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العام   والطابع  للح�اة  الخصوص�ة  والعم�ي 
ي   : ال�ن�سة

«خصوص�ة    �ف الموجز:  العمل  هذا 
»، �عرض  الح�اة ال�نس�ة وطابعها العام والعم�ي
ع�  للحفاظ  حي��ة  بنود  ثالثة  �ي  وتنس 

ك   -ال�ن�سة ونموها: الخصوص�ة اإل�مان المش�ت
العام الطابع  ؛  ف المؤمنني جميع  ف  الموقف    -بني

روم�ة   ي 
�ف بولس  الرسول  مارسه  الذي    ١٤العام 

الختبارنا؛   كة  المش�ت غ�ي  الممارسات  بخصوص 
   الط��قة العمل�ة لل�ن�سة للنمو.  -والطابع العم�ي 

 

 

المقدسة ال�تب  ي 
�ف األسا�ي  إن   :اإلعالن 

اإلل�ي   اإلعالن  باعتبارە  المقدس  ال�تاب 
أنه  من  الرغم  وع�  الغور.  بع�د  ال�امل 

�ش�ي   عد�دة،  حقائق  ي  �كشف 
�ف �ي  وتنس 

ال�تب  ي 
�ف األسا�ي  «اإلعالن  كتابه 

المقدسة» إ� أن اإلعالن الجوهري لل�تاب  
و�ي   حقائق،  سبع  ي 

�ف متضمن  المقدس 
وعمل  المسيح،  وفداء  هللا،  خطة   : كالتا�ي
والمل�وت،   وال�ن�سة،   ، ف والمؤمنني الروح، 

 وأورشل�م الجد�دة. 

  

 صدر حديثًا! 

 جنیھ ٥۰: سعر الكتاب

 جنیھ ۸۰: سعر الكتاب

 

http://www.ajah.org/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%91-Al-Jadwal-Al-Haii-2254462948135322/


  www.ajah.org ۲۲۰۲قائمة إصدارات الجدول الحي 

 : نتجدد يوًما فيوًما
ا»، يتحدث وتنس  ا فيوم� ي كتاب «نتجدد يوم�

�ف
ي نحتاج أن نجتازها  اليت التجد�د  �ي عن عمل�ة 
إذ  هللا.  قصد  أجل  من  المس�ح�ة  ح�اة  ي 

�ف
عيّ  ي  اليت اآلالم  واحد  لجميع  قصد  لنا  هللا  نها 

إذا    -ف��د  عّما  النظر  بغضِّ  تجد�دنا.  وهو  أال 
الخل�قة   نحن   ، ف طالحني أو  ف  صالحني كنا 

ا   العت�قة، جد�د� ا  شيئ� �صنع  أن  ي��د  هللا  ل�ن 
عمل   هللا  ُ��ّمل  ول�ي  العت�قة.  خل�قته  من 
ح�اتنا  فينا  �غدو  فإنه  ومعنا،  فينا  تجد�دە 
بنا   المح�طة  الظروف  و�ستخدم  وطب�عتنا، 

 ل�ي �صيغ ح�اته وطب�عته فينا. 

  يوية:حالتدريب والممارسة للمجموعات ال
هللا  ط��ق  من  الُمصغرة كجزء  االجتماعات  إن 
فقد   الجد�د.  العهد  ي 

�ف بوض�ح  ُمعلنة  المرسوم 
يوم  ي 

�ف الوجود  ف  ح�ي إ�  ال�ن�سة  جاءت 
الرسل   ألعمال  ا  وطبق�  . ف ي  ٢٦:   ٢الخمسيني

�ف  ،
ي  

�ف �جتمعون  الجدد  المؤمنون  ابتدأ  الحال 
الرسل   أعمال  و�ستخدم  تعب�ي   ٢٦:   ٢بيوتهم. 

