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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  1222ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  2221

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 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

  

  

  



عن  أح  التقاطعات الرئيسية في أرنحا هناك شجرة 

ُجديمة قائدة،  عروفة باسم شجرة زكا. نُقال أن هذه الشجرة 

عام، وهي تقع في نفس الدكان الذي  2222فارعة ألكثر  ن 

ً بأنها شجرة الجديم التي تسيقها زكا، وهو رئيس  ذُكر كتابيا

وهو ندر في   يسوعليعشارنن وغني، عن  ا أراد أن نرى 

طرنقه إلى أورشييم  اراً بأرنحا. كان زكا قصير القا ة، وعِيم 

أنه لن نكون قادراً أن نرى  ن الجدوع، فركض قبيهم وتسيق 

إلى الدكان، رفع عينيه، وخاطب   يسوعالشجرة. عن  ا وصل 

  زكا باالسم، وقال له أن ننمل، ألنه كان ننوي أن نمور بيته

 شزرج زكا
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بع  اختطاف الكنيسة، سيكون وقت الضيقة العظيدة، بحسب 

سنوات التي ستوقَّع  ع  2الدكتوب، خاصةً خالل النصف الثاني  ن ُ عاه ة الـ 

 إسرائيل وتحالف ض  الدسيح، إنسان الخطية. 

نهودناً ليكرزوا باإلنجيل ونُِع  وا  166222خالل هذه الفترة، سيُدَسح 

الناس لدجيء الدسيح الثاني. وأثناء فعيهم هذا، سيحتاجون ألن نُختَدوا بسبب 

ال ننونات الدختيفة التي ستكون عيى األرض خالل هذه الفترة. سيتعذب الناس، 

(، كدا أننا الكنيسة ق  ُختدنا 6:9 اع ا أولئك الذنن عيى جباههم ختم اإلله )رؤنا 

 خالل عصر الكنيسة.

، إِْنِجيَل  ِ نقول الكتاب، "الَِّذي فِيِه أَْنًضا أَْنتُْم، إِْذ َسِدْعتُْم َكِيَدةَ اْلَحق 

َخالَِصُكُم، الَِّذي فِيِه أَْنًضا إِْذ آَ ْنتُْم ُختِْدتُْم بُِروحِ اْلَدْوِعِ  اْلقُ ُّوِس )بالروح الق س 

 –  21: 1كورنثوس 2نقول أنضاً في  .(RAB)) 11:1الذي وع  به(." )أفسس 

، "َولِكنَّ الَِّذي نُثَب ِتُنَا َ عَُكْم فِي اْلَدِسيحِ، َوقَْ  َ َسَحنَا، ُهَو اإِللَهُ الَِّذي َختََدنَا 22

بع  ا نِيَت الروح الق س،  .(RAB)أَْنًضا، َوأَْعَطى َعْربُوَن الروح فِي قُيُوبِنَا." 

 ُ سحَت  ن اإلله. بسبب هذا، نِيَت استحسان اإلله، وُسيطانه، وحدانته. 

لذلك، ال نهم  ا نح ث في العالم؛ ارفض أن تخاف. هناك فر ان أنه 

ال نجب أن تؤذَى  ثل اآلخرنن، أنت ُ فَرز وُ نفصل عن الهالك ألنك تؤ ن 

بيسوع الدسيح. لذلك، ال تخيط الخوف  ع إندانك. الدديكة التي تنتدي إليها، 

 والحياة التي أعطاك إناها اإلله، تعدل باستبعاد الخوف. 

، "ألَنَّهُ هَكذَا أََحبَّ اإلله اْلعَالََم َحتَّى 16:1الهج  رة أخرى في نوحنا 

 هييونا! .(RAB)…." بَذََل اْبنَهُ اْلَوِحي َ، ِلَكْي الَ نَْهِيَك ُكلُّ َ ْن نُْؤِ ُن بِِه، 

  ٣  الخميس
 بالروح القدسموعوم 

وا اأَلْرَض َواَل اْلبَْحَر َواَل اأَلْشَجاَر، َحتَّى …  اَل تَُضرُّ

 نَْختِمَ عَبِي َ إِلِهنَا عََيى ِجبَاِهِهمْ 

 ).1:2)رؤنا 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أمويا الغالي  أش رك من أعل إرسال الروح الومس  الذي  و 

عرمون المل ية الُم عراج  والذي من خاللم ُخعمت للمزم ا ممي. أ ا 

أسع يم من خممعم  ليُساعم ي  ويُرشم ي  ويوعهلي ويُوويلي 

ويُريدلي حعى يأحي يسوع؛ أ ا أسوؤ في الدياج كه ل من خاللم 

 اليوم وؤائماً. ماس  يسوع. آمين.

 صالج

ُسلِ   7-5 أَْستِير & 35-15:22 أَْعَداُل ٱلرُّ

 29 اَلتَّثْنِيَة & 11-6:1 لُوقَا

 17-14:16 نُوَحنَّا ;AMPC 22-1:21 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
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 صلواحلا كهوور

في العه  الق نم، أعطى الرب تعييدات ليكهنة أن نوق وا بخوراً 

في الصباح والعشية في خيدة االجتداع. وكان عييهم أن نُق  وا ذبائح 

في الصباح والدساء.  ع هذا نقول الكتاب إن كل هذا كان ظل لأل ور 

 (. أراد اإلله أ راً أفضل وروحياً.1:12العتي ة )عبرانيين 

بع  سنوات ع ن ة، ننظر الرسول نوحنا بالروح إلى السداء 

ةٌ بَُخوًرا ِهَي "…  ونرى هذه الحقيقة الُدذهية:  َجاَ اٌت ِ ْن ذََهٍب َ ْديُوَّ

نِسيَن." )رؤنا  (. ُ بارك اإلله! عن  ا نُصيي في ::1َصيََواُت اْلِق  ِ

األرض، تصل أ ام الرب كبخور. كان ليديك داود إعالن عن هذا؛ 

أرش ه الرب ليفهم أن صيواتنا هي  وضوعة بالفعل أ ام اإلله كبخور. 

، "ِلتَْستَِقْم َصالَتِي َكاْلبَُخوِر قُ َّاَ َك. ِليَُكْن 2:161لذلك قال في  م ور 

 َرْفُع نَ َيَّ َكذَبِيَحٍة َ َسائِيٍَّة."

نوع الصالة الُدشار إليها هي صالة عبادة وتشفع. في العبادة، 

كيدات حد  وُشكر )عبرانيين   –نحن نُق م ذبائح حد  ليرب بثدر شفاهنا 

ق خطط الع و، وتُغي ِر 11::1 ِ (. صيواتنا التشفعية تصع  لإلله، تعو 

 األ ور في الدجال السداوي. هذه خ  ة سداونة!

فكر في هذا: عن  ا نُصيي، نحن نُرسل بخور؛ رائحة سرور 

تُنتج تغييرات إنجابية في   –ذبيحة  قبولة و رضية لإلله   –زكية 

تسالونيكي  1األرض! لهذا السبب نجب أن تُصيي دائداً. نقول في 

، "فَأَْطيُُب 6  –  1:  2تيدوثاوس  1، "َصيُّوا باِلَ اْنِقَطاعٍ." نقول في ::12

٩  

ِت اأَلْربَعَُة اْلَحيََوانَاُت َواأَلْربَعَُة  ْفَر َخرَّ ا َأَخَذ الس ِ َوَلدَّ

ِ َواِحٍ  قِيَثاَراٌت َوَجاَ اٌت  َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َأَ امَ اْلَخروِف، َوَلُهْم ُكل 

نِسيَن   ةٌ بَُخوًرا ِهيَ َصَيَواُت اْلِق  ِ  .)::1)رؤنا ِ ْن َذَهٍب َ ْدُيوَّ

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

َل ُكل ِ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم َطِيبَاٌت َوَصيََواٌت َواْبتَِهاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجِل  أَوَّ

…" َجِديعِ النَّاِس، ألَْجِل اْلُديُوِك َوَجِديعِ الَِّذنَن ُهْم فِي َ ْنِصٍب، 

(RAB).  كق نسي اإلله، عن نا خ  ة الصالة. إنها  سئوليتنا أن

نُصيي ليُخطاة لينالوا الخالص. كل واح   ن ا ل نه خ  ة عبادة 

أساسية، وهي أن تخ م الرب. صيوات التشفع والعبادة هذه هي 

 بخور أ ام اآلب. 

صلوات   –أمويا الغالي  من خالل المسيح  أ ا اُقمم لك ذميدة الدمم 

ثمر ش عيَّ العي حةعرف مدمم وحُِور وحُمزم   –الةهاؤج والع  ع 

اسمك. أ ت الُمهارك الة ي  الوحيم  ملك الملوك ورب ا رماب. أ ت 

 ُمسعدق كل المزم والسزوؤ إلى ا مم. آمين. 

 صالج

  ;8:4 ُرْؤنَا نُوَحنَّا ;CEV 5:8 ُرْؤنَا نُوَحنَّا
 13:15 ٱْلِعْبَرانِي ِينَ 

ُسلِ   10-8 أَْستِير & 15-16:1-15:36 أَْعَداُل ٱلرُّ

 30 اَلتَّثْنَِية & 19-6:12 لُوقَا
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  ١  السبت

ذات نوم بيندا كنُت في الصالة، كنُت أنش  ترنيدة تقول: "بقوة 

السم نسوع، أش و وأنش ُ؛ دعوا الدالئكة له تجثو وتسج ُ، هاتوا له التاج 

جوه وح ه ربًا عيى الكل." فجأة، أوقفني الرب  الذي جل  عن الدثل، وتو 

جوه ربًا الكل؟ ال ندكنك أن تفعل ذلك." ِ  وقال، "تو 

جه؛  ِ ألول  رة، أفكر في هذا وأدركت أنه ال ندكن إلنسان أن نُتو 

وال حتى العالم بأجدعه نق ر. بأي شيء سيُتوجونه؟ ليس ل ننا تاج جي  

بشكل كاٍف لنيبسه إناه، وال ل ننا أي ُسيطان لندنحه إناه. واألكثر  ن ذلك، 

 ال ندكنك أن تُتوج الذي له كل الُسيطان. له كل القوة. 

نوضح هذا لداذا نواجه بعض دارسي الكتاب صعوبة في فهم 

. التي تقول، "فَنََظْرُت، َوإِذَا فََرٌس 2:6أجماء  عينة  ن الكتاب  ثل رؤنا 

ً َوِلَكْي  أَْبيَُض، َواْلَجاِلُس َعيَْيِه َ عَهُ قَْوٌس، َوقَْ  أُْعِطَي إِْكِييالً، َوَخَرَج َغاِلبا

 .(RAB)نَْغِيَب." 

نظن البعض أن الفارس في اآلنة أعاله هو نسوع، لكنه ليس 

كذلك. أوالً، نقول إن الفارس كان  عه قوس؛ لكن الكتاب نقول إن نسوع 

…."  قَْ  أُْعِطَي إِْكِييالً "…  أنه  6:2(. نقرأ في رؤنا 12:2له سيف )رؤنا 

َخَرَج َغاِلباً َوِلَكْي "…  لكن لم نُعَط نسوع إكييل؛ هو  يك الديوك. وصف، 

 نَْغِيَب." لم نكن عن نسوع. لكن عن ض  الدسيح.

سيُحارب نسوع فقط األ م عن   جيئه الثاني. هذا عن  ا نركب 

، "ثُمَّ 12 – 11: 19عيى فرس أبيض ون نن األ م في البِر. نقول في رؤنا 

َرأَْنُت السََّداَء َ ْفتُوَحةً، َوإِذَا فََرٌس أَْبيَُض َواْلَجاِلُس َعيَْيِه نُْ َعى أَِ ينًا 

َوَصاِدقًا، َوبِاْلعَْ ِل نَْحُكُم َونَُحاِرُب. َوَعْينَاهُ َكيَِهيِب ناٍر، َوَعيَى َرأِْسِه تِيَجاٌن 

َفنََظْرُت، َوإَِذا َفَرٌس َأْبيَُض، َواْلَجاِلُس عََيْيِه َ عَهُ 

             َقْوٌس، َوَقْ  ُأْعِطيَ إِْكِيياًل، َوَخَرَج َغالِباً َوِلَكْي نَْغِيَب 

 ).RAB() 2:6)رؤنا 

ج   و الرب الذي يُعِو 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

َكثِيَرةٌ، َولَهُ اْسٌم َ ْكتُوٌب لَْيَس أََح ٌ نَْعِرفُهُ إِ الَ ُهَو." الحظ أنه لم نُعَط تاًجا؛ 

 1، 12:1بالحري، هو ل نه تيجان كثيرة، وهو نُعطي تيجان )نعقوب 

 ).::6بطرس 

 ن الدهم أن تعرف  ن هو نسوع حقاً، وتنش  الترانيم الصحيحة  

اْلُدبَاَرُك اْلعَِمنُم اْلَوِحي ُ: َ ِيُك اْلُديُوِك َوَربُّ األَْربَاِب، الَِّذي "…  لتعب ه. هو 

َوْح َهُ لَهُ َع َُم اْلَدْوِت، َساِكنًا فِي نُوٍر الَ نُْ نَى ِ ْنهُ، الَِّذي لَْم نََرهُ أََح ٌ ِ َن 

 1النَّاِس َوالَ نَْقِ ُر أَْن نََراهُ، الَِّذي لَهُ اْلَكَراَ ةُ َواْلقُْ َرةُ األَبَِ نَّةُ. آِ يَن." )

 ).16 – :1: 6تيدوثاوس 

 

ً ل لمعك  مالروح والدق. وأ ا   –أمويا الغالي  قلهي ُمسعلير ليةهمك وفوا

أُعلن كلمعك مم امير  وحراحيل وأغا ي روحية وأُغلي في قلهي لك  أخلق 

عو من الُ  ر في ميعي  وعائلعي  وخممعي. أش رك من أعل خممة الروح 

 في حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

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

 31 اَلتَّثْنَِية & 30-6:20 لُوقَا

ل  CEV 1:12 نَْعقُوبَ  ;5:4 بُْطُرَس ٱأْلُولَى ;12-16:8 أَْخبَاِر اَْْلَيَام ٱْْلَوَّ
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 حمل اإللم

عن  ا نذهب ليسداء، لن نج  اآلب، واالبن، والروح الق س 
ً بدلء األلوهية عيى  جالسين عيى عروش  ختيفة؛ سنج  واح اً فقط جالسا

(. هو 12:2العرش، اسده نسوع. هو الحدل الذي في وسط العرش )رؤنا 
، "فَإِنَّهُ فِيِه )الدسيح( نَِحلُّ 9:2التعبير الظاهر لالهوت. نقول في كولوسي 

لكن، بالنظر إلى اآلنة  .(RAB))نُقيم( ُكلُّ ِ ْلِء الالَُّهوِت َجَسِ نًّا." 
االفتتاحية، ندكن أن نسأل أح هم: إن كان نسوع جالس عيى العرش: فدن 

 هو إذاً الخروف القائم في وسط العرش؟ 
أثناء دراستك لسفر الرؤنا، عييك أن تفهم أن الرؤى واإلعالنات 
ً  ا تُعطى وتوصف بالر وز. هذا شيء ليس غرنب بالنسبة  النبونة غالبا

 ليوحنا كاتب هذا السفر. كان الحدل هنا ر مناً. 
لم نقل نوحنا أنه رأى إنسان، لكن حدل، الذي نر م إلى نسوع 
الدسيح. كان هذا ر ماً لعالقة اآلب  ع نسوع؛ كان ِسدة لسيوك نسوع 

، "الَِّذي إِْذ 9  –  6:  2واتضاعه. نحن نتعيم الدمن  عن تواضعه في فييبي 
َكاَن فِي ُصوَرةِ اإللِه، لَْم نَْحِسْب ُخْيَسةً أَْن نَُكوَن ُ عَاِدالً لإللِه. لِكنَّهُ أَْخيَى 
نَْفَسهُ، آِخذًا ُصوَرةَ َعْبٍ ، َصائًِرا فِي ِشْبِه النَّاِس. َوإِْذ ُوِج َ فِي اْلَهْيئَِة َكإِْنَساٍن، 
ِييِب. ِلذِلَك َرفَّعَهُ )عظَّده(  َوَضَع )اتضع( نَْفَسهُ َوأََطاَع َحتَّى اْلَدْوَت َ ْوَت الصَّ

 .(RAB)اإللهُ أَْنًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَْوَق ُكل ِ اْسٍم." 
ً تواضعه وطاعته:  تذكر كيدات النبي إشعياء، التي تُبرز أنضا
ا ُهَو فَتَذَلََّل َولَْم نَْفتَْح فَاهُ. َكَشاةٍ تَُساُق إِلَى الذَّْبحِ، َوَكنَْعَجٍة َصاِ تٍَة أََ اَم  "ُظِيَم أَ َّ

نَها فَيَْم نَْفتَْح فَاهُ." )إشعياء   ).1::2َجاز ِ
(  ن 1:11نسوع هو الحدل الذي ذُبح  نذ تأسيس العالم )رؤنا 

، 29:1أجل خطانا جديع الناس. دعاه نوحنا الدعد ان حدل اإلله في نوحنا 
جنا اإلله 19:1بطرس  1وبطرس في رسالته قال نفس الشيء في  . اآلن، توَّ
(، و ن خاللنا، هو نُظهر غنى 6:2 عه في السداونات. أجيسنا  عه )أفسس 

 نعدته الفائق، و ج ه وق رته. ُ بارك اسده إلى األب ! 

