
 ان يكون ان اعمالنا تعمر اآثر من آفاحنا االرضيرجاءنا يجب 

 سنه عندما 120موسى مثال آان ابن . رجال اهللا الذين نقرأ عنهم في العهد القديم عاشوا لوقت طويل
ليتعلموا من آثير يبدو ان آان لديهم وقت !  سنه950ونوح عاش لجيل ,  سنه175ابراهيم آان . مات

لكن غير مهم آم سنة اضافية آان . انهم عاشوا الحياة حسب طريق اهللاويترآوا ورائهم ميراث ب, اخطائهم
 .الكتاب المقدس  يخبرنا ان حياة البشر قصيرة بالمقارنة مع االبدية, عندهم

لم يكن شيء غريب . حتى رجال اهللا آافحوا. لدينا فترة قليلة من الزمن لنعمل شيء ذو اهمية لملكوت اهللا
رجاءنا يجب ان , ال يهم ما هي العقبات التي يجب ان نتخطتها. االرض قاسيةلحياة على ان اعلى يسوع آم 

الصورة "ما الذي تستطيع فعله اليوم سيساهم في ابدية اهللا . يكون ان اعمالنا تعمر اآثر من آفاحنا االرضي
 ؟"االآبر

 :صالتنا اليوم

اريني ,  حياة ترضيكاريد ان اعيش. وآل دقيقة مهمة, ساعدني ان ادرك ان وقتي محدود, يا رب
 .اشكرك النك تهتم للتفاصيل الصغيرة في حياتي. الخطوات التي يجب ان اتخذها

 :االيات اليوم

 .انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل.النه ما هي حياتكم.انتم الذين ال تعرفون امر الغد 14: 4يعقوب 

 . يزولالسماء واالرض تزوالن ولكن آالمي ال 33: 21لوقا 

  هناك دالئل آثيرة تدعم القاء القرعة اآثر من رفع االيادي اهللافي آلمة

طبيعة البشرية الخاطئة ترغب بأن تحصل على مقدار من السيطرة او ان تصوت لتقرر االمور التي تتعلق 
الكتاب . نرى ان اهللا يؤسس سلطة ويختار من يرغب ليقودنا في الحياة, من خالل الكلمة, مع ذلك. فيها

هذا . المقدس يظهر لنا انه عندما آان اهللا يشرك اآثر من شخص في محاولة ما آان يضع شخص ما مسؤول
الحقيقة ومشيئة اهللا نادرًا ما يقرر . والكنيسة, الحكومة, بالزواج, للعبد وسيده, ايضا صحيح بالنسبة للعائلة

قائدهم بنفسهم او قرروا التي طريق التي يجب ان يبدو ان آل مرة اختار بها اوالد اسرائيل . برفع االيادي
اآثر بقليل من رمي ربما لهذا السبب اهللا وضع نظام القاء القرعة الذي هو . االمر انتهى بكارثة, يسلكوا فيها
في , االمر التالي الجيد, بدون آلمة واضحة من اهللا.  الصالة المكثفة وتكريس حياتنا الهللامع, حجر الزهر
نحن ال نتخلى عن التشجيع من االرشاد . اآثر من تصويت عامهي الثقة في الجزة , االتآثير من الح

 .ضعه في مقعد السائق في سيارتك. لكن فقط واحد يستطيع ان يقود واسمه يسوع, االلهي

 :صالتنا اليوم

 مرشدين امنحني. انا اثق فيك اآثر من الجماهير. اريني طريقك وارشد حياتي بروحك القدوس, ابي الغالي
 .حسب اختيارك وقد حياتي بتدخل االهي



 : االيات اليوم

 .فكان جفاف في الجّزة وحدها وعلى االرض آلها آان طل.ففعل اهللا آذلك في تلك الليلة 40: 6قضاة 

 .ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع االحد عشر رسوال 26: 1اعمال 

 فالقى لهم يشوع قرعة في شيلوه امام الرب وهناك قسم يشوع االرض لبني اسرائيل حسب 10: 18يشوع 
 .فرقهم

على  فالقوا قرعا فوقعت القرعة.وقال بعضهم لبعض هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية 7: 1يونان 
 . يونان

 أخذ مكان النبوىال تسمح للسياسه ان ت

ان على الكنيسة , مسؤول عن الرؤية,  اب الكنيسةالواضح هواخبر راعي آنيسة الذي من لنفترض ان اهللا 
االمر الشائع ان الراعي سيشارك القادة بهذا االمر ويطلب . ان تعطي عشرة االف دوالر لعمل تبشيري

المفاوضة وا في بعض القادة لم يعجبهم المبلغ وبدأتخيل ان خالل المشورة . مشورتهم في الصالة وتعزيزهم
هؤالء القادة وحتى الراعي يغون ليوسعوا دائرة ثقتهم , بينما االمور تتقدم. لتخفيض المبلغ اللف دوالر فقط

هذه العمليات السياسية غالبًا ما تنتهي اما .  الشخصيويبدا آل واحد فيهم بحملة سياسية ليجمع تأييد لموقفه
لم يكن الي واحد سة بانها قدمت فقط خمسة االف دوالر فأذا اذا انتهى االمر في الكني. بالتسوية او االنقسام
ليس هناك , عندما نساوم على النبوى او نسمح للعملية السياسية بتعديل تعليمات اهللا. اقل فرصة لطاعة اهللا

ممكن ان نحكم على . اما يقول الرب اعطي عشرة االف او ان ال تعطي اي شيء. الي احد الفرصة للربح
 .السياسية تساوم, يس من خالل العملية السياسيةالنبوى لكن ل

 :صالتنا اليوم

. الكنيسةذه العمليات التي تؤدي للمساومة خارج ابقي السياسة وه. اصلي من اجل آنيستك, ربي الغالي
تكلم بوضوح الى . اختار ان ال انجذب او اهتز من هؤالء الذين يحاولون ان يؤثروا علي لكي اتخذ جانب ما

 .مختارين في حياتي وانا ساتبع قيادتكالقادة ال

 :االيات اليوم

المدينة  وان آان احد يحذف من اقوال آتاب هذه النبّوة يحذف اهللا نصيبه من سفر الحياة ومن 19: 22رؤية 
 .المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب

 .م اآلخروناما االنبياء فليتكلم اثنان او ثالثة وليحك  29: 14 آورنتوس 1

فقال شاول لصموئيل اخطأت الني تعّديت قول الرب وآالمك الني خفت من الشعب   24: 15 صموئيل 1
 .لصوتهم وسمعت

 



 الطاعة افضل من الذبيحة

هناك مبدىء نفهمه من آلمة اهللا يخبرنا انه لن نستعيد بالكامل عن طريق الذبيحة او التضحية ما خسرنه 
مع ان اهللا ضحى بابنه . هذا ليس فقط صحيح بالنسبة لالنسان انما ايضا بالنسبة الهللا. اعتنابسبب عدم ط

اهللا سيخسر بعض النفوس بسبب عدم طاعة االنسان . ليس آل البشرسيخلصوا...ليخلص نفوس آل البشر
هذه الحقيقة النبيان صموئيل واشعياء تكلمواعن . يسوع المسيح, ولن يستردوا حتى بذبيحة الحمل بال دنس

واآمل ليقول اهللا يكره " لماذا تقدمون الذبيحة اليس النكم اخطئتم؟", اشعياء سأل السؤال. بشكل واضح
 ان هو, آما يقول اشعياء, العالج.  بخطية االنسان فقط تذآرهانفه النهاالذبيحة واعتبرها رائحة نتنه في 
 .  مشيئة اهللانتوقف عن فعل الشر ونتعلم فعل

