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أهالً و رح اً! إن أنشود  الحقائق التعَ ُِ نَة اليو ية الُدفَضية ل نك، 

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسلة  0212ُ تَرجدة وُ تَوفِر  اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِع َأتُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  0202

أتؤِهيَك لنجاح باهر طوال العاب. اْلفكار الُدغيَِر  ليحيا  في هذا الع د 
َرك وتُِع ك إلخت ارات ُ ش ِعة وُ ثِدر  وُ كافِئة  ن —أتُنِعَشك وتُغَيِ 

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

 إقرأ وت َ ل كل  قالة بعنانة. َرِدد الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عاٍل 
 لنفسك نو ياً، هذا أيَضدن لك الحصول عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.

 
 اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل  خالل أنة واح   او أنتين باأتل اب أناً  ن

 النداذج الُدعَ َ  لذلك. 
 

 قراء  ص احية وأخري –اليو ية الي قسدين   نُدكنك أنضاً، تقسيم القراءات
  سائية.

 
 اأتل ب هذا الكتيع ُ  َِوناً في روح الصال  أه افك الشهرنة ولتُقَيِم

 و احققته الواح   تيو ا خري. إنجازاتك

 
 

 اأتدتج بحضور اإلله الدجي  والنُصر  وأنت ت خذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُ اركك اإلله!
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في ..."  ِليَسُوعَ اْلَدِسيحِ اْعتََد َ    ن الدهم أن نفهم  عنى ع ار  "...

الشاه  أعاله. نلتين عن أن تغدر أح هم في الداء ليدعدودنة. فدعدودنة الداء هي 

ر م: عن  ا ُغدرَت في الداء بالدعدودنة، أنت تُعين أنك ق  تعرفَت عيى الرب 

 بدوته ودفنه النيابي. وخرجَت  ن الداء عيى ش ه قيا ته.

عن  عدودنة الداء. ولكن غدر الدؤ ن  :لم نكن الدوضوع في رو ية 

، بع  إعالن ربوبيته وأيادته واإلندان بقيا ته. اأتل ب الرأول بولس الدسيحفي 

"... إِْن َكاَن َأَح ٌ "، وهو نُعين: الدسيح،  صطيح "في 12:1كورنثوس  0في 

 ).RAB(   الدسيا( َفهَُو َخِييَقٌة  ِخيقة(  كائن حي( َجِ ن َ ٌ..." اْلَدِسيحِ  ُ طـَعم( فِي 

، الدسيح. عن  ا نقول أننا في نسوع الدسيحنراك في  اإللمأص حَت واح   عه! 

  نُش ه وجود شيء داخل وعاء؛ بل، نعني نحن في وح انية   تنفصل  عه، 

 ).::12كورنثوس  1واح    روحُ يتصقين به في 

َْلنَّنَا َأْعَضاُء ِجْسِدِه، ِ ْن َلْحِدِه َوِ ْن ِعَظاِ ِه." "، 32:1أفسس نقول في 

(. بدعنى أننا  ن نفس 1:11 نوحنا "َأنَا اْلَكْرَ ُة َوَأْنتُمُ اَْلْغَصاُن..." ، يسوعوقال 

. وهكذا نجع و ب  أن تُفكر. نقول في الدسيحالجذع  عه. لق  أص حَت الُدع ِر عن 

َواِحٍ  َأْنًضا اْعتََدْ نَا إَِلى َجسٍَ   بُِروحٍ َْلنَّنَا َجِديعَنَا "، 13:10كورنثوس  1

 . الدسيح؛ هذا الجس  هو )RAB( َواِحٍ ..."

أن نتصرف  الكتاب، نقول ليسوع الدسيحاآلن وق  اعتد َت 

(  )::4 رو ية نَْسُيُك نَْحُن َأْنًضا فِي ِج َّ ِ اْلَحيَا ِ  الحيا  الج ن  ("  ..."بُدقتضاه؛ 

RAB  .(أنك و ً واح .  عه، أنت    الدسيحاأيك بجسار .   تلن إطالقاً، عالدا

 تحرز التق ب دائداً. هييونا!  –تُقَهر 

  ٣  األربعاء
 اععممتن للمسيح

ْم نا  ِسيحِ اْععنمن من ِلينُسوعن اْلمن ِن اْععنمن لُونن أن َّلنا ُكلَّ من أنْم حنْزهن
ِسيُح  ا أُقِي ن اْلمن عَّى كنمن ْوِت  حن ْةُموِؤيَِّة ِلْلمن ةنمُ مِاْلمن ْوحِِم  فنُمفِلَّا من ِلمن
ِج  ْزِم اآلِب    نذنا  نْسلُُك  نْدُن أنْيً ا فِي ِعمَّ اِت  مِمن ِمنن ا نْمون

يناِج )الدياج الزميمج(؟ )رومية  ( 6 – 90 1اْلدن )RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

مأ لي في وحما ية ال حل صل مع المسيح    لي مم أحيا  وأحدرك  

وأوعم  وأ ا العزسيم والعةهير عن مزمه وألو يعم. ووحما يعي العي 

ال حل صل مةم حزةللي فوق طهيةي  ُمدصنن ضم المرض  والسو   

 وال ةف. مهما يأحي في طريوي  أ ا ُمع مؤ وال أخاف  مزماً لإللم  

ُأِل  7-5 أَْأِتير&  35-22: 15أَْعَداُل ٱلرُّ  

ُأِل  27: 3َغاَلِطيَّةَ ; 13: 12ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى ; 28: 17أَْعَداُل ٱلرُّ  

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

20 إَِشْعَياءَ &  33-10: 11ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

 

 

 

 

 أُقِر وأععرف
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 اللمو في المسيح

  نترك الشاه  ا فتتاحي  نطقة ر ادنة: إن كنَت ليدسيح، ف نت 

ق  صي َت الجس   ج اْلهواء والشهوات. لداذا إذاً هناك بعض الدسيحيين 

 نمالون نُصارعون، ُ حاولين أن نصي وا الجس ؟ هذا ْلن الشيطان ق  

 كذب عييهم وص قوه، نتيجة لجهيهم بكيدة اإلله.

ً حقاً،  ا كذبَت  ق  نسلر  نك الشيطان بقوله، "إن كنَت  سيحيا

باْل س!"   نجع أن نُضعن هذا ثقتك ونُ  د إندانك وحداأك لتل ب 

كذاب وأبو الَكِذب. هو ُ لادع، وُ شتكي   –الرب. تذكر  ن هو الشيطان 

 ).12:10عيى شعع اإلله  رؤنا 

إذا كانت ن اك  رفوعتان في ع اد  ليرب، وفج   ذكرك الشيطان 

بشيء خط  ارتك ته،   تُسقطهدا فج   وت  أ في ال كاء، شاعراً باْلأن 

عيى نفسك. بل اع   أكثر بمناد  وقُل، "أشكرك نا أبونا، عيى ُح ك، وعيى 

 دب نسوع الدسيح الذي نُطهرني  ن كل خطية." 

  تسدح ليشيطان أب اً أن نل عك في الظن ب نك لسَت  سيحياً 

ً بس ع شيء خط  ارتك ته. إذا كنَت  ولوداً و د  ثانية، ف نت  حقيقيا

 سيحي حقيقي!  ا تقوله كيدة اإلله أنك تحيا بط يعة اإلله التي في داخيك. 

 فاأيك بالروح، وبال ِر. ِعش حسع كيدة اإلله، ْلنها حياتك. 

قُل لنفسك  ن حين آلخر، "أنا  ن الروح والكيدة تتحكم فيَّ 

وتُرش ني." ادرس كيدة اإلله واث ت فيها وأوف تحيا فوق خ اع، 

و ؤا رات، وحيَّل الشيطان. كيدا درأَت أكثر الكيدة، واأتدعَت إليها، 

ولهجَت فيها، أتسيك أكثر كدا تقول لك الكيدة، ْلن ليكيدة القو  عيى 

 إنتاج  ا تتكيم عنه فيك. 

٩  

اِء  سنمن منعن ا نْ ون لنهُوا اْلزن ْم صن لِ نَّ الَِّذينن ُ ْ  لِْلمنِسيحِ قن ون

اِت  )غالطية  ال َّهنون  .(RAB(( 22:1ون

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  11-9: 6ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى ; 16: 5َغاَلِطيَّةَ ; 9-8:8 ُروِ يَةَ 

21 ِإَشْعيَاءَ &  10-1: 12ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   
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بواأطة خ  ة الكيدة، تتقوى، وتتشجج، ونُضَرب إندانك، وتتث ت 

في الدسيح. وكيدا ندوَت أكثر في الرب، وفي النعدة، وفي  عرفة كيدته، 

كيدا وج َت اللطية أقل في حياتك، ْلن اللطية   تسودك فيدا بع   رو ية 

14:: .( 

 

أمويا الغالي  أش رك على كلمعك العي  ي  افةة لي للعةلي   

م  ً ويُ رن والعووي   والعوميخ  والعأؤيب الذي في الهِر    مو روحيا

إيما ي  عمال صالدة. فأ ا ُمعأِصل وثامت في ال لمة  ُمظهراً 

 ف ائل وكماالت الروح  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

10-8 أَْأتِير&  ُألِ  15-1:16-36:15   أَْعَداُل ٱلرُّ
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  ١  الجمعة

، "ْلَنَّ اْلَْرَض تَْدتَِيُئ ِ ْن 14:0نقول الكتاب، في ح قوق 

ي اْلِديَاهُ اْل َْحَر." ونقول الشاه   ِ َكَدا تُغَط ِ ب  َ ْعِرفَِة َ ْجِ  الرَّ

ا فتتاحي، "ْلَنَّ اإلله الَِّذي قَاَل  أ ر(: أَْن نُْشِرَق نُوٌر ِ ْن ُظْيَدٍة، ُهَو 

نوره في قي ك. ثم نستكدل  .(RAB)الَِّذي أَْشَرَق فِي قُيُوبِنَا..." 

ليُظهر أ ع وجود هذا النور في قي ك: "... إِلنَاَر ِ َ ْعِرفَِة َ ْجِ  اإلله 

  .(RAB)فِي َوْجِه نسوع اْلَدِسيحِ." 

نُظهر  ا أ ق بوضوح كين أن  عرفة  ج  اإلله أتُغطي 

اْلرض. وهذه الدعرفة ت تي بدعرفة نسوع الدسيح، وُ عطاه لنا نحن 

الذنن ق  قَ ِينا نوره. قال نسوع، في صالته لآلب، "... َكالَُ َك ُهَو 

، "َكاَن النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ 1:1(. وقال، في نوحنا 12:12َحق."  نوحنا 

الَِّذي نُنِيُر ُكلَّ إِْنَساٍن آتِيًا إِلَى اْلعَالَِم." كيدته هو النور الحقيقي. لذلك، 

عن  ا نقول، "... اإلله الَِّذي قَاَل  أ ر(: أَْن نُْشِرَق نُوٌر ِ ْن ُظْيَدٍة، 

ُهَو الَِّذي أَْشَرَق فِي قُيُوبِنَا..." نُل رنا أننا اآلن نحدل نور كيدة اإلله 

 هذا فينا. 

هذا نعني أنه كيدا ازدادت  عرفة اإلله لك، ازداد إشراق 

نورك أكثر. وكيدا قيت  عرفتك به، قل نوره الذي تُظهره. لهذا فهو 

أ ر إلما ي أن ت خذ خ  ة الكيدة   خذ الج  الش ن  في حياتك 

الشلصية. ف  راأتك ليكيدة واليهج فيها،  من   ن الدج  نُضاف 

 إلى حياتك وتستدر في إشراق بِره. 

ٍة    الن )أمر(: أنْن يُْ ِرقن ُ وٌر ِمْن ُظْلمن  ننَّ اإللم الَِّذي قن

ْزِم اإللم فِي  ِة من ةِْرفن ِج من ا  إِل نارن قن فِي ُقُلومِلن ُ ون الَِّذي أنْشرن

ِسيحِ  ) ْعِم يسوع اْلمن  .(RAB(( 3:2كور ثوس  2ون

  وره في قلهك



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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22 إَِشْعَياءَ &  21-11: 12ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

ُأِل  2-1 أَنُّوبَ &  40-16: 16أَْعَداُل ٱلرُّ  

لم تكن خطة اإلله لإلنسان أن نك ر، ونشيخ، وندوت؛ كان 

 0هذا نتيجة اليعنة. أ ا نسوع ف حضر ال ركة. أحضر الليود  

(، التي تنكشن بدعرفة اإلله في الدسيح. باإلضافة 12:1تيدوثاوس 

إلى ذلك، بواأطة هذه الدعرفة، أنت تتج د، وتنتعش، ونتج د 

 ش ابك. 

 

 

 

أمويا الغالي  أش رك على كلمعك   ي  وري الذي مم أمدر في 

م  طريق حياحي. وأ ا أزؤاؤ في مةرفة كلمعك واللهج فيها  يُ رن

إيما ي وأ ا أحومم مالروح في الدياج  على ولألمام  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 صالج

105: 119اَْلَدَماِ يُر ; 2: 60ِإَشْعيَاَء ; 16-15: 5َ تَّى   
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 غلهة على ا رواح ال ريرج

هناك أشلاص نُح ون أن نُقنعوا أنفسهم ب ن اْلرواح الشرنر  
غير حقيقية؛ وإنها  ن وحي خيالنا فقط. لكنهم ُ لطئون! اْلرواح الشرنر  
حقيقية وفي كثير  ن اْلحيان، الشيطان، ننجح ُ عتد اً عيى جهل 
الكثيرنن، وننشر خ عة أنه   وجود له. ولكن الشاه  ا فتتاحي نُل رنا أننا 
َؤَأاِء، َ َج السَّالَِطيِن، َ َج ُو َ ِ اْلعَالَِم َعيَى ُظْيَدِة هذَا ال َّْهِر  نُصارع "... الرُّ
 و   الُظيدة في هذا العالم(، َ َج أَْجنَاِد الشَّر ِ الروحيَِّة فِي السََّداِونَّاِت  في 

 اْل اكن العالية(   ن الُرتع السا ية(." هذه هي أرواح شرنر . 
حتى وقت ال ننونة الُدح َد لهم، أيفعل الشيطان وجنوده كل  ا 
في وأعهم لكي ننالوا  نك، ونُ  روا عديك، ونُحاولون إح اطك. لكن   
تلن؛ فهم ليسوا عا الً. في الدسيح، لك الغي ة عيى الشيطان وجنود 
الُظيدة. هم  جرد  تدردون نُشيعون فساداً، ونُحاولون إح ان اللراب 
وإحضار اإلح اط ْلولئك الذنن نسدحون لهم. لذلك نجع أن تعرف الكيدة 
وتث ت فيها، وتُحافظ عيى غي تك في الدسيح. نقول الكتاب، قاو وا إبييس 

 (. كين تُقاوب إبييس؟ بالكيدة. 2:4فيهرب  نكم  نعقوب 
 هدا كانت الحالة الصحية التي   ندكن تفسيرها ط ياً، أو 
الوضج في عديك، أو تجارتك، أو أأرتك؛ أك ِ  عيى الكيدة! نقول في 

، "ِ ْن أَْجِل ذِلَك اْحِديُوا ِأالََح اإللِه اْلَكاِ َل ِلَكْي تَْقِ ُروا أَْن ::13أفسس 
ُدوا ُكلَّ َشْيٍء أَْن تَثْ ُتُوا."  نِر، َوبَْع َ أَْن تُتَد ِ ر ِ  .(RAB)تُقَاِوُ وا فِي اْليَْوِب الش ِ

اليوب الشرنر هو عن  ا نُيقي الشيطان بسها ه عييك. إنه نوب الضيق؛ اليوب 
الذي فيه تكون ه ف الع و. أي تي هذا اليوب الشرنر، ولن ن ِت  ر  واح   

أتكون   – بس تدا اً أالح اإلله الكا ل –فقط. لكن طالدا أنت في الكيدة 
 غالع دائداً!  

