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  تشرنن األول



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  333:ُ تَرجدة وُ تَوفِّرة اآلن في 
يَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  1312 ز تندِّ  ن هذا الُكتَيِّب َستُعَمِّ

يَك لنجاح باهر طوال العام. األفكار الُدغيَِّرة ليحياة في هذا الع د  ستؤهِّ
َشك وتُغَيِّ  رة وُ كافِّئة  ن —ستُنعِّ َرك وتُعِّ ك إلختبارات ُ شبِّعة وُ ثدِّ

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

د الصيوات وإعالنات اإلندان بصوت عاٍل   إقرأ وتأَ ل كل  قالة بعنانة. َردِّ
 لنفسك نو ياً، هذا سيَضدن لك الحصول عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.

 
 اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل  خالل سنة واح ة او سنتين باستخ ام أناً  ن

 النداذج الُدعَ َة لذلك. 
 

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

 
ناً في روح الصالة أه افك الشهرنة ولتُقَيِّم  استخ م هذا الكتيب ُ  َوِّ

 و احققته الواح ة تيو االخري. إنجازاتك

 
 

 استدتع بحضور اإلله الدجي  والنُصرة وأنت تأخذ جرعتك اليو ية  ن الكيدة!                 
  نُباركك اإلله!

 

 

لراعي كريس أوياكيلومي                      

  

  كيف حسع يم مال امل من  ذا الُ عنيِب العةهمي

  

  

  



نمرعيل، وتعني بالعبرنة "اإلله نمرع". وهي  نطقة 

جديية في الجييل ُ حاطة بأرض زراعية خصبة. وتُعرف أنًضا 

ً لدعارك ع ن ة. وكذلك  باسم وادي  ج و، وق  كانت  وقعا

عن  ا نجتدع  21521سيكون هناك الحرب النهائية، وفقًا لـ رؤنا 

ً لدحاربة اإلله. ونُعرف الدوقع باسم   يوك األرض  عا

"هر ج ون"، والذي نعني، "تل  ج و"، الذي نطل عيى وادي 

 نمرعيل.

 واؤي ي رعيل



 ...تعبدي
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بتع ي آدم، اجتاز الدوت إلى جديع الناس.  ا هو الدوت؟ نعتق  

الكثيرون أن الدوت هو انقطاع عن الحياة فقط، لكنه أكثر  ن ذلك بكثير. 

 أوالً، الدوت هو استبعاد أو إزالة حضور وروح وتأثير اإلله  ن أي خييقة. 

تأتي الحياة  ن اإلله؛ لذلك فأي شيء لم نتأثر بحضور اإلله أو 

يم، بكل اكتشافاته، أن نخيق أو نُعطي  روحه فييس فيه حياة. ال ندكن ليعِّ

حياة؛ عييه أن نأتي بالحياة  ن شيء آخر ق  صنعه اإلله بالفعل. ندكن ألي 

شيء أن نُصنَع، لكن لن تكون فيه حياة إن لم نكن هناك اتصال أو تأثير  ع 

  ا فيه الحياة بالفعل. 

ثانياً، الدوت هو فساد الخييقة و ا نتج عنه  ن تفكك في  كوناته 

األصيية. ق  تأثر أي شيء فيه حياة باإلله؛ له حضور اإلله ولدسة الروح. 

لكن إبييس، الذي كان ل نه سيطان الدوت، ض  ذلك. لذلك فهو نعدل ليطرد 

 أو نُمنل هذا الحضور. نب أ الدوت بفساد الخييقة. 

إن كان ل نك  ياه نقية في وعاء، ثم قطرت القييل  ن الشوائب 

ً  ائة بالدائة. نب أ الدوت بفساد الخييقة؛  فيه، فسيفَس ؛ فإنه اآلن ليس نقيا

التغيير في شيء  ا نجعيه أقل  ج اً  دا ننبغي أن نكون. نسعى إبييس 

لفساد وبالتالي تفكيك هذه الخييقة عن  كوناتها األصيية.  ثالً، عن  ا ندوت 

 جس  بشري، تفارق روحه، ونتحيل جس ه أخيراً لداء وتراب.

نكره إبييس خييقة اإلله ونتوق ليُ  رها. لهذا السبب عن  ا نُهاجم 

الدرض الجس ، فإن هذا فساد لصحة الشخص. لكن شكراً لإلله! وضع 

ي أَْبَطَل اْلَدْوَت "…  نسوع ح ًا ليدوت! نقول الكتاب،  يحِّ، الَّذِّ نسوع اْلَدسِّ

  ٣ االزمةة 
 الدياج حةمل فيك 

ِ يَّةُ إِلنى اْلةنالنِ     لنِت اْلون اِحٍم ؤنخن ا مِِإْ سناٍن ون ن َّمن ِمْن أنْعِل ذِلكن كنأ
ِميعِ اللَّاِس  إِْذ  ْوُت إِلنى عن ا اْععنازن اْلمن

ْوُت  ون  نذن ِ يَِّة اْلمن مِاْلون ون
ِميُع  )رومية  ن اْلزن أ (.11:1أنْخ ن  



 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 إ ارج الدياج والولوؤ مواس ة 

اإل زيل. في حين أن الموت يةمل في الةال   حةمل الدياج فيَّ وفي 

اً للموت  واآلن؛   م حي  أ ا  م  كل شيء ُمعصل مي. وضع يسوع حن

 حي؛ لي حياج اإللم الغالهة والمزيمج مماخلي.  للويا 

Leav

e 

( ". يلِّ ْنجِّ َطةِّ اإلِّ  .(RAB))  2352تيدوثاوس  1َوأَنَاَر اْلَحيَاةَ َواْلُخيُودَ بَِّواسِّ

ل الدوت.   هييونا! أُبطِّ

في الدسيح ق  أُحضرَت إلى "الخيود!" في حين أن كل شيء في 

العالم الطبيعي نتحيل، تعدل الحياة فيك وفي كل شيء ُ تصل بك، ألنك في 

(. نقول في رو ية :115 جال الحياة، ق  انتقيَت  ن الدوت ليحياة )نوحنا 

، َسيَْديُِّكوَن "…  ، :215 بة( اْلبِّر ِّ يَّةَ )هِّ نَن نَنَالُوَن فَْيَض الن ِّْعَدةِّ َوَعطِّ الَّذِّ

يحِّ!" -)نسودون  .(RAB)نحكدون( فِّي اْلَحيَاةِّ بِّاْلَواحِّ ِّ نسوع اْلَدسِّ

 أُقِر وأععرف

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  ;5:24 نُوَحنَّا ;12-5:11 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى  12-4:7 ُكورِّ
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لُ  & 25-2:12 نُوَحنَّا  6 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 32-31 إَِّشْعيَاءَ  & 24-6:10 أَفَُسسَ 
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  و أ َّللا للهِر 

عن  ا اعترفَت بربوبية نسوع عيى حياتك، في الحال، نُقل بِّره 

 لروحك؛ أصبح بِّره بِّرك. أنت اآلن تحيا في بِّر نسوع الدسيح. 

كان نسوع باراً أ ام اإلله؛ هو الوحي  الذي ُول  وعاش بال خطية. 

ً عن البشر. تدم كل الدتطيبات البارة ليع الة نيابةً  لذلك، تأهل ليكون عوضا

عن ا. أصبح خطية عيى الصييب،  ن أجينا، لنق ر أن نكون أبرار. أه ينا 

 لنكون أبرار. هييونا!

نقول الكتاب إنه بتع ي آدم صار كل الناس ُخطاة؛ وبالدثل؛ بطاعة 

الدسيح ق  جعل كل الناس أبرار. هذا شرعي أ ام اإلله. أي شخص نُقِّر 

بطاعة وذبيحة الدسيح، ونعترف بربوبيته فهو ننطيق في الحال الختبار 

 الخالص الحيوي وحياة البِّر.

نَدانِّ :25نقول في رو ية  ْرنَا )أُعيَِّن حكم براءتنا( بِّاإلِّ ِّْذ قَْ  تَبَرَّ ، "فَإ

يحِّ."  أن تكون "ُ برراً" نعني  .(RAB)لَنَا َسالٌَم َ َع اإلله بَِّرب ِّنَا نسوع اْلَدسِّ

أن نُعيَن براءتك بإندانك في الدسيح نسوع؛ اُعينَت باراً كدا لو أنك لم تُخطئ 

ح ة  ع اإلله، وفي شراكة  عه  أب اً، بسبب  ا فعيه نسوع. اآلن أنت في وِّ

بيسوع الدسيح. هذا عظيم ج اً؛ لكن لألسف، لم ن رك الكثيرون ذلك بع ؛ 

وكنتيجة، ال نمالون نُصارعون ليكونوا أبراراً . ليس هناك شيء تفعيه اليوم 

أو بإ كانك أن تفعيه، سيجعيك بار أ ام اإلله؛ لهذا السبب أعطاك بِّره. كم 

 نُحبنا ج اً!

٩  

لنكن )ساؤ  اِحِم قنْم من ِ يَِّة اْلون ْوُت - ن َّمُ إِْن كنانن مِون ح  ( اْلمن

عنِ يَّةن  ِة ون اِحِم  فنهِا نْولنى كنثِيًرا الَِّذينن ينلنالُونن فنْيضن الل ِْةمن مِاْلون

اِحِم -)ِ هة( اْلهِر ِ  سنينْمِلُ ونن )يسوؤون يناِج مِاْلون يد مون( فِي اْلدن

ِسيحِ   يسوع اْلمن

 .(RAB(( 15:1)رومية 

 السهت 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  ب ِّي ;9-2:8 أَفَُسسَ  ;5:21 ُكورِّ  9-3:7 فِّييِّ

لُ  & 8-3:1 نُوَحنَّا  7 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ
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كدولود ثانيةً، أنت بار كدا أن نسوع بار. هو استب ل طبيعة 

خطيتك ببِّره؛ فكر في هذا! ندكنك اآلن أن تكون في شراكة  ع اإلله بال 

 خمي، بل بجراءة وثقة وفرح؛ عالداً أنه نُحبك بال شروط. هييونا! 

لميَّ مِر يسوع المسيح. لذلك  أملك الومرج أن أكون مار وأحيا مالهِر 

وأعمل أعمال الهِر  وأُ عج ثمار الهِر. أمعهج عماً في الرب  الذي 

أح ر ي للوحمج ال املة مةم   كون في شراكة مةم في ُحب  

 ومزم في مِره.  للويا  

 أُقِر وأععرف

 34-33 إَِّشْعيَاءَ  & 30-1:1 فِّييِّب ِّي
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  ٠ ا حم 

َجعَيَنَا ُ يُوًكا "…  نقول الكتاب في سفر الرؤنا إن الرب نسوع ق  

يَن.")رؤنا  نَن. آ ِّ ، لَهُ اْلَدْج ُ َوالسُّْيَطاُن إِّلَى أَبَ ِّ اآلبِّ ِّ ) 152َوَكَهنَةً لإللهِّ أَبِّيهِّ

(RAB).  لذلك، في الدسيح، أنت كاهن أ ام الرب. كل واح   ن ا نشغل

 هذا الدنصب اليوم، وهناك  سئوليات  رتبطة بهذا الدنصب.

الدسئولية األولى ليكهنة هي خ  ة الرب. عن  ا كان هارون عيى 

ْب إِّلَْيَك َهاُروَن أََخاَك "…  وشك أن نصير كاهناً، قال اإلله لدوسى،  قَر ِّ

ْن بَْينِّ بَنِّي إِّْسَرائِّيَل لِّيَْكَهَن لِّي..." )خروج  (. لكن كيف 2511َوبَنِّيهِّ َ عَهُ  ِّ

 نخ م اإلله ككهنة؟ 

َجاَرةٍ َحيٍَّة   ، "ُكونُوا أَْنتُْم أَْنًضا َ ْبنِّي ِّيَن 51:بطرس  2نقول في  َكحِّ

ْن َ اإللهِّ بِّيَُسوَع    يٍَّة َ ْقبُولٍَة عِّ نمِّ ذَبَائَِّح ُروحِّ يًّا، َكَهنُوتًا ُ قَ ًَّسا، لِّتَْق ِّ بَْيتًا ُروحِّ

يحِّ."  نحن ال نُق م ثيران وتيوس كدا كانوا نفعيون في العه   .(RAB)اْلَدسِّ

 (. هييونا!1521الق نم، لكن ذبائح روحية؛ عجول شفاهنا )هوشع 

ثانياً، نجعل الكهنة كيدة اإلله  عروفة. عن  ا أعطى نسوع 

ككهنة اإلله. قال، -، كانت لنا13-522  11اإلرسالية العُظدى في  تى 

 . يَع األَُ مِّ َوَعد ِّ ُوُهْم بِّاْسمِّ اآلب َواالْبنِّ َوالروح اْلقُ ُسِّ ذُوا َجدِّ "فَاْذَهبُوا َوتَْيدِّ

. َوَها أَنَا َ عَُكْم ُكلَّ  يَع َ ا أَْوَصْيتُُكْم بِّهِّ َوَعي ُِّدوُهْم أَْن نَْحفَُظوا )نالحظوا( َجدِّ

يَن."  .«األَنَّامِّ إِّلَى اْنقَِّضاءِّ ال َّْهرِّ )نهانة العالم(   .(RAB)آ ِّ

عييك أن تُتيدذ أولئك الذنن في عالدك؛ عي دهم عن اإلله وعن حياة 

الدديكة؛ اجعيهم نكتشفون أساسيات الدديكة الدجي ة التي أُحضرنا إليها. 

فَةً )وظيفة الكاهن أن نعي ِّم  نِّ تَْحفََظانِّ َ ْعرِّ ِّ اْلَكاهِّ نقول الكتاب، "ألَنَّ َشفَتَي

نعَةَ )ونيجأ له الناس لطيب اإلرشاد(،  هِّ نَْطيُبُوَن الشَّرِّ ْن فَدِّ الحق(، َو ِّ

نُكفَّ عنِن   اشنا ِلي أنْن أُْخِ ئن إِلنى ينْهِوْه فنأ ا أن نا فندن أنمَّ ون

اِلحن اْلُمْسعنِوي ن                                           الصَّالنِج ِمْن أنْعِلُ ْ   منْل أُعنل ُِمُ ُ  ال َِّريقن الصَّ

  .(RAB(( 10:11صموئيل  1(

 مسئوليات ال هلة  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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لُ  & 21-3:9 نُوَحنَّا  8 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 37-35 إَِّشْعيَاءَ  & 18-2:1 فِّييِّب ِّي

( )ترجدة أخرى(. هذه هي خ  تك ككاهن، إنها 151) الخي …."  

دعوتك، و سئوليتك، أن تجعل كيدته  عروفة ليعالم؛ نجب عيى الناس أن 

 نستفسروا ونطيبوا  نك الدعرفة عن حياة البِّر.

الدسئولية الثالثة ليكهنة هي التشفع. نحن  ثل نسوع رئيس كهنتنا، 

نَن  ُر أَْن نَُخي َِّص أَْنًضا إِّلَى التََّدامِّ الَّذِّ ْن ثَمَّ نَْق ِّ الذي نقول عنه الكتاب، "فَدِّ

ْم." )عبرانيين  يٍن لِّيَْشفََع فِّيهِّ ، إِّْذ ُهَو َحيٌّ فِّي ُكل ِّ حِّ نَتَقَ َُّ وَن بِّهِّ إِّلَى اإللهِّ

1:51  ((RAB).  نُظهر لنا الشاه  االفتتاحي صدوئيل ككاهن ُ عيِّم لم

نتوقف عن الصالة  ن أجل الناس. لتكن هكذا. صل ِّ كثيراً  ن أجل كل 

 الناس و ن أجل دولتك.

ق  أعطانا اإلله السيادة والُسيطان لتغيير  سار األح اث في 

األرض، باستخ ام اسم نسوع. لذلك، في الصالة، دعنا نُحقق إرادته في 

األرض، وفي حياة َ ن حولنا، وفي ُ  ننا، وأُ دنا. ُخذ  كانك في الكهنوت 

 في خ  ة الرب وفي التعييم والتشفع. هييونا!

أمويا الغالي  أش رك من أعل شرف أن أحدمل مةك 

المسؤولية  وأكون مزا هك في حدويق م يئعك لآلخرين. 

أش رك من أعل السياؤج والُسل ان  ُغي ِر مسار ا حماث 

 في ا رض  ُمسعومماً اس  يسوع. آمين 

 صالج

ي ;5:10 ُرْؤنَا نُوَحنَّا  2:9 بُْطُرَس ٱأْلُولَى ;2:7 َ اَلخِّ
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 مهلي للغلهة

شعب اإلله هم جنود، نحن نُبنى لنُقاوم ونسود عيى ضغوطات 
وضيقات الحياة. ليس هناك ُجبناء في جيش اإلله. ال ترتخِّ في نوم الضيق. 

