
 ليس بأالخضاع بل بألموافقه والقبول, يحين  ممكن ان نهزمهماعداء المسي

الشيء الوحيد الذي نحتاجه لنغلب الشر  ان " الفيلسوف البريطاني المعروف قال , ادموند بورك
اننا اعظم من منتصرين " بولس يشجع المؤمنين بقوله , آذلك."  الصالحين ال يعملون شيءالبشر

ان  يشددان على ان اهللا قد مكن آل واحد منا من العيش آمنتصر في سااالقتب". بالمسيح الذي احبنا
في آل مؤمن يسكن روح االله الحي الذي يبحث بشغف ان يرشدنا . الحياة من خالل يسوع المسيح

التهديد االآبر ال يكمن في مهاجمات العدو انما من خالل تجاهلنا .  بكل خطوة نخطيها بالحياة
 . االب جعلها متاحة لناللعطايا والمصادر التي اهللا

. لتنشط نفسك لتعمل مشيئته, اوس واضرم مواهب اهللا في حياتكثخذ نصيحة بولس لتيمو, اليوم
لدى اهللا . ها اهللا من خالل روحه وآلمتهااجعل نفسك وروحك تعيان الفوائد العظيمة التي اعطاك اي

 .هاماعمل معه لكي تتم, خطة عظيمة لحياتك

 : صالتنا اليوم

انا , اليوم. اشكرك النك زودتني بكل ما احتاجه لكي انتصر من خالل المسيح في هذا العالم, اابان
. وان ال اعطي العدو اي فرصة ليهزمني, اختار ان اعمل الجزء الخاص بي السر قلبك واطيعك

 .ساعدني الآرمك اليوم في آل ما افعل واقول

 :االيات اليوم

 ه الذي يقودنا في موآب نصرته في المسيحولكن شكرا لّل 14: 2 آورنثوس 2

 ولكن شكرا لّله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح 57: 15 آورنثوس 1

 لئال يطمع فينا الشيطان الننا ال نجهل افكاره 11: 2 آورنثوس 2

 مستقبلنا يعتمد على ما نعمله اليوم

في جيل صغير تقبلنا هذه الحقائق . 4 = 2+2 و 2 = 1+1بسيط تعلمنا حساب , في بداية حياتنا
الكتاب المقدس يعلمنا ان آل واحد منا هو مجموع القرارات . واضفناها لمعلوماتنا االآادمية النامية

, الكلمات التي قلناها, نحن نعكس االمور التي فكرنا بها.  حتى االنهالتي اتخذها في حيات
يجب ,  بما اننا ال نستطيع ان نرجع ونزيل اي من القرارات التي اتخذناها.والقرارات التي اتخذناها

 .ونضيف اختيارات جديدة لحياتنا التي ستؤثرعلينا الى االبد, ان نستمر الى االمام

 الى هفكر في تغيير ما تضيف, ان آنت غير راضي آما آنت تريد عن المجموع في حياتك اليوم
اليوم اهللا سيرشدك "  ال تقسوا قلوبكم, اليوم ان سمعتم صوته" قوله انا بدآاتب عبرانيين يتح. ذاتك

هو سينصحك .  عليه وما ال يجب ان توافق عليهفقيقودك لما يجب ان توا, لما يجب ان تختار
اسمع الرشادته بالنسبة لحياتك بينما يقودك لما هو افضل . بالطريق التي يجب ان تسلك فيها

 .نا فرص لبداية جديدة آل يوم جديد يقدم ل.لحياتك



 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اتخذ الخيارات . اقول وافكر, انا اختار اليوم ان اتبعك واآرمك بكل ما اعمل, يا رب
 .انا اعرف ان مستقبلي متعلق بقرارتي. الصحيحة

 : االيات اليوم

البرآة .وتقد جعلت قدامك الحياة والم.أشهد عليكم اليوم السماء واالرض 19: 30تثنية 
 الحياة لكي تحيا انت ونسلك فاختر.واللعنة

 .عيني عليك.انصحك. اعّلمك وارشدك الطريق التي تسلكها 8: 32مزمور 

 ال يجب ان يكون دائما متعلق بك, النضج هو ان تفهم انه مع ان االمر يؤثر عليك

او يشعروا , ينعسوا,  عندما يجوعوايبكون, االطفال يعتقدون ان آل شيء متعلق بهم, خذ مثًال طفل
هم ال يظهرون اي اهتمام حقيقي او ,وحتى عندما يريدون ان يبدلوا لهم الحفاظ المبلول, بااللم

ونفس االمربالنسبه . آل ما يهمهم هو اآتفاءهم الذاتي وراحتهم الفوريه. مسؤوليه تجاه االخرين
 .للكثيرمن المسيحيين

بولس وسيال وضعوا في . والظروف المختلفه بها بمنظار مختلفآلما ننضج يجب ان نرى الحياة 
. آان من السهل ان ييئسوا. ملوث وآئيب, مبلل, مظلم, آان فظيع. السجن النهم نشروا الخبر السار

قرروا ان يسبحوا اهللا في , لكنه ادرك ان االمر ال يتعلق به فقط, السجن أثر على بولس, اآيد
بما فيهم , الكثيرين امنوا وخلصوا, واالبواب انفتحت, سات السجناهللا تجاوب وهز اسا. محنتهم

 .في بعض االحيان االمور تؤثر بينما هي غير متعلقه بنا. السجان  وعائلته

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان ارى لمسافة ابعد في طريق . من فضلك ساعدني ان اواجه الحياه برؤيه ناضجة, ابانا
هدون ومع انه سوف يؤثرعلي لن ادعه يتعلق طن يخدمونك سوف يضانا اعرف ان آل الذي.  الحياة
 .لتكن مشيئتك وليس مشيئتي. انا اتعهد بان ال اآون اناني. بي

 :االيات اليوم

ونحو نصف الليل آان بولس وسيال يصّليان ويسبحان اهللا والمسجونون   26 – 25: 16اعمال 
فانفتحت في الحال االبواب .مة حتى تزعزعت اساسات السجنعظي فحدث بغتة زلزلة   .يسمعونهما

 .الجميع آلها وانفكت قيود

فانكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي  9 :8 آورنثوس 2
 .بفقره تستغنوا انتم

 



