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  تشرنن اْلول



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  2111ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  2121

ستؤِهيَك لنجاح باهر طوال العام. اْلفكار 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 عاٍل 
 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!

 

 

لراعي كريس أوياكيلومي                      

  

  كيف حسع يم مال امل من  ذا الُ عنيِب العةهمي

  

  

  



جبل أراراط هو جبل بُركاني ساكن نتكون  ن قدتين 
بُركانيتين، ونقع في تركيا في الوقت الراهن، بالقُرب  ن الح ود 

بأنه   الكتاباْلر ينية. نُست ل عيى جبل أراراط في تارنخ 
 الدقر النهائي الذي استقر عييه فُيك نوح. 

نوم  ن  41، إنه بع  2:9، في تكونن الكتابنُسجل 

نو اً، وفي النهانة استقر  111اْل طار، كان الفُيك نطفو لد ة 

عيى الجبل. وكان  عيى ُ نح رات الجبل الُسفيى أن نوح وأسرته 

 ً أنه لن نُهِيك اْلرض  رة   اإللم، حيث وع هم لإللمبنوا  ذبحا

 أخرى أب اً بالداء. 

 عهل أراراط
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وأنت تخدم الرب، يجب أن تعرف أنه ال يسمح لك أبداً أن تُنَهك 

بشكل جمالي؛ إذ  01-024:2أو تُحتَرق. هو يجدد قوتك. يصيغها إشعياء 

ا ُمْنتَِظُرو  يقول، "اَْلِغْلَماُن يُْعيُوَن َويَتْعَبُوَن، َواْلِفتْيَاُن يَتَعَثَُّروَن تَعَثًُّرا. َوأَمَّ

ةً. يَْرفَعُوَن أَْجنَِحةً َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ يَتْعَبُوَن.  دُوَن قُوَّ يَْهِوْه فَيَُجد ِ

)يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن."  RAB). !هللويا 

الكلمة العبرية المترجمة "يُجددون" أعاله تعني حرفياً "أن يُعيد 

مرة أخرى للحياة". كصورة شجرة مقطوعة بالفأس ومن المتوقع أن 

تموت لكنها فجأة ترجع للحياة. إنه نوع من التحول حيث يُستبدل "الموت" 

ضون" أو  بحياة جديدة؛ الضعف بالقوة. واحدة من مرادفاتها هي "يُعو 

 "يتبادلون". لذلك، استبدل ضعفك بقوته. 

، "األَْمُر الَِّذي ألَْجِلِه 0441ال عجب أن قال بولس في كولوسي 

أَتْعَُب أَْيًضا ُمَجاِهدًا، بَِحَسِب َعَمِلِه )كل القوة فوق الطبيعية( الَِّذي يَْعَمُل فِيَّ 

ةٍ )باقتدار شديد(."  )بِقُوَّ RAB).  لذلك، فاألمر يتعلق بالقوة اإللهية العاملة

 فيك.

ً في  ، إن كفايتنا )باليونانية: :-340كورنثوس  0قال أيضا

Hikهيكانوتس   anotes) –  القدرة التي نعمل بها كُخدام قادرين لإلنجيل

هي إلهية وليست إنسانية: "لَْيَس أَنَّنَا ُكفَاةٌ )مؤهلون ولنا إمكانية كافية(   –

ن أحكاماً شخصية أو نعلن  ِ ِمْن أَْنفُِسنَا أَْن نَْفتَِكَر َشْيئًا َكأَنَّهُ ِمْن أَْنفُِسنَا )أن نكو 

  ٣  األحد   
 قوحم  ل ة ك  

لُ  ْةِف حُْ من حِي فِي ال َّ عِي   ننَّ قُوَّ   … .حنْ ِ يكن  ِْةمن
( 2617كور ثوس   7). )RAB) 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُمهارك اإللم  أ ا ُملعةش وُمعزمؤ ماسعمرار مالروح الومس؛ ُملهن  

وُممعلئ مال رح  خممم. أ ا قوي في  ةمة يسوع المسيح  مؤ نل 

 وُمسعةم ل ل عمل صالح.  و قوج حياحي.  للويا  

Leav

e 

أو نحسب أي شيء كأنه ِمن أنفسنا(، بَْل ِكفَايَتُنَا )قوتنا وإمكانيتنا( ِمَن اإلله، 

)…." الَِّذي َجعَلَنَا ُكفَاة )قادرين( ألَْن نَُكوَن ُخدَّاَم َعْهٍد َجِديدٍ  RAB). 

هذه هي خطة اإلله؛ هو يُعطي القدرة والقوة للضعيف )إشعياء 

(. معه، ال يمكن أبداً لقوتك وإللهامك أن ينفدوا. يُحِضر هذا لذهني 044:2

، "ِلذِلَك الَ نَْفَشُل، بَْل َوإِْن َكاَن :1:4كورنثوس  0كلمات الرسول بولس في 

 إِْنَسانُنَا اْلَخاِرُج يَْفنَى، فَالدَّاِخُل يَتََجدَّدُ يَْوًما فَيَْوًما."

كعامل مع اإلله، تعمل من أجله ومعه، هناك تجديد لقوتك. أنت 

ُمنتعش وُمتجدد باستمرار بروح اإلله لتكون ُمشتعالً، وُملَهماً، وُممتلئ 

 بالفرح وأنت تخدمه. ُكن ُمدركاً لهذا. 

 أُقِر وأععرف

 3:16 أَفَُسَس  ;5-103:1 اَْلَدَماِ يُر  ;40:29 إَِشْعيَاَء 
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 7 اَْلقَُضاة  & 34-12:22 لُوقَا   

 59-56 اَْلَدَماِ يُر  & 14-6:1 ُروِ يَةَ 
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ر وفي سالم  ُمهرن

ق  أحضرك  وت، ودفن، وقيا ة نسوع الدسيح لوح ة ُ تناغدة 

 ع اإلله؛ وح ة ال تنفصم. قبيدا أتى نسوع، ُكنا ُ غتربين عن حياة اإلله؛ 

في ع اوة  ع اإلله: "َوأَْنتُُم الَِّذنَن ُكْنتُْم قَْبالً أَْجنَبِي ِيَن َوأَْع َاًء فِي اْلِفْكِر، فِي 

نَرةِ، قَْ  َصالََحُكُم اآلَن فِي ِجْسِم بََشِرنَّتِِه بِاْلَدْوِت، ِليُْحِضَرُكْم  ر ِ اْلَْعَداِل الش ِ

نِسيَن َوباِلَ لَْوٍم َوالَ َشْكَوى أََ اَ هُ." )كولوسي  (. ُ باَرك 22  –  21:  1قِ  ِ

 اإلله! 

، "َولِكِن اآلَن فِي اْلَدِسيحِ نسوع، أَْنتُُم الَِّذنَن 12:2نقول في أفسس 

ً لعديه  .(RAB(ُكْنتُْم قَْبالً بَِعيِ نَن، ِصْرتُْم قَِرنبِيَن بِ َِم اْلَدِسيحِ."  تباعا

النيابي، أنت ق  تبررَت، وبرأَت وأُعينَت بار. فاإلله ليس غاضباً  نك، وال 

 نحسب لك خطاناك ض ك. 

: "ْلَنَّ اْلَدِسيَح، إِْذ ُكنَّا بَْع ُ 11  –  1:  1اقرأ  ا قاله في رو ية 

اِر. فَإِنَّهُ بِاْلَجْهِ  نَُدوُت أََح ٌ ْلَْجِل  ُضعَفَاَء، َ اَت فِي اْلَوْقِت اْلُدعَيَِّن ْلَْجِل اْلفُجَّ

اِلحِ نَْجُسُر أََح ٌ أَْنًضا أَْن نَُدوَت. َولِكنَّ اإلله بَيََّن ُحبه  . ُربََّدا ْلَْجِل الصَّ بَار 

لَنَا، ْلَنَّهُ َونَْحُن بَْع ُ ُخَطاةٌ َ اَت اْلَدِسيُح )ق َّم ابنه ذبيحة  وت( ْلَْجِينَا. 

ُروَن اآلَن بِ َِ ِه )بذبيحة  وته( نَْخيُُص بِِه ِ َن  فَبِاْلَْولَى َكثِيًرا َونَْحُن ُ تَبَر ِ

اْلغََضِب! ْلَنَّهُ إِْن ُكنَّا َونَْحُن أَْع َاٌء قَْ  ُصوِلْحنَا َ َع اإللِه بَِدْوِت اْبنِِه، 

ً  ن سيادة  فَبِاْلَْولَى َكثِيًرا )بالتأكي ( َونَْحُن ُ َصالَُحوَن نَْخيُُص )نو يا

 هذا عديق ليغانة. .(RAB(الخطية( بَِحيَاتِِه ) ن خالل حياته الُدقا ة(!" 

ً  ا كل اْلشياء الخاطئة التي ق   ال تَخف  ن أن نتذكر اإلله نو ا

فعيتها وكنتيجة لذلك نُعاقبك عييها. أنت ق  أتيَت إليه كبيتك؛ أنت في راحة 

فيه، في الدسيح نسوع. اآلن ندكنك أن تتعا ل  ع اإلله باعتباره أبيك 

٩  

لنا سنالنمٌ منعن اإللم   ْر نا )ُأعلِنن ح   مراءحلا( مِاإِليمناِن لن ْم حنهنرَّ إِْذ قن فن

م ِلنا يسوع اْلمنِسيحِ  )رومية   .(RAB(( 13:مِرن

 اإلثلين  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 1:3 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  ;17-5:15 ُروِ يَةَ 

 8 اَْلقَُضاة  & 48-12:35 لُوقَا   
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، "الَِّذي بِِه أَْنًضا قَْ  َصاَر لَنَا 2:1الُدحب السداوي. نقول في رو ية 

 .(RAB(…."  ال ُُّخوُل بِاإِلنَداِن، إِلَى هِذِه الن ِْعَدِة الَّتِي نَْحُن فِيَها ُ ِقيُدوَن 

 في الدسيح، نحن في الحضرة اإللهية، وفي سالم وشركة  ع اآلب. هييونا! 

أمويا الغالي  أش رك من أعل إح اري إلى حياج السالم وال ركة 

ر   من خالل يسوع المسيح  اآلن أحيا في ح رحك إلى ا مم  ُمهرن

وُمومَّس  ومار أمامك في الُدب. أش رك من أعل حياج أممية من 

 الهِر  والسالم وال رح في الروح الومس  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 63-60 اَْلَدَماِ يُر  & 6-7:1-6:15 ُروِ يَةَ 
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  ١ الثالثاء  

عيى  ر السنين، ق  سعى البشر إلى البِر، لكن بِر اإلله ُ عين 

فقط في إنجيل الدسيح. إلى أن نقبل الشخص اإلنجيل، لن نعرف أب اً 

 أو ننال بِر اإلله، ولن نكون قادراً أن نعيش حياة بارة. 

هذا البِر هو بِر اإلله في الروح البشرنة. إنه طبيعة اإلله التي 

تُعطي الق رة ليوقوف في  حضر اإلله دون دننونة، أو ذنب، أو خوف 

أو دونية. إنها الق رة أن تقف في شراكة واستقا ة  ع اإلله. ليس هناك 

طرنق آخر لت خل لهذه الشراكة الرائعة والوح ة  ع الرب إال  ن 

 خالل إنجيل نسوع الدسيح. 

لهذا السبب ال نستطيع أن نه أ بشأن اإلنجيل. إنه االستجابة 

لصرخة اإلنسان. ليس هناك طرنق آخر ليبشر لينالوا الخالص، 

ونتعيدوا ونفهدوا بِر اإلله، بعي اً عن إنجيل نسوع الدسيح. لذلك، 

اكرز باإلنجيل. انشر اْلخبار السارة ليبِر لكل شخص في عالدك، 

 وأنت ُ قتنع تدا اً أنه الطرنق الوحي  لإلنسان ليتصالح  ع اإلله. 

ِ 11 – 8: 11نقول في رو ية  ب  ، "ْلَنََّك إِِن اْعتََرْفَت بِفَِدَك بِالرَّ

نسوع، َوآَ ْنَت بِقَْيبَِك أَنَّ اإلله أَقَاَ هُ ِ َن اْلَْ َواِت، َخيَْصَت. ْلَنَّ اْلقَْيَب 

نُْؤَ ُن بِِه ِلْيبِر ِ )بالقيب نؤ ن ليحصول عيى البر(، َواْلفََم نُْعتََرُف بِِه 

إن لم تكن ق  ُول َت  .(RAB(ِلْيَخالَِص )بإقرار الفم نتم الخالص(." 

ثانيةً، فق  حان الوقت اآلن؛ اعترف بسيادة نسوع عيى حياتك، وأنت 

ةُ   ْلَن ِي لَْسُت أَْستَِحي )أخجل( بِإِْنِجيِل اْلَدِسيحِ، ْلَنَّهُ قُوَّ

ِ. ْلَْن فِيِه  الً ثُمَّ ِلْييُونَانِي  ِ أَوَّ اإلله ِلْيَخالَِص ِلُكل ِ َ ْن نُْؤِ ُن: ِلْييَُهوِدي 

( 17 – 11: 1)رو ية … ُ ْعيٌَن بِرُّ اإلله بِإِنَداٍن، إِلنَدانٍ 

)RAB). 

 الهِر من خالل اإل زيل



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 67-64 اَْلَدَماِ يُر  & 25-7:7 ُروِ يَةَ 

تؤ ن بقيبك أن اإلله أقا ه  ن اْل وات. هكذا، ستُنقل حياة وطبيعة 

  ع الق رة أن تسيك في بِر اإلله وتظهره. هييونا!   –اإلله لروحك 

أمويا الغالي  أش رك من أعل مِرك الُمةلن من خالل 

اإل زيل  و ةمعك لعد ظ  وح  ي  وحُولص  وحرفع 

وحُلزح أولئك الذين يعمس ون مووج المسيح الُمول ِصة. 

ميلما حمخل رسالة الوالص لولوب اللاس اليوم  ي عةل 

اإليمان فيه  ليلالوا ع ية الهِر  وحُلول الدياج ا ممية 

  رواحه   ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 5-4:1 ُروِ يَةَ  ;22-3:20 ُروِ يَةَ 
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 الممل ة فيك

أتى نسوع ليكرز بإنجيل  ليلكلوت اإللله. قلال قل  كلدلل اللم لان، 
(.  ا هو  يكوت اإلله؟  يكوت اإلله هلو 11:1واقترب  يكوت اإلله ) رقس 

  ج ه وصالحه.  –ليس  كان؛ إنه سيادة اإلله، حيث نحكم رباً، ونعين نفسه 
لهذا السبب حذرنا نسوع عن  ا نُقال لنا، "ها  يكوت اإلله هلهلنلا" 
أو "هوذا هناك". ال تُص ق هذا، ْلن  ديلكلة اإللله ال تلأتلي بلُدلراقلبلة؛ إنلهلا 

(. خطة اإلله في هذا ال هر أن نُلقليلم  لدليلكلتله فلي 21–21:17ب اخيك )لوقا 
 قيوب الناس كدديكة روحية. 