  ٢  السبت

فَإِنَّ ُ َصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َ َج دٍَب َولَْحٍم  بشر(، بَْل  

َؤَأاِء، َ َج السَّالَِطيِن، َ َج ُو َ ِ اْلعَالَِم َعيَى ُظْيَدِة  َ َج الرُّ

هذَا ال َّْهِر  و   الُظيدة في هذا العالم(، َ َج أَْجنَاِد الشَّر ِ 

الروحيَِّة فِي السََّداِونَّاِت  في اْل اكن العالية(   ن الُرتع 

 .(RAB)) ::10السا ية(   أفسس 
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24-23 إَِشْعيَاءَ &  6-1: 13ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

ُأِل  5-3 أَنُّوبَ &  15-1: 17أَْعَداُل ٱلرُّ  

أنت تحيا لتعدل في  ديكة النور حيث ليس ليشيطان فرصة. 
أنت تحيا في غي ة وُأيطان نسوع الدسيح. ل نك شيء   ندكن لألرواح 

 اأم نسوع. اأتل  ه، وانتصر بدج ، دائداً!  –الشرنر  أن تصد  أ ا ه 
 

أحيا وأعمل في ممل ة اللور  مُسل ان على ال ي ان وعلوؤ 

ب حزا ي آلة وحلزح. أحيا في غلهة وُسل ان يسوع  الُظلمة. ال حُصون

المسيح  وإيما ي سالح ؤفاعي ضم ِسهام ال رير الُملعههة؛ أؤاج 

للغهة على الةمو وضم ال يوات. أحيا ملُصرج في المسيح  كل يوم. 

  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 افرح اليوم

 ضى اْل س، والغ  لم ن ِت بع ، أ ا اليوب فهو لك لتستل  ه. لذلك، 

افعل أفضل  ا عن ك لييوب وافرح.   تحيا في ن ب عيى اْل س أو تتلوف 

 ن شكوك الغ . فن ب اْل س واللوف  ن الغ  هم أع اء أعاد  اليوب. نرن ك 

 اإلله أن تكون فرحاً اليوب! 

نقول الشاه  ا فتتاحي، "اْفَرُحوا كُلَّ ِحيٍن."   ندكن أن ننط ق هذا 

عيى اْل س أو نؤجل إلى الغ . إنه لآلن. أواء نُعا يك أي شلص حسناً أو 

  ، ُكن فرحاً عيى أي حال.

بغض النظر عن أولئك الذنن كنَت تعتق  أنه ندكن أن نُساع ونك 

واداروا ظهورهم عنك؛ ابقى فرحاً. ففي نهانة اْل ر، لم نُل رك اإلله أب اً أن 

(. أواء كان هناك نقود في حسابك 1 – :: :11تتِكل عيى إنسان   م ور 

ال نكي أب  ، ُكن فرحاً. إذا أدحَت ليظروف، أو  ا نح ن  ن حولك، أو 

تصرفات اآلخرنن أن تُح د فرحك، ف نت   تتصرف بناًء عيى الكيدة. 

تذكر، أن ال ركة ْلولئك الذنن نعديون أو نتصرفون بناًء عيى كيدة اإلله 

(؛ 1::1تسالونيكي  1(. تقول الكيدة افرحوا دائداً  01 – 00: 1 نعقوب 

 لذلك،  ارس هذا. 

ضج في قي ك أن   نسيع أي شيء فرحك عنك. إنه قرار نجع أن 

تتلذه. هناك تعاون نجع أن نكون بينك وبين الروح الق س. نُل رك  ا عييك 

عديه، لكن عييك أن تُقرر أن تفعيه. إذا قُيَت، "أ فرح دائداً كدا تقول كيدة 

 اإلله، بغض النظر عن الظروف، "أيُساع ك أن تُحقق هذا."

، 0:1نعم، في الدسيحية، هناك تح نات. لكن الرب نقول في نعقوب 

َعٍة."؛ وبع ار   ِ "اِْحِس ُوهُ ُكلَّ فََرحٍ نَا إِْخَوتِي ِحينََدا تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُ تَنَو 

ُحوا ُكلَّ ِحيٍن  )   (.13:1حسالو يي  1اْفرن

  األحد
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أخرى، "افرحوا!" الدهم ليس التح نات التي تواجهها، لكن اأتجابتك لها. 

أنت ُول َت رابحاً، وغال اً؛   نوج  شيء في هذه الحيا   وضوع ض ك 

ليؤذنك أو ليجعيك ضحية. نقول الكتاب، "في هذه جديعها، نحن أعظم  ن 

 (. هييونا! ::32ُ نتصرنن"  رو ية 

 

 

 

 

 

17: 14ُروِ يَةَ ; 3: 12إَِشْعيَاَء ; 4:4 فِيِي  ِي  

25 ِإَشْعيَاءَ &  14-7: 13ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   

ُأِل  8-6 أَنُّوبَ &  34-16: 17أَْعَداُل ٱلرُّ  

أن حياحي  ي ُح مة من ال رح والسةاؤج   ن فرح الرب قوحي  

مهما كا ت الظروف  سأظل فرحاً وُممعلئاً مالدمم  عالماً أ لي أ ع ع 

االزؤ ار  والسالم  واللزاح  والصدة  والهركات ا خرى من 

 أعماقي. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 المسيح: مةيار الهِر

ْولُوٌؤ ِمنن اإللِم الن 90:يوحلا  1يوول في  ْن ُ ون من    ُكلُّ من

ِ يَّةً...   لوم فه  الهةض  ذا وحماؤوا م  رج  .(RAB(ينْ ةنُل خن

خاطئة أن كل ما ي ةلو م صديداً    ه  كمسيديين ال يُو ئون. 

 ة   ماللسهة للمسيدي  الو ية ليست أمراً إحهارياً  ول للا ال 

 و ي مالهِر لما ي ةلم المسيدي؛  و ي مالهِر في  ور المسيح 

 وكلمعم. 

 1يع ل  ال عاب عن السلوك في اللور كما  و في اللور )

(. ك  حعوافق حصرفاحك مع اسعوامة اإللم؟ و  ذا حةرف 91:يوحلا 

الصواب من الو أ. إذا أعللتن أن كل ما ح ةلم صواب   ذا يزةلك 

 المةيار لالسعوامة والهِر. ول لك لستن مةيار الهِر.

أن  ... لنلنا فِْ ُر  1192كور ثوس  1 ورأ مثالً  في 

ِسيحِ.   ال يةلي  ذا أن ف ر قلهك   و الصواب.  ة    .(RAB(اْلمن

الن حُ ناِكلُوا 2912للا اسعوامة اإللم  ل لم يُوهر ا في رومية     ون

ْ رن )الةال (  منْل حنغنيَُّروا  )حأخذوا قالب وش ل( )حع  لوا مـ(  ذنا المَّ

ْ ِلُ ْ  مِعنْزِميِم أنْذ نا ُِ ْ ...  مالرغ  من أ ك ُولمتن والؤج ثا ية   عنْن شن

 الي ال ذ لك يدعاج أن يعزمؤ.

لللظر إلى ال ا م االفععاحي مرج أخرى. يوول   ينا 

ً لك  أنْوالنِؤي  أنْكعُُب إِلنْيُ ْ   ذنا ِل نْي الن حُْوِ ئُوا...  إن كان ليس ُمم لا

أن حُو ئ  ما كان قم قال  أكعب إلي   ل ي ال حُو ئوا.  ول ن في 

  س الوقت  يُةرفك أن الو ية ليست إعهارية؛ ليس من 

ن   إِْن أنْخ نأ ينا أنْوالنِؤي  أنْكعُُب إِلنْيُ ْ   ذنا ِل نْي الن حُْوِ ئُوا. ون
            . ِسيُح اْلهنارُّ ٌم فنلنلنا شنِ يٌع )ُمدامي( ِعْلمن اآلِب  يسوع اْلمن أنحن

 .(RAB(( 192يوحلا  1(

  اإلثنين
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26 إَِشْعيَاءَ &  9-1:1 َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  11-9 أَنُّوبَ &  23-1: 18أَْعَداُل ٱلرُّ  

21: 5ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;AMPC 29: 2نُوَحنَّا ٱْْلُولَى ; 2-1: 6ُروِ يَةَ   

ن  ال روري أن حُو ئ. ولهذا في الةهارج العالية مهاشرجً   إِْن أنْخ نأ

ٌم ؛ وليس  معى أخ أ أحم  فهو يولق حواز اً.  أنحن

ال حذ ب للُمهالغة في  الو ية إل امية طالما  دن في  ذا 

الزسم.  إلى اللويض اآلخر  كل ما أفةلم صواب  ال  فعصرفاحك  

وأف ارك  وسلوكك  واسعزاماحك  ورؤوؤ أفةالك يزب أن ح ون في 

 حوافق مع كلمة اإللم  ومع مِر المسيح    م  و مةيار الهِر.  للويا  

 

أمويا الغالي  أش رك على  ةمعك  وعلى قوج مِرك الةاملة فيَّ  أ ا 

ر من الو ية ومن ضمير الو ايا   ُ عج ثمار الهِر  أحيا ُمدرن

وا عمال الصالدة  ُمظهراً حب المسيح اليوم وؤائماً  ماس  يسوع. 

 آمين. 
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 ً  ال حُة ي لل ي ان م ا ا

إذا أُعطيت لألرواح الشرنر  فرصة، أو وط   ق ب، لضانق 

الدسيحي، وأثر عييه، وحتى عذَبه. نُحذرنا الرأول بولس، "َو َ تُْعُطوا 

 ). 02:4إِْبِييَس َ َكانًا."  أفسس 

 ثالً، بعض الدسيحيين الذنن نُعانون  دا ن  و وك نه كابوس، 

ولكنه في الواقج هو اخت ار أكثر واقعية لهم  ن  جرد حيم. في بعض 

الحا ت، ندكن أن نكون اخت اراً  ج بعض الشلصيات الوحشية. ق  نُصيي 

 الشلص  ن أجل هذه اْل ور، ولكن الوضج نظل باقياً. 

في كثير  ن اْلحيان، هذا ْلن الشيطان نُحاول أن نُحافظ عيى 

فكر    –ِصية بينه وبين هؤ ء اْلشلاص بمرع شيء في قيوبهم،  ثل فكر  

غير نقية. وطالدا هؤ ء اْلشلاص نُراعون ونُغذون تيك اْلفكار التي  ن 

الشيطان، تتث ت الِصية. لذلك، حتى وإن أخافوه باأم نسوع، طالدا أن هذه 

 اْلفكار باقية في قيوبهم، تستدر ِصيتهم ونستدر في الرجوع إليهم. 

ً ق  نكون اللوف. نمرع اللوف وبهذه الِصية نستدر في  أحيانا

الرجوع إليهم. عن  ا تُصيي وتنتهره، بس ع  ا نحتفظ به في داخيك وأنت 

تُساع ه في الحفاظ عييه دون إدراك ذلك، نستدر في العود  إليك. لهذا،  ثل 

نسوع، نجع أ  نكون فيك شيء  ن الشيطان. قال نسوع في الشاه  

 ا فتتاحي، "... ْلَنَّ َرئِيَس هذَا اْلعَالَِم نَ ْتِي َولَْيَس لَهُ فِيَّ َشْيٌء."

ً  ن أي شيء  ن إبييس. ارفض أن ت وي  حافظ عيى قي ك خاليا

اللوف، والغضع، والسلط، والدرار ، وع ب الغفران. اجعل الُحع نتحكم 

في قي ك.   تسدح أب اً ليلوف أن نُدِسك بك،  هدا نح ن  ن حولك. قال 

 ٢  

ِ  ينْأحِي  ا اْلةنالن ئِيسن  ذن ثِيًرا   ننَّ رن ةنُ ْ  كن ْيً ا من لَّ ُ أن حن ن  الن أن

ُم فِيَّ شنْيء )يوحلا  لنْيسن لن  (.62:12ون

  الثالثاء
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27 إَِشْعيَاءَ &  17-10: 1َغاَلِطيَّةَ   

(. 12::1نسوع، "... َرأَْنُت الشَّْيَطاَن َأاقًِطا ِ ثَْل اْل َْرِق ِ َن السََّداِء."  لوقا 

   تلن  نه أب اً، ْلنه ع و  هموب. وليس له ُأيطان عييك. 

 

 

مأ لي مِر اإللم في المسيح يسوع  ولي  ور الدياج. ليس شيء من 

الُظلمة في ؤاخلي. مواس ة ؤم الرب يسوع المسيح الذي ح هرُت 

. ليس لم شيء في حياحي  مم وحلويُت حماماً  ليس لل ي ان م ان فيَّ

 وأ ا أح   عليم  ماس  الرب يسوع  آمين.

 أُقِر وأععرف

14-10 أَنُّوبَ &  ُأل :2-1:11-04:1   أَْعَداُل ٱلرُّ
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 يةل  أين أ ت 

كان لرجل  ا  حل في  نطقة نائية. وفي وقٍت  ا، أراد أن ننتقلل 

إلى الد ننة، كدا ق  فعل أص قائه. لكن في نوٍب  ا، بيندا كان نُصليلي، ألدلج 

الرب نقول له، "ابقى هنا." ف قى. وبعل  ألنلتليلن، وقَلعلت اللحلكلو لة علقل اً 

 لتوأيج الطرنق في الدنطقة.

