�ساوة القلب.

اإذا كنت ل تن�ست ول تهتّم ب�سوت اهلل �سينتهي الأمر بق�ساوة قلبك وعدم 
�سماع �سوت الّرب.

اأحياًنا ما ُنق�سي قلبنا عن �سماع �سوت الرب لأننا ل ن�ستطيع اأن ُندرك الظروف ال�سعبة 
اأمامنا خيار اآخر، فبدًل من مرارة القلب وال�ّسهر  اأنف�سنا فيها. لكْن  واملوؤملة التي وجدنا 
لينقِّينا  الأمل  خالل  من  يعمل  اهلل  اأّن  تذّكر  مُيكننا  م�سكالتنا  ِمن  القلق  يف  كثرية  ليايَل 
وُي�سّكلنا لنكون على �سورة ي�سوع امل�سيح. مُيكننا اأن نرتك له م�سكالتنا ونثق اأّنه �سُيحّقق 

من خاللها خطته الكاملة فينا.
الختيار الوحيد الذي ُي�رّس اهلل هو الإن�سات له والثقة فيه.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نواظب على النتباه ل�شوتك، فحني تظهر ال�شاعب ذّكرنا 
اأمورنا لتحقيق  العمل من خلل  واأّنك قادر على  اأمور حياتنا،  ُم�شيطر على جميع  اأّنك 

م�شيئتك يف حياتنا، فنحن نطلب ر�شاك وم�شّتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: مزامري 13: 1- 16: 11



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 مايو

عامٌل رائٌع َخلَقه اهللُ
َنْعَت. َملآنٌة الأَْر�ُس ِمْن  َها ِبِحْكَمٍة �شَ ! ُكلرَّ "َما اأَْعَظَم اأَْعَماَلَك َيا َربُّ

ِغَناَك" )مزمور 104: 24(
ا�ستخدم كاتب هذا املزمور وهو مبهور بجمال ما �سنعه اهلل لغة ت�سويرية رائعة لي�سف 

�سنعة يد اهلل.
قمم  اإىل  املياه  اهلل  يرفع  وكيف  الطبيعة،  يف  الأمطار  مياه  دورة  املزمور  كاتب  ي�سف 
الوديان  الينابيع عرب  النهر، وكيف تنفجر مياه  اإىل مرى  اجلبال حيث جتري بعد ذلك 
حتى تروي احليوانات الربية عط�سها هناك، وكيف مُيكن للمياه اأن تتدّفق با�ستمرار اإىل 

البحر الذي لي�ض مبالآن.
البديع  الت�سميم  هذا  يف  يتاأّمل  كان  وبينما  هذا،  كل  يف  اهلل  حكمة  املزمور  كاتب  يرى 

وجمال الأ�سياء التي خلقها اهلل �سجد كاتب هذا املزمور هلل وحمده.
نف�سه  واجلمال  نف�سه  البديع  الت�سميم  ويرون  الطبيعة  اإىل  الأيام  هذه  يف  البع�ض  ينظر 
الذي راآه كاتب املزمور، لكن بدًل ِمن ال�سجود هلل وحمده على خليقته يتجهون اإىل عبادة 
اخلليقة ذاتها، فعبدوا الطبيعة. ويا له من �سيء اأحمق اأن ي�سّم الإن�سان عبري زهرة ويلم�ض 
نعومة ورقها ويتعّجب من ت�سميمها املعّقد وجمال األوانها ويخرج م�ستنتًجا ِمن كّل هذا 

اأّن "الزهرة هي اهلل." هذا الأمر ل ُيعقل.

ال�سيء العقالين الوحيد الذي يجب على املرء فعله حينما يرى جمال الزهرة 
هو ا�ستن�ساق عبريها وترديد: "اإلهي خلقها."

وبعد ذلك، مثلما فعل كاتب املزمور، يجب اأن ن�سجد هلل ونحمده على كل هذا اجلمال، فهو 
اإله ال�سحاب واملجرى النهري واجلبال والبحر.. بل وحتى الزهرة.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شجد لك ونحمدك على جمال خليقتك التي نتعّجب فيها ِمن حكمتك 
و�شلح،. فقد انبهرنا ِمن جمال �شنعة يداك. ُن�شلّي اأن ت�شنع يف كل فرد فينا �شيًئا جميًل 

وبديًعا. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 17: 1- 20: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 مايو

اإ�صباع النّف�س اجلائعة
ُه اأَ�ْشَبَع  "َفْلَيْحَمُدوا الررَّبرَّ َعَلى َرْحَمِتِه َوَعَجاِئِبِه ِلَبِني اآَدَم، لأَنرَّ
َنْف�ًشا ُم�ْشَتِهَيًة َوَملأَ َنْف�ًشا َجاِئَعًة َخْيًا" )مزمور 107: 9-8(

هل �سبق واأن ابتعدت عن طاولة طعام عيد ال�سكر قائاًل: "لن اأ�سع يف فمي اأي طعام اآخر 
ا، لأنك �سبعان ول تريد اأي ق�سمة اأخرى  طاملا حييت!" يف هذه اللحظة، اأنت �سادق جدًّ
من اأي طعاٍم، لكن حينما يحل امل�ساء �ستجد نف�سك مرة اأخرى تذهب اإىل املطبخ، وتتناول 
قطعة ِمن اإحدى الفطائر التي عليها كرمية خمفوقة، هذا لأّن اجل�سد يف حاجة اإىل التغذية 

امُل�ستمّرة.
ل مُيكن للج�سد باأي حاٍل ِمن الأحوال اأن ي�سبع.

ا كانت الدرجة التي تطعم بها ج�سدك �سُيطلب منك املزيد دائًما. يف احلقيقة، اإذا ا�ست�سلمت  اأيًّ
ال�سعور بال�سبع، �سيطلب اجل�سد منك املزيد واملزيد حتى  لأي منطقٍة من اجل�سد بدًل ِمن 

ينتهي بك احلال اإىل العبودية حتت نريه.
ا لديهم جوع وعط�ض روحي.  وكما اأّن النا�ض لديهم جوع وعط�ض ج�سدي فاإّنه يوجد اأي�سً
تظهر امل�سكلة هنا حينما حُتاول اإ�سباع حاجة روحية بن�ساط ج�سدي. لن ي�سلح الأمر اأبًدا 

هكذا.

اأو الرب؟  اأنت جائع ملعرفة املزيد عن اهلل؟ هل ت�سعر بالعط�ض لل�سالم  هل 
َياِة. َمْن ُيْقِبْل اإِيَلَّ َفاَل َيُجوُع،  يف يوحنا 6: 53 يقول ي�سوع: "اأََنا ُهَو ُخْبُز احْلَ

َوَمْن ُيوؤِْمْن ِبي َفاَل َيْعَط�ُض اأََبًدا."

ي�سوع هو الإجابة الوحيدة جلميع اأ�سواقك.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّن ابنك اأ�شبع كّل جوعنا وعط�شنا. ِمن ف�شلك اجذْب بروحك 
القدو�س هوؤلء الذين ُيحاولون اإ�شباع حاجتهم الروحية باأن�شطة ج�شدية اإىل ي�شوع. يف 

ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 21: 1- 24: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 مايو

ما الذي مُيكنني اأن اأُقدِّمه هلل؟
"َماَذا اأَُردُّ ِللررَّبِّ ِمْن اأَْجِل ُكلِّ َح�َشَناِتِه ِل؟" )مزمور 116: 12(

تعرف حفيداتنا جّيًدا اأن َجدتهّن حتّب الزهور، لذا اأحياًنا ما يخرجن للحديقة لقطف بع�ض 
الزهور لها. ولأّنهّن �سغريات يف ال�سّن ل يخرتن الزهور التي يقطفنها بحر�ٍض، وعادًة ما 
اأثناء بحثهّن يف  باأقدامهّن يف  ال�ّسَجرْية، وكثرًيا ما يده�سن  �سيقاًنا طويلة يف  ل يرتكن 

احلديقة عن زهوٍر جّيدة الكثري ِمن النباتات بغري اهتماٍم.

فاحلديقة لي�ست ِملًكا للحفيدات بل ملكنا نحن، لذلك ُكنَّ يذهنَب حلديقتنا 
لقطف الأزهار لتقدميها اإىل َجدتهّن، وعلى الّرغم ِمن ذلك كانت ُتعجبنا تلك 

. الهدايا لأننا ُنحبَّهنَّ

مادي  �سيء  اأي  يوجد  فال  نف�سه،  بالأ�سلوب  ُنقدِّمها  التي  الهدايا  مّنا  يتقّبل  اهلل  اأّن  اأظّن 
مادي  �سيء  فاأي   ،)26  :10 كورنثو�ض   1( َوِمالأََه."  الأَْر�َض  ِللرَّبِّ  "لأَنَّ  اهلل  اإليه  يحتاج 
ظهوٍر  عن  نبحث  حديقته  يف  �سرينا  اأثناء  يف  واأحياًنا  ه.  يخ�سّ بالفعل  هو  له  ُنقّدمه 
نقطفها له، ونت�سّبب يف فو�سى عارمة يف املكان. على الرغم ِمن ذلك فاإّنه ي�ستقبل ما 

نح�رسه له برقة وحفاوة ممتلئة باملحّبة.
اإّياه ِمن خال�ض وتطهري ورجاء  الّرب لك وكل ما منحك  ر يف كل ما �سنعه  حينما تتفكَّ
لل�سماء، غالًبا ما تتوّلد لديك رغبة يف اأن ترّد للرب �سيًئا ِمن اأجل كّل هذه احل�سنات، فما 

هو ال�سيء الذي مُيكننا اأن نعطيه للرب ويكون ذا قيمة له؟
الّرب يريد �سيًئا واحًدا مّنا ل غريه.. اإّنه يريد قلبك.

ر يف كل تلك الأ�شياء التي اأعطيتنا اإّياها، �شواء اخلل�س اأو  يا اأبي ال�شماوي، حينما نتفكرَّ
احلياة الأبدية اأو خبزنا اليومي، نحتار يف ما ُيكننا اأن نرّده لك على كّل هذه احل�شنات. 
لذلك يا رب نريد اأن نقّدم لك الآن ذبيحة ال�شكر ونعطيك قلوبنا وحياتنا. يف ا�شم ي�شوع 

ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 25: 1- 28: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 مايو

مطلوب: حيًّا وميِّتاًا
َظِر اإِىَل اْلَباِطِل. يِف َطِريِقَك اأَْحِيِني." )مزمور  ْل َعْيَنيرَّ َعِن النرَّ "َحوِّ

)37 :119
ِمن املثري اأن نرى كم اأن تلك الأ�سياء الباطلة التي يف العامل جّذابة.

ا �َسَجَرُة َمْعِرَفِة  ِة َتاأُْكُل اأَْكاًل، َواأَمَّ نَّ و�سع اهلل اآدم وحواء يف اجلنة وقال: "ِمْن َجِميِع �َسَجِر اجْلَ
وُت" )تكوين 2: 16-17(. فاأي  َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا مَتُ ِّ َفاَل َتاأُْكْل ِمْنَها، لأَنَّ رْيِ َوال�رسَّ اخْلَ
�سجرة كانت جذابة حلواء؟ اأي �سجرة �سعرت حواء باأنها ُمنجذبة اإليها؟ نعم، اإّنها ال�سجرة 

املحّرمة التي يف و�سط اجلنة.
يعتقدون  لأّنهم  املحّرمات  اإىل  دائًما  النا�ض  ينجذب  متاًما.  وخادع  وجذاب  ُمغٍر  ال�رس 
باخلطاأ باأّنها �ستقّدم لهم ال�سبع والر�سا. ويقول كل فرد فيهم يف نف�سه: "لو كنت اأمتلك هذا 
ال�سيء �ساأكون �سعيًدا متاًما." على الرغم من ذلك تكمن احلقيقة يف اأنه يف اأثناء مطاردتنا 

للمحّرمات �سُنرتك ونحن ن�سعر بالفراغ اأكرث من ذي قبل.

تة ل تدومان اأبًدا. احلما�سة والإثارة املوؤقَّ

اأمل  اأن ن�سعى خلف اخلربات اجل�سدية على  اهلل دائًما ما يحرتم اختياراتنا، فاإذا اخرتنا 
امل�ساعي  تلك  لرتك  ُم�ستعّدين  نكون  لكن حينما  القرار،  هذا  اهلل  �سيحرتم  ال�سبع  ننال  اأن 

ا هذا القرار. اجل�سدية ونبداأ يف ال�سلوك ح�سب الروح �سيحرتم اهلل اأي�سً
الإن�سان الذي يلجاأ اإىل اهلل لطلب املعونة يّت�سم باحلكمة، مثل ُمعّلمنا داود الذي �سّلى اأن 
يحر�ض الّرب عينيه، ومييت ج�سده جتاه تلك الإغراءات اجل�سدية، وُيحني روحه لي�سلك يف 

طريق الّرب.

ل عن ال�شعي نحو الأمور الباطلة التي ل تقدِّم �شوى وعود  يا اأبي ال�ّشماوي، اجَعْلنا نتحورَّ
زائفة لل�شبع والرّاحة. ُن�شلّي اأن منوت عن اجل�شد ونحيا لك، حتى نكون يف �شكة معك 

ون�شطع يف ال�ّشماء مثل النجوم اإىل اأبد الآبدين. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 29: 1- 32: 11



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 مايو

عبودية الإثم
"َثبِّْت ُخُطَواِتي يِف َكِلَمِتَك، َولَ َيَت�َشلرَّْط َعَليرَّ اإِْثٌم." 

)مزمور 119: 133(
يف  العنكبوت.  خيوط  فخ  يف  تقع  ما  غالًبا  اأمامها  املن�سوب  الفّخ  ترى  ل  التي  الّذبابة 
البداية تكافح حتى تهرب. وبكّل ما اأوتيت ِمن قوة حُتاول هّز نف�سها لتخرج ِمن هذا الفخ 
ت�سبح  حتى  اأكرث  الفخ  حولها  التف  نف�سها  هّز  حاولت  كلما  لكن  الال�سقة،  اخليوط  من 

مربوطة بالكامل يف �سبكة العنكبوت.
ا كان هذا الفخ �سواء كان  وحالنا يف ذلك حال الذبابة، غالًبا ما ن�سقط يف فخ اخلِطّية. اأيَّ
اإدمان الكحوليات اأو املخدرات اأو القمار اأو ال�سور والأفالم الإباحية اأو الدعارة اأو الزنا. 
تعمل القدرة على اإدمان اخلِطّية يف الإن�سان كما تفعل خيوط العنكبوت يف الذبابة، حيث 

جتذبك اأكرث فاأكرث اإليها حتى جتد نف�سك بالكامل حتت عبودية النحراف والف�ساد.

يف اللحظة التي ت�سّلم نف�سك فيها للخِطّية �ست�سبح حتت �سيطرة ال�سيطان.

لُّ  لُّ يِل، لِكْن َلْي�َض ُكلُّ الأَ�ْسَياِء ُتواِفُق. ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حَتِ يقول الر�سول بول�ض: "ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حَتِ
قوة  لُيدّمر  العامل  اإىل  ي�سوع  اأتى   .)12  :6 كورنثو�ض   1( �َسْيٌء."  َعَليَّ  َيَت�َسلَُّط  َل  لِكْن  يِل، 
ْطاَلِق"  �ُسوِريَن ِبالإِ ِلْلَماأْ "ليَناِدَي  اأتى لُيحّررك وكذلك  ال�سيطان امل�سيطرة على العامل. لقد 

)لوقا 4: 18(.
ال�رس املن�سوب حوله، لكن  اإن�سان حكيم ذلك الذي ي�ستخدم حريته لتجّنب فّخ  يا له ِمن 
اإذا اأ�رسك فاعلم اأّنك مُيكن اأن جتد احلرية والإطالق من خالل ي�سوع امل�سيح. ل�ست بحاجة 
اإىل اأن تكون ُم�ستعبًدا للخِطّية التي تهّدد بتدمريك. ي�ستطيع امل�سيح اأن ُيحّررك اإن اعرتفت 

بخِطّيتك له وتركته يك�رس قيود ال�سيطان التي حُتا�رسك.

يا رب، ن�شكرك لأّن لك القوة التي ُيكن ِمن خللها طرد الظلمة التي ُتيط بنا، لذا نطلب 
منك اأْن متنحنا القّوة التي ِمن خللها نتفادى الوقوع يف �شباك اخلِطّية، وُن�شلِّي اأن ترّتب 
خطواتنا ونحن ن�شلك حياتنا يف هذا العامل يف �شوء كلمتك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 33: 1- 36: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 مايو

اإر�صاء اهلل
لَ�ِس."  ُل اْلُوَدَعاَء ِباخْلَ "اأَنرَّ الررَّبرَّ َرا�ٍس َعْن �َشْعِبِه. ُيَجمِّ

)مزمور 149: 4(
اجلديد  ُمدّمًرا ويجعله مثل  �سيًئا  ياأخذ  ا ما وهو  �سخ�سً ينتاب  الذي  ال�رسور  نرى  حينما 
دّمرتها  التي  الكثريين  حياة  ياأخذ  اأن  يحب  الذي  اهلل  قلب  َفْهم  اإىل  اأقرب  �سنكون  متاًما 

اخلِطّية وي�ستعيدها لتكون على �سورة ابنه.
حينما ينظر اهلل اإليك يرى عمل نعمته فيك ويرى ِمن وراء رماد احلياة الفا�سلة �سيًئا قيًما 
ا حينما يراك واأنت تختار احلياة بح�سب الروح، وت�سلم حياتك له  اأي�سً ُي�رّس  وجمياًل. اهلل 

حتى ي�سّكلك بروحه القدو�ض لتتوافق �سورتك مع �سورة ابنه الوحيد، ي�سوع امل�سيح.

حينما ينظر اهلل اإليك فاإّنه ي�سعر بال�رسور.

على الرغم من ذلك، بع�ض املناظر ل ت�رّس اهلل ول تر�سيه. على �سبيل املثال، اهلل ل ُي�رّس 
ا  ِّيُر ".)مزمور 5: 4(. ول ُي�رّس اأي�سً ِّ، َل ُي�َساِكُنَك ال�رسِّ َك اأَْنَت َل�ْسَت اإِلًها ُي�رَسُّ ِبال�رسَّ بال�رس، "لأَنَّ
ا اْلَبارُّ َفِبالإِمَياِن َيْحَيا، َواإِِن اْرَتدَّ َل ُت�رَسُّ ِبِه َنْف�ِسي".  بهوؤلء الذين يرتدون عن الإميان: "اأَمَّ
�َسِد  ِذيَن ُهْم يِف اجْلَ ا، "َفالَّ )عربانيني 10: 38(. ول ي�رّس بالذين يعي�سون بح�سب اجل�سد اأي�سً
اأن تعي�ض بح�سب  ُي�رّس حينما تختار  اهلَل" )رومية 8: 8(. اهلل ل  وا  ُيْر�سُ اأَْن  َي�ْسَتِطيُعوَن  َل 

اجل�سد لأّنه يعرف اأن هذا قد ُيدّمرك.
وماذا عن  اهلل؟  ي�رّس  ما  اأم  نف�سك  به  ُت�رّس  ما  اختيار  ب�سدد  اأنا  هل  باأمانٍة:  نف�سك  اأ�ساأْل 
الأن�سطة التي كر�ست نف�سك لعملها؟ هل هذه الأن�سطة ت�رّس اهلل اأم اأنها ُت�رّسك اأنت وحدك؟ 
ْكِني  اأَْر�َسَلِني ُهَو َمِعي، َومَلْ َيرْتُ ر كلمات ي�سوع الذي قال يف حديثه عن الآب: "َوالَِّذي  تذكَّ
يِه" )يوحنا 8: 29(. حينما تختار اأن تفعل  اأَْفَعُل َما ُيْر�سِ الآُب َوْحِدي، لأَينِّ يِف ُكلِّ ِحنٍي 

ال�سيء نف�سه وتر�سي اهلل وت�رّسه �ست�سبح حياتك مزية وهادفة اأكرث.
اْحَي لرُت�سي اهلل وت�رّس قلبه.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نحيا حياة تكرمك ومتّجدك. يا رب �شاعْدنا اأن نكرّ�س اأنف�شنا 
لر�شائك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 37: 1- 41: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 مايو

اكت�صاف م�صيئة اهلل
ْل َعَلى الررَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبَك، َوَعَلى َفْهِمَك لَ َتْعَتِمْد. يف ُكلِّ  "َتَوكرَّ

ُم �ُشُبَلَك." )اأمثال 3: 6-5( ُطرُِقَك اْعِرْفُه، َوُهَو ُيَقوِّ
نحن موجودون يف هذا العامل كي منجد اهلل ونعمل م�سيئته، لكن كيف نعرف ما يريده اهلل 
مّنا؟ يف هذه الآية، ُيعطينا �سليمان احلكيم ثالث خطوات لكت�ساف م�سيئة اهلل يف حياتنا.
ْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبَك". لن تفهم دائًما ما الذي يفعله اهلل اأو ملاذا يفعل ذلك؟ لذا  اأوًل: "َتَوكَّ

يجب اأن تّتكل عليه بالكامل.
قبل  من  ال�سرتاتيجيات  و�سع  جل�سات  كل  ِمن  اأنده�ض  َتْعَتِمْد."  َل  َفْهِمَك  "َوَعَلى  ثانًيا: 
مال�ض الكنائ�ض لتنظيم برامج الكرازة بطريقة يف غاية ِمن املنطق واجلاذبية. ل مُيكن 

اكت�ساف م�سيئة اهلل يف اأثناء جل�سات التخطيط لكن يف اجتماعات ال�سالة.
ثالًثا: "يف ُكلِّ ُطُرِقَك اْعِرْفُه." ل تاأخذ قراًرا قبل اأن ت�ست�سري الّرب اأّوًل.

اهلل يتعاَمل معنا بطرٍق طبيعيٍة وب�سيطٍة.

ل اأن ن�سمع م�سيئة اهلل اأّوًل حتى مُيكننا اأن نقّرر هل حازت اإعجابنا  على الّرغم ِمن اأننا نف�سّ
اأم ل فاإن اهلل ل يتعامل مبثل هذه الطريقة. عادًة ل ت�سمع مالًكا يرمن اأو ي�سري اإليك اأن تتبعه 
به  واعرتْف  فيه،  فثْق  له،  ُمكّر�ض  واأنت  تعي�ض حياتك  اأن  كّل ما عليك هو  ما.  اإىل مكاٍن 
ُم �ُسُبَلَك". حينما يكون عندك امليل اأن تتحّرك يف اجتاٍه ما. عندما تقوم بهذا الأمر، "�سُيَقوِّ

يا رب، ُنقدِّم لك اأج�شادنا وحياتنا كاأدوات من خللها ُيكنك اأن تعمل لتحقيق م�شيئتك 
على الأر�س. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 42: 1- 45: 17



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 مايو

�صبيل البار
"يِف �َشِبيِل اْلرِبِّ َحَياٌة، َويِف َطِريِق َم�ْشِلِكِه لَ َمْوَت." 

)اأمثال 12: 28(
اأعطاها اهلل ملو�سى حتى مُيكننا معرفة  اأن نلقي ال�سوء على الو�سايا الع�رس التي  علينا 
ا. اأعلنت اأّول اأربع و�سايا منها لنا عن كيف يكون الإن�سان ُمرّبًرا  كيف ي�سبح ال�سخ�ض بارًّ

اأمام اهلل، تليها �ست و�سايا اأخرى تتناول كيف يكون على ما يرام مع النا�ض.
ا. ولأّن اهلل كان  اإذا تركنا الأمر هكذا �سنقع يف ورطة، لأّن ل اأحد مّنا مُيكن اأن يكون بارًّ
ا، و�سع اهلل معياًرا اآخر  يعرف اأن الإن�سان لن مُيكنه اأن يعي�ض بح�سب و�سايا اهلل ليكون بارًّ

ا. للرب يتمّثل يف اأنه اإذا اآمنا به �سيحت�سب اهلل هذا الإميان برًّ
ما الذي ُتوؤمن به؟ عليك اأن ُتوؤمن اأّن اهلل اأزيل، وهو خالق هذا الكون، وقد اأحّب العامل، )مبا 

فيهم اأنت(، حتى بذل ابنه الوحيد ليموت بدًل عن خطاياك ويحمل ذنبك.
وعد ي�سوع اأّن هوؤلء املوؤمنني به لن ميوتوا بل �سينالون احلياة الأبدية.

اأننا �سنحيا لالأبد يف هذه الأج�ساد، بل �سنحيا لالأبد يف  مل يوعدنا ي�سوع 
ح�سور اهلل، ولن ننف�سل عن ال�سعور بح�سوره اإىل الأبد.

َطاَيا"  ُنوِب َواخْلَ ْمَواًتا ِبالذُّ َكَتَب بول�ض الر�سول يف ر�سالته اإىل كني�سة اأف�س�ض: "َواأَْنُتْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَ
ا اليوم بالإميان بي�سوع امل�سيح. مُيكنك اأن ت�سعر  ا روحيًّ )اأف�س�ض 2: 1(. مُيكنك اأن تكون حيًّ

بح�سور اهلل ومبحّبته وبق�سده وخّطته يف حياتك.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل كل ما قدرَّمته لنا حتى ُنح�شب اأبراًرا اأمامك. يا رب، �شاعْدنا 
اأن نحيا يف هذا الربّ، ون�شلك يف الطريق الذي ل موت يف نهايته. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، 

اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 46: 1- 49: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 مايو

الطريق اخلطاأ
"ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهرُ ِللإِْن�َشاِن ُم�ْشَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها ُطرُُق اْلَْوِت." 

)اأمثال 14: 12(
يف النهاية، مُيكن اأن ي�سلك الإن�سان يف احلياة يف طريقني، فاإّما اأن ي�سلك يف الطريق الذي 

�سيوؤّدي به اإىل ال�سماء اأو ي�سلك يف الطريق الذي �سيوؤّدي به اإىل اجلحيم.
ُه َوا�ِسٌع اْلَباُب  يِِّق، لأَنَّ حتّدث ي�سوع امل�سيح عن هذين الطريقني قائاًل: "اْدُخُلوا ِمَن اْلَباب ال�سَّ

ِذيَن َيْدُخُلوَن ِمْنُه"! )متى 7: 13(. ي اإِىَل اْلَهاَلِك، َوَكِثرُيوَن ُهُم الَّ ِريُق الَِّذي ُيوؤَدِّ َوَرْحٌب الطَّ

ي�سلك احلكماء يف هذه احلياة بهدٍف وا�سٍح.

ينظر احلكماء اإىل الأمام وي�سعون اأهداًفا حلياتهم واأموًرا يبتغون حتقيقها قبل اأن تنتهي 
ي�سلكون  اإّنهم  امل�سيح.  كر�سي  اأمام  فيها  يقفون  التي  اللحظة  لتلك  ويطمحون  حياتهم. 
اِلُح َوالأَِمنُي!  َها اْلَعْبُد ال�سَّ ا اأَيُّ باحلكمة يف حياتهم الآن حتى يتمّتعوا بكلمات ي�سوع، "ِنِعمَّ

ُكْنَت اأَِميًنا يِف اْلَقِليِل َفاأُِقيُمَك َعَلى اْلَكِثرِي. اْدُخْل اإِىَل َفَرِح �َسيِِّدك" )متى 25: 21(.
على اجلانب الآخر ي�سري احلمقى بال هدٍف، وُي�سّدقون كذب اإبلي�ض اأن "كل الطرق توؤدي 
اإىل اهلل"، ويتجاهلون لفتات التحذير املو�سوعة على الطريق التي ت�سري اإىل اأن لي�ض كل 
اإىل الهالك والنف�سال  الطرق توؤّدي  العك�ض بع�ض  الطرق تقود هلل احلقيقي واحلي. على 

الأبدي عن اهلل الواحد واحلقيقي.
الذي  الطريق  الذي ت�سلك فيه، هل اخرتت  الطريق  اليوم، وافح�ْض  األِق نظرة على حياتك 
يقود اإىل ي�سوع؟ وما الذي و�سعت فيه اإميانك حتى تتيّقن من هذا الأمر؟ هل كلمة الإن�سان 

اأم كلمة اهلل؟

يا اأبي ال�ّشماوي، نطلب منك اأْن ت�شمح لروحك القدو�س اأن يقودنا يف طريق احلياة الذي 
ُيوؤّدي بنا اإىل م�شكنك. يا رب، ن�شكرك لأّن ابنك جّهز الطريق ال�شتقيم لنا الذي يوؤّدي اإليك. 

�شاعْدنا اأن ن�شلك دوًما يف طريقك ويف حقك ويف نورك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 50: 1- 53: 6



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 مايو

بُرجنا احل�صني
ُع."  دِّيُق َوَيَتَمنرَّ نٌي، َيْرُك�ُس اإَِلْيِه ال�شِّ "ا�ْشُم الررَّبِّ ُبْرٌج َح�شِ

)اأمثال 18: 10(
التي حُتيط مبدنهم.  الأ�سوار  اأبراًجا عالية بطول  يبنون  النا�ض  القدمية، كان  الأزمنة  يف 
وِمن هذه الأبراج مُيكن لل�سخ�ض اأن يرى مل�سافة بعيدة وب�سهولة الأعداء وهم يقرتبون من 
مدينته. وحينما ت�ستعل احلروب، ت�سّكل الأبراج ميزة جيدة للجنود، فال ميكن اأن ت�سيبك 
الرماح، لكن رماحك مُيكن ب�سهولة اأن ت�سيب الأعداء الذين يهجمون عليك. لهذه الأ�سباب 

كان النا�ض يجرون نحو الأبراج حينما تقرتب املخاطر.
ا لدينا برج ح�سني وملجاأ جنرى عليه عندما تلوح معارك حياتنا يف الأفق. ونحن اأي�سً

ملجاأنا هو ا�سم الّرب.
بكّل تاأكيٍد كثرًيا ما كنت يف احتياج للرب واأجري نحو ا�سم ي�سوع الذي وجدت فيه الأمان. 
هذا  اإىل  اأجري  كنت  وال�سعف،  احليلة  وقّلة  والياأ�ض  وال�سك  واخلوف  ال�سيق  اأوقات  ويف 

املكان الذي اأعرفه، حيث اأجد الراحة والأمان، كنت اأجري اإىل ي�سوع.
اإّنه يهوه يراأه الذي �سّدد حاجتي اإىل اخلال�ض، ويهوه ن�سى اأي الرب رايتي ورايته فوقي 
حمّبة، كما اأّنه يهوه �سالوم اأي الّرب �سالمي، ويهوه ت�سدقينو اأي الّرب بّرنا، ويهوه �سمه 

ا. اأي يهوه هو النور املوجود داًما، وحيثما اأوجد اأنا هو �سيكون هناك اأي�سً

ي�سوع هو خُملِّ�سنا و�سخرتنا وملجاأنا.. اإّنه ُبرجنا احل�سني.

اإىل  اْجِر  الأمان وبالرتّدد؟  اليوم من ظروف احلياة؟ هل ت�سعر بعدم  ُمرتبك هذا  اأنت  هل 
ي�سوع، الرُبج احل�سني.

اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل معونتك وقّوتك والثقة التي لنا فيك ِمن خلل ا�شم ي�شوع، هذا 
ال�شم الذي يعلو فوق كّل الأ�شماء الأخرى. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني. 

قراءات اليوم: مزامري 54: 1- 56: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 مايو

ال�صديُق الكامُل
بٌّ اأَْلَزُق ِمَن  َحاِب ُيْخِرُب َنْف�َشُه، َلِكْن ُيوَجْد حُمِ "اَْلُْكِثُ الأَ�شْ

الأَِخ." )اأمثال 18: 24(
لي�ض ِمن ال�رسوري اأن نكون حمبوبني دائًما من اجلميع لأننا عر�سة لتقلبات املزاج، رمبا 

اأكون يف هذه اللحظة حمبوًبا، ورمبا اأكون مكروًها يف اللحظة التي تليها.
ا كان مزاجك. لكن ال�سديق الويف ُيحّبك اأيًّ

رمبا يكون ِمن ال�سعب اأن جتد �سديًقا مثل هذا، لكْن لدّي �سديق واحد يحّبني على الرغم 
من تقّلب مزاجي. اإنه يعرف كل جانب من جوانب �سخ�سيتي، ويعرف كل �سيء جّيد فيها 
اأ�رسار، فهو يعرف كل عيوبي ونقاط  بيننا  �سيئ. يف احلقيقة، ل توجد  ا كل �سيء  واأي�سً

�سعفي، ورغم ذلك ل يزال ُيحّبني.

هذه  يدعم  يزال  ول  �سداقتنا.  عالقة  وبداأ  بادر  الذي  ال�سخ�ض  اأنه  كما 
الآخرون  يرتكني  وحينما  وال�رّساء،  ال�رّساء  يف  بي  ويلت�سق  ال�سداقة، 
ُه َقاَل: َل اأُْهِمُلَك َوَل  يظل هو معي، فقد وعد اأّنه لن ُيهملني اأو يرتكني: "لأَنَّ

اأَْتُرُكَك" )عربانيني 31: 5(

قط.  يخذلني  مل  لكّنه  حُت�سى،  ول  تعّد  ل  مّرات  ال�سديق  هذا  خذلت  لأين  بالآ�سف  اأ�سعر 
يخطئ  ومل  الن�سيحة،  اإىل  اإحتاج  حينما  امل�سورة  يل  ويقّدم  اإ�ساءاتي.  يل  يغفر  ما  دائًما 
يف ن�سائحه قط حتى الآن. ودائًما ما يفّكر يّف. وغالًبا ما ل ُيفّكر من اأجل رخاء نف�سه بل 

دائًما مهتّم بالتفكري يّف. اإنه ُيحّبني لدرجة اأنه بذل نف�سه بدًل عني.
ا معك. وفعل ال�سيء نف�سه اأي�سً

نكون  حتى  اأجلنا  ِمن  حياته  بذل  الذي  الوحيد  ابنك  لأجل  ن�شكرك  ال�شماوي،  اأبي  يا 
اأ�شدقاء. يا رب، ُن�شلّي اأن ُنْدَعى اأ�شدقاءك مثلما ُدِعي اإبراهيم �شديقك )خليلك(. نريد اأن 

نعرفك معرفة حميمية. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني. 

قراءات اليوم: مزامري 57: 1- 59: 17



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث

12 مايو
خمافة الرّب

اَفِة الررَّبِّ اْلَيْوَم  اِطِئنَي، َبْل ُكْن يِف َمَ "لَ َيْح�ِشَدنرَّ َقْلُبَك اخْلَ
ُه." )اأمثال 23: 17( ُكلرَّ

اأخذت هذه  ال�سيطان اخلِطّية ويجعلها يف غاية من الإثارة واملتعة، فاإذا  ُيزّين  دائًما ما 
يتمتعون  الذين  هوؤلء  حت�سد  اأن  ال�سهل  ِمن  اجلد،  حممل  على  للخِطّية  املزّينة  ال�سورة 

باخلِطّية، لكن ينبغي عليك اأن تنظر اإىل ما وراء هذه ال�سورة.
ينبغي عليك اأن تقارن النتيجة النهائية حلياة ال�رس بحياة الرّب.

اأن تكون لها  اأو مُيكن  الأبدي عن اهلل  اأن تكون عاقبتها املوت والنف�سال  مُيكن للحياة 
اأّنه  الأمثال  ال�سماء. يخربنا هذا املثل من �سفر  الأبدية مع اهلل يف  مكافاأة وتنال احلياة 
ينبغي اأن ن�سلك يف خمافة الرب اليوم كله بدًل ِمن اأن نح�سد الأ�رسار. لدى البع�ض مفهوم 
خاطئ عن خمافة الّرب. اإنهم يعتقدون باأّنه نف�ض اخلوف الذي مُيكن اأن ينتاب قلبك حينما 
من  النوع  هذا  لكن  ل�سيارتك،  اخللفية  الروؤية  مراآة  يف  واأزرق  اأحمر  �سوء  فجاأة  يوم�ض 

اخلوف خُمتلف.

النوع ال�سحيح لهذا اخلوف هو ما ت�سعر به حينما تكون على و�سك اأن تلقي 
خطاًبا اأمام رئي�ض الوليات املتحدة الأمريكية. يف هذا الوقت �ست�ساأل من 

حولك: "هل بدلتي منا�سبة؟ هل خطابي منا�سب؟".

فاإذا كانت تنتابنا تلك الرهبة حينما نقف اأمام الرئي�ض، فكم �ستكون رهبتنا حينما نقف 
اأمام اهلل خالق ال�سماء والأر�ض؟ يا له ِمن اإن�سان حكيم ذلك الذي يخاف الّرب وي�ستخدم 

هذا اخلوف ليحيا حياة تر�سي اهلل.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا اأن تكون لدينا احلكمة الكافية لننظر اإىل الطريق الذي ن�شلكه 
ونرى اإىل اأين ُيوؤّدي هذا الطريق. اأعِطنا احلكمة حتى نتحّول عن اخلِطّية ون�شلم حياتنا 

لتبعية ي�شوع. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 60: 1- 62: 12
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غمو�س الغد
َك لَ َتْعَلُم َماَذا َيِلُدُه َيْوٌم." )اأمثال 27: 1( "لَ َتْفَتِخْر ِباْلَغِد لأَنرَّ

ل نعرف الكثري عن امل�ستقبل، لكننا نعلم �سيًئا واحًدا: اأّن امل�ستقبل غام�ض.
ا كان ما �سياأتي به امل�ستقبل فاهلل �سيكون معه.  ه اأيًّ مع ذلك، يعرف املوؤمن �سيًئا اآخر اأنَّ
اأَْتُرُكَك" )عربانيني 13: 5(، وهذا معناه اأّنه اإذا هاجمتك  اأُْهِمُلَك َوَل  وعد ي�سوع قائاًل: "َل 

الآلم اأو الأحزان اأو املاآ�سي غًدا، �ستب�رسها وهي متر لأنَّ الّرب �سيكون معك.

م�سيئة اهلل هي عامل الغد غري املعروف.

ُيخربنا الر�سول يعقوب اأّن التخطيط لي�ض �سيًئا خاطًئا، لكن حينما نخّطط فنحن بحاجة اإىل 
َها اْلَقاِئُلوَن:  ط ونحن ن�سع ن�سب اأعيننا عاماًل طارًئا. يقول الكتاب: "َهُلمَّ الآَن اأَيُّ اأن ُنخطِّ
ِجُر َوَنْرَبُح. اأَْنُتُم  ُف �َسَنًة َواِحَدًة َوَنتَّ ِديَنِة اأَْو ِتْلَك، َوُهَناَك َن�رْسِ َنْذَهُب اْلَيْوَم اأَْو َغًدا اإِىَل هِذِه امْلَ
. ِعَو�َض  َمِحلُّ َها ُبَخاٌر، َيْظَهُر َقِلياًل ُثمَّ َي�سْ ُه َما ِهَي َحَياُتُكْم؟ اإِنَّ ِذيَن َل َتْعِرُفوَن اأَْمَر اْلَغِد! لأَنَّ الَّ

اأَْن َتُقوُلوا: اإِْن �َساَء الرَّبُّ َوِع�ْسَنا َنْفَعُل هَذا اأَْو َذاَك" )يعقوب 4: 15-13(.
اأمًرا  وجنعله  امل�ستقبل  يف  اليقني  عدم  بها  نتناول  التي  الطريقة  هي   " الرَّبُّ �َساَء  "اإِْن 
اأّن الرب ُيحّبك ولديه خطة رائعة حلياتك. ثْق  اآمن  الّرب على م�ستقبلنا.  ا للثقة يف  يقينيًّ
اأنه �سيكون معك بغ�ّض النظر عما يف الغيب لك، واترْك نف�سك ُمنفتًحا عليه حتى ُيوّجهك 

وُير�سدك.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّن يدك فوق كّل الظروف التي ُتيط بحياتنا. يا رب، �شاعْدنا اأن 
ناأخذك بعني العتبار يف كّل اخلطط التي ن�شيغها حلياتنا. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 63: 1- 65: 13
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احلياة يف البن
ْم�ِس َفاإَِذا اْلُكلُّ َباِطٌل  َت ال�شرَّ ِتي ُعِمَلْت َتْ "َراأَْيُت ُكلرَّ الأَْعَماِل الرَّ

َوَقْب�ُس الرِّيِح." )جامعة 1: 14(
عا�ض �سليمان حياته لأجل املعرفة واملتعة والرثوة والقّوة وال�سهرة، لكن يف نهاية حياته 

كل ما تبّقى له هو الإحباط والفراغ والقلب غري الرا�سي.
احلياة حتت ال�سم�ض )بعيًدا عن اهلل( فارغة، لكن احلياة يف البن غنية وم�سبعة، لأن ما 
والأهداف  الأنانية  الطموحات  ذلك  العك�ض متاًما من  للرب ل ي�سيع هباًء. وعلى  تعمله 
والتطلعات. لن مي�سي وقت طويل بعد فراقك احلياة على الأر�ض حتى تزول تلك الأمور 

التي عملتها باأنانية وتن�ساها.

اأثر دائم  احلياة التي تعا�ض يف ي�سوع امل�سيح وحدها هي التي تكون لها 
واأبدي.

ْعَي،  اأَْكَمْلُت ال�سَّ �َسَن،  َهاَد احْلَ كتب ُمعّلمنا بول�ض الر�سول يف نهاية حياته: "َقْد َجاَهْدُت اجْلِ
اُن  يَّ َع يِل اإِْكِليُل اْلرِبِّ، الَِّذي َيَهُبُه يِل يِف ذِلَك اْلَيْوِم، الرَّبُّ الدَّ َحِفْظُت الإِمَياَن، َواأَِخرًيا َقْد ُو�سِ

ا" )2 تيموثاو�ض 4: 8-7(. وَن ُظُهوَرُه اأَْي�سً ِذيَن ُيِحبُّ ِميِع الَّ اْلَعاِدُل، َوَلْي�َض يِل َفَقْط، َبْل جِلَ
َوهِذِه  ًة،  اأََبِديَّ َحَياًة  اأَْعَطاَنا  اهلَل  اأَنَّ  َهاَدُة:  ال�سَّ ِهَي  "َوهِذِه  يوحنا:  الر�سول  ويقول 
َلُه  َفَلْي�َسْت  اهلِل  اْبُن  َلُه  َلْي�َض  َوَمْن  َياُة،  احْلَ َفَلُه  الْبُن  َلُه  َمْن  اْبِنِه.  يِف  ِهَي  َياُة  احْلَ

َياُة." )1 يوحنا 5: 12-11( احْلَ
يا له ِمن اأمر ميد حينما تنظر يف نهاية اأيامك اإىل ما فعلته خالل حياتك كلها، وتتطّلع 
اإىل اإرٍث غري فا�سد وغري ُمدن�ض ينتظر ملكوت اهلل. ال�سخ�ض الذي عا�ض حياته يف البن لن 
يكون له يف نهاية الطريق اأي فراغ اأو حزن اأو ندم. يف احلقيقة �ستكون هذه هي البداية 

بالن�سبة اإليه.

يا اأبي ال�شماوي، كاأ�شنا فا�شت ِمن ال�شعادة اإىل درجة اأنه ل ُيكننا اأن نحتوي يف داخلنا 
نعمتك  لأجل  �شكًرا  البن.  حياتنا يف  اختربناها خلل  التي  والربكة  الفرح  م�شاعر  كل 

جتاهنا. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 66: 1- 68: 35
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َمن يعرف؟
اِم َحَياِة  َة اأَيرَّ َياِة، ُمدرَّ ُه َمْن َيْعِرُف َما ُهَو َخْيٌ ِللإِْن�َشاِن يِف احْلَ "لأَنرَّ

؟" )جامعة 6: 12( لِّ يَها َكالظِّ ِتي َيْق�شِ َباِطِلِه الرَّ
ما  القدر  وهذا  ُمر�سية.  اجل�سد غري  تعا�ض ح�سب  التي  واحلياة  احلياة ق�سرية وغام�سة، 

نعرفه، لكن يف ما بعد ذلك، قد ل نعرف الكثري.
الأف�سل؟  اأّيهما  لكن  حمالة.  ل  الغنى  �سنختار  والفقر  الغنى  بني  نختار  اأن  لنا  اأُتيح  اإذا 
يحتوي الكتاب املقّد�ض على الكثري من التحذيرات لالأغنياء، فنحن ل نعرف ما الذي ميكن 

اأن يفعله الغنى يف طريقة تفكرينا عن احلياة واهلل.
َمن يعرف ما هو الأف�سل لنا؟ نحن ل نعرف. اهلل وحده يعرف.

اإذا اأتيحت لنا الفر�سة لالختيار بني ال�سحة واملر�ض �سنختار ال�سحة، لكن 
اأغنى  اأكرث ويدخلني يف عالقة  لنا؟ هل املر�ض يجذبني هلل  اأف�سل  اأّيهما 

معه؟ اأم يجعلني اأغ�سب منه؟

والف�سل  النجاح  بني  الختيار  لنا  اأتيح  اإذا  اأخرى  مّرة  الف�سل؟  اأم  النجاح  اأف�سل،  اأّيهما 
لوا اإىل اهلل عن طرقهم الردية ب�سبب ف�سل  �سنختار النجاح. لكن كم عدد النا�ض الذين حتوَّ

ما حدث يف حياتهم؟ يف حلظة الياأ�ض والف�سل ال�سخ�سي، ينقاد الكثريون نحو ال�سليب.
لأننا ل نعرف ما يحمله امل�ستقبل لنا، األي�ض ِمن احلكمة اأن ن�سع الغد يف يد الواحد الذي 
يعرف؟ ولأننا ل نعرف ما الأف�سل لنا، األي�ض ِمن احلماقة اأن نتجادل مع اهلل عن اأمور قد 

�سمح لها اأن حتدث يف حياتنا؟
ي�سع الإن�سان احلكيم نف�سه يف يد اهلل ويثق اأّنه �سيعمل الأف�سل له.

يا اأبي ال�شماوي، ونحن نثق يف حكمتك غي الحدودة، نتقدرَّم ون�شع م�شتقبلنا بني يديك، 
عالني اأّنك وحدك الذي تعرف ما يحمله الغد لنا. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 69: 1- 72: 20
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الزرع
ُحَب لَ َيْح�ُشُد."  "َمْن َيْر�ُشُد الرِّيَح لَ َيْزَرُع، َوَمْن ُيَراِقُب ال�شُّ

)جامعة 11: 4(
كّل �سيء نفعله يف حياتنا يت�سّمن خماطَر و�سعاًبا. وعلى الأغلب، ل ندع املخاطر امُلحتملة 
اأن ُتوقف تقدُّمنا نحو حتقيق اأهدافنا، فنحن نرى هذه املخاطر كتحديات ومن�سي قدًما 

يف طريقنا. واإذا مل نفعل هذا نقلِّل مما نحن قادرون على اإجنازه يف حياتنا.
يتحدَّث �سليمان احلكيم هنا عن هوؤلء النا�ض الذين يرتكون هبوب الرياح مينعهم ِمن بذر 
الرتّدد مينعك  البذار، ويرتكون احتمال �سقوط املطر مينعهم من احل�ساد، فاإذا كان هذا 

ا مع ح�ساد الأمور الّروحية؟ ِمن ح�ساد املح�سول املادي، كم يكون الأمر �سحيًحا اأي�سً
جميع  لي�ست  لكن  الرتبة،  من  خمتلفٍة  اأنواٍع  على  البذار  تقع  اهلل،  كلمة  بذار  تبذر  حينما 
اأنواع الرتبة م�ستقبلة جّيدة للكلمة، فنحن اأحياًنا ننظر اإىل البع�ض ون�ستنتج اأّن الأمر منتٍه 
وم�ستحيل ول داعي مل�ساركة الإجنيل معهم، لكن هذا اأمر خطاأ. عدم زراعة بذور كلمة اهلل 
الذي  اأو املحتملة هو بو�سوح ع�سيان لو�سية ي�سوع امل�سيح  ب�سبب امل�ساعب احلقيقية 

دعانا اأن نحمل اخلرب ال�سار جلميع النا�ض يف العامل.
اأمر  اأي  الأعذار نادًرا ما يكون جيًدا يف  "رجل جيد يف اختالق  قال بينيامني فرانكلني: 

اآخر." ل يوجد اأي عذر للع�سيان.

اأن يظهر ثمار فيها  اأماكن من غري املحتمل  اأن نبذر البذار يف  لقد ُدعينا 
ونرتك النتائج يف يد اهلل. مل ُندَع للحكم على نوعية الرتبة اأو حالتها.

 ِ َمنُّ يًئا َيِجيُء ِبالرتَّ ْرِع، َمِ اِهُب َذَهاًبا ِباْلُبَكاِء َحاِماًل ِمْبَذَر الزَّ فقد قال كاتب املزمور: "الذَّ
َحاِماًل ُحَزَمُه" )مزمور 126: 6(.

احل�ساد ينتظرك. جتاهْل الرياح والأمطار، و�سُي�سهم هذا املنطق يف تهمي�سك. ازرْع البذار 
التي ا�ْسُتوؤمنت عليها.

يا اأبي ال�شماوي، �شاعْدنا اأن نكون اأمناء يف زرع بذار كلمتك وحمّبتك يف حياة كّل الذين 
هم حولنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 73: 1- 75: 10
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َعلََمه فوقي َمبَّة
ٌة." )ن�شيد الأن�شاد 2: 4( برَّ ْمِر، َوَعَلُمُه َفْوِقي حَمَ "اأَْدَخَلِني اإِىَل َبْيِت اخْلَ

خالل فرتة اخلطوبة، عادًة ما ُنخفي حقيقة اأنف�سنا عن الطرف الآخر. هذا لأين اأخاف اأن 
يعرف الّطرف الآخر الذي دخل يف عالقة معي حقيقتي، ول يعود ُيحّبني، فنحن نريد اأن 
ي�سعر الطرف الذي اأمامنا اأننا لطفاء ول نغ�سب، ثّم نتزوج، ومتّثل احلقيقة بعد ذلك �سدمة 

للطرف الآخر.
هذا الأمر واحد ِمن اأروع الأمور عن ي�سوع امل�سيح الذي يعرف كّل ما مُيكن معرفته عنك 
حتى تلك الأمور التي ل تعلمها اأنت عن نف�سك لأّنه يرى �سعفاتك وعيوبك، ويعرفك ِمن 
الأمام ومن اخللف، ومن اأعلى وِمن اأ�سفل، ورغم ذلك ل يزال يحّبك. ودعاك اإىل بيت وليمته، 

وَعَلَمه فوقك حمبَّة.
ما هو هذا العلم؟ اهلل يعلن للعامل اأّن "هذا هو ال�سخ�ض الذي اأحببته."

اأ�سعر باأين  اأ�سواأ حالتي. حينما  اأكون يف  يف كثري ِمن الأوقات تاأتيني حمّبة اهلل حينما 
بائ�ض، وعدمي القيمة، وغري م�ستحق باملرة، ي�سعى اهلل اإىل اأن يبنّي يل مقدار حمّبته العظيمة 

وغري امل�رسوطة يل، ويفعل ذلك حتى اأ�سرتيح ملعرفة اأن حمّبته ل تتغرّي من يوم ليوم.

يف كّل حياتك، مل ولن تخترب يوًما حمّبة مثل حمّبة اهلل لك.

اأّنها تتغّلب على حالت ف�سلك،  ل ت�سعى حمبة اهلل �سوى خلريك لأّن حمبته نقية لدرجة 
وقوية لدرجة اأّنها تتحّمل نقاط �سعفك، كما اأّن حمّبة اهلل دائمة لالأبد.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأجل حمّبتك غي ال�شوطة التي اختربناها ووثقنا فيها. ُن�شلّي 
لأجل هوؤلء الذين مل ُي�شلِّموا حياتهم بعد اإليك. اجذبهم حتى ياأتوا اليوم ليعرفوا حمّبتك 

الفائقة العرفة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 76: 1- 78: 72
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دعوة
َرنَّ اإِىَل اْلُكُروِم،  ْقِل، َوْلَنِبْت يِف اْلُقَرى. ِلُنَبكِّ "َتَعاَل َيا َحِبيِبي ِلَنْخُرْج اإِىَل احْلَ
اأُْعِطيَك  ُهَناِلَك  اُن؟  مَّ الرُّ َر  َنوَّ َهْل  اْلُقَعاُل؟  َح  َتَفتَّ َهْل  اْلَكْرُم؟  اأَْزَهَر  َهْل  ِلَنْنُظَر: 

ُحبِّي." )ن�سيد الأن�ساد 7: 21-11(

قدَّمت عرو�ض �سليمان يف رغبة منها لعالقة حميمية مع حبيبها دعوة له، فقد طلبت منه 
اأن ياأتي ويفح�ض الثمار يف الكرم.

هل قّدمت دعوة للرب ِمن قبل حتى يفح�ض حياتك بهذا الأ�سلوب، فاإذا نظر اإىل حياتك، هل 
�سريى حياتك حُمّملة بثمار الروح؟ اإن كانت هذه الثمار يف حياتك، �ستظهر ثمار الروح 

مثل ال�سرب واللطف وال�سالح وطول الأناة والوداعة.
ادُع الّرب اأن يفح�ض حياتك.

اأحياًنا حينما ندعو الرب لفح�ض حديقة حياتنا ُندرك كم ُكّنا ُمهملني يف رعايتها، فقد 
تركنا م�ساغل احلياة وهمومها ُتبعدنا عن الهتمام باحلديقة ورعايتها كما يجب، فظهرت 

الأ�سواك وخنقت اجلمال الذي كان يجب اأن يظهر فيها، وبالتايل مل تنُم الثمار.

ما  ويعرف  قلوبنا  ويعرف  ليفح�سنا،  الّرب  اإىل  نحتاج  كم  �سُندرك  عندئٍذ 
يدور يف اأفكارنا.

ادعو الّرب ليفح�ض حياتك، واجل�ْض عند قدميه وا�سكب قلبك اأمامه، وا�ستقبل منه املحّبة 
التي �سُيعطيها لك يف املقابل. ل ترتك الواحد الذي ُيحّبك، فالوقت الذي تق�سيه مع الّرب 

اأهّم من اأي عمٍل ميكن اأن تعمله له.

يا رب، تعاَل اإلينا وافح�س ثمار حياتنا. ُن�شلّي اأن ُت�شّ مبا تراه فيها. يا رب، نريد اأن 
ي�شوع  ا�شم  �شكة جميلة. يف  مًعا يف  الحّبة  نت�شارك  ونحن  معك  اأطول  وقًتا  نق�شي 

ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 79: 1- 81: 16



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 مايو 

ِليَاأِت ملكوتك
ُه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّيا�َشُة َعَلى َكِتِفِه،  "لأَنرَّ
ا، َرِئي�َس  َبِديًّ َوُيْدَعى ا�ْشُمُه َعِجيًبا، ُم�ِشيًا، اإِلًها َقِديًرا، اأًَبا اأَ
لَِم لَ ِنَهاَيَة َعَلى ُكْر�ِشيِّ َداُوَد  لَِم. ِلُنُموِّ ِرَيا�َشِتِه، َوِلل�شرَّ ال�شرَّ

قِّ َواْلرِبِّ، ِمَن الآَن اإِىَل  َتَها َوَيْع�ُشَدَها ِباحْلَ َلَكِتِه، ِلُيَثبِّ َوَعَلى مَمْ
ُنوِد َت�ْشَنُع هَذا." )اإ�شعياء 9: 7-6( الأََبِد. َغْيَُة َربِّ اجْلُ

األي�ض هذا �سيًئا يدعو اإىل التعّجب حني نتلّهف ملجيء ملكوت اهلل!
يبدو ِمن الوا�سح اأن ملكوت الإن�سان مالآن باحلروب والأمل واملعاناة ووجع القلب، وهذه 

كلها اأمور حدثت نتيجة رف�ض الإن�سان ملحّبة اهلل.

حينما ميلك ي�سوع، �سيظهر مده على كّل العامل.

يف الوقت احلا�رس، ُي�سيطر ال�سيطان والذين اأغواهم حتى يتمّردوا على اهلِل بو�سوح على 
هذا العامل، لكن �سياأتي يوم، حينما ي�سود على العامل هذا املكتوب عنه: "َعِجيًبا، ُم�ِسرًيا، 
اَلِم." و�سنخترب حينئٍذ �سيًئا يف غاية الختالف. و�سي�سود  ا، َرِئي�َض ال�سَّ اإِلًها َقِديًرا، اأًَبا اأََبِديًّ
ال�سالم والفرح كما هو مكتوب يف اإ�سعياء 2: 4. وحتى اململكة احليوانية لن تعود وح�سية 
ا هناك  )اإ�سعياء 11: 6-9(، ولن ي�سود املوت يف ما بعد )اإ�سعياء 25: 8(، ولن يكون اأي�سً

اأي عاهات ج�سدية )اإ�سعياء 29: 18(.
ا ملكوت اهلل موجود الآن  كل هذه الأمور تنتظر ميء ملكوت اهلل حتى تتحقق، لكن فعليًّ
يف اأي مكاٍن ميلك فيه اهلل، فاإذا �ساد اهلل على حياتي، فاأنا يف ملكوت اهلل. على الرغم ِمن 
�سالمه  اأراحني  فقد  اهلل،  ملكوت  اختبار  يف  بالفعل  بداأت  �ساأكون  العامل  هذا  يف  حياتي 

و�سمنت حمّبته وغمرين فرح خال�سه.
اأُ�سّلي اأن ياأتي ملكوت اهلل �رسيًعا ون�سنع م�سيئة اهلل ونحن يف انتظار ميئه.

يا اأبي ال�شماوي، نتوق لهذا اليوم الذي ي�شود فيه ي�شوع على الأر�س. ن�شكرك لأجل الرّجاء 
الذي لنا يف ي�شوع ال�شيح ونحن يف انتظاره. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 82: 1- 84: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 مايو 

طموحات �صريرة
ْنَت  ْبِح؟ َواأَ َماِء َيا ُزَهَرُة، ِبْنَت ال�شُّ "َكْيَف �َشَقْطِت ِمَن ال�شرَّ
َماَواِت. اأَْرَفُع ُكْر�ِشيِّي َفْوَق  َعُد اإِىَل ال�شرَّ ُقْلَت يِف َقْلِبَك: اأَ�شْ

َك اْنَحَدْرَت اإِىَل اْلَهاِوَيِة..."  . لِكنرَّ يُ ِمْثَل اْلَعِليِّ َكَواِكِب اهلِل، اأَ�شِ
)اإ�شعياء 14: 15-12(.

كّل منا ينتمي اإىل فئة من هذين الفئتني، اإما حتاول اأن تكون مثل اهلل حتى يعود املجد 
هلل اأو حُتاول اأن تكون اإلًها وتاأخذ املجد لنف�سك. اأراد ال�سيطان اأن ينال ال�سجود والعبادة، 
وطموحه هذا ت�سّبب يف �سقوطه، واأي �سخ�ٍض يريد اأن ين�سب مد اهلل لنف�سه �سُيذّل وتتحّطم 

كربياوؤه مثل ال�سيطان.

ل اأرغب اأن اأكون اهلل لكني اأريد اأن اأكون مثله واأت�سّبه به.

اأريد اأن تكون حياتي انعكا�ًسا هلل، واأتوق اأن اأكون على �سورته ومثاله بعمل الروح القد�ض 
يف حياتي، وهذا لي�ض لأين اأوّد اأن اأ�ستقبل املجد لنف�سي لكن حتى يرى الآخرون حمّبة اهلل 
. اأرغب اأن اأحيا احلياة التي و�سفها ي�سوع يف متى  التي تتجّلى ِمن خاليل وميّجدون اهلل يفَّ
ُدوا اأََباُكُم الَِّذي  جِّ �َسَنَة، َومُيَ ا�ِض، ِلَكْي َيَرْوا اأَْعَماَلُكُم احْلَ اَم النَّ ْئ ُنوُرُكْم هَكَذا ُقدَّ 5: 16: "َفْلُي�سِ

َماَواِت." يِف ال�سَّ
العر�ض  على  ِمن  اهلل  اإنزال  اإىل  ي�سعى  َمن  وحده  والأحمق  وحده،  له  والعبادة  واحد،  اهلل 
و�رسقة مده، اأّما بالن�سبة اإيل يكفيني اأن اأحّب الإله احلي احلقيقي، خالق ال�سماء والأر�ض 

واأخدمه.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك دعوتنا واختتنا. ومبا اأننا اأولدك فنحن نرغب اأن نكون 
مثلك يف توّجهاتنا وردودنا واأفعالنا واأفكارنا واإجنازاتنا. ُن�شلّي اأن ي�شتمر روحك القد�س 

يف ت�شكيلنا حتى نكون على �شورة ابنك ي�شوع. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 85: 1- 89: 52



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 21 مايو

اهلل ي�صحقنا لي�صفينا
اِرًبا َف�َشاِفًيا، َفَيِْجُعوَن اإِىَل الررَّبِّ  "َوَي�ْشُِب الررَّبُّ ِم�ْشَ �شَ

َفَي�ْشَتِجيُب َلُهْم َوَي�ْشِفيِهْم." )اإ�شعياء 19: 22(
يعاين البع�ض من ال�سطراب الآن. ومثلك يف ذلك مثل م�رس، يبدو اأّن م�سكالتك تت�ساعف 

الواحدة فوق الأخرى، واأنت يف خوف مما مُيكن اأن يحدث بعد ذلك.
يعاين البع�ض منكم ِمن حرب اأهلية تتمّثل يف احلرب بني الروح واجل�سد، فدائًما ما يفوز 
اجل�سد، وجتد نف�سك ب�سورة ُمتكررة تفعل تلك الأمور التي تكره اأن تفعلها، لكن لي�ض لديك 

اأي قوة للمقاومة، حينئٍذ ت�سعر بالياأ�ض، وت�سعر اأن اهلل �سحقك.

عندما ي�سحقك اهلل، دائًما ما يكون الق�سد من ذلك هو ال�سفاء ولي�ض التدمري 
اأبًدا.

يراك اهلل تفعل تلك الأمور التي تت�سّبب يف �رسر نف�سك وتدمريها. اهلل ُيوؤّدبك لأنه اأب حمّب 
و�سالح. ويفعل ذلك لأنك خا�سته، وهو يحّبك ويريد اأن ي�سفيك، ويريدك اأن تتحّرر من تلك 
الأمور التي ب�سدد تدمريك، فاإذا مل تتجاوب مع هذا التاأديب الذي يوؤّدبك به الرب �سيعاود 

تاأديبك مرة اأخرى ورمبا يكون مع هذا التاأديب املزيد من الأمل.
تبداأ  اأن  اهلل، ميكنك  تاأديب  حتت  اأنك  و�سعرت  عارمة  فو�سى  اليوم يف  كانت حياتك  اإذا 
من  �سفائك  �سيبداأ يف  وهو  ا�سمه  ادُع  والرجوع هلل.  التوبة  الآن عن طريق  ال�سفاء  عملية 

النكبة التي و�سعت نف�سك فيها.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّننا حينما ن�شّل الطريق اأو نتوّرط يف اأمور قد تدّمرنا، ل تتكنا 
نعي�س يف التعا�شة، بل ُتوؤّدبنا يف حمّبة حتى ت�شفينا. يا رب، ِمن ف�شلك �شاعد هوؤلء 

الذين ُيجاهدون يف حياتهم اليوم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 90: 1- 92: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 22 مايو

اإىل اأين نذهب حينما نعاين ِمن امل�صكالت؟
�ْشٍح َوَدَخَل  ى مِبِ ا ذِلَك َمزرََّق ِثَياَبُه َوَتَغطرَّ ا �َشِمَع اْلَِلُك َحَزِقيرَّ "َفَلمرَّ

." )اإ�شعياء 37: 1( َبْيَت الررَّبِّ
�سكانها من اجلوع،  اأور�سليم حتى ميوت  القوي مبحا�رسة  الأ�سوري  حينما هّدد اجلي�ض 

كان رّد فعل حزقيا على هذه الأزمة اأن يذهب لبيت الرب.
حينما حتتاج اإىل اأن ت�سع نف�سك يف مكانها ال�سحيح لن جتد مكاًنا تذهب اإليه اأف�سل ِمن 

بيت اهلل.
ا اأََنا َفَكاَدْت َتِزلُّ َقَدَماَي. َلْوَل َقِليٌل َلَزِلَقْت َخَطَواِتي. لأَينِّ ِغْرُت  قال اأ�ساف كاتب املزمور: "اأَمَّ
 . َعْيَنيَّ َتَعٌب يِف  ُهَو  اإَِذا  َمْعِرَفَة هَذا،  ْدُت  َق�سَ ا  َفَلمَّ اِر،  الأَ�رْسَ �َساَلَمَة  َراأَْيُت  اإِْذ  يَن،  ِ َتَكربِّ امْلُ ِمَن 
َحتَّى َدَخْلُت َمَقاِد�َض اهلِل، َواْنَتَبْهُت اإِىَل اآِخَرِتِهْم" )مزمور 73: 2-3، 16-17(. وجود اأ�ساف 

ا لالأمور. يف حم�رس اهلل، ويف بيت اهلل، اأعطى له منظوًرا اأبديًّ

حتدث عملية حتّول رهيبة حينما ننظر اإىل م�سكالتنا من منظور اهلل، وتبدو 
التعامل معها من وجهة  اأمل يف  التي ظهرت �سخمة للغاية ول  املتاعب 
نظر ب�رسية فجاأة كاأنها ل �سيء لأننا نعرف اأن اهلل الذي يحكم هذا الكون 

مُيكنه التعامل مع هذه امل�سكالت.

اأُْنِقْذَك  يِق  ال�سِّ َيْوِم  يِف  "َواْدُعِني  قال:  عندما  با�سمه  يدعو  َمن  كل  ُينقذ  اأن  الرب  وعد 
َدين" )مزمور 50: 15(. َفُتَمجِّ

ا ننظر به اإىل اأمور حياتنا حتى نحّقق الّتوازن  يا رب، �شّحْح روؤيتنا واأعِطنا منظوًرا اأبديًّ
يف حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 93: 1- 95: 11



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 23 مايو

�صالم اهلل كنهٍر
اَياَي، َفَكاَن َكَنْهٍر �َشلَُمَك َوِبرَُّك َكلَُجِج  َغْيَت ِلَو�شَ "َلْيَتَك اأَ�شْ

اْلَبْحِر." )اإ�شعياء 48: 18(
توقف �سعب اإ�رسائيل عن الإن�سات هلل، واأداروا ظهورهم عن اّتباع و�ساياه ومل يرغبوا يف 
ال�ستماع اإىل �سوته، لكنهم ل يزالون يدعون اأّنهم �سعب الرب، ول يزالون يحلفون با�سمه.
عرف اهلل اأّنهم اختاروا طريًقا �سيقودهم اإىل الأمل، وحّذرهم ودافع عنهم من خالل اأنبيائه. 
ا�ستمروا يف جتاهله وعدم الهتمام بو�ساياه. ونتيجة لذلك امتالأت حياتهم  ورغم ذلك 
بالبوؤ�ض والأمل والكوارث. ونظر اهلل ملعاناتهم وقال لهم لو كنتم اأ�سغيتم لكالمي، لكان 
والهيجان  ال�سطراب واخلراب  �سوى  لديهم  يُكن  ال�سالم، مل  بدًل من  لكن  �سالمكم كنهر. 

امل�ستمّر.

اهلل يريد حلياتك اأن تفي�ض بالفرح وال�سالم.

ُيحاول الآباء منع اأولدهم من ارتكاب الأخطاء وذلك بنابع املحبة العظيمة التي يحملوها 
لهم، فنحن نريد اأن يعي�ض اأولدنا دوًما حياة �ساحلة مالآنة بالفرح وال�سالم.

مالآنة  جّيدة  حياة  لك  يريد  يحّبك،  ولأنه  ولك.  لنا  نف�سها  الرغبات  ولديه  اأبونا،  هو  اهلل 
بالربكات والطمئنان والر�سا والقناعة.

ِغ لو�ساياي وا�ستمْع ل�سوتي." وهكذا يذّكرك اهلل اليوم: "ا�سْ

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأّنك اأحببتنا حمّبة قوية ومل تفلتنا. علّمنا، يا رب، اأن ن�شتمع 
اإىل �شوتك ون�شغي لو�شاياك، حتى ن�شلك طريق ال�شلم والرب ونتمّتع بال�شلم كنهر. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 96: 1- 98: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 مايو

حينما يقول اهلل "ل"
ُه  . اأَنرَّ "لأَنرَّ اأَْفَكاِري َلْي�َشْت اأَْفَكاَرُكْم، َولَ ُطرُُقُكْم ُطرُِقي، َيُقوُل الررَّبُّ
َماَواُت َعِن الأَْر�ِس، هَكَذا َعَلْت ُطرُِقي َعْن ُطرُِقُكْم  َكَما َعَلِت ال�شرَّ

َواأَْفَكاِري َعْن اأَْفَكاِرُكْم." )اإ�شعياء 55: 9-8(
األي�ض هذا اأمًرا نابًعا ِمن املحّبة اأن تعطي اأطفالك كل �سيء يريدونه؟ "يا اأبي، اأُريد علبة 
حتّب  لأنك  العلبة." لكن  هذه  �ستعطيني  حتّبني  بالفعل  كنت  اإذا  امل�سا�سات.  من  كبرية 
ِمن  �سئياًل  قدًرا  �سُتعطيهم  الأ�سنان  بت�سّو�ض  ُي�سابوا  اأن  تريدهم  ول  بالتاأكيد  اأطفالك 
ال�سحيحة،  التغذية  اأمور  اأو  الأ�سنان  ت�سّو�ض  �سيًئا عن  الأطفال  ي�ستوعب  امل�سا�سات. ل 
لذا رمبا ي�سعرون اأنك ل حُتّبهم اأو اأنك بخيل، لكن يف احلقيقة حمّبتك لهم وحدها هي التي 
جعلتك تقول لهم "ل" حتى ولو كان هذا خُمّيبا لآمالهم. ويف كثرٍي من الأوقات يحُدث هذا 

الأمر نف�سه بينك واهلل.

يتميَّز اهلل باأنه قادر اأن يعرف الأمور م�سبًقا.

عندما يقول اهلل "ل"، هذا ل يعني قّلة اهتمام اأو حمّبة منه. اأحياًنا يقول "ل" لأّنه يحمينا 
ِمن �سيء ما، واأحياًنا يقول "ل" اأو يبعد عّنا اأ�سياء نحّبها حتى ُيعّلمنا اأن نثق فيه بالكامل 

ا. ونعتمد عليه كليًّ
يعرف اهلل امل�ستقبل ويعرف عواقب كل فعل نعمله. وما قد يبدو يل بركة هائلة ميكن يف 
الواقع اأن يكون لعنة على املدى الطويل، وما قد يبدو يل لعنة ميكن اأن يكون بركة هائلة 

يف ما بعُد.
ر ذلك  غالًبا ما نهتم بالراحة يف الوقت احلايل، لكن اهلل يهتّم دائًما برفاهيتنا الأبدية. تذكَّ

يف املّرة القادمة حينما يقول اهلل "ل".

يا اأبي ال�ّشماوي، اغفْر لنا كّل الرّات التي واجهناك فيها غا�شبني وت�شككنا يف حمّبتك. يا 
رب، �شاعْدنا حتى نوكل اإليك كل ظروف حياتنا واثقني فيك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 99: 1- 101: 8



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 مايو

ل تخْف
 ، . �َشلٌَم �َشلٌَم ِلْلَبِعيِد َوِلْلَقِريِب، َقاَل الررَّبُّ َفَتنْيِ "َخاِلًقا َثَمَر ال�شرَّ
ْن  ُه لَ َي�ْشَتِطيُع اأَ نرَّ ا الأَ�ْشَاُر َفَكاْلَبْحِر اْلُ�ْشَطِرِب لأَ مرَّ �ْشِفيِه. اأَ َو�َشاأَ

ًة َوِطيًنا." )اإ�شعياء 57: 20-19( َيْهَداأَ، َوَتْقِذُف ِمَياُهُه َحْماأَ
هل تخّيلت اهلل يتحّرك ذهاًبا واإياًبا يف قلق وتوتر بخ�سو�ض موقف ما ميّر به؟ بالتاأكيد 

هذا ل يحدث.
َعَلْيَك  ُه  لأَنَّ ا،  �َسامِلً ا  �َسامِلً َفُظُه  حَتْ ِن  َمكَّ امْلُ ِي  اأْ الرَّ "ُذو  يكتب:  اأن  اإ�سعياء  للنبي  اهلل  اأوحى 

ٌل." )اإ�سعياء 26: 3( ُمَتَوكِّ

اهلل هو اإله ال�سالم الكامل الذي يرغب اأن يتمّتع اأولده بهذا ال�سالم نف�سه.

يف نهاية خدمة ي�سوع على الأر�ض، وعد تالميذه: "�َساَلًما اأَْتُرُك َلُكْم. �َساَلِمي اأُْعِطيُكْم. َلْي�َض 
َطِرْب ُقُلوُبُكْم َوَل َتْرَهْب." )يوحنا 14: 27( َكَما ُيْعِطي اْلَعامَلُ اأُْعِطيُكْم اأََنا. َل َت�سْ

ُكلَّ  َيُفوُق  الَِّذي  اهلِل  "َو�َساَلُم  الب�رسي:  الإدراك  اإّن �سالم اهلل يفوق  الر�سول  كما قال بول�ض 
اأن  رائٍع  اأمٍر  ِمن  له  يا   .)7  :4 َي�ُسوَع" )فيلبي  �ِسيِح  امْلَ يِف  َواأَْفَكاَرُكْم  ُقُلوَبُكْم  َيْحَفُظ  َعْقٍل، 

نخترب هذه الراحة يف عامل ممتلئ بال�سغوط وال�سطرابات الهائلة.
لو...؟"،  "ماذا  يل:  هم�سه  طريق  عن  اهلل  �سالم  عن  يبعدين  اأن  ال�سيطان  ُيحاول  ما  كثرًيا 
فاإذا ا�ستمعت لتحديات ال�سيطان هذه �ستبداأ بفقدان �سالم اهلل، و�ستبداأ يف الت�ساوؤل: "كيف 

�ساأعمل على حل م�سكلتي؟".
ُه َعَلْيَك  ا، لأَنَّ ا �َسامِلً َفُظُه �َسامِلً ِن حَتْ َمكَّ ِي امْلُ اأْ "ُذو الرَّ اإ�سعياء:  "ل تخْف". وقال  قال ي�سوع: 
ٌل" )اإ�سعياء 26: 3(. تذّكر دوًما احلكمة يف هذه الكلمات، وتذّكر اأّنه عندما ل تكون  ُمَتَوكِّ

لدينا اإجابات، اهلل يعرف كل �سيء. اّتكل عليه وا�ستقبْل منه ال�سالم الذي ُيقّدمه.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل عطية ال�شلم. ُنقدِّم لك حياتنا حتى ت�شود على قلوبنا 
ا�شم  ال�شيح. يف  ي�شوع  واأذهاننا مثبتني على  قلوبنا  اأن نحافظ على  علِّْمنا  ومتلكها. 

ي�شوع العظيم، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 102: 1- 104: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 مايو

اهلل م�صحك
ْرُتَك يِف اْلَبْطِن َعَرْفُتَك،  ورَّ "َفَكاَنْت َكِلَمُة الررَّبِّ اإَِلرَّ َقاِئًل: َقْبَلَما �شَ

ُعوِب."  �ْشُتَك. َجَعْلُتَك َنِبيًّا ِلل�شُّ َوَقْبَلَما َخَرْجَت ِمَن الررَِّحِم َقدرَّ
)اإرميا 1: 5-4(

بداأت حياة النبي اإرميا وخدمته يف فكر اهلل قبل حتى اإن ُيوَلد، وال�سيء نف�سه ينطبق علينا 
ا. قبل اأن ي�سّورنا اهلل يف البطن، عرفنا واأعّد خطة رائعة حلياة كل فرٍد فينا، وكان له  اأي�سً

هدف علينا حتقيقه حتى يعود املجد هلل.
الذي  للعمل  اهلل  اأعّدنا  الوراء ونرى كيف  اإىل  ننظر  اأن  مُيكننا  اأثناء م�سرية حياتنا،  ويف 
�سيطلب مّنا اأداءه. على الرغم من ذلك ما زالنا نتمّتع بحرية الإرادة التي لن ينزعها اهلل 
اأبًدا، لذا ل يحّقق اجلميع بالفعل هدف اهلل حلياتهم، فالكثري مّنا رف�ض م�سيئة اهلل حلياتهم 

حتى يّتبعوا رغباتهم اخلا�سة.

اهلل اأعطى كل فرٍد فيكم عماًل حتى ُيحّققه ويعود املجد هلل.

اإِىَل  ِميُع  اجْلَ ُيْقِبَل  اأَْن  َبْل  اأَُنا�ٌض،  َيْهِلَك  اأَْن  َي�َساُء  َل   ... الرَّبُّ  ..." اأن:  املقّد�ض  الكتاب  ُيخربنا 
ْوَبة." )2 بطر�ض 3: 9(، ومع ذلك، ل يقبل اجلميع اإىل التوبة. هذه هي م�سيئة اهلل لكن  التَّ
ا ما وكّر�سه لعمل ما، فاإن  الكثري يهلك لأّنهم ُيخالفونها. على الرغم ِمن اأن اهلل م�سح �سخ�سً

هذا ال�سخ�ض ينبغي اأن ي�سلم نف�سه بالكامل لعمل م�سيئة اهلل وحتقيق خطته.
الّرب له دعوة يف حياة كل فرد حتى ُيحّققها. وقّوة اهلل كافية لك اأن حُتّقق هذه اخلطة، 

ملاذا ل ت�سلم حياتك مل�سيئته؟

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نكون اأمناء للدعوة التي و�شعتها على حياتنا، �شاعْدنا اأن 
ن�شلم لك اأنف�شنا لت�شتخدمها كما ت�شاء، �شاعْدنا اأن ُن�شِهم يف تقيق م�شيئتك على الأر�س 

وتقدمي حمّبتك وحّقك لهذا العامل الحتاج لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 105: 1- 106: 48



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 مايو

ل كذب اأو اّدعاء
اِئَنُة َيُهوَذا ِبُكلِّ  "َويِف ُكلِّ هَذا اأَْي�ًشا مَلْ َتْرجْع اإَِلرَّ اأُْخُتَها اخْلَ

." )اإرميا 3: 10( َقْلِبَها، َبْل ِباْلَكِذِب، َيُقوُل الررَّبُّ
�سهدت يهوذا دمار اململكة ال�سمالية يف اإ�رسائيل ب�سبب حتّولهم عن اهلل اإىل عبادة الأوثان. 
على الرغم ِمن اأن يو�سيا بداأ اإ�سالًحا روحيًّا يف ال�سعب، مل يُكن هذا اإ�سالًحا �ساماًل. على 
الرغم ِمن اأنهم اأ�سبحوا متدينني يف الظاهر فاإّن قلوبهم يف الباطن كانت غري ُمتاأثرٍة باأي 

عمٍل روحي.
ويف هذه الأيام يذهب الكثريون مّنا اإىل الكنائ�ض، لكن يف املنا�سبات اخلا�سة اأو حينما 
لكن  لأّنها ُمّرد عادة عندهم،  باأمانٍة  الكني�سة  الآخر يح�رس  والبع�ض  ُتنا�سب ظروفهم. 
اأين �سيتناولون  اأو  اأذهانهم على مباريات اجلولف  حينما يجل�سون ل�سماع اخلدمة ترّكز 

الغداء. ومع اأن اأج�سادهم يف الكني�سة فاإّن قلوبهم يف مكاٍن اآخر.

الكثريون اليوم يقبلون اأن تكون قلوبهم فاترة يف عالقتهم مع اهلل.

"هَكَذا  الالودكيني:  لكني�سة  وقال  الأوىل،  حمّبتها  َفَقَدت  اأّنها  اأف�س�ض  كني�سة  ي�سوع  اأخرب 
اأََك ِمْن َفِمي" )روؤيا 3: 16(. قّيْم عالقتك  ا، اأََنا ُمْزِمٌع اأَْن اأََتَقيَّ َك َفاِتٌر، َوَل�ْسَت َباِرًدا َوَل َحارًّ لأَنَّ
مع اهلل: هل هي حارة اأم باردة اأم فاترة؟ هل لديك نف�ض احلرارة الآن التي كانت لدى هلل 
من قبل، اأم زال ال�سغف وتوؤّدي خدمتك الآن كمجرد عادة اأو واجب؟ هل عبادتك حقيقية 

و�سادقة هلل اأم اأّن الأمر مرد كذب وادعاء؟
اإذا بنيَّ لك الروح القد�ض منطقة للكذب والدعاء يف قلبك �سمحت فيها لقلبك اأن ينق�سم ُتْب 
وجّدْد التزامك وعهودك اأمام الرب، فاهلل ي�ستحّق مّنا العبادة احلقيقية. اإّنه ي�ستحّق قلبك 

بالكامل.

يا اأبي ال�ّشماوي، امنحنا قلًبا نقيًّا وُمكرّ�ًشا بالكامل لك. اأرجْعنا لكان الربكة واأرجْعنا 
لكاٍن ُيكننا اأن نكون فيه بركة لك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 107: 1- 109: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 مايو  

ال�صبيُل القدمُي
ُبِل  رُِق َواْنُظرُوا، َوا�ْشاأَُلوا َعِن ال�شُّ : ِقُفوا َعَلى الطُّ "هَكَذا َقاَل الررَّبُّ
اِلُح؟ َو�ِشيُوا ِفيِه، َفَتِجُدوا َراَحًة  ِريُق ال�شرَّ اْلَقِدَيِة: اأَْيَن ُهَو الطرَّ

ُهْم َقاُلوا: لَ َن�ِشيُ ِفيِه!" )اإرميا 6: 16(  ِلُنُفو�ِشُكْم. َولِكنرَّ
كانت اإ�رسائيل يف فو�سى عارمة. وتكّلم اأنبياوؤهم بالكذب وكانوا يخربون النا�ض: "�سالم.. 
�سالم". لكن يف الواقع كانت احلرب على الأبواب واخلراب اأٍت. رف�ست اإ�رسائيل اأن تعرف 
اهلل، وبدًل ِمن ذلك عبدوا اآلهة مادّية وم�رّسات ج�سدية وتعليًما حديًثا. و�ساد الطمع حتى 

الكهنة وف�سد ُخّدام الّرب، وتاآكلت اأ�س�ض املجتمع يف اإ�رسائيل.
حينما راأوا امل�ستقبل الذي ينتظرهم، حّذرهم اهلل ِمن اأّنهم ي�سريون نحو الهالك، قفوا برهًة 

وانظروا اإىل اأين يقودكم هذا الطريق!
ُبِل اْلَقِدمَيِة"، فما هي هذه ال�ّسبل القدمية؟ اآمن بالّرب  ثّم ن�سحهم اهلل قائاًل: "ا�ْساأَُلوا َعِن ال�سُّ

واآمن بع�سمة كلمة اهلل.

ال�سبيل القدمي هو الّتكال الّتام على اهلل.

�سبيل اهلل هو ال�سبيل الوحيد الذي مينحنا راحة حقيقية. حينما تثق يف اهلل بالكامل وت�سع 
كل �سيء بني يديه �ستجد الراحة التي تتوق اإليها نف�سك.

رمبا اأ�سابك قلق هذا العامل ووجدت نف�سك يف حلقة مفرغة وت�سري دائًما دون اأن ت�سل اإىل 
اأي �سيء، وقد مالأتك �سغوط العامل باملخاوف ودواعي القلق. تطّلع اإىل ال�سبيل الذي تخطو 
برجليك عليه الآن، ثّم ارجع اإىل ال�سبيل القدمي. الأمر �سهل وكّل ما عليك هو اأن تركع اأمام 

اهلل. اطلْب منه اأن يغفر لك �ساللك واأن ُيرجعك اإىل مكان الّتكال والعتماد عليه.

يا اأبي ال�ّشماوي، اغفْر لنا توهاننا عنك. نطلب منك اأن ُترجعنا اإىل مكان الثقة الكاملة 
فيك. ِمن ف�شلك �شاعْدنا نرجع اإىل ال�ّشبيل القدمي للإيان. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 110: 1- 112: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 مايو

الفخاري املاهر
، َواإَِذا ُهَو َي�ْشَنُع َعَمًل َعَلى الدُّولَِب.  اِريِّ "َفَنَزْلُت اإِىَل َبْيِت اْلَفخرَّ
، َفَعاَد  اِريِّ نِي ِبَيِد اْلَفخرَّ ِذي َكاَن َي�ْشَنُعُه ِمَن الطِّ َفَف�َشَد اْلِوَعاُء الرَّ
اِريِّ اأَْن َي�ْشَنَعُه.  َوَعِمَلُه ِوَعاًء اآَخَر َكَما َح�ُشَن يِف َعْيَنِي اْلَفخرَّ
َنَع ِبُكْم َكهَذا  َف�َشاَر اإَِلرَّ َكلَُم الررَّبِّ َقاِئًل: اأََما اأَ�ْشَتِطيُع اأَْن اأَ�شْ
نِي ِبَيِد  ؟ ُهَوَذا َكالطِّ اِريِّ َيا َبْيَت اإِ�ْشَاِئيَل، َيُقوُل الررَّبُّ اْلَفخرَّ

اِريِّ اأَْنُتْم هَكَذا ِبَيِدي َيا َبْيَت اإِ�ْشَاِئيَل." )اإرميا 18: 6-3( اْلَفخرَّ
�سكله  قيمته �سئيلة يف  تكون  قد  الأر�ض.  على  انت�ساًرا  املواد  اأكرث  ِمن  مادًة  الطني  ُيعّد 
اخلام لكن ترجع قيمته العالية اإىل يد الفخاري، فاإذا كان الفخاري ماهًرا ميكنه اأن ياأخذ 
قالب الطني وُي�سّكله وي�سنع منه وعاء جميل عايل القيمة يباع باآلف الدولرات. وكّل ما 

على الطني فعله حتى يكت�سب قيمته العالية والغالية هو ال�ست�سالم متاًما ليد الفخاري.

ا، �ستبداأ تدريجيًّا يف روؤية ال�سكل الذي ي�سكلك عليه. فاإذا ا�ست�سلمت هلل كليًّ

حينما يبداأ الفخاري عمله، يعجن الفخاري الطني حتى يزيل منه اأي اأحجاٍر ويجعل الطني 
مرًنا يف يد الفخاري لت�سكيله بعد ذلك اإىل اأوعيٍة ِمن الفخار. اأحياًنا بينما يعمل اهلل يف 
ا فينا، لكن اإذا مل ياأخذ الفخاري  حياتنا ينفد �سربنا. ونوّد اأن نرى تغيرًيا �رسيًعا وحلظيًّ

الوقت الكايف حتى يجهز الطني لن يتمّكن ِمن ت�سنيعه اإىل وعاء عايل القيمة.
اهلل لديه ت�سّور بالفعل عّما يريد اأن ي�سنعه يف قالب الطني الذي يرمز لك. كّل ما عليك اأن 

متكث على الدولب، وت�ست�سلم ليده، وت�ساهد اجلمال الذي يخلقه فيك.

ومقاومتنا  لنا عنادنا  اغفْر  ر�شاك.  تنال  للمجد  اأوعية  نكون  اأن  نوّد  ال�شماوي،  اأبي  يا 
للم�شة يديك، �شاعْدنا ن�شلم اأنف�شنا بالكامل لك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 113: 1- 115: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 مايو

ما هو فكر اهلل عنك
، اأَْفَكاَر  ِتي اأََنا ُمْفَتِكرٌ ِبَها َعْنُكْم، َيُقوُل الررَّبُّ "لأَنِّ َعَرْفُت الأَْفَكاَر الرَّ

�َشلٍَم لَ �َشّ، لأُْعِطَيُكْم اآِخَرًة َوَرَجاًء." )اإرميا 29: 11(
حينما نف�سل يف م�سريتنا امل�سيحّية ب�سبب ع�سياننا هلل اأو ت�سليم اأنف�سنا لدوافع اجل�سد نبداأ 
يف ال�سعور بال�سمئزاز ِمن اأنف�سنا، وغالًبا ما ناأخذ تلك امل�ساعر ذاتها ونتوّقعها ِمن اهلل 
نف�سه، ونعتقد يف اأنف�سنا باأّن اهلل ل بد اأن يكون غا�سًبا وم�سمئًزا مّنا الآن، ورمبا مل يُعد 

ُيحبَّني.
رمبا جتتاز الآن يف خربات غري �ساّرة، لكن هذا لي�ض معناه اأّن اأفكار اهلل نحوك اأفكار �رس.

كان ال�سعب الذي يكتب اإليه اإرميا لديه ال�سبب الكايف حتى ي�سعر اأّن اهلل غا�سب منهم، فقد 
بي البابلي نتيجة خلِطّيتهم، وحتّولوا عن اهلل واّتكلوا على الأكاذيب  كانوا يعي�سون يف ال�سَّ
لأّنهم اختاروا طريًقا �سيقودهم حتًما اإىل الهالك، وكان ل بّد لهم اأن ميروا بوقت تاأديب ِمن 

اهلل، لذا مُيكنك اأن تتخّيل ما كانوا يعتقدون بخ�سو�ض ِفكر اهلل ِمن نحوهم.

لكن كان النبي اإرميا ُيطمئنهم اأّن اأفكار اهلل نحو �سعبه دائًما اأفكار �سالم 
ل �رس.

ا ينطبق عليك. اهلل ُيحّبك واأفكاره نحوك اأفكار �سالم، وهو ي�ستخدم هذه الظروف  وهذا اأي�سً
التي متّر بها ليحّقق خطته الأبدّية فيك.

ا،  هل خذلت اهلل اليوم؟ اهلل مل يخذلك وحمّبته لك اليوم اأكيدة متاًما مثل اأم�ض وغًدا اأي�سً
وميكنك العتماد على هذه املحّبة.

يا اأبي ال�ّشماوي، اأ�شكرك لأّن اأفكارك ِمن نحونا �شلم وحمّبة، �شاعْدنا حتى نثبت اأنظارنا 
على الأبدية ولي�س على ظروف حياتنا التي منرّ بها الآن. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 116: 1- 118: 29



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 مايو

ال�صطراب النابع ِمن املحبّة
ِه، َومَلْ ُيْفَرْغ  َباُه، َوُهَو ُم�ْشَتِقرٌّ َعَلى ُدْرِديِّ "ُم�ْشَتِيٌح ُمواآُب ُمْنُذ �شِ
ْبِي. ِلذِلَك َبِقَي َطْعُمُه ِفيِه،  ِمْن اإَِناٍء اإِىَل اإَِناٍء، َومَلْ َيْذَهْب اإِىَل ال�شرَّ

ْ." )اإرميا 48: 11( َوَراِئَحُتُه مَلْ َتَتَغيرَّ
تقع مواآب يف مكان تنت�رس فيه �سناعة اخلمور، وبالتايل لن يجد �سعبها �سعوبة يف َفْهم 
نع اخلمر كانوا ي�سعون ع�سري العنب يف اأواٍن �سخمة. وبينما  هذا الت�سبيه جّيًدا. عند �سُ
يتخّمر الع�سري كان الدردي اأو الثمالة ي�ستقر يف اأ�سفل قاع الأواين، ثم ي�سكبون اخلمر من 
اإناء بحيث ُيزيلون  اأ�سفل قاع كل  اإناء، ودائًما ما كان تتبّقى روا�سب كثرية يف  اإىل  اإناء 
ا. على الرغم من ذلك  هذه الروا�سب ب�سورة دورية. وبهذه الطريقة كانوا ينتجون خمًرا نقيًّ
كان عليهم اأن ل يرتكوا اخلمر مدة طويلة م�ستقّر على روا�سب الدردي حتى ل تبداأ روا�سب 
الإناء حتى  التعّفن. وينتج عن ذلك مذاق �سيئ ورائحة عفنة تتغلغل يف كّل  الدردي يف 

تف�سد نكهته بالكامل.
لكن مواآب ا�ستقّر على روا�سب درديه واأ�سبح عفًنا، وقد اأف�سدته واأ�سعفته حياته التي كانت 

يف راحة تاّمة وبال نزاعات اأو قالقل. 
حينما يرى اهلل اأننا بداأنا ن�ستقّر على روا�سب دردية ونت�ساَمح مع ال�رس، كثرًيا ما يبداأ ُيغرّي 
حالتنا وي�سكبنا ِمن اإناٍء لآخر، ويظهر ا�سطراب يف حياتنا وعدم ا�ستقرار حتى ل نعتاد 

مذاق هذا العامل.

