
  انما الروح-اموس ما يجب ان نقيد نفوسنا واالخرين اليه انه ليس الن

. ويعطي حياة, يشجع, يرد, ويقتل لكن روح الناموس يعانق, يرفض, ينتقد, حرف الناموس يدين
عندما نحكم على ذاتنا وعلى . الناموس يطلب الحكم بينما الرحمة تحررنا من جزاء وعقاب الناموس

, ا نصبح قاسيين ننّصب ذواتنا باننا نفكر ونفعل آشرطياالخرين حسب حرف الناموس  عادة م
 .الناموس يفرق. سجان او الجالد, هيئة المحلفين, قاضي

واهللا ...  روح الرب هي روح الرحمه  ونحن آأوالد اهللا ال نلزم ذاتنا لحرف الناموس لكن لقصد اهللا
 .آن رحومًا. لم يقصد ابدًا ان يفرق ذاته عن اوالده او اوالده واحد عن االخر

 :صالتنا اليوم

اريني . احكم او ادين االخرين او حتى نفسي, قاسي, ابانا اغفر لي على االوقات التي آنت فيها ناقد
ساعدني الفهم روح الناموس وليس . رحمتك وعلمني ان اآون رحوم اتجاه االخرين ونفسي ايضا

 .فقط الحرف

 :االيات اليوم

الن الحرف .ال الحرف بل الروح.فاة الن نكون خدام عهد جديدالذي جعلنا آ  6: 3 آورنتوس 2
 .الروح يحيي يقتل ولكن

اذا ال شيء من الدينونة اآلن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب  2 -1: 8روميه 
خطية يسوع قد اعتقني من ناموس ال الن ناموس روح الحياة في المسيح بل حسب الروح الجسد

 .والموت

 عدم رغبتنا بان نتغير يختم على من نحن 

حياة . ليس فقط النه لدينا مدخل لرحمة اهللا  يعني انه ال يجب ان نتغيير باالمور التي تحتاج الى تغيير
افحص . حياة غير مصححه هي حياة بدون تغيير, بدون تحدي من آلمة اهللا هي حياة غير مصححه

 . ومع انك تعرف ان اهللا سيغفر لك ال تكون غير راغب بان تتغير, نفسك مقابل آلمة اهللا

ال . تذآر غير مراقب وبدون تحدي هو غيرمتغيير وغير راغب في التغيير يختم من نحن نكون
آن رحوم . آن آالخزف في يد الفخاري وال تكن معارض للتغير. تعتبرانك وصلت الى الكمال بعد

 .مع نفسك لكن آن راغب بان تتغير

 :التنا اليومص

انا مستعد . اعطيني الحكمه الختبر ذاتي وان ارى االمور التي احتاج ان اصبح شبهك بها, ربنا الغالي
 .سوف اصبح شبه يسوع اآثر, اليوم. وافعالي حتى ارضيك, آلماتي, ان اغير افكاري

 :االيات اليوم



تعرفون انفسكم ان  ام لستم.انفسكمامتحنوا .جربوا انفسكم هل انتم في االيمان   5: 13 آورنتوس 2
 .يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين

 .صّف آليتّي وقلبي. جربني يا رب وامتحني2: 26مزمور 

 الصالة التي تدخل الى قلب اهللا تأتي من قلب االنسان

وال من , ينالكتاب المقدس يعلم ان الصالة في االساس موجهة الى اهللا المر ما وليس موجهة لالخر
الصالة بشكل طبيعي موجهة الى اهللا بأسم يسوع ومتفقه مع آلمة .  او دائما ضد شيء, خالل االخرين
صلوات مضلله غير موجهَ  غالبا ال تستجاب . وطرقه المفهومه او مشيئته المكشوفه, اهللا المعروفه

 .3: 4آما يكشف في يعقوب 

 يسمع صالتنا وليس على ان االخرين يسمعون  ترآيزنا يجب ان يكون على ان اهللا, عندما نصلي
او نرشد االخرين آاننا , التشجيع, ال يجب ان نستخدم وقت الصالة للوعظ, بكلمات اخرى, صالتنا

 .الصالة التي تصل لقلب اهللا تأتي من قلب االنسان. نحتجز المستمعين اسرى في اللحظه المقدسه

 :صالتنا اليوم

 .امين, فعال باسم يسوععلمني ان اصلي بشكل , يا رب

 :االيات اليوم

الحق الحق اقول لكم ان آل ما طلبتم من اآلب .وفي ذلك اليوم ال تسألونني شيئا  24 -23: 16يوحنا 
 .اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم آامال.باسمي  الى اآلن لم تطلبوا شيئا.يعطيكم باسمي

تخاصمون .تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان تنالوا.ن تشتهون ولستم تمتلكو3-2: 4يعقوب 
تأخذون النكم تطلبون ردّيا لكي تنفقوا في  تطلبون ولستم ولستم تمتلكون النكم ال تطلبون وتحاربون

 .لّذاتكم

 لكي.ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمرآم 16: 15يوحنا 
 .يكم اآلب آل ما طلبتم باسمييعط

 الحقيقه هي آيف اهللا يشعر, الصدق هو آيف نحن نشعر

غالبًا ما يكون تفاوت بين ما , في الواقع. ممكن ان شخص يكون صادق بالكامل بدون ان يميز الحقيقه
. آمافكار يقول في النبي اشعياء هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن. نؤمن به وآيف اهللا يشعر

 .مواقفنا وافعالنا الى تدقيق آلمة اهللا, لهذا السبب يجب ان نخضع شعورنا

ال تعيش . سيعرفون الحق والحق سيحرروهم, يسوع اخبر تالميذه انه اذا استمروا بفحص آالمه
 .باالحرى اخبرهم الحقيقه... الحياة فقط وانت تخبر االخرين آيف تشعر بصدق



 :صالتنا اليوم

نقي فكري اليوم . آالمك هو حق, طهرني من خالل الحق. ك يا رب واريني حقكعلمني طرق, ابانا
 .من مشاعري وبدل افكاري بكالمك

 : االيات اليوم

فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به انكم ان ثبتم في آالمي فبالحقيقة تكونون  32 -31: 8يوحنا 
 .وتعرفون الحق والحق يحررآم  تالميذي

 .آالمك هو حق.قدسهم في حقك 17: 17يوحنا 

 النه آما علت السموات .الن افكاري ليست افكارآم وال طرقكم طرقي يقول الرب 9-8: 55اشعياء 
 .افكارآم عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن

 اولتنا ان نتغيرالتصحيح المفرط هو ليس اآثر من ردة فعل غير ناضجه في مح

هل مرة شاهدت ولد وهو يحاول ان يقود السيارة الول مرة؟ يبدو انه صعب عليهم ان يبقوا على 
يغيرون مسارهم بشكل , غالبا قبل الكارثه, بينما تبدأ السيارة في االنحراف. المسار وبعيدا عن الحفر

م على ان يتفادوا الحطام بدال يبدو ان ترآيزه. وهذا يسبب لهم ان يتوجهوا الى آارثه اخرى, صارم
ردة الفعل هذه شائعه . تصحيح مسار بعد االخر ينتج تموج واحد تلو االخر. من البقاء في مسار امن
ردة فعل مبالغ فيها احيانًا تسبب لنا ان نتفادى مشكله واحدة فقط  لنجد انفسنا . وتدعى تصحيح مفرط
, من االفضل ان نعمل اوالً  تعديالت صغيره, رعندما يكون هناك حاجه للتغيي. نسبب مشكله اخرى

