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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  5000ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  :707

ستؤِهيَك لنجا  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

 النداذ  الُدعَ َة لذلك. 
 

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

 
 استخ م هذا الكتيب ُ  َِوناً في رو  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 التجربة
جبل التجربة هو تل في برية اليهودية حيث 

ُجرب يسوع من إبليس. يظهر مظهراً خالباً 

من وادي األردن، والبحر الميت، وجبال 

، قاد 4موآب وجلعاد. كما ذُكر في متى 

الروح القدس يسوع إلى البرية أي 

 3الصحراء. وبينما كان صائماً جربه إبليس 

مرات ليُثبت ألوهيته. لكن في كل مرة انتهره 

يسوع باقتباسه للمكتوب. ثم تركه إبليس 

 وأتت المالئكة لتخدمه. هللويا!



 ...تعبدي
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 أجلهم. 

البعض يظن أن الصالة هي استجابة البائس أو الضعيف 

كة مع اإلله؛  ي األساس، هي شر
للتحديات العنيدة والقوية؛ ال! الصالة، ف 

لم، يجب عليه 
ُ
ي من الظ

وحت  عندما يكون شخص ما مضغوط أو ُيعاب 

ِرحة 
َ
، لكن هذا ليس غرض الصالة. الصالة هي االستجابة الف أن ُيصلي

 . ي اإلله الحي
 لشخص ما، قلبه ُممتلئ باإليمان، يثق ف 

  ٢ الثالثاء 

ْيئًا  لنْهلنا شن هُ: أن َّمُ إِْن طن  ون ِذِه ِ ين الث ِونةُ الَّعِي لنلنا ِعْلمن
ُع لنلنا.  ) ِ يئنعِِم ينْسمن سنبن من (.1::1يوحلا  1حن  

 الصالج:  ي اسعزامة ُمههزة

 لمعوج اإللم



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أمويا السماوي  أش رك من أعل مركة  وامعياز وفرصة الصالج؛ 

قلاج ل ركة غلية مةك. أثق فيك مدياحي  وأثق أن مسعوهلي آمن  

سأُحم  غرضك لي ممزم  ميلما أ ا أخ ع لروحك  وأُرشنم مد معك  

 ماس  يسوع. آمين.
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، أكثر منها استجابة  صلي
ُ
الصالة هي استجابة لدعوة اإلله لت
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ي الصالة إن لم نستقبل استجابات لصلواتنا! بغض النظر عما نقوله ف 
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 الصالة؛ استجابة اإلله هي ما تهم. 

 ، صلي
ُ
 أن ننال استجابات عندما ن

ً
 لإلله! قد رتب ُمسبقا

ً
شكرا

ي هي الصالة   –قواعده للصالة   –ألنه قال إن صلينا حسب مشيئته 
الت 

هو يسمع لنا. يقول الشاهد االفتتاحي إن سمع لنا، فهو   –باسم يسوع 

سيستجيب لنا. هذا هو جمال الصالة: حقيقة إننا واثقي   بإننا 

، وتقول 1:41يوحنا  1مسموعون ) صلي
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 هللويا! 

 صالج

  6:18 أََفُسَس  ;5:17 تََسالُوِنيِكي ٱألُولَى 
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  35 اَْلعَ َد  & 42-14:32 َ ْرقَُس 

ل  & 33-16:17 نُوَحنَّا   8-7 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ
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 ال حوف: آمن م لمة اإللم

في العام الدامي، ربدا أكثر  ن أي وقت  ضى في 

تارنخ هذا الجيل، شاه نا َكْرب األ م بش ة، حيث نعيش 

الكثيرون في خوف غا ر. حتى بين الدسيحيين، ق  رأننا قادة 

الكنائس نيجأون لومع الفتة تُفي  إنهم نغيقون كنائسهم بسبب 

 الخوف. 

لكن  ثل هذه التصرفات غير ُ تفقة  ع خ  ة نسوع 

الذي نقول عنه   –الدسيح الذي نؤ ن به. كيف ندكن ليدسيحي 

الكتاب إنه  يح األرض ونور العالم، الذي ُ سح بالرو  

 أن نخاف   –الق س؛ اإلناء الحا ل لإلله 

سيط نسوع الضوء عيى الِسدات التي بها نتعرف عيى 

الذنن نؤ نون به، جمء  نه قرأناه في الشاه  االفتتاحي. ال 

ً بيسوع الدسيح  ن أي سقم أو  نخاف أي شخص نؤ ن حقا

، "َها أَنَا أُْعِطيُكْم ُسْيَطانًا 1:0:: رض ُ عٍ . قال في لوقا 

ُكْم  ، َوالَ نَُضرُّ ِ ةِ اْلعَ ُو  )قوة( ِلتَ ُوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلعَقَاِرَب َوُكلَّ قُوَّ

 .(RAB(َشْيء  )بأي حال  ن األحول( )بأي وسيية(." 

٩  

ةُونن …  ون ِذِه اآليناُت حنْعهنُع اْلُمْؤِملِينن )كل من يؤمن):  ين ن

  . ُأونن ينْهرن ى فن ْيِمينُهْ  عنلنى اْلمنْرضن  أن

  .(RAB(( 19 – 11: :1)مرقس  

 ا رمةاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  14:1 نُوَحنَّا  ;6-82:5اَْلَدَماِ يُر  ;18-16:17 َ ْرقَُس 

 36 اَْلعَ َد  & 52-14:43 َ ْرقَُس 
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رد فعيك تجاه األ ور التي تح ث في العالم اليوم تُظهر 

ً بيسوع أم ال. إنها مغوطات الحياة التي  إن كنَت تؤ ن حقا

تكشف قناعتك. إن كنَت كدسيحي، "خائفاً"  ن السقم أو 

الدرض، إذاً أي إله أنت تؤ ن به  بالتأكي  ليس نفس اإلله الذي 

 عرفه وتكيم عنه إبراهيم، وإسحاق، ونعقوب واألنبياء والُرسل. 

لع ة سنوات، ق  ومعُت ن ي عيى كثير  دن ل نهم أكثر 

األ راض الُدع نة في العالم؛ أ راض ُ ع نة ج اً؛ لكن لم أتدكن 

أب اً  ن أن أخاف  ن الع وى، ألنها نفس خ  ة نسوع، بحياة 

وقوة الرو  الق س. ل ننا الحياة اإللهية التي هي "غير قابية 

ليع وى" و نيعة م  أي  رض أو سقم. ُخذ كيدة اإلله بج نة؛ 

 ادرسها؛ وآ ن بها، وِعش بها. 

قم أُرسلُت  كون الدل لم اكل الةال   وأ ا أُحم  خممعي. أ ا شريك 

لل هيةة اإللهية. ُممركاً أن لميَّ قوج على المرض  والسو   والةز . 

  ش يه  وأحيا فوقه .  ذه  ي حويوعي.  للويا  

 أُقِر وأععرف 

ل  & 26-17:1 نُوَحنَّا   10-9 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ
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  ٠ الوميس 

، "َ ْولُوِدنَن ثَانِيَةً، الَ ِ ْن َزْرعٍ :751بطرس  :نقول في 

ا الَ نَْفنَى، بَِكِيَدِة اإللِه اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة إِلَى األَبَِ ."  نَْفنَى، بَْل ِ دَّ

)RAB).  الكيدة الدترجدة "ال نفنى" هي "أفثارتوس– 

aphthartos"  باليونانية(، والتي تعني غير فاس ، وخال . أنت(

 ُول َت ثانيةً بمرع اإلله غير الفاني.

 "aphtharsiaالخيود هي كيدة  ترجدة  ن "أفثارسيا  

، التي تعني حياة ال ندكن أن :01:تيدوثاوس  7)باليونانية( في 

تتيف، أو تضعف أو تقصر. هذه هي الحياة التي فيك اآلن 

كدولود ثانيةً. عن  ا تقبل نسوع ليحيا فيك، فق  أُحضرَت ليحياة 

والخيود. "... بُِظُهوِر ُ َخي ِِصنَا نسوع اْلَدِسيحِ، الَِّذي أَْبَطَل اْلَدْوَت 

( :01:تيدوثاوس  7َوأَنَاَر اْلَحيَاةَ َواْلُخيُودَ بَِواِسَطِة اإِلْنِجيِل." )

)RAB). 

لذلك، أنت في الدجال اإللهي ليحياة؛ عييك أن تسود  ن 

خالل الكيدة. كل  يك له  جال نحكم فيه؛ و جالك هو  جال 

الحياة حيث ال نوج  ُسيطان ليدوت. ُ باَرك اإلله! عييك أن تنتبه 

حكم(  –"ألَنَّهُ إِْن َكاَن بَِخِطيَِّة اْلَواِحِ  قَْ  َ يََك )ساد 

اْلَدْوُت بِاْلَواِحِ ، فَبِاألَْولَى َكثِيًرا الَِّذنَن نَنَالُوَن فَْيَض الن ِْعَدِة 

، َسيَْدِيُكوَن )نسودون  نحكدون( فِي  –َوَعِطيَّةَ )ِهبة( اْلبِر ِ

 اْلَحيَاةِ بِاْلَواِحِ  نسوع اْلَدِسيحِ!" 

 .(RAB(( 217:)رو ية 

 أ ت في المزال اإللهي للدياج



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 1 اَلتَّثْنِيَة  & 65-14:53 َ ْرقَُس 

ل  & 27-18:1 نُوَحنَّا   13-11 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ

لهذه الحقيقة؛ أنت لسَت شخص عادي؛ أنت غير خامع ألركان 

 و باد  هذا العالم الساقط الُدظيم. 

أنت جالس  ع الدسيح في  جال الدج ، والسيادة، والقوة. 

عييك أن تُِقر كل نوم، "في طرنقي، ليس هناك  وت؛ ليس هناك 

فشل؛ كل شيء نعدل! هناك  ج ، وتديُّم ونُصرة فقط، ألني 

 أسكن في  جال الحياة."

ً واطر  أي شيء غير ُ تفق  ع حياة اإلله  ارفض تدا ا

فيك. ارفض السقم، والدرض، والعجم وكل أعدال الُظيدة. طبقاً 

ليكتاب، أنت انتقيَت  ن الدوت ليحياة،  ن الفناء ليخيود،  ن 

العدر إلى األب نة، ألنك في الدسيح، أنت تحيا في الدجال اإللهي 

 ليحياة.  

أش رك يا أمويا   ن في المسيح يسوع قم أُظهر الدياج 

والولوؤ. أ ا أس ن في مزال الدياج  وفي  ذا المزال  

ليس  لاك عوز  أو فور  أو مرض  أو سو   أو عز ؛ 

أسوؤ ممزم على الظروف. لي حياج وطهيةة اإللم العي 

 ح وق حياج اإل سان الةاؤي وأُظهر ا.  للويا  

 صالج

ي  ;11-8:10 ُروِ يَةَ   5:24 نُوَحنَّا  ;3:10 ُكولُوس ِ
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 ً  ُممرك لد وره ؤائما

أهم شيء في حياتك اآلن في الدسيح هو شراكتك 
 ع الرو  الق س.  ا لم وإلى أن نُصبح هذا إدراكك ليوقت 
الراهن، فستكون  سيحيتك  جرد شكل  ن أشكال ال نن. 
عييك أن تعرف، وتُحب، وتتعا ل  ع الرو  الق س ليس 
ً عيى أنه جوهر الدسيح  فقط كشخص حقيقي، لكن أنضا
والدسيحية. هو الذي أقام نسوع  ن األ وات؛ وب ون 
القيا ة، لن نكون هناك خالص. كل شيء ندكنك أن 
 ترن ه، وتُعَجب به، وتُحبه في نسوع هو في الرو  الق س. 
الرب نسوع هو في السداء اآلن؛ الرو  الق س 
هنا  عنا، والشيء الجديل بخصوص هذا هو أن الرو  
الق س فينا و عنا في أي  كان وفي كل  كان. لم نق ر 
التال يذ أن نأخذوا نسوع  عهم ليدنمل؛ كانوا  عه في 
ساعات نقظتهم، في ساعات عديهم، لكنه ذهب ليسداء، 

 وكان عييهم أن نُرحبوا بالرو  الق س. 
أتى الرو  الق س ليحل  كان الدسيح الذي صع . 
هو نحيا فيك اليوم. لذلك، ُكن ُ  ركاً لحضوره فيك؛ استِف  
 ن نعدته وقوته في حياتك.  عه، ندكنك أن تفعل أي 
شيء؛ ستصير الحياة رحية هادئة ونعيدة  ن الدج . 

 هييونا! 

  ٢  الجمعة   

"ِنْعَدةُ َرب ِنَا نسوع اْلَدِسيحِ، َوُحب اإلله، 

 َوَشِرَكةُ الرو  اْلقُ ُِس )الدتواصية( َ َع َجِديِعُكْم. آِ يَن."

 .(RAB(( 11:5:كورنثوس  7(



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 
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 2  اَلتَّثْنِيَة  & 72-14:66 َ ْرقَُس 

ل  & 16-19:1-18:28 نُوَحنَّا   16-14 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ

فهم الُرسل في الكنيسة األولى حضور الرو  
الق س واستفادوا ج اً  نه في حياتهم. بع  ا قبيوا الرو  
الق س، تغيَّرت حياتهم وخ  تهم؛ خ  وا وفعيوا كل األشياء 
بقوة الرو  الق س. ال عجب أن كان ل نهم نتائج غير عادنة 

 وصنعوا هذا التأثير العجيب باإلنجيل. 

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركة وعوؤ الروح الومس فيَّ   و 

مزم حياحي؛ وأ ا أحهم وأعع  مم من كل قلهي؛  و كل شيء لي؛ 

الُمة ي  والُمةين  والُمرشم  والُمدامي  والُمووي  وال  يع  

والماع . أ ا أعرف أ لي ُملعصر إلى ا مم  وسأحمي  ؤائماً  أُ عج 

ثمار ومركات الهِر  مسهب  ةمة وخممة الروح الومس في حياحي. 

 آمين. 

 صالج
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 ٢   
 أملاء ال لمة 

لق  قُيُت كثيراً إننا كدسيحيين لسنا في عه   ع اإلله؛ 

نحن نتائج أو أبناء العه . هناك فرق كبير بين كونك في عه ، 

 وأن تكون نتيجة العه .

فكر في األ ر بهذه الطرنقة: عن  ا نتمو  رجل 

وا رأة، نكونان في عه ؛ عن  ا نكون لهدا أبناء؛ فأبنائهدا هم 

نتيجة أو ثدر هذا العه . ال ندكنك أن تقول إن األبناء في عه   ع 

أبونهدا، األبوان فقط في عه   ع بعضهدا البعض. عييك أن تفهم 

 هذا؛ وإال، فين تتدتع أب اً ببركات و ج  الدسيحية.

