
 عوة لتاتي وتتجهز لالستعمالالنداء هو د

ليصبح طيار " ونداء "آم منا سوف يرآب طائرة ويقلع مع شخص االن فقط قرر انه عنده رغبة 
ولكن لم يخضع الي تدريب مالئم؟ ومثلها آم منا سوف يقفز على طاولة العمليات ويدع شخص 

حتى من وجهة ! حد مناوال وا: ليكون جراح؟ الجواب هو" مدعو" يجري له العمليه الذي شعر انه 
 على امور الحياة والموت بيدي اشخاص نعرف افضل اننا ال نستطيع ان نأتمننظرنا الطبيعية نحن 

 .لم يكونوا مستعدين ان يتجهزوا بشكل مالئم

نستطيع , عندما نأتي للمسيح ونخضع حياتنا له. نفس الشيء حقيقي بالنسبة لوجهة نظرنا الروحيه
" دعوتنا"الشخصي او " نداءنا. "تقودنا لمجال خدمتنا في جسد المسيحان نتوقع رغبات عظيمة 

. تغل الوقت والفرصة التي يعطينا ايها اهللا لنتجهز الفضل ايام في الخدمةهو دعوة لنسالشخصيه 
على االغلب السبب لذلك هو انه في الواقع فقط القليلون . آثيرين مدعون لكن القليلون مختارون

 . لكنيسة محلية وابدأ في ان تتحضر وتتجهز اليومكاعلن انتماء. لربجاهزين ليوم حاجة ا

 :صالتنا اليوم

, ساعدني الخضع دعوتي لك ولكنيسه محلية. انا اشكرك الني انا في الحقيقه مدعو من قبلك, ابانا
 . حتى اتجهز لالستعمال بشكل مالئم وبصبر بينما اخطو باتجاه اعظم موسم في الخدمة

 : االيات اليوم

 .الن آثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.هكذا يكون اآلخرون اولين واالولون آخرين 16: 20متى 

النكم .لذلك باالآثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتكم واختيارآم ثابتين 10: 1 بطرس 2
 .فعلتم ذلك لن تزّلوا ابدا اذا

 

 ضعال تدع قلب مكسور ان يعطيك امل متضع

صف ذلك بالقلب وون. في الحياة نواجه خيبات امل وخسائر التي تستطيع ان تقودنا لالسى واليأس
نحن نميل الى الترآيزعلى ما يسبب لنا االلم وننسى , عندما يكون آل ما حولنا آئيب.  المكسور

م الى  اب قلبه مكسور تقد, 9في مرقس اصحاح .   اهللا يحبنا وهو ما زال مسيطر–الصورة االآبر 
"  آل شيء مستطاع للمؤمن " قال يسوع .ارواح شريرة عذبت ابنه على مدى سنين طويله. يسوع

هذا االنسان آان عنده امل متبقي ليطلب من !" لكن اعن عدم ايماني" اجاب االب " انا اؤمن" ,
 . يسوع المساعدة

اطلب من اهللا ان . التدع قلب مكسور ان يعطيك امل متضعضع, ان آنت تحمل عبء ثقيل اليوم
واثق انه سيمنحك القوة والشجاعة , االن سير نحو اليوم االفضل. يعطيك رؤيه ليوم افضل امامك

 .هناك امل لكل قلب مكسور. خالل رحلتك بالحياة



 : صالتنا اليوم

. انا اؤمن انك تحبني وان لديك خطه لحياتي. انا اعرف انك ترى ما انا امر به اليوم, يا رب
 . وسالمياشكرك النك مصدر املي. ات المؤلمة ارى ابعد من اللحظوان, اآثراثق بك ساعدني ان 

 : االيات اليوم

 .رجائي فيك هو.واآلن ماذا انتظرت يا رب 7: 39مزمور 

 الني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سالم ال شر العطيكم 11: 29ارميا 
 .آخرة ورجاء

 ال ترفع صوتك ان آنت لن تثبت حضورك

. في يوم معين ان يأتوا ويعملوا معهاالب طلب منهم . دينخبرنا يسوع قصة عن اب آان عنده ولا
الذي رفض في النهايه غير رأيه واتى وعمل مع . واالخر قال ال لن يساعد, واحد منهم قال سيأتي

 "ن االفضل؟من االب" , سأل يسوع. والذي وافق لم يأتي. ابوه

وليس فقط , وهو يريد قلبنا, يريدنا ان نكون اوالد صالحين, هو مثل االب في هذه القصه, اهللا
ابانا السماوي ينتظر اوالده لينضموا . مل شيء ايجابيمساعدة هي ليست مساعدة اال اذا ُع. انتباهنا

. تي يريد ان يشارآنا بهاونحصل على الجائزة ال, ان نشارك حياتنا معه, اليه في العمل على الحصاد
 .ال ترفع صوتك ان آنت لن تثبت حضورك

 :صالتنا اليوم

. اريد ان اعرفك وان يكون لدي عالقه شخصيه جيدة معك.  انا اريد ان اآون ولد صالح , ابانا
 . جعلك اب سعيدريني ما استطيع ان افعله اليوم ألمن فضلك ا.  ايضا لياالمر الذي يهمك هو مهم

 :ومااليات الي

 وشريعتك في وسط احشائي.ان افعل مشيئتك يا الهي سررت 8: 40مزمور 

 اجاب يسوع وقال له ان احبني احد يحفظ آالمي ويحبه ابي واليه نأتي وعنده نصنع 23: 14يوحنا 
 .منزال

 المسيح الذيوهذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك ويسوع  3: 17يوحنا 
 .ارسلته

 

 



 انفق رأس مالك الروحي

, يعملون بجديه.  لوقت التقاعدوا ليستثمره الفرصوايستغلون انه يجب ان البعض الذين يعملون يفهم
هناك مصطلح مشابه في . ويبنون رأس مال لينفقوه في وقت الحق, ويوفرون القليل آل اسبوع

هذا هو رأس . والمصداقيه, النعمة, نكتسب الحكمة, يدنا اهللاعندما نحيا الحياة آما ير. ملكوت السماء
ر من االحيان نكتسب رأس مال روحي اآثر مما ننفق وندخر الباقي لنستعمله يفي آث. مالنا الروحي
 .في المستقبل

ممكن ان تنفق رأس مالك الروحي عندما تقنع االخرين ان يخدموا الرب او عندما تمنح عطفك 
. اهللا يمنحنا رأس مال روحي اآثر مما نحتاج النفسنا.  لمصلحة الملكوتيكونلالخرين وذلك 

لن تحتاج اليه في , انفق رأس مالك الروحي على االرض. استثمر البعض منها لفائدة االخرين
 .السماء

 : صالتنا اليوم

من فضلك اريني من خالل روحك القدوس آيف استطيع ان ! انا اريد ان اآون مستثمر جيد, ابانا
آل ما . ساعدني الفهم واعرف متى وآيف استثمر في االخرين. حني ايهاناستفيد من آل فرصه تم

 .لي فهو لك

 :االيات اليوم

 .يعمل يأتي ليل حين ال يستطيع احد ان.ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار 4: 9يوحنا 

