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  تشرنن اْلول



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

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  3222ُ تَرجدة وُ تَوفِرة اآلن في 
 ن هذا الُكتَيِب َستُعَِمز تنِديَتَك وندوك الروحي، و ن ثم  1212

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

 .كيدة اإلله

 الموممة 

 

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

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

 النداكج الُدعَ َة لذلك. 
 

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

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

 و احققته الواح ة تيو االخري. إنجازاتك

 
 

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

 

 

لراعي كريس أوياكيلومي                      

  

  كيف حسع يم مال امل من  ذا الُ عنيِب العةهمي

  

  

  



أَِرنُوس بَاُغوس هي صخرة بارزة النتوء تقع شدال 

ً "تل  غرب اْلكروبوليس في أثينا؛ اليونان. وهي تعني حرفيا

آرنوس." وكانت تُعرف أنًضا باسم "تل الدرنخ." كدا أنها تُشير 

إلى الدجيس أو  حكدة الع ل التي كانت تجتدع في الهواء الطيق 

 عيى التل.

عيى هذا التل، ألقى بولس عظته التارنخية إلى "الرجال 

ً "إلله 32  –  11:  27اْلثينونون" )أعدال  ( الذنن بنوا  ذبحا

  جهول."

 أنِريُوس مناُغوس
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هل تعيم أنه في الُديك اْللفي، عييهم أن نستخ  وا اسم نسوع  

هذا هو نفس االسم الذي ق  أُعطَي لنا ونعيش به، و ن خالله، ونستخ  ه 

سنة.  ج اً لإلله!  ن الُدحمن، أن الكثيرنن اليوم  1222ونستدتع به قرابة 

ال نفهدون الُسيطان الدودع في اسم نسوع وقوة التفونض التي أُعطيت لنا 

 لنستخ  ه. لهذا السبب لم نستدتعوا أب اً ببركاته ُكيياً. 

نسوع له اسم أسدى  ن كل ألقاب الُسيطة في هذا العالم واآلتي. 

فتعيم أن تستخ م اسده. تصف اآلنات عظدة قوته الفائقة، وق رته 

الالُ تناهية، وتعالي وسيادة اسده، وُسيطانه و ج ه في هذا ال هر وفي 

َحَسَب َعَدِل …  َعَظَدةُ قُْ َرتِِه اْلفَائِقَةُ …  ِلتَْعيَُدوا"…  ال هر اآلتي أنضاً: 

تِِه الَِّذي َعِديَهُ فِي اْلَدِسيحِ، إِْك أَقَاَ هُ ِ َن اْلَْ َواِت، َوأَْجيََسهُ َعْن نَِدينِِه  ِش َّةِ قُوَّ

ةٍ َوِسيَادَةٍ،  فِي السََّداِونَّاِت، فَْوَق )أعيى بكثير  ن( ُكل ِ ِرنَاَسٍة َوُسْيَطاٍن َوقُوَّ

ى لَْيَس فِي هذَا ال َّْهِر )العالم( فَقَْ  بَْل فِي اْلُدْستَْقبَِل  َوُكل ِ اْسٍم نَُسدَّ

 .(RAB)) 12 – 22: 2أَْنًضا." )أفسس 

الجمء اْلكثر جداالً هو أن ُسيطانه، وسيادته، وُ يكه هم لفائ ة 

لفائ تنا.   –واسده نحدل كل القوة التي له   –الكنيسة. هو كل  ا هو عييه 

أَْخَضَع )اإلله( ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قَ ََ ْيِه )تحت "…، 11:2نقول في أفسس 

سيطان الدسيح(، َوإِنَّاهُ َجعََل َرأًْسا فَْوَق ُكل ِ َشْيٍء ِلْيَكنِيَسِة )لفائ ة 

 الكنيسة(." )ترجدة أخرى(.

ال تِعش أب اً كضحية. ال تِعش حياة عادنة. استخ م اسم نسوع. 

قال نسوع، "دُفَِع إِلَيَّ ُكلك ُسْيَطاٍن فِي السََّداِء َوَعيَى اْلَْرِض." ) تى 

(. وعيى أساس هذا الُسيطان، قال، "فاْكَهبُوا َوتَْيِدذُوا..." ) تى 22:12

  ٢ ا رمةاء
 عظمة اسمم

ٍج    ِسيناؤن ٍج ون قُوَّ ُسْل ناٍن ون فنْوقن )أعلى م ثير من( كُل ِ ِريناسنٍة ون
ْ ِر )الةال ( فنونْط منْل فِي  ى لنْيسن فِي  ذنا المَّ ُكل ِ اْسٍ  يُسنمَّ ون

( 21:1اْلُمْسعنْوهنِل أنْيً ا  )أفسس  )RAB(. 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

يسوع عالس في السماويات  فوق وأعلى م ثير من كل رياسة 

وقوج وسياؤج وفوق كل اس  يُسمى. لذلك  كل ما في ال هيةة  

والمالئ ة وال ياطين يسمةون وي يةون علمما أح ل     ي أقف 

 وأح ل  مُسل ان يسوع. مزماً لإللم  

Leav

e 

(. تسدع الشياطين، والدالئكة، والحياة، والدوت، والجحيم، والعالم، 12::2

والظروف، واْلشياء الحية وغير الحية وتستجيب لك باسده. لذلك، ُكن 

 ُ  ركاً لعظدة اسده الفائقة، ِعش واعدل كل شيء باسده.  

 أُقِر وأععرف

 s 2:9-10 TPTفِيِيب ِي  ;CEV 23-1:19 أَفَُسَس  ;45:23 إَِشْعيَاَء 
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ل  & 18-20:9 لُوقَا   20 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 9-8 أَْ ثَاٌل  & 58-15:35 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 



arabic 

 ؤ ر مزم أممي

الكيدة اليونانية الدترجدة "أجيال" في الشاه  أعاله هي "چينيا  

genea"  و"جديع أجيال" هنا تُشير إلى كل أجيال الكنيسة. ونذهب أبع ،

ونقول "دهر ال هور" بدعنى "دهر أب ي" عن  ا قام الدسيح  ن اْل وات 

وأرسل الروح الق س ليب أ الكنيسة، نحن ب أنا دهراً أب ناً؛ دهر الكنيسة 

 الذي ال ننتهي أب اً! 

سيستولى إبييس عيى العالم فق  بع  ا نُختطف. سنكون  ع الرب 

لد ة سبعة سنوات )بتوقيت اْلرض(، وسنعود  عه ثانيةً لألرض لنسود 

ونحكم  عه. إن قوة و ج  اإلله الذي نراه في الدسيح اليوم لن ننتهي. نحن 

ا َسبِيُل  في وضع ال نعرف نهانة؛ نستدر الدج  فق . نقول الكتاب، "أَ َّ

نِقيَن )اْلبرار( فََكنُوٍر ُ ْشِرق، نَتََمانَ ُ َونُنِيُر إِلَى النََّهاِر  )طرنق( الص ِ  ِ

هذا  ا ال نفهده العالم.  .(RAB))  ::22اْلَكاِ ِل )وضح النهار(." )أ ثال 

 ال نستطيع أي شخص أن نُسق  أب اً كنيسة نسوع الدسيح. 

عن  ا نُحاول إبييس أن نُحِرض  الئكته ض  الكنيسة أو ض  عدل 

اإلله، فدا هو ضروري ْلي ابن لإلله  ديوء  ن اإلندان والروح الق س 

أن ننهض ونُدارس السيادة.  ج اً لإلله! هناك "ثِقََل َ ْجٍ  أَبَِ نًّا." ننتظرنا )

لهذا السبب ندكنك أن تدتيئ بالفرح كل  .(RAB))  ::27كورنثوس  1

 نوم، ْلنه ندكن لحياتك فق  أن تتمان  في الدج . هييونا!

٩  

ا  نْ لُُب أنْو  نْ عنِ ُر   ا ِممَّ اْلوناِؤُر أنْن ينْ ةنلن فنْوقن كُل ِ شنْيٍء  أنْكثنرن ِعمًّ ون

ِسيحِ  ْزُم فِي اْل نلِيسنِة فِي اْلمن ُل فِيلنا  لنمُ اْلمن ِج الَّعِي حنْةمن سنِب اْلوُوَّ مِدن

ْ ِر المُّ ُوِر. آِمينن  ِميعِ أنْعيناِل ؤن  يسوع إِلنى عن

 .)RAB(( 21 – 23: 0)أفسس  

 الوميس 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 MSG 21-3:20 أََفُسَس  ;16:18 َ تَّى  ;NIV 4:18 أَْ ثَاٌل 

ل  & 26-20:19 لُوقَا   21 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ
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لوم ُولمُت في ؤ ر مزم أممي  سهيلي  و كلور ُم رق يع ايم ويُلير 

إلى اللهار ال امل. ال يه  ما يدمث في الةال  أو من حولي  أ ا ؤائماً 

 ُملعصر  أحومم مُو ى عمالقة  من مزم لمزم  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف

 11-10 أَْ ثَاٌل  & 24-16:1 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 



arabic 

  ٠ الزمةة 

هل تساءلَت لداكا في أغيب اْلحيان، ننظر الناس ليسداء عن  ا 

نقول، "دعونا نُصيي"  إنه في الواقع إظهار خارجي لحقيقة قيبية؛ شيء 

روحي، ْلن اآلب ليس في الفضاء لكنه ب اخينا؛ هو نحيا فيك. لذلك، ال 

 ترتبك باْلحاسيس والتعبيرات واإلنداءات الخارجية. 

، "ِلتَْستَِقْم َصالَتِي َكاْلبَُخوِر قُ َّاَ َك. ِليَُكْن 1:2:2نقول في  م ور 

َرْفُع نَ َيَّ َكذَبِيَحٍة َ َسائِيٍَّة." عن  ا كتب داود هذا، وهو نبي اإلله، كان 

نعرف جي اً خ  ة الكهنوت في العه  الق نم في خيدة االجتداع ق نداً. تكيم 

 نبوناً وقارن الذبيحة الدسائية في العه  الق نم برفع أنادننا في العبادة اليوم. 

نقول الكتاب أنضاً، "اْرفَعُوا أَْنِ نَُكْم نَْحَو اْلقُْ ِس، َوبَاِرُكوا 

نُكرر الرسول بولس نفس الشيء؛ إك  .(RAB))  :1:23نَْهِوْه." ) م ور 

فهم أهدية رفع أنادننا وقت العبادة عن  ا قال بالروح، "فَأُِرن ُ أَْن نَُصي َِي 

َجاُل فِي ُكل ِ َ َكاٍن، َرافِِعيَن أَنَاِدَي َطاِهَرةً، بِ ُوِن َغَضٍب َوالَ ِج َال." )  2الر ِ

 ). 2:1تيدوثاوس 

عن  ا ترفع ن نك في العبادة، أنت تجمم أن نا وس روح الحياة 

في الدسيح نسوع ق  أعتقك  ن الدوت ونا وس الخطية؛ وتؤك  ُحرنتك، 

وفرحك، وإ كانية دخولك لدحضر اإلله ووح انيتك  عه. أنت ال تُحاول 

أن "تصل" لإلله كدا لو كان بعي ؛ هو فيك، أنت فيه؛ وأنت تعرف هذا. 

 ُ بارك اإلله! 

اْرفَعُوا أَْنِ نَُكْم نَْحَو اْلقُْ ِس، َوبَاِرُكوا 

  .(RAB)) :1:23نَْهِوْه ) م ور 

 إظهار خارعي لدويوة ؤاخلية



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

ل & 38-20:27 لُوقَا   22 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 13-12 أَْ ثَاٌل  & 4-2:1-1 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

أمويا الغالي  أرفع يمي لك اليوم في قماسة   ُماركك 

وأعهمك من أعل ُحهك  ومِرك  و ةمعك  أ ا ُممعن إلى ا مم 

أن الروح الومس عةل مس لم ا ممي في قلهي. يديا فيَّ 

 مملئم ويدوق خممعم فيَّ  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 2-134:1 اَْلَدَماِ يُر  ;3:16 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 
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 ً  مسؤول ؤائما

ً أن تكون  الكيدات أعاله هي كيدات نسوع وهو نقول لك دائدا
ً في نفسك بيندا تنتظر؛ إنه سيوك النُصرة. عن  ا تكون واثق في  ُ تحكدا
الرب، وفي ق رته وقوته العا ية فيك و ن خاللك، ال نستطيع أي شيء أن 

 نُمحمحك.
ربدا تيقيَت فجأة خبر أن شرنك حياتك، أو طفيك، أو أح  
أحبائك ق  نُقل بسرعة لغرفة العدييات إلجراء عديية طارئة. ب الً  ن 
االنمعاج، ُكن  سئوالً وُ تحكداً. ال تتدشى في ال ور،  توتراً بشأن 

 الوضع: استرخِ. وتحدل الدسئولية!
ال ترتعب أو تُغَدر بالخوف عن  ا تواجه ظروف أليدة أو 
اضطهاد؛ احتفظ باتمانك واستخ م ُسيطانك في الدسيح. صل ِ في راحة، 
ً َ ن أنت وُسيطانك  ْلنه ق  أحضرك إلى راحته. تدسك بكيدة اإلله، عالدا

ِض الدوقف.   في الدسيح؛ و ن ثَم اب أ في إص ار اْلوا ر. ورو 
إن التح نات التي تواجهها هي "ُخبمك"؛ هم  نصة وثبك 
لدستوى قادم  ن الدج  اْلعيى. هذا  ا نقوله الكتاب، "اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ نَا 

 1(. ن عو في 1:2إِْخَوتِي ِحينََدا تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُ تَنَِّوَعٍة" )نعقوب 
الضيقات التي تواجهها "خفة ضيقات"، أي  22  –  27:  :كورنثوس 

 لكنها تُنشئ لك ثقل  ج  أكثر وأب ي. –صعوبات عابرة وقصيرة الد ى 
ال شيء في العالم نجب أن نُمعجك أو نجعيك  ضطرباً. الهج 

: "قَْ  َكيَّْدتُُكْم بِهذَا ِليَُكوَن لَُكْم فِيَّ 33:21في كيدات نسوع هذه في نوحنا 
َسالٌَم ]كا ل[ )وثِقة(. فِي اْلعَالَِم َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق )واضطهاد، 
وصعوبات، وأحباط(، َولِكْن ثِقُوا ]تشجعوا فرحين واثقين[: أَنَا قَْ  َغيَْبُت 
 اْلعَالََم ]انتمعت  نه القوة أن نؤكنكم وق  غيبته ْلجيكم[." )ترجدة أُخرى(.

