
 آم صعب عليك ان تترك عرشك الجله؟, ش مجده الجلكيسوع ترك عر

. العهد الجديد يخبرنا عن شخص ذو مرآز الذي لم يستطع ان يتبع يسوع النه احب ماله آثيرا جدًا
يسوع لخص المقابلة بمشارآة آم صعب على . 18تستطيع ان تقرأ هذه القصه بذاتك في لوقا 

 .حتى اهللا,  لالخرينان يعطوا سيطره على ثروتهم االشخاص االغنياء

غالبا ما يجد الناس . انه ليس فقط المال ما يتصارع معه الناس بمجهود لكي يبقوا مسيطرين
حتى عندما يجدون , يتنازلوا في بعض الصرعات, يوقفوا مالحقتهم, صعوبه ان يخضعوا ارائهم 

ى عرش الخضوع لملك يسوع يتطلب ان نضعه عل. انفسهم يرآضون عكس آلمة اهللا ومشيئته
 آم صعب عليك ان تترك عرشك من اجله؟, يسوع ترك عرش مجده الجلك. حياتنا

 :صالتنا اليوم

انا اعرف . ليس من الصعب علّي ان اخضع حياتي لسيطرتك. اعطيت ابنك يسوع الجلي, يا رب
انت . ساعدني ان اميز المناطق في حياتي التي ما زلت اسيطر عليها. انه لديك خطة صالحة لحياتي

 .حدك اهللاو

 :االيات اليوم

ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل .فان من اراد ان يخّلص نفسه يهلكها  36 -35: 8مرقس 
 .العالم آله وخسر نفسه النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح .يخّلصها االنجيل فهو

 آل شخص مرشح الن يتعلم شيء ما

محيط الهادىء في المليمتر؟ او تستطيع ان تقول لي ما هو بعد ما هي بالتدقيق اعمق نقطة في ال
نجمة الشمال عن االرض بالكيلومتر بالتقريب؟ اذا آنت ال تعرف هذه االمور فانه سيكون معروف 

وانا اثبت لك ان آنت ال تعرف آل شيء فانت مرشح الن تتعلم شيء . انك التعرف بعد آل شيء
 .ما

البعض اآثر , البعض اآبر, البعض اصغر,  هناك اشخاص اخرينممكن ان افاجئك بانك تدرك ان
والبعض اميين وهم , البعض مثقفين اآثر منك, والبعض افقر منك, البعض اثرى منك, او اقل ذآاء

ال تسمح لنفسك بان تتعالى حتى تعتقد انك ال تستطيع ان تتعلم  اي . يعرفون امور انت ال تعرفها
آل شخص . قدر االخرين ال يهم آم تعتقد انك ذآي, مستمع جيدوآن , تواضع. شيء من االخرين

 .مرشح الن يتعلم شيء ما

 :صالتنا اليوم

انا ال اريد ان اآون متعالي وارفع نفسي فوق . ساعدني ان اواجه تكبري وعجرفتي, يا رب
 اليوم انا اختار ان امشي بتواضع وافتح قلبي وعقلي. االخرين واريد ان اصبح محترم لالنسان

 .لتعلمني امر جديد, استعمل هذا اليوم. التعلم من معلمين آثيرين ومن ظروف آثيرة في الحياه



 :االيات اليوم

اوص االغنياء في الدهر الحاضر ان ال يستكبروا وال يلقوا رجاءهم على  17: 6 تيموتاوس 1
 .الغنى بل على اهللا الحي الذي يمنحنا آل شيء بغنى للتمتع غير يقينية

 .فتواضعوا تحت يد اهللا القوية لكي يرفعكم في حينه 6: 5 بطرس 1

 .اتضعوا قدام الرب فيرفعكم 10: 4يعقوب 

 قرارات تتخذ في وقت الغضب نادرًا ما تكون مربحة الي شخص

الذي االنظمة في سجوننا مليئة باالفراد الذين سمحوا لشغف لحظة واحدة ان تجعلهم يتخذون قرار 
مثل حل الزواج بسبب آلمات غبية وجارحة قيلت والقرار اخذ بوقت . لم يكن مربحًا الي شخص

اشخاص ترآوا عملهم بشكل مفاجىء بسبب احباط وغضب  بدون ان يفكروا . غضب ال يجمح
اقدار معينه مسبقا الهيا هدروا بسبب , حتى في عالم الكنائس. بتأثير قراراهم على المدى الطويل

 .ت اخذت في اوقات غضبقرارا

غالبا ما تكون المشكلة هو ما نقرر ان نقول او , باالحرى. ليس دائما الغضب هو المشكلة, مع ذلك
وان ال نسمح للشمس ان . الكتاب المقدس يخبرنا ان نغضب ولكن ال نخطىء. نفعل بلحظة الغضب

المحبط وال تتخذ اطلب من اهللا ان يساعدك تتعامل مع وضعك . تغرب ونحن مازلنا غاضبين
 .قرارات مؤسسة على غضبك

 :صالتنا اليوم

اجعلني اتراجع واتامل في الوضع قبل ان اتكلم ,ساعدني اليوم ان اسيطر على غضبي بتبكيتي , ابانا
سأتي بتغيير ايجابي , اعرف انه اذا سمحت لروحك ان يسيطر على روحي. او اعمل وانا غضبان

 .في آل مجال في حياتي

 :ومااليات الي

 .الن غضب االنسان ال يصنع بر اهللا 20: 1يعقوب 

 .ال تغرب الشمس على غيظكم.اغضبوا وال تخطئوا  26: 4افسس 

 .ال تسرع بروحك الى الغضب الن الغضب يستقر في حضن الجهال  9: 7جامعة 

 السلطة يجب ان تعطى فقط الشخاص عندهم مسؤوليه

ان يؤثر على االخرين والكثير من االشخاص يرغبون بان يجدوا انفسهم في آل شخص يرغب ب
. مرآز سلطة  حتى يقدروا ان يتخذوا قرارات مؤسسه على اراءهم ويعملوا االمور على طريقتهم

, مع هذا. انه امر اساسي بطبع البشر ان نصدق ان ما نفكر به هو صحيح وان رأينا يهم الجميع



ويجعلوا االمور , شخاص مستعدين ان يكونوا مسؤولين ليعملوا العمل ليس من السهل ان نجد ا
الكثير من االشخاص يريدون السلطة لكن . او يقبلوا اللوم عندما االمور ال تسير مثلما نشاء, تسير

 .ليس الكل مستعد ان يقبل المسؤوليه

خص المستعد ان هو يبحث عن ذلك الش, عندما يبحث اهللا عن شخص يفوض اليه بمسؤولية الملكوت
انه شخص ياخذ مسؤوليه شخصيه ليعزز ويرقي ملكوت اهللا بانه يعيش . يقبل مسؤولية الملكوت

ماذا تريد؟ اآثر سلطة . واقاصي االرض خاصته, السامرة, يهوذا, ويعلم آلمة اهللا الى ممنطقة القدس
 .اما اآثر مسؤولية؟ السلطة يجب ان تعطى فقط الشخاص عندهم مسؤوليه

 : اليومصالتنا

ساعدني ان اآون شاهد اعظم وامنحني السلطة . اجعلني اآثر مسؤول على عمل ملكوتك, ابانا
 .متناسبة مع مسؤوليتي

