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ARABIC 

كم اقترب االختطاف؟ نعطينا  ثل نسوع في اآلنة االفتتاحية 

 فتاح ليتوقيت. فهو نتح ث عن شجرة تين  ا زالت أوراقها طرنة.  ن 

 الكتاب، نعرف أن شجرة التين هي ر م لأل ة اإلسرائييية.

، أصبحت إسرائيل أ ة، لكنها  ا زالت حتى اآلن 0431في 

هشة.  تورطة في صراعات ع ن ة و حاطة بأع اء نرن ون إبادتها 

بالكا ل. قا  نسوع، " تى صارت األغصان ليِّنة، فهذا  عناه أن الصيف 

 قرنب".  ا الذ  كان نعنيه، ولداذا الصيف؟

نقو  الكتاب، "َ ْن َنْجَدُع ِفي الصَّْيِف َفُهَو اْبٌن َعاِقٌل، 

( هذا نوضح لنا شيء  ا عن الصيف: إنه وقت 5301)أ ثا  …"  

 الحصاد. لذلك، األغصان اليينة تشير إلى أن وقت الحصاد قرنب.

نرى هذا أنضًا في سفر عا وس، حيث ُأعطيت كيدة نبونة 

بخصوص أ ة إسرائيل "هَكَذا َأَراِني السَّيُِّ  َنْهِوْه َوِإَذا َسيٌَّة ِلْيِقَطاِف. َفَقاَ : 

 .«َسيًَّة ِلْيِقَطاِف )لثدار الصيف(»َفُقْيُت:  «َ اَذا َأْنَت َراٍء َنا َعاُ وُس؟»

َقْ  َأَتِت النَِّهاَنُة َعَيى َشْعِبي ِإْسَراِئيَل. اَل َأُعوُد َأْصَفُح َلُه »َفَقاَ  ِلي َنْهِوْه: 

  ١ الجدعة   
  الصيف  قريب

فنِمْن شنينرنِه الدِّيِن ان نلَُّموا اْلمنثنلن: مندنى صنارن  

ُغْصُمهنا رنْخًصا ونأنْخرنانْت أنْورناقنهنا  انْ لنُمونن أننَّ 

الصَّْيفن قنِريٌب.   نذنا أنْ ُدْ  أنْيً ا  مندنى رنأنْيُدْ   ذنا ُكلَُّي 

فناْعلنُموا أن َُّي قنِريٌب عنلنى اونْجوناِب. انْل نقَّ أنُقوُل لنُ ْ : 

 الن ينْمِ ي  ذنا اْلِييُل حندَّى ينُ ونن  ذنا ُكلُُّي 

(.34-32:24)مدى   
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20و إشعياء  33-10:11كورنثوس   2  

لم نعش إسرائيل ليرب وكان اإلله  .(RAB((  :-031)عا وس “  َبْعُ 

سي ننهم. لكنه قا  لعا وس، "انظر، ل   سية ثدار الصيف". هذا  عناه 

 أنه سيجدع حصاد آخر، ُ شيرًا إلى األ م.

، "ُثمَّ َنْسَأُلُكْم َأنَُّها اإِلْخَوُة ِ ْن ِجَهِة :03تسالونيكي  :نقو  في 

نشير اجتداعنا  .(RAB(َ ِجيِء َربَِّنا َنُسوَع اْلَدِسيِح َواْجِتَداِعَنا ِإَلْيِه" 

إليه إلى اختطاف الكنيسة، وهو أقرب  ن أ  وقت  ضى. لم نتبَق ل ننا 

الكثير  ن الوقت. ندكن أن نح ث االختطاف في أ  لحظة  ن اآلن. إن 

كان هناك شيء  ا ترن  أن تفعيه ليرب، هذا هو الوقت. ال تنتظر؛ وإال 

 فق  نكون ق  فات األوان. وقت العدل هو اآلن. 

 صاله

أجويا الغالي  حيااي يدوم ا ح ك وا دظاري لمييء الرب يسوع المسيح 

الدريب. أ ا ممفوع ج  ك وصل جإل اح ل ل الماس جاإل ييل  وجهذه 

 ال ريدة أعِّّم   الادماعما ال ظي  للرب  جاس  يسوع. آمين.
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 يوم المسيح

نفترض الكثيرون خطأ أن تعبير "نوم الدسيح"، في اآلنة 

االفتتاحية، نعني عدو ًا "األنام األخيرة". هناك فرق بين اختطاف 

الكنيسة، و جيء الدسيح الثاني، ونوم الدسيح. نشير نوم الدسيح إلى 

الُديك األلفي الذ  نب أ بال ننونة. هذه ليست دننونة العرش األبيض 

. ال! 0135كورنثوس  :أو كرسي الدسيح في  003:1العظيم في رؤنا 

 إنها دننونة أع ائه في  جيئه الثاني، قبيدا ُنقيم ُ يكه األلفي.

في هذا اليوم الدديم سُيستعين الرب نسوع  ن السداء، 

سيأتي ليحكم في هذا العالم. بظهوره، سيتح  العالم، الذ  في 

هر ج ون، في الحا  ض ه وض  الق نسين، لكن هؤالء األع اء 

سيهيكون، وكل الذنن رفضوه: "َأ َّا َأْعَ اِئي، ُأولِئَك الَِّذنَن َلْم ُنِرنُ وا َأْن 

(. 1304:لوقا ) ”«َأْ ِيَك َعَيْيِهْم، َفْأُتوا ِبِهْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُق َّاِ ي

ِعْنَ  اْسِتْعَلِن الرَّبِّ َنُسوَع "…    4-130تسالونيكي  :نقو  أنضًا في 

ِ َن السََّداِء َ َع َ َلِئَكِة ُقوَِّتِه، ِفي َناِر َلِهيٍب، ُ ْعِطًيا َنْقَدًة ِليَِّذنَن اَل 

َنْعِرُفوَن اإلله، َوالَِّذنَن اَل ُنِطيُعوَن ِإْنِجيَل َربَِّنا َنُسوَع اْلَدِسيِح، الَِّذنَن 

 .(RAB(َسُيَعاَقُبوَن ِبَهَلٍك َأَبِ  ٍّ ِ ْن َوْجِه الرَّبِّ َوِ ْن َ ْجِ  ُقوَِّتِه" 

لكن قبل ذلك اليوم العظيم ليدسيح، نقو  الكتاب إنه سيكون 

هناك ارت اد: سيرت  عن اإلندان كثيرون  ن الذنن أعينوا أنهم 

٩  

أنْن الن اندن نْع نُعوا سنِريً ا عنْن ِذْ ِمُ ْ   ونالن انْراناُعوا   

الن ِجُروٍح ونالن ِج نِلمنٍة ونالن ِجِرسنالنٍة كنأن َّهنا ِممَّا: أنْي أننَّ ينْومن 

 .(RAB(( :1:اسالو ي ي  :اْلمنِسيِح قنْم حن نرن )

 الس ت 
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 سيحيون: "اَل َنْخَ َعنَُّكْم َأَحٌ  َعَيى َطِرنَقٍة َ ا، أَلنَُّه اَل َنْأِتي ِإْن َلْم َنْأِت 

)االْرِتَ اُد َأوَّاًل.. (.   ا سبب ح وث  ثل هذا :43تسالونيكي  :“ 

 األ ر؟

إنها اهتدا ات العالم: خ اع الغني، وشهوة  يذاته. لهذا 

السبب نقو  الكتاب "اَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َواَل اأَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. 

( (  ن الدهم أنه  ع اقتراب  جيء الرب، أن :053نوحنا  0…" 

 تعيش حياتك أقوى وأقوى فيه لئل ترت .

ال تتدسك بأشياء العالم. دع تركيمك عيى السي  وعيى هذا 

اليوم الذ  فيه سُيستعَين  ن السداء. سنجتدع إليه لنكون  عه دائدًا. نا 

 له  ن نوم سيكون!  

 ُأِقر وأعدرف

  01-1و أستير  05-0303-43305أعدا  الرسل 

ُحب المسيح  وكلمدي وا دظاري لمييئي الدريب يدومان حيااي. أ ا راجت 

في الِ ر؛ يِدظ وُممد هًا في الروح. من خاللي  ُي  نر ال ثيرون من 

الظلمة ل رية ميم أجماء اإللي جيمما ُأقمِّم له  اإل ييل  جاس  يسوع. 

 آمين.
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  ٣ اوحم 

سألني شخص ذات  رة، " ا هو البوق األخير؟ هل سيبوِّق بع  

األبواق السبعة في سفر الرؤنا؟" ال، هذا بوق  ختيف، وفهده نتطيب تحييًل 

، 05كورنثوس  0لسياق الكلم. عن  ا تقرأ بعض اآلنات السابقة في 

 ستلحظ استدرارنة الُثنائية في طرنقة تواصل بولس.

في آنات ع ن ة، كتب عن الروحي والطبيعي، والسداو  

واألرضي. استخ م أنضًا  صطيحات "األو  واألخير"، ثم "األو  

َصاَر آَدُم، اإِلْنَساُن اأَلوَُّ ، َنْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم »والثاني": "هَكَذا َ ْكُتوٌب َأْنًضا: 

اإِلْنَساُن اأَلوَُّ  ِ َن اأَلْرِض ُتَراِبيٌّ. اإِلْنَساُن الثَّاِني  … «اأَلِخيُر ُروًحا ُ ْحِيًيا

 (.31-35305كورنثوس  0“ )الرَّبُّ ِ َن السََّداِء

في هذا السياق، اعتبر بولس أن البوق "األخير" نعني "الثاني". 

لذلك إن قرأنا اآلنة االفتتاحية بهذه الطرنقة، ستكون، "في لحظة، في طرفة 

هذا نعني أن هناك بوَقين، وليس واح  كدا نعتق  …"  عين، عن  البوق الثاني 

 كثيرون. 

تصيغها الترجدة الدوسعة هكذا: "ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيٍن، ِعْنَ  

]صوت[ اْلُبوِق اأَلِخيِر. َفِإنَُّه َسُيَبوَُّق، َفُيَقاُم اأَلْ َواُت ]في الدسيح[ َعِ نِدي 

نخفق الكثيرون في هذا ألنهم اعتق وا أنه كان نتح ث عن نفس …"  َفَساٍد، 

 البوق.  ا أهدية هذا؟ 

ِفي لنْ ظنٍة ِفي طنْرفنِة عنْيٍن  ِعْممن اْلُ وِق اونِخيِر.  

فنِإ َُّي سنُي نوَُّق  فنُيدناُم اونْموناُت عنِميِمي فنسناٍم  ون نْ ُن  ندنغنيَُّر 

 (.1:111كور ثوس  1(

  ال وق اوخير  
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 ::و إشعياء  0:-:0030كورنثوس  :

 :-0و أنوب  31-03303أعدا  الرسل 

في العه  الق نم، نخبرنا الكتاب عن بوَقين  هَدين. كان األو  

ُنبوِّق عن  ا نظهر الرب، والثاني ُنبوِّق عن  التجدع. إذ كان األو  إلعلن 

 ج  اإلله، والثاني كان ليجتدع الجداعة. عن  ا نبوِّق البوق األو  عن  

االختطاف، سُيستعَين الرب نسوع  ن السداء، وُنقام األ وات في الدسيح 

 ع ندي الفساد.

البوق الثاني واألخير الذ  سيجدعنا جديعًا األحياء الباقين. 

عن  ا ُنبوِّق، سنتغير وسُنخَطف جديعًا لدلقاة الرب في الهواء. جهِّم نفسك 

لعودة السي  قرنبًا. استجدع كل قوتك لكرازة أعظم حتى نصل ألناس أكثر 

ونجهمهم لدلقاة الرب في الهواء عن  صوت البوق األخير. تخيل  ج  هذا 

 اليقاء! هييونا! 

 صاله

 01-0333تسالونيكي  0;  03-:053;نوئيل  01-03304خروج 

أجويا الغالي  أش رك من أال الدمره والسرعة فوق ال  ي ية الدي قم 

مم دها جغ اره وجمائك لي رزوا جاإل ييل ويدوموا ال ثيرون للاالص 

حول ال ال .  سلك في  ور كلمدك اليوم  طال ين فوق كل شيء  سل ان 

 وسيامه ممل دك في اورض وفي قلوب الماس  جاس  يسوع. آمين.
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 ايمي ة ال ب اإللهي 

هل نيهدك نسوع؟ إن قرأت عنه في الكتاب، فسُتيهم. 

خرجت كيدات  جي ة  ن شفاه هذا الرجل الجيييي. تكيم كيدات 

ُ فعدة بالنعدة، ل رجة أن الُضباط الُدرَسيين ليقبضوا عييه شه وا 

َلْم َنَتَكيَّْم َقطُّ ِإْنَساٌن هَكَذا ِ ْثَل هَذا اإِلْنَساِن!" )نوحنا "…  قائيين، 

3331.) 

دائدًا  ا تجدع الناس حوله ليسدعوه. ذات  رة كانوا  عه 

لد ة ثلثة أنام في الصحراء ولم نتذكروا أن نعودوا ليدنم  حتى نف  

طعا هم.  ع ذلك، لم نشُك أح   ن الجوع؛ كانوا ُ كَتفين بكونهم  ع 

 نسوع.  اذا كان نعطيهم؟ كيدات! كان هو سي  الكيدات.  ج ًا لإلله!

بالرغم  ن أنه في جس  رجل نهود   ن الناصرة، إال أنه 

كيدة اإلله التي خيقت العالم كيه. "ِفي اْلَبْ ِء َكاَن اْلَكِيَدة، َواْلَكِيَدة َكاَن 

ِعْنَ  اإلله، َوَكاَن اْلَكِيَدُة اإلله. هَذا َكاَن ِفي اْلَبْ ِء ِعْنَ  اإلله. ُكلُّ َشْيٍء 

(. نقو  4-030)نوحنا “  ِبِه َكاَن، َوِبَغْيِرِه َلْم َنُكْن َشْيٌء ِ دَّا َكاَن

، "اإلله، َبْعَ  َ ا َكيََّم اآلَباَء ِباأَلْنِبَياِء :-030الكتاب أنضًا في عبرانيين 

َقِ نًدا، ِبَأْنَواٍع َوُطُرق َكِثيَرٍة، َكيََّدَنا ِفي هِذِه اأَلنَّاِم اأَلِخيَرِة ِفي اْبِنِه، 

 .(RABالَِّذ  َجَعَيُه َواِرًثا ِلُكلِّ َشْيٍء، الَِّذ  ِبِه َأْنًضا َعِدَل اْلَعاَلِديَن")

  ٢ اإلرمين 

ونعنرَّْفُدُهُ  اْسمنكن ونسنُأعنرُِّفُهْ   ِلينُ ونن ِفيِهُ  

اْلُ ب الَِّذي أنْح نْ دنِمي ِجِي  ونأنُكونن أن نا ِفيِهْ                      

 .(RAB(( 1111:)يوحما 
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  3:-4:و إشعياء  3-0304كورنثوس  :

  5-3و أنوب  15-1:17أعدا  الرسل 

نسوع الدسيح خيق العالدين! لم نُكن نتكيم فقط عن 

الكواكب والدجرات؛ لكنه أنضًا عدل أوقات و واسم حياة الناس. 

…." ، "َواْلَكِيَدُة َصاَر َجَسً ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، 0330نقو  في نوحنا 

 بارك نسوع! الكيدة التي خيقت العالم أتت في جس  لتحبنا. كيف 

 ُندكنك أن تشرح هذا!