 . مفتدين الوقت الن االيام شريرة16: 5افسس 

 

 يس من يصل الى القمه اوالً  هو المهمانه ل

نتيجة لذلك آثير من . احيانا نشدد على ان النجاح هو الوصول الى القمة اوالً , في مجتمعنا التنافسي
نسيوا الحقيقه المهمة انه . المدراء التنفيذيين للشرآات ضحوا بنزهتهم على المذبح من اجل الطموح

ليس مهم ان ننهي االمر انما االهم هو ان . ن المسابقة نفسهاآيف ندير الرحلة هو في الحقيقة اهم م
الكثير من الذين يصلون الى القمه ينتهي بهم المطاف بان يسقطوا  . وشخصيتنا لم تمسننهي االمر 

 قرارات غير اخالقيه التي آلفتهم اآثر مما ,الن رحلتهم  لالمام آانت مشقوقه في االختصارات
 .حسبوا

مالك وقود الخداع؟ افحص اء وطموحك المضلل جعلك تسرع نحو القمة باستعماذا عنك؟ هل آبري
اصرف . واالحتمال, والمثابرة, واالمانة,  الشخصي وارصف طريقك في الشجاعةواآتشف سباقك

خذ خطوات متعمدة وخذ قرارات تقيه حتى عندما تصل . وقت في مساعدة االخرين للوصول ايضاً 
 .للقمة تبقى هناك في القمة



 

 :صالتنا اليوم

لن اصدق القول الذي يقول ان الوصول . ساعدني اليوم النتبه آيف ارآض في سباق الحياة,  ابانا
 .من فضلك ساعدني القود حياتي في آل مجال حسب آلمتك. الى القمة يعني انك االفضل

 :االيات اليوم

 .ولكن آثيرون اولون يكونون آخرين وآخرون اولين 30: 19متى 

 .لكن اطلبوا اوال ملكوت اهللا وبره وهذه آلها تزاد لكم 33: 6متى 

 

 النمو الحقيقي يمّدد مصادرك

يجب , او بعالقاتك مع االخرينعقلياً  , جسدياً , نمو روحياً  من اجل ان ن–احد اآيد في الحياة امر و
هكذا ايضا  في , التغذيه المفيدةآما ان الجسد سوف يجوع من قلة .  ان ندفع الثمنان نكون مستعدين
ه يجب ان ننفق شيء ال نستطيع ان ننمو او نتقدم في الحياة بدون ان نفهم اوال ان. آل مجالت حياتنا

 . حتى نحصل على شيء نرغب بهنملكه

الوقت وحبنا بطريقه , طلب منا ان ننفقها ممكن ان تكون المالمسيرة الحياة بعض االمور التي يتب
النمو . سّبب لنا االذيه, ممكن ان تتضمن ان نتخلى عن آرامتنا ونسامح شخص جرحنا. غير انانية

آن مستعد الن تتمدد عندما يبدأ اهللا باستخدمك .  التي لديكالمصادر, لوسائلالحقيقي سوف يطالبك با
 .اآثر

 :صالتنا اليوم

. و في الحياة حتى انممصادري, ساعدني لكي اآون مستعد الن اتمدد واستعمل وسائلي, يا رب
 .وخصوصا شوق حقيقي لكي اصل الى المستوى التالي بك, بصيرة, اعطيني الحكمة

 :االيات اليوم

 ليس اني قد نلت او صرت آامال ولكني اسعى لعلي ادرك الذي الجله ادرآني ايضا 12: 3فيلبي 
 .يسوع المسيح

منك بثمن وال اصعد للرب الهي محرقات فقال الملك الرونة ال بل اشتري  24: 24 صموئيل 2 
 .داود البيدر والبقر بخمسين شاقال من الفضة فاشترى.مجانية

 



 حياتنا يجب ان تكون مخطوطة اهللا فقط يستطيع ان يكتبها

االمور القديمة تمضي وآل االمور . هو يغطي آل خطايانا, عندما نقدم مرة واحدة حياتنا للمسيح
حياتنا في يد اهللا مقدرة ان . نا تصبح ابعد مما نستطيع ان نتخيل او نستوعبامكانيات. تصبح جديدة

مؤآدة ممزوجه مع التحديات وانجازات , في بعض االحيان جوائز, تكون مملؤة في مفاجأت رائعه
 .التي ستعطينا آل الفرص للنمو

ه فقط اهللا يستطيع ان مع هذا حياتنا يجب ان تكون مخطوط.  خطة اهللاما يبدو لنا آمفاجأة هو احيانًا
ضع حياتك في يد اهللا وال تيأس عندما تأتي عليك امور ال , لذا. يكتبها وهو ال يؤلف اي فشل

ثق في اهللا واستمر في العيش حسب المخطوطة التي .  وال تستحقها وال تستطيع ان تتخيلها, تتوقعها
 .هو المسيطر. يكتبها لنصرتك

 :صالتنا اليوم

, امل جديد, فرصة جديدة, هذا يمنحني يوم جديد. زلت حطام الماضي من حياتياشكرك النك ا, ابانا
 .االن ولالبدية, ب صفحات حياتيانا ارغب من آل قلبي ان تكُت. ومستقبل جديد

 :االيات اليوم

 . قد اشتريتم بثمن فال تصيروا عبيدا للناس23: 7 آورنتوس 1

 .عونه سبب خالص ابديواذ آّمل صار لجميع الذين يطي 9: 5عبرانيين 

 .فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان باهللا 22: 11مرقس 

 

 ك في اللعبةويدّي, قلبك في اللعبة, ابقي رأسك في اللعبة

محاوالت . يجب ان نمنحها انتباهنا الكامل وترآيزنا, لنربح بأي لعبة او نحقق اي انجاز في الحياة
, آما تقول المقوله.  مجزاءه سوف ال تنتج شيء فقط نتائج غير آاملهمن نصف القلب واهتمامات

لنعمل امر بطريقه صحيحة آامله . اي امر يستحق ان نعمله يستحق ان نعمله بطريقه صحيحة
 .القلب والعمل, يتضمن الترآيبه الرابحة الفكر

) الروح, النفس, الجسد(نحن نعمل افضل عندما ننتفع من آل جزء من آياننا الثالثي , لمخلوقات اهللا
قلبنا ويدنا في اللعبة سوف , بقي عقلناان ُن. نحو هدفنا ودعوتنا, بشكل متناغم حتى اقصى درجة

 لدعوتك الحاليه واحالمك المستقبليه؟" آلك"هل تعطي . يضمن نجاحنا

 

 



 :صالتنا اليوم

ان اي شيء ارغب بأن ساعدني العرف . ساعدني اليوم ان استغل آل ما فّي الخدم آل ما لك, ابانا
 .علمني طريقك يا رب. ويدي بشكل متناغم, قلبي, يتطلب ان استعمل عقلي, اآون ناجحة به 

 :االيات اليوم

 واله السالم نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدآم آاملة بال 23: 5 تسالونيكي 1
 .مجيء ربنا يسوع المسيح لوم عند

آلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها عالمة على ايديكم ولتكن فضعوا  18: 11تثنيه 
 .عيونكم عصائب بين

 .وآان داود متنطقا بافود من آتان.وآان داود يرقص بكل قوته امام الرب 14: 6 صموئيل 2

 يعرجال يمشي وهو ال تتثق بالكامل بشخص الذي 

, هتم باختبارات حياتهم ضع لمرشد او معلم يجب ان ناو نخ, بحث عن مشورةن, عندما نتبع قائد
الدروس التي نتعلمها في مدرسة الحياة في آثير من االحيان تجعل . بقدر ما نهتم بمؤهالتهم الثقافية

 .الشخص خبير حقيقي ويستحق ان نتبعه

ب لكن ايضا اوقات من التجار, سوف يكون عندنا مواسم لنسمع الكلمة, في مسيرتنا مع المسيح
ايماننا سيختبر ليقدم خبرة . هذه االقات تضع الكلمة التي تعلمنها تحت التصرف والعمل. والمحن

. االختبارات تصبح شهادات عندما نطبق ما تعلمناه من ظروف الحياة. فعالة لكل تلميذ لكلمة اهللا
وفي آثير من  ,  ةالقو, خدم لكي تزودنا بالمصداقيه ته الناتجة  من النضال والمعاركندبال, احياناً 
ندب المعارك هذه تصبح اشارات . االنكسار الذي نحتاجه لكي نشكل حياتنا بالكامل, االحيان
 .النصرة

اتمنى ان حياتي .  من خالل تجارب ومحن الحياةمعرفتكللفرصه , يا رب, اشكرك:صالتنا اليوم
 .تشرق بالشهادة لصالحك وامانتك

 :االيات اليوم

شكرا لّله الذي يقودنا في موآب نصرته في المسيح آل حين ويظهر بنا  ولكن 14: 2 آورنتوس 2
 .في آل مكان رائحة معرفته

 فانخلع حّق فخذ يعقوب في مصارعته.ولما رأى انه ال يقدر عليه ضرب حّق فخذه 25: 32تكوين 
 .معه

 .مسيحولكن شكرا لّله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع ال 57: 15 آورنتوس 1



 يسوع يخلصنا من ان نقضي االبدية في الجحيم وايضا من جحيم الحياة

هذه رغبته ليس فقط بأن , مع هذا. قرار واحد جارف من اجل المسيح نحتضن االبدية معهبسبب 
وبعد , يجب ان نولد ثانية. ينقذنا من قضاء االبدية في الجحيم لكن ايضا يخلصنا من جحيم هذه الحياة

 . طبيق آلمة اهللا في مسيرتنا اليوميه يحيا اختبار الوالدة الجديدة بت واحد يحب ان يتعلم انآل, ذلك

ماذا عنك؟ هل تسمح لقوة آلمة اهللا ان تغير حياتك في الحاضر آما في المستقبل؟ هل تبحث ثم 
قضي حتى لو يبدو ان االمر صعب؟ ال تفتقد انك لن ت, لسلطة النهائيةاتخضع لكلمة اهللا الحية آ

 .لكن افتقد جحيم الحياة من خالل اطاعتك لكلمة اهللا, االبديه في الجحيم

 :صالتنا اليوم

العطاءك لي الوصفه اليومية لكلمتك التي ستنقذني من , انا اشكرك. لبيتي االبدي, يا رب, اشكرك
ذه ساعدني الثق واطيع آل يوم حتى انال على السالم في ه. مشاآل واغراءات الحياة, آل تجربة

 .الحياة والحياة االتيه

 :االيات اليوم

 . ومهما سألنا ننال منه الننا نحفظ وصاياه ونعمل االعمال المرضية امامه22: 3 يوحنا 1

فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او  30 -29: 10مرقس 
اال وياخذ مئة ضعف اآلن في هذا  . الجل االنجيلامرأة او اوالدا او حقوال الجلي و ابا او اما او

واوالدا وحقوال مع اضطهادات وفي الدهر اآلتي الحياة  الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات
 .االبدية

 لكن ليس آل الكذابين هم شياطين, آل الشياطين آذابين

اعظم قوة . ونهاية الكذبهو بدايه . الكتاب المقدس يقول انه هو ابو الكذاب. الشيطان هو آذاب
 ان, بان يجعلنا نصدق آذبةآيانه بالكامل مؤسس على المحاولة . يستخدمها الشيطان هي الخداع

االحوال ورغباتنا لكي , الظروف, هو يستعمل االشخاص. حياتنا ممكن ان تكون جيدة بدون يسوع
 .مي  ذاتنا آحافز لنعزز هذه الكذبهنح

لكن في . انك سوف تستسلم بسرعة هو يعتقد. انه استخف بكواحده من اعظم ضعفات الشيطان 
ممكن ان تخطىء وتتكلم بكالم . لكن اتجاهنا الكمال, ممكن ان ال نكون آاملين. داخلنا روح اقوى

هذا ال يجعل منك . قول آذبة جريئهاوممكن ان ت, ة ما يؤمن به السامعهدفه يعالج ببراع, مخادع
تكلم الصدق . توقف عن الكذب واطلب من اهللا ان يسامحك. لكن يجعلك تتصرف مثله, الشيطان
 .او ال تقول اي شيء, بمحبة

 



 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اثق بك لتهتم بي بدل ما احاول ان .  الحقيقة دائماً من فضلك ذآرني ان اقول, ابانا
 تكون جيدة انا ملتزم لك ولن اصدق خداع العدو ان حياتي ممكن ان. احمي ذاتي بالكذب والخداع

 . المسيحونبد

 :االيات اليوم

 .بل صادقين في المحبة ننمو في آل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح 15: 4افسس 

 ذاك آان قتاال للناس من البدء.انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا 44: 8يوحنا 
 .وابو الكذاب  تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له النه آذابمتى.ولم يثبت في الحق النه ليس فيه حق

 ميز بين شاؤول وبين جوليات

, عدو واحد. هذان العدوان بطريقه مختلفه جدًامع امل تعفي حياة داوود آان هناك عدوان حقيقيان و
ايضا وهناك . طارده لعدة سنين محاوالً  ان يقتله ويدمر مستقبله الممسوح, آان الملك شاؤول

ماذا يجعل من هؤالء االعداء مختلفين؟ الملك . الجوليات في حياتنا الذين يستهزئون بنا ويتحدونا
وداوود آان تحت سلطة , هو شخص وضعه اهللا في حياة داوود,شاؤول مع انه خطير بالنسبة لداوود

مع ذلك لم يكن , جوليات.  داوود ان يمد يده على سلطتهمنع. فقط اهللا يستطيع ان يغير هذا. شاؤول
 .آان حق داوود ومسؤوليته ان يقف بوجه جوليات ويدبر هزيمته. اآثر من مجرد عدو لداوود

من هو الملك داوود الذي يجب ان يتعامل معه الرب ومن هو جوليات , من انواع الخصم في حياتك
 الذي يجب ان تتعامل معه وتقف في وجهه؟ 

