
المستقبل هو اعظم يوم لديك وأسوء آابوس لعدوك

, اونحن  في طريقنا العظم يوم لدينا,   ايامنا اما ان تكون جيده او من  أعظم ايامنا ل
ص مبارآين بمعرفتهم انه حتى في لحظة المسيحين اشخا. والحقيقه هي ان هذا هو اختيارنا

 . الموت اعظم يوم لدينا ما زال امامنا

, لديه خطة تضم انتصارنا على الموت. تذآر ان اهللا لن يسمح العداءنا ان ينتصروا علينا
المستقبل يحمل اعظم  . الخطة المنتصرة ايضا تضم ظروفنا واوضعنا الحالية. والقبر, الجحيم

 .بوس لعدوكايام  لديك وأسوء آا

 :صالتنا اليوم

ضع واحدة وازيل , يا رب,لكن لك, السباق ليس للسريع وال المعرآة للقوي. الهي انا اثق بك 
اعطني االنتصار في آل تحدي ودعني ارتفع فوق اعدائي من خالل آلمتك . اخرى آما يسرك

 .وروحك

 :االيات اليوم

تكر بها عنكم يقول الرب افكار سالم ال شر الني عرفت االفكار التي انا مف  11: 29ارميا 
 .آخرة ورجاء العطيكم

 

بل آما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما  9: 2آورنتوس 
 .للذين يحبونه اعده اهللا

 .اذ هو عادل عند اهللا ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا 6: 1 تسالونيكي 2

وابليس الذي آان يضّلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي  10: 20رؤيا 
 .وسيعذبون نهارا وليال الى ابد اآلبدين الكذاب

 الحب الذي هو حب يتطلب تعبير

الحب يتطلب التعبير وعادة ما نعبر عن الحب "....هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد " 
هل "سأل بطرس , الحقا. تطيعون وصاياي, يسوع قال ان آنتم تحبوني . طريق العطاء عن 

يسوع تجاوب بتشجيع بطرس ان يفعل شيء ويظهر ذلك الحب , وعند تأآيد بطرس له" تحبني؟
 . عن طريق اطعام الخراف 

حمة اذا آان احد يملك آل بضائع العالم ويرى جاره محتاج وال يتحرك بر, الرسول يوحنا قال
اذا آيف يمكن الي انسان ان يتخيل ان محبة اهللا موجودة في , وياخذ البضاعه ليسد اعواز جاره 

 .حياة هذا الشخص؟ الحب الذي هو حب يتطلب تعبير

 :صالتنا اليوم



اعطني . انا احبك وشوق قلبي ان اظهر لك حبى من خالل ما افعل لك ولالخرين باسمك, يا رب
 .يس واسعة حتى لكون يدك الممتده للعالمالحرية العبر عن حبي بمقا

 :االيات اليوم

النه هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك آل من يؤمن به بل  16: 3يوحنا 
 .له الحياة االبدية تكون

يف واما من آان له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه فك 17: 3 يوحنا 1
 .اهللا فيه تثبت محبة

 .ان آنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي  15 : 14يوحنا 

 .فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم.وان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم 32: 6لوقا 

 آن جاهزا دائمًا لكلمة جديدة من اهللا

شكل واضح وقال له ان يذهب برحلة ويقدم ابنه اسحاق تكلم اهللا مع ابراهيم ب, في يوم من االيام
اطاع ابراهيم آالم اهللا  حاال وسافر ثالث ايام قبل ان يتسلق الجبل . ذبيحة على جبل موريا
عندما رفع ابراهيم . ابراهيم ربط ابنه وحضره آذبيحة ليقتل طاعة لكالم اهللا. ويبني المذبح للرب
 ". ال تمد يدك الى الغالم وال تفعل به شيئا" م اليه وقال مالك الرب تكل, السكينة ليذبح ابنه

لكان , لو لم  يطع ابراهيم اي من هذه الكلمات! اي من هتين  الكلمتين هي آلمة اهللا ؟ االثنتان
نحن يجب ان نطيع آلمة اهللا وان نكون جاهزبن لكلمة جديدة , مثل ابراهيم. صار هناك آارثة

اهللا يرسلنا لنسير في ,  نسير في الطريق لنصل لنهاية الطريق ومرات اخرىنحن, احيانًا. ايضا
 .الطريق لنصل لمفرق طرق

 :صالتنا اليوم

, ايضا. تكلم الي وأآد لي آلمتك. اختار ان اقبل آلمتك آالسلطة الحاسمة في حياتي,  ربي الغالي
 .توح واذني صاغيه لصوتكسابقي قلبي مف. تكلم الي بكلمة جديدة لحياتي, اذا آنت ترغب , ابي

 : االيات اليوم

 قال ال تمد .فقال هانذا. فناداه مالك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم14 – 11: 22تكوين
. خائف اهللا فلم تمسك ابنك وحيدك عني الني اآلن علمت انك.يدك الى الغالم وال تفعل به شيئا

 فذهب ابراهيم واخذ الكبش.ممسكا في الغابة بقرنيهابراهيم عينيه ونظر واذا آبش وراءه  فرفع
حتى انه يقال اليوم .اسم ذلك الموضع يهوه يرأه  فدعا ابراهيم.واصعده محرقة عوضا عن ابنه

 .في جبل الرب يرى

 .الضمان والقوة هس في العمق وليس في العلو, االمان

تى صاروا غير مستقر وبالنهاية اقل صدمة ح, هل آدست آتل خشبيه عاليًا واحدة فوق االخرى
او ضربة ستسبب بأن يقعوا؟ هذه هي صورة لشخص هدفه ان يصل الى اعلى واعلى في 



تمتص , لتصل السماء, متصل بشجرة التي تنمو بسرعة طويلة. السعي وراء اهدافه الشخصيه
لوقت والطاقة بدون ان تأخذ ا, في احيانا تكبر آثيرا وتظلل على االخرين حولها, الشمس

. الالزمة لتدفع جذورها عميق في التراب وتبسط دعمها  بنمط  وسيع لتمسك بذاتها بشكل محكم
 .واخف ريح سوف تسقطها

لتتعمق في المسيح واوسع في امور اهللا قبل , اوال, خذ قرار االن انك سوف تقضي وقت معقول
 . ستنهاروحتمًا, وتصبح غير متزن, ان تتسلق عالي  جدا وتفقد توازنك

 :صالتنا اليوم

. لكن في نعمة وقوة مواهبك الساآنة فّي, ليس في معرفتي وقدرتي, دعني اسير اليوم, يا رب
 .اليوم اسألك ان تقوي اساسات ايماني حتى اتغلب على مخاوفي واآون عامود قوي في ملكوتك

 :االيات اليوم

على الطريق هم الذين يسمعون ثم  ن والذي.الزرع هو آالم اهللا. وهذا هو المثل14 -11: 8لوقا 
 والذين على الصخر هم الذين متى   .فيخلصوا يأتي ابليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئال يؤمنوا

 .يرتدون وهؤالء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين وفي وقت التجربة.سمعوا يقبلون الكلمة بفرح
ن من هموم الحياة وغناها ولّذاتها يسمعون ثم يذهبون فيختنقو والذي سقط بين الشوك هم الذين

