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 ...تعبدي  أ  وؤج الدوائق



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  141:ُ تَرجدة وُ تَوفِّرة اآلن في 
يَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  1:1: ز تندِّ  ن هذا الُكتَيِّب َستُعَمِّ

يَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار 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 عاٍل   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

 النداذج 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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arabic 

هناك  سيحيون ُ رتعبون  ن االختطاف، ألنهم غير واثقين  ن 

أ انهم األب ي. ال نُرن نا الرب أن نحيا في هذا الخوف أو القيق. الحقيقة 

هي، األ ان األب ي حقيقي لدن ُول  والدة ثانية، لكنه  رهون بأن تحيا حياة 

 الدسيح، تحيا ببِّره حتى النهانة. 

فدثاًل، ذلك الذي ُول  والدة ثانية، ثم غيَّر فكره  ؤخرًا في تبعية 

نسوع، هذا الشخص في  أزق، ألن أ انه األب ي  ع اإلله في خطر. عن  ا 

تول  والدة ثانية، أنت  ولود في حضور اإلله؛ وتحيا في حضور اإلله. هو 

 حا يك. نحفظك، وال نق ر أح  أن ننمعك  ن ن ه، حسب الدكتوب.

لكن، الحياة ُ دتيئة باالختيارات. أنت  ن تختار أن تحيا له 

باستدرار. عن  ا نُرش نا اإلله، نُق م لنا اختيارات، وأنضاً نُخبرنا  اذا 

نختار. لكنه ال نُرغدنا عيى االختيار الذي نتخذه، بالرغم  ن أنه نُفهِّدنا 

 تبعيات اتخاذ االختيارات الخاطئة.

 ا نجب عييك عديه إذًا، أن تحيا حسب كيدته. هذا هو أبسط 

شيء عيى اإلطالق. عن  ا تول  والدة ثانية، أن تحيا ليدسيح هو أكثر 

األ ور التي تعديها بطرنقة طبيعية  ع طبيعتك الج ن ة في الدسيح. أن تحيا 

باستقا ة هو أ ر طبيعي ج ًا لك بالرغم  ن أنك ُ جَرب أن تفعل الخطأ. 

هنا أنضاً تأتي خ  ة الروح الق س فينا. فالروح الق س نُساع ك أن تحيا 

ل طرنقك.   الحياة الدسيحية، و عه، لن تقيق في حياتك أب ًا أن تَضِّ

ُر َأْن نَْحَفَظُكْم َغْيَر  باإلضافة إلى ذلك، نقول الكتاب "َواْلَقادِّ

هِّ بِّاَل عَْيٍب فِّي االْبتِّهَاجِّ." )نهوذا  نَن، َونُوقَِّفُكْم َأَ امَ َ ْج ِّ (. وأنت 1402عَاثِّرِّ

 تحيا ليرب، تخ  ه بشغف وبقناعة تا ة، سيُحقق ه فه وخ  ته في حياتك. 

  ٢  لثالثاء
 ِعش للمسيح

أُْشهِّ ُ َعيَْيُكُم اْليَْوَم السََّداَء َواألَْرَض. قَ ْ َجعَْيُت قُ َّاَ َك اْلَحيَاةَ 
َواْلَدْوَت. اْلبََرَكةَ َواليَّْعنَةَ. فَاْختَرِّ اْلَحيَاةَ لَِّكْي تَْحيَا أَْنَت َونَْسيَُك 

(.49:11)تثنية   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

بأنني أحيا به ف، ألُتدم خ  تي ودعوتي في 

الدسيح نسوع. أرفض أن أسدح ألي شيء أن نأخذ انتباهي 

ل في  بعي اً عن الرب وعن  ديكته األب نة. أنا غير ُ تكاسِّ

االجتهاد؛ وحار في الروح، عاب اً ليرب، حتى أُتدم بفرح 

سعيي، والخ  ة التي ق  أخذتها  ن الرب نسوع، ألشه  

 بإنجيل نعدة اإلله. هييونا!

أَْمثَالٌ   & 58-15:35 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى  8-9 

  11 – 5: 1بطرس ; 15:52كورنثوس  2
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 18 إِْرِميَا & 20-2:10  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى

 أُقِر وأععرف 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 إيما ك أؤاج 

في نوٍم  ا، كان نسوع وتال يذه في السفينة، وهاجت 

نَا »عاصفة. خاف التال يذ ونقول الكتاب، "فَتَقَ َُّ وا َوأَْنقَُظوهُ قَائِّيِّيَن: 

، فَاْنتََهيَا  .«ُ عَي ُِّم، نَا ُ عَي ُِّم، إِّنَّنَا نَْهيُِّك! َج اْلَداءِّ نَح َوتََدوُّ فَقَاَم َواْنتََهَر الر ِّ

." )لوقا   (.1:1:َوَصاَر ُه ُوُّ

ية وثيقة ج اً  تحول السي  إلى التال يذ وسألهم سؤاالً له صِّ

بالدوضوع: "أنن إندانكم؟" هذا سؤال هام في الحياة. بإندانك، 

ك الجبال؛ وتستطيع أن  ندكنك أن تفعل أي شيء؛ تستطيع أن تُحرِّ

تُحقق نتائج عظيدة. اإلندان أداة. استخ  ها. إذا تعيدَت أن تستخ م 

 إندانك، فستحيا بنُصرة كل نوم. 

ُكف عن الُصراخ  ن أجل الدعونة! استخ م إندانك لتجعل 

حياتك  جي ة. بإندانك، تستطيع أن تُ  ر السرطان، أو الدرض 

الُسكري، أو اضطراب القيب. ندكنك أن تُغي ِّر ظروف حياتك! فابنِّ 

 إندانك. اختر أن تُغذ ي إندانك بأن تتعيم أن تحيا عيى كيدة اإلله. 

الكتاب هو  وسوعة  ن اإلعالنات اإللهية  ن أنبياء 

وُرسل اإلله؛ وق  أُثبَتَت الرسالة  راراً وتكراراً. بغض النظر عدا 

نخص صحتك، أو أسرتك، أو  ادناتك، أو وظيفتك، أو دراستك، أو 

خ  تك، ندكنك أن تغيب بدج  بأن تُندي إندانك بالكيدة وتعدل بها 

 (. 1:3نوحنا  4كل نوم. تذكر، إنداننا هو الغيبة التي تغيب العالم )

٩  

بُوا قَائِّيِّيَن  «أَْنَن إِّنَدانُُكْم؟»ثُمَّ قَاَل لَُهْم: فََخافُوا َوتَعَجَّ

يعُهُ! نَاَح أَْنًضا َواْلَداَء فَتُطِّ ِّنَّهُ نَأُْ ُر الر ِّ  فِّيَدا بَْينَُهْم: َ ْن ُهَو هذَا؟ فَإ

 (. 3:1:)لوقا 

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 
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  4:5يوحنا  1; 39 – 38: 10;عبرانيين  20:17متى 

 20-19 إِْرِميَا & 13-3:1  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى
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ل حياحي ماسعمرار في طريق المزم والعميُّ    حيا  أ م مإيما ي  أُش  ِ

حياج الغلهة  واللزاح  وال رح  والصدة  واالزؤ ار الذي قم أعمه 

اإللم لي. أرفض أن أكون سيء الدظ أو عاع  في  ذه الدياج؛ 

 فإيما ي مال لمة فةَّال وغالب. حمماً لإللم  

 أُقِر وأععرف 

 11-10 أَْمثَالٌ  & 6-24:1-16:1 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى

 الم يم من المراسة: 



arabic 

  ٠  الخميس

دعانا الرب أن نُصيي ألنه َخَطَط أن نستجيب. هذا  ا 

نقوله لنا في الشاه  أعاله. لذلك  ن الدهم أن نكون لك خطة 

ليصالة. إن لم نكن لك خطة ليصالة، فأنت في الغالب لن تُصيي. 

ل وقتك وتدنعك  ن  هناك الكثير  ن األنشطة التي ندكن أن تُشغِّ

الصالة. عييك أن تبذل ُجه اً عن قص  ليكون لك ثقافة وانضباط 

الصالة؛ ندكنك أن تضبط ُ نبهاً ليتذكير. ال تُكن  شغوالً ج ًا عن أن 

 تصيي.

الصالة ليست فقط عن  ا ترن  شيئاً  ن اإلله. الصالة هي 

تيك الشركة  ع الرب حيث تتكيم له و عه، وتنتبه له بروحك، 

 لتسدع  ا نقوله لك. نجب أن نكون لكل  سيحي هذا الوقت. 

إن كان ل نك تح نات لفعل هذا باستدرار، ندكنك أن تسأل 

الرب ليُرش ك في التخطيط لج ول صالتك الشخصي. ال تُهديه. 

هناك أوقات صالة ُ تح ة حيث تُشارك في برا ج وخ  ات الصالة، 

ربدا في كنيستك، أو  جدوعتك، لكن هذا  ختيف عن أن نكون لك 

 ج ول صالة شخصي.

ق  نقول أح هم، "حسناً، أُصيي  رة في األسبوع؛ وليس 

كل نوم." ال، هذا ليس كافياً. ليكن لك ج ول صالة كل نوم، ألن هذا 

سيُساع ك أن نكون لك إدراك روحي كل نوم. ثم ق  تتساءل، "كم 

  ن الوقت نجب أن أُصيي؟" 

 "فَتَْ ُعونَنِّي َوتَْذَهبُوَن َوتَُصيُّوَن إِّلَيَّ فَأَْسَدُع لَُكْم 

 (. 9:::4)إر يا 

 لي ن لك ثوافة الصالج ال وصية 
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 21  إِْرِميَا & 8-4:1  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى

 13-12  أَْمثَالٌ  & 4-2:1-1 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

ليس ألح  أن نُح د لك كم  ن الوقت نجب أن تُصيي، 

ولكنك ستعرف  تى وإن كنَت ال تُصيي بالق ر الكافي، ألنها عالقة 

ف  بينك وبين الرب. إذا كنَت تظن أنك ال تُصيي بالق ر الكافي، فأضِّ

ً أكثر في الصالة،  الدمن   ن الوقت! الحقيقة هي، كيدا قضيَت وقتا

كان هذا  في اً لك أكثر، ألنه باإلضافة إلى حقيقة أنك تتكيم  ع 

الرب، هناك بناء لروحك تحصل عييه  ن الصالة.ليس هذا فقط؛ 

ً تعييم لروحك. ال نُعيدك أح   ثل الروح الق س. في جو  هناك أنضا

الصالة هذا، نُعيدك؛ ونأتي بالدعيو ات التي تُنيرك وتُرش ك.  ج اً 

 لإلله! 

أبونا الغالي، أشكرك عيى فرصة الشركة الدستدرة  عك 

في الصالة. عن ي اآلن، انضباط الصالة، أُصيي  ن أجل خالص 

النفوس حول العالم، كي تنفتح قيوبهم ليقبيوا إنجيل الدسيح 

ونخيُصوا. وأنضاً، أُصيي  ن أجل الدسيحيين الدرضى في 

أجسادهم، أن تتوجه نحوهم نعدة عظيدة ليشفاء، واالسترداد، 

 واإلحساس بالتحسن، باسم الرب نسوع الدسيح. آ ين.

 صالج

20:1;يهوذا  18:6;أفسس  1:18لوقا    

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 ا ظر إلى   سك من خالل ال لمة

في الشاه  االفتتاحي، ال نُخبرنا الروح، بواسطة الرسول 

بولس أن هناك  جدوعتين: الذنن هم في الدسيح نسوع السالكين 

حسب الجس ، والذنن في الدسيح الذنن ال نسيكون حسب الجس . 

 ليس هذا جوهر كال ه؛ بل، هو نُظهر صورة َ ن أنت الحقيقي. 

عن  ا ت رس وتفهم العه  الج ن ، ستاُلحظ  ا نُسدى بـ 

 :" ب أ الدرآة"؛ كيدة اإلله  رآة. فأنت هو  ا تراه في الكيدة )

(. لذلك، ال تقرأ الشاه  االفتتاحي وتفترض أن ال 41:1كورنثوس 

شيء  ن ال ننونة عييك أو أنك "تسيك بالجس ،" ألنك اخطأَت 

 ن نفس األصحاح؛ نوضح ذلك بقوله،  9أحياناً؛ ال! اقرأ ع د 

نًا  ا أَْنتُْم فَيَْستُْم فِّي اْلَجَس ِّ بَْل فِّي الروح، إِّْن َكاَن ُروُح اإلله َساكِّ "َوأَ َّ

هذا هو كالم اإلله! عن  ا نصف  .(RAB((  9:1فِّيُكْم..." )رو ية 

الذنن في الدسيح نسوع السالكين ليس حسب الجس  بل حسب 

 الروح، نتكيم عنك.

لذلك، انظر إلى نفسك  ن خالل الكيدة. اآلن أنت  ولود 

والدة ثانية، ال شيء  ن ال ننونة عييك. عن  ا تفهم هذا وتحيا 

بُدقتضاه، لن تُصارع أب اً  رة أخرى  ع العادات الخاطئة، أو 

يَّةَ لَْن  األفكار الردنئة، أو أعدال الجس . نقول الكتاب، "فَإِّنَّ اْلَخطِّ

  ٢  الجمعة

نَن  َن ال َّْننُونَةِّ اآلَن َعيَى الَّذِّ إِّذًا الَ َشْيَء  ِّ

يَن لَْيَس َحَسَب  يحِّ نسوع، السَّالِّكِّ ُهْم فِّي اْلَدسِّ

 .(RAB(( 4:1اْلَجَس ِّ بَْل َحَسَب الروح )رو ية 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

21 – 20: 2;غَلطية   4 – 2: 8;رومية  15 – 11: 6رومية    
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 22  إِْرِميَا & 18-4:9  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى

 15-14  أَْمثَالٌ  & 6-3:1-2:5  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

." )رو ية  تَُسودَُكْم، ألَنَُّكْم لَْستُْم تَْحَت النَّاُ وسِّ بَْل تَْحَت الن ِّْعَدةِّ

 (. انظر إلى نفسك هكذا، ألنه هكذا نراك اإلله.41:1

نعرف اإلله أنك إذا نظرَت إلى نفسك بالطرنقة التي نراك 

بِّره في   –بها، فستتصرف بناًء عيى ذلك. فاقبل  ا جعيك اإلله عييه 

 وتصرف بناًء عيى ذلك.  ج اً لإلله!  –الدسيح نسوع 

أنا ابن اإلله، وطبيعة اإلله في روحي. ُ بَرر أ ام اإلله، بال ذنب، أو 

خوف، أو نقص، أو دننونة. ليس ليخطية ُسيطان عييَّ وال ندكن أن 

ك لطبيعة بِّري وأسيك بناًء عيى ذلك.  أُقيَّ  بأي نير عبودنة. أنا ُ  رِّ

  ج اً لإلله!

