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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

الخدمة العربية أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من 

للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 يا خادم اإلنجيل

 عش تحت قيادة الروح القدس

سل لكي تكون خدمتك مثمرة فال بد أن تكون بقيادة الروح القدس. نقرأ في سفر أعمال الر

وُح  عن بولس وبرنابا وتيموثاس "َوَبْعَد َما اْجتَاُزوا ِفي فِِريِجيَّةَ َوُكوَرةِ َغالَِطيَّةَ، َمنََعُهُم الرُّ

ا أَتَْوا إِلَى ِميِسيَّا َحاَولُوا أَْن يَْذَهبُوا إِلَى ِبثِ   ينِيَّةَ، فَلَمْ اْلقُُدُس أَْن يَتََكلَُّموا بِاْلَكِلَمِة فِي أَِسيَّا. فَلَمَّ

وُح" )أعمال  (. كان بولس الرسول ورفيقاه ينتظرون قيادة الروح 7-61:6يََدْعُهُم الرُّ

القدس... وإذا كنت كخادم للمسيح تعتمد على قيادة الروح القدس، فخدمتك ستكون ناجحة 

 ومثمرة ومباركة.

  ويأتي السؤال1 كيف أميّز قيادة الروح القدس؟ 

 أوال1ً عن طريق الصوت المباشر

القدس يتكلم إلى الخادم األمين بصوت مباشر. عندما جاء وزير مالية الحبشة إلى  الروح

أورشليم ليسجد، وكان راجعاً وجالساً على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء، كان في حاجة 

إلى إرشاد، وكلّم مالك الرب فيلبس المبشر بأن يذهب للقاء هذا الرجل الباحث عن الله. 

وُح ِلِفيلُبَُّس1 تَقَدَّْم َوَرافِْق ولما وصل فيلبس إلى  حيث كان الوزير راكباً على مركبته "قَاَل الرُّ

هِذِه اْلَمْرَكبَةَ"، وأطاع فيلبس صوت الروح القدس وكانت نتيجة طاعته أن الوزير الحبشي 

(. لقد اختبرت :9-8:12نال خالص الله واعتمد بالماء وذهب في طريقه فرحاً )أعمال 

اماً سماع صوت الروح القدس في ظروف حاسمة ودقيقة، وكانت طاعتي بشكل واضح تم

ب نفسك لتكون لديك الحساسية لسماع  لصوت الروح القدس بركة لنفسي ولغيري.. فدِرّ

  صوت الروح القدس. 

 ثانيا1ً عن طريق الكلمة المقدسة

لقيادة الروح القدس هو الذي أوحى بالكتاب المقدس، وهو يستخدم كالم الكتاب المقدس 

أوالد وبنات الله. وأي إرشاد مضاّد لما جاء في الكتاب المقدس هو خداع من الشيطان. 

الروح القدس هو روح القداسة، فكل إرشاد يأتي منه ال بد أن يتفق مع قداسة الله، وهو 

روح القوة. فتحت قيادته ينال المؤمن قوة لكل ظرف يمر به "ألَنَّ اللهَ لَْم يُْعِطنَا ُروَح 

ةِ َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصح" )ا (. فابحث في الكتاب المقدس عن :71تيموثاوس 8ْلفََشِل، بَْل ُروَح اْلقُوَّ

موقف مماثل لموقفك، وانظر كيف نصّرف أصحاب هذا الموقف! ابحث كذلك عن آيات 

تتعامل مع موقف كموقفك... إن الروح القدس يقود المؤمن الحقيقي عن طريق الكلمة 

   المقدسة.
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 ثالثا1ً عن طريق اإلقناع الداخلي

ِميِن "َوأُذُنَاَك تَْسَمعَاِن َكِلَمةً َخْلفََك قَائِلَة1ً هِذِه ِهَي الطَِّريُق. اْسلُُكوا فِيَها. ِحينََما تَِميلُوَن إِلَى اْليَ 

 (. يقودك الروح القدس باإلقناع الداخلي8:192َوِحيَنَما تَِميلُوَن إِلَى اْليََسار" )إشعياء 

(. فإذا أطعت 2198"أَُعِلُّمَك َوأُْرِشُدَك الطَِّريَق الَّتِي تَْسلُُكَها. أَْنَصُحَك. َعْيِني َعلَْيَك" )مزمور 