نوحنا  0“ )اإِلَلَه هو الُحب"…  ال عجب أن نقو  الكتاب، 

133  ))RAB).  هذه هي طبيعته؛ هو وصف الحب. نتجدَّع ُحب

اإلله في الدسيح نسوع! كم أحُب نسوع! هو نور وجدا  السداء، 

إشراق وبهاء  ج  اإلله، برنق وإشعاع النور اإللهي؛ هذا هو نسوع 

 الدسيح! هييونا! 

يا رجي يسوع  ك  أ تن عظي  وغاٍل  أش رك على إظهار ُح ك جسااء لي. 

ك   و مييم أ مي كامل فيك  اإللي ال ديدي وحمك. أع مك يا ملك الميم 

اوجمي. أمرك وأقمِّر   مدك ال املة فيَّ. قم ا لدمي ميمك وجرك  وأ ا أح ك 

 إلى اوجم. آمين.

 ُأِقر وأعدرف
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 ٢   
 إلي السالم

في العه  الق نم، عادًة كان اإلله ُن عى إله إبراهيم وإسحاق 

ونعقوب. لكن في العه  الج ن ، باألخص في الرسائل، ُعرف اإلله بأنه 

إله السلم أكثر  ن أ  شيء آخر. ُدعي إله السلم أكثر  دا ُدعي إله 

َوِإلُه السََّلِم "…  ، 433الُحب أو إله الِبر. نرى هذا ُ شار إليه في فييبي 

)َنُكوُن َ َعُكْم  “RAB).  َوِإلُه السََّلِم َنْفُسُه 435:تسالونيكي  0وفي" :

 .(RAB…")ُنَق ُِّسُكْم ِبالتََّداِم. 

وهي  "Eirēnē -كيدة "سلم"  أخوذة  ن اليونانية، "إنرنني 

باليغة العبرنة؛ إنه سلم  ع وفرة.  "Shalom - ساونة لكيدة "شالوم 

هذه هي رغبة اإلله لكل الناس. ال عجب أن أعين الدلئكة في لوقا 

، "اْلَدْجُ  لإللِه ِفي اأَلَعاِلي، َوَعَيى اأَلْرِض السََّلُم، َوِبالنَّاِس :033

)اْلَدَسرَُّة  “RAB).   ْفكِّر في هذا، هو أحضر سلم بيننا وبينه: "َفِإْذ َق

( 035)رو ية “  َتَبرَّْرَنا ِباإِلنَداِن َلَنا َسَلٌم َ َع اإلله ِبَربَِّنا َنُسوَع اْلَدِسيِح

)RAB). 

الفوضى التي ندر بها بعٌض  ن أجماء العالم اليوم لم تح ث 

بالص فة. كانت سببها شياطين الفوضى الذنن نمدهرون في الفوضى. 

نستخ  ون الفوضى كأداة الرتكاب  خططاتهم الشنيعة  ن خل  َ ن 

نستقبيهم  ن البشر، ونستدرون في ذلك حتى نرضخ الناس لرغباتهم. 

 لكن اإلله نرن  السلم ونخبرنا أن نبشِّر بالسلم لأل م.

في الصلة التي نوصينا أن نصييها  ن أجل جديع الناس، 

(. هذا :-:03تيدوثاوس  0غرضه هو أن نعيش حياة هادئة و طدئنة. )

 .(RAB(( 00111ِإلُي السَّالنِم من نُ ْ  أنْامنِ ينن. آِمينن )رومية 

 الثالراء 
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 ا نرن ه لنا. كل  ا نهده دائدًا هو السلم. واآلن، ُ ْر بالسلم عيى 

  ننتك وبي ك. أعِين باسم الرب نسوع الق نر أن السلم اإللهي الذ  

 ُنحضر الحرنة، والنعدة، والقوة، والصحة، والوفرة، سُيهيدن في ُأ تك.

  1303:; نوحنا  13:4; إر يا  :-:03تيدوثاوس  0

25و إشعياء  14-7:13كورنثوس    2 

8-6و أيوب  34-16:17أعمال الرسل   

 صاله
أجويا ال ار  أ تن إلي السالم  أعلن سالمدك على أمدي. سالمك  الذي ي وق 

كل عدل وُي  رال رية  والم مة  والدوه  والص ة  والوفره  ُيهيمن في 

 كل اوم   جاس  يسوع  آمين.
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 ٢   
 الصاله ليست  ي  طريق الرال ال سالن  

هل سدعت  ن قبل شخص  ا نشتكي  ن شخص آخر 

"نصيي كثيرًا"؟ نعتق ون أن قضاء الكثير  ن الوقت في الصلة هو بل 

فائ ة؛ فيسخرون  ن الشخص الذ  نصيي كثيرًا بأنه "ال نفعل شيء 

 سوى أن نصيي". في الواقع أنت "تفعل شيئًا  ا" عن  ا تصيي.

أولئك الذنن لم نفهدوا قوة الصلة وال نفهدون عالم الروح 

هم الذنن نعتق ون أن الصلة هي طرنق الرجل الكسلن. ذات  رة، 

قا  چون ونسيي، وهو خادم عظيم في القرن الثا ن عشر، "نب و أن 

اإلله لن نفعل شيئًا إن لم ُنصلِّ". صرَّح بهذا الكلم ألنه الحظ أن 

التغييرات ح ثت في حياته وخ  ته وفي الدجتدع عن  ا صيى هو 

 وآخرون.

هناك الكثير  ن النتائج التي لن نراها إال إذا صيينا. هذه هي 

طرنقة اإلله في التعا ل  عنا؛ هو طيب  ّنا فعل هذا. صيى نسوع 

َنْنَبِغي َأْن ُنَصيَّى ُكلَّ ِحيٍن َواَل ُنَدلَّ،" )لوقا "…  وعّيدنا أن نصيي. قا ، 

(. لداذا صيى كثيرًا؟ ألنه كان نعيش في عالم  ن الظيدة واحتاج 0301

 أن نصنع تغييرات في حياة البشر. وهذا أح  أسباب كونه فّعاال ج ًا. 

 ع وجود الكثير  دا نح ث في عالدنا اليوم، نجب أال نفكر 

أب ًا أننا عاجمون. هناك شيء  ا ندكننا فعيه. في الحقيقة، ندكن أل  

ُمصنلِّينن ِجُ لِّ صنالنٍه ونِطْل نٍة ُكلَّ ونْقٍت ِفي الرُّوِح   

ونسناِ ِرينن ِلهذنا ِج نْيِمِي ِجُ لِّ ُمواظن نٍة ونِطْل نٍة  ونْاِل انِميِع 

 .(RAB(( 1311اْلِدمِّيِسينن )أفسس 

 اورج اء 
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 3:و إشعياء  4-030غلطية 

  0034و أنوب  4:-0301أعدا  الرسل 

  :-:03تيدوثاوس  0;  05-0335نوحنا  0;  05-03303كورنثوس  0

 سيحي أن ُنح ث تغييرات. ال تكن  ثل الشخص الذ  نقو  وبي ه 

إشعار الهمندة، "كل  ا ندكنني أن أفعيه هو أن أصيي فحسب." ال. 

نحن ال نصيي فحسب. في صيواتنا، نحن ُ حّ دون بدا نكفي لُنح ث 

تغييرات  ح دة. لم ُنخبرنا اإلله أب ًا أن "نصيي فحسب" كشكل  ن 

أشكا  الت نن. بل أخبرنا أن نصيي لكي ندكن لأل ور أن تتغير 

 لصالحنا.

تذكر  ا قاله نسوع: "لِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َ َتى َحلَّ الرُّوُح 

(. هذه هي الق رة ال ننا يكية 130)أعدا  الرسل …"  اْلُقُ ُس َعَيْيُكْم

إلح اث تغييرات وهي فيك اآلن. لذلك، فيدا بع  عن  ا تصيي ألجل 

أ ر  ا، بصرف النظر عن   ى إلحاحه، ال تفكر ولو ليحظة أنك تضيع 

الوقت في الصلة. لكن، أدِرك أنك تحضر قوة روح اإلله لتغير ذلك 

 الوضع.

أجويا الغالي  أش رك من أال امدياز الصاله  الذي ي  يمي ال رصة 

وقف جيا  ك  وُأ  ِّم إراماك على اورض وُأمارس السيامه على 

الظروف  وإجليس  وقوات الظلمة. أش رك من أال جركة الصاله 

جالروح  وجالدالي أصلي وفدًا إلراماك ال املة وم ِ رًا جدوه الروح 

 الدغيير ل ل وضع  جاس  يسوع. آمين.

 صاله



ARABIC 

 سيأاي جهداف

كم أشتاق لدجيء الرب؛ اختطاف الكنيسة! أتدنى أن تكون أنت 

أنضًا هكذا!  جيئه سيكون بهتاف وبصوت رئيس الدلئكة والبوق. سيأتي 

 "بضجة" هييونا!

لن نكون هتافًا عادنًا؛ سيكون صاخبًا ل رجة أن األ وات في الدسيح 

سيسدعون ونعودون ليحياة  رة أخرى. نقو    –كل شخص  سيحي  ات   –

الكتاب إن األ وات في الدسيح سيقو ون أواًل. أ ا نحن األحياء الباقين 

سُنخطف جديعًا  عهم لدلقاة الرب في الهواء؛ سينتظرنا في الهواء. نقو  

 (. 01-0333تسالونيكي  0َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َ َع الرَّبِّ" )"… الكتاب، 

، صرخ نسوع وخرج 00نذكرني هذا الهتاف بقصة في نوحنا  

رجل  يت اسده لعازر  ن القبر: "َوَلدَّا َقاَ  هَذا َصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 

َفَخَرَج اْلَدْيُت َوَنَ اُه َوِرْجَلُه َ ْرُبوَطاٌت ِبَأْقِدَطٍة،  «ِلَعاَزُر، َهُيمَّ َخاِرًجا!»

 (.33-34300)نوحنا …" 

إن لم نكن نسوع ق  اختار لعازر، ُ نادنًا إناه باسده، لكان كل  يت 

ق  سدع صراخه وخرج  ن القبر. لكنه كان ُ ح دًا وقا ، "لعازر، هيم 

خارجًا!" سيصرخ ثانيًة وعن  ا نفعل ذلك، سيسدع فقط أولئك الذنن عاشوا  ن 

 أجيه قبل  وتهم ونحن الذنن نعيش  ن أجيه اآلن.

 ٢  

وننَّ الرَّّب  نْ سنُي ِجُهدناٍف  ِجصنْوِت رنِئيِس منالنِئ نٍة  

ونُجوِق اإللِي  سنْوفن ينْمِ ُل ِمنن السَّمناِء وناونْموناُت ِفي اْلمنِسيِح 

سنينُدوُمونن أنوَّاًل. ُر َّ  نْ ُن اونْحيناءن اْل ناِقينن سنُمْا نُف انِميً ا 

من نُهْ  ِفي السُُّ ب ِلُمالنقناِه الرَّبِّ ِفي اْلهنوناِء  ون  نذنا  نُ وُن 

ُكلَّ ِحيٍن منعن الرَّبِّ. ِلذِلكن عن ُّوا جنْ ُ ُ ْ  جنْ ً ا ِجهذنا اْل نالنِم           

 .(RAB(( 13-1111اسالو ي ي  1(

 الاميس 
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 1:و إشعياء  01-0130غلطية 

ذلك اليوم آٍت؛ هل أنت  ستع ؟ هذا هو كل  ا في األ ر! لهذا 

ننتج ونوزع أنشودة الحقائق لكل العالم بكل لغة: ُنِعّ  األ م لدجيئه. نرن  أن 

نصل لكل رجل، وا رأة، ول ، وبنت عيى كل وجه األرض باإلنجيل: 

"َوُنْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَدَيُكوِت هِذِه ِفي ُكلِّ اْلَدْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِديِع اأُلَ ِم. ُثمَّ َنْأِتي 

 (.033:3اْلُدْنَتَهى") تى 

 صاله

  14-12و أنوب  7-1:19-24:18أعدا  الرسل 

أجويا الغالي  يا لي من يوم مييم عممما  رى امي ًا يسوع  أاوق 

ون أؤخنذ مع الدميسين لُمالقاه الرب في الهواء. المسيح ي يا 

 ويسوم جميم في اورض من خاللي.  للويا 
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 قوه الم رفة

هناك شيئان ُ يفتان لينظر ُ عيَنين لنا في اآلنة االفتتاحية: أو  

شيء هو حقيقة أنه ندكن لشعب اإلله أن نهيكوا، والثاني هو سبب إ كانية 

هلكهم، الذ  هو ع م  عرفتهم لكيدة اإلله. إن الجهل بكيدة اإلله هو أ ر 

 (. ::43:ُ رنع. قا  نسوع لييهود: "تضيون إذ ال تعرفون الُكتب" ) تى 

تيدوثاوس  :هذا نساع نا أن نفهم أكثر لداذا نقو  الكتاب في 

، "اْجَتِهْ  َأْن ُتِقيَم َنْفَسَك لإلله ُ َمّكى، َعاِ ًل اَل ُنْخَمى، ُ َفصًِّل َكِيَدَة :053

اْلَحقِّ ِباالْسِتَقاَ ِة." الحل لكل ُ شكية، والجواب لكل سؤا ، وكل شيء 

 ستحتاجه في الحياة، هو كيه في الكيدة. ال تتجاهل الكيدة.

أن تجهل الكيدة هو أن ُتجهِّم نفسك ليفشل وليصعوبات غير 

الضرورنة في الحياة. قا  نسوع، "َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ، َواْلَحقُّ 

ِباْلَدْعِرَفِة َنْنُجو "…  ، 4300(. وفي أ ثا  4:31)نوحنا “  ُنَحرُِّرُكْم

، "َواآلَن 4:3:1نقو  في أعدا  الرسل  .(RAB“ ))نتحرر( الصِّ ِّنُقوَن

َأْسَتْوِدُعُكْم َنا ِإْخَوِتي لإللِه َوِلَكِيَدِة ِنْعَدِتِه، اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِ يَراًثا 

 َ َع َجِديِع اْلُدَق َِّسيَن." 

"َكَدا  430بطرس  :األ ر نتعيق بدعرفتك لكيدة اإلله. نقو  في 

َأنَّ ُقْ َرَتُه اإللهيََّة َقْ  َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َ ا ُهَو ِلْيَحَياِة َوالتَّْقَوى، ِبَدْعِرَفِة الَِّذ  

 َدَعاَنا ِباْلَدْجِ  َواْلَفِضيَيِة."

٢  

قنْم  نلنكن )ُس قن  وا ددصن  وافددرن  وا  غطن( 

 .(RAB(( 111) وشع … شنْ ِ ي ِمْن عنمنِم اْلمنْ ِرفنِة 

 الجدعة 
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  1:و إشعياء  :-:03-0130غلطية 

  01-05و أنوب  30-1304أعدا  الرسل 

إلى أ    ى تعرفه جي ًا؟ هذا هو  ا ُنح د إلى أ    ى 

ازدهارك و ج ك وسيادتك وغيباتك في الحياة. األشياء التي   –ستذهب 

تحتاجها أو ترن ها لحياة تقية هي لَك بالفعل في الدسيح. لكن الطرنقة 

 لتجعيهم فعَّالين في حياتك تعتد  عيى  عرفتك به. 

