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أهًل و رحبًا! إن أنشودة الحقائق التَعُبِ َنة اليو ية الُدَفضية ل نك، 

لغة وفي إزدناد. نحن نثق أن نسخة  ٨٧٨٧ُ َترجدة وُ تَوِفرة اآلن في 

 ن هذا الُكَتِيب َسُتَعِمز تنِدَيَتك وندوك الروحي، و ن ثم  ٠٢٠٢

ستؤِهَيك لنجاح باهر طوا  العام. األفكار الُدغِيَرة ليحياة في هذا الع د 

َرك وُتِع ك إلختبارات ُ شِبعة وُ ثِدرة وُ كاِفئة  ن —سُتنِعَشك وُتَغِي

 .كيدة اإلله

 المدممة 

 إقرأ وتأَ ل كل  قالة بعنانة. َرِدد الصيوات وإعلنات اإلندان بصوت عاٍ  

 لنفسك نو يًا، هذا سَيضدن لك الحصو  عيي نتائج كيدة اإلله التي ترددها في حياتك.

 اقرأ الكتاب الدق س بالكا ل  خل  سنة واح ة او سنتين باستخ ام أنًا  ن

النداذج الُدَعَ ة لذلك.

قراءة صباحية وأخر -اليو ية الي قسدين  ُندكنك أنضًا، تقسيم القراءات

  سائية.

 استخ م هذا الكتيب ُ َ ِونًا في روح الصلة أه افك الشهرنة ولُتَقِيم

 و احققته الواح ة تيو االخر . إنجازاتك

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

 ُنباركك اإلله!

لراعي كريس أوياكيلومي

•  

 كيف اسد يم جال امل من  ذا الُ دنِيب الد  مي

•  

•  

•



 االس :

عموان المم ل  : 

 رق  الهااف :
رق  الهااف اليوال :

 عموان ال ريم اإلل درو ي: 

 عموان ال مل :

 أ ماف  ذا ال هر:

 م لومات شاصية



...تعبدي

www.rhapsodyofrealities.org 

  أنشودة الحقائق

http://www.rhapsodyofrealities.org


ARABIC

قيُت في كثير  ن األحيان إنه ال نوج  تعرنف أفضل لإلندان 

. نقو  إن اإلندان هو الثقة بدا نرجى، 2622 دا ل ننا في عبرانيين 

واإلنقان بأ ور ال ترى. هذا نعني أن اإلندان هو جوهر الرجاء. لذلك، 

بسيوكك باإلندان، ال ننبغي أن نكون تركيمك عيى طرنقة التنفيذ أو 

النهج؛  ا نهم هو الدص ر. اإلندان هو الجوهر، وليس الطرنقة.

عن إبراهيم: إذ لم نكن ضعيًفا في الكتابنقو  

وال ُ داتية  ستودع  -وهو ق  صار ُ داتًا-اإلندان لم نعتبر جس ه 

الذ  هو الجوهر. هييونا! لم نكن   –سارة، لكنه كان قونًا في اإلندان 

تركيم إبراهيم عيى الكيفية التي سيأتي بها الطفل إسحق، ولكن عيى 

الوع ، وهو حسب كلمةق  أعطاه  اإلليالذ  سيأتي  نه، ألن  اإللي

. رأى الطفل بعيون اإلندان.لكلمتهأ يًنا  اإللي

 اذا ترى؟  ا هي الصورة التي صورها لك إندانك؟  ،اليوم   

 ا الذ  تتدسك به روحك؟ تدسك بالصورة التي ترن ها، وارفض 

 اإلليال تفكر، "َ ن ل ى  القيق بشأن كيفية وصولها إليك! 

لُيح ث هذا أو ذاك  ن أجيي؟ كيف سأحصل عيى الدا  لهذا 

؛ ضع قيبك اإلليالدشروع؛" ال! دورك هو أن تستدر في التركيم عيى 

وذهنك عيى  ا ترن . ال ننبغي أن نكون رجاؤك عيى َ ن نساع ك 

 ص رك. – اإلليبالدا ، بل عيى 

  ٢

َوَأ َّا اإِلنَداُن َفُهَو الثَِّقُة ِبَدا ُنْرَجى َواإِلنَقاُن ِبلُأُ لوٍر اَل ُتلَرى 

(.2622)عبرانيين 

 ركز على الجوھر ولیس الطریقة



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

1–2و تكونن  2 تى 

21-21621; تكونن  1-2622عبرانيين 
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2و تكونن  21–262 تى 

دائدًا وبشكل  تكرر، أطِيق إقرارات إندانية بجسارة  

! تذكر؛ لإلليوارفض الدخاوف، أو الدشاعر الدضادة، ُ عطًيا الدج  

إن إبراهيم لم نرَتب في الكتابا تراه هو  ا تحصل عييه. نقو  

. لإلليبع م إندان، لكنه كان قوًنا في اإلندان،  عطًيا  جً ا  اإلليوع  

هو تدسك بالصورة، ألنك عن  ا تنظر بعيً ا، تتشتت الصورة. لكن 

عن  ا تنظر إليها، تراها تعدل، وتظهر.

ال نهم  ا هي نوعية األ ور التي نقولونها ض ك. ال نهم  

الدشاكل التي تواجهها؛ هل ندكنك أن ترى صورة حياتك الدجي ة؟ 

هل تستطيع أن ترى صورة نفسك العظيدة، والناجحة، والدنتصرة، 

والدتديمة؟ هذا هو الدهم. تدسك بها.

صاله

أجويا الغالي  أ ت قم وض ت اوجمية في قل ي. لمي قمره فوق عامية 

على الد  ير  والدصور  ورؤية صور اإلم ا يات وال ياه المييمه الدي 

معوامي وعي ها. أ ا أفه  جالروح عظمة وغمى قمراك ال ائدة الدي 

ا مل فيّن  إيما ي حي  وُمثمر مائًما  جاس  يسوع. آمين.
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فرح في أاواء الاالص

في أجواء الخلص هناك فرح. هذا ألن كل بركات اإلله، 

وكل البركات الدوجودة في الدسيح، هي في الخلص. لذلك، نحن 

فرحون طوا  الوقت ألن ل ننا كل األشياء. نقو  الكتاب، "أَلْن َلْيَس 

َ َيُكوُت اإلله َأْكًل َوُشْرًبا، َبْل ُهَو ِبرٌّ َوَسَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّوِح 

ليس هناك  جا  لإلحباط في  .(RAB((  22621اْلُقُ ِس." )رو ية 

حياتنا. نحن ال نترك أنفسنا ليحمن، أو الغضب، أو الدرارة. نعطي 

فرح ال ُننطق به و جي . –أنفسنا بالكا ل لفرح الرب 

فكِّر  ا نقوله الروح عيى لسان بولس ليق نسين في 

تسالونيكي: "َوَأْنُتْم ِصْرُتْم ُ َتَدثِِّييَن ِبَنا َوِبالرَّبِّ، ِإْذ َقِبْيُتُم اْلَكِيَدَة ِفي 

(. رغم 62:تسالونيكي  2ِضيق َكِثيٍر، ِبَفَرِح الرُِّوح اْلُقُ ِس" )

: 162الضيق، كانوا َفِرحين. أليس هذا  ا قاله نعقوب أنًضا؟ نعقوب 

"ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح َنا ِإْخَوِتي ِحيَنَدا َتَقُعوَن ِفي َتَجاِرَب ُ َتَنوَِّعٍة."

هذا هو السبب في أن بولس وسيل استطاعا تسبيح اإلله 

أثناء وجودهدا في السجن، وأن نهدا وأق ا هدا  قي تان. سبحا اإلله 

بفرح، ليس لكي ننقذهم )عيى الرغم  ن أنه فعل ذلك(، ولكن ألن 

إنها برهان وإظهار الفرح الحقيقي؛   –هذه هي حياة الخييقة الج ن ة 

فهو نت فق فقط.

٩ 

وننَّ اْليدنيْليبن ُييْؤمنيُن ِجيِي ِليْليِ يرِّ  وناْلي ني ن ُييْ يدنيرنُف ِجيِي 

(.13:13ِلْلانالنِص )رومية 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

 22621; رو ية  162بطرس  2

2و تكونن  25–15:1 تى 
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إن لم نكن هذا اختبارك، فذلك ألنك ال تعيش بالكيدة. 

حياتك هي أن تكون فرًحا.  نقو  الكتاب، "َفَتْسَتُقوَن ِ َياًها ِبَفَرٍح ِ ْن 

(. ب ون الفرح، ال ندكنك أن تختبر 61  21َنَناِبيِع اْلَخَلِص." )إشعياء 

البركات الد هشة التي  نحك إناها اإلله عن  ا نيت الخلص.

الفرح هو أح  السدات الجوهرنة لروحك الدولودة ثانية؛ 

تحتاج فقط أن تعبر عنه وتظهره دائًدا، بغض النظر عن الظروف. 

القوة لحياة  نتصرة دائدة:  -هذا هو الدكان حيث تكدن فيه قوتك 

(.2261"... أَلنَّ َفَرَح َنْهِوْه ُهَو ُقوَُّتُكْم." )نحديا 

صاله

5–3و تكونن   2 تى   

أجويا ال ار  لدم ل سُت اإل سان اليميم المالوق  حسب اإللي  في ال ر 

وقماسة ال ق. لذلك  أ ا ممدلئ جال رح  وُمد مم جالروح الدمس اليوم  

حيااي  ي شهامه عن   مدك وصالحك  وأ ا أجدهج مائًما  ج رح ال 

ُيم ق جي ومييم.  للويا 
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       ٠

في  ديكة اإلله حيث نعيش، اإلندان هو أسيوب حياتنا. إنه ليس 

شيًئا نحاو  الحصو  عييه؛ إنه  تأصل فينا. جاء إلينا في اإلنجيل: "ِإًذا 

نقو  في  .(RAB((  22622اإِلنَداُن ِباْلَخَبِر، َواْلَخَبُر ِبَكِيَدِة اإلله." )رو ية 

.(RABَكَدا َقَسَم اإلله ِلُكلِّ َواِحٍ  ِ ْقَ اًرا ِ َن اإِلنَداِن.")"… ، 1621رو ية 

لذلك، لكي تعيش بنصرة في الدديكة، نجب أن تسيك باإلندان. 

أح  األسباب التي تجعل الع ن   ن الدسيحيين نعانون لفترة طونية هو الفشل 

في ندو إندانهم وت رنبه. ب اًل  ن السيوك باإلندان، نركمون أكثر عيى 

وضعهم، ونشكون بدرارة  دا ندرون به.

هذه ليست طرنقة العدل في  ديكة اإلله.  ا عييك فهده هو أن 

اإلله ق  أعطاك السيطان والقوة في الروح الق س لتح ث التغييرات. ال 

نتطيب األ ر  نك سوى التصرف بناًء عيى الكيدة، وهذا هو اإلندان. 

باإلندان، نحن ننشط بركات وإ  ادات الدسيح الدتاحة لنا في اإلنجيل. لهذا 

السبب عيَّم نسوع الناس في أنا ه رسالة اإلندان. لكن كدولودنن ثانيًة، نحن 

 خيوقات إندانية. اإلندان هو أسيوب حياتنا. هييونا!

ونْن ِفيِي ُمْ لنٌن ِجرُّ اإللي ِجِإيمناٍن  إِلييمنياٍن  كنيمنيا ُ يون 

( 12:1)رومييييية  أنمَّييا اْليي نييارُّ فنييِ يياإِليييمنيياِن ينييْ ييينييامنييْ ييُدييوٌب: 

)RAB(.

أسلوب حيااما في الممل ة -اإليمان
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3و تكونن  12–1:2 تى 

8–6و تكونن   3 تى   

 ُأِقر وأعدرف

  17:10; رو ية  1:11; عبرانيين  6:17لوقا 

لي عدلية اإلم ا يات واال دصارات فدط. أفه  وأمعو اوشياء الدي ال 

ارا ا ال واس اليسمية  ل مها ُم لنمة في كلمة اإللي كأ ها مواومه. إن 

رؤيدي  أو ف راي  أو  مفي  أو حلمي الُم  ى من اإللي  و مم ن 

ا ديدي  و مي أعيش جاإليمان ج لمة اإللي. أحيا في ال دائق الروحية 

لممل دما اإللهية  في ازم ار كامل و ياح ال يمدهي  ميمًا لإللي 
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إ ي من قل ك

أ  شيء ترن ه أو ق  تحتاجه لن نأتي إليك  ن السداء أو 

 ن أ   كان آخر سوى قيبك. قيبك أصل كل شيء، بدا في ذلك 

األشياء. هذا  ا قرأناه في اآلنة االفتتاحية أعله.