، 27–21:19تذكر عن  ا أُحِضر نسوع أ ام بيالطس، في نوحنلا 
َ ْديََكلتِلي لَلْيلَسلْت ِ لْن هلذَا اْللعَلالَلِم "…  سأله بيالطس بعض اْلسئية فأجاب، 

(.  ديكة اإلله ليست بناء  ادي؛ لكن نسوع قلال، "إنلهلا 21:19)نوحنا …" 
 أتت"! بالفعل، أتت، ْلنها في قيوبنا. 

بشارة اليوم، هي إنه ندكن لدديكة اإلله أن تُقام في قيلوب اللبلشلر، 
إِْن أََحبَّنِي أََح ٌ نَْحفَْظ َكالَِ ي، َونُِحبُّهُ أَبِلي، َوإِلَلْيلِه "…  ق  جاءت! قال نسوع، 

هذا لم نكن ُ تاح فلي  .(RAB((  22:14نَأْتِي، َوِعْن َهُ نَْصنَُع َ ْنِمالً." )نوحنا 
أنام إبراهيم، و وسى، وإنييا، وإليشع، وداود، وُسييدان واآلباء ق نلدلاً؛ للكلنله 

 في نو نا هذا. 
عن  ا أتى نسوع، أحضر الدديكة ب اخيه. اآلن بدا أننا قل  قلبليلنلاه، 

ُ لجلَدلل اْلللوهليلة قل  حللَّ فلي   –ل ننا الدديكة فينا:  ج ، ونعدة وحياة اإلله 
قيبك! اإلله في بيته فيك اآلن؛ لق  أصبحَت، ليس فقط  واطن  لن اللدلدليلكلة، 

 لكن أنضاً حا ل أو ناقل ليدديكة، ليحقائق اإللهية. هييونا.  

  ٢ ا رمةاء  

َوبَْعدََما أُْسِلَم يُوَحنَّا َجاَء يسوع إِلَى اْلَجِليِل يَْكِرُز  

 (RAB( .)1:41بِبَِشاَرةِ َملَُكوِت اإلله  )مرقس 
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 10 اَْلقَُضاة  & 9-13:1 لُوقَا   

 69-68 اَْلَدَماِ يُر  & 17-8:1 ُروِ يَةَ 

أمويا الغالي  أش رك من أعل مل وحك الذي في قلهي؛ إن مزمك 

ومِرك فيَّ ُمةللين من خاللي. وحسوؤ ممل عك  وحعأسس في ا رض  

ز ماإل زيل حول الةال  اليوم. ماس   وفي قلوب اللاس كلما يُ رن

 يسوع. آمين.

 صالج
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 ٢   
 ا داز لرؤية اإللم

ً وراء  صالحهم اْلنانية، غير  نعيش بعض الناس حياتهم سعيا

ُ حازنن أنفسهم  ع رؤنة اإلله.  ا هي رؤنة اإلله؟ أن نُقبِل الناس لدعرفة 

 (. لذلك، اربط أحال ك بحيده؛ ونِق  دوافعك بُحبه. 4:2تيدوثاوس  1الحق )

نجب أن نكون ربح النفوس ال افع الُدِيح والقوة ال افعة في حياتك. 

ً في  أنت أول كل شيء  سيحي قبل أن تكون سياسياً، أو ُ  رساً، أو  وظفا

بنك أو طالباً، إلخ. لذلك، تدم دعوتك في اإلنجيل، دع ا ت اد  ديكة اإلله 

شغفك اْلول. هناك نكدن الفرح الحقيقي، والِشبع وكل البركات التي ندكن 

 أن ترغب فيها. 

هناك ُعدق في اإلله، عدق  ن الفرح والِشبع الذي لن تعرفه أب اً 

، 11:11حتى تجعل حياتك فعَّالة في ربح النفوس. قال نسوع في  رقس 

اْذَهبُوا إِلَى اْلعَالَِم أَْجَدَع َواْكِرُزوا بِاإِلْنِجيِل ِلْيَخِييقَِة ُكي َِها )لكل  خيوق(." "…  

)RAB).  َونُْكَرُز بِبَِشاَرةِ اْلَديَُكوِت هِذِه فِي ُكل ِ 14:24وقال في  تى" ،

 اْلَدْسُكونَِة َشَهادَةً ِلَجِديعِ اْلَُ ِم. ثُمَّ نَأْتِي اْلُدْنتََهى."

لم تكن تعييدات أخذ رسالة الخالص ْلقاصي اْلرض فقط ليرعاة 

(1:2كورنثوس  2والُدبشرنن فقط، لكن لكل  سيحي. أنت خادم عه  ج ن  )

؛ حا ل بشارة الخالص السارة. ق  ُكيفَت لتصل بنور الخالص إلى أولئك 

 الذنن نعيشون في ُظيدة. 

أنت نور في عالم ُ ظيم؛ لذلك، ُكن  توهجاً بإنجيل نسوع الدسيح. 

أشرق به بشعاع ثابت لآلخرنن حتى نُصبحوا أنوار أنضاً. أنت رجل اإلله 

ْ ِسِم مِينسُوعن   لنا ِللن دن الن لِ نَّ اْلُ لَّ ِمنن اإللم  الَِّذي صن ون

ِة  دن الن ةن اْلُمصن ا نا ِخْممن أنْع ن ِسيحِ  ون  اْلمن

  .(RAB(( 13::كور ثوس  2(

 الوميس  
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ً كيدة الحياة  ً عيون الضالين   –لهذه الساعة، ُ دسكا تنقيهم  ن   –فاتحا

 الُظيدة لينور، و ن ُسيطان إبييس إلى اإلله. 

ُسِل  ;2:14 َحبَقُّوق    18-26:16 أَْعَداُل ٱلرُّ

 11 اَْلقَُضاة  & 21-13:10 لُوقَا   

 73-70 اَْلَدَماِ يُر  & 39-8:18 ُروِ يَةَ 

أمويا الغالي  أش رك من أعل  ةمة الوالص الةاملة اآلن وأملاؤك 

ي رزون ماإل زيل حول الةال . كثيرون يُلونلون من الُظلمة لللور  

ومن ُسل ان إمليس إلى اإللم  و   يسمةون ويسعوهلون اإل زيل 

 اليوم  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ٢   
 المسيح في ميعم فيك

تُشير "الدسيح فيكم" إلى كل  ا في صفات، وشخصية، 

وقوة  ج  ونِعم الدسيح الُدتجس ة فيك. وهذا  ا فعيه الروح الق س.  

؛ "أََجاَب نسوع َوقَاَل لَهُ: إِْن 22:14تذكر كيدات نسوع في نوحنا 

أََحبَّنِي أََح ٌ نَْحفَْظ َكالَِ ي، َونُِحبُّهُ أَبِي، َوإِلَْيِه نَأْتِي، َوِعْن َهُ نَْصنَُع 

هذا كان قبل  وته، ودفنه، وقيا ته وصعوده إلى  .(RAB(َ ْنِمالً." 

، "َوأَنَا أَْطيُُب ِ َن اآلِب 17  –  11:  14السداء. ق  قال في نوحنا 

نًا آَخرَ  أَْنتُْم فَتَْعِرفُونَهُ ْلَنَّهُ َ اِكٌث َ عَُكْم َونَُكوُن فِيُكْم." …  فَيُْعِطيُكْم ُ عَم ِ

)RAB). 

أوفى بوع ه، وفي نوم الخدسين، أتى الروح الق س وحلَّ 

عيى التال يذ. اليوم، كدولود ثانيةً، ق  أصبحنا هيكيه الحي، ق  أقام 

 سكنه فينا. كان هذا لُغم في العه  الق نم؛ تساءل اْلنبياء وحتى 

 الدالئكة كيف ندكن لإلله أن نجعل بيته في قيوب الناس.

، "فَِرَحةً 21:9لكنها كانت رغبة اإلله دائداً؛ قال في أ ثال 

فِي َ ْسُكونَِة أَْرِضِه، َولَذَّاتِي َ َع بَنِي آدََم." كتب بولس، في النهانة، 

بالروح وكشف هذا الِسر كدا قرأناه في اآلنة االفتتاحية. لذلك، عن  ا 

نقول، "الدسيح   فيك" نحن ننظر إلى شخص، وجدال، وكل  ج ، 

 وقوة، وبِر اإلله ُ عين في إنسان.

ْزِم  ذنا   ا ُ ون ِغلنى من فنُهْ  من اؤن اإللمُ أنْن يُةنر ِ الَِّذينن أنرن
ِ  )مهما كا ت خل يعه   وم ا عه  الميلية(  الَِّذي  ر ِ فِي ا ُمن الس ِ
ْزِم   اُء اْلمن عن ِسيُح فِيُ ْ  رن ُ ون )ماخعصار  و مزرؤ أن( اْلمن

 .(RAB(( 672 1)كولوسي 

 الزمةة  
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 12 اَْلقَُضاة  & 30-13:22 لُوقَا   

 77-74 اَْلَدَماِ يُر  & 29-9:1 ُروِ يَةَ 

  ;17AMPC-14:16 نُوَحنَّا  ;6:19 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 
 17-2:11 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى                          

، "ِليَِحلَّ اْلَدِسيُح بِاإِلنَداِن فِي 17:2نقول في أفسس 

كيدة "نحل" تعني "نستقر" إذاً أنت الذي استقر  .(RAB(قُيُوبُِكْم." 

فيه الدسيح. ق  جعل بيته في قيبك باإلندان؛ هناك ا تماج؛ وح انية 

الروح. حياته ذاتها، وجودة شخصه وصفات  ج ه الدديمة كيها فيك 

 اليوم. الدج  السده إلى اْلب ! 

ك اإللم  أش رك من أعل إقامة مس لك في أرماع قلهي.  ُمهارن

عوؤج شوصك   –قمسعلي  وعةلعلي  ي لك الدي  مدياحك ذاحها 

ُمويمة فيَّ  وُمةللة من خاللي. يالها من   –وص ات مزمك الممي ج 

كة  لهذا  أ ا ُممعن إلى ا مم   حويوة ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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 أُقمتن مع المسيح 

عن  ا  ات نسوع عيى الصييب، هو  ات  ن أجل كل الناس. 

ً أنه ق  خيص كل الناس. لكن لم تب أ الدسيحية  ن  هذا نعني قانونيا

الصييب أو  وت نسوع، لكن  ن القيا ة. قيا ته جعيت الحياة الج ن ة في 

 الدسيح ُ دكنة. 

هذا هو السبب في أن الطرنقة الوحي ة التي ندكن ْلي شخص 

 8:  11أن نختبر حقيقة الخالص الضرورنة هي أن نعدل بدا في رو ية 

ِ نسوع، َوآَ ْنَت بِقَْيبَِك أَنَّ اإلله أَقَاَ هُ "… ، 11  – ب  إِِن اْعتََرْفَت بِفَِدَك بِالرَّ

ِ َن اْلَْ َواِت، َخيَْصَت. ْلَنَّ اْلقَْيَب نُْؤَ ُن بِِه ِلْيبِر ِ )بالقيب نؤ ن ليحصول 

عيى البر(، َواْلفََم نُْعتََرُف بِِه ِلْيَخالَِص )بإقرار الفم نتم الخالص(." 

)RAB). 

: 4:1تذكر كيدات الروح  ن خالل الرسول بولس في رو ية 

"فَ ُفِنَّا َ عَهُ بِاْلَدْعُدوِدنَِّة ِلْيَدْوِت، َحتَّى َكَدا أُقِيَم اْلَدِسيُح ِ َن اْلَْ َواِت، بَِدْجِ  

اآلِب، هَكذَا نَْسيُُك نَْحُن أَْنًضا فِي ِج َّةِ اْلَحيَاةِ )الحياة الج ن ة(؟" 

)RAB).  عن  ا أقام اإلله نسوع  ن اْل وات، نحن أُقدنا  عه، لِج ة

الحياة. أصبحنا  خيوقات ج ن ة في الدسيح نسوع، حي لإلله، بالحياة 

 فوق الطبيعية.

الخييقة الج ن ة هي نِتاج قيا ته. ق  اُحضرَت  ن الدوت اْلب ي 

ليحياة. أُقدَت  ع الدسيح، وجيسَت  عه في السداونات، واآلن نقول 

وا )تعيَّق( بَِدا فَْوُق الَ بَِدا  الكتاب إنه نجب أن تطيب فيدا هو فوق، "اْهتَدُّ

 .(RAB(( 2:2َعيَى اْلَْرِض." )كولوسي 

 ٢  

ْيُث اْلمنِسيُح   ْوُق  حن ا فن اْطُلهُوا من ْم ُقْمعُْ  منعن اْلمنِسيحِ فن إِْن ُكْلعُْ  قن فن

الٌِس عنْن ينِميِن اإللِم )كولوسي   .(RAB(( 15:عن

 السهت 
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 6-2:4 أَفَُسَس  ;23-1:18 أَفَُسَس 
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 14-13 اَْلقَُضاة  & 35-13:31 لُوقَا   

ليكن لك إدراك  ن ُول   ن فوق وجيس  ع الدسيح في 

 وضع السيادة، والدج ، والقوة! دع أ ور اإلله، التي  ن  ديكته 

السداونة التي  نها ُول َت، تشغيك أكثر. تكيم اليغة السداونة؛ ِعش 

 وانظر  ن فوق. 

أ ا أحيا وأ ظر من فوق    لي عالس مع المسيح في موضع 

السياؤج والووج؛ أ ا حي لإللم  مالدياج فوق ال هيةية. أسلك في 

وفرج  و ُصرج  ومزم؛ أح   وأسوؤ في عال  الدياج ميسوع 

المسيح. أشواقي ثامعة فيم وأمزاؤ مل وحم السماوي  اآلن  وؤائماً. 

 آمين. 

 صالج

 78 اَْلَدَماِ يُر  & 21-10:1-9:30 ُروِ يَةَ 
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 احهع مثال السيم

نجب أن نُركم كل شيء في حياتك عيى ربح النلاس لليلسلوع اللدلسليلح؛ 

ليس هناك أولونة أعيى  ن هذه ليدسيحي. كان الرب نسوع نلفلسله سليل  فلي ربلح 

، قابل نسوع ا رأة عن  بئر السا رة؛ ودخلل  لعلهلا 42  –  1:  4النفوس. في نوحنا 

في حوار. أتت الدرأة لتستقي  اء  ن البئر. ليفت انتباهها، بادر الرب بحوار  عهلا 

الداء. عن  حصوله عيى انتباههلا بلاللكلا لل، شلهل    –عن شيء  ا  هم بالنسبة لها، 

 السي  ليدرأة التى آ نت وذهبت تُخبر اآلخرنن بُدقابيتها  ع الدسيح. 

