
 أبدأ بالحلم ....... للبداية

, لم نعلم سبب عدم رضا اهللا عن الوضع الحالي. يبدأ سفر التكوين بان اهللا يرى ان العالم الذي خلقه في فوضى
هذا . جميعنا نجد انفسنا نواجه الحاجة في تغيير   امر بحياتنا او في عالمنا. وهنا آانت فرصته ليحلم بيوم افضل
 .حلم اهللا لمستقبلنا, ون حلم جديدى هذه اللحظات ونَكاالمر يخلق لدينا فرص لنرآز عل

تخيل ما يمكن ان يكون عوضا ... وان تبحث في حياتك وتجد نقاط بحاجة للتغيير واالنتباه اطلب حكمة اهللا واحلم
 .عن ما يوجد وتذآر ان آل شيء مستطاع عند اهللا

 : صالتنا اليوم

ساعدني ان ازيل العوائق التي وضعتها على نفسي وارسم .  شبهكالهمني باحالمك لحياتي واجعلني, ابانا السماوي
 . وحررني من آل المخاوففك قيود خيالي . مجددا الحواجز حتى استطيع ان اشمل المقدرات التي خلقتها فَي

 : االيات اليوم

 .صرنا مثل الحالمين,  عندما رد الرب سبي صهيون1:126مزمور 

في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على . رة وبأثنتين ال يالحظ االنسان لكن اهللا يتكلم م16-14:  33ايوب 
 ,حينئذ يكشف اذان الناس ويختم على تأديبهم. الناس في النعاس على المضجع

 

 الحلم هو ليس وضع خطة

, هوروح اهللا يرف على وجه الميا , 2:1في تكوين , عندما الحظ اهللا ان العالم في ظلمه. خطةوضع الحلم ليس 
 .اخذا الوقت الالزم لوضع خطه

. عمل اهللا المستقبلي انما مصممة آحواية لتطوير, حياتنا غير مصممة لنكون برادات لنخزن اعمال اهللا السابقه 
 نريد ان نتغيرلكي نعرف آيف . اول خطوة هي ان نعرف ماذا نريد ان يتغيير او نغير. وهذه العملية معروفة بالتأمل

م االحالم التي وضعها اهللا لحياتك ثم ابدأ  بتطوير الخطة بأعطاء اهللا الوقت والفرصة لكي احل. يتطلب وضع خطه
 .استمر بأخذ حلمك هللا  في الصالة لكي يريك ما يجب ان تكون الخطوة التالية. يلهمك

 :صالتنا اليوم

اختار ان .ن اخطيها  ابني خطة بداخلي  واريني آل خطوة علي ا. اطلب ان انجح في حلمك لحياتي, اهللا الغالي
 .اعطيك افكاري وارآز انتباهي على ارادتك وطريقك

 :االيات اليوم

 .في آل طرقك اعرفه هو يقوم سبلك.  فهمك ال تعتمدى توآل على الرب بكل قلبك وعل6-5:  3امثال 

ا هو مكتوب  ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليال لكي تتحفظ للعمل حسب آل م8:1يشوع 
 .فيه النه حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح

 



 اعلن الحلم

اخذ بعين االعتبار االحتماالت وطور خطته لكنها لم  . اهللا حلم ان العالم لن يقبع في الظلمة فيما بعد, في تكوبن
عندما نرى . يراهللا تفوه بحلمه واعلن للعالم ان االمور ستتغ" ليكن نور" تصبح حقيقة حتى اخذ اول خطوة وقال 

نستطيع ان نبدء التغيير باعالن االيمان ونعلن للعالم ان , الحاجة للتغيير وحصلنا على خطة اهللا الموحاة للتغيير
 .االمور ستكون مختلفة عما هي االن

 نظم الكون اهللا. ال شيء يتغير فقط النه لدينا حلم او النه لدينا خطة للتغيير. يسوع يرشدنا بأن نتكلم لجبالنا بااليمان
 .ابداء بأعالن حلمك بااليمان. وامره ليتجاوب مع اعالنات ايمانك

 : صالتنا اليوم

. اجعل حارس لفمي واحرس ابواب شفتاي. واعلن ارادتك للواقع من خاللي, اجعل لساني اداة بيدك, اهللا الغالي
 .بأسم الرب يسوع, استعمل آالمي ليأتي بالحياة حسب ارادتك

 :االيات اليوم

 . وتجزم امرا فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نور28:  22يوب ا

 . اني اخبر من جهة قضاء الرب7:  2 مزمور 

 الني الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وال يشك في قلبه بل يؤمن 23:  11مرقس 
 .ان ما يقوله يكون فمهما قال يكون له

 خطاء مكلفة هي جزء من عملية وليس من المشكلةوا, قرارات خاطئه, قرارات سيئه

حتى في تلك االوقات . البعض صحيحة والبعض خاطئه وفي بعض االحيان مكلفة, الحياة مكونة من عدة قرارات 
االمور التي تظهرلنا انها فاشله هي الفرصة التي يبحث .  بدون شك اهللا معنا هناك, التي ناخذ بها قرارات خاطئة

 .لمنا ويقودنا لالمام في حلبة معينه في الحياةعنها اهللا ليع

في بعض االحيان ما يبدو آانه قرار سيء او قرار خاطىء او حتى غلطة مكلفة ال يكون مشكلة آما توقعت اما 
يجب ان نتعلم من . يعدك ويحضرك بشكل افضل العظم يوم عندك, هي جزء من خطة اهللا يستعملها لكي يشكلك

 . سوف يستعملها للمنفعةاخطاؤنا ونتوقع ان اهللا

 :صالتنا اليوم

. استرجعهاعلمني ان ال احبط من االمور التي ال استطيع ان . يارب اريد ان ارى االمورحسب وجهة نظرك
 .اعطيني النعمة واسمح لي ان اتعلم من االخطاء التي اعملها حتى اقدر ان اخدمك بشكل افضل

 :االيات اليوم

ونحن غير ناظرين الى .  ضيقتنا الوقتيه تنشاء لنا اآثر فأآثر ثقل مجد ابديا الن خفة18-17:  4 آورنتوس 2
 .االشياء التي ترى بل التي ال ترى الن التي ترى وقتيه واما التي ال ترى فأبدية

 . ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا12:  1خروج 

 .يحبون اهللا الذين هم مدعوون حسب قصده ونحن نعلم ان آل االشياء تعمل معا للخير للذين 28:  8رومية 