 .وال ينضجون ثمرا

 السبب الذي الجله الشخص يذهب للكنيسة هوالذي يحدد اين يذهبون الي آنيسة

هل قمت بعملية جرد لماذا انت تذهب للكنيسة؟ هل تذهب للكنيسة لتمتلىء وترتعش؟ هل تذهب 
ء وليكن عندك شرآة مع السباب اجتماعية او روحية او عالقات؟ هل تذهب لتصنع اصدقا

مؤمنين اخرين؟ هل تذهب الن القسيس يعجبك ورسالته  او النه يعجبك مبنى التسهيالت 
 .والخدمة؟  الئحة االسباب لماذا تذهب لكنيستك ممكن ان تستمر

اسأل اهللا اذا آانت اسبابك . السبب الذي الجله تذهب للكنيسة هو الذي يحدد الي آنيسة تذهب
 .ل ان تبدل الكنيسة حاول ان تبدل االسباب التي آنت في البداية تذهب الجلهاواذا ال قب, آاف

 :صالتنا اليوم

اجعل . النك جعلتني جزء من جسد المسيح ووضعتني في آنيسة محلية جيدة, اشكرك يارب
احتياجاتي ورغباتي ما تريدهم ان يكونوا حتى انضم لالخرين الذين لديهم نفس الرؤية واعمل 

 .المفرق في الع

 :االيات اليوم

 ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام. وجاء الى الناصرة حيث آان قد تربى16: 4لوقا 
 .ليقرأ



 ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وآلوا 3 -1: 55اشعياء 
 تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغيرلماذا  . اشتروا بال فضة وبال ثمن خمرا ولبنا هلموا
 اسمعوا. ميلوا آذانكم وهلموا الّي.استمعوا لي استماعا وآلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسكم.شبع

   .فتحيا انفسكم واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود الصادقة

 طريقة ادارة وتنظيم الكنيسة هي الطريقه التي بها يجب ان تعمل

دم الحكمة ان تؤمن انك ستبدء العمل في شرآة آعامل جديد وعندها تتمرد ضد نظام انه من ع
ان تتمرد ضد سلطة شرعية . القوانين والتعليمات ومازلت تتوقع ان تكون مهنة مربحة ودائمة

من االفضل . بينما تقطب اخرين حول مذاهبهم المختلفة, تخلق مشاآل اعظم وتسبب في عزلنا
 المقصود لتضمن انك قادر ان تخضع وتلتزم للمبنى االداري الموجود ان تفحص مكان العمل

 .قبل ان تقبل العمل في هذه الشرآة

هناك العديد من الكنائس التي في قواعد ايمانها االساسيه ان يسوع المسيح . الكنائس ال تختلف
ع لسلطة الخضو. نظام ادارة الكنيسة ممكن ان تختلف بشكل شاسع, هو الطريق الوحيد للسماء

هذا يصون وحدة . حاآمة للكنيسة هي مشيئة اهللا لكل مؤمن الذي يستمر بالشرآة في تلك الكنيسة
 . الطريقة التي فيها الكنيسة منظمة هي الطريقة التي فيها الحق للعمل. االيمان ونشر االنجيل

 :صالتنا اليوم

في الكنيسة التي امنحني روح فهم ولطف . ساعدني ان اآون خادم حكيم في بيتك,  ابي
 .انا ارغب ان اآون برآة وليس مشكلة للسلظة الروحية. وضعتني فيها

 :االيات اليوم

 اطيعوا مرشديكم واخضعوا النهم يسهرون الجل نفوسكم آانهم سوف 17: 13عبرانيين 
 ذلك بفرح ال آنين الن هذا غير نافع لكم يعطون حسابا لكي يفعلوا

 .هوذا الديان واقف قدام الباب.عض ايها االخوة لئال تدانوا ال يئن بعضكم على ب9: 5يعقوب 

 الجلوس في الكنيسة ال يجعلك مسيحي اآثر من الجلوس في المرأب ال يجعلك سيارة

فقط في االبدية سيحدد آم من االشخاص الجالسين على المقاعد بالكنائس في ارجاء العالم في 
واحد من اعظم خدع العدو . يح آمخلصالواقع امتلك وتصرف على اساس معرفة يسوع المس

. التي يخدع بها الكثيرين هي الشعور بأنه فقط يكفي ان يذهبوا للكنيسة لكي يذهبوا للسماء
)  ليس اين او اذا ذهبنا للكنيسة(ان اهللا فقط يعرف ما مخبىء في قلوبنا وهذا قلبنا , الحقيقة هي

 .هو ما يقرر ابديتنا او اين سنقضي االبدية

عندما نقبل يسوع " الكنيسة"نحن نصبح اعضاء في . قع الكنيسة هي عالمية وابديةفي الوا
هل انت في الحقيقه مسيحي او فقط تلعب الدور؟ اطلب اليوم من . المسيح رب ومخلص شخصي

 !يسوع ان يدخل حياتك وهو سيسجل اسمك في سفر الحياة

 :صالتنا اليوم



قودني الى .  ان تغفر لي خطايي وتدخل لحياتياسألك. ارغب في ان اآون مسيحي حقيقي, ابانا
 .وانا مسيحي, ان قلبي تغير, انا اؤمن. درب البر من اجل اسمك

 :االيات اليوم

فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة آاملة وعّلما جمعا غفيرا ودعي التالميذ  26: 11اعمال 
 في انطاآية اوال مسيحيين

 .نوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكمولكن آو 22: 1يعقوب 

 ال يساوي صنع الكعة) المقادير(قرأة وصفة 

االمور التي يجب " وحتى ان نسجلها على قائمة , ممكن ان يكون لدينا نوايا حسنة في الحياة
اعطي , في مسيرتنا المسيحية. لكنها ال تعني شيء وال تحقق شيء حتى نبدء العمل فيهم, "عملها

فقط ان نقرء عنها ال يجعل عشائنا . لنا وصفة الخالص وان نعيش حياة حسب مشيئة اهللا
. متوقع منا ان نقبل وبعدها ان نفعل ما تقول آلمة اهللا حتى نحصد وعود اهللا. الروحي مطبوخ

عندما تعلم ما يجب ان تفعل حسب آلمة اهللا وال تفعل انت الوحيد المالم تجاوب بالطاعة الن 
 .اعتك هي التي ستبدء العجائب التي تحتاجها في حياتكط

تشجع ان تفعل اليوم عمل قليل عن طريق دمج ايمانك بكلمة اهللا وراقب حياتك وهي ترتفع 
 .واصبح ذو هدف اعمق من قبل, تذوق الغنى, عالي

 :صالتنا اليوم

ساعدني اليوم . سعيدة وصحية, هي الوصفة لحياة مزدهرة. اشكرك من اجل آلمتك الرائعة, ابي
 .ليس فقط ان اقرأ آلمتك لكن ان اعملها لمجد اسمك

