
 الملكوت امتداد يحد الذي الوحيد العنصر هو التكاثر

 السنة في موسم كل والتجدد؟ التكاثر من المستمرة هللا دائرة تعكس الطبيعة  حتى انه المثير من اليس
 الحياة دائرة حتى التالي للموسم مكان يعطي  ا يجب النهاية في كنل, معين هدف ويخدم جماله يملك

 خالقنا يد على وضعت الرغبة هذه. للتكاثر رغبة داخلها في مبني, والحيوانات, البشرية. تستمر الجديدة
 . اخر الى جيل من ملكوته امتداد وهو واحد لهدف

 ربنا من التعليمات نفس نلنا, المؤمنين نحن ايضًا هكذا, للتكاثر هللا من تعليمات وحواء ادم نال كما
 جديد من يولدون ونراهم للضالين يسوع عن بالشهادة االولى. بطريقتين المهمة هذه نتجز نحن. يسوع

 الملكوت؟ امتداد تحد انت هل. بهم انفسنا مكثرين اخرين ونتلمذ االرشاد نقدم باننا الثانية. الملكوت في

 :اليوم صالتنا

 الرى االخرين ومع معك المشاركة في مسؤوليتي عن اتخلى ال ان ساعدني, الحياة غالتانش في, ابانا
 اجهز ان علي انه الدرك ونضوج داخلي سالم وامنحني الضالين الربح جرأتك في شددني. تمتد ملكوتك
 .التالية للجولة عدائون

 :اليوم االيات

 البحر سمك على وتسلطوا واخضعوها االرض وامألوا واكثروا اثمروا لهم وقال هللا وباركهم 28: 1 تكوين
 .االرض على يدبّ حيوان كل وعلى السماء طير وعلى

 .ايضا آخرين يعلّموا ان اكفاء يكونون امناء اناسا اودعه كثيرين بشهود مني سمعته وما 2: 2 تيموتاوس 2

 وتلمذوا فاذهبوا االرض وعلى السماء في سلطان لك اليّ دفع.قائال وكلمهم يسوع فتقدم 19 -18: 28 متى
 .القدس والروح واالبن اآلب باسم وعمدوهم االمم جميع

 االيدي برفع بتصويت تقرر ال الحقيقة

" البشر نحن " انه بقصد امتنا اسسوا المؤسسين االباء. للحكومة دموقراطيه كهيئة معروفة المتحدة الواليات
,  قوانين لسن, مسؤولين انتخاب مثل قررات لنأخذ التصويت في اكثرية نستعمل نحن هكذا. نحكمها
 .مجتمعنا في مجال بكل التصويت على تؤسس السياسة لذلك. الدستور على تعديالت واجراء

 يعني ببساطة الذي, ديني قانون بموجب تعمل انها. جمهورية وال, دومقالاطية ليست, هللا ملكوت, ذلك مع
. يفعلوه او به يؤمنوا بما نغوى او االخرين رأي نطلب صعبة ظروف في نمر عندما احيانًا". هللا ادةسي "انه

, هللا يد في يدك وضع الكل عن تخلى. تقوله ما وتعني  تعنيه ما تقول. الحق كلمة هو المقدس الكتاب
 .اليوم حقه في واسلك

 :اليوم صالتنا



 الصعبة االوقات في القوة امنحني. لي االفضل هو ما تعرف ائماد كخالقي انك وادرك, بيديك كونتني, يارب
 .كلمتك في لي كشفته كما لحقك ملتزم ابقى ان انما االغلبية يقوله بما تقتنع بان لنفسي اسمح ال لكي

 :اليوم االيات

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

 .قدامي حكامكا جعلت.الحق طريق اخترت 30: 119 مزمور

 متى وتغلب كالمك في تتبرر لكي مكتوب هو كما.كاذبا انسان وكل صادقا هللا ليكن بل.حاشا 4: 3 رومية
 .حوكمت

 .العالم هذا حكمة هللا يجهّل ألم.الدهر هذا مباحث اين.الكاتب اين.الحكيم اين 20: 1 كورنتوس 1

 الخوف انعدام ليست هي الجرأة

ً. سلبي احساس بالضرورة ليس خوفال  قد الجبل حافة من جدًا قريب السياقة من صحي خوف, مثال
 من االنسان تحمي الحيه مثل البريه الحيوانات من صحي خوف. مميت او صعب حادث من الشخص تحمي

 .اللدغة من ليحميه  وابنه الحية بين) الخوف انعدام ليس (بجرأة يقف اب, ذلك مع. يلدغ ان

 فعل من يمنعنا ان ممكن الخوف. سلبية او ايجابية بطريقة اما حياتنا ليخدم المقدرة الخوف لدى, لذلك
 االشخاص هم االبطال. نفعلها ان يجب ال التي االمور فعل من يمنعنا وايضًا نفعلها ان يجب التي االمور
. لالمام التقدم من نعكيم ان معقول غير لخوف تسمح ال. وجرأة بحكمة ويتصرفون, الفرق يعرفون الذين

 .موقف واتخذ جريء كن

 :اليوم صالتنا

 علمني. يوم وكل اليوم منتصر المشي وتقويني بجرأة مخاوفي كل بمواجهة  تساعدني النك شكرًا, رب يا
 .بك واثقًا بجرأة الحياة مشاكل مع اتجاوب ان

 :اليوم االيات

 االبد الى قائم تسبيحه.عامليها لكل جيدة فطنة.الرب مخافة الحكمة راس 10: 111 مزمور

 حتى مبغضين النار من مختطفين بالخوف البعض وخلّصوا 23 مميّزين البعض وارحموا 23 -22: 1 يهوذا

 .الجسد من المدنس الثوب

 ما كل حسب عمللل تتحفظ لكي وليال نهارا فيه تلهج بل فمك من الشريعة هذه سفر يبرح ال 9 -8: 1 يشوع
 الرب الن ترتعب وال ترهب ال وتشجّع تشدد أمرتك أما .تفلح وحينئذ طريقك تصلح حينئذ النك فيه مكتوب هو

 .تذهب حيثما معك الهك



 تستلم ال بان تصر عندما هو مصر تكون ان ممكن ما اكثر

 حياتنا على نطبقها وبعدها الطفولة في تعلنمها التي الصغيرة بالدروس يكفي ما نتأمل ال اننا المأسوي من
 ان المستحيل من انه لنا بدى االغلب على. الدراجة لركوب االولى محاولتنا الى الوراء لننظرالى. اليوم

 وبعدها, رُكبتنا جرحنا, سقطنا مرة كم. عندنا ما بكل وحاولنا القوة استجمعنا لكن, عجلين على نتوازن
 الى الدراجة بركوب  حلمنا عن نتخلى ن ا نرفض الننا بالمحاولة ستمرن ذلك مع ثانية؟ وحاولنا قمنا

 . الطريق في وانطلقنا اثمروا وجرأتنا اصرارنا النهاية في. اصدقائنا مع المدرسة

 الطريق في لالمام المسير. الدراجة ركوب عن االساس في تختلف ال الطريق في تواجهنا التي التحديات
 ال ان واصمم واركز, سأتجرأ. الدراجة ركوب مثل تماما هو هللا هدف تحقيقو للبر والضيقة المستقيمة