 لمستقبليةموقفنا بالحياة يشكل اما على يد اختباراتنا السابقه او تواقعاتنا ا

لماذا تفكر ما تفكره عن الحياة؟ لماذا تشعر ما تشعره بالنسبة لعائلتك؟ لماذا تريد ما تريده اليوم؟ هل 
, قلق, بدون مشاعر او انفعالي بالنسبه ليومك؟ هل انت غاضب, خائف, متشوق, حزين, انت سعيد

, فرح في قلبك, خطوتكقفزة في , متأزم او مزاجك حاد؟ هل هنالك بسمة على وجهك, ثائر, محبط
 سالم في بيتك؟ آيف تتوقع يومك ان يكون؟

تنا السابقه او اموقفنا بالحياة مؤسسة على اختبار. نواجه آل يوم موقف او توقع بالنسبة لذلك اليوم
اذا اليسر اهللا  هل موقفك يسر اهللا؟  ؟من اين نشأ. ختبر نفسك وافحص موقفكا. تنا المستقبليهاتوقع

 .تغير اليوم

 :التنا  اليومص

اشكرك النك تمنحني الوقت والتشجيع الختبر مواقفي واغير االمور التي تزعجك وتمنعني , يا رب
 .اجعلني اشبهك اآثر. سالمك واملك ليومي, ر فرحكامن اختب

 :االيات اليوم

 اخيرا ايها االخوة آل ما هو حق آل ما هو جليل آل ما هو عادل آل ما هو طاهر آل 8: 4فيلبي 
 .مسّر آل ما صيته حسن ان آانت فضيلة وان آان مدح ففي هذه افتكروا  هوما

 واما ثمر الروح فهو محبة فرح سالم طول اناة لطف صالح ايمان 22: 5غالطيه 

 االخالص, الخضوع, الطاعة: ثالث اختبارات للمرافق

مهم ان نفهم االختبارات الثالث . داالتباع يصنعون القوا... انما مرافقين او اتباع... اهللا ال يصنع 
 .التي يواجهها المرافق في رحلته حتى يصبح مؤهل لكي يقود

بشكل طبيعي الناس يطيعون فقط من يريدون ان يطيعوا او مجبورين ان . التابع يجب ان يطيع, اوال
ا  يقودنيالخضوع يتطلب ان نخضع قوتنا ودعمنا للذ. االختبار الثاني يشمل الخضوع. يطيعوا

, اخيرًا التابع يجب ان يكون مخلص. وبالطبيعه ال نريد ان نطيع, عندما ال نكون مجبرين على ذلك
لقرار القائد وايضا هو التاج المشع واعظم انعاآس لشخصيه االخالص هو ان نظهر الدعم 

قوله الشخص وآيف يتصرف عندما يكون هناك حاجة ياالخالص يظهر بوضوح بما . الشخص
 .للخضوع

 :نا اليومصالت

قلة , سامحني لعدم طاعتي في السابق لهؤالء الذين هم في  مصب. ابانا ساعدني ان اآون تابع عظيم
 ودتصرفي الغير مخلص الظاهر في مواقفي ورد,  خضوعي لهؤالء الذين اختلفت في الرأي معهم



ين في اشكرك الجل نعمتك والقوة الصبح تابع وبرآه للقائد.  يجب ان اخضعانفعلي عندما آ
 .حياتي

  : االيات اليوم

 انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا.اذآروا مرشديكم الذين آلموآم بكلمة اهللا 17, 7: 13عبرانيين 
 اطيعوا مرشديكم واخضعوا النهم يسهرون الجل نفوسكم آانهم سوف يعطون حسابا لكي .بايمانهم
 . لكمذلك بفرح ال آنين الن هذا غير نافع يفعلوا

 ايها العبيد اطيعوا في آل شيء سادتكم حسب الجسد ال بخدمة العين آمن يرضي 22: 3آولوسي 
 .ببساطة القلب خائفين الرب الناس بل

 يتطلب شجاعة لالستمرار

. الكتاب المقدس يحمل عدة قصص عن رجال ونساء وجدوا نفسهم في مواقف صعبه وحتى محرجة
آل من هذه , ن يرجموه الى استير التي واجهت احتمال ان تعدممن داوود الذي اراد رجاله ا

ولكن ابطال الكتاب . القصص تعطي لالشخاص سبب لكي يتوقفوا عن التقدم الى االمام في الحياة
 .وبالطبع ابطال االيمان اليوم يجب ان يستمروا في رحلتهم رغم مخاوفهم وفشلهم, المقدس

ومع . محرجة او فضيحة, م بعد ان نمر بمواقف جارحةيتطلب شجاعة لكي نستمر بالسير لالما
آن شجاع صديقي يومك االفضل ما زال . يجب ان نجد القوة لكي نستمر بالرغم من  الظروف, ذلك

 .امامك

 :صالتنا اليوم

ساعدني الرى ما بعد هذه اللحظة واسمح لك ان تشفي قلبي . احتاج الشجاعة الستمر اليوم, يا رب
 . ايضا الساعد االخرين لكي يستمروا وان اآون شاهدة المانتك ومحبتكاستخدمني. ومشاعري

 :االيات اليوم

 لوال انني آمنت بان ارى جود الرب في ارض االحياء 13: 27مزمور 

 ال ترهب وال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما تذهب.تشدد وتشّجع. أما أمرتك9: 1يشوع 

 ما آيف تمربهان, انه ليس الظرف الذي تمر به

هو اعالن جديد يتعلق بالواقع ان اعمالنا وردود افعالنا تعظ , اذا هناك شيء واحد يحتاجه المسيحيين
هم بحاجه الن يروا . العالم حولنا بحاجة شديد الى ان يرى قوة اهللا. بصوت اعلى من آلماتنا

نما يتمحور ترآيزنا على بي. والمحبة بنا عندما نواجه مصائب الدنيا, القوة, الشجاعة, االيمان
هذا واحد من االسباب لماذا هوليس الظرف الذي . تأآدوا ان انتباه االخرين عليكم, مشاآلنا الحاليه

 .نمر به انما آيف نمر به هو المهم



الذي من اجل , هو يرغب ان نتحول لشبه صورة ابنه.  انه اهللا بذاتهود  فعلنا شخص اخر يراقب رد
تعكس , عندما نكون في حرارة المعرآة, هل شخصيتنا . تحمل الصليب, الفرح الذي وضع امامه