  ٢ السهت 

 ).12::2بَِصْبِرُكُم اْقتَنُوا أَْنفَُسُكْم )لوقا  



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 MSG 16:33 نُوَحنَّا  ;AMPC 4:6 فِيِيب ِي 
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ل  & 47-20:39 لُوقَا   23 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 15-14 أَْ ثَاٌل  & 6-3:1-2:5 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

أ ا مسئول وُمعد   في حياحي والظروف. قوي وعريء وُشزاع  

أعمل من وضع الراحة  ن اإللم قم مي  ي عن الةال  وأع ا ي 

حياج اإليمان واللُصرج من خالل ال لمة. أحيا ملُصرج وغلهة فوق 

المرض  والسو   والع و   والذُعر. أ ا أعظ  من ُملعصر   ن 

 الذي فيَّ أعظ  من الذي في الةال .  للويا  

 أُقِر وأععرف
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 ٢   
 ا مر يعةلق ممةرفعك 

، نُخبرنا لوقا عن حادثة ُ يهدة بيندا كان  ع 12  –  17في أعدال 

شخص  :17بولس في رحيته لرو ا. عِيقَت السفينة التي أبحرت بهدا  ع 

آخر في عاصفة عنيفة. لُحسن الحظ، سبح كل  ن كان عيى  تن السفينة إلى 

 شاطئ جمنرة  ييطة.

ً غير ُ عتاد، وأوق وا ناراً ودعوهم  ق َّم أهل الجمنرة إحسانا

ليست فئوا. وبيندا كان بولس نجدع الكثير  ن القضبان ليضعها عيى النار، 

 خرجت أفعى  ن الحرارة ونَِشبَت في ن ه. 

الَ "…  فيدا رأى البرابرة الوحش ُ عيَّقاً بي ه، قال بعُضهم لبعض، 

بُ َّ أَنَّ هذَا اإِلْنَساَن قَاتٌِل، لَْم نَ َْعهُ اْلعَْ ُل نَْحيَا َولَْو نََجا ِ َن اْلبَْحِر." )أعدال 

(. في حين توقع الُدتفرجون أن تنتفخ ن  بولس ونسق   يتاً فجأة كنتيجة 12::

ليسم، نفض هو الوحش ببساطة إلى النار ولم نتضرر بشيء. فاستنتجوا إنه 

 إله. 

 ا الذي جعل بولس  ختيف ج اً  كان ُ  ركاً ليحياة اْلب نة. عرف 

أ ا ِهبَةُ اإلله فَِهَي َحيَاةٌ أَبَِ نَّةٌ "…  أن الذي له ابن اإلله، له حياة أب نة، 

ال ندكن ليذي له حياة أب نة  .(RAB))  13:1بِاْلَدِسيحِ نسوع َرب ِنَا." )رو ية 

إِْن َشِربُوا َشْيئًا ُ ِديتًا الَ : "…  22:21أن نتسدم. قال نسوع هذا في  رقس 

ُهمْ   …"نَُضرك

هذه هي الحياة التي ق  أعطاها لنا، لكن الكثيرنن ال نعرفونها. 

نقول الكتاب إنه بالدعرفة ننجو الص نقون. لذلك، كدا ترى، إنها بالدعرفة! 

اْل ر نتعيق بدعرفتك لحياة الدسيح اْلب نة وغير الفاس ة التي هي عا ية 

هنِل قُْمِسي   ننَّ ا نْرضن  الن يُْ ِسُمونن فِي كُل ِ عن  الن ينسُوُؤونن ون

ي اْلِميناهُ اْلهنْدرن  )إشةياء  ا حُغن  ِ ْةِرفنِة ينْهِوْه كنمن حنْمعنِلُئ ِمْن من

9:11 ))RAB(. 

 ا حم 
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فيك. ال عجب أن قال نوحنا، "َكتَْبُت هذَا إِلَْيُكْم، أَْنتُُم اْلُدْؤِ نِيَن بِاْسِم اْبِن 

 .(RAB)) 23:1نوحنا  2…" )اإللِه، ِلَكْي تَْعيَُدوا أَنَّ لَُكْم َحيَاةً أَبَِ نَّةً 

 12-5:11 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى  ;18-16:17 َ ْرقَُس  ;10:34 نُوَحنَّا 

ل  & 9-21:1 لُوقَا   24  َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 17-16 أَْ ثَاٌل  & 18-4:1-3:7 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

أمويا الغالي  أش رك من أعل إح ار اإلؤراك لدياج المسيح فوق 

. أ ا أحيا فوق  ال هيةية  وا ممية وغير ال اسمج العي  ي عاملة فيَّ

المرض  والسو   وكل اال درافات العي حؤثر في ال هيةة اإل سا ية. 

أ ا شريك اللوع اإللهي  أُظهر مزم وف ائل ا لو ية. ماس  يسوع. 

 آمين. 

 صالج
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 ٢   
 ُسل ان اسمم 

الشاه  أعاله واضح وُ ح د بشأن ُسيطان نسوع. هذا  ختيف عن 

شخصية أو هونة اسده.  ثالً،  رَّ نسوع بجانب  رضى كثيرنن،  َدن لم 

نستفي وا  ن هونته لينالوا شفاء عن  ا سار عيى اْلرض. في الحقيقة، نقول 

الكتاب إنه أتى لدكان فيه الع ن   ن اْلشخاص الدرضى؛ وشفى شخصاً 

(. بالرغم  ن إنه كان هناك 21  –  2:  1واح اً و ضى  ن هناك )اقرأ نوحنا 

 بهونته وشخصيته. لذلك، في استخ ام اسده اْل ر نتعيق بُسيطانه. 

ال نُطيب  نك حتى أن تستجدع إندانك لتستخ م اسده. اسده أداة، 

وه نة أُعطيت لك لتستخ  ها. وُسيطان اسده عيى كل اْلشياء وكل الكائنات 

وأي شيء نُسدى. ندكن ْلي شخص  ن ا أن نستخ م هذا االسم والقوة التي 

، "اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َ ْن نُْؤِ ُن بِي :2  –  21:  :2فيه. نقول في نوحنا 

فَاْلَْعَداُل الَّتِي أَنَا أَْعَديَُها نَْعَديَُها ُهَو أَْنًضا، َونَْعَدُل أَْعَظَم ِ ْنَها، ْلَن ِي َ اٍض 

إِلَى أَبِي. َوَ ْهَدا َسأَْلتُْم بِاْسِدي فَذِلَك أَْفعَيُهُ ِليَتََدجَّ َ اآلُب بِاالْبِن. إِْن َسأَْلتُْم َشْيئًا 

 .(RAB)بِاْسِدي فَإِن ِي أَْفعَيُهُ." 

الحق الشرعي في التصرف ب الً  نه   –هو أعطانا قوة التفونض 

لنستخ م اسده. لذلك، ال تخ ع نفسك؛ استخ م اسده. استخ  ه ض  إبييس،   –

 وقوى الُظيدة والظروف، وسيستجيبوا لك كدا ليسوع. 

أنْع ناهُ اْسًما فنْوقن   فَّةنمُ )عظَّمم( اإللمُ أنْيً ا  ون ِلذِلكن رن
ْن  من اِء ون ْن فِي السَّمن ُكل ِ اْسٍ  ِل نْي حنْزثُون مِاْسِ  يسوع كُلُّ ُرْكهنٍة ِممَّ

ْن حنْدتن ا نْرِض )فيلهي  من  .)RAB(( 13 – 9: 2عنلنى ا نْرِض ون

 اإلثلين 
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ل  & 19-21:10 لُوقَا   25 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 19-18 أَْ ثَاٌل  & 2-6:1-5:1 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

ُسِل  ;18-16:17 َ ْرقَُس  ;CJB 2:10 فِيِيب ِي   8-3:6 أَْعَداُل ٱلرك

أن الوع  على كل شيء صلةم اإللم يدمل اس  يسوع الرائع. 

أسع يع عمل كل شيء وعمل الةزائب ماسمم  أش رك يا أمويا من 

أعل امعياز أن أسعومم االس  الُمم ش والووي ليسوع  ؤثر 

 معغييرات في حياحي وفي عالمي. آمين.  

 أُقِر وأععرف
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 أ ت موضوع ُحهم 

أكثر  ا نهتم به اإلله في اْلرض هو أنفس الناس. نقول الكتاب في 

، "ْلَنَّهُ هَكذَا أََحبَّ اإلله اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَهُ اْلَوِحي َ، ِلَكْي الَ نَْهِيَك 21:3نوحنا 

هو أحب عالم  .(RAB)ُكلك َ ْن نُْؤِ ُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ اْلَبَِ نَّةُ." 

البشر، وليس اْلشياء؛ نحن  وضوع ُحبه. كل واح   ن ا هو  هم بالنسبة له 

 أكثر  ن الكواكب والدجرات. 

هو ل نه  الئكة نُراقبون الدجرات، و الئكة ُ شرفون عيى 

اْلشياء اْلخرى. لكن الدالئكة كات الوظيفة اْلكثر كرا ة هم الُدشرفون 

عيى الناس، عيى أنفس أولئك الذنن  ات نسوع ْلجيهم. عن  ا تفهم هذا 

كدسيحي، خصوصاً كشخص نرأس  جدوعة رعانة أو شراكة في الكنيسة 

 الدحيية، ستكون أولونتك هي الناس.

ربدا تقول، "ل يَّ فق  ثالثة أشخاص في  جدوعتي!" لكن بق ر 

 ا نب و الرقم صغير، فأنت  هم لإلله أكثر  ن الدسئول عن البيئة والبنية 

التحتية في أي كوكب  عين أو قارة. قائ  الدجدوعة في بيت اإلله له قيدة 

أكثر في كتاب اإلكرام اإللهي أكثر  ن الذي لم نول  ثانيةً لكنه ق  نكون 

  سئول سياسياً عن اُ ة كا ية. 

: "ْلَنَّهُ َ اكَا نَْنتَِفُع 37  –  31:  2اقرأ كيدات نسوع في  رقس 

اإِلْنَساُن لَْو َربَِح اْلعَالََم ُكيَّهُ َوَخِسَر نَْفَسهُ  أَْو َ اكَا نُْعِطي اإِلْنَساُن فِ َاًء )عوضاً( 

ال نُقاَرن بقيدة   –كل الكون   –هذا نعني أن العالم كيه  .(RABَعْن نَْفِسِه ")

 نفس واح ة. قيدة نفس هي دم نسوع. 

 ٢  

ِ ي ٌ    امُح اللُُّ وِس حن رن يناٍج  ون ُج حن رن يقِ )الهار( شنزن م ِ ُر الص ِ ثنمن

 .)RAB(( 1344:)أمثال 

 الثالثاء 
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ل  & 28-21:20 لُوقَا   26 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

إن كنَت الشخص الوحي  عيى وجه اْلرض، لكان نسوع أتي 

ليدوت  ن أجيك. لم نأِت ْلننا ُكنا كثيرنن؛ أتى ْلننا ُكنا كوي قيدة لإلله. 

 لهذا السبب ال نشاء اإلله أن نُهِيك أح . 

إن كهب أي شخص ليجحيم، ليس هذا ْلن اإلله أراده أن نذهب 

ليجحيم؛ فهو ق  فعل كل شيء ليدنع الناس  ن الذهاب ليجحيم، وسيفعل كل 

شيء ليدنعهم. اْل ر الوحي  هو أنه ال ندكنه أن نُقرره لك، ْلنه أعطاك 

عطية  هدة ج اً: الق رة عيى اتخاك القرارات؛ الحق لتختار. وفي ُحبه، 

 ).22:1نوحنا  2سبق ليُخبرك  اكا تختار: الحياة في الدسيح )

أمويا الغالي  أش رك من أعل ُحهك الدويوي عماً  واإللهي  الذي مم 

أظهرت لي قيمعي الدويوية من خالل الثمن الذي ؤفةعم لوالصي. 

ً أن ثملي  و ؤم يسوع المسيح الغالي. أذ ب  أمعهج عماً  عارفا

اليوم   صل للل وس مأخهار ُحب المسيح السارج وقوحم الُمول ِصة  

 ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 21-20 أَْ ثَاٌل  & 7:1-6:3 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
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 حع  ل حياحك مأف ارك

ليست كل فكرة تأتي إليك هي  ن اإلله. الطرنقة الوحي ة التي بها تعرف 

 ص ر أفكارك هي  ن خالل نور كيدة اإلله، وخ  ة الروح الق س في حياتك.  ن 

الدهم ج اً  ا تُفكر فيه، وكيف تُفكر، ْلن حياتك تتشكلل بلأفلكلارك. تلقلول تلرجلدلة 

 أخرى ليشاه  االفتتاحي، "انتبه كيف تفكر؛ حياتك تتشكل بأفكارك".

ِ أفكارك، أقِم حارساً عيى قيبك، ْلنله  لن قليلبلك  لخلارج  َغربِل وَصف 

الحياة! عييك أن تكون ُشرطي قيبك؛ تحدل  سؤولية قيبك. ال تسدح بكلل اْلفلكلار، 

 اسدح فق  بأفكار اإلله؛ أفكار بر وأفكار ُحب في الدسيح نسوع. 

فنا الكتاب خصيصاً  ا هي نوعية اْلفكار التي نسدح بلهلا، "أَِخليلًرا  نُعر 

أَنكَها اإِلْخَوةُ ُكلك َ ا ُهَو َحق، ُكلك َ ا ُهَو َجِييٌل )صادق،  ستقيم، أ يلن(، ُكللك َ لا ُهلَو 

َعاِدٌل، ُكلك َ ا ُهَو َطاِهٌر، ُكلك َ ا ُهَو ُ ِسرٌّ ) حبوٌب(، ُكلك َ ا ِصيتُهُ َحَسٌن، إِْن َكلانَلْت 

 .(RAB)) ::2فَِضييَةٌ َوإِْن َكاَن َ ْ ٌح، فَِفي هِذِه اْفتَِكُروا." )فييبي 

أنت شخصية أفكارك.  ا تُفكر به، ستكونه في الواقع. رب  الرب نسوع 

لا  هذا في تعاليده بطرنقة ُ يهدة ج اً. قال، "قَْ  َسِدْعتُْم أَنَّهُ قِيَل ِلْيقُ ََ اِء: الَ تَلْمِن. َوأَ َّ

أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َ ْن نَْنُظُر إِلَى اْ َرأَةٍ ِليَْشتَِهيََها، فَقَْ  َزنَى بَِها فِي قَلْيلبِلِه." ) لتلى 

1 :1 – 12.( 

ندكن ْلفكارك أن تنقيك لحياة  جي ة أو تجعيك عيى جانب الطلرنلق فلي 

الحياة. إن سدحت لكيدة اإلله أن تسود عيى تفكيرك؛ فستخيق اْلفكلار الصلحليلحلة 

فيك وتُعطيك طرنقة التفكير السييدة. ستُلفلكلر فلي اللنُلصلرة، واللنلجلاح، والسليلادة 

 واإل كانيات فق .

٢  

اِرجن )موضوعات(  ون  فنْوقن ُكل ِ حندن ٍُّظ اْح نْظ قنْلهنكن   ننَّ ِمْلمُ من

يناِج )يلهع ملم كل يلاميع الدياج(ِ  )أمثال   .)RAB(( ::20اْلدن

 ا رمةاء
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ل  & 38-21:29 لُوقَا   27 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 23-22 أَْ ثَاٌل  & 16-7:2 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

، "َوالَ تَُشاِكليُلوا )تلأخلذوا قلاللب وشلكلل( 1:21نقول في رو ية 

)تتشكيوا بـ( هذَا ال َّْهَر )العالم(، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكِيُكْم بِتَْجِ نِ  أَْكَهلانِلُكلْم..." 