 .حتى ننتبه الى االتجاه الذين ياخدنا اليه هذا التعديل

 : صالتنا اليوم

اعطني الحكمه والبصيره العمل التغيير الالزم لمسار حياتي بدون ان اسبب المشاآل , ربنا الغالي
ط على اللحظه التي انا موجود ساعدني ان ارآز على اخر الطريق وليس فق. لالخرين في المسار

 .امين, اشكرك, فيها

 :االيات اليوم

 .توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت  25: 16امثال 

 .من يكدر بيته يرث الريح والغبي خادم لحكيم القلب 29: 11امثال 

  نقود بشكل افضلانه عندما نتعلم ان نتبع عندها نحن نؤهل ذواتنا لكي

القادة ُيكتشفون بسبب المساهمات التي قاموا بها  بجهد وهم . تقريبا في آل ظرف في الحياة ينشأ قادة
. موسم التبعيه في حياتنا صمم على يد اهللا لكي يعطينا وقت وفرصه لكي نتعلم. يتبعون قيادة االخرين



, ان يتعلمون ان يصبحوا اهل وقرين او قرينهاالثن, اما آولد صغير يتبع اباه او بنت صغيره تتبع امها
على االغلب سيكون عليهم اصعب ان , اذا فشلوا في تعلم ان يتبعوا. اعضاء مثمرين في المجتمع

 .يقودوا في المستقبل

يصبحون اوال , هؤالء الذين يرغبون بان يتعلموا صنعة. انه نفس االمر في مجاالت اخرى في الحياه
بينما ُيشرف عليهم ويتبعون تعليمات قوادهم  , هذه المهنه عند عمال ماهرينمتدربين على , مساعدون

تعلم . المسيحيه وخدمات الملكوت ال تختلف. بهذه الطريقه يؤهلون ذاوتهم بشكل افضل ليصبحوا قادة
 .ان تتبع وأهل ذاتك بشكل افضل لتقود عندما يعطيك اهللا الفرصه

 :صالتنا اليوم

امنحني النعمه ان اآون راضي . لتقط آل ما احتاج في موسم تعُلمي ان اتبعساعدني ان ا, ربي الغالي
 .وان اتعلم من االخرين وانمو القف في دعوتي العليه في االيام القادمه

 :االيات اليوم

 .اسعى نحو الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العليا في المسيح يسوع 14: 3فيلبي 

 .انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.مرشديكم الذين آلموآم بكلمة اهللاذآروا  7: 13عبرانيين 

 .لكي ال تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بااليمان واالناة يرثون المواعيد 12: 6عبرانيين 

 الننا نؤمن ما نؤمن به, نشعر ما نشعر به ونريد ما نريد, نحن نفكر ما نفكر به

تشعر بالطريقه التي تشعر بها او تريد االمور التي , ألت مرة لماذا انت تفكر بما انت تفكر بههل تس
يشعر بشكل مختلف ويريد امور تختلف , تريدها بينما ترى بشكل واضح ان شخص قريب اليك يفكر

عورنا ش, عنك؟ آيف ممكن ان ال يكون مثلك؟ غالبا ما يكون السبب الختالفنا عن االخرين في افكارنا
 .ورغبتنا الواقع اننا نؤمن بشكل مختلف عنهم

احكامنا وقرارتنا مؤسسه فقط على آميه المعلومات المحدوده التي , من المخيف ان نفكر ان معتقداتنا
وضع وحقيقه في الحياة , هناك اآثر جدا لكل ظرف. نمتلكها عن مواضيع معينه في لحظه معطاه

المنه الوحيده لنعيش الحياه هي ان نفحص ما نؤمن به مقابل الطريقه ا. اآثر مما نقدر ان نتصور
 .نشعر ونريد ما يريد اهللا, سوف نفكر, النه عندما نختار ان نؤمن بما يؤمن اهللا. آلمة اهللا

 : صالتنا اليوم

. ساعدني ان ال احكم على الظروف بسرعة او ان اتخذ قرارات بدون فحصها مع آلمتك, ابي الغالي
 .هدفي االسمى ان ارضيك. الرى اين انا مخطىء وغير حياتي لتتالئم مع ارادتكامنحني النعمه 

 :االيات اليوم



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

 .المرضية الكاملة ارادة اهللا الصالحة

  الننا نحن ايضا قد بشرنا آما اولئك لكن لم تنفع آلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة2: 4عبرانيين 
 .بااليمان في الذين سمعوا

 ماذا ستفعل الجل اهللا اذا لم تكن خائف؟

ديه في مصر الى ارض تفيض لبنا وعسًال التي قيل الوالد اسرائيل ان اهللا سوف ياخذهم من العبو
من الواضح ان اهللا آان معهم بينما ابتدأوا رحلتهم واجرى . اسحاق ويعقوب, ابراهيم, وعدها الباءهم

اهللا شق البحر االحمر جعل المن ينزل من السماء . عجائب لهم على طول الطريق الرض الموعد
 .يوميًا خالل رحلتهم

حان الوقت لكي يتقدموا ويواجهوا هذه المعوقات التي وقفت في طريقهم بالرغم من ذلك عندما 
الخوف اوقف برآات اهللا في ذلك اليوم وايضا . االسرائليين فشلوا ان يتقدموا الى االمام بسبب خوفهم

 ماذا ستفعل الهللا لو لم تكن خائف؟. سيوقف برآات اهللا في يومنا هذا

 : صالتنا اليوم

جريء وشجاع وان ال اآون خائف ومرعوب عندما يواجهني , ن اآون قوياختار ا,  ربي الغالي
امنحني النعمه التقدم لالمام تحت ضغوطات الحياة وان ال اسمح للخوف ان .  معوقات العمل مشيئتك

 .انا اعرف انك ستكون معي. يعيقني

 :االيات اليوم

 حلفت آلبائهم ان اعطيهم انما النك انت تقسم لهذا الشعب االرض التي.  تشدد وتشجع9 -6: 1يشوع 
ال تمل .آل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي آن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب

فيه نهارا  بل تلهج.ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمك  .تذهب عنها يمينا وال شماال لكي تفلح حيثما
 أما .وحينئذ تفلح ئذ تصلح طريقكالنك حين.وليال لكي تتحفظ للعمل حسب آل ما هو مكتوب فيه

 .وال ترتعب الن الرب الهك معك حيثما تذهب ال ترهب.تشدد وتشّجع.أمرتك

 اهللا يفكر في الميدان الذي االخرين يعتقدون بانه مستحيل

السبب . انا افهم انه حسب القوانين الفزيائيه  لعلم الدينماآيا الهوائيه انه من المستحيل ان الطنانه تطير
ببساطه ال .  لقدرة المحدوده للرفع الموجودة في اجنحة الطنانه ال تقدر تسند وزن جسد الطنانهان ا

مع ذلك فهي ... لذلك الطنانه ال تستطيع ان تطير. يوجد قوة رفع او قوه دفع تستطيع ان تقاوم الجذابيه 
 آيف؟! تفعل هذا



