
 Day one: اليوم االول  

 حبك يدوم الى االبد 

سبح اسمك وحدك ، علمني  أغني و  أعلم بما صنعته من عجائب في شعبك بين الشعوب ، سأاشكرك يا رب و اتكل على اسمك ، س

 فعلتها .صنعتها ور العجائب التي شواق قلبي الكبيره في طلب وجهك و تذكأ،  (  السمكالمجد )   كلمة بن يفرح قلبي بك دائما أ

 * اشكرك يا رب النك طيب ، حبك يدوم الى االبد 

 تذكرني عندما اتوه بدونك و تخلصني من العدو ، حبك يدوم الى االبد * 

 * عندما كنت في خطيتي مات المسيح الجلي ... هللويا ، حبك يدوم الى االبد 

كبعد المشرق عن المغرب و  خطيتي  غفرت  ن من خالل المسيح  انت لم تحتفظ بسجل لخطيتي و لم تعاملني بحسب ما استحق ، لك*

 لم تعد تذكرها بعد ، التسبيح السمك يا هللا ، حبك االمين يدوم الى االبد .  

 * ابارك اسمك يا رب و باسمك ارفع يداي الن حبك االمين يدوم الى االبد . 

حفظ عهدك بالحب مع عبيدك الذين يسيرون في طريقك  تفي السماء و ال على االرض ، انت الذي    ك* احمدك يا رب ، ال اله مثل

 بكل اخالص ، ال يوجد مستحيل عندك ، حبك يدوم الى االبد . 

فوق الجميع ، لك    كالراساالرض انت عالي  ، الن لك كل شي في السماء والجالل والعظمة  والمجد ولقوة  * لك العظمة يا رب ا

وحدك الغنى و الكرامه النك تحكم  على كل شي ، بين يديك العظمة و القوة وتعطي القوة للجميع ، اضم صوتي الى السماء كلها  

 ك المجيد ، هللويا ، حبك االمين يدوم الى االبد هللويا ، امين ثم امين  التمجيد الجل اسمعبك في كل مكان لنقدم لك الشكر وو ش
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 Day two   اليوم الثاني :

 يا رب احميني من نفسي .  

 ) كفوا و اعلموا اني هللا اتعالى بين االمم (   10:  46مزمور 

اشكرك ايها االب على وعد كلمتك بانني عندما اقترب منك سوف تقترب مني اشكرك على النعمة التي لي ، و انا اعاني وحيدا 

اء كثيرة احببتها بالوقوف في طريق عالقتي معك ، اقتربت  آتي اليك ايها االب السماوي معترفا انني سمحت الشي لكني  بدونك ،

و كن    اليك في مرات كثيره بكلمات صادقه من فمي و مع ذلك ظل قلبي بعيدا عنك و قاسيا و لم يلمسه روحك ، ساعدني ابي

 فانا اتوق الى ان ابحث عنك من كل قلبي و اجدك .  رحيما معي 



الى حب اقل ، اصلي ان تنقذني من نفسي يا رب من البر الذاتي و الذات و االنانية ،  قد ال اقترب منك ، ثم اتراجع مرة اخرى  

في  ا ما لم اكن ثابتا  ة النني اعلم انني ال استطيع شيئلكي اثمر ثمارا روحي  بجانبك  ىقويني يا رب ان اثبت فيك و اتعلم ان ابق

 .   المسيح يسوع 

 بروحك لكي اطلبك بكل جد ، اتمنى ان تنعكس اشواقي الى االقتراب منك في :   مكني

 * افكار حياتي 

 سي بقرائته و رؤيته ف* ما اسمح لن

 *الموسيقى التي استمع اليها  

 * المحادثات التي اشارك فيها 

 * كيف اتصرف في بيتي ، مع جيراني و في عملي 

 * من اكون عندما ال يشاهدني احد . 

وحدك ، ادعوك ايها الروح القدس في كل هذه االشياء ، و غيرها الكثير علمني ما يعنيه ان اعيش و اتحرك و ان اكون فيك انت 

 ب االرض غير المحروثه في قلبي ، لكي تصبح حقال خصبا لتنمو فيه كلمتك  ان تقل

 وح اكبر و السير في طريقك باسم يسوع ، امين .لين قلبي حتى اتمكن من سماع صوتك بوض

:    17اعمال الرسل  ;  6:  11عبرانيين  ;    5،    4:  15يوحنا  ;  13:    29ارميا  ;  13:  29اشعياء  ;  10:  34مزمور   ;  8:  4يعقوب  

  23 – 18:  13متى   ;3: 4ارميا ;  28

 

 

 day three  اليوم الثالث :

 اسير كما سار المسيح  

اشكرك ايها االب على مثال حياة يسوع . ساعدني على اتباع خطواته ، الني اعلم ان من يتبعه حقا لن يمشي بالظلمه ، بل سيكون  

له نور الحياه . اغفر لي يا ابي على االوقات التي اخترت فيها الظلمه على نور حضورك ) توقف و فكر  في هذا اكثر ( ، ساعدني  

صوتك وان يدعى اسمك علي و اتبعك ، ان ال اكون كحجر العثرة في طريق  سمح لي ان استمع الى  ، ا  فوق الكلفي ان احبك  

االخرين او ان افقد مصداقيتي امام الناس كلتميذ لك بسبب كلماتي او افعالي النك قلت في كلمتك ان كل من يدعى انه يعيش في  

 يسوع ، ان يسير كما سار هو .  

(  متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيحكونوا  ، مثل الرسول بطرس ، ان يقول لالخرين دون تفاخر ) ع  هل لي ان اصبح تلميذا يستطي

. 

 بروحك الكون مثاال ليسوع في بيتي او مكان عملي او الحي الذي اسكنه او المدرسة .                 مكني*  

 ممتلئة بحضور المسيح  * اتمنى ان تكون لقاءاتي مع اصدقائي او االشخاص الغرباء الذين اصادفهم



المعاناة ، مثاال    وجهفي  حتى  سمح لي ان اكون مثاال لعمل االشياء الصالحه  أ*  دعني اصلح افكاري و عينيي عليك في كل شي ،  

 (   مشابه لصوره يسوع عندما تخضع لها على ان تجعلكللصبر ) تامل و افرح في التجارب التي تواجهها و وافق كلمة هللا 

 .صبح حقا تلميذا يتلمذ االخرين أمنك حتى  و رأيتهخبر االخرين بكل ما تعلمته أالفرصه لكي هبني * 

في االنجيل ، ذكرني   ي ستمر في االيمان و الثبات فيك و ال اتزحزح ابدا عن الرجاء الذأن  أيا رب ساعدني  كشخص يتبعك    *

الى   فقد دعيت  تلميذك  للمسكس   و رسالة الخالصخدمة  الانني بكوني  الذي من خالله يتصالح  ا  أتمنى  .    حيفير  ن اكون االناء 

  ، كل هذا اطلبه باسم يسوع القدير ، امين  وان تثمر حياتي دائما بهذا الثمر الروحياالخرون مع المسيح 
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 Day four  اليوم الرابع  :

 ...ذكر ـسأت

، ما اروع االشياء التي فعلتها انني ممتن لك و ابارك اسمك القدوس النني رايتك تعمل  ابي ، انت عظيم و تستحق كل تسبيحاتي  

 مرارا و تكرارا و انا اعبدك ، النك انت فقط من يستطيع ان يفعل هذه االشياء العظيمة ، انت وحدك هللا .

 * اشكرك على رزقك . اتذكر متى  

 * اشكرك على الحماية . اتذكر متى 

حق من اجل خطيتي  * اتذكر اليوم الذي انقذتني فيه .... و اشكرك على اشراق نور حضورك في ظلمتي ، و عدم معاملتي كما است

 قابلت فيه الرب و اشكره على ذلك (  ) تذكر اليوم الذي

ان تغير قلبي المتذمر ، عندما انظر الى الوراء و  ، اغفر لي جحودي ، أصلي    بروحك ان اعيش و تسبيحك على شفتاي  علمني

اتذكر كيف كنت معي ، كيف كانت يدك علي ، اشعر لك بالثناء و االمتنان ، من السهل جدا ان تمسكني مرة اخرى العواصف  

 ني و كانه يختفي . التي تكون حولي و تفقدني رؤيتك و يبدو ان ايما

قد أخذ و يبدو انني افقد اثار لكنك يا رب كنت امينا ، و امينا لكل وعودك لذلك لن اخاف على الرغم من ان كل ما هو حولي  

 واصف التي اواجهها ، املي فيك يا رب و حبك الذي ال ينضب .  قات المتغيره . بغض النظر عن العقدماي في خضم االو

ع ترانيم تسبيح جديدة في قلبي الجلك النك تستحق. أعطني قلبا  واحدا يخاف اسمك و يكرمك . وأنا أتذكر كل  أسالك يا هللا أن تض

ما صنعته من اجلي في الماضي زد أيماني و ثقتي فيك يا هللا من اجل كل االشياء التي تلوح امامي اليوم ساعدني في ضعفي وأزل  

ا أصنع يخرج من القلب لتسبيحك وتقديرك أنت النك انت مجيد و أضع أملي فيك أي شك ما زال يؤثر على حياتي أتمنى ان كل م

 وحدك  



 2-1:    46مزمور  ;  4:  33مزمور  ;  2:    103مزمور  ;  1:    34مزمور  ;  10:    103مزمور  ;  1:    66مزمور  ;  3:  145مزمور  

  2-1:  29مزمور ; 24:  9لوقا ; 11:   86مزمور ; 11:  147مزمور ;

 Day five  الخامس   :اليوم 

 في العاصفة   سبحهأ

اعترف يا ابي انني ال اعرف ماذا افعل ، لكن عيني عليك ، كم انا ممتن لوعد كلمتك انه عندما احزن فانك تعطيني اكليال من  