 . استسلم

 :اليوم صالتنا

 الذين االيمان ابطال بكل ذكرني. غالب بموقف الحياة تحديات كل اواجه حتى االطفال ايمان لي رد, ابانا
 .بانتصار االرض على مهمتهم اكملوا روحك وبقوة مستحيلة احتماالت قهروا

 :اليوم ياتاال

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

 احتمل امامه الموضوع السرور اجل من الذي يسوع ومكمله االيمان رئيس الى ناظرين 2: 12 عبرانيين
 .هللا عرش يمين في فجلس بالخزي مستهينا الصليب

 .نفسي به تسرّ ال ارتد وان يحيا فبااليمان ارالب اما 38: 10 عبرانيين

 للكنائس الروح يقوله ما فليسمع اذن له من

 هللا روح يقوله ما لنسمع اذن لدينا يكون ان يجب. االخيرة االيام لهذه كلمة هي الرؤيا سفر من الكلمة هذه
 اسرائيل اعداء كان, 7 االصحاح ثانيال ملوك في القصة في. للعالم هللا روح يقوله ما وليس, للكنيسة
 الذي صوت يسمعون اعدائهم جعل  هللا ان للحقيقة باستثناء للنصرة امل عندهم يكن ولم حولهم مخيمين
 كل, غناهم كل تاركين, يهربون جعلهم, عليهم هللا بعثها التي الضجة السوريين سمع عندما. اخافهم

 ان هللا قصد يكن لم السوريين ليسمعها هللا احدثها التي الضجة. اسرائيل لتربحها ممتالكتهم وكل, اسلحتهم
. االبرار ليجمعها الخطاه غنى تاركين, يهربون اعدائنا تجعل مخيفة  كلمات يتكلم هللا زال ما. اوالده يسمعها

 تركض ان يركض هللا ان ممكن. للكنيسة هللا روح يقوله ما اسمع... العالم يسمعها التي للضجة تصغي ال
 للكنيسة؟ هللا يقوله الذي ما. منه يهرب العالم عندما لىا

 :اليوم صالتنا



 ما بين الفرق اميز ان ساعدني, للكنيسة هللا روح يقوله ما الفهم وقلب السمع اذن اعطني, الغالي ربي
 .يسمعوا ان اوالدك تريد وما العالم يسمعه

 : اليوم االيات

 فقالوا عظيم جيش صوت خيل وصوت مركبات صوت االراميين يشج اسمع الرب فان 7 -6: 7 الثاني ملوك
 فقاموا .علينا ليأتوا المصريين وملوك الحثيين ملوك ضدنا استأجر قد اسرائيل ملك هوذا الخيه الواحد

 .انفسهم نجاة الجل وهربوا هي كما والمحلّة وحميرهم وخيلهم خيامهم وتركوا العشاء في وهربوا

 بعيونهم يبصروا لئال عيونهم وغمضوا سماعها ثقل قد وآذانهم غلظ قد الشعب هذا قلب نال 15: 13 متى
 .فاشفيهم ويرجعوا بقلوبهم ويفهموا بآذانهم ويسمعوا

 لمستقبلك مكانة او ترتيب باالحرى انما لماضيك عقاب ليس هو به تمر ما ان االرجح على

 تعليمنا على عظيم بشكل نشدد بينما" خبرة؟ عندكم هل " يسألون منا الكثير للعمل لمقابلة نذهب عندما
 تتطلب زال ما الوظائف من الكثير ان الواقع. الماضي في بخبرتنا مهتمين زالو ما العمل ارباب, الجامعي

 .جيد بشكل متعلمين كنا لو حتى الخبرة من درجة

 من اكثر مكلفة اخطاء ارتكاب ومن, نفعل ال وماذا نفعل ماذا معرفة من تمكنا الماضي اختبرات فوائد
 ليعلمنا االخطاء هذه باستخدام يرغب وهللا, االخطاء نقترف الطويلة الحياة مسيرة في ذلك مع. مرة

 .مركزنا يحسن وبذلك

 :اليوم صالتنا

 حتى وحبك امانتك عن لتعلمني استخدمهم. الحالية وظروفي وضعي عن تفكيري اغير ان ساعدني, رب يا
 اصلي, منك اتعلم بينما, ايضًا. لي تخباها التي الحياة في العظيمة االمور العالج افضل بشكل جاهز اكون

 خالل من الحياة في امتحاناتي في انجح ان مصمم الني عظيمة بامور بي الثقة يمكن انه مني تتعلم ان
 .وكلمتك قوتك

 :اليوم االيات

 .كثيرا شعبا ليحيي.اليوم كما يفعل يلك خيرا به فقصد هللا اما.شرا لي قصدتم انتم 20: 50 تكوين

 .المشقة كور في اخترتك.بفضة وليس نقيتك قد هانذا 10: 48 اشعياء

 التي واما وقتية ترى التي الن.ترى ال التي الى بل ترى التي االشياء الى ناظرين غير ونحن 18: 4 كورنتوس 2
 .فابدية ترى ال

 



 اليوم ذاتك تغير ان فشلت اذا غدك يوم ابدًا تغير لن

 . ياتي لن وغدًا لديك ما كل هو اليوم. اليوم يدعوه ال معين يوم في شيء احد اي يفعل ال

 ان نتوقع اذا. اخرى نتيجه على مرة كل ونحصل االخرى تلو مرة نفسه االمر فعل هو جنون تعريف ان قيل
 الضروريه القرارات تخذن, اليوم عليها حصلنا التي الفرصة نستغل يجب, ماضينا عن مختلف مستقبلنا يكون
 .لتغير بحاجة التي ونغيراالمور, مستقبلنا لنؤمن

 مع لتتالئم مستقبلك وتغير االولى الخطوة لتأخذ نفسك تحدى...افضل وقت يوجد ال....االن ذاتك اختبر
. يوميًا احياتن على بتطبيقها كلمته في ننمو ان منا يتوقع. نتغير ان منا هللا يتوقع. لحياتك هللا عند ما افضل

 .تغير. غدنا سيغير اليوم نغيره ما ان يعرف هو

 :اليوم صالتنا

 ادرك. اليوم فيّ اغيرها ان احتاج التي االمور على بنورك تشرق ان لك السمح قويه شخصيه اعطني, ابانا
 .اليوم التغير النعمة امنحني. بنفسي انا هو افضل غد على الحصول من يمنعني ما ان ببساطة

 : يومال االيات

 هللا ارادة هي ما لتختبروا اذهانكم بتجديد شكلكم عن تغيّروا بل.الدهر هذا تشاكلوا وال 2: 12 روميه
 .الكاملة المرضية الصالحة

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

 الموعد ارض الى ألخذك امانتك يتطلب لكن, مصر من سيحررك البكاء

. الحياة في تحبطنا التي االمور من نصرخ اليوم نحن, المصريين من ليخلصهم اللله االسرائيلين صرخ كما
 تبقينا اخرى امور اي او, لزواجنا عالج, عمل الى نحتاج, ماليه مشاكل, االدمان من نوع لدينا يكون ان ممكن

 . مأسورين

 كل نرث ان توقعنا اذا, ذلك مع . وينقذنا يأتي ورايناه اللله شخصي صراخ اختبرنا رةكثي اوقات في كلنا
 ستحفظنا ايضًا تخلصنا التي هللا يد نفس. االزمة تنتهي عندما هللا نسيان الغراء نخضع ان يجب ال, هللا وعود

