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  تشرنن األول



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  3000ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  2021

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

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

 إقرأ وتأَ ل كل  قالة بعنانة. َرِدد الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عالد 
 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.

 
 استخ م هذا الكتيب ُ  َِوناً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَيِم

 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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: ٤قبل  جيء الدسيا، كانت النبوة أن إنييا سيأتي أوالً ) الخي

(. استخ م الكتبة هذه النبوة ك ليل ض  َكْون نسوع "الدسيا". لكن ٦-٥

: ٧١التال يذ رأوا بعيونهم إنييا نتكيم  ع نسوع عيى جبل التجيي )اقرأ  تى 

فَِيَداذَا نَقُوُل اْلَكتَبَةُ: إِنَّ إِنِييَّا نَْنبَِغي أَْن نَأْتَِي "…  (، وسألوا نسوع، ٣-٧

الً؟" ) تى   ).10:11أَوَّ

ول هشتهم، أك   نسوع إصرار الكتبة أن إنييا نجب أن نأتي أوالً 

. َولِكن ِي أَقُوُل لَُكْم: "…قبل الدسيا. قال،  الً َونَُردُّ ُكلَّ َشْيءد إِنَّ إِنِييَّا نَأْتِي أَوَّ

إِنَّ إِنِييَّا قَْ  َجاَء َولَْم نَْعِرفُوهُ، بَْل َعِديُوا بِِه ُكلَّ َ ا أََرادُوا. َكذِلَك اْبن اإِلْنَساِن 

نقول الكتاب،  .(RAB))  12  –  11:  11أَْنًضا َسْوَف نَتَأَلَُّم ِ ْنُهْم." ) تى 

(. ق  13:11"ِحينَئِذد فَِهَم التَّالَِ يذُ أَنَّهُ قَاَل لَُهْم َعْن نُوَحنَّا اْلَدْعَد َاِن." ) تى 

 أتى إنييا بالفعل، لكنهم لم نعرفوه، ألنهم كانوا ننظرون بالجس !

هناك  سيحيون كثيرون شبه هذا اليوم. جديعهم نحيدون، 

ونُصيُّون، ونُصارعون أن نكونوا في الرب وننالوا  ن عن  الرب. هم فيه 

بالفعل، وق  نالوا بالفعل، لكنهم لم نعرفوا. لهذا السبب نجب أن ت رس 

الكيدة.  ن خالل  عرفة الكيدة، أنت تستنير بشأن هونتك و يراثك في 

 الدسيح.

ال نوج   ا هو أعظم أو أفضل  ن أن الدسيح فيك، وأنت في 

نوحنا  1الدسيح. عييك أن تأتي إلى  لء اإلدراك بأنه كدا هو، هكذا أنت )

  ٢  الخميس
ن أ ت فيم  اكع ف من

الن حُ ناِكلُوا )حأخذوا قالب وش ل( )حع  لوا مـ(  ذنا   ون
ْ ِلُ ْ  مِعنْزِميِم أنْذ نا ُِ ْ    ْ رن )الةال (  منْل حنغنيَُّروا عنْن شن المَّ
ةُ  اِلدن اؤنجُ اإللم: الصَّ ا ِ ين إِرن ِلعنْوعنِهُروا )حثهعوا    س  ( من

ْرِضيَّةُ )الموهولة( اْل ناِملنةُ  )رومية  ( 2:12اْلمن
)RAB). 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أن كل شيء أحعاعم للدياج والعووى قم و هم لي اإللم. أرفض أن 

أرى مالزسم. أ ا ال أُصارع  وال أض رب. كل إمماؤ في اإل زيل  و 

ِمل ي م  ل شرعي وحيوي اآلن  أسلك في ميراثي  في ملء 

 مركات اإل زيل  ماس  يسوع. آمين.

Leav

e 

 –(. أنت بِره، التعبير عن كل األشياء الكا ية الُدتفقة  ع طبيعته 11:4

 صالحه، وعطفه، وُحبه، وتواضعه، وتديُّمه!

لهذا السبب تُشجعك اآلنة االفتتاحية أن تُج د ذهنك، ألنه فقط 

 بالكيدة،  ن خالل الروح، تكتشف  ا ق  عديه اإلله وأعطاه لك في الدسيح.

 أُقِر وأععرف

  ;1:3 رسالة بطرس الرسول الثانية  ;22-3:21 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
 8:17 الرسالة إلى أهل رو ية 
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 1 الالونين  & 75-26:69 إنجيل  تى 

 12-10 نشوع  & 17-9:1 إنجيل لوقا 
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 ال لمة  والصالج والةهاؤج

في عالقتك  ع اإلله، أول شيء تحتاج أن تفهده هو  ا ل نه   

ثانياً،  ا ندنحك ا تياز أن تقوله له )الصالة(. ثالثاً، هو  ليقوله لك )الكيدة(. 

ً في شكل الذبائح والتق  ات )عبرانيين  (. 12:13عبادتك، وهي أنضا

 هؤالء الثالثة أساسيون في عالقتنا  ع الرب.

اإلنسان روح، وروح اإلنسان أتت  ن روح اإلله، وُخيقت بكيدة  

ا الَ نَْفنَى، بَِكِيَدِة اإللِه  اإلله: "َ ْولُوِدنَن ثَانِيَةً، الَ ِ ْن َزْرعد نَْفنَى، بَْل ِ دَّ

كدولود  ن الكيدة،   .(RAB))  23:1بطرس  1اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة إِلَى األَبَِ ." )

 1نجب إذاً أن تتغذى باستدرار عيى كيدة اإلله لتحيا بالحق. نقول في 

، "َوَكأَْطفَال َ ْولُوِدنَن اآلَن، اْشتَُهوا اليَّبََن اْلعَْقِييَّ اْلعَِ نَم اْلِغش ِ 2:2بطرس 

: أَْن لَْيَس "…  ، 4:4قال الرب نسوع في لوقا  ِلَكْي تَْنُدوا بِِه."  َ ْكتُوب 

 .(RABبِاْلُخْبِم َوْح َهُ نَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكل ِ َكِيَدةد )رندا( ِ َن اإللِه.")

اآلب نتكيم دائداً؛ هو في تواصل  ستدر  ع روحك، نُشارك  

أفكاره  عك. لذلك، ليس فقط الكيدات التي تقولها خالل أوقات الصالة هي 

التي تهم، لكن أنضاً الفرصة التي تُعطيها ليروح الق س ليخ  ك بيندا أنت 

 تخ  ه.

ً أوقات قي ِدة ُ ديَّمة ليعبادة، أي، لنُرنم ليرب   نحن نُعطي أنضا

عن  ا نعب  الرب، إنه ا تماج لألرواح؛ لحظة  بحد ، وُحب، وعبادة. 

 البهجة السداونة، حيث تنتشي في نعيم و ج  حضوره.

، أن العبادة الحقيقية تكون 23:4نوضح الرب نسوع، في نوحنا   

بالروح والحق؛ نعني أنك تعب  اآلب  ن روحك وطبقاً لكيدته. لذلك، إنها 

تتضدن إقرار باعترافات السده عيى أساس َ ن هو، بدا نتداشى  ع 

 اإلعالن عن شخصه في الكيدة. هييونا!

٩  

ِة )أعمال  ِلمن ِة اْل ن ِخْممن ُلواِظُب عنلنى الصَّالنِج ون ا  نْدُن فن أنمَّ  (.411ون

  الجمعة  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 3:3 الرسالة إلى أهل فييبي  ;6:18 الرسالة إلى أهل أفسس  ;20:32 أعدال الرسل 

 2 الالونين  & 10-27:1 إنجيل  تى 
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أمويا السماوي الغالي  أش رك من أعل مركة كو ي ُمثوف  ومعغذي  

ومهلي مال لمة  وأي اً من أعل فرصة ال راكة المسعمرج مةك من 

ً ملةمعك  خالل ال لمة. اآلن  أ ا أعهمك وأحمم عظمعك  ُمةعرفا

 ومزمك في حياحي  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 15-13 نشوع  & 36-9:18 إنجيل لوقا 
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  ٠  السبت

إن كنَت  ولود والدة ثانية،  ع أنك ق  تب و ظاهرناً كجارك الذي 

لم نول  ثانيةً، لكن ق  ح ث تحول حقيقي في روحك. أنت في الواقع، 

ُول َت  ن ج ن  بحياة وطبيعة اإلله. أنت لسَت   –وحرفياً، ُول َت  ن اإلله 

 فقط  ؤ ناً، أنت  ثل اإلله.

لكن ألن الكثيرنن ال نعرفون هذا، نقولون، "إننا جديعاً بشر". ال، 

نحن لسنا كذلك؛ هذا  ا كنَت عييه قبيدا تول  ثانيةً. "أنت" اإلنسان  ات، 

وأتى الج ن   ن اإلله. هذا  ا كان نعنيه نوحنا عن  ا قال، "أَْنتُْم ِ َن اإللِه 

 1أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَْ  َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ الَِّذي فِيُكْم أَْعَظُم ِ َن الَِّذي فِي اْلعَالَِم." )

 هذا نعني أنك  ن اإلله، حياتك هي إلهية. .(RAB)) 4:4نوحنا 

 ا نتوقعه اإلله  نك هو أن تتكيف  ع طبيعتك اإللهية. إنه 

، "َوالَ تَُشاِكيُوا )تأخذوا 2:12الغرض  ن تج ن  ذهنك: نقول في رو ية 

قالب وشكل( )تتشكيوا بـ( هذَا ال َّْهَر )العالم(، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكِيُكْم 

 .(RAB)…." بِتَْجِ نِ  أَْذَهانُِكْم،

ربدا تقول، "إن في سفر األعدال، قال بطرس لكرنيييوس إنه هو 

ً إلى الحادثة حيث كاد الجدوع في   ن  نفسه إنسان". وربدا تُشير أنضا

ليكأونِي ة أن نسج وا لبولس بسبب اآلنات والعجائب التي ق  صنعها، وقال 

) 12:14)أعدال …."  نَْحُن أَْنًضا بََشر  تَْحَت آالَمد ِ ثْيُُكْم، "…  لهم، 

(RAB). 

لكن إليك  ا نجب أن تفهده: الُرسل، في هذا الوقت، لم نفهدوا 

تدا اً ِسر اإلنجيل. وإال، لكانوا استخ  وا ُ صطيح آخر. فكر في هذا: لم 

ِ ْن فَْوُق. أَْنتُْم ِ ْن هذَا …  أَنَا"…  نتكيم نسوع بهذه الطرنقة قط. قال، 

ا أَنَا فَيَْسُت ِ ْن هذَا اْلعَالَِم." )نوحنا   ).23:1اْلعَالَِم، أَ َّ

"ألَنَُّكْم بَْع  ) ازلتم( َجَسِ نُّوَن . فَإِنَّهُ إِْذ فِيُكْم َحَس   

، أَلَْستُْم َجَسِ ن ِيَن َوتَْسيُُكوَن بَِحَسِب اْلبََشِر؟      َوِخَصام  َواْنِشقَاق 

 .(RAB)) 3:3كورنثوس  1(

 ح يف مع طهيةعك اإللهية



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 3 الالونين  & 25-27:11 إنجيل  تى 

 19-16 نشوع  & 62-9:37  إنجيل لوقا 

عن  ا أُعين لبولس  ن خالل وحي الروح إنه بِر اإلله في الدسيح 

 –نسوع، عبَّر عن هذا بشكل  ختيف. قال إن الدسيحي هو "ِخيقة ج ن ة" 

(. نفس الشيء  ع بطرس، 11:  2كورنثوس  ٢نوع ج ن   ن البشر )

ارتقى أنضا إلى  ستوى أعيى، وفي رسالته، دعا الدسيحي "شرنك 

 الطبيعة اإللهية"؛ شرنك النوع اإللهي.

ِ ُكيُُّكْم." إن 6:12نقول في  م ور  ، "أَنَا قُْيُت: إِنَُّكْم آِلَهة  َوبَنُو اْلعَِيي 

كنَت تتكيم وتحيا كإنسان، سوف تُعاني  ن نفس األشياء التي نُعاني  نها 

 الناس. ُكن ُ  ركاً لطبيعتك اإللهية و ارس الحياة اإللهية.

من خالل اللهج في ال لمة  ح ي ُت مع طهيةعي اإللهية. لي 

 مصيرج الممل ة   وإؤراك الممل ة. أُف ر  وأح ل   وأحيا 

 ك ريك اللوع اإللهي. مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف

 36-10:33 إنجيل نوحنا  ;7-82:5  ما ير 
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 مُر ان ُحب اإللم 

عن  ا نقول، "اإلله نُحبك"، نظن الكثيرون أنه تعبير عام عن 
ُحب اإلله لكل شخص. نعم، هو بالفعل نُحب كل الناس، لكنه نُفكر فيك، 
ونتعا ل  عك كدا لو كنَت الشخص الوحي  عيى وجه األرض. كل واح  
 ن ا له قيدة فرن ة عن  اإلله؛ له نفس قيدة نسوع. هذه حقيقة ضخدة ل رجة 

 أنها تتطيب فهم لكيدة اإلله وفكر الروح لقبولها.
بَرَهن اإلله عيى ُحبه لك بالثدن الذي دفعه: حياة نسوع. نقول 
الكتاب، "َولِكنَّ اإلله بَيََّن ُحبه لَنَا، ألَنَّهُ َونَْحُن بَْع ُ ُخَطاة  َ اَت اْلَدِسيُح )ق َّم 

هذا نعني أنك تستحق  .(RAB))  1:  2ابنه ذبيحة  وت( ألَْجِينَا." )رو ية 
كل هذا الدق ار  ن الُحب عن  اإلله. إن كنَت الشخص الوحي  عيى األرض 
الذي احتاج الخالص، ألتى نسوع ليدوت  ن أجيك. هو لم نأِت ألن ع دنا 

 كان كثير.
، "أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ هَكذَا نَُكوُن فََرح  فِي السََّداِء 1:12نقول في لوقا 

 ". ا الَ نَْحتَاُجوَن إِلَى تَْوبَةد بَِخاِطئد َواِح د نَتُوُب أَْكثََر ِ ْن تِْسعَةد َوتِْسِعيَن بَارًّ
إن كانت هذه هي حقيقة، أرن ك أن تُفِكر فيدا نعني لآلب أن نذهب أي 

بُّ َعْن َوْعِ ِه 8:3بطرس  2شخص إلى الجحيم. نُخبرنا في  ، "الَ نَتَبَاَطأُ الرَّ
، بَْل  َكَدا نَْحِسُب قَْوم  التَّبَاُطَؤ، لِكنَّهُ نَتَأَنَّى َعيَْينَا، َوُهَو الَ نََشاُء أَْن نَْهِيَك أُنَاس 

 أَْن نُْقبَِل اْلَجِديُع إِلَى التَّْوبَِة."
هو نرن  كل شخص أن نعرف، ونتبنى، ونسيك في حقيقة ُحبه. 
هو ائتدنا عيى رسالة ُحبه، لنُشاركها  ع العالم أجدع. تذكر، هو نُخيصك 

كرابح نفوس. لذلك، اجعل عي    –ونجعيك شرنكه في خالص اآلخرنن 
القيا ة هذا ح ث  هم لشخص  ا في عالدك لم نكن ق  عرف الرب بع . 
الدسؤولية تقع عيى عاتقك لتصل إلى َ ن هم في دوائر عالقاتك الدؤثرة 

 ببشارة ُحب الدسيح وقوته الُدخِيصة.