أُنشئ الطرنق وا ت  وكان هناك اتفاقاً ج ن اً  ج قاطني الدنطلقلة. 

وأص ح  حيه الدحل الذي في الماونة الرئيسية لكل شللص  لن اللجليلران. 

وفج  ، ك رت تجارته، لكونه الدحل الوحي  في الدنطقة. وبع  فتر  وجيلم ، 

 ا كان  وضوعاً في زاونة داخيية وشارع جان ي أص ح الدلحلل اللرئليلسلي 

حيث نتوجه إليه كل فرد. أغيع أص قائه الذنن ق  رحيوا إلى الدل نلنلة بل أوا 

في العود ، ولكنه ق  أص ح الُدساهم الرئيسي في التلسلونلق. وبلعل  ألنلوات 

 قييية، اتسج إلنشاء أيسية  ن الدتاجر العظدى. 

بغض النظر عدا أنت عييه، نعرف اإلله أنك هناك وأوف نصل 

بنعدته نحوك طالدا أنت ثابت في كيدته. نقلول الشلاهل  ا فلتلتلاحلي "...  َ 

بِاْلقُْ َر ِ َو َ بِاْلقُوَّ ِ، بَْل بُِروِحي قَاَل نهوِه َربُّ اْلُجنُوِد." نجع أن تكون حليلث 

نقول لك أن ت قى. قال إلأحاق أن نل لقلى فلي َجلَرار بلاللرغلم  لن تلرحلال 

اآلخرنن نتيجة الدجاعة. ونقول الكتاب، "فَ َقَاَب إِْأَحاُق فِي َجَراَر."  تكلونلن 

 (. كان في  كان اإلله، في توقيت اإلله، له ف اإلله، بطرنقة اإلله. :0::

: "َوَزَرَع إِْأَحاُق فِلي تِلْيلَك 10اقرأ نتيجة طاعة إأحاق في ع د 

ألدلج  .(RAB)اْلَْرِض فَ ََصاَب فِي تِْيَك السَّنَِة ِ ئَةَ ِضْعٍن، َوبَاَرَكهُ نَْهَوْه." 

٢  

ُرمَّامِلن  ُة يهوه إِلنى زن ِلمن ائاًِل:  ِذِه كن لِي قن من لَّ كن ابن ون أنعن  فن

بُّ  الن يهوِه رن جِ  منْل مُِروِحي قن الن مِاْلُووَّ جِ ون ائاًِل: الن مِاْلُوْمرن قن

 .(RAB(( 3:2اْلُزُلوِؤ.  )زكريا 

  األربعاء
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21: 30إَِشْعَياَء ; 6-5: 3أَْ ثَاٌل ; 8: 32اَْلَدَماِ يُر   
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:0 إَِشْعيَاءَ &    َغاَلِطيَّةَ 1::0-1:0-1 

ُأِل  18-15 أَنُّوبَ &  41-8: 19أَْعَداُل ٱلرُّ  

الرجل  ن اإلله فتغير  سار حياته. هذا  ا نُسدى بركة اإلله!   تنتقل بليلن 

اْلشغال وتُغي ِر  جال عديك فقط ْلنك تعتق  أن اللحلقلل أو اللدلرعلى أكلثلر 

ُخضر  في الجهة اْلخرى. اأدج  ن اإلله. وُكن ُ قاداً بالروح القل س. هلذا 

 هو طرنق النجاح الحقيقي والتق ب  ن  ج  إلى  ج . 

أمويا الهار  أش رك على إرشاؤ كلمعك وقياؤج روحك لدياحي. 

حووؤ ي ماسعمرار  وحُ هِع   سي في الز اف  وحُسِمن عظامي. 

أسلك معةليماحك  ومهاؤئك  ُمعمماً قصمك  وُمظهراً الةظمة  

 واالزؤ ار  واللزاح  والغلهة  ماس  يسوع. آمين.  

 صالج
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 أوامر الروح الهسي ة

كيدة اإلله بسيطة ج اً. ق  ت  و أو تتليل أوا ره ثقيية، ولكن عن  

ً الفوق ط يعي. تليل أنه في الكنيسة، وفي وقت الل  ة،  تنفيذها، تُنتج دائدا

نقول الراعي، "قُل لثالثة أشلاص، أنا ُ  اَرك وغالع." ق  تقول لنفسك، 

"لسُت ُ ضطراً أن أفعل هذا." لداذا؟ ْلنها ت  و بسيطة ج اً عن أن تعني أي 

شيء. ولكن هنا  ا ق  فات الكثيرنن. نقول الشاه  ا فتتاحي نُلمي اإلله 

 العظداء ب شياء بسيطة، وقييية.  

فكر في هذا: عن  ا حرر اإلله بني إأرائيل  ن ن  ُ ضانقيهم، 

الدصرنين، لم نقودهم في الطرنق الذي ق  ن  و أكثر  نطقية. نقول الكتاب، 

نَِّة بَْحِر ُأوٍف  ال حر اْلحدر(..."  خروج  "فَ َدَاَر اإلله الشَّْعَع فِي َطِرنِق بَر ِ

1::13  ((RAB).  ثم، انحصروا بين ال حر اْلحدر وجيش الغُما ، ابت أ

 وأى "نُصيي" كي نت خل اإلله. ولكن اإلله قاطعه قائالً، "... اْرفَْج أَْنَت 

 ).14::1َعَصاَك َوُ  َّ نَ ََك َعيَى اْل َْحِر َوُشقَّهُ..."  خروج 

تليل اْل ر ال سيط الُدعطى لدوأى لدشكية بهذا الحجم! لم نكن 

فيها " نطق." كين ندكن لد  عصاك عيى ال حر أن نصنج أي فرق في هذا 

الوقت الَحِرج؟ لكنها فعيت! أطاع  وأى اْل ر، وانشق ال حر، وصار بنو 

 إأرائيل عيى اليابسة. هييونا! واليوب  نمال اإلله هكذا. نُعطي أوا ر بسيطة.

ً انظر إلى  ثال السي : قال لرجل ن ه نابسة، "...  ُ  َّ »أنضا

(. كين ندكن ليرجل أن ند  نفس الي  التي كانت 13:10  تى  "...«نَ َكَ 

نابسة؟ كان ندكنه أن نعترض، "نا أي ، أ  ترى أنها نابسة؟" لكنه لم نفعل؛ 

 ٢  

اْخعنارن  . ون اءن من ِ  ِليُْوِ ين اْلُد ن  منِل اْخعنارن اإللم ُعهَّالن اْلةنالن

ِ  ِليُْوِ ين ا نْقوِيناءن.   اإللم ُضةن ناءن اْلةنالن

 .(RAB(( 21:1كور ثوس  1(

  الخميس
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29 ِإَشْعيَاءَ &  12-3: 2َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  21-19 أَنُّوبَ &  16-1: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  

17-16: 3تِيُدوثَاُوَس ٱلثَّاِنيةُ ; 10: 8أَْ ثَاٌل ; 13: 4أَْ ثَاٌل   

بل، تصرف بناًء عيى هذا اْل ر ال سيط. ونقول الكتاب أن الي  "عادت 

 صحيحة، كاْلخرى." 

أ ر  ن الرب،  هدا كان بسيطاً، هو لصالحك. فعن  ا تكون في 

الكنيسة  ثالً، إدراك حضور الروح الق س هاب ج اً. وعن  ا تُق َب أوا ر، 

ً عن فُرص ليُ ارك حياتنا ونُحسنها  ن  ج   اذعن لها. فاإلله ن حث دائدا

 إلى  ج  والكثير  ن تيك ال ركات ُ تضَدنة في أوا ر الروح ال سيطة. 

 

أمويا الغالي  أش رك على الم ورج العي أحصل عليها من كلمعك. 

قلهي ُملعهم  وامر كلمعك والروح الومس. وإرشاؤك ي ةلي فوق 

ظروف وحدميات الدياج  ليووؤ ي في طريق اللزاح  والغلهة  

 والعميُّ   والمزم  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ا ظر ُمعو ياً ماضيك

يزعر ويلمم ال ثيرون على ماضيه   ويعثولون مأخ اء 
ا مس  ممالً من اللظر إلى المسعوهل مرعاء وفُرص يُوممها له  
للزاح أعظ . مغض اللظر عما قيل  أو ُعمل  أو ُكعب ضمك 
ما مس؛ ا ظر إلى مسعوهلك الُم يء والمزيم الذي أمامك. رك  

 على الداضر والمسعوهل. 

أولئك الذين يةي ون في ا مس كثيراً ما ي و وا ُمده ين 
وال يسع يةون أن يوعهروا ال رح الدويوي. وفي عالقاحك  ارفض 
أن حُرك  على أخ اء وإساءات ا مس. ليس  لاك عمال أو مزم في 
ا مس؛ لذلك  ارفض أن حديا حياحك على أساس اخعهارات 

 الماضي.

قم يوول أحم     اآلن ولي  ذا الةمل الزميم  ال أريم أن 
ما حمث لي في الماضي أن يدمث مرج أخرى. سأكون حذراً عماً.  
و عيزة لهذا  م و م حريص عماً ُمعزلهاً كل حزرمة سلهية قم مر مها 
في الماضي  فعلوص إ عاعيعم عن قمراحم الدويوية. أف ل ما علمه 

ع   م قم سمح لعزارب الماضي أن حووؤ حياحم.   ال يُرى وال يُسمن

ماً  ؤع كلمة اإللم حُرشمك  وليس حزارمك الماضية. ُكن ُملهن
م رح وإلهام غم أف ل وأكثر مزماً. يوول ال ا م االفععاحي   الن 
ا ٌِع أنْمًرا  ن نذنا صن ا.  أ لُوا مِهن نمَّ اُت الن حنعنأ اْلونِميمن ِليَّاِت  ون حنْذُكُروا ا نوَّ
ِميًما...  ما  ي حلك العزرية الُمريةة العي ال حعرك ذ لك؟ اطلوها   عن

 ٣٣  

ا  ذن ُلوا مِهنا.  أن ن اُت الن حنعنأنمَّ ِميمن اْلون ِليَّاِت  ون  الن حنْذُكُروا ا نوَّ

ِميًما...  )إشةياء  ْمًرا عن ا ٌِع أن  (.16 – :1: 26صن

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 
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14-13: 3فِيِي  ِي  ;NIV 19-18: 43إَِشْعيَاَء   
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30 إَِشْعيَاءَ &  21-13: 2َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  24-22 أَنُّوبَ &  38-17: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  

ال يزب أن حأسرك ا زازات أو ف الت ا مس مالماضي. 
ً المسعوهل المزيم الذي  مل  حسلح مال لمة واإليمان في قلهك  ُممركا
 قم أعمه الرب لك  وسوف يصلع أموراً عميمج وأعظ  من خاللك. 

 

 

 

أمويا الغالي  أش رك على حزميم ذ لي م لمعك واسعلارج روحي 

 رى وأسلك في مسعوهلي المزيم. أرفض أن حُةيولي حزارب 

ا مس   ن سهيلي  و  ور ُم ِرق  ويع ايم إشراقاً  لمزمك  ماس  

 يسوع. آمين. 

 صالج
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لق  أح  ُت دائداً الجيوس في الطائر  بجوار النافذ . فالدقع  بجوار 

النافذ  نُرننا  ناظر عظيدة؛ وتُتيح فرصة  نفرد  لكي تُيَهم باْل ور التي 

تراها  ن هذا العيو الشاهق: ا  ت اد الجيي ي ليقطع الشدالي، وقدم ج ال 

اْللع الُدتأللئة، وج ال اْلن نم، والُسحع، إلخ. وفي كثير  ن اْلحيان، وأنا 

أنظر وأتذوق جدال وعجع خييقة اإلله، أقول، "ُ  اَرك اآلب، أنت ُ ذهل! 

 هناك جدال كثير ج اً!"

وهكذا، ق ل الوصول إلى الدكان الدقصود، أأتدتج بالرحية. 

الحيا  هكذا أنضاً؛ رحية تستدتج بها. وبين اآلن وعن  رجوع السي ، هناك 

الكثير لكي تستدتج به؛ لذلك،   أح  نجع أن نحيا حيا  ُ ح َطة. إذا تعيدَت 

أن تنت ه لكل اْلشياء الجديية واْلشلاص  ن حولك، لتستدتج بها، أتحيا 

 أعي اً كل نوب. 

إنه اختيار حكيم عن  ا تضج في قي ك أن تستدتج بحياتك وبنفسك 

حتى في اْل ور ال سيطة. فال عض   نستدتج حتى بوج ات الطعاب؛ ونيهثون 

ً في غضع. وال عض نستيقظ حانقاً؛ حتى أثناء قياد  السيار  أو في  دائدا

الدواصالت إلى أ اكن عديهم، أو أعدالهم الُحر ، أو   ارأهم، هم 

غاض ون، وغير ُأع اء، وُ ح طون. نتجاهيون كل الُحع والجدال  ن 

 حولهم. 

اقرأ الشاه  ا فتتاحي  ر  أخرى: أتى نسوع لكي نكون لنا حيا  

ونستدتج بها أنضاً! ا أتدتاع بالحيا  ليس فقط الذهاب إلى عرض   ارا ، 

أو  شاه   فييم كو ي ي، أو ا ن  اج في بعض الدغا رات. بل، نعني 

ا أتدتاع بكل لحظة في رحية الحيا ؛ ا أتدتاع بكل  ا تفعيه، طالدا هو في 

 االسعمعاع مرحلة الدياج
 ٣٣  

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

لُ  ُهْ  أنْف ن ِلينُ ونن لن يناٌج )ويسعمعةوا مها( ون ُهْ  حن  ِلعنُ ونن لن

 .(RAB(( 12:12)يوحلا  

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

22: 17أَْ ثَاٌل ; 3: 12إَِشْعَياَء ; 17: 6تِيُدوثَاُوَس ٱْْلُولَى   
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31 ِإَشْعيَاءَ &  12-1: 3َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  28-25 أَنُّوبَ &  16-1: 21أَْعَداُل ٱلرُّ  

توافق  ج حيا  التقوى، ْلنك ابن لإلله وتعيم أن اإلله نُحقق حيده  ن 

 خاللك. 

لق  أعطاك اإلله حيا  الفرح، ولكن عييك  سئولية التع ير عنها. 

دع فرح الرب واضح في حياتك بهذه اإلشراقة التي تُع ِر تدا اً عن أالب 

 اإلله الذي فيك. اختر بوعي أن تستدتج بيحظات حياتك.