تذكر أن  ادة الكون جاءت  ن قيب اإلله؛ كان كل شيء 

ب اخيه قبل أن نتكيم به ليوجود. أنت ُصنعت عيى صورة اإلله 

و ثاله؛ بدعنى أنك تشبهه وتعدل  ثيه. لذلك، كل  ا تحتاجه في 

 ن قيبك. –حياتك سيخرج  نك 

التجارة التي ترن  أن تب أها، الهيكية الج ن ة التي ترن  

تأسيسها، ذلك الدرفق الج ن  الذ  تحتاجه، بدا في ذلك رأس الدا ؛ 

جديعهم في قيبك! أخرجهم  ن داخيك! نقو  الكتاب إن اإلله ق  

وضع، أ  أودع، األب نة في قيوبنا: "َصَنَع اْلُكلَّ َحَسًنا )جديًل( ِفي 

.(RAB(( 2261)جا عة …" َوْقِتِه، َوَأْنًضا َجَعَل اأَلَبِ نََّة ِفي َقْيِبِهِم 

نتدتع قيبك بإ كانيات وق رات ال حصر لها. ندكنك إخراج 

أ  شيء  ن داخل روحك. فكر في األ ر: إذا كان قيبك قادًرا عيى 

احتواء اإلله )ألنه نعيش في قيبك؛ أنت هيكل الروح الق س(، فهذا 

-نعني أن السداء واألرض، والحياة، والنجاح، والنصرة، والفرح 

 هي في قيبك. -كل األشياء الجديية التي تستطيع تخييها أو تتدناها

  ٢

فنييْوقن ُكييلِّ انيي نيي ُّييٍظ اْحيي نييْظ قنييْليي نييكن  وننَّ ِمييْمييُي منييانيياِرجن  

( 90:2)موضوعات( اْل نيناِه )يم ع ممي كل يماجيييع الي ييياه( )أميثيال 

)RAB(.
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4و تكونن  23–13:2 تى 

11–9و تكونن   4 تى   

والعكس صحيح أنًضا بالنسبة لَدن لم نول  ثانيًة: قيبه 

 سكن ليشر، والظيدة، واإلثم، والفشل والدوت. تذكر كيدات الرب 

: "َاإِلْنَساُن الصَّاِلُح ِ َن اْلَكْنِم الصَّاِلِح ِفي 11621نسوع في  تى 

اْلَقْيب ُنْخِرُج الصَّاِلَحاِت، َواإِلْنَساُن الشِّرِّنُر ِ َن اْلَكْنِم الشِّرِّنِر ُنْخِرُج 

الشُُّروَر."

كدولود ثانية، أنت هو اإلنسان "الصالح" الذ  تكيم عنه 

نسوع. أنت الذ  ننتج  ا نرن ه اإلله في األرض: نحن نسدح 

ونحضر فقط األشياء التي تتوافق  ع إرادته الكا ية. قيوبنا أو 

أرواحنا تفحص كل شيء، وتقرر أن إرادة الرب فقط هي التي 

(. هييونا!1621ستتحقق في عالدنا وعيى األرض )رو ية 

من الماخل  أح ر المياح  والمصره  والص ة  واالزم ار  وال رح   

وكل اوشياء الصال ة الدي أامما ا. أسير في ميم اإللي اليوم  وفي ملء 

جركات اإل ييل وأ ا أؤرر على أولئك الذين في عالمي ج ياه وط ي ة 

المسيح فيَّ  جاس  يسوع. آمين.

ُأِقر وأعدرف
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 ٢
ملئي فيما

عيى الرغم  ن أن إبراهيم وإسحق، ونعقوب عرفوا اإلله بأنه 

(. عيى هذا، :إنل ش ِّا ، ق َّم اإلله نفسه لدوسى عيى أنه َنْهِوْه )خروج 

"اإلله َ َعَنا." ) تى -ُبني رجاء العه  الق نم، الُدعين في اسم عدانوئيل 

1162.)

لكن اإلله لم نكتِف بـ "عدانوئيل"؛ كانت خطته  ختيفة كدا هي 

: "السِّرِّ اْلَدْكُتوِم ُ ْنُذ ال ُُّهوِر َوُ ْنُذ 12-1:62ُ عينة لنا في كولوسي 

اأَلْجَياِ ، لِكنَُّه اآلَن َقْ  ُأْظِهَر ِلِق ِّنِسيِه... الَِّذ  ُهَو اْلَدِسيُح ِفيُكْم َرَجاُء 

 بارك اإلله! .(RABاْلَدْجِ .")

لم تكن خطة اإلله  نذ الب انة أن نكون  عنا أو بيننا بل أن نكون 

فينا بديئه. ق  ترقص، وتهتف، وتفرح أن اإلله  عك؛ ولكن إلى أن تشرق 

عييك حقيقة وإدراك ُسكناه في روحك، فستكون حياتك فارغة. تب أ حياتك 

الدجي ة بإدراك أن الدسيح نعيش فيك حرفيًا.

. نقو ، 21-2161نرى هذا في صلة بولس الجديية في أفسس 

ِلَكْي َتْدَتِيُئوا ِإَلى ُكلِّ ِ ْلِء …  "... ِلَيِحلَّ اْلَدِسيُح ِباإِلنَداِن ِفي ُقُيوِبُكْم، 

اإلَِْلِه." هذه خطة اإلله: أن تدتيئ )ُكييًا( بكل  لء اإلله، كدا كان نسوع 

 دتيًئا بدلء اإلله.

لك دور في هذا؛ وإال، فإن صلة الروح  ن خل  بولس في 

لم تكن ضرورنة. لهذا قا  لك أن تدتيئ  ن الروح  21-2161أفسس 

، "َواَل َتْسَكُروا ِباْلَخْدِر الَِّذ  12-2161دائًدا، ونوضح لك كيف في أفسس 

(.12:1ون َُّي ِفيِي ُسرَّ أنْن ينِ لَّ ُكلُّ اْلِمْلِء   )كولوسي  
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ِفيِه اْلَخَلَعُة، َبِل اْ َتِيُئوا ِبالرُّوِح، ُ َكيِِّديَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبَدَماِ يَر 

َوَتَساِبيَح َوَأَغاِنيَّ ُروِحيٍَّة، ُ َتَرنِِّديَن َوُ َرتِِّييَن ِفي ُقُيوِبُكْم ِليرَّبِّ. َشاِكِرنَن 

ُكلَّ ِحيٍن َعَيى ُكلِّ َشْيٍء ِفي اْسِم َربَِّنا َنُسوَع اْلَدِسيح لإللِه َواآلِب." 

)RAB). !هييونا

  10:2; كولوسي  19-14:3; أفسس  16:1نوحنا 

5و تكونن  9–1:3 تى   

14-12و تكونن   20-1:5تى 

صاله
المسيح فّي  و رااء الميم  أ ا ممدن إلى اوجم المدياز أن أكون ممدلًئا 

جالروح مائًما  ل ياه  صره وسيامه طوال اليوم  وطوال الوقت من خالل 

الروح الدمس  أ ا مدام جالروح؛ مد امن م ي لد ديق خ ة اإللي وغرضي 

 ل يااي  جاس  يسوع. آمين.
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 ٢  

ا ظر ج ريدة الممل ة

فكر فيدا قرأناه ليتو؛ حقيقة   هشة! ال نهم حجم االضطهاد 

والش ائ  التي تواجهها اآلن؛ إنها "ضيقات خفيفة"، ُعدرها قصير. هذا 

ليس كل شيء: تيك " الضيقات الخفيفة" تنتج لك ثقل  ج  أب  . 

 بارك اإلله!

تيك األز ة التي كنَت تعتق  أنها جاءت لسحقك لها   ى 

قصير! إذا ركمَت عيى الكيدة، فهناك ثقل  ج  أب   وأعظم جً ا ننتج 

بالتأكي   ن ذلك الوضع.

-2261كورنثوس  1ثم نخبرنا الروح كيف نح ث هذا في 

أَلنَّ )األشياء( لَِّتي ُتَرى َوْقِتيٌَّة، َوَأ َّا الَِّتي اَل ُتَرى "…  . نقو ، 21

َفَأَبِ نٌَّة." توقف عن النظر إلى األ ور التي ُترى في العالم الطبيعي؛ 

احتفظ بتركيمك، ناظًرا إلى األشياء التي ال ُترى. ألن تيك األشياء غير 

الدرئية هي حقيقية.

إن "األشياء" التي ندكن أن تتعا ل  عها عيناك أو حواسك 

هنا اليوم، تختفي غً ا. إنها ُعرضة  -الجس نة ليست حقيقية؛ إنها  ؤقتة 

ليتغيير!  ثل  ا نقرأه عن أليشع وخاد ه عن  ا كانا  حاَطين بدركبات، 

وخيو ، وجيش الع و العظيم. صرخ خادم أليشع  رعوًبا، "نا سي  ، 

 نحن  حاصرون،  اذا سنفعل؟"

وننَّ ِخ َّةن ِضيدنِدمنا اْلونْقِديَّةن ُاْمِ ُئ لنمنا أنْكثنرن فنيأنْكيثنيرن  

(.12:2كور ثوس  9ِردنلن منْيٍم أنجنِميًّا )
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6و تكونن  17–10:3 تى 

17 – 15و تكونن   48-21:5 تى   

18-16:4كورنثوس  2;  4-2:1نعقوب 

أجاب أليشع،"ال تخف، ألن الذنن  عنا أكثر  ن الذنن  عهم" 

((:226 يوك  1ثم صيى أليشع، "َنا َنْهِوْه، اْفَتْح َعْيَنْيِه َفُيْبِصَر." )

RAB).  كان الخادم ننظر إلى الشيء الخطأ. كانت الجيوش والدركبات

الحقيقية هي  جدوعة الدلئكة غير الدرئية التي أحاطت بأليشع، لكن 

الخادم لم نعرف ذلك. لذا، في حياتك، انظر إلى  ا ال ُنرى! انظر 

وتخيل روحًيا. انظر بطرنقة الدديكة! هييونا!

رجي الغالي  أش رك على ردل الميم اوجمي اوعظ  اًما الذي 

أخد ره وأ ا أسلك في كلمدك. أفرح مائًما  عالمًا أ ك يا رب قوه 

حيااي الدي أ دصر جها جميم في كل موقف  أملك جال ر  والم مة  

 وال  مة  وم رفة المسيح. آمين.

صاله
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مؤسس على الصار

نخبرنا الكتاب عن الصخرة الروحية التي رافقت بني إسرائيل في 

(. هو 1622كورنثوس  2رحيتهم في البرنة؛ تيك الصخرة كانت الدسيح )

صخرة خلصنا. كل  ا نؤَسس عييه هو ُ حصَّن إلى األب  وال نتمعمع.

. قا ، 12-1162نحضر هذا إلى ذهني كيدات نسوع في  تى 

"َفُكلُّ َ ْن َنْسَدُع َأْقَواِلي هِذِه َوَنْعَدُل ِبَها، ُأَشبُِّهُه ِبَرُجل َعاِقل، َبَنى َبْيَتُه َعَيى 

الصَّْخِر. َفَنَمَ  اْلَدَطُر، َوَجاَءِت اأَلْنَهاُر، َوَهبَِّت الرَِّناُح، َوَوَقَعْت َعَيى ذِلَك 

اْلَبْيِت َفَيْم َنْسُقْط، أَلنَُّه َكاَن ُ َؤسًَّسا َعَيى الصَّْخِر. َوُكلُّ َ ْن َنْسَدُع َأْقَواِلي هِذِه 

َواَل َنْعَدُل ِبَها، ُنَشبَُّه ِبَرُجل َجاِهل، َبَنى َبْيَتُه َعَيى الرَّْ ِل. َفَنَمَ  اْلَدَطُر، 

َوَجاَءِت اأَلْنَهاُر، َوَهبَِّت الرَِّناُح، َوَصَ َ ْت ذِلَك اْلَبْيَت َفَسَقَط، َوَكاَن ُسُقوُطُه 

َعِظيًدا!"

الحظ أن الرب لم نقل إنك إذا بنيت بيتك عيى الصخر، فستأتي 

الرناح وتذهب، وال أن األنهار ستأتي وتت فق بعيً ا. ال! بل إنها ستقع عيى 

البيت. ولكن ألنه عيى الصخر، سيبقى صا ً ا. هكذا تكون حياتك عن  ا 

تعيش في كيدة اإلله. ال نهم العواصف والسهام الديتهبة  ن إبييس؛ أنت في 

أ ان.

ابِن خ  تك عيى الكيدة. ابِن حياتك، و ادناتك، وعديك، وعلقاتك 

عيى الكيدة، ولن تتحطم أبً ا. تذكر  ا نقوله الكتاب  ن خل   -كل سعيك-

. قا ، "ِإَذا 12-1162النبي إشعياء، والذ  نشابه  ا قرأناه  ن الدعيم في  تى 

اْجَتْمَت ِفي اْلِدَياِه َفَأَنا َ َعَك، َوِفي اأَلْنَهاِر َفَل َتْغُدُرَك. ِإَذا َ َشْيَت ِفي النَّاِر َفَل 

(. 1611ُتْيَذُع، َواليهيُب اَل ُنْحِرُقَك." )إشعياء 

 ٢ 

ينْهِوْه صنْارنِاي ونِحْصِمي ونُمْمِدِذي. ِإلِهي صنْارنِاي ِجِي 

 .)RAB(( 9:12أنْحدنِمي. ُاْرِسي ونقنْرُن خنالنِصي ونمنْلينِإي )م مور 
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7و تكونن  11–1:4 تى 

هذا هو  يراثك كواح  في الدسيح. أنت ال ُتهَمم. كل األشياء 

تعدل  ًعا لتنتج البركات لك! أنت تحت الحدانة اإللهية ألن الدسيح هو 

صخرتك وحصنك. هييونا!

صاله

19–18و تكونن   18-1:6 تى 

أجويا الغالي  أش رك على كلمدك  الدي  ي أساسي الم مون 

والثاجت. حيااي م مية على المسيح  الصاره الدي أقف عليها آمن 

ل ياه سامية    –وقوي  ومدأصل  ومديذر؛ اا   ل ريق الددمم 

 وممدصره  وم م ره  جاس  يسوع. آمين.
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ال ارا ك أجًما

نوضح لنا الكتاب كيف نستجيب عن  ا نواجه تح نات.          

دائدا، نقو  لنا الرب أال نخاف. ال تصاب بالهيع أو االرتباك. نحن 

 خيوقات إندانية ولسنا ليخوف.

، كان نسوع في السفينة  ع تل يذه وكانت 1في  رقس       

هناك عاصفة: "َفَحَ َث َنْوُء ِرنٍح َعِظيٌم، َفَكاَنِت اأَلْ َواُج َتْضِرُب ِإَلى 

(. صرخ التل يذ  ن 1261السَِّفيَنِة َحتَّى َصاَرْت َتْدَتِيُئ." ) رقس 

الخوف إلى السي ، الذ  كان نائًدا في سلم في  ؤخرة السفينة. لم نكن 

شخًصا تربكه الظروف.