 :صالتنا اليوم

 ساعدني ان يكون عندي التمرس الذاتي الحترم واثق في القادة في من فضلك. انا احبك, يا رب
ساعدني ان ادمر , يا رب. ال تجعلني اخذ االمور الى يدي, حتى لو حاولوا ان يعزلوني. حياتي

على شكرًا الجل قدرتك . ويلعنوك, ويلعنوا شعبك, الجوليات في حياتي الذي يستهزءوا بي ويلعنوني
 .لغلبها

 : االيات اليوم

فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا االمر بسيدي بمسيح الرب  6: 24 صمومئيل 1
 .اليه النه مسيح الرب هو فامّد يدي

واعطي جثث جيش .هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع راسك 46: 17ا صموئيل 
 . فتعلم آل االرض انه يوجد اله السرائيلاليوم لطيور السماء وحيوانات االرض الفلسطينيين هذا

 



 شتاتاذهب بسالم وال تذهب في 

عندما . اهللا يمنحنا آل فرصة لندعوه ونأتي اليه ال يهم الحال الذي نواجهه او الظروف في حياتنا
عنده . ه لم نعرفها من قبلبيستجيب لنا ويرينا امور عظيمة وعجوسي, ندعو الرب سوف يستمع لنا

فقط ان ندعوه ونأتي الى محضره بتضرعنا . ل مشاآلنا ولكل امر محبط نواجهه في الحياةالحل لك
مع ذلك ال نستطيع ان نبقى دائما في . سروروفي محضره هناك شبع . وحمدنا يضمن لنا لقاء معه
 . هناك وقت به يجب ان نتقدم ونواجه ظروف الحياةو. ونعمته, تعزيته, خزانة الصاله نمتص حبه

دع سالم اهللا الذي تجده في ). اجزاء(امل اهللا ان تذهب بسالم وليس في شتات ,  االوقاتفي تلك
 . يسير معك في وظائف الحياه اليوميهالصالة

 : صالتنا اليوم

. اتطلع اليك لتريني خطتك لحياتي. اشكرك الجل سالمك الذي تمحني اياه في آل ظروفي, ابانا
 .في سالمكساعدني ان استغل آل فرصه بينما اسير 

 : االيات اليوم

 . وسالم اهللا الذي يفوق آل عقل يحفظ قلوبكم وافكارآم في المسيح يسوع7: 4فيلبي 

 . وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فّي فهذا افعلوا واله السالم يكون معكم9: 4فيلبي 

 .وآونوا شاآرين.احد وليملك في قلوبكم سالم اهللا الذي اليه دعيتم في جسد و15: 3آولوسي 

 لكنه يسمح بأخذ القرارات, اهللا هو مؤيد للحياة

هل تعرف ان القرارات التي اخذتها يوم االمس قد اثرت على حياتك ومستقبلك؟ انت تعيش اليوم 
اهللا يريدنا ! استطيع ان اغير يوم الغد؟ نعم ! ما هذا المفهوم, واو.  القرارت التي اخذتها يوم االمس

لكن يجب ان نسير بهذه الحياة حسب طريقه وليس حسب ,  افضل حياة ممكنهان نحصل على
 .حسب خياره وليس حسب خيارنا, طريقنا

عندها ال , عندما نختار ان نأخذ قرارات مؤسسة على ظروفنا او ما يستطيع ان يجعلنا مرتاحين
لكن قرارات مدانه , حاول ان ال تأخذ قرارات مريحه. نستطيع ان ندرك افضل ما عند اهللا لحياتنا

لكن ... هو لحياتك.... اهللا هو مؤيد الحياة. التي تضيف شخصيه لحياتك بدل ان تعطي االرتباك 
 .يسمح لنا بأخذ قراراتنا

 :صالتنا اليوم

من فضلك ساعدني ان اخذ اليوم القرارات الصحيحة التي تشكل يوم الغد للمصير الذي , يا رب
 .انا اختار الحياة. لني على صورة ابنك الغاليشك. اريد ان اصبح شبهك. قصدته لي



 :االيات اليوم

فاختاروا النفسكم اليوم من تعبدون ان آان . وان ساء في اعينكم ان تعبدوا الرب15: 24يشوع 
في  الذين عبدهم آباؤآم الذين في عبر النهر وان آان آلهة االموريين الذين انتم ساآنون اآللهة
 .بد الربواما انا وبيتي فنع.ارضهم

 .عمانوئيل  ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية15 -14: 7اشعياء 
 .ان يرفض الشر ويختار الخير زبدا وعسال ياآل متى عرف

 . جماهير جماهير في وادي القضاء الن يوم الرب قريب في وادي القضاء14: 3يوئيل 

 اين انت مدعو لتخدم؟... دافعين, مصلين, نباقي, الكنيسة مكونه من ذاهبين

 آم اآثر ,يتطلب من الجميع ان يكونوا في مكانهم يفعلون جزئهم ,حتى لعبة آرة قدم تكون ناجحة
الجسد , الحرب بين قوى اهللا والشيطان على نفوس البشريه؟ الكنيسة ليس فقط عائلة المسيح, اذا

 . لكنها ايضا جيش اهللا على االرض, والعروس

آل واحد له وظيفة ومسؤوليه لجعل , لكنيسة هي مجموعة مفرزين ومدعوين معاً  مسيحيينا
, واخرين يبقون بجانب االغراض , نحن مشكلين من اشخاص يذهبون ويخبرون. مجهودنا ناجح

ما هي الدعوة التي دعاك اهللا . واشخاص يدعمون الحملة ماديًا, واشخاص يصلون الجل الهدف
 !لنربح, لنحارب, لنذهب... لتنجزها؟ خذ مكانك

 :صالتنا اليوم

اظهر لي ما هي الدعوة التي . انا اتعهد بان اعمل جزئي في الخدمة واهداف المسيح, يا رب
 .انا لك لتأمرني. يا رب, جهزني واستخدمني, دعوتني اليها

 : االيات اليوم

 .عضاء لها عمل واحد فانه آما في جسد واحد لنا اعضاء آثيرة ولكن ليس جميع اال4: 12رومية 

 النه آما ان الجسد هو واحد وله اعضاء آثيرة وآل اعضاء الجسد الواحد 12: 12 آورنتوس 1
 .هي جسد واحد آذلك المسيح ايضا اذا آانت آثيرة

 الذي منه آل الجسد مرآبا معا ومقترنا بموازرة آل مفصل حسب عمل على قياس 16: 4افسس 
 .ه في المحبةيحّصل نمو الجسد لبنيان آل جزء

 

 

 



 من الصادق غير مهم مثل ما هو صحيح

افكارنا , عادة. جدالنا يتحفز بالمصلحة الشخصية, عندما نتحاور مع شخص اخر, في بعض االحيان
آل شخص من . وتصريحتنا مؤسسة على ما هو افضل لنا ومصممه لتساعدنا ان نثبت وجهة نظرنا