شخص المسيح؟ هل نبقى ثابتين ومطيعين الرادة اهللا وطريقه او نتساوم على مبادءنا؟ ثبت انظارك 
 .على ما يستطيع ان يعمل اهللا لك ومن خاللك بدل ما ترى فقط ما يحدث معك

 : صالتنا اليوم

ساعدني اليوم وآل يوم . نا اريد ان اعكس شخص المسيح للمحيطين بيا, ابانا السماوي االمين
 .التذآر انه بالحقيقه ما يُهم هو آيف اظهر ما اؤمن به بما افعله عندما اواجه التحديات في الحياة

 :االيات اليوم

ن غير ونح .  الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اآثر فاآثر ثقل مجد ابديا18 – 17: 4 آورنثوس 2
  الن التي ترى وقتية واما التي ال ترى فابدية.ترى بل الى التي ال ترى ناظرين الى االشياء التي

  . ونحو نصف الليل آان بولس وسيال يصّليان ويسبحان اهللا والمسجونون يسمعونهما25: 16اعمال 

 اوعيه او اواني مليئه هي في يومها االعظم

بكلمات اخري .  حتى نحصد يجب ان نزرع.  هي الحصاد والزرعاحد القواعد المهمة بكلمة اهللا
اعطى اهللا آل واحد فينا مواهب التي يتوقع . مكافئهيجب ان نسكب آل ما عندنا حتى ننتج ونربح 

نحن نمتلىء فقط لكي نسكب ما عندنا ثم . نعزز ونقدم الى االمام ملكوتهان نستخدمها بحريه لكي 
 .فرغ ذاتنا  ابدا ربما نحن نعيش باعظم يوم ال ننااذا آ.نمتلىء ثانيه

اسكب نفسك بشكل فعال على القلوب الراغبه . ال تكون اناء مملوء جالس على الرف يتغطى بالغبار
 .ك مرة اخرىئثم ثق ان اهللا سيمال. والنفوس المتألمه

 :صالتنا اليوم

 ما عندي انت سوف تنعشني انا اثق انه بينما اسكب. انا اناء جاهز الن اسكب ما اعطيتني, يا رب
 .انا سوف اآون امين بما تعطيني. حتى اعطيها مرة اخرى, اآبر وتكبرني الستقبل مسحة

 :االيات اليوم

النه بنفس الكيل .آيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم.اعطوا تعطوا 38: 6لوقا 
  به تكيلون يكال لكم الذي

فقال اذهبي استعيري لنفسك اوعية من خارج من عند جميع جيرانك اوعية  4-3: 4الملوك الثاني
بنيك وصّبي في جميع هذه االوعية وما  ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى .تقللي ال.فارغة

 .امتأل انقليه



 ليس هنالك مستقبل دائم على آوآب االرض

يقول سليمان الرجل الحكيم ينظر لمسافة . جل جاهلحكمة سليمان تكشف الفرق بين رجل حكيم ور
ال . ابعد في الطريق ويجهزنفسه للمستقبل بينما الجاهل يعيش آل يوم في مالحقة عمياء لفوائد اليوم

 . الجاهل يعاقبلهذا السبب : سليمان يقول , يخطط للمستقبل

حصل عليها في السماء؟ اقضي اين ستمضي االبديه وما المكافأة التي ست. المثل االفضل هي االبديه
بعض الوقت وانت تفكر بهذه االسئلة وتحضر للسماء النه ليس هناك مستقبل دائم على آوآب 

 .االرض

 : صالتنا اليوم

ساعدني الدرك انه ليس هناك مستقبل على . من فضلك ساعدني ان استثمر في اموراالبدية, ابانا
,  انا اتعهد بان ازرع بذور ابديه من اللطف,انا اعرف اني سوف احصد ما زرعت. آوآب االرض

 .ابي انا اثق بك واتشوق لمكافئتي في االبدية. السالم والفرح, الصالح

 :االيات اليوم

بل اآنزوا لكم آنوزا في السماء حيث ال يفسد سوس وال صدأ وحيث ال ينقب سارقون  20: 6متى 
 نيسرقو وال

 توارى والحمقى يعبرون فيعاقبون الذآي يبصر الشر في3: 22امثال 

لكن فقط ما تفعل ممكن ان , ما تؤمن به ممكن ان يغيير قلبك, ما تفتكر به ممكن ان يغير عقلك
 يغيير حياتك وعالمك

هذا هو . ون التاريخ وهؤالء الذين يصنعون التاريخؤهؤالء الذين يقر: يقال هناك نوعان من الناس
اناس يفكرون انهم عظماء وهؤالء , ان يعملوا امور عظيمةالفرق بين االشخاص الذين يفكرون ب

عندما تفكر باالنسانيه المتألمة تجعلك ترغب بان تفعل امر ما . الذين يصنعون امور عظيمة
ان تؤمن ان لديك الحكمة والقدرة لتخاطب االحتياج ممكن ان يضع بك العاطفه لوضع . للمساعدة

ان تروي ,  جائعان تطعم,ل اي شيء لتخاطب المشكلةاذا لم تفع, بالرغم من ذلك. خطة محددة
فانك بالحقيقه لم تفعل اي , تحرر االسير, تشفي المريض, تعظ الخبر السار للفقير, انسان عطشان
 .شيء للمساعدة

اليمانك واعمل بشكل فعال في عمل فقط ضع اقدام . طور العاطفة وضع خطة ولكن ال تتوقف هناك
 .لوهيديك انت يستطيعون ان يفع

 

 



 :صالتنا اليوم

ثم اجعلني , اريني خطتك وآيف يمكنني ان اشارك بها, امنحني العاطفه لعالم ضائع ومجروح, ابانا
 .انا اريد ان اعمل الجلك. فاعل في حقل الحصاد

 :االيات اليوم

 احد النه ان آان   . ولكن آونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم27 -22: 1يعقوب 
فانه نظر ذاته ومضى    .عامال فذاك يشبه رجال ناظرا وجه خلقته في مرآة سامعا للكلمة وليس
الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا  ولكن من اّطلع على   .وللوقت نسي ما هو

يظن انه دّين وهو ليس يلجم  ان آان احد فيكم .مغبوطا في عمله ناسيا بل عامال بالكلمة فهذا يكون
 الديانة الطاهرة النقية عند اهللا اآلب هي هذه افتقاد اليتامى  .فديانة هذا باطلة لسانه بل يخدع قلبه