 :االيات اليوم

 .اذا ساد الصّديقون فرح الشعب واذا تسلط الشرير يئن الشعب 2: 29امثال 

 . ة النه آان يعّلمهم آمن له سلطان وليس آالكتب29: 7متى 

 اقول لهذا اذهب فيذهب وآلخر ائت.لي جند تحت يدي. الني انا ايضا انسان تحت سلطان9: 8متى 
 .فياتي ولعبدي افعل هذا فيفعل

 الننا نختار ما نختار, نفعل ما نفعل ونحصل على ما نحصل عليه

نحن نفعل ما ,  ذلكمع. ونريد ما نريد الننا نؤمن بما نؤمن به, نشعر ما نشعر به, نفكر بما نفكر به
يستطيع ان يغير ما يؤمن , اذا شخص ما. نفعل ونحصل على ما نحصل عليه الننا نختار ما نختار

, به ليتالئم مع آلمة اهللا وبعدها يختار ان يتكلم ويفعل حسب آلمة اهللا عندها اذا سيتغير تفكيره
النه عندما . حصل عليه في الحياةوبالنهاية ما سيغير آل سي, ماذا يفعل, االمور التي يريدها, شعوره

. تؤمن بما تقوله آلمة اهللا وان تفعل ما تطلب منك آلمة اهللا عندها ستحصل على ما توعد به آلمة اهللا
التزم ان تعيش , فوق آل هذا. قرر اليوم انك ستؤمن بكلمة اهللا فوق اختباراتك وظروفك في الحياة

ستجد حياتك تتغير , بينما تفعل هذه االمور. ع مشيئتهجعًال قرارتك تتناسق م, حياتك حسب آلمة اهللا
 .قليل بعد قليل حتى تصبح انعكاس واظهار لملكوت اهللا في هذا العالم

 :صالتنا اليوم

ارغب ان آلمتك تغير حياتي في آل ما افعل . ساعدني اليوم ان اضم آلماتك على انها الحقيقة, ابانا
 .انا اختار مشيئتك. واقول

 :االيات اليوم



 .ولكن آونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم 22: 1يعقوب 

 .آالمك هو حق. قدسهم في حقك17: 17يوحنا 

 واآلن استودعكم يا اخوتي لّله ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع 32: 20اعمال 
 .جميع المقدسين

 وعليك قبل ان يعمل من خاللكممكن ان اهللا يعمل فيك 

تخيل انك حقيقة موهوب , ماذا اذا شعرت انه آان من المفروض ان تكون جراح دماغ؟ وفوق هذا
هل هذه االمور فقط ممكن ان تؤهلك لتؤدي اجراءات . بالمهارة الالزمة لمحاولة مثل هذه العملية

وبعض التمرين لتحصل على , التدريب, اقترح انه ممكن ان تحتاج الى العلم! مرهفه آهذه؟ ال
وستعمل مع نتائج , ُتقدر, سيدرآون امكانياتك, بعد فترة من اثبات نفسك آقادر, وربما, الخبرة
امكانياتنا هي فقط امكانيات حتى نتجهز . نفس االمر بالنسبة لكل مهنة جديه في الحياة. ايجابية

والخدمة تحتاج , العائلة, اة مثل الزواجبعض المجاالت الجديه في الحي. بصورة مالئمه لتنفيذ دعوتنا
ممكن ان يختار , مع ان اهللا يريد ويحتاج ان يستخدمك لهدف الملكوت. تدريب مستمر خالل الحياة

 .ان يعمل فيك وعليك قبل ان يعمل من خاللك

 :صالتنا اليوم

مؤهل بشكل امنحني النعمة القبل دعوتي وان اقبل ازمنة ومواسم التجهيز حتى اآون , ربي الغالي
 .آامل النجز العمل الذي دعوتني اليه

 :االيات اليوم

وهو اعطى البعض ان يكونوا رسال والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض  12 -11: 4افسس 
 .المسيح الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد رعاة ومعّلمين

 .امل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسّرةالن اهللا هو الع 13: 2فيلبي 

 هناك مكان خالل تحررك الذي به الشيطان ال يستطيع ان يرجعك الى الوراء

. لكي ينجزوها, وحتى للبعض مستحيلة , ممكن ان تبدو محاولة تغيير حياتك في البدايه مهمة صعبة
. دمانهم او نموذج تصرفاتهم المدمنهتغير في الحياة يبدو صعب  لالشخاص الذين مقيدين في ا

يبدو ان آل . االختبار الطبيعي هو ان نتقدم ثالث خطوات لالمام وترجع خطوتين الى الوراء 
محاوله للشفاء تتقابل مع  اغراء بعد اغراء للفشل والعودة لنموذج قديم من التصرفات ونخطيء 

. ياتهم ويتوقفون عن المحاولةالكثير من االشخاص يحبطون في الطريق لتغيير ح.مرة اخرى
هناك مكان في تحررك  الذي به الشيطان . هم مخطئين. يشعرون انهم اليستطيعون ان يفعلوا االمر

ضع نفسك على الطريق الصحيحة للشفاء حسب آلمة اهللا وابقى . ال يستطيع ان يرجعك الى الخلف



او تبتعد عنها بصنعك مشيئة , تصمد بها, ليس هناك مشكلة ال تستطيع ان تعيش بها.على الطريق
 .سوف تنجح... انفض نفسك وحاول ثانية, قم,اذا سقطت . اهللا

 :صالتنا اليوم

امنع الشيطان من . ساعدني ان ادرك ان الفشل هو ليس الهزيمة وانك ال تمنع النجاح مني,ابانا
 .امين, تجربتي فوق قدراتي الستطيع ان اقاوم وساعدني الشفى من آل سقطة في اسم يسوع

 :االيات اليوم

قفوا وانظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم . فقال موسى للشعب ال تخافوا13: 14خروج 
  .رأيتم المصريين اليوم ال تعودون ترونهم ايضا الى االبد فانه آما.اليوم

ولكن اهللا امين الذي ال يدعكم تجربون فوق ما . لم تصبكم تجربة اال بشرية13: 10 آورنتوس 1
 .سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا عون بلتستطي

 لذلك آن لطيفًا... غالبا ما يكون نجاحك بسبب االخرين 

بنينا , دربنا وارسلنا مرسلين. آبيرة جدا وناجحة جدا في عيون الكثير من الناس, انا ارعى آنيسة
, زودنا مؤن لمراآز للطعام, بيةودعمنا ماديا مراآز ط, وضعنا موظفين في دار لاليتام, آنائس

الشمس ال تغرب على الذ يعمل بمجهود لخدمة ملكوت اهللا . وحاليا لدينا مندوبين في آل انحاء العالم
لم يكن سيحصل اي شيء , مع اننا نعطي آل المجد الهللا. مع ذلك النجاح ليس لي. التي وآلني عليها

. لتزموا بمصادرهم وشارآوا بايديهم في العملا, من هذا لوال ان االخرين لم يشرآوا في الرؤيه
هناك اشخاص اعظم مع امكانيات اآثر مني لكنهم يكا فحون لكي يجعلون خدمتهم تبقى على قيد 

لكن بطرق , لماذا؟ هل هو بسبب نعمة اهللا؟ ممكن في طرق معينه. خدمتي تزدهر, مع ذلك, الحياة
, ومواهبهم, باالشخاص الذين يتبرعون بوقتهماآثر من انجذب الفهم ان نجاحنا غالبا ما يتعلق 