 -الدعرفة التي كتب عنها بطرس هي  عرفة كا يهة و ح دة 

باليونانية. اقِض وقتًا كل نوم، ت رس  "epignosis"إپيجنوسيس 

وتسدع وتيهج في كيدة اإلله. اغدر روحك ونفسك وذهنك بالكيدة. كدا 

نقو  الكتاب "ِلَتْسُكْن ِفيُكْم َكِيَدُة اْلَدِسيِح ِبِغنًى، َوَأْنُتْم ِبُكلِّ ِحْكَدٍة 

ستكون النتيجة حياة  ن النعدة  .(RAB((  0334)كولوسي …"  

الدتمان ة، واإلعلن والدج  الدتمان  والنجاح الذ  ال ننتهي والوفرة في 

 كل جهة.

 صاله
أجويا السماوي الغالي  أش رك من أال كلمدك الساكمة فيَّ جغمى  

اي لمي أسلك جإيمان  وسيامه وميم وقوه. من خالل إعالن م رفة 

 كلمدك  أحيا وأعمل في غل ة كاملة  اآلن ومائمًا جاس  يسوع. آمين.
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 االخد ار اإللهي 

عن  ا ُول َت ثانيًة، ُنقيَت  ن سيادة الُظيدة إلى النور اإللهي العجيب 

 يكوت ابن ُحبه: "َشاِكِرنَن اآلَب الَِّذ  َأهََّيَنا ِلَشِرَكِة ِ يَراِث اْلِق ِّنِسيَن ِفي   –

النُّوِر، َأْنَقَذَنا ِ ْن ُسْيَطاِن الظُّْيَدِة، َوَنَقَيَنا ِإَلى َ َيُكوِت ابِن ُحبِّه" )كولوسي 

0:30-04 .) 

"اليََّذْنِن ِبِهَدا َقْ  َوَهَب َلَنا اْلَدَواِعيَ   330بطرس  :ثم نقو  في 

نحن شركاء …".  اْلُعْظَدى َوالثَِّديَنَة، ِلَكْي َتِصيُروا ِبَها ُشَرَكاَء الطَِّبيَعِة اإللهيَِّة، 

في االختبار اإللهي. لسنا ُ تفرجين في الدديكة؛ نحن جمء  ن تحقيق هذه 

 األ ور. هييونا!

اآلن، نحن جمء في حياة اإلله الخاصة هذه، والتي لم تكن أل  

كائن آخر في هذه اليحظة. اآلن، ل ننا طبيعة اإلله! وهو السبب أنه بإ كانك أن 

تتكيم  ن  كانك وتح ث أ ور. ندكنك أن توجِّه قوة اإلله في اتجاه  عين  ن 

 خل  ن نك. 

هل تتذكر  وسى؟ قا  اإلله له، "ُ ْ  ن ك عيى البحر 

(. َشقَّ  وسى البحر األحدر بَد  ن ه عيى البحر. كان 03303وُشْقه!" )خروج 

نشترك في االختبار اإللهي: أعطاه اإلله الكيدة؛ وتصرف  وسى؛ فح ثت 

 الدعجمة.

 اذا ندكن أن تكون العلقة بين ن  رجل وبحر هائج؟ ُنظِهر لنا 

اإلله شيء روحي عن وح انيتنا  عه ودورنا في االختبار اإللهي. تذكر كيدات 

 ٢  

اللَّذنْيِن ِجِهمنا قنْم ون نبن لنمنا اْلمنوناِعيمن اْلُ ْظمنى ونالثَِّميمنةن  ِل نْي 

انِصيُروا ِجهنا ُشرنكناءن ال َِّ ي نِة اإللهيَِّة   ناِرِجينن ِمنن اْل نسناِم 

 .(RAB(( 111ج رس  :الَِّذي ِفي اْل نالنِ  ِجال َّْهونِه  )

 الس ت  
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 0:-04و أنوب  03-03:1أعدا  الرسل 

  1، 5305; نوحنا  :0-0035نوحنا  0

أَلنَُّكْم ِبُ وِني اَل …  "َأَنا اْلَكْرَ ُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن  5305نسوع في نوحنا 

 َتْقِ ُروَن َأْن َتْفَعُيوا َشْيًئا."

بالنسبة ليجمء األخير  ن هذه اآلنة، العكس صحيح أنضًا. هو 

نحتاجنا بدق ار  ا نحتاجه. هو نعدل ونسيك فينا و ن خللنا اليوم.  ثل 

 وسى، عن  ا ترفع نَ نك، فهدا ن ّ  اإلله؛ وبالتالي، نستجيب اإلله. غيبتك 

 حسو ة؛ كل  ا عييك أن تفعيه هو أن تسيك في نورها. ادرس الكيدة 

 لتعرف وتيعب دورك في االختبار اإللهي. أنت لسَت شخص عاد .

يا أجويا  أش رك من أال  ذه ال ياه الممي ه الذي قم ُأع يت لي 

وشدرك في االخد ار اإللهي. أعمل كل ل ظة من موضع الرف ة 

والغل ة  ون اإللي ي مل فيَّ  ُي ييمي ج ياه وط ي ة المسيح  جاس  

 يسوع. آمين.

 ُأِقر وأعدرف
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 ادوَّ في الرب

الحظ الثلث كيدات التي تحتها خط في اآلنة االفتتاحية؛ 

، نقو  1130سأشرحهم واح ة تيو األخرى. األولى هي "تقووا" في لوقا 

الكتاب،  تكيدًا عن نوحنا الدعد ان، "َأ َّا الصَِّبيُّ َفَكاَن َنْنُدو َوَنَتَقوَّى 

 ِبالرُّوِح، َوَكاَن ِفي اْلَبَراِر  ِإَلى َنْوِم ُظُهوِرِه إِلْسَراِئيَل."

"… ، نتكيم الكتاب عن طفل آخر كان، :313أنضًا في لوقا 

َنْنُدو َوَنَتَقوَّى ِبالرُّوِح، ُ ْدَتِيًئا ِحْكَدًة، َوَكاَنْت ِنْعَدُة اإلله َعَيْيِه." هذا هو 

نسوع. إذًا، تقوى نوحنا الدعد ان ونسوع في الروح، بدعنى أنهم صاروا 

 أقوناء.

 "kratosكيدة "ش ة"  أخوذة  ن الكيدة اليونانية، "كراتوس 

والتي تعني قوة. الكيدة التالية "قوته"  أخوذة  ن الكيدة اليونانية 

"ischus"  التي تعني القوة التي تكون لشخص، ليثابر ونسيطر عيى

األ ور.  ا الذ  نقوله لنا اإلله؟ نقو ، "تقوَّ بقوة الرب وفي ق رته لتفعيل 

القوة"  ا  ق ار القوة الذ  نق ر أن ُنطبِّقه اإلله في  وقف؟ استف   ن 

 ق رتة اإللهية. هييونا!

تذكر، إنها قوة الروح وليس قوتك. فعِّل قوته وليس قوتك. ِثق 

به بكل قيبك؛ ِثق بدا ندكنه أن نفعل. لهذا السبب عييك أن تعرفه لتفهم 

حجم قوته الفاعية. نقو  الكتاب، "َوَنتَِّكُل َعَيْيَك اْلَعاِرُفوَن اْسَدَك، أَلنََّك َلْم 

 (. 0134) م ور “ َتْتُرْك َطاِلِبيَك َنا َربُّ َنْهِوْه

 ١٣   

أنِخيًرا ينا ِإْخونِاي اندنوُّْوا ِفي الرَّبِّ ونِفي ِشمَِّه ُقوَِّاِي  

 (.1311)أفسس 

 اوحم 
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  30و إشعياء  21-13:2غلطية 

 3:-::و أنوب  41-013:1أعدا  الرسل 

فكِّر في داود الذ  ذهب لُيحارب جييات، ليس بسيف أو 

ر ح، ولكن بدقلع وخدسة حجارة ُ يس. عن  ا تق م جييات الضخم 

ناحيته، لم نرجع ليخيف؛ بل بالحر ، أسرع وركض نحو جييات 

وضربه بحجر. تقوى داود في الرب وفّعل قوة اإلله ليهمم العدلق. تقوَّ 

 في الرب وفي ش ة قوتِه. تقوَّ في حق اإلله.

 ُأِقر وأعدرف

أ ا ممدصر إلى اوجم  و ي مولوم من اإللي  وأحيا ج لمدي. ال يه  ما 

يرميي ال مو عليَّ  فأ ا ُم مئن ون الذي فيَّ أعظ  من الذي في 

ال ال . أ ا قوي في الرب  وفي شمه قواي وعمل أعمال ج ولية  

  للويا 
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، تقابيت  ع 0410بيندا كنُت أصيي  نذ ع ة سنوات كثيرة، في 

الروح الق س  قابية غيَّرت حياتي. ب أُت أختبر َشِركة، و عرفة الروح 

الق س التي جعيت قوته في حياتي أكثر حقيقية وقابية ليتطبيق بشكل فعيي 

 في  واقف الحياة.

لق  قرأُت عن ُ بشِّرنن أتوا  ن أوروبا ألفرنقيا. قضى بعضهم 

سنين  حاولين تحونل الكثيرنن ليدسيح لكن دون نتائج كثيرة. حاولوا؛ حتى 

إن بعضهم  اتوا أثناء هذه العديية، لكنه لم تنجح. كانت الدشكية أنهم أتو 

ب نانة؛ أتو برسالة لطيفة ُتظِهر لطف الدسيح. كان هذا عظيدًا لكنهم 

 احتاجوا أكثر  ن  جرد رسالة لطيفة.

بغض النظر كم تحب نسوع وكم تل ست  ع االحتياج ليكرازة 

باإلنجيل ليخطاة في العالم، إن لم تُكن  ديوًءا بالروح الق س، فاأل ر لن 

َفَأِقيُدوا ِفي َ ِ نَنِة ُأوُرَشِييَم ِإَلى "…  ننجح. لهذا السبب قا  نسوع لتل يذة، 

  .(RAB(( 343:3َأْن ُتْيَبُسوا ُقوًَّة ِ َن اأَلَعاِلي.")لوقا 

ندكن أل  شخص أن نقو  "أنا أحب نسوع، وسأخ  ه كل 

َوِإْن َشكَّ ِفيَك اْلَجِديُع "…  حياتي!" قا  بطرس نفس الشيء. قا  ليسي ، 

َوَلِو اْضُطِرْرُت َأْن َأُ وَت "…  (. وأكَّ ، 443:3) تى “  َفَأَنا اَل َأُشكُّ َأَبً ا

(، بالطبع، تطيب األ ر فقط بعض 453:3) تى …"  َ َعَك اَل ُأْنِكُرَك! 

الجنود، وفتاة صغيرة، وبعض الرفقاء ليجعيوا بطرس ننكر نسوع بع  

 ساعات قييية.

 قوه رسالدما  -الروح الدمس 

 ١١   

…  ُروُح الرَّبِّ عنلنيَّ  ون َُّي منسن نِمي ُوجن ِّرن اْلمنسناِكينن  

 .(RAB(( 1311)لوقا 

 اإلرمين 
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28-25و أنوب  16-1:21أعدا  الرسل   

بع  ا نا  الرسو  بطرس الروح الق س، اختفت  خاوفه. ب أ 

الذ  كان "صياد ُأ ِّّي" أن نقو  ونفعل أ ور فوق طبيعية، ل رجة أنه 

 في نوم واح ،  ن خل  وعظه، آ ن ثلثة آالف نفس!

إن نيَت الروح الق س بالفعل، هذه هي الب انة. عييك أن 

تعرفه؛ عييك أن تسيك فيه و عه. نجب أن نكون جمء ثابت  ن حياتك. 

تذكَّر، قوة رسالتنا ليست في الصراخ، وال في ق رة استخ ام كيدات 

كثيرة. قوة رسالتنا هو الروح الق س: "َوَكَلِ ي َوِكَراَزِتي َلْم َنُكوَنا 

كورنثوس  0ِبَكَلِم اْلِحْكَدِة اإِلْنَساِنيَِّة اْلُدْقِنِع، َبْل ِبُبْرَهاِن الرُّوِح َواْلُقوَِّة" )

33: ))RAB). 

 صاله

أجويا الغالي  أش رك من أال الروح الدمس الذي ي يا فيَّ  

ويرشم ي في طريق إراماك ال املة لي. أ ا ممفوع من الماخل جدواي 

اإللهية  الدي ادّويمي وامأل ي جال ياعة وصل ل المي جاإل ييل  

 جاس  يسوع. آمين.
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 اسأل اوسئلة الص ي ة  

في الحياة، هناك َ ن نسألون األسئية الخاطئة ونق ِّ ون الطيبات 

الخاطئة. هناك شيء  ا عنهم نجعيهم نسألون األسئية الخاطئة في كل  رة 

حيندا تحين لهم الفرصة. لكن ندكنك أن تسأ  األسئية الصحيحة. هناك أسئية 

جي ة ترش ك إلجابات  في ة. إلى أن تتعيم أن تسأ  األسئية الصحيحة، فين 

 تج  إجابات ذات  عنى ت فعك لأل ام. 

ُنرن ك اإلله أن تسأ  األسئية الصحيحة. في وقت  ا كانت 

إسرائيل ُ ضَطه ة  ن ِقبل أ ة أخرى، ظهر  لك لج عون وحيَّاه، "الرب 

 عَك، نا جبار البأس" رد ج عون، "لداذا ت عونني جبار البأس؟ إن كان 

اإلله  عنا، أنن كل  عجماته؟" كان هذا سؤا  جي . إن كان اإلله  عهم، فل 

 نجب أن تكون حياتهم عادنة.

هل شاه َت  ن قبل األلعاب األوليدبية أو بعض األح اث 

الرناضية األخرى عيى شاشة التيفمنون وتعجبَت  ن الرناضيين الذنن نب و 

وكأن ل نهم ق رات خارقة؟ في األغيب ستج هم ُ ذهيين ألنك تعرف إنه ال 

ندكنك أن تفعل بعض األشياء التي نعديونها. أو هل ُذِهيَت أب ًا  ن  ستوى 

 ذكاء شخص عبقر ؟

 اذا عنَك؟  ن قا  إنه ال ندكنك أن تكون فوق طبيعي أكثر  ن 

هؤالء الناس؟  تى ستقو   ثل ج عون "إن كان اإلله  عي، فل نجب أن 

 تكون حياتي عادنة!" ثم تب أ تسأ  األسئية الصحيحة.

 ١٩   

أنْسأنُلكن ينا سنيِِّمي  ِإذنا كنانن »فندنالن لنُي ِاْمُعوُن: 

… ينْهِوْه من نمنا فنِلمناذنا أنصناجنْدمنا ُكلُّ  ِذِه؟ ونأنْينن ُكلُّ عنيناِئِ ِي 

 (.1011)ق اه 

 الثالراء 
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  32و إشعياء  22-13:3غلطية 

أعطى اإلله سييدان حكدة، ونقو  الكتاب إنه كان أحكم جديع 

الناس. إذًا، كان هناك وقت في هذا العالم عن  ا كان رجل واح  أحكم  ن 

جديع الناس، ولم نكن نسوع. لداذا ال ندكن أن تكون أنَت؟ لداذا ال ندكنك 

 أن تكون أحكم  ن جديع الناس في   ننتك؟  ن قا  إنك ال تستطيع؟

هل هناك  رض أو سقم نمعج جس ك؟ إن نيَت الروح الق س، 

فأنت تحتاج أن تسأ  سؤا : "هل نجب أن أكون  رنضًا  ع أن الروح 

الق س نحيا فيَّ؟" ليس فقط عييك أن تسأ  هذا السؤا ، نجب أنضًا أن 

تجيب عنه. افهم كتابك والهج في اآلنة التي تقو  "َوِإْن َكاَن ُروُح الَِّذ  َأَقاَم 

َنُسوَع ِ َن اأَلْ َواِت َساِكًنا ِفيُكْم، َفالَِّذ  َأَقاَم اْلَدِسيَح ِ َن اأَلْ َواِت َسُيْحِيي 

لن  .(RAB((  0031)رو ية “  َأْجَساَدُكُم اْلَداِئَتَة َأْنًضا ِبُروِحِه السَّاِكِن ِفيُكْم

ندر وقت طونل، حتى تتوغل قوة الروح في جس ك وتنتج نتائج. فعِّل هذا 

 اليوم.

