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اليوم  :10اشكرك يا رب من اجل يوم جديد ومعرفة جديدة ..اشكرك
من اجل عطاء جديد يغني النفس والروح ..الن عطاياك تغني القلب
وتمأل الكيان ايها السيد..تشبع الجوع وتسد االحتياج ..نحن يا رب
بحاجة ماسة الى حياة الشبع الروحي واالمتالء والسعادة ،في عصر
يزداد فيه الجوع والقحط الروحي وعدم الشبع النفسى والعاطفى
والمادى..علمنا يا رب ان نضبط ذواتنا ونشبع بك ومعرفتك واالتحاد
بروحك ..ونمتلي بروح القداسة والوداعه والعفة .وان نستخدم االشياء
التي لنا باعتدال دون ان نصبح عبيدا لها ..علمنا سبلك يا رب ..اروينا
من مياهك ..مياه الحياة االبدية ...ليس كما يعطي العالم ..اشبعنا بك يا
نبع الحياة..لكي نجلس في هيكلك ونتفرس بك وحدك ..ال احد يعرف
كيف يشبع جوعنا سواك ..انت خالقنا وتعرف وحدك كيف تمأل وتشبع
هذه النفس البشرية المحتاجة..مبارك اسمك القدوس الى االبد امين

اليوم  :18اشكرك يا رب من اجل فرصة جديدة لمعرفتك
..أحداث الحياة تؤثر تأثيراَ مباشراً في نفسي البشرية ،أحداث
الماضي يا رب تسبب جراحا وتترك عالمات وخدوش في داخلنا
تختزن في عقولنا الباطنية والواعية .انت يا رب تحرر الحاضر
من الماضي..ال سلطة للماضي علينا بعد االن ...كل ما حدث قد
مضى نحن معك االن ..في ضوء معرفتي بك وبكلمتك
المقدسة..حتى أعرف من هو إلهي الحقيقي..وحقيقة نفسي
ب ُم َّت َكلِي
الر َّ
س ِّيدِيَّ .
البشرية ومدى احتياجها لك ..أَ ْن َت َر َجائِي َيا َ
ت مِنَ ا ْل َب ْط ِن َوأَ ْن َت ُم ْخ ِر ِجي «مِنْ أَ ْح َ
اس َت َندْ ُ
اء
ش ِ
ايَ .علَ ْي َك ْ
ُم ْن ُذ صِ َب َ
أ ُ ِّميِ .ب َك َت ْس ِبيحِي .معروف عنك ايها السيد انت االله الشافي
اتقدم اليك بكل ثقة اليوم لكي تشفي جروح نفسي ..جروح
الماضي االليم ورفض العالم ..لكي تعيدني وتجعلني إناء مملوء
منك ومرآة تعكس محبتك للعالم
اشكرك في كل وقت وفي كل حين الى االبد امين..

اليوم  :10اشكرك يا خالقي على نعمة الحياة ،انت الذي خلقت
العالم بكلمتك وميزتني عن باقي الخالئق ،سرت مع ابراهيم
خليلك وجعلته أبا لجمهور من االمم ،فسر معي يارب كما سرت
مع ابي ابراهيم وباركني كما باركته .اجعلني اختبر العالقة
الشخصية الحميمة معك يا هللا لكيما ترشدني الى غرضك من
خلقي وما هي المهام الراغب لي باتمامها على االرض ،ألني
ارغب بالسير على خطى ابينا ابراهيم الذي سار بحسب
توجيهاتك وتمم مشيئتك بكل أمانة وايمان ،ساعدني ان أزيد
إيماني يوما بعد يوم يا هللا.
أضع عائلتي بين يديك يارب ،اجعلني سبب بركة لهم ،أمن
احتياجاتنا على كافة االصعدة ومن ضمنها االحتياج الروحي،
أرشدنا الى مصدر الغذاء الروحي السليم القادر على ايصالنا
لميناء الحياة االبدية الننا راغبين بقضاء االبدية معك يا الهنا
الحبيب .أتقدم لك بتوبة صادقة عن كل اإلخفاقات التي سقطت
فيها مؤخرا عاقدا العزم على عدم تكرارها ،اشكرك النك تغفر
خطايا التائبين فساعدني ان اجد الشفيع الذي يبرنني امامك
على الدوام امين.

اليوم  :10الهي القدوس احمدك من اجل احساناتك معي كل حين
النك سندي ورافع رأسي تؤدبني بحبك ايها السيد لكي اعود اتنقى
..املئني من روح التوبة والمغفرة اجعلني في كل حين ساجد
امامك معترف بخطاياي اجعلنا يا رب ندركك وعظمتك وقوة
قيامتك..يا رب انا اثق بالخطة الموضوعة منذ البدء لخالصي
..انت االلف والياء البداية والنهاية ..الن قاصديك ال يعطشون
..كيف يعطشون وانت نبع الماء الحي؟؟انت قلت يا رب ..هأ َ َن َذا
صانِ ٌع أَ ْم ًرا َجدِيدًا..اصنع هذا االمر اليوم في حياتي لكي اكون
َ
تلميذ حقيقي لك ..اعلن ايماني وثقتي بك وبمواعيدك اشكرك في
كل حين وكلي ثقة انك سمعتني ..كلي ثقة انك تفكر فيى وانا في
قلبك ..ال احد يدرك ما هو صالح لي غيرك ..اخرجني من الظلمة
الى نور معرفتك..اخترق احشائي ونظفني بروحك ..اجعل مني
أناء نقي .مستحق كل كرامة وسجود الى االبد امين ..