ً لبنًا تفيض الرض وتقودنا  .المتالكها االمانه منا يتطلب لكن وعسال

 :ماليو صالتنا

 طرقي الى ارجع بان واغوى تسدد الحالية ظروفي عندما. لك لالمانة ممتلك عقلية اعطني, الغالي ربي
 ارض افقد ال حتى امانتي في الستمر النعمة وامنحني القدوس بروحك دينني, عنك برضاي ابعد او القديمة
 .لي اعددتها التي الموعد



 :اليوم االيات

 مسخّريهم اجل من صراخهم وسمعت مصر في الذي شعبي مذلّة أيتر قد اني الرب فقال 8-7: 3 خروج
 جيدة ارض الى االرض تلك من واصعدهم المصريين ايدي من النقذهم فنزلت اوجاعهم علمت اني

 .وعسال لبنا تفيض ارض الى وواسعة

 .ايمان صالح لطف اناة طول سالم فرح محبة فهو الروح ثمر واما 22: 5 غالطيه

 ). لالستثنائي (عادي للغير ويؤهلك يجهزك الذي العادي انه

 العادي في عظيم كن

 هذه الممل؟ يومك ليقطع مذهل شيء يحصل ان تتمنى هل وروتينيه؟ بسيطة الحياة لك تبدو هل
 بدون ليست االيام هذه, ذلك مع. الحياة في كهذه كثيرة ايام نقضي اننا الواقع لكن للكل مشتركه المشاعر

 .شخصيتنا لترسخ, لتشكل,تبرلتخ مصممة انها. هدف

 اننا نظهر عندما. الحياة مدى على ثابته بتصرفات تحدد لكن, مشرقة واحدة بلحظة تعرف ال حقيقه عظمة
 في عظيم كن. عاديه الغير االمور لنعالج مؤهلين نصبح, العادية اوقاتنا في للتعلم وقابلين بالثقة جديرين

 .العادي يومك

 :اليوم صالتنا

 اليوم امين انني سأثبت. استثنائية اليام لالمام تدفعني لكي صممتها التي العادية ايامي على اشكرك, ربي
 .الحياة في االستثنائية لالوقات بالثقة جدير انني الثبات توقعًا التزاماتي كل اوفي

 :اليوم صالتنا

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

 .المعتادة غير قوات بولس يدي على يصنع هللا وكان 11: 19 اعمال

 

 وانساه, عنه توقف, به اعترف

 او هللا نخدم ان اما االختيار باستطاعتنا. االختيار حق هي الهدية وهذه, رائعة هدية هللا من لنا اعطي قد
 نشاء لحظة بأي المسار هذا تغير يمكن لكن, محتم دمار طريق على ستضعنا اانفسن خدمة. انفسنا نخدم
 .الحياة في اخر اتجاه اختيار في حقنا ببمارسة وذلك



ً الصحيح؟ الطريق نحو نتجه ان نستطيع كيف  معه الن جدًا مهم االعتراف, لله بخطايانا نعترف ان علينا, اوال
 في سائرين يبقينا الثاني االختيار. خطيتنا عن نتوقف ان يجب, ثانيًا. للتغير بحاجتنا واالقتناع المسؤولية تأتي

 توقف, بها اعترف. الذنب عقدة من حرة حياة نعيش حتى خطيتنا ننسى ان يجب ذلك بعد. الصحيح االتجاه
 . الحياة في لنتقدم ضرورية الثالثة الخطوات هذه, وانساها  عنها

 :اليوم صالتنا

. الخلف الى بعد فيما انظر ال وان عنها التوقف وقويني سامحني, بخطيتي مامكا اليوم اعترف انا, ابي
 .انساها ان قادرًا جعلني خطاياي ازال يسوع دم ان عالمًا محبتك في الثبت ساعدني وعندها

 :اليوم االيات

 . اثم كل من ويطهرنا خطايانا لنا يغفر حتى وعادل امين فهو بخطايانا اعترفنا ان 9: 1 يوحنا1

 .داخلي في جدّد مستقيما وروحا هللا يا فيّ اخلق نقيا قلبا 10: 51 مزمور

 االنتاجية تعادل ال حيوية

 ننتقل ما عادةً, مشغول الجميع. اليوم انه, تطبق" انشغال "الكلمة به البشرية تاريخ في وقت تواجد اذا
 ال االنشغال, ذلك مع. جدًا المتطلب جدولنا في نستمر ان قادرين بالكاد, اخرى الى فعلية من بسرعة
 انت لماذاو, فاعل انت ما االعتبار بعين خذ, والمحموم المتطلبة اليوم خطوات في. االنتاج مع دائما يتساوى

 الطاقة من كبيرة كمية تستهلك ضروريه غير التزامات هناك انه تكتشف ان ممكن. تفعله لمنو,  تفعله
ً االولى االمور ضع. حياتك في اولويات ضع.  قيمة نتائج تعطي ان بدون  بدون تسير حياتك ان ستجد. اوال

 .اهمية ذو سيكون وقتك استغالل وان معوقات

 :اليوم صالتنا

 في االمور هذه اضع ان ساعدني. المهمة االمور واميز حياتي على بصدق النظر الحكمة اعطني, رب يا
 االمور هذه بجعل ملتزم البقى قوة طنياع, التالي الشيء. به تكون ان وتحتاج تستحقها التي المكانة

 بثقة واقول السنوات على للوراء انظر ان, حياتي نهاية في قادرًا اكون ان ارغب. الحياة في تركيزي محور
 .الحياة عليّ عرضتها التي المهمة االمور على ركزت الني فرق صنعت اني

 :اليوم االيات

 .لكم تزاد كلها وهذه برهو هللا ملكوت اوال اطلبوا لكن 33: 6 متى

 من .شريرة االيام الن الوقت مفتدين كحكماء بل كجهالء ال بالتدقيق تسلكون كيف فانظروا 17-15: 5 افسس

 .الرب مشيئة هي ما فاهمين بل اغبياء تكونوا ال ذلك اجل

 



 ما امر صنع وسط في تكون ان ممكن

 عندما اختير انه داوود هللا ذكر. ناثان هللا نبي يد على انتهر, فيه ثليمك لله بيت يبني ان داوود قرر عندما
 اي عنده يكن ولم شيء داوود يكن لم عندما الحياة في مبهم وقت, الخراف بعض يالحق, صغير ولد كان

 لم هللا عندما لله بيت يبني ان يستطيع انه وقح افتراض انه داوود باخبار النبي اكمل. لله ليقدمه شيء
 ..."وصنعتك اخذتك انا " لداوود هللا يقول النهاية في. بيت بيطل

 ويعطه يأخذه لم. ملك وجعله اخذه هللا الن. اسرائيل على ملك هو داوود لماذا السبب تكشف القصة هذه
 صنع وسط في اليوم انت ربما. الشيء نفس نفعل نحن وغالبًا, الصنع في سنوات قضى داوود. ملكوت

 .لحياتك خطة لديه. لصنعه حياتي واخضع االعظم الفخاري يد في للتشكيل لقاب طين كن. ما امر

 :اليوم صالتنا

 يديك ان االيمان اختار. الحياة في االختبارات في واتحدى امتحن عندما اوقات في عليك اركز ان اختار, ابي
 على سأبقى. المسيح شبه مسيحي ادعى ان  مستحق تجعلني التي الصفات فيّ تبني وانك حياتي على