 :ومصالتنا الي

واالن ال تجعلني اطلب . اشكرك النك قدمت ابنك ذبيحة الجل خطاياي وقبلت دفعته عن روحي, ابانا الغالي
 .اي ذبيحه اخرى بينما اتوقف عن فعل الشر واتعلم ان اعمل االمور الجيدة

 :االيات اليوم

 وبدم عجول. مسمناتاتخمت من محرقات آباش وشحم.لماذا لي آثرة ذبائحكم يقول الرب 11: 1اشعياء 
 .وخرفان وتيوس ما اسر

وتمردتم تؤآلون بالسيف الن فم الرب   وان أبيتم. ان شئتم وسمعتم تأآلون خير االرض20 -19: 1اشعياء 
 .تكلم

فقال صموئيل هل مسّرة الرب بالمحرقات والذبائح آما باستماع صوت   23 -22: 15 صموئيل 1
 الن التمرد آخطية العرافة .افضل من الذبيحة واالصغاء افضل من شحم الكباش ماعهوذا االست.الرب

 .آالم الرب رفضك من الملك النك رفضت.والعناد آالوثن والترافيم

 بالعديد من القضايا اهللا لديه اشخاص بالطرفين

سيحين ملتزمين وآان معهم آتبهم يروى ان بعض الجنود االلمان آانوا م, خالل الحرب العالمية الثانية
المقدسة على التالل المطله على ساحل نورماندي بينما القوات االمريكية الذين آانوا يحملون ايضا آتبهم 

وسمعت ايضا قصة شخصية عن ضابظ . يجتاحون هذه السواحل تحت قصف االلمان المكثف, المقدسة
نود ان يرآعوا ويصلوا الصالة الربانية قبل ان يأخذوا القوات االمريكية طلب من الجاجتاحت الماني عندما 

القضايا هذه مثل بالطرفين في احيانا من الصعب ان نتخيل انه ممكن ان يكون عند اهللا اشخاص . امكانهم
ربما هذا هو السبب ان اهللا .  ان طرفهم هو الصادقلتكن مشيئته وهم مؤمنينيصلون لتأتي ملكوت اهللا و

وان ال نتمجد , نبارآهم عندما نشعر باالضطهاد, ءنا ونطعمهم عندما يجوعوايشجعنا ان نحب اعدا
  بها مؤمنين في الطرفين؟ناك قضايا في مجتمعك او امتك التيهل ه. بانتصرتنا انما ندع النقمة له وله وحده

 



 :صالتنا اليوم

الذي عندي او يروا ساعدني الشفق على االخرين حتى عندما ال يكون عندهم نفس االيمان , ربي الغالي
 .باسم يسوع, علمني ان اعامل االخرين آما اريد ان اعامل. االمور من وجهة نظري

 :االيات اليوم

 واحد يؤمن ان يأآل آل شيء ومن هو ضعيف في االيمان فاقبلوه ال لمحاآمة االفكار   7 -1: 14رومية 
 من انت .الن اهللا قبله.من ال يأآل من يأآل وال يدن.ل بمن ال يأآل ال يزدر من يأآبقوال واما الضعيف فيأآل
 واحد يعتبر يوما دون يوم ولكنه سيثبت الن اهللا قادر ان يثبته.هو لمواله يثبت او يسقط.الذي تدين عبد غيرك

والذي ال يهتم باليوم فللرب ال .مباليوم فللرب يهت الذي يهتم فليتيقن آل واحد في عقله.يوم وآخر يعتبر آل
 الن ليس احد منا .والذي ال يأآل فللرب ال يأآل ويشكر اهللا.يشكر اهللا والذي يأآل فللرب يأآل النه.يهتم

 .يعيش لذاته وال احد يموت لذاته

 اذا اردت ان تكون مثل يسوع يجب ان تذهب الى الكنيسة

افسس يخبرنا ان يسوع مات الجل . ة اهللا على االرضوعائل, عروس المسيح, الكنيسة هي جسد المسيح
مع . انها مشيئة اهللا ان آل مؤمن يصبح جزء فعال في العائلة المحليه للمؤمنين. جسده وعروسته, الكنيسة
بدل ان يكونوا . الكثير من االشخاص ال يعتقدون ان لديهم الوقت الكافي ليتخذوا مثل هذا االلتزام, ذلك

ممكن ان ال . يتصرفون فقط على اساس المواعدة وانهم عشيقة يسوع, عروس المسيحمتزوجين وبعهد مع 
اهللا ربى اوالده بالحضور للكنيسة بامرهم , في العهد القديم. يدرآوا آم هو يحب الكنيسة وآم هو ملتزم لها

هناك . يسةآان يسوع معتاد ان يحضر الكن. ويقدموا العشور والتقدمة, يحضروا االعياد, ان يقدموا ذبائح
صورة السماء , عالوة على ذلك. وقضى ايام السبت آالمعتاد, وعظ اول وعظة, تعلم القرأة, ذهب للمدرسة

! سوف تذهب للكنيسة, اذا ذهبت للسماء. خدمة الكنيسة وفعليتها لعبادة حمل اهللا هوليس اقل من صورة عن
 ارضي اهللا والتزم بحياتك لكنيسة محلية؟

 :صالتنا اليوم

اتعهد ان اآون جزء من آنيستي .  اريد ان اشكرك من اجل العائلة التي خلقت لنا على هذه االرض,ابانا
 .امين, في اسم يسوع, اجعلني مثمرًا وامنحني آل نعمة. المحلية في المكان الذي وضعتني فيه

 :االيات اليوم

 بعضا وباالآثر على قدر ما غير تارآين اجتماعنا آما لقوم عادة بل واعظين بعضنا 25: 10عبرانيين 
 .اليوم يقرب ترون

 .ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ.وجاء الى الناصرة حيث آان قد تربى 16: 4لوقا 

   هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود ان10: 3مالخي 
 . السموات وافيض عليكم برآة حتى ال توسعآنت ال افتح لكم آوى



 معلمي الصف االول ليسوا اغبياء

يعلموا ال باالحرى ان لديهم حس جيد ان , ليس ان معلمي الصف االول ال يعرفون حساب التفاضل والتكامل
 به المثل هو ضرُب الطالب والمعلمين ممكن ان ُيناآبر فرق شاسع بي. هذا الحساب لطالب الصف االول

الفرق يتقلص حتى في النهاية المعلم يدرك ان الطالب , من ذلك الوقت وصاعدًا.  اختبار الصف االولفي
, في النهاية, مهما تسلق االنسان عالي على سلم الحياة, مع ذلك. والمهارة, الحكمة, تفوق عليه في المعرفة

 .لن يكونوا اآثر امنين من اساسهم او قاعدتهم

 وضع اساس صحيح في حياة االشخاص الذين نؤثر عليهم في اهداف ملكوت ال يجب ان نيأس من, لذلك
 .نفق بصورة جيدة لتعلم المبادىء البسيطة واالساسية في المسيحيةال تتخلى عن االوقات التي ُتدعونا . اهللا

 :صالتنا اليوم

ساسات لحياتي ساعدني ان اضع اال. كلمتك وان ال اترك محبتي االولىبعلمني ان اآتفي ببساطة , يا رب
 . المسيح-على الصخرة 

 :االيات اليوم

 فنزل  . فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر27 -24: 7متى 
وآل  النه آان مؤسسا على الصخر .على ذلك البيت فلم يسقط المطر وجاءت االنهار وهبت الرياح ووقعت