اليوم  :10مبارك اسمك في كل حين يا اله السماء..الن اسمك
برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع ..الى ذكرك شهوة
النفس ايها السيد..قدسني في كل حين وافتح ذهني لسماعك
..عرفني اليك وامأل روحي من سالمك ..السالم الذي يفوق
كل عقل وفكر..اجعلني يا رب اتكل عليك في كل امور حياتي
تراءف
..طوبى للمتكلين عليك ..الرب يسمع عندما ادعوه ..
ْ
مع صالتي .يا اله خالصي هلم لمعونتي ..ضعفي قد
واس ْ
علي ْ
غلبني وخطيئتي امامي في كل حين ..لكني اسلمك ذاتي
وحياتي ...انت يا رب تقودني في زحام وصعاب الحياة
..سلطانك يفوق كل شي يا صاحب السلطان ..النك قد انقذت
نفس المسكين من يد االشرار ..انقذني يا رب من ظالم الفكر
الذي يحيط بي واخرج بي الى فردوسك حيث مياه الحياة
االبدية ..حيث ال الم وال جوع وال موت ..البسني الحلة
البيضاء لكي اسكن معك ..مبارك اسمك القدوس في كل حين
..امين.

اليوم  :10يارب يا اله السماء وصانع المعجزات اشكرك من اجل
يوم جديد وفرصة جديدة لمعرفتك ولكي اتقدم اكثر نحو
قدسك..العالم يا رب وضع القيمة البشرية في الشكل الخارجي
والمظهر..وضعها في العقل والفكر والمعرفة...اشكرك يا رب الن
مفاهيمك سامية تختلف عن مفاهيم العالم ...يا رب انت تعرف قيمة
االنسان في قلبه وفيما يحياه ويعيشه ...الحب الحقيقي انك تحب
الكل وال تعطي اهمية لشريحة معينة وتبغض االخرى ..انا اعلم يا
رب اننا قيمة كبيرة لك رغم خطايانا واثامنا ..تحب اوالدك مهما
حدث...يا رب اغرس فينا معرفة حبك الالمتناهي والنمو بها
..اجعلنا يا رب نعطي كما تعطي انت ونحب كما تحب انت ..اجعل
كل واحد فينا مثال حقيقي لك بالعمل ..النك يا رب مصدر الحب
الوحيد ..ال يوجد مصدر اخر سواك ..جميع المصادر االخرى
مزيفة إال انت ..نحمدك كل حين يا رب الكل االن والى االبد ..امين

اليوم  :10يا رب قد اختبرتني وعرفتني .انت عرفت جلوسي
وقيامي.فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي
عرفت .النه ليس كلمة في لساني اال وانت يا رب عرفتها كلها.
من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك .عجيبة هذه
المعرفة فوقي ارتفعت ال استطيعها .لذلك اجذبني لطريق البر
والقداسة الن حياتي كالبخار تظهر قليال ثم تضمحل وانا راغب
باستثمار كل لحظة فيها لغرض التقرب من معرفتك ،صحيح أني
ال ازال اقترف الخطيئة ولكني مؤمن انك قد تعاملت مع موضوع
الخطيئة ،فقط أرشدني لذلك الشفيع القادر على تبريري امامك
لكيما انعم ببركاتك غير الزائلة .يارب ان ظروفي باتت صعبة
وانا ال ازال اصرخ ،اسمع لي يا سيد واستجب اللهم باسمك
خلصني وبقوتك احكم لي .اسمع يا هللا صالتي اصغ الى كالم
فمي .اصغ الى صالتي وال تتغاض عن تضرعي .استمع لي
واستجب لي.اتحير في كربتي واضطرب .يمخض قلبي في داخلي
واهوال الموت سقطت علي .خوف ورعدة اتيا علي وغشيني
رعب .فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فاطير واستريح .اما انا
فالى هللا اصرخ والرب يخلصني .مساء وصباحا وظهرا اشكو
وانوح فيسمع صوتي.