  ٢  األحد

َوَرَأْنُت َفإَِذا فِي َوسَِط اْلعَْرِش َواْلَحيََوانَاِت اأَلْربَعَِة 

 …                        َكأَنَّهُ َ ْذبُوٌح،  َخُروٌف َقائِمٌ َوفِي َوسَِط الشُّيُوخِ 

 ).RAB( )::6)رؤنا 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أمويا الغالي  أش رك  ن الرب يسوع ؤفع الثمن اللهائي للو ية 

العي أخذ ا اإل سان على عاحوم ؤون أي وسيلة لالح اق. اآلن  من 

خالل حمل اإللم  يسوع المسيح الُمومَّم عل ا  لوم حدررُت  عيش 

ج مةم في السماويات   حياج ُملعصرج وغالهة في المسيح  ُمعوَّ

 وُعل ِسُت مةم في م ا ة الووج  والُسل ان  والسياؤج.  للويا  

 صالج

 1:36 نُوَحنَّا ;1:29 نُوَحنَّا

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

 32 اَلتَّثْنَِية & 38-6:31 لُوقَا
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 ٢   
 ُملدلا كل الووج

نُخبرنا الكتاب أنه بع  االختطاف، ستكون هناك حرب في السداء. 

سيُحارب إبييس و الئكته ليُحافظوا عيى  كانهم في السداء لكن سيسود عييهم 

 يخائيل و الئكته، وسيُطرح إبييس إلى األرض، بدعنى أنه لن نكون له  كان 

 بع  في السداونات. 

ً في  ربدا نتساءل أح هم، "هل هذا نعني أن إبييس له  كان حاليا

السداونات؟" نقول الكتاب إن له: "فَإِنَّ ُ َصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َ َع دٍَم َولَْحٍم )بشر(، بَْل 

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

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

 .(RAB)) 12:6الُرتب السا ية(." )أفسس 

ً في أفسس  ، "َوأَْنتُْم إِْذ ُكْنتُْم أَْ َواتًا بِالذُّنُوِب َواْلَخَطانَا، 2:2نقول أنضا

الَّتِي َسيَْكتُْم فِيَها قَْبالً َحَسَب دَْهِر هذَا اْلعَالَِم، َحَسَب َرئِيِس ُسْيَطاِن اْلَهَواِء، الروح 

الَِّذي نَْعَدُل اآلَن فِي أَْبنَاِء اْلَدْعِصيَِة." في كثير  ن األحيان، عن  ا تكون هناك 

فوضى، واضطراب وهيجان في الدجتدع، ال ن رك الكثيرون أن إبييس وراء 

 هذه األ ور. 

 ن  كانه في الدجال الهوائي، نُ نر إبييس عائالت، وُ  ن، و دالك، 

تُحبط   –ودول، ونُح د الكثير  ن األ ور التي تح ث فيهم. وهو ُ قيَّ  فقط 

 جهوداته، وعديياته و ناوراته فقط بصيوات ق نسي اإلله. عن  ا نُصيي، تنطيق 

 رحدة اإلله ونُرَسل الدالئكة سرنعاً بناًء عيى ِطيبتنا ووفقاً لدشيئته. 

ً بيندا  لهذا السبب ال ندكنك أن تجيس  كتوفي األن ي أو تكون راضيا

نُثير الشيطان الهياج في عائيتك، وعديك، و  ننتك أو دولتك. أن تحتاج أن تتعيم 

َوَح ََثْت َحْرٌب فِي السََّداِء: ِ يَخائِيُل َوَ اَلئَِكتُهُ َحاَربُوا  

َفَيْم نُوَجْ  َ َكاُنُهْم بَعْ َ الت ِن ِيَن، َوَحاَرَب الت ِن ِيُن َوَ اَلئَِكتُهُ َوَلْم نَْقَوْوا، 

 ).1 –2: 12)رؤنا   ذِلَك فِي السََّداءِ 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

كيف تُصيي وأن تُصيي بطرنقة صحيحة. عييك أن تتعيم كيف تستخ م اسم 

نسوع وتقف ض  القوى الشيطانية التي تغري الناس لي  ار وتُثير الدتاعب 

 في كل دول العالم و ن حولك. 

ق  ُ نحنا كل القوة والُسيطان في السداء وعيى األرض لنقدع 

ونُسيطر ونقضي عيى القوى الشيطانية، وأنشطتها، ونتحدل  سئولية 

عالدنا. ل ننا الق رة لنُحبط إبييس ونُبقيه تحت أرجينا. نحن غير  غيوبين 

عيى أ رنا أب اً. ل نك الُسيطان لتُح د  ا نح ث في حياتك، وفي حياة 

 أحبائك، في دولتك، وحول العالم باستخ ام اسم نسوع. 

 

أ ا أح ل  مُسل ان يسوع  وأعلن حأسيس إراؤج اإللم  وخ  م  وأ مافم 

ه يسوؤ في قلوب اله ر وفي كل المول   ن كل  لل ليسة  ولمول الةال ؛ مِرُّ

الل وس والمول حلعمي ليسوع المسيح  حعأسس ممل ة اإللم في ا رض  

 وفي قلوب اللاس  كما في السماء  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 20-28:18 َ تَّى ;11-2:9 فِيِيب ِي

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

 33 اَلتَّثْنَِية & 49-6:39 لُوقَا
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 ٢   
 ُكن راضياً ماليوم

إنه ُ يهم ج اً أن تعرف إنه كابن لإلله، ندكنك أن تحظى 

وتحصل عيى حياة  جي ة، كل نوم؛ حياة ندكنك أن تكون سعي  بها، 

كل نوم. عا ل جوهري الستدتاعك بحياتك هو أن تتعيم أن تستدع 

بعديية الندو؛ تتعيم أن تُ رك وتكون ُ كتفيًا بإنجازاتك الحالية بيندا 

 تطدح الرتفاعات أعيى.

بعض الناس غير راضين عن حياتهم أب اً. هم نحديون جواً 

 ن الحمن والسخط كل الوقت. هذا التوجه نُفاقم وضعهم، لذلك هم ال 

ً حقاً. الفرح الحقيقي هو في تتديم  نعرفون أب اً  عنى أن تكون ُ بتهجا

أن تكون في  كان اإلله، بتوقيت اإلله،   –غرض اإلله الُدعطى لك 

ً أكثر  ن  لغرض اإلله بطرنقة اإلله. ال ندكن لشيء أن نكون ُ شبعا

 هذا.

انَس زالت أ س. ال تنمعج بشأن غ اً. استدتع اليوم. ن م 

أ س و خاوف الغ  هدا أع اء سعادة اليوم. إن كنَت غير راٍض عن 

 اليوم، فق  ال تتحقق أب اً أحالم الغ . 

أن تكون راضيًا عن اليوم ال نعني أن تُعي ِق أحال ك لغ  

أعظم؛ إنه فقط نؤك  أ يك، واستع ادك، وتوقعك وحداسك لدستقبل 

 ُ شبع أكثر. هييونا! 

 

 

ا التَّْقَوى َ َع اْلَقنَاعَِة َفِهيَ تَِجاَرةٌ عَِظيَدٌة                    َوَأ َّ
 ).6:6تيدوثاوس  1(

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أمويا الغالي  أش رك   ك فرحي واكع ائي. أ ا سةيم مما أ ا عليم  

وكل الذي أحممعم فيَّ  ومن خاللي مالمسيح يسوع. أ ا أحيا ملُصرج 

ً أ ك حُ ِمل كل ما يوصلي؛ لذلك  أ ا أُحافظ  ً وُممعلا اليوم  ُممركا

 ماسعمرار على روح ُمهعهزة  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 13-4:12 فِيِيب ِي ;26-6:25 َ تَّى

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

 34 اَلتَّثْنِيَة & 10-7:1 لُوقَا
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  موعي الكلمةامقن في 

)َ ن ثبَّت تفكيره فيك، تحفظه في سالم كا ل؛ ألنه واثق فيك( 

 )ترجدة أخرى(

لترى حياتك تتحرك  ن نعدة لنعدة، وتقوم بقفمات إندان عدالقة، 

وتختبر قوة اإلله الرافعة، عييك أن تتخذ قرارات  عينة. األول هو أن تُحيط 

 نفسك بالدعيو ات الصحيحة والتي ندكن الحصول عييها فقط  ن كيدة اإلله.

إن لم تُعِط نفسك لكيدة اإلله كدا ننبغي، ستأتي إليك  عيو ات 

أخرى، وإن كانت سيبية، لتدنعك  ن عيش حياة النُصرة. اتخذ قرار واعي أن 

ب نفسك، استدر  ت رس وتيهج في الكيدة؛ دع كيدة اإلله تسكن فيك بغنى، در ِ

 في سداع كيدة اإلله نو اً بع  نوم.

ربدا تقول، "إنه عالم  مدحم؛ كيف أخيق الوقت ألستدع وأدرس 

الكيدة باستدرار؟" أثناء ارت اء  البسك في الصباح استع اداً ليعدل، أو حتى 

في طرنقك، استدع لِعظة عيى هاتفك. هذه طرنقة  ؤك ة، لتطوق ذهنك 

باستدرار بكيدة اإلله لكي نستدر إندانك في الندو ليواجه تح نات وأز ات 

 الحياة في الوقت الحالي.

، "إِذًا 12:12إن بقيَت في الكيدة، سيتقوى إندانك. نقول في رو ية 

ربدا  .(RAB)اإِلنَداُن بـ )سداع( اْلَخبَِر، َو)سداع( اْلَخبَُر بَِكِيَدِة )رندا( اإلله." 

أنت تُسافر  سافة طونية لعديك كل نوم؛ استِف   ن هذه األوقات. إن كنَت في 

األتوبيس أو القطار، ضع س ادات األذن؛ أغِيق العالم وأنِصت إلى اإلله. إن 

كنَت ال تقود، أخِرج أي كتاب  ن كتبك، إن كان  طبوعاً أو إلكترونياً وادرس؛ 

 اغدر ذهنك بأفكار  ن كيدة اإلله. 

 ٢  

ْأيِ )ال  ر( اْلُممن َِّن )الثامت فيم( حنْد نُظُم سنالًِما سنالًِما    ُذو الرَّ

ٌل )إشةياء  ك ِ  .(RAB(( 9:21 ن َُّم عنلنْيكن ُمعنون

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ل ى روحك آذان  ختيفة عن آذانك الجس نة؛ لذلك، ال تتوقف 

عن سداع الكيدة. عن  ا تأتي أز ات الحياة، سيسود إندانك، وستربح دائداً. 

، (PCDL)استِف   ن  نصاتنا الدختيفة،  ثل  كتبة الراعي كرنس الرقدية 

وتطبيق الهاتف أنشودة الحقائق )حيث ندكنك أن تُحدل أنشودة الحقائق 

وُكتب أخرى( وتبني حياتك بكيدة اإلله. استدع ادرس هذه الدواد، ليس  رة 

واح ة فقط لكن باستدرار، حتى تصل الرسالة لروحك وتبقى. هذا  ا نُنتج 

 النتائج التي ترن ها. 

أمويا السماوي الغالي  أش رك على فرصة أن أحهارك م لمعك 

الغالية اليوم. أ ا أموى موعي في كلمعك من خالل المراسة واللهج: 

لذلك  إيما ي قوي وُملعصر في يوم ال يق  ماس  يسوع الومير. 

 آمين. 

 صالج

 3:18 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;5:4 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى

ُسلِ   14-12 أَنُّوبَ  & 7-19:1-18:24 أَْعَداُل ٱلرُّ

 2-1 نَُشوع & 17-7:11 لُوقَا
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ز على اإلرسالية   رك ِّ

هناك الكثيرون اليوم،  ن بينهم القادة، الذنن قل  نسلوا غلرض ورسلاللة 

الكنيسة. استحوذ عييهم العدل، ل رجة كبيرة حتى إنهم قل  نسلوا اللهل ف. كلدلا للو 

كانوا في رحية ونسوا الوجهة؛ تخيبهم الدظاهر والديذات، والكثير  ن التلشلتليلتلات 

 والُدتع في الطرنق. 

 –  1:  1كورنثوس  2لداذا تعيش؟  ا هو ه فك؟ قال الرسول بولس في 

 نَا، "فَإِنَّنَا الَ نُِرن ُ أَْن تَْجَهيُوا أَنَُّها اإِلْخَوةُ ِ ْن ِجَهِة ِضيقَتِنَا الَّتِي أََصابَتْنَا فِي أَِسيَّا، أَنَّ 9

تَثَقَّْينَا ِج ًّا فَْوَق الطَّاقَِة، َحتَّى أَنِْسنَا ِ َن اْلَحيَاةِ أَْنًضا. لِكْن َكاَن لَنَلا فِلي أَْنلفُلِسلنَلا ُحلْكلُم 

اْلَدْوِت، ِلَكْي الَ نَُكوَن ُ تَِّكِييَن َعيَى أَْنفُِسلنَلا بَلْل َعليَلى اإللله الَّلِذي نُلِقليلُم األَْ لَواَت." 

(RAB).  ه وطرنقة تفكير كلدلا فقط عن  ا تفهم إرساليتك ندكن أن نكون ل نك توجُّ

 نراهدا في اآلنات التي قرأناها ليتو.

ب ون وعي ليدهدة، ربدا تستدتع بالرحية، لكنك لن تذهب إلى أي  كان. 

