
 دة سيئة من شخص واحد صالح ممكن ان تؤدي الى مشكلة آبيرةخطوة واح

انكلترا وانطلقت في رحلتها , ترآت اآبر سفينة رحلية في العالم ميناء ليفربول,  1912في سنة 
بنيت على يد افضل صناع وآان يرأسها على . جهة الوصول آانت امريكا واسمها التايتانيك. االولى

اعطي االمر لالستمرار في , ع انه آان هناك تحذير من جبل جليديم). خبير(المقود قبطان متمرس
خالل بضع ساعات قرار غير حذر من شخص . االبحار خالل الماء المثلج بسرعة غير حكيمة

 . السفينه ارتطمت في جبل جليدي والباقي هو تاريخ. صالح ادى لمشكلة عظيمة

من الضروري ان . ثيرة يجب اتخذها يومياً قرارات آ. اهللا صمم حياتنا ووضعنا على ادارة المقود
بدون ان نسبب مشاآل آبيرة لنا والشخاص اخرين بسبب , نقود حياتنا بكلمة اهللا حتى نكمل رحلتنا

 . قرارات خاطئة

 : صالتنا اليوم

اآشف آلمتك . ان اخذ الوقت ألخذ بعين االعتبار تصرفاتي وقرارتي في الحياة, يا رب, ساعدني
 .دتي ان اطلب االرشاد منك بكل قرار اخذهمن عا لي واجعل

 :االيات اليوم

 .سراج لرجلي آالمك ونور لسبيلي 105: 119مزمور 

 .من قبل الرب تتثبت خطوات االنسان وفي طريقه يسّر 23: 37مزمور 

طريقك اذا االشخاص الذين وضعهم اهللا في , مع ذلك, ممكن ان تكون صادق واالخرين خاطئين
 هناك سبب لتكون حذر, الذين يحبونك ويخدمون معك عندهم قلق

في بعض االحيان ممكن ان يكون عندنا رغبات وشغف ان ناخذ القرارات التي نشعر انها 
يجب ان نختبر ذاتنا آليا ونطلب ارشاد آلمة , قرارات مصيريه, عندما نأخذ القرارات. صحيحة لنا

 .قنااهللا والناس الذين وضعهم في طري

نا ممكن ان يكون مسحوب بالغيوم او قصير البصربينما االخرين يرون كِمفي آثير من االحيان ُح
بالرغم من ذلك ال , ال يستطيع اي احد ان يكون روحك القدس. نتائج لم ناخذها بعين االعتبار

 اذا آنت خائف ان تسمع ما عند االخرين. تستطيع ان تتجاهل مشورة صالحة من اشخاص محبين
 .تعجب لماذاا...ن يقولوا عن قراراتك المصيريها

 :صالتنا اليوم

اعطني الحكمة .  في حياتيلقيادتك االلهيه وارشادك وايضاعلى العالقات االلهيهاشكرك , يا رب
 .واذان مصغيه لك واتبع خطتك لحياتي

 



 :االيات اليوم

 .لمشيريناما الخالص فبكثرة ا.حيث ال تدبير يسقط الشعب 14: 11امثال 

وقدم .آن انت للشعب امام اهللا.فليكن اهللا معك.اآلن اسمع لصوتي فانصحك 20 – 19: 18خروج 
الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي   عّلمهم الفرائض والشرائع وعّرفهم.الى اهللا انت الدعاوي

 .يعملونه

 يم الجل اهللا تاريخيا تتطلب التضحيةأمور عظيمة تعمل الجل اهللا وامور صنعت بشكل عظ

ليس فقط ان اهللا اعطى ابنه الوحيد . لم يعطي اهللا ابنه االضافي بل ابنه الوحيد آذبيحة الجل خطايانا
الجل اهللا ولتعمل يكلف آلتا السماء واالرض ان تعمل امور عظيمة . بل ان مريم اعطت ابنها البكر

هذا الشخص .دم يتطلب ان ندفع ثمن او ناخذ احتياطآل هدف وآل تق.  الهللابصورة عظيمةامور 
 .ممكن ان يكون انت

ال تسحب . أمور عظيمة تعمل الجل اهللا وامور صنعت بشكل جيد الجل اهللا تاريخيا تتطلب التضحية
ثر آدعمك او تفشل بان تالحق مغامرات الملكوت ببساطة النها تتطلب اآثر وقت وطاقة او جهد ا

 .من سيفعل؟ ال تتخلى عن اهللا...  المهمة التي في يدك ان لم تتم. مما توقعت

 :صالتنا اليوم

جدد ايماني . امنحني الشجاعة اليوم ان احسب التكلفه وان ادفع الثمن الفعل امور عظيمة لك, ابانا
الجائزة , لكن اآثر من الكل, اتذآر القديسين قديما والتضحيات التي قاموا بها, بينما اقراء آلماتك

 .انا اريد ان اآون مهم لك ولملكوتك! بعت امانتهمالتي ت

 :االيات اليوم

اما البار فبااليمان يحيا وان    . النه بعد قليل جدا سيأتي اآلتي وال يبطئ39-37: 10عبرانيين 
  نفسال  واما نحن فلسنا من االرتداد للهالك بل من االيمان القتناء.ارتد ال تسّر به نفسي

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

ربما هذا ... الذي ليس عندنا له جواب احيانا اعظم تضحيه ممكن ان نقدمها الى اهللا هي السؤال 
 هو ايمان عظيم

. هناك امور آثيرة في الحياة ال نجد لها اجوبة مقنعه... الخيانه, الموت, الفشل, وجع القلب, المأسي
ربما اعظم فرص لدينا ليكون عندنا ايمان هي االوقات التي ال يبدو ان هناك سبب لما يجري لكننا 

 . نعرف ان اهللا هو المسيطر



في النهايه اهللا جعل االمر . تكبد خسائر عظيمة شخصيه وماليه. ايوب بحث عن اجوبه خالل بلوته
مع انه ممكن ان يعطينا جواب لكنه ليس مديون لنا بأي .  مهيمن, واضح انه هو وحده مسيطر

ا او هذا الرب المحب العطوف الذي نخدمه عنده وجهة نظر ابديه التي ال نستطيع ان نتخيله. تفسير
 .ثق باهللا حتى عندما الحياة ال تعطي معنى. نتجادل معها

 :صالتنا اليوم

التجارب او , بدون ان اخذ بعين االعتبار الظروف. ساعدني اليوم الثق بك بشكل آامل, يا رب
لن تترآني ولن تهملني وان عندك خطة جيدة , انا اختار ان اؤمن انك تحبني, المأسي في العالم 