 أُقِر وأععرف 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 ٢   
 امقن وفياً لإل زيل

الدسيحية التي لنا اليوم لم تأتِّ إلينا عيى طبق  ن ذهب. فإذا 

قرأَت عن الُشه اء الدسيحيين، ستج  أن الكثيرنن قُتيوا، وقُطعت 

رؤوسهم،  ن أجل شهادتهم ليدسيح. في إح ى الدرات، ذُبح أكثر  ن 

ستة آالف رجل  ن أجل إندانهم بيسوع الدسيح، وكانوا جنود. آ نوا 

باإلنجيل  ن كل قيوبهم، ولم نكن هناك شيء نُعيقهم عن نقل نفس 

 اإلندان الذي ق  قبيوه إلى الجيل التالي.

كل األعوام التي ربدا ق  عب َت الرب فيها بُحرنة، وتُسبحه في 

الكنيسة، وتَحضر الحدالت الكرازنة، وتُشارك في اجتداعات ُ غي ِّرة 

ليحياة، هذه الُحرنة أتت  ن خالل الُدعاناة الحقيقية، والصيوات، 

والعرق، وال  وع، وال م، واإلندان، واإلصرار، والشغف لرجال 

وسي ات آخرنن خاطروا بحياتهم  ن أجل اإلنجيل. لم نُضطه وا فقط، 

َر البعض إلى نصفين؛ قُتيوا بعنف،  ن  بل دُفن الكثيرون أحياًء. نُشِّ

 أجل إندانهم بيسوع الدسيح. 

النمال اضطهاد الدسيحيين نح ث في بالد ع ن ة اليوم. في 

بعض البالد هناك  عسكرات اعتقال حيث نتعرض الدسيحيون 

لُدعا ية قاسية وشنيعة  ن أجل إندانهم بيسوع. نُظهر تقرنراً رسدياً 

 ح نثاً ج اً أن الدسيحيين هم أكثر الدجدوعات اضطهاداً في العالم.

أُحضر هذا إليك حتى تفهم أن اإلندان بيسوع الدسيح الذي 

ل ننا، رسالة الدسيح التي ق  آ نا بها، تستحق كل شيء. فبالرغم  ن 

ْن َغْيَر ُ تََضانِّقِّيَن.  ُ ْكتَئِّبِّيَن فِّي ُكل ِّ َشْيٍء، لكِّ

يَن ) ْن َغْيَر نَائِّسِّ نَن، لكِّ  (.1:1كورنثوس  :ُ تََحي ِّرِّ

  السبت
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االضطهاد، أولئك الذنن سبقونا ظيوا أوفياء لإلنجيل، وحافظوا عيى 

 إندانهم. وهذا  ا نجب والب  أن نكون في أنا نا. 

 هدا نح ث في   ننتك أو أُ تك، ابَق وفياَ ليدسيح. ال 

تتأرجح، كدا قرأنا في الشاه  االفتتاحي، نحن ال نيأس؛ وال نهرب. 

ز الكيدة في وقت  ناسب وغير  ناسب. ال نجب أن نُرعبك  اكرِّ

شيء أو نُرهبك حتى تصدت، ألن الذي فيك أعظم  ن كل األع اء 

 والخصوم الذنن في العالم. هييونا!  

  8 – 7: 3تسالونيكي  1; 39 – 35: 8رومية 

 23  إِْرِميَا & 11-5:1  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى

 17-16  أَْمثَالٌ  & 18-4:1-3:7  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

أنه بالرغم  ن الضيق، واالضطهاد، واأللم، وال  ار الذي في 

الدسيح نسوع، ربي! وأنا   –هذا العالم، أنا اعظم  ن ُ نتصر بالذي أحبني 

 وقن أنه ال  وت، وال حياة، وال  الئكة، وال رؤساء، وال قوات، وال أي 

ً ال  شيء، نفصيني عن ُحب اإلله، الذي في الدسيح نسوع. سأظل ثابتا

 أتمعمع، ُ يتمم دائداً في عدل نشر اإلنجيل إلى أقاصي األرض. آ ين. 

 أُقِر وأععرف 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 ٢   
 ال ليسة  ي كل  اإللم 

، "أَْنًضا نُْشبِّهُ َ يَُكوُت 11:41قال نسوع في  تى 

ْن  السََّداَواتِّ َكْنًما ُ ْخفًى فِّي َحْقل، َوَج َهُ إِّْنَساٌن فَأَْخفَاهُ. َو ِّ

هِّ َ َضى َوبَاَع ُكلَّ َ ا َكاَن لَهُ َواْشتََرى ذلَِّك اْلَحْقَل." اشترى  فََرحِّ

نسوع الحقل كيه بسبب الكنم الذي في الحقل. الكنم هو 

 الكنيسة، والحقل هو العالم.

اشترى نسوع العالم كيه بثدن د ه،  ن أجل الكنيسة؛ 

ق م كل شيء. هذا نُخبرنا بدا نرن ه الشيطان. عن  ا نخيق أو 

نوحي بالكوارث في العالم، تكون عينيه عيى أوالد اإلله، 

الكنيسة. ففي نهانة الدطاف ناُلحق دائداً كنيسة نسوع الدسيح. 

ً خ  ة شعب اإلله وعبادة اإلله بُحرنة. ولكنه  هو نبغض تدا ا

 فاشل.

لداذا الشيطان ض  الكنيسة بهذا الق ر؟ هذا ألن 

ل ننا  ا اشتهاه الشيطان  نذ الب ء. لق    –أنت وأنا   –الكنيسة 

ِّ." )إشعياء  ثَْل اْلعَيِّي  يُر  ِّ (، لكنه لم 41:41قال، "... أَصِّ

ع. بل، ُطرد  ن السداء. ثم وج  الكنيسة، التي خيقها  نستطِّ

 ُكرسيه! –نسوع، تُشارك اسم اإلله، وتُشارك  عه عرش اإلله 

َوأَنَا أَقُوُل لََك أَْنًضا: أَْنَت بُْطُرُس، َوَعيَى 

يمِّ لَْن  ْخَرةِّ أَْبني َكنِّيَستِّي، َوأَْبَواُب اْلَجحِّ هِّ الصَّ هذِّ

 (.41:41تَْقَوى َعيَْيَها ) تى 

  األحد
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 24  إِْرِميَا & 28-5:12  تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى

 19-18  أَْمثَالٌ  & 2-6:1-5:1  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

9:2بطرس  1; 14:2;تيطس  5:19خروج    

اليوم، نحن واح   ع اإلله بفضل ُحب الدسيح. قال 

نسوع، سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عييها. هذا 

حق ال ندكن أن نُكَسر. هييونا! ال توج  قوة في الكون ندكن أن 

تقف ض  الكنيسة. ال ترى الكنيسة أنها  جرد  ؤسسة؛ إنها 

 لؤلؤته كثيرة الثدن.  –جس  نسوع الدسيح الدنتشر 

أن كنيسة نسوع الدسيح تؤثر بدج  عظيم، وإ كانية أعظم، وتأثير ال 

نتوقف. ال نُعطي  كان ليشيطان، ألن الذي فينا أعظم  ن الذي في 

العالم. والدسيحيون حول العالم ُ نتبهون دائداً إلبطال  فعول كل 

  ؤا رات الشيطان و كان ه ض  الكنيسة، باسم نسوع. آ ين.

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 االخع اف أقرب من أي وقت م ى

حُصل الرسول بولس، بالروح، عيى إعالن اختطاف الكنيسة وقال، 

رٌّ أَقُولُهُ لَُكْم..." ) (. ولهذا ال نفهم الكثيرون 34:43كورنثوس  4"ُهَوذَا سِّ

نَّنَا ُكيَّنَا نَتَغَيَُّر،  ر؛ إعالن إلهي. قال، " ... الَ نَْرقُ ُ ُكيُّنَا، َولكِّ االختطاف؛ إنه سِّ

ُق، فَيُقَاُم األَْ َواُت  ِّنَّهُ َسيُبَوَّ . فَإ يرِّ ْن َ اْلبُوقِّ األَخِّ فِّي لَْحَظٍة فِّي َطْرفَةِّ َعْيٍن، عِّ

ي فََساٍد، َونَْحُن نَتَغَيَُّر." ) ندِّ  (. :3 – 34: 43كورنثوس  4َع ِّ

الجمء الذي تحته خط نُظهر كيف سيح ث االختطاف بسرعة؛ 

ً ج اً حتى أنه لن نكون هناك وقت لدن هو غير ُ ستع ، ألنه  سيكون سرنعا

 شيء نجب أن تكون  ستع اً له طوال حياتك. 

ً لدصطيح، "االختطاف"؛  في الشاه  االفتتاحي، نج  تعبيراً ُ رادفا

وهي  "harpazō"إنه عبارة، "نُخَطف" وهي  ن الكيدة اليونانية، "هاربازوو 

ك، نقبض عيى، نقطف، ن فع، نأخذ بالقوة.   تعني أن نُدسِّ

في االختطاف بغض النظر عن  كانك، قوة اإلله ستخطفك بعي اً 

ً  عاً.  عن هذا العالم. الدسيحيون الذنن ق   اتوا سيقو ون، وسنكون جديعا

 نُخَطف في السحاب لُدالقاة الرب. ناله  ن نوم! 

 تى سيح ث هذا؟ إنه أقرب  ن أي وقت  ضى؛ سيكون في أي 

وقت قرنباً. و سئوليتك أن تكون ُ ستع اً بأن تحيا حياتك ليرب، كل نوم. 

ل إندانك حتى تُخَطف  ع الرب عن   استدر في السيوك بالُحب، وأن تُفع ِّ

 ظهوره.

نقول الكتاب إنه سيأتي إلى كنيسة بال دنس، أو غضن )تجاعي  

ش كل 7:3:الشيخوخة(، أو عيب، أو أي شيء  ن هذا القبيل )أفسس  (. عِّ

 نوم، وكل لحظة  ن حياتك ببِّره، ُ نتجاً أعدال وثدار البِّر. 

 ٢  

يعًا َ عَُهْم فِّي  ثُمَّ نَْحُن األَْحيَاَء اْلبَاقِّيَن َسنُْخَطُف َجدِّ

 ِّ ب  يٍن َ َع الرَّ ، َوهَكذَا نَُكوُن ُكلَّ حِّ ِّ فِّي اْلَهَواءِّ ب  السُُّحب لُِّدالَقَاةِّ الرَّ

 (.47:1تسالونيكي  4(

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 28:2يوحنا  1;  17 – 16: 4تسالونيكي  1; 27:24متى 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 25  إِْرِميَا & 12-1:1  تََسالُوِنيِكي ٱلثَّانِية

أن الرب نسوع آتياً لكنيسة بال دنس، أو غضن، أو 

عيب، أو أي شيء  ثل هذا، وأنا ُ ستع . إنداني ُ فعَّل 

ألُخَطف وأكون  ع الرب إلى األب ! وأثناء توقعي لهذا 

"االختطاف" الدجي ، حياتي وشغفي هم لدديكته وا ت ادها؛ 

فدن خاللي، سيُ َرج الكثيرون أكثر لالختطاف، باسم 

 نسوع. آ ين.

 أُقِر وأععرف  

 21-20 أَْمثَالٌ  & 7:1-6:3  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

 

 الم يم من المراسة: 



arabic 
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  دن ُغرماء في ا رض 

في أنام أستير، ق  ارتاح اليهود في أرض غرنبة؛ أرض 

سبيهم. استدتعوا بالُحرنة في األرض وكانوا ُ رتاحين، حتى سعى 

ها ان، رجل له نفوذ في الدديكة )وأنضاً ص نق ليديك( ولكنه 

 شرنر؛ أن نُبي هم.

أستير، الديكة، والتي ق  تغافيت تدا اً عن بُغضة ها ان 

وطيبه أن نقضي عيى اليهود، وصيت لها رسالة  ؤثرة  ن عدها، 

ُ ردخاي، عن  ؤا رة ها ان الشرنرة. فت خيت بسرعة ونادت 

(. بالطبع، سدع اإلله 41:1بالصالة والصوم في كل األرض )أستير 

 لصالتهم وخيصهم  ن ن  ها ان الشرنر.

أحياناً، تستطيع أن تتدتع ج اً بالُحرنة في األرض ل رجة 

أن تنسى أنك في "أرض غرنبة،" سائح في األرض. لق  ح ث هذا 

ليكثيرنن؛ لق  ركموا عيى الرحية أكثر  ن الغانة. ق  أصبح بعض 

الدسيحيين في رضى عن أنفسهم، ُ حديين بعي اً وُ شتتين بأ ور هذا 

ْنَساُن لَْو َربَِّح اْلعَالََم ُكيَّهُ  العالم.  ع أن نسوع قال، "ألَنَّهُ َ اذَا نَْنتَفُِّع اإلِّ

َر نَْفَسهُ؟" ) رقس   (. 11:1َوَخسِّ

اجعل قيبك عيى الرب؛ واجعل أ ور الدديكة عظيدة الشأن 

تُحفمك ليعدل. اربح النفوس. اسهر وصل ِّ كدا قال نسوع أن نعدل. 