لذلك، نجب أن تعيش كشخص له وجهة، قص  ُ عطى  ن اإلله. بهذه الطلرنلقلة، ال 

ندكن ألي شيء في األرض أن نحركك؛ ستكون األ ور األرضية بال قيدة عنل ك، 

 ألن ذهنك عيى ه فك وإرساليتك. 

كان األ ر كذلك  ع نسوع، الذي، "... ِ لْن أَْجلِل السُّلُروِر اْللَدلْوُضلوعِ 

ِييَب ُ ْستَِهينًا بِاْلِخْميِ،  لم نهم  .(RAB)) 2:12)عبرانيين …." أََ اَ هُ، اْحتََدَل الصَّ

إنهم وضعوا تاج  ن الشوك عيى رأسه وال م ننمف  نه، واآلالم الدوجعة  ن تيلك 

 الدسا ير؛ فهو تحدل كل شيء. 

م عيى اللوجلهلة. ال  ال نهم  ا هي التح نات التي تواجهها في حياتك؛ رك ِ

ت ع األ ور التي تح ث عيى طول الطرنق تُشتتك عن إنهاء  سيرتك. أظهر بولس 

٢  

يِهِ ) ن    نَاِظِرنَن إَِلى َرئِيِس ) ؤسس( اإِلندَاِن َوُ َكد ِ

(، الَِّذي ِ ْن َأْجِل السُُّروِر اْلدَْوضُوعِ أَ َا َهُ، اْحتَدََل  يسوع   -أنهاه  

 اإللمِ الصَّيِيَب ُ ْستَهِينًا بِاْلِخْميِ، فََجَيَس فِي نَِديِن عَْرِش  

 ).RAB() 2:12)عبرانيين 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

: "َواآلَن َهلا أَنَلا أَْذَهلُب 26  –  22: 22تصديده كدا هو  وضح في أعدال 

إِلَى أُوُرَشِييَم ُ قَيَّ ًا بِالروح، الَ أَْعيَُم َ اذَا نَُصاِدفُنِي ُهلنَلاَك. َغلْيلَر أَنَّ اللروح 

اْلقُ َُس نَْشَه ُ فِي ُكل ِ َ ِ ننٍَة قَائاِلً: إِنَّ ُوثُقًا َوَش َائِ َ تَْنتَِظلُرنِلي. َوللِكلنَّلنِلي لَْسلُت 

أَْحتَِسُب ِلَشْيٍء  )ال أهتُم بدا نح ث لي(، َوالَ نَلْفلِسلي ثَلِدليلنَلةٌ ِعلْنلِ ي، َحلتَّلى 

ِ نسلوع،  ب  َم بِفََرحٍ َسْعيِي َواْلِخْ َ ةَ الَّلتِلي أََخلْذتُلَهلا ِ لَن اللرَّ )طالدا أنني( أُتَد ِ

 .(RAB)ألَْشَه  )وهي أن أشه ( بِبَِشاَرةِ نِْعَدِة اإلله." 

أرفض أن أح عت مالظروف  أو العزارب أو ال يوات. حركي ي  و 

على المسيح  وكلمعم وغرضم لدياحي. لميَّ شغف  علمج اإللم 

وقلهي ثامت ماسعمرار عليم  عمل إراؤحم. أ ظر لما أمةم من  ذا 

 الةال   وأ ا قوي ؤائماً في الرب. آمين. 

 أُقِر وأععرف

 8-4:7 ِتيُدوثَاُوَس ٱلثَّاِنيةُ  ;50:7 إَِشْعيَاءَ  ;15:19 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى

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

 4-3 نَُشوع & 35-7:18 لُوقَا



arabic 

 ال حُ ن ؤفاعياً موصوص اإل زيل

عن  ا أُحيل بعض األ ور التي تح ث في العالم اليوم، أتذكر التمام 

ش رخ، و يشخ، وعب نغو. قالوا ليديك، "لن نسج  لتدثال الذهب الذي 

نصبته." غضب الديك وه دهم أن نُيقيهم في أتون النار الُدتق ة. لكنهم أجابوا 

بجراءة، "إلهنا نستطيع أن نُنجينا  ن نارك، وإن لم نفعل، فين نسج  

 ). 1أنضاً." )اقرأ دانيال 

رفضوا أن نسج وا لتدثال الديك ليس ألن  توقعون أن اإلله 

سيُنجيهم. لم نهدهم  ا سيح ث لهم إن كانوا سينجوا  ن النار أم ال. كانوا 

راسخين بسبب التما هم ليرب، ُ  ركين أنه هو اإلله الحقيقي وح ه. لذلك، 

 بالرغم  ن الته ن ، لم نتمحمحوا! ناله  ن إندان راسخ! 

كانت نفس الحالة  ع دانيال. كان هناك  رسوم ض  الصالة ألي 

إله غير الديك لد ة ثالثين نو اً. لكن دانيال استدر في صالته، نقول الكتاب، 

إنه عن  ا اكتشف أن الدرسوم ص ر لتحرنم الصالة، صيى كدا كان نفعل 

 ). 12 – 6:6دائداً، عالداً أن الدراقبين كانوا نُشاه ونه )دانيال 

وبسبب رفضه الخضوع ليدرسوم البغيض  ن قِبَل الديك، أُلقيَّ 

دانيال في ُجب األسود. ليس هناك سجل أن دانيال صيى ليُخيَص  ن ُجب 

 األسود؛ بل كان بالحري  ستع  ليؤَكل  ن األسود عيى أن نُنكر إندانه باإلله. 

هذه أ ثية  وضوعة لنا كق وة. وضعنا اليوم ليس  ختيف أب ًا. 

عن  ا نأتي إلى  ا قاله اإلله  قابل  ا نقوله شخص آخر، فهذا ليس اختيار 

نسوع فقط! نحن نخ م الرب نسوع.   –صعب؛ هناك طرنق واح  فقط نسيكه 

 عن  ا نتعيق األ ر ب عوة اإلنجيل، نعيش أو ندوت، فييرب نحن! هييونا! 

 ٢  

ًج ِمْن أنْعِل فنْ ل  سنارن منْل إِ  ِي أنْحِسُب كُلَّ شنْيٍء أنْيً ا )مال شك( خن

م ِي   ِة اْلمنِسيحِ يسوع رن ….                            )امعياز( منةِْرفن

 .(RAB(( 9:9)فيلهي 

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ال تكن أب اً دفاعياً، أو ُ ه َد أو  تردد أن تُعبِر عن قناعاتك في 

الدسيح ورسالة اإلنجيل. عيينا أن  نكون ُ ستع نن. نحن  ن نسل أولئك 

الذنن عديوا كل شيء ولم نطيبوا النجاة؛ أرادوا قيا ة أفضل، قيا ة 

ُ نتصرة.  هدا أتى، ُكن ُشجاعاً؛ ُكن جرنئاً بشأن إندانك في نسوع الدسيح. 

 ُكن ُ قتنعاً و  فوعاً بحق اإلنجيل واكرز به بجراءة.  

أ ا ُموعلع وممفوع مدق اإل زيل؛ وأرفض أن أخاف من االض هاؤ 

من أعل ال رازج مالمسيح يسوع. ال شيء في  ذا الةال  يم لم أن 

يُ ح ح حهي للمسيح وشغ ي لإل زيل. أ ا أكرز مزراءج في كل 

. مؤكماً كلمعم  مآيات حامةة. مزماً لإللم    م ان  و و مةي وفيَّ

 أُقِر وأععرف

ُسلِ  ;3:12 تِيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِيةُ   AMPC 24-20:22 أَْعَداُل ٱلرُّ

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

 5 نَُشوع & 50-7:36 لُوقَا
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 ازؤ ار ماللةمة

االزدهار ليس له عالقة بد ى صو ك وصالتك؛ إنه عدل 
الرب. اإلله هو الذي نجعيك تمدهر. هو نَُسر بازدهارك ) م ور 

(. لسَت بحاجة أن تتساءل إن كان اإلله نرن ك أن تمدهر أم ال. هو :22:1
ال نرن ك أن تضع ثقتك في الحسابات البشرنة خطوة بخطوة، ألن هذا لن 
ننفع. ق  نب و أنها تنفع لبعض الوقت، لكنها لن تستدر. االزدهار الحقيقي 

 وال ائم نأتي بالنعدة.

ه شاب غني تجاه ثروته. 12ُرونَت قصة في  رقس  ، عن توجُّ
أراد أن نعرف  ا نجب أن نفعيه ليرث الحياة األب نة. قال له نسوع أن 
نُطيع كل الوصانا، لكنه قال، "نا ُ عيم هذه كيها حفظتها  نذ ح اثتي." نقول 

اِْذَهْب بِْع ُكلَّ َ ا لََك َوأَْعِط "…  الكتاب إن نسوع نظر إليه وأحبه وقال له، 
(. في ذلك الوقت،  ضى 21:12) رقس …."  َوتَعَاَل اتْبَْعنِي …  اْلفُقََراَء، 

الشاب حمنناً. كان  تعيق بددتيكاته، ألن الكتاب نقول إنه كان ذا أ وال 
 كثيرة؛ أو كدا قال أح هم بشكل صحيح: "أ وال كثيرة ا تيكته".

َ ا أَْعَسَر دُُخوَل ذَِوي "…  فنظر نسوع حوله وقال لتال يذه، 
كان نسوع ن عهم  .(RAB))  21:12األَْ َواِل إِلَى َ يَُكوِت اإلله!" ) رقس 

نفهدون أن الخالص لن نكون بأ والهم، أو  دتيكاتهم الكثيرة، لكن بروح 
اإلله. أراد اإلله  ن الشاب الغني أن نضع ثقته، ليس في ثروته، لكن في 

 اإلله، ُ عطي الثروة. 

ازدهارك غير ُ عتد  عيى أي إنسان، وال عيى عديك، أو أنظدة 
وحكو ات هذا العالم، أو اإلقتصاد، لكن عيى اإلله. إنها بنعدته. اآلن 

: "واإلله قَاِدٌر أَْن نَِمن َُكْم 1:9كورنثوس  2ندكنك أن تفهم لداذا قال في 
)نأتي إليكم بوفرة( ُكلَّ نِْعَدٍة )بركات ونِعم أرضية(، ِلَكْي تَُكونُوا َولَُكْم ُكلُّ 
اْكتِفَاٍء ُكلَّ ِحيٍن )تحت كل الظروف( فِي ُكل ِ َشْيٍء، تَْمدَادُوَن فِي ُكل ِ َعَدل 

القوة التي نُعطيها اإلله ألبنائه ليصنعوا ثروة هي قوة  .(RAB)َصاِلحٍ." 

 ٣٣  

جً   كن  أن َّمُ ُ ون الَِّذي يُْةِ يكن قُوَّ منِل اْذُكِر ينْهِوْه إِلهن

جِ   .(RAB(( 1181)حثلية …. الْصِ لناعِ الثَّْرون

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

روحية، ليست قوة سياسية أو قوة إقتصادنة. إنها القوة التي نُعطيها لكل 
  سيحي لينشر طرنق اإلله البار.  ج اً لإلله! 

 أُقِر وأعترف

إن  مفي في الدياج أن أؤسس مِر اإللم في ا رض وقلوب اللاس 

ك م ل ما أحعاعم  ُحم   ذا. لذلك  أ ا ُملع م  حول الةال . وأ ا ُمهارن

معومم أچلمج اإللم  خاؤماً مسيرحم الهارج موقعي وموارؤي  لمزمه. 

 آمين. 

 أُقِر وأععرف

ل   ;AMPC 9:8 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ  ;29:12 أَْخبَاِر اَْْلَيَام ٱْْلَوَّ
 AMPC 22::1  اَْلَدَماِ يرُ                                       

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

 6 َنُشوع & 10-8:1 لُوقَا
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تُخبرنا اآلنة أعاله عن الكدال الدسيحي أو النضوج وكيف تقيسه. 

إِْن َكاَن أََح ٌ الَ نَْعثُُر فِي اْلَكالَِم فَذَاَك َرُجٌل َكاِ ٌل..." قال نسوع، "…  نقول، 

ُر َوبَِكالَِ َك تُ َاُن." ) تى  (. هو نؤك  عيى أهدية 12:12"ألَنََّك بَِكالَِ َك تَتَبَرَّ

 الكيدات. 

بكيدات أخرى، إن كنَت ستذهب إلى السداء أو إلى الجحيم فذلك نعتد  

ً عيى  عيى الكيدات التي تتكيم بها. نشأت حياتك بالكيدات. ولذلك، ستعتد  دائدا

الكيدات. ال نفهم بعض الناس هذا، لذلك فهم نتكيدون ب ون وعي، ُ ستخ  ين 

 كيدات دنسة وُ نتقصة، خاصةً عن  ا نكونون غاضبين أو غير ُسع اء. 

ال تفتخر بق رتك عيى كتم اآلخرنن بكيدات قبيحة تُ  ر احترا هم 

لذاتهم. ق  نكون شخص  ا ائتدنك عيى ِسر بخصوص شيء  ا، لكن اآلن هناك 

 شكية؛ ال ترى هذا فرصة "لتفضحه أو تفضحها". فكر في خ  ة الروح الق س 

في حياتك: بالرغم  ن أنه نعرف كل شيء عنك، هو ال نتهدك أب اً أو نشوه 

 ُسدعتك أ ام أي شخص. هو نُحبك ونحديك دائداً. 

كذلك نسوع أنضاً. هو عرف كل الناس وعرف كل شيء عن كل 

شخص، لكنه تعا ل  عهم بُحب. حتى عن  ا خ م بعض أولئك الذنن رفضوا 

(. كم هو لطيف! هذا هو الدثال الذي 62:12رسالته، قال، "ال أَدنن" )نوحنا 

أعطانا إناه لنتبعه. إن لم نتهدك أب اً، إن كان ال ن ننك أب اً، إن كان ال نوبخك 

بكيدات  هينة، لداذا تعتق  أنه  ن الدناسب أن تفعل ذلك  ع إخوتك أو أخواتك؛ 

 أظِهر ُحب فقط، خاصةً في كيداتك.