 ونريد ما نريده الننا نؤمن بما نؤمن به, نشعر ما نشعر به, نحن نفكر ما نفكر به

.  نؤمن باالشياء الصحيحةهذا شيء جيد اذا آاَن.  على اساس ما نؤمن بهمبني وآيف نشعر وما نريد ,  ما نفكر به
. واهتماما غير صحيحة, هموم ال اساس لها, عات غير واقعيهتوق, تسيطر عليهم مخاوف غير معقوله, البعض

 .واخرين مدمرين بأيمانهم بعدم وجود اهللا

دما يكون ما نؤمن به حتى عن, ونريد ما نريده الننا نؤمن بما نؤمن به , نشعر ما نشعر به, نحن نفكر ما نفكر به
عن , عن حياتك, ماذا تقول آلمة اهللا عنك.  المقدس اختبار واحد فقط للحقيقه وهو آلمة اهللا الكتابهناك. غير صحيح

 .تشعر وتريد, اعطيها الوقت واالنتباه الالزم وستغير ما تفكر! اآتشفها وابدء بتصديقها. مستقبلك

 :صالتنا اليوم

تكلم الي من خالل الكتاب المقدس واريني خطتك . سأخبؤها في قلبي آي ال اخطىء اليك. علمني آلمتك, ابي
 .اختار ان اصدق آلمتك. اعطني النعمة الضع جانبا مخاوفي واخطائي. حياتيوافكارك ل

 :االيات اليوم

 .آالمك هو حق.  قدسني في حقك17:  17يوحنا 

 . لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب صخرتي ووليي14:  19مزمور 

 .لكتب وال قوة اهللا فأجاب يسوع وقال لهم اليس لهذا تضلون اذ ال تعرفون ا24:  12مرقس 

 ما نقوله سيقال

الهاتف اذا آان محادثة عبر . مهم جدا في عالمنا التكنولوجي اليوم ان نتنبه لما نقول الننا ال نعرف من يسمع
ات التي ال يجب ان  في بعض االحيان اشخاص ينصتون لمحادث, مكتب غير منفرداصطدمنا بها او محادثة ب

 .فاجئنان تهذة االمور ال يجب ا. يسمعوها

في آثير من االحيان المعنى المقصود ال يصل عندما  تعاد , لسوء الحظ . آل ما تقوله سيقال: آلمة اهللا واضحة
لذلك آاتب المزامير طلب من اهللا ان .  لذلك ال يجب ان نجري مباحثات ال نريد ان يسمعها االخرين. المحادثات

 التي لن تقولها اذا آنت تعرف ان االخرين سوف يسمعوك ما هي االمور. يضع حارس لفمه ويحفظ باب شفتيه
 تقولها؟

 :صالتنا اليوم

انا اعرف . يهين احدا من خالل آالمه فأن ديانته آاملهان آلمتك تقول اذا انسان قادر ان يحفظ  من , ابي السماوي
 .ني واضع حارس لفميساعدني ان اصون لسا. ان اللسان قادر ان يشعل النار في العالقات ويفرق اعزاالصدقاء

 :االيات اليوم

الن طير السماء ينقل الصوت وذو .  التسب الملك وال في فكرك وال تسب الغني في مضجعك20:  10جامعة 
 .الجناح يخبر باالمر

 . لذلك آل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور وما آلمتم به االذن في المخادع ينادى به على السطوح3:  12لوقا 

 .احفظ باب شفتي.  اجعل يا رب حارسا لفمي3:  141 مزمور



 آل ما نفعله سوف ْيعلم  

بماذا آانوا .  انه سيكتشف امرهميكونوا ليفعلوا ما فعلوه لو عرفواالمحاآم والسجون مليئه بأشخاص الذين لم 
شف ان آان في هذه كالكل سوف ُي.  لن ينجوا من فعلتهم,يفكرون؟ حتى لو نجو ولم يكتشفوا امرهم في هذا العالم

 .الحياة او عند آرسي دينونه المسيح

الثقه الوحيدة التي عندنا هي ان ال نسمح لنفوسنا ان نفعل اي شيء ال نريد . هذه هي الحقيقة! آل ما نفعله سيكتشف
 . آلمة اهللا بسيطه ويجب ان تخدم لتحافظ علينا بالطريق الصحيح والضيق.االخرين ان يكتشفوه

 .ما تفعله سوف يكتشف..... ىء اعمال جيدة  بشكل علنيايضا اهللا يكاف

: صالتنا اليوم

من فضلك اعطني واخرين عزيزين على قلبي القدرة ان ال نعمل اي امر ال يسرك اوياتي بالعار على , يا رب
 .اخذ قرارات صحيحه ومقدسة, ساعدني ان اتذآر انني مسيحي ويجب ان اتصرف بشكل مالئم. اسمك

: االيات اليوم

 . فليس مكتوم لن ستعلن وال خفي لن يعرف2:  12لوقا 

 .فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك عالنية.  لكي تكون صدقتك في الخفاء4:  6متى 

 . عالمين ان مهما عمل آل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا آان ام حرا8:  6افسس 

 

 ما تؤمن به سوف يضع تحت االختبار

الحقا . الزارع  يزرع البذورفي الحقل فتاتي الطيور وتحاول ان تسرق من الحقل بذورة الجديدة..زارعفي مثل ال
بينما الطيور ,  الحقل هو قلب االنسان,لهم ان البذور تمثل آلمة اهللاآشف يسوع , عندما آان يشرح المثل لتالميذه

 ".ن قلوبهميأتي الشيطان حاال ليسرق آلمة اهللا م" يسوع قال. تمثل الشيطان

نرى نفس الشيء يحصل . صالحه وحبه, الشيطان هو عدونا سوف ينتهز آل فرصه لكي يختبر ما نؤمن عن اهللا
. حوا فشلت باالختبار. هناك اخبر ما امنت حوا بما عرفت ان اهللا قال. عندما تكلم الشيطان مع حوا في جنة عدن

 ماذا ستفعل عندما تقع تحت االختبار؟

:  صالتنا اليوم

ال . اعطني القوة لكي انجح في آل اختبار في الحياة واتمسك في الحقيقه التي تعلمتها من آلمتك, ابانا السماوي
 .تسمع ان اختبر فوق ما استطيع ان احنمل

 :  االيات اليوم

 .عارفين الخير والشر........ وآانت الحية5-1:  3تكوين 

 



سوف نخسره, االمر الذي نساوم لنحافظ عليه 

, الغش, الطفولة نتعلم ان السرقه ب.م االشخاص يملكون شخصيه جيدة والى حد ما مجموعة اخالقيات محتشمهمعظ
في آثير . تصرفاتنا تتشكل عادة على يد اخالقيتنا وتقاد عن طريق تقديرنا للقييم. الكذب وامور مشابهة هي خطىء