. جرب هذا التمرين, الوسع  وجهة نظرك. قمع هذا ليس آل انسان مح. وجهة نظره هو محق
اطلب من الشخص ان يبدل مكان معك , المرة القادمة عندما تكون مختلف بلرأي مع شخص اخر

 . انت تناقش وجهة نظره وهو يناقش وجهة نظرك. وقتياً 

ون المنين آافيه الذين يريدالجل آل هؤالء ا. هذا التمرين ممكن ان يكون االثنين تهديدي وتعليمي
صبح مصدر ثمين الآتساب ممكن  ان توجهة نظر معارضه بح يصرالت, افضل قراراتان يتخذوا 

 . خطوة مهمة للوحدةالمعارضه في بعض االحيان هي. مشاآلبصيرة  وحل ال

 :صالتنا اليوم

اعطيني النعمة . ابانا من فضلك ساعدني ان اخذ بعين االعتبار رأي االخرين على انه مهم آرأيي
اريني حقيقتك من . هؤالء المختلفين عني والموهبة الوصل الفضل استنتاج لكل المعنيينالحترم 

 .خالل عيوني وعيون االخرين

 :االيات اليوم

ان آانت حمراء .ان آانت خطاياآم آالقرمز تبيض آالثلج. هلم نتحاجج يقول الرب18: 1اشعياء 
 .تصير آالصوف آالدودي

د اعطاهم الموهبة آما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فان آان اهللا ق 17: 11اعمال 
 .أقادر ان امنع اهللا.انا فمن

 . ولكن لما أتى بطرس الى انطاآية قاومته مواجهة النه آان ملوما11: 2غالطيه 

 جماعة المصلين الغير مبشرين احياناً  ما يصبحوا اآلو لحوم البشر

صنعوا يرزوا بالكلمة وللعالم اجمعين ويكهللا للكنيسة بالسيرآان ان يذهبوا االمر الوحيد الذي اعطاه ا
 خروف 99 ويخلص الضائعين وانه بسرور سيترك ال  عنصرح يسوع انه اتى ليبحث. تالميذ

من . د المفقودالمخلصين وهم بامان في طريقهم الى السماء واالبديه ليذهب ويبحث عن الواح
هؤالء الذين . شهود النجيل يسوع المسيح المجيد, بشرين لربح النفوسن لنكون مالواضح اننا مدعوي

 .نيسهه في الواقع هدروا حقهم بان يدعى عليهم باسم الكتخلوا عن مسؤوليتهم االساسي

,  واهتمامات جسدية بسيطه مثل لون السجادةالكثيرمن الكنائس تنقسم وتتشقق  بسبب مشاآل تافَه
النفوس تضيع , خالل ذلك.  في مسرحية عيد الميالدالدور الرئيسياو من يؤخذ , اختيار الترانيم

ليس مكان للثرثره . تلدغ وتلتهم واحد االخر, بينما الكنيسة تتحاجج, وتموت في طريقها للجحيم
 .ال تكونوا جسد مشغول. والنزاع في بيت الرب



 : صالتنا اليوم

ال آة ويكون عندنا حس صحيح لكي انا اصلي ان تعطيني واالخرين ان نكون في شر, ربي الغالي
عض حول امور غير مهمة والتي لن تؤثر على النفوس لكي يولدوا من جديد بنتجادل مع بعضنا ال

 . بالرساليه العظمهانا اختار بأن اسير بحس اآبر للمسؤوليه. بملكوت اهللا

 : االيات اليوم

طفن في البيوت ولسن بطاالت فقط بل ومع ذلك ايضا يتعلمن ان يكّن بطاالت ي 13: 5 تيموتاوس 1
 .ايضا وفضوليات يتكلمن بما ال يجب مهذارات

 الننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بال ترتيب ال يشتغلون شيئا بل هم 11: 3 تسالونيكي 2
 .فضوليون

 . ثمر الصّديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم30: 11امثال 

 ومهقهر او هزم الحياة يحصل آل يوم بي

هم يعرفون ما . هم حددوا اهداف بشكل واضح. هم ينشاءون على مدى الزمان, االبطال ال يولدون
معظم ابطال االولمبيادة الحائزين على المداليه الذهبيه بدأوا في . يريدون ان ينجزوا في الحياة

 .التفكير بربح هذا المرآز المرموق عدة سنين حتى قبل ان يتأهلوا لالشتراك

او افضل ابن الهللا ممكن ان , بنت, ابن, ام, اب,زوجة, افضل زوج...ت ان تكون االفضل هل حلم
. يجب ان تأخذ آل يوم بيومه وتصممم خطة محكمه لتصبح عظيم. تكونه؟ آل هذا يبدأ برغبه

آما ترى قهر الحياة يحصل آل يوم . التدريب هو ما  يفصل بين المنتصرين وبين المتوسطين
 .ل في الحياة اال ان تتعلم ان تربح على اساس يوم يوميلن تصبح بط. بيومه

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان ارآز على الغد بدون ان . من فضلك اعطيني رؤيه للمستقبل مع خطه يوميه, ابانا
انا احتاج مساعدة الآون . ذآرني بأن اعمل امور صغيرة حتى تثق بي بأمور اآبر. اضحي باليوم
 .افضل ما يمكن

 : يومااليات ال

 الستم تعلمون ان الذين يرآضون في الميدان جميعهم يرآضون ولكن واحدا 24: 9 آورنتوس 1
 .هكذا ارآضوا لكي تنالوا.الجعالة يأخذ

لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح آل ثقل  1: 12عبرانيين 
 .ي الجهاد الموضوع امامناالمحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر ف والخطية



 ال تنسى ان تحزم غذاءك

وهو يسألنا من اين سنأتي بطعام الحياة لهذا . يرفع يسوع عينيه ويرى حشد آبير اتي اليه, اليوم
اذا . هو يتوقع منك ان تعطي خبز الحياة للجموع, مع ذلك.  الجواب لسؤالهيعرف يسوع. الحشد

لم يكونوا جاهزين لذلك . يذ لم تعرف ما يجب عليها ان تفعلالتالم, 6قصه في مرقس الآنت تعرف 
 .اليوم ولم يفكروا بامر بسيط ان يحزموا غذاءهم

واالمور الصغيره التي نستطيع ان نقدمها له يوميا ممكن ان تصنع , القليل هو آثير في يد الرب
اخذ يسوع , جهآنتي. شاب صغير اخذ الوقت في تحضير الغذاء لنفسه في ذلك اليوم. فرق آبير

ال تنسى ان . تحضيره الشخصي وضاعفه لكي يسد احتياجات االلوف الذين لم يكونون جاهزين
 . معك اينما تذهبهاخذ وقت آل صباح لتأخذ آلمة من اهللا واحمل. تحزم غذاءك

 :صالتنا اليوم

بالتخطيط سأبدأ اليوم . انا متحمس الحضرلمستقبلي. اشكرك اني انا انسان استطيع التدرب, ابانا
 .انا متفرغ وحاضر.استخدم القليل الذي عندي لتطعم الجموع. حتى اآون حاضر عندما تدعوني