 صل ِّ  ن أجل أُ تك أن ننتشر اإلنجيل فيها بُحرنة ونُعتنق.

٢  

لِ ْن  عنمُ. ون اصَّ لنْو ُكْلعُْ  ِمنن اْلةنالنِ  لن نانن اْلةنالنُ  يُِدبُّ خن
 ن َُّ ْ  لنْسعُْ  ِمنن اْلةنالنِ   منْل أن نا اْخعنْرحُ ُْ  ِمنن اْلةنالنِ   ِلذِلكن 

 (. 11:11يُْهِغُ ُ ُ  اْلةنالنُ  )يوحلا 

  لثالثاء
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 26  إِْرِميَا & 10-2:1  تََسالُوِنيِكي ٱلثَّانِية

 23-22  أَْمثَالٌ  & 16-7:2  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

هناك أُ م  عينة كان اإلنجيل ُ مدهراً فيها لسنوات  ضت، 

ولكن نفس هذه األ م اليوم ال تسدح ليكرازة باإلنجيل، حيث نقع 

الدسيحيون تحت اضطهاد ش ن  ج اً.  اذا ح ث؟ اإلجابة بسيطة: لم 

نفعل الدسيحيون في هذه البالد  ا قال نسوع أن نفعيوه: "اِّْسَهُروا 

 (. 1::14َوَصيُّوا..." ) تى 

نجب أن نتذكر ه فنا؛ سبب وجودنا هنا، وهو لوقت. نحن 

ُسفراء عن الدسيح، ُ رَسيون  ن الدديكة السداونة لخالص النفوس 

في األرض. لذلك، كدا نقول الكتاب، "... اْطيُبُوا َ ا فَْوُق، َحْيُث 

وا )تعيَّقوا( بَِّدا فَْوُق الَ بَِّدا َعيَى  . اْهتَدُّ ينِّ اإللهِّ يُح َجالٌِّس َعْن نَدِّ اْلَدسِّ

." )كولوسي     .(RAB(( : – 4: 1األَْرضِّ

ك لهذا. أبواب الفرص  بأنني  ن فوق، وأنا ُ  رِّ

ليخ  ة  فتوحة حول العالم، والكالم  دنوح ألوالد اإلله أن 

نُعينوا إنجيل الدسيح بال إعاقة، بقوة وبتأثير، باسم نسوع. 

 آ ين.

 أُقِر وأععرف 



arabic 

 ا عهم للعةالي  ال ائ ة 

كدا أن هناك إخوة كذبة وأنبياء كذبة نخيقون  شاكل في بيت 

ً ُ عيدون كذبة. إنهم أشخاص ن  عون ألنفسهم خ  ة  اإلله، هناك أنضا

ضون أنفسهم لألرواح  التعييم،  ع أنهم لم نُ َعوا ليكونوا ُ عيدين، فيُعر ِّ

الشرنرة، وننشرون التعاليم المائفة. نتيقنون أ ور خاطئة، عادةً بإلهام 

 روح الضاللة.

 ثالً، نُعيِّم بعض الدعيدين الكذبة أن  جيء الدسيح ق  تم، 

وبذلك نُضيون كثير  ن الناس. والبعض اآلخر نقول إن خ  ة الروح 

الق س ق  انتهت بالُرسل. والبعض نأتي بتفاسير لألحالم، ليقولوا ليناس 

أن األوضاع الدختيفة لينوم تؤثر عيى أحال هم، ونُعيدون عن  عنى 

 األكل في األحالم. 

ونذهب البعض ليقول إن أح  أقربائك هو الدسئول عن 

 شاكل حياتك، فيخيق ع وات بين األقارب. عيى الرغم  ن أن الكتاب 

(. لكن  ن 1::4نقول، إن  صارعتنا ليست  ع لحم ودم )أفسس 

 الُدحمن، أن البعض ق  انخ عوا بتيك التعاليم المائفة. 

يُّوَن إِّذْ الَ  نأتي إلى الذهن كيدات نسوع عن  ا قال، ".... تَضِّ

فُوَن اْلُكتَُب ..." ) تى  (. اعرف الكيدة لنفسك، ولن نُضيك :::9:تَْعرِّ

أح . اجعل دراسة الكتاب أولونة في حياتك. والروح الق س نفتح قيبك 

(، 4:3:تسالونيكي  4لحقائقه، وإرادته، فتستطيع أن تدتحن كل شيء )

 ٢  

ا سنين ُوُن فِيُ ْ   منٌة  كنمن لِ ْن  كنانن أنْيً ا فِي ال َّْةبِ أنْ هِيناُء كنذن  ون

إِْذ ُ ْ  يُْلِ ُرونن  ِذينن ينُمسُّونن مِمنعن  نالنٍك. ون منٌة  الَّ ُِمونن كنذن أنْيً ا ُمةنل 

اُ ْ   ينْزلِهُونن عنلنى أنْ ُ ِسِهْ   نالنًكا سنِريةًا                   بَّ الَِّذي اْشعنرن الرَّ

 (.831م رس  1(

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 
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 27  إِْرِميَا & 17-2:11  تََسالُوِنيِكي ٱلثَّانِية

 26-24  أَْمثَالٌ  & 9-8  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

  2 – 1: 4تيموثاوس  1; 3:2بطرس  2

ل باستقا ة كيدة الحق )4:1نوحنا  4وتدتحن كل روح )  :(، وتُفصِّ 

 (. ::43تيدوثاوس 

أبونا الغالي، أشكرك عيى كيدتك التي بها أبحر في طرنقي في 

الحياة. أنا خاضع لروحك، هو ضداني لحياة الق رات الال ح ودة 

واإل كانيات الالنهائية. ال ندكن أن أُخ َع. فأنا أُحقق قص ك في 

حياتي، ألنني عالم كيدتك، التي هي نوري وخالصي، باسم نسوع. 

 آ ين. 

 صالج

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 كلمها مأسمائها

إذا أردَت أب اً أن تعرف كيف تطرد األرواح الشرنر، 

أظهر نسوع هذا بوضوح في الشاه  أعاله. خاطب الروح الدسئولة 

، أَنَا آُ ُرَك: اْخُرْج  عن الحالة. قال، "... أَنَُّها الروح األَْخَرُس األََصمُّ

ً لينتهره.  ْنهُ َوالَ تَ ُْخْيهُ أَْنًضا!." لم نقل فقط، "أنتهرك"؛ قال شيئا ِّ 

خاطب الروح بصفة خاصة باالسم: الروح األخرس واألصم. 

 وبالطبع، خرج الروح. 

ليس كافياً أن تقول، "نا شيطان، أُقي ك." فالشيطان هو اسم 

عام إلبييس.  ا هو الروح الُدعيَّن الذي تتعا ل  عه في هذا الوقت 

الُدح د؟ تستطيع أن تعرف  ن نوع التأثير، أو الدشكية، أو أن نُعينه 

لك الروح الق س. في تتديم عديهم، تُظهر األرواح الشرنرة شخصية 

كينونتها، وهذا ندكن أن نُساع ك لتُح دها وتُخاطبها بطرنقة 

صحيحة. عن طرنق إظهار شخص الروح النجس، تستطيع أن 

تعرف  ا اسده، ألن االسم هو وصف ليشخصية. فاألرواح الشرنرة 

 تُسدى حسب شخصيتهم، كدا هو في الشاه .

 ثالً، إذا تكيدَت  ع روح نجس، لسَت إذاً في احتياج أن 

تسأل  ا اسم هذا الروح النجس. فأنت تُخاطبه بهذا االسم وتقول، 

"أنها الروح النجس، آ رك أن تخرج باسم نسوع!" ال ندكن لروح 

 نجس أن نُقاوم عن  ا تأ ره باسم نسوع.

ْن فِّي  دَّ نقول الكتاب، "... تَْجثَُو بِّاْسمِّ نسوع ُكلُّ ُرْكبٍَة  ِّ

." )فييبي  ( ::41السََّداءِّ َوَ ْن َعيَى األَْرضِّ َوَ ْن تَْحَت األَْرضِّ

 ٢٣  

ا َرأَى نسوع أَنَّ اْلَجْدَع نَتََراَكُضوَن، اْنتََهَر الروح  فَيَدَّ

َس قَائِّالً لَهُ:  أَنَُّها الروح األَْخَرُس األََصمُّ، أَنَا آُ ُرَك: اْخُرْج »النَّجِّ

ْنهُ َوالَ تَْ ُخْيهُ أَْنًضا!  .(RAB(( 3:9:) رقس   ِّ

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 
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 28  إِْرِميَا & 10-3:1  تََسالُوِنيِكي ٱلثَّانِية

 28-27 أَْمثَالٌ  & 18-10:1  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

)RAB).  أنه أعطانا الُسيطان عيى األرواح  7، 1نقول في  رقس

، عن  ا 1:41النجسة لكي نطردهم. وكان نؤك  عيى هذا في  تى 

ُجوا  ُروا بُْرًصا. أَقِّيُدوا َ ْوتَى. أَْخرِّ قال، "اِّْشفُوا َ ْرَضى. َطه ِّ

يَن..." هييونا!    َشيَاطِّ

أبونا الغالي، أنا في ا تنان  ن أجل الُسيطان 

الُدعطى لي أن أستخ م اسم نسوع الُكيي الق رة ألطرد 

األرواح الشرنرة. ليس ليشيطان  كان في حياتي، أو في 

بيتي، أو في حياة أحبائي. وأنا أسيك في غيبة  ستدرة، 

 باسم نسوع. آ ين.

 صالج

 الم يم من المراسة: 



arabic 

كأوالد لإلله، دُعينا لنُظهر فضائل وكداالت الدسيح؛ 

هذه خ  تنا؛ وهذه حياتنا. قال نسوع، "أَنَا اْلَكْرَ ةُ َوأَْنتُُم 

(. األغصان هي الجمء الذي 3:43األَْغَصاُن..." )نوحنا 

 نحدل الثدار في الكر ة. نحن نحدل ثداره، فضائيه.

البُغضة، والدرارة، واالنتقام، والكذب، و ا شابه 

ليست  ن فضائل اإلله. لذلك، هي ليست جمء  ن تشكيل، أو 

خصائص روحك الُدتج دة. بل، أن تُظهر تحنن اإلله، وُحبه، 

وصبره، ووداعته، ولُطفه، وحكدته، وتديُّمه. انضح بهذا 

التديُّم في بيتك، و  رستك، و كان عديك، وفي كل  كان. 

 دعها تظهر في كل  ا نخصك.

ر فضائيه وكداالته  ن خالل  باإلضافة إلى ذلك، أظهِّ

دة لإلندان،  كيدات النعدة التي لك، الرافعة لينفس، والُديهِّ

 الُددتيئة بالحياة والقوة، التي ترد النفس. 

لق  جعينا آنة في هذا العالم؛ آنية إلظهار  ج ه وبِّره. 

 ن خاللك، نُعبِّر عن ُحبه لآلخرنن،  ؤسساً  ديكته في قيوب 

 الناس. هييونا!  

 إظهار ف ائلم وحميُّ ه 
 ٢٢  

يٌّ ) ديكة كهنة(،  ْنٌس ُ ْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت ُ يُوكِّ ا أَْنتُْم فَجِّ َوأَ َّ
ةٌ ُ قَ ََّسةٌ، َشْعُب اْقتِّنَاٍء )شعب الرب الخاص له(، لَِّكْي تُْخبُِّروا  أُ َّ
يبِّ  هِّ اْلعَجِّ َن الظُّْيَدةِّ إِّلَى نُورِّ ي دََعاُكْم  ِّ  بِّفََضائِّلِّ )وكداالت( الَّذِّ

 .(RAB(( ::9بطرس  4(

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 
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 29  إِْرِميَا & 18-3:11  تََسالُوِنيِكي ٱلثَّانِية

 31-29  أَْمثَالٌ  & 15-11:1  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

أنني أحيا حياة الدج ، والقوة، والنجاح، والتأثير. 

أنا عَديه،  خيوق في الدسيح نسوع ألُظهر أعداله العجيبة، 

 وفضائيه، وكداالته، وتديُّمه، وحكدته، باسم نسوع. آ ين.  

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

ك ِ  على حدويق حلمم  رن

بال شك،  جيء الرب أقرب  ن أي وقت  ضى. نقول 

الً ) ا لم نأتِّ السقوط  الكتاب، "... ألَنَّهُ الَ نَأْتِّي إِّْن لَْم نَأْتِّ االْرتِّ َادُ أَوَّ

العظيم الدتوقَع لدن اعترفوا بأنهم  سيحيون(، َونُْستَْعيَْن إِّْنَساُن 

( ". ، )وهو( اْبُن اْلَهالَكِّ يَّةِّ  (. ::1تسالونيكي  :اْلَخطِّ

هذا نعني أن هناك أشخاص ق  اعترفوا بكونهم  سيحيين، 

أي أشخاص   –لكنهم نرت ون عن اإلندان؛ سيكون هناك ارت اداً 

نتركون إندانهم بالدسيح، باختيارهم. وهذا  ا نح ث بالفعل، والسبب 

األساسي هو اهتدا ات هذا العالم؛ غرور الغنى، وشهوة أشياء 

أخرى. لذلك،  اذا نتوقعه اإلله، وكيف نجب أن تسيك في هذه األنام 

 األخيرة؟  ا هي االختيارات التي نجب أن تتخذها؟ 

نُشير إلينا فيدا نقرأه في الشاه  االفتتاحي. أن تثبت 

م عيى أ ور الدديكة، وليس عيى  يذات هذا العالم  بالدسيح! َرك ِّ

بطرنقة جديية. فيقول، "فَإِّْن  4:1األرضية. ونقتبسها في كولوسي 

يُح َجالٌِّس َعْن  يحِّ فَاْطيُبُوا َ ا فَْوُق، َحْيُث اْلَدسِّ ُكْنتُْم قَ ْ قُْدتُْم َ َع اْلَدسِّ

 "... ينِّ اإللهِّ   .(RAB(نَدِّ

م طاقاتك عيى تحقيق حيم اإلله، رؤنته ال ت اد الدديكة  َرك ِّ

والكرازة ليعالم. ارفض أن تكون ضدن أولئك الذنن نتعيقون بأ ور 

 ٢٩  

. إِّْن  بُّوا اْلعَالََم َوالَ األَْشيَاَء الَّتِّي فِّي اْلعَالَمِّ الَ تُحِّ

أََحبَّ أََح ٌ اْلعَالََم فَيَْيَس فِّيهِّ ُحب اآلبِّ. ألَنَّ ُكلَّ َ ا فِّي 

 ، يَشةِّ َم اْلَدعِّ ، َوتَعَظُّ ، َوَشْهَوةَ اْلعُيُونِّ : َشْهَوةَ اْلَجَس ِّ اْلعَالَمِّ

َن اْلعَالَمِّ ) َن اآلبِّ بَْل  ِّ ( 41 – 43: :نوحنا  4لَْيَس  ِّ

)RAB). 

