
 نت مستعد ان تدفع لكي ترى االنجيل ينتشر؟اي ثمن ا

اغنى واقوى ملك بالكون شعر في قلبه ان عنده آان هناك  , جدا في قديم الزمان في بلده بعيدة
آان يعلم ان في . ابنه, قرر ان يبعث اثمن ما عنده.  للبشريهتهالرغبه ان ينشر الخبر السار عن محب

 .آلف اهللا ابنه لكي ينقذ روحك. لبشريه آان غامرلكن رغبته في التواصل مع ا, االمر خطورة

, نا لمهمتنامفي الليلة التي سبقت تتمي. منذ عدة سنين آنت انا وابني نهرب االنجيل الى الصين
. ن يذهبهذا الحلم اخبرت ابني انه ال يقدر اوبسبب . حلمت ان ابني ذهب في هذه المهمة ولم يعد

بعدما . لمه عرف انه اذا عمل آل ما قلت له سوف يكون سالمفي ح. وقال لي ابني انه هو ايضا حلم
ابي ما هو ", همس والدموع تذرف من عينيه, وبجراءة لكن بحنان, ضمني ابني اليه, اخبرني الحلم

 .بعدها استقل القطار وبدأ رحلته"  لكي ترى االنجيل ينتشر؟ان تدفعهالثمن الذي انت مستعد 

 :صالتنا اليوم

من فضلك اعطني القوة الرتفع فوق مخاوفي . ك تحبني وان لديك خطة لحياتيانا اعرف ان, ابي
احمل , لذلك انكر ذاتي. انا اعتبر هذا امتياز ان ادعى لخدمتك. وان اعمل مشيئتك ال يهم الثمن

 .صليبي واتبعك

 :االيات اليوم

 .شتراهافلما وجد لؤلؤة واحدة آثيرة الثمن مضى وباع آل ما آان له وا 46: 13متى 

 .فمّجدوا اهللا في اجسادآم وفي ارواحكم التي هي هللا.النكم قد اشتريتم بثمن 20: 6ا آورنتوس 

 

 التبشير باالنجيل هو سباق مع الزمن

. لكي يتمم مشيئة وهدف اهللا لحياتهوآل واحد منا عنده حياة واحدة , الخطاه يولدون في آل يوم
يجب ان نصل لكل بيت , على الطريقونحن خير المضروب المثل فيه وقبل ان نصل ذلك البيت اال

ال يمكن ان يمتد الى . الكرازة لكل العالم ممكن ان يتم فقط في جيل واحد. اخر على وجه االرض
 . الجيل الثاني

ينمو , عنده فقط اوالد وآل شخص لديه عدد ايام مخصص به يمكن ان يخلص, اهللا ليس لديه احفاد
هذه , هذا هو وقتك, هذا هو يومك.  ويصبح عامل منتج في حصاد النفوس لملكوت اهللا,في المسيح
 .التبشير باالنجيل هو سباق مع الزمن. هي حياتك

 :صالتنا اليوم

اعطني ان اعطف على الضائعين وساعدني ان ارآز حياتي على مشيئتك من اجل , ربي الغالي
 .ربح النفوس لملكوت السمواتساعدني الصبح صياد ناس واعطني الحكمة ال. جيلي



 : االيات اليوم

هوذا اآلن وقت .في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خالص اعنتك.النه يقول 2: 6 آورنتوس 2
 .يوم خالص هوذا اآلن.مقبول

مفتدين الوقت الن  فانظروا آيف تسلكون بالتدقيق ال آجهالء بل آحكماء 17 – 15: 5افسس 
 .من اجل ذلك ال تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب . شريرةااليام

 تكلم بلغة السامعين

قال الرسول بولس انه يفضل ان يتكلم خمس آالمات يستطيع المستمعين ان يفهموها من ان يتكلم 
عطى  عندما اخذها بعين االعتباريجب ان هذه هي االمور التي ا. عشرة االف آلمه ال يفهمونها
 .لكن آيف نقدم آلمة اهللا هو اختيارنا, آلمة اهللا لن تتغير ابداً .  آلمة اهللالفرصه التكلم لالخرين مبدأ

ك بلغه ليهم وتأآد انك تتواصل مع مستمعيخذ بعين االعتبار من هم االشخاص الذي تتكلم ا
, معين) ير والتأنيسمن حيث التذآ( من جنس, اذا آان فرقه مكونه من جيل معين. يفهمونها

. ه على افضل وجهاو ايمان مختلف اختر آلماتك بحذر لكي تستغل  آل فرص, حضارات متنوعه
 .تكلم بلغة مستمعيك

 : صالتنا اليوم

ساعدني النتهز آل فرصه تاتي الي اليوم على اآمل وجه باني اوالً  اعتبر االشخاص , ربي الغالي
امنحني النعمة الشارك آلمتك مع االخرين .  اجعلهم يفهمواآيف استطيع انثم الذين اتكلم اليهم  

 .امين. ر حياتهمبطرق ستغي

 :االيات اليوم

  .فاني اذ آنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع الربح االآثرين 23 – 19: 9 آورنتوس 1
الربح الذين تحت تحت الناموس  وللذين تحت الناموس آاني .فصرت لليهود آيهودي الربح اليهود

 .للمسيح مع اني لست بال ناموس اهللا بل تحت ناموس .وللذين بال ناموس آاني بال ناموس .الناموس
صرت للكل آل شيء الخّلص  .آضعيف الربح الضعفاء صرت للضعفاء .سالربح الذين بال نامو
 .آون شريكا فيه وهذا انا افعله الجل االنجيل ال.على آل حال قوما

  الى مكان ماآل طريق يؤدي

تؤدي بنا الى اين اردنا  مختارهطريق الال... نحن نختار الطرق التي نسلك فيها السباب واضحه
خصوصا اذا , في اغلب االحيان المكان المقصود متوقع. آل طريق يقود الى مكان ما. الوصول

نادراً  ما نتذمر عندما نصل . شخص يعرف الطريقآان لدينا خريطة او اعطينا االرشادات على يد 
آلمة اهللا تقدم لنا الخريطه وخدامه غالبا ما . طرق الحياة ال تختلف. الى المكان المقصود في رحلتنا

 . يعطونا االرشادات ليجعلونا نعرف ما متوقع لنا بالطريق التي اخترناها



, زواج وعائلة متماسكه, عالقات الناجحهالى اين انت متجه؟ هل انت في الطريق التي تجلب لك ال
 ...هناك اختيار واحد فقط توب, مستقبل افضل؟ اذا الجواب ال

 :صالتنا اليوم

علمني ان اتبع الخريطة واالرشادات التي . اشكرك النك اعددت لي اتجاه محدد لحياتي, ابي
. من هذا االختيار والمكان المقصود  اخذهساعدني ان اخذ بعين االعتبار آل اختيار. تزودها
 .ان اعطي ارشاد الهي لالخرين, ايضا, ساعدني