 : االيات اليوم

 فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا آثيرا مقبل اليه فقال لفيلبس من اين نبتاع خبزا لياآل 5: 6يوحنا 
 .هؤالء

 .ولكن ما هذا لمثل هؤالء.كتان هنا غالم معه خمسة ارغفة شعير وسم9: 6يوحنا 

 احتضن حضارة الملكوت

الكثير من المجتمعات مأهوله بمجموعه من اشخاص من عدة , وبالفعل, آل امه , العالم آله
الذين مرروا عبر , آل واحد يتمتع بميراث وتاريخ تشكل على يد اجداده. قبائل وعادات, حضارات

 ما ُيملي علينا مجتمعنا ما هو الصحيح وما هو عادة. السنين عادات وفضائل خاص لكل مجموعه
ويقدم لنا رصيف من الخصائص المشترآه حتى نشكل قوانين , ما المقبول وغير المقبول, الخطاء
 .حتى نعيش بسالم وامان مع اخرين في مجتمعنا, للحياة

ين ال ليس فقط تضم اشخاص مع بعض انما ايضا تفرقنا عن هؤالء الذهذه الخصائص هو ما تفعله 
امور مقبوله في مجتمعنا ممكن ان تكون . يحتضنون او يقبلون معتقداتنا المشترآه واسلوب حياتنا

لهذا السبب يجب علينا آمؤمنين في المسيح واعضاء في الكنيسه . بالنسبه لمجتمعات اخرى مهينه
نضع جانبًا يجب ان نثابر ان . ان نحتضن حضارة ملكوت اهللا باالضافه للحضارة التي ولدنا فيها

 .احتضن حضارة الملكوت. اوالد اهللا, سكان السماء, االنسان القديم ونلبس ذاتنا آخليقه جديدة

 



 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اتغير . علمني طريقك بينما اثابر الحتضن عادات وتقاليد ملكوتك فوق حضارتي, ابانا
 .باسم يسوع.باالمور التي يجب ان اتغير بها

 : االيات اليوم

 السموات ملكوت تدخلوا فلن االوالد مثل وتصيروا ترجعوا لم ان لكم اقول الحق.وقال 3: 18متى 

 والقادر ان يفعل فوق آل شيء اآثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل 20: 3افسس 
 .فينا

 . بيت اهللافلستم اذا بعد غرباء ونزال بل رعية مع القديسين واهل  19: 2افسس 

 ال نستطيع ان نشرع عالقه مع اهللا

واحيانا فوق قدرتنا على ادارة خطته من خالل , فوق تشريعنا, اهللا اله الرؤيه فوق ما نتصور
ال نستطيع ان نحدد القدر بعمل يد وتصميم وادارة خطة . لكنه بروقراطي واداري, المجهود الجيد

وآل , آل عائله, لهذا السبب آل فرد.  ابعد من ان نكتشفهاطرقه . اهللا هي ابعد من قدرات االنسان
يد منقادة على ان تكون وليس , االمور التي تخص الكنيسه تستحق ان تقاد على يد الروح القدس

 . عمليه دومقراطيه بسيطه

ال يهم من .  اعظم حكمة لالنسانهحدمع هذا هو عالي جدا حتى ال تستطيع ان ت.  قلاهللا ليس غير عا
االمور الجيدة التي يستطيع االنسان او الكنيسه ان تنجزها . رقم اثنان عندما يكون اهللا رقم واحدهو 

 .غير محدودة عندما ال يهتموا من يحصل على المديح

 :صالتنا اليوم

قودني بروحك القدوس وامنحني النعمة والثقه التي احتاجها لكي اتبع القواد الذين وضعتهم , يا رب
 .قودهم بروحك ايضا. سادعم واآون امين لالشخاص الذين اخترتهمانا . في طريقي

 :االيات اليوم

 .  الن آل الذين ينقادون بروح اهللا فاولئك هم ابناء اهللا14: 8روميه 

ان آل الجماعة باسرها مقدسة وفي .فاجتمعوا على موسى وهرون وقالوا لهما آفاآما  3: 16عدد 
 . جماعة الربفما بالكما ترتفعان على.الرب وسطها

 

 



 القرار لك_ تحفزك , تعلمك, الحياة ستحبطك

, د وعاش اقل مما حلمعندما بيع يوسف ليكون عب. احيانا امور سيئه تحصل الشخاص صالحين
 وانه قد  املعندما بدى ان آل شيء بدون. جه ايجابي وانتظر اهللا ان ينجيه بصبرحافظ على تو

خطة الشيطان ان يأخذ ظروف . مور ليوسف واالمر االفضلاهللا استمر بتدبير اال, كنسي بسجن المل
 . افضلمستقبل واملليكون لنا عينهم اهللا يأخذ ظروف الحياة وُي. الحياة ويستعملهم ليدمرك ومصيرك

لكن اهللا يحول االمور , عندما نمر في مصاعب الحياة يجب ان نقرر مسبقا ان الشيطان يقصد للشر
دع الحياة , بدل ذلك. الحياة قصيره جدا حتى نحياها محبطين آل الوقت. ال تدع الحياة تحبطك.للخير

 .امل اهللا.... تعلمك وتحفزك باتجاه امور بالحقيقه مهمة 

 :صالتنا اليوم

سأآون منتصرا . ان تساعدني الستمر في وسط عواصف الحياة, باسم يسوع, انا اطلب منك, ابانا
ان لديك خطه رائعه لحياتي وستحول محني الحد الني اعرف . بمساعدتك وساقهر هذه الصعوبات

 .اشكرك سيدي امين, دروس الحياة

 :االيات اليوم

 الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اآثر فاآثر ثقل مجد ابديا ونحن غير 18 -17: 4 آورنتوس 2
 .ابديةالتي ترى وقتية واما التي ال ترى ف الن.ناظرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى

 .آثيرا ليحيي شعبا.اما اهللا فقصد به خيرا لكي يفعل آما اليوم. انتم قصدتم لي شرا20: 50تكوين 

 .فاختشوا من بني اسرائيل.  ولكن بحسبما اذّلوهم هكذا نموا وامتّدوا12: 1خروج 

 

 في دع آلمة اهللا تعمل فيك, بدل ذلك,  ما يعمل عليك ان يعمل بك واال سيعمل من خاللكال تسمح
 االمور التي تعمل عليك حتى يستطيع اهللا ان يعمل من خاللك

من الوقت الذي تصحى به في الصباح حتى ان تخلد الى . الحياة تعمل عليك االن في هذه اللحظه
ان لم نكن حذرين هذه الضغوط التي تعمل علينا سوف . نظام هذا العالم يحاول ان يغلبك, النوم ليال

ما يعمل علينا يريد ان يعمل فينا حتى .وتسيطر على مشاعرنا,  على افكارناتهيمن, تدخل الى عقلنا
 .في النهايه يستطيع ان يعمل من خاللنا ويؤثر في االخرين