 صاله

  31-29و أنوب  36-17:21أعدا  الرسل 

أجويا الغالي  أش رك من أال ح مدك الساكمة فيَّ. كلمدك ا لدمي 

ح يمًا وأح رامي لم ا ة الدمي  والمياح والغل ة والوفره. أ ا ُملهن  

ج لمدك وف ر اوف ار الص ي ة  وأا ل  ال لمات الص ي ة  وأسال 

اوسئلة الص ي ة  وأحصل على  دائج ال لمة في حيااي اليوم  

 جاس  يسوع. آمين.
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 ُكن ُملهنمًا جمييئي الدريب

ال ُن رك الكثيرون أن نسوع سيأتي ثانية. ندكنك أن تعرف 

 ن الطرنقة التي نعيشون بها. نعيشون حياتهم كل نوم، عا يين  ا 

نسع هم. سواء كانوا ن ركون هذا أم ال، نسوع سيأتي ثانيًة. قا  إنه 

 سيأتي ثانية، وهو نقترب أكثر  ن أ  وقت  ضى.

كم أتطيع إلى هذا اليوم! نا له  ن نوم. هل ستكون  ستع  

عن  ا نأتي ثانيًة؟ أم سيأتي ثانيًة ليكتشف أنك لم تفعل  ا كان  ن 

الدفترض عييك أن تفعيه؟ األ ر ُنشبه الُدعّيم عن  ا نعطي تل يذه 

واجب  نملي ونأتي ليفصل اليوم التالي ونسألهم عنه، َ ن عديه 

سيكون سعي  برؤنة الدعيم، بيندا َ ن لم نفعيه سيتدنى أن ننسى الدعيم 

 أو أن ال نأتي ليفصل. 

نقو  الكتاب، "ِفي َناِر َلِهيٍب، ُ ْعِطًيا َنْقَدًة ِليَِّذنَن اَل َنْعِرُفوَن 

اإلله، َوالَِّذنَن اَل ُنِطيُعوَن ِإْنِجيَل َربَِّنا َنُسوَع اْلَدِسيِح، الَِّذنَن َسُيَعاَقُبوَن 

ِبَهَلٍك َأَبِ  ٍّ ِ ْن َوْجِه الرَّبِّ َوِ ْن َ ْجِ  ُقوَِّتِه، َ َتى َجاَء ِلَيَتَدجََّ  ِفي 

ِق ِّنِسيِه َوُنَتَعجََّب ِ ْنُه ِفي َجِديِع اْلُدْؤِ ِنيَن. أَلنَّ َشَهاَدَتَنا ِعْنَ ُكْم ُص َِّقْت 

 .(RAB(( 01-130تسالونيكي  :“ )ِفي ذِلَك اْلَيْوِم

عن  ا نأتي نسوع ثانيًة، سُيتعجَّب  نه في الذنن نحبون 

ظهوره. هذا  عناه أن  ج ه سُيرى في كل واح   ّنا. أولئك الذنن 

 ١٣   

ونِإيَّاُكُ  الَِّذينن اندن ناينُدونن رناحنًة من نمنا  ِعْممن 

اْسِدْ النِن الرَّبِّ ينُسوعن ِمنن السَّمناِء منعن منالنِئ نِة ُقوَِّاِي                

 .(RAB(( 111اسالو ي ي  :(

 اورج اء 
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  سدعونا نقو  إن الدسيح فينا سَيروا وقتها  ج ه فينا ونعترفوا

بحقيقته. فجأة، سنتدج ، وسُيشرق كل واح   ّنا بسطوع، وسُيعَجبوا 

 بالدسيح فينا وبيننا. ذلك اليوم آٍت قرنبًا ج ًا.

قا  نسوع، "َفْيُيِضْئ ُنوُرُكْم هَكَذا ُق َّاَم النَّاِس، ِلَكْي َنَرْوا 

( 0335) تى “  َأْعَداَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُنَدجُِّ وا َأَباُكُم الَِّذ  ِفي السََّداَواِت

)RAB).  هو جعينا نور لأل م ونرن نا أن ُننير لبقية الناس. نرن نا

أن ُنحِضر الحياة والفرح لهم ونحن نصل إليهم باإلنجيل، اآلن، أكثر 

  ن أ  وقت  ضى.

 ُأِقر وأعدرف

أ ا أسلك كما ي ق للرب  ُمرضيًا إياه في كل اومور جيمما أاوقع 

ج رح مييئي الثا ي. أحمل رمار ال ر  ُم  يًا م مى ل ياه الراال 

والمساء في عالمي. إيما ي ف َّال ومؤرر  ُممديًا المدائج ال رورية 

 لميم اسمي. آمين.
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 ١٢   
 ال ياه اإللهية أح رت لما اوجمية

 –"قبل أن نكون إبراهيم أنا كائن"  –بهذه العبارة االستثنائية 

أعين الرب نسوع عن طبيعته األب نة. الطبيعة األب نة تعني أن تحيا 

حياة التطور غير الدنتهي، حيث تندو دون أن تعجم. إنها حياة ال 

تنتهي، غير قابية ليفساد أو التخرنب. عن  ا ول َت ثانيًة، نيَت نفس 

 الحياة األب نة التي ليسوع وُأحِضرت إلى األب نة. هييونا!

بالتكيم عن الحياة األب نة، أعين نوحنا، "َالَِّذ  َكاَن ِ َن  

اْلَبْ ِء، الَِّذ  َسِدْعَناُه، الَِّذ  َرَأْنَناُه ِبُعُيوِنَنا، الَِّذ  َشاَهْ َناُه، َوَلَدَسْتُه َأْنِ نَنا، 

ِ ْن ِجَهِة َكِيَدِة اْلَحَياِة. َفِإنَّ اْلَحَياَة ُأْظِهَرْت، َوَقْ  َرَأْنَنا َوَنْشَهُ  َوُنْخِبُرُكْم 

( :-030نوحنا  0“ )ِباْلَحَياِة اأَلَبِ نَِّة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَ  اآلِب َوُأْظِهَرْت َلَنا

)RAB).  السبب الذ   ن أجيه ُأظهَرت هو أن تكون لنا ونعيش نفس

الحياة. بيندا ت رس الكتاب وترى  ثل هذه الحقائق، ترى انعكاس 

 صورتك الحقيقية فتستطيع أن تخبر كيف نجب أن تكون عييه حياتك. 

اآلن بكونك ول َت ثانيًة، ق  ُول َت في الدجا  اإللهي، 

األب نة! أن تحيا بكيدة اإلله، وفي الدسيح؛ هو أن تحيا في األب نة هذه 

هي بيئتك الج ن ة. أنَت لسَت  ن هذا العالم. لذلك، اب أ في عيش حياتك 

 األب نة. 

أنُجوُكْ  ِإْجرناِ يُ  انهنلَّلن ِجأنْن ينرنى ينْوِمي فنرنأنى ونفنِرحن.  

 لنْيسن لنكن خنْمُسونن سنمنًة جنْ ُم  أنفنرنأنْيتن ِإْجرناِ ي ن؟ فندنالن لنُي اْلينُهوُم: 

اْل نقَّ اْل نقَّ أنُقوُل لنُ ْ : قنْ لن أنْن ينُ ونن ِإْجرناِ يُ   قنالن لنُهْ  ينُسوُع:  

 .(RAB(( 13-1113)يوحما   أن نا كناِئٌن

 الاميس 
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  :0-0035نوحنا  0;  0031; رو ية  3:-5300:نوحنا 

 ُأِقر وأعدرف
أ ا جر اإللي في المسيح يسوع ولميَّ حياه اإللي فيَّ. ام ط روحي 

و  سي واسمي امامًا جدوه واأرير ال ر وملء حياه اإللي الدي 

أخذاها من خالل اإل ييل. أسلك في حديدة ميراري اإللهي في 

المسيح  ُممركًا لم مدي وح وره الرائع في حيااي  جاس  يسوع  

 آمين.
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 ١٢   
 ال ياه اوجمية أح رت لما  الالموت 

في رسالتنا السابقة، ناقشنا حقيقة أن الحياة اإللهية، نقيتنا إلى 

األب نة، لكن في دراستنا اليوم، سنرى أن الحياة األب نة ق  أحضرت لنا 

الل وت! نعين الشاه  االفتتاحي "ِفي َسِبيِل اْلِبرِّ َحَياٌة،   – ا هو أكثر 

 َوِفي َطِرنِق َ ْسِيِكِه اَل َ ْوَت." هذا نشير إلى "الل وت".

هناك فرق بين "األب نة" و "الل وت". " األب نة" ُتعبِّر عن 

حياة الندو اللنهائي، دون أن تعجم، بيندا ُنشير "الل وت" إلى حياة 

خالية تدا ًا  ن نمعة الدوت. حياة اإلنسان الطبيعية ُ بر جة " ن الرحم 

إلى القبر". بكيدات ُأخرى، هو ُوِلَ  بنمعة الدوت. طوا  حياته، نفعل 

كل  ا في وسعه ليبقى حيًا ونتجنب الدوت، لكنه في النهانة نخضع له 

 ألنه ورث لعنة الدوت.

لكن عن  ا تول  ثانية ول نَك حياة وطبيعة اإلله فيك، تختيف 

األ ور؛ أنت ُنقيَت  ن الفناء إلى الخيود! نعين الكتاب، "َوِإنََّدا ُأْظِهَرِت 

اآلَن ِبُظُهوِر ُ َخيِِّصَنا َنُسوَع اْلَدِسيِح، الَِّذ  َأْبَطَل اْلَدْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة 

 .(RAB(( 0130تيدوثاوس  :“ )َواْلُخُيوَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيِل

في الدسيح، أنَت غير ُ عرَّض ليدوت، بسبب الحياة األب نة. 

، "َنْحِدُيوَن 01303اآلن ندكنك أن تفهم جي ًا كيدات نسوع في  رقس 

ُتشير "شيئًا  ديتًا" هنا …".  َحيَّاٍت، َوِإْن َشِرُبوا َشْيًئا ُ ِديًتا اَل َنُضرُُّهْم

إلى شيء ُ هِيك أو ُ سبب ليدوت؛ لكن نسوع قا  ال شيء  ن هذه 

 األشياء ندكنه أن نؤذنك أو َنضرك. لداذا؟ ألن لك الحياة األب نة! 

ِفي َسِبيِل اْلِبرِّ َحَياٌة، َوِفي َطِريِق َمْسِلِكِه اَل َمْوَت   

 (.21:82)أمثال 

 الجدعة 
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كتب الرسو  نوحنا الحبيب، "َكَتْبُت هَذا ِإَلْيُكْم، َأْنُتُم 

اْلُدْؤِ ِنيَن ِباْسِم اْبِن اإلله، ِلَكْي َتْعَيُدوا َأنَّ َلُكْم َحَياًة َأَبِ نًَّة، َوِلَكْي ُتْؤِ ُنوا 

هو ُنرن ك أن تعرف أن  .(RAB((  0435نوحنا  0“ )ِباْسِم اْبِن اإلله

لَك حياة أب نة ألنه إلى أن تعرفها، فين تسيك أب ًا في نورها. عييك أن 

 تعرف أن ل نك حياة أب نة، وهذه الحياة هي ض  الدوت!

الدوت هو فشل  ا دخل لـ "نظام"؛ لكنه ُنعرِّفك أنه ال فشل 

ال فشل في القيب، أو فشل كيو ، أو فشل   –في "أجهمة جسدك" 

رئو ؛ ال شيء  ن هذا القبيل! بدا أن الحياة األب نة فيك، أعضاؤك 

 وأنظدة جسدك ال تفشل! شكرًا لإلله  ن أجل الحياة األب نة. هييونا!

 ُأقر وأعدرف

 اموس روح ال ياه في المسيح يسوع قم أعددمي من  اموس 

الا ية والموت  أ ا خارج حموم الموت  ون  اموس ال ياه ي مل 

فيَّ  ال أسلك فدط في ال ياه والص ة كاجن لإللي  جل أ  ر  ذه 

ال ياه اإللهية ل ل من في عالمي. اُولو ية اس ن في اسمي 

 المامي وأحيا ال ياه السامية  ميمًا لإللي  جاس  يسوع  آمين. 
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 ال ا م الماخلي

شغفنا ليكرازة باإلنجيل هو شيء ال ندكن ليعالم أن نتحديه؛ إنه 

نمعجهم. نتساءلون "كيف ندكن أن نكون الناس شغوفين ج ًا بيسوع؟" 

ثم بع  ذلك نحاولون أن ُنسن وا هذا إلى أساس أن الناس شغوفون عدو ًا 

 ب نانتهم.  ا ال ن ركونه هو أن شغفنا  ختيف، إنه أكثر  ن  جرد شغف.

عن  ا تقارن الدسيحيين باأُلناس الدت ننين في هذا العالم 

)والدسيحية ليست دنانة(، هناك ثلثة أ ور نجب النظر إليها: األو  هو 

شغفنا، الذ  ندكن  قارنته بالفعل  ع شغفهم. ثم هناك أنضًا القناعة: ق  

نكون ألدنان العالم ق ر  ن الَقناعات  ثينا؛ لكن هناك شيء  ا ل ننا وليس 

 ل نهم وال ندكن أن نكون لهم: الشاه  ال اخيي. هييونا!

ل ننا شاه  في أرواحنا عن نسوع! هذا  ا نقرأه في الشاه  

االفتتاحي؛ نقو ، "َالرُّوُح َنْفُسُه َأْنًضا َنْشَهُ  أَلْرَواِحَنا َأنََّنا َأْواَلُد اإلله." 

لذلك، عن  ا نقف ليسوع الدسيح، نحن ال نقف فقط ألننا شغوفون؛ نحن 

ال نكرز باإلنجيل ألننا  قتنعين فقط برسالته. بل بالحر ، السبب هو أن 

ل ننا شاه  في أرواحنا أن نسوع حقًا هو الطرنق، والحق، والحياة؛ ال 

 (.3303أح  نأتي إلى اآلب إال به )نوحنا 

اآلن ل ننا الشاه  في أرواحنا أننا أبناء اإلله. في أعداق أعداق 

قيوبنا، نعرف أننا في شركة  ع اإلله ولنا الروح الق س وأننا ُول نا ثانية! 

هذه ليست افتراضات لكنها حقائق ها ة وحقائق ليوقت الراهن في 

 ١٢   

انلرُّوُح  نْ ُسُي أنْيً ا ينْ هنُم ونْروناِحمنا أن َّمنا أنْوالنُم اإللي   

 .(RAB(( 1113)رومية 

 الس ت  
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أرواحنا. ل ننا " عيو ات داخيية"؛  عرفة أنتجها فينا الروح الق س بأننا 

  ولودون  ن اإلله ولألب   نتصرون. 

نحن  ختيفون.  ا ل ننا هو أكثر  ن دنانة. ال نهم كم ق  نكون 

الناس شغوفين و قتنعين ب نانتهم، ليس هناك خلص في أ  دنانة. 

إنجيل نسوع الدسيح هو الرسالة الوحي ة الدخيصة ليعالم. وشكرًا لإلله! 