قيادة الروح القدس، فقد يقنعك أن تزور أخاً مريضاً، أو أختاً حزينة الروح.. وفي مثل هذه 

ي في حياتك. عندما هّددت الظروف ستختبر عملياً نتائج طاعتك إلقناع الروح القدس الداخل

ا َرأَى ذِلَك قَاَم َوَمَضى ألَْجِل نَْفِسِه...  الملكة الشريرة إيزابل إيليا النبي وقررت قتله، "فَلَمَّ

. ُخْذ نَْفِسي... َواْضَطَجَع  َوَجلََس تَْحَت َرتََمٍة َوَطَلَب اْلَمْوَت ِلنَْفِسِه، َوقَاَل1 قَْد َكفَى اآلَن يَا َربُّ

تََمِة. َوإَِذا ِبَمالٍَك قَْد َمسَّهُ َوقَاَل1 قُْم َوُكْل... فَقَاَم َوأََكَل َوَشِرَب، َوَساَر... أَْرَبِعيَن َونَاَم تَ  ْحَت الرَّ

-::91ملوك :نََهاًرا َوأَْرَبِعيَن لَْيلَةً إِلَى َجَبِل اللِه ُحوِريَب، َوَدَخَل ُهنَاَك اْلُمغَاَرةَ َوبَاَت فِيَها" )

بِّ (. بعد ذلك ق: ِبّ َعابٌِر َوِريٌح «. ال الرب له1 "اْخُرْج َوقِْف َعلَى اْلَجبَِل أََماَم الرَّ َوإَِذا بِالرَّ

يحِ.  بُّ فِي الِرّ ، َولَْم َيُكِن الرَّ ِبّ َعِظيَمةٌ َوَشِديَدةٌ قَْد َشقَِّت اْلِجبَاَل َوَكسََّرِت الصُُّخوَر أََماَم الرَّ

يحِ َزْلَزلَةٌ، َولَ  بُّ فِي النَّاِر. َوَبْعَد الِرّ ْلَزلَِة نَاٌر، َولَْم َيُكِن الرَّ ْلَزلَِة. َوَبْعَد الزَّ بُّ فِي الزَّ ْم َيُكِن الرَّ

ا َسِمَع إِيِليَّا لَفَّ َوْجَههُ ِبِرَدائِِه َوَخَرَج َوَوقََف فِي بَابِ   َوَبْعَد النَّاِر َصْوٌت ُمْنَخِفٌض َخِفيٌف. فَلَمَّ

(. تكلم الروح 9:-::1::ملوك :ْوٍت إِلَْيِه يَقُوُل1 َما لََك هُهنَا يَا إِيِليَّا؟" )اْلُمغَاَرةِ، َوإَِذا بِصَ 

القدس بصوت منخفض خفيف إلى إيليا، ولكي تسمع يا خادم اإلنجيل صوت الروح القدس 

  تحتاج إلى تدريب حواسك لسماع هذا الصوت الذي يهمس في داخلك. 

 رابعا1ً عن طريق الظروف المحيطة بك

ا تحتاج إلى ضمير مرهف لتستطيع تمييز صوت الروح القدس في الظروف المحيطة هن

بك، فليست الظروف المؤاتية أو األبواب المفتوحة من عند الرب دائماً. لما ذهب الملك 

شاول مطارداً داود، ودخل كهفاً ليريح رجليه، وكان داود ورجاله جلوساً في مغابن الكهف 

َك ِليَِدَك فَتَْفَعُل بِِه  "فَقَاَل ِرَجاُل َداُودَ  1 هأَنََذا أَْدفَُع َعُدوَّ بُّ لَه1ُ ُهَوَذا اْليَْوُم الَِّذي قَاَل لََك َعْنهُ الرَّ

ا. َوَكاَن بَْعَد ذِلَك أَنَّ قَْلَب َداُودَ   َما يَْحُسُن فِي َعْينَْيَك. فَقَاَم َداُوُد َوقََطَع َطَرَف ُجبَِّة َشاُوَل ِسرًّ

ِبّ أَْن أَْعَمَل هَذا َضَربَهُ َعلَى  قَْطِعِه َطَرَف ُجبَِّة َشاُوَل، فَقَاَل ِلِرَجاِلِه1 َحاَشا ِلي ِمْن قِبَِل الرَّ