آما خلق اهللا الطنانه لتطير خلقك .  ذلكاهللا خلق الطنانه لكي تطير وهذا هو السبب الوحيد النها تفعل
, فقط بكلمة واحدة من اهللا.لتكسر قيد المحدوديات االرضيه لتنجز المستحيل فقط النه قال انك تستطيع

يمكنك ان تكسر الحواجز المستحيله  التي , لمسة واحدة من الروح القدس, فكرة واحدة ملهم بها الهيا
وامأل فكرك بكلماته وعندها تشاهد المستحيالت , ير آما يفكراهللابدأ بالتفك. تمسك االخرين مأسورين

 .تصبح واقع

 :صالتنا اليوم

يا رب اريد ان افكر مثلك وان ارى االمور من وجهة نظرك بدال من ان تكون محدود على يد 
 .انا اؤمن بك ولذلك آل االشياء ممكنه فيك. الظروف واالوضاع ومحدوديات هذه الحياة

 : االيات اليوم

 .آل شيء مستطاع للمؤمن. فقال له يسوع ان آنت تستطيع ان تؤمن23: 9مرقس 

الن آل شيء .ولكن ليس عند اهللا.عند الناس غير مستطاع.فنظر اليهم يسوع وقال  27: 10مرقس 
 .عند اهللا مستطاع

ن ليكن ال ما اريد ولك.فاجز عني هذه الكاس.وقال يا ابا اآلب آل شيء مستطاع لك  36: 14مرقس 
 .ما تريد انت انا بل

 ان تقاد من الروح القدس ممكن ان يعني ببساطه انك ترفض ان تقاد من اي مصدر اخر

الخطيه االصليه في جنه عدن ادت الى والدة عنصر . نفس وجسد, روح: االنسان خلق آكائن ثالوثي
االنسان بدون تاثير اهللا هو .  لالنسان الساقطاللحم هو القوة المحرآه للطبيعه االساسيه . رابع اللحم

روح الرب في االنسان يصارع اللحم للسيطرة , عندما يولد مرة اخرى. جسدي ومملؤ بشهوة جسديه
بينما الجسد  , واالصرار, والمشاعر, المعرفة, النفس البشريه  تتحرك على يد الحكمة. على حياتنا

آل انسان سوف يستجيب . خلوق والمعروفه لالنسانيستجيب لالمور المريحه البسيطه عند الم
اذا االنسان . او صوت الروح, صوت الجسد, صوت النفس, سيكون اما صوت اللحم.لصوت ما

 .ممكن ان يرفض اي صوت ليس هو صوت الروح, يستطيع ان يحدد اي صوت يتكلم

 : صالتنا اليوم

علمني . وطريقك, ارادتك, فق مع آلمتكساعدني لكي احدد الصوت في حياتي الذي مت, ابانا السماوي
 .ان اميز بين االصوات التي ستاخذني بعيدًا عنك وبين صوت الروح

 :االيات اليوم

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



 الن الجسد يشتهي ضد  وانما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد18 -16: 5غالطيه 
انقدتم  ولكن اذا  اآلخر حتى تفعلون ما ال تريدون وهذان يقاوم احدهما.الروح والروح ضد الجسد
 .بالروح فلستم تحت الناموس

 الفشل هو ليس الهزيمه

الشخص الذي هو آامل . يعلمنا االنجيل انها من رصيف النصرة, حياة المؤمن مكونة من صراعات
. لكن اهللا سوق ينقذهم  من آل المشاآل,  آثيره التي هي عاديه لالنسانمع اهللا سوف يعاني من مشاآل

الصديق يسقط سبع مرات لكن . انه سوف يزداد وينمو اآثر, آلما عانى ابن اهللا اآثر , في الواقع
ال . ودائما يسبب لنا النصرة في يسوع المسيح, سوف يقوم ثانيٍة الن الرب هو الذي يعطينا الغلبه

صورة ضدك واي لسان يرتفع ليحكمك سوف ُيحكم الن هذا هو نصيب ميراثك في تنجح اي اله 
الرب يثبت خطواتك حتى اذا سقطت لن تطرح خارجا آليا بسبب الرب الذي سوف . المسيح يسوع

 .الفشل هو ليس الهزيمه. يشددك بيده اليمنى حتى التزل باي واحدة من خطواتك

 :صالتنا اليوم

آرتي آل آلماتك التي تكلمت بها الي ودعني اآون واثق بانك لن تترآني ولن اعيد الى ذا, ربي الغالي
 "اذا آان اهللا معي فمن علي؟" تهملني حتى اقول بجرأة 

 :االيات اليوم

  من قبل الرب تتثبت خطوات االنسان وفي طريقه يسّر اذا سقط ال ينطرح 26 -23: 37مزمور 
 اليوم خبزا لم ار صّديقا تخلي عنه وال ذرية له تلتمسايضا آنت فتى وقد شخت و الن الرب مسند يده

 .للبرآة آله يترأف ويقرض ونسله

 .آثيرة هي باليا الصّديق ومن جميعها ينجيه الرب 19: 34مزمور 

 القديم ممكن ان يكون الجديد الذي آنت تبحث عنه

 يقصد اننا لن نكتسب رؤيه او نعمل انه لم, عندما يقول الرب انه ليس هناك جديد تحت الشمس
اهللا عنى انه , باالحرى. اآتشافات فوق آل ما نعرف االن ونتعلم بشكل اساسي و نعمل امور جديدة لنا

, الكتاب المقدس يخبرنا ان اهللا يعرف النهاية من البداية. ليس هناك امور جديدة عليه ولن يكون ابدًا
 .حتى ان اهللا صلب ابنه قبل تأسيس العالم.  القديم والجديد,االول واالخر, هو مؤلف وناهي ايماننا

يجب ان , او يكتشف طريق جديده, يحصل على رؤيه شخصيه, في اي وقت يسمع انسان اراء جديدة
اشخاص آثيرين يضلون الطريق بسبب الطرق . ارادة وطرق اهللا, يختبر االمور مقابل الكلمة االثابته

الكثير وتعرض مغامرات موجوده لكن بالنهايه تصبح جوفاء وفارفه النهم الجديدة لفهم اهللا التي تعد ب
ال تتغاضى الحقائق البسيطه ومبادىء الكتاب المقدس المؤسسه منذ زمن في البحث عن . ليسوا اهللا

 .امور جديده صغيره التي تتأمل بانها سترضي اعجابك



 :صالتنا اليوم

ساعدني ان ال اضل الطريق بمعتقدات .  في آلمتكأسس قلبي على االساسات البسيطه, ربي الغالي
 .علمني آلمتك... يا رب, طريقك هو طريقي. خاطئه او توجهات جديده للخالص

 :االيات اليوم

 ولكنني اخاف انه آما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن 3: 11 آورنتوس 2
 .المسيح البساطة التي في

 .يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس جديد  ما آان فهو ما 9: 1جامعه 

اما االثينّيون اجمعون والغرباء المستوطنون فال يتفرغون لشيء آخر اال الن   21: 17اعمال 
 .او يسمعوا شيئا حديثا يتكلموا

العالم  فسيسجد له جميع الساآنين على االرض الذين ليست اسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس 8: 13رؤيه 
 .سفر حياة الخروف الذي ذبح في

 اهللا يعمل بما عندنا عندما نعطيه ايه

يبدو ان زوجها توفي ليس منذ زمن بعيد .  يبدأ بقصه عن ارمله آانت واقعه في مشكله4ملوك الثاني 
م اخر تهديد لهم آان انه, بعد ان حاولت آل الطرق لتسد الدائنون. تارآًا ايها مع ولدين وديون آثيرة, 

