الصالة ألجل األحباء الهالكين

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة

تموز 7102

قوموا بزيارة موقع سيدات الصالة العالمية على الفايسبوك واضغطوا زر "اإلعجاب" على صفحتنا

لدينا متابعين على الفايسبوك من الواليات المتحدة األميركيَّة ،هونغ كونغ ،الفليبين،
السويد ،اليونان ،كولومبيا ،كندا ،المكسيك ،الصين ،كينيا ،كرواتيا ،هولندا ،غانا،
جامايكا ،بورتو ريكو ،أقريقيا الجنوبية ،فيجي ،أوستراليا ،النمسا ،قبرص ،ماليزيا،
باكستان ،إيطاليا ،الهند ،فرنسا ،تشيلي ،بريطانيا ،أثيوبيا ،لبنان ،ترنيداد – توباغو،
النروج ،هوندوراس ،سريلنكا ،نيوزيلندا ،جزر السلمون ،هايتي ،أندونيسيا ،بابوا نيو غيني،
أوغندا ،رواندا ،سكوتلندا ،دانمارك ،كوريا الجنوبية ،نيجيريا ،بوليفيا ،تركيا ،اليابان.
عزيزتي قائدة فريق الصالة ،من فضلك قومي بزيارة صفحة سيدات الصالة العالمية على
الفايسبوك وإضغطي على زر اإلعجاب الخاص لصفحتنا .الرابط اإللكتروني لسيدات الصالة
العالمية على الفايسبوك.
أيضاً ،من فضلكم قوموا بدعوة مجموعتكم لإلشتراك بهذه الصحيفة المجانية ،على الموقع التالي:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
أو طلب مراسلة على الرابط اإللكتروني التاليLadiesPrayerInternational@aol.com :
ً
من فضلكم قوموا بمشاركة هذه المعلومة مع رعية كنيستكم ،أصدقائكم وأفراد عائلتكم .شكرا ألجل
كونكم جزءاً من خدمة الصالة الجاهدة هذه ولمساعدتنا في نشر الكلمة عن الصحيفة المحانية
وصفحة الفايسبوك.

الصالة ألجل األحباء الهالكين
بقلم شيلي سوبَّان
تراقبون إبنكم أو إبنتكم يتخذون قرارات خاطئة ومغيِّرة للحياة .الطريق التي إختاروها
هي الطريق التي سافر عليها كثيرون ،وهي تقودهم بعيداً عن القداسة وأمان البيت
والعالقة المستقيمة مع أباهم السماوي مباشرةً إلى مسار الدمار الروحي.
ربما بذهنك تعود إلى الوراء إلى السنوات األولى حيث أن طفلك كان يجلس في
حضنك وجاهز وسعيد للغاية لإلستماع والطاعة .ولكن اآلن ،تمضون الليالي الطوال
وتسألون أنفسكم" ،ما الذي فعلته على النحو المختلف؟" أو "أي تأثير أخفيته أو حجبته عنهم؟" هذه
األسئلة لم تعد تأتي بأجوبة ،بل إنها تجلب العذاب.
كلمات إنذار صدرت عنكم ،على نح ٍو محب وتنم عن قلق ،كلها ذهبت أدراج الريح .بمقدوركم رؤية
العاصفة المشؤومة ،تعصف بهم إلى الهاوية .غرق السفينة وشيك!
الحمد هللا ،ألجل حظكم ،تبدأون باإلدراك أنه ليس لديكم أدنى سيطرة على الوضع .كل محاوالتكم
لجعلهم يشعرون بالذنب لم ولن تنفع .عليكم أن تدركوا أنه عليكم أن تتراجعوا .ليس بمقدوركم تغيير
قلب اإلنسان؛ وحده هللا قادر على ذلك.
هنالك أمل .تغيير من عقلية السلبيَّة إلى عقلية اإليمان والتأ ُّمل .ليكن لديكم إيمان باهلل( .إنظروا مرقس
.)22 :11
مطلقا ً ال تتوقفوا عن الصالة ( 1تسالونيكي )11 :5؛ ثابروا (لوقا )5 :11؛ ف ِّعلوا إيمانكم (يعقوب :2
 .)11ومطلقاً ،أبداً ،البتة ال تستسلموا .أنطقوا باألمر كما لو أنه قد حصل باألساس (أمثال .)2 :11
أنطقوا بالحياة إلى الحالة التي تبدو فاقدة األمل وميتة روحيًا .باإليمان ،عندما يكون هنا (إمألوا
اإلسم) سنكون كلنا نسجد ونهتف في المذابح.
ال تدعوا العدو يُلقي باللوم عليكم .سيحاول بأن يهمس بكلمات الشك في أذنكم ،كلمات مثل ،لن يعود
مطلقا ً" أو " َّ
إن هذا أبداً لن يحدث ".تذكروه على ما هو عليه على انه مجرد كاذب.
علينا أن نتذكر أن الرَّبَّ يُحبنا جميعا ً
بشكل عظيم وهو يتوق من جديد لتلك العالقة مع اإلبن الضال.
ٍ
هو بإستمرار يطلب أوالدكم ،حتى عندما ال يكونون يطلبونه.
فكروا بهذا بينما أنتم تُصلون.
 صلِّ لسياج حولهم (هوشع .)1 – 1 :2 إتلو صلوات خاصة صلِّ لكي تنكسر لعنة الجيل (خروج .)5 :22 قم بإعادة تكرسيهم من جديد للرَّبِّ (أشعياء )11 :51 قم بتقبلهم وأحبهم .ال تحاول اللعب أو القيام بعمل الروح القدس. أعلن مواعيد هللا. قم بإيجاد شريك صالة (غالطية .)2 :1تذكروا انتم لستم بمفردكم في هذه المعركة الروحيَّة .إسأل الرَّب ألجل آيات كتابيَّة محددة؛ خذ كتابك
المقدس إلى مخدعك (غرفة الصالة الخاصة بك) .بكى يسوع (يوحنا  .)55 :11إبكوا على ضالتكم.