لذلك، في الشاه  االفتتاحي، نكرز بطرس لييهود، 

ونتكيم روحياً. هو ال نعني أنهم أبناء األنبياء بدعنى إنهم 

 ولودون  ن زوجات األنبياء؛ ال. عن  ا دعاهم أبناء األنبياء 

والعه ، كان نقص  أنهم أنبياء الوع ، أو الكيدة الدنطوقة. وهذا 

 بالضبط َ ن نحن.

نقول الرسول بولس في رسالته إلى غالطية:  "ألَنَّ 

ِذنَن اْعتََدْ تُْم بِاْلَدِسيحِ قَْ  لَبِْستُُم اْلَدِسيَح: 
ُكيَُّكُم ) هدا كان ع دكم( الَّ

. لَْيَس ذََكر  َوأُْنثَى،  . لَْيَس َعْب   َوالَ ُحرٌّ لَْيَس نَُهوِديٌّ َوالَ نُونَانِيٌّ

ألَنَُّكْم َجِديعًا َواِح   فِي اْلَدِسيحِ نسوع. فَإِْن ُكْنتُْم ِلْيَدِسيحِ )عائية 

اْلةنْهِم  ْ هِيناِء  ون ْملناُء ا ن ْ عُْ  أن ( 22:1)أعمال …."  أن

)RAB). 

 

 السهت  
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الدسيح(، فَأَْنتُْم إِذًا نَْسُل إِْبَراِهيَم، َوَحَسَب اْلَدْوِعِ  )الوع ( )بنود 

 .(RAB(( :7 – 172 5العه ( َوَرثَة ." )غالطية 

نحن نسل إبراهيم  ثل اليهود الذنن كان نُخاطبهم 

بطرس في رسالته. الخييقة الج ن ة هي النسل الروحي الحقيقي 

، "فَإِْن ُكنَّا 211:إلبراهيم. نحن ورثة الوع . نقول في رو ية 

أَْوالَدًا فَإِنَّنَا َوَرثَة  أَْنًضا، َوَرثَةُ اإلله َوَواِرثُوَن َ َع )شركاء فى 

هذا  ا أنت عييه؛  .(RAB(الديراث الواح   ع( اْلَدِسيحِ..." 

 هذه هي هونتك!  ج اً لإلله! 

ُسِل   18-22:15 اَلتَّْكِونُن  ;3:25 أَْعَداُل ٱلرُّ

 3 اَلتَّثِْنيَة  & 14-15:1 َ ْرقَُس 

ل  & 42-19:17 نُوَحنَّا   19-17 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ

أ ا  سل إمرا ي    عيزة ال لمة المل وقة  أسلك في ميراثي في 

المسيح؛   ي وارث اإللم ووارث مع المسيح. أحيا في  ُصرج 

 وسياؤج اليوم وؤائماً  أحومم من مزم لمزم  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 مراءج إلهية

نقول الكتاب إن نسوع لم نُسيَم فقط ليدوت  ن أجل 

(.  اذا نعني 7711خطاناك، لكنه أُقيم أنضاً ألجل تبرنرك )رو ية 

أن تكون ُ برراً  الكيدة الدترجدة "تبررنا" تعني أن تكون برنئاً 

ونُعين أنك بار؛ أن نُعيَن أنك "غير ُ ذنب"، خالي  ن الذنب. لذلك، 

في ذهن الع الة، ليس هناك اتها ات م ك! ِسر البراءة اإللهية 

نفوق الخيال البشري. كيف ندكن إلنسان أن نتبرأ بصورة رسدية 

 ودائدة  كيف ندكن أن نكون هذا  دكناً  

في الع الة الطبيعية، أنت بريء فقط  ن تُهم الجرائم 

السابقة، ال ندكنك أن تتبرأ  ن جرائم الدستقبل. لكن ليس هذا  ع 

اإلله. براءتك اإللهية تُغطي تع نات الدامي، والحامر والدستقبل. 

 هناك شارة عييك في كل  كان تذهب إليه  كتوب عييها "بريء"!

ْرنَا  اقرأ الشاه  االفتتاحي  رة أخرى. نقول، "فَإِْذ قَْ  تَبَرَّ

(.  ا هو اإلندان  17:)أُعِيَن حكم برائتنا( بِاإِلنَداِن ..." )رو ية 

ا اإِلنَداُن فَُهَو الث ِقَةُ بَِدا نُْرَجى َواإِلنقَاُن بِأُُ وٍر الَ  نقول الكتاب، "وأَ َّ

(. أنت ال تُطبق اإلندان عيى األ ور التي ::1:تَُرى." )عبرانيين 

 ضت، أو عيى  ا ل نك بالفعل. لذلك، فأن "تتبرر باإلندان" تعني، 

 ن هذه اليحظة، أنت ق  دخيَت الدستقبل ببراءة إلهية. إنه نتيجة  ا 

ر أكثر  ا قاله في كولوسي   –  :17  :فعيه نسوع. اآلن ندكنك أن تُق  ِ

اِن لنلنا  ْر نا )أُعِلنن ح   مرائعلا( مِاإِليمن  فنِإْذ قنْم حنهنرَّ
ِسيحِ.  )رومية  م ِلنا يسوع اْلمن عن اإللم مِرن ( 1:1سنالنٌم من

)RAB). 

 ا حم 
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 4 اَلتَّثْنِيَة  & 24-15:15 َ ْرقَُس 

ل  & 18-20:1 نُوَحنَّا   22-20 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ

ُسِل  ;5:17 ُروِ يَةَ  ;21-5:20 ُروِ يَةَ   39-13:38 أَْعَداُل ٱلرُّ

، "َوأَْنتُُم الَِّذنَن ُكْنتُْم قَْبالً أَْجنَبِي ِيَن َوأَْع َاًء فِي اْلِفْكِر، فِي األَْعَداِل 77

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

نِسيَن َوباِلَ لَْوٍم َوالَ َشْكَوى أََ اَ هُ."  قِ  ِ

أنت ُ ق س، وبال لوم أو شكوى أ ا ه. هذه هي الطرنقة 

التي نراك بها اإلله. لداذا ق  نرن  أي شخص أن نعيش في الخطية 

بع  أن نفهم هذا الحق  أنت ُ ق س ج اً، وبار ج اً وطاهر ج اً، 

ونقي ج اً: هذا  ا ق  أعطاه اإلله لك كه نة! هو أعين نفسه بار 

ِه )أنا  بدنحك البراءة  اإللهية  ن أجل اإلندان بيسوع: "إِلْظَهاِر بِر ِ

َر َ ْن ُهَو ِ َن اإِلنَداِن  ا َونُبَر ِ َ اِن اْلَحاِمِر، ِليَُكوَن بَارًّ أقول( فِي المَّ

 .(RAB(( 7115بِيَُسوَع." )رو ية 

أمويا الغالي  يالها من مركة أن أعرف أ لي قم حهرأت إلهياً من كل 

االحهامات. أ ا أسلك في  ور حهريري  وأسوؤ على الو ية  وعلى 

إمليس والظروف. حياحي  ي حةهير عن مِرك. أ ا ُملعصر ؤائماً  

 أخممك م رح ممون خوف أو إؤا ة  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 الزهاؤ مالصالج

الكيدة الدترجدة "ُ جاه اً" في الشاه  أعاله هي 

)باليونانية(، وهي ال تعني فقط جهاد؛  "agōnizomai"أجونيمو اي 

إنها تعني أن تُصارع. في الواقع، الدرادف األول لها "أن تتعارك" ؛ 

تيدوثاوس  :إنها تعني أنضاً تُنامل وتُقاتل الع و. نج  نفس الكيدة في 

 …."، نقول، "َجاِه ْ ِجَهادَ اإِلنَداِن اْلَحَسَن، 711:

اآلن، نقول بولس، بالرو ، ليدسيحيين في كنيسة كولوسي 

إن أبفراس كان كل حين "ُ جاه اً"  ن أجيهم بالصيوات. كان نُصارع 

 ع القوات الشيطانية نيابةً عنهم. هذا جمء  دا تفعيه في تشفعك 

، "َولِكْن إِْن َكاَن إِْنِجييُنَا 1  –  15  1كورنثوس  7لآلخرنن. نقول في 

َ ْكتُوً ا ) خفياً(، فَإِنََّدا ُهَو َ ْكتُوم  ) خفي( فِي اْلَهاِلِكيَن )الضالين(، 

الَِّذنَن فِيِهْم إِلهُ هذَا ال َّْهِر قَ ْ أَْعَدى أَذَْهاَن َغْيِر اْلُدْؤِ نِيَن، ِلئاَلَّ تُِضيَء 

هنا  .(RAB(لَُهْم إِنَاَرةُ إِْنِجيِل َ ْجِ  اْلَدِسيحِ، الَِّذي ُهَو ُصوَرةُ اإلله." 

 نرى لداذا نجب عيينا أن نُجاه  في الصالة  ن أجل أنفس الناس. 

ربدا ل نك أفراد  ن العائية أو أحبائك، أو أص قائك، أو 

ز الئك أو جيرانك ق  كرزت لهم ورفضوا أن نستجيبوا ل عوة 

"إله هذا   –الخالص، كيدة اإلله تُظهر  ا هي الدشكية الحقيقية: إبييس 

ال هر" ق  أعدى أذهانهم!  ثل هؤالء الناس، نجب أن تُصارع  ن 

 ٢  

ِسيحِ   ْهٌم ِلْلمن ِذي ُ ون ِمْلُ ْ   عن اُس  الَّ منْ رن ْيُ ْ  أن لن ِ ُ عن  يُسنل 

اِت...   لنون ْعِلُ ْ  مِالصَّ اِ ٌم ُكلَّ ِحيٍن  ن  ُمزن

 .(RAB(( ::12)كولوسي 

 اإلثلين  
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 5 اَلتَّثْنِيَة  & 32-15:25 َ ْرقَُس 

أجل نفوسهم في الصالة؛ أنت "تُجاه  بش ة" في التشفع  ن أجيهم. 

تُعين، "في اسم الرب نسوع، نا رو  الُظيدة الشرنر الذي أعدى 

 أذهانهم، أنا أكسر تأثيرك عييهم!" 

لكن كدا تعيم، ال نجب أن تتوقف هناك؛ بل استدر في 

التشفع؛ هذا  ا نُسدى بالغيبة في الصالة. أنت تتدخض في الصالة 

ألذهانهم، أن تنفتح قيوبهم ليرب، وأن نتوجهوا لكيدة اإلله، باسم 

نسوع. أنت تُصيي أن نُشِرق نور اإلنجيل الدجي  في قيوبهم، وأن 

نتبنوا نعدة اإلله لخالصهم؛ فيُغطي حضور اإلله قيوبهم وتسود كيدة 

 اإلله في حياتهم. هييونا! 

صل ِ هكذا  ن أجل أص قائك أو أفراد العائية الذنن لم 

 نول وا ثانيةً، وستن هش بالنتيجة.  ج اً لإلله!  

رمي الُمهارك  أُصلي أن يُ ِرق  ور إ زيل المسيح المزيم في قلوب 

ال ثيرين اليوم الذين ل  يلالوا الوالص مةم  ويلوله  من الُظلمة إلى 

 اللور  ومن قوج إمليس إلى اإللم  ماس  الرب يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف

ل  & 31-20:19 نُوَحنَّا   25-23 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ
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 أميض كالثلج 

كان الرب نسوع إله وبال خطية؛ لكنه أصبح ذبيلحلة خلطليلة، 

م  ن أجل خطانا العالم. هو أخذ  كان خطانانا عيى الصييلب، حلتلى  قُ  ِ

 (.  7:17كورنثوس  7نأخذ  كانه في البِر )

نتيجة لدا فعيه نسوع، أُعين أننا ق نسون وبال لوم قُل ام اآلب. 

ندكننا أن نقف بجراءة في حضلور اإللله بل ون ذنلب، أو دنلنلونلة أو 

إدانة. الحقيقة هي أن اإلله ال نتهدك بأي شيء. بالنسبة له، أنت كلا لل 

  ثل نسوع، ألن بِرك هو بِر نسوع الدسيح. 

تصور األ ر بهذه الطرنلقلة: أ ليلر رائلع نل علوك للحلضلور 

قذرة وذات رائحة كلرنلهلة وال تلرنل   –وليدة. بيندا أنت ترت ي خرقاً 

بابتسا ة دافئة،   –أن تقترب  نه أو  ن ميوفه بسبب  ظهرك البذيء 

 نُشير إليك لت خل ونفتح باب الوليدة لك. 

ُ الحظاً ع م رغبتك، هو نستعطفك أكثر لت خل حتى نتلدلكلن 

 ن تق ندك لآلخرنن في اللقلاعلة. للكلن بلنلظلرة ُحلمن، أنلت تلرفلض 

ال عوة. أخيراً، نقول األ ير، "أنا أعرف  ا تشعر به؛ لن أُخجيك. هلل 

ندكنك أن تثق بي " ثم، تثق بكيلدلتله وتل خلل. للكلن، أنلت  لازللَت ال 

٢  

اْلِوْرِمِ   ايناُكْ  كن ا نْت خن ن ْه. إِْن كن ْج  ينُووُل ينْهون اعن ُل َّ  نعندن   ن

ِ حنِصيُر  المُّوِؤي  اءن كن ْمرن ا نْت حن الثَّْلجِ. إِْن كن حنْهينضُّ كن

 .(RAB(( 19:1كنالصُّوِف.  )إشةياء 

  الثالثاء 
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  ;1:30 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى  ;6:11 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى 
ي   77-:17: ُكولُوس ِ
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 6 اَلتَّثْنِيَة  & 47-15:33 َ ْرقَُس 

ل  & 25-21:1 نُوَحنَّا   29-26 أَْخبَاِر اأَْلَنَام ٱأْلَوَّ

ندكنك أن تتخيل نفسك ُ ختيطاً بدثل هلؤالء اللنلاس اللطلاهلرنلن 

 والذنن بال عيب.