 و عندما أيأس و اشعر باليأس في ظروفي و انا انظر اليك فستغطيني بثوب المسيح . الجمال حتى عندما احزن فانا افرح فيك ، 

العاصفة   صعوبةنني اعترف انه مرات كثيره مثل بطرس انظر بعيدا عن وجهك و ارى قوة و  شوقي يا ابي دائما ان امجدك لك

 من حولي و اغرق في ظروفي و افقد كل قدرتي على تصديق انك تخوض المعركة عني . لماذا ايماني صغير جدا ؟ لماذا أشك؟  

شجرة التين ال تزهر )    ا حقيقة في حياتي  مع انني ان اصلي ، دمر الشك في حياتي  واجعلهلي يا ابي و ارحمني ، ساعد  أغفر

احالمي ال تؤتي ثمارها ... ( و ال يوجد عنب في الكروم ) تبدو اعبائي بال نهاية  ... ( و على الرغم من فشل محصول الزيتون  

ره و القطيع في    ) اما ) مواردي الماليه لالسف تنضب ... ( على الرغم من عدم وجود الماشيه في الحظيو ال تنتج الحقول طع

. ) لدي يسوع (    –النك الهي و مخلصي    –ا ضئيلة .... ( سابقى سعيد و اسبح اسمك  في هذه الدنيا و في احسن احواله  ممتلكاتي

 وتمكنني من االرتقاء فوق ظروف حياتي و هموم هذا العالم . انت قوتي 

سمك ، واترك معارك حياتي بين يديك ، حتى في اكثر المواقف  ذو الملك يهوشافط و جيش اسرائيل و اغني و اسبح ا حدعني احذو  

 صعوبة فانني اختار ان اشكرك ، ابتهج بك ، الن حبك يدوم الى االبد ، 

اخترت هذا اليوم لتمجيدك بغض النظر عما اراه بعيني االرضية و افرح ان اسمي مكتوب في السماء بسبب العمل الكامل ليسوع  

 ، شكرا لك ان النصر مؤكد ، باسم يسوع ، امين  على الصليب 
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 day six  اليوم السادس   :  

 اختار ان انتظرك 



شجع و انتظر ، اطلب  الكون واثقا من انني سارى صالحك في ارض االحياء . ساعدني ان انتظرك الكون قويا اتابي ساعدني  

و اطلق   بثباتاعالنا لعظمتك و صالحك . اجعلني شجاعا في مواجهة المحاكمات قويني الصلي واقف    بازدياد  ان تصبح حياتي

و انا اشارك كل الخليقة و اسبح اسمك    –انت وحدك هللا خالق السماء و االرض     -انت عظيم و مهوب يا هللا    –شفتي العبدك  

و الذي كان والذي ياتي . سامحني عن امتناعي عن تسبيحك و  القدوس  . قدوس . قدوس . قدوس . القادر على كل شي  الكائن  

  ت بان تصبح صغيرا في عيني و تأخذني هيامي فيك ، لكوني صامتا عابسا و فاقد الرؤية لعظمتك و مجدك ، و من خالل هذا سمح

 بشر . المواقف و المخاوف بدال من الوثوق بك . لقد قلت ملعون من يتكل على االنسان و يعتمد على ذراع ال

ابي اغفر لي عن المرات التي وثقت بها باالخرين  او بقوتي بدال من الثقة فيك .زد ايماني فيك يا رب ، ساعدني ان اصبح كشجرة 

 لكن اوراقها دائما خضراء .   يأتيها الحر و ال اخاف عندما مغروسة عند مجاري المياه 

 اخترت االن ان القي همومي عليك ....

 * العالقات المتصدعه في حياتي 

 * المقربون مني الذين لم ينادوا باسمك بعد  

 * اموري الماليه المتهالكة 

 ه * ضياع العالم و انكسار

 يا رب زد ايماني |.  

مكني بقوة روحك من التحدث بكلمتك بجرأة كبيرة في مواقف حياتي بغض النظر عما يدور حولي ، اختار مرة اخرى ان اضع 

، شكرا النك تعمل بالنيابة عني وال  يك ، و ان يكون حبك الذي ال ينضب هو مصدر قوتي ، و الذين يأملون فيك ال يخيبون  ثقتي ف

 شيئ يصعب عليك . ال شيئ . باسم يسوع امين 

  29:  4أعمال  ;22:    55مزمور  ;  8  -7:    17ارميا  ;  5:    17ارميا   ;  3:    6اشعياء  ;  31  -23:    4اعمال الرسل  ;  13:    27مزمور  

  37:  1لوقا  ; 23:  49اشعيا          ;19 – 17:  3حبقوق ;

 Day seven  اليوم السابع   :     

 انت تصنع اشياء عظيمة 

 سبح هللا بقراءة هذه الصالة بصوت مرتفع  

فعلته انت تغفر كل ذنوبي هللويا  سبحي يا نفسي الرب كل ما في باطني يحمد اسمك القدوس سبحي هللا يا روحي فلن انسى كل ما  

ت رغباتي بالخير  و تشفي كل امراضي لقد فديت من الحفرة حياتي من الخطيئة والظالم والدمار وتوجتني بالحب و الرحمة واشبع

حسب    ال تجازينيال تعاملني حسب خطيتي و    الحبر شبابي انت حنون ورؤوف يارب بطيئ الغضب و كثير  فيتجدد مثل النس

 للويا اسبح اسمك القدوس ( اثمي ) ه

احمدك يا رب روحي تصرخ ) عظيم انت يا رب ما اروع افعالك اسبح الرب انا اسبحك يا هللا على كل ما تفعله مع شعب كنيستك  

الننا خراف مرعاك انت بروحك تحول القلوب الحجرية الى قلوب من لحم انك تعطينا فرح خالصنا ، نعم يعود الفرح و البهجة 

انت تستطيع ان تعمل كل هذه االشياء العظيمة ان تطلق السنة شعبك ليتغنى ببرك و يعلن بحمدك تجدد  انا احمد اسمك    لشعبك و

قلوبنا بعبادتك احمد اسمك يا هللا ، انت تعلمنا ان نحب ما تحب انت تغيرنا وانت تغيرني احمد اسمك النك انت وحدك تستطيع ان 

فقط تبث روحك في االماكن الميته في قلوبنا ، انت فقط من تستطيع ان تحي و تحول كنيستك    تفعل كل هذه االشياء العظيمة ، انت

 . 



ابي ساحمدك امام شعبك ، سارفع يداي في الهيكل و اسبح اسمك العظيم و ساعلن امام شعبك ان حبك يدوم الى االبد و لن اسكت  

اخالص في القول و الفعل و اغاني القلب و التامالت و اعمال    بك دائما بكلو تمجيدك ما دمت موجودا و اشيد    عن اعالن عظمتك

، اسمك  الرحمه و الخدمة متمنيا ان يكون كل ما افعله و اقوله انعكاسا لمحبتي لك حتى يرتفع اسم يسوع في حياتي و من خاللها  

 و ارتفاعك شهوه قلبي باسم يسوع امين  

:    134مزمور  ;  5  -3:  37حزقيال  ;15    -12:  51مزمور    ;19:    11حزقيال  ;3:    100مزمور  ;  3:    66مزمور  ;103مزمور  

  8:  26اشعياء ; 1:  29مزمور ; 40:  19لوقا ; 1:  136مزمور ; 2

 

 

 Day eight  اليوم الثامن    :

 الغالب 

انه في يسوع يعيش كل ملء االله بصوره   –فيك    غالب بسبب دم الحمل الرب يسوع المسيح و شهادتي    ابي تقول كلمتك انني

البشر وقد اعطيت الملء بالمسيح و نشترك في سلطانه على كل قوة وسلطان روحي ! لكنني اعترف انني ال اشعر بانني غالب 

 مسيح . و انني غالبا ما استسلم لتأثير هذا العالم بدال من الخضوع لل

قوة القيامة علمني و استخدمني حتى اكون شخصا يرى    –يا هللا احفظني من نفسي واتوق الن امتلئ من روحك و قوتك الجبارة  

حصونا مدمرة في حياتي و اساعد االخرين على السير بحرية ، شكرا لك ايها اآلب النني ملك لك في المسيح يسوع فانت تحيطني  

حولي ، انت يا رب ملجأي وقوتي في كل موقف و صراع ، انت معي ، لن أخاف ألن ثقتي في  بحضورك و انت سور نار من  

 اسمك . 

واثقا انك معي و لن تتركني أو تتخلى عني أبدا من خالل روحك العامل بداخلي ، اجعلني قويا و شجاعا حتى ال اخاف    يشوع  مثل  

ني العادة االرض التي سلبها مني العدو ، ساعدني ان أكون متأهبا و  وال احبط النني دائما مدركا انك معي أينما ذهبت ، استخدم 

 متحكما بنفسي مدركا ان عدو روحي يجول و يبحث عن لحظة مناسبة . 