 :االيات اليوم

 .حافظ نفسه حافظ طريقه. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر17: 16امثال 

 .الذآي يبصر الشر فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون 3: 22امثال 

هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن النه آما علت السموات عن االرض  9: 55اشعياء 
 .افكارآم

 انه ليس ما تمر به انما ما انت ذاهب اليه

في رحلتنا من المكان الذي نحن فيه الى المكان الذي نريد ان نصل . آل طريق يقود الى مكان ما
في . احيانا نرغم بان نمر من خالل شيء ال نستمتع به حتى نصل الى شيء سوف نستمتع به, اليه

 .يجب ان نذآر انفسنا انه ليس ما نمر به لكن الى اين نحن ذاهبين هو االهم, هذه اللحظات

اذا آان هذا . يصبح طبيبشخص ما يمتنى ان يصبح شخص مثقف جدا حتى في النهايه , مثال
في الطريق ليصبح طبيب يجب ان يمر من خالل مواسم .  وطريق يمكن ان يختاروه للسفراتجاههم
اذا , ومع ذلك. اوقات آثيره من التعب القلق وحتى االحباط, وبدون شك, وات من التعليمسن, تدريب

آان شخص ال يرغب ان يعبر خالل شيء ممكن ان اليستمتع به حتى يصل الى مكان سوف 
 .فلن يستمتع في الحياة ابداً , يستمستع به

 :صالتنا اليوم

اريد ان ارآز في المكان الذي انا . تي فيكافتح اعين فهمي حتى اعرف رجاء دعو, ابانا السماوي
من فضلك ساعدني لكي ا ثق واضع امالي بك حتى . ذاهب اليه وليس اين انا موجود في هذه اللحظة

 .شكراً . اختبر الفرحة التامة والسالم االن

 :االيات اليوم

ونحن غير  .يا الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اآثر فاآثر ثقل مجد ابد18 -17: 4 آورنتوس 2
 .التي ترى وقتية واما التي ال ترى فابدية الن .ناظرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى



 .اما حافظ الشريعة فطوباه. بال رؤية يجمح الشعب18: 29امثال 

 لن تتمكن من ان تقود شخص انت ال ترغب بان تفقده

, قوانين, نهناك رؤساء وهناك مرؤسي.  آجيشناكل آبير بشملكوت اهللا مصممة ان تعملما نالحظ آ
هناك مبنى اساسي في الجيش الذي يتطلب من آل فرد ان يظهر . وحس مؤآد من الواجب, انظمة

ايام معينه هم يكونون المفوضين واحيان اخرى يجدون نفسهم في . ويفعل ما يأمرونه ان يفعل
 .  االمرين صحيح وضروري حتى آل مهمة تنجز...موقف انه يقال لهم ان يتبعوا اخرين مفوضين

 متزعزين الذين ال يرغبون بان يعطوا اوامر مباشرة النهم خائفين بان الذين يتبعونهم لن قادة
 يتبعون اراء مشهورة او حتى اصوات هؤالء القادة.  ال يقودون بتاتاً يطيعوا االوامر في الواقع هم

عندما . هذه ليست طريق الملكوت. هو صحيح في عينيهالذي يسمح لكل شخص بان يفعل ما , عاليه
متذآر ,  الشخصيهلكن قود من خالل اقتناعتك...حنون واطلب مشورة, رؤوفآن , تدعى لكي تقود

 .انك لن تستطيع ان تقود هؤالء الذين ال ترغب بأن تخسرهم

 :صالتنا اليوم

لن اتأرجح بسبب . فعل شخص واثق بما انت دعوتني ال;ساعدني ان اآون قائد آيسوع , ابي
 .احتاج منك قوة وحكمة حتى اقود خطواتي بتهذيب. التهديد باني ساخسر شخص ما

 :االيات اليوم

واما بولس فكان  .فاشار برنابا ان يأخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس 41 -37: 15اعمال 
 فحصل بينهما . للعمل ال يأخذانه معهمامعهما يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية ولم يذهب

 واما بولس  .وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرس .مشاجرة حتى فارق احدهما اآلخر
 .يشدد الكنائس فاجتاز في سورية وآيليكية .الى نعمة اهللا فاختار سيال وخرج مستودعا من االخوة

 اء بشكل على نحو خاطىء ال يمكن تصليحه فقط بان الزمن يمراذا امر ابتد

اذا القيادة في حرآة سياسيه . اذا بناء يبني مبنى لكن االساسات ضعيفه في النهايه المبنى سينهار آله
االمور السيئه اذا ترآناها على حالها ال . الوقت سيجعل االمر اسواءمرور اذا ف, معينه فاسدة

 .سواءلكنها تصبح ا, تتحسن

آنائس جديدة تقام على يد اشخاص الذين آانوا السبب في انقسام جماعه المصلين الذين آانوا منتمين 
ت التي ستأخذها الكنيسه في اذا ال يهم ما الخطوا, ر العصياناذا هذه االعمال مزروعة ببذو .اليهم

الوحيد الذي يعطي االمل العالج . الجذور سيكون فيها مشاآل وتختبر انقسام نتيجة لثمار, المستقبل
. هو ان نطلب الغفران من اهللا الذي ممكن ان يغير نقطة برص ويخلق امور جديدة من القديم

 .مرور الزمنال يمكن ان يصلح فقط ب, اذا امريبداء بشكل خطىء: مبادءى حياتنا اليوميه ال تختلف

 



 : صالتنا اليوم

انا اعترف واندم على هذه واريد ان اجعلك . ءاآشف لي االمور التي ابتداءتها بشكل خاطى, ابانا
سامحني . اعرف انك تستطيع ان تساعدني البداء من جديد. لكل االمور التي اصنعها) اساس(جذر

 .على االمور التي خذلتك بها واخلق فّي طريق جديدة وحية

 :االيات اليوم

نع ثمرا جيدا تقطع وتلقى فكل شجرة ال تص.واآلن قد وضعت الفاس على اصل الشجر 10: 3متى 
 .النار في

وان    .فان آانت عينك بسيطة فجسدك آله يكون نيرا.  سراج الجسد هو العين23 -22: 6متى 
 .فيك ظالما فالظالم آم يكون فان آان النور الذي.آانت عينك شريرة فجسدك آله يكون مظلما

 النهر لن يرتفع ابدًا فوق مصدره

 هو قانون من اهللا يكشف حقيقه تغطي ليس فقط العالم الطبيعي انما هذا المبدأ. الماء يجري بالمنحدر
بعض . والنجاح بالنسبه له, القوة, آل واحد منا يختار ما هو مصدر الحياة. العالم الروحي ايضًا

 ممكن على االخصهذين االختيارين . االشخاص يختارون المال والبعض االخر يختار المرشدين
مع هذا وال واحد منهم مؤهل ليكون . حين واحيانا هي مساهمه ضروريه لنجاحناان يكونوا مرب

