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  تشرنن األ ل

 ٧١٠٢ كانون األ ل  



 
أهالً   روباً! إن أنشودة الحوائق التعَبُِ نَة اليو ية الُدفَضية ل نك، 

لغة  في إزدناد. نحن نثق أن نسخة  9511ُ تَرجدة  ُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك  ندوك الر وي،   ن وم  9191

ستؤِهيَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُدغيَِرة ليحياة في هذا الع د 
َرك  تُِع ك إلختبارات ُ شبِعة  ُ ثِدرة  ُ كافِئة  ن —ستُنِعَشك  تُغَيِ 

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

 إقرأ  تأَ ل كل  والة بعنانة. َرِدد الصيوات  إعالنات اإلندان بصوت عاٍل 
 لنفسك نو ياً، هذا سيَضدن لك الحصول عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في وياتك.

 
 اقرأ الكتاب الدو س بالكا ل  خالل سنة  او ة ا  سنتين باستخ ام أناً  ن

 النداذج الُدعَ َة لذلك. 
 

 قراءة صباوية  أخري –اليو ية الي قسدين   نُدكنك أنضاً، توسيم الوراءات
  سائية.

 
 استخ م هذا الكتيب ُ  َِ ناً في ر ح الصالة أه افك الشهرنة  لتُوَيِم

   اوووته الواو ة تيو االخري. إنجازاتك

 
 

 استدت  بحضور اإلله الدجي   النُصرة  أنت تأخذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُباركك اإلله!
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arabic 

عن  ا نُعيَن عن تصديم ج ن   ن  نتج أ  جهاز بديمات 

أفضل بكثير، في أغيب األ قات، تسوط قيدة الُدنتج الدت ا لا 

ً إذا كان سيتم سحبه  ن السوق ت رنجياً. عيى  جه العدوم،  خصيصا

نب أ أ لئك الدهتدون بالدنتج في الت بير ليج ن ، بيندا تنهار قيدة الُدنتج 

 الو نم عن هم. 

هكذا نجب أن تكون نظرتك ليعالم الحاليا سيحترق 

 سيم ل. ق  تم اإلعالن في الكتاب عن سداء ج ن ة  أرض ج ن ة 

، "وُمَّ َرأَْنُت َسَداًء َجِ ن َةً َ أَْرًضا 1191سيحالن  كانه. نوول في رؤنا 

َجِ ن َةً، ألَنَّ السََّداَء األُ لَى َ األَْرَض األُ لَى َ َضتَا، َ اْلبَْحُر الَ نُوَج ُ فِي 

،  "َ َسيَْدَسُ  اإللهُ ُكلَّ دَْ عٍَة ِ ْن ُعيُونِِهْم، 4َ ا بَْع ُ. "  نوول في ع د 

َ اْلَدْوُت الَ نَُكوُن فِي َ ا بَْع ُ، َ الَ نَُكوُن ُوْمٌن َ الَ ُصَراٌخ َ الَ َ َجٌ  فِي 

-11 توول األع اد  .(RAB(َ ا بَْع ُ، ألَنَّ األُُ وَر األُ لَى قَ ْ َ َضْت." 

12 .ٍ ، "َ َكاَن بِنَاُء ُسوِرَها ِ ْن نَْشٍب، َ اْلَدِ ننَةُ ذََهٌب نَِوي  ِشْبهُ ُزَجاجٍ نَِوي 

 …"َ أََساَساُت ُسوِر اْلَدِ ننَِة ُ َمنَّنَةٌ بُِكل ِ َوَجٍر َكِرنمٍ 

، "َ اْلَدِ ننَةُ الَ تَْحتَاُج 95   91 توضحها أكثر اآلنات رقم 

إِلَى الشَّْدِك َ الَ إِلَى اْلوََدِر ِليُِضيئَا فِيَها، ألَنَّ َ ْج َ اإللِه قَ ْ أَنَاَرَها، 

َ أَْبَوابَُها لَْن تُْغيََق نََهاًرا، ألَنَّ لَْيالً الَ نَُكوُن …  َ اْلَخُر ُف ِسَراُجَها 

ناله  ن  صف! ناله  ن  كان نتوق إليه! ال نجب  .(RAB(ُهنَاَك." 

 أن نكون تركيمك عيى هذا العالم الحالي الذي سيم ل.

  ٣  الثالثاء
 سماء عميمج وأرض عميمج

ِسرن  نْ سنمُ؟   خن مِحن اْلةنالن ن ُكلَّمُ ون اذنا ينْلعنِ ُع اإِلْ سناُن لنْو رن  ن َّمُ من
اًء )عوضاً( عنْن  نْ ِسِم؟  )مرقس  اذنا يُْةِ ي اإِلْ سناُن فِمن أنْو من

8 :0: – 02 ) )RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أ ا مائت عن الةال  والةال  مائت لي. لذلك  أرك  شغ ي 

ً إياه م ل قلهي. أمور  على الرب وممل عم ا ممية  ُمدها

الروح لها أ مية عظمى ماللسهة لي من أي شيء في 

ً ماإل زيل   كرز مم وأ  ره  الةال . أحيا كل يوم معةلوا

 حول الةال  مووج الروح الومس. آمين 

رسالة يوحنا الرسول األولى     46-45 حزقيال  & 2:15-3:1-10

 الرسالة إلى أهل غالطية ;4:10 تِيُدووَاُ َس ٱلثَّانِية 
ي  ;1114    14-1119 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ  ;9-111 ُكولُوس ِ
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رؤيا يوحنا الالهوتي    1 يوئيل & 5:1-14

تذكر كيدات نسوع في اآلنة االفتتاوية، "ألَنَّهُ َ اذَا نَْنتَِفُ  

اإِلْنَساُن لَْو َربَِ  اْلعَالََم ُكيَّهُ َ َخِسَر نَْفَسهُد أَْ  َ اذَا نُْعِطي اإِلْنَساُن فِ َاًء 

هذا العالم، الذي بالتأكي  سيم ل  .(RAB)عوضاً( َعْن نَْفِسِهد")

 نحل  كانه آخر ال نستحق أن تهيك نفسك  ن أجيه، لذلك، ِعش 

 النتشاره   –وياتك  ن أجل الرب. دع شغفك بأكديه إلنجيل الدسي  

 وسبدا ننتظر  جيئه الثاني الدجي . –وول العالم 

 أُقِر وأععرف



arabic 

 افه  ال لمة وح ل  مها

هناك  سيحيون خبراتهم في الحياة ُ تناقضة    إندانهم     

كيدة اإلله. ربدا،  ثالً، هم نؤ نون أنهم كدسيحيين، ليك  ن 

الُدفترض أن نؤور عييهم إبييك، لكنهم  ازالوا نختبر ن هجدات 

  نا رات شيطانية. نؤ نون أنهم ليك  ن الدفترض أن ندرضوا أ  

نكون لهم عجم في جس هم،    ذلك هم بالكاد نتدتعون بصحة جي ة. 

 هناك أ ر خطأ. 

هناك اتجاهان ُ هدان نجب أن ت رسهدا عن  ا تبحث في  ثل 

، أك   11هذه التضاربات. األ ل هو الفهم ال قيق ليكيدة. في  تى 

 –  11  11نسوع عيى أهدية الفهم عن  ا عيَّم عن  ثل المارع ) تى 

2.) 

في تفسيره ليدثل،  ض  أن البذار التي سوطت عيى الطرنق 

تُدث ِل الذنن نسدعون كيدة اإلله  ال نفهدونها. لنوص  عرفتهم، نأتي 

(. الفهم 12111الشرنر في الحال  نخطف الكيدة  ن قيوبهم ) تى 

ال قيق ليكيدة  هم ج اً. عن  ا تفهم الكيدة، ستكون قادراً أن تُطبوها 

"…  14:بشكل صحي  لتأتي بالنتائج لك. نوول في أ ثال  بُِكل ِ :  

 ُ ْوتَنَاَك اْقتَِن اْلفَْهَم."

واني اتجاه هو طرنوة تواصيكا الكيدات التي تنطق بها. إن 

كانت كيداتك غير ُ تفوة    كيدة اإلله، ستكون أنضاً وياتك، التي هي 

"…. التعبير الظاهري لكيداتك، غير ُ تفوة    الكيدة. قال دا د، 

(. لسانك قيم نكتب كيدة اإلله 1145ِلَسانِي قَيَُم َكاتٍِب َ اِهٍر." ) م ور 

 عيى قيبك.  ا تووله  كتوب عيى قيبك.   ن فضية الويب، نتكيم الفم.

٩  

ِة.  ةِْرفن ِم اْلمن لنكن شنةْهِي ِمْن عنمن ْم  ن  (. 1:4) وشع …. قن

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أعمال الرسل   ;11:23 َ ْرقَُك  ;1:8 نَُشوع   18-1:17أَفَُسَك  ;20:32

رؤيا يوحنا الالهوتي    2  يوئيل & 6:1-10
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ً ليكيدةا أضِرم ذهنك  ر وك بالكيدة،  الهج  استد  دائدا

  تكيم طبواً لهذا! وياتك ستكون التعبير عن الكيدة.  ج اً لإلله! 

ع يَّ لي أن أعرف ال لمة وأسرار الممل ة. حعى اآلن  كلمة اإللم  ُُ

فةَّالة فيَّ  ُملعزة ما حوولم. أ ا أعمل في مزم وحميُّ   ُمظهراً  ةمة 

 اإللم لةالمي  في  ُصرج  و زاح  وحومم.  للويا 

 صالج

رسالة يوحنا الرسول األولى     48-47 حزقيال & 3:11-24
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  ١  الخميس

تنبأ دا د بديك سيديك عيى أ م العالم. قال في  م ور 

، "َ نَْدِيُك ِ َن اْلبَْحِر إِلَى اْلبَْحِر، َ ِ َن النَّْهِر إِلَى أَقَاِصي 11:9

 األَْرِض." 

ِ ِرنَاَستِِه،  نُشير الشاه  االفتتاوي إلى هذا الديك، "ِلنُُدو 

نرأس الرب نسوع  ديكة اإلله  .(RAB(…."  َ ِليسَّالَِم الَ نَِهانَةَ 

التي نحن جمء  نها. إنها  ديكة وويوية،  ديكة ر وية فعَّالة. إن 

إدراكنا ليدديكة  هما ال نستطي  أن نُثبِ ت أذهاننا عيى هذه األرض 

1 1كأنها نوطة النهانةا فهناك عالم أعظم  ن هذا. نوول في كولوسي 

اْطيُبُوا َ ا فَْوُق، َوْيُث اْلَدِسيُ  َجاِلٌك َعْن نَِديِن اإللِه. "…، 9  –  1

وا )تعيَّووا( بَِدا فَْوُق الَ بَِدا َعيَى األَْرِض."  كيف  .(RAB(اْهتَدُّ

ِ ُكلَّ  ب  بكوننا "... َراِسِخيَن، َغْيَر ُ تََمْعِمِعيَن، ُ ْكثِِرنَن فِي َعَدِل الرَّ

( ".ِ ب  كورنثوس  1ِويٍن، َعاِلِديَن أَنَّ تَعَبَُكْم لَْيَك بَاِطالً فِي الرَّ

51115.) 

هذه هي األنام األخيرةا وبِ ت نظرك عيى الرب   ديكته. 

اجعيه هو انتباهك. ُكن  شتعالً  ن أجل الرب كل الوقت. ُكن  تأهباً 

 في  قت  ناسب  غير  ناسب، إلعالن ووه. 

ِ دَاُ دَ   ِ ِرنَاَستِِه، َ ِليسَّالَِم الَ ِنَهانَةَ َعيَى ُكْرِسي  ِلنُُدو 

، ِ َن اآلَن إِلَى  ِ َ اْلبِر ِ َ َعيَى َ ْديََكتِِه، ِليُثَب ِتََها َ َنْعُض ََها ِباْلَحق 

( 12:األَبَِ . َغْيَرةُ نهوه َربُّ اْلُجنُود تَْصَنُ  هذَا )إشعياء 

)RAB). 

 اعةل حركي ك على الرب وممل عم



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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رؤيا يوحنا الالهوتي   يوئيل  & 6:11-17 3 

رسالة يوحنا الرسول األولى    2-1  دانيال & 4

أ لي  ُولُت من ُسل ان الُظلمة إلى  مل وت امن ُحهم . مالرغ  إ لي 

في الةال   أ ا ُممرك للممل ة السماوية. لذلك  أعمل من مزال 

الروح  وال شيء في  ذا الةال  الماؤي ذا أ مية لي. ومالدق  من 

خالل ا ع ار اإل زيل الذي ال يم ن ملةم  سعسوؤ ممل علا على 

 ا م . آمين. 

 صالج

ي  ;6-8:5 ُر ِ َيةَ  ;15:58 ُكوِرْنثُوَس ٱألُ لَى   4-3:1 ُكولُوس ِ
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 ا مر يعةلق مال لمة العي في فمك

كتابة الكيدة في قيبك شيء  هم ج اً. نتم هذا  ن خالل 
اليهج  االعتراف الدستدر بالكيدة. كيدا فعيت هذا، كيدا ظهر  ج  
الكيدة في وياتك. نحثنا الكتاب أن ندتيئ بدعرفة كيدة اإلله، ألنه  ن 

 فضية هذه، تخرج كيداتنا. 
نجب أن تكون كيداتك ُ تفوة    ووائق اإلله،  إال سيكون 
عن ك  شكية. سينتهم الع   كيداتك ليضعك في عبودنة. نوول في 

 ، "إِْن َعِيْوَت فِي َكالَِم فَِدَك، إِْن أُِخذَْت بَِكالَِم فِيَك." 911أ ثال 
الكثير ن  أسور ن اليوم،  نُصارعون ليخر ج  ن  أزق 

أنك  91111أ  آخر، ربدا ق  خيووه بكيداتهم. قال نسوع في  رقك 
ُر 1:119ستحصل عيى  ا تووله. قال في  تى  ، "ألَنََّك بَِكالَِ َك تَتَبَرَّ

 َ بَِكالَِ َك تُ َاُن." 
عييك اتخاذ قرار بأن تتكيم كيدة اإللها تكيم بكالم الدديكة. 
أنت في  ديكة اإلله،  هي  ديكة تحكدها الكيدات، ويث نحكم  نسود 
بكيداتنا الهادئة،  الُددتيئة باإلندان. تذكر نصيحة الرب في نشوع 

األ ر  .(RAB(…"  ، "الَ نَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّرنعَِة ِ ْن فَِدَك، 111
 نتعيق بالكيدة التي في فدك! 