 

 خاصةً في كلماحك –أظِهر ُحب 

 ٣٣  

ٌم الن ينْةُثُر فِي   ِميةُلنا. إِْن كنانن أنحن ٍج  نةُْثُر عن ثِيرن ْشيناءن كن لنا فِي أن  ن َّ

ْيً ا   سنِم أن اِؤٌر أنْن يُْلِز ن ُكلَّ اْلزن ُعٌل كناِمٌل  قن اكن رن ذن اْل نالنِم فن

 (.2:9)يةووب 

  األحد



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 

أ ا أُطلق فوط كلمات رقيوة ومملوءج مالُدب؛ أمأل قلهي ماسعمرار 

م لمة اإللم  ومن ف لة قلهي  أح ل   ُمظهراً ُحهم م لمات  أملي 

وأؤثر في السامةين مد وره اإللهي  وقوحم ومزمه  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 أُقِر وأععرف

  ;4:29 أَفَُسسَ  ;NLT 4:2 أَفَُسسَ  ;4:6 ُكولُوس ِي
 :6:6 لُوقَا                                        

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

 7 نَُشوع & 18-8:11 لُوقَا
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 أقوى كل يوم

ً في الرب، ُ ستفي اً بكل ق رته،  ليس هناك وقت أفضل لتكون قونا

أكثر  ن هذه األنام األخيرة. عييك أن تكون قوي في الروح. قال الرسول 

ِ َوفِي  ب  ْوا فِي الرَّ بولس في كتاباته ليكنيسة في أفسس، "أَِخيًرا نَا إِْخَوتِي تَقَوُّ

تِِه." )أفسس   (. كم أن هذا  هم لنا اليوم.12:6ِش َّةِ قُوَّ

سيكون هناك وقت اختبار في حياتك، وفي فترة االختبار هذه، نجب 

أن تثق في الرب. ربدا نح ث الكثير في حياتك؛ ق  تكون التح نات شرسة 

والعواصف هائجة؛ لكن تقوَّ في الرب، وفي نعدته. قال، "إِذًا نَا إِْخَوتِي 

ِ ُكلَّ ِحيٍن،  ب  األَِحبَّاَء، ُكونُوا َراِسِخيَن، َغْيَر ُ تََمْعِمِعيَن، ُ ْكثِِرنَن فِي َعَدِل الرَّ

 ).:1:1:كورنثوس  1…." )

الَِّذي نَْصبُِر إِلَى اْلُدْنتََهى فَهذَا "…  ، 22:12تقول الكيدة في  تى 

نَْخيُُص." عييك أال تنتهي فقط بل أن تنتهي أقوى  دا ب أت. هذا هو طرنق 

َكنُوٍر ُ ْشِرق، نَتََمانَ ُ َونُنِيُر إِلَى النََّهاِر اْلَكاِ ِل  )وضح "…  البار؛ إنه، 

 .(RAB)) 11:6النهار(." )أ ثال 

في الدسيح، نحن نتقوى؛ ونستدر الدج  ونمن .  ن إندان إلندان، 

 ن  ج  لدج ، ونعدة فوق نعدة. هذه هي الحياة التي ق  أعطانا إناها. طالدا 

ً بكيدته في قيبك وفي فدك   –أنت قوي في الرب  ً في   –ُ حتفظا ستسيك دائدا

 نُصرة وسيادة.

نعم، هناك أوقات اختبارات، وتجارب، وتح نات في رحية إنداننا، 

يِق َضاقَْت )صغرت(  لكن الكتاب نقول، "إِِن اْرتََخْيَت )ُخفت( فِي نَْوِم الض ِ

تَُك." )أ ثال  أن تشتكي وتخاف عن  ا تتح ى الدواقف  .(RAB))  12:26قُوَّ

: 2:1إندانك، هو أن تُديت فُرصك ليترقية. تذكر  ا نقوله الروح في نعقوب 

 ٣٩  

ِة الَّعِي فِي اْلمنِسيحِ يسوع   ِْةمن عنونوَّ أنْ تن ينا اْملِي مِالل   فن

 .(RAB(( 7:2حيموثاوس  2( 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

َعٍة." هو نعرف  ِ "اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ نَا إِْخَوتِي ِحينََدا تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُ تَنَو 

 أن النُصرة هي في روحك.

ي فيك  ِ الروح الق س.   –ال تنهار أب اً تحت أي ظرف، ألن الُدقو 

وفيه، وبه، و ن خالله أنت غيبَت: "أَْنتُْم ِ َن اإللِه أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَْ  

) 6:6نوحنا 1َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ الَِّذي فِيُكْم أَْعَظُم ِ َن الَِّذي فِي اْلعَالَِم." )

(RAB).  !ج اً لإلله  

أش رك يا أمويا السماوي    ك أع يعلي  حسب غلى مزمك  أن 

أحووى مومرج روحك في إ سا ي الهاطن. أ ا أحووى ماسعمرار من 

 الماخل وأ  ط مومرج لةمل المةز ات  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 16-3:14 أَفَُسسَ  ;12:10 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

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

 8 نَُشوع & 25-8:19 لُوقَا
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 ليُ ن لك حميي  روحي

قال اإلله، "قَْ  َهيََك )ُسحَق، وانتقَص، وافتقَر، وانضغَط( َشْعبِي 

تَْعِرفُوَن "…  وقال نسوع،  .(RAB))  6:6)هوشع …."  ِ ْن َع َِم اْلَدْعِرفَِة. 

ُرُكْم." )نوحنا  ، َواْلَحقُّ نَُحر ِ نسيك الكثيرون في ُظيدة  .(RAB))  12:1اْلَحقَّ

دون أن نعيدوا، ألنهم ال نعرفون الحق؛ ال نعرفون الكتاب. هم نبحثون عن 

الحق بأ انة؛ نرن ون أن نعرفوا اإلله، لكنهم نذهبون لأل اكن الخاطئة بحثاً 

 عن الدعرفة. 

ليس ألنك سدعَت بعض الناس تقول، "اهتف هييونا وصفق 

ليسوع،" نعني أن هذه كنيسة نسوع الدسيح. نجب أن نكون لك تدييم 

، بيندا كان بولس وسيال نسيران في ساحة التسوق، 16روحي. في أعدال 

قابال فتاة عييها روح شرنرة. نقول الكتاب، "هِذِه اتَّبَعَْت بُولَُس َوإِنَّانَا 

ِ، الَِّذنَن نُنَادُوَن لَُكْم »َوَصَرَخْت قَائِيَةً:  هُؤالَِء النَّاُس ُهْم َعبِي ُ اإلله اْلعَِيي 

 .(RAB)) 12:16)أعدال  ".«بَِطِرنِق اْلَخالَِص 

فََضِجَر بُولُُس "…  نقول،  11ألم تقل الحقيقة؟ بيى! لكن ع د 

 .«أَنَا آُ ُرَك بِاْسِم نسوع اْلَدِسيحِ أَْن تَْخُرَج ِ ْنَها!»َواْلتَفََت إِلَى الروح َوقَاَل: 

 ا كانت تقوله نب و لطيفاً، لكنها كانت  .(RAB)فََخَرَج فِي تِْيَك السَّاَعِة." 

تحت تأثير روح عرافة،  ي م بولس هذا، ألنها وهي تتكيم، ضجر بولس في 

 روحه. 

عن  ا نتكيم روح اإلله، ال نضجر ابن اإلله في روحه؛ بل 

بالحري، نُبنى. عن  ا تسدع صوت أو ِعظة، عييك أن تعرف بأي روح 

تأتيك هذه الرسالة. ق  سدع  سيحيون كثيرون لصوت إبييس  عتق نن خطأ 

 أنه صوت اإلله، ألنهم لم نكونوا ُ دي ِمنن.

 ٣١   

لنِ يٌط   ا الروح فن مَّ لُّوا ِلئنالَّ حنْمُخُلوا فِي حنْزِرمنٍة. أن صن اِْسهنُروا ون

ِةيٌف  )معى  سنُم فن ن ا اْلزن مَّ أن  (.27:21ون

  الثالثاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

نحن في األنام األخيرة، قال نسوع إن هذه األ ور ستح ث، لذلك 

(. وفي 61:26) تى …"  قال، "اْسَهُروا َوَصيُّوا ِلئاَلَّ تَْ ُخيُوا فِي تَْجِربٍَة. 

، قال، "َها أَنَا أُْرِسيُُكْم َكغَنٍَم فِي َوْسِط ِذئَاٍب، فَُكونُوا ُحَكَداَء 16:12 تى 

نقول: "فَاْنُظُروا َكْيَف  :::1َكاْلَحيَّاِت َوبَُسَطاَء َكاْلَحَداِم." ثم في أفسس 

تَْسيُُكوَن بِالتَّْ قِيِق ]تحيوا حياة الكرا ة، واله ف، والشجاعة؛  جتنبين الذي 

 نسانرون الشر[، الَ َكُجَهالََء بَْل َكُحَكَداَء. ]أذكياء، وأناس ُ دي ِمة[".

أمويا الهار  أش رك من أعل ضهط روحي  وإع ائي الومرج  ُمي ِ  

وأسلك في إراؤحك ال املة ؤائماً؛ كلمعك  ي اللور الدويوي الذي 

يُة يلي العوعيم واإلرشاؤ. واآلن  يا رب  أ ا أُصلي ل ل من مال 

إلى االحزاه الواطئ  أن يسمةوا صوحك اليوم ويعهةوا حق اإل زيل. 

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 Psalm 32:8 ;30:21 ِإَشْعيَاءَ  ;2:27 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى ;10:27 نُوَحنَّا

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

 9 نَُشوع & 39-8:26 لُوقَا
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 ٣٢  
 إؤراك طهيةعك اإللهية

 ن الهام أن تصل إلدراك َ ن أنت حقاً في الدسيح. عييك أن تتعيم 

 وت رك َ ن و اذا نعني الدسيح لك وفيك.

جوهر خطاب نوحنا في اآلنة االفتتاحية هي كيدة "تعيدوا" التي 

)باليونانية( والتي تعني الوعي. فيقول نوحنا، "َكتَْبُت هذَا  "eidōهي "إن و  

إِلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُدْؤِ نِيَن بِاْسِم اْبِن اإللِه، ِلَكْي نكون لكم وعي أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِ نَّةً." 

أنت آ نَت بالفعل؛ تعرف بالفعل أن نسوع الدسيح هو ابن اإلله؛ تعيم بالفعل 

في خبانا روحك ال اخيية أن لك حياة أب نة؛ لكن هل هذا في إدراكك الراهن 

 اليو ي؟ 

هو نتكيم عن نوع  عين  ن الدعرفة التي تؤثر عيى سيوكك 

الحالي، وقراراتك وآرائك الحالية. هو نرن  أن تكون تصرفاتك الحالية 

 وجهة بهذه الدعرفة. هو نرن ك أن تعرف أنك ُول َت في األب نة عن  ا 

 2ُول َت ثانيةً. لك حياة أب نة اآلن. لهذا السبب أعين الرسول بطرس في 

، أننا ُشركاء النوع اإللهي: "َكَدا أَنَّ قُْ َرتَهُ اإللهيَّةَ قَْ  َوَهبَْت 6 –1: 1بطرس 

لَنَا ُكلَّ َ ا ُهَو ِلْيَحيَاةِ َوالتَّْقَوى بَِدْعِرفَِة الَِّذي دََعانَا بِاْلَدْجِ  َواْلفَِضييَِة، اليَّذَْنِن 

بِِهَدا قَْ  َوَهَب لَنَا اْلَدَواِعي َ اْلعُْظَدى َوالثَِّدينَةَ، ِلَكْي تَِصيُروا بَِها ُشَرَكاَء 

 الطَّبِيعَِة اإللهيَِّة، َهاِربِيَن ِ َن اْلفََساِد الَِّذي فِي اْلعَالَِم بِالشَّْهَوةِ."

بدثل هذا الوعي، عن  ا تواجه تح نات، أنت غير ُ رتبك، ألنك 

تعرف َ ن أنت. الهج في كيدة الحياة هذه، وهي ستُعمز الصحة في جس ك. 

ُكن واعي لجذورك في الدسيح، ونسبك اإللهي و يراثك. نجب أن نكون 

َكتَْبُت هذَا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُدْؤِ ِنيَن بِاْسِم اْبِن اإللِه،  

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

 .(RAB)) ::11نوحنا  1(

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

جمء  ن تركيم  عرفتك، حقيقة أن حياتك هي لدج  اإلله؛ أنت أعظم  ن 

  نتصر. هييونا!  

 

ن أ ا  ال يه  االض هاؤات  والعدميات  أو الةواصف  أ ا أعرف من

الُم اؤج العي حأحي في طريوي  أ ا في سالم  غير ُمرحهك وفي فرح 

  ي أعرف أ لي أعظ  من ملعصر. قم أصهح ع ء من حركي  

مةرفعي حويوة أن حياحي  ي لمزم اإللم. لميَّ وعي مرعاء ؤعوحم 

 في حياحي  والميراث الذي عةلم ُمعاحاً لي في المسيح.  للويا  

 أُقِر وأععرف 

 18-1:17 أَفَُسسَ  ;13-2:12 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى

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

 10 نَُشوع & 56-8:40 لُوقَا
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 ٣٢   
 اعرف واسلك مالدق

، نقول الكتاب، "اَلشَّْيُخ، إِلَى ِكيِرنَّةَ اْلُدْخلتَلاَرةِ، َوإِلَلى 1:1نوحنا  2في 

، َولَْسُت أَنَا فَقَْط، بَْل أَْنًضا َجِديُع الَِّذنلَن قَلْ  َعلَرفُلوا  ِ أَْوالَِدَها الَِّذنَن أَنَا أُِحبُُّهْم بِاْلَحق 

." لم نكتب أح  عن الحق واستخ ام هذه الكليلدلة  لثلل نلوحلنلا. للدلاذا كلان  اْلَحقَّ

حرنص ج اً أن نتكيم، بكل إدراك، عن الحق؟ ألنه أ سك به عن  ا قلال نسلوع، 

  .(RAB)) 6:16)نوحنا …" "... أَنَا ُهَو الطَِّرنُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ.

ال أح  غيره  ن كتبة األناجيل اقتبس  ا قاله نسلوع علن هلذا؛ للكلنله 

، "اَلشَّْيُخ، إِلَى َغانَُس اْلَحبِيِب الَِّذي أَنَلا 1:1نوحنا  1كان  هم ج اً ليوحنا. قال في 

 ". ِ  هنا، ن عو نوحنا إنجيل الدسيح، الحق.  .(RAB)أُِحبُّهُ بِاْلَحق 

"… الحق هو الحقيقة. كيدة اإلله اللتلي قل  أُعلطليلت للنلا هلي حلق، 

(. ندكنك أن تمدهر، وتكون في صحة، ونجاح 12:12َكالَُ َك ُهَو َحق." )نوحنا 

 كدا ترن .  ا تحتاجه هو أن تُ رب ذهنك ليثبت في حق كيدة اإلله دائداً. 

ال نهم  ا تسدع أو  ا أُخبرَت به؛ سلواء علن صلحلتلك، أو علائليلتلك، 

أو ادناتك، أو عديك، إلخ. طالدا أنه لم نُكافئ حق اإلله، فهو ليس علا لل. لليلس 

 ليحق عالقة باإلعالنات الجس نة أو الدستقباَلت الحسية. 

عن  ا تعرف الحق،  ثالً، لن تنمعج إن أخبرك إبييس إنلك سلتلدلوت 

 ن سرطان أو أي  رض. عنل  لا نلهلدلس بلهلذه األفلكلار للك، أسلِكلت صلوتله 

، ونُلحليلي  باستجابتك بحق اإلله: "الروح الذي أقام نسوع  ن األ وات ساكن فيَّ

 جس ي الدائت! الروح الق س نتفق  جس ي. هييونا!" 

 –هذا هو السيوك بالحق! هناك أشياء سترفضها بالكا ل  ن حليلاتلك 

 ألنك   فوع بدعرفة الحق.  ج اً السده إلى األب ! –كل شيء ليس  ن اإلله 

ا   عِي إِلنْيهن يناِج ا نمنِميَِّة الَّ أنْمِسْك مِاْلدن سننن  ون اِ ْم ِعهناؤن اإِليمناِن اْلدن عن

امن شُُهوٍؤ كنثِيِرينن         سننن أنمن افن اْلدن ْفتن االْععِرن اْععنرن ُؤِعيتن أنْيً ا  ون

 (.72:1حيموثاوس  7(

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 

حق اإللم ُمةلن في روحي  وأ ا أسلك في الدق. قم أصهدُت واحم 

مع الدق. أ ا ممفوع ممةرفة الدق  سلك في إراؤج اإللم ال املة 

 لدياحي وأؤسس مِره في ا رض  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 8:32 نُوَحنَّا ;2:1 ٱْلِعْبَراِني ِينَ  ;2:21 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى

ُسلِ   42-40 أَنُّوبَ  & 35-23:12 أَْعَداُل ٱلرُّ

 11 نَُشوع & 9-9:1 لُوقَا
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 طهيةة اإللم فيك

ل ى كل إنسان ح س أنه أكثر  ن  جرد حيوان، وهذا صحيح. 