لكننا ل نحّب هذه الطريقة عندما ي�سكبنا اهلل ِمن اإناٍء لآخر.

ا عند اهلل. ال�سطراب اأمر ُي�سّبب عدم ا�ستقرار وعدم راحة، لكن هذا يخدم هدًفا ُمهمًّ
اأمام اهلل يف �سلواتنا  اأنَّ ال�سطراب ل ينّقينا فح�سب، بل يرجعنا ثانية حتى نركع  كما 

وندخل يف عالقة وثيقة مع اأبونا ال�ّسماوي.

يا اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأنك ُتّبنا. ِمن ف�شلك ا�شتمرّ يف �شكبنا من اإناٍء لآخر لأّنه ِمن 
اأنقياء  اأن نكون عليه حتى نكون  اإىل ما تريدنا  خلل عملية ال�شطرابات هذه ُت�شّكلنا 

لجدك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 119: 176-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 يونيو

نداء لالأمهات
ْمَع  ْهَيْوَن ا�ْشُكِبي الدرَّ ِد. َيا �ُشوَر ِبْنِت �شِ يِّ "�َشََخ َقْلُبُهْم اإِىَل ال�شرَّ
َكَنْهٍر َنَهاًرا َوَلْيًل. لَ ُتْعِطي َذاَتِك َراَحًة. لَ َتُكفرَّ َحَدَقُة َعْيِنِك. 

ِل اْلُهزُِع. ا�ْشُكِبي َكِمَياٍه َقْلَبِك ُقَباَلَة  ْيِل يِف اأَورَّ ُقوِمي اْهِتِفي يِف اللرَّ
ِد. اْرَفِعي اإَِلْيِه َيَدْيِك لأَْجِل َنْف�ِس اأَْطَفاِلِك اْلَْغ�ِشيِّ  يِّ َوْجِه ال�شرَّ

وِع يِف َراأْ�ِس ُكلِّ �َشاِرٍع." )مراثي اإرميا 2: 19-18( َعَلْيِهْم ِمَن اجْلُ
اإمياًنا ِمن �سعب اإ�رسائيل باأّنهم اأمة حمنكة وقوية، حاولوا تنحية اهلل من حياتهم القومية، 

ا لهم، ونتيجة لذلك جاءت بابل ودمرت اأور�سليم. واعتربوا اأّن اهلل مل يعد �رسوريًّ
تتطّلب  البائ�سة  الأوقات  اأّن  اإرميا  وراأى  امُلدّمرة،  مدينتهم  رثاء  يف  اإ�رسائيل  �سعب  وبداأ 

اتخاذ تدابري يائ�سة، وقّدم نداًء لكّل اأّمهات الأّمة.

ل ُتقّلل اأبًدا ِمن اأهمية تاأثري الأم، فحينما ُتثار م�ساعرها مُيكنها ا�ستخدام 
قوتها لقيادة اأطفالها اإىل الرّب.

ْر يف مناخ النظام التعليمي  وبالدنا الآن يف اأم�ّض احلاجة اإىل مثل هذا النوع ِمن التاأثري. فكِّ
الكتاب  قراءة  اأو  ال�سالة  العليا  الأمريكية  املحكمة  حظرت   1963 عام  يف  احلكومي. 
الوطني،  ال�سعيد  م�ستوى  على  القرار؟  هذا  �سدور  منذ  حدث  ماذا  مدار�سنا.  يف  املقّد�ض 
انخف�ض الأداء يف اختبار التقييم املدر�سي ب�سورة متوالية، وانت�رست اجلرمية والعنف يف 

البالد، وارتفعت ُمعّدلت تعاطي املخّدرات اإىل عنان ال�سماء.
احلّل الوحيد للتعاُمل مع م�ساألة عدم الّتقوى هو الّرجوع للمبادئ نف�سها اخلا�سة بالتقوى 
ا  التي تاأ�ّس�ست عليها بالدنا. ل ينبغي اأن يقّدم النداء هنا لالأمهات وحدهّن، بل لالآباء اأي�سً
واب واخلطاأ ِمن منظور اهلل. نحتاج اإىل اأن ُنعلم اجليل القادم اأن  حتى ُيعّلموا اأطفالنا ال�سّ

يطلبوا وجه الّرب ِمن خالل ال�سالة.
يف ما يلي اقرتاح جذري: يف هذا الأ�سبوع، دعونا ُنغلق اأجهزة التلفاز ونطلب اهلل، ودعونا 

ا ِمن اأجل اأطفالنا. ُن�سّلي ِمن اأجل بالدنا واأي�سً

اأطفالنا  لأجل  ُن�شلّي  اجعْلنا  ف�شلك  ِمن  با�شمك.  ندعو  حتى  حرِّكنا  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
ومدار�شنا وبلدنا. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 120: 1- 124: 8



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 يونيو

ِمن الكتئاب اإىل الرّجاء
ُه ِمْن اإِْح�َشاَناِت  ُد هَذا يِف َقْلِبي، ِمْن اأَْجِل ذِلَك اأَْرُجو: اإِنرَّ "اأَُردِّ
َنا مَلْ َنْفَن، لأَنرَّ َمَراِحَمُه لَ َتزُوُل. ِهَي َجِديَدٌة يِف ُكلِّ  الررَّبِّ اأَنرَّ
، َقاَلْت َنْف�ِشي، ِمْن  يِبي ُهَو الررَّبُّ َباٍح. َكِثيٌَة اأََماَنُتَك. َن�شِ �شَ

ِتي  ْف�ِس الرَّ ْوَنُه، ِللنرَّ اأَْجِل ذِلَك اأَْرُجوُه. َطيٌِّب ُهَو الررَّبُّ ِللرَِّذيَن َيَتَجرَّ
 ". َع ِب�ُشُكوٍت َخلَ�َس الررَّبِّ ٌد اأَْن َيْنَتِظَر الإِْن�َشاُن َوَيَتَوقرَّ َتْطلُُبُه. َجيِّ

)مراثي اإرميا 3: 26-21(
ت�سبَّب التفكري يف النف�ض كالعادة يف اكتئاب اإرميا، لكن حينما تغرّيت طريقة تفكري اإرميا 
ورّكز على اهلل بدًل من نف�سه تركه الكتئاب. حينما تذّكر اإرميا اهلل وتاأّمل يف �سخ�سه �ساد 

ال�سالم والّرجاء ذهنه.
حينما يختفي الياأ�ض يحّل مكانه الرجاء.

التي مل جتعله يفنى.  واإح�ساناته  اهلل  فّكر يف طبيعة  نف�سه،  اإرميا يف  ُيفّكر  اأن  ِمن  وبدًل 
وتفّكر يف اأمانة اهلل الذي دائًما يفعل ما يقول، وقادر اأن ُيخرج اخلري ِمن قلب اخلراب. وفّكر 
اأكرث من ذلك؟ كما تفّكر  اإليه  اأن نحتاج  اأّن الّرب هو ن�سيبنا. فما الذي مُيكن  يف حقيقة 

ا يف اإح�سان اهلل الذي يجعل كل الأ�سياء تعمل مًعا خلرينا. اأي�سً

ل اإرميا اإىل اأّنه من اجلّيد اأن "نرتجى وننتظر ب�سكوت خال�ض الّرب." تو�سّ

ْل يف خُمل�سك.  ْل يف اأوجاعك بل تاأمَّ هل ت�سعر بالقلق اليوم؟ عليك اأن ُتغريِّ اأفكارك. ل تتاأمَّ
ثبِّْت اأنظارك على ي�سوع وتذّكر �سخ�سه، فمحّبته مل تخذلك قط، ومراحمه هي جديدة يف 

كّل �سباح.

اأنف�شنا، املأ قلوبنا برجائك  اأنظارنا عليك بدًل ِمن  اأن نثبت  ال�ّشماوي، �شاعْدنا  اأبي  يا 
وحمّبتك يف هذا اليوم. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 125: 1- 129: 8



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 يونيو

دعوُة اهلل
"َواْم�ِس اْذَهْب اإِىَل اْلَ�ْشِبيِّنَي، اإِىَل َبِني �َشْعِبَك، َوَكلِّْمُهْم 

، اإِْن �َشِمُعوا َواإِِن اْمَتَنُعوا".  ُد الررَّبُّ يِّ َوُقْل َلُهْم: هَكَذا َقاَل ال�شرَّ
)حزقيال 3: 11(

دعا اهلل كل واحٍد فينا اإىل خدمة ما داخل ج�سد امل�سيح. فلي�ض اجلميع ر�ساًل، ولي�ض اجلميع 
ُمعّلمني، لكن لكّل واحٍد فينا مكانه يف  اأو  اأو رعاة  ُمب�رسين  ا لي�ض اجلميع  واأي�سً اأنبياء، 
اخلدمة، فاهلل لديه ُمهّمة وق�سد خا�ض لك، فاإذا دعاك اهلل اإىل خدمة ما مُيكنك اأن تتاأّكد 

متاًما اأنه �سيجّهزك لها.
لن يدعوك اهلل اإىل اأي �سيء اإن مل يجعلك قادًرا على فعله.

اأمر اهلل حزقيال اأن يكّلم ال�سعب �سواء "اإِْن �َسِمُعوا َواإِِن اْمَتَنُعوا." القيام باخلدمة لي�ض اأمًرا 
�سهاًل، فغالًبا ما يت�سّبب ذلك يف �سعور املرء بالإحباط، فالنا�ض ل ي�ستجيبون دوًما لالأمور 
التي تدعوهم لفعلها، واأحياًنا يغ�سب النا�ض منك لأّنك جتّراأت على احلديث يف اأمور الّرب 

معهم.

لكن حينما تنتهي حياتك، الرب يهّمه اأمر واحد هو طاعتك مل�سيئته، وكل 
�سيء اآخر فعلته لنف�سك وكل الرثوة التي جمعتها وكل الإجنازات التي مُيكن 

اأن ُتكتب يف نعيك �ستكون بال اأي معنى.

ع�ْض حياتك لالأمور املهّمة ذات املعنى املتعلِّقة بالأمور الأبدية. نعم ع�ْض حياتك للّرب.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأجل قّوة الروح القد�س التي ُتعطينا القوة حتى نحّقق دعوتك، 
�شاعْدنا دوًما اأن نخدم بقلوب ملآنة بالراأفة والفهم والحّبة. يا رب، �شاعْدنا اأن ل يفوتنا 

تذير النا�س بكّل ما قلته لنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 130: 1- 134: 3



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 يونيو

الرّجاء الّزائف
ُقُه ِبالأَْر�ِس،  َفاِل، َواأُْل�شِ ِذي َملرَّْطُتُموُه ِبالطُّ اِئَط الرَّ "َفاأَْهِدُم احْلَ

َوَيْنَك�ِشُف اأَ�َشا�ُشُه َفَي�ْشُقُط، َوَتْفَنْوَن اأَْنُتْم يِف َو�ْشِطِه، َفَتْعَلُموَن اأَنِّ 
". )حزقيال 13: 14( اأََنا الررَّبُّ

وكلمات  ر�سالة  لل�سعب  ُيقدِّموا  اأن  منهم  رغبًة  ال�سعب  على  يكذبون  الأنبياء  بع�ض  كان 
�سالم، حينما كانت احلقيقة اأّن �سعب اإ�رسائيل على حافة الدمار. وقام هوؤلء الأنبياء ببناء 
حائط يف اأذهان النا�ض، واعتقدوا اعتقاًدا خاطًئا باأّنهم �سيجدون خلفه الّراحة والأمان من 
اأماًنا ُمزّيًفا. حينما تهّب  العدو، لكن الأمان الذي وجدوه يف كلمات هوؤلء الأنبياء كان 

على هذا احلائط الزائف العوا�سف لن ي�سمد و�سي�سقط.

خادم الّرب احلقيقي لن يتجّراأ ويعظ بر�سالة تعزية لهوؤلء الذين يعي�سون 
يف اخلِطّية.

يريد النا�ض اأن ي�سمعوا ر�سالة تعزية ُتوؤّكد اأّنه لي�ض من املهّم للرب ما تفعل ما دام كان 
هدفك جّيًدا، اأو ما دام ما تفعله يبدو �سحيًحا، لكن هوؤلء الذين كانوا يعزونك وقت اخلِطّية 
هم اأنبياء كذبة ُمزيفون. اإّنهم يبنون حوائط غري ُم�ستقّرٍة لن جتد خلفها �سوى اأمان زائف.

فقد ُدِعيُت اأن اأحذِّر بكّل اأمانٍة و�سدٍق هوؤلء الذين اختاروا طريق اخلِطّية يف حياتهم، لكن 
امُل�ستقر  احلائط  امل�سيح،  لي�سوع  �سّلموا حياتهم  الذين  لهوؤلء  ال�سار  اخلرب  ا  اأي�سً اأقدِّم  اأن 

الذي مُيكنك اأن تّتكل عليه لتجد فيه اأمنك واأمانك احلقيقي حينما تهّب العوا�سف.

يا رب، نعرف اأّن رجاءنا لي�س زائًفا، فرجاوؤنا يف ي�شوع ال�شيح الذي ن�شتند عليه يف 
وقت هبوب عوا�شف احلياة، ويوًما ما �شيح�شنا بل عيب اأمامك يف فرح ل يكن اإدراكه. 

يف ا�شم ي�شوع الّثمني ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 135: 1- 137: 9



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 يونيو

 اللوم الذي يف غري ملّه
ي َعَلْيُكْم َيا َبْيَت اإِ�ْشَاِئيَل، ُكلِّ َواِحٍد َكُطرُِقِه،  "ِمْن اأَْجِل ذِلَك اأَْق�شِ
يُكْم، َولَ َيُكوُن  . ُتوُبوا َواْرِجُعوا َعْن ُكلِّ َمَعا�شِ ُد الررَّبُّ يِّ َيُقوُل ال�شرَّ

َلُكُم الإِْثُم َمْهَلَكًة." )حزقيال 18: 30(
بي على خطايا اآبائهم، لكن اهلل حتّدى  كان �سعب اإ�رسائيل يلقي م�سوؤولية معاناته يف ال�سَّ

ة. تلك العقلية، وطالبهم اأن يتحّملوا م�سوؤولية خطاياهم اخلا�سّ
�سواء اأحببت ذلك اأم مل حتّبه، اأنت م�سوؤول عّما اأنت عليه الآن وعن كل الأ�سياء التي تفعلها. 
اأمام اهلل �ستكون م�سوؤوًل عن �سخ�ٍض  ُيدان على طرقه اخلا�سة، حينما تقف  اإن�سان  فكّل 

واحٍد هو نف�سك.

ف عن لوم النا�ض على خطاياك. توقَّ

موؤهَلنْي وكانت  اأو غري  ُمهمالن  والدان  لديك  لديك ما�ٍض فظيع، ورمبا كان  يكون  رمبا 
ي�سوع  �سفاء يف  �ستجد  ت�سّورها.  مُيكن  ل  اإ�ساءة  من  عانيت  تكون  بائ�سة. رمبا  طفولتك 
لأجل كّل هذه الآلم. مُيكن ملا�سيك اأن مُيحى واأن ت�سل اإىل ما يريدك اهلل اأن تكونه، لكن 
ة. ما دام تلقي بلومك على �سخ�ٍض اآخر لن تتوّلد لديك احلاجة اإىل التوبة عن اأفعالك اخلا�سّ
ا اآخر م�سوؤولية خِطّيتك �سُتدّمرك هذه اخلِطّية، لكن  لت �سخ�سً اإذا وا�سلت ارتكاب الآثام وحمَّ
ا اأََنا َفَقْد اأََتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة  اهلل يريد الكثري لك ويريد اأن ُيباركك. قال ي�سوع: "... َواأَمَّ

ُل." )يوحنا 10: 10( َوِلَيُكوَن َلُهْم اأَْف�سَ
ف عن لوم الآخرين على خطاياك. ُتْب وارجْع اإىل ي�سوع وا�ستقبْل احلياة اجلديدة التي  توقَّ

�سيمنحها لك.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأننا ُيكن اأن ننال احلياة اجلديدة والقلب اجلديد من خللك. 
اإليك حتى ننال حياة  ل م�شوؤولية خِطّيتنا اخلا�ّشة ونتوب عنها ونرجع  �شاعْدنا نتحمرَّ

جديدة وبركة يف ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 138: 1- 140: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 يونيو

 
"اأََنا الررَّبرَّ َتَكلرَّْمُت. َياأِْتي َفاأَْفَعلُُه. لَ اأُْطِلُق َولَ اأُ�ْشِفُق َولَ اأَْنَدُم... 

َفَيْعَلُموَن اأَنِّ اأََنا الررَّّب". )حزقيال 24: 27-14(
اأخرب اهلل حزقيال عن الّدمار ال�سامل الذي �سيكون على اأور�سليم قائاًل: "اأََنا الرَّبَّ َتَكلَّْمُت. 
ْفَعُلُه." يف هذا اليوم نف�سه، حفظ حزقيال هذا التاريخ الذي كان بداية النهاية، فقد  َياأِْتي َفاأَ

قامت بابل بح�سار اأور�سليم، وهكذا حتّققت كلمة اهلل.

على  دينونته  وي�سّب  الأزمنة  نهاية  بخ�سو�ض  كلمته  اهلل  يحّقق  حينما 
الأر�ض، يعرف النا�ض اأّنه هو اهلل.

وبالتايل  ي�سوع،  وعود  من  وي�ستهزئون  وي�سخرون  اهلل  كلمة  يتحّدون  اليوم  الكثريون 
اِم َقْوٌم  ُه �َسَياأِْتي يِف اآِخِر الأَيَّ ًل: اأَنَّ نَي هَذا اأَوَّ تتحّقق نبوءة بطر�ض يف ر�سالته الثانية: "َعامِلِ
يِئِه؟" )2 بطر�ض 3:  ُم�ْسَتْهِزُئوَن، �َساِلِكنَي ِبَح�َسِب �َسَهَواِت اأَْنُف�ِسِهْم، َوَقاِئِلنَي: اأَْيَن ُهَو َمْوِعُد َمِ
3-4(. ينظر هوؤلء امل�ستهزئون للكتاب املقّد�ض باعتباره مموعة من الق�س�ض اخليالية 
اأّلفها اأنا�ض كانوا بحاجة اإىل الإميان ب�سيء ما، لكن هوؤلء النا�ض لي�ض لديهم اأي تف�سري 

عن �سبب حتّقق نبوءات الكتاب املقّد�ض على هذا الوجه ِمن الدّقة.
يا له ِمن �سيء مهّم لنا اأن نعرتف باهلل ون�سلم له حياتنا الآن، فدينونة اهلل قادمة ل حمالة، 

وخا�سته وحدها هي التي �ستنجو ِمن غ�سبه الآتي.

يا اأبي ال�ّشماوي، تكلّْم لقلوبنا من خلل كلمتك، حتى ُيكننا اإدراك يقني تلك الأمور التي 
اأعلنتها لنا يف كلمتك، �شاعْدنا ن�شي وراءك ون�شلم حياتنا بالكامل وبالّتمام لك. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 141: 1- 144: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 يونيو

الكربياء
َك اْرَتَفَعْت َقاَمُتَك، َوَقْد  : ِمْن اأَْجِل اأَنرَّ ُد الررَّبُّ يِّ "ِلذِلَك هَكَذا َقاَل ال�شرَّ

ِه، اأَ�ْشَلْمُتُه اإِىَل َيِد َقِويِّ  َجَعَل َفْرَعُه َبنْيَ اْلُغُيوِم، َواْرَتَفَع َقْلُبُه ِبُعلُوِّ
، َفَيْفَعُل ِبِه ِفْعًل. ِل�َشِِّه َطَرْدُتُه." )حزقيال 31: 11-10( الأَُمِ

اهلل هو الذي زرع اأ�سور ورواها من مائه حتى وجدت جذورها التغذية ال�سليمة. واهلل هو 
الذي جعلها اأّمة عظيمة وجميلة، لكّنهم بداأوا يرجعون الف�سل لقّوتهم، وتفاَخروا مبا فعلوه 

ومبا مُيكنهم فعله.
ِمن اخلطر دائًما اأن تن�سب ف�سل ما فعله اهلل معك لنف�سك دائًما.

ة يبداأون يف النظر  اأو الذين وهبهم اهلل مواهب خا�سّ غالًبا الرجال امُل�ستخَدمون ِمن اهلل 
لإجنازاتهم كاأّنهم ب�سكٍل ما هم امل�سوؤولون عن هذا النجاح، ويبداأون يف ا�ستقبال املديح 
واملجد الذي يخ�ّض الرب، لكن اهلل �سبق وقال اإّنه لن ي�سمح جل�سٍد اأن يتمّجد اأمامه، فالذي 

يرتفع قلبه وميجد ذاته �سُيذّل.

النا�ض فجاأة يرغبون يف  ا خطًرا لأّن  الناجحة جدًّ اأن ت�سّكل اخلدمة  مُيكن 
معرفة اأ�رسارك، وهنا تظهر التجارب وتبداأ الإ�سارة اإىل الأمور التي فعلها 

اهلل معك كاأّنك اأنت َمن فعلتها.

اأي �سيء لدينا �سواء كان جّيًدا اأم قّيًما اأُعطي لنا من قبل اهلل الذي اأعطانا القّوة واملواهب 
والَفهم، لذا يجب اأن نرجع الف�سل كله هلل ِمن اأجل كل الأمور التي فعلها.

املجد هلل وحده على كّل الأ�سياء التي فعلها معنا ولنا وبنا.

يا اأبي ال�ّشماوي، نعتف اأّنك الذي ُتعطي احلياة والقّوة لنا، �شاعْدنا اأن ُنعطيك ب�شورة 
ُم�شتمرّة الجد الذي ت�شتحّقه بغنى. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مزامري 145: 1- 150: 6



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 يونيو

العدل
"َواأَْبَناُء �َشْعِبَك َيُقوُلوَن: َلْي�َشْت َطِريُق الررَّبِّ ُم�ْشَتِوَيًة، َبْل ُهْم 

َطِريُقُهْم َغْيُ ُم�ْشَتِوَيٍة!" )حزقيال 33: 17(
ِمن امُلثري اأن نرى يف هذا الن�ّض النا�ض وهم غا�سبون ِمن اهلل لأجل نعمته، فقد اأعلن اهلل 
اأّن الإن�سان الذي ُيدان ويحكم عليه باملوت لأجل �رّسه مُيكن اأن ينال الغفران اإذا حتّول عن 
ا اأّنه اإذا تاب اإن�سان لن يعود  خطاياه وتركها وبداأ ي�سلك بح�سب �رسائع اهلل، ووعد اهلل اأي�سً

يذكر خطاياه املا�سية.
لكن هذا ُيغ�سب الكثريين الذين ل يعجبهم غفران اهلل للخطايا بهذه ال�سهولة، فاأين العدل 

يف هذا؟ يجب اأن يفعل الإن�سان بكل تاأكيد �سيًئا حتى ينال غفران اهلل خلطاياه.
يف الواقع، نحن ل نعلم الكثري ِمن الأمور عن اهلل وعدله، فما هو ت�رّسف اهلل النهائي مع 
�سخ�ض عا�ض يف مكان بعيد ناٍء ومل ي�سمع عن خطة اهلل خلال�ض الإن�سان من خالل ي�سوع 
امل�سيح؟ ل اأحد يعرف، لكن حينما نقف اأمام الرب ون�سمع حكمه ِمن املوؤّكد اأننا �سنقول: 

"... َحقٌّ َوَعاِدَلٌة ِهَي اأَْحَكاُمَك". )روؤيا 16: 7(

اهلل  تقدمي حمّبة  اإىل  انتقاده، ونحتاج  بدًل من  اهلل  التعّلم من  اإىل  نحتاج 
نف�سها وراأفته وا�ستعداده للغفران اإىل الآخرين.

يا له من �سيء جميل اأن متحى حياة ال�رس يف حلظة من الزمان. رمبا يهّز اإن�سان راأ�سه يف 
رف�ض ويقول: "هذا لي�ض عدل"، لكن �سيكون رّد اهلل: "علت ُطرقي عن طرقكم."

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل نعمتك ورحمتك اللتني قدرَّمتهما لنا. اغفْر لنا ذنوبنا كما 
نغفر نحن اأي�ًشا للُمذنبني اإلينا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 1: 33-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 يونيو

اإلهاُم ولي�س َعَرقاًا
اٍن َعَلى ُروؤُو�ِشِهْم، َوْلَتُكْن �َشَاِويُل ِمْن  "َوْلَتُكْن َع�َشاِئُب ِمْن َكترَّ
ُقوَن مِبَا ُيَعرُِّق." )حزقيال 44: 18( اٍن َعَلى اأَْحَقاِئِهْم. لَ َيَتَنطرَّ َكترَّ

ر يف الَعَرق نرى اأّنه ن�ساط ج�سدي. رمبا يحدث يف بع�ض احلالت حينما نخدم  حينما ُنفكِّ
ال�سبيهة، لكن  اأن نتعرَّق مثل ما يحدث خالل بناء امل�رسوعات وغريها ِمن الأمور  الّرب 
حينما يخت�ّض الأمر بعبادة اهلل وحمده ومتجيده و�سكره، يقول اهلل اإّنه ل يريد مّنا يف مثل 

هذه الأمور اأي �سيء ُي�سّبب التعّرق.

اهلل ل يريد منك اأن تعبده اأو تخدمه حتت ال�سغط اأو النفعال العاطفي.

امُلحتمل حتى جتتهد  العبء غري  هذا  مثل  عليك  باأّنه و�سع  ت�سعر  اأن  منك  يريد  ل  الّرب 
لتحّقق م�سيئته. يتحدَّث البع�ض عن الت�سحّيات العظيمة التي قدَّموها خلدمة الرب، لكن 
اهلل مل يطلب قط مّنا اأن ُن�سحي ب�سيء واحد ُمٍد، بل طلب مّنا ترك النفايات غري املرغوب 

فيها املبعرثة هنا وهناك يف حياتك.
اهلل يرغب يف عبادة نابعة ِمن قلب يفي�ض باملحّبة، بب�ساطة كرّد فعل للمحبة التي اأظهرها 

نحوك. بال عرق وبال حتفيز زائف بل اأن يخرج منك تعبري طبيعي نقي للعرفان باجلميل.
اأن تكون عبادتنا ُملهمة ِمن قلب نقي مع تقدمي �سكرنا هلل لأجل كّل الأمور التي  ُن�سّلي 

فعلها اهلل يف حياتنا، وتقدمي رهبتنا ملجده وجلالله وجلماله.

يا اأبي ال�ّشماوي، نرغب اأن نخدمك ب�شعادة وبعرفان للجميل، �شاعْدنا نفعل ذلك يف ا�شم 
ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 2: 22-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 يونيو

الرّب هناك
ْه". )حزقيال 48: 35( "... َوا�ْشُم اْلَِديَنِة ِمْن ذِلَك اْلَيْوِم: َيْهَوْه �َشمرَّ

ِديَنِة ِمْن ذِلَك  امْلَ "َوا�ْسُم  اإ�رسائيل قال:  اأّمة  يف حماولة ِمن حزقيال لو�سف م�ستقبل مد 
ْه )الرب هناك(." مل ي�ستِطع التفكري يف اأي �سيء ميد اأكرث من حقيقة اأّن  اْلَيْوِم: َيْهَوْه �َسمَّ

الّرب �سيكون هناك.
يعتقد البع�ض باأنه مُيكنهم الهروب من حم�رس اهلل، ويعملون بجد حتى ينحوا اهلل جانًبا 
عن حياتنا القومية. فال يوجد ِذكر هلل يف املدار�ض العامة ول الأماكن العامة معتقدين 
باأنهم �سي�ستمتعون باأن يكونوا يف الأماكن التي ل يوجد فيها اهلل لأنهم لن يعانوا من اأي 
قيود من قبل اهلل، ومُيكنهم عمل ما يحلو لهم. لكن يجب عليك تذكر اأنه يف عامل بال حدوٍد، 

اجلميع يتمّتع باحلريات نف�سها التي لديك، ولن تطول بك املدة يف ظّل هذه الظروف.
�سكًرا هلل لأننا ل نقدر اأن نهرب ِمن حم�رسه.

ولأّن اهلل هناك، لدينا رجاء وقّوة وطهارة، ومن دونه لن جند �سوى الظلمة.

على الرغم ِمن اأن اهلل دائًما هناك، اأحياًنا ما نن�سى. ويحدث ذلك عندما منيل نحو ارتكاب 
اخلطايا، وحينما نبداأ يف الياأ�ض من ظروف حياتنا، لكننا نحتاج اإىل الوعي بح�سور اهلل.

حياتنا،  خارج  الياأ�ض  و�سيطرد  اخلِطّية،  يف  الوقوع  من  اهلل  بح�سور  الوعي  �سيحفظنا 
و�سيمّكننا ِمن البتهاج يف اأحلك �ساعات حياتنا ظالًما، فاغر�ْض هذا الوعي وتذّكر الواحد 

الذي وعد اأن يكون معنا فوق قمم اجلبال ويف الوادي ويف اأي مكان بينهما.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل عطية ح�شورك، �شاعْدنا اأن نتذّكر اأنك هناك، واأّن الياأ�س 
يكن اأن ُيرفع من قلوبنا لتمتلئ بال�شكر نحوك. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 3: 35-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 يونيو

معك يف و�صط النار
ْوَن يِف  لُوِلنَي َيَتَم�شرَّ "اأََجاَب َوَقاَل: َها اأََنا َناِظرٌ اأَْرَبَعَة ِرَجال حَمْ
اِر َوَما ِبِهْم �َشٌَر، َوَمْنَظرُ الررَّابِع �َشِبيٌه ِباْبِن الآِلَهِة".  َو�َشِط النرَّ

)دانيال 3: 25(
التمثال  ل�سورة  ال�سجود  ومي�سخ وعبدنغو،  �سدرخ  الثالثة؛  دانيال  اأ�سدقاء  رف�ض  حينما 
الذي اأمر ب�سناعته نبوخذن�رس، غ�سب امللك، واأمر بتوثيقهم ورميهم يف اأتون النار، لكن 
اهلل كانت له الكلمة الأخرية دوًما. يف و�سط الأتون، مل تلم�سهم األ�سنة لهيب النار. وحينما 
اأربعة رجال يف و�سط الأتون ولي�ض ثالثة، وهذا الرابع  اأن يرى  فتح امللك الأتون تعّجب 

كان "�َسِبيًها ِباْبِن الآِلَهِة".
اأحلك  يف  �سعبه  يحفظ  الذي  الدائم،  امل�سيح  ي�سوع  بح�سور  اإعالًنا  نرى  الق�سة  هذه  يف 
ال�ساعات ظالًما واأ�رس�ض التجارب. بكّل تاأكيٍد نرغب يف اأن يبعدنا اهلل متاًما عن مثل هذه 
ل البتعاد متاًما عن املتاعب، لكن يف كثرٍي من الأوقات يختار  النريان، وهذا يجعلنا ُنف�سِّ
اهلل اأن ل يفعل ما نريده ويدخلنا نريان التجارب، وبدًل من اأن يخّل�سنا اهلل من النار يختار 

اهلل اأن يخّل�سنا يف و�سط النار.

ِمن املعروف اأن النار ُتنّقي. اهلل يريد الطهارة يف �سعبه، لذا غالًبا ما ي�سمح 
بداخلنا  التي  ال�سوائب  ينّقي  الأتون حتى  الوقت يف  بع�ض  نق�سي  اأن  لنا 

ويحرقها.

النار  اأّنك ل�ست يف هذه  اليوم، لكن اعرف  َبْلوة حُمرقة يف هذا  اأو  رمبا جتتاز يف جتربة 
وحدك، فالّرب هناك معك، وحينما تاأتي التجربة باأهدافها اأمام الّرب �سُيخّل�سك ِمن هذه 

النريان.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأننا ل�شنا وحدنا حتى يف اأعمق الآلم واأحلك ال�شاعات ظلًما. 
ن�شكرك لأجل ح�شورك يف و�شط ال�شكلت وال�شعوبات. كم نحن ُمباركون لأّنك اختت اأن 

جتتاز الّتجارب معنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 4: 27-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 يونيو

عب هل اأم ال�صّ ال�صبيل ال�صّ
ِذي  َماِء، الرَّ ْحَمُد َمِلَك ال�شرَّ ُم َواأَ َعظِّ ُح َواأُ ُ، اأُ�َشبِّ "َفالآَن، اأََنا َنُبوَخْذَن�شرَّ
َياِء َفُهَو َقاِدٌر  ُكلُّ اأَْعَماِلِه َحقٌّ َوُطرُِقِه َعْدٌل، َوَمْن َي�ْشلُُك ِباْلِكرْبِ

ُه." )دانيال 4: 37( َعَلى اأَْن ُيِذلرَّ
ا رمبا بدرجٍة ُمبالغ فيها، وبداأ يرتفع ويتكرّب، وبداأ ي�سعر  كان َنُبوَخْذَن�رسَّ رجاًل موهوًبا جدًّ

اأن اإجنازاته هي نتيجة لذكائه ال�سديد.
وِح"  الرُّ َت�َساُمُخ  ُقوِط  ال�سُّ َوَقْبَل  َياُء،  اْلِكرْبِ اْلَك�رْسِ  "َقْبَل  امُلقّد�ض:  الكتاب  ُيخربنا 
)اأمثال 16: 18(. حّذر اهلل َنُبوَخْذَن�رسَّ ِمن ال�سبيل اخلطر الذي كان ي�سري فيه، لكن 

َنُبوَخْذَن�رسَّ اختار اأن يتجاَهل هذا التحذير.
ا، ودائًما ما ُيحّذرنا حينما نكون ب�سدد اأمر خطر. اهلل اأمني جدًّ

الطريقتني:  باأحد  تتعّلمها  اأن  يريدك  التي  الدرو�ض  تعّلم  حينما ي�سدر اهلل حتذيًرا مُيكنك 
عب. يكمن ال�سبيل ال�سهل يف الإن�سات اإىل حتذيره، اأّما ال�سبيل  ال�ّسبيل ال�سهل اأو ال�سبيل ال�سّ

ال�سعب يتمّثل يف ال�ستمرار يف ال�سري نحو املتاعب.

هذه  ويف  ا،  متكرّبً اأ�سبح  اأخرى  ومّرة  عب.  ال�سّ ال�سبيل  َنُبوَخْذَن�رسَّ  اختار 
ال�ساعة نف�سها َفَقَد عقله، وا�ستغرق به الأمر �سبع �سنوات حتى ُيدرك �سيادة 

اهلل على الكل.

ته فدائًما  اأن تدّمرنا. ولأننا خا�سّ باأمور مُيكن  لنا  اأّنه ل ي�سمح  ا لدرجة  الّرب يحّبنا جدًّ
ُير�سل لنا التحذيرات تلو الأخرى وُيعّلمنا الدرو�ض التي ُتبعدنا عن املتاعب، والأمر بُرّمته 

عب.  متوقِّف علينا يف تعّلم هذه الدرو�ض �سواء من ال�سبيل ال�ّسهل اأو ال�سّ

ُتبعدنا فيها عن احلماقات. اجعْلنا  التي  ال�ّشماوي، ن�شكرك لأنك تّبنا للدرجة  اأبي  يا 
جنوع لكلمتك التي فيها جند احلكمة التي نحتاج اإليها حلياة التقوى. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 5: 23-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 يونيو

ُمبا�صرة اأعمال املَِلك
ْعَماَل  اًما، ُثمرَّ ُقْمُت َوَبا�َشُْت اأَ ُعْفُت َوَنَحْلُت اأَيرَّ "َواأََنا َداِنياآَل �شَ

ًا ِمَن الرُّوؤَْيا َولَ َفاِهَم." )دانيال 8: 27( اْلَِلِك، َوُكْنُت ُمَتَحيِّ
، وقد اأوؤمتن  مُيكننا ا�ستنتاج اأن َداِنياآل كان ممثاًل للحكومة البابلية لدى امللك َنُبوَخْذَن�رسَّ

على مبا�رسة اأعمال امللك وكان اأميًنا يف اأدائه لهذه امل�سوؤولية.
ا قد اأوؤمتّنا على مبا�رسة اأعمال امللك، ودعينا لنمّثله حيثما نذهب، لكن ملكوت  ونحن اأي�سً

ربنا واإلهنا لي�ض كمثل باقي املمالك الأر�سية، بل �سيدوم لالأبد، هذا لأنه ملكوت اأبدي.
ملكك لديه عمل ُتوؤّديه له اليوم.

َماَواِت، الَِّتي  كتب بول�ض الر�سول يف ر�سالته اإىل اأهل فيلبي: "َفاإِنَّ �ِسرَيَتَنا َنْحُن ِهَي يِف ال�سَّ
اأن  �ِسيُح" )فيلبي 3: 20(. يا له ِمن امتياز  امْلَ َي�ُسوُع  الرَّبُّ  ُهَو  ا  لِّ�سً َنْنَتِظُر خُمَ ا  اأَْي�سً ِمْنَها 
منّثل ي�سوًعا على الأر�ض، فقد اأعطانا ال�سلطان اأن نتكّلم عنه وبا�سمه. على الرغم ِمن اأن 
هذا امتياز فاإّنه مُيّثل م�سوؤولية رهيبة علينا، لأّنه حيثما نذهب �سيحكم علينا النا�ض ح�سب 

ما �سريونه فينا.

اأن نحّب  النا�ض، وعلينا  اأمام  ي�ساء متثيله  اأن  الذي نخدمه  امللك  ل يحّب 
الآخرين مثله ونعطي كما يعطي هو، ونغفر كما يغفر هو لنا. امللك الذي 
اأن منّثله  مّنا  وقد طلب  نعمة،  وروؤوف ورحوم وممتلئ  القلب  منّثله طيب 

بالطريقة نف�سها.

امللك لديه اأعمال لك حتى ُتبا�رسها يف هذا اليوم. اأُ�سّلي اأن تخدمه ب�رسور واأمانة.

ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل هذا ال�شف والمتياز باأن منّثلك. يا رب، �شاعْدنا حتى  اأبي  يا 
تكون اأفعالنا وكلمنا منا�شبًة لنكون �شفراء َلِلكنا الرّائع. ُن�شلِّي يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 6: 35-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 يونيو

الة �صالح ال�صّ
ِذي ِفيِه  ِل الرَّ ُه ِمَن اْلَيْوِم الأَورَّ "َفَقاَل ِل: لَ َتَخْف َيا َداِنياآُل، لأَنرَّ

اَم اإِلِهَك، �ُشِمَع َكلَُمَك، َواأََنا  َجَعْلَت َقْلَبَك ِلْلَفْهِم َولإِْذلَِل َنْف�ِشَك ُقدرَّ
اأََتْيُت لأَْجِل َكلَِمَك". )دانيال 10: 12(

�سعى دانياآل اإىل اأن يفهم ِمن اهلل، ولأجل هذه الغاية �سّلى ملدة واحد وع�رسين يوًما. ويف 
نهاية هذه املدة، جاءه زائر �سماوي واأخربه اأن اهلل �سمع �سلواته واأر�سل له ر�سوًل ليخربه 

لوات التي قدَّمها هلل. با�ستجابات ال�سّ
على الرغم ِمن ذلك، ويف طريق الر�سول اإىل دانياآل، دخل يف معركة مع قوى الظلمة التي 
كانت تتحّكم يف بالد فار�ض، وحاربها على مدار واحد وع�رسين يوًما اإىل اأن جاء ميخائيل، 

واحد من روؤ�ساء املالئكة، ملعونته وحتريره، وعندئٍذ متّكن الر�سول من اأداء مهمته.

يدور �رساع روحي ن�سط يف الكون املحيط بنا.

د ِمن اأنه  �سواء عرفت ذلك اأم ل، و�سواء اأعجبك هذا اأم ل، فاأنت يف و�سط معركة الآن. تاأكَّ
التي  القد�ض وحدها  الّروح  وقّوة  ال�سيطرة على ذهنك.  لأجل  يوجد قوى متمّكنة حُتارب 

مُيكنها اأن ُت�ساعدك يف الوقوف �سد القوى الروحية التي ت�سعى اإىل تدمريك.
اأف�س�ض طبيعة هذه املعركة الروحية بهذه الطريقة:  اأهل  اإىل  الّر�سول  ت�رسح ر�سالة بول�ض 
اَلِطنِي، َمَع ُوَلِة اْلَعامَلِ َعَلى  وؤَ�َساِء، َمَع ال�سَّ ٍم، َبْل َمَع الرُّ اَرَعَتَنا َلْي�َسْت َمَع َدٍم َوحَلْ "َفاإِنَّ ُم�سَ

اِت." )اأف�س�ض 6: 12( َماِويَّ ِة يِف ال�سَّ وِحيَّ ِّ الرُّ ْهِر، َمَع اأَْجَناِد ال�رسَّ ُظْلَمِة هَذا الدَّ
ا الدرع اأو "ال�سالح" الروحي الذي اأعّده اهلل حلمايتنا، ومهّمتك يف هذه  ت�سف اأف�س�ض 6 اأي�سً
املعركة الروحية هي اأن تلب�ض هذا الّدرع وت�سّلي، فامل�سارعة احلقيقية حتدث واأنت جاٍث 

على ركبك، وهناك مُيكن اأن جتد الن�رسة.

يا رب، �شاعْدنا اأن ن�شع جانًبا كّل ثقل وكل خِطّية تهدِّدنا بالوقوع يف �شباكها يف اأثناء 
هذا ال�ّشباق الذي جنري فيه لأجل جمدك. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 7: 27-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 يونيو

الّزرع واحل�صاد
ْوَبَعَة. َزْرٌع َلْي�َشت َلُه َغلرٌَّة لَ  ُهْم َيْزَرُعوَن الرِّيَح َوَيْح�ُشُدوَن الزرَّ "اإِنرَّ

َنَع، َفاْلُغَرَباُء َتْبَتِلُعُه." )هو�شع 8: 7( ْن �شَ َي�ْشَنُع َدِقيًقا. َواإِ
اهلل هو الذي �سمح مبيالد اإ�رسائيل لكّنهم تركوه، وبداأوا يزرعون الريح. ونتيجة لذلك مل يعد 
يحميهم وتركهم لطرقهم، والآن يحّذر اأّن الريح التي زرعوها على و�سك اأن حت�سد زوبعة 

من ال�سمال، اأي اأ�سور الذي على و�سك اأن يجتاح وي�سّتت �سعب اإ�رسائيل.

ازرْع بحر�ض وعناية.

ُد  اُه َيْح�سُ لُّوا! اهلَُل َل ُي�ْسَمُخ َعَلْيِه. َفاإِنَّ الَِّذي َيْزَرُعُه الإِْن�َساُن اإِيَّ تخربنا غالطية 6: 7: "َل َت�سِ
ا، فنحن نح�سد النوع نف�سه الذي نزرعه، فاإذا زرعت  ا." وتوؤّكد الطبيعة هذا املبداأ اأي�سً اأَْي�سً
ذّرًة �ستح�سد ذّرًة، لن حت�سل اأبًدا على فول. واإذا زرعت رحمة �ستنال رحمة يف املقابل. 
واإذا زرعت غفراًنا �ستنال غفراًنا نتيجة لذلك. واإذا زرعت انهماًكا يف امللذات... اإًذا ينبغي 

اأن تتح�رّس حل�ساد عواقب هذا الأمر.
بذاًرا خمتلطة،  نزرع  ما  فغالًبا  الكفاية،  فيه  انتقائيني مبا  ل�سنا  اأننا  امل�سكلة يف  تكمن 
البيت  اإىل  نذهب  ذلك  بعد  لكن  اأذهاننا،  تربة  يف  اهلل  كلمة  لزراعة  الكني�سة  اإىل  ونذهب 
بذار اجل�سد، وبذلك يكون احل�ساد خمتلًطا،  القنوات لزرع  التلفاز ونت�سّفح  ونفتح جهاز 
وهذا يت�سّبب يف ا�سطراب وارتباك لنا. اإذا زرعت للج�سد لن تطمح اأن حت�سد �سوى الف�ساد، 

لكن اإذا زرعت للروح �ستح�سد ثمار الروح واحلياة الأبدية.

يا اأبي ال�ّشماوي، احَفْظنا ِمن خداع اأنف�شنا والعتقاد باأننا ُيكن اأن نزرع ما نريد دون اأن 
نعان ِمن عواقب هذه الختيارات. �شاعْدنا اأن نزرع للربّ. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 8: 36-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 يونيو

حالة القلب
ُم َمَذاِبَحُهْم، ُيْخِرُب  "َقْد َق�َشُموا ُقلُوَبُهْم. اَلآَن ُيَعاَقُبوَن. ُهَو ُيَحطِّ

اأَْن�َشاَبُهْم." )هو�شع 10: 2(
اأعطى �سعب اإ�رسائيل مكاًنا هلل يف قلوبهم لكّنهم مل يعطوه �سوى مكان �سغري. مل ي�ستطيعوا 

اأن ُيقّدموا له قلوبهم بالكامل لأّنهم اختاروا بجانب اهلل اأن يعبدوا اآلهًة اأخرى.
ُيخربنا ي�سوع امل�سيح يف متى 6: 24 اأننا ل نقدر اأن نخدم �سيدين: "َل َيْقِدُر اأََحٌد اأَْن َيْخِدَم 
ا اأَْن ُيْبِغ�َض اْلَواِحَد َوُيِحبَّ الآَخَر، اأَْو ُياَلِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر الآَخَر. َل َتْقِدُروَن  ُه اإِمَّ �َسيَِّدْيِن، لأَنَّ
اَل." لكن هذا ما يريده الكثريون، وبدًل ِمن اأن ُيقّدموا هلل تكري�ًسا كاماًل  اأَْن َتْخِدُموا اهلَل َوامْلَ

ُيقدِّمون مّرد اإمياءة له ِمن حنٍي لآخر.
اأخرى  اآلهة  ت�ساركه  اأن  باأن يكون ن�سيبه جزًءا ِمن حياتك، ول يرغب يف  اهلل ل ير�سى 

ال�سيادة على حياتك.

ا  اهلل يرغب وي�ستحّق اأن تقّدم له قلبك بالكامل ونف�سك بالكامل وذهنك اأي�سً
بالكامل.

ُتقّيم  اأن  عب  ال�سّ ِمن  ُمنق�سم؟ رمبا  اأنه  اأم  اليوم؟ هل قّدمته بالكامل هلل  كيف حال قلبك 
ي�ٌض، َمْن َيْعِرُفُه؟"  حالة قلبك، فقد قال اإرميا عن ذلك: "اَْلَقْلُب اأَْخَدُع ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء َوُهَو جَنِ
اأن  اأن تطلب ِمن اهلل  )اإرميا 17: 9(. والطريقة الوحيدة ملعرفة حالة قلبك احلقيقية هي 

يفح�ض قلبك.
ما الذي مُيكنك اأن تفعله اإذا اأخربك اهلل اأن قلبك ُمنق�سم؟ اّتبْع حينئٍذ منوذج داود، الذي طلب 
ِمن اهلل اأن يوّحد قلبه اأو اقبل حتدي ي�سوع الذي حّث اجلموع قائاًل: "َواإِْن �َساَء يِف اأَْعُيِنُكْم 
ِذيَن َعَبَدُهْم اآَباوؤُُكُم  ، َفاْخَتاُروا لأَْنُف�ِسُكُم اْلَيْوَم َمْن َتْعُبُدوَن: اإِْن َكاَن الآِلَهَة الَّ اأَْن َتْعُبُدوا الرَّبَّ
اأََنا  ا  َواأَمَّ ِهْم،  اأَْر�سِ يِف  �َساِكُنوَن  اأَْنُتْم  ِذيَن  الَّ نَي  الأَُموِريِّ اآِلَهَة  َكاَن  َواإِْن  ْهِر،  النَّ َعرْبِ  يِف  ِذيَن  الَّ

" )ي�سوع 24: 15(. َوَبْيِتي َفَنْعُبُد الرَّبَّ

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نحيا حياة مكرّ�شة حقًّا لك، واأِزْل ِمن حياتنا اأي اأمٍر يجعلنا 
نقّدم قلًبا منق�شًما لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 9: 18-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 يونيو

م�صارعُة اهلل
ِتِه َجاَهَد َمَع اهلِل. َجاَهَد َمَع  "يِف اْلَبْطِن َقَب�َس ِبَعِقِب اأَِخيِه، َوِبُقورَّ

اْلَلَِك َوَغَلَب. َبَكى َوا�ْشَتَْحَمُه." )هو�شع 12: 4-3(
على  يبدو غري ممكٍن  هذا  ويغلب؟  اهلل  َمالك  اأو  اهلل  ِمن م�سارعة  ما  اإن�سان  يتمّكن  كيف 
الإطالق، لكن هو�سع النبي ُيخربنا هنا اأن هذا حدث بالفعل، و�رسح هذا الأمر يف نهاية 
َحَمُه". وبكلماٍت اأخرى قال يعقوب: "ِمن ف�سلك اأن ل ترتكني  اجلملة: "َبَكى )يعقوب( َوا�ْسرَتْ

دون اأن تباركني!".
الذي كان ي�رسع  اأخيه عي�سو  ال�سابقة ملقابلة  الليلة  حدثت م�سارعة يعقوب مع اهلل يف 
ملقابلته مع 400 رجٍل. لن ينقذه اأي قدٍر ِمن تخطيط املكائد اأو التاآمر اأو اخلداع يف هذا 
به  والت�سق  امَلالك  ت�سارع مع  لذا  الورطة،  ِمن هذه  اأن ل مهرب  يعقوب  الوقت، وعرف 

واأم�سكه وترّجاه يف اأن ُيباركه.

اإّنه وقت الت�سليم والبكاء اأمام الّرب.

اأحياًنا اأرى رجاًل يت�سارعون مع اهلل واأت�ساءل: ما الذي �سيحدث حني يجثون على ركبهم 
بهذه الطريقة؟ يف حالة يعقوب، ت�سّبب هذا الأمر يف عرج. حينما عجز عن الهرب هذه املّرة 

وعجز عن تخطيط املكائد وعجز عن اخلداع �سلَّم نف�سه هلل اأخرًيا.
رمبا تكون الآن يف مكان يعقوب ول تعلم ماذا مُيكنك اأن تفعل. حينما تخور قواك وت�سّلم 

نف�سك للرب، عند هذه النقطة مُيكنك الَبدء يف اكت�ساف قوة اهلل العاملة يف حياتك.

اإليك، فاإذا كان  اأنف�شنا  اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل الن�شة التي تاأتي حينما ن�شلّم  يا 
الأمر يتطلّب عرًجا حتى ناأتي لكان الت�شليم الكامل لك، فنحن نخ�شع لك ولعملك. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 10: 32-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 يونيو

ال�صوم
ْوِم  ، اْرِجُعوا اإَِلرَّ ِبُكلِّ ُقلُوِبُكْم، َوِبال�شرَّ "َولِكِن الآَن، َيُقوُل الررَّبُّ

ْوِح." )يوئيل 2: 12( َواْلُبَكاِء َوالنرَّ
ب�سورة  اجل�سد  جانب  نطعم  فنحن  الروح،  وجانب  اجل�سد  جانب  جانبان:  لها  طبيعتنا 
متوالية عادًة ثالث مرات يف اليوم، مع بع�ض الوجبات اخلفيفة التي تتخّلل هذه الوجبات 

الثالث، لكننا ل نطعم روحنا بهذا الثبات.
ُيعّد ال�سوم اأحد ُطرق اإنكار اجل�سد وتقوية الّروح، فاإذا اأطعمت روحك بثباٍت كيفما تطعم 
العملّية املعتاد عليها اجل�سد، فال�سوم  وم بعمل عك�ض  ال�سّ ا. يقوم  ج�سدك �ست�سمن روحيًّ

يجّوع اجل�سد ويغّذي الروح.

مل يُكن ال�سوم ُمّرد نظام ُمّتبع يف العهد القدمي.

فقد اأخرب اإ�سعياء ال�سعب يف زمانه اأّنهم ل ي�سومون بالطريقة التي يريدها اهلل منهم: "َها 
ًة" )اإ�سعياء 58: 3(. ومبعنى اآخر، �سعوا نحو امللذات يف  ْوِمُكْم ُتوِجُدوَن َم�رَسَّ ُكْم يِف َيْوِم �سَ اإِنَّ
الوقت الذي كان ِمن املفرت�ض اأن يرّكزوا فيه على اهلل يف اأثناء �سومهم. هذا الأمر ُي�سبه 
املتعة  يرغب ج�سدنا يف  التلفاز.  م�ساهدة  تق�سيه يف  لكّنك  الطعام  واحد عن  يوم  �سوم 

والت�سلية لكن هدف ال�سيام هو و�سع اجل�سد يف مكانه املنا�سب وطلب وجه الرب.
قّوة  وتزداد  روحك  �ستتغّذى  اهلل  كلمة  وقراءة  ال�سالة  يف  الوقت  وتق�سي  ت�سوم  حينما 
اأنف�سنا  فاأكرث، حينئٍذ جند  اأكرث  على حياتك  اجل�سد  قب�سة  ت�سعف  وبالتايل  فاأكرث،  اأكرث 

منت�رسين يف حروبنا الروحية.
مل يُكن ال�سوم مّرد نظام مّتبع يف العهد القدمي، فاهلل يطلب ِمن �سعبه اأن ي�سوموا يف هذه 
ا، فعاملنا الآن بائ�ض ِمن كرثة امل�سكالت ويحتاج اإىل ال�سالة وال�سوم. ونحن  الأيام اأي�سً
الذين نحّب اهلل بحاجة اإىل اأن ننكر ج�سدنا ونطلب وجه الّرب ونغّذي اأرواحنا حتى ننت�رس 

يف حروبنا الروحية.

يا اأبي ال�ّشماوي، نرغب يف اأن نتحّول عن خِطّيتنا حتى تظهر نعمتك ورحمتك نحونا. 
�شاعْدنا اأن نطلبك بكّل قلوبنا ون�شوم وننوح اأمامك لأجل بلدنا وعائلتنا. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 11: 31-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 يونيو

املُختارون
اُكْم َفَقْط َعَرْفُت ِمْن َجِميِع َقَباِئِل الأَْر�ِس، ِلذِلَك اأَُعاِقُبُكْم  "اإِيرَّ
َعَلى َجِميِع ُذُنوِبُكْم. َهْل َي�ِشيُ اْثَناِن َمًعا اإِْن مَلْ َيَتَواَعَدا؟" 

)عامو�س 3: 3-2(
اختار اهلل �سعب اإ�رسائيل لي�ض ل�سيء جّيد فيهم اأو قوة يتمّتعون بها، بل اختارهم بب�ساطة 

لأنه اأحّبهم، ومن خالل اأمة اإ�رسائيل اختار اهلل اأن ياأتي املخّل�ض اإىل هذا العامل.
ومثلنا يف ذلك مثل �سعب اإ�رسائيل، اختارنا اهلل لي�ض ل�سالح فينا ول لأننا منلك �سيًئا ما 
اهلل بحاجة اإليه، بل اختارنا لأّنه اأحّبنا ويريد اأن يكون يف �رسكة معنا، وال�رسكة تنطوي 

على الوحدة.
ولكي ما تكون يف �رسكة مع اهلل يجب اأن تكون مّتفًقا مع اهلل، وهذا يعني اأنه يجب عليك 
اّتباع القواعد التي و�سعها. ل�سنا يف موقف ي�ستدعي عقد �سفقات مع الّرب كاأّنك تقول: 
"اإن فعلت هذا يل، �ساأفعل ذاك لك." نحن ُخطاة ل حول لنا ول قوة واقفني اأمام اهلل مفل�سني، 

وهو ينظر اإلينا ب�سفقٍة قائاًل: "قد اخرتتكم."

عندما نفّكر يف اأننا �سعب اهلل ي�سع ذلك م�سوؤولية كبرية علينا، فنحن نعرف 
حتت  �سنقع  لذلك  لكلمته،  َفهم  ولدينا  النور  يف  ون�سلك  ومتطّلباته.  طرقه 

ته. الدينونة مبعيار اأعلى، فاإذا اخرتنا اأن نخطئ �سياأّدبنا اهلل لأننا خا�سّ

يا لها ِمن بركة اأن اهلل يحّبنا ويختارنا ويغفر لنا. دعونا ن�سري مًعا يف وحدة معه ون�سهد 
عن جالله لعامل مل يعرفه بعُد.

يا اأبي ال�شماوي، ن�شكرك لأننا خا�ّشتك. �شاعْدنا اأن ل ننحرف عن احلق بل ن�شي معك يف 
طاعة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 12: 28-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 يونيو

ا�صتعدَّ للقاِء اإلهك
َنُع ِبَك هَذا،  نِّ اأَ�شْ َنُع ِبَك َيا اإِ�ْشَاِئيُل. َفِمْن اأَْجِل اأَ "ِلذِلَك هَكَذا اأَ�شْ

َفا�ْشَتِعدرَّ ِلِلَقاِء اإِلِهَك َيا اإِ�ْشَاِئيُل". )عامو�س 4: 12(
حذَّر اهلل �سعب اإ�رسائيل مراًرا وتكراًرا، وكان ُيوقع بهم يف نكبات متوالية، فقد حاول اأن 
مل  لكنهم  اأنف�سهم،  لتدمري  �سيقودهم  والذي  لأنف�سهم  اختاروه  الذي  الطريق  عن  يرجعهم 
يرجعوا عن طريقهم ومل يتحّولوا اإليه. والآن حان وقت الدينونة، يف هذا الن�ض يوّجه النبي 

عامو�ض حتذيًرا لل�سعب قائاًل: "ا�ْسَتِعدَّ ِلِلَقاِء اإِلِهَك."
مع ذلك، هذا الجتماع لن تكون له اأغرا�ض املحّبة وال�رسكة والوحدة، بل �سيكون حماكمة 

ودينونة.

يا لها ِمن حماقة �سديدة اأن نواجه اهلل كخ�سٍم لنا.

ُم َجاِبَلُه" )اإ�سعياء 45: 9(. كيف مُيكن اأن تتمّنى اأن  ْن ُيَخا�سِ يعلن الكتاب املقّد�ض: "َوْيٌل مِلَ
م البع�ض منكم مع اهلل الذي يحّذركم  تتغّلب على اهلل يف خما�سمة معه؟ ومع ذلك، يتخا�سَ
عدم  اأو  الف�ساد  اأو  الأمانة  بعدم  تت�سم  والتي  حياتكم  يف  التي  الأمور  تلك  من  با�ستمراٍر 
تُكم الروح القُد�ض مراًرا وتكراًرا، لكّنكم جتاهلتم �سوته ووقفتم  اإر�ساء اهلل، ونتيجة ذلك بكَّ

�سده.
يف يوم ما �ستتقابل مع اهلل ويجب اأن ت�ستعد لهذا اللقاء، فال �سيء خفي اأمام عينيه لأّنه 
ا مباركون  يعرف كل ما تفّكر فيه، وكل دافع يف قلبك، فنحن مذنبون ل حمالة لكننا اأي�سً
َبْل  َماَت،  الَِّذي  ُهَو  �ِسيُح  امَْلَ َيِديُن؟  الَِّذي  ُهَو  "َمْن  اأمام الآب. يقول الكتاب:  لأّن لنا �سفيًعا 

ا َي�ْسَفُع ِفيَنا" )رومية 8: 34(. نِي اهلِل، الَِّذي اأَْي�سً ا َعْن مَيِ ا، الَِّذي ُهَو اأَْي�سً ِريِّ َقاَم اأَْي�سً ِباحْلَ
اأُقدِّم الآن احلمد والّت�سبيح هلل لأجل عمل ابنه!

يا رب، �شاعْدنا نخترب بهجة لقائك وبهجة ح�شورك وقّوة روحك القدو�س وجمد ال�شية 
معك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 13: 25-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 21 يونيو

عليك اأْن ترث مواريثك
اٌة، َوَيُكوُن ُمَقدرَّ�ًشا، َوَيِرُث  ْهَيْوَن َفَتُكوُن َعَلْيِه جَنَ ا َجَبُل �شِ  "َواأَمرَّ

َبْيُت َيْعُقوَب َمَواِريَثُهْم." )عوبديا 1: 17(
وعد اهلل اأن يعطي �سعب اإ�رسائيل الأر�ض بالكامل، كّل الطريق اإىل البحر الأبي�ض املتو�سط. 
وكانت هذه الأر�ض لهم بالفعل، وكّل ما كان عليهم فعله اأن يطوؤوها باأقدامهم وُيطالبوا 

بها. املحزن هو اأّنهم ف�سلوا يف فعل ذلك وقاموا باحلد مما كان اهلل �سيعطيهم اإّياه.
ا َنْطُلُب  ا مِمَّ و�سف الر�سول بول�ض اهلل كما يلي: "َواْلَقاِدُر اأَْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ �َسْيٍء، اأَْكرَثَ ِجدًّ

ِة الَِّتي َتْعَمُل ِفيَنا." )اأف�س�ض 3: 20(. ل حدود ملا مُيكن اأن يفعله اهلل. اأَْو َنْفَتِكُر، ِبَح�َسِب اْلُقوَّ

فنحن الذين نقوم باحلّد ِمن بركاتنا.

الأمور  لديك هذه  يُكن  اإن مل  التي وعد بهم اهلل؟  وال�سالم  الراحة والفرح  بتلك  هل تتمّتع 
ك بالفعل. الكثريون ِمن  اأن تاأخذ الأر�ض التي تخ�سّ فاأنت مل ترث مواريثك بعد، وف�سلت 
الذي  الكامل  الفرح  الياأ�ض والقلق والنهزامية بدًل ِمن اختبار  الآن ي�سيبهم  امل�سيحيني 
يريد اهلل ِمن اأولده اأن يختربوه. اإذا مل يُكن لديك ذلك الفرح الذي ل ميكن و�سفه فاأنت مل 

ترث مواريثك بعد.. اإنها ل تزال موجودة ومتاحة لك لكنك مل تاأخذها بعُد.
نرث  اأن  مُيكننا  ونحن  مواريثه،  يعقوب  فيه  �سريث  حينما  الآتي  اليوم  عن  يتحدَّث  اهلل 
مواريثنا اليوم. ل ترت�سي بحياٍة متوا�سعٍة دون امل�ستوى واأقل ِمن امل�ستوى الذي يريدك 

اهلل اأن تعي�ض فيه. دعنا ن�سعى نحو اأمور اهلل وقوته وم�سحة روح اهلل القدو�ض.
اآمن... وخْذ ما هو بالفعل لك.

باأماكن  ونطالب  قّوتك  على  نعتمد  اأن  �شاعْدنا  الثمينة.  وعودك  لأجل  ن�شكرك  رب،  يا 
الن�شة التي اأعطيتنا اإّياها. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 14: 35-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 22 يونيو

اأباطيل كاذبة
ِذيَن ُيَراُعوَن اأََباِطيَل َكاِذَبًة َيْتُُكوَن ِنْعَمَتُهْم." )يونان 2: 8( "اَلرَّ

واب وطلب وجه الّرب، واأعلن بعد ذلك  بعد ثالثة اأيام ولياٍل بائ�سة، فعل يونان اأخرًيا ال�سّ
ُكوَن ِنْعَمَتُهْم." ِذيَن ُيَراُعوَن اأََباِطيَل َكاِذَبًة َيرْتُ ما تعّلمه يف جوف احلوت: "اَلَّ

فما هي تلك الأكاذيب الباطلة التي راعاها يونان؟ اأّوًل، اعتقد باأّنه مُيكنه اأن يهرب ِمن 
دعوة اهلل له؛ ثانًيا، اعتقد باأّنه مُيكنه اأن يجد ماأوى ل يوجد فيه اهلل ومُيكنه الهرب ِمن 

حم�رس اهلل؛ واأخرًيا، اعتقد باأّن طريقه اأف�سل ِمن ُطرق اهلل.

اإىل م�سائَق بائ�سة  اأباطيل كاذبة ينتهي بهم احلال  الذين يراعون  هوؤلء 
وع�سرية تنذر باخلطر، فال تفعْل ذلك.

اهلل يف غاية الرحمة واحلكمة، وطرقه دائًما هي الأف�سل لنا، ول يرغب اأن يقّدم �سوى اخلري 
 ، �رَسّ َل  �َساَلٍم  اأَْفَكاَر   ، الرَّبُّ َيُقوُل  َعْنُكْم،  ِبَها  ُمْفَتِكٌر  اأََنا  الَِّتي  الأَْفَكاَر  َعَرْفُت  "لأَينِّ  حلياتنا. 
لأُْعِطَيُكْم اآِخَرًة َوَرَجاًء" )اإرميا 29: 11(. ل �سيء اأف�سل ِمن اأن تكت�سف م�سيئة اهلل وحُتّققها 
يف حياتك. ل مُيكن اأن يتح�ّسن اأداوؤك يف هذا ال�سدد، فهذه حياة يف اأرقى م�ستوى لها. اإّنها 

مكان الر�سا والقناعة، ولن تر�سى اأو تقنع باأي �سيٍء اأقل ِمن هذا امل�ستوى.
ل تخلق لنف�سك امل�سكالت. وبدًل من ذلك، اخ�سْع للواحد الذي ُيحّبك. مُيكنك اأن تاأتي له 
طواعيًة، ومُيكنك اأن تاأتي ورائحتك مثل رائحة ال�سمك ِمن الف�سل، لكّنك �ستذهب حتًما اإىل 

حيث يريدك اهلل اأن تذهب.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك ِمن اأجل ال�شور الناجت ِمن ت�شليم اأنف�شنا ل�شيئتك على حياتنا، 
فنحن جند الفرح وال�شلم والر�شا حينما نعرف اأّن مقاليد اأمور حياتنا يف يديك. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 15: 33-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 23 يونيو

بال قيود
؟ اأَهِذِه اأَْفَعاُلُه؟  ى َبْيَت َيْعُقوَب، َهْل َق�ُشَْت ُروُح الررَّبِّ َها اْلُ�َشمرَّ "اأَيُّ
ًة َنْحَو َمْن َي�ْشلُُك ِبال�ْشِتَقاَمِة؟" )ميخا 2: 7( احِلَ ْقَواِل �شَ اأََلْي�َشْت اأَ

؟ هل ميكن اأن ُيحد اهلل ِمن جهة ما مُيكنه اأن يقوله، اأو ما مُيكن اأن  ْت ُروُح الرَّبِّ َهْل َق�رُسَ
يقوله؟ هل ميكن اأن يقع اللوم على الروح القُد�ض ملا يحدث يف بالدنا، اأو ملا �سبب ال�سعف 

الظاهر يف الكني�سة اليوم؟ الرد على هذا ال�سوؤال هو ل.

ل قيود هلل، ول حدود له.

وعدميو  �سعفاء  اأننا  من  الرغم  على  الأ�سكال.  من  �سكل  باأي  اهلل  روح  ُيقيد  اأن  ميكن  ل 
ِة، َبْل  الفعالية، فاإنه لي�ض كذلك. يتحّدث الروح القد�ض لقلوبنا معلًنا: "َل ِباْلُقْدَرِة َوَل ِباْلُقوَّ
العامل  اأحوال هذا  اأين متحرّي من  الرغم من  ُنوِد" )زكريا 4: 6(. على  اجْلُ َقاَل َربُّ  ِبُروِحي 
اإىل  فاإنه لي�ض كذلك، ول يزال ينب�ض ويحن قلبه على العامل، ول يزال يجتذب ال�سالني 

ي�سوع امل�سيح.
اأن ي�ستخدمك دون  اإمكانياتك، فاهلل ميكن  النظر عن  اأداة يف يده بغ�ّض  اأن ت�سبح  مُيكن 
�سهادة من كليات الالهوت، ودون اأن تكون حائًزا على درجة الدكتواره، فاإذا �سلمت نف�سك 
ا اأن ي�ستخدمك مل�ساركة حق ي�سوع امل�سيح مع هذا العامل املحت�رس.  له، فاإنه باإمكانه اأي�سً
ومُيكننا اأن نكون نور هذا العامل وملح الأر�ض، و�سيحدث هذا اإن �سّلمنا نفو�سنا وحياتنا 

لروح اهلل و�سمحنا له اأن ُيحّقق خطته على حياتنا.
ُن�سّلي اأن يعمل اهلل ِمن خاللنا حتى جنعل هذا العامل يجثو على ركبه يف طلب وجه الّرب 

يف ال�سالة.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل قّوة الرّوح القد�س القادرة اأن تدث تغييات يف حياتنا 
روحك  م�شحة  خلل  ِمن  بلدنا،  يف  روحية  نه�شة  لأجل  ُن�شلّي  اهلل،  يا  وجمتمعاتنا. 

القدو�س وقّوته. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 16: 33-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 يونيو

َمن هو اإله مثل اإلهنا؟
ِة ِميَاِثِه!  ْنِب ِلَبِقيرَّ اِفٌح َعِن الذرَّ "َمْن ُهَو اإِلٌه ِمْثلَُك َغاِفرٌ الإِْثَم َو�شَ

اأَْفِة." )ميخا 7: 18( ُه ُي�َشُّ ِبالررَّ لَ َيْحَفُظ اإِىَل الأََبِد َغ�َشَبُه َفاإِنرَّ
ْحَمِة" اإله "مَلْ  وِح َوَكِثرُي الرَّ كاتب املزمور ي�سف اهلل قائاًل: "الرَّبُّ َرِحيٌم َوَروؤُوٌف، َطِويُل الرُّ
عظيمة   .)10  ،8  :103 اآثاِمَنا" )مزمور  َح�َسَب  ُيَجاِزَنا  َومَلْ  َخَطاَياَنا،  َح�َسَب  َمَعَنا  َنْع  َي�سْ
يُِّد  َنا، َيُقوُل ال�سَّ هي راأفته حتى اإّنه اأخرب حزقيال اأن ينقل ر�سالة اإىل �سعبه: "ُقْل َلُهْم: َحيٌّ اأَ
ِّيُر َعْن َطِريِقِه َوَيْحَيا. اْرِجُعوا، اْرِجُعوا َعْن  ِّيِر، َبْل ِباأَْن َيْرجَع ال�رسِّ ْوِت ال�رسِّ ، اإِينِّ َل اأُ�رَسُّ مِبَ الرَّبُّ

اِئيَل؟" )حزقيال 33: 11(. وُتوَن َيا َبْيَت اإِ�رْسَ ِديَئِة! َفِلَماَذا مَتُ ُطُرِقُكُم الرَّ

ل يوجد اإله مثل اإلهنا.

اإلهنا  اإله مثل  َمن هو  اآثامنا؟  لنا  اأن يغفر  اإلهنا، ممتلئ رحمة، وم�ستعّد  اإله مثل  َمن هو 
ير�سدنا يف �سبيل الرّب ويرمي خطايانا يف اأعماق البحر؟

ل يوجد اإله مثل اإلهنا. اإّنه اأب ِمن ل اأب له، وقاهر اخلِطّية واملوت، وال�سخرة التي نلجاأ 
اإليها وقت اخلطر الذي يعفو عن كامل اإ�ساءاتنا.

يا لها ِمن بركة اأن نخدم اإله الّرحمة!

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل �شخ�شك الكرمي؛ فاأنت حُمّب وروؤوف ورحوم وغفور وبار 
وقوي. يا رب، نحّبك، فاجذْبنا اإليك واأر�شْدنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 17: 28-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 يونيو

توكَّل على الرّب
ِلنَي  يِق، َوُهَو َيْعِرُف اْلَُتَوكِّ . ِح�ْشٌن يِف َيْوِم ال�شرَّ اِلٌح ُهَو الررَّبُّ "�شَ

َعَلْيِه". )ناحوم 1: 7(
اهلل مل يِعد اأبًدا اأنك حينما ت�سلم حياتك لي�سوع �سيح�سنك من الآلم وامل�سكالت، لكنه وعد 
اأنه حينما جتتاز يف التجارب ولحظ هنا كلمة "حينما" ولي�ض كلمة "اإذا"، �سيكون معك 

يف وقت الأمل، و�سُي�ساعدك على العبور اإىل اجلانب الآخر ِمن هذه امل�سكالت.

ه لطلب املعونة حينما ُتواجهك امل�سكالت؟ اإىل َمن تتوجَّ

لأجل  اآخرين  اأنا�ٍض  اإىل  تلجاأ  هل  بداخلك؟  القّوة  جتد  اأن  اآمل  على  نف�سك  اإىل  تتجه  هل 
املعونة؟ اأم جترب �سعاًرا مثل: "ما ل ت�ستطيع معاجلته عليك حتّمله،" اأو "ابت�سم ابت�سامة 

عري�سًة وحتّمل الأمر" اأو "اعتقد باأّنه باإمكاين فعل هذا الأمر، نعم مُيكنني". 
اجلميع يقع يف متاعب. هذا الأمر ل مفّر منه يف احلياة، فنحن نعي�ض يف عامٍل ُمتمّرٍد على 
اهلل، ونتيجة لذلك نحيا يف عامل مليء بالفو�سى، لذا يف يوم ال�سيق يوجد ح�سن واحد 

مُيكننا اللجوء اإليه حتى جند الأمان، وهذا احل�سن هو الّرب ي�سوع امل�سيح.
املتفائلة  اأقوالك  بع�ض  باأن  تعتقد  ول  العون،  جتد  حتى  نف�سك  اأو  الآخرين  اإىل  تلجاأ  ل 
مُيكن اأن جتتاز ال�سيق الذي متّر به. بدًل ِمن ذلك، اّتكل على الّرب الذي �سي�سري معك خالل 
املتاعب، وحينما تعرب اإىل اجلانب الآخر ِمن ال�سيق �ستفهم حكمة خطته يف التعاُمل معك 

و�سط الأمل.

�شالٌح  اأّنك  نعرف  نحوك.  اجذبنا  ِمن حولنا  العا�شفة  تزجمر  ال�ّشماوي، حينما  اأبي  يا 
وحمٌب، فعلِّْمنا الّتكال عليك و�شط ال�شطراب. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 18: 24-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 يونيو

حينما ي�صمت اهلل
ْلِم  ُُخ اإَِلْيَك ِمَن الظُّ "َحترَّى َمَتى َيا َربُّ اأَْدُعو َواأَْنَت لَ َت�ْشَمُع؟ اأَ�شْ

َواأَْنَت لَ ُتَخلِّ�ُس؟" )حبقوق 1: 2(
ا حتّمل �سمت اهلل يف تلك الأوقات التي ُن�سّلي فيها، ويبدو اأّن اهلل ل ي�سمع  عب جدًّ ِمن ال�سّ

لأّنه ل حتدث اأي تغيريات يف ما ُن�سلِّي من اأجله.
كان هذا ال�سعور هو �سبب اإحباط حبقوق، فقد اأدار �سعب اإ�رسائيل ظهره هلل، و�سقطت الأمة 
يف حالة انحطاط اأخالقي. ومن فزعه �رسخ حبقوق: يا اهلل، اأنت ل تفعل اأي �سيء! فاأجابه 
َل  اِمُكْم  اأَيَّ يِف  َعَماًل  َعاِمٌل  لأَينِّ  ًة.  َحرْيَ وا  ُ ريَّ َوحَتَ وا  َواأَْب�رِسُ  ، الأَُمِ َبنْيَ  "اْنُظُروا  قائاًل:  الّرب 

دُِّقوَن ِبِه اإِْن اأُْخرِبَ ِبِه" )حبقوق 1: 5(. ُت�سَ
ُطرق اهلل لي�ست كُطرقنا.

اأحياًنا ما ن�سيء تف�سري �سمت اهلل على اأّنه ل مبالة، لكن احلقيقة اأّن اهلل 
دائًما ما يعمل من اأجلنا.

اأعطى اهلل حبقوق نبوءة تخ�ّض الأيام القادمة املحفوفة باملخاطر، فقد و�سف الدينونة 
الآتية على يد الكلدانيني الذين يراعهم اهلل لهدٍف ما، ثّم حث النبي حبقوق على التم�ّسك 
بالرب والتوكل عليه، و�سّجعه بكلمات ا�ستمّرت يف ت�سجيع املوؤمنني عرب الع�سور: "َواْلَبارُّ 

ِباإِمَياِنِه َيْحَيا" )حبقوق 2: 4(.
د لك ِمن خالل كلمة اهلل اأّنه  رمبا ت�سعر اليوم اأّن اهلل ل ي�ستمع لك اأو اأّنه ل يهتم، لكّني اأُوؤكِّ
وراء  ما  اإىل  فانظر  يبدو �سامًتا،  لو كان  بالنيابة عنك حتى  بك، ويعمل  ي�سمعك ويهتّم 
م�سكالتك، وجتاهل الظروف املحدقة بك. وبدًل ِمن ذلك األِق بكّل همومك على اهلل الواحد 

الذي يحّبك ووعد بت�سديد كّل احتياجاتك.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ننمو ون�شل اإىل م�شتوى اأعلى من الإيان حتى اإّنه حينما ل 
نفهم ما اأنت فاعل، ُيكننا قول: "يا رب.. ا�شتمْر يف عملك." اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 19: 29-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 يونيو

ا اهلل يبتهج بك فرحاً
اٌر. ُيَخلِّ�ُس. َيْبَتِهُج ِبِك َفَرًحا. َي�ْشُكُت  "الررَّبُّ اإِلُهِك يِف َو�َشِطِك َجبرَّ

". )�شفنيا 3: 17( ٍ ِتِه. َيْبَتِهُج ِبِك ِبَتَمنُّ برَّ يِف حَمَ
اأولدنا، واهلل ي�سعر بال�سيء نف�سه، فاهلل يبتهج  اأن يبتهج به  نحن الآباء نعرف ما مُيكن 
اأّن  فرًحا بهوؤلء الذين اأ�سبحوا اأولده ِمن خالل الإميان بي�سوع امل�سيح. يخربنا �سفنيا 

اهلل: "َيْبَتِهُج ِبِك َفَرًحا".
ِتِه." ويا لها ِمن �سورة رائعة! ُيخربنا الكتاب املقّد�ض  بَّ ثّم يخربنا اأن اهلل: "َي�ْسُكُت يِف حَمَ
ا لدرجة اأنه بذل حياته من اأجلنا، فمحّبة ي�سوع امل�سيح باقية واأبدية ول  اأّن اهلل اأحّبنا جدًّ
ينتابها اأي تغيري. على الرغم ِمن �سيق املحن اأو التجارب اأو امل�ساعب، ل تتغرّي حمّبته 
التاأّمل  اإىل  الآثار املرتتبة على ذلك ت�ستقّر داخل قلوبنا، نحتاج  من جهتنا. دعونا ندع 

بعمٍق يف �سغف اهلل ِمن جهتنا.

ِمن جهة هذا  لنا، تهداأ قلوبنا وت�سرتيح  العظيمة  الآب  حينما نفهم حمّبة 
احلق.

." هل مُيكنك تخّيل اأن اهلل يرمن ترنيمة حب  ٍ ثّم تابع �سفنيا قائاًل اإن اهلل: "َيْبَتِهُج ِبِك ِبرَتَمنُّ
لك مع فرقة مو�سيقية �سماوية؟

اأ�سبحنا  اهلل  كلمة  ب�سبب  لكن  نعرفها  ل  الأ�سياء  من  والكثري  الغمو�ض،  ينتابها  احلياة 
نعرف اأهّم �سيء اأن اهلل ُيحّبنا، ومهما العوا�سف هاجت ِمن حولنا وال�سهام ُوجهت نحونا 

ومهما كان ما يحدث ِمن حولنا فاهلل ُيحّبنا.

يا اأبي ال�شماوي، كم هي عجيبة حمّبتك، وكم نتوق نحن لذلك اليوم عندما ت�شكن يف 
و�شطنا، يا اإلهنا القدير وملك اللوك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 20: 30-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 يونيو

ُم�صتهى كّل الأمم
ٌة، َبْعَد َقِليٍل، َفاأَُزْلِزُل  ُنوِد: ِهَي َمررَّ ُه هَكَذا َقاَل َربُّ اجْلُ "لأَنرَّ

ِتي  . َوَياأْ َماَواِت َوالأَْر�َس َواْلَبْحَر َواْلَياِب�َشَة، َواأَُزْلِزُل ُكلرَّ الأَُمِ ال�شرَّ
ُنوِد."  ًدا، َقاَل َربُّ اجْلُ ، َفاأَْملأُ هَذا اْلَبْيَت جَمْ ُم�ْشَتَهى ُكلِّ الأَُمِ

)حجي 2: 7-6(
اأ�ساب الياأ�ض هوؤلء العائدين من �سبي بابل الذين ي�سعون اإىل بناء الهيكل، وبدًل من ذلك 
تنجح  لن  اأن طرقهم  وُيخربهم  لُيوؤّنبهم  النبي  هنا جاء حجي  بيوتهم.  اإ�سالح  بداأوا يف 
ب�سبب ذلك، لكن النا�ض ا�ستكوا اأن الهيكل اجلديد عند مقارنته بروعة هيكل �سليمان يبدو 
كاأّنه تافه ومثري لل�سفقة، لذلك �سّجعهم حجي اأنه يف يوٍم ما �سيمتلئ الهيكل مبجد الّرب 

مّرة اأخرى.
لن ي�سمت اهلل لالأبد تارًكا ال�رس ي�سود.

ي�سف الكتاب املقّد�ض يوم دينونة اهلل -ال�سيقة العظيمة- حينما تتزلزل 
." ال�سماوات والأر�ض وما فيها من بحار، وبعدها "َياأِْتي ُم�ْسَتَهى ُكلِّ الأَُمِ

ُكْم َل َتَرْوَنني ِمَن الآَن َحتَّى َتُقوُلوا: ُمَباَرٌك الآِتي ِبا�ْسِم  قال ي�سوع لليهود: "لأَينِّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ
 " اأّن الكتاب املقّد�ض يعلم باأن "ُم�ْسَتَهى ُكلِّ الأَُمِ !" )متى 23: 39(. على الرغم ِمن  الرَّبِّ
�سُيوؤ�ّس�ض ملكوت من الرب وال�سالم والفرح فاإّن اليهود رف�سوه يف البداية عندما جاء اإليهم 

ومل يرغبوا فيه.
ماذا عنك؟ هل ي�سوع م�ستهى قلبك اليوم؟ هل ت�ستاق لتاأ�سي�ض ملكوته؟

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل هذا الوعد الذي ُيوؤّكد اأّن ملكوتك �شياأتي. يف عامل متلأه 
اخلِطّية والفو�شى نلت�شق بكلمتك يف ثقة وننتظر ي�شوع ال�شيح، م�شتهى كّل الأم، اأن 

ياأتي وُيوؤ�ّش�س ملكوت الرب اخلا�س بك. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 21: 31-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 يونيو

ْ وافرْح ترنَّ
ْهَيْوَن، لأَنِّ هاأََنَذا اآِتي َواأَ�ْشُكُن يِف  ي َواْفَرِحي َيا ِبْنَت �شِ ِ "َتَرمنرَّ
ُل اأَُمٌ َكِثيٌَة ِبالررَّبِّ يِف ذِلَك اْلَيْوِم،  �شِ . َفَيترَّ َو�َشِطِك، َيُقوُل الررَّبُّ

َوَيُكوُنوَن ِل �َشْعًبا..." )زكريا 2: 11-10(
حينما رجع ال�سعب اإىل مدينة اأور�سليم من �سبي بابل، كانت اأور�سليم خربة ومهجورة، لكن 
زكريا النبي �سّجعهم اأن يف يوٍم ما �سيختار اهلل اأور�سليم مرة اأخرى، ورب اجلنود �سياأخذ 

ن�سيبه مرة اأخرى يف يهوذا وي�سكن و�سط �سعبه.
ال�سيء الوحيد الذي يجعلني اأترمّن واأفرح يف قلبي هو وعد ميء ي�سوع امل�سيح.

اإّن اإمكانية ميء الّرب �ستلهم قلوبنا بالرتمن والفرح. عندما اأنظر اإىل العامل اليوم ل اأرى 
ال�رّس  على  البكاء  ِمن  ينفطر  يكاد  وقلبي  لأجله.  اأترمّن  اأو  اأفرح  يجعلني  الذي  الكثري  فيه 
املت�ساعد الذي نراه من حولنا. ل �سيء يف هذا العامل يلهم القلوب بالفرح الذي ي�سري اإليه 

النبي زكريا.

وكّل يوم ميّر ُيقّربنا ملجيء هذا اليوم املجيد، يوم الرتمّن والفرح، حينما 
ياأتي الرب وي�سكن و�سط �سعبه.

اأوقاٍت بالغة الأهمية، حيث تت�سابك الأحداث مًعا وُتوؤذن مبجيء ي�سوع  نحن نعي�ض يف 
اأن ُنحّذر  اإىل  امل�سيح ثانية، وما دام ي�سمح اهلل لنا بال�ستمرار يف احلياة فنحن بحاجة 
الآتي، يوم  اليوم املجيد  اأن نعلن عن  ا  اأي�سً القادمة، ولكن يجب  ال�رس  اأيام  الآخرين من 

ميء الرب.

يا رب، لياأِت ملكوتك ولتكن م�شيئتك كما يف ال�شماء كذلك على الأر�س، قلوبنا ت�شتاق اإىل 
هذا اليوم الذي فيه ت�شكن يف �شلٍم وبرٍّ و�شط �شعبك! اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 22: 29-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 يونيو

نقل اجلبال
ُنوِد. َمْن اأَْنَت  ِة، َبْل ِبرُوِحي َقاَل َربُّ اجْلُ "... لَ ِباْلُقْدَرِة َولَ ِباْلُقورَّ
يُ �َشْهًل!..." )زكريا 4: 7-6( اِبَل َت�شِ َبُل اْلَعِظيُم؟ اأََماَم َزُربرَّ َها اجْلَ اأَيُّ

وكان  اأور�سليم،  يعم  فالّدمار كان  ال�سبي،  بعد عودتهم من  ال�سعب ملا وجدوه  ي�ستعّد  مل 
هيكل اهلل عبارة عن كومة كبرية ُت�سّكل جباًل ِمن الأنقا�ض.

يا له ِمن جبل! دّب الياأ�ض يف ال�سعب حينما بداأوا يف اإزالة هذه الأنقا�ض، لكن جاءت كلمة 
الّرب من خالل النبي زكريا اإىل زربابل الذي كان يقود عملية اإعادة بناء الهيكل: "َمْن اأَْنَت 

رُي �َسْهاًل!". اِبَل َت�سِ َبُل اْلَعِظيُم؟ اأََماَم َزُربَّ َها اجْلَ اأَيُّ
كثرًيا ما ن�ساب بالرتباك حينما ننظر اإىل املهّمة التي اأعطاها الّرب لنا. ون�ساأل اأنف�سنا: 
"كيف ميكن باأي �سكٍل ِمن الأ�سكال حتقيق هذه املهمة؟"، لكن رّد اهلل علينا هو نف�سه الذي 
اِبل، فهذا اجلبل ِمن امل�سكالت ل ميكن اإزالته بقوتنا، لكن روح اهلل التي فينا  وّجهه اإىل َزُربَّ

وحدها هي التي مُيكن اأن ُتنجز هذا العمل.

رمبا ُتواجه جباًل اليوم من امل�سكالت املالية اأو ال�سحية اأو رمبا م�سكلة يف 
عالقاتك. وقد حاولت ما يف و�سعك لإزالة الأنقا�ض، لكنك تعبت و�سئمت 

ا اأن ت�ست�سلم اأمام هذا اجلبل. و�رست م�ستعدًّ

ِمن اجلّيد اأن ت�سل اإىل نهاية ما ميكنك فعله لأّنك �ست�سل يف النهاية اإىل اهلل يف هذا الوقت.
اترْك مرفتك وتنحَّ  بالنيابة عنك،  قّوته  اهلل يظهر  دْع  القد�ض،  الروح  املعونة من  اطلْب 

جانًبا و�ساهْد كيف يزيل اهلل هذا اجلبل بدًل منك.

يا رب، ناأتي اإليك اليوم وقد �شئمنا ِمن حماولتنا التوالية لأداء هذه الهمة، وقد ا�شتنزفنا 
وم�شاعدتنا.  الهمة  لأداء  القدو�س  روحك  وقّوة  معونتك،  اإىل  الآن  نحتاج  قوانا.  جميع 

املأنا يا رب، كْن قّوتنا اليوم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 23: 35-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 يوليو

اأ�صرى الرَّجاء
نِّ  �ْشِن َيا اأَ�ْشَى الررََّجاِء. اْلَيْوَم اأَْي�ًشا اأُ�َشُِّح اأَ "اْرِجُعوا اإِىَل احْلِ

." )زكريا 9: 12( ْعَفنْيِ اأَُردُّ َعَلْيِك �شِ
يف زكريا 9: 11، كان زكريا الّنبي ُيخاطب الأ�رسى الذين يف اجلب الذي لي�ض به ماء، لكّنه 

يف هذه الآية ُيخاطب اأ�رسى الّرجاء.
يت�سبَّث املوؤمن برجاء ميء امل�سيا وي�سري "اأ�سرًيا" لهذا الّرجاء. ل مُيكن لنا تفادي هذه 
احلقيقة، ونحن ل نريد اأن نتفاداها بالفعل، وهذه احلقيقة هي ما ن�ستاق اإليه وما ننتظره، 
وتنتهي  ا،  نهائيًّ الب�رسية  معاناة  �ستنتهي  ثانيًة  امل�سيح  ياأتي  حينما  اأّنه  نعلم  فنحن 
احلروب والأ�سى الذي يعاين منه الكثريون، ويحكم امل�سيح يف �سالٍم ويف بّر، وُيحّررنا ِمن 

ذلك اجلب الذي رمبا جند اأنف�سنا فيه هذه الأيام.

لذا ن�سعى اإىل اأن نت�سبَّث برجاء ميئه القريب وال�رسيع وبتاأ�سي�ض ملكوته 
اإىل  احلاجة  اأم�ّض  بالتايل فنحن يف  الأر�ض،  وال�سالم على  الرّب  وبتحقيق 

مثل هذا الّرجاء.

