نحن منتصرين

سيدات الصالة العالمية

آذار 6102

الكنيسة الخمسينية المتحدة

قوموا بزيارة صفحة سيدات الصالة العالمية على موقع الفايسبوك واضغطوا زر اإلعجاب

كل شيء يبدأ في البيت
بقلم ستايسي روبينيت
بينما أنا كنت أشاهد أوالدي يلعبون في كل أرجاء البيت ،يقلدون حركاتي وأساليبي ،تذكرت المسؤولية
العظيمة الملقاة علينا نحن األهل في تعليم كل اإلنجيل للجيل التالي .وهذه المهمة تبدأ في بيتنا حيث،
"رب الولد في طريقه".
إحدى األمور الرئيسية في أخذ اإلنجيل بأسره للعالم كله بواسطة الكنيسة جمعاء هو من خالل عيش
المثال الرسولي بشكل مستمر قدام أوالدنا في البيت .نحن الكنيسة ،ليس فقط المبنى حيث نسجد ونعبد
فيه ،ولكن أيضا ً عندما نكون في عطلة أو في أي مكان آخر يجب أن نكون قدوة ومثال .وهذا بحد ذاته
ً
حقيقة في البيت حيث ينشأ أوالدنا.
كأهل ،لدينا مسؤولية عظيمة بأن نكون متأكدين من أن بيتنا ممتلىء بالمبادىء التقية بهدف أن يحتذي بها أوالدنا .عارفين أن
العيون الصغيرة هي دائما ً تراقب ،وهنا يجب أن نكون حذرين في أن نستمر بالسير بإستقامة ،بثبات ،وبأن نكون أمثلة حيَّة
للحق ،والقداسة ،والتعبد والتفاني للمسيح( .إقرأوا  1تيموثاوس )11 – 11 :4
إذا لم تصبح بيوتنا مكانا للصالة ةتعليم الكتاب المقدس ،سنستمر برؤية الروح الفاسدة لهذا الجيل تنسل إلى الكنيسة " .إن لم يبن
الرب البيت ،فباطال يتعب البناؤون .إن لم يحفظ الرب المدينة ،فباطال يسهر الحارس"
 اإلحترام يبدأ في البيت
ً
محبة هلل تبدأ في البيت

 الحنان تجاه الجميع يبدأ في البيت
 الصالة تبدأ في البيت
 القداسة تبدأ في البيت
 النقاوة تبدأ في البيت

أوالدنا ،الذين عليهم إنتظار الرب ،هم مستقبل الكنيسة .عندما نحن كقادة روحيين ،رعاة ،معلمي مدرسة األحد ،مدربين ،مرشدين ،وبشكل
خاص األهل يأخذون الوقت باإلستثمار في التطور الروحي ألوالدنا ،فإننا بذلك سنضمن بأن ذلك الجيل المستقبلي سيقبلون رسالة اإلنجيل.

مالحظة :ستايسي روبينيت مع زوجها شارل ،هما مبشران مهنيان مع الكنيسة الخمسينية الرسولية المتحدة .حاليا يقيمان في فيينا في النمسا،
حيث أن ستايسي هي ناشطة منضوية في عدد من الخدمات اتلبشيرية .ستايسي شغوفة أكثر في تربية إبنتيهما ،آليا وبريانا ،في محبة يسوع،
محبة الحياة ،ومحبة الخدمات التبشيرية.

منتصرين
بقلم جيسيكا ماركيز
منتصرين .إنها الكلمة التي نهمس بها في أنفاسنا كل مرة نواجه فيها موقفا ً معاديا ً أو محنة تواجه وتعترض
طريقنا .سأكون منتصراً .إنه كما لو كنا نحاول أن نقنع أنفسنا أننه سوف نتغلب  ....وبأن أوالدنا سيخدمون الرب
 ...بأن أوالدنا الضالين سيعودون للبيت .منتصرين.
تعريف كملة منتصرين تجعلنا نقف للحظة:
 بأن تحقق نصراً؛ تغزو؛ أن تكون ظافراً:
 بأن تهزم معاديا ً:
 بأن تعزو شيئاً ،بأن تشير إلى ،أو تخصص شيئا ً بالنصر:
النصر ،بهدف أن أكون منتصراً ،يجب أن يكون هنالك نصر .لذلك دعونا نجزأ هذا األمر بالتفصيل .النصر هو:
 نجاح أو ظفر على عدو في معركة ما أو حرب.
 عراك ينتهي باإلنتصار
 التفوق األقصى والموكد في أي معركة أو سباق.
 نجاح أو موقع متفوق يتحقق ضد معاد ،ضد عدو ،ضد صعوبة ما إلخ.

