
الله اعلن محبته – الجزء 2

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

. رغم ان هناك اشخاص لا يتمتعون بوجودنا معهم  ،معهحكمة الله، محب جميع البشر، القادر وحده أن يضمنا إليه، فننعم بالشركة 
الا ان مع الله  وحده ، نحمل شركة الطبيعة الإلهية.

  

" ِلَذِلَك َينَتِظُر اللُه الَوقَت ِلَيَتَرّأََف َعَليُكْم، َوِلَيُقوَم َفَيرَحَمُكْم. لأّنَ اللَه إَلٌه عاِدٌل، َهِنيئًا ِلُمنَتِظِري َعدِلِه." اشعياء 18:30

  

"احِمُلوا ِنيِري  َعَليُكْم، َوَتَعّلَُموا ِمّنِي، ِلأّنِي َوِديٌع َوُمَتواِضُع الَقْلِب، َفَتِجُدوا راَحًة ِلُنُفوِسُكْم. " متى 29:11

  

تخيل، ملك الملوك يطلب منك أن تأتي إليه – الله يحبك هو اله متواضع و حنان .

      

  

يسوع مات عن خطايانا الماضية و الحاضرة و المستقبلة .

  

َفَقْد أَحّبَ اللُه العاَلَم َكِثْيرًا، َحّتَى إّنَُه َقّدََم اْبَنُه الَوِحْيَد، ِلَكْي لا َيهِلَك ُكّلُ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه الَحياُة الأَبِدّيَُة " يوحنا "
16:3
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مات المسيح عن خطايا جنس البشر و قام قاهرا شوكة  الموت ، فداء المسيح أعطى الانسان امتياز التمتع بقوة الروح القدس على
الارض و في الحياة الابدية .

  

 مهما يحدث في العالم من حولك ، فإن الله دائما معك، ومع أن الناس لا تسير في الطريق التي يريدها اللهيسوع أكبر من كل مشاكلي ..
إلا أنه يوظف الظروف الصعبة لتحقيق خطط رائعة فهو الإله المدبر كل الأمور وإذا كنت ممن لهم علاقة شخصية معه فيمكنك أن

كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوونتطمئن وتثق بالوعد الذي يقول "
حسب قصده." (رومية 8: 28)

  

 " َواللُه قاِدٌر أْن َيفَعَل أكَثَر ِجّدًا ِمّما َنطُلُب أْو َنَتَخّيَُل، َحَسَب ِشّدَِة ُقّوَِتِه العاِمَلِة ِفينا " أفسس 20:3

  

الله راعى صالح . هو يعرف خاصته و يقودها الى الافضل .

  

لأّنِي أعِرُف الُخَطَط اّلَِتي ُأَفّكُِر ِبها ِبُخُصوِصُكْم، َيُقوُل اللُه، َفِهَي ُخَطٌط ِلَخيِرُكْم َوَليَسْت ِلَضَرِرُكْم، لُأعِطَيُكْم "
ُمسَتقَبلًا َوَرجاًء. " أرمياء 11:29

  

انه أيضا يحمينا من كل شر و شبه شر.

  

. ليس فقط الله معنا دائما لكنه يسمع خليقته.الله يسمع 

  

ِلأّنَ َعيَنّيَ الّرَّبِ َعَلى الأبراِر، َوُأُذَنيِه ُمنَتِبَهتاِن إَلى َصَلواِتِهْم. َلِكّنَ الّرَّبَ ُيَحّوُِل َوجَهُه َعْن فاِعِلي الّشَّرِ " رسالة بطرس الاولى“ 
12:3

  

كيف نشعر بوجود الله ان لم نسعى للتواجد في محضره  . قلوبنا تتفق مع كلمات سمعان بطرس ، عندما قال:

  

" َفأجاَبُه ِسْمعاُن ُبْطُرُس: «إَلى َمْن ُيْمِكُن أْن َنْذَهَب يا َرّبُ، َفالَكلاُم اّلَِذي َيُقوُد إَلى الَحياِة الأَبِدّيَِة ِعْنَدَك؟  " يوحنا 68:6
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كم من مرة نطلب منه:  الحكمة، الطريق، الاستجابة، السلام و الراحة و هو دائما يسمع لطالبيه.

  

يا ابى ، أشكرك لأنك تفتح عينيك و تمل الى أذنك لأعرف انك اله عظيم و محبتك تشملني ...آمين

  

  

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

  

  

   

  

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