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الخدمة التبشيريَّة للسيدات في الكنيسة الخمسينيَّة الرسوليَّة العالمية

كانون الثاني ٢٠١٦

إضغطوا زر اإلعجاب الخاص بنا على موقع الفايسبوك @ سيدات الصالة العالمية

الثبات ]المتانة[  ...ھل نتحلى بھا؟
بقلم جيرولين كيللي

الثبات!الثبات! الثبات! لماذا نسمح لھكذا شيء بأن تصبح كلمة "أوتش" أي أن تصبح كلمة تعبر
عن األلم أو اإلستياء الممفاجئين؟ نحن مثابرين ومواظبين على األكل ،النوم ،اإلستحمام ،والعمل.
على أمل أن نكون ثابتين ومواظبين في إرتياد الكنيسة ،دفع أعشارنا ،الشھادة ،والقواعد السلوكية
المسيحية األخرى.
لكن لسوء الحظ ،النوايا الحسنة ال تؤول دائما ً كما ھو مخطط له عندما يكون األمر متعلقا ً بتعليم
أوالدنا كيفية الصالة وكيفية أن يتعبدوا يوميا ً .مرة تلو المرة ،نجد أنفسنا بحالة من الندم
واإلحباط ألنه يبدو أننا ال نحظى أو ليس لدينا اإلنضباط الذاتي الذي نحتاجه.
كيف بمقدورنا أن نخرق ھذه الحواجز التي تعيقنا؟ ال يوجد حلو ٌل سريعة أو سھلة .عدو نفوسنا يسعى بأن يصرفنا عن
أوقات الثبات في الصالة مع عائلتنا .بإستمرار يلقي علينا بأعذار مشروعة بإتجاه حياتنا اليومية بھدف منعنا من الصالة
مع العائلة .إنھا معركة يومية.
ً
نجد أنفسنا بأن نؤسس لروتين حيث أنه عندما كان أوالدنا صغارا كان ذلك أھم شيء .لقد راقبت وشاھدت أن العائالت
الذين يسرعون ويركضون عادةً ال يكون لديھم الكثير من التعبد العائلي .وھذا ينذرني بأن أرى األھل يرسلون أوالدھم
ت من الصالة قبل الخلود إلى
إلى المدرسة من دون أن يصلوا ألجلھم ،أو يرسلونھم إلى السرير للنوم من دون قضاء وق ٍ
ت من الصالة ألجل األوالد؟
النوم .لماذا نخصص وقتا ً للعديد من النشاطات أثناء اليوم ولكن نفشل في تخصيص وق ٍ
الفشل في مشاركة ومشاطرة الكلمة مع األوالد والصالة مع أوالدنا ھو تماما ً كالفشل في توفير وتأمين الطعام العادي
ألجلھم.
عندما كان اوالدنا في المدرسة ،كانوا يعرفون أنه كان عليھم أن يلبسوا وأن يكونوا جاھزين حوالي الساعة  ٨:١٠كل
صباح .عندھا كنا كلنا نجتمع معا ً في غرفة المعيشة ،نقرأ الكتاب المقدس ،ونصلي معا ً قبل أن يغادروا للمدرسة .أصبح
األمر بالنسبة لھم روتين عمل يومي الذي كان يمكن ان يصبح محتشداً باألشياء في آخر دقيقة ،لكن جعلنا االمر أولوية
وأمراً في غاية الضرورة في مفكرة كل صباح تماما ً كما ھو مھم أن يفرشوا أسنانھم ،يسرحوا شعرھم ،وأن تكون
األشياء المدرسة جاھزة .التعبد لم يكن طويالً ،لكن كان أمراً ثابتا ً! إستخدمنا صلوات تعبدية صالحة خاصة باألوالد
وبعدھا كنا نصلي ألجل أح ٍد ما في الكنيسة ،لفرد من أفراد عائلتنا ،وألجل مبشر .أيضا ً كنا نحرص بأن نصلي ألجل
عائلتنا .وفي تمام الساعة  ٨:٢٠يكونون جاھزين للمغادرة إلى المدرسة.

أيضا ً األمر في غاية األھمية والحيوية بالنبسة ألوالدنا بأن ينضووا في خدمات الصالة لكنائسنا .ھذا يمكن أن يكون
تحديا ً للذين يحبون ،لكن ھذا ھو الوقت لكي نعلمھم أن خدمة الصالة ليست خياراً .كعائلة ،كنا دائما ً حاضرين
ومنخرطين في ھكذا أمور .أنا شاكرة أن أوالدنا حملوا ونقلوا ھذا السلوك وحافظوا عليه في حياتھم الراشدة.
دائما ً تذكروا ،من السھل جداً أن تدرب طفالً من أن تدرب راشداً .متى  ١٤ :١٩وأمثال  ٦ :٢٢يجب أن تكون مثاالً لنا
بھدف جلب أوالدنا إلى الرب وتدريبھم .دعونا ندربھم وھم صغاراً لكي يكونوا مثابرين.

مالحظة :تحب جيرولين كيللي القيام بالعمل التبشيري في أوروبا الشمالية .تعيش في غالسكو ،أسكوتلندا ،وتشكر ﷲ
على زوجھا الرائع ،وأوالدھا وأحفادھا.