 .ي بك وحدكثقت. لمستقبلي

 :االيات اليوم

 .فقط ازآي طريقي قدامه.ال انتظر شيئا.هوذا يقتلني 15: 13ايوب 

 . ساله.اهللا ملجأ لنا. توآلوا عليه في آل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم8: 62مزمور 

 عقلنا يخلق العالم الذي نعيش به ويحدد آيف نحيا بالعالم الذي نعيش به

آل منا يخلق .  ينزع الحدود عن حياتناماذا نستطيع ان نفعل اما يحدنا اوفكر عن من نحن وما ن
الكتاب , على االغلب هذا هو احد االسباب لماذا. العالم الذي نعيش به ونملىء هذا العالم من افكارنا

 آما شعر في نفسه  النه" يقول 7: 23امثال , في الواقع. المقدس لديه الكثير مما يقوله عن االفكار
 ..."هكذا هو

ماذا تفكر عن نفسك؟ ما هو العالم اذي خلقته؟ آيف تدنو وتعيش الحياة؟ هل انت منتصر او ضحية؟ 
هل تتخيل نفسك ناجح ام فاشل؟ هل تعتقد ان اهللا يحبك ولديه خطة لحياتك او تشعر انه نساك؟ 

املىء فكرك بكالم اهللا ودعه . ي فكركنتهي فلتحدد من تكون وآيف سوف تعيش تبداء وتالمعرآه 
 .يسيطر على افكارك

 :صالتنا اليوم

انا اطرح تخيالت تافهَ  . انا اختار ان املىء فكري بكالمك واعيش الحياة بمنظور السماء, ابانا
 .وافكار عن ذاتي وعن االخرين ال تتالئم مع مشيئتك

 :االيات اليوم

 بل تغّيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة.وال تشاآلوا هذا الدهر 2: 12روميه 
 .اهللا الصالحة المرضية الكاملة

هادمين  .اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باهللا على هدم حصون 5 -4: 10 آورنتوس 2
 .طاعة المسيح ظنونا وآل علو يرتفع ضد معرفة اهللا ومستأسرين آل فكر الى



 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 ما هو

 اهللا ال يطلب اذننا قبل ان يقلب خططنا

اهللا هو المؤلف . هذا العالممخطوطه فقط اهللا يستطيع ان يكتبها ومغامرة فوق , الحياة هي رحلة 
ينظم آل االمور لتعمل حسب حياتنا هي خطة اهللا وهو . لبدايهوالناهي في حياتنا ويرى النهايه من ا

 .  بطريقنا ولكن اهللا يقود خطوتنانفكر, ممكن ان نتامل. مشيئته وهدفه

الحياة تتطلب ان . طتناما يبدو آمفاجأة هو بالواقع خطة اهللا وال يحتاج اهللا ليأخذ منا أذن ليقلب خ
نأخذ قرارات واهللا يطلب ان نضع هذه القرارات في يده ونثق به انه سوف يغير ما يحتاج لتغير 

 .ويتمم مشيئته وليس مشيئتنا

 :صالتنا اليوم

الدرك انني اسلك حسب ساعدني . قودني اليوم وساعدني السلك بالطريق التي صممته لي, ابانا
 .قصدك هو االفضلماريد ان اتبعك وخطتك الن . ادركمشيئتك اآثر مما انا 

 :االيات اليوم

 .قلب االنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطوته 9: 16امثال 

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

 ي وقته وايضا جعل االبدية في قلبهم التي بالها ال يدرك االنسانصنع الكل حسنا ف 11: 3جامعه 
 .العمل الذي يعمله اهللا من البداية الى النهاية

لكن باالحرى ان يالحق ,  وماذا فعل في الماضي اهللاآانله ان يبقي على اين جيش اهللا غير مقدر 
  يريد اهللا ان يفعلذااين يريد اهللا ان يذهب وما

 االنجيل الى ان يسمع واقدموا ويتفاعلهم ان يعون لجيش اهللا يجب ان يفهموا انه يجب عليهؤالء المد
ال يجب ان نكتفي بما فعل اهللا انما يجب ان نمتد الى االمام لننجز آل ما يريد ان . عنه آل العالم

 .هي ليست ثالجه انما هي حاضن, جيش اهللا, الكنيسة. ينجز

عبر من االرض عاشوا فرصتهم ان يسمعوا الخبر السار وجعل الخطاه يولدون آل يوم واجيال ت
ولذا يجب ان . على آل جيل ان يسمع... ال يكفي ان جيل واحد قد سمع. يسوع رب على حياتهم

 .نمتد الى االمام بحذر مصممين ان ننجز مشيئة اهللا وما زال عندنا وقت

 

 



 :صالتنا اليوم

ساعدني ان اعلم االخرين . ل والعمل في حقلك ما زلت حيًاابانا امنحني النعمة والقدرة على االحتما
 . الى االمام في الماموريه العظمة حتى آل العالم يسمعالمتدادقيمة االستمرار وا

 :االيات اليوم

فاآلن قم اعبر هذا االردن انت وآل هذا الشعب الى االرض التي . موسى عبدي قد مات2: 1يشوع 
 .يلمعطيها لهم اي لبني اسرائ انا

ولكني افعل شيئا واحدا اذ انا انسى .ايها االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادرآت  13: 3فيلبي 
 .هو وراء وامتد الى ما هو قدام ما

 في احد االيام القرارات التي تأخذها ستصبح شهادتك النهائيه او اقراراك النهائي

تكتب عن آل قرار وآل فعل في , و االخرىصفحة تل, قصة حياتك تشبه آتاب تكتبه آل الوقت
حياتنا االبديه مكفولة بالقرار الذي . حتى افكارك تسجل لتستعرض في االبديه, في الواقع.  الحياة

 .بدمه وفقط بدمه ننال الخالص. تأخذه لتقبل يسوع المسيح رب ومخلص لحياتك

 اخذت لقرارات التيمؤسس على ا, ما بعد الخالص, آل شخص سينال جوائز ابديه, مع ذلك
في آل مرحلة من مراحل الحياة ممكن . واالعمال التي صنعت ونحن مازلنا في نعيش في هذا العالم

, داوود فعل ذلك. ان نقفل فصل في الحياة ونبتداء بكتابة قصة جديدة  التي ستروى آشهادتنا النهائيه
وانت ...  بولس فعل ذلك,راحاب فعلت ذلك, راعوث فعلت ذلك, زآا فعل ذلك, بطرس فعل ذلك
 .ايضا تستطيع

 :صالتنا اليوم

بما ان الوقت القصير الذي لدي على . القرار الذي اخذه اليوم سوف يؤثر على المستقبل, ابانا
من فضلك ساعدني ان اتخذ قرارات , االرض هو الفرصه الوحيدة ليكون لدي تأثير على االبدية