 

 

 

 

أن الرب قم أع ا ي كل شيء مغلى للعمعع. وقم أح ر ي إلى حياج 

الراحة  وملء ال رح والمزم. ليس  لاك شيء ال أسعدوم. أ ا 

ُممعلئ مال رح اليوم  وأحيا حياج الهِر الةظيمة  والصدة  والغلى  

 واالزؤ ار  واللزاح الذي لي في المسيح. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ِعش كمسيدي

لكي تفهم الشاه  أعاله بطرنقة صحيحة، عييك أن ت رس 

الدحتوى الصحيح له. فاله ف  ن هذا الع د هو في الواقج في الع د السادس 

 ن اْلصحاح السابق، ونقول، "... َ ْن قَاَل: إِنَّهُ ثَابٌِت فِيِه نَْن َِغي أَنَّهُ َكَدا َأيََك 

(.  حظ أنه   نقول، " ن قال أنه 0::نوحنا  1ذَاَك هَكذَا نَْسيُُك ُهَو أَْنًضا."  

ثابت فيه نسيك كدا أيك ذاك." بل، نقول إذا كنَت  سيحياً، نجع أن تسيك 

  تحيا( كدسيحي؛ تسيك كدا أيك  نسوع(.

، "ْلَنَّ اْهتَِداَب اْلَجَسِ  ُهَو َ ْوٌت، :::واآلن، نُل رنا في رو ية 

َولِكنَّ اْهتَِداَب الروح ُهَو َحيَا ٌ َوَأالٌَب." نُعيدنا هنا أن نسيك بالروح. ونقول، 

يُوا  تُحققوا( َشْهَو َ اْلَجَسِ ."  غالطية  ) 1::1"... اْأيُُكوا بِالروح فاَلَ تَُكد ِ

(RAB).  .هذا هو كل تعييم وإرشاد نُعطى لنا في كيدة اإلله 

، "فََداذَا نَقُوُل؟ أَنَْ قَى فِي اْلَلِطيَِّة ِلَكْي 0  –  1:  :نقول  في رو ية 

تَْكثَُر الن ِْعَدةُ؟ َحاَشا! نَْحُن الَِّذنَن ُ تْنَا َعِن اْلَلِطيَِّة، َكْيَن نَِعيُش بَْع ُ فِيَها؟"   

نوج   سيحي ُحر ْلن نعدل اللط . دُعيَت لتكشن ال ِر؛ وتسيك باأتقا ته. 

الحيا  التي لنا في الدسيح خالية  ن اللطية. لكن، في  سير  إندانك،  ن 

ُرنَا  الددكن أن تُلطئ؛ لذلك، نقول الكتاب، "... َودَُب نسوع اْلَدِسيحِ اْبنِِه نَُطه ِ

 لق  أع َ لنا تطهيراً تيقائياً. .(RAB)) 2:1نوحنا  1ِ ْن ُكل ِ َخِطيٍَّة."  

 ا نتوقعه هو أن تُلِضج نفسك ليكيدة، وتتعيم، وتُقاد في ال ِر. 

(، وندكنك أن تحيا 3:11بالكيدة، أتكتشن أنك تنقيَت  ن كل إثم  نوحنا 

 خالياً  ن اللطية. حد اً لإلله!

 

 ٣٩  

ُم   ْرعن ِ يًَّة   ننَّ زن ْوُلوٌؤ ِمنن اإللِم الن ينْ ةنُل خن ْن ُ ون من ُكلُّ من

ْوُلوٌؤ ِمنن اإللِم  ُم من الن ينْسعنِ يُع أنْن يُْوِ ئن  ن َّ  ينْثهُُت فِيِم  ون

 .(RAB(( 6:6يوحلا  1( 

  األحد
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32 إَِشْعيَاءَ &  22-13: 3َغاَلِطيَّةَ   

 

 

أمويا الغالي  أش رك على  ةمعك وقوج مِرك الةاملة فيَّ  أ ا أُخِ ع 

  سي لل لمة  وأحةل   وأُقاؤ في الهِر. ال حسوؤ ي الو ية. ولي 

اسعوامة اإللم في روحي وأُعهِر علها مأف اري  وكالمي  

 وحصرفاحي  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

ُأِل  31-29 أَنُّوبَ &  36-17: 21أَْعَداُل ٱلرُّ  



arabic 

 العغلب على الولق

 

حول العالم اليوب، نرتعع الكثيرون، ليس فقط  ن الدستق ل، بل 

حتى  ن الحاضر. هناك خوف وإرهاب، لكن الكيدة "إرهاب" ليست 

ج ن  . إذا درأَت الكتاب، أتن هش بع د الدرات التي نتكيم فيها عن 

اإلرهاب. وبالرغم  ن ذلك، أك  نسوع لنا ضدان الغي ة عيى كل الِدحن. 

، "... فِي اْلعَالَِم َأيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثِقُوا: أَنَا قَْ  :33:1قال في نوحنا 

 َغيَْ ُت اْلعَالََم."

ليس هناك ضرور  أن تقيق أو ترتعع  ن أي شيء؛ لق  غي َت 

بالفعل الشيطان، والعالم، وكل ضيقة: "أَْنتُْم ِ َن اإللِه أَنَُّها اْلَْو َدُ، َوقَْ  

) 4:4نوحنا  1َغيَْ تُُدوُهْم ْلَنَّ الَِّذي فِيُكْم أَْعَظُم ِ َن الَِّذي فِي اْلعَالَِم."  

(RAB).  لذلك، ُكن عن اللوف. وتوقن عن القيق. القيق نُشير إلى

وا  ا نمعاج؛ وهي حالة عص ية. لكن الشاه  ا فتتاحي نقول، " َ تَْهتَدُّ

  تلافوا وتقيقوا( بَِشْيٍء..."

إذا قُيَت، "لكن   أأتطيج أن   أقيق،" ف نت تتهم اإلله ب نه 

نكذب عييك. تتهده ب نه نطيع  نك شيئاً   تستطيج عديه. حقيقة أنه نقول، 

تهتم،" تعني أنه ندكنك أن تحيا بال قيق. فاأتجابتك إذاً، نجع   –"  تقيق 

أن تكون، "ُ  اَرك اإلله! أنا أحيا في أالب الدسيح وإ  اده؛ فال أهتم! لق  

ل كل  ا نلصني. هييونا!" وهكذا تستجيع لإلله.  كدَّ

 ٣١   

الن حنْهعنمُّوا )حوافوا وحولووا( مِ نْيٍء  منْل فِي ُكل ِ شنْيٍء  

المُّعناِء )ال لهات الُمدمؤج(  )وفي كل ظرف( مِالصَّالنجِ ون

ْ  ِطْلهناحُُ ْ  لنمنى اإللِم )اعةلوا طلهاح    عن ال ُّْ ِر  ِلعُةْلن من

 .(RAB(( 3:2مةروفة لمى اإللِم(  )فيلهي 

  اإلثنين
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33 إَِشْعيَاءَ &  29-23: 3َغاَلِطيَّةَ   

35-32 أَنُّوبَ &  ُألِ  21-1:22-37:21   أَْعَداُل ٱلرُّ

ارفض أن تقيق عيى ابنك، أو بنتك، أو زوجك، أو زوجتك، أو 

أخوك، أو أختك، أو إنجار بيتك، أو صحتك، أو وظيفتك، أو عديك، أو 

تجارتك، أو تعييدك، أو أي شيء! عن  ا تفعل هذا، نقول الكتاب أن أالب 

اإلله الذي نفوق العقل ال شري نحفظ قي ك وذهنك ليدسيح نسوع  فيي ي 

 (. هييونا!2:4

 

أمويا الغالي  أش رك على كلمعك العي حُ ِرم اإليمان في قلهي 

فيلو ع الووف والولق  أ ا أرفض كل ف ر خوف    لي مدمي من 

أل  وُظلمة الةال . الذي فيَّ أعظ  من الذي في الةال . وأ ا ُممعلئ 

مووج روح الرب   ن سالم اإللم الذي ي وق كل عول يد ظ قلهي 

 وذ لي  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 ٣٢  
 ُم عةل مالروح الومس

في ال ا م االفععاحي  صلى مولس الرسول  مالروح  من أعل 

المسيديين في أفسس أن يعأيموا مالووج في إ سا ه  الماخلي. وإذا صلى 

مولس   ذا  عله   يةلي أ م كان يةرف ما حةليم أن يعأيموا مالووج  والمم 

أ م  و   سم قم حأيم مالووج. لذلك  ل  ي ن يُداول أن يزةل اإللم يُعم  وعماً 

 أو ي ةل شيئاً ليس لميلا مال ةل كمسيديين.

لماذا إذاً صلى مولس  عل الوميسين في أفسس   ذا؟  ذا  ن 

اللاس ل  ح ن قم أحت إلى ملء مةرفة الووج اإللهية الةاملة فيه  مإؤراكه  

لُس لى الروح الومس فيه . فهو ما كثر حصوله  على إؤراك ال اقة 

اإللهية  والومرج فوق ال هيةية للروح ال املة فيه .  ذا  العأييم مالووج  

لن يأحي من السماء؛  و مروح اإللم الذي في ؤواخله  مال ةل. أراؤ   أن 

 ي هموا خممة الروح الومس في ؤاخله  وسل وا مومرحم.

ً في ؤاخلك يُ ةلك.  ذا الروح يملدك قوج فوق   لاك روحا

طهيةية  وإم ا ية لإل زاز.  للويا  لهذا ال يزب أمماً أن حُِور أو حوهل أ ك 

ضةيف. ليس  لاك ضةف في حياحك   ن الروح الومس  حزسيم كل المزم  

والسياؤج  والووج  يديا فيك في ملئم. ليس ع ء في عسمك ُمعاح للمرض  

أو السو   أو الةز   أو إمليس. الروح الومس فيك يد ظ روحك  و  سك  

 وعسمك    اً وحي ؤائماً.

ِسيحِ   م ِلنا يسوع اْلمن مِي رن ا أنْحلِي ُرْكهنعنيَّ لنمنى أن  مِسنهنبِ  ذن

عنلنى  اِت ون اون ٍج )عائلة( فِي السَّمن الَِّذي ِمْلُم حُسنمَّى ُكلُّ عنِ يرن

ْزِمِه  أنْن  سنبِ ِغلنى من ْي يُةِْ ينُ ْ  )يملد  ( مِدن ا نْرِض. ِل ن

جِ )حعوووا مالومرج( مُِروِحِم فِي  حنعنأنيَُّموا )حوعمروا( مِاْلُووَّ

 روح اإل سان( –اإِلْ سناِن اْلهناِطِن )الماخلي 

 .(RAB(( 13 – 12: 6)أفسس  

  الثالثاء
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34 ِإَشْعيَاءَ &  11-1: 4َغاَلِطيَّةَ   

39-36 أَنُّوبَ &  ُألِ  11-1:23-22:22   أَْعَداُل ٱلرُّ

ي ; 13: 4فِيِي  ِي ; 10: 6أَفَُسَس  11-9: 1ُكولُوأ ِ  

إِْن كنانن ُروُح الَِّذي أنقنامن يسوع ِمنن 1191يُةلن في رومية     ون

ُكُ   اِت سنيُْديِي أنْعسناؤن ِسيحن ِمنن ا نْمون اِت سناِكلًا فِيُ ْ   فنالَِّذي أنقنامن اْلمن ا نْمون

ائِعنةن أنْيً ا مُِروِحِم السَّاِكِن فِيُ ْ .   ل  يةم  ذا وعماً ل لم  .(RAB(اْلمن

 حويوة الوضع الرا ن. مزماً لإللم 

 

 

 

أن كل  سيج في كيا ي يل نط ويع مؤ مإم ا ية عمل المةز ات. 

فأح مؤ وأشعةل مالروح الومس في إ سا ي الماخلي  ُمعأ هاً  ي 

عمل. وأ ا ُممرك لووحم اإللهية الةاملة فيَّ ماقعمار  وأعمل مها. 

  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ٣٢   
 االزؤ ار مال لمة

، "َوَكاَن ُشيُوُخ (NIV)نقول في ترجدة أخرى ليشاه  أعاله 

ِ َوَزَكِرنَّا ْبِن  يِ النَّ ِي  اْليَُهوِد نستدرون في ال ناء َونَْنَجُحوَن َحَسَع تعييم َحجَّ

حجي   –ِع ُّو..."  حظ الكيدات التي تحتها خط في الشاه . هذان الن يان 

أتيا بكيدة اإلله إليهم. ونتيجة لهذا كان تشجيج الشعع، فندوا   –وزكرنا 

 وتمان وا.

أهدية ونقل قو  كيدة   –هذا ُ ذهل. نُل رنا عن  كانة الكيدة 

اإلله. أواء كنَت في العدل، أو أنك طالع؛ بغض النظر عن  هنتك، 

تحتاج ليكيدة لحياتك. ليس هناك إحالل لهذا. عييك أن تستدر في تعيم 

كيدة اإلله واليهج فيها لإلرشاد، والتشجيج، والقو . بواأطة خ  ة 

الكيدة، تنتقل إليك الحكدة والدهار  التي تحتاجها ليدستوى التالي. الكيدة 

تُساع  عيى تقونة روحك. حتى تستطيج أن تواجه أي شيء وتربح في 

 أي  وقن.

بالت كي  ل ى اإلله خطة لنجاحك؛ وق  أع  اإل  اد الُدالئم 

، 0:1نوحنا  3 زدهارك، ولكنه   نفعل أي شيء خارج كيدته. قال في 

"أَنَُّها اْلَح ِيُع، فِي ُكل ِ َشْيٍء أَُروُب أَْن تَُكوَن نَاِجًحا َوَصِحيًحا، َكَدا أَنَّ 

 نَْفَسَك نَاِجَحةٌ." فنفسك تنجح بواأطة اليهج الواعي في الكيدة. 

 

يِ  زَّ جِ حن سنبن ُ هُوَّ ُدونن حن ينْلزن كنانن ُشيُوُ  اْلينُهوِؤ ينْهُلونن ون  ون

ائِيلن  ْمِر إِلِم إِْسرن سنبن أن ُلوا حن ْكمن أن هنلنْوا ون ِريَّا ْمِن ِعمُّو. فن كن زن ِ ون اللَّهِي 

اِرسن  ِلِك فن ْسعنا من ْرحنْد ن أن اِريُوسن ون ؤن شن ون ْمِر ُكورن أن  ون

 (.12:3)ع را  

  األربعاء
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ُأِل  42-40 أَنُّوبَ &  35-12: 23أَْعَداُل ٱلرُّ  

35 إَِشْعيَاءَ &  20-12: 4َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل ; 15: 4تِيُدوثَاُوَس ٱْْلُولَى  32: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  

 

 

ك  مأ لي خاضع لوممة كلمة اإللم في حياحي. فأ ا  سل إمرا ي   ُمهارن

  ُماِرك. وأ ا أ زح مال لمة  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقر وأععرف
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 احسب   سك حياً لم

كلمة  احسهوا  في ال ا م أعاله  ي في اليو ا ية 
و و مص لح حسامي. يةلي أن حدسب أو  ."logizomai لوعي وميا  

قِ  ماإلضافة. مثالً  يوول في  ً للعأكيم عليم؛ أن حُسِزل أو حُرن حُسِزل شيئا
أن يسوع  ُحسب؛ ُرق   مين أثمة. ل  ي ن يسوع أثيماً   21911مرقس 

 ل لم مات مين لصين. ُحسب مع الُو اج.