يقِّ َضاقَْت 23511نقول الكتاب في أ ثال  : "إِّنِّ اْرتََخْيَت )ُخفت( فِّي نَْومِّ الض ِّ
تَُك."  )إن لم تستطع  قاو ة الضغوطات الدعاكسة،  .(RAB))صغرت( قُوَّ

 فأنت  سكين(. )ترجدة أخرى(. 
ُكن قوي و تين ليدسيح! ال نهم كم تُضطَه  بعُنف  ن األجل 

يقَتِّنَا 2151كورنثوس  1اإلنجيل، احسبه كل فرح! نقول في  فَّةَ ضِّ ، "ألَنَّ خِّ
ُئ لَنَا أَْكثََر فَأَْكثََر ثِّقََل  )ضيقتنا الخفيفة( اْلَوْقتِّيَّةَ )التي  ا هي إال لحظية( تُْنشِّ

نًّا."   .(RAB)َ ْجٍ  أَبَ ِّ
ْك أَْنَت فِّي اْحتَِّدالِّ اْلَدَشقَّاتِّ 51:تيدوثاوس  1نقول في  ، "فَاْشتَرِّ

يحِّ."  ٍ َصالِّحٍ لِّيَُسوَع اْلَدسِّ ي  نحدتل بعض الناس  .(RAB))بثبات( َكُجْن ِّ
ب  وع، لكن نقول الشاه  االفتتاحي أن تفعل ذلك بفرح. تذكر دائداً، الرناح 
الُدعاكسة تجعل جذورك تتعدق. ال ب   ن أن تختبر جودة شخصيتك. كيدا 
كبرت الدشكية، كيدا عظدت انتصاراتك. دون الضغوطات، ال ندكن 

 لعظدتك أب اً أن تُستعين.
لذلك، في  واجهة االضطهاد، أعيِّن، "الذي فيَّ أعظم  ن الذي 

ينََدا تَقَعُوَن 152في العالم!" نقول في نعقوب  بُوهُ ُكلَّ فََرحٍ نَا إِّْخَوتِّي حِّ ، "اِّْحسِّ
َعٍة." لداذا نحثك اإلله أن تفرح في الضيقات؟ ألن النُصرة  ِّ َب ُ تَنَو  فِّي تََجارِّ

 في روحك.
 ، يقَاتِّ ُر أَْنًضا فِّي الض ِّ قال بولس، "َولَْيَس ذلَِّك فَقَْط، بَْل نَْفتَخِّ

ُئ َصْبًرا." )رو ية  يَق نُْنشِّ يَن أَنَّ الض ِّ ً أن الذي فيك :5:َعالِّدِّ (. تذكر دائدا
أعظم  ن كل الدشاكل التي ندكن أن تواجهها. بالكيدة التي فيك، ستُقاوم أي 

 ا تحان! ستربح دائداً.  ج اً لإلله!

  ٢ اإلثلين 

ْل   ِمْن أنْعِل ذِلكن  نْدُن أنْيً ا  ُمْلذُ ينْومن سنِمْةلنا  لنْ   ن ن

ِ يئنعِِم...  ْةِرفنِة من طناِلهِينن  نْعِلُ ْ  أنْن حنْمعنِلئُوا ِمْن من ل ِينن ون ُمصن

ُطوِل أن ناٍج  ْهٍر ون ْزِمِه  ِلُ ل ِ صن ِج من سنِب قُْمرن ٍج مِدن ينن مُ ل ِ قُوَّ ِ ُمعنونو 

حٍ. )كولوسي   .(RAB(( 11-:: 1مِ نرن
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يرُ  ;12:13 أَْ ثَالٌ   4:4 نُوَحنَّا AMPC; I 3-40:2 اَْلَدَما ِّ
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لُ  & 36-3:22 نُوَحنَّا  9 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 39-38 إَِّشْعيَاءَ  & 11-3:1-2:19 فِّييِّب ِّي

أ لي أحيا في  ُصرج كاملة  و زاح  وحميُّ   مغض اللظر عن 

ال يوات أو الُمةارضات  لميَّ حياج ُمههزة ورامدة ؤائماً  مسياؤج 

على الظروف. حدميات وأزمات الدياج  ما لعرقيعي    لي قم مهلي 

 للغلهة.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 معووي مالروح الومس 

لك كل  ا تتطيبه لتربح، بغض النظر عن الضيقات التي ق  

ح؛ في داخيك  تواجهها في الحياة. إن وج َت نفسك في  وقف خطر، استرِّ

شخص  ا حي، أعظم وأقوى  ن إبييس، والعالم، وكل  شاكل و بادئ 

 الروح الق س. أنت  تقوي بالروح الق س.-وظروف هذا العالم

َن اإللهِّ أَنَُّها األَْوالَدُ، َوقَْ    ال عجب أن قال نوحنا، "أَْنتُْم  ِّ

( ". ي فِّي اْلعَالَمِّ َن الَّذِّ ي فِّيُكْم أَْعَظُم  ِّ (. ُكن 151نوحنا  2َغيَْبتُُدوُهْم ألَنَّ الَّذِّ

 ُ  ركاً أكثر ليروح، وقوته، و ج ه وخ  ته في حياتك. 

حتى في الصالة، نجب أن تعتد  عييه لتُصيي بفاعيية. بعض 

الناس نُصيون، لكن ال شيء نح ث، ألنهم نتكيدون كيدات غير   عو ة أو 

ُ تصية أو ُ يَهدة بالروح الق س. قوة الروح الق س هي العنصر الدفقود في 

حياة الكثير  ن الناس؛ هذا نوضح لداذا نعيشون كضحانا في حين أن اإلله 

 جعيهم ُ نتصرنن. 

، "َوالَ تَْسَكُروا 22-521  :نُخبرنا الرسول بولس في أفسس 

ي فِّيهِّ اْلَخالََعةُ )الُدبالغة في التصرف(، بَلِّ اْ تَيِّئُوا بِّالروح.  بِّاْلَخْدرِّ الَّذِّ

يَن َوُ َرت ِّيِّيَن  يٍَّة، ُ تََرن ِّدِّ يَر َوتََسابِّيَح َوأََغانِّيَّ ُروحِّ يَن بَْعُضُكْم بَْعًضا بَِّدَما ِّ ُ َكي ِّدِّ

 ".ِّ ب  االستجابة هي أن تدتيئ بالروح. عن  ا تدتيئ  .(RAB)فِّي قُيُوبُِّكْم لِّيرَّ

ر قوة الروح الق س فوق الطبيعية في كيداتك وفي كل  ا  بالروح، ستُحضِّ

 تفعيه.

الروح الق س نصنع الفرق؛ هو قوة اإلله ونحيا فيك بديئه؛ بكا ل 

 ج ه وقوته. كيف ندكن لحياتك إذاً أن تكون عادنة؟ في سفر األعدال، فهم 

ُرمَّامِلن قنائاِلً: الن  ةُ ينْهِوه إِلنى زن لِي قنائاِلً:  ِذِه كنِلمن كنلَّمن ابن ون نعن  فنأ

بُّ اْلُزلُوؤِ  ِج  منْل مُِروِحي قنالن رن الن مِاْلوُوَّ ِج ون  مِاْلوُْمرن

 (.1:1)زكريا  

 الثالثاء 
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ً في وبقوة الروح. في أحيان كثيرة، ُوصفوا  الُرسل هذا وخ  وا دائدا

كرجال  ديوئين بالروح الق س؛ عيى سبيل الدثال، استفانوس )أعدال 

ةً،  1(. ثم في ع د 51: ا إِّنَدانًا َوقُوَّ ِّْذ َكاَن َ ْديُوًّ ا اْستِّفَانُوُس فَإ نقول، "َوأَ َّ

يَدةً فِّي الشَّْعبِّ."  َكاَن نَْصنَُع َعَجائَِّب َوآنَاٍت َعظِّ

ندكن ونجب أن نُقال نفس الشيء عنك؛ أنت ُ دتيئ بالروح 

ةً َ تَى َحلَّ الروح 152الق س والقوة. نقول في أعدال  نَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ ، "لكِّ

ندكنك أن تحصل عيى نتائج فوق طبيعية في  .(RAB)…"  اْلقُ ُُس َعيَْيُكمْ 

 حياتك وخ  تك ألنك   عوم بقوة الروح الق س! هييونا! 

ُسلِّ  ;24:49 لُوقَا ْعَداُل ٱلرُّ ََ  AMPC 19-5:18 أَفَُسسَ  ;1:8 

لُ  & 9-4:1 نُوَحنَّا  11-10 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 41-40 إَِّشْعيَاءَ  & 3-4:1-3:12 فِّييِّب ِّي

أمويا الغالي  أش رك من أعل ُحهك في إرسالك الروح الومس ليديا 

؛ اآلن أ ا ُممعلئ مالووج  وأقمر أن أفةل كل شيء  وأُحِ ر لك  فيَّ

المزم. ممفوع مووج الروح الومس  فةل عزائب عظيمة ومةز ات  

 ُحِمث حغييرات إيزامية في صدعي  وعائلعي  وخممعي  وماؤياحي  

 وعملي  وفي عالمي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ٢   
 حدرير  المسهيين شرعياً 

في بعض األحيان، هناك أشياء تح ث ألشخاص، أو عائالت، أو 

اإلثم والشر الذي نندو في -ُ  ن، أو  جتدعات أو حتى أ م بسبب الخطية

وسطهم؛ ونُصبح هؤالء الناس  سبيين شرعياً. لكن بفضل رحدة اإلله، نحن 

قادرون عيى أن نُخيصهم  ن خالل الصالة. إنه جمء  دا قرأناه في الشاه  

 االفتتاحي. كيف تفعل هذا؟

الجمء األول هو عن  ا تطيق كيدة إندانك باسم نسوع الدسيح، 

والجمء الثاني عن  ا تنشغل في تشفع قيبي و ستدر. بدا أنهم أصبحوا 

ً بسبب أفعالهم، ال ندكنك أن تُحررهم فقط  ن خالل إطالق   سبيين شرعا

كيدات إندان. عييك أن تتشفع في الصالة. ربدا عييك أن تبحث حتى عن 

 سيحيين نفكرون  ثيك لينضدوا إليك في التشفع  ن أجل تيك العائية، أو 

 الد ننة، أو األ ة. 

إح ى قواع  التشفع هو أنك نجب أن تكون ُ ثابراً، وتستدر في 

الصالة  هدا طال األ ر حتى ترى النتيجة الدرجوة. ندكنك أن تقطع سيادة 

إبييس في عائيتك، و جتدعك و  ننتك ودولتك وتُحرر الرجال والسي ات  ن 

 قبضته، باسم نسوع وبتشفع قيبي و ستدر. هييونا!

ةٌ؟ ون نْل يُْ ِلُت سنْهُي  هَّاِر غنلِيمن  نْل حُْسلنُب ِمنن اْلزن
هَّاِر يُْسلنُب   عَّى سنْهُي اْلزن ْلُصوِر؟ فنِإ َّمُ   نذنا قنالن ينْهِوْه: حن اْلمن

ِك  ل ُِص أنْوالنؤن أُخن ِك ون اِصمن اِصُ  ُمون أن نا أُخن ةُ اْلةناحِي حُْ ِلُت. ون غنلِيمن ون
 .(RAB(( 11-11: :1)إشةياء 

 ا رمةاء 
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لُ  & 18-4:10 نُوَحنَّا  12 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 43-42 إَِّشْعيَاءَ  & 23-4:4 فِّييِّب ِّي

ْمقِّيَال  19-4:18 لُوقَا ;31-22:29 حِّ

أمويا الغالي  كل أم  ا رض لك؛ أُعلن أن أ   ة إمليس في ا م  

م لولة وي رق  ورك في كل ا م  موالص ومِر  ماس  يسوع. 

 آمين.

 صالج
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 مارس الدياج ا ممية

ناه، كم تحتاج الكنيسة أن تُعيِّم وتكرز بالحياة األب نة! لم نفهدها 

، "َكتَْبُت :2:5نوحنا  2 عظم الناس ألنهم لم نتعيدوها أب اً. قال نوحنا في 

نَّةً، َولَِّكْي  ، لَِّكْي تَْعيَُدوا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَ ِّ نِّيَن بِّاْسمِّ اْبنِّ اإللهِّ هذَا إِّلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُدْؤ ِّ

 ". نُوا بِّاْسمِّ اْبنِّ اإللهِّ أرادهم أن نعرفوا أن لهم حياة أب نة، ألنه  .(RAB)تُْؤ ِّ

بالضبط  ثل اليوم، ال نعرف الكثيرون. لذلك، تج  الكثير  ن الدسيحيين 

 نعيشون كضحانا، نُيَطدون بنموات و بادئ هذا العالم.

إنه السبب ليبرد والُص اع والُحدى وكل األ راض واألسقام الذنن 

ً أن تكون  نُعانون  نها الكثيرون. ولألسف، نعتق  البعض حتى أنه حسنا

 رنض. ال؛ ليس ليدسيحي! الحياة التي لنا هي إلهية. إذا ُجرحَت في جس ك، 

ر نفسك أن لك الحياة اإللهية فيك؛ إنها تعدل فيك في كل نسيج  ن كيانك. -ذك ِّ

 ثم، اشفِّ الجرح! ُ ْره أن نُغيَق تدا اً ونكون طبيعياً. عييك أن تُدارس هذا.

، "اْهتَمَّ )الهج( بِّهذَا. ُكْن فِّيهِّ 2:51تيدوثاوس  2نقول في 

التعبير "اهتم بهذا" هو في اليونانية " يييتاو   .(RAB)بالكا ل(..." 

meletao"  أن تُدارس.  نذ ع ة سنوات  ضت، عن  ا ً وهو نعني أنضا

ب أُت أتعيم هذا، كان ل يَّ قطع في ن ي وكان ننمف بغمارة. لكني لم أقيق. 

كان ل يَّ إدراك الحياة اإللهية. لذلك، وضعُت إصبعي عيى القطع وقُيُت، 

 "قِّف عن النمنف والتئم، باسم نسوع!" 

ً هناك أثر  تخيل  اذا ح ث؟ لم نتوقف النمنف فقط، لم نكن أنضا

ليجرح أناً كان. هييونا!  ن الدهم أن تتعيم أن تحيا الحياة التي ق  أعطاها لك 

اإلله؛  ارسها. تذكر، عن  ا كنَت طفالً، كان عييك أن تتعيم كيف تتكيم 

 ٢  

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

يناُج ِ ين فِي اْملِِم )  .(RAB((  11:1يوحلا  1اْلدن

 الوميس 
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يَةَ  ;13-5:11 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى  8:11 ُرو ِّ
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لُ  & 29-4:19 نُوَحنَّا  13 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

وتدشي  ثل البشر، ولم تتدكن  ن ذلك في نوم وليية، لكن كبرت  ن خالل 

 الددارسة إلى اإلتقان. 

بالدثل، اآلن أنت  ولود ثانيةً،  ارس  عيشة الحياة اإللهية. 

اجعل هذه الحياة تسود فوق جس ك الطبيعي، باليهج والصالة )خصوصاً 

 الصالة بالروح(، وباإلقرار الدستدر لكيدة اإلله. 

؛ كل  سيج من كيا ي مغمور  وحلَّ  أن الدياج اإللهية عاملة فيَّ

مدلم الدياج اإللهية. أحيا فوق مهاؤئ وقوات ال ساؤ الُمظلمة لهذا 

 الةال  الداضر  ماس  يسوع. آمين.

 أُقِر وأععرف

 45-44  إَِّشْعَياءَ  & 23-1:1 ُكولُوس ِّي



arabic 

  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



  مالحظة

ظة
ح
ال
 م

 



arabic 

  ي لم الروحي 

صهيون، في الشاه  أعاله ال تُشير إلى إسرائيل في الُديك األلفلي؛ للكلن 

إلى كنيسة نسوع الدسيح. عن  ا تقرأ عن الُديك األلفي  ن الب انة لليلنلهلانلة؛  لهلدلا 

نقول الكتاب إنه سيح ث في الُديك األلفي نجب أن نح ث أوالً بالكنيسة؛ االنعكلاس 

هو في الكنيسة. لذلك، قبل بناء الهيكل في أورشييم، الذي سيكون في الُديك األلفي، 

 هو سيبني هيكيه، الذي هو الكنيسة. 

