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عطایا النعمھ  
لالخت / لیان جرانت  

" ولكن لنا مواھب مختلفھ بحسب النعمھ المعطاه لنا ..." رو 12 : 6  

     كل منا اعطي مواھب للخدمھ حتي ما یستخدمھا في ملكوت هللا, ایضا اطفالنا 
یأخذون مواھب خاصھ بھم ایضا حسب نص االیھ السابقھ. ھذه المواھب اعطیت لنا 

حسب النعمھ المطاه لنا. اذا , ماذا یقصد بالنعمھ في ھذا العدد ؟ 

" النعمھ " ذكرت مائھ وخمسون مره في العھد الجدید لتدل علي معاني مختلفھ .   

    ( Charis   )  ھو معني الكلمھ في اللغھ  الالتینیھ . اما المعني الذي یتوافق مع محتوي
  ھذه االیھ  وتعني " تأثیر روحي علي القلب وظھوره في الحیاه " .

      هللا یعطینا مواھب محدده , ھدفھ ان  نستعملھا في حیاتنا الیومیھ, بینما نحن نصلي
 من اجل اوالدنا, هللا یعلن لنا كیف نخدمھ. من خالل الصلوات تتفجر ینابیع روحیھ تؤثر

  بالنعمھ في اوالدنا.
       یمتد التأثیر االولي الي اقرب االقربین, مثل اوالدنا, وتتسع دائرة الخدمھ بقدر ما

  تنفتح ابواب الفرص.
      في 1 كو 15: 10 استخدم الرسول بولس نفس الكلمھ ثالثة مرات, ویمكن تطبیق ھذا
 ھنا جیدا.  " ولكن بنعمة هللا انا ما انا, ونعمتھ المعطاه لي لم تكن باطلھ, بل انا تعبت

  اكثر منھم جمیعھم . ولكن ال انا , بل نعمة هللا التي معي " .
       عنصري النعمھ  یمكن مالحظتھ في كل حالھ: تأثیر ألھي وتطبیق سلوكي. نعمة هللا

 قادت بولس ان یطور خدمتھ الي ھذا الحد, وكثیرون تباركوا بخدمتھ. ھذه النعمھ المعطاه
 من هللا لم تحسب باطال النھا قادت بولس للخدمھ بنشاط لالخرییین. ونعمة هللا ظلت معھ؛

  لم تكن موقتھ, لكنھا نمت في حیاة بولس.
      عاملي النعمھ ال ینفصالن ابدا, مثل االیمان واالعمال . نحن نستقبل النعمھ ونعكسھا
 علي من حولنا, خاصة اوالدنا . الرب لدیھ نعم كثیره لنا, حتي  عندما نشعر في انفسنا
 بعدم استحقاق. وبتأثیر النعمھ الروحي, نحن نستمر في الصاله بالنعمھ الوالدنا , ولدینا



ایمان بأن هللا یستطیع ان ینشط المواھب في حیاتھم ایضا.  
     " لكن كما تزدادون في كل شيء: في االیمان والكالم والعلم وكل اجتھاد ومحبتكم لنا,

  لیتكم تزدادون في ھذه النعمھ ایضا " 2كو 8: 7
     دعونا نعیش في نعمتھ ونثبت فیھا .



 اكتشاف نعمھ في شربات متسخھ                          
 

لالخت / راندا تشانس  
NJKV     48 : 12 فكل من اعطي كثیرا یطلب منھ كثیر..." لو... "    

 كل لیلھ أمر علي  اوالدي في غرف نومھم.  بنتي دیفون تحب انني اعمل لھا مساج
 لظھرھا بینما ھي تحكي لي عن یومھا . اخذھا في حضني واقبلھا, عندئذ نصلي معا.
 ثم اذھب الي غرفة نوم االوالد اري ابني جاجس ینظر من النافذه متطلعا الي السماء

 بینما یدعك ذقنھ بیده . نصلي معا واقبلھ, قبلة ما قبل النوم, وارنم لھ ترنیمھ ھو یحبھا.
 ارحل من الغرفھ بینما یبدأ في االستغراق في النوم. بینما ابدأ في ترك الغرفھ, اسمع
 اخوه بنیامین یصرخ فجاة بینما اخیھ جاجس یحاول ان ینام ،معترضا على الضوضاء

 وتدور بیننا محادثة مثل ھذه " لیلة سعیدة یا ماما ،أنا بحبك ،ماما أنا بحبك "

" لیلة سعیدة محبوبى بنیامین" 

"انا بحبك یاماما ،انا بحبك " 

" انا بحبك یا بنیامین" أأخذ بعض خطوات مبتعدة عن غرفتھم واسمع الصوت فى 
الظالم : 

ماما 

نعم بیبى 

ھل تعلمى لماذا انا قلت لكى انا بحبك كثیرا؟ 

"لماذا"؟ 

"النى اود ان اسمع منكى كلمة بحبك قبل أن استغرق فى النوم ". 