 ليوما, بنعمتك. وت عندما اضع االولويات في حياتيساعدني ليكون لدي وجهة نظر الملك. حكيمة
 . ابدأانا

 :االيات اليوم

ورأيت االموات صغارا وآبارا واقفين امام اهللا وانفتحت اسفار وانفتح سفر آخر هو   12: 20رؤيه 
 .الحياة ودين االموات مما هو مكتوب في االسفار بحسب اعمالهم سفر

بد اننا جميعا نظهر امام آرسي المسيح لينال آل واحد ما آان بالجسد  النه ال 10: 5 آورنتوس 2
 . صنع خيرا آان ام شرا بحسب ما

 



 الحياة هي اآثر من باب مفتوح

فقط النه لدينا , مع ذلك.  الفرص تتكاثر في الحياة وتقدم الكثير من االتجاهات التي ممكن ان نخترها
وايضا . ني شيء جديد ال يعني دائما انها مشيئة اهللالفرصة ان نأخذ عمل في مدينه اخرى او نقت

الحياة هي اآثر من باب . ليست هي مشيئة اهللا ان تدخل من باب الحياة فقط النه مفتوح ومغر
 .مفتوح

عائلة , ونصيحة من اصدقاء, روح اهللا, قراراتنا يجب ان تكون مؤسسة على قيادة تتفق مع آلمة اهللا
تأآد انك ال تعيش الحياة تقبل آل باب مفتوح من الفرص آمشيئة . تنااو اخرين اهللا وضعهم في حيا

 .اهللا االلهيه

 :صالتنا اليوم

ان اقاد من روحك القدوس وان استقبل صوت االرشاد , علمني ان اعرف آلمتك, ربي الغالي
 .بأسم يسوع امين. االلهي حتى اوجد وانا اعمل مشيئتك وليس مشيئتي

 :االيات اليوم

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

 .وآونوا شاآرين. وليملك في قلوبكم سالم اهللا الذي اليه دعيتم في جسد واحد15: 3آولوسي 

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

  بما تملك هو ما يصنع الفرقانما ما تفعله... تملكاالمر ال يتعلق بما 

انه نفس االمر . تسمع ما تعرف حتى يعرفوا انك تهتمال تهتم ان آثيرا ما سمعت يقال ان الناس 
الى ان تكون مستعد ان تعمل شيء في الحقيقه له فوائد لالخرين بما . عندما الناس تنظر لما عندك

 .ما عندك لن يصنع فرق الي شخص اخر غيرك, لديك

االمر لم يكن سيكون مهم لو ان ابراهيم .   ابراهيم انه سوف يبارآه ويجعله برآة لالخريناخبر اهللا
على العكس اخذ اسحاق آفعل ايمان . قبل وتبارك على يد اهللا وقرر ان يحافظ على البرآة لنفسه

فعله نحن ما فعله ابراهيم بما اعطاه اهللا وما ن. ابنه, هللا آرمز الى ما سيصنعه اهللا مع يسوعالوقدمه 
 .بما اعطانا اهللا هو آل ما يصنع الفرق

 :صالتنا اليوم

انا ايضا اريد ان اخذ ما عندي واقدمه لك , مثل الولد الصغير الذي آان لديه سمك والخبر, ابانا
 .ساعدني ان ال اآون اناني وان ابارك االخرين بالبرآات التي اعطيتني. واصنع فرق

 



 :االيات اليوم

 .حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى.ا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه فدع14: 22تكوين 

 وآذلك من. واخذ يسوع االرغفة وشكر ووزع على التالميذ والتالميذ اعطوا المتكئين11: 6يوحنا 
 .السمكتين بقدر ما شاءوا

 وعندك الفرصة ان تشارك بهابها نجح لدى اهللا خطة وسوف ي

االول , هو البداية والنهاية . س يخبرنا ان اهللا يعرف النهايه من البدايةمرة اخرى الكتاب المقد
والتي ستكون , االن,  يعرف آل االمور التي آانتفقط اهللا. مؤلف والناهي اليمانناال, واالخر

حقق احالم بينما يشغل آل االمور معا يخلق ظروف وي, يدير الظروف, لحياةان ينظم اويستطيع 
 . ليتمم مشيئته

ال اي شخصيه من الكتاب المقدس قديمة وال اي شخص يعيش اليوم على االرض يحتاج ان يخاف و
اهللا لديه خطة . من مستقبله او النتيجة النهائيه اذا فقط يضعون ثقتهم في اهللا وابنه يسوع المسيح

 .سوف ينجح ولديك الفرصه لتشترك بها

 :صالتنا اليوم

! وانا شاآر الجل ذلك, شيء يمنعك من ان تعطيني حياة ابديهلم تدع اي ! اشكرك النك تحبني, ابانا
 ان آل –سيدي , انا اريد ما انت تريد. من فضلك ال تدعني اعيقك من ان تعطي اخرين نفس العطيه

اريني آيف انت تستغل حتى الظروف الصعبه , من فضلك سيدي. شخص يعرفك معرفه شخصيه
 .في حياتي لتجذب االخرين اليك

 :ومااليات الي

 .اتعالى بين االمم اتعالى في االرض. آّفوا واعلموا اني انا اهللا10: 46مزمور 

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

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

 المشكلة في الدوالر انه ينفق فقط مرة واحدة

 يسوع آالم عن المال اآثر من السماء دفي الواقع آان عن. آلمة اهللا تتكلم الينا عن وضعنا المادي
عندما بارآنا . هو ال يريد ان االمور تمتلكك, مع ذلك. انها خطة اهللا ان تمتلك ممتلكات. وجهنم معًا

 على هذه البرآات ولذا متوقع منا ان ندير اموالنا بحكمة الهيه ومبادىء الكتاب اصبحنا وآالء, اهللا
 .المقدس



من المهم ان ندير . في آثير من االحيان ال تستطيع ان تشتري ما تريد النك اشتريت ما اردت
انه , حتى عندما يعطى لنا من اهللا, المشكله مع الدوالر. اموالنا حسب قصد اهللا وليس حسب قصدنا

 .انفق مالك بشكل حكيم. ممكن انفاقه فقط مرة واحدة

 :صالتنا اليوم

من فضلك اريني .  املك هو ملككانا اعرف ان آل ما! اشكرك النك تسدد جميع احتياجتي, ابانا
انا اعرف انك سوف تعتني بي وتبارآني .  استطيع ان اعمل قرارات احكم اين انفق ماليآيف