ان   متشوقا  باسم يسوع قوني ألخضع لك و اقاوم العدو و اقف بثبات في ايماني ! اجعلني أصلي رؤيتك لالمور التي اواجهها  

 ع وحبه لي اتوق ان اكون ممتلئا بااليمان وكلمتك النني انتمي لك يا رب يسوع ، وقد غلبت العالم .بسبب يسو اعيش منتصرا  

  5:    2زكريا ; 2:  125مزمور ; 4:  10كورونثوس الثانية ; 10:  3فيلبي ; 10:   6افسس ; 10-9:  2كولوسي ; 11:  12رؤيا 
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 Day nine  اليوم التاسع    :

 لن أخاف  

 هللا من اجله هو ر ان تعبد اعندما تصلي في وسط  اي تجربة تجد انك تمر بها في هذه الظروف ، اخت

ء الفم انك في وسط صعوبات حياتي  ، اقول بملأيها االب ما احتاجه بشده هو مساعدتك في  التوافق بين قلبي و الحق في كلمتك  

، لكن القلق في قلبي يقول عكس ذلك ، ساعدني يا هللا بقوة روحك العامل في ، غير قلبي ! أزل الخوف    بها جميعها لخيري  مل  عت

اذكر أعمالك يا رب ،  وأجعلني جريئا في ملكوتك ، ازل عني الشك و عدم االيمان وزد ايماني ،    و اجعلني شجاعا ، أزل الجبن

المعجزات التي عملتها في حياتي ، خالل رحلتي معك أتأمل في جميع أعمالك وأفكر في االشياء الكثيرة العظيمة التي فعلتهما من 

 اله آخر .و لن انحني الي  كاجلي ، اعتزم هذا اليوم ان اعبدك وحد



النك انت الهي ، مالذي و قوتي ،لن أخاف بالرغم من الهموم التي قد تبدو محيطة بي ، و بسبب حبك الكبير  لي اعلم انك ستنقذني  

 ، تحميني و تكون معي ترشدني ، النك انت الهي فديتني و دعوتني باسمي  

 لن اغرق   –* ستكون معي عندما اعبر في المياة العميقة 

 بة خيبة االمل التي وجدت نفسي فيها لن تاخذني بعيدا  تيار تجر* 

 لن تحرقني ! –* في تجربة المرض و الوحدة وعدم االستقرار المالي او ....  

اسرائيل مخلصي ، لذلك احمدك يا رب من كل قلبي ، ساخبر عن كل عجائبك ، سافرح بك وافرح  النك انت الرب الهي قدوس      

وأختم هذا العمل في قلبي باسم يسوع ك الذي ال ينضب و الذي يعمل بالنيابة عني يجعلني اشبه يسوع  واغني باسمك ، أملي في حب

 العظيم الذي مات من أجلي  

:   3دانيال ; 15،  10:  77مزمور ; 24:  9مرقس ; 7:  1تيموثاوس الثانية ;  10:  41اشعياء ;  13:  29اشعياء ; 28: 8روميه 

  28:   8رومية ; 18:  33مزمور ; 2-1:  9مزمور ; 3-1:  41اشعياء ; 15-14:  91مزمور ; 16-18

 Day ten   اليوم العاشر    :

 ازل كل العقبات 

أبي ، انا اتوق الى اليوم الذي ستفرح فيه الصحراء و االراضي القاحلة في حياتي وتفرح ونزدهر االراضي البرية التي لم يلمسها 

 روحك . 

 * اصلي ان تفتح عيناي العمياء ، و ساعدني كي ارى كل المجاالت في حياتي التي لم تخضع بعد لسيادة يسوع  

 ( ) ارني هذه االشياء بينما انتظرك 

 * يا ابي افتح اذني السمع وافهم كلمتك وصوت روحك ....  

 ) هدىء ذهني المنزعج بينما انتظرك ( 

 لين قلبي ليستجيب الى التوبة واالنكسار .  * 

 ) عندما اصلي اجعل دموعي عالمة انك تلين قلبي ( 

خطاياي   يا هللا ! في رحمتك الكبيرة اغسلاتمنى ان يتدفق الروح القدس من حياتي ويجعل كل مكان قفر نبع ماء حي ! ارحمني  

و طهرني ، اخلق في قلبا نقبا وتقيا وجدد في داخلي عزما راسخا في داخلي على ان اتبعك بقوة اعد لي بهجة خالصي واعطني  

ان اصلي والرغبه في عمل مشيئتك ، ابي ، اطلب هذا لكي اصبح شخصا تستخدمة للسير جنبا الى جنب مع االشخاص الذين 

النني اتوق  في خطاياهم ، ابي ، اجعلني جريئا ، وليكن دائما تسبيحك على فمي ، ردني وليشرق وجهك علي ،  ازالوا تائهين  م

تجددها في يومي !في كل حياتي ،    أن  الى المزيد منك ، ادرك االشياء الرائعة التي صنعتها معي في الماضي ، و اطلب منك

،     ستحي روح المتواضع وقلب المنسحق  ازالة كل ما يعيق اختبار االمتالء ، كلمتك تعد بانك، اطلب منك  واجعلها معروفه لديك  

كل   أزلكيف يظهر ذلك في حياتي حياتي اليومية ، ابي    –و لذا اخترت التواضع امامك ، ارني وعلمني معنى ذلك في حياتي  

م وتحيني يارب من اجل الكنيسة والعالم الذي يحتضر  فخر ذاتي حتى يتدفق تواضع و محبة وحنان يسوع من حياتي مثل نهر عظي

 ، احيني مرة تلو االخرى باسم القدوس يسوع امين 
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 Day eleven  اليوم الحادي عشر     :

 ساعدني على المثابرة  

 

 أخضع له كل المواقف الصعبه في حياتي .اهدئ قلبك امام الرب. 

في هذا العالم ، لكن يجب أن أتشجع ، ألنك قد غلبت العالم! هللويا يارب! أنت أعظم   مشاكليا رب يسوع ، لقد قلت إنني سأواجه  

هللا! أتمنى أن يكون اسمك عظيماً ك  روحي يا إلهي! انت وحدمن كل مخاوفي. أنت أقوى من كل قوى الظالم التي تشن حربا على  

 خاللها! من وأن يُعلن بصوت عاٍل في حياتي و

 

، أعطني عينًا لترى أن متاعبي اللحظية    ابيهزمني العالم. بدالً من ذلك ،  فقدت فيها قلبي ، وسامحني يا رب على األوقات التي  

أعبدك وسط عقبات وتحديات وتجارب هذه الحياة. ذّكرني  ك و! وأتمنى أن أجدبكثرة ا هتحقق بالنسبة لي مجدًا أبديًا يفوقها جميعً 

تحمل المصاعب في حياتي من أجل اسمك وتشكيل  الثابرعلى    مكني .  لم اصل منزلي السماوي بعد  باستمرار ، بروحك ، أنني  

 شخصيتك في داخلي. 

 

، وأنك ستخرجني من    اعترف التي   العواصفبأنك تعرف كل طرقي  المحن  أتمنى أن تعلمني  في حياتي ، وتنقيني كالذهب. 

يا يسوع. أعترف بأنك وحدك هو هللا ، وال    اشرفكوينتج عنه تسبيح ومجد و  بصدقأواجهها أن أطيع كلمتك وأن يثبت إيماني  

و   نسجتني وعرفتنيلقد  وأملي باسم يسوع وأنا في أنتظارك    ح في سيادتكيوجد غيرك ، وأنا أثق في اسمك وحده إلنقاذي. أرتا

. حتى قبل افكاري ، أنت تعرف كل طرقي وكل  أفعل ، عندما أكون مشغوالً ، أين أذهب وما احياعندما  -كل شيء عني تعرف 

 تكون هناك. أن أتحدث بكلمة واحدة ، أنت تعلم ذلك. ال يوجد أي مكان يمكنني الذهاب إليه حيث ال 

 

  . أحمدك على الطريقة التي صنعتني بهاكالنور لديكتبدو انها تبتلعني أحيانًا هي مثل   شكًرا لك أيها اآلب ، حتى أن الظلمة التي 

. لذلك أقدم نفسي لك وحدك وأقف ضد مخططات العدو في اسم  من خاللكلي    انت  بأن كل يوم من أيام حياتي قد رسمته  واعترف  

 حصاد القداسة. أتمنى أن يُرى يسوع فيَّ أكثر فأكثر. أصلي باسمه. آمين. ينتج في حياتي تاديبك آلب ، يسوع. أيها ا

 6-1:  139مزمور  ;7:  20مزمور  ;6:  44اشعياء  ;  7:  1بطرس االولى  ;  3:  2رؤيا  ;  17:    4كورنثوس الثانيه   ;33:  16يوحنا  
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 day 12اليوم الثاني عشر 

 يوم الذبيحة الحية  



 قبل أن تبدأ ، اجلس بهدوء أمام الرب. اطلب منه أن يساعدك على فهم معنى أنك هيكل للروح القدس.

أيها اآلب ، أشكرك على رحمتك الكبيرة ومحبتك التي انسكبت من أجلي من خالل عمل المسيح. لكنني أعترف أنني غالبًا ما 

ك ، ولم  أنني أشرك عقلي وجسدي في أشياء من هذا العالم ليست مقدسة أو ترضيأعيش دون أي تفكير في تضحيتك العظيمة و

 أن تقديم جسدي كذبيحة حية هو جزء من عبادتي الروحية ، وقد تركته.  أعبدك كما طلبت. لقد قلت

رب! بروحك قويني.    ر لي ياأبي ، أعترف أنني سمحت لذهني باالرتباط مع أنماط هذا العالم ومعاييره بدالً من معيار كلمتك. اغف

 فوق عيني وعقلي. كن المنقي

لقد كنت غير منضبط في رعاية جسدي ومهمل بصحتي وعاداتي. ساعدني في اخضاع جسدي وقتل طبيعتي الجسدية. سامحني  

 يا ابي.

ائزة ، وأن  سامحني ألنني أردت أن يكون سعيي إليك سهالً. اغفر كسلي يا هللا. اسمح لي أن أركض خلفك بطريقة أحصل على الج

 أعمل على تأديب نفسي حتى ال أكون غير مؤهل.