 فنزل المطر وجاءت االنهار على الرمل بها يشّبه برجل جاهل بنى بيتهمن يسمع اقوالي هذه وال يعمل 
 .وآان سقوطه عظيما.الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وهبت

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

 صل الى السماء هو انك لم تصل قبًالشيء واحد ستندم عليه عندما ت

 تخيل آم . تطيع ان نتخيل آم ستكون رائعةالكتاب المقدس يشير ان اهللا خلق السماء رائعة جدا لدرجة ال نس
درجة , جوع ابدًاال تعب او . وال هزيمة, ال خطية,  دموعال, ال الم, شوارع من ذهب... ان االمر مهيب
ه اعظم مما نستطيع اهللا يقول ان. ال تستطيع, هل تستطيع ان تتخيل؟ ال. لآل شيء هناك آام. الحرارة آاملة

 ان نتخيله

واذا اعطيتهم الفرصة ان ,  بالمائة من االشخاص الذين ذهبوا قبلنا حالهم افضل من حالنا100ان , ثق بي
فسك االخير عندما تأخذ ن. سوف يرغبون بان يبقوا هناك, يعودوا بعد ان وصلوا الى البوابات من اللؤلؤ

 .على آوآب االرض ممكن ان تقول بثقة ان يومك االفضل ما زال امامك

 

 



 : صالتنا اليوم

آلمتك تقول لي ان ابقى مشغول في امتداد , ابي. انا متحمس لالبدية. من اجل مستقبل رائع, اشكرك يا رب
اريني آيف .  االرضانا اتعهد بان افعل آل ما استطيع البني امبرطوريتك على. الملكوت حتى مجيئك

 .اصلي ان استطيع ان اترك ورائي ميراث نتكلم عنه في السماء. استطيع ان اآون عامل افضل

 :االيات اليوم

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

 وال يتدنس وال يضمحل محفوظ في السموات الجلكم لميراث ال يفنى 4: 1 بطرس 1

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

 نعمل عمل جيد نعمل لكي ننتهي من االمر انما لكي ال

النه هدفنا ليس فقط ان ننهي . مل بشكل جيد او آاملان نعتبر ان العمل انتهى اال عندما يكون ُعال يجب 
الكثير من االحيان الضغط لكي ننهي يظلل على العملية حتى اننا نفقد البصيرة . العمل انما ان نعمل مجهودنا

لكن ايضا للناحية الروحية ,  مثال,هذا ليس فقط صحيح بالنسبة للعمليات االدارية والمصانع. لجودة المنتوج
, وقرأة التأمالت في بعض االحيان, درس الكتاب المقدس, تسبيح, الدينماآيا الروحيه من صالة. في حياتنا

حتى اننا نجد انفسنا نستعجل لننهي االمر حتى نشطبه من الالئحة , ممكن ان يصبح امر روتيني او رتيب
وم ان تنتبه الى العمل الذي في يدك وان تنهي امر واحد بشكل جيد قبل شجع نفسك الي. ونتقدم للمهمة التالية
 .وعندك وقت آثير فارغ, منتج اآثر, ستجد نفسك اآثر رضى. ان تنتقل الى االخر

 :صالتنا اليوم

انا التزم بان اعطيك . خصوصا االمور الروحية, ساعدني يا رب لكي انتبه لالمور التي انا مشترك فيها
 .انهيت المسار بشكل جيد, اآملت السعي, ساعدني التمم العمل الذي اعطيتني العمله.ط وقتيفكري وليس فق

 :االيات اليوم

 .مفتدين الوقت الن االيام شريرة... 16: 5افسس 

 . فتحب الرب الهك من آل قلبك ومن آل نفسك ومن آل قوتك5: 6تثنيه 

 .ظت االيمان قد جاهدت الجهاد الحسن اآملت السعي حف7: 4 تيموتاوس 2

 

 



 االسترداد هو مسؤوليه, الغفران هو حق

, الغفران. هو اعتقنا من الخطية واعطي لنا المنفذ للغفران, عندما قدم يسوع حياته على الصليب في الجلجثه
الكتاب , اآثر من ذلك. مطلوب منهم ان يغفروا لنا, حتى عندما نخيب امل االخرين. اذا اردت هو حق
وبذلك يعد بالغفران لكل , هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا,  اعترفنا بخطايانا الهللالمقدس يخبرنا اذا

. يعني اننا ال نرغب بان نراهم يعاقبون الجل تعديهم, الذي هو حقهم, عندما نغفر لشخص ما.من يطلب منه
االسترداد ,  مع ذلك,الغفران هو حق. الجزاء او بمعنى اخر االنتقام عن ذلك التعدي, نكف عن طلب العقاب

االسترداد . ممكن ان تغفر لشخص ما او شخص ما يغفر لك بدون ان تسترد العالقة في الكامل. هومسؤولية
. افحص عالقاتك, يتطلب في اغلب االحيان ان الطرف الذي اساء يتوب وان يقوم بمحاولة صادقه لالسترداد

 ؟فر لك؟ هل استرددت؟ ماذا تستطيع ان تفعل باالمرهل ُغ

 :صالتنا اليوم

امنحني النعمة  والقوة الغفر لالخرين عندما يسيئون الي وساعدني التخذ الخطوات الالزمة , ابانا السماوي
 .امين, لكي استرد لالخرين عندما اسيء اليهم واآون بحاجة للغفران

 :االيات اليوم

 .نا ويطهرنا من آل اثم ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايا9: 1 يوحنا 1

 .اغفروا يغفر لكم.ال تقضوا على احد فال يقضى عليكم.وال تدينوا فال تدانوا 37: 6لوقا 

 .نطلب عن المسيح تصالحوا مع اهللا. اذا نسعى آسفراء عن المسيح آأن اهللا يعظ بنا20: 5 آورنتوس 2

 .عا هوذا ما احسن وما اجمل ان يسكن االخوة م1: 133مزمور 

 اجعله يحرق, قله غالبا, ابقه بسيط

دعينا . وتتأآد ان ُتوصل بشغف, تكررها مرارا وتكرارا, المفتاح للرسول الناجح هو ان تبقي الرسالة بسيطة
عندما نخبر شخص ما انجيل يسوع المسيح او . لكي نوصل انجيل يسوع المسيح باسلوب يصدق ومقبول

الشخص الذي نخبره يجب ان يكون قادر ان يردد ما نقول له , ة اهللانشارك مبدىء من مبادىء الحياة من آلم
, من الضروري ان ننتبه لالمور التي يعطينا الرب ان نقولها ونرتبها بطريقه تصل لهدفها, لذلك. لالخرين

ي نتمسك بها قريبة لقلبنا هذا يعني انه علينا ان ننتبه للحقائق الت. وينجز اعظم نتائج, تحقق اهداف اهللا
 . باسلوب خاص حتى الذين يسمعوننا يتذآروها ويكررونها لالخرينونقدمها

 :صالتنا اليوم

ان افهم ان تأثير الرسالة مهم نفس , وبينما انضج, ساعدني ان اوصل االنجيل بطريقه فعاله , ربي الغالي
 .ه الى االخرينساعدني ان اتكلم بطريقة بها سامعيني  يتقبلون ما اقول ويحملو. الشيء آالرسالة نفسها

 



 :االيات اليوم

 . الن مثل هؤالء هم رسل آذبة فعلة ماآرون مغّيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح13: 11 آورنتوس 2

 وقّصها على اوالدك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام 9 -7: 6تثنيه 
 واآتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى عينيك بينواربطها عالمة على يدك ولتكن عصائب  تقوم وحين
 .ابوابك

 .  وما سمعته مني بشهود آثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اآفاء ان يعّلموا آخرين ايضا2: 2 تيموتاوس 2