اتت هذه المراة الى . سيأخذون اوالدها ويجعلونهم خدام لهم عبيد بعقد مؤقت حتى تسدد آل ديونها
جواب " ماذا عندك؟", النبي سألها سؤال واحد بسيط, عندما سمع قصتها. مهتاجة جدا, اليشع نبي اهللا

في ". اي شيءال يوجد عندي ", هي قالت. لم يكن الحقيقه, مع ذلك, المرأه آان صادق ومن قلبها
النبي . في جرة, قدر آأس مألن, لم يكن عندها اي شيء اال بعض الزيت, آما نقرا بعد ذلك, الواقع

عندما اعطت فرصه . اعطى تعليمات لهذه االرمله بان تعطي فرصه الهللا ان يعمل بالقليل الذي عندها
اعطي اهللا . فعل نفس الشيءممكن ان ت. الهللا بما عندها  وان يعمل عجيبه فقط عندئذ مشكلتها ُحلت

 .ضعه في يده وامن ان تحصل معجزة, فرصه بما عندك

 :صالتنا اليوم

اعرف ان آل االمور ممكنه من خاللك واني استطيع ان افعل آل شيء في المسيح الذي , يا رب
 .استعمله آما تريد وزدني اليوم, انا اعرضه عليك, خذ القليل الذي عندي. يقويني

 :االيات اليوم

  وصرخت الى اليشع امرأة من نساء بني االنبياء قائلة ان عبدك زوجي قد مات 7, 2, 1: 4 ملوك 2
فقال لها اليشع ماذا اصنع .فأتى المرابي ليأخذ ولدّي له عبدين.ان عبدك آان يخاف الرب وانت تعلم



ت واخبرت فات. .لجاريتك شيء في البيت اال دهنة زيت اخبريني ماذا لك في البيت فقالت ليس.لك
 .رجل اهللا فقال اذهبي بيعي الزيت واوفي دينك وعيشي انت وبنوك بما بقي

 احيانًا اعظم تحدي نواجهه هو آيف نجعل اناس معقدين يقبلون الرساله البسيطه التي نحملها

ربما شخص جيد جدًا باالرقام لكن , هل قابلت مرة شخص ذآي جدا حتى ان امور بسيطه تشوشهم
ر ان يالئم مالبسه او يتفاعل اجتماعيا؟ الحياة مليئه باالشخاص الذين عندهم مشاآل مع ذلك غير قاد

ممكن واحدة من مشاآل التحدي التي يواجهها بعض االشخاص هو تصعبهم بقبول حلول , مختلفه
 .بسيطه لمشاآل نراها معقدة

حتى يكون . مهالرسول بولس واجه هذا التحدي بينما شهد لمجموعات مختلفه من االشخاص في ايا
وضعًا نفسه . قرر ان عليه ان يجد اساس مشترك معهم وان يتكلم بلغة الحياة العادية لمستمعيه, ناجح

ممكن ان . قدم له فرص اآبر ان يسلم الرساله البسيطة عن يسوع للمجتمع المعقد في ايامه, في مكانهم
 .نتعلم من مثاله

 :صالتنا اليوم

لغة مستمعّي حتى اآون مؤثر اآثر عندما اشارك رسالة انجيل المسيح امنحني النعمة التكلم ب, ابانا
ساعدني ان اسمع قبل ان اتكلم وان احاول ان افهم االخرين  قبل ان ُافهم . لعالم ضائع في الظالم

 .بذاتي

 :االيات اليوم

  فاني اذ آنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع الربح االآثرين23 -19: 9 آورنتوس 1
تحت الناموس الربح الذين تحت  وللذين تحت الناموس آاني.فصرت لليهود آيهودي الربح اليهود

 مع اني لست بال ناموس اهللا بل تحت ناموس.وللذين بال ناموس آاني بال ناموس الناموس
صرت للكل آل شيء .آضعيف الربح الضعفاء   صرت للضعفاءالربح الذين بال ناموس.للمسيح

 . وهذا انا افعله الجل االنجيل الآون شريكا فيهخّلص على آل حال قوماال

 ماضيك ال قرر مستقبلك انما ما يقرر من هو الهك

آانت سيدة اعمال التي . راحاب آانت زانيه تعيش في اريحا تقريبا الف وخمس مئه سنه قبل المسيح
ت آان متعلق بماضيها وبدى ان مستقبلها آل ما عرف. عملت لتبني سمعتها وآانت معروفه في المدينه

ان نعيش ونعمل في عمل مؤسس بطريقه جيدة مع تاريخ عريق . سيكون تقريبا نفس الشيء آماضيها
لم يكن , مع ذلك.  يحد اماآانياتنا ويملي علينا مستقبلنا, ومزدهر غالبا ما يمارس السيطرة على حياتنا

رت عندما وضعت مستقبلها في يد اهللا بدل ان تستمر في حياة راحاب تغي. هذا االمر آذلك مع راحاب
 .نفس المسار في الحياة الذي عرفته دائمًا



ال يستطيع ماضيك ان ُيملي على او يحد مستقبلك حتى عندما يبدو انه ليس لديك اي .نفس االمر معك
حياتك في انا اتحدك لتضع . ممكن ان يكون عند اهللا خطط اخرى... خيار وماضيك هو آل ما تعرفه

ممكن ان . اعطيه الفرصه الن يغير ما يحتاج الى تغيير و يوجه حياتك ثانيٌة  لترضي خطته. يد اهللا
 .اهللا سيكون معك بكل خطوه في الطريق, لكن ال تخاف, يتطلب منك تغييرات جديدة جريئه

 :صالتنا اليوم

اصلي ان , دني ان اآونويحدني من ان اآون آل ما تري, اذا آان اي شيء يقف في طريقي, ابانا
 .انا لك, واستخدمني, املئني. شكلني, غيرني. انا اعطي ما تبقى من حياتي لك. تزيله

 :االيات اليوم

  فارسل يشوع بن نون من شّطيم رجلين جاسوسين سّرا قائال اذهبا انظرا االرض1: 2يشوع 
 .فذهبا ودخال بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك.واريحا

 . بااليمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسين بسالم31: 11رانيين عب

 ما انت مستعد ان تراهن به على لعبة قد تم لعبها؟

افترض انك آنت الوحيد . تخيل انك حصلت على جريدة الغد واآتشفت من ربح في مسلسالت العالم
ستأخذ هذه الفرصة , ا ستفعل؟ ربما آالكثيرينماذ. الذي عرف بالتأآيد ما ستكون النتيجه مسبقا

وربما آل ما , آل ما تستطيع ان تحصل عليه, الخارقة بان تعمل رهان وتراهن على آل شيء عندك
ربما من الحكمة ان تتصل بعائلتك واصدقائك المقربين . تستطيع ان تستعير بسبب النتيجة المؤآده

 لماذا ال تنشر الخبر السار؟. اةلتخبرهم عن هذه الفرصه التي تأتي مرة بالحي

. هذا الوضع موجود اليوم وعندك الفرصة ان تستغل انك تعرف قبل الوقت من سيغلب بهذه اللعبة
ما انت مستعد ! يسوع غلب...الكتاب المقدس هو نسخة مصدق عليها عن اخبار يوم الغد واحز ماذا

