إِلَ ُھ َنا أ ِمينٌ

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الخدمة التبشيريَّة للسيدات في الكنيسة الخمسينيَّة الرسوليَّة العالمية

شباط ٢٠١٦

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

إنﱠه أمين
بقلم أليس ورايت

اإللهُ األَ ِم ُ
صايَاهُ إِلى
"فَا ْعل ْم أَ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
اإلحْ َسانَ لِل ِذينَ ي ُِحبﱡونَهُ َويَحْ فَظُونَ َو َ
ين َ
الحافِظُ ال َع ْھ َد َو ِ
ك ھُ َو ﷲُ ِ
يل" )تثنية .(٩ :٧
أَ ِ
لف ِج ٍ
كلمة أمين تعني أن أحداً ما ثابت في إخالصه – والئه .أعطى كلمته بتوكيد قوي أو أنھا موثوقة.
نتعلﱠم بأن نثق بشخصية إنسان من خالل التعرف عليه أكثر .علينا أن نمضي الوقت معا ً بھدف جعل
عالقتنا تتطور .األمر نفسه حقيقةً مع ﷲ .قضاء الوقت مع كلمته وفي الصالة يطور وينمي ثقتنا به
وإتكالنا عليه .لدي عالقة مع ﷲ منذ أكثر من خمسة وخمسين سنة .مطلقا ً لم يخذلني وطلمته لم تخذلني
البتة في حياتي .تقول اآلية في متى  " ،٣٥ :٢٤اَل ﱠس َما ُء َواألَرْ ضُ تَ ُزوالَ ِن َولَ ِك ﱠن َكالَ ِمي الَ يَ ُزو ُل".
عندما كان إبننا األصغر في شھره التاسع ،تعرض لحرق بالغ برجله وذراعه .في صباح ذلك اليوم عندما حصل ھذا ،لم
يكن زوجي في البيت لذا أخذت إبني إلى المستشفى .عندما عاد زوجي إلى البيت ولم نكن ھناك ،عرف أن شيئا ً ما
غريب .بدأ بالصالة .وبينما ھو يصلي ،تحدث إليه الرب قائال له أن كل شيء سيكون على ما يرام .ولم يكن لديه ادنى
فكرة حول ما يعنيه ھذا الموعد.
اليوم التالي اخذنا إبننا الى الطبيب .قال لنا أن الحروقات كانت من الدرجة الثانية والثالثة وكان األمر يتطلب زراعة جلد.
ذھبنا إلى الكنيسة وطلبنا منھم الصالة .ثال لھم زوجي ما قاله له ﷲ .أعلن أيضا ً أنه لن يكون ھنالك أي زرع أنسجة
بسبب كلمة ﷲ.
عندما عدنا إلى الطبيب لوضع موعد لزرع أنسجة ،كان متعجبا ً للغاية .سأل" ،ما الذي فعلتموه؟" كان الجواب سھالً
للغاية .نطق ﷲ وقال أن كل شيء كان سيكون على ما يرام .ھو ٌ
أمين في كلمته .لم يكن لدى إبننا وال أي ندبة على
رجله ،فقط ندبة صغيرة على ذراعه وذلك تذكيراً بأمانة ﷲ.
ان فَيَ ْن َد َم .ھَل يَقُو ُل َوال يَ ْف َعلُ؟ أَوْ يَتَ َكل ُم َوال يَفِي؟" )عدد  .(١٩ :٢٣عندما يتكلم ﷲ،
ْس ﷲُ إِ ْن َسانا ً فَيَ ْك ِذ َ
" لي َ
ب َوال ا ْبنَ إِ ْن َس ٍ
يكون لدينا ملء الثقة واليقين بأن ما تكلم به سيحدث.
ربما لدينا ضعف ،لكن لدى ﷲ الق ﱠوة والقدرة .ربما لدينا خطيئة ،لكن ﷲ يقدم النعمة .ربما سنقع ونسقط ونخذل ،لكن ﷲ
أمين .الثقة ليست مبنية حول أن يكون لدينا كل الموارد التي نحتاج إليھا لنعتني بأنفسنا .الثقة مبنية على الحق أن ﷲ
أمين .الظروف قد تتغيﱠر ،لكن لدينا إلهٌ ليس فيه أيﱡ ظل دوران وال تغيير ،إلهٌ يسيطر على كل شيء .ليس ھنالك شي ٌء
صعب بالنسبة .

تضمن لنا اآلية في عبرانيين " ،٢٣ :١٠لِنَتَ َمس ْ
اسخاً ،ألَ ﱠن الﱠ ِذي َو َع َد ھُ َو أَ ِم ٌ
ين ".عندما ال يكون تبقى
ار ال ﱠر َجا ِء َر ِ
ﱠك بِإِ ْق َر ِ
كاف بالنسبة لنا.
لنا أيﱡ شيء إنما ﷲ ،نكتشف أن ﷲ ھو
ٍ

مالحظة :مضى على كون أليس ف .ورايت كزوجة راعي خمس وأربعين سنة .زوجھا ھو الراعي المؤسس لكنيسة في
أنابوليس ،ماريالند .انھا ام البنين ،كالھما مبشرين ،جدة لسبعة.