عن قصة جديية أخرى عن كيف سار نسوع عيى شاطلئ  4نُخبرنا  تى 

بحيرة الجييل، ورأى أخونن كانا صيادنن: سدعان بطرس وأخوه، أنل راوس. قلال 

 (. 18:4َهيُمَّ َوَرائِي فَأَْجعَيُُكَدا َصيَّادَيِ النَّاِس." ) تى "… لهم، 

ً كليلف نُشلرك اآلخلرنلن فلي حلوار حلول  لوضلوع  عرف السي  دائدا

نهدهم، في  حاولة ليشه  لهم. إن كنَت تتساءل كثيراً عن كيف تلجلذب اللنلاس فلي 

 حادثة لتقودهم ليدسيح، اتبع استراتيلجليلة السليل . الحلظ  لا قل  نلهلتلم بله هلؤالء 

 اْلشخاص، واب أ حوار عيى هذا النحو.

ندكنك أن تطيب  نه/  نها أن نشرح شيء  ا بخصوص كتاب أو  جيلة 

ق  نكون في حوزته أو نقرأه؛ وبع ها تستدع باهتدلام شل نل . إن قُلدلَت بلذللك،  لن 

 الُدرجح أنضاً أن نُعطوك انتباههم عن  ا تب أ في الشهادة لهم. 

بالطبع، هناك أوقات ندكن أن نُعطيك إرشاداً ُ لحل داً حلول شلخلص  لا 

نحتاج أن تشه  له. في  ثل هذه اْلوقات، ال تتفاوض؛ انطيق واتبع إرشلاد اللرب. 

 هدا نقول لك أن نُيهدك لتقوله في ذلك الوقت والدكان، افلعليله. قلال فلي  لم لور 

٢  

ا:  ُهمن ونالن لن يَّاؤنيِ اللَّاِس »فن ا صن أنْعةنُلُ من ائِي فن رن ُل َّ ون   ن

 (. 811:)معى  

  األحد  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسِل  ;9:16 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى   34-17:22 أَْعَداُل ٱلرُّ
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 16-15 اَْلقَُضاة  & 14-14:1 لُوقَا   

 81-79 اَْلَدَماِ يُر  & 24-11:1 ُروِ يَةَ 

ُكلن جلريء دائلدلاً، وسليُلكلرم  .(RAB(أَْفِغْر فَاَك فَأَْ ألَهُ." "… ، 11:91

 الرب كيدته فيك و ن خاللك.

أمويا الغالي  أش رك من أعل الروح الومس الذي يديا في ؤاخلي  

ً لسرائر المسيح. أسع يم من ال ُرص  يزةللي وكيالً ُموعمراً وخاؤما

العي لميَّ اليوم   كرز مالمسيح  ولئك الذين عيلعه  ليلالوا 

الوالص من خاللي؛ لوم  ُولوا من الُظلمة لللور وثهعوا في مِرك  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ثوافعلا  ي في المسيح

كدسيحيون، بالرغم  ن إننا ق  دُعينا واُخترنا  ن العالم،  ازلنا 

نعيش وسط أُناس  ختيفة بثقافات، وخيفيات، وعقييات  ختيفة. في بعض 

اْلحيان، نج  بعض الدسيحيين أنفسهم في صراع بين إندانهم الدسيحي و ا 

نج وه في الثقافة اْلرضية. أوالً،  ن الدهم أن تفهم إنك كدولود ثانيةً، ثقافتك 

 اْلولية هي في الدسيح نسوع. عييك أن تدتص الثقافة  ن كيدة اإلله.

إن كان أح  في الدسيح، فهو خييقة  17:1كورنثوس  2نقول في 

ج ن ة؛ ليس ل نك طبيعة أخرى، أو تنتدي لثقافة أخرى؛ كيدة اإلله هي التي 

ً الثقافة بإنها ببساطة أسيوب  ف غالبا تُرش ك في أسيوب حياتك و بادئك. تُعرَّ

(. واإلندان في الكيدة 4:2حياة الشعب، وبالنسبة لنا، الدسيح حياتنا )كولوسي 

 (.7:1كورنثوس  2، 29:11هو أسيوب حياتنا )عبرانيين 

نجب أن ننخرطوا بعض الناس أو نُشاركوا في احتفاالت ثقافية في 

بالدهم، وُ  نهم، أو  حل إقا تهم.  ع ذلك، ال نجب أن      أو تكون هذه 

"الثقافات الفرعية" أو اْلح اث الثقافية ُ عارضة لكيدة اإلله وإلندانك في 

 الدسيح نسوع. 

ً بالكيدة، تتغير نظرتك ليحياة. ستختار الكيدة  عن  ا تكون  ثقفا

 عانيرك الج ن ة، وتُصبح  رجعك في ولكل شيء. ستعتنق فقط وتحتفل بقيَّم 

الدسيح؛ تيك اْلشياء التي تؤن  الدديكة.  ا لك، و ن أنت، و يراثك في 

 الدسيح. هييونا! 

 ٢  

لنى ا نْرِض    ا عن ْوُق الن مِمن ا فن  اْ عنمُّوا )حةلَّق( مِمن

 .(RAB(( 215)كولوسي 

 اإلثلين  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 17 اَْلقَُضاة  & 24-14:15 لُوقَا   

 84-82 اَْلَدَماِ يُر  & 36-11:25 ُروِ يَةَ 

 28-3:27 َغاَلِطيَّةَ  ;12:2 ُروِ يَةَ 

أمويا الهار  أمعهج مالعغيير الذي حُد ره كلمعك لروحي ؤائماً؛ قم 

أع علي كلمعك ثوافة وعولية اللزاح والةظمة. أحع ل مميراثي 

ن أ ا وكل مركات الممل ة السماوية العي   –الةظي  في المسيح  من

 أ عمي لها  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ُمل صل عن الو اء

هناك كيدة قضاء ودننونة عا ية بالفعل في العالم. نرث أي 
شخص  ولود في العالم هذا القضاء. لكن عن  ا تول  ثانيةً، تب أ حياة ج ن ة 
ْرنَا )أُعِيَن حكم برائتنا( بِاإِلنَداِن لَنَا َسالٌَم َ َع اإلله بَِرب ِنَا  ببراءة. "فَإِْذ قَْ  تَبَرَّ

: "إِذًا الَ 1:9نُعين في رو ية  .(RAB((  1:1نسوع اْلَدِسيحِ." )رو ية 
ِذنَن ُهْم فِي اْلَدِسيحِ نسوع، السَّاِلِكيَن لَْيَس 

َشْيَء ِ َن ال َّْننُونَِة اآلَن َعيَى الَّ
 .(RAB(َحَسَب اْلَجَسِ  بَْل َحَسَب الروح." 

إنه نوازي كيدات نسوع في اآلنة االفتتاحية؛ كل  ن نؤ ن به 
هو ُ نفصل عن ال ننونة. أنت لسَت  ع وداً  ن بين هؤالء الذنن سيهيكون؛ 
هناك  رسوم إلهي لهذا التأثير. كل السيبيات في العالم؛ الُظيدة، 
واْل راض، واْلسقام، والعجم، والفقر، والهمندة، والفشل هم نتيجة ليعنة، 

(؛ أنت 11:17ال ننونة العا ية في العالم. لكنك لسَت  ن هذا العالم )نوحنا 
  ن فوق؛  ن  ديكة سداونة.

احفظ نفسك بعي اً عن هذا، وفي سيادة عيى كل التأثيرات 
 1السيبية و بادئ هذا العالم  ن خالل كيداتك الُددتيئة باإلندان. نقول في 

، "الَّتِي نَتََكيَُّم بَِها أَْنًضا، الَ بِأَْقَوال تُعَي ُِدَها ِحْكَدةٌ  12  -12:2كورنثوس 
إِْنَسانِيَّةٌ، بَْل بَِدا نُعَي ُِدهُ الروح اْلقُ ُُس، قَاِرنِيَن الروحيَّاِت بِالروحيَّاِت." 

)RAB).  وبشكل ً استدر في إعالن كيدة النُصرة عيى حياتك دائدا
 تكرر، قِر بأنك تحيا فوق هذا العالم وق  غيبَت أنظدته الساقطة! حياتك 
هي لدج  اإلله؛ ال ت اد بِره، وسيادته وتديُّمه. ال  رض، أو سقم أو عجم 
 سدوح له أن نتخيل في جس ك، ْلن روح الذي أقام نسوع  ن اْل وات، 
نحيا فيَّ ونتفق ني! نَِشط كيانك كيه بالحياة اإللهية. ليكن لك هذا اإلدراك 

 وقُل هذه اإلقرارات دائداً. 

 ٣٣  

ِحيمن    عَّى منذنلن اْملنمُ اْلون بَّ اإللم اْلةنالن ن حن  ن َّمُ   نذنا أنحن

يناجُ ا نمنِميَّةُ   ْن يُْؤِمُن مِِم  منْل حن ُوُن لنمُ اْلدن ِل نْي الن ينْهِلكن كُلُّ من

 .(RAB(( 1:60)يوحلا 

  الثالثاء   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 8:1 ُروِ َيةَ  ;AMPC 3:13 َغاَلِطيَّةَ 
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 18 اَْلقَُضاة  & 35-14:25 لُوقَا   

 88-85 اَْلَدَماِ يُر  & 16-12:1 ُروِ يَةَ 

حياحي  ي العةهير عن مِر  وسياؤج  وحميُّ  اإللم. ال مرض  أو سو   

أو عز  يم ن أن يعولل في عسمي   ن روح الذي أقام يسوع من 

ا موات  يديا فيَّ ويع وم ي. مةيم كل الهُةم عن الممار أو الميلو ة 

الةاملة في عال  الظالم الدالي    لي أ عمي وأحيا في ممل ة امن 

 مدهعم. آمين.

 أُقِر وأععرف



arabic 

أكثر  ن أي وقت  ضى، هناك شغف ُ شتعل في قيوب شعب 

اإلله ليكرزوا باإلنجيل، كدا لو كان هناك جوع ش ن  و     ليخالص في 

قيوب الرجال والنساء حول العالم. ق  انسكب الروح عيى كل جس . 

ةً َ تَى َحلَّ الروح 9:1تذكر كيدات نسوع في أعدال  ، "لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ

اْلقُ ُُس َعيَْيُكْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشُهودًا فِي أُوُرَشِييَم َوفِي ُكل ِ اْليَُهوِدنَِّة 

 .(RAB(َوالسَّاِ َرةِ َوإِلَى أَْقَصى اْلَْرِض." 

هذا هو الدوسم الذي نحن فيه! ق  اكتسينا بالقوة لنكون فعَّالين 

في ربح النفوس. الرسالة ُ تاحة لكل الناس، وندكن ْلي شخص أن 

أَْكِرَز "…  نُعطي قيبه ليدسيح، ْلن هذا هو وقت  قبول! دعاه نسوع، 

ِ اْلَدْقبُولَِة." )لوقا  ب  (. هذا نؤك  بج ارة  ا في اآلنة 18:4بَِسنَِة الرَّ

فِي َوْقٍت َ ْقبُول َسِدْعتَُك، َوفِي نَْوِم َخالٍَص »االفتتاحية، "ْلَنَّهُ نَقُوُل: 

ُهَوذَا اآلَن َوْقٌت َ ْقبُوٌل. ُهَوذَا اآلَن نَْوُم َخالٍَص." هذا هو نوم  .«أََعْنتُكَ 

 الخالص.  ج اً لإلله. 

لكن سينتهي الوقت الدقبول، وستب أ ال ننونة. أحضر نسوع 

الوقت الدقبول؛ وسيعود ثانيةً ليوم القضاء. لكن في الوقت الحالي، نحن 

 2عا يون  ع اإلله في الوقت الدقبول، تُحضر رجال ونساء ليخالص )

 (.1:1كورنثوس 

 يوم الوالص

 ٣٣  

ُم ينُووُل:   النٍص » ن َّ فِي ينْوِم خن ْوهُول سنِمةْعُكن  ون ْقٍت من فِي ون

ْلعُكن  النٍص  .«أنعن ا اآلنن ينْومُ خن ذن ْوهُوٌل. ُ ون ْقٌت من ا اآلنن ون ذن  ُ ون

 (.:21كور ثوس  2( 

 ا رمةاء  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 8-3:7 ٱْلِعْبَرانِي ِيَن  ;TLB 9-49:7 إَِشْعيَاَء 
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 19 اَْلقَُضاة  & 10-15:1 لُوقَا   

 89 اَْلَدَماِ يُر  & 14-13:1-12:17 ُروِ يَةَ 

ساع  أولئك الذنن  ن حولك لينالوا الخالص  ن خالل قوة 

اإلله العا ية فيك في هذه الساعة  ن نعدته. ِصل اإلنجيل ليضال، 

واليائس والدجروح والُدضطه  في عالدك وفي اْل اكن اْلخرى. 

تذكر، الوقت ُ قِصر؛ لذلك،  ج  اإلله بأن تكون حار وفعَّال في قيادة 

 النفوس ليدسيح. 

روح الرب عليَّ    م مسدلي  ُمِ ر ماإل زيل للمساكين  أرسللي 

 ش ي ُمل سري الولوب   ُ اؤي ماإلطالق للمأسورين  وللُةمي 

مالهصيرج وارسل الُملسدوين في الُدرية. أش رك  يا رمي الغالي 

   ك عةلعلي مؤ ل  كون عامالً مةك في خالص الل وس.

 صالج
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  دن  ُزري الميلو ة 

نأخذ الرب نسوع أرفع  كانة عيى اإلطالق. جالس عيى ندين 

اآلب، فوق كل رناسة، وُسيطان وقوة وسيادة وكل اسم نُسدى. لكن الجمء 

اْلكثر بهجة هو إنك فيه. جالس في  ج ، وسيادة عيى إبييس ورناسات الُظيدة 

 (.1:2)أفسس 

هذا هو السبب في الدسيحية إننا ال نُحارب إبييس أو نتفاوض  عه، 

نُخرجه. نُدارس السيادة ونُجري دننونة عيى إبييس ورناسات الُظيدة. ق  

دُننوا، ونحن الدوكيون لنُجري ال ننونة، إنه جمء  ن  يراثنا في الدسيح، 

 هذَا ِلَجِديعِ أَتِْقيَائِِه. َهي ِيُونَا." ) م ور 
"ِليُْجُروا بِِهِم اْلُحْكَم اْلَدْكتُوَب. َكَراَ ةٌ

8:148.) 