يا أصدقائي ،سواء كنا نؤمن بذلك أم ال ،نحن في حالة حرب .بهدف أن نكون منتصرين يجب أن نخوض تلك الحرب ألجل
ك يَا رَ بُّ ا ْل َع َظ َم ُة َوا ْلجَ َبر ُ
ك ُك َّل مَا فِي ال َّسمَا ِء
ُوت َوا ْلجَ الَ ُل َوا ْل َبهَا ُء َوا ْل َمجْ ُد ،ألَنَّ لَ َ
حيوات أوالدنا .يجب أن نتمسك بمواعيد هللا " .لَ َ
ْ
ْ
ْ ْ
ِيع 1( " .تاريخ األيام )11 :12
ض .لَ َ
َواألَرْ ِ
ك يَا رَ بُّ ال ُملكَُ ،و َق ِد ارْ َت َفعْ تَ رَ أسًا َعلَى الجَ م ِ
َّ
ْ
ُ
ً
أحيانا ً ال نفهم لماذا نواجه ظروفا صعبة في حياتنا .بعيوننا الطبيعية ،ال يوجد أي تفسير لذلكَ " .ولكِنْ شكرً ا هللِ الذِي يُعْ طِ ي َنا
ْ
ْ
يح1( .كورنثوس )15 :11
ال َغلَ َب َة ِبرَ ِّب َنا َي ُسوعَ المَسِ ِ
منذ أسبوعين أحدى القديسات في كنيستي أتت إلي وهي تبكي .وقالت" ،يا قسيسة لقد تعرضت للطرد من بيتي .ال أعرف أين
سأضع رأسي هذه الليلة ".هذه السيدة كانت عابدة وساجدة هلل .وهي أمينة في كل شيء .إنفطر قلبي عليها عندما رأيتها تبكي.
قلت لها" ،ال تقلقي .بمقدورك أن تأتي وتقيمي في بيتي لحين يؤمن لك هللا مأوى ".إتصلت بي الحقا ً في تلك الليلة لتقول لي أن
إبنها فتح لها بيته لتعيش معه هناك – نفس اإلبن الذي كانت تطلب له الصالة في كل خدمة كنسية منذ أربعة سنوات.
ً
مسرعة إلي بإبتسامة عريضة .هذه المرة قالت
وبينما أنا سائرة إلى الخدمة التبشيرية هذا األحد الذي مضى ،نفس األخت أتتا
لي" ،يا قسيسة ،اآلن وبت أحيا مع إبني ،حظيت بفرصة بأن أشارك كنتي مخطط الخالص .لقد طلبت بأن تتعمد بإسم يسوع!
تعرضت للطرد ،يائسة ،منفطرة القلب ،متشردة .هذه الكلمات ليست مرادفة مع النصر .آه ،لكن عندما يكون لدينا إيمان ،فهذا من
شأنه أن يمنحنا النصر على أية حالة أو وضع.
" ألَنَّ ُك َّل َمنْ وُ لِ َد مِنَ هللاِ ي َْغلِبُ ا ْلعَالَ َمَ .وه ِذ ِه هِيَ ا ْل َغلَ َب ُة الَّتِي َت ْغلِبُ ا ْلعَالَ َم :إِيمَا ُن َنا 1( ".يوحنا )4 :1
مالحظة :جيسيكا ماركيز معلمة ومتحدثة .تخذم إلى جانب زوجها ،في نويفا فيدا (الحياة الجديدة) في ميامي ،فلوريدا .أيض ًا خدمت ،إلى
جانب زوجها ،كمبشرة في الكنيسة الخمسينية المتحدة العالمية ،لمدة  14سنة ،إلى بلد المكسيك ،كوستا ريكا ،وجمهورية الدومينيكان ،حيث
كانت تخدم للنساء في كل من هذه البلدان اآلنف ذكرها.