 لن يحرق الذين يسمعونك, اذا ال يحرق بداخلك

, تعليق على االخبار, عظات, باتخطا, من قصص, على مدى الحياة نسمع الكثير من المحادثات التافَه
آلمات ليس لها نقطة حقيقية وغير ومقصود منها رد فعل . ومحادثات بدون معنى مع العائلة واالصدقاء

 آثير من االحيان المحادثات التافَه تكثر لدرجة ان المستمع يتوقف عن السماع ويبدأ بأجراء   في. عاطفي
ين رسلآان لدى الم. ال ُتعلم, ن االمور الديناميكية في الحياة تلتقطوهذا ال. محا دثة منتجه في عقله او تخيله

, اما قادة عسكريين عظماء. شغف للرسالة في وقتهم او عصرهم, العظماء في التاريخ شيء واحد مشترك
. شغفهم تطلب االنتباه الكامل من مستمعيهم وتطلب قرارهم, او مؤدين على المسرح, شعراء, قادة عالميين

 ! بشغفك وسوف يلتصق باالخرينالتصق

 :صالتنا اليوم

حرك روحي حتى اتكلم بجرأة وثقة واوصل الرغبة . امنحني الشغف وجدد اقتناعي في حق آلمتك, ابي
 .امين. باسم يسوع,  لالخرينالحراقة لمشيئتك

 :االيات اليوم

 .فال تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة 35: 10عبرانيين 

 النه بسلطان.فوقعت دهشة على الجميع وآانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة 36: 4لوقا 
 .وقوة يامر االرواح النجسة فتخرج

 . ولكن اقول لكم ان آل آلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين36: 12متى 

 ُتعلمال , االمور الديناميكه في الحياة تلتقط

الذين يتعلمون افضل شيء عن طريق : الطرق التي يتعلم بها الناس مقسمة الى هذه الفئات الواسعه
نفهم ان اغلب , طبعًا. والذين يتعلمون عن طريق القرأة, الذين يتعملون عن طريق الفعل, االستماع

وس الحياة تتعلم من واحدة اآثرية در, عمومًا. االشخاص هم مزيج من الثالثه وال يتعلمون من طريقة واحدة
االمور الديناميكة التي اقصدها . االمور الديناميكة في الحياة تلتقط ال ُتعلم, مع ذلك. من وسائل التعليم الثالثه

لهذا . تتضمن امور روح اهللا التي هي اعمق وتحير اآثر من مجرد ما تستطيع الكلمات نقله او تسخيره



الملكوت المسحة التي تأتي من  ثنين الذي نتعلم والذين يعلمون مبادىءيجب ان يكون عندنا نحن اال, السبب
مسحة الروح القدس ممكن ان تنقل مجلدات من . الذي بنفسه اعظم مرشد ومعلم لكل الحق, قوة الروح القدس

صلي لكي يمنحك اهللا . والدافع لقلوب وعقول الرجال والنساء في لحظة, االلهام,وتجلب الوحي, الحقائق
 .ح الذي يعلمونك المسحة الالزمة لكشف الحقائق الديناميكية في الحياةويمن

 :صالتنا اليوم

 .يا رب امنحني وامنح معلمي مسحة الروح القدس حتى نوزع آلمة حقك بشكل الئق

 :االيات اليوم

بل آما  حد  واما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم وال حاجة بكم الى ان يعّلمكم ا27: 2 يوحنا 1
 .فيه آما عّلمتكم تثبتون.تعّلمكم هذه المسحة عينها عن آل شيء وهي حق وليست آذبا

 سوف تتشرب في الجمع... مقاومة عديمة النفع

مع ذلك المشارآة في خطة اهللا للبشريه آلها هو . عندك الفرصة للمشارآةو, سوف ينجح,لدى اهللا خطة
يريدك . ناس تسمع الخبر السار ويقبلوا يسوع المسيح رب ومخلصاهللا يريد ان جميع ال. اختياري لكل مؤمن

لكن ماذا عن خطة اهللا لحياتك؟ اهللا مصمم على ان يعمل بك , ان تذهب وتخبر االخرين عن خطته لحياتهم
اهللا ملتزم , لكن حتى لواخترت ان ال تكون شاهد للمسيح, وعليك على امل ان يستطيع ان يعمل من خاللك

اهللا . اهللا لن يتوقف عن العمل بحياة آل مؤمن حتى يصبح آامل وشبه ابنه الغالي يسوع. كعلى العمل علي
 لماذا ال تعمل معه الن مقاومتك هي بدون جدوى وفقط تطيل العملية؟! مصمم حتى لو اخذه آل االبدية

 :صالتنا اليوم

طيع ان تعمل افضل من اريني آيف استطيع ان اعمل معك بينما تعمل فّي وعلّي لكي تست, ربي الغالي
 .لن اقاوم قوة الروح القدس المغيرة فّي. خاللي

 :االيات اليوم

اخوة   الن الذين سبق فعرفهم سبق فعّينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين29: 8روميه 
 .آثيرين

نكون مثله  نعلم انه اذا أظهرولكن . ايها االحباء اآلن نحن اوالد اهللا ولم يظهر بعد ماذا سنكون2: 3 يوحنا 1
 .الننا سنراه آما هو

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف آما في مرآة نتغّير الى تلك الصورة  18: 3 آورنتوس 2
 .من مجد الى مجد آما من الرب الروح عينها

 



 هدفنا ان منتجنا ينجو من عملية االنتاج

. قصة الخليقة من سفر التكوين يضع النموذج لحياتنا". آجنسه"تكاثر اهللا صمم الحياة حتى ان آل شيء ي
امر ان آل , وحوش الحقل وحتى االنسان, طير السماء, السمك في البحر, النبات, عندما خلق اهللا االشجار

ممكن ان نوسع القانون ونبنيه من خالل الكتاب المقدس ليشمل . الحياة سيكون بها ثمر الذي سيثمر آجنسه
آما ان العشرة الفاسدة تفسد , الوديعه اليوميه لثمر الصداقه سينتج اصدقاء اآثر. الت اخرى في الحياةمجا

اذا آنا نرغب بان نكون , مثًال. لذلك يجب ان ننظر لالمورالتي تحيط بنا وتتكلم لحياتنا. االخالق الجيدة
هؤالء الذي يظهرون  بوضوح هذه سعيدين او مقدسين يجب ان نبحث ان نختلط بحياتنا ب, مثمرين, ناجحين

 .استثمر بالذين حولك, ال تتعلق فقط بكاالمور وال تنسى . الصفات المميزة

 :صالتنا اليوم

. اعطيني العالقات التي ترغب بها في حياتي حتى اتعلم من االخرين واعلم الذين يحتاجون, ابانا السماوي
 .ؤثرون علي ضد آلمتكافصلني عن االشخاص الذين سيرشدوني بطريقة خاطئه وي

 :االيات اليوم

 .فان المعاشرات الردّية تفسد االخالق الجيدة. ال تضلوا33: 15 آورنتوس 1

 . ولكن يوجد محب ألزق من االخ.  المكثر االصحاب يخرب نفسه24: 18امثال 

 زره فيه وقال اهللا لتنبت االرض عشبا وبقال يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا آجنسه ب11: 1تكوين 
 .على االرض وآان آذلك

 قود مع رؤيه

يقرر اي طريق , يجلس في مقعد السائق, في مرحلة معينة من الحياة آل شخص يجد نفسه في مرآز قيادة
قبل ان يتخذ اي انسان افضل قرار . هذا صحيح حتى لو انك فقط تقود نفسك في الحياة.  اليهيجب ان نتوجه