نسوع هو التجسي  الحقيقي ليطبيعة اإللهية، اإلعالن اإللهي الحقيقي، رسم 

جوهر األلوهية، بهاء  ج  اإلله. أصبح  ثال حي لنا لنرى ونُعانن خطة 

 اإلله، وغرضه، وتوقعه.

نقول الكتاب، "فِيِه َكانَِت اْلَحيَاةُ، َواْلَحيَاةُ َكانَْت نُوَر 

، "َوهِذِه ِهَي 12  –  11:  :نوحنا  1(. ثم نقرأ في 6:1النَّاِس." )نوحنا 

الشََّهادَةُ: أَنَّ اإللهَ أَْعَطانَا َحيَاةً أَبَِ نَّةً، َوهِذِه اْلَحيَاةُ ِهَي فِي اْبنِِه. َ ْن لَهُ االْبُن 

عن  ا ُول َت ثانيةً، نُقيت الحياة اإللهية  .(RAB)…."  فَيَهُ اْلَحيَاةُ، 

لروحك،  نذ هذه اليحظة، أنت أصبحَت شرنك الطبيعة اإللهية. شرنك 

 النوع اإللهي. 

ً بوعي وبغير وعي! هذا هو  هذا  ا ق  بحث الناس عنه دائدا

ِسر، وشهادة، وقوة الدسيحية. حقيقة وح انيتنا  ع اإلله. كان هالك 

الكثيرنن هو جهيهم لقوة، ونقل وتأثير الحياة اإللهية فيهم. هم غير ُ  ركين 

 إننا كدسيحيين، نحن آنية حا ية لإلله، ُ حَدية بالكا ل باإلله! 

ً لهذه الحقيقة، حتى تنعكس في لُغتك، إن كنَت التمال  ُكن نقظا

تقول عبارات  ثل، "أنا أ وت خوفاً"؛ أو "هذا الشيء كاد أن نقتيني،" إذاً 

أنت لم تأِت إلى إدراك أنك نِيَت حياة وطبيعة اإلله في روحك! لم تعرف 

 بع  َ ن أنت. 

نحن ال ندوت! الحياة تعدل فينا. ليس لنا روح الخوف، لكن 

الُحب، والقوة، والنُصح. كدولود ثانيةً؛ أنت تنتدي ليدجدع السداوي؛ أنت 

 ن النوع اإللهي. ال ندكن ليحياة التي فيك أن تتيف، أو تفس  أو تضعف 

 ٣٢  

الثَِّميلنةن  ِل نْي   اِعيمن اْلةُْظمنى ون ون لنا اْلمن ْم ون نبن لن ْيِن مِهِمنا قن ذن اللَّ

هِيةنِة اإللهيَِّة   كناءن ال َّ  (.2:7م رس  2…. )حنِصيُروا مِهنا شُرن

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

بالدرض، أو السقم أو الدوت. لكن ألن الكثيرنن ال نعرفون هذا الحق، هم 

 نعيشون كضحانا. 

ال عجب أن رثى كاتب الدم ور، "أَنَا قُْيُت: إِنَُّكْم آِلَهةٌ َوبَنُو 

َؤَساِء تَْسقُُطوَن." ) م ور  ِ ُكيُُّكْم. لِكْن ِ ثَْل النَّاِس تَُدوتُوَن َوَكأََحِ  الرُّ اْلعَِيي 

(. كم هذا ُ حمن! دع طبيعتك اإللهية تُحي ِق، أظِهر حياة اإلله، 2  –  6:  12

وطبيعة اإلله التي فيك. ال تحيا كرجل عاٍد أو ا رأة عادنة، ألن الدسيح 

 جعيك فوق طبيعي. هييونا! 

ُمهارك اإللم؛ ال يم ن للدياج العي فيَّ أن ح سم ممرض  أو سو   أو 

موت؛ أ ا غير قامل للهالك أمماً.   ي شريك ال هيةة اإللهية. 

. المسيح حياحي ومزمي. آمين.   ا لو ية حةمل فيَّ

 أُقِر وأععرف 

 4:4 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى ;4-1:3 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ 

ُسلِ   6-1 اَْلَدَماِ يرُ  & 27-24:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

 12 نَُشوع & 17-9:10 لُوقَا
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 ح معم فيلا ومن خالللا

ف" في الشاه  االفتتاحي أعاله هي "جنورنمو  جدية "لكي نُعرَّ

gnōrizō"  .ف أو تُفِهم ح، وتُعر ِ )باليونانية(. وهي تعني أن تُعين، وتُصِر 

الكنيسة ُ صَددة  ن اإلله لتحتوي وتُعِرض أو تُظهر حكدة اإلله الدتع دة 

 الجوانب الُدتضاعفة. هذا ضخم! 

ف الرناسات والسالطين في السداونات،  هذا نعني أن الكنيسة ستعر ِ

حكدة اإلله الُدذهية وغير الُدتناهية. هذه هي دعوتنا في حياتنا اآلن؛ نرن  اإلله 

 أن نُعين قوته، وحكدته  ن خاللنا اآلن. 

السؤال هو، كيف ندكن هذا؟ إنه بسيط ج اً: هو  ألنا بالحكدة. نُعين 

أن الدسيح هو قوة وحكدة اإلله. الدسيح فيك هو  26:1كورنثوس  1في 

استجابة اإلله العظيدة لكل االحتياجات اإلنسانية. الدسيح فيك هو  ج ك 

وحكدتك. إلى أن تفهم هذا، ربدا ال تستفي  أب اً  نه. لهذا السبب هناك الكثير  ن 

الدسيحيين الذنن نتصرفون بربكة، سالكين في الُظيدة، في حين أنهم نور 

 العالم. 

ق  ُجعل لك الدسيح حكدة. كدا ندكنك أن تقول بسهولة، "أنا بِر اإلله 

ً في إقرارك أن  ص ر األلوهية الحيوي هذا  ً دائدا  –في الدسيح،" ُكن سرنعا

 ُ ذخر في خبانا روحك اإلنسانية وُ عيَنة في حياتك اليو ية.  –الحكدة اإللهية 

تذكر، كونك  دتيئ بالروح الق س نعني أنك  دتيئ بالدسيح، حكدة 

اإلله. حتى اآلن، أعين بجراءة أن الدسيح هو حكدتك؛ أنت ُ قاد وُ رَش  

 بحكدة؛ تتكيم بالحكدة وتتعا ل بحكدة في كل شئونك.  ج اً لإلله! 

٣٢  

السَّالنِطيِن فِي   سناِء ون ؤن فن اآلنن ِعْلمن الرُّ ْي يُةنرَّ ِل ن

ِة   ِعن ِة اإللِم اْلُمعنلنو  ِة اْل نلِيسنِة  مِِدْ من اِس ن اِويَّاِت  مِون السَّمن

 .(RAB(( 9::7)أفسس 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 

المسيح عةللي ح مة  ومِر وقماسة  وفماء  لذلك أ ا ال يلوصلي 

ح مة   ن المسيح  الُموهأ فيم كل كلوز الد مة والمةرفة  يديا 

. لميَّ ؤخول ومصيرج للةوائص وا سرار. حمماً لإللم    فيَّ

 أُقِر وأععرف 

 4-24:3 أَْ ثَالٌ  ;7-2:6 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى ;17-1:16 أَفَُسسَ 

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

 13 نَُشوع & 27-9:18 لُوقَا
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 ُكن ُممركاً لما  و روحي

، أتت ا رأة ُ نحنية إلى الدجدع؛ نقول الكتلاب إنلهلا 11في لوقا 

سنة. لكن نسوع عرف أن  شكيتها كانت  11لم تق ر أن تنتصب البتة لد ة 

روحية. لذلك قال ألولئك الحاضلرنلن، "َوهلِذِه، َوِهلَي اْبلنَلةُ إِْبلراِهليلَم، قَلْ  

بَلاِط  َربََطَها الشَّْيَطاُن ثََدانَِي َعْشَرةَ َسنَةً، أََ ا َكاَن نَْنبَِغي أَْن تَُحلَّ ِ ْن هذَا اللر ِ

 ). 16:11فِي نَْوِم السَّْبِت؟" )لوقا 

َ ن كان نظن أن روح ضعف كان نُقي ها؟ ق  حاول األطباء أن 

ُ لجلربليلن   –نكتشفوا  ا ح ث لعظا ها، وعضالتها، وأنسجتها، وخالناهلا 

 اختبارات فاشية. لكن نسوع  يَّم أنه كان روح ضعف. 

 ن الدهم أن نكون لك تدديم روحي؛ اهتم بدلا لليلروح. اللروح 

الق س نحيا فيك؛ هو روح الدعرفة.  ن خالل اإلعلالن واالسلتلنلارة اللتلي 

نُحضرها لروحك، ندكنك أن تلعلرف اللحلق بشلأن أي وضلع. هلو روح 

الحق، وجمء  ن خ  ته في حياتك أن نُرش ك لكل الحق. بهذه اللطلرنلقلة، 

 ندكنك دائداً أن تُخبر بدا وراء أي  شكية أو وضع  عين. 

ليس  ن الكافي أنضاً أن تعرف ببساطة  ا وراء الدشكية أو أن 

ا َرآَهلا نسلوع  الوضع هو روحي. تعيم  دا فعيه نسوع؛ نقول الكتاب، "فَيَدَّ

َوَوَضلَع َعليَلْيلَهلا  .«نَا اْ َرأَةُ، إِنَِّك َ ْحيُولَلةٌ ِ لْن َضلْعلِفلِك!»دََعاَها َوقَاَل لََها: 

ل َِت اإلللهَ." )للوقلا  ) 11  –  12:  11نَل َْنلِه، فَلِفللي اْللَحلاِل اْسللتَلقَلاَ لْت َوَ لجَّ

(RAB). !هييونا 

قال نسوع إن الدرأة  ربوطة  ن الشيطان، وإن كان تشخيلصله 

خطأ، لدا أدت وصفته أو استجابته ألنة نتيجة. دائداً  ا فسر نسوع وتعا ل 

 ع األ ور  ن  نطيق روحي. بالدثل، نلجلب أن تلكلون شلخلص روحلي 

 ٣٢  

ائٍِر  ينُزوُل   أنسنٍم زن ُ ْ  كن ْصمن اْسهنُروا.  ننَّ إِْمِليسن خن اُْصُدوا ون

ْن ينْهعنِلةُُم ُ ون  )  (. 9:1م رس  7ُمْلعنِمسًا من

  األحد



 الم يم من المراسة: 
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

وتهتم بدا ليروح. أنِصت لروح اإلله، ادرس والهج في الكيدة؛ صلل ِ دائلدلاً 

 في الروح، وسيكون دائداً انتباهك الروحي وحساسيتك في أعيى  ستوى. 

أن عيون ذ لي مسعليرج ؤائماً  أ ا ُممرك للةال  الروحي ؤائماً. 

وميلما أح ل  مألسلة  أمعلئ مالروح  وي ون ا عها ي وحساسيعي 

الروحية في أعلى مسعوى. وم لمة اإللم في فمي واس  يسوع  

 أسوؤ على الظروف وإمليس والةال .  للويا 

 أُقِر وأععرف 

 4-4:1 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى ;16-2:14 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى ;1:9 ُكولُوس ِي

ُسلِ   16-11 اَْلَدَماِ يرُ  & 26:1-25:13 أَْعَداُل ٱلرُّ

 14 نَُشوع & 36-9:28 لُوقَا
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عن  ا قرأُت الشاه  أعاله  ن سنين ع ن ة، لفت انتباهي. كان 

ً بعُدق بكنيسة فييبي، وأراد أن نخ  هم. لكنه لم نستِطع أن  بولس ُ هتدا

نمورهم شخصياً، ألنه كان  سجون. فقال لهم، "سأرسل لكم تيدوثاوس، ألن 

اآلخرنن نطيبون  ا هو ألنفسهم، ليس  ا هو ليسوع الدسيح." كم أن هذا 

 ُ يفت! 

هناك الكثيرون هكذا في الكنيسة اليوم؛ نطيبون  ا هو ألنفسهم 

، :::1كورنثوس  2ونعيشون ألنفسهم؛ هم أنانيون. لكن نقول الكتاب في 

"َوُهَو )الدسيح( َ اَت ألَْجِل اْلَجِديعِ َكْي نَِعيَش األَْحيَاُء فِيَدا بَْع ُ الَ ألَْنفُِسِهْم، بَْل 

 ِليَِّذي َ اَت ألَْجِيِهْم َوقَاَم."

ً بالُحب.  ال ندكن لألنانيين أن نسيكوا في الحق، وال أن نسيكوا حقا

األنانية ُ ضادة لكيدة اإلله. عن  ا تحيم بشيء ترن  أن تفعيه، حتى وإن كنَت 

ترن  أن تفعيه لإلله،  ن الدهم أن تسأل نفسك  ا هو دافعك الحقيقي. ق  تج  

نفسك تُصارع بين ُحب اإلله وُحب نفسك، تُصارع بين خ  ة نسوع وخ  ة 

 اهتدا اتك. 

هذا  ا كان بولس نُشير إليه؛ كان بإ كانه فقط أن نُرِسل تيدوثاوس، 

 ن بين الناس الع ن ة الذي كان  عهم، لكنيسة فييبي. كان بولس ُ قتنع أن 

تيدوثاوس سيفعل العدل  ن قيب نقي؛ كان سيفعيها ب ون أنانية، بُحب. كتب 

 بولس، ليس فقط لذلك اليوم بل أنضاً لنا لنتعيم. 

 ضنع المل وت أوالً 

 ٣٢  

ِ نسوع أَْن أُْرِسَل إِلَْيُكْم َسِرنعًا   ب  َعيَى أَن ِي أَْرُجو فِي الرَّ
تِيُدوثَاُوَس ِلَكْي تَِطيَب نَْفِسي إِذَا َعَرْفُت أَْحَوالَُكْم. ألَْن لَْيَس ِلي أََح ٌ 
آَخُر نَِظيُر نَْفِسي نَْهتَمُّ بِأَْحَواِلُكْم بِإِْخالٍَص، إِِذ اْلَجِديُع نَْطيُبُوَن َ ا 

ُهَو ألَْنفُِسِهْم الَ َ ا ُهَو ِليَُسوَع اْلَدِسيحِ                                   
) 21 – 19: 2)فييبي       (RAB). 

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 
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 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

، تكيم نسوع بفكر ُ شابه عن  ا قال، "لِكِن اْطيُبُوا 11:6في  تى 

هُ، َوهِذِه ُكيَُّها تَُمادُ لَُكْم."  الً َ يَُكوَت ) ديكة( اإلله َوبِرَّ لم نقل  .(RAB)أَوَّ

أول األ ور التي نجب أن تطيبها هي  ديكة اإلله. وبع  ذلك ندكنك أن 

ً ليدديكة؛ اسَع ال ت اد الدديكة  تطيب بقية األشياء. ال، قال ُكن ُ  ركا

وتأسيس بِر اإلله؛ ضع هذا أوالً، ولن تحتاج أب اً أن تُصارع  ن أجل أي 

 شيء في الحياة. 