نقول األ يلر وهلو علارف أفلكلارك، "اآلن، أنلت قل  

آ نَت، انظر لنفسك  رة أخرى!" ثم تفعل هكذا وفلجلأة، صلرَت 

في شكل  يوكي ونظيف  ثل األ ير وكل َ ن في اللغلرفلة. هلذا 

ْرنَلا  ُ شابه لبِرك في الدسيح نسوع. نقول الكتلاب، "فَلإِْذ قَلْ  تَلبَلرَّ

)أُعِيَن حكم برائتنا( بِاإِلنَداِن لَلنَلا َسلالَم  َ لَع اإللله بِلَرب ِلنَلا نسلوع 

  ج اً لإلله!  .(RAB(( 17:اْلَدِسيحِ." )رو ية 

إنللك  11::كللورنللثللوس  :ال عللجللب أنلله نللقللول فللي 

اغتسيَت، وتق سَت وتبررَت باسم اللرب نسلوع، ورو  إللهلنلا. 

اآلن هو ق  جعيك شرنكه في إحضار اآلخرنن إلى هلذه اللحليلاة 

الُدذهية  ن البِر، لتختبر نفس السلالم واللدلجل . اللذي للك فليله. 

 هييونا! ال تحتفظ بهذا لك.

أمويا الغالي  أش رك من أعل مِرك  الذي يُلعج فيَّ الومرج  عيش 

مدق وأُحم  م يئعك ؤائماً. أُ عج ثمار الهِر  وأعمل أعمال الهِر  أُعلن 

 صالحك للةال   ماس  يسوع. آمين.  

 صالج



arabic 

 الُد ام لألعمال الصالدة

تُعيدنا كيدة اإلله أن نُطيع الُحكام ألنهم ُ عينين  ن قِبل اإلله 

(. لذلك، سواء كان الديك، أو رئيس الوزراء، أو الرئيس أو 71:5)رو ية 

عيينا أن نُطيعهم، ولكن فقط في سياق كيدة   –الحاكم أو الُدحافظ، إلخ 

 اإلله. 

، "فَاْخَضعُوا ِلُكل ِ تَْرتِيٍب 7:  –  1:5  7بطرس  :نقول في 

، أَْو ِلْيُوالَةِ  ِ. إِْن َكاَن ِلْيَدِيِك فََكَدْن ُهَو فَْوَق اْلُكل ِ ب  ٍ ِ ْن أَْجِل الرَّ بََشِري 

، َوِلْيَدْ  ِ ِلفَاِعِيي اْلَخْيِر. ألَنَّ هَكذَا  فََكُدْرَسِييَن ِ ْنهُ ِلالْنتِقَاِم ِ ْن فَاِعِيي الشَّر ِ

تُوا َجَهالَةَ النَّاِس األَْغبِيَاِء."  ِهَي َ ِشيئَةُ اإللِه: أَْن تَْفعَيُوا اْلَخْيَر فَتَُسك ِ

)RAB).  نُظهر لنا بطرس بالرو  أن هذه الترتيبات البشرنة أُقيدت

 لالنتقام  ن فاعيي الشر ولد   فاعيي الخير. 

لكن، نحن في عالم حيث نفعل بعض قادة الحكو ات عكس  ا 

تقوله الكيدة. لهذا السبب ق  تُصبح  شكية إذا تركَت تعرنف "الصواب" أو 

"الخطأ" ليحكو ة. كيدة اإلله هي التي تُح د الصواب والخطأ. في رو ية 

، نحث رو  اإلله  ن خالل الرسول بولس كل شخص عيى 1  –  :1  5:

 إطاعة ُحكام ال ول، ألنه ال نوج  أي ُسيطان ب ون سدا  اإلله.

لكنه لم نتوقف هناك؛ بل ذهب إلى أبع   ن ذلك ليومح 

نَرةِ.  ر ِ اِلَحِة بَْل ِليش ِ  سئوليات ال ولة. "فَإِنَّ اْلُحكَّاَم لَْيُسوا َخْوفًا ِلسَْعَداِل الصَّ

 ٢  

جِ.  يرن ر ِ ِة منْل ِلل  ِ اِلدن اِل الصَّ ْعمن ْوًفا ِلألن ْيسُوا خن امن لن إِنَّ اْلُد َّ  فن

ينُ ونن لنكن  ؟ اْفةنِل الصَّالنحن فن انن افن السُّْل ن عُِريُم أنْن الن حنون فن أن

ْمٌح ِمْلمُ.  )رومية   .(RAB(( 1:11من

 ا رمةاء  
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 7 اَلتَّثِْنيَة  & 11-16:1 َ ْرقَُس 

ُسِل   4-1 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 26-1:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

 21:15 أَْ ثَال   ;7:10 َعْمَرا  ;29:2 أَْ ثَال  

أَفَتُِرن ُ أَْن الَ تََخاَف السُّْيَطاَن  اْفعَِل الصَّالََ  فَيَُكوَن لََك َ ْ    ِ ْنهُ، ألَنَّهُ 

َخاِدُم اإلله ِليصَّالَ ِ! َولِكْن إِْن فَعَْيَت الشَّرَّ فََخْف، ألَنَّهُ الَ نَْحِدُل السَّْيَف 

." )رو ية  َعبَثًا، إِْذ ُهَو َخاِدُم اإلله، ُ ْنتَِقم  ِلْيغََضِب ِ َن الَِّذي نَْفعَُل الشَّرَّ

:5 15 – 1 ))RAB). 

ربدا تسأل بع  ذلك، "أال نعني هذا أن أي  ا نفعل القائ ، فهو 

 ن عن  اإلله " بالطبع ال! عييك أن تُطبِق الفهم الصحيح ليسياق، وإال، 

فأنن تضع أ ثال ستالين، و وسوليني، وأدولف هتير  كانت أفعالهم 

 شرنرة. لذلك عييك أن تفهم أنه ليس كل القادة نُرموا الرب. 

الُحكام هم لتعمنم قضية البِر؛ هم ألعدال صالحة وليست 

نقُوَن فَِرَ  الشَّْعُب،  1، 17  :7شرنرة. نقول في أ ثال  "إِذَا َسادَ الص ِ  ِ

نُر نَئِنُّ الشَّْعُب... اَْلَدِيُك بِاْلعَْ ِل نُثَب ُِت األَْرَض، َواْلقَابُِل  ر ِ َوإِذَا تََسيََّط الش ِ

ُرَها."  اْلَه َانَا نُ َ  ِ

أمويا الغالي  أُصلي من أعل أولئك الموضوعين في م ا ة 

الُسل ان  أن يُة زوا حووق اإل سان  وال رامة  والسالم  والةمالة  

 والهِر؛ والملا  الملاسب لل رازج مإ زيل رملا يسوع المسيح. آمين.

 صالج 



arabic 

 لذَّحم الدويوية 

نًا آَخَر  قال نسوع، "َوأَنَا أَْطيُُب ِ َن اآلِب فَيُْعِطيُكْم ُ عَم ِ
ِ الَِّذي الَ نَْستَِطيُع اْلعَالَُم أَْن  ِليَْدُكَث َ عَُكْم إِلَى األَبَِ ، ُروُ  اْلَحق 
ا أَْنتُْم فَتَْعِرفُونَهُ ألَنَّهُ َ اِكث   نَْقبَيَهُ، ألَنَّهُ الَ نََراهُ َوالَ نَْعِرفُهُ، َوأَ َّ

تؤك   .(RAB((  2:  –  1:1  1:َ عَُكْم َونَُكوُن فِيُكْم." )نوحنا 
هذه الكيدات رغبة الرو  الحقيقية كدا هو ُ عين في أ ثال 

 ، "... لَذَّاتِي َ َع بَنِي آدََم."5:11

رغبة رو  اإلله، الذي هو ناقل بركات اإلله وكل  ا 
ق  أُعطيَّ لنا في الدسيح نسوع أن نسكن فيك ونكون في شراكة 
 عك. لم تكن رغبته أن نعيش في السداء ب وننا، لكن أن نكون 

  عنا، وفينا.

هذا نُفِسر سبباً رئيسياً ال تالئنا بالرو  الق س. هو أتى 
ليحيا فينا ألنه نُحبنا ونرن  شراكة حقيقية  عنا. لهذا السبب 
شجعنا نسوع عيى الشراكة  ع الرو  الق س. هذا نُذكرنا أنضاً 
بصالة بولس الجديية ليدسيحيين في كورنثوس: "نِْعَدةُ َرب ِنَا 
نسوع اْلَدِسيحِ، َوُحب اإلله، َوَشِرَكةُ الرو  اْلقُ ُِس )الدتواصية( 

 .(RAB(( 11:5:كورنثوس  7َ َع َجِديِعُكْم. آِ يَن." )

 ٢٣  

ةً  ُكْلُت ُكلَّ ينْوٍم لنذَّحنمُ  فنِرحن ا ًِةا  ون  ُكْلُت ِعْلمنهُ صن

عن منلِي  لنذَّاحِي من ْسُ و نِة أنْرِضِم  ون ةً فِي من مُ. فنِرحن امن ائًِما قُمَّ ؤن

من.  )أمثال   (.01 – 03: 8آؤن

 الوميس 
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 8 اَلتَّثْنِيَة  & 20-16:12 َ ْرقَُس 

ُسِل   7-5 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 21-2:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

في نهانة كل األشياء، رغبته الدطيقة ستُعين، ألنه 
َداِء قَائِالً: :517نقول في رؤنا  ، "َوَسِدْعُت َصْوتًا َعِظيًدا ِ َن السَّ

ُهَوذَا َ ْسَكُن اإللِه َ َع النَّاِس، َوُهَو َسيَْسُكُن َ عَُهْم، َوُهْم نَُكونُوَن 
ُ باَرك  .(RAB(لَهُ َشْعبًا، َواإللهُ نَْفُسهُ نَُكوُن َ عَُهْم إِلًها لَُهْم." 

 اإلله.

فكر في حقيقة روعة شخصية األلوهية غير الُدتناهية 
نسكن فيك في  يئه، ونجعيك  قره الرئيسي   –الرو  الق س   –

في األرض. أنت  نمله الدتحرك، حا الً نعدته، و ج ه وبِره. 
 هذه كانت رغبته دائداً. هييونا! 

إن كنَت ستتعيم الشراكة  ع الرو  الق س، فهو 
سيُحول حياتك. وسيجعل  ج  الدسيح نُرى ونُعين فيك بُطرق 

 لم تعتق  أب اً إنها ُ دكنة.

أمويا الغالي  يالها من مركة أن روحك يديا فيَّ  في ملئم  يزةللي 

موره الرئيسي في ا رض. أ ا مل لم المعدرك  حامالً  ةمعم  

ومزمه ومِره. أ ا أسع يم من ح ورك المزيم فيَّ  وأُعلن أن مزمك  

 وح معك وحميُّ  ألو يعك ظا ر فيَّ ومن خاللي  ماس  يسوع. آمين.   

 صالج



arabic 

استخ م  تى، في الشاه  أعاله، ُ صطيح " يكوت 

السداوات". بيندا هو نتكيم عن الرسالة التي جاء نوحنا ليكرز بها. 

لكن عن  ا تقرأ إنجيل  رقس، استخ م ) رقس( ُ صطيح، " يكوت 

َ اُن َواْقتََرَب َ يَُكوُت اإلله، فَتُوبُوا »اإلله": "َونَقُوُل:  قَْ  َكَدَل المَّ

 .(RAB(( :71:) رقس  ".«َوآِ نُوا بِاإِلْنِجيلِ 

كيدا روى ُكتَّاب األناجيل،  تى، و رقس ولوقا نفس 

الح ث،  ع بعض الفارق، األكثر احتداالً أن نكون إنجيل  تى هو 

األكثر حرفية في اقتباس كيدات نسوع، ألنه  ن بين الُكتَّاب الثالثة، 

كان هو الوحي   ن بين االثنى عشر تيديذ، سا عاً  باشرةً  ن نسوع. 

وخير  ثال عيى ذلك عن  ا استخ م عبارة " يكوت السداوات" 

 وعن  ا استخ م " يكوت اإلله". 

ربدا تسأل، "هل هناك فرق بين االثنين " عيى الرغم  ن 

استخ ا ها بشكل  ترادف، إال أن كال التعبيرنن  ختيفان بشكل 

وامح.  يكوت السداوات هو ذلك الجمء  ن  يكوت اإلله الدؤسس 

في األرض، ونرأسه نسوع. في الحقيقة، الترجدة اليونانية هي 

 " ديكة السداوات" والتي تعني  يكوت  ن السداء. 

" يكوت اإلله" نُشير إلى ُ يك اإلله، وسيادة اإلله، والدجال 

اإللهي.  ديكة اإلله كونية، إنها تتخطى  جرد األرامي. فهي تصل 

 ممل ة السماوات

 ٢٢  

اِت.  )معى  ُ وُت السَّماون لن بن من ِم اْقعنرن ُم قن ائاًِل: حُومُوا   ن َّ  قن

2:1.) 

 الزمةة    



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 9 اَلتَّثِْنيَة  & 10-1:1 لُوقَا 

ُسِل   11-8 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 47-2:22 أَْعَداُل ٱلرُّ

لهذا السبب ندكن لدديكة اإلله أن تتأسس في قيبك. قال  –إلى قيبك 

 (. 7:1:2نسوع  يكوت اإلله في داخيكم )لوقا 

أتى نسوع ليؤسس  يكوت السداوات في األرض، ليُعين 

 ديكة اإلله، كسفير لدديكة اإلله.  يكوت السداوات هو سفارة 

 يكوت اإلله. لذلك، أسس نسوع  قر عديه في األرض، وعديه 

 هو أن نُحِضر الناس لديكوت اإلله.

في جوهره،  يكوت السداوات ن ور حول عدل نسوع 

الدسيح في األرض؛ إنه ا ت اد لديكوت اإلله في األرض، برئاسة 

نسوع الدسيح.  يكوت السداوات هنا اآلن، ونحن جمء  نه. 

 هييونا!

أمويا الغالي  يالها من حياج قم أح رحها للا  وأح رحلا إليها  

أش رك من أعل مل وت اإللم المؤسس في قلهي؛ إن سالم  وعمال  

ومزم  و ةمة  وحياج  اإللم يةملوا مال امل في روحي؛ وُمةهنر 

عله  فيَّ ومن خاللي. أ ا ُمِصر أكثر من أي وقت م ى  أن أُخهِر 

الةال  أعمع مهذه ا خهار المزيمج. مل وت اإللم  لا في المسيح 

ك اإللم   ويةمل اآلن في قلهي. ُمهارن

 صالج 



arabic 

 ال حنِةش ماالس  فوط 

قال نسوع فيدا نخص الكنيسة في ساردس، "... أَنَّ 

" عاشت الكنيسة باالسم فقط،  لََك اْسًدا أَنََّك َحيٌّ َوأَْنَت َ ْيت 

لكنها كانت  يتة. إنه نُشبه العيش عيى التارنخ. الدوت 

الدذكور هنا ليس الدوت الكا ل. إنه حالة أنه عيى الرغم  ن 

أنه  ازال هناك أعدال وأنشطة، هناك الكثير  ن "الال باالة" 

 و"الفتور الروحي".

