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  تشرنن اْلول



 
نَة اليو ية الُدفَضية ل نك،  أهالً و رحباً! إن أنشودة الحقائق التعَبُ ِّ

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  2212ُ تَرجدة وُ تَوفِّرة اآلن في 
يَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  2222 ز تندِّ  ن هذا الُكتَيِّب َستُعَمِّ

يَك لنجاح باهر طوال العام. اْلفكار الُدغيَِّرة ليحياة في هذا الع د  ستؤهِّ
َشك وتُغَيِّ  رة وُ كافِّئة  ن —ستُنعِّ َرك وتُعِّ ك إلختبارات ُ شبِّعة وُ ثدِّ

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

د الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عال    إقرأ وتأَ ل كل  قالة بعنانة. َردِّ
 لنفسك نو ياً، هذا سيَضدن لك الحصول عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.

 
 اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل  خالل سنة واح ة او سنتين باستخ ام أناً  ن

 النداذف الُدعَ َة لذلك. 
 

 قراءة صباحية وأخري –اليو ية الي قسدين   نُدكنك أنضاً، تقسيم القراءات
  سائية.

 
ناً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَيِّم  استخ م هذا الكتيب ُ  َوِّ

 و احققته الواح ة تيو االخري. إنجازاتك

 
 

 استدتع بحضور اإلله الدجي  والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُباركك اإلله!
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الشجاعة هي الق رة والعمندة لتفعل أو تقف ْلجل  ا هو 
صائب أو ضروري حتى في  واجهة الش ة أو الدعارضة. إنها 
الق رة لدواجهة الخطر والدقاو ة بال خوف ولتُبرهن عيى إندانك 

حن أو الدصائب التي تواجهها. إنها  بالمسيح بغض النظر عن الدِّ

، لكن ليس كل  سيحي المسيحفضيية أُعطيت لكل شخص في 
 نُظهرها. 

نُ رك الشخص الُشجاع أن كل تح ي هو فرصة ليتق م 

تصل إلى  ا  يسوع المسيحولينُصرة. الشجاعة هي  ا جعيت كنيسة 
هي عييه اليوم. لو لم نُظهر الُرسل واْلنبياء الق ا ى الشجاعة ووقفوا 
لدا هو صحيح و ستقيم بالرغم  ن الُدعارضة، فربدا لم نكن 
اإلنجيل ق  انتشر حول العالم وال وصل إلينا في الوقت الذي تسيدناه. 
لم نكونوا خائفين  ن الديوك والُطغاة، وبالتأكي  لم نخشوا الدوت. 

 كانوا أقوناء وشجعان ج اً.

نروي لنا بولس، في رسالته لكنيسة تسالونيكي، كيف أنه 
وبعض آخرنن أظهروا شجاعة عظيدة ليكرزوا باإلنجيل بالرغم  ن 

يَ عََيْينَا َكَدا "الُدعارضة الشرسة. نقول،  ْدنَا َقْباًل َوبُغِّ بَْل بَعْ َ َ ا تََألَّ
يلِّ اإللهِّ، فِّي  ِّْنجِّ ِّإ َِّدُكْم ب ِّلهِّنَا َأْن ُنَكي  ِّي، َجاَهْرنَا فِّي إ تَعَْيُدوَن، فِّي فِّييِّب 

". هَاد  َكثِّير   ).212تسالونيكي  :( جِّ

نُركم الشجعان انتباههم عيى  ا نؤ نون به، فييس هناك، 
بالنسبة لهم، شيء أغيى  ن أن نبذلوه أو أن نفعيوه في سعيهم 

، وُكن ُ تأهباً لتفعل أي كلمتهولقناعتهم. لذلك ثب ِّت ذهنك عيى الرب 

  ٢  األحد
 شزاعة لإل زيل

الن حنْرحنِةْب  ننَّ   ْع  الن حنْر نْب ون حن نزَّ ْؤ ون ؟ حن نمَّ ْرحُكن ا أنمن أنمن
ا حنْذ نُب  )ي وع  ْيثُمن ةنكن حن ْه إِلهنكن من ( 181ينْهون )RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أ لي ُمع مؤ وُشزاع عماً  ُم لف من اإللم  كرز مغلى المسيح الذي 

ال يُسعوصى؛    ر الدياج  و ُشِمؤ اآلخرين  و ُح ر له   ور 

اإللم. لذلك  مغض اللظر عن االخعهارات  والعزارب  والمواومات  

ً في المسيح؛ ُمومماً على إعالن اإل زيل مأي  وال مائم  أموى صلها

 ثمن. أ ا شزاع  مؤيم مزراءج الروح المع ايمج.  للويا 

Leav

e 

 شيء لد  انتشار اإلنجيل. 

 

 أُقِر وأععرف

ُسلِّ ; 15-14: 6أَفَُسَس  6-5: 1َنُشوع ; 10-9: 18أَْعَداُل ٱلرُّ  
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ْمقِّيَال&  12-1:1 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 32 حِّ  

ْبَرانِّي ِّينَ  يَا&  1 ٱْلعِّ 35-34 إِّْر ِّ  
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 اسلك مالد مة

نتحدس بعض الدسيحيين ج اً عن  ا نقرأون اآلنة 

، :11االفتتاحية، وبع ئذ  نتحيرون عن  ا نقرأون  ا قيل في نعقوب 

ي  ي نُْعطِّ َن اإللهِّ الَّذِّ ْكَدةٌ، فَْييَْطيُْب  ِّ ُزهُ حِّ "َوإِّنََّدا إِّْن َكاَن أََح ُُكْم تُْعوِّ

يَع بَِّسَخاء  َوالَ نُعَي ُِّر، فََسيُْعَطى لَهُ."  نتساءلون، "طالدا  .(RAB)اْلَجدِّ

 ق  صار الدسيح لنا حكدة، لداذا إذاً نجب عيينا أن نطيب الحكدة؟"

هذان الشاه ان ليسا ُ تناقَضين عيى اإلطالق؛ بل، اْل ر 

ُ تعيق بدستونات النُضج في الدسيح، كيدا درست الكيدة، فستكتشف 

أن هناك توجيهات  ختيفة لفئات  ختيفة  ن الدسيحيين بناًء عيى 

هة لألطفال في الدسيح؛ البعض  نُضجهم. بعض التوصيات ُ وج 

اآلخر، ليذنن ننضجون في الدسيح، ونوج  أنضاً توصيات "لآلباء" 

 أو ليناضجين روحياً في الدسيح. 

ربدا نقول ونُقِّر الشخص الذي  ازال طفل في الدسيح بأنه 

هو حكدته، لكنه لم ن رك هذا تدا اً. ربدا  ازالت كيداته وتصرفاته 

ُ تضاربة  ع الكيدة، و ع حكدة اإلله. لم نُظهر حكدة حتى اآلن، 

التي هي ثدر البِّر.  ازال نتصرف ونُفكر كبقية العالم، الذنن بال 

 حكدة. لذلك، حثَّ نعقوب الذنن هم في هذه الفئة بأن نطيبوا الحكدة. 

تذكر، أن "اْلطفال" هم الذنن نطيبون اْلشياء. قال نسوع، 

"اسألوا، تُعطوا"، ربط كال ه بكيف نسأل اْلطفال آباءهم ُحبماً 

ً ال نطيب أي شيء، ْلنه ال 2:  –  :1  ::)لوقا  (. الناضج روحيا

ننقصه شيء في الدسيح. هذا هو الدستوى الذي نرن ك اإلله أن تندو 

٩  

ًة   لنا ِحْ من ِمْلُم )من اإللم( أنْ عُْ  مِاْلمنِسيحِ يسوع  الَِّذي صنارن لن ون

اًء  ) فِمن اسنًة ون من قن ا ون مِرًّ  .(RAB(( :221كور ثوس  :ِمنن اإللم ون

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسلِّ  9-5: 4أَْ ثَاٌل ; 32: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  

ْمقِّيَال&  25-13: 1بُْطُرَس ٱْْلُولَى  33 حِّ  
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إليه، الذي  نه تُ رك أن كل اْلشياء هي لك؛ أنت ال تسأل الحكدة، 

 لكنك تسيك بالحكدة. هييونا! 

 

 

أمويا الغالي  أش رك على ح معك الةاملة في روحي  العي ح ؤاؤ 

حعى  ذه اللدظة مواس ة ال لمة العي أسعلمها اليوم  أ ا أحيا 

مال لمة  ولذلك  أسلك في مزمه  وأحم  إراؤحم ال املة  ُمد راً 

 ال ثيرين للهِر  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

ْبَرانِّي ِّينَ  يَا&  2 ٱْلعِّ 37-36 إِّْر ِّ  
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  ٠  الثالثاء

أشار الرب نسوع إلى بعض العال ات الدوجعة التي ستوضح 

، َوَعيَى  انقضاء ال هر. قال، "َوتَُكوُن َعالََ اٌت فِّي الشَّْدسِّ َواْلقََدرِّ َوالنُُّجومِّ

ْن  ْم  ِّ ، َوالنَّاُس نُْغَشى َعيَْيهِّ جُّ اْلَْرضِّ َكْرُب أَُ م  بَحْيَرة . اَْلبَْحُر َواْلَْ َواُف تَضِّ

اتِّ السََّداَواتِّ  َخْوف  َواْنتَِّظارِّ َ ا نَأْتِّي َعيَى اْلَدْسُكونَةِّ )العالم(، ْلَنَّ قُوَّ

 .(RAB)) :2 – 121 :2تَتََمْعَمُع." )لوقا 

نح ث بالفعل الكثير  ن هذه العال ات، وق  أصبح الع ن   نهم 

 رنع، لق  تهالك الكثير  ن ُسبل الرزق، والتجارات واالقتصادنات. لم نع  

الع ن   تيقن بشأن  ستقبيهم. لكن كدسيحي، ال تكن قيق عيى  ستقبيك، 

ابَق في سالم. ربدا نوع ك الدجتدع أو الحكو ة بدستقبل رائع؛ ال تضع 

 رجاءك في وعودهم.

خطة اإلله هي اْلفضل؛ دورك أن تكتشف الخطة وتسيك في 

نورها. تقول ترجدة أخرى ليشاه  االفتتاحي، "ْلني عالم الخطط التي 

عن ي  ن جهتكم، نقول نهوه، ُخطط الزدهاركم وليس لضرركم، خطط 

إلعطائكم رجاء و ستقبل." ال تسدح أب اً لدشاكل العالم أن تُكئبك. عرف 

نسوع أنك ستواجه أز ات في هذا العالم؛ لذلك، نقول، "قَْ  َكيَّْدتُُكْم بِّهذَا 

ْن ثِّقُوا: أَنَا قَْ  َغيَْبُت  يٌق، َولكِّ لِّيَُكوَن لَُكْم فِّيَّ َسالٌَم. فِّي اْلعَالَمِّ َسيَُكوُن لَُكْم ضِّ

 ).::111اْلعَالََم." )نوحنا 

ُكن واثقاً، بغض النظر عدا نح ث حولك أو لك. ُكن  تيناً، 

وباسالً، ال تستسيم. ربدا تجارتك، أو  هنتك، أو عائيتك،  هدا كان؛ 

فة ضيقتنا" نقول،  الضيق هو فقط لد ة قصيرة. نُسديها الرسول بولس "خِّ

ُئ  يقَتِّنَا )ضيقتنا الخفيفة( اْلَوْقتِّيَّةَ )التي  ا هي إال لحظية( تُْنشِّ فَّةَ ضِّ "ْلَنَّ خِّ

ٌر بَِّها َعْنُكْم،   ْلَن ِّي َعَرْفُت اْلَْفَكاَر الَّتِّي أَنَا ُ ْفتَكِّ

َرةً َوَرَجاًء  )آخرة  يَُكْم آخِّ ، ْلُْعطِّ نَقُوُل نَْهَوْه، أَْفَكاَر َسالَم  الَ َشر 

 .(RAB)) :12:: توقَعة( )إر يا 

 ال حل عج م أن مسعوهلك



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ْمقَِّيال&  12-1: 2بُْطُرَس ٱْْلُولَى  34 حِّ  

ْبَرانِّي ِّينَ  يَا&  3 ٱْلعِّ 40-38 إِّْر ِّ  

نًّا." ) طالدا أنت  .(RAB))  417:كورنثوس  2لَنَا أَْكثََر فَأَْكثََر ثِّقََل َ ْج   أَبَ ِّ

 في الدسيح، أنت في أ ان،  ستقبيك  ؤَ ن عييه. هييونا. 

 

 

 

أ ا عمل اإللم  مولوق ثا يةً في المسيح يسوع   ُحم  

غايعي و ُمزمه مدياحي. أ ا أسلك في ُطرق قم سهق 

وأعم ا؛ ثامت في المسار الذي يزب أن أحهةم  وأعيش 

الدياج الصالدة العي سهق و ظمها وعةللي ُمسعةماً أن 

 أحيا ا  ماس  يسوع. آمين.  

 أُقِر وأععرف

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  27: 14نُوَحنَّا ; 18-16: 4ُكورِّ  
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 ال يعركك أمماً 

عن  ا ندر الناس بالضيقات، أحياناً، نتساءلون إن 
كان اإلله  عهم. نأ يون ونُصيون أن نكون  عهم. لكن 
الحقيقة هي، إنه لم نتركك أب اً. قال نسوع، "... أَنَا َ عَُكْم 

يَن." ) تى  . آ ِّ ) :2212ُكلَّ اْلَنَّامِّ إِّلَى اْنقَِّضاءِّ ال َّْهرِّ
(RAB).  نالها  ن بركة! هو  عك  ن خالل قوة

وحضور الروح الق س. لم نقل "سأكون  عك"؛ هذا ليس 
 وع . إنه حقيقة.

كيدة اإلله هي التعبير عن الحق، و سئوليتنا هي 
ً لهذا الحق. عن  ا قال  ً وفقا أَنَا "…  أن نحيا ونسيك دائدا
يَن." ) تى  . آ ِّ (. :2212َ عَُكْم ُكلَّ اْلَنَّامِّ إِّلَى اْنقَِّضاءِّ ال َّْهرِّ

نُق  ً عن  ا قال، "... أَنَا ُهَو الطَّرِّ فهي بنفس القوة تدا ا
لذلك، فك ر،  .(RAB))   1:7:)نوحنا …"  َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ 

ش باإلدراك والثقة والقناعة أن الرب فيك  وتكيم، وعِّ
 و عك، ْلنه هو حقاً هكذا! 