 .واالرامل في ضيقتهم وحفظ االنسان نفسه بال دنس من العالم

 الحياة متوقعه

 السفر ال يجب ان نختارها بصورة الطرق التي نسلكها في, الحياة هي رحلة وآما في آل رحلة 
الحكمة ان نفحص طرق الحياة , بما انه آل طريق يؤدي الى مكان متوقع.  فعل عشوائيه او آرد

, الغش, االنسان الذي يتبع طرق الكذب. حتى ال نتفاجىء عندما نصل للمكان المقصود في النهايه
عمل او حتى في , ق بال اصدقاءالسرقة والمساومه ال يجب ان يتفاجأ عندما ينتهي به الطري

 .لهناك يؤدي الطريق الذي اختاره... السجن

شخص ممكن ان يغيير الطريق الذي يسلك فيه وبالتالي , في مرحلة من الحياة, في نفس االعتبار
 المكان الذي سوف تصل اليه واحي واثق من دع آلمة اهللا توضح لك طريق حياتك . يغيير حياته

 .بالنهايه

 :يومصالتنا ال

مع ذلك اصلي ان تحيدني عن . انا اشكرك النك معي في رحلتي ال يهم المسار الذي اخترته, يا رب
 .ئتك لحياتيياظهر لي مش. حياتيتقودني لطريقك في طرقي و

 :االيات اليوم

 سراج لرجلي آالمك ونور لسبيلي  105: 119مزمور 

  مستقيمة وعاقبتها طرق الموتتوجد طريق تظهر لالنسان 12: 14امثال 

 واهدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي. علمني يا رب طريقك11: 27مزمور 

 



 الحياة هي خيار

اول عنصر هو التاآيد اننا نؤمن بما تقول ,  هناك نموذج لالرشاد والعالجفي عقيدة اختيار االيمان
اذا آنا نتكلم عن السيطرة على . ا في الحياةآلمة اهللا عنا وليس ما يقوله اعداء اهللا عنا او ظروفن

آيف نشعر , او موقف واعمال متمرده ما نؤمن به هو ما يقرر آيف نفكر, تصرف ادماني, الغضب
 .وما نريد

 االيمان بدون. يجب ان نختار ان نعمل بها, حتى لو امنا بحقيقة آلمة اهللا, مع ذلك الحياة هي خيار
 .ؤمن بدون ان نختار بان نطيع آلمة اهللا ال يعني شيءان ن,عمل متجاوب هو بدون فائدة

 :صالتنا اليوم

ال ابحث . اؤمن بها ومن ثم اختار ان اعمل حسب آلمتك, ساعدني ان اعرف آلمتك, ربي الغالي
 .اشكرك الجل غفرانك. ياكا اعذار فيما بعد لعدم طاعتي لوصعن 

 :االيات اليوم

أرني ايمانك بدون اعمالك وانا .ايمان وانا لي اعمال لكن يقول قائل انت لك 20 -18: 2يعقوب 
ولكن هل  .والشياطين يؤمنون ويقشعرون.حسنا تفعل.انت تؤمن ان اهللا واحد. باعمالي ايماني اريك

 .ميت تريد ان تعلم ايها االنسان الباطل ان االيمان بدون اعمال

 قبل ان يصيبك انهيار وانت تخترق الطريق, انت بحاجة للراحة

تخيل انك رياضي ببطوله عالميه . بعض االحيان اآثر شيء تقي ممكن ان تعمله هو ان تستريحفي 
, الذهنيه, هذا الحدث سوف يأخذ آل ذرة من قوتك الجسديه. قادم على اهم مبارة في حرفتك
 ؟كاذا لم تأخذ القسط الكافي من الراحة آيف تعتقد سيكون اداء. العاطقيه والترآيز الذي عندك

ليس هناك شيء يسمى التدريب اآثر من ",آانوا يقولون) اعلى مرتبه لحاملي االثقال(رين البربا
الكثير من المسيحيين عندهم تغذيه ."عدم االرادة, تغذيه صحيحة قلة, انما هتاك فقط قلة نوم, الحاجة

يعطينا اهللا ال . لكن الحياة ترهقهم, وعندهم رغبة شديدة في عمل اعمال اهللا صحيحة من آلمة اهللا
جهز نفسك حتى عندما يعني االمر ان . الفرصة التجهيزات تقابل النجاح هو عندما. فوق ما نستطيع
 .تاخذ استراحة

 :صالتنا اليوم

انا اعرف انك ستحتاجني في المستقبل وانا اريد ان . من فضلك ساعدني الخذ وقت للراحة, ابانا
انا اريد ان اعمل اعظم فرق . طويله في اللعبة جيه لتبقيني فترة يساعدني الضع استرات. اآون جاهز

 .عائلتي ومستقبلي, استطيع ان اعمله لملكوتك

 



 :االيات اليوم

واما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك . ستة ايام تعمل عملك12: 23خروج 
 .ابن امتك والغريب ويتنفس

احملوا نيري عليكم   .ين والثقيلي االحمال وانا اريحكمتعالوا الّي يا جميع المتعب 29 -28: 11متى 
 .فتجدوا راحة لنفوسكم.الني وديع ومتواضع القلب.مني وتعلموا

 اهللا يدعو العظمة من الغموض

مثل الراعي الصغير اسمه داوود الذي آان يرعى بعض الماشية على حافة الصحراء والذي بعد 
 الناس ئيبدو  ان اهللا يحب ان يفاج. اهللا يحضر الناس في غموض, اسرائيل ذلك توج ملك على

 .بمهارات مفيدة 

آن  , ليجهزك ذاتك هسلم.  اختياره التالي انتان تكون ممكن, يومااهللا يجهز اناس سيستخدمهم 
 .اهللا مشغول ببناء ملكوته وملوآه المستقبليين. عظيم في ايامك العادية وال تحتقر البدايات الصغيرة

 : صالتنا اليوم

انا اعرف انك دائمًا تفكر فّي باهتمام وآيف استطيع ان اخدم مطالب ملكوتك على افضل , يا رب
بل اتعلم  اعطني الحكمة لكي ال احبط . يا رب الآون حاضرة في يوم المعرآة, جهزني.وجه

 .يواتحفز العظم يوم في حيات

 :االيات اليوم

 في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في آنانته اخفاني .وجعل فمي آسيف حاد 2: 49اشعياء 

 .واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عمال صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح  6: 1فيلبي 