عن  ا استيقظ، لم نقل، "هذه العاصفة عنيفة ليغانة وتشكل     

ته نً ا خطيًرا عيى حياتنا! أنا بحاجة ليتكيم  ع اآلب". ال! كان رده 

الدذهل والديهم عيى نوء الرنح، "اسكت، ِابكم!" هييونا! نج  بعض 

الدسيحيين أنفسهم في  واقف ُ شابهة ونستجيبون بخوف. نب أون في 

التكيم بألسنة  ن خوفهم؛ ال. تكيم بألسنة؛ ولكن ليس ب افع الخوف.

الصلة الناتجة عن ارتباك تضعف إندانك؛ إنها غير      

فعالة. ليس  ن الخطأ أن تب أ في التكيم بألسنة عيى الفور عن  ا تكون 

في  واقف  عينة، ولكن نجب أن تعرف ه ف تكيدك بألسنة في  ثل 

هذه األوقات. نجب أن نكون ذلك إلضرام روحك الختيار الكيدات 

الدناسبة ليتعا ل  ع الدوقف.

٢ 

 .اْسُ ْت  ِاْج نْ   فندنامن وناْ دنهنرن الرِّيحن  ونقنالن ِلْل نْ ِر:  

(.02:2فنسن نمنِت الرِّيُح ونصنارن ُ ُموٌء عنِظيٌ  )مرقس 
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8و تكونن  25–12:4 تى 

22–20و تكونن   6-1:7-19:6 تى 

أثناء التكيم بألسنة، نعطيك الروح الق س أنًضا أن تنطق     

بتنونهات روحية وهي كيدات ُ شفرة ليظروف. هييونا! ارفض 

الخوف، وتذكر َ ن أنت؛ ثم تكيم كِبر اإلله في الدسيح نسوع. هييونا!

 ُأِقر وأعدرف
أ ا أحيا جاإليمان ج لمة اإللي  وأرك  ذ مي جث ات على المسيح 

وحدائق مل وت اإللي  جغض المظر عما ي مث حولي  أرفض 

الاوف  و مي مولوم من اإللي  وقم غل ت ال ال . الذي فيَّ أعظ  

 من الذي في ال ال .  للويا 
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اإلقرار جال لمة جرااء

نذكرنا  ا قرأناه في اآلنة االفتتاحية بدا فعيه إبراهيم: "َواَل ِبَعَ ِم 

ِإنَداٍن اْرَتاَب ِفي َوْعِ  اإلله، َبْل َتَقوَّى ِباإِلنَداِن ُ ْعِطًيا َ ْجً ا ِلإلله." )رو ية 

1261  )(RAB).  ،كيف تعطي  جً ا لإلله؟  ن خل  إقرارك لكيدته

إقرارك بعظدته، وقوته، وجلله، وحبه.

عن  ا نتكيم عن اإلقرار بكيدة اإلله، هناك  ن نتساء ، "هل نجب 

( 22-61  22أن أقولها؟" نعم! إنه  ب أ الدديكة الذ  نعدل ليخلص )رو ية 

، قا  الرب نسوع، "َفَدْهَدا َقاَ  َنُكوُن َلُه"11622وكل شيء آخر. في َ رُقس 

افهم هذا: أنت روح. ق  تصيي وتبكي بشأن وضع  عين، ولكن إن  

لم تعين  ا تقوله الكيدة عن هذا الوضع، فين نتغير شيء. حتى تقو   ا قاله 

اإلله بخصوصك، فهو غير ُ ثبَّت في حياتك!

َحتَّى ِإنََّنا َنُقوُ  …  ، "...أَلنَُّه َقاَ :-61  21نقو  في عبرانيين 

…"َواِثِقيَن

ربدا صييَت، "نا رب، ثبِّت كيدتك في حياتي"؛ في حين أنك 

الدسؤو  عن ثباتها. نقو  الكتاب، "ِإَلى اأَلَبِ  َنا َنْهِوْه َكِيَدُتَك ُ َثبََّتٌة ِفي 

لكنك ال تعيش في السداوات؛  .(RAB)(  116221السََّداَواِت." ) م ور 

أنت تعيش في االرض. عييك أن تثبت كيدته عيى األرض. عن  ا نقولها 

اإلله، فإنك تثبتها بإعلنك نفس الشيء.

ق  تكون غارًقا في ال نون وتجته  بش ة لتحصل عيى الدا ، لكن 

نجب أن تقو ، "كل شيء لي! ل   كل  ا هو ليحياة والتقوى! اإلله قادر أن 

نوجِّه إليَّ كل الدوارد التي أحتاجها وأكثر بكثير؛ وهو فعل كذلك، ألنه 

 ٢ 

ِلمندنمنسَّْك ِجِإْقرناِر الرَّاناِء رناِسًاا  وننَّ الَِّذي ونعنمن ُ ون أنِميٌن  

 (.90:13)ع را يين 
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9و تكونن  10–1:5 تى   

24–23و تكونن   29-7:7 تى   

  23:11;  رقس  8:1; نشوع  21:18أ ثا  

راعيَّ." هييونا! أعِين هذه اإلقرارات باستدرار، وستتوافق روحك، 

 ونفسك، وجس ك بالكا ل، بدا في ذلك الظروف،  ع إقراراتك.

ارفض أن تقيق. استدر في إقرارك بالكيدة. إقرارات إندانك 

تنتج حقائق. ارفض أن تضعف، أو تهتم، أو ترتاب؛ ُكن قوًنا في اإلندان، 

 ُ عطًيا الشكر ليرب. هييونا!

أ ا غالب إلى اوجم  إن اعدرافات إيما ي االق حدائق. أعرف من 

 سل إجرا ي   ال ال  ملك لي. أ ا ممدصر مائًما  و مي في  -أ ا 

 المسيح و و ميم حيااي.  للويا 

 ُأِقر وأعدرف
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  ن ش هي

تعتبر اآلنة االفتتاحية صعبة الفهم ليبعض. نتساءلون، "كيف 

ندكن أن نكون كاإلله؟" حسًنا، نحن لم نعرف أننا شبهه إلى أن أخبرنا. 

نقرأها في اآلنة االفتتاحية: كدا هو، كذلك نحن في هذا العالم. نحن 

(. 2261 ثيه، ألننا ول نا  نه؛ لق  ُخيقنا عيى صورة خالقنا )كولوسي 

 بارك اإلله!

كدولودنن ثانية، لنا نفس حياة وطبيعة نسوع. هذا هو السبب 

الذ  نجعينا نفكر، ونتكيم، ونحيا  ثيه، ألننا واح   عه: "َوَأ َّا َ ِن 

(.:226كورنثوس  2اْلَتَصَق ِبالرَّبِّ َفُهَو ُروٌح َواِحٌ ." )

نقو  الكتاب إنه تجسي  لكل الحكدة والعيم: "اْلُدذََّخِر )ُ خبأ( 

(. نفس الشيء ننطبق 161ِفيِه َجِديُع ُكُنوِز اْلِحْكَدِة َواْلِعْيِم." )كولوسي 

(. أنت حا ل الدعرفة والحكدة 2261عييك، ألنك كا ل فيه )كولوسي 

، "َوِ ْن ِ ْيِئِه َنْحُن َجِديًعا َأَخْذَنا، 2:62اإللهية، ألنه نقو  في نوحنا 

َوِنْعَدًة َفْوَق ِنْعَدٍة." هييونا!

أنت  دتيئ باإلله كدا كان نسوع  دتيًئا باإلله، ألنك ق  أخذَت 

 ن  يئه. هذا ليس كل شيء: أنت بهاء  ج ه، تداً ا كدا كان وكدا هو 

 ٢٣  

ِجهذنا ان نمَّلن اْلُ بُّ ِفيمنا أنْن ينُ ونن لنمنا ِردنٌة ِفي ينْوِم اليمِّييِن  

( 12:2ييوحيميا 1ون َُّي كنمنا ُ ون ِفي  نذنا اْل نالن     نذنا  نيْ يُن أنْيً يا )

)RAB(.



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  13-11:5نوحنا  1;  9:2بطرس  1
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10و تكونن  20–11:5 تى 

26–25و تكونن   27-1:8 تى 

اآلن  ج  اآلب. إذا كنت تعيش بهذا اإلدراك، فسوف تتحو  حياتك. 

 ستسيك في نصرة وسيادة عيى الظروف، كل نوم. هييونا! 

ُأِقر وأعدرف

كما أن يسوع  و ميم اآلب  كذلك أ ا في  ذا ال ال . يسوم اإللي  

ويؤسس  جره ويم ره على اورض اليوم من خاللي جيمما أح    

 وأملك جسل ان المسيح. م ارك اإللي 
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(. ال 1262قا  نسوع، "َفِإًذا ِ ْن ِثَداِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم." ) تى     

ندكن أن نكون لك ثدار  ا لسَت عييه. ندكن لشجرة البرتقا  أن تنتج ثدار 

البرتقا  فقط. لذا، فإن اآلنة االفتتاحية ت عنا نعرف أنه إذا كنت باًرا، 

، قا  نسوع، "َأَنا اْلَكْرَ ُة َوَأْنُتُم 1621فستحصل عيى ثدار البر. في نوحنا 

اأَلْغَصاُن..." و ن الدعروف، أن جدا  الشجرة نكدن في أغصانها.

كونك "غصن" ليسوع الدسيح نعني أنك تحدل جدا  ابن اإلله. 

هييونا! أنت جمء  ن الكر ة نحدل ثدًرا، وأنت تأتي بثدر البر. هذا  ا 

ت ور حوله حياتك: إظهار بره.

لق  تثبتِّ كشجرة ِبر، لتنتج ثدار وأعدا  البر. بدعنى أن األشياء 

تعطي الحد  والدج  لإلله.  -كيداتك وتصرفاتك-التي تخرج  ن حياتك 

أشجار البر، غرس رب الجنود لتدجي ه.  ج   16:2ن عونا في إشعياء 

 اإلله وتديمه ُنعبَّر عنهدا  ن خللك.

نجب أن نراك الناس في العالم ونعترفون بتديم وبهاء الروح. 

عن  ا أعاد نسوع البصر ليُعدي، وفتح اآلذان الصداء، وشفى الُدقَع نن، 

وأقام الدوتى، وأطعم الجياع، وعمِّى الحمانى، وتكيم بكيدات إلهية لتشجيع 

الناس و باركتهم، كان نظهر ثدار البر. وكدا هو، هكذا نحن في هذا العالم 

(. الدج  السده إلى األب !2261نوحنا 2(

إظهار رمار ال ر

 ٢٢  

 منْمُلوِئينن ِمْن رنمنِر اْلِ رِّ الَِّذي ِجينُسوعن اْلمنِسيِح ِلمنْيِم 

.)RAB(( 11:1اإللي ونحنْمِمِه.  )فيل ي 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

  30:11; أ ثا   11-9:1; فييبي  21:5كورنثوس  2
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11و تكونن  30–21:5 تى 

28–27و تكونن   17-1:9-28:8 تى   

 ُأِقر وأعدرف

أ ا جار. كالمالة أز و  كاورز في ل مان أ مو. أ ا مغروس في جيت 

الرب  في ميار إلهما أز ر. أ دج رمار وأعمال ال ر؛ حيااي  ي 

شهامه لميم اإللي و  مدي. امالي ظا ر من خاللي؛  ذا ميراري في 

 المسيح.  للويا 
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ح ي ايا ما

عيى عكس  ا نعتق ه الكثيرون، ال نتطيب األ ر الكثير لتول  

، 1622ثانيًة. كل الدطيوب هو أن تأتي إلى الدسيح. نقو  في رو ية 

"أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِدَك ِبالرَّبِّ َنُسوَع، َوآَ ْنَت ِبَقْيِبَك َأنَّ اإلله َأَقاَ ُه ِ َن 

هذا كل  ا نحتاج الخاطئ أن نفعيه. .(RAB(اأَلْ َواِت، َخَيْصَت." 

بدجرد أن نأتي الخاطئ إلى الدسيح، فجأة، تدضي األشياء 

الق ندة. ال نقو  الكتاب إنه نجب أن نحاو  تغيير األشياء الق ندة. إن 

اإلله ال ننتظر الُخطاة ليغيروا طرقهم الق ندة قبيدا نأتوا إليه. لو كان 

بإ كانهم فعل ذلك بأنفسهم، فين نحتاجوا نسوع.

، "أَلنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن َأْعَ اٌء َقْ  ُصوِلْحَنا 2261نقو  في رو ية 

َ َع اإلله ِبَدْوِت اْبِنِه، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا َوَنْحُن ُ َصاَلُحوَن َنْخُيُص ِبَحَياِتِه!")

RAB).  ا أرحم الرب! لق  تصالحنا  عه في وقت لم نكن حتى نعرفه 

، "اإلله الَِّذ  ُهَو َغِنيٌّ 1-161بيندا كنا ال نما  أع اء. نقو  في أفسس -

ِفي الرَّْحَدِة، ِ ْن َأْجِل ُحبِِّه اْلَكِثير الذ  َأَحبََّنا ِبه، َوَنْحُن َأْ َواٌت ِباْلَخَطاَنا 

.(RAB"(ِبالنِّْعَدِة َأْنُتْم ُ َخيَُّصوَنَأْحَياَنا َ َع اْلَدِسيِح 

لق  أحبنا حتى ونحن أ وات في الخطية: "َولِكنَّ اإلله َبيََّن ُحبِّه 

 .(RAB(( 161َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُ  ُخَطاٌة َ اَت اْلَدِسيُح أَلْجِيَنا." )رو ية 

كيف ح ث هذا. نقو : "َأ َّا الَِّذ  َنْعَدُل َفَل  1-161نظهر لنا في رو ية 

 ٢٩  

ِإًذا ِإْن كنانن أنحنٌم ِفي اْلمنِسيِح فنُهون خنِلييدنيٌة انيِمييمنٌه: 

 9اونْشيناُء اْل نِديدنُة قنْم من نْت  ُ ونذنا اْلُ لُّ قنيْم صنيارن انيِمييًما )

 .)RAB(( 12:1كور ثوس 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

22-21:1; كولوسي  20-19:5كورنثوس   2
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12و تكونن  40–31:5 تى 

ُتْحَسُب َلُه اأُلْجَرُة َعَيى َسِبيِل ِنْعَدٍة، َبْل َعَيى َسِبيِل َدْنٍن. َوَأ َّا الَِّذ  اَل 

 َنْعَدُل، َولِكْن ُنْؤِ ُن ِبالَِّذ  ُنَبرُِّر اْلَفاِجَر، َفِإنَداُنُه ُنْحَسُب َلُه ِبرًّا."