 .م واستخدمه لتصنع فرق ابديمن فضلك خذ ما اقد. بسبب طاعتي

 : االيات اليوم

 ال تكنزوا لكم آنوزا على االرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب 20-19: 6متى 
 ....بل اآنزوا لكم آنوزا في السماء 20 .ويسرقون السارقون

 االيام مفتدين الوقت الن   فانظروا آيف تسلكون بالتدقيق ال آجهالء بل آحكماء16-15: 5افسس 
 .شريرة

 هل من الممكن ان اهللا وضعك حيث انت حتى تخدم هدف اعظم مما انت تعتقد؟

. بسبب نعمة اهللا على حياتها,  من بيت فقير الى القصر– حرفيا –ذهبت . استير آان خائفه وبحق
, وعندما خرج الخبر ان الملك يبحث عن عروس جديدة, استير آانت اسيرة في ارض غريبه

يبدوانه آان مقدر لها ان ! انه حلم تحقق. في النهايه اختيرت لتكون الملكة الجديدة. ت آمرشحهاختير
مؤامرة لقتل آل شعبها . المصيبه اتت, عندما بدت ان الحياة تسير بشكل جيد, عندها. تكون هناك

 اعلن انه قانون البلد. تستطيع ان تطلب مساعدتههي , آملكته. فقط الملك يستطيع ان يوقفها, اطلقت
 . اذا دخلت بدون ان يعلن عنها ممكن ان تقتل اال اذا منحها نعمة

, عرف ان لدى اهللا خطه لشعبه. طلبت مشورة من خالها. ولم تعرف ما تفعل, استير آانت خائفه
هو فرصه لكي تشترك في خطة ) آملكة( وقال لها ان قدرها. وان دور استير لملكة آان صنع اهللا

ا هو دورك في الحياة؟ هل من الممكن ان اهللا وضعك حيث انت حتى تخدم هدف هل تسألت م. اهللا
 .اعظم مما انت تعتقد؟ اسأل اهللا ان يكشف لك آيف ان قدرك هو فرصه لتشترك في خطة اهللا

 :صالتنا اليوم

, من فضلك اريني دوري. انما لي ايضا,  ليس فقط لكل العالم–انا اعرف ان لك خطة , ابانا
 . اشكرك النك اب عظيم-طرقك آامله. أة التممةواعطني الجر

 

 



 :االيات اليوم

 النك ان سكّت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر واما 14: 4استير 
 .  ومن يعلم ان آنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك.وبيت ابيك فتبيدون انت

  من هو اهللا- لماذا هو اقل اهمية عندما ال-ال

خالل الكتاب المقدس نرى انه قيل للكثير من االشخاص ان يفعلوا امور بدت في تلك اللحظة انها 
طلب من , طلب منه ان يغطس سبع مرات في نهر االردن, االبرص, مثال نعمان. تافَه, بدون معنى

 ;طلب من االرمله ان تبعث ابنها ليطلب اوعيه فارغه من جيرانها, حزقيال ان يحلق شعره
 بولس وسيال ابتدىء ;وقال له اذهب واغتسل, نع يسوع طين ومرغها على عيون االعمىص

آل هذه االمور لم يكن لها معنى وآلهم آانوا جزء ... يرنمون وهم في السجن عند منتصف الليل 
 . خطة اهللا لمعجزة بحياتهممن 

او , منطق بشري,  ارضيهال تحد اهللا لحكمة. من هو اهللا- ماذا اقل اهمية عندما نعرف ان ال -ال
 .دع اهللا يكون اهللا. حتى فهمك

 :صالتنا اليوم

 ممكن في بعض االحيان ال اعرف لماذا تجعلني , عض االمور التي ال استطيع فهمهابهناك , يا رب
 .مع هذا اتعهد ان اطيعك دائما واتبع آلمتك, او افعل ما افعل, اقول ما اقول

 :االيات اليوم

 .رجعوا وجربوا اهللا وعّنوا قدوس اسرائيل 41: 78مزمور 

 .ولم يصنع هناك قوات آثيرة لعدم ايمانهم  58: 13متى 

 .   ملقين آل همكم عليه النه هو يعتني بكم7: 5 بطرس 1

 انه امر بدون معنى ان يكون لك هدف بدون خطه

مع  .  التي يعيشون بها فوق اللحظةعظمة وهكذا اهللا يلهم آل واحد منا باحالم ورؤى هم لغه الروح
يجب ان , حتى نكون ناجحين. الهام اهللا هو ليس آل ما يتطلب ليتمم هدف اهللا في حياتك , ذلك

نسمع ما يريد اهللا ان يفعل لكن ايضا ان نجتهد ان نعرف آيف يريد ان يحقق ان  فقط نجتهد ليس
 .مشيئته قبل ان نفعله

يتبعها عمل نوح الجاد , مع ذلك بدون ارشاد اهللا لبناء الفلك. كنوح سمع اهللا يقول له ان يصنع فل
طلب اهللا من موسى ان يبني الهيكل واعطاه تفاصل . الفلك لم يوجدلكان , لمدة اآثر من مئة سنة

عندها اخذ موسى واوالد اسرائيل عدة اشهر ليتمموا مشيئه . مفصله عن آل جانب من المشروع
 .اعمل لترى الخطة تنجز. والتمام خطة اهللا اجتهد لتعرف مشيئة اهللا. اهللا



 :صالتنا اليوم

 .ك وامنحني القوة العمل وارى مشيئتك تتمت خطاريني. اريد ان اتمم هدفك لحياتي, يا رب

 :االيات اليوم

 . افكار المجتهد انما هي للخصب وآل عجول انما هو للعوز5: 21امثال 

 . ونفس المجتهدين تسمن نفس الكسالن تشتهي وال شيء لها4: 13امثال 

 . فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده38: 9متى 

 لماذا يجب ان تكتفي برتبة قبطان بينما انت مقدر لتكون ملك

, وهو آان ناجح في هذا الدور. آان هناك نقطة في حياة داوود آان فيها قبطان آل جيوش اسرائيل
ن انتصارته يعلن انه ال احد اخر يستطيع ان يضاهي تب قصيدة قصصيه عحتى انه في الواقع ُآ

تخيل . الذين تبعوه بدون ان يسألوا ودعموا آل قرار له, آان داوود محاط باشخاص امناء. تهليله
اهللا , كمع ذل. شهرههذه الوهو ينتظر ان يتقاعد مع , يحتفل في نجاحه, داوود انه في اعظم يوم لديه
 . دعاه لشيء اعظم من هذا