كونك عائش باالسم فقط ليس باأل ر الجي . بعض 

األ م والكنائس هكذا. ل نهم اسم كنيسة حية، أو  عروفين في 

 جتدع األ م، لكنهم  ائتون. ندكن أن نح ث هذا أنضاً ليفرد، 

 ألن الكنائس واأل م  كونة  ن أفراد.

قائ  التسبيح، كدثال، ق  نُرنم ونظن الناس إنه حي، 

لكنه هو نعيم إنه نُصارع ليُصيي، وال نصوم، ولم نع  نقرأ 

الكتاب. نرن  اإلله كل شخص في هذه الحالة أن نتوب. 

 ٢٩  

 : عِي فِي سناْرِؤسن اْكعُْب إِلنى منالنِك )راعي( اْل نلِيسنِة الَّ  ون

اِكُب:  السَّْهةنُة اْل نون احِ اإللِم ون ُم سنْهةنُة أنْرون ا ينُووُلُم الَِّذي لن  ذن

أنْ تن  يٌّ ون النكن  أننَّ لنكن اْسًما أن َّكن حن أن نا عناِرٌف أنْعمن

ْيٌت.  )رؤيا   .(RAB(( 1:1من

 السهت 
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ي    12-12:11 ُروِ َيةَ  ;24-3:23 ُكولُوس ِ
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 10 اَلتَّثْنِيَة  & 25-1:11 لُوقَا 

تعييدات السي  لهؤالء الناس أن نسهروا ونُش دوا األشياء 

 التي عيى وشك الدوت. هذا  يفت لالنتباه ج اً. 

بالنسبة لقائ  التسبيح هذا، ربدا نكون الترنيم هو 

 ا عيى وشك الدوت وهو أو هي ال نعرفون هذا. لذلك، 

أمِرم رغبتك ليرب وأل ور الرو . ُكن  توهجاً وُ شتعالً 

له دائداً. صل ِ كثيراً. اربح النفوس. ادرس وتأ ل في 

ً في هذه األ ور. ُكن حاراً في  الكيدة. ُكن ساهراً وقونا

 الرو ، خاد اً الرب بالحق. 

أمويا الغالي  أ ا أخممك مدق  وفواً ل لمعك. أموى ُملعههاً   حمي  في 

خممعك. شغ ي لةملك و مور الروح ي عةل ماسعمرار مالروح 

الومس. أ ا حار في الروح  خاؤماً لك م رح وُمد راً المزم السمك 

ً إلى ا مم. ماس  يسوع.  الغالي. أش رك من أعل أ ك عةلعلي غالها

 آمين.  

 صالج 

ُسِل   15-12 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 26-3:1 أَْعَداُل ٱلرُّ



arabic 

 صل ِ  عل كل اله ر 

نومح الكتاب كيف تؤثر األروا  الشرنرة عيى البشر 

ليفعيوا الخطأ. أح  هذه األ ثية هو  ا قرأناه عن داود في الشاه  

االفتتاحي. تخيل داود،  يك بار، ق  دفعه إبييس ليحصي إسرائيل 

 م  إرادة اإلله. كنتيجة لذلك، اتخذ اإلله إجراءات م  إسرائيل. 

هناك حادثة أخرى ُ سجية لنا في األناجيل. عن  ا أومح 

نسوع لتال يذه إنه كان  ن الضروري أن ندوت بسبب خطانانا 

ً وابت أ  ونُقام ثانيةً ليحياة  ن أجل تبرنرنا، أخذه بطرس جانبا

نوبخه، قائالً، "حاشاك نا رب! ال نكون هذا؛ لن تدوت!" ) تى 

771:1 .) 

عرف نسوع في الحال أن الشيطان كان نتكيم  ن خالل 

اْذَهْب َعن ِي »بطرس، ونقول الكتاب، "فَاْلتَفََت َوقَاَل ِلبُْطُرَس: 

 ".«نَاَشْيَطاُن! أَْنَت َ ْعثََرة  ِلي، ألَنََّك الَ تَْهتَمُّ بَِدا لإلله لِكْن بَِدا ِلينَّاِس 

لذلك، حتى الرجال الصالحين ندكن أن  .(RAB((  751:1) تى 

ن فعهم إبييس أن نفعيوا أو نقولوا األشياء الخاطئة. لهذا نرن نا اإلله 

أن نعرف الحق؛ وأن نعرف كيدته. عن  ا تعرف الحق، ندكنك أن 

 ٢٠   

اُوؤن ِليُْدِصين  ى ؤن أنْغون ائِيلن  ون اُن ِضمَّ إِْسرن قنفن ال َّْي ن ون  ون

ائِيلن.  )  (.1:21أخهار ا يام  1إِْسرن

 ا حم  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

تسيك في نوره. ستعرف كيف تُصيي، وكيف تُنهي أعدال إبييس 

 وتأثيراته  ن حولك. 

تعيم أن تُصيي  ن أجل جديع أ م البشر، والقادة، 

. 7  –  :1  7تيدوثاوس  :وأولئك الذنن في الُسيطة كدا نحثنا في 

أعِين بجرأة بالرو  أن إرادة، وخطط، و قاص  اإلله تثبت فيك 

وحولك، وفي قيوب قادة  جتدعك، و  ننتك، وبي ك، وأُ تك، وفي 

الدؤسسة التي تعدل فيها. صل ِ أن نرفضوا االستسالم ليتأثيرات 

السيبية والتي ندكن أن تحرمهم عيى الشر؛ بل بالحري، 

 نحكدون بالع ل، والدساواة، والبِر، والحق. آ ين.  

أمويا الغالي  أُصلي من أعل الواؤج في ؤولعي  أن يسعومموا 

م ا عه  وُسل عه  ليهعغوا حوك  وأن يلع ر اإل زيل مسرعة وممون 

عوائق. أُصلي من أعل مركات سالمك ووفرحك على ا م   ماس  

 يسوع. آمين. 

 صالج

 4-2:1 تِيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  ;18:1 لُوقَا 
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 11 اَلتَّثْنِيَة  & 38-1:26 لُوقَا 

ُسِل   19-16 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 31-4:1 أَْعَداُل ٱلرُّ
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 ٢٢  
 صل ِ صالج

إن عبارة "صيى صالة" هي تأكي   ثير لالهتدام،  ثيدا 

َشْهَوةً اْشتََهْيُت أَْن آُكَل "…  ، 7177:قال نسوع لتال يذه في لوقا 

 هذَا اْلِفْصَح َ عَُكْم قَْبَل أَْن أَتَأَلََّم."

كيف ندكنك أن "تشتهي" شيء بشهوة  أو "تُصيي" 

صالة  إنها طرنقة تأكي نة لتش ن  الدعنى. وبالتالي،  ن خالل 

الدفعول الدطيق، فهو نُساع نا عيى فهم قوة  ا نرن  أن نُخبرنا به. 

إنها تعني "صالة  ن القيب، ُ ثابرة" كدا تصيغها الترجدة 

َطِيبَةُ اْلبَار ِ )الحارة، القيبية، الدستدرة( تَْقتَِ ُر َكثِيًرا "…  الدوسعة، 

 (. 117:فِي فِْعِيَها." )نعقوب 

تفاصيل  ا ح ث أثناء الصالة: "َوقَاَل  2: يوك  :نُعطينا 

َحيٌّ ُهَو نَْهَوْه إِلهُ »إِنِييَّا الت ِْشبِيُّ ِ ْن ُ ْستَْوِطنِي ِجْيعَادَ ألَْخآَب: 

إِْسَرائِيَل الَِّذي َوقَْفُت أََ اَ هُ، إِنَّهُ الَ نَُكوُن َطلٌّ َوالَ َ َطر  فِي هِذِه 

نِيَن إِالَّ ِعْن َ قَْوِلي  .(RAB(( 1:2: يوك  :( ".«الس ِ

لم نقل إنييا، "لن نكون  طر إال عن  قولي" فقط ألنه َشعَر 

أن إنييا فعل  ا فعيه حسب قول  1:بذلك؛ ال! نعرفنا أصحا  

الرب. عن  ا حان وقت انتهاء الجفاف، فهو "صيى صالة"  رة 

أخرى، أو  ثيدا تصفها ترجدة إنجييمنة، "صيى بحرارة"؛ كانت 

"َكاَن إِنِييَّا إِْنَسانًا تَْحَت اآلالَِم ِ ثْيَنَا، َوَصيَّى 

َصالَةً أَْن الَ تُْدِطَر، فَيَْم تُْدِطْر َعيَى األَْرِض ثاَلََث 

 (. 217:ِسنِيَن َوِستَّةَ أَْشُهٍر." )نعقوب 

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 : ن القيب و ستدرة حتى حصل عيى النتائج الدرجوة )ادرس 

 (.1: – 2: يوك 

بنفس الطرنقة كدا كان إنييا بفاعيية في الصالة، ندكنك 

أنضاً أن تثق في اإلله الحي نفسه و"تُصيي" صالة عن  ا ترغب 

في تغيير. صيى إنييا وح ث شيء استثنائي ألُ ة بأكديها. ندكننا 

إح اث تغييرات في أُ تنا، أو  حافظتنا، أو   ننتنا أو  ؤسستنا. 

الصالة الحارة، والقيبية والدستدرة ليبار تقت ر كثيراً في فعيها. 

صل ِ بهذه الطرنقة. صل ِ برغبة عديقة، بشغف قوي، وسوف 

 نكون هناك تغيير. هييونا!  

أمويا الغالي  أش رك من أعل مِرك الذي يمأل ا رض  وكلمعك العي 

ز ماإل زيل حول الةال  اليوم. كل  حسوؤ في حياج اللاس ميلما يُ رن

ا م  لك؛ ومةرفة مزمك حُغ ي ا رض كما حُغ ي المياه الهدر  

 ماس  يسوع. آمين.

 صالج

 

 44-22:39 لُوقَا  ;18-5:17 نَْعقُوَب 
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 12 اَلتَّثْنِيَة  & 56-1:39 لُوقَا 

ُسِل   22-20 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 11-5:1-4:32 أَْعَداُل ٱلرُّ
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 ٢٢   
 احهع العةليمات اللهوية 

، نج  قصة شيقة ليلغلانلة بلخلصلوص اللنلبلي 5: يوك  7في 

أليشع ونوآش،  يك إسرائيل. كان نوآش لل نله  شلكليلة  لع اآلرا ليلن 

وأراد الغيبة عييهم. لذلك جاء لرجل اإلله، أليشع. جلمء  لن حلوارهلم 

التالي كان أليشع نُرش  نوآش ليأخذ بلعلض األسلهلم ونضلربلهلم عليلى 

 األرض. 

 7نقول الكتاب إن أليشع فلعلل هلذا ثلالث  لرات وتلوقلف )

(. كان أليشع، رجل اإلله. غلاملبلاً، نلقلول اللكلتلاب إنله 11:5: يوك 

( ألنله تلوقلف. كلان نلجلب أن 1:5:: ليلوك  7غضب عيى نوآش )

نستدر في مرب األسهم حتى نُخبره النبي أن نتوقف. َمْرب األسهلم 

ثالث  رات فقط تعني أنه سيهمم أرام ثالث  رات فقط؛ في حليلن أن 

خطة اإلله كانت أفضل بكثير. لم نكن نوآش نعيم أن ع د الدرات التي 

ر ى فيها السهام أ ر  هم. لم نطيب  نه النبي أن نتوقف، لكنه تلوقلف 

  ن نفسه! 

هذا  لا أرنل  إنصلالله للك: فلي بلعلض األحليلان، نلتلجلاهلل 

الكثيرون أشياء  هدة ج اً دون أن نعرفوا،  ثل االنلتلبلاه لليلتلعليليلدلات 

النبونة، التي هي جمء  ن إرشاد اإلله ألبنلائله. اإلرشلاد اللنلبلوي هلو 

إرشاد  ن الرو ، نُعطى لك  ن خالل الرو ؛ ُ وَجه لك،  لن أجليلك. 

إِ َّمُ ُ ون  ْظُم فن  حنمنسَّْك مِا نؤنبِ  الن حنْرِخِم. اْح ن

.  )أمثال  يناحُكن  (.::11حن

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ُسِل   25-23 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 42-5:12 أَْعَداُل ٱلرُّ

 13 اَلتَّثْنِيَة  & 66-1:57 لُوقَا 

 8:10 أَْ ثَال   ;25-1:24 ُكوِرْنثُوَس ٱألُولَى  ;NIV 4:13 أَْ ثَال  

ربدا نأتي إليك  باشرةً  ن خلالل رو  اإللله  لن داخليلك أو  لن 

 خالل شخص  ا ق  أُعطيَّ له بعض التأثير القيادي عيى حياتك.

كدثال ق  نطيب  نك الرب أن تصوم لفترة ز نية  عينلة، 

لكنك ال تعتق  أن هذا  هم؛ لذلك، فإ ا إنك لم تُصلم بلاللدلرة، أو للم 

تُكِدل الد ة، ثم نح ث شيء غير سار. ق  ال ت رك أن هلذا  لرتلبلط 

بالتعييدات التي لم تلتلبلعلهلا.  لثلل هلذه األ لور  لهلدلة؛ للذللك، ال 

تستخف بها. ندكن أن تكون بعض التعييدات الروحية  ن راعيلك، 

 لك أو ليدجدوعة التي أنت عضو فيها. هذه كيها  هدة . 

عن  ا نُعطيك اإلله إرشاد أو توجيه نبوي،  ن  صيحتلك 

أن تتبعه. ربدا نعتد  عييه  صيرك بلأكلدليله أو  سلتلوى نلجلاحلك 

 القادم، وترقيتك وعظدتك. 

أش رك يا رب من أعل امعياز إرشاؤ  وم ورج وحةليمات الروح 

الومس  وامعياز أن أسعل  إرشاؤك من خالل أولئك الذين قم 

اخعرحه  ووضةعه  أعلى ملي ليُد روا لي كلمعك. أش رك من أعل 

إرشاؤي في طريق الةظمة كلما أخ ع لك  وأحهع حةليماحك الواصة 

 مي من خالل الروح الومس  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 الُملك مالمسيح 

لق  نِينا فيض النعدة وعطية البِر. نحن اآلن نديك في 

وبالدسيح نسوع. نديك بالدسيح عيى العالم وأنظدته، وظروفه وعيى 

 إبييس و جتدعه الشيطاني. 