َرئِيَس هذَا اْلعَالَِم قَْ  ِدنَن." إنها "…  ، 11:11قال نسوع، في نوحنا 

 سئوليتك لتحفظ نفسك تحت ق  يه. لهذا نقول الكتاب أن نُخرجه! ال تُصارع 

 ع الشيطان. جعيتك قيا ة نسوع بطل. تعدل  ن عالم أعيى حيث تُشبع كيداتك 

 باْللوهية. 

حتى اآلن، خاطب إبييس بكيدات القوة واكسر تأثيره عيى   ننتك، 

أو بي ك أو دولتك أو بيتك أو بيئتك. أنت الدسئول. استخ م ُسيطانك باسم 

نسوع لتُحبط وتُسقط أنشطته. أعطاك نسوع كل الُسيطان في السداء وعيى 

 ٣٩  

اِعِةِهْ .   ُِموا عنلنى من ن ْزٍم. ِليُرن   ْحِويناُء مِمن ِلينْهعنِهجِ ا ن

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

ْسِر  حنْأِؤيهناٍت فِي ال ُّةُوبِ.  ن ِ   ون ًة فِي اُ من ِلينْصلنةُوا  نْومن

ِميٍم. ِليُْزُروا مِِهِ   ائِِهْ  مُِ هُول ِمْن حن فن ُشرن ُمُلوِكِهْ  مُِويُوٍؤ  ون

ُِلوينا   ل  ْحِوينائِِم.  ن ِميعِ أن ا ِلزن ٌة  ذن امن . كنرن ْ عُوبن اْلُدْ  ن اْلمن

 .(RAB(( 8 – 13 18:)م مور 

 الوميس  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 12:31 نُوَحنَّا  ;19-28:18 َ تَّى  ;6-2:4 أَفَُسَس 
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 20 اَْلقَُضاة  & 19-15:11 لُوقَا   

(؛ استخ  ه كل نوم ض  إبييس و الئكة 18  –  19:  29اْلرض ) تى 

 الُظيدة.  ج اً لإلله! 

أ ا أسلك في سياؤج على إمليس ورياسات الُظلمة    لي عالس مع 

المسيح في مزم  وسياؤج وقوج. أسوؤ وأح   على ظروف ومهاؤئ 

  ذا الةال   اليوم  وؤائماً    لي أحيا في وماس  يسوع. آمين.

 أُقر وأععرف

 93-90 اَْلَدَماِ يُر  & 4-15:1-14 ُروِ يَةَ 
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 عريء وشغوف للممل ة

اكرز باإلنجيل بشغف، وبيندا تفعل هذا، سيؤك  الرب كيدته بآنات 

 تابعة. نحن ل ننا شيء  ا لنُعطيه ليعالم؛ إنجيل الخالص ليسوع الدسيح. 

تذكر  ا أوصانا الرب أن نفعيه: اشفوا  رضى، طهروا بُرص، 

(. ق  9:11أُقيدوا  وتى، اخرجوا شياطين:  جاناً أخذتم،  جاناً أُعطوا ) تى 

أعطانا كالً  ن القوة والُسيطان لنعدل أعدال عجيبة باسده ونُظهر شخص 

 الروح الق س لعالدنا.

لذلك، ُخذ  كانتك في خ  ة اإلنجيل. ال تفق  تركيمك ل عوة السي  

عيى حياتك. اخ  ه بنُكران لذاتك، بشغف ال ندوت. إن كنَت شغوف له، 

سيكون شغوف لك؛ سيقف  ن أجيك إن وقفَت  ن أجيه، "فَُكلُّ َ ْن نَْعتَِرُف 

بِي قُ َّاَم النَّاِس أَْعتَِرُف أَنَا أَْنًضا بِِه قُ َّاَم أَبِي الَِّذي فِي السََّداَواِت." ) تى 

22:11 ))RAB). 

نقول الكتاب، "ْلَنَّ ُحب اْلَدِسيحِ نَْحُصُرنَا. إِْذ نَْحُن نَْحِسُب هذَا 

 2)نحكم بهذا(: أَنَّهُ إِْن َكاَن َواِح ٌ قَْ  َ اَت ْلَْجِل اْلَجِديعِ، فَاْلَجِديُع إِذًا َ اتُوا." )

هنا نقول بولس الرسول إن ُحبنا وشغفنا ليرب  .(RAB((  14:1كورنثوس 

 ن فعنا إلى حق اإلنجيل. 

الرب  عك، قوي وق نر، وبإندان اإلله في روحك، ارتِق 

بشراكتك في اإلنجيل لدستوى أعيى. ُكن "شرس" لإلله. استثدر وقتك 

و واردك في العالم ليكرازة. استدر في ربح النفوس وال ت ع شيء نُطفئ 

 ُحبك ليرب. 

 ٣١   

ُل   بُّ ينْةمن الرَّ ُزوا فِي ُكل ِ من ناٍن  ون رن كن ُعوا ون رن ون ا ُ ْ  فن مَّ أن ون

يُثنه ُِت اْل نالنمن مِاآليناِت العَّامِةنِة. آِمينن  ةنُهْ  ون  من

 (.::2:1)مرقس  

 الزمةة  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

نقول الكتاب أن الذنن نردون كثيرنن ليبِر سيُضيئون كالكواكب 

(. أشِرق دائداً بعدل تأثير باإلنجيل. ُكن شغوف ج اً 2:12إلى اْلب  )دانيال 

 لإلنجيل بتأثيره في حياة الناس، وانشره حول العالم، هذا هو كل  ا نهدك. 

أ ا شغوف مممل ة اإللم وامعماؤ ا في ا رض   ن إ زيل يسوع 

المسيح  و الووج الوحيمج الُمولصة للةال   وأ ا الُمه ر مها  أشعةل 

 وأحو ج مالروح  خاؤماً للرب. آمين. 

 أُقِر وأععرف

ُسِل  ;6:33 َ تَّى  ;CEV 17-4:15 فِيِيب ِي   24-20:18 أَْعَداُل ٱلرُّ
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 ٣٢  
  و مال ةل ؤاخلك

الدسيحية هي الدسيح فيك، ليس  عك أو بينك بل فيك. هناك فرق 

واضح. عن  ا نُشِرق عييك بالحق،  ج  اإلله العظيم هذا، بكل  يئه وقوته 

نحيا فيك، سيُغي ِر الطرنقة التي بها تُفكر وتعيش؛ سيكون ل نك نظرة  ختيفة 

تدا اً عن الحياة. هذا  ا تحتاج أن تُ رب نفسك فيه وتُدارسه. إدراكك بيسوع 

 الساكن فيك.

بالنسبة ليبعض، اإلله في السداء، بعي اً ج اً، لذلك هم نُصيون 

ونهتفون، "تعال أنها الرب"  ا هو   ى القُرب الذي ترن ه  ن شخص  ا 

هو بالفعل داخيك؟ ليكن لك عقيية نسوع، عن  ا كان عيى اْلرض، عاش في 

 وح ة  ع اآلب، وكان باستدرار واعي بحضور اآلب الساكن فيه. 

..." كان نُشير "…  نقرأ كيداته في اآلنة االفتتاحية؛ قال،  اآلَب فِيَّ

إلى الروح الق س. الروح الق س الُدساوي لإلله. هو اآلب الذي نحيا فيك! 

هل ترى؟ هو ليس ببعي ؛ هو فيك! نقيق بعض الناس في بعض اْلحيان  ن 

أن صالتهم ال تتجاوز السقف؛ ال داعي لذلك. اإلله الذي تُصيي له هو بالفعل 

 ب اخيك، حيثدا أنت، تحت السقف. 

عن الوح ة غير الُدنفصية  ع  17:1كورنثوس  1نتكيم في 

ِ فَُهَو ُروٌح َواِح ٌ." هو السبب في إنه  ب  ا َ ِن اْلتََصَق بِالرَّ نسوع، نقول، "َوأَ َّ

ندكنك أن تستدع بشركة غنية  عه وتسيك في وح ة  عه. ليس هناك حاجة 

لُدحاولة الوصول إليه، تصرخ كدا لو كان بعي . في كل  كان تكون، هو 

 فيك، وأنت فيه. 

؟ اْلَكالَُم   أَلَْسَت تُْؤِ ُن أَن ِي أَنَا فِي اآلِب واآلَب فِيَّ

)رندا( الَِّذي أَُكي ُِدُكْم بِِه لَْسُت أَتََكيَُّم بِِه ِ ْن نَْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْلَحالَّ 

 .(RAB(( 11:14فِيَّ ُهَو نَْعَدُل اْلَْعَداَل )نوحنا 

 السهت  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

كورنثوس  2هو بيتك؛ ُول َت فيه عن  ا ُول َت ثانيةً. نقول في 

تحيا  .(RAB(، "إِذًا إِْن َكاَن أََح ٌ )ُ طـَعم( فِي اْلَدِسيحِ )الدسيا(..." 17:1

وتتحرك وتوج  فيه.  ثل نسوع، ُكن جريء لتقول، "أنا في اآلب، واآلب 

." )نوحنا   ( ُ بارك اإلله! 11:14فيَّ

أمويا الغالي  أش رك من أعل عةل قلهي ميعك  لزةلي واحم غير 

ُمل صل مةك   سعمعع مغلى م ركة مةك. أش رك من أعل مزم 

 ح ورك في حياحي  والعغيير من مزم لمزم  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 

ي  ;4:6 َغاَلِطيَّةَ  ;18-14:16 نُوَحنَّا   27-1:26 ُكولُوس ِ
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 ٣٢   
 ً  ُملةن  إلهيا

إن كنَت  ن اإلله، فأنت ُ نعَم إلهياً، و ن الدهم أن ت رك هلذا. علنل  لا 

نتكيم عن كونك ُ فَضل إلهياً، هذا نعني أن نعدة اإلله انسكبت عييك في الدلسليلح 

ا الن ِْعَدةُ َواْلَحقُّ فَلبِليلسلوع  نسوع. نقول الكتاب، "ْلَنَّ النَّاُ وَس بُِدوَسى أُْعِطَي، أَ َّ

 .(RAB(( 17:1الدسيح َصاَرا." )نوحنا 

 –، "ْلَنَّهُ إِْن َكاَن بَِخِطيَِّة اْلَواِحِ  قَْ  َ يَلَك )سلاد 17:1نقول في رو ية 

حكم( اْلَدْوُت بِاْلَواِحِ ، فَبِاْلَْولَى َكثِيًرا الَِّذنَن نَنَالُوَن فَْيَض الن ِْعَدِة َوَعلِطليَّلةَ )ِهلبلة( 

، َسيَْدِيُكوَن )نسودون  نحكدون( فِلي اْللَحليَلاةِ بِلاْللَواِحلِ  نسلوع اْللَدلِسليلحِ!"   –اْلبِر ِ

)RAB).  ."هذا  ا نيناه: فيض نعدة! تُسديها اآلنة االفتتاحية "نعدة فلوق نلعلدلة

هييونا! دائداً وبشكل  تكرر، نجلب أن تُلعليلن، " أنلا أسليلك وأعلدلل بلاللفلضلل 

 اإللهي".

: "فَل ََخلَل إِلَلْيلَهلا اْللَدلالَُك 29:1تذكر التحية  ن الدالك لدرنم في لوقا 

ب  َ عَِك. ُ بَلاَرَكلةٌ أَْنلِت فِلي اللن ِلَسلاءِ »َوقَاَل:   ".«َسالٌَم لَِك أَنَّتَُها اْلُدْنعَُم َعيَْيَها! الرَّ

، لكنه تُرجم خطأ كدقبول "ِلَدْ حِ َ ْجِ  نِْعَدتِلِه 1:1استخ م نفس التعبير في أفسس 

تعلنلي  "charittoالَّتِي أَْنعََم بَِها َعيَْينَا فِي اْلَدْحبُوِب." الكيدة اليونانية "تشارنتوا  

أن تُنعم أو تفيض با تياز خاص؛  قبول أو ُ لنلعَلم. للذللك نلحلن "ُ لنلعلدلون فلي 

 الدحبوب." هييونا! 

عييك أن تستفي   ن نعدة نسوع الدسيح العا ية فليلك. بلهلذه اللنلعلدلة، 

نعدل كل شيء: تستجيب اْلرض لك؛ تستجيب السداء لك؛ حياة  جي ة؛ وكل  ا 

 تد  إليه ن نك، ننجح. هييونا! 

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

 (.:1::)يوحلا 

  األحد  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ن وُمهيأ  قم و هلا اإللم فيض اللةمة؛ أ ا ُملةن  عليَّ ملم  ُملةن  إلهيا

ملةمعم لدياج سامية وفوق طهيةية. لذلك  أعيش وأسلك في إؤراك 

 عامل اللةمة  ال يه  ما يدمث في الةال . لن أرحهك  مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف 
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 موضع الووج والُسل ان

بحسب الكتاب، عن  ا صع  نسوع إلى السداء وجيس عن ندين 

القوة )ندين اإلله(، نحن ُكنا فيه. لذلك، جيسنا  عه في  وضع القوة 

والُسيطان. لهذا السبب أعطانا اسم نسوع لنحيا به، لنستخ  ه في اْلرض، 

ْلن في السداء، هو نُدثينا. نقف في  كانة نسوع ونُنفذ إرادة اإلله هنا في 

 اْلرض. لكن في السداء، نحن نُجيب باسده.

، "َوُكلُّ 17:2عييك أن تستخ م اسم نسوع. نقول في كولوسي 

ِ نسوع..."  ب  َ ا َعِدْيتُْم بِقَْول أَْو فِْعل )بكالم أو عدل(، فَاْعَديُوا اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّ

)RAB).  تخيل االنتصارات التي ستُحققها إن عشَت باسم نسوع! ربدا

ترغب قوات أو  بادئ هذا العالم أن تُدارس سيبياتها عييك، وتجعيك تؤ ن 

 أو تتصرف بشكل ُ عاكس ليكيدة. لكن عييك أن تسود عييهم باسم نسوع! 