 لتشكل لك واسمح معك سأتعاون, بالضغوط مليء وقت في نفسي اجد عندما. سباقي وسأنهي, المسلر
 .اكثر اشبهك اجعلني. الشبهك حياتي

 :اليوم االيات

 الغنم وراء من المربض من اخذتك انا الجنود رب قال هكذا.داود لعبدي تقول فهكذا واآلن 8: 7 صموئيل 2
 .اسرائيل يشعب على رئيسا لتكون

 هللا ليستخدمهم يتجهزوا ان مستعدين غير ولكن يستخدموهم ان مستعدين الكثيرين

 ان ويجب تكون ان تستطيع  ربما كبير؟ رياضي او, ابحاث عالم, فضاء رجل, طبيب تكون بان ترغب كم
 خاصاش نجد ان ممكن الحياة مجاالت معظم في. تتجهز ان فشلت اذا تكون ان ستفشل, ذلك مع. تكون

, المصادر, الوقت يصرفوا ان مستعدين القليلين, ذلك مع , عظيمة الهداف يستخدموهم ان مستعدين
 الكثيرين تقول التي االية يفسر هذا. عظيم بشكل ليستخدموا مالئم بشكل نفسهم ليجهزوا الالزم والمجهود
 . ومختارين والقليلين مدعوين

 ان مخ لجراح نسمح لن. االستعداد ببساطة يكون ان ممكن المختارين وهؤالء المدعوين هؤالء بين الفرق
 اننا ومع, مسبقة خبرة, المراقبة, االستعداد, التدريب على يحصل لم ان اوالدنا على او علينا عملية يجري
 مستعدين غير, االحيان من كثير في اننا اال هللا يستخدمنا ان في نرغب  الروح امور في نعتني الذين نحن

 مدعو من اكثر ستكون انك اليوم قرر. لالستخدام مستعدين ليكون الالزم المجهود, المصادر, تالوق لصرف
 .اعظم بطريقة يستخدمك ان الرب يستطيع حتى االستعداد موسم في واستثمر لله اخضع... هللا من

 :اليوم صالتنا



 انا. استخدم عندما الثارةب اشعر ما مثل بحرارة حياتي لهدف الستعد بفرح الدعوة اقبل ان ساعدني,رب يا
 لتجهزني وخطتك كلمتك بحسب  االخرين  استخدم. اليه دعوتني الذي للهدف للتجهيزات بسرور اخضع
 .حياتي لعمل

 :اليوم االيات

 رعاة والبعض مبشرين والبعض انبياء والبعض رسال يكونوا ان البعض اعطى وهو 13 -11: 4 افسس
 وحدانية الى جميعنا ننتهي ان الى المسيح جسد لبنيان الخدمة لعمل القديسين تكميل الجل ومعلّمين

 .المسيح ملء قامة قياس الى كامل انسان الى هللا ابن ومعرفة االيمان

 "الجله عرق نتصبب ال ان " هي عشر االحد الوصية

, معروف الغير من الخوف. ملالر في القصور العالية االمواج تأكل كما حياتنا الهموم تغسل, ما غالبًا
 يرشد بولس لكن. اخر شيء بأي نفكر او نرى ان نستطيع ال حتى افكارنا يملىء" لو ماذا"و, االمكانيات
 بروح مسيحي كل يزود هللا ان تيموثاوس يشجع بولس ذلك بدل. الخوف روح يعطه لم هللا انه تيموثاوس

... الرب على همومك القي, المحتمة يوميه اليوم اتالضغوط تواجهك عندما اذا. والنصح والمحبة, القوة
 .الحياة في والنزاعات العاصفة في لتمر سياعدك. تحتاج كلما

 :اليوم صالتنا

 لي تسبب التي الحياة في االمور على ليس, فوق التي االمور على فكري الضع اختار اليوم, السماوي ابانا
 اسمح لن. منتصر واني, يقويني الذي المسيح يف شيء كل افعل ان استطيع انني اعرف. الضغوطات

 سارث, والصبر االيمان خالل من. هللا بكلمة مشاكلي اغمر سوف. تغمرني ان تواجهني التي للمشاكل
 .مواعيدك

 :اليوم االيات

 .والنصح والمحبة القوة روح بل الفشل روح يعطنا لم هللا الن 7: 1 تيموثاوس 2

 من واما عذاب له الخوف الن خارج الى الخوف تطرح الكاملة المحبة بل ةالمحب في خوف ال 18: 4 يوحنا 1
 .المحبة في يتكمل فلم خاف

 وسالم هللا لدى طلباتكم لتعلم الشكر مع والدعاء بالصالة شيء كل في بل بشيء تهتموا ال 7 -6: 4 فيلبي
 .يسوع المسيح في وافكاركم قلوبكم يحفظ عقل كل يفوق الذي هللا

 صحي وازالة, صحيحة راحة, مالئمة رياضة, مناسبة حمية الجميع يحتاج, بالصحة نتمتع حتى

 اكثر او واحد نقص . الحياة مفتاح هو التوازن. االمر ساشرح, ذلك من بالرغم, اذا اكثر؟ اشرح ان احتاج هل
 بكل نعتني ان ويجب, جسد في تعيش نفس عندها روح خلقنا هللا. النتيجة وسترى المركبات هذه من

 حتى صحيحة لعناية بحاجة, الجسد, النفس, الروح لذلك. مُثلى نتيجة على لنحصل مالئم بشكل منها واحدة



 جوهريه ازالة تتضمن ايضًا انها. صحيحة تغذية على نحصل ان فقط يعني ال وهذا. مثلى صحة على نحصل
 نفسك تستكشف ان الغريب من هان تعتقد ال لذلك. بها احتفطنا اذا ومضرة صحية غير انها اثبت التي لعناصر
 افضل تشعر سوف انك يعدك هللا. هللا وكلمة, طريق, الرادة مناقض شيء وكل شيء اي وتطرح وروحك
 .هذا فعلت اذا احسن بصحة وتتمتع

 :اليوم صالتنا

 الميز الحكمة اعطني. القدس للروح كهيكل كياني تهدد التي حياتي في المواضيع اجابه ان ساعدني, رب يا
 ان لتستطيع نقي اناء واجعلني قلبي طهر. منهم واتخلص وروحي نفسي صحة تهدد التي االمور ههذ

 .خاللي من تشرق

 :اليوم االيات

 تخلّص ان القادرة المغروسة الكلمة بوداعة فاقبلوا شر وكثرة نجاسة كل اطرحوا لذلك  21: 1 يعقوب
 .نفوسكم

 الغرور شهوات بحسب الفاسد العتيق االنسان السابق لتصرفا جهة من تخلعوا ان  24 -22: 4 افسس
 .الحق وقداسة البر في هللا بحسب المخلوق الجديد االنسان وتلبسوا ذهنكم بروح وتتجددوا

 للنجاح مجال تعطيهم كما للفشل مجال الناس اعطي

 ويختبر يتعلم ان تطلبت يسوع ةبشري. االنسان كأبن وايضًا هللا كابن, ليسوع صورة يرسم المقدس الكتاب
 من الطاعة قيمة تعلم لكنه, خطية بال كان, طريقة بكل جرب انه مع. وخدمته للرجولته ينمو بينما الحياة
 في والمرة الحلوة االمور يذوق ان للمسيح سيسمح انه, النبي اشعياء اعلن. منها عانى التي االمور خالل
 . الوقت يأتي عندما بنفسه القرارات يتخذ ان يستطيع حتى الحياة