يجب ان نسمح لكلمة اهللا ان تعمل فينا بما يخص ما يعمل علينا وعندها خالق الكون يستطيع ان 
 سوف فلسفة العالم, يح وثابت لكلمة اهللابقي في ذهنك بدون نظام غذائي صح. يعمل من خاللنا

 . في حياتناتتشرش بنا وتنتصر

 



 :صالتنا اليوم

انا الخزف وانت . وطريقك, مشيئتك, انا شاآر انك تغير نظرتي يوميا حتى تتالئم مع آلمتك, ابانا
. لتتم مشيئتك في حياتي. حتى تعمل من خاللي, دعها تعمل بي, عندما تدخل آلمتك الي. الفخاري

 .امين

 :االيات اليوم

انا قد .ولكن ثقوا.في العالم سيكون لكم ضيق.  قد آلمتكم بهذا ليكون لكم فّي سالم33: 16يوحنا 
 .العالم غلبت

 .احسبوه آل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة 2: 1يعقوب 

م اذ تسلمتم منا آلمة خبر  من اجل ذلك نحن ايضا نشكر اهللا بال انقطاع النك13: 2 تسالونيكي 1
 .المؤمنين قبلتموها ال آكلمة اناس بل آما هي بالحقيقة آكلمة اهللا التي تعمل ايضا فيكم انتم من اهللا

 الكنيسة التي يذهب اليها الشخص تكشف لماذا يذهب للكنيسه

بعض االشخاص يذهبون من اجل المنصب . هناك عدة اسباب لماذا الناس يذهبون الى الكنيسة
بعض االشخاص يذهبون للكنيسه المور ..). الخ, يعملون آموظفين, يرنمون في فرقة الترنيم(

البعض يذهبون للكنيسة .). وغيرها, يعرفون بعض االصدقاء في الكنيسه, يحبون الواعظ(شخصيه 
 . آل هذه اسباب جيده. ينتظرون رحلة التزلج المقبله او االحتفال المقبل, من اجل المتعه

ما هو هدف تلك الكنيسة؟ هل هي ان . لهدفاد ان اهم سبب حتى شخص يختار الكنيسه هو انا اعتق
ومواهبك هي عطايا ثمينه التي يجب ان تستثمر بشكل , آنزك, تأخذ الخبر السار لكل العالم؟ وقتك

غير السبب , اذا آانت االسباب بدون قيمه. اختبر ذاتك لماذا انت متعلق في آنيستك المحليه. حكيم
 .بل ان تغير الكنيسهق

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان , ساعدني ان افحص اسباب ذاهبي الى الكنيسه واذا آانت ال تتالئم مع مشيئتك,  ابانا
 .نسرك اآثر في حياتنامن فضل بارك آنيستي حتى . اجه حسب الحهااقدرها ثانيه واغير

 :االيات اليوم

 وآان الرب آل يوم يضم الى الكنيسة الذين.جميع الشعب مسبحين اهللا ولهم نعمة لدى 47: 2اعمال 
 .يخلصون

 هكذا انتم ايضا اذ انكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا الجل بنيان الكنيسة 12: 14 آورنتوس 1
 .تزدادوا ان



غير تارآين اجتماعنا آما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وباالآثر على   25: 10عبرانيين 
 .  اليوم يقرب ترونقدر ما 

 آرسي السلطه هو القول االخير

 "هذا هو السبب, الني قلت ذلك" 

آاوالد آم مرة سمعنا هذه الجواب من اهلنا؟ في بداية حياتنا بدأنا نتعلم . هذه آلمات مألوفه لنا جميعًا
,  العملمدراء في,  معلمين-خالل السنين نصبح معتادين لعدة انواع من السلطة. عن السلطة واالذن

بالنهايه وبالرغم من . خالل الطريق ممكن ان نسمع النوع السلطة او نختار طريقنا. والخ, الحكومة
 .آل شيء يجب على آل شخص ان يخضع للسلطه اما باختياره او مجبر

  ان آرسي السلطة هو القول االخيرواحدة من المفاتيح المهمة لحياة ناجحة ومثمرة هي ان نفهم
نحن اما , اذا في النهايه. ء سلطه على االرض آما في السماء يخبرنا ان اهللا انشىلكتاب المقدسا

عندما نتبع القوانين واالرشادات التي وضعوها االشخاص الذين لديهم سلطه اهللا نطيع او ال نطيع 
 ونكون ال صالح نحن في الحقيقه نكرم اهللاومث, مواطنين صالحين, نا عمال صالحينبكوّن. علينا
 . صالحين البانا السماوياوالد

 :صالتنا اليوم

من .  بكال تدور حولي انما تتعلقالحياة انا اعرف ان . انا اريد ان اآون ابن صالح ومطيع لك, ابانا
من فضلك اريني آيف استطيع ان اعمل مع .  في النهايه تأتي منكفضلك ذآرني ان آل ُسلطه

 .مستقبلي بنجاحالسلطه البني 

 :االيات اليوم

 .في قلب االنسان افكار آثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت 21: 19ال امث

النه ليس سلطان اال من اهللا والسالطين الكائنة . لتخضع آل نفس للسالطين الفائقة2 -1: 13رومية 
السلطان يقاوم ترتيب اهللا والمقاومون سيأخذون النفسهم   حتى ان من يقاوم.مرتبة من اهللا هي

 .دينونة

 المر الذي ال تستطيع ان تتخلى عنه او تحيا بدونه سوف يسيطر على حياتكا

واحد الشاب الغني في . في الكتاب المقدس هناك شخصان رفضوا ان يتخلوا عن شيء آانوا يملكونه
 الذي آان غني جدا ورفض ان يتخلى عن ممتلكاته من اجل الفقراء عندما طلب منه 19متى 
ايضا في متى , االخر هو الرسول بطرس.  خسرالفرصة ان يتبع يسوعحافظ على ماله لكنه. يسوع

ما الفرق بين هذين . بطرس قال انه والتالميذ االخرين تخلوا عن آل شيء ليتبعوا يسوع, 19
 .الشخصين ليس الكثير



بينما , الشاب الغني قدر غناه فوق آل شيء اخر. االثنان رفضوا ان يخسروا شيء قدروه جداً 
االمر الذي ال تستطيع ان تتخلى عنه او تحيا بدونه . القه مع يسوع اآثرمن الحياةبطرس قدر ع

 . سوف يسيطر على حياتك

 : صالتنا اليوم

ساعدني لكي يكونوا . من فضلك اريني آيف انظم االولويات في حياتي. انت تعرف قلبي يا رب
 .عوهانا اريد ان اآون مثل صالح لالخرين حتى يتب. اولوياتي آاولوياتك

 :االيات اليوم

 قال له يسوع ان اردت ان تكون آامال فاذهب وبع امالآك واعط الفقراء فيكون 22 -21: 19متى 
 .النه آان ذا اموال آثيرة.مضى حزينا فلما سمع الشاب الكلمة   .السماء وتعال اتبعني لك آنز في

 .فماذا يكون لنا.ء وتبعناكفاجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد ترآنا آل شي 27: 19متى 