أصلي  ان تعطني موهبة الحكمة والتمييز ، واحفظ ذهني من الفلسفات الجوفاء والمضللة التي تعتمد على التقاليد البشرية ومبادئ 

أتخلى عن حقوقي    ا اختار ان  األب ، أن  هذا العالم ، بدالً من المسيح وكلمتك. أطلب هذا حتى يتجدد ذهني حقًا وتتغير حياتي.  أيها

 والتحكم في حياتي ، حتى أكون ذبيحة حية ، وأعلن في هذا اليوم ، رغبتي الكبيرة في اتباعك بكل إخالص.

من خاللي ، بطرق    -يوميًا! الرى يسوع حيا في داخلي    -غيرة  المأتوق ، يا رب يسوع ، ألختبر الروح القدس المشتعلة ، والحياة  

، أيها الرب يسوع ،    فيها جميعها  ، أصلي ، حتى أشبهك    اصقلني، طهرني ،  نقني  يا روح هللا القدوس    أصليفها بعد ،  لم أعر

 باسم يسوع. آمين.  -وأتعلم سر وانضباط أن أصبح ذبيحة حية. أنت فقط من يمكنه تحقيق ذلك ، وأدعو باسمك العظيم 
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  Day 13عشر الثالثاليوم 

 انسكاب الروح القدس 

 

، الروح القدس ، ليعلمني ويذكرني باألشياء التي قالها يسوع. أشكرك على حضوره معي   المرشدأشكرك أيها األب على إرسال 

الروح القدس ، رغم أنني أعلم أنه هو الذي يبكت على عمل    إلى األبد. اغفر لي ، أيها اآلب ، على األوقات التي أقاوم فيها  

عندما ال أعرف ماذا أو كيف أصلي ، فإنه يتشفع    -ي ضعفي  الخطيئة والبر والدينونة. كم أنا ممتن ألن الروح القدس يساعدني ف

 من أجلي وفقًا إلرادتك.

 

قلبي واجعلني حساًسا لتوجيهات الروح القدس. أطلب منك أن تزيل أي قساوة قلب ما زالت باقية فّي ، وتعطيني    لينأيها اآلب ،  

الرب ، اعترف بتلك األشياء  تظرك ... )توقف وانتظر أمام  قلبًا من لحم. بروحك ، أظهر حتى الخطيئة المخفية في حياتي وأنا أن

 خطر ببالك( التي ت



 

امألني من جديد    -تعد كلمتك بأنك ، ، ستمنح الروح القدس لمن يسألك ، ولذا أسأل ، أيها اآلب ، كطفل لك  ايها االب السماوي   

 ك(بروحك القدوس! )توقف وانتظر أمام الرب ، خصص هذه الصالة واجعلها خاصة ب

 

قوة الروح القدس    تنسكب  من هذا العالم. أطلب أن    مع انني لست  العالم ،    هذا  بروحك ألحيا منتصرا للمسيح ، كما أنا في  مكني 

علّي ألكون شاهداً لك ، وأتكلم بكلمتك بجرأة. علمني بالروح متى وماذا يجب أن أقول. أتوق إلى أن يكون ثمر الروح واضًحا في  

حياتي بشكل متزايد ، وأن أسلك حقًا في الروح ، حتى يتم تدمير رغبات وعواطف طبيعتي الخاطئة. قويني بروحك ألقف بحزم  

ابر وأعمل إرادتك. مثل التالميذ األوائل ، أتمنى أن تتميز حياتي بملء الفرح ، وبحضور الروح القدس حتى يظهر ضد العدو وأث

علّي.   ينسكب، ألن هذا هو شوق قلبي. الروح القدس    خاللي ، وستجلب حياتي المجد السمكيسوع بوضوح أكثر في داخلي ومن  

 . آمين. هذاباسم يسوع أطلب 
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   Day 14اليوم الرابع عشر

 جدد ذهني  

  

ان تجدد ذهني ! ال اقبل  أن أتوافق مع أشياء هذا العالم أيها اآلب هللا ، أنت الذي يجعل كل شيء جديدًا بقوة الروح القدس ، اصلي  

 ، ولكن بدالً من ذلك ، اسمح لي  أن أتغير باستمرار من خالل تجديد ذهني بكلمتك. 

يا رب من نواح كثيرة كنت كسوالً وغير منضبط فيما يتعلق باستخدام عقلي. اصلي ان تغفر لي  و تجدد ذهني )أضع أمامك 

، واألشياء التي أقرأها ...  ) توقف   DVDاستخدامي لجهاز الكمبيوتر الخاص بي والتكنولوجيا ، ومشاهدة التلفزيون وأقراص  

 واسمح للروح القدس أن يتحدث إليك(. 

 

لقد استمتعت بفلسفات العالم التي تتعارض مع كلمتك. يا رب ، اغفر لي وجدد ذهني )أنا أضع أمامك الطريقة التي اتصرف بها 

 في  سلوكياتي و اتغاضى عن قيم هذا العالم ... توقف واسمح للروح القدس أن يتحدث إليك(.

جدد ذهني )أضع أمامك األعذار التي قدمتها ألفكاري  لقد تساهلت بالحق في  كلمتك للتغاضي عن خطيتي. يا رب اغفر لي و

 ومواقفي وأفعالي التي تتعارض مع كلمتك ... توقف واسمح للروح القدس أن يتحدث إليك(.

 

لقد سمحت ألفكار الخوف والقلق أن تغمرني.  يا رب اغفر لي وجدد ذهني واجعل قلبي ثابتًا )أختار اآلن أن ألقي عليك كل  

 طلب أن تسكب سالمك علي ... توقف واسمح للروح القدس أن يتحدث إليك(.همومي ومخاوفي وأ

 

أعطني جوًعا  اصلي ان تعطني    أبدًا.    حقكأطلب أن يكون لدي عقلك في العديد من المواقف التي أواجهها يوميًا ، وال أبتعد عن  

  مكني قة المميتة والفلسفات الفارغة واليأس ،  لكل عمل جيد. يا أبي ، في عالم من الحقي  معداجديدًا لدراسة كلمتك ، حتى أكون  

الذي لدي. أتمنى أن يُرى يسوع بوضوح في حياتي اليومية.   الرجاءسبب    يسألني عنبروحك ألكون مستعدًا لإلجابة على كل من  

 عزز إيماني ، أيها األب ، ألن كلمتك تقول أنه إذا لم أقف بثبات في إيماني فلن أقف على اإلطالق.

 ني على الوقوف. باسم يسوع. آمين.أع يا رب 
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   Day 15اليوم الخامس عشر

 

 يا رب انت قوتي 

 

 للتوبة والتغيير واالستماع والطاعة.   االستعداد  ارادة      -قبل أن تبدأ ، اجلس بهدوء أمام الرب. اطلب الحصول على "روح اإلرادة"  

فأنت  القوة ،  الذين يأملون فيك سوف يجددون قوتهم. أنت وحدك مصدر كل  أيها اآلب ، أشكرك على وعد كلمتك بأن أولئك 

! مثل دانيال ، أتمنى  واشهد لملكوتك ،    للبر، ألقف    ثابتا  قوني الكوني.  وتقوين  دنيضتعقوة  كل شيء وبيدك قوة و  مسيطر على

أن تتميز حياتي بالنزاهة و "السلوك فوق اللوم". حتى في وسط الظلم ، أتمنى أن أكون من أتوجه إليك في العبادة والشكر. اسمح 

أمشي وال أغمي. ساعدني على عدم الخوف أو الفزع   تمكنني ان  من خالل الصالهلي أن أركض نحوك دائًما وال أشعر بالضجر.  

اصلي ان  ألنك أنت هللا وأنت تجمع كل األشياء معًا.    -، بغض النظر عن المواقف التي أكون فيها ، أو حالة العالم من حولي  

 - المسيح في قلبي بكل ملئه  ، حتى يسكن في داخلي روحك بيدك اليمنى الصالحة وبقوة  اسندني  -! قّويني وساعدني ي معك ترفعن

روحي مستعدة لكن  ، اعترف لك يا رب ان    عليك وأجد قوتي فيك وحدك  االعتماد  في كل ملئه! ارحمني يا أبي وساعدني على  

 -جسدي ضعيف للغاية 

 

 • ضعف إيماني … يا رب ارحم!

 ذهني بكلمتك!  و قوي لعقلي ... جدد  المنضبط• االستخدام غير 

 بها ... اغسلني وطهرني.  التي ما زلت متمسكا• الخطيئة 

 • الطرق الخجولة التي ما زلت أعيش بها ... أتحول عن روح الخوف والثقة في اسمك!

 

  ي يترك مجال التأثير الذي زرعته ف   أنوعدم اإليمان بقلبي وعقلي وتمكيني من العيش بجرأة. أتمنى    و ازل شكي  –إيماني    زد

 . باسم يسوع القوي أصلي. آمين. رغبة قلبي مجد اسمك . نتعامل بهعلى كل ما اسمك وبصمة يسوع  لمجدصدى 
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   Day 16اليوم السادس عشر

 

 سكنى الروح القدس 

 

الساكن. أشكرك ألنك نقلتني  بدم الرب يسوع من الموت إلى الحاضر     كيف لي ان أشكرك ، أيها اآلب ، على الروح القدس  

 .  الناموس الى نعمتك. أتمنى أن يدفعني حبك الكبير وحنانك إلى طاعة أعظم نيرالحياة. من 

 ...  حياتيأبي أن تسامحني على الطرق التي سمحت بها للخطيئة أن تستمر في  كأطلب من



 ذات والمضرة بعالقتي معك وباآلخرين ...• للمواقف التي قمت برعايتها والمليئة بال

لتركيز على ظلمة هذا العالم ، بدالً من نور حضورك ،. أتمنى أن يتحكم الروح في عقلي ومواقفي  رب يسوع اغفر لي  على ا  يا  •  

 وينتج الحياة والسالم. 