(RAB).  ،عن  ا تتفق أفكارك  ع الكيدة، ستكون حياتك انلعلكلاس للدلجل ه

ب كهنك ليقبل فق  اْلفكار الصحيحة.   ليدج  الذي في الكيدة. لذلك، در ِ

أمويا الغالي  أُف ر موعي في ا ف ار الصديدة وألهج فوط في كل ما  و 

حق  وعليل  وعاؤل  وطا ر  وُمِسر  وكل ما صيعم حسن  كل ما  و 

ف يلة وممح. لذلك  أُحم  كل خ  ك لي  أ زح في طريوي وأسلك في 

  ُصرج كاملة  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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  دن  ؤمن و ع ل 

نقرأ الكثيرون الشاه  االفتتاحي عيى أننا نتكيم لنؤ ن، لكنه ليس 

كذلك. إقرارات الكيدة التي نقولها ليست لكي نؤ ن أخيراً بدا نقوله. اقرأ  اكا 

، «آَ ْنُت ِلذِلَك تََكيَّْدتُ »نقول، "فَإِْك لَنَا ُروُح اإِلنَداِن َعْينُهُ، َحَسَب اْلَدْكتُوب: 

(. هذا هو  ب أ روح ::23كورنثوس  1نَْحُن أَْنًضا نُْؤِ ُن َوِلذِلَك نَتََكيَُّم أَْنًضا." )

 اإلندان: اإلندان نعدل  ن ال اخل ليخارج، وليس العكس. 

ً هكذا،  نحن نتكيم ْلننا آ نا. في الواقع، الشاه  االفتتاحي نُقرأ حقا

أنا عن ي إندان، لذلك ق  »"فَإِْك لَنَا ُروُح اإِلنَداِن َعْينُهُ، َحَسَب اْلَدْكتُوب: 

، نَْحُن أَْنًضا عن نا إندان َوِلذِلَك نَتََكيَُّم أَْنًضا " فنحن نتكيم حسب «تكيدت

 إنداننا. عن  ا أتكيم، فإن إنداني هو الُدتكيم. 

اليذنن شفاهدا نسوع.  :نُحِضر هذا لذهني قصة اْلعديان في  تى 

أَتُْؤِ نَاِن أَن ِي أَْقِ ُر "…  اْرَحْدنَا نَا اْبَن  دَاُودَ!" فأجابهم نسوع، "…  صرخوا، 

بَِحَسب "… نَعَْم، نَا َسي ِ ُ!" فيدس أعينهدا وقال، "… قالوا، …" أَْن أَْفعََل هذَا 

(. نُخبرنا الكتاب، "فَاْنفَتََحْت :::1إِنَدانُِكَدا ِليَُكْن لَُكدا" ) تى 

 (. لداكا  ْلن كان لهدا إندان وتكيدا به. ::32) تى …" أَْعيُنُُهَدا

فنا الكتاب أن  نتم التعبير عن اإلندان أوالً  ن خالل الكيدات، ونُعر ِ

ُكينا لنا إندان. إن لم نكن ل ننا إندان، فستكون  شكية، لكنه لنا؛ هو أعطاه لنا 

، "فَإِن ِي أَقُوُل بِالن ِْعَدِة اْلُدْعَطاةِ ِلي، ِلُكل ِ َ ْن ُهَو 3:21كدا قال بولس في رو ية 

َكَدا قََسَم اإلله ِلُكل ِ َواِحٍ  ِ ْق َاًرا )الدق ار عينه( ِ َن اإِلنَداِن." …  بَْينَُكمْ 

(RAB).  هذا هو اإلندان الذي به تؤ ن في نسوع الدسيح؛ وهذا اإلندان

 نتكيم. 

 ٢  

ْ عُوب:  سنبن اْلمن اِن عنْيلُمُ  حن ْلُت ِلذِلكن » فنِإْذ لنلنا ُروُح اإِليمن آمن

ِلذِلكن  نعن نلَُّ  أنْيً ا   حن نلَّْمتُ      نْدُن أنْيً ا  ُْؤِمُن ون

 (.::10كور ثوس  2)

 الوميس 
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ل  & 13-22:1 لُوقَا   28 َصُدوئِيَل ٱْْلَوَّ

 26-24 أَْ ثَاٌل  & 9-8 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

 8-10:6 ُروِ َيةَ  ;12:37 َ تَّى  ;11:23 َ ْرقَُس 

أخِضع العالم وُس  عييه؛ احكم عيى الظروف  ن خالل 

اعترافات إندانك. ال تبِك بسبب أي  شكية؛ ال تحمن بسبب أي شيء؛ تكيم 

بكيدات إندان. ربدا تواجه تح نات في عديك أو وظيفتك؛ تكيم واصنع 

(. بركتك هي في 13:22تغيير! قال نسوع سيكون لك  ا تقوله ) رقس 

 فدك. أعِين النُصرة فق  ودائداً، وسيكون هذا اختبارك. 

إيما ي  و الغلهة العي مها أغلب الةال  وأ ظمعم. كلمة اإللم  ي 

حياحي  والمزم والهركات العي فيها واضدان في حياحي  ماس  

 يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 ا مر يهمأ مك

نقول في الشاه  االفتتاحي في ترجدة الرسالة، "نستخ م الح ن  
دُ َصاِحبِِه." )أ ثال  (. ربدا أنت  شغول 27:17لنُسن  الح ن ، والص نق نَُح  ِ

بأن أص قاءك الُدقربين، أو اآلخرنن في الكنيسة، أو في  جدوعة الرعانة 
ليسوا شغوفين بالندو الروحي وكيدة اإلله كدا ننبغي. ربدا تكون أنت قائ  
هذه الدجدوعة. أول شيء تب أ به هو أن تفحص نفسك ْلن الجوع نوِل   
جوع. كقائ  ليدجدوعة، كم تكون شهيتك نِهدة ليكيدة  إلى أي   ى تكون 

 شغوف باْل ور الروحية 

الشغف  حسوس وُ عٍ . الذي تكون جعان له أو شغوف به، 
قرنباً ج اً، سينضح عيى َ ن حولك. ألم تاُلحظ في أغيب اْلحيان أنه عن  ا 
نتثاءب الناس، نب أ َ ن حولهم في التثاؤب أنضاً  أو بدجرد أن نقول 
شخص  ا، "أنا جائع"؛ نب أ اآلخرون الحاضرون والذنن لم نأكيوا أنضاً، 

 ن ركون جوعهم. 

إن كان ل نك شهية نِهدة لكيدة اإلله، سييق  َ ن حولك نفس 
ً ج اً. لذلك، ُكن ُ شتعالً أوالً. ُكن  ثاالً لدا ترن  أن تراه في  الجوع قرنبا
أولئك الذنن تقودهم. قُ  بقُ وة.  ثالً، ال تُشجعهم أن نصيوا، ُكن شخصاً 

 ُ صيياً بنفسك.

، وهو ن عو الجتداعات  لكن إن كان الراعي غير ُ صل ٍ
الصالة، فربدا هو نُضيع وقته، ْلن هذه االجتداعات ستكون خالية  ن 
الروح. تدثل بيسوع؛ وبإخالصه ليكيدة، والصالة. في سن صغير، نقول 
ً وس  الُدعيدين، نسدعهم ونسألهم. كل  الكتاب إنه كان في الهيكل، جالسا

 ).7: – 2:: 1الذنن سدعوه بُهتوا  ن فهده وأجوبته )لوقا 

ْبحِ بَاِكًرا ِج ًّا قَاَم َوَخَرَج  نُخبرنا الكتاب أنضاً، "َوفِي الصك
(. في  ثال 31:2َوَ َضى إِلَى َ ْوِضعٍ َخالٍَء، َوَكاَن نَُصي ِي ُهنَاَك." ) رقس 

َخَرَج إِلَى اْلَجبَِل ِليَُصي َِي. َوقََضى اليَّْيَل ُكيَّهُ فِي الصَّالَةِ "…  آخر، 

 ٢٣  

اِحهِِم    ْعمن صن ُؤ ون م ِ اإِلْ سناُن يُدن ُؤ  ون مَّ ِميِم يُدن ِميُم مِاْلدن اْلدن

 (.11:21)أمثال 

 الزمةة 
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 AMPC 4:15 تِيُدوثَاُوَس ٱْْلُولَى  ;5:1 أَفَُسَس  ;23-2:21 بُْطُرَس ٱْْلُولَى 
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ل  & 23-22:14 لُوقَا   29 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 28-27 أَْ ثَاٌل  & 18-10:1 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

لذلك، فاْل ر نب أ بك. الندو الروحي أو  .(RAB))  21:1لإللِه." )لوقا 
 الع دي ليس لُغم أو ُ عجمة، أو ُص فة. إنه تطبيق ليدبادئ والُطرق الُدعيَنة. 

أمويا الغالي  أ ا ُمعدمس  حهع ؤائماً مثال المسيح  و موذعم  وخ واحم 

في كل ما أفةلم. أحمثل مم وم غ م لل لمة وللصالج. أحصرف وأح ل  مثل 

يسوع    م كما  و    ذا أ ا في  ذا الةال . أُعه ِر عن شوصية المسيح. 

  للويا  

 أُقِر وأععرف
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اْل ر غير ُ تعيق بطول الد ة التي تعيشها؛ لكن التأثير الذي تصنعه 

هو الذي نهم، وكان نسوع ندوكج  ثالي لهذا. لم نَِعش حياة طونية عيى 

ا اْبتَ َأَ 13:3اْلرض، لكنه أث ر في العالم تأثيراً هائالً. نُخبرنا في لوقا  ، "َولَدَّ

في الثالثة والثالثين، ُصِيَب.  .(RAB)…."  نسوع َكاَن لَهُ نَْحُو ثاَلَثِيَن َسنَةً، 

 خ م لد ة ثالث سنوات فق  وغيَّر العالم أجدعه. 

عيى  ر  التارنخ، لم نصنع أي شخص أو حتى استطاع أن نصنع 

 –قبل وبع    –نوع التأثير في العالم كيه  ثل نسوع. حتى نظام التأرنخ العالدي 

نُسب إليه. فترة  يالده استُخ  ت كنقطة قاسدة ليتارنخ العالدي: قبل الديالد 

 )ق.م( وبع  الديالد )م(. رائع! 

عاش وأعين  ج  اإلله في أنا ه عيى اْلرض. سار عيى الداء 

وتكيم ليرنح واْل واج، وشفى اآلكان الصداء، فتح اْلعين العدياء، وشفى 

اْلرجل العرجاء، أعاد اْلطراف الدفقودة، وأقام حتى اْل وات.  ات وقام 

 وجعل الخالص  دكن ليبشرنة.

الجمء الجديل هو أنه فعل كل  ا فعيه  ن خالل قوة الروح الق س. 

 .(RAB)اآلَب اْلَحالَّ فِيَّ ُهَو نَْعَدُل اْلَْعَداَل." "…   ، :22:2قال في نوحنا 

…")، "أَنَا أَتََكيَُّم بَِدا َرأَْنُت ِعْن َ أَبِي32:2هذا هو الروح الق س. قال في نوحنا 

RAB).  سار نسوع في وح ة  ع اآلب بطرنقة فوق طبيعية. لم نفعل أي شيء

 دون قوة الروح الق س. 

لنا نفس الق رة ب اخينا ْلن نكون  ثيه، ْلن نفس الروح الق س الذي 

َكَدا "…  ، 12:12كان قوة وجوهر نسوع نحيا فينا اليوم. قال في نوحنا 

 اصلع حأثير ماقي

 ٢٢  

مُ اإللم مِالروح اْلوُُمِس  ِج كنْيفن منسندن  ينُسوعُ الَِّذي ِمنن اللَّاِصرن

ِميعن اْلُمعنسنل ِِط عنلنْيِهْ   ينْ ِ ي عن ْيًرا ون الن ينْصلنُع خن ِج  الَِّذي عن اْلوُوَّ ون

ةنمُ )أعمال   .)RAB(( 01:13إِْمِليُس   ننَّ اإللم كنانن من

 السهت 
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ُسِل  ;4:17 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى   AMPC 10:38 أَْعَداُل ٱلرك
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ل  & 34-22:24 لُوقَا   30 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

 31-29 أَْ ثَاٌل  & 15-11:1 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 

هذا نعني أن ل نك ُسيطانه؛ لذلك، دع  .(RAB)أَْرَسيَنِي اآلُب أُْرِسيُُكْم أَنَا." 

تيك الكيدات ت فعك أن تصنع تأثير باقي في عالدك. ندكنك أن تفعل  ا فعيه 

 وتكون  ؤثراً  ن خالل قوة الروح الق س. 

أمويا الغالي  يالم من شرف أن أعرف أ ك قم عةلعلي  ور في عال  

ُمظل   ويُ ِرق  وري في كل م ان. مالروح الومس  أؤثر في عالمي 

مد معك ومُدهك اليوم. أسلك في مزمك وكمالك  ُمةللاً مِرك وُممارساً 

 سياؤج الروح  ماس  يسوع. آمين.

 صالج
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 لوم حول ى أمرك

هناك أولئك الذنن نترددون في أن ن عوا اإلله نفعل  ا نرن  في 

حياتهم. نعتق ون أنه سيُغي ِر أحال هم وطدوحاتهم "العالية". لق  رسدوا 

صورة لدا نرن ونه في الحياة واالتجاه الذي نرن ون أن نذهبوا فيه، 

ونعتق ون أنهم إكا سدحوا لإلله أن نفعل  ا نرن ، ربدا نُغي ِر  صيرهم 

 ونجعيهم شيئاً ال نرن ون أن نكونوه. هذا خطأ فادح. 

الرب نعرف أفضل ونُحبك أكثر  دا تُحب نفسك. لذلك، ثِق به 

بحياتك. هو طدوح لنجاحك أكثر  نك بكثير. كل  ا نرن ه، هو اْلفضل لك. 

ً لنجاحي أكثر  أثارت السعادة في روحي عن  ا اكتشفُت أن الرب طدوحا

 ني، ونُحب ونهتم بي أكثر  دا أتخيل! خيق العالم كيه وهو نعرف كل شيء 

 عني وعن  ستقبيي. لذلك،  ن السهل أن أثق به وأتبع الطرنق الذي أع ه لي. 

دائداً وبشكل ُ تكرر، أقول، "نا رب، أنت تعرف بالضب   ا تفعيه 

بشخص  ثيي. أنت خبير في التعا الت  ع كل أنواع البشر، لذلك، فأنت 

تعرف بالضب   ا تفعيه بحياتي." عن  ا تكون ُ  ركاً لهذا، ستكون جريء، 

 وُ ح د، وُ رِكم وغير خائف؛ ستعرف أن  ستقبيك آ ن فيه. 

ال ندكن لشيء أن نكون ُ شبِع أو ُ دتع أكثر  ن  عرفة واتباع 

خطة اإلله لحياتك. ارفض أن تتدسك بحيم أو فكرة أو طدوح غير ُ تفق  ع 

 غرض اإلله لحياتك. لق  تول ى أ رك؛ لذلك، دعه نُرش ك. 

