الصالة ألجل الضال

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الخدمة التبشيريَّة للسيدات في الكنيسة الخمسينيَّة الرسوليَّة العالمية

نيسان 1026

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

الطريق للبيت
بقلم ماري لودرميك

لرجل إبنان ".وهذه هي بداية ما ندعوه مثال يسوع عن اإلبن الضال .هذين اإلبنان كانا مختلفين
"كان
ٍ
في الشخصية وفي اإلهتمامات .األصغر بمقدورنا ان ندعوه النعجة السوداء للعائلة .أخذ نصيبه من
ميراث العائلة وسار في سبيله ،ساعيا ً وراء الحياة السعيدة .األخ األكبر إستمر كالمعتاد في العمل في
البيت.

ما معنى كلمة الضال؟ موقع القاموس.كوم يعرِّف الكلمة على الشكل التالي" ،شخصٌ ينفق ،أو قد أنفق،
كل ماله/مالها على الماديات بإسراف؛ شخصٌ مبذر ".أيضا ً نستخدم هذا التعبير لنصف شخصا ً إبتعد
عن هللا ،عن الكنيسة ،شخص مرتد ".لقد ب َّذر ميراثه الروحي.
العديد منَّا يصلي بهدف رؤية الضال يعود إلى مكانه في عائلة هللا .ربما لن نفهم دائما ً سبب إبتعادهم – الوهم ،األذى،
فقدان اإليمان ،أو فقط إغراء العالم .لكن نتوق بأن نراهم يعودون معنا .غالبا ً كل ما نقدر أن نفعله هو ان نصلي لكي
يعودوا بالنهاية إلى رشدهم ويعودوا إلى البيت.
أحيانا ً الطريق إلى البيت طويلة وموحشة .يمكن للمرء أن يتخي َّل األحاسيس التي شعر بها اإلبن الضال بينما كان يشق
طريق العودة للبيت .الخزي ،التوقع ،التردد ،أسئلة .ما سيظنه الجميع؟ هل سيقبلون بعودتي؟ هل سيستقبلونني بوجوه

مرتفعة أو يشيحون بنظرهم عني؟ هل سيغفرون لي؟ هل بمقدوري أن أنسجم مرة ثانية معهم؟

عندما تصلون إلبنكم الضال إطلبوا من هللا أن ي ُمكن أن تستخدموها.
 رجع إلى نفسه وأقر بحاجته للعودة إلى البيت( .لوقا )51-51 :51
 أن عليه أن يتوب ويبتعد عن خطاياه( .أمثال 51 :81؛ حزقيال 85 :51؛ 8كورنثوس )51 :1
 أن عليه أن يتذكر مراحم هللا( .مزمور 51 :13؛ يوئيل .)51 :8
 بأن يختبر الجوع الروحي (متى 6 :1؛ يوحنا .)11 – 11 :6
 وبأن هللا سيعيد فرح الخالص (مزمور .)58 :15
لم يعد اإلبن الضال فوراً إلى بيت أبيه .ال نعرف الفترة التي أمضاها في ذلك المكان البعيد لحين أتى اليأس وأرجعه إلى
ب بينما نحن نصلي وننتظر (غالطية  .)9 :6علينا أيضا ً
البيت .علينا أن نكةن مثابرين في صلواتنا وأن ال نُبدي أي تع ٍ
أن نحضر أنفسنا لكي نمد المحبة ،الرحمة والمغفرة .دعونا نركض لمالقاتهم والترحيب بعودتهم إلى البيت.
"وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه ،فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله" (لوقا )81 :51
مالحظة :تستمتع ماري لودرميك من هازلوود ،ميسوري بدراسة وتعليم كلمة هللا  .هي كاتبة مشهورة في مجلة التأمالت.