  السبت



 الم يم من المراسة: 
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 30  إِْرِميَا & 7-1:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

العالم، ونهتدون فقط بربحهم الشخصي وراحتهم. لق  انهم وا بروح 

َر  ْنَساُن لَْو َربَِّح اْلعَالََم ُكيَّهُ َوَخسِّ العالم. قال نسوع، "ألَنَّهُ َ اذَا نَْنتَفُِّع اإلِّ

(.  ن الدهم ج اً أن تحيا حياتك ثابتة في 11:1نَْفَسهُ؟" ) رقس 

ل بعُدق و ؤسس فيه. ابَق ثابتاً، ال تتمعمع، عا الً  الدسيح، ُ تأصِّ

 عدل الرب بفرح. هييونا! 

أبونا الغالي، أشكرك ألنك دعوتني دعوة ُ ق سة، و نحتني 

ل وثابت في الدسيح؛ لق   القوة ال اخيية ألحيا لك. أنا ُ تأصِّ

صيبُت الجس   ع شهواته ورغباته. شغفي الوحي  هو ا ت اد 

 ديكتك، ناشراً ُحب الدسيح وخالصه إلى أقاصي األرض. 

 هييونا!

 صالج 

 2-1 اَْلَجاِمعَةِ  & 33-11:16  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 كامل وحام فيم 

في الشاه  أعاله، الكيدتين، "كا ل" و"ُ دتيئ )تام(" 

ندكن أن نُستخ  ا بالتبادل. بعبارة أخرى، ب الً  ن "كا ل" أعاله، 

 ندكن أنضاً استخ ام "ُ دتيئ )تام("، والعكس صحيح. 

"كا ل" هنا نقص  بها الثبات بقوة؛ بال زعمعة. وهي 

أنضاً تعني "النُضج"؛ أن تأتي إلى حالة الكدال أو النُضج، أن نكون 

"ندوك كا ل." إنه  كانة االكتدال؛ اكتدال الفهم، والحكدة، 

 والدعرفة؛ اكتدال الروح. هييونا! 

وهكذا كان نُصيي أبفراس، بالروح،  ن أجل الدسيحيين 

في كولوسي أن نأتوا إلى  كانة النُضج، والرسوخ، والكدال، 

واالكتدال في الدسيح. نرن  اإلله هذا في حياتك. نرن ك أن تكون 

ل الندو، ناضج لعدل أ ور اإلله.    سيحياً ُ كتدِّ

كيدا نضجَت روحياً، كان بإ كانك أن تُحقق بالفعل حيم 

ً لنفسك لندوك الروحي. قُل لنفسك،  د ه فا اإلله لحياتك. لذلك، َح ِّ

"سأندو؛ وسآتي إلى  كانة النُضج، حيث أُفكر فقط روحياً، أُفكر 

 بنُضج في الدسيح، وأ تيئ بكيدة اإلله"؛ واعدل عيى تحقيق هذا.

إن اإلله أعطى  واهب  41  –  :4:  1نقول في أفسس 

يَن  نسِّ يلِّ )كدال( اْلقِّ  ِّ لعدل الخ  ة ليكنيسة بهذا اله ف: "ألَْجلِّ تَْكدِّ

 ٢٠   

ْنُكْم، َعْب ٌ  ي ُهَو  ِّ نَُسي ُِّم َعيَْيُكْم أَبَْفَراُس، الَّذِّ
، لَِّكْي  يََواتِّ يٍن ألَْجيُِّكْم بِّالصَّ يحِّ، ُ َجاهِّ ٌ ُكلَّ حِّ لِّْيَدسِّ
يئَةِّ  ئِّيَن )تا ين( فِّي ُكل ِّ َ شِّ يِّيَن َوُ ْدتَيِّ تَثْبُتُوا َكا ِّ

 .(RAB(( 1::4اإللهِّ )كولوسي 

  األحد



 الم يم من المراسة: 
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 31  إِْرِميَا & 14-1:8  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 5-3 اَْلَجاِمَعةِ  & 21-12:1  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

يعُنَا إِّلَى َوْح َانِّيَّةِّ  َي َجدِّ يحِّ، إِّلَى أَْن نَْنتَهِّ ، لِّبُْنيَانِّ َجَس ِّ اْلَدسِّ لِّعََدلِّ اْلخِّ َْ ةِّ

ْلءِّ  ل. إِّلَى قِّيَاسِّ قَاَ ةِّ  ِّ . إِّلَى إِّْنَساٍن َكا ِّ فَةِّ اْبنِّ اإللهِّ نَدانِّ َوَ ْعرِّ اإلِّ

يحِّ."   .(RAB(اْلَدسِّ

ً لنا أن نأتي إلى قياس قا ة  لء الدسيح،  إن لم نكن ُ دكنا

لدا أخبرنا أن نعدل عيى تحقيقه. هذا هو حيده. لذلك، اسَع لتحقيقه 

ع نفسك لخ  ة الروح الق س.   ب راسة الكيدة بنَهم واليهج فيها، وأخضِّ

ل كل  لء الالهوت جس ناً، وأنا  في الدسيح نَحِّ

كا ل فيه، الذي هو رأس كل رناسة وُسيطان. وأنا أحيا 

الحياة السا ية في الدسيح، ثابتاً، وال أتمعمع، و ؤسساً في 

 اإلندان وأنا أسيك دائداً في نور الكيدة. هييونا!

 أُقِر وأععرف

 

 الم يم من المراسة: 
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 ٢٢  
 يُريم قلهك

الناس هم نفس الشيء، بغض النظر عن ظروفهم. بدعنى، الفقير 

والغني،  ثالً، هدا نفس الشيء تدا اً،  ا لم نح ث تغييراً في قيبيهدا. إذا كان 

اإلنسان فقيراً وشرنراً، فين نختيف عن  ا نستغني. بيندا هو فقير، ليس ل نه 

الدوارد لتنفيذ الشر الذي  ن قيبه. غير أنه، عن  ا نستغني، سيكون قادراً 

 عيى تحقيق شر قيبه بدوارده. 

ج الصالح أو الشر  ن  م الشخصية. الناس فقط تُخرِّ الدال نُضخِّ

قيوبهم، اعتداداً عيى  واردهم. قال نسوع، "اِّْجعَيُوا الشََّجَرةَ َجي ِّ َةً َوثََدَرَها 

نًّا..." ) تى  نَّةً َوثََدَرَها َردِّ (. هذا نعني أن :11:4َجي ِّ ًا، أَوِّ اْجعَيُوا الشََّجَرةَ َردِّ

الناس ال تختيف عدا في باطنهم. فداذا نرن  اإلله؟ نرن  تغييراً في قيبك؛ 

 تغييراً  ن ال اخل. 

لهذا نضع  ديكته أوالً في قيبك. نضع ُحبه أوالً في قيبك. فقيبك 

هو الدكان الذي نطيب العدل فيه؛ حيث بركاته كيها. ثم  ن قيبك، ندكن أن 

نفيض عيى اآلخرنن. بكونك  ولود والدة ثانية، لك حياة وطبيعة اإلله في 

 قيبك؛ واآلن في الدسيح، أنت واهب ليحياة.

نكون التغيير والدج  واضح في نفسك وفي جس ك نتيجة لتأثير 

وفاعيية حياة وطبيعة اإلله في روحك. نقول في الشاه  االفتتاحي، "نَا اْبنِّي 

نِّي قَْيبََك..." إن لم تول  والدة ثانية بع ، إنها لحظتك؛ ق م له قيبك. اذهب  أَْعطِّ

إلى صفحة "صالة قبول الخالص" في خيف هذا الُكتيب وصل ِّ الدكتوب  ن 

 ُعدق قيبك. 

ْظ َعْينَاَك  نِّي قَْيبََك، َوْلتاُلَحِّ نَا اْبنِّي أَْعطِّ

 (. 1::1:ُطُرقِّي )أ ثال 

  اإلثنين
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 32  إِْرِميَا & 20-1:15  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 8-6  اَْلَجاِمَعةِ  & 14-13:1  ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ 

  22:10;عبرانيين  45:6لوقا 

أبونا الغالي، أشكرك ألنك تضع  ديكتك في قيبي. 

وأرى بقيبي، وأفهم حقائق اإلنجيل وحياة  ديكتنا. أُصيي 

ين حول العالم، أن تنفتح قيوبهم ليقبيوا  لغير الُدَخيَّصِّ

اإلنجيل، ونخيصوا؛ حتى تتسربل قيوبهم اآلن بقوة 

 خالصك، باسم نسوع. آ ين. 

 صالج

 

 الم يم من المراسة: 
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 ٢٢   
  و مةك وفيك 

الكيدات الُدعمنة والرافعة لينفس أعاله تكيم بها نسوع قبل 

صعوده. عيم أن التال يذ سيفتق ونه؛ فقال، "اه ئوا! أنا ذاهب إلى اآلب، 

ً آخر )الروح الق س(. عن  ا  ل لكم ُ عمنا وسوف أطيب  نه أن نُرسِّ

نأتي، سيحيا في قيوبكم، لن تحتاجوا أن تتشوقوا لحضوري أو تشعروا 

بغيابي، فب الً  ن أن أسير في الشوارع  عكم، سوف أسير في الشوارع 

 فيكم."  ج اً لإلله! 

حقق نسوع وع ه وأرسل اآلُب الروَح الق َس في نوم الخدسين 

(. اآلن وأنت  ولود والدة ثانية، لن تحتاج أب اً أن 1  –  4:  :)اقرأ أعدال 

تتشوق ليسوع؛ ولن تحتاج أب اً أن تصرخ، "نا رب، أنن أنت؟" إنه فيك 

اآلن! هذا نعني أن حضور اإلله في قيبك! أنا ال أعيم  اذا كانت نظرتك 

لإلله والدسيحية قبل اآلن؛ لكن أعرف هذا، إذا قبيَت الروح الق س، فيك 

َن اإللهِّ أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَ ْ  اإلله في داخيك. ال عجب أن قال نوحنا، "أَْنتُْم  ِّ

( ". ي فِّي اْلعَالَمِّ َن الَّذِّ ي فِّيُكْم أَْعَظُم  ِّ نوحنا  4َغيَْبتُُدوُهْم )األع اء( ألَنَّ الَّذِّ

1:1 ))RAB).  !هييونا 

 هدا كان  ا تواجهه في حياتك، هناك إعالن ج ن ؛ إعالن 

ً في األجيال السابقة،  ر الذي كان  خفيا األلوهية فيك! سداه بولس السِّ

يُح فِّيُكْم َرَجاُء  ولكنه اآلن استُعين لق نسي اإلله، الذي هو "... اْلَدسِّ

." )كولوسي    .(RAB(( 7: – 1::4اْلَدْج ِّ

نًا آَخَر لِّيَْدُكَث  يُكْم ُ عَم ِّ َن اآلبِّ فَيُْعطِّ َوأَنَا أَْطيُُب  ِّ

يُع اْلعَالَُم أَْن نَْقبَيَهُ،  ي الَ نَْستَطِّ ِّ الَّذِّ ، ُروُح اْلَحق  َ عَُكْم إِّلَى األَبَ ِّ

ٌث َ عَُكْم  فُونَهُ ألَنَّهُ َ اكِّ ا أَْنتُْم فَتَْعرِّ فُهُ، َوأَ َّ ألَنَّهُ الَ نََراهُ َوالَ نَْعرِّ

 .(RAB(( 47 – 41: 41َونَُكوُن فِّيُكْم )نوحنا 

  لثالثاء
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 12-9  اَْلَجاِمعَةِ  & 24-1:1 َغََلِطيَّةَ 

 33  إِْرِميَا & 15-2:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

  16:3كورنثوس  1; 28:17أعمال ; 4 – 1: 2أعمال 

لم نعرف آدم هذا. ولم نعرف إبراهيم هذا. ولم نعرف 

ر. إنه أعظم  إسحاق هذا. وال واح   ن اآلباء في الق نم عرف هذا السِّ

 ن "عدانوئيل" )اإلله  عنا(؛ إنه السداء فيك!  لء الالهوت نسكن 

 بالكا ل فيك، ونُعبِّ ر عن نفسه  ن خاللك! ُ باَرك اإلله إلى األب ! 

أبونا الغالي، أشكرك عيى الشرف العظيم وبركة 

أن الدسيح نحيا فيَّ بالروح الق س؛ بفضل ُسكناه وحضوره 

ال ائم، أنا ُ دتيئ بالطاقة اإللهية والحكدة فوق الطبيعية 

ألعدل إرادة اإلله، وألحيا بنُصرة عيى  ؤا رات الشرنر، 

 وعيى تأثيرات هذا العالم الفاس ة. هييونا!