، "َوَكي ِّْدهُ قَلائِّلالً: هلَكلذَا قَلاَل َربُّ اْللُجلنُلودِّ 2151نقول الكتاب في زكرنا 

ُجُل  ِّ." نسلوع  «اْلغُْصنُ »قَائِّالً: ُهَوذَا الرَّ ب  ْن َ َكانِّهِّ نَْنبُُت َونَْبنِّي َهْيَكَل اللرَّ اْسُدهُ. َو ِّ

هو الُدشار إليه باسم "الغُصن" وسيبني هيكل الرب وقل  بل أ  لن نلوم اللخلدلسليلن 

حلقليلقلة اللبلنلاء  1151عن  ا حلَّ الروح الق س عيى التال يذ. نلوضلح للنلا أفسلس 

ي فِّيهِّ أَْنتُْم أَْنًضا َ لْبلنِّليُّلوَن َ لعًلا، َ ْسلَكلنًلا للإلللهِّ فِّلي اللروح."  الجاري؛ نقول، "الَّذِّ

(RAB). 

نبني نسوع بالفعل هيكيه الروحي الكنيسة، ونقول إننا أعضاء هذا البنلاء 

لْهليَلْوَن، :1-511  21نفسه. هييونا! نقول في عبرانيين  ، "بَْل قَْ  أَتَْيتُْم إِّلَلى َجلبَللِّ صِّ

، َوإِّلَى َربََواٍت ُهْم َ ْحفُِّل َ الَئَِّكٍة، َوَكنِّيَسلةُ  نَّةِّ ِّ. أُوُرَشيِّيَم السََّداوِّ ننَةِّ اإللهِّ اْلَحي  َوإِّلَى َ  ِّ

ليلعِّ، َوإِّلَلى أَْرَواحِّ أَْبلَراٍر  ، َوإِّلَلى اإلللهِّ دَنَّلانِّ اْللَجلدِّ لَدلاَواتِّ أَْبَكاٍر َ ْكتُوبِّيلَن فِّلي السَّ

يِّيَن."   الكنيسة هي صهيون في هذا السياق.  .(RAB)ُ َكدَّ

في بناء كنيسته، هو أعطى البعض أن نكونوا ُرسالً، والبلعلض أنلبليلاء، 

يَن لِّعََدللِّ  نسِّ يلِّ )كدال( اْلقِّ  ِّ يَن، ألَْجلِّ تَْكدِّ والبعض ُ بشرنن، والبعض،  ُرَعاةً َوُ عَي ِّدِّ

يحِّ. )أفسس  ، لِّبُْنيَانِّ َجَس ِّ اْلَدسِّ ْ َ ةِّ (. عن  ا نتم بلنلاء هلذه اللكلنليلسلة، 21-522 1اْلخِّ

سيظهر في  ج ! حتى ذلك الحين، ستسود الكنيسة في اسده، عيى قلوات اللُظليلدلة 

ْخَرةِّ أَْبني َكنِّيَستِّي، "…  و بادئ هذا العالم، ألنه قال،  هِّ الصَّ أَْنَت بُْطُرُس، َوَعيَى هذِّ

٢  

ْزِمِه    ى مِمن  إِذنا منلنى ينْهِوْه ِصْهينْونن يُرن

  .(RAB(( 11:131)م مور 

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسلِّ  ;22-2:21 أَفَُسسَ  ْعَداُل ٱلرُّ ََ  2:5 بُْطُرَس ٱأْلُولَى ;20:32 
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لُ  & 42-4:30 نُوَحنَّا  14 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 47-46 إَِّشْعيَاءَ  & 5-2:1-1:24 ُكولُوس ِّي

يمِّ لَْن تَْقَوى َعيَْيَها." ) تى  ُكللُّ َ لا تَلْربِّلُطلونَلهُ (. "…  21521َوأَْبَواُب اْلَجحِّ

، َوُكللُّ َ لا تَلُحليُّلونَلهُ َعليَلى األَْرضِّ  َعيَى األَْرضِّ نَُكوُن َ ْربُوًطا فِّي السََّداءِّ

." ) تى   ).21521نَُكوُن َ ْحيُوالً فِّي السََّداءِّ

أمويا الغالي  يالها من مركة أن أكون مس لك في الروح؛ أُؤرك ح ورك 

اإللهي فيَّ  كلما حووؤ ي مروحك  من خالل كلمعك  في إراؤحك ال املة. 

 أش رك من أعل حزميل حياحي ممزم ح ورك  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 أعِلن ما حريمه ماسمم

عن  ا قال نسوع، " هدا سألتم باسدي، فذلك أفعيه" لم نكن نتكيم 

وهو  رادف لـ  " aiteōعن الصالة. الفعل "سألتم" هو في اليونانية، "أنتيو

ا نقرأه في نوحنا  حيث قال نسوع، "َوفِّي ذلَِّك  1:521"طيبتم". إنه  ختيف عد 

ي  َن اآلبِّ بِّاْسدِّ اْليَْومِّ الَ تَْسأَلُونَنِّي َشْيئًا. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِّنَّ ُكلَّ َ ا َطيَْبتُْم  ِّ

يُكْم."   .(RAB)نُْعطِّ

 " erōtaōفي اآلنة السابقة، الفعل "تسألونني" هو "إنروتانو

باليونانية، وهو الصالة. هنا، نوضح لنا نسوع كيف نُصيي إلى اآلب باسده. 

 لكن "سألتم" في اآلنة االفتتاحية تعني أنك تطيب طيب باسم نسوع. 

، نُبين لنا الكتاب كيف أن بطرس ونوحنا 1-52  :في أعدال 

ً عن  باب   ارسوا هذا. قابيوا رجل ُ قعَ   ن بطن أ ه نسأل ص قة نو يا

ِّنَّاهُ "…  الهيكل. قال بطرس له،  ي لِّي فَإ نِّ الَّذِّ ةٌ َوالَ ذََهٌب، َولكِّ لَْيَس لِّي فِّضَّ

!" )أعدال  ِّ قُْم َواْ شِّ ي  رِّ يحِّ النَّاصِّ يَك: بِّاْسمِّ نسوع اْلَدسِّ  .(RAB))  :15أُْعطِّ

 هذه ليست صالة؛ ق  م بطرس طيب باسم نسوع.

تح ث الكثير  ن األ ور الشرنرة في عالدنا اليوم بسبب الشياطين. 

لكن باسم نسوع، نحن نسود؛ لنا النُصرة. في كل  رة تواجه  واقف  ؤلدة، 

أعيِّن  ا ترن ه باسم نسوع، وسوف نكون هناك تغيير. األ ر نتعيق بالُسيطان 

الذي له. استخ م اسم نسوع لتحفظ جس ك في صحة وتُه ئ العواصف  ن 

حولك، وتح ث تغييرات في بيتك، وعائيتك، و جتدعك، و  ننتك، وبي ك، 

 وفي دولتك. 

 ٢  

ا   لُهن اُل الَّعِي أن نا أنْعمن ْن يُْؤِمُن مِي فنا نْعمن قَّ أنقُوُل لن ُْ : من قَّ اْلدن انْلدن

اٍض إِلنى أنمِي.  ا   ن  ِي من ُل أنْعظن ن ِمْلهن ينْةمن ا ُ ون أنْيً ا  ون لُهن ينْةمن

من اآلُب مِاالْمنِ  زَّ نْلعُْ  مِاْسِمي فنذِلكن أنْفةنلُمُ ِلينعنمن ا سنأ ْهمن من  ون

  .(RAB(( 10-11: 11)يوحلا  

 السهت 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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لُ  & 54-4:43 نُوَحنَّا  15 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 49-48 إَِّشْعَياءَ  & 23-2:6 ُكولُوس ِّي

ُسلِّ  ْعَداُل ٱلرُّ ََ  18-16:17 َ ْرقُسَ  ;14:8-10 

ماس  يسوع  أُم ل عمل شياطين الُظلمة  والوماع  واالرحهاك  

وال وضى؛ وأرواح الةُلف الُمسههة الممار في كل ؤول الةال ؛ أُِشل 

مزهوؤاحه   أُعلن أن أرواح الةُلف ال ريرج  ذه لن حسوؤ. وأكسر 

حأثير وسياؤج إمليس على المول وقاؤحه   ماس  يسوع المسيح 

 الومير. آمين 

 أُقِر وأععرف
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 إؤارج عسمك

كدولود ثانيةً، بالرغم  ن أن جس ك هو هيكل لإلله، لكنك 
الوكيل واأل ين عييه. إنها  سئوليتك أن تُ نر جس ك وتحفظه في صحة، 
وفي أفضل وضع لإلله لكي نستخ  ه. سيُحاول إبييس أن نفعل أي شيء 
ليتيف جس ك؛ سيشن هجو ا عيى جس ك إن سدحَت له؛ لكن نجب أن 

 تقول، "ال!".

ُ وا "…تذكر  ا قرأناه في الشاه  االفتتاحي؛ نقول  أن تُقَ  ِّ
أَْجَسادَُكْم ذَبِّيَحةً َحيَّةً..." ال نفعل اإلله "التق نم"  ن أجيك؛ بل بالحري، 
نُخبرك أن تُق م جس ك له. أعطاك الُسيطان لتُ نر جس ك. لهذا السبب 
ندرض بعض الدسيحيين في أجسادهم، بالرغم أنهم نالوا الروح الق س. 
السبب هو أنهم الدسئولون عن أجسادهم.  اإلله له الحق أن نتحكم في 

 جس ك، لكنه عيَّنك لتتحكم فيه ألجيه.

تخيل  حافظ   ننة؛ هو ل نه الُسيطان أن نحكم الد ننة، لكنه ال 
نحكم البيوت الفردنة في الد ننة. نترك ُحكم بيتك لك. إنه نفس الشيء  ع 
جس ك؛ عييك أن توقف إبييس عن التالعب في أي جمء في جس ك. 

 استخ م الُسيطان الذي ق  أُعطيَّ لك في الدسيح؛ استخ م اسم نسوع.

عالوة عيى ذلك، نقول الكتاب ألنكم ق  اشتُرنتم بثدن؛ فدج ِّ وا 
(. أنت 1351كورنثوس  2اإلله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لإلله )

روح؛ ل نك نفس وتحيا في جس . نفسك هي  سكن ذهنك و شاعرك 
 وإرادتك. ال نُسيطر اإلله عيى إرادتك وذهنك؛ هو نُخبرك أن تفعل هذا. 

يُوا )تأخذوا قالب 1521نقول الكتاب في رو ية  ، "َوالَ تَُشاكِّ
ن ِّ  وشكل( )تتشكيوا بـ( هذَا ال َّْهَر )العالم(، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكيُِّكْم بِّتَْج ِّ

كدا إنها  هدتك أن توجه ذهنك، إنها  سئوليتك  .(RAB)أَْذَهانُِّكْم..." 
اليهج في -أنضاً أن تُ نر جس ك. تج ن  أو توجيه الذهن نتم  ن خالل الكيدة

 ٣٣  

ُموا   أْفنِة اإللم أنْن حُونم ِ جُ مِرن ا اإِلْخون نْطلُُب إِلنْي ُْ  أنيُّهن فنأ

ْرِضيَّةً )موهولة( ِعْلمن اإللم   يَّةً ُمونمَّسنةً من ةً حن ُكْ  ذنمِيدن أنْعسناؤن

حنُ ُ  اْلةنْوِليَّةن  )رومية   .(RAB(( 1:11ِعهناؤن

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 33:24 إَِّشْعيَاءَ  ;22-4:20 أَْ ثَالٌ 
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لُ  & 9-5:1 نُوَحنَّا  16 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 51-50 إَِّشْعيَاءَ  & 4:1-3:1 ُكولُوس ِّي

ً الكيفية التي بها تُ نر جس ك وتحتفظ به في صحة  الكيدة! هذه هي أنضا
 ).1151صحة لجس ك )أ ثال -إلهية. نقول الكتاب إن كيدة اإلله هي دواء

المرض ليس في طهيةعي. أ ا خليوة عميمج في المسيح يسوع. قم أكمل 

المسيح الو ة لصدعي اإللهية؛ لذلك  أرفض أن أكون مريض  لميَّ الـ 

Zoe-مزماً لإللم  -حياج اإللم فوق ال هيةية العي حزةللي في صدة إلهية 

 أُقِر وأععرف
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عن  ا نقول الكتاب، "َصيُّوا بِّالَ اْنقَِّطاعٍ."  اذا نعني هذا؟ وكيف 

نكون هذا  دكناً؟ ال نُخبرنا اإلله أب اً أن نفعل شيئاً  ا، ال نق ر أن نفعيه. أوالً، 

افهم أنه  ن الشاه  أعاله، ال نُخاطب الرسول بولس فرد، لكنها الكنيسة في 

تسالونيكي. كيف نق رون أن نُصيوا بال انقطاع ككنيسة؟ األ ر بسيط، إنه  ن 

 خالل ج ول ز ني.

 ن خالل " اراثون الصالة" الدباشر  ع  1313هذا  ا فعيناه  نذ 

الراعي كرنس. وضعنا ج والً ز نياً لنتدكن  ن الصالة بال انقطاع، كل نوم، 

عيى   ار السنة في سيسية صالة بال توقف.  ن خالل الصيوات القيبية 

ز إرادة اآلب هنا عيى األرض.  ث تغييرات ونُعمِّ  والدستدرة، نُح ِّ

ال تأخذ أب اً هذه النصيحة الروحية كُدبالغة؛ ُخذ كيدة اإلله عيى 

ف   حدل الَج . عن  ا تُعي  تفسير تعييدات الروح الواضحة هذه، فأنت تُضعِّ

الدعنى وبالتالي تخسر قوتها. إن كنتم كعائية أو  جدوعة، تُخططون لتُصيوا 

ئوا سيسية صالة؛ ضعوا ج والً ز نياً  ع د ساعات ُ ح دة، التم وا بهذا. أنشِّ

 ألولئك الذنن سيُصيون في أوقات  ختيفة خالل اليوم. 

دعنا نقول، نور، ستأخذ ع د  عين  ن ال قائق، وبع ها فادي، ثم 

لورا الفترة التي بع ها و يالد وهكذا، بحيث ال تنكسر السيسية. إن فعيتم هذا 

بدواظبة، فستتعجبون  ن الخطوات والقفمات العدالقة التي ستختبرونها في 

الروح. هو لم نطيب  ن ا أن نُصيي بال انقطاع عبثاً. الفرح  ن كل هذا هو 

 االستجابات التي ننالها. هييونا!

تذكر، الكنيسة هي القوة القا عة الوحي ة ليتالعبات والدناورات 

ل  الشرنرة إلبييس.  ن خالل صيواتنا نحن نُجاه   ن أجل نفوس البشر، ونُبطِّ

ً  ن  خ إرادة اإلله في األرض. استفِّ  دائدا الخطط الشرنرة إلبييس ونُرسِّ

 الصالج مال ا و اع

 ٣٣  

لُّوا مِالن اْ ِو ناعٍ  )    .(RAB(( 15:1حسالو ي ي  1صن

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 5:16 نَْعقُوبَ  ;18:1 لُوقَا ;3-2:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى
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لُ  & 18-5:10 نُوَحنَّا  18-17 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

 53-52 إَِّشْعَياءَ  & 18-4:2 ُكولُوس ِّي

ا تياز، وفرصة وبركات الصالة. عن  ا نحين الوقت ليصالة، تجنب كل 

أشكال الُدشتتات. إن كنَت ستسيك في بركات اإلله غير العادنة باستدرار، 

 فعييك أن تُصيي دون انقطاع.

س للصلوات في  أمويا الغالي  أش رك من أعل إ هاض عيش ُم رن

 ذه ا يام ا خيرج  كل يوم  يُةِ ز م يئعك في ا رض مالصالج 

الولهية والمسعمرج؛ العي  ي فةَّالة وؤيلامي ية في فةلها. أُصلي من 

أعل كل ا م  حول الةال   أن يثهُت مِرك في كل ا رض وفي قلوب 

 اله ر  ماس  يسوع. آمين.