عذار التي نصبتها ، جدران األ  اهدمألعمال وعادات في حياتي ال تدفعني نحو قدر أعظم من التشبه بالمسيح ،  اغفر لي يا رب   •  

 ثابتة في مكانها!  والتي تبقي

يا هللا ، تسكنني كلمتك بغنى ، وليكن كل ما أفعله أو أقوله يتم باسمك ، حتى تنال المجد والتسبيح. اجعلني ، أصلي ، عبدا للبر ،  

في داخلك وحدك ألني أعلم أن    اوجدإلى القداسة! ساعدني أن أعيش تحت ناموس الروح ، وأن أعيش وأتحرك وأن    وتقودني

أن أعيش   اتوق.  مثمرة ال تفشل ابدا  رغبتك هي أن أكون قديًسا وبال لوم. اجعلني حيًا بروحك ألكون مثل شجرة مغروسة بالماء  

ان تكون حياتي مثمرة بثمر الروح بشكل  . أتمنى خاضعا لما يفعله الروح وأبقى  بالروح حتى ال أشبع رغبات الطبيعة الخاطئة ،

واضًحا في كالمي وأفعالي    والتعففوالوداعة    وايمان    وصالحواللطف    وطول اناةوالفرح والسالم    المحبةكون  متزايد . قد ت

 ن يسوع ألني أطلب هذه األشياء باسمه. آمي لشخصوردود أفعالي. اجعلني أصلي إلى 
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   Day 17اليوم السابع عشر

 اخرج من الظل   

 

ألنه من خالل المسيح يسوع ، حررتني شريعة روح الحياة من قانون الخطيئة والموت! أشكرك يا يسوع ألنك  أبي ، أنا ممتن جدًا  

أصبحت ذبيحة خطيتي عن طيب خاطر. لقد ُغِفرت خطاياي ونُسيت ، وأنك غمرتني  ببّرك بطريقة تتجاوز قدرتي على الفهم ، 

 وانني ممتن جدًا!

 



روح القدس يعيش في ، أرجو أن ينصب ذهني على ما يريده الروح . أطلب باسم يسوع أن واآلن يا رب ، بالرغم أني لك وأن ال

تكسر كل الحصون المتبقية من طبيعتي الخاطئة ، وأن يتحكم روحك في ذهني وينتج الحياة والسالم فّي. اخترت هذا اليوم لقتل  

ك ، ودعوتك "أبي"  و هذا أكثر مما أستطيع أن أفهمه! خطايا الجسد التي قد أعيشها حقًا! أشكرك على روح البنوة ، ألنني ملك

 امنحني القدرة على العيش كابنك. )توقف واعتبر أنك ابن هللا! ...( 

 

إصراًرا مقدًسا على العيش في الحرية التي وفرها لي المسيح ، وليس   أصلي ان تعطنيهل لي أن أقف بثبات في إيماني بك.  

الخطيئة. كيف أشكرك ، أيها الرب يسوع ، على أنه بينما كنت ال أزال أسيًرا وسجينًا بسبب خطيتي ، أتيت    نيرالعيش تحت  

وأعلنت الحرية! سامحني على الطرق التي أعيش بها وكأن تضحيتك من أجل خطيتي ال تكفي. إن خطيتي عظيمة حقًا ، لكن  

يمة على مائدتك! سامحني يا أبي ، ألن الطرق التي أفكر بها أو  نعمتك أعظم وقد أعطيتني رداءك وخاتمك ودعوتني إلى الول

 ! سامحني على العيش في الظل.ابنك أتحدث بها أو أعيش بها تبدو كما لو كنت عبدًا في منزلك ، بدالً من 

 

وامألني    حياتي، هذا اليوم ، بروحك الذي يعمل بداخلي ، ألعيش بجرأة في الحرية التي قدمتها لي ، في المسيح. غيّر    مكني

فيك ، أو    حريتيبفرحك! أشكرك أنه حيث يوجد الروح ، توجد الحرية ، لكن ساعدني في الصالة ، وامنعني من إساءة استخدام  

لعنة الخطيئة وتحريري!    كالكلمات غير كافية للتعبير عن شكري ، على تدميرأيها الرب يسوع  ،.  بما يعثر االخرممارسة حريتي  

 ألخرج من ظالل حياتي ، وأسير في نورك العظيم. باسم يسوع. آمين.    قوينيالحرية المجيدة! شكرا لك على هذه 
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   Day 18الثامن عشراليوم 

 من الداخل الى الخارج 

 

 أيها اآلب ، قال يسوع أنني سأحبك

 من كل قلبى•

 ، فكري• بكل 

 أن هذا أهم من أي شيء آخر أقوم به.  -كنفسي  قريبي• بكل قوتي ، وألحب 



  

 سامحني يا رب ألني أعلم أنني أبقيت أجزاء من قلبي مخفية وبعيدة عنك.

 تفكيري ، كسواًل وغير منضبط ولم أحبك بكل عقلي. لقد كنت كسواًل في 

 ضعفي وأعترف أنني لست متأكدًا من أنني أعرف كيف يبدو حبك بكل قوتي. أنا مدرك تماًما 

 أبي ، أنت تعلم أنني نادًرا ما أحب اآلخرين بقدر ما أحب نفسي. اغفر لي يا رب.

 

،   اصلي ان تحفظني  بأن يسوع هو الرب.    بفميواالعتراف    بي عميققلارحمني وغيرني يا هللا! أتمنى أن تتميز حياتي بإيمان  

أن    اجعلنيبدالً من ذلك ،    بال فرح و ضعيفة،، والذي يؤدي إلى حياة    ذاتيمن اإلصالح األخالقي الخارجي المفروض على  

. غيرني  و ينجذب الية االخرونأتحول روحياً باستمرار ، وأتوافق مع شخصية يسوع ، حتى يظهر انعكاس مجده في داخلي ،  

 من الداخل إلى الخارج ، أصلي. 

 

  فقا منا، حتى ال يذبل إيماني في داخلي عند مواجهة صعوبات الحياة ، أو أن أكون  ارجو ان يتوافق ايمان قلبي بما ينطق به فمي 

 . كاسمب مام أولئك الذين لم يدعوك بعدا ألنني أعيش أيوقاسً 

 

كم أتوق إلى أن يتماشى قلبي وعقلي مع    الطيعها.  ساعدني  ان تاآلن  أصلي    أشكرك ألن كلمتك قريبة مني ، في فمي وقلبي.  

عدم    لما أؤمن بقلبي ولكن ساعدنقذني من نفسي.  أصلي ان ت  !  و العقلية المزدوجة    عدم االيمانسيادتك. أنا متعب يا رب من  

واعيش . أعترف بفمي ، أيها الرب يسوع ، بأنك وحدك الرب لمجد هللا اآلب. اآلن قد يكون هذا صحيًحا في قلبي أيًضا ،   إيماني

 جبار الذي يستطيع وحده أن ينجز هذه األشياء. آمين. ال. باسم هذا اليوم من حياتي 
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   Day 19اليوم التاسع عشر

 

 بصمة يسوع  

 

في قداستك وعظمتك. في ضوء من أنت ، فأنا أدرك تماًما ضعف طبيعتي الجسدية.    مغموراأيها اآلب أتيت أمامك هذا اليوم ،  

ارحمني يا هللا. سامحني على السير في طريقي الخاص وعدم مواءمة حياتي  مع إرادتك الكاملة. أعترف بأن اهدافي لخدمة الذات  



غفرانك.  قبول  بين ذراعيك والنظر إلى وجهك و  قد أضلتني وفقدت رؤية وجهك. ابعد عني عار خطيتي الذي يمنعني من االرتماء

 يعرفونك بعد.  لميها االب  في هذا اليوم غرس جديد لروحك القدوس الذي سيغير حياتي و يظهر مجدك ألولئك الذين  أ  أطلب منك

 

 هذا اليوم يا أبي ،

 عقلي على األشياء أعاله ، وليس األشياء على هذه األرض يركز• أرجو أن 

 • أكون شخص سبب بركة  

 من هموم هذا العالم  و القلقين• هل لي أن أشجع المتعبين 

 مثل يسوع  بصدق واتصرف و افرح الفرصة ألحب  امنحني• 

 .  مكعلى استعداد ألن أتضايق من أجل اإلنجيل ، وأن أخدم اآلخرين كما لو كنت أخد أنني• 

 

 هذا من خاللي.  حقق ، وأيا كان من ألتقي به.  واجهتأيها األب ، أرغب في ترك بصمة يسوع أينما ذهبت ، ومهما  

عنك ،    يأبي ، ال أريد أن أكون شخًصا يتبعك بفتور أو بدافع الراحة. اسمح لي أن أقف دائًما بحزم وال أسمح ألي شيء بإبعاد

لم تعاملني كما تستحق خطيتي.   نفسي بالكامل ألهدافك. كم أنا ممتن ألنك حنون ورحيم ، ألنك تعرف ضعفي! أشكرك ألنك أهب

 باسم يسوع. آمين هاخالل حياتي. هذه األشياء أصلي من د إلّي ، فرح خالصك ، وعضدني بروح اإلرادة حتى يظهر مجدكأع
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   Day 20العشرون  اليوم

 أملئ ما ينقصك 

 

لي ، ومخزنًا غنيًا للخالص والحكمة والمعرفة. سامحني يا رب ، فأنا أعلم   المتينأيها اآلب ، تعد كلمتك بأنك ستكون األساس  

أنني كثيًرا ما أبحث في أماكن أخرى عن القوة واالستقرار وأفتقد بركتك في حياتي. سامحني على األوقات التي ألجأ فيها إلى 

هو صواب في عيني. علمني أن أتوقف   مل ما  وأع  التصرف بطريقتيحكمة العالم ، بدالً من الرجوع إليك. أنا سريع جدًا في  

، ولذلك أسأل أبي ، أعطني   كوأطلب وجهك وحكمتك ومشورتك. لقد قلت في كلمتك أنه إذا كنت أفتقر إلى الحكمة ، يجب أن أسأل

 حكمتك ، أصلي.