نقول الكتاب إن كل  ا عديتم بقول أو فعل، فاعديوا الكل 

(. اسده أعظم وأعيى اسم في 215:باسم الرب نسوع )كولوسي 

السداء، وفي األرض وفي الجحيم! اسم نسوع له االحترام األعظم. 

هو أخبرنا إننا ندكن أن نُخِر  الشياطين باسده. تأك  أنك تفعل هذا. 

 هييونا!

ً  ن ع ة سنوات.  أتذكر شيء  ا ح ث عن  ا كنُت طالبا

كان هناك جا عة  عينة بُييت بدجدوعة إرهابيين. حركت بعض 

 أص قائي وذهبنا إلى الدكان حيث ُومع حجر أساس الجا عة. 

عن  ا وصينا هناك، ومعنا أن ننا عيى الحجر وأعينا، 

"باسم نسوع الدسيح، نا شياطين الُظيدة التي تسيطر عيى هذه 

 ٢٢  

لنكن )ساؤ  ْم من اِحِم قن ِ يَِّة اْلون ْوُت  –  ن َّمُ إِْن كنانن مِون 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

اِحِم يسوع اْلمنِسيحِ    يناجِ مِاْلون  اْلدن

 .(RAB(( 11:2)رومية 

 ا رمةاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

الد رسة، وتُسيطر عيى الطيبة، الدسئولة عن اإلرهاب هنا، نحن 

 نكسر ُسيطانك وتأثيرك؛ اذهبوا باسم نسوع!" 

تخيل  اذا  في نفس هذا الحرم الجا عي، أنشأنا  جدوعة 

شِركة  سيحية والتي أصبحت أكبر شركة في ذلك الحرم الجا عي، 

حتى هذا اليوم. بالطبع، لسنا بحاجة أن نذهب إلى أي حجر أساس؛ 

 ن حيث تكون، ندكنك أن تأ ر الشياطين في كل  كان، باسم نسوع، 

 وتُجردهم. 

ْوا "…  الدسيحية هي الحياة باسم نسوع. نقول الكتاب،  تَقَوُّ

تِِه." )أفسس  ِ َوفِي ِش َّةِ قُوَّ ب  (. هذا نعني أن نستفي   ن 011:فِي الرَّ

ق رته؛ استِف   ن قوته، وُسيطانه، قِف باسده واعدل تحت حدانته. ال 

ندكن أن نكون لك هذا االسم وتكون بائس؛ اب أ! استخ  ه اليوم 

 ودائداً، وِعش بغيبة دائداً.  ج اً لإلله! 

ماس  يسوع  أ ا أحيا مغلهة في  ذا الةال  لمزم اإللم. واآلن  أكسر 

ُسل ان إمليس على ا م   وعلى اللاس  وعلى الواؤج  وعلى كل 

ال هاب حول الةال   المسيح يملك في ا م . مِره يمأل كل ا رض 

ويُغ ي قلوب اللاس   ن كل ا   س حلعمي لم.  ةمة اإللم فةَّالة في 

 ا رض اليوم  ن عمؤ كثير عماً يلال الوالص  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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ُسِل   28-26 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 15-6:1 أَْعَداُل ٱلرُّ
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arabic 

 حياج معواز ة 

ألهم الرو  الق س بولس الرسول ليُصيي الصالة أعاله 

ً إنانا أن نفهم إرادة اإلله لحياتنا. صيى أن تسيك  ليكنيسة، داعيا

ً لإلله في كل  ا تفعيه، ُ ثدر،  في طرنق البِر الحقيقي؛ ُ رميا

 وُ نتج، تنضج في خبرة  عرفته الغنية في  يئه. هييونا!

نرن  اإلله أن تكون حياتك ُ ثدرة في كل عدل صالح. 

و ع هذا اإلثدار، هو نرن ك أن تندو في "إپيجنوسيس  

Epignosis"  عرفتك الكا ية، وال قيقة والُدختبرة( له. نالها (

 ن حياة  توازنة! بالنسبة لبعض الناس، عن  ا نُصبحون 

ُ نتجين في عديهم، وتجارتهم أو  هنتهم، ال نع  ل نهم بع  وقت 

لإلله. هم بالكاد ن رسون الكتاب أو نُشاركوا في االجتداعات 

سوا  واألنشطة الكنسية. كيدا أحرزوا تق  اً في وظيفتهم، كيدا كر 

 وقت أقل لس ور الروحية، شيء  ا خطأ. 

حياة الدسيحي هي حياة الدج  الدتمان ؛ نجا  في كل 

جهة. بدعنى أنك، تحرز تق م في عديك، وعائيتك بخير، ونتقوى 

 أبنائك في اإلندان والبِر، وفي نفس الوقت، تندو في  عرفة اإلله. 

٢٢  

ِ  فِي ُكل ِ ِرضًى  ُمْثِمِرينن فِي  ب  ا ينِدقُّ ِللرَّ من  ِلعنْسُلُ وا كن

ِة اإللِم.  ةِْرفن اِلحٍ  ون ناِمينن فِي من  ُكل ِ عنمنل صن

 .(RAB(( 1::1)كولوسي  

  الخميس   
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 1:2 نُوَحنَّا ٱلثَّاِلثَةُ  ;21-13:20 ٱْلِعْبَرانِي ِيَن 
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 15 اَلتَّثْنَِية  & 7-2:1 لُوقَا 

ُسِل   30-29 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 53-7:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

ناه، كم أن  عرفة اإلله  هدة! نقول الكتاب، "ِلتَْكثُْر 

بطرس  7لَُكُم الن ِْعَدةُ َوالسَّالَُم بَِدْعِرفَِة اإللِه ونَُسوَع َرب ِنَا." )

71:  ))RAB).  إن كنَت ترن  نعدة أكثر في حياتك وسالم

  تضاعف لك  اسَع لدعرفة اإلله ونسوع الدسيح!

ال نرن ك اإلله أن تكون غير ُكفء في أي جانب  ن 

، استدر بولس في صالته : ن كولوسي  ::حياتك. في ع د 

َ أن تتقوى بكل قوة بحسب ق رة  ج ه، بكل صبر وطول  ُ عينا

أناة بفر . ندكنك أن تكون ُ ثدر ج اً وُ نتج، وقوي. نرن  اإلله 

أن تتمن حياتك؛ وندكنك أن تُحقق رغبته في حياتك بسيوكك 

 في  عرفة كيدته. 

أمويا الغالي الُمدب  أش رك من أعل إع ائي حياج كاملة وُمع  ة. 

مروحك الساكن فيَّ  أ ا ُمثمر في كل عمل صالح  وأزؤاؤ في مةرفة 

كلمعك  ميلما أُرضيك في كل ا شياء  ُمعمماً غرضك في حياحي  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج 
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 مةرفة الةالقة

ليس ألنك  سيحي لوقت طونل نعني بالضلرورة أنلك 

ستكون فعَّال لإلله، وأل لور اإللله. األ لر نلتلطليلب أكلثلر  لن 

الترنيم بطرنقة لطيفة، وتسبليلح اإللله بلفلر ، وحلتلى اللكلرازة 

لتكون فعَّال ليدسيح وليدديكة؛ عييك أن تعرفه بطرنقة شخصية 

 ج اً. 

هذا هو سبب صالة بولس ليكنيسة الح نثة في أفسلس، 

كدا نقرأ في الشاه  االفتتاحي. سدع بوللس علن ُحلبلهلم للإللله؛ 

كانوا ُ تحدسين بأ ور اإلله. لكنه عرف أنه ننقصهم شليء  لا، 

وصيى أن نُعطيهم الرب إناه: "... ُروَ  اْلِحْكَدِة َواإِلْعلالَِن فِلي 

 َ ْعِرفَتِِه." 

هناك نوع ُ عين  ن الدعرفة، نوع ُ عين  ن اإلعلالن 

اإللللهللي الللذي نللجللب أن تللدلليللكلله؛ نُسللدللى "إپلليللجللنللوسلليللس  

Epignosis"  باليونانية(؛  علرفلة للهلا علالقلة بلاللدلعلروف؛(

 ٢٢  

احِي  كنْي  لنون اِكًرا إِيَّاُكْ  فِي صن ْعِلُ ْ   ذن اُل شناِكًرا  ن  الن أنزن

ْزِم  ُروحن  ِسيحِ  أنمُو اْلمن م ِلنا يسوع اْلمن يُةِْ ينُ ْ  إِلُم رن

عِِم.  )أفسس  ةِْرفن اإِلْعالنِن فِي من ِة ون ( 11 – :1: 1اْلِدْ من

)RAB). 

 الزمةة    
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 17-1:16 أَفَُسَس  ;3-1:2 بُْطُرَس ٱلثَّاِنيَةُ 
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 16 اَلتَّثِْنيَة  & 20-2:8 لُوقَا 

ُسِل   32-31 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 8-8:1-7:54 أَْعَداُل ٱلرُّ

 عرفة العالقة. وهذه الدعرفة تختيف علن اللالهلوت، أو اللِعليلم 

 الدجرد.

ندكنك أن تتخذ صلالة اللرو  هلذه  لن خلالل بلوللس 

لنفسك: مع اسدك هناك وقُل، "ل يَّ رو  اللحلكلدلة واإلعلالن 

في  عرفة اإلله ال قيقة" وسلتلخلتلبلر اإلعلالن! إنله علدلل رو  

 اإلله.

ب ون نوع الدعرفة هذه، ستكون  سيحي  ت نن، تلفلعلل 

األشياء بت نن، دون أن نكون لك عالقة حقيقية  ع اإلله. علنل  لا 

نكون لك هذه العالقلة، للن تلعل  تلراه إلله داود أو إلله ألليلشلع؛ 

ر  سيصبح إلهك؛ هو شخصي بالنسبة لك. هذا نح ث عن  لا تُلقل  ِ

 حقاً وتبتهج باتحادك وبوح تك  عه. 

الهصيرج   –أمويا الغالي  أش رك من أعل إع ائي روح الد مة 

وإعالن في مةرفعك  مةرفة ُم لوة من خالل اإلعالن   –للدوائق 

والةالقة. من خالل عالقعي وشراكعي مع الروح الومس  ح ثر 

 اللةمة والسالم في حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج 
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، "بِاإِلنَداِن نَْفَهُم أَنَّ ::51نقول الكتاب في عبرانيين 

كيدة  .(RABاْلعَالَِديَن أُتِْقنَْت )تشكيت( بَِكِيَدِة )رندا( اإللِه...")

)باليونانية(، وهي تعني أن  " katartizō"أُتقنت" هي "كتارتيمو

تُصيح، أو تع ل أو تُكدل تدا اً، أو تستعي ، أو تُجهم، أو تُتقن. 

ل  جرى حياتك باتفاق  ع خطة اإلله  باإلندان، ندكنك أن تُشك ِ

 الكا ية. 

 –ظروف وأوماع   –هناك أشياء تح ث في عالدك اليوم 

غير ُ تفقة  ع إرادة اإلله. هم نُحاولون أن نعبثوا بعالدك؛ ال ت ع هذا 

ل عالدك.   نح ث، شك ِ

 سئوليتك هي أن تُثبِت إرادة اآلب في األرض. إرادته لن 

تتحقق ب ون ن ه، وأنت ن اه لتثبت إرادته الكا ية. إنها حياتك، 

وخ  تك، ودعوتك لتُثبِت إرادة اآلب في عالدك بق ر اهتدا ك. وإال، 

 فين تح ث. 

ال تقف  كتوفي األن ي وتُشاه  إبييس نطر  ال  ار في 

حياتك، وعائيتك، و  ننتك، ودولتك، أو في حياة أحبائك. دع كيدة 

اإلله التي في قيبك تخر   ن فدك. بالكيدة عيى شفتيك، أنت تبتر 

 وتُهيك كل جهودات الع و!

 أسس إراؤحم لةالمك

 ٢٢  

ُجُل الَِّذي نَتَِّكُل َعيَى نَْهَوْه، َوَكاَن َنْهَوْه ُ تََّكيَهُ  "ُ بَاَرك  الرَّ
)رجاؤه(، فَإِنَّهُ نَُكوُن َكَشَجَرةٍ َ ْغُروَسٍة َعيَى ِ يَاٍه، َوَعيَى 
 ، نَْهٍر تَُد ُّ أُُصولََها )جذورها(، َوالَ تََرى إِذَا َجاَء اْلَحرُّ

( 1 – 12 2:)إر يا …."  )RAB). 

 السهت 
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 17 اَلتَّثْنِيَة  & 32-2:21 لُوقَا 

ُسِل   34-33 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 40-8:9 أَْعَداُل ٱلرُّ

، "... أَْسُكُب ُروِحي َعيَى 7117عن  ا قال اإلله في نوئيل 

ُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم،  فك بداذا تتحكم في …."  ُكل ِ بََشٍر فَيَتَنَبَّأ فهو نُعر ِ

، وظروف حياتك؛ بكيداتك النبونة! ندكنك أن "aions -"العالم 

 تعيش في واحة سالم في وسط عالم ُ ضطرب. 

ق  نكون العالم كيه فوموي، ونتأرجح حولك، بيندا تكون 

أنت في سالم كا ل. هذه هي الرسالة في الشاه  االفتتاحي: لن ترى 

)تعرف( عن  ا نأتي الحر. ق  نكونوا في مغطة، وأنت تكون في 

وفرة كا ية. كيف   ن خالل كيداتك الُددتيئة باإلندان. ال تحتفظ 

ل كيفدا ترن   ل عالدك! شك ِ بالكيدة في قيبك فقط؛ تكيم بها وشك ِ

 األشياء أن تكون  عك وألجيك.

مووج الروح الومس  أُعلن أن م ورج اإللم فوط ُمثهعة في حياحي 

ل ظروف ميئعي في ا سزام مع إراؤج اإللم ال املة.  وفي عالمي. أُش  ِ

ليس إلمليس شيء فيَّ  وخ عم في عالمي فاشلة  واس  الرب 

 يعمزم.  للويا 

 أُقِر وأععرف 
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 ثِق وافعور ماسمم

، "َكلتَلْبلُت هلذَا إِلَلْيلُكلْم، أَْنلتُلُم 517:نوحلنلا  :نكتب نوحنا في 

اْلُدْؤِ نِيَن بِاْسِم اْبِن اإللِه، ِلَكْي تَْعيَُدوا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِ نَّةً، َوِللَكلْي تُلْؤِ لنُلوا 

الحظ الجمء اللذي تلحلتله خلط، إنله نلعلنلي  .(RAB(بِاْسِم اْبِن اإللِه." 