 بان تراهن على هذه اللعبه التي قد لعبت؟

 :صالتنا اليوم

اعطني القوة . وانه لدي الفرصة الشارك بها, وانك ستنجح بها, انا اؤمن ان لديك خطة, بي الغالير
 .الآون شاهد للعالم عن الحق والنصرة التي في المسيح

 :االيات اليوم

  الننا نحن المؤمنين ندخل الراحة آما قال حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا 3: 4عبرانيين 
 .قد أآملت منذ تأسيس العالماالعمال  مع آون.راحتي

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



 .مخبر منذ البدء باالخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائال رأيي يقوم وافعل آل مسرتي 10: 46اشعياء 

 ساوي الف يوم من الجهد لحظة واحدة من العطف ت

اذا رغب يستطيع ان يجعلك تجد بطاقة وتربح . افترض ان اهللا اراد ان يبارآك فوق اعظم توقعاتك
خالل النص في الكتاب المقدس نجد اهللا . او ان يتكلم الى شخص ما في حلم ان يرقيك, في اليانصيب

االمر مع يوسف عندما اخذ من هكذا آان . يضع  اناس العظم يوم لديهم عندما ال يتوقعون ذلك
الذي فجاءة , نفس االمر حصل مع دانيال. الذي جعله حاآم على آل االرض, السجن لعند فرعون

 .وجد نفسه ينال استحسان الملك في االمبراطورية

لنكمل الى الموضع ان لحظة , يسوع بارك فجاءة بطرس بكمية آبيرة من السمك, في العهد الجديد
وتعتمد على , تثق في, ابدا بأن تؤمن في.  اهللا يساوي الف يوم من عملنا الشخصيواحدة من استحسان

 .استحسان اهللا بان يرقيك ويسدد احتياجتك

 :صالتنا اليوم

افتح االبواب . انت وضعت استحسانك علّي واعطيتني آل برآة ارضية وروحيه  بوفرة, ربي الغالي
 .كي اخدم مشيئتكالتي انا احتاجها واحضرني الى مكاني االعظم ل

 :االيات اليوم

  النه ال من المشرق وال من المغرب وال من برية الجبال ولكن اهللا هو 7-6: 75مزمور 
 .هذا يضعه وهذا يرفعه.القاضي

 فتجد نعمة اآتبهما على لوح قلبك.تقلدهما على عنقك. ال تدع الرحمة والحق يترآانك4 -3: 3امثال 
 .والناسوفطنة صالحة في اعين اهللا 

 .من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضى من الرب   22: 18امثال 

 احيانا يتطلب منا ان نترك بشكل آامل امر ما قبل ان نمسك باخر بشكل آامل

ذهبت الى السيرك ووجدت ذاتي ماسور لفناني ارجوحة البهلوان وهم يتأرجحون , آصبي صغير
يدورون في وسط , يتشقبلون, بينما ينفذون الخدعشاهدت . عاليا فوق االرض من عامود الى اخر

فقط لكي يتحررون بنعمة وسالم على المنصة الثابته في , يلتقطون الواحد االخر بايدي مشبكه, الهواء
خالل السنين آانت لدي تفكير آبير في مبادىء الحياة التقطتها وانا اتأمل في هذا . الطرف االخر

هم ان يتخلوا عن امر ما بشكل آامل حتى يستطيعون ان يتمسكوا نجاحهم يعتمد على انه علي. العرض
تمسك آامل او تمسك نصفي في . الكثيرمن االمور في الحياة تعمل على هذا المبدء. باحكام بامر اخر

احيانا ممكن ان يترآنا غير قادرين ان نتمسك باحكام في المستقبل الذي , حتى مع آل الفوائد, الماضي
انه اصعب ان , مع ذلك, انه من الصعب ان نتخلى عن بعض اختبارات الماضي. يعرضه اهللا علينا



اذا . سامحًا لهم بأن يؤثروا بشكل سلبي على تقدمك, تجراو تسحب معك هذه االختبارات خالل الحياة
 .اطلب مساعدة اهللا وانشغل مرة ثانيه في الحياة, ان آنت تجد انه من الصعب ان تتخلى

 :صالتنا اليوم

من فضلك ساعدني لكي اضع ماضّي في منظوره المالئم وان اتخلى عن االمور التي , لغاليربي ا
 .امين, اشكرك سيدي. تعيقني من التحرك الى االمام في حياتي وفي مشيئتك

 :االيات اليوم

اآلن .هانذا صانع أمرا جديدا.والقديمات ال تتأملوا بها. ال تذآروا االوليات19 -18: 43اشعياء 
 .طريقا في القفر انهارا اجعل في البرية. تعرفونهأال.ينبت

ولكني افعل شيئا واحدا اذ انا .ايها االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادرآت 14 -13: 3فيلبي 
الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العليا في المسيح  اسعى نحو هو وراء وامتد الى ما هو قدام انسى ما
 .يسوع

 غب ان نسمع ما نحن غير راغبين بأن نفعلغالبا ما ال نر

في الكثير من االحيان يأتي الي اناس املين اني استطيع ان اساعدهم في حل بعض المشاآل في 
وعالقات اخرى في ,  زواجهم, اموالهم, احيانا اخرين يطلبون مشورتي الساعد في وظائفهم. حياتهم
تخذوا القرار باي منصه مشورة سوف او سوف اجد ان بعض االشخاص قد ا,في حاالت نادرة. الحياة

اجد القليل من النجاح عندما اتواجه مع شخص الذي قد اغلق الباب لعالج ناجح ببساطه . ال يفكرون
 .غالبًا ما ال نرغب بان نسمع ما نحن غير راغبين بان نفعل. النه ال يريد ان يفعل ذلك

اي عالج " مشورة الهيه ال يهم ما تتطلب؟هل فكري مغلق لكلمة اهللا او ل: "اسال نفسك السؤال
اسمع ... ان ال ترفض املك الوحيد في المساعدة, معروض وانت غير راغب بان تسمعه؟ انا ارشدك

 .آلمة اهللا ُتب

 :صالتنا اليوم

تحداني بمشورة الهيه حتى اخترك انت . وطريقك, ارادتك, انر عقلي لكالمك, ابانا السماوي العزيز
 .في آل ما افعله

 :االيات اليوم

من , من يقدر ان يسمعه.فقال آثيرون من تالميذه اذ سمعوا ان هذا الكالم صعب 66, 60: 6يوحنا 
 .هذا الوقت رجع آثيرون من تالميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه

ط الفقراء فيكون  قال له يسوع ان اردت ان تكون آامال فاذهب وبع امالآك واع22- 21: 19متى 
 .النه آان ذا اموال آثيرة.مضى حزينا فلما سمع الشاب الكلمة السماء وتعال اتبعني لك آنز في



رسالتنا في االساس هي ليست الشخاص ال يريدون ان يؤمنوا انما الشخاص يريدون ان يؤمنوا لكن 
 ال يعرفون بماذا يجب ان يؤمنوا

, نحن مدعوين لحصاد الثمار الناضجه. دمه بدون مواجَههي خ, بجزءها االآبر, التبشير باالنجيل
عندما . لنسمح لتوقيت اهللا ان يسبب للنفوس بان تسقط من الكرمة الى ايدينا, وشد بمحبه, بلمسة حذرة