يا له ِمن رجاء �رسوري لنا. كم نحن بحاجة اإليه ليع�سدنا ويقّوينا، ويا له ِمن �سيٍء رائٍع 
اأن يكون لنا هذا الّرجاء يف ي�سوع امل�سيح يف و�سط عامٍل ُمنهاٍر وُمفّكك متتلئ فيه قلوب 

الب�رس باخلوف.
عَفنْي وُيخربهم يف بقية الإ�سحاح  اأنه �سريّد لهم �سِ ُيقّدم الّرب وعًدا لأ�رسى هذا الّرجاء 
كيف �سُيخ�سع اأعداءهم، وكيف �سُيمجد �سعبه، وكيف �سيجعلهم مثل الأحجار الكرمية يف 
َبْل  �َسْعَبُه،  َكَقِطيٍع  اْلَيْوِم.  اإِلُهُهْم يِف ذِلَك  الرَّبُّ  ُهُم  "َوُيَخلِّ�سُ اأر�سه:  تاج مرفوعة كَعَلٍم على 

ِه" )زكريا 9: 16(. اِج َمْرُفوَعًة َعَلى اأَْر�سِ َكِحَجاَرِة التَّ
ها الرُّب ي�سوع! اآمني تعاَل �رسيًعا اأيُّ

يا اأبي ال�ّشماوي، اأعيننا ورجاوؤنا ُمثّبتان عليك ن�شتاق لجيئك ثانيًة، وننتظر اليوم الذي 
فيه ُتوؤ�ّش�س ملكوتك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 24: 34-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 يوليو

عهد اأمام اهلل
اِهُد َبْيَنَك َوَبنْيَ  "َفُقْلُتْم: »ِلَاَذا؟« ِمْن اأَْجِل اأَنرَّ الررَّبرَّ ُهَو ال�شرَّ

ِتي اأَْنَت َغَدْرَت ِبَها، َوِهَي َقِريَنُتَك َواْمَراأَُة َعْهِدَك."  اْمَراأَِة �َشَباِبَك الرَّ
)ملخي 2: 14(

يقبلها،  اأن  رف�ض  الّرب  لكّن  بالدموع،  تقّدماتهم  وغّطوا  الرجوع  اإ�رسائيل  �سعب  حاول 
فقد  لزوجاتهم،  معامالتهم  اإىل  يرجع  ال�سبب  اأّن  اأجابهم  اَذا؟«  »مِلَ الّرب،  �ساألوا  وحينما 
ا. اإّن ع�سق رجل امراأة �ساّبة وجميلة كان ي�ستغني عن زوجته  جعلوا الّطالق اأمًرا �سهاًل جدًّ
قائاًل لها بب�ساطة: "اأنِت طالق" ثالث مّراٍت، وهذا ما يحدث مع قرينة �سبابه، تلك املراأة 
اأجله كثرًيا حتى يقف على  ت ِمن  التي وقفت بجانبه خالل �سنني اجلوع العجاف و�سحَّ
�سيًئا  يفعل  لكّنه مل  بيته،  تهم يف  وربَّ باأطفاله  التي حملت  املراأة  تلك  احلياة،  قدميه يف 

�سوى اأن يغدر بها ويرتكها.
اهلل يبغ�ض الّطالق.

كان اهلل يبغ�ض الّطالق يف ذلك الوقت ول يزال يبغ�سه، وقد تعّلمت �سيًئا وهو 
اإْن كان اهلل يبغ�ض اأمًرا ما ينبغي عليَّ اأن اأبغ�ض ال�سيء نف�سه مثل الّرب.

ُيخرِبنا الكتاب املقّد�ض اأّنه ينبغي علينا اأن نحّب زوجاتنا اأكرث مّما نحّب اأنف�سنا، وينبغي 
َحبَّ  وا ِن�َساَءُكْم َكَما اأَ َها الرَِّجاُل، اأَِحبُّ علينا اأن نحّب زوجاتنا كما اأحّب امل�سيح الكني�سة: "اأَيُّ

ا اْلَكِني�َسَة َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه لأَْجِلَها" )اأف�س�ض 5: 25(. �ِسيُح اأَْي�سً امْلَ
�سة الزواج ل�سغٍط كبرٍي يف هذه الأيام. علينا اأْن ُن�سّلي نحن املتزوِّجني حتى  تتعّر�ض موؤ�سَّ
ر دائًما اأننا قطعنا عهًدا اأمام اهلل مع زوجاتنا ُيوؤّكد اأن نكون مًعا يف كّل الأحوال، يف  نتذكَّ
حة، واأن نحّبهم ونهتّم بهم ونرعاهم  ال�رّساء وال�رّساء ويف الغنى والفقر ويف املر�ض وال�سّ

اإىل اأن يفرِّقنا املوت.

بع�شنا  نعامل  واأن  اأحببتنا،  كما  البع�س  بع�شنا  نحّب  اأْن  �شاعْدنا  ال�شماوي،  اأبي  يا 
البع�س بالرّاأفة واللطف. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 25: 28-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 يوليو

�صفر التذكرة
َغى َو�َشِمَع،  ُقو الررَّبِّ ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه، َوالررَّبُّ اأَ�شْ َم ُمترَّ "ِحيَنِئٍذ َكلرَّ

ِريَن يِف  ُقوا الررَّبرَّ َوِلْلُمَفكِّ َوُكِتَب اأََماَمُه �ِشْفرُ َتْذَكَرٍة ِللرَِّذيَن اترَّ
ا�ْشِمِه." )ملخي 3: 16(

هل لحظت ِمن قبل كم اأنت ُمرتبط با�سمك؟ تخيَّل حواًرا يدور بني �سخ�سني بالقرب منك، 
واأحدهما َذَكر ا�سمك.. األن تنتبه للحوار؟ ثمَّ تت�ساءل: "ما الذي يقولنه عّني؟".

ا مرتبط با�سمه، فحينما يدور بيننا حوار عنه ين�ست �رسيًعا ويقول: "ما  هكذا الّرب اأي�سً
هذا؟ ما الذي يقولنه عني؟".

رون  اإ�رسائيل عادًة ما يتذمَّ ا ما ل ُي�رّسه. كان �سعب  اأحياًنا ما ي�سمع اهلل منَّ ل�سوء احلظ، 
اإىل مكان الربكة، وبدًل ِمن  بها لهم حتى يح�رسهم  التي رتَّ الأمور  الّرب وعلى كّل  على 
باأّنهم منزعجون مما يجتازون فيه  ر  التذمُّ بداأوا يف  اهلل  البع�ض بوعود  ت�سجيع بع�سهم 
ا ال�سيء نف�سه.. اهلل على ما يبدو م�سوؤول ح�سابات  ِمن جتارب، وكثرًيا ما نفعل نحن اأي�سً

يحتفظ بالدفاتر.

عنه  ويتحدَّثون  ا�سمه  يخافون  الذين  هوؤلء  التذكرة  �سفر  يف  ُيدّون  فاهلل 
�سفر  يف  ُكتب  ا�سمنا  اأّن  ُندرك  اأْن  مهيب  اأمر  ِمن  له  يا  البع�ض..  لبع�سهم 

التذكرة اخلا�ّض باهلل!

اأُ�سلِّي اأن جتد نف�سك تتحدَّث دائًما عن حمّبة اهلل و�سالحه، واأن تت�ساَرك مع الآخرين عّما 
يعنيه الّرب لك. دعونا جنعل هذا املالك الذي يدّون يف �سفر التذكرة ما نفعل وما نقول 
م�سغوًل للغاية، دعونا جنعله يدّون الكثري بينما نن�سغل نحن مب�ساركة بع�سنا البع�ض عن 

�سالح الّرب اإلهنا وبركاته لنا.

افتديتنا  لأّنك  اأجمادك.. �شكًرا  البع�س عن  اأن نتحدرَّث كثيًا مع بع�شنا  يا رب، �شاعْدنا 
وجعلتنا كنًزا لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 26: 28-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 يوليو

تُوبوا
ِة  ِة اْلَيُهوِديرَّ ا اْلَْعَمَداُن َيْكِرُز يِف َبرِّيرَّ اِم َجاَء ُيوَحنرَّ "َويِف ِتْلَك الأَيرَّ
ماَواِت." )متى 3: 2-1( ُه َقِد اْقَتََب َمَلُكوُت ال�شرَّ َقاِئًل: »ُتوُبوا، لأَنرَّ

ه اأمر اأكرث بكثري ِمن اأن "تعتذر". التوبة احلقيقّية هي اأن تكون  ما الذي يعنيه اأْن نتوب؟ اإنَّ
ا ونادًما على ما فعلته حتى ل تكّرر الإ�ساءة مرة ثانيًة، فاإذا اأعلن اأحدهم اأنّه تاب  اآ�سًفا جدًّ
عن اأمٍر ما اأو خِطّية ما وا�ستمّر يف ارتكاب الفعل نف�سه الذي تاب عنه �سيظهر �سبب وجيه 

لل�سّك يف �سدق توبته.
اأّول خطوة حتى يعمل اهلل يف حياة اأحدهم هو اأن ُيغريِّ هذا ال�سخ�ض م�ساره ويبتعد عن 
اخلِطّية، وهذا يحدث حينما نخترب قّوة لطف اهلل و�سالحه. كما كتب ُمعلِّمنا الر�سول بول�ض: 
ْوَبِة" )رومية 2: 4(. حينما ُندرك اأّن اهلل رحيم وممتلئ نعمة  ا َيْقَتاُدَك اإِىَل التَّ َ "ُلْطَف اهلِل اإِمنَّ

وحمّب ويرغب يف غفران تعدياتنا تبداأ قلوبنا اأن تلني طلًبا للتوبة.

ِمن دون توبة حقيقية لن يحدث غفران حقيقي.

اإذا راعيت خِطّية �رسّية يف حياتك ومل ُتغريِّ م�سارك عنها، وجنحت يف اإخفاء هذه اخلِطّية، 
ا على �سرت اأمورك ال�سيئة، عليك اأْن ل تخدع نف�سك بكّل هذه الأمور. اهلل  وكنت اأكرث حر�سً

يعرف خبايا قلبك ويعرف خِطّيتك التي جُتاهد يف اإخفائها لأّنه ل ي�سمخ عليه.
ْر يف حمّبته لك ورحمته التي تفوق كّل عقٍل ورغبته يف  ل يف لطف اهلل و�سالحه وفكِّ تاأمَّ
ا التغيري يف حياتك، وكذلك رغبته يف اأن ُي�ساعدك على  اأن ُيقّدم لك ل الغفران فقط بل اأي�سً
ْل عنها بالكامل وتلقَّ ِمن اهلل الغفران  رة. اترْك اخلِطّية وحتوَّ النت�سار على �سهواتك املدمِّ

الذي ُيطّهرك.

اإلينا بخ�شو�س �شورة التوبة  اأبى ال�ّشماوي، ِمن ف�شلك دْع روحك القدو�س يتحدرَّث  يا 
احلقيقّية، �شاعْدنا اأن نحمل ثماًرا يف حياتنا ُتظهر حقيقة التوبة الفعلية والتحوُّل التام 

عن ال�ش، واأن ننبذ تلك الأمور التي باإمكانها تدمي حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 27: 27-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 يوليو

التّجربة
ِة ِمَن الرُّوِح ِلُيَجررََّب ِمْن اإِْبِلي�َس."  ىَل اْلرَبِّيرَّ ِعَد َي�ُشوُع اإِ "ُثمرَّ اأُ�شْ

)متى 4: 1(
ُيعلِّمنا الكتاب املقدَّ�ض اأّن التجربة عادًة ما تقع يف عامل واحد ِمن الثالثة: �سهوة اجل�سد اأو 
�سهوة العيون اأو تعظم املعي�سة. وقد تعرَّ�ض ي�سوع للتجربة يف الأمور الثالثة، وبعد اأربعني 
اإىل  له  ال�سيطان حوَّ اأخرًيا. مل يُكن اجلوع يف حّد ذاته خِطّية، لكن  يوًما ِمن ال�سوم جاع 
َجاَرُة ُخْبًزا" )متى 4: 3(، وبكلمات اأخرى  رَي هِذِه احْلِ جتربة: "اإِْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفُقْل اأَْن َت�سِ

يقرتح ال�سيطان هنا اأن ت�سود �سهوات ج�سد ي�سوع على روحه.
وهذا دائًما هو جوهر التجربة: اأن ن�سمح للج�سد اأن ي�سود على الّروح.

عليَّ يف كل موقٍف اأن اأُقرِّر هل ا�ست�سلم ل�سهوات اجل�سد ورغباته اأم ل�سهوات 
الّروح.

ا�ستخدم ي�سوع كلمة اهلل لريّد على كل جتربٍة ي�سعه ال�سيطان فيها، وهذا �سبب اأهمّية اأن 
تكون كلمة اهلل حمفوظة يف قلوبنا. �ستكون كلمة اهلل ال�ساكنة فيك هي �رّس قّوتك و�سبب 

ن�رستك على اأي جتربٍة ي�سعك فيها ال�سيطان.
موقف  يف  نف�سك  ت�سع  اأن  قبل  خطواتك  ْط  خطِّ تاأتي.  اأن  يجب  التجربة  لأّن  الآن  ا�ستعد 
الختيار. حينما تقول كلمة اهلل اأمًرا ما ويقول ال�ّسيطان اأمًرا اآخر، ماذا �ستفعل؟ هل �سُت�سّلم 

نف�سك هلل وتّتبع كلمته اأم �ستدع ج�سدك ي�سود على روحك؟

يا اأبى ال�ّشماوي، نعتف اأننا كثيًا ما نف�شل يف الختبار، واأّننا �شمحنا للج�شد اأن ي�شود 
على الرّوح. يا رب، اغفْر لنا وطّهرنا، �شاعْدنا نخ�شع لروحك القدو�س وكلمة حّقك الأبدية. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 28: 28-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 يوليو

بال َهم
ا َتاأُْكلُوَن َومِبَا َت�ْشَُبوَن،  َياِتُكْم مِبَ وا حِلَ "ِلذِلَك اأَُقوُل َلُكْم: لَ َتْهَتمُّ
َعاِم  َياُة اأَْف�َشَل ِمَن الطرَّ ا َتْلَب�ُشوَن. اأََلْي�َشِت احْلَ َولَ لأَْج�َشاِدُكْم مِبَ

�َشُد اأَْف�َشَل ِمَن اللَِّبا�ِس؟" )متى 6: 25( َواجْلَ
الإميان والَهّم اأمران ل يجتمعان وينفي اأحدهما الآخر، فاإذا كان لديك اإميان حقيقي يف 
عناية اهلل ورعايته لن تهتّم بظروف حياتك وتقلق عليها. يظهر القلق وال�سعور بالهّم قّلة 

الإميان.
اأبوك  اأّنه هو  اأّن معرفة  اإميانك بي�سوع امل�سيح، كما  ت ابًنا هلل ب�سبب  اأّنك �رسِ ِمن املوؤّكد 
ال�ّسماوي �ستطرد اإىل اخلارج اأي خوف من اأمور احلياة. يعرف اأبوك اأّنك بحاجة اإىل الطعام 
ا لدرجة اأّنه  واملالب�ض، لذا ينبغي عليك اأن ل تهتّم ب�ساأنها. عّلمنا ي�سوع اأّن اأبانا ُيحّبنا جدًّ

يعتني باأدّق تفا�سيل حياتنا، ويعلم حاجاتنا قبل حتى اأْن ن�سعر بها.
اإن  اأم اللبا�ض؟  هما �ستكون له الأولوية، الّطعام  اأيُّ اإليه،  اأولوية بالن�سبة  ُي�سّكل  وهذا الأمر 
كان هذا هو حالك فاأنت ل�ست اأف�سل حاًل ِمن ال�سخ�ض الوثني، لكن اإذا طلبت اأّوًل ملكوت 

اهلل وبّره �سيعتني هو بجميع اأمور حياتنا.

ل ت�سْع الأمور اخلاطئة يف ُمقدِّمة اأولوّياتك يف احلياة.

هوؤلء الذين ي�سّيعون حياتهم يف اجلري وراء اأمور وقتية غري ُمثمرٍة لن يكون لديهم �سيء 
اأبدي يظهرونه عندما ي�سلون لنهاية حياتهم. لذا، دْع الإن�سان يفح�ض نف�سه، وانظْر اإىل 

قلبك وقرِّر اأن ت�سع اهلل يف املقدِّمة.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ُنعطيك الكانة الأوىل يف ُمقّدمة اأولويات حياتنا. يا رب، 
اغفْر لنا لأننا �شيرَّعنا الكثي ِمن الوقت يف التفكي يف الأمور اجل�شدية الفانية. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 29: 29-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 يوليو

اَع حياته اأَ�صَ
اَع َحَياَتُه ِمْن اأَْجِلي  يُعَها، َوَمْن اأَ�شَ  "َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُي�شِ

َيِجُدَها." )متى10: 39(
اأ�سمع ِمن الكثريين حاليًّا عن حاجتهم اأن "يجدوا اأنف�سهم"، لكن ح�سب كالم ي�سوع امل�سيح 

اأف�سل �سيء مُيكنك فعله اأن ت�سّيع نف�سك.
حتدَّث الّرب ي�سوع اإىل اأتباعه يف يوٍم ِمن الأيام، و�رسح لهم اأّول متطلبات التلمذة قائاًل: 
َوَيْتَبْعِني" )لوقا 9:  َيْوٍم،  ُكلَّ  ِليَبُه  َوَيْحِمْل �سَ َنْف�َسُه  َفْلُيْنِكْر  َوَراِئي،  ِتَي  َياأْ اأَْن  َحٌد  اأَ اأََراَد  "اإِْن 
23(. يجب اأن ُتنكر نف�سك اإذا اأردت اأن تطلب ي�سوًعا، ويجب اأن ُتقلع عن عادة التمركز حول 

الّذات.
ليب. على الّرغم ِمن اأنه كان  اأعظم مثال على اإنكار الّذات راآه العامل حدث على خ�سبة ال�سّ
ل اأن تعرّب عنه هذه الكاأ�ض )ال�سليب( فاإّن ي�سوع و�سع اإرادته جانًبا واأطاع اإرادة الآب  ُيف�سّ

)متى 26: 39(.

عليك اأن ت�سّيع نف�سك يف ي�سوع امل�سيح.

ال�سخ�ض الذي ل يعي�ض �سوى لنف�سه ودائًما ُيفّكر يف نف�سه �سي�سّيع كّل �سيء يف النهاية، 
هذا لأّنك ل ت�ستطيع اأن حتتفظ باأي ِمن هذه الأ�سياء التي تفعلها لنف�سك، فكّل النجاحات 
اأعمالنا. والأ�سياء  التي �ستخترب  النهاية بالنار  وكّل الإجنازات وكل اجلوائز �سُتحرق يف 
خاطر  لأجل  تعملها  التي  الأ�سياء  هي  لالأبد  و�ستدوم  معك  اأخذها  مُيكنك  التي  الوحيدة 

ي�سوع امل�سيح.
اأن  عليك  نف�سك.  اأنكْر  احلياة؟  اأعمق معنى يف  اأن جتد  تريد  نف�سك؟ هل  اأن جتد  تريد  هل 

ت�سّيع نف�سك يف ي�سوع امل�سيح عندئٍذ �ستجد الفرح وال�سالم اللذين �سيدومان اإىل الأبد.

يا اأبي ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نحيا ِمن منطلق هذه البادئ الرّوحية التي اأو�شحتها لنا. 
�شاعْدنا اأن ن�شل لهذا الكان الذي يخلو ِمن الذات ويتلأ منك. اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 30: 33-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 يوليو

النري الأخف
ِقيِلي الأَْحَماِل، َواأََنا اأُِريُحُكْم.  "َتَعاَلْوا اإَِلرَّ َيا َجِميَع اْلُْتَعِبنَي َوالثرَّ
ُع اْلَقْلِب،  اْحِملُوا ِنِيي َعَلْيُكْم َوَتَعلرَُّموا ِمنِّي، لأَنِّ َوِديٌع َوُمَتَوا�شِ
ٌ َوِحْمِلي َخِفيٌف". )متى  َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفو�ِشُكْم، لأَنرَّ ِنِيي َهنيِّ

)30-28 :11
و�سهواتنا  وتوّقعاتنا  م�سوؤولياتنا  اأحمال  عاتقنا  على  وتقع  بالأحمال،  ممتلئة  احلياة 
ي�سوع  لكن  املتعة،  البحث عن  اأو  واملمتلكات  الرثوات  تكدي�ض  اإىل  ت�سعى  التي  ودوافعنا 
هنا ُيقدِّم دعوة مزدوجة لهوؤلء الذين ُيجاهدون حتت عبء الأحمال الثقيلة: "اْحِمُلوا ِنرِيي 

َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي."
�سحب  مُيكنها  حتى  الثريان  على  ُيو�سع  خ�سبي  طقم  عن  عبارة  للزراعة  اأداة  النري  ُيعّد 
املحراث، وا�ستخدم ي�سوع هذا التعبري  حتى يقول اإّن لديه عماًل لنا، واإّنه يريد اأن يتوىّل 

زمام اأمور حياتنا وُير�سدنا.
ِمن ال�ّسهل اأن تعي�ض للّرب عن اأن تعي�ض لنف�سك.

التدقيق  اإىل  يدعو  العبارة  هذه  ويف  ِمنِّي."  "َتَعلَُّموا  ي�سوع:  قال  ثّم 
اأثناء  والتمحي�ض، فكّلما در�ست عنه الكثري زاَد حّبك له بالقدر نف�سه يف  

تعّلمك ِمن حمبته العميقة لك.

ماذا كان حمل ي�سوع؟ اأّول كلمات مدّونة يف ذلك ال�سدد: "َيْنَبِغي اأَْن اأَُكوَن يِف َما لأَِبي" 
اأن ُتر�سي  اأّنه ِمن الأ�سهل  )لوقا 2: 49(. عا�ض ي�سوع امل�سيح ليفعل م�سيئة الآب، واأعلن 
اهلل على اأن ُتر�سي نف�سك عندما قال: "َوِحْمِلي َخِفيٌف". عندما جتد اإن�ساًنا يتمّتع بال�سالم 

والر�سا الداخلي �سُتالحظ اأّنه رجل ُمكّر�ض لي�سوع امل�سيح.

ه على الرغم ِمن  يا رب، الكثيون ُمنزعجون ِمن كثة �شغوط احلياة، لكننا ن�شكرك لأنرَّ
التمّتع بالرّاحة يف نفو�شنا عن طريق  احلياة يف عامل ُمت�شارع اخُلطى ل يزال ُيكننا 

ت�شليمها وتكري�شها لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأمثال 31: 31-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 يوليو

لن يُغَفَر
ا  ا�ِس، َواأَمرَّ ِديٍف ُيْغَفرُ ِللنرَّ ٍة َوجَتْ "ِلذِلَك اأَُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َخِطيرَّ
ا�ِس." )متى 12: 31( ْجِديُف َعَلى الرُّوِح َفَلْن ُيْغَفَر ِللنرَّ الترَّ

اإن�سان  يرتكب  ترتكبها، حينما  اأّنك مل  اأُطمئنك  ُتغفر  لن  ارتكاب خِطيَّة  ِمن  قلًقا  اإذا كنت 
خِطّية ل ُتغفر عليه اأن ل يقلق ب�ساأنها على الإطالق.

ل لعمل الروح  اخلِطّية التي ل ُتغفر هي الرف�س التوا�شِ
الُقُد�س.

حينما ُتخطئ ُيجاهد معك روح اهلل ويبكتك على هذه اخلِطّية، وغالًبا ما ن�سّمى هذا �سوت 
َوَعاِدٌل،  اأَِمنٌي  "َفُهَو  بعيًدا عنها  اإليه ونعرتف بخطايانا ونتحّول  ال�سمري. عندما ن�سغي 
َرَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم" )1يوحنا 1: 9(. لكن اهلل قال اإّن روحه لن  َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ
يجاهد دوًما مع الب�رس وُيدينهم. رمبا ياأتي وقت يف حياة املرء ل يريد فيه �سماع �سوت 

تبكيت الروح الُقُد�ض.
عندما يرف�ض قلبك �سهادة الروح الُقد�ض اأن ي�سوع هو امل�سيا واأّنه مات عن خِطيَّتك واأنه 
اإىل اخلِطّية  قام ثانيًة ِمن الأموات، تكون هذه هي بداية الدرب الذي يقودك يف النهاية 
ا �سخ�سيًّا حلياتك �سياأتي  ل لي�سوع امل�سيح ب�سفته خُمّل�سً التي ل ُتغفر. الرف�ض املتوا�سِ
بك يف النهاية اإىل مكاٍن يتوّقف فيه روح اهلل عن اجلهاد معك ولن تقدر حينئٍذ اأن توؤمن. 
ا �سخ�سيًّا حلياتك لن تنال اأي غفراٍن ل  واإذا ُمت واأنت ترف�ض ي�سوع امل�سيح ب�سفته خُمّل�سً

ا. يف هذا العامل ول يف العامل الآتي اأي�سً

للظلم عن حمّبته  وتزداد حمّبته  وتكراًرا  مراًرا  يرف�شك  مّنا  البع�س  ال�ّشماوي،  اأبى  يا 
للنور، لكّنك ل تزال ُتّبهم على الرغم ِمن مترّدهم. ُن�شلّي لأجلهم اأن ين�شتوا وي�شتجيبوا 

لروحك القدو�س البكت لهم قبل فوات الأوان. اآمني.

قراءات اليوم: اجلامعة 1: 1- 2: 26



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 يوليو

ثبِّت اأنظارك على ي�صوع
ِفيَنِة َوَم�َشى َعَلى اْلَاِء  "َفَقاَل: »َتَعاَل«. َفَنَزَل ُبْطرُ�ُس ِمَن ال�شرَّ
ِذ اْبَتَداأَ  ا َراأَى الرِّيَح �َشِديَدًة َخاَف. َواإِ ِلَياأِْتَي اإِىَل َي�ُشوَع. َولِكْن َلرَّ

ِني!" )متى 14: 30-29( ، جَنِّ َيْغَرُق، �َشََخ ِقاِئلً: َياَربُّ
بعد جتديف التالميذ عرب البحر طوال الليل، مل ي�سلوا �سوى ملنت�سف البحر، والآن �ساروا 
ا  يف مرمى اأمواج عاتية وبداأت الأمطار تنهمر عليهم. وفجاأة يف و�سط العا�سفة راأوا �سخ�سً
ي�سري فوق املاء نحوهم، وِمن رعبهم �رسخوا لكْن جاءهم �سوت ي�سوع يهّدئهم قائاًل لهم: 

اأنا هو." "ل تخافوا.. 

اخلوف والإميان اأمران ل يجتمعان وينفي اأحدهما الآخر.

اِء"  ْنَت ُهَو، َفُمْرين اأَْن اآِتَي اإَِلْيَك َعَلى امْلَ ْن ُكْنَت اأَ قال بطر�ض الذي كان اأ�سجعهم: "َيا �َسيُِّد، اإِ
ال�سفينة وبداأ مي�سي فوق  اأن ياأتي، خرج بطر�ض ِمن  )متى 14: 28(. حينما دعاه ي�سوع 
املاء، لكّنها كانت مت�سية ق�سرية، وبعد خطوات ب�سيطة يف م�سريته فوق املاء اأنزل بطر�ض 

عينيه عن ي�سوع ونظر اإىل الأمواج العا�سفة حتت قدَمْيه وبداأ يغرق حينئٍذ.
قد تت�سبَّب املواقف املربكة اأن ننزل اأعيننا عن ي�سوع. حينما نفعل ذلك، كثرًيا ما ن�سقط يف 
الياأ�ض، لكن اإن كّنا نتمّتع باحلكمة، مثل بطر�ض، علينا اأن ن�رسخ للواحد الوحيد الذي له 

ِني!" ، جَنِّ القّوة اأن ُي�ساعدنا قائلني: "َياَربُّ
الإميان يلغي وجود اخلوف،  الآخر.  اخلوف والإميان ل يجتمعان فاأحدهما يلغي وجود 
واخلوف يلغي وجود الإميان. فاإذا ثبت عينيك على ي�سوع، �سي�ساعدك اإميانك اأن ت�سري فوق 

املاء وتتغلب على اأي م�ساعب قد تاأتي بها احلياة.

يا رب، علِّمنا يف هذا اليوم اأن نثّبت اأعيننا عليك، اأّما هوؤلء الذين ي�شعرون بالرتباك 
ويخافون ِمن احتمالية غرقهم فذّكرهم بُقربك ومعيتك وحمّبتك ورغبتك يف اأن ُتخلّ�شهم. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اجلامعة 3: 1- 5: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 يوليو

مل يُِجبَْها بكلمٍة
ٌة َخاِرَجٌة ِمْن ِتْلَك التُُّخوِم �َشََخْت اإَِلْيِه  "َواإَِذا اْمَراأٌَة َكْنَعاِنيرَّ

ُنوَنٌة ِجدًّا. َفَلْم  ُد، َيا اْبَن َداُوَد! اْبَنِتي جَمْ َقاِئَلًة: اْرَحْمِني، َيا �َشيِّ
ُيِجْبَها ِبَكِلَمٍة..." )متى 15: 23-22(

ه  وجَّ اأخرًيا،  تكلَّم  وحينما  بكلمة.  عليها  يرد  مل  ي�سوع  لكن  ا،  عاطفيًّ املراأة  التما�ض  كان 
العهد الذي قطعه اهلل مع  اأّن هذه املراأة من خارج  كالمه لتالميذه ولي�ض لها، واأخربهم 
�سعب اإ�رسائيل. لكن املراأة مل تياأ�ض. ويف احلقيقة كانت تتفق مع ي�سوع، فقد قالت له هذا 
ِمن على  ال�ّساقط  الفتات  اأ�ساأل  بل  اأ�ساأل خبًزا  ل  لكني  اأ�ستحّق هذا  ل  اأنا  يا رب.  ا  حقيقيًّ

املائدة.

ل يعني �سمت اهلل دوًما "ل."

عرف ي�سوع ِمن البداية اأّنه �سي�سفي ابنتها املري�سة، لكّنه اأراد اأن ي�سل باإميان هذه املراأة 
اإىل اأق�ساه، فكان يف كّل مّرٍة يخطو خطوة اإىل اخللف كانت هي تخطو خطوتني اإىل الأمام. 
ورف�ست اأن ت�ست�سلم للياأ�ض وت�سّبثت بي�سوع حتى �سمعت الكلمات التي تريد �سماعها منه: 
َف�ُسِفَيِت  ُتِريِديَن«.  َكَما  َلِك  ِلَيُكْن  اإِمَياُنِك!  َعِظيٌم  اْمَراأَُة،  »َيا  َلَها:  َوَقاَل  َي�ُسوُع  اأََجاَب  "ِحيَنِئٍذ 

اَعِة. )متى 15: 28(. اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك ال�سَّ
اأحياًنا ما ينتظر اهلل بب�ساطة، ورمبا يكون عاماًل يف قلبك اأو متلكًئا يف التعاُمل معك حتى 
على  وواظب  به  ت�سّبث  بل  �رسيعة  اهلل غري  اإجابة  تكون  تياأ�ْض حينما  فال  اإميانك،  يقّوي 

ْلبة، واأظهر اإميانك وانتظر الكلمات التي ت�ستاق ل�سماعها: "ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِد." الطِّ

يا اأبى ال�شماوي، اجذْبنا نحوك اأكث فاأكث، نحو علقة كاملة واأكث حميمية. علِّمنا ال�شرب 
ونحن ننتظر ا�شتجابتك لطلباتنا. قوِّ اإياننا واأعِطنا الفر�س التي ُيكننا اأن نربهن فيها 

على اإياننا بك. دعنا نرتاح يف حمّبتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اجلامعة 6: 1- 8: 17



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 يوليو

الغفران احلقيقي
ًة ُيْخِطُئ اإَِلرَّ  ، َكْم َمررَّ َم اإَِلْيِه ُبْطرُ�ُس َوَقاَل: َيا َربُّ "ِحيَنِئٍذ َتَقدرَّ

َنا اأَْغِفرُ َلُه؟ َهْل اإِىَل �َشْبِع َمررَّاٍت؟ َقاَل َلُه َي�ُشوُع: لَ اأَُقوُل  اأَِخي َواأَ
اٍت." )متى 18:  اٍت، َبْل اإِىَل �َشْبِعنَي َمررًَّة �َشْبَع َمررَّ َلَك اإِىَل �َشْبِع َمررَّ

)22-21
اأ�سّك يف اأن بطر�ض كان يريد اأن ُيثري اإعجاب الّرب بهذا ال�سوؤال، ففي فكره، �سبع مرات رمبا 
اٍت،"  َمرَّ �َسْبَع  ًة  َمرَّ "�َسْبِعنَي  قائاًل:  الأمر  له  ي�سوع  لذا حينما �سّحح  مبالغة كبرية،  تكون 

ر يف نف�سه قائاًل: "يا خرب". اأعتقد باأّن بطر�ض فكَّ
اأّكد ي�سوع على هذه  اأن ننال غفران خلطايانا.  اأردنا  اإذا  الغفران �رسًطا ل غنى عنه  ُيعد 
ا ِلْلُمْذِنِبنَي  احلقيقة يف تعليمه عن ال�سالة الرّبانية: "َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن اأَْي�سً
اإَِلْيَنا" )متى 6: 12(. وبعد اآيات قليلة ِمن هذه الآية اأ�ساف ي�سوع: "َواإِْن مَلْ َتْغِفُروا ِللنَّا�ِض 

َلِتُكْم" )متى 6: 15(. ا َزّ َلِتِهْم، َل َيْغِفْر َلُكْم اأَُبوُكْم اأَْي�سً َزّ

ا. الغفران لي�ض م�ساألة ح�سابية بل اأمًرا روحيًّ

حينما يغفر اهلل ين�سى، ول ُيذّكرنا بهذا الأمر مّرة اأخرى. ي�ستح�سن لنا اأن ُنقّلده يف ذلك، 
فقد غفر لنا هذا القدر الكبري ِمن الزلت، ومع ذلك فهذا �سيء يدعو اإىل الّده�سة اأن تت�سّبب 
اأمور تافهة يف غ�سبنا وحنقنا نحو الآخرين. وكثرًيا ما يكون ل�سان حالنا وتوّجهنا اأننا 

�سنغفر لكننا لن نن�سى، لكن الّرب ي�سوع يرّد علينا اأن هذا لي�ض غفراًنا.
اأن  القّوة  �سُيعطيك  اهلل  لكن  ا،  اأ�سا�سيًّ لي�ض خياًرا بل متطلًبا  املوؤمن  اإىل  بالن�سبة  الغفران 
تفعل ما يتطّلبه، فاإذا كانت تنق�سك القّوة لتغفر، فكّل ما عليك فعله اأن تطلب ِمن الروح 
القد�ض اأن ُيفعل هذا الغفران ِمن خاللك. يا له ِمن اأمر ميد حينما تتدّفق حمّبة اهلل ِمن 

خاللنا لت�سفي الآخرين.

يا رب، افَح�ْشنا واعرْف قلوبنا. ِمن ف�شلك �شاعْدنا بروح القدو�س اأن نغفر للآخرين. يف 
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اجلامعة 9: 1- 12: 14



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 يوليو

املحبَّة الباردة
ُة اْلَكِثِييَن." )متى 24: 12( برَّ "َوِلَكْثَِة الإِْثِم َترْبُُد حَمَ

عميقة  تكري�ض  بحياة  يتمتَّعون  وكانوا  الرب،  نحو  ُمقّد�سة  بغرية  ي�ستعلون  البع�ض  كان 
وت�رّسب  انطفاأت،  النار  هذه  لكن  وال�سالة،  الكلمة  درا�سة  يف  يق�سونها  باأوقات  ومليئة 
ر كالًّ ِمن �سهادتهم عن الّرب وعالقتهم به. على الرغم  ال�سيطان نحو قلوبهم بالتدريج ودمَّ
اأّنهم ابتهجوا حينما نالوا اخلال�ض ِمن الّرب الذي انت�سلهم ِمن الوحل وحماأة الطني  ِمن 
اأ ي�سوع عن هذا الأمر يف  فاإّنهم رجعوا مثل اخلنازير لنف�ض الوحل وحماأة الطني. مثلما تنبَّ

اإجنيل متى 24  قائاًل اإّن حمّبة الكثريين �ستربد.

حذَّرنا ي�سوع بخ�سو�ض تلك الأمور التي مُيكن اأن تطفئ النريان امل�ستَعلة 
داخل قلوبنا.

َياِة،  احْلَ َوُهُموِم  َو�ُسْكٍر  ُخَماٍر  يِف  ُقُلوُبُكْم  َتْثُقَل  ِلَئالَّ  لأَْنُف�ِسُكْم  ُزوا  "َفاْحرَتِ الكتاب:  يقول 
ل�سهوات  نف�سك  ت�سّلم  اأن  هنا  ُخَمار  تعني   .)34  :21 )لوقا  َبْغَتًة"  اْلَيْوُم  ذِلَك  اِدَفُكْم  َفُي�سَ
التلفاز  ُم�ساهدة  يف  الإ�رساف  اأو  املخّدرات  اأو  بالكحوليات  �سواء  ْكر  ال�سُّ اأّن  كما  اجل�سد، 
هو تخدير الوعي اأو اإ�سدال �سحابة على الّذهن لدرجة اأّنك ل ت�ستطيع التفكري بو�سوح اأو 
الرتكيز حتى اإّن هموم هذه احلياة هي الأمور التي ُتبقيك م�سغوًل لدرجة اأّنك ل جتد وقًتا 

لأمور الّروح.
فما هي حالة قلبك اليوم؟ هل حمبَّتك لي�سوع تتقد فيك اأم اأّن نريان حمّبتك قد بردت؟

تنا اأن تربد، فدْع نيان حمبرَّتك لنا تكون متقدة يف  يا اأبي ال�شماوي، نحن ل نريد حمبرَّ
قلوبنا، حتى تكون غيتنا وحما�شتنا لك �شهادة وا�شحة لكّل العامل. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ن�سيد الأن�ساد 1: 1- 8: 14



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 يوليو

اأيام نوح
يُء اْبِن الإِْن�َشاِن."  اُم ُنوٍح َكذِلَك َيُكوُن اأَْي�ًشا جَمِ "َوَكَما َكاَنْت اأَيرَّ

)متى 24: 37(
يف اأيام نوح، راأى اهلل اأّن �رّس الإن�سان عظم على الأر�ض، وكّل اأفكار قلب الإن�سان وت�سّوراته 
. ولي�ض ِمن ال�سعب عقد مقارنة مبا كان يحدث اأيام نوح وما يحدث  كانت يف �رّس ُم�ستمرٍّ
هذه الأيام، فعاملنا الآن مليء بالعنف والف�ساد. وقد لوَّث التلفاز و�سناعة ال�سينما اأذهان 
النا�ض حتى اأ�سبحت اأفكار قلب الإن�سان وت�سّوراته �رسيرة بطريقة م�ستمرة مثلما حدث 
اأن  اأعمالهم دون  ويوؤّدون  ياأكلون وي�رسبون ويتزّوجون  النا�ض  اأيام نوح حيث كان  يف 

ينتبهوا ملجيء الّرب الذي على الأبواب.

بل  ا،  حاليًّ الأمور  عليه  الذي  نف�سه  احلال  يف  العامل  ي�ستمّر  اأن  مُيكن  ل 
�سينحدر اأكرث من اأي وقت م�سى نحو الأ�سفل.

كما  العامل،  اأ�سلحة  تر�سانات  ِمن  تر�سانٍة  اأي  ُتنقذنا  اأن  مُيكن  ول  احل�ساب،  يوم  اقرتب 
العلم ول احلكومات ول الأم املتحدة، ول حتى منظمة  ُينقذنا، ول حتى  التعليم لن  اأّن 
)ال�سالم الأخ�رس( البيئية مُيكن اأن ُتنقذ كوكبنا. يتمّثل الأمل الوحيد للم�ستقبل يف ميء 

الّرب ي�سوع امل�سيح الذي وحده له القّوة اأن ُينقذ ويخّل�ض.
بل  نياأ�ض  ل  اأن  لنا  ُي�ستح�سن  حولنا  من  املتدهورة  العامل  اأحوال  ُم�ساهدة  ب�سدد  ونحن 
ع. نحتاج اإىل اأن نرقى مل�ستوى التحّدي ونعي�ض حياة تت�سم بالتقوى والرّب والقدا�سة  نت�سجَّ

يف اأثناء انتظارنا ملجيء الرب ثانيًة.

يا اأبي ال�ّشماوي، ونحن ب�شدد ُم�شاهدة العامل اليوم نرى الأحوال نف�شها التي كان عليها 
العامل يف اأيام نوح، وُندرك اأّن الدينونة لي�شت ببعيدة عّنا. �شاعْدنا اأن نتوا�شع بني يديك، 
وُن�شلّي ونطلب وجهك الكرمي، و�شاعْدنا اأن نتحّول بعيًدا عن كل اأنواع ال�شور. يف ا�شم 

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 1: 1- 6: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 يوليو

العبُد الأمنُي
اِلُح َوالأَِمنُي! ُكْنَت اأَِميًنا يِف اْلَقِليِل  َها اْلَعْبُد ال�شرَّ ا اأَيُّ "ِنِعمرَّ
ِدَك." )متى 25: 21( َفاأُِقيُمَك َعَلى اْلَكِثِي. اْدُخْل اإِىَل َفَرِح �َشيِّ

نحتاج جميًعا اإىل اأن نفح�ض اأنف�سنا ون�ساألها: ما الذي اأمتّنى اأن يحدث اأمام اهلل؟ حينما 
عّما فعله يف  �سُيعطي ح�ساًبا  مّنا  واحٍد  كّل  امل�سيح،  اأمام كر�سي  الدينونة  يوم  نقف يف 

حياته وَوَزَناته وموارده.

ما و�سعه اهلل يف حوزتي �سياأتي يوًما ما وُيطالب بك�سف ح�ساب عنه؟

وزنات.  خم�ض  على  �سيده  ِمن  اأوؤمتن  �سخ�ٍض  عن  امل�سيح  ي�سوع  ُيخربنا  املثل،  هذا  يف 
وحينما رجع �سيده، كان لدى العبد الكثري حتى ُيقدِّمه اإىل �سيده: "َيا �َسيُِّد، َخْم�َض َوَزَناٍت 
�َسلَّْمَتِني. ُهَوَذا َخْم�ُض َوَزَناٍت اأَُخُر َرِبْحُتَها َفْوَقَها" )متى 25: 20(. ونتيجة لذلك وعده ال�ّسيد 

اأّنه �سياأمتنه على م�سوؤوليات اأكرب ودعاه اإىل الدخول اإىل فرح �سّيده. 
كّل ما �سبق اأن فعلته وما اأنا ب�سدد فعله يف حياتي الآن هو بهدف �سماع هذه الكلمات: 
ا". هذا هو الدافع واحلافز لكل ما اأفعله، وما اأتطّلع اإليه وما اأعمل لأجله، فاإذا جاء  "ِنِعمَّ
ي�سوع اليوم، هل �ستكون م�رسوًرا اأن تبنّي له ما كنت تفعله يف الأمور التي ائتمنك عليها؟

يا اأبي ال�شماوي، �شكًرا لك لأجل كّل الأمور التي ائتمنتني عليها وو�شعتها يف حيازتي. 
�شاعْدنا اأن ل نكون ُك�شاىل يف اخلدمة التي ُنوؤّديها لك، بل نكون جُمتهدين يف ا�شتخدام 
تلك الأمور التي منحتها لنا واأْن ن�شتخدمها يا رب لتنفيذ ق�شدك وم�شيئتك. يف ا�شم ي�شوع 

ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 7: 1- 12: 6



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 يوليو

الطريُق اإىل الإنكار
اِر، َفَجاَءْت اإَِلْيِه َجاِرَيٌة  ا ُبْطرُ�ُس َفَكاَن َجاِل�ًشا َخاِرًجا يِف الدرَّ "اأَمرَّ
ِميِع َقاِئًل:  اَم اجْلَ ْنَكَر ُقدرَّ ِليِلّي! َفاأَ َقاِئَلًة: َواأَْنَت ُكْنَت َمَع َي�ُشوَع اجْلَ

َل�ْشُت اأَْدِري َما َتُقوِلنَي!" )متى 26: 70-69(
ِمن  القليل  قادت  الّرب؟  ُينكر  اأن  ي�سوع  ل�سخ�ض عا�ض يف �رسكة حميمة مع  مُيكن  كيف 

الأخطاء بطر�ض ِمن ال�رسكة اإىل الإنكار.
الأّول لبطر�ض هو اجلدال مع ي�سوع )متى 26: 31-35(، فاإذا وجدت نف�سك  كان اخلطاأ 

جتادل مع الّرب، اعرف بالتاأكيد اأنك على خطاأ.

�ستاأخذك قّلة ِمن الأخطاء ِمن عالقة تت�سم بال�رسكة اإىل حالة ِمن الإنكار.

ْن �َسكَّ  َواإِ َلُه:  َوَقاَل  ُبْطُر�ُض  "َفاأََجاَب  اأّنه افتخر بالتزامه  يف حني كان اخلطاأ الثاين لبطر�ض هو 
ِميُع َفاأََنا َل اأَ�ُسكُّ اأََبًدا" )متى 26: 33(، لذا اأحّذر من الإفراط يف الثقة الزائدة يف ج�سدك. ِفيَك اجْلَ

اه عن ال�سالة )متى 26: 40، 43(. دائًما ما نتعامل مع  اًل اإيَّ ثّم اختار بطر�ض النوم ُمف�سّ
الة كاأّنها اأمر ثانوي اأو اأمر اختياري. اأنا ُمتاأّكد اأننا اإذا �سلَّينا اأكرث �سنخطئ اأقّل. ال�سّ

ا ُبْطُر�ُض َفَتِبَعُه ِمْن َبِعيٍد اإِىَل َداِر َرِئي�ِض  ا م�سافة بينه وبني ي�سوع: "َواأَمَّ وو�سع بطر�ض اأي�سً
اِم ِلَيْنُظَر النَِّهاَيَة" )متى 26: 58(. يكمن ال�رس يف  دَّ اْلَكَهَنِة، َفَدَخَل اإِىَل َداِخل َوَجَل�َض َبنْيَ اخْلُ

احلياة امل�سيحية يف اللت�ساق بي�سوع بقدر الإمكان.
واأخرًيا، جند بطر�ض يتدّفاأ بجانب النريان التي اأ�سعلها اجلنود )مرق�ض 14: 54(. ِمن اخلطر 

دوًما اأن نطلب الدفء من العدو.
اأنكر بطر�ض الّرب لكّن اإميانه مل يهتّز، فاإذا �سقطت مثل بطر�ض تاأّكد اأّن الرب ي�سوع يرغب 
يف م�ساعدتك حتى تبداأ من جديد، لكن عليك اأن تت�سّبث بيديه يف هذه املرة وتلت�سق به 

وتتجّنب التدفئة بجانب نريان العدو.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل رحمتك ونعمتك وغفرانك خلطايانا. ن�شعر بالمتنان لأّنه 
على الرغم ِمن ف�شلنا فاأنت قادٌر اأن ت�شتدنا اإىل مكان ي�شعرنا باأهمّيتنا وخدمتنا. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 13: 1- 18: 7



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 يوليو

القّوة الكافية
َماِء  َمُهْم َقاِئًل: ُدِفَع اإَِلرَّ ُكلُّ �ُشْلَطاٍن يِف ال�شرَّ َم َي�ُشوُع َوَكلرَّ "َفَتَقدرَّ

َوَعَلى الأَْر�ِس." )متى 28: 18(
يغفر  اأْن  والقدرة  الكون،  هذا  يخلق  اأن  القدرة  له  كانت  الذي  نف�سه  امل�سيح  ي�سوع 
اخلطايا، والقدرة على اإخراج ال�سياطني، والقدرة اأن يحمل كل �سيء بكلمته )عربانني 
ا: "اْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع الأَُمِ  1: 3(، هو ال�ّسخ�ض ذاته الذي اأخرب تالميذه ونحن اأي�سً
ْيُتُكْم  وِح اْلُقُد�ِض َوَعلُِّموُهْم اأَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما اأَْو�سَ ُدوُهْم ِبا�ْسِم الآب َوالْبِن َوالرُّ َوَعمِّ

ِبِه." )متى 28: 20-19(
رمبا يبدو الأمر هكذا لأننا �سعفاء، ولأن ي�سوع لديه كّل هذا ال�سلطان، ورمبا هو الواحد 
ىَل  اإِ اِم  َنا َمَعُكْم ُكلَّ الأَيَّ اأَ ا: "َوَها  الذي ينبغي اأن يذهب ويفعل هذه الأمور، لكنه قال اأي�سً
ْهِر" )متى 28: 20(، لذلك حينما ُير�سلنا لتحقيق هذه الإر�سالية العظمى فاإنه  اِء الدَّ اْنِق�سَ

ا يقول لنا: "اذهبوا، و�ساأذهب معكم." فعليًّ

يا له من اأمٍر رائٍع اأن تعرف عظمة قدرة اهلل الفائقة املتاحة لك!

لي�ض عليك اأن تتقّيد ب�سهوات ج�سدك، ول�ست ُمرغما اأن حتيا يف الهزمية، ول�ست مرغًما اأن 
حتيا يف العبودية، فكّل القدرة ُمتاحة لك ِمن خالل ي�سوع امل�سيح الذي لديه القدرة الكافية 
د اأّن اأي قدرة حتتاج اإليها لتحقيق دعوته اأو حتى نكون  للتعاُمل مع اأي حالت طارئة. تاأكَّ
كاملني على �سورته وعلى ال�سورة التي ُيريدنا اهلل عليها متاحة لك اليوم ِمن خالل ي�سوع 

امل�سيح.

بي�شوع  اآمنا  الذين  لنا نحن  الفائقة  ُقدرتك  اأن نعرف عظمة  �شاعْدنا  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
روحك  من  قّوة  امنحنا  ف�شلك  ِمن  با�شمك،  وندعو  للجميع  نذهب  اأن  �شاعْدنا  ال�شيح. 

القدو�س حتى نحمل الإجنيل لكّل العامل الحتاج ِمن حولنا. اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 19: 1- 23: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 يوليو

مل�صٌة اإلهيٌّة
َ َي�ُسوُع  َريِن، َفَتَحنَّ ْن ُتَطهِّ اأَ َتْقِدْر  اأََرْدَت  اإِْن  َلُه:  اإَِلْيِه َجاِثًيا َوَقاِئاًل  َيْطُلُب  ْبَر�ُض  اأَ اإَِلْيِه  "َفاأََتى 

�َسُه َوَقاَل َلُه: »اأُِريُد، َفاْطُهْر!«." )مرق�ض 1: 41-40( َوَمدَّ َيَدُه َومَلَ
اأّن  ل اأحد يعرف كيف ينتقل مر�ض الرب�ض ِمن �سخ�ض لآخر، وكل ما مُيكن معرفته هو 
املر�ض نف�سه الذي يقود لتعّفن اجل�سد غري قابل لل�سفاء ومميت. اخلِطّية مثلها يف ذلك مثل 
مر�ض الرب�ض تقود لتعّفن �سحاياها وتقود اإىل موتهم، لذلك ُيعّد الرب�ض نوًعا ِمن اخلِطّية 

يف الكتاب املقّد�ض.
ِمن املعروف اأن املجتمع ينبذ الأبر�ض ويطلب منه اأن يحذر اأي اأحد يقرتب منه ويعلن عن 
حالته �سارًخا: "جن�ض، جن�ض." لكننا جند هذا الأبر�ض هنا جاثًيا عند قدمي ي�سوع، ُمعلًنا 
عن اإميانه بقدرة ي�سوع وقّوته اأن يطّهره من بر�سه، كاأّن �سفاءه بب�ساطة اأمر ينطوي على 

م�سيئة ي�سوع.

ل اأحد مّنا ببعيٍد عن مل�سة ي�سوع.

وراأفة ي�سوع على هذا الّرجل دفعته اأن ميّد يده ويلم�سه. عندما فعل هذا جعل نف�سه اأمام 
اجلموع جن�ًسا اأو غري طاهر، لكّنه مّد يده حتى ُيعلن عن حّبه ل�سخ�ض رمبا مل يلم�سه اأحد 

على مدار �سنواٍت.
حينئٍذ قال ي�سوع كلماته املجيدة: "اأُِريُد، َفاْطُهْر!".

ما الذي يحدث حينما ياأتي خاطئ اإىل ي�سوع؟ يقرتب منه ي�سوع براأفٍة وميّد يده ويلم�سه 
ويتغا�سى عن فداحة مر�سه وعن ما اأّدت له اخلِطّية، ويتغا�سى عن امتناع اجلميع عن 

التالُم�ض مع هذه الّنْف�ض، لكن ي�سوع �سيفعل ويلم�سها، ول اأحد ببعيٍد عن مل�سته.

يا رب، �شكًرا لك لأّنه حينما كّنا ُمتعّفنني بويلت اخلِطّية جئت اإلينا ول�شتنا وغفرت لنا 
وطّهرتنا. نحن ُنحّبك، يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 24: 1- 27: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 يوليو

املكيدة التي كانت �صد ي�صوع
وَن ِلْلَوْقِت َمَع اْلِهيُوُد�ِشيِّنَي َوَت�َشاَوُروا َعَلْيِه  "َفَخَرَج اْلَفرِّي�ِشيُّ

ِلَكْي ُيْهِلُكوُه." )مرق�س 3: 6(
ا كان يوم حدوثه، لكن ب�سبب اأن ي�سوع  د املنطق لنا اأّنه ِمن اجلائز اأن نفعل ال�سالح، اأيًّ ُيوؤكِّ
الت�رّسف على عك�ض تقاليدهم، �سعى  ُيدافع عن هذا  ال�سبت وكان  اأ و�سفي رجل يوم  جترَّ

اليهود اإىل قتله.
حتى يف هذه الأيام التي نعي�سها، ي�سعر البع�ض اأّنه يجب عليهم الق�ساء على ي�سوع، ف�سناعة 
يف  ي�سوع  تاأثري  تدمري  اإىل  وت�سعى  امل�سيحّيني،  على  �سلبيًّا  �سوًءا  ُتلقي  ما  دائًما  ال�سينما 
متمعنا، فقد حاربت منّظمات طوياًل ِمن اأجل التخّل�ض ِمن ي�سوع واإبعاده عن القطاع العام 

لبالدنا. ول�سوء احلظ، انحازت مل�ساعيهم املحكمة العليا و�ساعدتهم على ذلك.

ل جتل�ض على ال�ّسور وتنظر اإىل اجلهة الأخرى ُمتغا�سًيا عّما يحُدث.

وا الظلمة اأكرث ِمن النور. حتدَّث الّرب ي�سوع  ملاذا يحُدث هذا الأمر؟ قال ي�سوع اإّن النا�ض اأحبُّ
�سد الزنا والكراهية والكذب والغ�ض، وبدًل ِمن تلك الأمور عّلم عن الغفران، وعّلم اأّننا يجب 
اأن نحّب اهلل ونحّب بع�سنا البع�ض، لكّن هوؤلء اململوئني كراهية هلل وتابعيه ي�سعرون اأّنه 
ا  ِمن ال�رّسوري تدمري ر�سالة ي�سوع امل�سيح هذه، واإذا ا�ستطاعوا فعل هذا رمبا مُيكنهم اأي�سً

اأن يعي�سوا حياة اخلِطّية دون �سعوٍر بالذنب.
ا  اأوؤمن اأّنه يف الأيام القادمة �سرنى الكثريين ينالون حريات دينية اأكرث و�ستتعرَّ�ض اأي�سً
امل�سيحّية ل�سطهاٍد اأكرب ِمن ِقبل احلكومة، وهوؤلء الذين نذروا اأنف�سهم لتدمري ي�سوع لن 

يتوّقفوا حتى يروا اأّن تاأثريه تال�سى ِمن متمعنا.
عّما يحدث،  �سلبيٍة متغا�سًيا  ب�سورٍة  الأخرى  اجلهة  اإىل  تنظر  ول  ال�ّسور،  على  ل جتل�ض 

عليك اأن تقف وقفًة اإيجابيًة وُتدافع عن الّرب حيثما يتعّر�ض للهجوم.

يا اأبي ال�ّشماوي، نت�شايق كثيًا ِمن هوؤلء ال�شطهدين لك لكننا نعَلم اأّن ملكوتك قريب. 
اأ�شْع بهذا اليوم، يا رب. ِلَياأِت ملكوتك ِمن الربّ والفرح وال�شلم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 28: 1- 31: 9
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وؤالن �صُ
"َوَقاَل َلُهْم: َما َباُلُكْم َخاِئِفنَي هَكَذا؟ َكْيَف لَ اإَِياَن َلُكْم؟" 

)مرق�س 4: 40(
وكانت  هوجاء،  لعا�سفة  تعرَّ�سوا  فقد  خائفني:  ليكونوا  وجيهة  اأ�سباٌب  التالميذ  لدى 
الأمواج تتقاذفهم وكاد البحر يبتلعهم وبداأت ال�سفينة تغرق. على الرغم ِمن ذلك كان الّرب 

نائًما خالل تلك العا�سفة الهوجاء.
يهتّم  ل  الرب  اأّن  لنا  يبدو  قد  ُتغرقنا  اأن  وُتهّدد  ب�سدٍة  وُتربكنا  املتاعب  تنتابنا  حينما 
مبحنتنا، ودعواتنا تخرج مّنا بال ا�ستجابة، فنبداأ بالت�ساوؤل: ملاذا ل ُي�ساعدنا الّرب؟ وملاذا 

ل يتغريَّ املوقف ال�سعب الذي منّر به؟
نحن ل ُنواجه العوا�سف مبفردنا، فالّرب معنا دائًما، وحينما يكون ي�سوع على منت �سفينة 

حياتنا ل حاجة لنا اأن نخاف.
هَكَذا؟"  َخاِئِفنَي  َباُلُكْم  "َما  �ساألهم:  اأن  وبعد  تالميذه،  على  �سوؤالني  امل�سيح  ي�سوع  طرح 
�ساألهم: "َكْيَف َل اإِمَياَن َلُكْم؟" حينما تكرب امل�سكالت اأمام اأعيننا ي�سغر اإمياننا يف اجلهة 

الأخرى، فقد ت�سّبب اخلوف يف فقدان التالميذ لإميانهم.

التعاُمل مع املوقف  اأننا ل نثق يف قدرة اهلل يف  ُيعّد اخلوف عالمًة على 
عب الذي منّر به. ال�سّ

يا له ِمن اأمٍر ميٍد اأن نعرف اأن اأبانا ال�سماوي يرعانا وُيحّبنا ويعتني بنا، وبيده زمام 
يف  واثقني  نظّل  اأن  مُيكننا  حولنا  ِمن  يحدث  ما  َفْهم  ن�ستطيع  ل  وحينما  حياتنا،  اأمور 
ي�سوع. ل�سنا يف حاجٍة اأن نخاف. ي�سوع على منت �سفينة حياتنا يف هذا العامَل العا�سف 

وقادر اأن ُيهّدئ العا�سفة، و�سياأتي بنا �ساملني اإىل ذلك امليناء الأبدي.

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل �شلم ال�شيح الذي يفوق كّل عقل ب�شي ويجعلنا ن�شتيح 
يف و�شط العا�شفة وقلوبنا ترتاح ب�شبب ثقتنا فيه. يف ا�شم ي�شوع الّثمني، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 32: 1- 35: 10
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التالُم�س مع ي�صوع
ْت َثْوَبُه،  ْمِع ِمْن َوَراٍء َوَم�شرَّ ا �َشِمَعْت ِبَي�ُشوَع، َجاَءْت يِف اجْلَ "َلرَّ
َها َقاَلْت: اإِْن َم�َش�ْشُت َوَلْو ِثَياَبُه �ُشِفيُت". )مرق�س 5: 28-27( لأَنرَّ

اآمنت هذه املراأة اأن ي�سوع له القّوة وال�سلطان، فقد كانت مقتنعة متاًما اأّنها اإذا م�ّست حتى 
ّ بها. وعلى الرغم ِمن ذلك وقفت يف طريقها املعوقات،  هدب ثوبه �سُت�سفى ِمن الّداء الذي اأملَّ
فكان اجلميع يتزاحمون ويتدافعون ِمن حول ي�سوع وُيحّركونه اإىل الأمام، لكن طموح هذه 
املراأة وت�سميمها جعالها تندفع ِمن خالل هذا اجلمع حتى و�سلت بالقرب ِمن ي�سوع ِمن 

خلفه، ومدَّت يَدْيها واأم�سكت اأّول �سيء طالته يداها وهو هدب ثوب ي�سوع.
�َض ِثَياِبي؟". ف ي�سوع ُمت�سائاًل: "َمْن مَلَ فجاأة توقَّ

كان الكثريون يتدافعون نحو ي�سوع لكن واحدة فقط منهم هي التي تالَم�ست 
معه.

رمبا تكون اأنت واحًدا ِمن اجلمع الذي يتداَفع نحو ي�سوع، لكّنك ل تتالَم�ض معه يف احلقيقة، 
ل يكفي هذا الأمر حتى تتالَم�ض معه.

حينما يتالَم�ض معك ي�سوع ميالأ حياتك باملحّبة وال�سفاء والتحرير والقّوة واحلياة لأّنه 
يرغب اأن مينحك كّل هذه الأمور، ويرغب يف اأن ُي�سّدد كّل احتياجاتك وكّل ما ت�ستاق اإليه، 
ويرغب يف اأن ي�سفي جروحك وميالأك مبحّبته وُيخّل�سك ِمن ُقوى الّظالم حتى مُيكنك اأْن 

حتيا احلياة التي ُخلقت كي حتياها.
عك اأن تتداَفع وت�سري خالل اجلمع لت�سل اإىل  كم نحتاج اإىل مل�سة ي�سوع يف حياتنا! اأُ�سجِّ
ي�سوع وتتالَم�ض معه اليوم. مّد يدك نحوه يف اإميان وتالَم�ض معه الآن، ودعه يلم�سك يف 

املقابل، ويف حلظة تالم�سك معه �ستنال ال�ّسفاء واخلال�ض واملعونة التي حتتاج اإليها.

بنا  تع�شف  التي  الأمور  ِمن  نخل�س  اليوم حتى  نحوك  اأيادينا  منّد  �شاعْدنا  ي�شوع،  يا 
ومُتر�شنا. تلَم�س معنا، يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 36: 1- 39: 8
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عدم الإميان
َع َيَدْيِه  ُه َو�شَ ًة َواِحَدًة، َغْيَ اأَنرَّ "َومَلْ َيْقِدْر اأَْن َي�ْشَنَع ُهَناَك َولَ ُقورَّ

َب ِمْن َعَدِم اإَِياِنِهْم..."  ى َقِليِلنَي َف�َشَفاُهْم. َوَتَعجرَّ َعَلى َمْر�شَ
)مرق�س 6: 6-5(

خالل منطقة اجلليل، تقاَبل ي�سوع مع اجلموع، وكل مكان و�سل اإليه غمره بالربكات فقد 
عزَّى ُمنك�رسي القلوب، و�سفى العميان والعرج، وب�رّس الفقراء باخلرب ال�ّسار، وقبل و�سوله 

اإىل النا�رسة تبعه جمع ِمن املوؤمنني.
ومل  اأمامه،  باملر�سى  ياأتوا  ومل  به،  الآخرون  ب  رحَّ كما  بي�سوع  ُترّحب  مل  النا�رسة  لكن 
ياأِت التعابى حتى يتعّزوا، وبدًل من ذلك وقف عدميو الإميان ُي�ساهدونه وي�سخرون منه 
وُي�سّككون يف ما بينهم ويت�ساءلون. ِمن اأين ح�سل هذا الّرجل الب�سيط على هذه احلكمة؟ 

وِمن اأين ح�سل على هذه القّوة؟

تظهر حمدودياتنا حينما نرف�ض اأن ن�ستقبل قّوة اهلل.

اأحّب ي�سوع اأهل مدينته النا�رسة كما اأحّب النا�ض يف كل مكاٍن اآخر ذهب اإليه، وكان يريد 
اأن يفعل الكثري لهم، لكن عدم اإميانهم منعهم ِمن ا�ستقبال ما يف قلب ي�سوع لهم، فقّوته 
غري حمدودٍة، ول ميكن اأن حتّد قّوة اهلل باأي �سيء، لكن تاأتي املحدودية حينما نرف�ض اأن 
اأو املر�سى، ومل  الُعرج والعميان  له  اإميانهم مل يح�رسوا  ب�سبب عدم  قّوته، لكن  ن�ستقبل 

ُيعطوا ي�سوًعا اأي فر�سة اأن يخدمهم.
ي�سوع يريد اأن ُيباركك اليوم، ويريد اأن ي�سفي وُيخّفف اآلمك وُيعلِّمك، لكن حينما تن�سى اأنه موجود 

وقادر وعندما تبعده عنك ب�سبب عدم اإميانك فاأنت حترم نف�سك ِمن الربكة التي يريدها لك.
ي�سوع  يف  اإميانك  وغذِّ  قلبك  احر�ْض  الإميان.  عدم  فيه  يت�سبَّب  الذي  اخلطر  ِمن  حذًرا  ُكْن 

امل�سيح حتى ل حتّد عمله يف حياتك.

يا اأبي ال�ّشماوي، ُن�شلّي اأن ل نكون ُمذنبني بخِطيرَّة عدم الإيان، �شاعْدنا اأن نترَّكل عليك 
حتى تعمل عملك يف حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 40: 1- 48: 22
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اْغفرُوا
"َوَمَتى َوَقْفُتْم ُت�َشلُّوَن، َفاْغِفرُوا اإِْن َكاَن َلُكْم َعَلى اأََحٍد �َشْيٌء، ِلَكْي 
َماَواِت َزّلَِتُكْم." )مرق�س 11: 25( ِذي يِف ال�شرَّ َيْغِفَر َلُكْم اأَْي�ًشا اأَُبوُكُم الرَّ

عندما نتمعن يف اأج�سادنا الب�رسية، �سنجد اأنها حًقا عجيبة. فداخل هذا املعمل الكيميائي 
خُمتَلف امل�ساعر التي تنتاب اجل�سم وتت�سبَّب يف ردود فعل كيميائية خمتلفة. وكما ُيخربنا 
فُِّف اْلَعْظَم" )اأمثال 17:  ْن�َسِحَقُة جُتَ وُح امْلُ �ْسَم، َوالرُّ �سفر الأمثال: "اْلَقْلُب اْلَفْرَحاُن ُيَطيُِّب اجْلِ
ا �سحيح، فاملرارة والغ�سب  اأي�سً العك�ض  ة �سفاء، لكن  22(، فال�سحك وال�سعادة لهما قوَّ

يخلقان داخل اجل�سم الب�رسي كيماويات ُمدّمرة تبداأ يف تدمري �سحتك و�سعادتك.

ا. ر جدًّ ال�سخط ُمدمِّ

حينما نحمل يف داخلنا اإيذاءات واإ�ساءات، ُتعاين اأج�سادنا من هذا الأمر. لي�ض ِمن املهم 
اأن يكون غ�سبك له مربراته، ول يهّم اأن يكون ال�سخ�ض الآخر ي�ستحّق �سخطك نحوه، تظّل 
الإ�ساءة غري  تبدو  قد  داخلك.  ال�سخط  تتم�ّسك مب�ساعر  نف�سك حينما  �سُتوؤذي  اأّنك  احلقيقة 

قابلة للغفران لكّنك ل تزال بحاجة اإىل اأن تغفر.
ق بع�ض اجلروح فينا لدرجة اأّنه يبدو م�ستحيل علينا اأن نغفرها، لكّنها لي�ست م�ستحيلًة.  تتعمَّ
مُيكن لأبيك ال�ّسماوي اأن ُي�ساعدك. اأم�سْك الإ�ساءة وقدِّمها اإىل الّرب واطلْب منه اأن ُيحرِّرك 
ِمن �سعور الغ�سب وال�سخط الذي ينتابك والرغبة يف النتقام. اطلْب من الّرب اأن ُي�ساعدك 
ي�سوع  اأن  ر  تذكَّ لغفرانه.  لك حينما كنت غري م�ستحٍق  اهلل  اإليك كما غفر  للم�سيء  تغفر  اأن 
فعل اأكرث ِمن ُمّرد التعليم عن الغفران، فقد ماَر�ض الغفران بنف�سه. بينما كان ُم�سمًرا على 

ُهْم َل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن" )لوقا 23: 34(. ليب، �سّلى قائاًل: "َيا اأََبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم، لأَنَّ ال�سّ
ر حياتك، فاإذا اأردت اأن ُتبارك ي�سوع والآخرين ونف�سك عليك اأن تغفر. ل ت�سمح للمرارة اأن ُتدمِّ

مراًرا  لنا  فاإّنك غفرت  مراًرا وتكراًرا  اإليك  اأخطاأنا  اأننا  ِمن  الرغم  ال�ّشماوي، على  اأبي  يا 
اأي�ًشا. �شاعْدنا اأن نكون مثلك، �شاعْدنا اأن نغفر كما ُغفرت لنا. يف ا�شم ي�شوع،  وتكراًرا 

اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 49: 1- 52: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 يوليو

حامالاً للثمار
اِمنَي ِمْن  "ُثمرَّ اأَْر�َشَل اإِىَل اْلَكررَّاِمنَي يِف اْلَوْقِت َعْبًدا ِلَياأُْخَذ ِمَن اْلَكررَّ

َثَمِر اْلَكْرِم" )مرق�س 12: 2(
اهلل يحّب اأن ي�سري يف كرمه. ملاذا يفعل هذا؟ اإّنه يطلب ثماًرا.

ُتوا ِبَثَمٍر َكِثرٍي َفَتُكوُنوَن َتاَلِميِذي."  ُد اأَِبي: اأَْن َتاأْ يف يوحنا 15: 8، يقول ي�سوع: "ِبهَذا َيَتَمجَّ
ٌة،  بَّ وي�ستطرد ُمعّلمنا بول�ض الر�سول يف غالطية 5: 22-23 وي�رسح اأّن ثمر الروح هو "حَمَ
ٌف." هذه هي الثمار التي يبتغيها  اَلٌح، اإِمَياٌن، َوَداَعٌة، َتَعفُّ َفَرٌح، �َساَلٌم، ُطوُل اأََناٍة، ُلْطٌف �سَ

ا ما يبتغيه مّنا الّرب يف هذه الأيام. اهلل ِمن �سعب اإ�رسائيل، وهذا اأي�سً
ما هي الثمار الّظاهرة يف حياتك؟

ا نتيجة لعالقة، اأّما  تقف الأعمال يف ت�ساد مع الثمار، فالثمار تنمو تلقائيًّ
الأعمال فهي تلك الأمور التي تنتج من اجلهد اأو التنظيم اأو التن�سيق.

اهلل ل يهتّم باملجيء اإىل م�سنع ما و�سماع �سو�ساء املواتري وتغيري احلدايد وروؤية القذارة 
التي عادًة ما تكون موجودة يف مثل هذه الأماكن املزدحمة. اهلل يريد اأن ياأتي اإىل حديقته 

حتى ُي�سارك يف الثمار التي يجدها وي�ستمتع بها.
ما هي الثمار الظاهرة يف حياتك؟ هل هي اأعمال اجل�سد اأم ثمار الروح؟ اإذا اأردت اأن حتمل 
ثماًرا هلل ب�سهولة وب�سورة طبيعية، فاأنت بحاجة اإىل توطيد عالقتك معه وبحاجة اإىل اأن 

تطلب وجهه وُتفّكر فيه وتدر�ض �سخ�سه.
لن تظهر الثمار اأبًدا بالإرادة اأو الت�سميم بل تاأتي بب�ساطة عن طريق ال�سري مع الب�ستاين 

والّثبات يف حمّبته.

يا اأبي ال�ّشماوي، دعنا نعرف حمّبتك ونختربها يوميًّا ونت�شاركها مع الذين ِمن حولنا. 
حتى ُيكنهم روؤية الحّبة واإدراك اأننا تلميذك. اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 52: 13- 55: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 يوليو

رجوع امللك
ٍة َكِثيٍَة  "َوِحيَنِئٍذ ُيْب�ِشُوَن اْبَن الإِْن�َشاِن اآِتًيا يِف �َشَحاٍب ِبُقورَّ

ٍد." )مرق�س 13: 26( َوجَمْ
َماِء،  حينما جاء ي�سوع امل�سيح اأّول مرة جاء كخادٍم. يقول الكتاب: "لأَينِّ َقْد َنَزْلُت ِمَن ال�سَّ
اأَْر�َسَلِني" )يوحنا 6: 38(. كان ميئه الأول مليًئا  َلْي�َض لأَْعَمَل َم�ِسيَئِتي، َبْل َم�ِسيَئَة الَِّذي 
باحلزن والرف�ض والأمل. و�سيكون ميئه الثاين يف غاية الختالف، و�سريجع بقّوة كبرية 

�ض ملكوت اهلل وحكمه على الأر�ض. ومد ب�سفته ملك امللوك لُيوؤ�سِّ
حترّي اليهود ب�ساأن ي�سوع لأّنهم مل ُيرّكزوا �سوى على جزء واحد ِمن نبوءات العهد القدمي 
بخ�سو�ض ميء امل�سيا، فقد كانوا ُمرتّقبني ملجيء ملكوت ميد اأو مدينة فا�سلة على 

الأر�ض، بال اأ�سى اأو اأي اأمرا�ض.
ا ومطعوًنا ومهزوًما،  تتحدَّث اآيات اأخرى من العهد القدمي عن كون امل�سيا حُمتقًرا ومرفو�سً
اأت عن ميئه يف توا�سٍع، راكًبا على حمار، لكن اليهود رف�سوه حينما  وهذه الآيات تنبَّ
القدمي  العهد  تنّباأ عنهما  اللذين  اجلانبني  يوّفقوا بني هذين  اأن  ي�ستطيعوا  لأّنهم مل  ظهر 
بخ�سو�ض �سورة امل�سيا. مل ي�ستطيعوا َفهم اأن كال الو�سفني حقيقة، واأّن حتقيقهما �سيكون 
يف ميئني منف�سلني: اأحدهما ليفتدي خطايا الب�رس عن طريق تقدمي نف�سه ذبيحة، والآخر 

ليملك على الأر�ض يف مد وجالل وقّوة.

�ض ي�سوع هذا اجلانب ِمن النبوءات بكلمٍة واحدٍة: "ا�سهروا!". ُيلخِّ

يجب اأن ن�سهر ُمرتّقبني ميء الّرب، ويجب اأن ننتظر بتوّقع حتى تاأتي حلظة عودته، فاإذا 
جاء اليوم �سنكون قد اأمتمنا كّل اأعمالنا غري تاركني اأي عمٍل غري ُمكتمٍل.

الرّجاء الجيد الذي لنا ب�شاأن الجيء الثان القريب  ماوي، �شكًرا لك لأجل  ال�شرَّ اأبي  يا 
ملكوتك  نرى  اأن  رغبة  وكلنا  اليوم،  هذا  وا�شتياق  بتوّقع  ننتظر  نحن  ال�شيح.  لي�شوع 

يتاأ�ّش�س يف برّ و�شلم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 56: 1- 59: 21
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القّوة يف الروح
ا  ا الرُّوُح َفَن�ِشيٌط، َواأَمرَّ ِرَبٍة. اأَمرَّ لُّوا ِلَئلرَّ َتْدُخلُوا يِف جَتْ "ا�ْشَهرُوا َو�شَ

�َشُد َف�َشِعيٌف". )مرق�س 14: 38( اجْلَ
غالًبا ما نن�سى ب�رسية ي�سوع امل�سيح، فنحن ُنرّكز على األوهيته لدرجة اأننا نن�سى اأّنه اإله 
واإن�سان. ي�سوع له جانب ب�رسي بالفعل، وراأينا دلياًل على ذلك يف ب�ستان جث�سيماين عندما 
واجه اأعظم حتدٍّ له يف حياته. ونحتاج اإىل اأن ن�سّبحه ون�سكره على ما قد حتّمله. اأخذ ي�سوع 
�سورة اإن�سان حتى يتّفهم ويتعاطف مع �سعف ب�رسيتنا، فقد تفّهم اجلهاد الذي ُنواجهه 

نحن يف هذه الأيام لأّنه جاهد بب�رسيته هناك يف الب�ستان.
اجل�سد �سعيف.  لكن  اهلل،  ُتر�سي  اأن  وترغب يف  ال�سحيح  ال�سيء  تفعل  اأن  ت�ستاق  قلوبنا 
هل ُمقّدر لنا دوًما اأن نف�سل؟ �سكًرا هلل لأّنه اأعطانا قّوة اإلهية للتغلب على �سعف ج�سدنا. 
َوَتُكوُنوَن يِل �ُسُهوًدا يِف  َعَلْيُكْم،  اْلُقُد�ُض  وُح  ًة َمَتى َحلَّ الرُّ ُقوَّ ُكْم �َسَتَناُلوَن  "لِكنَّ قال ي�سوع: 
ى الأَْر�ِض" )اأعمال الر�سل 1: 8(. ُيعطينا اهلل  اِمَرِة َواإِىَل اأَْق�سَ ِة َوال�سَّ اأُوُر�َسِليَم َويِف ُكلِّ اْلَيُهوِديَّ

قّوة متى حّل الّروح القد�ض علينا حتى ُيقوِّينا وُي�ساعدنا نتغّلب على �سعف ج�سدنا.

بكّل تاأكيٍد مُيكن لقّوة الروح القد�ض التغّلب على اجل�سد.

اأق�سى  ِمن  فيها  تعاين  التي  فيك  املناطق  لهذه  مُيكن  الُقد�ض،  الروح  على  تعتمد  حينما 
ذلك حينما  ِمن  الرغم  قّوتك. على  اأق�سى درجات  بها  ُت�سبح مناطق  اأن  درجات �سعفك 
تكون  حينئٍذ  بنف�سك،  الأمور  معاجلة  على  قادر  باأّنك  وتعتقد  اخلا�سة  قّوتك  على  تعتمد 

عرَّ�ست نف�سك للخطر. 
ال�سعف  الفراغات وتقوية نقاط  ل مُيكن العتماد على اجل�سد، لكن روح اهلل مُيكنه ملء 
اإىل �سورة امل�سيح، فاأّيهما مُيكنك  ال�سعوبات، وتغيريك  واإعدادك للعمل واإر�سادك خالل 

العتماد عليه؟

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل العونة التي متنحها لنا من خلل قّوة الروح القد�س. يا 
رب، �شاعْدنا اأن نعتمد عليك بدًل من العتماد على اأنف�شنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإ�سعياء 60: 1- 66: 24



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 يوليو

ماأ�صاُة عدم الإميان
، َوَقْد َنَظَرْتُه، مَلْ ُي�َشدُِّقوا."  ُه َحيٌّ ا �َشِمَع اأُولِئَك اأَنرَّ  "َفَلمرَّ

)مرق�س 16: 11(
كان القرب فارًغا واحَلَجر مدحرج بعيًدا. فقد قام ي�سوع الذي انت�رس على اجلحيم والقرب 

ا. ثانيًة ِمن الأموات حيًّ
�سيقوم  لكنه  �سُي�سلب  اأّنه  وتكراًرا  مراًرا  لهم  يُقل  اأمل  قيامته،  يتوّقعوا  اأن  لهم  بّد  ل  كان 
ثانيًة ِمن الأموات يف اليوم الثالث؟ مُيكنك اأن تتخّيلهم يف اليوم الثالث ملوته ُمبتهجني 
مل  للحياة  امُلغرية  الأخبار  بتلك  مرمي  جاءتهم  حينما  لكن  قيامته،  بتوّقع  وُمرتّقبني 
ُي�سدِّقوها، وجعل ال�سك الدموع تنهمر من عيونهم، وا�ستمّروا ينوحون على الواحد الذي مل 

يُعد يف القرب بل قام ِمن بني الأموات.

عدم الإميان يجلب املاآ�سي.

ا كالم اهلل، لذلك اأكل ِمن ثمر ال�سجرة املحّرمة واأدخل اخلِطّية واملوت  مل ُي�سّدق اآدم اأي�سً
ا النا�ض يف اأيام نوح حتذيراته املتوالية، لذا غمرهم الطوفان  اإىل العامل، كما مل ُي�سّدق اأي�سً
ودّمرهم، ولأّن بني اإ�رسائيل مل ُيوؤمنوا اأنَّ اهلل �سيطرد ِمن اأمامهم �سكان اأر�ض املوعد فقد 

هلكوا يف الربّية دون روؤية حتقيق ذلك.
التمّتع بقلب فرحان؟ هل تقلق  اأم  البال  اليوم؟ هل هي راحة  لك  الإميان  ما تكلفة عدم 
ب�ساأن ظروف حياتك اأم تقلق لأّنك ت�سعر اأن حياتك خرجت عن ال�سيطرة، حتى مع اإعالن 

الكتاب املقّد�ض لنا اأن ل نقلق؟ هل ل تزال ل ت�سّدق وعود اهلل وقّوته وحمّبته لك؟
ُن�سّلي اأن ُيعطينا اهلل الإميان حتى ن�سدِّق اهلل ونثق فيه، بغ�ض النظر عن الظروف املحيطة 

وما ن�سعر به.

�شاحب  اأّنك  عالني  و�شخ�شك،  وعودك  على  لنعتمد  الإيان  اأعِطنا  ال�ّشماوي،  اأبي  يا 
ال�شيادة وقوي وجبار وحمّب. ذّكرنا يا رب اأّنك دوًما جال�س على العر�س ويف يديك زمام 

اأمور حياتنا. اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 1: 1- 6: 30
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عظمة ي�صوع
يَنُه َي�ُشوَع. هَذا َيُكوُن  "َوَها اأَْنِت �َشَتْحَبِلنَي َوَتِلِديَن اْبًنا َوُت�َشمِّ
َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الررَّبُّ الإِلُه ُكْر�ِشيرَّ َداُوَد 

اأَِبيِه" )لوقا 1: 32-31(
كم عظيم هو البن؟ اإّنه عظيم لدرجة اأن ُمعّلمنا يوحنا َكَتَب عنه: "يف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، 
ا َكان"  ِه مَلْ َيُكْن �َسْيٌء مِمَّ َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهلَل... ُكلُّ �َسْيٍء ِبِه َكاَن، َوِبَغرْيِ
ُه  ح عن ذلك بكتابته: "َفاإِنَّ )يوحنا 1: 1، 3(. اإّنه عظيم لدرجة اأن ُمعّلمنا الر�سول بول�ض و�سّ
َماَواِت َوَما َعَلى الأَْر�ِض، َما ُيَرى َوَما َل ُيَرى، �َسَواٌء َكاَن ُعُرو�ًسا اأَْم  : َما يف ال�سَّ ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ
�ِسَياَداٍت اأَْم ِرَيا�َساٍت اأَْم �َساَلِطنَي. اْلُكلُّ ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلَق" )كولو�سي 1: 16(. اإّنه لي�ض اخلالق 

فح�سب، بل هو العامل اجلوهري يف اخلليقة، فقد خلقت له ولأجل م�رّسته.
ُه  وَرِة اهلِل، مَلْ َيْح�ِسْب ُخْل�َسًة اأَْن َيُكوَن ُمَعاِدًل ِهلِل. لِكنَّ يقول لنا الكتاب: "الَِّذي اإِْذ َكاَن يِف �سُ
َع  ْذ ُوِجَد يِف اْلَهْيَئِة َكاإِْن�َساٍن، َو�سَ ا�ِض. َواإِ اِئًرا يِف �ِسْبِه النَّ وَرَة َعْبٍد، �سَ اأَْخَلى َنْف�َسُه، اآِخًذا �سُ
ا، َواأَْعَطاُه ا�ْسًما َفْوَق ُكلِّ ا�ْسٍم  َعُه اهلُل اأَْي�سً ِليِب. ِلذِلَك َرفَّ ْوَت َمْوَت ال�سَّ َطاَع َحتَّى امْلَ َنْف�َسُه َواأَ
الأَْر�ِض،  َت  حَتْ َوَمْن  الأَْر�ِض  َعَلى  َوَمْن  َماِء  ال�سَّ يِف  ْن  مِمَّ ُرْكَبٍة  ُكلُّ  َي�ُسوَع  ِبا�ْسِم  ُثَو  جَتْ ِلَكْي 

ْجِد اهلِل الآِب" )فيلبي 2: 11-6(. �ِسيَح ُهَو َربٌّ مِلَ َف ُكلُّ ِل�َساٍن اأَنَّ َي�ُسوَع امْلَ َوَيْعرَتِ

يا لها ِمن بركة اأن ُنِحّب واأن ُنَحّب ِمن ِقبل هذا الإله العظيم!

يا اأبي ال�ّشماوي، ن�شعر برهبة حينما نتفّكر يف طبيعتك وجللك وقّوتك وجمدك وحكمتك، 
وطول اأناتك ون�شعر بالرّهبة اأي�ًشا حينما ننظر جلمالك. ُن�شلّي اأن تاأتي لنا �شيًعا اأّيها 

الرّب ي�شوع. يف ا�شم ي�شوع الثمني، اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 7: 1- 10: 25
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اأعدّوا طريق الرّب
ْوُت  ِبيِّ اْلَقاِئِل: �شَ "َكَما ُهَو َمْكُتوٌب يِف �ِشْفِر اأْقَواِل اإِ�َشْعَياَء النرَّ
َنُعوا �ُشُبَلُه ُم�ْشَتِقيَمًة.  ، ا�شْ ِة: اأَِعدُّوا َطِريَق الررَّبِّ اِرٍخ يِف اْلرَبِّيرَّ �شَ
اُت  يُ اْلُْعَوجرَّ َتِلُئ، َوُكلُّ َجَبل َواأََكَمٍة َيْنَخِف�ُس، َوَت�شِ ُكلُّ َواٍد َيْ

َعاُب ُطرًُقا �َشْهَلًة، َوُيْب�ِشُ ُكلُّ َب�َشٍ َخلَ�َس اهلِل".  ُم�ْشَتِقيَمًة، َوال�شِّ
)لوقا 3: 6-4(

على  قريب  ملكوته  اأن  وُيعلن  مبجيئه  يب�رّس  حتى  املعمدان  يوحنا  اهلل  ودعا  اآٍت،  امللك 
اأّن  القول  التوبة، خال�سة  اأنف�سهم من خالل  اأن ي�ستعّدوا وُيجهزوا  النا�ض  الأبواب ويحّث 

يوحنا املعمدان اأتى لُيهيِّئ الطريق اأمام ميء الّرب.

ل بّد اأن يحدث قدر ِمن التجهيز والإعداد قبل اأن تتقاَبل نف�ض ما مع اهلل، 
فنحن بحاجة جميًعا اإىل ال�سقل وال�ستعداد.

جاء ي�سوع، امللك القدو�ض والبار، يف وقت انحالل اأخالقي وروحي. وكان املناخ معادًيا 
�ُض َعَلى  َعِت اْلَفاأْ للرب ولأمور الّرب، لذا جاء يوحنا ليحّث النا�ض على التوبة: "َوالآَن َقْد ُو�سِ
اِر". )لوقا 3: 9(. وحينما  َنُع َثَمًرا َجيًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى يِف النَّ َجِر، َفُكلُّ �َسَجَرٍة َل َت�سْ ِل ال�سَّ اأَ�سْ
اأجابهم يوحنا املعمدان قائاًل: "َمْن َلُه َثْوَباِن َفْلُيْعِط َمْن  �ساألت اجلموع: "َفَماَذا َنْفَعُل؟"، 
فوا عن التفكري يف  َلْي�َض َلُه، َوَمْن َلُه َطَعاٌم َفْلَيْفَعْل هَكَذا" )لوقا 3: 11(. وبكلمات اأخرى، توقَّ
اأنف�سكم، وراعوا الآخرين واعتنوا بهم، واجعلوا املعوجات م�ستقيمة يف حياتكم، وجهزوا 

اأنف�سكم لقدوم امللك.
َواْعِرْف  اْمَتِحنِّي  َقْلِبي.  َواْعِرْف  اهلَل  َيا  يِن  "اْخَترِبْ داود:  مع  ُن�سّلي  فدعونا  قادم،  ملكنا 

ا." )مزمور 139: 24-23( اأَْفَكاِري. َواْنُظْر اإِْن َكاَن يِفَّ َطِريٌق َباِطٌل، َواْهِديِن َطِريًقا اأََبِديًّ

ال�ّشماوي،  اأبي  ُتهيِّئ الناطق ال�ّشعبة فينا وجتعلها طرًقا �شهلة. يا  اأن  يا رب، ندعوك 
اجعْل طريقك داخل قلوبنا دوًما. اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 11: 1- 15: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 يوليو

يُقتَاُد بالروح
َتِلًئا ِمَن الرُّوِح اْلُقُد�ِس، َوَكاَن  ا َي�ُشوُع َفَرَجَع ِمَن الأُْرُدنِّ مُمْ "اأَمرَّ

ِة." )لوقا 4: 1( ُيْقَتاُد ِبالرُّوِح يِف اْلرَبِّيرَّ
ُه َكَما �َسَلَك َذاَك هَكَذا َي�ْسُلُك  ُه َثاِبٌت ِفيِه َيْنَبِغي اأَنَّ حتدَّث يوحنا عن ي�سوع قائاًل: "َمْن َقاَل: اإِنَّ
ا" )1 يوحنا 2: 6(. وال�سوؤال املطروح هنا: كيف �سلك ي�سوع؟ الإجابة هي اأّنه �سلك  ُهَو اأَْي�سً

بالروح.
حينما يقود الروح حياتك فهذا يعني اأّن اهلل اأحياًنا ما يتدّخل يف خطط حياتك، وحينما 
يحدث هذا ويتغرّي اجتاه يومك اأو �سحبة ِمن الأ�سدقاء اأو الأقارب متّر عليك فجاأة ينبغي 

اأن تقف وتقول: "يا رب، ما الذي يف ِفكرك بخ�سو�سي هنا؟".

يد اهلل يف كل تعطيٍل وكل منعطٍف يحدث يف طريق حياتك.

لحظ اأّن ي�سوع كان ُمقتاًدا بالّروح يف الربّية ليجرَّب ِمن ال�سيطان، وغالًبا ما تكون لدينا 
فكرة خاطئة عن احلياة التي يقودها الروح على اأّنها مليئة بالورود وخالية من امل�سكالت، 
لكن هذا غري حقيقي. احلياة التي يقودها الروح رمبا ت�سري يف اجتاهات مل ُتخّطط لها. هل 

�ستتكل عليه حتى اإذا مل تفهم ما يحدث؟
روح اهلل معك، و�سيجري معك كل الأمور التي ُتواجهها. وكما كان ي�سوع ممتلًئا من الروح 
اأن منتلئ من الروح  اإىل  ا نحن يف حاجة  اأي�سً ومقتاًدا بالروح وُمقّوى من الروح، كذلك 
لك  اختار  اإن  يتدّخل يف حياتك وحتى  اإن كان  اّتكْل عليه حتى  وُيقّوينا.  يقودنا  وندعه 

الطريق الذي �ست�سري فيه.