ثِق في اإلله بحياتك، اخ  ه بقيب نقي، والحظه وهو نأخذك  ن 

  ج  لدج .

 

رمي الغالي  أش رك من أعل كلمات الم ورج واللُصح. أ ا أحيا كل 

يوم مهمف  أخممك مدياحي  لمزمك. وفوق أي شيء آخر  أضع 

امعماؤ الممل ة أوالً  أخممك مُدب  مولب كامل وذ ن ُمسعةم  ماس  

 يسوع. آمين. 

 صالج

 33-6:31 َ تَّى ;2-25:1  أَْخبَاِر  اَْْلَيَاِم ٱلثَّانِي

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

 15 نَُشوع & 48-9:37 لُوقَا
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 أخِ ع عسمك

والتي تعني  "egkrateiaالتعفف هو  ن الكيدة اليونانية "إجكِرتيا 

ضبط النفس، والق رة واإلرادة أن تتحكم في رغلبلاتلك، وأن تلؤجلل  لتلعلتلك 

الوقتية لدكسب عيى الد ى البعي . ببساطة هذا نعني الق رة عيى االنتلظلار أو 

 التدهل، أن تقول "ال" أو "ليس اآلن" لرغباتك.

هذه هي الفضيية التي أظهرها  وسى بع  ا تربى كأ ير فلي بليلت 

لالً "…  فرعون. نقول الكتاب،  ا َكبَِر أَبَى أَْن نُْ َعى اْبَن اْبنَِة فِْرَعْوَن، ُ لفَلض ِ لَدَّ

بِللاألَْحللَرى أَْن نُللذَلَّ َ للَع َشللْعللِب اإللللِه َعلليَللى أَْن نَللُكللوَن لَللهُ تَللَدللتُّللٌع َوْقللتِلليٌّ 

(. ربدا نسأل أح هم " لاذا للو للم نلكلن :2  –  26:  11بِاْلَخِطيَِّة." )عبرانيين 

 ل ي  التعفف؟"

طالدا أنك  ولود ثانيةً، في نك فضيية التعفف. نقول الكتاب إنه ثدر 

(. الشخلص اللذي نلرنل  21  –  22:  :الروح البشرنة الُدعاد خيقتها )غالطية 

أن نسيك بفاعيية بهذه الفضيية نجب أن نتعيم أن نلتلحلكلم فلي حلواسله. وهلذا 

 ندكن تحقيقه  ن خالل ت رنب جس ك.

لم بلهلا  ده بلنلفلس اللطلرنلقلة اللتلي نُليلجَّ عييك أن تُ رب جس ك؛ لَِج 

الحصان حتى نفعل  ا تقوله، وليس  ا نقوله هو. إن للم نسلتلطلع جسل ك أن 

نخضع لك، فهذا نعني أنك عب  لجس ك. وال ندكنك أن تلفلعلل أي شليء هلام 

 ليرب إن كنَت خاضع لجس ك. 

أَْقَدُع َجَسِ ي َوأَْسلتَلْعلبِل ُهُ، "…  ، 22:9كورنثوس  1قال بولس في 

 ثالً، ندكنك ان تُقرر أنك لن تنام عن  ا تكون في الكنيلسلة. أو علنل  لا …."  

 ت رس الكتاب أو تسدع لكيدة اإلله؛ هذا هو التعفف. 

 ٩٣  

ْيلِِم   ا عن ِلهذن ْ عُْ  مناِذُلونن ُكلَّ اْععِهناؤٍ ون أن ا ُِ ْ   ون ُموا فِي إِيمن م ِ قن

ً ا )ضهط  ِة حنةن ُّ ةِْرفن فِي اْلمن ًة  ون ةِْرفن ِة من ِ يلن فِي اْل ن ًة  ون ِ يلن فن

ى                  ْهِر حنْوون فِي الصَّ ْهًرا  ون فِي العَّةن ُِّف صن   س(  ون

 .(RAB(( 1 – 1: 7م رس  2(

  الثالثاء
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أنضاً، عن  ا تصوم، ال تج  نفسك تصوم بالكاد ساعة ثم تلذهلب 

ليطعام. جمء  ن جوهر الصوم هو أن تُنكر احلتليلاجلاتلك اللطلبليلعليلة للكلي 

تُخضع جس ك لروحك. ل نك الق رة واإلرادة لتتحكم في رغباتك، وللتُلقلِدلع 

 جس ك وتقول له  اذا نفعل، وسيُطيع. 

 

أ ا ُعلمي في عيش اإللم  وقم صلهُت الزسم مع ا  واء 

وال هوات. لذلك  أقمع عسمي وأُخ ةم. لميَّ الومرج واإلراؤج 

 حد   في رغهاحي  وأؤعل ُمعةعي الوقعية لمل ةة طويلة الممى  

 لمزم اإللم. أ ا أقول لزسمي ماذا ي ةل  و و يُ يع   للويا 

 أُقِر وأععرف 

 27-9:24 ُكوِرْنثُوَس ٱألُوَلى ;23-5:22 َغاَلِطيَّةَ 

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

        17-16 نَُشوع & 62-9:49 لُوقَا
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 اخ ع لهِره

 ن الدهم ج اً أن تفهم أن هناك تعرنفات وتطبيقات  تنوعة ليبِر. 

لكن البِر، أوالً وبشكل رئيسي، هو طبيعة اإلله؛ طبيعته البارة. ندكن أن 

توصف طبيعة اإلله  ن  نظورات  ختيفة  ثيدا نقول، "اإلله هو الُحب"؛ 

 لذلك، الُحب طبيعته. لكن عن  ا نتكيم عن البِر، فنحن نصف طبيعة  ختيفة.

البِر كطبيعة اإلله هو ق رته أن نكون عادل وأن نفعل الحق فقط 

ودائداً. إنه كداله، ودقته وتديمه في الدج . البِر نُدي ِم اإلله في الدج  عن أي 

شخص آخر. اآلن، بِره هذا  ستحيل تدا اً الوصول له بأي إنسان أو  خيوق. 

لذلك،  ن إحسان اإلله، إنه ننسب إلينا، ونُعطينا أو ندنحنا نوعاً  ن البِر نُ عى 

 "حق الدثول أ ا ه." 

ربدا ق  سدعت بدا نُسدى في بعض ال ول "شهادة اال تثال"؛ 

ستُساع ك أن تفهم  ا هو البِر أو حق الدثول. إنه نشترط أن نُطابق ُ نتج  عين 

الدعانير الدطيوبة أو  واصفات حكو ية أو  واصفات وكالة ُ عتد ة. هناك 

أنضاً "شهادة ُحسن السيوك" التي تُصرح أن الشركة ُ سجية بطرنقة صحيحة 

في ال ولة و نتظدة في دفع الضرائب لي ولة والدستن ات الدطيوبة، ولذلك 

  سدوح لها قانونياً بالُدشاركة في األنشطة التجارنة في ال ولة. 

اآلن، "حق الدثول"،  ثل شهادة ُحسن السيوك أو السيوك الصحيح 

وهي الق رة عيى أن تقف أ ام اإلله وتكون  قبول. اآلن ندكننا أن نكون في 

شراكة  عه، بال خوف، وال ذنب. والجمء األكثر جداالً هو أنه لم ننتظرك 

"لتستوفي" أو "تدأل" الدستن ات الضرورنة وتُحقق كل الدعانير الدطيوبة 

 أوالً؛ بل أعين أنك بار بسبب  ا فعيه نسوع نيابةً عنك. 

 ٩٣  

حن َّ اْلِ عناُب اْلونائُِل:   ا»ون ُم مِرًّ ُدِسبن لن اِ ي ُ مِاإللِم فن آمننن إِْمرن   فن

ِليلن اإللِم  )يةووب  ُؤِعين  خن  .(RAB(( 29:2ون

  األربعاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

آَ َن إِْبَراِهيُم بِاإللِه "…تذكر  ا قرأناه في اآلنة االفتتاحية: 

ا أعطى اإللهُ إبراهيَم شهادة حق الدثول بسبب إندانه. …."  فَُحِسَب لَهُ بِرًّ

 –بالدثل، انتقل البر لك نتيجة إندانك في نسوع الدسيح. إنه عطية اإلله 

نُقيت عطية النعدة لكل البشر، وتُصبح فعَّالة في اليحظة التي نخضع فيها 

 الشخص لربوبية نسوع الدسيح. 

ماللةمة  قم  ِلُت طهيةة مِر اإللم و ُولت إلى مل وت امن ُحهم  حيث 

أسوؤ وأح   مةم. لميَّ سياؤج على إمليس والظروف  وا ا أحيا في 

مِر اإللم  وأحيا مر اإللم. ال شيء وال شوص يم لم أن يُميللي مةم  

  ن اإللم مرر ي وأمرأ ي. مزماً لإللم  

 أُقِر وأععرف 

 8-4:5 ُروِ يَةَ  ;28-3:26 ُروِ يَةَ 

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

 18 َنُشوع & 9-10:1 لُوقَا



arabic 

  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



arabic 

 قميسون عاملون

فكر اإلله وتوقعه ليس فقط أن بعًضا  ن ا فعَّالين في عدل الخ  ة، 

بيندا البعض اآلخر في الكنيسة ُ تفرجين. عدل الخ  ة هو لكل شخص 

، "َولِكنَّ اْلُكلَّ ِ َن اإلله، الَِّذي ::11كورنثوس  2 سيحي. نقول الكتاب في 

  .(RAB)َصالََحنَا ِلنَْفِسِه بِيَُسوَع اْلَدِسيحِ، َوأَْعَطانَا ِخْ َ ةَ اْلُدَصالََحِة." 

ليس   –الحظ الجمء الذي تحته خط: أعطانا اإلله خ  ة الُدصالحة 

فقط ليُرسل، واألنبياء، والُدعيدين، والُدبشرنن، والق نسين. لم نستثِن أح  في 

هذا. غرضه  ن تعييدنا كيدته هو أن نُقيدنا لنحيا حياة الدديكة؛ لنُخضع هذا 

 العالم ونؤسس بِره في األرض وفي قيوب الناس. 

بيندا نؤدي عدل الخ  ة، سيتعجب العالم  ن حياة الدج ، والنجاح، 

والنُصرة والوفرة التي ستنضح  ن ا. ألننا ُسفراؤه؛ النور في وسط العتدة. هذا 

ا إذا كنَت  هو الوقت لَدن حولك َ ن ليس ل نهم الحياة اإللهية أن نتساءلوا عد 

م لهم اإلنجيل بهذا السيطان واإلظهارات فوق الطبيعية.   الكاً أم ال، بيندا تُق  ِ

 ). 6::1قالوا نفس الشيء عن استفانوس في الكتاب )اقرأ أعدال الرسل 

السابق، إن اسطفانوس كان رجالً  ديوءاً  ن اإلندان  :نقول ع د 

اس في الكنيسة األولى،  ديوء  والروح الق س؛ لم نكن رسول أو نبي. كان شد 

  ن اإلندان وقوة وحكدة اإلله. 

هذا هو وقتك لتُشرق بيدعان بنور اإلنجيل، ُ حِضراً الرجال 

والنساء ليدديكة. في أي  كان أنت فيه، دَع الناس ترى أعدالك الحسنة وتُدج  

أباك الذي في السداوات. كدا نقول الكتاب، "فَتَِسيُر األَُ ُم فِي نُوِرِك، َواْلُديُوُك 

٩٩  

ْ هِيناءن    اْلهنةْضن أن ْن ينُ وُ وا ُرساًُل  ون ى اْلهنةْضن أن ُ ون أنْع ن ون

ِِمينن  نْعِل حنْ ِميِل  ُمةنل  اًج ون اْلهنةْضن ُرعن ِرينن  ون اْلهنةْضن ُمهن  ِ ون

ِة   ِل اْلِوْممن يِسينن ِلةنمن ( 72 – 77: 2)أفسس ….  )كمال( اْلِوم ِ

)RAB). 

  الخميس



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

(. بكيدات أخرى، بيندا تُظهر الدسيح 1:62فِي ِضيَاِء إِْشَراقِِك." )إشعياء 

في كل  كان؛ حا الً حق اإلنجيل الدجي  هذا، سيُنقَيوا  ن الُظيدة لينور، 

 و ن ُسيطان إبييس لإلله. هييونا! 

أ ا س ير المسيح  حامل حوم و اقل للدياج اإللهية. من خاللي يُةلنن 

 ور إ زيلم المزيم  ذا  ويُظهنر مزمه ويُلونل اللاس من الُظلمة 

 لللور ومن ُسل ان إمليس لإللم.  للويا 

 أُقِر وأععرف 

 4:17 ُكولُوس ِي ;AMPC 2:9 بُْطُرَس ٱأْلُوَلى ;18-16:15 َ ْرقُسَ 

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

 19 نَُشوع & 24-10:10 لُوقَا
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 مةرفة  اآلماء  

ا ُكنَّا قَاِصِرنَن )أطفال(، ُكنَّا  نقول الكتاب، "هَكذَا نَْحُن أَْنًضا: لَدَّ

) 1:6ُ ْستَْعبَِ نَن )في عبودنة( تَْحَت أَْرَكاِن )عناصر( اْلعَالَِم." )غالطية 

(RAB).  هذا نُشير إلى "نِپيوسnēpios"  باليونانية(. األطفال(

الروحيين؛ هؤالء هم الدغيوبون باألنفيونما اليوم، ثم الُص اع و شاكل 

 القيب غ اً. 

لكن ندكنك أن تخرج  ن هذا الدستوى  ن خالل الدعرفة. هناك 

 "epignosisت رنب  طيوب؛ هذا الت رنب نُحضرك إلى "إپيجنوسيس 

)باليونانية(؛  عرفة اإلله ال قيقة والدضبوطة،  عرفة كا ية  ع حديدية. 

 هذه تُ عى  عرفة اآلباء. 

في صالته ليكنيسة، نوضح الرسول بولس بالروح كيف تحصل 

عيى  عرفة اإلله هذه. نقول، "َكْي نُْعِطيَُكْم إِلهُ َرب ِنَا نسوع اْلَدِسيحِ، أَبُو 

 .(RAB))  12:1اْلَدْجِ ، ُروَح اْلِحْكَدِة َواإِلْعالَِن فِي َ ْعِرفَتِه." )أفسس 

وأنت تيهج في الكيدة، تُكَشف لك أسرار عن حياة الدديكة وكيف تسيك في 

حقيقة الكيدة.  ن اآلن فصاع اً، تعرف كيف تعيش في  ج ، بسيادة عيى 

 الظروف. 

أتضرع إلى اإلله أن نُ رك الدمن   ن شعب اإلله َ ن هم و ا 

لهم في الدسيح نسوع! كيف ندكن أن نكون لك حياة اإلله نفسها وتت نى 

لدشاكل الكيى، والقيب، أو أي نوع  ن السقم أو الدرض؟ هذا شيء غير 

 عاٍد وليس  ن الُدفترض أن نوج . 

 ٩١  

ِذي ِمنن اْلهنْمِء.  ْفعُ ُ الَّ ْم عنرن ُ ْ  قن يُّهنا اآلمناُء   ن َّ ْيُ ْ  أن ْكعُُب إِلن أن

 (.79:2يوحلا  7… )

  الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ال ندكن ليحياة التي فيك أن تتيطخ بالعجم؛ ألنها أعيى  ن إبييس 

وعناصر هذا العالم. لذلك، ب الً  ن أن تُثار بأعراض  رض، أعين 

، وهذه الحياة تتوغل في كياني وتطرد كل  بجراءة، "ل يَّ حياة اإلله فيَّ

 األ راض واألسقام." 