 .المصدر

. انت ستحد على يد محدوديات مصدرك. النهر لن يرتفع ابدا فوق مستوى مصدره وآذلك االنسان
انزع الحدود . القوة والمنصب, لما يجب ان تبني حياة محدودة على ماذا يستطيع ان يفعل لك المال

 .ختار اهللا آمصدرك الوحيد وتسمح لباقي االمور ان تساهم في مشيئة اهللابانك ت

 : صالتنا اليوم

اشكرك من اجل الروح القدس الذي ينمو فّي . داخلي لن يقمعاشكرك انه لدي مصدري في , ابانا
دع نهرك يسري بداخلي . اريني ما استطيع ان اغيره في حياتي حتى ال يعوق المصدر. يوم بعد يوم

 .سكب من خالليوين

 :االيات اليوم

 .  من آمن بي آما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حّي38: 7يوحنا 

 اوص االغنياء في الدهر الحاضر ان ال يستكبروا وال يلقوا رجاءهم على غير 17: 6 تيموتاوس 1
 .الغنى بل على اهللا الحي الذي يمنحنا آل شيء بغنى للتمتع يقينية

 



 لكن اجلس لكي يقدروك, تكلم لكي تسمع, قف لكي يروك

وتجد نعمة هذه نصيحة اعطيت لفتاة على يد جدها على امل ان يجهزها لكي تحيا حياة مرضيه الهللا 
يجب ان نأخذ موقف حتى .  من آلمة اهللا بسيطه ومع ذلك عميقه جدًاالمبادىء. في عيون الناس

وخصوصا , يجب ايضا ان نتكلم لكي نسمع. االخرين يرون بشكل واضح شغفنا وادانتنا في الحياة
صوتنا ممكن ان يكون فنار ضوء لهؤالء الذين في . على يد هؤالء الذين بحاجة لتوجيه صارم

 . الظلمة ومصدر تشجيع للمتألمين

السماء واالرض يقاومون . لكن ان نجلس حتى يقدرونا, نتكلم حتى نسمع, يجب ان نقف لكي يرونا
 . توضع تحت يد اهللا القويه حتى يرفعك في حينهيجب ان ت, لذلك. لمتكبر والمتفاخرا

 :صالتنا اليوم

 مع عطيني الكلمات الصنع فرق والحكمةا. من فضلك اعطيني الشجاعه القف عندما ترشدني, ابانا
اريد ان اآون حساس للظروف التي وضعتني فيها حتى . التواضع لكي اصمت في االوقات المالئمه

 .ك االخريناآون اناءك لكي ابار

 :االيات اليوم

 .ذو المعرفة يبقي آالمه وذو الفهم وقور الروح 27: 17امثال 

  عنكالقصه التي سوف تجعل االخرين يسردونهاانت تكتب 

عرف الى االبد بما يتذآره انت ايضا سُت, مثل الرسول بطرس. حياة آل واحد فينا تصبح قصه
وحتى اخطاء مكلفه يجب ان ينظر اليها على انها , ارات خاطئهاختي, اختيارات سيئه. االخرين عنك

قصه . مرحلة في الحياة وال نسمح بان توقفنا من ان نصلح اخطاءنا ونكتب فصل جديد لمستقبلنا
بطرس لم تنتهي عندما انكر المسيح وال قصه حياة داوود لم تنتهي عندما طلب ان يقتل اعز 

 . اصدقائه

حياتي ال يجب ان تنتهي باخر قرار ,  من الماضيلآتابيه وابطاآما حصل ايضا مع شخصيات 
دع الماضي يكون الماضي وابداء في آتابة فصل جديد في . الهللاليوم مستقبلك اعطي . سيء اتخذته

 .الحياة

 :صالتنا اليوم

اريد ان تكون حياتي مخطوط فقط انت . اشكرك النك اعطيتني رؤيه و ترآيز لمستقبلي, ابانا
 .امنحني النعمه الآون انعكاس لمشيئتك وخذني الفضل ايامي. آتابتهتستطيع 

 :االيات اليوم

 .الصيت افضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة افضل من الفضة والذهب  22:1امثال 



 . الصيت خير من الدهن الطّيب ويوم الممات خير من يوم الوالدة1: 7الجامعة 

 .ث بني البنين وثروة الخاطئ تذخر للصّديق  الصالح يور22: 13امثال 

  ان نتخلص من شخص سيخلصنا من المشكله, معينهاوقات في هذه حقيقه محزنه لكن

في النهايه ,  يتغيرعب يقترف خطىء تلو االخر واذا لمهل اشترآت في فريق رياضي وآان فيه ال
هل . ور تجري بشكل جيدسوف يكلفكم البطوله؟ وعندها يأتي العب اخر ليحل مكانه وآل االم

عندك شخص في المكتب يعمل مشاآل بشكل دائم؟ هل هناك شخص في حياتك الذي عنده دائما 
فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر  " 12: 1مشاآل آل ما تكلمه؟ هل انت هذا الشخص؟ يونان 
على االقل يونان ادرك ان هو ." العظيم عليكم فيسكن البحر عنكم النني عالم انه بسببي هذا النوء

هذا يوم جديد مع فرص ال .  من جديداقذف االنسان القديم  وابتدأ. وماعمل تغيير الي. سبب المشكله
 .تخلص من الشخص سيخلصك من المشكلهمعينه ان تاوقات في لكن , هذه حقيقه محزنه. تنتهي

 : صالتنا اليوم

انا جزء من . عدني ان اآون الجواب وليس السؤالسا. ني ان اآون الحل وليس المشكلهساعد, ابانا
 .في عائلتي وفي عملي, اجعلني عظيم لهدفك في عالقتي معك , شيء عظيم

 :االيات اليوم

ان اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب وآنتم انتم  14: 12 صموئيل 1
 .الذي يملك عليكم وراء الرب الهكم والملك ايضا

  النه ما آان الناموس عاجزا عنه في ما آان ضعيفا بالجسد فاهللا اذ ارسل ابنه في شبه3: 8روميه 
 .جسد الخطية والجل الخطية دان الخطية في الجسد

حتى عندما تكون ...ان نشارك الحكمة بدون تواضع ونعمة ممكن ان يكون صنف من االستياء
 على صواب

.  ال يحترمونهم دائما او يقدرونهم او حتى يحبونهملب الوقت اغعلى صواباالشخاص الذين اغلب 
عادة ما نقاوم االشخاص الذين . النعمة التي بهم المعلومات تبلغوهذا بسبب نقص التواضع , احيانا

 موآذلك هؤالء الذين يجعلون االخرين يشعرون انهم اقل منهم بسبب انه, يبدون متكبرين وحقيرين
 . حيحلم يكن لديهم الجواب الص

عندما نقود االخرين الى المسيح وخالل الحياة من المهم ان ال نبدو متغطرسين او ننمي مرآب 
ارك شن, بدون اهانة, اهللا ذاته يشارك حكمته معنا حتى نحن في آل تواضع ونعمه. االستعالء

 .آن شجاع وآن واثق لكن ال تكن وقح. االخرين بها

 