  ٢  األحد

َولِكنَّ اإلله بَيََّن ُحبه لَنَا، ألَنَّهُ َونَْحُن بَْع ُ ُخَطاة  

 َ اَت اْلَدِسيُح )ق م ابنه ذبيحة  وت( ألَْجِينَا 

 .(RAB)) 1: 2)رو ية 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 3:16 إنجيل نوحنا  ;11:30 األ ثال 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 4 الالونين  & 37-27:26 إنجيل  تى 

 22-20 نشوع  & 24-10:1 إنجيل لوقا 

ر فيدا فعيه ُرسل الدسيح  ن أجينا بخصوص هذا اإلنجيل  فك ِ
الدجي ؛ أعطونا كل شيء وحتى حياتهم ألنهم اعتق وا أن األ ر نستحق كل 

 هذا. أرادوا أن نتأك وا أن اإلنجيل وصل لآلخرنن، حتى وصل إلينا.
دع هذا شغفك األول، وسعادتك، وُحبك، وفخرك ألن تُعطي  ن 
 ادناتك، ووقتك وطاقتك النتشار اإلنجيل حول العالم. إنه لشرف عظيم 

 وا تياز أن نكون جمء  ن شيء عظيم وإلهي ج اً.

أمويا الغالي  يا لها من مركة أن أعرف أ لي افعميُت ال مأشياء 

ح لى  م  ة أو ذ ب  مل ممم كري   كما من حمل مال عيب وال 

ؤ س  ؤم المسيح. أ ا أذ ب ماإل زيل للوارج  وأرى اآلخرين 

مةيو ك الة وفة والُمِدهة  أصل إليه  ما خهار السارج للوالص  

 ماس  يسوع. آمين

 صالج
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 ٢   
 ُممارسة اللوع اإللهي من اإليمان

"… اإلندان هو الدب أ الذي به نحيا في  ديكة اإلله. نقول الكتاب، 

ا اْلبَارُّ فَبِاإِلنَداِن نَْحيَا." )رو ية  واإلندان الذي ق  أُعطيَّ  .(RAB))  11:1أَ َّ

لنا هو إندان اإلله. ندكنك أن تُطبقه كدا فعل اإلله  ن خالل الكيدة وتضدن 

لك نفس النتائج. نقول الكتاب "بِاإِلنَداِن نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَِديَن أُتِْقنَْت 

 ).٣: ٧٧)تشكَّيت(..." )عبرانيين 

، "... ِليَُكْن لَُكْم إِنَدان  22:11ال عجب أن أك  نسوع في  رقس 

تُخبرنا ع ة ترجدات "ليكن لك إندان اإلله"  .(RAB)بِاإلله )إندان اإلله(." 

أو "إندان  ن النوع اإللهي" اإلندان فوق الطبيعي الذي نُدارسه اإلله. نقرأ 

عن هذا في اآلنة االفتتاحية: هو ن عو األشياء غير الدوجودة كأنها  وجودة؛ 

نرى غير الدنظور. بالكيدة الدنطوقة، أنت تُحِضر إلى الواقع الدادي أشياء 

 ال تُ َرك بالحواس.

 اذا عن األشياء الدوجودة بالفعل وأنت ال ترن ها؟ نقول الكتاب، 

 1"َواْختَاَر اإلله أَْدنِيَاَء اْلعَالَِم َواْلُدْمدََرى َوَغْيَر اْلَدْوُجوِد ِليُْبِطَل اْلَدْوُجودَ." )

نقول إننا نستخ م "غير الدوجود لنُبِطل  .(RAB))  21:1كورنثوس 

 الدوجود" نا له  ن  ب أ!

)باليونانية(،  " katargeō -الكيدة "نُبطل" هي  ن " كاتارجيو 

تعني أن تُخيي شيء، تجعيه ع م أو ال شيء، أن تجعل أو تُصبح بال )ب ون، 

إقرارات إندانك.   –غير( تأثير؛ أن تُ  ر، تُبِطل. ندكن أن تُحقق هذا بكيداتك 

 ن خالل الكيدات، ندكنك أن تُهيك أو تُبطل األشياء الكائنة. تذكر، أنه 

 بإ كانك أن ت عو األشياء غير الدوجودة كأنها  وجودة. هييونا!

ينْمُعو  ْوحنى  ون ... اإللم الَِّذي آمننن مِِم  الَِّذي يُْديِي اْلمن

ٌج )رومية  ْوُعوؤن أن َّهنا من ْوُعوؤنجِ كن ْيرن اْلمن ْشيناءن غن ( 714:ا ن

)RAB). 

  اإلثنين
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ليس هناك ضرر البن اإلله.  هدا كان الدوقف الذي تواجهه 

 اليوم، هناك  خرج. الغيبة في فدك.

ال تنظر إلى الظروف، ألنها ُعرضة ليتغيير. انظر إلى الذي ال 

الصورة التي تعرضها كيدة اإلله. انظر إلى  ا تقوله   –نُصرتك   –نُرى 

 الكيدة لك، والتصق بالكيدة.

كيدا كان الدوقف أو الوضع أليم، كيدا أك َت إقرارك بالكيدة 

وإعالنك أنك غالب باسم نسوع! اسم نسوع ال ندكن أن نسقط! استخ  ه، 

 وستفوز دائداً. ُ باَرك اإلله!

 12:3 الرسالة إلى أهل رو ية  ;3-11:1 الرسالة إلى العبرانيين 

 5 الالونين  & 44-27:38 إنجيل  تى 

 24-23 نشوع  & 42-10:25 إنجيل لوقا 

حهال وقةت لي في اللُةماء؛ فالميراث حسن علمي. أ ا أحيا في 

صدة  وأمان ووفرج. الةال  خاضع أمامي  وأسلك في سياؤج على 

 الظروف. مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 اللُصرج في فمك 

كان نشوع أح  هؤالء الشخصيات في الكتاب الذنن وِجهوا 

لينُصرة  ن خالل إعالن إلهي. بيندا كان نستع  لقيادة إسرائيل في واح ة  ن 

 عاركها الحاسدة، ظهر له  الك الرب وأعطاه االستراتيجية التي بها نجب 

 أن نهمم الع و.

عيى الرغم  ن أن   ننة أرنحا كانت ُ حَصنة ج اً ض  الهجوم، 

إال أن كيدة اإلله له في تيك اليحظة ضدنت له الغيبة. أعطى الروح الق س 

نشوع االستراتيجية الغالبة. قال، "تَ ُوُروَن دَائَِرةَ اْلَدِ ننَِة، َجِديُع ِرَجاِل 

. َوَسْبعَةُ َكَهنَةد  ةً َواِح َةً. هَكذَا تَْفعَيُوَن ِستَّةَ أَنَّامد اْلَحْرِب. َحْوَل اْلَدِ ننَِة َ رَّ

نَْحِديُوَن أَْبَواَق اْلُهتَاِف السَّْبعَةَ أََ اَم التَّابُوِت. َوفِي اْليَْوِم السَّابعِ تَ ُوُروَن دَائَِرةَ 

، و اتد ِعْن َ اْستَِداِعُكْم َصْوَت اْلبُوِق، أَنَّ َجِديَع الشَّْعِب …  اْلَدِ ننَِة َسْبَع َ رَّ

نَْهتُِف ُهتَافًا َعِظيًدا، فَيَْسقُُط ُسوُر اْلَدِ ننَِة فِي َ َكانِِه، َونَْصعَ ُ الشَّْعُب ُكلُّ َرُجل 

 .(RAB)) 2 – 3: 6)نشوع  ".«َ َع َوْجِهِه )أ ا ه  باشرةً(

تيك األسوار لم تكن أسوار عادنة؛ كانت حصون ذات أبعاد هائية. 

ً لتعييدات الرب، سقطت األسوار )اقرأ  لكن، عن  ا هتف اإلسرائيييون وفقا

 ).6نشوع 

غير ذلك اليوم، لم نح ث قط في تارنخ البشرنة أن هتف شعب 

وأسوار عظيدة تسقط أرضاً. أنا أؤ ن أنه عن  ا هتفوا، أطيق كل واح   نهم 

شفرة صوتية تسببت في سقوط األسوار؛ طاقة الكيدات! إن كان إطالق 

الكيدات أو األصوات الصحيحة ندكنها أن تُسِقط الحواجم الدادنة، ندكنها 

 أنضاً أن تُمنل الحواجم الدالية أو أي نوع  ن الحواجم.

. الن  ائِيلن ا ُمغنلَّونةً ُمون َّلنةً مِسنهنِب منلِي إِْسرن كنا نْت أنِريدن  ون
فنْةُت  ْه ِلين ُوعن: اْ ُظْر. قنْم ؤن ٌم ينْمُخُل. فنونالن ينْهون الن أنحن ٌم ينْوُرُج ون أنحن

جن اْلهنأِْس.  )ي وع  هنامِرن ا  عن ِل نهن من ا ون ( 2 – 1: 6مِينِمكن أنِريدن
)RAB). 

  الثالثاء
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 6 الالونين  & 54-27:45 إنجيل  تى 

 2-1 القضاة  & 13-11:1 إنجيل لوقا 

 4:6 زكرنا  ;5-10:4 الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 

ربدا تكون في ضائقة  الية؛ ال نوج  أي  ص ر دخل وال شيء 

نخرج. األ ور صعبة ليغانة. إنه وقتك لتتدسك بكيدة اإلله في هذا الدوقف 

وتُطيقها. استدر في التكيم حتى نكون هناك تغيير. نفس الروح الق س الذي 

 1أعطي نشوع االستراتيجية ليأخذ أرنحا ق  أعطاك كيدته. قال في 

، نقول إنك  ٧١:  ٨، "... ُكلَّ َشْيءد لَُكْم." في رو ية 21:3كورنثوس 

 وارث اإلله، ووارث  ع الدسيح.

احفظ كيدته في قيبك وفي فدك باليهج. استدرفي تأ يك، ونُطقك، 

 وُهتافك ليكيدة حتى نسقط أ ا ك الدوقف الذي تتعا ل  عه. هييونا!

أمويا الغالي  مهما ساءت ا مور  أ ت غير ُمرحهك أمماً؛ أ ت حةرف 

المورج من كل ضيوة. أ ا واثق من االسعراحيزيات فوق الةاؤية كل 

ا وقات. حياحي  وخممعي  وعائلعي  وعملي ي ؤ رون عماً  

ً مةم يوم  ميلما أسير في  ويعوممون لألمام وي ؤاؤون مةظمة يوما

  ور كلمعك ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 علمما حعوذ كلماحم مل الً فيك

أن نرى كالم  (Wuestتُساع نا ترجدة أخرى )ونست 

عيى أنه وصية أكثر  ن كونه وع . هو نأ رك  1:12نسوع في نوحنا 

أن تطيب  ا نشتهيه قيبك. تقول، "إن حافظتم عيى شركة حية  عي 

واتخذت كيداتي  نمالً فيكم، فآ ركم أن تطيبوا، في الحال، أي شيء 

 لكم،  هدا كانت رغبة قيبكم، وسيكون لكم." 

هل ندكنك أن تثق في كيدته؟ نعم، تستطيع! اإلندان هو 

السيوك بناًء عيى نماهة الكيدة. في هذه األوقات العصيبة، ندكنك أن 

تعتد  عيى الكيدة. قال، "إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ َوثَبََت َكالَِ ي )رندا( فِيُكْم تَْطيُبُوَن 

َ ا تُِرن ُوَن فَيَُكوُن لَُكْم " تصيغها الترجدة اليهودنة الكا ية بهذه 

الطرنقة: "إن بقيت  تح اً  عي، وكيداتي  تح ة  عك، فاطيب  هدا 

 أردَت، وسيح ث لك."

كل الدطيوب  نك أن تثبت فيه، وتسكن كيدته فيك. هل 

لكيدات الدسيح  نمالً داخيك؟ أو أنك تضعها جانباً؟ عن  ا تج  كيداته 

ً فيك، فهي بركات طوال الطرنق؛ انتصارات فقط؛ نجاح بال   سكنا

 ح ود.

 اْلَدِسيحِ بِِغنًى، 16:3نقول في كولوسي 
، "ِلتَْسُكْن فِيُكْم َكِيَدةُ

عن  ا تكون الكيدة فيك وتثبت، نتقوى إندانك؛ فتكون ُ هيأ لتُق م …."  

 ِطيبة وتخيق نوعية الحياة التي ترن ها؛ بغض النظر عن الظروف.

 ٢  

ا حُِريُمونن  ثنهنتن كنالنِمي )ريما( فِيُ ْ  حنْ ُلهُونن من إِْن ثنهنعُّْ  فِيَّ ون

ُ ْ   )يوحلا  ينُ وُن لن  .(RAB(( 71:2فن

  األربعاء
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 7 الالونين  & 66-27:55 إنجيل  تى 

أمويا الغالي  أش رك على كلمعك لي اليوم  كلمات المسيح حس ن 

. أثق في ال لمة م ل قلهي  وذ لي ُمثهنت  فيَّ مغلى  وحعوذ مل الً فيَّ

على ال لمة؛ أرفض أن أح عت مالمةلومات الُمةاكسة والظروف. 

لذلك  اللُصرج  واللزاح  والوفرج  والصدة اإللهية واضدون في 

 حياحي   ي قم أع يُت   سي لل لمة مال امل  ماس  يسوع. أمين.

 صالج

 4-3 القضاة  & 36-11:14 إنجيل لوقا 
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 اإليمان ال ي لب ؤليل ماؤي

ل، الغني والكرنلم، اتصلل  افترض أنه عي   يالدك، وعدك الُدفضَّ

بك هاتفياً ليُخبرك أنه ق  اشترى لك سيارة. ستُص قله وفلي اللحلال سلتلكلون 

ُ تحدس، عيى الرغم  ن أنك لم تَر السيارة. هلذا هلو اإلنلدلان؛ ال نلتلطليلب 

 ال ليل الدادي.

السبب الذي  ن أجيه تُص ق وتبتهج هو ألنك تثلق فلي شلخلصليلة 

عدك؛ وإال، كنَت عبَّرَت عن شكك عن  ا تسدع اللخلبلر. بلنلفلس اللطلرنلقلة، 

عن  ا تُفكر، وتتكيم، وتتصرف بناًء عيى نماهة كيدلة اإللله، فلأنلت تُلظلهلر 

 إندان، وحتداً ستحصل عيى نتائج فوق طبيعية.