وال اي , للقيادة متطلبات على حياة الفرد.  ان يعرف الى اين هو ذاهبعليه اوال, اي اتجاه يجب ان يتخذ
لهذا السبب من الضروري ان نعرف . واحدة اعظم من ان يكون عندك ثقة في االتجاه التي تقودك اليه

في آل . وثانيًا اين يجب ان نكون, اوًال يجب ان نعرف اين موقعنا على خارطة الحياة: واجهتان في الحياة
ممكن ان نتوقف ونرسم خط مباشر من المكان الذي , الثقل الذي نواجهه, الضغط, ال يهم الصعوبة, لحظة

التخطو خطوة اخرى بدون ان تكون متأآد انها ستقربك من . نحن به الى اهللا وهذا سيعطينا توجيه واضح
 .قود مع رؤيه. خطة اهللا لحياتك

 :صالتنا اليوم

 سهل حتى يكون عندي اتجاه واضح وال اضل في  وتجعل فهم الرؤيه لي ان تمنحني رؤيتك لحياتكاص, ابي
 .ساعدني القود نفسي واالخرين مباشرة لمشيئتك. طريقي في ُسُبل الحياة



 :االيات اليوم

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

 طلب اليه ويقول اعبر الى مكدونية وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم ي10 -9: 16اعمال 
 .الى مكدونية متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج وأعنا

 .  فاجابني الرب وقال اآتب الرؤيا وانقشها على االلواح لكي يرآض قارئها2: 2حبقوق 

 ال تستقل ابدًا في قوة االسلوب االيجابي في الحياة

الحياة تعمل .  قديم ان ال يهم اذا تفكر انك تستطيع اوتفكر انك ال تستطيع انت على الغلب محقهناك قول
, خاللي حياتي. وبما تؤمن, آما تتكلم, آما تفكر, لماذا؟ الن اهللا امر الحياة ان تتجاوب معك. بهذا االسلوب

دة التشائم يولد االحباط وعدم عا. الحظت ان االشخاص المتفائلين بشكل عام عندهم افضليه عن المتشائمين
قلقين متلهفين المور , يترآون للعيش في الخوف, بينما يستعير الناس المشاآل ويتخيلون االسواء. االمان

يملكون , يبدو ان االشخاص الذين عندهم اسلوب متفائل في الحياة, من جهة اخرى. آثيرة ال تحصل ابدًا
 من؟ ما هو اعترافك وآيف تعالج الحياة؟ماذا تؤ. سالم وصبر في وسط المشاآل, فرح

 :صالتنا اليوم

. واتكلم باالفضل لمستقبلي ولالخرين, اؤمن باالفضل, ساعمل جهدي ان افكر بشكل افضل, يا رب
 .امين, باسم يسوع, ساعدني

 :االيات اليوم

هو  ر آل ما اخيرا ايها االخوة آل ما هو حق آل ما هو جليل آل ما هو عادل آل ما هو طاه8: 4فيلبي 
 .مسّر آل ما صيته حسن ان آانت فضيلة وان آان مدح ففي هذه افتكروا

 .الموت والحياة في يد اللسان واحباؤه ياآلون ثمره 21: 18امثال 

 . ان علقت في آالم فمك ان اخذت في آالم فيك2: 6امثال 

 ممكن ان تبدا تاريخك اليوم

مضطهد لهؤالء آان معروف آ, الهتداء في الطريق الى دمشققبل ان يختبر الرسول بولس اختبار ا
آل شخص منا عنده الفرصة ليبتدا . ذلك اليوم غير حياته وبدأ تاريخ جديد. المسيحهو  انه المؤمنين بيسوع

بكل قرار نتخذه نحن نكتب القصة التي سيخبروها عنا يومًا . خترها جديد في الحياة في اللحظة التي يفصل
اتخذ قرارات . يتذآروك بالتاريخان  ابدأ اليوم مغامرة جديدة وخذ بعين االعتبار آيف تريد .ما االخرين

 .تثبت صفات وجودة الحياة التي ترغبها ومع آل قرار تزيد صفحة على تاريخ حياتك

 



 :صالتنا اليوم

الشخصيه ساعدني ان اخذ آل قرار منسجم مع سمات . اختار ان ابني سمعتي حول آلمتك, ابانا السماوي
اختار ان انسى . وتسمح لي ان ابدأ من جديد, ترفعني, عندما اطلب منك ان تغفرلي. لمؤمن في يسوع

 .   الماضي واحتضن الجديد واسعى نحو الدعوة العلية  لحياتي في المسيح

 :االيات اليوم

 . الصيت افضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة افضل من الفضة والذهب1: 22امثال 

هو  ولكني افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما. ايها االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادرآت13: 3يلبي ف
 .وراء وامتد الى ما هو قدام

أال .اآلن ينبت.هانذا صانع أمرا جديدا والقديمات ال تتأملوا بها. ال تذآروا االوليات19 -18: 43اشعياء 
 . انهاراطريقا في القفر اجعل في البرية.تعرفونه

 مسؤوليات مشترآه, يجب ان يكون هناك بالضرورة, عندما يكون هناك مصدر مشترك

 ميل شمال 500واقعه تقريبا . قبل عدة سنوات آنيستنا اشترت مبنى لجماعة مصلين ابتدأنها في روسيا
ارة تحت حروالالطقس الشتوي ممكن ان يكون قاسي مع الرياح الشماليه البارده تمسح الثلج , غرب موسكو

الزيت آان يسحب من انبوب . البناية التي اشترينها جديدا آان فيها نظام تدفئه على الزيت المحترق. الصفر
 جماعة بدونه, هذا المصدر المشترك آان ذو فائدة آبيرة. ي آان يزود مباني اخرى مجاورةمن حوض الذ

الشخص ان يتخيل هذا المصدر المشترك آما يستطيع . لم يكن مجانًا, المصلين لم تستطع ان تشغل المكان
هكذا ايضا . اليجار لصيانة النظاماباالضافة , اتي مع مسؤولية مشترآه لدفع ثمن الزيت الذي استعملناه

آل منا يشارك في المسؤوليه ... بالنسبة لكل شخص يتلقى الفوائد من ملكوت اهللا او الكنيسة المحليه
هل تعمل . نرى ان انفسنا خلصت بسبب نعمته االلهيه, م عمل اهللاودع, بوضع موظفين, بالمساعدة للتوفير

 ما عليك؟

 : صالتنا اليوم

شكرا لك النك ارسلت يسوع ليخلص نفسي وايضا النك ارسلت االخرين على . يا رب اريد ان اعمل جزءي
 . سوعساعدني الآون شخص مسؤول العمل المطلوب مني باسم ي. طريقي  ليعلموني ويشارآوا الحياة معي

 :االيات اليوم

 ولكن اآلن تمموا العمل ايضا حتى انه آما ان النشاط لالرادة آذلك يكون التتميم 15 -11: 8 آورنتوس 2
 همقبول على حسب ما لالنسان ال على حسب ما ليس ل  النه ان آان النشاط موجودا فهو.حسب مالكم ايضا

لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم .بل بحسب المساواة فانه ليس لكي يكون لآلخرين راحة ولكم ضيق
 آما هو مكتوب الذي جمع آثيرا لم يفضل .تصير فضالتهم العوازآم حتى تحصل المساواة العوازهم آي

 .والذي جمع قليال لم ينقص



 ما هو المسيحي؟

ان آانت , ة منظمةوعقيدة آنيس, عادة, آيف تعرف ان شخص ما هو مسيحي؟ هل هو النه يتبع ايمان
او مجموعة , ارمني, ارثوذآسي يوناني, لوثري, مشيخي, جماعات اهللا, مثوديسة, معمدانيه, آاثوليكيه