 .  عن اعمال يديك ال تتخل.يا رب رحمتك الى االبد. الرب يحامي عني8: 138مزمور 

 

  تتحسن انما تصبح اسوءمتروآين لذاتهم االمور السيئة ال

تنظف او تصبح , حياتنا ال تتحسن, مثل السيارة التي تحتاج لتصليح او البيت الذي بحاجة لتنظيف
لن يصلحوا . ان نؤجل االمور لوقت مريح اآثر ال يحقق اي شيء.تحتاج لعمل...منتج من ذاتها

 .ذاتهم

اجة الن ننتبه لالمورالتي ذا نحن بحل. االمور السيئة ال تتحسن انما تصبح اسوء, متروآين لذاتهم
او مشاعر يجب ان نختبر , افكال, اعمال, اذا آانت مواقف. بحاجة للعمل ونعمل جهدنا لتصحيحهم

 .ابداء العمل اليوم. ذاتنا ونجبر نفوسنا لنعمل التغييرات الضروريه



 : صالتنا اليوم

ي تلك االمور التي بحاجة النتبه ارين. آلمتك تقول اليوم يوم خالص واالن هو وقت مقبول, ابانا
يوم بعد , خطوة بخطوة, قودني. اليهم في حياتي واعطني النعمة والقوة لكي افعل امر ما لهم اليوم

 . الصبح اآثر مسر ومفيد في يديك, يوم

 :االيات اليوم

  الستم تعلمون ان الذين يرآضون في الميدان جميعهم يرآضون ولكن 27 -24 : 9 آورنثوس 1
اما اولئك .يجاهد يضبط نفسه في آل شيء وآل من .هكذا ارآضوا لكي تنالوا.الجعالة ا يأخذواحد

هكذا .يقين اذا انا ارآض هكذا آانه ليس عن غير .يفنى فلكي يأخذوا اآليال يفنى واما نحن فاآليال ال
 انا اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما آرزت لآلخرين ال اصير  بل.اضارب آاني ال اضرب الهواء

 .نفسي مرفوضا

 يجب ان نعمل اعمالنا االوليه لكي نحصل على اول حب... الحب هوعمل

. انا اؤمن ان هذا حقيقي"  ما عملت لكي تحصل عليه هو ما تحتاجه لكي تحافظ عليه" عادة يقال 
 .من الزواج وحتى العمل ما تحتاجه لتحصل عليه هو ما تحتاجه لكي تحافظ عليه

هذا ينطبق على آيف . ان نعمل اعمالنا االولية آي نحصل على اول حبيجب ....الحب هوعمل
عندما تبدو لك االمور انها مملة بعض الشيء اوبعض . وعائلتنا والهنا, آنيستنا, نشعر عن خالصنا

هل انت تمضي وقت جودة  تستثمر بهذه المجاالت آما :  انظر اوال الى نفسك–االحيان تبدو ناقصة 
ارجع  الى االمور االساسية وابدء . ال تستغرب ان هناك شيء مفقود,  اذا الآنت تفعل بالسابق؟
 .باالستمتاع بالحياة

 :صالتنا اليوم

جددني انعشني يا . اريني المجاالت في حياتي التي احتاج ان اقضي بها اآثر وقت جودة, يا رب
انعشني يا . اقابلهماجعل حبي مثل نبع يبنع الذي يجلب الفرح ويجدد نفسي ونفس آل الذين . رب
 .رب

 :  االيات اليوم

  فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياآم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب19 : 3اعمال 

في الموضع المرتفع المقدس .النه هكذا قال العلي المرتفع ساآن االبد القدوس اسمه 15: 57اشعياء 
 واضعين وألحيي قلب المنسحقينومع المنسحق والمتواضع الروح ألحيي روح المت اسكن

 

 



 المسيحية هي عقيدة تتطلب عمل

. حسب ما تدعييناقض تعني ان ال تعيش . هي عكس آلمة يناقض" اؤمن" قد قيل لي ان الكلمة 
هكذا المعنى االساسي . آن وعش: مكونة من آلمتيين عاديتين" اؤمن" كلمةوقيل لي ايضا ان ال

 .ص يعيش ما يكون او يوجدللكلمة يشير ان المؤمن هو شخ

.  االيمان انما ايضا اعمال المسيحشخص ُيجسد ليس فقطمؤمن مسيحي سيكون , اذا آان هذا صحيح
 هل تتصرف آمسيحي؟. المسيحية هي عقيدة تتطلب عمل

 :صالتنا اليوم

مع هذا اريد ان . انا اعرف انك تحبني وان حبك ليس مبني على اعمالي انما على النعمة. يا رب
 الرى ما هي االمور التي ال اتصرف انان تقودني بحن, سيدي, اصلي. سر قلبك بكل ما افعلا

 .بصورة مسيحية وساعدني الخضع افكاري واعمالي واجعلهم يتناغموا مع مشيئتك

 : االيات اليوم

 .الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. وسيتبع آثيرون تهلكاتهم2:2 بطرس 2

مين ظنونا وآل علو يرتفع ضد معرفة اهللا ومستأسرين آل فكر الى طاعة هاد 5: 10 آورنثوس 2
 .المسيح

 . وآل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاآرين اهللا واآلب به17: 3آولوسي 

 اهللا فقط يستطيع ان يقيس منتج نهائي

تخيل آيف سيبدو .  ينتهي من العملآد ان اهللا لمأت, االمر سيء آان هناك اذا. ال تقسى على ذاتك
قارن مع عملية االنتاج واحكم حسب ميزان المنتوج وهو , منتوج اذا وقف وهو غير منتهي

 .فقط الخالق يعرف متى تكون الخليقة اآتملت. ال شك سوف يكون اخفاق واضح.منتهي

بك جدًا من ان يترآك آما ال تقلق اهللا لم ينتهي منك بعد هو يح. اهللا فقط يستطيع ان يقيس منتج نهائي
 .ما زال يعمل بك. انت االن

 :صالتنا اليوم

انا اعرف انك تعمل بحكمة فّي الرغب واعمل . ان ال احبط من عملية الحياة, علمني يا رب
هذه هي حياتي يا  . انا اثق انك سوف تجعل آل االمور اجمل في وقتها المناسب. لمسرتك