 االف عشرة يدعو ان يسوع باستطاعة كان. للنجاح كما للفشل مجال واعطاه االختيار حق ابنه هللا اعطى
 نشعر ان يجب ال. حقه كان االختيار. ذلك يفعل ال ان اختار لكنه, الصليب من ويهرب عنه ليحاربوا مالك

 يجب معينة مرحلة في. االستعداد موسم فوق وننميهم منتلمذه الذين االشخاص حياة بدقة لندير بالثقل
 .التالية للجولة عدائين نربي نحن بينما متناولنا وراء يركبوا لالخرين نسمح ان

 :اليوم صالتنا

 اعتني الذين لالشخاص واسمح فيهم ثق انت كما باالخرين الثق والنعمة الحكمة تعطيني ان اسألك, ابي
 ان ساعدنا. خدامك ونحن ملكوتك هي هذه.معك مباشرة بعالقة سؤولياتهمم عاتقهم على يأخذوا ان بهم

 .يسوع باسم الصحيحة القرارات نتخذ

 :اليوم االيات

 .الخير ويختار الشر يرفض ان عرف متى ياكل وعسال زبدا 15: 7 اشعياء



 .به تألم مما الطاعة تعلّم ابنا كونه مع 8: 5 عبرانيين

 .خطية بال مثلنا شيء كل في مجرب بل لضعفاتنا يرثي ان قادر غير كهنة ئيسر لنا ليس الن 15: 4 عبرانيين

 ذاتها الرؤية وليس الكنيسة لرؤية ثانوي منتوج تكون ان يجب الكنيسة نمو

 مع, مهم النفوس عدد للكنيسة؟ بالنسبة بالحري فكم, مؤمن كل هدف يكون ان يجب" للملكوت نفوس"
 ان يجب. لتثقيفنا االحيان من والكثير, النتائج لنطابق  يسوع عن عيوننا يلنز ما عادة بالعد نبدا عندما, ذلك
 لتحقيق كنيستك يكلف ان ممكن انه متذكرا, الكنيسة زيادة على التركيز من بدال, الملكوت امتداد  على نركز

 طالما يرام ام على تسير كانت االمور كل. الماء على مشى عندما بطرس الختبار مشابهة النتائج. هللا مشيئة
 فعاليات من تحول تكريزه, الطبيعية الظروف الى ينظر بدأ عندما لكن. عليه نظره وابقى يسوع في وثق

 . الماء على بالمشي لالنسان محاولة افضل كانت النتيجة. الطبيعية الفعاليات الى الملكوت

 عليه يوافق لما ثانوي نمو هو المالحظ النمو ان ذهنك في ابقي, لكنيستك, لحياتك هللا تنظرلرؤية عندما
 . البشري وفكرنا بعيوننا قياسه مستحيل يكن لم ان صعب امر وانه, هللا

 :اليوم صالتنا

 وليس بااليمان السير الحكمة اعطيني. الحياة في مبادءك وعلى عليك عيني ابقي ان ساعدني, رب يا
 من اكثر الملكوت زيادة واقدر بك اثق نا اتعهد. االفضل هو ما اعرف اني اعتقد عندما وخصوصا, بالعيان

 .لك طاعتنا في تباركنا وانت, جيدة هي ولكنيستي لي خطتك. المؤقت الطبيعي المحصول

 :اليوم االيات

 .بالعيان ال نسلك بااليمان الننا 7: 5 كورنتوس 2

 .الماء على اليك آتي ان فمرني هو انت كنت ان سيد يا وقال بطرس فاجابه 28: 14 متى

 .حكيم النفوس ورابح حياة شجرة الصدّيق ثمر 30: 11 الامث

 هللا سيقودك لكيف طبية كوصفة هللا قاده كيف عن ما شخص وصف فهم تسيء ال

 امر. طاعته عدم عن حمارليرجع خالل من بلعام مع تكلم. قديم قول هذا" غامضة بطرق يقود هللا"
 الميت الفتى جسد على يستلقي ان اليشع امار. للصحراء ويذهب يديرها كان التي النهضة يترك ان فيلبس
 .  عذب ويجعله لينقيه مر ماء في ملح يلقي ان ايليا وارشد.  ليقيمه

 ان قبل لكن. هللا من ونجاح وفيرة بركات على وحصل هللا من غريب الهام اتبع شخص تعرف ان ممكن
 تدخل عند الروايات تلك. ولظروفك لك هللا من كلمة على احصل, االموات على االستلقاء في وتبدأ تخرج

. لالخرين الخاصة هللا لقيادة وصف مجرد هي لك وبالنسبة, الخاصة واوضاعهم لظروفهم وصفات هي هللا



 سوف. لظروفك وصفته واسمع, قلبك كل من هللا اطلب. واحتياجتك ظروفك في اطلبه , هللا رجال مثل
 .بيبالط به اوصى ما بالتدقيق وتكون احتياجاتك تالئم

 :اليوم صالتنا

 ان واريد بهم معجب انا. بالرهبة اشعر وانا, االيمان اباء مارسها التي العظيم وااليمان الجرأة ارى, ابي
 يأتي لك والطاعة االخالص ان اكتشف ان ساعدني. الخاصة حياتي في والجرأة مقدارااليمان نفس امتلك

 الطبية الوصفة اعطني. وكلمتك القدوس كروح خالل من الي تكلم. لحياتي خطتك سماعي خالل من
 .لظروفي المالئمة

 :اليوم االيات

 تكن ال سبلك يقوم وهو اعرفه طرقك كل في تعتمد ال فهمك وعلى قلبك بكل الرب على توكل 7 -5: 3 امثال
 .الشر عن وابعد الرب اتّق.نفسك عيني في حكيما

 التالية للجولة عداء حضر

, اوالدنا نستثمرفي نحن. نقابلهم لن الذين حياة نلمس ان لهدف االخرين في منا كلٌ يستثمر ان هللا قصد
 بحسب او معينة بأشكال معينة لدرجة اوالده في يستثمر منا كلنا. العمل في وزمالئنا, احبائنا, اصدقائنا
 علم بولس. هللا ملكوت هي هذه. للمستقبل حاضرين يكونوا لكي ويجهزهم يعدهم ان بقصد, الموضة

 السموات ملكوت. ايضًا الخرين يعلموها ان القادرين امناء الناس تعلمها التي االمور يستودع ان تيموثاوس
 يكون ان يجب, بولس مثل. جيله في كض ير منهم كلُ, العدائين من العديد به يشترك التتابع سباق مثل
 في تستثمر بانك ذلك وافعل, للمستقبل خطط. واهتمامتنا الحالية احتياجتنا بعد ما الى تمتد  نظرة لدينا

 .السماء الى يأخذ ان هللا قصد الذي الوحيد الشيء هم. االشخاص

 :اليوم صالتنا

 تدعني ال. االخرين حياة في الستثمر اليوم ايها اعطيتني التي الفرصة اجل من اشكرك, السماوي ابانا
 لكي واتصرف اتكلم كيف الحكمة اعطني. اباركهم وان االخرين على ايجابي بشكل التأثير فرصة افوت
 ما ارى ان علمني بهم اعتني ان تريدني الذين االشخاص الرى عيون اعطني. لالخرين صالحًا مثال اكون
 .امين, سيدي اشكرك. احتياجتي بعد