  ٢  الجمعة

"َظاِهِرنَن أَنَُّكْم ِرَسالَةُ اْلَدِسي ِ، َ ْخ ُ َ ةً ِ نَّا، 

ِ، الَ فِي أَْلَواحٍ  َ ْكتُوبَةً الَ بِِحْبٍر بَْل بُِر حِ اإلله اْلَحي 

( 111كورنثوس  9َوَجِرنٍَّة بَْل فِي أَْلَواحِ قَْيٍب لَْحِديٍَّة  )

)RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 3:10 بُْطُرَس ٱأْلُ لَى  ;6:45 لُوقَا 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 عاموس & 7:1-10

رسالة يوحنا الرسول األولى    4-3 دانيال  & 5

ممةو ة الروح الومس  واللهج المسعمر في ال لمة  أح ل  موعي 

كلمات  اؤئة  وملَّاءج  ول ي ة  وُملهمة  وُملِةمة  وُمهن رج  

وُم نزةة. م لماحي  أخلق اللزاح  واللُصرج  والصدة اإللهية 

 واإلزؤ ار من ؤاخلي  ُمثهِعاً مِر اإللم في عالمي  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 أث ِر في عالمك

أن تعيش  ثل هذه الحياة د ن أن تصن  تأوير. لذلك، انطيق 

 اصن  فرق في عالدك  ن خالل اإلنجيل. إنها الرسالة، األكثر أهدية 

  تأوير في كل العالما تُخِيص  تُغي ِر وياة الناس في كل  كان. هييونا!

، "ألَنَّ اْنتَِظاَر اْلَخِييوَِة نَتََوقَُّ  )التوق  1211نوول في ر  ية 

قال نسوع أنضاً في  .(RAB(الجاد ليخييوة هو( اْستِْعالََن أَْبنَاِء اإلله." 

، "فَْييُِضْئ نُوُرُكْم هَكذَا قُ َّاَم النَّاِس، ِلَكْي نََرْ ا أَْعَدالَُكُم 1115 تى 

اْلَحَسنَةَ، َ  نَُدِج  ُ ا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّداَ ات." دعوتك الحويوية في 

األرض هي أن تُعين  ج  اإلله  تُثبِت  ديكته في بيتك،  شارعك، 

   كان عديك،    رستك،  دائرة  عارفك.

بغض النظر عن عدركا ندكنك أن تصن  فرق في عالدك. 

الر ح الو س!  أنت في شركة  عه  فع ال في   –ل نك  ا تحتاجه 

ه فك الخاص فيه،  كيف   –الكنيسة، ستكتشف  ا نرن   نك أن تفعيه 

نرن ك أن تحيا بالضبط. هو نُنشئ أُناس ندكنه أن نثق بهما نبنيهم عيى 

 الكيدة. ُكن  او اً  نهم.

ً فيدا أ دعه  ربدا ال نب أ  عك بشيء كبيرا لكن ابَق أ ينا

ً في الكثير.  ً في الوييل، سيؤهيك لتكون أ ينا لي نك. عن  ا تكون أ ينا

تذكر، أنت سفيره في هذا العالم، بالوص  الُدعَ   ن اإلله لتُنير عالدك 

 تؤور في اآلخرنن بحياة الدسي ! هذه هي دعوتكا هذا هو ه فك، 

  هذه هي وياتك! الدسي  فيك، رجاء الدج .

تِي « :أَلْرِخبُّكَ  َ ُقوُلوا  اْنُظْر إَِلى اْلِخْ َ ِة الَّ

َدهَا ِ ِلَكْي تُتَد ِ ب   (.RAB(  (1:14)كولوسي  َقبِْيتَهَا فِي الرَّ

  السبت
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ُسِل  ;AMPC 2:10 أَفَُسَك   AMPC 26:16 أَْعَداُل ٱلرُّ

رؤيا يوحنا الالهوتي    4-3  عاموس & 7:11-17

رسالة يوحنا الرسول الثانية   6-5 دانيال & 

ليُساعم ي أن أسلك في إراؤحك وؤعوحك   –الروح الومس   – ذا 

لدياحي. خلوعلي في المسيح يسوع  عمال صالدة قم سهق اإللم 

وأع م ا قهل حأسيس الةال   ل ي أسلك فيها. واآلن  مروحك  حياحي 

 مأكملها حسةى لعُعم  غرضك ولعُةظ  ممل عك في قلوب 

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 ال حو ع لل ر

كيدة "نُبيي" في اآلنة أعاله،  ترجدة  ن كيدة آرا ية. تعني 

نُعِذب، نُنِهك باستدرار.  او ة  ن استراتيجيات إبييك في هذه األنام 

األخيرة أن نُحِرض عيى كثير  ن الشر في العالم ليتدكن  ن وث 

أُناس اإلله لكي نُسا  وا في الحق. هو نرن  أن نُبيي الو نسين. هذه 

اآلنة االفتتاوية توض  أنه خالل الضيوة العظيدة، سيُبيي إبييك 

الو نسين  سيكون هناك الكثير  ن الشر ل رجة أن الكثيرنن سيتكيفون 

    الخطية. سيكون الشر ندط وياة ُ عتاد ليكثير  ن الناس.

نُخبرنا الكتاب عن رجل بار اسده لوطا ابن أخي إبراهيم، 

الذي عاش في س  م بنفك ُ عذَبة نو اً فيو اً بسب شر الناس. "َ أَْنوَذَ 

 ، ، َ ْغيُوبًا ِ ْن ِسيَرةِ األَْرِدنَاِء فِي ال ََّعاَرةِ. إِذْ َكاَن اْلبَارُّ لُوًطا اْلبَارَّ

ةَ  ُب نَْوً ا فَيَْوً ا نَْفَسهُ اْلبَارَّ بِالنََّظِر َ السَّْد ِ َ ُهَو َساِكٌن بَْينَُهْم، نُعَذ ِ

 (. 1 – 11 9بطرس  9بِاألَْفعَاِل األَوِيَدِة." )

الكيدة التي تحتها خط "نُعذ ِب" لها نفك الدعنى في اليونانية 

ً في اآلنة االفتتاوية. تعني أن  كاآلرا ية "نُبيي" التي قرأناها سابوا

تُرِهق بالشر،  تُنِهك،  تُسبب  شكية،  تتصرف بشكل  عين وتى 

نعتاد الشخص عيى أ ر  عين. هذا هو  ا سيفعيه إبييك ليكثيرنن في 

 هذه اليحظات األخيرة ليكنيسة لكي نتأقيدوا عيى ُطرق الُظيدة. 

لكن نجب عييك أن توول، "ال"  تسيك في البِر،  نور اإلله، 

بالرغم  دا نح ث وولك. ال تخض  أب اً ليشرا باألورى، دع نورك 

  ِ يِسي اْلةنِلي  يُْهِلي قِم ِ ِ ون لَُّ  مِ نالنٍم ِضمَّ اْلةنِلي  ينعن ن ون
اٍن  من يُسنلَُّمونن ِلينِمِه ِإلنى زن السُّلَّةن  ون ينُظنُّ أن َّمُ يُغني ُِر ا نْوقناتن ون ون

اٍن  )ؤا يال  من أنْزِملنٍة ون ِْصِف زن  (.2::7ون

  األحد
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رؤيا يوحنا الالهوتي    6-5  عاموس & 8:1-13

رسالة يوحنا الرسول الثالثة   &  8-7  دانيال

 21-5:19 َغاَلِطيَّةَ  ;16-5:14 َ تَّى  ;6:17ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 –نسط ، ألنك ق  تو سَت بالر حا ُ فَرزاً لإلله وسب قص ه اإللهي 

 ُ و َس  غير دَنك.

أ ا في الةال   ل لي لسُت من الةال . لذلك  أُف ر  وأح ل   وأحصرف 

ز لإللم حسب قصمه اإللهي   ماخعالف. أ ا ُمومنس مالروح  ُم رن

 –ُمومنس وغير ؤن س. أسوؤ على الو ية وعلى كل  عائزها 

 المرض  والسو   وال ور  والموت  إلخ. آمين. 

 

 صالج



arabic 

 إيمان لالخع اف

في  قت االختطاف، لن نسد  كل شخص صوت البوق. 

سيسَدعه فوط الدسيحيين الذنن  اتوا في الدسي   األوياء في ذلك الوقت. 

كل اآلخرنن لن نسدعوه، ألن صوت البوق سيُسَد  فوط باإلندان. إنه 

ليك أ ر تووم بدجهود كي تسدعه، ألنك كدسيحي، أنت بالفعل تحيا 

باإلندان. كل شيء عن وياتك  عن عالقتك باإلله هو باإلندان، لذلك، 

 ستسدعه. 

نوول الكتاب، "بِاإِلنَداِن نُِوَل أَْخنُوُخ ِلَكْي الَ نََرى اْلَدْوَت، َ لَْم 

اُختُطف باإلندان. لذلك،  .(RAB((  5111)عبرانيين …."  نُوَج ْ 

بإندانك في نسوع الدسي ، ليك ل نك شيء لتويق عييها وِق أنه عن  ا 

ق، ستسدعه.  نُبوَّ

ق البوق أسرع  ن طوطوة  كدا قرأَت في اآلنة االفتتاوية، سيُبوَّ

أصابعك. في طرفة عين، سنُخَطف  ن هنا،  فجأة، نكون في السداء. 

نجب عيى كل  سيحي أن ننطيق عن  االختطاف.  هذا نعني أن أي 

 شخص لم نكن في "روية الطيران األ لى" لم نُكن نحيا ليرب.

وافظ عيى إندانك صحي،  ِعش ليسي  كل نوم. اسيك في 

الُحب  البِر.  ركم عيى أن تجعل اآلخرنن ُ ستع نن لالختطاف 

  لدديكة اإلله 

 ٢  

َفإِنَّهُ  .فِي َلْحَظٍة فِي َطْرَفِة عَْيٍن، ِعْن َ اْلبُوِق اأَلِخيرِ 

ُق، َفيَُوامُ اأَلْ َواُت عَِ نِدي َفَساٍد، َ نَْحُن نَتَغَيَُّر             سَيُبَوَّ

 (.59115كورنثوس  1(

 اإلونين 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    7 عاموس & 9:1-10

يالم من يوم ُمههج علمما يأحي السيم  اليوم  أ ا أسلك في  ور 

كلمعم وخالصم؛ م غوالً في سةيي المعماؤ ممل عم  طالهاً  فوق كل 

 شيء  سياؤج وُح   ممل عم في ا رض وفي قلوب اله ر. آمين.  

 أُقِر وأععرف

دانيال  &  9-10 
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 يم ث فيك اآلن

لم نفهم الكثير ن  ا كان نتكيم عنه نسوع فلي الشلاهل  أعلاله. 

ن البعض أنه كان نتكيم عن الدجيء الثاني أ  االختطافا لكن هلذا   خد 

ليك  ا كان نتكيم عنه في هذه اآلنة. لتفهم  ا كان نسوع نعنيه، الب   لن 

أن تُعانن النص في السياق الخاص به،  تفهم رسالتله بلر ولك،  لليلك 

ويث نوول، "َ أَنَلا  11بإدراكك الحسي. نستكدل و نثه الشيق وتى ع د 

نًا آَخَر ِليَْدُكَث َ عَُكْم إِلَى األَبَِ ."    .(RAB(أَْطيُُب ِ َن اآلِب فَيُْعِطيُكْم ُ عَم ِ

عبارة "ُ عمناً آخر" هو الدصطي  اليوناني "ألون پاراكلِيلتلون 

Allon paraklēton "  نعني "آخر  ن نفك اللنلوع". فلول  قل َّم نسلوُع

ا أَْنتُْم فَتَْعِرفُونَهُ ألَنَّهُ َ اِكلٌث "…  الر َح الو س في ذلك الوقت. وم قال،  أَ َّ

(. كيف  كث اللر ح اللول س  لعلهلم 1:114َ عَُكْم َ نَُكوُن فِيُكْم." )نوونا 

في هذا الوقتد أليك  ن الُدفترض أنه سيحل نوم الخدسيند هذا نُخبرنا 

شيء. إنه لم نُكن نتكيم عن الر ح الو س فوط، لكنه كان نُشير أنضاً إلى 

 نفسه!

ليوض  هذا األ ر جي اً، عاد إلى  ا قاله في اآلنة االفتتلاوليلة، 

 ، ولم …."  قائالً، "َ إِْن َ َضْيُت َ أَْع َدُْت لَُكْم َ َكانًا آتِي أَْنًضا َ آُخذُُكْم إِلَيَّ

، قال، "الَ أَتُْرُكُكْم نَتَاَ ى. إِن ِي آتِي إِلَْيُكْم." كيف   لتلى كلان 11في ع د 

 سيأتي إليهمد

، "فِي ذِلَك اْليَْوِم تَلْعليَلُدلوَن أَن ِلي أَنَلا فِلي أَبِلي، 91قال في ع د 

، َ أَنَا فِيُكْم." أي نوم كان نتكيم علنلهد  لن اللواضل ، أنله كلان  َ أَْنتُْم فِيَّ

٢  

آُخُذُكْ  إِلنيَّ    ْيً ا ون اً ا آحِي أن ُ ْ  من ن ْؤُت لن أنْعمن ْيُت ون إِْن من ن ون

ْيً ا  )يوحلا  ْ عُْ  أن ا حنُ وُ ونن أن ْيُث أنُكوُن أن ن عَّى حن  (.2:64حن

  الثالثاء
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رؤيا يوحنا الالهوتي    9-8 عاموس & 9:11-21

رؤيا يوحنا الالهوتي    12-11 دانيال & 1

نتكيم عن اليوم الذي سيحل فيه الر ح الو س!  بالتالي، عن  لا قلال، 

"إني آتي إليكم" كان نوول "إني آتي إليكم في الر ح اللول س!"  فلي 

نوم الخدسين، تدم  ع ه الثدين. "َ اْ تأَلَ اْلَجِديُ  ِ َن اللر ح اْللوُل ُِس، 

َ اْبللتَلل َأُ ا نَللتَللَكلليَّللُدللوَن بِللأَْلِسللنَللٍة أُْخللَرى َكللَدللا أَْعللَطللاُهللُم الللر ح أَْن 

 –هو  اكث فيك اليوم بلكلل  ليلئله  .(RAB(( 419نَْنِطوُوا." )أعدال 

 ود اً لإلله.

أيها الروح الومس الغالي  أش رك على ُس لى ح ورك المائ  الذي 

يزةللي ُملعصر وسيم على الظروف. أش رك على حووية إيما ي 

وإضرام ال زاعة فيَّ  عمل إراؤج اإللم وأُحم  ؤعوحي.  زاحي في 

الدياج م مون   لي خاضع ؤائماً إلرشاؤك وقياؤحك  ماس  يسوع. 

 آمين.  