ل اسم نسوع! اسده هو بلوابلتلك للكلل  ل نلنلة وأُ لة. إنله  ببساطة أن تُفع ِ

 مدانك ليغيبة الدستدرة والبركات غير الُدنتهية. 

، 017:اسم نسوع أكبر  ن العالم أجلدلع. نلقلول فلي فليليلبلي 

ْن فِي السَّلَدلاِء َوَ لْن َعليَلى األَْرِض  "ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم نسوع ُكلُّ ُرْكبٍَة ِ دَّ

هذا االسم نُ عى عليليلك. للهلذا السلبلب  .(RAB(َوَ ْن تَْحَت األَْرِض." 

ندكنك أن تكون هاد  وفي سالم فلي أي  ل نلنلة، أو  لنلطلقلة أو أُ لة، 

بغض النظر عن األع اء أو الضيقات التي ندكن أن تُقابيهلا. اسلدله هلو 

 أ انك. 

، "اِْسلُم 01:1:كان لُسييدان فكرة عن هذا، وقال فلي أ لثلال 

نُق  )البار( َونَتََدنَُّع )نبقى  ، نَْرُكُض )نجري( إِلَْيِه الص ِ  ِ نَْهَوْه بُْر   َحِصين 

هلذا كلان فلي اللعللهل  اللقلل نلم؛ الليللوم نللحلن ال  .(RAB(فلي آ للان(." 

"نركض" السم الرب؛ نحن  ولودون فيه، وق  ورثنا اسده. نعيلش فلي 

 و ن خالل اسده. هييونا! 

هذا  ا عرفه بطرس ونوحنا وتصرفوا به عن  ا شفوا الرجل 

األعر  عن  باب الهيكل الذي نُقال له "الجديل"؛ علدليلوا بلاسلم نسلوع 

 ٩٣  

ُلوا  اْعمن ِمْلعُْ  مِونْول أنْو فِةْل )م الم أو عمل(  فن ا عن ُكلُّ من  ون

اِكِرينن اإللمن واآلبن  ِ يسوع  شن ب  اْلُ لَّ مِاْسِ  الرَّ

 .(RAB(( 11:1مِِم.  )كولوسي 

 ا حم  
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ُسِل   11-2:9 فِيِيب ِي  ;16:23 نُوَحنَّا  ;3:16 أَْعَداُل ٱلرُّ
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 18 اَلتَّثْنِيَة  & 40-2:33 لُوقَا 

ُسِل   36-35 أَْخبَاِر  اأَْلَنَاِم ٱلثَّانِي  & 31-9:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

(. كان الرجل أعر   ن بطن أ له، للكلن بلطلرس 0:-15:)اقرأ أعدال 

ِ قُللْم  تللفللرس فلليلله وقللال، "... بِللاْسللِم نسللوع اْلللَدللِسلليللحِ الللنَّللاِصللِري 

 (.115َواْ ِش!." )أعدال 

نقول الكتاب إن بطرس أ سلكله بليل ه وأقلا له، وفلي اللحلال، 

تش دت عظام كعباه. ربدا اليوم،  ادناتك، أو وظيفتك، أو تلجلارتلك فلي 

حالة "عجم"؛ استخ م اسم نسوع! هل هلنلاك أبلواب تلبل و وكلأنلهلا قل  

ل اسم نسوع.   أُغيقت أ ا ك  فع ِ

بخالف اسدك، أو أي اسم آخر، اسم نسوع ندكن الوثلوق بله. 

، "هُؤالَِء )نلثلقلون ونلفلتلخلرون( 2170نقول كاتب الدم ور في  م ور 

ا نَْحُن فَاْسَم نَْهَوْه إِلِهنَلا  بِاْلَدْرَكبَاِت َوهُؤالَِء )نثقون ونفتخرون( بِاْلَخْيِل، أَ َّ

ال نهم التح نات التي ق  تواجهها في  لادنلاتلك أو فلي  .(RAB(نَْذُكُر." 

ل اسم نسوع. إن كان ألم أو روم في جس ك، ُ ْره أن نختلفلي  صحتك؛ فع ِ

 باسم نسوع، والب  أن نح ث. اسده هو االسم الذي ندكنك أن تثق به. 

أ ا أحيا فوق إمليس  والمرض  والسو  وكل ضيوات الدياج    ي 

أحيا في ومووج اس  يسوع. أحيا حياج المزم المرح ةة العي سهوت 

وأُعمت لي في المسيح  ومزم اإللم مؤسس من خاللي في عالمي  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 عمم اإليمان وال اعة

كيدة "الدعصية" في الشاه  أعاله  ترجدة  ن الكيدة 

والتي تعني ع م إندان  "apeitheiaاليونانية "أپيثيا 

)ُ تعنت وُ تدرد( لذلك، إنها تُشير إلى أبناء الجحود. إنها توصف 

 شيء ُ شابه ج اً لرو  م  الدسيح.

، "ألَنَّ ِسرَّ اإِلثِْم اآلَن نَْعَدُل 217تسالونيكي  7نقول في 

فَقَْط، إِلَى أَْن نُْرفََع ِ َن اْلَوَسِط الَِّذي نَْحِجُم اآلَن." "ِسر اإلثم" 

نُشير إلى التدرد؛ ُ قاو ة جرنئة لإلله، أن تُعارض بش ة إرادة 

 اإلله؛ وكيدة اإلله.

نوج  هناك ناس، ب ون أن نعرفوا حتى السبب، نج وا 

أنفسهم نفعيون األشياء التي نفعيونها، بتح ي لإلله. هذا  ا نح ث 

عن  ا تج  ناس تقول، "أنا أكره الدسيحيين" إن سألتهم  ا هو 

السبب لهذه الكراهية، سيقولون، "ال شيء؛ أنا فقط ال أُحبهم"، 

 نُظهر لنا الكتاب  ا هو الرو  الذي نعدل في أولئك الناس.

عن رو  العالم؛ وإنه نفس  717:كورنثوس  :نتكيم في 

الرو  الذي قرأنا عنه في الشاه  االفتتاحي: "... َرئِيِس ُسْيَطاِن 

اْلَهَواِء، الرو  الَِّذي نَْعَدُل اآلَن فِي أَْبنَاِء اْلَدْعِصيَِة." )أفسس 

 ٩٢  

سنبن  ِ   حن ا اْلةنالن ْ ِر  ذن سنبن ؤن ْهاًل حن ْ عُْ  فِيهنا قن عِي سنلن  الَّ

ْملناِء  ُل اآلنن فِي أن ِذي ينْةمن اِء  الروح الَّ اِن اْلهنون ئِيِس سُْل ن رن

ةِْصينِة.  )أفسس   (.2:2اْلمن

 اإلثلين 
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(. لكن شكراً لإلله أن الكتاب نقول إن هذا ليس  ا نيناه. فينا 717

رو  اإلله وهو نُعيدنا ونرعانا في إرادة اآلب: "َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ 

ُروَ  اْلعَالَِم، بَِل الرو  الَِّذي ِ َن اإلله، ِلنَْعِرَف األَْشيَاَء اْلَدْوُهوبَةَ 

 هييونا!  .(RAB)( 717:كورنثوس  :) جاناً( لَنَا ِ َن اإلله." )

ا ن أ ا قم  ِلُت  ليس روح الةال   ل ن الروح الذي من اإللم  سلك 

ً حدت  في الدق وال اعة. حياحي ُمواؤج وُمد مة مالروح؛ أ ا ؤائما

  يملة و ظام الروح.  للويا 

 أُقِر وأععرف

 19 اَلتَّثْنِيَة  & 52-2:41 لُوقَا 

ُسِل             3-1 َعْمَرا  & 43-9:32 أَْعَداُل ٱلرُّ

 TPT 1:14بُْطُرَس ٱأْلُولَى  ;5:25 َغاَلِطيَّةَ  ;14-8:12 ُروِ يَةَ 
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"اإلله سيراني؛ سيصنع لي طرنق، حيث ال نوج  طرنق 

هذه هي بعض العبارات غير الكتابية التي تسدعها  ن بعض …"  

الدسيحيين  ن وقت آلخر، ونتعجبون لداذا تظل أوماعهم دون 

ً كدسيحي؛ أنت واح   ع  تغيير. أنت تحتا  أن تفهم َ ن أنت حقا

 (؛ وَ ن هو  هو الطرنق! 211:نوحنا  :اإلله! كدا هو، هكذا أنت )

إن كان هو الطرنق، أي طرنق آخر ترن  أن نصنعه لك  

افهم هذا: ال شيء تواجهه ُ صدم إلعاقتك. ندكنك أن تسيك خالل أي 

عائق، أو ظرف صعب في نُصرة و ج  عظيم. هذا هو  يراثك كابن 

 لإلله. 

توقف عن التفكير، والتكيم، والعيش كدا لو كنَت في العه  

الق نم. أنت لسَت بحاجة إلى "اختراقة"  ن أي شيء، أنت بالفعل 

"انطيقَت"  ع نسوع عن  ا قام بنُصرة  ن الدوت  ن ألفين سنة. أنت 

ق  أُنِقذَت  ن ُسيطان الُظيدة، ونُقيَت إلى  يكوت ابن  حبته. أنت في 

  كان السيادة، والقوة، والدج .

، "َكَدا أَنَّ قُ َْرتَهُ اإللهيَّةَ قَ ْ َوَهبَْت :51بطرس  7نقول في 

لَنَا ُكلَّ َ ا ُهَو ِلْيَحيَاةِ َوالتَّْقَوى بَِدْعِرفَِة الَِّذي دََعانَا بِاْلَدْجِ  َواْلفَِضييَِة." 

٩٩  

اِصًرا الن ينْ ِرُق  اِرُث قن امن اْلون ا ؤن ا أنُقوُل: من إِ َّمن  ون

ِميعِ.    شنْيئًا عنِن اْلةنْهِم  منعن كنْو ِِم صناِحبن اْلزن

 (. ::1)غالطية 

  الثالثاء   

  الكلمةاسعومم 

 لعزةل حياحك مزيمج
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ُسِل  ;14-4:11 أَفَُسَس  ;4:6 ُهوَشع   20:32 أَْعَداُل ٱلرُّ

 20 اَلتَّثِْنيَة  & 11-3:1 لُوقَا 

ُسِل   6-4 َعْمَرا  & 23-10:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

األ ر نتعيق بدعرفتك به.  ا ستصير عييه حياتك ُ عتد  عييك 

 بالكا ل. 

إن كنَت تنتظر اإلله ليعدل أي شيء بخصوص حياتك، أو 

نُعطيك أي شيء، فربدا أنت تنظر بال ج وى. هو عدل بالفعل، 

وأعطاك كل  ا تحتاجه لحياة ُ تديمة، و جي ة، وُ نتصرة. األعدال 

 (. 511ق  أُكديت  نذ تأسيس العالم )عبرانيين 

، "سأُصيح طرنقك"؛ بل :11لم نقل اإلله في نشوع 

 .(RAB(بالحري، قال، "... ِحينَئٍِذ تُْصِيُح )تُنِجح( َطِرنقََك." 

 سئولية اإلله هي أن نُعطيك الوصفة ليوفرة، والنجا ، والحياة 

الجي ة، وهو بالفعل عدل هذا  ن خالل كيدته. اآلن، عييك أن 

تستخ م الكيدة لتجعل حياتك  جي ة. استخ م الكيدة لتغيب الظروف 

 وتسود عيى الضيقات.  ج اً لإلله!

أ ا لميَّ رغهة مسعمرج وغري ية ل لمة اإللم. كلما أح رب ال لمة 

موعي لصدعي  وماؤياحي  وحزارحي  وكل عا ب من حياحي  أخعهر 

حومم فوق طهيةي كل يوم. مال لمة  أُصِلح طريوي وأعةلم فةَّال  

 وُمثمر في حياج الهِر.  للويا  

 أُقِر وأععرف 
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واح ة  ن أكثر األشياء التعيسة التي تقرأ عنها هو الومع 

الحالي ألولئك الذنن لم نعرفوا نسوع الدسيح. الشاه  أعاله نُكيدنا عن 

هؤالء الناس، غير  سيحيين. نقول إنهم نسيكون "... َحَسَب دَْهِر هذَا 

اْلعَالَِم، َحَسَب َرئِيِس ُسْيَطاِن اْلَهَواِء، الرو  الَِّذي نَْعَدُل اآلَن فِي أَْبنَاِء 

 اْلَدْعِصيَِة."

إنه نُساع ك أن تفهم لداذا هم نُفكرون بالطرنقة التي نُفكرون 

بها؛ إذ نسيطر عييهم قوة أخرى. نقول إن رئيس ُسيطان الهواء نعدل فيهم 

أولئك الذنن رفضوا الحق. نجب عيينا أن نكسر   –أبناء الدعصية   –

 ُسيطان إبييس عيى  ثل أولئك الناس ونتكيم بنور كيدة اإلله لهم. 

نقول الكتاب إنه عييك أن تربط القوي لتنهب بيته ) تى 

(. لكي نحصل عيى حصاد كثير لينفوس في أُ م العالم في هذه 7:1:7

األنام، عيينا أن نكسر ُسيطان إبييس وتأثير الشياطين عيى أذهان وحياة 

أولئك الذنن لم نعرفوا الرب بع ، ليُشرق نور إنجيل اإلله الدجي  في 

 قيوبهم.

أي شخص لم نول  ثانيةً، إن كان وال ك، وال تك، عدك، عدتك، 

أخاك، أختك، ابن عدك، ابن أخيك، ابن أختك، حداك، حداتك، ص نقك، 

 ٩٠  

ا اْلةنالنِ   حنسنبن  ْ ِر  ذن ْهاًل حنسنبن ؤن ْ عُْ  فِيهنا قن  الَّعِي سنلن

ُل اآلنن فِي  اِء  الروح الَِّذي ينةْمن اِن اْلهنون ئِيِس سُْل ن رن

ْةِصينِة.  )أفسس  ْملناِء اْلمن  (.2:2أن

  األربعاء   

 ُكن حاراً في 
 رمح الل وس والع  ع
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 21 اَلتَّثْنِيَة  & 22-3:12 لُوقَا 

ُسِل   8-7 َعْمَرا  & 48-10:24 أَْعَداُل ٱلرُّ

ز ييك، جارك، إلخ...؛ كيهم تحت سيطرة وسيادة ُحكام الُظيدة األشرار، 

 حتى نقبيوا إنجيل نسوع الدسيح. 