اليوم  :12حياتي جميلة معك يارب ،انت ملك العدل والرحمة،
انت معطي الغفران والمحبة ،انت الذي تبرر كل من يتوجه اليك
بقلب تائب راغب بالتغير نحو القداسة ،ساعدني ان أصل
وارتوي من ينابيع الماء الحي التي مصدرها انت يارب .يا رب
قد اختبرتني وعرفتني .انت عرفت جلوسي وقيامي.فهمت فكري
من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت .النه ليس
كلمة في لساني اال وانت يا رب عرفتها كلها .اين اذهب من
روحك ومن وجهك اين اهرب .ان صعدت الى السموات فانت
هناك.وان فرشت في الهاوية فها انت .أيامي رائعة يارب الني
ارغب بحفظ وصاياك ،علمني سبلك ،دربني بحقك ،اجعلني بركة
لمن هم حولي حينما يروا الوصية قد صارت جزءا من سلوكي،
حينما أخطئ اشعر بالندم الني أحزنت روح قدسك ولكنك سرعان
ما تقيمني وتشجعني وتطبب جراحاتي فأعود أقوى من السابق.
أضع بين يديك هذا اليوم ،بكل نجاحاته وإخفاقاته عالما انك
ستتشدد معي وقت الضعف واإلخفاق وستفرح كثيرا بنجاحاتي.
امين

اليوم  :10احمدك يا رب اباركك من كل القلب اتقدم في هذا
الوقت اليك واطلب مشيئتك على حياتي وعلى اسرتي ..نحن يا
رب كالخراف التي ال راعي لها ..نعاني من ضيق هذا العالم
..المجتمع اعطانا افكار كثيرة خاطئة عنك ..قالو عنك منتقم
وانت كلي الحب والحنان ..كثير الرأفة ..اخرجني يا رب من
بحر الضلمات الى نورك العجيب ...النور الذي يقيم الساقطين
ويحيي الموتى ..ارشدني اليك وعلمني سبلك ..عطشانآ انا الى
الحق ..العالم اعطاني الرفض والحقد والكراهية والضغينة
..علمني ان اكون مؤمن بك ..الن عطاياك ليست كعطايا
العالم ...اشكرك في كل حين ومن اجل كل فرصة اتيحت لي
لمعرفتك انا واثق وكلي اليقين انها منك ..تعطيني الفرصة النك
تحبني..تريدني انا اخلص وانجو من بحر الهالك الذي انا فيه
سئل قلبك هي راحتي النك ابي ..فرحك هو عودتي اليك والى
ُ ..
صورتك ..اشكرك في كل حين يا رب الكل ..امين

اليوم  :01اشكرك من اجل يوم جديد ومن اجل فرصة جديدة يا اله
السماوات ..الهي الساكن في االعالي انصت الى صراخي وهلم لمعونتي
.الشك يراودني والعالم يرفضني ..قد شوهو صورة الحب في عيوني
..العالم يوم بعد يوم يعطيني مفهوم خاطئ عنك وعن محبتك ..يحاول
سلطان الشر ان يثبت لي انك بعيد وان الخطيئة حلوة ..يحاول ان يشوه
صورتك امامي ..يحاول ان يبعدني عنك بشتى الوسائل والطرق
..يستغل ضعفي وقلة فهمي لكي يبعدني عنك..انا اعلن تبرئة هللا من كل
شر وشبه شر الن هللا اب حنون ومحب وليس فيه ظلمة البتة ...ال
يرمي بالشر على ابنائه قطعا...يا رب اطلب اليك اليوم ان تمالئني منك
انت وحدك لكي اشبع من حبك ويفيض في داخلي حتى احب إخوتي
االخرين واقبلهم كما علمتني ان اقبل الجميع ..امين

اليوم  :00ما اكرم افكارك يا هللا عندي ما اكثر جملتها .ان
احصها فهي اكثر من الرمل.استيقظت وانا بعد معك .اختبرني يا
هللا واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري .وانظر ان كان في
طريق باطل واهدني طريقا ابديا ،الن عندك ينبوع الحياة.بنورك
نرى نورا .ادم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمي القلب.
احتاج يارب ان اعرف وجهتي ،هل انا سالك الطريق االبدي ام
طريقا خاطئا ،أرشدني يا هللا لطريقك االبدي الذي يقودني لك
بأمان واطمئنان ،اجعلني اجد ذلك الباب الذي يدخلني لملكوتك
فأنعم بقربك وأسبح اسمك القدوس على الدوام.
استمع صالتي يا رب واصغ الى صراخي.ال تسكت عن
دموعي.الني انا غريب عندك.نزيل مثل جميع ابائي .اقتصر عني
فاتبلج قبل ان اذهب فال اوجد ،فال تجعلني أغادر هذه الحياة قبيل
جعلي إنسانا أبديا اي قد انتصرت على الموت وصرت مؤهال
للقيامة مع االبرار .اشكرك يا هللا النك قريب وتسمع الصالة ،انا
واثق بتدخلك في حياتي معطيا إياي بداية جديدة تبدأ في حينما
تمنحني قلبا جديدا وروحا جديدة ،الني راغب بالعيش بحسب
فكرك وان أبقى منقادا بروح قدسك ،امين