ال نهم  ا نُحاول الدرض أن نخربه في جس ك؛ ضع ن ك عييه 

وآ ره أن نترك جس ك باسم نسوع الدسيح. كحارس لجس ك، ال تُعطي 

، "َوهِذِه 19  –  17:  11ليدرض  كانة في جس ك. قال نسوع في  رقس 

اآلنَاُت تَتْبَُع اْلُدْؤِ نِيَن )كل  ن نؤ ن): نُْخِرُجوَن )نطردون( الشَّيَاِطيَن 

بِاْسِدي، َونَتََكيَُّدوَن بِأَْلِسنٍَة َجِ ن َةٍ. نَْحِديُوَن َحيَّاٍت، َوإِْن َشِربُوا َشْيئًا ُ ِديتًا الَ 

ُهْم، َونََضعُوَن أَْنِ نَُهْم َعيَى اْلَدْرَضى فَيَْبَرأُوَن."  قال نسوع؛  .(RAB(نَُضرُّ

ُروا بُْرًصا. أَقِيُدوا َ ْوتَى. أَْخِرُجوا َشيَاِطينَ  ) تى …"  "اِْشفُوا َ ْرَضى. َطه ِ

(. لذلك،  ارس ُسيطانك وسيادتك في الدسيح عيى الدرض، والسقم، 9:11

 والدوت، و بادئ هذا العالم. 

 ٣٢  

جِ   هَّعِِم اْل نثِيرن ِة  ِمْن أنْعِل مندن ْحمن لِيٌّ فِي الرَّ اإللُم الَِّذي ُ ون غن

ِسيحِ  عن اْلمن ا من اينا أنْحينا ن اٌت مِاْلون ن ْمون هَّلنا مِهنا  ون نْدُن أن عِي أنحن الَّ

لَُّصونن   ْ عُْ  ُمون ِة أن ِْةمن ةنُم فِي  مِالل  أنْعلنسنلنا من ةنُم  ون ا من لن امن أنقن ون

ِسيحِ يسوع   اِويَّات )ا ماكن السماوية( فِي اْلمن السَّمن

 .(RAB(( : – 11 2)أفسس 

 اإلثلين  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أ ا عالس مع المسيح في موضع الووج  والسياؤج  والةظمة  

والُسل ان. ال أُع ي م ا ة للُظلمة  أو المرض  أو اله يمة  أو 

ا ل     ي أس ن في م ا ة الةظمة الُم لوة والُسل ان  أ ا في 

 المسيح يسوع وقم غلهُت الةال .  للويا 

 أُقِر وأععرف 
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 اكرم اس  يسوع

نسوع هو رأس كل شيء؛ رأس كل رناسة وُسيطان. السده قوة 

في السداء، وفي اْلرض وتحت اْلرض. نستجيب كل شيء السده. تخضع 

 الشياطين السده وتفر في ُرعب؛ تتغير الظروف الُدعاكسة عن  ذكر اسده. 

عييك أن تُكرم اسده، لتعدل قوته  ن أجيك، فيك و ن خاللك. 

نتيجتك، أو الد ى الذي نعدل فيه هذا االسم  ن أجيك هو الد ى الذي به 

تكر ه. نعني التكرنم في الدقام اْلول أن تُظهر احترام إلى أو تجاه أو 

لصالح. نعني تكرنم اسم نسوع أن تعترف وتخ  ه كرب. نعدل اسده فقط 

 ْلولئك الذنن نُكر ونه كرب. 

كدثال، هناك ُخطاة  وافقون أن اسم نسوع هو أعظم اسم، لكنهم 

ال نخ  ونه؛ وال نتبعونه. كنتيجة، ال نعدل هذا االسم لهم. بنفس الطرنقة، 

كدسيحي، عييك أن تخضع ليرب نسوع. اكر ه في حياتك، ليعدل اسده  ن 

أُْكِرُم الَِّذنَن نُْكِرُ ونَنِي..." "…  ، 21:2صدوئيل  1أجيك. قال اإلله في 

)RAB).  ،إِْن َكاَن أََح ٌ نَْخِ ُ نِي نُْكِرُ هُ اآلُب." )نوحنا "…  قال نسوع

21:12 ))RAB). 

٣٢  

ْوقن ُكل ِ  اهُ اْسًما فن أنْع ن ْيً ا  ون مم( اإللُم أن ةنُم )عظَّ فَّ ِلذِلكن رن

اِء  ْن فِي السَّمن ْي حنْزُثون مِاْسِ  يسوع ُكلُّ ُرْكهنٍة ِممَّ اْسٍ  ِل ن

ْن حنْدتن ا نْرِض  من ْن عنلنى ا نْرِض ون من  ون

 .(RAB(( :: – 18 2)فيلهي  

  الثالثاء   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسِل  ;MSG 11-2:9 فِيِيب ِي   33-10:32 َ تَّى  ;3:16 أَْعَداُل ٱلرُّ
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ل  & 10-17:1 لُوقَا     2 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 108-107 اَْلَدَماِ يُر  & 2 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

يالم من امعياز أن أسعومم اس  الرب يسوع الُمومس  والُمهيب  

والةظي ؛ أعظ  من ال ل  الذي لم يسزم كل شيء في السماء  

وعلى ا رض وحدت ا رض. اليوم  وؤائماً  أُمزمك وأرفع مزم 

اسمك  وموقار  أُعلن أ ك اإللم الدي؛ ُمومس  وكري  وحويوي. 

 آمين. 

 صالج 
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 الروح الومس فيك

كطفل صغير، نندو، كنُت  ديوء باللخلوف. للكلن كلل شليء 

تغيرعن  ا نِيَت الروح الق س. تعطليلت واتلدلحلت كلل اللدلخلاوف فلي 

 داخيي. ب أ نُعيدني كيدة اإلله، وأصبحُت ُشجاعاً. 

أعطاني الروح الق س كالم، أصبح ُ عيلدلي وبل أ نلرشل نلي، 

ونوجهني، ابت أ نُظهر لي  اذا أفلعلل، وكليلف أفلهلم اللكلتلاب، وكليلف 

أُفسره. تحولت حياتي بالكا ل. عرفُت  ا كنُت عييه وإللى أنلن أتلجله، 

 وكيف غيَّر حياتي وأعاد توجيه كل شيء. 

ندكن أن نح ث نفس الشيء ْلي شخص. نقول الكتاب إنه ال 

(؛  ا فعيه لشخص  ا، سليلفلعليله لشلخلص 24:11نقبل الوجوه )أعدال 

آخر تحت نفس الظروف. حتى للو للم نلفلعلل ذللك أبل اً  لن أجلل أي 

 شخص، وأنت تطيبه، سيفعيه  ن أجيك. 

ربدا ل نك اليوم توقعات ضعيفة في الحياة، ربلدلا قل  تلخليلى 

عنك الجديع! ربدا في بيتك، أو   رستك، أو  لكلان علدليلك، أو بليلن 

ز الئك؛ أنت الشخص الذي نُعاني، وتتساءل اآلن، "كليلف نلدلكلن أن 

 أتحسن؟ هل هناك أي أ ل بالنسبة لي؟" نعم، هناك أ ل في الدسيح. 

 ٣٢  

ةنُ ْ   رن ِلينْمُ ثن من يًا آخن يُةِْ يُ ْ  ُمةن  ِ أن نا أنْطُلُب ِمنن اآلبِ فن  ون

ُم   ْن ينْوهنلن ِذي الن ينْسعنِ يُع اْلةنالن ُ أن ِ الَّ ق  منِم  ُروُح اْلدن إِلنى ا ن

اِكٌث  ُم من ُم  ن َّ عنةِْرُفو ن ْ عُْ  فن ا أن مَّ أن الن ينةِْرُفُم  ون اهُ ون ُم الن ينرن  ن َّ

ينُ وُن فِيُ ْ   ةنُ ْ  ون  من

  .(RAB(( 1: – ::1 1:)يوحلا  

 ا رمةاء  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ل  & 19-17:11 لُوقَا     3 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 112-109 اَْلَدَماِ يُر  & 3 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

لسَت بلحلاجلة للتُلصلارع. إذا نِليلَت اللروح اللقل س، ادرك 

حضوره فيك. تعيم أن تلكلون للك شلراكلة  لعله  لن خلالل اللكليلدلة 

والصالة. ليكن لك إندان في ق رته ليلجلعليلك نلاجلح، وتلدلم غلرضله 

لحياتك. استِف   ن خ  ته الدجي ة في حياتك. صل ِ بألسنة بلاسلتلدلرار 

 واتبع إرشاده، وسيجعيك ناجح في كل اْلشياء.  

يا رب  أ ت رؤوف وحلون. أ ت صورحي وخالصي. الذي أثق مم 

حماماً. حُزِمل كل ا شياء وقم أع يعلي قمرج فوق طهيةية ال         

وأُف ر وأحصور وأرى إم ا يات ال  هاية لها. أُح ر الزمال والعميُّ  

 من ؤاخلي  من خالل قوج روحك الساكن فيَّ  ماس  يسوع. آمين.

 صالج 



arabic 

"لق  صييُت، واعترفُت بالكيدة، وُصدُت، وزرعُت بذرة؛ لكن، 

لم تتحسن حالتي." في كثير  ن اْلحيان، نتعذب الناس بهذه الطرنقة، ْلنهم 

نُصارعون  ع إندانهم. هذا ْلنهم، في الغالب، لم نتعيدوا أن نستخ  وا 

 إندانهم.

حتى تكتشف كيفية جعل إندانك نعدل؛ ستستدر في الصراع. 

ل ننا كتاب بعنوان، "كيف تجعل إندانك نعدل"؛ اقرأه لتتعيم أكثر عن 

الدوضوع. ق  نكون هناك وقت تُصارع فيه في أي  نطقة في حياتك، حيث 

تج  فرق بين  ا تقوله الكيدة وخبرتك الشخصية. في  ثل هذه اْلوقات، 

الهج أكثر في الكيدة. ال تُثبِت ذهنك عيى  ا نح ث، لكن عيى الكيدة، وعيى 

 ا تؤ ن. في القرنب العاجل، ستندو الكيدة بقوة فيك، وفوق هذا الوضع 

 وتسود. هذه هي النتيجة الدضدونة. 

إندانك هو النُصرة عيى كل ظروف وضيقات الحياة: "ْلَنَّ ُكلَّ 

 1َ ْن ُوِل َ ِ َن اإللِه نَْغِيُب اْلعَالََم. َوهِذِه ِهَي اْلغَيَبَةُ الَّتِي تَْغِيُب اْلعَالََم: إِنَدانُنَا." )

استدر في العدل بإندانك في الكيدة. ربدا تقول،  .(RAB((  4:1نوحنا 

 " اذا لو لم نعدل؟" اإلندان نعدل دائداً. إن لم نعدل، فين نكون إنداناً أب اً.

استِف   ن قوة اإلله فوق الطبيعية في التغيب عيى ضيقات الحياة 

(. 21، 17:  2بإعالن إندانك. اإلندان الذي لم نُعبَر عنه لن نسود )نعقوب 

 تُعين إندانك بكيدات وأفعال؛ تبقى ُشجاعاً في  واجهة الش ائ . 

قال نسوع، إن كان لك إندان  ثل حبة الخردل، ندكنك أن تُحقق 

(. لذلك، ابتهج؛ 21:17أي شيء؛ ليس هناك شيء  ستحيل عييك ) تى 

 إيما ك في ال لمة

 ٣٢  

الَِّذي نُْؤِ ُن بِاالْبِن لَهُ َحيَاةٌ أَبَِ نَّةٌ، َوالَِّذي الَ نُْؤِ ُن بِاالْبِن لَْن  
( 21:2نََرى َحيَاةً بَْل نَْدُكُث َعيَْيِه َغَضُب اإلله  )نوحنا 

)RAB). 

 الوميس  
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 21-4:18 ُروِ يَةَ  ;23-11:22 َ ْرقَُس 
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ل  & 30-17:20 لُوقَا     4 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 116-113 اَْلَدَماِ يُر  & 4 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

النُصرة هي لك بالفعل. هييونا! هناك ضدان بأن إندانك سيعدل، إن 

 تصرفَت وفقاً ليكيدة. 

كلمة اإللم  ي في قلهي وفي فمي  حسوؤ كلما أح ل  مها  أحيا فوق 

إمليس ومهاؤئ  ذا الةال     لي شريك اللوع اإللهي  مإيما ي في 

ال لمة  أحيا مغلهة ؤائماً؛ يم للي أن أُغي ِر ما أريم حغييره  وأُحوق ما 

. آمين.   أريم حدويوم مووج الروح الومس الةاملة فيَّ

 أُقِر وأععرف 
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 قلب كامل و  س راغهة

الذي نهم فيدا تفعيه  ن أجل الرب هلو اللقليلب اللذي  لنله 

نأتي والتوجه الذي به      . نفحص اإلله القيوب، ونفهم كل اْلفلكلار 

وكل  ا ن ور في أذهاننا. لذلك، هو نبحلث علن قليلب كلا لل ونلفلس 

، "ْلَنَّهُ إِْن َكاَن اللنَّلَشلاُط َ لْوُجلودًا 12:9كورنثوس  2راغبة. قال في 

 …"فَُهَو َ ْقبُولٌ 

تذكر  ا قاله الكتاب عن أ صيا الديك؛ عدل الدستلقليلم فلي 

(. للكلن كليلف 2:21كورنثوس  2عيني الرب لكن ليس بقيب كا ل )

سيستقيم قيبك  ع اإلله؟ كيف سترغب نفسك؟ إنه  ن خالل اللكليلدلة. 

قيب كا ل وراغب هو الذي نخضع ليكيدة، ونتق س، ونتج د وتحلت 

 تأثير الروح  ن خالل الكيدة. 

، "ْلَنَّ اإلله الَّلِذي قَلاَل )أ لر(: 1:4كورنثوس  2نقول في 

، ُهللَو الَّللِذي أَْشللَرَق فِللي قُلليُللوبِللنَللا..." «أَْن نُْشللِرَق نُللوٌر ِ للْن ُظللْيللَدللةٍ »

)RAB).  كيف فعل هذا؟  ن خالل الكيدة! كيدته تُلنليلر فلي قليلوبلنلا

، "َوالَ تَُشلاِكليُلوا )تلأخلذوا 2:12لنعرف إرادته. ثم نقول في رو يلة 

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

بِتَْجِ نِ  أَذَْهانُِكْم، ِلتَْختَبُِروا )تلثلبلتلوا ْلنلفلسلكلم( َ لا ِهلَي إَِرادَةُ اإللله: 

اِلَحةُ اْلَدْرِضيَّةُ )الدقبولة( اْلَكاِ يَةُ."  للن تلعلرف ذهلن  .(RAB(الصَّ

 ٩٣  

ْلٍب  اْعهُْمهُ مِون اُن اْملِي  اْعِرْف إِلمن أنمِيكن ون ْيمن أنْ تن ينا سُلن  ون

ِميعن اْلُوُلوبِ   ُص عن ْه ينْ دن اِغهنٍة   ننَّ ينْهون كناِمل ون نْ ٍس رن

ْف نارِ  اِت ا ن رن وُّ ينْ هن ُ ُكلَّ حنصن  …ون

 .(RAB((  :812أخهار ا يام  :( 

 الزمةة  
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ل  & 37-17:31 لُوقَا     6-5 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 118-117 اَْلَدَماِ يُر  & 5 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

اإلله؛ أفكاره وآرائه، وإرادته الكا ليلة بلخلصلوص أي شليء إن للم 

 تعرف كيدته. 