ل  يا اأبي ال�ّشماوي، ُنقدِّم لك وقتنا واخلطط التي ر�شمناها حلياتنا. يا اأبي ال�شماوي، تدخرَّ
يف يومنا، وجّهز لنا تلك احلوارات والواقف التي �شنجتاز فيها مع الآخرين حتى ي�شطع 

جمد نورك. �شاعْدنا نحيا كّل دقيقة لجدك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 16: 1- 20: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 يوليو

ُقّوة لالنت�صار على جتارب اإبلي�س
َتِلًئا ِمَن الرُّوِح اْلُقُد�ِس، َوَكاَن  ا َي�ُشوُع َفَرَجَع ِمَن الأُْرُدنِّ مُمْ "اأَمرَّ
ِة اأَْرَبِعنَي َيْوًما ُيَجررَُّب ِمْن اإِْبِلي�َس. َومَلْ  ُيْقَتاُد ِبالرُّوِح يِف اْلرَبِّيرَّ

ْت َجاَع اأَِخيًا." )لوقا 4: 2-1( ا مَترَّ اِم. َوَلرَّ َياأُْكْل �َشْيًئا يِف ِتْلَك الأَيرَّ
يحّب ال�سيطان اأن ُيهاجمنا اأو ُيجّربنا حينما نكون �سعفاء من جهة اجل�سد، وهذه كانت 
اأّن ي�سوع بعد اأربعني يوًما بال طعام كان �سعيًفا ِمن  احلالة مع ي�سوع. يعرف ال�سيطان 
اأن ي�ستخدم قّوته الالهوتية لي�سّد احتياجات ج�سده.  اأ�سار عليه  جهة اجل�سد وجائًعا، لذا 

وبكلمات اأخرى، طلب منه اأن يدع الأمور الروحية تخدم اأمور اجل�سد.
ل اأحد فينا ميتلك قوى لهوتية، لكننا ُنواجه التجربة نف�سها، فال�سيطان ُيحاول با�ستمرار 
اأن يجعلنا ن�سع امل�ستوى اجل�سدي حلياتنا فوق امل�ستوى الروحي، واأن ن�سمح لأنف�سنا اأن 

ي�سود علينا اجل�سد بدًل من الروح.
رّد ي�سوع على جتربة ال�سيطان بكلمة اهلل، ودائًما ما تكون هذه اأف�سل طريقة للتعامل مع ال�سيطان، 
ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا الإِْن�َساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اهلِل" )لوقا 4: 4(، فقد  في�سوع قال: "َمْكُتوٌب: اأَْن َلْي�َض ِباخْلُ

اأّكد ي�سوع اأن احلياة الّروحية يجب اأن تكون يف م�ستوى ي�سمو فوق احلياة اجل�سدية.

ا. انت�رس ي�سوع على التجربة ومُيكنه اأن ي�ساعدك اأن تنال الن�رسة اأي�سً

واجه  فقد  اهلل،  كلمة  من  اأكرث  اخلبز  يف  نفّكر  حتى  للتجربة  نتعرَّ�ض  اأننا  ي�سوع  يعرف 
التجربة بالطريقة نف�سها حتى ميكنه اأن يفهمنا وُي�ساعدنا خالل جهادنا.

"اأنا  ياأتي ويقول:  اأن  امل�سيح  لي�سوع  ُيغرينا ويجّربنا، ميكن  اأن  ال�سيطان  ُيحاول  حينما 
عارف ما تفّكر فيه. واأعرف اأنك ُمرب.. اأنا اأفهم هذا." ولأّن ي�سوع انت�رس على التجربة، 

ا اأن تنال الن�رسة. مُيكنه اأن ي�ساعدك اأي�سً

يا اأبي ال�شماوي، كم ن�شكرك لأّنك انت�شت على التجربة، وبالتال قادر على م�شاعدتنا 
تنا. يف  حتى ننال الن�شة على جتاربنا. يا رب، نحن �شعفاء وبل قّوة من دونك، فكْن قورَّ

ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 21: 1- 24: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 اأغ�سط�ض

الثّقة العمياء
ُه َومَلْ  ْيَل ُكلرَّ "َفاأََجاَب �ِشْمَعاُن َوَقاَل َلُه: َيا ُمَعلُِّم، َقْد َتِعْبَنا اللرَّ

َبَكَة". )لوقا 5: 5( ْلِقي ال�شرَّ َناأُْخْذ �َشْيًئا، َولِكْن َعَلى َكِلَمِتَك اأُ
�سمعان  لكن   .)4  :5 )لوقا  ْيِد"  ِلل�سَّ �ِسَباَكُكْم  َواأَْلُقوا  اْلُعْمِق  ىَل  اإِ "اْبُعْد  ل�سمعان:  ي�سوع  قال 
مل  اخلربة  ذوو  امُلحّنكون  ال�سّيادون  وهوؤلء  الليل،  طوال  ي�سطادون  كانوا  والتالميذ 
ينجحوا يف ا�سطياد �سيء. مُيكنك هنا اأن ت�سمع نغمة ُموؤّدبة ي�سوبها �سيء ِمن التعايل يف 
ا اأعرف اأّنك ُمعّلم جّيد، لكني �سّياد ماهر اأعرف  �سوت بطر�ض. ورمبا يكون قد قال له اأي�سً

يد، مع اأنك رمبا تعرف الكثري عن اهلل. ال�ّسمك وكيفية ال�سّ

الإميان ُيقدِّم طاعًة وا�سحًة بغ�ّض الّنظر عن الَفهم ال�سخ�سي.

َبَكَة."  مل يُقل بطر�ض �سيًئا من هذا القبيل، وبدًل من ذلك قال: "َولِكْن َعَلى َكِلَمِتَك اأُْلِقي ال�سَّ
ولأّنه اأطاع طاعة عمياء، لي�ض لأّن الطلب منطقي، بل لأّنه �سدر ِمن ي�سوع، امتالأت �سبكتهم 

ِمن ال�ّسمك الوفري حتى كادت تتخرَّق ِمن كرثته.
اأن جتلب  العمياء مُيكنها  الطاعة  �سباٍك فارغة، لكن  اإىل  اأف�سل ما يف و�سعنا  رمبا يقود 
جناًحا يفوق اأق�سى درجات تخّيلنا. رميت خالل الكثري ِمن �سنوات خدمتي �سباًكا كثرية، 
لكّنها خرجت يل فارغة بال اأي �سيٍء، لكن حينما رغب الّرب اأن ميالأ ال�سباك امتالأت فجاأة 
بغزارٍة. ل يتعّلق الأمر يف اأي حاٍل من الأحوال مبدى قّوتي اأو قدراتي ال�سخ�سية، فالأمر 

حدث بب�ساطة لأّن اهلل كان يرغب عن ق�سد اأن يفعل ذلك حتى يرجع كل املجد له.
اأ�سغيت يف طاعة عمياء لالجتاه  اإذا  لكّنك  ُمتناق�سة مع منطقنا،  اهلل  تبدو و�سّية  رمبا 
والفعل الذي يريده منك اهلل �سيت�سح اأمامك الفرق بني الف�سل والنجاح. "َولكن على كلمتك 

�ساأفعل الأمر." دْع تلك الكلمات هي ما نحيا مبقت�ساها.

يا اأبانا ال�ّشماوي، اجعْلنا اأبناء طاعة حتى ُيكننا اأن نطيعك ونعمل ح�شب اأقل هم�شة 
ت�شدر منك، علّمنا اأن نثق يف �شوتك قبل اأ�شواتنا. اآمني. 

قراءات اليوم: اإرميا 25: 1- 29: 32



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 اأغ�سط�ض

احلياُة املتوازنُة
نَي َوَت�ْشَطِرِبنَي  "َفاأََجاَب َي�ُشوُع َوَقاَل َلها: َمْرَثا، َمْرَثا، اأَْنِت َتْهَتمِّ

اَجَة اإِىَل َواِحٍد. َفاْخَتاَرْت َمْرمَيُ  لأَْجِل اأُُموٍر َكِثيٍَة، َولِكنرَّ احْلَ
ِذي َلْن ُيْنَزَع ِمْنَها." )لوقا 10: 42-41( اِلَح الرَّ يَب ال�شرَّ النرَّ�شِ

كانت َمْرَثا ُمهتّمة باأدّق تفا�سيل الع�ساء املدعو له ي�سوع، وكانت تق�سي ليلتها يف ا�ستياء 
من العمل وُت�سيع على نف�سها اأهم اأمر وهو اجللو�ض عند قدمي ي�سوع، فقد كانت م�سغولة 

للغاية بخدمة ي�سوع لدرجة اأّنها مل جتد اأي وقت لتق�سيه معه.
ِمن مو�سع يف  تاأتي هذه اخلدمة  اأن  رائع و�رسوري. ومع ذلك، يجب  الّرب �سيء  خدمة 
القلب يبعث على الفرح واحلما�سة، ول ينبغي اأبًدا لنا اأن ن�ستمر يف ال�سكوى اإىل ي�سوع عن 

الأمور التي نفعلها له.

اإذا اأردت اأن تخدم ي�سوًعا يجب اأّوًل اأن تتعلَّم اأن تعبده. 

"اختارت الن�سيب ال�سالح." والن�سيب ال�سالح  كانت مرمي، على النقي�ض ِمن مرثا، فقد 
هو اأن حتيا يف حميمية مع ي�سوع، بينما كانت مرثا جتري يف جميع اأرجاء املطبخ جُتهز 

الع�ساء لي�سوع، جل�ست مرمي عند قَدَمْيه تتابع كل كلمة تخرج ِمن فمه.
توازن  خلق  فاإن  املوؤمن  حياة  يف  �رسوريان  جانبان  والعبادة  اخلدمة  ِمن  كالًّ  اأن  مبا 
بينهما هو الأمر املهم الذي يجب اأن نتحدَّث عنه هنا، فاحلياة املتوازنة جّيًدا هي التي 
ن وقًتا لق�ساء �رسكة وعبادة مع  ُتظهر املحّبة للّرب من خالل خدمته، لكن يجب اأن تت�سمَّ
الّرب لأّن كالًّ منهما مهم، فهل حياتك متوازنة؟ هل تقدِّم خدمة نابعة ِمن املحّبة اأم نابعة 

ِمن ال�سعور باأداء الواجب؟
اإذا اأردت اأن تخدمه يجب عليك اأن تعبده، وهذا يحدث باجللو�ض عند قدميه والتمّتع بالقّوة 
على موا�سلة حياتك، وحينما جتل�ض اأمامه وتعبده ُير�سدك يف جميع اأوجه اأن�سطة حياتنا.

يا اأبانا ال�شماوي، �شكًرا لك لأننا حينما جنثو عند قدميك تكون يف انتظارنا. يا رب، علِّمنا 
واأخربنا كيف ُيكننا اأن نخدمك لأّننا نريد اأن ُنباركك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 30: 1- 33: 26



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 اأغ�سط�ض

وفرة املمتلكات
ُه َمَتى َكاَن لأََحٍد  َمِع، َفاإِنرَّ ُظوا ِمَن الطرَّ فرَّ "َوَقاَل َلُهُم: اْنُظرُوا َوَتَ

َكِثيٌ َفَلْي�َشْت َحَياُتُه ِمْن اأَْمَواِلِه". )لوقا 12: 15(
كان اثنان ِمن الإخوة على خالف ب�ساأن املرياث، وكان اأحدهما يعتقد باأن الآخر ُيحاول اأن 
ل يف هذه امل�سادة  يغ�ّسه، لذا طلب من ي�سوع اأن يتدّخل بينهما، لكْن ي�سوع رف�ض اأن يتدخَّ
على امتالك الأ�سياء. وبدًل من ذلك، حّذرهما ِمن الطمع، وبعد اأن �رسب لهما مثاًل يف هذا 
ح لهما كيف يعتني اهلل بالغربان وبزنابق احلقل، ثّم خّل�ض الأمر يف النهاية  ال�ساأن، و�سّ

يف قوله: "اْطُلُبوا َمَلُكوَت اهلِل، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم" )لوقا 12: 31(.

ك. حينما ت�سع اهلل يف املقدِّمة يعتني هو بكّل ما يخ�سَّ

يا له ِمن اأمر ي�ستدعي الّده�سة اأن نالحظ كيف تكون حياة ال�سخ�ض الذي يحيا فقط لالأمور 
املادية، ُم�سّوهة وغري متوازنة. لكن حينما ي�سلك هذا ال�سخ�ض ح�سب اأمور الروح، تتوازن 

حياته. لي�ض هذا فقط بل ينال ال�سالم والقناعة والفرح التي مل يتمّتع بها ِمن قبل.
َلُكوت" )لوقا 12: 32(. لكن هل ين�سّب اهتمامك  قال ي�سوع: "اأََباُكْم َقْد �رُسَّ اأَْن ُيْعِطَيُكُم امْلَ
الوقتية  املادية  بالأمور  تهتّم  اأم  الأبدية  بالأمور  تهتّم  هل  ال�ساأن؟  هذا  على  وتقديرك 

والزائلة وحدها؟
تت�سّمن  ل  حياتك  ممتلكات،  من  جتمعه  عّما  النظر  بغ�ّض  لكن  ا،  جدًّ ناجًحا  تكون  رمبا 
مّرد ال�سعي وراء ال�سهوات اجل�سدية. ولي�ست عبارة عن وفرة يف املمتلكات بل تتكّون من 

العالقة احلقيقية مع اهلل، كما اأن روحك حتيا فيه ِمن خالل الإميان بي�سوع.

ِمن ف�شلك  اأن نتعلّمها.  اإىل  التي نحتاج  اأن نتعلّم احلقائق  ال�شماوي، �شاعْدنا  اأبانا  يا 
اإىل  للو�شول  بل  العامل  هذا  لمتلك  لي�س  مفتوحة  واأيادينا  احلياة  نحيا  اأن  �شاعْدنا 

ملكوتك. اآمني.

قراءات اليوم: اإرميا 34: 1- 38: 28



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 اأغ�سط�ض

الرتفاع
ُع َوَمْن َي�َشُع َنْف�َشُه َيْرَتِفُع."  �شِ "لأَنرَّ ُكلرَّ َمْن َيْرَفُع َنْف�َشُه َيترَّ

)لوقا 14: 11(
اإىل  النا�ض  ي�سعى  كيف  ي�سوع  �ساهد  الع�ساء،  لتناول  ي�سوع  دعا  الذي  الفري�سي  بيت  يف 
لي�ض من  اأّنه  اأخربهم  النهاية  املائدة. ويف  الأهمّية حول  الأول ذات  املتَّكاأ  اإىل  الو�سول 
ِل، َلَعلَّ  َكاأ الأَوَّ تَّ ِكْئ يِف امْلُ احلكمة فعل هذا الأمر قائاًل: "َمَتى ُدِعيَت ِمْن اأََحٍد اإِىَل ُعْر�ٍض َفاَل َتتَّ
اُه َوَيُقوَل َلَك: اأَْعِط َمَكاًنا ِلهَذا. َفِحيَنِئٍذ  يَّ ِتَي الَِّذي َدَعاَك َواإِ اأَْكَرَم ِمْنَك َيُكوُن َقْد ُدِعَي ِمْنُه. َفَياأْ
الأَِخرِي،  ِع  ْو�سِ امْلَ يِف  ِكْئ  َواتَّ َفاْذَهْب  ُدِعيَت  َمَتى  َبْل  الأَِخرَي.  َع  ْو�سِ امْلَ َتاأُْخُذ  ِبَخَجل  َتْبَتِدُئ 
ٌد اأََماَم  ِديُق، اْرَتِفْع اإِىَل َفْوُق. ِحيَنِئٍذ َيُكوُن َلَك َمْ َحتَّى اإَِذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك َيُقوُل َلَك: َيا �سَ
ِكِئنَي َمَعَك" )لوقا 14: 8-10(. واختتم ي�سوع حديثه قائاًل: "لأَنَّ ُكلَّ َمْن َيْرَفُع َنْف�َسُه  تَّ امْلُ

ُع َنْف�َسُه َيْرَتِفُع" )لوقا 14: 11(. ُع َوَمْن َي�سَ َيتَّ�سِ

ِمن الناحية الّروحية، َمن يرفع نف�سه �سيكون م�سريه ال�سقوط وَمن يّت�سع 
�سيكون م�سريه الرتفاع.

اإذا ات�سعت �سرتتفع. عندما تاأخذ املتكاأ الأخري �سيدعوك �ساحب املكان اأن تكون يف املتكاأ 
الأّول والأعلى والأهم، لكن اإذا اجّتهت للمتكاأ الأّول ِمن املحتمل اأن ُيطلب منك اأن تتنّحى 

جانًبا وتنزل اإىل مو�سع اأخري.
ونخدم  الآخرين  احتياجات  ونراعي  كخدم  حياتنا  نحيا  حتى  اهلل  ُي�ساعدنا  اأن  ُن�سّلي 
ل معهم ببذل اأق�سى ما يف و�سعنا من جهود. وُن�سّلي اأن ي�ساعدنا اهلل  البعيدين ونتوا�سَ
يعي�ض حياة  ات�سع وكان  بل  لنف�سه،  ما  ُيفّكر يف  الذي مل  ي�سوع،  الّرب  مثال  نتّبع  حتى 

اخلدمة للجميع.

ات�شاع،  وتعي�س يف  اأر�شنا،  اإىل  لتاأتي  ال�شماء  تركت جمدك يف  اأنك  كيف  نرى  رب،  يا 
اإىل التكاأ الأعلى عن يني العظمة يف  اأي�ًشا كيف ارتفعت الآن  ومتوت عّنا. نحن نرى 

الأعال، فاأنت ملك اللوك ورّب الأرباب. علّْمنا اأن نّتبع مثالك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: اإرميا 39: 1- 45: 5



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 اأغ�سط�ض

الإن�صان الأغنى
؟"  قِّ ُنُكْم َعَلى احْلَ ْلِم، َفَمْن َياأْمَتِ "َفاإِْن مَلْ َتُكوُنوا اأَُمَناَء يِف َماِل الظُّ

)لوقا 16: 11(
اأخرب ي�سوع تالميذه عن خادم بداأ يف تبذير اأموال �سّيده على نف�سه، وحينما �سمع ال�سّيد 
هذه الأخبار ا�ستدعى اخلادم حتى ُيعطيه ح�ساًبا عن وكالته. ا�ستغّل اخلادم الذي خّمن اأنه 

�سيفقد وظيفته، ب�رسعة موارد �سّيده واأمواله حتى ُيوؤّمن ِمن خاللها م�ستقبله.
دعنا نفرت�ض اأّنه تبّقى لك ِمن العمر خم�سون �سنًة لت�ستمتع فيها بربكات اهلل التي اأعطاها 
اإذا ا�ستخدمت هذه الأمور لنف�سك، ومل ت�سع يف احل�سبان ملكوت اهلل وامل�ستقبل  لك، لكن 
الأبدي �ستحزن كثرًيا مّما �سيحدث لك. على الرغم ِمن اأّنك مي�سور احلال الآن �ستق�سي اأبدية 

بائ�سة.

اأغنى رجل يف  ِمن  اأغنى  ال�سماء يعترب  اأفقر �سخ�ض يف  اأّن  اأطمئنك  دعني 
اجلحيم، لكن اهلل �سيدعونا يف يوم ما اإىل اأن نقّدم له ح�ساًبا عن وكالتنا 
وكيف ُقمنا باإنفاق الأ�سياء التي قد و�سعها اهلل حتت ت�رّسفنا، فاإذا كنت 

حكيًما �ست�ستخدم هذه الأ�سياء ل�سالح ملكوت اهلل.

ح�ساباتك  يف  متتلكه  مبا  ُتقا�ض  الأر�ض  وثروات  ثروات،  بهما  والأر�ض  ال�سماء  ِمن  كّل 
البنكية اأو حوافظك املالية اأو املمتلكات التي يق�سي الإن�سان العمر بطوله يف جتميعها. 
هذه الرثوات �ستحرق يف النهاية اإْن مل يق�ِض عليهم ال�سو�ض وال�سداأ يف البداية. على الرغم 
ِمن ذلك، تظّل ثروات ال�سماء باقية واأبدية، فال ميكن اأن تنالها النريان، ول مُيكن اأن يف�سدها 
�سو�ض اأو �سداأ، ول مُيكن لل�ض اأن ي�رسقها. وما ت�ستودعه يف ال�سماء �سيبقى لك اإىل اأن ياأتي 

اليوم الذي فيه �ستدخل ِمن تلك الأبواب الأبدية.
ا�ستودْع كنوزك بحر�ٍض.

ْح لنا وجهة نظرك ِمن جهة  يا اأبانا ال�شماوي، اجعْلنا وكلء �شاحلني لا تاأمتنا عليه. و�شِّ
الثوات اأو الكنوز احلقيقية. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. 

قراءات اليوم: اإرميا 46: 1- 52: 34



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 اأغ�سط�ض

الت�صعة
ُد اهللَ ِب�َشْوٍت َعِظيٍم، َوَخررَّ  ُه �ُشِفَي، َرَجَع ُيَجِّ ا َراأَى اأَنرَّ "َفَواِحٌد ِمْنُهْم َلرَّ

ا. َفاأَجاَب َي�ُشوُع  َعَلى َوْجِهِه ِعْنَد ِرْجَلْيِه �َشاِكًرا َلُه، َوَكاَن �َشاِمِريًّ
َوَقاَل: اأََلْي�َس اْلَع�َشَُة َقْد َطَهرُوا؟ َفاأَْيَن التِّ�ْشَعُة؟" )لوقا 17: 17-15(

اإذا ُكنت على فرا�ض املوت بال رجاء يف ال�سفاء وجاء �سخ�ض و�سفاك، األ ت�سعر يف داخلك 
املوقف ع�رسة رجال  ي�سوع يف هذا  �سفى  �سكر؟  كلمة  له هو  تقّدمه  اأن  مُيكن  ما  اأقّل  اأن 

بر�ض، لكّن واحًدا فقط رجع حتى ُيعرب عن امتنانه للّرب.
اجلاحدين  الت�سعة  ملوقف  ا�ستنكاٍر  يف  روؤو�سنا  ونهّز  ة  الق�سّ هذه  اإىل  ننظر  اأن  ال�ّسهل  ِمن 
والّناكرين للجميل، لكن اأمل يخطر ببالنا ِمن قبل اأننا نفعل ما فعله هوؤلء الّت�سعة؟ كم باركنا 
اهلل بربكات خطفناها منه ثّم ابتعدنا عنه بعيًدا غري ناظرين للخلف اأو لل�سماء؟ كم ِمن مّرة 

جّنانا اهلل ِمن اأخطار و�سيكة، ثّم وا�سلنا طريقنا غري ُمبالني حتى بتقدمي كلمة �سكر له؟

تقدمي  ِمن  بدًل  لنا  يحدث  �سيء  كل  على  اهلل  ويلوم  ُي�سارع  مّنا  الكثري 
ال�سكر له.

ا لنا،  اآَدَم" )مزمور 107: 8(. اهلل �سالح جدًّ ِلَبِني  "َفْلَيْحَمُدوا الرَّبَّ َعَلى َرْحَمِتِه َوَعَجاِئِبِه 
وي�ستحّق ت�سبيحنا وحمدنا.

كان الّت�سعة يلومون اهلل ب�رسعٍة على ما اأمّلّ بحياتهم ِمن ماآ�ٍض، لكنهم مل ي�سكروه بال�رّسعة 
و�سك  الذي على  الطفل  الت�سعة مثل  بركاٍت. هوؤلء  ِمن  نف�سها على ما حدث يف حياتهم 
ني!"، وحينما ي�سبك بنطاله  ال�سقوط ِمن حافة �سطح املنزل، في�رسخ قائاًل: "يا رب.. جنِّ
يف م�سمار ويتوّقف عن النزلق ويظّل الطفل ُمعّلًقا، يقول للّرب: "ل عليك، يا رب، ل ت�سغل 

بالك فقد تعّلقت بامل�سمار."
هل اأنت مثل ال�سخ�ض الوحيد الذي عاد و�سكر اهلل اأم مثل الّت�سعة اجلاحدين؟

اإليك يف ا�شم ي�شوع لتقدمي ال�شكر اليوم لأجل �شلحك ولأجل  اأبانا ال�شماوي، ناأتي  يا 
اأعمالك الرّائعة ِمن نحونا. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: مراثي اإرميا 1: 1- 5: 22



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 اأغ�سط�ض

ا�صهروا و�صلُّوا
َجاِة  �َشُبوا اأَْهلً ِللنرَّ "ا�ْشَهرُوا اإًِذا َوَت�َشرَُّعوا يِف ُكلِّ ِحنٍي، ِلَكْي ُتْ
اَم اْبِن الإِْن�َشاِن".  ِمْن َجِميِع هَذا اْلُْزِمِع اأَْن َيُكوَن، َوَتِقُفوا ُقدرَّ

)لوقا 21: 36(
ا، فقد حتّمل الكثري ِمن الإ�ساءات ِمن الأ�رسار، لكْن  كان اهلل �سبوًرا للغاية وطويل الأناة جدًّ

قريٌب هو اليوم الذي فيه �سُيجازيهم اهلل وتكون له النقمة.
و�سف ي�سوع لتالميذه فرتة ال�سيقة العظيمة، ذلك الوقت الذي �سيطلق فيه العنان لقوى 
الّطبيعة. وُت�سبِّب حوداث كارثية يف ال�سماء املجاعات والأوبئة والزلزل املريعة، لكن بعد 
ٍة  وَن اْبَن الإِْن�َساِن اآِتًيا يِف �َسَحاَبٍة ِبُقوَّ هذه احلوادث مبا�رسًة، يقول ي�سوع: "َوِحيَنِئٍذ ُيْب�رِسُ

ٍد َكِثرٍي" )لوقا 21: 27(. َوَمْ

هي  العظيمة  ال�سيقة  ِمن  النجاة  ت�ستحّق  جتعلك  التي  الوحيدة  والطريقة 
ا �سخ�سيًّا حلياتك وتقبل منه الغفران الذي  اأن تقبل ي�سوع امل�سيح خُمّل�سً

�سيمنحه لك.

نكون  حتى  اأّوًل،  اأمرين.  لأجل  ُن�سّلي  اأن  عّلمنا  الأحداث،  لتلك  ي�سوع  و�سف  اأثناء  يف 
حم�سوبني اأهاًل للنجاة ِمن جميع هذا املزمع اأن يحُدث ِمن كوارث، وثانًيا، حتى مُيكننا اأن 
نقف قدام ابن الإن�سان، لأّن اأولد اهلل مل ُيعينوا للغ�سب، لكنهم �سيقفون يف تلك ال�سحبة 
املجيدة يف ال�سماء حيث يرمّنون وُيعلنون اأّن احَلَمل ُم�ستحّق اأن يفتح ال�سفر ويفّك ختومه.
ُزوا لأَْنُف�ِسُكْم ِلَئالَّ َتْثُقَل ُقُلوُبُكْم يِف ُخَماٍر َو�ُسْكٍر  حذَّر ي�سوع يف لوقا 21: 34 قائاًل: "َفاْحرَتِ
فال جتعْل احلياة ت�سلبك اهتمامك ول تُكْن  َبْغَتًة."  اْلَيْوُم  اِدَفُكْم ذِلَك  َياِة، َفُي�سَ احْلَ َوُهُموِم 

غري م�ستعٍد ملجيئه.
ُكْن �ساهًرا وُم�سّلًيا دائًما.

يا رب، رجاوؤنا ل ُيبنى على اأي �شيٍء �شوى دم ي�شوع وبرّه. يا رب ُن�شلّي اأن تنجينا ِمن 
الغ�شب الآتي. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 1: 1- 3: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 اأغ�سط�ض

الإميان الذي ل يفنى
ْيَطاُن َطَلَبُكْم ِلَكْي  : �ِشْمَعاُن، �ِشْمَعاُن، ُهَوَذا ال�شرَّ "َوَقاَل الررَّبُّ

ْنَطِة! َولِكنِّي َطَلْبُت ِمْن اأَْجِلَك ِلَكْي لَ َيْفَنى اإَِياُنَك.  ُيَغْرِبَلُكْم َكاحْلِ
ْت اإِْخَوَتك." )لوقا 22: 32-31( َواأَْنَت َمَتى َرَجْعَت َثبِّ

وقع اخيتار ي�سوع على بطر�ض ليكون قائًدا يف الكني�سة، وِمن هذا املنطلق اأراد ال�ّسيطان 
ه �سهامه دوًما نحو قادة الكني�سة لأّنه يعلم اأّنه اإذا ا�ستطاع اأن  اأن ُيدّمره، فال�سيطان ُيوجِّ

ُيدّمر قائًدا، �سُيدّمر الكثريين ِمن بعده.
لكن ي�سوع مل ُي�سلِّ اأن يرتك ال�سيطان بطر�ض يف حاله، لكّنه �سّلى حتى ل يفنى اإميانه 
"يا رب، احفْظ بطر�ض  ال�سيطان. رمبا لو �سّلينا لأجل بطر�ض كّنا �سنقول:  خالل جتارب 
�سليًما يف اأثناء غربلته يف الغربال. ول جتعله ُيواجه اأي م�سكالت." لكن هذه الأمور �ستبعد 

عاب. بطر�ض عن النمّو الذي ين�سط يف مواجهة ال�سّ

يا له ِمن اأمر ميد اأن ُندرك اأن ي�سوع بنف�سه ُي�سّلي من اأجلك!

ا  ْي�سً يف يوحنا 17: 20، �سلَّى ي�سوع لأجلك قائاًل: "َوَل�ْسُت اأَ�ْساأَُل ِمْن اأَْجِل هوؤَُلِء َفَقْط، َبْل اأَ
الة  ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِبي ِبَكاَلِمِهْم." اإذا اآمنت اأن ي�سوع هو ابن اهلل، �ستكون تلك ال�سّ ِمْن اأَْجِل الَّ

ِمن اأجلك.
لكن  دربنا،  خالل  املعارك  بع�ض  يف  للهزمية  بطر�ض  مثل  ذلك  يف  مثلنا  نتعّر�ض  رمبا 
اإمياننا. وعندما ننت�رس  ُي�سّلي لأجلنا حتى ل يفنى  الذي  للّرب ي�سوع  النهائية  الن�رسة 
يف معاركنا بقّوته مُيكننا حينئٍذ اأن ُن�سارك براأفة ما فهمناه وما تعلَّمناه مع هوؤلء الذين 

ميّرون بنف�ض ما قد مررنا به. 

يا رب، ن�شكرك لأّنك حينما نتعّث ترفعنا اإىل اأذرع الحّبة وتزيل الأو�شاخ مّنا وتغ�شلنا 
وتطّهرنا، ثّم تقودنا مرة اأخرى يف دربنا. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 4: 1- 11: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 اأغ�سط�ض

وا هذا الهيكل انْقُ�صُ
اٍم  "اأََجاَب َي�ُشوُع َوَقاَل َلُهْم: اْنُق�ُشوا هَذا اْلَهْيَكَل، َويِف َثلََثِة اأَيرَّ

اأُِقيُمُه". )يوحنا 2: 19(
ه  ا حتى اإنَّ حينما �سار ي�سوع يف الهيكل وراأى الباعة ُيتاجرون داخل الهيكل، ت�سايق جدًّ
�سنع �سوًطا من احلبال وطرد ال�سيارفة وقلب موائدهم ووّبخهم. وبالفعل، هذا الأمر �سايق 
القادة الّدينيني الذين كانوا ميتلكون حقوق المتياز لوجود هوؤلء الباعة وال�سيارفة داخل 
اأن يفعل تلك  اآية ُتربهن على �سلطانه الذي �سمح له  اأن ُيريهم  الهيكل، وطلبوا ِمن ي�سوع 

اٍم اأُِقيُمُه" )يوحنا 2: 19(. وا هَذا اْلَهْيَكَل، َويِف َثاَلَثِة اأَيَّ الأمور، لكن ي�سوع قال لهم: "اْنُق�سُ
اإىل هيكل هريود�ض، لكّن ي�سوًعا كان يتحدَّث عن ج�سده،  اأّنه ي�سري  الّدينيون  القادة  فهَم 
َعَها َويِل  َنا ِمْن َذاِتي. يِل �ُسْلَطاٌن اأَْن اأَ�سَ ُعَها اأَ َحٌد َياأُْخُذَها ِمنِّي، َبْل اأَ�سَ وقال عن نف�سه: "َلْي�َض اأَ
ا" )يوحنا 10: 18(. وهذا الأمر يعّد م�سدر فخر يعتمد عليه ويك�سف  ْي�سً �ُسْلَطاٌن اأَْن اآُخَذَها اأَ

عن م�سداقية ب�سارة الإجنيل.

َبِقي ج�سد ي�سوع امل�سلوب يف القرب، ما كان الإميان امل�سيحي ا�ستمّر  اإذا 
وما كانت الكني�سة ظهرت.

ب�سارة الإجنيل قائمة يف الأ�سا�ض على قيامة ي�سوع امل�سيح من بني الأموات، وهذا الفعل 
ملدة  تالميذه  وب�رّس  الأموات  بني  من  قام  فقد  �سيفعله،  اأّنه  واأعلن  �سبق  قد  ما  بال�سبط 
اأربعني يوًما، ثمَّ �سعد اإىل ال�سماء حيث يوجد الآن عن ميني الآب ويت�سّفع لأجلنا، ويف يوٍم 

من الأيام �سياأتي لياأخذنا حتى نكون معه. 

اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل قيامتك ِمن بني الأموات. ُتوؤّكد هذه الآية م�شداقية كّل  يا 
ما قاله ي�شوع اأّنك اأب حمّب وغافر للزلت وممتلئ نعمة ورحيم. �شكًرا لك لأّنك اأعطيتنا 
تلك احلياة الغنية المتلئة بالّنعم يف اأثناء م�شيتنا معك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 12: 1- 17: 24
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املاُء احلي
"اأََجاَب َي�ُشوُع َوَقاَل َلهاَ: ُكلُّ َمْن َي�ْشَُب ِمْن هَذا اْلَاِء َيْعَط�ُس 
ِذي اأُْعِطيِه اأََنا َفَلْن َيْعَط�َس  اأَْي�ًشا. َولِكْن َمْن َي�ْشَُب ِمَن اْلَاِء الرَّ

يُ ِفيِه َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع اإِىَل  ِذي اأُْعِطيِه َي�شِ اإِىَل الأََبِد، َبِل اْلَاُء الرَّ
ٍة." )يوحنا 4: 14-13( َحَياٍة اأََبِديرَّ

َلْيَك َنْف�ِسي، َي�ْسَتاُق  اإِ اإن�ساٍن عط�ٌض �سديٌد اإىل اهلل، كما قال داود: "... َعِط�َسْت  يف اأعماق اأي 
اإَِلْيَك َج�َسِدي يِف اأَْر�ٍض َنا�ِسَفٍة َوَياِب�َسٍة ِباَل َماٍء" )مزمور 63: 1(.

ُيحاول الإن�سان با�ستماتة اأن يروي عط�سه مبختلف الّطرق ِمن خالل خمتلف اخلربات مثل 
املخّدرات اأو الكحوليات، اأو كما فعلت املراأة ال�سامرية ِمن خالل العالقات، لكن تلك الأمور 

ل مُيكن اأن تروي ظماأ الإن�سان اإىل اهلل.

عط�ض الإن�سان هو يف احلقيقة عط�ٌض اإىل اهلل.

اإذا ما �رسبت من املياه التي يف اآبار هذه احلياة �ستعط�ض مّرة اأخرى. ِمن احلكمة لك اأن 
تكتب هذه العبارة عن كل طموٍح يف حياتك: "تقدَّم وا�رسْب ِمن هذا املاء، لكنك �ستعط�ض 
�سيارًة  �سواء كان  اأْن متتلكه  تتمنَّى  �سيٍء مادي  العبارة عن كل  اأخرى." اكتْب هذه  مّرة 
ا عن كل  اأي�سً العبارة  ال�سيء. واكتْب هذه  ا كان هذا  اأيًّ اأو  اأو قارًبا  بيًتا جديًدا  اأو  جديدًة 

هدٍف ِمن اأهداف حياتك. مُيكنك حتقيق هذه الأهداف لكّنك بالتاأكيد �ستعط�ض مّرة اأخرى.
حينما حتّدث ي�سوع اإىل املراأة ال�سامرية عن املاء احلي، كان يتحدَّث عن ال�سيء الوحيد 

الذي باإمكانه اأن يروي الظماأ العميق للروح املتمثِّل يف عالقة حّية مع اهلل.
ا كان وا�رسْب بعمٍق من املاء احلي، و�ستجد  هل ت�سعر بالعط�ض اليوم؟ ان�َض ماء العامل اأيًّ

الرتواء الذي ت�ستاق اإليه نف�سك.

يا رب، ن�شكرك لأّنك جعلت لنا طريًقا نروي فيه عط�س نفو�شنا ال�شديد. �شاعْدنا اأن ناأتي 
اإليك لن�شب وجند الرتواء الذي ت�شعى نحوه نفو�شنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 18: 1- 24: 27
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ي�صوع يف الكُتب
ًة. َوِهَي  ُكْم َتُظنُّوَن اأَنرَّ َلُكْم ِفيَها َحَياًة اأََبِديرَّ "َفتِّ�ُشوا اْلُكُتَب لأَنرَّ

ِتي َت�ْشَهُد ل." )يوحنا 5: 39( الرَّ
واملحورية  املركزية  البوؤرة  احلقيقة  يف  اإّنه  ي�سوع.  حول  باأكمله  املقّد�ض  الكتاب  يدور 
التي يدور حولها كّل �سيء يف اأ�سفار الكتاب املقّد�ض. مُيكنك اأن جتده يف كل �سفحٍة ِمن 
َمْكُتوٌب  اْلِكَتاِب  َدْرِج  يِف  اأَِجيُء.  هَنَذا  ُقْلُت:  "ُثمَّ  الكتاب:  يقول  املقّد�ض.  الكتاب  �سفحات 

َعنِّي، لأَْفَعَل َم�ِسيَئَتَك َيا اهلُل" )عربانيني 10: 7(.
اأوحى اهلل باأ�سفار كثرية يف العهد القدمي ت�سف طبيعة ميء امل�سيا و�سخ�سيته وظروفه، 
لذلك حينما جاء مل يظهر اأدنى �سك يف كونه امل�سيا احلقيقي واملنتَظر، فاهلل بنف�سه ُي�ساعد 
ميالده  عن  وعالمة  نبوءٍة   300 من  باأكرث  اأوحى  لذا  املخّل�ض،  على  يتعّرفوا  اأن  النا�ض 

ومكان ميالده وطفولته وخدمته ورف�ض النا�ض له وموته وقيامته.

ا. احلياة لأجل امل�سيح لي�ست خربة تختربها مّرة واحدة اأ�سبوعيًّ

كان اليهود على ِعلم تام باأ�سفار الكتاب املقّد�ض ِمن بدايتها لنهايتها ودر�سوها باجتهاٍد 
اأبدية، وهي  اأّن لكم فيها حياة  "فتِّ�سوا الكتب لأّنكم تظّنون  واأمانة، لكْن ي�سوع قال لهم: 
اأّن معرفة  الوا�سح  ِمن  لتكون لكم حياة." يبدو  اإيّل  تاأتوا  اأن  ت�سهد يل. ول تريدون  التي 
اأ�سفار الكتاب املقدَّ�ض لي�ست كافية حتى تنال هبة احلياة الأبدية. اأحياًنا ما ي�سعر النا�ض 
باهلل،  ُيوؤمنون  اإّنهم  يقولون  لأّنهم  بب�ساطة  بالأمان بخ�سو�ض خال�سهم،  ُمزّيف  ب�سعور 
ال�سخ�ض  ينالها  بل  املقّد�ض،  الكتاب  معرفة  خالل  من  تاأتي  ل  الأبدية  احلياة  هبة  لكّن 

حينما يقبل يف حياته ي�سوع املوجود يف الكتاب املقّد�ض.
الفرد كل يوٍم، بل كل �ساعة، بل كل دقيقة خالل  ُتعّد احلياة لأجل ي�سوع خربة يعي�سها 
حياته. وتتمّثل يف ت�سليم احلياة بالكامل له وال�سلوك يف �رسكة معه، وتقدمي املحّبة له 

لدرجة اأنه ي�سبح مركز حياتك وجوهرها.

يا رب، نريد اأن ُنعطيك اأكث ِمن جمرّد لحة عابرة من حياتنا، نوّد اأن جنعلك مركز حياتنا 
وجوهرها. اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 25: 1- 32: 32
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هل اأنت عط�صان؟
"َويِف اْلَيْوِم الأَِخِي اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َي�ُشوُع َوَناَدى 

َلرَّ َوَي�ْشَْب. َمْن اآَمَن ِبي، َكَما َقاَل  ِقاِئلً: اإِْن َعِط�َس اأََحٌد َفْلُيْقِبْل اإِ
". )يوحنا 7: 38-37( ِري ِمْن َبْطِنِه اأَْنَهاُر َماٍء َحيٍّ اْلِكَتاُب، جَتْ

لكن  يق�سد،  كان  ماذا  ي�ستوعبوا  مل  التالميذ  باأن  اعتقد  العبارة،  هذه  ي�سوع  قال  حينما 
حينما كتب يوحنا هذا الإجنيل لحًقا، ا�ستوعب الأمر لأّنه كان حدث بالفعل. يف يوحنا 
وؤِْمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعنَي اأَْن َيْقَبُلوُه، لأَنَّ  وِح الَِّذي َكاَن امْلُ 7: 39، اأ�ساف الب�سري: "َقاَل هَذا َعِن الرُّ

وَح اْلُقُد�َض مَلْ َيُكْن َقْد اأُْعِطَي َبْعد." الرُّ

حتى  اهلل  روح  داخلها  حتوي  اآنية  مثل  حياتنا  تكون  اأن  يف  اهلل  يرغب 
ي�ستخدم هذه الآنية ِمن اأجل اإرواء عامل عط�سان ِمن حولنا.

كثرًيا ما نكون مثل ِقطع الإ�سفنج نت�رسَّب كل ما مُيكننا ت�رّسبه، لكن دون اأن يتدّفق مّنا اأي 
�سيء، ول يتبّقى اأي �سيء لهوؤلء الذين ِمن حولنا. اهلل ل يهتّم مبا مُيكن اأن يفعله داخلك 

ا مبا مُيكن اأن يفعله من خاللك. فح�سب، بل يهتّم اأي�سً
 .)22 :5 ٌة..." )غالطية  بَّ حَمَ َفُهَو:  وِح  الرُّ َثَمُر  ا  "َواأَمَّ اأهل غالطية:  اإىل  الر�سول  بول�ض  َكَتَب 
حينما  فينا.  يراه  اأن  اإىل  العامل  يحتاج  ما  وهذا  احلقيقية،  الإلهية  للمحّبة  جائع  العامَل 
ا. ويخرج منك مثل في�ض ِمن املاء  يتدّفق من حياتك الروح القُد�ض فهذا ما يخرج منك فعليًّ
احلي، ويبارك كل هوؤلء املحيطني بك، وهذا ب�سبب ما قد فعله اهلل بك وما يفعله الآن ِمن 

خاللك للذين ِمن حولك.

يا رب، �شاعْدنا ن�شتقبل اللء ِمن روحك القّدو�س بالكامل يف حياتنا حتى يتدّفق مّنا 
كفي�س ِمن الاء احلي، الذي ُيقدِّم حمّبتك وي�شيء بنورك للُمحيطني بنا. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 33: 1- 39: 29
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باحلقيقة اأحرار
ْم يِف َكلَِمي  ُكْم اإِْن َثَبتُّ ِذيَن اآَمُنوا ِبِه: اإِنرَّ "َفَقاَل َي�ُشوُع ِلْلَيُهوِد الرَّ

قُّ ُيَحرُِّرُكْم".  ، َواحْلَ قرَّ ِقيَقِة َتُكوُنوَن َتلَِميِذي، َوَتْعِرُفوَن احْلَ َفِباحْلَ
)يوحنا8: 32-31(

يحّب النا�ض اأن يتحدَّثون عن احلرية، لكن احلرية احلقيقية لي�ست حرية اأن تفعل ما تريد، 
بل حرية اأن نختار عدم فعل ما هو خطاأ. حينما ُيحّررك ي�سوع ُيعطيك حريًة حقيقيًة اأن 

رة لك ومَلن حولك. تختار اأن ل تفعل الأمور املدمِّ
قَّ اأَُقوُل  قَّ احْلَ ة ُيوؤمنون باخلطاأ اأّنهم اأحرار، لكن ي�سوع قال: "احْلَ بع�ض امل�ستعبدين للخِطيَّ
ِة" )يوحنا 8: 34(، �سواء اإْن كانت هذه اخلِطّية  َة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَّ ِطيَّ َلُكْم: اإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اخْلَ
اأو خِطّية �رّسية ل يعلم عنها اأحد �سواك فاإّن  اإدمان املخّدرات والكحوليات  وا�سحة مثل 
لها قّوة اأن تت�سّلط عليك وتبقيك حتت �سيطرتها، مبا يجعلك عاجًزا عن اأن ُتخّل�ض نف�سك 

ِمن قب�ستها.

اهلل مينحنا حرية الإرادة.

لُّ يل" )1كورنثو�ض 6: 12(، وهو اأمر وا�سع النطاق،  قال الر�سول بول�ض: "ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حَتِ
لكن بول�ض تابع حديثه قائاًل: "لِكْن َل َيَت�َسلَُّط َعَليَّ �َسْيٌء." بكل تاأكيٍد مُيكنني قول اإّن لديَّ 
احلرية اأن اأفعل اأمًرا ما، لكن ماذا اإذا ما قد مار�ست هذه احلرية و�سقطت حتت العبودية، 

ا، فقد مار�ست حريتي بطريقة قادتني للعبودية. حينها لن اأكوَن بعد حرًّ
رمبا جتد نف�سك ُمقّيًدا ب�سيء اليوم، وت�سعر اأنه ل مُيكنك الإفالت منه، لكن حينما تعرف 

احلق املتمثِّل يف �سخ�ض ي�سوع امل�سيح، حينئٍذ �سُيحرِّرك احلق.

الرّائعة التي منحتها لنا يف ال�شيح ي�شوع،  ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأجل احلرية  اأبانا  يا 
فنحن اأحراٌر اأن نحيا كما اأردت لنا اأن نحيا، واأحراٌر اأن ن�شلك يف �شكة معك بقّوة الروح 

القُد�س. اآمني.

قراءات اليوم: حزقيال 40: 1- 48: 35
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الذي يتعقَّب الأخطاء مقابل الذي ي�صفي
َبَواُه َحترَّى  َلُه َتلَِميُذُه َقاِئِلنَي: َيا ُمَعلُِّم، َمْن اأَْخَطاأَ: هَذا اأَْم اأَ "َف�َشاأَ

ُوِلَد اأَْعَمى؟" )يوحنا 9: 2(
عادًة  الأحداث.  م�رسح  اإىل  الطوارئ  �سيارات  من  نوعان  ي�سل  ما،  حادثة  حتدث  حينما 
ِمن  كان  واإذا  امُلذِنب،  َمن  حتديد  ال�رسطة  رجال  ويحاول  اأوًل،  ال�رسطة  �سيارة  ت�سل  ما 
ل  الذين  ذلك  بعد  امل�سعفون  ياأتي  ثّم  املذِنب،  للطرف  خمالفة  ُيحرِّرون  ذلك  ال�رسوري 

ا كانوا. يهّمهم معرفة َمن املذنب بقدر ما يهّمهم تخفيف الآلم واملعاناة على اجلميع اأيًّ
مّر التالميذ على رجل اأعمى ِمن بطن اأمه، ومثلهم يف ذلك مثل رجال ال�رسطة، اأرادوا اأن 
يعرفوا على َمن يقع اللوم ب�سبب هذه الإ�سابة، لكن ي�سوع اأعلن اأّن ل الوالدين ول الرجل 

نف�سه ال�سبب يف اإ�سابته بالعمى، لكن لتظهر اأعمال اهلل حينما ي�سفيه ي�سوع.

دعانا اهلل اأن نكون ُم�سعفني اأكرث ِمن كوننا رجال �رسطة.

كيف تنظر اإىل املاأ�ساة الب�رسية؟ هل تاأتي اإىل م�رسح الأحداث مثل رجل �رسطة يبحث عن 
املذنب اأم مثل ُم�سعف ُيحاول تخفيف الآلم؟ قال ي�سوع اإّن اهلل مل ير�سله اإىل العامل ليدين 

العامل، بل لُيخّل�ض ِمن خالله العامل.
غالًبا ما تتحّطم حياة اأحدهم ب�سبب ح�ساده لعواقب متّرده على اهلل. هل حينما تقابل هذا 
ال�سخ�ض ُتهّدده باأ�سبع يدك قائاًل: "اإذا مل تكن قد فعلت هذا الأمر، رمبا كنت اأف�سل حاًل 
الآن؟"، هل �سيكون معك دفرت خمالفات ُتعدِّد فيه املّرات التي انتهك فيها هذا ال�ّسخ�ض 

القانون؟ اأم تاأتي نحوه ب�سفتك م�سعًفا ل هّم له �سوى ت�سميد جراحه؟
ل تقع علينا م�سوؤولية اكت�ساف �سبب املعاناة والأمل، لكننا ن�سعى اإىل �سفاء ال�رسر الذي 

حدث، كما فعل ي�سوع.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نكون �شهودك، عاملني عملك يف هذا العامل التاأمّل. يف ا�شم 
ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: دانياآل 1: 1- 3: 30
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�صلِّ وفكِّرْ يف الأمر ثمَّ األزْم نف�صك بطاعته
ِني ِمْن هِذِه  َها الآُب جَنِّ يُّ َطَرَبْت. َوَماَذا اأَُقوُل؟ اأَ "اَلآَن َنْف�ِشي َقِد ا�شْ
ِد  َها الآُب جَمِّ اَعِة اأَيُّ اَعِة؟ َولِكْن لأَْجِل هَذا اأََتْيُت اإِىَل هِذِه ال�شرَّ ال�شرَّ
ُد اأَْي�ًشا." )يوحنا  ْدُت، َواأُجَمِّ َماِء: جَمرَّ ْوٌت ِمَن ال�شرَّ ا�ْشَمَك! َفَجاَء �شَ

)28-27 :12
كان ي�سوع يعَلم اأّن ال�سليب هو م�سيئة اهلل، لكّنه عندما واجه هذه املحنة ال�سعبة ا�سطرب 

قلبه، وبينما كان ي�سوع يف الب�ستان فعل ثالتة اأمور مّكنته ِمن اأْن يطيع الآب.
اأو حتى خوف،  �سك  اأوقات  ا يف  اأي�سً لأّننا جنتاز  قدوة جلميعنا  ِمن  له  ويا  �سلَّى،  اأّوًل: 

نحتاج حيناها اإىل اأن ن�رسخ هلل الواحد الذي يهّمه كّل تفا�سيل حياتنا.

حينما تنزعج بظروف احلياة ول ت�ستطيع اأن تفهمها، اّتبْع مثال ي�سوع.

املوؤملة  اخلربة  تلك  اأّن  يف  ر  وتفكَّ املحنة  عن  حتّدث  فقد  بو�سوح،  احلقائق  َدَر�َض  ثانًيا: 
ىَل هِذِه  اإِ اأََتْيُت  التي ب�سدد مواجهتها �سُتحّقق اأهداف اهلل الأبدية، وقال: "َولِكْن لأَْجِل هَذا 

اَعِة." ال�سَّ
ِد ا�ْسَمَك!" وبكلمات اأخرى، كان  َها الآُب َمِّ ثالًثا: تعهَد واألزَم نف�سه بطاعة اهلل، وقال: "اأَيُّ

ل�سان حاله اأّنه ملتزم باإظهار مد الآب بغ�ّض النظر عّما �سُيكّلفه الأمر.
اأحياًنا،  ُتواجهنا.  التي  الأمور  ُتغريِّ  ال�سالة  لأّن  اأّوًل  وُت�سّلي  ي�سوع  تّتبع مثال  اأن  عليك 
التجربة  القوة لتحّمل  ا ُتعطينا  اأي�سً ال�سالة  اأّن  اإىل تغيري اجتاه تفكرينا، كما  ما نحتاج 
على  ويعمل  ب�سدة  يحّبك  اهلل  اأّن  واأدرك  الأمور  ادر�ْض  ْر،  تفكَّ ثانًيا،  تقّبلها.  على  والقدرة 
حتقيق خطته الأبدية يف حياتك. رمبا متّر ب�سيق وقتي خالل حتقيق خطته لكن التجربة 
ا بخري اأبدي. ثالًثا، األزْم نف�سك بطاعته ودْع ل�سان حالك يقول: "ِلَيُكْن طريقك  تاأتي اأي�سً

اأمامي يا رب. ِمن ف�سلك ا�ستخدم حياتي ملجد ا�سمك."

يا اأبانا ال�ّشماوي، علِّْمنا اأن نترَّبع مثال ي�شوع حينما ُتواجهنا الواقف الريبة اأو الرعبة. 
ر يف ال�شكلة، واأن ُنلزم اأنف�شنا باإظهار جمدك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. رنا اأن ُن�شلي واأن نتفكرَّ ذكِّ

قراءات اليوم: دانياآل 4: 1- 6: 28
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وعوٌد تليها وعود
ُع  ُد، ِلَاَذا لَ اأَْقِدُر اأَْن اأَْتَبَعَك الآَن؟ اإِنِّ اأَ�شَ "َقاَل َلُه ُبْطرُ�ُس: َيا �َشيِّ

َنْف�ِشي َعْنَك!" )يوحنا 13: 37(
اأن  اأّنه قبل  ي�سوع يعرف  القلب، كان  النابع من  التكري�ض اجلميل  اأعلن بطر�ض هذا  حني 

ت�رسق �سم�ض �سباح الغد �سينكره بطر�ض ثالث مرات.
ا، لكن حينما نو�سع على املحك ل نكون اأمناء دائًما  ا اأن نلتزم التزاًما لفظيًّ ِمن ال�سهل جدًّ

ِمن جهة هذه الوعود.
الكلمات رخي�سة.

اأحياًنا ما نقدِّم نذوًرا هلل حينما ُنحاول اأن نّتفق معه اأو جنعله ُيوافق على 
رغباتنا. "يا رب، اإذا فعلت هذا الأمر لأجلي، �ساأفعل هذا الأمر لك." اأو نقدِّم 
اأفعل هذا  لن  "يا رب،  نقول:  �سقطتنا،  ِمن  نقوم  اأن  بعد  الف�سل،  بعد  نذوًرا 
يف  ثانيًة  ثقتنا  و�سعنا  اأننا  على  كلماتنا  تربهن  ثانية."  مرة  اأبًدا  الأمر 

اجل�سد، لكن ما دام ل نزال نثق يف اأنف�سنا فنحن جنهز اأنف�سنا للف�سل.

َتِني  ، َقِد اْخَترَبْ وحده اهلل يعرف هل �سنفي بوعودنا اأم ل، وكما يقول كاتب املزمور: "َيا َربُّ
ْيَت،  َذرَّ ي  َوَمْرَب�سِ َم�ْسَلِكي  َبِعيٍد.  ِمْن  ِفْكِري  َفِهْمَت  َوِقَياِمي.  ُجُلو�ِسي  َعَرْفَت  اأَْنَت  َوَعَرْفَتِني. 

َوُكلَّ ُطُرِقي َعَرْفَت" )مزمور 139: 3-1(.
ل تِعْد اهلل ب�سيء ُمعتمًدا على ج�سدك لأّنه �سيخذلك، عليك اأن ل توعد �سوى بالأ�سياء التي 

ا اأن تعتمد عليه لتنال قّوة منه حتى تطيع كالمه. يحّثك ي�سوع على فعلها، وعليك اأي�سً

يا اأبانا ال�ّشماوي، دْع كّل �شلة لنا تعك�س اعتمادنا الكامل عليك والثقة الّثابتة فيك يف 
�شيادتك وحكمتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: دانياآل 7: 1- 12: 13
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الثمر الطبيعي
ِتي  ِذي َيْثُبُت يِفرَّ َواأََنا ِفيِه هَذا َياأْ ْنُتُم الأَْغ�َشاُن. الرَّ "اأََنا اْلَكْرَمُة َواأَ
ُكْم ِبُدوِن لَ َتْقِدُروَن اأَْن َتْفَعلُوا �َشْيًئا." )يوحنا  ِبَثَمٍر َكِثٍي، لأَنرَّ

)5 :15
حياة  يع�سيوا  اأن  باإمكانهم  باأّن  ويعتقدون  اْلَكْرَمِة،  عن  بعيًدا  الإثمار  يف  النا�ض  يرغب 
ا اأف�سل. لكن احلقيقة تكمن يف اأّنه بعيًدا عن  �ساحلة اأو اأن ي�سعوا اإىل اأن يكونوا اأ�سخا�سً
ي�سوع، ل مُيكننا فعل اأي �سيء، لكن حينما ن�سكن فيه ُيثمر الروح القُد�ض داخلنا ب�سورٍة 

طبيعيٍة.
ما هي الثمار التي ينتجها الروح القُد�ض؟ ثمار الروح القُد�ض هي املحّبة احلارة والعميقة، 
فاملحّبة تتاأّنى وترفق؛ واملحّبة ل حت�سد ول تتفاخر ول تنتفخ ول ُتقبح، واملحّبة ل تطلب 
ما لنف�سها. وهذه املحّبة رائعة. اإّنها حمّبة ل حتتد، ول تظن ال�سوء يف الآخرين، بل حتتمل 

كل �سيء، وت�سّدق كل �سيء، ول ت�سقط اأبًدا.

ِمن امل�ستحيل اأن تنتج اأو ُتقّلد اأو ت�ستح�رس حمّبة الروح القُد�ض.

)الأغابي(.  الطبيعية هي ثمر املحّبة  النتيجة  �ستكون  ي�سكن فيك،  القُد�ض  الروح  اإذا كان 
ونحن نتطّلع اإىل هذا الثمر بفارغ ال�سرب. على �سبيل املثال، اأحياًنا ما نريد اأن نزرع �سجرة 
تفاح اليوم وناأكل ثمارها غًدا، لكن الثمر ل ينمو يف غ�سون ليلة و�سحاها. ل تُكْن غري 
�سبوٍر مع اهلل والروح القد�ض الذي ُينمي ثماره يف حياتك، فالثمر �سينمو يف وقته )وقت 

الّرب(. يا له ِمن يوم جميل ذاك الذي ُتثمر فيه.

اأن نكون  القد�س داخلنا. يا رب، علِّْمنا  الروح  ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأجل �ُشكنى  اأبانا  يا 
�شبورين حتى تنمو ثمار روحك يف حياتنا. اآمني.

قراءات اليوم: هو�سع 1: 1- 3: 5
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تقدَّ�س
." )يوحنا 17: 17( َك. َكلَُمَك ُهَو َحقٌّ "َقدِّ�ْشُهْم يِف َحقِّ

�سون  اأو تنف�سل عن العامل. يف الهيكل، كانوا ُيخ�سّ "تقّد�ض" اأن تكون مفرًزا  ُتعنى كلمة 
ما  وهذا  اآخر،  غر�ٍض  لأي  ُت�ستخدم  ول  اهلل،  عبادة  يف  ا  خ�سي�سً ُلت�ستخدم  منف�سلة  اآنية 
يعنيه التقدي�ض لنا اأن ننف�سل بعيًدا عن العامل ونتحّرر ِمن تاأثرياته علينا ونكون ُملتزمني 

ة. وُمكر�سني له وحده، واأن ُن�سبح ملكية اهلل اخلا�سّ

ا ِمن ِقبل اخلِطيَّة. كثرًيا ما تتعرَّ�ض حياتنا للق�سف يوميًّ

�سوق  اأبواب  فيها  تخطو  مّرة  كل  ويف  الراديو،  اأو  التلفاز  جهاز  فيها  ُت�سّغل  مرٍة  كّل  يف 
جتارية اأو حمل بقالة فاإن الإغراءات حُتاول اأن جتذبك اإىل الأمور التي اأعلن اهلل اأّنها غري 
طاهرٍة. نحتاج اإىل ال�سرتاك يف قراءة الكلمة يوميًّا حتى مُيكننا مابهة تاأثريات العامل 

علينا. يف نهاية كل يوٍم، دْع كلمة اهلل ُتطّهرك من كّل القاذورات التي تعرَّ�ست لها.
قال ي�سوع يف يوحنا 15: 3: "اأَْنُتُم الآَن اأَْنِقَياُء ِل�َسَبِب اْلَكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه." اإّنها كلمة 

اهلل التي تغ�سل وتنّقي القذارة التي نتعرَّ�ض لها كّل يوٍم.
لأننا ُنحّب اهلل، علينا اأن نتّمم رغباته، فاإذا كان يطلب مّنا البتعاد والنف�سال عن العامَل 
اإّن كلمته هي  يجب اأن تكون رغبتنا باملثل. يجب اأن جنتهد وُنواجه ال�رس، فاإذا قال اهلل 

ا. التي تغ�سلنا وتنّقينا فاإننا يجب اأن نقراأ كلمته يوميًّ

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك اأحببتنا وف�شلتنا عن العامل ومنحتنا الواطنة ال�ّشماوية. 
يا رب، اأفرزنا بعيًدا ِمن خلل كلمتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: هو�سع 4: 1- 5: 15
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قد اأُكِْمَل
�َس َراأْ�َشُه َواأَ�ْشَلَم  لرَّ َقاَل: »َقْد اأُْكِمَل«. َوَنكرَّ ا اأََخَذ َي�ُشوُع اخْلَ "َفَلمرَّ

الرُّوَح." )يوحنا 19: 30(
ن�رسة  �رسخة  بل  هزمية  ال�رسخة  هذه  تُكن  مل  اأُْكِمَل،"  "َقْد  قائاًل:  ي�سوع  �رسخ  حينما 
رها  ليب �ُسلطاَن ال�سيطان الذي ي�ستعبد النفو�ض وُيدمِّ ميدة، فقد هزم ي�سوع ِمن خالل ال�سّ
ويف�سلها عن اهلل. ومن خالل ال�سليب، �سنع ي�سوع لالإن�سان طريًقا حتى يقرتب ِمن اهلل 

ويحيا يف �رسكٍة معه مّرة اأخرى.
ة اأن نحيا احلياة التي يريد اهلل مّنا اأن نحياها. ونلنا القّوة حتى نكون على  اأعطانا اهلل القوَّ
�سورته، كما حدث ا�سرتداد لنا حتى نكون على �سورة اهلل، وهذه هي رغبة اهلل وق�سده 

حلياتك.

. وبالتايل انك�رست القب�سة القوية للخِطّية التي كانت تت�سلَّط عليك وعليَّ

ُفِقد يف جنة عدن، ولهذا يعمل اهلل يف حياتنا يوًما وراء يوم،  اأن ي�سرتّد ما قد  اهلل يريد 
حتى ُي�سّكل فينا ويجعلنا نتواَفق مع ق�سده الأ�سمى لالإن�سان، وحتى مُيكننا اأن نحيا يف 
�رسكة مع اهلل ونعك�ض حمّبته ونعمته ولطفه ورحمته لهذا العامل امُلظلم الذي نعي�ض فيه، 
اأن نحيا يف  الآن  زالت، ومُيكننا  اهلل  اإىل  الو�سول  ِمن  ُتعيقنا  قباًل  التي كانت  فاحلواجز 

�رسكة مع الّرب بعد اأن اكتمل فداوؤنا.
العمل انتهى واكتمل، في�سوع هزم اخلِطّية واملوت واجلحيم والقرب وهزم ال�سيطان. ونتيجة 

لذلك، مُيكننا الآن اأن نخترب الربكة العظيمة للحياة مع اهلل ولأجله.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ن�شتغّل الوقت الذي منحته لنا يف هذه احلياة حتى نعرفك 
ونخدمك وُنحّبك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: هو�سع 6: 1- 10: 15
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القيامة
ا َمْرمَيُ َفَكاَنْت َواِقَفًة ِعْنَد اْلَقرْبِ َخاِرًجا َتْبِكي. َوِفيَما ِهَي  "اأَمرَّ

." )يوحنا 20: 11( َتْبِكي اْنَحَنْت اإِىَل اْلَقرْبِ
ل فيها احلزن والأ�سى اإىل رجاٍء.  �سلَّط الكتاب املقّد�ض ال�سوء على تلك اللحظة التي حتوَّ
مالت مرمي وهي ترى احلجر وقد ُدحرج ِمن اأمام القرب ونظرت داخل القرب. كان بكاوؤها 
ل اإىل ارتباك وقتي، لكن ما مل ُتدركه بعُد هو اأّن هذا هو اليوم الذي �سُيعطي  بال �سٍك �سيتحوَّ
ا َعِن  ْوِح، َوِرَداَء َت�ْسِبيٍح ِعَو�سً ا َعِن النَّ َماِد، َوُدْهَن َفَرٍح ِعَو�سً ا َعِن الرَّ فيه اهلل "َجَماًل ِعَو�سً

وِح اْلَياِئ�َسِة" )اإ�سعياء 61: 3(. الرُّ

دت حقيقة قيامة الّرب. وقبل اأن ي�سل اليوم لنهايته تاأكَّ

ا  ا، فقد كان حقًّ �سيظهر ي�سوع لحًقا ملرمي والتالميذ، و�سيكت�سفون اأّن كالمه كله كان حقًّ
هو ابن اهلل، وَحَمل اهلل الذي بذل نف�سه فدية لأجل اخلِطّية، واأّنه كّل ما اّدعى اأن يكونه واأّنه 

هو القيامة واحلياة والطريق واحلّق.
امتّد اجل�رس بني اهلل  ُولد �سيء جديد، وهكذا  الأ�سبوع،  اأّول يوم يف  اليوم اجلديد،  يف هذا 
اأْن نحيا  والإن�سان، و�سارت عالقة جديدة بني اهلل والإن�سان. ولأن اهلل حيٌّ مُيكننا نحن 
هزم  ولأّنه  املوت.  ِمن  نخاف  اأن  بحاجٍة  نُعد  مل  القرب  على  انت�رس  ولأّنه  ا.  اأي�سً ا  روحيًّ

ر الآن ِمن بني براثنها. اخلِطّية مُيكننا اأن نتحرَّ
�َساِء َيِبيُت اْلُبَكاُء،  اختربت مرمي اأمام القرب الفارغ حقيقة كلمات كاتب املزمور: "ِعْنَد امْلَ

" )مزمور 30: 5(. ٌ َباِح َتَرمنُّ َويِف ال�سَّ

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل القرب الفارغ، ولأجل الرّجاء الجيد الذي نتمترَّع به من 
خلله. ن�شكرك لأّنه ب�شبب انت�شار ي�شوع على القرب مل نُعد خائفني ِمن الوت. اآمني.

قراءات اليوم: هو�سع 11: 1- 14: 9
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بُّني اأكرثَ ِمن هوؤلِء اأحُتِ
ْوا َقاَل َي�ُشوُع ِل�ِشْمَعاَن ُبْطرُ�َس: َيا �ِشْمَعاُن ْبَن  "َفَبْعَد َما َتَغدرَّ

ِني اأَْكَثَ ِمْن هوؤُلَِء؟" )يوحنا 21: 15( بُّ ُيوَنا، اأَُتِ
اأْن  بعد ليلٍة من �سيد ال�ّسمك مل مُي�سكوا فيها �سيًئا، طلب رجل على ال�ساطئ ِمن التالميذ 
يرموا ال�سبكة على اجلانب الآخر ِمن ال�ّسفينة، وفجاأة امتالأت ال�ّسباك ومل يعودوا قادرين 
اأن يجذبوها ِمن كرثة ال�ّسمك. وحينما اأدركوا اأّن هذا الرجل هو ي�سوع، األقى بطر�ض نف�سه 
يف البحر و�سّبح اإليه. وبقية التالميذ تبعوه يف قارٍب �سغرٍي وهم ي�سحبون وراءهم �سبكًة 

ممتلئًة ِمن ال�ّسمك، وحينما و�سلوا هناك، اكت�سفوا اأّن ي�سوع اأعّد الإفطار لهم بالفعل.
ِني اأَْكرَثَ ِمْن هوؤَُلِء؟". بُّ قال ي�سوع لبطر�ض وُهم ِمن حول النار: "اأَحُتِ

عليك اأن ت�سع الّرب يف ُمقدِّمة اأولوّيات حياتك.

وِمن  "هوؤلء"،  قال  حينما  ال�سبكة  يف  يقفز  الذي  ال�ّسمك  هذا  اإىل  ينظر  كان  ي�سوع  لعّل 
ن بطر�ض ِمن ا�سطيادها يف حياته،  امُلحتمل اأن يكون هذا الكّم ِمن ال�ّسمك اأكرب كمّية متكَّ
لذا رمّبا كان ي�سوع يق�سد ِمن هذا ال�سوؤال، "هل حتّبني اأكرث ِمن ذروة جناحك يف مهنتك؟".
َلِء؟"، فما الأمور املوجودة  ْكرَثَ ِمْن هوؤُ ِني اأَ بُّ اإذا نظر ي�سوع ُمبا�رسة اإىل عينيك و�ساألك: "اأَحُتِ
يف  اأهدافك  هي  هل  الّرب؟  عن  بعيًدا  وحمبَّتك  اهتمامك  لنْيل  تتناف�ض  التي  حياتك  يف 
احلياة، هل مهنتك، اأم عالقة ما، اأم ُمتع ما، اأم م�ساهدة التلفاز؟ وماذا �سيكون رّدك على 

هذا ال�ّسوؤال؟
ي�ستاق الّرب اإىل حمّبتك، ويريد اأن يكون الأول يف اأولويات حياتك. ُن�سّلي اأن ُي�ساعدنا اهلل 
، اأَْنَت َتْعَلُم ُكلَّ �َسْيٍء.  حتى نكون قادرين على الرّد على الّرب مثل بطر�ض قائلني: "َيار َبُّ

َك" )يوحنا 21: 17(. اأَْنَت َتْعِرُف اأَينِّ اأُِحبُّ

يا اأبانا ال�ّشماوي، تتناف�س اأ�شياء كثية لتنال اهتمامنا. �شاعْدنا اأن ن�شعك فوق كل �شيٍء 
اآخر. ُن�شلِّي اأن تفوق حمّبتنا لك كّل حمّبة اأخرى يف حياتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يوئيل 1: 1- 2: 27
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القّوة
ًة َمَتى َحلرَّ الرُّوُح اْلُقُد�ُس َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن  ُكْم �َشَتَناُلوَن ُقورَّ "لِكنرَّ
اِمَرِة َواإِىَل اأَْق�َشى  ِة َوال�شرَّ ِل �ُشُهوًدا يِف اأُوُر�َشِليَم َويِف ُكلِّ اْلَيُهوِديرَّ

الأَْر�ِس". )اأعمال 1: 8(
اأعلن  ُمبا�رسة،  ال�سعود  ي�سبق  والذي كان  ي�سوع وتالميذه،  دار بني  الذي  يف هذا احلوار 
ي�سوع لتالميذه اأّن عليهم اأن ُيوؤّدوا ُمهّمة تبدو م�ستحيلة بالذهاب اإىل بلدان العامل ليكرزوا 

باخلرب ال�ّسار عن اهلل اإىل اخلليقة كلها.
اإذا ما اعتمدوا على قّوتهم ال�سخ�سية، لكن ي�سوع وعد  لن مُيكنهم حتقيق هذه الإر�سالية 
اأّنهم �سينالون قّوة. كلمة "قوة" يف اللغة اليونانية هي."dunamis"  وا�ْسُتق ِمن هذه 
الكلمة كلمة "dynamic" الإجنليزية التي تعني "قّوة حُمّركة"، فالتالميذ �سينالون قّوة 

حُمّركة مُتّكنهم ِمن اأن يكونوا ال�سهود الذين يريدهم اهلل.

قوة اهلل يف احلا�رس هي قوة اهلل نف�سها التي كانت موجودة يف املا�سي.

ل تزال قوة اهلل حتّرر الب�رس، وتاأتي بالرجاء لعامل يائ�ض، واليوم نحن �سهود ُمر�سلون ِمن 
ِقبل ي�سوع، ول يزال العامل يف حالة ياأ�ض ول يزال ُمعادًيا. لكن ِمن خاللنا �ستنت�رس حمّبة 
الروح القد�ض على الكراهية والنزاع واملرارة. وقّوة الروح القد�ض التي فينا �ستجعلنا مثل 

النور امل�سيء يف الظالم.
الآخرون امل�سيح وهو ي�سيء بنوره  اأن يرى  واأُ�سلِّي  اأن تكون حياتك �ساهدًة هلل،  اأُ�سّلي 
عليك، واأن ينجذبوا للم�سيح ِمن خالل �سهادتك، ويختربوا حمّبة ي�سوع من خالل كلماتك 

واأفعالك، واأنت ت�سلك يف فعاليات الروح القد�ض امُلحّركة.

يا اهلل، �شاعْدنا اأن ن�شتقبل منك قّوة روحك القدو�س حتى ُيّكننا ِمن تقيق اإر�شاليتك التي 
و�شعتها اأمامنا. يف ا�شم ي�شوع الثمني ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: يوئيل 2: 28- 3: 21
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لي�سَ ا�صٌم اآخرُ
َماِء،  َت ال�شرَّ لَ�ُس. لأَْن َلْي�َس ا�ْشٌم اآَخرُ َتْ ِه اخْلَ َحٍد َغْيِ "َوَلْي�َس ِباأَ

ا�ِس، ِبِه َيْنَبِغي اأَْن َنْخلُ�َس". )اأعمال 4: 12( َقْد اأُْعِطَي َبنْيَ النرَّ
اأعرَج با�سمه هو ذاته ما اّدعاه  هذا الّدعاء الذي �سهد به بطر�ض عن ي�سوع بعدما �سفى 
اإِىَل الآِب  ِتي  َياأْ اأََحٌد  َلْي�َض  َياُة.  قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ "اأََنا ُهَو الطَّ ي�سوع عن نف�سه. يقول الكتاب: 
لكن هذا  اإىل اهلل"،  "كّل الطرق تقود  اإِلَّ ِبي" )يوحنا 14: 6(. واليوم ن�سمع النا�ض تقول: 
ِذيَن اأََتْوا  َراِف. َجِميُع الَّ قَّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِينِّ اأََنا َباُب اخْلِ قَّ احْلَ يتناق�ض مع ما قاله ي�سوع: "احْلَ

و�ٌض" )يوحنا 10: 8-7(. اٌق َوُل�سُ َقْبِلي ُهْم �رُسَّ
ُت�سايق هذه الدعاءات احل�رسية الكثريين الذين يت�سايقون اإذا اأعلنت لهم اأّن ي�سوع هو 
ب اأو �سّيق الأفق. يعتقد النا�ض باأّن كل الّطرق ُتوؤّدي  الطريق الوحيد، وُيخربونك اأّنك متع�سّ
اإىل ال�سماء ويعتقدون باأن باإمكانهم اأن يحيوا كما يحلو لهم وطبًقا اإىل قواعد ي�سعونها 
لأنف�سهم، لكن اهلل و�سع القواعد للب�رسية جمعاء. وكلمة اهلل ُتعلن اأّن الإن�سان مُيكن اأن ينال 

اخلال�ض ِمن خالل طريٍق واحٍد.

نك اأو اإخال�سك. ل مُيكنك اأن تنال اخلال�ض ِمن خالل �سالحك اأو تديُّ

ِباأَْعَماِل  ُه  "لأَنَّ املقّد�ض:  الكتاب  يقول  للنامو�ض.  بخ�سوعك  ا  اأي�سً اخلال�ض  مُيكنك  ول 
ُر َج�َسٌد َما" )غالطية 2: 16(. اُمو�ِض َل َيَترَبَّ النَّ

اإذا كان باإمكان قّوة ا�سم ي�سوع اأن جتعل الأعرج مي�سي، اإًذا قّوة ا�سم ي�سوع مُيكن اأن تطّهر 
الإن�ساِن من خطاياه، ول يوجد ا�سم اآخر حتت ال�سماء مُيكن اأن تكون له هذه القّوة �سوى 

ا�سم ي�سوع امل�سيح.

ك  يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأجل ي�شوع فا�شمه ُحلو ُيعزّي وُيعطي رجاًء. �شكًرا لك، لأنرَّ
قدرَّمت لنا اخلل�س من خلل ا�شمك الّثمني. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عامو�ض 1: 1- 2: 16
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ُماربُة اهلل
 "َواإِْن َكاَن ِمَن اهلِل َفلَ َتْقِدُروَن اأَْن َتْنُق�ُشوُه، ِلَئلرَّ ُتوَجُدوا 

اِرِبنَي هلِل اأَْي�ًشا". )اأعمال 5: 39( حُمَ
ت�سبَّبت �سهادة التالميذ بج�سارة عن ي�سوع يف حماكمتهم مّرة اأخرى اأمام املجمع الديني 
اأن يحكم  اأّنهم اقرتحوا  البع�ض داخل املجمع لدرجة  القب�ض عليهم يف غ�سب  اإلقاء  بعد 
اأن  عليهم بالإعدام، لكن تكّلم بعد ذلك ُمعّلم النامو�ض املعروف غمالئيل وحّث املجمع 
ح لهم اإْن كانت خطة التالميذ ِمن الب�رس �ستنتهي، لكن  يت�ساهلوا مع هوؤلء الّرجال، وو�سّ
تاأكيٍد  بكّل  ن�سيبهم  �سيكون  معركة  اهلل يف  هذا  بت�رّسفهم  �سُيحاربون  اهلل  ِمن  كانت  اإْن 

الهزمية فيها.
وبالتايل  ذلك  الكثريون  يفعل  ذلك،  ِمن  الرغم  اهلل! على  ُنحارب  اأْن  اأحمق  �سيء  ِمن  له  يا 
ُم َجاِبَلُه!" )اإ�سعياء 45: 9(. ْن ُيَخا�سِ يت�سبَّبون يف ال�رسر لأنف�سهم، كما قال اإ�سعياء: "َوْيٌل مِلَ

حينما حُتارب اهلل )اأو ُتخا�سمه( فاأنت حُتارب نف�سك وم�سلحتك.

حينما قدَّم غمالئيل ن�سيحته للمجمع، كان �ساول )الذي ُعرف بعد ذلك با�سم بول�ض( 
يف هذا املجمع، لكن بول�ض مل ُي�سغ لهذه الن�سيحة ِمن ُمعلِّمه، بدليل اأّن بول�ض يف ما 
اأن يق�سي على تاأثري الكني�سة،  اأن ُيحارب اهلل. وبت�سميم كامل منه  بعُد خرج حماوًل 
اَذا  مِلَ "�َساُوُل، �َساُوُل!  الّرب الذي �ساأله:  اإىل مدينة دم�سق حيث تقابل مع  و�سّد الرحال 

َطِهُديِن؟" )اأعمال 9: 4(. َت�سْ
اأحد ُيحّبك بالقدر نف�سه وبالطريقة التي ُيحّبك بها اهلل الذي يريد ال�ساِلح واخلري لك.  ل 
وخطته حلياتك اأ�سمى مما ُتخّططه لنف�سك، فاإذا كنت حُتاربه فِمن احلكمة اأن ت�سّلم نف�سك 

له. توّقْف عن رف�ض مناخ�ض. �سّلْم نف�سك هلل ودعه ُيحقِّق خطته الّرائعة حلياتك.

�شاعْدنا نكون مرنني بني  ُمذنبني مبحاربتك.  اأن نكون غي  �شاعْدنا  ال�ّشماوي،  اأبونا  يا 
يديك. اآمني.

قراءات اليوم: عامو�ض 3: 1- 6: 14
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الإلُه الذي يرى وي�صمع
ِذيَن يِف ِم�ْشَ، َو�َشِمْعُت اأَِنيَنُهْم  َة �َشْعِبي الرَّ "اإِنِّ َلَقْد َراأَْيُت َم�َشقرَّ
َوَنَزْلُت لأُْنِقَذُهْم. َفَهلُمرَّ الآَن اأُْر�ِشلَُك اإِىَل ِم�ْشَ." )اأعمال 7: 34(

كان اإ�ستفانو�ض وهو ماثل اأمام املجمع يف اأور�سليم، ُيذّكرهم بتاريخ اأّمتهم، وكيف 
دعا اهلل مو�سى ليذهب اإىل فرعون ويطلب خال�ض �سعبه، واأعلن اهلل ملو�سى: "اإِينِّ َقْد 
َعِلْمُت  اإِينِّ  ِريِهْم.  ُم�َسخِّ اأَْجِل  ِمْن  اَخُهْم  َ �رسُ َو�َسِمْعُت  ِم�رْسَ  يِف  الَِّذي  �َسْعِبي  َة  َمَذلَّ َراأَْيُت 

اأَْوَجاَعُهْم" )خروج 3: 7(.
ر اأن اهلل بعيًدا عّنا يف الكون واأننا نعتربه ُمّرد  اأحياًنا ما يجعلنا مفهومنا عن اهلل نت�سوَّ
اهتمامه  واأّن  الإن�سان  عن  ا  جدًّ بعيد  باأّنه  ونعتقد  بالإن�سان،  يهتّم  ل  �سخ�سيٍة  غري  قّوة 
ل�سان  ويكون  متاعبنا،  اأو  باآلمنا  ُمباٍل  غري  اهلل  اأّن  نفرت�ض  اأن  اأو  بخليقته  ا  جدًّ �سئيل 
حالنا: "يا رب، �رسخت لك، لكنك مل ت�سمع.. ل ميكن اأن تكون ُم�سغًيا يل." لكن اهلل يرى 

ْيُت". وي�سمع.. اإّنه لي�ض بغائب عّنا وُيطمئننا قائاًل: "اإِينِّ َقْد َراأَ

الطويلة  املدة  هذه  اهلل  اأخذ  ملاذا  قباًل  ت�ساءل  قد  اإ�رسائيل  �سعب  اأن  بّد  ل 
ا نت�ساءل عن الأمر نف�سه،  حتى ي�ستجيب ل�رسخاتنا له وُيعيننا. ونحن اأي�سً
ونريد ا�ستجابات �رسيعة ل�سلواتنا، لكننا يجب اأن نتعّلم اأوًل ما قد تعّلمه 
�سعب اإ�رسائيل: فما قد نح�سبه اأّنه ُمتاأّخر عن امليعاد، يح�سبه اهلل يف املوعد 

املحدَّد.

اهلل لي�ض يف عجلٍة من اأمره حتى يتمم عمله، بل ينتظر الوقت املالئم واللحظة احلا�سمة.
يا لها ِمن بركٍة اأن نخدم الإله احلي واحلقيقي، خالق ال�سماء والأر�ض الذي يرى وي�سمع 

ويعيننا يف وقت احلاجة!

يا رب، �شكًرا لأجل اإعلنك عن نف�شك لنا حتى ُيكننا اأن نعرفك ونخدمك. يف ا�شم ي�شوع، 
اآمني.

قراءات اليوم: عامو�ض 7: 1- 9: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 اأغ�سط�ض

خطوٌة بخطوٍة
ُنوِب،  َم ِفيلُبُّ�َس ِقاِئلً: ُقْم َواْذَهْب َنْحَو اجْلَ "ُثمرَّ اإِنرَّ َملََك الررَّبِّ َكلرَّ
ٌة".  ِتي ِهَي َبرِّيرَّ َة الرَّ ِريِق اْلُْنَحِدَرِة ِمْن اأُوُر�َشِليَم اإِىَل َغزرَّ َعَلى الطرَّ

)اأعمال 8: 26(
كان اهلل يعمل عماًل عظيًما يف ال�سامرة، وقبل الكثريون ِمن اجلموع الّرب من خالل فيلب�ض، 
ونال الكثريون ال�سفاء ِمن اأمرا�سهم وغريهم نالوا ال�سفاء ِمن الأرواح النج�سة التي كانت 
ا ال�سفاء، لكن يف يوٍم من الأيام،  ُت�سيطر عليهم. ونال الكثريون ِمن العرج واملفلوجني اأي�سً

اأمر مالك الّرب فيلب�ض اأن يرتك ال�سامرة ويّتجه نحو الربية.
وتبدو هذه اخلطوة غري منطقيٍة، ملاذا يطلب منه اهلل اأن يرتك مكاًنا به هذا العمل العظيم 

ويذهب اإىل منطقة �سحراوية، ِمن امل�ستبعد اأن يكون بها اأحٌد؟
ت�ساءل فيلب�ض بالّتاأكيد ما الذي يف ِفكر اهلل ِمن جهة هذه الإر�سالية، لكن الكتاب املقّد�ض 

ل ُيعطينا اأي اإ�سارة اأّنه وّجه اأي ت�ساوؤل هلل، وبدًل ِمن ذلك اأطاع.

اهلل يريد مّنا اأن ن�سلك بالإميان، لذلك ل ي�رسح ممل خطته ِمن جهتنا مّرة 
واحدة.

مل يعرف فيلب�ض �سوى اأّن عليه الذهاب، لذا ذهب. ويف الطريق، قابل مركبة، وكان امل�سافر 
عليها يقراأ �سفر اإ�سعياء. واأخرب الروح القُد�ض فيلب�ض اأن يذهب بالقرب ِمن املركبة ويرافقها، 
وفعل فيلب�ض هذا الأمر بكل طاعٍة، ثّم بداأ يف احلديث مع هذا امل�سافر على هذه املركبة، 
الذي كان ِمن احلب�سة، وبداأ فيلب�ض ي�ستوعب ملاذا قاده الّرب اإىل الربية، فقد كان امل�سافر 
احلب�سي الذي تقابل معه يف ذلك املكان يبحث عن اهلل، وكان امتياًزا لفيلب�ض اأن ُي�ساركه 

ب�سارة الإجنيل ويتحدَّث معه عن ي�سوع.
تتلوها  فيه  والثقة  الطاعة  ِمن  واحدة  خطوة  ناأخذ  اأن  علينا  بخطوٍة.  خطوة  اهلل  يقودنا 
الأخرى. لي�ض ِمن ال�رسوري اأن نفهم ال�سورة كلها مّرة واحدة، لكن كّل ما علينا فعله هو 

اأخذ اخلطوات التي يطلبها مّنا اأن نخطوها.
ثْق يف اهلل، و�ستت�سح لك ال�سورة يف ما بعُد.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نّتبعك ونثق يف كّل ما تفعله ِمن اأجلنا يف حياتنا. يف 
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: عوبديا 21-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 اأغ�سط�ض

اإنّه �صالمنا
لَِم ِبَي�ُشوَع  ُ ِبال�شرَّ ِتي اأَْر�َشَلَها اإِىَل َبِني اإِ�ْشَاِئيَل ُيَب�شِّ "اْلَكِلَمُة الرَّ

." )اأعمال 10: 36( اْلَ�ِشيِح. هَذا ُهَو َربُّ اْلُكلِّ
ح�سب و�سية الّرب، قدَّم بطر�ض هذه الر�سالة اإىل كرنيليو�ض الذي كان قائد مئة ِمن الأم. 
كان كرنيليو�ض يحتاج اإىل اأن ي�سمع اأن العطية املر�سلة اإىل اليهود وهو ال�ّسالم ِمن خالل 

ا اإىل الأم. الّرب ي�سوع امل�سيح، مر�سلة اأي�سً
ِمن  نف�سك  وتخّل�ض  بداخلك  التي  احلرب  روع  ِمن  وُتهّدئ  داخلك  بال�سالم  تنعم  لكي 

ال�سطراب والقلق والريبة واخلوف، يجب اأّوًل اأن تكون يف �سالٍم مع اهلل.

ابنه  ِمن خالل  اه  اإيَّ اأن يهبك  ُيريد  اهلل  اليوم؟  ال�سالم  اإىل  اأنت بحاجة  هل 
ي�سوع امل�سيح.

وبني  بينك  ال�سالم  دعائم  ير�ّسخ  اأن  ُيريد  اهلل  اآخر؟  �سخ�ٍض  وبني  بينك  قالقل  توجد  هل 
بني  �سالًما  جتد  لن  لكنك  اأحبائك،  وبني  وبينك  العمل  يف  زمالئك  وبني  وبينك  جريانك 
ياأتي من  ال�سالم  اأّوًل، وهذا  اهلل  بينك وبني  ال�سالم  ُتر�سخ دعائم  الب�رس حتى  اأقرانك من 

خالل ي�سوع.
َل  َنا.  اأَ ْعِطيُكْم  اأُ اْلَعامَلُ  ُيْعِطي  َكَما  َلْي�َض  اأُْعِطيُكْم.  �َساَلِمي  َلُكْم.  اأَْتُرُك  "�َساَلًما  ي�سوع:  قال 
ا: "الرَّبُّ ُيَباِرُك  َطِرْب ُقُلوُبُكْم َوَل َتْرَهْب" )يوحنا 14: 27(. ويقول كاتب املزمور اأي�سً َت�سْ

اَلم" )مزمور 29: 11(. �َسْعَبُه ِبال�سَّ
الذي  الكامل  ال�سالم  ر�سالة  اإّنها  الذي يفوق كل عقٍل.  لل�سالم  ر�سالة  الإجنيل  ر�سالة  ُتعّد 

ياأتي اإىل ذلك الإن�سان الذي يثبت نظره على الّرب لأّنه يثق فيه ويّتكل عليه.

ن�شلّمك  اأن  ُيكننا  و�شعنا حتى  ما يف  اأق�شى  اإىل  ن�شل  اأن  �شاعْدنا  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
اأنف�شنا ونقبل ال�شلم الذي تريد اأن متنحه لنا. يف ا�شم ي�شوع الثمني ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: يونان 1: 1- 2: 10



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 اأغ�سط�ض

منع اهلل
ِة  ِويرَّ "َفاإِْن َكاَن اهللُ َقْد اأَْعَطاُهُم اْلَْوِهَبَة َكَما َلَنا اأَْي�ًشا ِبال�شرَّ

ْمَنَع اهللَ؟"  ُموؤِْمِننَي ِبالررَّبِّ َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح، َفَمْن اأََنا؟ اأََقاِدٌر اأَْن اأَ
)اأعمال 11: 17(

َك�رَسَ بطر�ض مبوجب و�سية مبا�رسة من ي�سوع امل�سيح، تقاليد اليهود عندما ذهب اإىل بيت 
اأ�رسته، وطلب ممع الكني�سة الأول تف�سرًيا ملا فعله بطر�ض. قال  الأممي واأكل معه ومع 
بطر�ض: "انظروا، فعل اهلل هذا الأمر. مل اأمل�سهم. يف اأثناء حديثي معهم، قّرر اهلل اأن مينحهم 

الروح القد�ض. فَمن اأنا حتى اأقف اأمام اهلل واأعار�سه؟".

يا له من �سيء اأحمق اأن اأ�سع حدوًدا هلل!

الظهورات  يقاوم  والبع�ض  مقاومته،  اأو  وعمله  الّرب  منع  ا  حاليًّ مّنا  الكثريون  ُيحاول 
الروحية من اأي نوٍع، واآخرون غريهم ُيقّللون منها على اأ�سا�ض مواقفهم املفرت�سة ُم�سبًقا 
ِمن عمل الّروح القد�ض وين�سبونها لفرتة حُمّددة ِمن تاريخ الكني�سة. مُيكنهم اأن يخربوك 
اأّنه بعد نقطة زمنية حُمّددة مل تعد املواهب موجودة. وقد قراأت منذ فرتة لي�ست ببعيدة 
اأّن طائفة م�سيحية ما بداأت بف�سل بع�ض كنائ�سها لأّنها �سمحت مبمار�سة بع�ض مواهب 

الروح القد�ض يف ما بينها.
يا لها من بركة لنا، اأن ن�سّلم اأنف�سنا بالكامل هلل، واأن ن�سمح له اأن يعمل بحريٍة يف حياتنا، 
اأو �سد  املواهب  ببناء احلواجز يف ذهنك �سد  التقليد  �سمح  فاإذا  لنا،  لديه  كّل ما  ونقبل 
ت�سمح  ول  اإميانك،  تعيق  التي  احلواجز  هذه  يزيل  اأن  اهلل  ِمن  اطلْب  الروحية،  الظهورات 

للتقليد اأن ي�سلبك الأمور اجلميلة التي رمبا يريد اهلل اأن ي�ستخدمها فيك ومن خاللك.