 .آن لطيفًا, لذلك. او يغنون اغنينا, يشترون منتجاتنا, ومصادرهم

 :صالتنا اليوم

لكن , ساعدني ان ال افكر بطريقة مستعليه عن نفسي اآثر مما يجب علي ان افكر, ربي الغالي
علمني ان اقدر اعضاء . الهدفاجعلني ادرك ان وضعتني في فريق مع اخرين الذين يعملون لنفس 

 .امين, فريقي وان اآون لطيف مع هؤالء الذين يدعمون االشياء التي اؤمن بها

 : االيات اليوم

 اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ان ال يرتئي فوق ما ينبغي ان يرتئي بل 3: 12روميه 
 .اليمانيرتئي الى التعقل آما قسم اهللا لكل واحد مقدارا من ا



او الراس ايضا للرجلين ال .ال تقدر العين ان تقول لليد ال حاجة لي اليك 22- 21: 12 آورنتوس 1
 .اضعف هي ضرورية بل باألولى اعضاء الجسد التي تظهر .اليكما حاجة لي

 هناك امكانيات اآبر في مستقبل متوقع اآثر من انجازات الماضي

حظى على استحسان والده ولهذا حصل , آما يسجل سفر التكوين, رعندما آان يوسف ولد صغي
هذا الثوب الملون آان اشارة الخوته ولالخرين الذين قابلهم انه لديه مرآز خاص . على ثوب ملون

هو قدم نفسه بشكل جيد , مرة اخرى. الحقًا يجد يوسف نفسه عبد في بلد غريبه. آابن جيد ومفضل
يوسف اتهم بشكل خاطىء , بعد الترقية. ته ليصبح وآيل رئيسيوتصرف بطريقه اخرى التي رق

مرة اخرى اشترك في مغامره جديدة ليوم جديد واغلق الباب , بينما آان هناك. ووضع في السجن
يبدو ان ال . بعد ذلك يوسف اصبح االمين الرئيسي. على ماضيه وعمل مع ما اعطاه اهللا ليعمل حاليًا

ونصب ذاته بشكل , آان قادر ان يعمل بجديه, ها الحياة على يوسفيهم ما هي الورطة التي عرضت
آيف . انتهى االمر بيوسف انه اصبح الحاآم على امبراطورية مصر, في الواقع. افضل لمستقبله

نجح يوسف في آل موسم بالحياة؟ فهم المبدىء انه هناك امكانيات في المستقبل اآثر من اجازات 
 . مزروعقرر ان تزهر حيث انت. الماضي

 :صالتنا اليوم

مع ذلك اتطلع الى االمكانيات . اشكرك على آل االنجازات التي سمحت لي بها في الماضي, ابانا
 .اختار ان اشترك في مستقبلي وان ازهر حيث زرعت. التي عندي اليوم

  :االيات اليوم

 الم ال شر العطيكمالني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار س11: 29ارميا 
   .آخرة ورجاء

اآلن .هانذا صانع أمرا جديدا.والقديمات ال تتأملوا بها.ال تذآروا االوليات  19 -18: 43اشعياء 
 .طريقا في القفر انهارا اجعل في البرية.أال تعرفونه.ينبت

 صوت النفس هو حليف عظيم آلما انت تؤمن بالصدق

العقل سريع بعرض محجاجات معقوله ومنطقيه لتدعم . والمشاعر, االراده, لعقلالنفس هو آرسي ا
نموذج العقل هو ان يبحث عن امور تثبت معتقداتنا وتدعم هذه المعتقدات . نظام معتقدات شخص ما

لهذا السبب صوت النفس . بانها تعرض محاجات وضغوطات اخرى في محاوله التأثير على قرار
النفس ستستمر بدعم , اذا نؤمن بشيء غلط, مع ذلك. ا نؤمن بما هو صحيحهو حليف رائع اذا آن

ونريد ما نريد , نشعر ما نشعر, نفكر بما نفكر. الغلط بمحاولة حمياتنا من الخروج عن ما نؤمن به
او مشاعرنا التي , اختبارتنا, من الضروري ان ال نثق بمنطقنا, لهذا السبب. الننا نؤمن بما نؤمن

 .افحص ذاتك بحسب آلمة اهللا بدل ان تفسر آلمة اهللا بحسب ما تشعر. عاآس لكلمة اهللاتسير بشكل م



 :صالتنا اليوم

اختار . ساعدني ان اميز االصوات التي تتكلم الي وان ال اقبل آل شعور آانه مشيئتك, ابانا الغالي
 .علمني ما يجب ان اؤمن به. ان اختبر افكاري وافعالي حسب آلمتك

 :االيات اليوم

 في آل طرقك اعرفه وهو يقوم توآل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد  8 -5: 3امثال 
 .شفاء لسّرتك وسقاء لعظامك فيكون اّتق الرب وابعد عن الشر.في عيني نفسك  ال تكن حكيماسبلك

 النبالة تلزم

انه يستعمل عادة ليؤآد انه مع ". تعهد النبيل"او , مالنبالة تلز, حرفيًا, النبالة تلزم تعني, في فرنسا
 . والمكانه تأتي المسؤولية, القوة, الغنى

اخترت من . انت وريث لعرش اهللا وريث مشترك مع يسوع المسيح. يجري في عروقك دم ملوآي
لذي ا, ومع هذا المرآز الشريف في الحياة. قبل اهللا لتحكم وتملك في الحياة آملك وآاهن امام اهللا

قم ... انت االن مسؤول لتنمي وتعزز الملكوت التي تمتلكها. تأتي التزامات مؤآده, ولدت اليه ثانيه
 .وقابل التحدي

 :صالتنا اليوم

علمني ان افهم التزاماتي وامنحني النعمة النجزهم . اشكرك النك تشملني في العائلة المالآيه, ابانا
 .بمسؤوليه

 :االيات اليوم

ما انتم فجنس مختار وآهنوت ملوآي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا   وا9: 2 بطرس 1
 .دعاآم من الظلمة الى نوره العجيب بفضائل الذي

 .  اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان آنت ابنا فوارث لّله بالمسيح7: 4غالطيه 

 .  وجعلتنا اللهنا ملوآا وآهنة فسنملك على االرض10: 5رؤيه 

 ثر من مجرد قطعة فحم حجريه التي اصبحت جيدة تحت الضغظااللماسة هي ليست اآ

الكتاب المقدس يخبرنا ان مصائبنا الحالية ليست اآثر من مجرد ضغوط مؤقته التي يستعملها اهللا 
ويأتي , يرتب مزاجنا, حتى نيران المحنة ممكن ان تستعمل  على يد اهللا لتنقينا. لصالحنا وليس ضدنا

في هذه االوقات الحامية من الضغوط العظيمة بها نصبح قابلين للصهر . بنا الى لحظة بها ننصهر
انقياء اآثر وذو قيمه , نصبح اآثر على صورة اهللا, في يد اهللا وعندما ينتهي موسم النار والضغط

 .اعظم من قبل



ادرك ان الماسة هي , باالحرى. عندما تقابلك محن الحياة وضغوطاتها ال تسمح لها بان تجعلك تيأس
استمر في التحرك . ست اآثر من مجرد قطعه قديمه من الفحم التي اصبحت جيدة تحت الضغطلي

تحمل المعاناه وضغوطات الحياة آجندي جيد . رغم التحديات, الى االمام خالل آل موسم في الحياة
 .وامنح اهللا الوقت والفرصة ليعمل عجيبته في حياتك

