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********** 
  التعمق في محبة الرب یسوع

 لالخت  فارسینا رید
     الحب دائما یبدأ بشيء جمیل, عواطف جیاشھ تقود المحبین الي اعالن " أنا في حالة حب " .
 عندما تقابلنا زوجي وانا, كانت المسافھ بین محل اقامتنا نحو ساعتین من الزمن. لم تكن انذاك
 تلیفونات محمولھ فأعتمدنا في تواصلنا كلیة علي الخطوط االرضیھ, ماكینات تسجیل المكالمات

                                                                                           والخطابات .
 في اول مره اتصل ھو تلیفونیا بمنزلي, لم اكن بالمنزل. وعندما حاولت االتصال بمنزلھ, لم یكن

 موجودا بالمنزل. استغرقنا اسابیع حتي تم التواصل. وعندما حدث, استمر الحدیث لساعات طویلھ.
 شمل الحدیث اشیاء ھزلیھ, اشیاء جدیھ, لكن لم تكن لحظة مملھ. بدأنا نشارك أمالنا واحالمنا. بینما
 عبرت الشھور تعمقت مشاعرنا, من صداقھ الي حب. لكن اھم ما في الموضوع اردنا ان كل

                                                                   البشر یعلم قصة حبنا .
                        ھل نحن تعمقنا في عالقة حبنا مع الشخص الوحید الذي یستحق اھتمامنا؟

     ھل تعمقنا في حب كالمھ وتطبیقھ ؟ وھل شجعنا اوالدنا ان یتعمقوا في دائرة محبتھ ایضا ؟
 

              *   البد ان نقضي وقت في التواصل معھ. نقرأ كالمھ, نصلي مع والجل اوالدنا .
  *   نضع ثقتنا فیھ . فیكون ھو محل ثقتنا " أs طریقھ كامل وقول الرب نقي. ترس ھو لجمیع

                                                                المحتمین بھ ." 2صم 22: 31
         *    تحدثي عنھ بقدر ما نقضي وقتا لتتعرفي علیھ بقدر محبتك تنمو وتتعمق كلما تعمقت

                            محبتك تجدي ان فھمك یزداد , سوف یكون ھو محور حدیثنا .
        *   تطبیق عملي : اشبعي الجوعي,   اكسي العراه ,  اھتمي بالمرضي,  تكلمي كلمات رقیقھ.

    اشركي اوالدك معك: االیمان واالعمال یسیران جنبا الي جنب ( یع 2: 14- 26 ).
                                                                    اقتنصي الفرص حولیكي.

      *   احتفلي بعالقة الحب مع یسوع " فأني ابتھج بالرب وأفرح بألھ خالصي" حب3: 18
                                                           سبحي واشكري بصوت مرتفع .

 تسعة عشر سنھ من الزواج, طفلین, مسؤلیات كثیره اتت, تعلمت أن الحب اكثر من مجرد مشاعر.
     انھ اختیار یستلزم التزام وانتباه مستمر. محبتنا s ھي التزام واھتمام متعمد. ال

     یستطیع شيء ان یفصلنا عن محبتنا s . عندما تأتي التجارب, ھو وعد أن ال یتركنا وال
    ینسانا. عندما نتعثر, ھو امین وعادل حتي یغفر لنا . عندما نفقد كل أمل , مراحمھ جدیده



                                                   في كل صباح. نعمتھ كافیھ. ما أروعھا محبھ !
       ھل انت ملتزمھ بحبھ من كل القلب , من كل النفس, من كل كل القوه ومن كل الفكر ؟

    ھو یبحث عن عالقھ كھذه. انھا ممكنھ لنا وألوالدنا ایضا. التعمق في محبتھ, یسوع رائع,
    االستمرار في محبتھ امر ضروري. ال یوجد فرح اعظم من ان اوالدنا یسیرون في الحق

                                                                                      (3 یو 1: 4 )
--------------------------------------------------------  

  أیمان مجرب أم أیمان متعب
لالخت جایرولین  كلي  

 بینما كنا نستمتع بدراسھ كتابیھ في دراستنا عن موضوع " االیمان ", بدءنا نقرأ االصحاح الحادي
عشر من سفر العبرانیین. وبینما كنا نتناوب القراءه , اخطأت احدي االخوات في قراءة  

                                     ایھ تخص ابراھیم. فقالت ( ایمان متعب بدال من  أیمان مجرب         )
Tired faith instead of Tried faith       
                                                        فورا ھذا الخطأ اللغوي اثار شیئا في روحي. 