هذا نعني أنك في أ ان لألب ؛ هو الدعونة الحاضر 
ً في وقت االحتياف، الص نق اْللصق  ن اْلخ؛ وال  دائدا

، "الَ تََخْف :217:نتخيى عنك أب اً. ثِّق به. قال في إشعياء 
هو فيك و عك أنندا كنَت، في كل  كان، …"  ْلَن ِّي َ عََك.

 وفي كل حال. 
ال نهم  ا هو الوضع، ُكن ُ  ركاً أنك ال ندكن أن 
تفشل أو تخسر، أنت ُ حاط بحضور اإلله. واو، نالها  ن 

  ٢  األربعاء

  … . أَنَا َ عَُكْم ُكلَّ اْلَنَّامِّ إِّلَى اْنقَِّضاءِّ ال َّْهرِّ

يَن  ) تى   ).:2212آ ِّ



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ْمقِّيَال&  25-13: 2بُْطُرَس ٱْْلُولَى  35 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  يَا&  13-1: 4ٱْلعِّ 43-41 إِّْر ِّ  

ثقة نجب أن تعتنقها في هذه الحياة! ال عجب أنه قال، "ُكلُّ 
َرْت )ُوجهت( ضِّ َّكِّ الَ تَْنَجُح،  ِّ آلَة  )سالح( ُصو 

اسيك باتجاه قيب الغيبة  .(RAB))  4117:)إشعياء …."  
هذا، في كل شيء، وكل نوم  ن حياتك، ْلن اْلعظم هو 

  عك ونعيش فيك. 
 

أ ا رامح ؤائماً   ن اإللم فيَّ  ومةي  مواس ة الروح الومس. 

ح وره اإللهي يغ يلي ويمأل ي  ويُغيِّر كل  سيج من كيا ي وكل 

عظمة من عظامي. لميَّ طريوة ح  ير اللُصرج  وأ ا أسوؤ مغلهة 

 على الظروف  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٢   
 أحيت لهمف

ل ى اإلله ه ف لحياتك؛ ل نه ه ف لكل شيء نصنعه. قال 

ا أَنَا فَقَ ْ أَتَْيُت لِّتَُكوَن لَُهْم َحيَاةٌ َولِّيَُكوَن "… ، 21:2:نسوع في نوحنا  أَ َّ

َر اْبُن اإللهِّ "…  ، 11:نوحنا  :لَُهْم أَْفَضُل." ونقول في  ْلَْجلِّ هذَا أُْظهِّ

، قال السي ، ::21:ثم في لوقا  .(RAB)لَِّكْي نَْنقَُض أَْعَداَل إِّْبيِّيَس." 

ْنَسانِّ قَ ْ َجاَء لَِّكْي نَْطيَُب َونَُخي َِّص َ ا قَ ْ َهيَكَ "…    .(RAB) .«اْبَن اإلِّ

 كان ه فه واضح. أتى ليحقق  شيئة اآلب. 

اعيَم أنك ُول َت له ف، أتيَت لتعدل إرادة أبيك السداوي. 

، تقابل  ع الرب وهو في :2نقرأ عن شاول الطرسوسي في أعدال 

ْلَن ِّي لِّهذَا َظَهْرُت "…  طرنقه ل  شق. نادى الرب عييه باسده وقال، 

ً ا َوَشاهِّ ًا  بََك َخادِّ (. ال نفعل اإلله :12::)أعدال …."  لََك، ْلَْنتَخِّ

شيء بال ه ف. كان السبب الذي  ن أجيه ظهر لشاول، الذي دُعي 

ً وشاه اً، كي نأخذ )بولس( اإلنجيل  بولس بع ها، هو أن نجعيه خاد ا

 ).:412:لأل م )أعدال 

هل اكتشفَت ه فك؟ هل تعرف لداذا ُخيقَت؟ إن لم تكن ق  

اكتشفَت بع ، ندكنك فعل ذلك اليوم! ُكن جريء أن تسأل الرب؛ وهو 

سيخبرك. سيُرش ك لهذا اله ف وأنت تسيك  عه، وتعدل اْلشياء التي 

 دعاك لتعديها. 

ْ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

 دياج الدياج الصالدة العي أعم ا مسهواً و يأ ا للا ل ي 

 .(RAB(( 213: ديا ا(  )أفسس 

  الخميس
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لم تُخيق بال ه ف. ُخيقَت لدج  اإلله. ُول َت لتسيك  عه 

ر له اإلكرام. خطط  ن الب انة أنك ستخ  ه وتحيا ليدسيح.  وتُحضِّ

ً في قيبك وستختبر ندو هائل ونجاح في  اجعل هذا اله ف راسخا

 حياتك، وفي كل  ا تفعيه.

 

 

يَا  ي ; 5: 1إِّْر ِّ 17: 4ُكولُوس ِّ  

ْمقَِّيال&  12-1: 3بُْطُرَس ٱْْلُولَى  36 حِّ  

يَا&  47-44 إِّْر ِّ  :1-10  5 4 :14- ْبَرانِّي ِّينَ    ٱْلعِّ

أ ا في الةال   في وقٍت مثل  ذا   عل  مف  و و أن أحيا الدياج 

العي سهق اإللم وأعم ا قهل حأسيس الةال .  و خ ط أ ي سأخممم 

وسأعيش لم  ومن خاللي  سيثهت مِره في ا رض  وفي قلوب 

 اله ر. أ ا أُحم   ذا الهمف اليوم  ماس  يسوع. آمين.  

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 ُخذ اإل زيل لةالمك

أن تعيش ليسوع الدسيح وتكون  ؤثراً في خ  ة 

الُدصالحة هي أكثر اْل ور أهدية في الحياة. نجب أن ت ور 

حياتك حول ربح النفوس. ارفض أن تضع تركيمك عيى اْلشياء 

 ذات أقل أهدية في حياتك؛ ق  م كل  ا لك لإلنجيل. 

ُروَرةُ "…  ، :1::كورنثوس  :قال بولس في  إِّذِّ الضَّ

ُر."  ، فََوْنٌل لِّي إِّْن ُكْنُت الَ أُبَش ِّ فهو  .(RAB)َ ْوُضوَعةٌ َعيَيَّ

ً عن  اْل م. أنت  عاش ليُتدم ُحيم اإلله أن نجعل اإلنجيل  عروفا

سفير ووكيل ْلسرار الدسيح. ُجن ي في جيش الدسيح، لذلك ُكن 

ً في إحضار كيدة اإلله لهؤالء الذنن في عالدك،  ؤثراً  ُ حاربا

 فيهم بُحب الدسيح و ج  نعدته.

ال تتجاهل الخطاة  ن حولك؛ نهانة كل شيء ق  

 2اقتربت، ونقول الكتاب إن اإلله ال نشاء أن نُهيك أُناس )

 (. هو نرن هم أن نخيصوا، ُ تكالً عييك لخالصهم. 11:بطرس 

ُكلَّ َ ْن نَْ ُعو »، "ْلَنَّ 7:  –  1:1  2:نقول في رو ية 

ِّ نَْخيُصُ  ب  ؟ َوَكْيَف  .«بِّاْسمِّ الرَّ نُوا بِّهِّ فََكْيَف نَْ ُعوَن بَِّدْن لَْم نُْؤ ِّ

؟" أنت  ز  ؟ َوَكْيَف نَْسَدعُوَن بِّالَ َكارِّ نُوَن بَِّدْن لَْم نَْسَدعُوا بِّهِّ نُْؤ ِّ

لنا ِللنْ ِسِم مِينُسوعن   الندن لِ نَّ اْل ُلَّ ِمنن اإللم  الَِّذي صن ون
ِة  أنْي إِنَّ اإللم كنانن فِي  الندن ةن اْلُمصن أنْع نا نا ِخْممن ِسيحِ  ون اْلمن
اِسٍب لنُهْ  خن نايناُ ْ    اِلًدا اْلةنالن ن ِللنْ ِسِم  غنْيرن حن ِسيحِ ُمصن اْلمن

ِة                                       الندن ةن اْلُمصن اِضةًا فِيلنا )أل ملا( كنِلمن ون ون
 .(RAB(( 11 – :81 1كور ثوس  2(

  الجمعة
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ْمقِّيَال&  22-13: 3بُْطُرَس ٱْْلُولَى  37 حِّ  

يَا&   49-48 إِّْر ِّ  :1-20  6 5 :11- ْبَرانِّي ِّينَ    ٱْلعِّ

15: 16َ ْرقَُس ; 20-19: 28َ تَّى   

الكارز، ُ رَسل  ن اإلله ْلولئك الذنن لم نعرفوا الرب في 

عالدك. ال ت عهم نحيون بال رجاء، وبال إله في العالم. انتهم 

 كل فرصة لتكرز باإلنجيل لهم. 

 

أمويا الغالي  أش رك على فرصة كو ي خاؤم للُمصالدة. شغ ي 

ا عظ   و   ر اإل زيل حول الةال     ي س ير ووكيل  سرار 

المسيح. أ ا حامل للدوائق اإللهية  أُحِ ر كلمعك للذين في عالمي  

 مؤثراً فيه  مُدب المسيح ومزم  ةمعم  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 اكع ف يسوع وسعلعهي رحلة مدثك 

ال نعرف الدرء الحقيقة إلى أن نعرف نسوع، ابن اإلله 

الحي. لكن، َ ن هو نسوع بالضبط، هذا الرجل الجيييي؟ أوالً، هو 

ر فيها: كيدتك هي التعبير عن  الكيدة الُدتجسِّ . هذه حقيقة ُ ذهية. فك ِّ

َ ن أنت. إنها التعبير عن أفكارك، وآرائك، و عرفتك، و شاعرك، 

 وتخيالتك. 

بنفس الطرنقة عينها، كيدة اإلله هي ُ جَدل أفكار اإلله، 

أن كيدة  :71:وآرائه، وتفكيره، وإرادته، و شاعره. نُخبرنا في نوحنا 

اإلله تجس  ، والنتيجة كانت اإلنسان، نسوع: "واْلَكيَِّدةُ َصاَر َجَس ًا 

 .(RAB)…." َوَحلَّ بَْينَنَا، 

كان ضحكه هو ضحك اإلله، وابتسا اته ابتسا ات اإلله. 

عن  ا كان ند  ذراعيه، كان اإلله ند  ذراعيه. وعن  ا أحب، كان هذا 

 إظهار لُحب اإلله. كان كل شيء فعيه هو التعبير عن اإلله.

ثانياً، هو شخص وجوهر اإلله؛ نُخبرنا الكتاب أ ر جديل 

ه :11بخصوصه في عبرانيين  هِّ، َوَرْسُم َجْوَهرِّ ي، َوُهَو بََهاُء َ ْج ِّ : "الَّذِّ

هو التجسي  التام  .(RAB)…."  )الصورة الُدعب ِّرة عن شخصه(، 

 لُدجَدل كدال اإلله.

في العالم، ال نشير  صطيح "اإلله" إلى شخص؛ بل نوحي 

بفكرة. فذهن البشر ال نق ر أن نفهم اإلله، ْلنهم ال نستطيعون أن 

نج وه أو أن نُعب ِّروا عنه.  ع ذلك نُق م لنا الكتاب، نسوع عيى أنه 

 بصدة اإلله التا ة، وأنقونة اإلله غير الدنظور. 

 ٢  

اللَّاِس:   اِحٌم منْينن اإللِم ون ِسيٌط ون ون اِحٌم ون ُم إِلٌم ون ُم يُوعن  ن َّ

ِسيُح  )  .(RAB(( 513حيموثاوس  :اإِلْ سناُن يسوع اْلمن

  السبت
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ْمقَِّيال&  19-1: 4بُْطُرَس ٱْْلُولَى  38 حِّ  

ثالثاً، نسوع الدسيح هو  ج  اآلب. هو بهاء  ج  اآلب، 

 إشراقة اآلب.

ال ن رك العالم لداذا ندكننا أن نكون شغوفين ج اً باإلنسان، 

نسوع. إلى أن تعرف نسوع، فسيبقى اإلله  جرد فكرة بالنسبة لك. 

لكن، تتوقف رحية بحثك عن  ا تُقابل رب السداوات واْلرض، 

الَدهيب، والدجي . لهذا نُخبر الناس، "اكتشف نسوع!" عن  ا تكتشفه، 

 فأنت تكتشف الحق، تكتشف الحياة. 

 

كما  و يسوع    ذا أ ا؛ أ ا واحم مةم  فيم  أحيا  وأحدرك وأوعم. 

. أ ا مهاء مزمه ورس  عو ره.  لميَّ مِره  وحياحم  وطهيةعم فيَّ

 لذلك  أُف ر  وأحصرف  وأسلك م مال كُممثل لم. 

 أُقِر وأععرف

ْبَرانِّي ِّينَ  يَا&  7 ٱْلعِّ 51-50 إِّْر ِّ  
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 أعمَّ لك حياج ُمذ لة 

الرب صالح؛ إلهنا حنَّان، واإلله هو اللُحلب! هلو أبلونلا السلدلاوي 

العظيم، الذي أع َّ لنا حياة ُ ذهية وُ  هشة قبل حتى أن نأتلي إللى اللدلشلهل ؛ 

حياة نجاح، ونُصرة، وسالم، ووفرة. لم نخليلقلك للتُلعلانلي أو للتُلصلارع فلي 

 طرنق حياتك. سبق وأع َّ حياة صالحة  ن البركات لك. 

هذا  ا فعيه عن  ا خيق آدم؛ خيق أوالً جنة جديية وجعل فيلهلا كلل 

 ا سيحتاجه آدم. بع ها خيلق آدم ووضلعله فلي اللجلنلة لليلسلكلنلهلا ونلتلدلتلع 

بالخيرات هناك. أحضرك اإلله لوقت  ثل هذا، وخطط ُ سبقاً لك، كدا نفعلل 

أي أب حنون. لذلك، أك  وأعيِّن دو اً أنك فلي انسلجلام  لعله بلاللفلعلل، أنلت 

ُ بارك  ن الرب، تسيك في ُطرق العظدة والتديم واإلنلتلاجليلة اللتلي سلبلق 

 وأع ها.

الرب نهتم بك جل اً، وحلتلى بشلعلر رأسلك: "أَلَلْيلَس ُعْصلفُلوَرانِّ 

لا أَْنلتُلْم  ْنُهَدا الَ نَْسقُُط َعيَى اْلَْرضِّ بِّل ُونِّ أَبِّليلُكلْم. َوأَ َّ ؟ َوَواحِّ ٌ  ِّ نُبَاَعانِّ بِّفَْيس 

ْن َعَصافِّيلَر  يعَُها ُ ْحَصاةٌ. فاَلَ تََخافُوا! أَْنتُْم أَْفَضُل  ِّ ُكْم َجدِّ فََحتَّى ُشعُوُر ُرُؤوسِّ

لهذا ال نرن ك أن تقيق أو تلرتلبلك  .(RAB))  :1  – :12 2:َكثِّيَرة !" ) تى 

 بشأن أي شيء في الحياة.