الصالة ألجل الضالين
بقلم كارال كالهون

على األغلب أن كل الذين نتحدث معهم لديهم ضال في حياتهم .الكثير من األحاسيس والعواطف تكون
مشمولةً في الموضوع .ربما سنشعر بالذنب ،بالغضب ،بالحزن ،بالعار ،وربما أيضا ً بالندم بينما
نراهم يكررون نفس الخطيئة مرَّة تلو المرة ويستمرون بإتخاذ القرارات السيئة .من السهل جداً أن
تتملكك المرارة لكن علينا أن ال نخضع لها .علينا أن ندرك بأن هللا يحبهم أكثر من ما نحبهم نحن.
إستمروا بالصالة ؛ فهم يعتمدون علينا .أدركوا بأن الصلوات هي شبيهة بالصواريخ التي تعترض كل
األخطار التي تهدد أوالدنا واحبائنا الضالين.
يمكن أن نتحلى بالرجاء بأن أوالدنا سيرجعون من بالد العدو .هللا لم ينسهم .مخططاته لم تُبطل ألن أوالدنا موجودين
ْك ع َِن
في والية أو بلدان بعيدة .اآلية في إرميا  51-56 :15تعدَ " ،وهَ َذا َما يُ ْعلِنُهُ الرَّبُ « :كفِّي َ
صوْ ت َِك ع َِن ْالبُ َكا ِء َو َع ْينَي ِ
ض ْال َع ُد ِّو )51( .فَلِ َغ ِد ِك َر َجا ٌء» ،يَقُو ُل الرَّب،
ْال َعبَ َرا ِ
ت ألَ َّن لِ َع َملِ ِك ثَ َوابا ً» ،يَقُو ُل الرَّب« ،إِ ْذ الَبُ َّد أن يَرْ ِج َع أَوْ الَ ُد ِك ِم ْن أَرْ ِ
«إِ ْذ َسيَرْ ِج ُع أَوْ الَ ُد ِك إِلَى َموْ ِطنِ ِه ْم( ".ترجمة الحياة).
أرفض الخوف .مختصر الخوف هو" ،الدليل المزيف يتراءى ليُصبح واقعا ً ".سالح العدو األكثر فاعلي هو الخداع.
إذا تقبلنا وقبلنا خدعة إبليس أن ولدنا مطلقا ً لن يتغيَّر ،نكون قد إنغشينا بواحدة من أقدم حيله .العدو يعمل بأن الوقت
وب
قصير وأنه يعمل في الوقت اإلضافي .كن أسوأ كوابيس إبليس! " [الَ تَخَ افُوهُ ْم بَ ِل ْاذ ُكرُوا ال َّسيِّ َد ْال َع ِظي َم ْال َمرْ هُ َ
اربُوا ِم ْن أَجْ ِل إِ ْخ َوتِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم َونِ َسائِ ُك ْم َوبُيُوتِ ُك ْم]) ".نحميا )53 :3
َو َح ِ
إعتنقوا الفرح .إنه السالح الحيوي في حرب التشفع الروحية التي نخوضها .عندما يقرر أوالدنا أن يسلكوا المسار
المخالف لما علمناه لهم ،بمقدورنا أن نفرح ونقدم الشكر له ألجل كل ما فعله وسيفعله .الفرح ليس مبنيا ً على الشعور بل
على المعرفة .اآلية في نحميا  51 :1تؤكد لناَ " ،والَ تَحْ زَ نُوا ألَ َّن فَ َر َح الرَّبِّ هُ َو قُ َّوتُ ُك ْم]"
صلُّوا ضد الشك .الشك يضع ظرفنا بيننا وبين هللا ،بينما اإليمان يضع هللا بيننا وبين ظروفنا.
الشك = أنت – الظرف – هللا
اإليمان = أنت – هللا – الظرف
ً
قم ببناء فريق صالة .قم بالطلب من بضعة أشخاص تثق بهم والذين حقيقة يريدون دعمك .قم بمنحهم طلبات صالة
خاصة ،شاركهم الصلوات المستجابة ،وقم بشكرهم.
شخص آخر ،أو حتى هللا جراء ما أصابك ويصيبك.
حل الذنب والخزي .دعنا نبتعد عن إلقاء اللوم على نفسك ،على
ٍ
عليك أن تدرك بأن القلق لن يساعدك في شيء ولن يساعدهم في شيء .حول قلقك إلى صالة.
صلي صلوات مركزة ومحددة .صلي بإنتظام لحماية ولدك من الجنس الشهواني ،اإلدمانات ،المعتقدات الخاطئة،
والقوى المدمرة األخرى .أطلب الحماية من التجارب ومن الناس األشرار ،من التأثيرات السلبية ،إبليس والفكر
الخاطئ .إتكلوا على هللا بأن يستخدم تجاربهم الخاطئة ليفتحوا عيونهم على الحق ويرشدهم ليتخذوا القرارات الحكيمة.
تأثير لنا على أبنائنا وبناتنا هو أن نعكس نعمة  ،محبة وحق هللا .طالما أوالدنا على قيد الحياة فالرجاء موجود.
أعظم
ٍ
تمسكوا بذلك الرجاء ألجل عودتهم .تذكروا بأن اللله يحبهم أكثر من ما نحبهم نحن!

مالحظة :إن كارال متزوجة من اآلن كالهون ألكثر من خمسة وعشرين سنة رائعة .لديهما إبنتان رائعتان جانيسا ( 81سنة) وآيمي (59
سنة) .يخدمان في باري ،أونتاريو لسبعة عشرة سنة  ،كانا مبشرين في إيرلندا لمدة ستين  ،وحاليا ً هما مبشران في هولندا.

