صباح كل يوم
أهم شيء في حياتك هو عالقتك بالرب .تزرع العالقات من خالل الوقت الذي يقضيه معا .عند الحديث
عن "رب الكون" يجب أن نفهم أن كل الخير في حياتنا يأتي منه .في الوقت الذي نواجه فيه كل يوم
جديد  ،لدينا الفرصة للتعامل معه بموارده غير المحدودة وتمكينه وتوجيهه .يحدث هذا عن طريق
"".الوالءات الصباحية
نحن نطيع أيضًا الوصية األكثر أهمية في الكتاب المقدس (متى  )40-34 :22من خالل قضاء وقت
.عبادي مع الرب
إليك كيف أقترب من وقتي في الصباح مع الرب .ال توجد قواعد ثابتة لهذا .يتعلق األمر كله بتنمية
عالقة مع الرب وقضاء الوقت معه  ،برغبة في سماع صوته وإطاعة صوته .نحن ال نفعل ذلك بدافع
االلتزام أو الدين  ،ولكن من قلوب الحب والتفاني  ،مع معرفة ضرورة إرشاد الرب وتمكينه في حياتنا ،
لكي نعيش ح ًقا حياة الوافد الزائد( .رؤيا )5 :3
.ضع مكا ًنا هادئًا في منزلك .اجعلها خاصة بك .خلق جو ملهم
.ابقى مكانك .استمع .كن = اعترف أن الرب يحبك ألنه خلقك بشكل فريد
.نرحب بحضور الرب من خالل الروح القدس
.فكر في الرب .اثارة مشاعر البهجة والعجب والحب (الخ  )...له
.كن ساكن  -اسمع  -كن
أفكارا تشتت االنتباه أو القلق بشأن الماضي أو األسير
اغرس القناعة والفرح في هذه اللحظة .خذ
ً
.المستقبلي
.اثارة الشكر .عبر عن حبك وامتنانك للرب بقلبك وفمك
.استمع إلى الرب وهو يقطع وعدًا لك من الكتاب المقدس
إذا سمعته يتحدث إليك بشيء ما " ،سجل" (اكتب) ما تسمعه كتذكار وشيء يمكنك الرجوع إليه
.للتشجيع .وعوده موجودة في كلمته .تأكد دائ ًما من أن ما تسمعه يتماشى مع كلمة الرب المكتوبة
.تأمل في الوعود التي أعطاها لك .أعلن عن حياتك
.توقف واستمتع بالفرح الموجود في حضرة الرب  ،كما تشعر به وهو يؤكد وعوده لك
ال تتردد في قراءة المقطع الكامل للكتاب المقدس الذي يوجد فيه الوعد .اقرأه ببطء  ،مع أخذ الكلمات
.والسماح للرب بالتحدث إليك بالرغم من ذلك
هدفك في "الوالءات" هو تنمية عالقة منفتحة ونزيهة مع الرب  ،تكون عرضة لتصحيحه وتأكيده  ،مع
.عدم إخفاء أي شيء من جانبك
استمع إلى تشجيع الرب وتعليماته وأنت تقرأ كلمته .خذ تلك األشياء إلى القلب .اقض بعض الوقت في
.التفكير فيها وكيف تنطبق على حياتك اليوم .تكلم مع الرب .الروح القدس حقيقي ومعك
ليس هناك اندفاع إلى الوالءات الصباحية .إذا كان لديك وقت محدود فقط  ،فقم بضبط ساعة منبه
.إلعطائك  5دقائق من التحذير بموعد االنتهاء
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قراءة الكتاب المقدس عبادي
الرب يخاطبنا ويوجهنا عندما نقرأ كلمته .من أهم األمور بالنسبة لتالميذ يسوع هو قضاء الوقت في تعلم
وصبورا مع نفسك
.ودراسة وحفظ كلمة الرب .هذا مسعى مدى الحياة .كن متسقًا
ً
الغرض الرئيسي من قراءة كلمة الرب هو معرفة الرب وتعلم طرقه .اطلب من الروح القدس أن يعلمك
.هذا أثناء القراءة
يتخذ كثير من الناس مقاربات مختلفة لقراءة الكتاب المقدس .أنا شخصيا ً أبدأ من البداية وأقرأ حتى
النهاية .ال أقوم بتعيين حد زمني .يستغرق مني حوالي أربع سنوات لقراءة قراءة واحدة للكتاب المقدس
بأكمله .عندما قرأت  ،سمحت للرب أن يخبرني كم أقرأ في يوم معين .قد تكون هناك أشياء في المقطع
الذي قرأته تحتاج إلى ترسيخ في قلبي .الرب يعلم .أترك كمية الكتاب المقدس التي أقرأها كل يوم يمليه
.عليه
وأسمح له أيضًا أن يقودني إلى كتب و  /أو تعليقات أخرى لقراءتها بجانب الكتاب المقدس .أنا ال
أعطيهم نفس السلطة التي أقوم بها في الكتاب المقدس ؛ ومع ذلك  ،فإن الرب يستخدمهم للمساعدة في
.تعميق فهمي لما أقرأه في كلمته
:في جميع األوقات التي نقضيها في قراءة الكلمة عباديًا  ،هناك ثالثة أسئلة رئيسية نطرحها على أنفسنا

ماذا أتعلم عن الرب من هذا المقطع؟ 1.
ماذا أتعلم عن نفسي من هذا المقطع؟ 2.
كيف أطبق هذا على قلبي وحياتي؟ 3.

.الرب يغيرنا كما نقرأ ونأخذ في كلمته .هذا هو هدفه بالكامل في حياتنا .ال شيء أكثر أهمية

.فيما يلي بعض الكتب المقدسة لدعم هذا األمر

رومية 2-1 :12
أفسس 1 :5
كولوسي 10-1 :3

عندما تنتهي من "الوالءات الصباحية" وتتحرك خالل يومك  ،أعد إلى الذهن األشياء التي أرها لك
الرب في وقتك معه .اغرس فرح حضوره (مزمور  )16:11في جميع مهامك وروتينك اليومي .إنه
معك ولن يتركك أبدًا! (تثنية  ، 6 :31متى  ، 28:20رومية ).8:11
2