 صالج

 الم يم من المراسة: 
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  لاك إخوج كذمة

نُخبرنا الكتاب عن هذه الدجدوعات الثالثة: ُ عيدون كذبة، 

وأنبياء كذبة، وإخوة كذبة. ونُظهر لنا أنضاً بوضوح األ ور الدختيفة 

التي سيفعيونها في األنام األخيرة. هل ندكن أن نكون حقاً هناك إخوة 

كذبة في الكنائس؟ بالطبع! اإلخوة الكذبة هم أولئك الذنن نأتون وسط 

 شعب اإلله، ليس  ن أجل ُحبهم ليسوع الدسيح، لكن له ف  ختيف. 

يسة، ليتجسسوا ُحرنتنا  نقول الشاه  االفتتاحي إنهم نأتون خِّ

في الدسيح نسوع، لكي نستعب وننا. فهم نُدثيون صورة زائفة، لكي 

ُروَن  َدعِّ نَتَّجِّ
نربحوا بعض اال تيازات. نقول الكتاب، "َوُهْم فِّي الطَّ

 (. ::1بُِّكْم بِّأَْقَوال ُ َصنَّعٍَة..." )غالطية 

اإلخوة الكذبة نبحثون دائداً عن ُطرق ألخذ الدال  ن 

اإلخوة اآلخرنن. وفي نفس الوقت، هم َ ن ال ن فعون العشور وال 

نُق  ون عطاناهم في الكنيسة. ه فهم هو االتجار باإلخوة. ندكنهم أن 

نعديوا أي شيء  ن أجل الدال، بدا في ذلك الغ ر براعيهم، أو 

قائ هم، أو حتى الكنيسة كيها. هم  ن نأخذون أ ور الكنيسة إلى 

العا ة أو نُق  ِّ ون تقارنر إلى الُسيطات أو أخبار اإلعالم أله اف 

ضة. نقول الكتاب إنهم بيننا ليتجسسوا عيينا، عيى أ ل   ادنة ُ غرِّ

 الحصول عيى بعض االتها ات ض نا.

 ٢٢  

ْخَوةِّ اْلَكذَبَةِّ اْلُدْ َخيِّيَن  ْن بَِّسبَبِّ اإلِّ َولكِّ

نَّتَنَا الَّتِّي  نَن دََخيُوا اْختِّالًَسا لِّيَتََجسَُّسوا ُحر ِّ ُخْفيَةً، الَّذِّ

يحِّ )نسوع( َكْي نَْستَْعبِّ ُونَا   لَنَا فِّي اْلَدسِّ

 .(RAB(( ::1)غالطية 

  األربعاء
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ق  ال نكون  ن السهل عيى اإلطالق تح ن  اإلخوة الكذبة 

ْم  هِّ ْن ثَِّدارِّ بسبب ُطرقهم الجذابة. لكن قال نسوع، "فَإِّذًا  ِّ

فُونَُهْم." ) تى  (. إح ى العال ات الُددي ِّمة لإلخوة الكذبة 1:7:تَْعرِّ

هي أنهم نحتقرون الُسيطة. ونُحاولون أن نُقنعوا اآلخرنن كيف ال 

نجب أن نؤ نوا أو نعديوا كل  ا نقوله الراعي أو قادة الكنيسة. إذا 

سدعوا أنك ترن  أن تبحث عن إرشاد رعوي  ن أجل أ ر شخصي 

فون الفكرة ونجعيونك تشعر كم أنك ساذج.   لك،  ثالً، نَُسخِّ

نُشير عيينا اإلله أن ناُلحظ اإلخوة الكذبة، وال نُخالطهم، 

بسبب تأثيرهم الُدفسِّ . ق  ضلَّ الكثير  ن الدسيحيين الحقيقيين عن 

اإلندان بسبب هذه الُدخالطة الدؤذنة. لذلك، افعل  ا تقوله الكيدة: 

ي أََخذَهُ  "... تَتََجنَّبُوا ُكلَّ أَخٍ نَْسيُُك بِّالَ تَْرتِّيٍب، َولَْيَس َحَسَب التَّْعيِّيمِّ الَّذِّ

نَّا." )   .(RAB(( 1:1تسالونيكي  : ِّ

د روح  أشكرك نا رب، أنه بالروح، ندكنني أن أُح ِّ

الضاللة وأتصرف بحكدة. فالكيدة تُرش ني في الُطرق 

الصحيحة وفي عالقاتي. وأنا أتجه في اتجاه إرادتك الكا ية 

 وه فك لحياتي، باسم نسوع. آ ين. 

 صالج
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 2-1  نَِشيُد ٱأْلَْنَشاد & 21-2:1 َغََلِطيَّةَ 

 34  إِْرِميَا & 7-3:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

  10 – 9: 1يوحنا  2; 6:3تسالونيكي  2

 الم يم من المراسة: 
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 ُكن عاؤاً مع اإللم

هو تحذنر واضح لنا خاصةً في هذه األنام  41  –  43:  3أفسس 

، الَ َكُجَهالََء بَْل َكُحَكَداَء،  األخيرة. فيقول، "فَاْنُظُروا َكْيَف تَْسيُُكوَن بِّالتَّْ قِّيقِّ

نَرةٌ." الدخاطر عالية ج اً. فال ندكنك أن تحيا  ر ِّ نَن اْلَوْقَت ألَنَّ األَنَّاَم شِّ ُ ْفتَ ِّ

حياتك بتراخي كابن لإلله. أنت ليسوع الدسيح؛ لذلك، اخ  ه بحياتك. 

ش له.  وعِّ

وحِّ  نقول الكتاب، "أَْم لَْستُْم تَْعيَُدوَن أَنَّ َجَس َُكْم ُهَو َهْيَكٌل لِّيرُّ

ُكْم؟ ألَنَُّكْم قَ ِّ  َن اإلله، َوأَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُسِّ ي لَُكْم  ِّ ي فِّيُكُم، الَّذِّ اْلقُ ُسِّ الَّذِّ

َي لإلله." ) ُكُم الَّتِّي هِّ ُكْم َوفِّي أَْرَواحِّ نتُْم بِّثََدٍن. فََدج ِّ ُوا اإلله فِّي أَْجَسادِّ  4اْشتُرِّ

عن  اإلله ه ف لحياتك نجب أن  .(RAB((  1:  –  49:  1كورنثوس 

 تُحققه. هذا هو أهم شيء لك: اكتشاف ه فك فيه وتحقيقه. 

الحياة ال تتعيق بأحال ك الشخصية، أو خططك، أو تطيعاتك، أو 

ُب أَْن  ، أَيَّ أُنَاٍس نَجِّ هِّ ُكيََّها تَْنَحلُّ طدوحاتك. نقول الكتاب، "فَبَِّدا أَنَّ هذِّ

يَرةٍ ُ قَ ََّسٍة َوتَْقَوى؟" ) (. بغض النظر 44:1بطرس  :تَُكونُوا أَْنتُْم فِّي سِّ

عدا تراه  ن أبنية جديية في هذا العالم أو إنجازات البشر األرضية؛ كل 

 شيء سيُ َ ر. 

نُذكرني هذا بالديك ُسييدان الذي بنى لإلله أجدل هيكل عيى 

اإلطالق. وكان هناك احتفال عظيم، وبالطبع، كان اإلله سعي اً به وباركه. 

لكن إلهنا ال نحيا في هياكل  صنوعة بأن ي. عن  ا ذهبوا إلى عبادة 

٢٢  

يُّهنا  ْيِمينُ ْ  أن وُّوا أن ْيُ ْ .  ن ينْوعنِربن إِلن اِْقعنِرمُوا إِلنى اإللِم فن

ْأينْيِن. اْكعنئِهُوا  ِوي الرَّ ُِروا ُقُلومنُ ْ  ينا ذن ه  طن اُج  ون اْلُو ن

ُحُ ْ   رن فن ِدُ ُ ْ  إِلنى  نْوحٍ  ون ْل ضن وَّ اْمُ وا. ِلينعندن ُ وُحوا ون ون

 .(RAB(( 2 – 31 :إِلنى غن  ٍ )يةووب 

  الخميس
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 35  إِْرِميَا & 16-3:8  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 5-3  نَِشيُد ٱأْلَْنَشاد & 14-3:1 َغََلِطيَّةَ 

ر الهيكل الجديل؛ عقاب ناتج عن ع م  األوثان وب أوا نعب ون البعل، دُ ِّ

 السيوك في توافق  ع كيدته. 

ال نهتم اإلله باأل ور األرضية. كل شيء سيكون لك في هذا 

العالم أتى  ن شيء كان هنا  ن قبل، وإن كان هذا حقيقي، لداذا ال تحيا 

حياتك لدن ق  خيق الكل في األصل؟ اخ  ه بحياتك. وُكن جاداً، بالحقيقة 

 جاد في خ  تك ليرب. 

أنا  ولود لدج  اإلله، ألسيك  عه وأُكر ه. خَطَط  نذ الب ء أنني نجب 

أن أخ  ه بحياتي، وأسيك لدرضاته، أُرضيه في كل شيء، ُ ثدراً في 

كل عدل صالح. هذا هو شغفي، وقناعتي، وه في كل نوم، باسم 

 نسوع. آ ين 

 أُقِر وأععرف

 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 ال حعزا ل الرغهة الُمِلدة للصالج

كدسيحي،  ن الدهم أن تعرف كيف تأخذ بج نة الحياة 

التي ق  أعطاها اإلله لك، وكيف تستجيب روحياً عن  ا تح ث أ ور 

 عينة حولك. لهذا الصالة ُ هدة. عن  ا نُصيي، شيء  ا نح ث. لم 

نقل لنا أب اً أن نُصيي هباًء. فكيدا كان عن ك تيك الرغبة الُديِّحة 

 ليصالة، ال تتجاهيها.

كل  ن له الروح الق س سيكون عن ه الرغبة الُديِّحة 

ليصالة  ن حين آلخر، ألنه هو نفسه روح الصالة. نُعيدنا أن 

م قيوبنا لكي نُصيي وحتى نضع  نُصيي، ونُصيي  ن خاللنا. نُضرِّ

كيدات في أفواهنا نُصيي بها. طالدا أنك تحيا حياة ُ قادة بالروح، 

 سيكون لك دائداً الرغبة الُديِّحة ليصالة. وإال، كيف ستُقاوم إبييس؟ 

إبييس هو كائن روحي؛ ال نُقاو ه بالعضالت أو الق رة 

الجس نة. وال نُقاو ه باأل ور األرضية؛ نُقاو ه بإنداننا. نقول الكتاب 

(؛ ليس أ ا ه اختيار آخر. 7:1قاو وا إبييس فيهرب  نكم )نعقوب 

 نرتعب  نا بسبب اسم نسوع. 

ل  عن  ا تأتي إلى فهم القوة الهائية الُدعطاه لك لكي تَشِّ

سواء كان في حياتك، أو حياة أحبائك، أو   –أنشطة الشيطان 

ب أن تُصيي! ال تجيس  كتوف األن ي   –  ننتك، أو أُ تك  ستُحِّ

 ٢٢  

ْنُكْم  ُ وا إِّْبيِّيَس فَيَْهُرَب  ِّ . قَاوِّ فَاْخَضعُوا لإللهِّ

  .(RAB(( 7:1)نعقوب 

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  17:5تسالونيكي  1; 2:14كورنثوس  1; 27 – 26: 8رومية 
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 36  إِْرِميَا & 8-4:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 8-6  نَِشيُد ٱأْلَْنَشاد & 25-3:15  َغََلِطيَّةَ 

. استخ م اسم نسوع  ً  ن حولك. صل ِّ وأنت تُشاه  إبييس نُثير هياجا

 ض ه.

وأنت في شركة  ع اإلله في الصالة، سيُظهر لك الروح 

الق س عن أ ور تُصيي  ن أجيها وكيف تُصيي. سيُعيدك كيف 

 تتعا ل  ع األ ور في  جال الروح وتغيب. هييونا! 

أشكرك أنها اآلب الُدباَرك، عيى ا تياز الصالة وبركة 

الصالة باأللسنة. أنا أستجيب إلرشاد وتنبيهات الروح  ؤك اً أنه 

بالصالة، تثبت إرادتك في األرض كدا في السداء، ونُستعين 

 شخصك وصفاتك  ن خاللي، باسم نسوع. آ ين. 

 صالج

 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

عندما تقرأ الشاهد أعَله، "... َكَما ُهَو، هَكذَا نَْحُن أَْيًضا )في هذا 

العالم(."، ال يتكلم عن أننا كما هو ألننا مثل يسوع قبل أن يموت، ولكن 

يسوع الُمقام بحياة أبدية. لنا نفس الحياة التي له اآلن. يقول الكتاب، "َمْن لَهُ 

إن كان لك يسوع، لك  .(RAB()  12:5يوحنا  1االْبُن فَلَهُ اْلَحيَاةُ..." )

 حياة اإلله؛ ليست الحياة البيولوجية التي ُولدَت بها من أبويك. –حياة أبدية 

لهذا قال يسوع، "... إِْن َكاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمْن فَْوُق الَ يَْقِدُر أَْن 

وعندما قال إن حياتك  .(RAB()  3:3يََرى َملَُكوَت اإلله." )يوحنا 

البيولوجية ال تستطيع أن ترى مملكة اإلله، لم يكن يتكلم عن مجرد الذهاب 

إلى السماء؛ كان يتكلم عن حقيقة مملكة اإلله؛ سيادة اإلله في العالم؛ حياة 

 وطبيعة اإلله الُمعاشة في هذا العالم. 

عندما تولد والدة ثانية، تختبر وتعيش مملكة اإلله اآلن في هذه 

الحياة؛ فتُصبح اختبارك اليومي؛ وسيرتك اليومية. هذه هي المسيحية. 