نحن  تعه ون برسالة قوته التي بها نخيِّص اإلله ونشفي، ونحدي، 

 وننقذ، ونحفظ، وُننِجح. نحن شهوده. هييونا!

 صاله
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أجويا الغالي  أش رك و ك ا لدمي مد هم إل ييل المسيح؛ أصلي أن 

كثيرين ممن ل  يمالوا الاالص ج م يسم ون ويد لون اإل ييل اليوم. 

وُيمدنلوا في ال ال من سيامه الُظلمة إلى حرية ميم أجماء اإللي  جاس  

 يسوع. آمين.
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 الاممة في الدمس

في العه  الق نم،  ن التعييدات التي أعطاها اإلله لهارون في 

، نلحظ خ  ة الكهنة في الق س. قا  إن الُسُرج نجب أن 1-1341خروج 

تكون ُ ضاءة دائدًا؛ وعن  ا ُتوَق  في الدساء والصباح، نجب أن ُنق ِّم 

بخورًا. هذه كانت تعييدات ُ ح دة بخصوص خ  ة الكهنة في الق س في 

 العه  الق نم. 

اآلن، بقراءة اآلنة االفتتاحية، نقو ، "أَلنَُّه ُنِصَب اْلَدْسَكُن 

الَِّذ  َكاَن ِفيِه اْلَدَناَرُة، َواْلَداِئَ ُة، َوُخْبُم  «اْلُقْ ُس»اأَلوَُّ  الَِّذ  ُنَقاُ  َلُه 

التَّْقِ َ ِة." في ذلك الُق س، ل ننا ثلثة أشياء: الُخبم، " ائ ة خبم 

)التق  ة("، والشدع ان "الدنارة"، وق ام الحجاب  باشرة  ذبح البخور. 

 كانت هذه هي قطع األثاث في الُق س. كيف ننطبق هذا عيينا اليوم؟ 

"الخبم" هو دراستنا ولهجنا في الكيدة. تذكر أن "خبم 

التق  ة"، الذ  ُنشار إليه أنضًا "خبم الوجوه"، ال نأكيه إال الكهنة 

(. ونقو  الكتاب إنه جعينا " يوك وكهنة 13:3، الونين 4031)الونين 

(؛ نحن كهنوت  ق س لإلله. لذلك، نحن  ؤهيون لنأكل 330لإلله" )رؤنا 

 "خبم الوجوه"، الذ  ندثل لهجنا في الكيدة.

الشيء الثاني في هذا الق س كل نوم كان سراج الروح. قا  

َ َتى َرَفْعَت السُُّرَج َفِإَلى ُق َّاِم اْلَدَناَرِة ُتِضيُء السُُّرُج "…  اإلله لهارون؛ 

(. هذا نشير إلى سبعة أرواح اإلله: "َوِ َن اْلَعْرِش 31:)ع د “  السَّْبَعُة

١٢  

الَِّذي كنانن  ون َُّي ُ ِصبن اْلمنْس نُن اونوَُّل الَِّذي ُيدناُل لنُي اْلُدْمُس

 (. 12:ِفيِي اْلمنمنارنُه  وناْلمناِئمنُه  ونُخْ ُ  الدَّْدِممنِة )ع را يين 

 اوحم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  1:-0135; أفسس  0334; كولوسي  1-1341خروج 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

  37و إشعياء  12-1:5غلطية 

  10-7و  م ور  12-1:25أعدا  الرسل 

َنْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوَأْصَواٌت. َوَأَ اَم اْلَعْرِش َسْبَعُة َ َصاِبيِح َناٍر ُ تَِّقَ ٌة، 

(. هذا نشير إلى  لء الروح؛ شركتنا 533)رؤنا “ ِهَي َسْبَعُة َأْرَواِح اإلله

وا تلؤنا بالروح باستدرار. عييك أن تحافظ عيى  لء الروح هذا كل 

 ، إنه نظهر لك كيف.0:-0135نوم؛ ادرس أفسس 

الشيء الثالث في ذلك الق س كان  ذبح البخور، الذ  ن   

، "ِلَتْسَتِقْم َصَلِتي َكاْلَبُخوِر 3030:عيى خ  ة صلة الق نسين:  م ور 

ُق َّاَ َك. ِلَيُكْن َرْفُع َنَ  َّ َكَذِبيَحٍة َ َساِئيٍَّة." هذا نشير إلى صلة عبادتنا 

وتسبيحنا وشكرنا وتشفعنا. اليوم، أنَت هذا الق س، وفي الق س، نتعيق 

األ ر بهذه األشياء الثلثة: الكيدة والروح والصلة. الهج في الكيدة كل 

 نوم؛ كن  دتيئ بالروح طوا  الوقت؛ وصلِّ دائدًا.

 صاله

 

أجويا الغالي  أش رك من أال امدياز خممدي في ُقمسك. جيمما ُأع ي 

  سي للصاله والمراسة واللهج في كلمدك  ممدلئًا جاسدمرار 

جالروح  أرجح مائمًا. روحك ي مل فيَّ  وعممي   مة مد ايمه لاممة 

 مد ايمه  جاس  يسوع. آمين.
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 الدغذية جال لمة

في الدسيحية، نؤك  عيى أهدية ال راسة واليهج في كيدة اإلله، 

بسبب  ا تنتجه في حياتك:  ج   تمان  دائدًا! هذا هو غرض حياتك.  ج  

اإلله هو في الكيدة، ونصبح الدج  واضح ج ًا في حياتك كيدا تغذنت 

 بوعي وباستدرار عيى الكيدة.

نقو  الكتاب، "َواَل ُتَشاِكُيوا هَذا ال َّْهَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِيُكْم 

كورنثوس  :ونقو  في  .(RAB((  :30:)رو ية …"  ِبَتْجِ نِ  َأْذَهاِنُكْم، 

، "َوَنْحُن َجِديًعا َناِظِرنَن َ ْجَ  الرَّبِّ ِبَوْجٍه َ ْكُشوٍف، َكَدا في ِ ْرآٍة، 0134

َنَتَغيَُّر ِإَلى ِتْيَك الصُّوَرِة َعْيِنَها، ِ ْن َ ْجٍ  ِإَلى َ ْجٍ ، َكَدا ِ َن الرَّبِّ 

تؤك  هذه اآلنات عيى الدج  الدتمان  في أرواحنا كيدا  .(RAB“ )الرُّوِح

 لهجنا في الكيدة.

إن لم ُتعِط انتباهًا كا ًل لي راسة واليهج و دارسة كيدة اإلله، 

فأنت تدنع  ج ه في حياتك. ق  ح ث هذا لبعض الناس حتى دون أن 

ن ركوا هذا. عرَّضوا أنفسهم ألخبار و عيو ات  ن  صادر ه َّا ة، غير 

 كيدة اإلله. 

تذَّكر أنك  ا تأكيه؛ أنَت تصير أكثر وأكثر  ثل الدعيو ات التي 

تتغذى عييها. كيدة اإلله هي  ج  اإلله؛ لذلك، تغذَّ عيى الكيدة وستكون 

 ١٢   

أنْ ُدْ  ِرسنالنُدمنا  منْ ُدوجنًة ِفي ُقُلوِجمنا  منْ ُروفنًة 

ونمنْدُروءنًه ِمْن انِميِع المَّاِس. ظناِ ِرينن أن َُّ ْ  ِرسنالنُة اْلمنِسيِح  

منْاُمومنًة ِممَّا  منْ ُدوجنًة الن ِجِ ْ ٍر جنْل ِجُروِح اإللي اْل نيِّ  الن ِفي 

أنْلوناٍح حنينِريٍَّة جنْل ِفي أنْلوناِح قنْلٍب لنْ ِميٍَّة                                    

  .(RAB(( 0-10:كور ثوس  :(

 اإلرمين 
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  38و إشعياء  19-13:5غلطية 

  03-00و  م ور  03:3-043:5أعدا  الرسل 

، "ِلَتْسُكْن 0334حياتك  تديمة بتمان  و دتيئة بالدج . نقو  في كولوسي 

ِفيُكْم َكِيَدُة اْلَدِسيِح ِبِغنًى، َوَأْنُتْم ِبُكلِّ ِحْكَدٍة ُ َعيُِّدوَن َوُ ْنِذُروَن َبْعُضُكْم 

َبْعًضا، ِبَدَماِ يَر َوَتَساِبيَح َوَأَغاِنيَّ ُروِحيٍَّة، ِبِنْعَدٍة، ُ َتَرنِِّديَن ِفي ُقُيوِبُكْم 

 RAB(.ِليرَّبِّ")

ُخذ كيدة اإلله عيى أنها رؤنة اإلله، ورأنه، وفكره، ونا وسه 

حقيقة  طيقة. كن   –أو  ب أه. وفوق كل شيء ُخذ كيدته عيى أنها الحق 

 غدورًا بالكيدة، لكي نكون كل  ا تفكر فيه وتتكيده هو الكيدة. هذا هو 

 االطرنق األكي  لحياة الدج  الدتمان . 

 ُأِقر وأعدرف

أ ا أ مو في الم مة وم رفة الرب يسوع المسيح. حيااي ليست 

مم صلة عن ال لمة  ون كلمة اإللي  ي مصمري. اي ل روحي 

ام ض جاإِليمان والرااء وال ب. من خالل ال لمة  ادهيأ حيااي 

 للغل ة كل يوم  جصرف المظر عن الظروف  أ ا ممدصر مائمًا. آمين. 
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نقو  الكتاب إن روحًا فاضية كانت في دانيا . كم ُتحب أن 

ُنقا  عنك ذلك؟ حسنًا نفس الشيء حقيقي عنك ألنك في اليوم الذ  ِنيَت 

 فيه الروح الق س في حياتك، أتت الروح الفاضية لتحيا فيك.

تظهر هذه الروح الفاضية فيك عن  ا تختار أن ت عه نفعل  ا 

نرن  في حياتك، وعن  ا تقبل الكتاب عيى أنه إرادته الحقيقية والكا ية 

وتحيا وفقًا له. ستكتشف فجأة أن كل شخص ُ ق َّر في عينيك. وعن  ا 

ت رك هذا الحق، نصبح كل شيء نخصك  دتاز؛ تصبح حياتك تعبير 

 عن كداالت الدسيح.

فاق دانيا  كل الرؤساء والدرازبة ألن لم نكن ل نهم روحًا 

فاضية، بل بالحر  كانت ل نهم روحًا  تذ رة وشاكية. رأوا أن الديك 

كان دائدًا ُنحِسن إلى دانيا  وهذا نؤلدهم، لذلك تآ روا عييه بسبب 

 الدرارة.

عن  ا نرى األشخاص الذنن ليست فيهم روح فاضية آخرنن 

، "اَل 0131ُندَ حون ونترقون، فإنهم نتألدون. قا  الرب نسوع في  تى 

َتْقِ ُر َشَجَرٌة َجيَِّ ٌة )صحيحة( َأْن َتْصَنَع َأْثَداًرا َرِدنًَّة )ال قيدة لها(، َواَل 

 َشَجَرٌة َرِدنٌَّة ) رنضة( َأْن َتْصَنَع َأْثَداًرا َجيَِّ ًة )تستحق اإلعجاب(."

 شيره حاملة رمارًا ايمه

 ١٢   

فن ناقن مناِ يآُل  ذنا عنلنى اْلُوزنرناِء وناْلمنرناِزجنِة  وننَّ 

ِفيِي ُروًحا فناِضلنًة. ونفن َّرن اْلمنِلُك ِفي أنْن ُيونلِّينُي عنلنى اْلمنْملن نِة 

 (.011ُكلِّهنا )ما يال 

 الثالراء 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  27:17; أ ثا   12:5دانيا   

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

  39و إشعياء  26-20:5غلطية 

  18-17و  م ور  18-2:26أعدا  الرسل 

الحظ كيف وصف الثدار الجي ة؛ قا  إنها تستحق اإلعجاب. 

هذا رائع! كيف ُتشِبه حياتك؟ هل تستحق اإلعجاب؟ إذا صار الجديع 

شبهك، هل ستكون سعي ًا؟ إذا كان الناس نتصرفون  عَك بنفس الطرنقة 

 التي تتصرف بها  عهم، هل ستحب هذا؟ 

َدع حياتك تكون إعلن عن الروح الفاضية التي فيك. ارتفع 

فوق الحس  والدرارة والغضب وكل سيبيات الحياة، ألنك شجرة جي ة 

تحدل ثدارًا جي ة: "ُكلُّ ُغْصٍن ِفيَّ اَل َنْأِتي ِبَثَدٍر َنْنِمُعُه، َوُكلُّ َ ا َنْأِتي 

 (. 305:)نوحنا “ ِبَثَدٍر ُنَنقِّيِه ِلَيْأِتَي ِبَثَدٍر َأْكَثَر

 صاله

أجويا الغالي  أش رك من أال خممة الروح الدمس الااصة في 

حيااي اليوم؛ قم أع يدمي روحًا فاضاًل ُامدج فيَّ شاصية فاضلة. 

لذلك  ليس للمراره والغ ب وال سم م ان في حيااي. ط ي ة امي  

المسيح ظا ره فيَّ  وواض ة في سلوكي وكالمي وكل شيء 

 أصم ي  جاس  يسوع. آمين.
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 خ ة اإللي لك

الشاه  الكتابي لييوم جديل، وال أرن  أن نفوتك البركة التي فيه. 

لذلك، اقرأه  رة ُأخرى بصوت عاٍ  وبانتباه وبتأ ل. هنا، روح اإلله 

نتكيم إلى كل شخص نؤ ن بيسوع الدسيح، كل شخص نا  الخلص في 

 الدسيح نسوع.

أرن ك ُت رك أن اإلله نكيدك اآلن، ألنه حقًا نفعل ذلك. أحب  ا 

تصيغه الترجدة الدوسعة لنفس النص الكتابي "أَلنََّنا َنْحُن َعَدُيُه )صنعة 

ن  اإلله(، َ ْخُيوِقيَن ِفي اْلَدِسيِح َنُسوَع )بالوالدة الج ن ة( أَلْعَدا  َصاِلَحٍة، 

َقْ  َسَبَق اإلله َفَأَع ََّها ِلَكْي َنْسُيَك ِفيَها )لنعدل األعدا  التي هيأها لنا اإلله 

 .(RAB(( :013)أفسس “ وخططها ُ سبقًا لنحياها(

أنَت عدل اإلله، صنعة ن ه وتصديده وتحفته الفنية. هذا نعني 

أن اإلله وضع عل ته الخاصة عييك؛ برهان أصالتك. هذه هي أعظم 

وأفضل  اركة في الكون. إذًا، ال نجب أب ًا أن ُتفكِّر في الفشل أو 

الهمندة. أنت أسدى ج ًا  ن أن تفشل؛  ديم ج ًا لتكون أدنى أو أقل. 

 وهذا ليس كل  ا في األ ر. 

أَلْعَدا  َصاِلَحٍة، َقْ  َسَبَق "…  األ ر الثاني الذ  نخبر به هو، 

اإلله َفَأَع ََّها ِلَكْي َنْسُيَك ِفيَها )لنعدل األعدا  التي هيأها لنا اإلله وخططها 

ُ سبقًا لنحياها("  هذا نعني أن حياتك ليست ص فة؛ ق  أعّ ها اإلله ُ سبقًا. 