ذات  رة، رثى أح هم نفسه كيف أن اإللله أعلطلاه كليلدلة ُ لحل دة 

بخصوص شفائه، ووفرته، واسترداده، لكنه، ن  عي أنه لم نَر دليل أن الكيدة 

تحققت في حياته. لغته نفسها تُعين حقاً ع م إندان.  ا هو ال ليل اآلخر عليلى 

 بركاتك والحياة الغالبة بجانب كيدة اإلله؟

كن  قتنعاً تدا اً بكيدة اإلله. ال تنتظر أي إظلهلار  لادي قلبلل أن 

ً للهلذا. إنلدلانلك هلو  تأخذ  ا تقول كيدة اإلله إنه لك. اقبل كيدته وِعلش وفلقلا

 اإلظهار، ألن اإلندان نتم إدراكه كحقيقة ق  أُعينت بالكيدة.

٢  

ى    اإِليوناُن مِأُُموٍر الن حُرن ى ون ا يُْرعن ُة مِمن ِون ُهون الث  اُن فن ا اإِليمن مَّ وأن

 (.::1:)عهرا يين 

  الخميس
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 8 الالونين  & 10-28:1 إنجيل  تى 

 6-5 القضاة  & 54-11:37 إنجيل لوقا 

إيما ي فةَّال ويسوؤ اآلن  أ ا أضع مرسى حياحي على كلمة اإللم  

وأرفض أن أحأرعح مالرياح الُمةاكسة أو الظروف   ن إيما ي  و 

صك مل ية للدوائق غير الملظورج. أ ا أسلك في  ور ميراثي في 

المسيح  في قوج و ةمة  أحيا في صدة إلهية ووفرج فوق طهيةية. 

 أ ا ُملعصر ؤائماً    لي أحيا في ومال لمة. آمين.

 أُقِر وأععرف
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 ال لمة ال ةَّالة من اإللم 

اآلنة أعاله هي رد السي  عيى واح ة  ن تجارب إبييس، وهو 

نُعطينا أكثر بصيرة رائعة حول كيفية استخ ام الكيدة.  ا قاله نسوع 

بالفعل هو إنه ليس بالُخبم وح ه نحيا اإلنسان، بل بكل كيدة )رندا 

rhema  )في اليونانية(  ن اإلله؛ لم نكن نُشير إلى كيدة )لوجوس

اإلله، التي هي التجسي  الكا ل ليحق؛ إنها كيدة اإلله الُدعيَنة التي تُعبِر 

عن أفكاره، وصفاته، وخططه، وأه افه وشخصه. لكن عيى الجانب 

هي الكيدة الدنطوقة والفعَّالة  ن اآلب  " rhemaاآلخر، "رندا 

 لشخص ُ ح َد، وله ف ُ ح َد، وفي وقت ُ ح َد.

عيى الرغم  ن أنها  كتوبة في الكتاب، ق  ال تستطيع أن تحيا 

بها إن لم تعرفها أو إن لم تأخذها بشكل شخصي،  وجهة لك.  ا لك في 

الكتاب هو كيدة )لوجوس( اإلله، التجسي  الكا ل ليحق، لكنك تحيا بكل 

كيدة  ن هذا اليوجوس الدوجهة لك "اآلن" لحياتك، أو كل كيدة نخ  ك 

 بها روح اإلله.

هذا هو سبب أهدية النبوة. عن  ا تستيم كيدة نبونة، تُباركك 

ألنها هي  ا تحتاجه أنت هذه اليحظة. كدثال، ق  تكون في وضع غير 

َوَها أَنَا َ عَُكْم ُكلَّ األَنَّاِم "…  آ ن وفجأة، تستيم كيدة  ن الرب تقول، 

 .(RAB)) 20:21) تى …." 

اآلن، هذه الكيدات ُكتبت في الكتاب  نذ وقت طونل، لكنها 

تُصبح "رندا" عن  ا نُحضرها روح اإلله لك في اليحظة الحالية  ن 

 ٢  

ْحمنهُ ينْدينا اإِلْ سناُن  منْل مُِ ل ِ …   ْ عُوٌب: أنْن لنْيسن مِاْلُوْهِ  ون من

ٍة )ريما( ِمنن اإللِم  )لوقا  ِلمن  .(RAB(( 414كن

  الجمعة  
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 3:16 الرسالة الثانية إلي تيدوثاوس  ;3:16 الرسالة إلى أهل كولوسي 

حياتك في أي  وقف تكون فيه. و ع أن هذه الكيدات  وجمة، إال أنها 

ُ حَدية، وتؤك  التمام اإلله لك؛ هو  عك، ولهذا السبب، تم األ ر، 

 أنت  شحون بالطاقة،  تقوي، وُ يَهم لتنتصر! هييونا!

أمويا السماوي الغالي  أش رك من أعل كلمعك المل وقة وال ةَّالة 

العي حأحي إلي  من خالل روحك ميلما أؤرس وألهج في الدوائق 

اإللهية في ال عاب. كلمعك حرفةلي فوق كل الظروف  وحزةللي أحمي  

 في كل شئ  ماس  يسوع. آمين.

 صالج 
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 الوصول إلى الل وج الروحي

الرسول نوحنا، في اآلنة االفتتاحية، نخاطب ثالث فئات 
 ن شعب اإلله: أوالً، األوالد، ثم، األح اث، وأخيراً، اآلباء. 
"اآلباء" في هذا السياق ال تُشير إلى أح  الوال نن، لكن إلى أولئك 
الذنن ق  وصيوا إلى البيوغ الروحي في الدسيح؛ أولئك الذنن ق  
أقا وا آخرنن وكانوا في الرب لفترة طونية تكفي ليكونوا اختبروا 
الرب  ن خالل الكيدة. أولئك الذنن ق  أتوا إلى الرجولة الروحية. 
فيهم، تتحقق كيدة الرب.  ن خالل الروح الق س، نكونوا قادرنن أن 
نفهدوا ونُفسروا فكر اإلله في  جدوعة  تنوعة  ن القضانا ونُثبتوا 

 بِره.

الوصول إلى هذا الدستوى  ن النضوج الروحي هو 
ببساطة بإعطاء نفسك ليكتاب لي راسة واليهج، أن تعرف كيدة اإلله 

، نحثننا بولس: "اْجتَِه ْ 12:2تيدوثاوس  2وتحيا بها كل نوم. في 
)ادرس( أَْن تُِقيَم نَْفَسَك )لكي تُظهر نفسك( لإللِه ُ َمُكى )أن اإللهَ ق  
وافق عييك، ُ ختبَراً بالتجربة(، َعاِ الً الَ نُْخَمى )ال نُخجل  نه(، 
ِ بِاالْستِقَاَ ِة )بالصواب(."  ً بدهارة( َكِيَدةَ اْلَحق  ال ) قسداً، ُ عي ِدا ُ فَص ِ

(RAB).  فَت ُِشوا اْلُكتُبَ 38:2أنضاً، قال نسوع في نوحنا" ،"… 

الكتاب ل نه الق رة ليبنيك حتى النضوج: "َواآلَن أَْستَْوِدُعُكْم 
نَا إِْخَوتِي لإلله َوِلَكِيَدِة نِْعَدتِِه، اْلقَاِدَرةِ أَْن تَْبنِيَُكْم َوتُْعِطيَُكْم ِ يَراثًا َ َع 

الكيدة هي حياتك؛  .(RAB))  32:20َجِديعِ اْلُدقَ َِّسيَن." )أعدال 
لذلك أخِضع نفسك ليكيدة لتبنيك وتغ نك. نقول الكتاب، "َوَكأَْطفَال 
 1َ ْولُوِدنَن اآلَن، اْشتَُهوا اليَّبََن اْلعَْقِييَّ اْلعَِ نَم اْلِغش ِ ِلَكْي تَْنُدوا بِِه." )

 ٢٣  

ْت لنُ ُ   ا ا نْوالنُؤ   ن َّمُ قنْم ُغِ رن  أنْكعُُب إِلنْيُ ْ  أنيُّهن

ا اآلمناُء   ن َُّ ْ  قنْم  اْلون ناينا ِمْن أنْعِل اْسِمِم. أنْكعُُب إِلنْيُ ْ  أنيُّهن

اُث   ن َُّ ْ  قنْم  ا ا نْحمن ْفعُُ  الَِّذي ِمنن اْلهنْمِء. أنْكعُُب إِلنْيُ ْ  أنيُّهن عنرن

ير.  ر ِ لنْهعُُ  ال  ِ  (.10 – 12: 2يوحلا  1…. )غن

  السبت
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 10 الالونين  & 13-1:1 إنجيل  رقس 

 9 القضاة  & 48-12:22 إنجيل لوقا 

(. كيدة اإلله هي الُدكِون الوحي  الذي ندكنه أنه نُغي ِرنا 2:2بطرس 
 ونبني حياتنا عيى الثالثة  ستونات: الروح، والنفس والجس .

أمويا الغالي  قلهي م عوح ليسعوهل كلمعك ويديا مها اليوم. أ ا 

ا عولُت  من مزم إلى مزم  ُمهيأ  ُحوق غرضك وخ عك لدياحي  

 ماس  يسوع.

 صالج
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الكتاب، كدا ل ننا اليوم، لم "نَسقُط" عيينا  ن السداء؛ تم 

تأرنخه وكتابته بأُناس اإلله الق نسين حيث تحركوا بالروح الق س. 

السبب الذي نجعل الكثيرون نتساءلون عن صحة الكتاب هو أنهم لم 

 نكونوا قادرنن أن نُدي ِموا بين " ؤلف" الكتاب و"الُكتَّاب الُديهدين".

الستة وستون سفراً الذنن نُشكيون الكتاب ل نهم ع ة ُكتَّاب.  ن 

العه  الق نم إلى العه  الج ن ، اختيف الُكتَّاب؛ جديعهم كتبوا كيدات 

حسبدا أُلهدوا بالروح الق س. كدثال، كتب بولس  عظم الرسائل،  ثل 

رسالة رو ية، وتسالونيكي األولى والثانية، ورسالة غالطية، 

وكورنثوس األولى والثانية، وفييبي، وكولوسي، إلخ. حرك الروح 

ً أنبياء  ثل  وسى، وإر يا، وأشعياء، وُرسل كبطرس،  الق س أنضا

ونوحنا، ونعقوب ليكتبوا الكتاب، لكن ال ندكن أن نُقال إنهم ق  ألفوا 

الكتاب. في اآلنة االفتتاحية، اتضح لنا أصالة  ؤلف الكتاب: "ُكلُّ 

 .(RAB)) 16:3تيدوثاوس  2…." )اْلِكتَاِب ُهَو ُ وًحى بِِه ِ َن اإللِه، 

الكيدة اليونانية الُدترجدة، " وحى" هي " ثيوپنيوستوس 

theopneustos"  التي تعني أنفاس اإلله؛ إلهام اإلله! "اإلله": في هذا

السياق هو الروح الق س. هو  ؤلف الكتاب. إن كنَت ترغب أن تعرف 

وتسيك في إرادة اإلله الكا ية في كل األوقات، افهم أحكا ه و نظوره 

 في كل قضانا الحياة، ادرس والهج في الكيدة.

 11-16:3تيدوثاوس  2نوضح لنا أكثر الجمء الختا ي  ن 

نَافِع  ِليتَّْعِييِم َوالتَّْوبِيخِ، ِليتَّْقِونِم َوالتَّأِْدنِب "…  الغرض  ن الكتاب: إنه 

  أ  اس  اإللم 

 ٢٢  

….                                ُكلُّ اْلِ عنابِ ُ ون ُموًحى مِِم ِمنن اإللِم 

 .(RAB(( 112:حيموثاوس  5(

  األحد
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 11-10 القضاة  & 59-12:49 إنجيل لوقا 

الَِّذي فِي اْلبِر ِ )في الحياة الدق سة، لدطابقة إرادة اإلله في الفكر، 

بًا )ُ جهماً(  واله ف، والفعل(، ِلَكْي نَُكوَن إِْنَساُن اإللِه َكاِ الً، ُ تَأَه ِ

ِلُكل ِ َعَدل َصاِلحد." هذا وأكثر  ا ندكن ليكتاب أن نفعيه فيك و ن 

أجيك كيدا ت رس وتيهج فيه! سيكون ل نك كل  ا تحتاجه في الحياة، 

 وتستدتع بالبركات الكا ية لديراثك وحياتك في الدسيح. 

ً للروح الومس الذي  و مؤلف ال عاب  كاشف  أ ا خاضع ُكليا

الةوائص  وا سرار  والدوائق الةميوة واإلعال ات ا ممية. لذلك  

لميَّ مصيرج في عوائص وأسرار الممل ة. أ ا غالب ماسعمرار   ن 

روح الدق يووؤ ي ويُرشم ي من خالل كلمعم  وح معم ظا رج في 

 كل ما أفةلم.  للويا 

 صالج
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  يِئ قلهك مال لمة 

ً لدا هو  كتوب في الكتاب عن األنام  إن أعطيت انتباها

األخيرة، وَربَْطتَه باألح اث الحالية حول العالم، ست رك بالتأكي  أن 

الرب نستع ، ونُهيئ الكنيسة لدجيئه.  سؤوليتك أن تُهيئ قيبك  ن خالل 

 الكيدة؛ ِعش حياتك  ن أجيه كل نوم.

ال ندكن لشيء أن نُجهمك لدجيء الرب  ثل الكتاب. نُخبرنا 

، "َوأَنََّك ُ ْنذُ الطُّفُوِليَِّة تَْعِرُف اْلُكتَُب اْلُدقَ ََّسةَ، 12:3تيدوثاوس  2في 

َدَك ِلْيَخالَِص، بِاإِلنَداِن الَِّذي فِي اْلَدِسيحِ نسوع."  اْلقَاِدَرةَ أَْن تَُحك ِ

(RAB).  الحظ الجمء الذي تحته خط؛ حكدة اإلله هي التي تحديك

 طوال الطرنق إلى نهانة الخالص في حضور الرب.

لَْيَس بِاْلُخْبِم "…  أكَّ  نسوع عيى أهدية الكيدة عن  ا قال، 

 ).4:4َوْح َهُ نَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكل ِ َكِيَدةد )رندا( ِ َن اإللِه." )لوقا 

فتش الُكتب. ادرس وابِن حياتك عيى حق اإلله. كيدته 

تُساع ك أن نكون لك وعي الدديكة، به ف ورغبة أن تُِسر الرب دائداً 

 وفي كل األشياء. كيدته تُنقيك وتحفظك في وضع استع اد لُدقابية الرب. 