وأخيراً ،إبقوا واقفين في المقدمة ،والعيون محميَّة إزاء الشمس ،بإنتظار اإلبن الضال .فهم سيرجعون
فرح عظيم سيكون.
للبيت ،ويا له من وقت
ٍ
مالحظة :شيلي سوبَّان ،من أوستين – تكساس ،متزوجة من برنهارد نمساوي .هي أم لثالثة أوالد رائعين ،جوشوا ،سافانا و
وصوفي وزوجة إبن في غاية الروعة تُدعى ليال .شيلي زوجة راعي ،مديرة خدمات التبشير لألوالد ،وشغفها العظيم نشر
اإلنجيل .إلى جانب إنخراطها في العمل الكنسي والوصول للنفوس ،ستجدها تختبر الوصفات في المطبخ ،تقرأ الكتب التاريخيَّة،
وتهوى رياضة المشي.

الصالة ألجل أوالدنا
بقلم دونا تينآيك
ٌ
مكان حيث أن المستحيل يَمسي ممكنا ً.
الصالة :مكان لقاء للسماء على األرض؛
ضا ُؤهُ ،ألَنَّهُ يَجبُ أَ َّن الَّذي يَأتي إلَى هللا يُؤم ُن بأ َنهَُّ
" َولَكن ب ُدون إي َما ٍن الَ يُمك ُن إر َ
َمو ُجو ٌدَ ،وأَنَّهُ يُ َجازي الَّذينَ يَطلُبُونَهُ( ".عبرانيين )1 :11
أن نطلب هللا في الصالة يؤسس إيماننا حول من يكون ،يجدد األمل والرجاء في
األمور الغير منظورة ،وأخيراً يضعنا في الجانب الصحيح من اإليمان.
بغض النظر عن المعارضة التي نواجهها ،الصالة تظل تتمسك باألمل حتى لو لم يوجد أيُّ شي ٌء
ان فَهُ َو الثِّقَةُ ب َما يُر َجى َواإليقَ ُ
يدعو للتمسك به ،ما عدا "أ َّما اإليمانَ " ".وأَ َّما اإلي َم ُ
ور الَ تُ َرى".
ان بأ ُ ُم ٍ
(عبرانيين .)1 :11
يسمح لنا اإليمان بأن نظل متَّصلين بالمخطط اإللهي الزمني هلل ألجل مستقبل أوالدنا .يود هللا أن
يعمل معنا لمساعدة أوالدنا ليكتشفوا ألجل أنفسهم حقيقتهم وأين سيقودهم الطريق.
مؤخراً وبينما أخوض صراعا ً حول شي ٍء ما في الصالة وال أصل إلى أيًة نتيجة ،وردت هذه الكلمات
التي أدهشتني" ،دونا هل أن تكفي وتعلمي أني أنا هللا ".على الفور توجهت إلى سفر المزامير :61
ُ " ،12كفُّوا َواعلَ ُموا أَنِّي أَنَا هللاُ .أَتَ َعالَى بَينَ األُ َمم .أَتَ َعالَى في األَرض".
أصلي بيأس ،وجدت نفسي أتصارع مع هللا بهدف أن أجد طريقي بنفسي .كنت مدفوعة روحيًا
(عازمة التفكير في النتيجة) وليس منقادة روحيًا (موحَّدة مع نتيجته) .أدركت أني كنت أصلي عكس
مشيئة هللا ،بدأت أضع جانبا ً كل مشاعر وأحاسيس الخوف من النتيجة وسمحت هلل بأن يُصلي عبري.
أمست صالتي صالة خضوع .الحمد هللا ،إن الرَّبَّ بسماحة ذ َّكرني أنه هو السيد المطلق على كل
األشياء.
قبل الصالة ،علينا أن نكف (نترك األمر لحاله) ونعرف (نقر بسيادته) .نسلِّم األفكار المسبقة عن ما
إذا كان هللا سيجيب أو كيف سيُجيب ونترك األمر له ،ونرفض أن نصارع شيئا ً نحن عاجزين عن
تغييره .نقر ونعترف أن هللا هو المسيطر على زمام أمور المخطط ألجل تحقيق غايته.
بمقدورنا أن نكون على يقين أن هللا يعرف النهاية من البداية .دائما ً سنفلح في الصالة ألجل أوالدنا إذا
ي َوثَبَتَ كالَمي في ُكم تَطلُبُونَ َما تُري ُدونَ فَيَ ُك ُ
ون لَ ُكم( ".يوحنا
قمنا بتطبيق ما قاله يسوع " :إن ثَبَتُّم ف َّ
.)1 :15
لماذا نصلي؟ ألجل أوالدنا.