 .اعمل بها شيء حسب مشيئتك...رب

 :يات اليوماال

 .نحن الطين وانت جابلنا وآلنا عمل يديك. واآلن يا رب انت ابونا8: 64اشعياء 



  ففسد الوعاء الذي آان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر آما   4: 18ارميا 
 .عيني الفخاري ان يصنعه حسن في

 اعمال يديك ال تتخلعن .يا رب رحمتك الى االبد.  الرب يحامي عني8: 138مزمور 

  واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عمال صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح 6: 1فيلبي 

اليوم ممكن ان تكون فرصتك لتتعرف على بعض اعظم االشخاص الذين لم تسنح لك الفرصة 
 لتتعرف عليهم من قبل

لم  تقابل معهم اوتشخاص لم ا...المدرسة والعمل, في السوق,  نمر باشخاص في الطريق يوميا
. ك االحتمال ليكونوا افضل اصدقاءلديهمالكثير من هؤالء االشخاص . عرفهملت تسنح لك الفرصه

 .رآوا بها االخريناورغبة يريدوا ان يش, اهتمام, حلم, امل, آل واحد منهم  عنده  قصة

لماذا ال تأخذ فرصة . بعض اعظم االشخاص الذين لم تتقابل معهم من قبلاليوم فرصتك للتعرف 
الناس يحبون ان يتكلموا عن نفسهم واذا . وتستثمر  بعض الوقت في آسب اصدقاء جدد اليوم

في . اصغي وتجاوب بطريقة  معبرة, آن متنبه, خذ المبادرة. اعطيتهم الفرصة سوف يخبروك
 .االيام االتيه سوف تفرح النك فعلت هذا

 :صالتنا اليوم

الهمني اليوم وقدني . بني عالقات جيدة وصالحة تدوم على مدى الحياةاصلي ان تساعدني ال, يا رب
 . عليهم واشخاص يؤثرون علي بطريقة تقيه وخاشعهاؤثراعطني اشخاص . لالشخاص الصحيحين

 :االيات اليوم

 . اثنان خير من واحد الن لهما اجرة لتعبهما صالحة9: 4جامعة 

 . الصّديق يحب في آل وقت17: 17امثال 

 .ولكن يوجد محب ألزق من االخ. المكثر االصحاب يخرب نفسه24: 18 امثال

 ...او متوجهين الفضل يوم لدينا, موجدين بافضل يوم لدينا, نحن اما قادمين من افضل يوم لدينا

  والحقيقة هي انه خيارنا

يبدو ان النصف االول من حياة االنسان يقضيه يبحث عن النجاح . معظم الحياة هي وجهات نظر
بينما في بعض االحيان نتوق لنحقق مستوى . بينما النصف االخير يقضيه في البحث عن التقدير

  .حتى مع آل انجازاتنا, ممكن ان نبقى فارغين, معين من النجاح والتقدير

 ال اريد ان امضي حياتي وانا اتسلق السلم حتى عندما اصل القمة ادرك ان السلم يتكىء على المبنى 
هو يعمل بكل واحد منا االن ليصنع منا شيءاعظم مما اختبارنا .  خطة وهي تشملكلدى اهللا. أالخط



ممكن , عندما نتنفس اخر نفس على االرض,في الواقع. آن واثق ان يوم اعظم بانتظارك. حتى االن
 .هذا اختيار. ندعي بجراءة  ان اعظم يوم لدينا ما زال امامنا

 :صالتنا اليوم

اعطني احالم . اريد ان اآون عظيم في ملكوتك واجعل حياتي ذو اعتبار. انا لم اآتمل بعد, ابانا
 .خذني الفضل يوم عندي. ورؤى تفوق ظروفي الحالية

 :االيات اليوم

وبناتكم ويحلم  ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على آل بشر فيتنبأ بنوآم   29 – 28: 2يوئيل 
 .يضا وعلى اإلماء اسكب روحي في تلك االياموعلى العبيد ا   .شيوخكم احالما ويرى شبابكم رؤى

  الني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سالم ال شر العطيكم11: 29ارميا 
 . آخرة ورجاء

 العهد يتعهد بمصالح االخرين على حسابي,  اتفاق يحمي مصالحي على حساب االخربننابين

معاهدات مهمة في آثير من عالقات . ع معاهدة في فكرهمالكثيرمن االشخاص يتوجهون لعالقة م
خذ الزواج مثًال اتفاق قبل الزواج قد . لكنه ليس مكان لمعاهدات في العالقات الشخصيه.  العمل

اتفاق ما قبل الزواج هو ليس اآثر من معاهدة مصمم حتى .اصبح امر عادي في مجتمعنا اليوم
ومسؤوليات مكتوبة مع عقوبات على آل خرق , حقوق, قواعد. يحمي االطراف من يعضهم البعض

 . لالتفاقيه

العهد هو ليس عالقه .  لكي تولد وتصان عن طريق العهد, اهللا صمم الزواج وعالقات مهمة اخرى 
لعمل جزءه بدون % 100آل شخص عنده مسئؤلية %. 100 -%100 انما عالقة 50\50

قدر . رض اهللا البراهيم وما يعرضه يسوع اليومالعهد هو ما ع. مراعاة العمال االخر في العالقة
 .اهللا يقدر... عالقات العهد خاصتك

 :صالتنا اليوم

علمني عن العهد . انا اريد ان اآون شريك للعهد معك بعمل عالقات روحية تدوم الى االبد, ابانا
 .اعطني النعمة القدر عالقاتي فوق ما تزود لي. وضع االشخاص المناسبين في حياتي

 :يات اليوماال

  ال تنظروا آل واحد الى ما هو لنفسه بل آل واحد الى ما هو آلخرين ايضا4: 2فيلبي 

وآان لما فرغ من الكالم مع شاول اّن نفس يوناثان تعّلقت بنفس داود واحبه  1: 18ا صموئيل 
 آنفسه يوناثان



  النصر على الموقففي بعض االحيان اهللا يطلب ان نكسب النصر في الموقف قبل ان نكسب

 النه قد غلب ليثقوا ولكن , طالما يعيشون في العالم سوف يواجهون ضيقاتهم يسوع خبر تالميذه ان
. التجارب واالغراءات هو عمليه ذو خطوتين, االمتحانات, االنتصار في وجه الضيقات.  العالم
حتى قبل ان نتحرر من , هناك نصرة ممكن ان نختبرها في اللحظة التي نحن موجودون بها, اوال