 ٢٩  

اْلةنْوُل  ُة ِللنْ ِسكن  فن ةِْرفن ِت اْلمن ذَّ لن ْلهنكن  ون ُة قن ِت اْلِدْ من لن ا ؤنخن إِذن

ْه ُ ينْلُصُركن  )أمثال  اْل ن  (. :: – 1:1 5ينْد نُظكن  ون

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  ;16-4:15 الرسالة األولى إلي تيدوثاوس  ;20:32 أعدال الرسل 
 22:20 رؤنا نوحنا الالهوتي 
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 12 الالونين  & 39-1:29 إنجيل  رقس 

من خالل ال لمة  وقوج الروح الومس  أ ا أسلك كما يدق للرب  

أُرضيم في كل شيء وأ ا أحوقع مههزة مزيئم الوريب. حياحي 

 وشغ ي  ما لممل عم وامعماؤ ا  ماس  يسوع. آمين.

 أُقر وأععرف

 13-12 القضاة  & 21-13:1 إنجيل لوقا 
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 مرمزة ال لمة 

، "ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُ وًحى 11  –  16: 3تيدوثاوس  2نقول في 

بًا …  بِِه ِ َن )أنفاس( اإللِه، َونَافِع   ِلَكْي نَُكوَن إِْنَساُن اإللِه َكاِ الً، ُ تَأَه ِ

نستحيل عيى أي شخص حياته  .(RAB))ُ جهماً( ِلُكل ِ َعَدل َصاِلحد." 

ُ نظدة و  فوعة بالكيدة أن نفشل أو نكون في عوز في الحياة. الكيدة 

 تُبر جك لينجاح الدطيق.

إن زرعَت بذرة ذُرة،  ثالً، فين تحصل عيى حصاد  ن  

الدانجو، أوالتفاح، أو البرتقال. السبب هو أن البذرة ُ بر جة لتُنتج 

 كنوعها.

أنضاً، ال ب  أنك سدعَت عن بر جة الكدبيوتر؛ إنشاء سيسية 

 ن األوا ر لتُدِكن الكدبيوتر  ن فِعل شيء  ا. هذا  ثل الكيفية التي 

تعدل بها كيدة اإلله أنضاً. إنه ِسر الكتابة، واإلله اخترع الكتابة. 

 بر جة. –الكتابة هي عبارة عن شيء واح  

عن  ا نتكيم اإلله إليك، وعن  ا تأتي كيدته لك،  ا نسعى إليه 

يه  هو أن نكتب "البرنا ج" ونحفظه في "قيبك"، حيث ندكنك أن تُفع ِ

إِنَُّكْم آِلَهة  "…  ، 6:12أكثر، بسبب  ا ق  جعيك عييه. نقول في  م ور 

ِ ُكيُُّكْم." هو خيق ُ ب عين. أنت ُ بتكر.  َوبَنُو اْلعَِيي 

ِ فَُهَو 11:6كورنثوس  1نقول في  ب  ا َ ِن اْلتََصَق بِالرَّ ، "َوأَ َّ

ُروح  َواِح  ."هو ق  أحضرك لوح انية  ع نفسه، وإلى نوعية كينونته. 

 ٢٠   

. اُْرمُْ هنا   ْيلِكن ِة عن قن من شنِريةنعِي كندن عنْدينا  ون ايناين فن صن اْح نْظ ون

ْلهِكن )أمثال  لنى لنْوحِ قن . اْكعُْههنا عن امِِةكن  (. 2 – 15 7عنلنى أنصن

  الثالثاء
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 6:12ال عجب أن كرر نسوع الكيدات التي قرأناها في  م ور 

أَلَْيَس َ ْكتُوبًا فِي نَاُ وِسُكْم: أَنَا قُْيُت إِنَُّكْم : "… 34:10وقال في نوحنا 

: "َشاَء فََولَ َنَا بَِكِيَدِة 11:1آِلَهة ؟". هناك تأكي  جديل آخر في نعقوب 

ِ ِلَكْي نَُكوَن بَاُكوَرةً ِ ْن َخالَئِِقِه."كم أن هذا قوي!  اْلَحق 

أنت "النوع اإللهي"  ن اإلنسان؛ األول، واألفضل 

واألكثر سدواً  ن خالئقه. هييونا! كدولود ثانيةً، لق  أُحضرَت 

 ليوح انية  عه؛ أنت شرنك  ع األلوهية السداونة.  ج اً لإلله! 

أ ا أسلك في الدق وحوائق كلمة اإللم ا ممية. أ ا اللوع اإللهي من 

اإل سان  ن لميَّ حياج وطهيةة اإللم في روحي. أعمل ممقة وك اءج 

عالية  وحميُّ   وكمال. أ ا خالق  و اشر وشريك للهركات ا ممية؛ 

 أح   وأملك في  ذه الدياج  أسوؤ ممزم مووج الروح الومس. آمين 

 أُقِر وأععرف

 AMPC 21-6:20 األ ثال  ;11:18 التثنية 
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 ٢٢  
 ثنهِت ذ لك في المسار الصديح للصالج  

حيندا تُصيي بألسنة،  ن الدهم ج اً أن تجعل ذهنك ُ ثبَت 

عيى  وضوع صالتك. األ ر نُشبه عدل الروح في    األن ي في 

العه  الق نم. عيى سبيل الدثال، أخبر اإلله  وسى أن ند  ن نه عيى 

 ).16: 14البحر ونشقه )خروج 

في ع ة  ناسبات أخرى، أ رهم اإلله أن ند وا أن نهم حتى 

(. كان 1:11، نشوع 2:1، خروج 18:1تح ث أ ور  عينة )اقرأ 

نُظهر في العه  الق نم أن قوة اإلله ندكن أن توَجه بي نك. القوة تذهب 

 في اتجاه ن نك.

لكن الدستوى األعيى  ن هذا هو الذهن. ذهنك نفعل أكثر 

بكثير  ن َ   ن نك. ولهذا إح ى أكبر استراتجيات الشيطان هو تيونث 

الذهن. إن كان بإ كانه أن نُيِوث ذهنك ونجعيه غير فعَّال، فين نكون 

 ذهنك أداة فعَّالة ليوِجه قوة اإلله.

إنه أح  األسباب التي  ن أجيها نرن ك اإلله أن تُحافظ عيى 

نقاوة ذهنك. كيدا كان الذهن أكثر نقاوة، كيدا كان أكثر دقة وفعالية في 

 توجيه ونقل قوة الروح.

لذلك، عن  ا تُصيي بألسنة، ثَبِ ت ذهنك عيى هذا "الشيء" 

ه طاقة وقوة ناحيته. إن تشتت ذهنك،  الذي ترن  روح اإلله أن نُوج ِ

هه  رة أخرى. إن أتت الصورة الخاطئة لذهنك، اطردها خارجاً.  َوِج 

َولِكنَّ الَِّذي نَْفَحُص اْلقُيُوَب نَْعيَُم َ ا ُهَو 

اْهتَِداُم الروح، ألَنَّهُ بَِحَسِب َ ِشيئَِة اإلله نَْشفَُع فِي 

نِسيَن )رو ية   .(RAB)) 21:1اْلِق  ِ

  األربعاء
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اضبط ذهنك.  ن حين آلخر، قُل، "باسم نسوع، ذهني  وضوع في 

 الدسار الصحيح!"

بالتأكي  عن  ا تُصيي بألسنة الروح، تُبنى روحك، حتى 

عن  ا نشرد ذهنك ب ون تركيم. لكن هناك فرق حيندا تحتاج أن 

ه قوة الروح نحو غانة  عينة: حينها تكون رؤنة ذهنك  طيوبة.  توِج 

لذلك، في الصالة، تعيم أن تُثب ِت ذهنك في الدسار الصحيح، وستكون 

 انتصاراتك وشهاداتك بال نهانة. هييونا!

أمويا الهار  أش رك من أعل مركة الع ل  مألسلة  العي مها أحواصل 

مةك مم رؤات سماوية  إلحماث حغيير في عالمي. في الصالج  

ومووج الروح  أ ا أُمارس السي رج على ذ لي  وعواط ي وكامل 

 قمرحي  لعع امن مع إراؤحك  وغرضك وحوقيعك  ماس  يسوع. أمين.

 صالج
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 ٢٢   
 اخلق مال لمات

ربدا ترغب بتغيير في  ادناتك، أو عديك، أو صحتك، أو دراسلتلك، 

أو عائيتك أو خ  تك؛ بصرف النظر عن الوضع، ندكنك أن تخيق هذا التغييلر. 

وتدا اً  ثل أبيك السداوي، ندكنك أن تنطق كيدات وتخيق رغباتك. ندلكلنلك أن 

 تُغي ِر  سار حياتك بالكيدات وتجعيها تتفق  ع خطة اإلله لك.

(. 26:1نقول الكتاب إنك ُخيقَت عيى صورة اإلله وشبلهله )تلكلونلن 

لكي تكون  خيوق عيى صورة اإلله تعني أنك ُخيقَت لتُشبه؛ وأن تكون  خليلوق 

كشبهه تعني أنك ُخيقَت لتعدل  عه. لذلك، فأنت ل نك القل رة عليلى اللتلكليلم إللى 

 األشياء، أو الدواقف، وتأتي باستجابة  ؤك ة  نهم.

."  «ِلليَلُكلْن نُلور  »، "َوقَلاَل اإللله: 3:1نقول في تكونن  ، فَلَكلاَن نُلور 

(RAB).  6:4كلورنلثلوس  2هو ببساطة أ ره أن نظهر، وظهر بالفعل. نُيقي ،

الضوء عيى  ا ق  ح ث في تيك اليحظة. نقول، "ألَنَّ اإللله الَّلِذي قَلاَل )أ لر(: 

 .(RAB)…" ، ُهَو الَِّذي أَْشَرَق فِي قُيُوبِنَا، «أَْن نُْشِرَق نُور  ِ ْن ُظْيَدةد »

، نلقلول اللكلتلاب إن اإللله تلكليلم إللى 12  –11:1أنضاً، في تكونن 

 20:  1األرض لتنبُت ُعشباً ونباتات، وق  ح ث. كذلك، نقول الكتاب في تكونن 

، »، "َوقَاَل اإلله: 21  – افَاتد ذَاَت نَْفسد َحليَّلةد  .(RAB)…."  ِلتَِفِض اْلِديَاهُ َزحَّ

تكيم إلى الدياه، وفاضت بكل تيك الدخيوقات. تقول اآلنة االفتتاحية، "بِلاإِلنلَدلاِن 

ْن َ لا نُلَرى  نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَِديَن أُتِْقنَْت )تشكيت( بَِكِيَدِة )رندا( اإللِه، َحتَّى لَلْم نَلتَلَكلوَّ

." )عبرانيين  ا ُهَو َظاِهر  إن كانت األشياء الدنظورة ليعيلن  .(RAB)) 3:11ِ دَّ

ِة  ِمينن ُأْحِولنْت )ح  لت( مِ نِلمن ْ هن ُ أننَّ اْلةنالن اِن  ن مِاإِليمن

اِ ٌر  ى ِممَّا ُ ون ظن ا يُرن ْن من ْ  ينعن نوَّ عَّى لن )ريما( اإللِم  حن

  .(RAB(( ::21)عهرا يين 

  الخميس
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الجس نة  صنوعة  لن أشليلاء غليلر  لنلظلورة، فلإن هلذه "األشليلاء غليلر 

نلجلب أن تلكلون ُجسليلدلات   –الكيدات الدنطوقة  ن شفاهنلا   –الدنظورة" 

 تحت الذرنة.

الكيدات الدنطوقة هي رسائل ُ شفرة تلخليلق  لوجلات صلوتليلة. 

وهكذا تنتقل هذه الشفرات الصوتية ليعناصر، والُظيدة، واألرض، واللدلاء 

أتى اإلله باستجابة واضحة  ن كلد  نهم. حقيقة أن هذه العناصر أنلتلجلت   –

بالضبط األشياء التي أ ر بها اإلله هي دليل أنه كان هناك تفسير لليلشلفلرات 

 التي أُرِسيت إليهم  ن خالل الكيدات.

،"نتوقع  نك اإللله أن تلتلدلثلل بله،  1:2نقول الكتاب في أفسس 

وتتصرف  ثيه. بكيداتك، ندكنك أن تُغي ِر األوضاع الديئوس  نها. حتى إن 

كان لك حياة عظيدة بالفعل، ندكنك أن تجعيها  جي ة أكثر بكيداتك الُددتيئلة 

 باإلندان. 

أ ا أسعومم فمي  خلق المسعوهل المزيم الذي أريم أن أراه. وحعى 

اآلن  أُطلق كلمات الوفرج  والووج  واللةمة  واال عصارات  

والعرقيات موصوص عائلعي  ووظي عي  وحزارحي  وؤراسعي  

 وصدعي. أحيا في حويوة ميراثي في المسيح.  للويا 

 أُقِر وأععرف 
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 أسلدة ُمدارمعلا

إن أسيحة ُ حاربتنا قادرة بالروح الق س عيى ه م حصون 

الُظيدة: الذهنية، والجس نة، والفكرنة، وحتى الحصون الدادنة. 

عن  ا تُبنى الحصون ض  عدل اإلله، أو بيت اإلله، أو خ  ة 

 اإلنجيل، فنحن نَِشن أسيحتنا!

ال نُ رك كل الدسيحيين أننا في حرب، و ع ذلك نُخبرنا 

(. في اآلنة 11:1تيدوثاوس 1الكتاب أنها "ُ حاربة حسنة" )

االفتتاحية، ال نتكيم الكتاب عن أسيحة ُ حاربة نسوع، لكن 

"ُ حاربتنا". شكراً لإلله أننا ل ننا أسيحة! واح   نها هو  ا ن عوه 

َسْيَف الروح الَِّذي ُهَو َكِيَدةُ )رندا( "…  بولس الرسول 

 .(RAB)) 11:6اإللِه." )أفسس 

سيف الروح هذا هو نفس الشيء الذي نُشير إليه دانيال 

(. 10:1)دانيال …."  عن  ا قال "نَْهُر نَارد َجَرى َوَخَرَج ِ ْن قُ َّاِ ِه. 

رآه دانيال بطرنقة أكثر  ج اً. دعاه نوحنا "و ن فده نخرج سيف  

" ) رؤنا  "…  ، 1:2تسالونيكي  2(. ودعاه بولس في 12:18 اضد

هو نتكيم عن النهر الناري الذي كان نتكيم عنه …."نَْفَخِة فَِدِه، 

دانيال. عن  ا تست عي الحاجة أن نكون سيفاً، فإنه نعدل كسيف؛ 

 عن  ا نتطيب األ ر أن نكون كروح، فإنه نتدم الغرض. هييونا! 

، 3:12إلهنا نقود أوالده في الحرب إلى النُصرة )خروج 

(. هناك  الئكة 11:18، رؤنا 1:24،  م ور 14:14خروج 

 ٢٢  

سنِميًَّة )مصلوعة من اله ر(   ْيسنْت عن منعِلنا لن ارن ُة ُمدن إِْذ أنْسِلدن

ْمِم ُحُصوٍن ) ٌج مِاإللم عنلنى  ن اِؤرن ( 41:1كور ثوس  5منْل قن

)RAB). 