 ٩٣   

ون َّمنا  نْ ُن عنمنُلُي  منْاُلوِقينن ِفي اْلمنِسيِح ينُسوعن  

ونْعمنال صناِل نٍة  قنْم سن نقن اإللي فنأنعنمَّ نا ِل نْي  نْسُلكن ِفيهنا  

 .(RAB(( :131)أفسس 

 اورج اء 
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  40و إشعياء  9-1:6غلطية 

  20-19و أ ثا   32-19:26أعدا  الرسل 

هو نرن ك أن تحيا الحياة األفضل، التي ق  سبق وأع ها. هو خطط حياة 

 صالحة  ن أجيك، هنا عيى األرض؛ إنها  ن حقك أن تعيشها اآلن. 

هناك أشخاص نعيشون في الدكان الخاطىء، ذهبوا إلى 

الد ارس الخطأ، كان ل نهم أص قاء خاطئون، والبعض في العدل أو 

التجارة الخاطئة. لداذا؟ ألنهم أخذوا طرنقًا  ختيفًا عن الطرنق الذ  

سبق اإلله وأعّ ه لهم. لكن اإلله ل نه خطة  ن أجيك؛ أنَت عيى الدسار 

 الصحيح بسبب اإلله؛ اتبع خطته الغالبة  ن خل  الكيدة.  بارك اإلله!

أجويا الغالي  أش رك من أال الم رفة الواض ة وال املة وال ميدة 

وف ارك وخ  ك وإرمااك وأ مافك ل يااي. أ ا في قلب إراماك 

ال املة  وأسلك في ال رق الدي س دت وأعمماها  أعيش ال ياه 

الصال ة الدي س دتن ورا دها وا لدها ُمهيأه وعي ها  جاس  يسوع. 

 آمين.

 صاله
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 ال يش في إراماي ال املة

نخبرنا الكتاب عن إردة اإلله الصالحة، واإلرادة الدرضية أو 

(. إرادة اإلله الصالحة هي :30:الدقبولة، واإلرادة الكا ية. )رو ية 

إرادته بشكل عام. إرادة اإلله الدقبولة هي  ا نسدح بها، ليس ألنه ال 

نوج  شيء أفضل، لكن بسبب إصرارك عييها. هناك أشخاص أعطاهم 

اإلله  ا كانوا نطيبونه، بالرغم  ن أنها لم تكن إرادته الكا ية لهم. هل 

 نستطيع اإلله أن نفعل هذا؟

، طيب ::-031صدوئيل  0بالتأكي  نعم! إنه في الكتاب. في 

اإلسرائيييون  يك ألنهم أرادوا أن نكونوا  ثل الشعوب األخرى. رفض 

 النبي صدوئيل ألن طيبهم كان  تعارض  ع خطة اإلله لشعبه. 

لكن اتباعًا إلصرارهم، أرش  اإلله صدوئيل ليفعل كدا نطيب 

اْسَدْع ِلَصْوِت الشَّْعِب ِفي ُكلِّ َ ا "…   نه الشعب. قا  لصدوئيل، 

َنُقوُلوَن َلَك، أَلنَُّهْم َلْم َنْرُفُضوَك َأْنَت َبْل ِإنَّاَ  َرَفُضوا َحتَّى اَل َأْ ِيَك 

)َعَيْيِهْم (. فكِّر في هذا:  ا زا  اإلله نساع هم في 131صدوئيل  0“ 

 اختيار الديك، بالرغم  ن أنها لم تكن إرادته الكا ية لهم.

لألسف، هناك أشخاص نعيشون خارج إرادة اإلله الكا ية 

والدرضية والصالحة. الد رسة التي دخيوها، والدسار الذ  درسوه، 

عديهم أو تجارتهم، الد ننة التي نعيشون فيها، إلخ.، كل قرارتهم كانت 

 ٩١   

ونالن ُا ناِكُلوا  ذنا المَّْ رن  جنْل انغنيَُّروا عنْن شنْ ِلُ ْ  

ِجدنْيِميِم أنْذ ناِ ُ ْ   ِلدنْادنِ ُروا منا ِ ين ِإرنامنُه اإللي: الصَّاِل نُة 

 .(RAB(( :11:اْلمنْرِضيَُّة اْل ناِملنُة )رومية 

 الاميس 
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حسب الظروف، وعيى هذا النحو، نعيشون حياة عيى حسب الظروف. 

 هذه ليست رغبة اإلله ألوالده.

كيف تعرف وتسيك في إرادة اإلله الكا ية لحياتك؟  ن خل  

 عرفة كيدته والشركة  ع الروح الق س. كيدة اإلله هي إرادة اإلله 

الُدعبَّر عنها.  ن خل  دراسة الكيدة وقضاء وقت في شركة  ع الروح 

 الق س، تصبح  دتيئ بدعرفة إرادته بكل حكدة وفهم روحي.

تكيم  ع الرب بخصوص قرارات حياتك. هو  هتم بكل شيء 

نخص حياتك. ربدا أنت تتعيم هذا الحق ليدرة األولى ولست  تأك ًا  ا 

هو طرنقك.  ن الدهم بالنسبة لك أن تعرف أن اإلله ل نه خطة كا ية 

  ن أجيك. إرادته لك هي حياة  تديمة.

أجويا الغالي  أسلك في ا امن مع روحك وأا ع إراماك ال املة 

ل يااي. لذلك  كل شيء أحدااي في   اق إراماك ل يااي مدوفر لي 

في الوقت الص يح. أ ا ُمرشنم جالروح وااذ قرارات ممدازه 

وأاصرف اصرفات ُملهنمة اد امن مع إراماك ال املة وغرضك 

 اإللهي  جاس  يسوع. آمين.

 صاله
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 ازم ار كامل

تب أ دراسة اليوم بنص كتابي ُ  هش نعكس بوضوح ذهن 

(. إن كل 0334تيدوثاوس  :اإلله تجاهك. تذكَّر أنه نخبرنا في )

الكتاب هو  وحى به  ن اإلله. لذلك، وأكثر  ن أ  شيء آخر، أ نية 

 اإلله ورغبته وإرادته وخطته هي أن تمدهر.

أعرف بعض الدسيحيين الذنن ل نهم  شاكل  ع التعييم عن 

، أن اإلله  هتم بازدهارك 30:نوحنا  4االزدهار. حسنًا، نثبت في 

 الكا ل، الوفرة الدادنة، االزدهار الداد  )الجس  ( وازدهار الروح.

دعنا نيقي نظرة أعدق لينص الكتابي "َأنَُّها اْلَحِبيُب، ِفي ُكلِّ 

َشْيٍء َأُروُم َأْن َتُكوَن َناِجًحا َوَصِحيًحا، َكَدا َأنَّ َنْفَسَك َناِجَحٌة." ق  

نكون بعض األشخاص نمدهرون في نفسهم، لكنهم ال نمدهرون 

جس نًا وال  ادنًا. أنا ُأشير هنا إلى الدسيحيين الذنن ننجحون 

ونتق  ون باستقا ة في كل شوؤنهم، لكنهم ال نمالون  رضى 

 و فيسين  ادنًا.

لذلك، نقو  روح اإلله، "أرن ك أن تمدهر في صحتك 

و ادناتك، كدا أن روحك تمدهر." نجب عيى هؤالء الناس أن 

نؤ نوا باالزدهار الداد  والجس   لكي تتمن حياتهم. هذا  ا نرن ه 

 حياة روحية  تمنة. –اإلله 

٩٩  

أنيُّهنا اْل نِ يُب  ِفي ُكلِّ شنْيٍء أنُروُم أنْن انُ ونن 

 (.11:يوحما  0 ناِاً ا ونصنِ يً ا  كنمنا أننَّ  نْ سنكن  ناِا نٌة )

 اليم ة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 
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  430;  م ور  301::; أ ثا   1345: م ور 

  42و إشعياء  14-1:1فسس 

  25-23و  م ور  44-27:27أعدا  الرسل 

نشير الجمء األخير  ن اآلنة إلى ازدهار النفس، الذ  هو أ ر 

روحي، وله األولية. نرن ك اإلله أن تمدهر  ادنًا أو  اليًا؛ ثم نرن ك 

أنضًا أن تكون في صحة. الشفاء جي  لكن عن  ا تكون صحيحًا، فين 

 تحتاج الشفاء ألنك ال تدرض. هييونا!

اآلن،  ا هو سر حياة االزدهار الكا ل؟  كيف ندكنك أن 

تمدهر في روحك ونفسك وجس ك؟ نقو  الكتاب، "ِلَتْسُكْن ِفيُكْم َكِيَدُة 

إذا كانت فيك كيدة  .(RAB((  0334كولوسي ….")اْلَدِسيِح ِبِغنًى، 

اإلله بغنى، فستمدهر روحيًا وبالتالي، جس نًا و ادنًا أنضًا، ألن األعظم 

نشدل األدنى. لذلك، أعِط نفسك بالكا ل ليكيدة. ادرس والهج في الكيدة. 

 احتفظ بها في داخيك حتى تنسكب  ن فدك دائدًا، وفي كل  وقف.

 صاله

أجويا الغالي  قم مم دمي وفره من كل اهة؛ أ ا أزم ر روحيًا 

وماميًا  في ص ة وحيوية وقوه. أقف راجدًا مثل شيره م م ره 

مغروسة عمم مياري المياه  ا  ي رمار ال ر  الم اركة مائمًا 

 وال هية مائمًا  جاس  يسوع. آمين.
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 اق ل كلمدي

كيدة اإلله قونة. إن قبيتها وآ نت بها اليوم، فسُتنتج عجائب في 

كل   –حياتك: جس ك، ودراستك، وعائيتك، وعلقاتك، و ادناتك، وتجارتك 

شخص نخصك. أنا ُأشير إلى الكيدة التي خيقت السداوات واألرض )نوحنا 

(. هذه الكيدة نفسها هي القوة التي ُتبِقي الكواكب في  كانها )عبرانيين 430

430.) 

(. ال 430:بطرس  0الكيدة ال تفنى ولكنها حية وباقية إلى األب  )

نهم أنن تكون، إن آ نَت ووثقَت بكيدة اإلله، فسُتنتج نتائج. في  ثل المارع، 

نصف نسوع أربعة  شاه  ُزِرَعت البذرة بنتائج  ختيفة. ثم قا ، "َوهَذا ُهَو 

 .(RAB(( 0031اْلَدَثُل: المَّْرُع ُهَو َكَلُم اإلله" )لوقا 

إن البذرة ل نها قوة ليتضاعف عن  ا تمرعها في التربة 

الصحيحة. السؤا  هو، هل قيبك هو التربة الصحيحة اليوم؟ إن كان هكذا، 

فالرسالة سُتنتج نفسها. كدا أن الذرة ُتنتج ذرة، وبذرة البرتقا  ُتنتج برتقااًل، 

فإن كيدة الُحب، والرجاء، واإلندان، والسيطان، واالزدهار، والحق، والقوة، 

 ٩٣   

وننَّ كنِلمنةن اإللي حنيٌَّة )سري ة( ونفن َّالنٌة )قوية(  

ونأنْم نى )أكثر ِحمه( ِمْن ُكلِّ )أي( سنْيٍف ِذي حنمَّْيِن  

ونخناِرقنٌة ِإلنى منْ رنِق )الاط ال اصل جين( المَّْ ِس ) سمة 

ال ياه( ونالرُّوِح )الاالمه( )مادرقة حدى إلى ال م 

ال اصل جين ما  و للروح وما  و للم س( وناْلمن ناِصِل 

وناْلِماناِ  )أعمق اوا اء في ط ي دما(  ونُممنيِّ نٌه )ا رض 

أ مافي( -وا لل وا    على( أنْف نارن اْلدنْلِب ونِ يَّاِاِي ) واياه

 .(RAB(( 1:11)ع را يين 

 الس ت 



 الم يم من المراسة: 
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  29-26و  م ور  16-1:28أعدا  الرسل 

وصحة الذهن، والجسم التي ُنحِضرها لك نو يًا في هذا التأ ل سُتضاِعف 

 نفسها في حياتك، إن قبيتها وآ نت بها. فستدأل حياتك بإعلن الدسيح.

اْحُرُثوا أَلْنُفِسُكْم َحْرًثا "…  ، حّذر الرب أوالده، 433في إر يا 

َواَل َتْمَرُعوا ِفي اأَلْشَواِك." أنا أطيب  نك نفس الطيب اليوم. كل نوم، جهِّم 

، "َ ْن َنَتَكيَُّم 3303كورنثوس  0قيبك ليكيدة بالتكيم بألسنة أخرى. نقو  في 

لتسكن فيكم كيدة الدسيح بغنى، وأنتم بكل حكدة …"  ِبِيَساٍن َنْبِني َنْفَسُه، 

 (.0334ُ عيِّدون وُ نذرون بعضكم بعضًا )كولوسي 

 ُأِقر وأعدرف

أفدح قل ي ل لمة اإللي وأق ل جوماعة ما ُا  ره لي ال لمة اليوم من 

ُحب ورااء  وسل ان  ووفره  وحق  وقوه  وص ة ذ ن  واس . 

أق ل كلمدك  الدامره أن ُا  ِّممي للاالص  جاإليمان الذي في 

المسيح يسوع. أعيش في فرح  وص ة  وسالم  وأخد ر الغل ة 

 اليوم و ي أحيا جال لمة   للويا 
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  و ي  ك شاصياً 

 نذ وقت  ضى كنت أستدع إلى اختبار، وكانت السي ة تشه  

وتقو ، "لم أعرف أن اإلله ُنحبني كثيرًا هكذا."  لدستني بعدق هذه 

العبارة. اكتشفت أن اإلله ُنِحبها، وتغير كل شيء بالنسبة لها. أن ت رك 

أن اإلله نحبك شخصيًا واح   ن أكثر االكتشافات العديقة التي ستختبرها 

 في حياتك.

ُحب اإلله ال ندكن استقصاؤه وهو بل ح ود. هو طدوح 

بنجاحك أكثر  دا ندكنك أن تكون لنفسك. نا له  ن  ج  سيدأل روحك 

 عن  ا تكتشف هذه الحقيقة! ستحو  حياتك بالكا ل.

أَلنَُّه َقاَ  )ألن اإلله بنفسه "…  ، 5304نقو  في عبرانيين 

اَل ُأْهِدُيَك )بأ  طرنقة، وال أخذلك( َواَل َأْتُرُكَك )بل دعم(. )أنا »قا (: 

لن، لن، لن بأ  درجة أتركك بل  عونة أو أتخيى عنك أو أفيتك  ن 

هذا نعني أنه إذا  شيت بعي ًا عنه، فهو سيذهب  ."«ن  ، بالتأكي  ال!(

 وراءك حتى تثبت له أنك ال ترن ه. لكنه نحبك دائدًا، وسيحبك دائدًا.

لداذا ال نتخيى عنك؟ لداذا نرن ك باستدرار؟ ولداذا سيرن ك 

دائدًا؟ ألنه نحبك بشكل شخصي. هو حقًا هكذا إن كنَت الشخص الوحي  

 عيى وجه األرض، كان نسوع سيأتي ليدوت  ن أجيك.

عن  ا جبيك، جعيك شبهه وتعدل  ثيه. هو نرى نفسه فيك. 

عن  ا ُتسيء التصرف، فهو ال نبحث عن الكيفية التي بها نعاقبك؛ 

٩٢  

ونُحب أنجنِمّي أنْح نْ ُدِك  ِمْن أنْاِل »انرناءنى ِلي ينْهِوْه ِمْن جنِ يٍم:  

 .(RAB(( 0101ذِلكن أنمنْمُت لنِك الرَّْحمنةن  )إرميا 

 اوحم 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  0333نوحنا  0;  034نوحنا  0;  03-05334إشعياء 
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  44و إشعياء  10-1:2أفسس 

 40-41و  م ور  40-013:1أعدا  الرسل 

بالحر ، سيسعى ليساع ك ونجعيك تصير  ا نرن ك أن تكونه حقًا. هو 

نعرف أنك ستتطور إن أصغيَت له وقبيت كيداته، لهذا هو نحضر دائدًا 

 كيدته لك ليقوِّ ك ونرش ك وُنكدِّيك. هو نحبك بإخلص.

