
 خطاب الصاله لألخوات حول العالم

2018فبراير  –كنيسة العنصره المتحده الدوليه   

 

ما تفكرين فيه ":  هي انت"  

 أي ان 

 " طريقة تفكيرك تحدد شخصيتك "

 للكاتبه جينجر الباد 

وجدت يافطه معلقه علي الحائط في فصل بنتي , تحمل عنوان        

" فكر في هذه ".                                 

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

فعال .ا فيما تقول , الن الكلمات تصبح أكن حذر -2  

فعال تصبح عادات .ا فيما تفعل, الن األكن حذر -3  

. هي انتفيما تعتاد عليه , الن العادات  اكن حذر -4  

ان شيئا بسيطا, كفكره مثال, تحدد شخصيتك, وكينونتك ! أنه ليس من الغريب  

سليمان الحكيم لخص الفكره بالقول " النه كما شعر في نفسه, هكذا هو..." 

.7: 23أم  

الطيور من ان تحلق فوق رأسك, تمنع قال مارتن لوثر" انت ال تستطيع ان 

. انها لكنك بكل تأكيد تستطيع, ان تمنعهم من ان يبنوا عششا" فوق رأسك" 

مقوله تحتوي كثيرا من الحقيقه . تقول األحصائيات, ان الشخص الطبيعي 

فكره في اليوم . هذه طيور كثيره حلقت فوق  70000الي  50000يفكر في 

 رأسي.



شكرا للرب, لقد أعطي لنا الرب ان يكون لنا فلتر لكي نميز بين عشرات 

البد وان تكون حق, افكارنا تقول :  8: 4األالف من هذه االفكار. فيلبي 

حسن, فضيله ومدح . فإذا لم تدخل  , صيتهاجليله, عادله, طاهره. مسره

 افكارنا ضمن هذه القائمه, ال يحق لها ان تستمر في عقولنا . 

هللا  " أختبرني يا 23:  139مز   في صالة كاتب , فأننا نجدوال عجب

حني وأعرف افكاري" .وأعرف قلبي, امت  

ديد من نكون ؟ وماذا سنكون ؟ أفكارنا ضروريه لتح  

. أكدت الدراسات, ان ما حاضرهم ومستقبلهم بالمثل, افكار اطفالنا تحدد

يتعلمه االطفال من مهارات في الصغر مثل اللغه, الموسيقي أو األخالق 

 االجتماعيه ستلتصق بشخصيتهم علي المدي الطويل.

التي قد يواجهها في اخذ الحذرفي الحمايه في الصغر, اقل بكثير من المشاكل 

ط العريضه من المفاهيم الكتابيه الكبر. التعليم في الصغر يرسم لهم الخطو

عن كيفية وسببية فعل االشياء. وتضع لهم مرجعيه يستطيعون الرجوع إليها 

 فيما بعد.

دائما كنت اذكر بناتي, ان شغلي الشاغل, هو ان اهيء حياتهم الجسديه 

. والعاطفيه والعقليه والروحيه  

البد وان نصارع حتي ما نضع افكارنا في اتفاق مع كلمة هللا. الن هذا االتفاق 

 ال يحدث أوتوماتيكيا" . 

بقراءة الكلمه والصاله اليوميه نستطيع ان نحافظ علي افكارنا متجدده وفي 

 اتفاق مع حق كلمة هللا. 

 انها معركة تستحق الخوض فيها.

 

 

 



 

 " فكروا في هذه األشياء "

 

 للكاتبه : بثني سيلدج 

 " ألم أحذرك ان ال تفعل هذا ؟"

 " كم مره اقول لك ... ؟"

؟""ألم اقول لك ...  

عبارات شائعه, بكل تأكيد, كلنا قلنا هذه العبارات , وكررناها عشرات 

 المرات.  

 "نعم هذه هى كلمات الرب لشعب إسرائيل لتالميذه ولى انا ايضا ".

ن التعليم يرتكز علي التقليد والتكرار حتي بالنسبه ا : نعم، الرب أكد لنا هذا

 للبالغيين، نحن نتعلم بنفس الطريقه. 

أكده الرسول بولس عندما قال " ومتي تعلمتموه، وتسلمتموه، هذا ما 

  9:  4وسمعتموه، ورأيتموه في، فهذا افعلوا .... " في 

االمور، وان ايضا أكد الرسول بطرس " لذلك ال أهمل أن اذكركم دائما بهذه 

12: 1بط 2كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر"   

فإذا كان االمرهكذا بالنسبة لنا كبالغيين، وهو ضرورة سماع الحق مرارا 

 وتكرارا، كم يكون االمر مهما بالنسبة ألطفالنا !؟

أن شعب الرب البد وان يعلموا أوالدهم  7: 6أكد لنا الرب في سفر التثنيه 

مكان .دائما وفي كل   

في السوق، او  نحن أن تري عالقتي بالرب يسوع بينما تستطيع أسرتي هل

وعشتها دقائق معدوده في في مكان مزدحم ! أم انني تركتها في الكنيسه ؟ 

 المنزل ؟



ن كل شئ ، لذلك ما أقدمه من مثال، البد وان يعود بالمجد هلل األطفال يقلدو

نيسه في البيت.يلعبون كاألطفال حول العام في كل موقف.   