، "َأْ  ِإنَّ 2161كورنثوس  1إلهنا نبرر الفاجر. نقو  في 

اإلَِْلَه َكاَن ِفي اْلَدِسيِح ُ َصاِلًحا اْلَعاَلَم ِلَنْفِسِه، َغْيَر َحاِسٍب َلُهْم 

َخَطاَناُهْم، َوَواِضًعا ِفيَنا )ألم نا( َكِيَدَة اْلُدَصاَلَحِة." هذا هو اإلنجيل: 

فهو ن ور حو  الدسيح نسوع وُحبه العظيم لكل البشرنة! نتعيق 

األ ر بالحياة األب نة والبر الذ  أتاحه ليجديع  جاًنا، والذ  أصبح 

حقيقة ضرورنة في حياة الشخص الذ  نقبل هذا الحق  ن خل  

 االعتراف بربوبية نسوع الدسيح.

 صاله

30–29و تكونن   38-18:9 تى   

أجويا السماوي الغالي  أصلي من أال غير الُمالّنصين في كل 

ال ال   ُم لًما واوم أجواب م دوحة حدى يصل اإل ييل إليه  ويؤرر 

عليه  اليوم. ُا سنر كل مداومة  ويمالون ال ق ج ه  وق ول كلمدك 

 لاالصه   جاس  يسوع. آمين.
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المسيح حيااما

الدسيح هو حياتنا!  بارك اإلله!  جرد الفكرة ُتسر  قوة 

اإلله في كياني. نحن لسنا عادنين. عن  ا قبيَت الدسيح، ح ث شيء 

فعيًيا: ُنقَيت حياة اإلله وطبيعته إلى روحك. لم تع  ل نك الحياة 

البشرنة؛ ل نك حياة الدسيح، الحياة اإللهية.

كان هذا هو خلصة  ا أعينه الرسو  بولس، "َ َع اْلَدِسيِح 

ُصِيْبُت، َفَأْحَيا اَل َأَنا، َبِل اْلَدِسيُح َنْحَيا ِفيَّ. َفَدا َأْحَياُه اآلَن ِفي اْلَجَسِ ، 

َفِإنََّدا َأْحَياُه ِفي اإِلنَداِن، ِإنَداِن اْبِن اإلله، الَِّذ  َأَحبَِّني َوَأْسَيَم َنْفَسُه 

نا لها  ن قناعة  تأصية غا رة! .(RAB(( 1261أَلْجِيي." )غلطية 

عن  ا قا   2261أشار بولس إلى نفس الفكرة في كولوسي  

كخييقة ج ن ة، ق  لبسنا اإلنسان الج ن  الذ  نتج د في الدعرفة حسب 

صورة الدسيح. بعبارة أخرى، كيدا تعيدَت عنه أكثر واختبرته في 

الدعرفة، كيدا اسُتعين فيك و ن خللك. هذا هو الندو الدسيحي.

عن  ا تغوص في روحك  عرفة الحياة اإللهية التي فيك  ن 

خل  اليهج، نصبح هذا وعيك ال ائم. نصبح هذا  ا تت رب عييه، 

وتختبره، وطرنقة  عيشتك. كيف ندكن أن نح ث أ  خطأ في َكِب ك، 

أو قيبك أو ُكييتك عن  ا نكون الدسيح هو حياتك؟

نقو  الكتاب إن كان الدسيح فيك، فحتى لو كان جس ك  يًتا 

أو أتيفه  رض أو سقم بسبب الخطية، الروح نعطيك الحياة بسبب البر

 ٢٠  

مندنى ُأْظِهرن اْلمنِسيُح حنيناُامنا  فنِ يمنِئٍذ ُاْظهنُرونن 

 .)RAB(( 2:0أنْ ُدْ  أنْيً ا من نُي ِفي اْلمنْيِم )كولوسي 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

11-10:8; رو ية  4-3:3; كولوسي  27-26:1كولوسي 
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13و تكونن  48–41:5 تى 

33–31و تكونن   23-1:10 تى 

حياة -(. ق  حيت حياة الدسيح 2261حياة وطبيعة اإلله فيك )رو ية  -

 حل الحياة اإلنسانية  -البر، والكرا ة، والسلم، والدج  اإللهي

الفاس ة، والدقهورة، والدحطدة، والدكسورة.  ج ُا لإلله!

صاله
المسيح  و حيااي  المسيح  و جري. المسيح  و ح مدي. المسيح 

 و كل ما لي  المسيح فّي رااء الميم  اليوم  ُأظهر جال امل او ر 

ط ي دي اإللهية  مؤرًرا في عالمي ج ر  وكرامة  وسالم  وسل ان 

المسيح.  للويا 
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 ٢٢  
الصاله من أال الدامه

، قصة   هشة عن العدل 21-:6  21نج  في أعدا  الرسل 

  ننة  عروف عنها الفجور والظيدة.  -التبشير  لبرنابا وبولس في بافوس

في  سار عديهم الكراز  في الد ننة، أراد الوالي، سرجيوس بولس، أن 

نسدع كيدة اإلله فأرسل إلى برنابا وبولس.

 -نبي وساحر كاذب  عروف-لكن واح   ن  سؤوليه الدؤثرنن 

حاو  أن نقاوم جهودهم الكرازنة. لم نشأ أن نسدع واليه اإلنجيل. لكن 

بولس، بع  أن الحظ  يو  عييم الساحر الخادعة والخبيثة، شخص إليه بش ة 

وقا ، "َفاآلَن ُهَوَذا َنُ  الرَّبِّ َعَيْيَك، َفَتُكوُن َأْعَدى اَل ُتْبِصُر الشَّْدَس ِإَلى 

(. فجأة َعِدي الرجل وتنحى عن طرنقهم. 22621)أعدا  الرسل …"  ِحيٍن

هييونا!

كان سرجيوس بولس رجًل فهيدًا؛ لم نكن والًيا فاسً ا، لكنه لم نكن 

عيى درانة بنوع تأثير عييم الساحر عييه، بع  أن زرعه إبييس. غالًبا  ا 

تكون هذه جمًءا  ن طرق إبييس ليوصو  إلى الحكو ة والقادة السياسيين، 

ليتأثير عييهم ودفعهم لفعل األ ور الخاطئة.

لذلك، في الصلة  ن أجل قادة   ننتك، أو والنتك، أو بي ك، تذكر 

أن هناك أوقاًتا نمرع فيها إبييس ناسه بينهم، ليصرفهم عن سداع الكيدة 

وعن  عرفة اإلله. لذلك، باستخ ام اسم نسوع، اكسر سيطان إبييس عيى 

أولئك الذنن نعديون  ع القادة ونسعون ليتأثير عييهم أو تق نم الدشورة لهم 

ليتعارضوا  ع إرادة اإلله و قاص ه.

فنأنْطُلُب أنوَّلن ُكلِّ شنْيٍء  أنْن ُادنامن طنِل ناٌت ونصنلنوناٌت  

وناْجِدهناالنٌت ونان ن ُّرناٌت ونْاِل انِميِع المَّاِس  ونْاِل اْلُمُلوِك ونانِميِع 

(.9-1:9ايموراوس  1…  )الَِّذينن ُ ْ  ِفي منْمِصٍب



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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14و تكونن  13–1:6 تى 

35–34و تكونن   42-24:10 تى 

 1  1:21; أ ثا   7:29; إر يا  4-1:2تيدوثاوس 

علوة عيى ذلك، ُ ْر إبييس أن ُنفِيت قبضته عيى أذهانهم، حتى 

نضيء لهم نور إنجيل الدسيح الدجي . أِقر بأن قيوبهم  فتوحة بدحض 

إرادتهم الستقبا  اإلنجيل، ونتيجة لذلك، ننبت البر في قيوبهم، وحكدة اإلله 

ترش  أفكارهم. صلِّ  ن أجل القادة وجديع الناس بهذه الطرنقة كدا نحثنا 

.1-261تيدوثاوس  2في 

صاله

يا رب  إن رغ دك  ي أن يالص قامه اوم  وش وجها  وأن يملك 

ِجرُّك على قلوجه  ويوّاي ا  ير  . لذلك  أصلي من أال قامه اوم   

أن ام دح قلوجه  ويسدد لوا اإل ييل. أصلي أن ي ون ل لمدك مسار 

حر وأن ادميم وأن ي ون لها قوه سائمه في حيااه   ُم  لة ج  الية 

 كل اأرير سل ي جيمه   جاس  يسوع. آمين.
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 ٢٢   
رحمدي في اورض

ال نعتق  البعض أن األرض  دتيئة حًقا برحدة اإلله. ولكن هذا 

هو بالضبط  ا تعينه اآلنة أعله بشكل واضح. كل  ا اختبره البعض في 

حياتهم هو الدرارة واأللم. أح  األسباب في ذلك هو أعدا  الرجا  

والنساء األشرار واألردناء. ن  ر هؤالء الدتلعبون األشرار اقتصاد 

ال و  لتحقيق  كاسب أنانية.

و ع ذلك، هناك أكثر  دا نكفي  ن الطعام واألشياء الجي ة لكل 

إنسان عيى وجه األرض. هناك أكثر  دا نكفي  ن الثروة في هذا العالم. 

هناك أكثر  دا نكفي  ن النعدة في هذا العالم. هناك أكثر  دا نكفي  ن 

القوة والق رة في هذا العالم. إنه أح  األسباب التي تجعل اإلله نرن نا أن 

نتشفع لجديع الناس حتى نق روا أن نستدتعوا بكل  ا باركهم به في 

األرض.

(. 1611لق  قرأنا: اْ َتأَلِت اأَلْرُض ِ ْن َرْحَدِة َنْهِوْه ) م ور 

لذلك، أعِين أن الحبا  ق  وقعت لك في النعداء؛ فالديراث حسن عن ك 

(. آ ن بها وتصرف وفًقا لذلك. قا  اإلله: "َقْ  َهَيَك :6  :2) م ور 

)ُسحَق، وانتقَص، وافتقَر، وانضغَط( َشْعِبي ِ ْن َعَ ِم اْلَدْعِرَفِة..." )هوشع 

:61  ))RAB).  ولكن الدعرفة ق  أتت إليك اليوم: كل بركات اإلله عيى

األرض هي لك لتتدتع بها.

ِْمِ ْ   ََمِ  َيم ُيِحبُّ اْلِبرَّ َواْلَعْدَل. اْمَتأَلِت اأَلْرُض ِمْن َرْحم

 .)RAB(( 3:55)مزم ر 
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37–36و تكونن   30-1:11 تى 

15و تكونن  24–14:6 تى 

13:27;  ما ير  19:1; إشعياء  3:1بطرس    2 

، "أَلنَّ ِلي 22-22612ال ترَض بالقييل. قا  في  م ور 

َحَيَواَن اْلَوْعِر َواْلَبَهاِئَم َعَيى اْلِجَباِ  اأُلُلوِف. َقْ  َعِيْدُت ُكلَّ ُطُيوِر 

، قا  داود، 2611اْلِجَباِ ، َوُوُحوُش اْلَبرِّنَِّة ِعْنِ  ." ثم في  م ور 

"ِليرَّبِّ اأَلْرُض َوِ ْيُؤَها. اْلَدْسُكوَنُة، َوُكلُّ السَّاِكِنيَن ِفيَها." ال عجب أن 

(؛ ألنك وارث 1261كورنثوس  2قا  بولس، "... ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم" )

اإلله ووارث  ع الدسيح. هييونا!

صاله

أجويا ال مون  اورض ُممدلئة من ميمك ورحمدك  ول ن كثيرين 

ي ا ون من المراره واول . لذلك  في اس  الرب يسوع  أ ا أقف ضم 

أعمال الراال اوشرار الذين مألوا اورض جال مف  وال در  

والموت  ما  ين الماس من اخد ار صالحك في اورض. أعماله  

ُم  نلة  وياد ر ش ب اإللي ال ركات  والص ة  والوفره  والدوه  

 ممك جاس  يسوع. آمين.
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أعِلن كلمدي جيراءه 

هو " ثارهيو  -"نقو  واثقين"-الجمء الذ  تحته خط أعله 

)باليونانية( ونعني اإلعلن بشجاعة. "ليجو  "tharrheō legōليجو 

Legō"  تعني أن تقو  أو تتكيم؛ لكنها تعني أنًضا التباهي. قا  اإلله

شيًئا، حتى نعين بشجاعة أو نؤك  نفس الشيء بتباهي. هذا  ذهل!

. 1هذا هو بالضبط  ا فعيه نسوع عن  ا واجه إبييس في  تى 

(. نوضح لنا أن طرنقة االستجابة 261َ ْكُتوٌب..." ) تى "…قا ، 

لظروف الحياة هي  ن خل  الكتاب. عيى سبيل الدثا ، عن  ا تقو ، 

"الذ  فيَّ أعظم  ن الذ  في العالم،" فأنت تستجيب بالكيدة؛ أنت تعين 

الكيدة بشجاعة.

