قلب صالة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة شباط 7102

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

قلب صالة
بقلم تيري دي الروسا
ً
كانت ظهيرة يوم رائع .كان النسيم رائعا لحظة وقفت في الباحة الخلفية لبيتي وبدأت
بشكل خاص
ي أن أصلي
بالحديث والمشاركة مع مخلصي الرائع .شعرت بإلحاح أنه عل َّ
ٍ
ألجل الحماية لقلبي ،وهكذا فعلت .أتذكر أنِّي سألت الرَّبَّ بأن يُبعد البغض والكره وأي
شعور آخر يُعادي وال يتالئم مع كلمته بعيداً عن قلبي .وتوصينا اآلية في سفر األمثال :4
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القليل كنت أعرفه ،أسوأ عاصفة في حياتي كانت تشق طريقها إلي ،مصطحبةً بشتى أنواع الرياح المدمرة
التي ستهب وتعصف في حياتي وحياة عائلتي ،العاصفة التي أشير إليها ليست جسدية .كانت معركةً
روحي َّة ،وكان موسما ً مظلما ً علينا جميعا ً.
إذا كنتم أمهات أنا واثقة أنكم توافقونني الرأي أننا نفضل أن يؤذينا شيئا ً ما بدل من أن يؤذي أوالدنا.
محنتي تضمنت األلم والحزن على ثمرة بطني ،وبالنسبة لي كان األمر صعبٌ علي للغاية لكي أتعامل
ي كل الحق بأن أكره ،أحتقر ،وأؤذي الذين أذوا أوالدي؛ ولكن ألن
معه .بحسب كيف يدين العالم ،كان لد َّ
قلبي كان محميا ً من قبل هللا فقد كنت غير قادرة على كرههم .كان قلبي غير مقيَّد ،كان ً
حراً لكي يصلي
ويُسبح .كنت قادرة أن أرى بوضوح في وسط العتمة الحالكة وأن أصرخ للذي بوسعه مساعدة عائلتي
ومساعدتي للنجاة من هذه العاصفة .أتى لنجدتنا .إستجاب لصلواتنا .وخرجنا منتصرين!

ب أَ َّما النُّصْ َرةُ فَ ِمنَ الرَّبِّ ( ".أمثال .)22 :32
" اَ ْلفَ َرسُ ُم َع ٌّد لِيَوْ ِم ْال َحرْ ِ
أنا ال أعرف ما تواجهونه أنتم أو ما أنتم على وشك مواجهته أو ستواجهونه ،لكن أشجعكم بأن تحموا
قلبكم .إمألوه بكلمة الحياة ،بالصلوات والتسابيح للرَّبِّ  ،وأنعشوه بالذهاب إلى الكنيسة بإستمرار .وعندما
يُصبح األمر منطقيا ً بالنسبة إليكم أنه عندما يجب أن تنطقوا بالمرارة ألنكم تعرضتم لألذية ستجدون
أنفسكم تتكلمون بالرحمة ،بالمغفرة ،والمحبة َّ
ألن هذا ما يمأل قلبكم!
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ير ي ُْخ ِر ُج ال َّش َّر.
ح ي ُْخ ِر ُج ال َّ
صالَ َح َو ِ
ان ال ِّشرِّ ي ُر ِم ْن َك ْن ِز قَ ْلبِ ِه ال ِّشرِّ ِ
ان الصَّالِ ُح ِم ْن َك ْن ِز قَلبِ ِه الصَّالِ ِ
ب يَتَ َكلَّ ُم فَ ُمهُ( ".لوقا .)44 :6
فَإِنَّهُ ِم ْن فَضْ لَ ِة ْالقَ ْل ِ
مالحظة :لويس وتيرا يخدمان ويرعيان في الكنيسة اإلسبانية لمقدس حياة العهد ،في برادنتون – فلوريدا؛ وأيضا ً يخدمان كمساعدي
راعي للمحترم دال إيسون .تخدم األخت تيرا دي الروسا في منصب المنسقة العامة للسيدات ألجل خدمات التبشير باإلنجيل باإلسبانية
وهي خطيبة ومتكلمة وطنية وعالمية في مؤتمرات السيدات التي تعقد باإلسبانية.