 :صالتنا اليوم

ترآيزي على الناتج النهائي بدال من على العملية التي غالبا ما تكون ساعدني ان ابقي , ربي الغالي
 .اخلق مقدرات عظيمة فّي واجعلني ذوقيمة اآبر العمل مشيئتك. قاسيه في الحياة

 :االيات اليوم

ونحن غير    الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اآثر فاآثر ثقل مجد ابديا18 – 17: 4 آورنتوس 2
 .التي ترى وقتية واما التي ال ترى فابدية الن.اء التي ترى بل الى التي ال ترىناظرين الى االشي

 .اذا جربني اخرج آالذهب. النه يعرف طريقي10: 23ايوب 

 من خاللك, الشيطان غالبا ما يتكلم اليك

هناك اصوات آثيرة تتكلم الينا تعرض علينا محججات واراء محاولة ان تساعدنا لنتخذ قرارات التي 
هو , هناك صوت واحد صعب ان نميزه في بعض االحيان. محبذه لمصدر الصوت الذي يكلمناهي 

الرسول بطرس يشجع المسيحيين ان يكونوا صاحين ويقظين الن خصمكم .الشيطان,صوت خصمنا
اآثر . قاومه راسخين في االيمان... ملتمسا من يقدر ان يبتلعه هو, الشيطان يجول آأسد زائر

تتكلم الينا من , افكار متنافسة تتصارع واحدة مع االخرى, فكار هي معرآة الذهناالحيان معرآة اال
الكثير من االحيان الشيطان يتنكر آصوت . المشاعر والرغبات, الدافع, المنطق, خالل اختبارنا

 .تعلم ان تمييز صوت العدو وال تتبعه. يأتي اليك من خالل االفكار, المنطق

 :صالتنا اليوم

انا اعرف . مكني من النصرة باسم يسوع. علمني ان اميز بين صوتك وصوت عدوي,ويابانا السما
 .انك تستطيع ان تجعلني قادر

 :االيات اليوم

 .  لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء ويخرجها5 -3: 10يوحنا 
واما الغريب فال   ها تعرف صوتهتتبعه الن  ومتى اخرج خرافه الخاصة يذهب امامها والخراف

 .بل تهرب منه النها ال تعرف صوت الغرباء تتبعه

 .خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني 27: 10يوحنا 

 هدف اهللا لحياتك هو اعظم امكانياتك



. اتهالنهر لن يعلو ابدا فوق مصدره وال ايضا شخص سيعمل افضل من تحقيق مشيئة اهللا  وهدفه لحي
, انجازاته السابقه او اهدافه الشخصية, بدون اعطاء اعتبار لكم يمكن ان يكون هذا الشخص موهوب

 .امكانياته لن تتعدى طريق اهللا الذي اختاره لحياته

ال تتشوش ذهنيا وال تتنازل . قرر اليوم ان تكتشف مشيئة وهدف اهللا لحياتك وال تقبل باقل منها
اجعلها . بينما تقصر في الحصول على افضل ما عند اهللا لحياتنا, ملتصبح شيء يدعوه العالم عظي

 ".لتكن مشيئتك وليس مشيئتي", صالتك اليوميه ان تعلن

 :صالتنا اليوم

مزمور . ( امين.روحك الصالح يهديني في ارض مستوية.عّلمني ان اعمل رضاك النك انت الهي
143 :10( 

 :االيات اليوم

لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يّسى رجال  ثم عزله واقام 22: 13اعمال 
 .قلبي الذي سيصنع آل مشيئتي حسب

 . ثم قلت هانذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني الفعل مشيئتك يا اهللا7: 10عبرانيين 

 .وشريعتك في وسط احشائي. ان افعل مشيئتك يا الهي سررت8: 40مزمور 

 تذآر انه الخبر السار, عندما تشارك باالنجيل

قد اخبرونا ان بعض االشخاص يرون نصف الكاس المليء بينما االخرون يرون نصف الكأس 
آل واحد منا يختار , لحسن الحظ. هناك سلبيات وايجابيات تقريبا لمعظم العناصر في الحياة. الفارغ

ل قابلت مرة شخص ه. توجهه للحقيقة ونحن نقرر من اي وجهة نظر سنشارك االخرين في الحقيقة
في محاولة ان ال يجعلونهم , عنده روح ادانة؟ هم يستمرون بتحدي االخرين من وجهة نظر سلبية

بينما في نفس الوقت هناك اخرين يمتلكون موقف مليء بالنعمة يميلون الى تشجيع . يقترفوا الخطىء
ارك االنجيل مع االخرين عندما تش, تذآر. يغوهم بان يفعلوا الصواب, الناس من وجهة نظر ايجابية

ربما تجد اآثر نجاح  باخبار شخص ما بفوائد العيش الهللا . تعني الخبر السار" االنجيل"ان آلمة 
 .بدال من ان فقط ان تشارك معهم ماذا سيحصل ان لم يعيشوا الهللا

 :صالتنا اليوم

. فوس التي اتقابل معهااالمل ومساعدة لكل الن, التفهم والغفران , املئني بالنعمة والرحمة, يا رب
ساعدني ان ادلهم على السماء . حتى استطيع ان اشارك الخبر السار معهم بدال من الخبر السيء

 .امين. وليس الجحيم

 :االيات اليوم



النك في ما تدين غيرك تحكم على .لذلك انت بال عذر ايها االنسان آل من يدين 4 -1: 2روميه 
نعلم ان دينونة اهللا هي حسب الحق على  ونحن ل تلك االمور بعينهاانت الذي تدين تفع النك.نفسك

تفعلها انك  أفتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت الذين يفعلون مثل هذه
بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف اهللا انما يقتادك  تنجو من دينونة اهللا ام تستهين

 .بةالى التو

 المستقبل سيخبر الحقيقة

بعض المتطلبات تبدو جيدة . هناك متطلبات آثيرة في الكتاب المقدس تتعلق بملكوت اهللا ومستقبلنا
تطلبون ما تريدون , ان ثبتم في ومشيئتي تثبت فيكم" ,متطلبات مثل. جدا من ان تكون حقيقية

ن آل الوعود بوسيلة ال يهم آم هي وعود الرب عظيمة ممكن االقتراب م". سيكون لكم
في يوم من االيام سوف نقف آلنا امام اهللا وعيوننا ستكون مفتوحة لنفهم ان آلمته . ايماننا...واحدة

المستقبل . اذا فقط امنا به وتصرفنا بايمان, حق وانه آان لدينا دائما دنو آامل لما وعدت آلمته
ليكن عندك ايمان في آلمة . سطة ايمانكممكن ان تختبر الحقيقة اليوم بوا, مع ذلك, سيخبر الحقيقة

 .ال تكن اخر من يؤمن بها. اهللا

 :صالتنا اليوم

انا اعلن ان . انا اختار ان اضع ثقتي في آلمتك آسلطة آاملة ونهائية في مسائل الحياة, يا رب
 .آالمك هو حق وانا سأعيش حياتي في االيمان

 :االيات اليوم

 . فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم ان ثبتم فّي وثبت آالمي7: 15يوحنا 

 الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فاالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا 13 -12: 14يوحنا 
 .فذلك افعله ليتمجد اآلب باالبن ومهما سألتم باسمي منها الني ماض الى ابي ويعمل اعظم