تيك اآلنة ال تقو  بالضبط " الذ  فيِّ أعظم"؛ بل تقو : 

"الذ  فيكم أعظم ...". لكن استجابًة لذلك، أنت ُتشخصنها؛ حينها تكون 

 ج ًا لإلله! أعطانا اإلله الكتاب لكي نتكيم به. فكيدة  ."Rhema"رندا 

اإلله خيقت كل شيء؛ لذلك كل شيء في الحياة نستجيب ليكيدة 

الدنطوقة  ن شفتيك. الدب أ هو: الكيدة في قيبك وفي فدك؛ أنت تطيق 

قوة اإلله ليعدل نيابة عنك  ن خل  التكيم. هييونا!

 ٢٢

حندَّى ِإ َّمنا  نيُديوُل  ون َُّي قنالن: الن ُأْ ِمُلكن ونالن أنْاُرُككن…  

وناِرِدينن: الرَّبُّ ُمِ يٌن ِلي فنالن أنخناُف. مناذنا ينْصمنُع ِجيي ِإْ سنياٌن 

(.1-1:10)ع را يين 
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39–38و تكونن   21-1:12 تى 

16و تكونن  34–25:6 تى 

  8:1; نشوع  10:10; رو ية  23:15أ ثا  

أ ا ممدصر طوال الوقت؛ أحيا فوق كل الديوم والظروف. ال يوام 

وضع ال أسد يع اغييره  ون لسا ي شيره حياه أضمن جي ص دي  

 و ياحي  وسالمدي  وكمالي   للويا 
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اإليمان: اأرير ال ر

تصنف اآلنة االفتتاحية السكون والطدأنينة كتأثيرات ليبر؛ هذا هو 

االندان! اإلندان هو الضدان الواثق أو الهادئ بأن األشياء الدتوقعة بالنعدة 

(. نصف 2622)عبرانيين …"  ستتحقق: "َوَأ َّا اإِلنَداُن َفُهَو الثَِّقُة ِبَدا ُنْرَجى

هذا بشكل  ثالي تأثير البر الذ  نقرأ عنه في اآلنة االفتتاحية. ندكن أن ُتقرأ 

ببساطة كالتالي، "ونكون تأثير البر هو اإلندان."

في كل العه  الق نم، تظهر كيدة "إندان"  رة فقط ولم تكن 

"… ، 161 رتبطة بأشخاص نظهرون إنداًنا تجاه اإلله. كانت في حبقوق 

َواْلَبارُّ ِبِإنَداِنِه َنْحَيا."؛ إشارة نبونة إلى الخييقة الج ن ة. ولكن اآلن، أتى 

اإلندان! إنه أسيوب حياتنا. كدولودنن ثانية، ق  ُوِل نا أبرار وعدل البر هو 

اإلندان الذ  نحرك الجبا . هييونا!

بسبب البر، ل نك سيطان عيى كل أز ة؛ أنت تسود عيى  بادئ 

وتأثيرات هذا العالم الُدفس ة. ندكنك أن تحيا ب ون خوف، وهدوم، 

، "ِباْلِبرِّ ُتَثبَِّتيَن َبِعيَ ًة َعِن الظُّْيِم 21611وصراعات، وقيق. نقو  في إشعياء 

َفَل َتَخاِفيَن، َوَعِن االْرِتَعاِب َفَل َنْ ُنو ِ ْنِك." هييونا!

ال  من   ن الخوف أو االضطهاد في حياتك ألنك تأسست في بر 

الدسيح. لم تع  في نطاق سيطان الظيدة؛ لسَت  ن أولئك الدضغوطين بسبب 

الظروف، واألوضاع، واألرواح الشرنرة، إلخ. لق  ُنقيت إلى  ديكة ابن ُحب 

في  جا  البركات، والسيادة والدج . حد ًا لإلله! –اإلله 

٢٢ 

ونينُ وُن ُصْمُع اْل نْمِل )عميل الي ير( سنيالنًميا  ونعنيمنيُل اْلي نيْمِل  

)اأرير ال ر( ُسُ وً ا ) موءًا( ونُطمنْأِ يمنًة ِإلنى اونجنِم  )إش ييياء 

12:09 ))RAB(.  
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17و تكونن  12–1:7 تى 

41–40و تكونن   50-22:12 تى   

 ُأِقر وأعدرف

أسلك في إمراك جر اإللي  الراسخ جث ات في المسيح  أحيا فوق 

م امئ واأريرات  ذا ال ال  الم سمه. أعيش جال  موم  وصراعات  

 وخالفات. أسلك في ميم  وسل ان  وقوه اإللي.  للويا 
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  ن مسؤولون

كل خطط وأجن ات إبييس الشرنرة والوحشية أل م العالم ال 

ندكن أن تنجح بسبب وقفتنا ض ه. بع  االختطاف، سيج  إبييس طرنقه 

نتولى  -كنيسة نسوع الدسيح-وفًقا ليكتاب، ولكن حتى ذلك الحين، نحن 

ز ام األ ور. نحن نح د  صير األ م. هييونا!

نعتق  بعض الناس أننا ال حو  لنا وال قوة ألنهم ليسوا جمًءا 

 دا نقوم به. إنهم  ثل رجا  ُسُكوت الذنن نتكيم عنهم الكتاب في قضاة 

(. لق  61:الذنن همأوا  ن ج عون ب اًل  ن أن ن عدوه )قضاة  161

استهمأوا بج عون ألنهم لم نص قوا أنه هو وع د قييل  ن قواته 

الهمنية سيق رون عيى همندة الدحاربين الد نانيين. لكن ج عون نجح 

دون دعدهم.

طالدا أننا لسنا جديًعا هادئين وجاهيين بشأن أجن ة  

إبييس ليعالم، فل ندكنه أن نسيطر عيى األ م. أب ًا! في حمقيا  

، قا  اإلله، "طيبت رجًل نقف في الثغر فيم أج ." لم نقل، "لق  12611

طيبت الكثير  ن الناس". لذلك،  ا دام البعض  نِّا نقف راسًخا عيى 

 الكيدة ض  إبييس وقواته، فستفشل أعدالهم.

نيخص نهانتهم بج ارة! نقو  إن اإلله 11611في إشعياء 

"ُ َبطٌِّل آَناِت اْلُدَخاِدِعيَن َوُ َحدٌِّق اْلَعرَّاِفيَن. ُ َرجٌِّع اْلُحَكَداَء ِإَلى اْلَوَراِء، 

َوُ َجهٌِّل َ ْعِرَفَتُهْم". هذا  ا نح ث حو  العالم بسبب صيواتنا. هييونا!

 ٢٢  

وننَّ ِسرَّ اإِلْرِ  اآلنن ينْ منُل فندنْط  ِإلنى أنْن ُيْرفنعن ِمنن  

(.2:9اسالو ي ي  9اْلونسنِط الَِّذي ينْ ِيُ  اآلنن   )
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18و تكونن  20–13:7 تى   

43–42و تكونن   23-1:13 تى 

صاله
الرب مسؤول عن إماره ال ون  كل شيء من الميرات إلى 

ال  ومات؛ ال اس  وال قوه مسدثماه من ح مي  ليس فدط في الوقت 

ال اضر  جل إلى اوجم  أ ا ضم الهياكل  واو ظمة  والما  ات الدي 

يسداممها إجليس لم ر خماعي وخوفي ع ر اوم . اسدط  ذه 

الهياكل  وُي  ف كل عمل شرير  وُيمان  وُي    عليي  جاس  

 يسوع. آمين.
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، "َأَنا َقلْ  َأَتلْيلُت ِبلاْسلِم َأِبلي َوَلْسلُتلْم 1161قا  نسوع في نوحنا 

نلبل و اللجلمء  .(RABَتْقَبُيوَنِني. ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِه َفذِلَك َتلْقلَبلُيلوَنلُه")

الذ  تحته خط وكأنه افتراضية ولكنه ليس كذلك. في الواقع، عن  دراسة 

األصل اليوناني تج ه جدية تأكي نة.

 "heterosكيدة "آخر" في تيك اآلنة ال تأتي  ن "هيتيروس 

)باليونانية(. هذا نعنلي بلوضلوح أن  "allos)باليونانية(، بل  ن "ألوس 

ضل  – "pseudochristosنسوع كلان نلتلنلبلأ علن "سلودوكلرنسلتلوس 

الدسيح. الشخص الذ  ن ِّعي زورًا اسم الدسيح و كانته. لق  عيلم نسلوع 

أنه سيكون هناك  سحاء وأنبياء كذبة.

كلدلثلا (، فلإن  2161نلوحلنلا  2عنل  لا تلقلرأ فلي اللرسلائلل )

الدصطيح الدستخ م هو "ض  الدسيح" وهو باليونانية "أنلتليلكلرنسلتلوس 

antichristos"  بدعنى: ب اًل  ن الدسيح، ض  الدسيح، الشخلص اللذ ،

نضع نفسه فلي  لكلان اللدلسليلح أو نلقلاوم اللدلسليلح. هلذا نلتلدلاشلى  لع 

لذلك، عن  ا قا  نسوع، "... ِإْن  ."pseudochristos"سودوكرنستوس 

َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِه َفذِلَك َتْقَبُيوَنه"، فق  عرف عدا كان نتلكليلم علنله.  لن 

الدحمن أن البعض اليوم عيى استع اد إلظهار رحابة صل ر وعل م شلك 

تجاه األخبار الدمنفة والعقائ  الخاطئة، في حليلن أنلهلم ال نلرغلبلون فلي 

قبو  الحق الحقيقي.

كن يدًظا

 ٢٢  

الن ينْامنعنمَُّ ْ  أنحنٌم عنلنى طنِريدنٍة منا  ون َُّي الن ينْأِايي ِإْن  

لنْ  ينْأِت االْرِامناُم أنوَّاًل  ونُيْسدنْ لنْن ِإْ سناُن اْلانِ يَِّة  اْجُن اْلهنيالنِك   

 (.0:9اسالو ي ي  9)
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19و تكونن  29–21:7 تى   

45–44و تكونن   43-24:13 تى   

نخبرنا الكتاب أن ض  الدسيح سيكون  لخلادًعلا وكلاذًبلا، وأن 

القادة ال ننيين الكبار سيص قونه. لكن هذا ليس  فاجًئا. كان هنلاك أنلاس 

 ثل هؤالء في أنام الكتاب الذنن أنَّ وا األنبياء الكذبة وقتيوا أنبليلاء اإللله 

(. نلفلس الشليء فلي اللعلاللم الليلوم. اخلتلار كلثليلرون أن 12611) تى 

ننخ عوا.

تعتد  طرنقة عدل إبييس عيى الخ اع  ع التحرنلفلات. للذللك، 

كن نقًظا. نقو  الكتاب، "اَل َنُغرَُّكْم َأَحٌ  ِبَكلَلٍم َبلاِطلل، أَلنَّلُه ِبَسلَبلِب هلِذِه 

 . (RAB((61:اأُلُ وِر َنْأِتي َغَضُب اإلله َعَيى َأْبَناِء اْلَدْعِصَيِة." )أفسس 

نحن في الفترة األخيرة  ن هذا العصر؛  جيء الرب قرنب. كن  تيقًظا 

وجاهًما.

صاله
رجي ال مون  أش رك من أال االسدماره الدي  لدها من كلمدك  

والدي ا  ف عن م ائم إجليس وقوااي في  ذه اويام اوخيره. عيمّي 

ذ مي مسدميره؛ أ ا مديدظ وحساس في ماخلي  ومسد م لمييء 

 الرب. آمين.
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اإليمان الذي يغلب ال ال 

تقو  الترجدة الدوسعة لآلنة أعله، "أَلنَّ ُكلَّ  ا ُوِلَ  ِ َن اإلَِْلِه 

َنْغِيُب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهَي اْلَغَيَبُة الَِّتي َتْغِيُب اْلَعاَلَم: ِإنَداُنَنا." إنه نتكيم عن 

اإلندان في اإلله، في كيدته األب نة لروحنا! هذا هو اإلندان الذ  نغيب 

العالم!

، "... َكَدا َقَسَم اإلَِْلُه ِلُكلِّ َواِحٍ  ِ ْقَ اًرا 61  21نقو  في رو ية 

هييونا! ثم نقو  في رو ية  .(RAB)الدق ار عينه( ِ َن اإِلنَداِن.")

، "... ِإًذا اإِلنَداُن ِباْلَخَبِر )بسداع الخبر(، َواْلَخَبُر ِبَكِيَدِة )رندا( 22622

لهذا  ن الدهم أن ُتعرِّض روحك ليكيدة. .(RAB(اإلَِْلِه." 

كيدا سدعَت أو درسَت الكيدة، كيدا أتى إليك اإلندان؛ إندان 

نسود عيى العالم. بهذا اإلندان، تسود عيى الظروف وتغيب العالم 

وأنظدته. لكن، اإلندان الذ  ال نتم التعبير عنه لن نسود. أنت تعبِّر عن 

إندانك بالكيدات والتصرفات، ألن الكتاب نقو  إن اإلندان نتكيم!

لذا، احكم في عالدك بكيداتك الدييئة باإلندان. كيداتك لها قوة؛ 

فيهم طاقة. إذا قا  لك أح هم، "لكنك تتكيم بالكيدة لبعض الوقت اآلن، 

وال شيء نتغير." ذكِّرهم بدا نقوله الكتاب: "ِإَذا اْ َتأَلِت السُُّحُب َ َطًرا 

(.1622ُتِرنُقُه َعَيى اأَلْرِض..." )جا عة 

 ٩٣  

وننَّ ُكلَّ منْن ُوِلمن ِمنن اإلِْلنِي ينْغِلُب اْل نالن ن. ون ِذِه ِ ين  

 )RAB( .)2:1يوحما  1اْلغنلن نُة الَِّدي انْغِلُب اْل نالن ن: ِإيمناُ منا  )



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

 2  23:11;  رقس  23:9;  رقس  13:4كورنثوس 
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20و تكونن  11–1:8 تى 

48–46و تكونن   12-1:14-44:13 تى   

استدر في التكيم بالكيدة بإندان وارِو ُسُحبك بالصيوات. وأنت 

تفعل هذا، تتكاثف السحابة الروحية وتدتيئ بالداء الروحي، وال شيء 

ندكن أن نوقف انسكاب الدطر!  بارك اإلله!