 . فوائد لمصلحتناعلى استقامتنا آي نكسب بعض ال االحيان يطلب منا ان نتساوم من

بشكل شيق هذا ايضا قانون موجود في . وهو يقول آل ما نساوم به لنحتفظ به سوف نخسره, هناك قانون للمساومة
نخبر ايضا انه على العكس اذا . نحمل صليبنا ونتبع يسوع, حتى نصبح مسيحيين ننصح بأن ننكر ذاتنا. آلمة اهللا

هو سيحصل ....النقدر ان نمتلك ما نساوم لنحصل عليه . وف نخسرهاحاولنا ان نحافظ على حياتنا في النهايه س
 .علينا

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اآون صادق . القيم التي  تبنيتها لحياتي من خالل آلمتك, اعطيني القوة العيش حسب قيمي ,  يا رب
 .في آل تعامالتي وان ال ابيع استقامتي من اجل فوائد عديمة ووقتية

 :االيات اليوم

 ودعا الجمع من تالميذه وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه 35-34:  8مرقس 
 .ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل االنجيل فهو يخّلصها.يهلكها فان من اراد ان يخّلص نفسه .ويتبعني

 نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن.لعالم آله وخسر نفسهالنه ماذا ينتفع االنسان لو ربح ا 26:  16متى 

 من المحتمل ان اهللا لن يعمل اي شيء, عندما نعمل فقط ما نستطيع ان نعمل

نحن ننسى اننا نخدم . اف ان نجرب اي شيء فوق استطاعتنانخ, في آثير من االحيان نختار ان نعيش حسب قدراتنا
اهللا متخصص . عل الكون وجود حي وصنع العالم من امور لم تكن ظاهرة للعيناهللا آلي القدرة الذي بكالمه ج

 . بالمستحيالت

من تقسيم موسى للبحر الميت الى نداء ايليا . وال احد منا يستطيع ان يعمل ما دعاه اهللا ليعمله بدون تدخل اهللا الفعال
آلنا نحتاج تدخل , حجر عن قبر يسوعالى مريم وهي تدحرج ال على الماء عندما مشى بطرس, النار من السماء

 . عندما نصدق اهللا ال شيء مستحيل. الهي

 :صالتنا اليوم

سأعمل آان االمر آله متعلق بي واصلي . تعال وسيطر على حياتي. احتاجك بكل مجال في حياتي, ابي السماوي
 .آل المجد لك, جازهاخذ االمور التي ال استطيع ان اعملها واعطني القوة الن. آان االمر آله متعلق بك

 : االيات اليوم

 .هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند اهللا آل شيء مستطاع. فنظر اليهم يسوع وقال لهم26 : 19متى 

 .آل شيء مستطاع للمؤمن.فقال له يسوع ان آنت تستطيع ان تؤمن    23 : 9مرقس 

ما تريد  ولكن ليكن ال ما اريد انا بل.فاجز عني هذه الكاس. لكوقال يا ابا اآلب آل شيء مستطاع  36: 14مرقس 
 .انت



 القدر ال ينتظر وال يتكل على اي انسان

تصارعت مع , عندما واجهت استير المأزق بسبب دخولها امام الملك بدون ان يدعوها آي تتشفع بالشعب اليهودي
النك ان سكّت سكوتا في " آشف امامها حقيقه ثابته ,مردخاي , في هذه القصه ابن عمها والوصي عليها . الخوف

ومن يعلم ان آنت لوقت مثل هذا .وبيت ابيك فتبيدون هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر واما انت
 ".وصلت الى الملك

اذا .  فرصه ان نشترك فيهاوعندنا, سوف ينجح ويتممها, اهللا لديه خطه. القدر ال ينتظر وال يتكل على  اي انسان
 .فقط انه سوف يستخدم شخص اخر ليتممها, بكل االحوال اهللا سينجح, يهاقررنا ان ال نشترك ف

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اعرف دعوتي واقف . ال اريد ان اخسر يوم خدمتي العظيمه لك والبرآات التي خلقتني الجلها, يا رب
 .حاضر للخدمه عندما تدعوني

 :ليومااليات ا

وبيت ابيك   النك ان سكّت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر واما انت14: 4استير 
 .ومن يعلم ان آنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك.فتبيدون

  هو اهللان آان الرب.فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين 21: 18الملوك االول 
 .فلم يجبه الشعب بكلمة.فاتبعوه وان آان البعل فاتبعوه

 حاسمين ومصممين ليقودوا معرآة الحياة المحددة, آلى االثنتين السماء واالرض يختارون اشخاص عدوانيين

ممكن ان نسميه . ويظهرانه عنده المقدرات لكي ينجح, شخص يعرف الى اين سنذهب, آل العالم يبحث عن قائد
 .غالبا ما يتبع الناس قائد قوي,قوي, فاتن, صاحب رؤيه, شجاع, جريء

. حاسمين ومصممين ليقودوا معرآه الحياة المحددة, في الواقع آال االثنين السماء واالرض يختارون افراد عدوانيين
ما هو . مصاعبآبشر نميل ان نضع ثقتنا باالشخاص الذين يستطيعون ان ينجزوا المهمة دون ان يترددوا في وجه ال

 .االمر الذي انت مصمم ان تنجزه

 :صالتنا اليوم

اعطني رؤيه واضحه اين تريديني ان اآون . ساعدني ان ال اآون ضعيف وال ان اضعف في يوم المحنة, ابانا
ساعدني ان اقود اخرين . انا مصمم ان اتمم مشيئتك. والشجاعه لمواجهة العوائق التي تحاول ان تغلبني وتضعفني

 .موا مشيئتك بنجاحليتم

 :االيات اليوم

 .ال ترهب وال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما تذهب.تشدد وتشّجع.أما أمرتك 9: 1يشوع 

 حسب آل ما سمعنا لموسى .آل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب.فاجابوا يشوع قائلين 18- 16: 1يشوع 
يسمع آالمك في آل ما تأمره   آل انسان يعصى قولك وال.آما آان مع موسى  يكون معكانما الرب الهك.نسمع لك
 .انما آن متشددا وتشّجع.به يقتل



 يكفي هذر الموارد على صيانه عاليه بدون نشاطات فعاله

بعض هذه .  اي اعتياداال اننا آل الوقت آنا نفعل هذه االمور, نحن نفعل الكثير من االمور بدون وجود سبب وجيه
ولديها بعض الفوائد والبعض منها بدون . عادة في الحياة.... تقليدية  او واجبات وليس اآثر من ذلك, االمور روتينيه