 :االيات اليوم

  فمن يعرف ان يعمل حسنا وال يعمل فذلك خطية له17: 4يعقوب 

 الننا نحن ايضا قد بشرنا آما اولئك لكن لم تنفع آلمة الخبر اولئك اذ لم تكن 2: 4عبرانيين 
 .بااليمان في الذين سمعوا ممتزجة

 . النه آما ان الجسد بدون روح ميت هكذا االيمان ايضا بدون اعمال ميت26: 2 يعقوب

 )الثقل(الفرق بين الدعوة والواجب 

. الدعوة هي دعوة بأن نأتي ونكون جاهزين لخدمة على مدى الحياة في مجال معين من الخدمة
ليلين منتخبون هو السبب ان آثيرين مدعويين ولكن ققط الق. آثيرين مدعوين والقليلين منتخبون

, اما, دعوة تدوم لمدى الحياة. لالسف ان فقط قليلين يقضوا الوقت والطاقة الالزمة لالستعداد
يختارك لتحمل , الثقل هو نتيجة ان اهللا يريد ان عمل ما يتم وال يوجد اي شخص اخر متفرغ

من المشاآل هي اننا واحدة .  يرفع مع الزمن او عندما تكتمل المهمة, عكس الدعوة, الثقل. الثقل
او حصلنا على ) التي تتطلب ان نستعد بشكل مكثف(ال نستطيع ان نمييز اذا حصلنا على دعوة 



اآتشف اذا آان االمر . اال اذا او حتى نطلب من اهللا) الذي يتطلب عناية فوريه في الخدمة( ثقل 
 .هو دعوة او ثقل من اهللا قبل ان نتخذ التزام لمدى الحياة

 :ومصالتنا الي

ساعدني لكي استطيع ان اميز اثقال جديدة  في حياتي او ان اعمل على الدعوة التي , يا رب
اجعلني ان اصبح . اريد ان اموت وانا اعمل الدعوة التي دعوتني اليها. وضعتها على حياتي

اعطني الثقل الذي تريدني ان احمله واجعلني اخدم في . افضل ما عليه في ما دعوتني الفعل
 . الى االبدملكوتك

 :االيات اليوم

  الن آثيرين يدعون وقليلين ينتخبون14: 22متى 

النكم . لذلك باالآثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتكم واختيارآم ثابتين10: 1 بطرس 2
 .فعلتم ذلك لن تزّلوا ابدا اذا

  احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح2: 6غالطية 

ن نخلق توقعات قبل ان نفحص المحدوديات والتوقعات التي تستطيع ان تحرمك من الخطأ ا
 من المشارآة

هل تحمست جدا المر اردت ان تعمله؟ ثم دعوت شخص اخر او اشخاص اخرين ليشترآوا 
ممكن ان تكون . وآانوا متحمسين النك رسمت لهم رؤيتك العظيمة لماذا يجب ان يكون. معك
وعندما حان الموعد . الذي لم تعتبر بها آل التفاصيل, حفلة عيد ميالداو , رحلة تبشيريه, عطله
او ممكن ان ال تكون رحلتك , التاريخ ليس مناسب, او ممكن خطر, بدا االمر مكلف, للتتميم
انك لم , على االغلب. لكن شخص اخر آان مسؤول وانت اهملت ان تحصل على موافقتهم, انت

. يحدث على ما يبدو الشخاص ابرياء جدا, آثير من االحيانلكن في , تختبر امر آهذا من قبل
انه من الخطأ ان تغصب شخص في رؤيا وتخلق توقعات اال اذا آنت متأآد انك , ابقي في ذهنك
 .تستطيع ان تتمم

 :صالتنا اليوم

اعطني صورة واضحة الفهم حتى ال اقود . وصبور, حكيم, ساعدني ان اآون متزن, ابي
اعرف انك , ابي, االمورالتي انا بها ضعيف .وعندها اترآهم محاصريناالشخاص لمكان ما 

 .انا اتكل عليك لتساعدني بأن اخطط لالمام فضل مما استطيع ان ارى, قوي

 :االيات اليوم

 .اما حافظ الشريعة فطوباه.بال رؤية يجمح الشعب 18: 29امثال 

 .الى خطواته الغبي يصدق آل آلمة والذآي ينتبه 15: 14امثال 



ومن منكم وهو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم  28: 14لوقا 
 .لكماله

 ان تحتفظ بالحقيقة لذاتك هو ليس آذب

اقترف خطاء فادح عندما عرض على ضيوف , )39اشعياء , 20ملوك الثاني(الملك حزقيا 
وآل , الصفائح المعدنية, الدهون, الطيب, الذهب, الفضةاراهم . البابليون آل آنوز القصر

الن حزقيال تجراء . النبي اشعياء وبخ الملك حزقيال على هذا العمل الغير حكيم. االمور الثمينة
 .مقدر له ان يخسر آل شيء, حسب آلمة اهللا, االن, ان يكشف آل شيء العدائه

النهم لن يقدروها انما سترمسها وتقلب , ر  يسوع قال ان ال نطرح دررنا قدام الخنازي7في متى 
, احمي ما اعطاك اهللا لكي ال يساء استخدامها. احذر مع من تشارك االمور الثمينة. وتاتي ضدنا

 .او تستعمل آدليل ايضا او فرصة ضدك, تستغل

 :صالتنا اليوم

. هم بهاعلمني ان اآون آتوم باالمور التي اشارك بها واالشخاص الذين اشارآ, ربي الغالي
. ساعدني ان ال اقع في شرك غبي وافتح فاهي واخبر بكل شيء هؤالء الذين يريدون تدميري

 .امين, اجعلني حكيم,سيدي

 :االيات اليوم

 ومن منكم وهو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم 3: 13امثال 
 .لكماله

واما يسوع فانحنى الى اسفل .ن لهم ما يشتكون به عليه قالوا هذا ليجربوه لكي يكو6: 8 يوحنا 
 يكتب باصبعه على االرض وآان

جاوب الجاهل حسب حماقته  .تال تجاوب الجاهل حسب حماقته لئال تعدله ان 5 -4: 26امثال 
 لئال يكون حكيما في عيني نفسه

هي حاضنة تجيء بمولود لما يريد  ثالجة لنحفظ بها ذآريات ما فعل اهللا انما الكنيسة ليست
 اهللا ان يصنع

االشخاص الذين يقراؤن التاريخ وهؤالء الذين ... يقال لنا هناك نوعان اساسيين من البشر
ونمط , مبادء, آلمة اهللا تعطينا حقائق. هذا ممكن ان يكون بالنسبة للكنيسة! يصنعون التاريخ

 آل ما ستطاعت الكنيسة الحقيقة ان تحققه هي اذا. يجب ان نستعمله لكي نقدم ونعزز ملكوت اهللا
الكنيسة , ان تعلم الناس ما صنعه اهللا وال تلهم  المؤمنين ان يشترآوا في ما يريد اهللا ان يصنع

 .سوف تكون غير فعالة

هي ايضا ان . المسيحية هي اآثر من مجرد ان نتعلم عن اهللا وما اراد ان يصنعه في الماضي
يجب ان نحفظ آلمة اهللا لكن ايضا ان . الط بما يريد ان يصنعه اليومتعرفه بشكل شخصي واالخت

