
خطاب الصاله لألخوات حول العالم 
كنیسة العنصره المتحده الدولیھ – فبرایر 2018 

"انت ھي : ما تفكرین فیھ " 

أي ان  

" طریقة تفكیرك تحدد شخصیتك " 

للكاتبھ جینجر الباد  

     وجدت یافطھ معلقھ علي الحائط في فصل بنتي , تحمل عنوان  

                               " فكر في ھذه ". 

1- كن حذرا فیما تفكر, الن االفكار تصبح كلمات . 

2- كن حذرا فیما تقول , الن الكلمات تصبح أفعال . 

3- كن حذرا فیما تفعل, الن األفعال تصبح عادات . 

4- كن حذرا فیما تعتاد علیھ , الن العادات ھي انت . 

أنھ لیس من الغریب ان شیئا بسیطا, كفكره مثال, تحدد شخصیتك, وكینونتك ! 

سلیمان الحكیم لخص الفكره بالقول " النھ كما شعر في نفسھ, ھكذا ھو..." 
أم23: 7. 

قال مارتن لوثر" انت ال تستطیع ان تمنع الطیور من ان تحلق فوق رأسك, 
لكنك بكل تأكید تستطیع, ان تمنعھم من ان یبنوا عششا" فوق رأسك" . انھا 

مقولھ تحتوي كثیرا من الحقیقھ . تقول األحصائیات, ان الشخص الطبیعي یفكر 
في 50000 الي 70000 فكره في الیوم . ھذه طیور كثیره حلقت فوق رأسي. 

شكرا للرب, لقد أعطي لنا الرب ان یكون لنا فلتر لكي نمیز بین عشرات 
األالف من ھذه االفكار. فیلبي 4: 8 تقول : افكارنا البد وان تكون حق, جلیلھ, 



عادلھ, طاھره. مسره, صیتھا حسن, فضیلھ ومدح . فإذا لم تدخل افكارنا ضمن 
ھذه القائمھ, ال یحق لھا ان تستمر في عقولنا .  

وال عجب, فأننا نجد في صالة كاتب  مز 139 : 23 " أختبرني یا هللا وأعرف 
قلبي, امتحني وأعرف افكاري" . 

أفكارنا ضروریھ لتحدید من نكون ؟ وماذا سنكون ؟  

بالمثل, افكار اطفالنا تحدد حاضرھم ومستقبلھم. أكدت الدراسات, ان ما یتعلمھ 
االطفال من مھارات في الصغر مثل اللغھ, الموسیقي أو األخالق االجتماعیھ 

ستلتصق بشخصیتھم علي المدي الطویل. 

اخذ الحذرفي الحمایھ في الصغر, اقل بكثیر من المشاكل التي قد یواجھھا في 
الكبر. التعلیم في الصغر یرسم لھم الخطوط العریضھ من المفاھیم الكتابیھ عن 

كیفیة وسببیة فعل االشیاء. وتضع لھم مرجعیھ یستطیعون الرجوع إلیھا فیما 
بعد. 

دائما كنت اذكر بناتي, ان شغلي الشاغل, ھو ان اھيء حیاتھم الجسدیھ 
والعاطفیھ والعقلیھ والروحیھ . 

البد وان نصارع حتي ما نضع افكارنا في اتفاق مع كلمة هللا. الن ھذا االتفاق 
ال یحدث أوتوماتیكیا" .  

بقراءة الكلمھ والصاله الیومیھ نستطیع ان نحافظ علي افكارنا متجدده وفي 
اتفاق مع حق كلمة هللا.  

انھا معركة تستحق الخوض فیھا. 



" فكروا في ھذه األشیاء " 

للكاتبھ : بثني سیلدج  

" ألم أحذرك ان ال تفعل ھذا ؟" 

" كم مره اقول لك ... ؟" 

"ألم اقول لك ...؟" 

عبارات شائعھ, بكل تأكید, كلنا قلنا ھذه العبارات , وكررناھا عشرات المرات.   