 .فائدة وهي مضيعه للوقت والموارد

. حسبا ُتلذا يجب ان نجعل حياتن. عندما نصرف الوقت ال نستطيع ان نملئه  ثانية او نستعيده. اثمن سلعه هي الوقت
اليوم . بدون نشاطات فعالة, استهالك الوقت, يجب ان نعرف متي نتوقف عن ايضاع الموارد على صيانه عاليه

 . ضع نشاطك واستمتع بالسالم الذي ياتي به, استكشف واستقصي نفسك وفعالياتك

 . نشاط ليس دائما انتاج....خذ بعين االعتبار 

 :صالتنا اليوم

ال اريد ان اضيع اي من المواهب الثمينه . وقتي ومواردي, ن ترشدني لالولويات في حياتياسألك ا, ابانا السماوي
 .مرات مثمره في الحياةاامنحني النعمه الوقف االمور التي يجب ان اوقفها وابدلها بمغ. التي اعطيتني ايها

 :االيات اليوم

 .ثمر ت الضرورية حتى ال يكونوا بال  وليتعّلم من لنا ايضا ان يمارسوا اعماال حسنة للحاجا14: 3تيطس 

 .مفتدين الوقت الن االيام شريرة .فانظروا آيف تسلكون بالتدقيق ال آجهالء بل آحكماء  16 – 15 :5افسس 

 

 اتبع الصوت وليس الصدى

ه من مع ذلك في الكثير من االحيان الناس يسمعون شهاد.  من الربفقط لهآلمة خاصة , آل انسان يستحق وصفة
هناك فرق بين وصفة بها تعامل اهللا مع االخرين لبين . لكن ليس ان نتمثل بها, اخرين جيدة ويجب ان يطري لها

 .تالف بين الصوت والصدىهناك اخ. يريد اهللا ان يتعامل معكالوصفة آيف 

. من تلقاء ذاتهمع الوقت الصدى يضعف وليس عنده القدرة التكلم باي شيء . الصدى ممكن ان ياتي من عدة اماآن
, اسأل اهللا ان يعطيك اذان لكي تسمع صوته. لكن صوت اهللا يعطي ارشادات ويزداد قوه بكل موقف يتكلم به

 .ووصفته لحياتك

 :صالتنا اليوم

سمع ساعدني الحصل على اذان صاغيه ال. ولن يتبعوا صوت غريب..قلت ان خرافك تسمع صوتك وتتبعك, يا رب
 . بحق آالمك وانا اسمع الروح القدس يتكلم الي بشكل مباشرقودني.  صوتك عالي وبوضوح

 :االيات اليوم

 في آل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك.توآل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد 6 – 5: 3امثال 

 .ادعني فاجيبك واخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها 3: 33ارميا 

 



  يكون عندك مشكله او ان تكون المشكلههنالك فرق  بين ان

في اللحظه التي . عندنا مشكلة, محداثات وفعاليات ال تمثل الحياة المسيحية, آمؤمنين عندما نشترك في اعتبارات
في مرحله من المراحل يتوقف , ان آنا ال نفعل اي شيء اتجاه مشكله عندنا. ندرك بها االمر يجب ان نسوي االمر

 . مشكله وتبداء هذه المشكله تستحوذنا وتسيطر علينامن ان يكون عندنا

في بعض االحيان الحل بسيط جدا آقبول مسؤولية . هناك فرق بين ان يكون لديك مشكله وبين ان تكون المشكله
 . تكتشف مشكله مستترهائلتك واصدقائك المقربين ليساعدوكاسمع لع. شخصيه للمشكلة وطلب المعونه من اهللا

 :صالتنا اليوم

تكلم الي واعطني النعمه لمواجهة مجاالت في . ساعدني ان ارى ذاتي من خالل عائلتي واصدقائي المقربين, يا رب
سامحني . ساعدني لكي ال اسمح لذاتي بان اصبح المشكله. اخيب املك, اخدع نفسي, حياتي فيها انا اغيظ االخرين

 .واعطني القوة

 :االيات اليوم

المسيح هو  ام لستم تعرفون انفسكم ان يسوع.امتحنوا انفسكم.كم هل انتم في االيمان جربوا انفس5: 13 آورنتوس 2
 فيكم ان لم تكونوا مرفوضين

او آيف تقدر ان  .واما الخشبة التي في عينك فال تفطن لها.لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك 42 -41 : 6لوقا 
يا مرائي اخرج اوال .وانت ال تنظر الخشبة التي في عينك.الذي في عينكالقذى  تقول الخيك يا اخي دعني اخرج

 .عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك الخشبة من

 القرارات تتطلب صانعو قرارات

 الوالد ليس النه يسمح. يجب على االهل ان يكونوا حازمين في قرارات وهم يربون اوالدهم في تنشئة وتحذير الرب
في آثير . صحيح او افضلاالمر اخرين بالتصرف بشكل غير الئق اوان يديروا حياتهم بجيل مبكرال يعني ان هذا 

 . ويرون اهلهم آدآتاتوريين وصارمين بشكل غير منصف, من االحيان االوالد يتأثرون بأصدقاءهم

اشخاص ذو سلطة  عادة ما يطلب .  منصفه بطريقه غيرانهم يتسلطون عليهمالكبار من حين الى اخر ايضا يشعرون 
صوت قائد ذو سلطة ممكن ان ينظر اليه آدآتاتوري من . منهم ان يأخذون قرارات غير شعبيه تحد االخرين

مع هذا يجب على القائد في بعض االحيان ان يأخذ قرارات جريئه . االشخاص المتاثرين بشكل سلبي من القرار
 .ويصر على قراره

 :صالتنا اليوم

بعيني وعندما افعل هذا يا رب اعطي نعمه . ساعدني ان اميز وعلمني ان اتبع القائد الذي وضعته في حياتي, ابانا
 .ليتني ارضيك دائما. الشخاص المسيطرعليهم من قرارتي ان يقبلوهاا

 :االيات اليوم

 طون حسابا لكي يفعلوا اطيعوا مرشديكم واخضعوا النهم يسهرون الجل نفوسكم آانهم سوف يع17 : 13عبرانيين 
 ذلك بفرح ال آنين الن هذا غير نافع لكم



مرتبة من  النه ليس سلطان اال من اهللا والسالطين الكائنة هي.لتخضع آل نفس للسالطين الفائقة 2-1 : 13روميه 
 .ترتيب اهللا والمقاومون سيأخذون النفسهم دينونة حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم .اهللا