ً يحيا فيك؛ وأنت في وحدانية ال تنفصل معه. يقول في   1المسيح حرفيا

ِ فَُهَو ُروٌح َواِحٌد." 17:6كورنثوس  ب  ا َمِن اْلتََصَق بِالرَّ  ، "َوأَمَّ

ً جداً بالرب في روح واحد، كيف تهتم  وألنك أصبحَت ُملتصقا

أبداً بأي فيروسات، أو بكتيريا، أو جراثيم، أو أي شيء ينتشر في العالم؟ 

لهذا يريدك يوحنا أن تعرف ما لك. فيقول، "َكتَْبُت هذَا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِيَن 

) 13:5يوحنا  1بِاْسِم اْبِن اإللِه، ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِديَّةً..." )

)RAB). 

 ُكن ُممركاً لدياحك في المسيح 
 ٢٢  

َل اْلُحب فِّينَا أَْن نَُكوَن لَنَا ثِّقَةٌ فِّي نَْومِّ  بِّهذَا تََكدَّ

ننِّ ألَنَّهُ َكَدا ُهَو، هَكذَا نَْحُن أَْنًضا )في هذا العالم(  ال  ِّ

 .(RAB(( 47:1نوحنا  4( 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  13 – 11: 5يوحنا  1; 49 – 47: 15كورنثوس  1
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 37  إِْرِميَا & 16-4:9  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 2-1  ِإَشْعيَاءَ  & 20-4:1-3:26  َغََلِطيَّةَ 

عندما تفهم من أنت في المسيح، ستُدرك أنه من المستحيل أن 

تمرض. وبمجرد أن تُدرك وتُصبح واعياً لحياتك فيه، لن تخاف شيء في 

 هذا العالم، ألنك ال تهلك. يالها من حياة قد أعطاها لنا! هللويا! 

أن لي حياة الدعجمات اإللهية العجيبة، وغير 

الفاس ة، والتي ال تهيك، في داخيي. أنا شرنك النوع 

، والحياة اإللهية هذه  اإللهي! ذات جوهر األلوهية نعدل فيَّ

تعصف في كياني، طاردة ليدرض، والسقم، والعجم، 

والدوت، والفقر، وكل  ا ال نتوافق  ع إ  ادات إنجيل 

 الدسيح. أنا ال أُقَهر، وال أهيك، وال أنكسر. هييونا! 

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 اشعراك مممم

، أن نسوع أخذ  "... 3:44:كورنثوس  4نُسجل الكتاب، في 

ي. اْصنَعُوا »اْلَكأَْس... بَْع ََ ا تَعَشَّْوا، قَائِّالً:  ن ُ بِّ َ ِّ َي اْلعَْه ُ اْلَج ِّ هِّ اْلَكأُْس هِّ هذِّ

ي ْكرِّ ْبتُْم لِّذِّ د ه نُدثِّل حياته؛ ق َّم حياته ألجينا لكي نحيا. هذا  ".«هذَا ُكيََّدا َشرِّ

فك بأهديتك عن  اإلله. نقول الكتاب إنه اشترانا ال بفضة أو ذهب  فقط ليُعر ِّ

 4أو حجارة كرندة، بل بال م؛ دم نسوع الدسيح الغالي، ابن اإلله الحي )

 (. 49 – 41: 4بطرس 

ْن أَْجيُِّكُم اْفتَقََر  يحِّ، أَنَّهُ  ِّ فُوَن نِّْعَدةَ َرب ِّنَا نسوع اْلَدسِّ ِّنَُّكْم تَْعرِّ "فَإ

هِّ." ) ، لَِّكْي تَْستَْغنُوا أَْنتُْم بِّفَْقرِّ في  .(RAB((  9:1كورنثوس  :َوُهَو َغنِّيٌّ

حياتك، أهم شيء نجب أن نكون في ذهنك هو أن د ه، الذي نُدثِّل حياته، 

هو قيدتك الحقيقية. و ن أجل هذا ال م، أنت  حدي. أنت  يكية اإلله؛ لذلك، 

 لسَت  تروك لدا نُدييه خصو ك أو لسيادة الخطية.

د ه نتكيم عن بِّرك. تطهرَت وُحفظَت ب  ه. نقول الكتاب، 

 ، ةً َواحِّ َةً إِّلَى األَْق َاسِّ ، دََخَل َ رَّ هِّ "َولَْيَس بِّ َمِّ تُيُوٍس َوُعُجول، بَْل بِّ َمِّ نَْفسِّ

نًّا." )عبرانيين  (. شكراً لإلله عيى دم نسوع الدسيح 9::4فََوَج َ فِّ َاًء أَبَ ِّ

 الغالي! هييونا! 

 ٩٣  

ُكْم  نتُْم بِّثََدٍن. فََدج ِّ ُوا اإلله فِّي أَْجَسادِّ "ألَنَُّكْم قَ ِّ اْشتُرِّ

َي لإلله ) ُكُم الَّتِّي هِّ  .(RAB(( 1:1:كورنثوس  4َوفِّي أَْرَواحِّ

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 38  إَِشْعَياءَ  & 10-5:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 5-3  ِإَشْعيَاءَ  & 15-5:1-4:21  َغََلِطيَّةَ 

أن ؤم يسوع يُوِمم ح هيراً  ومِراً  وفماًء  وؤخوالً  وشركة  وحلوية  

ومركات الةهم الزميم. أ ا مولوؤ م لمعم  ِخلوة عميمج  أفوق 

ك اإللم     ال ي ان  والةال   وأ ظمعم وعلاصره الساق ة. ُمهارن

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 اسمك في س ر الدياج 

لق  افترض الكثيرون أنه عن  ا نُسيِّم اإلنسان قيبه ليدسيح، حينئٍذ 
نُكتَب اسده في سفر الحياة. ولكن ليس هذا  ا نُلعليِّ لدله اللكلتلاب. فلاأل لر ال 
نتعيق أب اً بأن نُكتَب اسدك في سفر الحياة؛ فالدشكية هي أن نُدلحلى اسلدلك 

  ن سفر الحياة. 

ي :1::1قال  وسى لإلله في خروج  تَابَِّك الَّذِّ ْن كِّ ، "... اْ ُحنِّي  ِّ
َكتَْبَت." عرف  وسى عن سفر الحياة؛ ليس سفراً حيث نُكلتَلب اسلدلك فليله 
عن  ا تول  والدة ثانية، ألن  وسى لم نكن " ولود والدة ثانية." للذللك،  لا 
ل اإلله كل واح  ُول  في هذا العاللم  هو سفر الحياة؟ إنه السفر الذي فيه نُسجِّ

 عيى اإلطالق.  

اقرأ الشاه  االفتتاحي  رة أخرى؛ كان تحذنراً لكل واح . كانلت 
خطة اإلله في األصل أن نكون كل واح   ن ا  عه. نقول الكتاب إنه "... الَ 

( ". يُع إِّلَى اللتَّلْوبَلةِّ (. 9:1بلطلرس  :نََشاُء أَْن نَْهيَِّك أُنَاٌس، بَْل أَْن نُْقبَِّل اْلَجدِّ
(، وللكلن إلبليليلس 3::14النار األب نة لم تُعَ  أب اً ليكائنات البشرنة ) لتلى 

 و الئكته. لكن اإلله أعطى اإلنسان قوة االختيار. 

كل  ن ال نج  اسده في سفر الحياة في النلهلانلة، فلالليلوم عليليله. 
َ إِّلَليَّ  :11:1إجابة اإلله لدوسى في خروج  عدا قرأنا سابقاً، "... َ ْن أَْخَطأ

تَابِّي."  ا نعنيه هذا ببساطة هو أن تحيا حياتك لإلله. ْن كِّ  أَْ ُحوهُ  ِّ

اسيك كل نوم بالُحب وبالبِّر، وسيظل اسلدلك فلي سلفلر اللحليلاة. 
ش حياة تُدجِّ  نسوع الدسيح. نقول في  ، "َوُهلَو َ لاَت 43:3كورنثوس  :عِّ

لْم  ي َ اَت ألَْجليِّلهِّ ْم، بَْل لِّيَّذِّ هِّ يَش األَْحيَاُء فِّيَدا بَْع ُ الَ ألَْنفُسِّ يعِّ َكْي نَعِّ ألَْجلِّ اْلَجدِّ
 َوقَاَم." 

 ٩٢  

جِ  ينْدِذُف  اِل ِكعنابِ  ِذِه اللُّهُوَّ ٌم ينْدِذُف ِمْن أنْقون إِْن كنانن أنحن ون

يناجِ... )رؤيا   .(RAB(( 82311اإللُم  نِصيهنُم ِمْن ِسْ ِر اْلدن

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 

أمويا ا مين الهار  أش رك على امعياز أن أكون شا ماً لووحك 

الُموِل صة؛ أُصلي من أعل الل وس حول الةال  اليوم  ليوهلوا كلمعك 

ويعزمؤوا. وأُعلن أي اً  أن أعمالي في الممل ة  ومسيرحي مةك  

 حعلوى مروحك  ولمزمك  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 39  إِْرِميَا & 18-5:11  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 8-6  إَِشْعيَاءَ  & 26-5:16  َغََلِطيَّةَ 

  5:3رؤيا ; 30 – 29: 10مرقس ; 7:50إشعياء 

 الم يم من المراسة: 



arabic 
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 ً  ُملعهم وحساس للروح ؤائما

في نوٍم  ا، عن  ا كان نسوع نُعيِّ م في أح  الدجا ع، الحظ 

ع أن تستقيم. وق  كانت في هذه الحالة لد ة  ا رأة ُ نحنية ج اً؛ لم تستطِّ

ْن »ثدانية عشر عا اً. ثم قال لها نسوع، "...  نَا اْ َرأَةُ، إِّنَّكِّ َ ْحيُولَةٌ  ِّ

! ، فَفِّي اْلَحالِّ اْستَقَاَ ْت َوَ جَّ َتِّ  .«َضْعفِّكِّ َوَوَضَع َعيَْيَها نَ َْنهِّ

 .(RAB(( 41 – :4: 41اإللهَ." )لوقا 

بالرغم  ن سخط قادة ال نن الدوجودنن ألن نسوع شفى 

هِّ،  ا رأة في نوم السبت، أظهر رد السي  شيئاً صاد اً. قال، "َوهذِّ

يَم، قَ ْ َربََطَها الشَّْيَطاُن ثََدانَِّي َعْشَرةَ َسنَةً، أََ ا َكاَن  َي اْبنَةُ إِّْبراهِّ َوهِّ

؟" )لوقا  بَاطِّ فِّي نَْومِّ السَّْبتِّ ْن هذَا الر ِّ ي أَْن تَُحلَّ  ِّ  (.41:41نَْنبَغِّ

أعين السي  بوضوح أن الشيطان هو  ن حافظ عيى الدرأة 

في هذه الحالة عن طرنق "روح ضعف." وبدجرد أن تعا ل  ع 

 الروح، استقا ت الدرأة؛ وعادت صحيحة بقوة اإلله. 

فهم نسوع روح العالم. عيم أن الحياة روحية، وأن األرواح 

الشرنرة حقيقية و سئولة عن الكثير  ن الضعف الذي نُعاني  نه 

الناس. و ن خالل الكتاب والبصيرة التي  نحنا إناها بالروح الق س، 

د الشيطان أعداله.   نفهم كيف نُح ِّ

إذا كنَت ال تعرف الكتاب، ندكن أن تكون ضحية 

لدؤا رات الشيطان. ادرس الكيدة كثيراً والهج فيها؛ تكيم بألسنة كل 

ً انتباهك وحساسيتك  نوم، ُكن ُ دتيئًا بالروح، وسوف نكون دائدا

٩٩  

اُْصُحوا َواْسَهُروا. ألَنَّ إِّْبيِّيَس َخْصَدُكْم َكأََسٍ  َزائٍِّر، 

ًسا َ ْن نَْبتَيِّعُهُ ُهَو )   .(RAB(( 1:3بطرس  4نَُجوُل ُ ْيتَدِّ

  لثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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  4:4يوحنا  1 ;9 – 8: 5بطرس  1;  7:4يعقوب 

 40  إِْرِميَا & 25-5:19  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 10-9  إَِشْعيَاءَ  & 18-6:1  َغََلِطيَّةَ 

الروحية في ذُروتها. هناك أبعاد روحية ليحياة. تحتاج أن تعرف  ا 

نُب ئه اإلله، و ا نُثيره إبييس. نقول الكتاب، "... ألَنَّنَا الَ نَْجَهُل أَْفَكاَرهُ 

 .(RAB(( ::44كورنثوس  :) كان  الشيطان(." )

أنه بالُسيطان الذي لي في الدسيح، أُحافظ عيى الشيطان وجنوده 

! فأحيا بدج  اإلله، سالكاً في الصحة اإللهية، والسالم، واأل ان،  تحت ق  يَّ

 والوفرة، والفرح. أسيك اليوم في  لء بركات اإلنجيل. هييونا!

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 السلوك في المسيح

قبل أن نُراجع الخضوع الُدذهل لبولس في الشاه  أعاله، دعونا 

، 1:نقرأ  ا قاله في ع د  يحِّ َعْن أَْرَكانِّ اْلعَالَمِّ : "إِّذًا إِّْن ُكْنتُْم قَْ  ُ تُّْم َ َع اْلَدسِّ

؟ تُْفَرُض َعيَْيُكْم فََرائُِّض." )كولوسي  ( ::1:فَيَِّداذَا َكأَنَُّكْم َعائُِّشوَن فِّي اْلعَالَمِّ

)RAB).  الحظ طرنقة كال ه الُدذهية؛ نقول أن الدسيحيين ال نعيشون في

هذا العالم، الندوذج الطبيعي ليحياة. أنن إذاً نحيا الدسيحي؟ نحيا في 

 الدسيح!

الدسيح هو البيت والبيئة الج ن ة لدن نول  والدة ثانية. الحظ  ا 

يحِّ 47:3كورنثوس  :نقوله في  ، "... إِّْن َكاَن أََح ٌ )ُ َطعَم( فِّي اْلَدسِّ

الدسيح هو  كان. ليس  ن الُدفترض أن تتأثر، أو  .(RAB()الدسيا(..." 