اأن  ُمذنبني مبنع عملك والوقوف �شده. �شاعْدنا  اأن ل نكون  ال�ّشماوي، �شاعْدنا  اأبانا  يا 
نحفظ اأنف�شنا منفتحني لعملك يف حياتنا، حتى ل تفوتنا اأي بركٍة تريد اأن متنحها لنا. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يونان 3: 1- 4: 11



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 اأغ�سط�ض

اثْبُْت يف الرِّب
ِميَع اأَْن َيْثُبُتوا يِف  ا اأََتى َوَراأَى ِنْعَمَة اهلِل َفِرَح، َوَوَعَظ اجْلَ ِذي َلرَّ "الرَّ

الررَّبِّ ِبَعْزِم اْلَقْلِب." )اأعمال 11: 23(
قّررت كني�سة اأور�سليم اأن ُتر�سل برنابا اإىل اأنطاكية لكي حت�سل على تقريٍر مبا�رٍس عن هذه 
احلركة التي حتُدث ِمن خالل الروح القُد�ض على قدم و�ساق يف هذه املدينة الأممية. حينما 

كان برنابا هناك، حّثهم على الثبات يف الّرب.
بداأ الكثريون م�سريتهم امل�سيحّية بحما�سة وحرارة كبرية. لكن مبرور الوقت، بداأت حمّبتهم 

ة اأخرى. للّرب تربد وحما�ستهم تقّل، وبداأ العامل يف ال�سيطرة على حياتهم مرَّ

الثَّبات يف ي�سوع لي�ض �سهاًل.

اأنف�سنا �سد العامل و�سد اجل�سد و�سد ال�سيطان. ويتمرَّد اجل�سد على  جند نحن امل�سيحّيني 
ُمتطّلبات الروح، وُيحاول ال�سيطان اأن ي�ستغل �سعف اجل�سد ويزرع ال�سكوك يف ذهنك، لكن 
مكافاآت الت�سّبث بي�سوع والثبات فيه عظيمة. يا له ِمن فرح اأن تعي�ض يف �رسكة حميمة 
التي  الأمور  معه، ويا لها ِمن ق�سعريرة تنتابك حينما تراه يعمل يف حياتك ويفعل تلك 

حت�سب نف�سك غري قادٍر على فعلها!
ت�سبَّْث يف ثباٍت باهلل، ل تدْع اأي �سيء ُيغريك لالبتعاد عنه، فاأنت بحاجٍة اإىل القّوة التي 

مينحها لك. اعزْم يف قلبك اأن تت�سبَّث به، وكّلما الت�سقت به اأكرث كان اأف�سل.

ا كان هذا الكان الذي �شتختار  يا رب، �شاعْدنا اأن نلتزم اليوم بطاعة و�شاياك واّتباعك، اأيًّ
ِقدة نحوك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. اأن تاأخذنا اإليه. احفْظ حما�شتنا ُمترَّ

قراءات اليوم: ميخا 1: 1- 2: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 اأغ�سط�ض

ملاذا؟
"َويِف ذِلَك اْلَوْقِت َمدرَّ ِهيُوُد�ُس اْلَِلُك َيَدْيِه ِلُي�ِشيئ اإِىَل اأَُنا�ٍس ِمَن 
ْيِف." )اأعمال 12: 2-1( ا ِبال�شرَّ اْلَكِني�َشِة، َفَقَتَل َيْعُقوَب اأََخا ُيوَحنرَّ

ملاذا اأنقذ اهلل ب�سورة معجزية بطر�ض، و�سمح لهريود�ض اأن يقتل يعقوب؟ ملاذا متتلئ هذه 
احلياة باحلزن واملاآ�سي؟ ملاذا ي�سمح اهلل مبعاناة الأبرار؟

اأن  اأنف�سنا ل نعرف �سيًئا ما، يجب  اإجابات عن هذه الأ�سئلة، وعندما جند  اهلل ل ُيعطينا 
نعتمد على ما نعرفه بالفعل. وما نعرفه اأّن اهلل �سالح، ونحن نعرف اأّن اهلل ُيحّبنا حمّبة 
ا اأّنه �ساحب ال�سيادة املطَلقة، واأنه جال�ض على العر�ض، ول �سيء يحدث  فائقة، ونعلم اأي�سً
اأّن كّل الأ�سياء تعمل مًعا للخري، للذين ُيحّبون اهلل  دون اإذن اأو �سماح منه. ونحن نعرف 
املدعّوين ح�سب ق�سده، ونعرف اأن اأفكار اهلل ِمن نحونا �سالم ل �رس، واأّنه الآن ير�سم خطة 

اأبدية حلياتنا.

اأو  رمبا ل نفهم دائًما ق�سد اهلل من وراء الأمل، وعندما تع�سف بنا الآلم 
املعاناة،  هذه  كل  حتدث  ملاذا  عن  اهلل  ِمن  اإجابة  تاأتينا  ول  ال�سدمات 
ْجِد  ِ َل ُتَقا�ُض ِبامْلَ ا�رسِ َماِن احْلَ مُيكننا حينئٍذ اأن نت�سبَّث مبعرفة اأن "اآَلَم الزَّ
اْلَعِتيِد اأَْن ُي�ْسَتْعَلَن ِفيَنا" )رومية 8: 81(. ت�سعى �سيادة اهلل اإىل حتقيق هدف 

اأبدي من خالل ظروف احلياة املختلفة.

قد ل نعلم دائًما اأ�سباب اهلل ب�ساأن الأمور التي ي�سمح اأن جنتاز فيها، لكننا ل نحتاج اإىل اأن 
نعرف جميع الأ�سباب، ما نحتاج اإىل اأن نعرفه هو ي�سوع.

يا اأبانا ال�ّشماوي، حتى اإْن ُكّنا ل نعلم لاذا جنتاز يف هذه الأمور التي تدث لنا، فنحن 
نعرفك اأنت، ونثق فيك، ونوؤمن ب�شلحك ومبحّبتك العظيمة لنا، علِّمنا اأن نثق فيك اأكث 

فاأكث. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ميخا 3: 1- 5: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 اأغ�سط�ض

نلت اخلال�س بالنعمة
"لِكْن ِبِنْعَمِة الررَّبِّ َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح ُنوؤِْمُن اأَْن َنْخلُ�َس َكَما اأُولِئَك 

اأَْي�ًشا." )اأعمال 15: 11(
ظهرت م�سكلة يف الكني�سة الأوىل بخ�سو�ض مو�سوع اخلال�ض، فقد ُطرح ال�سوؤال التايل: 
ماذا ميكن اأن نفعل حتى َنْخُل�ض؟ اعتقد امل�سيحّيون ِمن اأ�سل يهودي باأّن اخلال�ض موّجه 
اإىل اليهود وحدهم. والرجاء الوحيد اأمام امل�سيحي ِمن اأ�سل اأممي حتى ينال اخلال�ض هو 

اأن يتهّود اأوًل، مبعنى اأن مُيار�ض طق�َسي اخلتان واملعمودية.
و�سع الذين كانوا ُيوؤمنون بذلك عبًئا ثقياًل على عاتق املوؤمنني ِمن اأ�سل اأممي، لذا ُعقد 
اأول ممع للكني�سة الأوىل يف اأور�سليم للرّد على هذه امل�ساألة، فما الذي ينبغي على الفرد 

فعله حتى ينال اخلال�ض؟ هل َنْخُل�ض بالإميان وحده اأم بالإميان والأعمال؟

اخلال�ض يكون بالنعمة ِمن خالل ي�سوع وحده.

الكثريون اليوم ل يزالون يعلمون اأّن اخلال�ض يكون ِمن خالل كلٍّ من الإميان والأعمال، 
بع�ض  ممار�سة  تطلب  امل�سيحّية  الكنائ�ض  ِمن  الكثري  وحتى  العبادة  مموعات  ومعظم 
اأّن اخلال�ض بالإميان وحده،  الأعمال املعينة لنوال اخلال�ض، لكن الكتاب املقّد�ض ُيعلِّم 
لأّن الأعمال لن ُتخّل�سك. ُتظهر اأعمالك حقيقة اإميانك وم�سداقيته، فاإذا كنت بالفعل ُتوؤمن 
بي�سوع امل�سيح، �ستحدث تغرّيات يف حياتك. لن ترتكب بعد ذلك اخلَطّية، و�ستتمّتع بتوّجه 
والوحيد  ُتخّل�سك،  لن  ال�ساحلة  الأعمال  تلك  لكن  بالكامل،  قلبك  و�سيتغرّي  للحياة  جديد 

الذي مُيكنه اأن ُيخّل�سك هو ي�سوع امل�سيح.
اهلل  جعل   .)29  :6 )يوحنا  اأَْر�َسَلُه"  ُهَو  ِبالَِّذي  ُتوؤِْمُنوا  اأَْن  اهلِل:  َعَمُل  ُهَو  "هَذا  ي�سوع:  قال 
اخلال�ض ِمن خالل الإميان حتى ل ينال �سخ�ض معني املجد ب�سبب الأعمال التي عملها، 

وهذا ما ا�ستخل�سته الكني�سة الأوىل اأّن اخلال�ض بالنعمة ِمن خالل ي�سوع امل�سيح وحده.

اأ�شكرك لأّن ال�شليب هو العمل التمم خلل�شنا. يا رب، اجذْبنا نحو  اأبانا ال�شماوي،  يا 
حمبرَّتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: ميخا 6: 1- 7: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 �سبتمرب

ت�صابيح يف ن�صف الَّليِل
ْيِل َكاَن ُبوُل�ُس َو�ِشيَل ُي�َشلَِّياِن َوُي�َشبَِّحاِن اهللَ،  "َوَنْحَو ِن�ْشِف اللرَّ

َواْلَ�ْشُجوُنوَن َي�ْشَمُعوَنُهَما." اأعمال 16: 25
بطْت  با و�سُ بينما كان بول�ض َو�ِسيال يف فيلبِّي اأُلِقَي القب�ُض عليهما وُجرِّدا ِمن مالب�سهما و�رسُ

اأرجلهما يف امِلقطرة يف ال�سجن الّداخلي، هل مُيكن اأن تتخيَّل اأق�سى ِمن هذه املحنة؟ 
روِف؟ ما الَّذي كاَن �سيدوُر بخلِدَك وقتها؟ فكّل  ماذا كنَت �ستفعُل لو مررت مبثِل هذه الظُّ
اإىل  الإجنيل  ب�سارِة  حمِل  اإىل  بالدَّعوِة  �سعرَت  رمبا  اهلل.  تخدَم  اأن  هو  فعله  توّد  كنت  ما 
ورقَبِتَك مربوطة يف  ويديَك ورجليَك  الأمل،  ِة  �سدَّ ِمن  والآن جتُد ظهرَك يرجتف  مكدونيَّة، 
امِلقطرِة، وُم�ستقبلك غام�ض، ول تدري مدى خطورِة هذِه التِّهامات، ول تعرُف كمَّ الوقِت 

جِن. الَّذي �ستم�سيِه يف ال�سِّ
بالنِّ�سبِة  ا  منطقيًّ بدا  الَّذي  الوحيَد  يَء  ال�سَّ و�سيال  ُبوُل�ض  فعَل  امُلريِح،  غرِي  الو�سِع  هذا  يف 
فاإّن روَحْيهما  ُمقيَّديِن  اأنَّ ج�سَدْيهما كانا  اهلل. ورغَم  وُي�سّبحان  ُي�سلَّيان  لهما، فقد كانا 
بيٍت  اإىل  امُلظلمِة  زنزانتهما  ل  حوَّ كوى  وال�سَّ ِر  التَّذمُّ ِمن  وبدًل  باحلرية.  تتمّتعان  كانتا 
الرَّبِّ  على  اأعينهما  و�سيال  بوُل�ض  َز  ركَّ كلَّما  معنوياِتهما.  ِمن  الفرح  رفَع  وهكذا  للعبادِة، 

�سارت م�سكلتهما اأ�سغر.

ز على اأنُف�ِسنا بل على الّرب. �سبيُح يجعل اأفكاَرنا ل ُتركِّ التَّ

ًدا بالقلِق اأو الرتباِك اأو الأمل.  ة القادمة حني جتُد نف�َسَك ُمقيَّ ر يف هذا الأمر املرَّ عليك اأن ُتفكِّ
عليك اأن ترفع عينيك وُتثبِّتهما على اهلل ل على ُم�سِكَلتك.

�سبِّْح خاِلقَك و�ساهْد �سجنك امُلظلم يتغريَّ اإىل بيٍت للت�سبيح.

اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على الّت�شابيح التي و�شعتها يف قلوِبنا، ت�شابيح الفرح والربكة 
والبتهاج يف �شلحك. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلِّي، اآمني.

قراءات اليوم: ناحوم 1: 1- 3: 19



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 �سبتمرب

عالُج اخلوِف
ْيِل: لَ َتَخْف... َبْل َتَكلرَّْم َولَ  "َفَقاَل الررَّبُّ ِلُبوُل�َس ِبرُوؤَْيا يِف اللرَّ

َت�ْشُكْت، اأَنِّ اأََنا َمَعَك..." )اأعمال 18: 10-9(
يف كّل مكاٍن ب�رسَّ بول�ض فيه بي�سوع امل�سيح قام ال�سعب �سده، ونتيجة ذلك تعّر�ض لل�رسب 
وال�سجن والّرجم. ويف ت�سالونيكي كان عليه اأن يت�سّلل خارج املدينة لياًل، كما اأّن اأولئك 
الذين يف بريية اأخرجوه ِمن املدينة، لكن َوَجَد بوُل�ض نف�سه يف كورنثو�ض التي كانت مدينة 
اليهود  ب�ساأن  بالقلق  �سعر  اأّنه  �سّك  ول  بالقلق،  �سعر  بول�ض  اأّن  �سّك  ل  وُم�سطربة.  �رسيرة 
الذين و�سعوا م�سريهم يف اأيديهم، يف هذه احلالة ِمن اخلوف حتّدث ي�سوع مع بول�ض يف 

روؤية قائاًل له: "َل َتَخْف لأَينِّ اأََنا َمَعَك".

يكمن عالج اخلوف يف اإدراك ح�سور اهلل ووجوده.

َكَتَب الّر�سول بول�ض اإىل اأهل رومية: "اإِْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟" )رومية 8: 31(. وقال 
َنُع ِبي الإِْن�َساُن؟" )مزمور 118: 6(. وقال الّرب للنبي  داود: "الرَّبُّ يِل َفاَل اأََخاُف. َماَذا َي�سْ
ْدُتَك ِبَيِمنِي ِبرِّي"  ْدُتَك َواأََعْنُتَك َوَع�سَ ْت لأَينِّ اإِلُهَك. َقْد اأَيَّ اإ�سعياء: "َل َتَخْف لأَينِّ َمَعَك. َل َتَتَلفَّ

)اإ�سعياء 41: 10(.
ر ال�سخ�ض  ر تلك الوعود، تذكَّ هل متّر باأوقاٍت غام�سة؟ هل اأنت منزعج من امل�ستقبل؟ تذكَّ
الذي قال: "َل اأُْهِمُلَك َوَل اأَْتُرُكَك" )عربانيني 13: 5(. ل ُتواجه اأي اأمٍر واأنت وحيد، فاإلهك 

معك.

ماوي، ن�شكرك على راحة وجودك معنا يف خ�شم الليال اُلظلمة و�شاعات  يا اأبانا ال�شرَّ
الإحباط واأوقات اخلوف. اآمني.

قراءات اليوم: حبقوق 1: 1- 3: 19



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 �سبتمرب

القبوُل
". )اأعمال 21: 14(  ا مَلْ ُيْقَنْع �َشَكْتَنا َقاِئِلنَي: ِلَتُكْن َم�ِشيَئُة الررَّبِّ "َوَلرَّ

يف كّل مكاٍن ذهب اإليه بول�ض حذَّره الروح القُد�ض ِمن اأن الأمل والقيود وال�سجن تنتظره يف 
اأور�سليم. بكى اأ�سدقاء بول�ض عند �سماعهم هذه النبوءات، وتو�ّسلوا اإليه اأن ل يذهب، لكّنه 
ا يِف اأُوُر�َسِليَم لأَْجِل ا�ْسِم  ُموَت اأَْي�سً اأجابهم قائاًل: "لأَينِّ ُم�ْسَتِعدٌّ َلْي�َض اأَْن اأُْرَبَط َفَقْط، َبْل اأَْن اأَ
الرَّبِّ َي�ُسوَع" )اأعمال 21: 13(، بعد روؤيتهم لت�سميمه على الذهاب، قالوا: "ِلَتُكْن َم�ِسيَئُة 

". الرَّبِّ

قبول م�سيئة اهلل هو الطريق الوحيد لل�سالم احلقيقي، ومن دون هذا القبول 
ل يوجد �سوى ا�سطراب و�رساع يف الداخل.

�سيًئا ل  يفعلون  اأن يجعلهم  لأّنهم يخ�سون  اهلل  اللتزام مب�سيئة  النا�ض يف  اأحياًنا يرتّدد 
يريدون فعله، لكن هذه لي�ست الطريقة التي يعمل بها اهلل الذي يك�سف عن م�سيئته بطريقة 

جميلة حتى تتواَفق رغبات قلبنا مع م�سيئته.
خطة اهلل حلياتنا اأعلى بكثرٍي ِمن اأي �سيء مُيكن اأن ُن�سّممه لأنف�سنا، فاهلل يرى ِمن وراء 
جتاربنا اخلري الأبدي الذي �سُيحّققه ِمن خالل تلك التجارب. مع اهلل الغاية ُترّبر الو�سيلة، 
�سي�سمح اهلل بالأمل يف الوقت احلايل اإذا كانت بع�ض ال�سعوبات والآلم التي جنتازها الآن 

ل للخري يف حياتنا. �ستتحوَّ
ْرُت" )مزمور 40: 8(، حينما ناأتي فعليًّا ملعرفة  لِهي �رُسِ قال داود: "اأَْن اأَْفَعَل َم�ِسيَئَتَك َيا اإِ

اهلل �سُت�سبح م�سيئته م�سيئتنا وم�رّسته م�رّستنا.

يا اأبانا ال�ّشماوي، كثيًا ما منيل اإىل البحث عن الطريق الأ�شهل والأقل اأًلا، لكنرَّك تعلم 
الأف�شل لنا. ُنقدِّم لك رغباتنا حتى ُت�شقلها وجتعلها خا�ّشة بك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: �سفنيا 1: 1- 3: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 �سبتمرب

معرفُة م�صيئة اهلل
"َفَقاَل: اإِلُه اآَباِئَنا اْنَتَخَبَك ِلَتْعَلَم َم�ِشيَئَتُه..." )اأعمال 22: 14(

يف اأور�سليم، اأخرب بول�ض اليهود عن اإميانه بامل�سيح يف الطريق اإىل دم�سق، وكيف اأُ�سيب 
بالعمى املوؤّقت نتيجة النور ال�ساطع الذي اأبرق حوله، وكيف عاد ب�رسه عندما جاء حنانيا 

وو�سع يديه عليه. وبعد ذلك، اأخرب حنانيا بول�ض اأن اهلل اختاره حتى يعرف م�سيئة اهلل.
ا، لأنه ُيحّبك، فقد اختارك اأن تعرف م�سيئته. هذا ينطبق عليك وعليَّ اأي�سً

اإليك لأنَّ كل ما تفعله  هل تعرف ما الذي ق�سده اهلل وخّطط له؟ هذا الأمر ُمهّم بالن�سبة 
بعيًدا عن م�سيئة اهلل �سيزول.

هل تعرف ما هي م�سيئة اهلل حلياتك؟

مُيكننا امل�ساركة يف تخّطي مواقف احلياة اليومية بحيث ل ن�سع الأبدية 
يف احل�سبان، لكّنك �ستعي�ض حياة واحدة و�ستنتهي قريًبا، وما �ستفعله ِمن 

اأجل امل�سيح هو الذي �سيبقى.

حينما  ذلك  �سيحُدث  التحديد؟  وجه  على  حلياتكم  اهلل  م�سيئة  تعرفوا  اأن  مُيكنكم  كيف 
وا َعْن  ُ تكت�سفوا هدف اهلل امُلحّدد والفردي اخلا�ّض بكّل منكم على حدة عن طريق اأن "تَتَغريَّ
ُة اْلَكاِمَلُة" )رومية  يَّ ْر�سِ ُة امْلَ احِلَ وا َما ِهَي اإَِراَدُة اهلِل: ال�سَّ �َسْكِلُكْم ِبَتْجِديِد اأَْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَترِبُ
12: 2(. عندما ُتقدِّموا اأج�سادكم ذبيحة هلِل كاأدوات ُم�ستعدة لال�ستخدام يف اأعماله، وعندما 

ترغبون يف خططه التي تفوق ما تريدون �سُت�سبح حياتكم مظاهر ُمتدرجة مل�سيئته.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لختيارك لنا حتى نق�شي الأبدية معك، �شاعْدنا نلقي نظرة على 
حياتنا يف �شوء الأبدية ون�شعى دائًما اإىل عمل م�شيئتك. اآمني.

قراءات اليوم: حجي 1: 1- 2: 23



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 �سبتمرب

يف العا�صفِة
ٌة ُيَقاُل َلَها  "َولِكْن َبْعَد َقِليٍل َهاَجْت َعَلْيَها ِريٌح َزْوَبِعيرَّ

اأُوُروْكِليُدوُن." )اأعمال 27: 14(
دخل بول�ض ُمبا�رسة ِمن دون �سبٍب يف خ�سم عا�سفة �سديدة، مع اأّنه حّذر قبطان ال�سفينة 

ِمن الإبحار فاإّنه مل ين�ست اإليه.
نعتقد يف بع�ض الأحيان باخلطاأ اأّنه ما دام نخدم الّرب يجب اأن ن�ستمتع بالإبحار ال�سل�ض 
طوال الطريق، لأّن الّرب بالّتاأكيد �سُيهدِّئ البحار لنا، وُير�سل ريًحا هادئة ت�سّد اأ�رسعتنا. 

الأمر لي�ض كذلك! ي�سوع ل ُيجّنبك العوا�سف لكّنه وعد اأن يكون معك يف و�سطها.

تخدم العوا�سف هدًفا يتعلَّق حتديًدا بق�سد اهلل.

ت�ساءل بول�ض عن  �سننجو منها. رمبا  كّنا  اإن  نت�ساءل ما  العوا�سف،  تلك  عندما ت�رّسبنا 
اأّنه  العا�سفة، واأخربه  ُم�سّجع لبول�ض وهو يقف بجانبه يف  الّرب تكّلم بكالٍم  نف�سه، لكن 

�سينجو حتى ُيحّقق اإر�سالية اهلل له.
لن ينك�سف الهدف احلقيقي ِمن العا�سفة التي تعرَّ�ض لها بول�ض اإل يف وقٍت لحق، وهذا هو 
احلال يف حياتنا. عندما ُنواجه بحاًرا واأمواًجا عاتية فاإننا نت�ساءل عن احتمال جناتنا. 
عندئٍذ نحتاج اإىل تذّكر كلمات الّرب: "َل َتَخْف" )اأعمال 27: 24(. مبعنى اآخر، "افرْح. مل 

ينتِه الأمر بعُد، لديَّ خطة لك."
اهلل لديه خطة لك. مل ين�َسك، بل هو يف احلقيقة معك، يركب الأمواج، وعندما تنتهي العا�سفة 

وتعود ال�سحب مّرة اأخرى �سرتى �سبب العا�سفة.

اأن ل  العوا�شف، ولأّنك وعدت  ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك دائًما ما تكون معنا يف  اأبانا  يا 
تتكنا واأن ل تتخلرَّى عنا. ا�شتخدْم تلك العوا�شف لأهدافك ولجدك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: زكريا 1: 1- 8: 23



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 �سبتمرب

ار اخلرب ال�صّ
ُة اهلِل ِلْلَخلَ�ِس  ُه ُقورَّ يِل اْلَ�ِشيِح، لأَنرَّ جْنِ "لأَنِّ َل�ْشُت اأَ�ْشَتِحي ِباإِ
." )رومية 1: 16( ًل ُثمرَّ ِلْلُيوَناِنِّ ِلُكلِّ َمْن ُيوؤِْمُن: ِلْلَيُهوِديِّ اأَورَّ

يف �سنوات بول�ض الأوىل، كان الّنظام الّديني ي�سعى اإىل اأن يكون الإن�سان ُمربًرا اأمام اهلل 
ا اأمام اهلل،  ِمن خالل حفظ النامو�ض، لكن مل يُكن الق�سد ِمن النامو�ض اأن يجعل الإن�سان بارًّ
بل اأن ُيظهر لالإن�سان اأّنه خاطئ، واأن يجعل العامل كله ُمذنًبا اأمام اهلِل، لذا عندما تعّرف 
بول�ض على احلّق وتقابل مع ي�سوع امل�سيح ووجد اخلال�ض بناًء على بّره ولي�ض بناء على 
واأ�سبح  ال�ساحلة،  الأعمال  عن  اخلاطئة  مفاهيمه  ِمن  بفرٍح  بول�ض  تخّل�ض  الإن�سان،  بّر 

ا على م�ساركة هذا اخلرب ال�ّسار مع الآخرين. حري�سً
ر�سالة الإجنيل حُترِّر النا�ض.

الب�رس  اأن نرى حياة  ِلْلَخاَل�ِض." يا لها ِمن فرحة  اهلِل  ُة  "ُقوَّ اإّن الإجنيل هو  الكتاب  يقول 
تتجّدد ب�سبب هذا اخلرب ال�ّسار، وُي�سيء النور يف الظالم ويك�رس عبودية اخلِطّية.

هذه القّوة وهذا اخلرب ال�ّسار عن اخلال�ض لي�ض لليهود وحدهم، بل لكّل َمن 
ُيوؤمن، هذا اخلرب ال�ّسار ِمن اأجل العامل كله.

يا لها ِمن ر�سالة ميدة ا�ستلمناها عن الّرجاء واخلال�ض! ُن�سلِّي اأن ل نحتفظ بهذا اخلرب 
ال�ّسار لأنف�سنا، ول نخجل ِمن احلّق الذي ا�ستقبلناه، وُن�سّلي اأن نكون مثل بول�ض ُم�ستعّدين 

لإعالن اإجنيل ي�سوع امل�سيح للعامل امُلحتاج الذي نعي�ض فيه.

يا اأبانا ال�شماوي، ن�شكرك على هذا الإجنيل الجيد الذي ِمن خلله قد تطهرنا ِمن خطايانا. 
الرّائع عن حمّبتك  ال�ّشار  اخلرب  هذا  الآن  يعرفون حتى  ل  الذين  اأولئك  اأجل  ِمن  ُن�شلّي 

وُغفرانك خلطايانا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: زكريا 9: 1- 14: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 �سبتمرب

م�صاألة قلب
ِذي يِف  َتاُن الرَّ ا، َولَ اخْلِ اِهِر َلْي�َس ُهَو َيُهوِديًّ "اأَنرَّ اْلَيُهوِديرَّ يِف الظرَّ
 ، َفاِء ُهَو اْلَيُهوِديُّ اِهِر يِف اللرَّْحِم ِخَتاًنا، َبِل اْلَيُهوِديُّ يِف اخْلَ الظرَّ
ِذي َمْدُحُه َلْي�َس  َتاُن، الرَّ َوِخَتاُن اْلَقْلِب ِبالرُّوِح لَ ِباْلِكَتاِب ُهَو اخْلِ

ا�ِس َبْل ِمَن اهلِل." )رومية 2: 29-28( ِمَن النرَّ
مُيكنك اأن تقول كّل الأ�سياء ال�سحيحة وتظّل بعيًدا عن اهلل لأّنه يهتّم بالقلب.

ِمن الناحية الّظاهرية حفظ اليهود النامو�ض، لكن ِمن الناحية الداخلية ك�رسوه. َعاَلَج اهلل 
َب اإِيَلَّ ِبَفِمِه  ْعَب َقِد اْقرَتَ هذا التناق�ض ِمن خالل اإ�سعياء النبي الذي قال لهم: "لأَنَّ هَذا ال�سَّ
ا�ِض ُمَعلََّمًة"  َة النَّ يَّ اَفُتُهْم ِمنِّي َو�سِ اَرْت خَمَ َقْلُبُه َفاأَْبَعَدُه َعنِّي، َو�سَ ا  َواأَمَّ َواأَْكَرَمِني ِب�َسَفَتْيِه، 

)اإ�سعياء 29: 13(.

اإْن كنت ل تزال تعي�ض بح�سب اجل�سد لن ُتنقذك اأي طقو�ٍض.

ما يقوله بول�ض لليهود هو اأّن اخلتان ل قيمة له اإذا وا�سلت العي�ض بح�سب اجل�سد، وينطبق 
ال�سيء نف�سه داخل الكني�سة. يثق البع�ض يف طقو�ض املعمودية خلال�سهم، بدًل ِمن التمّتع 
بعالقة حّية مع ي�سوع، لكن املعمودية لي�ست �سوى رمز للحياة القدمية التي ُتدفن واحلياة 

اجلديدة التي ُتقام.
"اآمني" ِمن  اإىل الكني�سة، وقد ترمن جميع الرتانيم، وقد تعرف كلمة اهلل وتقول  قد تذهب 

حني لآخر، لكن ل �سيء ِمن ذلك يجعلك ابًنا هلل الذي يرى قلبك ويعرف عالقتك معه.

اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن يكون لنا قلب نقي. ِمن ف�شلك �شاعْدنا اأن ُنحّبك ِمن كّل  يا 
القلب. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مالخي 1: 1- 4: 6



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 �سبتمرب

مفاتيح الإميان
اَر  ِعيًفا يِف الإَِياِن مَلْ َيْعَترِبْ َج�َشَدُه َوُهَو َقْد �شَ "َواإِْذ مَلْ َيُكْن �شَ
اًتا... َولَ ِبَعَدِم اإَِياٍن اْرَتاَب يِف َوْعِد اهلِل، َبْل َتَقورَّى ِبالإَِياِن  مُمَ

َن اأَنرَّ َما َوَعَد ِبِه ُهَو َقاِدٌر اأَْن َيْفَعَلُه  ًداِ هلِل. َوَتَيقرَّ ُمْعِطًيا جَمْ
اأَْي�ًشا." )رومية 4: 21-19(

ُكّلما اأراد ُكّتاب الكتاب املقدَّ�ض الإ�سارة اإىل مثال كال�سيكي عن �سخ�ض يتمّتع بالإميان 
فاإّنهم يذُكرون اإبراهيم. يف الواقع، ُيطلق على اإبراهيم "اأبو الإميان".

يتمّثل املفتاح الأول لإميان اإبراهيم يف اأّنه مل يحت�سب عمره اأو عمر �سارة عقبة اأمام اهلل، 
اأي اأّنه مل يحد ِمن قدرة اهلل على التغّلب على �سعوبة الإن�سان. يف املقابل، هذا ال�سيء غالًبا 

هو اأّول ما ن�سعه يف احل�سبان، فنحن كثرًيا ما نطّبق حمدودياتنا على اهلل.
ثانًيا، مل يرَتب اإبراهيم يف اأّي ِمن وعود اهلل، بل كان �سعاره: "اإذا قال اهلل ذلك، فاأنا اأوؤمن 
حاجتك  يالئم  وعد  على  العثور  دائًما  ومُيكنك  بالوعود  ا  جدًّ غني  املقّد�ض  الكتاب  به". 

احلالية، كما اأّن اهلل يغّطي جميع القواعد ومُيكنك الوثوق مبا يقول.
ثالًثا، اأعطى اإبراهيم املجد هلل وحمده حتى قبل اأن يرى اأي دليٍل على اأن اهلل �سيفي بوعده. 

ملاذا؟ لأّن الإميان ُيوؤّكد اأّن اهلل قادر على الوفاء مبا وعد به.

الإميان يجعل ال�سخ�ض ُيوؤمن ويبتهج يف اأثناء النتظار.

رغم اأّن الأمر تطّلب حدوث معجزة، فقد حفظ اهلل كلمته مع اإبراهيم، و�سيفي مبا قاله لك. 
يف يوٍم من الأيام �سرتى حتقيق وعوده لك اإذا اّتبعت الإميان ومفاتيحه.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك قادر على الوفاء بوعودك، �شاعْدنا يا رب لكي ننتظر بثقٍة 
تقيق وعودك. اآمني.

قراءات اليوم: متى 1: 1- 4: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 �سبتمرب

اإدراك النّعمة
ُة. َولِكْن َحْيُث َكُثَِت  ِطيرَّ اُمو�ُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَ اخْلَ ا النرَّ "َواأَمرَّ

ْعَمُة ِجدًّا" )رومية 5: 20(. ُة اْزَداَدِت النِّ ِطيرَّ اخْلَ
يف بع�ض الأحيان حينما كنت اأف�سل ف�ساًل ذريًعا، كنت اأُفّكر: "متى اأتعلَّم؟ فقد اأف�سدت الأمر 
مرة اأخرى." لكن يف كثرٍي من الأحيان يف هذا الو�سع من البوؤ�ض واإدانة الذات يختار اهلل 
عمل �سيء ميد للغاية يل، واأنا اأُدرك نعمته الرحيمة، ل ي�سعني اإل اأن اأ�ستجيب بقول: "يا 

رب، اأُحّبك!".

ا ويعرتف ب�سالح اهلل ونعمته. ينبع الت�سبيح احلقيقي ِمن القلب تلقائيًّ

ر يف احلقيقة امُلده�سة اأنَّ اهلل ُيحبِّك وُيقدِّم لك غفراًنا جلميع خطاياك. تاأّمْل مّرة اأخرى  فكِّ
يف حقيقة اأّن اخلال�ض ل ياأتي ِمن خالل �سالحك ال�ّسخ�سي اأو ِمن خالل قدرتك على حفظ 
النامو�ض اأو عن طريق ك�سب ا�ستح�سان اهلل، لكن بب�ساطة عن طريق الإميان بابنه الذي جاء 

ليحمل ذنبك وي�سّمك اإىل عائلة اهلل.
ب�سبب ذبيحة الطاعة التي قّدمها ي�سوع مُيكنك النت�سار على ج�سدك. وب�سبب ي�سوع نف�سه، 
اأنت ل�ست بحاجٍة اإىل اأن تخاف ِمن املوت، فقد حتّررت ِمن عبودية اخلِطّية وِنْلت الفداء، كما 
ا ج�سد امل�سيح  اأّن لديك الروح القد�ض الذي يحميك وُير�سدك وُيعّلمك ويعزيك، ولديك اأي�سً

واأب �سماوي ورحمة وغفران ووعد بامل�سكن الأبدي، وهذا كله ب�سبب نعمته.
يف �سوء كّل ذلك، كيف �سيكون رّدك اليوم؟ األ ت�سعر بالرغبة يف ت�سبيحه؟

يا اأبانا ال�ّشماوي، كثيًا ما نتعّجب من غفرانك وحمّبتك ورحمتك ونعمتك. ن�شكرك لأّنه 
الَبدء من جديد.  حتى عندما نف�شل ف�شًل ذريًعا فاأنت موجود لت�شندنا وُت�شاعدنا على 

ُنحّبك يا رب. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 5: 48-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 �سبتمرب

َمن يُنقذين؟
ِذي َل�ْشُت اأُِريُدُه  رَّ الرَّ ِذي اأُِريُدُه، َبِل ال�شرَّ اِلَح الرَّ "اأَنِّ َل�ْشُت اأَْفَعُل ال�شرَّ
! َمْن ُيْنِقُذِن ِمْن َج�َشِد  ِقيُّ اُه اأَْفَعُل.. َوْيِحي اأََنا الإِْن�َشاُن ال�شرَّ َفاإِيرَّ

هَذا اْلَْوِت؟" )رومية 7: 19، 24(
ما  قلوبنا  يف  نعرف  فنحن  الن�ّض،  هذا  يف  بول�ض  ي�سفه  الذي  ال�رساع  جميًعا  اختربنا 
هو �سحيح، ونعرف بال�سبط ما يفرت�ض اأن نفعله وما ل يفرت�ض اأن نفعله. ويف معظم 
اأن النامو�ض الفا�سد يف  الأوقات ُنحاول جاهدين عمل ما هو �سواب، لكن بعد ذلك جند 
ج�سدنا يعمل �سدنا، ويف النهاية نحن ل نفعل الأ�سياء التي نعرف اأننا يجب اأن نفعلها 

لأننا يف اأذهاننا نخدم اهلل، لكن ج�سدنا ُيحاول اأن يجعلنا ن�ستمّر يف حالة ِمن العجز.

نحتاج اإىل م�ساعدٍة ِمن خارج اأنف�سنا لذلك نتطّلع اإىل ي�سوع امل�سيح.

! َمْن ُيْنِقُذيِن؟" مُيكننا �سماع  ِقيُّ ي�رسح بول�ض هذه املع�سلة قائاًل: "َوْيِحي اأََنا الإِْن�َساُن ال�سَّ
هذه ال�رسخة ومعرفة الإجابة التي لي�ست فينا، فنحن ل مُيكننا فعل ذلك. يف هذا الأ�سحاح 
اِلٌح" )رومية 7:  ، اأَْي يِف َج�َسِدي، �َسْيٌء �سَ ُه َلْي�َض �َساِكٌن يِفَّ نَّ نف�سه، يقول بول�ض: "َفاإِينِّ اأَْعَلُم اأَ

18(. نحتاج بالفعل اإىل م�ساعدة ِمن خارج اأنف�سنا.
َنا" )رومية 7: 25(. �ِسيِح َربِّ يرّد بول�ض على ت�ساوؤله بهذا: "اأَ�ْسُكُر اهلَل ِبَي�ُسوَع امْلَ

قّدم اهلل الإجابة لنا لأّنه ُيدرك �سعف ج�سدنا، ل مُيكنك اأن تطيع اهلل بقّوتك اخلا�سة، لكن 
اللذين  القد�ض  الّروح  قّوة  امل�سيح ومن خالل  ي�سوع  ِمن خالل  �سيء  كّل  تفعل  اأن  ميكنك 

مب�ساعدتهما مُيكنك اأن تكون ال�ّسخ�ض الذي ُيريدك اهلل اأن تكونه.

ِمن خلل روحك  مُتّكننا  لأّنك  �شكًرا  وُندرك عجزنا.  ال�ّشماوي، نعتف بحاجتنا  اأبانا  يا 
كنى والّثبات فيك حتى ل ُنلّبي رغبات ج�شدنا. يف ا�شم  القدو�س. �شاعْدنا اأن نلتزم بال�شُّ

ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 6: 34-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 �سبتمرب

َمن هو الذي يدين؟
ِريِّ َقاَم  ِذي َماَت، َبْل ِباحْلَ ِذي َيِديُن؟ اَْلَ�ِشيُح ُهَو الرَّ "َمْن ُهَو الرَّ
ِذي اأَْي�ًشا َي�ْشَفُع ِفيَنا."  نِي اهلِل، الرَّ ِذي ُهَو اأَْي�ًشا َعْن َيِ اأَْي�ًشا، الرَّ

)رومية 8: 34(
"َمْن ُهَو الَِّذي َيِديُن؟" اأجاب بول�ض عن هذا ال�سوؤال قائاًل: "اإّنه لي�ض ي�سوع امل�سيح الذين 
مات من اأجلك، لأّنه عن ميني الآب ي�سفع فيك." ي�سوع يعمل عك�ض ما تعنيه كلمة الإدانة. 

اإّنه ي�سفع فيك!
ِبِه  ِلَيْخُل�َض  َبْل   ، اْلَعامَلَ ِلَيِديَن  اْلَعامَلِ  اإِىَل  اْبَنُه  اهلُل  ُيْر�ِسِل  "مَلْ  اإّنه:  قال ي�سوع لنيقودميو�ض 
. اَلَِّذي ُيوؤِْمُن ِبِه َل ُيَداُن" )يوحنا 3: 17-18(. وُتوؤّكد رومية 8: 1 الأمر نف�سه مرة  اْلَعامَلُ

�ِسيِح َي�ُسوَع". ِذيَن ُهْم يِف امْلَ ْيُنوَنِة الآَن َعَلى الَّ اأخرى: "اإًِذا َل �َسْيَء ِمَن الدَّ

ي�سوع ل يدينك، بل ي�سفع فيك.

يحّب ال�سيطان اأن يدينك. يف كّل مرة تتعرّث فيها، ويف كل مرة ت�سقط فيها، ُيوّجه ال�سيطان 
اأن ترّكز اأفكارك على نقاط �سعفك واإخفاقاتك بدًل ِمن  اإليك لأّنه ُيريدك  اأ�سابع الّتهام 
الرتكيز على قّوة اهلل. يف املقابل، يبكتنا الروح القد�ض ويقول بلطف: "الآن، مل يُكن هذا 
على  الذي  ي�سوع  يف  ُنفّكر  اأن  يريدنا  تبكيًتا.  بل  اإدانة  لي�ست  هذه  لكن  �سحيًحا".  الأمر 

ا�ستعداد اأن ي�سمع اعرتافنا ويغ�سلنا من خِطّيتنا.
القّوة  ُيعطيك  حتى  فيك  ي�سكن  القد�ض  والروح  فيك،  ي�سفع  وهو  الآب  ميني  على  ي�سوع 
الإلهي يف  الثالوث  اأن تخ�رس وهذا  نقاط �سعفك، كيف ميكن  التغّلب على  وُي�ساعدك يف 

�سّفك؟

اإغراءات العامل و�شغوطه، �شاعْدنا نكت�شف قّوة روحك  اأبانا ال�ّشماوي، ونحن نواجه  يا 
القدو�س وقدرته الكافية لنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 7: 29-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 �سبتمرب

ُمرّد طني
نِي، اأَْن َي�ْشَنَع ِمْن ُكْتَلٍة  "اأَْم َلْي�َس ِلْلَخزرَّاِف �ُشْلَطاٌن َعَلى الطِّ

َواِحَدٍة اإَِناًء ِلْلَكَراَمِة َواآَخَر ِلْلَهَواِن؟" )رومية 9: 21(
�سي�سري عليه  ما  اكت�ساف  ِمن  التي متّكنه  الوحيدة  الطريقة  الطني طيًعا.  يكون  اأن  يجب 
هي ما اإذا كان �سي�ست�سلم للم�سة الفخاري اأم ل. قد ُت�سبح هذه الكتلة على عجلة الفخاري 
زهرية جميلة تو�سع يف مكان بارز اأو قد ت�سبح وعاء حلفظ القمامة. لي�ض لدى الطني اأي 
فكرة عّما يدور يف ذهن الفخاري ول ميكن اأن يتدّخل ليخرب الفخاري مبا ميكن ت�سكيله 

اأو تكوينه.
ل  ُيخّطط ل�ستخدامنا.  اأو كيف  لنا  اهلل  قّدره  الذي  ما  نعرف  الطينية، ل  الكتل  تلك  نحن 

نعرف ماذا �سن�سبح، والطريقة الوحيدة لكت�ساف ذلك هي ت�سليم اأنف�سنا له.

كل ما ي�ستطيع الطني فعله هو ال�ست�سالم ليد الفخاري.

الفخاري  عجلة  تدور  احلياة.  لت�سكيل  يكفي  مبا  قوية  الفخاري  اأيدي  اأن  املعروف  ِمن 
اهلل؟ ملاذا  يفعله  الذي  ما  نف�سها:  الأ�سئلة يف طرح  تبداأ  الدوران  َبدء  ب�رسعٍة خميفٍة. مع 
اأ�سعر اأن ذلك خارج عن ال�سيطرة؟ ماذا �ساأ�سبح؟ لكن اإذا متّكنت من اإ�سكات تلك الأ�سئلة 
والثقة يف تلك الأيدي، واإذا ا�ستطعت قبول ال�سغط وجتاهل اخلوف، واإذا متّكنت من تذكري 
�سيهرب،  واخلوف  القلق،  حمّل  �سيحّل  الإميان  فاإّن  قلبه،  ونقاء  الفخاري  ب�سالح  نف�سك 

و�سُيحيط بك ال�سالم.
قد جتد نف�سك ت�ستمتع بالرحلة.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ونحن ندور حول عجلة الفخاري، يف َحْية ب�شاأن ما تفعله، �شاعْدنا 
على الت�شليم لك. �شاعْدنا اأن ل نقاوم حتى ل نت�شّوه ونحن يف يديك. �شّكلنا لنكون اآنيًة 

تاأتي بالجد والكرامة لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 8: 1- 10: 42



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 �سبتمرب

ما اأبعد اأَْحكَاَمُه عن الفْح�س
 "َيا َلُعْمِق ِغَنى اهلِل َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه! َما اأَْبَعَد اأَْحَكاَمُه َعِن 

اْلَفْح�ِس َوُطرَُقُه َعِن ال�ْشِتْق�َشاِء!" )رومية 11: 33(
بينما كان بول�ض ُي�سارك مع اأهل رومية خطة الفداء الإلهي املجيدة، وكيف اأن اهلل ُيقّدم 
الرحمة للجميع، �سواء اليهود اأو الأم على حد �سواء، كان ُي�سّبح اهلل ويحمده، وكان ي�سعر 

برهبة وخمافة من حكمة اهلل ومعرفته بخطته لفداء الإن�سان.

اهلل وحده يعلم الأمر ِمن البداية اإىل النهاية.

يف  ال�سديد  لالإحباط  اِء" �سبًبا  ال�ْسِتْق�سَ "َعِن  "ُطُرَقُه" بعيدة  اأن  حقيقة  تكون  ما  اأحياًنا 
م�سريتنا امل�سيحية، فنحن نريد اأن نعرف طرق اهلل، ونريد اأن نعرف ما ُيفّكر فيه عندما 
ُطُرُقُكْم  َوَل  اأَْفَكاَرُكْم،  َلْي�َسْت  اأَْفَكاِري  "لأَنَّ  اأ�سياء معّينة. قال اهلل لإ�سعياء:  ي�سمح بحدوث 
َعْن  َواأَْفَكاِري  ُطُرِقُكْم  َعْن  ُطُرِقي  َعَلْت  هَكَذا  الأَْر�ِض،  َعِن  َماَواُت  ال�سَّ َعَلِت  َكَما  ُه  لأَنَّ ُطُرِقي 

اأَْفَكاِرُكْم" )اإ�سعياء 55: 9-8(.
اهلل يعمل على و�سع خطة ل�سنا مطلعني عليها. ل مُيكننا اأن نفهم م�سيئة اهلل �سوى عندما 
الوديان  الأحيان ل نفهم  اأننا يف بع�ض  الرغم من  يوٍم. على  يك�سف اهلل عنها يوما بعد 
املظلمة التي يقودنا اإليها فاإّنه مُبجّرد الو�سول اإىل قمة اجلبل والنظر اإىل اخللف، �سرنى 
امل�سار الذي قادنا فيه اإىل هناك، و�سنفهم ما كان يفعله، ون�ستوعب اأنه مل يُكن باإمكاننا 

الو�سول اإىل املرتفعات اإل اإذا اجتزنا يف الأعماق اأوًل.

يا اأبانا ال�ّشماوي، اأنت غني ب�شلحك، ول �شيء ُيكن اأن ُي�شاهيك يف احلكمة واللطف. 
نعتف لك اأننا ُنحّبك. يا رب، �شاعْدنا اأن نلتزم معك ونثق يف م�شيئتك. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: متى 11: 1- 13: 52



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 �سبتمرب

العبادُة العقليُة
َها الإِْخَوُة ِبَراأَْفِة اهلِل اأَْن ُتَقدُِّموا اأَْج�َشاَدُكْم  يُّ "َفاأَْطلُُب اإَِلْيُكْم اأَ
َة."  ًة ِعْنَد اهلِل، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِليرَّ يرَّ ًة ُمَقدرَّ�َشًة َمْر�شِ َذِبيَحًة َحيرَّ

)رومية 12: 1(
اأ�سار بول�ض يف ر�سالته اإىل اأهل كورنثو�ض اإىل نقطة مهمة حتى يتوّخوا احلذر ب�ساأن ما 
َل�ْسُتْم  ُكْم  نَّ َواأَ اْلُقُد�ِض،  وِح  ِللرُّ َهْيَكٌل  ُهَو  َج�َسَدُكْم  اأَنَّ  َتْعَلُموَن  َل�ْسُتْم  "اأَْم  باأج�سادهم:  يفعلونه 
اأَْرَواِحُكُم الَِّتي ِهَي هلِل"  اأَْج�َساِدُكْم َويِف  ُدوا اهلَل يِف  يُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ ُكْم َقِد ا�ْسرُتِ لأَْنُف�ِسُكْم؟ لأَنَّ

)1كورنثو�ض 6: 20-19(.
دفع اهلل ثمًنا باهًظا ليفتديك، واأقّل ما مُيكنك فعله هو تقدمي نف�سك اإليه، اأي تقدمي القلب 
مدين  اأنت  حاٍل،  اأي  على  العقلية.  عبادتك  اإّنها  حّية.  كذبيحة  واجل�سد  والذهن  والنف�ض 
الذي  ال�سخ�ض  اأّنه  الذي بّث فيك احلياة، كما  ال�سخ�ض  اإّنه  العظيم.  بوجودك لهذا اخلالق 

يدعمك يوًما بعد يوٍم.

اأنت تنتمي اإىل اهلل بقلبك ونف�سك وذهنك وج�سدك.

ُي�سيء النا�ض بدعوى الرغبة يف املتعة اإىل اأج�سادهم ِمن خالل تعاطي املخّدرات واحت�ساء 
الكحوليات بل وممار�سة النحرافات اجلن�سية املختلفة. يا له ِمن اأمر �سيئ! وهذا الأمر ل 
مُيكن ت�سّوره على الإطالق بالن�سبة اإىل املوؤمن امل�سيحي. ل ُتدّمر اأداة عبادتك لأّن ج�سدك 

لي�ض ملكك على اأي حال. بدًل من ذلك، قدِّ�ْض نف�سك هلل.
ل  التي  والأ�سياء  �ستزول  التي  امللذات  وراء  ال�سعي  اأج�سادهم يف  النا�ض  معظم  ي�ستخدم 
قيمة لها وزائلة باأي حاٍل من الأحوال. دعونا نرى الأمور التي مُيكن عملها ولها تاأثري 
اأبدي. قدِّم ج�سدك هلل باعتباره ذبيحة حّية ُمقّد�سة ومقبولة، وهذا لي�ض اأقّل ما مُيكنك فعله 

ا. فح�سب، بل هو الأكرث حكمة اأي�سً

التي  الأ�شياء  تلك  لعمل  وطاقاتنا  ومهاراتنا  وقتنا  ُنكرّ�س  �شاعْدنا  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
�شتدوم اإىل الأبد. اآمني.

قراءات اليوم: متى 13: 53- 15: 39



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 �سبتمرب

دعونا ن�صتيقظ
ْوِم،  َها الآَن �َشاَعٌة ِلَن�ْشَتْيِقَظ ِمَن النرَّ ُكْم َعاِرُفوَن اْلَوْقَت، اأَنرَّ "هَذا َواإِنرَّ

ا." )رومية 13: 11( ا َكاَن ِحنَي اآَمنرَّ َنا الآَن اأَْقَرُب مِمرَّ َفاإِنرَّ َخلَ�شَ
ْوِم". اأدرك بول�ض اأّن الكني�سة يف زمنه  َها الآَن �َساَعٌة ِلَن�ْسَتْيِقَظ ِمَن النَّ متى؟ قال بول�ض: "اأَنَّ
كانت نائمة ومن�سغلة بامل�سائل احلياتية احلقيقية، فاإذا حدث ذلك مع الكني�سة يف عهد 
بول�ض، فكم باحلري ُتعاين الكني�سة اليوم ِمن اأكرث من ذلك! ل بد اأّننا نائمون لأّنه ل توجد 

حاجة ملّحة يف قلوبنا تهتّم باأمور الرب.
وقد ا�ستغرقنا يف النوم لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية، والعامل ِمن حولنا يحكمه ال�سيطان 
العامة،  مدار�سنا  يف  ال�سالة  عن  تخّلينا  عندما  النوم  يف  ا�ستغرقنا  فقد  نائمون،  ونحن 
وُقمنا باإلغاء القوانني التي حتمينا ِمن منتجي املواد الإباحية، وفتحنا الباب لالإجها�ض 

عند الطلب، وا�ست�سلمنا للوثنية الأمريكية، لقد حان الوقت لن�ستيقظ.

اخلعوا اأعمال الظلمة والب�سوا الّرب ي�سوع امل�سيح.

اقرتب ميء الرب. يف نهاية كل يوٍم مُيكننا اأن نقول ب�سدق اإننا يف يوٍم من الأيام اأقرب 
اإىل ميء ي�سوع امل�سيح مّما كّنا عليه بالأم�ض، فخال�سنا الآن اأقرب مما كّنا نعتقد. يا له 

ِمن رجاء مبارك اأن ي�سوع امل�سيح �سياأتي قريًبا ليخل�سنا ِمن هذا العامل ال�رسير احلايل!
لقد حان الوقت لكي نخلع اأعمال الظلمة ونلب�ض الّرب ي�سوع امل�سيح. لقد حان الوقت لكي 
نعي�ض ون�سلك بح�سب الروح. ُن�سّلي اأن ُي�ساعدنا اهلل حتى يوقظ كني�سته اليوم ويحّثنا حتى 

نحيا يف قدا�سة وبر.

يا رب، ُندرك اأننا ا�شتغرقنا يف النوم بينما العامل يتدهور من حولنا، فنحن نرى اأّن العامل 
على �شفا الأبدية وقد اقتبت نهايته. ِمن ف�شلك اأيقظنا و�شاعْدنا يف الو�شول اإىل ال�شالني. 

يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: متى 16: 1- 18: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 �سبتمرب

اإله الرّجاء
"َوْلَيْملأُْكْم اإِلُه الررََّجاِء ُكلرَّ �ُشُوٍر َو�َشلٍَم..." )رومية 15: 13(

اأجرى علماء الجتماع، الذين يبحثون عن �سلة بني الّرجاء والبقاء، جتربة ُمثرية لالهتمام 
مع فئران ر�سيف امليناء يف الرنويج، فقد و�سعوا مموعة واحدة ِمن الفئران يف وعاء 
ور�ّسوا املاء عليها با�ستمرار حتى ل تتمّكن ِمن التدحرج والطفو. وا�ستطاعت هذه الفئران 
النجاة يف املتو�سط   نحو �سبع ع�رسة دقيقة قبل الغرق جميًعا، لكنهم انت�سلوا املجموعة 
مرة  املاء  اإىل  اأعادوها  اأيام،  ب�سعة  وبعد  مبا�رسة.  الغرق  قبل  التالية  املرة  يف  الثانية 
اأخرى، لكن يف هذه املرة، ا�ستطاعت الفئران النجاة يف املتو�سط   نحو �ستة وثالثني �ساعة. 

كان الفرق بني �سبع ع�رسة دقيقة و�ستة وثالثني �ساعة هو الّرجاء.

عندما جنتاز حلظات ُمظلمة اأو خميفة فاإّن رجاءنا يف امل�ستقبل هو الذي 
ي�سندنا ويحفظنا، فنحن ننال قّوة من معرفة اأننا لن نكون هنا اإىل الأبد لأّن 
اأّنه من ال�سعب  ي�سوع �سيعود قريًبا ليخل�سنا ِمن هذا العامل ال�رسير. رغم 
التحّلي بال�سرب فاإننا ننتظر بتوّقع فرحة روؤيته وجًها لوجه، وبركة امللك 

معه عندما ُيوؤ�ّس�ض ملكوته املجيد على الأر�ض.

اأر�سل اهلل الآب ي�سوع يف اإر�سالية خا�سة، فقد جاء ليغمرنا بال�سالم والراحة والرجاء. ِمن 
ال�سالم مع اهلل ممكًنا، وعندما جاء يف  اإىل ال�سليب وحمله خلطايانا جعل  خالل ذهابه 
�سورة اإن�سان و�سار له ج�سد ب�رسي اأراحنا وفهم حالتنا، ومنحنا الرجاء يف ال�سماء عندما 

ا�ستطاع تاأمني م�ستقبلنا الأبدي.

الذي تفظ به  الب�شي  الفهم  الذي يفوق  ال�شلم  ال�ّشماوي، �شكًرا لك على هذا  اأبانا  يا 
قلوبنا وحياتنا. �شاعْدنا يف ا�شتيعاب كم هو رائع اأن تّبنا وتعطينا ابنك لينعم علينا 

بالرّجاء والرّاحة وال�شلم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 19: 1- 20: 34



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 �سبتمرب

ليب كلمة ال�صّ
ا ِعْنَدَنا َنْحُن  ِليِب ِعْنَد اْلَهاِلِكنَي َجَهاَلٌة، َواأَمرَّ "َفاإِنرَّ َكِلَمَة ال�شرَّ

ُة اهلِل." )1 كورنثو�س 1: 18( نَي َفِهَي ُقورَّ اْلَُخلرَّ�شِ
لب على  ل مُيكن اأن يت�سّور اليهودي فكرة اأن ُيقب�ض على امل�سيا ويتعّر�ض لل�رسب وال�سّ

ال�سليب، فقد توّقعوا اأن يحكم امل�سيا، الذي ِمن ن�سل داود، العامل بالرّب وال�سالم.
بالن�سبة اإىل اليونانيني، كانت فكرة اأّن رجاًل واحًدا مُيكن اأن ميوت ِمن اأجل خطايا جميع 
الب�رس جهالة خال�سة. مل يفعل اأي ِمن الآلهة الكثرية التي عبدها اليونانيون �سيًئا نابًعا 
ِمن املحّبة، فقد كانت اآلهتهم اأنانية، لذا كانت فكرة ا�ستعداد اهلل اأن يبذل نف�سه خلال�ض 

�سعبه �سخيفة.
ُه ِعْنَدُه َجَهاَلٌة" )1 كورنثو�ض  ِبيِعيَّ َل َيْقَبُل َما ِلُروِح اهلِل لأَنَّ يقول الكتاب: "َولِكنَّ الإِْن�َساَن الطَّ
2: 14(. على الرغم من اأن العامل يعترب ال�سليب جهالة فاإننا نحن امُلخل�سني نراه هو الأداة 

اجلميلة خلال�سنا، فنحن ل نخجل ِمن ال�سليب.

اإّنه قّوة اهلل للخال�ض.

ليب حرِّرنا اهلل ِمن عبودية اخلِطّية، ومن خالل ال�سليب انت�رس ي�سوع على  ِمن خالل ال�سّ
املوت والقرب، ومن خالل ال�سليب تبّنانا اهلل و�رسنا خا�سته، ومن خالل ال�سليب اأنهى اهلل 

ن م�ستقبلنا الأبدي. احلرب التي كانت قائمة بيننا، ومن خالل ال�سليب اأمَّ
ر كيفما ي�ساء. نحن نعرف احلقيقة ونحّب بالفعل هذا ال�سليب اخل�سن القدمي. دْع العامل ُيفكِّ

يا رب، ن�شكرك لأّنك حرّرتنا لُنحّبك ولنخدمك ولن�شلك يف �شكة معك. دْع كلمة ال�شليب 
تتحدرَّث اإىل قلوبنا اليوم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 21: 1- 23: 39



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 �سبتمرب

الإن�صان الّطبيعي والإن�صان الروحي
َا ُيْحَكُم ِفيِه  ِبيِعيرَّ لَ َيْقَبُل َما ِلرُوِح اهلِل... اإِمنرَّ "َولِكنرَّ الإِْن�َشاَن الطرَّ
ا الرُّوِحيُّ َفَيْحُكُم يِف ُكلِّ �َشْيٍء..." )1 كورنثو�س 2:  ُروِحيًّا. َواأَمرَّ

)15-14
الطبيعي  الإن�سان  يبدو  الواقع،  بالولدة اجلديدة. يف  يولد  الذي مل  الطبيعي هو  الإن�سان 
يفهم  ل  الطبيعي  فالإن�سان  هلل،  َفهم  اأو  ا�ستيعاب  اأي  دون  من  ولدته،  يوم  منذ  ا  طبيعيًّ
اأمور الروح لأّنه ل مُيكن اإدراكها �سوى على امل�ستوى الروحي، وكما اأّن الإن�سان الأعمى 
اإىل  يفتقر  الطبيعي  الإن�سان  فاإّن  البديع  ال�سم�ض  غروب  مبنظر  ال�ستمتاع  ي�ستطيع  ل 

الإمكانيات التي من خاللها مُيكن ا�ستيعاب الأمور الروحية وتقديرها.
الإن�سان الروحي ي�ستوعب ُبعًدا جديًدا متاًما.

اإًذا َمن هو الإن�سان الروحي؟ اإّنه الإن�سان الذي ولدت روحه مّرة اأخرى، لذا 
فهو يعي�ض لأجل اأمور الروح وُيحاول اأن يفهمها.

اأََحٍد" )1  ِمْن  ِفيِه  ُيْحَكُم  َل  َوُهَو  �َسْيٍء،  ُكلِّ  َفَيْحُكُم يِف  الرُّوِحيُّ  ا  "َواأَمَّ الر�سول بول�ض:  قال 
كورنثو�ض 2: 15(. هل لحظت كم ِمن النا�ض ل يفهمون �سلوكك امل�سيحي؟ وكم اأّنك مُتّثل 
لغًزا بالن�سبة اإليهم؟ ملاذا حتّب الذهاب اإىل الكني�سة كثرًيا؟ ملاذا ل ت�رسب الكحوليات؟ ماذا 

تفعل ِمن اأجل املتعة؟".
ل ي�ستطيع الإن�سان الطبيعي اأن يفهم فرحة العي�ض يف �رسكة مع اهلل، لكننا الذين ولدنا 
اأن اهلل قد غفر  بالروح نعرف متاًما بركة امل�سرية مع ي�سوع، وال�سالم الذي ياأتي نتيجة 

لنا وطّهرنا.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأنك اأنقذتنا. �شكرا لك لأّنه بروحك القدو�س ُيكننا متييز حقك 
وَفهم اأ�شار كلمتك. ِمن ف�شلك افتْح عيون اأولئك الذين ل يعرفونك بعُد. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: متى 24: 1- 25: 46



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 �سبتمرب

املُوؤمن اجل�صدي
نَي  ْن اأَُكلَِّمُكْم َكرُوِحيِّنَي، َبْل َكَج�َشِديِّ َها الإِْخَوُة مَلْ اأَ�ْشَتِطْع اأَ "َواأََنا اأَيُّ

َكاأَْطَفال يِف اْلَ�ِشيِح." )1 كورنثو�س 3: 1(
و�سف بول�ض بالفعل فئات الإن�سان الطبيعي والإن�سان الروحي، لكّنه الآن يقّدم فئة ثالثة 
�ِسيِح". ت�سّنفهم حقيقة وجودهم  هي الإن�سان اجل�سدي. ي�سفهم بول�ض اأّنهم "اأْطَفال يِف امْلَ
ا ول يزالون  اأّنهم مل ينموا روحيًّ اأّنهم م�سيحّيون، لكن ال�سيء املاأ�ساوي  يف امل�سيح على 
روحيًّا  ينمون  ل  احلالة  هذه  يف  امل�سيحّيني  ِمن  الكثريون  الآ�سف،  مع  روحيني.  اأطفاًل 

لدرجة اأّنهم ل يزالون اأطفاًل.
له، لكّنه مل ينكر نف�سه  ا  ا �سخ�سيًّ الرب ي�سوع ب�سفته خُمّل�سً َقِبل امل�سيحي اجل�سدي  فقد 
حاماًل �سليبه ليّتبع امل�سيح، ول يزال اجل�سد يحكم حياته. ي�سوع خل�سه لكنه لي�ض �سّيد 

حياته.
تخلَّ عن الأمور اجل�سدية.

ما هو العالج للم�سيحية اجل�سدية؟ اخلطوة الأوىل هي ال�سلوك يف املحّبة. 
يف  �سلكت  اإذا  وال�رساع.  احل�سد  يف  ت�سارك  لن  املحّبة  يف  ت�سلك  كنت  اإذا 

املحّبة لن تت�سّبب يف انق�سام ج�سد امل�سيح.

الروحي  النمو  ياأتي  اأن  مُيكن  اهلل.  بكلمة  التم�ّسك  هو  اجل�سدية  للم�سيحّية  الثاين  العالج 
تنمو،  حتى  جّيد  غذائي  نظام  اّتباع  اإىل  حتتاج  الكلمة.  ِمن  التغذية  طريق  عن  احلقيقي 
الكلمة وتغذَّ  اأم�سْك يف  للموؤمن.  الروحي  النمو  ُيعّزز  الذي  الغذائي  النظام  وكلمة اهلل هي 

عليها واأدخلها فيك.
اأن تكرب وتن�سج وتنمو من خالل كلمة اهلل، دعها تطعم  تخلَّ عن الأمور اجل�سدية. عليك 

روحك، ثّم ا�سلْك يف املحّبة وامُن يف نعمة ربنا وخمّل�سنا ي�سوع امل�سيح ومعرفته.

يا رب، نحن نتوق اإىل الن�شج الروحي، ونوّد اأن ن�شلك يف الحّبة، �شاعْدنا اأن نفهم كلمتك 
على نحو اأعمق واأكث ثراء. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: متى 26: 1- 28: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 �سبتمرب

ال ِمن اأجل امل�صيح ُجهَّ
اٌل ِمْن اأَْجِل اْلَ�ِشيِح..." )1كورنثو�س 4: 10( "َنْحُن ُجهرَّ

ي�سخر الّنا�ض من اأنف�سهم لأ�سباب كثرية لأنهم ي�رسبون اخلمر اأو يرغبون يف جعل الآخرين 
ي�سحكون، اأو لك�سب املال اأو مُلجّرد جعل الآخرين يعتقدون باأنهم اأذكياء، ويبدو اأن ل اأحد 

يعتقد باأّن هذا الأمر غريب.
ا ما ُيعلن اأّنه جاهل )اأو اأحمق( ِمن اأجل امل�سيح، وهنا تبداأ ال�سخرية. يعترب  لكن دْع �سخ�سً
العامل اأّنه ِمن اجلهل التخّلي عن كل �سيء لأجل ي�سوع امل�سيح. اأحياًنا حتى اأُ�رسنا ت�سخر 
مّنا، ول ي�ستطيعون َفهم حجم الت�سحيات التي نحن على ا�ستعداٍد لتقدميها ِمن اأجل ي�سوع.

ملاذا اإذا بذلت حياتك ِمن اأجل خدمة بلدك فاأنت ُتدعى بطاًل، لكن اإذا بذلت 
حياتك خلدمة امل�سيح �سُتدعى جاهاًل؟

تعرَّ�ض بول�ض لل�رسب وال�سجن والّرجم، وُقطع راأ�سه يف النهاية من اأجل ي�سوع امل�سيح. 
ْجِد اْلَعِتيِد  كان العامل يقول عنه اإّنه "جاهل". لكن قال بول�ض اإّن هذه الآلم "َل ُتَقا�ُض ِبامْلَ

اأَْن ُي�ْسَتْعَلَن ِفيَنا" )رومية 8: 18(.
"كل �سخ�ض يعترب جاهاًل  عندما كنت مراهًقا، كثرًيا ما كان اأحد الّرجال ُيلهمني بقول: 
عند �سخ�ض اآخر، واأنت قد تكون كذلك جاهاًل ِمن اأجل امل�سيح." اإذا كانت حمّبتي لي�سوع 
ِمن كّل قلبي جتعلني جاهاًل فاأنا جاهل، واإذا كانت الرغبة يف خدمة ي�سوع بكّل ما اأملك 
جتعلني جاهاًل فاأنا جاهل، واإذا كانت الثقة يف ي�سوع يف كل �سيء جتعلني جاهاًل فاأنا 

جاهل، لكنني ل اأخجل ِمن اأن اأكون جاهاًل ِمن اأجل امل�سيح.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا على الوقوف �شد تّيار ال�ش وال�شهادة عن ال�شيح، حتى اإن 
كان على ح�شاب اعتباري جاهًل. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 1: 1- 3: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 21 �سبتمرب 

َحنا امل�صيح ِف�صْ
َحَنا  ِف�سْ لأَنَّ  َفِطرٌي.  اأَْنُتْم  َكَما  َجِديًدا  َعِجيًنا  َتُكوُنوا  ِلَكْي  اْلَعِتيَقَة،  ِمرَيَة  اخْلَ ِمْنُكُم  وا  َنقُّ "اإًِذا 

�ِسيَح َقْد ُذبَح لأَْجِلَنا." )1 كورنثو�ض 5: 7( ا امْلَ اأَْي�سً
عندما ُت�ساف اخلمرية اإىل العجني تنبعث الغازات ب�سبب التخّمر. اإّنها عملية تعّفن، لكن 

بهذه الطريقة يرتفع العجني، ميكن للقليل من اخلمرية اأن يتخّلل الكثري ِمن العجني.
طريقه  الكني�سة  يف  اخلِطّية  مع  الب�سيط  الت�ساهل  ي�سق  اأن  مُيكن  ا.  اأي�سً ذلك  مثل  اخلِطّية 
عرب اجل�سم كله. ويف هذا ال�سياق، ُيخاطب بول�ض كني�سة كورنثو�ض التي ت�ساهلت مع ال�رس 

واخِلّطية، مع اأّنها يجب اأن تطهر نف�سها يف اإطار �رسكتها.

مُيكن اأن تتخلل اخلِطّية التي نت�ساهل معها قلياًل اجل�سد كله، وُتف�سده ب�سبب 
التعّفن ِمن الداخل اإىل اخلارج.

�ض اهلل حماية ل�سعبه، فقد جنا كل بيت حممي  يف ال�رسبة الأخرية على اأر�ض م�رس خ�سّ
بدم الذبيحة من �رسبة الأبكار، يف حني عانى كل بيت ل يحميه الدم ِمن موت كل بكر 

يف ال�سباح.
�ض اهلل بالطريقة نف�سها طريًقا لغفران خطايانا حتى ل ُينّفذ حكم املوت فينا نتيجة  خ�سّ
الذي �سار ذبيحة لأجلنا، ومن  امل�سيح، احلمل  ي�سوع  الطريق من خالل  خطايانا، وهذا 

خالل �سفك دمه نلنا غفران خطايانا.
اأعلن بول�ض اأن "امل�سيح ف�سحنا". مل يُكن �سلب ي�سوع يف عيد الف�سح من قبيل ال�سدفة، 
فقد مهد حمل اهلل لتحقيق الرموز التي ي�سري اإليها عيد الف�سح يف اإ�رسائيل، وطّهر اخلِطّية 

التي جّن�ست حياتنا واأنقذنا من املوت الذي مل يُكن منه مفر.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأنك اأر�شلت ابنك ليكون ف�شحنا، ن�شكرك لأننا ن�شتقبل الآن 
التطهي الذي ُيقّدمه، ون�شتقبل اأي�ًشا غفران خطايانا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 4: 1- 7: 23



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 22 �سبتمرب

و�صع حدود للحرية
لُّ يِل، لِكْن َل َيَت�َسلَُّط َعَليَّ  لُّ يِل، لِكْن َلْي�َض ُكلُّ الأَ�ْسَياِء ُتواِفُق. ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حَتِ "ُكلُّ الأَ�ْسَياِء حَتِ

�َسْيٌء." )1 كورنثو�ض 6: 12(
يت�ساءل امل�سيحيون عّما اإذا كان مُيكنهم امل�ساركة يف اأن�سطة معينة، ويطرحون اأ�سئلة من 

نوعية "ما الأ�سياء التي مُيكنني امل�ساركة فيها واأظّل موؤمًنا م�سيحيًّا؟".
اأنها مل تُكن  لُّ يِل،" قدَّم قائمة حُمّددة )مع  الأَ�ْسَياِء حَتِ "ُكلُّ  الر�سول  اأن يقول بول�ض  قبل 
�ساملة( لبع�ض الأمور التي ل حتّل له مثل: الزنا وعبادة الأوثان والف�سق وال�سذوذ اجلن�سي 

وال�رسقة والطمع وال�سكر وال�ستيمة والبتزاز. )1 كورنثو�ض 6: 10-9(

ا. يف اللحظة التي ت�سبح فيها حتت تاأثري �سيء ما، لن تكون بعد حرًّ

البرية مع  ِمن  اأحت�سى زجاجة  الأمر على ما يرام حينما  "هل �سيكون  البع�ض:  قد ي�ساأل 
اأن  املمكن  ِمن  هل  اأ�ساألك:  اأن  يل  "ا�سمح  ال�سجائر؟  يدّخن  اأن  للموؤمن  مُيكن  هل  البيتزا؟ 
تكون حتت تاأثري �رسب البرية؟ هل مُيكن اأن ت�سبح ُمدمًنا على ال�سجائر؟ قد ل يكون الأمر 
خِطّية �سنيعة، وقد ل ير�سلك اإىل اجلحيم، لكن باإمكانه اأن يجعلك حتت تاأثري قّوته، وبذلك 
�سُت�سّحي باحلرية املجيدة التي لديك يف امل�سيح. يف اللحظة التي تكون فيها حتت تاأثريه 

�ست�سبح م�ستعبًدا له.
دعونا اأن ل ُنحاول متييز ما اإذا كان يوجد �سيء �سحيح اأم خطاأ. عندما ننظر اإىل امل�سائل 
ا اأن اأجد  احلياتية دعونا ن�ساأل: هل يعيق هذا الأمر ال�سلوك مع الّرب؟ هل �ساأكون ُم�ستعدًّ
وي�سلبني  ي�ستعبدين  اأّنه  لدرجة  الأمر  هذا  علّي  ُي�سيطر  هل  ذلك؟  ي�سارك معي يف  ي�سوًعا 
اأ�سبه ي�سوًعا  الأمر  اأمنو يف ي�سوع؟ هل يجعلني هذا  الأمر يبنيني حتى  حريتي؟ هل هذا 

اأكرث؟

يا اأبانا ال�ّشماوي، اك�شْف لنا عن تلك الأمور التي تهدمنا بدًل من اأن تبنينا يف ال�شيح. 
�شاعْدنا اأن نعك�س بحّق ربنا ي�شوع ال�شيح للعامل الذي نعي�س فيه. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 7: 24- 9: 1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 23 �سبتمرب

حياة النتظار
ٌ..." )1كورنثو�س  َها الإِْخَوُة: اْلَوْقُت ُمْنُذ الآَن ُمَق�شرَّ "َفاأَُقوُل هَذا اأَيُّ

)29 :7
اأ�سعر بقناعة �سديدة اأّن اهلل يوّد ِمن كّل جيٍل اأن ينتظر ميء ي�سوع يف زمنهم. ملاذا؟ لأّنه 

يريدنا اأن نعي�ض يف انتظار عودته.
عندما نعتقد باأّن ميئه على الأبواب ن�سعر باإحلاح اأن ناأتي بالإجنيل اإىل العامل، واإدراك 

اأّن الوقت ق�سري ُيحّفزنا على اأداء الإر�سالية التي تركها لنا ي�سوع.

ل تهتم بالعامل على قدر الإمكان.

بالأمور  يتعلق  ما  يف  ال�سحيح  املنظور  ا  اأي�سً مينحنا  و�سيكة  عودته  اأن  الوعي  اأّن  كما 
الدنيوية. عندما تعلم اأّنه مُيكن اأن ُي�سدل ال�ستار على هذه احلياة يف اأي حلظٍة، واأن �ستار 
بالأمور  الهتمام  عدم  على  ُي�ساعدك  هذا  فاإّن  عني  غم�سة  يف  يرفع  اأن  مُيكن  الأبدية 
ا. الدنيوية. لي�ض ِمن املنا�سب اأن ت�سع كنوزك هنا يف العامل ول ِمن امُلرّجح اأن ت�سبح ماديًّ
ِمن امُلوؤّكد اأن توّقع عودة ي�سوع له تاأثري كبري ُي�سهم يف تطهري حياتنا الفردية والكني�سة 
ككل. عندما ياأتي ي�سوع ل نريد اأن نكون م�ساركني يف ن�ساط يتعاَر�ض مع م�سيئته، بل 
نوّد اأن نكون م�سغولني يف بناء امللكوت وا�ستخدام ما قدَّمه لنا ملجده. ل نريد اأن ن�سّيع 

وقتنا يف النغما�ض يف احلزن اأو يف املتعة، ول نريد اإ�ساعة الوقت يف جمع املمتلكات.
الوقت ُمق�رّس والعامل اإىل زوال. قدِّْم نف�سك ووقتك وطاقاتك ومواردك لالأمور الأبدية، عليك 

اأن حتيا لأجل ملكوت اهلل.

الوؤقتة وتكري�س وقتنا للأمور  الزمنية  الأمور  النغما�س بعمٍق يف  ِمن  يا رب، احفظنا 
الأبدية. ِمن ف�شلك اأعِطنا احلكمة حتى نفتدي الوقت. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 9: 2- 10: 52



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 �سبتمرب

املحبّة التي تبني
ِميِعَنا ِعْلًما. اْلِعْلُم  ا ِمْن ِجَهِة َما ُذبَح ِللأَْوَثاِن: َفَنْعَلُم اأَنرَّ جِلَ "َواأَمرَّ

َة َتْبِني." )1 كورنثو�س 8: 1( َيْنُفُخ، َولِكنرَّ اْلََحبرَّ
َحَدَث انق�سام يف كني�سة كورنثو�ض، و�سعر البع�ض عن قناعة �سديدة اأّن عليهم اأن ل ياأكلوا 
اللحم الذي ذبح لالأوثان. واأعلن اآخرون حريتهم يف تناُول مثل هذه اللحوم لأّنهم قالوا 
." لكن اأولئك الذين يتمّتعون باحلرية نظروا نظرة دونية اإىل  "َنْعَلُم اأَْن َلْي�َض َوَثٌن يِف اْلَعامَلِ

هوؤلء الذين ل يتمّتعون بها.
ا، وتلتقي دائًما اأولئك الذين ي�سعرون بتفّوقهم الفكري  �ستتقابل دائًما مع املنتفخني فكريًّ
على الآخرين والذين ي�سخرون منهم لّتباعهم "خرافات جاهلة". لكن النبي اإ�سعياء كتب: 
"ِحْكَمُتِك َوَمْعِرَفُتِك ُهَما اأَْفَتَناِك، َفُقْلِت يِف َقْلِبِك: اأََنا َوَلْي�َض َغرْيِي" )اإ�سعياء 47: 10(. تناول 

بول�ض هذه امل�ساألة يف كني�سة كورنثو�ض مع حتذير اأّن "العلم ينفخ".

عّلمنا الكتاب اأن ن�سلك يف املحّبة.

ا يف املحّبة �سن�سعى اإىل بناء الأخ الأ�سعف، لن اأحاول اإقناعه باأّنه خُمطئ،  اإذا �سلكنا حقًّ
ا  ولن اأتباهى بحريتي اأمامه ولن اأت�سبَّب يف عرثته. يا له ِمن اأمر خطري اأن ن�سّجع �سخ�سً
ما على فعل �سيء يختلف عّما ميليه �سمريه، واأن نحّثه على فعل �سيء ي�سعر بداخله اأنه 

خاطئ.
ِعيَف،  ال�سَّ ِمرَيُهُم  �سَ َرُحوَن  َوجَتْ الإِْخَوِة  اإِىَل  ُتْخِطُئوَن  اإِْذ  "َوهَكَذا  بول�ض:  الر�سول  يقول 
ًما اإِىَل الأََبِد، ِلَئالَّ اأُْعرِثَ اأَِخي"  �ِسيِح. ِلذِلَك اإِْن َكاَن َطَعاٌم ُيْعرِثُ اأَِخي َفَلْن اآُكَل حَلْ ُتْخِطُئوَن اإِىَل امْلَ
)1 كورنثو�ض 8: 12-13(. هذا ما ُيْدعى ال�ّسلوك يف املحّبة. ل تتباَه بُحّريتك وبالتايل 

َة َتْبِني. َحبَّ ر الأخ الأ�سعف، فاْلِعْلُم َيْنُفُخ لِكنَّ امْلَ ُتدمِّ

يا اإلهي، �شاعْدنا على ال�شلوك يف حمّبة وبناء بع�شنا البع�س يف الأمور الروحية. دعنا 
اأن ل نحاول دائًما اإثبات اأننا على �شواٍب، بل اأن ُندرك اأّن اجلميع ل ي�شعرون باحلريات 

نف�شها. يف ا�شم ي�شوع الثمني، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 11: 1- 12: 44



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 �سبتمرب

ال�صخرة
ُهْم َكاُنوا َي�ْشَُبوَن  "َوَجِميَعُهْم �َشُِبوا �َشَاًبا َواِحًدا ُروِحيًّا، لأَنرَّ
ْخَرُة َكاَنِت اْلَ�ِشيَح. َوهِذِه  ٍة َتاِبَعِتِهْم، َوال�شرَّ ْخَرٍة ُروِحيرَّ ِمْن �شَ

الأُُموُر َحَدَثْت ِمَثاًل َلَنا..." )1 كورنثو�س 10: 4، 6(
اهلل الذي اأخرج املاء ِمن ال�سخرة التي �رسبها مو�سى ِمن اأجل بني اإ�رسائيل العطا�ض هو 
الإله نف�سه الذي اأعطانا حياة ِمن خالل ج�سد ابنه امل�سلوب وامل�رسوب. كان اختبار �سعب 

اإ�رسائيل ملعجزة توفري املياه مّرد تنّبوؤ لختبار معجزة توفري الرّب لنا.
ل �سيء يروي عط�ض الإن�سان العميق هلل اإل العالقة الهادفة معه.

الذي �سيعطيه مَلن  �ِسيَح." تكّلم ي�سوع عن ماء احلياة  امْلَ َكاَنِت  ْخَرُة  "ال�سَّ اأن  يعلن بول�ض 
َيْعَط�ُض  اِء  امْلَ ِمْن هَذا  ُب  َي�رْسَ َمْن  "ُكلُّ  ال�سامرية:  اأخرب ي�سوع املراأة  يعط�ض. يف يوحنا 4، 
اُء الَِّذي اأُْعِطيِه  اِء الَِّذي اأُْعِطيِه اأََنا َفَلْن َيْعَط�َض اإِىَل الأََبِد، َبِل امْلَ ُب ِمَن امْلَ ا. َولِكْن َمْن َي�رْسَ اأَْي�سً

ٍة" )يوحنا 4: 14-13(. رُي ِفيِه َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع اإِىَل َحَياٍة اأََبِديَّ َي�سِ

اأّنهم  �سيجدون  اآخر  �سيٍء  باأي  العط�ض  هذا  اإرواء  ُيحاولون  الذين  اأولئك 
اأي  ال�سخرة،  اإىل  تذهب  عندما  لكن  العط�ض.  من  املعاناة  يف  ُم�ستمّرون 
منك  يفي�ض  بل  فح�سب،  يرويك  ل  اإّياه  ُيعطيك  الذي  املاء  فاإّن  امل�سيح، 

وي�سري ينبوع ماء حي.

هل ت�سعر بالعط�ض اليوم؟ كّل ما عليك فعله هو التحّدث اإىل امل�سيح ال�سخرة الذي �سيجعل 
ماء احلياة يتدّفق اإليك، و�سيفتح بّوابات الفي�ض الإلهي ويروي عط�سك.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على ي�شوع ال�شيح، �شخرة الع�شور، الذي تعرّ�س لل�شب من 
ناأتي  اأن  اآخر عندما ن�شعر بالعط�س. �شاعْدنا  اأي م�شدٍر  اإىل  الذهاب  ِمن  اأجلنا. احفْظنا 
اإليه. يف  اإليك، حتى ن�شب بحريٍة وب�شورٍة كاملة وجند الرتواء الذي ن�شتاق  بعط�شنا 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 13: 37-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 �سبتمرب

 امتحْن نف�صك
ْبِز َوَي�ْشَُب  "َولِكْن ِلَيْمَتِحِن الإِْن�َشاُن َنْف�َشُه، َوهَكَذا َياأُْكُل ِمَن اخْلُ

ِمَن اْلَكاأْ�ِس." )1 كورنثو�س 11: 28(
خ بول�ض اأولئك املوجودين يف كني�سة كورنثو�ض ب�سبب الّطريقة التي جاء بها الكثريون  وبَّ
بال  الأمر  هذا  بفعلهم  اأّنهم  ِمن  حّذرهم  فقد  املائدة،  يف  بها  و�ساركون  الّرب  مائدة  اإىل 
مبالة وعدم ا�ستحقاٍق، �سي�سريون مرمني يف ج�سد ي�سوع ودمه، لذا قال الر�سول بول�ض: 

َنْف�َسُه." "ِلَيْمَتِحِن الإِْن�َساُن 
اإّنها �سعبة لكنها ُمهّمة، ل ميكنك التعامل مع م�سكلٍة ما  هذه ن�سيحة جّيدة لنا جميًعا. 
َوَعاِدٌل،  اأَِمنٌي  َفُهَو  ِبَخَطاَياَنا  ْفَنا  اْعرَتَ "اإِِن  الكتاب:  بها. يقول  اأّوًل وتعرتف  حتى تعرفها 

َرَنا ِمْن ُكلِّ اإِْثٍم" )1 يوحنا 1: 9(. َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ

د اأن منتحن اأنف�سنا ونعرتف بخِطّيتنا مُيكننا اأن ناأتي بها اإىل ي�سوع. مُبجرَّ

رمبا يكون يف حياتك �سيٌء يريد اهلل التعاُمل معه رغم اأّنك حتاول اإخفاءه عنه، �سواء كنت 
ُتدرك ذلك اأم ل، تلك اخلِطّية تعيق ال�رسكة الكاملة مع اهلل. اإّنه يريد اإ�سالح ذلك اليوم. اإذا 
القد�ض يخترب قلبك ويك�سف عن  الروح  دْع  ِمن قبله.  ُيحكم عليك  حكمت على نف�سك، لن 
احلقيقة التي يعرفها بالفعل، وِمن ثّم تاأّكد ِمن التجاوب مع الأمر والتفاعل معه من خالل 

العرتاف بخطاياك وقبول غفرانه.
يِن َيا اهلَُل َواْعِرْف َقْلِبي. اْمَتِحنِّي َواْعِرْف اأَْفَكاِري. َواْنُظْر اإِْن َكاَن يِفَّ َطِريٌق  قال داود: "اْخَترِبْ
ر فيه عن نف�سك هو املهم  ا" )مزمور 139: 23-24(. لي�ض ما ُتفكِّ َباِطٌل، َواْهِديِن َطِريًقا اأََبِديًّ

بل ما ُيفّكر فيه اهلل عنك هو املهّم.

يا اأبانا ال�ْشماوي، �شكًرا لك على حمّبتك ورحمتك لنا. يا رب، بينما يك�شف الروح القد�س 
احلق لنا، �شاعْدنا اأن نعتف ونتوب. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: مرق�ض 14: 1- 16: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 �سبتمرب

اأْعَظَمُهنَّ املحبَّة
لََثُة َولِكنرَّ  ُة، هِذِه الثرَّ ا الآَن َفَيْثُبُت: الإَِياُن َوالررََّجاُء َواْلََحبرَّ "اأَمرَّ

ُة." )1 كورنثو�س 13: 13( اأَْعَظَمُهنرَّ اْلََحبرَّ
الإميان والّرجاء واملحّبة هي الدعامات التي تقف عليها امل�سيحية: الإميان باأّن اهلل ُيحّبنا 

ويف يديه مقاليد الأمور. عندما ينهار كّل �سيء اآخر فاإّن الإميان يدعمنا وي�سندنا.
والّرجاء هو ترّقب النهاية اجليدة. كيف مُيكن للم�سيحّيني اأن يتمّتعوا بهذه النظرة ال�سعيدة 
لأّن  ذلك  مُيكنهم  وبائ�ًسا؟  قامًتا  ِمن حولنا  �سيء  كل  يبدو  عندما  امل�ستقبل  والّرجاء يف 

ة. لديهم الدليل. نحن نعرف نهاية الِق�سّ

قد تختفي ال�سماء والأر�ض، لكن الإميان والّرجاء واملحّبة �ستبقى.

ُة." اإّن جوهر ر�سالة الإجنيل امل�سيحي  َحبَّ وكذلك املحّبة التي قال بول�ض عنها: "اأَْعَظَمُهنَّ امْلَ
هو املحّبة، نحن مدعّوون اإىل حمّبة اهلل حمّبة �سامية واإىل حمّبة جارنا كما نحّب اأنف�سنا، 
)الأغابي(  املحبة  نقّدم  واأن  نعرف  اأن  مّنا  اهلل  يريد  امل�سيحّية.  الر�سالة  جوهر  هو  وهذا 
َتَتَفاَخُر،  َل  ُة  َحبَّ امْلَ �ِسُد.  حَتْ َل  ُة  َحبَّ امْلَ َوَتْرُفُق.  ى  َتَتاأَنَّ ُة  َحبَّ "امْلَ الأ�سحاح:  التي ي�سفها هذا 
وء، َوَل َتْفَرُح ِبالإِْثِم َبْل  ، َوَل َتُظنُّ ال�سُّ َتدُّ َوَل َتْنَتِفُخ، َوَل ُتَقبُِّح، َوَل َتْطُلُب َما ِلَنْف�ِسَها، َوَل حَتْ
رِبُ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء.  دُِّق ُكلَّ �َسْيٍء، َوَتْرُجو ُكلَّ �َسْيٍء، َوَت�سْ َتِمُل ُكلَّ �َسْيٍء، َوُت�سَ ، َوحَتْ قِّ َتْفَرُح ِباحْلَ

ُة َل َت�ْسُقُط اأََبًدا" )1 كورنثو�ض 13: 8-4(. َحبَّ امَْلَ
هذه هي الّدعامات الثالث التي تعتمد عليها امل�سيحية. على الّرغم ِمن اأّن كل �سيء اآخر قد 
يفنى فاإّن هوؤلء الثالثة يثبتون. يف الواقع قد تزول ال�سماء والأر�ض، لكّن يظّل الإميان 

والّرجاء واملحّبة موجودة، لكّن اأعظمهنَّ امَلحبَّة.

يا اأبانا ال�ّشماوي، نحن نطلب الإيان لكي نوؤمن بك، ونطلب الرّجاء حتى ننتظر وعودك، 
ونطلب الحّبة حتى نحّب الآخرين كما اأحببتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 1: 1- 4: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 �سبتمرب

اإله �صالٍم
لُه �َشلٍَم، َكَما يِف َجِميِع َكَناِئ�ِس  "اأَنرَّ اهللَ َلْي�َس اإِلَه َت�ْشِوي�ٍس َبْل اإِ

اْلِقدِّي�ِشنَي." )1 كورنثو�س 14: 33(
موهبة  ا�ستخدام  اأ�ساءوا  فقد  كورنثو�ض،  كني�سة  يف  ال�سيطرة  عن  خرجت  الأمور  كانت 
الأل�سنة عن طريق النطق بالأل�سنة دون اأي تف�سرٍي، وبالتايل قاطعوا بع�سهم البع�ض، ويف 
بع�ض الأحيان كانوا يتحدَّثون جميًعا بالأل�سنة يف الوقت نف�سه، لذا وبَّخهم بول�ض لقيامهم 

بهذه اخلدمات التعبدية دون ترتيب قائاًل: "اأَنَّ اهلَل َلْي�َض اإِلَه َت�ْسِوي�ٍض".
كّل ما عليك فعله هو اإلقاء نظرة على الكون لرتى اأّن اهلل اإله نظام. يف الأو�ساف التي لدينا 
عن ال�سماء، مُيكننا روؤية اأّن العبادة حتدث بطريقة ُمنّظمة.. اإًذا اأن ل يجب اأن تكون العبادة 

يف الكني�سة ُمنّظمة؟

اهلل قادٌر على اإخراج النظام ِمن الفو�سى مبا يف ذلك الفو�سى التي نخلقها 
يف حياتنا ال�سخ�سية.