ا  عَّى كنمن ْوِت  حن ْةُموِؤيَِّة ِلْلمن ةنمُ مِاْلمن واآلن  يوول ال عاب   فنُمفِلَّا من
ِج  ْزِم اآلِب    نذنا  نْسلُُك  نْدُن أنْيً ا فِي ِعمَّ اِت  مِمن ِسيُح ِمنن ا نْمون أُقِي ن اْلمن

يناِج )الدياج الزميمج(؟  )رومية  علمما مات يسوع   .(RAB((  691اْلدن
ُمعلا مةم وفيم    م مات م ا لا. كلن على الصليب من أعل كل واحم أحى 

 إلى  ذا الةال  وسوف يأحي إلى  ذا الةال .

 ذا ما يع ل  علم ال ا م االفععاحي علمما يوول   ... اْحِسهُوا 
ِسيحِ يسوع  ْحيناًء لإللم مِاْلمن

لِ ْن أن ِ يَِّة  ون احًا )حواً( عنِن اْلون أنْ  ُسنُ ْ  أنْمون
م ِلنا.  لذلك  حسع يع اآلن أن حُةلن   أ ا ميت عن الو ية  وحي لإللم    رن
 ذا يزب أن ي ون اععرافك المائ  مال لمة. قم ال ح ةر أ ك مثالً قريب من 
اإللم  ل ن السؤال  و   ل أ ت مولوؤ والؤج ثا ية؟ إن كان  ة   فاحسب  

 وضع في الدسهان أن كل ما فةلم يسوع كان لك. 

ممالً من أن حوول   أ ا ضةيف عماً ولسُت قاؤر أن أُقاوم 
العزرمة مثل مةض المسيديين اآلخرين   احسب أو احعسب   سك ميعاً 
عن الو ية  ال حُ  ر  أو حع ل   أو حعصرف مثل واحم يُصارع مع الو ية. 
غي ِر طريوة ح  يرك واقهل ما فةلم يسوع  علك.  ذا اإلؤراك سيُ مؤك أن 

 حديا م ريوة صديدة 

 ٣٢  

ًج   اِحمن ًج ون رَّ ِ يَِّة من احنُم ِلْلون ْم من احنُم قن ْوتن الَِّذي من  ننَّ اْلمن

ْيً ا  ْ عُْ  أن ا لإللم. كنذِلكن أن ينْدينا ن عِي ينْدينا نا فن يناُج الَّ اْلدن ون

لِ ْن أنْحيناًء  ِ يَِّة  ون ِن اْلون احًا )حواً( عن ْمون ْ ُ سنُ ْ  أن اْحِسهُوا أن

م ِلنا )رومية  ِسيحِ يسوع رن ( 11 – 12: 3لإللم مِاْلمن

)RAB). 

  الخميس
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ً عن الو ية. واعةل  ذا  اسعومم ذ لك  احسب   سك ميعا
طريوة ح  يرك للوقت الداضر.  ذه  ي ال ريوة الةملية ل ي ح ون في 
حوافق مع ما يراك اإللم عليك وكيف يُ  ر علك. كلتن في المسيح علمما 
مات مات  وكلتن فيم علمما ُؤفن  وكلتن فيم علمما أُقي  من الموت. يراك 

 اآلن حياً فيم. مزماً لإللم. 

 

الُدب. حيث أملك مووج   –أ لي حي لإللم  وأ عمي إلى ممل ة املم 

الروح  أسلك في أعمال المسيح العي أحمها  م و ي المسع يم 

المهاشر لذميدعم الليامية. أ ا قوي    م قوي  وأحيا   م يديا  

ك اإللم   ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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ُأِل  6-1 اَْلَدَماِ يرُ &  27-1: 24أَْعَداُل ٱلرُّ  

36 إَِشْعيَاءَ &  31-21: 4َغاَلِطيَّةَ   

 NIV 11-10: 6ُروِ يَةَ ; 4: 6ُروِ َيةَ ; 1: 2أَفَُسَس 
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 ال لمة مأكل حق

هناك ال عض  نمال نصرخ إلى اإلله لكي ندأله  ن ج ن ، 

إلرضاء جوعهم أو عطشهم الروحي. إنها صرخة   أأاس لها وق    

ت تي بنتائج. عيم أننا ُكنا جياع ف رأل الل م  ن السداء. واليوب، أي 

  سيحي نتوأل ونصرخ إلى اإلله لكي ندتيئ فهو نُضيج وقته. 

، ْلَنَُّهْم  عن  ا قال نسوع، "ُطوبَى ِلْيِجيَاعِ َواْلِعَطاِش إِلَى اْل ِر ِ

(. كان فقط نُق ب الرأالة التي أى بها إلى اليهود؛ لم 1::نُْش َعُوَن."   تى 

 نكن ق  ب أ العه  الج ن  بع . لم نكن نتكيم إلى الدسيحي، الِليقة الج ن  .

، "... أَنَا ُهَو ُخْ ُم اْلَحيَا ِ. َ ْن نُْق ِْل إِلَيَّ فاَلَ ::31قال في نوحنا 

هذا الل م ُ تاح لكل  ن  .(RAB)نَُجوُع، َوَ ْن نُْؤِ ْن بِي فاَلَ نَْعَطُش أَبَ ًا." 

ن تي إليه. والسؤال هو: هل ق  أتيَت إليه؟ إذا كنَت  ولود و د  ثانية، نعم! 

أنت فيه بالو د  الج ن  ؛ فيداذا إذاً  تمال جائعاً؟ لق  أتى الل م؛ نسوع هو 

 ). ::41الل م  ن السداء  نوحنا 

أنضاً،  ن الشاه  ا فتتاحي، نقرأ أن كيدته هي الل م، ْلن 

، "واْلَكِيَدةُ َصاَر َجَس ًا َوَحلَّ 14:1نسوع وكيدته واح . نقول في نوحنا 

فإذا شعرَت بجوع روحي،  اذا نجع أن تفعل؟ وكين  .(RAB)بَْينَنَا..." 

تش ج؟ "ُكن" الكيدة؛ اخضج لل  ة كيدة اإلله. اآلن، عن  ا ت تي إليك كيدة 

 اإلله حتى  ن خالل هذا الت  ل، أنت تتغذى؛ وتُطعَم روحياً. 

نقول الكتاب، "... لَْيَس بِاْلُلْ ِم َوْح َهُ نَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكل ِ َكِيَدٍة 

ب  ً  ن أن تُرنم  .(RAB))  4:4 رندا( تَْلُرُج ِ ْن فَِم اإلله."   تى 

وتصرخ، "نا رب، أنا جوعان لك،" ادرس الدكتوب، ْلن بكيدة اإلله فقط 

تُش ج جوعك. ندكنك اآلن أن تفهم لداذا قال الن ي، "ُوِج َ َكالَُ َك فَ ََكْيتُهُ، 

٣٢  

ٌب حنق ؤنِمي منْ رن ق ون ْأكنٌل حن سنِمي من   ننَّ عن

 (.11:3)يوحلا  

  الجمعة
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ُأِل ; 35: 6نُوَحنَّا  2:2 بُْطُرَس ٱْْلُولَى; 32: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  
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37 ِإَشْعيَاءَ &  12-1: 5َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  10-7 اَْلَدَماِ يرُ &  12-1: 25أَْعَداُل ٱلرُّ  

فََكاَن َكالَُ َك ِلي ِلْيفََرحِ َوِل َْهَجِة قَْي ِي، ْلَن ِي دُِعيُت بِاْأِدَك نَا نَْهَوْه رب 

  .(RAB)) 11::1اْلُجنُوِد."  إر يا 

 

 

 

 

أن عوعي قم امعأل م لمة المسيح العي حس ن فيَّ مغلي م ل ح مة 

وفه  روحي. وحياحي  ي فوط لالرح اع ولألمام؛ أ ا ُمثمر في كل 

 عمل صالح وأ ا أزؤاؤ في مةرفة اإللم  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف

 



arabic 

 أخ ع   سك

 

عيى   ار التارنخ، كان هناك  ئات القاد  الدعروفين الذنن 

هم وا أُناس آخرنن. كان كل العالم خاضعاً لهم وكان كل شيء تحت 

أطوتهم. وكان ال عض حتى ُ  جيون ج اً ووضعهم اآلخرون ك نهم في 

 كانة اإلله. لكن نسوع قال، "ْلَنَّهُ َ اذَا نَْنتَِفُج اإِلْنَساُن لَْو َربَِح اْلعَالََم ُكيَّهُ 

َوَخِسَر نَْفَسهُ؟ أَْو َ اذَا نُْعِطي اإِلْنَساُن فِ َاًء  عوضاً( َعْن نَْفِسِه؟"   رقس 

: :3: – 32 ((RAB).  

  تتفاخر بإ كانيتك أن تُلضج اآلخرنن أو تتسيط عييهم؛ بل 

تعيم أن تستل ب ُأيطانك عيى نفسك. أخضج نفسك! عن ئٍذ تربح حقاً: 

 عن  ا تقول لنفسك، "أ فعل الصواب وأقول الصواب فقط،" وتيتمب بهذا.

عن  ا تكون كيداتك وتصرفاتك تحت  سئوليتك، ُ لَضعة 

بوعيك لكيدة اإلله، ف نت إذاً  ستع  لينجاح الحقيقي. عن  ا تقول لنفسك، 

"لن نلرج  ني شيئاً ردناً" وتت ك  ب نه أأيوب حياتك الواعي  ن خالل 

 الكيدة، هذا هو طرنق الغي ة. 

ارفض أن تُعطي  نفذاً أو تع يراً لإلظهارات الشيطانية  ثل 

الغضع، وال ُغضة، والدرار ، والغير ، والحس . ت ك  فقط أن بركات، 

ونعدة، وتحنن نسوع نُرى  ن كل  ن حولك ونلت رونه. اختر أن ُح ه 

 فقط وأعدال بِره أتن عث  نك إلى عالدك. 

 

 ٣٢  

ِسرن   خن ُم ون مِحن اْلةنالن ن ُكلَّ ْو رن ا ينْلعنِ ُع اإِلْ سناُن لن اذن ُم من  ن َّ

ْن  نْ ِسِم؟   اًء )عوضاً( عن ا يُةِْ ي اإِلْ سناُن فِمن اذن  نْ سنُم؟ أنْو من

 .(RAB(( 61- 63: :)مرقس 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

; 28: 25أَْ ثَاٌل ; 27-25: 9ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى   
32: 16أَْ ثَاٌل   
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38 إَِشْعيَاءَ &  19-13: 5َغاَلِطيَّةَ   

:1-11 اَْلَدَماِ يرُ &  ُألِ  13:01-:1:0   أَْعَداُل ٱلرُّ

 

 

 

ك  أش رك على مركة وامعياز الدصول على كلمعك.  أمويا الُمهارن

ذ لي ثامت على كلمعك؛ والروح ال ُ لى يةمل فيَّ ليُد ر اال  هاط 

واالح ان في حياحي   ُ عج ثمار الهِر  وأُظهر ُحهك  ماس  يسوع. 

 آمين.

 صالج

 



arabic 

 نذ أنوات  ضت، وأنا فتى، كنُت أبكي بش   في الصال ، 

 ن أجل الكثيرنن في العالم الذنن   نعرفون الرب؛ ال شرنة الُدعذبة 

 ن اللطا ، والدرضى، والدحتاجين. شعرُت بثقل وفكرُت أن 

 سئولية أن أفعل شيء  ن أجل ألم الناس الدكسور  حول العالم 

ً ب  وع،  ن أجل  . كنُت أأتيقظ في الييل، ُ صييا  وضوعة عييَّ

 الدحتاجين، والفقراء، والُدجربين. 

دفعني هذا أن أذهع  ن بيت إلى بيت، وليدستشفيات، 

والد ارس، والقُرى، كارزاً باإلنجيل، و زلُت حتى اليوب.   تُغيق 

قي ك عن وجج ال شرنة الُدعذبة. فكثير ج اً  ن الناس ندرون ب  ور 

صع ة ج اً. الُدعانا  ليست  جرد إنسان ق  فق  وظيفته؛  اذا عن 

أو ده الذنن ربدا   نستطيعون اأتكدال تعييدهم نتيجة لهذا؟ فكر في 

اْلطفال الصغار الذنن ق  فق وا وال نهم؛ كم أتكون الحيا  ُ رنعة 

 بالنس ة لهم. لق  اأودَ  ستق يهم.

ندر الكثير  ن العائالت ب وقات صع ة بس ع أن أح  

أح ائهم  رنض أو ق   ات؛  ب  أن نسترعي كل هذا انت اهك لكي 

تُصيي وتُمن   ن شغفك وأرعتك في نشر اإلنجيل. إذا اأتطعنا أن 

نُليص أكثر، أيقل اْللم.   تهتم فقط بوضعك حتى تنسى  ا ندر به 

 اآلخرون. 

 ا ع  مآالم اآلخرين

 ٣٢  

ُدوا نَاُ وَس اْلَدِسيحِ  اِْحِديُوا بَْعُضُكْم أَثْقَاَل بَْعٍض، َوهَكذَا تَد ِ
) ::0 غالطية  (RAB). 

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

1: 15ُروِ يَةَ ; 17: 3نُوَحنَّا ٱْْلُولَى ; 10: 6َغاَلِطيَّةَ   
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39 إَِشْعيَاءَ &  26-20: 5َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  18-17 اَْلَدَماِ يرُ &  18-2: 26أَْعَداُل ٱلرُّ  

بركتك هي ل ركة اآلخرنن. أنت  رفوع عن  ا ترفج 

اآلخرنن. لذلك، اأتل ب كل وأيية ُ تاحة و عروفة ليوصول إلى 

 أولئك الذنن نُعانون وفي ألم.   تتجاهل صراخهم. 

 

 

 

أمويا الغالي  أش رك على أعمال الوالص الةزيهة؛ وأش رك على 

إ زيل المسيح المزيم الذي مم أُظهر الدياج والولوؤ. وأ ا ملع م 

ر ال ثيرون من الو ية  وال ور  وال يق  مل ره حول الةال   فيُد ن

إلى الدياج المزيمج في المسيح. كلمعك حلمو وحسوؤ أم  الةال   

 وحُومم رعال وسيمات إلى ميراثه  في المسيح  ماس  يسوع. آمين.