مالحظة :دونا تينآيك حائزة على شهادة من الكنيسة الخمسينية الرسولية ومبشرة مجازة لدى الكنيسة .هي تخدم مع جمعية سيدات
ميسيسيبي للخدمات التبشيرية كرئيسة لسيدات الصالة العالمية وخدمة السيدات للترويج واإلعالن للخدمات التبشيرية .أيضا ً
تشغل دونا منصب مساعدة اإلدارة لمركز قوة مسيسيبي للصالة وأيضا ً تساعد الراعي دوبز وزوجته بام في مركز نهضة الكلمة
الحيَّة في ويغينز ،مسيسيسبي.

أنا ضد النوم
بقلم نيل جايسمون
إنَّه أنا ضد النوم في معركة في هذه الساعة
إختبار ال ينم عن ق َّوة ولكن عن ق َّوة اإلرادة
صرا ٌ
ع عظيم ولى في أعماق تفكيري
ً
ي أن أخوض المعركة م َّرة أخرى؟
هل عل َّ
َّ
بدأ خصمي بالهمس ...يا إلهي كم إنه يحاول
بهدف أن يجعلني أستسلم بصوته اللطيف الكاذب
"أنت لست بحاجة للصالة كثيراً بقدر إحتياجك للنوم.
ال تقلق كثيراً  ...فإنَّك ستظل مباركا ً".
كلماته تصدر متنكرة بأوجه عديدة
األمر مغري في البداية لكني أدركت؛
إذا لم أظهر نفسي َّ
فإن العدو سيربح
َّ
إن المعركة مضمونة الخسارة قبل أن تبدأ
لذلك عقدت العزم بأن أدخل الحلبة
أنا جاهز ومستعد للصالة في الخدمة ق َّدام ربي وملكي.
لكن العدو ماكر وخبيث وال يستسلم
يجعلني اركع لكنه ال يسمح لي بالبدء
الضربات تأتي بسرعة .أوالً عبر هجون يُدعى اإللهاء
يبدأ راسي بالدوار وأنا فعليا ً لم أبدأ فعل الصالة بعد
بدأت أفكر بالبيت واألوالد وتدبير البيت
وقت صالتي إنقلب ليُصبح وقت أحالم يقظة
"ركز!" صرخت على نفسي في رأسي
قمت بالتصدي للهجوم وبدأت بالصالة بدالً من ذلك
حركة خصمي التالية حقا ً كانت بارعة
لدرجة أني لم أالحظها إلى حين أصبحت في ورطة
ي
يا إلهي ما هو هذا الذي أشعر به يتغلغل ف َّ
فتحت فمي وتركت العنان لتثاءب كبير
بلدت جفوني بينما بدأت باإلنجراف للنوم
غير قادر على البقاء مستيقظا ً أثناء وقت الصالة
ولكن برحمة الرَّبِّ تهزهزت من سباتي
إن هللا يتصل بهاتفي الروحي