ذا يتضمن أنه طالما كان «من ب�ت إ� ب�ت». وه
اجتماع.  هناك  ا 

�
إذ مؤمن؛  لشخص  ب�ت  هناك 

االجتماعات   هذە  تقت�  أن  ي 
ينب�ف ال  و�الطبع، 

ا. �ش�ي  ع� عائالتنا فقط؛ بل �شمل آخ��ن أ�ض�
اجتمعت  المحالت  بعض  ي 

�ف أنه  بولس  رسائل 
(رو   الب�ت  ي 

�ف فل  ٤: ١٥؛ كو  ١٩:   ١٦كو  ١؛  ٥:   ١٦ال�ن�سة  أن ٢؛  ي 
و�نب�ف  .(

ل�ة ح�ة، أي مليئة بالح�اة و�وظ�فة اإلثمار. �در�نا تكون ه ف ذە االجتماعات الم�ف
ال�ن�سة   الح�اة  من  الن�ع  هذا  لنا  �كون  ال�تاب ك�ف  مجموعات  هذا  حسب 

الحیاة. 

 جنیھ ۲٥: سعر الكتاب

 

 جنیھ ۹۰: سعر الكتاب
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 التكوين      لسفر      احلياة      دراسة 

ا.   ي ضوء جد�د تمام�
دراسة الح�اة لسفر التك��ن تقدم كتاب التك��ن �ف

ا   الخلق وال كتاب� ا عن  ل�س كتاب� التحد�د،  التك��ن، ع� وجه  إن سفر 
مسألة  ف  ليبني الخلق  سجل  �ستخدم  هللا  ح�اة.  إنه كتاب   . َ الِس�ي عن 

ثمان�ة    َ ِس�ي هللا  �ستخدم  إ�  الح�اة.  �حتاج  ك�ف  ف  ليبني أشخاص 
 الح�اة لتحقيق قصدە. 

إن ال�تاب المقدس بال�امل هو إعالن هللا. معظم بذور اإلعالن اإلل�ي 
ي ال�تب التال�ة من ال�تاب 

ي سفر التك��ن. هذە البذور تنمو �ف
ُبِذَرت �ف

ا   النضج وتنتج حصاد� الجد�د، وتصل إ�  العهد  ي 
المقدس، وخاصة �ف
ا ي 

�ف الرؤ�ا.  سفر  ي 
التك��ن  �ف سفر  ي 

�ف اإلل�ي  اإلعالن  بنود  لواقع، كل 
ي هذا ال�تاب، ُ�طّور وتنس �ي  

ي سفر الرؤ�ا. �ف
ُحِصَدت كحصاد عظ�م �ف

 .كل بذرة من بذور الحق�قة اإلله�ة

 

 

     

 جنیھ  ۹۰  :سعر الكتــاب 
 جنیھ  ۳٦۰ : سعر المجموعة

 يوحنا     إلجنيل  احلياة     دراسة 

ي  
�ف وجذري.  عميق  السفر  هذا  فإن  �س�طة،  يوحنا  إنج�ل  لغة  أن  مع 

دراسة الح�اة هذە، ُ�ظِهر وتنس �ي أن ال�تاب المقدس هو كتاب ح�اة  
ا ع� الح�اة والبناء.  ز أ�ض�

�
 و�ناء، وأن إنج�ل يوحنا ُيرك

ل�ي   جاء  أنه  ح�اة؛  �ي  المسيح  ي 
�ف هللا  أن كلمة  يوحنا  إنج�ل  �كشف 

ة وأنه هو نفسه الح�اة. عالوة ع� ذلك، ُ�ظهر هذا  تكون لإل�سان ح�ا
�ع�ي  الذي  الح�اة  ماء  لد�ه  أن  الح�اة؛  ف  خ�ب هو  المسيح  أن  اإلنج�ل 