ِبّ ُهَو. َفَوبََّخ َداُوُد ِرَجالَهُ  ، فَأَُمدَّ يَِدي إِلَْيِه، ألَنَّهُ َمِسيُح الرَّ ِبّ  بِاْلَكالَِم، األَْمَر بَِسيِِّدي، ِبَمِسيحِ الرَّ

(. كانت الفرصة سانحة أمام داود 7-4184صموئيل :ْعُهْم يَقُوُموَن َعلَى َشاُوَل" )َولَْم يَدَ 

ليقتل الملك شاول ويستريح من مطاردته له. لكن هذه الفرصة السانحة لم تكن من الرب. 

وأدرك داود األمر فلم يمد يده إلى الملك شاول، وليست كل فرصة سانحة من عند الرب. 

وحة يتحدث إلينا الروح القدس بواسطتها، وعلينا أن نطيع قيادته لنا. لكن هناك ظروفاً مفت

منع الروح القدس بولس ورفيقيه من التبشير في أسيا، وكذلك في بثينية... وأطاع بولس 

قيادة الروح القدس. فالروح القدس يعرف الحقل الذي يجب أن نزرع فيه كلمة الله، 
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لة اإلنجيل. قال الرب يسوع في عظته على ويعرف الناس الذين يجب أن نوصل لهم رسا

َها الجبل1 "الَ تُْعُطوا اْلقُْدَس ِلْلِكالَب، َوالَ تَْطَرُحوا ُدَرَرُكْم قُدَّاَم اْلَخنَاِزيِر، ِلئاَلَّ تَُدوَسَها بِأَْرُجلِ 

َقُكْم" )متى  نكرز (. لكن، من الذي يعّرفنا من هم الكالب والخنازير حين 617َوتَْلتَِفَت فَتَُمِزّ

برسالة اإلنجيل حتى ال نلقي دررنا قدامهم؟ الروح القدس وحده هو الذي يعرف حقيقة 

الناس. ولما منع بولس ورفيقاه من التكلم بالكلمة في أسيا وبثينية "َظَهَرْت ِلبُولَُس ُرْؤيَا فِي 

ْؤيَا اللَّْيِل1 َرُجٌل َمِكُدونِيٌّ قَائٌِم يَْطلُُب إِلَْيِه َويَقُوُل1 اْعبُْر إِلَ  ا َرأَى الرُّ ى َمِكُدوِنيَّةَ َوأَِعنَّا!. فَلَمَّ

بَّ قَْد َدَعانَا ِلنُبَِشَّرُهْم" )أعمال  -1:6:ِلْلَوْقِت َطلَْبنَا أَْن َنْخُرَج إِلَى َمِكُدونِيَّةَ، ُمتََحِقِّقيَن أَنَّ الرَّ

 (. فالروح القدس قد يقودك في رؤيا إلى المكان الذي تذهب للخدمة فيه.2:

 عد هذا كله يأتينا السؤال1 كيف نختبر قيادة الروح القدس؟ب

 الخطوة األولى الختبار قيادة الروح القدس هي االعتراف للرب بخطيتك

ا َسَكتُّ )عن االعتراف بخطيتي( بَِليَْت ِعَظاِمي ِمْن َزِفيِري  يقول داود في المزمور1 "لَمَّ

ِبّ بَِذْنِبي َوأَْنَت َرفَْعَت أَثَاَم اْليَْوَم ُكلَّهُ... أَْعتَِرُف لََك ِبَخِطيَّ  ِتي َوالَ أَْكتُُم إِثِْمي. قُْلُت1 أَْعتَِرُف ِللرَّ

(. بعد هذا االعتراف بالخطية والذنب، قال الرب لداود1 "أَُعِلُّمَك 5-9198َخِطيَِّتي" )مزمور 

(. فقيادة الروح القدس 2198" )مزمور َوأُْرِشُدَك الطَِّريَق الَِّتي تَْسلُُكَها. أَْنَصُحَك. َعْيِني َعلَْيكَ 

 تأتي بعد االعتراف للرب بالخطية والذنب.