 صالج
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 ال حدع ظ مالمرارج

ر ى خادم ذات  رة قصة عن ا رأتين في كنيسته كانتا في 

خصو ة لد ة طونية. إو اهدا كانت ل نها تضخم في الغ ة ال رقية 

لسنوات ع ن ة،  بالرغم  ن صالته لها، لم تُشَف. السي ة األخرى لم 

تتدكن  ن قبول الر ح الو سا لم تستِط  أن تتكيم بألسنة أخرى، 

 بالرغم  ن أنه صيى لها ع ة  رات لتوبل الر ح الو س. 

ً عيى الدنصة أوناء  في صباح نوم أو ، بيندا كان جالسا

الخ  ة،  صيت إو اهدا   ج ت  كان لتجيك، لكن بدجرد أن الوظت 

أن الدوع  التالي تجيك فيه السي ة األخرى،  قفت لتُغي ِر  كانها. عن ئٍذ، 

انتفض الراعي  ن عيى الدنصة ليُوابيهدا،  قال لهدا، "لم أع  أوتدل 

هذا بع ، لتتصالحا كأختين، أ  انصرفا!" فجأة انفجرتا السي تان 

بال  وع،  ب أتا في االعتذار بعضهم لبعض. كيتاهدا كانتا عيى استع اد 

لتحدل اليوم، كدا إنهدا بكيتا  عانوتا بعضهدا البعض.  هناك  باشرةً، 

أ ام أعينهدا، اختفى التضخم،  ا تألت السي ة األخرى بالر ح الو س 

  تكيدت بألسنة.

 ن الواض ، أن  رارتهدا  نعت ظهور تيك البركات في 

وياتهدا لد ة سنوات، د ن أن نُ ركا هذا. كل  ا اوتاجتاه أن نعترفا 

بعضهدا لبعض بمالتهم. هذا  ا قرأناه في اآلنة االفتتاوية: "اِْعتَِرفُوا 

الَِت، هذا نعني أنه نجب أن تُِور بمالتكا …."  بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض بِالم 

 رافضاً أن تحتفظ بدرارة.

 ٢  

لُّوا منةُْ ُ ْ   نْعِل   صن النِت  ون اِْععنِرُفوا منةُْ ُ ْ  ِلهنةٍْض مِال  

ا   ثِيًرا فِي فِةِْلهن ِلهنُة اْلهنار ِ حنْوعنِمُر كن ْوا. طن منةٍْض  ِل نْي حُْ  ن

 (.61:1)يةووب 

  األربعاء
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رؤيا يوحنا الالهوتي    1  عوبديا & 10:1-11

رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 هوشع & 2:1-17

 AMPC 5:16  يَعأقُوبَ  ;5:5 ُكوِرْنثُوَس ٱألُ لَى  ;10-12:9ُكوِرْنثُوَس ٱألُ لَى 

وتى إن كنَت تظن أنك لسَت الشخص الُدخطئ، هذا ال 

ِ األ ر. افعل  ا تووله الكيدة. ال تُِصر عيى طرنوك. نوول  نهما سو 

كورنثوس  1الكتاب إنه  ن األفضل أن ت ع نفسك تُسيَب بالحري )

 ( عيى أن تحدل  رارة ض  أخيك أ  أختك في الرب.11:

أن الروح الومس يساعم ي أن أحد   في م اعري وسلوكي؛ لميَّ 

شوصية ُمعمي ِ ج  وحيثما أكون  أخلق عو من الُدب  والل ف  

واللةمة. وموصٍم  أحغاضى عن أخ اء اآلخرين    ي امن ُمِدب 

. آمين   لإللم الُمدِب م هيةعم وشوصيعم الُمِدهة فيَّ

 صالج
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 الزهاؤ الدويوي

ال ي ه  ال ثير من اللاس ما  و الزهاؤ  ومهذا أ ا ال أعلي 
الصراع الزسمي؛ أح ل  عن عهاؤ اإليمان. إن عهاؤ اإليمان  و حرب 
مين ظروفلا الوقعية ال ائلة وحوائولا الروحية. إ م إطالق الةلان 
إليما لا على الظروف الوقعية الُمسعةصية  لل رض حغييرات لععماشى 
مع اععرافات إيما لا الةليم. إ ها ليست حرب مع إمليس؛  ي حرب 
في قلهك لعغلب العدميات العي حواعهها في حياحك. و ي حرب عليك 

 أن حرمدها. 

ؤعا ا الرسول مولس  عهاؤ حسن     ها ا كثر شرفاً 
و  ك حغلب. علمما يوول لك أن حُزا م الزهاؤ الدسن؛ فهو يُوهرك 
أن حعمسك م لمة اإللم  مسعمراً في اععرافاحك في مواعهة المواومات 
ال ميمج.  لاك عمو يو ط أمور ويُداول أن يعأكم أن كل ا شياء ال 
حلزح لك. الةال    سم عمو إليما ك؛ عمو لممل ة اإللم. ل ن قال 

لنْهُت اْلةنالن ن.  )يوحلا "…  يسوع   (؛ و  م :00:1ثِوُوا: أن نا قنْم غن
غلب الةال   عليك أن حد ظ الةال  في  ذه الم ا ة )مغلوب( مإيما ك. 

  ذا  و الزهاؤ الدويوي. 

أ ت ال حُداول أن حغلب الةال ؛   م فةل   ذا ُمسهواً  لذلك  
أ ت حسلك مإيمان في الغلهة العي أح ر ا لك المسيح. قال    نا أن نا 
  ِ ِج اْلةنُمو  ُكلَّ قُوَّ اْلةنوناِربن ون يَّاِت ون أُْعِ يُ ْ  ُسْل نا ًا )قوج( ِلعنُموُسوا اْلدن

أيلما ح ون  أ ت ُملعصر؛ حةرف  ذا  .(RAB((  11:13)لوقا …."  
 وحُِصر عليم.

 ٣٣  

َجاِه ْ ِجَهادَ اإِلنَداِن اْلَحَسَن، َ أَْ ِسْك بِاْلَحيَاةِ  

األَبَِ نَِّة الَّتِي إِلَْيَها دُِعيَت أَْنًضا، َ اْعتََرْفَت االْعتَِراَف اْلَحَسَن 

 (.1911تيدووا س  1أََ اَم ُشُهوٍد َكِثيِرنَن )

  الخميس
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يم لك أن ح ةل ما يوول اآلخرون إ م مسعديل. مهما كان 
ما حواعهم حالياً؛ سواء يعةلق مصدعك  أو ماؤياحك  أو حزارحك  أو 
مهلعك  أو عائلعك  أو ؤراسعك؛ قُل   أ ا ُملعصر ماس  يسوع  من 
المسعديل أن أف ل. كل ما أُف ر فيم  و الغلهة  وأ ا أغلب فوط  

 ماس  يسوع  

اسلك في مزم وقوج المسيح مزراءج الروح. واسعِ م من 
 ةمعم وشمج قوحم وأ ت حُ لق الةلان إليما ك ضم الظروف 

 المسعةصية وحُزهر   أن يعماشوا مع اععرافات إيما ك الةليم. 

ك  أ ا أسلك في قوج ومزم اإللم  قوي في الرب وفي شمج قوحم. ُمهارن

مُدهم  مزرأحم و ُصرحم. أُعا م عهاؤ اإليمان الدسن  موى راسواً  

وثامعاً  ومؤسساً على كلمة اإللم  مال لمة في فمي  أسوؤ على 

 ظروفي اليوم  أح   وأملك مووج الروح الومس  

 صالج
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نحن ُخيونا بكيدة اإلله،  كيدته وقا هذا نعني أننا ُخيونا بالحق. 

لذلك، الحق له تأوير أب ي عيى ر وكا له تأوير أب ي  ن النجاح،  النُصرة، 

 الوفرة،  الصحة في وياتك، ألن الحق هو  نشأك. لذلك نُ  ر الغش، 

  الدكر،  الخ اع،  األكاذنب،  الكذب الر ح البشرنة.

ً  ن العواب،  ال نتفق الكذب    طبيعتك. نكذب بعض الناس خوفا

ب نفسك أن   البعض نكذب  ن  نطيق خ اع صرن .  هدا كان ُعذرك، در ِ

، َ اْلَحقُّ  توول الحق في كل األ قات. توول اآلنة االفتتاوية، "َ تَْعِرفُوَن اْلَحقَّ

ُرُكْم." ألن اإلنسان ُخيق باإلله ليكون ُور، نخ  ه  ن ُ نطيق الُحرنةا فهو  نَُحر ِ

 ال نستطي  أن نكون ُ ويَّ ، ألن الحق هو طبيعته الحويوية. 

قبل أن تول  وانيةً، لم نكن ل نك الدو رة لتعيش الحق  بالحق، ألنك 

كنَت تحت سيادة الخطية. لكن اآلن، نوول الكتاب، "فَإِنَّ اْلَخِطيَّةَ لَْن تَُسودَُكْم، 

(. ل نك الدو رة أن تتخيص  ن عادة الكذب. لسَت بحاجة 1411)ر  ية …."  

لتصرخ أ  وتى تطيب  ن اإلله ليُخيصك  نها. ببساطة ُخذ قرار بأن تطرح 

: َ ْن أََرادَ أَْن نُِحبَّ اْلَحيَاةَ َ نََرى أَنَّاً ا َصاِلَحةً،  الكذب. نوول الكتاب، "ألَنَّ

 (.1111بطرس  1فَْييَْكفُْف ِلَسانَهُ َعِن الشَّر ِ َ َشفَتَْيِه أَْن تَتََكيََّدا بِاْلَدْكِر." )

تَّةُ نُْبِغُضَها نهوه، َ َسْبعَةٌ ِهَي 12 – 111 1نوول في أ ثال  ، "هِذِه الس ِ

َ ْكُرَهةُ نَْفِسِه: ُعيُوٌن ُ تَعَاِليَةٌ، ِلَساٌن َكاِذٌب، أَْنٍ  َسافَِكةٌ دًَ ا بَِرنئًا، قَْيٌب نُْنِشُئ 

أَْفَكاًرا َرِدنئَةً، أَْرُجٌل َسِرنعَةُ اْلَجَرنَاِن إِلَى السُّوِء، َشاِه ُ ُز ٍر نَفُوهُ بِاألََكاِذنِب، 

الحق في ر وك. ندكنك أن تحيا في  .(RAB(َ َزاِرُع ُخُصوَ اٍت بَْيَن إِْخَوةٍ." 

الحقا فهو نجعيك غالبا  تتألق ر وك. ال نهم في أي  وقف ق  تج  نفسك 

 فيها الحق سينصرك، ألن الحق أب ي. ود اً لإلله!

 ِعش في الدق
 ٣٣  

ُرُكْ   )يوحلا   ر ِ قُّ يُدن اْلدن قَّ  ون حنةِْرُفونن اْلدن  (. 22:9ون

  الجمعة
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أن كلمة اإللم حُرشم أف اري  وعاؤاحي  وشوصيعي  وأخيراً حهلي 

حياحي. لميَّ السياؤج على كل أ واع الو ية. أحيا في الدق    م  و 

ً في الروح.  طهيةعي الدويوية. لذلك  أ ا غالب في كل موقف  ُمعألوا

 حمماً لإللم 

 أُقِر وأععرف
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 صل ِ ل ةب اإللم الذين في ضيق

َ  َّ ِهيُر دُُس اْلَدِيُك "…  ، 9  –  11  19نوول الكتاب في أعدال 

نَ َْنِه ِليُِسيَئ إِلَى أُنَاٍس ِ َن اْلَكنِيَسِة، فَوَتََل نَْعوُوَب أََخا نُوَونَّا بِالسَّْيِف. " 

)RAB).  عن  ا سدعت الكنيسة أنه ق  تم الوبض عيى نعووب، الب  أنهم

فكر ا، "قُبض عيى نعووبد ال شيء سيح ث له، هو رجل إندان." لكن 

 بدجرد أن قُتل، لفت هذا انتباههم.

ربدا تساءل البعض، ُ حا لين أن نُيووا باليوم عيى اإلله "أنن 

كان اإللهد كيف سد  اإلله بأن نح ث هذاد". لكن اإلله ليك َ ن نسد  

بح  ث هذه األ ور. قال نسوع، "َ فِي ذِلَك اْليَْوِم الَ تَْسأَلُونَنِي َشْيئًا. اَْلَحقَّ 

اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َ ا َطيَْبتُْم ِ َن اآلِب بِاْسِدي نُْعِطيُكْم." )نوونا 

91111 ))RAB).  

، أعين، "... دُفَِ  إِلَيَّ ُكلُّ ُسْيَطاٍن فِي السََّداِء 11191وم في  تى 

 بناًء عيى هذا الُسيطان قال، "... اذَْهبُوا  .(RAB(َ َعيَى األَْرِض." 

أعطانا نسوع  .(RAB((  12191) تى …."  َ تَْيِدذُ ا َجِديَ  األَُ ِم 

ُسيطانه، أعطانا اسده. لذلك، لم نكن نسوع َ ن سد  لهم بوتل نعووبا 

إنهم الدسيحيون الذنن لم نوو وا ب  رهم  ن خالل ُ دارسة ُسيطانهم في 

 الصالة. 

عن  ا تم الوبض عيى بطرس بع  ذلك، نوول الكتاب، إنهم 

(. :-5119)الكنيسة( صيوا بيجاجةا فت خل اإلله  خرج بطرس )أعدال 

 ٣٩  

 ِ ب  ُة الرَّ ِلمن ْي حنْزِري كن ْعِللنا  ِل ن لُّوا  ن ُج صن يُّهنا اإِلْخون أنِخيًرا أن

ْيً ا   ُكْ  أن ا ِعْلمن من من  كن حنعنمنزَّ  ون

 (.6:2حسالو ي ي  2)

  السبت
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لذلك، في كل  رة تُصيي، أنت تجعل األ ر ُ دكناً "شرعياً" لإلله 

 بأن نت خل ببعض الُطرق التي لم نُكن ليت خل بها إن لم تُصِل. 

لهذا السبب نجب عييك أن تُصيي  ن أجل ُخ ام اإلنجيل 

  ن أجل تو ُّم خ  ة الُدصالحة في هذه األنام األخيرة. كتب الرسول 

بولك ليدسيحيين في كولوسي، "ُ َصي ِيَن فِي ذِلَك ألَْجِينَا نَْحُن أَْنًضا، 

ِليَْفتََ  اإلله لَنَا بَابًا ِلْيَكالَِم، ِلنَتََكيََّم بِِسر ِ اْلَدِسي ِ، الَِّذي ِ ْن أَْجِيِه أَنَا ُ ووٌَق 

بدا أن اإلله أخبرهم بالفعل أن  .(RAB((  114أَْنًضا." )كولوسي 

نذهبوا  نكرز ا باإلنجيل، لداذا كانوا بحاجة ألن نُصيوا لإلله أن 

نفت  لهم باب ليكالمد هذا نُخبرنا أن هناك ُ وا  ين في العالم. لذلك 

 صل ِ دائداً  ن أجل كنائك الدسي  وول العالم. 

