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 بين يدي الرب كل مسلوب يرجع .

جيل باترسون لالخت /  

هللا يعمل السترداد المسلوب. واكثر من ذلك، انه يكون سعيدا فى      

االصحاح الثانى، نجد ان صالة  صموئيل االولعمل هذا. فى سفر  

  اروهى تقدم الشكر بعد ان اعطاها الرب طفال بعد طول انتظ حنه

اسمته صموئيل، فهى خصصت وقتا لتاخذه الى بيت الرب فى شيلوه. 

يقيم المسكين من التراب. يرفع الفقير من المزبله  صلت للرب قائلة " و

للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد. الن للرب اعمدة االرض  

" . وقد وضع عليها المسكونه   

كين الى  احنه اعطت الرب المجد النه رفع من مقام الفقراء والمس     

 مقام االمراء والملوك. 

   يا له من عجب. يا له من اعالء.       

انها عملية استرداد المسلوب الذى يقوم بها الرب عملية كاملة.      

ايضا قد تكون غير ملحوظة. وقد تكون سريعة. ايضا هذا ما تم مع 

يوسف وموسى. فى خالل يوم واحد تغيرت الظروف وبقوة فى 

حياتهما. يوسف تحولت حياته من متهم مسجون الى رئيس وزراء  



سى انتقل من سلة وسط اعشاب النيل  بقوة واكرام فى القصر. مو

 ليصبح ابن ابنة فرعون.

انتى ايضا لديكى مثال واختبار عن استرداد الرب لكى. هو رفعنا      

 من طين الحمأة وثبت اقدامنا على الصخرة. 

واصعدني من جب الهالك من طين الحمأه وأقام علي صخرة رجلي " 

  . 2: 40. ثبت خطواتي "مز 

   ترداد المسلوب والفرح.انه وقت اس     

نحن اقوياء. ,بين يدى هللا  

نحن نستطيع.  ,بين يدى هللا   

لنا فائدة.,بين يدى هللا   

نستطيع كل شئ.,بين يدى هللا   

نحن اعظم من منتصرين.,بين يدى هللا   

لدينا مستقبل. ,بين يدى هللا   

نحن اقوياء.,بين يدى هللا   

 الرب يجبر كسرى 

مارى ولسن  لالخت /  

لقد ترعرعت فى بيت راعى. تعلمت دائما ان اشكر واثق فى       

. هذا هو اختبار  واصلى من اجل كل شئ   ,الرب فى كل شئ

 شخصى.

عندما كنت فى ثالثينات عمرى عانيت من مرحلة اكتئاب شديدة.      

لم اريد ان اذهب   وة المرض. ف انذاك ما هو السبب ومدى قسلم اعر 



هة , لكن الننى ال اريد مواج الى الكنيسة وذلك ليس النى ال احب الرب

وال كنت اريد ان اتحدث الى احد. وهذا االمر كان غريبا على  الناس.

كنت اسبح  شخص مثلى كان يحب الناس ويحب االنشطة الكنسية. 

كنت تقريبا, الساعه السادسه, كل صباح,  وارنم فى كورال الكنيسة .

   بر وانتحب. ناذهب للصاله. وفى مرات كثيرة كنت انحنى على الم

هذة االوقات كانت اعداد لى للسنين القادمة. لم اكن استطيع ان      

لقد فقد اشياء كثيرة واحسست اننى فى مرحلة   . ا بدون صالههجهااو

وفى خالل  ,ابى الغالى تفقد  2014عقاب. لقد انكسرت. فى 

اسبوعين بعد هذا زوجى فقد عمله بسبب عدة صدمات قلبية. ولقد 

اضطررنا ان نترك بيتنا الريفى الجميل الى سكن صغير غير جذاب. 

فى خالل هذا الوقت العصيب بدأ هللا يتعامل مع قلبى ان استمع اليه  

 وان اعيد حساباتى وقراءة كلمته والصاله كانى لم اصلى فيما قبل . 

17: 30ي ارفدك واشفيك من جروحك يقول الرب. .. "ار الن"   

في استرداد نفسي في المكان الذي فقدت فيه قوتي .   بلقد بدا الر     

لقد انكسرت. لقد اخذ ت في الذوبان . وبدألقد  حدث شرخ في نفسيتي 

: 121ل نوحي الي رقص مز لقد حو  عاد لي نشاطي.الرب كسري وأ 

ال من حيث يأتي عوني. معونتي من عند " أرفع عيني الي الجب 2- 1

  ." الرب صانع السموات االرض

توجد مترادفات كثيره لكلمة استرداد مثل تنشيط, شحن ,خلق,      

هذه االيات فورا   ,احياء , اصالح . عندما بدات اقرأتلميع, تجديد 

ليس هذا شئ أ بدأت اطبقها عن ما يفعله الرب يسوع فى وقت الحاجة.

هللا لبناته؟   جميل يفعله  

اننى اشجعك اذا كنتى تحسى بهذا الفشل واالحباط دعى الرب ان      

يجدد نشاطك. تكلمى بالحياه لمشكلتك. جددى عالقتك معه وصلى، 



تحدثى الى الرب يسوع ودعيه ان يجدد نشاطك. هو  .  صلى، صلى

... عند المساء يبيت البكاء  مس جديدة فى حياتك "سوف يشرق بش

. 5:  30ح ترنم " مز وفي الصبا  

 لى االوانى المكسورة ويستمتع بأرجاعهاالرب يستمتع بالحديث ا     

 الى الحالة االولى .

ر                                                                من الناش  

 

                                                          هللا صانع امورا عظيمه                                     

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

كل من االنجليزيه, االسبانيه, الفرنسيه, االلمانيه, الهولنديه, 

البرتغاليه, الروسيه, اليونانيه, العربيه, الفارسيه, التشيكوسلوفاكيه,  

يه, السوهيليه, البلغاريه, الفلبينيه, االندنوسيه, الرومانيه, الصين

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 

عتنا علي ال فيس بوك  وذلك بعمل اعجابايضا يمكنكم متاب  . 



 

 


