خطاب الصاله لألخوات حول العالم
كنيسة العنصره المتحده الدوليه – مارس 2018
---------------------------------------------التأني في الصاله
****************
لالخت  /كارن هاتشر
التأني في الصاله ,ال يحدث أوتوماتيكيا  .البد وان نتعلم كيف نتأني في الصاله.
واحدة من ذكريات الطفوله الجميله ,ما كان يردده والدي في لوقا  " 19 :21بصبركم
اقتنوا انفسكم " .
الكتاب المقدس واضح ,في اننا البد ان يكون عندنا تأني في الحصول علي
"مواعيد هللا " .النكم تحتاجون الي الصبر ,حتي اذا صنعتم مشيئة هللا تنالون الموعد "
عب  . 36 :10كلمة هللا تعلن لنا بوضوح وبصراحه ان التجارب تساعدنا للحصول
علي التأني أو الصبر .والصبر ينتج تزكيه ,والتزكيه تقود الي الرجاء .رو . 4-3 : 5
عندما أسلم مشاكلي للرب يسوع ،انا اعلن ثقتي فيه .انتظاري امام الرب يؤكد ثقتي
فيه .هل انا اثق فيه؟ وفي قدرته علي حل مشاكلي بالطريقه الصحيحه؟ وفي الوقت
المناسب ؟
في حالة التسليم الكامل ،ووضع المشكله بكل جوانبها بين يدي الرب ،ال ينبغي ان
يتطرق القلق الي حياتي .اتعجب ،اتشوق بدون قلق.
احيانا اطفالنا يتخذوا قرارات خاطئه أثناء بعدهم عن هللا ،فطالما هم علي قيد
الحياه ،ينبغي ان نصلي حتي ما تستمر معامالت هللا ورحمته لهم ,وان يمدد لهم فرص
التوبه  .ال تستسلمي .ربما توافينا المنيه قبل رجوعهم ،ستظل صلواتنا تذكارا امام هللا
( أع  . ) 4 :10الزال هللا يعمل علي صلوات مخزونه.
هل تضعى ثقتك ان هللا يتعامل مع اوالدك؟ مهال! أليس هم أوالده أيضا؟ ألم
يأتمنى هللا على العنايه بهم؟ هل استطيع أن أثق بدرجة أن أضع أوالدى عند قدميه؟

عندما كان أطفالى صغار ،كانوا يبكون عندما تنكسر إحدى ألعابهم وكانوا يتوقعون
منى أن أصلحها .عندما يسلمون لعبتهم المكسوره إلي ،يمروا بحاله من الهدوء
واألسترخاء فى أنتظار ماما فى إصالح ما تلف .لماذا ال افعل انا نفس الشىءمع هللا؟
ألم يخلق هللا الكون؟ ألم يخلق هللا انواع الطعام ؟ ألم تكن لديه خطه عندما خلق جسم
االنسان ؟ لما ال أضع ثقتي في انه قادر علي ان يعالج مشاكلي ؟

ألم يعد هللا خطة لفداء االنسان قبل ان تكون هناك حاجة اليها ؟ ألم يعتني
هللا بأنبيائيه عندما واجهوا االضطهاد ؟ ألم يعلم هللا بسقوط عصفور؟ لماذا
يتطرق الي ذهني انه ال يهتم بمشاكلي ( 1بط ) 7 :5؟
ربما انا ال اعلم كيف ومتي ستأتي االجابه؟ ما اعلمه عن الهي - :
 -1انه المسيطر علي مجريات االمور.
 -2اشواق قلبي معلومه لديه .
 -3سوف يستجيب .
 -4اجابته رائعه بالنسبة لي .
" ألق علي الرب همك ،فهو يعولك  .ال يدع الصديق يتزعزع الي االبد "
مز.22 :55

االنتظار اثناء الصاله

******************
لالخت  /آن جوناثان
" فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم ،الن مجيء الرب قد اقترب " يع 8 : 5
نحن نعيش في عالم يريد ان يحقق كل شيء بطرق فوريه .ال يوجد وقت
للطبخ ،فنلجأ الي فتح معلبات ،وتسخينها في الميكروويف ،فتكون جاهزه للتو.
ال نستطيع انتظار عمل القهوه ،فنلجأ الي القهوه الفوريه .في انتظار اشارة
المرور ،نسمع اصوات ابواق السيارات فور ان تتغير االشاره الي اللون
االخضر ،بغض النظر -عن انهم سينتظروا في محطة البنزين القادمه أو في
محل الكوفي شوب .
قليل من البشر يتمتعوا بالصبر ،بالتأكيد هذا يؤثر علي حياة الصاله.
عندما نتقدم الي هللا بطلبة صاله ،نريد أجابات او حلول فوريه .ال نرغب في
االنتظار امام الرب ،ونضع ثقتنا فيه حتي ما يرينا طريقه أو يسدد احتياجاتنا
الفوريه ،عندما ال تأتي االجابات أو الحلول الفوريه ،يتطرق الي اذهاننا ،ان
هللا ال يسمعنا ،واذا سمعنا ،فهو غير مهتم.
لقد وعد هللا ابراهيم وساره بأن يكون لهم ابنا .ومن هذا االبن سيتكون
شعب كثير .وكلما تقدم السن بهما ،دون تحقق هذا الوعد ،نفذ صبرهما،
وفكرا في حل هذه المشكله بطريقتهما .نتج عن هذا قدوم اسماعيل ،لكنه لم
يكن ابن الموعد .في الوقت المناسب ولد اسحاق .كم كانت الحياه جميله
ورائعه ،لو انتظر ابراهيم وساره وعد الرب اليهما بأسحاق !
عندما حملت رفقه بتوأم ،اتت النبوه ،ان الكبير سيكون خادما للصغير.
الصغير – يعقوب – لم ينتظر حتي ما تتحقق النبوه حسب خطة هللا ،فلجأ الي
الخداع للحصول علي حق البكوريه .أمه ايضا لم تنتظر خطة هللا حتي ما
يأخذ يعقوب بركة والده .كم كانت الحياة افضل اذا ما انتظر يعقوب وأمه
حتى ما تتحقق مواعيد الرب بدال من استعجال هللا.