وانا بحبك كمان یا بنیامین. 

عند ئذ یخلد الھدوء الى المنزل.اقف دقیقة اتامل فى كلمات ابنى ذات الثمانیة اعوام. 

انھ یرید ان یحس بالحب. انھ یرید ان یسمع ھذه الكلمات حتى بعد ما اجد شراباتھ 
المتسخة فى حقبة یدى الجدیدة .الزال یحتاج ان یحس بیداى تلتف حولھ. 

انني مكلفھ بأن أؤدب ابني وال اسحق روحھ.  
حتي بعد ان عمل مشاغبھ مع اختھ مما جعلھا تقفز صارخھ, وبعد ما امسك بالقلم 

وشخبط علي دوالب اختھ. بعدما یأخذ عقابھ الزال یحب اصابعي  تعبث في شعر رأسھ, 
عندما یبذل اقصي ما وسعھ والزال یفشل, تمتلي ء عیناه الزقاء بالدموع, یجب علیھ ان 



یدرك الحزم في نظراتي, بینما ادعك ذقنھ واقول لھ " انت طفل رائع" . فھو یاتي 
ویحضنني ویدفن رأسھ في بطني. ھو یود ان یتأكد انني سوف ال ارفضھ. ھو في حاجة 
الي جرعات صحیھ من النعمھ المختلطھ بكل احداث یومھ. ابني المشاكس ھذا یرود ان 

یمارس ألعاب القوي ویحدث اصوات في االماكن المفتوحھ.  
في یوم قریبا سوف یصبح رجال ذات مسؤلیات. سوف یتعلم كیف یصلي, یحب وینعم 

علي صغاره. انا اغتبر انھ نعمة هللا لي في ھذا الیوم والرب یدعوني ان اقدم ھذه 
المشاعر االن .  



 الحیاه فى نعمتھ  
لالخت/ أولیفیا فرانسیس 

بعدما نستقبل نعمة هللا – عطیھ لمن ال یستحق – ینبغي علینا ان نتقدم لنعیش في نعمتھ. 
انھا حیاه یومیھ في السیر مع هللا؛ انھا مسیره تحتوي علي عدد النھائي من القراراتفي 

مواقف غیر معھوده, منھا الحسن والرديء , صداع , فرح , احباط واشیاء كثیره ملیئھ 
بالمشاعر في الیوم الواحد. 

كأم , عقلي دائما مشغول بسالمة اوالدي – بغض النظر عن ما افعلھ او اشیاء ضروریھ 
تواجھني علي مستوي الكنیسھ او علي مستوي المجمع . انھ من الغریب كیف نحن نركز 

علي ھذه االشیاء, لكن اوالدنا دائما علي قائمة مشغولیاتنا . ھذا , اعتقد, ھو ما یحتویھ 
قلب االم. نحن نصارع بالشعور بالذنب ان نكون دائما علي استعداد لخدمة كل الناس في 
كل وقت, لكن دعیني اذكرك اننا نعیش في نعمتھ. كلمتھ تقول 2 كو 12 : 9 " فقال لي : 

تكفیك  نعمتي, الن قوتي في الضعف تكمل ...".    
سمعت عظات كثیره في موضوع " النمو في نعمة هللا " . ان تنمو تعني ان تتطور, 

تنضج, تثمر. كم ھي تعبیرات رائعھ. لكن لكي تعیش في نعمة هللا ھي ان تتقدم خطوه 
لالمام. بعدما تنمو, انت في حاجھ ان تستقري, ان تسكني وان تعیشي في نعمتھ. ھذه ھي 

الحیاه في نعمتھ . 1بط 5: 10 " وألھ كل نعمھ الذي دعانا الي مجده االبدي في المسیح 
یسوع, بعدما تألمتم یسیرا, ھو یكملكم, ویثبتكم, ویقویكم, ویمكنكم ".  

    دعونا نتأمل في 1 بط 5 : 10. اوال األلم, ثم یكملنا, ثم یثبتنا, ثم یقوینا واخیرا 
یمكننا . اعتقد انھ عندما نصل الي حالة التمكین تكون معیشتنا في نعمتھ, وعندما نعیش 

في النعمھ سیكون لنا تأثیر رائع علي من ھم حولنا, خاصة عائالتنا .  
    الحیاه حسب كلمة هللا , خاصة امام اوالدنا, من اھم االشیاء التي یجب ان نفعلھا. 

نظھر لھم من خالل افعالنا وكلماتنا, ان نعمة هللا كافیھ وبكل قوه.  
    نعمة هللا غامره جدا. انھا تغطي اخطائنا ونقائصنا وتغلفنا بأحسایس الھداف  سامیھ. 

نعم, ان تعیش في نعمتھ, ان تتمتع بامتیازاتھ ویشتعل قلبك باھدافھ .   

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
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