 



 عقلي اليوم ضد الفلسفات الدنيوية. أتمنى أن أكون راسًخا في المسيح! أحفظ

 

 احفظنيوأن أكون حكيماً في كل ما أفعله.    تفكيركاجهها في العمل أو المنزل أو المدرسة ، هل لي أن أعرف  في المواقف التي أو

 من خالل جدولك الزمني ومخاوفك(  يمن الخطأ ، وأطلب حكمتك خاصة فيما يتعلق ... )صل

اتي وقد أهتم باحتياجات اآلخرين  أولئك الذين تربطني بهم عالقة في حي  أشاركأتمنى أن تكون حكمتك واضحة من خاللي وأنا  

 أكثر مما أهتم بنفسي. 

 أعلن اعتمادي عليك وحدك ، مصدر كل علم وحكمة ، وأطلب منك أن تعطيني حكمة من السماء وهي:

 الدوافع الخفية لقلبي يا أبي!(  اكشف) نقية• 

 كلماتي اآلخرين وتعزز الوحدة(؛ أصلي ان تبني  سالم )لل• محبة 

 !( ؛أن أخدم  علمني –ن احتياجات اآلخرين ن تكون أفكاري عأ) لمشيئتكخاضع • 

 نعمتك العظيمة( ؛  انشر• مليئة بالرحمة والثمر الجيد )أرجو أن 

 ساعدني في الحب كما تحب(.  -• غير متحيز وصادق )قد تتدفق أفعالي من حبي لك 

 

ألكون مثل رجل حكيم يبني منزله على صخرة ، وبغض النظر عن    -قويني اليوم ، ذّكرني بأنني أصلي ألحيا ما تقوله كلمتك  

 أتأثر. باسم يسوع الذي هو الكلمة. آمين. فالالعواصف التي تهب علي 
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   Day 21اليوم الواحد و العشرون

  علمني طريق التواضع 

 

 رب علمني أن أصلي." ، اسأل ببساطة ، " يا  1: 11قبل أن تبدأ ، مثل التالميذ في لوقا 

 

أن أفعل شيئًا    ارغببروحك لكي يظهر تواضع المسيح في عالقاتي مع اآلخرين. ال    تمكنيأطلب منك أن    اليك أيها اآلب أتيت  

و هذا بعكس طبيعتي  أعتبر اآلخرين أفضل مني وأبحث عن اهتمامات أولئك الذين وضعتهم في حياتي.    بل بحق  بدافع األنانية ،

 ! يا أبي

 



تنزع  طريقي الخاص. أتمنى أن    واتباعباحتياجاتي ،    االهتمامألني أعترف أنني في كثير من األحيان أكثر    -سامحني يا رب  

 بكل حب . داخلي حتى أخدم اآلخرين األنانية  من 

 

امحني ، أبي ، ألني أعترف أن مشاركتي في كثير من األحيان في احتياجات اآلخرين تقوم على راحتي الشخصية أو إذا كان  س

أن أحب مثل يسوع ، أن أخدم مثل يسوع! علمني بهذه   -ذلك مناسبًا لي. كم أنا أناني يا رب! علمني ما معنى أن أحب التضحية  

 الطريقة.

 

 القبيحة  دمر الكبرياء في حياتي بكل أشكالهرحمة لآلخرين ألنك ، أيها األب ، قد منحتني النعمة والرحمة.  أن أمدّ النعمة وال اتوق

،    تقديري و االهتمام بي، وأن يُسمع صوتي ، وأن أكون على صواب ، وأن يتم    الحاجة إلى أن يكون لي طريقي الخاص  )

قدس أن يتحدث إليك (. ساعدني في أن أكون مدرًكا تماًما للطرق التي في حياتي ... توقف واسمح للروح ال سامحني عن الخطايا

 تمّكن بدالً من ذلك من تمجيد المسيح.ألأعظم بها نفسي ، 

 

خضوع لتوجيهات روحك القدوس ،  الهذا اليوم  في  ! اخترت  اريدك ان ترشدني    –  للصوابتعد كلمتك بأنك ستوجه المتواضع  

تواضع تحت يدك القوية حتى ترفعني في الوقت المناسب كما تراه مناسبًا. أتمنى أن تسود نار  وعدم مقاومة عمله في حياتي ، وال

. وأرجو أن أكون امتدادًا لحبك ورحمتك ألولئك لفائدة ملكوتكبالكامل في حياتي هذا اليوم ألكون إناء صالًحا    المنقيةالروح القدس  

 . آمين. العظيمهم في أمس الحاجة إلى المخلص. أسأل هذه األشياء في اسمه  هذا العالم والذين بالهموم و المكسورين منالمثقلين 
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   Day 22اليوم الثاني والعشرون

 انت عظيم يا هللا  

 

 انت عظيم يا هللا 



الرب  ما أعظم اسمك في كل االرض. مجدك فوق السموات. عندما أنظر إلى السموات وأرى عمل يديك القمر والنجوم التي ايها  

كونتها  ، فإن عظمتك تغمرني ، وفي قلبي أشعر بأنني صغير جدًا و بدون قيمة. ومع ذلك ، فأنت تخبرني أنك جعلتني أنقص 

 ، و تسلطني على أعمال يديك وجعلت كل شيء تحت قدمي! قليالً من المالئكة وبمجد و بهاء كللتني  

 

هي نعمة أعظم من أن نفهمها!    -انت هو  هللا ، خالق كل شيء تدعوني باالسم وتقول "ال تخف أنا معك ، لقد فديتك ، أنت لي"  

 )توقف وفكر في وجود هللا معك ، وعمله الفدائي نيابة عنك ، و مجده أكثر( 

 

خطيتي إلى نور الرب يسوع الرائع يجعل قلبي يفيض بالشكر! ألني أتذكر عندما كنت ال أزال ميتًا في دعوتك لي من ظلمة  

خطيتي ، ويائًسا وبال أمل  ، لكنك أنقذتني من هيمنة الظلمة وأدخلتني إلى ملكوت يسوع وُغفرت خطاياي! تم مسح صفحتي و  

 ة التي تليق بالدعوة التي تلقيتها منك. أصبحت نظيفة! هللويا ! يا رب نقني ، أصلي لكي أجد الحيا

 • افتح عيون قلبي  بصورة أوسع  مصليا أن يكون لدي فهم أوضح لـ "الميراث المجيد" الذي دعوتني إليه. 

 • قّوني في داخلي حتى أتجه اليك. سأتجه اليك اليوم . )توقف وأعد التزامك بالمثابرة في اتباع يسوع وطاعة كلمته( 

 ألعرفك وأكون بحضرتك.  • جدد شغفي وجوعى

 • ساعدني على عيش الدعوة التي دعيت اليها من إله هذا الكون في شركة حميمية  )توقف وفكر في هذا أكثر(

• أعترف لك بضعفي والصعوبة التي أواجهها دائما ، ألبقى ثابتًا ومرّكًزا على وجهك وحده. ساعدني يا رب ! كن قوتي في  

 ريده فّي.ضعفي ، أصلي ، و حقق كل ما ت

 

 فيَّ ومن خاللي. أسأل هذا في اسم يسوع. آمين. -تمجد أيها اآلب  
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   Day 23اليوم الثالث والعشرون

 الموت عن الخطية  

 

 اطلب من هللا سكيبًا جديدًا للروح القدس على حياتك.

 

 أيها الرب يسوع المسيح ، باسمك العظيم أصلي ... 

 

أيها اآلب ، تقول كلمتك أن البطئ الغضب خير من الجبار و مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة . لقد حذرتني في كلمتك أن أتحكم  

شهوتي وسلوكي بطريقة مقدسة ومشرفة لك. لكني أعترف يا أبي بأنني أقصر عن تحقيق هذا في العديد من مجاالت   -في جسدي  



حتى ال أترك الخطية تسود على جسدي أو أستسلم للرغبات الشريرة )توقف واسأل الروح    حياتي وأطلب منك أن تقويني بروحك ،

 القدس  ليكشف عن مجاالت حياتك التي لم تخضع له بعد(. 

 

أتمنى أن تزداد ثمار ضبط النفس باستمرار في حياتي ، وأن هذه الصفات اإللهية قد تكون واضحة في طريقة تناول الطعام ،  

، والهوايات التي أمارسها ، وحياتي الجنسية ، وكلماتي وأفعالي ... ربما كل جانب من جوانب من أنا وكيف  وطريقة التسوق  

 أعيش تحت سيطرة الروح القدس. استودعكم اآلن باسم يسوع ، ابتي .

 

االنسان ال يصنع    مكني الحفظ لساني. أتوق أن أكون سريعًا في االستماع ، مبطئا في التكلم ، و مبطئا في الغضب ، الن غضب

 بر هللا . أباركك بفمي وحياتي. 

 

أتوق أن يتحكم روحك القدوس في حياتي ، حتى أعيش وأتحرك حقًا وأكون في داخلك وحدك. ساعدني هذا اليوم حتى ال أنغمس   

ني ألقف بثبات وأن أكون متحكًما في الفكر والكلمة والعمل   اًل صالًحا لالستخدام حتى أكون إناًء نبي  - في طبيعتي الجسدية. قِوّ

 الهدافك ومجد اسمك العظيم. تمم هذا من خالل المسيح فّي ، ألني أصلي باسمه. آمين. 
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   Day 24اليوم الرابع والعشرون

 ابتي انت مخلص  

 

قبل أن تبدأ ، اطلب من الروح القدس أن يهدئ قلبك و تستذكر في ذهنك األسباب العديدة التي تجعلك تشكر. اقض وقتا في تذكر  

 صالح الرب  .