أمويا الغالي  أُصلي من أعل ُخمام اإل زيل وشةب اإللم حول الةال   

أن ال حنْل نذ قوحه . أُصلي ضم ا شواص أو المؤسسات الذين 

يُة زون اض هاؤ المسيديين ويةوقون ا ع ار اإل زيل؛  دن  هيم 

حأثير  ذه الووات و ُ  ل عهوؤ   المهذولة. مالرغ  مله   يلع ر 

 اإل زيل سريةاً  مسرعة وسياؤج الروح. ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ً  ُملهن  وُم عةل ؤائما

 نذ اليوم الذي قبيُت فيه الر ح الو س  ب أُت في التكيم 

بألسنة، لم ننفذ إلها ي أب اً. الدفتاح هو الشراكة    الر ح الو س! 

ً ُ يَهم  ُ شتعل ليرب. نجب أن نكون  هذا هو السر لتكون دائدا

الر ح الو س الووة الُدحركة األ لى في وياتك. د نه، الحياة عبءا 

 وويية،  فارغة  تافهة.

الدسيحية د ن الر ح الو س هي  جرد دنانة. في الواق ، 

 ن الصعب ج اً أن ترب  نفوس د ن الر ح الو س. كابن لإلله، أن 

تدتيئ بالر ح الو س كل نوم، هو أ ر غير قابل ليُدفا ضة. عييك 

 أن تعرفه، تسيك فيه   عه. نجب أن نكون جمء وابت  ن وياتك. 

، "ِلتَْسُكْن فِيُكْم َكِيَدةُ اْلَدِسي ِ 1111نوول في كولوسي 

سي فعك فهدك ليكيدة لتحيا كل نوم  ن  .(RAB(…."  بِِغنًى، 

وياتك ال ت اد  ديكة اإللها  ال شيء آخر سيكون له  عنى لك في 

هذا العالم،  اع ا أ ور الدسي . بكيدة اإلله في ر وك،   نطوقة 

 ن فدك، ندكنك أن تخ م الرب بأ انة  تُحِضر له الدج  اآلن،  في 

 ال هور اآلتية. لتكن ل نك شهية نهدة  شرهة ليكيدة.

سي فعك ُوبك ليسي  أن تُخبِر العالم بووته الُدخي ِصة. نوول 

، "ألَنَّ ُوب اْلَدِسي ِ نَْحُصُرنَا. إِذْ نَْحُن نَْحِسُب 1415كورنثوس  9في 

هذَا )نحكم بهذا(: أَنَّهُ إِْن َكاَن َ اِو ٌ قَ ْ َ اَت ألَْجِل اْلَجِدي ِ، فَاْلَجِديُ  

نُظهر لنا الرسول بولك الووة ال افعة  راء  .(RAB(إِذًا َ اتُوا." 

 ٣١   

ْ ! اَل تَْرَهْب َ اَل   َأَ ا َأَ ْرتَُكد تََش َّْد َ تََشجَّ

هْ تَْرتَِعْب أَلنَّ    (211)نشوع   إِلهََك َ عََك َوْيُثَدا تَْذَهبُ  ينْهون

)RAB.) 

  األحد
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شغفه الغا ر لإلنجيل، ُوب الدسي . ال ندكنك أن تُحبه  تكون غير 

  فوع لتُخبر العالم به. ستستيوظ كل نوم ُ يَهم  ُ شتعل لتخ م اإلله. 

 ود اً لإلله! 

ال حهمأ.   –شغ ي ال ع اره حول الةال    –شراكعي في اإل زيل 

ؤعا ي اإللم وأع ا ي ح ليف إلهي؛ فأُحافظ على حركي ي وأ ا ُملع م 

مهذه المعوج  مدصور مُدب المسيح  فةل ا شياء العي يزب أن 

 أقوم مها على ا رض  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ٣٢  
 يزب أن   رز مم

ن ال  يزب عليلا أن   رز مال لمة  يزب عليلا أن  ُوهر من

يةرف  وإال لن ي ون لميه  ال رصة ليؤملوا مها ويولُصوا. يوول في 

ِ ينْولُصُ »    ننَّ 11  –  10:  13رومية  ب  ْن ينْمُعو مِاْسِ  الرَّ  .«ُكلَّ من

ةُوا مِِم؟  ْن لنْ  ينْسمن كنْيفن يُْؤِملُونن مِمن ْن لنْ  يُْؤِملُوا مِِم؟ ون فن نْيفن ينْمُعونن مِمن

ةُونن ماِلن كناِرٍز؟   كنْيفن ينْسمن  ون

ؤون كارز  لن يعم لوا من سماع اإل زيل. لهذا السهب  دن 

ممفوعون لل رز ماإل زيل في كل م ان. قال الرسول مولس    ن  ِي 

النِص ِلُ ل ِ  جُ اإللم ِلْلون ِسيحِ   ن َّمُ قُوَّ لنْسُت أنْسعنِدي )أخزل( مِِإْ ِزيِل اْلمن

ِ.  )رومية  الً ثُ َّ ِلْليُو نا ِي  ِ أنوَّ ْن يُْؤِمُن: ِلْلينُهوِؤي   .(RAB(( 1::1من

ال يوعم خالص ؤون اإل زيل. قوج اإللم لعُورج شوص ما 

من م  لة  أو ضيوة  أو خ ية أو موت  ي في إ زيل المسيح.  ورأ 

في اآلية االفععاحية أن اإللم وعم مدياج أممية قهل ا زمة ا زلية؛ 

واآلن  قم أح  وعمه  أظهر كلمعم  عةل الدياج ا ممية ُمعاحة من 

 خالل ال رازج ماإل زيل. 

ا ظر  ك   دن ُمهاركين لل ون وكالء و اشرين للمعوج 

اإللهية؛ ُس راء الدوائق اإللهية  إلى أن   رز له   فلن يةرفوا 

َعيَى َرَجاِء اْلَحيَاةِ األَبَِ نَِّة، الَّتِي َ َع َ بَِها  

هُ َعِن اْلَكِذِب، قَْبَل األَْزِ نَِة األََزِليَِّة، َ إِنََّدا  اإللهُ اْلُدنَمَّ

ِة، بِاْلِكَراَزةِ الَّتِي  أَْظَهَر َكِيَدتَهُ فِي أَْ قَاتَِها اْلَخاصَّ

اْؤتُِدْنُت أَنَا َعيَْيَها، بَِحَسِب أَْ ِر ُ َخي ِِصنَا اإللِه  

 .(RAB(( 1 – 19 1)تيطك 

 اإلونين 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    6-5 ميخا & 13:1-10

رؤيا يوحنا الالهوتي    4-1عا وس & 6

ُسلِ  ;1:18  ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى َماُل ٱلرُّ  20-28:19  َمتَّى ;4:12  أَعأ

اإل زيل مأي طريوة أُخرى. ضع كل حياحك لهذا   ن  ذا كل ما يه  

حواً. حأكم أن اإل زيل يصل  كهر عمؤ مم ن من ا شواص الُمةيَّلين 

 أن يوهلوه في عالمك وفي الملاطق ا خرى 

أ ا س ير المسيح لإل زيل. أ ا ُمعوم للرب  و امض مالدياج  غير 

ً لم م ل قلهي  و  سي  مدموؤ  معو ج في الروح ؤائماً  خاؤما

وف ري. من خاللي  يصل اإل زيل لل ثيرين الُمةيَّلين للوالص  

 ويُلونلوا من الُظلمة إلى ُحرية مزم أملاء اإللم.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ٣٢   
 اخ ع لدلمم لك

هل سألَت نفسك أب اً، "هل وياتي في اتفاق    خطة اإلله 

الكا ية ليد"  ن الدهم أن تكون  تأك اً. قال نسوع، "إِْن َشاَء أََو ٌ أَْن نَْعَدَل 

(. لذلك، إن أردَت أن تصن  :1:1)نوونا …."  َ ِشيئَتَهُ نَْعِرُف التَّْعِييَم، 

  شيئته، هو سيُعيدك.

لكن أوياناً، هناك أ لئك الذنن نخافون  ن أن ن عوا اإلله نت خل 

بُطرقه في وياتهم. نعتو  ن أنه سيُغي ِر ويدهم الذي راعوه طيية وياتهم. 

ً  ا ال نُرن  نه. وسناً، هذا  فهم نشعر ن أنه ربدا نوودهم ليصير ا شيئا

ألنهم ال نعرفونها إن كنت ال تعرفه، فال ندكنك أن تثق به. لكن إن عرفته، 

 فستتعيم أن تثق به. 

كل  ا نتدناه لك هو األفضل. فهو نطد  لنجاوك أكثر  دا 

ندكنك أن تطد  به عيى اإلطالق. اليوم الذي اكتشتفُت فيه هذا الحق، 

قُيت، "ربي نسوع الغالي، اآلن أنا أوق فيك بحياتي." أردُت أن أكون 

ناجحاً له، لكنه كان نطد  لنجاوي أكثر  ني. اكتشفُت أنه نُحبني أكثر  ن 

 ُوبي لنفسيا  هو أوكم  ني،  أصبحُت جريء  ُ رِكم! 

تذكر، هو خيق العالم بأكديه، بدا فيه أنت. نعرف كل شيء 

ب اخيك. ال نعرف فوط كل شيء عنك، هو نعرف كل شيء عن الحياة. كل 

 ا نرن ه  نك أن توول، "نعم نا رب، أنا جاهم." ل نه خبرة في التعا ل    

 جدي  أنواع البشر،  هو نعرف تدا اً  اذا نفعل    شخص  ثيك. 

ْهِمكن الن حنةْعنِمْم.   عنلنى فن ْلهِكن  ون ْه مُِ ل ِ قن كَّْل  )ثِق( عنلنى ينْهون حنون

ِمُ )يُوعم( سُهُلنكن                ُ ون يُونو  فِي ُكل ِ ُطُرقِكن اْعِرْفُم  ون

 .)RAB(( 1 – 1: 2)أمثال 

  الثالثاء
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رؤيا يوحنا الالهوتي    9-5 عا وس & 7

رؤيا يوحنا الالهوتي    7 ميخا  & 13:11-18

ُسلِ  َماُل ٱلرُّ ثَال ;18:30  اَلأَمَزاِميرُ  ;18-26:16  أَعأ  NIV 16:3  أَمأ

وِق فيه بحياتك. اجعل إرادته وي ِم اهتدا ك،  لن تخسر 

، "...الَِّذي نُْؤِ ُن بِِه لَْن نُْخَمى." هذا 119بطرس  1أب اً. نوول في 

نعني أنك لن تُخمى أب اً أ  تُفَض  بسبب ووتك به. لذلك، ُكن  اوواً في 

 الرب بكل قيبك  ذهنك  اخض  لحيده لك. 

أمويا السماوي الغالي  يالها من راحة  ويويلية  وثوة ُمهاركة أن 

أعرف أ م يم للي أن أثق فيك مدياحي؛ الوحيم ا مين والدويوي. 

هة  وحدت  المسعوهل ملك لك؛ لذلك  أضع   سي مين ذراعيك الموع ِ

ً فيك للملعهى أن حووؤ ي م لمعك ومروحك  وأ ا  سياؤج ُحهك. واثوا

 أُحم  ؤعوحي فيك  ماس  يسوع. آمين.

 أُقر وأععرف
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 اإل زيل في أما عك 

كيدة " دنعة" في الشاه  أعاله، هي كيدة نونانية ُ ثيرة 

 تعني  دنعة، استثدار  "parakatathēkēلالهتدام، "پاراكاتاويكي 

شخصيتك. ق  تم إن اع شيء  ا فيك. عييك أن تُ رك أن اإلنجيل، 

 الرسالة نفسها التي خيصت وياتك، ق  أ ِدَعت إليك.

، "َوَسَب 1111تيدووا س  1عرف بولك هذا. فأكَّ  في 

ناله  ن  .(RAB(إِْنِجيِل َ ْجِ  اإللِه اْلُدبَاَرِك الَِّذي اْؤتُِدْنُت أَنَا َعيَْيِه." 

إدراك! تولى اإلنجيل كدسئولية شخصية. نجب أن نكون نفك الشيء 

  عك. 

ز الؤك في العدل،  ُشركاء تجارتك،  ز الؤك في 

الد رسة،  أعضاء عائيتك،  الُدويدون  عك،  أص قاؤك  كل الذنن 

نتواصيون  عك، نتطيعون إلى الودنعة التي اؤتُدنَت عييها  ن اإلله. 

يك  سئولية كشاهٍ  لهم، أنت الشاه  لجييك. نجب عييك أن  هو نُحد ِ

تكون ُ يتم اً إلوضار الخالص أل لئك الذنن في عالدك. هذا هو 

ً  ا قاله نسوع في نوونا  ً ُ ثدراً، ُ تددا : 5115النجاح. تُصب  ُغصنا

 …" "أَنَا اْلَكْرَ ةُ َ أَْنتُُم األَْغَصاُن. 

أعِين دائداً، "أنا ُغصن وا ل ليثدر، باسم الرب نسوع! 

أودل ودار البِر  أُظهر أعدال البِر." أعِين هذا  تصرف طبواً له. هذا 

 ا كان الرسول بولك نووله في الشاه  االفتتاوي ليخادم الشاب، 

 إدراك  ا ق  اؤتدن عييه.  –تيدووا س 

 ٣٢  

ِؤيةنةن  ُمةِْرًضا عنِن اْل نالنِم اْلهناِطِل   ِظ اْلون ينا حِيُموثناُوُس  اْح ن

اِذبِ االْسِ   الن ناِت اْلِةْلِ  اْل ن ُمون  المَّ ِِس  ون

 (.1::2حيموثاوس  6) 

  األربعاء
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أنت تحدل بذار  ديكة اإلله ب اخيك. هذه هي خ  تك 

الً َ يَُكوَت  األ لى في الحياة. تذكر كيدات نسوع: "لِكِن اْطيُبُوا أَ َّ

هُ، َ هِذِه ُكيَُّها تَُمادُ لَُكْم." ) تى   .(RAB((  1111) ديكة( اإلله َ بِرَّ

اآلن أنت في  ديكته، اجعيها أ لونتك،  سيُعيَن  ج ه فيك   ن 

 خاللك 

رمي الغالي  أش رك على امعياز كو ي شريك في رمح الل وس. أ ت 

ً وحأحملي على اإل زيل. ال حموؤ لممى أريم أن أملغم  حسهعلي أميلا

وأفةلم من أعل اإل زيل    م قوحك لعزةل الُو اج أمرار  ولعلع ل 

ال وير من الُظلمة والهائس إلى حياج االزؤ ار  والمزم  والعميُّ . 