 :صالتنا اليوم

. عاملامل االخرين آما اريد ان ُاساعدني ان اَع. مع الجراءة والثقه, لتواضعاطلب منك روح ا, ابانا
اجعل ناموس اللطف على فمي وانا اظهر لالخرين طريقك واجعل اذاني مصغيه لتسمع مشورتك 

 .من خالل االخرين

 :االيات اليوم

 فذاك رجل آامل قادران آان احد ال يعثر في الكالم . الننا في اشياء آثيرة نعثر جميعنا2: 3يعقوب 
 .ان يلجم آل الجسد ايضا

آذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ وآونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض   5: 5 بطرس 1
 .الن اهللا يقاوم المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة وتسربلوا بالتواضع

 .يمةفال تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظ 35: 10عبرانيين 

رفع من شأنه في االماآن الماآن السريه في الحياه قبل ان يختبر في ايجب على االنسان ان ُي
 العموميه في الحياة

مع . فأن اهللا سيعطينا امور اآبر حتى نديرها, الكتاب المقدس يقول اذا آنا امناء في امور صغيرة
حتى عندما , المبدء واستمر بان يكون امينيوسف فهم هذا . احيانا نشعر اننا ال نحقق اي تقدم, ذلك

سجن قبل ان يصل الى , رحلته العظم يوم عنده جعلته يمر من خالل حفرة . بدى ان اهللا نساه
ختبر يوسف من خاللهم هم االماآن السريه في حياته قبل ان يرفع من الحفرة والسجن التي ُا. القصر

 .شأنه في المجال العمومي بالحياة

 ا هي يتحدونا لكي نتخلى عنهواالمور التي.انا يجب ان نتخلى عن امور حتى نرتفعتذآر انه احي
  التي تواجهكال تتذمر على تلك التحديات. موقفنا ونمط حياتنا التي ستعيقنا من افضل ما عند اهللا لنا

 .التي تقربك من اهللاوفي الحياة 

 :صالتنا اليوم

, ذآرني ان اقراء االنجيل. طة التي تطلب مني تنفيذهاساعدني ان اآون امين في االمور البسي, ابانا
سأآون ثابت على المبدأ بدون ان اهتم لظروف . واشارك ايماني, اعبدك يومي, اصلي باستمرار

 .انزع مني االمور التي تعيق سباقي. حياتي

 :االيات اليوم

 لقليل فاقيمك علىآنت امينا في ا. قال له سيده نعّما ايها العبد الصالح واالمين23: 25متى 
  .ادخل الى فرح سيدك.الكثير



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

 اهللا غير ملتصق بماضيك

ختار ان ال يتذآر لكنه ي, هل تعرف ان اهللا ال يتذآر ابدًا ماضيك؟ ليس فقط اخطاءك وتقصيرك
, االماآن التي في حياتك التي ترى انها تضيف او تنقص من تقديرك لذاتك... قصور الماضي ايضا

واالوقات التي فشلت في , الترقيه التي فشلت ان تحصل عليها, درجة الشرف التي خسرتها
 .اختبارات الحياة

. اآبر من المراه للمنظر الخلفيهناك سبب ان حاجب الريح . اهللا مهتم بمستقبلك اآثر من ماضيك
خطة اهللا لحياتك ما زالت امامك وهو غير . رآز على مستقبلك مع اهللا واترك الماضي خلفك

 .ملتصق بماضيك

 :صالتنا اليوم

 اخطائي على اساس سوف اقيم.  ان اتعلم من آل تجاربيساعدني. اشكرك من اجل ماضيَّ, ابانا
انا . امل لغد افضل...خطة الخرة ورجاء, التي لديك اتجاهيانا اعرف ما هي الخطه . مستقبلي معك

 !اشكرك مسبقا لمستقبلي العظيم

 :االيات اليوم

 . يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم19: 7ميخا 

 عطيكمالني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سالم ال شر ال 11: 29ارميا 
 .آخرة ورجاء

 . آبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا12: 103مزمور 

 . الني اآون صفوحا عن آثامهم وال اذآر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد12: 8عبرانيين 

  ان يكلفك آل ما عندكحتملآل ما تريد م

آان متحمس .  في حقل مخبىءذو انتاجالكتاب المقدس يخبرنا قصه عن رجل وجد المدخل لمنجم 
يسوع قال ان . هذا ما آان الحقل يسوى بالنسبه اليه. انه باع آل ما يملك واشترى الحقللدرجه جدا 

لكن لماذا؟ دعونا نجد الجواب من ) 44: 13متى (هذا ما يجب ان يعني لنا ان نكون مسيحيين 
 ...خالل سؤال اخر

لى دفع اغ,  ن يحصل على آل شيء يريده اماذا تفكر عن انسان الذي خالق الكون الذي يستطيع
... ثمن ممكن ان تتخيل متمنيا ان يبدأ عالقه مع ذلك الشخص؟ يبدو ان ذلك االنسان هو آنز خاص

 - اعطى آل ما عنده –افضل ما عنده اهللا اعطى , تماما مثل الشخص في قصة يسوع. وانت آذلك



ما هو . ايضايجب ان تحبه وتعزه , جداهللا يحبك الن ا. عالقة معه" يملك" من اجل الفرصه ان
 الثمن الذي انت مستعد ان تدفعه لكي تبدأ عالقه مع اهللا؟

 :صالتنا اليوم

لكل ما صنعته الجلي؟ من " شكرًا"ماذا استطيع ان اعمل القول . اشكرك النك تحبني آثيرا, ابانا
 . الجل حبك ليانا اتضع على يد وشاآر. واريني قيمتي في عينيك, فضلك اآشف عن حبك لي

 :االيات اليوم

 .النه حيث يكون آنزآم هناك يكون قلبكم ايضا 34: 12لوقا 

 . نحن نحبه النه هو احبنا اوال19: 4 يوحنا 1

لى دفع اغ,  ن يحصل على آل شيء يريدهماذا تفكر عن انسان الذي خالق الكون الذي يستطيع ا
  مع ذلك الشخص؟ثمن ممكن ان تتخيل متمنيا ان يبدأ عالقه

النه هكذا احب اهللا العالم حتى بذل . ثمن غرض ما يحدد على يد ما مستعد اناس ما ان يدفع ثمنه
ي رغب بها بان يجعل آل اشترى الفرصه الت. يبدأ عالقه معكابنه الوحيد على الصليب من اجل ان 

 . انسان ابن له

يجب ان نعتبر قيمة آل , جتماعيهاو مناسبه ا, السوق, عندما نمر بجانب اشخاص في الشارع
من اجل يسوع . شخص آمساوي البن اهللا في عيني ابانا ويجب ان نعامل واحد االخر آما عاملنا اهللا

نشوئه البيئي او وضعه المادي , الجنس, المسيح يجب ان نعامل آل شخص بدون ان ننظر للعرق
 .مثل ما عاملنا اهللا

