
الخروج الى نزهة !

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

" اخبار الايام الاولى 10:4. َوُتَوّسُِع ُحُدوِدي" َليَتَك ُتباِرُكِني،

  

 "  . أتساءل ما الذي سيحدث عندما يردد ملايين من المسيحيين نفسصلاة يعبيصيبدو أن كثيرون قرأوا كتاب بروس ويلكنسون ، " 
الصلاة.

  

" َليَتَك ُتباِرُكِني، َوُتَوّسُِع ُحُدوِدي." اخبار الايام الاولى 10:4

  

ان كانت هذه الصلوات صادقة حقا  ، فانه من المؤكد ان نتائجها عظيمة ، سوف يستجيب الله كل طلبة

  

وسع تخومي  "   "

      

  

نحن نعيش على قطعة ارض على مساحة خمسة فدان بها منزلين و عدد قليل من الخيول،  كلب، قط و مزرعة لطيفة . نستمتع
بإقامة ابنتنا هي و اطفالها الصغار في واحد من منازلنا  . خلال فصلي الخريف و الشتاء عندما تكون الأيام قصيرة،  نادرا ما ينصرف
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الصغار بعيدا عن المنزل.  فلديهم الكثير من الغرف للعب فيها ولكن كانت حدودها صغيرة جدا.

  

عند حلول فصل الربيع و ظهور الشمس، يكون الجو صافي و مناسب للتنزه.

  

في يوم من الايام ، بينما كنت في الفناء  ،  جرت نحوى حفيدتي  تيا ، ذات الخمس سنوات ، سعيدة و مبتهجة ، كان لديها بعض
الأخبار الجيدة لتشاركني اياها !!

  

" جدتي !!  انا و مرسداس ، ذهبنا في رحلة اليوم . "

  

" حقا ؟ " سألتها . "أين ذهبتي ؟"

  

أشارت إلى الزاوية الغربية من املاكنا .

  

" مشينا على طول الطريق حيث العليقة هناك. "

  

سألتها " هل ذهبتي إلى الميدان بالخيل ؟ " .

  

قالت "نعم ".

  

ثم أشارت إلى الزاوية الشرقية من الميدان و تابعت:

  

" ثم مشينا إلى شجيرات العليقة هناك و اقتربنا من اسطبل من الخيول و بعد ذلك ... ". 

  

كان حماسها مؤثر .
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كانوا في رحلة مثيرة . في ذلك اليوم ، تخطو حدود المساحات الخضراء  حول منزل على مساحة خمس  فدان من المراعي والخيول
و شجيرات العليقة . و فد فرحوا بذلك. من يوم انتقالهم الى منزلنا و الحقول موجودة لكن لم تكن ابدا سبب لسعادتهم  حتى لحظة

انطلاقهم و اكتشاف الجديد حولهم .

  

الآن،  يعرفون الجمال من حولهم  . و أنا على يقين ، انهم سيخرجون في رحلات أخرى للتمتع بالطبيعة و اكتشاف كل ما هو جديد .

  

 ؟ " هل أنت مستعد لبعض الإثارة ؟ هللاكتشاف امر جديدما هو حجم أرضك ؟ هل تتمسك بالحدود الصغيرة ؟ هل أنت على استعداد "
تريد أن يباركك الله و يوسع تخوم أراضيك ؟ أشجعك ان تصلى صلاة  يعبيص

  

يا ابتاه ، أطلب مثل يعبيص ، وأنا أصلي ، َلْيَتَك ُتَباِرُكِني, َوُتَوّسُِع ُتُخوِمي, َوَتُكوُن َيُدَك َمِعي, َوَتْحَفُظِني ِمَن الّشَّرِ َحّتَى لَا
.ُيْتِعُبِني. َفآَتاُه الّلَُه ِبَما َسَأَل." (أخبار الأيام الأول 4: 9-10).

  

  

هل أخذت فرصة للصلاة من اجل قبول المسيح و الامتلاء بالروح القدس ؟

  

  

  

http://www.thoughts-about-god.com/
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