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" كفوا وأعلموا " 

 لالخت / تیري سدره                                                                    

       في خالل مسیرة حیاتنا – غالبا ما نضع ثقتنا في مواقف نكون فیھا في 
وسط المعركھ, او العاصفھ. في ھذه المواقف الصعبھ رد فعلنا یبني علي ثقتنا 

بأن هللا ھو الممسك بزمام االمور. 

      ابننا  الكبیر قضي الخمس سنوات االولي من عمره في مصر, حیث ان 
السماء تمطر مرة كل ثالث سنوات. الحدث كان مشوقا لھ, حتي الي جیراننا 
الذین یتجمعون في بلكونات منازلھم, واضعیین فوط الحمام فوق رؤوسھم, 

حتي ما یستمتعوا ببضع قطرات من ماء المطر, وتبدأ احادیث السمر.  

     مرت بضع سنوات حتي ما تمكنا من زیارة الجد في امریكا.  وفي ذات  
لیلة بدأت السما ترعد والمطر ینھمر لدرجة االیقاظ من النوم.  مما اثار الرعب 

في نفسھ .  ضوء البرق وصوت الرعد وانھمار كمیات كبیره من المطر,  
تسببا في انزعاجھ .  

     بلطف وھدوء اخذتھ لیري المشھد من خلف زجاج شباك كبیر.  شرحنا لھ 
ان ألھ السماء یظھر قوتھ من خالل الصوت والضوء  فھدأت نفسیتھ. بمتابعة 

ألوان البرق في السماء,  وغسیل المطر لالشجار والحقول والسیارات 
والطرقات, ایضا المزروعات في حقل جدو بدأت تأخذ جرعھ من الماء 

لترتوي. بینما جمیع احداث ھذه العاصفھ الزالت مستمره, لكنھ ھدأ عندما علم 
ان هللا صدیقھ,  قد خلق كل ھذه االحداث وھو المتحكم فیھا.  



     نحن في حاجھ ان ندرب اطفالنا ان یكونوا ھادئیین في وسط مثل ھذه 
العواصف التي تأتي الي حیاتھم. نحن في حاجھ ان ندرك بأنھ بأمكاننا ان نتعلم 

الكثیر في وسط مثل ھذه العواصف. 

     ألیھو, طمأن أیوب,  عندما كان یمر بتجربة فقدان صحتھ, بعدما فقد معظم 
ممتالكاتھ " أنصت الي ھذا یا أیوب وقف و تأمل بعجائب هللا " أي 37 : 14 . 

     بعدما  ھدأ واستكن أیوب , لخص ما تعلمھ من التجربھ " قد علمت انك 
تستطیع كل شيء, وال یعسر علیك أمر " أي 42 : 2 . 

     تنبأ أشعیاء مصححا سلوك و تمرد شعب أسرائیل, الذین سألوا مساعدة من 
المصریین,  ولیس من الرب, عندما كانوا واقعیین تحت االحتالل " فأن مصر 

تعین باطال وعبثا, لذلك دعوتھا ( رھب الجلوس ) " أش 30: 7 . 

     االطفال في  بیوتنا وحیاتنا یحتاجون الي المساعده في كیفیة التعامل مع 
المصائب التي تحیط بھم.  

     توجد حروب في بلدان كثیره,  وكثیرا من المصائب والفیاضانات 
والزالزل والمجاعات, ایضا معدالت جریمھ عالیھ وحكومات غیر مستقره. 

كما توجد مشاكل عائلیھ, امراض , اقارب في دائرة االدمان,  بلطجیھ في 
المدارس,  وكثیر من مشاكل تعتصر القلوب. 

     دعونا نقود اوالدنا الي " كفوا وأعلموا اني انا هللا, اتعالي بین االمم, اتعالي 
في االرض " مز 46 : 10  

                               

                               

                                        " كفوا " 
لالخت / شیوانسي موور  



     " كفوا "  ال تأتي اوتوماتیكیا.  عندما  ولد اطفالنا, الحظت حركة ایدیھم 
وأرجلھم وھي تضارب الھواء , شيء في منتھي الروعھ. بعد ذلك یتعلموا 

المشي ونحن نمشي معھم.  ثم یتعلموا الجري,  ونحن نجري خلفھم.  وكأن كل 
حیاتنا تدور حول حركتھم.  نحن نالحظھم وھم یسیرون الي ارض الملعب في 

اول یوم في الحضانھ.  ثم نالحظھم یسیرون الي المنبر حتي ما یستلموا 
شھادتھم الدراسیھ,  ثم ینزلوا لقبول التھنئھ من اصدقائھم . 

     لالسف,  توجد نقطھ معینھ والتي فیھا نفقد السیطره علي نوع الطریق الذي 
سوف یسلكوه ابنائنا,  وایضا سرعة سیرھم في ھذا الطریق.   

      علي ما یبدو ان عمر الثامنة عشره بھ شيء یدعو للعجب, عندما یسلك 
اوالدنا في طریق مليء بالعجائب. كم نتمني ان نكون علي العلم,  وحتي ما 

نقف مراقبیین كل منحني في الطریق لنقودھم الي بر االمان .  لكن ھذا صعب 
المراد . " رب الولد في طریقھ فمتي شاخ ایضا ال یحید عنھ " أم 22: 6 ھل 

تأملت في ھذه االیھ بجدیھ ؟ 

     االیھ تقول " متي شاخ " . ربما طریقھ اخري لفھم ھذه االیھ تقول " عندما 
یصل الي سن البلوغ "  سوف ال یرحلوا من ھذا الطریق.  عندما " یبلغوا " 

عندما یبدأوا في ادراك اي منحني ینبغي علیھم ان یسلكوه. " عندما یصلوا الي 
سن البلوغ " سوف ال یرحلوا عنھ .  