 :صالتنا اليوم

عدتك لكي ارى آل البشريه على انهم هؤالء الذين اعطيت ابنك لكي تصل انا محتاج لمسا, ابانا
ساعدني ان اضمهم مثل ما انت تفعل واآون مستعد لجعلهم جزء من عائلتي الروحيه آأخ او . اليهم

 .امين. سامحني اذا نظرت بطريقه مذريه لالخرين ونقي طريقي. اخت في المسيح

 :االيات اليوم

ا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين آما سامحكم اهللا ايضا في وآونو 32: 4افسس 
 .المسيح

آما احببتكم انا تحبون انتم ايضا . وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا34: 13يوحنا 
 .بعضا بعضكم



فقد ولد ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن المحبة هي من اهللا وآل من يحب  8 -7: 4 يوحنا 1
 .محبة  ومن ال يحب لم يعرف اهللا الن اهللا .ويعرف اهللا من اهللا

 .بالحق انا اجد ان اهللا ال يقبل الوجوه. ففتح بطرس فاه وقال34: 10اعمال 

 ان اتصرف  المشورة االلهيه سوف تكون ضده معناهاان ال اخضع امر عظيم للمشورة خوفا ان
 بحماقه واشارك في الخداع

 معرفه معينه لحقائق ون ان يكسبواص بشكل فعال يتفاداشخايصف وضع فيه " ني معقولَفت" 
المحامين ممكن ان , في امور قانونيه". ال يعرفوا" يشكون انها موجودة الن االمر يفيدهم ان 

ن موظفين مسؤولي, في السياسه. يستعملوا هذه التقنيه لكي يستطيعوا ان ينتهكوا المبادىء االخالقيه
وفي بيتك يكون ولد , عمليه هم يدعمونهاين بممكن ان يستعملوا هذا لكي يتفادوا ان يكونوا مرتبط

 !"لكني لم اعرف " –يستعملها حتى يخرج من مأزق جلبه على نفسه 

آلمة اهللا . غلط قبل ان ننفذهآيد عندما نفكر او نخطط بامر ما انه حقيقه االمر اننا عادة نعرف بالتأ
ان ). 13, 8: 15يوحنا ( الى الحق هوانه يقود اوالد,  الروح القدس يرشدنا على الخطيهتقول لنا ان

ماقه  ان اتصرف بح المشورة االلهيه سوف تكون ضدهمعناهاال اخضع امر عظيم للمشورة خوفا ان
وهذا ". انا اعرف ان هذا غلط لكن مع هذا انا اعمله"  شعرة من القول هذا بعد. واشارك في الخداع

 .ان خطر لنكون فيهمك

 :صالتنا اليوم

. احيانا هذا صراع حقيقي ان اوفق بين خططي وما اعتقد انك تريد. سيدي, اريد ان اسرك, يا رب
واريني آيف ,  بيآمل بناءشخصيتك.  بما انت ترغب بهتكلم بوضوح الي وغير قلبي حتى ارغب

 .يمكن ان اآون شريك معك واعطني مشورة جيدة واالهيه

 :ليومااليات ا

 .بكل مشورة يغتاظ. المعتزل يطلب شهوته1: 18امثال 

 . الن آل من يعمل السّيآت يبغض النور وال يأتي الى النور لئال توبخ اعماله21 – 20: 3يوحنا 
 .اعماله انها باهللا معمولة واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر

 اهللا يطلب منا ان نحاول المستحيل, احياناً 

قصه واحدة تشمل ابرص اسمه . ة اهللا مليئه في اشخاص الذين تحدوهم ليحاولوا المستحيلآلم
  ان يغطس نفسه سبع مرات في نهر االردن لكي يتخلص من البرصتحداه النبي اليشع. نعمان

 نعمان عدة اسئله بينما بدى هذا التوجه ليس فقط غير عملي انما آان لدى. وهكذا يشفى على يد اهللا
نتيجة لطاعة .نعمان نال تشجيع من صديقه ان يحاول المستحيل الن نبي اهللا تكلم, مع ذلك. مستحيل
 .شفي بالكامل, نعمان



 . نتجاوب مع تحديات الحياة بمحاولة تنفيذ المستحيل فقط الننا نلنا آلمة من اهللا, احيانا نحن ايضا

 : صالتنا اليوم

اعطيني النعمة ان اعرف صوتك والتشجيع الذي . تكلم الي وقودني برحلتك لحياتي, ابانا السماوي
ابي ان اشجع االخرين ان يثقوا بك اآثر في , ايضا. انا بحاجة اليه الحاول المستحيل حسب امرك
 .ظروفهم ويؤمنوا بك فوق مقدراتهم الشخصيه

 :االيات اليوم

 امرا عظيما أما آنت تعمله فتقدم عبيده وآلموه وقالوا يا ابانا لو قال لك النبي 14 -13: 5 ملوك 2
االردن سبع مرات حسب قول رجل اهللا   فنزل وغطس في .بالحري اذ قال لك اغتسل واطهر فكم

 .فرجع لحمه آلحم صبي صغير وطهر

هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند اهللا آل شيء .فنظر اليهم يسوع وقال لهم 26: 19متى 
 مستطاع

 .آل شيء مستطاع للمؤمن. له يسوع ان آنت تستطيع ان تؤمن فقال23: 9مرقس 

اذهبوا "  امانك الشخصي ورفاهيتك  لم يكونوا محور اهللا الرئيسي عندما قال على االغلب 
 "واصنعوا تالميذ

" حلم االهوتي االمريكي" ال".  يلحلم الهوتي امريك" الكثير من المسيحيين حول العالم معرضين 
,  انه يمنح لكل المؤمنين على يد مخلصهم حقوق غير قابله للتغييره انها تقترح سر االيات بطريقفي

مع ذلك الكتاب المقدس يصف بشكل معكوس . الحريه ومالحقة السعادة, للتحويل بينهم الحياة
 .ونتبع يسوع, نحمل صليبنا, على انها تتطلب ان ننكر ذاتنا"  الهوت الملكوت"

على االغلب انه لم يكن اهتمامه االولي , مكتنف في صحتك ورفاهيتكبرغم من اهللا بالتأآيد مهتم و
لذلك يجب علينا . اموات وذاهبين للجحيم, عندما اخذ بعين االعتبار االشخاص الذين ما زالوا تائهين

آيف سيؤثر علينا شخصيا وعلى احالمنا في مجرد ان نقرر مشيئه اهللا لحياتنا على اساس اعظم من 
 . النجاح

 :اليومصالتنا 

 من فضلك غير قلبي حتى.  تدور حولياحيانا انسى ان الحياة ال. هذا عالمك وليس عالمي, يا رب
اشخاص "  ان هناك فانا اعر. حتى اتحرك باالمور التي تحرآك, اريد االمور التي انت تريدها

 . اريني آيف اعمل جزئي الشارك معهم. في اماآن اخرى" جائعين

 

 