 النجاح يختبر شخصيتنا, الفشل يختبر التزامنا

آثير من االشخاص يتخطوا االوقات الصعبه . مأسي وفشل يختبروا التزامنا, نكبات, مواسم صعبة, اوقات قاسية
 .ولكن عادة ما تقدم لنا الحياه اختبار ثاني فيه تحديات اآثر. ويختبرون النجاح في الحياة

ماذا سنفعل عندما ننجح في الحياة ويكون وقت اضافي بمقتضى . النجاح يختبر شخصيتنا, ابينما الفشل يختبر التزامن
وفرص اعظم مما اختبرنا في السابق؟ ماذا سنفعل عندما يبدو انه ال يجب ان نتكل على , مال اآثر مما نحتاج, ايدينا

 ان يثق بنا في النجاح؟ تحضر واعمل اهللا مثلما ما آنا معتادين؟ هل سننسى اهللا ونذهب في طريقنا؟  هل يقدر اهللا
 .خطة االن لكي تنجح في اختبار الشخصية وتبقى ملتزم الهللا

 :صالتنا اليوم

. اعطني القوة واالحتمال البقى في المسار واصل العلى درجة من اجلك. اريد ان اخدمك آل ايام حياتي, يا رب
 .ي لك وابقي صغير في عيني ذاتيسوف استمربالعيش بالتزامات. وعندما انجح لن انساك يا رب

 :االيات اليوم

 احترز من ان تنسى .فمتى اآلت وشبعت تبارك الرب الهك الجل االرض الجّيدة التي اعطاك 14- 10 : 8تثنيه 
نيت بيوتا جّيدة اآلت وشبعت وب لئال اذا .وفرائضه التي انا اوصيك بها اليوم الرب الهك وال تحفظ وصاياه واحكامه

يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك الذي . بقرك وغنمك وآثرت لك الفضة والذهب وآثر آل ما لك  وآثرتوسكنت
  .العبودية اخرجك من ارض مصر من بيت

 اي مأساة... بعض االشخاص يفشلون وال يتعلمون اي شيء في العمليه

ال نقدر دائما ان . انه اختيارنا...الظروف في الحياة تحبطنا او تعلمنا. باالهم هو ليس ما نمر به انما الين سنذه
 .لكن نستطيع ان نقرر آيف سوف نعبر خالل هذه الظروف, نقرر ما هي الظروف التي نمر بها

لكي ال تتكرر خيبه , اليوم قرر انك ستستخدم الضغوطات والمشاآل في الحياة وحتى الفشل لكي تتعلم منهم دروس
 .التجربة هي اعظم معلم حتى اسوء تجربة تعلم من اخطاءك, في معظم االحيان.  في المستقبلاالمل

 :صالتنا اليوم

استخدم حياتي لتعلمني واالخرين دروس عظيمه . امنحني الحكمة الحلل فشلي من وجهة نظر السماء, ربنا الغالي
 .ظمت بها وخذني الى ايام اعقسامحني على االيام التي اخف. للمستقبل

 :االيات اليوم

نقيا اخلق فّي يا اهللا وروحا مستقيما جّدد في  قلبا    استر وجهك عن خطاياي وامح آل آثامي12 – 9: 51مزامير 
 .رد لي بهجة خالصك وبروح منتدبة اعضدني  ال تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس ال تنزعه مني .داخلي

 

 



 نها مصممه لكي تدوم لمدى الحياةخطوة من اهللا ليست باالختبار المنعزل لك

اوقات احتفال عظيم او تجديد منفردة . العائالت والمجتمع على مدى عقد, خطوة حقيقه من اهللا ستؤثر بحياه الفرد
 عندها ,االمور والناس تتغير, اهللا يتحركعندما . عادة تكون جميلة في وقتها لكنها ال تشكل خطوة حقيقيه الهللا, وقتيه

 .العيش حياة ترضي اهللايبدء الناس ب

مما ان يمر سنين حتى نالحظ ان هناك . خطوة من اهللا ليست باالختبار المنعزل لكنها مصممة لكي تدوم لمدى الحياة
تعيش من اختبار روحي واحد , بدل ان ترآب امواج الحياة يوم في االعلى ويوم في االسفل. خطوة الهللا في حياتنا
خطوة تنقلك الآثر ...أسأل اهللا ان يتحرك حقيقِة في حياتك, الخر ومن حفلة الخرىمن احتفال , الختبار روحي اخر

 .يوم او اسبوع خطوة تتثبت حياتك المسيحية اليوميه, من ساعة 

 :صالتنا اليوم

امنحني حياة مسيحيه . اطلب منك ان تتحرك بحياتي بطريقه تغيرني وان انمو يوميا في نعمتك وفضلك, يا رب
اريد ان احيا . نميني الصبح مثلك. اجعل الفرح نصيبي والسالم مكافئتي. القلق والخوف بعيدا عني, ليأسابعد ا. ثابته

 .حياة اعظم الجلك

 :االيات اليوم

 فنبت حاال اذ لم يكن له عمق.وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة آثيرة16, 15 , 6, 5: 4مرقس 
حيث تزرع الكلمة .وهؤالء هم الذين على الطريق.له اصل جف ذ لم يكنوا.ولكن لما اشرقت الشمس احترق .ارض

آذلك هم الذين زرعوا على  وهؤالء .وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت
 .بفرح الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت.االماآن المحجرة

 القمة وعندها تتكشف انه متكىء على البناية الخطىءال تقضي آل حياتي بتسلق السلم لتصل 

ما هو االمر االساسي؟ هل ". االمر االساسي هو ان تحافظ على االمراالساسي انه  أمر اساسي"آلنا سمعنا بالقول 
مرآز او هيبة؟ وال اي واحد من هذه االمور ممكن ان يشبع , ممكن سلطة,  هل هو الغنى; هو العمل

لكان اليوم اشخاص مثل الفيس برسلي مازالوا احياء , الواقع لو النجاح  يعطي اآتفاء النفسفي . اآتفاء النفس
 .مسرورين

ان آان في هذه الحياة او , الشيء اخر سوف يشبع. ما هو االمر االساسي؟ هو ان تجد وتتبع ارادة وهدف اهللا لحياتك
اسال اهللا آيف تستطيع ان تكسب . كل يسر قلب اهللالسالم في قلبنا والفرح في بيوتنا هم نتائج العيش بش. االتيه

