
للبيع

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

َفماذا َتقولوَن ِفي َرُجٍل َلُه ِمَئُة َخُروٍف، َفَضّلَ ِمْنها واِحٌد، ألا َيتُرُك الّتِْسَعَة َوالّتِْسِعيَن َخُروفًا َعَلى الَجَبِل ِلَيْذَهَب َوَيِجَد» 
الَخُروَف اّلَِذي َضّلَ؟ متى 12:18

  

قررنا بيع ممتلكاتنا او على الأقل عرضها في السوق لمدة ستة أشهر..

  

تردد علينا الكثير من الناس و قبل المعاينة ،  كنا نقوم بتنظيف المراحيض، غسل الأطباق، ازالة الغبار و الاتربة ، أنارة المنزل و
الحظائر . في كل مرة ،  يستغرق الأمر 90 دقيقة للاستعداد. و على الرغم من أن الكثير من الناس عاينوا المنزل  خلال ثلاثة أشهر ، لم

نتلقى عرض جيد  للشراء.

      

 فى يوم خميس، عاين زوجان شابان البيت . و ابدوا رضاهم. عاد الزوج مع والده في السبت الذى يليه . قضى زوجي الوقت في الحديث
"معهم، لم يكونوا من جماعة المؤمنين كما أتضح لنا . تطرق مارفن ، زوجي الى الكثير من الأمور الروحية ،  و شاركهم بكتيب عن 

هل ترغب في الدخول في علاقة خاصة مع الله "

  

كانوا مهتمين جدا بقراءة الإنجيل و كانت لديهم الرغبة في الرجوع لله مرة أخرى. اثناء الحديث معهم ، ذكر الأب أن شقيقه كان
قسيسا  . وكان ذلك مشجعا لانه يوجد شخص يصلي لجميع أفراد الأسرة .

  

بعد ان غادروا المنزل ، حتى لو لم يتم بيع المنزل ، نكتفى ان الله استخدمنا لنشارك رسالة الانجيل  مع هذين الرجلين .اليس هذا عمل
الله  ؟ انه جاء ليبحث و يرد الضال ! نحن ببساطة سفراء له .
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بعد ذلك بيومين،  جاءنا عرضان لشراء المنزل، في وقت قريب علينا ان نغادر المنزل. ولكن مشاركة رسالة الفرح كانت أبرز حدث في
يوم السبت.

  

 " الذى يشاركنا رسالة الفرح ، رسالة الانجيل و يعلمني كيف اطلب المسيح من كل قلبي .مدارس الاحدشكرا لك أيها الاب على خادم " 
شكرا  على ترتيب الامور لان كلها صنعت بحكمة  ، شكرا لانك تستخدمنا لمجد أسمك  ، شكرا لمشاركة بشارة الفرح مع الاخرين .

آمين

  

  

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