  الجمعة  
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُ حاربون نجن هم الرب نيابةً عنا. لذلك، نحن غالبون في كل 

 حروبنا. هييونا!

في حياتك، ال تَخف  ن شيء، وال تَخف  ن أي شخص. 

استخ م سيف الروح؛ استخ م اسم نسوع. تُعين الكيدة أننا ق  غيبنا 

كل روح ض  الدسيح. قوات الُظيدة تحت أق ا نا. في الدسيح نسوع، 

نحن ق  غيبنا العالم. في كل  وقف، ندكنك أن تعين "أنا أعظم  ن 

 نتصر. الذي فيَّ أعظم  ن الذي في العالم!" ونحن نَِشن أسيحتنا 

 بالروح الق س، نتنصر في كل  رة.  ج اً لإلله!

أُصلي اليوم من أعل ال ثيرين حول الةال  الذين حُ ارؤ   خياالت 

ُم عزة من الووف  واله يمة  وال  ل؛ أُعلن الوالص له   

وأُعِ م أن كلمة اإللم حُسي ر على أذ ا ه  وحسوؤ في حياحه   اس  

 يسوع. آمين.

 صالج
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 مهمأ الممل ة 

 ديكة اإلله هي  ديكة حقيقية فعَّالة، بدبادئ. كدثال، العطاء 

، "ُ  َّةَ ُكل ِ أَنَّاِم 22:1واألخذ هو  ب أ هام في الدديكة. نُخبرنا في تكونن 

 ، األَْرِض )طالدا أن األرض  وجودة، فهناك(: َزْرع  َوَحَصاد ، َوبَْرد  َوَحرٌّ

، الَ تََماُل )ال تتوقف(."  في نوحنا  .(RAB)َوَصْيف  َوِشتَاء ، َونََهار  َولَْيل 

، قال الرب، "اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَقَْع َحبَّةُ اْلِحْنَطِة فِي 24:12

 ".  األَْرِض َوتَُدْت فَِهَي تَْبقَى َوْح ََها. َولِكْن إِْن َ اتَْت تَأْتِي بِثََدرد َكثِيرد

إن لم تمرع بذارك، فييس ل نك أي سبب لتتوقع حصاد.  ب أ 

الدديكة الخاص بوقت المرع والحصاد نؤهيك ليحياة الُدمدهرة التي سبق 

اإلله وأع ها لك؛ إنه  ب أ ناجح. ال نهم كم تكون البذرة جديية في ن ك أو أي 

شئ تفعيه بها؛ إن لم تمرعها، فين تنتج حصاد. هذا هو حق الدديكة! ال 

 –إن كان رجل صالح، أو رجل شرنر   –تعتد  البذرة عيى َ ن نحديها 

 بدجرد أن تكون البذرة في البيئة الصحيحة، فإنها ستُنتج النتائج الدطيوبة.

 ب أ الدديكة هذا نُطبَق عيى كل شيء في الحياة. الحصاد الذي 

ً كدا هو  نحصل عييه المارع هو نتيجة  باشرة ليبذار التي زرعها. تدا ا

الحال  ع المارع، كذلك األ ر  عك. ندكن أن تأتي بذارك بأشكال  ختيفة؛ 

ندكن أن تكون وقتك، أو  واهبك، أو أي عطية باركك اإلله بها لحياة  جي ة. 

 تتوقف عظدة و ج  حياتك عيى  ا تفعيه ببذارك.

 ثالً، هذا الكتاب الذي تقرأه اآلن، "أنشودة الحقائق" هو أداة ال 

غنى عنها ليكرازة بشكل كبير. ندكنك أن تكون جمء  ن هذا االنتشار، 

والتوسع، والتوزنع حول العالم في هذه األنام األخيرة. التمم بضدان وصول 

٢٢  

ُخ )ال يُسعه أ مم(  الن حنِ لُّوا )ال حلومعوا(  اإللُم الن يُْ من

ْيً ا ُعُم اإِلْ سناُن إِيَّاهُ ينْدُصُم أن ِذي ينْ رن إِنَّ الَّ ْيِم. فن علن

 .(RAB(( 711)غالطية 

  السبت
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 11-9:6 الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس  ;26:12 التكونن 
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 2-1 صدوئيل األول  & 16 إنجيل لوقا 

اإلنجيل لَدن لم نصل إليهم، والوصول حتى ليقُرى النائية. ابذل قصارى 

 ُجه ك في هذا.

تذكر، كيدا تُعطي أكثر، كيدا نُباركك الرب، وكيدا تكون عظيداً 

أكثر. شغل هذا الدب أ وانظر حياتك تتحرك  ن  ج  لدج . سيُضاعف 

الرب بذارك الدمروعة ونُمن  ثدار بِرك. سيغدرك بالنعدة لإلثدار 

 الدتمان  والوفرة فوق العادنة. 

أمويا الغالي  أمعهج   ك قاؤر أن حُ اعف اللةمة  دوي  كون 

ؤائماً وحدت كل الظروف  ُم ع ياً وفي وفرج. ميلما أُع ي من وقعي  

وموا هي  وماؤياحي لإل زيل  أ ا واثق من الدصاؤ الُم اعف من 

 الهركات ماس  يسوع. آمين.

 صالج 
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 ُخذ م ا ك ك ا ن ُمصلي 

إن القرارت واالختيارت الخاطئة ليع ن   ن قادة اللعلاللم أدت إللى 

الهالك، ود ار اإلقتصاد، وغيرها  ن الصلعلوبلات اللتلي ال تلوصلف حلول 

العالم اليوم. ستاُلحظ في الكتاب، أن هذه األشياء ق  تم التنبؤ عنها  لنلذ ز لن 

 طونل، وها هي اليوم تُ بَر  ن قِبل قوى شيطانية.

إن الخطط لحكو ة العالم الواح ، وإقتصاد العالم اللواحل ، ودنلانلة 

العالم الواح ، كل هذا تنبأ عنه الكتاب. نُعين الكتاب، "َوقَلِ  اْرتَل َّ اْللَحلقُّ إِلَلى 

ْ َق َسلقَلَط فِلي الشَّلاِرعِ، َواالْسلتِلقَلاَ لةَ الَ  اْلَوَراِء، َواْلعَْ ُل نَِقُف بَِعي ًا. ألَنَّ الص ِ

ْ ُق َ ْع ُوً ا، َواْلَحائِ ُ َعلِن الشَّلر ِ نُْسليَلُب. فَلَرأَى  تَْستَِطيُع ال ُُّخوَل. َوَصاَر الص ِ

، َوتَلَحليَّلَر ِ لْن أَنَّلهُ  . فََرأَى أَنَّهُ لَْيَس إِْنَسلان  نَْهَوْه َوَساَء فِي َعْينَْيِه أَنَّهُ لَْيَس َعْ ل 

هُ ُهَو َعَضل َهُ." )إشلعليلاء  . فََخيََّصْت ِذَراُعهُ ِلنَْفِسِه، َوبِرُّ  –  14:  28لَْيَس َشِفيع 

16 ((RAB). 

عبارة، "ليس شفيع" تعني فلي اللواقلع "....لليلس هلنلاك أي أحل  

ليتشفع.." هل ندكنك أن ترى لداذا نلجلب عليليلك أن تلأخلذ  لكلانلك كلكلاهلن 

ُ صيي، ُ تشفع؟ نحن الُدنفذون لدشيئة اآلب؛ نحن الذنن نؤسس ُ ليلكله وبِلره 

 في األرض وفي قيوب الناس. هذا هو دورك اليوم كدسيحي.

ال تجيس  كتوف األن ي وتُشاه  هذه الت  يرات األثيدة والفوضى 

 ستدرة بال انقطاع. اتخذ  لوقلفلاً، وقُلل "ال" لليلخلراب، واألذى، والل  لار، 

 والفوضى واالضطراب الذي نَِشنه الشرنر في العالم!

 ٢٢  

ْيِن فِي ينِمِ ْ .  مَّ سنْيٌف ُذو حن اِ ِهْ   ون حنْلوِيهناُت اإللم فِي أنْفون

حنْأِؤيهناٍت فِي ال ُّةُوبِ   ِ   ون ًة فِي اُ من ِلينْصلنةُوا  نْومن

 .(RAB(( 7 – 11 41:)م مور 

  األحد
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 18 الالونين  & 19-3:8 إنجيل  رقس 

 7-3 صدوئيل األول  & 19-17:1 إنجيل لوقا 

تشفع بحرارة لقادة العالم، ورؤساء، ووزارء الل ول، أن تُلرشل  

قيوبهم وأذهانهم بعي اً عن تالعب إبييس. صل ِ أن نتدنعوا عن االخلتليلارات 

والقرارات التي تُعِرض  ستقبل دولهم ليخطر، بيندا نُقاو ون األفكار اللتلي 

 تغدس شعوبهم في الفقر والدوت.

ربدا نتطيب األ ر أنام، وأسابيع، أو شهور قبيدا تلرى اللتلغليليلر 

الذي تحتاجه، لكن ال تتوقف؛ استدر في الصالة، ألنك تُحِ ث "تغييلر" فلي 

عالم الروح؛ تتغير األ ور في اتجاه إرادة اإلله وغلرضله للعلاللدلنلا بليلنلدلا 

 نُصيي.  ج اً لإلله! 

أمويا الغالي  السالطين ال ائلة  ي ُمرحنهة ملك؛ لذلك  أ ا أُصلي أن 

يسوؤ مِرك في حياج قاؤج المول حول الةال . احِ  أذ ا ه  من 

الم ورج وا ح ام الواطئة؛ ولعُملنح له  ح مة اإللم  ماس  يسوع. 

 آمين.

 صالج 
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 نذ ع ة سنوات، بع  برنا ج  عين حضره ع ة ُخ ام، قال 

لي واح   نهم، "أنت تتكيم عن الكتاب كدا لو أنه شخص." قُيُت، 

"أوه، نعم، إنه هكذا!"  ن الدهم أن تعرف هذا: الكتاب له شخصية 

 وصفات. هذا  ا أعينه نسوع في أ ور  تنوعة تكيم عنها الكتاب. 

ر ُرسيه هذا الحق عينه، ونشروه. كدثال، تقول اآلنة  صوَّ

كدا بإ كانه أن نقول، …"  االفتتاحية، :"ألَنَّهُ نَقُوُل اْلِكتَاُب ِلِفْرَعْوَن 

وسيكون هذا صحيحاً، ألننا نعيم أن …"  "ألنه نقول اإلله لفرعون 

اإلله تكيم إلى فرعون؛ هذا  ا نُخبرنا به الكتاب. نقول الكتاب إن 

هَكذَا نَقُوُل نَْهَوْه إِلهُ إِْسَرائِيَل: أَْطِيْق "…   وسى ذهب لفرعون وقال، 

 .(RAB)) 1:2)خروج …." َشْعبِي 

 رة أخرى، نج  بولس نُرِدد نفس الحق في كتاباته لرسالة 

، نقول، "واْلِكتَاُب إِذْ َسبََق فََرأَى أَنَّ اإللهَ 1:3غالطية في غالطية 

ُر األَُ َم، َسبََق فَبَشََّر إِْبَراِهيَم أَْن  فِيَك تَتَبَاَرُك َجِديُع »بِاإِلنَداِن نُبَر ِ

ال نقول إن الروح بش ر إبراهيم، أو إن الرب بشَّر  .(RAB)".«األَُ مِ 

 إبراهيم. لكنه نقول إن الكتاب بشَّر إبراهيم. الكتاب "تكيم" إليه.

، "لِكنَّ اْلِكتَاَب أَْغيََق َعيَى اْلُكل ِ 22:3نقول في غالطية 

تَْحَت اْلَخِطيَِّة، ِليُْعَطى اْلَدْوِع ُ ِ ْن إِنَداِن نسوع اْلَدِسيحِ ِليَِّذنَن 

؛ ال نقول، "لكن 30:4أنضاً، انظر إلى غالطية  .(RAB)نُْؤِ نُوَن." 

َ اذَا نَقُوُل اْلِكتَاُب؟"  ن "…   اذا نقول اإلله؟" بل بالحري، نقول، 

 الهام ج اً أن تضع أهدية ليكتاب.

 قوج وشوص ال عاب

 ٢٢  

إِن ِي ِلهذَا بِعَْينِِه أَقَْدتَُك، ِلَكْي »"ألَنَّهُ نَقُوُل اْلِكتَاُب ِلِفْرَعْوَن:
تِي،  ).11:8)رو ية … أُْظِهَر فِيَك قُوَّ  

  اإلثنين
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 19 الالونين  & 35-3:20 إنجيل  رقس 

 10-8 صدوئيل األول  & 14-18:1-17:20 إنجيل لوقا 

عن  ا ترن  أن تعرف أي شيء، اذهب ليكتاب لتكتشف  ا 

نقوله اإلله عنه.  هدا قاله اإلله عنها هو  ا نجب أن نهدك. ابِن 

دك ليخالص ) تيدوثاوس  2حياتك عيى الكيدة، ألنها قادرة أن تُحك ِ

ً لكل عدالً صالحاً 12:  3 (، وتجعيك ناجح؛ وكا ل و ُكفء، ُ تأهبا

 (. هييونا!16 3تيدوثاوس  2)اقرأ 

أش رك يا أمويا  على الهركات والة ايا العي أسعلمها من ؤراسة 

ال عاب  والهصيرج ا عمق لماضي  ولداضر  ولمسعوهل خ  ك 

كامل   –وغرضك لل ليسة  ولي  وللةال . أ ا أحغير من مزم لمزم 

وُكفء و ُمعأ ب ل ل عمل صالح  سلك في المسار الذي سهق 

 وأعمؤحم لدياحي  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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  و يريمك أن ح ون صديداً 

الشفاء اإللهي هو واح   ن الدراحل األولى لحياة أعظم. الشفلاء 

رائع، لكن هناك حياة أعظم  ن الشفاء. ال نرن ك اإلله أن تعيش في وضلع 

نوال الشفاء  ن  رض  ا أو غيره كل حين وآخلر. هلو نلرنل ك أن تلأتلي 

لدوضع النُصرة، حيث تُ رك الصحة اإلللهليلة، وهلي أعلظلم  لن الشلفلاء 

 اإللهي. 

ربدا تقول لي، "أنها الراعي كرنس، أنا أخ م النلاس، ونُشلفلوا، 

لكن عن  ا أُعاني  ن  شكية في جس ي، أُصيي وأفعل كلل شليء أعلرفله، 

لكني ال اُشفَى." األ ر بسيط: لم نُخبرك اإلله أب اً أن تُصيي  ن أجل نفسلك 

ليشفاء. ليس لدجرد أن األ ر نجح  عك عن  ا كنَت طفالً  سيحياً نعني أنله 

(. هذا هلو اللدلوقلف 30:11نجب عييك االستدرار عيى هذا النحو )أعدال 

الدؤسف لكثير  ن الدسيحيين؛ ل نهم حتى  شكية فلي قلبلول الشلفلاء، فلي 

 حين أنه ال نُفتَرض أن ندرضوا  ن األساس.