هو نعي بأنك تحتاف الدال، والدالبس، واللطلعلام، واللدلأوى وكلل 

"… ، 2:11كورنثوس  :ضرورنات الحياة، وق  جعيهم لك بالفعل. قال في 

٢  

لنا مُِ ّلِ   كن ِسيحِ  الَِّذي منارن مِّلنا يسوع اْلمن ٌك اإللُم أنمُو رن ُمهنارن

ِسيحِ              اوِيَّاِت فِي اْلمن ٍة ُروِحيٍَّة فِي السَّمن كن منرن

 .(RAB(( :21)أفسس 

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

NLT  يُر نُن ; 1: 106اَْلَدَما ِّ    3: 1أََفُسَس ; 2: 12اَلتَّْكوِّ

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ْمقِّيَال&  14 -1: 5بُْطُرَس ٱْْلُولَى  39 حِّ  

ْبَرانِّي ِّينَ  يَا&  8 ٱْلعِّ 52 إِّْر ِّ  

ش بلإدراك أن اإللله قل   ن واقبل هذا، ْلنه حق. عِّ ُكلَّ َشْيء  لَُكْم." آ ِّ

جعل كل شيء ستحتاجه لحياة ُ نتصرة ُ تاحاً لك في الدسيلح نسلوع. 

 حقاً هو ُ نعم وحنان. 

 

 

 

أ ا ِخلوة عميمج  ُؤعيت  رث مركة  وعلمي الووج  زؤ ر في كل 

شيء أفةلم  ال ع اف  وال ركوؤ  أو عوز  أو عمم إ عاعية في 

حياحي  قم اخعِرُت وُعيلُت لدياج الدمم  وال رح  والعميُّ   واللُصرج 

والمزم في المسيح يسوع. ولوم أصهدُت اللاقل لهركات اإللم ومهاء 

 مزمه.  للويا 

 أُقِر وأععرف
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م على حوائوم ماإليمان  أّكِ

هناك الكثير  ن الدعيو ات السيبية في العالم اليوم، وهذا ق  

نغرس الخوف في قيوب هؤالء غير الدغروسين والراسخين في الكيدة. 

، عن  ا وصف بعض :2  –  121  :2أشار الرب نسوع لهذا في لوقا 

َوَعيَى اْلَْرضِّ َكْرُب أَُ م  بَحْيَرة . "…   ن عال ات نهانة ال هر، قال، 

ْن َخْوف  َواْنتَِّظارِّ َ ا نَأْتِّي  ْم  ِّ ، َوالنَّاُس نُْغَشى َعيَْيهِّ جُّ اَْلبَْحُر َواْلَْ َواُف تَضِّ

"…   ::1:وسأل في لوقا  .(RAB)…."  َعيَى اْلَدْسُكونَةِّ  )العالم(، 

؟."  نَداَن َعيَى اْلَْرضِّ ، أَلَعَيَّهُ نَجِّ ُ اإلِّ ْنَسانِّ ْن َ تَى َجاَء اْبُن اإلِّ لكِّ

(RAB). 

عييك أن تثبت في اإلندان، بغض النظر عن التح نات 

ب إندانك بالكيدة لتسود عيى صعوبات  والصعوبات في عالم اليوم. در ِّ

وش ائ  الحياة. ارفض أن تستسيم أو تخضع ليضغوط  ن حولك. نقول 

ُدوا ُكلَّ َشْيء  أَْن تَثْبُتُوا. "…  ، ::  –  1:1  :في أفسس  َوبَْع َ أَْن تُتَد ِّ

نَن أَْرُجيَُكْم  ، َوَحاذِّ ْرَع اْلبِّر ِّ يَن دِّ ، َوالَبِّسِّ ِّ قِّيَن أَْحقَاَءُكْم بِّاْلَحق  فَاثْبُتُوا ُ َدْنطِّ

ي بِّهِّ  ، الَّذِّ نَدانِّ يِّيَن فَْوَق اْلُكل ِّ تُْرَس اإلِّ . َحا ِّ يلِّ السَّالَمِّ بِّاْستِّْع َادِّ إِّْنجِّ

 ". بَةِّ نرِّ اْلُدْيتَهِّ ر ِّ َهامِّ الش ِّ يَع سِّ ُروَن أَْن تُْطفِّئُوا َجدِّ   .(RAB)تَْق ِّ

حافظ عيى إندانك  شتعالً، بتثبيت ذهنك عيى الكيدة. عن  ا 

 نيقي إبييس سهم الخوف عييك، ُص ه وارفضه، ْلن اْلعظم نحيا فيك! 

ال نهم إن كان العالم  ؤخراً ندر بركود اقتصادي عسير 

نتيجة اْلز ة العالدية؛ أنت نسل إبراهيم! أنت وارث  ع الدسيح؛ فال 

 ٢  

هنُة  لن ْن ُوِلمن ِمنن اإللِم ينْغِلُب اْلةنالن ن. ون ِذِه ِ ين اْلغن  ننَّ ُكلَّ من

اُ لنا ) عِي حنْغِلُب اْلةنالن ن: إِيمن  .(RAB(( 415يوحلا  :الَّ

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ْمقِّيَال&  12-1:1 بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  40 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  يَا&  10-1: 9ٱْلعِّ 2-1 َ َراثِّي إِّْر ِّ  

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ ; 21: 18أَْ ثَاٌل    6: 1فِّيِّيُدوَن ; 13: 4ُكورِّ

تتكيم أب اً أو تعيش كشخص سيء الحظ، أكِّ   عيى حق اإلله! تصبح 

قوة كيدته الخالقة فع الة بدجرد إشعالها باستجابة اإلندان  ن روحك، 

رة تحول في حياتك و وقفك  ن  ج  إلى  ج . هييونا!   ُ حضِّ

 

أ ا قوي في اإليمان وفي اللةمة العي في المسيح يسوع. أح ل  ؤائماً 

ماللُصرج  والوفرج  والصدة  والووج  وال زاعة   ن الذي فّي 

أعظ  من الذي في الةال . قم أخذنت كلمة اإللم ُمل ها وحةهير ا 

 ال امل فيَّ  ومن خالل روحي  و  سي  وعسمي.  للويا 

 أُقِر وأععرف
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 عنهِّر عن امعلا ك

كيدة "أشكرك"  ن أقوى الكيدات التي تنطق بها. عن  ا 
تُقال بص ق، تنقل عرفان بالفضل وُشكر، فتترك أثر ا تنانك 

 الُدخيص وتُثير الفرح في قيوب الُدستقبيين.

ً  ا ُ بتهجاً، نُقيل هذا ح ة  أنضاً، عن  ا تجعل شخصا
أعصابك ونُبهج روحك! لذلك،  ن حين  آلخر، اسأل نفسك، "لدن 
سأُعبِّر عن تق نري اليوم؟" دع هذا جمء  ن خطة نو ك.  ن الدؤك  
أن هناك شخصاً  ا، في  كان  ا، عييك أن تتصل به، أو تموره، أو 
ترسل له بطاقة أو ه نة لتقول له "أشكرك". أبتهج عن  ا تتيح لي 

 الفرصة ْلتصل بشخص  ا ْلقول له "شكراً".

نج  بعض الناس صعوبة في التعبير عن ُشكرهم بالرغم 
 ن سداح الفرصة لهذا. لكن  شورة الرب واضحة: اشكر في كل 
ً ونُب ي لك أي عا ل أي  حين وفي كل اْلشياء. عن  ا تذهب خارجا

 نوع  ن الدساع ة، ال تنَس أن تقول "أشكرك".

وفي الكنيسة، أو في الدسرح أو في أي ح ث، عن  ا 
نرش ك أح  الُدعاونين لدكان لتجيس، ال تجيس دون أن تقول له 
"أشكرك". عن  ا نوصيك سائق تاكسي بأ ان لبيتك، ال تخرف  ن 
التاكسي دون أن تقول ليسائق "أشكرك"! كل هذه  واقف نو ية 
بسيطة، ندر بها، وأحياناً، ال نُ رك أننا نجب أن نكون شاكرنن  ن 

 أجل هذه اْل ور. 

إن كنت وال ، تعيم أن تقول "شكًرا" ْلطفالك عن  ا 
نقو ون بفعل أ ر لطيف لك. كدتموجين، قُل "أشكرك" لشرنك 

 ٢٣  

ِ يئنةُ اإللِم  اْشُ ُروا فِي ُكّلِ شنْيٍء   ننَّ  ِذِه ِ ين من

عُِ ْ  ) ِسيحِ يسوع ِمْن ِعهن ( 1:81حسالو ي ي  1فِي اْلمن

)RAB). 

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ي ٱْلُولَى  11: 6نُوَحنَّا ; 18: 5تََسالُونِّيكِّ  
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ْمقِّيَال&  22- 13: 1بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  41 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  يَا&  28-11: 9ٱْلعِّ 5-3 َ َراثِّي إِّْر ِّ  

حياتك ْلجل اْلشياء التي تفعيونها  ن أجل بعض. عن  ا نقوم الناس 
بفعل أشياء لك، سواء خ  ة أو شيء وجب عييهم أن نفعيوه، ت رب 
عيى قول "أشكرك". وستن هش بالبهجة والرضا اليذَنن ستشعر بهدا 

 كنتيجة لذلك.

 

أ ا ُمعأصل وُمعأسس في الرب  ومعووي في اإليمان  وُمع اضل فيم 

مالُ  ر  كل يوم  أ ا ُملهن   ُعهِّر عن امعلا ي لإللم  من أعل أولئك 

الذين يهاركلي من خالله  يومياً. لذلك  أسلك ملةمة  ومهزة  

 ورضا. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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ونحن نتطيع بشوق إلى اختطاف الكنيسة،  ن الدهم أن نجعل 

تركيمنا عيى تحقيق "اله ف اْلعظم".  ا هو هذا اله ف اْلعظم؟ هو ربح 

 غير الُدخيَّصين ليدسيح.

كان نسوع وتال يذه في رحية  ن اليهودنة إلى الجييل، وتوقفوا في 

قرنة سا رنة. احتاف السي  أن نيتقط أنفاسه بيندا ذهب التال يذ ليبتاعوا بعض 

الطعام. حيندا جيس نسوع عن  البئر، جاءت ا رأة لتستقي  اًء، وابت أ نسوع 

 نكرز لها اْلخبار السارة ليديكوت.

بع ها بكثير، عن  ا أتى التال يذ بالطعام، لم نأكل نسوع. وحيندا 

فُونَهُ أَْنتُْم. د أن نأكل، أجاب، "... أَنَا لِّي َطعَاٌم آلُكَل لَْستُْم تَْعرِّ تساءلوا لداذا لم نَرِّ

َم َعَديَهُ." )نوحنا …  ي أَْرَسيَنِّي َوأُتَد ِّ يئَةَ الَّذِّ ي أَْن أَْعَدَل َ شِّ  ).17 – 112 7َطعَا ِّ

هذا هو الدثال الذي تركه لنا لنتبعه. كان عدل  شيئة اإلله رقم واح  

ليسوع. ال نجب أن نكون شيء أكثر أهدية عن ك  ن تكفيك بانتشار اإلنجيل 

في عالدك وحول العالم. نجب أن تُ رك أن وظيفتك اْلرضية، و نصبك، 

 وتعييدك، وأي  جال آخر  ا هم إال أدوات و ركبات لنقل اإلنجيل.

س حياتك لربح النفوس، تكشتف الرضا والشبع اليذنن ال  عن  ا تُكرِّ

نستطيع أي شيء في الحياة أن نُعطيهدا لك. أعيِّن  ثل نسوع، "طعا ي أن 

 أعدل  شيئة الذي أرسيني وأُتدم عديه."  ج اً ليرب! 

 

 

 

 رّكِ  على الهمف ا عظ 

 ٢٢  

لِي   ِ يئنةن الَِّذي أنْرسنلن ةناِمي أنْن أنْعمنلن من ُهْ  يسوع: طن الن لن قن

ُم )يوحلا  لن ُأحنّمِ ن عنمن  .(RAB(( 2414ون

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

يَّةَ  ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ ; 20: 2َغاَلطِّ ْنثُوَس ٱْلُولَى ; 19-18: 5ُكورِّ 16: 9ُكورِّ  
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ْمقَِّيال&  22-1: 2بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  42 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  ْمقِّيَال&  18-1: 10ٱْلعِّ 2-1 حِّ  

أن الدياج ليسوع المسيح وإ زاز ؤوري في خممة الُمصالدة  ي 

أف اري  وآرائي  وحمي ي في حياحي   –أولويعي. كل أمر في حياحي 

يمور حول رمح الل وس. أ ا س ير ووكيل لسرائر المسيح  وأُحم    –

 خممعي ممزم  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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زم في المسيح  ُممن

كدولود ثانيةً، أنت لسَت كالقشة الُدهدية في التراب؛ بل ل نك 

كرا ة و ج  في الدسيح. نُشير هذا الدج  إلى كدال الجدال، وتديُّم 

 اْللوهية، وتعابيرها؛ كرا ة اإلله، إلخ.

نسوع هو الصورة التعبيرنة لشخص اإلله؛ برنق، وبهاء 

)إشراقة(  ج  اإلله. نقول الكتاب إن اإلله أعطاه  ج ه )عبرانيين 

(. اآلن، إليك الجمء الالفت لينظر:  باشرةً قبل أن نُصيَب، صيى :11

ي  صالة  ؤثرة ج اً لآلب ْلجينا. قال: "َوأَنَا قَ ْ أَْعَطْيتُُهُم اْلَدْج َ الَّذِّ

 ).221:4)نوحنا …." أَْعَطْيتَنِّي، 

أعطانا نفس الدج  الذي أعطاه له اآلب، لنكون واح اً  عه، 

كدا هو واآلب واح . اليوم، أنت ل نك  ج  اإلله اآلب، الدج  عينه الذي 

أعطاه ليسوع. ربدا تُفكر اآلن، "هل  ن الددكن لشخص  ثيي عدل 

الكثير  ن اْلخطاء، أن نكون له  ج  اإلله في حياته." بالتأكي ، أنت 

 ل نك هذا اآلن ْلنك ُول َت ثانيةً!

يُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوَزُهْم  )لم نصيوا إلى(  نقول الكتاب، "إِّذِّ اْلَجدِّ

يحِّ." )رو ية  ي بِّيَُسوَع اْلَدسِّ انًا بِّنِّْعَدتِّهِّ بِّاْلفِّ َاءِّ الَّذِّ نَن َ جَّ رِّ َ ْج ُ اإلله، ُ تَبَر ِّ

1  121  –  27  ((RAB).  قبل أن نأتي نسوع، كان كل شخص  وصوم

بالخطية. لكن نسوع حلَّ  شكية الخطية  رة وإلى اْلب . لذلك، إن كان 

بسبب الخطية أعوزنا  ج  اإلله، اآلن وق  تم حل هذه الدشكية، لم نع  

نعوزنا  ج  اإلله. نحن الُددج ون به، طبقاً لدا نقوله الكتاب في رو ية 

 ٢٩  

ْيعنلِي   ِذي أنْع ن ْزمن الَّ ْيعُُه ُ اْلمن ْم أنْع ن أن نا قن  ….ون

 (.331:1)يوحلا  

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  َيةَ ; 11-10: 3ُكورِّ 2-1: 60إَِّشْعيَاَء ; 30: 8ُرو ِّ  

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ْمقَِّيال&  18-1: 3بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  43 حِّ  

نَن دََعاُهْم، :121 نَن َسبََق فَعَيَّنَُهْم، فَهُؤالَءِّ دََعاُهْم أَْنًضا. َوالَّذِّ ، "َوالَّذِّ

َرُهْم، فَهُؤالَءِّ َ جَّ َُهْم أَْنًضا." هييونا! نَن بَرَّ َرُهْم أَْنًضا. َوالَّذِّ  فَهُؤالَءِّ بَرَّ

 

 

 

أ لي مزم اإللم  أ  ح وأُظهر مِر  وحميُّ   وكمال اليوم وؤائماً. 

روح   –حياحي عهارج عن مزم مع ايم. يس ن فيَّ الروح الومس 

مملئم. من خالل ؤراسعي ولهزي في ال لمة  أحغير   –المزم 

 ماسعمرار من مزم إلى مزم. حمماً لإللم. 

 أُقر وأععرف

ْبَرانِّي ِّيَن  ْمقِّيَال&  39-19: 10ٱْلعِّ 4-3 حِّ  
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 وارثون الغلى الذي ال يُسعوصى

ال نهم كيف وأنن ُول َت؛ اآلن وأنت في الدسيح، أنت ُ فَرز 

لإلله ولدج ه. ال تشدل حياتك جمء  ن الفقر. عن  ا تفهم هذا وتكتشف 

َ ن أنت، نكون هناك فجأة تغيير في طرنقة تفكيرك؛ فتُصبح أكبر  ن 

 وظيفتك، أو تجارتك، أو دخيك أو  رتبك؛ تصبح عظيداً  ن ال اخل! 

تقول اآلنة االفتتاحية في ترجدة أُخرى "لِّي أَنَا ) ع أني( 

يَْت )ُ نَِّحت  يَن )شعب اإلله الُدق س(، أُْعطِّ نسِّ يعِّ اْلقِّ  ِّ أَْصغََر َجدِّ

نَى  َر بَْيَن اْلَُ مِّ بِّغِّ هِّ الن ِّْعَدةُ )الفضل، واال تياز(، أَْن أُبَش ِّ َعت( هذِّ وأودِّ

ي الَ نُْستَْقَصى )ال ننتهي، وال نُح ، وال نُحصى،  يحِّ الَّذِّ )ثروة( اْلَدسِّ

 وال نُستنفذ( ]غنى ال ندكن لبشر أن نصل ْلبعاده[."

الكيدة هي ليرجل أو الدرأة الذنن نعيشون بها. لذلك عييك 

ي الَ  يحِّ الَّذِّ نَى )ثروة( اْلَدسِّ أن تعين، "ل يَّ إ كانية الوصول إلى غِّ

نُْستَْقَصى )ال ننتهي، وال نُح ، وال نُحصى، وال نُستنفذ( ]غنى ال ندكن 

لبشر أن نصل ْلبعاده[." لق  ُول َت في غنى ال نُستقصى، ْلنك نسل 

إبراهيم؛ وارث اإلله ووارث  ع الدسيح. غناك كالُخبم الذي قسده 

آالف رجل؛ غير النساء واْلوالد(. كيدا  1نسوع وأعطاه ليجدع )

 ).7:وزعوه، كيدا تضاعف ) تى 

بهذا الشكل نجب أن تُفكر بخصوص  واردك؛ ارفض أن 

نكون لك إدراك االحتياف. أعطِّ دائداً. كيدا أعطيَت، كيدا تضاعفَت 

 ٢٠   

ُة  أنْن   يِسينن  ُأْعِ ينْت  ِذِه الّلِْةمن ِميعِ اْلِوّمِ ِلي أن نا أنْصغنرن عن

ِسيحِ الَِّذي الن يُْسعنْوصنى   ِ  مِِغلنى اْلمن رن منْينن اُ من  ُأمنّ ِ

 .(RAB(( 12:)أفسس 

  الجمعة
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 واردك إلى  ا ال نهانة. الب  أن نكون هذا َوعيَك وإقرارك.  ج اً 

 لإلله! 

 

 

 

لميَّ إم ا ية الوصول إلى غلى المسيح  الَِّذي ال يلعهي  وال يُدم  

غلى ال يم ن له ر أن يصل  مةاؤه. من   –وال يُدصى  وال يُسعل ذ 

خالل ال لمة  أ ا أسلك مغلى المسيح ال ائض. كل شيء  و لي. 

 مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  ي ; 9: 8ُكورِّ ْنثُوَس ٱْلُولَى ; 12: 1ُكولُوس ِّ 21: 3ُكورِّ  
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ْمقِّيَال&  10-1:1 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى 44 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  ْمقِّيَال&  16-1: 11ٱْلعِّ 7-5 حِّ  
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 ٢٢  
 ال حُهِمل خالصك

إن كان هناك شيء غالي عييك في هذه الحياة، خصيصاً في هذه 

اْلنام اْلخيرة، الب   ن أن نكون خالصك الشخصي. تقول اآلنة االفتتاحية، 

ْق َاُرهُ؟  خالصك هو رقم …."  "فََكْيَف نَْنُجو نَْحُن إِّْن أَْهَدْينَا َخالًَصا هذَا  ِّ

واح  في حياتك. حافظ عييه. تأك   ن أنك تسيك في نور اإلله، في ُ جَدل 

ْع َة ." )فييبي "… الخالص. قال،  ُدوا َخالََصُكْم بَِّخْوف  َورِّ  ).212:تَد ِّ

بغض النظر عن إنجازاتك في الحياة، سيكون الكل نفانة دون 

ْنَساُن لَْو َربَِّح :1:1خالصك. قال نسوع في  رقس  ، "ْلَنَّهُ َ اذَا نَْنتَفُِّع اإلِّ

َر نَْفَسهُ؟" ال نهم ع د الدؤتدرات التي عق تها أو حضرتها أو  اْلعَالََم ُكيَّهُ َوَخسِّ

 ع د الناس الذنن ساع تهم.، ب ون خالصك، هذا كيه ال شيء. 

ال تُساوم  ع خالصك بأي شيء. نحن ُ حاوطون بصقور وذئاب 

خاطفة ال تشفق عيى الرعية؛ سيفعيون أي شيء لدصالحهم الشخصية. ال 

ت عهم نخ عونك، وال تُضيل نفسك؛ اثبت في الدسيح، وفي كيدته، واستدر 

 في التعبير عن ُحبه وبِّره لعالدك. 

ً لتُساع   تذكر، أنت لسَت هنا فقط ْلجل خالصك، أنت هنا أنضا

ً  ا هو الخالص، فين تحفظه  اآلخرنن أن نقبيوا خالصهم. عن  ا تفهم حقا

بحياتك فقط، لكن أنضاً ستكون شغوفًا أن تُشاركه  ع اآلخرنن. قال الرسول 

ةُ اإلله لِّْيَخالَصِّ  يحِّ، ْلَنَّهُ قُوَّ يلِّ اْلَدسِّ ي )أخجل( بِّإِّْنجِّ بولس، "ْلَن ِّي لَْسُت أَْستَحِّ

ِّ." )رو ية  الً ثُمَّ لِّْييُونَانِّي  ِّ أَوَّ ي  ُن: لِّْييَُهودِّ  .(RAB))  :1::لُِّكل ِّ َ ْن نُْؤ ِّ

الطرنقة الوحي ة التي بها تستطيع أن تُساع  اآلخرنن أن نقبيوا خالصهم هو 

فََكْيَف نَْنُجو نَْحُن إِّْن أَْهَدْينَا َخالًَصا هذَا  

َن  ، ثُمَّ تَثَبََّت لَنَا  ِّ بُّ بِّالتََّكيُّمِّ بِّهِّ ْق َاُرهُ؟ قَ ِّ اْبتَ َأَ الرَّ ِّ 

عُوا )عبرانيين  نَن َسدِّ  ).112الَّذِّ

  السبت
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أن تُشارك اإلنجيل  عهم، بأن تجعل هذا جمء أساسي  ن روتينك اليو ي 

 و ن نشاطاتك. 

 

 

 

أ ا أخمم الرب مالروح والدق. ُحهم ُمةلن ماسعمرار من خاللي 

لآلخرين. ال م ان فيَّ للهُغ ة  والمرارج  والغيرج  والع هر   ن 

ُحب اإللم ا س ب في قلهي من خالل الروح الومس. ويمفةلي  ذا 

الُدب  كرز ماإل زيل وأصل مُدب لهؤالء الهال ين    وله  من 

 الُظلمة إلى المسيح. آمين. 

 أُقِر وأععرف

 

AMPC  ْنثُوَس ٱْلُولَى ; 37-36: 8َ ْرقَُس ; 12: 2فِّييِّب ِّي 27-26: 9ُكورِّ   
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 ٢٢   
 اسمك مه 

 هدا كان اسدك فهو نؤثر  باشرةً عيى  صيرك؛ إنه نُعلطلي  لعلنلى 

لدصيرك. هذا نوضح لداذا غيَّر اإلله أسداء بعض اْلشلخلاص اللدلحل دنلن فلي 

الكتاب لتتداشى  ع  صائرهم فيه.  ثال رائع لهذا هو إبراهيم، الذي كان نُ على 

م أو الُدفترض.  ع  رور الوقت، لم نلُكلن  أبرام سابقاً.  وأبرام نعني اْلب الُدكرَّ

 له ابن، بالرغم  ن  يالد الع ن   ن خ ا ه في بيته.

ي َ عَلَك، َوتَلُكلوُن "…  لكن في نوم، تكيم الرب إليه وقال،  ُهَوذَا َعْه ِّ

يَم، ْلَن ِّلي  ، فاَلَ نُْ َعى اْسُدَك بَْع ُ أَْبَراَم بَْل نَُكوُن اْسُدَك إِّْبَراهِّ َن اْلَُ مِّ أَبًا لُِّجْدُهور   ِّ

َن اْلَُ مِّ )أ م ع نل ة(." )تلكلونلن   .(RAB))  1  –  17  4:أَْجعَيَُك أَبًا لُِّجْدُهور   ِّ

 آ ن إبراهيم باإلله، وفي الحال ابت أ نستجيب السم إبراهيم، "أب ْل م كثيرة". 

 ثال  هم آخر هو نعقوب؛ ُسديَّ نعقوب ْلنه عن  والدتله كلانلت نل ه 

قابضة بعُقب أخيه. ونعقوب نعني ُ حتال أو ُ خادع؛ وطبقاً لدعنى اسده، حصل 

 عيى حق باكورة أخيه بالخ اع، بُدساع ة أ ه.

لكن، عن  ا قابل الرب وسأله أن نُباركله، للم نلُكلن لليُلبلاركله إال أن 

(؛ 2:112نتغير اسده  ن نعقوب )الُدخادع( إلى إسرائيل، أ ير اإلله )تلكلونلن 

 وتغيَّر  صيره لألب . 

فكر في الرسول بطرس، قبل أن نأتى ليسوع، كان نُ عى "سدعان"، 

 عناه قصبة تُذرنها الرنح، ُ تمعمعة. وْلنه كان سدعلان، كلان غليلر ُ سلتلقلر. 

هِّ  لكن في نوم، قال له نسوع، "أَْنَت بُْطُرُس )باليونلانليلة: پِّلتلروس(، َوَعليَلى هلذِّ

ْخَرةِّ )باليونانية: پترا( أَْبني َكنِّيَستِّي،   ).::1::) تى …." الصَّ

اِ ي ن   امن منْل ينُ وُن اْسُمكن إِْمرن ْمرن الن يُْمعنى اْسُمكن منْةُم أن فن

ِ  )أم  عميمج(   مًا ِلُزْمُهوٍر ِمنن اُ من ّ ِي أنْعةنُلكن أن  ن

 .(RAB(( 51:1)ح وين 

  األحد
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ْبَرانِّي ِّيَن  ْمقِّيَال&  13-1: 12ٱْلعِّ 12-11 حِّ  

ْمقِّيَال&  29-15: 2نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  46 حِّ  

ً عليليلك أن  إن كان  عنى اسدك غير ُ تفق  ع كيدة اإلله، للما لا

تُغي ِّره. ال نهم إن كنَت تُ عى باسدك هذا طيية حياتك؛ فإذا كان  لعلنلاه غليلر 

ب لكليلدلة اإللله وغلي ِّلره كلعلدلل  ُ تفق  ع إعالن َ ن أنت في الدسيح، استجِّ

 إندان.

 

أمويا الُمهارك  أش رك على كلمعك العي حةلن لي  ويعي  وميراثي  

وإم ا ياحي في المسيح  حل  ف لروحي إراؤحك و مفك لدياحي وأ ا 

ً في ُسهل سهوتن  أحيا كل يوم  ُحم  م يئعك وقصمك لدياحي  سال ا

 وأعمؤحها لي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج



arabic 

 الةيش في راحعم

ل أح اث  الب ء في تكونن  ، ستاُلحظ أن اإلله :عن  ا ت رس سجِّ

خيق اإلنسان في اليوم السادس. بع  ا خيق كل شيء آخر. وبرضا، 

استراح في اليوم السابع  ن جديع أعداله: "َوفََرَغ )انتهى( اإلله فِّي اْليَْومِّ 

َل. فَاْستََراَح  ي َعدِّ ْن َعَديِّهِّ الَّذِّ  .(RAB)) 212)تكونن …." السَّابعِّ  ِّ

كان اليوم اْلول لإلنسان عيى اْلرض هو نوم راحة اإلله. لم 

ل  ح اإلله حتى نُكدِّ نيتقِّ آدم  ع اإلله العا ل؛ بل  ع اإلله ُ سترنحاً. لم نسترِّ

آدم بقية العدل، ال؛ أنهى اإلله كل اْلعدال قبل تكونن آدم. ُخيق آدم في 

الراحة. كان هذا قص  اإلله وغانته لإلنسان  نذ الب ء. الدسيح هو راحتنا. 