ً بدا نكفي، ستختبر  قُل هذه اإلقرارات  راراً وتكراراً، وقرنبا

طفرة  ن قوة اإلله تسري في كيانك بأكديه. هذه هي الكيفية التي بها 

نستجيب "اآلباء" ليظروف والدواقف؛ إنه بالكيدة! هم ليسوا عبي اً لعناصر 

 هذا العالم؛ هم نعيشون فوقها. ُ باَرك اإلله!  

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركاحك الُمذ لة في حياحي. أش رك 

من أعل إع ائي إيمان في روحي من خالل ال لمة. أش رك من أعل 

إح اري في وضع إؤراك الدق   سلك في  ُصرج  ومزم  وسياؤج 

 وكرامة إلى ا مم. ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 15-4:14 أَفَُسسَ  ;3:18 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ  ;1:2 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ 

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

 21-20 نَُشوع & 37-10:25 لُوقَا
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 أحم  غرضم

دعنا ننظر إلى ثالثة أجماء  ن الكتاب تُشير إلى أن نسوع أتدم 

اْلعََدَل الَِّذي أَْعَطْيتَنِي "…  ، عن  ا قال لآلب، 6:12عديه. األول في نوحنا 

ألَْعَدَل قَْ  أَْكَدْيتُهُ." الدرة الثانية كانت عيى الصييب، عن  ا قال، "...قَْ  

، ونقول، 11  –  12:  12(. الثالثة هي في عبرانيين 12:19أُْكِدَل..." )نوحنا 

ا هذَا فَبَْع ََ ا قَ ََّم َعِن اْلَخَطانَا ذَبِيَحةً َواِح َةً، َجيََس إِلَى األَبَِ  َعْن نَِديِن  "َوأَ َّ

اإللِه، ُ ْنتَِظًرا بَْع َ ذِلَك َحتَّى تُوَضَع أَْع َاُؤهُ َ ْوِطئًا ِلقَ ََ ْيِه." اليوم، الرب 

 نسوع جالس وُ نتظر حتى توَضع أع اؤه  وطئاً لق  يه.

 ا كان ليجيس إن لم نكن ق  أتدم غرضه. لكن الدشكية أن  عظم 

، تكتشف أن : – 1: 1الناس لم نعرفوا أب اً  ا جاء ليفعيه. عن  ا تقرأ أفسس 

غرض  جيئه الحقيقي كان ِسر. هناك نبوات كثيرة  كتوبة عن الدسيا وعن 

 تى سيول  في هذا العالم، وهو تدم كل هذه األ ور العجيبة الدكتوبة عنه. 

 لكن ه فه ظل ِسراً لألنبياء.

 اذا كان هذا الِسر؟ هو  ا نقرأه في اآلنة االفتتاحية: الدسيح فيك، 

رجاء الدج ! هذا هو الِسر الدخفي  نذ ال هور و نذ األجيال، لكن اآلن 

 أُعين لق نسيه.  ج اً لإلله! 

لذلك، هناك توكي  وضدان أن حياتك  جي ة، ألن الدسيح فيك! 

هذا هو رجاؤك لحياة صحيحة، وُ مدهرة، وحيونة، وناجحة! ل نك الحق 

لتخرج  ن أي  أزق؛ ندكنك أن تخرج  ن الفقر، والعوز واالحتياج، بسبب 

٩٢  

ْ عُوِم )مو ي  مد وظ في الظالم( ُمْلُذ المُُّ وِر   ر ِ اْلمن الس ِ

يِسيِم   ْم ُأْظِهرن ِلِوم ِ ُم اآلنن قن ُمْلُذ ا نْعيناِل  لِ لَّ ِذي ُ ون … ون الَّ

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

 .(RAB(( 21 – 21: 7)كولوسي 

  السبت



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 ا أتدده الدسيح نيابةً عنك.  ا تحتاجه هو أن تُصبح ُ  ركاً أكثر لحضوره 

 و ج ه في حياتك. 

مزم اإللم ُمةلنن في ماؤياحي  وصدعي  وعملي  وعائلعي  

وخممعي. المسيح فيَّ رعائي لدياج صديدة  وُم ؤ رج  وحيوية  

 و اعدة  سوؤ على إمليس والظروف.  للويا  

 أُقِر وأععرف 

 AMPC 10:10 نُوَحنَّا ;6-3:3 أَفَُسسَ  ;11-8:10 ُروِ يَةَ 

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

 22 نَُشوع & 42-10:38 لُوقَا
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    ر  الروح الومس

الكيدة الدترجدة " واهب" أعاله ال ننبغي أن تُترجم " واهب"، 
 ."merismosتوزنع"، ألنها  ن اليونانية "ِ رنسدوس  -بل "نشر 

بشكل صحيح. فتقول، "شاه ًا اإلله  Douay-Rheimsتصيغها ترجدة 
 عهم باآلنات، والعجائب، والدعجمات الدتنوعة، ونشر )توزنع( الروح 

 الق س بحسب  شيئته الخاصة."
 اذا نعني الكتاب بـ "نشر الروح الق س"؟ نُعطينا  ا قاله نسوع 

فكرة عن هذا. نقول الكتاب إنه نفخ في تال يذه وقال،  22:22في نوحنا 
وَح اْلقُ َُس." )نوحنا "…   هو "نشر" أو ق  م  .(RAB))  22:22اْقبَيُوا الرُّ

 الروح الق س لهم. هييونا! 
كورنثوس  2نحن ُخ ام العه  الج ن ، ال الحرف، بل الروح )

(. نحن ناشرون ليروح الق س. تذكر  ا قرأناه في اآلنة االفتتاحية! َ ن 6:1
الذنن صنعوا اآلنات والعجائب، والدعجمات الدتنوعة! كانوا الُرسل! صنع 

 اإلله آنات، وعجائب، و عجمات، و"نشر الروح الق س"  ن خاللهم. 
نقول الكتاب إننا وكالء، أو ُخ ام العه  الج ن ، سرائر الدسيح )

م" الروح، بركات العه  الج ن ،  ثل 1:6كورنثوس  1 (. هييونا! نحن "نُق  ِ
النادل القائم عيى الخ  ة في  طعم. لذلك،  ثل بولس، ندكنك أن تقول، "أنا 

 خادم الروح".
ندكنك أن تضع ن اك عيى شخص  ا وتقول، "اقبل الروح 
الق س." وسيدتيئ الشخص بالروح الق س. ندكن ليروح الق س الذي فيك 
أن ننتقل لخدسة، وعشرة، و ائة شخص أو أكثر.  ج اً لإلله! هذا  ا دعانا 

 لنفعيه كُخ ا ه وُسفرائه؛ نحن حا يون النظام اإللهي. هييونا! 
 

 ٩٢  

ٍة   ِعن اٍت ُمعنلنو  ُقوَّ ائِبن ون عنزن ةنُهْ  مِآيناٍت ون شناِ ًما اإللُم من

حِِم                   اؤن سنبن إِرن اِ بِ الروح اْلُوُمِس  حن ون من ون

 .(RAB(( 2:2)عهرا يين 

  األحد
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أ ا حامل ال  ائل ا ممية   اشر للروح الومس. أمعلئ ماسعمرار 

مالروح الومس؛ لذلك  في كل م ان أذ ب إليم  أ ا أخمم مركات 

الةهم الزميم  أمأل ال ثيرين مالروح الومس وأ وله  لمل وت اإللم. 

 آمين. 

 أُقِر وأععرف

ُسلِ   6-3:4 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;17-8:14 أَْعَداُل ٱلرُّ

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

 23 نَُشوع &13-11:1 لُوقَا
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 السلوك في الهركات

أليس عظيم أن تعرف أن حياة البركات هي  يراثك في الدسيح 

نسوع؟ ق  باركك اإلله بالفعل كثيراً؛ ق  باركك بكل بركة روحية في 

ً ليكتاب، هو باركك  ن قبل أن 1:1السداونات في الدسيح )أفسس  (. وفقا

 نعرفك. كم أن الرب كرنم! 

لكن، أن ترث بركة هو أ ر، وأن تسيك حقاً فيها هو أ ر  ختيف 

تدا اً. لتسيك في بركات اإلله، عييك أن تُ رك أنك ُ باَرك. عييك أن ترى 

 نفسك بنفس الطرنقة التي نراك بها اإلله وت عو نفسك كدا ن عوك. 

في أي وقت ننظر إليك اإلله، كل  ا نراه هو شخص ناجح، 

ا أَْنتُْم فَِجْنٌس )جيل( 9:2بطرس  1وُ نتصر، وُ تدي ِم. نقول في  ، "َوأَ َّ

ةٌ ُ قَ ََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء )شعب  ُ ْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت ُ يُوِكيٌّ ) ديكة كهنة(، أُ َّ

الرب الخاص له(، ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِل الَِّذي دََعاُكْم ِ َن الظُّْيَدِة إِلَى نُوِرِه 

كيدة اإلله هي كيدة حكدته عن حياتك؛ تكيم بها  .(RAB)اْلعَِجيِب." 

 باستدرار.

، "َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ ُروَح اْلعَالَِم، 11  –  12:  2كورنثوس  1نقول في 

بَِل الروح الَِّذي ِ َن اإلله، ِلنَْعِرَف األَْشيَاَء اْلَدْوُهوبَةَ ) جاناً( لَنَا ِ َن اإلله، 

إقرارك بالبركات نؤسسهم في  .(RAB)…."  الَّتِي نَتََكيَُّم بَِها أَْنًضا، 

حياتك. حتى إن كنَت تشعر أنك ُ  ان، عييك أن تُعين أنك بِر اإلله. حتى إن 

 كنَت تشعر بألم في جس ك، عييك أن تُعين أن ل نك وتعيش في صحة إلهية.

ً  كانتك و ا لك في الدسيح. أنت وارث اإلله ووارث  أعِين دائدا

، "... ُكلَّ َشْيٍء 21:1كورنثوس  1(. نقول في 12:1 ع الدسيح )رو ية 

 ٩٢  

ٍة  منْل   ٍة مِ نعِيمن اِزينن عنْن شنر  مِ نر  أنْو عنْن شنعِيمن ْيرن ُمزن غن

ْي حنِرُثوا  ا ُؤِعيعُْ  ِل ن ُ ْ  ِلهذن اِلِمينن أن َّ مِاْلةنْ ِس ُمهناِرِكينن  عن

ًة ) كن  (.8:9م رس  7منرن

  اإلثنين



 الم يم من المراسة: 
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لَُكْم." ق  دُعيَت لحياة الدج ، والكرا ة، والسيادة، والقوة؛ اعرف هذا، 

 وأقِر بهذا، واسيك وفقاً لهذا. 

 

أ ا ما يوول اإللم إ ي أ ا؛  و عةللي ُح مة من الهركات اإللهية  

العزسيم ال امل لهركاحم  أرفض أن أسلك في عوز  وفور  ومرض  

أو أي شيء من ال ي ان    ي ُؤعيُت  رث مركات. لذلك  أ ا أحيا 

 ؤعوحي. آمين. 

 

 أُقِر وأععرف

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

 24 نَُشوع & 26-11:14 لُوقَا

 3:29 َغاَلِطيَّةَ  ;3-12:2 اَلتَّْكِوننُ  ;1:3 أَفَُسسَ 
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 ٩٢  
 رغهة ُمِلدة للعغيير

أي نوع  ن التغيير اإلنجابي الذي ترغبه هو  دكن باسم نسوع،  لن 

خالل قوة الروح الق س. بالنظر في الكيلدلة، سلتلجل  نلدلاذج ألشلخلاص كلانلوا 

نتوقون ليتغيير و اذا فعيوا. ندكنك أنضاً أن تتعيم  ا تعيلدلوه، وتلتلصلرف كلدلا 

 فعيوا وتحصل عيى  ا حصيوا عييه.

ُخذ َحنَّة كدثال، لسنوات ع ن ة، ظيت عاقراً حتى قررت إنهلا نلجلب 

أن تحصل عيى  عجمة. ذهبت لبيت الرب، سقطت عليلى وجلهلهلا أ لام اللرب 

 وصيَّت، ونذرت وانتصرت. 

كم تحتاج لتغيير حالتك الدادنة؟ كم أنت ُ ضلطلر للتلغليليلر وضلعلك 

الصحي؟ كم رغبتك ُ يحة لتتحرك ليدستوى التالي  ن فوق الطبيعي في حياتلك 

 اليو ية، وفي خ  تك، وفي دراستك، وعديك أو  هنتك؟ 

نتطيب النجاح والتق م في أي  نطقة  بادئ بسليلطلة جل اً وأسلاسليلة. 

واح ة  نها هي الرغبة الُدِيحة والقونة. دع رغبتك تقوى بشكل كافي لت فعك أن 

 تتخذ القرارات الصحيحة والدهدة.

، لليلرغلبلة اللحلقليلقليلة 29  –  :2: :نرى  ثال آخر ُ ذهل في  رقس 

عا اً بسبب نمف دم، وقررت أن تنال  12ليتغيير. بخصوص ا رأة عانت لد ة 

  عجمة.

  فوعة برغبتها، تسييت وسط جدع كثير ج اً لتصل ليسوع، كاسلرة 

ليوصية التي تدنعها  ن التواصل الجس ي  ع النلاس األخلرى. اللنلمنلف اللذي 

عانت  نه جعيها نجسة طقسياً؛ لذلك، فهي أخذت الُدخلاطلرة بلأن تُلرَجلم حلتلى 

الدوت إن ُوج ت في وسط العا ة، بحسب القانون اليهودي لهذا اليلوم )الونليلن 

1: :2: – 22.( 

ثِيًرا …   ِلهنُة اْلهنار ِ )الدارج  الولهية  المسعمرج( حنْوعنِمُر كن طن

ا  )يةووب   (.71:1)لها قوج ؤيلامي ية( فِي فِةِْلهن

  الثالثاء
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لكن رغبتها في الُحرنة، ولشفائها، دفعتها أن تلتلصلرف بلإنلدلان 

، قال نسوع،  "... إِْن ُكْنَت تَْستَِطيُع 21:9وتحصل عيى  عجمة. في  رقس 

لذلك، ال نهم أنن أنلت فلي  .(RABأَْن تُْؤِ َن. ُكلُّ َشْيٍء ُ ْستََطاٌع ِلْيُدْؤِ ِن.")

حياتك اليوم، كل شيء  دكن. اسيك بكيدة اإلله. اسليلك بلإنلدلانلك. وصلدلم 

 عيى النتيجة التي ترن ها، وستكون لك. 

أش رك يا أمويا الغالي  من أعل حياحي الغالهة في المسيح  أ ا 

 اعح  أسلك في  ُصرج  وح مة إلهية  وسياؤج الروح   ن إيما ي 

 فةَّال  أرى وأعيش ماللور الدويوي ل لمعك  ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 41-38 اَْلَدَماِ يرُ  & 29-2:1 ُروِ يَةَ 

 1 اَْلقَُضاة & 36-11:27 لُوقَا

 29-5:25 َ ْرقُسَ  ;33-11:32 ٱْلِعْبَراِني ِينَ  ;8-18:1 لُوقَا
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في حياتك، أو  هنتك، أو خ  تك، أو تجارتك، أو  هنتك، أو 

دراستك، هل هناك ح ود ترن  أن تتخطاها؟ هل هناك أرقام قياسية ترن  أن 

تكسرها؟ هل ترن  أن ترى أُفق ج ن ة؟  ا الذي ترن  أن تُحققه؟ الروح الق س 

فيك هو  نفعتك! هناك شيء  ا بشأن قوته ونعدته نجعالنك تفعل غير العادي 

 وغير الدعقول!