 صالج



arabic 

 ال  اء في أعلدعم

في الكتاب، ذُكر ع ة  رات أن لدس الناس ُه ب ثوب نسوع 

عن ا رأة كان ل نها نمف دم، عانت  1ونالوا شفاء فوري.  ثالً، نُح ثنا لوقا 

سنة، أنفقت كل  عيشتها عيى األطباء دون ج وى. لكن نقول الكتاب  21لد ة 

َها." )لوقا "… إنها،  . فَفِّي اْلَحالِّ َوقََف نَْمُف دَ ِّ  ). 1151لََدَسْت ُهْ َب ثَْوبِّهِّ

 "Kraspedonكيدة "ُه ب" في هذه اآلنة هي "كراسپِّ ون 

، عن  ا أتى نسوع 21)باليونانية(، وتعني حافة أو طرف. وأنضاً، في  تى 

إلى أرض َجن ِّيَساَرت، ان فع شعب هذا الدكان إليه ليشفاء. ونقول الكتاب 

نَن لََدُسوهُ نَالُوا "…  إنهم،  يُع الَّذِّ ُسوا ُهْ َب ثَْوبِّهِّ فَقَْط. فََجدِّ َطيَبُوا إِّلَْيهِّ أَْن نَْيدِّ

فَاَء." ) تى   ).1521:الش ِّ

أحضروا  رضى كثيرنن ليسوع، وهو لم نضطر أن نفعل أي 

شيء، كل  ا احتاجونه هو أن نيدسوا أطراف ثيابه، رائع! نقول  رقس 

يَاعٍ، َوَضعُوا اْلَدْرَضى فِّي 151: ، "َوَحْيثَُدا دََخَل إِّلَى قُرًى أَْو ُ  ٍُن أَْو ضِّ

. َوُكلُّ َ ْن لََدَسهُ ُشفَِّي."  ُسوا َولَْو ُهْ َب ثَْوبِّهِّ ، َوَطيَبُوا إِّلَْيهِّ أَْن نَْيدِّ  األَْسَواقِّ

 ا الُدديَّم بشأن طرف ثوب نسوع؟ كل نهودي كان له نفس 

(. لذلك، األ ر ليس ُ تعيق 1:–:152:أه اب الثوب كيسوع )اقرأ ع د 

بدودنل أو شكل ثوبه، لكنه ُ تعيق بَدن الذي نرت نه. أولئك الذنن لدسوه 

لينالوا الشفاء آ نوا أنه الدسيا؛ لذلك، كل شيء نخصه، بدا فيه أطراف ثوبه، 

 سيأتي بالشفاء. 

ُق َشْدُس اْلبِّر ِّ "…  هذا  ا نقرأه في الشاه  االفتتاحي. نقول،  تُْشرِّ

فَاُء فِّي أَْجنَِّحتَِّها  في  "kânâphكيدة "أجنحة" هي "كاناف …"  َوالش ِّ

 ٣٩  

ال  ِ ناُء فِي  ا اْلُمعَّوُونن اْسِمي حُْ ِرُق شنْمُس اْلهِر ِ ون لنُ ْ  أنيُّهن ون

جِ  يرن حنْل نأُونن كنةُُزوِل الص ِ ا  فنعنْوُرُعونن ون عِهن  أنْعلِدن

 (.1:1)مالخي  

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسلِّ  ;10:10 نُوَحنَّا ْعَداُل ٱلرُّ ََ  48-8:43 لُوقَا ;3:16 
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لُ  & 27-5:19 نُوَحنَّا  19 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

العبرنة، وهي تُشير إلى "طرف أو حواف" كان نسوع ل نه شفاء في 

أه ابه، وهم عرفوا ذلك!  ج اً لإلله! هذه القوة  ازالت ُ تاحة اليوم في 

اسده. لذلك، إن كنَت  رنضاً في جس ك اليوم، أو تعرف شخص  ا هكذا، 

استخ م اسم نسوع ض  هذا الدرض، أو السقم، أو العجم؛ الشفاء  ضدون. 

 هييونا! 

أمويا السماوي  أش رك من أعل ُحهك غير المدموؤ. أُصلي من أعل أملائك 

الذين قم ي و ون مرضى في أعساؤ    أن يووموا من موضع المدموؤية 

 والةهوؤية اليوم  وأن ي و وا أصداء وأقوياء ماس  يسوع. آمين.

 صالج

ي ٱألُولَى  56-54 إَِّشْعَياءَ  & 16-2:1-1 تََسالُونِّيكِّ
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 لميلا شيء ال يم له  ُمواومعم 

في العه  الق نم، وصف لنا اإلله بطرنقة نبونة روح ض  الدسيح 

بع ة ُطرق، وساع نا نفهم  اذا سيفعل هذا الروح في فترات  ختيفة، حتى 

نظهر هو ُكيياً في إنسان. لكن  ا دُ نا في األرض، قبل اختطاف الكنيسة، ال 

ت إبييس وقوات الُظيدة أي فرصة ليُثب ِّتوا نظا هم الشرنر. ل ننا شيء  ا  نُفوِّ

 ال ندكنهم  قاو ته: اسم نسوع، وكيدة اإلله،  نطوقة بقوة الروح الق س. 

الحظ شيء في الشاه  االفتتاحي، عبارة "صوت نهوه"؛ إنها 

تُشير إلى كيدة اإلله الدنطوقة بقوة الروح الق س. هذا نعني أن "رندا" اإلله، 

 التي هي سيف الروح؛ تهمم إبييس وسالطين الُظيدة.

نضع إبييس الناس في عبودنة ونصنع ُطغاة وُ ستب ون  ن القادة. 

فكر في إنسان كان عطوف ج اً عن  ا ُرشح كدوظف حكو ي، لكنه فجأة 

أصبح طاغي بع ها. لداذا؟ استولى إبييس عيى ذهنه. هذا  ا نح ث في 

بعض ال ول. فجأة، تحول بعض القادة ل كتاتورنين قُساة، وخسر الشعب 

 ُحرنتهم الد نية. 

ي نُُموَل  ، َونُرِّ ْه َجالََل َصْوتِّهِّ ُع نَْهوِّ لكن نقول الكتاب، "َونَُسد ِّ

ْن  َجاَرةِّ بََرٍد. ألَنَّهُ  ِّ يٍَة، نَْوٍء َوَسْيل َوحِّ يبِّ نَاٍر آكِّ هِّ بَِّهيََجانِّ َغَضٍب َولَهِّ َراعِّ ذِّ

ُب." )إشعياء  يبِّ نَْضرِّ ْه نَْرتَاُع أَشُّوُر. بِّاْلقَضِّ ) 2:-5:3  3:َصْوتِّ نَْهوِّ

(RAB).  

أشور" هو واح   ن األسداء النبونة لض  الدسيح. لذلك، بكيدة "

ع رئيس الُظيدة الشرنر ونُطيح بخططه.  ا  اإلله عيى شفاهنا نقطع ونُروِّ

دُ نا نحن، كنيسة نسوع الدسيح، في األرض، ستثبت فقط إرادة وغرض 

 اإلله.  ج اً لإلله!

 ٣٠   

ْوِت ينْهِوْه ينْرحناُع أنشُّوُر. مِاْلونِ يِب ينْ ِرُب     ن َّمُ ِمْن صن

 .(RAB(( 01:03)إشةياء 

 ا رمةاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

م قلوب  مووج الروح الومس  يرحاع الةمو وحعه   خ  م. حُ رن

اللاس حول الةال  ويثهعون في الهِر؛ يدل مزم اإللم ويؤثر في كل 

ا م  وحُةاق كل أش ال ال ر  وال وضى وال ساؤ والذُعر الذي 

ك.  يسةى إمليس أن ي لوم في الةال   لدمم ومزم الرب يسوع الُمهارن

 آمين. 

 أُقِر وأععرف

 6:17 أَفَُسسَ  ;16:17 َ ْرقُسَ  ;27-10:24 إَِّشْعيَاءَ 
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لُ  & 32-5:28 نُوَحنَّا  20 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

ي ٱألُولَى  58-57 إَِّشْعيَاءَ  & 13-3:1-2:17 تََسالُونِّيكِّ
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 ٣٢  
 احيا في صدة

الدسيح فيك هو ضدانك ليصحة اإللهية. ال نجب عيى الدسيحي 

أن نكون  رنضاً، ألن الرب نسوع تدم خطة الصحة اإللهية. نقول الكتاب 

(؛ هذا نعني أن الحياة فقط تعدل 2352تيدوثاوس  1إنه أنار الحياة والخيود )

 فيك؛ قانون روح الحياة عا ل فيك. 

إن الحظَت -تولى  سئولية صحتك وتحكم في جس ك بكيدة اإلله

أي  شكية في أي عضو في جس ك، أعيِّن، "باسم نسوع، أقطع هذا الخيل 

 ن جس ي." ق  نكون ُص اع نصفي، وق  أثر عيى دراستك أو عديك؛ َضع 

ن ك عيى رأسك، وقُل، "أنها الرأس، باسم نسوع، آ رك أن تُشفى!" ال تعذر 

 الدرض؛ ال ت عه ندنعك  ن أن تصنع تأثيراً في عالدك باإلنجيل. 

أنت ال تحتاج  شكية القيب التي تُعاني  نها؛ إنه الوقت لتستفيق، 

لتعرف  ن أنت! َضع ن ك عيى ص رك وقُل، "أنها القيب، ُكن طبيعياً، باسم 

ع جس ك ليدرض. الصحة اإللهية  نسوع!" وسيكون هكذا. ارفض أن تُخضِّ

فِّي ُكل ِّ "… ، 152نوحنا  :هي حقك في الدسيح؛ إنها إرادة اإلله لك. قال في 

َحةٌ."  يًحا، َكَدا أَنَّ نَْفَسَك نَاجِّ ًحا َوَصحِّ  َشْيٍء أَُروُم أَْن تَُكوَن نَاجِّ

(. اختر أن تكون 1151كيدة اإلله هي ال واء لجس ك )أ ثال 

ً وقوناً. احيا بكيدة اإلله، وارفض أن تُراعي أباطيل كاذبة.  ج اً  صحيحا

 لإلله! 

وحِ اْلوُُمِس  ُكْ   ُون  نْي نٌل ِللرُّ سنمن  أنْم لنْسعُْ  حنْةلنُمونن أننَّ عن

أن َّ ُْ  لنْسعُْ   نْ  ُِسُ ْ ؟  الَِّذي فِيُ ُ   الَِّذي لنُ ْ  ِمنن اإللم  ون

 .(RAB(( 1::1كور ثوس  1(

 الوميس 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

أرفض أن أحدرك مما أشةر أو مما حُمليم عليَّ حواسي. ليس 

للمرض م ان في عسمي. أ ا شريك اللوع اإللهي  لمي حياج اإللم 

فيَّ غير الواملة للهالك. أ ا صديح وقوي  حياج اإللم حةمل في كل 

 سيج من كيا ي  وفي كل خلية من ؤمي  وفي كل عظمة من 

 عظامي.  للويا  

 أُقِر وأععرف 

يَةَ  ;33:24 إَِّشْعيَاءَ  ;13-1:12 نُوَحنَّا  8:11 ُرو ِّ
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لُ  & 47-5:33 نُوَحنَّا  21 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

ي ٱألُولَى  60-59 إَِّشْعيَاءَ  & 18-4:1 تََسالُونِّيكِّ
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 ٣٢   
  و مات من أعل ال ُزار

نصف الشاه  أعاله الفُجار بأنهم أجلنلبليليلن علن اإللله، وأعل اء فلي 

فكرهم باألعدال الشرنرة. بكيدات أخرى، كانوا أع اء لإلله في فكلرهلم بسلبلب 

أعدالهم الشرنرة. لكن  ن الواضح، أن اإلله لم نكن هو الذي أعين أنهم أعل اء؛ 

ليلحِّ  لكن بالحري، هو الذي صالحهم. نقول الكتاب، "أي إِّنَّ اإلله َكاَن فِّلي اْللَدلسِّ

ٍب لَلُهلْم َخلَطلانَلاُهلْم..." ) ، َغْيَر َحاسِّ هِّ ) :225كلورنلثلوس  1ُ َصالًِّحا اْلعَالََم لِّنَْفسِّ

(RAB). 

هذا نشبه  ا ح ث بين اإلله وآدم في جنة ع ن: أخطأ آدم ضل  اإللله 

(. لكن اإلله أتى ليبحث عنه؛ قال، "آدم، أنن أنت؟" كلم هلو :15واختبأ )تكونن 

عطوف! ونحن بع  ُخطاة، في فكر اإلله، لم نكن أع اء؛ كان نُخطط في كليلفليلة 

 أن نُحضرنا لنفسه؛ كان نرسم خطة. 

أن غرض وخالصة عدل الدسيح الف ائي  1152نُخبرنا في كولوسي 

يَن َوبِّالَ لَْوٍم َوالَ َشْكَوى أََ اَ هُ." هلو علرف  لا كلان "…  كان،  نسِّ َرُكْم قِّ  ِّ لِّيُْحضِّ

يَح، إِّْذ ُكنَّا بَْعل ُ ُضلعَلفَلاَء، :15سيفعيه قبل أن نفعيه. نقول في رو ية  ، "ألَنَّ اْلَدسِّ

 ". ارِّ  هذا  ؤثر ج اً. .(RAB)َ اَت فِّي اْلَوْقتِّ اْلُدعَيَّنِّ ألَْجلِّ اْلفُجَّ

لم ننتظرنا حتى نكون أتقياء قبل أن ندوت ألجينا. بادر بالُدصلاللحلة: 

، فَلبِّلاألَْولَلى َكلثِّليلًرا  "ألَنَّهُ إِّْن ُكنَّا َونَْحُن أَْع َاٌء قَْ  ُصولِّْحنَا َ َع اإلله بِّلَدلْوتِّ اْبلنِّلهِّ

هييونلا!  .(RAB)) :235)بالتأكي ( َونَْحُن ُ َصالَُحوَن نَْخيُُص بَِّحيَاتِّهِّ!" )رو ية 

دَع هذا الُحب نظهر  ن خاللك ليفُجلار وأنلت تصلل إلليلهلم بلاإلنلجليلل. دعلهلم 

 نعرفون أن اإلله غير غاضب عييهم؛ ندكنهم أن نأتوا إليه كدا هم وسيُقبَيون.

لمِّ تَلْبليَلضُّ "…  ، 2152قال في إشعياء  إِّْن َكانَْت َخلَطلانَلاُكلْم َكلاْللقِّلْر ِّ

س  ." هو الذي نغلسلل، ونُلقل ِّ يُر َكالصُّوفِّ ِّ تَصِّ ي  ْيجِّ. إِّْن َكانَْت َحْدَراَء َكال ُّودِّ
َكالثَّ

 ونُبرر الفُجار باسم الرب نسوع، وبروح إلهنا. هييونا!

اِل  اًء فِي اْلِ ْ ِر  فِي ا نْعمن أنْعمن أنْ عُُ  الَِّذينن ُكْلعُْ  قنْهالً أنْعلنهِي ِينن ون ون

ُ ُ  اآلنن )كولوسي  الندن ِج  قنْم صن يرن ر ِ  (.11:1ال  ِ

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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ي ٱألُولَى  63-61 إَِّشْعيَاءَ  & 28-5:1 تََسالُونِّيكِّ

لُ  & 14-6:1 نُوَحنَّا  22 اَْلُديُوكِّ ٱأْلَوَّ

يَةَ  ُسلِّ  ;8-5:6 ُرو ِّ يَةَ  ;39-13:38أَْعَداُل ٱلرُّ  8-4:5 ُرو ِّ

أمويا الوموس  أش رك   ك اسعأملعلي على خممة الُمصالدة؛ 

ُممعن من أعل امعياز كو ي عامل وشريك مةك في خممة ال ُزار  

ز ماإل زيل  وإح اري له  الوالص في المسيح يسوع. ميلما يُ رن

م اإليمان في قلوب ال ثيرين  حول الةال  اليوم  أُصلي أن يُ رن

 ليسعوهلوا الرسالة ويُلونذوا  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 ال حسعهعر مال لمات

نوضح لنا الشاه  االفتتاحي شيء هام ج اً عن اإلله؛ هو 

ر الكيدات. أك  نسوع عيى أهدية الكيدات ع ة  رات في تعاليده.  نُق  ِّ

الٍَة نَتََكيَُّم بَِّها النَّاُس "…  ، 5:1  21قال في  تى  ُكلَّ َكيَِّدٍة )رندا( بَطَّ

 ". ننِّ َسابًا نَْوَم ال  ِّ  هذا تحذنر خطير.  .(RAB)َسْوَف نُْعُطوَن َعْنَها حِّ

ً عيى بعض  الحظ أنه لم نقل إن الناس سيُعطون حسابا

الكيدات التي ننطقون بها، لكن عيى كل كيدة بطَّالة. الكيدات البطَّالة 

فارغة، وغير  ؤثرة؛ تهرنج طائش وخرافات؛ لغة فَظة. قال في 

ُكْم، بَْل ُكلُّ َ ا َكاَن 1251أفسس  ْن أَْفَواهِّ نَّةٌ  ِّ ، "الَ تَْخُرْج َكيَِّدةٌ َردِّ

يَن." عِّ َي نِّْعَدةً لِّيسَّا ِّ ، َكْي نُْعطِّ ، َحَسَب اْلَحاَجةِّ ْيبُْنيَانِّ  َصالًِّحا لِّ

ال نجب فقط أن تكون كيداتك ُ فعَدة بالنعدة وليبنيان، لكن 

أنضاً نجب أن تكون كيدات إندان. الكيدات هي أشياء؛ ل نها جوهر؛ 

ر. "اَْلَدْوُت َواْلَحيَاةُ فِّي نَ ِّ )ُسيطان(  ندكنها أن تخيق أو تُ  ِّ

(. ال تستهتر بالكيدات. كيداتك تُدثِّيك؛ إنها 12521)أ ثال …"  الي َِّسانِّ 

 حياتك. 