في كثير من االحيان ،نصلي من أجل اوالدنا ،نطلب من هللا ان يحافظ
عليهم ،وان يمتلك خططهم في الحياه .كثيرا ما ينحرفوا عن ما سبق وعلمناهم
اياه ،عندئذ ،نتعجب لماذا حدث هذا؟!
علي ما يبدو وان ابليس يبذل اقصي ما في وسعه ان يبعدهم عن خدمة
الرب .من فضلك تذكري يوم تكريس هذا الطفل للرب ،ويوم طلبك ان
يخلصهم هللا .واالن علي ما يبدو انه ليس لديهم اية اشواق الي االمور
الروحيه .استمري في الصاله يع  ... " 16 :5طلبة البار تقتدر كثيرا في
فعلها "  .تمسكي بقوه بمواعيد الرب ،وبكل تأكيد ،هللا سوف يعمل بكل قوه
في السماء وعلي االرض لتحقيق ما وعد به .
___________________________________________
األندماج في حب يسوع
********************
لالخت  /دابي سانفورد
" االندماج في حب يسوع "
" االندماج في حب يسوع "
" االندماج في حب يسوع "
هذا أفضل شيء حدث لي ومعي أبدا
كلمات جوناثان بتلر
االندماج في حب يسوع هو الحل لمشاكل كثيره نواجهها في حياتنا.
عندما فعال نندمج في حب يسوع ،فهو يصبح مركز وهدف كل ما نفعله.
عندما اندمجت في حب زوجي ،اصبح هو الشخص الذي اتمني ان
اقضي وقتي معه .هو أول من اريد ان اشارك معه اخباري الهامه .أقدر اراءه
كثيرا ،أجري اليه للحصول علي نصيحته ،أو للتمتع بالراحه بعد يوم متعب.

عندما نندمج في حب يسوع نسعي لالندماج معه .ال تصبح الصالة حمال،
بل امتياز وشرف ان نقضيه في محضرمن احبته نفوسنا " .كما يشتاق األيل
الي جداول المياه ،هكذا تشتاق نفسي اليك يا هللا .عطشت نفسي الي هللا ،الي
االله الحي .متي أجيء واترأي قدام هللا ؟" مز. 2-1 : 42
فورما نندمج في حبه ،ال تصبح الصالة عبئا يوميا – واجب من واجباتنا
اليوميه  .انها تصبح من اروع احداث اليوم .
للتو عندما نندمج في حب يسوع ،نهتم بتنفيذ اراءه أكثر من أي شيء اخر
 .نسعي الرضائه في اختيارات حياتنا اليوميه .وال تصبح عبئا علينا " لك قال
قلبي :قلت اطلبوا وجهي ،وجهك يارب اطلب " .مز . 8 :27
عندما نحبه ،طاعتنا لكالمه تنبع من كل القلب .عندما نندمج في حب
يسوع،يصبح لدينا اتصال مباشر بمصدر القوه والسلطان" أحبك يارب،
ياقوتي ،الرب صخرتي وحصني ومنقذي .ألهي صخرتي به احتمي .ترسي
وقرن خالصي وملجأي ،ادعو الرب الحميد ،فأتخلص من اعدائي  ".مز :18
3-1
نحن نريد ان نشارك محبته وقوته مع االخريين ،خاصة اوالدنا .عندما
نصلي من اجلهم ،دعونا نجسم حياة االندماج في حب يسوع وكيف تؤثر في
حياتنا اليوميه .دعوهم يروا اشواقنا وسالمنا وقوتنا والفرح الذي يصاحب
محبتنا له .دعوهم يتيقنوا بدون ادني شك " ان االندماج في حب يسوع هو
أفضل شيء في الحياه ".
___________________________________________

من الناشر
هللا صانع امورا عظيمه
الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب الصاله " هذا في كل من
االنجليزيه ,االسبانيه ,الفرنسيه ,االلمانيه ,الهولنديه ,البرتغاليه ,الروسيه,
اليونانيه ,العربيه ,الفارسيه ,التشيكوسلوفاكيه ,الصينيه ,السوهيليه,
البلغاريه ,الفلبينيه ,االندنوسيه ,الرومانيه ,االيطاليه ,النرويجيه ,البولنديه,
.الهنديه ,الجورجيه ,اليابانيه ,السويديه ,الفيتناميه ,البنجااليه ,والتيالنديه
.نرجو الصاله من اجل صربيا وبلغاريا
****************************************
اذا كانت لديك رغبه ان تستقبلي اي من هذه الترجمات ,نرجو ارسال طلب
 :علي االيميل االتي
LadiesPrayerinternational@aol.com