عن  ا تأتي ليدسيح، أنت ُحر  ن الصراعات، والُدشاحنات، والقيق، 

 17:واالضطراب والصعوبات. ال عجب أن نُشير عيينا الروح، في فييبي 

 ، وا )ال تخافوا أو تقيقوا( بَِّشْيء   ؛ ال تحدل هًدا.(RAB)…." "الَ تَْهتَدُّ

إذا وج َت نفسك ُ نَهك وُ ضَجر، بالرغم  ن كونك  ولود ثانيةً، 

ك أن اإلله خيقك  إنه الوقت ليتغيير. أوالً، اغرس طرنقة تفكير ج ن ة، وأدرِّ

ح وُ بتهج بحياتك، وتُدج ِّ ه بحياتك. ثم، قُل، "أنا  لدسرته؛ خيقك ليكون فَرِّ

أرفض الحياة الصعبة وأتبنى حياة السالم، والوفرة، والفرح، والنجاح في 

الدسيح. ُ نحُت كل شيء بغنى ليتدتع؛ ال ننقصني شيء، ْلن كل اْلشياء 

 هي لي."

حياتك في الدسيح هي حياة  ن النعدة، والدج ، والسيادة، 

والفرح والبر غير الدح ود؛ إنها حياة  ج  غير طبيعية ُ نطيقة  ن  كان 

 الراحة. لذلك، استدر في سيادتك وإخضاعك ليعالم  ن  كان الراحة. 

 ٢٢  

ْيً ا   احن ُ ون أن عنُم )راحة الةلي( اْسعنرن احن لن رن  ننَّ الَِّذي ؤنخن

اِلِم  )عهرا يين  ا اإللُم ِمْن أنْعمن من اِلِم  كن ( 214:ِمْن أنْعمن

)RAB). 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 
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ُمهارك اإللم  لوم أع ا ي حياج فوق طهيةية  وأ ا أسلك ملُصرج 

وسياؤج  ُمل لواً من م ان الراحة. ح  يلي  ةمعم  وفي كل ا شياء  

 أُحم  مصيري ممزم ؤون ضغوط  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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ْبَرانِّي ِّيَن  ْمقِّيَال&  29-14: 12ٱْلعِّ 15-13 حِّ  

ْمقَِّيال&  12-1: 3نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  47 حِّ  

ْبَرانِّي ِّيَن  26-25: 6َ تَّى ; 3: 4ٱْلعِّ  
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 الدياج في  وره الةزيب

أتضرع إلى اإلله أن نُ رك جديع أبناء اإلله   ى قوة اآلنة 

الدذكورة أعاله! تقول إننا أُنقِّذنا  ن ُسيطان الُظيدة ونُقِّينا إلى  يكوت ابن 

 حبته. هذا هو الدكان الذي أنت فيه اآلن! لكن الدسيحي الذي ليس له هذا 

 اإلدراك سوف نعيش حياة الُظيدة، التي أُنقذ  نها بالفعل.

الُظيدة تُدثل الخطية، والدوت، والشر، وكل اْلشياء السيبية 

يَت  ن كل شيء خاص بإبييس، إلى  يكوت نور  الدرتبطة بإبييس. لق  انتُشِّ

اإلله. تذكر، الُظيدة ال تق ر أن تغيب النور. فإذا قُيَت، "أنا أ ر بهجدات 

 شيطانية في حياتي"، سيكون السؤال، "أنن أنت؟ أنن التقى بك الشياطين؟"

إن كنَت ال تعيش كالشخص الذي نُقل إلى  يكوت ابن ُحب اإلله، 

فين تستطيع أن تسيك في ُسيطان ابن  حبته. عييك أن تفهم، وتُ رك، وتحيا 

 كَدن نعيم أنه أُنقِّذ  ن ُسيطان الُظيدة وانتقل إلى نور اإلله العجيب.

َرنَا 11:نقول في غالطية  نَّةِّ الَّتِّي قَْ  َحرَّ ، "فَاثْبُتُوا إِّذًا فِّي اْلُحر ِّ

يُح بَِّها )ق  سخرها لنا  جاناً(، َوالَ تَْرتَبُِّكوا أَْنًضا )تتشابكوا  رة أخرى(  اْلَدسِّ

 ". نَّة  ارفض أن ترتبك بنير عبودنة، أعِّ  تح ن   .(RAB)بِّنِّيرِّ ُعبُودِّ

 وضعك؛ غي ِّر وضعك بقولك، " ن هذا اليوم، أنا أرفض أن أكون تحت 

تأثير أو ُسيطان الُظيدة التي تُسيطر عيى هذا العالم الحاضر؛ أنا جالس  ع 

الدسيح في ُسيطان و ج  وعظدة، بسيادة عيى إبييس وجنود الُظيدة." 

ْنٌس )جيل( ُ ْختَاٌر،  ا أَْنتُْم فَجِّ ُ بارك اإلله! ال عجب أن أعين بطرس، "َوأَ َّ

ةٌ ُ قَ ََّسةٌ، َشْعُب اْقتِّنَاء  )شعب الرب  يٌّ ) ديكة كهنة(، أُ َّ َوَكَهنُوٌت ُ يُوكِّ

٢٢  

يِسينن فِي   اِث اْلِوّمِ ِة ِميرن ِركن لنا ِل ن لن شناِكِرينن اآلبن الَِّذي أن َّ

لنا  لن ِة  ون نون ْلمن اِن الظُّ ذن نا ) زا ا( ِمْن سُْل ن ْ ون اللُّوِر  الَِّذي أن

هَّعِِم  )كولوسي  ُ وِت اْمِن مندن لن ( 2: –1:3 :إِلنى من

)RAB). 

  الثالثاء
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AMPC  9: 2بُْطُرَس ٱْْلُولَى ; 6: 4ُهوَشع ; 36: 8نُوَحنَّا   
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ْمقِّيَال&  24-13: 3نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  48 حِّ  

ْبَرانِّي ِّينَ  ْمقِّيَال&  13 ٱْلعِّ 16 حِّ  

هِّ  َن الظُّْيَدةِّ إِّلَى نُورِّ ي دََعاُكْم  ِّ الخاص له(، لَِّكْي تُْخبُِّروا بِّفََضائِّلِّ الَّذِّ

يبِّ.")  .(RAB)) 12:بطرس  :اْلعَجِّ

 

أ ا ا عُِ لُت من الو ية  والمرض  والسو   واالكعئاب  وال ور  

واإلحهاطات وكل شيء من إمليس  إلى مل وت  ور اإللم. أُظهر 

وأُخهِّر ما عمال الرائةة  وم  ائل وكماالت الذي ؤعا ي من الُظلمة 

 إلى  وره الةزيب.  للويا 

 أُقِر وأععرف



arabic 

 إ ها مسيرج إيمان

لَْيَس أَْوالَدُ اْلَجَسل ِّ ُهلْم أَْوالَدَ اإللله، "…  ، :1:نقول في رو ية 

  ".…(RAB).  أوالد الجس  نسود عليليلهلم حلواسلهلم. بل الً  لن السليلوك

باإلندان، نسيرون بلحلسلب  لا نسلتلطليلعلون أن نلروه بشلكلل  لادي، أو 

نسدعوه، أو نيدسوه، أو نتذوقوه، أو نشدوه. لكن اللدلسليلحليلة هلي  سليلرة 

 إندان؛ إنها حياة تسدو عيى الحواس. 

ال ندكن إدراك الحقائق الروحية بلاْلحلاسليلس اللبلشلرنلة. للهلذا 

السبب ال نستطيع اإلنسان الطبيعي أن نفهم أ ور الروح؛ ْلنها جهالة له )

فنا في رو ية 712:كورنثوس  : هلؤالء   –، أن أوالد اللجلسل  :1:(. نعر ِّ

ليسوا أبناء اإلله: بل أوالد الدوع  نُحَسبون نسلالً.   –الدحكو ين بحواسهم 

 أوالد الدوع  هم أبناء الكيدة.

عديق بالحق:  411كورنثوس  2إن خضوع بولس الدتناهي في 

نَدانِّ نَْسيُُك )نُنظم حياتنا ونتواصل بقناعتنا أو إنلدلانلنلا فليلدلا  قال، ْلَنَّنَا بِّاإلِّ

نتعيق بعالقة اإلنسان باإلله وباْل ور اإللهية، بثقة وبحداسة ُ ق سة؛ هلكلذا 

يَانِّ )أو الظاهر(." ال تحيا بالعيان أو اللظلاهلر؛  لثلل أوللئلك  نسيك( الَ بِّاْلعِّ

الذنن نقولون، "أن ترى هو أن تؤ ن،" ال! هذا ُ ناقض لإلندان. تذكلر  لا 

، قال، "... إِّْن آَ ْنتِّ تََرْنَن َ ْج َ اإللله؟" ::721قاله نسوع لدرثا في نوحنا 

(RAB). .أنت تؤ ن لترى؛ هذا هو اإلندان 

نَداُن فَُهَو الث ِّقَةُ )الطدأنليلنلة، ::1:نقول في عبرانيين  ا اإلِّ ، "وأَ َّ

والتأكي ، وسن  الديكية( بَِّدا نُْرَجى ) ا نرجلوه( )إحضلار  لا نُلرجلى إللى 

 ٢٢  

اِن  نْسُلُك )ُ لظ  حياحلا و عواصل مولاععلا أو   لنا مِاإِليمن  ن َّ

إيما لا فيما يعةلق مةالقة اإل سان ماإللم وما مور 

اإللهية  مثوة ومدماسة ُمومسة؛   ذا  سلك( الن مِاْلِةيناِن 

 .(RAB(( 115كور ثوس  3)أو الظا ر(  )

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  ْبَرانِّي ِّيَن ; 18-16: 4ُكورِّ 12-6: 11ٱْلعِّ  

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

2-1 دَانِّيآل&  14-1: 4نُوَحنَّا ٱْْلُولَى   

ْمقَِّيال&  1 نَْعقُوبَ  19-17 حِّ  

نقَاُن )والتأكي  باْلدلة( بِّأُُ ور  الَ تُلَرى )ال نلراهلا(." ال  الحيم الدادي( َواإلِّ

ندكنك أن ترضي اإلله إن لم تتعيم أن ت رك وتعين حقيقة أ ور ال تستلطليلع 

حواسك الجس نة أن تُ ركها، لكنها ُ عيَنة في كيدة اإلله. هذه هي الدسيحية؛ 

 إنها  سيرة إندان. 

 

 

 

أ ا أسعزيب للظروف وللمواقف فوط من  ظرج اإليمان  ليس طهواً 

ً ل لمة  ً وأمًما  أحيا من خالل روحي طهوا إلؤراكاحي الدسية. ؤائما

 اإللم  وأحغير من مزم إلى مزم.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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كدولود ثانيةً، روح اإلله نحيا فيك، ونُرش ك  ن خالل 

الكيدة، في الطرنق الذي الب  أن تسيك فيه. كيدته هي دليل أكي  في 

الحياة. لهذا السبب نحن نشجع عيى ال راسة الواعية واليهج في كيدة 

اإلله. فأن تتعرف عيى الكيدة، هو الطرنق لتعرف  شورة اإلله 

 وتسيك في إرادته. هو ننصحك  ن ال اخل، بدا نتداشى  ع الكيدة.

 ا  ن شخصية في الحياة تق ر أن تقودك لينجاح، 

والنُصرة، والراحة كدا سيفعل الروح الق س.  سرته هي أن نُرش ك 

لتتخذ قرارات دقيقة و تديمة، ونقودك لأل اكن الصحيحة في الوقت 

الصحيح، ونرش ك لتعدل اْل ور الصحيحة في اْلوقات الصحيحة، 

لدج  اإلله. استوعب خ  ته وشخصه في حياتك. تح ث  عه كثيراً. 

ت له أنضاً، ْلنه نتح ث لروحك دائداً. هو نعتني بكل شيء أنت  أنصِّ

تفعيه، هو نهتم بأدق تفصيية في حياتك. فرحته هو أن نقودك بنجاح 

 في كل  ساعيك  ن نوم إلى نوم.

لق  ارتكب الكثيرون أخطاء جسيدة في حياتهم لع م 

إنصاتهم له وتتبعهم إلرشاده. إن  شورته وقيادته دائداً في توافق  ع 

الكيدة. ستكون حياتك التعبير عن  ج ، وجدال، وحكدة، ونعدة اإلله 

ْلنك تخضع له وتتبع كيدته.  ن خالل الكيدة، هو نُرش ك ونقودك 

  ن  ج  إلى  ج . 

 

 اخ ع لم واحهع كلمعم

 ٢٢  

يعِّ  ، فَُهَو نُْرشِّ ُُكْم إِّلَى َجدِّ ِّ ا َ تَى َجاَء ذَاَك، ُروُح اْلَحق  َوأَ َّ
 ، ، بَْل ُكلُّ َ ا نَْسَدُع نَتََكيَُّم بِّهِّ هِّ ْن َنْفسِّ ، ْلَنَّهُ الَ نَتََكيَُّم  ِّ ِّ اْلَحق 

) ::11:َونُْخبُِّرُكْم بِّأُُ ور  آتِّيَة  )نوحنا  (RAB). 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

25-22: 1نَْعقُوَب ; 15-13: 16نُوَحنَّا   
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4-3 دَانِّيآل&  21-15: 4نُوَحنَّا ٱْْلُولَى   

ْمقَِّيال&  1-13: 21-20 حِّ   نَْعقُوبَ  3-2 

 

 

أمويا الغالي  أش رك على مزمك في حياحي  أش رك   ك حُزمللي 

ملةمعك  وحمأل ي مد معك؛ أ ا أعمل معميُّ  اليوم  من خالل قوج 

الروح الومس الذي يديا فيَّ ويووؤ ي من الماخل  ويرشم ي من 

 مزم لمزم  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ثمار طاععم

في العه  الق نم، كانت بركلات اإللله للبلنلي إسلرائليلل  سلبلوقلة 

بشرط طاعتهم لينا وس.  ثالً، أراد اإلله أن نسيكوا كديوك وكهنة أ لا له، 

لكن طاعتهم كانت الشرط اْلساسي لتفعيل البركات في حيلاتلهلم؛ قلال فلي 

ْعتُْم )أطعلتلم( لَِّصلْوتِّلي )أطلعلتلدلونلي(، :  – 11 ::خروف  ، "فَاآلَن إِّْن َسدِّ

ليلعِّ الشُّلعُلوبِّ.  ْن بَْينِّ َجدِّ ةً )كنم خاص(  ِّ ي تَُكونُوَن لِّي َخاصَّ َوَحفِّْظتُْم َعْه ِّ

لةً ُ لقَل ََّسلةً.  . َوأَْنتُْم تَُكونُوَن لِّي َ ْديََكةَ َكلَهلنَلة  َوأُ َّ …." فَإِّنَّ لِّي ُكلَّ اْلَْرضِّ

(RAB).  