 الني الحق اقول لكم ان من قال هللا فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان با24 -22: 11مرقس 
 يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وال يشك في قلبه بل

 .لذلك اقول لكم آل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم

 يخاطروا بقلوبهم على مستقبلهمالحب الحقيقي ينتمي لهؤالء الذين مستعدين ان 

اهللا لم يعطي ابنه . اهللا احبك حتى انه بذل ابنه الوحيد ليقتني فرصة انك ممكن ان تحبه بالمقابل
آل هذا . االضافي انما ابنه الوحيد والكتاب المقدس يخبرنا ان بينما آنا بعد خطاه مات المسيح الجلنا

االن . بل العرض بان يكون جزء من عائلة اهللايقدر ويق, ُعمل بدون ضمان ان اي شخص سيالحظ
 .هذا هو الحب الحقيقي



احبه الن . ال تكسر قلب اهللا. اهللا اظهر حبه لنا عندما خاطر بقلبه على امل ان يكون له مستقبل معك
الحب الحقيقي ممكن ان يتطلب ايضا انك تخاطر . هو احبك اوال وال تخاف ان تكون مثل اهللا

 .ن اوال قبل ان يظهروا لك حبهم بالمقابلباعطاء قلبك لالخري

 :صالتنا اليوم

انا . النك احببتني وقدمت ابنك لتخلصني من خطاياي واقتنيت حريتي, انا اريد ان اشكرك يا رب
. احبك ولباقي االبدية انا اريد ان اآون قريب منك وان اصبح اآثر واآثر شبهك في آل ما اعمل

 .ب الحقيقي من روحكامنحني النعمة الحب االخرين بالح

 :االيات اليوم

 ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من اهللا وآل من يحب فقد ولد 8, 7: 4 يوحنا 1
 .محبة ومن ال يحب لم يعرف اهللا الن اهللا ويعرف اهللا  من اهللا

 . ولكن اهللا بّين محبته لنا النه ونحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا8: 5روميه 

 . نحن نحبه النه هو احبنا اوال19: 4حنا  يو1

عندها , عندما ايام االمس خاصتك تصبح آبيرة جدا لدرجة انها تطرح ظل على ايام الغد خاصتك
 مستقبلك ملقى عليه ظًال من قبل ماضيك

االختيارات التي تأخذها باستمرار في مسيرة حياتك تخدم الن تخلق التواقعات لكيف ستختار بان 
آالمنا وافعالنا تظهر , نموذج الحياة الذي نضعه النفسنا من خالل افكارنا.  في المستقبلتعيش حياتك

علينا ان نفحص نماذج , لذلك. لالخرين من نحن وتخدم بان تعطيهم توقعات مبررة عن مستقبلنا
يجب ان نكون واعين عندما . حياتنا وان ال نسمح النفسنا بان نعمل نفس الخطاء مرة تلو االخرى

, االخرين يعرفونك. ع نبرة سلبية لنفوسنا ونطرح انفسنا في صورة ال نريد ان نعرف بهانض
عندما . ويخلقون توقعات لك على اساس مراقبتهم لك في ظروف الحياة حتى االن, يحكمون عليك

فاذا مستقبلك ملقى عليه ظال من , يصبح يوم االمس عندك آبير جدا بان يطرح ظل على يوم الغد
صدقني عندما اقول لك ان ما يفكر ! فجأهم... ك وال احد يتخيل انك ممكن ان تتغييرقبل ماضي

 .ممكن بسرعة ان تصبح مشكلتك, انه ليس فقط مشكلتهم. االخرين يعمل فرق

 :صالتنا اليوم

باالحرى انا ارغب . اناني, منتقد, قاسي, ال يعتمد عليه, انا ال اريد ان اظهر آشخص آسول, يا رب
ساعدني الختبر . امانتك ونعمتك في حياتي, دي سمعة جيدة حتى ان االخرين يرون حبكبان يكون ل

 .نفسي واتغير حيث يجب ان اتغير حتى االخرين يقبلون المسيح الذي فّي

 :االيات اليوم



 . الصيت افضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة افضل من الفضة والذهب1: 22امثال 

 . ننا لو آنا حكمنا على انفسنا لما حكم عليناال 31: 11 آورنتوس 1

 المجموعة التي تنضم اليها ستأثر على مستقبلك: العضويه تهم

الحظت في الماضي اشخاص رائعين . المجموعة تبحث دائما عن اعضاء جدد وتحتضن قادة جدد
 قيادية في ومليئين في المعاني الذين عندهم رغبه بان يصنعوا فرق يقبلون عضوية او وظائف

في اماآن , هذه الفرق موجودة في الكنائس. مجموعات بدون ان يفهموا اوال ما هو هدف هذه الفرقة
بعض المجموعات عندها اهداف مثمرة واخر ال توجد لديها . وفي مغامرات مجتمعات اخرى, العمل

بر البرية الى هكذا آان االمر في ايام موسى بينما قاد اوالد اسرائيل من مصر ع. اهداف مثمرة
بهذا الطريق تقابل موسى مع اربع مجموعات متجانسة الذين ما زالوا حتى اليوم . ارض الموعد
, )داتان وابيرام, آورى(مجموعة لنحتل , )يشوع وآالب(, لنعبر, هناك مجموعة . يغون االعضاء

جيل (تهى ومجموعة قد ان, )العشر جواسيس المعارضة(مجموعة انا آنت انتهيت او انقضى علي 
تأآد ان تلك , قبل ان تنضم الى فرقة او توافق بان ترفع اراءهم). اسرائيل الذين ماتوا في البرية

 .المجموعة تخضع لقائد شرعي ولكل االهداف التي عرضها القائد

 :صالتنا اليوم

 ساعدني ان ال ازرع نزاع او ان اآون مسبب للخالف مع ذاتي او مع االخرين او ان, ربي الغالي
مكان , اآون جزء من عملية تمرد ضد القائد الشرعي والترتيب الرسمي الذي اسسته في آنيستي

امنحني النعمة الميز الدوافع الحقيقية او برنامج العمل المخبىء لهؤالء الذين . ومجتمعي, عملي
 .اريد ان اآون شبهك اآثر. يغوني التورط

 :االيات اليوم

 في هذا القفر تسقط انا يقول الرب ألفعلّن بكم آما تكلمتم في اذنّيقل لهم حّي  30 -28: 14عدد 
   لن.عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا علّي جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددآم من ابن

 .تدخلوا االرض التي رفعت يدي ألسكنّنكم فيها ما عدا آالب بن يفّنة ويشوع بن نون

  لتسترضي الناسال تخاطر بحرآة اهللا

نادرا ما تحدد الحقيقة باظهار االيادي وعندما نحاول ان نرضي الجميع غالبا ما ينتهي بنا المطاف 
ان . لهذا السبب آلمة اهللا تحتوي على نموذج المواعيد االلهية للمواقف ذو اهمية. باننا ال نرضي احد

الرسول بولس يصرح في سفر , اقعفي الو. اهللا هو الذي يضع احد ما في مرآز قائد وينحي اخر
اذا اختار . النه ليس سلطان اال من اهللا والسالطين الكائنة هي مرتبة من اهللا, 13االصحاح , روميه

مع . آيف ممكن ان نخاطر بالتفاوض على توجيه اهللا الذي اعطاه لقادته, اهللا ان يتكلم الناس للناس
. ضوا االخرين ويجعلون الجميع يشعرون آجزءذلك الكثيرون يضعون جانبا ارشادات اهللا لكي ير