اليوم  :08ماذا لو علمت ان هذا هو يومك األخير على االرض؟
(أتمنى لك العمر المديد) ما الذي سيتغير في سلوكياتك؟ هل
ستذهب للعمل كالمعتاد؟ ام ستكرس وقتك للبحث عن رحمة هللا؟
ستجلس مع عائلتك لتخبرهم ببعض األسرار او كلمات الوداع ،اذا
المفهوم تغير بالكامل ونسق حياتك لذلك اليوم أخذ منحى ثاني .هللا
يحثك ان يكون لك هذا الفكر وانت في أوج صحتك ونشاطك ،لكيما
يستثمر طاقاتك لحساب ملكوته االبدي فتنعم بأكاليل وبركات ال
تزول ،هللا من محبته لك يرغب بمباركتك ولكن المفتاح هو تسليم
كافة أمور حياتنا في يديه وإعالنه ملكا على حياتنا واالنقياد بقوة
روحه القدوس.
يارب ،انا راغب باستثمار كل دقيقة من حياتي لتمجيد اسمك
القدوس ،ساعدني ان اتحد بروحك القدوس والنمو بها بعد ان
تبرئني من خطيئتي فاتغير يوم بعد يوم بقوة روحك القدوس للنقاء
واالستقامة ،انا راغب من كل القلب ان اسلك المتبقي من حياتي
مسيرا بروحك القدوس امين.

اليوم  :00الهي السماوي يا صانع المعجزات يا خالق السماء
واالرض انت مصدر كل قوة وكل حب انت مصدر العطاء
.اظهر لي ذاتك يا رب .اني محتاج لك جدا جدا .ال اعرف ماذا
افعل لكن عيوني نحوك .االرض يا رب مملوءة من الشر
والحقد والكراهية .لكني طالبا حبك ...انت نبع الحب الذي ال
ينضب ..انت هللا الواحد خالق كل شي ..خلقتنا النك تحبنا جدا
الكمال الخطة االلهية لخالص نفوسنا.اننا نحتاجك االن تعال
بيننا يارب وطهرنا واجعلنا إناء مملوء بك وحدك..المسنا
لمسة خاصة لكي تشفى نفوسنا ..شفائك العجيب الذي يعيدنا
الى تصميم االنسان االصلي قبل تشوه الخطيئة..اجعلنا يا رب
مرآة لنعكس حبك..الحب الذي ال يسقط..الحب الذي بدونه ال
نحيا..اجعلنا يا رب نحب جميع البشر وننظر اليهم كما تنظر
اليهم انت اجعلنا يا رب ننظر اليهم بعين الحب والرافة كما
تفعل انت وليس بعين الكره واالدانة ..ابليس يحاول تشويه
صورتك لكي ياخذ النفوس بعيدا عن خالصك..لكني اثق انك
اقوى من الكل وضابط الكل ..انت هللا كلي القدرة والمعرفة.
شكرا لك من كل القلب على جميع احساناتك لي انا االنسان
الضعيف  .امأل قلبي من نعمتك.جددني واجعل مني إناء مملوء
منك وحدك .امين

اليوم  :00اشكرك يا رب من اجل االدراك الذي وهبتني ,امنحني
قوة روحك القدوس التي تنير ذهني لكي اعرفك وطرقك ..إجعلني
يا رب حاراً في صالتي..قنوعا ً في مأكلي..أمينا ً في وظيفتي ..ثابتا ً
في مقاصدي .صيرني يا رب أنيسا ً في معاشرتي ،مؤدبا ً في
تصرفي ،عفيفا ً في حديثي ،مستقيما ً في سيرتي..فها أنا يا رب
أقدم لك أفكاري ،وأقوالي ،وأفعالي ،وأتعابي .فاجعلني يا رب أفتكر
فيك ،وأتكلم عنك ،وأشتغل لك..وأتعب من أجلك .إمأل قلبي يا رب
من المحبة لك ..ومن البغضة لرذائلي ..ومن الرحمة لقريبي،
ومن االزدراء بكل شيء عالمي .إجعلني يا رب أنتصر على اللذة
باإلماتة ،وعلى البخل بالصدقة ،وعلى الغضب بالوداعة ،وعلى
الفتور بالحرارة في العبادة .صيرني يا رب رصينا ً في
أموري..شجاعا ً في مخاطري ..صابراً في شدائدي ..متضعا ً في
نجاحي..اشكرك يا رب من كل القلب مستحق كل مجد ..امين

اليوم  :00باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل حسناته .الذي
يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك الذي يفدي من
الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرافة الذي يشبع بالخير
عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك .هل نفسك تبارك الرب على
احساناته ام ال زالت متذمرة؟ الموضوع متعلق بطريقة
تفكيرنا ،هل تنظر لألحداث بشكل متشائم ام سالمك الداخلي
يتفوق على األحداث المحيطة؟ هناك مصدر وحيد للسالم
الروحي وهو المصالحة مع هللا.
الخبر الحزين اننا ال نستطيع الصعود للسماء ومصالحة هللا،
أصال لن نستطيع الدخول لمحضره ،لكن الخبر الجميل انه
هو من يستطيع المجئ لنا ومد يد المصالحة ،هل تؤمن
بذلك؟ ابحث عن تلك المصالحة الن هللا اجراها وكل المطلوب
منك هو البحث عنها .يا الهي ،انا راغب من كل القلب ان
أتصالح معك ومعالجة موضوع الخطيئة الذي يعيق تواجدي
في محضرك ،انا راغب بالحصول على ذلك السالم الداخلي
لكيما أسبح اسمك القدوس على الدوام ،امين.