 ٢٩  

ِحِ   ْعتن ِمنن الرَّ رن ا خن قنْهلنمن ْفعُكن  ون ْرحُكن فِي اْلهنْ ِن عنرن وَّ ا صن  قنْهلنمن

ةنْلعُكن  نهِيًّا ِلل ُّةُوِب.   . عن ْسعُكن  قنمَّ

 (. 1:1)إرميا 

 ا حم 
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ل  & 43-22:35 لُوقَا   31 َصُدوِئيَل ٱْْلَوَّ

أمويا الغالي  أعيش  علك فوط  كل خ وج آخذ ا وأحدركها  ي من أعل 

إحمام غرضك لدياحي. ُولمُت  ُحِ ر لك المزم وال رامة. أش رك من أعل 

وضةي في ال ريق الذي يزب أن أسلك فيم؛ أحيا في المصير اإللهي  في 

 مرك  م يئعك  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 2-1 اَْلَجاِ عَِة  & 33-11:16 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
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 حرا ي  مؤسسة على ال لمة

هل سدعَت  ن قبل بعض الدسيحيين نرندون، "تعاَل نا 

روح الرب؛ أ ِطر عيينا."  ثل هذه الترانيم غير ُ تفقة  ع الحق، ْلن 

( 3  –  2:  1الروح الق س أتى بالفعل في نوم الخدسين )أعدال الرسل 

ونحيا فيك اليوم. فال داعٍ أن نهتف، "أنها الروح الق س، تعاَل اسكن 

." ْلنه واضح  ن الشاه  االفتتاحي أنه نسكن فيك: "أََ ا تَْعيَُدوَن  فيَّ

) 21:3كورنثوس  2أَنَُّكْم َهْيَكُل اإلله، وُروُح اإلله نَْسُكُن فِيُكْم " )

(RAB).  

ننفعل البعض ونبكون، وهم نرندون، "ا ألني، نا رب!" 

لكن الكيدة لم تقل أب اً إنه سيدألك. قال بولس، بالروح، في أفسس 

، "َوالَ تَْسَكُروا بِاْلَخْدِر الَِّذي فِيِه اْلَخالََعةُ )الُدبالغة في 22:1

إنها  سئوليتك أن تدتيئ  .(RAB)التصرف(، بَِل اْ تَِيئُوا بِالروح." 

بالروح. هو أخبرك أن تفعل هذا. لذلك،  هدا غنيت وصرخت ليرب 

ليدألك، لن تدتيئ أب اً، ْلن الكيدة أظهرت بالفعل كيف تكون  دتيئاً 

 بالروح.

ق الجهل. لذلك،  الهتاف بترانيم خاطئة نخيق الشك ونُعد ِ

عن  ا تُرنم، استدع إلى الكيدات، رن ِم ترانيم  بنية عيى كيدة اإلله في 

إنجيل الدسيح. إن عبادتنا، وتسبيحنا وُشكرنا أو حتى الترانيم البنائية 

نجب أن تُق َم بشكل صحيح بكيدات تتفق  ع العه  الج ن  ليدسيح. ال 

نتعيق اْل ر بهتاف ترانيدك الُدفضية أو التي تُعطيك قشعرنرة؛ اْل ر 

 نتعيق بهتاف الترانيم الكتابية ليحق الراهن. 

 ٢٠   

ا حنْةلنُمونن أن َُّ ْ   نْي نُل اإللم  وُروُح اإللم ينْسُ ُن فِيُ ْ ؟                 أنمن

 .)RAB(( 12:0كور ثوس  1)

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُمهارك الرب  أ ت ُملِة  وطيب؛ لذلك  حسهيدك ؤائماً في فمي. ليس 

لةظمعك اسعوصاء وُحهك الرؤوف إلى ا مم. أش رك  ن كلمعك قوية 

في قلهي  حسوؤ وحُلعج فيَّ ما حع ل  علم. أسلك في  ةمة مع ايمج  

ويلمو إيما ي  ويُةلنن مزمك من خاللي  حين أعهمك اآلن  ماس  

 يسوع. آمين. 

 أُقِر وأععرف

 3-5:1 اَْلقَُضاة  ;11-4:8 ُرْؤنَا نُوَحنَّا  ;3-15:1 اَْلُخُروُج 
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 ٢٢  
 وكالء الهركات ا ممية 

الدسيحي ُ بارك في كل اْلشياء. ُ بارك بكل بركة روحية في 

، لم نقل اإلله ْلبرام، 1:21السداونات في الدسيح نسوع. في تكونن 

ةً َعِظيَدةً "…  "سأُباركك وأجعيك ' حظوظ' "؛ بل بالحري قال،  أَْجعَيََك أُ َّ

َم اْسَدَك، َوتَُكوَن بََرَكةً )فتنشر النِعم  َوأُبَاِرَكَك )أُزن  النِعم عييك بوفرة( َوأَُعظ ِ

هذا  ا تحتاجه: اإلدراك بأنك ُ باَرك وأنك  .(RAB)عيى اآلخرنن(." 

 بركة! 

أنت  ؤن  لتكون ناجح؛ فالق رة لتمدهر في كل اْلشياء ق  استُحثَّت 

في حياتك؛ كا نة فيك وعا ية كل الوقت. في كل  كان تذهب إليه، هناك 

ً  ن قِبل الرب؛ أنت ال تذهب إلى أي  كان  نعدة. خطواتك ُ رتبة دائدا

ُص فة، وال تذهب وح ك، ْلنه فيك و عك دائداً. هذا هو  يراث نسل 

إسحاق ونعقوب؛ كانوا   –إبراهيم. ق  عِديت البركة ْلبناء إبراهيم الجس نين 

ثوا نفس البركات ْلجيالهم.   باركين في كل شيء وورَّ

إنه أفضل لنا حتى اليوم؛ نقول الكتاب، "فَإِْن ُكْنتُْم ِلْيَدِسيحِ )عائية 

الدسيح(، فَأَْنتُْم إِكًا نَْسُل إِْبَراِهيَم، َوَحَسَب اْلَدْوِعِ  )الوع ( )بنود العه ( 

العه  الذي لنا أعظم، ق  تثبَّت عيى  .(RAB))  3::1َوَرثَةٌ." )غالطية 

(؛ ق  تحققت الدواعي  كيها في الدسيح. عييك 1:2 واعي  أفضل )عبرانيين 

أن تعرف  ثل إبراهيم، وإسحاق، ونعقوب أنك ُ بارك، ووكيل ليبركات. 

 اجعل هذا إدراكك وإقرارك. 

َم اْسَدَك، …   أُبَاِرَكَك )أُزن  النِعم عييك بوفرة( َوأَُعظ ِ

) 1:21َوتَُكوَن بََرَكةً )فتنشر النِعم عيى اآلخرنن(  )تكونن 

(RAB). 

 الثالثاء 



 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 مركاحك اإللهية في حياحي.  الزو ر  

فوق ال هيةي  الةلصر اإللهي الةامل فيَّ يأخذ ي أمةم وأعلى من 

الدموؤ ال هيةية ؤائماً. أرفض أن أُصارع مثل موية الةال     لي 

  سل إمرا ي . ُمهارك ولميَّ  ةمة  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج

 9-3:7 َغاَلِطيَّةَ  ;1:3 أَفَُسَس 
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 ٢٢   
 ا ع  ماآلخرين

هناك  سيحيون نتضانقون وتقرنباً نتخليلون علن إنلدلانلهلم ْلن 

شخًصا  ا في كنيستهم الدحيية أساء ُ عا يتهم أو أحبطهم. هلذا خلطلأ. للم 

نُخبرنا اإلله أن كل شخص في الكنيسة سليُلحلبلنلا ونُلعلا ليلنلا بشلكلل جليل  

ونكون دائداً عوناً لنا. لكنه أخبرك أن تُِحب اآلخرنن، وتُلعلا ليلهلم بشلكلل 

 جي ، وتكون دائداً ُ ستع  لتُعينهم. لذلك، فاْل ر نب أ بك أنت.

ال ت ع وجودك كعضو في كنيسة  ا أو  لجلدلوعلة  لعليلنلة فلي 

الكنيسة نجعيك تبحث عن شخص  ا ليُساع ك؛ بل بالحري، حف ِم رغبتك 

أنله  لغلبلوط  31:12لتق نم الخ  ة، لتُساع  اآلخرنن. نُخبرنا في أعدال 

 هو العطاء أكثر  ن اْلخذ. 

إن شعرَت بالتجاهل، أو بالرفض أو ع م االهتدام، هلذا نلجلب 

فك  ا الذي ق  نشعر به اآلخرون أنضاً. لذلك، تحدل اللدلسلئلولليلة  أن نُعر ِ

نلهلم. هلذه هلي  ِ لعلهلم وقلو  وابحث عن أولئك الذنن في  وقف ُ شابه وشلج ِ

الخ  ة الدسيحية؛ إنها واح ة  ن البركات اللجلدليليلة واال لتليلازات اللتلي 

 –الكلنليلسلة اللدلحليليلة   –تحصل عييها كعضو في كنيسة  حيية. ليكنيسة 

 خ  ة، ونرن ك اإلله أن تكون عضو فعَّال.

ليس هناك شخص عيى اْلرض ليس ل نه عائية؛ كلل شلخلص 

ننتدي لعائية. إن وج َت إنك الشخص الوحي  الذي تلعلرفله فلي علائليلتلك 

بأكديها، اخرج وساع  شخص آخر وحي  واجعيه جمء  لن علائليلتلك. ال 

ا حنْ ةنلُونن أنْيً ا    رن  كنمن ُمُكُ  اآلخن اْملُوا أنحن وا منْةُ ُ ْ  منْةً ا ون ِلذِلكن عن ُّ

 (.11:1حسالو ي ي  1)

 ا رمةاء



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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 12-9  اَْلَجاِ عَِة  & 24-1:1 َغاَلِطيَّةَ 
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نجب أن تكون وحي اً أب اً. ال تحيا  ن أجل نفسك فلقل . ُكلن  سلئلوالً 

 عن اآلخرنن، كدا أن هناك قادة لك  سئولين عنك.

أمويا الغالي  أش رك من أعل فُرصة أن أكون في شراكة مع 

اآلخرين من أ ل اإليمان وأن أ واؤ  وأح زع  وأحووى  وأ  ط  

وأحهرمج م لمعك لدياج مزيمج وعظيمة. أ ا أسع يم من  ةمعك 

الةاملة فيَّ لعرفةلي وحُهاركلي وحُساعم ي وحُووي اآلخرين في 

 مسيرج إيما ه   لدممك ومزمك  ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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 ال لمة على ش عيك 

هناك ثالث كيدات  هدة لتاُلحظها في الشاه  االفتتاحي؛ 

هم: أُتقنت، وكيدة، والعالدين. كيدة "أُتقنت"  ترجدة  ن اليونانية 

، وهي تعني أن تسترد أو تُصِيح. "katartizō"كاتارتيمو 

التي تعني " سار  "aion"العالدين"  ترجدة  ن اليونانية "أنون 

 الحياة"؛ أساس وإدارة أو أز نة وأوقات حياة اإلنسان عيى اْلرض. 

"كيدة"،  ن ناحية أخرى،  ترجدة  ن الكيدة اليونانية 

والتي تعني الكيدة الدنطوقة والفعَّالة لشخص  "rhema"رندا  

 عين، له ف  عين، في وقت  عين. فدن الشاه  أعاله، ناُلحظ أن 

تشكيت وأصيحت، واستُردَت بكيدة )رندا(  "aionsالـ"أنونس  

 اإلله. 

تعبير "رندا )كيدة( اإلله" كدا نج ه في العه  الج ن  ال 

نُطبَق أب اً عن  ا نتكيم اإلله بنفسه، لكن عن  ا نضع كيدته في قيب 

شخص ليقولها. لذلك، فالشاه  االفتتاحي ال نعني أن اإلله كان 

ل العالدين"؛ بل نعني أن الناس شكَّيوا عالدهم   سارات   –"نُشك ِ

 باستخ ام كيدة اإلله؛ عن  ا نطقوا "رندا". –حياتهم 

بالـ "رندا" أنت تُعطي شكل، ونظام، وجدال لعالدك 

 اكا نجب أن نكون عييه عالدك وحياتك   –ولحياتك؛ تبني اْلحوال 

بالكيدة عيى شفتيك.  اكا تُشبه حياتك اليوم  هل ترن  حياة نعدة   –

 و ج  وسيادة  تمان ة  الدفتاح هو فدك! 

 ٢٢  

ِة )ريما(   ُ  أننَّ اْلةنالنِمينن أُحِْولنْت )ح  لت( مِ نِلمن اِن  نْ هن مِاإِليمن

ا  ُون ظناِ ٌر.   ى ِممَّ ا يُرن ْن من عَّى لنْ  ينعن نوَّ  اإللِم  حن

 .)RAB(( 0:11)عهرا يين 

 الوميس   



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ال نهم  ا نح ث في عالدك الـ "أنون" في الوقت الحاضر؛ 

ندكنك أن تُصِيح  ا نحتاج إصالح؛ وندكنك أن تسترد  ا نحتاح 

استرداد؛ ندكنك أن تُر م  ا ق  دُ ر. ندكنك أن تقَدع الذُعر وتضع 

ح  لي  ار الشرنر والخراب الذي نسعى إبييس ليُحِ ثه في عالدك، أو 

حياتك، أو عائيتك، أو   ننتك أو دولتك أو في حياة أحبائك بنُطقك 

 لكيدة اإلله التي تتدسك بها روحك.

استخ م الكيدة. ضعها عيى شفتيك واستخ  ها لتُبقي الع و 

ل  سار حياتك ليتفق  ع خطة اإلله  في  كانه. استخ  ها لتُشك ِ

 وغرضه لحياتك. هييونا!   

أمويا السماوي الغالي  أش رك من أعل مسار حياحي الُمع ق مع 

إراؤحك ال املة وخ  ك وأ مافك. أ ا أحيا ملُصرج على الةمو 

وضيوات الدياج؛ ال لمة على ش عيَّ ح ةلي عالياً؛ أح   في سياؤج 

 على الظروف  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقر وأععرف 
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 اإليمان يع ل 

عن أولئك  22ناله  ن وصف جديل وُ يِهم نراه في عبرانيين 

الذنن هم في "قاعة  شاهير" اإلندان. نقول الكتاب إن هؤالء الرجال 

والسي ات قهروا وشكَّيوا عالدهم، وعصرهم، بإندانهم. كانت كبيحة هابيل 

لإلله،  ثالً، عدل إندان: "بِاإِلنَداِن قَ ََّم َهابِيُل لإللِه كَبِيَحةً أَْفَضَل ِ ْن قَانِيَن. 