اَ ْل َم ْعلَ ْم للصالة الثابتة
بقلم ليا سيغرايفز

أتت إلي أم وھي تبكي" .لقد صليت لدرجة أني وصلت إلى مكان غير عارفة ما إذا كان بإستطاعتي
أن أصلي أكثر ".قالت" ،إبنتي إبتعدت عن ﷲ ،ويبدو أنه كلما صليت ،كلما إنخرطت في المشاكل،
ت عديدة!" نظرت إلي بحزن ،عيون تعبة
وكلما إزداد إبتعادھا عن ﷲ .لقد حملت ھذا العبء لسنوا ٍ
وحزينة وھي تسأل" ،ھل تظنين أنه يوجد أمل ألجلھا؟" لقد قدمت أفضل ما بوسعي أن أفعله لكي
أضمن لھذ١ه األم المصلية أنه يوجد أمل! قمنا بمناقشة غالطية  " ،٩ :٦فَالَ نَ ْفشَلْ فِي َع َم ِل ْال َخي ِْر ألَنﱠنَا
ص ُد فِي َو ْقتِ ِه إِ ْن ُكنﱠا الَ نَ ِكلﱡ ".
َسنَحْ ُ
بعد عدة أسابيع الحقة سألت" ،لماذا لم تعد إبنتي بعد؟ كم علي أن أنتظر بعد؟" وبينما قمنا بالمناقشة ،أدركت ،في خضم
إحباطھا ويأسھا ،أنھا فوتت شيئا ً صغيراً ،لكن في غاية األھمية ،خطوة التوبة التي كان على إبنتھا أن تخطوھا! ولكن قبل
ذكر أو للكنيسة كان يجعل اإلبنة تبتعد ،لكن بدأت بأن تطلب وتسأل ألجل الصالة حول مسائل محددة
أشھر قليلة ،أي ٍ
في حياتھا .إعترفت األم ،ألنه كان لديھا مخطط "الركض بإتجاه المذبح" في ذھنھا ألجل الرد الروحي إلبنتھا ،لم ترى
ت أَ ْف َكا َر ُك ْم َوالَ طُ ُرقُ ُك ْم طُ ُرقِي يَقُو ُل الرﱠبﱡ  (٩) ... .ھَ َك َذا َعلَتْ
اري لَ ْي َس ْ
َم ْعلَم التوبة .فتحنا الكتاب المقدس وقرأنا " ،ألَ ﱠن أَ ْف َك ِ
ار ُك ْم) ".أشعياء .(٩ – ٨ :٥٥
اري ع َْن أَ ْف َك ِ
طُ ُرقِي ع َْن طُ ُرقِ ُك ْم َوأَ ْف َك ِ
عل نحو متكرر وبإستمرار ،ھنالك تقارير النصر .طلبت إبنتھا ألجل كتب حول دراسة كتابية .ھي تصلي ،وﷲ يستجيب
لصلواتھا .بعثت برسائل شكر للكنيسة ألنھا كانت تصلي ألجلھا .وعند كتابة ھذا التقرير ،لم تعد كليا ً  .لكن كل أسبوع،
نرى ونشھد نصراً آخر ،خطوة صغيرة أخرى ،وأكثر شي ٍء مھم ،أنه ال يوجد خطوات للوراء .تستمر بالتقدم قدما ً وإلى
األمام ،سامحةً بأن يعمل في حياتھا.
إذا كان سبق لكم وشعرتھم بخيبة أمل أو إحباط في الصالة ألجل أح ٍد ما تحبونه ھالك تائه ،إستمروا بالصالة وأنظروا
وأبحثوا عن َم ْعلَم .تذكروا ،إذا كانوا مرتدين ،ھم لم يغادروا من خطوة واحدة .كان مساراً سلكوا فيه نزوالً ،ومسار عليھم
سلوكه كي يعودوا إلى المسار الصحيح الذي ھو مسار النصر" .الطريق" ربما لن يكون الذي رسمتموه وخططتم له في
أذھانكم لخالص الذي تحبونه ،لكن مطلقا ً ال تشكوت ،طالما إنكم تصلون ،فأن ﷲ بكل ثقة يقوم بعمل .إسألوا ﷲ بأن
يكشف لكم عن اإلنتصارات الصغيرة .ستكون ھناك ،ستكون موجودة .لقد منحنا موعداً في يعقوب ِ " ،١٦ :٥ط ْلبَةُ ْالبَا ﱢر
تَ ْقتَ ِد ُر َكثِيراً فِي فِ ْعلِھَا".
مالحظة :تربت كإبنة راعي ،واآلن كونھا زوجة راعي في سيتاك في واشنطن ،ليا سيغرايفز شھدت طوال سنوات العديد من معجزات الرد التي صنعھا
ﷲ عندما كانت تصلي ،كانت تنحني جانبا ً لتدع ﷲ يعمل.
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سيدات الصالة العالمية
من نحن  ...منذ عام  :١٩٩٩إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في العالم اجمع،
اللواتي يلتقين في أول إثنين من كل شھر ليتوحدوا في الصالة المركزة ألجل أوالدھم وأوالد الكنيسة
المحلية والمجتمع.
مھمتنا  ...نحن ملتزمين بالمحافظة الروحية لھذا الجيل واألجيال التي ستلي واإلستعادة الروحية
لألجيال التي سبقت.
َّ
مركزة
ِمن معا ً في أول إثنين من كل شھر ويصلين صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
ألجل أوالدھنَّ .
ثالثة أولويات للصالة ...
 . ١خالص أوالدنا )أشعياء ٢٥ :٤٩؛ مزمور ١٢ :١٤٤؛ أشعياء (٦ – ٥ :٤٣
 . ٢لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية )١يوحنا ٢٨ – ٢٥ :٢؛ يعقوب .(٢٥ :١
 .٣لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ )متى .(٣٨ :٩