لهذا السبب نجب أن ت رس وتعرف اللكليلدلة للنلفلسلك. قلال 

(. إن 28:22) لتلى …"  تَِضيُّوَن إِذْ الَ تَْعِرفُوَن اْللُكلتُلب"…  نسوع، 

كنَت ترن  أن تخ م اإلله بالحق، عييك أن تعرف الكيدة. نتعيق اْل لر 

ب خول الكيدة في روحك وتثقيف ذهنك. اعلِط انلتلبلاه أكلثلر لل راسلة 

الكيدة بحكدة وبصيرة الروح، نُعطيك إرشاد عن كيفلدلا تلخل م اإللله 

 حقاً، بقيب كا ل )نقي( ونفس راغبة.

ً ويُرضيم ؤائماً. ومال لمة  يُلهن   لميَّ قلب يُدب اإللم  ليوممم حوا

ً وفي كل  حوعهي لإللم ولوممعم في ممل عم وية س ُحهم. ؤائما

 الظروف  يُةلنن ف ر اإللم لي من خالل ال لمة  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف 
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 ال لمة حُهيء روحك

شيء  هم ج اً تفعيه الكيدة في حياتك هو تهيئة روحك. ندكن 

لكيدة اإلله أن تُهيئك لتُفكر  ثل اإلله. إنه السبب في أننا ننصح بأن نُج د 

 أذهاننا بالكيدة  ن خالل اليهج. 

عن  ا تأتي الكيدة في روحك  ن خالل التأ ل، تتبر ج لتعيش 

ً لها. ربدا تُحاول الظروف، والعالم  ن حولك، واْلصوات اْلخرى  طبقا

 أن نجرفوك بعي اً عن الكيدة، لكن لن ننجحوا إن تهيأت روحك بالكيدة. 

 2كدثال، إن كنَت  تردد أو خائف، الهج في الكيدة. نقول في 

ةِ َواْلُحب 7:1تيدوثاوس  ، "ْلَنَّ اإللهَ لَْم نُْعِطنَا ُروَح اْلفََشِل، بَْل ُروَح اْلقُوَّ

استدر في إقرارك. "لي ذهن ناصح؛ أنا جريء  .(RAB(َوالنُّْصحِ." 

وُشجاع، و ديوء بالقوة." في فترة قصيرة، ستُهيء الكيدة روحك بالجراءة 

والشجاعة والتديُّم؛ ستكون جريء في اإلندان. ق  هيأت الكيدة روحي 

ْلُفكر بطرنقة الدديكة، ْلكون جريء وُشجاع ج اً؛ وال ندكن ْلي شيء 

 أن نُغي ِر هذا. 

الكيدة هي اْلساس لحياة عظيدة؛ الكيدة فيك تجعيك حصين 

أ ام أز ات الحياة؛ تجعيك تُفكر، وترى، وتتصرف  ن وجهة نظر التديُّم 

 والنُصرة فقط. بهذه العقيية، كل شيء تفعيه ننجح؛ تسيك في تديُّم ونعدة. 

ال نهم التح نات التي تواجهها أو ربدا تعدل ض ك، أنت غير 

ُ نمعج، ْلن الكيدة ق  هيأت روحك لتعرف أن ال شيء وال أح  ندكن أن 

 نقف ض ك بنجاح. 

 ٩٣  

ا   الن حُ ناِكُلوا )حأخذوا قالب وش ل( )حع  لوا مـ(  ذن ون

ْ ِلُ ْ  مِعنْزِميِم أنْذ نا ُِ ْ ...   يَُّروا عنْن شن ْ رن )الةال (  منْل حنغن المَّ

 .(RAB(( 21:2)رومية 

 السهت 
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، لتسكن فيكم 21:2احصل عيى الكيدة فيك. نقول في كولوسي 

كيدة اإلله بغنى. ُخذ دراستك الشخصية ليكيدة وأوقات اليهج بج نة أكثر. 

بهذه الطرنقة، ستدتمج الكيدة بروحك، نندو بقوة فيك فوق أي وضع 

تتعا ل  عه وتسود. بع  ا تج  أنك  ديوء بالفرح والصحة والقوة، كل نوم. 

  ج اً لإلله! 

قم غيَّرت كلمة اإللم ذ لي ومرمزت روحي للةظمة  واللزاح 

والعميُّ . أ ا عريء وُشزاع وُمغامر في اإليمان؛ أُف ر أف ار الممل ة 

وأرى فوط من ملظور ال لمة   ن ال لمة قم حرثت ذ لي و يأت 

 روحي. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف 

ل  & 8-18:1 لُوقَا     8-7 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 112-119:1 اَْلَدَماِ يُر  & 6 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

ي  ;1:8 نَُشوع  ;AMPC 12:2 ُروِ يَةَ    3:16 ُكولُوس ِ
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 السياؤج في الهِر

كل ابن لإلله هو  يك في هذه الحياة، و  عو ليسود في 

البِر. نُعطيك البِر الق رة لتقف في حضرة اإلله ب ون دننونة؛ لتقف 

 في شركة  ع اإلله، ل نك بِره في روحك،  ن هنا تأتي جراءة إنداننا. 

هذا هو السبب في أننا نتجرأ لنطيب باسده، نُجمم أ راً 

ونثبت. هذا ْلن بِرنا  نه، ليس  ا فعيته أو لم تفعيه، لكن  ا فعيه 

ِه  نسوع. أعينك اإلله بار  جاناً، وأعين نفسه بار بذلك، "إِلْظَهاِر بِر ِ

َر َ ْن ُهَو ِ َن اإِلنَداِن  ا َونُبَر ِ َ اِن اْلَحاِضِر، ِليَُكوَن بَارًّ )أنا أقول( فِي المَّ

 .(RAB(( 21:2بِيَُسوَع." )رو ية 

نجعينا البِر أسياد؛ نُعطينا السيادة. أنت لسَت ضحية، لكن 

ُ نتصر في الدسيح نسوع. عرف نوحنا هذا وأعين، "أَْنتُْم ِ َن اإللِه 

أَنَُّها اْلَْوالَدُ، َوقَ ْ َغيَْبتُُدوُهْم ْلَنَّ الَِّذي فِيُكْم أَْعَظُم ِ َن الَِّذي فِي 

 .(RAB(( 4:4نوحنا  1اْلعَالَِم." )

ق  نقل اإلله طبيعة بِره لك، وهذا  ا جعيك شبهه. هذه 

الطبيعة تجعيك تُفكر، وترى، وتتكيم  ثيه. ق  ُرفعَت لدستواه  ن 

الَِّذنَن نَنَالُوَن فَْيَض "…  خالل الدسيح. نقول الشاه  االفتتاحي، 

، َسيَْدِيُكوَن )نسودون  نحكدون( فِي اْلَحيَاةِ   –الن ِْعَدِة َوَعِطيَّةَ )ِهبة( اْلبِر ِ

٩٩  

لنكن )ساؤ   ْم من اِحِم قن ِ يَِّة اْلون ُم إِْن كنانن مِون ْوُت  – ن َّ ح  ( اْلمن

ِة  ِْةمن ْيضن الل  اُلونن فن ِذينن ينلن ثِيًرا الَّ ْولنى كن هِا ن اِحِم  فن مِاْلون

عنِ يَّةن )ِ هة( اْلهِر ِ  سنينْمِلُ ونن )يسوؤون  يد مون( فِي  –ون

ِسيحِ     اِحِم يسوع اْلمن يناجِ مِاْلون  اْلدن

  .(RAB(( 113:)رومية 

  األحد  
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 5:10 ُرْؤنَا نُوَحنَّا  ;21-5:20 ُروِ يَةَ  ;AMPC 5:17 ُروِ يَةَ 

ل  & 17-18:9 لُوقَا    9 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 176-119:113 اَْلَدَماِ يُر  & 7 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

بِاْلَواِحِ  نسوع اْلَدِسيحِ!" ق  نِيَت النعدة لتسود عيى وفوق إبييس 

 و بادئ هذا العالم. 

نقول الكتاب إنه جعينا  يوك وكهنة وسنسود عيى اْلرض. 

، 4:9تسود الديوك بإص ارهم  راسيم وتصارنح؛ نقول في جا عة 

َ اذَا »"َحْيُث تَُكوُن َكِيَدةُ اْلَدِيِك فَُهنَاَك ُسْيَطاٌن. َوَ ْن نَقُوُل لَهُ: 

ال عجب أن نقول الكتاب أنك "تَْجِمُم أَْ ًرا فَيُثَبَُّت  ".«تَْفعَُل؟

 (. 29:22)أنوب …" لَكَ 

أيها اآلب الوموس الهار  أش رك من أعل إع ائي مِرك  والومرج 

 قف مزراءج أمامك ممون ذ ب  وؤيلو ة وؤو ية أو لوم. في الهِر 

أسوؤ وأح   في الدياج  ُمد راً مزماً السمك. أسلك في  ُصرج 

 ؤائمة  ُمةللاً مزمك في كل م ان  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 قوج ال اعة

ل ى اإلله أساساته وأنظدته، ونعدل بدبادئ، لكن هناك أولئك 

ً طرنقهم الخاص. نقول الكتاب أنه نوج  طرنق نظهر  الذنن نختارون دائدا

لإلنسان  ستقيم، وعاقبته ُطرق الدوت.  ن الدهم أن تستدع لإلله وتتبع 

 ُطرقه. ال تسيك أب اً بع م طاعة.

َكاَن بَِخِطيَِّة "…  كدثال، نتيجة لع م طاعة آدم، نُخبرنا الكتاب إن 

حكم( اْلَدْوُت بِاْلَواِحِ ، فَبِاْلَْولَى َكثِيًرا الَِّذنَن نَنَالُوَن   –اْلَواِحِ  قَْ  َ يََك )ساد 

، َسيَْدِيُكوَن )نسودون  نحكدون( فِي اْلَحيَاةِ   –فَْيَض الن ِْعَدِة َوَعِطيَّةَ )ِهبة( اْلبِر ِ

تصيغها الترجدة  .(RAB((  17:1بِاْلَواِحِ  نسوع اْلَدِسيحِ!" )رو ية 

الدوسعة بهذه الطرنقة، "          " حسناً، بدا أن ع م طاعة رجل واح  أدت 

ً عدل بِر الدسيح إلى الحياة اْلب نة  إلى ال ننونة لكل الناس، فق  أدى أنضا

 والبراءة اإللهية لكل الناس. فعل نسوع هذا، آدم الثاني واْلخير، بالطاعة. 

ُوِج َ فِي اْلَهْيئَِة َكإِْنَساٍن، "…  نقرأ أنضاً في الشاه  االفتتاحي أنه، 

ِييِب." تذكر أن نسوع  َوَضَع )اتضع( نَْفَسهُ َوأََطاَع َحتَّى اْلَدْوَت َ ْوَت الصَّ

نفسه هو اإلله، لكن ال شيء سيجعيه نتدرد عيى اآلب. أطاع حتى الدوت، 

 وت الصييب. كان عيى اإلله أن نستجيب لطاعة نسوع: "ِلذِلَك َرفَّعَهُ 

 .(RAB((  8:2)عظَّده( اإللهُ أَْنًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَْوَق ُكل ِ اْسٍم." )فييبي 

 أُعطيَّ أعيى لقب ندكن أن نُدنَح، بسبب طاعته،  ج اً لإلله! 

الطاعة هي بركة عظيدة في عالم الروح. كدولود ثانيةً، أنت ل نك 

(. لذلك،  ن 14:1بطرس  1روح ُ طيعة؛ ن عونا الكتاب أبناء الطاعة )

 ٩١  

عن )اح ع(  نْ سنُم   ضن ْيئنِة كنإِْ سناٍن  ون إِْذ ُوِعمن فِي اْلهن ون

ِليِب  )فيلهي  عَّى اْلمنْوتن منْوتن الصَّ اعن حن أنطن ( 12:ون

)RAB). 

 اإلثلين  



 الم يم من المراسة: 
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ل  & 27-18:18 لُوقَا    10 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 127-120 اَْلَدَماِ يُر  & 8 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

ً ليتعييدات  الطبيعي أن تسيك في ضوء نور كيدة اإلله وتخضع تدا ا

 الروحية. 

سة لك  أش رك من أعل ُحهك لي  ومزمك في  أمويا الغالي  حياحي ُم رن

حياحي  اليوم وؤائماً  أحيا  ُمزمك  أخممك مع ريس قلهي مال امل  أح ظ 

 كلمعك  أُحم  غرضك لدياحي  وأُ عج أعمال مِر  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 ال حمين اآلخرين

ال تتسرع في حياتك في البحث عن الخطأ في اآلخرنن. ال 

أَْوَصانَا أَْن نَْكِرَز "…  تستسيم إللحاح اإلدانة. نقول الكتاب أن نسوع ق  

ِليشَّْعِب، َونَْشَه َ بِأَنَّ هذَا ُهَو اْلُدعَيَُّن ِ َن اإلله دَنَّانًا ِلألَْحيَاِء 

هو وح  ه القاضي الحقيقي، وغني  .(RAB((  42:11َواْلَْ َواِت." )أعدال 

في الرحدة. ق  نكون هناك بعض الناس حولك، حتى في كنيستك الدحيية ال 

نعيشون بطرنقة صحيحة؛ ال تحكم عييهم. ب الً  ن ذلك، ُكن النور الذي 

نقنعهم. هذا  ا قاله نسوع في الشاه  االفتتاحي: "فَْييُِضْئ نُوُرُكْم هَكذَا قُ َّاَم 

 النَّاِس، ِلَكْي نََرْوا أَْعَدالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َونَُدج ِ ُوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّداَواِت." 

ق  نكون أح  اْلسباب التي تجعل الناس ال نعيشون بشكل صحيح 

حيثدا تكون هو أن نورك ال نُشِرق بشكل كافي. عن  ا ن نن الدسيحي 

 سيحيين آخرنن بشأن طرنقة حياتهم، فق  نعتق  أنه روحاني، بيندا هو في 

الواقع تعبير عن الجس . ال تُسدي أي شخص ضال بسبب أخطائه؛ دفع 

نسوع أنضاً الثدن ْلخطائهم. أخذ  سئولية كل أخطائنا. هو الوحي  الذي له 

 الحق لي نن؛ ولم ن نا بع .