 ما الذي سوف تخسره؟. تعيش حياتك وتعمل فرق وتبقي ترآيزك على االمر االساسي, معيشتك

 :صالتنا اليوم

. اريد ان اآون ناجح واآون ذو معنى لك ولخطتك في نفس الوقت. اريد ان احيا حياة تسرك لكن مشبعه لي, يا رب
 .ساعدني ان ارى واضع اولوياتي. بدل مرآز اهتماتي اينما يحتاج الى تبديل. افعلهاريني ما يجب ان 

 :االيات اليوم

 نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن.    النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم آله وخسر نفسه26: 16متى 

الغنى بل  لقوا رجاءهم على غير يقينية اوص االغنياء في الدهر الحاضر ان ال يستكبروا وال ي17 : 6اتيموتاوس 
 على اهللا الحي الذي يمنحنا آل شيء بغنى للتمتع



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

 االيمان ليس ان ننكر المشكله انما ان ننكر حقها بأن تستمر

عندما " ايمان واعتراف" اهللا وضع القاعدة لما نفهم االن . تكلم, رهفي تكوين عندما الحظ اهللا امر ال يسره واراد تغيي
دعى اهللا االمور الغير موجودة ,  حتى يجري التغيير بشكل ايجابي. اهللا لم ينكر وجود العتمة!" ليكن هناك نور", قال

مور الغير موجوده يدعون اال" المسيحين في العهد الجديد ينصحون ان نكون مثل اهللا. وليس العكس, آأنها موجودة
نرفض حقها بأن تبقى بأن نتكلم , لكن باالحرى, ليس علينا انكار جبال الصعوبات التي تواجهنا". آأنها موجوده

 .لن يعمل" انه ليس هناك" فقط ان نقول . بأيمان ونأمر هذا الجبل ان يتحرك

 :صالتنا اليوم

اعطيني االيمان . لست مسرور منها واريد تغييرهاساعدني ان اواجه المشاآل والمجاالت في حياتي التي , ابي
 .اعطني مالئكة عندها مهمة ان تشهد على اعالن ايماني. الصدق والقوة العلن ما افهم انها مشيئتك لحياتي

 : االيات اليوم

  وقال اهللا ليكن نور فكان نور3: 1تكوين

ويدعو االشياء   الذي آمن به الذي يحيي الموتىامام اهللا. آما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا المم آثيرة17: 4رومية 
 .غير الموجودة آانها موجودة

 . لنتمسك باقرار الرجاء راسخا الن الذي وعد هو امين23 : 10عبرانيين 

 غالبًا اصعب المشاآل التي نواجههاهي فقط قرارات صعبه يجب ان تتخذ

في الحياة يطلب منا ان نتخذ . تي تزعجك جدًاعلى االغلب انت الوحيد الذي تستطيع ان تصنع شيء لالمور ال
اذا ترآت . في بعض االحيان المشاآل الصعبة التي نواجهها في مجاالت بالحياة يجب ان ننتبه اليها. قرارات صعبة

 . االمور السيئه عادة ال تتحسن انما تسوء, لوحدها

 االمر الذي يحتاج الى تغيير في حياتك؟ من اين ما هو. الحياة تتطلب منا ان نأخذ خطوات ايجابيه لكي نأتي بالتغيير
. ممكن ان تحتاج ان تأخذ قرارات صعبة, تنشأ اعظم مشاآلك؟ ماذا تستطيع ان تفغل اتجاهها؟ حتى لو لم تكن تريد

 . سوف يساعدك لتقرر, اذا آان االمر آذلك اآتب القرارات وناقشها مع اهللا

 :صالتنا اليوم

اعطيني عيون الرى جذور هذه االمور التي تغضبني وامنحني .  مسؤول على حياتيانا اعرف انك جعلتني, يا رب
 . حنون ولطيف, اعطني النعمة الآون صارم وحاسم  بينما ابقى هادىء. القوة الفعل شيء اتجاههم اذا آنت استطيع

 :االيات اليوم

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

 . فاذا آل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا هللا12: 14رومية 

 . وتجعل لي ترس خالصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني35 : 18مزمور 



, ينا للنجز ما نريدنستعمل آل ما لد, ال بد ان نبدء من حيث نحن موجودون لنصل للمكان الذي نريد ان نصله
 ونجرب ما ال نقدر ان نفعله للنجز آل ما نقدر

عالوة على ذلك هو يعطينا . اهللا اعطانا امور لنعمل بها حتى ننجز ارادته وهدفه لحياتنا. هناك معادله بسيطة بالحياة
, نبدء من حيث نحن, دناهذه االمور موجودة هنا لتلهمنا ان نأخذ ما عن. واالمال, الرغبه الشديده, الرؤية, االحالم

 .ونقدم افضل ما عندنا

لكنها , احيانا الحياة تتيح لنا فرص تبدو مستحيلة. ليس دائمًا جيد ان ننتظر االمور التي يجب ان ننهيها قبل ان نبدء
حلم ما هو . السعي وراء حلم اهللا يتكلم الى شوق النفس,  المالآسباآثر من انتظار . تخاطب االحالم التي في قلوبنا
 اهللا لك؟ ما ستصنع من اجله؟

 :صالتنا اليوم

انا اعرف انني ال استطيع ان اتكل على قدراتي بما عدا التي اعطيتني اياهم حتى اآون قادر ان . ثقتي بك يا رب
 .مستقبلي ملكك. وآيف اواصل, متى ابدء, ساعدني ان اعرف ما استطيع ان اعمل. انجز ارادتك وهدفك لحياتي

 :االيات اليوم

البيت اال  اخبريني ماذا لك في البيت فقالت ليس لجاريتك شيء في. فقال لها اليشع ماذا اصنع لك2: 4ملوك الثاني 
 .دهنة زيت

 . فقالوا له ليس عندنا ههنا اال خمسة ارغفة وسمكتان17: 14متى  

 . استطيع آل شيء في المسيح الذي يقويني13: 4فيلبي 

 .اجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع فيمأل الهي آل احتي19: 4فيلبي 

 ال نحتاج ان نقتلع امرما لنبني غيره

روحيًا او , مرحلة االنتقال تحرآنا جسديًا. نجد نفوسنا في مرحلة انتقال, في مواسم معينه ومواقف معينة في الحياة
 .بدون ان  نسبب مشاآل اخرىمرحلة االنتقال ممكن ان تكون قاسيه بما فيه الكفايه . نفسيًا من مكان الى اخر

ل او بعض مراحل االنتقال ال تحتاج تعلي. ال نحتاج ان نهدم القديم لكي نبني الجديد. ممكن ان نفرح باالمورالجديدة
ممكن ان نفرح بالمكان الذي نحن ذاهبين اليه بدون . قلقلك او االخرين حولك يذم تطوراتك  السابقهال تسمح ل. اعذار