أكرز مزراءج في كل م ان ول ل شوص  وسيعغير ال ثيرون. ماس  

 يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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رؤيا يوحنا الالهوتي    3-1 ناحوم & 14:1-10

 17-9:16 ُكوِرنأثُوَس ٱألُولَى ;20:9 إِْرِ يَا  ;5:18 ُكوِرنأثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 
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  و  لاك ماسمك

نُفسر بعض الناس الشاه  أعاله أن نسوع ذهب ليسداء ليُشي ِ  

 نازلنا. فهم نعتو  ن عن  ا نُسِيم شخص  ا وياته ليدسي ، نب أ اإلله 

في بناء  نمل لهذا الشخص في السداء. لكنهم ننسون  ا نووله الكتاب، 

( 114األَْعَداِل قَ ْ أُْكِديَْت )انتهت( ُ ْنذُ تَأِْسيِك اْلعَالَِم." )عبرانيين "…  

)RAB).  السداء  كان جديل،  ق  بُنيَّ بالفعل. إذاً  ا هو الدكان الذي

 كان نتكيم عنه نسوعد

اإلجابة بسيطة: نوول الكتاب إن نسوع غيب الجحيم،  عن  ا 

(. بع ئٍذ ذهب إلى 12191َسالٌَم لَُكْم!" )نوونا "…ظهر لتال يذه، قال، 

السداء  أُعطيَّ  كان! هذا الدكان ليك ُكرسي بجانب أ  بوُرب اآلب، 

ال، لكنه وظى بُكرسي اآلب! ق  جيك عن ندين عرش العظدة لآلب 

 في السدا نات. إنه  كان الُسيطة العُييا. 

نوول الكتاب، "فَإِْن ُكْنتُْم قَ ْ قُْدتُْم َ َ  اْلَدِسي ِ فَاْطيُبُوا َ ا فَْوُق، 

كل  .(RAB((  111َوْيُث اْلَدِسيُ  َجاِلٌك َعْن نَِديِن اإللِه." )كولوسي 

شيء فعيه نسوع كان  ن أجينا. فالدكان الذي ذهب ليُِع  ه لنا،  كان 

عن  ندين اآلبا جهَّم لنا  كان فيه  بنفسه في الدج . اآلن نحن 

 جالسون  عه في السدا ات.

، "ألَنَّ اْلَدِسيَ  لَْم نَ ُْخْل إِلَى أَْق َاٍس 9412نوول في عبرانيين 

َ ْصنُوَعٍة بِيٍَ  أَْشبَاِه اْلَحِويِويَِّة، بَْل إِلَى السََّداِء َعْينَِها، ِليَْظَهَر اآلَن أََ اَم 

٣٢  

  . ْ ُ ْم ُقْلُت لن إِ  ِي ُكْلُت قن إاِلَّ فن ٌج  ون لناِزُل كنثِيرن فِي منْيِت أنمِي من

  ْ ُ ْؤُت لن أنْعمن ْيُت ون إِْن من ن اً ا  ون ُ ْ  من ن أن نا أنْمِ ي ُ ِعمَّ لن

ْيُث أنُكوُن أن نا  عَّى حن آُخُذُكْ  إِلنيَّ  حن ْيً ا ون اً ا آحِي أن من ن

ْيً ا )يوحلا  ْ عُْ  أن  .)RAB(( 2 – 2: 64حنُ وُ ونن أن

  الخميس
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 AMPC 10:19  لُوقَا ;TLB 2:6  أَفَُسسَ 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    4-1 يونان & 9

طالدا نسوع في السداء، نحن ُ دثيون  .(RAB(َ ْجِه اإللِه ألَْجِينَا." 

جي اً في السداء. هو نُدثينا هناك! لهذا السبب قال لنا أن نحيا باسده. 

، "َ ُكلُّ َ ا َعِدْيتُْم بِوَْول أَْ  فِْعل )بكالم أ  1:11نوول في كولوسي 

ِ نسوع،  ب  هذا ألنه هو  .(RAB(…." عدل(، فَاْعَديُوا اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّ

هناك باسدنا،  نحن هنا باسده. نديك  نسود عيى إبييك  قوات 

 الُظيدة، باسده. هييونا!

أح ر ي اآلب إلى م ان مزيم  م ان الُسل ان والسياؤج  حيث 

أملك وأسوؤ فوق كل رياسة  وُسل ان  وقوج  وسياؤج  وكل اس  

يُسمى. علمما أح ل   حسعزيب كل الوليوة    لي أحيا ماسمم. اآلن  

أ ا أكسر حأثير إمليس على حياج اللاس وأُعلن أن  ور اإل زيل 

 المزيم يُ ِرق في قلومه   ماس  يسوع. آمين 

 أُقِر وأععرف
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لن ي  كا ن من

ً  كلهلنلة" فلي الشلاهل  أعلاله فلي  تترجم علبلارة " ليلوكلا

ترجدات أخرى " ديكة كهنة"، لكن  ال  او ة  ن االونتليلن دقليلولة. 

نديل الوارئ إلى افتراض أن " ديكة كهنة" تُشير إلى  ديلكلة وليلث 

نوج  الكهنة. لكن الترجدة الصحيحة لييونانية هي "كهنة َ يَلكليليلن". 

 ق  جعينا كهنة َ يَكيين،  هو إتدام النبوة!

، قال اإلله لبني إسلرائليلل، "فَلاآلَن 1  –  15 12في خر ج 

إِْن َسِدْعتُْم )أطعتم( ِلَصْوتِي )أطعتدوني(، َ َوِفْظتُْم َعلْهلِ ي تَلُكلونُلوَن 

لعُلوِب. فَلإِنَّ ِللي ُكللَّ  ةً )كنم خلاص( ِ لْن بَلْيلِن َجلِدليل ِ الشُّ ِلي َخاصَّ

لةً ُ لوَل ََّسلةً. هلِذِه ِهلَي  األَْرِض. َ أَْنتُْم تَُكونُوَن ِلي َ لْدليَلَكلةَ َكلَهلنَلٍة َ أُ َّ

ُم بَِها بَنِي إِْسَرائِيَل."  الكليلدلة اللُدلتلرجلدلة  .(RAB(اْلَكِيَداُت الَّتِي تَُكي ِ

" ديكة" هي الكيدة "َ يَكي". لذلك، عن  ا قال اإلله لبلنلي إسلرائليلل 

 "سأجعيكم  ديكة كهنة" كان نعني، "ستكونون كهنة َ يَكيين."

نوول الكتاب، "ألَْن َ ْهَدا َكلانَلْت َ لَواِعليل ُ اإللله فَلُهلَو فِليلِه 

 .(RAB((  9111كلورنلثلوس  9…." ) ، «اآلِ ليلنُ »َ فِيِه  «النَّعَمْ »

عرف بطرس أن تحويق هذه النبوة ق  تلم فلي اللدلسليل  نسلوع. إذاً، 

 ، ا أَْنتُْم فَِجْنٌك ُ ْختَاٌر، َ َكَهنُوٌت ُ يُلوِكلي  اإلله له كهنوت  يوكي: "َ أَ َّ

ةٌ ُ وَ ََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء )شعب الرب اللخلاص لله(، ِللَكلْي تُلْخلبِلُر ا  أُ َّ

ْيَدِة إِلَلى نُلوِرِه اْللعَلِجليلِب." ) بلطلرس  1بِفََضائِِل الَِّذي دََعاُكْم ِ َن الظُّ

219  ))RAB).  ككاهن َ يكي،  سلئلولليلتلك األسلاسليلة هلي اللتلشلفل

 ٣٢  

اُن   السُّْل ن ْزُم ون ُم اْلمن مِيِم  لن ًة لإللِم أن لن هن كن ا ُمُلوًكا ون لن ةنلن عن ون

. آِمينن )رؤيا  منِم اآلمِِمينن  .)RAB(( 1:6إِلنى أن

  الجمعة
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رؤيا يوحنا الالهوتي    3 حبقوق & 15:1-8

 3-1 ميخا & 10 رؤيا يوحنا الالهوتي َنَّ 

الَديكي، بالِطيبات  الصيوات. ق  أعلطلاك اإللله السليلادة  الُسليلطلان 

لتُغي ِر  سار األو اث في األرض، باستخ ام اسلم نسلوع. فلاتلفلق  ل  

اإلله في تحويق  شيئته هنا عيى األرضا فلي علائليلتلك،  فلي وليلاة 

أ لئك الذنن  ن وولك،  في   ننتك  د لتك. تعيم أن توجه تأوير قوة 

اإلله تجاههم بالصالة إلى أن نأتليلك إشلعلار بلاللنُلصلرة فلي ر ولك. 

 هييونا. 

أش رك يا رمي الغالي  على ح ور الروح الومس في حياحي  الذي 

ل ي وي  ف لي  ل ي ك ا ن من يُساعم ي أن أُحم  خممعي مالع  ع المن

إراؤحك وؤعوحك لةائلعي  وأصمقائي  ومميلعي  وأُمعي  والةال   

 ح ق مةك على حدويوها. أُصلي أن حسوؤ كلمعك في حياج اله ر  

في ؤاؤ ثمار الهِر وأصلي أن يغ ي ح ورك قلومه  في كل م ان  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج



arabic 

عن سي ة ُ عينة أُ ِسكت في فعل المنا،  1نورأ في نوونا 

 كانت ستُرَجم وتى الدوت. لكن اتض  أنها عرفت أنن كان نسوع 

 ركضت نحوه. جاء  رائها الجد ،  قالوا ليسوع، "نَا ُ عَي ُِم، بسبب 

 ا فعيته هذه الدرأة، عيينا أن نرجدها وتى الدوتا هل ل نك 

(. قال نسوع، "وسناً، ليك ل ي أي 5  –  14  1اعتراضد" )نوونا 

 اعتراض، لكن ليب أ برجدها أ الً َ ن ليك له خطية." 

نوول الكتاب إن جديعهم أ قعوا الحجارة  ذهبوا، ُ تجهدين. 

أَنَا "…  ، بع  ا ه أت الدرأة، أدلى بعبارة ُ ذهيةا قال، 19وم في ع د 

ْيَدِة بَْل نَُكوُن لَهُ نُوُر  ُهَو نُوُر اْلعَالَِم. َ ْن نَتْبَْعنِي فاَلَ نَْدِشي فِي الظُّ

اْلَحيَاةِ."  ا العالقة بين هذه العبارة   ا فعيه ليتو لهذه الدرأةد إن 

 فهدناها، فيدكننا أن نب أ في فهم  ا نتوقعه  نا. 

، اجتاز برجل أعدى  نذ  الدته.   رة أخرى، 2في نوونا 

نُكرر نسوع هذه العبارة، "َ ا دُْ ُت فِي اْلعَالَِم فَأَنَا نُوُر اْلعَالَِم." )نوونا 

تَفََل َعيَى األَْرِض "…  (.  األ ر التالي، صن   عجمة. هو 512

يِن َعْينَيِ األَْعَدى." )نوونا   (. 112َ َصنََ  ِ َن التُّْفِل ِطينًا َ َطيَى بِالط ِ

كانت الدرأة المانية عيى وافة الدوت،  ت خل نسوع  قال، 

"أنا نور العالم"  أنوذها! وم رأى رجل أعدى لم نكن وتى ل نه أعين، 

 قال، "أنا هو نورك".  ج اً لإلله! كان نسوع نوول لهم، "أنا هو  ا 

تحتاجونه أن أكون. إن اوتجَت إنواذ، فأنا نجاتك. إن كان خالص، فأنا 

 خالصك. إن كان شفاء، فأنا شفاؤك. هذا هو  عنى "أنا هو". هييونا!

 حماماً كيسوع …  دن اللور

 ٣٢  

أَْنتُْم نُوُر اْلعَالَِم. الَ نُْدِكُن أَْن تُْخفَى َ ِ ننَةٌ َ ْوُضوَعةٌ َعيَى  
(.1415َجبَل  ) تى   

  السبت
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 4:17 نُوَونَّا ٱأْلُ لَى  ;18-16:17 َ ْرقَُك  ;10:8 َ تَّى 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 َصفَْنيَا & 16:1-10

رؤيا يوحنا الالهوتي    5-4 ميخا  & 11

اآلن، نيتفت إلينا  نوول، "أنتم نور العالم" فجأة، نتض  

توقعه  ن ا في أر اونا! هذا نعني أنه عن  ا تخرج اليوم، سيح ث 

تغيير في وياة أو هم بسببك. إن كان شخص  ا أعدى،  ن خاللك، 

ندكنه أن نستعي  عيونه! ندكن ليشخص الدرنض أن نُشفى. ندكن 

ليرجل الُدوعَ  أن ندشي. لداذاد ألنك نور العالم، تدا اً كيسوع.  ج اً 

 لإلله! 

أ ا  ور الةال   ال يم ن أن حُو ى مميلة موضوعة على عهل  لسذلسك  

أسلك في المةز ات واإلظهارات المزيسمج لسلس سوق طسهسيسةسي. أشس سي 

المرضى  وأُطهر الهُرص  وأُقي  الموحى  وأُخرج ال ياطيسن  أيسلسمسا 

أذ ب اليوم  أ ا الدل لم اكل ال ثيرين واإلعامة  سئلعه ؛ كل شيء 

المرض  والس سوسر  والسمسوت  والسةسوز  والس س سل    –ليس من اإللم 

 يلدلي أمامي  ماس  الرب يسوع المسيح  آمين.  -واالكعئاب  إلخ  

 صالج
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 اعةل حياحك مزيمج

نُحا ل بعض الدسيحيين أن نُيووا باليوم عيى اإلله لدا هو 

بالفعل  سئوليتهم. في أغيب األ قات، عن  ا نح ث شيء ُ معج، 

نستنتجون أن هذه هي إرادة اإلله، إال، نستفسر ن "لداذا سد  

بح  ث هذا د"  ا نحتاجه  ثل هؤالء الناس، هو إدراك أن الُسيطان 

لتغيير األ ور عيى األرض،  جعل وياتنا ُ بهجة كدا نتوق، ق  أُعطيَّ 

 لنا. ندكنك أن تجعل وياتك  جي ة  ن خالل العيش بكيدة اإلله. 