لكنهم كسروا نوا يسه،  ولم نتدكنوا  ن االستدتاع بدلء بركاتله 

ووعوده. لكن هذا ليس الحال  عنلا الليلوم فلي اللعلهل  اللجل نل . نلقلول فلي 

ليلَن فِّلي :21:كولوسي  نسِّ ل  ِّ يلَراثِّ اْللقِّ َكةِّ  ِّ ي أَهَّيَنَا لَِّشرِّ نَن اآلَب الَّذِّ رِّ ، "َشاكِّ

 ". لق  تأهينا لنكون ُشركاء الق نسين في  ديكة النور. نلحلن  .(RAB)النُّورِّ

 شاركون وُشركاء في بركات ونِّعَم حياة الديكوت الُدلذَخلرة للكلل قل نسلي 

 ).11::اإلله. هذا ال نح ث لك بطاعتك، لكن بإطاعة الدسيح )رو ية 

نسوع الدسيح أكدل النا وس، وبع  هذا أبطيه. أنت ثدر طاعته. 

بلركلة بِّلره. الليلوم، ال فلائل ة  لن  لحلاوللة   –وبطاعته، ورثَت هبة اإللله 

"طاعة" نا وس اإلله ليُباركك؛ أنت ُول َت ُ باركاً بكل البركات اللروحليلة 

 ). :11في الدسيح )أفسس 

ال نوج  في العه  الج ن   ا نُخبرنا أن "نطيع" لنكون ُ باركيلن؛ 

(. نصف أننا "أطعنا" :71:بطرس  :بالحري، نحن نُ عى أوالد الطاعة )

 ٩٣  

ِميعِ اللَّاِس  ارن اْلُدْ  ُ إِلنى عن ٍج صن اِحمن ِ يٍَّة ون ا مِون من إًِذا كن  فن

ِميعِ  ِت اْلِههنُة إِلنى عن ارن اِحٍم صن ا مِهِّر ون ْيُلو نِة    نذن ِللمَّ

يناجِ  )رومية   (.15::اللَّاِس  ِلعنْهِريِر اْلدن

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱْلُولَى  4-3: 1بُْطُرَس ٱلثَّانَِّيةُ ; 21: 3ُكورِّ  
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6-5 دَانِّيآل&  21-1: 5نُوَحنَّا ٱْْلُولَى   

ْمقَِّيال&  1-12: 23-22 حِّ  4- 3 :14    نَْعقُوبَ  

(. فبركاتك، و يراثك في الدسيح، هلدلا :41: ن القيب كيدة الحق )رو ية 

 نِّتاف عدل الدسيح الف ائي ب الً عنك. هييونا!

 

أمويا الغالي  أش رك من أعل إؤراك أن مركاحي  ي  ِعاج عمل 

المسيح ال مائي  و ويعي فيم. أ ا وارث اإللم ووارث مع المسيح  

مة في حياحي  وأ ا أحيا في رضا  في المسيح  عميع مواعيمك ُمعمن

 حام  واكع اء  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 كل شيء يو ع للمسيح

هذَا ُهَو اْبني "…  عن  ا قال اإلله في الشاه  أعاله عن نسوع، 

ْرُت. لَهُ اْسَدعُوا"، كان نتكيم إلى كل الخييقة. كل  ا في  ي بِّهِّ ُسرِّ اْلَحبِّيُب الَّذِّ

كل شيء في السداء، وعيى اْلرض، وتحت   –الطبيعة، حيًا كان أو جداد 

نخضع ليسوع. الصخور، والرناح، واْلشجار، والداء،   –اْلرض 

 واْلسداك، والدالئكة جديعهم تحت ُسيطانه وسيادته. 

، "لِّذلَِّك َرفَّعَهُ )عظَّده( اإللهُ أَْنًضا، 2:  –  :1  2نقول في فييبي 

ْن فِّي السََّداءِّ  دَّ َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَْوَق ُكل ِّ اْسم  لَِّكْي تَْجثَُو بِّاْسمِّ نسوع ُكلُّ ُرْكبَة   ِّ

 ". اآلن تفهم لداذا  .(RAB)َوَ ْن َعيَى اْلَْرضِّ َوَ ْن تَْحَت اْلَْرضِّ

(. 22  –  1:2  ::تحقق كل شيء قاله نسوع. تكيم لشجرة فيبُست ) رقس 

(. تكيم إلى الُخبم :1  –  111  7خاطب عاصفة عنيفة فسكتت ) رقس 

1 7:والسدك فتضاعفوا وأصبحوا أكثر  ن كفانة إلطعام الجدوع ) تى 

(. تكيم ليدوتى فعادوا ليحياة  رة أخرى :1  –  112  1:،  تى :2  –  4:

 ). 77 – 112 ::، نوحنا 1: – ::1 4)لوقا 

عيى كيدته، ندت اْلطراف الدشوهة  ن ج ن ، وانفتحت العيون 

العدياء، وسدعت اآلذان الصداء، وهربت الشياطين في ُرعب ) تى 

روا أن نسدعوه ونُطيعوه. اآلن، الجمء اْلجدل هو، 121:1 (، ْلنهم أُ ِّ

َكَدا ُهَو، هَكذَا نَْحُن "…  ، 417:نوحنا  :عالقتنا نحن بكل هذا. نقول في 

." ثم قال في  تى  دُفَِّع إِّلَيَّ ُكلُّ "…  ، ::  –  ::1  :2أَْنًضا فِّي هذَا اْلعَالَمِّ

 ، ثم عيى أساس هذا الُسيطان، كيفنا …."  ُسْيَطان  فِّي السََّداءِّ َوَعيَى اْلَْرضِّ

ع هذا العالم.   أن نكرز باإلنجيل لكل الخييقة، ونُخضِّ

 ٩٢  

ْوٌت ِمنن   صن ْعُهْ   ون لن لَّ ٌج ظن يِّرن امنٌة  ن ا سندن لَّ ُ إِذن ا ُ ون ينعن ن فِيمن ون

ائاًِل:  امنِة قن ُم  السَّدن هِيُب الَِّذي مِِم سُِرْرُت. لن ا ُ ون اْملي اْلدن  ذن

ةُوا  .(RAB(( 51:1)معى  اْسمن

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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هو أعطانا الُسيطان لنعدل نيابةً عنه؛ التوكيل الرسدي لنستخ م 

اسده. لذلك، كيداتنا لها نفس القوة. كل شيء في الحياة نخضع لك كدا 

نخضع له، ْلنك أنت واح   عه. تستطيع أن تتكيم إلى أي شيء باسده 

 وتحصل عيى النتائج التي ترن ها. هييونا! 

  

 

 

أن كل شيء في الدياج يو ع لي   ن لميَّ الُسل ان في المسيح  

أ ا واحم مةم. الةال  والظروف    حدت ُسل ا ي؛ وأ ا أسوؤ وأح   

 في عالمي. آمين. 

 أُقِر وأععرف

8-7 دَانِّيآل&  نُوَحنَّا ٱلثَّانَِّيةُ   

ْمقَِّيال&  1-20: 26-24 حِّ -13: 4نَْعقُوَب  5    

19-17: 10لُوقَا  ;AMPC 19-18: 28َ تَّى   
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 أ ت في اللور

الجمء الذي تحته خط في الشاه  االفتتاحي نجعيك تعرف 

وضعك الحالي؛ أنت أُنقذَت  ن الُظيدة إلى نور اإلله العجيب. هذا 

النور هو نور الحياة الذي نُظهر لك سبيل البِّر، والحياة والسيادة. هذا 

نشبه  ا صنعه اإلله  ع بني إسرائيل في العه  الق نم؛ أخرجهم  ن 

  صر التي تُدثِّل الُظيدة، إلى أرض الدوع ، التي تر م لينور!

الُظيدة تُدثِّل الخطية، والدوت، والشر، وكل سيبيات الحياة. 

لق  انتُشيَت  ن الخطية، والدرض، والسقم، واالكتئاب، والفقر 

واإلحباط، إلى  ديكة نور اإلله. هذا ليس شيئاً سيفعيه اإلله لك وأنت 

 –  1:2  :تندو في الدسيح؛ هو بالفعل ق  فعيه. نقول في كولوسي 

:1 ، يَن فِّي النُّورِّ نسِّ يَراثِّ اْلقِّ  ِّ َكةِّ  ِّ ي أَهَّيَنَا لَِّشرِّ نَن اآلَب الَّذِّ رِّ ، "َشاكِّ

، َونَقَيَنَا إِّلَى َ يَُكوتِّ اْبنِّ  ْيَدةِّ ْن ُسْيَطانِّ الظُّ ي أَْنقَذَنَا )نجانا(  ِّ الَّذِّ

 ".   .(RAB)َ َحبَّتِّهِّ

عن  ا جعيَت نسوع السي  عيى حياتك، نُقيَت إلى  يكوت 

ابن ُحبه؛ إنها  ديكة روحية  ن النور، حيث تسود في الحياة بالنعدة 

بواسطة البِّر. أنت غير ُ خَضع ليُظيدة وأنظدة و بادئ هذا العالم 

ق إلى  الفاشية. أُحضرَت إلى الحياة فوق الطبيعية  ن الدج  حيث تُشرِّ

ي ْلَنَّهُ قَ ْ 1:2:اْلب . ال عجب عن  ا قال في إشعياء  ي اْستَنِّيرِّ ، "قُو ِّ

 ". ، َوَ ْج ُ نَْهَوْه أَْشَرَق َعيَْيكِّ  .(RAB)َجاَء نُوُركِّ

٩٩  

كنهنُلوٌت ُمُلوِكيٌّ )ممل ة   ِزْلٌس )عيل( ُمْوعناٌر  ون ْ عُْ  فن ا أن مَّ أن ون

ٌة ُمونمَّسنٌة  شنْةُب اْقعِلناٍء )شةب الرب الواص  كهلة(  ُأمَّ

ِة إِلنى  ْلمن عناُكْ  ِمنن الظُّ ائِِل الَِّذي ؤن لم(  ِل نْي حُْوهُِروا مِ ن ن

 .(RAB(( 113م رس  :ُ وِرِه اْلةنِزيبِ )

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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3-1: 60إَِّشْعيَاَء ; 18: 4أَْ ثَاٌل ; 9-4: 1نُوَحنَّا   

ثَةُ  10-9 دَانِّيآل&  نُوَحنَّا ٱلثَّالِّ  

ْمقِّيَال&  21-1:1 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 28-27 حِّ  

 

 

 

إلهي الغالي  أش رك   ك أ وذحلي من الُظلمة إلى مل وت امن ُحهك  

حيث أسوؤ ماللةمة مواس ة الهِر  وأحمعع مالُدرية المزيمج  ملاء 

اإللم. أ ت  ور حياحي الذي من خاللم أُمدر في طريوي معميُّ  في 

  ُصرج  وُسل ان  و زاح. ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 راعِ حوقيعات اآلخرين

هل قابيَت شخصاً  ن قبل ال نضع وقتَك في اعتباره؟ أنا  تأك  

أنك لم تستدتع بهذا. اآلن، إن لم تستدتع بهذا، عييك دائداً، في تعا التك  ع 

الناس، أن تحترم وقت و واعي  اآلخرنن. إذا تدكنَت  ن استقطاع وقتاً 

ليتخطيط ليو ك ولتح ن  أولونات أنشطتك، فيجب عييك أن تتوقع أن 

 أولئك الذنن تُقابيهم ق  فعيوا نفس الشيء.

ال تُغي ِّر أو تؤجل الدواعي  بطرنقة عشوائية، ق  نُفس  هذا 

اْل ور لشخص آخر. هناك بعض اْل ور في الحياة ننضب إ  ادها؛ فهي 

 ح ودة؛ أح هم هو الوقت. هناك فرح وإشباع تحصل عييهدا عن  ا 

تستجيب ليناس دون تأخير وترى نظرة اال تنان عيى وجوههم لحرصك 

عيى وقتهم. عن  ا نُقابيك الناس، نجب أن نكونوا ُسع اء إنهم قابيوك؛ 

ونجب أن نتركوك في حالة أكثر سعادة، وطرنقة  ؤك ة لضدان هذا هو 

  ن خالل تق نرك لوقتهم الثدين. 

إذا كنَت ستُح د  وع اً في العدل،  ثالً، حاول بق ر اإل كان أن 

 ساًء"  11:1ال تجعل الديعاد  فتوحاً.  ن اْلفضل أن تقول، " يعادنا 

 1112و  1وتكون جاهماً في هذا الوقت، عن أن تقول، " يعادنا بين 

 ساًء" وتضع الشخص في حالة تخدين  تى  نأتي بالضبط. ولو ْلي سبب 

 ن اْلسباب، عيدَت أنك لن تكون ُ ستع اً في الوقت الذي خططَت له، 

 تواصل قبل الدوع  الُدتفَق عييه لتيغي أو تُغي ِّر الديعاد،  ع تق نم اعتذارك.

افعل  ا في وسعك كي ال تُمعمع استقرار نوم اآلخرنن. 

بالطبع، عيى الجانب اآلخر؛ ق  تكون الشخص الُدفترض أن نُقابل شخص 

 ٩٠  

اْ ُظُروا كنْيفن حنْسُلُ ونن مِالعَّْمقِيقِ  الن كنُزهنالنءن منْل   فن

ٌج  يرن يَّامن ِشّرِ ْقتن  ننَّ ا ن اءن  ُمْ عنِمينن اْلون من  كنُد ن

 (.:: –1:5 5)أفسس  

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

عَةِّ  يُر ; 1: 3اَْلَجا ِّ 12: 90اَْلَدَما ِّ  
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12-11 دَانِّيآل&  11-1:1 نَُهوذَا  

ْمقَِّيال&  1-25: 30-29 حِّ -22: 1بُْطُرَس ٱْْلُولَى  2    

أشخاص آخرنن حول الد ننة!  1آخر؛ لكنك ح دت نفس الدوع  لترى 

بالتأكي  ستجعل أح هم أو أكثر ننتظرك، وهذا ليس جي اً. حتى كد نر في 

الدكتب، راعِّ وقت  رؤوسيك. فاْلشخاص الناجحون هم أشخاص  نتبهون 

 ليوقت. 