عندما  حياتنا  وال�رساع  وال�سطراب  الرتباك  ميالأ  �سالم،  اإله  بل  ت�سوي�ٍض  اإله  لي�ض  اهلل 
ن�رّس على فعل �سيء خا�ض بنا، لكن عندما نّتبع القواعد التي و�سعها اهلل لنا يف كلمته، 
تلك القواعد التي ُتخربنا كيف يجب اأن نعي�ض، يبداأ �سالم اهلل يف ملء قلوبنا، وبدًل ِمن اأّن 

نعي�ض حياة ُم�سطربة، مُيكننا حينئٍذ اأن نعي�ض حياة هادئة ومثمرة وحمّبة.
مُيكن اأن يجعلنا ال�سطراب عدميي ال�سرب و�سديدي احل�سا�سية، لكن عندما يبداأ �سالم اهلل 
يف قلبك فاإّن اهلل قادر على م�ساعدتك يف التجاوب مع الآخرين يف حمّبة وغفران و�سالم. 
ِمن  حالة  يف  تعي�ض  اأن  اإّما  اختيارك  اإّنه  حولك.  َمن  مع  ال�سالم  على  احلفاظ  وبالتايل، 

الرتباك والفو�سى اأو اأن تعي�ض حياًة تت�سم بال�ّسالم.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على اأننا قبلنا �شلمك الذي يفوق الفهم الب�شي. يف ا�شم ي�شوع، 
اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 4: 14- 6: 49



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 �سبتمرب

اإلُه كلِّ تْعزيٍة
اأَْفِة َواإِلُه ُكلِّ َتْعِزَيٍة،  َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح، اأَُبو الررَّ "ُمَباَرٌك اهللُ اأَُبو َربِّ
ِذيَن  يَقِتَنا، َحترَّى َن�ْشَتِطيَع اأَْن ُنَعزَِّي الرَّ ِذي ُيَعزِّيَنا يِف ُكلِّ �شِ الرَّ

ِتي َنَتَعزرَّى َنْحُن ِبَها ِمَن اهلِل." )2  ْعِزَيِة الرَّ يَقٍة ِبالترَّ ُهْم يِف ُكلِّ �شِ
كورنثو�س 1: 4-3(

يتحدَّث بول�ض عالنية عن ال�سيقة والأمل وال�سطراب الذي عاناه ب�سفته تابًعا اإىل ي�سوع 
ًنا �سد املتاعب والتجارب التي اّتبعته اأينما ذهب لأّنه كان  امل�سيح. مل يُكن بول�ض حُم�سّ

ُيب�رّس بي�سوع.

عندما ياأتي الأمل يكون اأمامنا خياٌر نّتخذه.

د ذلك، لذلك عندما ياأتي الأمل و�سياأتي على اأي  ال�ساحلون يتاأمّلون. الكتاب امُلقّد�ض ُيوؤكِّ
حاٍل، �سيكون لدينا خيار نّتخذه. مُيكننا جتاهل �سخ�سية اهلل ونقول: "ح�سًنا، اإذا كانت هذه 
هي الكيفية التي �سيتعاَمل بها اهلل معي، ل اأعتقد باأّنه ُيحّبني بعد الآن." اأو مُيكننا الوثوق 
اأفهم ما  ا، فاأنا ل  اأّنك حُتّبني حقًّ اإلهي، اأعرف  "يا  به والت�سّبث به اأكرث. مُيكننا اأن نقول: 

يحدث لكنني اأثق بك".
ن ِمن تقدمي امل�ساعدة  اأدرك بول�ض اأّن اهلل ا�ستخدم الأمل الذي ي�سعر به حتى مينحه لطفه ويتمكَّ
نف�سه علينا، عندما نخو�ض يف  ال�سيء  الذين ميّرون بتجارب مماثلة. وينطبق  لالآخرين 
التجارب اأو املاآ�سي فاإننا نفهم كيف ي�سعر الآخرون عندما ُيواجهون خ�سائرهم اخلا�سة، 

ون�سبح قادرين على الو�سول اإىل جميع فئات الّنا�ض باأف�سل �سورٍة.
الأمل يكتب تاريًخا لنا مع الروح القد�ض، اإذ نتعّلم اأّنه هو املعزى، ونتعلَّم اأّنه اأمني وُيقّوينا 
من اأجل اجتياز التجربة، ومُيكننا بدورنا اأن ُن�سارك تلك التعزية والقّوة مع الآخرين الذين 

يحتاجون اإليها.

يا رب، علِّمنا قيمة الثقة الكاملة فيك، �شاعْدنا اأن نقبل خدمة روحك القدو�س ون�شاركها 
مع الآخرين. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 7: 1- 9: 50



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 �سبتمرب

الن�صرة يف امل�صيح
"َولِكْن �ُشْكًرا هلِل اَلِّذي َيُقوُدَنا يِف َمْوِكِب ُن�ْشَِتِه يِف اْلَ�ِشيِح ُكَلّ 

ِحنٍي." )2 كورنثو�س 2: 14(
. حتارب  كلمة "ن�رسة" تفرت�ض وجود �رساع. ب�سفتنا اأبناء اهلل، نحن يف �رساٍع م�ستمرٍّ
)هذه  واجل�سد  اهلل(،  على  املتمرِّد  العاملي  )النظام  العامل  امل�سيحي:  اختبارك  قوى  ثالث 
الطبيعة الفا�سدة ال�ساقطة والدوافع البيولوجية التي تتحّكم يف حياة ال�سخ�ض(، وال�سيطان.

الن�رسة تاأتي ونحن نتعلَّم الثبات يف امل�سيح.

ل يخو�ض  البع�ض  امل�سيح؟ ح�سًنا،  الن�رسة يف  نعي�ض حياة  اأن  علينا  عب  ال�سّ ِمن  ملاذا 
الكثري ِمن القتال. يقول الكتاب املقدَّ�ض: "َقاِوُموا اإِْبِلي�َض َفَيْهُرَب ِمْنُكْم" )يعقوب 4: 7(. لكن 
عندما ياأتي ال�سيطان ي�ست�سلم بع�ض امل�سيحّيني دون قتاٍل ودون اأي مقاومٍة. قال ي�سوع 
اإذا اأردت اأن تتبعه، عليك اأن ُتنكر نف�سك وحتمل �سليبك وتتبعه، لكن اجل�سد ل يحّب ذلك، 

ول يحّب اأن ننكره، لذلك البع�ض مّنا ل ُينكر ج�سده على الإطالق.
تاأتي الن�رسة عندما نتعّلم الثقة يف امل�سيح مل�ساعدتنا يف التعاُمل مع التجارب التي قد 
يلقيها علينا العدو. وتاأتي الن�رسة عندما نطلب منه قّوة قد ل منلكها داخلنا لأّنها تفوق 
قدراتنا. كما اأخربنا ي�سوع، علينا اأن نثبت فيه واأن ن�ستمّر يف الثبات فيه لأننا ِمن دونه 
ل مُيكننا فعل �سيء. حينما نثبت يف ي�سوع امل�سيح، ويثبت فينا فاإّن هذا احل�سور لروحه 

القدو�ض ال�ساكن فينا ي�سبح �رّس الن�رسة الدائمة.

التي  القّوة  ولأجل  ال�شيح  يف  لنا  التي  للن�شة  ممتّنون  نحن  كم  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
منحتها لنا من اأجل التغلّب على العامل واجل�شد وال�شيطان. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 9: 51- 10: 42

 



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 اأكتوبر

اهللُ هو كفايتنا
ُه ِمْن اأَْنُف�ِشَنا، َبْل  َنا ُكَفاٌة ِمْن اأَْنُف�ِشَنا اأَْن َنْفَتِكَر �َشْيًئا َكاأَنرَّ "َلْي�َس اأَنرَّ

ِكَفاَيُتَنا ِمَن اهلِل..." )2 كورنثو�س 3: 5(
مثاٌل  هي  حياتك  اجلميع.  يقراأها  معروفة  حّية  ر�سالة  اأّنهم  كورنثو�ض  اأهل  بول�ض  اأخرب 
للعامل عّمن هو اهلل، كما اأّنها تعك�ض حمّبته ولطفه ونعمته. ُيكّون النا�ض انطباعاتهم عن 
اهلل مبا يرونه فيك، وعندما ُتفّكر يف هذه امل�سوؤولية مثلك يف ذلك مثل بول�ض قد تت�ساءل: 

"ِكَفاَيُتَنا ِمَن اهلِل". "َمن الذي يكفينا يف هذه الأ�سياء؟"، لكن بول�ض ُيعلن: 

�ستواجه  الت�رّسف  يف  الوا�سعة  حيلتك  اأو  ُقدرتك  مدى  عن  النظر  بغ�ّض 
مواقف تتجاوز قدراتك.

عندما تتعرَّف على اأوجه ق�سورك �سيقودك ذلك لالّتكال على اهلل ب�سبب كفايته لكل �سيء.
داخل  الكايف  بالقدر  يتمّتعون  ل  اأّنهم  يكت�سفون  لكّنهم  بالتغيري  النا�ض  يتعهد  ما  غالًبا 
اأنف�سهم للوفاء بهذه الوعود، لكن عندما يكون اهلل كفايتنا ل يوجد حّد للقّوة املتاحة لك، 
اأن نعمته ل قيا�ض لها، وحمّبته ل حدود لها، وقّوته لي�ست لها حدود معروفة  و�سُتدرك 

ة اأخرى. للب�رس، لأّن اهلل ِمن غناه غري املحدود يف ي�سوع يعطي املزيد مرَّ
مُيكنك التغّلب مبعونة اهلل وقّوته على اأي حمنٍة تاأتي يف حياتك. اعرتْف مبحدودياتك، اْخُط 
يف الإميان مع العلم اأّنه حينما اأنت �سعيف فاهلل قوي، واأنت تعلم اأّنك ت�ستطيع كل �سيء 

يف امل�سيح الذي ُيقّويك.

ك ُتعطي قّوة لل�شعفاء، ونحن ُندرك اأّنك منحتنا م�شوؤولية كبية ك�شهوٍد  يا رب، ن�شكرك لأنرَّ
لك يف العامل، ونعتف اأننا ل�شنا كافيني لهذه الهّمة، لكنك اأنت كاٍف، �شاعْدنا اأن ننتظرك، 

يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 11: 54-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 اأكتوبر

ناظرين اإىل ما ل يرى
ِتي  ِتي ُتَرى، َبْل اإِىَل الرَّ "َوَنْحُن َغْيُ َناِظِريَن اإِىَل الأَ�ْشَياِء الرَّ
ٌة."  ِتي لَ ُتَرى َفاأََبِديرَّ ا الرَّ ٌة، َواأَمرَّ ِتي ُتَرى َوْقِتيرَّ لَ ُتَرى. لأَنرَّ الرَّ

)2 كورنثو�س 4: 18(
ُيح�سى  ل  عدٌد  له  الروحي  العامل  لكن  الأبعاد،  ثالثي  ونلم�سه  نراه  الذي  املادي  العامل 
ِمن الأبعاد التي ل�سنا على دراية بها. العامل الروحي غري مرئي، على الرغم ِمن اأن العامل 

املادي يف عملية انحالل ُم�ستمرّة فاإّن العامل الروحي ل يعرف اأي انحالٍل لأّنه اأبدي.

عندما ندع روؤيتنا ترتبط بالأر�ض فاإننا نفقد منظورنا الأبدي.

وال�سعوبات  احَلرْية  �سوى  نرى  ل  الأبعاد؟  ثالثي  املادي  العامل  هذا  يف  نراه  الذي  ما 
لكن عندما  باخلِطّية،  امللعونة  الأر�ض  ال�سماوي على هذه  بالنعيم  يعدنا  ل  اهلل  والآلم. 
نرى بالإميان البعد الروحي يف قّوة اهلل ويده وحمّبته نكت�سب قّوة حتمل. بعد اأن نظرنا 
فنا عن اخلوف ِمن اجلبال التي اأمامنا، لأننا واثقون ِمن  اإليه ولحظنا قّوته العظيمة توقَّ

اأّنه �سيجعلنا جنتاز خاللها.
يا له ِمن اأمر ماأ�ساوي اأّن الكثريين ُيتاجرون يف العامل لأجل العامل الذي يعرفونه. اإّنهم 
املمتلكات  اأو  الإثارة  اأو  املتعة  بع�ض  اأجل  ِمن  الأبدي  اهلل  مبلكوت  هوادة  بال  ي�سّحون 
الوقتية والزائلة حتًما يف النهاية. عندما يكون لدينا منظور دنيوي فاإننا نغفل الأبدية، ل 

مُيكننا اأن نفقد هذا املنظور الأبدي، فهذا هو مفتاح القدرة على التحّمل.
نحتاج اإىل اأن ننظر ملا وراء م�ساكلنا اإىل الإله الأبدي ملجاأنا وقّوتنا، وننظر اإىل املكافاآت 

الأبدية التي تنتظر اأولئك الذين يعي�سون حياة تقوى.

يا اأبانا ال�ّشماوي، العامل الادي جّذاب للغاية وُمغٍر يف بع�س الأحيان، ِمن ف�شلك �شّحح 
ت ِلا هو اأبدي. يف ا�شم ي�شوع، اآمني. ا هو ُموؤقِّ وجهة نظرنا، يا رب. �شاعّدنا اأن ن�شتغنى عمرَّ

قراءات اليوم: لوقا 12: 59-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 اأكتوبر

لنَي القدا�صَة ُمكمِّ
ًبا، َواأَْنُتْم َتُكوُنوَن ِل َبِننَي  ُكوَن َلُكْم اأَ "... َفاأَْقَبَلُكْم، َواأَ

ْر َذَواِتَنا  اُء ِلُنَطهِّ َها الأَِحبرَّ َوَبَناٍت... َفاإِْذ َلَنا هِذِه اْلََواِعيُد اأَيُّ
ِلنَي اْلَقَدا�َشَة يِف َخْوِف  �َشِد َوالرُّوِح، ُمَكمِّ ِمْن ُكلِّ َدَن�ِس اجْلَ

اهلِل." )2 كورنثو�س 6: 17-18؛ 7: 1(
يف �سوء الوعود العظيمة التي اأعطاها اهلل لنا يف هذه الآيات، ما هو رّدنا؟

اأثناء حماولتنا  بنا يف  تتعلَّق  التي  القذارة  ِمن كل  اأنف�سنا  اإىل تطهري  اأّوًل: نحن بحاجة 
لإ�سباع اجل�سد. اإّنها القذارة التي زرعناها يف اأذهاننا من اأفكار ومواقف ورغبات ل تنتمي 
ال�سحيحة.  الأ�سياء اخلاطئة بالأ�سياء  ا�ستبدال  ابن هلل. كيف تفعل هذا؟ مُيكنك  اإىل ذهن 
ابُّ َطِريَقُه؟ ِبِحْفِظِه  ي ال�سَّ مُيكنك اأن متالأ ذهنك بكلمة اهلل، كما قال كاتب املزمور: "ِبَ ُيَزكِّ

اُه َح�َسَب َكاَلِمَك" )مزمور 119: 9(. اإِيَّ

يا لها ِمن حقيقة ُمذهلة: اأنت ابن هلل.

اأن  اأنف�سنا عن العامل غري املوؤمن ِمن حولنا. اهلل يريد ِمن �سعبه  اإىل ف�سل  ثانًيا: نحتاج 
�ًسا  جَنِ وا  �سُّ مَتَ َوَل   . الرَّبُّ َيُقوُل  َواْعَتِزُلوا،  َو�ْسِطِهْم  ِمْن  "اْخُرُجوا  الرب:  يقول  مقد�ًسا.  يكون 
َفاأَْقَبَلُكْم" )2 كورنثو�ض 6: 17(. ب�سبب املحّبة العظيمة التي اأظهرها اهلل لنا، وما اجتاز 
ته، يجب اأن يكون رّدنا على ذلك هو قدا�ستنا، ومبا اأّن  ي�سوع فيه ليتبّنانا ويدعونا خا�سّ
اهلل يرغب يف اأن يكون ذلك يف اأبنائه يجب اأن نعي�ض حياة منف�سلة عّمن حولنا واأن ن�سري 

يف طهارٍة اأمام اهلل.
ته ِمن خالل ي�سوع، فهل هذا ُيحّفزك لتباركه؟ لقد قبلك اهلل ودعاك خا�سّ

يا اهلل، �شاعْدن اأن اأكون طاهًرا يف الفكر والقلب والعقل. اجعْلني طاهًرا كما اأنت طاهر. 
يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 13: 1- 14: 35



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 اأكتوبر

ِغنَى نعمته
ُه ِمْن اأَْجِلُكُم اْفَتَقَر  َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح، اأَنرَّ ُكْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربِّ "َفاإِنرَّ

، ِلَكْي َت�ْشَتْغُنوا اأَْنُتْم ِبَفْقِرِه." )2 كورنثو�س 8: 9( َوُهَو َغِنيٌّ
اْلَوْعِر  َحَيَواَن  يِل  "لأَنَّ  الكتاب يف مزمور 50: 10:  ي�ستطيع تقدير غنى اهلل؟ ُيخربنا  َمن 
َباِل الأُُلوِف." لكن هذا وحده ُيعطينا �سورة مُيكننا فهمها. احلقيقة هي  َواْلَبَهاِئَم َعَلى اجْلِ
اأّن الكون كله وكل ما فيه له، فاإذا مل يُكن ذلك كافًيا �سيكون اهلل بكّل تاأكيٍد قادًرا على 
اأن ينطق بكلمته ويخلق مليارات ِمن الأكوان الأخرى وياأتي بها اإىل حّيز الوجود بكلمته 

وحدها.
ْجِد الَِّذي َكاَن يِل ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن  َها الآُب ِعْنَد َذاِتَك ِبامْلَ ْديِن اأَْنَت اأَيُّ �سلَّى ي�سوع: "َوالآَن َمِّ
" )يوحنا 17: 5(. ُي�سارك اهلل كل غّناه مع ابنه، لكّنه �سار فقرًيا لأجلك وترك مكان  اْلَعامَلِ
حيوانات،  حظرية  يف  يولد  اأن  لنف�سه  و�سمح  والوقار،  بالعظمة  يتمّتع  كان  حيث  املجد، 
ويكون ابًنا ِمن والدين فقريين، ويولد يف غمو�ض. جاء وهو يعلم اأّنه �سيتجّول يف الأر�ض 

ا. ه فعليًّ ك�سخ�ض بالغ، ل ميتلك �سيًئا على الرغم من اأن كل �سيء يخ�سّ

عليك اأن ُتدرك اأن الغنى الذي يرغب ي�سوع يف م�ساركته معك هو غنى اأبدي 
ة. ل مُيكن قيا�سه باأ�سياء وقتية مثل الّذهب اأو الف�سّ

ُفوٌظ يِف  ، حَمْ َمِحلُّ �ُض َوَل َي�سْ و�سف الر�سول بطر�ض هذا الغنى باأّنه "ِمرَياٌث َل َيْفَنى َوَل َيَتَدنَّ
ُرو�ُسوَن، ِباإِمَياٍن" )1 بطر�ض 1: 5-4(. ِة اهلِل حَمْ ِذيَن ِبُقوَّ َماَواِت لأَْجِلُكْم، اأَْنُتُم الَّ ال�سَّ

بع�ض الغنى ينتظرنا يف ال�سماء، وبع�سه ُمتاح اليوم من فرحة غامرة، ورحمة ل تنتهي، 
و�سالم امل�سيح والرّب والّرجاء واملحّبة.

�شكًرا لك يا اأبانا ال�شماوي على الغنى الرّائع الذي نعي�شه كّل يوم ونحن ن�شلك يف الحّبة 
معك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 15: 1- 16: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 اأكتوبر

احلرب الرّوحية
�َشِد ُنَحاِرُب."  �َشِد، َل�ْشَنا َح�َشَب اجْلَ ا َن�ْشلُُك يِف اجْلَ َنا َواإِْن كنرَّ "لأَنرَّ

)2 كورنثو�س 10: 3(
فيها  ن�سعر  التي  الأوقات  تلك  يف  امل�سوؤولة  هي  الروحية  القّوة  تكون  اأن  املحتمل  ِمن 
نحن جميًعا  وا�سح.  �سبب  دون  الكتئاب  اأو  الياأ�ض  اأو  الإحباط  اأو  ال�سيق  اأو  بالنزعاج 
يف معركة روحية، �سواء كّنا على علم بها اأم ل، ويف هذه املعركة الروحية ِمن املهّم اأن 

ن�ستخدم الأ�سلحة ال�سحيحة.
ُتعّد كلمة اهلل واحدة ِمن اأف�سل الأ�سلحة للحرب الروحية. يقول الكتاب املقّد�ض: "لأَنَّ َكِلَمَة 
ْيِن" )عربانيني 4: 12(. يف كّل مرة يجّرب  ى ِمْن ُكلِّ �َسْيٍف ِذي َحدَّ اَلٌة َواأَْم�سَ ٌة َوَفعَّ اهلِل َحيَّ

ال�سيطان ي�سوًعا كان يرّد بكلمة اهلل.

ا يف حياتك �سد التجارب التي ي�سعها العدو  ُت�سبح كلمة اهلل �سالًحا قويًّ
ا على جتهيزنا للقتال بفعالية ملعرفته اأن املعركة  اأمامك. كان اهلل حري�سً

�رس�سة.

اأّن النا�ض يحتفظون بال�سالة كمالذ اأخري لهم.  ال�سالة هي �سالح ُمهّم اآخر، لكن الغريب 
الة؟  كيف مُيكن اأن ُنغرّي تفكرينا عن ال�سالة اإذا اأدركنا مدى حماربة ال�سيطان لهذه ال�سّ
اإّنه يعرف ما ل نعرفه، وعلى ما يبدو اأّن ال�سالة هي العامل احلا�سم يف اأي معركة روحية.
ا على جتهيزنا للقتال بفعالية لأّن لدينا روح اهلل القدو�ض وكلمته امُلقّد�سة،  كان اهلل حري�سً
الذي  اإبلي�ض  للوقوف �سد حيل  القوية  الأ�سلحة  ال�سالة. دعونا ن�ستخدم هذه  ولدينا قوة 
للمطالبة  الأ�سلحة  هذه  ن�ستخدم  اأن  �ساعْدنا  ماأ�سورين.  ويجعلنا  تدمرينا  اإىل  ي�سعى 

بالن�رسة التي حّققها ي�سوع بالفعل من خالل ال�سليب.

الروحية.  احلرب  يف  اخلا�شة  اأدواتنا  على  اعتمدنا  لأننا  �شاحْمنا  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
�شاعْدنا اأن نبداأ يف خو�س هذه العركة مع اليزة التي اأعطيتها لنا يف اأمور الروح. يف 

ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 17: 1- 19: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 اأكتوبر

النعمة الكافية
ْعِف ُتْكَمُل«، َفِبُكلِّ  ِتي يِف ال�شرَّ "َفَقاَل ِل: »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، لأَنرَّ ُقورَّ
ُة اْلَ�ِشيِح.  لرَّ َعَليرَّ ُقورَّ َعَفاِتي، ِلَكْي َتِ ِريِّ يِف �شَ �ُشُوٍر اأَْفَتِخرُ ِباحْلَ

)2 كورنثو�س 12: 9(
�َسِد"، لذلك ت�رّسع للرب ثالث مرات اأن ُيزيلها،  كان بول�ض ُيعاين مّما دعاه "�َسْوَكًة يِف اجْلَ

وكان رد اهلل عليه هو "َتْكِفيَك ِنْعَمِتي."
هذه  من  باحل�سانة  يعدنا  ل  واهلل  الأمل،  وخيبة  واملاآ�سي  والأمل  باحلزن  مليئة  احلياة 
اهلل،  تاأتي من خالل م�سفاة  التجارب  اأّن هذه  املوؤمن  املوؤمن وغري  الفرق بني  الأ�سياء. 

وحتدث هذه التجارب لأّن اهلل ي�سمح لها اأحياًنا باحلدوث.

وغالًبا ما ينتج عن هذه الآلم والتجارب اأعظم منو روحي.

ُتنّمي املعاناة والأمل عالقة عميقة مع اهلل ل حتدث بعيًدا عن الآلم. تعّلم بول�ض ِمن خالل 
ال�سوكة التي كانت يف اجل�سد اأن يحمد اهلل وي�سكره، وجاء اليوم الذي بداأ بول�ض فيه يفرح 
 ِ ا�رسِ َماِن احْلَ وي�سكر اهلل على تلك ال�سوكة التي يف اجل�سد. وكتب: "َفاإِينِّ اأَْح�ِسُب اأَنَّ اآَلَم الزَّ
ْجِد اْلَعِتيِد اأَْن ُي�ْسَتْعَلَن ِفيَنا." فقد غرّي موقفه متاًما، وبالتايل مل يُعد يرى اأن  َل ُتَقا�ُض ِبامْلَ

هذه ال�سوكة لعنة بل بركة.
ِمن املهّم للغاية اأن نتعرَّف على هذه النعمة الكافية ونختربها، لأنها �ستقودنا يف اأحلك 
الليايل وُت�ساعدنا على الفرح خالل خيبات اأملنا. اإّنها النعمة التي تدعمنا عندما يف�سل كل 

�سيء اآخر، هذه النعمة هي التي حتّول �سليبك اإىل تاٍج.

ن�شِتْح يف هذه  �شاعْدنا  تدعمنا.  التي  الكافية  نعمتك  ن�شكرك على  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
النعمة عندما نكون يف اأم�ّس احلاجة اإليها. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 19: 28- 21: 38



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 اأكتوبر

ِنْعَمٌة و�صالٌم
َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح.  "ِنْعَمٌة َلُكْم َو�َشلٌَم ِمَن اهلِل الآِب، َوِمْن َربِّ

)غلطية 1: 3(
يلقي بول�ض هنا التحّية اليونانية "نعمة" وي�سّمها مع التحية العربية "�سالوم" اأو "�سالم" 
التحّية �سبعة ع�رس مرة بهذا  العهد اجلديد هذه  "نعمة و�سالم". ي�ستخدم  التحية   لُت�سبح 
الرتتيب، "نعمة و�سالم". واأعتقد باأّن هذه التحية كانت مق�سودة لأنني اكت�سفت يف حياتي 

اخلا�سة اأنني مل اأعرف �سالم اهلل حتى فهمت نعمته.
على  حافظت  اأو  بجد  عملت  اإذا  اهلل.  بركات  اأكت�سب  اأن  عليَّ  كان  اأّنه  اأتعلَّم  واأنا  ن�ساأت 
�سيًئا ل  اأ�ستحّق  اأن  اأُحاول  اإذا ف�سلت لن يفعل ذلك. كنت  التزاماتي، اهلل �سيباركني، لكن 
ا�ستطعنا  ُم�ستحّقة وغري ُمكت�سبة." اإذا  "خدمة غري  "النعمة" يق�سد بها  ا�ستحقاقه.  ميكن 

اكت�سابها، لن تكون نعمة، بل �ستكون �سيًئا مدفوًعا.
تّت�سم  التي  طبيعته  اإىل  ت�ستند  بل  ال�ساق،  عملنا  اأو  اإخال�سنا  على  اهلل  بركات  تعتمد  ل 

باملحّبة.

ع ِمن اهلل اأن ُيباركني  وبعد اأن فهمت النعمة بطريقة اأف�سل، تعلَّمت اأن اأتوقَّ
رغم اأنني اأُدرك متاًما اأنني ل اأ�ستحّق ذلك.

ُيخربنا بول�ض اأّن اهلل اأظهر نعمته نحونا من خالل اإر�سال ابنه الذي بذل نف�سه ليحمل عّنا 
َع َعَلْيِه  َلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد اإِىَل َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َو�سَ خطايانا. يقول الكتاب: "ُكلَُّنا َكَغَنٍم �سَ
اإِْثَم َجِميِعَن" )اإ�سعياء 53: 6(. بينما ُكّنا بعُد خطاة مات امل�سيح، لي�ض لأجل ال�ساحلني ول 

الأبرار بل لأجل الأ�رسار.
وهذه هي النعمة.

�شكًرا لك يا رب، على ال�شلم والتفّهم الرّائعني اللذين تفظ بهما قلوبنا واأذهاننا ب�شبب 
نعمتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 22: 71-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 اأكتوبر

خال�سٌ جميٌل
. َفَما  ْحَيا لَ اأََنا، َبِل اْلَ�ِشيُح َيْحَيا يِفرَّ "َمَع اْلَ�ِشيِح �ُشِلْبُت، َفاأَ
ا اأَْحَياُه يِف الإَِياِن، اإَِياِن اْبِن اهلِل،  َ �َشِد، َفاإِمنرَّ اأَْحَياُه الآَن يِف اجْلَ

ِني َواأَ�ْشَلَم َنْف�َشُه لأَْجِلي." )غلطية 2: 20( ِذي اأََحبرَّ الرَّ
ويريد  عند كل منعطٍف،  بالإغراء  ن�سعر  اأننا  يعلم  اإّنه  اخلِطّية.  ين�رسنا على  اأن  يريد  اهلل 
اأن منيت حياة  اأن ُيحّررنا من كل جتربٍة واإغراٍء ومن كل عواقب اخلِطّية. احلل عنده هو 
ِة، َكْي  ِطيَّ ِلَب َمَعُه ِلُيْبَطَل َج�َسُد اخْلَ نَي هَذا: اأَنَّ اإِْن�َساَنَنا اْلَعِتيَق َقْد �سُ اجل�سد. َكَتَب بول�ض: "َعامِلِ
ُة يِف َج�َسِدُكُم  ِطيَّ ِلَكنَّ اخْلَ ِة" )رومية 6: 6(. وي�سيف: "اإًِذا َل مَتْ ا ِلْلَخِطيَّ َل َنُعوَد ُن�ْسَتْعَبُد اأَْي�سً
َة َلْن  ِطيَّ ِة.... َفاإِنَّ اخْلَ اَءُكْم اآَلِت اإِْثٍم ِلْلَخِطيَّ اِئِت ِلَكْي ُتِطيُعوَها يِف �َسَهَواِتِه، َوَل ُتَقدُِّموا اأَْع�سَ امْلَ

َت�ُسوَدُكْم" )رومية 6: 14-12(.

الطبيعة القدمية اخلاطئة ل ت�سودكم يف ما بعُد.

ن�سقط  وعندما  امل�سيح.  مع  القدمية  الطبيعة  تلك  ن�سلب  اأن  علينا  التجربة،  تاأتي  عندما 
وهذه  امل�سيح،  مع  لبت  �سُ "لقد  ونقول:  مبا�رسة  ال�سليب  اإىل  اخلِطّية  تلك  نعيد  اأن  علينا 
، ولن ُيحكم علىَّ يف ذلك". ويبداأ الّرب يف اإنقاذنا ِمن هذه  اخلِطّية ل ميكن اأن ت�سود عليَّ

اخلِطّية بالتدريج وببطء حتى ل جتذبنا مّرة اأخرى.
كم هو جميل ذلك الأمر حينما يفعل اهلل لنا ما ل ن�ستطيع فعله لأنف�سنا وُيخّل�سنا.

يا اأبانا ال�شماوي، ن�شكرك على الن�شة التي حّققناها ِمن خلل ي�شوع ال�شيح على القوة 
التي كانت للخِطّية علينا. يا رب، �شاعْدنا اأن نفهم هذه احلقائق ونعي�س يف الربّ وال�شلم. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 23: 56-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 اأكتوبر

لعنُة اخلِطيَّة
ُه  اَر َلْعَنًة لأَْجِلَنا، )لأَنرَّ اُمو�ِس، اإِْذ �شَ "اَْلَ�ِشيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النرَّ
َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخ�َشَبٍة"(..." )غلطية 3: 13(

قا�سًيا  كان  لكّنه  وبركتهم،  م�سلحتهم  يف  كان  الذي  النامو�ض  اإ�رسائيل  لبني  اأعطى  اهلل 
عليهم. كانت لعنة النامو�ض ُتوؤّكد اأّن كل الذين ل يطيعون النامو�ض ل بد اأن ميوتوا، كما 
 " ِرًما يِف اْلُكلِّ اَر ُمْ ا َعرَثَ يِف َواِحَدٍة، َفَقْد �سَ َ منَّ اُمو�ِض، َواإِ اأ�سار يعقوب: "اأَنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّ
ا اأمام اهلل من خالل اّتباع النامو�ض  )يعقوب 2: 10(. وهذا يعني اأّنك اإذا حاولت اأن تكون بارًّ

وانتهكت و�سية واحدة فاأنت حتت لعنة النامو�ض.
لذلك نحن ُمذنبون ون�ستحّق املوت، لكْن ي�سوع اأخذ اآثامنا ومات بدًل عّنا، وهذا ل يعني 
ا اأننا ُمباركون. اأر�سلت ذبيحة اهلل  اأننا لن نعاين من لعنة النامو�ض فح�سب، بل يعني اأي�سً
ِلَنَناَل  َي�ُسوَع،  �ِسيِح  امْلَ َمِ يِف  ِلالأُ اإِْبَراِهيَم  َبَرَكُة  رَي  "ِلَت�سِ الكتاب:  اإبراهيم. يقول  لنا بركات 

وِح" )غالطية 3: 14(. ِبالإِمَياِن َمْوِعَد الرُّ

والغفران  احلرية واخلال�ض  لنا  اأتاح  اخل�سبة،  ي�سوع على  ِمن خالل موت 
والرّب والّرجاء.

يا لها من بركات اإلهية تلك التي متتعت بها من خالل ي�سوع امل�سيح! يا له من اإله �سالح، 
وكم نحن حمبوبني، حتى اإنه �سار لعنة من اأجلنا، وحتمل الكثري من العار، والكثري من 

الأمل، حتى يحررنا من لعنة النامو�ض!

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شعر بالمتنان لأّنك اأر�شلت ابنك حتى يفتدينا ِمن لعنة النامو�س، كما 
اأننا ممتّنون لحّبتك ورحمتك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: لوقا 24: 53-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 اأكتوبر

يَا اأَبَا الآُب
اِرًخا: َيا  ُكْم اأَْبَناٌء، اأَْر�َشَل اهللُ ُروَح اْبِنِه اإِىَل ُقلُوِبُكْم �شَ ا اأَنرَّ "ُثمرَّ مِبَ

اأََبا الآُب!" )غلطية 4: 6(
عليك اأن ُتدرك اأّنك ل�ست ابًنا هلل بامليالد الطبيعي، بل ابًنا هلل بالولدة اجلديدة ِمن روحه. 
ِذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح اهلِل، َفاأُولِئَك ُهْم اأَْبَناُء اهلِل. اإِْذ مَلْ َتاأُْخُذوا ُروَح  يقول الكتاب: "لأَنَّ ُكلَّ الَّ
الآُب" )رومية 8:  اأََبا  َيا  ُخ:  َن�رْسُ ِبِه  الَِّذي  َبنِّي  التَّ ُروَح  اأََخْذُتْ  َبْل  ِلْلَخْوِف،  ا  اأَْي�سً ِة  اْلُعُبوِديَّ

.)15-14
"اأبا" هي الكلمة العربية لكلمة "اأب"، لكّنها اأ�سبه بالكلمة الإجنليزية "Daddy". ونالحظ 

يف هذه الكلمة �سفة حمّببة وحميمية.

نحتاج اإىل الإميان باأّن اهلل هو اأبونا ال�ّسماوي.

ي�رّسح البع�ض باأّنه مبا اأّن اهلل مهوب للغاية فال ينبغي لنا حتى اأن نذكر ا�سمه. على الرغم 
با�سم  اإليه  ي�سريون  فاإّنهم  اهلل،  مع  عفويني  وي�سبحون  للغاية  ودودون  الآخرين  اأن  ِمن 

"اأبينا العظيم الذي يف ال�سماء".
نحتاج اإىل عمل توازن بني الثنني، ونحتاج اإىل اأن نعرف اأّن اهلل اأبونا واأنه اأٌب لنا. نحتاج 
اإىل َفْهم اأّنه مُيكننا احل�سول على هذا النوع من احلميمية )اأو الألفة( اجلميلة معه، لكن ِمن 
ا اأن يكون لدينا اأعمق اإكرام واحرتام له، واأن ل نتعامل معه بعفوية خالية من  املهم اأي�سً

الحرتام.
نحن اأولده وندعوه اآبانا ال�ّسماوي، وُندرك فوائد هذا املرياث املجيد الذي لدينا يف ي�سوع 

امل�سيح والربكات التي لنا بكوننا اأبناء هلل.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على ما وّفرته لنا من خلل ي�شوع. ُيكننا الآن اأن ُندعى اأولدك 
بعدما كّنا غرباء.

�شكًرا لك يا اأبا الآب على غنانا الذي يف ال�شيح ي�شوع وِمن خلله.

قراءات اليوم: يوحنا 1: 1- 2: 12



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 اأكتوبر

العمل يف مقابل الثّمر
ٌة..." )غلطية 5: 22( برَّ ا َثَمرُ الرُّوِح َفُهَو: حَمَ "َواأَمرَّ

وِح". كلمة "اأّما"  ا َثَمُر الرُّ كان بول�ض يتحدَّث عن اأعمال اجل�سد لكنه يف الآية 22 قال: "َواأَمَّ
هي اأداة ربط منف�سلة. تربط بني فكرتني متناق�ستني، وهنا التناق�ض موجود بني اأعمال 

اجل�سد وثمر الروح.
الفّخ  هذا  يف  نقع  جميًعا  نحن  اجل�سدي.  املجهود  عن  حتدَّثت  الأعمال  عن  حتّدثت  ُكّلما 
املخّيب لالآمال ِمن وقت لآخر، فنحن نعد اهلل اأننا �سنفعل ما هو اأف�سل يف املّرة القادمة. 
اإذا  على الرغم من �سدق قلبي، ل مُيكنني احلفاظ على الوعود التي قطعتها على نف�سي. 
ُه  �سعيت لإر�ساء اهلل ِمن خالل اأعمايل �ساأواِجه بالفعل موقًفا م�ستحياًل. يقول الكتاب: "اأَنَّ

ُر َج�َسٌد َما" )غالطية 2: 16(. اُمو�ِض َل َيَترَبَّ ِباأَْعَماِل النَّ

اإذا كان لديك حمّبة )الأغابي( ِمن الروح �ستخرج الثمار ِمن حياتك.

اأَْن  َيْقِدُر  َل  َن  اْلُغ�سْ اأَنَّ  "َكَما  الكتاب:  الثمار حتدَّثت عن عالقة حّية. يقول  ُكّلما حتّدثت عن 
" )يوحنا 15: 4(.  ْن مَلْ َتْثُبُتوا يِفَّ ا اإِ َياأِْتَي ِبَثَمٍر ِمْن َذاِتِه اإِْن مَلْ َيْثُبْت يِف اْلَكْرَمِة، َكذِلَك اأَْنُتْم اأَْي�سً
اإذا كانت لديك هذه العالقة ال�سحيحة مع اهلل من خالل ي�سوع امل�سيح فاإّن النتيجة الطبيعية 

�ستكون ثماًرا، ل مُيكنني الإتيان بنوع الثمار التي يريدها اهلل اإل بالثبات يف ي�سوع.
ثمر الروح هو املحّبة )الأغابي(. ل مُيكنك اأن تكون يف عالقة مع اهلل دون اأن تخرج منك 

هذه املحّبة، فهذا يحدث ب�سكل طبيعي عندما تثبت فيه.
ك به و�ستبداأ حمّبة  هل يظهر ثمر الروح يف حياتك؟ اْثَبْت فيه واترْك كلماته تثبت فيك، مت�سَّ

اهلل يف النمّو حتى تكمل يف حياتك.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا على ترك هذه العلمة الإيجابية لحّبتك يف الآخرين. يف ا�شم 
ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 2: 13- 3: 36



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 اأكتوبر

ليب فخري ال�صّ
َنا َي�ُشوَع  ا ِمْن ِجَهِتي َفَحا�َشا ِل اأَْن اأَْفَتِخَر اإِلرَّ ِب�َشِليِب َربِّ "َواأَمرَّ

اْلَ�ِشيِح..." )غلطية 6: 14(
التي  املواهب  النا�ض  اأحياًنا ي�سيع  لك.  اهلل  اأعطاه  اأي �سيء ذي قيمة فقد  لديك  اإذا كان 
اأوكلها اهلل لهم، وي�ستخدمونها ملجدهم ال�سخ�سي بدًل ِمن مده، وكثرًيا ما يفتخر النا�ض 
مبواهبهم كما لو كانوا اأعطوها لأنف�سهم، لكن ل مُيكنك الفتخار ب�سيء اأعطاه لك �سخ�ض 

اآخر.

ليب.. اإّنه يتحّدث عن كم ُيحّبك ي�سوع امل�سيح وُيحّبني. افتخْر بال�سّ

نفتخر  نحن  �سيء  كّل  قبل  امل�سيح؟  ي�سوع  ب�سليب  نفتخر  اأن  الكتاب  ُيخربنا  اإًذا  ملاذا 
ا  ُم�ستعدًّ اهلل  كان  بكم  رنا  ُيذكِّ اإّنه  لنا.  اهلل  حمّبة  مدى  عن  اإلينا  يتحدَّث  لأّنه  بال�سليب 
هزم  ي�سوع  لأّن  ليب  بال�سّ نفتخر  نحن  وبركتنا.  وخال�سنا  م�ساعدتنا  اأجل  ِمن  يفعل  اأن 
ال�سيطان على ال�سليب وحرَّرنا ِمن اخلِطّية حتى نتمّكن ِمن ال�ستمتاع بال�رسكة مع اهلل، 
ومن خالل ال�سليب �سار لنا الن�رسة على اجل�سد والقرب، لذلك نفتخر ب�سليب ي�سوع امل�سيح 

لأّنه منح لنا اخلال�ض، وحياة الفي�ض والثمر، ورجاء احلياة الأبدية يف ال�سماء.
حا�سا يل اأن اأفتخر باأي �سيٍء اإل ب�سليب ي�سوع! ل يوجد ا�سم اآخر حتت ال�سماء به ينبغي اأن 

نخل�ض، ول يوجد ا�سم اآخر قدَّم لنا مثل هذه احلرية الكبرية والن�رسة.

يا اأبانا، ن�شكرك لأّنك اأحببتنا كثيًا، واأر�شلت ابنك الذي افتدانا ِمن عبودية الف�شاد حتى 
نعرفك ونعي�س يف �شكة اأبدّية معك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 4: 45-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 اأكتوبر

معرفُة اهلل
ْكَمِة  َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح، اأَُبو اْلَْجِد، ُروَح احْلِ "َكْي ُيْعِطَيُكْم اإِلُه َربِّ

َوالإِْعلَِن يِف َمْعِرَفِتِه..." )اأف�ش�س 1: 17(
ل ي�ستطيع الإن�سان الطبيعي اأن يفهم الأمور العميقة هلل اإل بروحه. يقول الكتاب: "َولِكنَّ 
ا ُيْحَكُم  َ ُه اإِمنَّ ُه ِعْنَدُه َجَهاَلٌة، َوَل َيْقِدُر اأَْن َيْعِرَفُه لأَنَّ ِبيِعيَّ َل َيْقَبُل َما ِلُروِح اهلِل لأَنَّ الإِْن�َساَن الطَّ
ا" )1 كورنثو�ض 2: 14(. ِمن دون الروح القد�ض ل مُيكننا اأن نعرف �سيًئا عن اهلل  ِفيِه ُروِحيًّ

اإل ما يقوله عن نف�سه: "اأنا هو".
ْجِد  دُِّث مِبَ َماَواُت حُتَ ا اأّن اهلل موجود لأّن خليقته ت�سهد عنه. يقول الكتاب: "ال�سَّ نعلم جزئيًّ
اهلِل، َواْلَفَلُك ُيْخرِبُ ِبَعَمِل َيَدْيِه. َيْوٌم اإِىَل َيْوٍم ُيِذيُع َكاَلًما، َوَلْيٌل اإِىَل َلْيل ُيْبِدي ِعْلًما" )مزمور 
الأمر  يتعّلق  عندما  عذر  لهم  لي�ض  فالب�رس  الطبيعة  يف  بو�سوح  ُمعَلن  لأنه   .)2-1  :19

مبعرفة اأن اهلل موجود.
اإىل  النظر  اأن نعرف �سخ�سية اهلل من خالل  الأكرث ِمن مرد معرفة وجوده مُيكننا  لكن 
اِم الأَِخرَيِة يِف  ي�سوع، فقد جاء ي�سوع حتى يعلن عن اهلل لالإن�سان: "اهلَُل... َكلََّمَنا يِف هِذِه الأَيَّ

اْبِنِه" )عربانيني 1: 1-2(. قال ي�سوع: "اَلَِّذي َراآيِن َفَقْد َراأَى الآَب" )يوحنا 14: 9(.

نحن نعرف رحمة اهلل ونعمته وراأفته ولطفه وحمّبته لأننا نرى تلك الأ�سياء 
يف ي�سوع، اهلل الظاهر يف اجل�سد.

ل�سة عن اهلل الآب من خالل الطبيعة والكلمة وي�سوع. ل اإىل معرفة خُمَ مُيكننا التو�سّ
عندما نبداأ بال�سري مع ي�سوع ُيعّلمنا الروح القد�ض حقائق اهلل العميقة.

يا لها ِمن بركة اأن نعرف اهلل!

يا اأبانا ال�ّشماوي، اأ�شكرك لأّنك ك�شفت لنا عن نف�شك، حتى نعرف لّذة العي�س يف �شكة 
معك وليكون لنا الرّجاء يف احلياة الأبدية. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 4: 46- 6: 71



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 اأكتوبر

نحن عمله
ٍة،  احِلَ لُوِقنَي يِف اْلَ�ِشيِح َي�ُشوَع لأَْعَمال �شَ َنا َنْحُن َعَملُُه، َمْ "لأَنرَّ

َها ِلَكْي َن�ْشلَُك ِفيَها." )اأف�ش�س 2: 10( َقْد �َشَبَق اهللُ َفاأََعدرَّ
حّدد اهلل م�ستقبلك يف كل ثانيٍة ِمن كل حلظة، وكل �ساعة من كل يوٍم. اإّنه يعرف بال�سبط 
ما يريد منك اأن تفعله يف هذا العامل ملجده، ويعرف متاًما ما يحتاج اإىل اأن يحققه يف 
حياتك اليوم لإعدادك ملهام الغد. يا لها ِمن راحة اأن نعلم اأنه قبل اأن ناأخذ اأنفا�سنا الأوىل 
كانت لدى فكر اهلل خطة خا�سة بنا، وقد عرف بالفعل كل خطوة مُيكن اأن يّتخذها ِمن اأجل 

حتقيق خطته ال�سيادية لنا.

اهلل يعمل فيك لأّنك عمله. �سالتنا اأن ن�ست�سلم اإىل مل�سته.

ل يبدو اأّن الكثري ِمن الأ�سياء التي يفعلها اهلل اأو ي�سمح بها ممتعة للغاية يف الوقت احلايل. 
على  قادرين  غري  لأننا  باملّرة  �ساّرة  غري  الأ�سياء  تلك  الأحيان  بع�ض  يف  الواقع،  يف 
روؤية ال�سورة الأكرب امُلكتملة، كما اأننا ل نفهم كيف تعمل تلك الدرو�ض غري ال�ساّرة مًعا 
ل�ستكمال هذا ال�رّس. اأحياًنا ما ُتربكنا قرارات اهلل اأو تزعجنا، فال �سيء يبدو �سحيًحا ول 
ا خللق احلياة التي  �سيء يبدو كاأّنه لئق، لكن يف النهاية �سرنى اأّن كل جزٍء كان �رسوريًّ

اأراد اهلل اأن يبنيها فينا.
اأوقات التح�سري لي�ست �سهلًة لكّنها �رسورية. اهلل يعمل فيك لأنك عمله. �سالتنا اأن ن�ست�سلم 
اإىل مل�سته حتى يتمّكن ِمن ت�سكيلنا ح�سب اأهدافه، و�سالتنا اأن ن�ستخدم كّل نف�ض فينا حتى 

يعود املجد والإكرام له.

يا اأبانا ال�ّشماوي �شكًرا لك على هذا العمل الذي قمت به وتفعله يف حياتنا اليوم. نريد اأن 
نكون اآنية مُتّجدك. �شلتنا يا رب اأْن تقودنا يف الطريق الأمثل وُتدرِّبنا لنكون ُم�شتخدمني 

ِمن قبلك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 7: 1- 10: 42



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 اأكتوبر

ٌ اإنّه قادر
ا َنْطلُُب اأَْو َنْفَتِكرُ،  "َواْلَقاِدُر اأَْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ �َشْيٍء، اأَْكَثَ ِجدًّا مِمرَّ

ِتي َتْعَمُل ِفيَنا..." )اأف�ش�س 3: 20( ِة الرَّ ِبَح�َشِب اْلُقورَّ
منيل اإىل قيا�ض العقبات التي اأمامنا ِمن خالل قدرتنا على تخّطيها، وهذا اأمر معقول 
اإذا كان يتعنّي علينا اأن ن�سعد هذه املرتفعات، لكن ت�سبح اأداة القيا�ض هذه خاطئة اإذا 
كان اهلل هو ال�سخ�ض الذي �سيتعامل مع هذا اجلبل. يجب قيا�ض ال�سعوبة ح�سب قدرة 
ال�سخ�ض الذي يتوىل املهّمة. اإذا كان اهلل هو الذي يتوىّل اجلبل فكلمة "�سعوبة" لي�ض 
لها مكان يف املعادلة. يقول الكتاب عن اهلل: "هاأََنَذا الرَّبُّ اإِلُه ُكلِّ ِذي َج�َسٍد. َهْل َيْع�رُسُ 

َعَليَّ اأَْمٌر َما؟" )اإرميا 32: 27(.

يجب اأن نتعلَّم النظر اإىل املواقف، لي�ض يف �سوء قّوتنا بل يف �سوء قّوة اهلل.

اأمل. لقد فعلنا كل ما يف و�سعنا فعله."  اأي  اآ�سفون، ل يوجد  "نحن  عندما يقول الطبيب: 
اإىل نهاية هذه اجلملة  الب�رس فعلوا ما يف و�سعهم، ون�سل  لأّن  بالياأ�ض.. ملاذا؟  ن�سعر  قد 
ل اإىل اأّنه ل يوجد اأمل، دون اأن ن�سع اهلل يف العتبار، لكن يف اللحظة التي يتدّخل  ونتو�سَّ

فيها اهلل يف امل�سكلة يهرب الياأ�ض، وعندما تتذّكر اهلل يعود الأمل.
يجب تذّكر اأّن اهلل قادر على اإنقاذ اأولده ِمن اأتون النار املتقدة وِمن جب الأُ�ُسود، ومُيكنه 

اأن ُينقذك ِمن اخلِطّية واملوت ومن اأي م�سكلة حالية ُت�سّبب لك ال�سيق.
هل ُتواجه اليوم جباًل؟ اطلْب ِمن اهلل املعونة، اطلْب ِمن ال�سخ�ض القادر اأن يظهر نف�سه بقّوة 

نيابة عنك ثّم �سدق اأّنه �سُيعينك.

الكبية  ُقدرتك  نثّبت نظرنا على  اأن  �شاعْدنا  اأحببتنا،  لأّنك  �شكًرا لك  ال�شماوي  اأبانا  يا 
ولي�س على الظروف. اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 11: 1- 12: 50



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 اأكتوبر

مبنيُّون يف املحبّة
ِذي  ِة، َنْنُمو يِف ُكلِّ �َشْيٍء اإِىَل َذاَك الرَّ اِدِقنَي يِف اْلََحبرَّ "َبْل �شَ

ًنا  ًبا َمًعا، َوُمْقَتِ �َشِد ُمَركرَّ ِذي ِمْنُه ُكلُّ اجْلَ اأْ�ُس: اْلَ�ِشيُح، الرَّ ُهَو الررَّ
ُل  ل، َح�َشَب َعَمل، َعَلى ِقَيا�ِس ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَح�شِّ وؤَاَزَرِة ُكلِّ َمْف�شِ مِبُ

ِة." )اأف�ش�س 4: 16-15( �َشِد ِلُبْنَياِنِه يِف اْلََحبرَّ مُنُورَّ اجْلَ
ذات يوم خرج �سبي �سغري من الكني�سة، والتفت اإىل والده بعد اأن �سمع العظة، وقال له: 
"يبدو اأّن اهلل غا�سب مّنا مرة اأخرى". يا له ِمن تعليق حزين على حقيقة حزينة. على الرغم 
ِمن اأن الكني�سة قد ُدعيت اإىل قول احلق بطريقة حُمّبة حتى ينمو ج�سد امل�سيح وين�سج على 
�سورته فاإّن احلق ل يقال دائًما مبحّبة. اأحياًنا ما ن�سارك الر�سالة التي اأوكلها اهلل اإلينا 

بغ�سب اأو اإحباط.

يجب اأن تكون املحّبة هي الغطاء لكّل ما نفعله.

على  العثور  يف  و�ساعدناهم  بكلماتنا  و�سّجعناهم  وبنيناهم  مبحّبة  الآخرين  خدمنا  اإذا 
مكانهم يف خدمة الّرب، �سي�سعرون باأّنهم حمبوبون و�سيتمّتعون بالن�سوج و�ستزداد قّوة 

ج�سد امل�سيح.
كّل واحد مّنا لديه دعوة خا�سة يف ج�سد امل�سيح. اإذا مل ن�سغل هذا املكان �سنرتك وراءنا 
فجوة و�سي�سعر اجل�سد بال�سعف، وبالتايل لن تكون الكني�سة كما ينبغي اأن تكون. ُن�سّلي 
اأن ُي�ساعدك اهلل يف العثور على خدمتك اخلا�سة، وي�ستخدمك يف رعاية الآخرين وتقويتهم 

وت�سجيعهم وحمبَّتهم ِمن اأجله وِمن اأجل مده.

يا اأبانا ال�ّشماوي، نريد اأن نكون على ال�شورة التي تريدنا عليها. �شاعْدنا نظهر حمّبتك 
للآخرين ونكون مبنيِّني يف تلك الحّبة ونحن ُن�شّجع وُنقّوي بع�شنا البع�س ِمن خلل 

الروح. اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 13: 1- 14: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 اأكتوبر

�صلوك املُوؤمن
ْدِقيِق، لَ َكُجَهلََء َبْل َكُحَكَماَء..."  "َفاْنُظرُوا َكْيَف َت�ْشلُُكوَن ِبالترَّ

)اأف�ش�س 5: 15(
اأدنى  التي وهبها له اهلل، ومتّر حياته دون  الثمينة  اللحظات  الوقت وُيبّدد  ُيهدر  اجلاهل 
تفكرٍي يف ما يفعله مع الوقت املوّكل اإليه ِمن ِقبل اهلل، لكن احلكيم ي�سلك بالتدقيق ويفتدي 

الوقت.
يوّد احلكيم اأن يعرف م�سيئة اهلل يف حياته، لأّن هذه هي املعرفة الأكرث اأهمّية التي مُيكنك 
احل�سول عليها اأكرث ِمن اأي وقت م�سى. يتعرّث اجلاهل يف احلياة كالأعمى، ول يعرف اأبًدا 

�سبب وجوده ول يهتّم به اأبًدا، بل يعي�ض اللحظة من دون اأي تفكرٍي يف الأبدية.

ال�سلوك بالتدقيق هو اأن نعرف م�سيئة الّرب.

ال�ّسلوك بالتدقيق هو اأن منتلئ بالّروح، فاجلاهل يغّيب عقله باخلمور ويخّدر نف�سه بعيًدا 
عن الأمور املهّمة، لكن احلكيم مملوء بالّروح الذي ُيقّوي عقله بالأمور الروحية، وبالتايل 
يرغب يف ال�سلوك ح�سب م�سيئة الّرب واأن تّتبع حياته بدّقة اخلطة والهدف اللذين خلقه اهلل 

ِمن اأجلهما.
ِمن امُلوؤّكد اأّن م�سيئة اهلل هي اأن ن�سكر دائًما على كل �سيء )1 ت�سالونيكي 5: 18(. لكن ل 

مُيكنني اأن اأ�سكر اهلل يف كل �سيء اإل اإذا فهمت واأدركت اأن كّل الأ�سياء تعمل مًعا للخري.
ُت�ساعدنا معرفتنا مب�سيئة اهلل وامتالءنا بروحه على ال�ّسري يف الطريق الذي دعانا اأن ن�سلك 
الظروف ون�ستفيد ِمن كل فر�سة  ال�سكر يف كل  ُنقّدم دائًما  واأن  فيه بكّل تدقيق وحكمة، 

ليعود الكّل ملجده.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا على التفكي يف ما فعلته وَمن اأنت، وال�شكر دائًما على كّل 
الأ�شياء ِمن خلل ابنك، ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 15: 1- 17: 26



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 18 اأكتوبر

الة قّوة ال�صّ
لٍَة َوِطْلَبٍة ُكلرَّ َوْقٍت يِف الرُّوِح، َو�َشاِهِريَن  "... ُم�َشلِّنَي ِبُكلِّ �شَ
ِلهَذا ِبَعْيِنِه ِبُكلِّ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، لأَْجِل َجِميِع اْلِقدِّي�ِشنَي...." 

)اأف�ش�س 6: 18(
اأف�س�ض  ِمن  ال�ساد�ض  الأ�سحاح  بول�ض يف  الذي ي�سفه  الروحي  بال�سالح  دراية  نحن على 
الروح وال�سالة. ومن  الإميان وخوذة اخلال�ض و�سيف  الرّب وتر�ض  ِمن درع  الذي يتكّون 
دون هذا ال�سالح، لن تكون قادًرا على ال�سمود لأّن احلرب الروحية ت�ستوجب اأ�سلحة روحية.
اأُ�سري عليك اإىل اأن ال�سالة هي الأكرث اأهمية وحيوية من بني جميع الأ�سلحة املوجودة حتت 
ت�رّسفك، ويجب اأن تكون كذلك لأّن ال�سيطان ُيحاول اأن يبذل كل ما يف و�سعه ملنعنا من 

ال�سالة. اإّنه ل يريدك اأن تدعو اهلل اإىل املعركة بل يوّد اأن ل تدور املعركة �سوى بينكما.
ال�سالة هي ال�ّسالح احلا�سم.

يف الب�ستان �سّلى ي�سوع بينما كان بطر�ض نائًما، وعندما اأيقظه ي�سوع قال له: "َيا �ِسْمَعاُن، 
ِرَبٍة" )مرق�ض 14: 37-38(. عندما واجه ي�سوع  لُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا يِف جَتْ اأَْنَت َناِئٌم! ا�ْسَهُروا َو�سَ
ال�رساع الفعلي انت�رس لأّنه حّقق هذا النت�سار يف ال�سالة. واجه بطر�ض �رساًعا يف تلك 
اأت�ساءل كم مّرة ُهزمنا  ا لكنه ُهزم، رمّبا لو �سّلى بدًل ِمن النوم كان انت�رس.  اأي�سً الليلة 

لأننا ف�سلنا اأن ُن�سّلي.

الة ننزع �سلطان العدو. عندما ُن�سّلي يجب اأن ي�ست�سلم ال�سيطان ل�سم  بال�سّ
ي�سوع امل�سيح.

يا رب  ِمن ف�سلك  لنا.  التي قدَّمها  الأ�سلحة  ا�ستخدام جميع  ُي�ساعدنا اهلل على  اأن  ُن�سّلي 
حّركنا حتى ُن�سّلي وننتظر اهلل ونثابر حتى نرى م�سيئته تتحّقق يف هذه الأر�ض.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على �شلح ال�ّشلة القوي الذي ُيِكننا به هدم ح�شون ال�شيطان 
يف احلياة ِمن حولنا، علّمنا اأن ُن�شلّي يا رب. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 18: 1- 19: 42



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 19 اأكتوبر

ل خوف يف املوت
َياَة ِهَي اْلَ�ِشيُح َواْلَْوُت ُهَو ِرْبٌح." )فيلبي 1: 21( "لأَنرَّ ِلَ احْلَ

ُيخربنا الكتاب املقّد�ض اأّنه و�سع لالإن�سان اأن ميوت مرة واحدة. هذا يعني اأّن لديك موعًدا 
ل مفّر منه مع اهلل. كيف ت�سعر ِمن جّراء هذا الأمر؟ هل اأنت خائف من هذا املوعد؟ لدى 
الإن�سان خوف طبيعي من املوت، لكن هذا يحدث لأننا ل�سنا ُمتاأّكدين مما يجب توّقعه، 

فنحن نخاف ِمن املجهول.

يحتاج كل ابن هلل اإىل اأّن ل يخاف اأبًدا ِمن املوت ب�سبب ما فعله ي�سوع.

احلقيقة هي اأنه اإذا عرف غري املوؤمنني حقيقة ما ينتظرهم بعد املوت �سيكونون اأكرث رعًبا 
مّما هم عليه الآن، لكن اإذا عرف املوؤمنون حقيقة ما ينتظرهم بعد املوت �سيتخّل�سون ِمن 
كل اخلوف. قال بول�ض، الذي اأعطاه اهلل ملحة ب�سيطة عن ال�سماء )2 كورنثو�ض 12: 7-2( 
اإّن الختيار بني احلياة واملوت كان �سعًبا، لأّنه كان يعلم اأنه ما دام يف اجل�سد مُيكنه اأن 

ل اأن يتغّرب عن اجل�سد وي�ستوطن عند الّرب )2 كورنثو�ض 5: 8(. ميجد اهلل، لكّنه ُيف�سّ
يحتاج كل ابن هلل اإىل اأن ل يخاف اأبًدا ِمن املوت ب�سبب ما فعله ي�سوع، فقد جاء لُينقذنا 
ِمن اخلِطّية ويزيل �سوكة املوت. وعند اإزالة هذه ال�سوكة لن نعود بحاجة اإىل اخلوف من 

املوت، وبالتايل �سيكون اأمامنا و�سع مربح للجانبني.
ْوُت ُهَو ِرْبٌح". اإذا كنت اأحيا، �ساأحيا ِمن اأجل  �ِسيُح َوامْلَ َياَة ِهَي امْلَ يقول الكتاب: "لأَنَّ يِلَ احْلَ
الرب حتى اأكون يف �رسكة معه. اأنا اأحيا حتى اأفعل م�سيئته، لديَّ الفر�سة لّدخار املزيد 

ِمن الكنوز يف ال�سماء، وعندما اأموت �ساأحيا يف ح�سوره يف ملء الفرح اإىل الأبد.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شعر بالمتنان لك لأّن م�شتقبلنا لي�س جمهوًل اأو غي ُموؤّكد لكنه اآمن 
يف ال�شيح ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: يوحنا 20: 1- 21: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 20 اأكتوبر

ل تهتّموا ب�صيء
ْكِر،  لَِة َوالدَُّعاِء َمَع ال�شُّ وا ِب�َشْيٍء، َبْل يِف ُكلِّ �َشْيٍء ِبال�شرَّ "لَ َتْهَتمُّ
ِذي َيُفوُق ُكلرَّ َعْقل، َيْحَفُظ  ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى اهلِل. َو�َشلَُم اهلِل الرَّ

ُقلُوَبُكْم َواأَْفَكاَرُكْم يِف اْلَ�ِشيِح َي�ُشوَع." )فيلبي 4: 7-6(
الكتاب املقّد�ض ل يعطي و�سية ثّم يرتكك لريى كيف �سُتنّفذها، بل مينحك دائًما خطوات 
حتى ُتطيعه. عندما اأخربنا بول�ض اأن ل نقلق واأن "ل نهتّم ب�سيء"، اأعطانا عالًجا للقلق 
اهلِل." وبعبارة  َلَدى  ِطْلَباُتُكْم  ِلُتْعَلْم  ْكِر،  ال�سُّ َمَع  َعاِء  َوالدُّ اَلِة  ِبال�سَّ �َسْيٍء  ُكلِّ  "َبْل يِف  ا:  اأي�سً
اأخرى، خْذ الأ�سياء التي ُتقلقك واجعلها ُت�سبح موا�سيع �سالتك احلياتية، وبدًل ِمن القلق 

ب�ساأنهم �سلِّ عنهم.

ل همومك اإىل �سلوات. حوَّ

ل وال�رسكة مع اهلل. اإّنها التحّدث معه  مُييِّز بول�ض بني ال�سالة والدعاء، فال�سالة هي التوا�سُ
وعبادته وحمّبته ل�سخ�سه، اأّما الدعاء فهو تقدمي طلب عندما يتحّول احلديث بينك واهلل اإىل 
حاجتك احلالية. ُيعلِّمنا بول�ض اأن جنعل طلباتنا معروفة هلل، لكن علينا اأن نبداأ بالعبادة 

وال�سالة واملحّبة اأّوًل. يجب اأن ت�سبق ال�سالة طلباتنا دائًما.
عندما نتعاَمل مع م�سكالتنا املقلقة بهذه الطريقة وناأتي اإىل اهلل ِمن خالل ال�سالة والدعاء 
وال�سكر، تكون النتيجة النهائية هي اأن ننعم بال�سالم الذي يفوق كل عقٍل. على الرغم ِمن 
فاإّنك ل تزال حتيا يف  �سوًءا(  ازدادت  اأّن امل�سكالت اخلارجية مل يهتّموا بها بعد )ورمبا 

�سالم ل ُي�سّدق.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك على �شخ�شك وكل ما تفعله من اأجلنا، باركنا ب�شلمك. يف 
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 1: 1- 4: 37
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�صالة بول�س
َتِلُئوا ِمْن َمْعِرَفِة َم�ِشيَئِتِه، يِف ُكلِّ  "... َوَطاِلِبنَي لأَْجِلُكْم اأَْن مَتْ
، يِف ُكلِّ ِر�شًى،  ِحْكَمٍة َوَفْهٍم ُروِحيٍّ ِلَت�ْشلُُكوا َكَما َيِحقُّ ِللررَّبِّ

اِلٍح، َوَناِمنَي يِف َمْعِرَفِة اهلِل..."  ُمْثِمِريَن يِف ُكلِّ َعَمل �شَ
)كولو�شي 1: 10-9(

منذ اأن �سمع بول�ض عن اإميان اأهل كولو�سي بي�سوع، وهو ُي�سّلي با�ستمرار من اأجل هوؤلء 
املوؤمنني يف كولو�سي.

املعرفة من خالل  تاأتي هذه  اأن  م�سيئته، وطلب  بول�ض حتى ميتلئوا مبعرفة  �سَلّى  اأّوًل: 
احلكمة والفهم الروحي، وهذا هو مفتاح معرفة م�سيئة اهلل لك. قد يجذبك ج�سدك يف اجتاٍه 

اأو اآخر لكن روح اهلل فيك �سُيوّجهك لتحقيق هدف اهلل املحدَّد والفردي وال�سيادي.

حينما ن�سلك يف قّوة روح اهلل و�سلطانه مُيكننا ال�سلوك كما يحّق للّرب.

�سلَّى بول�ض لكي ي�سلكوا كما يحّق للّرب، هل هذا ممكن ويف ا�ستطاعتنا؟ ب�سفتنا اأبنائه 
هو  للرب  يحّق  كما  ال�سلوك  املالكة،  العائلة  قانون  اإىل  وفًقا  نعي�ض  اأن  يجب  امُلتّبنني، 

ال�سلوك يف املحّبة والطهارة وال�سالم والإميان.
كان التما�ض بول�ض التايل ِمن اأجلهم هو اأن يكونوا ُمثمرين يف كّل عمل �سالح، اإذ تنتج 

ا. احلة ِمن عالقتنا مع ي�سوع، بينما تتدّفق حياته فينا وُتثمر اإثماًرا طبيعيًّ اأعمالنا ال�سّ
اأخرًيا، طلب بول�ض اأن يزيدوا وينموا يف معرفتهم باهلل، كل ما نحتاج اإىل معرفته عن اهلل 

قد اأُعلن لنا يف كلمته.
ا. ا اأي�سً يا لها ِمن �سالة جميلة مُيكن اأن تكون لك �سخ�سيًّ

انعكا�ًشا لي�شوع  واأر�شْدنا يف حّقك حتى تكون حياتنا  ُطرقك  ال�ّشماوي، علّمنا  اأبانا  يا 
ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 5: 1- 7: 60
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الّظفر
لَِطنَي اأَ�ْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظاِفًرا ِبِهْم ِفيِه."  َد الرَِّيا�َشاِت َوال�شرَّ "اإِْذ َجررَّ

)كولو�شي 2: 15(
انت�رس ي�سوع يف معركة حا�سمة على ال�سليب، فقد هزم ال�سيطان وفتح اأبواب ال�سجن من 
ال�سيطان  األفي عام، ل يزال  اليوم، بعد  خالل طاعته. كانت هذه الن�رسة عظيمة، وحتى 
مهزوًما، ول يزال مقهوًرا. وكّل َمن يرغب يف تغيري ولئه من مملكة الظلمة )حيث يحكم 
ال�سيطان( اإىل مملكة النور )حيث يحكم ي�سوع(، يتعنيَّ على ال�سيطان اأن يفلته ِمن قب�سته.

ليب الباب على م�رساعيه، وال�سيطان عاجز عن اإغالق هذا الباب. فتح ال�سّ

وّفر ي�سوع لنا طريقة الن�رسة.

علينا اأن ل نخ�سع لل�سيطان، وعلينا اأن ل ن�ست�سلم للظلمة اأو التمّرد اجل�سدي، فالن�رسة التي 
حّققها ي�سوع على جبل اجللجثة تعني اأننا مُيكن اأن نح�سل على حياة جديدة، ومُيكننا اأن 
ن�ستقبل املنت�رس ب�سفته ربنا وخُمّل�سنا، واأن نخدمه بكّل �رسوٍر. ِمن الوا�سح اأّن روؤ�ساء 
و�سالطني ظلمة هذا الدهر عنيدون، لكن ل مُيكن اأن ُي�سيطروا عليك اإل اإذا �سمحت لهم بذلك. 

من خالل ي�سوع مُيكنك التغّلب على تلك القوى املظلمة واإجبارها على الرتاُجع.
و�سّق  ولتقويتنا  لتطهرينا  طريًقا  ي�سوع  لنا  اأتاح  ليب،  ال�سّ على  ال�ست  ال�ساعات  تلك  يف 
من  نتمّكن  حتى  والإن�سان  اهلل  بني  الفجوة  و�سّد  ياأ�رسوننا.  الذين  يقهر  حتى  لنا  طريًقا 

القرتاب منه ومعرفته ب�سفته الآب ال�سماوي.
تعني الن�رسة التي حّققها ي�سوع اأننا ن�ستطيع اأن نعرف الن�رسة وُنحّققها من خالله. رغم 
الوقوف �سد هذا  اإغرائكم بعيًدا عن اهلل مُيكنكم  اأبًدا عن حماولة  ال�سيطان لن يتوّقف  اأّن 

الإغراء ومعرفة الن�رسة املجيدة التي من خالل ي�سوع امل�سيح.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ُن�شلّي لأجل اأولئك الذين ُي�شارعون اجل�شد اليوم اأن جتعلهم ُيدركون 
ما فعلته. افتح اأعينهم على الن�شة التي ُيكنهم تقيقها ِمن خلل ابنك. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 8: 1- 12: 24
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ُم�صترتون مع امل�صيح
"َفاإِْن ُكْنُتْم َقْد ُقْمُتْم َمَع اْلَ�ِشيِح َفاْطلُُبوا َما َفْوُق، َحْيُث 

وا مِبَا َفْوُق لَ مِبَا َعَلى  نِي اهلِل. اْهَتمُّ اْلَ�ِشيُح َجاِل�ٌس َعْن َيِ
ْم َوَحَياُتُكْم ُم�ْشَتِتٌَة َمَع اْلَ�ِشيِح يِف اهلِل."  ُكْم َقْد ُمتُّ الأَْر�ِس، لأَنرَّ

)كولو�شي 3: 3-1(
الإميان بامل�سيح يعني اأّنك خليقة جديدة ومولود ثانية وتعي�ض ح�سب الروح، وال�ستنتاج 
املنطقي لقيامتك مع امل�سيح اأن ت�سعى نحو الأ�سياء التي ِمن فوق حيث يجل�ض امل�سيح على 
ميني اهلل، لأنني م�سيحي ولأنني خليقة جديدة ولأن روحي اأ�سبحت الآن حّية فاأنا مهتّم 

بالأ�سياء الروحية، اأي تلك الأمور التي ِمن فوق.

فقد ُمّت عن احلياة القدمية للج�سد والأ�سياء املادية.

ح بول�ض يف هذا املقطع اأننا، نحن املوؤمنني، نحتاج اإىل ال�سعي وراء الأ�سياء الروحية  ُيو�سّ
وا اْلَعامَلَ  بُّ اأكرث من الأمور املادية، وهي الأ�سياء الأبدية ولي�ست الزمنية. قال يوحنا: "َل حُتِ
ُة الآِب" )1 يوحنا 2: 15(. بَّ . اإِْن اأََحبَّ اأََحٌد اْلَعامَلَ َفَلْي�َسْت ِفيِه حَمَ َوَل الأَ�ْسَياَء الَِّتي يِف اْلَعامَلِ

واأ�سياء  العامل  التي تهتّم مبحّبة  تلك احلياة  اأي  اهلل،  ِمن  تلك احلياة اخلالية  ُمت عن  لقد 
العامل، و�سارت الآن حياتك ُم�سترتة مع امل�سيح يف اهلل.

ُن�سّلي اأن تكون حياتنا واأفكارنا وقلوبنا ُمهتّمة بالأ�سياء التي ِمن فوق واأن يرفعنا اهلل 
بطريقة اأو باأخرى ِمن ف�ساد هذا العامل وال�سلوك ح�سب الروح وا�ستثمار حياتنا يف ما هو 

اأبدي.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على ال�شتقبل الذي وعدتنا به. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 12: 25- 15: 35
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الة واظبوا على ال�صّ
ْكِر..." )كولو�شي 4: 2( لَِة �َشاِهِريَن ِفيَها ِبال�شُّ "َواِظُبوا َعَلى ال�شرَّ

وَت" )1 �سموئيل  ىَل الرَّبِّ اإِلِهَك َحتَّى َل مَنُ لِّ َعْن َعِبيِدَك اإِ قال بنو اإ�رسائيل اإىل �سموئيل: "�سَ
12: 19( لأّن اهلل كان على و�سك اأن يحكم عليهم ويدينهم ب�سبب خِطّيتهم، ورّد �سموئيل 
اَلِة ِمْن اأَْجِلُكْم" )1 �سموئيل  ُكفَّ َعِن ال�سَّ ْخِطَئ اإِىَل الرَّبِّ َفاأَ ا اأََنا َفَحا�َسا يِل اأَْن اأُ عليهم: "َواأَمَّ
12: 23(. وراأى اأن عدم ال�سالة �ستكون يف الواقع خِطّية �سد الّرب. اأت�ساءل كم ِمّنا ُمذنبون 
لوات مل ي�ستِجب لها اهلل  اأو كم مّنا ي�ست�سلم قبل الأوان لأّن تلك ال�سّ بخِطّية عدم ال�سالة 

ح�سب توقيتاتنا.

يجب علينا اأن ل ن�ست�سلم.

قد تت�ساءل: "ملاذا يجب اأن اأُواظب على ال�سالة؟ اإذا كان اهلل خّطط لذلك، األن يفعل الأمر 
على اأي حاٍل؟ اأميكنني اأن اأُ�سلِّي مرة واحدة ثّم اأترك الأمر ليكون كما يكون؟ "اأّوًل وقبل 
كل �سيء، ل ينبغي اأبًدا اعتبار ال�سالة تغيرًيا لفكر اهلل. هذا ِمن �ساأنه اأن ي�سعني يف مقعد 
اأمنياتي، ونحن ل ُنحاول تغيري فكر اهلل ِمن خالل  ا يجيب عن كّل  ِجّنيًّ القائد. اهلل لي�ض 

ال�سالة.
ر اهلل ال�ستجابة ل�سلواتنا حتى نتواَفق مع اأهدافه، واأحياًنا يتاأّخر  يف بع�ض الأحيان ُيوؤخِّ
اهلل حتى مينحنا املزيد وحتى يتمّجد، لكن يف كلتا احلالتني علينا اأن نواظب على ال�سالة.
دعونا نكّر�ض اأنف�سنا لل�سالة امل�ستمرة، ون�سكر اهلل كما يقول الكتاب: "َفْلَيْحَمُدوا الرَّبَّ َعَلى 

َرْحَمِتِه َوَعَجاِئِبِه ِلَبِني اآَدَم!" )مزمور 107: 8(.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك اليوم على احلياة والقّوة وعلى كل ما ُتوّفره لنا. �شاعْدنا على 
عدم ال�شت�شلم بل ال�شتمرار يف ال�شلة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 15: 36- 18: 23
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معروفون باملحبَّة
ِتُكْم،  برَّ ِريَن ِبلَ اْنِقَطاٍع َعَمَل اإَِياِنُكْم، َوَتَعَب حَمَ "ُمَتَذكِّ

َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيَح، اأََماَم اهلِل َواأَِبيَنا"...  رْبَ َرَجاِئُكْم، َربرَّ َو�شَ
)1 ت�شالونيكي 1: 3(

مل  اإميانهم.  عمل  لأجل  عليهم  اأثنى  اأوًل:  اأ�سياء.  لعدة  ت�سالونيكي  اأهل  على  بول�ض  اأثنى 
يعملوا بدافع الإح�سا�ض باللتزام اأو اخلوف، بل كرّد فعل على حمّبة اهلل ونعمته، يجب اأن 

تكون الأعمال ال�ساحلة جت�سيًدا لإمياننا.
بعد ذلك لحظ تعب حمّبتهم، اأعتقد باأّن املحّبة هي اأقوى حُمّفز يف العامل. ل �سيء يلهم 
الإن�سان مثل املحّبة، كما اأن تعب املحّبة لي�ض عبًئا، بل دائًما ما يكون فرًحا. يا له ِمن اأمر 

ُمهّم اأن متالأ حمبة امل�سيح قلوبنا بحيث حتّفزنا يف خدمتنا له.

�سالتنا اأن يرى النا�ض حمّبة ي�سوع فينا.

الّرجاء املتمّثل يف رجاء عودة ي�سوع.  الكني�سة هي �سرب  التي مّيزت هذه  الثالثة  ال�سمة 
الرجاء ح�سب ما اأ�سار اإليه بول�ض يف رومية 8: 24، لي�ض �سيًئا نراه بل �سيًئا نتوّقعه ب�رسور. 

اإّنه �سيء نوؤمن به ونعتمد عليه.
يف  تتعب  هل  الإميان؟  اأعمال  حتقق  هل  الثالثة؟  املجالت  هذه  يف  معك  احلال  كيف 
حمبة خُمل�سك؟ وهل ت�سرتيح على رجاء عودته القريبة؟ ُن�سّلي اأن نكون معروفني بهذه 
قلبنا  وميالأ  قلوبنا  يف  يعمل  الذي  امل�سيح  ي�سوع  مبحّبة  معروفني  نكون  واأن  ال�سفات، 

مبحبة له ولكلمته ولبع�سنا البع�ض والعامل ال�سال الذي نعي�ض فيه.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك على الإيان الذي متنحه لنا وعلى امتياز اأن نتعب عاملني من 
اأجلك، فنحن ننتظر ذلك اليوم الذي تكون م�شيئتك هنا على هذه الأر�س كما يف ال�شماء. 

يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 18: 24- 21: 16
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كلمة اهلل القويّة
ُكْم اإِْذ  "ِمْن اأَْجِل ذِلَك َنْحُن اأَْي�ًشا َن�ْشُكرُ اهللَ ِبلَ اْنِقَطاٍع، لأَنرَّ

ا َكِلَمَة َخرَبٍ ِمَن اهلِل، َقِبْلُتُموَها لَ َكَكِلَمِة اأَُنا�ٍس، َبْل  ْمُتْم ِمنرَّ َت�َشلرَّ
ِتي َتْعَمُل اأَْي�ًشا ِفيُكْم اأَْنُتُم  ِقيَقِة َكَكِلَمِة اهلِل، الرَّ َكَما ِهَي ِباحْلَ

اْلُوؤِْمِننَي". )1 ت�شالونيكي 2: 13(
اإذا كان الكتاب امُلقّد�ض هو ُمّرد اخرتاع ب�رسي يجب العرتاف اأّن َمن قام بتاأليف هذا 
واأربعون كاتًبا خُمتلًفا  اأربعة  امُلقّد�ض قد كتبه  الكتاب  لأّن هذا  اإن�سان  اأذكى  الكتاب هو 
ة موّحدة �سمدت اأمام  على مدار 1500 عام، ومع ذلك يحتوي الكتاب املقّد�ض على ق�سّ
اختبار الزمن والتحليل النقدي ال�سديد. مل يُكن لأي كتاب اآخر مثل هذا التاأثري العميق لن�رس 
الذي  الكتاب املقّد�ض بال�سنديان  البع�ض  الكتاب املقّد�ض. �سّبه  اأكرث ِمن  العامل  اخلري يف 
تعّر�ض للطرق عليه على مدى قرون من قبل امل�سككني وامُلت�سككني حتى بلت املطارق، 

لكن ال�سنديان ل يزال قائًما.

الكتاب املقّد�ض فريد من نوعه يف جوانبه النبوية، لأنه يتحّدث عن اأ�سياء 
قبل حدوثها ب�سنوات، بل قبل اآلف ال�سنني يف بع�ض احلالت.

ا روؤية  وؤِْمِننَي." ِمن اجلميل جدًّ ْنُتُم امْلُ ا ِفيُكْم اأَ ْي�سً و�سف بول�ض الكلمة باأنها "الَِّتي َتْعَمُل اأَ
وفدائهم  تطهريهم  مُبجّرد  تقريًبا.  اخلِطّية  دّمرتهم  الذين  اأولئك  حياة  على  الكلمة  تاأثري 
اأولئك  واإطالق �رساحهم ت�سبح حياتهم ذات معنى. حُتِدث كلمة اهلل تغيرًيا لي�ض فقط يف 
ا يف اأولئك الذين يف الكني�سة اليوم. الذين يف كني�سة ت�سالونيكي قبل 2000 �سنة، بل اأي�سً

لتغيي  ت�شتخدمها  التي  الطريقة  وعلى  كلمتك  قّوة  على  لك  �شكًرا  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
وا�شتعادة الأنف�س. يا رب، ن�شكرك لأّنك اأنت نف�شك هو اأم�س، واليوم، واإىل الأبد. �شاعْدنا اأن 

ن�شتقبل حّقك ثّم ن�شاركه مع الآخرين. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأعمال الر�سل 21: 17- 28: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 اأكتوبر

اإكمال الإميان غري النا�صج
ِذي َنْفَرُح ِبِه... َطاِلِبنَي َلْيًل َوَنَهاًرا اأَْوَفَر َطَلٍب، اأَْن َنَرى  "... اْلَفَرِح الرَّ

َل َنَقاِئ�َس اإَِياِنُكْم." )1 ت�شالونيكي 3: 10-9( ُوُجوَهُكْم، َوُنَكمِّ
بها،  يعي�سون  التي  الطريقة  الأمر يف  ويتجّلى هذا  اإميانهم  اإىل  يفتقرون  اليوم  الكثريون 
لأّنهم يعرتفون باإميانهم لكّنهم يعي�سون ح�سب اجل�سد، وبدًل ِمن اإظهار الكراهية نحو ال�رس 
ا بالكتاب املقّد�ض لن يفعلوا الأ�سياء التي  اإليه بالفعل، فاإذا كانوا يوؤمنون حقَّ ينجذبون 
بالتزام تعوزه احلما�سة جتاه  يقبلوا  لن  ا  بالإجنيل حقًّ ُيوؤمنون  واإذا كانوا  بها،  يقومون 
خُمّل�سهم، لكن هوؤلء ُيظهرون مت�ّسكهم بي�سوع عندما يكون الأمر ُمنا�سًبا لهم واإذا كان ل 

يتعاَر�ض مع خططهم.

هل ِمن رجاء ل�سخ�ض لديه مثل هذا الإميان غري النا�سج وغري امُلكتمل؟ 
نعم، عليك اأن تاأتي بهم اإىل كلمة اهلل.

الإميان الّتام بكلمة اهلل ُي�سّجع �سهادتنا ويطرد اخلوف اإىل اخلارج وُيبعد القلق، لكن اأولئك 
الذين اإميانهم غري نا�سج يفتقرون اإىل اجلراأة والثقة، ول ميكنهم ال�سهادة عن ي�سوع لأّنهم 

ل يثقون به متاًما.
هل يوجد رجاء ل�سخ�ض لديه اإميان غري نا�سٍج؟ واإذا كان يوجد رجاء، كيف ميكن تكميل 
مثل هذا الإميان؟ ميكن حتقيق ذلك باأن جتعلهم اأكرث َفْهًما هلل ومعرفًة به وبكلمته، وهو 
الذين و�سعوا  اأولئك  الكتاب املقّد�ض وتقراأ روايات  اأعلنه اهلل عن نف�سه، بينما تدر�ض  ما 
رَبُ ِبَكِلَمِة اهلِل"  ، َواخْلَ رَبِ اإميانهم يف اهلل وكيف خّل�سهم اهلل، يزيد الإميان: "اإًِذا الإِمَياُن ِباخْلَ

)رومية 10: 17(.
زْد  رب..  "يا  �سالتنا،  تكون  اأن  يجب  لذلك  معينة،  مالت  يف  الإميان  اإىل  نفتقر  ُكّلنا 
اإمياين". �سالتنا اأن نق�سي بع�ض الوقت يف كلمته حتى يتمّكن من اإكمال نقائ�ض اإمياننا.

ا وكامًل فيك، ويف كلمتك ويف وعودك.  يا اأبانا ال�ّشماوي، زْد اإياننا واجعْله اإياًنا تامًّ
يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: رومية 1: 1- 3: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 اأكتوبر

نُْخَطُف جميعاًا �صَ
"لأَنرَّ الررَّّب َنْف�َشُه ِبُهَتاٍف، ِب�َشْوِت َرِئي�ِس َملَِئَكٍة َوُبوِق اهلِل، 
َماِء َوالأَْمَواُت يِف اْلَ�ِشيِح �َشَيُقوُموَن  �َشْوَف َيْنِزُل ِمَن ال�شرَّ
ًل. ُثمرَّ َنْحُن الأَْحَياَء اْلَباِقنَي �َشُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم يِف  اأَورَّ
ُحِب ِلُلََقاِة الررَّبِّ يِف اْلَهَواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلرَّ ِحنٍي َمَع  ال�شُّ

." )1 ت�شالونيكي 4: 17-16( الررَّبِّ
بقّوة خارج هذا  اأجل كني�سته و�سيخطفنا وياأخذنا  ِمن  ي�سوع  �سياأتي  الأيام  ِمن  يوٍم  يف 
العامل، وهذا هو الختطاف. ُيجادل البع�ض بجهل يف فكرة الختطاف وُيعلنون اأّن الكلمة 
الكلمة  امُلقّد�ض، لكن  الكتاب  التي جاءت من الإجنليزية مل يذكرها  احلقيقية لالختطاف 
ة".  اليونانية "هاربازو" ُترتجم يف ن�سخة امللك جيم�ض للكتاب امُلقّد�ض على اأّنها "اأُخذ بقوَّ
الفوجلاتا  اإىل  اليونانية  ِمن  الرتجمة  ويف  ب�سلطان."  اأو  بقّوة  ُتوؤخذ  "اأن  تعني  والكلمة 
الالتينية للكتاب امُلقّد�ض ا�ْسُتخدمت كلمة )Raptus( وجاءت كلمة )Rapture( التي 

تعني الختطاف ِمن هذه الكلمة.

اهلل يوّد اأن نعي�ض يف ا�ستعداٍد دائٍم دقيقة بدقيقة لعودته.

ُه يِف  عندما يحدث الختطاف �سيفاجئنا، لذا يقول الكتاب: "َفُكوُنوا اأَْنُتْم اإًِذا ُم�ْسَتِعدِّيَن، لأَنَّ
وَن َياأِْتي اْبُن الإِْن�َساِن" )لوقا 12: 40(. اليوم قريب. وب�سوت �رساخ �سيقول:  �َساَعٍة َل َتُظنُّ
هذا  ِمن  �سُنخَطف،  اأي  بقّوة،  �سنوؤخذ  والباقني  احلياة  قيد  على  الذين  ونحن   ،"! اإيلَّ "هيا 

العامل امللعون باخلِطّية.
هل اأنت ُم�ستعّد لهذا احلدث الرائع؟

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك على الرجاء الجيد للظهور البارك لإلهنا العظيم وُملّ�شنا 
ي�شوع ال�شيح. �شاعْدنا اأن نحيا بطريقة جتعلنا ُم�شتعّدين لهذه اللحظة. اآمني.

قراءات اليوم: رومية 3: 21- 5: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 اأكتوبر

دعونا ن�صهر
"َفلَ َنَنْم اإًِذا َكاْلَباِقنَي، َبْل ِلَن�ْشَهْر َوَن�ْشُح." )1 ت�شالونيكي 5: 6(

، َوَل  ينِّ اإِْن مَلْ َت�ْسَهْر، اأُْقِدْم َعَلْيَك َكِل�ضٍّ يف ر�سالة اهلل اإىل كني�سة �سارد�ض، قال الكتاب: "َفاإِ
َة �َساَعٍة اأُْقِدُم َعَلْيَك" )روؤيا 3: 3(. يجب اأن نرتّقب عودة امل�سيح، عندما كان ي�سوع  َتْعَلُم اأَيَّ

يتكّلم لتالميذه عن ميئه، كان يقول لهم مراًرا وتكراًرا: "ا�سهروا".
اإذا ترّقبت ب�سهر عودة ي�سوع امل�سيح لن ُيفاجئك كل�ض يف الليل، ولن ياأتي ليف�سد وي�رسق 
والعامل  عودته،  عالمات  حتى  ُيدرك  ل  اإّنه  ظالم.  يف  يحيا  حولنا  ِمن  العامل  ممتلكاتك. 

ي�ستمّر يف اأعماله كالعادة وهو جاهل باأمور اهلل وكلمة اهلل.

ل مُيكننا اأن نتحّمل كوننا ُعمياًنا اأو جاهلني.