تنفعل، أو نتحكم فيك أركان هذا العالم، ألنك تحيا في بيئة  ختيفة. في هذه 

البيئة، كل شيء كا ل؛ ليس هناك فشل، أو ضعف، أو همندة، أو  رض، 

 أو سقم، أو فقر، أو أي شيء  ن الُظيدة. لنا فقط  ج  اإلله وبِّره.

تستطيع اآلن أن تفهم بطرنقة أفضل  ا نقرأه في الشاه  

بَّ اْسيُُكوا فِّيهِّ )استدروا في أن  يَح نسوع الرَّ االفتتاحي، "فََكَدا قَبِّْيتُُم اْلَدسِّ

تحيوا حياتكم فيه(." الحياة في الدسيح هي الحياة في  ديكة السداء عيى 

األرض، بسيادة ُ طيقة عيى الظروف،  حدي، وُ حصن، وتتغذى بقوته 

 اإللهية. هييونا!

 ٩٠  

 . بَّ اْسيُُكوا فِّيهِّ يَح نسوع الرَّ فََكَدا قَبِّْيتُُم اْلَدسِّ

  .(RAB(( ::1)كولوسي 

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 
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 41  إِْرِميَا & 16-6:1  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 12-11  ِإَشْعيَاءَ  & 14-1:1  أَفَُسسَ 

أن المسيح  و ميعي؛ المسيح حياحي والمسيح  و كل ما لي  مم 

أحيا  وأحدرك  وأوعم. مزمه  و كل ما أراه  وما لي  وما أخعهره. 

ع للظروف؛ مل  أملك وأُظهر مزم المسيح ومِره   أ ا لسُت ُمو ن

 ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 لدظعك لإلشراق

هذا العالم الحاضر هو عالم في ُظيدة روحية. وكان نفس الشيء 

هِّ َساَعتُُكْم َوُسْيَطاُن  في أنام نسوع. تذكر عن  إلقاء القبض عييه، قال، "... هذِّ

." )لوقا  (. بع  ا صع  نسوع إلى السداء، ظل العالم في :::31الظُّْيَدةِّ

ُظيدة. ولكنك الحل لهذه الُظيدة. نقرأ في الشاه  االفتتاحي أنك نور العالم. 

ق أكثر فأكثر في هذه األنام األخيرة، بقوة الروح الق س.  عييك أن تُشرِّ

عالدنا ليس إلبييس؛ إنه ليرب. وضعنا هنا لنقود هذا العالم بنوره 

وبِّره  ن  جال الروح. وأنت تسيك باإلندان، وتعدل الكيدة وتتدسك 

ق.  بحقوقك اإللهية و يراثك في الدسيح، تجعل نورك نُشرِّ

الدرض، والسقم، والفقر، وع م   – هدا كانت الُظيدة في العالم 

لق  تأن َت بالقوة لتحكم وتديك في الدسيح،   –األ ان الدجتاح هذا العالم 

بالكيدة. فيرى اآلخرون ونفهدون  ن هو الدسيحي الحقيقي؛ فيروا  ج  

 وفضل الدسيح فيك.

ي ألَنَّهُ قَْ  َجاَء :  –  4:  11نقول في إشعياء  ي اْستَنِّيرِّ ، "قُو ِّ

ي األَْرَض َوالظَّالَُم  َي الظُّْيَدةُ تُغَط ِّ . ألَنَّهُ َها هِّ ، َوَ ْج ُ نهوه أَْشَرَق َعيَْيكِّ نُوُركِّ

ُق نهوه، َوَ ْج ُهُ َعيَْيكِّ نَُرى."  ا َعيَْيكِّ فَيُْشرِّ ُس األَُ َم. أَ َّ هذه  .(RAB(ال َّا ِّ

ق كالنور في عالم ُ ظيم بالسيوك بالبِّر، واالزدهار، والصحة،  ساعتك لتُشرِّ

 ورجاحة العقل، والجس  كدا هو  ضدون في كيدة اإلله. 

٩٢  

هنل  ْوُضوعنٌة عنلنى عن ِميلنٌة من ِ . الن يُْمِ ُن أنْن حُْو نى من ْ عُْ  ُ وُر اْلةنالن  أن

 (. 8:31)معى 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 
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  5:5تسالونيكي  1; 15:2فيلبي ; 5:9يوحنا ; 3 – 1: 60إشعياء 
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 42  إِْرِميَا & 21-6:17  تِيُموثَاُوَس ٱأْلُوَلى

 14-13  إَِشْعيَاءَ  & 10-2:1-1:15  أَفَُسسَ 

ر النور إلى  بأنني نور العالم،   ننة  وضوعة عيى جبل ألُحضِّ

؛ وأنا أسيك في االزدهار  عالدي.  ج  وبِّر الدسيح نُستعين فيَّ

 والبركات، ورجاحة العقل والجس ، باسم نسوع. آ ين.

 أُقِر وأععرف

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 افه  حوقيت اإللم

نحن في ت بير إلهي خاص في  ديكة اإلله. بدعرفة الكيدة، 
 نُقاد بالروح لنسيك حسب خطته وتوقيته. 

، نُخبرنا الكتاب أن دانيال، أثناء السبي 9 ثالً، في دانيال 
م توقيت اإلله وهو ن رس كتابات إر يا النبي،   ع بني إسرائيل، فَهِّ

ً وكانوا ق   71اكتشف أنه نجب أن نكونوا في السبي لد ة  عا ا
ً هذا الوقت في السبي. لكن، عن  ا ب ى أنه لم نتغير  استنفذوا تقرنبا
شيء، قرر دانيال أن نطيب الرب بصوم وصالة إلحضار البرنا ج 

 اإللهي ليتحقيق.
في األنام األخيرة لخ  ة نسوع في إسرائيل، بكى عيى 
أورشييم ألنها لم تعرف "ز ن" افتقادها. الرب الذي كانوا ننتظرون 

  جيئه، أتى لهم، ولكنهم لم نعرفوا هذا. وكثيرون  ثل هذا اليوم. 
اجعل أولونتك أن تكون في توافق  ع إرادة اإلله وتوقيته 
ً ليصالة. أرسينا اإلله  لحياتك. ادرس الكتاب بشغف، وأعطِّ وقتا
 لتحقيق إرادته في األرض، باستخ ام اسم نسوع وقوة الروح الق س. 

لكن إن كنَت ال تعرف إرادة اإلله وتوقيته، فستح ث أ ور 
في األرض ليست لصالحك، وال لصالح الرب. لهذا نجب أن تُصيي 
بالروح  ن أجل األ م، و ن أجل كنيسة اإلله، و ن أجل خ  ات 
اإلنجيل حول العالم. صل ِّ كأن الدديكة تعتد  عييك، ألنها هي بالفعل 

 هكذا. هييونا! 

 ٩٢  

ِل الَِّذي  ُم ِمنن اْلينْوِم ا نوَّ ا ِيآُل   ن َّ ْف ينا ؤن ونالن ِلي: الن حنون  فن

امن إِلِهكن  سُِمعن  ْ ِسكن ُقمَّ إِلْذالنِل  ن ْهِ  ون ْلهنكن ِلْل ن ةنْلتن قن فِيِم عن

... )ؤا يال   (. 81381كنالنُمكن

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 
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  9 – 8: 5بطرس  1; 4 – 2:  9دانيال ; 32:12أخبار األيام  1
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 43  إِْرِميَا & 18-1:1  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 18-15  إَِشْعَياءَ  & 22-2:11  أَفَُسسَ 

أبونا الغالي، أشكرك عيى أز نة الدعجمات 

وإظهارات أعدالك وبركاتك كدا لم نكن  ن قبل أب اً، 

والتي ستُتَوج باختطاف الكنيسة. أُصيي  ن أجل الق نسين 

حول العالم الذنن نواجهون اضطهادات ش ن ة، وُظيم، أن 

 نتقووا ونثبتوا في  لء  شيئة اإلله، باسم نسوع. آ ين. 

 صالج

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 إؤراك عو رك اإللهي

َن  ال نفهم الكثيرون لغة الروح في الشاه  أعاله عن  ا نقول، "أَْنتُْم  ِّ

اإلله..."؛ نعني أنك  ثل اإلله؛  ولود  نه. هذا  ا نجعل الدسيحي كائن إلهي، وليس 

  جرد إنسان بشري. هييونا! 

هذا  ا نفتق ه البعض؛ نفتق ون إدراك  ن هم بالحقيقة في الدسيح. أشار 

نِّيَن بِّاْسمِّ 41:3نوحنا  4لهذا، الرسول نوحنا، بقوله في  ، "َكتَْبُت هذَا إِّلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُدْؤ ِّ

نَّةً..."  ، لَِّكْي تَْعيَُدوا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَ ِّ نرن  اإلله أن نكون لك  .(RAB)اْبنِّ اإللهِّ

اإلدراك، والدعرفة الحية بهذه الحياة التي فيك. أنت حا ل ليحياة اإللهية؛ عاكس 

 لإلله.

لُّ )نُقيم(  ِّنَّهُ فِّيهِّ )الدسيح( نَحِّ باإلشارة إلى الرب نسوع، نقول الكتاب، "فَإ

نًّا. َوأَْنتُْم َ ْديُوُؤوَن فِّيهِّ )وأنتم كا يين فيه(..." )كولوسي  ْلءِّ الالَُّهوتِّ َجَس ِّ  9:  :ُكلُّ  ِّ

–  41  )(RAB).  "...)الحظ تعبير، "... َوأَْنتُْم َ ْديُوُؤوَن فِّيهِّ )وأنتم كا يين فيه

هذا نعني أن كل األلوهية نُقيم فيك كدا هو في نسوع. ال عجب أن ن عونا بطرس 

 (. 1:4بطرس  :"ُشركاء النوع اإللهي؛ الطبيعة اإللهية" )

أنت ُ دتيئ وُ شبَع باإلله. وهذا  ا نعنيه أن تكون " ديوء وكا ل فيه"؛ 

ال تحتاج لشيء آخر فيك ليجعيك إلهياً. ولهذا ال نستطيع الدرض، وال السقم، وال 

العجم أن نكون جمء  ن حياتك. إذا لهجَت في حياة اإلله التي فيك، فين تدرض أب اً 

 نوم آخر  ن حياتك.

أنت  ولود، ليس  ن دم، وال  ن إرادة جس ، وال  ن إرادة رجل، بل  ن 

(. نفس الحياة التي تجعل  ن الدستحيل أن ندرض اإلله، أو نُهَمم، 41:4اإلله )نوحنا 

أو أي شيء "نح ث" له، هو  ا ل نك في داخيك. إدراكك لهذه الحقيقة سيجعيك 

 ُ نتصراً إلى األب  وتسيك في السيادة كل نوم  ن حياتك.  ج اً لإلله!

 ٩٢  

َن اإللهِّ أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَْ   "أَْنتُْم  ِّ
ي فِّي  َن الَّذِّ ي فِّيُكْم أَْعَظُم  ِّ َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ الَّذِّ

 .(RAB(( 1:1نوحنا  4اْلعَالَمِّ )

  السبت



 الم يم من المراسة: 
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 44  إِْرِميَا & 10-2:1  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 22-19  إَِشْعيَاءَ  & 3:1:21  أَفَُسسَ 

إلهي الُدباَرك! لي إدراك لجوهري اإللهي، وأسيك 

فيه؛ أنا أسيك في السيادة عيى الدرض، والسقم، والدوت، 

وعناصر هذا العالم. الدسيح فيَّ أعظم  ن الكل؛ وأنا أبتهج 

 بوح انيتي  ع الرب، اليوم ودائداً، باسم نسوع. آ ين.

 صالج

 الم يم من المراسة: 



arabic 

 ٩٢  
 ثِق ك  ل

أن تكون ُ تكالً ال نعني أن تكون ساذجاً. وإدراكك لهذا 

الفرق ضروري ألن هناك ُسذَج نعتق ون أنهم نتوكيون. أن تكون 

ً نعني أن تنخ ع بسهولة. ولكن األطفال ال ننخ عون بسهولة؛  ساذجا

هم دائداً نتوكيون. نثقون في شخصك. لكن، الكبار ندكن أن ننخ عوا. 

فالكبير سيُحاول أن نعقل ونُدنطق كل  ا نُقال له قبل أن نثق به، وق  ال 

 نُعطي اهتدا اً كافياً لشخصية َ ن نثق به. 

إذا نادنَت عيى طفل  ن البيكونة،  ثالً، وطيبَت  ن شخص 

آخر نثق به الطفل أن نقف عيى األرض ونيتقطه، سيكون الطفل 

 ستع اً أن نقفم ألنه نثق في الشخص الذي عيى األرض. ق  ال نعرف 

الطفل إذا كان الشخص في األسفل له القوة أو اإل كانية لييتقطه، لكنه 

نؤ ن أنه لن ن عه نسقط. هذا هو نوع اإلندان الطفولي الذي نجب أن 

 نكون لك  ن نحو اإلله.

، أن نكون  ثل األوالد 1:41حثَّنا الرب نسوع في  تى 

ثَْل األَْوالَدِّ )واثقين، وُ تضعين، وُ حبين،  يُروا  ِّ الصغار، "... تَصِّ

نرن ك أن تثق في شخصية اإلله. ظهرت  .(RAB(وُ تسا حين(..." 

شخصيته بوضوح في الكيدة؛ ال نفشل أب اً. لذلك ضع ثقتك بجراءة فيه 

 ليُحقق ه فه في حياتك.