نحمدك ونعلن حبك في الصباح وأمانتك في الليل . أنت من تفرحني ! افتح عينّي لترى أعمال يديك وانك  أيها اآلب ، حسن أن  

 تعتني بي ، بروحك ، ترنيمات فرح ، ألنك تستحق أسمى ثناء يمكنني أن أقدمه!

 



س وسيال ، أغني في "السجون"  اغفر لي يا أبي ، ألني سمحت لقلبي أن تأسره اهتمامات هذا العالم بدالً منك و من عظمتك. مثل بول

التي أواجهها! كم أنا ممتن لعمل  يسوع من أجل خطاياي ، ألنه خلصني بالكامل ويتشفع من أجلي! هللويا ! يا له من خالص  

 عظيم لي! يا رب أنت عظيم ورائع!

 

أمانتك ثابتة في السماء   -األبد    أتوق أن أترنم بحبك العظيم ، وأعترف بفمي بأمانتك المستمره عبر األجيال. ألن حبك ثابت إلى

نفسها. وأنا أعلم أنك قادر على القيام بما هو أبعد من أي شيء يمكنني حتى ان افتكر فيه  ساعدني على الدخول دائًما إلى محضرك  

 بالشكر والتسبيح ألنك صالح وحبك يدوم إلى األبد.

 

ني في أيام الضيق. ابتهاجك و فرحك بي  أمر يفوق قدرتي على أشكرك ، أيها األب ، النك خلصتني و تمسك بي  ، تنقذني وتدعم

الفهم. ساعدني يا رب لسماع الترانيم التي ترنمها من اجلي . ابهجني هذا الصباح بحبك الذي ال ينضب ، ألغني من أجل الفرح 

مقاصد الملكوت في حياتي  وأكون فرحا طوال اليوم. رحمتك علي يارب. أطلب منك أن تثبت عمل يدي هذا اليوم ، وأن تتحقق  

 ومن خاللها ، ألن أملي فيك ،  انت صانع السماء واألرض. أنت كنزي العظيم  ، وأنا أحمد اسمك القدوس.
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   Day 25اليوم الخامس والعشرون

 علمني أصلي  

 

أجلي  ، وأنه بسبب دمه الذي اريق من أجلي ، لدي ثقة في الدخول إلى محضرك    أشكرك أيها اآلب ، ألن يسوع قد ولد من

 ستجيبني وتظهر لي أشياء عظيمة مخفية ال أعرفها.  -بينما أدعوك     -المقدس. أريد أن أقترب منك بقلب صادق في ثقة تامة بأنك  

 

علمني أن أصلي يا رب ! علمني أن أصلي قلبك ، إرادتك ، كلمتك. سامحني يا رب ألنني غالبًا ما أركز على ذاتي في محضرك  

قلبك من أجل كنيستك والعالم من حولي. شجعني بروحك ألتشفع لآلخرين  الحياة وأفتقد نعمة صالة  الى هموم هذه  وأستسلم  



ا تعتمد عليه ، حتى في ساعات الليل ، لـ "بناء الجدار" والوقوف في الثغر نيابة عن ولعملك حول العالم. أتوق أن اكون شخصً 

و أكون مستعدا عندما تدعوني . اتوق أن تشغلني اعباء واحتياجات هذا العالم الضائع ، إخوتي وأخواتي في المسيح    –اآلخرين  

 اًرا.  أبي اجعلني حارًسا لملكوتك ! والمؤمنين في مجتمعي  ، بحيث ال أستطيع أن أصمت أمامك لياًل أو نه

 

مثل حنة ، قد ال أترك حضورك أبدًا ، لكن أتعلم العبادة والصوم والصالة باستمرار. علمني ما يعنيه االستمرار في الصالة حتى 

 استمر في صالتي و ال استسلم ابدا . -تستجيب  ، 

 ثقتي في وعود كلمتك. • ساعدني على النهوض قبل الفجر وأصرخ إليك ، واضعًا دائًما 

 • ليت  كلمتك تكون في قلبي كالنار المشتعلة متأمال دائما بوعودك. 

 • شكلني يا رب  ألكون مجاهدا في الصالة من اجل مملكتك  

 • علمني أن أصلي بروحك ألصبح شخًصا مكرًسا حقًا للصالة وأشترك معك في عملك ، حتى أقاصي األرض!

 س حياتي حتى أكون شخًصا مخلًصا ،  أ رفض االستسالم  وأصلي دائًما.•أتوق أن تصبح الصالة حقًا أسا 

 

 باسم يسوع الذي يشفع لي دائما  ، آمين.
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   Day 26اليوم السادس والعشرون

 حياة القيامة  

 

يسوع ، أنا أؤمن! أنت المسيح ،  يا رب يسوع ، لقد قلت إنك القيامة والحياة ، وإن كان هناك من يؤمن بك ، فهو أيًضا يحيا! يا  

مع المالئكة تخضع لك السلطات  -ابن هللا الحي ، مخلص العالم ، الذي قام من بين األموات ، وقد دخل السماء وهو عن يمين هللا 

طيع أن  و القوى ! أريد أن أعرفك حقًا يا رب يسوع ، وقوة قيامتك في حياتي. أرني ما يعنيه هذا وعلمني بروحك ، ألني ال أست

 أفهم أهمية هذا! 

 



العيش   –أتوق أن تغير قوة القيامة الطريقة التي أعيش بها. أصلي ان تغيرني أنا  ، لكي تتميز حياتي بجرأة وثقة متزايدة فيك  

لمخلصي ! بروحك ، مكني أن أعيش فوق الظروف والمواقف اليومية التي تحيط بي ، ألني أعلم أنني قد قمت معك من خالل 

 قوة هللا اآلب الذي أقامك من بين األموات. إيماني ب

 

 كم أنا ممتن ألنني عشت معك! 

  • أشكرك ألنك غفرت لي كل خطاياي و الغيت كل ما كان ضدي ووقف في وجهي

 • أشكرك على أخذ خطاياي وتسميرها على الصليب. 

بانتصارك عليها بالصليب! كيف اسبح هللا  أنك قمت من • أشكرك يا يسوع على نزع أسلحة قوى الظلمة وجعل هذا مشهدا عاما 

 بين األموات! 

 

انني أعلم انك ان لم تكن قد قمت  ، لكان إيماني بال جدوى. يا رب يسوع ، أؤمن أنك مت وقمت مرة أخرى وبسبب هذا ، أعلم  

لبوق من هللا اآلب ، وأولئك  أن تنزل من السماء ، بصوت عظيم ، بصوت رئيس المالئكة وبصوت ا   -أنك ستعود مرة أخرى!  

الحياة على األرض ، فسوف أختطف ، مع إخوتي   قيد  إذا كنت ال أزال على   ، الذين ماتوا فيك سوف يقومون أوالً. بعد ذلك 

 وسأكون معك إلى األبد.  -وأخواتي في المسيح ، القابلك على السحاب 

 

 ! هللويا ! يا لك من مخلص! لذلك ، تعال بسرعة أيها الرب يسوع
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   Day 27اليوم السابع والعشرون

 أكتشف االشياء المخفية 

 

 يسوع المذهلة نيابة عنك.هدئ قلبك أمام الرب وتأمل في الصليب وتضحية 

 

وخلصتني من الخطية الحيا حياة  البر. شكًرا لك على    ,أشكرك أيها الرب يسوع ألنك حملت خطيتي بجسدك على الصليب  

 الشفاء الموجود في التضحية العظيمة التي قدمتها .  



أصلي ان تغفر لي ، ألني في اوقات كثيرة استهنت بالحرية التي لي فيك  ، و التي ال احيا فيها من أجل البر ، وأسمح لنفسي بأن   

 ي يا رب واشفني ، ألني أعلم أنني أخطأت إليك.أصبح عبدًا مرة أخرى لنير الخطية. ارحمن

 

أن "تطلب البر" ، لكي تُرى أنت ، يا يسوع ، في داخلي أكثر فأكثر ، وأن    -بروحك ، علمني ما يعنيه أن "تعيش من أجل البر"  

 ريبا منك . يولد هذا الثمر الروحي الدائم من حياتي. نبهني لكي ال اقترب اليك بالكلمات واألفعال لكن إبقي قلبي ق

 

وتكشفها بنور روحك. أزل كل   - حتى األماكن التي ال أعلم بها    -أطلب ، أيها الرب يسوع ، أن تفتح كل حجرة مغلقة في قلبي  

 القيود . أنت وحدك تستطيع أن تشفي منكسري القلوب.

 • عندما أكون أعمى تجاه خطيتي ، أعيد لي بصيرتي ، أصلي. 

 ي عن عالقة أعمق معك ، حررني  يا رب! • عندما  يضطهدني العدو ويمنعن 

 

أطلب منك أنت ، الشافي ، امنحني الحرية الكاملة في مجاالت حياتي التي لم يأسرها حبك الكبير بعد )توقف واطلب من الروح  

لتغيرني حتى اشبه القدس أن يكشف لك األشياء المخفية في قلبك( أدعوك أيها الروح القدس ان تشفي االماكن المخفية  في قلبي ،  

 صورة المسيح.

 

حطم كبريائي ، وكل ما يمنعني من مشاركة رحلتي الطويلة مع إخوتي وأخواتي في المسيح ، واالعتراف بخطاياي وأجد شفائي.  