ونضع سماد على , نسقي البذور, نحن مدعوين الن نفلح التربه, نجد نفوس غير جاهزة للحصاد
التشبيه الذي يعطيه لحصاد النفوس يجعلنا نكون . الغير ناضجهونحذر ان ال نرض الثمار , النبات

او , يستأصل البذور, لم يعطى اي احد السلطه آي  يتجاهل الحقل. وآالء جيدين في حقل خدمة اهللا
يجب ان ننتبه ان ترك هذا , عندما نتقابل مع شخص قلبه غير جاهز لقبول المسيح. يضر المحصول

الذي هو ليس اآثر من مشذب الكرمه , قد ُشهد له على يد خادم محبالشخص مع اختبار رائع بانه 
انما الى هؤالء الذين , رسالتنا في االساس هي ليست الشخاص ال يريدون ان يؤمنوا. عند السيد

 .يريدون ان يؤمنوا لكن غير متأآدين بما يجب ان يؤمنوا

 :صالتنا اليوم

والمهارة التي نتطلبها , الصبر, النعمة, نا الحكمةاعط. انا اصلي لنفسي ولكل عامل في حقلك, ابانا
, ساعدنا ان نكون لطفاء ومراعين لمشاعر االخرين. لكي نقطف آل بمحبة واعتناء ابانا السماوي

 .متذآرين اننا نحن ايضا قد آنا خطاه واالن مخلصين

 :االيات اليوم

 ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم.الحصادأما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم يأتي  37 -35: 4يوحنا 
 والحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرا للحياة االبدية لكي يفرح وانظروا الحقول انها قد ابيّضت للحصاد

 .يحصد النه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع وآخر .الزارع والحاصد معا

فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل .فعلة قليلون  فقال لهم ان الحصاد آثير ولكن ال3 -2: 10لوقا 
 .ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب.اذهبوا. حصاده فعلة الى

 غالبا ما تكون الخطوة االولى التي يجب ان تخطيها هي خطوتك

اهللا اقتنى آل الحقوق لجعل آل البرآات االرضيه والروحيه , على الصليب في الجلجثه! قد اآمل
اذا يسوع دفع ثمن . سط نعمته لكل البشريه وبهذه النعمة زود مؤن لجميع احتياجتنااهللا ب. متاحه لك

آل ما ,  جوهرياً . وُرفض من العالم فاذا هي ملكك, بالجلدات على ظهره, هذه االمور على الصليب
 .االن دورك. آان ممكن ان يفعله اهللا قد فعله

مشيئة اهللا وتزويد , ى يد اهللا ان تغذي النبي ايليا التي امرت عل17تماما مثل االرمله في مللوك االول 
اعملي لي . " المؤن آان في مكانه وحتى تقترب الى تزويد المؤن آان عليها ان تخطو الخطوة االولى

ربما خالصك يتطلب " واهللا سيكون مزودك الدائم" , آانت مشورة ايليا, "منها آعكة صغيرة اوال
 .منك الخطوة االولى



 :صالتنا اليوم

انا اعرف انك قد انقدنتني في المسيح , انا اختار ان ال اجلس فقط منتظرك حتى تأتي النقاذي, يارب
 .اريني الخطوة االولى. واالن هو دوري الستغل مؤنك تزويدك

 :االيات اليوم

 فقال لها ايليا ال تخافي ادخلي واعملي آقولك ولكن اعملي لي منها آعكة 16 -13: 17 ملوك 1
النه هكذا قال الرب اله اسرائيل ان آوار  .واخرجي بها الّي ثم اعملي لك والبنك اخيرا صغيرة اوال

 اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه االرض الدقيق ال يفرغ وآوز الزيت ال ينقص الى
يت لم  آوار الدقيق لم يفرغ وآوز الز.فذهبت وفعلت حسب قول ايليا واآلت هي وهو وبيتها اياما

 .قول الرب الذي تكلم به عن يد ايليا ينقص حسب

 من انت بحق الجحيم؟

عالقتنا الشخصيه مع يسوع تسبب لنا ان نكون . يجب ان نعرف يسوع وليس فقط ان نعرف عنه
, الكتاب المقدس يعلن اننا نضيء مثل النور في وسط الظالم. تجعلنا نور للعالم, ولذلك, صورة لمجده

لكن ايضًا الروح في هذا العالم ممكن ان , في هذا العالم يرون نورنا ويمجدون اهللاوليس فقط الناس 
 . تحدد حالنا المستقيم وحقيقة عالقتنا مع يسوع

الذين سمعوا بولس يكرز , ابناء لكاهن مسؤول, مسجل عن سبع رجال19في اعمال : مسأله للنظر
اما ",فاجاب الروح الشرير وقال. قرروا ان يخرجوا روح شريره من شخص يهتمون به, عن يسوع

المعرفة عن يسوع ال تساوي ان تعرف يسوع  " .يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه واما انتم فمن انتم
 فأذا من انت بحق الجحيم؟. االخرين يعرفون, واذا آنت ال تعرفه

 :صالتنا اليوم

 امام الناس واالرواح الشريرة انا اريد ان اعرفك وابنك بعمق حتى ان نوري يضيء, ابانا السماوي
انا اتوب عن خطايي وان مطهر من آل عدم طهارة  واقبل قوتك لكي  , لذلك. ترتعش في محضري

 .اآون ممثل للكتاب المقدس

 :االيات اليوم

  فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه واما انتم 16 -15: 19اعمال 
الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك  هم االنسان الذي آان فيهفوثب علي .انتم فمن

 .البيت عراة ومجرحين

 ال تقول ال للحياة االبدية لشخص اخر



تخيل ان امك او اخوك او شخص قريب اليك اتو ليزورك في البيت بينما آنت تقوم ببعض الرحل 
تك وخرج منها محامي البس لباس مفتخره نفترض ان سيارة وقفت امام بي. اليصال رساله مهمة

الذي مات وترك لك , قد ورد اسمك في وصية شخص غني جدا... وتوجه الى بابك يحمل اخبار سارة
فكر آيف آنت ستشعر والتأثير الدائم الذي سيعمله اذا شخص في بيتك اعتقد . الميالين من الدوالرات

, شهور, ممكن ان تمر اسابيع. يخبرك عن الورثهانك لن تهتم  الخبارسارة آهذه ولذلك قرر ان ال 
ممكن انك ال تقدر ان تتخيل . سنين او حتى الحياة وال تكتشف وان ال تعرف عن هذا االمر شخصيًا

ويقررون ان , لكن هذا يحصل يوميا عندما اشخاص يكتمون الخبر السار النجيل يسوع المسيح, هذا
ال تقول ابدا ال للحياة . انهم لن يهتموا لالمر, سبب ماويفكروا ل, ال يخبروا االخرين عن ميراثهم

 .االبدية لشخص اخر

 :صالتنا اليوم

اعطيني الرؤية لكي اؤمن . انا اريد ان احمل الخبر السار للناس في انحاء العالم, ابانا السماوي الغالي
 .امين. لن اقول ال للخالص لشخص اخر. ان ال يوجد اشخاص ترفض الخبر السار عن ميراثهم

 :االيات اليوم

 الن الوصية ثابتة على .النه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي17 -16: 9عبرانيين 
 .الموتى اذ ال قوة لها البتة ما دام الموصي حيا