 .اه المكان الذي آنت بهان اآون سلبي اتج

 :صالتنا اليوم

انا شاآر على آل ما فعلته وما زلت تفعله . علمني الطريقه الصحيحه ومريحه العبر مرحلة انتقال في حياتي, ابانا
. انا متحمس جدا لكي استطيع ان استوعب آل ما تفعله والى اين تاخذني. باالوقات التى آنت ملك على حياتي

 . مسيرة حياتي بحسب وجهة نظرك ومرضيه لكساعدني الاحافظ على

 :االيات اليوم

 ال تخرج آلمة ردّية من افواهكم بل آل ما آان صالحا للبنيان حسب الحاجة آي يعطي نعمة  29: 4افسس 
 .للسامعين



الذي  يم واطلب اليكم ايها االخوة ان تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خالفا للتعل17: 16رومية 
 .تعلمتموه واعرضوا عنهم

 . والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما انها توّلد خصومات23 : 2تيموتاوس الثانيه 

 ان آان ابليس ال يستطيع ان يجعلك سيء سوف يحاول ان يجعلك مشغول

الخداع هو عدو . آليًاانها رغبة ابليس ان يبطاءك او يجعلك تنعطف عن الطريق واذا امكن ان يخرجك من السباق 
يرآضون من شيء الخر يظهرون , يعملوا للرب, االشخاص ممكن ان يكونوا مشغولين. مرعب النه دائما مضلل

 .بينما في الواقع ال يحققون شيء ذو قيمه, انهم مثمرين

,  العائله,ان تكون مشغول جدًا لتتصل مع اهللا. ان آان ابليس ال يستطيع ان يجعلك سيء  سوف يحاول ان يشغلك
هل انت مشغول جدا لكي تتمتع . افحص حياتك.  الكنيسة والمجتمع بطريقه لها معنى وحقيقيه هي مشغول جدا

 .جد المجاالت التي يجب ان تحذفها بدون ان تحذف من العائلة واهللا, بالبرآات التي اعطاك ايها اهللا؟ اذا آان آذلك

 :صالتنا اليوم

. اريد ان اآون اآثر من شمعة تحترق على الطرفين. وانتاجي, اولوياتي, تيساعدني ان افحص تقسيم وق, يا رب
 .ان ابتهج بالبرآات التي اعطيني ايها, يا رب, ساعدني. اعطني خطة الرتب حياتي بطريقه تتناسق مع اهدافك

 :االيات اليوم

واما مرثا  . تسمع آالمهوآانت لهذه اخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وآانت  42- 39: 10لوقا 
 .فقل لها ان تعينني. أما تبالي بان اختي قد ترآتني اخدم وحدي فوقفت وقالت يا رب.فكانت مرتبكة في خدمة آثيرة

 فاختارت مريم. ولكن الحاجة الى واحد .آثيرة فاجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين الجل امور
 .ح الذي لن ينزع منهاالنصيب الصال

 . آّفوا واعلموا اني انا اهللا10: 46مزمور 

الصالة هي المرآب االساسي الذي به نجد ...الصالة ليست بهارات في الحياة نرشها فوق خططنا لنعطيها نكهة اهللا
 الوصفه لحياتنا

. به يفتح باب لعالقه مع اهللالصالة هي منهاج نستمتع , اآثرمن ان نجد الوقت فحسب لنطلب برآات اهللا على نشاطنا
في آثير , اهللا يتكلم الى ارواحنا, عندما نصلي. الصالة هي القناة التي من خاللها يرسل اهللا رسالة الى قلوبنا وافكارنا

 .من االحيان بدون ان نالحظ نخرج مع احساس باالتجاه متجدد واجوبة ألسألتنا

الصالة هي المرآب االساسي الذي به نجد .  لنعطيها نكهة اهللالصالة ليست بهارات في الحياه نرشها فوق خططنا
ربما يجب ان نقضي الوقت الكافي لكي نكتشف , بدل المحاولة للحصول على برآة اهللا على ما نفعل. الوصفة لحياتنا

 .ما يفعل ونشارك في النشاط

 :صالتنا اليوم

ال اريد ان .  ك ان تتكلم الي وتوضح لي تلك الخطةاسأل. ف وخطة لحياتيهد, انا اعرف ان لديك مشيئه محددة, ابي
 .اريني مشيئتك اعرف انها مبارآه.  اعاملك على اني انا االهم او االذآى  في هذه العالقة

 :االيات اليوم



ال تكن   في آل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك . توآل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ال تعتمد8- 5: 3امثال 
 .فيكون شفاء لسّرتك وسقاء لعظامك اّتق الرب وابعد عن الشر.نفسك نيحكيما في عي

 اختبار الوادي: االول: اربع اختبارات في الحياة

نغوى ان نكون , آل واحد منا احيانا يجد نفسه في هذه االماآن المنخقضه. الوديان هي اماآن منخفضه في الحياة
الوديان ليست هي المكان المناسب الخذ .  لترك االمورا بالفشل وفرصةنعلل باالمل شعورن, ننسحب, محبطين 
 .نظرتنا محدوده باالمور التي تحيط بنا بشكل مباشر لذلك فان رؤيتنا ايضا محدودة. القرارات

حارب هذا الشعور باالحباط واغلب االغراءات التي تحاول ان . ترك في لحظات الوادي خاصتكال تخاف ان ُت
تذآر ان اهللا معك وسيساعدك لتغير ما يحتاج لتغيير في . تخلى عن ما تسعى اليه وانت تشعر باالحباطتغريك لكي ت

 .واديك

 : صالتنا اليوم

انا اعرف اني استطيع ان . ساعدني ان ابقى ثابت في مرحلة اختبار الوادي الذي سوف اعبر به خالل حياتي, يا رب
ساعدني ايضا ان امشي مع . تظهر نفسك قوي بالنيابه عنياثق بك واعرف انك امين لشخصيتك ورغبتك ان 

 . االخرين واشجعهم لكي يسيروا في واديهم 

 :االيات اليوم

 يعزيانني عصاك وعكازك هما.ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ال اخاف شرا النك انت معي 6-4: 23مزمور 
واسكن  انما خير ورحمة يتبعانني آل ايام حياتي .سي رياآا.مسحت بالدهن راسي.قدامي مائدة تجاه مضايقّي ترتب

