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                                 متأصلین في الصلوات  
لالخت  /  دابي سایز 

     عندما تكون جذورنا متأصلھ في الصلوات, بغض النظر عن ما تحضره عواصف 
الحیاه, نحن نستطیع ان نقف متمسكیین بالھنا من خالل الصلوات. كلما تعمقت الجذور, 

كلما قویت حیاتنا. هللا وعدنا: بأنھ كلما عمقنا الجذور, ھو سوف یصنع معنا اشیاء 
عظیمھ. " غرستھم فأصلوا ؛ نموا واثمروت ثمرا ... " أر 12: 2  

      انا شاكره للرب الجل جذوري التي تعمقت في اھمیة الصاله. لقد تعلمت اھمیة 
الصاله من المثال الذي قدمھ لي والدي؛ الذین كان لھم ایمان قوي في قوة الصاله . انني 
اتذكر والدي الذي كان یدعو الي 60 ساعھ صوم وصاله في الكنیسھ. كانت الصاله تبدأ 

7صباح االثنین حتي السابعھ مساءا. 
      عندما یبدأ االجتماع مساء االربعاء, ابي كان یقضي كل الیوم في الكنیسھ. امي 

كانت دائما تصحبني معھا 10 مساءا حتي ما نأخذ دورھا في الصاله . غالبا ما كنت 
اقضي ھذا الوقت في الكنیسھ او غرفة الصاله . كانت تعلمني كیف اصلي. فكبرت في 
جو مشحون بالصاله , ففي كل صیف, من الثالثاء الي الجمعھ , من كل اسبوع, من 9 
صباحا اجتماع الصاله , كطفلھ وفب سن المراھقھ . لم اكن منھمكھ في الصاله طوال 

الساعھ, ربما غلبني النعاس احیانا, لكني كنت ادرب علي اھمیة الصاله . الجذور كانت 
تتعمق في حیاتي .  

      یوجد مثل قدیم  یقول " الشجره ذات الجذور العمیقھ, ال تخیفھا اشد العواصف " . 
االشجار ذوات الجذور العمیقھ, تستطیع ان تغلب علي عاصفھ تلو االخري وتستمر في 
النمو . ینبغي ان یكون لدینا نفس التحدي حتي ما نعمق جذورنا .أر 17: 7-8 " مبارك 

الرجل الذي یتكل علي الرب؛ وكان الرب متكلھ؛ فانھ یكون كشجره مغروسھ علي؛ میاه 
وعلي نھر تمد اصولھا؛ وال تري اذا جاء الحر؛ ویكون ورقھا اخضر؛ وفي سنة القحط 

ال نخاف؛ وال تكف عن االثمار ." 



      لقد شاركنا النبي داود بكثیر من مشاعره الجمیل والصعب منھا في سفر المزامیر. 
نقرا في مزمور3 , انھ مغروس بجوار ینابیع هللا؛ وان جذوره تمتد لالعماق , بغض 

النظر عن ما تاتي بھ الحیاه في طریقھ. " فیكون كشجره مغروسھ عند مجاري المیاه؛ 
التي تعطي ثمرھا في اوانھ ؛ وورقھا ال یذبل . وكل ما یصنعھ ینجح ."مز 1 : 3  

                                  انا اؤمن بالمعجزات 
لالخت / فیرسینا ریید  

      " فكما قبلتم المسیح یسوع الرب  اسلكوا فیھ؛ متأصلین ومبنیین فیھ؛ وموطدیین في 
االیمان؛ كما علمتم؛ متفاضلیین فیھ بالشكر. انظروا ان ال یسبیكم احد بالفلسفھ وبغرور 

باطل؛ حسب تقلید الناس ؛ حسب اركان العالم ؛ ولیس حسب المسیح." 

      الزراعھ , تقدم لنا امثلھ كثیره عن الحیاة الروحیھ؛ ولقد استخدم الرب یسوع امثلھ 
زراعیھ كثیره لتقریب الفكره . فیمكن لنا استخدامھا عن الصاله. 

لقد عشت في بلدة صغیره؛ في منزل كبیر قدیم بھ حدیقھ كبیره من الخلف . في كل ربیع 
كنت ابدا في زراعة حدیقھ . علي الرغم من انني كنت ال احب العمل الشاق المرتبط 

بالموضوع؛ احببت نتائج عملي : طماطم طازه, بروكلي , بصل وكثیر . االن انا اعیش 
في مدینھ كبیره في منزل متوسط بدون حدیقھ . بدال من الحدیقھ؛ لدي مجموعھ من 

النباتات المنزلیھ . طبعا , مع اختالف الطبیعھ , اجد فیھا لذه التمتع بالخضره .  

     منذ عدة شھور, حولت كل ما لدي من نباتات الي ركن واحد في المنزل. لالسف, لم 
تصل الشمس الساطعھ الي جمیعھمو عالوة علي نسیاني ان اسقیھم . من مكان جلوسي 

ھذا الصباح؛ اري كیف تغیرت الوان اوراق الشجر لالصفر والبني . والبعض جف 
وسقط. من الواضح انھم یحتاجون الي اھتمام عاجل . 

     لیس من السھل رؤیة الجذور وھي تتطلب التعمق في التربھ بحثا عن اماكن للنمو 
فوق سطح التربھ . ایضا من المھم ان یتحمل النبات فترة جفاف مؤقتھ, او قلة شمس او 
حتي عاصفھ . البد وان نبحث عن اعماق جدیده للجذور . أف 3 : 17 حتي ما نستطیع 
ان نستقبل الغذاء " الضوء " یو 8 : 12  و " الماء الحي " یو7 : 37-39 . نختبر نمو 

جدید وصمود جدید . 



         " فانھ یكون كشجره مغروسھ علي؛ میاه وعلي نھر تمد اصولھا؛ وال تري اذا 
جاء الحر؛ ویكون ورقھا اخضر؛ وفي سنة القحط ال نخاف؛ وال تكف عن االثمار" أر 

17 : 8 . مع مالحظة, ان النباتات التي تنمو داخل المنزل, تصبح مقیدة النمو في 
الجذور ان لم توضع في اماكن اكبر . تماما, خدمتنا تقید اذا اھملنا الفرص لالنطالق 

في النمو.  
      وضع الجذور في المكان الصحیح , یھيء للنبات فرصھ للنمو واالثمار. یارب من 

فضلك ساعدنا ان ننمو في مساعدة االخرین من كلمة تقال في مكانھا او ال تقال ان لم 
یكن مكانھا . ساعدنا ان نساعد الصغار والضعاف علي النمو بینما نحن نعیش حیاة 

تعكس روعة عملك معنا . بكل تاكید انت اروع جنایني . 

  --------------------------------------------------------------------------------

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 