صالة يسوع المستمرة
بقلم ساندرا هانسكوم
"ألَنَّ أَبَا ُك ْم َيعْ لَ ُم مَا َتحْ َتا ُجونَ إِلَ ْي ِه َق ْب َل أَنْ َتسْ أَلُوهُ( ".متى )8 :1
ً
في كل خدمة تبشيرية أتذكر كطفلة وكراشدة ،كان هنالك أختا ً تقية التي كانت دائما تصلي بلطف،
"يسوع ،يسوع ،يسوع ".أحيانا ً بصوت خافت واحيانا ً بصوت مرتفع ،لكن مطلقا ً لم تكن تزعج الخدمة.
كانت مستخدمة بشك ٍل عظيم في مواهب الروح وكانت محاربة صالة عظيمة .ولحسن الحظ بالنسبة لي،
كانت أمي ،أرملة ،أما وحيدة ،وأمينة هلل في كل يوم من أيام حياتها .أتذكر "صالة يسوع" الخاصة بها
ً
حقيقة محددة ،ألن هللا ال يحتاج إلى أي تفسير .هو يعلم
العفوية عنت أموراً مختلفة ،من دون أن تكون
حتى قبل أن تسأله.
أتذكر مستويات مختلفة لصالة يسوع الخاصة بها:
قوية – يسوع – وتم تجنب حادجث سيارة.
خائبة األمل – يسوع – صرخت عندما إنفجرت طنجرة الضغط بوجهها بالذرة ولكنها خلصت من الوعاء الطائر.
حزينة – يسوع – عندما الماكينة التلقائية إستحوذ عليها ولكن جاء أحدهم وجعل األمر جيداً مرة أخرى.
تأذت – يسوع – عندما لم تفهم عائلتها لماذا ذهبت إلى الكنيسة.
يائسة – يسوع – فور حصولها على األخبار عن إبنتها المرتدة قد تعرضت إلطالق نار من قبل زوجها الثمل وتعرضت للشلل من وسطها
لألسفل .يسوع إعف عن حياتها لكي تتمكن من أن تعود إليك .وحصل ذلك ،ولكن كان عليها أن تعيش كل حياتها في كرسي مدولب.
مرتعبة – يسوع – عندما حصلت على خبر من باكستان أن حفيدها كان في حالة حرجة من جراء سقوط .كانت صالتها ليسوع ألنها لم
تعرف التفاصيل أو بالتحديد كيفية الصالة .الحقاً ،علمت أن هللا أرسل مالكا ً ليخدم له ويشفيه.
طابت ليلتك .يسوع – قالت ذلك بينما هي منحنية على ركبتيها وتصلي كل ليلة .سمعتها تسأل" ،يا رب أغفر لي إذا قلت أوة فعلت شيئا ً
ً
عارفة أنها لم تفعل أي شيء خاطئ ولم تخطئ تجاه أحد .أجابت" ،في حال أتى الرب الليلة علي
اليوم لم يرضيك ".سألتها لماذا قالت ذلك،
أن أكون مستعدة".
فرحة – يسوع – بعد واحد وثالثين سنة من العيش هلل وحده ،أرسل هللا رجالً ليحبها ويعتني بها حتى نهاية حياتها.
إلى جانب صالتها ليسوع ،حافظت على عالقة صالة وطيدة مع الرب .كان لديها إيمان وثقة عظيمتين باهلل وهذا ضمن لها صال ًة مستجابة.
في جنازتها ،كنت أبكي بصمت عندما إنحنت أخت بقربي وقالت" ،ما نفتقده في هذه الخدمة هي األخت ماري ،يسوع ،يسوع ،يسوع ".واآلن
بكل فخر أعلن "صالتها ليسوع" ميراثا ً لي .أوالدي واحفادي سيسمعون هذه طالما أنا على قيد الحياة.

مالحظة :لقد خدمت ساندرا هانسكوم مع ًا غألى جانب زوجها المحترم دون هانسكوم كمبشرين إلى باكستان وسريلنكا لمدة ثمانية عشرة سنة،
ولمدة أكثر من عشرين سنة كمديرة عالمية للخدمات التبشيرية المتعددة الثقافات في الكنيسة الخمسينية المتحدة الرسولية العالمية .باركها هللا
بثالثة أوالد وتسعة أحفاد – سبعة أجيال خمسينيين.

كلمة للسيدات

في إجتماع سيدات الصالة العالمية األخير ،ألقت مديرتنا كلمة لمجموعتنا بأنها قبلت من الرب من خالل الصالة .شعرت ربما
أنه يمكن لهذا أن يكون كلمة تشجيع للسيدات األخريات تماما ً كما لنا نحن أيضا ً.
أخبروا سيداتي عن محبتي لهم
أخبروهم أني أهتم
أخبروهم أنهم ثمينين بالنسبة لي
أخبروهم أنني أرى األمور الصغيرة التي هي مهمة بالنسبة لهم.
أخبروهم أني أفكر بهم
أخبروهم أنني أريد أن ال يهلكوا
أخبروهم أنني ضمنت لهم النصر
أخبروهم أنني قد تغلبت وانتصرت
على كل عقبة
كل محنة
كل ويل
كل كلمة نطقت ضدهم
كل فكرة ،قلق ،أو حتى خوف من الغد.
أنا نصركم
أنا أرتدي إكليل الظفر وأنتم عروسي وأنا أحارب ألجلكم.
دعوني أكون إلهكم في كل حالة
جربوني وأعرفوا أنكم ستجدوني دائما َ أمينا ً.
لن أترككم أبداً.
من دون أدنى شك سأعود ألجلكم ألخذكم معي إلى البيت.
(سمائي يمكن أن تستخدم لمستكم).
أنا أنتظر ...
هل أنتم مستعدين لكي تتخلوا عن كل – حقد ،بغض ،نزاع ،قلق؟
هل أنتم مستعدين لتتخلوا عن كل شيء – لكي تكونوا معي لألبدية؟
ال مزيد من الدموع
ال مزيد من الحزن
ال مزيد من األلم
أحراراً من المعاناة ،من الرفض – النبذ ،والمساومة لألبدية كلها!
أنا أنتظر ...
أنتظركم لتكونوا معي!
آه ،كم أحبكم ،كم أهتم بكم ،كم أتوق إليكم!
وأنتم ،هل يبادركم نفس الشعور؟
أريد أن يتم ذلك.
ال شيء صعب بالنسبة لكم بأن أكون أنا إلى جانبكم.
أنا قادر وسأراكم عبر كل األمور.
ال شيء من شأنه أن يتغلَّب عليكم.
أنا ألجلكم!
أنتم عروسي ...
أنا أحبكم وأتوق بأن تكونوا إلى جانبي.
تعالوا وأنظروا إلي ،لكي نكون معا ً لألبدية كلها.