 ان آنا نتألم معه لكي. فان آنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة اهللا ووارثون مع المسيح17: 8روميه 
 .نتمجد ايضا معه

وآيف يسمعون بال .وآيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به14: 10ميه رو
 .آارز

 من الخطر ان نقيس احالم االخرين حسب جهلنا

من المهم لي ان ندرك ان آل رأي لنا مؤسس على ال شيء اآثر من معلومات محدودة نمتلكها عن 
عندما نحكم على .  ف آل شيء عن آل شيءليس هناك طريق ان نعر. الموضوع في وقت محدد

اال اذا . عمل او قيمه االخرين نحن نفعل ذلك من منظور محدود جدا, حكمة, قدرات, انجازات, احالم
نحن مرشحين ان نتعلم شيء جديد وغالبا ما نتعلمه هو ان راينا لم يكن صحيح , آنا نعرف آل شيء

غالبا ما قلت اننا يجب ان نكون . مكن ان يكون مضلهذا هو السبب الن اول انطباع م. آما اعتقدناه
ان نحبط مرة واحدة على , صبورين آفايه لنبقى بما يكفي من الوقت لنتاثر مرة واحدة على االقل

 .ال تتسرع في الحكم. وعندها لفترة اضافية قبل ان تقرر اما انك وجدت صديق جيد ام ال, االقل

 :صالتنا اليوم



امنحني النعمة لكي . ني حكمت على االخرين وحديتهم فقط لما انا اؤمن عنهمسامحني ال, ربي الغالي
 .اآون صبورا واسمح لروحك القدوس ان يكشف لي وجهة نظر السماء  في وقتك

 :االيات التاليه

 . ال تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادال24: 7يوحنا 

 .اغفروا يغفر لكم. فال يقضى عليكمال تقضوا على احد. وال تدينوا فال تدانوا37: 6لوقا 

وبالكيل الذي به تكيلون .التي بها تدينون تدانون النكم بالدينونة  ال تدينوا لكي ال تدانوا2-1: 7متى 
 .يكال لكم

 صلي الوعد وليس المشكلة

لكثير من . فكر في ان تخبر مشكلتك ما هي عظمة الهك, بدل ان تخبر الهك ما آبر مشكلتك
يذهبون دائما الى الههم مع الئحة من االمور المحزنه . لصالة يوازي وقت التذمراالشخاص وقت ا

يصرفون الوقت في اخبار . اونقص في المدخول, مصاعب في العالقات, التي يواجهوها في الحياة
 .اهللا عن مشاآلهم بدال من اخذ آلمته واعطاء صوت اليمانهم في الصالة

يخبرنا عن اثنا عشر شخص رأوا نفس الشيء وآل , ع عشراصحاح الثاث عشر والراب, سفر العدد
يشوع , بينما اثنان, عشرة من االشخاص تكلموا فقط عن المشكله. واحد اعطى صوت لوجهة نظره

اعلن اهللا انه ما سمع آل واحد يقول هو آيف حياتهم تظهر , في النهايه. وآالب تكلموا عن الوعد
 الوعود او المشاآل؟, ماذا ترى. للعيان

 :صالتنا اليوم

لم . انا ال اريد ان اآون مثل هؤالء االشخاص الذين تذمروا واشتكوا في اختبارهم في البريه, ابانا
بدل ذلك ذآرني يا رب ان ارفع صوتي في الصالة بااليمان .  يدخلوا الى السالم الذي وعدت به

 .والثقة ان وعودوك ستتحقق في حياتي

 :االيات اليوم

 .م حّي انا يقول الرب ألفعلّن بكم آما تكلمتم في اذنّي قل له28: 14عدد 

 . وال تتذمروا آما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك10: 10اآورنتوس 

فاشتعلت فيهم . وآان الشعب آأنهم يشتكون شرا في اذني الرب وسمع الرب فحمي غضبه1: 11عدد 
 .الرب واحرقت في طرف المحّلة نار

 

 



 ال تدع علم الكالم يضعك في مفترق طرق مع الحقيقة, انه في االشخاص, كلماتالمعنى هو ليس بال

من هذا التصريح غير ممكن , اذا قلت ان اللون اخضر. آلمات هي وسائل نقل غامضه في االتصالت
هل تتخيل اخضر العشب في الخريف او االخضر . ان تحدد ما هو اللون الذي آنت احاول ان اصفه

لجيش؟ من يستطيع ان يعرف اي لون انا اقصد او ربما هناك لون ثالث الذي ال الغامق في مالبس ا
في بعض االحيان . تعتبره انت انه اخضر؟ حتى نفهم ما يقصد يتطلب اآثر من ان نسمع آلماتهم فقط

عندما في الحقيقة ال يقصدون ما يقولون الن المعنى هو " انا اآرهك"او " انا احبك"اشخاص يقولون 
من المهم ان , لهذا السبب. حتى نفهم الكالم يجب ان نفهم الفرد. لكالم انما في االشخاصليس في ا

تكون لنا عالقه شخصيه مع الرب من خالل ابنه يسوع حتى نعرفه في شرآة الروح القدس حتى 
 .نكسب فهم افضل لكالمه

 : صالتنا اليوم

وليس فقط  , طيني فهم اعمق للقصداآشف عن ذاتك لي واع. اريد ان اعرفك بالكالم والروح, ابانا
 .فهم حرفي للكلمة

 :االيات اليوم

الن الحرف يقتل .ال الحرف بل الروح. الذي جعلنا آفاة الن نكون خدام عهد جديد6: 3 آورنتوس 2
 .الروح يحيي ولكن

 . من اجل ذلك ال تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب17: 5افسس 

 . قيامته وشرآة آالمه متشبها بموته العرفه وقوة10: 3فيلبي 

 نحن ال ننبهر بما يعرفه معلمين اوالدنا انما آم يتعلم اوالدنا

انما , انه ليس ان معلمي الصف االول ال يعرفون حساب متقدم. معلمي الصف االول ليسوا اغبياء
ع ان المعلمين نحن نتوق. نامل ان لديهم الحس الكافي لكل ال يعلموا طالب الصف االول حساب متقدم

ال نتوقع ان اوالدنا يترآون صفوفهم مسلحين فقط بالمعرفة ان , مع ذلك, يعرفون اآثر من اوالدنا
... نحن نتوقع ان اوالدنا يتعلمون اآثر من ذلك. معلمينهم رائعين ويعرفون اآثر جدا مما هم يعرفون

هو . ا اآثر من المؤمنين الجدداهللا يتوقع من المعلمين والواعظين في خدمته ان يعرفو. آذلك اهللا
يخيب امله عندما يعرف ان آل ما تعلمه اوالد ان بعض الوعاظ او معلمين مدرسة االحد , ايضا

هل هو ما هم يحتاجونه او ما . تأمل اليوم بما يتعلمه االخرين منك. رائعين ويعرفون اآثر منهم
 تحتاجه انت؟

 :صالتنا اليوم



انما ابني ملكوتك في حياة هؤالء , وليس ان ابني سمعتي,  للحياةاريد ان اآون مغير, ربي الغالي
ان اعلم آالمك بطريقٌة يستطيع االخرين ان يفهمها , يا رب, اعطني الحكمة . الذين يستمعون الّي