 هل ما أقدمه من مثال لهم يعود بالمجد هلل؟ وهل يستطيعون تقليده؟

وهل إذا قدم األطفال طريقة عبادتهم لما رأوه في كنموذج، يجلب السعاده 

 للرب يسوع ؟

واجدادي،  اتعلمت أن احب الصاله منذ نعومة اظافري, كما كنت اسمع والدي

ف ان اكون أمراءة صاله. النني قد رأيت الشر ولقد نالنييتحدثون الي هللا. 

 المثال منذ الصغر. 

الصاله , هي المكان األمن الذي تستطيعي فيه كشف قلبك. الرب يسوع 

يفهمك جيدا ويحس بأحاسيسك ويقيم مواقفك جيدا. معالجته لالمور, دائما 

-يوضح خطوات الصاله : 7-6: 28صحيحه، الرب صالح . مز   

تضرع. -1  

هو يسمع. -2  

احصل علي معونه.  -3  

احس بمساعدته . -4  

اتعلم الثقه فيه . -5  

احصل علي الفرح.  -6  

اقدم الشكر بصوت مرتفع. -7  

يتمتع بحب الرب يسوع النني اعيشه  ، اتمني ان كل من يتبع هذا المثال

 واعلمه كل يوم .

 

 

 



 

 " التأمل في كلمة هللا "

 للكاتبه : كارول كليمنس 

ومخلصنا ، يعلم جيدا قوة االفكار والكلمات. نحن نعمل هللا، خالقنا 

نتصرف بناء علي ما نشعر به . عندئذ  .باالفكارالتي تكون المشاعر  

عندما تكون ظروف الحياه قاسيه، غالبا ما نركز علي الجوانب السلبيه علي 

األحداث التي تمر بحياتنا. هذا يكون مصدر سرور ألبليس, الذي يجرنا الي 

كار السلبيه والسامه والقاتله. هللا عندما كان في ايام جسده, كالرب بؤراالف

. ابليس هو الكذاب وأبو كل يسوع , كانت له معركته الخاصه مع ابليس

. هو يشوه ويلوي الحق االلهي ويتكلم باألكاذيب في عقول وقلوب كذاب

 البشر. انها خدعة ابليس ان يشغلنا بعيدا عن هللا, وعن كلمته .

  21:  18وت والحياه في يد اللسان ، وأحباؤه يأكلون ثمره " أم " الم

مالنا، سواء عندما نتأمل في السلبيات، و:كأننا نتكلم بلغة الموت ألحالمنا وأ

) تتشح عقولنا بالسواد ( . عندما نختار ان نفكر ونتكلم  كان روحيا أو معنويا

. العقل يستنيرويبني باأليجابيات، نحن نتكلم لغة الحياه لعقولنا وأرواحنا

وصالت ايجابيه جديده. ) منقول من الدكتوره كارولين ليف ( . اجسادنا 

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

افكارنا وكالمنا ال تؤثر فقط في حياتنا، لكنها ايضا تؤثر في حياة من هم 

والعاملون معنا .... ألخ " يقرأوننا ككتاب حولنا. عائالتنا، اصدقائنا، جيراننا 

 مفتوح " . 

هل نحن نعكس مجد هللا لالخرين " ... فمجدوا هللا في اجسادكم، وفي 

. 20 -18: 6كو 1ارواحكم التي هي هلل " ؟   

" اخيرا ايها االخوه كل ما هو حق،  8: 4 لبيهللا، المشير العظيم، يقول في في

كل ما صيته حسن، ان كانت فضيله وان  كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر،

 كان مدح، ففي هذه افتكروا " .



وفيما  ان نختار ان نتأمل فيما هو حقيقي،في كل ظروف الحياه، ينبغي علينا 

هو طاهرومسروصيته حسن وفضيله ومدح. نسأل انفسنا "ما هو الحق االلهي 

بد وان بخصوص حياتي ؟" . هللا يجيب " قاوموا ابليس فيهرب منكم ." ال

. بينما نختار ان نختار ان نركز في البركه االلهيه. قدم الشكر في كل الحاالت

نقدم الشكر هلل علي بركاته، هو يعطينا قوه يوما بيوم أن نحبه ونخدمه في كل 

الظروف. إيماننا يتقوي وسط عواصف الحياه، يستمر ايماننا في هللا, في 

أملي في كلمة هللا .شياء ال تراها عيوننا. ال تستسلمي.  تأ  

 

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

ر                                                                        من الناش  

ه              هللا صانع امورا عظيم                      

الصاله " هذا في كل من الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب 

االنجليزيه, االسبانيه, الفرنسيه, االلمانيه, الهولنديه, البرتغاليه, الروسيه, 

اليونانيه, العربيه, الفارسيه, التشيكوسلوفاكيه, الصينيه, السوهيليه, البلغاريه, 

الفلبينيه, االندنوسيه, الرومانيه, االيطاليه, النرويجيه, البولنديه, الهنديه, 

رجيه, اليابانيه, السويديه, الفيتناميه, البنجااليه, والتيالنديهالجو . 

 .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  

 . ونكون مسرورين باضافتكم الي قائمه خطاباتنا

  يمكنك زيارتنا علي ال  الفيس بوك وعمل  "اليك " علي صفح

“You Tube” ايضا يمكنك مشاهدة فديو لنا لمدة دقيقة واحده على 