لكن آن شجاع , آن لطيف, آن قوي, آن جريء. ال تخاطر ابدا بحرآة اهللا لكي تسترضي االخرين
 .وعندما يتكلم اهللا ال تتنازل لترضي االخرين

 :صالتنا اليوم

 اتنازل عن وااللتزام الحل االمور بصورة حازمه وصارمة وان ال, الشجاعة, اعطيني القوة, ابانا
و احاول ان اجعل القادة في آنيستي ال يضعون آلمتك جانبا حتى يرضوني او يرضوا .آلمتك

 .ساعدني الآون لطيف لكن ملتزم بالكامل لتنفيذ آلمتك. االخرين

 :االيات اليوم

آنت بعد ارضي  فلو.ام اطلب ان ارضي الناس.أفاستعطف اآلن الناس ام اهللا   10: 1غالطيه 
 .اآن عبدا للمسيحالناس لم 

ان يعلن ابنه فّي  ولكن لما سّر اهللا الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته 16, 15: 1غالطيه 
 .ودما البشر به بين االمم للوقت لم استشر لحما

ال  ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يّسى رج22: 13اعمال 
 .قلبي الذي سيصنع آل مشيئتي حسب

 لن يعمل, "انه ليس مظلم" 

يقول انه خلق السماء واالرض وفي . 1الدرس االول الذي يعلمنا اياه عن نفسه يأتي من تكوين 
والظالم غطى وجه , بدون هيئة, االرض آانت خاليٌة . راى ان ما خلقه لم يكن مقبول, مرحلة معينه

, اوال فكر في خطواته, خذ ما آان عنده ويجعله ما يريد ان يصبحفي محاولته ان يأ. االرض
اهللا يعلمنا قوة االعتراف االيجابي عندما يكون عندنا خطة . وصار نور, !"ليكن نور" , وعندها تكلم
انه ليس ", وال لعن المشكلة او تذمر عليها, الحظ ان اهللا لم ينكر وجود المشكلة. ونتكلم بايمان

لكن انكر حقه في , ال تنكر وجوده, اذا يواجهك امر في الحياة غير مقبول. عمللذا لن ي, "مظلم
ليكن عندك خطة وابدأ اعالن ما تريد : آن مثل اهللا. االستمرار بهذه الطريقه بأخذك خطوات ايجابيه

 .بعين االيمان وسوف يكون آذلك

 :صالتنا اليوم

تي حسب مشيئتك حتى اتنبىء لمستقبلي علمني طرقك وامنحني الحكمة الخطط حيا, ابانا السماوي
 .حسب الحلم في قلبي

 :االيات اليوم



 الني الحق اقول لكم ان من قال .  فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان باهللا24-22: 11مرقس 
يؤمن ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون  لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وال يشك في قلبه بل

 .ل لكم آل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم  لذلك اقو.له

الموت والحياة في يد  من غلة شفتيه يشبع. من ثمر فم االنسان يشبع بطنه21 -20: 18امثال 
 .اللسان واحباؤه ياآلون ثمره

 .يد لكي ال تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بااليمان واالناة يرثون المواع12: 6عبرانيين 

 قلب قاسي لن يسمح لكلمة شفاء ان تلمس مكان متألم

يصبحون منغلقين على ذاتهم ويسمحون لهذا الجرح ان يجعل قلبهم , احيانًا عندما ينجرح البشر
اذا لم نتعامل مع هذه االماآن المجروحة لن تشفى بشكل صحيح وتنتهي . قاسي وال يمكن اختراقه

. هناك عند اهللا آلمة شافية, لكل جرح عند االنسان, ذلكمع . بان تصبح حساسة اآثر من السابق
 .آالمه هو مرهم الذي سيجلب الراحة فقط اذا هذه الكلمة تقدر ان تصل لالماآن المجروحه

فقط انت تقدر ان تكسر ارض البور في قلبك وتسمح لكلمات اهللا الشافيه ان تلمس االماآن 
تحمل آلمات الشفاء , بي او حتى ترنيمة بطريقكممكن ان يرسل اهللا خادم او نص آتا. المجروحة

 .ال تسمح لقساوة قلبك ان توقف آلمة شافيه من ان تلمس مكان مجروح. لتقابل احيتاجتك

 :صالتنا اليوم

لن احمي ذاتي . اختار اليوم ان افتح قلبي لكلمتك حتى في االماآن التي جرحت فيها, ربي الغالي
دع آلمتك الشافيه تلمس االماآن المجروحة . ا عندك لحياتيفيما بعد على حساب ان افقد افضل م

 .وتجدد حياتي ثانية

 :االيات اليوم

اخيرا ظهر لالحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم النهم لم  14: 16مرقس 
 .الذين نظروه قد قام يصدقوا

الح احرثوا النفسكم حرثا فانه وقت احصدوا بحسب الص.  ازرعوا النفسكم بالبر12: 10هوشع 
 . حتى يأتي ويعّلمكم البر لطلب الرب

 !وغير, تحدى, امتحن: ال رقابه عليه وبدون تحدي غالبا غير متغير

طريقه واحدة جيده لنستمر في التغيير حيث نحن بحاجة للتغيير هو ان نتحدى انفسنا ونضع اهداف 
في آثير من االحيان ال , مع ذلك.  لتتالئم مع آلمة اهللا او تصرفتنا ونأتي بحياتنا/تعدل افكارنا و

لهذا السبب يقول الكتاب المقدس . نتحدى ذاتنا لكي نتغير الننا ال نعرف المجال الذي بحاجه لتغيير
, اذا امتحنا ذاتنا وحكمنا على انفسنا بالتدقيق. ان نمتحن انفسنا ونرى بذاتنا اذا آنا نعيش بااليمان



حياة بدون فحص او رقابه تبقى , غالبا جدًا. قول انه لن يحكم علينا باي طريقةالكتاب المقدس ي
وغير نفسك لتعيش حسب آلمة ... تحدى ذاتك... امتحن ذاتك. بدون تحدي ولذلك تبقى بدون تغيير

 .ومشيئة اهللا

 :صالتنا اليوم

 المناطق الطور سوف اتحدى نفسي في هذه. تكلم الي واريني اين انا بحاجة لتغيير, ربي الغالي
 .عادات افضل في الحياة واصبح اآثر شبهك

 :االيات اليوم

ام لستم تعرفون انفسكم ان .امتحنوا انفسكم. جربوا انفسكم هل انتم في االيمان5: 13 آورنتوس 2
 .المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين يسوع

 . نا  الننا لو آنا حكمنا على انفسنا لما حكم علي31: 11 آورنتوس 1

 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف آما في مرآة نتغّير الى تلك 18: 3 آورنتوس 2
 .مجد الى مجد آما من الرب الروح الصورة عينها من

 الحقيقة مستعدة ان تكون مؤلمة آما يجب ان تكون بترتيب حتى تبقى حقيقة

لكن لو غيرنا الحقيقة قليال .  لناآلنا نغوى بان نكذب عندما اخبار الحقيقة يعني ان نجرح صديق
 .انها ليست الحقيقه فيما بعد, لنجعلها اقل جارحة