، "ألَن ِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِّنَّ َ ْن 1:522نقول في  رقس 

ْح فِّي اْلبَْحرِّ  : اْنتَقِّْل َواْنَطرِّ فََدْهَدا قَاَل …  قَاَل )سيقول( لِّهذَا اْلَجبَلِّ

أنت  ا تقوله. قال نسوع في  .(RAB)نَُكوُن لَهُ (سيحصل عييه(." 

َك تُ َاُن."1521: تى  ُر َوبَِّكالَ ِّ َك تَتَبَرَّ  ، "ألَنََّك بَِّكالَ ِّ

 ٣٢  

ِميعِ   ْع شنْيئًا ِمْن عن لنْ  ينمن ةنمُ  ون كنانن ينْهِوْه من ُموئِيُل ون كنهِرن صن ون

 كنالنِمِم ينْسوُُط إِلنى ا نْرِض. 

 .(RAB((  0::1صموئيل  1( 

 السهت 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

-52  23حتى الخالص نُفعَّل بالكيدات. نُخبرنا في رو ية  

ِّ نسوع، َوآَ ْنَت بِّقَْيبَِّك أَنَّ اإلله 23 ب  َك بِّالرَّ ، "ألَنََّك إِّنِّ اْعتََرْفَت بِّفَدِّ

ْيبِّر ِّ )بالقيب نؤ ن  ، َخيَْصَت. ألَنَّ اْلقَْيَب نُْؤَ ُن بِّهِّ لِّ َن األَْ َواتِّ أَقَاَ هُ  ِّ

ليحصول عيى البر(، َواْلفََم نُْعتََرُف بِّهِّ لِّْيَخالَصِّ )بإقرار الفم نتم 

 ُخذ الكيدات بج نة.  .(RAB)الخالص(." 

أمويا الغالي  أش رك   ك حمأل كلماحي مووحك اإللهية لعُدِمث 

العغييرات  ُمدِ رج العغييرات اإليزامية وال  اء والوفرج. من فيض 

قلهي  أح ل  مالدياج والووج وال زاعة  لذلك  أطرؤ الووف 

وال ةف وال  ل. أؤثر في عالمي مالهركات من خالل كلماحي  ماس  

 يسوع. آمين. 

 صالج
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ي ٱلثَّانِّية  66-64 إَِّشْعيَاءَ  & 12-1:1 تََسالُونِّيكِّ

 2-1 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 21-6:15 نُوَحنَّا

 3:2 نَْعقُوبَ  ;AMPC 37-12:36 َ تَّى
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 ُكن عريء لم

"إنها أخبار أفتخر بإعالنها، هذه الرسالة فوق الطبيعية عن خطة 

اإلله القونة النقاذ كل شخص نثق فيه،  بت ئاً  ن اليهود و ن ثَم كل شخص 

آخر!" )ترجدة أخرى(كان الرسول بولس شغوف باإلنجيل وكرز به بكل 

، 21-521  2شغف، وجراءة، وجسارة، وإندان، وقناعة. قال في رو ية 

ةُ اإلله لِّْيَخالَصِّ لُِّكل ِّ َ ْن  يحِّ، ألَنَّهُ قُوَّ يلِّ اْلَدسِّ ي )أخجل( بِّإِّْنجِّ "ألَن ِّي لَْسُت أَْستَحِّ

نَداٍن، َكَدا  ِّ. ألَْن فِّيهِّ ُ ْعيٌَن بِّرُّ اإلله بِّإِّنَداٍن، إلِّ الً ثُمَّ لِّْييُونَانِّي  ِّ أَوَّ ي  ُن: لِّْييَُهودِّ نُْؤ ِّ

نَدانِّ نَْحيَا»ُهَو َ ْكتُوٌب:  ا اْلبَارُّ فَبِّاإلِّ  .(RAB)".«أَ َّ

إن كنَت تُحب نسوع، فستكون شغوف برسالته وبخ  ته. إن كنَت 

تؤ ن حقاً أن رسالة اإلنجيل ق  غيَّرت حياتك، فستكون جريء أن تتكيم عنه 

 بصورة ُ نفتحة؛ ستكون جريء لتصل لآلخرنن باإلنجيل الذي قبيته. 

ال تكن خجوالً  ن الدسيح، أو رسالة اإلنجيل أو هونتك  عه. في 

كل فرصة، اكرز باإلنجيل. ق  تقول، "ال أعرف  اذا أقول"؛ اب أ باختبارك 

كيف غيَّر حياتك. تكيم عن وح تك غير الُدنفصية  عه، وُحبه -في الدسيح

 الُدنسكب وغير الدشروط ليكل، ونعدته ورحدته وعطفه. 

ال تن م عيى ُحبك ليسوع. ال تخجل بَدن أنت عييه فيه، وال ت ع 

اآلخرنن نُخجيونك وتستحي بدا تؤ ن به. قال نسوع، "ألَنَّ َ نِّ اْستََحى بِّي 

هِّ َوَ ْج ِّ اآلبِّ َواْلَدالَئَِّكةِّ  ْنَسانِّ َ تَى َجاَء بَِّدْج ِّ ي اْبُن اإلِّ ي، فَبِّهذَا نَْستَحِّ َوبَِّكالَ ِّ

يَن." )لوقا  نسِّ إن كنَت تعتق  أن نسوع غيَّر حياتك،  .(RAB))  1152اْلقِّ  ِّ

عييك أن تكون جريء لتتكيم عن هذا؛ ُكن جريء لتُظهر هذا؛ ُكن جريء 

٣٢  

ُج   ُم ُقوَّ ِسيحِ   ن َّ ْسعنِدي )أخزل( مِإِْ ِزيِل اْلمن ْسُت أن ِي لن  ن  

  ِ ا ِي  اًل ُث َّ ِلْليُو ن ِ أنوَّ ْن يُْؤِمُن: ِلْلينُهوِؤي  النِص ِلُ ل ِ من اإللم ِلْلون

 .(RAB(( 1::1)رومية 

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ  ;20-28:18 َ تَّى  20-5:18 ُكورِّ
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 3 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 29-6:22 نُوَحنَّا

ي ٱلثَّانِّية يَا & 17-2:1 تََسالُونِّيكِّ   2-1 إِّْر ِّ

لتُخبِّر اآلخرنن بدا نعني نسوع الدسيح بالنسبة لك، و ا ق  فعيه في حياتك. 

 أنت شاه  عن َ ن نكون هو.

أمويا الغالي  أ ت ُملة  وطيب؛ أش رك من أعل ُحهك الثامت الذي ال 

يعوقف أمماً؛ أما عك ثامعة ؤائماً. أش رك من أعل  ةمعك  و ةمة 

الوالص العي ل ل اله ر  ومن أعل شزاعة  وإرشاؤ  وقياؤج 

الروح ل ل أملائك  ميلما ي رزون ماإل زيل اليوم  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 صالج
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 ا ساس الصديح

ليبقى أي شيء قائداً ونحتدل، نحتاج أساس جي  وصيب. لذللك، 

كدسيحي نجب أن نكون لك أساس صحيح بكيدة اإلله وتعييم الدسيح. نلبل أ 

دة لكيدة اإلله النقية والخالصة. ال شيء غليلر كليلدلة اإللله  األ ر بشهية نَهِّ

 نضدن لك الندو الروحي. 

نؤك  الكتاب أن الندو ليكدال نب أ بتلأكليل  فلهلدلك للأللسلاسليلات. 

نروي لوقا كيف أن الرسول اتخذ  ن   رسة إنسان اسده تيلرانلس  لكلانلاً 

ليُحاجج ونُعي ِّم، ُ ق  اً كيدة اإلله بشكل نو ي ليدسيحيين الُج د لد ة سنتليلن 

 ). 23-52 22)أعدال 

قابل بولس طبقات  ختيفة  ن الناس الذنلن كلانلوا فلي  لراحلل 

 ختيفة في التعييم، لكنه تأك  أن لهم جديعاً األساس الروحي السليليلم. للكلن 

بع  األساسيات،  ن الدهم أن تنتقل ليدستوى األعيى، التعييم األكثر تقل  لاً: 

يلَن  عِّ ، َغْيَر َواضِّ يحِّ، لِّنَتَقَ َّْم إِّلَى اْلَكَدالِّ ُكوَن َكالََم بَ َاَءةِّ اْلَدسِّ "لِّذلَِّك َونَْحُن تَارِّ

 ، نَّاتِّ ، تَْعيِّيَم اْلَدْعُدودِّ نَدانِّ بِّاإللهِّ ، َواإلِّ َن األَْعَدالِّ اْلَدي ِّتَةِّ أَْنًضا أََساَس التَّْوبَةِّ  ِّ

َن  نَّةَ، َوهذَا َسلنَلْفلعَليُلهُ إِّْن أَذِّ ، َوال َّْننُونَةَ األَبَ ِّ ي، قِّيَاَ ةَ األَْ َواتِّ َوَوْضَع األَنَادِّ

  .(RAB)) :-52 1اإللهُ." )عبرانيين 

كل هذه تُساع نا أن نضع أساس جي  وصيلب نلدلكلن أن تُلبلنلى 

 عييه خ  ة وحياة  سيحية ناجحة و ؤثرة. 

كيدات نسوع بشأن وجود أساس صيب لحيلاتلك هلو أ لر  لهلم 

هِّ "…  نستحق التفكير فيه؛ الهج فيها دائداً. قال،  ُكلُّ َ ْن نَْسَدلُع أَْقلَوالِّلي هلذِّ

. فَلنَلَمَل اْللَدلَطلُر،  لْخلرِّ َونَْعَدُل بَِّها، أَُشب ُِّههُ بَِّرُجل َعاقِّل، بَنَى بَْيتَهُ َعليَلى الصَّ

نَاُح، َوَوقَعَْت َعيَى ذلَِّك اْلبَْيتِّ فَيَلْم نَْسلقُلْط، ألَنَّلهُ  َوَجاَءتِّ األَْنَهاُر، َوَهبَّتِّ الر ِّ

 ٣٢  

ْولُوِؤينن اآلنن  اْشعنُهوا اللَّهننن اْلةنْوِليَّ اْلةنِمي ن اْلِغش ِ  نْط نال من كنأ ون

 (.1:1م رس  1ِل نْي حنْلُموا مِِم )

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱألُولَى ْبَرانِّي ِّينَ  ;3:2 ُكورِّ  14–5:12 ٱْلعِّ
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 4 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 40-6:30 نُوَحنَّا

ي ٱلثَّانِّية يَا & 18-3:1 تََسالُونِّيكِّ  4-3 إِّْر ِّ

هِّ َوالَ نَْعَدُل بِّلَهلا، نَُشلبَّلهُ  . َوُكلُّ َ ْن نَْسَدُع أَْقَوالِّي هذِّ ْخرِّ َكاَن ُ َؤسًَّسا َعيَى الصَّ

. فَنََمَل اْلَدَطُر، َوَجاَءتِّ األَْنَهلاُر، َوَهلبَّلتِّ  ْ لِّ ل، بَنَى بَْيتَهُ َعيَى الرَّ بَِّرُجل َجاهِّ

يًدا!" ) تلى  نَاُح، َوَص ََ ْت ذلَِّك اْلبَْيَت فََسقََط، َوَكاَن ُسقُوُطهُ َعظِّ -511  1الر ِّ

11.( 

أمويا الغالي  أوِؤع   سي إليك ول لمة  ةمعك  الواؤرج أن حهليلي 

وحُساعم ي  سلك وأحمعع مميراثي ال رعي في المسيح. أ ا مهلي 

على أساس صلب في ال لمة  وأ مو من خالل ال لمة والروح. أ عول 

من مزم لمزم وُمهيأ  ُحم  غرضك وخ عك لدياحي  ماس  يسوع. 

 آمين.

 صالج
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هناك  واقف  عينة ق  تواجهها وكل  ا تحتاج أن تفعيه هو أن 

تُصيي  رة واح ة، وهذا كل شيء. لكن هناك أوضاع تست عي الُدثابرة في 

الصالة. تُعيدنا كيدة اإلله عن أنواع  ختيفة  ن الصيوات و ا هي القواع  

 الُدطبقة عييها. 

كدثال، عن  ا تتعا ل  ع أ ور تخص أُناس أَُخر، خصوصاً فيدا 

نتعيق باختياراتهم وعقائ هم الخاطئة، أنت ال تُصيي فقط  رة واح ة وتذهب 

ً لهم، ُ نتهراً الع و الذي نخ عهم.  بعي اً. أنت تستدر في الصالة، ُ تشفعا

عييك أن تستدر بإلحاح في الصالة ض  إبييس إلى أن نفيتهم ونكون هناك 

 تغيير. 

هناك شر كثير نح ث في العالم اليوم وخطة الع و هي أن نجهم 

يبة  عالم ض  الدسيح قبل آوانه. لكن عيينا أن ندنع هذا. نقول الكتاب إن طِّ

البار الحارة تقت ر كثيراً في فعيها. سنستدر في التق م بالروح، ُ سقطين 

  راسيم وأنشطة الُظيدة.

لم نعتق  اإلله، وال نُفكر أب اً في أن إبييس  شكية، ألنه أعطانا 

الُسيطان عيى الشياطين وقوات الُظيدة. لق  كانت الدشكية، عيى األغيب، أن 

بعض  ن أبناء اإلله ركموا أكثر عيى الدكاسب الشخصية ب الً  ن اإلندان 

لخالص الناس. بالتأكي  سيكون عالدنا  كان أفضل إن ركمنا عيى أنفس 

يبات، والتشكرات والكرازة  الناس في الصيوات الحارة والتشفعات والطِّ

 بالكيدة.

هذا  ا كيفنا أن نفعيه؛ وأخبرنا النتيجة ولداذا نجب أن نفعل هذا: 

َل ُكل ِّ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم َطيِّبَاٌت َوَصيََواٌت َواْبتَِّهاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجلِّ  "فَأَْطيُُب أَوَّ

َي َحيَاةً  ٍب، لَِّكْي نَْقضِّ نَن ُهْم فِّي َ ْنصِّ يعِّ الَّذِّ ، ألَْجلِّ اْلُديُوكِّ َوَجدِّ يعِّ النَّاسِّ َجدِّ

ئَةً فِّي ُكل ِّ تَْقَوى َوَوقَاٍر )استقا ة وأ انة(، ألَنَّ هذَا  ُ ْطَدئِّنَّةً )في سالم( َهادِّ

 اسعمر في الصالج 
 ٣٢  

لُّوا مِالن اْ ِو ناعٍ  ) (. 15:1حسالو ي ي  1صن  

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 5:16 نَْعقُوبَ  ;4-2:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى
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 5 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 51-6:41 نُوَحنَّا

يَا & 20-1:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  6-5 إِّْر ِّ

يَع النَّاسِّ  ن ُ أَنَّ َجدِّ ي نُرِّ ، الَّذِّ نَا اإللهِّ َحَسٌن َوَ ْقبُوٌل لَ َى )في نظر( ُ َخي ِّصِّ

ِّ نُْقبِّيُوَن." ) فَةِّ اْلَحق   .(RAB))  1-52  1تيدوثاوس  2نَْخيُُصوَن، َوإِّلَى َ ْعرِّ

 اتبع الكيدة وصل ِّ هكذا. 

." )لوقا "…  قال نسوع،  يٍن َوالَ نَُدلَّ ي أَْن نَُصيَّى ُكلَّ حِّ نَْنبَغِّ

(. إن اتبعنا الوصية وصيينا كدا نوضح الروح، فإننا سنأخذ العالم 2521

 أجدعه ليسوع الدسيح.  ج اً لإلله! 

أ ا أكسر كل ُسل ان إمليس على   وس اللاس  وأُعلن أن اإل زيل 

يوعرق قلوب ال ثيرين اليوم حول الةال   يلوله  من الُظلمة لللور  

مؤسساً مِر المسيح في قلومه . كل عائق لإل زيل يُ سنر ماس  يسوع 

 المسيح  وي ون  لاك حصاؤ ضو  للل وس في كل ا م . آمين.