 .نخدمها



 :صالتنا اليوم

. اريد ان اآون مشارك فعال في خطتك لحياتي, .اشكرك النك صنعتني اصنع التاريخ, يا رب
 . اشكرك لمستقبلي يا رب. والرغبة ان اقدم واعزز ملكوتك, القدرة, من فضلك اعطني القوة

 :يومااليات ال

 . ولكن آونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم22: 1يعقوب 

بل من اجلنا نحن ايضا الذين  .ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له 24 – 23: 4رومية 
 .نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من االموات سيحسب لنا الذين

 .ان تعلم ايها االنسان الباطل ان االيمان بدون اعمال ميتولكن هل تريد  20: 2يعقوب 

 االمر الوحيد الذي ستندم عليه عندما تصل للسماء هو ان لم تصل قبل

الكتاب المقدس يشير الى ان اهللا خلق السماء رائعة جدا لدرجة اننا ال نستطيع ان نتخيل مدى 
ال , ال الم, شوارع من ذهب... سوف تختبرهجرب ان تتخيل االختبار الرائع الذي. حقيقة عجيبته

اهللا قال انه سيكون اعظم من مما . والطقس سيكون آامل, لن تتعب او تجوع... ال خطية, دموع
انا , ايضا,  في المائة من الناس الذين ذهبوا قبلنا حالهم افضل من حالنا100, ثق بي.  تتخيل

,  الذين يأخذون نفسهم االخير على االرضللمؤمنين. اؤمن اذا اعطيتم الفرصة ليبقوا حيث هم
 .سنكون متأآدين ان اعظم يوم لديهم ما زال امامهم

 :صالتنا اليوم

آلمتك تقول لي ان ابقى , ابي. انا متحمس بالنسبة لالبدية. على مستقبل عظيم, يا رب, اشكرك
كوتك على انا اعهد بان اعمل آل ما استطيع البني مل. مشغول بامتداد الملكوت حتى مجيئك

اريني آيف اآون وآيل جيد على وقت على االرض واعطيني وجهة نظر ابدية . آوآب االرض
 .لحياتي

 :االيات اليوم

 بل آما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان 9: 2 آورنتوس 1
 للذين يحبونه ما اعده اهللا

 ضمحل محفوظ في السموات الجلكم لميراث ال يفنى وال يتدنس وال ي4: 1 بطرس 1

 وسمعت صوتا من السماء قائال لي اآتب طوبى لالموات الذين يموتون في الرب 13: 14رؤيا 
 واعمالهم تتبعهم.نعم يقول الروح لكي يستريحوا من اتعابهم.اآلن منذ

الخالص .وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع آثير في السماء قائال هللويا1: 19رؤيا 
 .والكرامة والقدرة للرب الهنا دوالمج

 مقوله صعبة هي فقط امر ال تعمله حاليًا



في احد االيام يسوع آان يكلم مجموعة من الناس وقال لهم حتى يستطيعون ان يتبعوه يجب ان 
بعض االشخاص من المجموعة تكلموا واعلنوا ان يسوع يطلب . وينكروا ذاتهم, يصبحوا شببهه
, بعض االشخاص الذين آانوا يتبعون يسوع  ترآوه, ابه الصارمفي جو. الكثير من اتباعه

 .واعلنوا ان هذا امر صعب جدا

ممكن ان يكون . ما هو الصعب في ان تتبع يسوع؟ ما هي االمور التي ال ترغب بالخضوع لها
مقولة صعبة . او ان تحب اعداءك, المسامحة, الخضوع لسلطة اهللا المختارة, الشهادة, العشور
في ذلك اليوم اخرين في الفرقة تعاطفوا مع طلبات يسوع واعلنوا ان ما . ال تعمله حالياهو امر 

 ممقولة صعبة او خبز الحياة؟, اي واحد منهم. قاله هو خبز الحياة

 :صالتنا اليوم

انا اختار ان اقبل آلمتك آحل سهل لكل . وارادتي, مشاعري, ان آلمتك اعظم من ظروفي, ابي
انا اخذ قرار ذو نوعية ان اتقبل االمور التي تريدني ان افعلها ولم اآن . الصعوبات في الحياة

 .ان ال اهرب مثل الجوع بل ان اقبل آلمتك على انها خبزنا اليومي, يا رب, ساعدني. افعلها

 :االيات اليوم 

من .فقال آثيرون من تالميذه اذ سمعوا ان هذا الكالم صعب: 68 -66, 61 -60: 6يوحنا 
 من ...فقال لهم أهذا يعثرآم  فعلم يسوع في نفسه ان تالميذه يتذمرون على هذا. ان يسمعهيقدر

فقال يسوع لالثني    .هذا الوقت رجع آثيرون من تالميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه
آالم .نذهب ان بطرس يا رب الى من فاجابه سمع .ان تمضوا عشر ألعلكم انتم ايضا تريدون

 .الحياة االبدية عندك

 اطلب مني ان افعل امر ال استطيع ان اعمله بدون عجيبة منك, اذا آان هذا انت يسوع

ان آنت تحقق في الحياة فقط ما انت تستطيع ان تحققه على ما يبدو ان اهللا ال يعمل الكثير في 
ان اعمل امر ال استطيع ..." أمرني...ذا آنت انتا" , بطرس سأل يسوع,14في متى . حياتك

 .في الحظه التاليه نرى بطرس يمشي على الماء. تتميمه بمفردي

لعمل , فوق استطاعتهم, اهللا يبحث عم ناس عاديين الذي سيسمحون له بان يعمل في حياتهم
 يدعوك قادر ان الذي. حرك ايمانك وال تتفاجىء عندما يقودك اهللا فوق مقداراتك. امور استثنائيه

 .والذي يشير سوف  يزود او يوفر االمور التي انت بحاجه اليها, يساندك

 :صالتنا اليوم

امارس , اعيش حياتي بشروطك اليوميه, انا اريد ان اآون عظيم في االمور العادية,  يا رب
ي هي فوق الت, انا اريد ان اختبر االمور العجيبة, ابي, مع هذا. عطاييا ومواهبي التمم مشيئتك

 .تحرك من خاللي. انا اعطيك حياتي. التي فقط تتم بايماني ونعمتك, قدراتي

 :االيات اليوم

 . فاجابه بطرس وقال يا سيد ان آنت انت هو فمرني ان آتي اليك على الماء28: 14متى 



 .اما الشعب الذين يعرفون الههم فيقوون ويعملون ... 32: 11دانيال 

 .يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة وآان اهللا 11: 19اعمال 

يرآضون وال .يرفعون اجنحة آالنسور.واما منتظروا الرب فيجددون قوة 31: 40اشعياء 
 .يعيون يتعبون يمشون وال

 فقط شغفك سيشعل شغف االخرين

دنا اذا ار. اذا آنا نريد ذرة يجب ان نزرع ذرة. ناموس اهللا يعلن ان آل بذرة تثمر من نوعها
اهللا لن . هذا ليس فقط قانون الطبيعه لكن ايضا قانون روحي. انتاج قمح يجب ان نزرع قمح