إستمروا بالصالة ألجل الضالين
بقلم كاثي كون

المعنى األساسي لكلمة ضال تعني الضياع .القصة الكتابية لإلبن الضال تقول بأنَّه "أضاع كل ما
يملك".
ً
الطفل الصغير الذي حملناه بين ذراعينا وإعتنينا به هو اآلن يُضيع حياته بعيدا عن هللا .كيف يُمكن
لهذا أن يحدث؟ يبدو أن ثقل التعامل مع الولد الذي ضاع وإرتد بعيداً عن هللا يبدو أنه أم ٌر ال يُحتمل في
هذه األيام.
إلبن ضال ،تعاملنا مع الذنب ،الحزن  ،ومعنى الفشل .شعرنا بحزن عميق عند رؤية ولدنا يتخذ القرارات السيئة،
كأم ٍ
ً
َّ
عالمين أنها لن تأتي اإل بالمزيد من الحزن واألسى .إنه ألم ٌر سيء أن تقف جانبا وال تتحرك بينما نشاهد حياته تدجور
وتضيع ق َّدام أعيننا .لو فقط أمكننا أن نعيد الزمن للوراء ونجعلهم ينامون ونمسك بأيديهم الصغيرة بهدف حمايتهم من
األذى ؛ هذا من شأنه أن يبعث بالطمأنينة والراحة في نفوسنا.
كيف يُمكن أن نصلي ألجل ذلك اإلبن الضال؟ ماذا بوسعنا أن نفعل بهدف أن نغيَّر مسار حياته؟ في البداية نكون
منفطري القلب وحزينين حيث فقط نبكي أثناء تالوتنا للصالة .يبدو األلم كبيراً للغاية.
يقول الكتاب المقدس أن اإلبن الضال بذر كل ما لديه وبدأ "يحتاج" .أؤمن أن ذلك اإلبن أخيراً أدرك أنه ليس لديه شيء
وتذكر كيف كانت حاله في بيت أبيه .لذا علينا البدء بالصالة بأن يعيد الرب إلى ذهن ضالنا المرات العديدة والرائعة
التي أحس فيها بلمسة روح القدس الرائعة والقوية.
أطلبوا من الرب " ،بينما ينهض الضال في الصباح الباكر ذكروهم باألوقات الثمينة التي أحسوا فيها بمسحة الروح
القدس .وعندما يستلقون في الليل ،إستحضروا كل تلك الذكريات حول معنى أن ينعموا ويحظوا بسالم هللا في حياتهم.
ذكروهم بأوقات العطلة السعيدة واألوقات التي أمضوها مع عائالتهم حول مائدة العشاء .يا رب أزل األذى ،إشفي
مرارتهم ،وأعدهم إلى رشدهم .أزل الغضب واستبدله بالفرح .أزل القساوة من قلبهم واستبدلها باللطف .أزل التكبر
واستبدله بالتواضع .جدد معرفتهم بالكتاب واألسفار الكتابيَّة ،وامنحهم محبةً لكلمتك .أزل كل ما من شأنه أن يعيق
عودتهم إليك".
يقول الكتاب المقدس أن األب رأى إبنه آتيا ً من بعيد .هل يا ترى أن األب لم يستسلم يوما ً من فكرة أن إبنه سيعود يوما ً
من األيام غلى البيت؟ أؤمن أنه علينا دائما ً أن نكون في حالة توقع وإنتظار ومشاهدة عودة ضالنا .وعود هللا ال تعود
فارغة .مهما فعل الضال ،إستمروا بمحبة ذلك الولد ،تماما ً مثلما أحبهم يسوع.
شي ٌء واحد هو يقين ،مطلقا ً ال تستسلموا وال تتوقفوا عن الصالة ألجل الضال .المرأة التي إستمرت بالمجحيء عند
قاضي الظلم في النهاية ضمنت حقها.

مالحظة :كاثي كون متزوجة من المحترم مايك كون ،راعي الكنيسة الرسولية في توبيكا .لديهما إبنتان رائعتان ،وحفيدين في غاية الوسامة.
أيضا ً هي رئيسة خدمة السيدات التبشيرية في كنساس.

من صندوق البريد
أيتها األخت أيكرز،
تحياتي بإسم يسوع الحلو الجميل! أنا راغبة للغاية في الحصول على النسخة اإلسبانية من صحيفة سيدات الصالة كما أنه
لدي أصدقاء إسبان كثيرين سيتباركون من جرائها.
أطلب بأن أبدأ بتلقي النسخة اإلسبانية للصحيفة .أرجوكي أن تبدأي بأحدث واحدة تلقيناها .أحب أن أشارك وأوزع
التقارير العظيمة التي تمت مشاركتها!
عساة هللا أن يُباركك وتزدهرين وتفلحين في كل ما تقومين به ألجل الملكوت!
جودي شريكشيز ،مبشرة.

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 .من فضلكم ساعدونا ألجل توفر مترجمين صرب ،بلغاريين ،ويابانيين.
ديبي أيكيرز

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

سيدات الصالة العالمية
من نحن  ...منذ عام  :2٤٤٤إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء
العالم اجمع ،اللواتي يلتقين في أول إثنين من كل شهر ليتوحدوا في
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
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
َّ
مركزة ألجل أوالدهنَّ .
ويصلين صال ًة
ثالثة أولويات للصالة ...
 . 2خالص أوالدنا (أشعياء 1٢ :٩٤؛ مزمور 21 :2٩٩؛ أشعياء )6 – ٢ :٩٤
 . 1لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية (2يوحنا 1٢ – 1٢ :1؛ يعقوب .)1٢ :2
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :٤