، كان الرب نسوع  ؤك ِ اً بووة عن  ا قال، :9111في  تى 

"... اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْو َكاَن لَُكْم إِنَداٌن ِ ثُْل َوبَِّة َخْردَل لَُكْنتُْم تَوُولُوَن 

ِلهذَا اْلَجبَِل: اْنتَِوْل ِ ْن ُهنَا إِلَى ُهنَاَك فَيَْنتَِوُل، َ الَ نَُكوُن َشْيٌء َغْيَر ُ ْدِكٍن 

لَ َْنُكْم." نوض  إنه بإ كانك أن تخيق انتصاراتك بتفعيل إندانك بكيدة 

اإلله. لو  أعطاك بالفعل  و ار اإلندان الذي تحتاجه لتؤور بالتغييرات 

 التي تتدناها.

، "... ُكلُّ َشْيٍء ُ ْستََطاٌع ِلْيُدْؤِ ِن.")9112قال في  رقك 

RAB).  السؤال هو هل تؤ ند إن كنَت تؤ ن، فأ ا ك وياة  ن

ً في وياتك،  ستكون  اإل كانيات غير الُدنتهية. طب ِق الكيدة عدييا

 ُ نتصراً دائداً.

ُدوا  ال "تنتظر" أن تتحوق كيدته في وياتك، بل "... تَد ِ

(. عييك أن تعدل بكيدته في 1919َخالََصُكْم بَِخْوٍف َ ِرْع َةٍ." )فييبي 

 ٩٣  

اِحٍم سنينْدِمُل ِحْملن  نْ ِسِم      ننَّ ُكلَّ ون

كل واحم مل   عليم أن يدمل مسؤولية خلق أف ل ما  

 (.1:1يسع يع مدياحم الواصة   )حرعمة الرسالة )غالطية 

  األحد
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رؤيا يوحنا الالهوتي    3 َصفَْنيَا & 16:11-21

رؤيا يوحنا الالهوتي   12 &  7-6  ميخا

وياتك  تجعيها تأتي بالنتائج. باستخ ا ك إلندانك، ندكنك أن تكون 

  ا ترن ه،  تُغي ِر  ا ترن  تغييره،  تُحوق أي شيء ترن  أن تُحووه!

لو  أعطاك اإلله بالفعل السيادة  اإل كانية لتجعل وياتك 

، "الَ نَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّرنعَِة ِ ْن فَِدَك، 111ُ مدهرة. قال في نشوع 

بَْل تَْيَهُج فِيِه نََهاًرا َ لَْيالً، ِلَكْي تَتََحفََّظ )تاُلوظ نفسك( ِلْيعََدِل َوَسَب ُكل ِ 

َ ا ُهَو َ ْكتُوٌب فِيِه. ألَنََّك ِوينَئٍِذ تُْصِيُ  )تُنِج ( َطِرنوََك َ ِوينَئٍِذ تُْفِيُ ." 

)RAB).  نتعيق األ ر بدا تفعيه بالكيدة! عييك أن تيهج بها  تعيش

 طبواً لها  سيُعين  ج  اإلله في كل  ا تفعيه 

 ً  –حياحي  ي شهاؤج عن  ةمة اإللم  وأ ا أسلك في الهركات ؤائما

في مزم ال  هائي  وفرح  وا عصارات  و زاحات  وإم ا يات  ال 

شيء غير مم ن لي  المسيح  و حياحي وكلمعم حةمل مووج فيَّ اآلن 

 وؤائماً.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ال حوزل ملم أمماً 

فوا بيسوع  هناك بعض الناس الذنن نخجيون بأن نُعرَّ

 بكنيستها  كم هذا  أسا ي!  و تك    الرب هي أعظم  أسدى 

هونة َ يكية عيى اإلطالق. اوتفل بهذا في كل فرصة. انتهم كل 

 لحظة لتُدج  نسوع الدسي . دع ُوبك له ُ   ناً  جيياً.

أص قاءك، أ  أفراد   –إن كنَت تستحي أن ت ع العالم 

عائيتك، أ  ز الءك في العدل، إلخ نعرفون أنك تنتدي ليسوع 

الدسي   إنك عضو  ن أهل اإلندان، سيستحي أن نعترف بك السي  

 أ ام اآلب  الدالئكة.

بغض النظر عن رأي أي شخص ليدسي   ليدسيحية، أنت 

في االتحاد األكثر جالالً،  شرفاً  سدواً. أنت شرنك النوع اإللهيا 

 إناء وا ل لإلله. تحدل النظام اإللهي  ناشر ليحوائق األب نة.

ً في إعالن  و تك    نسوع الدسي ،  ال تُكن دفاعيا

 تدسكك الخالص به،  لدديكته،  ليكنيسة. ال نجب لشخص أ  

لشيء أن نفصيك أب اً عن الدسي  أ  نجعيك تتنصل عن إندانك فيه. 

ال ننبغي وتى ألعنف الته ن ات أ  االضطهادات  ن الع   أن 

 تجعيك تجبُن. هييونا 

 ٩٣  

اِسقِ   ا اْلِزيِل اْل ن مِ نالنِمي فِي  ذن ى مِي ون ِن اْسعندن  ننَّ من

مِيِم  ْزِم أن اءن مِمن عنى عن إِنَّ اْمنن اإِلْ سناِن ينْسعنِدي مِِم من اِطِئ  فن اْلون

يِسينن  )مرقس  ِة اْلِوم ِ عن اْلمنالنئِ ن  )RAB((. 29:9من

 اإلونين 
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at  

أ ا أُمِزم المسيح وأمعهج مهويعي مةم. وم ور أعلن وأععرف مالرب 

أمام اللاس وأحمعع م راكعي مع قميسي اإللم. وحمحي ا ممية مع 

الرب  ي أعظ  مركة في حياحي؛ أُعلن والئي الراسخ للمسيح  

 ول ليسعم ولل ر اإل زيل  لألمم.  للويا 

 أُقِر وأععرف
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رؤيا يوحنا الالهوتي    1 حجي & 17:1-10

رؤيا يوحنا الالهوتي    3-1  ناحوم & 13:1-10

 8-1:7تِيُدووَاُ َس ٱلثَّانِيةُ  ;AMPC 9-12:8 لُوقَا 
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 خهِر مرسالة اإل زيل حول الةال 

 نحن نحتفل بديالد نسوع الدسي ،  ن الدهم أن نُ رك أن 

 جيئه الدجي  عيى  شك الح  ثا أقرب بكثير  دا ن رك الكثير ن. 

فيجب أن نُكثِ ف جهودنا بأن نصل ليتائهين،  أن نُخبِر َ ن ال نعرف 

في عالدنا   ا أبع   نه، أنه هو الطرنق،  الحق،  الحياة. ندكن  ن 

خالله فوط أن نَخيُص الناس  نُحَضر ا إلى الكينونة  الحياة  ن 

 النوع اإللهي.

إلى أن   ا لم نول  اإلنسان وانيةً، ستكون وياته التعبير عن 

كل  ا نح ث له، ب انةً  ن نسبه: أنن ُ ِل ،  جنسيته،   وقعه، 

 تعييده،  وكو ة بي ه، إلخ. ستُشكل كل تيك العوا ل  ا ستُصب  

عييه وياته. هذا نعني أنه سيكون  ح  داً ببيئته  نسبه األرضيا كم 

 هو ُ حمن! 

 9لكن عن  ا تول   الدة وانية، "األشياء العتيوة ق   ضت" )

(. فجأة، تُحَضر إلى وياة فوق الدستوى األرضي، 1:15كورنثوس 

ويث ال تَُح  بأي عوا ل أ  عناصر هذا العالم. أنت اآلن تحيا في 

بيئة ج ن ة بدب أ ج ن  ليحياة، الذي هو كيدة اإلله. أنت اآلن شرنك 

الطبيعة اإللهية، لم تع  تحت سيطان الخطية،  الدرض،  السوم 

  الدوت، ألنك قبيَت وياة اإلله. 

٩٩  

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

ْن  من لنصن  ون من خن اْععنمن ْن آمننن ون ا )ل ل مولوق(. من ِهن ِة ُكل  ِليون ِلْلون

ْ  يُْؤِمْن يُمنْن  )مرقس   .)RAB(( 61 – 61: 61لن

  الثالثاء
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قُسَ   10:14  ُروِميَةَ  ;16-16:15  َمرأ

رؤيا يوحنا الالهوتي    2 حجي 17:11-18

رؤيا يوحنا الالهوتي    3-1 وبووق  & 13:11-14:1-20

نالها  ن رسالة نُعينها ليعالم! أن اإلله أرسل ابنه ليعالم 

ً ناشرنن لهذه الحياة. أخبِر َ ن لم  ليكون لنا وياته،  نكون أنضا

نعرف، اذهب لدن نتعذر الوصول إليهما أخبِر األ م، ألبع  الُجمر، 

َ هِذِه "…  بأنه وي،  الحياة التي أوضرها ُ تاوة لكل  ن نؤ ن: 

 –  111  5نوونا  1…." )اْلَحيَاةُ ِهَي فِي اْبنِِه. َ ْن لَهُ االْبُن فَيَهُ اْلَحيَاةُ، 

19 ))RAB). 

 أنت تحتفل بهذا الدوسم، تش د في ر وك،  ان ف  لتُخبِر 

العالم أن الرب هو اإللها لو  أنار الحياة  الخيود  ن خالل اإلنجيل. 

 ندكن ألي شخص  ولود  الدة وانية أن نستيم نفك الحياة  عه. هذه 

 هي الرسالة التي ُكيفنا أن نكرز بها  ننشرها وول العالم. 

رمي الغالي  أ ا أُصلي من أعل الُو اج حول الةال  اليوم  أن يةرفوا 

ويوهلوا أن يسوع حمل مال ةل الةوومة لو ايا    و  ذا يسعلموا 

حياج أممية. أي اً  أُصلي من أعل كل شوص مريض أو عاع  في 

عسمه اليوم  أن حُول ِصه  قوحك ال افية الُمعاحة في المسيح  من 

كل مرض وعز ؛ ويدع لوا مهذا الموس  في صدة  وسالم  

 وازؤ ار  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج



arabic 

 المسيح حي في قلهك

ن  ر عي  الديالد وول َ ن هو نسوع،   اذا أتى ليفعل. لم 

نأِت ليؤسك دنانة. لم نأِت فوط ليُظهر لنا كيف نعدل أعدال صالحة. 

أتى ليُعطينا وياةا وياة اإلله. لو  خيونا اإلله  أراد أن نكون لنا نوعية 

 وياته،  كانت خطته أن نسوع هو الذي سيُعطينا هذه الحياة.

ً أننا سنستيم هذه الحياة  ن خالل اإلندان، ألن  خطط أنضا

: "... 1111 ديكته غير  رئية ليحواس البشرنة. نوول في عبرانيين 

بِ ُ ِن إِنَداٍن الَ نُْدِكُن إِْرَضاُؤهُ...". ترنيدة عي  الديالد: "أنِصت! نشي  

الدالئكة نُعين" توض  هذا بإنجاز في هذا الدوط : "... ُ ل  وتى ال 

نعود لإلنسان  وتا ُ ل  ليُويم أبناء األرض، ُ ل  ندنحهم  يالد واني." 

 كم هذا جديل! 

لكن، الشيء األعظم هو أن الدسي  ُ ل  في قيبك. نوول 

 .(RAB(( 9:11الَدِسيُ  فِيُكْم َرَجاُء اْلَدْجِ ." )كولوسي "… الكتاب، 

نحن نتكيم عن الرب الذي أُقيم  ن الدوت  صع  ليسداء، ابن اإلله 

 آخذاً  سكنه في أرباع قيبك! –الحي 

هذا نعني أنه ق  أصب   او     ر وك. ال عجب، أن قال 

(. عي  الديالد 411بطرس  9بطرس إننا "ُشركاء الطبيعة اإللهية" )

نعني أنك في الدسي ،  الدسي  فيك اآلنا لك وياة  طبيعة اإلله فيك 

اآلن! هييونا! إن لم تكن ق  قبيَت هذه الحياة بع ، ندكنك أن تفعل هذا 

 صل ِ هذه  1:اآلن. اذهب إلى صالة قبول الخالص في صفحة 

 ٩١  

ْم   ون ا أن نا فن مَّ أن يُْهِلكن  ون ينْذمنحن ون انلسَّاِرُق الن ينْأحِي إاِلَّ ِلينْسِرقن ون

ُل              ُهْ  أنْف ن ِلينُ ونن لن يناٌج ون ُهْ  حن حنْيُت ِلعنُ ونن لن أن

 (.:6::6)يوحلا 

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُولَى ;6:23  ُروِميَةَ   :13-5:11 يُوَحنَّا ٱألأ
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رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 زكريا & 18:1-12

رؤيا يوحنا الالهوتي    3-1 صفنيا & 15

الصالة. قُل تيك الكيدات  أعنِها  ن كل قيبك  في الحال ستُصب  

 وياتك إعالن لصالوه،   ج ه،  نعدته،  ُوبه. 

لي حياج وطهيةة اإللم في روحي  أع ا ي حياحم من أعلي   حم ن 

من أن أحيا وأسلك في مِره  ومزمه  و ةمعم. لذلك  مإيما ي  أ ا 

شريك طهيةة اإللم  ُم ةن  مدياحم  حياحي مليئة مالمزم   ن المسيح 

.  للويا    فيَّ

 أُقِر وأععرف
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 االحع ال مال لمة الدي الُمعزِسم

بالرغم  ن أن عي  الديالد، الذي هو اوتفال بديالد نسوع، هو بال 

شك أشهر أجازة في العالم، لكن النمال هناك الكثير ن ال نعرفون وواً  ن 

هو نسوع. ليبعض، هو قائ  دنني عظيم. لكن نسوع ليك  جرد قائ  دنني أ  

ُ صِي ا هو نفسه، اإلله. عييك أن ت رس الكيدة لتكتشف هذا، قال نسوع، 

 ِهَي الَّتِي تَْشَه ُ ِلي."… ، "فَت ُِشوا اْلُكتَُب 1215في نوونا 

، "فِي اْلبَْ ِء 111نشه  الكتاب عن أُلوهية ليسوع. نوول في نوونا 

 نوول  .(RAB)َكاَن اْلَكِيَدة،  اْلَكِيَدة َكاَن ِعْن َ اإلله، َ َكاَن اْلَكِيَدةُ اإلله." 

، " اْلَكِيَدةُ َصاَر َجَس ًا َ َولَّ بَْينَنَا، َ َرأَْننَا َ ْج َهُ، َ ْج ًا َكَدا 14في ع د 

نُشير هذا إلى نسوعا  .(RAB)ِلَوِويٍ  ِ َن اآلِب، َ ْديُوًءا نِْعَدةً َ َووًّا." 

 لذلك، باوتفالك بعي  الديالد، فأنت تحتفل بالكيدة الحي  الُدتجِس . 