ي اإل�سان كح�اة. 
ه �ع�ش �ف

ّ
 الح�اة لإل�سان؛ وأن

ي   
. ف�ف ا البناء اإلل�ي ي ١٤:  ١�كشف إنج�ل يوحنا أ�ض�

، نرى أن المسيح �ف
ي  الجسد حلَّ بيننا من أجل مسكن هللا  

ف الناس ع� األرض. و�ف   ١٩:  ٢بني
فبموته،  ٢١- األرض.  ا ه�كل هللا ع�  أ�ض� ي  الب�ش المسيح  ، كان جسد 

ه�كل   لتكون  ال�ن�سة،  ال�ي،  جسدە  أقام  ق�امته  ي 
و�ف جسدە،  ِقَض 

ُ
ن

 هللا الموسع. 
أن   اإلنج�ل  هذا  �كشف  ذلك،  ال�ون. عالوة ع�  ي 

�ف بناء هللا  هذا هو 
ل�كونوا   سُيبَنون  ف  ما  المؤمنني وهذا  الثالوث.  هللا  ومسكن  اآلب،  ب�ت 

يوحنا   ي 
�ف وكامل  واٍف  �شكٍل  عنه  شف 

�
الفصل، ١٤ك هذا  فبحسب   .

لذلك،   ة.  أبدي � مع مسا�ن كث�ي ا كمسكن  مع� ف  المؤمنني سُيبيفَ جميع 
ي يوحنا  

ة �ف ، �جب أن ُيبيفَ جميع مؤمن�ه  ١٧كما �ش�ي صالة الرب األخ�ي
ا.  وا واحد�  ل�ص�ي

 جنیھ  ٦۰: سعر الكتاب

 جنیھ ۲٤۰: سعر المجموعة
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سلسلة املؤمن اجلديد  

 (ا�موعة الكاملة) 

 جنیھ  ۱۸۰اب ــسعر الكت
 يعرفوا  أن  بإخالص  اجلدُد  املؤمنون  يطلب

 جوع  لديهم  إذ.  أعمق  بصورة  يسوع  الرب

 حقيقة  فهم  إىل   ويتوقون  الله  كلمة  إىل

  أربع   يف.  بالكامل  واختبارها  اخلالص

  يُرشد   عميقة،  وإنّما  مبسّطة  رسالة  وعشرين

 أكثر بعض عبر اجلدُد املؤمنين ين واتشمان

 ُمقدِّمًا   إحلاحًا،  يُواجهونها  التي   القضايا

 ويتمّ  الرب  يف  ينضجوا  كي  العون  لهم

 . اآلخرين املؤمنين مع بناءهم

 : السلسلة  هذا يف  املواضيع تشمل

 املعمودية ١ 

 املاضي  إنهاء ٢ 

 العامل عن االنفصال ٣ 

 الشهادة ٤ 

 املسيح  إىل الناس قيادة ٥ 

 أحدٌ   أخطأ إنْ ٦ 

 التكريس ٧ 

 بالفم االعتراف ٨ 

 املقدس  الكتاب قراءة ٩ 

 االجتماع ١٠

 الصالة  ١١

 الباكر  االستيقاظ ١٢

 والتعويض  االعتراف ١٣

 والردّ املغفرة ١٤

 االنعتاق ١٥

 حياتنا  ١٦

 الله مشيئة نشدان ١٧

 احلكومية  املغفرة ١٨

 الله  تأديب ١٩

 القدس الروح  تأديب ٢٠

 إبليس  مقاومة ٢١

 اإلخوة حمبة ٢٢

 الكهنوت ٢٣

 املسيح  جسد ٢٤
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ف الجدد. يتناول تم إعداد هذە   ل�ة للمؤمنني ف ا لالجتماعات الم�ف الدروس خص�ص�

و�فهمها   �عرفها  أن  ي 
ينب�ف وهللا  المؤمن  ف  بني مختلفة  مسائل  األوالن  المجلدان 