 صالج



arabic 

 اخ ع لم 

في نوم  عين، أخذ نسوع  عه بطرس ونعقوب ونلوحلنلا للجلبلل 

عاٍل وتغيرت هيئته ق ا هم. بيندا كانوا هناك، ظهر إنييا و لوسلى وتلكليلدلا 

 ع نسوع. ظييتهم سحابة  ن الدج . كان الدج  فائق و تجاوز الح  ل رجة 

ئْلَت نَْصلنَلْع "…  أن بطرس قال ليسوع،  ، َجي ِّ ٌ أَْن نَُكوَن هُهنَا! فَإِّْن شِّ نَاَربُّ

ل َةٌ." ) لتلى  ليَّلا َواحِّ نليِّ ل َةٌ، َوإلِّ لُدلوَسلى َواحِّ ل َةٌ، َولِّ : لََك َواحِّ ُهنَا ثاَلََث َ َظالَّ

1521 .( 

هناك  ثل هذه األوقلات علنل  لا نلغلدلرنلا روح اإللله ونُصلبلح 

ُ  ركين لحضوره اإللهي ل رجة أننا ال نرن  أن نكون في أي  لكلان آخلر. 

كثيرون ال نُ ركون حضوره اإللهي فيهم، و عهم؛ فق  اختملوا الدلسليلحليلة 

لدجرد دنانة. ال نعرفون  اذا نعني أن تحدل حضور الروح الق س. وب ون 

الروح، ليس هناك  سيحية. هو كل شيء! إن وثقلَت بله، فسليُلدلشليلك فلي 

 طرنق الحياة والدج . 

ال نعرفه الكثيرون ولذلك لم نُعطوه ُسيطان كا ل عيى حليلاتلهلم. 

اجعيه  سئوالً عن حياتك، ُكن تحت قيادته. تكيم  عه أكثر  دا تتكيم  ع أي 

شخص. َكي ِّده عن كل شيء وأي شيء. وستن هلش بلدل ى روعلة إرشلاده 

 وقيادته لك. فرحه هو أن نراك تُتدم غرض اإلله لحياتك.

هناك  سيحيون كثيرون نتكيدون عن الروح الق س، لكنهم غيلر 

خاضعين له. نجب عيى كل  سيحي أن نتعيم أن نخضع ليروح الق س. قل  

تكون واعظ  وهوب، أو ُ رنم، أو رناضي، أو كاتب، أو سياسي، لكن إن 

كنَت غير خاضع ليروح، فين نكون هناك  ج  في حياتك. هو  لجل  اإللله. 

 كيدا خضعَت له، كيدا ازداد  ج ه فيك وانسكب  ن خاللك.

 ٩٣  

جٌ ظنلَّلنعُْه ْ  امنةٌ  ني ِرن ا  ُون ينعن نلَُّ  إِذنا سندن فِيمن  …ون

 .(RAB(( 1:15)معى  

 ا رمةاء 
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 6 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 60-6:52 نُوَحنَّا

يَا & 15-2:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  8-7 إِّْر ِّ

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركة وامعياز كو ي مملوء مالروح  

م وُمواؤ مم في ال ريق الذي سهوتن وأعمؤحم لي. أ ا خاضع   موعَّ

ً للروح الومس؛ فمزمه ومركاحم ُمةللان فيَّ ومن  ً وُكليا وُمومَّم حماما

خاللي اليوم  ميلما أؤثر في عالمي مد وره اإللهي  ماس  يسوع. 

 آمين

 صالج
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 المسيح فيك  و االسعزامة

ال نهم كيف كانت حياتك قبيدا أعطيَت قيبك ليدسيح؛ "أنت" 

الق نم، والضعيف، والدرنض، والبائس والُدصارع ق   ات  ع الدسيح 

عيى الصييب. وأُحييَت "أنت" الج ن  عن  ا قام هو. لذلك، فال تنظر إلى  ا 

هو  ادي بع  اآلن، انظر  ن خالل الروح. اآلن أنت في الدسيح، والدسيح 

 فيك، فالدج ، والكدال، والتديُّم، والنجاح، والوفرة  ضدونون في حياتك. 

." )كولوسي "…  نقول الكتاب،  يُح فِّيُكْم َرَجاُء اْلَدْج ِّ اْلَدسِّ

1152 ((RAB).  ضدان أنه ال نوج  شيء  فقود أو  كسور في حياتك هو

أن الدسيح فيك. ق  نقول شخص  ا، "لكني أعطيُت حياتي ليدسيح؛ الدسيح 

 فيَّ اآلن، لكني  ازلُت أعدى." أو " ازلُت ُ قعَ " ل يَّ أخبار لك! 

، كان بطرس الرسول نمور الكنائس وأتى لدكان 2في أعدال 

نُسدى "ل َّة". هناك قابل رجل اسده إننياس كان  شيوالً لثدانية أعوام. و ع 

أن إننياس ق  صار  سيحياً، إال أنه  ا زال  شيوالً. لكن تخيل  اذا ح ث؟ 

يُح. قُْم "…كل  ا قاله بطرس له كان،  نَا إِّننِّيَاُس، نَْشفِّيَك نَُسوُع اْلَدسِّ

َك!..." )أعدال  نقول الكتاب إنه قام ليوقت،  .(RAB))  152:َواْفُرْش لِّنَْفسِّ

 صحيحاً بالكا ل.

إن كان ل نك الدسيح في داخيك، هذا هو نهانة الشيل! هذا هو 

نهانة العدى، والصدم وأي نوع  ن األ راض أو األسقام والفشل والدوت! 

هييونا! الدسيح فيك هو االستجابة. نقول الشاه  االفتتاحي إن كان الدسيح 

فيك، بالرغم  ن أن جس ك  يت بسبب الخطية، نُعطيه الروح حياة بسبب 

البِّر. لداذا تتكيف  ع أز ة الربو إن كان الدسيح فيك؟ عييك أن تعين 

 بجراءة، "أرفض أن أكون  رنضاً أو سقيداً أو بائساً"!

 ٩٣  

ا   أنمَّ ِ يَِّة  ون ي ٌِت مِسنهنِب اْلون سنُم من ِسيُح فِيُ ْ   فناْلزن إِْن كنانن اْلمن ون

يناجٌ مِسنهنِب اْلهِر ِ  )رومية   .(RAB(( 13:1الروح فندن

 الوميس 
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ليس هناك أوبئة كافية في العالم تق ر أن تُقاوم حياة الدسيح التي 

ُكْم َشْيٌء )بأي حال "…  فيك. أنت ُ حَصن فيه. ال عجب أنه قال،  الَ نَُضرُّ

حياتك هي إلهية.  .(RAB))  22523 ن األحول( )بأي وسيية(." )لوقا 

قرر أن تعيش الحياة التي ق  أعطاها لك الدسيح، وستكون كل شيء هو 

 دعاك أن تكونه. هييونا! 

المسيح فيَّ  في كل  سيج من كيا ي  وفي كل عظمة من عسمي وفي كل 

 و ة من ؤمي  أسلك في  ُصرج ومزم. أ ا  اعح؛ وغالب  ن الذي فيَّ 

أعظ  من الذي في الةال . أ ا ُمدصنن من كل ال ر  مسياؤج على المرض 

 والسو  وقوات الُظلمة    ي في المسيح  والمسيح فيَّ   للويا  

 أُقر وأععرف 

 8-7 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 71-6:61 نُوَحنَّا

يَا & 16-3:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  10-9 إِّْر ِّ

 4:4 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى ;1:27 ُكولُوس ِّي
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 حومي  الُ  ر

إرادة اإلله في الدسيح نسوع لك هي أن تشُكر في كل شيء.  اذا 

نعني أن تشُكر؟ أن "تشُكر" هو أن تتكيم بالبركات. عن  ا ت رس الكتاب، 

هناك ع ة أ ثية توضح لنا كيف أن الرب نسوع شكر بنُطقه ليبركات. في 

، قبل تسييده، نقول الكتاب، "َوفِّيَدا ُهْم نَأُْكيُوَن أََخذَ نَُسوُع 11511 تى 

يذَ َوقَاَل:  ُخذُوا ُكيُوا. هذَا ُهَو »اْلُخْبَم، َوبَاَرَك َوَكسََّر َوأَْعَطى التَّالَ ِّ

ي  .(RAB)".«َجَس ِّ

م جدع غفير بخدسة أرغفة  في حادثة أخرى، قبل أن نُطعِّ

فَةَ، َوأَْعَطى "…  وسدكتين،  ، َوبَاَرَك ثُمَّ َكسََّر األَْرغِّ َرفََع نََظَرهُ نَْحَو السََّداءِّ

يعِّ." ) رقس  ْم، َوقَسََّم السََّدَكتَْينِّ لِّْيَجدِّ ُ وا إِّلَْيهِّ يذَهُ لِّيُقَ  ِّ (. الحظ  ا 1251تاَلَ ِّ

 فعيه بالُخبم والسدك في هذنن الدوقفين: هو "باركهم".

عن  كتابة  رقس لدا ح ث أعطى بصيرة أكثر لدا فعيه نسوع: 

ْنَها ُكيُُّهْم." ) رقس  بُوا  ِّ هو "شكر":  "ثُمَّ أََخذَ اْلَكأَْس َوَشَكَر َوأَْعَطاُهْم، فََشرِّ

، 151(. ونقول في  رقس 1:521 ئُوا َعيَى األَْرضِّ : "فَأََ َر اْلَجْدَع أَْن نَتَّكِّ

ُ وا، فَقَ َُّ وا إِّلَى  يذَهُ لِّيُقَ  ِّ َوأََخذَ السَّْبَع ُخْبَماٍت َوَشَكَر َوَكَسَر َوأَْعَطى تاَلَ ِّ

 اْلَجْدعِّ." 

لذلك، عن  ا نقول الكتاب إن نسوع أخذ ُخبم وباركه، فدا فعيه 

ً هو أنه شكر؛ إن الكيدات التي تكيم بها كانت كيدات ُشكر. تعيم أن  حقا

تبارك. تذكر، أن اإلله نتكيم  ن خاللك؛ هو نستخ م فدك "ليُبارك"؛ ليُغي ِّر 

ح  ر التحرنر والخالص لآلخرنن. نستخ م فدك ليُصحِّ الظروف، ونُحضِّ

األ ور، بحيث أنه  هدا نح ث في حياتك، أو  ن حولك؛ فهو ندكنه أن 

 نُصيحه. 

٩٩  

ِسيحِ   ِ يئنةُ اإللِم فِي اْلمن اْشُ ُروا فِي ُكل ِ شنْيٍء   ننَّ  ِذِه ِ ين من

عُِ ْ  )  .(RAB(( 11:1حسالو ي ي  1يسوع ِمْن ِعهن

 الزمةة 
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يرُ  ;3:17 ُكولُوس ِّي يرُ  ;118:1 اَْلَدَما ِّ يرُ  ;2-105:1 اَْلَدَما ِّ  41:13 اَْلَدَما ِّ

 9 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 10-7:1 نُوَحنَّا

يَا & 16-4:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  12-11 إِّْر ِّ

يَن أُتْقِّنَْت 522:نقول في عبرانيين  نَدانِّ نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَدِّ ، "بِّاإلِّ

بعبارة أخرى،  ن خالل  .(RAB)…"  )تشكيت( بَِّكيَِّدةِّ )رندا( اإللهِّ 

ر الوفرة،  "رندا" اإلله، سيُحضر اإلله البركة حيث قُص َت اليعنة؛ سيُحضِّ

والنجاح، والسالم، والنُصرة حيث ُخطط ليفقر، والفشل، والهمندة، 

 وال  ار. هييونا!

ً وبشكل ُ تكرر، أعيِّن، "نا أبونا، أشكرك باسم نسوع؛  دائدا

أشكرك  ن أجل وفي هذا الدوقف، ألنه نتصحح، ونعدل لصالحي، وتتثبت 

إرادتك الكا ية." هييونا! حتى في "ُ باركة" الرب، إنه نفس الشيء؛ أنت 

 تُباركه بتق نم الُشكر.  ن دون "الُشكر"، فستكون الُدباركة فارغة.

أمويا السماوي الغالي  أح ل  مالهركات في كل شيء؛ أح ل  مالهركات على 

عائلعي  وأسعدِ ر وفرحك على عملي  وماؤياحي  وصدعي  وخممعي  

وكل ما يوصلي. لذلك  أش رك من أعل  ةمعك وقوحك وُحهك الُمةللين في 

 كل  واحي حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ثمر ش ا لا  و ال لمات

ً  51:بطرس  2نُخبرنا في  ً روحيا كهنوتاً -أننا حجارة حية، بيتا

 ً لتق نم ذبائح روحية  قبولة عن  اإلله بيسوع الدسيح. لم تع  هذه -ُ ق سا

الذبائح ثيران وعجول تُق َم عيى  ذبح النُحاس؛ لكنها ثدر شفاهنا. نقول في 

فَاٍه :2:52عبرانيين  يٍن لإللهِّ ذَبِّيَحةَ التَّْسبِّيحِّ، أَْي ثََدَر شِّ ْم بِّهِّ فِّي ُكل ِّ حِّ ، "فَْينُقَ  ِّ

 ". هِّ فٍَة بِّاْسدِّ   .(RAB)ُ ْعتَرِّ

ثدر شفاهنا هو "كيدات" كدا  وضح في الشاه  االفتتاحي. 

 "homologeōوالكيدة اليونانية الدترجدة "ُ عترفة" هي "هو ولوجيو  

والتي تعني أن تقول اعترافات؛ لذلك، عيينا أن نقول اعترافات؛ أي أن ننطق 

كيدات تُق م ُشكر السده.  ثالً، أنت تقول، "أبونا، أنت أعظم  ن الُكل؛ أنت 

ب وأ ين وحقيقي إلى األب ؛ صالح بالكا ل!  اإلله السي ؛ حنَّان ورؤوف؛ ُ حِّ

  يك الديوك ورب األرباب، أشكرك  ن أجل ُحبك، وعظدتك ورأفتك." 

هذه تق  ة ثدر شفاهك؛ أي أنك تعترف بعظدته، وقوته، وُحبه، 

وعطفه، وصالحه في عديه وخ  ته في حياتك. إنه "ثدر شفاهنا" الذي هو 

 الكيدات التي نجب أن نُق  ها باستدرار، تدا اً  ثيدا فعل كهنة العه  الق نم. 

اْلُوقُوفِّ "…  نُخبرنا الكتاب أن  ا كان عيى الكهنة أن نفعيوه هو: 

، َولُِّكل ِّ إِّْصعَادِّ ُ ْحَرقَاٍت  هِّ َوَكذلَِّك فِّي اْلَدَساءِّ ْه َوتَْسبِّيحِّ ُكلَّ َصبَاحٍ لَِّحْد ِّ نَْهوِّ

ْم دَائًِّدا أََ اَم  مِّ بِّاْلعَ َدِّ َحَسَب اْلَدْرُسومِّ َعيَْيهِّ يَّةِّ َواْلَدَواسِّ ْه فِّي السُّبُوتِّ َواألَهِّ لِّيَْهوِّ

ْه." )  .(RAB)) 2:-5:3 :1أخبار األنام  2نَْهوِّ

في العه  الج ن ، بكيداتنا، نحن ُ طالبون أن نُق م ذبائح روحية 

باستدرار. ندكنك أن تُدارس هذا حتى اآلن! بقيب ُ دتيئ وبالُشكر والحد ، 

اعترف بكم هو عظيم، وكيف أن ليس  ثيل السده. اسكب ذبائح الحد  

 ٩٠  

اْرِعةُوا إِلنى ينْهِوْه. قُولُوا لنمُ: اْرفنْع ُكلَّ إِثٍْ   ةنُ ْ  كنالنًما ون ُخذُوا من

من عُُزولن ِش ناِ لنا  ) وشع  سنلًا  فنلُونم ِ اْقهنْل حن  .(RAB(( 1:11ون

 السهت 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْبَرانِّي ِّينَ  ;AMPC 14:2 ُهوَشع  AMPC 13:15 ٱْلعِّ
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 10 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 19-7:11 نُوَحنَّا

يَا & 25-5:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  14-13 إِّْر ِّ

لعظدته!  ج ِّ  عظدته واعب  اسده الق وس. تذكر، ليس  ثيه، ألن  ديكته 

 وُسيطانه إلى األب ! 

أش رك يا أمويا الُمهارك من أعل عظمعك ورأفعك. أ ت اإللم الد ي  

والدويوي وحمك  حد   وحسوؤ في ممل ة اللاس؛ أ ت الُمهارك والسيم 

وحمك. لك يا رب كل المزم  وال رامة  والةظمة  والسياؤج  والدمم  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج 



arabic 

 الصالج من أعل المرضى

في الصالة  ن أجل الدرضى ليُشفوا، هناك حقائق  عينة نجب 

أن تكون ُ نتبهاً لها؛ وإال، ق  تُصيي  ن شروق الشدس لدغربها بال نتيجة أو 

ك أن اإلله نرن هم أصحاء، وهو ليس الدسئول عن  نتيجة ضئيية. أوالً، أدرِّ

الدرض. نعتق  البعض أن اإلله نستخ م الدرض ليُحقق خطته أو ليؤدب 

 أبناءه، هذه كذبة  ن جوف الجحيم. ال نوج   رض أو سقم  ن اإلله. 