 صالج



arabic 

 ح مة وإرشاؤ من ال لمة

ندكن أن تُط َق كيدة اإلله عيى كل شيء في الحيا . فالحكدة 

أن الكتاب قادر أن نُحكدك؛  11:3تيدوثاوس  0التي فيها شا ية. نقول في 

نُحكدك ليلالص، ليُستعين فيك  ج  اإلله. كيدا درأَت الكتاب، أتكون 

ً ودقة: أفكار ا ب اع، وا ختراع، والتكديل،  أفكارك أكثر تهذن ا

 والتلطيط، والصحة، وا زدهار.

هذا شيء نفهده الكثير  ن اليهود في إأرائيل ونستفي ون  نه؛ 

في خذون أفكار الفن، والعيم، والتكنولوجيا، وحتى اْل ور العسكرنة  ن 

الكتاب الدق س. نفهدون أفكار اإلله الُديهدة أنها   تسقط؛ وبالتالي غي اتهم 

 الُد هشة ونجاحهم. 

أفكار إلهك الُديهدة أت قى وتقهر كل عائق ونظاب في هذا 

العالم. عن  ا نكون هناك انهيار في اإلقتصاد،  ثالً، أتستدر في التق ب، 

ْلنك تؤدي  ن  جال أأدى؛ أفكارك وتلطيطك ن تيان  ن حكدة الروح، 

 بالكيدة. ُ  ارك اإلله! 

فكر في هذا:  ن كان نظن أن داود، بحجر  ون ية، أيقهر 

(. كين 12:12صدوئيل  1ُجييات، الج ار  ن َجث، وبطل الفيسطينيين؟  

ندكن ْلح  أن نُفِسر كين حفر إأحاق ووج   اًء في نفس الدكان اليابس 

حيث ق  هجره أي شلص آخر؟ تصرف بال صير  اإللهية التي أتت إليه 

  ن الرب. 

كان عيى وشك الترحال نتيجة القحط، لكن قال اإلله، "ابقى في 

هذه اْلرض وأتنجح"؛ نفس اْلرض حيث كانت الدجاعة. وب ساطة فعل 

ُجُل َوَكاَن نَتََمانَ ُ   ا طي ه  ن اإلله، ونقو الكتاب أنه "... تَعَاَظَم  اغتنى( الرَّ

 ٩٣  

منِم...   ُم ينُ وُن إِلنى ا ن ُلُم اإللم أن َّ ا ينْةمن ْفُت أننَّ ُكلَّ من ْم عنرن قن

 .(RAB(( 12:6)عامةة 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

105: 119اَْلَدَماِ يُر ; 18-17: 1أَفَُسَس  ;  6: 2أَْ ثَاٌل   
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40 إَِشْعَياءَ &  9-1: 6َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  20-19 اَْلَدَماِ يرُ &  32-19: 26أَْعَداُل ٱلرُّ  

فِي التَّعَاُظِم  في الغنى( َحتَّى َصاَر َعِظيًدا ِج ًّا  ذو ثرو  ك ير  

  تت ج   ادئ وأفكار العالم لينجاح.  .(RAB))  :13:0ج اً(."  تكونن 

افتح قي ك ليروح الق س ولكيدة حكدته واْلفكار الصحيحة التي تحتاجها 

 لحيا  الدج ، والنجاح، وا زدهار الدتمان  دائداً. 

 

أن كل مةلومة أحعاعها لمسعوى اللزاح العالي لي  ي ُمعاحة لي. 

وعلمي إم ا ية فه  غير عاؤية؛ فأ ا ممعلئ مد مة الروح  مواس ة 

ال لمة  وأ ا أعةل أمور عميمج حدمث في حياحي وفي حياج اآلخرين. 

أرى ما ال يُرى وأفةل المسعديل   ن ذ لي ممسوح  ف ار اللزاح 

 االسعثلائية. مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ال يء الوحيم الذي حدعاعم – المسيح فيك  

نرثي بعض الناس كين أنلهلم قل  فلعليلوا كلل شليء نلعلرفلونله، 
و تمال حياتهم  لتيفة عن حقائق كيدة اإلله. فيس لون بعض اْلأئية  ثلل، 
" اذا ندكن أن أفعل أكثر ْلنجح؟" " اذا نجع أن أفعل أكثر لكي أُشلفلى؟" 

 وهم نواجهون تيك اْلأئية وغيرها في حياتهم ون حثون عن اإلجابة.

اآلن، عن ي شيء أقوله للك بلللصلوص هلذا، وهلو فلي غلانلة 
اْلهدية: في أح  اْلناب، وكنُت في هلذه الشلركلة اللرائلعلة  لج اللرب علن 
اْل ور الُدذهية التي فعيها أن ياء العه  الق نم واإل لكلانليلات اللُدلذهليلة اللتلي 
أعطاها ْلو ده. وبيندا أنا أُفكر في تيك اْل ور، باحثاً في الكتاب، وأت  لل، 
" اذا نرن  اإلله؟  ا هي خطته؟ هل ندكن أن نس له أي شيء، و اذا نلجلع 

 أن نطيع  نه؟" 

ثم، قال الرب لي،  هدا كلان الشليء الصلاللح اللذي نلدلكلن أن 
تطي ه،   شيء نُضاهي عيى اإلطالق الشيء الوحي  الذي تحتاجه، واللذي 
هو بالفعل عن ك: الدسيح فيك! فالدسيح فيك، نُغطي كل شليء؛ إنله أعلظلم 
شيء تناله  ن اإلله. إدراكك و عرفتك لهذا الحق أيُش ِج جوعك ورغل لتلك 
 ْلي شيء آخر. وأوف تج  حقاً  ن الحداقة أن تس ل اإلله ْلي شيء آخر.

إذا فقط أ كنك أن تق ل الدسيح ق  أخذ  حل إقا لتله فلي جلوانلع 
قي ك، أتتغير حياتك. كل  ا أعطاه اإلله، هو في الدسيح. وكل هونته، هلي 

نسكن جس ناً في الدسليلح   –ُ جَدل اْللوهية  –فيه. تذكر، أن  لء الالهوت 
 نسوع؛ ونحن كا يون فيه. إن كان هذا حق، فداذا ترن  أنضاً؟ 

 –  01:  3كورنثوس  1هذا  ا قاله بولس، "... ُكلُّ َشْيٍء لَُكْم."  
(. لدجرد أن نكون لك هذا اإلدراك، أيُص ح اللعلاللم صلغليلر جل اً للك. 00

وأتتقوى ج اً جرأتك؛ لن نكون لك خوف عيى الدستق لل، و  خلوف  لن 

 ٩٣  

ر ِ   ا الس ِ ْزِم  ذن ا ُ ون ِغلنى من ُهْ  من فن اؤن اإللُم أنْن يُةنر ِ ِذينن أنرن الَّ

ِذي  ِ  )مهما كا ت خل يعه   وم ا عه  الميلية(  الَّ فِي اُ من

ْزِم   اُء اْلمن عن ِسيُح فِيُ ْ  رن ُ ون )مإخعصار  و مزرؤ أن( اْلمن

 .(RAB(( 21:1)كولوسي 

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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الُظيدة، أو الفشل، أو العوز؛ ْلن فيه، لك كل شيء، وق  غي َت كلل شليء؛ 
 أنت أعظم  ن ُ نتصر. ُ  ارك اأده إلى اْلب ! 

 

 

مأن كل شيء لي. لي صدة  وازؤ ار  وحياج  ام ة و اعدة   ن 

المسيح قم حلَّ في عوا ب قلهي. ال أخاف شيء: ال خوف من 

المسعوهل؛ وال خوف من الُظلمة؛ وال خوف من ال  ل   ن المسيح 

ك  فيَّ  و ال مان لدياج اللُصرج المسعمرج والمزم ا ممي. ُمهارن

 اإللم 

 أُقِر وأععرف
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41 إَِشْعيَاءَ &  18-10: 6َغاَلِطيَّةَ   

ُأِل  22-21 اَْلَدَماِ يرُ &  26-1: 27أَْعَداُل ٱلرُّ  

ي ; 17: 6ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى ; 16: 3ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  10-9: 2ُكولُوأ ِ  
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 الصالج حُوويك لةمل إراؤحم

أحد الفوائد العديدة للصالة هي أنها تُشددك ضد الشك، لعمل 
إرادته. الشك ليس فقط عدم إظهار اإليمان لما تريده من اإلله، الشك أيضاً 
هو رفض العمل كما قال اإلله يجب أن نعمل. تخيل أنك ُمتضايق من 
شيء وتريد أن تتخذ تصرف معين، يقول الروح، "لسَت في احتياج؛ دع 

 األمر يمضي." وبالرغم من ذلك، تذهب ُمنفذاً قرارك؛ هذا عدم إيمان. 
؛ أوصاه اإلله أن يتكلم إلى 20تأمل في موسى في عدد 

الصخرة، وستخرج مياه من الصخرة ليشرب بنو إسرائيل. لكن، لكونه 
غاضب من الشعب، "ضرب" موسى الصخرة مرتين، بدالً من "التكلم" 
إلى الصخرة. غضب الرب وقال لموسى وهارون، "... ِمْن أَْجِل أَنَُّكَما لَْم 
َسانِي أََماَم أَْعيُِن بَنِي إِْسَرائِيَل، ِلذِلَك الَ تُْدِخالَِن هِذِه  تُْؤِمنَا بِي َحتَّى تُقَد ِ

 .(RAB))  12:20اْلَجَماَعةَ إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْعَطْيتُُهْم إِيَّاَها." )عدد 
 عصيان موسى كان نتيجة عدم اإليمان؛ قال اإلله هذا.

ربما، إذا كان قد فعل كما أوصاه اإلله، كان قد ُشفيَّ من 
الغضب واإلحباط من الشعب. هذا جزء من أسباب الصالة. في مكان 
الصالة، من المفترض أن تتخلى عن إدراكك لكل شيء آخر، ولكل 
شخص آخر. عندما تكون في الصالة، تتخلى عن اإلساءات، وتكون لك 
شركة بتواضع في محضر اإلله. تكون روحك هادئة من كل إزعاج أو 

 تشتيت. في هذه اللحظة، تستطيع أن تخضع لُحبه وتوجيهه. 
حتى وإن كان عندك الكثير من األمور تريد أن تقولها له، أحياناً 
يُقاطعك؛ ويبدأ في التكلم قبل أن تتكلم. وفجأة، ستختفي كل الشكوك، 
والغضب، واإلحباط، وتتشدد. حدث هذا مع يسوع عندما كان يُصلي في 
يِه." )لوقا  ِ وقت ُمعاناته؛ يقول الكتاب، "... َظَهَر لَهُ َمالٌَك ِمَن السََّماِء يُقَو 

 (. في مكان الصالة، نال القوة ليعمل مشيئة اآلب. 43:22
لذلك، صل ِ أكثر، خاصةً في هذه األيام األخيرة. كلما ازداد 
معدل صالتك، كلما انجذبَت أكثر بفكر الروح، وخططه، وتوجيهه. 

 هللويا!   
 

٩٩  

ِيِم  )لوقا   و  اِء يُون ُم منالنٌك ِمنن السَّمن هنرن لن ظن  (.26:22ون

  األربعاء
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31: 40إَِشْعيَاَء ; 27-26: 8ُروِ يَةَ ; 13: 2فِيِي  ِي   

42 إَِشْعيَاءَ &  14-1:1 أَفَُسسَ   

ُألِ  25-23 اَْلَدَماِ يرُ &  44-27:27 أَْعَداُل ٱلرُّ  

 

أمويا الغالي  أش رك على سالمك الذي يد ظ قلهي وذ لي. 

وأش رك على فرصة ال ركة مةك في الصالج فأحووى لةمل إراؤحك  

 وأحيا لمزمك  ماس  يسوع. آمين.

 صالج



arabic 

 اخِ ع خ  ك ورغهاحك لم

في كثير  ن اْلحيان، نكون ل ى الناس رغ ات   تتوافق  ج 

خطة اإلله. فال نهتدون بإراد  اإلله، ونتيجة لهذا، نفعيون  ا نحيو لهم، 

عيى أ ل أنهم بطرنقٍة  ا أيق ل اإلله تصرفاتهم. فيُحاولون أن نفرضوا 

إرادتهم عييه، لكن   تسير اْل ور هكذا. اأ ل، "لداذا تتصرف هكذا؟" 

 فيقولون لك، "صييُت  ن أجل هذا اْل ر." هذا تشونش! 

هناك فرق بين أن تفعل شيء وإنك "صييَت"  ن أجيه، وأن 

تفعل شيء ْلن اإلله قال هذا وهي إرادته لك. فاْلخير هو اْلفضل واآل ن 

لك؛ أن تُتدم ه ف اإلله لحياتك.   تج  نفسك أب اً تفعل أ وراً تظن فيها 

أنك لسَت في احتياج لدوافقة اإلله. تيك اللطة، أو الفكر ، أو الرغ ة التي 

 كانت في قي ك طول حياتك   نعني أنها أتت  ن اإلله.

هناك أشلاص  ولودون بحق اْلرواح الشرنر  عييهم  نذ 

الو د . وال عض اآلخر تتديكهم اْلرواح الشرنر  أثناء ندوهم في بيئة 

 يوثة بالشر، واْلذى، واإلظهارات الشيطانية. وهو أح  اْلأ اب التي 

نك ر بها بعض الناس برغ ات  رضية فاأ   ت قى  عهم لسنوات ع ن   

 وفي النهانة، نتصرفون بناًء عييها. 

لكن اآلن وأنت  ولود و د  ثانية، نتوقج اإلله أن تُق ب جس ك 

له، كذبيحة حية. وأنضاً، نجع أن نُلَضج ذهنك لكيدته؛ نجع أن ننض ط 

قي ك بالكيدة. وهذا هو أ ع اليهج. اليهج في الكيدة نحفظ أفكارك في أ ور 

اإلله، وفي اتجاه خططه وه فه لحياتك.   تتصرف بناًء عيى رغ ات 

 ٩١  

ُموا   م ِ ِة اإللم أنْن حُون ْأفن ُج مِرن يُّهنا اإِلْخون ْيُ ْ  أن أنْطُلُب إِلن فن

يًَّة ُمونمَّسنًة منْرِضيًَّة )موهولة( ِعْلمن  ًة حن مِيدن ُكْ  ذن أنْعسناؤن

حنُ  ُ اْلةنْوِليَّةن  )رومية   .(RAB(( 1:12اإللم  ِعهناؤن

  الخميس
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43 إَِشْعَياءَ &  23-15: 1أَفَُسَس   

ُأِل  29-26 اَْلَدَماِ يرُ &  16-1: 28أَْعَداُل ٱلرُّ  

جس نة  ن ذهن نستيهم أفكاره  ن العالم وأنظدته. ثَ ِت تركيمك عيى 

 الكيدة.