تقول اآلنة االفتتاحية، "أَنَُّها اْلَحلبِليلُب، فِلي ُكلل ِ َشلْيءد أَُروُم أَْن 

ال تقول، "أنها الحبيب، فلي كلل شليء أروم …"  تَُكوَن نَاِجًحا َوَصِحيًحا، 

أن تكون ناجحاً و شفي." هو نرن ك صحيحاً. خطة اإلله لك هلي الصلحلة 

اإللهية! هو ال نرن ك أن تُعاني  ن الُص اع، واألنفيونما، والُحدلى؛ نلجلب 

أال نكون هناك  رض الُسكري، أو شاكل في الدع ة أو أي شيء نُشبه هذا 

  عك . تدسك بهذا الحق وِعش به.

إن كنَت تسقط في الدرض وتلتلعلافلى  لنله، قُلل للنلفلسلك، "للن 

أ رض أب اً نوم آخر في حياتي، ألن كيدة اإلله تضدن صحتلي اإلللهليلة." 

 ٩٣  

ْن حنُ ونن  ناِعًدا  هِيُب  فِي ُكل ِ شنْيٍء أنُرومُ أن يُّهنا اْلدن أن

ٌة ) اِعدن ا أننَّ  نْ سنكن  ن من ِديًدا  كن صن  (.:51يوحلا  2ون

  الثالثاء
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 إشعياء  ;5:13 رسالة نوحنا الرسول األولى  ;13:11 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
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 20 الالونين  & 12-4:1 إنجيل  رقس 

 13-11 صدوئيل األول  & 43-18:15 إنجيل لوقا 

إن كنَت تُعاني  ن أي أعراض في جس ك، ال ترتلعلب. اسلتلخل م اللكليلدلة! 

 احفظ نفسك صحيحاً بكيدة اإلله؛ إنها دواء. 

، إلى كيدة اإلله، نقول، "ألَنََّها ِهَي َحيَاة  ِليَّلِذنلَن 22:4نُشير أ ثال 

اضلبلط جسل ك  .(RAB)نَِج ُونََها، َودََواء  )صحة، شفاء( ِلُكلل ِ اْللَجلَسلِ ." 

ليستجيب دائداً لكيدة اإلله. تجاوز  ستوى الحاجة إلى الشفاء، إللى اللحليلاة 

كل نوم في الصحة اإللهية. أنت خييقة ج ن ة في الدسليلح، بصلحلة إللهليلة، 

حياة اإلله نفسها. كيف ندكن أن تلكلون للك هلذه اللحليلاة وتلكلون خلاضلعلاً 

 لعناصر العالم؟ السيوك في الصحة اإللهية هو أفضل  ا عن  إلله لك.

أ ا شريك اللوع اإللهي  ولميَّ حياج اإللم غير الواملة للوراب. لوم 

ُولمُت مدياج الويامة العي حعو ى المرض والسو . لذلك  أ ا أسلك 

 في الصدة اإللهية كل يوم   للويا 

 أُقِر وأععرف 
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 اعرف ال عاب مواس ة الروح 

 ن الدهم ج اً أن تعرف الكتاب لنفسك. إنه الدادة الوحي ة التي 

تضدن أن تُساع ك لتجتاز بنجاح الُطرق الوعرة أ ا ك. اإلله أخبَر نشوع 

 بأنه إن لهج في الكتاب، حينئذد سيُصِيح طرنقه ونفيَح.

كان نسوع التجسي  الحقيقي ليدعرفة، وتجسي  الحكدة،  ع ذلك 

أشار لُدستدعيه إلى الكتاب. في الحقيقة، أول  عجمة صنعها بع  قيا ته كانت 

بخصوص الكتاب، كدا قرأنا في اآلنة االفتتاحية. هو أرادهم أن نعرفوا 

 الكتاب ج اً ففتح "ذهنهم ليفهوا الُكتب".

هو أعطى أهدية خاصة ليكتاب. عيدهم كيدات األنبياء في الكتاب 

لي عهم نعرفون النبوات الُدتعيقة بالدسيح. قبل هذا، في خ  ته، وقف في 

، وقال، "... إِنَّهُ 21:4الدجدع ليقرأ لهم سفر إشعياء كدا هو  ذكور في لوقا 

اْليَْوَم قَْ  تَمَّ هذَا اْلَدْكتُوُب فِي َ َساِ ِعُكْم". هو أك ، في خ  ته لهؤالء التال يذ 

بع  قيا ته، عيى تحقيق  ا كان في الُكتب، وأن هذه الُكتب كانت اإلعالن عن 

 نفسه.

ُر لَُهَدا   ِ ْن ُ وَسى َوِ ْن َجِديعِ األَْنبِيَاِء نُفَس ِ
نقول الكتاب، "ثُمَّ اْبتَ َأَ

ةَ بِِه فِي َجِديعِ اْلُكتُِب." )لوقا  (. كانت حياته بأكديها 21:24األُُ وَر اْلُدْختَصَّ

ت ورحول الُكتب. هذا  ا نجب أن تأخ ه بج نة؛ َرِكم حياتك عيى الكتاب. 

، "فَت ُِشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَُظنُّوَن أَنَّ لَُكْم فِيَها َحيَاةً أَبَِ نَّةً. 38:2نقول في نوحنا 

 َوِهَي الَّتِي تَْشَه ُ ِلي."

لكن  عرفة الُكتب ليست ذهنية؛ أنت تعرفها بالروح؛ ب ون 

الروح، ال ندكنك أن تعرفها. األ ر ليس أن تقتبس اآلنات لتُثير إعجاب أي 

شخص، لكن أن تحيا بها. ليس هناك فائ ة  ن أن تتعيدها لتكون قادراً أن 

 ٩٢  

ُموا اْلُ عُبن                     عنحن ِذْ لنُهْ  )فهمه ( ِلينْ هن ِحيلنئٍِذ فن

 .(RAB(( 42154)لوقا 

  األربعاء
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تشرحها لكل الناس وتُثير إعجابهم في حين أن ليس لها قوة في حياتك. إن 

لم تَِعش بها، فين تنفعك الدعرفة الذهنية. لذلك، ضع في ذهنك أنه  ن خالل 

ً ليكيدة. اعرفها بالروح. هذا  الروح، ستكون خبير في الُكتب. أعِط انتباها

  ا نجب أن تعيش به.   

أمويا الغالي  أش رك على الُ عب العي حووؤ ي مها وحُرشم ي 

للغرض الذي خ  عم لي. أ ا أحيا مثوة ومههزة كل يوم  عارف أ ك 

ً أكثر للُ عب من خالل  مةي  وفيَّ  و علي. كلما أُع ي ا عها ا

الروح  حسعلير عيون ذ لي ماسعمرار  سلك في الُ رق العي 

 أعمؤحها لي  في  ُصرج و زاح غير عاٍؤ  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 21 الالونين  & 20-4:13 إنجيل  رقس 

 15-14 صدوئيل األول  & 27-19:1 إنجيل لوقا 

 NASB 22-4:20 األ ثال  ;22:29 إنجيل  تى 
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 أعِلن ما يزب أن يدمث من حولك 

إن ُول َت والدة ثانية، فأنت ل نك القوة لتُغي ِر الدواقف 

 السيبية  ن حولك  ن خالل كيداتك. 

تنبأ حمقيال عيى الرناح، وأ ر بالحياة في وادي العظام 

ً أن 31اليابسة ودبت فيهم الحياة )اقرأ حمقيال  (. ندكنك أنت أنضا

تتكيم إلى أي شيء ونكون ل نك استجابة  نه: تنبأ عيى  ادناتك، 

وعديك، ودراستك، وعائيتك وخ  تك. ندكنك أن تخيق  ا ترن ه 

 بالكيدات.

)نَتََكيَُّم بِِحْكَدِة اإلله فِي ِسر  "…  نقول الكتاب،   "…1 

(. هذا نعني أنها لغة سرنة؛ ال نفهدها العالم؛ بل إنها 1:2كورنثوس 

ُ عيَّنة  ن قِبل اإلله لتنتج نتائج لنا.  ج اً لإلله!  ا نوع الكيدات التي 

 تتكيم بها. هل هي كيدات بنَّاءة أم ه َّا ة؟

تذكر، التُربة الخصبة ليكالم الخاطئ هو التفكير الخاطئ؛ 

لذلك، نجب أن تُغي ِر تفكيرك أوالً. وال تُبِرر كال ك السيبي بقولك، 

"أنا فقط أقول  ا نح ث حولي." ال!  ن الُدفترض أن تعين  ا نجب 

 أن نح ث حولك! أنت  يك. الديوك نقولون  ا نجب أن نح ث.

ال تقيق إن كنت ال ترى تغيير في الحال. بعض األشياء ق  

ال تتغير خارجياً في الحال، لكن ُكن  طدئناً أن في اليحظة التي فيها 

٩٩  

هنِل:  ا اْلزن الن )سيوول( ِلهذن ْن قن ُ ْ : إِنَّ من قَّ أنُقوُل لن   ن  ِي اْلدن

ْلهِِم  منْل يُْؤِمُن أننَّ  الن ينُ كُّ فِي قن ِرْح فِي اْلهنْدِر  ون اْ  ن اْ عنِوْل ون

ُم (سيدصل عليم(  الن ينُ وُن لن ا قن ْهمن من ا ينُووُلُم ينُ وُن  فن من

 .(RAB(( ::521)مرقس 

  الخميس
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تُعطي الكيدة، تب أ عديية الخيق. تذكر الشجرة التي لعنها نسوع؟ 

(. ظاهرناً، ب ا كل شيء كدا هو، لكن 24  -12:  11)اقرأ  رقس 

نقول الكتاب إنها نبست في الحال  ن الجذور. وأنت تطيق كيدات 

إندان بخصوص  ادناتك، وعديك، وتجارتك، وخ  تك، ودراستك، 

 و ا إلى ذلك، سترى الع ن   ن التغييرات الفورنة.

لكن، ق  تكون هناك  عجمات تأخذ بعض الوقت لتظهر.  

الوقت  ا بين إعالنك وظهورها ليس وقت لتستسيم أو تشكي؛ 

بالحري، إنه الوقت لتُكث ِف الضغط عيى الع و؛ تستدر في التكيم حتى 

"تدتيئ الُسحب" نقول الكتاب إن ا تألت الُسحب  طراً تُرنقه عيى 

 ( هييونا!3: 11األرض )جا عة 

أمويا الغالي  يا لها من مركة أن ي ون لي مو هة اللهوج عاملة في 

حياحي  العي مها أُغي ِر مزرى ا حماث في الةال   أحلهأ أ م مووج 

روح اإللم وال لمة  يظهر ال مال  والصدة  والووج  والديوية  

 والوفرج  واللزاح  والسالم والههزة في حياحي  ماس  يسوع. آمين

 صالج
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  و يُدب  كل اللاس 

نقول الكتاب، "َولِكنَّ اإلله بَيََّن َ َحبَّتَهُ لَنَا، ألَنَّهُ َونَْحُن بَْع ُ ُخَطاة  

هذا  .(RAB))  1:2َ اَت اْلَدِسيُح )ق م ابنه ذبيحة  وت( ألَْجِينَا." )رو ية 

هو بال شك أفضل وأعظم خبر في األرض؛ إنه أحبنا ونحن بع  ُخطاة. 

وبسبب ُحبه، أرسل نسوع ليُخيصنا  ن الهالك، والخطية وال ننونة. 

 ُ باَرك اإلله!

، "ألَنَّ اْلَدِسيَح، إِْذ ُكنَّا بَْع ُ ُضعَفَاَء، َ اَت 6:2نقول في رو ية 

اِر."  نا لقوة هذه الِصية  ن اإلله!  .(RAB)فِي اْلَوْقِت اْلُدعَيَِّن ألَْجِل اْلفُجَّ

فإن كان ق  أحب الخطاة، فهو ال نمال نُحبهم اليوم. هو لم ندت  ن أجل 

البائسين، والُخطاة األشرار؛   –الدسيحيين؛ بل  ات  ن أجل الفُجار 

والناس الذنن كرهوا اإلله. إن لم نكن عدل خالصه كا الً أو كافياً، وكان 

 عييه أن نفعيه  رة أخرى، لكان ق  فعل ذلك! هذا هو   ى قوة حبه.

نجعيك هذا تفهم قيب اإلله في هذا الوقت. عن  ا نرى إبييس 

نستخ م الناس ليُ  روا آخرنن، نحَمن. حتى األدوات البشرنة إلبييس، 

نفس األشخاص الذنن نستخ  هم إبييس ليُ  روا آخرنن، نُحبهم اإلله! 

 ونرن هم أن نبتع وا عن جهيهم ونُ ركوا ُحبه.

نحب اإلله الناس كثيراً ل رجة أنه ن فعنا لنتشفع لهم في شرهم، 

، الصالة 1:2تيدوثاوس  1وفجورهم، وجهيهم، وفي خطيتهم. جعل في 

، أَْن تُقَاَم َطِيبَات   َل ُكل ِ َشْيءد  ن أجل كل الناس أولونة: "فَأَْطيُُب أَوَّ

َوَصيََوات  َواْبتَِهاالَت  َوتََشكَُّرات  ألَْجِل َجِديعِ النَّاِس."هذا نتوافق ج اً  ع 

 ُحب اإلله.

 ٩٠  

ِحيمن  ِل نْي الن  ُم اْلون لن اْملن عَّى منذن بَّ اإللم اْلةنالن ن حن ا أنحن ُم   نذن  ن َّ

منِميَُّة   يناُج ا ن ُم اْلدن ْن يُْؤِمُن مِِم  منْل حنُ وُن لن ينْهِلكن ُكلُّ من

 .(RAB(( 112:)يوحلا 

  الجمعة  
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أول  ا نُفكر فيه في األرض هو قيدة كل إنسان. قبل أن تُصيي 

الحتياجاتك، وعديك، إلخ.، صل ِ أوالً  ن أجل جديع الناس. هو نرن هم أن 

هو ال نشاء أن نهيك  8:3بطرس  2نأتوا إلى  عرفة ُحبه وحقه. نقول في 

 أُناس، بل أن نُقبل الجديع إلى التوبة. ناله  ن ُحب ُ ذهل! 