ما الذي لديكم لتقولوه بالنسبة لتوقي إليكم؟

تعالوا أعلى بقليل.
أمكثوا لوق ٍ
ت أطول
لكن األمر سيأتي قريبا ً.
أنا أتوق إليكم.
آمنوا بي عندما أقول لكم  ...أنتم لي .لقد إخترتكم.
مقدمة من قبل كورا هوفمان
منشورة من قبل ليندا غليسين ،رئيسة الخدمات التبشيرية للسيدات في الكنيسة الخمسينية العالمية المتحدة.

من صندوق البريد
خالص التحيات أخت ديبي أيكرز
أنا من ملبورن ،أستراليا وزوجي وأنا نرعى كنيسة صغيرة في القطاع الغربي .أنا شاكرة للغاية لصحيفة سيدات
الصالة العالمية الشهرية مع كل المقاالت المشجعة والمواضيع التي أتلقاها .أنه أم ٌر رائع أن أعرف أنه من بين
الماليين من النساء في أرجاء الكوكب فإننا نواجه مفس المحن ،نفس األذى ،نفس خيبات األمل ،نفس المواسم
العالية والمنخفضة التي تهب بها الحياة في حياتنا ولكن يوجد إله!
أوصيكم والفريق الذي يعمل على جمع هذه المقاالت وأريد أن أُعلم سيداتنا أنهم قد تباركوا عبر وبواسطة هذه
الخدمة التبشيرية .من فضلكم أرسلوا لي الترجمات باللغة اآلرامية ،األندونيسية والتغالوغ.
نصلي ألجلكم وألجل هذه الخدمة التبشيرية .يبارككم هللا بغنى بينما أنتم تصلون للعالم من خالل هذه الخدمة
التبشيرية.
 -األخت كولين دايمونس ،كنيسة اإليمان الخمسينية الرسولية ،وريبي ،ملبورن ،أستراليا.

من المحررة
بأمور قديرة! إن هللا يفتح أبوابا ً عديدة وكثيرة أمام هذه الصحيفة والتي هي اآلن باتت
إن هللا يقوم
ٍ
متوفرة باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإللمانية ،الهولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية،
العربية ،الفارسية ،التشيكية ،السواحلية ،الصينية ،الهنغارية ،التغالوغ ،األندونيسية ،الرومانية،
اإليطالية ،النرويجية ،والبولندية .من فضلكم ساعدوني لتوفر مترجمين للغة الصربية ،البلغارية،
واليابانية.
إذا أردتم أن تحصلوا على أي من الترجمات الواردة أعاله من فضلكم
From
the
إرسالها
 Editorفي
 LadiesPrayerInternational@aol.comوسنكون أكثرمن مسرورين
إليكم.

من نحن  ...منذ عام  :9111فإن سيدات الصالة العالمية مؤلفة من سيدات من كل أنحاء العالم ،اللواتي يلتقين
كل أول إثنين من كل شهر ليتوحدوا في صالة مركزة ألجل أوالدهم وأوالد الكنيسة المحلية وأوالد المجتمع.
مهمتنا  ....نحن ملتزمات بالحفاظ الروحي لهذا الجيل وأبعد من ذلك والرد الروحي لألجيال السابقة.
حاجتنا  ...نساء ملتزمات ينضممن إلينا في أول إثنين من كل شهر ويصلون صالة مركزة ألجل أوالدهم.
ثالثة أولويات للصالة:
 – 9خالص أوالدنا ( أشعياء 52 :91؛ مزمور 95 :999؛ أشعياء )6 – 2 :94
 – 5بأن يمتلكوا اإليمان بسن المسؤولية ( 9يوحنا 52 – 52 :5؛ يعقوب )52 :9
 – 4لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرب (متى .)42 :1