 :االيات اليوم

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه 24: 16متى 
 .ويتبعني

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

 .لتكن مشيئتك آما في السماء آذلك على االرض. ليأت ملكوتك10: 6متى 

 مرين ما صنعه اهللا وما سوف يصنعهآلمة اهللا تخبرنا باال

االنجيل اذا .  اهللاذا آل ما نستطيع ان نراه هو ما عملُه, ان آان آل ما نفعله هو ان نقراء االنجيل
مع . وآيف فعلها, وما فعل في الماضي, يكشف اين آان اهللا في الماضي, نظر اليه بطريقه تاريخيه

لكن ايضا عن , ليس فقط عن ما فعله اهللا,  شهادة حيةهي... االنجيل هو اآثر من مجرد تاريخ, ذلك
ابدأ في قرأة آلمه اهللا لتتعلم االمرين ما فعله . اليوم والى االبد, اهللا ما زال نفسه االمس. ما سيفعله

 .ماذا يريد اهللا ان يفعل؟ نفس االمور التي فعلها في السابق. اهللا وما يريد ان يفعل

, يطلق المأسورين احرارًا, يجلب الشفاء لمنكسري القلوب, بشارة السارةاهللا يريد الناس ان يسمعوا ال
ويريد ان يفعل ذلك , ويكرز بسنة اهللا المقبوله, وارسل المنسحقين احرار, يجعل العميان يبصرون

 .من خاللك

 :صالتنا اليوم

ضلك اعلن من ف. واريد ان انضم اليك بما تفعله, اريد ان اآون حيث انت. اريد ان اعرفك, يا رب
,  ان اعرفك اليوم افضل من االمس؟ من فضلك اعطيني عيون لتراكنيواريني آيف يمكن, ذاتك لي

 .وارجل لتتبعك, يدين لتتمسك بك, اذان لتسمعك

 :االيات اليوم

 . يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى االبد8: 13عبرانيين 

ساآين ارسلني الشفي المنكسري القلوب  روح الرب علّي النه مسحني البشر الم19 -18: 4لوقا 
واآرز بسنة الرب  للمأسورين باالطالق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية  النادي
    .المقبولة

 وليس حقل العمل به, الكنيسه مصممة لتكون قوة العمل معها

 بدل ان يكون ,فرقه منظمة من المشترآين, يجب ان تنموالكنيسه لتصبح جيش وليس فقط متفرجين
بكلمات . طعم يستعمل ليلتقط السمك بدل ان يكونوا سمك بحاجة دائما لكي يلتقطوهم, مشاهدين
 .يجب ان تكون الكنيسه قوة لنعمل معها بدل حقل نعمل به, اخرى



هل انت من المسيحين الذين يذهبون الى الكنيسه فقط ليروا ما يستطيع القسيس والكنيسه ان يفعلوا 
فعلوا من اجل االخرين؟ انت من هؤالء الذين يذهبون للكنيسه ليروا ما يستطيعون ان يمن اجله او 
اخضع ذاتك وقرر ان تتجهز للعمل الخدمة .  توجه نامي لما هي الكنيسه في الحقيقهانمو واحضن

 . وتقوي جسد المسيح

 :صالتنا اليوم

,  ان خطتك اآبر منيانا اعرف. اشكرك النك شملتني في خطتك! اشكرك النك خلصتني, يارب
من فضلك ساعدني ان اتذآر انك دعوتني الآون عامل . وان لديك اوالد اخرين في اماآن اخرى

 .وليس فقط متفرج

 :االيات اليوم

 وهو اعطى البعض ان يكونوا رسال والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض 15 -11: 4افسس 
الى ان ننتهي جميعنا الى   المسيح  لبنيان جسدالجل تكميل القديسين لعمل الخدمة رعاة ومعّلمين

 آي ال نكون فيما بعد  .الى قياس قامة ملء المسيح.الى انسان آامل.االيمان ومعرفة ابن اهللا وحدانية
بل صادقين في  .تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضالل  اطفاال مضطربين ومحمولين بكل ريح
 .لذي هو الراس المسيحالمحبة ننمو في آل شيء الى ذاك ا

 آل رسالة يجب ان تكون شيء السامعين يقدرون ان ياخذون معهم ويشرآوا االخرين بها

, ل مستقبلي نحن نضعهم في حاويهاعندما نذهب الى السوق ونشتري اغراض الستعم, عادة
مر ذاته انه اال. امنه ومن السهل حملها معنا, حتى نجعل االغراض الثمينه سالمة, االفضل باعتناء
 . ترتيب آلمة اهللا بصورة سهلة لنتذآرها  ونحملها ستساعدنا بطريق حياتنا. بالنسبه لكلمة اهللا

عندما نأخذ الوقت لنعلم االخرين مبادىء من آلمة اهللا وعندما يعطوا االشخاص الوقت ليسمعوا ما 
آل رسالة . للبيتمن الضروري ان نرتب رسالتنا بطريقه يكون من السهل حملها معنا , نقوله لهم

 . رآوا االخرين بهاا معهم ويشون شيء السامعين يقدرون ان ياخذوهيجب ان تك

 :صالتنا اليوم

وليس فقط , ساعدني الآون عامل بالكلمة.  لكلمتكيوميا فهم اعمق اعطيني ;اشكرك لكلمتك, ابانا
حكمة بينما ة بالكلماعطيني .  ضع شخص في حياتي استطيع ان اشارك الكلمة معه, وابي. سامع

 . اشارآها مع االخرين

 :االيات اليوم

 وما سمعته مني بشهود آثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اآفاء ان يعّلموا آخرين 2:2 تيموتاوس 1
 .ايضا



ولكن من اّطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا  25: 1يعقوب 
 .يكون مغبوطا في عملهبالكلمة فهذا  بل عامال

 اهللا لم يعطي ابنه االضافي انما ابنه الوحيد

دم حيوان آان يجب ان . غفر فقط اذا دفع ثمنآان ممكن ان تخطايا شعب اهللا , في زمن العهد القديم
 ان يزود طريقه افضل رغب اهللا. هذا الطقس الذبائحي آان يجب ان ينفذ مرة تلو االخرى, يسفك

تطلب دم ابنه ما . ممكن ان يتم من خالل دم تيوس وعجول,  قالههذا. غفر لهم لالبدحتى ي,لشعبه 
لم , افضل ما عندهآلف اهللا . لكن ابنه الوحيد, ضافياهللا لم يعطنا ابنه اال. واالن نحن امنين الى االبد

 .اجلهدعونا نعطي افضل ما عندنا من , بما ان اهللا لم يوفر افضل ما عنده لنا. يكن طريقه اخرى

 :صالتنا اليوم

اشكرك النك . ائم بيننا ان دمه يقدم عهد دانا اثق. ذبيحه الوحيدة لخطاييالانا اقبل يسوع آ, ابانا
ساعدني العيش . اشكرك من اجل الحياة الجديدة في المسيح.  ابنك الوحيد-قدمت لنا افضل ما عندك