حتى نحقق ,  يتطلب منا ان ننسى االمور التي خلفنا ونمتد الى االمام الى االمور التي تنتظرناالقدر
ممكن انك االن في مرحلة نجاح ومع ذلك اهللا الهمك . دعوتنا العليه الهللا من خالل يسوع المسيح

ممكن ان يكون هناك ثمن لخطوة االيمان لكن هل آان سيكلف ان لم تخطو تلك . المور اعظم
 الخطوة؟

 :صالتنا اليوم

امنحني النعمة الصل دعوتى العليه . ساعدني ان ال اآتفي باقل من اعظم تقدمة لدي لك, ربنا الغالي
 . واختبر اعظم مقدراتي في خدمة ملكوتك

 :االيات اليوم

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

 . قد جاهدت الجهاد الحسن اآملت السعي حفظت االيمان7: 4 تيموتاوس 2

 

 



 حضرت لرجوعهالتي كنيسة الكون الجيل الذي يرى عودة يسوع سوف ي

 سنة تمنوا ان يروه 2000آل جيل من المؤمنين الخر . المسيحين ينتظرون عودته, منذ وقت يسوع
آل  الملكوت بصنع تالميذ من امل؟ آان يأمل ان آل جيل سوف يقدمماذا آان يسوع ي. في حياتهم

 .كل امة في العالمانجيله ل ويعلن امه

الجيل الذي . يسوع لن يعود حتى العمل يكمل. جيلك عنده عمل عظيم ولكن ال زال غير منتهي
 ماذا تستطيع ان تفعل اليوم؟. ى عودة يسوع هو الجيل الذي حضر لعودته سوف ير

 :صالتنا اليوم

وساعدنا ان ال , اعطنا االلحاح.  جيلنا الشوق ليصلوا الى العالم بخبر يسوع المسيحاعطي, ابانا
 .نخسر اي فرصة بان ننشر االنجيل

 :االيات اليوم

 .وهم باسم اآلب واالبن والروح القدس فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمد19: 28متى 

مهيأة   وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند اهللا2: 21رؤيه 
 .آعروس مزينة لرجلها

 .تعال ايها الرب يسوع.آمين.انا آتي سريعا.نعم ... 20: 22رؤيه 

لكن مؤآدا يتطلب منا , لى امر ماممكن ان يتطلب منا فقط شجاعة او آريزما لكي نحصل ع
 شخصيه لنحافظ عليه

ممكن ان تصله اذا آان عندك جرأة , ال يهم ما هو هدفك. ممكن ان تفعل اي امر تضع فكرك عليه
لكن في الوقت الذي به الكثير من االشخاص يصلون لما يريدون في . آافيه وحيويه آافيه لتحاول

غرون بانهم يدعون امور غير مهمة تصرف ن ي;ابيدعون اولوياتهم تنزلق او تنس, الحياة
 . في بعض االحيان امانتهم واخالقهم تنحرف, انتباههم عن الطريق

مرآز الملك لم يدوم النه فشل بان يكون امين .  شهد الملك داوود على ذلك في حياته الشخصيه
م منا فقط شجاعه او  تذآر انه ممكن ان يستلز–ال يهم ما تالحق في الحياة . ومطيع الوامر اهللا

اسمح الهللا ان يجري . لكن مؤآدا يستلزم منا الشخصيه لنحافظ عليه, آريزما لنحصل على االمر
 .فحص لشخصيتك اليوم

 :صالتنا اليوم

ساعدني الآون امين في االمور . انا اريد ان تكون شخصيتك واضحة في حياتي, يا رب
من فضلك اريني .  واضع ومطيع الوامركساعدني البقى مت,  وعندما احقق اهدافي;الصغيرة

 .الجل رحمتك ونعمتك, ابي, اشكرك. تضبيط, المجاالت في حياتي التي تحتاج الى تنظيم



 :االيات اليوم

لم تحفظ وصية الرب الهك التي امرك . فقال صموئيل لشاول قد انحمقت14 -13: 13 صموئيل 1
قد . واما اآلن فمملكتك ال تقوم.ل الى االبدالرب قد ثّبت مملكتك على اسرائي بها النه اآلن آان

النك لم تحفظ ما امرك به .على شعبه انتخب الرب لنفسه رجال حسب قلبه وامره الرب ان يترأس
 .الرب

فقال صموئيل لشاول ال ارجع معك النك رفضت آالم الرب فرفضك الرب  26: 15 صموئيل 1
 .اسرائيل من ان تكون ملكا على

 حياة حالة عقل وليس وضع الفقر هو

. وجوائزك االبديه, صالحك, سالمك, فرحك, الحياة ضمن عقلية الفقر سوف تكلفك آل ما عندك
ممكن ايضا ان يأتي من . او قلة االيمان, الكسل, عقليه الفقر ممكن ان تنشأ من اما جذور االنانيه

 .ال يوجد عند الرب عقلية فقر. حياةاو ظروف ال, ثقافتنا, لعنات االجيال التي تمر من خالل عائلتنا

مشيئة اهللا . وزينه من حجارة آريمة, بوابات من اللؤلؤ, وصف السماء يضم شوارع من ذهب
وليس , حسب غناه, واثقين في اباهم السماوي انه سيسدد آل احتياجتهم, الوالده حياة وافرة عقليا

اآسر روح الفقر وابدا .  يمتلكهاغنى الشخص ال يحدد من وفرة االغراض التي. حسب احتياجتهم
 .في المشارآه في خطة اهللا لحياتك

 :صالتنا اليوم

اآسر اي روح فقر . ابانا ساعدني الرى نفسي آما انت تراني وغيرني الآون آما تريدني ان اآون
 .عن حياتي واطلقني حر باسم يسوع

 :االيات اليوم

نه متى آان الحد آثير فليست حياته من فا. وقال لهم انظروا وتحّفظوا من الطمع15: 12لوقا 
 .امواله

 . ثروة الغني مدينته الحصينة هالك المساآين فقرهم15: 10 امثال 

 .افتح عينيك تشبع خبزا. ال تحب النوم لئال تفتقر13: 20امثال 

 االحالتين ممكن ان يتغيرو... فقير هو وضع حياة , الفقر هو حالة عقل

 اشخاص الذين آانوا يمتلكون الكثير لكن مع ذلك آان عندهم تب آتب عنانا عرفت اشخاص وُآ
ليجمعوا آل ما , حياتهم المليئه بالطمع والخوف جعلتهم اسيرين ليعيشوا وجود بائس. القليل

بكل غناهم . دوايبدون ان يستمتعوا بما عندهم او يستعملونه لكي يستف, يستطيعوا ان يجمعوا
 .الة عقل ترى الفقر هو حآما. غنياء بالفقريموتوا ا, المكدس