 : اليوم االيات

 .ايضا آخرين موايعلّ ان اكفاء يكونون امناء اناسا اودعه كثيرين بشهود مني سمعته وما 2: 2 تيموثاوس 2

 .عنه يحيد ال ايضا شاخ فمتى طريقه في الولد ربّ 6: 22 امثال

 استخدمني كلمة يتبعها ان يجب باركني فيها تقول مرة كل



 المقدس الكتاب. جيدة والسباب كثيرين اكيد" رب؟ يا باركني", يقولوا اخرين سمعت او قلت مرة كم
. للطلب النهائية النتيجة ليست هي البركات ان ننسى ال دعونا, ذلك من بالرغم. هللا بركات نطلب ان يشجعنا

 ان قرر لذا. معهم باتصال انت الذين االشخاص, االخرين يلمس ان هللا يستطيع بها وسيلة البداية فقط انها
 على حصلت ان بعد لكن. تقية وحياة, الرب مخافة خالل من للبركة قابل نفسك واجعل, هللا بركات تطلب
. الجسد في حاضر كان ان حياته يلمس سوف يسوع كان اخر شخص حياة والمس التفت, منه البركة
 . فَرق صنعت تغير عملت قد ستكون هللا بركات, فقط عندها

 :اليوم صالتنا

, روحيًا, عطفيًا, ماديًا وصالحك باحسانك حياتي نواحي كل امأل. حياتي على بركتك اطلب اليوم, ابانا
 لالخرين ومورد بركة الكون ساعدني تملئني ان بعد. االمور تلك عند تتوقف ال رب يا لكن, وجسديًا اجتماعيًا

 مجانًا العطيه استخدمني لذا. انت ملكك انما, ملكي الحقيقة في هو ملكي شيء ال ان اعلم انا. عنك نيابةٍ
 .بركة الكون باركني. ومعارفي الجيران, العمل في زمالئي, لعائلتي

 :اليوم االيات

 به اقسم الذي بعهده يفي لكي الثروة الصطناع قوة يعطيك الذي هو انه الهك الرب اذكر بل 18: 8 ثنيهت
 .اليوم هذا في كما آلبائك

 .باكثر يطالبونه كثيرا يودعونه ومن  ...48: 12 لوقا

 مورده ونحن – مصدرنا هللا

 اسرائيل شعب حذر هللا. العظيم الخالص بهذا تفعل ان قصد وماذا, خلصك من, اتيت اين من ابدًا تنسى ال
 وساعدهم احتياجاتهم لهم سدد كيف, فرعون, منه الهرب يمكن عدوال قبضة من خلصهم كيف ليتذكركوا

 ليس هو خالصنا. خلصنا ولماذا, مخلصنا هو من ننسى ال ان, ايضًا يذكرنا وهو. سنة اربعين لمدة البرية في
 هو, للهرب الطريق اعطانا هللا. وهدفه رغبته في معه وتعاوننا خدمتنا حرىباال, لتحريره النهائي الناتج

 كمورد تخدم ان يريدك هو. المسيح في واخواتنا اخوتنا ونقوي حولنا نلتفت ان االن منا يتوقع هو. مصدرنا
 .للملكوت فرق تصنع وان حياتنا في يضعهم الذين ص االشخا حياة لنلمس هللا ملكوت في

 :اليوم صالتنا

 النال منك القترب ساعدني. اليوم خالل معهم اتقابل الذين االشخاص حياة في فرق اصنع ان اريد, رب يا
 عندما الخدم جاهز, مورد سأكون. اليوم اقابلهم الذين االشخاص حياة اللمس والقدرة الشجاعة, الحكمة

 .عنك نيابة االخرين وابارك الفرصة تأتي

 :اليوم االيات

 ففداك مصر في عبدا كنت انك واذكر االرملة ثوب تسترهن وال واليتيم الغريب حكم تعوج ال 18, 17: 24 تثنيه
 .االمر هذا تعمل ان اوصيك انا لذلك.هناك من الهك الرب



 .بركة وتكون اسمك واعظم واباركك عظيمة امة فاجعلك 2: 12 تكوين

 

 فقط عليك تؤثر التي هي سخيفة مشاكل

 احيانًا. سخيفة بطريقة تتصرف كنت اذا تفكر ان تريد ربما , المشكلة من تاثر الذي لوحيدا الشخص كنت اذا
 – سخيف كلمة تعريف. نتخطها ان يجب امور هناك. بنا متعلقه ليست سلبي بشكل علينا تؤثر التي االمور
 عن حرفي شكلب وتعمينا, حياتنا تستهلك ان ممكن شخيفة مشاكل. وتافه, قليلة اهمية ذو, ثانوي, صغير
 تقدم صفر والناتج والجهد الطاقة من كبيرة كمية تستهلك. ننفذها ان علينا, يدينا بين التي المهمة االمور
 مبدىء ليس وهذا, مرادك على حصلت قد تكون تحل عندما انها المختلف الوحيد الشيء. تُحل عندما حتى

 ما الى وامتد انسى, سامح.  عليها ائتمنك التي هللا رامو اكبر بشكل قدّر. له وفقًا نعيش ان هللا يريدنا كتابي
 حولنا الناس, نفقس ان بانتظار نجلس بينما. الملكوت لعمل الوقت حان. وحدك انت تهمك التي االمور بعد

 .سخيف تكون ال لذا للجحيم وذاهبين, ئتين ما, ضائعين

 :اليوم صالتنا

 المهمة االمور الميز ساعدني. ابديه بعقلية واعيش فوق االمور على وفكري نظري الوجه ساعدني, رب يا
 مشيئتك على استولي باني لمركزمهم ذاتي ارفع لن. للملكوت النتائج هي ما افكر وانا معهم واتعامل

ً ضعك سأ. السخيف وهمي بقلقي  .تهمني التي باالمور تهتم ان قادر انك واثق, اوال

 :اليوم االيات

 انتم واما .العالم امم تطلبها كلها هذه فان تقلقوا وال تشربون وما تأكلون ما انتم بواتطل فال  32 -29: 12 لوقا
 القطيع ايها تخف ال لكم. تزاد كلها وهذه هللا ملكوت اطلبوا بل هذه الى تحتاجون انكم يعلم فابوكم
 .الملكوت يعطيكم ان سرّ قد اباكم الن الصغير

 هللا من تقربك التي قلالثِ على ابدًا تتذمر ال

 الحياة ثقل خالل النمو اجاهد الفترة تلك في كنت. متمرس للرب خادم لزيارتي جاء سنين عدة قبل
 يمكن ال ثقل كانها الحياة في  اخرى بسيطة وامور الخدمة, العمل, العائلة وزن لي يبدو كان. الشائعة

 خيبات بكل اخبره وانا الي واصغي يمع السن في المتقدم الخادم هذا جلس. مضغوط وشعرت حمله
 على تتذمر ال " لي قال, وبحزم االهتمام من نابعة ومحبة خاصة وبنعمة ابتسم الكالم انهيت وعندما. املي
 ." هللا وبين بينك تقف الحياة ثقل تدع وال... هللا من تقربك التي الثقل

 للمشاحنات تسمح ال. الثقل تحت جيدة تصبح فحم قطعة الواقع في هي اللؤلؤة ان يقال انه سمعت
 اكثر عليك يضغط بينما وتحفزك تعلمك المشاحنات هذه دع انما,وتحبطك تستفزك ان الحياة في الشائعة