نقول الكتاب، "إِذًا الَ َشْيَء ِ َن ال َّْننُونَِة اآلَن َعيَى الَِّذنَن ُهْم فِي 

( 1:9اْلَدِسيحِ نسوع، السَّاِلِكيَن لَْيَس َحَسَب اْلَجَسِ  بَْل َحَسَب الروح." )رو ية 

)RAB).  اْلُناس الجس نة نرون فقط الخطأ في اآلخرنن. ق  نكون هؤالء

اْلشخاص ق  ارتكبوا أخطاء، أو نرتكبون، لكن ربدا قيوبهم  ستقيدة  ع 

 اإلله ل رجة أنهم عن  ا نُ ركون خطأهم، نُصححوه، فإنهم نتوبون بسرعة. 

٩٢  

  ُ  ُ الن ْوا أنْعمن ْي ينرن امن اللَّاِس  ِل ن ا ُقمَّ ْليُِ ْئ ُ وُرُكْ    نذن فن

اِت   اون مناُك ُ الَِّذي فِي السَّمن ُموا أن يُمنز ِ سنلنةن  ون  اْلدن

 .(RAB(( 13::)معى 

 الثالثاء   



 الم يم من المراسة: 
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 6:37 لُوقَا   ;5-2:4 أَفَُسَس  ;TLB 2-7:1 َ تَّى 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ل  & 34-18:28 لُوقَا    12-11 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 134-128 اَْلَدَماِ يُر  & 9 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

ً وطيب ونال  ً خاطئاً، لكنه تاب حقا داود خير  ثال؛ فعل شيئا

(. لكن هذا لم نكن الوضع  ع 12  –  1:  12صدوئيل  2غفران الرب )

شاول. عن  ا ُوبخ عيى الخطأ الذي فعيه، دافع عن نفسه وغضب اإلله  نه 

 (. 11صدوئيل  1)اقرأ 

الكنيسة الدحيية ليست ليناس "الكا يين" لكن إلكدال الناس. 

تعاَل كدا أنت، وستُطهرك كيدة اإلله؛ ستجعيك كا ل. عطانا الخ  ة 

هدا لتكديل الق نسين لعدل  12  –  11:  4الُخداسية الُدسجية في أفسس 

 الخ  ة ولبنيان جس  الدسيح. 

في الكنيسة، ندكننا أن نُ رك عن  ا نفعل الناس شيء خطأ؛ 

 2لكن،  ثل نسوع، ال ت ننهم. لهذا السبب نحن نُشارك كيدة اإلله )اقرأ 

(. لكيدة اإلله الق رة لتصحيح أي شخص 17  –  11:  2تيدوثاوس 

وتُساع هم عيى إعادة توجيه خطواتهم. لذلك، شارك اإلنجيل؛ ال تَِ ن 

 اآلخرنن.

ا س ب ُحب اإللم في قلهي مالروح الومس الذي من خاللم أحواصل 

ن حولي مُدب  ورأفة و ةمة. أرى أف ل ما في اللاس   مع من

ومالروح  قاؤر على العأثير فيه  ملةمة ومزم المسيح؛  وري 

يُ ِرق ويزذب اللاس للير اإللم الُمةلن فيَّ  ومن خاللي  ماس  

 يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف 



arabic 

 ا ظر ا ة اسك في ال لمة

 صطيح، " رآة" في الشاه  أعاله هو "كاتوبتيمو اي  
katoptezomai"                       " ،والتي تعني أن     رآة الذات. تقول الترجدة

 " إنها تتكيم عن  رآة اإلله، التي هي كيدة اإلله. 
كيدا ت رس وتيهج في الكيدة، أنت ترى انعكاس نفسك!  ا تراه 
في الدرآة هو  ج  اإلله.  ن خالل اليهج، تتجذر الكيدة في روحك، وتُصبح 

 واح   عه؛ تخيق صورة في ذهنك: صورة  ج  اإلله. 
كدثال، ربدا ق  تعتق  أنك خاطئ دنيء، لكنك بعذ ذلك نظرَت في 
 رآة اإلله ووج َت إنك بِر اإلله في الدسيح نسوع؛ ق  أُعينَت غير ُ ذنب؛ 
بريء إلهياً! ُ بارك اإلله! هذا نجب أن نُغي ِر إدراكك بالكا ل ونجعيك في 

 الحال واعي ليبِر و ن اآلن فصاع اً تسيك في البِر. 
ربدا أُخبرَت أنك لن تصل ْلي شيء في الحياة؛ فقير، وبائس. 

خالف ذلك. تُظهر إنك تنتدي لجيل ُ ختار،   – رآة اإلله   –لكن تُظهر الكيدة 
كهنوت  يوكي، أ ة  ق سة، شعب اقتناء. اختارك اإلله ليُعين حكدته الدتع دة 

(. هذه هي حقيقة شخصيتك 8:2بطرس  1ونُظهر فضائل وكدال اْللوهية )
 التي نجب أن تقبيها وتُص قها. هييونا! 

ربدا لع ة ليالي، ق  أزعجك إبييس في نو ك، وتعتق  أنك تحتاج 
"خالص" لكن انظر في الدرآة وتيقن، "َشاِكِرنَن اآلَب الَِّذي أَهَّيَنَا ِلَشِرَكِة 
نِسيَن فِي النُّوِر، الَِّذي أَْنقَذَنَا )نجانا( ِ ْن ُسْيَطاِن الظُّْيَدِة، َونَقَيَنَا إِلَى  ِ يَراِث اْلِق  ِ

في الحال، نجب أن  .(RAB((  12 – 12: 1َ يَُكوِت اْبِن َ َحبَّتِِه." )كولوسي 
نستحوذ هذا الحق عيى روحك وتب أ أن تُدارس السيادة عيى إبييس وقوات 

 الُظيدة. 
هناك الكثير  دا نح ث في ولروحك بيندا تيهج في الكيدة؛ تتحول 
لدا تراه. تدسك بالصورة، صورتك التي تُصورها الكيدة؛ هذه هي الحقيقة 

 ٩٢  

ْعٍم منْ ُ وٍف  كنمنا في   ِ مِون ب  ْزمن الرَّ ِميةًا  ناِظِرينن من ون نْدُن عن

جِ عنْيلِهنا )  س الصورج(  ِمْن  عنغنيَُّر إِلنى حِْلكن الصُّورن ِمْرآٍج   ن

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

 .(RAB(( 15::كور ثوس  2( 

 ا رمةاء  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 25-1:23 نَْعقُوَب  ;12:2 ُروِ يَةَ  
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ل  & 43-18:35 لُوقَا    13 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 138-135 اَْلَدَماِ يُر  & 13-10:1 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

 التي نجب أن تستدر في إقرارها، بغض النظر عن الظروف. 

أ ا كامل في المسيح  وأ ا مزم اإللم؛ أسع يع أن أفةل كل شيء من 

خالل المسيح  كل آلة صورت ضمي ال حلزح  غالب إلى ا مم  وال 

يم ن أمماً أن أحم ى. لذلك  أُثهِت  ظري على ال لمة وأقهل فوط 

 صورج وا ة اس الذي حُصوره. ُمهارك اإللم  

 أُقِر وأععرف
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 ثِق في  ةمة اإللم

ليس هناك شيء أننا كدسيحيين، ُ نعَم عيينا بقوة  ن اإلله؛ سكب 

نعدته عيينا في فيض غا ر. لذلك فإن السؤال الدهم الذي نجب أن نطرحه 

هو، إلى أي   ى ندكننا أن نذهب بهذه النعدة؟ فكم بالحري ندكننا أن 

تقووا بِالن ِْعَدِة الَّتِي فِي "…  نكتشف هذه النعدة؟ نحثنا الشاه  االفتتاحي أن 

 اْلَدِسيحِ نسوع."

، 2أن تتقوى في النعدة نعني أن تسيك في  لء نعدته. في أعدال 

نُعطينا الكتاب  ثال عن كيفية استخ ام نعدة اإلله وإنتاج نتائج فوق طبيعية. 

كانا بطرس ونوحنا نذهبان ليهيكل في وقت الصالة، ووج وا رجل أعرج 

ا َرأَى بُْطُرَس َونُوَحنَّا ُ ْمِ عَْيِن   نذ والدته. نقول الكتاب أن ال     ، "فَهذَا لَدَّ

 (.2:2أَْن نَْ ُخالَ اْلَهْيَكَل، َسأََل ِليَأُْخذَ َص َقَةً." )أعدال 

عرف بطرس أنها كانت فرصة لجعل نعدة اإلله تعدل. لذلك، قال 

ةٌ َوالَ ذََهٌب، َولِكِن الَِّذي ِلي فَإِنَّاهُ أُْعِطيَك: بِاْسِم "…   ليرجل،  لَْيَس ِلي فِضَّ

ِ قُْم َواْ ِش!." )أعدال  لكن الرجل لم  .(RAB(( 1:2نسوع اْلَدِسيحِ النَّاِصِري 

ننهض بالتدام. فأ سكه بطرس وفي الحال، تش دت عظام كعباه وُشفيَّ 

 الرجل. ُ باَرك اإلله! طيب نعدة اإلله، وفعيت! 

هذا  ا عييك فعيه في حياتك. اكتشف نعدة اإلله في أ ورك 

اليو ية، في أبسط اْلشياء؛ استخ  ها. اعتد  عييها في النتائج التي تتوقعها، 

النتائج اإلنجابية التي ترغبها في حياتك، أو خ  تك، أو عديك أو عائيتك، أو 

 تجارتك أو دراستك.  

النعدة تُرقي، النعدة ترفَع؛ ستأخذك  ن حيث أنت اآلن لدكانة 

أعيى وتالية في وبالروح. تذكر  ا قاله الرسول بولس عن  ا كان في حالة 

بكيدات  .(RAB((  8:12كورنثوس  2تَْكِفيَك نِْعَدتِي..." )"…  صعبة: 

 ٩٢  

ِسيحِ يسوع عِي فِي اْلمن ِة الَّ ِْةمن عنونوَّ أنْ تن ينا اْملِي مِالل    فن

 .(RAB(( 12:حيموثاوس  2( 

 الوميس  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 9:8 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;5:17 ُروِ َيةَ  ;AMPC 1:16 نُوَحنَّا 
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ل  & 10-19:1 لُوقَا   14 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 141-139 اَْلَدَماِ يُر  & 11:1-10:14 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

أخرى، هذا  ا تحتاجه! ثِق في نعدة اإلله لُدساع تك لتُحقق دعوة وغرض 

 اإلله لحياتك. 

 ةمة اإللم العي حُدِ ر اإلحسان  والوفرج  والصدة  واالزؤياؤ 

فوق ال هيةي والُدرية  ي عاملة فيَّ اليوم  ومووج. أثق أن اللةمة 

حُساعم ي في ال وز وحدويق أرقام قياسية فوق طهيةية اليوم. ميلما 

أُحوق غرض اإللم وأعمل إراؤحم.  ذا اال ة اس الوارعي للعأثير 

 اإللهي يظهر في حياحي  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ٩٢  
 اسلك وامقن في الدق

كيدة اإلله هي حق؛ ال ندكنك أن تعرف اللكليلدلة وتلنلخل ع أو تلتلبلع 

قُوا ُكللَّ ُروحٍ، 1:4نوحنا  1الصوت الخاطئ. نقول في  ، "أَنَُّها اْلَِحبَّاُء، الَ تَُص  ِ

بَِل اْ تَِحنُوا اْلَْرَواَح َهْل ِهَي ِ َن اإللِه؟ ْلَنَّ أَْنبِيَاَء َكذَبَةً َكثِيِرنَن قَْ  َخلَرُجلوا إِلَلى 

دائداً، هناك نور في روحك عن  ا تعرف كيدة اإلله: بحليلث  .(RAB(اْلعَالَِم." 

 ال تصل باْلنبياء الُدعيدون واإلخوة الكذبة.

إح ى الُطرق التي نضلل بلهلا اللكلثليلرنلن بسلهلوللة هلي  لن خلالل 

الُدجالسات الخاطئة. إذا ب أَت كدسيحي تجليلس  لع افلراد  لعليلنليلن لليلس  لن 

) سيرة حياتك(. أشخاص ل نهم علقليل ة  "aionالُدفترض أن نكونوا في "آنون  

 أو توجيه غير ُ تفق  ع تعييم وحق الكيدة، بالتأكي  أنت في اتجاه خاطئ. 

بدرور الوقت، ندكن أن نُصبح هؤالء اْلشخاص ُ شليلرنلنلك، وبلعل  

فترة قصيرة، ستتغير لُغتك. هذه هي الكيفية التي نُ فَع أو نُليلَهلم بلهلا اللكلثليلرون 

 بروح الخطأ، ونتورطون. نقول الكتاب، "        " ابَق في الحق!  

   

كان الرسول نوحنا  هتم ج اً بشعب اإلله ليعرفوا ونسيكوا في الحق. 

، "اَلشَّْيُخ، إِلَى ِكيِرنَّةَ اْلُدْخلتَلاَرةِ، َوإِلَلى أَْوالَِدَهلا الَّلِذنلَن أَنَلا 1:1نوحنا  2قال في 

." نلرنل ك  ، َولَْسُت أَنَا فَقَْط، بَْل أَْنًضا َجِديُع الَِّذنَن قَْ  َعلَرفُلوا اْللَحلقَّ ِ أُِحبُُّهْم بِاْلَحق 

اإلله أن تسيك في الحق ْلنه كدا نقرأ في الشاهل  االفلتلتلاحلي، هلنلاك ُ ضليلون 

كثيرون ال نعترفون بيسوع الدسيح آتياً في الجس . ال نعترفون بتجس  أو قليلا لة 

 الدسيح.

ِ  ُمِ لُّونن كنثِيُرونن  الن ينةْعنِرُفونن   لن إِلنى اْلةنالن ْم ؤنخن ُم قن  ن َّ

مُّ  ال  ِ ا ُ ون اْلُمِ لُّ  ون سنِم.  ذن ِسيحِ آحِيًا فِي اْلزن مِينسُوعن اْلمن

ِسيحِ  )  .(RAB(( :11يوحلا  2ِلْلمن

 الزمةة   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 ;12-1:11 نُوَحنَّا ٱلثَّاِلثَةُ  ;8-1:7 نُوَحنَّا ٱلثَّاِنيَةُ  ;NLT 27-2:26 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  
 NIV 4:1 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى                                    

 145-142 اَْلَدَماِ يُر  & 34-11:2 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

ل  & 19-19:11 لُوقَا   15 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ
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أن تعترف أن نسوع الدسيح أتى في الجس  نعني االعتراف بهذا 

الحق، ِعش حياة تستحق هذا الحق، ُ عطياً  ج اً لإلله. لذلك، في هذه اْلنلام 

اْلخيرة، اسيك في الحق، نقول نوحنا، "لَْيَس ِلي فََرٌح أَْعلَظلُم ِ لْن هلذَا: أَْن 

( ". ِ  (.4:1نوحنا  2أَْسَدَع َعْن أَْوالَِدي أَنَُّهْم نَْسيُُكوَن بِاْلَحق 

أش رك أيها الروح الومس الغالي   ك علمعلي ال لمة وعةلعلي أسلك 

وأموى في الدق. لن أُخمنع أمماً   ن كلمة اإللم  ي سراج لرعلي و ور 

لسهيلي   ذه ال لمة          ومووج  حُغي ِر حياحي وحؤثر في أولئك الذين 

 حولي مهِر المسيح  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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عن  ا آ نَت بإنجيل نسوع الدسيح وجعيته رب عيى حياتك، هو  نح 

روحك الحياة اْلب نة. الحياة اْلب نة هي طبيعة اإلله؛ حياة  ن النوع اإللهي. 