أمويا الهار  ُحهك غامر ل ل اللاس  وقم أُظهر من خالل موت يسوع 

الليامي. أ ا ُمواؤ مُدهك  كرز ماإل زيل  وأرؤ الُو اج من الو ية للهِر 

 وُحرية مزم أملاء اإللم  ماس  يسوع. آمين.
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 ال ح ن ُمسعريداً في صهيون

نوج   ن ا َ ن ق  تعيَّم الحق؛ نحن استيدنا الكيدة. و ن خالل 

الكيدة، نحن ُ نتصرون كل نوم، نحيا حياة رائعة وُ شبَعة. لكن، نجب 

ً لُدساع ة أولئك الذنن لم نعرفوا الحق بع ؛ أولئك  أن نُعطي انتباها

 الذنن لم نفهدوا كيدة اإلله بع .

عيينا أن نهتم بإخواننا وأخواتنا في جديع أنحاء العالم، 

وخاصةً أولئك الذنن في السجن أو الذنن نختبرون كل أنواع 

الصعوبات. إلى أن و ا لم نُحضرهم، فاأل ر لم ننتِه. لم ننتِه األ ر 

طالدا أن إبييس نخ ع اآلخرنن ونسعى ليُ ِ ر حياتهم؛ ال ندكننا أن 

 نكون "ُ سترنحين في صهيون."

، "الشَّاِربُوَن ِ ْن 6:6اقرأ كيدات الرب الدؤثرة في عا وس 

وَن َعيَى  ُكُؤوِس اْلَخْدِر، َوالَِّذنَن نَ َِّهنُوَن بِأَْفَضِل األَدَْهاِن َوالَ نَْغتَدُّ

اْنِسَحاِق نُوُسَف."عن  ا تسدع عن كنائس تُحرق أو قسوس وُرعاة 

وُخ ام نُسَجنوا ُظيداً بسبب إلتما هم باإلنجيل، ال تتصرف وكأن األ ر 

!  ال نخصك. اركع عيى ُركبتيك وصل ِ

ال تُفكر فقط في نفسك. حتى نُعيَى اسم الرب نسوع الدسيح 

في كل دولة، فاأل ر لم ننتِه بع . سواء كان ذلك في الرئاسة، أو في 

 كتب رئيس الوزارء، أو بين الديوك، إلخ.، عيينا أن نُ رك أن اإلله 

 ق  أعطانا تكييف لنُصيي ألجيهم ونصل لهم باإلنجيل. 

٩٢  

هنِل   ئِل ِينن فِي عن اْلُمْ من ْيٌل ِلْلُمْسعنِريِدينن فِي ِصْهينْونن  ون ون

ائِيلن  ْيِهْ  منْيُت إِْسرن ِ . ينْأحِي إِلن ِل اُ من هناِء أنوَّ جِ  ُ ون السَّاِمرن

 (.11:)عاموس 

  السبت
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عيينا أن نُحِضر اآلخرنن إلى السالم، والُحب، والفرح 

الذنن ق  أعطاهم لنا اإلله؛ وإال، فإن عدينا لم نكتدل بع . فاستدر في 

كرازة وتعييم اآلخرنن بكيدة اإلله. استدر في التشفع ليرجال والنساء 

حول العالم ليأتوا إلى نور اإلله وبِره. وفي النهانة، ندكنك أن تعين 

 بجرأة، "لق  جاه ُت الجهاد الحسن." 

رمي الغالي  مروحك  أ ت حُلوي أذ ان أوالؤك حول الةال   ُمدِ راً 

إيا   لمةرفة وفه  أعمق ل لمعك. وميلما  دن  أوالؤك حول الةال   

 ُةل ِ  و ُهِ ر مدوك اليوم   لاك حصاؤ  ائل  ويُلونل ال ثيرون من 

 الُظلمة لُدرية مزم أوالؤ اإللم  ماس  يسوع. آمين.
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 حمسك مميراثك

عيَّم السي  تال يذه أن نُصيوا، ُ تبعين الندوذج حسب  ا 

أعاله. لم نقل لهم، "صيوا هذه الصالة" بل بالحري؛  الكتابَوَرد في 

قال لهم أن نُصيوا "هكذا". كان هذا قبل استكدال عديه الف ائي. اآلن 

 –لييهود وغير اليهود عيى ح  سواء   –هو جعل الخالص ُ تاح ليكل 

ليُعطينا ُخبمنا اليو ي، ألنه  اإللمنحن لسنا بحاجة بع  أن نُصيي إلى 

 ق  فعل هذا بالفعل!

جوهر الشاه  أعاله هو أن ن عنا نعرف أن هناك حصة 

 المسيحنو ية  ن البركات لنا  ن السداء. الدسيحي  ولود بديراث 

الذنن لم  اإللمالدجي ، وفيه. لكن لألسف، هناك الكثيرنن  ن أبناء 

نُطالبوا أب اً بدا لهم حقاً. ولذلك، هناك تراكم  ن البركات في انتظار 

 الُدطالبة به.

لك اليوم ليس  ثل "الَدن" الذي أكيه  اإللمإن إ  اد 

اإلسرائيييون في البرنة في العه  الق نم. فبالرغم  ن أن الَدن أتى  ن 

السداء، لم نستِطع الشعب أن نحتفظوا بأي بقانا، ألنه كان سيتعفن في 

اليوم التالي. لكن، في سياق هذا الت بير اإللهي، حصتنا الُدتبقية تظل 

 .يسوعسييدة، وندكننا دائداً أن نتدسك بها بكيداتنا؛ نست عيها، باسم 

كل الخييقة ل نها الق رة أن تستجيب ليكيدات الدنطوقة. هذا 

. كل شيء في الخييقة، سواء المسيحهو الدفتاح لتتدسك بديراثك في 

 ٩٢  

اِت  ِلينعنونمَِّس   اون ِذي فِي السَّمن ا الَّ منا ن ا: أن ْ عُْ    نذن لُّوا أن فنصن

ا فِي  من ِ يئنعُكن كن ُ وحُك )ممل عك(. ِلعنُ ْن من لن . ِلينْأِت من اْسُمكن

لنى ا نْرِض )معى  اِء كنذِلكن عن  .(RAB(( 1: – 111السَّمن

  األحد
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شيء  يدوس أو غير  يدوس، له ذاكرة. ولذلك، ندكنهم جديعهم أن 

نستجيبوا ليكيدات الدنطوقة. لذا، تكيم الكيدات الصحيحة دائداً 

وستكون حياتك ُ دتيئة بالبركات.  ن خالل كيداتك، أنت تست عي 

 . المسيحكل البركات الُدتراكدة التي ق  أُعطيت لك بالفعل في 

ً يدمللا إلم خالصلا  اآلن  أ ا أسدب من  ً فيوما ك الرب  يوما ُمهارن

حسامي السماوي من خالل إقراراحي الُممعلئة ماإليمان؛ أي اععرافي 

مال لمة  أ ا أسلك في عال  الوفرج وأسع يم من حصعي السماوية كل 

 يوم. لميَّ إمماؤ فوق طهيةي.  للويا 

 أُقِر وأععرف
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 الزو ر اإللهي 

نقول الكتاب إن اإلله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحي  لكي ال 

(. لهذا 16:3نهيك كل  ن نؤ ن به بل تكون له الحياة األب نة )نوحنا 

السبب جاء نسوع؛ ليُعطي الناس حياة أب نة ليكونوا في شراكة  ع 

 اإلله. السؤال الذي نجب طرحه، هل حقق غرضه؟ بالتأكي ، نعم!

نقول الكتاب، "َوهِذِه ِهَي الشََّهادَةُ: أَنَّ اإللهَ أَْعَطانَا َحيَاةً أَبَِ نَّةً، 

هو ليس عيى  .(RAB))  11:2نوحنا  1َوهِذِه اْلَحيَاةُ ِهَي فِي اْبنِِه." )

وشك أن نُعطينا حياة أب نة؛ بل أعطانا بالفعل! تقول اآلنة التالية، "َ ْن 

نوحنا  1لَهُ االْبُن فَيَهُ اْلَحيَاةُ، َوَ ْن لَْيَس لَهُ اْبُن اإللِه فَيَْيَسْت لَهُ اْلَحيَاةُ." )

12:2 ((RAB). .هو نُشير إلى حياة وطبيعة اإلله؛ الجوهر اإللهي 

هذه الحياة غير فاس ة؛ فهي غيرُ عَرضة ليفشل أو الدوت! 

، "َوأَْنتُْم إِذْ 1:2هذه هي الحياة التي لك في الدسيح. نقول في أفسس 

ً في الخطية  ُكْنتُْم أَْ َواتًا بِالذُّنُوِب َواْلَخَطانَا )أحيَاُكم(."فأنت لم تع   يتا

بع . لداذا؟ أنت لك حياة أب نة اآلن! لألسف، ال نعرف الكثير  ن 

الدسيحيين أن لهم حياة أب نة. لذلك، نقول نوحنا، "َكتَْبُت هذَا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم 

اْلُدْؤِ نِيَن بِاْسِم اْبِن اإللِه، ِلَكْي تَْعيَُدوا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِ نَّةً، َوِلَكْي تُْؤِ نُوا 

كتب نوحنا هذا لهم  .(RAB))  13:2نوحنا  1بِاْسِم اْبِن اإللِه." )

 ألنهم عاشوا كدا لو لم نكن لهم حياة إلهية.

اآلن، ندكنك أن تفهم بشكل أفضل لداذا قال بولس، في رسالته 

الكيدة التي تحتها خط هي …"  تدسك بالحياة األب نة "…  لتيدوثاوس، 

 ٩٢  

منِميَِّة   يناجِ ا ن ْمِسْك مِاْلدن أن سننن  ون اِن اْلدن اؤن اإِليمن اِ ْم ِعهن عن

سننن  افن اْلدن ْفتن االْععِرن اْععنرن ْيً ا  ون ْيهنا ُؤِعيتن أن عِي إِلن الَّ

ثِيِرينن  ) امن ُشُهوٍؤ كن من  (.511:حيموثاوس  :أن

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 3:16 إنجيل نوحنا  ;6--2:1 الرسالة إلى أهل أفسس 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 26 الالونين  & 34-5:21 إنجيل  رقس 

 28-26 صدوئيل األول  & 38-22:1 إنجيل لوقا 

، وهي تعني "epilambanomaiباليونانية "إپيال بانو اي 

أن تستولي عيى شيء دون أن تفيته. هذه هي الطرنقة التي بها نجب 

أن تُفكر في الحياة األب نة. ال ت عها فقط  عرفة نظرنة بالنسبة لك. 

 اقتنصها؛ اجعيها تعدل  ن أجيك.

واآلن، أعِين، "أنا لي حياة أب نة، باسم نسوع؛ لذلك، أنا 

أحيا فوق عناصر هذا العالم؛ أنا في سيادة. ُ باَرك اإلله!" إن كان 

األ ر نتعيق بصحتك، ال تبِك؛ بل بالحري، أعِين، واستدر في 

إقرارك، "أنا كا ل في الدسيح نسوع؛ أرفض أن أحتضن أي سقم، 

أو  رض، أو ألم في جس ي، ألن لي حياة اإلله في داخيي! ق  

ً ج أً، سيستجيب جس ك، ألنه ُ فعَم  تدسكُت بالحياة األب نة!" قرنبا

 بالحياة اإللهية التي فيك.

أ ا كامل في المسيح يسوع؛ أرفض أن أحع ن أي سو   أو مرض  

أو أل  في عسمي   ن لي حياج اإللم في ؤاخلي  قم حمس ُت مالدياج 

 ا ممية؛ أسوؤ من خالل المسيح على علاصر  ذا الةال .  للويا 

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
 اعمل مال لمة

كيدة اإلله هي أكثر  ن حلروف؛ إنلهلا روح وحليلاة. اللحلرف نلقلتلل، للكلن 

هناك ثالثة أشياء ها ة نلجلب  وُح ُهَو الَِّذي نُْحيِي. أَ   الروح نُعطي حياة. قال نسوع، "اَلرُّ

أن تفعيهم لتعدل بالكيدة بشكل فعَّال وتستدتع بإ  ادات اإلله للك دائلدلاً. أوالً، نلجلب أن 

نتداشى قيبك  ع الكيدة. نقول الكتاب، "ألَنَّ اْلقَْيَب نُْؤَ ُن بِِه ِلْيبِر ِ )بالقيب نؤ ن ليحصلول 

هذا نعني أنك تتصالح  ع اإلله عن  ا تلكلون  .(RAB))  10:10عيى البر(..." )رو ية 

 في اتفاق  ع كيدته في قيبك.

األ ر الثاني هو، نجب أن نتفق ذهنك  ع قيبك عيى الكليلدلة. هلذا نلعلنلي أن 

الكيدة نجب أن نكون لها  عنى في فهدك. ب ون هذا الدعنى، ال ندكنك أن تعبر عدا فلي 

 قيبك  ن خالل اليغة.

"رندا" )باليلونلانليلة(؛ أي كليلدلة  لوجلهلة   –ثم، ثالثاً، نجب أن تتكيم الكيدة 

لشخص  عين، في وقت  عين، ولغرض  عين. إنها الكيدة الفعَّالة التي تُقال فلي  لوقلف 

عديي. هذا  ا نطق به حمقيال في وادي العظلام اللدليلتلة؛ قلال، "فَلتَلنَلبَّلأُْت َكلَدلا أََ لَرنلي 

 ).10:31)الرب(". )حمقيال 

إن كان كال ك أو تعبيلراتلك ال تلتلدلاشلى أو تلتلفلق  لع  لا قل  قلالله اإللله، 

ستحصل عيى النتيجة الخاطئة. نقول الكتاب، "ألَنَّ اْلقَْيَب نُْؤَ ُن بِِه ِلْيبِر ِ )بلاللقليلب نلؤ لن 

ليحصول عيى البر(، َواْلفََم نُْعتََرُف بِِه ِلْيَخالَِص )بإقرار الفم نلتلم اللخلالص(." )رو ليلة 

10:10 ((RAB).  إن الكيدة الدترجدة، "نُعتَرف" هنا هي كيدة نونانية، "هو ولوچيلو

homologeo".والتي تعني أن تتكيم باتفاق أو بتداشي  ع آخر ، 

إلهام الروح نأتينا بكيدة اإلله )رندا(. لهجنا في هذه الكيدة أو اإلعالن ننتلج  

 نتائج هائية، فتُستعين الكيدة.

ُن مِِم ِلْلهِر ِ )مالولب  ؤمن للدصول على    ننَّ اْلونْلبن يُْؤمن

النِص )مإقرار ال   يع   ُف مِِم ِلْلون اْل ن ن يُةْعنرن الهر(  ون

 .(RAB(( 11:1:الوالص(  )رومية 

  الثالثاء
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ا اْلَجَس ُ فَالَ نُِفي ُ َشلْيلئًلا. اَْللَكلالَُم )رنلدلا( الَّلِذي أَُكلي ِلُدلُكلْم بِلِه ُهلَو ُروح   ََ

الكيدة تبني، وترفع، وتنقينا  ن  ج  إللى  لجل .  .(RAB)) 63:6َوَحيَاة ." )نوحنا 

 لهذا السبب نحن نؤك  عيى اليهج في كيدة اإلله.