، إِْك َشِه َ اإللهُ ِلقََرابِينِِه. َوبِِه، َوإِْن َ اَت، نَتََكيَّْم  فَبِِه ُشِه َ لَهُ أَنَّهُ بَارٌّ

 .(RAB)) 22::بَْع ُ!" )عبرانيين 

لم نفعل هابيل بعض الدراسم وفده ُ غيق، ال! قال بعض اْل ور، 

حتى أنه في  وته، د ه  ازال نتكيم.  اكا كان إقراره بالضب   عيى أغيب 

احتدال أنه كان في توافق  ع  ا أقر  به اآلباء الق  اء اآلخرون. نقول الكتاب 

إنهم أقروا بأنهم ُغرباء في العالم: "فِي اإِلنَداِن َ اَت هُؤالَِء أَْجَدعُوَن، َوُهْم لَْم 

وا بِأَنَُّهْم ُغَربَاُء  نَنَالُوا اْلَدَواِعي َ، بَْل ِ ْن بَِعيٍ  نََظُروَها َوَص َّقُوَها َوَحيكوَها، َوأَقَرك

 ).23:22َونَُمالَُء َعيَى اْلَْرِض." )عبرانيين 

اْل ر الرئيسي هو إنهم تكيدوا كيدات إندان. هذا نُساع نا لنتعيم 

كيف خيقوا وبنوا أز نتهم. تكيدوا بدستقبيهم؛ قالوا  ا سيح ث، وفعيوا كل  ا 

فعيوه، اإلندان. إنه نفس روح اإلندان العا ل فينا اليوم. نحن نؤ ن، لذلك 

 نتكيم. 

اإلندان هو  ص ر فعل "نؤ ن". نظهر إندانك في كيدات ت فعك 

عالم   –ليتصرف. ال ندكنك أن تؤ ن وتكون هادئاً. حتى في العالم السيبي 

هم نستخ  ون نفس الدب أ ْلنه  ب أ روحي. إن لم نقولوها، نعرفون   –إبييس 

 إنها لن تح ث. 

٢٢  

ْ عُوب:  سنبن اْلمن ْيُلُم  حن اِن عن ا ُروُح اإِليمن لن إِْذ لن ْلُت » فن آمن

ْمتُ  لَّ ْيً ا  ِلذِلكن حن ن لَّ ُ أن عن ن ِلذِلكن  ن ْيً ا ُ ْؤِمُن ون     نْدُن أن

 (. 4:31كور ثوس  2) 

 الزمةة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 AMPC 3:10 بُْطُرَس ٱْْلُولَى  ;37-12:35 َ تَّى  ;18:21 أَْ ثَاٌل 
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 8-7 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 25-23:13 لُوقَا 

 5-3 َنِشي ُ ٱْْلَْنَشاد  & 14-3:1 َغاَلِطيَّةَ 

  قال إنه سيكون لك 13:22أليس هذا  ا قاله نسوع في  رقس 

 ا تقوله: "ْلَن ِي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َ ْن قَاَل )سيقول( ِلهذَا اْلَجبَِل: اْنتَِقْل 

َواْنَطِرْح فِي اْلبَْحِر! َوالَ نَُشكك فِي قَْيبِِه، بَْل نُْؤِ ُن أَنَّ َ ا نَقُولُهُ نَُكوُن، فََدْهَدا 

أعِين كيدات  ديوءة باإلندان  .(RAB)قَاَل نَُكوُن لَهُ(سيحصل عييه(." 

 واحكم عالدك. 

ال لمة حية وفةَّالة فيَّ  حُلِه  اإليمان فيَّ  عيش حياج ُملعصرج في 

المسيح. أؤمن لذلك أح ل . أح ل  مالووج  واللُصرج  والغلهة  

 والصدة  والوفرج في حياحي  ماس  يسوع. آمين. 

 أُقر وأععرف 
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 ُس ان أورشلي  السماوية

في رسالته إلى الدسيحيين في غالطية، أشار بولس إلى حلكلانلة 

(.  لن خلالل ا لرأتليلن، كلان إلبلراهليلم ابلنلان. :سارة وهاجر )غالطية 

إسداعيل وإسحاق.  ثَّيت سارة وهاجر عه َنن. هاجر  ث يت جبل سيناء في 

العربية، التي هي تشبيه لد ننة أورشييم اللحلاضلرة فلي الشلرق اْلوسل ، 

 ). ::11التي نقول عنها الكتاب إنها ُ ستعب ة  ع بنيها )غالطية 

لنَلا  ا أُوُرَشِييُم اْلعُْييَا، الَّلتِلي ِهلَي أُ ك ثم، هناك أورشييم العُييا: "َوأَ َّ

ةٌ." )غالطية   :(. كلم هلذا جلدليلل! اقلرأ غلالطليلة ::11َجِديعًا، فَِهَي ُحرَّ

اْطُرِد اْلَجاِرنَةَ َواْبنَلَهلا، ْلَنَّلهُ »: "لِكْن َ اكَا نَقُوُل اْلِكتَاُب  32و  32الع دنن 

ةِ  إِكًا أَنكَها اإِلْخَوةُ لَْسنَا أَْوالَدَ َجلاِرنَلٍة بَلْل  .«الَ نَِرُث اْبُن اْلَجاِرنَِة َ َع اْبِن اْلُحرَّ

ةِ."    .(RAB)أَْوالَدُ اْلُحرَّ

أورشييم العُييا هي أُ نا ُكينا؛ هي التي ننتدي إليهلا. نلحلن هلنلاك 

، "بَْل قَْ  أَتَْيتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَلْوَن، َوإِلَلى 11:21اآلن! نُخبرنا في عبرانيين 

ِ. أُوُرَشِييَم السََّدلاِونَّلةِ  تُشليلر صلهليلون فلي  .(RAB)…"  َ ِ ننَِة اإللِه اْلَحي 

عيى نحو تصونري إلى إسلرائليلل كشلعلب اإللله: "َوبَلنُلو  12::2إشعياء 

الَِّذنَن قََهُروِك نَِسيُروَن إِلَْيِك َخاِضِعيَن، َوُكلك الَِّذنَن أََهلانُلوِك نَْسلُجل ُوَن لَل َى 

 .(RAB)بَاِطِن قَ ََ ْيِك، َونَْ ُعونَِك: َ ِ ننَةَ نَْهِوْه، ِصْهيَْوَن قُ كوِس إِْسَرائِيَل." 

لكن اليوم، تُشير صهيون في العه  اللجل نل  إللى  لدليلكلة اإللله 

، 13  –  11، 22:21الروحية، التي نحن جمء  نها. نقول في عبلرانليليلن 

"ْلَنَُّكْم لَْم تَأْتُوا ) ثل آباؤكم( إِلَى َجبَلل َ لْيلُدلوٍس ُ ْضلَطلِرٍم بِلاللنَّلاِر، َوإِلَلى 

َضبَاٍب َوَظالٍَم َوَزْوبَعٍَة... بَْل قَْ  أَتَْيتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوإِلَى َ ِ نلنَلِة اإلللِه 

ِ )حيث نسكن(. أُوُرَشِييَم السََّداِونَِّة، َوإِلَى َربََواٍت ُهْم َ ْحلِفلُل َ لالَئِلَكلٍة،  اْلَحي 

 ٢٢  

قن    اِل  اإللم أنْشرن من اِل اْلزن  ِمْن ِصْهينْونن  كنمن

  .)RAB(( 2:13)م مور 

 السهت 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 36-69:34 اَْلَدَماِ يُر  ;50:2 اَْلَدَماِ يُر  ;AMPC 48:11 اَْلَدَماِ يُر 
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 10-9  َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 33-23:26 لُوقَا 

 8-6  نَِشي ُ ٱْْلَْنَشاد  & 25-3:15 َغاَلِطيَّةَ 

َوَكنِيَسةُ أَْبَكاٍر َ ْكتُوبِيَن فِي السََّداَواِت، َوإِلَى اإللِه دَنَّاِن اْلَجِديعِ، َوإِلَى أَْرَواحِ 

ِييَن."  لذلك، في كهن اإلله، نحن نعيش فلي صلهليلون،  .(RAB)أَْبَراٍر ُ َكدَّ

أورشييم السداونة اآلن، بنفس الطرنقة التي بها نعيش الليلهلود اللدلوللودون 

 بالطبيعة في أورشييم التي في الشرق اْلوس . هييونا! 

أ لي لسُت من  ذا الةال ؛ أ ا مولوؤ من السماء وأعيش حياج 

ً لهركاحي السماوية  وحووقي  السماء  لا في ا رض  ُممركا

 وامعيازاحي  وأسلك فيه  مملئه .  للويا 

 أُقر وأععرف 



arabic 

كل إنسان  ولود في هذا العالم نأتي بحياة البشر الطبيعية. لكن 

هذه الحياة فاس ة؛  ائتة، ُ عَرضة ليدرض والسقم والدوت. كانت هذه حياة 

 بشر غير ُ تج د بع .  –وطبيعة آدم اْلول، وكل  ن ُول  عيى صورته 

ُل ِ َن 2:  –  7::  21كورنثوس  2نقول في  ، "اإِلْنَساُن اْلَوَّ

بك ِ َن السََّداِء. َكَدا ُهَو  اْلَْرِض تَُرابِيٌّ )له تفكير أرضي(. اإِلْنَساُن الثَّانِي الرَّ

التكَرابِيك هَكذَا التكَرابِيكوَن أَْنًضا، َوَكَدا ُهَو السََّداِويك هَكذَا السََّداِونكوَن أَْنًضا." 

(RAB).  ،َكَدا ُهَو التكَرابِيك هَكذَا التكَرابِيكوَن "…  الحظ اْلز نة؛ نقول

وهذا صحيح ج اً. لهذا السبب قال نسوع في حواره  ع …"  أَْنًضا

 ). 7:3نَْنبَِغي أَْن تُولَ ُوا ِ ْن فَْوُق." )نوحنا "… نيقودندوس، 

عن  ا تول  ثانيةً، فأنت تول  عيى صورة الرب  ن السداء. لذلك، 

كدسيحيين نحن ل ننا الحياة اإللهية، ل ننا طبيعة اإلله اآلن. الشخص الذي لم 

نَنَل حياة اإلله هذه، هو "أرضي" وُعرضة لفساد وسيبيات هذا العالم. فهو 

 )أو هي( ُ عَرض لدبادئ وأنظدة هذا العالم و غدور بهذه التأثيرات الفاس ة. 

لكن شكراً لإلله! ق  قُطعت بالكا ل وإلى اْلب  ُربطك  ع آدم 

اْلول. الدسيح هو  نشأك و يراثك؛ أنت  ن اإلله: "أَْنتُْم ِ َن اإللِه أَنكَها 

بيندا نعدل الدوت في اإلنسان غير  .(RAB))  :::نوحنا  2…" )اْلَْوالَدُ 

َصاَر آدَُم، »الُدتج د، فأنت  ن الروح الُدعطي حياة، "هَكذَا َ ْكتُوٌب أَْنًضا: 

ُل، نَْفًسا َحيَّةً، َوآدَُم اْلَِخيُر ُروًحا ُ ْحيِيًا كورنثوس  2) ".«اإِلْنَساُن اْلَوَّ

 (. الحياة تعدل فيك.  ج اً لإلله! 1:21:

 مولوؤ من الروح الُمة ي حياج
 ٢٢  

ِ، َسنَْيبَُس   َوَكَدا لَبِْسنَا )ق  حدينا( ُصوَرةَ )اإلنسان( التكَرابِي 
  ِ  أَْنًضا ُصوَرةَ السََّداِوي 

) 21:::كورنثوس  2( (RAB). 

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 13-1:12 نُوَحنَّا  ;7-3:3 نُوَحنَّا 
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 12-11 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 43-23:34 لُوقَا 

 2-1 ِإَشْعيَاَء  & 20-4:1-3:26 َغاَلِطيَّةَ 

أمويا الغالي  أش رك   ي قم ُع يُت من الهالك   ي مولوؤ من 

يسوع المسيح. لسُت من   –اإللم  على صورج آؤم الثا ي وا خير 

 ذا الةال ؛ أ ا مواطن سماوي مع الوميسين ومن أ ل ميت اإللم  

 ُمدِ راً ال ثيرين للممل ة. ماس  يسوع. آمين. 

 صالج
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   س  وعية الدياج

ً نلفلس نلوعليلة حليلاة أبليلنلا  نسأل بعض الناس، هلل لل نلنلا حلقلا

السداوي، اآلن في اْلرض، أم أنه شيء سيح ث عن  ا نذهلب لليلسلدلاء " 

 2ونتحير البعض بسلبلب إسلاءة فلهلدلهلم للدلا قلالله بلوللس اللرسلول فلي 

 فَيُقَاُم اْلَْ َواُت َعِ نِدي فََساٍد، َونَْحُن نَتَغَيَُّر.": "… 11:21كورنثوس 

أتت  لن   –روحك   –أوالً،  ن الدهم أن تفهم أن حياتك الحقيقية 

الكيدة. لذلك، فوق  ن الدجال الدادي، أنت فيك حياة وطبيعة اإللله، حليلاة 

(،  واللبلذرة هلي اللجلمء اللحلا لل 22:2الكيدة. كيدة اإلله هي بذرة )لوقا 

ليحياة في الكائن الحي. فحياة اإلله تنتقل وتتحول  ن خالل كليلدلتله، اللتلي 

 هي بذرته. 

كدثال، عن  ا قال لدرنم العذراء، "سلتلحلبليليلن وتليل نلن ابلنلاً"، 

الكيدة التي تكيم بها أصبحت نسوع.  ن خالل قوة نفس الكيدة، َول نا اإللله 

ا الَ نَْفنَى، بَِكِيلَدلِة  كخالئق ج ن ة، "َ ْولُوِدنَن ثَانِيَةً، الَ ِ ْن َزْرعٍ نَْفنَى، بَْل ِ دَّ

 .(RAB)) 13:2بطرس  2اإللِه اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة إِلَى اْلَبَِ ." )

الكيدة التي تحتها خ  "زرع"  ترجدة  ن اليونانيلة "سلرليلر لا  

sperma"  الُدشتقة  نها كيدة"sperm"  باإلنجييمنة )زرع البشر(. نقلول

ِ ِللَكلْي نَلُكلوَن بَلاُكلوَرةً ِ لْن  الكتاب، "َشاَء فَلَولَل َنَلا بِلَكلِيلَدلِة )بلمرع( اْللَحلق 

(. هذه هي الكيفية التي بها أصبحنلا أبلنلاء وبلنلات 22:2َخالَئِِقِه." )نعقوب 

 اإلله، بنفس نوعية الحياة كأبينا السداوي. 

نقول الشاه  االفتتاحي، "اُْنُظُروا أََي ُحٍب أَْعلَطلانَلا اآلُب َحلتَّلى 

لذلك، فنحن اآلن أبناء اإلله بالحق، ْلنلنلا  لوللودون …"  نُْ َعى أَْوالَدَ اإللهِ 

حقاً  نه. في اآلنة التالية، نؤك  نوحلنلا، "أَنكلَهلا اْلَِحلبَّلاُء، اآلَن نَلْحلُن أَْوالَدُ 

 ٩٣  

عَّى  ُْمعنى أنْوالنؤن اإللمِ    1…  )اُْ ُظُروا أنين ُحٍب أنْع نا نا اآلُب حن

 .)RAB(( 1:0يوحلا 

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 8:29 ُروِ يَةَ  ;13-5:11 نُوَحنَّا ٱْْلُولَى 
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 14-13 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 56-23:44 لُوقَا 

 5-3 ِإَشْعيَاَء  & 15-5:1-4:21 َغاَلِطيَّةَ 

في الخارج، ق  ال نب و ُعلظلدلاء، للكلن  .(RAB)) 1:3نوحنا  2اإللِه..." )

في أرواحنا نحن شبهه تدا اً،  ولودنن  نه. أُحضرنا إلى علاللدله، نلوعليلة 

َكَدا ُهَو فِي هذَا اْللعَلالَلِم، "…  ، ::27نوحنا  2كينونته. ال عجب أنه قال في 

 هَكذَا نَْحُن أَْنًضا."