 .الذي يزرعه االنسان اياه سيحصد ايضًا. يسمح بان يستهزء به

اذا آان لديك  ايمان راسخ , مشارآة حقيقة آلمة اهللا مع االخرين ستشعل الشغف في حياتهم
االمور التي تقولها لن تشعل باالخرين ان لم . لتي تشارآهاحقيقي ولديك شوق اتجاة الحقائق ا

ممكن ان تكون هذه طريقه واحدة لنحدد الرسالة التي اعطانا ايها اهللا لنشارك . تشتعل بك اوال
ما الذي يشعرك بالشغف؟  ما هو االيمان الراسخ الحقيقي في حياتك؟ ما هي .االخرين بها

 سوف تغيير حياة االخرين؟ ال تخاف ابدًا  ان تشارك ايمانك الرساله التي اعطاك اياها اهللا التي
 .الراسخ  بشغف الذي اعطاك اياه اهللا

 :صالتنا اليوم

واعرف ان شهادتي سوق تغير , عندي ايمان, سيدي. انا اؤمن ومقتنع في حقيقة آلمتك, ابي
, اسخ بشغف وغيرةانا اطلق ايماني وايماني الر, يا رب, اختار. حياة االخرين الذين سيسمعونني

 .امين

 :االيات اليوم

  فتذآر تالميذه انه مكتوب غيرة بيتك اآلتني17: 2يوحنا 

 .فان الذي يزرعه االنسان اياه يحصد ايضا.اهللا ال يشمخ عليه.ال تضلوا 7: 6غالطيه 

 . الن غيرة بيتك اآلتني وتعييرات معّيريك وقعت علّي9: 69مزمور 

 م صغيرةمطر عظيم يبدء في غيو

وفي المرة السابعة قال هوذا غيمة صغيرة قدر آف انسان صاعدة من  44: 18 ملوك 1
هنا الى هنا ان السماء  وآان من .الخآب اشدد وانزل لئال يمنعك المطر فقال اصعد قل.البحر

نت يد الرب  آا.يزرعيل فرآب اخآب ومضى الى.اسودت من الغيم والريح وآان مطر عظيم
 .ورآض امام اخآب حتى تجيء الى يزرعيل على ايليا فشّد حقويه

اشجار بلوط عظيمه . اعمال عظيمة هللا تبدء في حياة شعبه بطرق صغيرة جدا واحيانًا تافههَ 
سوف يبدء , ما هي بدايات اهللا في حياتك اليوم؟ في وقت اهللا. اصلها في بذرة هشه قابله للكسر

 .محتمل ان تبدء اليوم....في حياتك من خالل امور صغيرةعمله العظيم 



 :صالتنا اليوم

انا متاح لتشكلني وتجعلني على صورة . اشكرك النك تتم عملك الصالح الذي ابتدأته فّي, ابي
ارجوك اريني هدفك لحياتي وساعدني الحترم البرآات الصغيرة التي تعطيني ايها . ابنك العزيز

 .اليوم

 :االيات اليوم

يشبه ملكوت السموات حبة خردل اخذها انسان . قدم لهم مثال آخر قائال32 – 31: 13متى 
وتصير شجرة .البقول لكن متى نمت فهي اآبر.وهي اصغر جميع البذور   .وزرعها في حقله

 . حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها

م تقولون لهذه الجميزة انقلعي  فقال الرب لو آان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنت6: 17لوقا 
 .في البحر فتطيعكم وانغرسي

 تغيير في الموقف يمكن ان ينتج تغيير في االرتقاء

ما هو مؤآد ان تغيير في الموقف سيصنع تغيير في ". الموقف هو آل شيء" احيانًا نسمع اقوال 
مواقفنا تشكل . الموقف هو واحد من االمور في حياتنا التي نستطيع ان نسيطر عليها. حياتنا

االفكار . عندها نحن نطور افكار من هذه االمور. نراها ونختبرها, على يد االمور التي نسمعها
مواقفنا . ماذا نقول او نفعل, ما نعتقده لديه تاثير اساسي على نوع اي شخص نكون. هي قويه

 .اخرينواشخاص , عملنا, آنيستنا, عائلتنا: تؤثر على آل النواحي المهمة في حياتنا

افضل طريقه لتغيير موقف سيء في حياتنا هي . اذا ميزت مواقف فّي يجب ان تتغير هناك امل
اذا ان آان احد في المسيح فهو . "ان نجعل يسوع المسيح رب على حياتنا ونجدد العهد يوميًا

مع ). 17: 5 آورنتوس 2" (.جديدا هوذا الكل قد صار.االشياء العتيقة قد مضت.خليقة جديدة
, سلبي او في الوسط, اذا آان موقفي ايجابي. استطيع ان ازيح الجبال, لتزامي لموقف افضلا

اهللا قادر ان يبدل حياتي ويجعلها ترتقي الرتفاع جديد من النجاح , مع استعداد من جهتي
 .واالآتفاء

 :صالتنا اليوم

ار ان ارى انا اخت. صنعت على صورتك واعطتني ارادة حرة الختار ما يشغل فكري, يا رب
 .االمور من وجهة نظرك واخضع حياتي الرادتك

 :االيات اليوم

بل تغّيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي . وال تشاآلوا هذا الدهر2: 12روميه 
 اهللا الصالحة المرضية الكاملة ارادة

 فقط الن االمور سيئه ال نستطيع ان نجعلها اسواء



هذه النصيحة هي ارشاد جيد " وال يكون لك ردة فعل. فعلا" القديس توماس اآوينس قال
الحياة تعرض علينا الكثير من الفرص ليكون لدينا ردة فعل .وتستحق ان نأخذها بعين االعتبار

, ال يهم مدى سوء الوضع  االن. المواقف والظروف المعروضه علينا, سلبية للضغوطات
 .انك تستطيع ان تجعله اسوء, صدقني

سك الرفهيه بان تكون ردة فعلك من الجسد واال سوف تاخذ وضع مؤقت وتجعل منه ال تسمح لنف
الجبال ممكن ان تصبح تالل خالية اذا آنا نستطيع ان نتعلم ان نتصرف بطريقه . مشكله دائمة

صمم مسارك . لكن آيف تعبره هو االهم, انه  ليس ما تمر به هو المهم. الئقه في وجه مشاآلنا
 .كلة وليس ان تخوص الى العمقلكي تخرج من المش

 :صالتنا اليوم

عندما تأتي . انا غالب بدم الخروف وبشهادتي. انا اصرح اليوم بانك مصدر نصرتي, يسوع
اسمع صوتك لتعطيني الحكمة  لتمنعني من اجعل ظروف . المشاآل نعمتك ورحتمك سيحفظانني

 .صعبه اسواء

 : االيات اليوم

اّية .آالمي مثل ما اصابني في انطاآية وايقونية ولسترة واضطهاداتي و11: 3 تيموتاوس 2
 .ومن الجميع انقذني الرب.احتملت اضطهادات

اصحوا واسهروا الن ابليس خصمكم آأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه  9- 8: 5 بطرس 1
ي على اخوتكم الذين ف فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه اآلالم تجرى  .هو