ربدا نكون بعض األشخاص في عائيتك نكرهونك. ق  نكون 

بعض األشخاص ال نحبونك حقًا؛ هذا ال نهم. الشخص الوحي  الذ  نهم 

حقًا هو نسوع الدسيح، وهو نحبك بحنان. َدع هذا نعني لك أكثر  ن 

 العالم كيه.

 صاله
أجويا الُم ب  أش رك من أال الُ ب الذي س  دي عليَّ؛ إ ي حب جال 

حموم. يا لها من جهية أن أعرف أ مي ممي  ورمين عممك. أسلك كل 

يوم جإمراك ح ك الثاجت. أعلن وأشرق ج  ك ل المي اليوم  جاس  

 يسوع. آمين.
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 لماذا الد ل  جألسمة؟

عن  ا تنا  الروح الق س، فأنت تنا  قوة اإلله لتسكن فيك 

(. تنَشط هذه القوة أو ُتفعَّل عن  ا تتكيم 130كدا قا  نسوع )أعدا  

بألسنة أخرى. الكيدة اليونانية الدترجدة نبني في النص االفتتاحي 

، والتي تعني أن نبني أو نشي . أو "oikodomeoهي "أونكودو يو 

 ُنشجِّع أو نشحن كدا لو كنَت تشحن بطارنة.

 

لذلك تخبرنا هذه اآلنة أن الذ  نتكيم بيسان غير  عروف 

نبني نفسه كدبنى ضخم ونشحن نفسه كبطارنة. عن  ا تقضي وقت 

ليتكيم بألسنة أخرى، فأنت تبني روحك: "َوَأ َّا َأْنُتْم َأنَُّها اأَلِحبَّاُء َفاْبُنوا 

َأْنُفَسُكْم َعَيى ِإنَداِنُكُم اأَلْقَ ِس، ُ َصيِّيَن ِفي الرُّوِح اْلُقُ ِس")نهوذا 

:130  ))RAB).  إن كنت ضعيفًا في حياتك الدسيحية، وأنت تتكيم

بألسنة أخرى، قوة اإلله الساكنة في داخيك سُتضَرم وستتقوى لتعدل 

 أعدا  اإلله.

 

التكيم بألسنة هو العلج ليفشل والخوف. كدسيحي، اعرف 

 :أن اإلله لم ُنعِطك روح الفشل، لكن روح القوة والحب والنصح )

(. فعِّل القوة التي ب اخيك بقضاء وقت ليتكيم بألسنة 130تيدوثاوس 

أخرى؛ افعل ذلك كل نوم وبشكل  تكرر. سُيبنى إنسانك ال اخيي بقوة 

 وستسيك باستدرار في سيادة عيى كل الضيقات. 

أنضًا، ن فعك التكيم بألسنة لتكرز. ق  سدعت اختبار فتى ذا 

تسعة أعوام كان خائفًا ولم نكن قادرًا عيى الكرازة ألص قائه. بع  ا 

 ٩٢   

منْن يندن نلَُّ  ِجِلسناٍن ينْ ِمي  نْ سنُي  ونأنمَّا منْن يندنمن َُّأ فنينْ ِمي  

 (.1111كور ثوس  1اْل نِميسنةن  )

 اإلرمين 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 
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 35و إشعياء  ::-:003فسس 

  34-32و  م ور  17-1:1رو ية 

ب أ في التكيم بألسنة، أصبح واثقًا  ن نفسه وحتى هذه اليحظة أصبح 

الفتى الخائف كارزًا جرنئًا باإلنجيل في كل  كان. ليس هناك ح ود 

ِلدا ندكن لروح اإلله أن نفعيه في حياتك اليوم إن قضيت وقًتا لتتكيم 

بألسنة كل نوم، عارفًا أنك ُتكيم اإلله بأسرار، وهذا سيدنحك حكدة 

 إلهية.

باإلضافة إلى ذلك، التكيم بألسنة أخرى نساع  عيى 

"الشحن السرنع" ونجعل روحك تستجيب بسرعة لإلشارات اإللهية. 

التكيم بألسنة أخرى بركة عظيدة. ندكنك أن تتعيم عن هذا عن 

طرنق كتابنا، "قوة األلسنة". احصل عييه وادرسه بوعي وعرِّض 

)التكيم بألسنة  – "glossolaliaنفسك ليديمات الغنية ليـ "جُيسوالليا 

 باليونانية(.

 صاله
أجويا الغالي  أش رك من أال اخد ار الد ل  جألسمة الدوي  

وال يوي  والُمم ش  والُم يي  وال ّماء.  ماك ا ول في كل ما 

ياصمي؛ روحي ُمهيأه للمياح  والدمي   والوفره والغل ة. جيمما 

أا ل  جألسمة اآلن  ايري من ج مي أ هار ماء حي؛ فددمفق كلمات 

خالص  وش اء  وص ة  وقوه  من خاللي ل المي  جاس  يسوع. 

 آمين.



ARABIC 

 إظهار الُ ب اإللهي

نقو  الكتاب إن اإلله هو الُحب! تعبير بسيط ولكنه عديق ج ًا. 

لكن  ا الذ  ُنعنيه؟ إن كان اإلله هو الحب، فداذا ُنشبه؟ أو  اذا ُنشبه 

الُحب؟ ألجيا  وآالف  ن السنين، كان فهم هذا اإلعلن غا ض ليكثيرنن 

(. فكل  ا كان ل نهم هو 0:33نوحنا  0ألنه لم ننظر أح  اإلله قط )

 تخيلت جا حة عدَّن هو اإلله و ا هو الحب.

َالَِّذ  َرآِني َفَقْ  َرَأى اآلَب، "…  ثم جاء نسوع، الذ  قا ، 

كان نسوع هو  .(RAB((  4303َفَكْيَف َتُقوُ  َأْنَت: َأِرَنا اآلَب؟" )نوحنا 

(. عن  ا سار نسوع في 0334تيدوثاوس  0اإلله الظاهر في الجس  )

 0شوارع الجييل، كان هو التجسي ، وإعلن الُحب اإللهي. نقو  في 

، "ِبهَذا ُأْظِهَر ُحب اإلله ِفيَنا: َأنَّ اإلله َقْ  َأْرَسَل اْبَنُه اْلَوِحيَ  ِإَلى 433نوحنا 

كان نسوع هو الُحب الذ  صار جسً ا.   .(RAB“ )اْلَعاَلِم ِلَكْي َنْحَيا ِبِه

هذا أح  أكثر األشياء فوق الطبيعية التي اكتشفتها عيى اإلطلق. وأتت 

إليَّ كرؤنة: رأنُت الُحب ندشي كإنسان أ ا ي، في شخص نسوع الدسيح! 

 حقًا، نسوع هو الوصف الكا ل ليُحب! و اذا أنضًا؟

نقو  الكتاب، "َأنَُّها اأَلِحبَّاُء، ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا، أَلنَّ اْلُحب 

ِهو ِ َن اإلله، َوُكلُّ َ ْن ُنِحبُّ َفَقْ  ُوِلَ  ِ َن اإلله َوَنْعِرُف اإلله. َوَ ْن اَل ُنِحبُّ 

)َلْم َنْعِرِف اإلله، أَلنَّ اإلله هو الُحب هذا  .(RAB((  1-133نوحنا  0“ 

نعني أن ُبرهان أننا نعرف الُحب اإللهي هو كيف ُنظهره، ألننا التعبير 

 عن شخصه، وق رته، وطبيعته اليوم. أنت البرهان عيى الُحب اإللهي. 

 ٩٢   

ونمنْن الن ُيِ بُّ لنْ  ينْ ِرِف اإللين  وننَّ اإللين  و 

  .(RAB(( 311يوحما  1الُ ب  )

 الثالراء 
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37-35و  م ور  32-18:1رو ية   

ال ندكنك أن تّ عي أنك تعرف الُحب اإللهي إن كنَت ال 

تظهره. نجب أن ُنعَين ُحبه  ن خللك. هذا ُنذكِّرني بدا نقوله الكتاب في 

، "ِلَكْي ُنَعرََّف اآلَن ِعْنَ  الرَُّؤَساِء َوالسََّلِطيِن ِفي 0134أفسس 

هذه  .(RAB(السََّداِونَّاِت، ِبَواِسَطِة اْلَكِنيَسِة، ِبِحْكَدِة اإلله اْلُدَتَنوَِّعِة" 

هي خطة اإلله وحكدته  ن خل  الكنيسة. وهذا نح ث  ن خللك. 

 هييونا!

 ُأِقر وأعدرف

ُحب اإللي قم ا س ب في قل ي جالروح الدمس الذي يس ن فيَّ. ُح ي 

يظهر يوميًا فيَّ  و ي الُ ر ان على ُح ي  والد  ير عن شاصي  

 وقمراي  وط ي دي  جاس  يسوع. آمين.
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 ٩٢   
 حاملون للاالص

كدسيحيين، ل ننا خ  ة الدصالحة؛ عدينا باإلنجيل هو أن 

نصل لعالدنا ونصالح الناس  ع اإلله. عيينا أن نفعل هذا. نحن الذنن 

(، 430نوحنا  0آَ نا في نسوع الدسيح ق  ُأحِضرنا إلى شركة  ع اإلله )

 لكن العالم أجدع ليس هكذا. إنها  سؤوليتنا أن ُنحِضرهم إليها.

اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَدَع "…، 05303قا  نسوع في  رقس 

َواْكِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْيَخِييَقِة ُكيَِّها." لم ُتعَط هذه الدسؤولية ليدلئكة، لكن 

تل يذه. هناك  سيحيون ُنصيون لإلله حتى ُنرسل  لئكة   –لنا 

ليجعيوا الناس نأتون ليدسيح؛ لكن هذا ليس عديهم. عديهم هو أن 

 نجعيوا الناس في تواصل  عنا حتى نق ر أن ُنق ِّم اإلنجيل لهم.

نحن حا يون رسالة الخلص؛ نحن الذنن نقود الناس 

-3303ليخلص في الدسيح نسوع. ربدا نقو  أح هم، "لكن في رؤنا 

، ُنخبرنا عن الدلك الذ  كان سيكرز بالبشارة األب نة: 'ُثمَّ َرَأْنُت 1

َ َلًكا آَخَر َطاِئًرا ِفي َوَسِط السََّداِء َ َعُه ِبَشاَرٌة َأَبِ نٌَّة، ِلُيَبشَِّر السَّاِكِنيَن 

َعَيى اأَلْرِض َوُكلَّ ُأ ٍَّة َوَقِبيَيٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب، َقاِئًل ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 

َخاُفوا اإلله َوَأْعُطوُه َ ْجً ا، أَلنَُّه َقْ  َجاَءْت َساَعُة َدْنُنوَنِتِه، َواْسُجُ وا »

 '.(RAB( ”«ِلَصاِنِع السََّداِء َواأَلْرِض َواْلَبْحِر َوَنَناِبيِع اْلِدَياِه

لم تكن رسالة الدلك هذه رسالة خلص، لكنها رسالة قضاء 

كدا نرى في الجمء الذ  تحته خط. الكرازة بإنجيل الخلص هي 

حنسنبن ِإْ ِييِل منْيِم اإللي اْلُم نارنِك الَِّذي اْؤُاِمْمُت أن نا  

 .(RAB(( 1111ايموراوس  1عنلنْيِي  )

 اورج اء 
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، نخبرنا الكتاب كيف أن 01ُ هدة خاصة بنا بوضوح. في أعدا  

-0301 لك ُأرِسل إلى قائ  رو اني اسده كرنيييوس )أعدا  الرسل 

(. لكن الدلك لم نكرز باإلنجيل لكرنيييوس، ب اًل  ن ذلك، جعيه 4

الدلك نتواصل  ع سدعان بطرس، الذ  جاء وكرز لكرنيييوس 

 وكل بيته، ونالوا الخلص.

نا لها  ن ُ هدة ُ شرِّفة لنا أن نكون حا يين رسالة 

الخلص ألقصى األرض. ُ بارك اإلله! نجب أن تكون سعي ًا بشأن 

هذا. اجعيها عدل حياتك. ق  ُأعطيَت الفرصة لتخ م باإلنجيل، لتجعل 

 ِبره  عروفًا، وتؤسس  ديكته في األرض وفي قيوب الناس. هييونا!

 صاله

رجي الغالي  أش رك من أال امدياز أن أكون حامل رسالة الاالص. 

أش رك و ك أع يدمي الم مة ورم الماس إلى ال ر  و دله  من 

الُظلمة للمور  ومن ُسل ان إجليس لإللي. ُأام  خممدي اليوم كس ير 

 للمسيح ولإل ييل. جاس  يسوع. آمين.
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هناك وع  لدستوى أعيى  ن الحياة لك بغض النظر عن  كانك 

الحالي. لكن إن لم و ا لن نكون ل نك رغبة قونة في ذلك، فق  ال تنتقل لذلك 

 الدستوى الج ن  واألعيى. 

دعونا نيقي نظرة في الكتاب عيى  ثاَلين ألولئك الذنن ق  تغيرت 

حياتهم نتيجة لرغبتهم القونة لتغيير ظروفهم. في الفترة الُدبكرة  ن تارنخ 

األ ة اإلسرائييية، أصبح بعضهم  رتاحًا ألسيوب الحياة الدصرنة وربدا 

 نسوا األرض التي وع  بها اإلله آباءهم )إبراهيم، وإسحاق، ونعقوب(.

لكن، لم نتذكروا الوع  اإللهي )أرض الدوع ( إاّل بع  تعرضهم 

ليعبودنة، ونهشت الكرابيج الدصرنة جي هم و مَّقته. فجأة، ندت رغبة 

إسرائيل ليتغيير وسدع اإلله صراخهم وأرسل  وسى، ُ خيص، ليعتقهم  ن 

 العبودنة ونقودهم إلى أرض الدوع .

هناك قصة أخرى ُ يِهدة عن سي ة اسدها حنة في سفر صدوئيل 

. لم نكن ل نها طفل ألنها كانت عاقرًا وق  كانت في هذا 0:-030األو  

الوضع لسنوات كثيرة. ب ا أن وضعها ُ حتَدًل ألن زوجها أحبَّها كثيرًا. 

 لكن، تغير الوضع في اليوم الذ  أغضبتها فيه ُضرَّتها بسبب حالتها. 

فجأة، أصبحت حمننة و كتئبة ج ًا. في هذا الوقت، كان  جهود 

زوجها لُيمنل ألدها دون ج وى؛ أصبحت رغبتها في أن نكون ل نها طفل 

 قوه الرغ ة الدوية

 ٩٢   

طنِل نُة اْل نارِّ انْددنِمُر كنِثيًرا ِفي ِفْ ِلهنا                 …  

 (1111)ي دوب 

 الاميس 
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َوِهَي ُ رَُّة النَّْفِس. َفَصيَّْت ِإَلى َنْهِوْه، َوَبَكْت "…  غا رة، نقو  الكتاب، 

  .(RAB(( 01-430صدوئيل  0ُبَكاًء" )

في َهِذنن الدوقفين، جاءت استجابة اإلله كنتيجة ليرغبة القونة 

في التغيير. هل ترن  تغيير في وضعك هذا اليوم؟ هل ترن  لقوة  ديكة 

اإلله أن ُتنتج نتائج لك؟ لذلك، نجب أن نتحرك قيبك؛ نجب أن تكون 

ُ فَعم برغبة قونة. هذه هي فقط ب انة الخطوات التي تحتاجها لتصنع 

تغييرًا دائم في حياتك. تعيَّم أكثر عن الدوضوع، احصل عيى كتابنا، 

 "عن  ا نمورك اإلله".