إلھنا أمينٌ
بقلم سوزان بيك

"ستكون دائما ً إبني الصغير أو إبنتي الصغيرة ".أحيانا أقول ھذا ألبنائي وإلبنتي .ربما كوالدين قلتم
نفس الشيء لولدكم .أتذكر المرﱠة األولى أمسكت أوالدي بين ذراعي ،فكرت لو أنه بمقدورھم أن يبقوا
ھكذا صغاراً ،لتمكنت من حياتھم من شرور ھذا العالم .عائلتي كانت أحد أعظم أحالمي التي تحققت
وأصبحت حقيقةً.
عمر صغير كنت أتخيل بأن يكون دلي عائلة حيث أن الكل
ت مضطرب ،لذا من
ترعرعت في بي ٍ
ٍ
يحب بعضھم البعض.
في ذلك الوقت كنت أفكر أنه سأكون أ ًّما عظيمة كله من تلقاء نفسي .لكن كمسيحيﱠة ،لسنا بحاجة ألن نفعل ذلك بأنفسنا
اث ِم ْن ِع ْن ِد الرﱠبﱢ ثَ َم َرةُ ْالبَ ْ
ولوحدنا .اآلية في مزمور  ٣ :١٢٧تقول" ،ھُ َو َذا ْالبَنُونَ ِمي َر ٌ
ط ِن أُجْ َرةٌ ".إلھنا إلهٌ سيد ،وھو
أمين .ھو يرغب بأن يحيط ،يحمي ،ويغطي أوالدنا بمحبته.
ً
ينمو األوالد ويبدأون بإتخاذ خياراتھم .سواء كان أوالدنا صغارا وأبرياء أو راشدين ويصارعون مع طبيعة التمرد ،سواء
عالم
كانوا يعيشون في البيت أو خارجا ً في العالم ،فھم بحاجة لصلواتنا كما لم يحتاجوا إليھا من ذي قبل .فھم يعيشون في ٍ
حيث للفسق تأثي ٌر عظيم ومستشري في كل مكان؛ لكن تذكروا ،ﱠ
إن إلھنا إلهٌ أمين.
في األوقات التي نشعر فيھا باليأس ،خاصةً عندما يبتعد أوالدنا عن ﷲ ويبدو أنھم ھالكين ،غاضبين ،وال يُمكن الوصول
إليھم .لكن لدينا رجاء لدينا أمل وإيمان في كلمة ﷲ .أمثال  ٦ :٢٢تقولَ " ،ربﱢ ْال َولَ َد فِي طَ ِريقِ ِه فَ َمتَى شَاخَ أَيْضا ً الَ يَ ِحي ُد
َع ْنهُ" .
عمر صغير بدأنا بغرس معرفة من ھو ﷲ في نفوسھم ،ونعلمھم أنه يغفر وأن دمه يستر جمعا ً غفيراً من الخطايا،
إذا من
ٍ
بوسعھم أن يشقوا طريق عودتھم إلى الجماعة المؤمنة .إلھنا أمين!
كأھل نحاول أن نبني ونشكل الشخصيﱢة في حيوات أوالدنا .من المھم للغاية أن نعلمھم بأن يتمتعوا باألخالق ،لكن من
المھم أيضا ً أن نعلمھم كيفية الصالة .فمن شأن ذلك أن يبني اإليمان والثقة با األمر الذي سيجعلھم يتحملون ويعبرون
مشقات الحياة .نحن مسؤولين ليس فقط بأن نعلمھم قراءة الكلمة لكن بأن تكون مطبوعة في كل جانب من جوانب حياتھم.
اح ٌد ".كانوا
أوصي أبناء العبرانيين بأن يُعلموا أوالدھم في الصباح والمساء» " ،إِ ْس َم ْع يَا إِ ْس َرائِي ُل :الرﱠبﱡ إِلھُنَا َربﱞ َو ِ
ينطقون بھذا اإلعالن على أذان أوالدھم الرضع المولودين حديثا ً ألنھم كانوا يؤمنون أنه من شأن ذلك أن يُقويھم ويجعلھم
يتمتعون بمقدرة أعظم على الصعيد الروحي .ألن ﷲ أمين ،علينا نحن أيضا ً أن نكون أمناء في تعليم أوالدنا.
مالحظة :المحترمة سوزان بيك ،زوجة المبشر جون بيك ،أم لثالثة أوالد وجدة لستة أحفاد .تسكن في إيدنبيرغ ،أسكتلندا ،وتخدم إلى جانب زوجھا.