اليوم  :00أتأمل في الحياة فاجدها جميلة ولكنها وقتية ،نظرت
لالجيال السابقة فإذا هم تحت التراب ،ولكن سيأتي يوم حين يقوم
الراقدين ويصعدون للسماء اما لملكوتك او للهاوية ،فاجعلني مع
الذين سيحضون ببركة القيامة مع االبرار .هناك أديان كثيرة
ولكني سمعت ان الديانة الطاهرة النقية عند هللا االب هي هذه:
افتقاد اليتامى واالرامل في ضيقتهم ،وحفظ االنسان نفسه بال
دنس من العالم .امنحني نعمة يا هللا لكيما تعينني في مشوار
بحثي عنك لكيما أعرفك وأكون مطمئنا من قيامتي مع االبرار.
ساعدني ان اضبط لساني النه عنصر ال يستطيع احد من الناس
ان يذهلل .هو شر ال يضبط ،مملو سما مميتا .به نبارك هللا االب،
وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه هللا .من الفم الواحد
تخرج بركة ولعنة! ،ساعدني ان أدرب لساني على إطالق البركة
فقط .امنحني حكمة نازلة من السماء ،تتحد بي وتقودني لما هو
في فكرك يارب فاسعى مستنيرا اتحدث بما تمليه علي حكمتك
فأكون مرضيا في عينيك يا هللا ،امين.

اليوم  :00اشكرك الهي السماوي الحي ..اشكرك النك اله
صالح جئت الى هذا العالم لخالصي انا الخاطئ الغير مستحق
..اطلب منك يا رب ان تتجول في وسطنا االن وتلمس كل
واحد فينا بلمسة خاصة من عندك ..لمستك التي تشفي
ارواحنا وانفسنا واجسدانا ..انت االله الذي ال يصعب عليك
امر ..انفخ فينا نسمة جديدة نسمة تغيير وتجديد لكي نتغير
الى تلك الصورة ..صورة االنسان المليئ بالحب والرحمة
..االنسان الذي ينظر الى البشر من منظورك انت  ..المملوء
منك وحدك وليس من شهوات العالم ..اشكرك على كل شيء
ومن اجل كل شيء ..انت الوحيد القادر ان تشفي وتغير
وتصنع كل شيء جديد .اشكرك من اجل احساناتك لي انا
الخاطئ الغير مستحق ..انت الوحيد القادر انت تغير النفوس
..ليس عملي انا بل عملك ايها الرب القدير..اجعلني اداة
تستخدمها لمجد اسمك وامتداد ملكوتك مبارك القدوس الى
االبد ..امين

اليوم  :02الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين .عرف
موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله .الرب رحيم ورؤوف طويل
الروح وكثير الرحمة .ال يحاكم الى االبد وال يحقد الى الدهر .لم
يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا .النه مثل
ارتفاع السموات فوق االرض قويت رحمته على خائفيه .كبعد
المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا كما يتراف االب على
البنين يتراف الرب على خائفيه .النه يعرف جبلتنا.يذكر اننا
تراب نحن .االنسان مثل العشب ايامه.كزهر الحقل كذلك يزهر.
الن ريحا تعبر عليه فال يكون وال يعرفه موضعه بعد.
اما رحمة الرب فالى الدهر واالبد على خائفيه وعدله على بني
البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها الرب في
السموات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود .باركوا الرب يا
مالئكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كالمه.
باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته .باركوا
الرب يا جميع اعماله في كل مواضع سلطانه باركي يا نفسي
الرب .عرفني يارب طرقك ،ابعد عنك معاصي ،ألبسني رداء
البر ،استخدمني ألكون آنية مجد واجعلني سبب بركة للكثيرين،
امين

اليوم  :00اشكرك على محبتك لي يارب ،احمدك من اجل اني
قد امتزت عجبا.عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا.
انت خلقتني بسلطان ،ولكني ال ازال ابحث عنه ،أرشدني اليه
لكيما استخدمه لمجد اسمك القدوس ،لقد أحببتنا الى المنتهى،
ورغبتك لحياتنا ان نكون ناجحين على الصعيد االبدي ،تشدد
معي يا هللا في هذا المشوار .اختبرني يا هللا واعرف قلبي
امتحني واعرف افكاري واجعلها مماثلة الفكارك ،الن افكاري
ليست افكاركم وال طرقكم طرقي يقول الرب .النه كما علت
السموات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري
عن افكاركم ،لذلك انا راغب باستخدام حكمتك يارب في كل
تصرف يومي فاعكس افكارك لآلخرين.
الني عرفت االفكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار
سالم ال شر العطيكم اخرة ورجاء .فتدعونني وتذهبون
وتصلون الي فاسمع لكم .وتطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني
بكل قلبكم .فاوجد لكم يقول الرب .ارميا  .١١-١١ :٩٢انا
أطلبك من كل القلب يارب ،اجتذبني واجعلني احد العاملين في
حقلك العظيم ألجل نشر محبتك للعالم اجمع ،اجعلني شريكا في
اظهار تلك المحبة لآلخرين فاحصل على أكاليل ابدية واسمي
يدون في سفر الحياة امين.