أ ا شريك ال هيةة اإللهية  وشريك اللوع اإللهي  مل س  وعية 

وطهيةة حياج أمويا السماوي؛ أحيا في سياؤج  فوق الُظلمة وكل 

ال ساؤ الذي يؤثر في ال هيةة اله رية  كلعيزة لدياج وطهيةة اإللم 

.  للويا    فيَّ

 أُقر وأععرف 
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 ملا  خاص

 ج اً لإلله! تنبأ الشاه  االفتتاحي اليوم بظاهرة اختبرها 

إسرائيل  ن قبل، إشارة لعدود السحاب والنار اليذَنن اصطحاباهم في 

خروجهم  ن  صر. كانوا تحت الحدانة واإل  اد والُحب واالهتدام اإللهي. 

، "َوَكاَن نَْهِوْه نَِسيُر أََ اَ ُهْم نََهاًرا فِي َعُدوِد 11 – 12: 23نقول في خروج 

…" َسَحاٍب ِليَْهِ نَُهْم فِي الطَِّرنِق، َولَْيالً فِي َعُدوِد نَاٍر ِليُِضيَء لَُهمْ 

(RAB). 

حتى عن  ا كانوا في الصحراء، في هذه اْلرض القاحية الجافة، 

لم تحرقهم الشدس. وفي الييل، كانوا نست فئون بعدود النار. لذلك، نهاراً أو 

ليالً، كانوا في  ناخ خاص. هذا رائع! لم نح ث هذا لد ة نوم أو ثالثة أنام 

 أو ع ة أشهر أو سنة؛ لكنه استدر لد ة أربعين سنة. حداهم اإلله! 

: 37:221اقرأ سرد كاتب الدم ور عن هذا في  م ور 

ٍة َوكََهٍب، َولَْم نَُكْن فِي أَْسبَاِطِهْم َعاثٌِر." نقول في تثنية  "فَأَْخَرَجُهْم بِِفضَّ

نَِّة، لَْم تَْبَل ثِيَابُُكْم َعيَْيُكْم، َونَْعيَُك :1:1 ، "فَقَْ  ِسْرُت بُِكْم أَْربَِعيَن َسنَةً فِي اْلبَر ِ

لَْم تَْبَل َعيَى ِرْجِيَك." هذا غير عاٍد؛ كانوا في  حضر اإلله وهو أطعدهم 

 وغذاهم. 

اِلَح 12-::12نقول في نحديا  ، "َوأَْعَطْيتَُهْم ُروَحَك الصَّ

ِلتَْعِييِدِهْم، َولَْم تَْدنَْع َ نََّك َعْن أَْفَواِهِهْم، َوأَْعَطْيتَُهْم َ اًء ِلعََطِشِهْم. َوُعْيتَُهْم 

ْم أَْرُجيُُهْم."  نَِّة فَيَْم نَْحتَاُجوا. لَْم تَْبَل ثِيَابُُهْم، َولَْم تَتََورَّ أَْربَِعيَن َسنَةً فِي اْلبَر ِ

وهو لم نتغير. نفس اإلله نهتم بك ونعولك اليوم. حضوره فيك و عك 

 وحولك اليوم نجعيك واحة ُحب ونعدة في عالم ُ ضطرب. 

 ٩٢  

ا  ْد نِلهن عنلنى من هنِل ِصْهينْونن ون ينْولُُق ينْهِوْه عنلنى ُكل ِ من ناٍن ِمْن عن

ْزٍم  ةنانن  ناٍر ُمْلعنِههنٍة لنْيالً   ننَّ عنلنى ُكل ِ من لنمن ا ًا ون ُؤخن اًرا  ون امنةً  نهن سندن

 .)RAB(( ::1ِغ ناًء )من الد ظ والُدب اإللهي(  )إشةياء 

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 
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أنت تحيا في حضوره، في  ناخ إلهي  ن الفرح، والنعيم 

ً بهذا دائداً.  والدج ، حيث تكون غير ُ عتد  أب اً عيى الظروف. ُكن واعيا

ق  نكون هناك فوضى أو تشونش في كل  كان، لكن فيه أنت في سالم 

 وأ ان. هييونا! 

أ ا أسوؤ في عالمي مملا  الروح. أسلك في الروح    م المزال الذي 

ُولمُت ملم وفيم. ليس  لاك ُح ن أو غن  أو عوز أو فور أو ضةف فيَّ أو 

حواليَّ    ي أحيا ؤائماً في الد ور اإللهي في عو من الههزة واإلشراق 

 واللُصرج.  للويا  

 أُقر وأععرف 

 16-15 َصُدوئِيَل ٱلثَّانِي  & 12-24:1 لُوقَا 

 8-6 إَِشْعيَاَء  & 26-5:16 َغاَلِطيَّةَ 

َشْعيَاَء  ;8-17:7 إِْرِ يَا  َِ  43:2-3 
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 احيا في المسيح وملم

ْحَدِة، 1  –  ::  1نقول في أفسس  ، "اإللهُ الَِّذي ُهَو َغنِيٌّ فِي الرَّ

ِ ْن أَْجِل َ َحبَّتِِه اْلَكثِيَرةِ الَّتِي أََحبَّنَا بَِها، َونَْحُن أَْ َواٌت بِاْلَخَطانَا أَْحيَانَا َ َع 

َوأَقَاَ نَا َ عَهُ، َوأَْجيََسنَا َ عَهُ فِي السََّداِونَّات   بِالن ِْعَدِة أَْنتُْم ُ َخيَُّصوَن   اْلَدِسيحِ 

عن  ا قام نسوع  ن  .(RAB))اْل اكن السداونة( فِي اْلَدِسيحِ نسوع." 

 اْل وات، نحن أُقدنا  عه وأُجِيسنا  عه في السداونات.

لذلك، نحن جالسون  ع الدسيح اآلن، نحن ساكنون فيه، و عه. 

ال عجب أن نخبرنا، "َوُكلك َ ا َعِدْيتُْم بِقَْول أَْو فِْعل )بكالم أو عدل(، فَاْعَديُوا 

ِ نسوع، َشاِكِرنَن اإللهَ واآلَب بِِه." )كولوسي  ب  ) 27:3اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّ

(RAB).  بَّ 1:1ثم نقول في كولوسي ، "فََكَدا قَبِْيتُُم اْلَدِسيَح نسوع الرَّ

 .(RAB)اْسيُُكوا فِيِه." 

اآلن ونحن فيه، جالسون  عه، نجب أن نعيش به و ن خالله. 

نجب أن نحيا ونسيك باسم نسوع. كيف تحيا وتسيك في اسده  ننقل لك هذا 

بوضوح أن اسده  كان؛ بيئة. عن  ا ُول َت ثانيةً، ُول َت في الدسيح؛ 

 انغدسَت واعتد َت في الدسيح؛ لذلك، أنت في الدسيح. 

افهم الفرق بين "أنت في الدسيح" و"الدسيح فيك". "الدسيح 

فيك" تتعيق بحياتك، وبدج ك. "أنت في الدسيح" تتعيق ببيئتك، حيث 

تعيش. لذلك اآلن أنت في هذه البيئة، فاحيا ب اخيها. افعل أ ورك في وِ ن 

 الدسيح أربعة وعشرون ساعة في اليوم. هييونا! 

٩٩  

ائُِ ْ  أنْيً ا:  ا قنالن منْةُض ُشةنرن ُم. كنمن ُك ون ُوعن رَّ  ن َّلنا مِِم  نْدينا ون نعندن

يَّعُمُ )أعمال   (.21:11 ن َّلنا أنْيً ا ذُر ِ

 ا رمةاء
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ُسِل  ي  ;5:17 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّاِنيةُ  ;17:28 أَْعَداُل ٱلرك  1:27 ُكولُوس ِ

 18-17 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 27-24:13 لُوقَا 

 10-9 ِإَشْعيَاَء  & 18-6:1 َغاَلِطيَّةَ 

أ لي أحيا وأسلك في المسيح حيث ال خ ية وال مرض  وال سو  وال ف ل 

وال فور وال   يمة وال ضةف وال موت. أ ا أحمعع مالصدة اإللهية  

وال رح  والسالم  واللزاح  والووج  والوفرج  والزمال  والدياج إلى 

ا مم  أرمةة وع رون ساعة في اليوم  على ممار السلة   ذا  و م ان 

ميراثي وُسل ا ي وقوحي اإللهية  حيث أسوؤ وأح   على إمليس وقوات 

 الُظلمة.  للويا 

 أُقر وأععرف 
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 مركة الةهم الزميم

إن كنَت ق  ُزرَت إسرائيل و  ننة أورشييم الق ندة، فربدا ق  

ُزرَت أو سدعَت عن الحائ  الغربي، أو حائ  الدبكى. إنه أح  أهم الدواقع 

التارنخية ليشعب اليهودي. بيندا نحتش  آالف الناس  ن جنسيات  ختيفة 

عن  حائ  الدبكى كل عام ليتدتعوا بهذه التُحفة اْلثرنة، نُسافر اآلخرون 

إلى هناك بشكل طقسي ت نكني ليقولوا أو نتيوا صيواتهم، أ الً في أن 

 تُستجاب صيواتهم أسرع في هذا الدكان.

ال شك أن حائ  الدبكى هو  وقع دنني ب نع، لكن اإلله ليس 

 وجود هناك أكثر  دا هو  وجود فيك. تدأل البعض فكرة أنهم إكا صيوا 

عيى،  ثالً "جبل ليصالة"، أو غابة، أو حائ  الدبكى، فسيسدعهم اإلله 

أكثر. إن كان هذا حقيقي، لكان نسوع عيَّم عنه؛ لكان عي دنا أن نُصيي عن  

 حائ  الدبكى، لكنه لم نفعل. 

وإن كان حقيقي لكان الُرسل ق  قالوا عنه أنضاً، لكنهم لم 

قِينِي أَنَّهُ تَأْتِي َساَعةٌ، الَ فِي هذَا "…  نقولوا. في الحقيقة، قال نسوع،  َص  ِ

لِكْن تَأْتِي َساَعةٌ، َوِهَي اآلَن، …  اْلَجبَِل، َوالَ فِي أُوُرَشِييَم تَْسُج ُوَن ِلآلِب. 

، ْلَنَّ اآلَب َطاِلٌب  ِ وحِ َواْلَحق  ِحيَن السَّاِج ُوَن اْلَحِقيِقيكوَن نَْسُج ُوَن ِلآلِب بِالرك

إن إلهام  .(RAB))  13  –  12:  :ِ ثَْل هُؤالَِء السَّاِجِ نَن لَهُ." )نوحنا 

 وبركة العه  الج ن  هي في قيبك؛  عك في كل  كان. 

 –نكشف الروح،  ن خالل الرسول بولس، الحق عن الدسيحية 

الِسر الدخفي  نذ ال هور و نذ اْلجيال. هذا الِسر هو "الدسيح فيك، رجاء 

(. هذه هي رؤنة اإلله؛ هذا هو سبب 17  –  11:  2كورنثوس  2الدج " )

 ٩٠  

ر ِ فِي   ْزِم  ذنا الس ِ ا ُ ون ِغلنى من فنُهْ  من اؤن اإللمُ أنْن يُةنر ِ الَِّذينن أنرن

ِ  )مهما كا ت خل يعه   وم ا عه  الميلية(  الَِّذي  ُون  ا ُمن

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

 .)RAB(( 21:1)كولوسي 

 الوميس 
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 20-19 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 39-24:28 لُوقَا 

 12-11 إَِشْعيَاَء  & 14-1:1 أَفَُسَس 

العه  الج ن . كل شيء ستحتاجه في الحياة هو في الدسيح، والدسيح فيك. 

 وأن نكون لك الدسيح نعني أن نكون لك كل شيء. 

 ن اآلن فصاع اً، انظر داخل قيبك، ْلن هناك كل اْلجوبة. 

الدسيح نسكن في قيبك. ق  تباركَت بكل بركة روحية في الدسيح )أفسس 

حياته وقوته   –(. ُ جَدل شخصية وطبيعة اإلنسان نسوع، كل  ا نُدثيه 3:2

جدعيهم ساكنون فيك. هذه هي بركة   –وحكدته وعظدته و ج ه ونعدته 

 العه  الج ن .  ج اً لإلله! 

المسيح يديا فيَّ  وقم و هلي كل اللةمة والومرج  سوؤ وأح   في الدياج. 

المسيح فيَّ  و كل شيء؛  و ضما ي لدياج مزيمج وُم ؤ رج وغالهة 

 وُمميَّ ج. آمين. 

 أُقر وأععرف 
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 اعهمه في كل م ان 

في العه  الق نم، َعبَ َ اإلسرائيييون اإلله في هيكل، لكن في 

اإلعالن الجديل عن أورشييم الج ن ة، نتكيم الرسول نوحنا بإعجاب عن 

كيف أن   ننة اإلله ندكن أن توج  دون هيكل. ق  نتوقع الدرء أن نرى 

هيكالً، كدا كان في أنام العه  الق نم. لكن ال تحتاج أورشييم الج ن ة هذه 

هيكل، ْلن الد ننة بأكديها هي  سكن اإلله الق نر والحدل. هذا شيء غير 

 عاٍد!

بعبارة أخرى، حضوره في كل  كان في هذه الد ننة؛ أصبح كل 

الدكان هيكيه. نُحِضر هذا إلى كهني  ا قاله نسوع عن  ا كان نُخاطب ا رأة 

في سوخار، قرنة سا رنة. قالت الدرأة، "آبَاُؤنَا َسَج ُوا فِي هذَا اْلَجبَِل، َوأَْنتُْم 

(. ::12تَقُولُوَن إِنَّ فِي أُوُرَشِييَم اْلَدْوِضَع الَِّذي نَْنبَِغي أَْن نُْسَج َ فِيِه." )نوحنا 

تَأْتِي َساَعةٌ، َوِهَي اآلَن، ِحيَن السَّاِج ُوَن "…  لكن بع  كلك، رد نسوع، 

، ْلَنَّ اآلَب َطاِلٌب ِ ثَْل هُؤالَِء  ِ وحِ َواْلَحق  اْلَحِقيِقيكوَن نَْسُج ُوَن ِلآلِب بِالرك

لداكا  ْلنهم بالروح،  .(RAB))  ::13السَّاِجِ نَن لَهُ." )نوحنا 

 سيختبرون حضور اإلله في أي وكل  كان. 