 

أمويا الغالي  أش رك على ح معك الةاملة فيَّ  حزةللي أسعومم 

وقعي مد مة وأُرحب أولويات أ   عي لليوم. الروح الومس يُرشم ي 

ً وفةَّاالً في كل ما أفةلم اليوم   حرز حومم ملدوظ    كون ُملعزا

 وأؤفع عمل الممل ة لألمام  وأُطِور حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج



arabic 

 شركة الروح

إن دعوتك اْلسدى، كدسيحي، هي شركتك  ع الرب. ب ون 

شركة، ال شيء تفعيه عيى اْلرض له قيدة في السداء. أن تكون في شركة 

 ع نسوع نعني أنك في شركة  ع اإلعالن الكا ل لجوهر اْللوهية. لكن، ال 

 ندكنك أن تكون في شركة  عه إال  ن خالل الروح الق س.

لهذا أتعجب كثيراً لداذا نعتق  بعض الناس أنهم ليسوا بحاجة إلى 

الروح الق س. ال نوج  شيء خاوي أكثر  ن حياة دون الروح الق س، ْلنه 

هو رئيس الحياة. ب ونه، كل  ا تديكه هو ُظيدة. هو الذي نُعطيك النور 

ً لك ب ون البصيرة  ل كيدة اإلله في قيبك. لن تعني كيدة اإلله شيئا ونُشعِّ

 واإلعالن الذنن ندنحهدا الروح الق س. 

(؛ 2217نقول الكتاب إن كيداته حياة ليذنن نج ونها )أ ثال 

والطرنقة لتج هم هي  ن خالل الروح الق س. نجب أن تكون رغبتك كل 

كة أكثر  ع الروح الق س؛ أنا أعني شركة  ع تشارك، حيث  نوم هي شرِّ

 ترتبط  عه برباط ُحب  ن البِّر. 

الشيء الدجي  بخصوص هذا هو، أنه ند حك عيى النجاحات 

التي تُحققها نتيجة اإلرشاد والحكدة اليذَنن تتيقاهدا وأنت في شركة  عه. 

وتأثير آخر جديل لشراكتك  عه هو أنك تُصبح ُ دتمف  عه ج اً ل رجة أن 

 جس ك نكون جس ه؛ لسانك نكون لسانه، ن ك ن ه، وق  يك ق  يه. هييونا!

في هذا النوع  ن العالقة، نُمال كل حاجم وكل عائق  ن 

طرنقك؛ أنت ال تختبر إال التق م في حياتك. ُ دتيئ  ن  ج ه وحكدته إلى أن 

٩٢  

ُة الروح  شنِركن ُحب اإللم  ون ِسيحِ  ون مِّلنا يسوع اْلمن ُة رن  ِْةمن

ِميِةُ ْ . آِمينن  عن عن  اْلُوُمِس )المعواصلة( من

 .(RAB(( 41:2:كور ثوس  3( 

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱْلُولَى ; 13: 16نُوَحنَّا ; 3: 1نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  9: 1ُكورِّ  
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2-1 ُهوَشع&  25-12: 1نَُهوذَا   

ْمقِّيَال&  3 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 32-31 حِّ  

نفيضوا  نك لآلخرنن. هو نُسيطر عيى حياتك وأنت تختبر إعالنات لقوته 

غير الدسبوقة والتي ستحير الكثيرنن فيك. هذا وأكثر  ا تجيبه لك الشركة 

  ع الروح الق س.  ج اً لإلله! 

 

أمويا الغالي  أش رك على الروح الومس الذي أرسلعم ليديا فيَّ 

ويُرشم ي في كل ا شياء. حعى اآلن   و يُةلي رؤيعي ويزةللي 

أقمر أن أرى وأحيا سيماً على كل شيء في  ذه الدياج.  أ ا أُسي ر 

وأُ يمن على قوى ال هيةة والةال   وأعيش فوق الظروف مووج 

 الروح الومس. ُمهارك اإللم  

 صالج



arabic 

ن أ ت   مةرفة من

تخيل أنك تحدل وتيعب  ع طفل جارك البالغ  ن العُدر عام أو 
عا ين وفجأة عض ن ك. فترى أثر العضة وتتجاهيه، ْلنه  جرد طفل. 
وبع ئذ  بيندا ترحل، نُقابيك شخص ونقول لك، "رأنُت أن هذا الطفل 

 عضك؛ أال تعرف أنه ُ صاب باإلن ز؟"
فجأة، نتغير تصرفك؛ تب أ في التكيم بألسنة وتقول اعترافات فم. 
ل إندانك، بيندا أنت في الواقع تُظهر نقص  وفي ذهنك، تتصور أنك تُفع ِّ

 إدراك لَدن أنت في الدسيح. ال نرن ك اإلله عن  هذا الدستوى.
إن كان ل نك  عرفة اإلله وتُ رك  ا ب اخيك، وَ ن أنت في 
الدسيح، فستظل غير ُ تمعمع، بالرغم  ن  عرفتك بالدعيو ات الُدستج ة 

1 :2عن الطفل. هذا  ا عرفه الرسول بولس وجعيه  ختيف ج اً. في أعدال 
، كانت اْلفعى التي نشبت في ن نه سا ة، وتوقع هؤالء الذنن كانوا :  –  1

حوله أن ننتفخ ونقع بغتةً  يتاً. لكنهم تحيروا عن  ا رأوا بولس سالداً. لم 
ً لهذا؛ نقول الكتاب إنه نفض الوحش إلى النار واستدر في  نعطِّ اهتدا ا

  ناقشة اإلنجيل. هييونا.
ق  نقول شخص  ا، "ناه، لو كان ل يَّ نوع اإلندان الذي كان  

ل ى بولس!" ال، لم نكن بولس نُظهر إندان؛ بل كانت  عرفة اإلله العا ية. 
كان ل نه  عرفة بدا قاله نسوع عن َ ن هو الدسيحي. قال نسوع، في  رقس 

نِّيَن )كل  ن نؤ ن): :: –1:4  :: هِّ اآلنَاُت تَتْبَُع اْلُدْؤ ِّ بُوا …  ، "َوهذِّ إِّْن َشرِّ
ُهْم،  يتًا الَ نَُضرُّ إذا وج َت أي  ادة سا ة طرنقها  .(RAB)…."  َشْيئًا ُ دِّ

 فين نكون لها تأثير عييك. –سواء بعد  أو ال  –لنظا ك 
 ا تحتاجه هو الدعرفة الكافية وال قيقة لكيدة اإلله؛ هذا  ا نجعيك 
في  كانة أعيى في الحياة. ليس ل ى الكثير  شكية إندانية، ْلن لكل واح  

(. القضية هي نقص إدراكهم عن َ ن 11:2 ن ا  ق ار  ن اإلندان )رو ية 
هم و ا لهم في الدسيح. تُعطيك  عرفة كيدة اإلله اقتناع راسخ ال رنب فيه 
لحياة سا ية  ن الغيبة والسيادة. لهذا السبب نجب عييك أن ت رس وتيهج 

 في الكيدة كل نوم. 

 ٩٢  

ِة ينْلُزو   ةِْرفن مِاْلمن اِحهنُم  ون افُِق صن ِ  يُْوِرُب اْلُملن مِاْل ن

يُوونن  )أمثال  ّمِ  .(RAB(( ::11)يعدرر( الّصِ

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسلِّ ; 6: 4ُهوَشع  2: 1بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ ; 32: 20أَْعَداُل ٱلرُّ  
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4-3 ُهوَشع&  20-1:1 ُرْؤنَا نُوَحنَّا  

ْمقِّيَال&  4 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 34-33 حِّ  

 

أمويا الغالي  أش رك على حأثير كلمعك في حياحي. وأ ا أؤرس 

وألهج في كلمعك اليوم  ال أكع ف فوط ميراثي في المسيح  مل 

أي ا أسعوهل إيمان  حةامل مةم  وأحمعع م ل ما عةلعم معاحاً لي في 

المسيح. أ ا أملك في الدياج من خالل كلمعك  وأرمح  وأحمي   

 وأسوؤ على حدميات الدياج من خالل ال لمة  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ُمعهِرر مزا اً ملةمعم

ْن لَِّكْي تَتِّمَّ اْلَكيَِّدةُ اْلَدْكتُوبَةُ 211:1قال نسوع في في نوحنا  ، "لكِّ

ْم: إِّنَُّهْم أَْبغَُضونِّي بِّالَ َسبَب ." تعبير "ب ون سبب" هو باليونانية  هِّ فِّي نَاُ وسِّ

"، تعني  جاناً، أو بال داع ، أوهباًء، أو دون ج وى.  dōrean"دورنان 

بكيدات أخرى، لم نفعل نسوع شيء ُ ذنب نُبرر ُكرههم. وبالرغم  ن أن 

 تعبيره عن ُحبه لهم كان ُ نقطع النظير،  ع ذلك كرهوه.

لكن، كدا هو  وضح في اآلنة االفتتاحية، في ُحبه اْلب ي، قرر 

ً بنعدته.  اإلله أن نستجيب لدا نتداشى  ع شخصه بأن نبرر اإلنسان  جانا

فهو  ." dōreanالكيدة " جاناً" هي نفس الكيدة اليونانية " دورنان 

نُعرفنا أنه كدا لم نفعل نسوع أي شيء ليستحق ُكره العالم، أنت أنضاً لسَت 

 ُ ضطراً أن تفعل أي شيء لتتبرر ل ى اإلله.

أن تكون ُ بَرراً نعني أن نُعين أنك غير ُ ذنب؛ أي أن تبرأ، ونُعيَن 

برك. هييونا! وهذا ح ث دون فعيك أي شيء نؤهيك لهذا؛ كان هذا ب ون 

ْرنَا )أُعيَِّن حكم برائتنا(  ِّْذ قَْ  تَبَرَّ سبب، لكن بإندان نسوع الدسيح: "فَإ

نَدانِّ    .(RAB)) 11:)رو ية …." بِّاإلِّ

ال نتعيق اْل ر بأدائك أو أعدال بِّرك الذاتية. نقول الكتاب، "ْلَنَُّكْم 

ْن  . لَْيَس  ِّ يَّةُ اإللهِّ ْنُكْم. ُهَو َعطِّ ، َوذلَِّك لَْيَس  ِّ نَدانِّ بِّالن ِّْعَدةِّ ُ َخيَُّصوَن، بِّاإلِّ

َر أََح ٌ." )أفسس  ناه، كم  جي   .(RAB))  :  –  :1  2أَْعَدال َكْي الَ نَْفتَخِّ

أن تعرف أن كل  ا هو ضروري هو أن تخضع لبِّر اإلله! اآلن، ندكنك أن 

يَّةِّ اْلَواحِّ ِّ قَْ  َ يََك )ساد  حكم( اْلَدْوُت   –تسود في الحياة: "ْلَنَّهُ إِّْن َكاَن بَِّخطِّ

 ، بة( اْلبِّر ِّ يَّةَ )هِّ نَن نَنَالُوَن فَْيَض الن ِّْعَدةِّ َوَعطِّ ، فَبِّاْلَْولَى َكثِّيًرا الَّذِّ بِّاْلَواحِّ ِّ

يحِّ!" )رو ية   –َسيَْديُِّكوَن )نسودون  نحكدون( فِّي اْلَحيَاةِّ بِّاْلَواحِّ ِّ نسوع اْلَدسِّ

:411 ((RAB).  !بارك اإلله ُ 

 ٩٢  

ِسيحِ    اِء الَِّذي مِينسُوعن اْلمن عِِم مِاْلِ من اً ا مِلِْةمن ِرينن منزَّ ُمعنهنّرِ

 .(RAB(( 3412)رومية 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

يَةَ  يَةَ ; 28-24: 3ُرو ِّ 6: 11ُرو ِّ  
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6-5 ُهوَشع&  12-1: 2ُرْؤنَا نُوَحنَّا   

ْمقِّيَال&  5 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 36-35 حِّ  

 

 

  

 

لوم حهررُت مزا اً ملةمعم  ولسُت فوط ُمهرر  سير أمام اإللم  مل أ ا 

ِخلوة عميمج  ليس لميَّ شةور مال  ل أو إؤراك لل ور  والمرض  

والسو   والو ية وأي شيء خاص مإمليس. المسيح  و مِري  

 وقماسعي  وخالصي. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
 ُكن ُمسعةماً لـ  رحلة ال يران ا ولى 

ال تُخطئ بشأن هذا، الوقت الُدتبقي قبلل  لجليء السليل  أقصلر  لدلا 

نستوعبه الكثيرون.  ا نتوقعه اآلن هو اختطاف الكنيسة؛ "انتشال" لكل أوللئلك 

الذنن ُول وا ثانيةً وسيكوا في نور اإلله. فجأة، سيختفون  ن هذا العلاللم لليُلالقلوا 

 الرب في الهواء. 

ربدا نسأل أح هم، "كيف نكون ذلك ُ دكناً؟ تخيل سائق حافية  دتيئة 

أو ُربان طائرة  ولودنن ثانيةً، لكن الركاب ليسوا كذلك، هل تقول أن السائق أو 

 الطيار سيُختطفوا بيندا ستتحطم الحافية أو الطائرة؟"

أوالً، اْلشخاص الذنن نطرحون هذه اْلسئية لم نفلهلدلوا  لاذا سليلقلع 

، قلال نسلوع إن فلي 4:عيى العالم. االختطاف نفسه هو دننونة ليعالم. في لوقا 

اليوم الذي دخل فيه نوح الفُيك، أتى الطوفان. أنضاً، في اليوم اللذي خلرف فليله 

لوط  ن س وم، أتت النار  ن السداء وأحلرقلت اللدل نلنلة؛ بل أت الل نلنلونلة فلي 

 الحال. 