اليهج نُحِضر الكيدة لروحك حتى تُصبح خاصة وشخصية بالنسبة للك. 

عن  ا ت رس أو تسدع كيدة اإلله، في كلل  لرة نلكلون هلنلاك إضلرام فلي روحلك 

لتتكيم كيدات بناًء عيى  ا درسته أو تعيدته، فال تكتدها. تكيم. فلي كلل  لرة تسلدلع 

 فيها الكيدة، اإلله نتكيم إليك، لكنه نرن ك دائداً أن تستجيب، هنا حيث نكون الدج !

إلى أن تستجيب لكيدة اإلله، فإنها ال تُحضر أي نتائج. ستكلون اللكليلدلة 

بالنسبة لك  جرد حروف. لكن الكيدة في فدك هي اإلله نتكيم؛ إنلهلا سليلف اللروح  

 الذي به تقطع إبييس وتسود عيى ضيقات الحياة.

إن التغيير الذي ترغبه في  ادناتك، وصحتلك، وعلائليلتلك هلو ُ لعلتلدل  

، "إِلَلى األَبَلِ  نَلا نَلْهلَوْه 18:118عييك، وعيى استجابتك ليكيدة. نقول في  لم لور 

كيدته ُ ثبَتة في السداء، لكن نجب عييك أن  .(RAB)َكِيَدتَُك ُ ثَبَّتَة  فِي السََّداَواِت." 

 تُثب ِتها في حياتك  ن خالل إقرارات الكيدة. هييونا!

أمويا الغالي  أش رك من أعل كلمعك ال ةَّالة الموعهة لي اليوم العي 

حُواطب وضةي الواص. ميلما أح ل  مالـ  ريما   وأُعلن كلمات 

الووج م أن صدعي  وماؤياحي  وعملي  وخممعي  حعماشى ظروفي 

 مع إراؤحك ال املة وغرضك لدياحي  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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تُعطينا اآلنة االفتتاحية استنارة عديقة: لتُحاِرب الُدحاربة الحسنة هذا 

نتطيب إندان وضدير صالح. أنضاً، ِ ن الدهم أن تعرف َ ن الذي ستواجهه في 

، "فَإِنَّ ُ َصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َ َع دَمد َولَْحمد )بشر(12:6هذه الحرب. نقول في أفسس 

َؤَساِء، َ َع السَّالَِطيِن، َ َع ُوالَةِ اْلعَالَِم َعيَى ُظْيَدِة هذَا ال َّْهِر )والة  ، بَْل َ َع الرُّ

الُظيدة في هذا العالم(، َ َع أَْجنَاِد الشَّر ِ الروحيَِّة فِي السََّداِونَّاِت )في األ اكن 

  .(RAB)العالية( ) ن الُرتب السا ية(." 

والة الُظيدة هم الذنن نُ نرون  سار هذا العالم، نتالعبون ونتحكدون 

في أفكار وأذهان أولئك الذنن نُقاو ون الدسيح واإلنجيل. ليس هناك أي شيء 

صالح في الشياطين. كل شيء نتعيق بهم شرنر، وليس ل نهم أي قيود ليشر إال 

 عن  ا نُقي ِ هم نحن بقوة الروح الق س، وباسم نسوع.

عدا نجب أن نحديه أثناء هجو نا وحدانة أنفسنا  6نُخبرنا في أفسس 

، "ِ ْن أَْجِل ذِلَك اْحِديُوا ِسالََح اإلله 13ض  قوى الُظيدة الشرنرة. نقول في ع د 

ُدوا ُكلَّ َشْيءد أَْن  نِر، َوبَْع َ أَْن تُتَد ِ ر ِ اْلَكاِ َل ِلَكْي تَْقِ ُروا أَْن تُقَاِوُ وا فِي اْليَْوِم الش ِ

  .(RAB)تَثْبُتُوا." 

، بع  أن وضح أدوات الحدانة، نقول، "َحاِ ِييَن فَْوَق 16ثم في ع د 

نِر اْلُدْيتَِهبَِة.  ر ِ اْلُكل ِ تُْرَس اإِلنَداِن، الَِّذي بِِه تَْقِ ُروَن أَْن تُْطِفئُوا َجِديَع ِسَهاِم الش ِ

) 11  –16:6َوَسْيَف الروح الَِّذي ُهَو َكِيَدةُ )رندا( اإللِه." )أفسس …  

(RAB).  لهذا السبب رسالة اإلندان  هدة ج اً؛ ألنه نقول، "حا يين فوق الكل

 إيمان للُمدارمة الدسلة 

 ٩٢  

ْسعنْوِؤُعكن إِيَّا نا   يُّهنا االْمُن حِيُموثناُوُس أن ِصيَُّة أن  ِذِه اْلون

ا  اِربن فِيهن ْيكن  ِل نْي حُدن اِت الَّعِي سنهنونْت عنلن سنبن اللُّهُوَّ حن

ِذي إِْذ  اِلٌح  الَّ ِميٌر صن ضن اٌن ون لنكن إِيمن سنلنةن  ون منةن اْلدن ارن اْلُمدن

ْيً ا  اِن أن ِة اإِليمن ُة ِمْن ِعهن ْت مِِهِ  السَِّ يلن ْومٌ  اْ  نسنرن ُم قن فن ن رن

 (.1: – 1:1 :حيموثاوس  :(

  األربعاء
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ترس اإلندان!" ال نقول إنه عييك أن تبحث عن تُرس نُ عى اإلندان. بل 

ل إندانك في كيدة اإلله، فإنه تُرس ندكنك به، وب ون  نعني أنه عن  ا تُفع ِ

 شك، أن تُطفئ، وتُضعف، وتنَمع وتخِد  كل ِسهام الشرنر الُديتهبة.

ال نهم  ا هي القذنفة التي نُيقيها عييك الع و؛ إندانك نخد ها 

: 10ونُبطيها. اإلندان بسداع الخبر، وسداع الخبر بكيدة اإلله )رو ية 

( . كيدا تسدع كيدة اإلله، كيدا نمداد إندانك. وكيدا تجعل كيدة اإلله 11

تعدل، كيدا نتقوى إندانك. استدر في سداعك لكيدة اإلله واستخ  ها؛ 

 وسيكون إندانك قوي وفعَّال. هييونا!

أمويا الغالي  أش رك من أعل اإليمان الذي لي في كلمعك؛ إيما ي 

حي  ومم  أ ا أخِمم  وأُمِ ل  وأُزيل  وأُح   وأُط ئ كل ِسهام الةمو 

الُملعههة  أ  م وأُمِ ل م ةول أؤواحم  وأالعيهم  وِحينلم  وأكاذيهم  

 وم ايمه  وخماعم  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 3-1صدوئيل الثاني  & 25-23:1-22:66 إنجيل لوقا 
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نحن في وقت فيه الكثير  ن إساءة استخ ام الُسيلطلة السليلاسليلة فلي 

أ اكن كثيرة في العالم. هناك قوانين، وسياسات، وأح اث عل ائليلة فلي بلعلض 

ال ول  وضوعة لتُعادي الدسيحيين بسبب إندانهلم. إن كلنلَت قل  قلرأَت قصلة 

القبض عن نسوع، قبل صيبه، فسترى أن هذه األنواع  ن الُظيم ليست جل نل ة. 

 عانى نسوع  ن إساءة استعدال الُسيطة في الُسيطات العُييا.

كيف أن نلهلوذا أرشل  اللقلادة اللرو لان والُضلبلاط  11نسرد نوحنا 

الُدرسيين  ن قِبل الُسيطات العُييا والفرنسيين ليقبضوا عيى نسوع. وهلو علاِللم 

بكل  ا نأتي عييه، خرج لهم الرب وقال، "َ ن تلطليلبلون؟" فلأجلابلوه، "نسلوع 

 الناصري!"، ثم قال نسوع، "أنا هو."

فهم نفسه، تراجع الجنود وُشرطة الهيلكلل  في الحال تكيم نسوع وعرَّ

، "ثُلمَّ قَلاَل 23  –  22:  22بقوة اإلله وسقطوا عيى األرض. نُخبرنا فلي للوقلا 

اِد ُجْنِ  اْلَهْيَكِل َوالشُّيُوخِ اْلُدْقبِِييَن َعيَلْيلِه:  َكلأَنَّلهُ َعليَلى »نسوع ِلُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َوقُوَّ

د! إِْذ ُكْنُت َ عَُكْم ُكلَّ نَْومد فِي اْلَهْيَكِل لَْم تَُدل ُّوا َعليَليَّ  ِلص د َخَرْجتُْم بُِسيُوفد َوِعِصي 

 .(RAB)".«األَنَاِدَي. َولِكنَّ هِذِه َساَعتُُكْم َوُسْيَطاُن الظُّْيَدةِ 

الحظ عبارة، "لكن هذه هي ساعلتلكلم، وُسليلطلان اللُظليلدلة." أدرك 

نسوع أن ُسيطان الُظيدة نعدل، وأن هؤالء الرجال الذنن آتوا ليقبضوا عييه للم 

نتحركوا  ن أنفسهم، لكن  ن إبييس. واجه نسوع سلتلة ُ لحلاكلدلات فلي خلالل 

 ساعات قييية وال واح ة  نها استطاعت أن تُ ننه.

 للا سل ان

 ٩٢  

 . يناِؤين ْ  حنُممُّوا عنلنيَّ ا ن ِل لن ْي ن ةنُ ْ  ُكلَّ ينْوٍم فِي اْلهن إِْذ ُكْلُت من

ِة  ْلمن اُن الظُّ سُْل ن لِ نَّ  ِذِه سناعنعُُ ْ  ون  ون

 (.22155)لوقا  

  الخميس
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اضطر رئيس الكهنة أن نصيغ شيئاً  ا ض ه بسبب غضبه، قائالً 

؟ َهلا قَلْ  َسلِدلْعلتُلْم "… عن نسوع،  قَْ  َج ََّف! َ ا َحلاَجلتُلنَلا بَلْعل ُ إِلَلى ُشلُهلودد

(. بع ها بع ة ساعات، ُصيب عيى الصييب. شلكلراً 62:26تَْجِ نفَهُ!" ) تى 

(. اللُدلحلاكلدلات 11  –  11:10لإلله! هو بذل نفسه بدحض إرادته. )نوحنا 

السرنعة، والقوانين غير الدنطقية، واألكاذنب، والتالعبات غير الُدنضبطلة 

اليوم ليست ج ن ة. لذلك، نجب عيينا أن نركع عيى ُركبنا لنُصليلي بلحلرارة 

في الروح، ُ عينين أن ُ  ُننا نسودها نور اإلنجيل، وُ تأثرة بقوة البِر. لل نلنلا 

ُسيطان، ونسوع هو رب الكل. قِف راسخاً  ن أجيه و ن أجل كنيلسلتله فلي 

 كل  كان!

أ ا أرفض أن أرحةب من ا ح ام أو الووا ين الُم اؤج للمسيديين 

م  ُصلي أن حُه نل ا عمال  أو ضم ال رازج ماإل زيل؛ مل أ ا ُم رن

ال ريرج  وُمو  ات وسياسات  وم ايم إمليس العي حُدهِط شةب 

اإللم وال رازج ماإل زيل حول الةال  وح ون مال عموى  ماس  يسوع 

 المسيح. أمين.

 أُقِر وأععرف
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عن  ا تول  ثانيةً، نكون ل نك حياة ج ن ة. هذه الحياة تؤثر 

عيى روحك، ونفسك، وجس ك بالكا ل. تقول اآلنة االفتتاحية إن كان 

ً فيكم، فنفس الروح الذي  الروح الذي أقام نسوع  ن األ وات ساكنا

أقام الدسيح  ن األ وات سيُحيي أجسادكم الدائتة أنضاً. هذا ق  ح ث 

 بالفعل، ألن الروح نحيا فيك اآلن.

ال نختبر الكثيرون هذه الحقيقة لكيدة اإلله في حياتهم ألنهم 

ال نتصرفون بناًء عيى الكيدة. حتى إن كنَت ُول َت ثانيةً  نذ خدسين 

ً لعناصر هذا العالم؛  عا اً، إن لم تفهم هذا الحق، فستكون خاضعا

نغيبك الُص اع، وتغيبك الُحدى، والدرض الُسكري وكل أشكال 

 الدرض والسقم.

ال تدر بدا ندر به العبي  الروحيين؛ تعال ليدكانة في حياتك 

حيث تقول، "كفى! أنا أرفض أن أكون  رنضاً." تعيم أن تُدارس 

السيادة عيى جس ك. إن لم تستِطع أن تُدارس السيادة عيى جس ك، 

كيف ستُدارسها عيى الُد ن وال ول؟ جس ك هو الدكان األول لتُدارس 

 السيادة.

إن شعرَت بأعراض الدرض في جس ك، قُل، "ال! وألف 

!  ن  ! ل يَّ قوة اإلله فيَّ ! ل ي حياة اإلله فيَّ  رة ال! ل يَّ روح اإلله فيَّ

ها ة رأسي إلى إخدص ق  ي! أنا في صحة وسييم! جس ي هو هيكل 

 اح ظ عسمك صديداً م لماحك 

اِت سناِكًلا   امن يسوع ِمنن ا نْمون قن إِْن كنانن ُروُح الَِّذي أن ون

ُك ُ  اِت سنيُْديِي أنْعسناؤن ِسيحن ِمنن ا نْمون امن اْلمن ِذي أنقن الَّ فِيُ ْ   فن

ْيً ا مُِروِحِم السَّاِكِن فِيُ ْ   )رومية  ائِعنةن أن ( 11::اْلمن

)RAB). 

  ٠٣   الجمعة  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

رسالة نوحنا الرسول  ;3:16 الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ;NIV 22-4:20 األ ثال 
 1:2الثالثة  

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 3 الع د  & 44-6:30 إنجيل  رقس 

 8-7صدوئيل الثاني  & 12-24:1-23:50 إنجيل لوقا 

 ! الروح الق س، ال  رض، أو سقم أو عجم نق ر أن نتخيخل فيَّ

 هييونا!"

استخ م فدك. تكيم كيدات الشفاء والصحة عيى جس ك. 

وأنت تتكيم هكذا، ال ت ع إبييس نخ عك بأن ال شيء نح ث. كل  ا 

تقوله سيح ث! ندكنك أن تُصِيح قيبك؛ ندكنك أن تعالج رئتيك؛ 

ندكنك أن تُصحح كييتيك! تكيم إلى جي ك، وعظا ك، ود ك، 

 واحفظهم في صحة.  ج اً لإلله!

عسمي  و  ي ل للروح الومس؛ أرفض أن أسمح  ي شيء أن 

. أح ظ عسمي في خ وع ل لمة اإللم  كل شيء غير  يُسي ر عليَّ

ُمع ق مع كلمة اإللم لدياحي  و غير مسموح مم في عسمي  أ أ 

 أسلك في الصدة اإللهية ؤوماً. مزماً 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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