من صندوق البريد
خالص التحيات من السلفادور ،ليبارككم ﷲ .فقط لكي أجعلكم تعلمون أنني أقرأ جميع نسخات صحيفة سيدات الصالة
العالمية .إنھا لخير مساعد لي كوني زوجة راعي .ليبارككم ﷲ في خدمتكم – .إستير )زوجة راعي(.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ً
ً
أنتظر قدما ً للحصول على النسخة باللغة السواحلية .أرغب أيضا أن أظل على الئحة النسخة اإلنكليزية ،أيضا .على
فترات أرسل تقارير معينة ألصدقاء أعرفھم أعلم أنه سيستفيدون من ھذه ،مثل أجد مقالة لـ ليا سيغريف .شكراً لكم جزيالً
ألجل كل الحمل والخدمة التبشيرية .لتحظوا بسنة جديدة مباركة! – باميال سمواك )مبشرة(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ً
ً
ھل تمانعون في جعل األخت جيرولين كيللي تعرف بأني أقدر كثيرا مقالتھا حول الثبات .من الصعب جدا أن تحافظ على
الثبات في الصالة في الصبح قبل المدرسة  - -بشكل خاص عندما تكون تتعامل مع الليالي المتأخرة كعائلة راعي وتعب
الصبح الباكر ،أن تسرع وتھرع مسرعاً ،تأخذ الكتب ،تتناول الفطور ،إلخ .لذا ھذا كان تذكاراً عظيما ً.
أيضا ً أحببت كيف أن وقت الصالة كان قصيراً  - -ليس شيئا ً صعب المنال وصعب الوصول إليه – لكن أن أھم شيء ھنا
ھو أن تحافظ على الثبات .فقط أم ٌر مثالي! أنا ممتنة  - -وأستمد الشجاعة!
شكراً لكم يا أصدقائي ،ألجل كل ھذه الشھادات الرائعة عن الصالة ألجل أوالدي .أحببتھا جميعھا  - -وقد خدمت لي
جزيل الخدمة .سأشاركھا مع عائالت أومھات كنيستنا.
أحبكم كثيراً .شكراً لكم على كل ما تفعلونه يا أصدقائي ،ديبي ساندرز )زوجة راعي(
من فضلكم ساعدونا في نشر الكلمة حول صحيفة سيدات الصالة العالميَّة وإيصالھا إلى كنائسكم ،أصدقائكم ومجموعات الصالة!
بوسعھم أيضا ً التسجيل والحصول على نسخ مجانية من صحيفة سيدات الصالة العالمية على موقع
 DebiAkers@aol.comأو LadiesPrayerInternational@aol.com

بقلم رئيسة التحرير
بأمور قديرة!
ﷲ يقوم
ٍ
إنَّ ﷲ يفتح العديد من األبواب وھذه الصحيفة ھي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية،
الفرنسية ،اإللمانية ،اللغة الھولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية ،التشيكيَّة،
والصينيَّة ،السواحلية ،والھنغارية والتغالوغ )اللغة الفليبينيَّة( ،واإلندونيس َّية ،والرومانية ،اإليطالية
والنرويجية .نتطلع قدما ً لتوفر ھذه الصحيفة باللغة البولندية قريبا ً! من فضلكم ساعدونا ألجل توفر
مترجمين صرب ،بلغاريين ،ويابانيين.
ديبي أيكيرز

إذا رغبتم في الحصول على أيٍ 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

سيدات االصالة العاللمية
كلة من النساءء
سيدات الصالة اللعالمية مُشكل
ت
جمعية
 :١٩٩٩إن ج
من نحن  ....منذ عام ٩
في
أول إثنين من ككل شھر ليتووحدوا في
العالم اجمع ،اللواتي يلتتقين في ل
الكنيسة المحلية واللمجتمع.
ة
الصالة الممركزة ألجل أوالدھم وأووالد
التي ستلي
ظة الروحية للھذا الجيل وواألجيال ي
مين بالمحافظ
مھمتنا  ...نحن ملتزمي
ألجيال التي سبقت.
واإلستعادة الروحية لأل
ة
أول إثنين من ككل شھر
ِمن معا ً في ل
حاجتنا  ...النساء الملتتزمات اللواتتي ينضم َ
َّ
صال ًة
مركزة ألجل أوالددھنَّ .
ويصلين ص
ثالثة أولوييات للصالة ...
 . ١خالص أوالدنا )أشععياء ٢٥ :٤٩؛ مزمور ١٢ :١٤٤؛ أشعياء (٦ – ٥ :٤٣
٢٨ – ٢٥؛ يععقوب .(٢٥ :١
اإليمان في سن الممسؤولية )١ييوحنا ٢ :٢
ن
 . ٢لكي يمتللكوا
الرَّ بِّ )متى .(٣٨ :٩
 .٣لكي يدخللوا إلى مة
خدمة حصاد رَّ