 صاله

  33-:3و  م ور  40-034رو ية 

أجويا الغالي  أش رك من أال الدوه الماخلية ورغب وأخد ر ما  و 

فوق ط ي ي في حيااي  وخممدي  وماميااي  واياراي  وعملي. 

أكثر من أي شيء آخر  أرغب أن يمأل ِجرك كل اوم ؛ ومن خاللي  

 ُيرجنح ال ثيرون لممل دك المييمه اليوم  جاس  يسوع. آمين.
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، نقو  الكتاب، "ِحيَنِئٍذ َ َضى َقاِئُ  335:في أعدا  الرسل 

اْلُجْنِ  َ َع اْلُخ َّاِم، َفَأْحَضَرُهْم اَل ِبُعْنٍف، أَلنَُّهْم َكاُنوا َنَخاُفوَن الشَّْعَب ِلَئلَّ 

ُنْرَجُدوا."  ن النص الكتابي السابق، نوج  قائ  الجن  ثم نوج  الخ ام. 

، وهذا هو "stratēgosكيدة "قائ " هي في اليونانية "ستراتيجوس 

 الضابط الدسؤو .

، "hupēretēsلكن كيدة "ُخ ام" هي باليونانية "هوپيرنِتس 

وُتشير إلى الذنن نعديون بأنادنهم؛ هؤالء هم الذنن ُننفِّذون الدهام أو 

القائ  أو  – "stratēgosالتعييدات الُدعطاة لهم  ن الـ "ستراتيجوس 

 الضابط الدسؤو .

، نقو ، "َفاْشَتِرْك َأْنَت ِفي :43تيدوثاوس  :ثم نقرأ في 

)اْحِتَداِ  اْلَدَشقَّاِت َكُجْنِ  ٍّ َصاِلٍح ِلَيُسوَع اْلَدِسيِح  “RAB).  كيدة

وهي  ختيفة  "stratiōtēs"ُجن  " هي في اليونانية "ستراتيوتيس 

عن كل  ن "ستراتيجوس" و"هوپيرنِتس". لكن عن  ا نقو  إن 

"تحارب" الُدحاربة الحسنة كدا نقرأ في اآلنة االفتتاحية، نستخ م 

ليحرب. هذا نشير إلى القائ  الدسؤو   "Stratiomai"ستراتيو ا  

رجل التخطيط االستراتيجي. هو ليس   –في الحدية العسكرنة 

"هوپيرنِتس"؛ هو ليس "ستراتيجوس" لكنه رجل التخطيط 

 االستراتيجي!

 حاِرب جالم وه

 ٩٢   

 ِذِه اْلونِصيَُّة أنيُّهنا االْجُن ِايُمورناُوُس أنْسدنْوِمُعكن  

ِإيَّا نا حنسنبن المُُّ وَّاِت الَِّدي سن ندنْت عنلنْيكن  ِل نْي ُا ناِربن ِفيهنا 

 (. 1311ايموراوس  1اْلُم نارنجنةن اْل نسنمنةن  )

 الجدعة 



 الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  331; جا عة  3-5304; عبرانيين   303:هوشع 

s devotional at ’Leave comments on today

www.rhapsodyofrealities.org 

49و إشعياء  16-11:4أفسس   

  31-35و  م ور  3رو ية 

أنت ُ طاَلب أن تكون صارً ا  ثل "ستراتيجوس"؛ ش ن ًا 

 –كجن   صالح. لكنك ال تقوم بالحرب  ثل الـ "هوپيرنِتس" 

كالخ ام؛ بل بالحر ، استخ م النبوة. هييونا! استخ م النبوة لتِشن 

حربًا؛ هذه هي االستراتيجية. وهي استراتيجية الروح. في النبوة، 

 أنت ُتعين كيدات القوة، ُ يَهدة  ن الروح الق س.

استخ م الكيدة الدنطوقة لتشكِّل تخطيط  سار حياتك. 

الكيدة لها جوهر روحي. لهذا السبب  ن الدهم أن تصيي بالروح 

كثيرًا. بيندا تفعل هذا، ستج  نفسك تنطق كيدات بذهنك ُ يَهدة  ن 

 روح اإلله، التي بها تسود عيى الشياطين وضيقات الحياة.

 ُأِقر وأعدرف

أ ا أعمل في اإلممام فوق ال  ي ي  والدوه  والدمره  وال  مة  

والم رفة. جدوه الروح الدمس  ُأام  غرض اإللي ل يااي. إلى اوجم 

أ ا م مي وم صَّن ضم كل ال رور وال سام في  ذا ال ال . أس ن 

في المساكن الُم مئمة والم الت اوميمة للدمير؛ حيث الميم  

والسيامه  وال رح المائ   حيث أسوم وأح   مع المسيح على 

 الظروف  جاس  يسوع. آمين.
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الروح الق س ليس ُبخارًا أو سحابة، وال هو نور. هو ليس 

شيئًا! الروح الق س هو األقنوم الثالث لإلله. هذا ألنه آخر َ ن عرفنا في 

 "Elohim، ق َّم اإلله نفسه كـ " إلوهيم 030الثالوث! في تكونن 

 )بالعبر ( وهي صيغة الجدع لإلله.

ثم ِقيل لنا في اآلنة االفتتاحية الثانية إن "روح اإلله كان نرف 

عيى وجه الغدر." وهكذا، بالرغم  ن أن الروح الق س هو أو   ن ُأعِين 

، إال إنه آخر َ ن تعرَّفنا عييه بسبب  ا قاله "Elohimلنا  ن "إلوهيم 

َوَأَنا َأْطُيُب ِ َن اآلِب َفُيْعِطيُكْم …  ، 01-03303نسوع لتل يذه في نوحنا 

ُ َعمًِّنا آَخَر ِلَيْدُكَث َ َعُكْم ِإَلى اأَلَبِ ، ُروُح اْلَحقِّ الَِّذ  اَل َنْسَتِطيُع اْلَعاَلُم َأْن 

َنْقَبَيُه، أَلنَُّه اَل َنَراُه َواَل َنْعِرُفُه، َوَأ َّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه أَلنَُّه َ اِكٌث َ َعُكْم َوَنُكوُن 

 .(RAB“ )ِفيُكْم

الروح الق س هو  ثل نسوع بالضبط. لم نَنل قوة  ن اإلله. في 

الحقيقة، هو قوة اإلله! هو روح الحق الذ  ننبثق  ن اآلب. وهو ليس أقل 

 ن اآلب، وال أقل  ن نسوع. إن ذهبَت ليسداء، فين تج  الروح الق س 

 خارج اآلب، ألنه في اآلب.

في األرض، حضوره في كل  كان! وفي كل  كان تذهب إليه 

كابن لإلله، نذهب الروح الق س  عك وحضوره نيدس كل شيء  تصل 

 منن  و الروح الدمس؟

ونأن نا أنْطُلُب ِمنن اآلِب فنُيْ ِ يُ ْ  ُم ن ًِّيا )ُمري ًا  ُم يمًا   

ش ي ًا  م اميًا  ُمدوّيا  ُممعمًا( آخنرن ِلينْمُ ثن من نُ ْ  ِإلنى 

 .(RAB(( 11111اونجنِم  )يوحما 

   ٣٣  الس ت 
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و تعيق بَك. هو ليس ل نه اسم  ختيف، فالـ "الروح الق س"، هو وصف 

 عن شخصه وصفاته.

قا  نسوع، "َوَأ َّا اْلُدَعمِّ ، الرُّوُح اْلُقُ ُس، الَِّذ  َسُيْرِسُيُه 

هذا ببساطة نعني أنه  .(RAB((  3303:)نوحنا …“  اآلُب ِباْسِدي، 

بالرغم  ن أن الروح الق س ليس له اسم خاص به، إال إنه نستجيب 

السم نسوع. ناه، هناك أشياء كثيرة ج ًا ُتظِهر لك شخصيته الدذهية! 

ُ عمننا، و رش نا، وُ عيننا، وشفيعنا، وُ قوِّننا،   –هو جدا  السداء 

 وُ  عِّدنا. هييونا! تعيَّم أكثر عنه  ن كتابنا "الروح الق س وأنت".

 ُأِقر وأعدرف

أيها الروح الدمس الُم ارك  أش رك من أال ُس ماك اوجمي فيَّ. 

ُأمرك أ ك أ ت الذي ارشم ي إلى كل ال ق  وا لممي أن أااذ 

الدرارات واالخديارات الص ي ة الدي اد ق مع إرامه اإللي ال املة 

 لي.  للويا 
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عن  ا نقو ، "نسوع الدسيح هو هو أ س واليوم وإلى األب " 

هذه ليست عبارة اختيقناها، كدا أنها ليست  جرد كييشيه. إنها حق ُ طَيق 

  أخوذة  ن الكتاب! نسوع لم نتغير. هو هو، أ س، واليوم، وإلى األب .

في الكثير  ن األحيان عن  ا ندر الناس بصعوبات، وفي 

إحباطهم، نصرخون، "نا إلهي، أنن أنَت؟" هذا ألنهم نجهيون حقيقة أن 

(. هو ل نه خطة :013اإلله وضع لهم بالفعل خطة صالحة )أفسس 

 صالحة لكل رجل، وا رأة وفتى أو فتاة.

 ع ذلك،  ا لم وإلى أن ننظروا في الكتاب، ربدا لن نكتشفوا 

أب ًا تيك الخطة. وعن  ا ال نكتشفونها، ق  نصرخون أو نتوسيون أو 

نتضرعون، وسيب و كأن اإلله ال نستدع لهم؛ في الوقت نفسه، هو بالفعل 

قّ م الحل قبيدا حتى ُنوَل وا. لكن كيف ندكنهم أن نعرفوا، إاّل إذا وضَّح 

 (. لهذا السبب هو أرسينا لنكرز باإلنجيل.03301لهم شخص  ا؟ )رو ية 

اْ َتأَلِت اأَلْرُض "… ، 5344كدثا ، نخبرنا الكتاب في  م ور 

و ع ذلك، فإن اختبار ع د كبير  ن الناس هو  .(RAB“ )ِ ْن َرْحَدِة َنْهِوه

 الحمن، واأللم، واإلحباط. لداذا األ ر هكذا؟ هل تغير اإلله؟ بالتأكي  ال!

هناك سببان رئيسيان لهذا، باإلضافة ليجهل: السبب األو  هو 

أن هناك شيطانًا أعداهم عن إرادة اإلله الكا ية. السبب الثاني هو أن 

الكائنات البشرنة األخرى الُديَهدين  ن إبييس وقوات الظيدة، أصابوا 

  و  و إلى اوجم

ينُسوُع اْلمنِسيُح ُ ون ُ ون أنْمًسا وناْلينْومن ونِإلنى اونجنِم   

 .(RAB(( 3110)ع را يين 

  ٣١  اوحم
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اآلخرنن بأنانيتهم وطدعهم. ق  استخ  وا شرهم ليحبطوا األشخاص 

 اآلخرنن. إنها وحشية اإلنسان ض  اإلنسان.

عرف اإلله أن هذا سيح ث وهذا هو السبب الذ   ن أجيه 

خطط للستجابة قبل أن تأتي أنت بوقت طونل. االستجابة هي نسوع 

الدسيح! إن قبيَت الحياة التي ق  أحضرها وسيكت في نورها، سيظهر 

 ج ه في حياتك. وبالرغم  ن السببين الدذكورنن أعله، ندكنك أن 

تستخ م قوة هذا االسم لتحيا فوق إبييس وأنظدة هذا العالم. السده 

 السيطان في السداء، وفي األرض، و ا تحت األرض.

 صاله

أش رك  يا رجي الغالي  من أال شرف ُمساعمه الماس أن ي د  وا 

يسوع وميراره  في المسيح. أصلي من أال المديممين حميثًا 

وش ب اإللي حول ال ال  اليوم  أن يسل وا في حديدة ملء جركات 

 المسيح  جاس  يسوع  آمين.



  ثق أ ك فم ا اركت جهذه الدأمالت.

 معوك أن اي ل يسوع المسيح رجيًا وسيييمًا لي ييياايك جيأن 

 ُاصنلي   ذا:

رجي وإلهي  أؤمن ج ل قل ي جيسوع اليميسيييح اجين اإلليي ” 

ال ي. وأ ا أؤمن أ ي مات من أالي وأقاميي اإلليي مين اوميوات. 

أ ا أؤمن جأ ي حي اليوم. وأعدرف ج مي أن يسوع الميسيييح  يو 

رب وسيم ل يااي من  ذا اليوم. فمن خاللي وجإسمي  ليي حييياه 

أجمية؛ وأ ا قم ُوِلمتن را يةن. أش رك يارب و ك خيليصيت  ي يسيي  

 “اآلن  أ ا إجن اإللي.  للويا 

 

تهانينا! أنت اآلن ابن لإلله. لكي تحصل عليلي اللدلمنل   لن 

الدعيو ات لندوك كدسيحي، تفضل بالتواصل  عنا  ن خلل  أ  

  ن طرق التواصل أدناه: 

  صاله ق ول الاالص:

 
CANADA: 

+1 416-667-9191 

NIGERIA: 

+234 1 8888186 

USA: 

+1(800) 620-8522 

UNITED KINGDOM:                  

 +44 (0)1708 556 604 

+44 (0)08001310604 

SOUTH  AFRICA:   

+27 11 326 0971 
 



 عن المؤلف 

الراعي كريس أوياكيلومي رئيييس ااي يام ميؤميميي عيالي  

خيممية مييميامييي ييية   .Believers’ LoveWorld Incالُ ب 

وُمييديي ييممه اوواييي  وعييالييمييييية  ُلييديي يية و ييو مييؤلييف  أ  ييومه 

في ال ال   وأكثير مين  1ال دائق   كداب الدأمالت اليومية  رق  

اإلليي منين قيم أح يرت  ل لميةكداب آخر. و و خامم ُم رس  03

 رسالدي حديدة ال ياه اإللهية في قلوب ال ثيرين.

لدم ايأرير اليمياليييين جي ير ياميييي اليديلييي ي ييو يي   ميميا  

للم ي ات   الذي ُي ِ ر ال ي يور اإلليهيي فيي جيييوت اليمياس 

م اشرًه. ويمدم   اق خممدي الدلي  يو ية في اميع أ  اء ال يالي  

 عن طريق ال   ات ال  ائيية اليديلييي ي ييو ييية لي يالي  اليُ يب  

LoveWorld satellite television networks  لييدييدييمييي

 اليمهور عالميًا.جرامج مسي ية ذات اومه إلى  

في  ممرسة ال ي ياء  ذات الُ يهيره الي ياليمييية  ُييظيهير 

لل  اء وقم ساعم ال ثيرين ليمالوا ال  ياء  يسوع المسيحأعمال 

 .  الروحمن خالل ا  يل موا ب 

لمى الراعي كريس شغ ًا للوصول إلى اليمياس حيول الي يالي  

عياميًا  03مأمورية إلهية قم أامها وكثر من   –جال  ور اإللهي 

من خالل ال مالت  وال يارات ال رازية الميديميوعية  ف ياًل عين 

ال ميم من المماجر اوخرى الدي قم ساعمت المياليييين ليييايدي يروا 

  اإللي. ج لمةحياه غال ة ولها  مف 
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