 .آل يوم وانا مقدر الثمن الذي دفع لخالصي

 :االيات اليوم

  النه هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك آل من يؤمن به بل تكون16: 3وحنا ي
 .له الحياة االبدية

 ام لستم تعلمون ان جسدآم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم 20- 19: 6 آورنتوس 1
 .النكم قد اشتريتم بثمن لستم النفسكم من اهللا وانكم

 ابنها البكر ليخلص اهللا العالمراء العذآلف مريم 

. مع خطته لحياتنا تاتي الفرص لنا لكي نشارك. عندما يعمل اهللا امر ما عادة ما يشرك اشخاص
 .خرين قد دفعوا الثمنفقط الن ا, سيح مقدم لنا مجانًانحن نعرف ان الخالص من خالل يسوع الم

, ومبشرين ترآوا مهن, وعاظ, مرسلين, من ذلك اليوم الذي ترآنا به يسوع مع المأموريه العظمة
آان امام موسى مهمه صعبه  . وسائل الراحة في البيت وحتى حياتهم ليجلب االنجيل لالمم, وظائف

آان عند استير دور خطر لتلعبه عندما انقذ . ليعملها عندما اطلق اهللا سراح االسرائيلين من مصر
ماذا سيكلفك لتسمح الهللا . ها البكر ليخلص اهللا العالمابنريم العذراء آلف م. اهللا اليهود من موت محتم

 ليس مشيئتي لكن لتكون مشيئتك؟, "نعم"بان يتمم خطته في حياتك؟ هل انت مستعد الن تقول 

 

 

 



 :صالتنا اليوم

اشكرك الن لديك خطه صالحه . وحياتي هي ملكك, انا ادرك انك دفعت الثمن من اجلي, ابانا
ساعدني ان . اري تتالئم مع افكارك واريني دوري في خطتك الكبيرةمن فضلك اجعل افك. لحياتي

 .انا اعرف اني استطيع ان افعل آل شيء بالمسيح الذي يقويني. اآون مطيع

 :االيات اليوم

   حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه24: 16متى 
 .ويتبعني

 . فمضى من عندها المالك.ليكن لي آقولك.م هوذا انا أمة الرب فقالت مري38: 1لوقا 

 لدى اهللا سمعه صعب ان تهزها

مع ذلك لدى اهللا .يمكن ان نثق به وحقيقي, اله عطوف ولطيف, محب, لدى اهللا سمعة بانه اله صالح
ات بكلم. ومصمم ان يفوز بكل معرآه, ي بالنسبه للخطيهوانه جّد, تاريخ بكونه صارم ضد اعدائه 

عنده سمعه انه صعب ان . اهللا الذي آان ودائما سيكون...ممكن ان نثق باهللا ان يكون اهللا, اخرى
 .تهزه

اهللا ان يستمر بكونه اهللا الذي دائمًا بيمكن ان نثق ". روال اتغي, انا هو اهللا" خي اعلن النبي مال
 .صالحاهللا . ذلك الذي احبك واعطى ابنه لك لن يترآك ابدا او يهملك. عرفناه

 :صالتنا اليوم

. كانت تحافظ بامانه على وعودك لكل من يحبك ويطيع اوامر. انت عظيم جدًا, رب السماء, يارب
 ال يهم آم لكنك قلت, ايضا, لكن, نا عنكقلت ان خطايانا ستفصل. من فضلك تذآر الوعد الذي قطعته

 . عالقه صحيحه معكسوف تغفر لنا وتردنا ل, اذا اعترفنا بخطايانا واطعناك, بعدنا عنك

 :االيات اليوم

 .هل يقول وال يفعل او يتكلم وال يفي.وال ابن انسان فيندم. ليس اهللا انسانا فيكذب19: 23عدد 

 . ال انقض عهدي وال اغّير ما خرج من شفتّي34: 89مزمور 

 آل عطية صالحة وآل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي 17: 1يعقوب 
 .تغيير وال ظل دوران س عندهلي

 

 



 ارر ما هي المدة التي سوف تنتظرهما تفعله وانت تنتظر اهللا ممكن ان يق

لكن لم يصبح , سح ليكون ملك وهو عمرة ستة عشرة سنهُم.  داوود ماذا يعني ان ننتظر اهللاعرف
 ال يفهم الحاح ممكن ان يبدو ان اهللا ال يستجيب صلواتنا او حتى. ملك حتى اصبح عمره ثالثين سنه

, في الواقع ان اهللا يجعلنا ننتظر لينعشنا. هذا النوع من التفكير يلمح ان اهللا ليس مسيطر. ظروفنا
من خالل تعميق ,ان نستغل بشكل جيد وقتنا ونحن ننتظر ممكن. ويجهزنا ليومنا االفضل, ويجددنا

 .وتقوية عالقتنا مع اهللا وتجهيزنا لنتمم مشيئه اهللا

اعمل امور . آن منتج. ت تنتظر اهللا ممكن ان يقرر ماهي المدة التي يجب ان ننتظرهما تفعله وان
 .ايجابيه مازال لديك وقت

 :صالتنا اليوم

. اشكرك النك تحفظني سالمًا وفكري مرآز عليك. النك تستحق االنتظار... سوف انتظرك يا رب
مر بان اتعلم الصبر ساست. توقعاتي منك, انت صخرتي وخالصي. رغبة نفسي هي في مشيئتك

 .والبر حتى تظهر هدفك الكامل لحياتي بكل االمور

 :االيات اليوم

واصعدني من جب الهالك   انتظارا انتظرت الرب فمال الّي وسمع صراخي3 – 1: 40مزمور 
وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة  ثبت خطواتي.من طين الحمأة واقام على صخرة رجلّي

 . خافون ويتوآلون على الربوي آثيرون يرون.اللهنا

 د به حتى االناحيانا ارض الموعد هو ليس ما وِع

 ياخذهم من العبوديه في مصر الى ارض تفيض لبنًا ى اخبر اوالد اسرائيل ان اهللا سوفموس
كون مكان به يأآلون الخبز بدون خوف ويشربون بروا ان ارض الموعد هذه بكنعان ستاُخ.وعسل

 عندما دخلوا الموعد مع ذلك. نقصهم اي شيء جيد وسيرتاحون من اعدائهملن ي, من بئر لم يحفروه
 .ذا ليس ما وعودهم به حتى االناآتشفوا ان ه

آانت مليئه في االعداء التي يجب , لكن حاليًا, ارض آنعان آانت بصورة آامنه آل ما اعلنه موسى
. ما وعد اهللا به حققه بالتمام, بينما اشترآوا مع اهللا. امتالآها من خالل معارك يجب ان يخضوها

, اذا ما وعدك اهللا هو ليس ما وعدك به حتى االن. لم يفعل ذلك بدون مساعدتهم, بالرغم من ذلك
 .استمر بالعمل معه وهو سيتمم وعده لك