. هذه النصرة ال تعتمد على ان الظروف ستتغيير لكن نحن نتغيير في الظروف. ضغوطات الموقف
النصرة في الظروف هي مقدمة لكسب النصرة على الظروف ورؤية . هذه النصرة تقوي ايماننا
 . الظروف تتغيير لصالحنا

. قبل ان نكسب النصر على الموقففي بعض االحيان اهللا يطلب ان نكسب النصر في الموقف 
 من سيكون ضدك وينجح؟, اذا اهللا معك. ليكون عندك موقف ذهني قوي بان اهللا الى جانبك

 :صالتنا اليوم

ونجاحي ال يعتمدون على , مستقبلي, فرحي, حياتي. يا رب انااعرف ان لن تترآني ولن تهملني
 النعمة الرى عملك الكامل فّي حتى اعطني. انا اؤمن ان معك آل شيء مستطاع.  ظروف الحياة

 .قبل ان ارى االمور تتغير

 :االيات اليوم

 في بعض االحيان اهللا يطلب ان نكسب النصر في الموقف قبل ان نكسب النصر 33: 16يوحنا 
 .على الموقف

  آثيرة هي باليا الصّديق ومن جميعها ينجيه الرب19: 34مزمور 

 .فمن علينا ان آان اهللا معنا 31: 8رومية 

 االشخاص الذين لديهم رؤية يعيشون في المستقبل

 داوود ان اوالد اسرائيل يحدون اهللا يخبرنا 41 االية 78في مزمور . ال تدع الحياة تحد رؤيتك
آيف يستطيع . اهللا ورجعوا وحدوا قدوس اسرائيل يقول انهم اختبروا. وقدرته على مساعدتهم

 .د رؤيانا لما نحن نرى بدل ما يرى اهللاالنسان ان يحد اهللا؟ بأن نح

هذا يتم عندما نحتضن رؤية اهللا لنا بدل ما نسمح لظروفنا .يجب ان نستوعب واقع اهللا على انه واقعنا
اسأل اهللا ان يلهمك ما بعد اللحظه الحالية مع رؤيته لك . الحالية و محدوديات الحياة  تملى علينا

 . للمستقبل وانزع الحدود عن اهللا

 :التنا اليومص

 من رؤيتكاريني حياتي آما تراها انت واآشف . طلب منك ان تلهمني برؤيتك لمستقبليأ, يا رب
 .انا اختار ان انزع الحدود واجعلك ترشدني وتقودني. خاللي



 :االيات اليوم

في حلم في رؤيا الليل عند  .   لكن اهللا يتكلم مرة وباثنتين ال يالحظ االنسان15 -14: 33ايوب 
 . في النعاس على المضجع قوط سبات على الناسس

  فاجابني الرب وقال اآتب الرؤيا وانقشها على االلواح لكي يرآض قارئها 2:2حبقوق 

 لتأتي ملكوتك

ملكوت اهللا هذه تنتج .  انما في داخلك, هي ليست مكان ملموس واقعي, ملكوت اهللا ال تأتي بمراقبه
هذه مهمتنا ان نأتي بحياتنا  تحت سلطان وملك اهللا . ع هو ربوالفرح وتتواجد حيثما يسو, سالم, بر

 .تأسسيهناك ملكوت اهللا , انما يسيطر

لكن . بما سنشرب او المالبس التي سنرتديها, الكتاب يخبرنا ان ال نهتم فوق اللزوم بما سناآل 
يه سيزاد  لنا عن ملكوت اهللا وبره وعندها آل شيء سنحتاج الات بالحري يجب ان نبحث آأوالوي

 ".لتكن مشيئتك, ليأتي ملكوتك" اتبع مثال يسوع عندما تصلي وتقول . لحياتنا الن اهللا سيزودنا به

 : صالتنا وااليه لليوم

لتكن مشيئتك .ليأت ملكوتك .ليتقدس اسمك.ابانا الذي في السموات. فصّلوا انتم هكذا15- 9: 6متى 
واغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن ايضا  . آفافنا اعطنا اليومخبزنا .السماء آذلك على االرض آما في
 الن لك الملك والقوة والمجد الى.لكن نجنا من الشرير.تدخلنا في تجربة وال .الينا للمذنبين
تغفروا للناس زالتهم  وان لم .زالتهم يغفر لكم ايضا ابوآم السماوي انه ان غفرتم للناس .آمين.االبد

 .ضا زالتكمال يغفر لكم ابوآم اي

 التحتقر البدايات الصغيرة

حتى تزود بذورالجيال , اهللا صمم بالشكل التالي ان آل بذرة لديها المقدرة على االنتاج من ذاتها
تروى وتحرث , رصة المالئمة ووضعت في ارض خصبه في الموسم الصحيحلفاذا اعطيت ا. قادمة

 .صبح اآثر مما بدت في البدايةبشكل صحيح لهذه النبتة القدرة لتحقق قدرها العظيم وت

اعطي اهللا . مستقبلك وتأثيرك مما تدرك بالواقع, هناك المزيد لدعوتك. امنح ذاتك نفس االمتياز
 .لديه خطة وهواختارك آذريته لمستقبل عظيم. بعض  الفضل

 :صالتنا اليوم

 اريني طريقك ,مع ذلك. ليس بمقدوري ان ارى النهاية من البداية آما انت تستطيع, ربي الغالي
لن احتقر يوم . وامنحني النعمة الزرع حياتي آبذرة في عمل هذا الجيل لحصاد في االجيال القادمة

 .البدايات الصغيرة

 :االيات اليوم



يشبه حبة خردل اخذها انسان والقاها  .فقال ماذا يشبه ملكوت اهللا وبماذا اشبهه 19 – 18: 13لوقا 
 . وتآوت طيور السماء في اغصانهافنمت وصارت شجرة آبيرة في بستانه

 . مخبر منذ البدء باالخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائال رأيي يقوم وافعل آل مسرتي10: 46اشعياء 

 لن تعمل ابدا ما هو افضل من مشيئة اهللا لحياتك

, اقتصاديا, انا آان علميا, بينما يحاول الكثير من االشخاص التفوق في بعض ميادين الحياة
. اهللا سبق ووضع في آل واحد من اوالدة العظمة والتفوق, او حتى في اي مجال شخصي, ماعيااجت