اقل , اذا قبلت ان تزيح اينش واحد هنا". الصحيحة"تخيل انك تبني بيت بدون ان تضع المقاسات 
 .النتيجة النهائية ممكن ان تكون آارثة, من مقاس مربع هناك

.  نتقبل الحقيقيه ويسوع َعلَم ذلك اآثر من اي شخصفي بعض االحيان ممكن ان يكون صعب ان
لم . قال لمرافقيه المقربين ان عليهم ان يتخلوا عن رغباتهم االنانية حتى يقدروا ان يتبعوه,مع ذلك

اي . فقط الحقيقة عندها القوة الالزمة لتأمن حياة الشخص. لكنها رسالة قوية, تكن رساله  محبوبة
 .آلمة اهللا هي حق... مكن ان تطهر على يد الحقيقهم. شيء اقل من هذا هو فارغ

 :صالتنا اليوم

ايضا يا رب . ساعدني ان اسمع وان اآون مستعد ان اتغيير, حتى عندما الحقيقة تجرح, يا رب
 .امنحني النعمة الآون صادق مع االخرين حتى يستفيدو من الحقيقة هم ايضا

 :االيات اليوم

 .ك هو حقآالم. قدسهم في حقك17: 17يوحنا 



ودعا الجمع من تالميذه وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل   34: 8مرقس 
 .ويتبعني صليبه

 .  وتعرفون الحق والحق يحررآم32: 8يوحنا 

في العهد الجديد عندما اراد اهللا ان . في العهد القديم عندما اراد اهللا ان ينجز عمل ما آان يولد ولد
 ز عما ما آانت تولد آنيسةينج

ولدوا في وقتهم وآانو مدعون , مشيئة وعمل اهللا انجز باالساس من خالل االفراد, خالل العهد القديم
هؤالء رجال ونساء اهللا مثلوا صوت اهللا لناس ضائعين ومجروحين الذين لم يستطيعوا ان . لهدف

, هكذا آان االمر مع موسى. ولِِد ولٌد, لذلك آلما آان حاجة الن ينجز عمل ما. يسمعوا اهللا بنفسهم
 .استير ويسوع,شمشوم

من ...  سنة من التاريخ خالل سجل من االجيال مع هدف واحد4000العهد القديم يغطي تقريبًا 
العهد الجديد يغطي فقط جيل واحد على مدى وقته . لحظة اخراج خليقة اهللا من جنة عدن الى المسيا

هذا يعمل من .  مؤمن الوصول لعالمه بانجيل يسوع المسيح في جيلههدفه ان يزود آل. في الخدمة
في العهد . آان يولد ولد, عندما اراد اهللا ان ينجز عمل ما, في العهد القديم. خالل خدمة الكنيسة

 .اشترك في آنيسة. آانت آنيسة تولد, عندما اراد اهللا ان ينجز عمل , الجديد

 :صالتنا اليوم

ضعني في جسد المؤمنين آما يرضيك وضمني الى . لمكاني في عمل ملكوتكابانا اصلي للكنيسه و
 .امين. اخرين الخدم قصدك في جيلي

 :االيات اليوم

 وهو اعطى البعض ان يكونوا رسال والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض 16 -11: 4افسس 
ى ان ننتهي جميعنا الى ال المسيح الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد رعاة ومعّلمين 

الى قياس قامة ملء المسيح  آي ال نكون فيما بعد .الى انسان آامل.االيمان ومعرفة ابن اهللا وحدانية
 بل صادقين في .تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضالل اطفاال مضطربين ومحمولين بكل ريح

 منه آل الجسد مرآبا معا ومقترنا المحبة ننمو في آل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح الذي
 عمل على قياس آل جزء يحّصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة بموازرة آل مفصل حسب

 ان ال ناخذ قرار في بعض االحيان يعني ان ال نعمل اي شيء

نختار ان , في هذه اللحظات في الحياة. احيانا في الحياة ممكن ان نقف امام المشكلة بدل ان نواجهها
نادرا ما يكون الواقع . متأملين ان المشكلة ستحل من ذاته وتختفي, نماطل ونؤجل, نفعل اي شيءال 
عادة ما يطلب اهللا ان نشترك في . امور سيئه متروآة لذاتنا ال تتحسن انما تنمو لتصبح اسوء. هكذا

 !.هناك خبر سار, مع ذلك. حل نزاع



لديه جواب آلم مشكلة نواجهها . وليس ضدنا, ولناال يمكن ان نقابل آل جبل بااليمان ان اهللا معنا 
في بعض االحيان . ومشترك ان يكون شريك معنا فقط اذا آنا مستعدين ان نتقدم ونواجه اعدائنا

وانت الوحيد الذي تستطيع ان تفعل اي شيء , اصعب مشكلة نواجها هي قرارات تتطلب ان نتخذها
 .بالنسبة المور معينه

 : صالتنا اليوم

ساعدني اليوم ان اواجه آل ظرف في الصالة وااليمان انك تعرف االجوبة وسوف تقودني , ابانا
 .انا اسلمك مخاوفي. للنجاح

 :االيات اليوم

 . يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا5: 1امثال 

ان الرب ان آ. فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين21: 18 ملوك 1
 .فلم يجبه الشعب بكلمة.فاتبعوه وان آان البعل فاتبعوه هو اهللا

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
 .ا وبيتي فنعبد الربواما ان.ارضهم

 اذا آان االمر مزمن ممكن ان يكون شيطاني

وال عالج يبدو مالئم؟ الرسول بولس , مشكلة ال يهم ماذا تفعل, هل آان عندك مشكلة ال تختفي
. بعث ليلطمه, رسول من الشيطان, دعاها شوآة في الجسد. 1 آورنتوس 2واجه مشكلة آهذه في 

, حتى ان آل مرة الرسول بولس شعر انه انتصر, تلو االخرىمعني ان يسقط مرة " يلطمه"آلمة 
االمر اصبح متعب حتى ان الرسول بولس صرخ اهللا . هذا العدو سوف يعود ويسقطه مرة اخرى

اهللا اخبر الرسول . الجواب الذي اعطاه اياه اهللا ما زال يعطينا االمل في يومنا هذا. طلبا مساعدة
ممكن ان تكون جذورها في مملكة , سك تواجه مشكلة ال تزولاذا وجدت نف. بولس ان نعمته تكفي

اصرخ الى ! ال تنهزم. ُبعث ليحبطك محاوال ان يجعلك تيأس وتستسلم له, رسول ابليس, الشيطان
 .اهللا وسوف تجد ان نعمة اهللا تكفيك ايضًا

 :صالتنا اليوم

 التي ترغب بان تسبب الضغوط والمشاآل من حياتي, انا اصلي ان تزيل االغراءات, ربي الغالي
اصلي ان تمنحني النعمة لكي , االمور التي تسمح بها من اجل موسم مشيئتك, مع ذلك. لي الهزيمة

 .امين, باسم يسوع, اتحملها وخالل ضعفي اجد قوتك

 :االيات اليوم



 ولئال ارتفع بفرط االعالنات اعطيت شوآة في الجسد مالك الشيطان 10- 7: 12 آورنتوس 2
فقال لي تكفيك نعمتي  ان يفارقني من جهة هذا تضرعت الى الرب ثالث مرات ارتفع ئالليلطمني ل

فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح .الضعف تكمل الن قوتي في
الني حينما انا .واالضطهادات والضيقات الجل المسيح لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات

 . قويضعيف فحينئذ انا

 اعظم رحلة عند االنسان تبدأ من رغبٌة

ماذا تريد؟ ما الذي يرغب به قلبك؟ الكثير من االشخاص يعيشون ويخدمون في اوضاع ال يرغبون 
او غير راضين عن , وغير متكفين بعالقتهم االولية, البعض من االشخاص يكرهون عملهم. فيها

خطته , هدفه ,  يولد رغبةٌ   في قلوبهم لمشيئتهمالحقات حياتهم بينما آل هذا الوقت اهللا يريد ان
وسيعطيك , لديه خطة. لم يقصد اهللا ابدا ان تعيش حياتك متمنيا ان تكون بشكل مختلف. لحياتهم

تلذذ في الرب فيعطيك سؤل قلبك وتذآر ان اعظم . ادعوه ما دام موجود. اطلبه اليوم.رغبات قلبك
 .رحلة في الحياة تبدا في الرغبة

 :اليومصالتنا 

, بينما اتلذذ بك. دع افكاري تنشأ وضع رغباتك لحياتي في قلبي وعقلي. انا الزم طريقي لك, ابانا
 .حتى اآون سعيد في الحياة والخدمة لك, حقق امالي

 :االيات اليوم

 . وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك4: 37مزمور 

  ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ودعا الجمع من تالميذه وقال لهم من اراد ان يأتي34: 8مرقس 
 .ويتبعني

 . الرجاء المماطل يمرض القلب والشهوة المتممة شجرة حياة12: 13امثال 

 .  وآاطفال مولودين اآلن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به2: 2 بطرس 1

 الحياة تتطلب خطة... اهللا هو اله الترتيب

, خطة, آانت يتبع تقدم مرتب, مأل االرض بالنبات والحيواناتعندما خلق اهللا السماء واالرض و
الحامض النواوي هو ليست نتيجه الصدفه او تكرير .اهللا هو اله ترتيب. والعالم االتي, ليؤازر اوالده

هل . لتولد ولتعيشها بملئها, الحياة تطلب خطة. انه بترتيب الهي من اهللا ان الحياة وجدت, فوضوي
 هل خطتك هي خطة اهللا؟لديك خطة لحياتك؟ 



اهللا يريد ان يعطيك رؤية , اليوم. تقريبا مثل الحياة بدون خطة, الحياة بدون ترتيب هي فوضى
سوف يجيبك وسيريك امور اتيه عظيمة , اذا تدعوه. لمستقبلك ويريك الخطوة التالية للمستقبل

 .صمم ان تعرف خطة اهللا لحياتك. وقويه

 : صالتنا اليوم

لي ان تأتي بالترتيب لخطواتي وتريني الطريق التي اسلك فيها والقدر الذي يجب اص, ربي الغالي
 .اسال ان تكشفها لي حتى اخطو خطوتي التاليه بثقه. انا اعرف ان لديك خطة لحياتي. ان احتمله

 : االيات اليوم

  العطيكم الني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سالم ال شر11: 29ارميا 
 آخرة ورجاء

 .وليكن آل شيء بلياقة وبحسب ترتيب 40: 14 آورنتوس 1

 .ثبت خطواتي في آلمتك وال يتسلط علّي اثم133: 119مزمور 

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

 هناك حرب على العقل من اجل العقل

لنص يشجعنا ان نستعمل سلحنا الروحي الذي هو قوي بقدرة اهللا وقادر ان ا, 10 آورنتوس 2في 
في . عندما نكمل االياتنرة انها ترشدنا اين نصوب اسلحتنا الروحية خالل المعرآة. يهدم حصون 
. شياطين الظالم او اعداء اخرين خارج نفسنا, اليقول لنا بان نحارب ضد الشيطان, هذه الحالة

اسس معرفتنا , اهللا سيجعلنا نهدف خيالنا. ه االسلحة الروحية هو عقلناباالحرى الهدف لهذ
يخبرنا بان نهدم آل ظنون وعلو يرتفع ضد معرفة اهللا . آذلك افكارنا في الحياة, واختبارتنا

هناك حرب ثائرة ووظيفتنا ان ندرب اسلحة محربتنا الروحيه . ونستاسر آل فكر الى طاعة المسيح
في اعظم ارض معرآة ... اربح الحرب... تكلم لذاتك. ستبعد فكرنا عن اهللاضد تلك االمور التي 
 .وهوعقلك, روحيه في آل االزمنة

 :صالتنا اليوم

ضع خوذة الخالص علّي حتى اثبت ضد . قوي فكري لكي اقاوم التفكير بافكار اعدائي, ربي الغالي
ك وانا سوف اطرح آل علمني حق. االسود في عقلي وان ال اسمح العدائي ان يؤسسوا حصون

 .ساعدني ان افعل ذلك. هذه هي مسؤوليتي. ظنون

 :االيات اليوم



اذ اسلحة محاربتنا . الننا وان آنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب5 -3: 10 آورنتوس 2
 ليست جسدية بل قادرة باهللا على هدم حصون هادمين ظنونا وآل علو يرتفع ضد معرفة اهللا

 .كر الى طاعة المسيحومستأسرين آل ف

 فاطلب اليكم ايها االخوة برأفة اهللا ان تقدموا اجسادآم ذبيحة حية مقدسة مرضية 2-1: 12روميه 
بل تغّيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي .الدهر اهللا عبادتكم العقلية وال تشاآلوا هذا عند

 .المرضية الكاملة ارادة اهللا الصالحة

  يضيف للملكوت بينما صنع تالميذ سيضاعف الملكوتربح النفوس سوف

علمه الصيد وتطعمه , اعطي شخص سمكة فتطعمة يوما واحد" هناك فرق مفهوم في قول مأثور
اذا اضفنا . انه مشابه للحقيقة التي نراها في الفرق بين مبادىء الجمع والضرب". لمدى الحياة
ربما هذا هو السبب ان اللهاعطي . س االرقام معانحصل على رقم اقل مما اذا ضربنا نف, رقمين معا

عندما يصنع تلميذ هذا التلميذ سيستمر . تعلميات للمؤمنين ان يذهبوا الى العالم ويصنعوا تالميذ
آل . بصنع ثمار بصنعه تالميذ اخرين ولذلك الملكوت ستنمو بشكل آبير ونضمن مستقبل مستمر

مسؤوليتنا االخرى هي ان نعلم . وس هو فقط البدايةمؤمن يجب ان يكون رابح نفوس لكن ربح النف
التزم للماموريه العظمه واشترك في خطة اهللا المتداد . آل مؤمن جديد ان يكون رابح نفوس بنفسه

 .اصنع تالميذ بينما تعلم االخرين آيف يعملون لالخرين ما عملت لهم. الملكوت

 :صالتنا اليوم

يا رب شجعني بان ال يتوقف , مع ذلك . فوس لهدف الملكوتاسأآل بان تبقني حكيم ورابح ن, ابانا
امنحني النعمة الدرب تالميذ الذين سيكملون عمل ملكوتك في اجيالهم حتى يعود . تأثيري هناك

 .يسوع مرة اخرى

 :االيات اليوم

 .  ثمر الصّديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم30: 11امثال 

 آثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اآفاء ان يعّلموا  وما سمعته مني بشهود2: 2 ثيموتاوس 2
 .ايضا آخرين

 . فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس20 -19: 28متى 
 آمين.االيام الى انقضاء الدهر وها انا معكم آل.وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به