 .امين, وينموا بذلك

 :االيات اليوم

ين ايضا اآثر  ولكن في آنيسة اريد ان اتكلم خمس آلمات بذهني لكي اعّلم آخر19: 14 آورنتوس 1
 .آالف آلمة بلسان من عشرة

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

صرت للكل آل شيء الخّلص على . صرت للضعفاء آضعيف الربح الضعفاء 22: 9 آورنتوس 1
 آل حال قوما 

 االفتات هي لغير المؤمنين

حتى نخبر اشخاص الذين ببساطة " خطر"او " ال تدخل", "د عن العشبابتع" نحن نضع الفتات مثل 
عندما اخبر الرسول . الالفتات تستعمل ايضا لتذآر اشخاص بامور يجب ان يفعلوها او ال. ال يعرفون

هو آان , انما لغير المؤمنين, ليست لهم المؤمنين, بولس الكنيسة في آورنتوس ان االلسنة هي اشارة
 .وآذلك نحن ايضًا.ي ايامه ان ال يخجلوا من ان يمتلؤا بالروح القدسيشجع المؤمنين ف

هناك العديد من التغيرات التي يجب ان تحصل في حياتنا عندما نولد مرة اخرى ونصبح مثال حي 
ما يفرقنا عن االخرين الذين لم يعرفوا يسوع او حتى هؤالء المؤمنين الذين يحتاجون بان . لكلمة اهللا

غير المؤمنين سيتاثرون بك عندما تعيش حياتك . قة التي التزموا لها هو هذا التغييريذآروهم بالعال
 .ليسوع آملح ونور للضائعين والمجروحين في العالم

 :صالتنا اليوم

اشكرك النك . اختار ان ال اخجل بانجيل يسوع المسيح والشهادة التي عندي فيك, ابانا السماوي
 .عيش آشاهد لكلمتكغيرت حياتي والنك تساعدني لكي ا

 :االيات اليوم

اما النبوة فليست لغير المؤمنين . اذا األلسنة آية ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين22: 14 آورنتوس 1
 للمؤمنين بل

  الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم16: 1روميه 
 .لليوناني

ال يصلح بعد لشيء اال الن يطرح .ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح.االرض انتم ملح 13: 5متى 
 .ويداس من الناس خارجا



 ليس آل من يوافق معك هو صديقك

نادرا ما يتخيل الناس . الكثير من الجرائم ترتكب باآثرمن فرد الذين يتفقون معا بالنسبة لفوائد افعالهم
السجون , مع ذلك. تهم بانهم يقضون وقت في السجنانه سيقبض عليهم ويجبروا ان يدفعوا ثمن فعل

في معظم البالد مملؤه قدرة سعته ويفيض بالرجال والنساء الذين اعتقدوا ان لديهم فكرة جيده والكثير 
فقط الن انسان يوافق معك على . منهم وجدوا شخص يوافق معهم  وحتى يساعدهم لينفذوا جريمتهم

االصدقاء ال يجعلون . فكر فيه صحيح وال يعني انهم اصدقاءكما انت تفعله ال يجعل االمرالذي ت
ال تقبل . الحقيقه ال تحدد بان يظهروا االيادي. اصدقاءهم يقترفون اخطاء فادحة بدون ان يتحدوهم

اطلبوا مشورة الهيه . الحس الخاطىء لالمان بانك تحيط نفسك باشخاص يوافقون معك على آل شيء
 .وخذوا قلقم امام آلمة اهللا

 :صالتنا اليوم

ساعدني ايضا ان اآون . اعطيني اصدقاء حقيقين يتكلمون بكلمتك لي في ساعة حاجتي, ربي الغالي
هذا الصديق لالخرين الذي ال يوافق على الخطىء لكن اخاطربان اآون صادق وذو مسؤولية لهؤالء 

 .الذين يسألون

 :االيات اليوم

 .قبالت العدو امينة هي جروح المحب وغاشة هي 6: 27امثال 

 آما هو مكتوب لكي تتبرر في آالمك وتغلب.بل ليكن اهللا صادقا وآل انسان آاذبا. حاشا4: 3روميه 
 متى حوآمت

 . توجد طريق تظهر لالنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت12: 14امثال 

 او تبتعد عنها, تصمد امامها, ليس هناك مشكلة آبيرة جدا حتى انك ال تستطيع ان تعيشها

او تبتعد عنها فقط اذا , تصمد امامها, ليس هناك مشكلة آبيرة جدا حتى انك ال تستطيع ان تعيشها
قرارات , قرارات سيئه. سلكت الطريق الصحيحه وبقيت بهذا الطريق حتى تصل الين تريد ان تصل

 بعد قصة حياتك لم تكتب بالكامل. واخطاء مكلفه هي جزء من العملية  وليس من المشكلة,  خاطئه
 .انه فقط قرار... وآل يوم عندك فرصه ان تبدا فصل اخر

اطلب من . ضع الماضي خلفك مع فشلك ونجاحك. اتحداك االن ان تقرر انه سيكون عندك يوم جديد
 .اهللا ان يعطيك رؤيه واضحه لمستقبلك وان تاخذ الخطوات الالزمة لتقرب نفسك لقدرك آل يوم

 :صالتنا اليوم



خذني من . اريني الطريق الصحيحة اليوم واعطيني رؤيه واضحه لمستقبلي, ابي السماوي العزيز
انا اترك يوم االمس واخذ الخطوة التالية . المكان الذي انا فيه الى يومي االعظم حتى اتمم مشيئتك

 .نحو مشيئتك

 :االيات اليوم

 كار سالم ال شر العطيكمالني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب اف 11: 29ارميا 
 .آخرة ورجاء

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
 .واما انا وبيتي فنعبد الرب.ارضهم

 . اسعى نحو الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العليا في المسيح يسوع14: 3فيلبي 

 نجاحك ممكن ان يكون الناتج المباشر لتحملك او عدم تحملك للعملية

النجاح في الحياة هو اآثر من خطوة في , وغالبا رحلة مع مصطلحات غير متوقعه, الحياة هي عملية
االيمان بعدم سماحهم لخيبات االمل بان تخرجهم شخصيات في الكتاب المقدس تصبح ابطال . العملية

, واجه داود الصعوبات في رحلته الى العرش, مرة تلو االخرى. عن الخط في مالحقتهم وراء امر ما
 .هذه هي طريق الحياة. يوسف ايضا واجه صعوبات آثيرة بين بيت ابيه الى وصوله للقصر

. هي مصائب الصديق لكن اهللا ينقذه من آلهاآثيرة . اعلن داود ان الصديق يسقط سبع مرات ويقف
, الحياة هي عملية. هذه النصوص تكلمنا بالفوائد الموجودة بااليمان الثابت ان اهللا سوف يحقق مشيئته

 .ونجاحك هو الناتج المباشر لتحملك او عدم تحملك للعملية, اآثر من مجرد خطوة في العملية

 :صالتنا اليوم

. خيبات االمل, دي في عملك وان ال اتعب او يغمى علي بسبب المصائبانا مصمم ان اضع ي, ابانا
 .غير مهم الثمن, اعطني القوة القف بمكاني وانجز مشيئتك

 :االيات اليوم

 . فقد ارسلني اهللا قدامكم ليجعل لكم بقية في االرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة7: 45تكوين 

 .تك ان ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قو10: 24امثال 

  .اما االشرار فيعثرون بالشر. الن الصّديق يسقط سبع مرات ويقوم16: 24امثال 