اليوم  :81ما اجمل التواضع امامك يا هللا وكم هو جميل ان
أتواضع في تعاملي مع اآلخرين ،أعطني نعمة من السماء لكي
يصبح التواضع نسق حياتي اليومي ،اصنعه بدافع محبتي لك
لكيما اتشبه بصفاتك النه مكتوب "فاذا تواضع شعبي الذين
دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم
الردية فانني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ
ارضهم"  ٩اخبار ١١ :٧
ساعدني ان أتقدم لك بتوبة حقيقية وتواضع عميق صادرين
عن قلب نادم وعاقد العزم على عدم العودة للخطيئة مؤمنا انك
لن تغفر خطيئتي فحسب بل ستبررني ،ما اكرم رحمتك يا
هللا.فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون .يروون من دسم بيتك
ومن نهر نعمك تسقيهم .الن عندك ينبوع الحياة.بنورك نرى
نورا .ا ِدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمي القلب .انا
محتاج ان ارتوي من نهر نعمك يارب ،من ذلك الينبوع العذب
لكيما ينبع في للحياة االبدية ،فاكون سبب بركة للكثيرين،
علمني يارب اُسلوب التواضع المثالي في تعاملي مع اآلخرين
واجعلني ارفض الكبرياء وأكون مفتكرا بالعطاء اكثر من األخذ
آمين.

اليوم  :80الهي السماوي يا صانع السالم اشكرك من اجل
عطاياك ..عطايا ليست كعطايا العالم بل عطايا صالحة لبنيان
نفسي حسب قلبك وحسب ارادتك ..انت يا رب نبع الحب
والحنان ..نبع العدل والرحمة ..امأل قلبي من حبك وذهني من
معرفتك ..اجعلني يا رب خليقة جديدة ..اعطني يا رب روح
التمييز لكي استطيع معرفة ما هو صالح لي  ..اتقدم اليك بكل
ثقة واسلمك حياتي وبيتي واوالدي ..انت الذي تحفظ وديعتي
..وتباركني بكل بركة روحية وسماوية وتجعلني انسان جديد
قادر على عيش تحديات جديدة ومواجهة صعوبات الحياة معك
وحدك ..اجعلني اعيش التحديات يا رب وانت ممسكا يدي
وتعضدني ..سر معي الى نهاية طريقي يا رب ..انت ملجأ
خالصي تستحق كل شكر واكرام وتقدير وسجود ايها الرب
االله ..امين

اليوم  :88الهي السماوي با ينبوع العدل والرحمة ..يا من تحب
اوالدك الى المنتهى ..انت الذي نفخت فيا الروح من فيض حبك
والنك اب صالح وحنون جعلتني شريك معك في ملكوتك المقدس
..اشكرك من اجل يوم جديد ومن اجل فرصة جديدة ...افتح
ذهني وكياني في هذا الوقت لكي استقبلك في داخلي ..ابعدني
عن شهوات العالم الرديئة وفيض حبك وفهمك في قلبي ..اطلب
منك ان تقودني انا االعمى الى مرعاك ..حيث ينمو قلبي بسالم
بعيدا عن تشوهات الحياة ..اشكرك من اجل حبك وعنايتك
االلهية التي تغمرني وتجدد قلبي وذهني وتجعلني انسان
مستقيم يعرفك وينمو بحسب نعمتك ..ابعد عني كل غشاء او كل
حاجز يمنع معرفتي بك ..ابعد عني كل شك وكل محاولة ابليس
لكي يبعدني عنك..اجعل يا رب كل االشياء تعمل معا لخيري انا
 ..لك كل المديح واالكرام والسجود الى االبد امين

اليوم  :80يارب ،حياتي مليئة بالمتناقضات على كافة االصعدة
وأحيانا اتسائل ،هل انا سائر في الطريق الصحيح؟ هل أقود عائلتي
راض علي؟ والكثير من األسئلة
لميناء الحياة االبدية؟ هل انت
ٍ
المحيرة التي ال اجد لها جوابا ،ولكني مؤمن انك تستمع النيني
وترغب بالتواصل معي وتثبيتي بك يا اله ابراهيم واسحق
ويعقوب .انا راغب بالحصول على جوابك تجاه هذه التساؤالت
ألني ال ارغب ان أكون سائر في طريق يقود الى الهاويه بل الحياة
االبدية بقربك يا الهي ،انا أتشبث بك وأتوسلك ان ال تدعني اقضي
االبدية مع ابليس واعوانه بل اجتذبني لك ،اصنع معجزة وخلصني
من ذلك المصير المؤلم .احبك يا رب يا قوتي .الرب صخرتي
وحصني ومنقذي.الهي صخرتي به احتمي.ترسي وقرن خالصي
وملجاي .ادعوا الرب الحميد فاتخلص من اعدائي .اكتنفتني حبال
الموت.وسيول الهالك افزعتني .حبال الهاوية حاقت بي.اشراك
الموت انتشبت بي .في ضيقي دعوت الرب والى الهي
صرخت.فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه.
استجب لي يا رب يا صخرتي.