على الرغم . انا ايضا اعرف اشخاص آانوا فقراء ولم يكن عندهم الكثير من الممتلكات على اسمهم
, السالم, الفرح, الحب. من ذلك في بعض الحاالت الفقراء امتلكوا اآثر مما المال يستطيع ان يشتري

 بالفقر وال الفقير مقدر لهم ان يبقوا مع هذا وال هؤالء. وليس ثمار الغنى, الصبر هم ثمار الروح
ثق باهللا بما عندك . التغيير في متناول البشريه والتغير ممكن ان يتم اليوم في حياتك. على حالهم

 .ابدا اليوم في زرع بذارك لحصاد في المستقبل. وهو سيعطيك اآثر

 :صالتنا اليوم

آلمتك واجد سبيلك للرخاء واعطني الحكمة ساعدني التعلم . انا اختار ان اثق بك بكل ما عندي, ابانا
 . الساعد االخرين في طريقي

 :االيات اليوم

  اسمعوا يا اخوتي االحباء أما اختار اهللا فقراء هذا العالم اغنياء في االيمان وورثة5: 2يعقوب 
 الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه

والي للمساآين وان آنت قد وشيت  فوقف زآا وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف ام8: 19لوقا 
 .ارد اربعة اضعاف باحد

 . من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه  17: 19امثال 

 من ناحية اخرى ما تحتاجه عندما تجدهم هو الجراءة. انه لمن الشجاعه ان تبحث عن اعدائك

شاب صغير يعمل آراعي .  تعدوجليات مرات ال تحصى وال على االغلب انك سمعت قصه داوود
عندما تطوع داوود . يقرر بشكل نبيل انه سيقف امام فلسطيني عمالق الذي هدد جيش اسرائيل

الفلسطنيين  الكثير من الرجال الشجعان الحقوا اعدائهم. لمحاربة جوليات وال احد صدق انه يستطيع
 .  واحد منهم الجراءةلكن عندما اتى الوقت للمحاربه لم يكن عند اي, حتى هذه النقطه

شجاعة داوود . الجراءة هو ليس غياب الخوف انما هو ما يفعله اشخاص شجعان في وجه الخوف
الذي فيك . داوود اعلن ايمانه وربح المعرآة, في وجه هذا العمالق. آانت اآثر من مجرد آالم
 . ووجههم في االيمانآن شجاع. ال تدع اعدائك ينقلبوا عليك ويغلبونك.  اعظم من الذي في العالم

 :مصالتنا اليو

 ساعدني ;انت تقول لنا ان ال نخاف. اشكرك النك آلمتك تقول لي لن اترآك ولن اهملك, يارب
 .شكرا النك انت صخرتي وحصني. املئني في الشجاعه وااليمان انك لن تخذلني, الطيع آلمتك

 :االيات اليوم

 .حيث ياتي عونيارفع عينّي الى الجبال من . 1: 121مزمور 



 هوذا اهللا خالصي فاطمئن وال ارتعب الن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي 2: 12اشعياء 
 .خالصا

 .ان آان اهللا معنا فمن علينا...  31: 8روميه 

 .يعظم انتصارنا بالمسيح  بالذي احبنا ... 37: 8روميه 

 وق سيطرتناالتوقيت حاسم والتوقيت يحدد على يد امور ف

تكلم بمصطلحات زرع . اعةموضوع واحد استعمله يسوع آثيرا ليفسر االختبار المسيحي هو الزر
وقت . هناك شيء غامض في زرع البذور ورؤيتها تنمو. وحصد المحصول, ارمل الثمح, البذور

 .الزراعه والموازنه بين آمية الشمس والماء يجب ان يكون بطريقه صحيحة حتى ينتج المحصول
 في لكن, ونعرف ما نبحث عنه, ويكون عندنا االدوات الصحيحة جاهزة, ممكن ان نستمر في العمل

 .الثمر هو خارج سيطرتنامعجزة ان البذرة تحمل النهايه 

المزارع ال يستطيع ان يتنباء او يسيطر . التوقيت حاسم والتوقيت يحدد على يد امور فوق سيطرتنا
لكنه يستطيع ان يستمر في العمل ويكون جاهز عندما , المطرسيسقط على متى ستشرق الشمس او 

لكن ان نكون جاهزين عندما يأتي , ليس ان نفهم توقيت اهللاوظيفتنا , ونفس الشيء. المحصول ياتي
 .تذآر انك التحتاج ان تفهم آيف تعمل ملكوت اهللا حتى تصبح عامًال بها. الوقت

 :صالتنا اليوم

ولكني اثق في توقيتك الكامل بكل االمور التي تجري في , سيطرتيهناك امور آثيرة  فوق , يارب
ساعدني ان اعمل بجد وان اآون امين في مسؤولياتي الني اعرف انك سوف تأتي بحصاد . حياتي
 . وفير

 :االيات اليوم

وينام ويقوم ليال   هكذا ملكوت اهللا آأن انسانا يلقي البذار على االرض   وقال29 -26: 4مرقس 
سنبال  اوال نباتا ثم . الن االرض من ذاتها تأتي بثمر.نهارا والبذار يطلع وينمو وهو ال يعلم آيفو

 .ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل الن الحصاد قد حضر  واما متىلثم قمحا مآلن في السنب

وّبخ انتهر عظ  .ر مناسب اآرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغي2: 4 تيموتاوس 2
 .بكل اناة وتعليم

بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة آل من يسألكم عن سبب  15: 3 بطرس 1
 .الذي فيكم  الرجاء

 

 



 والدة مستقبل جديد سيضع نهايه للماضي القديم

د على احيانا نحن نقا. يوممؤآدا ان جودة مستقبلنا يعلن على اساس الخطط والقرارات التي نأخذها ال
آان يشكل تهديد على الكنيسة , رف آشاؤولعندما ُع, الرسول بولس. خاطئهيد اقتناعتنا ولكن قيمنا 

يله اهللا اخذه من في عدة ايام قل. في الطريق الى دمشق تقابل مع اهللا بطريقه غيرت حياته. االولى
اعمال االصحاح . لؤ في الروح القدس ضد اهللا وشعبه الى واعظ ممشخص يذبح يهدد وعنده غيرة

 .انه هو ابن اهللا الحي, التاسع يقول انه بولس وعظ حاًال بيسوع المسيح

ان يصبح مثل , هدف بولس ان يعرف المسيح. والدة مستقبل جديد سيضع نهايه لماضي قديم
انسى  ذ اناولكني افعل شيئا واحدا ا"قال بولس .  آل ما خطط له المسيح لحياتهيروان يص, المسيح
انمو في , بدال. ال تتمعن في الماضي. هذا مثل جيد لنا لنتبعه"  وامتد الى ما هو قدام  وراء ما هو