 

 

 

 

أن روحي  و  سي  وعسمي ُممعلئ ماإللم؛ وأ ا أُع ي مل ذاً فوط 

 ف اره  وآرائم  ورغهاحم.  و عامل فيَّ ل ي أريم وأعمل حسب 

 مسرحم. حياحي  ي العةهير عن إراؤحم ومزمه.  للويا  

 أُقِر وأععرف



arabic 

 أِحب كما فةل

ال لمات في ال ا م االفععاحي  ي ع ء من حوار الرب مع 
يناجن 21913 اموسي سألم في لوقا  ُل  نِرثن اْلدن اذنا أنْعمن    ... ينا ُمةنل ُِ   من

 ا نمنِميَّةن؟  

ورؤاً عليم  قال يسوع مثل السامري الصالح: ُمسافر قم حةرى  
وُضرب  وحُرك مين حي وميت على عا ب ال ريق. أوالً  مر مم كا ن  ث  

 فريسي  وحزلهاه كليهما. أخيراً  ساعم سامري  ذا الرعل الُمصاب. 

ث  كما قرأ ا في ال ا م االفععاحي  قال يسوع لل ريسي 
اْصلنْع   نذنا.  )لوقا  ؛ (RAB((  0:913الُمزاؤل   ... اْذ نْب أنْ تن أنْيً ا ون

مةهارج أخرى اصلع ما فةلم السامري. كيف يم ن ح هيق  ذا عليك اليوم؟ 
 أن  عمثل ماإللم في ُحب. 191يُوهر ا في أفسس 

كل ما يعةلق ماإللم ومممل عم ا ممية يعمرك  في ُحهم. يريم أن 
بَّ  يةرف كل واحم في الةال  كيف أ م يُدهم. يوول ال عاب    ن َّمُ   نذنا أنحن
ْن يُْؤِمُن مِِم  منْل حنُ وُن  ِحيمن  ِل نْي الن ينْهِلكن ُكلُّ من عَّى منذنلن اْملنمُ اْلون اإللم اْلةنالن ن حن

يناجُ ا نمنِميَّةُ.  )لوقا  ُحهم  و ا ساس ل ل شيء  .(RAB((  1190لنمُ اْلدن
وأع ا ا شرف إظهار  ذا الُدب وال رازج مم في كل م ان    م قم ا س ب 

 (.191في قلوملا مالروح الومس )رومية 

كنِرس   سك لمساعمج اآلخرين أن يةرفوا المسيح ويوعهروا 
ُحهم. واعةل حياحك حُظهره في كل وقت.  ذا ما فةلم السامري؛ عسنمن ُحب 

 اإللم  وعليلا أن  صلع   ذا. 

 

 

 

٩٢  

ونالن:   ةن »فن ْحمن ةنُم الرَّ لنعن من ِذي صن ُم يسوع:  .«الَّ ونالن لن  فن

ا اْصلنْع   نذن ْيً ا ون  .(RAB(( 61:12)لوقا  اْذ نْب أنْ تن أن

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 
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35-34: 13نُوَحنَّا ; 2-1: 5أَفَُسَس   
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44 إَِشْعيَاءَ &  10-1: 2أَفَُسَس   

ُأِل  31-30 اَْلَدَماِ يرُ &  31-17: 28أَْعَداُل ٱلرُّ  

 

أمويا الغالي  أش رك على رسالة الوالص العي مها قم صرُت مِرك 

في المسيح يسوع. واآلن  أح رف ممسئولية   ر إ زيل ُحهك  ذا 

لةالمي. أ ا ممفوع ماسعمرار من ؤاخلي  ُخهر عن ُحهك وأُظهر 

  ةمعك ومزمك وحممك  ماس  يسوع. آمين.

 صالج



arabic 

 ً  حافظ على   سك صديدا

كيدة اإلله هي دواء؛ لها قو  شافية. إذا لهجَت في الكيدة، 
أتُ  ر كل، وأي شكل ليدرض والعجم في جس ك. نقول الكتاب، 

اُهْم ِ ْن تَْهيَُكاتِِهْم."   م ور   ). 02:122"أَْرَأَل َكِيَدتَهُ فََشفَاُهْم، َونَجَّ
كيدة اإلله هي الحل لكل تح ي. فق رتها وت ثيرها   ندكن 
إنكاره. وأنت تيهج في الكيدة، نح ن تحو ً في حياتك. إذا كنَت 
تواجه تح نات في صحتك،   تي س. تدسك بكيدة اإلله وأوف نكون 
هناك تغييراً. كيدة اإلله تصنج لروحك أكثر ج اً  دا نفعيه الطعاب 
ً في صحة في الجس   لجس ك. فاث ت في الكيدة، وأوف تكون دائدا

 والذهن. 
اليهج في الكيدة أيُعالج الدرض في ال ب، ونتليص  ن 
اإلن ز، و ن أي فيروس ُ ع ي؛ وأيشفي عظا ك، وقي ك، وجي ك، 
ونُنتج الحيا  في داخيك! وأيُعالج هذا اْللم العص ي الذي ليس له 
عالج. تكيم بالكيدة عيى هذا الضعن؛ تكيم إلى السرطان؛ تكيم إلى 
الدرض الُسكري. أص ر أ راً أن نُشفوا، وأيح ن هذا. حافظ عيى 

 نفسك في الصحة بالكيدة. 
 
 
 

 ٩٢  

ِمْل ُأُذ نكن إِلنى   ينا اْملِي  أنْصغِ )واظب على( إِلنى كنالنِمي. أن

 . ْلهِكن سنِط قن ْظهنا فِي ون . اِْح ن ْيلنْيكن ْح عنْن عن اِلي. الن حنْهرن أنْقون

اٌء )صدة  ش اء(  ؤنون ِذينن ينِزُمو نهنا  ون يناٌج ِللَّ  ن َّهنا ِ ين حن

سنِم  )أمثال   .(RAB(( 22 – 22: 2ِلُ ل ِ اْلزن

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

13-12: 34اَْلَدَماِ يُر ; 16: 8َ تَّى ; 20-17: 107اَْلَدَماِ يُر   
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45 إَِشْعَياءَ &  22-11: 2أَفَُسَس   

34-32 اَْلَدَماِ يرُ &  17-1:1 ُروِ يَةَ   

أمويا الغالي  أش رك  ن كلمعك ؤواء وحياج لزسمي. أ ا مولوؤ من 

زرع كلمعك الذي ال ي لى؛ لذلك  حياحي ماقية م لمعك  ماس  يسوع. 

 آمين.

 صالج
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 ميت عن الو ية  حي لإللم

يكشف الشاهد أعاله حق عميق للوقت الراهن عن الِخلقة الجديدة: 

هو ميت عن الخطية وحي لإلله! وهذا هو المنظور الذي يجب أن يكون لك 

عن الحياة المسيحية؛ أن تحسب نفسك ميت عن الخطية وحي لإلله. أن 

تكون "حي لإلله" يعني أن تتنبه لحقيقته ولمجال الحياة وتكون ُمدركاً 

 للشركة معه. 

، "َوأَْنتُْم إِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا بِالذُّنُوِب َواْلَخَطايَا." 1:2يقول في أفسس 

عندما مات يسوع، ُمَت فيه؛ وعندما أُقيم للحياة، أُحييَت معه. يقول في 

، "َوإِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا فِي اْلَخَطايَا َوَغلَِف )غير مختون( 14 – 13: 2كولوسي 

َجَسِدُكْم، أَْحيَاُكْم َمعَهُ، ُمَساِمًحا لَُكْم بَِجِميعِ اْلَخَطايَا، إِْذ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَْينَا 

ًرا إِيَّاهُ  فِي اْلفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدًّا لَنَا، َوقَْد َرفَعَهُ ِمَن اْلَوَسِط ُمَسم ِ

ِليِب."  بِالصَّ

إن هذا ُمذهل حقاً! قبل أن تُحيا مع المسيح، خطاياك وتعدياتك 

التي كانت ضداً لك، ُسمرت بالصليب. بعبارة أخرى، كل من خطاياك وما 

 تسبب فيها في المقام األول، ُسمرت جميعاً بالصليب.

أن قوة الخطية في الناموس؛ إال  56:15كورنثوس  1يُعرفنا في 

إنه، نفس الشيء الذي أعطى حياة للخطية، الذي هو الناموس، أُبطل بيسوع 

(. أعطاك الغلبة على الخطية، والموت، والقبر. انظر إلى 15:2)أفسس 

 نفسك في هذا النور. 

ً مرآة تُظهر من أنت الحقيقي.  كلمة اإلله هي نور، وهي أيضا

ِ بَِوْجٍه 18:3كورنثوس  2يقول في  ب  ، "َونَْحُن َجِميعًا نَاِظِريَن َمْجَد الرَّ

وَرةِ َعْينَِها )نفس الصورة(، ِمْن  َمْكُشوٍف، َكَما في ِمْرآةٍ، نَتَغَيَُّر إِلَى تِْلَك الصُّ

 ٩٢  

احًا )حواً( عنِن  ْمون ْ ُ سنُ ْ  أن ْيً ا اْحِسهُوا أن ْ عُْ  أن  كنذِلكن أن

م ِلنا   ِسيحِ يسوع رن لِ ْن أنْحيناًء لإللم مِاْلمن ِ يَِّة  ون اْلون

 .(RAB(( 11:3)رومية 

  األحد
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6-1: 2أََفُسَس ; 11-7: 6ُروِ يَةَ   
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46 إَِشْعيَاءَ &  12-1: 3أَفَُسَس   

37-35 اَْلَدَماِ يرُ &  32-18: 1ُروِ يَةَ   

ِ الروح )روح الرب(." واآلن، تقول الكلمة  ب  َمْجٍد إِلَى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ

أنك ميت عن الخطية وحي لإلله؛ وأنت تتأمل في هذه الحقيقة في الكلمة، 

 إلى تلك الصورة عينها الُمعلنة في المرآة.  –تتحول إلى ذلك الحق 

الصورة في المرآة هي لواحد ميت عن الخطية لكنه حي لإلله 

وبِره. يجب أن تكون استجابتك، "ُمبارك اإلله! أنا ميت عن الخطية، وحي 

 لإلله. أنا حي في مجال حياته." أُسلُك بهذه الحقيقة. هللويا! 

 

 

 

أ ا حي لإللم  وُممِرك لدوائق الممل ة   و حويوة ماللسهة لي  

وفيَّ  ومواس عي  أسمع وأعرف صوحم؛ أعرف أف اره  وإراؤحم  

 وأسلك في قصمه اإللهي لي.  للويا  

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٩٢  
 سياؤج على الموت

كيها بس ع  لا  :الشاه  أعاله هو أح  الشواه  الُدذهية في رو ية 

بَلعْل ََ لا ُأقِليلمَ ِ لَن اَْلْ لَواِت َ  نَلُدلوُت  يسسوععَاِلِديلَن َأنَّ " تتضدنه. لم نقل، 

بَعْ ََ ا ُأقِليلمَ ِ لَن اَْلْ لَواِت َ  نَلُدلوُت  اْلَدِسيحَ عَاِلِديَن َأنَّ "؛ بل نقول، َأْنًضا..."

 ؟ الدسيحوالسؤال هو،  ن هو َأْنًضا..." 

هو الرأس، والكنيسلة  يسوعالكنيسة!   –وجس ه  يسوعهو  الدسيح

." وفلي يسوع. عن  ا تجس ، هو "الدسيحهي جس ه. الرأس والجس  نُشكالن 

اللدلسليلح " أو "نسلوع اللدلسليلحبعض الحا ت، نُضاف إليه لقع فليُلسلدلى "

"،  لاعل ا  لا اللدلسليلح" لكن في كل  ر  ت رس العه  الج ن  وتلرى "نسوع.

 والكنيسة، جس ه.  يسوعنُدييه الدحتوى، نعني 

فإذا كان ليس ليدوت أياد  بع  عيى الرأس، فييس له أليلاد  عليلى 

، 12الي ، أو عيى الرجل، أو عيى أي جمء آخر  ن الجس . نلقلول فلي عل د 

لتِلي نَلْحليَلاَهلا "  ِذي َ اتَهُ َقْ  َ اتَهُ ِلْيَلِطيَِّة َ رَّ ً َواِحل َ ً، َواْللَحليَلا ُ الَّ َْلنَّ اْلَدْوَت الَّ

(. ناله  ن ع د! نجلع أن تلقلرأ هلذا RAB(   ) ::12 رو ية  ."لإللمَفيَْحيَاَها 

 وتُعين، "أنا حي  ن الدوت!" ليكن لك هذا اإلدراك! 

، لك حيا  أبل نلة؛ وقل  بيسوع الدسيحليس ليدوت أياد  عييك ْلنه 

(. للذللك،   تلللن، ْلن 12:1تيدلوثلاوس  0أُحضرَت إلى الحيا  والليود  

"َفلإِْذ َقلْ  ، 11  –  14:  0. نقلول فلي عل لرانليليلن ميسوعالدوت ق  أُبي ؛ ُهمب 

ْحِم َوال َِّب اْشتََرَك ُهَو َأْنًضا َكذِلَك فِيِهَدا، ِلَكْي نُ ِي َ بِاْلَدْوِت  تََشاَرَك اَْلْوَ دُ فِي اليَّ

ِذننَ  ِذي َلهُ أُْيَطاُن اْلَدْوِت، َأْي إِْبِييَس، َونُعْتَِق ُأولئَِك الَّ َخْوًفا ِ َن اْلَدلْوتِ   َذاَك الَّ

 َكاُنوا َجِديعًا ُكلَّ َحيَاتِِهْم تَْحَت اْلعُ ُوِدنَِّة." 

اِت الن ينُموُت   ْمون ا ُأقِي ن ِمنن ا ن من ِسيحن منةْمن عناِلِمينن أننَّ اْلمن

ْوُت منةُْم  )رومية  ْيِم اْلمن لن ْيً ا. الن ينسُوُؤ عن  .(RAB(( 6:3أن

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

24: 5نُوَحنَّا ; 2-1: 8ُروِ يَةَ ; 57-55: 15ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى   

41-38 اَْلَدَماِ يرُ &  2 ُروِ يَةَ   

47 إَِشْعَياءَ &  21-13: 3أَفَُسَس   
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الدوت، ُكنا فيه. و لعله أنضلاً، قل  انلتلصلرنلا  يسوععن  ا همب 

، 11  –  14:  11كلورنلثلوس  1عيى الدوت والق ر.   عجع أن نقول فلي 

 ".«َأْنَن َشْوَكتَُك نَا َ ْوُت؟ َأْنَن َغَي َتُِك نَا َهاِونَُة؟»"... اْبتُِيَج اْلَدْوُت إَِلى َغَي ٍَة. 