     ربما ال نكون احیاء عندما یأخذ ابنائنا اختیار السیر مع الرب,  لكن تأكدي 
ان ما غرستیھ من معلومات سوف ال یرحلوا عنھ. عندما تجدي نفسك في ھذه 

المرحلھ وبھذا الفكر, ال تبخلي ان تصلي من أجلھم بكل حراره . 

     لقد صلیت لسنوات عدیده من اجل ابني الذي دخل دائرة االدمان وكل ما 
یصاحبھا.  في االیام االخیره ابنتي ذات الواحد والعشرون ربیعا,  دخلت في 

دائرة ادمان الطعام.  ھذا امر ادخل الرعب الي نفسي . وفي كثیر من االوقات 
لم اعد اعرف كیف اصلي,  وماذا اصلي.  ھل مر احدكم بما ورد في تث 28 : 

23 " وتكون سمائك التي فوق راسك نحاسا, واالرض التي تحتك حدید" .  



     انا اختبرت ھذا. ال شيء یتحرك. عندئذ تتذكري " كفوا " وھذا ھو اصعب 
ما في الموضوع .  

      كأمھات, نحن عامالت نصلح اشیاء.  فلیس من طبیعتنا ان " نكف " .لكنھ 
توجد مكافأه عندما " نكف " , عندما " نعلم " . ھذا یجعل الموضوع محتمال. 
" كفوا واعلموا " . انھا حالة جمود خالیھ من الحركھ . انھا الصمت والھدوء, 
عندما ال تعلمي ماذا تفعلین , متي , او ماذا ؟ الرب ربما ال یستجیب صلواتنا 

حسب الجدول الزمني او الطریقھ التي نحبھا, وھذا امر مثیر للقلق, عندما 
یكون ألم تجید التخطیط والتحكم. امر صعب أن نكف . أف 6 : 13 " ... وبعد 

ان تتموا كل شيء ان تثبتوا " ھذا شيء صعب .  

      لكني بمجرد انني قررت ان اكون مع هللا,  وجدت ان كل شيء في مكانھ 
الصحیح. فما یأتي في طریقي ھو طفل خال من االخطاء, لكنھ جمیال , غیر 

كامال, مفدییا . وھذا یستحق االنتظار . 

               ضعي ثقتك فیھ ..حتي في االشیاء الصغیره  
لالخت / لوراني  أروزوكو  

         اني اتذكر عندما تستلمت خطاب القبول لاللتحاق بجامعة  أورشن 
للدراسات الالھوتیھ العلیا.  كاد حلمي ان یتحقق,  انني اخیرا سوف احقق امنیة 

حیاتي, التي وضعھا هللا في قلبي. 

      اختلطت االشواق باالنفعاالت وذلك لضعف امكانیاني المادیھ. ولم اكن 
اعلم كیف سیتم تحقیق خطة هللا في حیاتي.  

       اضطر والدي ان یدخل المستشفي الجراء عملیتین جراحیتین الستبدال 
ركبتیھ,  ھذا قبل بدء الدراسھ باسابیع قلیلھ.  ھذا عني انھ لیس لدي سریر 

للنوم, وال ایة وسیلھ الحضار باقي اساسیات غرفتي . 

      بدأت تطول قائمة احتیاجاتي مما سبب لي قلقا وشكوكا في ھذه الخطوه 
الكبیره في حیاتي . 



       بدأ التذمر یدب في حیاتي,  وبدأت اضطرب في تنفیذ خطة هللا اكثر من 
ثقتي فیھ, وفي قیادتھ لي.  

       صلواتي امتالت بالدموع والخوف مال قلبي,  تذكرت قول الرب لي , ان 
كل مخاوفي ال أساس لھا, النھ ھو الممسك بزمام االمور, ولست انا.  

       یقول الكتاب " توكل علي الرب بكل قلبك وعلي فھمك ال تعتمد " أم 3 : 
5 . كل مخاوفي مجتمعھ, لم تستطیع ان تفعل شیئا, وكان كل المفروض علي 
عملھ أن " استریح " في الرب , وادعھ یتمم كل شيء بدال من ان اعیش في 

مخاوفي ومحاوالتي في حل مشاكلي . 

      عندما وصلت الي مقر اقامتي في الجامعھ واستلمت مفاتیح شقتي, 
اعلمتني ادارة الجامعھ ان احد االشخاص  قد تبرع بسریر في فترة الشتاء, وتم 

وضعھ في شقتي قبل ان ادخلھا .  

        مما زاد فرحتي ان الشخص الذي كان یقیم في ھذا المكان قبلي, ترك 
منضده وجھاز میكرو ویف وبعض ادوات المطبخ . ایضا وجدت اباجوره 

اضافیھ ودوالب للمالبس ومنضده للقھوه .  

       هللا لم یعطیني فقط سریر لشقتي, لكنھ ایضا سدد كثیر من احتیاجاتي.  

ھذا ذكرني بان الرب ال یرسلني الي مكان , دون ان یمھد الطریق امامي, 
ویوفر اصغر احتیاجاتي. استخدم هللا ھذا الموقف حتي ما یقوي ایماني . 

      كلمة هللا تقول " ونحن نعلم ان كل االشیاء تعمل معا للخیر للذین یحبون 
هللا, الذین ھم مدعوون حسب قصده "  رو 8 : 28 

من الناشر                                                                         

                                                           اهلل صانع امورا عظيمه



 الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب الصاله " هذا            
 في كل من االنجليزيه, االسبانيه, الفرنسيه, االملانيه, 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