 رب ألنك أنت من يشفيني! وأنا أثق بك لتشفي جسدي وعقلي وروحي.أحمدك يا 

 

 ب عملك الكامل على الصليب. آمين.لهذه االمور  أصلي بثقة أيها الرب يسوع ، بسب 
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   Day 28اليوم الثامن والعشرون

 علمني ان احب   

أيها اآلب ، أنت صاحب الحب ، علمني طريقك. أنا أعرف  يا أبي أنني مرات كثيرة ال أحب كما دعوتني ان احب. أحب عندما  

ي يا رب. اغفر  يكون ذلك مناسبًا ، عندما أكون في مزاج جيد ، أو حتى أسوأ ، فقط إذا كان شخص ما يحبني. اغفر لي. ارحمن

 خدمتي لنفسي ، الحب االناني . امألني بحبك وعطفك. 

 



المحبه تتانى و ترفق ، ال تحسد وال تتفاخر ، ال تنتفخ وال تقبح  ، ال تطلب ما لنفسها . و ال تحتد وال تظن السوء وال تفرح باالثم  

 بل تفرح بالحق . 

إخوتي وأخواتي    -أبي ، أعطني هذا النوع من الحب لمن هم حولي! اتوق أن محبتي ألفراد عائلتي وزمالئي في العمل وجيراني   

تحتمل كل شي ، وتصدق  كل األشياء ، احفظ حبي من الفشل. هل لي أن أعيش الحب السخي معهم ، حتى   –في المسيح يسوع  

 بعد )توقف وصلي من أجل أولئك المقربين منك  ، بأسمائهم  (.  أعيش حبك في هذا  العالم الذي لم يعرفك

 

 أتوق أن يتجلى الحب السخي  بعالقاتي مع إخوتي وأخواتي في يسوع .   

أحفظني من أن أكون سببا لالنقسام في جسد المسيح. بل اجعل حياتي ان تكون مغروسة ومثبته في المحبة.  أيها األب ، تقول  

تي لألخرين  ، سيعرف العالم أنني أنتمي إليك. أنا اصلي ان تعطني هذا النوع من المحبة! كما أحببتني  كلمتك أنه من خالل محب

 انت ، اتوق  بدوري ان اعكس حبك لالخرين وأشجع إخوتي وأخواتي في المسيح يسوع على المزيد من المحبة والعمل الصالح. 

 

أكون عازًما على أن أعيش المحبة الحقيقية التي وهبني أياها الرب يسوع  أتوق أن أكون مستحقًا أن أحمل اسم المسيح اسمه ، وأن  

 حتى يسمو و يتمجد اسمك في حياتي ،  و تتجلى قوة محبتك المغيره لحياتي.

 

 أصلي باسمك. آمين. 
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   Day 29اليوم التاسع والعشرون

 انظرك يا رب  

 

ابتي ، كم انا شاكرا لك  ألنك صبور معي ، بطيء الغضب و كثير الرحمة . سامحني ألني لم أعامل اآلخرين بنفس صبرك الذي 

 صعوبة في حبهم(. مكني ، أصلي بروحك ، ألكون صبوًرا مع الجميع.أظهرته لي )توقف وصلي لمن تجد 

 



سامحني على الطرق العديدة التي أمارسها بدون صبر أمامك وأعمل االشياء بقوتي الخاصة. علمني أن أنتظرك ، وأن أسير في  

أواجهه في رحلة حياتي الطويلة. قوني  طريق كلمتك وأنا أفعل ذلك . امال ان يكون اسمك ومجد اسمك  شهوة قلبي في كل موقف  

ألصبر في الضيق و أثابر حتى أكون ناضجا وكامال ال ينقصني شيء. أعترف أنني ال أستطيع أن أفعل ذلك بقوتي الخاصة ،  

 وأطلب منك ان تمكني وفقًا لعظمتك حتى يكون لدي القدر الكبير من التحمل والصبر. 

 

بصبر ألرى ما ال يرى  في ظروف حياتي وعالقاتي، النك تبارك منتظروك . أتوق أن  أيها األب ، اسمح لي أن أكون من أنتظر

أصبر وأثبت في إيماني ، ألن يسوع سيأتي قريبًا بالتأكيد! وبينما أنتظر ظهوره المجيد ، أتوق أن تتميز حياتي بأمل الصبر و 

تأكيد هذا هو إلهنا ، لقد وثقنا به وقد خلصنا. هذا هو الرب  التحمل . ألني أعلم أن اليوم سيأتي عندما أعلن أنا وجميع شعبك: "بال

الذي توكلنا عليه ، فلنفرح و نبتهج ! " اتوق ان اتشيه بهؤالء الذين بايمانهم وصبرهم ورثوا الوعود . وهكذا في هذا اليوم يا أبي  

أملهم. قويني ألثبت. أصلي باسم يسوع.    ، اخترت أن أنتظرك ، وأثق بك ، آمال فيك ، عالما أن أولئك الذين يترجونك ال يخيب

 آمين.
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   Day 30اليوم الثالثون

 أذكرني الهي االمين 

 

 أيها الرب يسوع المسيح ، باسمك أصلي ... 

 



أيها األب ، كم أنا شاكرا ألن أمانتك تدوم إلى األبد ، و بالرغم من أن رحلتي معك تميزت غالبا  بعدم إيماني وعدم التصديق ، إال  

أمينًا ألنك ال تستطيع أن تنكر نفسك. ما أعظم أمانتك! اصلي ان تسامحني ، ألنني غالبًا ما أبتعد عن عظمتك ، واجهل  أنك تظل  

 اشراقة وجهك وتهتز ثقتي بك. 

 

قّويني بروحك حتى أتمكن من المثابرة ، وأعمل مشيئتك ، وأقبل وعودك. ألني أعلم أنه بعد قليل فقط سيأتي يسوع ، وقد دعوتني  

يش باإليمان. ال أريد أن أكون من يضع يده على المحراث و ينظر الى الوراء! ساعدني على اتباعك بأمانة و اسير في نور ألع

حضورك. اتوق أن يحيا قلبي معك وحدك طول الطريق  ، ومثل موسى ، أتمنى أن أكون أمينًا خادما في بيتك ، وأعمل بأمانة  

ى أهدافك تسود و يتعظم يسوع ! ألنك أعطيتني ثقة مقدسة ، رسالة المصالحة من خالل  مثل أولئك الذين بنوا الهيكل ، لكي أر

 يسوع المسيح ، وطلبت مني أن أكون أمينًا. 

 

االبتعاد عنك . أصلي ان تقويني ! اسكب    أبي ، أنت تعرف ضعفي وتعبي من مغريات هذا العالم التي تشد قلبي وتشجعني على

تى أتبعك بإخالص وأكون ، أكثر فأكثر ، شخًصا واثقًا في أملي فيك  ، و متيقنا مما لم أراه بعد روحك القدوس علّي هذا اليوم ح

 )توقف و أخضع للرب كل االشياء التي ال زالت تنتظر(. 

 

اعمل كل شي واصلي ، حتى في ذلك اليوم المجيد عندما أرى وجهك  أسمعك تقول  لي "نعما ، أيها العبد الصالح." باسم يسوع 

 ظيم أصلي. آمين. الع
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   Day 31اليوم الحادي والثالثون

 لياتي ملكوتك في .

 

أيها اآلب السماوي ما أعظم اسمك. كم هي عظيمة وثابتة اعمالك ! أنت الذي صنعت الجبال وخلقت الريح.  الذي يجعل الفجر  

يهوة اله الجنود اسمه  ! ال مثل لك وأنا امجد اسمك العظيم  ! اتوق أن تتحقق مشيئتك    -ظالما و يمشي على مشارف االرض   



، كذلك   -حيث يعبدك القديسون والمالئكة بوحدة مميزة     -وإلرادتك كما في السماء    على األرض في حياتي يا رب. أخضع لك

 على االرض . ليأتي ملكوتك يا رب! 

 

 أعترف  يا ابي بحاجتي الشديدة إليك قبل كل شيء أصلي ان تكون انت الخبز اليومي لي . 

حدك )توقف و صلي من قلبك أكثر( . اغمرني يا أبي أريد أن اتمتع فيك واشبع فيك ، و يزول حبي للعالم ويبقى قلبي عليك و

 بحبك العظيم واغفر لي خطيتي بحقك .

 

 أعترف بأن أفكاري وكلماتي وأفعالي في كثير من األحيان ال تشبه المسيح وال تكرمك.  

 بدالً من الوصول إلى اآلخرين بمحبة يسوع ، أتراجع. 

أل   ، اآلخرين وتشجيعهم وبنيانهم  من مباركة  الصمت. بدالً  التزمت  في مشاركة صالحك وإعالن عظمتك  الصمت. حتى  تزم 

 ارحمني يا رب  ! 

 

. اوتوق أن أكون سريعًا في مسامحة اآلخرين ،  ازل  حياة التركيز على الذات و غيرني بقوة روحك التي تعمل في أصلي   

وة والمجد إلى أبد اآلبدين. أنت وحدك قادر ان وأتذكر دائًما الدين العظيم الذي غفر لي. أعترف اليوم أن لك وحدك الملك والق

 تعمل اكثر مما انا افتكر او اتخيل .

 

اليوم أعلن تحت السماء "عظيمه وعجيبة هي أعمالك ايها الرب االله القادر على كل شيئ و حق هي طرقك يا ملك القديسين  

 . من ال يخافك يا رب ويمجد اسمك النك وحدك قدوس!" 

 

 ! باسم يسوع المسيح ، ابن اإلله الحقيقي الوحيد أصلي. آمين وآمين!   هللويا! سبحوا الرب
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