الرب قوي وقمير  و و م ي وفي ماخلي  أضع رددي فيي وحمه  

وأضع إيما ي على كلمدي. جغض المظر عن الد ميات الدي يوااهها 

ال ال  اليوم  إيما ي  و الغل ة الدي اغلب ال ال   كل اوشياء مم مة 

 لمنن يؤمن وأ ا أؤمن؛ لذلك كل شيء مسد اع لميَّ. ميمًا لإللي 

ُأِقر وأعدرف



ARABIC

الد ل  جال ر

إن عبارة "كلم البر" في اآلنة االفتتاحية هي "دنكياسون 

dikaiosunē"  .باليونانية(؛ تعني كيدة أو "لوجوس" )باليونانية( البر(

تستخ م بعض الترجدات كيدة "عقي ة البر" والبعض اآلخر نستخ م "تعييم 

البر" ب اًل  ن "كلم". لكن التواصل الروحي الدوجود في تيك اآلنة أعيى 

 ن ذلك بكثير؛ إنها تشير إلى التكيم بالبر أو التواصل بالبر.

لتفهم هذا أكثر، دعنا نفحص رد فعل نسوع عن  ا ُجرب  ن 

: لق  اقتبس  ن الكتاب في كل  رة، ولكن ليس كشخص 1إبييس في  تى 

نرد  ن وجهة نظر النا وس. كدثا ، عن  ا نقو  الكتاب، "اَل 

(، فإنها ُكتبت إلسرائيل كإح ى الوصانا.21612َتْسِرْق." )خروج 

ولكن عن  ا تصبح  سيحًيا، فإن عبارة "ال تسرق" ال تنطبق 

عييك! إنها ال تنطبق عيى روحك. هل هذا نعني أنه ندكنك أن تسرق؟ 

بالطبع ال! في الدسيحية، فيك طبيعة ال تسرق. أنت  ن الطبقة األعيى. 

النَّاُ وَس َلْم "…  أنت ال تحيا بالنا وس أو الوصانا، ألن الكتاب نقو ، 

(.162تيدوثاوس  2…" )ُنوَضْع ِلْيَبارِّ، 

َ ْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِم َوْحَ ُه "…لذلك، عن  ا قا  نسوع إلبييس، 

(، كان نصف حياته؛ كان وصًفا لبرِّه. هييونا! 161) تى …"  َنْحَيا اإِلْنَساُن

دائًدا، نتوقع اإلله  نك أن تستجيب بالكيدة كدا فعل نسوع. ال نتعيق األ ر 

 ٩٢  

وننَّ ُكلَّ منْن يندنمناونُل اللَّ ننن ُ ون عنِميُ  اْلِاْ رنِه ِفي كنالنِم 

. )RAB()10:1اْلِ رِّ ون َُّي ِطْ ٌل  )ع را يين 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

 

بحفظ الكتاب لكي تتدكن  ن اقتباسه؛ نتعيق األ ر بالتكيم بالبر، 

 َ ن أنت فيه.–والتواصل باتفاق  ع طبيعتك في الدسيح

في بعض األحيان، عن  ا تستجيب بالكيدة، ق  ال نكون  عنى 

النص الكتابي الذ  تقتبسه حرفي، لكنك ت رك أن  ا تقوله نتوافق  ع 

كيدة اإلله؛ الرسالة تصل إلى روحك بيغة الروح. عن  ا ترد عيى 

إبييس وتح نات الحياة بهذا الشكل، فستنتصر دائًدا! حد ًا لإلله!

إن حيااي  ي الد  ير عن ميم وسيامه المسيح. أ ا أعيش حياه 

أسمى. أ ا وارث اإللي ووارث مع المسيح. ال ال  كلي مل ي  ال ياه 

اإللهية ا مل فيَّ  وحياه اإللي  ذه ام ط كل  سيج من كيا ي  ميمًا 

 لإللي 

 ُأِقر وأعدرف
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عرف الرسو  بولس كيف نتشفع بحرارة في الصلة  ن أجل 

تدخض الروح. عيى سبيل –أنفس الناس. لق  فهم  بادئ الصلة الفعِّالة

، "...َقْ  َحاَرْبُت ُوُحوًشا ِفي َأَفُسَس، ..." 11621كورنثوس  2الدثا ، قا  في 

 هنا، كان نتكيم عن شيء ح ث في الروح. كانت حرًبا روحية.

، نخبرنا الرسو  نوحنا، "...َوِباْلَعْ ِ  )بالبر( 22621في رؤنا 

َنْحُكُم َوُنَحاِرُب." نحن نحكم ونحارب بالبر. فعل "نحارب" هو باليونانية، 

ونعني أن تكون ) نخرًطا( في حرب أو قتا  أو  "polemeō"پوليديو 

صراع. وُتترجم أحياًنا إلى " عركة" ب اًل  ن "حرب".

كيدة "حرب"  ترجدة أنًضا  ن كيدة "ستراتو ا  

stratomai" والتي تتعيق بالحرب كدا نح ث  ع الجنود في الحرب. ثم ،

)باليونانية(؛ كيدة أخرى ليحرب  "Agonisomaiهناك "أجونيسو ا  

(. هذه الدرة، نكون 2161؛ 1162تتعيق بالجهاد  ن أجل شيء  ا )كولوسي 

األ ر أكثر حداسة وش ة، وال ُتسَتخ م بالضرورة األسيحة.

 ن هنا اشُتقت الكيدة "تدخض". هذا هو الدتوقع  نِّا أن نفعيه في 

نحن "نتدخض"، ألن ل ننا خصًدا   –الصلة  ن أجل النفوس الضالة 

"َفِإنَّ ُ َصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َ َع َدٍم َوَلْحٍم )بشر(،  :216نحاربنا. نقو  في أفسس 

َبْل َ َع الرَُّؤَساِء، َ َع السََّلِطيِن، َ َع ُواَلِة اْلَعاَلِم َعَيى ُظْيَدِة هَذا ال َّْهِر )والة 

٩٩ 

ُيسنلُِّ  عنلنْيُ ْ  أنجنْ رناُس  الَِّذي ُ ون ِمْمُ ْ   عنْ ٌم  

ِلْلمنِسيِح  ُميناِ ٌم ُكلَّ ِحيٍن ونْاِلُ ْ  ِجالصَّلنوناِت  ِل نْي انْثُ ُدوا 

( )19:2كناِمِلينن ونُمْمدنِلِئينن ِفي ُكلِّ منِ يئنِة اإلِْلنِي  )كولوسي 

RAB( . 

   

                تمخض من أجل النفوس في الصالة
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22و تكوين  34–23:8متى 

2–1و خروج   28-1:15 تى 

الُظيدة في هذا العالم(، َ َع َأْجَناِد الشَّرِّ الروحيَِّة ِفي السََّداِونَّاِت )في األ اكن 

 . (RAB(العالية( ) ن الُرتب السا ية(." 

كيدة " صارعة" هي الدصطيح العام ليحرب، أو الدعركة، أو  

القتا  أو الصراع؛ لي عنا نعرف أن كل هذه األ ور لها علقة بخصدنا. 

عن هذا الخصم و  ى شره. نقو : "َولِكْن ِإْن  1-161كورنثوس  1نخبرنا في 

َكاَن ِإْنِجيُيَنا َ ْكُتوً ا ) خفيًا(، َفِإنََّدا ُهَو َ ْكُتوٌم ) خفي( ِفي اْلَهاِلِكيَن )الضالين(، 

الَِّذنَن ِفيِهْم ِإَلُه هَذا ال َّْهِر َقْ  َأْعَدى َأْذَهاَن َغْيِر اْلُدْؤِ ِنيَن، ِلَئلَّ ُتِضيَء َلُهْم ِإَناَرُة 

. (RAB(ِإْنِجيِل َ ْجِ  اْلَدِسيِح، الَِّذ  ُهَو ُصوَرُة اإلَِْلِه". 

لهذا السبب نجب أن تصيي بقوة  ن أجل الخطاة لينتقيوا  ن سيطان 

إبييس إلى حرنة  ج  أبناء اإلله. تدخض في الصلة  ن أجيهم. هذه أولونة في 

(. 1-261تيدوثاوس  2ُ حاربة الدحاربة الحسنة )

 صاله

أجويا الغالي  أش رك على س ب روحك على اميع الماس  حدى 

يدم موا من اسدد ال إ ييل المسيح المييم. أكسر قوه إجليس على 

أذ ان الماس  الذين عيَّمده  للاالص اليوم؛ لدم ُ دلوا من الظلمة 

 إلى المور وإلى حرية ميم أجماء اإللي  جاس  يسوع. آمين.
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الدس يح المدمس

"َوَأ َّا َأْنُتْم َفِجْنٌس )جيل( ُ ْخَتاٌر،  161بطرس  2نقو  في 

َوَكَهُنوٌت ُ ُيوِكيٌّ ) ديكة كهنة(، ُأ ٌَّة ُ َق ََّسٌة، َشْعُب اْقِتَناٍء )شعب الرب 

الخاص له(، ِلَكْي ُتْخِبُروا ِبَفَضاِئِل الَِّذ  َدَعاُكْم ِ َن الظُّْيَدِة ِإَلى ُنوِرِه 

هذه دعوتنا هنا: إنها دعوة لحياة  ن التسبيح. نحن  . (RAB(اْلَعِجيِب." 

 ق سون لتسبيح الرب.

في الكتاب، الرب ألهم داود، نبي اإلله، لينظم اللونين في ِفرق 

غناء. بسبب  ا كان عن ه  ن إعلن ليعبادة الحقيقية. كان داود  وسيقًيا، 

وعازًفا لآلالت، وكاتب أغاني. كان  غنًيا، وصنع أنًضا آالت  وسيقية. في 

 2كثير  ن األحيان كان نضرب بالعود في قصر شاو ،  يك إسرائيل )

(.11-:2162صدوئيل 

نخبرنا الكتاب عن عمف الدوسيقى في بيوت الديوك؛ لم تكن 

الدوسيقى شيًئا ج نً ا عيى العالم. لكن الدوسيقى  ن أجل اإلله كانت  ختيفة. 

إذا ُقِ  ت الدوسيقى كذبيحة لإلله، فل ندكن أن نق ِّ ها إال اللونون داخل 

(.:162أخبار األنام  2الهيكل )

علوة عيى ذلك، فإن تسبيحنا هو سلح ض  الع و. تذكر  ا ح ث 

ليهوشافاط: تحالفت ثلث دو   عادنة ض  نهوذا. لكن نهوشافاط تشاور  ع 

الشعب ووضع ُ غنَّين في  ق  ة الجيش. نقو  الكتاب، "َوَلدَّا اْبَتَ ُأوا ِفي 

 ٩٠  

ونلنمَّا اْسدن نارن ال َّْ بن أنقنامن ُمغنمِّينن لينْهِوْه 

ونُمسن ِِّ ينن ِفي ِزيمنٍة ُمدنمَّسنٍة ِعْممن ُخُروِاِهْ  أنمنامن 

 اْحمنُموا ينْهِوْه وننَّ ِإلنى اونجنِم رنْحمندنُياْلُمدنينرِِّمينن ونقناِئِلينن: 

 .)RAB(( 91:93أخ ار اويام  9( 

 



الم يم من المراسة: 
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11و تكونن  21–261 تى 

1–1و خروج   21-:262-11621 تى 

اْلِغَناِء َوالتَّْسِبيِح َجَعَل َنْهِوْه َأْكِدَنًة َعَيى َبِني َعدُّوَن َوُ وآَب َوَجَبِل 

هذه هي قوة التسبيح   .(RAB((.  11612أخبار األنام  1ِسِعير..." )

 الدق س.

-:1162هناك  عارك أنت تكسبها بالتسبيح. اقرأ أعدا  الرسل 

وانظر كيف تحرر بولس وسيل  ن أسِرهم بطرنقة خارقة ليطبيعة  :1

وهم نسبحون الرب. في العه  الج ن ، نحن الختان الذنن نعب  اإلله بالروح، 

(. نحن الذنن 161ونفتخر في الدسيح نسوع، وال نتكل عيى الجس  )فييبي 

تق سنا لنق م له العبادة الحقيقية. لهذا السبب ندكننا أن نعب ه بالروح والحق.

كثيرًا  ا نكون ل ننا خ  ات ليية تسبيح، فيها  ع الحضور 

العالدي، نسكب قيوبنا في العبادة والتسبيح ليرب عيى حبه، وصلحه، 

ونعدته، وأعداله الرائعة. تأك  أن تكون جمًءا  ن هذه الخ  ات الدباشرة 

الخاصة  Loveworldواسترجع اليحظات أثناء إعادة البث عيى شبكات 

بنا.

 صاله
رجي يسوع الغالي  أ ا أع مك؛ أ ت الملك اوجمي  والسرممي  لك 

كل قوه  وميم  وجهاء. أ ت ملك ال ون  ولك وحمك كل السل ان 

في السماء  وفي اورض  وا ت اورض. أ ت اإللي ال لي  

واسد ق كل اس يح  وإكرام  وع امه. أ ت ملك الم ور. أع مك 

 اليوم وإلى اوجم. آمين.
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الد  ع من أال اميع الماس

نح د الشاه  أعله أنواع الصيوات التي نجب أن نصييها  ن 

أجل جديع الناس: "طيبات، وصيوات، وابتهاالت )تشفعات(، 

وتشكرات". نجب أن نصيي بهذه الطرنقة، وفي كثير  ن األحيان، 

بالصوم، حتى نتحقق قص  اإلله في جعل جداهير البشرنة تأتي إلى 

الدسيح. نقو  الكتاب إنه نرن  أن نخيص جديع الناس، بَدن فيهم قادة 

األ م.