يجب اأن ن�سلك يف النور ب�سفتنا اأبناء اهلل، هذا يعني اأننا نحتاج اإىل التعّرف على الأوقات 
التي نحيا فيها ون�سلك فيها بالتدقيق ولي�ض يف ظالم اأو يف جهل عن عودة ربنا الوثيقة، 

ويجب ب�سفتنا اأبناء اهلل اأن ل ننام بل نرتّقب عودته ب�سغف.
دراية  على  نُكن  مل  اإذا  العالمات  هذه  على  نتعّرف  لن  العالمات.  ب�سهر  نرتّقب  اأن  يجب 
واحلروب،  والعنف،  )الكوارث،  َتُكوُن  هِذِه  اْبَتَداأَْت  "َوَمَتى  ي�سوع:  قال  حولنا.  يحدث  مبا 
اَتُكْم  جَنَ لأَنَّ  ُروؤُو�َسُكْم  َواْرَفُعوا  ُبوا  َفاْنَت�سِ الجتماعي(،  وال�سطراب  الأخالقي،  والنهيار 
ُب" )لوقا 21: 28(. لقد حان الوقت اليوم اأن ننظر لأعلى واأن ن�سهر واأن نكون اأكرث  َتْقرَتِ

واقعية لأن ي�سوع �سياأتي قريًبا اإىل كني�سته.

يا اأبانا ال�شماوي، يف هذه الأيام الظلمة، �شاعْدنا نتم�ّشك برجاء جميئك. تعاَل �شيًعا، 
يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: رومية 6: 1- 8: 39



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 اأكتوبر

ا�صكروا
"ا�ْشُكرُوا يِف ُكلِّ �َشْيٍء، لأَنرَّ هِذِه ِهَي َم�ِشيَئُة اهلِل يِف اْلَ�ِشيِح 

َي�ُشوَع ِمْن ِجَهِتُكْم." )1 ت�شالونيكي 5: 18(
مُيكن اأن نعرف جوانب معينة ِمن م�سيئة اهلل على وجه اليقني. على �سبيل املثال، م�سيئة 
اهلل تعرتف اأن ي�سوع امل�سيح هو ربنا. اإّنها م�سيئته اأن ن�سلك يف املحّبة. اإّنها م�سيئته اأن 
نعامل بع�سنا البع�ض بلطف. اإّنها م�سيئته اأن نغفر ملن اأ�ساءوا اإلينا. عندما يخربنا الكتاب 

املقّد�ض اأن نفعل �سيًئا مُيكننا اأن نكون على يقني من اأنها م�سيئة اهلل لنا.
يف هذا الن�ّض، ُيخربنا بول�ض اأن م�سيئة اهلل هي "اأن ن�سكر يِف ُكلِّ �َسْيٍء، لأَنَّ هِذِه ِهَي َم�ِسيَئُة 
�ِسيِح َي�ُسوَع ِمْن جهتنا." لحظ اأنه مل يُقل: "ا�سكروا يف بع�ض الأ�سياء..." بل قال  اهلِل يِف امْلَ

"يِف ُكلِّ �َسْيٍء".

اإذا اأردنا تقدمي ال�سكر يف كل �سيء، يجب اأن نفهم بع�ض احلقائق الأ�سا�سية 
عن اهلل.

يجب اأن نفهم اأّن اهلل يتحّكم يف كل ظروف احلياة واأن تلك الظروف تعمل من اأجل م�سلحتنا، 
ويجب اأن نفهم احلقيقة املده�سة امُلتمّثلة يف اأن اهلل ُيحّبنا حمّبة كبرية.

اهلل مل ُيقدِّم لنا وعًدا بعدم تعّر�سنا لالأمل واملعاناة، بل وعدنا اأننا لن ن�سعر باأمٍل يف حياتنا، 
لكن حتى يف هذه املعاناة اأو الأمل يجب اأن ن�سكر لأّن اهلل �سمح بذلك، واإذا �سمح اهلل بذلك 

مُيكننا الثقة يف اأّن له هدًفا �ساحًلا من ذلك.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ُندرك النظور ال�شحيح ب�شاأن الأمل واخل�شارة وخيبة الأمل، 
وجميع الظروف ال�شعبة الأخرى التي ُتاول �شقة اإياننا. عندما تاأتي تلك اللحظات 

ال�شعبة، ذّكرنا يا رب اأن ُنقّدم لك ال�شكر. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: رومية 9: 1- 11: 36



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 اأكتوبر

ق�صاٌء عادٌل
يًقا،  ِذيَن ُي�َشاِيُقوَنُكْم ُيَجاِزيِهْم �شِ "اإِْذ ُهَو َعاِدٌل ِعْنَد اهلِل اأَنرَّ الرَّ

ِذيَن َتَت�َشاَيُقوَن َراَحًة َمَعَنا، ِعْنَد ا�ْشِتْعلَِن الررَّبِّ َي�ُشوَع  اُكُم الرَّ َواإِيرَّ
ِتِه..." )2 ت�شالونيكي 1: 7-6( َماِء َمَع َملَِئَكِة ُقورَّ ِمَن ال�شرَّ

يف اأثناء خدمة بول�ض يف ت�سالونيكي �سعى النا�ض اإىل قتله، لذلك ا�سطّر اإىل الفرار من اأجل 
حياته، واأحبط ذلك قتلة بول�ض امُلحتملني الذين وّجهوا غ�سبهم اإىل كني�سة ت�سالونيكي، 

فكتب بول�ض هذه الر�سالة لتعزيتهم.
يبدو اأّن النا�ض ُيعار�سون دائًما اأولئك الذين ُيحاولون العي�ض حياة تقّية وي�سخرون منك 
ويخدعونك ويكذبون عليك، وهذا يجعلك تت�ساءل: "يا رب، ملاذا ت�سمح لهوؤلء الأ�رسار اأن 
يعّذبوا وُيوؤملوا اأولئك الذين يخدمونك؟"، ل بّد اأن موؤمني ت�سالونيكي كانوا يطرحون هذا 
اأوًل مع  �سيتعاَمل  الرب  باأنه عندما يعود  اأجل ت�سجيعهم  لذلك كتب بول�ض من  الت�ساوؤل، 

م�سطهديهم.

ُيحّذر الكتاب امُلقّد�ض مراًرا وتكراًرا ِمن اأّن اهلل �سيدين اأعداءه.

يتجّلى بّر اهلل يف اأحكامه �سد اأولئك الذين ا�سطهدوا الكني�سة، فال�سيقة لن تكون للكني�سة 
بل لأولئك الذين اأزعجوا الكني�سة. ولأن اهلل عادل ومن�سف وبار مُيكننا اأن نكون ُمتاأّكدين 

ِمن اأن اأحكامه �ستكون عادلة ونزيهة وباّرة.
يوم الّرب هو حدث ِمن �سقني، يبداأ بالق�ساء وينتهي بالتاأ�سي�ض املجيد مللكوت اهلل على 
الأر�ض. اأعتقد باأّن العامل الآن ينتظر ق�ساء اهلل، �سالتنا اأن ُنح�سب ُم�ستحقني اأْن نحيا يف 

�سالٍم ون�سرتيح معه.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ندافع عن ي�شوع ال�شيح ونقف يف وجه ال�ش. يا رب، دعنا 
نحيا بطريقة ُتر�شيك. اآمني.

قراءات اليوم: رومية 12: 1- 16: 27



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 نوفمرب

�صرّ الإثم
ِذي  "لأَنرَّ �ِشرَّ الإِْثِم الآَن َيْعَمُل َفَقْط، اإِىَل اأَْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَو�َشِط الرَّ

َيْحِجزُ الآَن" )2 ت�شالونيكي 2: 7(
اأّنه على الرغم ِمن ال�سطهاد الذي عانوا منه  َكَتَب بول�ض اإىل اأهل ت�سالونيكي ُيوؤّكد لهم 
فاإّنهم مل يجتازوا ال�سيقة العظيمة بعُد، �سيحدث �سيئان قبل ذلك اليوم: �سعف الكني�سة 

وا�ستعالن الأثيم.
ا، ملاذا ينجذب النا�ض نحو الإثم مع اأّنه ُيوؤّدي  انت�رس الإثم بالفعل يف اأيام بول�ض وازداد جدًّ

اإىل كارثة؟ هنا يكمن ال�رّس.

كّل يوٍم، يرف�ض النا�ض ي�سوع امل�سيح، الطريق احلقيقي الوحيد لل�سماء.

لونه على اخلري حتى مع علمهم اأّن  ِمن غري املعقول اأن يختار النا�ض عن ق�سد ال�رس وُيف�سّ
اختيارهم قد يقتلهم يف النهاية. ومع ذلك يفعلون هذا الأمر وي�رّسون عليه. بداأ الأمر يف 
جنة عدن، عندما اختار اآدم وحواء اأن ياأكال ِمن ال�سجرة التي اأعلن اهلل لهما اأّنها �ستت�سبَّب 
يف موتهما. يا له ِمن اأمٍر غام�ٍض اأن يختار النا�ض طريًقا ُيوؤّدي اإىل املوت بدًل ِمن امل�سار 
الذي ُيوؤّدي اإىل احلياة، يا له ِمن اأمر حُمزن اأن يختار النا�ض طريًقا لن ياأتي �سوى بالبوؤ�ض 

والّدمار، ومع ذلك يفعلون ذلك.
معقولة.  الطاعة   ". الرَّبُّ َيُقوُل  ا[،  ]عقليًّ َنَتَحاَجْج  "َهُلمَّ   18  :1 اإ�سعياء  يف  الكتاب  يقول 
وقبول اخلال�ض الذي ُيقّدمه ي�سوع اأمر معقول، ومع ذلك ل يزال النا�ض يتجاهلونه لأّنهم 

يحّبون الظالم اأكرث ِمن النور لأّن الإثم اأكرث جاذبية لهم ِمن الطاعة.
افح�ْض قلبك اليوم، اطلْب من اهلل اأن يريك اإذا كنت تختار الإثم بدًل من الطاعة، فاإذا وجدت 

اأنك اخرتت الإثم عليك اأن ُتقدِّم توبة.

اأن  اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا على الهتمام بكلمتك حتى ل نتعرّ�س للخداع، �شاعْدنا  يا 
ُن�شلّم قلوبنا وحياتنا لي�شوع ال�شيح احلي. اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 1: 1- 4: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 نوفمرب

اإر�صاليّة اهلل للخال�س
ٌة ُكلرَّ ُقُبول: اأَنرَّ اْلَ�ِشيَح َي�ُشوَع َجاَء اإِىَل  اِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمُة َوُم�ْشَتِحقرَّ "�شَ

ُلُهْم اأََنا." )1 تيموثاو�س 1: 15( ِذيَن اأَورَّ َطاَة الرَّ اْلَعامَلِ ِلُيَخلِّ�َس اخْلُ
يف اأحد الأيام، بينما كان ي�سوع يتناول الطعام مع جامعي ال�رسائب واخُلطاة الآخرين 
ا �َسِمَع  �سمع الكتبة والفري�سيني ُي�سّككون يف اختياره الع�ساء مع ُخطاة. يقول الكتاب: "َفَلمَّ
ى. مَلْ اآِت لأَْدُعَو اأَْبَراًرا َبْل ُخَطاًة اإِىَل  ْر�سَ اُء اإِىَل َطِبيٍب َبِل امْلَ حَّ َي�ُسوُع َقاَل َلُهْم: َل َيْحَتاُج الأَ�سِ

ْوَبِة" )مرق�ض 2: 17(. التَّ

ل اأحد بعيد عن حمبَّة اهلل.

�ستحتاج  ا  مري�سً تكون  عندما  لكن  طبيب،  اإىل  حتتاج  لن  جّيدة  وب�سحة  بخري  كنت  اإذا 
ا بعد اأن اختار طريًقا مميًتا اأّدى اإىل املر�ض والبوؤ�ض  اإىل امل�ساعدة. كان الإن�سان مري�سً
والّدمار. وراأى اهلل حمنة الإن�سان ورحمه واأر�سل ابنه، الّطبيب العظيم. اهلل مل ُير�سل ي�سوًعا 
ا لأّن العامل اأُدين بالفعل، لكن اهلل اأر�سل ي�سوع "ِلَيْخُل�َض  لدينونة العامل. مل يُكن ذلك �رسوريًّ

" )يوحنا 3: 17(. ِبِه اْلَعامَلُ
لحظ اأن بول�ض يدعو نف�سه اأّول اخلطاة. كان يعرف َمن هو، مل ُيقدِّم بول�ض اأي اأعذار حلياته 
املا�سية. كانت النقطة التي اأثارها هي اأّنه اإذا كان ي�سوع خّل�سه رغم جتديفه وموافقته 
بقية  ي�سعر  فلن  ويقتلهم،  ي�سطادهم  كان  الذين  امل�سيحّيني  �سد  اجلرائم  ارتكاب  على 
ا لأّنه و�سل اإىل اأدنى الأعماق واأنقذ اأ�سواأ  الب�رس بالقلق و�سُي�ساحمنا ي�سوع ويخّل�سنا اأي�سً
بعيد عن  اأحد  ل  نوره،  اإىل   ويقودك  اإليك يف وهدة خِطّيتك  الو�سول  ومُيكنه  املتعديني، 

حمّبة اهلل.

ة. يف  يا اأبانا ال�ّشماوي، اأ�شكرك على اإر�شال ابنك اإىل العامل ليغفر ويخلّ�س مر�شى اخلِطيرَّ
ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 5: 1- 6: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 نوفمرب

و�صيٌط واحٌد
ا�ِس: الإِْن�َشاُن  ُه ُيوَجُد اإِلٌه َواِحٌد َوَو�ِشيٌط َواِحٌد َبنْيَ اهلِل َوالنرَّ "لأَنرَّ
َهاَدُة  ِميِع، ال�شرَّ ِذي َبَذَل َنْف�َشُه ِفْدَيًة لأَْجِل اجْلَ َي�ُشوُع اْلَ�ِشيُح، الرَّ

ِة..." )1 تيموثاو�س 2: 6-5( ا�شرَّ يِف اأَْوَقاِتَها اخْلَ
نقف  اأن  مُيكننا  اأّنه  يظّن  اأن  اخلاطئ  املحدود  الإن�سان  من  ووقاحة  عجرفة  ِمن  لها  يا 
ببجاحة اأمام اهلل الأزيل القدو�ض. اهلل طاهر بال حدود ونحن ُم�سّوهون باخلِطّية. اهلل نور 
ونحن ن�سكن يف الظالم. اإًذا كيف مُيكن لالإن�سان اخلاطئ اأن يرجو الوقوف يف ح�رسة اهلل؟
ل يوجد �سوى طريقة واحدة، فقد �رسخ اأيوب من اأجل و�سيط، وطالب بج�رس يربط بني كّل 
ِمن اهلل والإن�سان. كان ي�سوع هو هذا الو�سيط، فقد كان اإلًها و�سار ب�رًسا ليقف يف الثغر 

الذي بني اهلل وبيننا. 

ل ي�ستطيع قدي�ض اأن ُيخّل�سك، ي�سوع وحده هو الذي ي�ستطيع اأن ُيخّل�سك.

اأن  اأجلك، ول حتى القدي�سة العذراء مرمي ت�ستطيع  اأن يقف يف الثغر ِمن  ل مُيكن لقدي�ض 
اأو  اأثناء حياته  القدي�ض يف  اأو قدا�سة هذا  بّر  النظر عن مدى  اأجلك. بغ�ّض  تفعل ذلك من 
حياتها على الأر�ض، فقد كان ُمّرد اإن�سان، كما كانت العذراء مرمي ُمّرد امراأة. مُيكنك اأن 
ُت�سّلي طوال اليوم لقدي�ض ميت و�سيظّل هذا القدي�ض عاجًزا ول ي�ستطيع جتاُوز الهوة بينك 
وبني اهلل. ي�سوع وحده هو الذي ي�ستطيع فعل ذلك ِمن اأجلك، لأّنه وحده ي�ستطيع اأن يلم�سك 

اأنت واهلل. اإّنه الو�سيط احلقيقي الذي اأر�سله اهلل لياأتي بنا اإىل نف�سه.
قدَّم موت ي�سوع امل�سيح وقيامته الّطريقة املمكنة لالقرتاب ِمن الآب غري املحدود والأزيل 

والقدو�ض والطاهر واملهوب، ونحن نقف اأمامه اأبراًرا ب�سبب بّر ي�سوع و�سيطنا.
اأدعوك اأن ُت�سبِّح اهلل ب�سبب عمل ابنه.

اأجله، فقد  ِمن  اأيوب ي�شخ  الذي كان  الو�شيط  ت  لأّنك �شِ ال�ّشماوي، �شكًرا لك  اأبانا  يا 
و�شعت يدك على كّل مّنا. �شكًرا لك على هذا الرّجاء الأبدي. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 7: 40-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 نوفمرب

رّ ال�صِ
�َشِد، َترَبرََّر يِف الرُّوِح،  ْقَوى: اهللُ َظَهَر يِف اجْلَ "... َعِظيٌم ُهَو �ِشُّ الترَّ
، ُرِفَع يِف  ، اأُوِمَن ِبِه يِف اْلَعامَلِ َتَراَءى ِلَلَِئَكٍة، ُكِرَز ِبِه َبنْيَ الأَُمِ

اْلَْجِد." )1 تيموثاو�س 3: 16(
للتقوى �رِسّ عظيم لأّنها جتعل الإن�سان ي�سري مثل اإلهه. ُيعلن كاتب املزمور يف حديثه عن 
اِنُعوَها، َبْل  الأ�سنام الوثنية التي ل تتكّلم ول ت�سمع ول ترى ول تتحرَّك "ِمْثَلَها َيُكوُن �سَ
ِكُل َعَلْيَها" )مزمور 115: 8(. اإّنها حقيقة نف�سية اأ�سا�سية اأّن ي�سبح الرجل مثل  ُكلُّ َمْن َيتَّ
ا، واإذا كان اإلهك �ساحًلا �سُت�سبح �ساحًلا، واإذا كان  ا �ست�سبح حُمبًّ اإلهه. اإذا كان اإلهك حُمبًّ

ا ومريًرا. ا ومريًرا حينئٍذ �سُت�سبح بغي�سً اإلهك بغي�سً
نحن اأتباع اهلل نتغريَّ لنكون مثله يوًما بعد يوٍم.

اإَِذا  ُه  اأَنَّ َنْعَلُم  َولِكْن  �َسَنُكوُن.  َماَذا  َبْعُد  ُيْظَهْر  َومَلْ  اهلِل،  اأَْوَلُد  "َنْحُن  امُلقّد�ض:  الكتاب  ُيخربنا 
اُه َكَما ُهَو" )1 يوحنا 3: 2(. َنا �َسرَنَ اأُْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه، لأَنَّ

اأُحّب اأن اأرى هذا ال�رّس يتك�ّسف يف حياتي اخلا�سة لروؤية التغيريات  كيف 
التي يفعلها اهلل يوًما بعد يوٍم واأنا اأّتبعه واأخدمه.

َذا ا�ْسَتْيَقْظُت ِب�َسَبِهَك" )مزمور 17: 15(. ذات يوم �ساأ�ستيقظ واأجد نف�سي  قال داود: "اأَ�ْسَبُع اإِ
يف ال�سماء، واأكون مثله متاًما، هذا هو �رّس التقوى: احلياة امُلتجّددة على �سورته.

يا اأبانا ال�شماوي، �شكًرا لك على قّوة روحك يف جتديد حياة ال�شخ�س حتى تكون على 
�شورتك. ِمن ف�شلك اعمْل يف قلوبنا وحياتنا الآن، �شاعْدنا على اخل�شوع اإىل ل�شتك، لن 

نقاوم اأبًدا ما تريد اأن تفعله فينا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 8: 1- 11: 1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 نوفمرب

كُْن قدوةاً
ِمِننَي يِف اْلَكلَِم، يِف  "لَ َي�ْشَتِهْن اأََحٌد ِبَحَداَثِتَك، َبْل ُكْن ُقْدَوًة ِلْلُموؤْ
َهاَرِة." )1  ِة، يِف الرُّوِح، يِف الإَِياِن، يِف الطرَّ الترَّ�َشُِّف، يِف اْلََحبرَّ

تيموثاو�س 4: 12(
لأّن تيموثاو�ض كان �سغرًيا فا�ستهان البع�ض به يف الكني�سة ورف�سوا قبول اأي اأمٍر منه. 
هكذا َكَتَب بول�ض اإىل تيموثاو�ض قائاًل: "انظْر.. ُكْن قدوًة". اأوجز بول�ض �سّتة مالت يجب 

اأن يكون فيها تيموثاو�ض ُقدوة للموؤمنني فيهم.
يف الكالم: مُيكن تف�سري ذلك بطريقتني. اأوًل: رمبا كان بول�ض يعني "ُكْن قدوًة يف كالمك" 
ا "ُكْن قدوًة يف معرفتك بالكتاب املقّد�ض وفهمك له"، اأي "ُكْن رجاًل يف  اأو كان يعني اأي�سً

. كلمتك"، وكلٌّ ِمن املعنَينْي ُمهمٌّ
يف الت�رّسف: دْع منط حياتك يكون قدوًة ومنوذًجا يحتذى به ملا ينبغي اأن يكون عليه 

املوؤمن. اجعْل امل�سيح منوذًجا لأفعالك ومواقفك.
يف املحّبة: املحّبة التي و�سفها بول�ض يف 1 كورنثو�ض 13 هي التي يجب اأن تنبثق ِمن 

حياة كل موؤمٍن.
يف الروح: البع�ض يتمتَّعون بروح حلوة، والبع�ض الآخر يتمّتعون بروح خ�سي�سة، ل يوجد 

مكان للروح اخل�سي�سة بني املوؤمنني.

ا اأحد اأمرين، اإّما اأن نكون قدوًة يف ثقتنا باهلل  يف الإميان: قد يعني هذا اأي�سً
اأو يف جدارتنا بالثقة اأو يف كليهما.

ا غري ُمتزّوج وكان يعي�ض يف متمع وثني فا�سد، لذا  يف الطهارة: كان تيموثاو�ض �سابًّ
كان بول�ض يحّثه على اأن يعي�ض حياة الطهارة وحياة فوق ال�ّسبهات.

ر�سالة بول�ض هي لكّل ع�رٍس، نحن منّثل امل�سيح يف كلٍّ ِمن الكني�سة والعامل الذي يت�ساءل 
عن امل�سيحية.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا حتى نكون قدوة تقّية للعامل، حتى يعود الجد لك. اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 11: 2- 14: 40



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 نوفمرب

خِطيَّة التحزُّب واملُحاباة
َماَم اهلِل َوالررَّبِّ َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح َواْلَلَِئَكِة اْلُْخَتاِريَن،  "اأَُنا�ِشُدَك اأَ

َفَظ هَذا ِبُدوِن َغَر�ٍس، َولَ َتْعَمَل �َشْيًئا مِبَُحاَباٍة." اأَْن َتْ
كان بول�ض ُيوّجه تيموثاو�ض اإىل اأمور مثل رعاية الأرامل وعالقته ب�سيوخ الكني�سة وقواعد 
التعامل مع ال�سابات وما اإىل ذلك، ثّم طالبه اأن ل يظهر اأي معاملة تف�سيلية اأو حماباة. 

لحظ هذه الأ�سياء دون تف�سيل اأحد على الآخر.
ُيوؤّكد الكتاب امُلقّد�ض لنا اأن اهلل ل ُيحابي الوجوه، لكن ل�سوء احلظ، كثرًيا ما نظهر نحن 
اإّنه  كذلك.  لي�ض  اهلل  لكن  الفقراء جانًبا،  وتنحية  الأثرياء  تكرمي  اإىل  لأننا منيل  املحاباة 
ُمهتّم بخال�ض نف�ض اأفقر رجل على وجه الأر�ض بالقدر ذاته الذي يهتّم فيه بخال�ض اأغنى 
نف�ض. ل تعني املكانة الجتماعية �سيًئا هلل، نحن جميعا موجودون على امل�ستوى نف�سه 

وعلى منت الطائرة ذاتها.

عن  نظره  بوجهة  الت�سّبه  اإىل  نحتاج  فنحن  با�سمه  اأنف�سنا  ندعى  ُكّنا  اإذا 
التحّزب واملحاباة.

حيث  ِمن  اأنت  َمن  اأو  جمعتها  التي  الرثوة  مقدار  اأو  حققته  الذي  النجاح  مقدار  يهم  ل 
النظر عن كيف ينظر  اأو كوخ، بغ�ّض  اإذا كنت ت�سكن يف ق�رس  الت�سنيف العاملي، ل يهّم 

اإليك اأي �سخ�ض اآخر فاأنت تهّم ي�سوًعا.
يجب اأن جند طريقة حلل اخلالفات بيننا. كيف مُيكننا الو�سول اإىل عامل �سائع اإذا مل نَره 
بالطريقة التي يراه بها ي�سوع؟ نحتاج اإىل تعّلم اأن نحّب الآخرين كما ُيحّبنا ي�سوع، واأن 

نقّدرهم لأّنه يهتّم بنا كثرًيا.

دون  نحّب مبحّبتك  اأن  �شاعْدنا  لنا.  الكبية  على حمّبتك  لك  �شكًرا  ال�ّشماوي،  اأبونا  يا 
تف�شيل اأو حماباة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1كورنثو�ض 15: 1- 16: 24
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الغنى احلقيقي
اَرٌة َعِظيَمٌة." )1 تيموثاو�س 6: 6( ْقَوى َمَع اْلَقَناَعِة َفِهَي جِتَ ا الترَّ "َواأَمرَّ

كثرًيا ما يقول النا�ض: "ياه.. لو ربحت اليان�سيب!" لكن قد ُتفاجاأ. اأظهرت الدرا�سات اأّنه يف 
كثري من الأحيان هذه اجلوائز العمالقة تف�سد حياة الرابحني، ويتحّولون ِمن كونهم �سعداء 
احلظ اإىل ال�سعور بالقلق. على الرغم ِمن اأنهم اعتقدوا باأّن املال �سيغمرهم ب�سعادة كبرية 

فاإّنه يف كثري من احلالت ل ُيوؤّدي هذا املال �سوى اإىل احلزن.
الب�رس ُيكافح لبناء ثروتهم لكن يف يوم الّدينونة لن تكون هذه الرثوات ذات قيمة، لأّنه ل 
مُيكنك �رساء اهلل. مع ذلك، الغنى احلقيقي اأبدي ول �سيء ميكن اأن ميحيه، مُيكنك اأن تكون 

فقرًيا يف هذا العامل واأن تكون وريًثا مللكوت اهلل.

الغنى الأر�سي زائف.

وِتِه، َوَل  اُر ِبَجرَبُ بَّ ِكيُم ِبِحْكَمِتِه، َوَل َيْفَتِخِر اجْلَ : َل َيْفَتِخَرنَّ احْلَ قال اإرميا: "هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
اِنُع  ُه َيْفَهُم َوَيْعِرُفِني اأَينِّ اأََنا الرَّبُّ ال�سَّ ْفَتِخُر: ِباأَنَّ َيْفَتِخِر اْلَغِنيُّ ِبِغَناُه. َبْل ِبهَذا ِلَيْفَتِخَرنَّ امْلُ

" )اإرميا 9: 24-23(. ، َيُقوُل الرَّبُّ اًء َوَعْدًل يِف الأَْر�ِض، لأَينِّ ِبهِذِه اأُ�رَسُّ َرْحَمًة َوَق�سَ
ا اأََنا ِفيِه.  ينِّ اأَُقوُل ِمْن ِجَهِة اْحِتَياٍج، َفاإِينِّ َقْد َتَعلَّْمُت اأَْن اأَُكوَن ُمْكَتِفًيا مِبَ وقال بول�ض: "َلْي�َض اأَ
ْن  ْبُت اأَ َل. يِف ُكلِّ �َسْيٍء َويِف َجِميِع الأَ�ْسَياِء َقْد َتَدرَّ ْن اأَ�ْسَتْف�سِ ا اأَ ْي�سً َع َواأَْعِرُف اأَ �سِ تَّ اأَْعِرُف اأَْن اأَ

َل َواأَْن اأَْنُق�َض" )فيلبي 4: 12-11(. اأَ�ْسَبَع َواأَْن اأَُجوَع، َواأَْن اأَ�ْسَتْف�سِ
بدًل ِمن ال�سعي اإىل جتميع املزيد ِمن الرثوة، دعونا نتعلَّم قيمة القناعة.

يا اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك لأّنك قدرَّمت لنا هذا الغنى الهائل، علِّمنا اأن نكون قانعني مبا 
قدرَّمته لنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2كورنثو�ض 1: 1- 2: 11
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املوت اأُبَْطل
َياَة  ِذي اأَْبَطَل اْلَْوَت َواأََناَر احْلَ َنا َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح، الرَّ لِّ�شِ "... ُمَ

يِل." )2 تيموثاو�س 1: 10( لُوَد ِبَوا�ِشَطِة الإِجْنِ َواخْلُ
د. حتى الآن، تقول الإح�ساءات اإّن 100  �سيٌء واحد مُيكنك اأن تقوله عن املوت هو اأّنه ُموؤكَّ
من كل 100 يلقون حتفهم وميوتون، لكن الظاهرة امُلثرية لالهتمام هي اأنه اإذا ولدت مرة 

واحدة �ستموت مّرتني، واإذا ولدت مرتني �ستموت مرة واحدة فقط.
عند موتنا اجل�سدي �سنتغرّي و�سنخ�سع لعملية التحّول. هذا �رسوري لأننا الآن يف اأج�ساد 
فا�سدة، لكن لكي نعي�ض يف ال�سماء نحتاج اإىل اأج�ساد غري قابلة للف�ساد، وعندما حُتّل خيمة 
اأبدي مع اهلل. يا له ِمن وعد  الرتاب �سنكون يف وجود  اإىل  اأج�سادنا  اجل�سد وعندما تعود 

ميد! ويا له من رجاء مبارك!

�سنق�سي الأبدّية مع اهلل. يا له من وعد ميد!

يف اأحد الأيام �ستلتقط ورقة وتقراأ ما هو مكتوب عليها: "ُتويّف ت�ساك �سميث، راعي كني�سة 
كالفاري." األ ت�سّدق ذلك! اإذا راأيت مثل هذه الورقة فاعلْم متام اليقني اأنني مل اأُمت، لكني 
خرجت بب�ساطة ِمن خيمة قدمية ممزَّقة اإىل ق�رس جميل. يقول الكتاب: "ِبَناٌء ِمَن اهلِل، َبْيٌت 
" )2 كورنثو�ض 5: 1(. لذا، ِمن ف�سلك ل تبكي عليَّ لأنك تعلم اأنني  ُنوٍع ِبَيٍد، اأََبِديٌّ َغرْيُ َم�سْ
الأََبِد"  اإِىَل  ِنَعٌم  يِنَك  مَيِ يِف  وٍر.  �رُسُ �ِسَبُع  "اأََماَمَك  املزمور:  يقول كاتب  الأبدية.  اأبكي يف  ل 

)مزمور 16: 11(.
يريد اهلل اأن تكون له �رسكة معك، وقد اأر�سل ابنه ِمن اأجل اإبطال املوت حتى تكون لك حياة 

اأبدية معه، وهذه هي حقيقة ر�سالة الإجنيل.

يا اأبانا ال�ّشماوي، اأ�شكرك على هذه احلياة والأبدية التي لنا ِمن خلل ي�شوع ال�شيح. 
ُن�شلّي ِمن اأجل اأولئك الذين ل يعرفونك ونطلب منك التحّدث اإىل قلوبهم. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: 2كورنثو�ض 2: 12- 7: 16
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اآنية كرامة
َناًء ِلْلَكَراَمِة، ُمَقدرَّ�ًشا، َناِفًعا  َر اأََحٌد َنْف�َشُه ِمْن هِذِه َيُكوُن اإِ "َفاإِْن َطهرَّ

اِلٍح." )2 تيموثاو�س 2: 21( ِد، ُم�ْشَتَعدًّا ِلُكلِّ َعَمل �شَ يِّ ِلل�شرَّ
ا يف اأيام الكتاب املقّد�ض، وكانت بع�ض الآنية امل�سنوعة ِمن الّذهب  كانت الآنية �سائعة جدًّ
ت�ستخدم  كانت  الطني  ِمن  اأخرى  اأواٍن  نعت  و�سُ الديكور.  اأغرا�ض  يف  ت�ستخدم  ة  الف�سّ اأو 
اأو مياه ال�رسف، وهكذا كان ي�سّمى البع�ض منها "اآنية  يف حمل املياه اأو جمع القمامة 

كرامة"، والبع�ض الآخر "اآنية هوان".
خْذ حلظًة وا�ساأل نف�سك: "كيف تبدو حياتك وما حتتويه؟"، هل الأ�سياء التي متالأ حياتك 

طاهرة اأم اأنها مياه �رسف؟

اأنت م�سنوع ليكون اهلل يف حياتك.

اختار اهلل اأن ميالأ اإناًء ِمن الطني، هو اأنت، باأكرث الأ�سياء قيمًة يف الوجود، هو نف�سه. اإّنه 
يريد اأن ميالأك بنف�سه حتى تتدّفق منك نعمته ورحمته وحمّبته اإىل عامل عط�سان.

كتب بول�ض اإىل تيموثاو�ض عن رجال الكني�سة الذين كانوا يخربون النا�ض بتعليم خاطئ، 
جن�سة،  عقيدتهم  وكانت  ا�ستخدامهم  اهلل  ي�ستِطع  مل  هوان".  "اآنية  الرجال  هوؤلء  واأ�سبح 
و�سموا  الطريقة  وبهذه  الإلهية،  احلقائق  تقدمي  ِمن  بدًل  اخلا�سة  مفاهيمهم  وعّلموا 

ة بهم. حُمتويات حياتهم بنكهة خا�سّ
اإناء للهوان! كّل ما يجب فعله هو التوّقف عن تطهري فكرك كل  اأن ت�سبح  كم ِمن ال�ّسهل 
يوٍم، لكن اإذا كنت تريد اأن تكون اإناء للكرامة منا�سًبا ل�ستخدام ال�سيد حتتاج اإىل الفرار من 
�سهوة اجل�سد. عليك اأن تتوا�سل مع اهلل يف نهاية كل يوٍم وتطلب منه اأن يطّهرك من جديد.

يا اهلل، اجعلنا "اآنية كرامة" لكي ن�شكب نعمتك على العامل من حولنا، طّهرنا وا�شتخدْمنا 
يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: 2كورنثو�ض 8: 1- 9: 15
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ى به ِمن اهلل ُموحاً
ْوِبيِخ،  ْعِليِم َوالترَّ "ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اهلِل، َوَناِفٌع ِللترَّ

ِذي يِف اْلرِبِّ..." )2 تيموثاو�س 3: 16( اأِْديِب الرَّ ْقِومِي َوالترَّ ِللترَّ
يحكي الكتاب امُلقّد�ض عن اهلل الأزيل الذي خلق الكون. اهلل املوجود خارج الزمان واملكان، 
وُيخربنا اأّن هذا الإله الذي خلق كل �سيء يحّب الإن�سان ويريد اأن يعي�ض يف �رسكة معه، 

حتى ينال الإن�سان بركات معرفته، فالكتاب املقّد�ض هو كلمة اهلل لالإن�سان.

الكتاب امُلقّد�ض مع�سوم وخاٍل من الأخطاء لأّنه ُموحى به ِمن اهلل.

اأّنه وحده الذي يعرف النهاية  اأّنه خارج نطاق الزمن، كما  ُيثِبُت اهلل ِمن خالل الّنبوءات 
من البداية، وي�ستطيع اأن يتنّباأ ب�سيء قبل اأن يحدث، ومن خالل التنّبوؤ بالأ�سياء التي ل 
تزال يف امل�ستقبل يثبت اأّنه بالفعل ُموؤّلف هذا الكتاب، واأّنه حمور نحو 80% ِمن نبوءاته.

عندما كان ي�سوع يتحدَّث اإىل تالميذه عن موته وقيامته، قال: "اأََنا اأَْذَهُب ُثمَّ اآِتي اإَِلْيُكْم... 
 :14 ُتوؤِْمُنوَن" )يوحنا  َكاَن  َمَتى  َحتَّى  َيُكوَن،  ْن  اأَ َقْبَل  الآَن  َلُكُم  َوُقْلُت  الآِب...  اإِىَل  ي  اأَْم�سِ
بالفعل  هو  اأّنه  روؤية  من  يتمّكنوا  حتى  القادمة  الأ�سياء  عن  مقّدًما  واأخربهم   .)29-28

الذي اّدعى اأّنه ابن اهلل.
اأعطانا اهلل كلمته حتى نفهم طبيعته وخطته للفداء والطريق اإىل النمو الروحي، واحلقائق 
ا ونكون  التي حتتويها كلمة اهلل تبني اإمياننا. ُن�سّلي اأن ُي�ساعْدنا اهلل حتى ندر�سها يوميًّ

عاملني بالكلمة ل �سامعني فقط.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك على كلمتك التي هي نور يف طريقنا الذي يوّجهنا اإىل حقك. 
يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: 2 كورنثو�ض 10: 1- 13: 14
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الرّب وقف معي
اِن، ِلَكْي ُتَتمرَّ ِبي اْلِكَراَزُة، َوَي�ْشَمَع  "َولِكنرَّ الررَّبرَّ َوَقَف َمِعي َوَقورَّ

..." )2 تيموثاو�س 4: 17( َجِميُع الأَُمِ
اأّن جميع رفاقه  اأمام نريو بدت الأمور كامتة ومظلمة لدرجة  يف حماكمة بول�ض الأوىل 
َتَرُكوين" )2  ِميُع  اجْلَ َبِل  َمِعي،  اأََحٌد  َيْح�رُسْ  مَلْ  ِل  الأَوَّ اْحِتَجاِجي  "يف  بول�ض:  تركوه. وقال 

تيموثاو�ض 4: 16(.
ِديُق ُيِحبُّ  يا له ِمن اأمٍر فظيٍع اأن ت�سعر اأّن اجلميع تخّلى عنك. يقول الكتاب امُلقدَّ�ض اإن "ال�سَّ
يِف ُكلِّ َوْقٍت" )اأمثال 17: 17(، لكن يف كثرٍي ِمن الأحيان نكت�سف اأّن َمن اعتقدنا باأّنهم 
اأ�سدقاء حقيقيون كانوا ُمّرد معارف. على الرغم ِمن اأّن اجلميع قد يرتكونك فاإّن ي�سوع 
ْوِت  َذا �رِسُْت يِف َواِدي ِظلِّ امْلَ ا اإِ �سيقف دائًما معك. الّرب لن يرتك �سعبه، كما قال داود: "اأَْي�سً

َك اأَْنَت َمِعي" )مزمور 23: 4(. ا، لأَنَّ َل اأََخاُف �رَسًّ

و�سكوك  الغد  جتارب  مواجهة  مُيكنني  معي  يقف  الّرب  اأّن  اأعلم  دام  ما 
امل�ستقبل.

قد ت�سعر اليوم مثل بول�ض اأّنك مرتوك مبفردك وُتواجه م�ستقباًل مهوًل. يف هذه الليلة 
اأََنا  "َها  الكتاب:  يقول  معك.  يقف  ي�سوع  اأن  ِمن  يقني  على  تكون  اأن  مُيكنك  املظلمة 
ا: "َل اأُْهِمُلَك َوَل اأَْتُرُكَك"  ْهِر" )متى 28: 20(، وقال اأي�سً اِء الدَّ اِم اإِىَل اْنِق�سَ َمَعُكْم ُكلَّ الأَيَّ

)عربانيني 13: 5(.
قال اأحدهم ذات مّرة: "ل اأعرف ما الذي يخّبئه الغد، لكنني اأعرف َمن مُي�سك بالغد، واأنا 

اأعرف َمن مي�سك بيدي." �سيقف اهلل معي يف هذا الغد وُي�ساعدين اأجتاز خالله.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على هذا الّتاأكيد الرّائع اأّنك �شتكون معنا، ارفْعنا يا رب عندما 
نعتقد باأننا ل ن�شتطيع تّمل اأكث ِمن ذلك. اأم�شْكنا بيدك اليمنى. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: غالطية 1: 1- 2: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 12 نوفمرب

العرتاف يف مقابل املُمار�صة
ُهْم ِبالأَْعَماِل ُيْنِكرُوَنُه، اإِْذ ُهْم  ُهْم َيْعِرُفوَن اهللَ لِكنرَّ "َيْعَتُِفوَن ِباأَنرَّ
اِلٍح َمْرُفو�ُشوَن".  َرِج�ُشوَن َغْيُ َطاِئِعنَي، َوِمْن ِجَهِة ُكلِّ َعَمل �شَ

)تيط�س 1: 16(
يعتقد الكثريون باأّنهم ما دام يقولون: "الآن �ساأذهب لأنام، اأُ�سّلي اأن يحفظ اهلل نف�سي"، اأّن 
هذا يعني بالن�سبة اإليهم اأنهم يعرفون اهلل، لكن هذا �سعور زائف بالأمان اإن مل تُكن حتيا 
َل  َواأَْنُتْم   ، َربُّ َيا   ، َربُّ َيا  َتْدُعوَنِني:  اَذا  "َومِلَ ي�سوع:  اأن حتياها. قال  التي يجب  بالطريقة 

َتْفَعُلوَن َما اأَُقوُلُه؟" )لوقا 6: 46(.
َنُعوا  "َفا�سْ املعمدان:  اأم باملمار�سة؟ قال يوحنا  اأكرث بالعرتاف  راأيك مهتّم  هل اهلل يف 

ْوَبِة" )لوقا 3: 8(، مبعنى اآخر "اجعْل حياتك تت�سق مع كلماتك." اأَْثَماًرا َتِليُق ِبالتَّ
تختلف معرفة اهلل متاًما عن معرفة �سيء عنه.

الكلمات  اهلل،  تتفق مع  تّتبعه حياة  اأن  الإميان باهلل وحده ل يكفي يجب 
ا كان، لكن املهّم هو كيف حتيا  اأيًّ ل معنى لها، مُيكنك اأن تقول اأي �سيء 

حياتك؟

ا ُحِكَم  اأَْنُف�ِسَنا مَلَ ا َحَكْمَنا َعَلى  َلْو ُكنَّ َنا  اأنف�سنا، لأّنه قال: "لأَنَّ ُي�سّجعنا بول�ض على فح�ض 
الذين حتّدث بول�ض  اأولئك  اأحد  اأن تكون  ِمن املمكن  َعَلْيَنا" )1 كورنثو�ض 11: 31(. هل 
ا من  عنهم املوجودين يف الكني�سة والذين يعرتفون اأنهم يعرفون اهلل، لكنهم ينكرونه فعليًّ
ا الأول يف  اأعمالهم؟ هل �سمحت لآلهة اأخرى اأن حتّل حمّل حمّبتك له؟ هل هو حقًّ خالل 

حياتك؟
ا. ل تعرتف باإميانك فح�سب بل مار�سه اأي�سً

اأرى  اأن  اأُنكرك يف عملي، �شاعْدن  اإذا كنت  ا  اأبانا ال�ّشماوي، ِمن ف�شلك اك�شْف ل عمرَّ يا 
ما اإذا كان يوجد ت�شارب بني اعتايف وممار�شتي، �شاعْدن يا رب يف معرفتك وخدمتك 

باحلّق. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: غالطية 3: 1- 4: 31



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 13 نوفمرب

الرّجاء املبارك
َنا  لِّ�شِ ِد اهلِل اْلَعِظيِم َوُمَ "ُمْنَتِظِريَن الررََّجاَء اْلَُباَرَك َوُظُهوَر جَمْ

َي�ُشوَع اْلَ�ِشيِح..." )تيط�س 2: 13(
رجاء املوؤمن هو احلياة الأبدية مع اهلل، وبالن�سبة اإلينا املوت لي�ض النهاية؛ اإنه بب�ساطة 
حتّول ومّرد تغيري للج�سد، لكن اإذا كان رجاوؤك لي�ض يف ي�سوع امل�سيح لن تنال احلياة 
" )اأف�س�ض 2: 12(. الأبدية، كما قال بول�ض: "ِبُدوِن َم�ِسيٍح... َل َرَجاَء َلُكْم، َوِباَل اإِلٍه يِف اْلَعامَلِ

اإذا كنت بال م�سيح فاأنت بال اإله ول رجاء لك.

ا عن ا�ستعالن مد  نحن املوؤمنون ل ن�سع رجاءنا فقط على احلياة الأبدية بل نبحث اأي�سً
ُقُلوُبُكْم.  َطِرْب  "َل َت�سْ اأُخرى، فقد قال لتالميذه:  اأّنه �سياأتي مّرة  ي�سوع امل�سيح الذي وعد 
اأََنا  اأَِبي َمَناِزُل َكِثرَيٌة، َواإِلَّ َفاإِينِّ ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم.  ِمُنوَن ِباهلِل َفاآِمُنوا ِبي. يِف َبْيِت  اأَْنُتْم ُتوؤْ
، َحتَّى َحْيُث  يَلَّ ا َواآُخُذُكْم اإِ ْيُت َواأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا اآِتي اأَْي�سً ْن َم�سَ ي لأُِعدَّ َلُكْم َمَكاًنا، َواإِ اأَْم�سِ
ا" )يوحنا 14: 1-3(، وهكذا ننتظر رجاء ا�ستعالن مد ربنا  ْنُتْم اأَْي�سً اأَُكوُن اأََنا َتُكوُنوَن اأَ

ي�سوع امل�سيح.
اأّن ميئه  اأن ُنراقبها حتى نعلم  اأ�سياء مُيكننا  اأعطانا ي�سوع العديد من عالمات عودته، 
على الأبواب. اآمالنا تت�ساَعد ونحن ننظر يف جميع اأنحاء العامل اليوم، ونرى اأّن كّل هذه 
الظروف موجودة، وكّل ما قاله الكتاب امُلقدَّ�ض �سيحدث قبل ذلك اليوم، كّلما زادت ظلمة 

العامل زاد اإ�رساق الرجاء لأولد اهلل.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على اأّنه يف عامل ُمظلم مليء بالياأ�س وخاٍل ِمن الرجاء، لدينا 
رجاء جميد يحفظنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: غالطية 5: 1- 6: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 14 نوفمرب

ُمتربرون
َياِة  يُ َوَرَثًة َح�َشَب َرَجاِء احْلَ ْرَنا ِبِنْعَمِتِه، َن�شِ "َحترَّى اإَِذا َترَبرَّ

ِة." )تيط�س 3: 7( الأََبِديرَّ
ِمن خالل الرحمة، اهلل يغفر لك خطاياك برحمته لكن ُيرّبرك بالنعمة، وهذا يعني اأّنه رف�ض 
هة اإليك، فقد بداأ �سفحة بي�ساء جديدة معك. يقول الكتاب: "اإًِذا َل �َسْيَء  جميع الّتهم املوجَّ
�ِسيِح َي�ُسوَع" )رومية 8: 1(. لأّنك قبلت ي�سوع امل�سيح  ِذيَن ُهْم يِف امْلَ ْيُنوَنِة الآَن َعَلى الَّ ِمَن الدَّ
ا لك فاإّنه حينما ينظر اإليك اهلل اليوم، يراك بريًئا متاًما. اإًذا العدل هو اأّن نح�سل  ب�سفته ربًّ
على ما ن�ستحّقه، والرحمة اأن ل نح�سل على ما ن�ستحّقه، والنعمة هي احل�سول على ما ل 

ن�ستحّقه.

الآن �رست ابًنا هلل لأنني ُمرّبر بنعمته.

ل اأ�ستحّق حمّبة اهلل، ول اأ�ستحّق احلجب الّتام خلطاياي اأو احلياة الأبدية يف ملكوته، لكن 
اأ�ستحّق  فاأنا  نعمته،  اأ�سبح يل من خالل  الذي  التربير  ب�سبب  اهلل يل  اأعطاها  اأ�سياء  هذه 
املوت ومن خالل النعمة اهلل ُيعطيني احلياة، كما اأيّن اأ�ستحّق اجلحيم لكن ِمن خالل النعمة 

يفتح اهلل اأبواب ال�سماء يل.
وب�سفتي ابًنا له فقد �رست وريًثا هلل. العامل به العديد من اأ�سحاب املاليني بل واملليارات 
ُمطلًقا مقارنة بغنى اهلل.. نحن  �سيًئا  لي�ست  النا�ض  التي جمعها هوؤلء  الرثوة  حتى، لكن 
الذين ننتمي اإىل اهلل اأغنى ِمن اأغنى النا�ض على وجه الأر�ض لأّن املجد الأبدي مللكوت اهلل 
نا، ويف الأزمنة الالحقة التي ل نهاية لها �سن�ستمتع نحن اأبناء اهلل بغنى امللكوت  يخ�سّ

وجمال ح�سوره وجالل حّبه وتعزية نعمته ورحمته اإىل الأبد.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شكًرا لك لأّنه بنعمتك فتحت �شفحة بي�شاء جديدة، كم نحن �شعداء 
ب�شبب نعمتك نحونا! يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأف�س�ض 1: 1- 3: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 15 نوفمرب

ْب ذلك عليَّ اْح�صِ
"ُثمرَّ اإِْن َكاَن َقْد َظَلَمَك ِب�َشْيٍء اأَْو َلَك َعَلْيِه َدْيٌن، َفاْح�ِشْب ذِلَك 

." )فليمون 18( َعَليرَّ
ِمن  الهارب.  العبد  اأن�سيم�ض  للتو�ّسط عن  بول�ض  ر�سالة كتبها  الواقع  فليمون هو يف  �سفر 
الوا�سح اأن اأن�سيم�ض �رسق بع�ض املال عندما غادر �سيده فليمون الذي عا�ض يف كولو�سي، 
وبا�ستخدام هذا املال �سّق طريقه اإىل روما على اأمل اأن يغيب عن الأنظار يف احل�سد، لكن 
ّت القب�ض على اأن�سيم�ض وُو�سع يف ال�ّسجن، حيث تقابل مع بول�ض الر�سول الذي بداأ ي�سهد 
له عن نعمة ي�سوع امل�سيح املخل�سة، وهكذا ُولد اأن�سيم�ض ِمن جديد. يف الوقت املنا�سب، 
ا،  اكت�سف بول�ض اأّنه كان عبًدا هارًبا. كان بول�ض يعرف فليمون لأّنه قاده اإىل الّرب اأي�سً
وهكذا كتب بول�ض هذه الر�سالة اإىل فليمون يطلب فيها اأن يقبل اأن�سيم�ض كما لو اأّنه قد قّبل 
بول�ض نف�سه، ونا�سد فليمون اأن يحّرر عبده حتى يتمّكن اأن�سيم�ض ِمن العودة للعمل معه يف 

عمل الإجنيل.

لقد �سّدد ي�سوع امل�سيح ديننا بالكامل.

ا لدفع ديون  ُم�ستعدًّ ." كان بول�ض  َعَليَّ ذِلَك  َفاْح�ِسْب  َدْيٌن،  َعَلْيِه  َلَك  َكاَن  "اإِْن  َكَتَب بول�ض: 
ُكّنا  التي  الّديون  دفع  لقد  اأجلنا،  من  امل�سيح  ي�سوع  فعله  ما  بط  بال�سّ وهذا  اأن�سيم�ض، 

مديونني بها.
ن  ُكّنا جميًعا مثل اأن�سيم�ض هاربني من �سيدنا، وكّنا عبيًدا هاربني ومديونني بدين مل نتمكَّ
الّرب  ا حماٍم وو�سيط و�سفيع هو  اأي�سً اأن�سيم�ض لدينا  ِمن �سداده، لكن مثلنا يف ذلك مثل 
َع َعَلْيِه اإِْثَم َجِميِعَنا"  ي�سوع امل�سيح الذي يتو�ّسط بالنيابة عّنا. يقول الكتاب: "َوالرَّبُّ َو�سَ

)اإ�سعياء 53: 6(.
�سدَّد ي�سوع الدين بالكامل، ومل نُعد مديونني ب�سيء الآن با�ستثناء حياتنا وامتناننا.

يا رب، ن�شكرك اأّنك دفعت ديننا بالكامل! يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: اأف�س�ض 4: 1- 6: 24



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 16 نوفمرب

الر�صالة
َم الآَباَء ِبالأَْنِبَياِء َقِدًيا، ِباأَْنَواٍع َوُطرُق َكِثيٍَة،  "اهلَلُ، َبْعَد َما َكلرَّ
ِذي َجَعَلُه َواِرًثا ِلُكلِّ  اِم الأَِخيَِة يِف اْبِنِه، الرَّ َمَنا يِف هِذِه الأَيرَّ َكلرَّ

نَي..." )عربانيني 1: 2-1( ِذي ِبِه اأَْي�ًشا َعِمَل اْلَعاَلِ �َشْيٍء، الرَّ
حتدَّث اهلل اإىل الإن�سان منذ بداية الزمن، ويتكّلم من خالل الطبيعة ومن خالل اأنبيائه ومن 
خفيف،  داخلي  ب�سوت  يتكّلم  فاهلل  الأحالم،  خالل  ومن  الّروؤى  خالل  ومن  كلمته  خالل 
ويف بع�ض الأحيان يتحّدث ب�سوت م�سموع، ل يزال اهلل يتحّدث اإلينا، امل�سكلة هي اأننا ل 

نن�ست دائًما.
قوانينه  تف�سري  اهلل من خالل حماولة  ر�سائل  �سّوه  الإن�سان  اأن  املقّد�ض  الكتاب  نرى يف 
لذلك  الإلهي،  احلق  يعرف  يُعد  ومل  مرتبًكا وم�سطرًبا  الإن�سان  و�سار  اخلا�سة،  بطريقته 

اأر�سل اهلل ابنه اإىل العامل ليك�سف احلق لالإن�سان.

اهلل ل يزال يتكّلم اليوم، عليك اأن تن�ست.

ما هي الر�سالة الأ�سا�سية التي اأعطاها اهلل ِمن خالل ابنه؟ عّلمنا ي�سوع اأّن اهلل حمّبة. يقول 
ُه هَكَذا اأََحبَّ اهلُل اْلَعامَلَ َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه،  الكتاب: "لأَنَّ
ُة" )يوحنا 3: 16(. لقد عّلمنا ي�سوع اأّن اهلل رحيم وكرمي وروؤوف  َياُة الأََبِديَّ َبْل َتُكوُن َلُه احْلَ

وُمت�سامح، كما عّلمنا اأّن اهلل نور ويريدنا اأن نحّب بع�سنا البع�ض كما اأحّبنا.
احلياة  اإلينا عن  يتحدَّث  بو�سوح وهو  اإىل �سوته  نن�ست  الّرب حتى  ُي�ساعدنا  اأن  ُن�سّلي 
واملحّبة وعالقتنا به وعالقاتنا مع بع�سنا البع�ض، وُن�سّلي اأن ُي�ساعدنا اهلل على ال�ستماع 

ا وطاعة �سوته وحمّبة الآخرين. له حقًّ

يا اهلل، امنحنا اأُذًنا ل�شماع ما تقوله لنا ِمن خلل كلمتك وروحك القدو�س. يف ا�شم ي�شوع، 
اآمني.

قراءات اليوم: فيلبي 1: 30-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 17 نوفمرب

الجنراف والن�صياق
َه اأَْكَثَ اإِىَل َما �َشِمْعَنا ِلَئلرَّ َنُفوَتُه."  "ِلذِلَك َيِجُب اأَْن َنَتَنبرَّ

)عربانيني 2: 1(
ُكتبت الر�سالة اإىل العربانيني لتحذير هوؤلء اليهود الذين انف�سلوا عن اليهودية، معتربين 

اأّن الطرق القدمية مل تُكن هي احلل، لأّن الوحي الأخري اأُعلن الآن من خالل ابنه.
ُت�سري كلمة "لذلك" اإىل الأ�سحاح ال�سابق الذي ناق�ض كيف حتّدث اهلل يف املا�سي اإىل الآباء 
من خالل الأنبياء، ثّم قال الكاتب اإّنه يف هذه الأيام الأخرية تكّلم اهلل من خالل الوحي 

املبا�رس يف ابنه ي�سوع، لذلك علينا النتباه اإىل الأ�سياء التي �سمعناها ِمن �سفتي ي�سوع.

يعّر�سك عدم الهتمام بكالم ي�سوع اإىل خطر الجنراف والن�سياق بعيًدا.

ماذا قال ي�سوع؟ اأعلن ي�سوع: "اإِْن َكاَن اأََحٌد َل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق َل َيْقِدُر اأَْن َيَرى َمَلُكوَت اهلِل" 
َياُة. َلْي�َض اأََحٌد َياأِْتي اإِىَل الآِب اإِلَّ ِبي"  قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ )يوحنا 3: 3(، كما قال: "اأََنا ُهَو الطَّ
ِبِه  ِلَيْخُل�َض  َبْل   ، اْلَعامَلَ ِلَيِديَن  اْلَعامَلِ  اإِىَل  اْبَنُه  اهلُل  ُيْر�ِسِل  مَلْ  ُه  "لأَنَّ واأكد:   .)6  :14 )يوحنا 
ُه هَكَذا اأََحبَّ اهلُل اْلَعامَلَ َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي  ا: "لأَنَّ " )يوحنا 3: 17(. وقال اأي�سً اْلَعامَلُ

ُة" )يوحنا 3: 16(. َياُة الأََبِديَّ َل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه احْلَ
الجنراف عملية بطيئة وغري حم�سو�سة. الطريقة الوحيدة ملعرفة اأّنك تنجرف هي اأن يكون 
لديك اإطار مرجعي ثابت، وعندما ترى نف�سك تنتقل من تلك النقطة الثابتة فاإنك ُتدرك اأنك 

تنجرف.
انتبه لكالمه واهتم به لأّنه مرجعك  اأن تثّبت عينيك على املر�ساة، ي�سوع امل�سيح.  عليك 

الثابت الذي �سيمنعك من الجنراف.

منك  بالقرب  اأبِقنا  ف�شلك  ِمن  عنك،  التوهان  اإىل  نتعرّ�س  ما  كثيًا  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
واجعْلنا نثبت يف حّقك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: فيلبي 2: 30-1
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الدّخول يف راحة اهلل
"َحترَّى اأَْق�َشْمُت يِف َغ�َشِبي: َلْن َيْدُخلُوا َراَحِتي" )عربانيني 3: 11(

يقتب�ض كاتب العربانيني من املزمور 95 ما قاله عن اليوم الذي ف�سل فيه النا�ض يف دخول 
اأر�ض املوعد، وف�سلوا يف اختبار ال�سالم والوفرة التي اأراد اهلل اأن مينحها لهم.

ِقيِلي الأَْحَماِل، َواأََنا  ْتَعِبنَي َوالثَّ فقد وعدنا اهلل بالّراحة. قال ي�سوع: "َتَعاَلْوا اإِيَلَّ َيا َجِميَع امْلُ
اأُِريُحُكْم" )متى 11: 28(. عندما تقبل ي�سوًعا كمخل�ض لك فاإّن اأّول اختبار لك هو ال�ّسالم 

العميق، وحني ت�سّلم هلل اأمورك لن ت�سري بعد حمارًبا له.

مُيكن لعدم الإميان اأن مينعك من ال�ستمتاع باحلياة الغنية الكاملة التي 
يريدها اهلل لك يف امل�سيح.

يريد اهلل منك اأن تتمّتع بحياة جميلة وهادئة وُمطمئنة ي�سودها ال�سالم والراحة، ومع ذلك 
ا ويختربون هذا ال�سالم املثايل الذي  يا له من عدد قليل ِمن �سعب اهلل الذين يعرفون حقًّ
يفوق كل عقل ب�رسي. رمبا هذا لأننا ل نوؤمن بوعده، وكثرًيا ما ن�سمح للعمالقة يف احلياة 

مثلنا يف ذلك مثل بني اإ�رسائيل اأن مينعونا من اأخذ كل ما يريده اهلل لنا.
ل يزال الكثري منكم يف الربية يجتازون اختبارهم امل�سيحي، ول يزالون يحاربون اجل�سد 

ا اأو ينت�رسون على اأي �سيء ول يعي�سون حياة م�سيحّية منت�رسة. ول يكت�سبون اأر�سً
اأننا ق�سينا فرتة  التي وعد بها. ُيخربنا اهلل  الأ�سياء  اأن يفعل  اإمياننا ل نثق به  يف عدم 
الوقت  اأر�ض املوعد، حان  اإىل  الوقت لالنتقال  الكفاية يف الربية، وحان  طويلة مبا فيه 
اإىل الأر�ض والنت�سار. متّتع بالنت�سارات التي حّققها اهلل لك وابداأ يف اختبار  للدخول 

الغنى واكتمال احلياة يف ي�سوع امل�سيح. عليك اأن تدخل وتخترب تعزيته.

يا رب، �شاعْدنا اأن نّتبعك اإىل مكان الن�شة. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: فيلبي 3: 1- 4: 1
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غرور اخلِطيّة
"َبْل ِعُظوا اأَْنُف�َشُكْم ُكلرَّ َيْوٍم، َما َداَم اْلَوْقُت ُيْدَعى اْلَيْوَم، ِلَكْي لَ 

ِة." )عربانيني 3: 13( ِطيرَّ ى اأََحٌد ِمْنُكْم ِبُغرُوِر اخْلَ ُيَق�شرَّ
اخلِطّية خادعة ب�سورة �رسيرة. على ال�سطح، تبدو اخلِطّية ممتعة، لكن الإجنيل يحّذرنا من 
ْوِت" )اأمثال 16: 25(. اخلِطّية  اأنه "ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلالإِْن�َساِن ُم�ْسَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق امْلَ
تربر نف�سها، فكثرًيا ما ت�سمع تلك التربيرات: "الأزمنة تتغرّي، واجلميع يفعلون ذلك"، "اأنا 
اهلل  جعلني  فقد  نف�سي،  اأمنع  اأن  ميكنني  "ل  ُتوؤذيك"،  لن  واحدة  "مرة  اإن�سان"،  مّرد 

هكذا."

نتيجة ق�ساوة قلبك ب�سبب اخلِطّية �ستجد نف�سك تفعل اأ�سياء اأق�سمت اأنك لن 
تفعلها ُمّدًدا.

اخلِطّية تخدعك وُتق�ّسي قلبك، فاإذا اعتنقت اأي �سيء لفرتة كافية �ستبداأ يف قبوله.
احلل لغرور اخلِطّية وخداعها هو حُتيط نف�سك باملوؤمنني الآخرين، اأي الأ�سدقاء احلقيقيني 
ٌة ِهَي  ، َوَغا�سَّ ِحبِّ الذين �سُيحّذرونك عندما ت�سّل طريقك. يقول الكتاب: "اأَِميَنٌة ِهَي ُجُروُح امْلُ
ا عندما يحّب هوؤلء  " )اأمثال 27: 6(. مُيكن اأن يكون �سغط الأقران اأمًرا اإيجابيًّ ُقْباَلُت اْلَعُدوِّ

الأقران الرب ويقرِّرون خدمته.
اإذا كان روح اهلل يتحدَّث اإىل قلبك عن خِطّية �سمحت بها يف حياتك، ِمن املهّم اأن ترتكها 
يف هذه اللحظة. ل تنتظر حتى الغد اأو الأ�سبوع املقبل. ل تنتظر وقًتا اأكرث مالءمة لك. تذّكر 

اأن اخلِطّية خادعة. اإذا �سمحت لها �سُتق�ّسي اخلِطّية قلبك �سد اهلل.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن ن�شتمتع بكلمتك ونن�شت اإليها، خ�شية اأن تتق�ّشى قلوبنا من 
خلل غرور اخلِطّية، �شاعْدنا اأن نتخلّى عن طريق اخلِطّية وال�شلوك يف طريق الرب. اآمني.

قراءات اليوم: فيلبي 4: 23-2
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كلمة اهلل حيّة وفّعالة
اَلٌة..." )عربانيني 4: 12( ٌة َوَفعرَّ "لأَنرَّ َكِلَمَة اهلِل َحيرَّ

البذور كل واحدة منها قادرة  الفريد املوجود داخل  النووي  البذور حّية، ب�سبب احلم�ض 
على التكاثر، �سواء كانت ِمن �سجرة اأو كرمة اأو نبات. يف لوقا 8، عندما ذكر ي�سوع مثل 
ْرُع  الزارع والبذار، قال ذلك الزارع الذي زرع البذور يف اأربعة اأنواع خمتلفة من الرتبة: "الزَّ
ُهَو َكاَلُم اهلِل." وهذا يعني اأنه عندما ت�ستوعب كلمة اهلل فاإّنها تزرع نف�سها يف قلبك وتبداأ 

يف تغيريك وجتديدك.

تبداأ كلمة اهلل يف تغيريك من الداخل اإىل اخلارج لُت�سبه �سورة ي�سوع.

قال كاتب العربانيني اإّن كلمة اهلل قوية. يف الواقع قّوة كلمة اهلل رهيبة. يف مزمور 33: 6 
َماَواُت، َوِبَن�َسَمِة ِفيِه ُكلُّ ُجُنوِدَها." ِنَعِت ال�سَّ نقراأ: "ِبَكِلَمِة الرَّبِّ �سُ

تفّكر يف ذلك، فكّل الكون ال�ّسا�سع قد �سنعته كلمة الرب بن�سمة منه. نقراأ يف �سفر التكوين: 
"َوَقاَل اهلُل: »ِلَيُكْن ُنوٌر«، َفَكاَن ُنوٌر" )تكوين 1: 3(. خلق اهلل كّل ما نراه ونعرفه بقّوة كلمته.
قّوة كلمة اهلل وا�سحة يف حياة من جددتهم، فالأ�سخا�ض الذين كانوا يف يوم من الأيام 
مهملون يف املجتمع �سواء من الرجال اأو الن�ساء الذين كانوا ينظر اإليهم على اأّنهم ميوؤو�ض 
منهم ول قيمة لهم قد حدث تغيري لهم ونالوا �سفاءهم بقوة كلمة اهلل، ومُبجّرد ا�ستيعاب 
حقائق الكتاب املقّد�ض والتاأّمل فيها، اختفى الكتئاب وجترّبت القلوب وجتّددت العقول 

وتغرّيت احلياة اإىل الأبد.

نا تغييًا جميًدا. اآمني. يا رب، حرِّكنا لدرا�شة كلمتك احلّية والفّعالة التي تعمل فينا وُتغيِّ

قراءات اليوم: كولو�سي 1: 1- 2: 23
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ُقّوة الكلمة
ْيِن،  اَلٌة َواأَْم�َشى ِمْن ُكلِّ �َشْيٍف ِذي َحدرَّ ٌة َوَفعرَّ "لأَنرَّ َكِلَمَة اهلِل َحيرَّ

َزٌة  يِّ َخاِخ، َومُمَ ِل َواْلِ ْف�ِس َوالرُّوِح َواْلََفا�شِ َوَخاِرَقٌة اإِىَل َمْفَرِق النرَّ
اِتِه." )عربانيني 4: 12( اأَْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيرَّ

واحٍد،  حّد  ذي  ب�سيف  معاركهم  كل  احلّدين  ذا  ال�سيف  ي�سنعوا  اأن  قبل  الرومان  خا�ض 
الجتاهني.  ِمن كال  الجتاهني ويقطعون  يتاأرجحون يف  احلّدين  ذو  ال�سيف  وقد جعلهم 

نت اجليو�ض الرومانية ِمن التغّلب على العامل. با�ستخدام هذا ال�سالح ال�رسي متكَّ

ِمن خالل كلمة اهلل، عليك اأن ُتدرك اأنك تكت�سب احلق عن اهلل وعن نف�سك.

كلمة اهلل اأكرث حّدة ِمن �سيف ذي حدَّين وخارق مبا يكفي لي�سل اإىل مفرق النف�ض والروح. 
الإن�سان كائن ثالثي عبارة عن ج�سد ونف�ض وروح، لكننا ُمتكاملون للغاية حتى اإّنه من 
امل�ستحيل الف�سل بني الثالثة متاًما. الكثريون يذهبون اإىل الكني�سة ولديهم اختبار عاطفي 
كبري، لكنه مل مي�ض روحهم، وبالتايل ُيغادرون الكني�سة دون اأي تغيرٍي، الختبار ل يغرّي 

الإن�سان ول يخدم روحه. اإّنها كلمة اهلل القادرة اأن تفعل ذلك.
كلمة اهلل متّيز اأفكار القلب ونياته. يف كثرٍي من الأحيان نحن اأنف�سنا ل نعرف قلبنا. ملاذا 
فعلت ذلك؟ ماذا كانت نواياي احلقيقية؟ غالًبا ما تتنّكر الدوافع. ما قد يبدو اأّنه لفتة رائعة 
قد يكون وراءه دافع غري لئٍق مثل املجد الذاتي اأو الرغبة يف التقدير. هذا هو �سبب اأهمية 

كلمة اهلل بالن�سبة اإلينا لأّنها تك�سف عن الدوافع احلقيقية لقلوبنا.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ن�شكرك على كلمتك، اأعِطنا اأن جنوع لقراءة كلمتك والتاأّمل فيها. اآمني.

قراءات اليوم: كولو�سي 3: 1- 4: 18
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درو�سٌ يف الأمل
َ ِبِه." )عربانيني 5: 8( ا َتاأَملرَّ اَعَة مِمرَّ "َمَع َكْوِنِه اْبًنا َتَعلرََّم الطرَّ

ليب مرّوًعا بدرجة ل  تعّلم ي�سوع الطاعة، وطاعته ت�سبَّبت يف اآلمه. كان موته على ال�سّ
ُت�سّدق، لكّن اآلمه عملت على حتقيق الهدف الأزيل هلل. مُيكننا اأن نتعّلم الكثري منه "الَِّذي 

ْزِي" )عربانيني 12: 2(. ِليَب ُم�ْسَتِهيًنا ِباخْلِ وِع اأََماَمُه، اْحَتَمَل ال�سَّ ْو�سُ وِر امْلَ ُ ِمْن اأَْجِل ال�رسُّ
اأّن  على عك�ض ي�سوع، نتعّلم غالًبا الطاعة بالطريقة ال�سعبة، وعادة ما نع�سي ثم نتعّلم 
اأف�سل بكثري، لكننا نتعّلم الطاعة من خالل الأمل الذي نعاين منه كعواقب  الطاعة كانت 

لع�سياننا.
الأمل اأداة اإلهية.

ا لنا ورئي�ض كهنة  اأولد اهلل �سيتاأمّلون. الإميان بي�سوع امل�سيح ب�سفته ربًّ
لأننا  نظًرا  اأّنه  نوؤمن  اأن  نوّد  فنحن  الأمل،  من  احل�سانة  عظيًما ل مينحنا 
لكن هل نحن  الأمل.  اأنواع  من  نوٍع  اأي  من  �سيحمينا  فاإنه  اهلل  اإىل  ننتمي 
اأعظم من ربنا؟ اإذا كان ي�سوع تاأمّل وتعّلم الطاعة من خالل هذا الأمل فكم 

نحتاج اإىل املزيد لتعّلم الدر�ض؟

والّتكال  الطاعة  لُيعّلمنا  ا  اأي�سً وي�ستخدمه  الأبدية  اأهدافه  لتحقيق  الأمل  ي�ستخدم  اهلل 
والإميان والنعمة وال�سرب. مُيكننا الثقة يف اأن اهلل لن ي�سمح لنا اأبًدا باأمل ل داعي له متاًما 

مثلما مل ي�سمح لبنه باأمل ل داعي له.
مهما كان التحّدي الذي ي�سعه اهلل اأمامك عليك اأن تطيعه بفرح، فاأنت ل تعرف كيف ميكن 

اأن ي�ستخدم اهلل ذلك الأمل مل�سلحتك وملجده.

اأفكارك جتاهنا �شاحلة ولي�شت  اأّن  اأبانا ال�شماوي، ن�شكرك لأننا ن�شتيح يف حقيقة  يا 
�شيرة واأن لديك م�شتقبًل جميًدا بالن�شبة اإلينا، �شاعْدنا اأن نطيع بفرح. يف ا�شم ي�شوع، 

اآمني.

قراءات اليوم: 1ت�سالونيكي 1: 1- 3: 13
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ِمرْ�صاتنا
َنٍة َوَثاِبَتٍة، َتْدُخُل اإِىَل َما  ْف�ِس ُموؤْمَتَ ِذي ُهَو َلَنا َكِمْر�َشاٍة ِللنرَّ "الرَّ

َجاِب..." )عربانيني 6: 19( َداِخَل احْلِ
يف  حركة  اأي  تالحظ  ل  قد  تنجرف.  اأن  ا  جدًّ ال�سهل  ِمن  �سلب،  ب�سيء  را�سًخا  تُكن  مل  اإذا 
البداية، لكن مبرور الوقت قد ينقلك هذا الجنراف البطيء بعيًدا، رمبا ت�ستيقظ يف �سباح 

اأحد الأيام وت�سعر بال�سدمة عندما ترى ما و�سلت له.
 . ْخَرٍة ِرْجَليَّ ْماأَِة، َواأََقاَم َعَلى �سَ َعَديِن ِمْن ُجبِّ اْلَهاَلِك، ِمْن ِطنِي احْلَ قال كاتب املزمور: "َواأَ�سْ

َت ُخُطَواِتي" )مزمور 40: 2(. َثبَّ

. يف هذه الأوقات املتغرّية نحتاج اإىل اأن نثبت يف امل�سيح الذي ل يتغريَّ

اإىل  الر�سالة  كاتب  ُيذّكرنا  امل�سيح،  عودة  رجاء  يف  امُلتمّثلة  روحنا  مر�ساة  و�سف  بعد 
العربانيني باحل�سور الإلهي وراء احلجاب. واحلجاب امل�سار اإليه هو الفا�سل الكثيف يف 
الهيكل بني القد�ض وقد�ض الأقدا�ض، اأي املكان الأكرث قدا�سة. قبل ي�سوع، مل يُكن ميكن لأحد 
عندما  لكن  اهلل،  م�سكن ح�سور  املقّد�ض، حيث  املكان  هذا  يدخل  اأن  الكهنة  رئي�ض  �سوى 

�سلب ي�سوع َذَكر الكتاب اأن حجاب الهيكل ان�سق من الأعلى اإىل الأ�سفل.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي ميكن بها ان�سقاق احلجاب من الأعلى )ال�سماء( اإىل الأ�سفل 
)الأر�ض(. قّدم اهلل من خالل هذا الن�سقاق دعوة لنا، فالباب مفتوح، وب�سبب ذبيحة ابنه 
ْم ِبِثَقٍة اإِىَل َعْر�ِض النِّْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة  �سار ميكنك الو�سول اإىل اهلل يف اأي وقت. "َفْلَنَتَقدَّ

َد ِنْعَمًة َعْوًنا يِف ِحيِنِه" )عربانيني 4: 16(. َوجَنِ

يا رب، نحن ممتّنون جدًّا لل�شليب الذي من خلله قّدمت لنا الرجاء يف الأبدية وال�شتحقاق 
للدخول اإىل حم�شك. �شاعْدنا نت�شّبث بالر�شاة التي لنا يف ي�شوع ال�شيح. اآمني.

قراءات اليوم: 1ت�سالونيكي 4: 1- 5: 28



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 نوفمرب

اإىل التمام
ُموَن ِبِه اإِىَل  ِذيَن َيَتَقدرَّ َماِم الرَّ "َفِمْن َثمرَّ َيْقِدُر اأَْن ُيَخلِّ�َس اأَْي�ًشا اإِىَل الترَّ

اهلِل، اإِْذ ُهَو َحيٌّ يِف ُكلِّ ِحنٍي ِلَي�ْشَفَع ِفيِهْم." )عربانيني 7: 25(
َماِم" بع�ض الت�سعّبات الوا�سعة، وتخربنا عن  اإِىَل التَّ ا  اأَْي�سً اأَْن ُيَخلِّ�َض  حتمل عبارة "َيْقِدُر 
ا  الب�رسية خال�سً اهلل يخّل�ض كل املجموعات  اأن  نتعّلم  اهلل وعر�سها. وجتعلنا  طول قوة 
�ساماًل، كما اأن اهلل قادر اأن يخّل�ض الب�رس من جميع الأم والأجنا�ض واملجموعات الِعرقية. 
بغ�ض النظر عن ُهويتك اأو من اأين اأنت، ميكنك اأن تنال اخلال�ض من خالل رئي�ض الكهنة 

العظيم، ي�سوع امل�سيح.

اأنت حتتاج اإىل اخلال�ض وي�سوع قادر اأن يخّل�سك.

اإنه يخّل�ض اأ�سواأ اخلطاة، بغ�ض النظر عن مدى فظاعة حياتك اأو مدى �رسورك و�سلوكياتك، 
فاأنت ل�ست بعيًدا عن غفران اهلل ونعمته، و�سواء كنت خاطًئا �سغرًيا اأو كبرًيا الأمر ل يهم، 

فالرب كبري مبا يكفي ليخّل�سك.
اإّنه ُيخّل�سك من الظروف القا�سية، �سواء وجدت نف�سك يف عرين الأُ�ُسود اأو يف اآتون النار 
املتقد اأو مرتوك يف ال�سجن اأو عائًما يف املحيط، اأو تقف للمحاكمة اأمام ق�ساة عدائيني 
اأو منفي على جزيرة، ي�ستطيع اهلل اأن ُيخل�سك. قد يكون �سمح لك بهذا الظرف ل�سبب حمّدد؛ 
قد يختار اأن يرتكك يف هذا املوقف لفرتة، لكن ل ت�سك اأبًدا يف قدرته على اإنقاذك، فاهلل 
قادر على اإغالق فم الأ�سد وامل�سي معك يف الآتون وفتح باب ال�سجن وانتزاعك من الأعماق 

والن�رسة على اأعدائك واإخراجك من املنفى.
اهلل يخل�ض اإىل الّتمام.

تك وحكمتك وعدلك. نحن ممتّنون اأننا  يا اأبانا ال�ّشماوي، نعتف بجللك و�ُشلطانك وقورَّ
ننتمي اإليك، �شكًرا لك لأنك خل�شتنا اإىل التمام. اآمني.

قراءات اليوم: 2ت�سالونيكي 1: 1- 2: 17



حكمة اليوم
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لي�صت مكتوبةاً على َحَجٍر
ِذي اأَْعَهُدُه َمَع َبْيِت اإِ�ْشَاِئيَل َبْعَد ِتْلَك  "لأَنرَّ هَذا ُهَو اْلَعْهُد الرَّ
: اأَْجَعُل َنَواِمي�ِشي يِف اأَْذَهاِنِهْم، َواأَْكُتُبَها  اِم، َيُقوُل الررَّبُّ الأَيرَّ
لًها َوُهْم َيُكوُنوَن ِل �َشْعًبا".  َعَلى ُقلُوِبِهْم، َواأََنا اأَُكوُن َلُهْم اإِ

)عربانيني 8: 10(
َقَطَع اهلل عهًدا مع بني اإ�رسائيل لأّنه اأراد اأن يكون يف عالقة مع �سعبه، كان هذا العهد رائًعا 
ا لكّنه ف�سل، فقد حافظ اهلل على جانبه من التفاق لكن الإن�سان مل يحفظ عهده مع  وغنيًّ

اهلل، لذلك اأ�سبح من ال�رسوري اأن ين�سئ عهًدا جديًدا ِمن خالل ابنه.
اأعطانا اهلل عهًدا جديًدا من خالل التمتُّع مب�سيئة ترغب يف اإر�سائه وخدمته وطاعته.

َو�َسَكَر  ُخْبًزا  "واأََخَذ  ي�سوع:  الكتاب عن  الُعّلية يقول  التالميذ يف  الأخري مع  الع�ساء  يف 
َوَكذِلَك  ِلِذْكِري.  هَذا  َنُعوا  ا�سْ َعْنُكْم.  ُيْبَذُل  الَِّذي  َج�َسِدي  ُهَو  هَذا  َقاِئاًل:  َواأَْعَطاُهْم   َ َوَك�رسَّ
ِديُد ِبَدِمي الَِّذي ُي�ْسَفُك َعْنُكْم"  ا َبْعَد اْلَع�َساِء َقاِئاًل: هِذِه اْلَكاأْ�ُض ِهَي اْلَعْهُد اجْلَ ْي�سً اْلَكاأْ�َض اأَ

)لوقا 22: 20-19(.

�رسائع هذا العهد اجلديد، الواردة يف تلك العلية، لي�ست مكتوبًة على األواح 
ِمن احلجر، لكنها مكتوبة يف قلوبنا.

يا له ِمن عهد مبارك، يا لها من حقيقة رائعة: اهلل يكتب نامو�سه على قلوبنا، ثّم يحّفزنا 
وميّكننا ِمن حفظ هذا النامو�ض.. كم اأنت عظيم يا اهلل!

يا اأبانا ال�ّشماوي، اجعْلنا نعتمد عليك اعتماًدا كليًّا ونترَّكل على قّوتك وقدرتك. ِمن ف�شلك 
املأنا بالرغبة يف طاعة �شائعك، ن�شكرك لأّن العهد بيننا ل يعتمد علينا، بل عليك. نحن 

نحّبك، يا رب. اآمني.

قراءات اليوم: 2ت�سالونيكي 3: 18-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 نوفمرب

ل مفرّ منه
ْيُنوَنُة..."  ًة ُثمرَّ َبْعَد ذِلَك الدرَّ ا�ِس اأَْن َيُوُتوا َمررَّ َع ِللنرَّ "َوَكَما ُو�شِ

)عربانيني 9: 27(
اأّن املوت ل مفّر منه كذلك دينونة اهلل. عند موت هذا اجل�سد وعندما نتقابل مع اهلل  كما 
�سوى  ُي�سمح  قّدو�ض وباّر وحقيقي ولن  اإله  اإّنه  الوقت.  الأبدي يف ذلك  �سيتحدَّد م�سرينا 

للقدي�سني والأبرار مُب�ساركة الأبدية معه.

يوّد النا�ض اأن يعي�سوا كما لو اأّن الّدينونة لي�ست يف انتظارهم.

اأن يجيب عن الطريقة التي عا�ض بها حياته،  اأبًدا  يعتقد غري املوؤمن باأّنه لن ُيطلب منه 
بّد  ول  عادلة،  غري  احلياة  لأّن  �سيفاجاأون  الأ�سياء  هذه  مثل  يعتقدون  الذين  اأولئك  لكن 
الدينونة امل�ستقبلية. كثرًيا ما تزدهر حياة الأ�رسار لكن الأبرار يعانون من  من مواجهة 
ال�سطهاد. متّكن الكثريون ِمن الفرار باأفعالهم ال�رسيرة، لكي يتحّقق العدل يجب اأن يجري 

اهلل العدل امل�ستقبلي حتى يدفع هوؤلء النا�ض ثمن ال�رس الذي فعلوه.
ًة،  ِمِننَي ِبا�ْسِم اْبِن اهلِل، ِلَكْي َتْعَلُموا اأَنَّ َلُكْم َحَياًة اأََبِديَّ وؤْ قال يوحنا: "َكَتْبُت هَذا اإَِلْيُكْم، اأَْنُتُم امْلُ
َوِلَكْي ُتوؤِْمُنوا ِبا�ْسِم اْبِن اهلل" )1 يوحنا 5: 13(. هل اأنت م�ستعّد للمقابلة مع اهلل؟ هل اأنت 

متاأّكد ِمن اأّنك �ستق�سي الأبدية يف ملكوت ال�سماوات؟

ب�شاأن  اليقني  عدم  ِمن  حالة  يف  اليوم  يعي�شون  الذين  اأولئك  اأجل  من  ُن�شلّي  رب،  يا 
ال�شتقبل، نطلب من روحك اأن يلم�س قلوبهم ويجعلهم م�شتعّدين. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1تيموثاو�ض 1: 20-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 نوفمرب

ذبيحُة التّ�صبيح
�ْشِبيِح، اأَْي َثَمَر �ِشَفاٍه  "َفْلُنَقدِّْم ِبِه يِف ُكلِّ ِحنٍيِ هلِل َذِبيَحَة الترَّ
ُه  ْوِزيَع، لأَنرَّ ْيِ َوالترَّ َفٍة ِبا�ْشِمِه. َولِكْن لَ َتْن�َشْوا ِفْعَل اخْلَ ُمْعَتِ

ِبَذَباِئَح ِمْثِل هِذِه ُي�َشُّ اهللُ." )عربانيني 13: 16-15(
الّذبيحة تعني تقدمي �سيء ذي قيمة، رمبا اأُ�سّحي بوقتي لكي اأ�ساعدك يف م�رسوع ما اأو قد 

اأُ�سّحي باملقعد الذي اأ�سغله حتى يت�سّنى ل�سخ�ض اآخر اجللو�ض.
ذبيحة  تقدمي  عنا على  وُي�سجِّ ُنقدِّمها هلل  التي  الذبائح  كثرًيا عن  املقدَّ�ض  الكتاب  يتحّدث 
الت�سبيح له، ثمرة �سفاهنا، وهذا يعني اأننا يف بع�ض الأحيان قد ل نرغب يف ت�سبيح اهلل، 
لكننا نفعل ذلك على اأي حاٍل. ويف اأوقات اأخرى يكون ت�سبيحنا ا�ستجابة تلقائية ل�سالح 
اهلل فاأجد نف�سي اأُ�سبِّح اهلل بعفوية كلما فّكرت يف كل ما فعله معي، واأُفّكر يف الربكات التي 
يف حياتي، واأُفّكر فيه، واأُفّكر يف العمل الذي اأجنزه اهلل، ونتيجة ذلك ميتلئ قلبي بالت�سبيح.

ا اأن ُن�سّحي مبمتلكاتنا املادية، ُي�رّس اهلل  واأحياًنا ما ن�سمع اأّن علينا اأي�سً
عندما نهتّم ببع�سنا البع�ض، فكّلما راأينا اأًخا يف حاجة نعطيه لي�سّد هذه 
احلاجة، اهلل ُيباركنا عندما نرى الآخرين بعيونه وعندما ُنفّكر يف الفقراء 

ل معهم مُل�ساعدتهم. ونتوا�سَ

يف اأثناء تقدمي ذبائح الت�سبيح والأعمال ال�ساحلة، عليكم اأن ت�سمحوا للفرح وكمال بركات 
اهلل اأن تغمركم.

يا اأبانا ال�ّشماوي، نطلب ِمن روحك القّدو�س اأن يدفعنا اإىل تقدمي الت�شبيح لك، واأن تقدِّم 
لنا العديد ِمن الفر�س للت�شحية ِمن اأجل اُلحتاجني. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي، اآمني.

قراءات اليوم: 1تيموثاو�ض 2: 1- 3: 16
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ت�ساك �سميث 28 نوفمرب

امتحان اإميانكم
َعٍة،  اِرَب ُمَتَنوِّ "اْح�ِشُبوُه ُكلرَّ َفَرٍح َيا اإِْخَوِتي ِحيَنَما َتَقُعوَن يِف جَتَ

رْبًا." )يعقوب 1: 3-2( نَي اأَنرَّ اْمِتَحاَن اإَِياِنُكْم ُيْن�ِشُئ �شَ َعاِلِ
اأّنه يف اأثناء دخوله الغالف اجلوي  عند بناء مكوك الف�ساء، كانت وكالة "نا�سا" تعرف 
ال�سغط �سّمموا بالًطا  اأجل حتّمل هذا  ال�سديد، ومن  للحرارة وال�سغط  لالأر�ض �سيتعرَّ�ض 
اأن  دون  املكوك  اإر�سال  ِمن  يتمّكنوا  مل  لكّنهم  املكوك،  حلماية  احلرارة  يقاوم  ا  خا�سًّ
البالط  اأوًل لختبارات قا�سية، مل تكن تلك الختبارات م�سّممة لتدمري  البالط  ُيخ�سعوا 

بل لإثبات قّوته.
بالطريقة نف�سها، ُي�سّمم اهلل اختباراتنا التي تثبت قّوته واأمانته، ويك�سف كل اختبار عن 

�سخ�ض اهلل بو�سوح اأكرب.

وكل اختبار ُي�ساعدنا على العتماد على ي�سوع اأكرث قلياًل.

ُيخربنا  امُلقّد�ض  الكتاب  لكن  املحاكمة،  اأثناء  يف  بال�سعادة  ال�سعور  ال�سهل  ِمن  لي�ض 
التي  الثمار  اإىل ما وراء الختبار واإىل  النظر  الفرح من  اإىل عمل ذلك. ياأتي  اأننا بحاجة 
يَق  نَّ ال�سِّ نَي اأَ يَقاِت، َعامِلِ ا يِف ال�سِّ �سيحملها. قال بول�ض: "َوَلْي�َض ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر اأَْي�سً

ْزِكَيُة َرَجاًء" )رومية 5: 4-3(. رْبُ َتْزِكَيًة، َوالتَّ ا، َوال�سَّ رْبً ُيْن�ِسُئ �سَ
يريد اهلل اأن ينقلك اإىل مرحلة الّن�سج الروحي والتمّتع بعالقة اأعمق معه، لذلك يف املرة 
القادمة التي جتد فيها نف�سك متّر بامتحاٍن ثقيٍل اح�سب كّل هذا فرًحا، اأدرك اأّنك تقرتب 

من مقا�سد اهلل التي اأجنزت فيك.

يا اأبانا ال�ّشماوي، ُن�شلّي اأن ُت�شاعدنا حتى نفرح يف �شيقاتنا. يا رب، �شاعْدنا اأن ننظر 
اإىل ما وراء الظروف العاك�شة احلالية واإىل ثمر الربّ الذي �شياأتي يف حياتنا نتيجة كوننا 

ُمل�شني واأمناء لك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 1تيموثاو�ض 4: 1- 6: 21
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الإمياُن والأعماُل
"َما اْلَْنَفَعُة َيا اإِْخَوِتي اإِْن َقاَل اأََحٌد اإِنرَّ َلُه اإَِياًنا َولِكْن َلْي�َشت َلُه 

اأَْعَماٌل، َهْل َيْقِدُر الإَِياُن اأَْن ُيَخلِّ�َشُه؟" )يعقوب 2: 14(
يتطّلب ركوب القارب مداَفنْي، فاإذا كان لديك مداف واحد كّل ما �ستفعله اأن تلّف نف�سك 

مدًفا يف دوائر، لكن يف ظل وجود مدافني مُيكنك التجديف اإىل اأي مكاٍن ُتريد.
الإميان والأعمال رفيقان يعمالن مًعا، الإميان يثمر عن الأعمال، والأعمال تثبت اأ�سالة 
اإذا  التي تفعلها. على �سبيل املثال،  الأ�سياء  ُتوؤمن به �سيظهر نف�سه يف  الإميان، وكل ما 
ي�سوع  َقِبل  اإّنه  ما  �سخ�ض  قال  اإذا  �ستتغرّي حياته.  امل�سيح  ي�سوع  وَقِبل  ما  �سخ�ض  تقّدم 
امل�سيح وعاد اإىل اخلِطّية التي كان يفعلها ِمن قبل مُيكنك اأن تقول اإّنهم مل يقبلوا امل�سيح 

ا وكلماتهم ل تعني �سيًئا. حقًّ
الإميان احلقيقي يظهر نف�سه يف الأعمال.

ا، اإِْن مَلْ َيُكْن َلُه اأَْعَماٌل، َميٌِّت يِف َذاِتِه" )يعقوب 2: 17(،  ُيخربنا يعقوب "هَكَذا الإِمَياُن اأَْي�سً
ثم يعطي مثاًل عن اأخ اأو اأخت يف احتياج. اإذا كنت بب�ساطة تتمّنى لهم اأن يكونوا بخري 
تثبت  ول  لها  معنى  ل  ال�ساحلة  رغباتك  فاإن  اإلبا�سهم  اأو  اإطعامهم  يف  ت�ساعد  اأن  دون 

الإميان احلقيقي.