 الخطوة الثانية الختبار قيادة الروح القدس هي الصوم الحقيقي

الصوم الحقيقي في مفهوم الكتاب المقدس، ليس مجرد االمتناع عن الطعام.. إنه يتصل 

. فَكَّ  بدوائر أخرى. يقول الرب في سفر إشعياء1 "أَلَْيسَ  هَذا َصْوًما أَْختَاُره1ُ َحلَّ قُيُوِد الشَِّرّ

، َوأَْن ُعقَِد النِّيِر، َوإِْطالََق اْلَمْسُحوقِيَن أَْحَراًرا، َوقَْطَع ُكِلّ ِنيٍر. أَلَْيَس أَْن تَْكِسَر ِلْلَجائِعِ ُخْبَزكَ 

ِمَك" تُْدِخَل اْلَمَساِكيَن التَّاِئِهيَن إِلَى بَْيِتَك؟ إَِذا َرأَْيَت ُعْرَيانًا أَْن تَْكُسوهُ، َوأَْن الَ تَتََغاَضى َعْن لَحْ 

(. وما الذي يحدث حين تصوم الصوم الذي يختاره الرب؟ "ِحينَئٍِذ تَْدُعو 7-6152)إشعياء 

. تَْستَِغيُث  بُّ َفَيقُوُل1 هأَنََذا. إِْن... أَْنفَْقَت نَْفَسَك ِلْلَجائِعِ، َوأَْشبَْعَت النَّْفَس الذَِّليلَةَ، فَيُِجيُب الرَّ

بُّ َعلَى الدََّواِم،  يُْشِرُق فِي الظُّْلَمِة نُوُرَك، َوَيُكوُن َظالَُمَك الدَّاِمُس ِمثَْل الظُّْهِر. َويَقُوُدَك الرَّ

َويُنَِشُّط ِعَظاَمَك فَتَِصيُر َكَجنٍَّة َريَّا َوَكنَْبعِ ِميَاٍه الَ تَْنَقِطُع ِميَاُههُ" َويُْشبُع فِي اْلَجُدوِب نَْفَسَك، 

(. إن أردت خدمة مثمرة، وكنيسة زاهرة، وشعوراً بوجود الرب في كل ::-2152)إشعياء 

 اجتماع، ووجود مسحة خاصة في كالمك في كل مناسبة، فعش تحت قيادة الروح القدس.

 خدمة المقدسة القس لبيب ميخائيلزميلك في ال
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 يا خادم اإلنجيل

 احفظ الدواء الذي في صيدليتك

صيدلية خادم اإلنجيل األمين هي الكتاب المقدس، والكتاب المقدس فيه الدواء لكل حالة يمر 

بها المؤمنون... والمؤمنون في رحلة حياتهم يمرون في حاالت تستدعي تقديم الدواء 

 :حديثي في هذه الرسالة يتلّخص في كلمتينالمناسب لكل حالة. و

 الكلمة األولى1 الحاالت المتنّوعة التي يمّر بها المؤمنون

المؤمنون يمرون بهذه الحاالت1 حالة الخوف، وحالة القلق، وحالة االكتئاب، وحالة الحيرة، 

ق وحالة الفشل، وحالة الضغوط االجتماعية، وحالة اإلجهاد، وحالة الغضب، وحالة الطري

المسدود، وحالة مواجهة العواصف، وحالة مصارعة قوات الظالم، وحالة مواجهة 

الظروف التي تتطلّب قرارات، وحالة السلوك في ظلمات، وحالة الحزن الشديد بسبب فقدان 

عزيز، وحالة الشعور بالغيرة بسبب نجاح األشرار، وحالة الوقوع في تجارب متنّوعة، 

 .يةوحالة الزلل والوقوع في الخط

وهناك حاالت أخرى كحالة الشعور بالوحدة، وحالة رثاء النفس، وحالة تعاطي المسكرات 

والمخدرات، وحالة السقوط في مشاهدة صور الدعارة على االنترنت، وحالة خيانة 

 !األصدقاء، وحالة االرتداد

ه يا خادم اإلنجيل، في كنيستك كل هؤالء أو بعض هؤالء، ولعلك أنت تمّر بحالة من هذ

 الحاالت!! وهذا يأتي بنا إلى

 الكلمة الثانية1 الدواء الموجود في صيدليتك

 هل من دواء لكل حالة من هذه الحاالت؟

 "يجيبنا إرميا النبي بكلماته1 "ُوِجَد َكالَُمَك فَأََكْلتُهُ، فََكاَن َكالَُمَك ِلي ِلْلفََرحِ َوِلبَْهَجِة قَْلِبي