هذا هو نوم نعدته وخلصه. لذلك، في الصلة، ق م هذا 

البرهان؛ نقو  الكتاب إن نعدة اإلله الُدخيِّصة ق  ظهرت لجديع الناس 

(. في الدسيح، ُأحضر الخلص بالفعل لكل إنسان. لكننا 2261)تيطس 

نعرف  ا الذ  ُنبقي الناس في الظلم. نقو  الكتاب، "َولِكْن ِإْن َكاَن 

ِإْنِجيُيَنا َ ْكُتوً ا ) خفيًا(، َفِإنََّدا ُهَو َ ْكُتوٌم ) خفي( ِفي اْلَهاِلِكيَن )الضالين(

، الَِّذنَن ِفيِهْم ِإَلُه هَذا ال َّْهِر َقْ  َأْعَدى َأْذَهاَن َغْيِر اْلُدْؤِ ِنيَن، ِلَئلَّ ُتِضيَء 

كورنثوس  1َلُهْم ِإَناَرُة ِإْنِجيِل َ ْجِ  اْلَدِسيِح، الَِّذ  ُهَو ُصوَرُة اإلَِْلِه." )

161-1 ))RAB).

٩٢

فنأنْطُلُب أنوَّلن ُكلِّ شنْيٍء  أنْن ُادنامن طنِل ناٌت ونصنيلنيوناٌت وناْجيِديهنياالنٌت  

ونان ن ُّرناٌت ونْاِل انِميِع المَّاِس  ونْاِل اْلُمُلوِك ونانِميِع الَِّذيينن ُ يْ  

ِفي منْمِصٍب  ِل نْي  نْدِ ين حنيناًه ُمْ منِئمًَّة )في سيالم(  نياِمئنيًة ِفيي 

(. 9-1:9ايموراوس  1ُكلِّ انْدونى ونونقناٍر )اسددامة وأما ة(   )

)RAB(.

 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

1-261تيدوثاوس  2;  11-1261; أعدا  الرسل  2261تيطس 
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 11و تكونن  :1–2161 تى 

7–6و خروج   13-1:17-13:16متى 

إبييس هو الذ  أعدى أذهان الناس حتى ال نؤ نون باإلنجيل؛ 

هو السبب الذ  نجعل البعض نفعيون أ  شيء لدقاو ة رسالة اإلنجيل. 

لكن في الصلة، أنت تكسر قبضته وتؤثر في حياة الناس!

خصص دائًدا وقًتا ليتشفع بتحنن لَدن هم في عالدك الذنن لم 

نعرفوا الرب بع . صلِّ  ن أجل إبطا  كل  قاو ة لكي ننالوا الحق بفهم 

ونقبيوا كيدة اإلله لخلصهم.

أنًضا، صلِّ  ن أجل القادة، ليكون ل نهم اإلرادة، والرغبة، 

والجرأة لفعل الصواب ورفض الخضوع ليفساد والتأثيرات السيبية. تنبأ 

كثيًرا أن نسود السلم ُ  ن، وبي ان، ودو  العالم، وأن نتخذ اإلنجيل 

بسهولة  ساره حيث تعيش وتعدل.

 صاله
 ذا  و يوم الاالص والم مة  ون   مة اإللي الدي ا  ر الاالص 

قم ُأاي ت ليميع الماس. لذلك  أصلي وعمام  ائلة من الراال 

والمساء حول ال ال  أن يسدد لوا رسالة الاالص الثميمة  ذه  وأن 

ُيم ع ال ياب عن أعيمه   وأن ام دح قلوجه  وأذ ا ه  على  ور 

إ ييل المسيح المييم. آمين.
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 داج جره

"أَلنَُّه َجَعَل الَِّذ  َلْم َنْعِرْف  1261كورنثوس  1نقو  في 

كدولودنن  .(RAB(َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِيَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اإلَِْلِه ِفيِه." 

ثانية، فإننا نظهر بالتدام بر اإلله. األس  ني  أسً ا. وبالدثل، عن  ا 

 ول نا اإلله ببره األزلي، أصبحنا بر اإلله.

نحن نتاج بره نحن بره الُدعين! دائدًا وبشكل  تكرر أعِين 

هذا عن نفسك. عن  ا تقو  ذلك، فهذا ليس تفاخًرا؛ أنت ببساطة تقر 

 أنت تعين َ ن أنت في الدسيح! -بالحق 

وهذا نختيف عن عطية البر التي بها تقف في حضور اإلله 

لتنا  الحياة األب نة. عن  ا ول َت ثانيًة، لق  أعي  خيقتك في البر. نقو  

الكتاب، "ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌ  )ُ طـَعم( ِفي اْلَدِسيِح )الدسيا( َفُهَو َخِييَقٌة 

 (.2261كورنثوس  1…" ))ِخيقة( )كائن حي( َجِ نَ ٌة 

الخيقة الج ن ة هذه، كدا قرأنا في اآلنة االفتتاحية،  خيوقة  

بحسب البر وق اسة الحق. تسديها الترجدة الدوسعة "البر 

(. هييونا! بعبارة أخرى، ال  من   ن ظل أو 1161الحقيقي" )أفسس 

صورة البر. أنت  ثل اإلله في البر الحقيقي والق اسة. نا لها  ن 

نعدة! عش كل نوم بهذا الوعي واسيك في  ج  وسيادة عيى 

الظروف.

 ٩٢  

ونانْل نُسوا اإِلْ سنانن اْلينِميمن )الذي  و ط يي يديك اليييمييمه(  

اْلمنْاُلوقن ِج نسنِب اإلِْلنِي )أي عليى شي يي اإلليي( ِفيي اْليِ يرِّ 

(. 92:2ونقنمناسنِة اْل نقِّ )الدماسة ال يديييدييية(  )أفسيس 

)RAB(.



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

17:5; رو ية  24:4أفسس   
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11و تكونن  11–1261 تى 

1–1و خروج   21-2621-21622 تى 

 ُأِقر وأعدرف
لدم  لت ال ر ال ديدي؛ أ ا اآلن مثل اإللي في ال ر ال ديدي 

والدماسة  أعلى من إجليس  وقوااي والظروف  وجدوه يسوع 

 المسيح  أخ ع ال ال  كلي أمامي جسيامه كاملة   للويا  



ARABIC

ُمالَّص جديامدي

، "... ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِدَك ِبالرَّبِّ 1622نقو  الكتاب في رو ية 

َنُسوَع، َوآَ ْنَت ِبَقْيِبَك َأنَّ اإلَِْلَه َأَقاَ ُه ِ َن اأَلْ َواِت، َخَيْصَت." نعرفنا أن 

 الدسيحية أتت  ن قيا ة نسوع الدسيح. 

لكي تكون  سيحًيا، عييك أن تؤ ن بالقيا ة. إذا كنَت ال تؤ ن 

بالقيا ة، فل ندكنك أن تؤ ن بالدوت، ألن الدوت كان نجب أن نح ث قبل 

هو، "إذا اعترفت بفدك  61  22القيا ة. في الواقع، أفضل ترجدة لرو ية 

 بالرب نسوع،  ؤ ًنا بقيبك أن اإلله أقا ه  ن بين األ وات، تخيص."

ق  تقو ، "أنها الراعي كرنس، لكنه نقو  إنك تعترف أواًل، ثم 

تؤ ن بع  ذلك." ال؛ أنت تؤ ن أواًل قبل أن تعترف. هذا هو الدب أ. 

وتوضح اآلنة التالية ذلك صراحة: "أَلنَّ اْلَقْيَب ُنْؤَ ُن ِبِه ِلْيِبرِّ )بالقيب 

نؤ ن ليحصو  عيى البر(، َواْلَفَم ُنْعَتَرُف ِبِه ِلْيَخَلِص )بإقرار الفم نتم 

 هييونا! .(RAB((. 22622الخلص(. " )رو ية 

عن  ا تؤ ن بقيبك، فأنت تتصالح  ع اإلله. لق  آ نا بيسوع 

الدسيح، وُأعطينا الدكانة الصحيحة، وباالعتراف بربونته، ق  انتشينا إلى 

 الخلص. هذا هو الدب أ البسيط.

، "َفِإْذ َلَنا ُروُح اإِلنَداِن 2161كورنثوس  1نقو  في  

، َنْحُن َأْنًضا ُنْؤِ ُن َوِلذِلَك «آَ ْنُت ِلذِلَك َتَكيَّْدُت»َعْيُنُه، َحَسَب اْلَدْكُتوب: 

َنَتَكيَُّم َأْنًضا." ُنظهر هنا أنك تؤ ن ثم تتكيم. كل رجل، وا رأة، وفتى، 

وفتاة ُوِل وا في أ  وقت  ضى، والذنن سيول ون في هذا العالم، ق  

"خيصوا" بالفعل بشكل شرعي بواسطة نسوع الدسيح. عن  ا  ات، فهو 

 ٩٢  

ون َُّ ْ  ِجالمِّْ منِة ُمانلَُّصونن  ِجاإِليمناِن  ونذِلكن  

(.2:9لنْيسن ِمْمُ ْ . ُ ون عنِ يَُّة اإلِْلنِي  )أفسس 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

25:11; نوحنا  19-12:15كورنثوس  1;  8:45إشعياء   
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:1و تكونن  22–2622 تى 

 21–22و خروج   11-21621 تى 

فعا – ات ليخيص البشرنة كيها. لكن هذا الخلص نصبح اختبار حي 

في حياة الشخص الذ  نؤ ن، ليس فقط أن نسوع  ات، بل أنه قام   –

 ن بين األ وات  ن أجل تبرنرنا. حدً ا لإلله! 

ُأِقر وأعدرف
و  ن  مدظر مييء الرب الدريب  لدس ب الس ب جر جاسدمرار؛ 

لدم دح اورض واثمر الاالص  ويم ت م ها ال ر  حسب كلمة 

 الرب  جاس  يسوع. آمين.



ARABIC

 ٩٢  
الصاله الُم  مة جالدوه 

إذا كنت ترغب في تغييرات  عينة في حياتك، أو   ننتك، أو 

الصلة  -دولتك، أو أ تك، ندكنك تحقيق ذلك  ن خل  الصلة الفعِّالة 

بشغف. عرف بولس كيف نصيي بفاعيية؛ هذا  ا غيَِّر أفسس واأل اكن 

األخرى التي كان نخ م فيها.

كان بولس في أفسس لد ة عا ين وثلثة أشهر، وخل  تيك 

الفترة، هم الدكان كيه. نقو  الكتاب، "َوَكاَن َكِثيُروَن ِ َن الَِّذنَن آَ ُنوا َنْأُتوَن 

(. بعبارة أخرى، تخيوا 21621ُ ِقرِّنَن َوُ ْخِبِرنَن ِبَأْفَعاِلِهْم" )أعدا  الرسل 

عن عبادة األصنام و دارساتهم الوثنية، واعترفوا علنية بربوبية نسوع.

إن أولئك الذنن كانوا نستعديون السحر والشعوذة  21تقو  اآلنة 

ق  تحوِّلوا ليدسيح. كيف تدكن بولس  ن تحقيق ذلك؟ ق ِّم لنا فكرة عن  ا قا  

"ِإْن ُكْنُت َكِإْنَساٍن َقْ  َحاَرْبُت ُوُحوًشا ِفي َأَفُسَس، َفَدا  11621كورنثوس  2في 

اْلَدْنَفَعُة ِلي؟ ... "

عن  ا ت رس السياق، ال تج  الدكان الذ  واجه فيه الوحوش 

شخصًيا أو الدكان الذ  تعرض لهجوم  اد   ن الوحوش البرنة.  ن 

الواضح أن بولس كان نتكيم روحًيا. كان نشير إلى شيء ح ث في الروح. 

تذكر  ا قرأناه في اآلنة االفتتاحية: "هَكَذا َكاَنْت َكِيَدُة الرَّبِّ َتْنُدو َوَتْقَوى 

ِبِش ٍَّة."

انتشر اإلنجيل في أفسس ألن بولس فهم كيف نصيي بشغف، 

َطِيَبُة اْلَبارِّ َتْقَتِ ُر "…وكيف نسود بالروح  ن خل  الصلة. نقو  الكتاب، 

  نذنا كنا نْت كنِلمنُة الرَّبِّ انْمُمو ونانْدونى ِجِ مٍَّه          

(.93:12)أعمال الرسل 



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

 11611; لوقا  21-2:61نعقوب 

 21–21و خروج   21-2621 تى 

12و تكونن  11–21622 تى 
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 "energeō( كيدة "تقت ر" هي "إنِنرجيو 2:61َكِثيًرا ِفي ِفْعِيَها" )نعقوب 

)باليونانية(؛ وتعني "ُ فَعم بالحيونة". بعبارة أخرى، صلة البار "فعِّالة" 

ج ًا فيدا تفعيه. هييونا!

لتوضيح هذه النقطة، نعطينا نعقوب  ثااًل صلة إنييا ونقو ، 

(،  دا نعطيها صيغة تأكي . كان 2261" ... َوَصيَّى َصَلًة..." )نعقوب 

نتح ث عن ش ة صلة إنييا. صيى صلة ُ فعدة بالقوة.

هناك الع ن   ن األشياء التي تح ث في عالدنا اليوم والتي نجب 

أن ت فعنا ليصلة بقوة كدا فعل إنييا. نقع عيى عاتقك كابن لإلله  سئولية أن 

تضع ح ًا لألعدا  الشرنرة التي دبرها إبييس في عالدك وفي الدناطق 

البعي ة.