، "َولِكْن إِْن َكاَن إِْنِجييُنَا َ ْكتُوً ا 511كورنثوس  7نقول في 

 .(RAB() خفياً(، فَإِنََّدا ُهَو َ ْكتُوم  ) خفي( فِي اْلَهاِلِكيَن )الضالين(." 

إنهم ُ ظيدو الفكر. لهذا السبب نجب أن تفعل شيء  111:نقول في أفسس 

حيال ذلك؛ إنها  سئوليتك. ُكن حاراً في ربح النفوس والتشفع؛ الحصاد 

نامج.  ن نوم الخدسين، نُخبرنا الكتاب أن الرو  الق س انسكب عيى 

 . 7117جديع البشر، وفقاً لينبوة في نوئيل 

هذا نعني أن البشر اآلن ل نهم ق رة كا نة إلدراك وقبول الحق. 

بيندا تُصيي، أعِين انكسار قوة وتأثير إبييس و الئكته عيى الناس باسم 

نسوع، وأعِين أن نسدع الرجال والنساء اإلنجيل، ون ركوه، ونفهدوه، 

ونقبيوه لخالصهم في الدسيح نسوع. هييونا! عيينا أن نفعل هذا بكل 

 إخالص. 

أمويا الغالي  أش رك من أعل ا س اب روحك على كل م ر  مما 

عةل من المم ن لولومه  أن حسعوهل إ زيل المسيح المزيم. أُصلي 

من أعل كل من سيصل إليه  اإل زيل اليوم  أن يُ رق في قلومه  

  ور اإل زيل  ملعزاً فيه  الوالص  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج



arabic 

 اسعِ م من قوحم فيك

في الشاه  أعاله، صيى بولس بالرو   ن أجل 

الدسيحيين في أفسس أن نعرفوا غنى عظدة ق رة اإلله 

العا ية فيهم. بالطبع، كل شخص نعرف أن اإلله ق نر، إن 

كان هناك  إله في السداء، فالب  أن نكون ق نر. لكن هل 

هذه الق رة  وجهة نحوك  هل هذه الق رة ُ تاحة 

 الستخ ا ك  

هذا  ا كان بولس نتكيم عنه. هو نرن ك أن تأتي 

لنقطة حيث تعرف أن ق رة اإلله ُ تاحة الستخ ا ك، 

ولتطبيقها في حياتك الحالية. نرن  أن تكون لك الدعرفة 

ً أن ق رة اإلله عا ية نيابةً عنا. هذه هي القوة التي  ُ  ركا

 أظهرها عن  ا أُقيم نسوع  ن األ وات.

الجمء الثاني  ن الشاه  االفتتاحي نتكيم عن 

، "َوأَْخَضَع 75و 77الُسيطان الذي لنا فيه. نقول في ع د 

ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قَ ََ ْيِه )ق  ي نسوع(، َوإِنَّاهُ َجعََل َرأًْسا فَْوَق 

ُكل ِ َشْيٍء ِلْيَكنِيَسِة، الَّتِي ِهَي َجَس ُهُ، ِ ْلُء الَِّذي نَْدسُ اْلُكلَّ فِي 

٩٢  

ْدُن اْلُمْؤِملِينن   ْدون نا  ن ُة  ن ائِون حِِم اْل ن ُة ُقْمرن من ا ِ ين عنظن من  ون

حِِم.  )أفسس  ِل ِشمَّجِ ُقوَّ سنبن عنمن  (.18:1حن

  الخميس 
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 22 اَلتَّثْنِيَة  & 38-3:23 لُوقَا 

ُسِل   10-9 َعْمَرا  & 18-11:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

." )أفسس  (. هذا نحن! هو نعرفك ق رة 75  –  177  :اْلُكل ِ

 ُسيطانك في الدسيح نسوع. 

عن  ا تأتي لتفهم أن ل نك سيادته، وُسيطانه الشا ل 

وغير الدح ود، فين تخف أب اً  ن إبييس، أو  ن بشر أو 

ً إِذَا  أي شيء. ستُفكر وتتكيم  ثل داود الذي قال، "أَْنضا

اً  ) م ور …"  ِسْرُت فِي َواِدي ِظل ِ اْلَدْوِت الَ أََخاُف َشر 

ْن أََخاُف  نَْهَوْه ِحْصُن 1175 (. "نَْهَوْه نُوِري َوَخالَِصي، ِ دَّ

ْن أَْرتَِعُب   إِْن نََمَل …  )قوة( )القوة الدنيعة( َحيَاتِي، ِ دَّ

(. 5  –  :1  72َعيَيَّ َجْيش  الَ نََخاُف قَْيبِي..." ) م ور 

 هييونا!

أ ا عالس مع المسيح في م ان الووج  وموضع الُسل ان. لميَّ 

سياؤحم وُسل ا م ال امل وغير المدموؤ. الووف ليس لم م ان فيَّ  

 ن الرب يسوع قم أع ا ي ُسل ان كامل على إمليس وقواحم. لوم 

 ُخلوُت  ح   ا رض لمزم اإللم.  للويا 

 أُقِر وأععرف
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 ُكن في مرك  م يئة اإللم

ً  ع اإلله أن أكون في  ركم إرادته  شيء  ا أردته دائدا

لحياتي. لم أِرد أن ن فعني أي شيء خارجاً عنها. عرفت أن كوني في 

 ركم  شيئته هو  كان األ ان األ ثل؛ ال نوج   كان آخر ُ شبع. 

عن  ا اكتشفت أنه ق  خطط لحياتي بالفعل، اخترُت أن أركض بهذه 

 الخطة ولم أع  ُ ضطراً لصنع خطتي الخاصة.

نحن لسنا بعض  ن األفكار الها شية في خطة اإلله؛ ال، 

نُسقت حياتنا بعنانة. األعدال التي أ رنا اإلله أن نفعيها هي ُ عَ ة 

ُ سبقاً. السؤال ليس إن كانت الخطة ق  ُومعت؛ السؤال هو إذا كنت 

ً لخطته. نقول الشاه  االفتتاحي أنه  ستسدح لحياتك أن تُعاش وفقا

أَْعَدال َصاِلَحٍة، قَ ْ َسبََق اإللهُ فَأََع ََّها )خطَط "…  عيينا أن نسيك في 

لها  سبقاً( ِلَكْي نَْسيَُك فِيَها )لنحيا الحياة الصالحة التي أَع  ها  سبقاً 

 وهيأها لنا لكي نحياها(." 

طرنق حياتك ق  أُع  ُ سبقاً. هو خطط  ن أجيك، ليس فقط 

لتعيش، لكن لتعيش الحياة الصالحة! إن لم تعش حياة جي ة، هذا نعني 

 ٩٢  

ْوُلوقِينن )مالوالؤج  ُلم )صلةة يم اإللم(  من لنا  نْدُن عنمن   ن َّ

ْم سنهنقن  ٍة  قن اِلدن ِسيحِ يسوع  نْعمنال صن الزميمج( فِي اْلمن

ْي  نْسُلكن فِيهنا )للديا  أنعنمَّ نا )خ طن لها مسهواً( ِل ن اإللُم فن

الدياج الصالدة العي أعنم  ا مسهواً و يأ ا للا ل ي 

 .(RAB(( 2::1 ديا ا(.  )أفسس 

 الزمةة    
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 23 اَلتَّثِْنيَة  & 13-4:1 لُوقَا 

ُسِل   3-1 نََحْديَا  & 30-11:19 أَْعَداُل ٱلرُّ

إنك لسَت في الطرنق الذي ق  سبق اإلله وأع ه لك؛ وأنا أستخ م 

ِ ك، اآلن.   كيدة اإلله ألقو 

، نقول الكتاب إن اإلله "... َخيََّصنَا :1:تيدوثاوس  7في 

َودََعانَا دَْعَوةً ُ قَ ََّسةً، الَ بُِدْقتََضى أَْعَداِلنَا، بَْل بُِدْقتََضى اْلقَْصِ  

َوالن ِْعَدِة الَّتِي أُْعِطيَْت لَنَا فِي اْلَدِسيحِ نسوع قَْبَل األَْزِ نَِة األََزِليَِّة." 

)RAB).  القص  والنعدة ق  أُعطيا لنا في الدسيح نسوع قبل تأسيس

تيدوثاوس  7العالم. كانت الخطة هناك بالفعل، واآلن، ق  أُظهرت )

 (. هال تعتنقها :01:

إنه وقتك إلعادة التنظيم. هو نرن  أن نكون لك  عرفة 

كا ية، وعديقة، ووامحة إلرادته، وقص ه لحياتك، وتتدده. فال 

 نوج  شيء أهم  ن هذا. 

أ م مالروح  ومن خالل ال لمة  أ ا أعرف وأسلك في إراؤج اإللم 

ال املة في كل ا وقات. قلب اآلب  وأف اره  وخ  م  وإراؤحم  

ومواصمه  وأسرار الممل ة حُ  نف لروحي ماسعمرار.  لاك إعالن 

 لدوائوم الةميوة لروحي. مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف
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  نحن من الحق

كأبناء لإلله، نحن  ولودون  ن حقه، لذلك، نحن 

أبناء الحق. نحن نحيا في و ن خالل الحق. ق  أُقدنا بالحق 

ونِينا الحق. لكن أبناء العالم نتغذون عيى األكاذنب، لذلك، 

 نعيشون أكذوبة. 

هذا نُحِضر لذهني كيدات نسوع لييهود الذنن لم 

نسدعوا أو ننالوا كيدته. قال، "ِلَداذَا الَ تَْفَهُدوَن َكالَِ ي  

ألَنَُّكْم الَ تَْقِ ُروَن أَْن تَْسَدعُوا قَْوِلي. أَْنتُْم ِ ْن أٍَب ُهَو إِْبِييُس، 

َوَشَهَواِت أَبِيُكْم تُِرن ُوَن أَْن تَْعَديُوا. ذَاَك َكاَن قَتَّاالً ِلينَّاِس ِ َن 

ِ ألَنَّهُ لَْيَس فِيِه َحق َ تَى تََكيََّم  اْلبَْ ِء، َولَْم نَثْبُْت فِي اْلَحق 

ا أَنَا  ا لَهُ، ألَنَّهُ َكذَّاب  َوأَبُو اْلَكذَّاِب. َوأَ َّ بِاْلَكِذِب فَإِنََّدا نَتََكيَُّم ِ دَّ

 (. 17 – 115 1فَسَن ِي أَقُوُل اْلَحقَّ لَْستُْم تُْؤِ نُوَن بِي." )نوحنا 

لم نق روا أن نسدعوا ونقبيوا حقه ألنهم ال ننتدوا له؛ 

لم نكونوا أبناء الحق. أي شخص  ن الحق سيسدع صوته. 

كيف ندكن لشخص  ا أن نكون  ن الحق  إنه باإلندان 

 بالحق؛ بقبول الحق. 

كيف ندكنك أن تعرف الحق  الحق نُديَّم نفسه. 

َرْت )تحقق صحتها و ص رها  نقول الكتاب، "َواْلِحْكَدةُ تَبَرَّ

 ٩٢  

ق.  )يوحلا  . كنالنُمكن ُ ون حن ِكن و  ْسُهْ  فِي حن م ِ  (.11:11 قن

 السهت  
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 24 اَلتَّثْنِيَة  & 32-4:14 لُوقَا 

ُسِل   6-4 نََحْديَا  & 12 أَْعَداُل ٱلرُّ

اإللهي( ِ ْن َجِديعِ بَنِيَها )بحياتهم، وشخصيتهم 

تعرف الحق  .(RAB)(  5712وأعدالهم(." )لوقا 

عن  ا نأتي لروحك. نُنتج حق اإلله اإلندان فيك؛ إنه نُنتج 

ُحب اإلله في قيبك. حقه ندسك بالرجاء ونُحِضر الُحرنة 

ً اإلرشاد، ألن كيدة اإلله هي  لروحك. وسيُعطيك أنضا

، "ِسَرا   ) صبا ( :::071:نور. نُخبرنا  م ور 

 .(RAB)ِلِرْجِيي َكالَُ َك َونُور  ِلَسبِيِيي )طرنقي(." 

 هييونا! 

ك الرب  أ ا ُممعن عماً إ ي مولوؤ م لمعك  وحوك  لذلك  أسلك  ُمهارن

في الدق؛ ُمواؤ وُمرشنم في ومالدق. حوك يُهاركلي  ويُرقيلي  

ويرفةلي  ويزةللي أ مو روحياً. حوك يُلعج فيَّ إيمان  ورعاء  

 وُحب مه  أ عصر ممزم في الدياج  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ٩٢  
 أِعم حوصيص أمالك مراري ا رض

نقول الجمء األخير  ن الشاهل  أعلاله فلي تلرجلدلة أخلرى، 

السترداد األرض وإلعادة تخصيلص األ لالك اللخلربلة" الحلظ "…  

التعبير الذي تحته خط؛ نحن ُ عينون لنُعيل  تلخلصليلص أ لالك ِخلَرب 

 األرض. 

بكيدات أخرى، في األ اكن التي د رها إبييلس، نلدلكلنلنلا أن 

نُسقط أنشطته، وأالعيبه و ناوراته ونثبت إرادة اإلله. نلتلكليلم اللكلتلاب 

عن ُ ظليلدلات األرض اللتلي ا لتلست  لن  سلاكلن اللُظليلم ) لم لور 

ً أن نلطلرد الشليلاطليلن  لن هلذه اللدلنلاطلق 70121 (؛ لكنه ليس كافليلا

واأل اكن؛ نجب عيينا أن نُعي  تخصيص هذه األ اكن ليدالئكة ونُِصلر 

 أن بِر اإلله فقط نسود فيها. 

لذلك، إن الحظَت أنشطة شيطانية في   ننتك، أو بليل ك، أو 

قرنتك، أو  قاطعتك، أو  نطقتك أو دولتك، افلعلل  لا قلالله نسلوع أن 

: أخِر  الشياطين، وأنت تُصيي بلحلرارة فلي 21:1:تفعيه في  رقس 

الرو  وتُجبرهم أن ال نعودوا ثانيةً. ثم أِع  تخصيص هذه اللدلنلاطلق، 

 التي خيت سابقاً  ن رو  اإلله، ليدالئكة.

لداذا هذا  هم  بسبب  ا قاله نسوع، قال إن الشيطان نلطليلب 

راحة، نتطيع إلى  كان نذهب إليه. إن لم نج ، نعود ثلانليلةً إللى نلفلس 

ِة ا نْرِض  "…  امن ْهًما ِلل َّْةبِ  إِلقن أنْعةنُلكن عن أنْح نُظكن ون

ِ.  )إشةياء  اِري  ْمالنِك اْلهنرن  ( 8::9ِلعنْمِليِك أن

 ا حم 
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الدكان  ن حيث خر ، إذا وج ه فارغاً،  كنوساً،  منناً، سيُحضر 

 (. 17 – 115 7: عه سبعة أروا  أخرى أش   نه )اقرأ  تى 

لذلك، عييك أن تتعيم أن تُعي  تخصيص أ الك اللبلراري. 