"آة يا هللا ساعدني أنا بحاجة إليك اليوم!
ساعدني لكي أركز وحقيقةً أن اصلي!"
واإللهاء والخطيئة!
إحفظني من النوم
Text Link
ي أن أحارب واخوض معركة لكي أنتصر!"
عل َّ
يبرز اليأس وتنطلق نيران الروح القدس
فجأةً أنا مدجج باألسلحة ويبدأ الروح بالفيض
أتوب وأقدم الشكر وأبعث ببعض التسبيح
أتشفع واتضرع وأبدأ بطلب طرقه
الوقت يمر بسرعة بينما أمضي الوقت بالصالة
بدأت أندفع بالروح بينما الروح يفيض
وقبل أن أدرك األمر إنتهى وقت صالتي
إنها معركة يوميَّة أخوضها لكن هذه المرَّة ربحت!
مقدمة من قبل غينيس النغلي ،رئيسة خدمة السيدات التبشيريَّة في أوريغون

من البريد!
عزيزتي األخت أيكرز،
أود كثيراً أن أحصل على نسخة لصحيفة سيدات الصالة باللغة اإلسبانية إذا أمكن
أنا وزوجي بدأنا عمالً تبشيريا ً في الحقل اإلسباني في مدينة مكسيكو ،المكسيك منذ ستة سنوات ،وإذ
أحب كثيراً النسخة اإلنكليزية من الصحيفة لكني أود الحصول على النسخة اإلسبانية بهدف طبعها
ومباركة السيدات بها في رعيتنا اإلسبانية.
بشكل جيِّد ومصوغة بأسلوب رائع وعظيم
أشكركم جزيل الشكر للمقاالت المكتوبة في الصحيفة
ٍ
التي تصدر كل شهر وألجل كل المجهود والعمل الذي ينضوي في إنتاج هذه الصحيفة .بإستمرار
بشكل عظيم كالً في الخدمة التبشيرية وكزوجة راعي ،وأم وجدة.
تلمس قلبي  ،تباركني وتُشجعني
ٍ
شكراً لكم ،أدريانا كامب ،زوجة راعي.

قوموا بمشاهدة مقطع فيديو سيدات الصالة العالمية الذي تبلغ مدته الدقيقة على موقع
اليوتيوب.

بقلم رئيسة التحرير
بأمور قديرة!
هللا يقوم
ٍ
إنَّ هللا يفتح العديد من األبواب وهذه الصحيفة هي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية،
الفرنسية ،اإللمانية ،اللغة الهولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية،
التشيكيَّة ،والصينيَّة ،السواحلية ،والهنغارية والتغالوغ (اللغة الفليبينيَّة) ،واإلندونيس َّية،
والرومانية ،اإليطالية والنرويجية ،والبولندية ،الهندية ،الجورجية ،اليابانية ،السويدية
والفيتنامية ،والبنغالية.
لدينا مترجم ياباني مؤقت ،من فضلكم ساعدونا لكي نحظى بمترجم صربي ،بلغاري دائمين ومترجمين
للغات األخرى دائمين أيضا ً.
إذا رغبتم في الحصول على أي ٍ من الترجمات الواردة أعاله من فضلكم أرسلوا طلبا ً إلى
 ladiesPrayerInternational@aol.comوسيسرنا أن نضيفكم إلى الئحة البريد الخاصة بنا.
من فضلكم أرسلوا تقارير التسبيح وأفكار إلجتماع صالة إلى:
 MotherOfPrayerIntl@aol.comأو debiakers@aol.com
قوموا بزيارة موقع سيدات الصالة العالمية على الفايسبوك واضغطوا زر "اإلعجاب" على صفحتنا

من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في
العالم اجمع ،اللواتي يلتقين في أول إثنين من كل شهر ليتوحدوا في الصالة المركزة ألجل
أوالدهم وأوالد الكنيسة المحلية والمجتمع.
مهمتنا  ...نحن ملتزمين بالمحافظة الروحية لهذا الجيل واألجيال التي ستلي واإلستعادة
الروحية لألجيال التي سبقت.
ً
ِمن معا في أول إثنين من كل شهر ويصلين
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
َّ
مركزة ألجل أوالدهنَّ .
صال ًة
ثالثة أولويات للصالة ...
 . ٩خالص أوالدنا (أشعياء ٥٢ :٩١؛ مزمور ٩٥ :٩٩٩؛ أشعياء )٦ – ٢ :٩٤
 . ٥لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية (٩يوحنا ٥٢ – ٥٢ :٥؛ يعقوب :٩
.)٥٢
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١
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