اليوم، في كل  كان تذهب إليه، أنت تحدل حضوره فيك، و عك. 

: "ْلَنَّنَا بِِه 12:27اآلن ندكنك أن تفهم جي اً كيدات الرسول نوحنا في أعدال 

ُك َونُوَج ُ.  نحن لسنا بعي نن أو ُ نفصيين عنه. نحن ال …."  نَْحيَا َونَتََحرَّ

نسعى إليه أو نبحث عنه؛ نحن فيه و عه، وهو فينا، و عنا وحولنا! حيثدا 

 تكون، حيثدا تذهب، أنت تحيا وتتحرك فيه. 

، "فَإِنَّ اإلله الَِّذي أَْعبُ ُهُ 2::نفس هذا الرسول قال في رو ية 

 .(RAB)بُِروِحي، فِي إِْنِجيِل اْبنِِه، َشاِه ٌ ِلي َكْيَف باِلَ اْنِقَطاعٍ أَْكُكُرُكْم." 

٩٢  

لنى ُكل ِ   بَّ اإللمن اْلوناِؤرن عن ا  نْي نالً   ننَّ الرَّ لنْ  أنرن فِيهن ون

ا  )رؤيا  لُهن ُروُف  نْي ن اْلون   .)RAB(( 22:21شنْيٍء  ُ ون ون

 الزمةة 
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 22-21 َصُدوِئيَل ٱلثَّانِي  & 53-24:40 لُوقَا 

 14-13 إَِشْعيَاَء  & 10-2:1-1:15 أَفَُسَس 

هل ندكنك أن ترى كيف فعل بولس هذا  عب  اإلله بـ "روحه" في إنجيل 

 ابنه. لهذا ندكننا أن نعب  اإلله في كل  كان وفي أي وقت. 

هذا  ختيف عن العه  الق نم حيث كانوا ُ ضطرنن أن نذهبوا 

ليدكان الصحيح ليُق  وا الذبيحة الصحيحة؛ إن لم نذهبوا ليدكان الصحيح، 

فال تُقبَل. في الحقيقة، عن  ا كانوا نبنون هيكل ج ن  في السا رة، كان اإلله 

غاضب، ْلن وفقاً لتعييداته، كان الهيكل فق  في أورشييم. لكن في الدسيح 

 نسوع، نحن نعب  اإلله بأرواحنا. هييونا! 

م له كبيحة لرائحة  وحتى اآلن، ارفع ن َنك في عبادة ليرب وق  ِ

 سرور.  ن حيث تكون، اعب  اآلب  ن روحك ووفقاً لكيدته. 

أمويا الغالي  أعهمك وأسزم لك اليوم من روحي. أعهمك  يا ملك 

المزم ا ممي؛ اإللم الدويوي والد ي  وحمك؛ الُملة  وال يب 

والُمومس  والهار والُمدب والغ ور. أُحهك يا رب؛ أش رك من أعل 

 مركة الةهم الزميم في المسيح يسوع.  للويا 

 صالج



arabic 

 علمما يع ل  اإللم في  هوج

م اإلله كيدة نبونة، فستح ث سواء كنَت تؤ ن بها  عن  ا نُق  ِ
ر في هذا: قال نسوع لسدعان بطرس،  اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: "…  أم ال. فك ِ

اٍت." ) تى  إِنََّك فِي هِذِه اليَّْييَِة قَْبَل أَْن نَِصيَح ِدنٌك تُْنِكُرني ثاَلََث َ رَّ
، " َولَِو اْضُطِرْرُت 11::3 (. هل آ ن بطرس  ال! في الواقع، أصرَّ

 ).31:11) تى …" أَْن أَُ وَت َ عََك الَ أُْنِكُرَك!
لكن هل تحققت كيدات نسوع  نعم! بطرس أنكر نسوع 
وتبرأ  نه. في الحقيقة، في حادثة  عينة، لعَن بطرس وسَب إنه ال 
نعرف نسوع.  اكا عن قصة نهوكا  عن  ا أخبر نسوع تال يذه أن 
واح   نهم سيُنكره، لم نقبل نهوكا اإلسخرنوطي  ا قاله نسوع عنه 

 ولم نكن سعي  به.
أن روح شرنرة دخيت  3:11ثم نُخبرنا الكتاب في لوقا 

نهوكا اإلسخرنوطي. عن  ا ح ث هذا،  ضى  ن حيث كان نسوع 
والتال يذ وكهب لرؤساء الكهنة لينهوا الترتيبات ليخون نسوع. انظر 
خالل الكتاب، وستج  كيدات نبونة كثيرة ليديوك، ونبوات لأل م؛ لم 
نكونوا ُ ضطرنن أن نؤ نوا بتيك الكيدات النبونة، لكنها تحققت 

 بالرغم  ن كلك. 
لكن، عن  ا تؤ ن بالكيدة النبونة، فستتبارك؛ وباْلكثر، 
عن  ا تكون الكيدة النبونة تخصك وْلجل فائ تك.  ثالً، عن  ا قبِيت 

ِليَُكْن ِلي َكقَْوِلَك "…   رنم الكيدات النبونة عن  يالد نسوع، قالت، 
  .(RAB)) 32:2)لوقا …." )رندا(. 

( وفقاً 7-1:1آ نت  رنم وول ت الرب نسوع الدسيح )لوقا 
لينبوة. نقول الكتاب، "فَُطوبَى ِليَّتِي آَ نَْت أَْن نَتِمَّ َ ا قِيَل لََها ِ ْن قِبَِل 

ِ." )لوقا  ب  (. عن  ا تؤ ن، تتحقق كيدات البركة هذه في 1:2:الرَّ

 ٩٢  

لنْ  ينِصْر  فنُهون   لنْ  ينْدُمْث ون لَّ ن مِِم اللَّهِيُّ مِاْسِ  ينْهِوْه ون ا حن ن فنمن

اْل نالنُم الَِّذي لنْ  ينعن نلَّْ  مِِم ينْهِوْه  منْل مِ ُْغيناٍن حن نلَّ ن مِِم اللَّهِيُّ  فنالن 

ْف ِمْلمُ )حثلية   .)RAB(( 22:11حنون

 السهت 
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 24-23 َصُدوئِيَل ٱلثَّانِي  & 13-1:1 نُوَحنَّا 

 18-15 إَِشْعَياَء  & 22-2:11 أَفَُسَس 

حياتك. لكن الفرق هو أنه عن  ا نتكيم اإلله نبوناً عن أُ تك، وعن 
ز نك، أو  سار حياتك، سواء كنَت تؤ ن بها أم ال؛ فستتحقق بأي 
حال. لذلك،  ا عييك فعيه هو أن تتعيم الكيدة؛ افهم الكيدة؛ اكتشف 

 وُخذ  كانك في هذه الكيدة النبونة، وستكون ُ نتصراً دائداً. 

لوم اكع  ُت وأخذُت م ا ي في المسيح؛ أ ا في سياؤج؛ ويُةلنن مزم 

اإللم فيَّ ومن خاللي. أحةاظ  وأحووى ماسعمرار كل يوم مالروح؛ 

ز مدق اإل زيل ويلال ال ثيرون  ُملعصراً مال لمة. من خاللي  يُ رن

الوالص وال  اءات والهركات والمةز ات اليوم  ماس  يسوع. 

 آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 أصِلح ا مور مال لمة اللهوية

، ستاُلحظ أن 7عن  ا تقرأ الشاه  االفتتاحي وتتطرق لع د 

"الح نثات" التي تكيم عنها إشعياء ُخيقت بالكيدة النبونة، "اآلَن ُخِيقَْت 

 ترجدة أخرى(.  – 2::7)إشعياء …." ]بالكيدة النبونة[

الكيدة النبونة هي "رندا" اإلله التي في فدك؛ كيدات تتكيم 

بها لإلله. هذه هي التعبيرات التي نُعطيها لك الرب بروحه؛ تأتي  ن 

 خادع روحك ال اخيية. تذكر، ُخيقت روحك بكيدة اإلله، والكيدة تحيا 

 ). 13:2بطرس  2فيك )

وأنضاً، كيدة، "لوجوس"، اإلله التي تسكن فيك، ترى وتفهم 

وتعرف كل اْلشياء: "ْلَنَّ َكِيَدةَ اإللِه َحيَّةٌ )سرنعة( َوفَعَّالَةٌ )قونة( 

َوأَْ َضى )أكثر ح ة( ِ ْن ُكل ِ )أي( َسْيٍف ِكي َح َّْنِن، َوَخاِرقَةٌ إِلَى 

َ ْفَرِق )الخ  الفاصل( النَّْفِس )نسدة الحياة( َوالروح )الخال ة( 

) خترقة حتى إلى الح  الفاصل بين  ا هو ليروح و ا هو لينفس( 

َواْلَدفَاِصِل َواْلِدَخاخِ )أعدق اْلجماء في طبيعتنا(، َوُ َدي َِمةٌ )تعرض 

وتُحيل وتحكم عيى( أَْفَكاَر اْلقَْيِب َونِيَّاتِِه )نواناه( )أه افه(. َولَْيَسْت 

َخِييقَةٌ َغْيَر َظاِهَرةٍ قُ َّاَ هُ، بَْل ُكلك َشْيٍء ُعْرنَاٌن َوَ ْكُشوٌف ِلعَْينَْي كِلَك 

فكيف إكاً  .(RAB))  23  –  21:  :الَِّذي َ عَهُ أَْ ُرنَا." )عبرانيين 

تُحقق هذه اْل ور التي تراها الكيدة، وتفهدها وتعرفها  إنه بالكيدات 

 النبونة التي تنطقها بالروح الق س الذي فيك. 

َونَُكوُن فِي اْلَنَّاِم اْلَِخيَرةِ أَن ِي أَْسُكُب "…  لهذا نقول الكتاب، 

(. 27:1)أعدال …."  ِ ْن ُروِحي َعيَى ُكل ِ بََشٍر، فَيَتَنَبَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم، 

هذا ال نُطبَّق فق  عيى حياتك الشخصية؛ ندكنك أن توجه  سار هذا 

 ٩٢  

؟ قنْم   أنْ عُْ  أنالن حُْوهُِرونن ا. ون قنْم سنِمْةتن ]أمور اللهوج[ فناْ ظُْر ُكلَّهن

ا )إشةياء  ْوِ يَّاٍت لنْ  حنْةِرْفهن مِمن ِميثناٍت ُمْلذُ اآلنن  ون  (.1::2أنْ هنأْحُكن مِدن

 ا حم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

 2:28 نُوِئيل  ;14:39 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى  ;13-2:9 ُكوِرْنثُوَس ٱْلُولَى 
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ُل  & 23-1:14 نُوَحنَّا   1 اَْلُديُوِك ٱْْلَوَّ

 22-19 إَِشْعيَاَء  & 21-3:1 أَفَُسَس 

العالم بالكيدة النبونة. كدثال، عن  ا تتح  حكو ات ال ول، وقادة 

الصناعات، واآلخرون ض  الكنيسة، تدسَّك بكيدات  ن الروح 

وانطقها بإندان. نحن لسنا عاجمنن؛ نعرف  اكا نفعل لتغيير 

اْلح اث ونجعل اْل ور تُحاكي إرادة اإلله الكا ية! هو أرسينا 

 كشهود له وكُخ ا ه.

وضع اإلله كيدته في قيوبنا وفي أفواهنا وأرسينا 

ً  ثيدا قال النبي عوب نا، "َونَْصعَ ُ  كُدخيصين لعالدنا، تدا ا

(.  ن خالل 12:2)عوب نا …."  ُ َخي ُِصوَن َعيَى َجبَِل ِصْهيَْوَن 

صحح اْل ور في حياتك، وفي بيتك   –الكيدات النبونة   –كيداتك 

 وفي خ  تك، وعديك وتجارتك و  ننتك وأُ تك. هييونا! 

وأُعلن أن يسوع  و رب الُ ل؛  و رب على كل ح ومة وُسل ان 

ى  ليس فوط في  ذا الم ر  مل في  ورياسة وسياؤج وكل اس  يُسم 

الم ر اآلحي أي اً. المسيح يسوؤ ويد   فيَّ ومن خاللي وفي كل 

 الةال . آمين. 

 أُقِر وأععرف
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 ٩٢  
 عةللا    ي

واح ة  ن اخلتلبلارات بلوللس فلي جلمنلرة  12نوضح لنا في أعدال 

 ييطة حيث بقى هناك هو وآخرون كنتيجة لتحطلم السلفليلنلة. خلالل إقلا لتلهلم، 

نُظهر لنا الكتاب كيف شفى بولس أبا بوبِييوس. كان بلوبِليليلوس ُ لقَل َّم فلي هلذا 

الجمء  ن الجمنرة. نقول الكتاب، "فََح ََث أَنَّ أَبَلا بُلوْبلِيليُلوَس َكلاَن ُ ْضلَطلِجلعًلا 

لى َوَسلْحلجٍ. فَل ََخلَل إِلَلْيللِه بُلولُلُس َوَصليَّلى، َوَوَضلَع نَل َْنلِه َعليَلْيللِه  ُ لْعلتَلًرى بِلُحلدَّ

 ).2:12فََشفَاهُ." )أعدال 

الحظ لغة الروح، نقول إن بولس صيى، ووضع ن نه عيليله، فشلفلاه. 

نُخبرنا بعض الناس، "نجب أن نكون  تواضعين ج اً وال نقل أب اً إننا شفينا أي 

شخص؛ اإلله وح ه هو نشفي." لكن نسوع قال لنا أن نشفي اللدلرضلى. وشل د 

ُروا بُلْرًصلا. أَقِليلُدلوا َ لْوتَلى. أَْخلِرُجلوا  ج اً عيى هذا؛ قال، "اِْشفُوا َ ْرَضى. َطه ِ

انًا أَْعُطوا." ) تى  انًا أََخْذتُْم، َ جَّ  ).2:22َشيَاِطيَن. َ جَّ

، "َودََعلا تَلالَِ ليلذَهُ االثْلنَلْي َعَشلَر، 1  –  2:  :نقول الكتاب فلي للوقلا 

ةً َوُسْيَطانًا َعيَى َجِديعِ الشَّيَاِطيِن َوِشفَاِء أَْ َراٍض، َوأَْرَسيَُهْم ِليَْكلِرُزوا  َوأَْعَطاُهْم قُوَّ

جعينا نشفي. هييلونلا! اقلرأ أعلدلال  .(RAB)بَِديَُكوِت اإللِه َونَْشفُوا اْلَدْرَضى." 