أحياناً، نُحاول الكثيرون أن "نُساع وا" اإلله في عدل  ا 

ننوي عييه. ربدا، ق  أعطاك رؤنة أو ق م لك بعض األفكار الُدتعيقة 

تََوكَّْل )ثِّق( َعيَى نَْهَوْه بُِّكل ِّ قَْيبَِّك، َوَعيَى 

ْ  )أ ثال  َك الَ تَْعتَدِّ  .(RAB(( 3:1فَْهدِّ

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 24-23  إَِشْعيَاءَ  & 16-4:1  أَفَُسسَ 
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به فك، وأنت ُ تحدس ج اً وُ تشوق لترى كل شيء نح ث، وهذا 

جي ! ولكن إن لم تثق وتخضع ليروح الق س، ق  تُحاول أن تيعب 

دور "اإلله." ربدا تيعب دوره في  حاولتك أن تُساع ه بحكدتك 

 الشخصية. لكن في نهانة الدطاف لن تُرضيه. 

أفضل شيء هو أن تثق أنه وح ه نعرف وعن ه برنا ج 

العدل لحياتك. تعيم  ن إبراهيم الذي اتكل وتبع الرب وهو ال نعرف 

َي أََطاَع  ا دُعِّ يُم لَدَّ نَدانِّ إِّْبَراهِّ إلى أنن نقوده اإلله. نقول الكتاب، "بِّاإلِّ

يَراثًا، فََخَرَج َوُهَو الَ  ي َكاَن َعتِّي ًا أَْن نَأُْخذَهُ  ِّ أَْن نَْخُرَج إِّلَى اْلَدَكانِّ الَّذِّ

 (. 1:44نَْعيَُم إِّلَى أَْنَن نَأْتِّي." )عبرانيين 

أبونا الغالي، أحيا حياتي، واثقاً فيك  ن كل قيبي، 

في كل شيء، ُ تكالً عيى كيدتك واعدل حسب قيادتك. 

ع خططي، وتطيعاتي، ورغباتي لك، وأنا في قناعة  أُخضِّ

تا ة أنك أكثر اهتدا اً، وشغفاً لنجاحي،  دا ندكن أن أكون 

 عييه، باسم نسوع. آ ين.  

 صالج

 

 الم يم من المراسة: 



arabic 

." 2021نقول في إشعياء  ِّ اْلَخاَلصِّ ْن نَنَابِّيع يَاًها بَِّفَرحٍ  ِّ ، "َفتَْستَُقوَن  ِّ

تُشير ننابيع الخالص إلى كل بركات الدسيح الكا نة في عُدق خبانا روحك. 

نقول الكتاب إن  ن روحك كل  خارج الحياة. أنت تحدل في داخيك ننبوع  ن 

 البركات.

ر في هذا في توافق  واآلن، نبحث دائداً إبييس أن نس  "الينابيع." فك ِّ

دُّون آبار تيك   ع  ا ح ث في أنام الكتاب: حيندا تأتي قوة غازنة في   ننة، نطِّ

 –الد ننة بالتُراب لكي نُضانقوا السُكان. كانت اآلبار هي  ص ر الداء ليناس 

 ننبوع الحياة، هكذا كانت. 

عانى إسحاق  ن ضيقة ُ شابهة عيى أن ي الفيسطينيين. نُسجل 

ِّْبَراهِّيمَ  ِّي ُ َأبِّيهِّ فِّي َأنَّامِّ إ تِّي َحَفَرَها عَب ، الَّ يُع اآلبَارِّ الكتاب، في أنام إسحاق، "َوَجدِّ

تِّي  ِّْسَحاُق َونَبََش آبَاَر اْلَداءِّ الَّ ينِّيُّوَن َوَ أُلوَها تَُرابًا... َفعَادَ إ هَا اْلفِّيِّْسطِّ َأبِّيهِّ، َطدَّ

..." )تكونن  ينِّيُّوَن بَعْ َ َ ْوتِّ َأبِّيهِّ هَا اْلفِّيِّْسطِّ يمَ َأبِّيهِّ، َوَطدَّ ِّْبَراهِّ َحَفُروَها فِّي َأنَّامِّ إ

12 021 ،28 .( 

بنفس الطرنقة التي طدى بها الفيسطينيون آبار الداء التي إلسحاق 

)لكي نُمعجوه ونحبطوه(، نبحث الشيطان لطدي آبار الدياه الحية في روحك. 

ليتأك   ن أن فرح الدسيح ال نُعبَر عنه في حياتك. ونرن  أنضاً أن نبع ك عن 

 خ  ة تق نم نفس الفرح آلخرنن. 

أدواته لس  "آبارك" تشدل الدرارة، والغيرة، والكراهية، والغيظ، 

وع م الغفران، والخوف، واتجاه اإلدانة القيبي. ال تسدح ليشيطان أن نُيقي بدثل 

هذا "التُراب" في حياتك. هو نعرف أنك لن تستطيع أن تحيا بفرح، أو تستدتع 

 بالحياة، أو تُبارك عالدك بفاعيية عن  ا تكون غضوب، وُ غتاظ، وحقود. 

 ارفض  العُراب 

 ٩٢  

ْن بَْطنِّهِّ َأْنهَاُر  ي  ِّ تَاُب، تَْجرِّ َ ْن آَ َن بِّي، َكَدا َقاَل اْلكِّ
 .(RAB)) 028 7َ اٍء َحي ٍ. )نوحنا 

  اإلثنين
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 46  إِْرِميَا & 17-3:1  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

ع  ن داخيك إلى  اختر باألحرى أن ت ع فرح وُحب اإلله نَشِّ

 اآلخرنن كل نوم ولن نكون إلبييس  وطئ ق م في حياتك. 

أبونا الغالي، أشكرك عيى ُحبك الُدنسكب في قيبي 

بالروح الق س، وعيى  لء الدسيح في قيبي. أسعى في 

 الحياة بدج ، وأتق م بُخطى عدالقة، باسم نسوع. آ ين.

 صالج

 26-25  إَِشْعيَاءَ  & 2-5:1-4:17  أَفَُسسَ 
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ِّض روحك البشرنة، التي  ِّض نفسك، نعني أن تُرو  أن تُرو 

هي أنت الحقيقي. وطرنقة أكي ة لترونض روحك هي الصالة بألسنة؛ 

ا َأْنتُْم 1:02تحفظ روحك  توهجة وُ يتهبة لإلله. نقول في نهوذا  ، "َوَأ َّ

ِّيَن )بأن تُصيوا(  ، ُ َصي  ِّنَدانُِّكمُ اأَلْق َسِّ بَّاُء َفاْبُنوا َأْنُفسَُكْم عََيى إ َأنُّهَا اأَلحِّ

 ". ، "َ ْن 4024كورنثوس  2ونقول في  .(RAB)فِّي الروح اْلُق ُسِّ

ِّيِّسَاٍن نَْبنِّي نَْفسَهُ..."  مُ ب  نَتََكيَّ

الدسيحيون الذنن نُصيون بانتظام بألسنة أكثر انسجا اً  ع 

أ ور الروح. وهم أكثر حساسية واستجابة لقيادة وإرشاد الروح 

الق س؛ غير ُ تكاسيين. عن  ا تُصيي بألسنة كثيرة، تت رب روحك 

 وتكون ُ ستع ًا ليكرازة ال ننا يكية.

ازرع عادة أن تب أ نو ك بالتكيم بألسنة. ثم في فترات 

ِّ بألسنة. الجديل في األ ر هو، أنك  ُ نتظدة عيى   ار نو ك، صل 

ر تجارتك. إنها  تستطيع أن تتكيم بألسنة هدساً حتى وأنت تعدل أو تُباشِّ

 أسرع طرنقة لتفعيل وتنشيط روحك.

هناك أشخاص أكثر اهتدا اً في الحفاظ عيى اليياقة الب نية 

ألجسادهم عن أن نبذلوا اهتدا اً أكبر لترونض أرواحهم. وأنت تُ رب 

ِض روحك  طريوة أكيمج لعُرو 
 ٩٢  

ِّْض  نَُّة َفاْرُفْضهَا، َوَرو  ا اْلُخَراَفاُت ال َّنِّسَُة اْلعََجائِّمِّ َوَأ َّ

نَّ التَّْقَوى  نََّة نَافِّعٌَة لَِّقيِّيل، َولكِّ نَاَضَة اْلَجسَ ِّ نَْفسََك لِّيتَّْقَوى. أَلنَّ الر ِّ

ِّْذ َلهَا َ ْوعِّ ُ اْلَحيَاةِّ  ِّ َشْيٍء، إ )الرناضة الروحية( نَافِّعٌَة لُِّكل 

َرةِّ َواْلعَتِّي َةِّ )اآلتية( )   .(RAB)) 8 – 07 4تيدوثاوس  2اْلَحاضِّ

  لثالثاء
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 47  إِْرِميَا & 10-4:1  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 28-27  ِإَشْعيَاءَ  & 21-5:3  أَفَُسسَ 

نفسك ليصالة كثيرًا بألسنة أخرى، باإلضافة إلى الكثير  ن الفوائ  

األخرى التي لها عيى حياتك، ستفتح روحك لتستقبل وتفهم كيدة 

ز  سيرتك في الحياة اإللهية.  اإلله وتُعمِّ

أبونا الغالي، كم أُحب كيدتك! أشكرك ألنك تُظهر لي كيف 

ط روحي بالتكيم بألسنة. روحي تنشط ألستقبل إرشادك  ِّض وأُنشِّ أُرو 

ز تق  اً رائعاً في حياتي، وفي عدل الخ  ة،  ن  ج   اليوم؛ وأنا أُحرِّ

 إلى  ج ، باسم نسوع. آ ين.

 صالج 
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في  ناسبٍة  ا، بع  قيا ته، ظهر الرب نسوع لتال يذه في 

نهانة رحية صي  غير ُ ثدرة. لق  تعب التال يذ طوال الييل ولم نُدسكوا 

أَْلقُوا الشَّبََكةَ إِّلَى َجانِّبِّ السَّفِّينَةِّ األَْنَدنِّ »شيء. ثم قال لهم نسوع، "... 

بُوَها  "...«فَتَجِّ ُوا ُروَن أَْن نَْجذِّ نقول الكتاب، ".. فَأَْلقَْوا، َولَْم نَعُودُوا نَْق ِّ

." )نوحنا  ْن َكثَْرةِّ السََّدكِّ ِّ 1::4.) 

تخيل لو جادلوا  ع نسوع! كان لهم إندان في كيدته و ن هنا 

يَن   –أتى السدك  نَدانِّ نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَدِّ  ن كيدة اإلله. نقول الكتاب، "بِّاإلِّ

..." )عبرانيين   .(RAB((  1:44أُتْقِّنَْت )تشكيت( بَِّكيَِّدةِّ )رندا( اإللهِّ

تشكل السدك بكيدة السي . وضع نسوع ندوذجاً هنا كيف نحيا بانتصار 

 كل نوم، وكيف نختبر الدعجمات  ن خالل اإلندان بالكيدة.

ر. ثم أرسل  تعيم  ن هذا: كان ُغالم قائ   ئة  رنض ونحتضِّ

قائ  الدائة شيوخ اليهود ليَرجوا نسوع أن نأتي ونشفي ُغال ه. وافق 

ً في الحال، أرسل قائ  الدائة كيدات إلى نسوع  السي ، ولكن تقرنبا

قًّا أَْن تَ ُْخَل تَْحَت َسْقفِّي.  قائالً، "... نَا َسي ِّ ُ، الَ تَتْعَْب. ألَن ِّي لَْسُت ُ ْستَحِّ

ْن قُْل َكيَِّدةً فَيَْبَرأَ  ي أَْهالً أَْن آتَِّي إِّلَْيَك. لكِّ ْب نَْفسِّ لِّذلَِّك لَْم أَْحسِّ

ي." )لوقا   (.7 – :: 7ُغالَ ِّ

ولدا سدع نسوع كيدات قائ  الدائة، نقول الكتاب إنه تعجب 

ْق َارِّ هذَا!"…   ن إندانه وقال،  …" لَْم أَجِّ ْ َوالَ فِّي إِّْسَرائِّيَل إِّنَدانًا بِّدِّ

وعن  ا رجع الدرسيون إلى بيت قائ  الدائة، وج وا العب  الدرنض ق  

 (. 41 – 9: 7َصحَّ عيى كيدة نسوع. )لوقا 

 إيمان م لمعم

ْلتن ِلينُ ْن لنكن  ا آمن من كن أن ُغالنُمُم فِي حِْلكن  .«... اْذ نْب  ون هنرن فن

 .(RAB(( 8:31السَّاعنِة. )معى 

  ٠٣   األربعاء
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 48  إِْرِميَا &  22-4:11  تِيُموثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 30-29  إَِشْعيَاءَ  & 9-6:1-5:22  أَفَُسسَ 

ل   ا هي رغبتك؟ في أي  جال تحتاج تغيير أو  عجمة؟ فع ِّ

إندانك بكيدة اإلله. كيدة اإلله هي اإلجابة لكل ضيق. ليس عييك أن 

م عيى االنتحار ألنك فق َت عديك أو تجارتك. تستطيع أن تثق في  تُق ِّ

الرب  ن أجل شيء أفضل. هو اإلله الذي نُحيي الدوتى. نستطيع أن 

 نُعوضك، أكثر بكثير،  ن كل  ا ظننَت أنك فق ته.

، "إِّْن َسأَْلتُْم 41:41حتى اآلن، اعدل بكيدته. قال في نوحنا 

ً أنه ُ يتمم بكيدته ولن  ي فَإِّن ِّي أَْفعَيُهُ." اسأل  ا ترن ، عالدا َشْيئًا بِّاْسدِّ

 تُخذَل. 

م اإلندان في  أبونا الغالي، أشكرك عيى كيدتك الغالية التي تُ عِّ

حن الحياة. كيدتك ُ دتمجة  روحي وتضعني فوق وأعيى بكثير  ن  ِّ

باإلندان في قيبي؛ لذلك، إنداني حي وفعَّال، ونسود عيى الظروف، 

 فيجعيها تتداشى  ع إرادتك الكا ية لي، باسم نسوع. آ ين.  

 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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