اليوم :80انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي
واصعدني من جب الهالك من طين الحماة واقام على صخرة
رجلي.ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة
اللهنا.كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب .طوبى
للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الغطاريس
والمنحرفين الى الكذب .نعم يارب انت متكلي ،عرفني على تلك
الصخرة التي ترغب لي ان ابني بيتي الروحي عليها بحيث ال
اتزعزع الى األبد مهما كانت شدة العواصف والرياح فاني ثابت
فيك يااله ابراهيم واسحق ويعقوب ،امنحني سالمك الذي يفوق
العقول .ارتض يا رب بان تنجيني.يا رب الى معونتي اسرع.
ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك.ليقل ابدا محبو خالصك يتعظم
الرب اما انا فمسكين وبائس الرب يهتم بي.عوني ومنقذي
انت.يا الهي ال تبطئ .النك حنان ومحب وتكره الظلم .ساعدني
يارب ان اجد احتياج الروح واطلب شفائها ،ان أتعرف على
مشيئتك لحياتي فاتممها ،ان اقترب منك فأنعم بدفئ محبتك ،ان
احصل على قداستك فاسعى قديسا على االرض ،ان احضى
بغفرانك االبدي فاغفر لآلخرين بال شروط .ساعدني ان اراك ابا ً
محبا وحنونا فاًشعر كأني عدت طفال متكال عليك بالكامل ،امين.

اليوم  :80نحمدك يا رب في كل حين ..نعظمك نباركك نمجدك
..انت وحدك مستحق كل كرامة ومجد وسجود الى االبد ..هبنا يا
رب تعزية وقوة ونعمة في هذا الوقت حتى ندرك عمق محبتك
وعطائك الالمحدود ..قربنا الى شخصك ..افتح عيوننا لكي
نعرفك ..العالم اعطانا ايمان عن طريق الوراثة واالهل وعن
طريق المجتمع ..اجعلنا يا رب ندركك بعقولنا نختارك بكامل
قوانا العقلية والجسدية ال لشيئ ولكن لخالص نفوسنا وراحتنا
..تعبنا يا رب ونحن نبحث ..غارقين في تضليل العالم ..غارقين
في الدفاع عن معتقدات بالية وافكار خاطئة ..اجعلنا يا رب
نستخدم عقولنا ونفكر ..افتح اذهاننا لمجد اسمك وامتداد ملكوتك
..حتى نصبح ابناء النور..النور الذي يحيي الموتى ويقيم
الضعفاء ..اعبر بنا الى مرعاك حيث راحة وطمأنينة تحت
جناحيك ..لك كل تسبيح وكرامة ومجد ايها القدير الى االبد
...امين

اليوم  :80الهي السماوي يا رب الكل ,ويا ضابط الكل انعم علينا
بهذا الوقت ان نقترب منك وان نسلم انفسنا بين يديك ايها السيد
الرب اشكرك من كل القلب على احساناتك لي اشكرك المانتك
وعدلك ورحمتك..اشكرك من اجل غفرانك لي .النك ال ترضى لي
الذل فقد رفعتني من الهاوية واجلستني مع ابرار شعبك ..ال يوجد
كالم يعبر عن امتناني لك ايها القدير  .انت يا رب من مثلك ؟
عظيم في صفاتك ورحمتك فاقت جميع االفق تحب الكل وتريد
الخير لي انا اول الخطاة .اسمع صالتي واستجب لي افتح عيوني
وبصيرتي واجعلني ابصرك انت هللا الحقيقي وحدك ..ابعدني يا
رب عن االلهة المزيفة التي افسدت حياتي ..الن كل ما في العالم
يريد ان يبعدني عنك انت االله الحقيقي وحدك ..لك يا رب كل
سجود وتمجيد كل تعظيم وحمد يا رب الكل اشكرك ألمانتك في كل
حين الى االبد امين.

اليوم  :80الهي يا صانع المعجزات اسبحك في هذا الصباح واتقدم
اليك بكل ثقة لنيل بركاتك ..بارك فكري وقلبي واجعلني كما تريد
هللا فِي قُدْ سِ هِ.
انت ايها الفخاري االعظم ..حسب قلبك َ ..
س ِّب ُحوا َ
ب َك ْث َر ِة
س َ
س ِّب ُحوهُ َح َ
س ِّب ُحوهُ َعلَى قُ َّواتِهَِ .
س ِّب ُحوهُ فِي َفلَكِ قُ َّوتِهَِ .
َ
َع َظ َمتِهِ..
اجعلني يا رب مستعدا لتناول كلمتك المقدسة االلهية..الكلمة الحية
التي ال تزول ..انت قلت ان اجتمع اثنان او ثالثة بأسمي اكون انا
وسطهم..ها نحن يا رب نطلبك نطلب وجهك ..ال احد يا رب يفهم
ويعرف احتياجنا غيرك انت ..انت وحدك تستطيع ان تمأل النفس
البشرية التي خلقتها ..وتصوغها حسب ارادتك وفكرك...يسرني
اتباع فرائضك أكثر من كل ثروة..فرائضك نور لي..وهي مصدر
مشورتي..هنيئا للسائرين في الكمال..للسالكين في شريعة
الرب..شريعة الرب العادلة التي تنصف الجميع الن عدله يفوق كل
االمم ..مبارك اسمك القدوس الى االبد..امين