"نعم ھذه ھى كلمات الرب لشعب إسرائیل لتالمیذه ولى انا ایضا ". 

نعم، الرب أكد لنا ھذا:  ان التعلیم یرتكز علي التقلید والتكرار حتي بالنسبھ 
للبالغیین، نحن نتعلم بنفس الطریقھ.  

ھذا ما أكده الرسول بولس عندما قال " ومتي تعلمتموه، وتسلمتموه، 
وسمعتموه، ورأیتموه في، فھذا افعلوا .... " في 4 : 9  

ایضا أكد الرسول بطرس " لذلك ال أھمل أن اذكركم دائما بھذه االمور، وان 
كنتم عالمین ومثبتین في الحق الحاضر" 2بط 1: 12 

فإذا كان االمرھكذا بالنسبة لنا كبالغیین، وھو ضرورة سماع الحق مرارا 
وتكرارا، كم یكون االمر مھما بالنسبة ألطفالنا !؟ 

أكد لنا الرب في سفر التثنیھ 6: 7 أن شعب الرب البد وان یعلموا أوالدھم 
دائما وفي كل مكان . 

ھل تستطیع أسرتي أن تري عالقتي بالرب یسوع بینما نحن في السوق، او في 
مكان مزدحم ! أم انني تركتھا في الكنیسھ ؟ وعشتھا دقائق معدوده في 

المنزل ؟ 

األطفال یقلدون كل شئ ، لذلك ما أقدمھ من مثال، البد وان یعود بالمجد � في 
كل موقف. األطفال حول العام یلعبون كنیسھ في البیت. 



ھل ما أقدمھ من مثال لھم یعود بالمجد �؟ وھل یستطیعون تقلیده؟ 

وھل إذا قدم األطفال طریقة عبادتھم لما رأوه في كنموذج، یجلب السعاده للرب 
یسوع ؟ 

تعلمت أن احب الصاله منذ نعومة اظافري, كما كنت اسمع والدیا واجدادي، 
یتحدثون الي هللا. ولقد نالني الشرف ان اكون أمراءة صاله. النني قد رأیت 

المثال منذ الصغر.  

الصاله , ھي المكان األمن الذي تستطیعي فیھ كشف قلبك. الرب یسوع یفھمك 
جیدا ویحس بأحاسیسك ویقیم مواقفك جیدا. معالجتھ لالمور, دائما صحیحھ، 

الرب صالح . مز 28: 6-7 یوضح خطوات الصاله :- 

1- تضرع. 

2- ھو یسمع. 

3- احصل علي معونھ.  

4- احس بمساعدتھ . 

5- اتعلم الثقھ فیھ . 

6- احصل علي الفرح.  

7- اقدم الشكر بصوت مرتفع. 

اتمني ان كل من یتبع ھذا المثال،  یتمتع بحب الرب یسوع النني اعیشھ 
واعلمھ كل یوم . 



" التأمل في كلمة هللا " 

للكاتبھ : كارول كلیمنس  

هللا، خالقنا ومخلصنا ، یعلم جیدا قوة االفكار والكلمات. نحن نعمل باالفكارالتي 
تكون المشاعر. عندئذ نتصرف بناء علي ما نشعر بھ .  

عندما تكون ظروف الحیاه قاسیھ، غالبا ما نركز علي الجوانب السلبیھ علي 
األحداث التي تمر بحیاتنا. ھذا یكون مصدر سرور ألبلیس, الذي یجرنا الي 

بؤراالفكار السلبیھ والسامھ والقاتلھ. هللا عندما كان في ایام جسده, كالرب 
یسوع , كانت لھ معركتھ الخاصھ مع ابلیس. ابلیس ھو الكذاب وأبو كل كذاب. 