 .في بيت الرب الى مدى االيام

 اختبار قمة الجبل: الثاني: اربع اختبارات في الحياة

هذه .رؤيتنا تبدو رائعة جدا, مع رياح صافيه تأتي باالثاره وايام الوادي خلفنا, تقريبًا نالمس النجوم, في جبال الحياة
ممكن ان نتقدم .  يجب ان نتذآر بها ان اخذ اي قرار جديد على الجبل سيعطينا فرص اآثر لكي نتوسعهي االيام التي

 . لنصارع به في الحياة جديدواديالى  الجهة االخرى للجبل او حتى الى

ي هل ستغتنم فرصة تحد: اختبار الجبل هو. لنرى انجازتنا السابقه وتحديتنا الجديدة, نصل الى الجبال لكي ننتعش
 .جديد والمخاطره بمواجهة وادي اخر او سوف تستسلم

 : صالتنا اليوم

امنحني . خصوصٍة في اختباري في قمة الجبل , ساعدني ان ابقى متحمس وشديد في عالقتي معك في الحياة, ابي
 في اعطني رؤيه جديدة واعطيني الشجاعة الالزمة لكي استمر في السير الى االمام.قلب اتجاهك في آل االوقات

 .الحياة

 :االيات اليوم

  واآلن فها قد استحياني الرب آما تكلم هذه الخمس واالربعين سنة من حين آلم الرب موسى12 - 10:  14يشوع 
اليوم متشددا آما في يوم  فلم ازل .سنة واآلن فها انا اليوم ابن خمس وثمانين.بهذا الكالم حين سار اسرائيل في القفر

فاآلن اعطني هذا الجبل الذي تكلم  .وللخروج وللدخول قوتي حينئذ هكذا قوتي اآلن للحربآما آانت .ارسلني موسى



لعل الرب معي .سمعت في ذلك اليوم ان العناقيين هناك والمدن عظيمة محّصنة النك انت.عنه الرب في ذلك اليوم
 .تكلم الرب فاطردهم آما

 . استطيع آل شيء في المسيح الذي يقويني13: 4فيلبي 

 اختبار االنتظار: الثالت: ع اختبارات في الحياةارب

في الموسم  التالي يعتني في التربه ويغذي النبتات الصغيرة وهو ينتظر . المزارع يزرع البذور في االرض ويغطيها
ا علم ان ال يتوقع شيء اقل حتى في االيام التي ال يرى بهخالل االختبار المزارع َت. بفارغ الصبر لثمار تعبه لتظهر

 .دالئل

واحيانا , مجهوداتنا الموضوعه في مكانها, صلواتنا. نحن نغرس وقتنا.هذا المبداء صحيح في عدة مجاالت في الحياة
ان اهللا ال يتحرك بحسب عدم يجب ان ندرك آمسيحين . هذا افضل انتظار. نغوى بان نشعر بان آله آان غير مجدي

 .هو دائما في الوقت المحدد... ما تستطيع ان تفعل وانتظر الربثق باهللا انك عندما فعلت آل.صبرنا انما بوقته 

 :صالتنا اليوم

اعرف انك عادل وان وقتك . امنحني نعمتك الخاصه النجح باختبار الصبر. ساعدني عندما اآون بحاجة للصبر, ابي
 .اشكرك النك تصبر علي. هو االفضل

 :االيات اليوم

حتى ينال المطر  هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين متأنيا عليه.ء الرب فتأنوا ايها االخوة الى مجي7: 5يعقوب 
 .المبكر والمتأخر

 ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظر الرب14 : 27مزمور 

 اختبار قد اآمل: الرابع: اربع اختبارات في الحياه

في اليوم الذي يعقد به هذا العهد .  الزواج مثال خذ شاب اعزب يريد. هذا امر محتم في الحياة. االمور تبدء وتنتهي
 .اتسوف تجتازون في اختبار,  صدقوني.من حياته قد انتهى هذا فصل ,حياة العزوبية ستنتهي, مع عروسه الجديد 

بعد آلنا نواجه اوقات في الحياة نرى بها ان االمور التي آنا مرتبطين بها مرة هي ماضي وال تتطلب اوتستحق منا 
في هذه االوقات جيد ان نتقبل .  ممكن ان تكون وقت التقاعد او التبديل او حتى عندما نخسر شريك الحياة.اي انتباه

التي حتما , نعانق المستقبل ونكون مستعدين لالختبارات المقبله, نضع الماضي في منظوره المالئم , نهائية الحياة
 .سوف تأتي

 :صالتنا اليوم

, عندما اتمم مهمة واحدة وعندما يبداء يوم جديد او دعوة جديدة.  وانا بااليمانساعدني ان انهي مسيرة حياتي, ابي
 .طريقيدائما في ساعدني ان اتقبل المجهول بشجاعة عارف انك معي 

 :االيات اليوم

هو وراء  ولكني افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما. ايها االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادرآت14- 13: 3فيلبي 
 الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العليا في المسيح يسوع اسعى نحو. تد الى ما هو قداموام



أال .اآلن ينبت.هانذا صانع أمرا جديدا 19 .والقديمات ال تتأملوا بها. ال تذآروا االوليات19 -18: 43اشعياء 
 تعرفونه

 حد بسبب امتناعنا عن التخلى عن السيطرةعادة ما َن

 يجدوا صعوبه ان يخضعوا عادة ما. الواليات المتحدة ترعرعوا على توجه الحريهالكثير من االشخاص في 
والتحدي االآبر الذي يشعرون به هو عندما يطلب منهم ان يكونوا جزءًا من . رأي او فكرة شخص اخرويدعموا 

كثير من ال, مجتمعات منظمةب عملمن االنضمام للجيش وحتى االشتراك في . امر ال يستطيعون السيطره عليه
 .االشخاص يجب ان يكون مسؤولين قبل ان يكونوا مشترآين

على آل . هم يقبلوه بكل خضوع آمخلص لكن لالسف ليس آرب. هذا االمر يصنع تحدي مميز في تعهدهم للمسيح
 من سيكون انت ام هو؟. ليس هناك مكان على عرش الآثر من شخص واحد, حال

 :صالتنا اليوم

 ان تساعدني التخلى عن السيطره على حياتي واعطي قرارتي ليسوع ليتخذها  ربي اطلب منك, ابانا السماوي
 .علمني طريقك وانا سوف اتبعك. ومخلصي

 :االيات اليوم

 ومسيحا  فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان اهللا جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا36: 2اعمال 

 اي ان آنتم تحبونني فاحفظوا وصاي15 : 14يوحنا 

 قاوموا ابليس فيهرب منكم. فاخضعوا لّله7: 4يعقوب 

 