تب أ الدسيحية بنقل حياة وطبيعة اإلله لروحك البشرنة، بع  ذلك تتيقظ ْلبوة 

 اإلله؛ تحيا باإلله! وهذا أنضاً دليل عيى إنك في  يكوت ابن  حبته. 

نقول الكتاب أننا نُقذنا  ن ُسيطان الُظيدة، ونُقينا إلى  يكوت ابن 

(. أنت تحيا اآلن في  ديكة اإلله؛ ولك حياة أب نة. لكن إذا 2:1 حبته )كولوسي 

كنَت ال ت رك هذه الحقيقة؛ ال ندكنك أن تعيش حياة الدديكة؛ ستسيك كإنسان 

 فقط. 

اآلن أنت  ولود ثانيةً، فاز الخيود عيى الفناء: "ْلَْجِل ذِلَك أَنَا أَْصبُِر 

َعيَى ُكل ِ َشْيٍء ْلَْجِل اْلُدْختَاِرنَن، ِلَكْي نَْحُصيُوا ُهْم أَْنًضا َعيَى اْلَخالَِص الَِّذي فِي 

( ".ٍ ليس ل نك  .(RAB((  11:2تيدوثاوس  2اْلَدِسيحِ نسوع، َ َع َ ْجٍ  أَبَِ ي 

طبيعتين في داخيك؛ ل نك واح ة، وهي الحياة اْلب نة وطبيعة اإلله. أنت كائن 

 إلهي  كسي في جس  بشري؛  ولود  ن كيدة اإلله. 

ال تعتق  أنك شخص عادي أو  ثل جارك الدجاور الذي لم نول  ثانيةً 

لدجرد أن ل نك جس   ادي  ثيه. ال؛ أنت شرنك الطبيعة اإللهية. أنت كائن  ن 

ال رجة اإللهية؛ كان هذا عديه؛ لق  قرر أن نكون اْل ر كذلك. هذا  ا جاء 

الوح ة  ع اإلله ُ دكنة؛   –نسوع ليفعيه: أتى ليُعطينا حياة أب نة ونجعل الشركة 

 وق  حقق هذا. هييونا! 

 ع ية الدياج ا ممية

 ٩٢  

منِميًَّة  ون ِذِه   يناًج أن ا نا حن ُج: أننَّ اإللمن أنْع ن ون ِذِه ِ ين ال َّهناؤن

يناُج ِ ين فِي اْملِِم  )  .(RAB((  13::يوحلا  :اْلدن

 السهت  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 12-5:11 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  ;NIV 10:10 نُوَحنَّا 
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ل  & 27-19:20 لُوقَا   16 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

أ ا ُمواس  لل هيةة اإللهية؛ شريك اللوع اإللهي. قم ُملدت روحي 

 وع الدياج اإللهي  لذلك  أحيا في عال  االسعوامة    –الدياج ا ممية 

والولوؤ  وال رح المائ   والسالم  والمزم؛ أح   وأسوؤ على 

 إمليس  ومالئ عم  ومهاؤئ  ذا الةال . آمين. 

 أُقِر وأععرف

 150-146 اَْلَدَماِ يُر  & 12 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 
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هناك  ن نرون الكنيسلة كلأُ لة أُ لدليلة نلاللت اللخلالص " لن 

ال رجة الثانية"  ن اإلله. أولئلك اللذنلن لل نلهلم  لعلتلقل ات خلاطلئلة علن 

 الكنيسة. السبب الذي نجعل بعض الناس ال نفهدون ِسر الكنيسة.

ال نفهدون إنجيل نسوع الدسيح عن الكنيسة هلو أن ال نشلرح 

العه  الق نم، وهو  ا نتدسكون به، إعالن الكنيسة. كلان ِسلر؛ للم نُلعليلن 

ْلنبياء العه  الق نم. لذلك، ال نعرف الدتخصصين في اليهودنة أي شليء 

عن الكنيسة، رغم أن اْلنبياء شه وا بخلالص اْل لم. للكلي تلتلعليلم علن 

الكنيسة، عييك أن ت رس عن اْلناجيل ) لن كليلدلات نسلوع نلفلسله( ثلم 

 الرسائل حيث نكشف إعالن الكنيسة إنه جس  الدسيح. 

، "َونَُصلاِللَح االثْلنَلْيلِن فِلي َجَسلٍ  17  –  11: 2نقول في أفسس 

لَرُكلْم بَِسلالٍَم، أَْنلتُلُم  ِييِب، قَاتاِلً اْلعَ َاَوةَ بِِه. فَلَجلاَء َوبَشَّ َواِحٍ  َ َع اإللِه بِالصَّ

بلكليلدلات أخلرى، بشلر اإللله بلالسلالم  .(RAB(اْلبَِعيِ نَن َواْلقَِرنبِيلَن." 

والُدصالحة لكل  ن اليهود واْلُ م وأحضرهم  عاً في جس  واح  نُل على 

الكنيسة! جس  ج ن   كون  ن أشخاص: نهود وأُ م. لكن، لكي تكون في 

 هذا الجس ، عييك أن تول  ثانيةً، سواء كنَت نهودناً أو أُ دياً. 

ال توج   جدوعة أدنى  ن اْلخرى. نقول الشاه  االفلتلتلاحلي، 

"ْلَنَّنَا أَْعَضاُء ِجْسِدِه، ِ ْن لَْحِدِه َوِ ْن ِعَظاِ ِه." ال شيء نوضح أكثر  لن 

(19:11) تى …"  أَْبني َكنِيَستِي"…  هذا! الكنيسة جس ه، وعن  ا قال، 

، كان نتكيم عن جس  الدسيح؛ وهذا هو أنت وأنا، وكل إخوتنا وأخلواتلنلا 

 ال ليسة  ي عسم المسيح

 ٩٢  

اِمِم   ِمْن ِعظن ْدِمِم ون اُء ِعْسِمِم  ِمْن لن لنا أنْع ن   ن َّ

 (.5:13)أفسس  

 ا حم  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 11-3:10 ُكولُوس ِي ;12:12 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  ;28-3:27 َغاَلِطيَّةَ 
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ل & 40-19:28 لُوقَا   17 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 2-1 أَْ ثَاٌل  & 13 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

حول العالم؛ نحن التعبير عن حقيقته، وعن  يئه، ونلعلدلتله، و لجل ه، 

 و ديكته، وقوته، وشخصه. نحن جس ه!  ج اً لإلله! 

أ ا ع و عسم المسيح  العةهير عن حويوعم  و ةمعم  ومزمه  

وممل عم  وقوحم  وشوصم   و كمالي. يالم من شرف أن أكون 

العةهير عن ملئم  أحمل حياحم وألو يعم في روحي  و  سي  

  لي ع و في عسمه  ومن لدمم  ومن عظامم  مزماً   –وعسمي 

 لإللم. 

 أُقِر وأععرف
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في الدسيح، نحن أُعطينا حياة ب أت بالنعدة. تصيغ الترجدة 

الشاه  االفتتاحي، وتقول، "        ." هييونا! إنه بالنعدة أتى 

بدا في ذلك   –الخالص. ال نوج  شيء عيى اإلطالق في هذا العالم 

ندكن  قارنته  ع نعدة نسوع الدسيح التي ُسيدت   –ُشهرته أو ثروته 

 كديراث لك. 

(. بنعدته، ق  21:2كورنثوس  2أعطتك نعدته كل شيء )

تباركَت بكل بركة روحية في السداونات في الدسيح نسوع )أفسس 

(. أحضرت 2:1بطرس  2(. ل نك كل  ا تحتاجه ليحياة والتقوى )2:1

نعدته القبول، والدنفعة، وال   ، والفرح، والُحرنة، والسرور 

 واإلنجاز.  ج اً لإلله! 

ً  ن إندان إلندان؛ إندان  تمان ! بشأن  ثانياً، حياتك أنضا

اإلنجيل، نقول الكتاب، "ْلَْن فِيِه ُ ْعيٌَن بِرُّ اإلله بِإِنَداٍن، إِلنَداٍن، َكَدا 

ا اْلبَارُّ فَبِاإِلنَداِن نَْحيَا»ُهَو َ ْكتُوٌب:   .(RAB((  17:1)رو ية  ".«أَ َّ

كيدا تستقبل كيدة اإلله؛ كيدا نتعظم إندانك، "إِذًا اإِلنَداُن بـ )سداع( 

اْلَخبَِر (بسداع الخبر(، َو)سداع( اْلَخبَُر بَِكِيَدِة )رندا( اإلله." )رو ية 

17:11 ))RAB). 

فكيدا تفهم اإلندان، وتسيك في بِر اإلله، إنه ننتقل لدستوى 

أعيى، هو " ن  ج  لدج ". لذلك،    حياتك دائداً؛ لأل ام وْلعيى 

ً أكثر بالحياة الدجي ة لينعدة التي ال ح ود لها،  فقط. لذلك، ُكن ُ  ركا

  ةمة  وإيمان ومزم مع ايم

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

 (.:1::)يوحلا  

  ١٣   اإلثنين   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  ;4:16 ُروِ يَةَ  ;2:1 ِتيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;4:16 ٱْلِعْبَرانِي ِيَن 
 3:18 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ل  & 48-19:41 لُوقَا   18 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 4-3 أَْ ثَاٌل  & 14 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

ولإلندان، وليدج  الذي لك في الدسيح. دائداً وبشكل  تكرر، أعين، 

 "أتحرك  ن نعدة لنعدة،  ن إندان إلندان، و ن  ج  لدج ." هييونا! 

حعمي  حياحي ماللةمة   ةمة فوق  ةمة   ةمة اإللم العي حُدِ ر 

االسعدسان  والوفرج  والصدة واالزؤياؤ فوق ال هيةي  قم ا س ب 

م الةال  أمامي  أسوؤ  على حياحي  ومإيما ي؛ أحو ى الزمران؛ يُه ن

على إمليس ومهاؤئ  ذا الةال . حياحي  ي لمزم اإللم؛ مزمه فيَّ  

وي ؤاؤ من خاللي   ُحوق غرضم لدياحي  ماس  الرب يسوع  

 آمين. 

 أُقِر وأععرف
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واح ة  ن صفات اإلله حقيقية إنه ُ كتفي ذاتياً. ال 

نحتاج أي شيء  ن أي شخص وال  ن أي  كان. كل شيء 

فيه. ال "نحتاج" قوة؛ ال "نحتاج" حكدة، هو الحكدة. ال 

"نحتاج" بِر؛ هو البر. هو إله كائن بذاته وُ كتفي بذاته. هل 

 تعيم أن هذه هي الحياة التي  نحك إناها أنضاً؟

 ثيه، لسَت بحاجة ْلن تعتد  عيى عوا ل أو قوى 

خارجية. كل  ا تحتاجه لتُحقق  ا نرن ك اإلله أن تفعيه، 

وتكونه. ولكي تكون كل  ا خيقك لتكونه هو فيك. تأ ل 

الترجدة اليونانية لكيدة "ُ كتفياً" في الشاه  االفتتاحي؛ إنها "               

 ". حيثت اُشتُقت  نها الكيدة "أوتوقراطية".

أوتوقراطية "الُحكم الذاتي" هو سياسة االستقالل 

االقتصادي عن القوى الخارجية؛ أن تكون ُ كتفي ذاتياً. عن  ا 

، ترى هذا بوضوح عيى إنه  شيئة 9:8كورنثوس  2ت رس 

 اإلله ْلوالده. نقول، "          ."

هذا بسيط لتفهم بالحق، الدسيحي هو الذي نسكن فيه 

الدسيح، والدسيح هو كل شيء. عن  ا تديك الدسيح، أنت 

 ُم ع ين ذاحياً 

ْمُت أنْن   ْم حنةنلَّ إِ  ِي قن ِة اْحعِيناجٍ  فن لنْيسن أن  ِي أنُقوُل ِمْن ِعهن

ا أن نا فِيِم  )فيلهي   (.11::أنُكونن ُمْ عنِ يًا مِمن

 الثالثاء    ١٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  ;1:3 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ  ;4:4 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  ;AMPC 3:5 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
ي                                                    1:27 ُكولُوس ِ

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ل  & 8-20:1 لُوقَا   19 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 7-5 أَْ ثَاٌل  & 34-15:1 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 

 ديوء؛ ل نك كل شيء. لهجُت في هذا اْل ر كثيراً في 

شبابي وقررُت أن هذا سيكون اختباري وق  كان  نذ ذلك 

 الحين.

اتخذ قرار لتعيش في البركات والوفرة، ْلنها 

الحياة التي ق  أعطاها اإلله لك في الدسيح. ارفض أن 

تسدح ليظروف أن تُح د أو تُديي عييك حصيية حياتك. 

ِعش في كيدة اإلله. حتى لو كنَت تعتق  أنك بحاجة ليقوة، 

الروح الق س نفسه، الذي هو قوة اإلله، نحيا فيك. قوته 

فيك ُ تأصية؛ ُ تج دة بذاتها.  سئوليتك هي أن تفعيها و        

في كل اْلوقات. اعرف  ن أنت وِعش حسب هذا، غير 

 ُ عتد  عيى الظروف. هييونا! 

أمويا الغالي  أش رك   ك أع يعلي كل ما أحعاعم للدياج والعووى. 

ً في الومة   ن كل شيء أحعاعم  ال يه  ما يدمث  سأكون ؤائما

لللُصرج المائمة والوفرج فوق ال هيةية  و في روحي. أُحِ ر 

 اللزاح من ؤاخلي  وأحدرك من مزم لمزم. ماس  يسوع. آمين. 

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

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

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

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

  ن طرق التواصل أدناه: 

  صالج قهول الوالص:

 

united kingdom: 

  
south  africa:   

+27 11 326 0971 

nigeria: 

Tel.: 01-8888186 

canada: 

+1-647-341-9091 

usa: 

+1 (0) 980-219-5150 

+1-281-759-5111 

+1-281-759-6218 



 عن المؤلف 

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

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

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

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

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

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

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

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

  اإللم. م لمةحياج غالهة ولها  مف 
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