صاله
رجي الغالي  أش رك على امدياز الصاله وجركااها. أصلي اآلن من 

أال ا د ار اإل ييل مون عوائق  ل ي ي ون ل لمدك مسار ا ال ر 

وادميم. أصلي ضم الاوف  وال مف  وال ر  وكل أش ال اإلر ؛ 

أعلن السالم  والددمم  واالسددرار  والوفره  من أال امدمام 

 مل واك  جاس  يسوع. آمين.
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فكر في هذا: نفس الروح الذ  به أخرج نسوع الشياطين، وشفى 

الدرضى، وأقام األ وات، وصنع كل الدعجمات العجيبة؛ نفس الروح نحيا 

فيك اليوم. الروح الق س هو روح اإلله. إنه الجوهر اإللهي. إنه تداً ا  ثل 

نسوع. هو ال ننا  قوة  ن اإلله. إنه قوة اإلله! إنه روح الحق الذ  ننبثق 

 ن اآلب.

الروح الق س ليس أقل  ن اآلب، وال هو أقل  ن نسوع. نقو  

(. وق  أحيا 2261الكتاب إنه هو الذ  أقام نسوع  ن بين األ وات )رو ية 

 2الروح الق س أنًضا جس ك الدعرض ليدوت اآلن. جس ك اآلن هو هيكيه )

(. هييونا!  اذا نعني هذا بالنسبة لك؟:216كورنثوس 

هذا نعني أنه إذا كان جسدك  صاًبا، أو إذا ظهر أ  جرح أو 

شيء غرنب في جسدك؛ فسوف نعتني به الروح الق س. هو نسر  فيك 

ليتأك   ن ع م ح وث أ  خطأ في أو  ع جس ك الداد . هذا هي الحقيقة! 

لذلك، دائدًا وبشكل  تكرر، فعِّل قوته فيك  ن خل  التكيم بألسنة واإلقرار 

بكيدته.

لست بحاجة لحضور اجتداعات "النهضة" لتفعيل قوة          

الروح. فقط اب أ بإعلن كيدته فيدا نتعيق بحياتك، وفي وقت قصير، 

ستسر  قوته اإللهية في كيانك.  بارك اإلله!

 ٩٢  

فنِلهذنا السَّ نيِب ُأذنكِّيُركن أنْن ُاْ يِرمن أنْيً يا منيْوِ ي نيةن  

( 1:1ايييييمييوريياوس  9اإلِْلنييِي الَّييِدييي ِفيييييكن ِجييونْضييِع ينييمنيَّ  )

)RAB(.

   

الروح القدس ھو الجوھر اإللھي



الم يم من المراسة: 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل اٍم واحم 

 خ ة قراءه ال داب المدمس ل امين 

 22-2261; رو ية  2161تيدوثاوس  2;  162أعدا  الرسل 
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 11و تكونن  11–11622 تى 

 ُأِقر وأعدرف

21و خروج   :2-2612-2:621 تى 

كل شيء في اسمي مدأرر جدوه الروح الدمس.  ماك حياه جماخلي. 

ال يوام وضع ال يم ممي اغييره  ون الدوه ال اممة وف ل أكثر كثيرًا 

مما أطلب  أو أفد ر   ي في ماخلي. أ ا ممدلئ جالدوه اإللهية  

 وميم اإللي ُمسد لن من خاللي.  للويا 
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صنعها  -كل الدعجمات التي صنعها-كل  ا فعيه نسوع 

بالكيدات. حتى عن  ا ضاعف الخدسة أرغفة والسدكتين؛ كان 

( بشكره؛ فعِّل القوة 21621بالكيدات! نقو  الكتاب إنه باركهم ) تى 

بالكيدات.

الكيدات هي "أدوات"؛ فيهم طاقة خلِّقة. عن  ا تتكيم، 

تنطيق الطاقة لتجسي   ا ُقيته، إنجابًيا كان أو سيبًيا. نقو  الكتاب، 

(. ال ُتربك روحك 12621)أ ثا  …"  "َاْلَدْوُت َواْلَحَياُة ِفي َنِ  اليَِّساِن، 

بقو  شيء ثم تشوشها بشيء آخر.

إن الداء العذب والدر ال نت فقان  ن  2261نقو  في نعقوب 

بإعلنك حقائق اإلله. الحقيقة  -نفس الينبوع. تناغم في اعترافاتك 

 تناغدة. ال تغير اعترافك بناًء عيى الدواقف أو الظروف العابرة. 

بغض النظر عدا تشعر به، و ا تراه أو تسدعه؛ تدسك بدا آ نت به 

ونيته.

تدسك باعترافك بكيدة اإلله. وال تعِط إبييس  كانًا. ال نهم 

األدلة الدضادة والضيقات التي ق  نثيرها ض ك. ُقل، "أنا غالب في 

الدسيح نسوع! الذ  فيَّ أعظم  ن الذ  في العالم". بدجرد أن قيَت 

ذلك، بصرف النظر عدا نح ث بع  ذلك، ارفض أن تهتم. إندانك 

سوف نسود.

اماغ  مع اعدرافك

 ٩٢  

ِلمندنمنسَّْك ِجِإْقرناِر الرَّاناِء رناِسًاا  وننَّ الَِّذي ونعنمن 

(.90:13ُ ون أنِميٌن  )ع را يين 
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هذه هي الطرنقة التي تتعا ل بها  ع الظروف والدواقف 

في الحياة: فأنت ال ترَتاب في وع  اإلله بع م اإلندان. بل، تتقوى في 

(. احتفظ بكيدة اإلندان في 1261اإلندان، ُ عطًيا  جً ا ليرب )رو ية 

فدك دائًدا وستغيب دائًدا: "أَلنِِّي اْلَحقَِّ َأُقوُ  َلُكْم: ِإنَِّ َ ْن َقاَ  ِلهَذا 

اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر! َواَل َنُشكُِّ ِفي َقْيِبِه، َبْل ُنْؤِ ُن َأنَِّ َ ا 

( 11622َنُقوُلُه َنُكوُن، َفَدْهَدا َقاَ  َنُكوُن َلُه )سيحصل عييه(." ) رقس 

)RAB).

 ُأِقر وأعدرف

أرفض أن أسمح للظروف جأن املي عليَّ مصير حيااي. ال أرااب 

في كلمة اإللي ج مم اإليمان. أ ا قوي في اإليمان  ُم  يًا الميم 

لإللي  ال يم ن وي مرض  أو سد   أو ض ف أن يممو في اسمي 

و مي مد م مع الرب وأ ا روح واحم م ي. ال ياه اإللهية والص ة 

المائمة والدوه ي مالن في كل  سيج في كيا ي  وفي كل خلية من 

 ممي  وفي كل عظ  من اسمي  ميمًا لإللي 
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في كثير  ن األحيان، نصف بعض الدسيحيين  واجهاتهم  ع 

الشياطين وكيف أن قوى الظيدة غالًبا  ا تضانقهم. بالنسبة لهؤالء 

األشخاص، فإن السؤا  الذ  كثيًرا  ا نتبادر إلى ذهني هو ، "َ ن هو 

نسوع؟ أَلم ُنعِطنا سيطاًنا عيى الشياطين؟"

 ن سيطان الظيدة  -ُنقينا وانُتشينا -نقو  الكتاب إننا ق  انتقينا 

إلى  ديكة ابن ُحب اإلله. هذا هو  كان إقا تك ال ائم. أنت أعيى بكثير  ن 

الرناسات والسلطين؛ أعيى باقت ار وفعالية  ن إبييس وقوات الجحيم!

"َها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْيَطاًنا )قوة(  21622قا  نسوع في لوقا  

ِلَتُ وُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلَعُ وِّ، َواَل َنُضرُُّكْم َشْيٌء )بأ  حا  

إلى أن نصبح هذا وعيك  .(RAB( ن األحوا ( )بأ  وسيية(." 

الحاضر وإدراكك ونظرتك ليحياة، فستعيش حياة أقل بكثير  ن دعوتك 

في الدسيح.

إليك شيء قدُت به  نذ سنوات ع ن ة وأوصيك بأن تفعيه 

لنفسك: احصل عيى دفتر  لحظاتك أو  ذكراتك، واكتب عنواًنا، "لداذا 

لي سيطان عيى الشياطين." بع  ذلك، افتح الكتاب واكتب كل شاه  كتابي 

تج ه عن نسوع، َ ن هو، وَ ن أنت فيه! ستن هش وستيهم بدا ستكتشفه 

عن نسوع الدسيح، والسيطان الذ  أعطاك إناه، و كانتك الرفيعة فيه. 

 2أنت فيه؛ واح   عه بل انفصا . كدا هو، هكذا أنت في هذا العالم )

(.2261نوحنا 

أضِرم ما لميك

الَِّذي أنْ دنذن نا ) يا ا( ِمْن ُسْل ناِن الظُّْلمنِة  ون ندنلنمنا ِإلنى 

 .)RAB((. 10:1منلنُ وِت اْجِن ُح ِِّي  )كولوسي 

             ٠٣
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َ ن هو إذًا؟ هو بهاء  ج  اآلب. هو الدج  الدتجس . َ ن هو؟ 

هو نفسه، اإلله! أنن هو؟ هو في  وضع الكرا ة الُعظدى والُسيطة الُعييا 

في العالم السداو : "َفْوَق )أعيى بكثير( ُكلِّ ِرَناَسٍة َوُسْيَطاٍن َوُقوٍَّة 

َوِسَياَدٍة، َوُكلِّ اْسٍم ُنَسدَّى َلْيَس ِفي هَذا ال َّْهِر )العالم( َفَقْط َبْل ِفي 

األ ر األكثر دهشة في كل  .(RAB((  1262اْلُدْسَتْقَبِل َأْنًضا،" )أفسس 

ذلك هو أنك فيه، ُ كيل  عه و رتفع بدج ه، فوق كل رناسة، وسيطان، 

وحكو ة، وأ   ديكة قوة  وجودة.  بارك اإلله!

 صاله
أ ا أعيش في ممل ة اجن ُحب اإللي؛  ذا  و الميال الذي ُولمُت   

فيي. ميال الميم  الذي يدا ى ال من والم ان؛ الميال الم ي ي. 

أرفض أن أ  مر إلى المسدوى اورضي في ال ياه أو في طريدة 

الد  ير. أ ا أح   على ال ياطين والظروف  وأسي ر على  ذا ال ال  

 المامي جم امئ ممل دما السماوية.  للويا 
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عن  ا نقو  إن الدسيحية هي دعوة إلى حياة الدج ، والبر، 

والعظدة، والكرا ة، والسلم، فهي حقيقة واقعية في الوقت الراهن. إنها 

حقيقة حرفية، وليست وعً ا نتطيع إلى االستدتاع به عن  ا نصل إلى 

السداء. حياة الدسيح فينا اآلن! لنا بره و ج ه. نقو  الكتاب، "...َكَدا ُهَو 

(.2261نوحنا  2ِفي َهَذا اْلَعاَلم، هَكَذا َنْحُن َأْنًضا." )

شيًئا  ذهًل جً ا. نقو : "أَلنَُّكْم َقْ   1-161نخبرنا في كولوسي 

ُ تُّْم َوَحَياُتُكْم ُ ْسَتِتَرٌة َ َع اْلَدِسيِح ِفي اإلَِْلِه. َ َتى ُأْظِهَر اْلَدِسيُح َحَياُتَنا، 

َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن َأْنُتْم َأْنًضا َ َعُه ِفي اْلَدْجِ ." الدسيح هو حياتك. ح ث 

استب ا ؛ إحل  لحياتك البشرنة الطبيعية بحياته اإللهية. لق  أخذ الرب 

نسوع  نك حياتك البشرنة الفاس ة، والدغيوبة، والُد َ رة، والدكسورة. 

انتمع  نك حياة الخطية والعار، وأعطاك عوًضا عنها حياة  ج  وبر.

فكر في األ ر: إذا كان الدسيح هو حياتك، فيجب أن نكون كل 

شيء في حياتك إلهًيا بالكا ل. فكيف نقا  إنك  صاب بدرض ال أ ل في 

علجه؟ حاو  إبييس خ اع الكثيرنن ليص قوا أن شيًئا لم نتغير في حياتهم 

عيى الرغم  ن أنهم ُول وا ثانيًة.

لق   ضى الظلم، والبؤس، والضعف، واأللم الذ  ارتبط 

"ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌ   2261كورنثوس  1بحياتك البشرنة الق ندة. نقو  في 

حياه الميم وال ر

ونأنمَّا أنْ ُدْ  فنِيْمٌس )ايل( ُمْايدنياٌر  ونكنيهنيُميوٌت ُميُليوِكيي  )ميميلي ية  

كهمة(  ُأمٌَّة ُمدنمَّسنٌة  شنْ ُب اْقِدمنياٍء )شي يب اليرب الياياص ليي(  

ِل نْي ُاْاِ ُروا ِج ن ناِئِل الَِّذي منعناُكْ  ِمنن الظُّْلمنِة ِإلنى ُ وِرِه اْل نيِييييِب  

.)RAB(( 2:9ج رس  1)
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)ُ طـَعم( ِفي اْلَدِسيِح )الدسيا( َفُهَو َخِييَقٌة )ِخيقة( )كائن حي( َجِ نَ ٌة: 

اأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة )األ ور الق ندة( )الحالة الروحية واألخلقية السابقة( َقْ  

َ َضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْ  َصاَر َجِ نً ا )تداً ا(."

بيئة  ج ه وبره. لهذا حياتك  ييئة  -أنت اآلن في بيئة ج ن ة 

بالدج  وتنتج ثدار وأعدا  البر. ا تيك واسيك في هذا اإلدراك. ُكن 

 دتيًئا باإلندان، والثقة، عالًدا أن حياتك هي تعبير وإظهار هذه الحقائق. 

هييونا!

 ُأِقر وأعدرف
أ ا ممدلئ جاإليمان والثدة  عالًما أن حيااي  ي الد  ير واإلظهار 

لميم وجر المسيح. حياه المسيح عاملة في روحي  و  سي  

 واسمي. ميمًا لإللي 
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  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 وكيثير مين -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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