عادة ما يقود الناس " غنى بسرعة"ما ينجح مع شخص ليس بالضرورة سينجح مع شخص اخر و 
الطريق الوحيدة للنجاح الكامل واالآتفاء الذاتي هوان نجد ونتبع مشيئة , آل الوقت. الى الدمار
 . لحياتناوهدف اهللا

لن تكون احكم من اهللا او . توقف عن مالحقة النجاح بان تذهب في طريقك وتعمل امورك الخاصه
 .اسعد من مجرد ان تسلك حسب مشيئته

 :صالتنا اليوم

لتكن حياتي ليس فقط نتيجة معلومات او . ابي السماوي اريني طريقك واآشف لي سبلك في الحياة
 . الذي فقط تستطيع الكتابة عليها وانا اتبعحسابات بشرية انما مخطوطه انت

 : االيات اليوم

 في آل طرقك اعرفه وهو يقوم . توآل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد7-5: 3امثال 
 .اّتق الرب وابعد عن الشر.نفسك ال تكن حكيما في عيني .سبلك

ى هذه المدينة او تلك وهناك  هلم اآلن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا ال15 – 13: 4يعقوب 
انها بخار .النه ما هي حياتكم. انتم الذين ال تعرفون امر الغد .واحدة ونتجر ونربح نصرف سنة

 .عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك.قليال ثم يضمحل  يظهر

 ن يتكاثرواالنمو والتوسع يتوقفون عندما هؤالء الذين الخدمة لهم ال يقدرون او يرفضون ا

والدة الكنيسة آانت . التي نمت بقوة الروح القدس. في آتاب اعمال الرسل هناك رواية بداية الكنيسه
مسؤولية التي اخذها اهللا على عتقه بينما نمو وتوسع الكنيسة بأالساس آان متروك لهؤالء الذين اهللا 

 .مكنهم وارسلهم, دعاهم

 مؤسس على قاعدة اننا نتحول يوميا يقوته وننتج ثانية يجب ان نبقى واعيين الى ان توسع الكنيسة
 .الخدمة تنتمي لك. هذا التحول في حياة االخرين من خالل شهادتنا وعملنا

 



 :صالتنا اليوم

انا اآرس اعمال يدي وخطط حياتي الهدافك . اليوم انا ساسير بقوة روحك القدوس, ربي يسوع
دعني .   حيت معرفتي ومنظوري للحياة محدودينانا ادعوك لتتدخل في امور حياتي. السماويه

 .اوجد ثانية باالخرين ما اوجدت بي

 :االيات اليوم

 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي 8: 1اعمال 
 .اليهودية والسامرة والى اقصى االرض آل

 يخدم بها بعضكم بعضا آوآالء صالحين على  ليكن آل واحد بحسب ما اخذ موهبة10: 4ا بطرس 
 .المتنوعة نعمة اهللا

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

 احدةالنجاح هو اآثر من عمليه ذو خطوة و

في السبعة ايام " ليكن نور" اول خطوة آانت عندما قال , قرر اهللا ان يخلق عالمه الكامل عندما
خالل حياتنا . استمر بأخذ خطوة تلو االخرى حتى انجز بنجاح النتائج المرغوبه, التاليه من الخليقه

طوات الضروريه يكون لدينا تحدي بان ننجز آل اهدافنا عن طريق تصميم واحتواء الخ, نحن ايضا
خطوة  محاوالت نجاحة تكمل خطوة بعد, الذهاب في رحلة او انشاء عائله, اذا آان بناء بيت. للنجاح

 .اخرى متوقعه

النجاح هو اآثر من عمليه ذو خطوة واحدة والنجاح حليف االشخاص المستعدون الحتواء واحتمال 
  تكون ناجح؟ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها في حياتك لكي. العملية

 :صالتنا اليوم

انا , اريني طريقك واعطيني خطوة ممكن تحقيقها. ساعدني لكي ال احبط في مراحل الحياة, يا رب
 .ساعدني لكي اآون صبور وامنحني النعمة التحمل الرحلة. احتمل ان اآون ناجح في عينيك

 :االيات اليوم

اذا سقط ال  24 .في طريقه يسّر من قبل الرب تتثبت خطوات االنسان و24 -23 : 37مزمور
 ينطرح الن الرب مسند يده

 ال تتقلقل خطواته. شريعة الهه في قلبه31: 37مزمور 

  توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل آعباي 37: 22 صموئيل 2



 اهللا يتحرك من خالل االشخاص لالشخاص

الى دمشق لكي يكمل في اعمال الرسل االصحاح التاسع شاؤول الطرسوسي آان في طريقه 
الصوت عرف عن ذاته انه . نور عظيم جعله اعمى وسمع صوت من السماء. اضطهاده للمسيحيين

بعد ذلك تبين ان ذلك , يسوع وامر شاؤول ان يدخل المدينه وينتظر التعليمات من شخص اخر
ك رجل يدعى آورنيليوس زاره مال, في اعمال الرسل االصحاح العاشر. الشخص اسمه حنانيا

 .وارشده ان يرسل ويستدعي رجل يدعى بطرس الذي سوف يخبره آيف يخلص

لم يكن الصوت السماوي الذي ارشد هؤالء االشخاص على طريق , في هذه الحاالت وحاالت اخرى
آما ترى اهللا . انما باالحرى االمتياز والمسؤولية للشاهدة والتلمذة اعطيت لرجال اخرين, المسيح

 .اتح اليوم الهللا ان يصل الى شخص من خاللك. شخاص اخرينيصل الشخاص عن طريق ا

 :صالتنا اليوم

اصلى ان تضع اليوم شخص ما . اشكرك النك منحتني االمتياز الخبر االخرين عنك, ربي الغالي
 . االرادة والثقة الصبح شاهدًا لك, اعطني الكلمات. في طريقي آي ارشده نيابة عنك

 :االيات اليوم

فقال له الرب قم وادخل .فقال وهو مرتعد ومتحّير يا رب ماذا تريد ان افعل 17, 6: 9اعمال 
فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها االخ ... فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل المدينة

الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من  شاول قد ارسلني الرب يسوع
 الروح القدس

انه نازل عند   . واآلن ارسل الى يافا رجاال واستدع سمعان الملقب بطرس7- 5: 10ل اعما
فلما انطلق المالك الذي آان   هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل.البحر سمعان رجل دباغ بيته عند

 ......يكلم آرنيليوس