ل نك الُسيطان وهناك  الئكة لخ  تك. ولذلك، عن  ا تُخر  أروا  

شرنرة  ن عائية أو   ننة أو أُ ة، أنت تلقلول، "بلاسلم نسلوع، أنلا 

أُعي  تخصيص هذه العائليلة، واللدل نلنلة واألُ لة للدلالئلكلة اإللله!" 

الرو  الق س نعرف بالضبط أي  ن الدالئكلة نلجلب أن تسلتلوللى 

عيى هذا الدكان ليضدن أن تسري األ ور بدبلاد   لدليلكلة اإللله، 

 ما ناً أن تسود وتُهيدن كيدة اإلله فقط.  ج اً لإلله! 

لميَّ ُسل ان وقمرج ماس  يسوع  سوؤ وأح   على إمليس 

والظروف؛ لذلك  أُعلن أن مِر اإللم  وُسل ان ممل ة اإللم يسوؤ في 

 عائلعي  ومميلعي  وأُمعي؛ ويعمزم يسوع. آمين. 

 صالج
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، نومح لنا الكتاب أن العداليق أصبح  ن أع اء 2:في خرو  

إسرائيل في األوقات الُدبكرة  ن تارنخهم. لذلك، قال  وسى ليشوع، "... 

اْنتَِخْب لَنَا ِرَجاالً َواْخُرْ  َحاِرْب َعَداِليَق. َوَغ ًا أَقُِف أَنَا َعيَى َرأِْس التَّيَِّة َوَعَصا 

، "فَفَعََل 01:2:نقول في خرو   .(RAB((  1:2:اإلله فِي نَِ ي." )خرو  

ا ُ وَسى َوَهاُروُن َوُحوُر فََصِع ُوا  نَُشوُع َكَدا قَاَل لَهُ ُ وَسى ِليَُحاِرَب َعَداِليَق. َوأَ َّ

 َعيَى َرأِْس التَّيَِّة."

بيندا كانت الدعركة ُ حت  ة، الحظ هارون وحور أنه كيدا رفع 

  وسى ن نه، نغيب إسرائيل، وعن  ا خفض ن نه، نغيب عداليق.

نقول الكتاب إنهدا، "... أََخذَا َحَجًرا َوَوَمعَاهُ تَْحتَهُ فََجيََس َعيَْيِه. 

َودََعَم َهاُروُن َوُحوُر نَ َْنِه، اْلَواِح ُ ِ ْن ُهنَا َواآلَخُر ِ ْن ُهنَاَك. فََكانَْت نَ َاهُ ثَابِتَتَْيِن 

 (. 71:2:إِلَى ُغُروِب الشَّْدِس." )خرو  

ونتيجة لهذا، همم نشوع، قائ  جيش إسرائيل، عداليق، "فََهَمَم نَُشوُع 

(. لكن الحرب ُحسدت  ن الجبل، 51:2:َعَداِليَق َوقَْوَ هُ بَِح  ِ السَّْيِف." )خرو  

 ن خالل رفع أن ي  وسى، هم تحكدوا في أشياء في األرض،  ن العالم 

 الروحي. 

في حادثة سابقة، ق  قال اإلله لدوسى، عن  ا طارد الدصرنون 

ُ  َّ نَ ََك َعيَى اْلبَْحِر "…  اإلسرائيييين وأتوا أ ام البحر األحدر، 

لكن في نوم نشوع، تطور اإلعالن، كان  .(RAB((  11:1:َوُشقَّهُ." )خرو  

 إ ها في فمك

 ٩٢  

يِسينن فِي  اِث اْلِوم ِ ِة ِميرن ا ِل نِركن لن لن  شناِكِرينن اآلبن الَِّذي أن َّ

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

ُ وِت اْمِن ُحهِم.  )كولوسي  لن ( 11 – 12: 1إِلنى من

)RAB). 

 اإلثلين 
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 26  اَلتَّثِْنيَة  & 11-5:1 لُوقَا 

بخصوص الدكان الذي تطأ فيه بطون أق ا هم، "ُكلَّ َ ْوِمعٍ تَ ُوُسهُ بُُطوُن 

 (.:51أَْق َاِ ُكْم لَُكْم أَْعَطْيتُهُ، َكَدا َكيَّْدُت ُ وَسى." )نشوع 

ال عجب أنه عن  ا حان الوقت بالنسبة لهم ليعبروا نهر األردن؛ 

"… لم نضطر نشوع أن ند  ن نه عيى نهر األردن. نقول الكتاب أنه عن : 

اْنِغَداِس أَْرُجِل اْلَكَهنَِة َحاِ ِيي التَّابُوِت فِي َمفَِّة اْلِديَاِه، َواألُْردُنُّ ُ ْدتَِيئ  إِلَى 

… َجِديعِ ُشُطوِطِه ُكلَّ أَنَّاِم اْلَحَصاِد، َوقَفَِت اْلِديَاهُ اْلُدْنَحِ َرةُ ِ ْن فَْوُق، و 

(. 2:  –  1:7  5)نشوع …"  اْنقََطعَْت تََداً ا، َوَعبََر الشَّْعُب ُ قَابَِل أَِرنَحا. 

 ُ باَرك اإلله! 

في نو نا، األ ر أفضل! نحتا  فقط أن نتكيم  ن حيث نكون، 

وستفعل قوة اإلله نتائج فوق طبيعية في كل  كان في العالم. القوة في فدك! 

الكيدة في فدك. الُسيطان في فدك، باسم الرب نسوع الدسيح الُدباَرك! لسنا 

بحاجة لنصع  ليجبل  ثل  وسى، نحن بالفعل عيى جبل اإلله! نحن ُول نا 

(. 771:7هناك، ألن الكتاب نقول إننا ق  أتينا إلى جبل صهيون )عبرانيين 

  ج اً لإلله إلى األب !

أ م م مي أقوؤ حياحي مإرشاؤ اإللم لي  في الوفرج  والصدة  

واالزؤ ار. أرفض ال  ل  وال ور  والمرض  وأي شيء من 

الُظلمة. كلمة اإللم  ي  ور  وميلما أح ل  مها  حُمدى الُظلمة حماماً. 

 غلهاحي وحياحي الُملعصرج في المسيح م مو ة. مزماً لإللم 

 أُقِر وأععرف

ُسِل   10-9 نََحْديَا  & 52-13:13 أَْعَداُل ٱلرُّ
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عن  ا أتى الرو  الق س ليسكن في أرباع قيبك، توقلفلَت علن 

كونك إنسان عادي. ق  نال الكثيرون الرو  الق س، ُ تكيدليلن بلألسلنلة، 

لكنهم لم نفهدوا هذا الحق؛ لم نتعيدوا  ا الذي ندتيكه الرو  الق س  لن 

 قوة وق رة ليعدل في دواخيهم. 

الرو  الق س الساكن فيك نجعيك إنسان فوق طبيعي! هذا  لا 

كان نُشير إليه الرسول بولس في الشاه  االفتتاحي. صيى لشعب اإللله 

أن "نتأن وا بالقوة بروحه في اإلنسان الباطن". كيدة "نتأن وا" هلي أن 

 نعيشوا بق رته. 

نُخبرنا الكتاب أنه عن  ا خلر  شلعلب إسلرائليلل  لن  صلر 

." ) لم لور  وتوجهوا ألرض الدوع ، "... لَْم نَُكْن فِي أَْسبَاِطِهلْم َعلاثِلر 

(. لم نكن أي واح   نهم نُحدل ألنه معيلف جل اً. بلل كلانلوا 521:07

 ُ نتعشين بالقوة اإللهية. إنه نفس األ ر  عك، وأفضل. 

اآلن، أنت ق  نِيَت الرو  الق س، فجس ك اللدلائلت  لنلذ ذللك 

. ندكنك أن تعيش ب ون أي شكل  ن أشلكلال الضلعلف  اليحظة ق  أُحييَّ

أنه بدا أن الدسيح نحيا فيك اآلن،  011:في جس ك. نُخبرنا في رو ية 

 قوحم الُملة ة فيك 

 ٩٢  

ْزِمِه  أنْن حنعنأنيَُّموا  سنبِ ِغلنى من ْي يُةِْ ينُ ْ  )يملد  ( مِدن  ِل ن

جِ )حعوووا مالومرج( مُِروِحِم فِي اإِلْ سناِن  )حوعمروا( مِاْلُووَّ

( 1::1روح اإل سان(.  )أفسس  –اْلهناِطِن )الماخلي 

)RAB). 

 الثالثاء 
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 27  اَلتَّثْنِيَة  & 26-5:12 لُوقَا 

ُسِل   13-11  نََحْديَا  & 14 أَْعَداُل ٱلرُّ

حتى وإن تيف جس ك  ن الدرض، والسلقلم، نُلعلطليلك اللرو  حليلاة 

 بسبب البِر. هذه هي الحياة اإللهية.

هلو ملدلان الشلفلاء،   –الرو  الق س فليلك   –الدسيح فيك 

والصحة اإللهية، والحياة الدجي ة في الدسيح نسوع. لكن إن لم تتعليلم 

هذا، فين نكون حقيقي في حياتك. لهذا السبب ربدلا تلجل   سليلحليليلن 

كثيرنن نؤ نون أنه ال بأس  ن أن تدرض؛ ال! ليس  لن اللدلفلتلرض 

 ليدسيحيين أن ندرموا؛ ليس عن  ا نكون ل نك الرو  الق س. 

 :نقلول اللكلتلاب إن جسل ك هلو هليلكلل اللرو  اللقل س )

(. 111:كورنثوس  7(. الرو  الق س نتفق  جس ك )11::كورنثوس 

كيف ندكن ليدرض أن نندو في جس ك، الذي نتفق ه اللرو  اللقل س  

 ا تحتاجه هو أن تكون ُ  ركاً أكلثلر لليلرو  اللقل س السلاكلن فليلك؛ 

 ولقوته و ج ه فيك. هييونا! 

.  و يُة يلي قوج فوق  ً مالروح الومس الساكن فيَّ أ ا ُملعةش ؤائما

طهيةية  قوج لُصلع المةز ات. ليس  لاك ضةف فيَّ   ن الروح 

الومس  الذي  و العزسيم ل ل المزم  والسياؤج  والووج  يديا فيَّ 

مملئم؛  و يد ظ روحي  و  سي  وعسمي ُملعة ين مالووج وؤائماً 

 مديوية. مزماً لإللم   

 أُقِر وأععرف



arabic 

كيدة اإلله ثابتة و عصو ة  ن الخطأ؛ نماهتها بال 

ج ال. الكيدة قادرة أن تُنتج فيك وألجيك الرسالة التي 

تحديها. كيدة اإلله هي كل شيء. أي تغيير أو  عجمة 

ترن ها في حياتك  دكنة  ن خالل الكيدة. كيدة اإلله هي 

أداته لبركتك، لهذا السبب نجب أن تحصل عيى الكيدة في 

 روحك؛ تثق وتحيا في الكيدة.

استجابة اإلله لك، وحيه لكل  شكية، هي كيدته. 

، "أَْرَسَل 701:02ألولئك البائسين والُدتألدين، نقول  م ور 

اُهْم ِ ْن تَْهيَُكاتِِهْم."عن  ا أراد أن ن فع  َكِيَدتَهُ فََشفَاُهْم، َونَجَّ

إبراهيم لدستوى ج ن  في حياته، أعطاه الكيدة. قال له، "فاَلَ 

نُْ َعى اْسُدَك بَْع ُ أَْبَراَم بَْل نَُكوُن اْسُدَك إِْبَراِهيَم، ألَن ِي أَْجعَيَُك 

( 71:2أَبًا ِلُجْدُهوٍر ِ َن األَُ ِم )أ م ع ن ة(." )تكونن 

)RAB). 

 ثِق واحيا في ال لمة 

اِؤِعينن  ونْط خن ِة  الن سناِمِةينن فن ِلمن لِ ْن ُكوُ وا عناِمِلينن مِاْل ن  ون

لنى اللَّاُموِس اْل ناِمِل …. ُ ُ وسنُ ْ .  لنعن عن ِن اطَّ لِ ْن من  ون

يَِّة  ارن لنْيسن سناِمةًا  -مرآج اإللِم   ناُموِس اْلُدر ِ صن هنتن ون ثن ون

ا ينُ وُن  هذن ِة )عاماًل الةمل(  فن ِلمن اِماًل مِاْل ن  ناِسيًا منْل عن

ِلِم.  )يةووب  ْغهُوًطا فِي عنمن  .(RAB(( 22 – 22: 1من

  ٠٣  ا رمةاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 11-55:10 إَِشْعيَاَء  ;20-107:17 اَْلَدَماِ يُر  ;27-7:24 َ تَّى 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

 28 اَلتَّثْنِيَة  & 39-5:27 لُوقَا 

ُسِل   4-1 أَْستِير  & 21-15:1 أَْعَداُل ٱلرُّ

بالرغم  ن أن إبراهيم في ذلك الوقت لم نكن له 

نسل جس ي؛ لكن في ذهن اإلله، هو كان أب أل م كثيرة. 

هذا كان الدصير اإللهي له،  صير ُخيق  ن خالل كيدة 

 اإلله. 

ال تفترض أنه طالدا أعطى اإلله كيدة 

بخصوصك، فستح ث؛ عن ك دور لتيعبه. عييك أن ترتبط 

 وتتفق  ع رسالته لك لتختبر البركات  نها.

كيدة اإلله ُ دتيئة بالقوة، وهذه القوة حقيقية وُ تاحة 

لنا. لكن، الطرنق لتتصل  ع هذه القوة وتستخ  ها 

لصالحك هو أن تسيك بالكيدة، عا الً بالكيدة. إنهم 

وليس السا عون ليكيدة، هم الُدباركون. اقرأ   –العا يون 

 الشاه  االفتتاحي  رة أخرى.

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركات الةيش في كلمعك. من خالل 

ال لمة والروح الومس  أ ا ُمواؤ في ح مة إلهية  سلك  و ُحم  

غرضك لدياحي  ُمد راً لك المزم وأ ا أُ عج أعمال وغالت الهِر  

 ماس  يسوع. آمين. 

 أصالج
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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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