ثانياً، هل هذا الدرنض نرن  أن نكون صحيحاً؟ هذا سيكون 

ً أن نُجاوبه. سأل نسوع بعض األشخاص في الكتاب، كانوا  سؤاالً  هدا

ظاهرناً في أوضاع صحية  ؤلدة، هذا السؤال البسيط، " اذا ترن ؟" لذلك، 

 هم أن نرن  الشخص ونستع  أن نكون صحيحاً، فيكون هناك إندان 

  شترك.

ثالثاً، ُكن في انسجام  ع الروح. ندكن ليروح الق س أن نُرش ك 

لتعرف إن كان شيطان  سئول عن هذا الدرض أو السقم أم ال. بهذه 

، :2الطرنقة، ندكنك أن تتعا ل  ع الوضع.  ثالً، الدرأة الُدنحنية في لوقا 

أوضح نسوع أن إبييس هو الدسئول عن عجمها. واليحظة التي فيها نسوع 

 طرد الشيطان، ُشفيت الدرأة.

ال تخف أب اً  ن الشياطين أو األرواح الشرنرة. اسم نسوع أعظم 

ج األرواح الشرنرة بالكيدات، كدا فعل نسوع. كيف   ن الُكل. نحن نُخرِّ

، أن نشفوا 2523، ولوقا 152، ولوقا 1523نسوع التال يذ في  تى 

الدرضى، ولم نطيب  نهم أن نُصيوا له أو لآلب ليشفوا الدرضى. بالتأكي ، 

٩٢  

ا ِين   ا ال َّْي ناُن ثنمن من نهن ِ ين اْملنةُ إِْمراِ ي ن  قنْم رن ون ِذِه  ون

مناِط فِي  لَّ ِمْن  ذنا الر ِ ا كنانن ينْلهنِغي أنْن حُدن جن سنلنةً  أنمن عنْ رن

 (.11:10ينْوِم السَّْهِت؟  )لوقا 

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 NIV 10:8 َ تَّى ;2-9:1 لُوقَا
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 12-11 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 31-7:20 نُوَحنَّا

يَا & 21-6:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱأْلُولَى  16-15 إِّْر ِّ

ر الصحة والفرح لعالم  نحن ل ننا ُسيطان  ن نسوع لنشفي الدرضى ونُحضِّ

 ُ حتضر. ُكن جريء في هذا.  ج اً لإلله.

قم أُع يُت الُسل ان ماس  يسوع  ش ي المرضى وأُخِرج ال ياطين. 

أخ ع كامالً للروح الومس وأمعلئ ممةرفة إراؤج اإللم في كل ح مة 

 وفه  روحي  حةامل مع كل وضع.  للويا  

 أُقِر وأععرف



arabic 

 ال وص واسمم

في األصحاح الثالث  ن سفر أعدال الُرسل، نقرأ أن 
بطرس شفى رجل ُ قعَ   ن بطن أُ ه. بالتأكي  ا تأل الرجل بالفرح 
ووضع ن نه حول بطرس ونوحنا، ُ بتهجاً بحد  لإلله. وكل َ ن كانوا 
نعرفونه، ركضوا إلى حيث كان عن  رواق ُسييدان ليروا بأنفسهم. 
عن  ا رأى بطرس أن هناك تجدع، انتهم الفُرصة وكرز بالدسيح 

 لهم. 
في األصحاح الرابع، قال بطرس ُجدية، تناسبت ُعدقها  ع 
هِّ اْلَخالَُص. ألَْن لَْيَس اْسٌم آَخُر  نتيجتها الُدذهية. قال، "َولَْيَس بِّأََحٍ  َغْيرِّ
ي  ، بِّهِّ نَْنبَغِّ َي ) ن الرب( بَْيَن النَّاسِّ تَْحَت السََّداءِّ )في العالم(، قَ ْ أُْعطِّ

هنا، كان االسم الذي نُشير  .(RAB))  2151أَْن نَْخيَُص." )أعدال 
إليه بطرس هو، نسوع! ق  سأل البعض، " ا الُدديَّم ج اً بشأن هذا 

ون أو نُيق بون هكذا."  االسم، نسوع؟ بعض الناس اليوم نُسد 
ليس  ا نهم هو كيف نُكتَب أو نُنطق االسم. ربدا هناك ألف 
شخص نحديون نفس االسم الذي نحديه رئيس دولتك، لكن واح  فقط 
 نهم له القوة والُسيطان عيى دولتك في الوقت الحالي. في بعض 
أجماء  ن العالم؛ كدا في أ رنكا الجنوبية، هناك بعض األشخاص 
الذنن ن عون "نسوع". لذلك، فالنقطة ليست في نُطق أو  سدع هذا 

 االسم. األ ر نتعيق بالُسيطان الذي نحديه االسم.
ال ندكنك أن تفصل اإلنسان عن اسده. االسم نُعطي الهونة 
ليشخص، وأي ُسيطان نُدنَح ليشخص فهو في االسم. في حالة نسوع 
الدسيح الناصري، كل الُسيطان في السداء، واألرض، و ا تحت 
األرض ق  أُعطَي له. لذلك، عن  ا تقول، "أنا آتي باسم نسوع." أو 

ر ُسيطانه.   تجمم في أي شيء باسده، فأنت تستحضِّ

 ٩٢  

أنْع ناهُ اْسًما فنْوقن ُكل ِ اْسٍ .  فَّةنمُ )عظَّمم( اإللمُ أنْيً ا  ون ِلذِلكن رن

ْن عنلنى  من اِء ون ْن فِي السَّمن ِل نْي حنْزثُون مِاْسِ  يسوع كُلُّ ُرْكهنٍة ِممَّ

ْن حنْدتن ا نْرِض )فيلهي  من  .(RAB(( 13-:: 1ا نْرِض ون

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 19-28:18 َ تَّى ;14-14:13 نُوَحنَّا
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 14-13 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 44-7:32 نُوَحنَّا

يَا & 18-1:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِّيةُ   18-17 إِّْر ِّ

هذا هو االسم الوحي  الذي فيه ُ ذَخر كل قوة اإلله. هذا 
االسم له ُسيطان ونفتح كل األبواب، ونُبي  كل األ راض ونجعيك 
تسيك في انتصارات و ج  ال ننتهي. ربدا لم نكن الُدقعَ  نق ر أن 
نسير باسده الشخصي، أو باسم رئيس دولته، لكن باسم نسوع، 
تُستَرد حتى األعضاء الدبتورة. اآلن، استيم قوة فيك باسم نسوع. إن 
ً باسم نسوع. في  كنَت  رنض أو  نكوب، ُكن كا الً؛ ُكن صحيحا

 الحال، ابتهج واشكره  ن أجل شفائك وتصرف وفقاً لهذا. 
ْيتُْم بِّقَْول أَْو فِّْعل )بكالم أو عدل( نقول الكتاب، "َوُكلُّ َ ا َعدِّ
نَن اإللهَ واآلَب  رِّ ِّ نسوع، َشاكِّ ب  ، فَاْعَديُوا اْلُكلَّ بِّاْسمِّ الرَّ

." )كولوسي  تعيم أن تعيش في وتستخ م اسده.  .(RAB))  :215بِّهِّ
هذا االسم نُنهي الفشل، والفقر، والدرض، والعوز، والُظيدة  رة 

 واح ة ولألب . هييونا! 

أمويا الغالي  أ ا واثق في اسعومام اس  يسوع وأحيا كل يوم في 

ومووج اسمم. أح ل  ماس  يسوع  عارفاً أن كلماحي حدمل   س الووج 

والُسل ان  كما لو كان يسوع   سم  و الذي يع ل . أطلب اآلن  

وأُعِلن أن كل ا شياء حو ع لي. أ ا ُملعصر  وغالب  و اعح ماس  

 يسوع. آمين.

 صالج
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 العموض في الصالج

في األصحاح الثالث لرسالة بولس ليدسيحيين في غالطية، 

ننتق  رفضهم التام لرسالة اإلندان. ق  تركوا رسالة النعدة البسيطة في 

الدسيح ليستدروا في نا وس  وسى ليتبرروا. بع  أن عرف أنهم قبيوا 

يُّوَن األَْغبِّيَاُء، َ ْن  تعاليم الُدعيدين الكذبة، عنَّفهم بولس، "أَنَُّها اْلغاَلَطِّ

ِّ -َرقَاُكْم )عدَل لكم ُرقية ْيَحق  نُوا لِّ ) :25)غالطية …"  سَحَركم( َحتَّى الَ تُْذعِّ

(RAB). 

هناك البعض  ثل هذا في الكنيسة اليوم؛ ب أوا حسناً، لكنهم 

استدروا في السداع إلى التعاليم الخاطئة، وضيوا. أصبحوا  ولعين 

بالج ال والدواجهة والفوضى والوقاحة والعن  في بيت اإلله، وتوقف 

 البعض حتى عن الشراكة في الكنيسة  عاً.

عن  ا نكون ل نك أخ أو أخت في الرب أو عائية كا ية تعصى 

حق كيدة اإلله، ُ تعنتة وتسيك عكس تعييدات الروح، هذا بسبب أن روح 

الحداقة ق  سيطرت عيى أذهانهم، لذلك، فإنه الوقت لتتدخض  رة أخرى 

 في الصالة حتى نتصور الدسيح فيهم، كدا فعل بولس.

لداذا كان عيى بولس أن نتدخض ثانيةً  ن أجل الغالطيين؟ هو 

تدخض ُ سبقاً، ولهذا أتوا ليدسيح. أصر أن نفعل ذلك ثانيةً اآلن ألنهم 

كانوا ننح روا بعي اً عن الحق. هذا التدخض هو صيوات تشفعية تقود 

 ليخالص والنجاة لدن ضلَّ أو خرج عن الطرنق.

هذا  ا تفعيه  ن أجل هؤالء األشخاص؛ تُصيي  راراً 

حتى نسود فيهم حياة الدسيح. ونخضعوا تدا اً -وتكراراً، في تشفع وصوم

 ونثبتوا في حق اإلله وبِّره.

 ٩٢  

ِسيُح   رن اْلمن وَّ ُض مُِ ْ  أنْيً ا إِلنى أنْن ينعنصن وَّ ينا أنْوالنِؤي الَِّذينن أنحنمن

  .(RAB(( 1::1فِيُ ْ   )غالطية 

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 11-1:9 ُكولُوس ِّي ;17-3:14 أَفَُسسَ 
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 16-15 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 53-7:45 نُوَحنَّا

يَا & 26-2:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِّيةُ   22-19 إِّْر ِّ

َر "…  تظهر الكيدات،  ُض بُِّكْم أَْنًضا إِّلَى أَْن نَتََصوَّ أَتََدخَّ

يُح فِّيُكْم." أن حياة الدسيح لم تكون ظاهرة فيهم؛ كانوا أرضيين،  اْلَدسِّ

نحيون عيى الدعيو ات الخاطئة التي كانت تُ  ر إندانهم. لذلك، تعيم أن 

تُصيي بحرارة في الروح  ن أجل  ولودنن ُج د وأعضاء ُج د في 

كنائس الدسيح حول العالم. صل ِّ أن نمدادوا في  عرفة وإعالن 

الدسيح، ونثبتوا في اإلندان  ن خالل خ  ة الكيدة والروح الق س، 

 ُ تددين غرضهم ونقودوا آخرنن ليدسيح. 

أنضاً، صل ِّ ألولئك الذنن نواجهون أوقات صعبة 

واضطهادات أو الذنن نهتمون في إندانهم، ألن نتأن وا بالقوة بروحه 

في اإلنسان الباطن، ُ تأصيين وُ تأسسين في الُحب، نُسرونه في كل 

 األشياء باسم نسوع. آ ين. 

أمويا الغالي  أش رك من أعل مركة وامعياز الصالج وال رصة 

 حموض حعى يعصور المسيح في قلوب الةامرين الُزمؤ وفي أولئك 

الذين قم ضلوا عن اإليمان. اآلن  أُصلي من أعل أملائك  أن حُرشم 

ح معك قلومه  وحد   أذ ا ه  ليلعزوا أعمال مِر للممل ة  

وليعأسسوا ويعأصلوا في الُدب  يُسرو ك في كل شيء  ماس  

 يسوع. آمين. 

 صالج
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 ٩٢  
 سعر الةلي

في نوم وعصر  ثل هذا، حيث هناك الكثير  ن الدشاكل واألز ات، 

وعيى  ا نب و انتشار غا ر ليشر حول العالم، نُلفلكلر اللكلثليلرون، "هلل هلنلاك 

أ ل؟" لكن عن  ا ت رس الكيدة، فستفهم خطة اإلله السداونة ألبنلائله فلي علاللم 

م ج اً بق ر  ا هو ُ رنح. نقلول، 22ُ ضطرب.  ثالً، الدم ور  ؛ الع د األول ُ يهِّ

نلرِّ نَلبِّليلُت." ) لم لور  لل ِّ اْللقَل ِّ ِّ، فِّلي ظِّ تْرِّ ) خبأ( اْلعَليِّلي  ُن فِّي سِّ ) 2522"اَلسَّاكِّ

(RAB). 

 وقعك في الروح هو "ستر العيي"؛ كانت هذه أفضل طرنقة نلدلكلن 

أن نصيغها بها كاتب الدم ور. الع د الثاني نُسيط ضلوء أكلثلر عليليله؛ نلقلول، 

ُل َعيَْيهِّ )أثق فيه(." ) لم لور  ي فَأَتَّكِّ ْصنِّي. إِّلهِّ ْه: َ ْيَجإِّي َوحِّ ) 1522"أَقُوُل لِّيَْهوِّ

(RAB).  هذا نعني أن الرب نفسه هو هلذا اللدلكلان اآل لن، ألنله هلو  ليلجلأك

صنك. لذلك، أن تسكن في ستر العيي نعني أنك تسكن فيه. في العه  الج نل ،  وحِّ

ليلحِّ )اللدلسليلا("…  هذا الدكان نُ عى "الدسيح":  إِّْن َكاَن أََح ٌ )ُ طـَعم( فِّي اْلَدسِّ

  .(RAB)) :215كورنثوس  1…" )

الحظ التعبير الذي تحته خط "في الدسيح"، نُظهر أن اللدلسليلح هلو 

 كان في اإلله. كيف ندكن ألي شخص أن نلكلون سليء اللحلظ فلي اللدلسليلح؟ 

دائداً وإلى األب ! في الدسيح حياة إلى األب ؛ أنت - ستحيل! في الدسيح  ج ٌ فقط

، 1522 حدي  ن األذى. والشر وال  ار. ال عجب أنله قلال فلي فلي  لم لور 

ليلنِّلَك. إِّلَلْيلَك الَ  ْبلَواٌت )عشلرات اآلالف( َعلْن نَلدِّ "نَْسقُُط َعْن َجانِّبِّلَك أَْللٌف، َورِّ

 نَْقُرُب."

ْوٍر فنمنْوٍر )عميع ا عيال(    أً ُكْلتن لنلنا فِي ؤن ْلزن  ينا ينْهِوْه  من

 .(RAB(( 3::1)م مور 

 ا رمةاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 16:33 نُوَحنَّا ;43:2 إَِّشْعيَاءَ 

يَا & 17-3:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِّيةُ   25-23 إِّْر ِّ

 18-17 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 11-8:1 نُوَحنَّا
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أمويا الغالي  أش رك من أعل مزمك في حياحي  من أعل ح ورك فيَّ 

وحولي. كل آلة صورت ضمي ال حلزح    ي أس ن في سعر الةلي  وفي 

ظل الومير أميت. ا عظ  يديا فيَّ  ومن خاللم أغلب وأح   ممزم على 

 إمليس ومهاؤئ  ذا الةال   ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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إلهنا حنَّان ج اً ورؤوف؛ فكر فيدا قرأناه ليتو، كان بنو إسرائيل 

يعوا اإلله تدا اً. لكن بيندا هم نبكون ونتوبون،  في ُحمن، نبكون ألنهم لم نُطِّ

قال لهم الرب، "اذهبوا واحتفيوا، ألن هذا اليوم الذي تجدعتم فيه لتسدعوا 

 كيدتي هو ُ ق س؛ ال تحمنوا، ألن فرح الرب هو قوتكم." هييونا!