ارث , التقاليد, العادات, الحضارة, طائفيه اخرى؟ ربما ادعاء البعض للمسيحية ينبع من ميراث من االجداد
الكتاب المقدس . ان يكون تابع ليسوع... لمسيحتعني شبه ا"  المسيحية"الحقيقه هي ان , مع ذلك . عرقي

عدة سنوات بعد موت يسوع ووالدة الكنيسه , عيوا الول مرة مسيحين في انطاآيهيخبرنا ان المؤمنين ُد
عرفوا االشخاص بانهم مؤمنين في , قبل ان يدعوا مسيحين. يبدوانه لدينا هنا نمط يجب ان ننتبه اليه. االولى

المسيحي ليس مسيحي فقط . هذه هي الطريقه اليوم وستبقى لالبد. المسيح الممسوح, يسوع على انه المسيا
يصبح شخص لكي . او انضم الى آنيسة, واتبع بعض التقاليد, عادة, تبنى حضارة, النه ولد لعائلة مسيحيه

ي هذا يتطلب اقتناع شخصي وصادق ومن ثم اعتراف بايماننا الذ. يجب ان يصبح اوال مؤمن, تابع ليسوع
 هل انت مسيحي؟. ننتمي اليه

 :صالتنا اليوم

 وامارسه يوميا آالمه اقبله آربي وساتبعانا . انا اؤمن ان يسوع الناصري هو ابنك ومخلصي, ربي الغالي
 .اصلي ان يرى االخرين المسيح في حياتي. حياتيفي 

 :االيات اليوم

في   جمعا غفيرا ودعي التالميذ مسيحيين فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة آاملة وعّلما26: 11اعمال 
 .انطاآية اوال

 النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك ان اهللا اقامه من االموات خلصت الن 10 -9: 10روميه 
 .القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخالص

 لتصبح مسيحي؟, هل يجب ان تصبح يهودي

يسجل المناقشة , 15اصحاح , اعمال. لكنيسة االولى في القدسهذا هو السؤال الذي ناقشه الرسل في ا
قرر انه ال حاجة لالهتداء لليهوديه لكي تصبح مؤمن . راعي الكنيسة واالخ النصفي ليسوع, وقرار يعقوب

الكثير من .  لم نعد نواجه هذا السؤال لكننا نواجه اسئلة اخرى مشابه في ايامنا هذه. يسوع انه المسيحب
قبلوا آمؤمنين طائفيه تطلب من االفراد ان يهتدوا الى العقائد الخاصة لاليمان ويمارسوها قبل ان ُيالكنائس ال

وال يجب ان يحتضن آشرط ,  هو بدعة, يا صديقي, هذا. حققيين  مع حقوق لالستفادة من ملكوت اهللا
منين لديهم نفس اقتناعتنا لمقبول ان يكون لنا عبادة وشرآة مع مؤعندما تولد ثانية االمر ا,مع هذا. للخالص
اسمح الهللا ان يضعك في آنيسته آما يسره  وليس آما يسر .  االيمان والممارسه, بالنسبة للعقائد, او ايماننا
 .بينما تعطي آل مؤمن اخر نفس الحق واالحترام, االنسان

 



 :صالتنا اليوم

ساعدني ليكون . ن الذي ترغبه لحياتيساعدني ان اتذآر اني مؤمن ملتزم لك ومدعوا للخدمة في المكا, ابانا
, منتقد, ال تسمح لي بان اآون ديان. لدي النعمة والحكمة القبل االخرين المدعوين من قبلك وال يشبهوني

 .واستثنائي بما انك شملت الجميع في خطتك

 :االيات اليوم

ع صوتي وتكون  ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان آتي بتلك ايضا فتسم16: 10يوحنا 
 .واحدة وراع واحد رعية

 بل يرسل اليهم ان يمتنعوا . لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهللا من االمم20-19: 15اعمال 
 .والدم  عن نجاسات االصنام والزنى والمخنوق

 . واما اآلن فقد وضع اهللا االعضاء آل واحد منها في الجسد آما اراد18: 12 آورنتوس 1

 انه امتحان آتاب مفتوح, مع آل ذلك–اجتازه , حياة هي اختبارال

في الكتاب المقدس مكتوب حتى عن اصعب االغراءات والتجارب في الحياة في الكثير من االحيان نشعر 
البعض منا عندما بشكل طبيعي ,ممكن ان نتعلم الحياة . اننا نختبرعلى يد الظروف والمواقف التي نواجهها

 . غير جيدينيكونون ار يخضعون لالختب

ليس فقط ان . هذه االجوبة مكتوبه في آلمة اهللا. االختبارات التي تأتي في طريقنا ليست بال اجوبة! خبر سار
لكننا نتشجع ان نسأل االسئلة ونحصل على االجوبة من معلمينا ومن آثيرين , آل اختبار هو امتحان مفتوح

على االغلب سوف , اذا لم تنجح في االمتحان هذه المرة. سال تيأ. اخرين الذين خضعوا لنفس االختبار
 !افتح الكتاب. نأخذه مرة اخرى

 :صالتنا اليوم

انا اعرف انك لست مؤلف الشرالذي يأتي . انا ادرك من آلمتك انك ال تجرب او تختبر اوالدك بالشر, ابي
عد االخرين في اختبارتهم في علمني آلمتك واعطني الفرصة ايضا السا. انت الحل لكل مشاآلي... بطريقي
 . اشكرك من اجل الكتاب المقدس. الحياة

 :االيات اليوم

  آل الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في17 -16: 3 تيموتاوس 2
 .عمل صالح لكي يكون انسان اهللا آامال متأهبا لكلالبر

يجّرب  الن اهللا غير مجّرب بالشرور وهو ال. احد اذا جّرب اني أجّرب من قبل اهللا  ال يقل13: 1يعقوب 
 .احدا



لكن من المؤآد انه يجب عليك ان تكون , على االغلب انه ال يجب عليك ان تكون مثلي حتى ترضي يسوع
 اقل شبهك

التأمالت واشارك هذا هو السبب انه شجعني لكي اآتب هذة . اهللا يحبك آثيرا جدا لكي يترآك آما انت
ادرك بانني عندما اشارك بالكثير من اختباراتي واقتناعتي . مبادىء الحياه التي اعطاني ايها معكم

صدقني انا ال  .يبدو آانني سلطة ما في الحياة او الشعور بان االخرين يجب ان يصبحوا شبهي, الشخصيه
وايضا ال افكر ان اذا اصبحتم شبهي اآثر . ةلكني اعرف من لديه آل االجوب, املك االجابة على آل االسئلة

ال يجب عليك ان تكون شبهي حتى . سيحل مشاآل الجميع وارى انه لدي مشاآل واوجه معضالت الحياة
لماذا؟  الننا جميعنا نأتي للمسيح آالطين في يد الفخاري . لكن يجب ان تكون اقل شبها بك, تشبه يسوع
اخضع ذاتك .  بنا القدرة ان نرضي يسوع وان نشبهه اآثر خلق,يشكلنا ويصممنا حسب مشيئتهاالعظم ل

اسمع الصوت . لعمل السيد بينما تنظر الى ما بعد هذه التأمالت الى الشخص الذي يتكلم اليك في الحقيقة
 .الذي بداخل الصوت وتغير اليوم

 :صالتنا اليوم

المورالتي يجب ان تتغير في حياتي اريني ا. اريد ان اصبح شبه يسوع اآثر احتاج لمساعدتك, ربي الغالي
 .واجعلني آالطين بين يديك