�ن يتناوالن الخالص ال�امل  ة بعد خالصه. إن المجلدين األخ�ي و�مارسها مبا�ش

ا  والغيف  به،  نؤمن  الذين  نحن  لنا  المسيح  ي 
�ف أعّدە هللا  ي  الذي 

�ف ا�تسبناە  لذي 

ي  
�ف ننجزە  أن  ي 

ينب�ف وما  المسيح،  ي 
�ف نكتسبه  أن  ي 

ينب�ف الذي  واالختبار  المسيح، 

ي المسيح
ي أن نحققه �ف

 . المسيح، والهدف الذي ينب�ف

  

 دروس احليــــــــــاة 

جنیھ  ۰٥اب ــسعر الكت  
جنیھ  ۰۲۰سعر المجموعة   
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 قائمة الكتب 

 

 اإلعالن احلاسم للحياة يف الكتاب املقدس 

 املؤلف: وتنس يل 

   هًاجني ٥٥السعر:

 احلياة والبناء كما يصوِّرها نشيد األنشاد 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٦٤ السعر:

 ارسة احلياة الكنسيّة م احلياة والطريقة مل 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٦٥السعر:

 الرؤية السماوية 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٢٤السعر:

 الكنيسة ا�يدة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهًا  ٥٨السعر: 

 املسيح كلي الشمول 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٧٢ السعر:

 إله إبراهيم وإسحق ويعقوب 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهًا  ٦٥ السعر:
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 أنقياء القلب 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٤١ السعر:

 تدبير الله 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٨١ السعر:

 خدمة صالة الكنيسة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهًا  ٣١ السعر:

 دروس يف الصالة 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٨٧ السعر:

 سرّ املسيح 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهًا  ٢٦ السعر:

 اليوبيل 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٢٤ السعر:

 معرفة احلياة 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهًا  ٩٠ السعر:
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 شجرة احلياة 

 املؤلف: وتنس يل 

 ٩٠ السعر:

 

 الرُّوح مع روحِنا 

 املؤلف: وتنس يل 

 جنيه  ٩٠ السعر:

 

 اختبار املسيح كحياة من أجل بناء الكنيسة 

 املؤلف: وتنس يل 

 جنیھ   ٩٠ السعر:

 

 وإطالق الروح   ج سان اخلار ن كسر اإل 

 املؤلف: واتشمان ين

 جنیھ   ٦٠ السعر:
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 الكتيبات 
 

 

 

 التثقُّل والصالة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 التقدم الروحي 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 التكريس 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 الرب   باسم الدعاء  

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 السجود لطرق الله 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهًا  ٨ السعر:

 دم املسيح الكريم 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨: السعر

 الكنز يف أوانٍ خزفية 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:
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 املسيح برُّنا 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 إله القيامة 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 إله حمتجب 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 تدفُّق الروح 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 جسد املسيح 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 حياة املذبح واخليمة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 خدمة البيت أم خدمة الله؟ 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:
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 وراحة الله خطة الله  

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 رسول الصليب 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 سبعة جوانب للكنيسة 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 ا غمرٌ ينادي غمًر 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 قوة الله احلافظة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 كيف نعرف مشيئة الله 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 ما هو امليالد الثاين؟ 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

http://www.ajah.org/
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 مبدأ النذير 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 مبدآن للمعيشة 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 مفتاح الصالة 

 واتشمان يناملؤلف: 

  جنيهات  ٨ السعر:

املسيح الروح    اختبار مفتاح  

 البشري 

 املؤلف: وتنس يل 

 جنيهات  ٨ السعر:

 

 منتظرين بركة الرب 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨ السعر:

 وقت مع الرب 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:

 يقين وضمان وفرح اخلالص 

 املؤلف: وتنس يل 

  جنيهات  ٨ السعر:
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 لطلب الكتب واالستفسارات 
 تواصلوا معنا عبر: 

 info@ajah.orgبرید إلكتروني: 

 www.ajah.orgا:  ـــــوقعن ـــم

 Haii-Jadwal Al-Al  ّالجدول الحي 

 

 

 صالة ألجل اإلعالن اإللهي 

 املؤلف: واتشمان ين

  جنيهات  ٨السعر: 

 

http://www.ajah.org/
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