وعندها تحرك لحياة االيمان , اعرف انه قد غفر لك. معرفة الرب بانك ترآز على عالقتك معه االن
 .تتطلع الى حياة ذات معنى اسمى الن رجاءك هو في المسيح. والطاعه

 :تنا اليومصال

انا اتعهد امامك اليوم . يبدم يسوع المسيح انا محرر من ماّض. اشكرك الجل نعمتك المخلصه, ابانا
 .واعيش حياتي حسب مشيئتك, اشبهك اآثر, ان اعرفك اآثر

 :االيات اليوم

هوذا .االشياء العتيقة قد مضت.  اذا ان آان احد في المسيح فهو خليقة جديدة17: 5 آورنتوس 2
 .جديدا ل قد صارالك

 نادراً  ما يكون شخص مستعد ان يموت الجل امر هو غير مستعد ان يعيش الجله

في . يوحنا المعمدان قال انه عمد بالماء لكن عندما ياتي المسيح سوف يعمد بالروح القدس والنار
 8: 1 اعمال.  قوة من االعاليان ينتظروا في اورشليم حتى يلبسوايسوع اخبر تالميذه , 24لوقا 

هد في االكلمة ش. هدا ش الروح القدس سيعطى القدرة ليكوناآمل بالقول ان آل من حصل على قوة
 . يعني ان نكون شهيد8: 1اعمال 

عني ان تعيش حياتك بوفرة الي يفهم على انه ياستشهاد ال ينفرد بالموت فقط لكن في هذه الفقرة 
الكثير من " الموت هو ربح, حياة هي المسيحلي ال" آما قال الرسول بولس  . امرغير مشيئه اهللا

نادرًا ما يكون شخص مستعد ان يموت , مع ذلك. المؤمنين يتخيلون نفسهم يموتون الجل المسيح
 .الجل امر ما هو غير مستعد ان يعيش الجله

 :صالتنا اليوم

الهدافك واآون انا اختار ان اعيش حياتي بوفرة .  بهذه الحياةابانا انا اعطيك حياتي وانا ما زلُت
 .بأسم يسوع. اعطني نعمتك سيدي. شاهد لك في جميع ظروف حياتي 



 :االيات اليوم

 فما احياه اآلن في الجسد فانما. مع المسيح صلبت فاحيا ال انا بل المسيح يحيا فّي20: 2غالطيه 
 .احياه في االيمان ايمان ابن اهللا الذي احبني واسلم نفسه الجلي

   .آنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين اهللا فان 3 -1: 3آولوسي 
 .النكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في اهللا   .اهتموا بما فوق ال بما على االرض

لالسف انت هو اهم شيء , اذا لم يكن هناك شيء في عالمك انت مستعد ان تعطي حياتك الجله
 تعرفه

 قيمة معينة واحيانا نقوم بمشتريات او نقايض ونحن نعمل مجهود لنملك شيء حن نقيملكل امر ن
 عن قانون المقايضه يجعله يبدو غير معقول اننا ندفع. اآثر من السعر الذي ندفعه) نقدره(نجله 

اهللا اعطى ابنه بدل حياتك .  اننا سنعطي افضل ما عندنا لشيء اقلقصد اآثر لشيء مما يستحق او 
 !يعتقد انه عنده افضل صفقهوهو 

ليس هناك . الكتاب المقدس يخبرنا ان يسوع قدم حياته الجلك حتى انت تضع حياتك الجل االخرين
اذا لم يكن هناك شيء في عالمك انت مستعد ان . يضع حياته الجل احبائهشخص حب اعظم من ان 
 . لالسف انت هو اهم شيء تعرفه , تعطي حياتك الجله

 :صالتنا اليوم

اشكرك النك خلصتني والجل . اشكرك ابتي الجل الحياة التي سمحت لي ان اعيشها في هذا العالم
انما من وجهة , ليس من وجهة نظري, علمني ان اقدر االخرين. ياتيالقييم التي وضعتها في ح

 .اريني آيف استطيع ان اعطي يوميا اجزاء من حياتي التمم مشيئتك. نظرك انت

 :االيات اليوم

 . انتم اآلن انقياء لسبب الكالم الذي آلمتكم به3: 15نا يوح

  بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه الجلنا فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا 16: 3 يوحنا 1
 . االخوة الجل

 ليس مهم اين نبدأ الرحلة مثل ما هو مهم اين ننهي الرحلة

راعوث آانت .  لتصبح اميرة في يهوذا وام بوعزراحاب آانت زانيه آنعانيه التي انتهى بها المطاف
ليئا آانت .  بها المطاف ان تتزوج بوعز وتكون ام عوبيدة موابيه عاقرة وشحادة التي انتهىارمل

آل .  بها المطاف لتكون ام يهوذاوجة غير محبوبه ليعقوب التي انتهىعروس غير مرغوب فيها وز
,  بشكل صحيح ومع انهم واجهوا صعوبات في طريقهممع اخريات لم يبدأوا الحياة, هؤالء النساء

 . جدات يسوعتهى بهم المطاف ليكونوا في قائمة ان



ربما في هذه النقطه في حياتك انت تختبر امور اقل مما . اين نبدأ الرحلة ال يهم مثل اين ننهيها
رتك يمكن الظروف او االوضاع فوق سيط. تخيلت ان الحياة ممكن ان تكون او يجب ان تكون

اهللا لم ينساك ولديه خطة ليأخذك ليوم , ال تيأس. حبستك في مكان في الحياة اقل مما رغبت به
 .ثق به ودعه يكون مرشدك. اعظم

 :صالتنا اليوم

 ستقودني  انكوانا اعرف, من فضلك امنحني الحكمة والنعمة  التحمل مراحل الحياة, ابي الغالي
 .ليخالل هذه االيام والفضل ما عندك لمستقب

 :االيات اليوم

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

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

 !فأنت على خطأ, عندما يقول اهللا انك على خطأ, ثق بي

 وا بأن يكونونسيغيرون فكرهم الن الجميع يرغب, معظم االوقات عندما يعتقد الناس انهم على خطأ
وف واالوضاع  التي ما نشعر به بضوء الظر, ما نريد, عادة ما نبرر ما نفكر به. على صواب

نظر الينا من وجهة نواجهها وآثير من االحيان ممكن ان نرى نفسنا آاننا على صواب عندما ُي
ممكن ان تشعر انك مبرر ان لم , ستهزء بكا, خانك,  جرحك شخص جرح عميقاذا, مثًال. نظرنا
 يحصل مع نفس الشيء. مع هذا انت تعرف ان آلمة اهللا تقول لك انك يجب ان تغفر. تغفر له