 .الرب مع حميمة عالقة لتبني االوقات هذه استغل. هللا اجل من واكثر



 :اليوم صالتنا

 لتوصلني علي تضغط ان تصاددفني تيال للثقل اسمح ال وان, ابسط بشكل حياتي اعيش ان اختار, رب يا
 ابنك شبه اجعلني, بهمومي تبالي, مني جدًا قريب انت االوقات هذه في انك واعلم بك اثق. التذمر لوادي
  .يسوع

 :اليوم االيات

 .العالم غلبت قد انا.ثقوا ولكن.ضيق لكم سيكون ... 33: 16 يوحنا

 .بموته بهامتش آالمه وشركة قيامته وقوة العرفه  10: 3 فيلبي

 اساسي االساسي االمر على تحافظ ان االساسي االمر

 ما هذا. لحياتنا الكاملة هللا مشيئة مسار عن بسهولة وتبعدنا تخدعنا, تلهينا التي االمور في مليئة الحياة
 احيانًا. رغباتها الى وتنظر هللا كلمة عن نظرها تحول ان الشيطان اغواها عندما عدن جنة في حواء واجهته

 مثمر تكون بان فرصتك من ويحرمك يومك على يسيطر ان امل على صغيرة مشاكل الشيطان يرسل كثيرة
 .المهمة االمور حساب على تهم ال التي االمور على تتحاجج الناس كثيرة احيانا. المهمة االمور في

 االمر تذكر. ابديه نظر وجهة من مهم غير امر اي يهزمك او يحبطك, المسار عن يحولك, يلهيك لن انه صمم
 .هللا لملكوت النفوس ربح هو االساسي االمر... اساسي االساسي االمر على تحافظ ان االساسي

 :اليوم صالتنا

. بذاتي كثيرا  مستغرق اصبحت اني او الحياة لملهيات اخضع انا متى الدرك والتميز الحكمة امنحني, رب يا
 .يوم وكل اليوم الحياة يف اساسية االساسية االمور على الحافظ ساعدني

 :اليوم االيات

 ال هللا قال أحقا للمرأة فقالت االله الرب عملها التي البرية حيوانات جميع أحيل الحيّة وكانت 6, 1: 3 تكوين
 شهيّة الشجرة وان للعيون بهجة وانها لألكل جيدة الشجرة ان المرأة فرأت.. .الجنة شجر كل من تأكال

 .فأكل معها ايضا رجلها واعطت واكلت ثمرها نم فأخذت.للنظر

 ان وعلموهم القدس والروح واالبن اآلب باسم وعمدوهم االمم جميع وتلمذوا فاذهبوا 20 – 19: 28 متى
 .الدهر انقضاء الى االيام كل معكم انا وها به اوصيتكم ما جميع يحفظوا

 مقدراتك فوق ستمتد مسحتك

 مسحة مع  الليشع ذلك بعد مرره) عباءة (رداء ايليا اعطى بينما, لمسحتهِ رمزًا عصا موسى هللا اعطى
 حياة في هللا مسحة تعمل عندما. وااليات للعجائب اظهار, عظيمة قوة المسحة بهذه كانت. مضاعفة



 الكتاب في.  الشخصية قوتهم في ينجزوا ان قادرين كانوا مما اكثر امور عمل من ستمكنهم اشخاص
 شفوا ان يسوع باسم استطاعوا انهم لدرجة هللا من ممسوحين اشخاص نجد اليالح وتاريخنا المقدس

 هي ما, االشخاص يمسح القدرة كلي هللا زال ما, اليوم. الطبيعة مجرى وغيروا, موتى اقاموا, مرضى
 على اعتمد. الشخصية مقدراتك بعد ما الى دائما ستمتد حياتك في هللا عطايا نعمة حياتك؟ على المسحة

 . يسوع باسم بااليمان حياتك وعش هللا مسحة

 : اليوم صالتنا

 باسم بايماني حتى مسحي في وتستمر مركز في وتضعني, وتهيئني تجهزني , دعوتني النك, رب يا اشكرك
 في الثق ساعدني. مشيئتك اعداء على النصرة على واحصل, عجائب اجري, الجبال انقل ان استطيع يسوع

 .خصيةالش مقدراتي من اكثر مسحتك

 :اليوم االيات

 اليابسة على البحر وسط في اسرائيل بنو فيدخل.وشقّه البحر على يدك ومدّ عصاك انت وارفع 16: 14 خروج

 .يقويني الذي المسيح في شيء كل استطيع  13: 4 فيلبي

 رب قال بروحي بل بالقوة وال بالقدرة ال قائال زربابل الى الرب كلمة هذه قائال وكلمني فاجاب 6: 4 زكريا
 .الجنود

 معتزل وغير معزول كن

 به لنا يشير ما. الشيطان مكايد ضد العالم هذا في نقف ان نستطيع لكي الكامل هللا سالح نضع بان نُنصح
 ان اختياره من اكثر تجرحنا ان تستطيع التي االمور من العالم هذا في محميين نكون ان يريدنا هللا ان هذا

 تؤثر ان يجب ال العالم وامور العالم هذا من لسنا نحن العالم في موجودين اننا مع. العالم هذا من يأخذنا
 يكون ال انه لدرجة العالم عن انفسنا نعزل ان هللا مشيئة ليست وانها. وعائالتنا ايماننا على سلبي بشكل

 لكن ولينمعز نكون  ان ممكن. االخرين احتياجات ونسدد باالنجيل نكرز, الضالين الى لنصل فرصة لدينا
 عمل في وشارك ذاتك اشغل ذلك بعد. االلهية والمشورة الصالة, هللا بكلمة نفسك اعزل. معتزلين ليس

 بشكل معزول كنت اذا. تلعن او تضطهد, اليك يُساء, تُجرح بان المخاطرة حساب على حتى الملكوت
 .المعركة ساحة في تقف ان ستسطيع صحيح

 :اليوم صالتنا

, الظلمة وسط في يشع كنول العالم هذا في اقف ان استطيع لكي الكامل هللا سالح سالب ان اختار, رب يا
 يبقياني ان االضطهاد او لالهانة اسمح لن. علي تستحوذ ان تحاول التي الشرور من محمي الكون وايضا
 .مشيئتك التمم رب يا ساعدني دعوتي عن بعيدًا

 :اليوم االيات



 ان تقدروا لكي الكامل هللا سالح البسوا قوته شدة وفي الرب في قووات اخوتي يا اخيرا  11, 10: 6 افسس
  .ابليس مكايد ضد تثبتوا

 .يغتاظ مشورة بكل شهوته يطلب المعتزل 1: 18 امثال

 لله خطة هي كمفاجأة لك يبدو ما

 التي رأةالم تزوج انه معتقدًا التالي الصباح في استفاق عندما يعقوب قصة 29 االصحاح التكوين سفر يخبرنا
 راحيل اخت ليئه من متزوجًا نفسه وجد عندما تفاجىء ذلك بدل الواقع في. راحيل, القلب كل من احبها

 ليعقوب بدى ما ذلك مع. غلطة انها اعتبرها يعقوب انما محبوبة كزوجة ليئه تعامل لم طويلة لسنين. الكبرى
, ايماننا ومكمل مؤلف, هللا من مصممة خطة الحقيقة في كانت غلطة له بدت انها حتى, مفاجأة انها على
 يغير ان قبل اذننا يطلب ان هللا يحتاج ال. به يرغب شيء اي يعمل, العالم حاكم, القدرة كلي المسيطر هللا