اليوم  :82السموات تحدث بمجد هللا.والفلك يخبر بعمل يديه .يوم الى
يوم يذيع كالما وليل الى ليل يبدي علما .ولكن االنسان ال يزال يتعثر
بااليمان ويفشل بإدراك الخالق كونه لم يطلب من هللا يد العون كونه
قادرا على احتواء هللا .يارب  ....انا
توقع انه بفكره الضيق سيكون
ً
أطلبك في هذا اليوم ملكا لحياتي ،ارفع هذا البرقع الذي يفصلني عنك
فأرى بهائك النك انت اقتنيت كليتي.نسجتني في بطن امي .احمدك من
اجل اني قد امتزت عجبا.عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا.
لم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق
االرض .رات عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم
يكن واحد منها .ما اكرم افكارك يا هللا عندي ما اكثر جملتها .ان
احصها فهي اكثر من الرمل.استيقظت وانا بعد معك .انا راغب ان أرد
الجميل عن الطافك ،عرفني السبيل ،حقق لي زيارة شخصية لحياتي
كوني ارغب ان أكون بقربك على الدوام ،أخدمك من كل القلب كونك
االول في حياتي ،النك افتديتني وغفرت خطاياي فاني أتقدم اليك بتوبة
صادقة راغبا بالحصول على تبريرك يارب ،فاكون مرضيا امامك على
الدوام ،امين.

اليوم  :80ابي السماوي الهي القدوس اشكرك من اجل يوم جديد
وفرصة جديدة يارب ..اطلب منك في هذا اليوم ان تسدد
احتياجات اخوتي كل واحد حسب حاجته وحسب مشيئتك الصالحة
المرضية ايها السيد الرب ..في كثير من االحيان نشعر بالخوف
ايها السيد نشعر بارتباك من المستقبل ونخاف من الحاجة..لكن
معك ال يوجد حاجة ال يوجد جوع او عطش تحت
جناحيك..األَ ْ
الر ِّب َفالَ ُي ْع ِو ُز ُه ْم
اج ْت َو َجا َع ْتَ ،وأَ َّما َطالِ ُبو َّ
اح َت َ
ش َبال ُ ْ
َ
ش ْي ٌء مِنَ ا ْل َخ ْي ِر.
اجعلنا يا رب واثقين فيك وفي عطاياك وواثقين انك معنا وال
تنسانا ..امألنا يا رب من هذا االيمان والثقة بانك تطعم زنابق
الحقل فكم بالحري نحن ؟؟ قوي ضعف ايماننا واجعلنا ثابتين فيك
وحدك..الى من نذهب وممن نطلب ومياه الحياة االبدية عندك ؟؟
ساعدنا يا رب لكي نعتمد عليك ونتمسك بك يا نبع الخير
والعطاء ...مبارك اسمك القدوس الى دهر الدهور ..امين

اليوم  :01اصلي اليك ابي السماوي النك اله حنان تستجب
للصارخين اليك كل حين ..النك يارب تعضد المنكسري القلوب
..وتعزي الحزانى ..انت يا رب ملجا المنسحقين في ازمنة الضيق
ف ا ْل ُم َت َو ِّكلِينَ
يقَ ،وه َُو َي ْع ِر ُ
ِصنٌ فِي َي ْو ِم َّ
ب .ح ْ
الر ُّ
صالِ ٌح ه َُو َّ
َ ..
الض ِ
َعلَ ْيهِ..نطلب منك يا رب تعزية خاصة لكل السامعين اليوم تعزية
على جميع الظروف التي مررنا بها تعزية عند الموت وعند
الضيق عند التهجير تعزية يا رب في الشدائد..النك اله ال يرضى
بحزننا ..اشفق علينا وحل بداخل كل واحد منا روحك المعزي
..امألنا يا رب بسالمك العجيب السالم الذي يفوق كل عقل ,السالم
الذي يعطي الفرح وقت الشدة وااللم ..فيتمجد اسمك القدوس
..عيوننا نحو مسكنك ..انظارنا نحو الملكوت حيث ال حزن وال
موت هناك..حيث الفرح الدائم معك وفي حضرتك ..اشكرك من كل
القلب النك سمعت صالتي مستحق كل كرامة ومجد الى االبد
..امين

أصحاح كل صباح
برنامج أمجاد الملكوت