بدون ان نعطي . واخرى, ال تكذب, حب, طيع, اوامر مثل اخضع: ارشادات اخرى من آلمة اهللا
وانه ... عندما يقول اهللا انك على خطأ انت على خطأ, انتباه الى ما تشعر او لماذا تشعر لما تشعر به

 .غلط ان ال نطيعه

 :صالتنا اليوم

انا اعترف .  مجاالت في حياتي بها خطأاآشف لي اي. انا اخضع ذاتي لك ورحمتك, يارب
 .غطيهم بدمك واجعل يدي وقلبي طاهرين في قداستك. اخطائيب

 :االيات اليوم

   ارسل نورك وحقك هما يهديانني وياتيان بي الى جبل قدسك والى مساآنك 4 – 3: 43مزمور 
  .اهللا الهي فآتي الى مذبح اهللا الى اهللا بهجة فرحي واحمدك بالعود يا

 



 غتنم الفرصةها لت ايانما النعمة هي القدرة التي يعيركبي, دعوة هي الفرصة التي يعطيك ايها اهللال

, في طريقه ووقته المناسب. وآان لديه خطة لخالصهم, سمع اهللا صراخ شعبه الماسورين في مصر
ئه في هذه القصة ملي. وهو جند موسى لهذه الرحلة الى مصر ليخبر فرعون ان يحرر اوالد اسرائيل

آان بقدرة اهللا ان يخلص شعبه بيد قويه .  من الطاعون الى انقسام البحر االحمر–الوقائع المعجزيه 
لدى اهللا . لكنه اختار ان يجعل انسان عادي يلعب دور مهم في المهمة, وحده من قبضه فرعون

 .آان لدى موسى الفرصة لكي يشارك بها, خطة

وآان على اهللا ان يؤآد له انه سوف يزوده بكل ما , غير أمن, في البدايه موسى آان غير متأآدلكن 
بينما النعمة هي القدرة التي , رصة التي يمنحنا ايها اهللافالدعوة هي ال. يحتاج لكي يؤدي المهمة

هل اعطاك اهللا فرصه انت غير متأآد بالنسبة لها؟ تستطيع ان تتأآد انه . يعيرنا اياها لنغتنم الفرصة
 !ة التي تحتاجها لكي تتمم المهمةسوف يزودك بالنعم

 :صالتنا اليوم

انت , آما اني امين, من فضلك ذآرني انك دائما معي. اشكرك النك تشرآني في خطتك, يارب
 في المسيح الذي انا استطيع ان افعل آل شيء, قهفي الحقي. تعطيني القدرات التي احتاجها النجح

 .يقويني

 :االيات اليوم

 له الرب من صنع لالنسان فما او من يصنع اخرس او اصّم او بصيرا  فقال12 – 11: 4خروج 
 .وأعلمك ما تتكلم به  فاآلن اذهب وانا اآون مع فمك.انا الرب أما هو.او اعمى

 . استطيع آل شيء في المسيح الذي يقويني13: 4فيلبي 

 او ننشاء ساحة قتال مع االخرين, نشّيد حواجز, نحن اما نبني جسور

ممكن .  ال بينما نسير في طريق الحياة سنواجه طريق مسدود في عالقتنا مع االخرينعاجال ام اج
شريك في العمل لم , صديق تدخل في امورنا, ان يكون شريك الذي قرر ان يذهب في اتجاه اخر

دعونا ال نتجاهل الواقع انه ممكن انه نحن انفسنا اخذنا توجه خاطىء في مكان ما .  يحقق وعوده
 .بالطريق

بينما . اذا نفعل في تلك االوقات في الحياة؟ يجب ان نختبر تلك العالقه والوضع في ضوء آلمة اهللام
تذآر في آل .  تسندناوالنعمة, والرحمة تدعونا, سنرى منارة الغفران تقودنا, نتبع خريطة طريق اهللا

 ما يكون هذا هو غالبًأ... او ننشاء ساحة قتال مع االخرين, نشّيد حواجز, ظرف نحن ام نبني جسور
 .اختيارنا

 



 :صالتنا اليوم

سامحني .بضمن ذلك عالقتي مع االخرين, ساعدني اليوم التبع خطتك وطريقك في آل شيء, ابانا
على االماآن التي سلكت بها بطريقه خاطئه واعطيني النعمة والقوة المنح نفس الغفران لالخرين 

 .بينما اسير في الحياة يوميًا

 :االيات اليوم

  ايها االخوة ان انسبق انسان فأخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح1: 6الطيه غ
 .الوداعة ناظرا الى نفسك لئال تجرب انت ايضا

 ولكن الكل من اهللا الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة 18: 5 آورنتوس 2
 . المصالحة

 !قصدوا ان يفعلوهاينفترض انهم لم يجب دائما ان , عندما نعظ عن الخطية

واحدة من اعظم الصور للغفران في الكتاب المقدس هي للمرأة التي امسكت وهي تزني واتوا بها 
 بسبب , االمران,هؤالء الذين اتوا بها امام يسوع آانوا مصدومين وعندهم رهبه. ليسوع ليحاآمها

: درس آان مرآب من جزئين. واخطائهمردة فعله بالرحمة اتجهها وطريقه الثاقب لكشف عيوبهم 
 . اين اذهب انا, ولوال رحمة الرب, الرحمة اعظم من الحكم

آان . وقت قصير بعد ذلك يسوع اآمل رسالته للغفران والرحمة بانه تعلق على الصليب في الجلجثه
 .لي ولكلشيء بالنسبه  نفس ا,من اجل المرأة التي امسكت في زنى والجل هؤالء الذين صلبوه

بينما نحمل ". اغفر لهم ابتاه النهم ال يعرفون ماذا يفعلون..." آلماته مازالت ترن في آل االجيال 
عندما نعظ . يجب ان نفعل ذلك بنفس التوجه الذي عبر عنه يسوع وهو على الصليب, االنجيل للعالم
 . لم يقصدوا ان يفعلوهاميجب ان نكون رحومين ودائما نفرض انه, عن الخطية

 :ا اليومصالتن

ساعدني لكي اعكس نفس توجه النعمة . اشكرك النك غفرت لي وتفكر دائما بما هو افضل لي, ابانا
 .محبتك يحصلوا على معرفة  االخرين اليوم حتى انهم هم ايضاونح

 :االيات اليوم

اقترعوا  بهواذ اقتسموا ثيا.فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون 34: 23لوقا 
 .عليها

 . ال تدينوا لكي ال تدانوا1: 7متى 