 بجانب القبر في الموجودة هي وليئه, المسيح اتى نسله من الذي يهوذا ام صارت ليئه, ترى كما. خطتنا
 !خطة هللا لدى. ورفقه واسحاق, وساره هيمابرا مثل القبر نفس في, يعقوب

 مسارك يقود ودعه طرقك كل في اعرفه له حياتك سلم. هللا خطة الواقع في هي كمفاجأة لك يبدو ما
 ).طريقك(

 :اليوم صالتنا

 بينما ايضًا. حبك عن االخرين الخبر اليوم استخدمني. لي منحته الذي الخالص خطة اجل من رب يا اشكرك
 تنميني, السعادة لي تجلب التي خطتك انها على متوقعة الغير المفاجأت ارى دعني اةالحي في اسير

 .بك اثق ان وتعلمني

 :اليوم االيات

 .حكمها كل الرب ومن الحضن في تلقى القرعة 33: 16 امثال

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

 )التشكك (الشك صوت تجاهل هللا يتكلم عندما

 ال االحداث هذه ذلك مع. الحياة في متوقعة الغير والعوائق االمل خيبات من حصته منا واحد كل يصادف
 داوود اقترب عندما. والسلطة القوة هذه تمتلك الذي الوحيد انت. حياتك مسار لتغير الكافية القوة تمتلك

. المتعجرف بالكبرياء اياه متهمين, به هزئواواست انتهروه اخوته والفلسطنيين اسرائيل بين المعركة خط من
 اصغاء وكسب تجاهلهم داوود ذلك مع. جوليات يقتل الذي للشخص الجائزة ما سأل فقط النه ذلك وكل

 من مرتعدأ ينكمش ان بدل. الفلسطنيين على واسرائيل جوليات على انتصر داوود. تاريخ هو الباقي. الملك
 ستواجه ايضًا انت. الرب باسم لمحارب المالئم االحترام وكسب ماماال الى سعى, مشجعة الغير الكلمات



 المٌشككين تتجاهل ان اختار. فعالياتك على وتقضي تعيقك ان والظروق الناس بها ستحاول اوقات
 .الرب باسم لك التي بالنصرة وتمسك

 من يوم كل في ومرشدي تأملي سأجعلها كلمتك وعلى عليك عيني ابقي ان ساعدني ابانا:اليوم صالتنا
 لتحملني عليك عيني اُثبت ان اختار, تقدمي يعيقوا ان يريدون اشخاص او ظروف اواجه عندما. حياتي
 .مشيئتك اتمم سوف. دعوتي يغير ان شخص اي او شيء الي اسمح لن. العاصفة خالل

 :اليوم االيات

 .الفلسطيني هذا ويحارب يذهب عبدك.بسببه احد قلب يسقط ال لشاول داود فقال   32: 17 صموئيل 1

 المسيح في هي نصرتك, اعدائك هزيمة في ليست هي نصرتك

 وقت هناك هل  يحصُل؟ لم انه لو تتمنى شيء, فظيع امر, سيء امر من صالح امر ينتج ان يستطيع هل
 او المعركة يربح ان لعدوك يسمح عندما فاعل هو ما يعرف هل الرابح؟ الواقع في هو خاسر شخص به

 .بالتأكيد نعم هي االسئلة هذه لكل الجواب فيها؟ مشترك انت محاولة في ينجح

 االمر المطاف نهاية وفي المعركة يربحوا ان يبدو وكما اللعبة في يتفوقوا ان العدائنا ويسمح يقدر هللا
 نجح عندما ايضًا وهكذا. يسوع وصلب ضرب في هللا اعداء نجح عندما بدى ما هذا. لصالحنا يتحول

 انتصارات عن نظرك ابعد. 22 اصحاح االول ملوك في اخاب وقتلهم اسرائيل على االنتصار في السوريين
 .فيه هي نصرتك الن, يسوع على عينيك ابقي... عدوك هزائم وعن عدوك

 :اليوم صالتنا

 مضطهدي وابارك اعدائي احب ان علمني. مشاكلي على وليس عليك عيني البقي ساعدني الغالي ربي
 .فيك هي نصرتي انما اعدائي هزيمة على التعتمد نصرتي ان ادرك ان ساعدني. الي نيسيئو والذين

 :اليوم االيات

 .المسيح يسوع بربنا الغلبة يعطينا الذي للّه شكرا ولكن 57: 15 كورنتوس 1

 حةرائ بنا ويظهر حين كل المسيح في نصرته موكب في يقودنا الذي للّه شكرا ولكن 14: 2 كورنتوس 2
 .مكان كل في معرفته

 .مبغضيكم الى احسنوا.اعداءكم احبوا السامعون ايها لكم اقول لكني 27: 6 لوقا

 به التنبؤ يمكن شخص انك سقوطك سبب يكون ما غالبًا

 الخدام في استاذ هو. القديمة االغراءات بنفس البشريه يغري ان يحاول والشيطان عدن جنة وقت من
 موجودين نحن التي والمرحلة جيلنا تالئم, لكن, سهلة غير ايضًا ولكن صعبة غير اغراءات اامامن يضع الذي

 عن يبحث, االرض في يجول, البشرية على ابحاث يجري والشيطان السنين االف من الكثر. الحياة في بها



 ستفعل ماذا أيتنب ان يستطيع انه الشيطان يؤمن. االمر هذا في خبير واصبح, يبتلعهم ان يستطيع اشخاص
 االفضلية لديه انه يؤمن هو. وشخصيتك لطباعك شخصيًا المصممة االغراءات هذه عليك تُعرض عندما
 ذكائك على معتمدًا, العادي االنسان حسب تسلك ال! مُتوقعًا تكن ال. تسقط يراك ان يخدعك عندما

 يصفعوك عندما... به التنبؤ يمكن ال شخص كن. لمكائدهُ فريسة ستكون هذا فعلت اذا. البشرية وحكمتك
 هي هذه. اليك يسيئون الذين معاملة احسن, تضطهد عندما, بارك تُلعن عندما, االخر لهم ادر خدك على

 يسوع في ثق. هزيمتك في ويُسبب فشلك يتنبأ ان للشيطان تسمح ال, لحياتك هللا ومشيئة يسوع رسالة
 .كلمته حسب وتصرف

 :اليوم صالتنا

 ان ساعدني, الجسد حسب الشائعة الطرق حسب ليس حياتي واعيش يسوع مثل وناك ان علمني رب يا
 اختار. العالم يتجاوب كما الحياة وضغوطات مشاكل مع اتجاوب ال وان كلمتك بحسب للعيش نفسي ادرب

 . به التنبؤ يمكن ال شخص اكون ان

 :اليوم االيات

 من كل هكذا.تذهب اين الى وال تأتي اين من متعل ال لكنك صوتها وتسمع تشاء حيث تهب الريح 8: 3 يوحنا
 .الروح من ولد

 فقاوموه .هو يبتلعه من ملتمسا يجول زائر كأسد خصمكم ابليس الن واسهروا اصحوا 9, 8: 5 بطرس 1

 .العالم في الذين اخوتكم على تجرى اآلالم هذه نفس ان عالمين االيمان في راسخين

 

 

 

 

 

 

 

 