 .العالم

 لكن سوف تكتب على يد االختيارات التي تتخذها لمستقبلك, قصة حياتك لم تنتهي

قصه تفرش خالل السنين مع آل اختبار نبدء , الحياة يجب ان تكون نص اهللا يستطيع آتابته فقط
قصة حياة بطرس لم تنتهي . قصة حياتنا ال تنتهي مع اخر واسوء غلطة نعملها. فصل جديد
 . وال مصير داوود تذآر على انه قتل اقرب صديق له, مسيحبنكرانه ال

في يوم من االيام االخرين سيسردوا قصة . آل يوم يعطينا اهللا فرص لنختار ارادته لحياتنا
ابدء باخذ اختيارات صحيحة . وليس على اين ابتدأت, حياتك مبينة على اين انتهى بك المطاف
. يسبق  اخر اختيار سيء لديك, يصمد اآثر ,  اآثراليوم واطلب نعمة اهللا لتستطيع ان تعمر

 .لكن سوف تكتب على يد االختيارات التي تتخذها لمستقبلك, قصة حياتك لم تنتهي

 :صالتنا اليوم

اطلب نعمتك  الخذ تحضيرات نوعية , يا رب. ساعدني الستخدم الماضي آأداة التعلم, ابي
صح ارادتك لحياتي فصل بعد فصل واختيار اف. وقرارات لحياتي وحياة االشخاص الذين احبهم

 .بعد اختيار

 :االيات اليوم



ولكني افعل شيئا واحدا اذ .  ايها االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادرآت14 -13: 3فيلبي 
الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العليا  اسعى نحو 14 هو وراء وامتد الى ما هو قدام انا انسى ما

 .في المسيح يسوع

 اجعل في البرية طريقا في القفر.أال تعرفونه.اآلن ينبت.هانذا صانع أمرا جديدا 19: 43ء اشعيا
 .انهارا

 االثنان لديهم تاثير... اصوات قيادة شرعيه وغير شرعية

واراهم الطريق , صوبهم اتجاه الحقيقة, وارشد الناس, هو وجه االفكار.  يسوع شخص القيادة
الصوت . افضل مكان للبداء في تعريف  القيادة هو من يسوع. ة االبديةالغفران والحيا, للحب

 .التبشير ويكثر الملكوت, التفويض, الحقيقي للقيادة هو تجسيد الرحمة

الكثير من االشخاص يمارسون تأثيرهم على االخرين ويحاولوا ان يقودوهم بدون ان يصلوا 
وغير شرعي احيانا ال يمكن ان نجده في الفرق بين قائد شرعي . لمرآز القيادة  بطرق شرعيه

من الضروري ان نتبع صوت قائد . مدى التأثير الذي يستخدمونه لكن بكيف وصلوا لهذه القوة
احذر من االنبياء . شرعي فوض من اهللا ووضع في مرآز من خالل عمليه معترف فيها ومقبولة

 .الذين ينصبون نفسهم

 : صالتنا اليوم

مة واقر بالمواهب التي عندي واسمح لهذه المواهب ان تعمل من خاللي اعطني القوة والنع, ابي
 .ساعدني الميز االصوات التي تحاول ان تؤثر علي. بقوتك ومحبتك

 :االيات اليوم

هكذا اضارب آاني ال .  اذا انا ارآض هكذا آانه ليس عن غير يقين27- 26: 9 آورنتوس 1
لآلخرين ال اصير انا نفسي  تى بعد ما آرزتبل اقمع جسدي واستعبده ح .اضرب الهواء

 .مرفوضا

 . ال تكونوا معّلمين آثيرين يا اخوتي عالمين اننا نأخذ دينونة اعظم1: 3يعقوب 

 

 ليس عند اهللا احفاد

, قبائل, امم, من آل االجيال, شباب وبنات , نساء, اهللا صممم عائلته لتكون مكونه من رجال
ليس عند اهللا . آل شخص يولد ثانيه لهذه العالقة لذاتهم.  ابوهم آلهملغات آل واحد هو ولد واهللا

آل . الواقع ان امك هي ابنة اهللا ال يضمن لك بشكل تلقائي عالقة معه. احفاد انما فقط اوالد
 .شخص يجب ان يولد ثانية



. بهمانه لهذا السبب بالتحديد يجب ان نكون ثابتين في شهادتنا حتى االخرين يعرفوا ابانا آا
بحثت في آل الكتب وانا افتش عن اي امل الي شخص ال يعرف يسوع آرب ومخلص شخصي 

 .يجب ان تولد ثانية. ولم اجد....بالدخول الى السماء

 :صالتنا اليوم

امنحني الشغف الذي انا بحاجة اليه الجتذب . علمني اآثر عن عالقتني معك آابي, ربي الغالي
 .باسم يسوع امين, المكان الذي يسركاوضعني بعائلتك ب. االخرين اليك

 :االيات اليوم

 . الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهللا16: 8روميه 

  النكم جميعا ابناء اهللا بااليمان بالمسيح يسوع26: 3غالطيه 

 . بهذا نعرف اننا نحب اوالد اهللا اذا احببنا اهللا وحفظنا وصاياه2 : 5 يوحنا 1

وا باقل من افضل ما عند اهللا لهم وافضل ما عندهم من اجل اهللا النه ليس بعض االشخاص يكتف
 لديهم رؤية وراء نطاق مغامرتهم الحالية

هذا ما قالته راحاب لزائريين في ذلك " وانكم ستنتصرون, نعرف ان اهللا معكم. سمعنا عنكم" 
ذي لم يستطع اي احد مبعوثين على يد قوة غازية ال, عرفت ان هؤالء االثنين هم آشافة. اليوم

, ومدينتها, حياة راحاب. هي عرفت ايضا ان سبب نصرتهم هو ان اهللا الى جانبهم.  ان يقاومها
ماذا ستفعل؟ عرضت مساعدتها لالسرائيليين وطلبت ان يتذآروها . آان سيتغير الى االبد
 . ط ابتدأتمغامرتها فق, النه آان لدى راحاب رؤيه فوق وضعها الحالي. وعائلتها عند الغزو

بعض االحيان تغير جيد والبعض االخر سيء تغيير هو جزء طبيعي . دائما تتغير, الحياة  فعاله
هذا يبدء عندما نعرض . مثل راحاب يجب ان يكون لدينا رؤية فوق وضعنا الحالي. من رحلتنا

 .لخطة اهللالتغيير اتي وال يجب ان نخاف منه عندما ننضم . ذاتنا هللا وندخل لخطة اهللا لحياتنا

 :صالتنا اليوم

من فضلك ارني آيف اتحضر للمغامرة التاليه . اعرف اني استطيع ان اثق بك بمستقبلي, ابي
من فضلك اعطيني رؤية فوق مغامرتي . وارني آيف اضم حياتي لعملك, التي عندك لي

 .الحالية

 :االيات اليوم

 .اة اذ قبلت الجاسوسين بسالم بااليمان راحاب الزانية لم تهلك مع العص31: 11عبرانيين 

النه ال بد من  . ال يحسدن قلبك الخاطئين بل آن في مخافة الرب اليوم آله18 -17: 23امثال 
 .ثواب ورجاؤك ال يخيب