 اضف الى طهارتك السلبيه طهاره ايجابيه

ن ان نسمي هذا مكم. الكثيرين يعتقدون انك اذا آنت مسيحي ال تستطيع ان تعمل اي شيء مسلي
ان " مثل ما آنت افعل..عمل اي شيء مسلي...ال استطيع,الني مسيحي " - الطهارة السلبيه-المفهوم

مع هذا هناك اآثر للعالقه مع يسوع من .  هي وسيله ثمينه الحافظ على الطهارةال اعمل امور سيئه
 في غنيه حياة –قدم لنا طرق مختلفه للعيش يخبرنا يسوع انه ي. مجرد ان ال افعل امور سيئه

هذا هو ما يسمى بان نزيد طهارة . ان نعرف ما يسر اهللا ونفعلهالطريق لحياة سعيده حقيقةً . الحقيقه
). ان ال نفعل امور ممكن ان ال ترضي اهللا( لطهارتنا السلبيه ) هللاجل اان نفعل شيء ما ال ( ايجابية

 . يخبرنا عن الشخص الذي يفكر آيف يعيش حياة تسر اهللا ينتهي في انتاج حياة مشبعه 1مزمور 

 :صالتنا اليوم

يني االمور التي ار, سيدي, من فضلك. ك تريدني ان اعيش حياة سعيدة وغنيه انانا اعرف, يا رب
علمني آيف استطيع ان اسرك اليوم وآيف اآون مثل لالخرين . استطيع ان افعلها التمم الهدف

 .ليتبعوه

 :االيات اليوم

 طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة االشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي 3-1: 1مزمور 
فيكون    .ي ناموسه يلهج نهارا وليالوف لكن في ناموس الرب مسّرته  .المستهزئين لم يجلس مجلس
 وآل ما يصنعه.وورقها ال يذبل.التي تعطي ثمرها في اوانه.مغروسة عند مجاري المياه آشجرة
 .ينجح

 



 بدل ان نرمق الخطوات يجب ان نأخذ خطوة  على الدرج

ف اتخيل ان داوود آان عنده بعض االفكار عندما وق. في بعض االحيان مهمة اليد تبدو تعجيزيه
عندما اخبره اهللا ان يبني الفلك , على االغلب ايضا نوح شعر نفس الشيء. العمالق, امام جوليات

 سنه 25آان على يوسف ان يرآز على حلمه الآثر من .  سنه لكي ينهيه100الذي سيأخذ اآثر من 
 . قبل ان يتحقق

ان اصلح , غلب على دينآيف يستطيع االنسان ان يغلب االعداء الذين يواجههم في الحياة؟  آيف تت
بدل ان نرمق الخطوات يجب . او اغلب معرآه مع االدمان على المخدرات؟ هذا بسيط, زواج مدمر

خذ ..اسال اهللا ان يريك الخطوة التاليه وعندها ال تقف . آل مرة خطوة... ان نخطو الدرجات
 .الخطوة

 :صالتنا اليوم

انت خلقتني الربح .  في حياتي خطوة تلو الخطوةسوف اغلب العمالقه. اشكرك اني انا منتصر, ابانا
اليوم سوف . م واملك في الحياة من خالل يسوع المسيحانا اشكرك اني احُك. ويكون عندي سيطرة
 .اخطو الخطوة التاليه

 :االيات اليوم

 . من قبل الرب تتثبت خطوات االنسان وفي طريقه يسّر23: 37مزمور 

 .ال تتقلقل خطواته. قلبهشريعة الهه في 31: 37مزمور 

 . النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تألم الجلنا تارآا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته21: 2 بطرس 1

  غير محدودةاالمور الصالحة التي يستطيع االنسان ان يعملها عندما ال يهتم من يتلقى المديح

من النادر ان نجد , لالسف. ختار ان يفعله ما اعديدة لماذا انسان يختار ان يفعلهناك محفزات 
ومصادره لينجز امر مفيد لشخص اخر بدون ان يكون متاآد انه , مواهبه, انسان سيعطي وقته

في آثير من االحيان هذا االمر يحد من آمية االمور . سوف يتلقى المديح للشيء الجيد الذي عمله
 .خص واحدالتي يمكن انجازها النه هناك مكان في القمة السم ش

آمية االمور الصالحة التي يمكن ان ينجزها او يقدمها االنسان غير محدوده اذا لم يهتم من سيتلقى 
تمارس مواهبك في محاولة , تعطي وقتك, اختبر ذاتك ما يحفزك لتصرف مصادرك. المديح

لماذا ,  اي مديح؟ اذا الآبير بعمل ال تتلقى منهشترك بشكل تحاول ان تهل انت . مساعدة االخرين
 ال؟

 

 



 :صالتنا اليوم

ال اريد ان اآون ذلك االنسان الذي يتحفز بشكل اناني لربح شخصي او ان يحصل على , ربي الغالي
تكلم الي واخبرني بما تريدني ان اشترك وانا ساطيع بدون ان اتوقع اي شيء في . اي امر بالمقابل
 .المقابل او جائزة

 :االيات اليوم

واال فليس لكم اجر عند .من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروآم احترزوا 5-1: 6متى 
قدامك بالبوق آما يفعل المراؤون في  فمتى صنعت صدقة فال تصوت   .الذي في السموات ابيكم

فمتى  واما انت اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم  الحق.المجامع وفي االزقة لكي يمّجدوا من الناس
فابوك الذي يرى في .لكي تكون صدقتك في الخفاء  .ف شمالك ما تفعل يمينكصنعت صدقة فال تعر

فانهم يحبون ان يصّلوا قائمين في .الخفاء هو يجازيك عالنية ومتى صّليت فال تكن آالمرائين
 .الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.الشوارع لكي يظهروا للناس المجامع وفي زوايا

 رنين معاال تفلح مع ثور وحمار مقت

هؤالء الحيوانات يتكلمون . الكتاب المقدس يقارن الخدام الشباب واالمور التي يعطيها لعمل اهللا لثور
بدون ان , هم عادة مرتاحين ومكتفين بعمل نفس االمر مرة تلو االخرى. والثبات, القوة, عن الجدارة

متوحشين بطبيعتهم وال الحمير من جهه اخرى هم . يتذمروا وهم مخلوقات عندهم عادات وروتين
عادة ما يدفعوا زمالئهم , بدل ان يعملوا آفريق. هم سام وعظتهم معديهنفَس. يمكن تروضيهم بنجاح

 .ويعيقوا رؤسائهم ويرفضوا ان يكتفوا

الحمار سيجرح الثور وبالنهايه يدمر قدرته وارادته ان , ان ترآناهم مربوطين معا لفترة طويله
 ".ال يجب ان تفلح بثور وحمار معا. " ننتبه من نربط معا في الخدمةربما يجب ان . يكمل العمل

 : صالتنا اليوم

ساعدني . اعطيني الحكمة عندما ادعى العمل مع االخرين او اوآل االخرين لمهمات محددة, يا اهللا
 .باسم يسوع امين. ان ال اجرح اي احد بينما احاول ان اساعد شخص اخر

 :االيات اليوم
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