ھو یشوه ویلوي الحق االلھي ویتكلم باألكاذیب في عقول وقلوب البشر. انھا 
خدعة ابلیس ان یشغلنا بعیدا عن هللا, وعن كلمتھ . 

" الموت والحیاه في ید اللسان ، وأحباؤه یأكلون ثمره " أم 18 : 21  

عندما نتأمل في السلبیات، و:كأننا نتكلم بلغة الموت ألحالمنا وأمالنا، سواء 
كان روحیا أو معنویا ( تتشح عقولنا بالسواد ) . عندما نختار ان نفكر ونتكلم 

باألیجابیات، نحن نتكلم لغة الحیاه لعقولنا وأرواحنا. العقل یستنیرویبني 
وصالت ایجابیھ جدیده. ( منقول من الدكتوره كارولین لیف ) . اجسادنا 

تستجیب ألفكارنا و كالمنا بالصحة أو بالمرض للعقل او للجسد أو للنفس. 

افكارنا وكالمنا ال تؤثر فقط في حیاتنا، لكنھا ایضا تؤثر في حیاة من ھم حولنا. 
عائالتنا، اصدقائنا، جیراننا والعاملون معنا .... ألخ " یقرأوننا ككتاب مفتوح " 

  .

ھل نحن نعكس مجد هللا لالخرین " ... فمجدوا هللا في اجسادكم، وفي ارواحكم 
التي ھي � " ؟ 1كو 6: 18- 20 . 

هللا، المشیر العظیم، یقول في فیلبي 4: 8 " اخیرا ایھا االخوه كل ما ھو حق، 
كل ما ھو طاھر، كل ما ھو مسر، كل ما صیتھ حسن، ان كانت فضیلھ وان 

كان مدح، ففي ھذه افتكروا " . 



في كل ظروف الحیاه، ینبغي علینا ان نختار ان نتأمل فیما ھو حقیقي، وفیما 
ھو طاھرومسروصیتھ حسن وفضیلھ ومدح. نسأل انفسنا "ما ھو الحق االلھي 

بخصوص حیاتي ؟" . هللا یجیب " قاوموا ابلیس فیھرب منكم ." البد وان 
نختار ان نركز في البركھ االلھیھ. قدم الشكر في كل الحاالت. بینما نختار ان 
نقدم الشكر � علي بركاتھ، ھو یعطینا قوه یوما بیوم أن نحبھ ونخدمھ في كل 

الظروف. إیماننا یتقوي وسط عواصف الحیاه، یستمر ایماننا في هللا, في أشیاء 
ال تراھا عیوننا. ال تستسلمي.  تأملي في كلمة هللا . 

                      ****************************** 

من الناشر                                                                         

               هللا صانع امورا عظیمھ                    
 الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب الصاله " ھذا في كل من

 االنجلیزیھ, االسبانیھ, الفرنسیھ, االلمانیھ, الھولندیھ, البرتغالیھ, الروسیھ,
 الیونانیھ, العربیھ, الفارسیھ, التشیكوسلوفاكیھ, الصینیھ, السوھیلیھ, البلغاریھ,

 الفلبینیھ, االندنوسیھ, الرومانیھ, االیطالیھ, النرویجیھ, البولندیھ, الھندیھ,
 .الجورجیھ, الیابانیھ, السویدیھ, الفیتنامیھ, البنجاالیھ, والتیالندیھ

 .نرجو الصاله من اجل صربیا وبلغاریا

               **************************************** 

 اذا كانت لدیك رغبھ ان تستقبلي اي من ھذه الترجمات, نرجو ارسال طلب
 : علي االیمیل االتي

LadiesPrayerinternational@aol.com  

 . ونكون مسرورین باضافتكم الي قائمھ خطاباتنا

  یمكنك زیارتنا علي ال  الفیس بوك وعمل  "الیك " علي صفح

“You Tube” ایضا یمكنك مشاھدة فدیو لنا لمدة دقیقة واحده على