تُوَن ُكلَّ الشَّْعبِّ قَائِّيِّيَن: 21، 22نقول ع د  نُّوَن نَُسك ِّ ، "َوَكاَن الالَّوِّ

فَذََهَب ُكلُّ الشَّْعبِّ لِّيَأُْكيُوا َونَْشَربُوا  .«اْسُكتُوا، ألَنَّ اْليَْوَم ُ قَ ٌَّس فاَلَ تَْحَمنُوا»

بَةً..." اآلن، األ ر غير ُ تعيق باألكل والُشرب، ألن الكتاب  َونَْبعَثُوا أَْنصِّ

لَْيَس َ يَُكوُت ) ديكة( اإلله أَْكالً َوُشْربًا، بَْل ُهَو بِّرٌّ َوَسالٌَم َوفََرٌح "…  نقول، 

." )رو ية  األ ر نتعيق بالفرح الذي لك  .(RAB))  21521فِّي الروح اْلقُ ُسِّ

 ). :225فيه بربنا نسوع الدسيح، الذي نِّينا به الُدصالحة )رو ية 

، عن  ا بنوا أسوار أورشييم وحان الوقت 1:521في نحديا 

ُحوا، ألَنَّ  يَدةً َوفَرِّ ليحتفيوا، نقول الكتاب، "َوذَبَُحوا فِّي ذلَِّك اْليَْومِّ ذَبَائَِّح َعظِّ

َع فََرُح أُوُرَشيِّيَم  َح األَْوالَدُ َوالن َِّساُء أَْنًضا، َوُسدِّ يًدا. َوفَرِّ اإلله أَْفَرَحُهْم فََرًحا َعظِّ

فرحنا بأنه "ال نُنطق به  152بطرس  2واو! نُسدي  .(RAB)َعْن بُْعٍ ." 

 و جي !" ُسدع فرحهم عن بُع ! كانوا ُ ن فعين بالفرح والبهجة. 

بالرغم  ن األشياء الفظيعة التي تح ث في العالم اليوم، ندكنك أن 

تدتيئ بالفرح كل نوم، وتعبر عنه بوضوح. ابتهج بالرب، وبعظدته، 

وصالحه، وُحبه، ونعدته، و راحده كل نوم، كدا لم تبتهج أب اً  ن قبل. ال 

تُعطِّ  كان ليغم في حياتك. الفرح هو ثدر الروح اإلنسانية الُدعاد خيقتها؛ 

ي فِّيُكْم  لذلك، أطيِّقه دائداً  ن داخيك. قال نسوع، "َكيَّْدتُُكْم بِّهذَا لَِّكْي نَثْبَُت فََرحِّ

 (.  ج اً لإلله!:2252َونُْكَدَل فََرُحُكْم." )نوحنا 

 فرح الرب

 ٩٢  

اْمةنثُوا » فنونالن لنُهُ :  مُوا اْلُدْلون  ون اْشرن اْذ نهُوا كُلُوا السَِّمينن  ون

الن  ا ُ ون ُمونمٌَّس ِلسني ِِم نا. ون ْن لنْ  يُةنمَّ لنمُ   ننَّ اْلينْومن إِ َّمن أنْ ِصهنةً ِلمن

حُُ  ْ  حن ينْهِوْه ُ ون قُوَّ  .(RAB(( 13:1) دميا   حنْد ن ُوا   ننَّ فنرن

 الوميس 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

يَّةَ  ;12:3 إَِّشْعيَاءَ   8-1:7 بُْطُرَس ٱأْلُولَى ;5:22 َغاَلطِّ
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 20-19 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 21-8:12 نُوَحنَّا

أ ا ُمهعهج عماً وممفوع مالدمم   ن فرح الرب قوحي. فرحي غير ُمةعمم 

على الظروف؛ إ م يأحي من إ سا ي الهاطن ويعو ى الظروف ال هيةية. 

 فرحي ؤائ  ويزةللي قوي وحي. مزماً لإللم    

 أُقِر وأععرف

يَا & 22-4:1 تِّيُدوثَاُوَس ٱلثَّانِّيةُ   28-26 إِّْر ِّ
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، نؤك  الرسول بولس، بالروح، عيى اللجلمء :125كورنثوس  2في 

ُكلَّ َشْيٍء لَُكْم." هلذا ألن كلل "… الذي تحته خط في الشاه  االفتتاحي، نقول، 

األشياء هي في الدسيح. والدسيح فيك. لذلك، األشياء الحاضرة والدستقبيلة هلم 

ق  وهبت لك كل  ا هلو -ليس فقط ق رتك أو حكدتك البشرنة-لك! ق رته اإللهية

 ليحياة والتقوى. هذا نعني أنه ليس  ن الدفترض أن تكون في عوز أو احتياج. 

اقرأ الشاه  االفتتاحي  رة أخرى، "َكَدا أَنَّ قُْ َرتَهُ اإللهيَّةَ قَْ  َوَهلبَلْت 

قله …" لَنَا ُكلَّ َ ا ُهَو لِّْيَحيَاةِّ َوالتَّْقَوى عن  ا نقول اإلله إنه ق  فعل شيئاً  لا، صل  ِّ

وتصرف وفقاً لهذا. عيى سبيل الدثال، ق  نكون ل نك بعض الدلال فلي اللبلنلك؛ 

عن  ا وضعَت ودنعة، عيى األغيب نرسيون لك رسالة تأكي نة أن  بيغ  ا  لن 

الدال ُوضع في حسابك، وأنت ص قَت هذا. وعن  ا احلتلجلَت أن تصلرفله، للم 

 "تُحاول" أن تستحقه؛ أنت تعرف أن الدال كان لك وُ تاح لك. 

هل تعيم أن كيدة اإلله لك هي تيك الرسالة اللتلأكليل نلة أن لل نلك  لا 

نقول إنه ل نك، وأنك  ا نقول إنه أنت وندكنك أن تفعل  ا نقلول إنلك تلقل ر أن 

تفعيه؟ ثِّق وتصرف بناًء عيى كيدته؛ وستن هش بجودة الحياة التلي سلتلحليلاهلا. 

ضلدلان أنلك سلتلكلون -كيدته ج نرة بالثقة بشكل ُ طيق! دع ثقلتلك فلي اللحليلاة

 ً  تكون عيى أساس إندانك في الكيدة. -ُ نتصر وناجح دائدا

إن كنَت اليوم تب و أنك تُصارع في الحياة، وتحيا كضحية، هذا عيى 

األرجح ألنك لم تُص ق الكيدة بدا فليله اللكلفلانلة. بل الً  لن إللقلاء الليلوم عليلى 

الظروف أو الحكو ة أو أُناس آخرنن بسبب وضعك، اسيك بوعي وباستلدلرار 

في نور كيدة اإلله. ال نوج  شيء ق  تحتاجه أو ترغب فيه لحياة إلهية ليس للك 

بالفعل في الدسيح. السؤال هو، هل تعرف هذا؟ إن كنَت تعرف، فأنلت أ لا لك 

 ثِق وحصرف ملاًء على كلمعم

 ٩٢  

ى   العَّْوون يناِج ون ا  ُون ِلْلدن حنمُ اإللهيَّةن قنْم ون نهنْت لنلنا ُكلَّ من ا أننَّ قُْمرن كنمن

اْل نِ يلنِة ) ْزِم ون ْةِرفنِة الَِّذي ؤنعنا نا مِاْلمن  (.0:1م رس  1مِمن

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ْنثُوَس ٱلثَّانِّيةُ   25-1:22 نَْعقُوبَ  ;NLT 1:20 ُكورِّ
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 22-21 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 32-8:22 نُوَحنَّا

يَا & 2-1 تِّيُطسَ   30-29 إِّْر ِّ

حياة بإ كانيات غير ُ نتهية. ال شيء غير ُ ستطلاع بلاللنلسلبلة للك ) لرقلس 

 (.  ارس الكيدة في حياتك، وستكون ُ نتصراً دائداً. 1:52

أمويا الغالي  أش رك من أعل إع ائي كل شيء أحعاعم  حيا ُملعصراً 

ً في الدياج. قم ؤعوحلي للمزم وال  يلة وأع يعلي حياج الدمم  و اعدا

والمزم والُ  ر. أش رك   ك حلَّان عماً ورؤوف وأش رك من أعل كلمعك 

 العي حسوؤ فيَّ ومن خاللي  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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، "ألَنَّهُ َكَدا أَنَّ اآلَب لَهُ َحيَاةٌ :115قال نسوع في نوحنا 

 ". ، َكذلَِّك أَْعَطى االْبَن أَْنًضا أَْن تَُكوَن لَهُ َحيَاةٌ فِّي ذَاتِّهِّ فِّي ذَاتِّهِّ

(RAB).  هذا نعني أن نسوع كان له نفس الحياة التي لإلله

عن  ا سار عيى األرض. كانت له، ألنه هو اإلله نفسه. قال في 

نُوا أَنَّ اآلَب فِّيَّ "…  ، أرن كم أن 1523:نوحنا  فُوا َوتُْؤ ِّ تَْعرِّ

 ".  .(RAB)َوأَنَا فِّيهِّ

 ا قرأناه ليتو هو شيء غير عادي؛ إنه نفس الشيء 

الذي أراده اإلله لإلنسان، لهذا السبب خيق اإلنسان: ليكون فينا 

 خيوقات فوق طبيعية  ن -ونحن فيه، لنكون واح اً  عه

شركاء الطبيعة اإللهية، وأنقوناته في األرض. هييونا! -انعكاسه

ا َ نِّ اْلتََصَق  ح ث هذا عن  ا ُول َت ثانيةً. نقول الكتاب، "َوأَ َّ

ِّ فَُهَو ُروٌح َواحِّ ٌ." ) ب   ). 2151كورنثوس  2بِّالرَّ

بالرغم أنك ُول َت  ن إنسان، وح تك هذه  ع الدسيح 

تجعيك فوق طبيعي، ألن الحياة فيك هي حياة وطبيعة اإلله؛ 

اآلن، الدسيح هو حياتك. هذا  ا نقرأه في الشاه  االفتتاحي. 

َي الشََّهادَةُ: أَنَّ اإللهَ 21-522  :نوحنا  2نقول في  هِّ هِّ ، "َوهذِّ

. َ ْن لَهُ االْبُن فَيَهُ  َي فِّي اْبنِّهِّ هِّ اْلَحيَاةُ هِّ نَّةً، َوهذِّ أَْعَطانَا َحيَاةً أَبَ ِّ

 اْلَحيَاةُ، َوَ ْن لَْيَس لَهُ اْبُن اإللهِّ فَيَْيَسْت لَهُ اْلَحيَاةُ." ُ بارك اإلله! 

 حياج المسيح فيك

ْيً ا   ْ عُْ  أن ئٍِذ حُْظهنُرونن أن ِديلن ا  فن يناحُلن ِسيُح حن عنى ُأْظِهرن اْلمن من

ْزِم  )كولوسي  ةنُم فِي اْلمن  .(RAB(( 3:4من

 السهت   ٠٣



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 
 13-5:11 نُوَحنَّا ٱأْلُولَى ;27-1:26 ُكولُوس ِّي
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 23 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 43-8:33 نُوَحنَّا

يَا & 15-3:1 تِّيُطسَ   32-31 إِّْر ِّ

إن كان ل نك نسوع الدسيح، فأنت ل نك الحياة 

بة اإلله هي  1:51اإللهية فيك اآلن. نقول في رو ية  إن هِّ

حياة أب نة بيسوع الدسيح. لكن هذا حق أساسي لإلنجيل. كيدا 

تعيو في فهدك لإلنجيل، كيدا ستكتشف أن نسوع ال نقف 

بعي اً ونُعطيك الحياة األب نة، بل هو نفسه الحياة األب نة! 

وعن  ا أعطاك حياة أب نة، هو في الواقع أعطاك نفسه.  اذا 

 ندكن أن نكون  جي اً أكثر  ن هذا! 

حياحي مسععرج في المسيح مع اإللم؛ المسيح حياحي  إن حياج الو ية 

وال  ل واله يمة والةار ُصلهت على الصليب  وأُقمتن مغلهة مع 

المسيح لدياج الهِر وال رامة والسالم والمزم. ألو يعم حلَّت مدل 

 إ سا يعي. ُمهارك اسمم إلى ا مم  

 أُقِر وأععرف
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كدولود ثانيةً، أنت أعيى  ن إبييس؛ أنت هم ت إبييس في نسوع 

دَ ) ن 2:51الجحيم! نقول في كولوسي -في  عقل إبييس نفسه-وبه ، "إِّْذ َجرَّ

ْم فِّيهِّ  َهاًرا )كشفهم عيناً(، َظافًِّرا بِّهِّ يَن أَْشَهَرُهْم جِّ نَاَساتِّ َوالسَّالَطِّ نفوذهم( الر ِّ

 عن  ا فعل نسوع هذا، أنت كنَت فيه. هييونا!  .(RAB))في الصييب(." 

لذلك، أنت لسَت تحت ُسيطان أو سيادة أو هيدنة أو قوات الُظيدة؛ 

ال ندكنهم أن نؤثروا عيى حياتك فيدا بع . أنت في  جال ال نق رون أن 

نقتربوا له أو نصيوا إليه؛ إنها  ديكة ابن اإلله الدحبوب. ليس  ن الُدفترض 

أن تكون تحت رحدة الشياطين. لكن الدشكية هي أن الكثيرنن في الكنيسة لم 

 نُدارسوا ُسيطانهم وسيادتهم عيى إبييس وقوات الُظيدة.

في تعا يك  ع إبييس، ليس هناك حاجة ليج ال أو الصراع الذي 

ال فائ ة  نه. لم نقل نسوع، "نجب أن "ت فَع" بعي اً أو تُصارع  ع الشياطين 

ينَ "…  باسدي"؛ لكنه قال،  ُجوَن )نطردون( الشَّيَاطِّ ) رقس …"  نُْخرِّ

21521  ((RAB) ؛ الذي  عناه أن تطرد، وتقذف بعي اً وت فع بقوة. أنت

 تُعطيهم أوا ر. هييونا! عييك أن تُدارس كيدة اإلله بشكل عديي. 

نجعل ن نك، أو - ثالً، إن كان إبييس نُسبب لك الشيل الرعاش

قُل، "توقف نا -رأسك، أو ب نك أو صوتك أو رجيك ترتعش باستدرار

إبييس! أنا أنتدي إلى  ديكة الدسيح، لسُت في ُسيطان الُظيدة. لذلك، باسم 

نسوع، نا جس ي، آ ر هذا الخيل أن نتوقف!" وستكون هذه نهانة الدشكية. 

عن  ا تُصدم عيى  وقفك، سيخضع جس ك، ألن كدية اإلله هي قانون! ال 

 ندكن لشيء أن نُقاوم القوة التي في اسم نسوع.

ق  أعطاك الرب قوة )ُسيطان(، لت وس الحيات والعقارب وكل 

قوة الع و، وال ندكن ألي شيء بأي شكل أن نؤذنك. ليس إلبييس أي حق 

 سياؤج على الُظلمة

ِة  … شناِكِرينن اآلبن  الَِّذي أنْ ونذن نا ) زا ا( ِمْن ُسْل ناِن الظُّْلمن

لنُ وِت اْمِن ُحهم   ون نونلنلنا إِلنى من

 .(RAB(( 10-11: 1)كولوسي 

  ٠٣  ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

  ;10:19 لُوقَا ;NKJV 2:15 ُكولُوس ِّي ;GNB 27-1:25 َ ْرقُسَ 
 4:27 أَفَُسسَ 
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 25-24 اَْلُديُوكِّ ٱلثَّانِّي & 59-8:44 نُوَحنَّا

يَا & 25-1:1 فِّيِّيُدونَ   33 إِّْر ِّ

لي نر األ ور في حياتك أو في بيتك أو في حياة أحبائك، ألنك واح   ع 

الدسيح، أُعطيَت كل القوة والُسيطان في السداء وفي األرض لتغيب إبييس، 

 وتسود عيى الظروف وتتحكم في عالدك.  ج اً لإلله! 

لوم أع ا ي الرب الووج  ؤوس الديات والةوارب وكل قوات الةمو. وال 

يم ن ل يء مأي ش ل أن يؤذيلي. ليس إلمليس الدق أن يُمير ا مور في 

حياحي أو في ميعي أو في حياج أحهائي    ي قم ُملدُت كل الووج والُسل ان 

 في السماء وفي ا رض  غلب وأسوؤ وأح   عالمي.  للويا 

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

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

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

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

  ن طرق التواصل أدناه: 

  صالج قهول الوالص:

 

united kingdom: 
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+27 11 326 0971 
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+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  كسثسر مسن -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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