ما هو قلب صالة؟
بقلم كاي بُرغس
ما هو "قلب صالة"؟ هل يُشير إلى الفكرة األساسية أال وهو اإلسم صالة ،أو نوع القلب
الذي على كل مر ٍء أن يبتغيه؟ أن أؤمن أن األمر يشتمل على اإلثنين – شيئا ً يجب أن
نبتغيهما كالهما ونطلبهما أكثر من أي شي ٍء آخر.
كان الملك داوود معروفا ً عنه أنه رجل حسب قلب هللا .تبع هللا بنشاط ،طالبا ً بأن يتشارك
معه على نح ٍو متواصل في أفكاره ،كلماته ،وقلبه .كما أنه رغب بنفس العالقة أن تكون مع
أوالده وبيته .بالرغم من أنه لم يكن مسموحا له ببناء الهيكل ،فقد عمل جاهدا طوال فترة
حكمه للتحضير لبنائه النهائي .كرم هللا رغبة قلبه بالسماح إلبنه سليمان بأن يكون هو الباني الفعلي للهيكل.
كان داوود يعلم أنه شخصيا لن يتمكن من بنائه أو رؤيته ،لكن بالرغم من ذلك فعل كل ما يلزم ليُجهز كل
العدة لسليمان ألجل هذه المهمة.
وبدالً من الندم أو النوح والنحيب على الوضع ،بمقدورنا الشعور بقلب داوود يصرخ في  3صموئيل 37 :7
يل قَ ْد أَ ْعلَ ْنتَ لِ َع ْب ِدكَ قَائِالً إِنِّي أَ ْبنِي لَكَ بَيْتا ً .لِ َذلِكَ َو َج َد
بينما هو يصلي" ،ألَنَّكَ أَ ْنتَ يَا َربَّ ْال ُجنُو ِد إِلَهَ إِس َْرائِ َ
صالَةَ".
ُصلِّ َي لَكَ هَ ِذ ِه ال َّ
َع ْب ُدكَ فِي قَ ْلبِ ِه أَ ْن ي َ
أكرم هللا قلب داوود من خالل جعل أوالده يتربعون على عرش إسرائيل .وأبعد بكثير من مجرد بناء مبنى
فعلي ،قام هللا بوضع بنا ٍء روحي حيث يُمكن ألوالده أن يخلصوا .الحقا ً قام إبنه سليمان بتالوة صالة
الراشدين الخاصة به طالبا ً الحكمة األساسية الضرورية لتنفيذ الوصية .نرى جواب هللا الراضي تجاه موقف
وأسلوب سليمان في اآلية الواردة في  2ملوك َ " ،32 :4وأَ ْعطَى َّ
هللاُ ُسلَ ْي َمانَ ِح ْك َمةً َوفَهْما ً َكثِيراً ِجداً َو َرحْ بَةَ
ب َكال َّر ْم ِل الَّ ِذي َعلَى َشا ِط ِئ ْالبَحْ ِر".
قَ ْل ٍ
أليس هذا قلبنا يصرخ كسيدات صالة – بأن يستلم أوالدنا ملكية اإليمان وأن يتأسسوا لألبد فيهذا الحق
ب" في رؤية أوالدنا يستجيبون لتحرك هللا في حياتهم – أوالً
الجميل؟ كأمهات أال يمنحنا هذا "رحابة قل ٍ
ً
كأوالد ،ثانيا ً كراشدين؟ عندما يكون كل ما عملنا جاهدا ألجل تثبيته وزرعه فيهم يظهر على العلن ويتجذر
ت صالحة وخيارات حكيمة ،أال نشعر مثلما قال
ويتأصل فيهم ويُثمر في حياتهم ،ونراهم يتخذون قرارا ٍ