اأن  مُيكن  ل  الح،  وال�سّ واللطف  احلّب  اأعمال  عن  ُيثمر  احلقيقي  الإميان 
تخُل�ض باأعمال الرّب، اإّنها بب�ساطة ُتثِبت اأّنك نلت خال�سك.

ر ما قاله ي�سوع يف اإجنيل متى 7:  الإميان الذي يخل�سك �سُيخرج ثمر الرب يف حياتك. تذكَّ
16: "ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم". هل ُتوؤتي حياتك ثماًرا جّيدة ُتثبت اإميانك؟

�شاعْدنا على  ِمن ف�شلك  دائًما كلماتنا.  اأفعالنا  ُتثبت  �شاعْدنا حتى  ال�ّشماوي،  اأبانا  يا 
الثبات فيك، حتى يثمر اإياننا عن اأعمال جيدة ُتظهر �شدق التزامنا بي�شوع ال�شيح. يف 

ا�شمه، اآمني.

قراءات اليوم: 2تيموثاو�ض 1: 1- 2: 26



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 نوفمرب

اللِّ�صان
ًما. ُهَوَذا َناٌر  ِغيٌ َوَيْفَتِخرُ ُمَتَعظِّ "هَكَذا اللِّ�َشاُن اأَْي�ًشا، ُهَو ُع�ْشٌو �شَ

ِرُق؟" )يعقوب 3: 5( َقِليَلٌة، اأَيرَّ ُوُقوٍد ُتْ
اأن يت�سّبب يف  اإّنه ع�سو �سغري، لكّنه مُيكن  اأن يت�سبَّب فيه الل�سان!  يا له ِمن �رسٍر مُيكن 
ُم  الكثري من وجع القلب. ُيخربنا يعقوب عندما يكون هدف الل�سان التدمري مُيكن اأن "ُي�رْسَ
َم" )يعقوب 3: 6(. وُيخربنا كذلك اأنه ميكن تروي�ض عدد ل نهائي من الوحو�ض،  ِمْن َجَهنَّ
يًتا" )يعقوب 3: 8(.  ا مُمِ ُلوٌّ �ُسمًّ َبُط، مَمْ ُ. ُهَو �رَسٌّ َل ُي�سْ َ ا�ِض اأَْن ُيَذهللِّ لكن "َل َي�ْسَتِطيُع اأََحٌد ِمَن النَّ
كم ِمن احلروب اندلعت ب�سبب الل�سان؟ وكم ِمن النا�ض تدّمرت �ُسمعتهم ب�سبب القيل والقال؟ 

وكم قلوب ُك�رست؟

وكم حتّطمت حياة النا�ض ب�سبب الل�سان؟

ِمن اخلطاأ ا�ستخدام الل�سان لأغرا�ٍض اأخرى غري ما ق�سده اهلل، وِمن اخلطاأ ا�ستخدام الل�سان 
ب�سكل غري ُمت�سق، مبعنى اأن ت�ستخدم الفم نف�سه ليبارك اهلل ويلعن اإخواتنا املخلوقني على 

�سورة اهلل.
يف  الل�سان  يت�سّبب  اأن  مُيكن  العك�ض،  وعلى  بالًغا.  �رسًرا  الل�سان  ي�سّبب  اأن  املحتمل  ِمن 
الآخرين  يذّكر  اأن  ي�سّجع ويقّوي ويطمئن، ومُيكن  اأن  والتعزية ومُيكن  الّرجاء  الكثري من 
اأّنهم ُمهّمون عند اهلل، ومُيكن اأن ي�سارك يف اإجنيل ي�سوع امل�سيح مع عامل مائت. اإذا كنت 
القيام  الآخرين وحتفيزهم على  التي ق�سدها اهلل مُيكنك بناء  الل�سان بالطريقة  ت�ستخدم 

الني. باأعمال �ساحلة، ومُيكنك اأن تاأتي باخلال�ض لل�سّ
�سالتنا اأن ُي�ساعدنا اهلل على ا�ستخدام األ�سنتنا بطرٍق تاأتي له بالكثري ِمن املجد.

يا اأبانا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نراقب ل�شاننا ون�شتخدم كلماتنا يف اأن نبارك الآخرين ل 
اأن نلعنهم، واأن نبنيهم ل اأن ُندّمرهم. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: 2تيموثاو�ض 3: 1- 4: 22



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 1 دي�سمرب

يف انتظار ميء الرّب
." )يعقوب 5: 7( ها الإخَوُة اإىَل جَميِء الررَّبِّ ْوا اأيُّ "فتاأنرَّ

�سياأتي  الأرباب.  اأخرى! ل كمولوٍد يف مزود بل ب�سفته ملك امللوك ورّب  اآٍت مّرة  ي�سوع 
لُيدين امل�سكونة بالعدل و�سياأتي �رسيًعا. ا�ستخدم ي�سوع كلمة "�رسيًعا" ثالث مّرات حتى 

ي�سف ميئه يف الأ�سحاح الأخري من الكتاب املقّد�ض.
قال ي�سوع اإّنه �سياأتي "�رسيًعا"؟ لكن مّرت 2000 �سنة دون اأن ياأتي بعد!

اأولئك  عن  بطر�ض  كتب  ميئه.  عن  باحلديث  النا�ض  ي�ستهزئ  ما  كثرًيا  ال�سبب  لهذا 
يُء  ال�سَّ َيخَف عَليُكْم هذا  "ولكن ل  الثانية:  الثالث من ر�سالته  الأ�سحاح  امل�ستهزئني يف 
ها الأِحّباُء: اأنَّ يوًما واِحًدا ِعنَد الرَّبِّ كاألِف �سَنٍة، واألَف �سَنٍة كيوٍم واِحٍد. ل يَتباطاأُ  الواِحُد اأيُّ
ى عَلينا، وهو ل َي�ساُء اأْن َيهِلَك اأُنا�ٌض، بل  الرَّبُّ عن وعِدِه كما َيح�ِسُب َقْوٌم التَّباطوؤَ، لكنُه يتاأنَّ

ْوَبِة" )2 بطر�ض 3: 9-8(. اأْن ُيقِبَل اجلميُع اإىَل التَّ

ُيوؤّخر الّرب عودته خلري الب�رس و�ساحلهم!

ُيخربنا يعقوب اأّن اهلل ينتظر ثمر احل�ساد الثمني بكّل طول اأناة. كنت اأمتّنى اأن ياأتي الّرب 
لوا اأين كان �سيكون البع�ض منكم  ا اأنه مل يفعل! تخيَّ مرة ثانية عام 1978م، لكني ممنت جدًّ

اليوم لو كان اأتى! اإنه ينتظر رجوع املزيد اإليه.
ر اأّنه ُمت�سوِّق لياأخذنا معه اإىل بيته مثلما نحن ُمت�سوِّقون للرحيل، لكّنه مينح اآخرين  اأت�سوَّ

فر�سة اأن ي�سريوا جزًءا ِمن عائلته، فانتظر ب�سرب وثبِّت قلبك لأنَّ الرب اآٍت �رسيًعا.

اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك على الرجاء الجيد مبجيء ي�شوع ال�شيح مرّة اأخرى. ِمن ف�شلك 
امنحنا ال�ّشرب اإىل هذا احلني ونحن يف انتظار جميئك. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تيط�ض 1: -16



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 2 دي�سمرب

اأثمن ِمَن الّذهب
ُكُم الآَن -اإْن كاَن َيِجُب- ُتَزنوَن  "اّلذي بِه تبَتِهجوَن، مع اأنرَّ

َعٍة، لَكْي تكوَن تزكَيُة اإياِنُكْم، وهي اأثَمُن  َي�شيًا بتجاِرَب ُمَتَنوِّ
ُه ُيَتَحُن بالّناِر، توَجُد للَمدِح والَكراَمِة  َهِب الفان، مع اأنرَّ ِمَن الذرَّ

واَلجِد ِعنَد ا�شِتعلِن َي�شوَع اَل�شيِح" )1 بطر�س 1: 7-6(.
عندما جنتاز يف جتارب ل ُيحرمنا اهلل ِمن م�ساعرنا الّطبيعية، فكثرًيا ما نحزن اإىل حني. 
ونخترب لوقٍت ق�سرٍي ثقل اإحباطنا وحزننا، لكن عندما ميّر وقت النوح نفعل �سيًئا غريًبا 
يف اأعني العامل: نبتهج! ول ن�ستطيع فعل ذلك �سوى لأننا لدينا وعود ميدة ِمن اهلل. على 
الّرغم ِمن �سعورنا اأننا ُمثقلون ورغم معاناتنا من اخل�سارة اأو اختبارنا لالأمل فاإّن اأرواحنا 

قادرة على البتهاج!

وهكذا ي�ستمّر اهلل يف تنقية العيوب التي يف داخلنا حتى ينظر اإلينا ويرى 
انعكا�ض �سورته. 

َكَتَب بطر�ض اأّن تزكية اإميانكم اأثمن بكثري ِمن الّذهب املعروف اأنه اأحد اأثمن املعادن، لكّنه 
ا  ا جدًّ ال�سوائب وي�سبح نقيًّ ر  الذهب حتى تتبخَّ ائغ  ال�سّ النهاية، وكما ي�سّخن  �سيفنى يف 
ا ي�رسم اهلل ناًرا حتت اإمياننا، وي�سمح للتجارب  لدرجة اأّنه يرى انعكا�سه فيه، كذلك اأي�سً

بتحطيم ال�سوائب يف حياتنا وطردها اإىل ال�سطح، وحينئٍذ ُيطّهرنا منها.
ُيطّهرنا  الذي  اهلل  لعمل  نخ�سع  اأن  ُن�سلِّي  اإمياننا.  ن�سوج  يف  ُت�سهم  التجارب  اأّن  ر  تذكَّ

ونبتهج به!

يف  ُت�شهم  التي  النارية  التجارب  وعلى  اإياننا  اختبار  على  ن�شكرك  ال�شماوي،  اأبونا 
ن�شوجنا ونقاوتنا. يف ا�شم ي�شوع، اآمني.

قراءات اليوم: تيط�ض 2: 15-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 3 دي�سمرب

من الُظلمة اإىل النور
ٌة ُمَقدرَّ�َشٌة، �َشْعُب  ، اأُمرَّ َتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُملُوِكيٌّ ا اأَْنُتْم َفِجْن�ٌس ُمْ "َواأَمرَّ
ْلَمِة اإِىَل ُنوِرِه  ِذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّ اْقِتَناٍء، ِلَكْي ُتْخرِبُوا ِبَف�َشاِئِل الرَّ

اْلَعِجيِب." )1 بطر�س 2: 9(
َد اهلل اأن يكون �سعب اإ�رسائيل مثاًل على الربكات التي ُيعطيها اهلل لأولئك الذين جعلوه  َق�سَ
اهلل  ُطرق  عن  تخلَّوا  اليهود  لكن  للعامل،  اهلل  نور  يكون  اأن  اإ�رسائيل  �سعب  واختار  اإلههم. 

واّتبعوا اآلهة اأخرى، ومل ياأتوا بنور اهلل للعامل بل افتخروا بحقيقة اختيار اهلل لهم.
عليكم اأن ُتدركوا اأّن الربكات التي اأعطاها اهلل اإىل اإ�رسائيل ُيقدِّمها الآن لكم، اأنتم الكني�سة، 
فنحن كهنوته امللوكي، وكما اأّن عمل الق�ض يتمثَّل يف اأن ياأتي بالنا�ض اإىل اهلل والعك�ض 

�سحيح فاإن عملنا هو متثيل اهلل اأمام العامل.

الظلمة  الذين ي�سكنون يف  اأن ي�رسق حتى يجد كّل  اأن ن�سمح لنورنا  يجب 
طريقهم اإىل اهلل.

ُي�ساهدون  الذين  لأولئك  ت�سبيحه  اإعالن  علينا  يجب  لذا  النور،  اإىل  الظلمة  ِمن  اهلل  دعانا 
" )يوحنا  حياتنا ويت�ساءلون عن �رّس قّوتنا ورجائنا وفرحنا. اأعلن ي�سوع اأّنه "نوُر العامَلِ
" )متى 5: 14(، وبالتايل يجب علينا اأن نكون �سفراء و�سهوًدا  8: 12(، وجعلنا "نوُر العامَلِ

له.
يا لها ِمن بركة اأن ننتمي اإىل اأبي الأنوار! ويا له ِمن امتياز اأن ن�سهد ب�سالحه لهذا العامل 

�ض للحّب والغفران. املتعطِّ

يا اأبانا ال�ّشماوي، ِمن ف�شلك دْع نورنا ي�شق علينا حقًّا لكي يرى النا�س اأعمالنا ال�شاحلة 
وُيّجدونك. اآمني.

قراءات اليوم: تيط�ض 3: 15-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 4 دي�سمرب

احلُة احلياُة ال�صّ
ًة، فلَيكُفْف ل�شاَنُه  "َمْن اأراَد اأْن ُيِحبرَّ احلياَة وَيَرى اأّياًما �شاحِلَ
ِّ وَي�شَنِع  ِّ و�َشَفَتيِه اأْن تَتكلرَّما باَلكِر، لُيعِر�ْس عن ال�شرَّ عن ال�شرَّ

لَم وَيِجدرَّ يف اأَثِرِه." )1 بطر�س 3: 11-10( اخَليَ، لَيطلُِب ال�شرَّ
ح�سب ما قاله بطر�ض، َمن اأراد احلياة ال�ساحلة عليه اأن يّتبع هذه القواعد: 

اأوًل: احفْظ ل�سانك من ال�رس، فالنميمة �رّس خال�ض، ول �سيء ُمثمر فيها، كما اأّن النميمة ل 
تظهر اأي حمّبة لأّنها ل تاأتي �سوى بالأذى.

ثانًيا: احفْظ �سفَتْيك عن التكلُّم بالغ�ض اأو بتعبري اآخر ل تُكْن ُم�سّلاًل يف حديثك، فاحلديث 
امُل�سّلل يلوي احلقيقة اأو ُيخفيها ويتالعب بامل�سطلحات، واأولئك املخادعون يف حديثهم 
�رسعان ما يفقدون امل�سداقية والثقة، عليك اأن تطيع اهلل الذي �سيغمرك بالفرح وال�سعادة 

وال�سالم والنجاح.
ال�سالح. قال  اإىل  ن�سعى  اأن  بل  ال�رس فح�سب  اأن نتجّنب  ال�رس، فال يجب  ِمن  اهرْب  ثالًثا: 
بول�ض اإىل اأهل اأف�س�ض عليكم "اأْن تخَلعوا.. الإن�ساَن العِتيَق الفا�ِسَد بَح�َسِب �َسَهواِت الُغروِر، 
" )اأف�س�ض 4: 22، 24(.  وَتلَب�سوا الإن�ساَن اجلديَد امَلخلوَق بَح�َسِب اهلِل يف الرِبِّ وَقدا�َسِة احَلقِّ
وقد اأعطاهم اأمثلة حُمّددة، لي�ض عليهم اأن يتوّقفوا عن الكذب فح�سب، بل اأن يبداأوا يف قول 
ي�ستطيعوا  حتى  العمل  يف  يبداأوا  اأن  بل  فح�سب  ال�رسقة  عن  التوّقف  عليهم  ولي�ض  احلق، 
بع�سهم  يهّذبوا  اأن  بل  فح�سب،  الفرتاء  عن  التوّقف  عليهم  ولي�ض  املحتاجني،  م�ساعدة 

البع�ض بكلماتهم. علينا اإدراك اأّن جتّنب ال�رس يعني اختيار ما هو �سالح.

ما نتيجة اّتباع تلك القواعد؟ الربكة وحدها!

اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك على حمبرَّتك العظيمة لنا ورغبتك اأن ُتباركنا. �شاعْدنا اأن نطيع 
القواعد التي اأ�ّش�شتها للحياة ال�شاحلة. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: فليمون 25-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 5 دي�سمرب

املجد هلل
َد اهللُ يف ُكلِّ �َشيٍء بَي�شوَع اَل�شيِح، اّلذي لُه اَلجُد  "لَكْي يَتَمجرَّ

لطاُن اإىَل اأبِد الآِبديَن. اآمنَي." )1 بطر�س 4: 11( وال�شُّ
اأعطى اهلل كالًّ مّنا مواهب يف تعبري وا�سح عن حمّبته العظيمة والكرمية لنا، فقد اأعطى 
اأو  النبوءة  اأو  احلكمة  موهبة  ولآخرين  الوعظ  موهبة  ولآخرين  الرحمة  موهبة  للبع�ض 
التعليم اأو العطاء. علينا التاأّكد ِمن اأّن اهلل اأعطى كالًّ مّنا موهبة واحدة على الأقل اأو ماًل 

واحًدا مُيكننا اأن نتميَّز فيه ب�سورٍة خارقٍة.

اهلل مل ُيعِطنا املواهب ملجدنا ال�سخ�سي بل ملجد اهلل.

ِمن املحزن اأن ُيحاول النا�ض ك�سب ال�سهرة ونوال الإعجاب با�ستعرا�ض مواهب اهلل، لكْن 
اأحد  باخ،  �سيبا�ستيان  اعتاد جوان  قدراته.  الف�سل هلل على  اأحدهم  ين�سب  اأن  ِمن اجلميل 

اأعظم املو�سيقيني يف العامل، اأْن يكتب على كّل ُموؤّلفة ِمن ُموؤّلفاته "ملجد اهلل".
َك مَلْ  ويقول بول�ض الر�سول: "اأيُّ �َسيٍء لَك مَلْ تاأُخذُه؟ واإْن ُكنَت قد اأَخذَت، فلماذا تفَتِخُر كاأنَّ

تاأُخذ؟" )1 كورنثو�ض 4: 7(
�ستجد كّل موهبة قيمتها العالية والعظيمة عندما ُت�ستخدم خلدمة نعمة اهلل عند الآخرين.

التي  املواهب(  )اأو  املوهبة  نكت�سف  اأن  املهّم  ِمن  الّروحية؟  موهبتك  هي  ما  تعرف  هل 
تبارك اهلل  اهلل. هل تفعل ذلك؟ هل  الآخرين ومتجيد  لنا اهلل ون�ستخدمها خلدمة  اأعطاها 

بتقدمي املواهب التي اأعطاها لك؟

ال�ّشماوي، نحن مديونون لك على كرمك وحمّبتك، �شاعْدنا يا رب حتى ن�شتخدم  اأبونا 
الواهب التي ائتمنتنا عليها يف خدمتك وفائدتك وجمدك. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: عربانيني 1: 1- 2: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 6 دي�سمرب

اهلل يعتني بكم
ُه هو َيعَتني بُكْم." )1 بطر�س 5: 7( ُكْم عَليِه، لأنرَّ "ُملقنَي ُكلرَّ َهمِّ

ُة كانت تعي�سة وُمعّذبة ب�سبب عدم ُقدرتها على اإجناب طفل،  اأّن َحنَّ ُيخربنا العهد القدمي 
يف  �سدع  حدوث  يف  ذلك  ت�سّبب  امل�سكلة  عن  زوجها  مع  تتحدَّث  اأن  حاولت  وعندما 
ا  ُة �رسَّتها اأغاظتها حتى �سار ال�سغط كبرًيا عليها جدًّ زواجهما، وما زاد الأمر �سوًءا اأن َفِننَّ
ف عن النحيب. وعندما �سافرت هي  لدرجة اأّنها َفَقَدت رغبتها يف الأكل ومل ت�ستِطع التوقُّ
وزوجها اإىل �سيلوه يف اأحد اأيام العيد طرحت كّل همومها على الّرب. وقالت لعايل الكاهن: 
"اْذَهِبي  الكاهن:  لها عايل  ." فقال  الرَّبِّ اأََماَم  َنْف�ِسي  اأَ�ْسُكُب  َبْل  وِح..  الرُّ َحِزيَنُة  اْمَراأٌَة  "اإِينِّ 

اِئيَل ُيْعِطيِك �ُسوؤَْلِك الَِّذي �َساأَْلِتِه ِمْن َلُدْنُه" )1 �سموئيل 1: 15، 17(. ِب�َساَلٍم، َواإِلُه اإِ�رْسَ

الّرب قريب وم�ستعٌد وقادٌر اأن يحمل جميع اأحمايل بدًل مّني.

مل ي�ساعدها زوجها يف حزنها، لكن عندما جاءت َحنَّة بحملها اإىل اهلل نالت الثقة واليقني 
اأّنه �سيحل املو�سوع. ُيريدك ال�سيطان اأن تعتقد باأّنك وحدك يف م�سكلتك، ويريد اأن يخدعك 
ا، لكن اهلل يفهمك ويهتّم بك. ولأّنه يهتّم  لكي توؤمن اأّنه ل يوجد اأحد يفهمك اأو يهتّم بك حقًّ

بك ب�سدة ُيخربك اأن ُتلقي بكّل همومك عليه.
على الرغم ِمن اأين اأُخطئ مراًرا وتكراًرا ورمبا اأت�سبَّب يف الكثري ِمن املتاعب يف حياتي، 

عة! اأنا ل�ست وحيًدا! فاهلل وعد اأّنه لن يرتكني اأو يتخّلى عني اأبًدا.. يا لها ِمن فكرة ُم�سجِّ

التي  واهتماماتنا  كّل ماوفنا  ونرمي عليك  اجعْلنا جنري  ف�شلك  ِمن  ال�ّشماوي،  اأبونا 
اأثقلت كاهلنا، ن�شكرك لأّنك رفعت حمولنا الثقيلة عّنا. اآمني.

قراءات اليوم: عربانيني 3: 1- 4: 13



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 7 دي�سمرب

ُم�صابهون �صورة ابنه
قَوى،  َة وَهَبْت لنا ُكلرَّ ما هو للحياِة والترَّ "كما اأنرَّ ُقدَرَتُه الإلهيرَّ

مَبعِرَفِة اّلذي َدعانا باَلجِد والَف�شيَلِة" )2 بطر�س 1: 3(.
اهلل يرغب اأن ن�سري مثله "كونوا ِقّدي�سنَي لأيّن اأنا ُقّدو�ٌض" )1 بطر�ض 1: 16(، لذا يجب اأن 
يكون هدف كّل موؤمن ورغبة قلبه اأن ي�سري ُم�سابًها ل�سورة ي�سوع امل�سيح، وي�سري قّدي�ًسا 
ا )كاماًل ونا�سًجا( مثلما هو مثايل وكامل. كما هو قّدو�ض، وطاهًرا كما هو طاهر، ومثاليًّ
نقراأ يف �ِسفر التكوين اأّن اهلل خلق الإن�سان على �سورته، لكن عندما اأخطاأ الإن�سان و�سقط 
وابتعد عن �سورة اهلل تعّر�ض للموت الروحي، لذا رغبة اهلل هي اأن يرد الإن�سان ُمّدًدا اإىل 
�سورته. ووفًقا اإىل تلك الفقرة ِمن الكتاب املقّد�ض، اهلل وهبنا كّل �سيء نحتاج اإليه حتى 

نحيا حياة الف�سيلة، فالرغبة يف اأن نحيا حياة تقية لي�ست كافية.

الت�رّسف  اهلل من  بعيًدا عن متكني  تقّية  نحيا حياة  اأن  امل�ستحيل  ِمن  بل 
كلمته  وبقّوة  مثله،  ن�سري  ي�سوع  مع  عالقتنا  خالل  ِمن  لكن  حياتنا،  يف 

املغرو�سة يف اأعماق تربة قلوبنا اخل�سبة نتغريَّ اإىل �سورة ي�سوع امل�سيح.

ويف يوٍم ما �سُتكمل كلمة اهلل وروحه عملها فينا و�سن�سري مّرة اأخرى على �سورة اهلل. يقول 
ُل اإىَل يوِم َي�سوَع امَل�سيِح"  ا ُيَكمِّ الكتاب: "واِثًقا بهذا َعيِنِه اأنَّ اّلذي ابَتداأَ فيُكم َعَماًل �ساحِلً

)فيلبي 1: 6(.

اأبونا ال�ّشماوي، علِّْمنا اأن نحذو حذوك واأن نحّب كلمتك حتى ن�شي ُم�شابهني ل�شورتك 
جُمّدًدا. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: عربانيني 4: 14- 7: 28



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 8 دي�سمرب

كيف يجب اأن نحيا اإذاًا؟
، اأيرَّ اأُنا�ٍس َيِجُب اأْن تكونوا اأنُتْم يف  "فبما اأنرَّ هِذِه ُكلرَّها تنَحلُّ

�شيٍَة ُمَقدرَّ�َشٍة وَتقَوى؟" )2 بطر�س 3: 11(.
يف �سوء حقيقة اأّن الكون املادي �سيزول يوًما ما بالكامل، كيف يجب اأن اأعي�ض اإًذا؟ �سينفق 
الأحمق كّل وقته وقيمته وطاقته يف الأ�سياء املادية البحتة والأ�سياء املعّدة لالحرتاق. 
َكَتَب بول�ض يف 2 كورنثو�ض 4: 18: "وَنحُن َغرُي ناِظريَن اإىَل الأ�سياِء اّلتي ُتَرى، بل اإىَل اّلتي 
ٌة." فاإذا ح�سبت اأّن ثروتي وكنوزي  ٌة، واأّما اّلتي ل ُتَرى فاأبديَّ ل ُتَرى. لأنَّ اّلتي ُتَرى وقتيَّ
هي ممتلكاتي املادية لن ي�سري لدّي اأي �سيٍء على الإطالق حني تهلك هذه الأ�سياء جميًعا!
ها الأِحّباُء، اإذ اأنُتْم  اإًذا اأّي اأنا�ٍض يجب اأن نكون؟ يقول بطر�ض يف 2 بطر�ض 3: 14: "لذلَك اأيُّ
ُمنَتِظروَن هِذِه، اجَتِهدوا لتوَجدوا ِعنَدُه بال َدَن�ٍض ول َعيٍب، يف �سالٍم." علينا اأن نحيا حياة 
مكّر�سة لالأمور التي ِمن الروح، وعلينا اأن جنتهد يف م�سريتنا مع الّرب، ونحيا يف ان�سجام 

و�سالم مع م�سيئة اهلل ونحيا بال عيٍب وبال لوٍم.

ا للقاء الرب اإذا جاء اليوم؟ هل �ستكون ُم�ستعدًّ

�رسخ عامو�ض قائاًل: "فا�سَتِعدَّ لِلقاِء اإلِهَك يا اإ�رسائيُل" )عامو�ض 4: 12(. قيِّم حياتك. هل 
اأنت يف �سالٍم مع اهلل وحتيا يف ان�سجام معه وم�سغول بخدمة امللكوت؟ هل تعاملت مع 
ز قلبك. م�سكالت حياتك؟ اإذا مل ت�ستِطع الإجابة بـ"نعم" عن هذه الأ�سئلة ابداأ ِمن اليوم وجهِّ

يفعلون  اآمناء  اًما  نكون خدرَّ اأن  اهلل. �شلتنا  ملكوت  رجاء  ن�شكرك على  ال�ّشماوي،  اأبونا 
م�شيئتك عندما تاأتي مرّة ثانية. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: عربانيني 8: 1- 10: 18



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 9 دي�سمرب

اهلل نور ولي�س فيه ُظلمة البتّة
"وهذا هو اخَلرَبُ اّلذي �شِمعناُه ِمنُه وُنخرِبُُكْم بِه: اإنرَّ اهللَ نوٌر 

َة." )1 يوحنا 1: 5(. ولي�س فيِه ُظلَمٌة الَبترَّ
اأن ترى  اأحٌد ال�سم�ض بالفعل، رمبا ترى النور ال�ّساطع من ال�سم�ض لكنك ل ت�ستطيع  مل يَر 
ال�سم�ض نف�سها، وب�سبب هذا النور ال�ّساطع ل ت�ستطيع روؤية م�سدر النور، وبالطريقة نف�سها 
" )يوحنا 1: 18(. ي�سوع  َ . البُن الَوحيُد اّلذي هو يف ِح�سِن الآِب هو َخربَّ "اهلُل مَلْ َيَرُه اأَحٌد َقطُّ

هو نور الآب.

النور والّظلمة ل يجتمعان مًعا.

فاإّما اأن يكون نوًرا اأو ُظلمة، لكن ل مُيكن اأن يكون لديك نهار م�سيء ومظلم يف اللحظة 
نف�سها لأّن النور ُيبدّد الظالم، ولأّن اهلل نور ولي�ض فيه ظلمة البّتة فح�سوره ُيبّدد الظالم. 

لَمِة؟" )2 كورنثو�ض 6: 14(. َكٍة للّنوِر مع الظُّ ُة �رَسِ ت�ساأل بول�ض: "اأيَّ
تف�سل ُظلمة اخلِطّية الإن�سان وُتبعده عن اهلل الذي ُيحّبه وي�ستاق لل�رسكة معه. عليك اأن ل 
تنخدع! فاإذا كنت ت�سري يف الظلمة ل مُيكنك اأن تكون يف �رسكة مع اهلل. "اإْن ُقلنا: اإنَّ لنا 
، لكن اإْن �سلكنا يف الّنوِر كما هو يف  لَمِة َنكِذُب وَل�سنا َنعَمُل احَلقَّ َكًة معُه و�َسلكنا يف الظُّ �رَسِ

نا مع َبع�ٍض" )1 يوحنا 1: 7-6(. َكٌة َبع�سِ الّنوِر، فَلنا �رَسِ
ا�سلْك معه اليوم واترْك الظلمة وتخلَّ عنها واخرَتْ النور.

واأننا ن�شلك يف  اأ�شاء علينا،  الإجنيل  لأّن نور  ال�شديد  ال�ّشماوي، ن�شعر بالمتنان  اأبونا 
النور كما اأنت يف النور ون�شتمتع بال�شكة معك. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: عربانيني 10: 19- 13: 25



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 10 دي�سمرب

حياة الغلبة
ُكْم اأقوياُء، وكِلَمُة اهلِل ثاِبَتٌة  ها الأحداُث، لأنرَّ "كَتبُت اإَليُكْم اأيُّ

ّيَر." )1 يوحنا 2: 14( فيُكم، وَقْد َغَلبُتُم ال�شِّ

ال�سيطرة على  اأجل  ا موؤمًنا فاأنت يف معركة من  اإذا كنت م�سيحيًّ َفْهم ذلك:  ل ُتخطئ يف 
ذهنك وبالتايل حياتك. ُيريد اهلل اأن ي�سود على حياتك حتى ي�ستطيع اأن يباركك ويدخل يف 
�رسكة معك، ويريد ال�ّسيطان اأن ي�سود على حياتك حتى يتمّكن من تدمريها، كما ُيحاول 
ا كان ما يعطيه لك  اأن ي�ستخدم الأكاذيب والوعود لإغوائك حتى تتبع �سهوة ج�سدك، لكْن اأيًّ

فاإّنه ُمّرد متعة وقتّية.

يريدك اهلل اأن تغلب اإغراءات ال�سيطان وجتاربه.

ة، ول مُيكنك  ُيريدك اهلل اأن تعرف الن�رسة وحُتّققها، لكّنك ل تقدر اأن تعرفها بقّوتك اخلا�سّ
اأن تغلب �سوى من خالل ي�سوع امل�سيح الذي يقدر اأن مُيّكنك ِمن الوقوف �سد حيل ال�سيطان.
د اآية اليوم اأّن قّوة ال�سباب جاءت ِمن كلمة اهلل الّثابتة فيهم، كما  ما هو �رّس الن�رسة؟ ُتوؤكِّ
قال داود النبي: "َخباأُت كالَمَك يف َقلبي لَكيال اأُخِطَئ اإَليَك" )مزامري 119: 11(. غلب ي�سوع 
الإغراءات التي قّدمها ال�سيطان يف الكتاب امُلقّد�ض، حيث رّد على كل كذبه باحلّق املوجود 
ة لأكاذيب ال�سيطان.  يف كلمة اهلل، فاإذا كانت كلمة اهلل يف قلوبنا حينئٍذ لن نكون ُعْر�سَ
اإبلي�ض  اأكاذيب  اإليها لدح�ض  التي نحتاج  القّوة  التجربة �ستكون يف داخلنا  تاأتي  عندما 

بحقائق اأبينا املباركة.

اأن نغلب ِمن خالل اّتباع خطواتك، والعي�ض حياة  اأبونا ال�ّسماوي، ن�سكرك لأننا ن�ستطيع 
مر�سية يقودها روحك. يف ا�سم ي�سوع. اآمني.

قراءات اليوم: يعقوب 1: 27-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 11 دي�سمرب

اأولُد اهلل
ها الأِحّباُء، الآَن َنحُن اأولُد اهلِل، ومَلْ ُيظَهْر َبعُد ماذا  "اأيُّ

نا �شَناُه كما  ُه اإذا اأُظِهَر َنكوُن ِمثلُه، لأنرَّ �شَنكوُن. ولكن َنعَلُم اأنرَّ
هو." )1 يوحنا 3: 2(

اهلل ُيجّهز لنا م�ستقباًل باهًرا لأننا اأولده، ُتخربنا كلمة اهلل: "ما مَلْ تَر َعنٌي، ومَلْ ت�سَمْع اأُُذٌن، 
ُه اهلُل لّلذيَن ُيِحّبوَنُه" )1 كورنثو�ض 2: 9(. ومَلْ َيخُطْر عَلى باِل اإن�ساٍن: ما اأَعدَّ

لِء اّلذيَن اأعَطيَتني يكونوَن َمعي  ريُد اأنَّ هوؤُ ها الآُب اأُ �سلَّى ي�سوع اأن ن�ساركه يف ملكوته: "اأيُّ
َحيُث اأكوُن اأنا، لَينُظروا َمدي اّلذي اأعَطيَتني" )يوحنا 17: 24(.

يوًما ما �سنجتاز احلجاب املدعو املوت و�سرنى وجه خمل�سنا، وعندما نغادر هذا اجل�سد 
اإننا  اأعماق حمّبته العظيمة وغناها ومالأها حتى  ونبداأ حياتنا مع اهلل �سيك�سف لنا عن 
�سنكون قادرين  اأننا  اأظّن  الوقت ل  ا�ستيعابها، وحتى هذا  الأبدية كلها نحاول  �سنق�سي 

على اإدراك كمال حمّبته.

ملكوته،  يف  الأبد  اإىل  ونحيا  املجيد  اهلل  حم�رس  نور  يف  �سن�سكن  لكننا 
دهر غنى  بعد  ودهر  �سنة،  بعد  و�سنة  يوم،  بعد  يوًما  نكت�سف  اأن  وُنحاول 

حمّبته ونعمته ورحمته لنا.

ٍة اأعطانا الآُب حتَّى ُندَعى اأولَد اهلِل" )1 يوحنا 3: 1(. يا لها  بَّ َة حَمَ يقول الكتاب: "انُظروا اأيَّ
من بركة اأن نكون اأولده!

الفائق  الغنى  عن  لنا  تك�شف  عندما  الأبدي  اللكوت  ذلك  اإىل  نتطلّع  ال�ّشماوي،  اأبونا 
لنعمتك وحمّبتك ورحمتك يف ي�شوع ال�شيح. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي. اآمني.

قراءات اليوم: يعقوب 2: 1- 3: 12
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ملاذا جاء؟
"لأجِل هذا اأُظِهَر ابُن اهلِل لَكْي َينُق�َس اأعماَل اإبلي�َس" )1 يوحنا 3: 8(.

ما هي اأعمال اإبلي�ض؟ اإّنها تلك الأعمال التي ف�سلت ال�سخ�ض الذي به اأرواح �رسيرة وي�سكن 
يف املقابر )مرق�ض 5: 2( عن عائلته وعن باقي املجتمع، وعذَّبته لدرجة اأّنه �سار يجرح 
نف�سه باحلجارة. اأعمال اإبلي�ض هي تلك ال�سياطني التي كانت يف الغالم الذي َذَكَر اإجنيل 
ته وجعلته هذه الأرواح ي�رّس باأ�سنانه ويت�سّنج ويزبد ِمن فمه. تلك الأرواح  مرق�ض 9 ق�سّ

التي طرحته مراًرا وتكراًرا يف املاء والنار وكانت حُتاول اأن تقتله.

ر اأعمال اإبلي�ض. جاء ي�سوع لُيدمِّ

ل ُتخطئ يف حماولة ا�ستيعاب ذلك: ال�سيطان يكرهك ويريد اأن ُيدّمرك وُيحاول بكّل الطرق 
املمكنة اأن يخدعك ويقودك اإىل ع�سيان اهلل والتمّرد عليه، وهذا الطريق ُيوؤّدي اإىل املوت. 
وقد حذَّرنا ي�سوع اأّن اإبلي�ض جاء "لَي�رِسَق وَيذَبَح وُيهِلَك" )يوحنا 10: 10( �سي�رسق منك 
�سُيدّمر  النهاية  ويف  �ُسمعتك  و�سُيدّمر  والآخرين  اهلل  مع  عالقتك  و�سيقتل  الربكة  حياة 
حياتك. وعلى الرغم من اإغراءات العمل معه فاإن اأولئك الذين �سين�سّمون اإىل قّواته �سيكون 

لهم امل�سري نف�سه.
اأحد اأعمال اإبلي�ض هو قّوة املوت، لكن ي�سوع دّمر تلك القّوة واأعطانا حياة اأبدية. وعلى 
ُل"  اأف�سَ لُهْم  وليكوَن  حياٌة  لُهْم  "لَتكوَن  ي�سوع  جاء  لك  املدّمرة  ال�سيطان  خطط  عك�ض 

)يوحنا 10: 10(.

اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك على حمّبتك وعلى اإر�شال ابنك اإىل العامل لُيدّمر اأعمال اإبلي�س، 
ون�شكرك لأجل اإر�شال ي�شوع اإىل العامل ليمنحنا حياة اأبدّية يف ملكوتك. اآمني.

قراءات اليوم: يعقوب 3: 13- 5: 20
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مبّة اهلل
َة اّلتي هلِل فينا." )1 يوحنا 4: 16( درَّقنا اَلَحبرَّ "وَنحُن قد َعَرفنا و�شَ

على الّرغم ِمن حمّبة اهلل الكبرية يرف�ض البع�ض ت�سديق اأّنه ُيحّبهم. وعلى الرغم ِمن جميع 
الأدلة التي قّدمها على حمّبته العظيمة فاإّن البع�ض ُينكرون ذلك احلّب لأّنهم يعتقدون باأّنه 
خذلهم: "�سليت وطلبت من اأجل اأ�سياء معينة، لكن اهلل مل ُيجب تلك ال�سلوات". بالن�سبة اإىل 
بل  وحدها  امُل�ستجابة  بال�سالة  يكون  لن  ووجوده  اهلل  حمّبة  على  الدليل  النا�ض،  اأولئك 

بال�سالة امل�ستجابة ح�سب اأهوائهم.
يا لها من حماقة اأن تبني قبولك ملحّبة اهلل لك على هذا الختبار الواحد. هل نعطي اأولدنا 
كل �سيء يطلبونه؟ بالطبع ل. فاأحياًنا ما يطلبون اأ�سياء غري �ساحلة لهم، وال�سالة لي�ست 
اختباًرا ملحّبة اهلل، ولي�ست و�سيلة تتحقق بها م�سيئتك اخلا�سة، لكن ال�سالة و�سيلة ُيحّقق 

اهلل بها م�سيئته اخلا�سة.
اأن  ال�سالة هي الختبار احلقيقي ملحبة اهلل، فما هو الختبار؟ كيف مُيكننا  تُكن  اإن مل 
نعرف اأننا حمبوبون؟ قدَّم لنا يوحنا اإجابة عن تلك الأ�سئلة يف الأ�سحاح ال�سابق: "بهذا 

َع َنف�َسُه لأجِلنا" )1 يوحنا 3: 16(. َة: اأنَّ ذاَك و�سَ قد َعَرفنا امَلَحبَّ

الدليل على حمّبة اهلل هو ي�سوع.

الب�رسية وميوت حتى  ليب ليحمل خطايا  ال�سّ باإرادته نحو  �سار  الذي  ابن اهلل  الدليل هو 
اأن تقول مع يوحنا:  يفدينا. عندما تعرف ي�سوع �ستكون عرفت املحّبة نف�سها وت�ستطيع 

اّلتي هلِل فينا." َة  دَّقنا امَلَحبَّ "وَنحُن قد َعَرفنا و�سَ

ال�ّشماوي، ن�شكرك على حمّبتك العظيمة لنا. دْع حمبرَّتك تكون كاملة يف حياتنا  اأبونا 
وتبدِّد كّل الخاوف. اآمني.

قراءات اليوم: 1بطر�ض 1: 1- 2: 10
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احلقُّ
 ، "فِرحُت ِجدًّا لأّن وَجدُت ِمْن اأولِدِك َبع�ًشا �شاِلكنَي يف احَلقِّ

ًة ِمَن الآِب." )2 يوحنا 4( كما اأَخذنا و�شيرَّ
ما هو احلّق؟ ُت�سري الفل�سفة اليوم اإىل اأّنه ما دام اأن "احلقيقة ن�سبية" فكّل �سيء توؤمن باأّنه 
يقول  اإذ  الأ�سلي،  احلّق  رف�سوا  الفكر  هذا  يّتبعون  الذين  اأولئك  لكن  حقيقي،  هو  حقيقي 
بول�ض اإّن اهلل اأعلن عن نف�سه بو�سوح لالإن�سان من خالل اخللق، لكن الب�رس "ا�سَتبَدلوا َحقَّ 

َقْوا وَعَبدوا امَلخلوَق دوَن اخلاِلِق" )رومية 1: 25(. اهلِل بالَكِذِب، واتَّ

اهلل هو احلّق والقّوة النهائية للحّق.

بكّل تاأكيٍد مل نعرف اهلل عن طريق البحث العقلي بل من خالل الوحي املكتوب، اأي الكتاب 
امُلقّد�ض.

الكتاب امُلقدَّ�ض هو كلمة اهلل، وبالتايل هو احلق الإلهي، عندما كان ي�سوع ُي�سلِّي من اأجل 
" )يوحنا 17: 17(. َك.. كالُمَك هو َحقٌّ تالميذه قال: "َقدِّ�سُهْم يف َحقِّ

ما هو احلّق؟ احلّق هو اأّن اخلالق ُكّلي احلكمة قد خلقك. ِمن امُلوؤّكد اأّنك مل تن�ساأ من خالل 
عملية طويلة من الظروف العر�سية لكنك ُخلقت لغر�ض حُمّدد. احلّق اأّن اهلل العظيم الأزيل 
الذي خلقك ُيحّبك ويريد الأف�سل لك، لذلك قدَّم و�سيلة خال�سك من خالل ابنه ي�سوع امل�سيح 
وو�سيلة للحياة الأف�سل من خالل اأحكامه يف الكتاب املقّد�ض، فاإذا اأخ�سعت حياتك لبن 

اهلل واّتبعت اأحكامه �ستخترب حياة الفرح على الأر�ض واحلياة الأبدية يف ال�سماء.

اأبي ال�ّشماوي، ن�شعر بالمتنان ال�شديد اأّنك اأعطيتنا كلمتك التي بها ن�شتطيع معرفة حقك 
الوحيد. اأعِطنا اأن نحّب كلمتك وُنخ�شع اأنف�شنا لها. يف ا�شم ي�شوع. اآمني. 

قراءات اليوم: 1بطر�ض 2: 11- 4: 19
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متثَّل بي�صوع
ْيَ  ْيِ، لأَنرَّ َمْن َي�ْشَنُع اخْلَ ِّ َبْل ِباخْلَ ْل ِبال�شرَّ ِبيُب، لَ َتَتَمثرَّ َها احْلَ "اأَيُّ
رَّ، َفَلْم ُيْب�ِشِ اهللَ." )3 يوحنا 11(. ُهَو ِمَن اهلِل، َوَمْن َي�ْشَنُع ال�شرَّ

ت�سع هذه الن�سيحة التي ُيقدِّمها يوحنا مثالني يف العتبار: رجل �رسير ا�سمه ديوتريف�ض 
ورجل �سالح ا�سمه دميرتيو�ض، ين�سحنا يوحنا من خالل مقارنة الثنني اأن نتمثَّل مبا هو 

خرّي ولي�ض مبا هو �رسير.
َل َبْيَنُهْم". وقال ي�سوع: "ُملوُك الأَُمِ  يقول يوحنا عن ديوتريف�ض: "الَِّذي ُيِحبُّ اأَْن َيُكوَن الأَوَّ
وامُلَتَقدُِّم كاخلاِدِم"  لَيُكْن كالأ�سَغِر،  الَكبرُي فيُكم  اأنُتْم فلي�ض هكذا، بل  واأّما  َي�سودوَنُهْم... 
)لوقا 22: 25-26(. اإذا منحك اهلل من�سًبا ذا �سلطة يف الكني�سة فهذا يعني يف الواقع اأن 
اهلل و�سعك خادًما للكني�سة، و�سواء اأعجبك ذلك اأم ل �سيكون لك تاأثري �سواء جّيد اأم �سيئ 

على �سخ�ٍض ما.

اإليك  يتطّلع  الأ�سخا�ض  اأحد  تاأكيد  بكّل  �ستجد  اأنت،  اأين  عن  النظر  بغ�ّض 
ب�سفتك قدوة ويّتبع مثالك. يتعلَّم طفلك نف�سه كيف يكون اأًبا مّما يالحظه 
فيك، كما يتعلَّم املوؤمنون الأحداث معنى اّتباع امل�سيح من خالل ُم�ساهدتك. 

يا لها ِمن اأهمّية اأن ناأخذ هذه امل�سوؤولية بجدية، ماذا يرى النا�ض فيك؟

اإذا مل تعجبك اإجابتك، مُيكنك اأن تبداأ يف تغيريها ِمن اليوم. يقول الكتاب: "ُكْن ُقدَوًة 
هاَرِة"  ِة، يف الّروِح، يف الإمياِن، يف الطَّ للموؤِمننَي: يف الكالِم، يف التَّ�رَسُِّف، يف امَلَحبَّ

)1 تيموثاو�ض 4: 12(.

اأبونا ال�ّشماوي، �شاعْدنا اأن نتمثرَّل بالأمثلة ال�شاحلة التي نراها يف كلمتك، واأن نتعلرَّم من 
ال�شيئ، واأن نحيا بوعي وانتباٍه ُمدركني اأن اآخرين ُي�شاهدوننا ويتعلرَّمون مّنا. يف ا�شم 

ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: 1بطر�ض 5: 14-1
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احفْظ نف�صك يف مبَّة اهلل
ِة اهلِل..." )يهوذا 21(. برَّ "واحَفظوا اأنُف�َشُكْم يف حَمَ

اأن  �سوى  اأمامه  اأي خيار  اهلل  ا حتى ل يجد  رائًعا جدًّ اأكون  اأن  ِمن ذلك  هل يق�سد يهوذا 
ُيحّبني؟ اإذا كان هذا هو الو�سع �ساأكون اإًذا يف م�سكلة كبرية! لكن �سكًرا هلل اأّن هذا لي�ض ما 
ق�سده يهوذا، بل كان ي�سري اإىل اأّنه علينا اأن نحفظ اأنف�سنا يف مكان الربكة حيث ي�ستطيع 

اهلل اأن يفعل كل الأ�سياء التي ي�ستاق اأن يفعلها ِمن اأجلنا.
اأّنهم  بدرجة كبرية حتى  اإ�رسائيل  �سعب  اأطفال  يخوفون  املوعد  اأر�ض  العمالقة يف  كان 
رف�سوا العبور. وعلى الرغم ِمن خروجهم من اأر�ض م�رس فقد هلكوا يف الربية ب�سبب عدم 

الإميان، ومل ينالوا الربكات الكاملة التي وعدهم اهلل بها. 

لحظ اأّن اأف�سل طريقة لتحفظ نف�سك يف حمّبة اهلل اأن ُتدرك اأن ي�سوع اآتًيا 
عن قريب.

الكثري مّنا نال اخلال�ض من عبودية اخلِطّية، لكّنك ل تزال تعي�ض يف الربية، وبالتايل مل 
تدخل اإىل تلك احلياة الكاملة والغنية يف ي�سوع لأّنك ل تزال ُمت�سّبًثا بالعامل.

ك باأمور هذا العامل، بل ترغب يف  ي�سوع اآٍت �رسيًعا، والتفكري يف هذه الفكرة يجعلك ل تتم�سَّ
الو�سول لل�سماء، ويجعلك ترغب يف تنقية نف�سك وتغيري اأولوياتك، ويحّثك على م�ساركة 

ر�سالة الإجنيل مع هذا العامل امُلحت�رس.
احفْظ نف�سك يف حمّبة اهلل، اآمْن بوعوده واخ�سْع له واأِطْع كّل اأمر يطلب منك اأن تفعله، ثّم 

جهز نف�سك لكل الربكات التي �سُيعطيها لك.

ر اأنك اآٍت  اأبونا ال�ّشماوي، ُن�شلّي اأن ُت�شاعدنا اأن نحفظ اأنف�شنا يف مكان الربكة هذا، ونتذكرَّ
عن قريٍب. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: 2بطر�ض 1: 21-1
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ي�صوع اآٍت مرَّة اأخرى
حاِب، و�َشَتنُظرُُه ُكلُّ َعنٍي، واّلذيَن َطَعنوُه،  "هوذا ياأتي مع ال�شرَّ
وَينوُح عَليِه جميُع َقبائِل الأر�ِس. َنَعْم اآمنَي." )روؤيا يوحنا 1: 

)17
اأ  تتنبَّ املقدَّ�ض  الن�ّض  ِمن  كثرية  اآيات  اأّن  ِمن  الّرغم  على  ياأتي".  "هوذا  يوحنا:  يقول 
اأ باملجيء  باختطاف الكني�سة يف طرفة عني، هذه النبوءة ل تتحدَّث عن الختطاف بل تتنبَّ
الثاين لي�سوع امل�سيح. الختطاف واملجيء الثاين حدثان ُمنف�سالن وخمتلفان، ول يجب 

اأن يحدث خلط بينهما.
اأحد  ل  لنف�سه.  وياأخذها  عرو�سه  ليجمع  ي�سوع  ياأتي  حني  للكني�سة  الختطاف  �سيحدث 
لذلك  لُيجّهزنا  ي�سوع  اأعطاها  عالمة  كل  اأّن  هو  نعرفه  ما  كّل  هذا،  �سيحدث  متى  يعرف 

قت بالفعل. احلدث حتقَّ

ِمن الوا�سح اأّن حتقيق جميع العالمات يعني اأّن الختطاف قد يحدث يف 
اأي حلظٍة، وقد يحدث اليوم حتديًدا!

وبعد �سبع �سنوات ِمن الختطاف، �سيعود ي�سوع مع كني�سته حتى يدين الأر�ض وُيوؤ�ّس�ض 
ملكوت اهلل، وهذا هو املجيء الثاين لي�سوع، و�سياأتي بعد فرتة ِمن ال�سيقة العظيمة التي مل 

يَر العامل مثلها ِمن قبل.. اإّنها فرتة تت�سم بالّرعب واخلراب.
بكّل تاأكيد ل تريد اأن تكون موجوًدا عندما يقع ق�ساء اهلل ودينونته. ال�سيء اجلميل اأّنك لن 
حتتاج اإىل اأن تكون موجوًدا هنا، �سياأتي ي�سوع اأّوًل حتى ي�ستلم كني�سته، هل اأنت ُم�ستعّد 

اإذا حدث الختطاف اليوم؟

يا رب، �شاعْدنا اأن نكون ُم�شتعّدين عندما تاأتي، �شاعْدنا لكي ن�شتفيد من كّل فر�شة لننمو 
ب جميئك. اآمني. بالقرب منك. اجعْلَنا ننظر اإىل فوق ونتقرَّ

قراءات اليوم: 2بطر�ض 2: 22-1
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املحبَّة الأوىل
َتَك الأوىَل." )روؤيا 2: 4( برَّ َك تَركَت حَمَ "لكن ِعندي عَليَك: اأنرَّ

كانت كني�سة اأف�س�ض تبدو ِمن املظهر اخلارجي كني�سة واحدة جّيدة وُمنّظمة، لكّنها كانت 
ا يتمثَّل يف حمبَّتهم الأوىل. تفتقد عن�رًسا حيويًّ

ما اأهميَّة تلك املحبَّة الأوىل؟ اإّنها اأهّم ِمن جميع اأعمالنا ُمتمعة مًعا، لكن ِمن امُلوؤ�سف 
اأن الكثري ِمن الكنائ�ض اليوم قد ن�سيت هذه املحّبة الأوىل. �سارت هذه الكنائ�ض مثلها يف 
اأّنها ت�ستطيع العمل دون ح�سور الّرب، لكن اهلل ل  ذلك مثل كني�سة اأف�س�ض ُمنّظمة لدرجة 
يهتّم بالأعمال التي قد تعملها بدافع الإح�سا�ض بالواجب، بل يريد اأن تتدّفق خدمتك ِمن 

قلب حمّب له.

ما هو الّدافع وراء خدمتك؟ هل تخدم ِمن باب العادة اأم التقليد؟ اأم الّرغبة 
يف اأن ت�سنع ا�سًما لنف�سك؟ اأم دافعك هو ُحّبك مُلخّل�سك؟

2: 5(. كانت  الأوىل" )روؤيا  الأعماَل  واعَمِل  وُتْب،  �سَقطَت  اأين  ِمْن  "فاذُكْر  الكتاب:  يقول 
هذه هي كلمة الّرب اإىل كني�سة اأف�س�ض، وكلمته لك اإذا كنت قد فقدت حمّبتك الأوىل. يقول 
الّرب لك: "اذُكْر" املحّبة التي �سعرت بها عندما رفع ي�سوع لأّول مرة هذا الذنب الثقيل ِمن 
اخلِطّية عن حياتك. ثّم قال لك: "ُتْب". ُيخربنا الكتاب املقدَّ�ض اأّن احلزن الذي ح�سب م�سيئة 
"اعَمْل". ارجع  اإىل التغيري، واأخرًيا يقول الّرب ي�سوع:  اهلل ين�سئ توبة، وهذه التوبة تقود 

واعمل الأعمال الأوىل ِمن القراءة والعبادة وال�رسكة بانتظاٍم.
ُمّدًدا، و�ستجد  �سيتقد حّبك هلل  والعمل  والتوبة  التذّكر  امُلتمّثلة يف  الأمور  تلك  اإذا فعلت 

�سغفك بي�سوع مّرة اأخرى.

اأبونا ال�شماوي، اغفْر لنا لأننا ابتعدنا عن حمّبتك الأوىل، اجذْبنا بروحك القدو�س لكي 
نعمل الأعمال الأوىل جُمّدًدا. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: 2بطر�ض 3: 18-1
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هدف احلياة
َك  ها الررَّبُّ اأْن تاأُخَذ اَلجَد والَكراَمَة والُقدَرَة، لأنرَّ "اأنَت ُم�شَتِحقٌّ اأيُّ
اأنَت َخَلقَت ُكلرَّ الأ�شياِء، وهي باإراَدِتَك كائَنٌة وُخِلَقْت" )روؤيا 4: 

.)11
ملاذا اأنا هنا؟ ما هو هدف وجودي؟

اإذا كانت نظرية التطّور �سحيحة، فهذه الأ�سئلة لن تكون مو�سع نقا�ض. اإذا مل يُكن يوجد 
لالأ�سلح"،  بـ"البقاء  ا  ُتدار حقًّ واإذا كانت احلياة  لوجودنا،  اأو هدف  اإله ول خطة حُمّددة 

حينئٍذ �ستكون احلياة بال معنى متاًما.
ي�سع النا�ض اأهداًفا كثرية لأنف�سهم على اأمل اأن ميالأوا الفراغ بداخلهم ويجدون ال�سعادة اإذا 
حّققوا تلك الأهداف، لكن اإذا كان يوجد اإله خلقنا على هذه الأر�ض حتى نكون �سبب م�رّسة 

قلبه لن ن�سعر بتحقيق ذواتنا األ عندما ن�سعى اإىل حتقيق الهدف مّنا.

عندما حتيا مل�رّسة اهلل ومر�ساته فاأنت حتقِّق الهدف ِمن وجودك.

ِة" )فيلبي 2:  يقول بول�ض: "لأنَّ اهلَل هو العاِمُل فيُكم اأْن ُتريدوا واأْن تعَملوا ِمْن اأجِل امَل�رَسَّ
واأّنه  اأجل م�رّسته  ِمن  اأّن اهلل خلقنا بالفعل  الآية  ال�سار. ُتخربنا هذه  13(. هذا هو اخلرب 
�سُيمكننا ِمن حتقيق هذا الهدف. اإذا �سّلمت له �سيغر�ض اهلل م�سيئته داخلك، واإذا قّدمت له 

نف�سك بالكامل وقلبك وروحك وعقلك �سُيعطيك القدرة على فعل تلك الأ�سياء التي تكرمه.
باعتبارها  حياتك  روؤية  ِمن  وبدًل  وجودك،  ِمن  الهدف  �سُتحّقق  اهلل  مل�رّسة  حتيا  عندما 
ا اأو رحلة بال معنى �سرتاها مغامرًة، وترى اأّن كل يوم فر�سة لروؤية عمل  حادًثا ع�سوائيًّ

اهلل ويده يف حياتك.

الأمور.  اأنف�شنا لفعل تلك  الذي ي�شّك، واأن نعد  ال�شماوي، �شاعْدنا لكي نتعلّم ما  اأبونا 
�شلتنا اأن تكون اأفكارنا واأحاديثنا واأفعالنا �شبب م�شّة قلبك. اآمني.

قراءات اليوم: 1يوحنا 1: 1- 2: 27
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َمن هو ُم�صتحٌق؟
ا ُينادي ب�شوٍت عظيٍم: »َمْن هو ُم�شَتِحقٌّ اأْن  "وراأيُت َملًكا َقويًّ

فَر وَيُفكرَّ ُختوَمُه؟«" )روؤيا 5: 2( َيفَتَح ال�شِّ
ل  بدين  مديوًنا  كنت  فاإذا  الفداء،  بخ�سو�ض  مّعينة  �رسائع  القدمي  العهد  يف  اهلل  و�سع 
الدْين، واإذا كان لديك قريب  ُت�سّدد ذلك  اأن تبيع نف�سك كعبد حتى  ت�ستطيع �سداده مُيكنك 
رحيم مُيكنه اأن ُي�سّدد دينك وُيحّررك، مثل هذا القريب يدعى "ويل" اأو "املخّل�ض القريب"، 
ي�ستطيع  حقلك  تبيع  اأن  اإىل  حتتاج  كنت  فاإذا  املقتنيات،  على  نف�سها  ال�رسيعة  وتنطبق 

"الويل" اأن يفتدي هذا احلقل لك.
عندما اأدرك يوحنا اأّنه ل يوجد اأحد ُم�ستحّق اأن ي�سرتد الأر�ض ويفديها ِمن خمالب ال�سيطان 
بداأ يف البكاء، لكن اأحد ال�سيوخ قال له: "ل تبِك.. هوذا قد َغَلَب الأ�َسُد اّلذي ِمْن �ِسبِط َيهوذا، 
بَعَة" )روؤيا 5: 5(. ي�سوع هو امل�ستحّق اأن ياأخذ  فَر وَيُفكَّ ُختوَمُه ال�سَّ اأ�سُل داُوَد، لَيفَتَح ال�سِّ

ال�سفر، فقد دفع الثمن ليفدينا ِمن خطايانا وليفدي العامل ِمن قوى الظلمة.

لن يطول الأمر قبل اأن يتحّقق هذا امل�سهد يف ال�سماء.

اإّنها ُمّرد م�ساألة وقت قبل اأن يحني موعد هذا اخلال�ض، و�سيتقدَّم ي�سوع ليفّك الأختام وُيعلن 
نا وَم�سيِحِه، ف�سَيمِلُك اإىَل اأبِد الآِبديَن" )روؤيا 11: 15(. اأّنه "قد �ساَرْت مَماِلُك العامَلِ لَربِّ

اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك على اخلل�س الجيد الذي ا�شتاه لنا ي�شوع ال�شيح بثمن عظيم، 
فقد �شار لنا رجاء يف ملكوتك الآتي نتيجة هذا الفداء. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي. اآمني.

قراءات اليوم: 1يوحنا 2: 28- 4: 21
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اإن�صان اخلِطيَّة
"فَنَظرُت، واإذا فَر�ٌس اأبَي�ُس، واجلاِل�ُس عَليِه معُه َقْو�ٌس، وَقْد 

اأُعطَي اإكليًل وخرَج غاِلًبا ولكي َيغِلَب" )روؤيا 6: 2(.
على  ال�سيطان  �سيت�سلَّط  ال�سيطان.  يدي  يف  اأداة  �سيكون  للحكم  امل�سيح  �سد  ياأتي  عندما 
�سد  �سيحظى  ال�سيطان  قّوة  وبا�ستخدام  الكذَّاب،  امل�سيح  هذا  خالل  ِمن  بالكامل  العامل 
امل�سيح على ثقة العامل واإعجابه ِمن خالل الآيات واملعجزات والعجائب، و�سيجعل النبي 

الكّذاب العامل يعبد �سد امل�سيح اأي "الَوح�ُض" )روؤيا 13: 13-12(.

حذَّرنا ي�سوع اأنه يف الأيام الأخرية �سينخدع كثريون.

اإ�رسائيل اليوم جاهزة لهذا اخلداع وتنتظر امل�سيا، فاإذا �ساألتهم: "كيف �ستعرفون امل�سيا؟"، 
�ستكون اإجابتهم هي: "�سيقودنا يف اإعادة بناء الهيكل"، وهذا باب مفتوح للخداع! كل ما 
يحتاج اإليه �سد امل�سيح هو اإبرام معاهدة متّكن اليهود من اإعادة بناء هيكلهم وبالتايل 

يجعلهم يوؤمنون اأّنه هو م�سيحهم امُلنتظر.
ال�سنة �سيدخل �سد امل�سيح بوقاحة  اأّنه بعد ثالث �سنني ون�سف  امُلقّد�ض  الكتاب  ُيخربنا 
اإىل قد�ض الأقدا�ض و�سيطلب ِمن النا�ض اأن يعبدوه كاإلٍه، و�سيهرب اليهود اإىل الربية حيث 
يحفظهم اهلل خالل ال�سنوات الثالث ون�سف ال�سنة الأخرية، بينما ي�سّن �سد امل�سيح حرًبا 

�سد بقية اإ�رسائيل.
ول�سعادتنا نحن عرو�ض امل�سيح لن نكون هنا لرنى اأو نخترب زمن اخلوف هذا، لكن اأولئك 

الذين يرف�سون الّرب ويرذلون احلّق �سيعانون بالتاأكيد عواقب اختيارهم.

مل  والذين  حاليًّا  ال�شياج  على  يجل�شون  الذين  اأولئك  اأجل  من  ُن�شلّي  ال�ّشماوي،  اأبونا 
ي�شلّموا حياتهم لك. �شلتنا اأن ت�شل اإليهم بروحك القدو�س. اآمني.

قراءات اليوم: 1يوحنا 5: 21-1
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رائحة ال�صالة
"وجاَء َملٌك اآَخرُ ووَقَف ِعنَد اَلذَبِح وَمَعُه ِمبَخَرٌة ِمْن َذَهٍب، 

َلواِت الِقّدي�شنَي جميِعِهْم  واأُعطَي َبخوًرا كثيًا لَكْي ُيَقدَِّمُه مع �شَ
َهِب اّلذي اأماَم الَعر�ِس." )روؤيا 8: 3( عَلى َمذَبِح الذرَّ

اأن  الفر�سة  منحنا  الكون  خالق  اأن  يف  نفّكر  اأن  ي�سّدق  ل  اأمر  اإّنه  رائعة،  عطّية  الة  ال�سّ
الكتاب  ُيخربنا  امتياز.  هي  ال�سالة  بنف�سه!  اإلينا  وي�ستمع  ال�سالة  يف  وقًتا  معه  نق�سي 

امُلقّد�ض اأّن اهلل يقّدر �سلواتنا للغاية واأّنها ت�سعد اإليه كرائحٍة ذكيٍة.
له، وكذلك  والقلب  والعبادة  اأقدام اهلل وتقدمي املحّبة  العبادة واجللو�ض عند  الة هي  ال�سّ
ال�سماح له اأن يفتح قلبه لك. اأُوؤمن اأّن هذا الّنوع ِمن ال�سالة والعبادة وال�رسكة مع اهلل يف 

عالقة �سديق ل�سديق هو اأ�سمى �سكل لل�سالة.

هل ت�ستخدم العطية التي منحها اهلل لك؟

وتدبريه  اهلل  معونة  نلتم�ض  حينما  الت�رّسع  هو  �سيوًعا  ال�سالة  اأ�سكال  اأكرث  يكون  رمّبا 
بهذه  ناأتي  اأن  للغاية  املنا�سب  وِمن  احتياجات  لنا  جميًعا  نحن  حلياتنا..  اإر�ساده  اأو 

الحتياجات هلل.
لأجل  لنت�سفع  ال�سخ�سية  احتياجاتنا  نتخّطى  اأننا  وتعني  �سفاعية،  ا  اأي�سً الة  وال�سّ

احتياجات الآخرين.
الة عبارة عن حوار فيه يتحدَّث اهلل اإليك مثلما اأنت حُتادثه. ِمن املهّم اأن ن�سمع ِمن  وال�سّ

اهلل كما نتحدَّث اإليه.
هل تتعّبد وتت�رّسع وتت�سّفع وت�سمع اهلل ِمن خالل ال�سالة؟

هل ُتقّدم هلل رائحة ذكية ِمن خالل ال�سالة؟

اأبي ال�شماوي، �شاحمنا على اإهدارنا الكثي ِمن الوقت �شعًيا وراء اأ�شياء بل قيمة. اجعْل 
قلوبنا من�شجمة مع الروح القد�س بينما نرفع اأ�شواتنا ونعرّب عن ت�شبيحنا ونق�شي وقتنا 

معك. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: 2يوحنا- 3يوحنا
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رٌة قلوٌب ُمتحجِّ
َباِت، فَلْم يتوبوا  ُة الّنا�ِس اّلذيَن مَلْ ُيقَتلوا بهِذِه ال�شرَّ "واأّما َبقيرَّ

عن اأعماِل اأيديِهْم... ول تابوا عن َقتِلِهْم ول عن �ِشحِرِهْم ول عن 
ِزناُهْم ول عن �ِشَقِتِهْم." )روؤيا 9: 21-20(.

ُيخربنا �سفر الّروؤيا 9 عن ق�ساء البوق اخلام�ض وال�ساد�ض الذي فيه تنفتح اجلحيم وتغزو 
القوى ال�سيطانية الأر�ض لتقتل ُثلث �سكان الأر�ض. قد تظّن اأن باقي النا�ض �سيخّرون على 
وجهوههم �سارخني هلل ِمن اأجل الرحمة وتائبني عن خطاياهم، لكن هذا لي�ض هو احلال، 

يف الواقع �سيجدفون على اهلل ويرف�سون التوبة عن عبادتهم لل�سيطان.

ل يزال النا�ض اليوم يعبدون الأ�سنام نف�سها يف الكتاب املقدَّ�ض.

ِمن ال�سهل اأن نهّز روؤو�سنا لأولئك الذين يف اأوقات الكتاب املقّد�ض يعبدون بحماقة اأ�سناًما 
كاذبة، لكن �سفر الروؤيا ُيعلن بو�سوح اأن النا�ض �سي�ستمّرون يف عبادة الأ�سنام طوال وقت 

ال�سيقة، ول يزالون ُيقّدمون العبادة اإىل تلك الأ�سنام حتى اليوم.
اإذا كنت تعبد فكرك فاأنت تعبد البعل اإله الفكر والعقل، واإذا كنت تعبد املتعة فاأنت تعبد 
الو�سول للقمة، حتى لو كان هذا  اإىل  ال�سلطة والنزعة  واإذا كنت تعبد  اإله املتعة،  مولوخ 
اجلن�ض  تعبد  كنت  واإذا  ال�سلطة،  اإله  مامون  تعبد  فاأنت  حتتك،  اآخرين  اأنا�ض  �سحق  يعني 

فحينئٍذ اأنت تعبد ع�سرتوث اآلهة اجلن�ض.
ا ِمن تلك الآلهة؟ ميكن معرفة هذا مما ي�سغل وقتك واأفكارك  كيف تعرف اإذا كنت تعبد اأيًّ

وطاقتك وحياتك. افح�ْض قلبك، ما الذي تعبده؟

يا رب، اجعْلنا ن�شع اإىل التوبة ونطلب غفرانك الذي ُتقدِّمه لنا مبنتهى الروعة ِمن خلل 
ابنك وربنا ي�شوع ال�شيح. يف ا�شم ي�شوع ُن�شلّي. اآمني.

قراءات اليوم: يهوذا 25-1



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 24 دي�سمرب

هزمية العدو
ّننَي،  "وَحَدَثْت َحرٌب يف ال�شماِء: ميخائيُل وَملئَكُتُه حاَربوا التِّ

ّننُي وَملئَكُتُه ومَلْ َيقَوْوا..." )روؤيا 12: 8-7( وحاَرَب التِّ
العدو الذي نواجهه هو اأحد اأقوى خملوقات اهلل، ومع ذلك نالحظ اأّنه مرد خملوق. يعترب 
النا�ض اأحياًنا اأن ال�سيطان هو النقي�ض مع اهلل واأّنه خ�سم ُم�ساٍو له، وهذا لي�ض �سحيًحا، 

فال�سيطان يف معار�سته هلل ُيعار�ض �سعب اهلل واأمور اهلل لكنه لي�ض النقي�ض مع اهلل.

وعلى الرغم ِمن اأّن عدونا قوي فاإّنه غري ح�سني.

حرب  يف  كان  الذي  اهلل  مالئكة  رئي�ض  ميخائيل  يد  على  مهزوًما  اليوم  ر�سالة  يف  نراه 
َيقَوْوا"، وال�سيطان  التِّّننُي وَمالئَكُتُه ومَلْ  "وحاَرَب  ال�سيطان على مدى القرون. ونقراأ:  مع 
خَرِة اأبني  لن يقوى عليك اإن كنت تنتمي اإىل اهلل، كما وعد ي�سوع بطر�ض: "عَلى هِذِه ال�سَّ

كني�َستي، واأبواُب اجَلحيِم لن تقَوى عَليها" )متى 16: 18(.
على الّرغم ِمن اأن ال�سيطان يحيك اخلطط �سدك واأنه يعمل بال كلٍل اأو تعب وُيحاول اإثارة 
طبيعتك اجل�سدية ويجّرك بعيًدا عن اهلل فاإّنه ل ي�ستطيع اأن ينت�رس عليك اإذا �سّلحت نف�سك 
بامل�سيح. بكّل تاأكيٍد ل يوجد وجه مقارنة بينك وبني ال�سيطان من جهة قّوتك اخلا�سة، 
ول جتروؤ على مواجهته بنف�سك، لكن مُيكنك اأن تواجه ال�سيطان بقّوة الرب وميكنك الغلبة 

ب�سليب ي�سوع امل�سيح الذي ُيعطيك الن�رسة على قوى الظلمة.

ي�شتطيع  ول  العدو  من  وحُم�ّشنون  فيك  ن�شكن  لأننا  قلوبنا  اأعماق  ِمن  ن�شكرك  رب،  يا 
ال�شير اأن ي�ّشنا. ن�شكرك على ن�شتك التي قّدمتها على ال�شليب. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 1: 1- 3: 22



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 25 دي�سمرب

عظيمة وعجيبة هي اأعمال اهلل
ها الررَّبُّ الإلُه، القاِدُر عَلى ُكلِّ  "عظيَمٌة وَعجيَبٌة هي اأعماُلَك، اأيُّ

�َشيٍء! عاِدَلٌة وَحقٌّ هي ُطرُُقَك، يا َمِلَك الِقّدي�شنَي! َمْن ل َيخاُفَك يا 
َك وحَدَك ُقّدو�ٌس، لأنرَّ جميَع الأَُمِ �شياأتوَن  ُد ا�شَمَك؟ لأنرَّ َربُّ وُيَجِّ

وَي�شُجدوَن اأماَمَك، لأنرَّ اأحكاَمَك قد اأُظِهَرْت." )روؤيا 15: 4-3(
ا اأن يكون كل واحٍد ِمن امُلرّتلني ا�ست�سهد ِمن اأجل اإميانه، وبحلول الوقت  ِمن امُلرّجح جدًّ
الذي يراهم فيه يوحنا وي�سمعهم يف هذا امل�سهد ال�سماوي يكون اأولئك املوؤمنون املخل�سون 
وقفوا بثبات �سد امل�سيح الكّذاب الذي اأمر جميع الذين على الأر�ض اأن يحفظوا العالمة، اإّما 
على يدهم اليمنى اأو على جباههم، وبالتايل َفَقَدوا حياتهم ب�سبب رف�سهم اخل�سوع. ورغم 
اأّنهم قا�سوا املوت فاإّنهم هربوا من الق�ساء الآتي على الأر�ض، و�سعدوا اإىل ال�سماء الآن 

ووقفوا اأمام عر�ض اهلل لُيقدِّموا له الت�سبيح.
حرًبا  �سّن  ال�سيطان  اأّن  رغم  الن�رسة.  ترنيمة  هي  ال�سهداء  اأولئك  يرمنها  التي  الرتنيمة 
�سدهم، اأعطاهم اهلل الن�رسة على قوى الظلمة والرتانيم اجلميلة التي يرتلونها هي ترانيم 
ها الرَّبُّ  دافعها ال�سعور بالّرهبة والمتنان. يقول الكتاب: "عظيَمٌة وَعجيَبٌة هي اأعماُلَك، اأيُّ
الإلُه، القاِدُر عَلى ُكلِّ �َسيٍء! عاِدَلٌة وَحقٌّ هي ُطُرُقَك، يا َمِلَك الِقّدي�سنَي!" كم هو ُم�ستحّق اأن 

ي�ستقبل امل�سيح عبادتنا!

ترنيمة احلمل هي ترنيمة جميلة عن ال�سكر والت�سبيح هلل الذي يغدق برحمته 
ونعمته لل�سالني.

يا رب، ن�شعر بالمتنان للغاية لأننا عرفناك واختربنا حمّبتك وعطفك. اجعْلنا دائًما اأمناء 
يف خدمتنا لك. يف ا�شم ي�شوع. اآمني. 

قراءات اليوم: روؤيا 4: 1- 5: 14



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 26 دي�سمرب

اخلروف يغلبهم
"هوؤُلِء لُهْم راأٌي واِحٌد، وُيعطوَن الَوح�َس ُقدَرَتُهْم و�ُشلطاَنُهْم. 

ُه َربُّ الأرباِب  هوؤُلِء �شُيحاِربوَن اخَلروَف، واخَلروُف َيغِلُبُهْم، لأنرَّ
وَمِلُك اُللوِك..." )روؤيا 17: 14-13(.

َمن �سيكون اأحمق اإىل هذه الدرجة حتى ي�سّن حرًبا على ي�سوع امل�سيح؟ ومع ذلك نقراأ اأّنه 
يف اأثناء ال�سيقة �سُيحاول قادة العامل فعل هذا الأمر حتديًدا، لكن حتى حينما تّتحد قوى 
العامل يف قوة واحدة ويكون لهم راأي واحد وهدف واحد ملحاربة حمل اهلل �ستف�سل تلك 

القوات ال�رسيرة.
ُيخربنا الّن�ض: "واخَلروُف َيغِلُبُهْم"، والن�رس الأخري هو ملك الرب "ال�ّساِكُن يف ال�سماواِت 

َي�سَحُك.. الرَّبُّ َي�سَتهِزُئ بِهْم" )مزامري 2: 4(.

قد ي�سّن العامل حرًبا على ي�سوع الذي �سينت�رس يف النهاية لأّنه رّب الأرباب 
وملك امللوك.

ا لأ�رّس  ُ اأّول حاكم للعامل لإقامة حرب �سد الّرب وكلمته، وقد تعرَّ�ض اأي�سً �سعى َنُبوَخْذ َن�رسَّ
َماِء  ، َرَفْعُت َعْيَنيَّ اإِىَل ال�سَّ ُ هزمية، وبعدما عاد اإىل ر�سده كتب تلك الكلمات: "اأََنا َنُبوَخْذ َن�رسَّ
�ُسْلَطاٌن  �ُسْلَطاُنُه  الَِّذي  الأََبِد،  اإِىَل  يَّ  احْلَ َوَحَمْدُت  ْحُت  َو�َسبَّ اْلَعِليَّ  َوَباَرْكُت  َعْقِلي،  اإِيَلَّ  َفَرَجَع 

، َوَمَلُكوُتُه اإِىَل َدْوٍر َفَدْوٍر" )دانياآل 4: 34(. اأََبِديٌّ
قد يبدو اأّن العامل يفوز باملعركة لكن ل تن�َض اأن الن�رسة الأخرية هي للحَمل.

اأبونا ال�شماوي، ننتظر ذلك اليوم حني ُتخ�شع لك قوى الظلم التي تتمررَّد عليك وُتوؤ�ّش�س 
ملكوتك البار على الأر�س. ُن�شلّي اأن ياأتي هذا اليوم �شيًعا. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 6: 1- 8: 5



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 27 دي�سمرب

ذهب اإىل الأبد
"وَذَهَب عنِك َجَنى �َشهَوِة َنف�ِشِك، وَذَهَب عنِك ُكلُّ ما هو ُم�شِحٌم 

، وَلْن جِتديِه يف ما َبعُد." )روؤيا 18: 14( وَبهيٌّ
كانت  النا�ض؟  هوؤلء  ي�ستهيه  كان  الذي  وما  الآية؟  هذه  اإليها  ُت�سري  التي  الثمرة  هي  ما 
الَكرمِي  واحَلَجِر  ِة  والِف�سَّ َهِب  الذَّ ِمَن  "َب�سائَع  ا�ستهوا  والنا�ض  التجارة  عن  عبارًة  الثمرة 
والّلوؤلوؤِ" )جواهر ثمينة(، "والَبزِّ والأُرجواِن واحَلريِر والِقرِمِز" )مالب�ض فاخرة(، و"العاِج... 
اخَل�َسِب والنُّحا�ِض واحَلديِد وامَلرَمِر" )روؤيا 18: 12(. هل يبدو هذا ماألوًفا؟ كم ِمن  اأثَمِن 
النا�ض اليوم ي�ستهون ثمرة التجارة وُينفقون اأمواًل ل ميلكونها مللء خزاناتهم باملالب�ض 
�سداد  حماولة  يف  يق�سونها  ال�سنوات  ِمن  كم  الباهظة؟  والديكورات  بالأثاث  وبيوتهم 

املبالغ التي اأنفقوها ِمن بطاقاتهم الئتمانية لإر�ساء �سهوتهم؟

اهلل يكره كّل ما ي�ستعبد �سعبه.

والتجارة نظام مُيكنه اأن ي�ستعبدك.. يا لها ِمن حماقة اأن ت�سع نف�سك حتت �سلطة �سيء ما 
�رسيع الزوال وتافه.. نحن هنا لفرتة ق�سرية للغاية لكن الأبدية �ستدوم اإىل الأبد، هل ِمن 

احلكمة اأن تنفق كل �سيء يف اأمور هذه احلياة ول �سيء يف احلياة الآتية؟
ل  ُه َمَتى كاَن لأَحٍد كثرٌي فَلي�َسْت َحياُتُه ِمْن اأمواِلِه" )لوقا 12: 15(. تت�سكَّ قال ي�سوع: "فاإنَّ
حياتنا ِمن عالقتنا مع اهلل من خالل ي�سوع امل�سيح. ِمن الأف�سل اأن نحيا فقراء يف هذا 
الإميان،  يف  وفقراء  العامل  هذا  يف  اأغنياء  نكون  اأن  ِمن  اأكرث  الإميان  يف  واأغنياء  العامل 

فالغنى الذي لنا يف امل�سيح دائم واأبدي.

اأبونا ال�ّشماوي، ُندرك اأّن اإله هذا العامل خدع الب�ش. ُن�شلِّي اأن تفتح عيون الذين اأعمتهم 
قوى ال�شيطان اخلادعة. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 8: 6- 11: 19



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 28 دي�سمرب

عرو�س امل�صيح
"لَنفَرْح وَنَتَهلرَّْل وُنعِطِه اَلجَد! لأنرَّ ُعر�َس اخَلروِف جاَء، وامراأُتُه 

َهّياأْت َنف�َشها." )روؤيا 19: 7(
اأغاُر عَليُكْم َغرَيَة اهلِل،  "فاإيّن  يقول بول�ض الر�سول يف ر�سالته الثانية اإىل اأهل كورنثو�ض: 

لأيّن َخَطبُتُكْم لَرُجٍل واِحٍد لأَُقدَِّم َعذراَء َعفيَفًة للَم�سيِح." )2 كورنثو�ض 11: 2(
يف تلك الأيام كان الزواج ُيرتب لأّن الآباء كانوا ي�سعرون اأن هذا القرار ُمهّم و�سعب على 
الطفل اّتخاذه. حتدَّث بول�ض كاأب اإىل كني�سة كورنثو�ض، واأخربهم اأّن الرتتيب حدث بالفعل 

واأّنهم خمطوبون للم�سيح.
ي�سف روؤيا 19 زواج احلمل ِمن عرو�سه املعروفة بالكني�سة: "وامراأُتُه َهّياأْت َنف�َسها". نرى 
يف هذا امل�سهد ال�ّسماوي اأن فرتة اخلطبة انتهت وحان وقت مرا�سم الزواج. كل عر�ض فيه 
ا"، واأن هذا البّز النقي هو "ترَبُّراُت  ا َبهيًّ ا َنقيًّ عرو�ض، ونقراأ هنا اأّن عرو�ض امل�سيح "تلَب�َض َبزًّ

الِقّدي�سنَي".

�سرتتدي عرو�ض امل�سيح الرّب.

ٍة ُكلُّ اأعماِل برِّنا"  نا ُكلُّنا كَنِج�ٍض، وكَثْوِب ِعدَّ يقول اإ�سعياء النبي عن بّرنا الذاتي: "وَقْد �رسِ
ة بنا  الرّثة اخلا�سّ اأن نرتدي ثيابنا  اأنف�سنا لي�سوع مُيكننا  ُنقّدم  )اإ�سعياء 64: 6(. عندما 
التي تعك�ض اأق�سى جهودنا يف الرّب اأو اأن نرتدي ثياب العرو�ض البي�ساء اجلميلة والنقّية 

امُلتمّثلة يف بّر ي�سوع امل�سيح ِمن خالل الإميان به.
ماذا �ستختار لتلب�ض عندما تقاُبل عري�سك؟ هل �ستلب�ض بّرك اخلا�ّض اليوم اأم بّره؟

اأن نقف  اأن نلب�س برّك واأننا يف ال�شيح ُيكننا  ال�ّشماوي، ن�شكرك لأننا ن�شتطيع  اأبونا 
اأمامك مقد�شني وطاهرين واأنقياء. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 12: 1- 14: 20



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 29 دي�سمرب

العر�س الأبي�س العظيم
"ُثمرَّ راأيُت َعر�ًشا عظيًما اأبَي�َس، واجلاِل�َس عَليِه، اّلذي ِمْن وجِهِه 

َهَرَبِت الأر�ُس وال�شماُء" )روؤيا 20: 11(.
كثرًيا ما يظّن النا�ض اأّنهم �سيفلتون بذنوبهم لأّنه يبدو اأن ل اأحد َعِلم بها، لكن اهلل يعلم 
كل �سيء ويرى كل �سيء مبا يف ذلك كل فكرٍة، وكل فعٍل، وكل اأمر �رسي. ُيخربنا الكتاب 
ا"  �رَسًّ اأو  َخرًيا  كاَن  اإْن   ، َخفٍيّ ُكلِّ  عَلى  الدَّينوَنِة،  اإىَل  َعَمٍل  ُكلَّ  ُيح�رِسُ  اهلَل  "لأنَّ  املقدَّ�ض: 
اإن�ساٍن ح�سب الأ�سياء  )اجلامعة 12: 14(. ويف ذلك اليوم �سُتفتح الأ�سفار و�سيجاَزى كل 

املكتوبة يف تلك الأ�سفار مبا يف ذلك الأمور ال�رّسية التي قالها اأو فعلها.
ل ا�سمك فيه، اأّما  لكن يوجد �سفر اآخر ا�سمه �سفر احلياة، وهذا هو ال�سفر الذي ترغب اأن ُي�َسجَّ
اأولئك الذين اأ�سماوؤهم لي�ست يف �سفر احلياة ف�سُيطرحون يف ُبحرية النار، لكن اأولئك الذين 

و�سعوا اإميانهم وثقتهم يف ي�سوع امل�سيح وقبلوه ب�سفته رّبهم وخُمّل�سهم، �سيخل�سون.

عندما نقف اأمام العر�ض الأبي�ض العظيم لق�ساء اهلل ون�سمع اأ�سماءنا ُتناَدى 
لي�ض علينا اأن نخاف.

" )1 يوحنا 2: 1(. يف ذلك اليوم،  ُتخربنا الكلمة اأنه "َلنا �َسفيٌع ِعنَد الآِب، َي�سوُع امَل�سيُح البارُّ
." ويف تلك اللحظة ي�سري  �سيتقدَّم ي�سوع ويقول: "يا اأبي، هذا يل.. اح�سْب اآثام هذا البن عليَّ
كل َمن ينتمي اإىل ي�سوع ُمرّبًرا، ولأّن اأ�سماءنا يف �سفر احلياة �سرُيّحب اهلل بنا يف ال�سماء 

و�ستبداأ اأبديتنا مع خُمّل�سنا.

ن�شكرك اأّيها الآب على العمل الرّائع الذي قام به ي�شوع ال�شيح من اأجلنا. اجعْلنا نعي�س 
من اأجل جمدك. يف ا�شم ي�شوع. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 15: 1- 16: 21



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 30 دي�سمرب

ادقة والأمينة كلمة اهلل ال�صّ
َنُع ُكلرَّ �َشْيٍء َجِديًدا!«،  اِل�ُس َعَلى اْلَعْر�ِس: »َها اأََنا اأَ�شْ "َوَقاَل اجْلَ

اِدَقٌة َواأَِميَنٌة«." )روؤيا 21: 5( : »اْكُتْب: َفاإِنرَّ هِذِه الأَْقَواَل �شَ َوَقاَل ِلَ
ا لدرجة اأّنه ِمن ال�رسوري اأن ُيوؤّكد لنا اأّن كلمته  اأحياًنا ما تكون نبوءات اهلل عجيبة جدًّ

�سادقة.
اجلبال  �ستتغّطى  كيف  وي�سف  اإ�رسائيل،  اأر�ض  بناء  باإعادة  اهلل  يتنّباأ   ،36 حزقيال  يف 
العارية مّرة اأخرى بالأ�سجار، وكيف �سُتخرج احلقول مّرة اأخرى ثمرها، وبعد هذه النبوءات 
العجيبة، قال اهلل: "اأنا الرَّبُّ تكلَّمُت و�ساأفَعُل." وقد ا�ستغرق الأمر نحو 2500 عاٍم لتحقيق 
ذلك. هذه الأر�ض ال�سغرية، التي ُتعّد اأ�سغر يف امل�ساحة من ولية نيو جري�سي، هي رابع 

اأكرب ُم�سّدر للفاكهة واخل�رساوات يف العامل.

وراأينا الّنبوءات تتحّقق باأُّم اأعيننا.

كما اأخرب ي�سوع تالميذه بالأمور التي �ستحدث يف نهاية الزمان قائاًل: "ال�سماُء والأر�ُض 
تزولِن لكن كالمي ل َيزوُل" )متى 24: 35(.

واأ�سبوع بعد اأ�سبوع ُت�سّجل لنا عناوين ال�سحف حقيقة اأّن اهلل يحفظ كلمته.
! اأنا هو الأِلُف  ما ال�سيء الذي ُيوؤّكد اهلل اأّنه حقيقي هنا يف روؤيا 21؟ يقول الكتاب: "قد تَّ
اًنا. َمْن َيغِلْب َيِرْث  والياُء، الِبداَيُة والنِّهاَيُة. اأنا اأُعطي الَعط�ساَن ِمْن َينبوِع ماِء احلياِة َمّ

ُكلَّ �َسيٍء، واأكوُن لُه اإلًها وهو يكوُن يَل ابًنا" )روؤيا 21: 7-6(.

اأبونا ال�ّشماوي، ن�شكرك ِمن اأجل وعودك الجيدة التي بها ن�شي �شكاء يف احلياة الأبدية 
يف ملكوتك. يف ا�شم ي�شوع الغال. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 17: 1- 20: 15



حكمة اليوم
ت�ساك �سميث 31 دي�سمرب

دعوة اهلل
"والرّوُح والَعرو�ُس يقولِن: »تعاَل!«. وَمْن َي�شَمْع فلَيُقْل: 

»تعاَل!«، وَمْن َيعَط�ْس فلياأِت، وَمْن ُيِرْد فلياأُخْذ ماَء حياٍة 
اًنا." )روؤيا 22: 17( جَمّ

هذا ال�سفر الّرائع ينتهي بدعوة "َمْن َي�سَمْع فلَيُقْل: »تعاَل!«".

وفرح  عجائب  وتخترب  غفرانه  وتنال  اهلل  حمّبة  ر�سالة  ت�سمع  اأن  مُبجّرد 
ا اأن ُتقّدم الدعوة اإىل الآخرين. ال�سلوك معه يف �رسكة �ستجد نف�سك تريد اأي�سً

املظال  عيد  يوم  يف  ي�سوع  الّرب  اأّن  يوحنا  ُيخربنا  فلياأِت".  َيعَط�ْض  "َمْن  الكتاب:  يقول 
اإيَلَّ وَي�رَسْب" )يوحنا 7: 37(. مل يُكن ي�سوع  اأَحٌد فلُيقِبْل  َعِط�َض  "اإْن  وقف و�رسخ قائاًل: 
يتحدَّث عن العط�ض اجل�سدي، بل كان يتحدَّث عن ذلك العط�ض الكوين القابع يف اأعماق روح 
ُل اإىَل َجداِوِل املياِه،  الإن�سان. ذلك العط�ض الذي حتدَّث عنه داود حني قال: "كما َي�ستاُق الإيَّ

ه العط�ض اإىل اهلل. هكذا ت�ستاُق َنف�سي اإَليَك يا اهلُل" )مزامري 42: 1(. اإنَّ
اأن يروي ظماأه هلل باخلربات واملمتلكات اجل�سدية  اأّنه ُيحاول  تتمثَّل م�سكلة الإن�سان يف 
والعاطفية، لكْن الأمور الوقتية ل مُيكنها اأن تروي هذا العط�ض. اهلل ُيقّدم لك فر�سة مانية 
اأن حتظى ب�رسكة حميمة معه حتى ميالأك ماوؤه  اأن متالأ هذا الفراغ يف حياتك، وُيريدك 

احلي ويفي�ض منك، حينئٍذ �سريتوي ظماأك.
يدعوك اهلل اإىل حياة غنية ووفرية معه، هل �ستقبل الدعوة؟ هل �ستاأتي اإليه؟

الذي نطلبه. �شاعْدنا على تلبية دعوتك والدخول يف علقة  اإلهنا  يا رب، ن�شكرك لأّنك 
اأعمق واأكث حميمية معك. نعتف يا رب، اأّنك وحدك القادر على اإرواء عط�شنا. اآمني.

قراءات اليوم: روؤيا 21: 1- 22: 21