عن  االختطاف، سيكون اصط ام السيارات والطائرات بلاْلشلخلاص 

عيى  تنها، جمء  ن دننونة رفض الدسيح. عن  هذه النقطلة، قل  نلفلذت سلاعلة 

نعدته. إذا تُرك أي  سيحي، سيكون بسبب أنله هلو أو هلي للم نلعليلشلوا حليلاة 

الدسيحي. سيكونون ضدن أولئك الذنن سيدرون بالضيقة العظيدة التي ستح ث 

 بع  االختطاف. و ن بينهم، جدع كبير  ن الناس في النهانة سيخيُصون.

مُوقِ   ٍة ون ئِيِس منالنئِ ن ْوِت رن ّب  نْ سنُم مُِهعناٍف  مِصن  ننَّ الرَّ

ِسيحِ  اُت فِي اْلمن ْمون ا ن اِء ون اإللِم  سنْوفن ينْلِ ُل ِمنن السَّمن

ِميةًا  ُف عن اًل. ُث َّ  نْدُن ا نْحيناءن اْلهناقِينن سنُلْو ن سنينُووُمونن أنوَّ

ا  نُ وُن  اِء  ون  نذن ّبِ فِي اْلهنون اجِ الرَّ ةنُهْ  فِي السُُّدب ِلُمالنقن من

ّبِ  عن الرَّ  ُكلَّ ِحيٍن من

 .(RAB(( 1: – ::1 4حسالو ي ي  :( 

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

7: 1ُرْؤنَا نُوَحنَّا ; 28: 2نُوَحنَّا ٱْْلُولَى ; 39-37: 24َ تَّى   

ْمقِّيَال&  1 بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  38-37 حِّ  

8-7 ُهوَشع&  29-13: 2ُرْؤنَا نُوَحنَّا   
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لكنك ال ترن  أن تكون  ن ضدن هذه اللدلجلدلوعلة. قلال نسلوع، 

ليلعِّ  لْن َجلدِّ ، لَِّكْي تُْحَسبُوا أَْهالً لِّينَّلَجلاةِّ  ِّ ين  ُعوا فِّي ُكل ِّ حِّ "اِّْسَهُروا إِّذًا َوتََضرَّ

." )لوقا  ْنَسانِّ عِّ أَْن نَُكوَن، َوتَقِّفُوا قُ َّاَم اْبنِّ اإلِّ  .(RAB))  :1:12هذَا اْلُدْم ِّ

بنا لظهوره الدجي .  ُكن ُ ستع اً لـ "رحية الطيران اْلولى". كل نوم ندر نُقر ِّ

ش له، واجعل اآلخرنن في عالدك ُ ستع نن لهذا اليوم.   عِّ

 

أ ا ُملعهم ويوظ في الروح  حياحي يووؤ ا ُحب المسيح وكلمعم  

وحوقةي لمزيئم الوريب. ال أصلع حمامير للزسم   ُحم  شهواحم  مل 

ً ثمار الهِر. ح ؤ ر رغهعي وشغ ي  أ ا ُمواؤ ماسعمرار مالروح  ُمةللا

أن أرمح الةال  مأكملم للمسيح  فيأحي كثيرون من خاللي للممل ة  

 ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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قبيدا أتى نسوع، كان الروح الق س نأتي عيى البشر جمئياً ولغرض 

 ؤقت، وبع  ذلك، تُرفَع الَدسحة  ن عييهم. كدثال، نقول الكتاب، "فََحلَّ َعيَْيهِّ 

هِّ  ِّ اْلَجْ يِّ، َولَْيَس فِّي نَ ِّ )عيى شدشون( ُروُح نَْهَوْه، فََشقَّهُ )شق اْلس ( َكَشق 

نفس اْل ر كان  ع داود؛ ولم ندتيك أُناس  .(RAB)) 1:7:)قضاة …" َشْيٌء. 

 العه  الق نم  لء الروح.

لَّ )بصفة  نقول الكتاب عن نسوع، "ْلَنَّهُ فِّيهِّ ُسرَّ )اآلب( أَْن نَحِّ

كة اإللهية(." )كولوسي  ْلءِّ )كل الكدال، والسيطان، والشرِّ دائدة( ُكلُّ اْلدِّ

::1:  ((RAB).  كيدة " لء" تأتي  ن الكيدة اليونانية "پيِّرو اplēroama 

عته  " التي تعني ا تالء أو اكتدال؛ الدحتوى الكا ل أو التام لوعاء في أقصى سِّ

وُكييته. هذا نعني أن كل شيء في اآلب، و ا ل نه، هم في نسوع. نقول في 

نًّا." 12:كولوسي  ْلءِّ الالَُّهوتِّ َجَس ِّ لُّ )نُقيم( ُكلُّ  ِّ ِّنَّهُ فِّيهِّ )نسوع( نَحِّ ، "فَإ

(RAB).  .عن  ا سار نسوع في الشوارع، كان اإلله الق نر، في  يئه، فيه

 هييونا! 

الجمء اْلكثر إب اع في هذا كدا قرأنا في الشاه  االفتتاحي، أننا ق  

أخذنا نفس هذا الدلء. هذا نعني أن كل شيء في اآلب، و ا ل نه، فيك، ْلنه 

ش بهذا اإلدراك. نقول في كولوسي  ، "َوأَْنتُْم َ ْديُوُؤوَن 212:نحيا في داخيك. عِّ

 ". نَاَسة  َوُسْيَطان  ي ُهَو َرأُْس ُكل ِّ رِّ ال نوج   .(RAB)فِّيهِّ )وأنتم كا يين فيه(، الَّذِّ

 شيء  ن اإلله  ن الُدفترض أن نكون فيك وليس فيك. 

لق  حيَّت حياة وطبيعة اإلله  كان إنسانيتك. هذا هو الفرق بينك وبين 

الشخص الذي لم نول  والدة ثانية؛ أنت إناء حا ل لإلله.  ن خاللك، هو نُعين 

ْلنه نحيا   –حياته، وحكدته، ونعدته، وبِّره، وتديُّمه، و ج ه وكداله   –نفسه 

 فيك بديئه.  ج اً لإلله. 

 ملئم فيك

 ٩٢  

ةٍ  ْوقن  ِْةمن ًة فن ْذ نا  ون ِْةمن ِميةًا أنخن ِمْن ِمْلئِِم  نْدُن عن   ون

 (.:1::)يوحلا  

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

19-17: 3أَفَُسَس ; 34: 3نُوَحنَّا ; 4:4 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  
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10-9 ُهوَشع&  10-1: 3ُرْؤنَا نُوَحنَّا   

 

 

 

ك  والغلهة  أ ا إ اء حامل لإللم؛ المسيح في ؤاخلي  و المزم الُممرن

المؤكنمج والوفرج الم مو ة. ال مواوف أو ح ويش في حياحي. 

مغض اللظر عن االخعهارات  أو العزارب  أو العدميات العي 

 سعواعهلي  أ ا ُملعصر وم ل في الدياج.  للويا  

 أُقِر وأععرف

ْمقِّيَال&  2 بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  40-39 حِّ  
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ل قوة اإلله هي العبادة. فلي كلل اللكلتلاب، نلجل   إح ى الُطرق لتُفع ِّ

دة عن كيف خي ص اإلله شعبه  لن اللهلالك واللدلواقلف اللرهليلبلة  أح اث ُ يهِّ

 –عن  ا فعَّيوا قوته بالعبادة والتسبيح. خير  ثال لهذا عن  لا أتلى ثلالث أ لم 

ليُحاربوا نهوذا. جدع الديك نلهلوشلافلاط،   –بنو عدون، و وآب، وجبل سعير 

بحكدة اإلله، كل نهوذا ليطيبوا اللرب بلالصلالة والصلوم. وعلنل  لا صليلوا، 

كشف اإلله لهم الدوقع ال قيق لُدعسكلر اْلعل اء، وأعلطلاهلم االسلتلراتليلجليلة 

 ليهم وهم. 

نَاءِّ َوالتَّْسبِّيحِّ 22122أخبار اْلنام  2نقول في  ا اْبتَ َأُوا فِّي اْلغِّ ، "َولَدَّ

ليلر اآلتِّليلَن َعليَلى نَلُهلوذَا  لعِّ وَن َوُ وآَب َوَجبَلِّ سِّ نَةً َعيَى بَنِّي َعدُّ َجعََل نَْهَوْه أَْكدِّ

عن  ا تواجه تح نات ُ رَوعلة، ال تلفلَمع أو تلرتلبلك،  .(RAB)فَاْنَكَسُروا." 

 اعب  الرب ب الً  ن ذلك. و ثل نهوشافاط، "أقِّم حفل تسبيح". 

ال تنتظر حتى تشعر برغبة في الُهتاف قبل أن تصنع اْللحلان فلي 

له  قيبك، اهتف  ج اً ليرب. سواء كنَت سعي  أو ال، سب ِّحه دائداً؛ اعبل ه وأعلطِّ

لَي 11::تسالونيكي  : ج اً. نقول في  هِّ هِّ ، ْلَنَّ هلذِّ ، "اْشُكُروا فِّي ُكلل ِّ َشلْيء 

َهتُِّكْم."  ْن جِّ يحِّ نسوع  ِّ يئَةُ اإللهِّ فِّي اْلَدسِّ   .(RAB)َ شِّ

تذكر بولس وسيال؛ بسبب كرازتهدا باإلنجيل، تعذبوا واُحلتلجلموا 

في سجن رو اني. لكن نحو نصف الييل، كانا نُصييان ونُسبحان اإلله؛ وهلدلا 

1 ::نفعالن هذا، فع ال قوة اإلله، فانفكت قيودهم بشكل فوق طبيعي )أعلدلال 

 (. قاد هذا الح ث الُدعجمي لخالص حارس السجن وعائيته.:2، 21

 أقِ  ح ل حسهيح

 ٩٢  

ُمسنهِِّدينن فِي  ْه ون ّلِينن ِلينْهون امن ُمغن ا اْسعن نارن ال َّْةبن أنقن مَّ لن ... ون

  : ائِِلينن قن ِؤينن ون ّرِ امن اْلُمعنزن من ٍة ُمونمَّسنٍة ِعْلمن ُخُروِعِهْ  أن ِزيلن

عنُم ) ْحمن منِم رن ْه  ننَّ إِلنى ا ن ُموا ينْهون ( :13 32أخهار ا يام  3اْحمن

)RAB). 

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

يُر  يُر ; 7: 28اَْلَدَما ِّ يُر ; 31: 107اَْلَدَما ِّ 6-1: 145اَْلَدَما ِّ  
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12-11 ُهوَشع&  22-11: 3ُرْؤنَا نُوَحنَّا   

ْمقِّيَال&  3 بُْطُرَس ٱلثَّانِّيَةُ  42-41 حِّ  

ربدا أنت في  وقف صعب اليوم وق  صييَت واعترفَت بلأن كلل 

شيء نعدل لخيرك، لكن ال نب و وأن شيئاً ق  تغيَّر؛ ال تليلأس، اعلبل  اللرب 

 واحد ه، ْلن إلى اْلب  رحدته. 

 

 

أمويا السماوي  أُسهح اسمك  وأسزم لةظمعك    ك أ ت ال افي  

والُمةعلي  والمع  ل م ل ا شياء ال يهة  وأ ت أعظ  ال ل. أُسهدك 

وأعهمك    ك عظي  وحميم عًما. أش رك   ك حملدلي قوج على 

 ا زمات  واللةمة  سوؤ على الظروف  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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ً كثيرة، في الصالة وترانيم العبادة، نقول بعض  أحيانا

الدسيحيين، "نا رب، َ جِّ   اسدك في كل اْلرض." نب و هذا حسناً، 

لكنه نضعنا في حالة توقع أن نُدجِّ  اإلله اسده. وهذه ليست فكرته، 

نحن الذنن عيينا أن نُدجِّ   اسده. تذكر الكيدات التي قالها نسوع في 

. 71:4نوحنا  هذا  ا نتوقعه  ن ا أن …."  ، "أَنَا َ جَّ ْتَُك َعيَى اْلَْرضِّ

 نفعيه.

بدعنى ….".  نقول الشاه  االفتتاحي، "لَهُ اْلَدْج ُ فِّي اْلَكنِّيَسةِّ 

أنه  توقع  ن الكنيسة أن تُدج ه. حياتك هي لدج  اإلله. فهو نتدج  

شَت بكيدته باستدرار، حا الً ثدار حياته اإللهية وطبيعته فيك.  كيدا عِّ

فالرب نتدج  كيدا سيكَت في صحة، ووفرة، وأثرَت في عالدك ببِّره، 

 وعظدته، وجداله، وحكدته؛ وكيدا حققَت نتائج  بنية عيى الكيدة.

ْئ نُوُرُكْم هَكذَا 11::ال عجب أن قال نسوع في  تى  ، "فَْييُضِّ

ي فِّي  ، لَِّكْي نََرْوا أَْعَدالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َونَُدج ِّ ُوا أَبَاُكُم الَّذِّ قُ َّاَم النَّاسِّ

 ". ، التي 71:4هو نتدج  بأعدال بِّرك. في نوحنا  .(RAB)السََّداَواتِّ

قرأناها سابقاً، نُظهر الجمء اْلخير أن نسوع  جَّ َ اآلب بفعيه  ا أراد 

ي أَْعَطْيتَنِّي ْلَْعَدَل  . اْلعََدَل الَّذِّ اآلب أن نفعيه: "أَنَا َ جَّ ْتَُك َعيَى اْلَْرضِّ

قَ ْ أَْكَدْيتُهُ." هذا أح  اْلسباب أنه نجب أن ت رس الكيدة لتعرف  اذا 

نرن ، حتى تُدج ه كل نوم، وفي كل  كان عن طرنق تطبيقك ليكيدة. 

  ج اً لإلله. 

 

 

م اسمم   دن  ُمِزّ

ِميعِ   ِسيحِ يسوع إِلنى عن ْزُم فِي اْل نلِيسنِة فِي اْلمن ُم اْلمن لن

ْ ِر المُُّ وِر. آِمينن  )أفسس   .(RAB(( 3:12أنْعيناِل ؤن

  ٠٣   اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ي ; 8: 15نُوَحنَّا ; 11: 2نُوَحنَّا    16: 5َ تَّى ; 27: 1ُكولُوس ِّ
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لوم مّزم اإللم   سم فّي؛ اآلن  أ ا أحمل   س المزم في كل م ان. ال 

خ ي في حياحي؛ أ ا أسلك ممزٍم  وحياحي ممعلئة مال رامة  

ً في الصدة  والههاء  والةظمة  والزمال  واللةمة  أ ا أسلك ؤائما

 اإللهية  واالزؤ ار  وأؤثر في عالمي ممزمه. حمماً لإللم  

 أُقِر وأععرف
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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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