ادرس الكتاب بنفسك،  ن سفر التكونن إلى سفر الرؤنا،  ستصل 

، "أَنَا 11111لنتيجة  او ة: نسوع الدسي  هو اإلله! تذكر كيداته في نوونا 

قال في الشاه  االفتتاوي، " ن رآني، فو  رأى  .(RAB) اآلُب َ اِو ٌ." 

 اآلب." هو  او     اآلب".

عييك أن تأتي لهذه النوطة في وياتك ويث تُ رك أن نسوع هو 

 لء األلوهية. نُعين الكتاب أن كل  لء الالهوت ولَّ فيه جس ناً )كولوسي 

(. هو التجسي  الكا ل لأللوهية. هذا هو " سي " عي  الديالدا 219، 1211

 نحن نحتفل باإلله الذي أتى لنا في جس  نسوع. هييونا! 

٩٢  

ُم فِيُلهُُّس:  الن لن ا» قن ا ن كن ن ِر نا اآلبن ون ُم  .«ينا سني ُِم  أن الن لن قن

ْ  حنْةِرْفلِي ينا فِيُلهُُّس   لن حُُم ون اً ا  ِذِه ُممَّ من ةنُ ْ  زن يسوع: أن نا من

؟   ِر نا اآلبن : أن أنى اآلبن  فن نْيفن حنُووُل أنْ تن ْم رن ون آ ِي فن انلَِّذي رن

 .)RAB(( 8 – 9: 64)يوحلا 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 17-16:15 َمتَّى ;12-1:10  يُوَحنَّا
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رؤيا يوحنا الالهوتي    4-3 زكريا & 18:13-24

رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 َحجَّي & 16

أمويا الغالي  أ ا ُممعن من أعل الدياج الُمميَّ ج وفوق ال هيةية العي 

اسعلمعها علمما آملُت وقنهِلُت ال لمة. أحع ل اليوم مال لمة الدي 

الُمعزِسم. اآلن   و يديا فيَّ ومن خاللي  أ ا  ِعاج ال لمة  وحياحي 

 ي العةهير عن إراؤحم  وُمةعوماحم  وأف اره  وآرائم  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 صالج
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 عيم الميالؤ كل يوم

ُ ل  نسوع وتى نكون ليبشر وياة صالحة  نحيوها، كدا 
أَتَْيُت ِلتَُكوَن لَُهْم "…  ، 11111نعين الشاه  االفتتاوي. قال في نوونا 

َويَاةٌ َ ِليَُكوَن لَُهْم أَْفَضُل )وياة في  يئها، وتى الفيض(." )الترجدة 
 الدوسعة(

لم تول  لتحيا فوط، لكن لتحيا وياة صالحة أع  ها اإلله لك 
 ً وياة ُ ديَّمة. اآلن، ندكنك أن تكون ُ دتيئ بالحداس،   –ُ سبوا

 الفرح،  الووة، تعدل أ ور عظيدة  تُبارك عالدك كل نوم. ندكن أن 
نكون لك عي  الديالد كل نوم! هذه خطة اإلله  كيدته لك اآلنا 

  كيدته لك هي كل  ا نهم.
ل نك شيء لتحتفل به، ليك هذا الدوسم فوط، لكن كل نوم: 
وياته فيك، كيدته في ر وك. بغض النظر أنن أنت في هذا العالم، 
بغض النظر عن التح نات التي ق   اجهتها، ندكنك أن تهتف، "أنا 
ُور" ألن نسوع أعطاك وياة فوق هذا العالم، وياة تفوق انحالل 
 فساد هذا العالم الساقط، وياة إلهية، وياة ُ حَصنة   نيعة ض  

 الدرض،  السوم،  العجم، وياة غير قابية ليهالك.  ج اً لإلله!
ربدا ق  عشَت في خوف بسبب التشخيص غير السار  ن 
األطباء عن صحتك،ا الحياة التي فيك تفوق الدرض. لو   صيَت إلى 
 كان ويث فو  الدرض  السوم قبضتهم عييك. تخيص  ن الدخا ف. 

 اسيك في الحقا ِعش في الحق.
الحق هو أن ل نك وياة اإلله فيكا أنت ذُرنة الكيدة. الذي 

 ٩٢  

ْوُلوقِينن  )مالوالؤج   ُلم )صلةة يم اإللم(  من لنا  نْدُن عنمن  ن َّ

ْم سنهنقن  ٍة  قن اِلدن ِسيحِ يسوع  نْعمنال صن الزميمج( فِي اْلمن

ْي  نْسُلكن فِيهنا )أن  أنعنمَّ نا )خ طن لها مسهواً( ِل ن اإللُم فن

 ديا الدياج الصالدة العي أعنم  ا مسهواً و يأ ا للا ل ي 

 .)RAB(( 2::6 ديا ا( )أفسس 

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 10:10 إنجيل يوحنا ;AMPC 2:9 رسالة بطرس الرسول األولى  
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رؤيا يوحنا الالهوتي   زكريا  & 19:1-10  5-6 

رؤيا يوحنا الالهوتي   زكريا  & 17 1-3 

فيك أعظم  ن أي  رض نُحا ل أن نتشبث فيك. أنت ق  غيبَت 
الدرض الُسكري   شاكل الويب،  ألم الص ر،  السرطان،  الورم 
الييفي أ   هدا كان التح ي الصحي! قوة اإلله فيك اآلن. لذلك ندكنك 
أن تحيا  تستدت  بحياتك في صحة جي ة،   فرة،  سالم  بهجة كل 

(. 11111نوم، هذا  ا نعنيه عي  الديالد. لهذا أتى نسوع )نوونا 
 ُ بارك اسده إلى األب . 

. ال يم ن  أ ا  اعح  أحيا في صدة   ن حياج اإللم فيَّ  قوج اإللم فيَّ

لمرض أو عز  أن يلمو في عسمي   ن عسمي  و  ي ل للروح 

الومس. أ ا أحيا الدياج الصالدة العي أُِعمنت لي قهل حأسيس الةال . 

أحيا في  ُصرج  ومزم  وسياؤج  ومِر المسيح؛ إ م عيم الميالؤ كل 

 يوم   للويا  

 صالج
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 ال لمة حي فيك 

نعني عي  الديالد أن الكيدة ق  جاء، الكيدة ق  ُ ل . الكيدة 

صار جس اً.  سار في الشوارع، رأ ا  ج ه إلى أن ذُب . لكن اإلله 

ً ببراهين كثيرة. اآلن، هو نسكن فيك.  ج اً  أقا ه  أراهم نفسه ويا

 لإلله! 

انتظر ا الكيدة،  توقعين  ج ه الذي تكيم عنه األنبياءا 

توقعوا نوره، ألن الظالم ال ا ك غطى األرض  نالت الجهالة 

السيادة. لكن الكيدة أتى، ُ ل   ن عذراء  سار في هذه األرض، 

  ديوءاً  ج اً،  نعدة،  وق ليرى الناس  نؤ نوا. 

لكن لم ن ركه الكثير ن. سأل تال يذه، "َ ْن نَوُوُل النَّاُس إِن ِي 

أَنَا اْبُن اإِلْنَساِند" لألسف، لم نعرفوه، لكن بطرس تكيم  قال، "أَْنَت 

!ِ ن عوه  .(RAB)(  11111) تى " ُهَو اْلَدِسيُ  اْبُن اإلله اْلَحي 

نوونا "الكيدة صار جس اً"ا  هو نُعطينا الدنشأ الفعيي لإلنسان، 

هو الكيدة الدوجود قبل الخيق  به كان كل شيء   –نسوع الدسي  

 (. 1 – 11 1)نوونا 

أوضر  يالده البهجة ليعالم، أعجوبة خالصة أن ترى كيدة 

اإلله األب نة  ودطة بأقدشة طفلا سار     بين الناس! ال عجب أنهم 

(. ُ ل  "عدانوئيل" لكن 9111دعوه "عدانوئيل" )اإلله  عنا( ) تى 

 اليوم، هو الكيدة الحي فيك. 

 ٩٢  

ْزًما  ْزمنهُ  من ْيلنا من أن رن لنا  ون لَّ منْيلن حن سنًما ون ارن عن ُة صن ِلمن  واْل ن

وًّا              حن ًة ون ْمُلوًءا  ِةْمن ِحيٍم ِمنن اآلبِ  من ا ِلون من كن

  )RAB(( 64:6)يوحلا 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 17-14:16 نُوَونَّا  ;AMPC 1:14 نُوَونَّا 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    8-7 زكريا & 19:11-21

 6-4  زكريا & 18 رؤيا يوحنا الالهوتي  

كل خطوة أخذها نسوع كان كيدة اإلله الدتحركا تشخيص 

الكيدة،  اليوم الذي فيه قبيته ليحيا فيك، ِصرَت الكيدة الدتحركة، 

(. ال عجب 1:14نوونا  1ألنه كدا هو في هذا العالم، هكذا نحن )

(. 111كورنثوس  9أن ن عونا بولك بأننا رسالة )كيدة( الدسي  )

 هييونا! 

أش رك يا أمويا على الميالؤ  أش رك على كون يسوع المسيح في 

حياحي. قم أحى ال لمة؛ ُولم المسيح؛ عاش ومات  ليولم في قلهي. 

؛  و فيَّ إلى  ُولم  عما وئيل   ل ن اليوم   و ال لمة الدي فيَّ

ك اإللم    ا مم  ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
 الهج في حوائوم

أوياناً، ق  تنظر لنفسك  ال تب   كدا نتكيم علنلك اإللله. ولتلى 

في  وسم االوتفال هذا، خاصةً بع  كل  ا ق  و ث هلذه السلنلة، ربلدلا 

تُفِكر  يياً في وياتك  تتساءل " ا الذي نستحق وواً االولتلفلال بلهد للول  

كانت الحياة صعبة ليغانة." عن  ا تُفكر أ  تتكيم هكذا، فأنت تسليلر فلي 

 االتجاه الخاطئ. توقف عن النظر إلى الظر فا انظر ليكيدة. 

نوول الشاه  االفتتاوي إنه كيدا تلنلظلر  لجل  اإللله كلدلا فلي 

 رآة، التي هي كيدة اإلله، تتغير إلى تيك الصورة عينلهلا اللتلي تلراهلا 

في الكيدة. كيدا تنظر )تيهج( في كيدة اإلله، كليلدلا علرفلَت  لن أنلت، 

 أدركت  ا ل نك،  إ كانيتك   ج ك في الدسي  نسوع. ظر ف الحياة 

 ا هي إال  جرد ِظالل، أنت ال تنظر إلى ِظيك لتُح د  ن أنلت  كليلف 

 تب  ا إندا تنظر إلى الدرآة.

اْلَدِسيُ  فِيُكلْم َرَجلاُء اْللَدلْجلِ ." )كلوللوسلي "… نوول الكتاب، 

9:11  ))RAB).  ال نهم  ا هي خبراتكا الدسي  فيلك. هلذا نلعلنلي أن

هناك  ج  في وياتك! هذا  ا تُظهره الدرآة. هذا  لا نل  ر ولولله عليل  

الديالد! نعني عي  الديالد أن الدسي  ق  ولَّ بدلسلكلنله فليلكا هلو  لجل  

وياتك. أتى  ن أجيك، ليعيش فيك،   ن خلالللك. هليليلونلا! اقلبلل هلذا 

الحق! اقبل  ا ق  قاله اإلله عنك   ا جعيك عييه،  الهج فلي هلذا! ُكلن 

، لن أفشل أب اً، أنا ُ نتصلر دائلدلاً  جرنئاً لتُعين، "اآلن، الدسي  نحيا فيَّ

ا في   من ْ ُ وٍف  كن ْعٍم من ِ مِون ب  ْزمن الرَّ اِظِرينن من ِميةًا  ن ون نْدُن عن

ْيلِهنا )  س الصورج(   جِ عن يَُّر إِلنى حِْلكن الصُّورن عنغن ِمْرآٍج   ن

ِ الروح )روح الرب(      ب  ا ِمنن الرَّ من ْزٍم  كن ْزٍم إِلنى من ِمْن من

 .)RAB(( 69:2كور ثوس  2)

  األحد
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 أُعبِ ر عن  ج   بِر  ديكته اللدلجليل ة كلل نلوم،  فلي كلل  لكلان." 

 هييونا! 

خالل هذا الدوسم، الهج في ووائق اإللها َ ن أنت   لا هلو 

 يراوك فيه. أنت ناج . في ازدهار،  صلحلة،  سلالم،  أ لان. للول  

 نحك وياة فوق طبيعية  ن التو م الدتلمانل ،  اللعلظلدلة. آ لن بلهلذا، 

  تكيم  ِعش  فواً له. 

؛ حياحم حسري في كل  سيج من كيا ي؛ في كلية  و ة  المسيح فيَّ

من ؤمي  وفي كل عظمة من عظامي  أ ا ما يوولم اإللم علي؛ لميَّ 

ما يوول إ م لميَّ  ويم للي فةل ما يوول إ م يم للي فةلم. أُثهِ ت 

 ظري ماسعمرار على ال لمة  وكل يوم  أحغير إلى حلك الصورج 

عيلها العي أرا ا في ال لمة. ال لمة ُمةهنر علها ُكلياً فيَّ ومن خاللي. 

 أ ا  اعح ليسوع  مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف
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اليوم، بسبب  جود ع ة ترجدات ليكتاب  ظهوره في األجهمة 

اإللكتر نية أصب   ن الصعب عيى الكثيرنن أن نحفظوا اآلنات الكتابية. 

بسهولة ج اً، ندكنك أن تبحث  تُعي ِن  كان اآلنات،  بترجدات  ختيفة، 

بنورة أ  بالضغط عيى زر. لكن ال نجب أن نحل هذا  حل وفظك اآلنات 

 الكتابية أ  نويل  ن أهديته كجمء  ن ندوك الشخصي الر وي. 

سيُساع ك وفظ اآلنات الكتابية عن ظهر قيب أن تُ رب ذهنك 

(. نجب 414كورنثوس  9ليحتفظ بكيدة اإلله. ذهنك هو البوابة لر وك )

أن تكون كيدة اإلله في إدراكك لتأتي بالنتائج في وياتك. عن  ا تكون في 

 إدراكك، ستكون في فدكا   جود الكيدة في فدك هي قوة خالقة. 

كيدا قرأت كتابك، التوط اآلنات البارزة  اوفظهم عن ظهر 

قيب. هذا هو ب انة اليهج،  كيدا فعيَت هذا، كيدا ستنال الكيدة السيادة في 

 ر وك.

و د ه ف بأن تحفظ آنة  ن الكتاب كل نوم  قِك تو  ك فيه. 