 

؛ فما  مأ لي ُصلهُت مع المسيح  فأحيا ال أ ا  مل المسيح يديا فيَّ

أحياه اآلن في الزسم  أحياه في إيمان امن اإللم  أ ا ُحر من الو ية 

 والموت. وشريك ال هيةة اإللهية  مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف

 



arabic 

كان لهولس صةومة في حوصيل الدق الذي في ال ا م أعاله  عيزة 

ْةِف  لَُّ  إِْ سنا ِيًّا ِمْن أنْعِل ضن لمدموؤية اللغة. قال في ال ا م العالي   أنحن ن

سنِمُكْ ...  )رومية  (. يوول في حرعمة الرسالة؛  أسعومم  ذه اللغة 1:91عن

الُمعدررج   م من السهل أن أُصور ا ل  ...  كان عليم أن يأحي مالدوار إلى 

  ذا المسعوى الذي يهمو ُمعم ياً حعى يم له  فهمم. 

الدويوة  ي أن الِولوة الزميمج ليس  حدرر )ععق(  من الو ية؛ 

مل مولوؤ ُحر من الو ية؛ و لاك فرق مين االثلين. أن حولم ُحر من الو ية 

يةلي أ ك ُولمتن مال خ ية. من السهل فه   ذا علمما حُمرك أن الِولوة الزميمج 

 ي  عيزة قيامة )وليس موت( يسوع المسيح. ممأت حياحك الزميمج مويامة 

ِسيُح ِمنن  ا أُقِي ن اْلمن عَّى كنمن ْوِت  حن ْةُموِؤيَِّة ِلْلمن ةنمُ مِاْلمن يسوع المسيح:  فنُمفِلَّا من

يناِج )الدياج الزميمج( ِج اْلدن ْزِم اآلِب    نذنا  نْسلُُك  نْدُن أنْيً ا فِي ِعمَّ اِت  مِمن ا نْمون

  .(RAB(( 691؟  )رومية 

ٌم )ُم ـنة ( فِي 1:91كور ثوس  2يوول في     إِذًا إِْن كنانن أنحن

جٌ...   ِميمن ِليونةٌ )ِخلوة( )كائن حي( عن ِسيحِ )المسيا( فنُهون خن ؛ علس (RAB(اْلمن

عميم أو  وع من اللاس  مولوؤ في الهِر وليس لم ماضي من الو ايا ل ي 

يعدرر ملم. في المسيدية   دن ال  عدرر؛  ولم أحرار   ذه  ي حويوة 

  1691المولوؤ والؤج ثا ية. أ ت ُحر من الو ية. ال عزب أن يوول في رومية 

ُكْ ...  ِ يَّةن لنْن حنُسوؤن   فنِإنَّ اْلون

ال يم ن أن يُ هن  م هوم الو ية م ريوة صديدة إلى أن ي ون لك 

ِ يَِّة   ا ُكْلعُْ  عنهِيمن اْلون ً عيماً لةويمج الهِر. فةلمما يوول ال عاب    ن َُّ ْ  لنمَّ فهما

.  )رومية  اًرا ِمنن اْلهِر ِ (. عهارج  أحرار من الهِر  حةلي في 2391ُكْلعُْ  أنْحرن

الواقع ممون مِر أو كلع   ُمسعهةمون عن الهِر.  ومةهارج أخرى  كلع  عهيم 

 للو ية  ول  حسع يةوا ُممارسة الهِر.

 مولوؤ ُحر من الو ية

 ٩٢  

ِ يَِّة ِصْرحُْ  عنهِيًما ِلْلهِر ِ  إِْذ ُأْععِْوعُْ  ِمنن اْلون   ون

 (.3::1)رومية  

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

7-4: 6ُروِ يَةَ ; 17: 5ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ   
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48 إَِشْعيَاءَ &  10-1: 4أَفَُسَس   

اآلن  وأ ت مولوؤ والؤج ثا ية  الة س؛ حسع يع أن حُمارس 

الهِر وحُلعج ثمار وأعمال الهِر  ن  ذه  ي طهيةعك في المسيح يسوع. 

  للويا   

 

 

 

مأ لي ِخلوة عميمج   وع عميم من اللاس؛ ا مور الوميمة قم م ت 

وكل شيء قم صار عميماً. وأ ا أسلك مالهِر وأُ عج أعمال وثمار الهِر. 

 مزماً لإللم 

 صالج

44-42 اَْلَدَماِ يرُ &  3 ُروِ يَةَ   
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الشاه  أعاله ُ عمي ج اً؛ الرب قادر أن نلحلفلظلك  لن السلقلوط، 

ونُحضرك أ اب  ج ه بال عيع بفرح ش ن . هلذا هلو جلمء  لن خل  لتله فلي 

حياتك.  ج اً  أده إلى اْلب ! إذا ُكنا ق  قرأنا هذا، "أيرفلعلك فلي كلل  لر  

تعثر فيها،"   كان هذا رائعاً. لكن وظيفته ليلسلت أن نلرفلعلك فلي كلل  لر  

 تسقط، لكن أن نحفظك  ن السقوط.

نعتق  ال عض أنه كدسيحيين، نسقط ثم نقوب، لكن ليس هذا  ا تقوله 

الكيدة.   تؤ ن بالسقوط. إق َل  ا تقوله كيدة اإلله ب  ً  ن تجاربك وتلجلارب 

ل   اآلخرنن. فالقو  والدج  في ق ول كيدة اإلله والحيا  بها. فلي كلل  لر  تلؤك ِ

عيى الكيدة، تُنتج فيك  ا تقوله. لذلك، ب  ً  ن أن نكون للك طلرنلقلة تلفلكليلر 

السقوط والقياب، أعين  ن حين آلخر، "الرب قادر أن نحفظني غليلر علافلر؛ 

لذلك، لن تنملق خطواتي. وأنا فلي ا رتلفلاع دائلدلاً، ثلابلت، و  أتلمعلمع، 

 ودائداً أنشغل بعديي.  ج اً لإلله!"

بغض النظر عدلا نلحل ن  لن حلوللك، ُكلن جلريء فلي إعلالن، 

"حياتي هي لالرتفاع ولأل اب فقط؛ أنا قلوي فلي اإلنلدلان؛ وللن نُلمعلمعلنلي 

شيء؛ ف نا ُ ت ِصل بعدق في الدسيح، الصلر  الراألة، ولن ن علنلي أألقلط 

أب اً!" اجعل هذا ت  يك وفهدك ليدسيح، وأوف تتحقق خل  لتله فلي حليلاتلك. 

 ُ  ارك اإلله! 

 

 قاؤر أن يد ظك غير عاثر

 ٩٢  

ْزِمِه  امن من من ُ ْ  أن يُوقِ ن ْيرن عناثِِرينن  ون ُ ْ  غن اِؤُر أنْن ينْد نظن اْلون  ون

ُم  ُِصلنا  لن ل  ِحيُم ُمون ِ ي ُ اْلون ماِلن عنْيٍب فِي االْمعِهناجِ  اإللُم اْلدن

إِلنى ُكل ِ  اُن  اآلنن ون السُّْل ن ُج ون اْلُوْمرن ُة ون من اْلةنظن ْزُم ون اْلمن

.  )يهوذا   .(RAB(( 21 – 22: 1المُُّ وِر. آِمينن

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  25-24: 1نَُهوذَا ; 10-8: 1بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ ; 18: 4أَْ ثَاٌل 
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49 إَِشْعَياءَ &  16-11: 4أَفَُسَس   

48-45 اَْلَدَماِ يرُ &  4 ُروِ يَةَ   

 

 

لي حياج لالرح اع ولألمام فوط؛ ليس  لاك قيام وسووط    لي في 

المسيح  لالرح اع إلى ا مم  يرفةلي ميمين مِره فال أح ع ع أمماً. 

طريوي كلهار ُم ِرق  ويع ايم في اإلشراق إلى اللهار ال امل. 

  للويا   

 أُقِر وأععرف
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الكراز  باإلنجيل ليست أ ر تلتار أن تفعيه أو  ؛ إنها دعوتك؛ 

 و سئوليتك اْلولى في اْلرض هي أن تربح نفوس. 

أن اإلله ق  صالحنا لنفسه بيسوع  1::1كورنثوس  0نقول في 

الدسيح، وق  أعطانا خ  ة الُدصالحة. تكرنسك ليرب نجع أن ننعكس في 

ُروَر ُ  ً في هذا. قال بولس، "... إِِذ الضَّ التما ك بربح النفوس. ُكن حاأدا

ُر  أكرز باإلنجيل(."   ، فََوْنٌل ِلي إِْن ُكْنُت  َ أُبَش ِ كورنثوس  1َ ْوُضوَعةٌ َعيَيَّ

(. هذا   نتعيق بقناعتك؛ هو  طيوب  نك؛ إنها  سئولية أتُعطي عنها 1::1

 حساباً وأيُكافئك الرب عن  ا نُحاِأع ق نسيه. 

، "هَكذَا فَْييَْحِسْ نَا اإِلْنَساُن َكُل َّاِب 0  –  1:  4كورنثوس  1نقول في 

اْلَدِسيحِ، َوُوَكالَِء َأَرائِِر اإلله، ثُمَّ نُْس َُل فِي اْلُوَكالَِء ِلَكْي نُوَج َ اإِلْنَساُن أَِ ينًا." 

(RAB).  في الوصول إلى اآلخرنن باإلنجيل. عاش الُرأل لهذا ً ُكن أ ينا

الس ع. وق  عانى الكثيرون  ن اضطهادات ش ن   وقُتل ال عض  ن أجل 

 الكراز  باإلنجيل.

لذلك، حتى وإن كنَت تُهان أو نُمدرى بك  ن أجل الكراز  

بالدسيح، اأتدر في فعل هذا. واأتدر في الت ثير وتغيير عالدك إنجابياً بقو  

 اإلله بإنجييه. ُكن شغوفاً بش   وُ تيهفاً لهذا ْلن الوقت قصير. 

 

 

 

 اأتدر في الت ثير في عالدك باإلنجيل

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

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

ْ  يُْؤِمْن يُمنْن )مرقس  ْن لن من  .(RAB(( 13 – 11: 13ون

  ١٣   الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

17-16: 9ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى ; 20-19: 28َ تَّى   
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50 إَِشْعَياءَ &  24-17: 4أَفَُسَس   

51-49 اَْلَدَماِ يرُ &  11-1: 5ُروِ يَةَ   

أمويا الغالي  أش رك   ك أع يعلي فرصة وإم ا ية أن أؤثر على 

ن في عالمي ماإل زيل. اخعهارات الوالص كثيرج اليوم  حول  من

ز ماإل زيل ويُوهنل م رح. أش رك من أعل مركاحك  الةال   حيث يُ رن

وإمماؤاحك الوفيرج في حياحي  ومن أعل الزراءج وال زاعة العي قم 

 ملدعلي إيا ا  ُعلن اإل زيل مُسل ان  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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بالرغم  ن أن  ج  اإلله وقلو  اإللله تُسلتللل ب لليلتل لادل فلي 
الكتاب أحياناً، لكنهدا ليسا نفس الشيء تدا اً.  ثالً، عن  لا أل ل اللرب 
 وأى أن نتكيم إلى الصلر . أراد اإلله اأتعالن  ج ه. لكلن بل  ً  لن 

 هذا ضرب  وأى الصلر ، فاأتُعينت قو  اإلله.

لكن،  ن رد اإلله عيى  وأى، نعرف أنه لم نلكلن  سلروراً 
 –  11:  02ْلنه وبخ  وأى بقوله، "لم تُدج نلي أ لاب الشلعلع"  عل د 

(. إذاً هذه هي النقطة: الدج  أعظم  ن القو  ْلن اللدلجل    نشلدلل 10
فقط قو  اإلله بل أنضاً نعدة وبِر اإللله. فلي اللواقلج،  لجل  اإللله، هلو 

 ُ صطيح نشدل كل بهائه وبِره. نُظهر بِره في  ج ه. 

نُستعين بِره بواأطتنا لتحقيق ه فه. و ج ذلك، نلدلكلن إألاء  
: "فَلَدلا ُهلَو 1::1كورنثلوس  1اأتل اب تيك القو  كدا نُشير بولس في 

ُر أَْجعَُل إِْنِجيَل اْلَدِسيحِ باِلَ نَفَقٍَة، َحلتَّلى لَلْم أَْألتَلْعلِدلْل  أَْجِري؟ إِذْ َوأَنَا أُبَش ِ
وهكذا،  ن الددكن أن نُسيء أحل هلم  .(RAB)ُأْيَطانِي فِي اإِلْنِجيِل." 

 اأتل اب قو  اإلله ولكن   ندكن أب اً أن تُسيء اأتل اب  ج  اإلله. 

دائداً،  ا نرن ه اإلله لنا أن نُظهر  ج ه، وللكلي نلفلعلل هلذا، 
 عييك أن تسيك بنعدته وبِره أنضاً؛ فجديعهم نسيرون  عاً. 

 

 

 

 قوحم  ومزمه  وِمره

ْيكن  نْ ِسي   ُر. عنِ  نْت إِلن ْيكن ُأمن  ِ . إِلن  أيها اإللم  إِلِهي أنْ تن

اٍء  ِل نْي  ينامِسنٍة ماِلن من ٍة ون اِش ن سنِمي فِي أنْرٍض  ن ْيكن عن ينْ عناُق إِلن

ْيعُكن فِي ُقْمِسكن  أن ْم رن ا قن من . كن ْزمنكن من حنكن ون  ُأْمِصرن ُقوَّ

 .(RAB(( 2 – 1: 36)م مور 

  الجمعة  ١٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

13: 6َ تَّى ; 11: 2نُوَحنَّا     9: 2بُْطُرَس ٱْْلُولَى  ;
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51 إَِشْعَياءَ &  32-25: 4أَفَُسَس   

55-52 اَْلَدَماِ يرُ &  21-12: 5ُروِ يَةَ   

 

يا رب أش رك    ك قم عةلعلي  ور في عال  ُمظل   و وري يُ ِرق 

في كل م ان. أ ا أؤثر في عالمي  ليس فوط مووحك  مل ممزمك  

 ومِرك  وُحهك اليوم وؤائماً  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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