 :صالتنا اليوم

آيف اثابر , اريني يا رب. انا اخضع لخطتك لحياتي واقسم على العمل معك الحقق احالمك, ابانا
 .امين, اشكرك يا رب.  بينما اصر على وعدك لحياتيواصر



 :االيات اليوم

 . ومن ايام يوحنا المعمدان الى اآلن ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه12: 11متى 

 . وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا21: 4رومية 

  يقرر ما نحصل عليه ايضاما نفعله بما نملك

نات يجعلنا مدرآين ان برآاتنا وقدرتنا هي هدية من اهللا وآذلك اتت مع التزام ثل يسوع عن الوزَم
الوآاله هي . وقتنا ومصادرنا, هذا ما يسمى بالوآاله وال يتعلق بالمال فقط انما مواهبنا. بان نخدم

 .لكاحيانا يعطيك اهللا ما ال يستطيع ان يعطي من خال. االعتناء في المواهب التي ائتمننا عليها اهللا

الحقيقه ان اهللا يتوقع منا ها تدل على وان اآون امين بما يخص اخر آ, الوآيل االمين, ثل الوزناتَم
ماذا لديك يستطيع اهللا ان . ان نكون امينين ووآالء حكماء وان نستعمل برآاتنا لنكون برآه لالخرين

ذا ستأخذ ديك سيقرر ماما تفعله بما ل. يستعمله ليعزز ويدفع الى االمام ملكوت اهللا على االرض
 .لتعمل بهغيره 

 :صالتنا اليوم

آما اني . اشكرك النك وثقت بي بمصادرك التي تبارآني وايضا تجعلني برآه لالخرين, ربي الغالي
 .حتى اعمل اآثر من اجلك, سيدي, امين زدني امانه

 : االيات اليوم

 في القليل فليكن لك سلطان على عشرالنك آنت امينا . فقال له نعما ايها العبد الصالح17: 19لوقا 
  .مدن

 .والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. االمين في القليل امين ايضا في الكثير10: 16لوقا 

 خدام يصبحون قادة... اهللا ال يصنع قادة انما فقط خدام

تكىء على فقط لتكتشف في النهايه ان السلم آان م, تخيل انك تقضي آل حياتك وانت تتسلق السلم
يخبروننا ان الكثير من االشخاص يقضون النصف االول من حياتهم بحثا عن النجاح . المبنى الغلط

معظم االشخاص يريدون ان يكونوا عظيمين في عيون . والنصف االخر يبحثون عن المغزى
اهللا يبحث عن , في عيون من سوف تكون عظيم؟ بينما آل العالم يبحث عن قائد... شخص اخر

 .خادم

الن الذي يريد ان يكون . يجب ان تصبح خادم للجميع, اذا اردت ان تكون عظيم في ملكوت اهللا
ال تستطيع ان تفعل افضل . يسوع اتى لَيخدم وليس لُيخدم. عظيم بينكم يجب ان يصبح خادم للجميع

 .منه



 :صالتنا اليوم

 لكل الذين احبهم وهؤالء ساعدني بان اصبح خادم. اشكرك انك اعطيتنا يسوع مثال آامل لنا, ابي
 .اريد ان اقود االخرين باني اآون خادم لهم. الذين تعطيني الفرصه لكي احبهم

 : االيات اليوم

 .الن ابن االنسان ايضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن آثيرين 45: 10مرقس 

 .ايضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع 5: 2فيلبي 

 .ومن اراد ان يصير فيكم اوال يكون للجميع عبدا   44: 10مرقس 

 حتى عندما يكون الحقيقه, صدق غير مسؤول يجرح االخرين

 .هذه هي الحقيقه... في الواقع. تبدو سمين. هل تكتسب الوزن؟ ربما هي المالبس

ا ال يكون لدينا ربح من االمر دم عن.مهينه او لئيمة, قول امور جارحهيعرض علينا دائما فرص لن
االشخاص الذين يقولون رايهم  يجرحون االخرين , عادة.  التعبير الغير مسؤول عن اقكارنااال

فقط الن االمر هو الحقيقه ال " في الواقع هذه هي الحقيقه" ودافعا عن النفس يختبأون خلف المقوله 
الكتاب .  االثر الذي سيترآه على االخرينأخذ بعين االعتبارنا الحق بان نقوله بدون ان نيعيط

مهينين في قولنا عندما ال يكون هناك اي نكون المقدس يمنعنا من نجرح االخرين بلكماتنا او ان 
 .فائدة لملكوت اهللا

 : صالتنا اليوم

اسالك ان تحرس فمي ولساني حتى اتي بالبرآات . انا ُاخضع افكاري وآلمات فمي لحفظك, يا رب
 .اشكرك يا ابي.  آلماتييمعتاعب لساوليس مفي محداثتي 

 :االيات اليوم

 ان آان احد ال يعثر في الكالم فذاك رجل آامل قادر. الننا في اشياء آثيرة نعثر جميعنا2: 3يعقوب 
 .ان يلجم آل الجسد ايضا

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

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

 

 



 لكن آل واحد فينا يستطيع ان يفعل امر ما, وال اي واحد فينا يستطيع ان يفعل آل شيء

, تعليم, شفاء, هذا يشمل وعظ.  ان تصنع تالميذ من آل امه–اعطى اهللا الكنيسه مسئوليه عظمه 
يجب علينا  ان , اذا آان علينا ان نتمم هذه المهمات آافراد. بناء ومهمات آثيره اخرى, ادارة, عطاء

لكن اهللا يدعونا آاعضاء في جسده حيث . سيكون مستحيل. نتنازل عن االمر حتى قبل ان نحاول
 .يستطيع واحد ان ينجر مهمة واحدة بينما االخر ينجز مهمة اخرى

مفتاح النجاح في جسد . احد فينا يستطيع ان ينجز امر مالكن آل و, ال نستطيع ان نفعل آل شيء
معا نستطيع ان نخدمه بشكل اآمل  مما . آل واحد يفعل امر ما ويفعله بتناغم, المسيح هو الوحدة
هذا ميل بشري ان نغالي في تقدير ما نستطيع ان نفعله وحدنا ونقلل من تقدير ما . نستطيع لوحدنا

ممكن ان نحقق انجارات معا اآثر مما آنا نحلم ان ننجز , المسيح آجسد . نستطيع ان نفعله معًا
 . ضم حياتك وقوتك الخرين لكي ننجز المهمه. بالعمل لوحدنا

 : صالتنا اليوم

ذين حولي ساعدني آي اتواصل مع ال. على االرضذآرني اني جزء من جسد المسيح , يارب
. ني برآه لكل االشخاص الذين اخدمهماجعل. اشكرك النك تأتي باشخاص لحياتي. بطريقه ذومعنى
 .امين, اشكرك يا سيدي

 :االيات اليوم

 . هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح واعضاء بعضا لبعض آل واحد لآلخر5: 12روميه 

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

بموازرة آل مفصل حسب عمل على قياس   الذي منه آل الجسد مرآبا معا ومقترنا 16: 4افسس 
 . يحّصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة آل جزء