 :االيات اليوم

 .نحن الطين وانت جابلنا وآلنا عمل يديك. واآلن يا رب انت ابونا8: 64اشعياء 

الفخاري  هوذا آالطين بيد. أما استطيع ان اصنع بكم آهذا الفخاري يا بيت اسرائيل يقول الرب6: 18ارميا 
 .يا بيت اسرائيلانتم هكذا بيدي 

 والمصلين, الدافعين, الباقين, الذاهبين: نجاح ملكوت اهللا يتعلق على اربع مجموعات من الناس

هناك االشخاص المستعدين وملتزمين في الذهاب للحرب , اوًال. نجاح الجيش يتعلق بعناصر معينه ضروريه
لكي يحموا افراد , ن يرغبون في البقاءهناك حاجة لالشخاص الذي, ثانيًا. ومواجهة العدو في ارض المعرآة

. المتدربين للمحافظة على خطوط االتصال مفتوحه بين الفرق والضابط المسؤول, ثالثًا. االمة وممتلكتها
واخيرًا وليس . وارسال تحديثات, طلب المؤن, خطوط االتصال هذه ضروريه للحصول على التعليمات

هم المواطنين من تلك االمة الذين . ن  بدونهم الجيش غير موجودالذين ال نرى انهم مرتبطين جدا لك, اخرًا
لنهايه يدعموا جيشنا في البيت ون المال ويدفعون الضرائب التي بها في اينغمسون في اعمالهم اليوميه ويجن

لكي يتمم آل شخص هدفه نحتاج الى . ملكوت اهللا وآل آنيسة محلية ال تختلف عن هذا. وفي حقل المعرآة
 اين استعدادك والتزامك؟ ماذا عملك اهللا لتكون؟   . الدافعين, المصلين, الباقين, نالذاهبي

 

 



 :صالتنا اليوم

اعرف انك صنعتني لهدف ما وجهزتني . يا رب اريد ان اآون جزء حيوي في ملكوتك وآنيستي المحيله
 .اشكرك يسوع. اريني مكاني وانا التزم بان اتمم جزءي. لكي اسدد احتياجات معينه

 :االيات اليوم

 النه آما ان الجسد هو واحد وله اعضاء آثيرة وآل اعضاء 20, 19, 18, 14, 12: 12 آورنتوس 1
فان الجسد ايضا ليس عضوا واحدا بل .. هي جسد واحد آذلك المسيح ايضا الجسد الواحد اذا آانت آثيرة

ولكن لو آان جميعها  اراد سد آماواما اآلن فقد وضع اهللا االعضاء آل واحد منها في الج.. اعضاء آثيرة
 .فاآلن اعضاء آثيرة ولكن جسد واحد الجسد عضوا واحدا اين

 ما عِمل...ال تعمل انما باالحرى على ل والكتاب المقدس غير مؤسس على اعِم

اذا , اعمل وال تعمل, ارشادات في الحياة, ناموس موسى آان مؤسس على مجموعة من القوانين واالنظمه
الناموس يتطلب ان . وم واحد ممكن ان تكون مقبول من اهللا وفي اليوم االخر ممكن ان يرفضكفي ي. اردت

 .يع آانوا مدانونمتحت الناموس وال انسان آان مبرر انما الج. وتعاقب, حكمُت, تحفظ االمن والنظام 

. االمور تغيرت, عندما قدم ابن اهللا حياته فديه عن البشريه. االنجيل يصور لنا صورة مختلفة, مع ذلك
ال نجد فيما . ودفع الجزاء, نفذ الحكم, تم ارضاء الناموس. تصالحت البشريه مع اهللا واصبحوا مظلة نعمة اهللا

قد , قد عمل, يسوع فعل ذلك. المقدس" هعمل"لكن من خالل , اهللا حسب نظام اعمل وال تعملاقتربنا الى بعد 
ال نحافظ على قوانين اهللا لكي نكون مقبولين لديه . لمنتهينصبح المتلقين للعمل ا, ونحن في االيمان, اآمل

 .لكن باالحرى نفعل مشيئته الننا مقبولين لديه

 :صالتنا اليوم

اختار ان اعيش حياتي بااليمان . اقبل ابنك يسوع آمخلص شخصي لي واجعله ملك على عرش حياتي, ابي
 .امين. بعمله المنتهي

 :االيات اليوم

الن بالناموس معرفة الخطية  واما .ه باعمال الناموس آل ذي جسد ال يتبرر امامه الن22- 20: 3روميه 
الى آل  بر اهللا بااليمان بيسوع المسيح واالنبياء  اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس مشهودا له من الناموس

 .وعلى آل الذين يؤمنون النه ال فرق

احياه في  فما احياه اآلن في الجسد فانما.لمسيح يحيا فّي مع المسيح صلبت فاحيا ال انا بل ا20: 2غالطيه 
 .االيمان ايمان ابن اهللا الذي احبني واسلم نفسه الجلي

 

 



  تعمل الي شخص غيركلن تعمل النها الاحيانا االمور 

على االغلب انه يريد العمل من خاللك وتفويض هذا العمل لالخرين لن ينجز دائما , عندما يتكلم اليك اهللا
اصبح ابنها مريض ومات  . 4خذ على سبيل المثال قصة اليشع مع المرأة الشونميه في ملوك الثاني . مهمةال

 كازه في يد عبده ليضعها على الولدباهتمام آبير ارسل اليشع ع. ذهبت الى النبي واخبرته بمشكلتها. فجاءًة
 .ولد لم يتغيرواخبره ان وضع ال, بالرغم من ذلك عاد خادم اليشع. ليقيمه من الموت

واهللا في النهايه اعاد الولد الى , قام اليشع بالرحلة بنفسه واستلقى بجسده فوق جسد الولد, في هذه المرحلة
في : لكني اعرف انه , لماذا لم تعمل المعجزة مع الشخص الذي فوضه اليشع؟ انا ال اعرف لماذا. الحياة

 .ص غيرك او من خالل شخص غيركعمل النها لن تعمل الي شخبعض االحيان االمور ال ت

 :صالتنا اليوم

ن خالل هؤالء الذي افوضهم من خالل يدي وم, ارغب بان تتكلم الّي وتعمل من خاللي, ابانا السماوي
ساعدني العرف ما هي العجائب التي يجب ان ابقي يدي عليها واي منها ممكن ان اسلمها .  عملكليعملوا
 .امين, اشكرك سيدي. لالخرين

 : ت اليومااليا

وجاز جيحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت وال   35 -31: 4ملوك الثاني 
البيت واذا بالصبي ميت ومضطجع على   ودخل اليشع.واخبره قائال لم ينتبه الصبي فرجع للقائه.مصغ
ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع   . الرب فدخل واغلق الباب على نفسيهما آليهما وصّلى الى .سريره

  ثم عاد وتمشى في البيت .ويديه على يديه وتمّدد عليه فسخن جسد الولد فمه على فمه وعينيه على عينيه
 .سبع مّرات ثم فتح الصبي عينيه تارة الى هنا وتارة الى هناك وصعد وتمّدد عليه فعطس الصبي

 عليك االن ان تذهب لكي تعمل لذلك المستقبل, ستقبل الذي تحلم بهاذا آنت تريد ان تحصل على الم

 بشكل سيء بالنسبه له فقط اضطر ان يترك بيته اخر خدعة انتهت, في الواقع, مشاغبمعظم حياته آان 
 .وعالقة جديدة مع الرب, سالمة عقله, آل ما آان عنده هو اسم قريب للعائلة. امله قليل في العودةوآان 