 ستُذَهل بتأوير الكيدة في وياتك. 

  الكتابية اح ظ اآليات
 ٩٢  

ِمكن  منْل حنْلهنُج فِيِم  نهناًرا   ْح ِسْ ُر  ِذِه ال َِّريةنِة ِمْن فن الن ينْهرن

ا ُ ون  سنبن ُكل ِ من ِل حن ْي حنعندن َّظن )حاُلحظ   سك( ِلْلةنمن ْياًل  ِل ن لن ون

ِحيلنئٍِذ  ِريونكن ون ْ عُوٌب فِيِم.  ن َّكن ِحيلنئٍِذ حُْصِلُح )حُلِزح( طن من

 .)RAB(( 9:6حُْ ِلُح  )ي وع 

 اإلونين 
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رؤيا يوحنا الالهوتي    12-11 زكريا & 21:1-12

حةمل كلمة اإللم مووج فيَّ  حسوؤ على كل مل وة في حياحي  حزةللي 

ُمميَّ  في كل شيء وم ل طريوة. كلما لهزُت في ال لمة  يظهر 

حوممي للزميع  أسلك في  ُصرج  أق   من  زاح للزاح  مل اً وسيماً 

 على الظروف؛ ماس  يسوع. آمين 

 صالج

رؤيا يوحنا الالهوتي    11-9 زكريا & 19:11-21
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كدولود وانيةً، ل نك وياة  طبيعة اإلله. أُعي  خيولك فلي اللبِلر 

 الو اسة الحويوية، لتُعبِر عن إرادة  طبيعة اآلب. أُعليل  خليلق ر ولك 

عيى صورة   ثال اإلله. بكيدات أخرى، أنت ُخليلولَت للتلكلون شلبلهله، 

  لتتصرف  ثيه. 

لذلك ندكنك أن تُعبِر علن إرادتله  طلبليلعلتله،  علن وليلاتله 

 الصلفلات اإلللهليلة اللتلي فلي ر ولك. إن  شلورة اللر ح فلي اآلنللة 

االفتتاوية بأن "... تَْيبَُسوا اإِلْنَساَن اْلَجِ ن َ اْلَدْخليُلوَق بِلَحلَسلِب اإلللِه فِلي 

ِ ." تعني ببساطة أن تُعبِر عن وياة بِره التي فيك. في  اْلبِر ِ َ قَ َاَسِة اْلَحق 

كل أ ر،  في كل  كان،  في كل فرصة، دع بِره نظهلر  لن خلالللك. 

في كل شيء تُشلارك فليله، أنلت تلحلدلل شلهلادة  لن خلالل وليلاتلك، 

  تصرفاتك،  كيداتك، لشخص اإلله! هييونا! 

أنت  تعبيره  ا ت اده لعالدكا طالدا كان هذا ويده: أن نُعلبِلر 

عن نفسه ُكيياً فيك،   ن خاللك. فوط  لن خلالللك نلدلكلنله أن نُلظلهلر 

صالوه،  نعدته،  وكدته،  تديُّمه ليعالم. ال نستطي  الرجل الطبليلعلي 

 أ  غير الدولود وانيةً أن نعرف َ ن هو اإلله وتى نتوابل  عك.

 عنه ِر عن طهيةعم

 ٩٢  

ِميمن )الذي   حنْلهنسُوا اإِلْ سنانن اْلزن مَُّؤوا مُِروحِ ِذْ لُِ ْ   ون حنعنزن ون

سنبِ اإللِم )أي على  ْوُلوقن مِدن  و طهيةعك الزميمج( اْلمن

ِ )الوماسة الدويوية(   ق  مناسنِة اْلدن قن شهم اإللم( فِي اْلهِر ِ ون

 .)RAB(( 24 – 22: 4)أفسس 

  الثالثاء
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رؤيا يوحنا الالهوتي    14-12 زكريا & 20

اجعل هذا ُ هدة وياتك أنه  ن خالل الر ح الو س، في كل 

 كان تتواج  فيه، ستُظهر الدسي ،  ستُعين  ج ه،  ستُعبِر عن وليلاة 

 اإلله، ألن هذه هي دعوتك. 

أ ا أُعهِر عن حياج المسيح وطهيةة مِره فيَّ .أ ا امعماؤه في الةال  

اليوم  ُمظهراً مزمه  وعظمعم  وسياؤحم  وح معم وقوحم. من 

خاللي   و يؤسس مِره وُحهم في ا رض وفي قلوب اله ر. ويسوؤ 

 مِره ماسعمرار مواس عي  ماس  يسوع. آمين 

 أُقِر وأععرف
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ن،  هذا ُ شِج   ُ رن ! كل شيء تفعيه  ن أجل الرب ُ   َّ

 هو سيُجازنك  ن أجيه. هو ُ نتبه لعديك  تعب ُوبك. ربدا قيل لك 

أنك تُه ر  قتك أ  أنه ليك ذكاء  نك  أن تكرز باإلنجيل  تخ م الرب 

 كدا تفعل، لكن اإلله نهتم بعديك. لذلك، استدر فيه.

، "َ َها أَنَا آتِي َسِرنعًا َ أُْجَرتِي َ ِعي 19199قال في رؤنا 

ألَُجاِزَي ُكلَّ َ اِوٍ  َكَدا نَُكوُن َعَديُهُ." ناله  ن نوم سيكون! ناله  ن نوم 

لنتطي  إليه! لذلك أُشجعك بنفك كيدات الر ح  ن خالل الرسول 

، "إِذًا نَا إِْخَوتِي األَِوبَّاَء، ُكونُوا 51115كورنثوس  1بولك في 

ِ ُكلَّ ِويٍن، َعاِلِديَن  ب  َراِسِخيَن، َغْيَر ُ تََمْعِمِعيَن، ُ ْكثِِرنَن فِي َعَدِل الرَّ

".ِ ب   أَنَّ تَعَبَُكْم لَْيَك بَاِطالً فِي الرَّ

ق  توج  أ قات تنشغل فيها بعدل الرب لكن نب   أن هناك 

 وا  ات  ن كل ناويةا ال تيأس. في  ثل هذه األ قات، تذكر دائداً أن 

الرب ليك بظالم وتى ننسى عديك  تعب ُوبك. سيُجازنك  ن أجل كل 

  ا تفعيه،   ا ق  فعيته في  ديكته   ن أجيها.

هو نعرف د وعك في التشف ا تيُهفك في الصالة  ن أجل 

النفوس غير الُدخيَصة. نعي بكل إسها اتك الدادنة لنشر اإلنجيل، 

 جهودك الكرازنة الشخصية لإلنجيل لترب  النفوس ليدسي . هو  نتبه 

لكل التضحيات التي ق  تها  ن أجل اسده، الوقت،  الدال،  العائية، 

  األص قاء،  العالقات التي تخييَت عنها  ن أجيه! لم ننَك.

 هو ُ نتبه لعديك

حنةنبن اْلُدبِ  ُ ْ  ون لن عَّى ينْلسنى عنمن اِلٍ  حن   ننَّ اإللمن لنْيسن مِظن

يِسينن  ْمعُ ُ اْلِوم ِ من ْم خن الَّذي أنْظهنْرحُُموهن  نْدون اْسِمِم  إِْذ قن

حنْوِمُمو نُهْ   )عهرا يين   .)RAB(( 1::6ون

  ١٣   األربعاء
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رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 َ اَلِخي  & 22:1-10

رؤيا يوحنا الالهوتي    2-1 َ اَلِخي  & 21

لم تؤجل بركاتك. لكنها تب أ هنا عيى األرض )اقرأ  رقك 

(. أنت لسَت ُ غفَل بتكرنسك ليدسي . فإندانك  رجاؤك 11-  192  11

 ُوبك ليسوا عبثاً. استدر في فعل كل  ا نُيهدك الرب أن تفعيه  ن 

 أجيه، استدر في نشر  ج ه  ن خالل أعدال بِرك في عالدك،  أبع .  

أمويا السماوي الغالي  مالع ام راسخ وقوج ُمعزمؤج  أُع ي وقعي  

وموارؤي  ومالي  وكل ا عماماحي لإل زيل. أُخِ ع   سي لروحك 

لوممة أعظ   راغهاً م وق امعماؤ ممل عك    ي أعل  أن لي مركات 

 أعظ  في المسيح يسوع  مإكرام أعظ . آمين 

 أُقِر وأععرف
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اآلنة أعاله ال تُشير إلى الغلنلى اللر ولي  اللفلولر اللر ولي. 
عن  ا ت رس األصحاح بأكديه في قرننة النص، ستفهم أن بلوللك كلان 

 نتكيم عن الوفرة الدالية  الدادنة. 

 ن أجينا، تنازل نسوع عن  كانته،  غلنلاه  ولر تلها تلنلازل 
عن كل شيء،  تشابه  عنا،  أخذ  كاننا. هو صلار نلحلن. كلل شليء 
فعيه كان ألجيك. لم نكن فوير، لكنه افتور ألجيك.  بنفك الطلرنلولة، للم 
تكن أنت غني، لكن اآلن فيه، أنت ق  ُجعيَت غني، كدا ق  ُجلعليلَت فليله 

 بار. 

فِهم هذا الحق سيجعيك تسيك في  يراوك في الدسليل ا  لكلان 
غناك في اإلله. ال نجب أن تكون ووتك في الحكو ة، أ  اللدلجلتلدل ، أ  
في الوظيفة التي تعديها. ال نجب أن تكون ووتك في أي نظام إصلالولي 

 بنكي. نجب أن تكون ووتك في الكيدة. 

لو  افتور بالفعل، لكي تستغني أنت بلفلولره. اآلن، عليليلك أن 
تسيك فيدا ق  عديه  ن أجيك   ا جعيك عييه. عييك أن تسيك في الدج  

َكاَن نَِ لُّ َعيَْيِه ُر ُح "…  الذي ق  أوضرك إليه. كان هذا جوهر آال ه، 
اْلَدِسي ِ الَِّذي فِيِهْم، إِذْ َسبََق فََشِه َ بِاآلالَِم الَّتِي ِلْيَدِسي ِ، َ األَْ لَجلاِد الَّلتِلي 

 (. اآلن، هو  قت الدج . هييونا! 1111بطرس  1بَْع ََها." )

 كان  علك

ْعِلُ  ُ  ِسيحِ  أن َّمُ ِمْن أن م ِلنا يسوع اْلمن ةن رن ُ ْ  حنْةِرُفونن  ِْةمن إِ َّ فن

ْوِرِه  ْ عُْ  مِ ن ْي حنْسعنْغُلوا أن لِيٌّ  ِل ن ُ ون غن  اْفعنونرن ون

 .)RAB(( 8:9كور ثوس  2) 

  الخميس  ١٣
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رؤيا يوحنا الالهوتي    4-3َ اَلِخي  & 22

أمويا الغالي  أ ا أؤرك ميراثي الةظي  في المسيح وم ا ة 

الةظمة والوفرج اللذين قم أح رحلي إليهما. أرفض م مج 

ال ور  والةوز  والهؤس  واالحعياج  ل لي مإؤراك أخعار 

الدياج الُمههزة والُم ؤ رج في المسيح. أسلك في الهِر  

والصدة  واللُصرج  واللزاح  الذين    ميراثي في 

 المسيح  ماس  يسوع. آمين 

 صالج
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  ثق أ ك فم حهاركت مهذه العأمالت.
ً وسسيسماً لسدسيساحسك مسأن   معوك أن حزةل يسوع المسيح رمسا

لي   ذا:  حُصن
رمي وإلهي  أؤمن م ل قلهي ميسوع السمسسسيسح امسن اإللسم ” 

الدي. وأ ا أؤمن أ م مات من أعلي وأقامم اإللسم مسن ا مسوات. 
أ ا أؤمن مأ م حي اليوم. وأععرف م مي أن يسوع المسسسيسح  سو 
رب وسيم لدياحي من  ذا اليوم. فمن خاللم ومإسمم  لسي حسيساج 
أممية؛ وأ ا قم ُوِلمتن ثا يةن. أش رك يارب   ك خسلسصست  س سسسي  

 “اآلن  أ ا إمن اإللم.  للويا 
 
تهانينا! أنت اآلن ابن لإلله. لكي تحصل عليلي اللدلمنل   لن 
الدعيو ات لندوك كدسيحي، تفضل بالتواصل  عنا  ن خالل أي 

  ن طرق التواصل أدناه: 

  صالج قهول الوالص:

 

united kingdom: 

  
south  africa:   

+27 11 326 0971 

nigeria: 

Tel.: 01-8888186 

canada: 

+1-647-341-9091 

usa: 

+1 (0) 980-219-5150 

+1-281-759-5111 

+1-281-759-6218 



 عن المؤلف 

الراعي كريس أوياكيلومي رئيسس احسدساؤ مسؤمسلسي عسالس  
خسممسة ؤيسلسامسيس سيسة   .Believers’ LoveWorld Incالُدب 

وُمسعسسةسسمؤج ا وعسسم  وعسسالسسمسسيسسة  لُسسوسس سسة و سسو مسسؤلسسف  أ  سسوؤج 
في الةال   وأكثر مسن  1الدوائق   كعاب العأمالت اليومية  رق  

سن قسم أح سرت  ل لمةكعاب آخر. و و خاؤم ُم رس  03 اإللسم من
 رسالعم حويوة الدياج اإللهية في قلوب ال ثيرين.

لوم حأثسر السمساليسيسن مسهسر سامسزسم السعسلسيس س يسو سي   مسلسا  
للمةز ات   الذي يُدِ ر الد سور اإللسهسي فسي مسيسوت السلساس 
مهاشرجً. ويمعم   اق خممعم العلي  يو ية في عميع أ داء الةالس  
 عن طريق ال ه ات ال  ائية السعسلسيس س يسو سيسة لسةسالس  السُدسب  

LoveWorld satellite television networks  لسسعسسوسسميسس
 الزمهور عالمياً.مرامج مسيدية ذات عوؤج إلى  

في  ممرسة ال  ساء  ذات الُ سهسرج السةسالسمسيسة  يُسظسهسر 
لل  اء وقم ساعم ال ثيرين ليلالوا ال  ساء  يسوع المسيحأعمال 

 . الروحمن خالل ح ةيل موا ب 
لمى الراعي كريس شغ اً للوصول إلى اللساس حسول السةسالس  

عسامساً  03مأمورية إلهية قم أحمها  كثر من  –مالد ور اإللهي 
من خالل الدمالت  وال يارات ال رازية المسعسلسوعسة  ف سالً عسن 
الةميم من الملامر ا خرى العي قم ساعمت الماليسيسن لسيسوسعسهسروا 

  اإللم. م لمةحياج غالهة ولها  مف 
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