 .(61:5:إرميا )

 خوفنبدأ بدواء حالة ال

آية تبدأ بكلمة "ال تخف"، وهذا يعني آية لكل يوم من  966ونجد أن الكتاب المقدس يذكر 

أيام السنة حتى من أيام السنة الكبيسة. ففي سفر إشعياء يقول الرب لشعبه1 "الَ تََخْف ألَِنّي 
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 َ نَا َمعََك، َوفِي األَْنَهاِر فَالَ تَْغُمُرَك. فََدْيتَُك. َدَعْوتَُك بِاْسِمَك. أَْنَت ِلي. إَِذا اْجتَْزَت فِي اْلِميَاِه فَأ

 .(8-149:) "إَِذا َمَشْيَت فِي النَّاِر فَالَ تُْلَذعُ، َواللَِّهيُب الَ يُْحِرقُكَ 

وعندما جاء المسيح لتالميذه وهم في السفينة، والسفينة في وسط البحر معذبة من األمواج 

ا أَْبَصَرهُ التَّالَِميذُ َماِشيًا َوِمَن اْلَخْوِف «. إِنَّهُ َخيَالٌ »َعلَى اْلبَْحِر اْضَطَربُوا قَائِِليَن1  "فَلَمَّ

عُوا! أَنَا ُهَو. الَ تََخافُوا»َصَرُخوا! فَِلْلَوْقِت َكلََّمُهْم يَُسوُع قِائِال1ً   .(87-861:4)متى «" تََشجَّ

للخائفين من  يا خادم اإلنجيل، ابحث عن اآليات التي تعالج الخوف في صيدليتك، وقّدمها

 .رعيتك

 واآلن إلى الدواء الذي يعالج القلق

وما أكثر مرضى القلق!! وللقلق العديد من األسباب، وقد قّدم الرب يسوع المسيح العالج 

ِمْن أَْجِل هَذا »للقلق بكلماته التي قالها بعد أن اعطاهم مثل الغني الغبي1 "َوقَاَل ِلتاَلَِميِذِه1 

وا ِلَحيَاِتُكْم ِبَما تَأُْكلُوَن، َوالَ ِلْلَجَسِد بَِما تَْلبَُسوَن. اَْلَحيَاةُ أَْفَضُل ِمَن الطَّعَاِم، أَقُوُل لَُكْم1 الَ تَ  ْهتَمُّ

لُوا اْلِغْربَاَن1 أَنََّها الَ تَْزَرعُ َوالَ تَْحُصُد، َوَلْيَس لََها َمْخَدعٌ َوالَ  َواْلَجَسُد أَْفَضُل ِمَن الِلّبَاِس. تَأَمَّ

َد ، َواللهُ يُِقيتَُها. َكْم أَْنتُْم بِاْلَحِريِّ أَْفَضُل ِمَن الطُّيُوِر! َوَمْن ِمْنُكْم إَِذا اْهتَمَّ يَْقِدُر أَْن يَِزيَمْخَزنٌ 

وَن بِاْلَبوَ  ي؟ اقِ َعلَى قَاَمتِِه ِذَراًعا َواِحَدةً؟ فَإِْن ُكْنتُْم الَ تَْقِدُروَن َوالَ َعلَى األَْصغَِر، فَِلَماَذا تَْهتَمُّ

نَابَِق َكْيَف تَْنُمو1 الَ تَتْعَُب َوالَ تَْغِزُل، َولِكْن أَقُوُل لَُكْم1 ِإنَّهُ َوالَ ُسلَْيَماُن فِي كُ  لُوا الزَّ ِلّ َمْجِدِه تَأَمَّ

ا فِي التَّنُّوِر َكاَن يَْلَبُس َكَواِحَدةٍ ِمْنَها. فَإِْن َكاَن اْلعُْشُب الَِّذي يُوَجُد اْليَْوَم فِي اْلَحْقِل َويُْطَرُح َغدً 