ن انه عرف ما بالرغم م. النه تقابل مع فتاة احالمه, وعرف ما يخبىء له مستقبله, بل مع راحيلعندها تقا
وابتدأ , عمل اتفاقيه مع ابوها. آان على يعقوب ان يعمل لكي يحقق الهدف, النتائجهو الهدف لم يضمن 

.  يكون جزء من الخطةلكنه توقع منه ان, اعطى اهللا يعقوب امل افضل للغد. باثبات ذاته ويتأهب لمستقبله
, اال تستطيع ان تسمعه وهو يقول البنه. تعلم يعقوب درس مهم وعلمه الحد اوالده, خالل هذا االختبار

اذا آنت ترغب في الحصول على . يا يوسف, تذآر"ان ال يتنازل عندما تصبح االمور صعبة؟ , الحالم
ما زالت حتى اليوم هذه . "ا المستقبليجب ان تذهب لتعمل االن من اجل هذ, المستقبل الذي حلمت به

 .النصيحة جيدة

 



 :صالتنا اليوم

, بينما اتوقع المستقبل الذي ينتظرني! لتعطيني رجاء واخره, آلمتك تقول ان لديك خطة جيدة لحياتي, ابي
النك تعطيني القوة العمل بجهد لما , اشكرك. من فضلك اريني االمورالتي يجب ان افعلها لكي يحصل

 . في المستقبلينتظرني

 : االيات اليوم

 .فقال اخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى. واحب يعقوب راحيل18: 29تكوين 

 او عندما نتحرك باتجاه لن يتحرك به اهللا... نحن نبتعد عن اهللا اما عندما يتحرك ونحن ال نتحرك

ابراهيم وابن اخيه لوط رأوا انه من , ةفي نقطة معينه في الحيا. االبتعاد عن اهللا ال يبدو مهم في تلك اللحظة
آانوا مبارآين جدا من قبل اهللا حتى ان عمالهم اصبحوا . الحكمة ان يفترقوا من اجل التناغم والتوافق

وهنا .  اين يريد ان يرعى قطيعهعرض ابراهيم بكرم على لوط ان يختار اوًال.  يتشاجرون على الموارد
 ".بذاته..." يخبرنا ان لوط اختارالكتاب المقدس. لوط اقترف خطأ حاسم

في الواقع هو اختار . لكن الواقع ان لوط لم يطلب المشورة من الرب آما فعل عمه, ممكن ان يبدو غير مهم
دمر اهللا .  ان المكان الذي سينتقل اليه ليس لديه مستقبل–لكن اهللا علم ما لم يعلمه لوط . ارض موجودة

تعلم لكن متأخر ان االنسان يبتعد عن اهللا اما  عندما اهللا . وخسر آل شيء, المدينه التي اصبح بها لوط قائد
لكن لن , آوننا ناجحين هو امر جيد. او عندما يتحرك هو لمكان لن يتحرك اليه اهللا, يتحرك وهو ال يتحرك

 من تأآد انك تقترب دائمًا. ردىء مثل لوط ونبعد انفسنا عن مكان اهللا تأتي اي جدوى عندما نختاراختيار
 .اهللا

 :صالتنا اليوم

,  بوضوحمن فضلك اعطني اذان السمع صوتك. وبكل قرار اتخذه, اريد ان ارضيك بكل ما افعله, يا رب
من فضلك اريني آيف اتخذ , بينما اتعلم آلمتك.  اآثر من اي شيء اخرك يحبوقلب, عيون تبحث عن عملك

 ! ال تدعني اضل–اريد ان اتبعك . قرارات حكيمة

 :اليومااليات 

. فاعتزل الواحد عن اآلخر. فاختار لوط لنفسه آل دائرة االردن وارتحل لوط شرقا13 -11: 13تكوين 
اشرارا    وآان اهل سدوم.الدائرة ونقل خيامه الى سدوم ابرام سكن في ارض آنعان ولوط سكن في مدن

 .وخطاة لدى الرب جدا

 قد ال يدفع اهللا لما لم يطلبه



بدون اخذ باالعتبار آم . عم ويبدأ النادل في مأل طاولتك باالطعمه التي لم تطلبهاتخيل نفسك تجلس في مط
آيف آنت . على االغلب انك لن تدفع عن ما لم تطلب, طعمه لذيذ, رائحته شهيه, يبدو هذا الطعام جيد

 ستشعر لو طلب منك النادل ان تدفع آل الفاتوره؟

لدهشة النادلة لم استجب . لكني ايضا آنت حازم, طيفمع اني آنت ل. هذا حصل لي مؤخرا في بلد غريبه
هوغير ملزم ان يهتم بكل . اؤمن ان اهللا يعمل نفس االمر, احيانًا. ما لم اطلبن لترجيها ورفضت ان ادفع ع

صلي قبل ان تقرر ما هو االفضل الهللا واين يجب ان ينفق امواله واال سينتهي بك . فتوره نصنعها بذاتنا
 .اتوره بنفسكالمطاف بدفع الف

 :صالتنا اليوم

ساعدني ان ال اضيع مصادرك . تكلم الي واعطيني الحكمة اللتزم فقط في االمورالتي حسب مشيئتك, ابي
 .على امور انت ال تريدها

 :االيات اليوم

 ففكر في نفسه قائال ماذا اعمل الن .انسان غني اخصبت آورته.  وضرب لهم مثال قائال20 -16: 12لوقا 
غالتي  اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع. وقال اعمل هذا.موضع اجمع فيه اثماريليس لي 

. آثيرة موضوعة لسنين آثيرة استريحي وآلي واشربي وافرحي وخيراتي واقول لنفسي يا نفس لك خيرات
 .لمن تكون فهذه التي اعددتها.فقال له اهللا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك

  هلم اآلن ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك وهناك نصرف سنة15 -13: 4يعقوب 
 .انها بخار يظهر قليال ثم يضمحل.النه ما هي حياتكم.امر الغد انتم الذين ال تعرفون واحدة ونتجر ونربح

 .عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك

 فربيه, ان آان هذا طفلك

طلبوا وحصلوا على مقابلة معي ليشارآوا الرؤية التي . زار رجل وامرأته آنيستنا, ضع سنواتقبل ب
المسؤوليه ان ... بينما آنت اصغي شعرت انهم فقدوا عنصر مهم من عناصر الرؤيه. وضعها اهللا على قلبهم
وبعد حديث , مع ذلك. قد قالوا لي انهم مدعوين لمساعدة الكنائس ببدأ خدمة باصات. تعتني بشيء بعد والدته

العتناء المستمر مة او ان يكونوا مسؤولين عن اي عنصر لمطول بقيوا غير ملتزمين للعمل في الخد
ارادوا ان يلقحوا آنيستنا في بذرة رغبتهم لكن لم يشعروا بانه عليهم ان يلتزموا باي شيء اآثر من . والنجاح

اوبخهم النهم اعتقدوا ان الكنائس او قادة الكنائس . ملم يلتزموا الي آنيسة غير آنيسته, في الواقع. ذلك
ان جعلك , اذا. النفتقد للرؤيه لكن نفتقد االشخاص الملتزمين باالعتناء بالخدمة بعد والدتها.  تنقصهم الرؤيه

 .ربي الطفل...تلد الطفلان التزم الآثر من , اهللا اب او ام لخدمه

 :صالتنا اليوم



اعطني الحكمة . ندي حس المسؤولية وليس فقط ان القح االخرين بافكاريساعدني ليكون ع, ربي الغالي
 .الالزمة العتني باستمرار باالمور التي تلدها من خاللي

 :االيات اليوم
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