إذا ُكيفَت بدشروع أو  هدة، ربدا في   رستك، أو  كان عديك، أو 

تكييف كرازي في كنيستك الدحيية، نفذها بقوة، وحكدة، وإرشاد الروح. ُكن 

ً أنك قادر عيى أداء الدهدة ألن األعظم نحيا فيك؛ نعدل فيك، و ن  ُ  ركا

 خاللك. 

نقول الكتاب، "ألَنَّ اإللهَ ُهَو اْلعَاِ ُل فِيُكْم أَْن تُِرن ُوا َوأَْن تَْعَديُوا ِ ْن 

ةِ." )فييبي  الَ بِاْلقُْ َرةِ "…  ، 6:6ونقول في زكرنا  .(RAB)) 11:2أَْجِل اْلَدَسرَّ

ةِ، بَْل بُِروِحي قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد." نفس الروح هو فيك اليوم، وق   َوالَ بِاْلقُوَّ

أحضر  ج  اإلله في حياتك، ُ عطياً لك اإلرشاد والتوجيه، بالحكدة والق رة أن 

تخترق "الحواجم" وتشق  سارات ج ن ة. هو ق   ألك بق رة فوق طبيعية 

 لتعدل أ ور ال ندكن تفسيرها بطرنقة بشرنة. 

، "لَْيَس أَنَّنَا ُكفَاةٌ ) ؤهيون ولنا إ كانية 1::كورنثوس  2نقول في 

ً شخصية أو  ن أحكا ا ِ كافية( ِ ْن أَْنفُِسنَا أَْن نَْفتَِكَر َشْيئًا َكأَنَّهُ ِ ْن أَْنفُِسنَا )أن نكو 

نعين أو نحسب أي شيء كأنه ِ ن أنفسنا(، بَْل ِكفَانَتُنَا )قوتنا وإ كانيتنا( ِ َن 

ُ باَرك اإلله! قُل لنفسك، كل نوم، "أستطيع أن أفعل كل  .(RAB)اإلله." 

 "!  األشياء بالروح الق س الذي نحيا فيَّ

استِف   ن شخص، وقوة، ونعدة، وخ  ة الروح الق س في حياتك! 

هو  نفعتك. هو نجعيك ترى، وتُفكر، وتقول وتفعل أشياء ال نستطيع البشر 

 العادنين أن نفعيوها.

 مل ةعك  –الروح الومس 

 ٩٢  

لَّ الروح اْلُوُمُس  عنى حن ًج )قمرج  ك اءج( من اُلونن ُقوَّ ُ ْ  سنعنلن لِ لَّ

ْيُ ْ    لن  .(RAB(( 9:7)أعمال …. عن

  األربعاء
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أيها الروح الومس الُمهارك  ك  أُحهك  أ ا أُؤرك أ ك مل ةعي؛ أ ت 

ن أحعاعم  كون  اعح م  ل ُم لق في الدياج. أش رك من أعل  من

قمرحك  وقوحك  وح معك العي حةمل فيَّ مووج. أسلك في صدة  

و ُصرج  وقوج  وازؤ ار  ومزم  وأ ت حُعم  إراؤحك فيَّ  وحزةللي 

 أفةل مسرحك  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

ي ;AMPC 17-14:16 نُوَحنَّا    29-1:26 ُكولُوس ِ

 44-42 اَْلَدَماِ يرُ  & 31-3:1 ُروِ يَةَ 

 3-2 اَْلقَُضاة & 44-11:37 لُوقَا
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كيدة اإلله واضحة في كيفية الحصول عيى حياة ُ ثدلرة، وُ لنلتلجلة، 

وفعَّالة لينجاح. إنها بتج ن  ذهنك بالكيدة. لداذا ذهنك  هلم جل اً؟ ألن اإللله قل  

 صدم الذهن كأداة لتغييرك. 

ذهنك غير  ح ود في ق رته لخيق  ا ترن ه. عن  ا تضع قوة ذهلنلك 

ليعدل، تكون اإل كانيات غير ُ نتهية. ليس هناك ح ود لدا ندكنلك أن تُلحلقلقله، 

 وبالتأكي  ال قيود إلى أي   ى ترن  أن ت فع نفسك في حياتك.

نُح َد ازدهارك بشكل أساسي  ن خالل  حتوى وجودة ذهنك، ألنله 

بذهنك، ندكنك أن تُغي ِر أي شيء بخصوصك. ندكنك أن تؤسس أسلاس وكليلان 

ُ تقن لحياتك، وتستدتع بأقصى ح  بالحياة الخاصة والبركات التي قل  أعلطلاك 

 إناها اإلله. 

 2افتح ذهنك لكيدة اإلله  لن خلالل الل راسلة والليلهلج. نلقلول فلي 

، "اْجتَِهْ  )ادرس( أَْن تُِقيَم نَْفَسَك )لكي تُلظلهلر نلفلسلك( للإلللِه 2::1تيدوثاوس 

لال  ُ َمُكى )أن اإللهَ ق  وافق عييك(، َعاِ الً الَ نُْخَمى )ال نُلخلجلل  لنله(، ُ لفَلص ِ

ِ بِاالْسلتِلقَلاَ لِة )بلالصلواب(."   لن خلالل الليلهلج  .(RAB)) قسداً( َكِيَدةَ اْلَحق 

الواعي في الكيدة، نُنظم ذهنك ونُبر ج ليتديُّم، واللعلظلدلة واللنلجلاح. وتلكلون 

 حتوناته ونهجه في تناغم  ع أفكار اإلله وإرادته اللكلا ليلة للحليلاتلك. هلذا  لا 

 نح ث بشأن التغيير. 

 ذ لك: ا ؤاج لعغييرك

 ٩٢  

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

ْ ِلُ ْ  مِعنْزِميِم أنْذ نا ُِ ْ   ِلعنْوعنهُِروا  يَُّروا عنْن شن )الةال (  منْل حنغن

ْرِضيَُّة  ُة اْلمن اِلدن ُج اإللم: الصَّ اؤن ا ِ ين إِرن )حثهعوا    س  ( من

ُة  )رومية  اِملن  .(RAB(( 2:72)الموهولة( اْل ن

  الخميس



 الم يم من المراسة: 
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َ ن أنت اليوم هو  سؤولية أو التعبير عن عدل ذهنك.  ن خالل 

كيدة اإلله، ندكنك أن تعدل عيى ذهنك وتُغي ِر  لحلتلونلاتله، وهلذا اللتلغليليلر 

 سيظهر في حياتك كتح نث، ننعكس في شخصيتك والنتائج التي تنتجها. 

ك الرب  كلما ألهج موعي في ال لمة  يعزمؤ ذ لي  ويُلظن   ُمهارن

ج ليلعج العميُّ . ذ لي مدمي م لمعك وخاضع مال امل لألف ار   ويُهرمن

واآلراء  والرسائل الصديدة؛ أسلك في مسعويات أعلى من المزم  

 واللُصرج  والوفرج. ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 4:8 فِيِيب ِي ;4:23 أَْ ثَالٌ 

 48-45 اَْلَدَماِ يرُ  & 4 ُروِ يَةَ 

 4 اَْلقَُضاة & 54-11:45 لُوقَا
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ال تقبل أب اً أي شيء ال نتفق  ع  ا تقوله كيدة اإلله عنك. ال تشك 

أب اً في نماهة الكيدة. آ ن، واقبل، وأعِين أنك  ا نقول اإلله إنك أنت، ول نك  ا 

 نقول اإلله إنه ل نك، وتق ر أن تفعل  ا نقول إنك تستطيع أن تفعيه. 

دع كيدة اإلله تُعطيك عقيية ج ن ة، طرنقة تفكير ج ن ة. ال تقل إنك 

 رنض فقط ألنك تشعر بأعراض الدرض في جس ك. أن تسيك بهذه الطرنقة 

هو أن تسيك ض  الكيدة. تقول الكيدة إن كان روح الذي أقام نسوع  ن 

ً فيك )وشكًرا لإلله إنه هكذا(، فالروح نفسه سيُحيي جس ك  األ وات ساكنا

(. إقرارك نجب أن نكون دائداً، "أنا حي بالروح الق س؛ 11:1الدائت )رو ية 

الصحة اإللهية هي طبيعتي وهي واح ة  ن البركات الكثيرة التي لي وأستدتع 

 بها في الدسيح نسوع."  

إن كنَت تدر بضعف، أو شك، أو إحباط أو عوز، ال تقبل بهذه 

األ ور الغرنبة لدا نجب أن تكون حياتك عييه، حياتك هي لدج  اإلله. نقول في 

ا أَْنتُْم فَِجْنٌس )جيل( ُ ْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت ُ يُوِكيٌّ ) ديكة 9:2بطرس  1 ، "َوأَ َّ

ةٌ ُ قَ ََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء )شعب الرب الخاص له(، ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِل  كهنة(، أُ َّ

كيدة اإلله قابية  .(RAB)الَِّذي دََعاُكْم ِ َن الظُّْيَدِة إِلَى نُوِرِه اْلعَِجيِب." 

لالستخ ام؛ عن  ا تقرأ الكتاب بهذه الطرنقة، نجب أن تستجيب. قُل، "ُ باَرك 

اإلله! حياتي ُ دتيئة بدج ، وجدال، وحكدة، وتديُّم الروح، وأنا أُعينهم 

 لعالدي!" 

تقول الكيدة، "كل شيء  ستطاع ليدؤ ن" استجب بقولك، "نعم، نا 

، إ كانياتي غير  ح ودة؛ ل يَّ ِسعة  تمان ة  رب، بسبب ق رتك العا ية فيَّ

 ألفعل الدمن ."

ستعدل كيدة اإلله لك فقط عن  ا تُعطيها االستجابة الصحيحة. نعم، 

كيدة اإلله قونة وُ ثبَّتة في السداوات، لكن عييك أن تُثبتها في حياتك بإقراراتك: 

 ثه ِعها في حياحك

اِت                         اون عُكن ُمثنهَّعنٌة فِي السَّمن ِلمن منِم ينا ينْهِوْه كن إِلنى ا ن

 .(RAB(( 98:778)م مور 

  ١٣   الجمعة



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

(. 6  –  ::  11)عبرانيين …."  َحتَّى إِنَّنَا نَقُوُل َواثِِقينَ …  ألَنَّهُ قَالَ "…  

 هييونا! 

 

قم صم  وخ ط اإللم العمي  لدياحي. أ ا أسلك في صدة إلهية  

ووفرج  وفي مِر. المسيح قمرحي وك اءحي؛ ومن خاللم  كل شيء 

مم ن لمي. أ ا أعرف من أ ا  وما لي  أسع يع أن أفةل كل ا شياء 

 في المسيح؛ إم ا ياحي غير مدموؤج.  للويا  

 أُقِر وأععرف

 13:31 َ ْرقُسَ  ;11-55:10 إَِشْعيَاءَ 

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

 5 اَْلقَُضاة & 12-12:1 لُوقَا
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حقيقة  هدة نجب عيى كل  سيحي أن نفهدها أن إبييس وكل 

 الئكته ق  انخيعوا  ن عيى العرش وُهم وا تدا اً  ن قِبل نسوع. لذلك، 

ر في حقيقة  ال ننبغي أن نخاف أي  سيحي  ن إبييس؛ هو ليس عا الً. فك ِ

أن أول شيء قاله نسوع ندكننا أن نفعيه باسده هو إخراج الشياطين، هذا 

 نُظهر أن إبييس ق  ُشَل.

حتى إن كنَت ق  أعطيَت حياتك ليدسيح  نذ لحظات، ل نك 

ُسيطان عيى إبييس وندكنك أن تُخرج الشياطين. هذا بسبب إنك  ولود 

ثانيةً، ل نك حياة اإلله وبِر الدسيح؛ ل نك ُسيطان نسوع. لذلك، إبقاء 

إبييس تحت السيطرة ليس  سألة  نذ  تى أنت  سيحي أو إلى أي   ى 

تعتق  أنك "روحاني"؛ بل تتعيق بيسوع والُسيطان الذي ق  أعطاك لتسيك 

 وتعيش باسده. 

ليس إلبييس حق في أن نُ نر األ ور في حياتك، أو في بيتك، 

أو   ننتك، أو دولتك، أو في حياة أحبائك؛ اطرده!  ارس ُسيطانك في 

الدسيح عييه. اطرده في أي نوم، وفي أي وقت، وفي أي  كان باستخ ام 

اسم نسوع. عن  ا تُخاطب إبييس باسم نسوع، هو نستجيب لك كدا لو 

 كان نسدع  باشرةً  ن نسوع.

ربدا تسأل، " اذا لو لم نذهب إبييس عن  ا أُحاول أن أطرده؟" 

هذا ليس اختيار إن كنَت تفعل ذلك باسم نسوع، عن  ا نكون ل نك إدراك 

لدا نُدثيه هذا االسم. افهم هذا: نحن نسيك في اسده، والسيوك في اسده 

 هو إدراك قوة وُسيطان اسده؛ العيش بإدراك  ا نُدثيه اسده.

 أمِق إمليس حدت السي رج

ون ِذِه اآليناُت حنْعهنُع اْلُمْؤِملِينن )كل من يؤمن): يُْوِرُعونن  

... )مرقس   .(RAB(( 71:71)ي رؤون( ال َّيناِطينن

 السبت  ١٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

، "ِلذِلَك َرفَّعَهُ )عظَّده( اإللهُ 11  –  9:  2نقول في فييبي 

أَْنًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًدا فَْوَق ُكل ِ اْسٍم ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم نسوع ُكلُّ ُرْكبٍَة 

ْن فِي السََّداِء َوَ ْن َعيَى األَْرِض َوَ ْن تَْحَت األَْرِض، َونَْعتَِرَف ُكلُّ  ِ دَّ

ال  .(RAB)ِلَساٍن أَنَّ نسوع اْلَدِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَدْجِ  اإللِه اآلِب." 

ندكنك أن تعرف هذا وتتفاوض  ع الشياطين، اطردهم! ال ندكن 

ألي شيطان أن نصد  أ ام اسم نسوع؛ ألنهم نعرفون  ا الذي نُدث ِيه 

هذا االسم ألنهم واعون أن في الجحيم، جرد نسوع الرناسات 

 (. هييونا!2::1والسالطين وأشهرهم جهاراً )كولوسي 

 

أ ا ولمُت ملعصر  وأحيا مغلهة على إمليس والظروف. أحيا حياج 

سامية  أعلى م ثير من العأثيرات ال اسمج لهذا الةال   مووج ا عظ  

. أسلك في  ور مِري فيم  ُمظهراً سياؤحم وُمةللاً  الذي يديا فيَّ

 ح معم العي في روحي ماسعمرار. آمين. 

 أُقِر وأععرف

ُسلِ  ;19-10:18 لُوقَا ;4:4 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى  18-16:16 أَْعَداُل ٱلرُّ

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

 6 اَْلقَُضاة & 21-12:13 لُوقَا
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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:  

Tel.:+44 (0)1708 556 604 

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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