 ْ ُكلُوَن َوَما يُْلبُِسهُ اللهُ هَكَذا، فََكْم بِاْلَحِريِّ يُْلبُِسُكْم أَْنتُْم يَا قَِليِلي اإِليَماِن؟ فَالَ تَْطلُبُوا أَْنتُْم َما تَأ

ا أَنْ  تُْم فَأَبُوُكْم َيْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى تَْشَربُوَن َوالَ تَْقلَقُوا، فَإِنَّ هِذِه ُكلََّها تَْطلُبَُها أَُمُم اْلعَالَِم. َوأَمَّ

 .(92-881:8هِذِه. بَِل اْطلُبُوا َملَُكوَت اللِه، َوهِذِه ُكلَُّها تَُزاُد لَُكْم" )لوقا 

 واآلن، إلى الدواء الذي يعالج حالة االرتداد والسقوط في الخطية

ِبّ إِلِهَك، يقدم هوشع النبي عالج االرتداد والسقوط في الخطية بكل ماته1 "اِْرِجْع... إِلَى الرَّ

. قُولُوا لَه1ُ اْرفَْع ُكلَّ إِثْمٍ  ِبّ  ."...ألَنََّك قَْد تََعثَّْرَت بِإِثِْمَك. ُخذُوا َمَعُكْم َكالًَما َواْرِجعُوا إِلَى الرَّ

 (8-1:4:هوشع )

 :ويرّد الرب قائالً للمرتدين الراجعين إليه قائالً 

َداَدُهْم. أُِحبُُّهْم فَْضالً، ألَنَّ َغَضبِي قَِد اْرتَدَّ َعْنهُ. أَُكوُن... َكالنََّدى. يُْزِهُر أَنَا أَْشِفي اْرتِ "

ْيتُونَِة... يَقُوُل... َما ِلي أَْيًضا َوِلألَْصنَاِم؟" )هوشع   .(2-41:4َكالسَّْوَسِن... َوَيُكوُن َبَهاُؤهُ َكالزَّ
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حطيم األصنام التي أخذت مكان الرب، والعودة إلى عالج االرتداد هو التوبة الحقيقية... وت

 .الرب بكل القلب

 واآلن إلى الدواء الذي يعالج حالة الغيرة من نجاح األشرار

 :اجتاز آساف حالة الغيرة من نجاح األشرار، فقال

ا أَنَا فََكاَدْت تَِزلُّ " قََدَماَي. َلْوالَ قَِليٌل لََزِلقَْت  إِنََّما َصاِلٌح اللهُ إِلْسَرائِيَل، ألَْنِقيَاِء اْلقَْلِب. أَمَّ

 .(9-179:َخَطَواتِي. ألَنِّي ِغْرُت ِمَن اْلُمتََكبِِّريَن، إِْذ َرأَْيُت َسالََمةَ األَْشَراِر" )مزمور 

وفي غيرة آساف من نجاح األشرار، قرر في قلبه أن ال يتحدث عن غيرته للشباب لئال 

 .(5179:ا، لَغََدْرُت بِِجيِل َبنِيَك" )مزمور يعثرهم1 "َلْو قُْلُت أَُحِدُّث هَكذَ 

 :واستمّر آساف في أزمته الروحية حتى وجد العالج، ووصف العالج بكلماته

بََواِر. َحتَّى َدَخْلُت َمقَاِدَس اللِه، َواْنتََبْهُت إِلَى آِخَرتِِهْم. َحقًّا فِي َمَزاِلَق َجعَْلتَُهْم. أَْسقَْطتَُهْم إِلَى الْ "

 .(::-7179:اُروا ِلْلَخَراِب بَْغتَةً! اْضَمَحلُّوا، فَنُوا ِمَن الدََّواِهي" )مزمور َكْيَف صَ 

 .لقد وجد آساف العالج داخل مقادس الله، حين رأى نهاية األشرار

هناك دواء في صيدليتك لكل حالة من الحاالت التي ذكرتها في هذه الرسالة، فافتح كتابك 

 .آياته الثمينة، فستجد فيها الدواء الذي تقدمه لرعيتكالمقدس وادرسه باهتمام، واحفظ 

 .وليبارك الرب خدمتك

 مجلة صوت الكرازة باإلنجيل مقتبس من
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 الم العربيالخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

جاء اإلتصال بنا.لمزيد من المعلومات الر  

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