، نُخبرنا الكتاب أن بولس كان نُبِشر في   ننة تُ على لسلتلرة والحلظ رجلل :2

 ). 22 – 2: :2عاجم الرجيين ُ قعَ   ن بطن أُ ه، فشفاه )أعدال 

ا َرأَْوا َ ا فَعََل بُلولُلُس، َرفَلعُلوا َصلْوتَلُهلْم 22نقول ع د  ، "فَاْلُجُدوُع لَدَّ

)أعلدلال  ".«إِنَّ اآلللهلة تََشلبَّلُهلوا بِلاللنَّلاِس َونَلَملُلوا إِلَلْيلنَلا»بِيُغَِة ِليَكأُونِيَّةَ قَائِِييَن: 

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

ٍج.  ِميمن نْلِسلنٍة عن ينعن نلَُّمونن مِأ )ي رؤون( ال َّيناِطينن مِاْسِمي  ون

ين نةُونن  ُ ْ   ون إِْن شنِرمُوا شنْيئًا ُمِميعًا الن ينُ رُّ يَّاٍت  ون ينْدِملُونن حن

أُونن  ْرضنى فنينْهرن  أنْيِمينُهْ  عنلنى اْلمن

 .)RAB(( 11 – 11: 12)مرقس 

 اإلثلين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسِل  ;18-16:17 َ ْرقَُس  ْعَداُل ٱلرك ََ  14:12 نُوَحنَّا  ;8:6-8 

 24-23 إَِشْعيَاَء  & 16-4:1 أَفَُسَس 

ُل  & 34-1:24 نُوَحنَّا   2  اَْلُديُوِك ٱْْلَوَّ

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

(. الحظ الجمء الذي تحته خ : رأى الجدوع  ا فعيه بلوللس. افلهلم :22:2

 أن هذا هو سرد الروح، روانته لدا ح ث. نقول الروح إن بولس فعل هذا. 

أنت لسَت شخص عادناً؛ أنت إناء إلهي  ن القوة لتُبارك وتشلفلي 

عالدك بيندا تكرز باإلنجيل، افعل  ا قاله نسوع أن تفعيه: اشِف الدلرضلى، 

أقِم الدوتى، َطِهر البُرص. ن اك هي أنلادي شلافليلة، تلنلقلل قلوة اإللله.  لن 

 خاللك، نُعيَن حضوره اإللهي ْلولئك الذنن في عالدك. 

يالها من مركة أن أكون إ اء حامل للمزم وال  ائل اإللهية  أ ا ذراع اإللم 

الممموؤج  ش ي المرضى  وأُقي  الموحى  وأُطِهر الهُرص وأُحِ ر 

 الوالص لل ثيرين.  للويا  

 أُقِر وأععرف
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، نُق م لنا الكتاب لحظة رائعة أثناء ت شين 1أخبار اْلنام  1في 

هيكل ُسييدان. كان الدغنيون بالصنوج واْلوتار، نشكرون ونُق  ون كبائح 

التسبيح ليرب. نقول الكتاب إن كل الكهنة اجتدعوا  عاً: "َوالالَِّونكوَن اْلُدغَنكوَن 

نُوجِ  أَْجَدعُوَن: آَساُف َوَهْيَداُن َونَ ُوثُوُن َوبَنُوُهْم َوإِْخَوتُُهْم، الَبِِسيَن َكتَّانًا، بِالصك

بَاِب َواْلِعي َاِن َواقِِفيَن َشْرقِيَّ اْلَدْذبَحِ، َوَ عَُهْم ِ َن اْلَكَهنَِة ِ ئَةٌ َوِعْشُروَن  َوالرَّ

 ).21:1أخبار اْلنام  1نَْنفُُخوَن فِي اْلَْبَواِق." )

نُوجِ َوآالَِت "… ، 23ثم نقول في ع د  َرفَعُوا َصْوتًا بِاْلَْبَواِق َوالصك

 .(RAB) ".… .«ْلَنَّهُ َصاِلٌح ْلَنَّ إِلَى اْلَبَِ  َرْحَدتَهُ »اْلِغنَاِء َوالتَّْسبِيحِ ِليَْهِوْه: 

هذه كبائح روحية! فعيوا بالضب   ا أراده اإلله. قتل الحيوانات أثناء الدراسم 

لم نُحضر الدج . لكن بيندا هم نُق  ون كبائح روحية لإلله، نقول الكتاب إن، 

 ).23:1أخبار  1البَْيَت، بَْيَت نَْهِوْه، اْ تأَلَ َسَحابًا." )"… 

، نُخبرنا الكتاب كيف أن نهوكا كانت ُ حاطة 12أخبار اْلنام  1في 

ا اْستََشاَر الشَّْعَب أَقَاَم  باْلع اء. ففعل نهوشافاط شيء  ا. نقول الكتاب، "َولَدَّ

ِدنَن  ُ غَن ِيَن ِليَْهِوْه َوُ َسب ِِحيَن فِي ِزننٍَة ُ قَ ََّسٍة ِعْن َ ُخُروِجِهْم أََ اَم اْلُدتََجر ِ

) 12:12أخبار اْلنام  1) ".«اْحَد ُوا نَْهِوْه ْلَنَّ إِلَى اْلَبَِ  َرْحَدتَهُ »َوقَائِِييَن: 

(RAB).   قاد الُدغنون الدعركة. فدا الذي ح ث ْلع ائهم 

َوإِكَا ُهْم ُجثٌَث َساقَِطةٌ َعيَى اْلَْرِض َولَْم نَْنفَِيْت "…  نقول الكتاب، 

(. هييونا! عن  ا تواجه الصعوبات والضيقات، 12::1أخبار اْلنام  1أََح ٌ." )

سب ِح الرب في زننة الق اسة؛ بارك اسده وأعِين أن رحدته إلى اْلب . في 

وس   ا نب و أنه ظرف أليم، أعِين أن أ انته هي إلى دور ف ور. هذا هو 

عديك ككاهن ليدسيح؛ عييك أن تُق م كبائح العبادة والتسبيح لإلله دائداً:  

 ذمائح العسهيح

 ٩٢  

رن ِش ناٍه   ةن العَّْسهِيحِ  أنْي ثنمن ْم مِِم فِي كُل ِ ِحيٍن لإللِم ذنمِيدن فنْللُونم ِ

 .)RAB((  11:10ُمْةعنِرفنٍة مِاْسِمِم  )عهرا يين 

 الثالثاء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةاٍم واحم 

 خ ة قراءج ال عاب المومس لةامين 

ُسِل   9-47:1 اَْلَدَماِ يُر  ;26-16:25 أَْعَداُل ٱلرك
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ُل  & 42-1:35 نُوَحنَّا   3 اَْلُديُوِك ٱْْلَوَّ

ْم بِِه فِي ُكل ِ ِحيٍن لإللِه كَبِيَحةَ التَّْسبِيحِ، أَْي ثََدَر ِشفَاٍه ُ ْعتَِرفٍَة  "فَْينُقَ  ِ

 .(RAB)) 21:23بِاْسِدِه." )عبرانيين 

أعهمك يا رب من أعل عظمعك؛  ن إلى ا مم رحمعك. أ ت صالح؛ 

ورؤوف  وعاؤل  ومار. عاٍل فوق ال ل  وليس مثلك. لك كل السياؤج 

والووج والمزم. أ ت ا عظ ؛ اسمك فوق ال ل؛ أ ت حسوؤ في السماء وفي 

 كل ا رض   للويا  

 أُقِر وأععرف

 26-25 ِإَشْعيَاَء  & 2-5:1-4:17 أَفَُسَس 
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تصيغ ترجدة أخرى الشاه  أعاله هكذا: "تدا اً كدا قبليلتلم اللدلسليلح 

نسوع رباً، استدروا في الحياة فيه" السؤال الدنطقي الذي سيُطلَرح، "إن كلان 

هذا نُشير إلى الدسيح كإنسان، كيف ندكنك أن تسيك أو تعيلش فليله كلإنسلان " 

لكن بوضوح، الدسيح ليس فقل  اإلنسلان نسلوع أو رأس اللكلنليلسلة وجسل ه؛ 

 الدسيح أنضاً  كان!

أَنَا أَْ ِضي ْلُِع َّ لَُكْم َ َكانًا." "…  ، :1:2عن  ا قال نسوع في نوحنا 

(RAB).  نُ عى هذا الدكان "الدسيح"؛ هذا هو بيتك وبيئتك الج ن ة. لهذا نقول

لِ نلَن فِلي 1 ن كولوسي  7في اآلنة التالية  ِييَن َوَ لْبلنِلي ِليلَن فِليلِه، َوُ لَوطَّ : "ُ تَأَص ِ

لْكلِر." )كلوللوسلي  لى كللك 7:1اإِلنَداِن، َكَدا ُعي ِْدتُْم، ُ تَفَاِضِييَن فِيِه بِلالشك (. نُسلدَّ

الدكان "فيه" في الشاه . فيقول، "ُ تفاضيين فيله"؛ هلذا نلعلنلي تل فلق الُشلكلر 

 والفرح في كلك الدكان الذي نُ عى الدسيح. هييونا! 

: "بَْل قَْ  أَتَْيتُْم إِلَى َجبَِل ِصْهيَلْوَن، َوإِلَلى 11:21نُخبرنا في عبرانيين 

لَدلاِونَّلِة، َوإِلَلى َربَلَواٍت ُهلْم َ لْحلِفلُل َ لالَئِلَكلٍة."  ِ. أُوُرَشلِيليلَم السَّ َ ِ ننَِة اإللِه اْلَحي 

(RAB). .كل الق نسين في الدج  هناك 

خطة اإلله هي أن نجدع كل اْلشياء فلي اللدلسليلح. نلقلول اللكلتلاب، 

"ِلتَْ بِيِر ِ ْلِء اْلَْزِ نَِة، ِليَْجَدَع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَدِسيحِ، َ ا فِي السََّداَواِت َوَ ا َعليَلى 

الدسيح هو اْلب نلة! اآلن وأنلت  .(RAB)) 22:2اْلَْرِض، فِي كَاَك." )أفسس 

(، أنت تحيا في اْلب نة. للك حليلاة أبل نلة. للقل  27:1كورنثوس  1في الدسيح )

 انتقيَت  دا هو وقتي إلى اْلب ي.  ج اً لإلله! 

 المسيح  و ا ممية

 ٩٢  

بَّ اْسلُُ وا فِيِم   ِسيحن يسوع الرَّ ا قنهِْلعُُ  اْلمن  فن نمن

 .)RAB(( 2:2)كولوسي  

 ا رمةاء
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 18-5:17 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ  ;3-14:2 نُوَحنَّا  ;1:10 أَفَُسَس 
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ُل  & 51-1:43 نُوَحنَّا   4 اَْلُديُوِك ٱْْلَوَّ

 28-27 إَِشْعيَاَء  & 21-5:3 أَفَُسَس 

أ لي قم  ُولُت مما  و وقعي إلى ا ممي  وإلى الولوؤ واللمو المع ايم. في 

المسيح لميَّ صدة  وفرح  وسالم  و زاح  وقوج  وازؤ ار  وعمال  

وحياج إلى ا مم   و م ان ميراثي وُسل ا ي وقوحي اإللهية  حيث أسوؤ 

ك اإللم    وأح   على إمليس وقوات الُظلمة. ُمهارن

 أُقِر وأععرف
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َسالٌَم لَُكْم! َكَدا أَْرَسيَنِي اآلُب "…، 12:12قال نسوع، في نوحنا 

(. وهكذا، نجب 3::3هو أرسينا بدلء الروح )نوحنا  .(RAB)أُْرِسيُُكْم أَنَا." 

، "لَْيَس أَْنتُُم 21:21أن نُحقق نتائج دائدة في حدل ثدار البِر. قال في نوحنا 

اْختَْرتُُدونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم، َوأَقَْدتُُكْم ِلتَْذَهبُوا َوتَأْتُوا بِثََدٍر، َونَ ُوَم ثََدُرُكْم، 

 ".…(RAB). 

في هذه اْلنام اْلخيرة، نحن نصل لكثير  ن الناس بكيدة اإلنجيل؛ 

نحدل ثداراً. لكن نجب أن نبقى هذا الثدر. نحن ال نبتع  بعي اً بع  ا نصل 

لهم بالدسيح؛ نجب أن نُتابعهم. نقول الكتاب، "ثُمَّ بَْع َ أَنَّاٍم قَاَل بُولُُس ِلبَْرنَابَا: 

ِ، َكْيَف ُهمْ » ب   ".«ِلنَْرِجْع َونَْفتَِقْ  إِْخَوتَنَا فِي ُكل ِ َ ِ ننٍَة نَادَْننَا فِيَها بَِكِيَدِة الرَّ

 ).31:21)أعدال 

م الناس قيوبهم ليرب، نكونون  ثل اْلطفال الدولودنن  عن  ا نُق  ِ

ح نثاً. لهذا نقول الكتاب كأطفال  ولودنن اآلن، اشتهوا اليبن العقيي الع نم 

(. هم بحاجة ْلن نندوا ونثبتوا في 1:1بطرس  2الغش لكي تندوا به )

الدسيح. لذلك، نجب أن تستدر في أن تُعيدهم الكيدة، وتُشجعهم وتتدخض في 

الصالة  ن أجيهم حتى نتصور الدسيح فيهم كدا قال بولس في غالطية 

2::: . 

نوضح لنا الرسول بولس أن إبييس  :  –  3:  22كورنثوس  1في 

ندكن أن نستفي   ن أولئك الذنن لم نتأصيوا بقوة بع  في الكيدة ونخ عهم كدا 

بوا  ن أولئك الذنن نكرزون برسالة  ختيفة أو  خ ع حواء. ندكنهم أن نُجرَّ

نُقادوا بأرواح أخرى. لذلك، في جهودك الكرازنة، ثابِر حتى ترى أولئك 

الذنن خ  تهم ثابتين في الدسيح،  تأصيين بقوة وُ وط  نن فيه، وهم ب ورهم 

 نربحون آخرنن. 

 يزب أن يموم ثمرك

ا   ا عنِمْللناهُ  منْل  نلنالن أنْعًرا حنامًّ ي ِعن من اْ ُظُروا إِلنى أنْ  ُِسُ ْ  ِلئنالَّ  ُ ن

 (.1:1يوحلا  2)

  ٠٣  الوميس
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 AMPC 6:10  ٱْلِعْبَرانِي ِيَن  ;4-11:2 ُكوِرْنثُوَس ٱلثَّانِيةُ 
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ُل  & 11-2:1 نُوَحنَّا   5 اَْلُديُوِك ٱْْلَوَّ

 30-29 ِإَشْعيَاَء  & 9-6:1-5:22 أَفَُسَس 

أمويا الغالي  أش رك من أعل الدصاؤ الهائل للل وس في الةال  في  ذه 

ا يام ا خيرج من خالل المزهوؤات ال رازية  ملائك في كل م ان. أُصلي 

من أعل المؤملين الُزمؤ  أن يس ن المسيح في قلومه  ماإليمان  وأن 

يعأسسوا ويعأصلوا في الُدب  ليُمركوا ُعمق وغلى ُحهك  ويمعلئوا إلى كل 

 ملء اإللم  ماس  يسوع. آمين. 

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

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

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

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

  ن طرق التواصل أدناه: 

  صالج قهول الوالص:

 

united kingdom: 

  
south  africa:   

+27 11 326 0971 

nigeria: 

Tel.: 01-8888186 

canada: 

+1-647-341-9091 

usa: 

+1 (0) 980-219-5150 

+1-281-759-5111 

+1-281-759-6218 



 عن المؤلف 

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

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

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

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

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

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

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

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

  اإللم. م لمةحياج غالهة ولها  مف 
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