    كم من المرات وصلت الي نقطة االیمان المتعب ؟ أنا لم اسيء الظن بنفسي أو بأي أحد أخر
                                                                 وجد نفسھ في ھذا المكان . أنھ حقیقھ !

     في الحقیقھ, ابراھیم – ابو المؤمنیین – وزوجتھ ساره كان لدیھما ایمانا متعبا" . من المفھوم
                طبعا, كم كان من الوقت انتظارھما لالبن الموعود. انني أكن شدید تقدیري لساره.

 لقد ھاجرت من بلد الي اخري, لكنني غیر متأكده انني كنت افعل ما فعلتھ ساره. لقد تركت بیتي
 وأشیائي المعتاده وكان لدي علم بأنني الي این ذاھبھ. ساره اضطرت ان تترك كل شيء, غیر

                                                                                عالمھ الي این ھي ذاھبھ.
    عادة, مع طول الوقت نجد انفسنا في مكان نختبر فیھ االیمان المتعب. نستمر في عمل ما ھو
        صحیح وصالح. نستمر في الثبات علي مواعید الرب: نحافظ علي روح مستبشره ونتكلم

     كلمات ایجابیھ. نأكل جیدا, ننام جیدا, نھتم بصحة اجسادنا. نصلي, نقرأ ونتأمل في كلمة هللا,
   نقف ثابتیین علي الحق الكتابي وتعلیم القداسھ. نستمر في التبشیر. نستمر في التلمذه. ننقل رؤیتنا

          ونشجع اخرین. نحن ال نستسلم علي الرغم من احساسنا باالیمان المتعب جسدیا وروحیا.
           نلقي نظره علي حیاة ابراھیم وساره, البد وان نتذكر ان ایمانھما عندما اصبح متعبا

 وتأرجح قلیال, أصبح عرضة الفكارھما وخططھما, اصبحت لھم اختیارات اثرت والزالت تؤثر
 في العالم حتي الیوم . عندما قدمت ساره خادمتھا ھاجر الي ابراھیم , ولد اسماعیل . اسماعیل ھو
 ابو الشعوب العربیھ االن . اسحاق, ابن الموعد – الذي طال انتظاره – ابو الیھود الیوم .  ایمانھما

                                المتعب قاد الي نتائج الزالت نؤثر في البشریھ حتي الیوم .
           تقفز الي ذھني االیھ " فال نفشل في عمل الخیر الننا سنحصد في وقتھ ان كنا ال نفشل "



   غال 6: 9
 بینما زلف لسان اختنا في القراءه اثناء الدراسھ الكتابیھ وصلنا الي " ایمان متعب " . بینما نتذكر
 ابراھیم وساره, نتذكر اننا عرضة الي حیل ابلیس, حیل العدو في اوقات مثل ھذه . تمسكي بالرؤیا

                  وبوعد الرب المعطي لكي. ال تدعي بطيء النتائج یقودك الي الفشل.
    زوجي یقول " حتي وان لم یطول العمر بھ لیري النھضھ الموعوده, فھي اتیة ال  محالھ.

 الموضوع غیر متعلق بك وبھ ! نحن ال نعلم كم یكون الوقت والمجھود لتحقیق الرؤیا عندما یمتد
 ایماننا ویصبح مجربا" , تأكدي ان هللا معنا . ربما, نظرة الي الماضي تجعل من ایمانك متعبا" ,

                                              انا اشجعك عندما یجرب ایمانك ال تدعیھ یصیر متعبا" .
   انھا مجرد اختالف في وضع حرف في الكلمھ. ھذا ممكن حدوثھ بسھولھ اثناء مسیرتنا الروحیھ
 دون مالحظھ. كل یوم البد وان احافظ علي حیاة روحیة مرتفعھ ومتمسكھ بمواعید هللا. حتي وان

                                               كان ایماني مجربا" سوف ال ادع ایماني یصیر متعبا" .
_____________________________________________  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