 اهللا لن يعطيك ما ال يستطيع ان يعطي من خاللك



يجلس على اوطى مكان على وجه االرض غير . البحر الميت في اسرائيل هو مكان خالب
السبب انه يدعى البحر الميت بسبب نسبة االمالح العالية في الماء التي ال تمكناي .  بالماءمغطى

من الرائع ان نقف على شاطىء هذا الجسد الرائع والجميل من الماء . مخلوق من ان يعيش بها
ترآيز . وال حتى العاصفير تشرب من ماءها, وال حياة بحرية فيها, ونفهم انه ليس هناك سمك

الح هو الجزء االآثف والماء آثيف حتى ان الشخص يستطيع ان يطفو على وجه الماء االم
 .بدون اي مجهود

هو ان المياة العذبه الممتلئه بالحياة :  سبب واحد فقط, هذا الجسد من الماء ميت لسبب واحد 
حر الميت ما يتدفق للب. التي تتدفق من نهر االردن ومياها العذبه من الينابيع  ليس لديها مخرج

هو غني بللرواسب , ياخذ دائمًا وال يعطي, البحر الميت, لذلك. ال يستطيع ان يتدفق من خالله
 .ال تكن بحر ميت. المعدنية لكن ميت جدًا

 :صالتنا اليوم

زد بي الرغبة باستعمال ما . اريني آيف اآون معطي وليس فقط اخذ. اجعل قلبي آقلبك,  ابي
 .رينتعطيني الستخدمه بحياة االخ

 :االيات اليوم

 .الن آل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه 29: 25متى 

 . يوجد من يفرق فيزداد ايضا ومن يمسك اآثر من الالئق وانما الى الفقر24: 11امثال 

 . فاجعلك امة عظيمة وابارآك واعظم اسمك وتكون برآة2: 12تكوين 

 دتنا آي ال نخذلهاهللا لن يخذلنا بمساع

مثل يسوع في بستان . شرط ان يكون هذا هو هدفنا, اهللا لن يخذلنا بمساعدتنا آي ال نخذله
هكذا نحن ايضا نطلب مساعدة اهللا في اوقات التجربة , صلي عند ساعة الضرورة, الجثماني
دة من لكن آل واح. يسوع صلى ان يجازعنه الصليب واالالم الذي اختير ان يختبره. والمشاآل

 ".ليس مشيئتي لكن لتكن مشيئتك" , صلواته الثالث شملت التماس جوهري 

هو قال اننا نستطيع ان نقول . اهللا حاضر للمساعدة في االوقات العصيبه ولن يترآنا وال يهملنا
لذلك قف على آلمة اهللا واقر بكل ثقة الواقع ان اهللا لن يخذل " اهللا معين لي ممن اخاف؟"بجراءة 
 ".ك ان ال تخذلهبمساعدت

 :صالتنا اليوم

, واغراءات الحياة, تجارب, عندما تضغظ علي مشاآل.  يا رب اريد ان اسرك بكل ما افعله
حتى , يا رب, هذا هي رغبة قلبي. وانقذني من اعدائي حتى ال اخذلك ابدا, اسمع صراخي

 .مشيئتك وليس مشيئتي تتم

 :االيات اليوم



 .جري النك ترحب قلبي في طريق وصاياك ا32: 119مزمور 

 . لوال انني آمنت بان ارى جود الرب في ارض االحياء13: 27مزمور 

آونوا مكتفين بما عندآم النه قال ال . لتكن سيرتكم خالية من محبة المال   6-5: 13عبرانيين 
 ماذا يصنع بي انسان.نقول واثقين الرب معين لي فال اخاف حتى اننا .اترآك  اهملك وال

  تعرف حدودالخطية ال

الخطية ال تصبح , ان تترك لذاتها.  تكشف تعاقب الخطيه31 حتى 22قصه بلعام في عدد 
بدون ان . خطية بلعام بداءت فقط آغلطه من جهته, حسب العهد الجديد. احسن بل اسواء

بدون ان يتحدى وبدون تغيير استمر بلعام بتجاهل االدانات واعطى مكان في حياته , يفحص
 .شئ وتنموللخطية لتن

الخطية ال . آلفته خدمته وحياته, وبالنهاية, في النهاية الخطية سيطرت بالكامل على حياة  بلعام
وال في خططنا , ليس في افكارنا. ال نستطيع ان نعطي اي مكان للخطية في حياتنا. تعرف حدود

 . نعطيهالخطية ستسهلك آل امر نعطيه اياه وآثير من االمور التي ال . وال في اعمالنا

 : صالتنا اليوم

انا اشكرك من اجل غفرانك . يسوع مات على الصليب في موضع الصلب ليأخذ خطاي, يا رب
انا اتعهد بان ال اسمح للخطية ان تأخذ اي جذور او تنتج . انت اشتريتني من خالل دمه المسفوك

 .يا رب, دنيساع. واتغيير حسب الحاجة, اتحدى ذاتي, انا سافحص ذاتي. اي ثمار في حياتي

 :االيات اليوم

 ويل لهم النهم سلكوا طريق قايين وانصبوا الى ضاللة بلعام الجل اجرة وهلكوا 11: 1يهوذا 
 .مشاجرة قورح في

 . اذا ال تملكّن الخطية في جسدآم المائت لكي تطيعوها في شهواته12: 6رومية 

  .نتج موتا ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية والخطية اذا آملت ت15: 1يعقوب 

وتكلفك اآثرمما ترغب , تبقيك اآثر مما آنت تتوقع, الخطية ستأخذك ابعد مما اردت ان تذهب
 بان تدفع

في البداية هو .قصة بلعام تستمر في سفر العدد ويظهر ان بلعام ينخرط اعمق واعمق في الخطيه
, تعد فيها فقط خطاءالخطية نمت في حياة بلعام الى نقطة لم , مع هذا. فقط اشبع افكار الخطيه
طمع بلعام وصلت بالنهاية الى افضل ما . االن اصبحت طريقة حياة. ليس في ما بعد غلطه

 .عنده

الخطية ستحتوي االنسان خطوة تلو , من غير تغيير وغير تغيير, اذا ترآت من غير فحص
فك اآثرمما وتكل, تبقيك اآثر مما آنت تتوقع, الخطية ستأخذك ابعد مما اردت ان تذهب. االخرى



اخطاء او اغالط  تترك لذاتها " هكذا انا" ال يمكن ان نستعذر الخطية بقولنا . ترغب بان تدفع
 .وصعب ان نغيير او نتحدى طريق حياه اآثر من غلطة لمرة واحدة, ستصبح طريق حياة

:صالتنا اليوم

حدى اغير ما ات, ساعدني ان ال استخف في اخطائي واتجاهل ادانة الروح القدس الفحص, ابي
 .اشكرك, ابي. اعطني بصيرة وقوة الحافظ على نفسي من الخطية. انا عليه

 :االيات اليوم

 قد ترآوا الطريق المستقيم فضّلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي احب 15: 2 بطرس 2
 .اجرة االثم

  فان الخطية لن تسودآم النكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة14 : 6رومية 