ْس لِي فَ َر ٌح أَ ْعظَ ُم ِم ْن هَ َذا :أَ ْن أَ ْس َم َع ع َْن أَوْ الَ ِدي أَنَّهُ ْم يَ ْسلُ ُكونَ
يوحنا الرسول في رسالته الثالثة؟ " لَي َ
بِ ْال َح ِّ
ق"
مؤخراً شاهدت هذا المفهوم في حياة األخت مارغريتا ،مواطنة فيليبينة تعيش في إسبانيا .أخت أمينة
تصلي دائما ً أتت إلى هللا من طريق طويل ومكسور في الحياة ،شهدت األخت مارغريتا مؤخراً حول
تموين ورعاية هللا العجائبيَّة .بدأ األمر بصالة بسيطة بأن يُعينها هللا لتستمر بالصالة بناءاً على إيمانها
المتواضع الواعد الملتزم .وبعدها تكلم إليها هللا وقال لها بأن تصلي وأن تزيد كمية عشرها ،ونسبة أكبر
من أجرها الشهري .لذا ،بعد المزيد من الصالة ،إلتزمت بزيادة العشر .بغضون ساعات ،قام رئيسها بدفع
كل تكاليف إبنتها المدرسية ،وأيضا ً أعوها عالةى ضخمة جداً لدرجة أنها كانت قادرة أن تسدد كل
التكاليف ،وأيضا ً أعطوها عطلة ثالثة أشهر مدفوعة كل التكاليف للذهاب إلى الفيليبين هي وإبنتها
الصغيرة ميغان.
هذه شهادة مميزة عن اإليمان الواعد ،لكن األمر لم يتوقف هنا .بالطبع ،ميغان كانت واعية لكل األحدا
التي حصلت لكنها لم تستجب في الكنيسة لحركة الروح .فقط بقليل بعد عودتهما من العطلة من الفيليبين،
إستجابت ميغان لنداء المذبح في إجتماع صالة بالقول" ،ماذا عني؟" إجتمع الراشدون حولها وبعض
لحظات بدأت ميغان بالتكلم بألسنة سماوية .في األحد الماضي قمنا بتعميدها بإسم يسوع؟
بالفعل ،ماذا عن ميغان؟ وكل الفتيات الصغيرات في العالم كله؟ أليس هذا صراخ أوالد هللا في كل مكان –
ماذا عني؟ هذا هو قلب الصالة – هذا ما على أوالدنا تعلمه أن يسعوا ويطلبوا حسب قلب هللا .قال داوود
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ال الرَّبِّ َوأتفر َ
ُك َّل أي َِّام َحيَاتِي لِك ْي أنظ َر إِلى َج َم ِ
بحاجة لمخلِّص.
مالحظة :كين وكاي بُرغس مبشران مع الكنيسة الخمسينية الرسولية المتحدة العالمية منذ تموز من عام  .2292خدموا في ثالثة بلدا ٍن
مختلفة وحاليا ً يخدمان في مدريد ،إسبانيا .يخدمان في كنيسة مسكن الحياة األعظم ،يُديران ويعلمان في مدرسة الكتاب المقدس الوطنية،
ويخدمان أيضا ً كديرين ومشرفين على قطاع مدريد للتبشير باإلنجيل.

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)،
واإلندونيسيَّة ،والرومانية ،اإليطالية والنرويجية ،والبولندية والهندية والجورجيَّة .من
فضلكم ساعدونا ألجل توفر مترجمين صرب ،بلغاريين ،ويابانيين.

من فضلكم أرسلوا تقارير التسبيح وأفكار إلجتماع صالة إلى:
 MotherOfPrayerIntl@aol.comأو debiakers@aol.com

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

العالم
من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في
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 صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
َّ
مركزة ألجل أوالدهنَّ .
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 .)٥٢ :٩
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١