 ... اهربوا من الزنى18: 6 آورنتوس ا

 لكن ناخذ االخرين معنا.... ال نفنى وحدنا في خطيتنا

الفصل االخير من قصة بلعام تكشف رجل منخرط بشكل عميق في الخطية بانه خدع حتى 
مع ذلك علم االخرين آيف , لكنه فعل, مع انه لم يلعن االسرائليين لمخافة غضب اهللا.  نفسه

في , خطية بلعام التي ابتداءت آغلطه وتحولت لطريق حياة14: 2حسب رؤيه . هللايغلبوا اوالد ا
 .بلعام علم االخرين ان يضعوا حجر عثرة امام اوالد اسرائيل. النهايه اعتنق آعقيدة

عندما نسمح للخطية مسارها الكامل في حياة الشخص يبدء بالتأثير على االخرين ليتبعوهم الى 
ال تعطي مكان البليس واال سوف . ى نفسك وغير اليوم طرقكتحد, افحص. حفرة الجحيم

 .يحصل على افضليه  عليك

 :صالتنا اليوم

الي ان تحرر هؤالء الذين . سامحني الني استضفت الخطية واعطيتها مكان في حياتي, ابي
اتمنى االخرين الذين يسمعون ويتبعونني ان . اثرت عليهم بطريقه شريرة  بتاثير خطيتي

 .امبن. آما انا اتبعكيتبعوني 

 :االيات اليوم

ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي آان يعّلم . ولكن عندي عليك قليل14: 2رؤيا 
 .ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان يأآلوا ما ذبح لالوثان ويزنوا باالق

  آونوا متمثلين بي آما انا ايضا بالمسيح1: 11 آورنتوس 1

أما خان عخان بن زارح خيانة في الحرام فكان السخط على آل جماعة  20: 22يشوع 
 يهلك وحده باثمه اسرائيل وهو رجل لم

 



 انجح به...  الحياة اختبار

الكثير من االحيان . االجوبة الصعب اختبارات واغراءات في الحياة نجدها في آلمة اهللا المقدسة
, الحياة ممكن ان تكون قاسية. واجههانشعر اننا نختبر على يد الظروف واالوضاع التي ن

 . البعض منا ببساطة ال يستطيعون ان ياخذوا االمتحان بطريقه جيدة

ليس فقط ان آل امتحان هو امتحان مفتوح االجوبة له ! هناك اخبار سارة , بالرغم من ذلك
لكن ايضا نحصل على تشجيع لنسأل اسئلة ونحصل على مساعدة , معطاه في الكتاب المقدس

ال تيأس ان لم تنجح في , اذا. ضافيه من معلمينا واخرين آثيرون آان لديهم نفس االختبارا
 .ستنال فرصه لتمتحن به مرة اخرى, االمتحان هذه المرة

:صالتنا اليوم

انا اعرف انك لست . انا افهم من خالل آلمتك انك ال تمتحن ان تجرب اوالدك في الشر, ابي
علمني آلمتك واعطني الفرصه . انت الجواب لكل مشاآلي. يقيمؤلف الشرور التي تأتي في طر

 .اشكرك من اجل الكتاب المقدس. ان اساعد االخرين في اختبارات حياتهم ايضا

 :االيات اليوم

 آل الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم 17-16: 3 تيموتاوس 2
 .عمل صالح اهللا آامال متأهبا لكللكي يكون انسان  .البر والتأديب الذي في

الن اهللا غير مجّرب بالشرور وهو . ال يقل احد اذا جّرب اني أجّرب من قبل اهللا13: 1يعقوب 
  .يجّرب احدا ال

على االرجح ان العدد االآبر من االشخاص الذين سنؤثر عليهم من اجل المسيح هم اشخاص 
 لم نقابلهم بعد

ن لم نقابلهم بعد اآثر جدًا من االشخاص الذين قابلناهم حتى هناك عدد اآبر من االشخاص الذي
هذا في نفسه يحي ان يبقينا في وجهة النظر انه هناك احتماالت اآبر في توقعات حياتنا . االن

 . مما في انجازاتنا السابقة

يحب ان نشعر , بدون ان نعير اي انتباه لكمية االشخاص الذين شهدنا لهم عن المسيح حتى االن
الحماس بان نعرف ان العدد االآبر من االشخاص الذين سنؤثر عليهم من اجل المسيح هم ب

الناس يحتاجون الرب ومنتظرين ان .ممكن اشخاص لم يولدوا بعد... اشخاص لم نقابلهم بعد
 .تعرف على شخص جديد اليوم!  الكثير من االشخاص الجدد---يسمعوا

:صالتنا اليوم

اجعلني صياد واريني الحقول للحصاد التي . يا رب, وس الجلكانا اريد ان اآون رابح نف
ساعدني لكي احاقظ على وحهة نظري و افهم ما زال الكثيرين الذين لم . نضجت ومحضرة لي
 .يسمعون عن يسوع

:االيات اليوم

 ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم.أما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم يأتي الحصاد 35: 4يوحنا 
 .وانظروا الحقول انها قد ابيّضت للحصاد



 . فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس19: 4متى 

فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل . فقال لهم ان الحصاد آثير ولكن الفعلة قليلون2: 10لوقا 
 .حصاده فعلة الى

 رالمكان الذي نضع في حد هللا هو المكان الذي سيقيم اهللا به شخص اخ

لكنه يستطيع ان يفعل ذلك بدون , مع انه يفضل ان اليفعل ذلك. لدى اهللا خطه وسوف ينجح
مثل جيل اسرائيل الذبن . هو سوف ينحج وقد اعطيت لنا الفرصه لنشترك. لديه خطة. مساعدتنا

اهللا لم , بالرغم من انهم رفضوا ان يتبعوا خطة اهللا ويمتلكوا ارض الميعاد, خرجوا من مصر
 .اختار اشخاص اخرين ليتبعوه....ن خطته يتخلى ع

ان اهللا سيقيم شخص , مردخي اخبر استير ان لم تتغلب على مخاوفها وتفعل ما دعاها اليه الرب
ال تضع حدود على الرمل مع اهللا وتعتقدان ذلك يؤثر عليه . وان هي وعائلتها سيخسروا, اخر
وعادة ما , قيم اهللا به شخص اخر ليستمرالمكان الذي نضع في حد هللا هو المكان الذي سي. آثيرا

 .يستمروا بدونك

 :صالتنا اليوم

ال يهم ما هي . انا اريد آل مشيئتك لحياتي. اشكرك يا رب النك جعلتني جزء من خطتك
 .انا سأتبعك في الكامل, ال يهم ماذا تكلف, المهمة

 :االيات اليوم

ندي حتى اتمم بفرح سعيي  ولكنني لست احتسب لشيء وال نفسي ثمينة ع24: 20اعمال 
 .اخذتها من الرب يسوع الشهد ببشارة نعمة اهللا والخدمة التي

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

 واما عبدي آالب فمن اجل انه آانت معه روح اخرى وقد اّتبعني تماما ادخله الى 24: 14عدد 
 ثها التي ذهب اليها وزرعه ير االرض


