أسلك مع هللا

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الخدمة التبشيريَّة للسيدات في الكنيسة الخمسينيَّة الرسوليَّة العالمية

أيار 1026

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

أرغب بأن يسلك أوالدي مع هللا
بقلم ديانا غرين تشير كلمة هللا إلى أؤلئك الذين على سبيل المثال كنوح وأخنوخ الذين ساروا معه (تكوين 42 :5؛ :6
بشكل
 .)9ال يرغب هللا في إختيار قلَّ ٍة للسير معه ،لكنَّه يرغب من الكل بأن يكون لديهم عالقة معه،
ٍ
خاص أوالدنا .تستمتع عائلتي كثيراً بقضاء الوقت في الخارج ،لذلك من المهم جداً بالنسبة لي بأن
يستفيد أوالدي وأحفادي من الوقت خارجا ً عن الجداول المزدحمة بالعمل للتخييم معا ً .إنَّه أم ٌر يبعث
على البهجة بأن أسير مع أحفادي وأختبر الحياة عبر عينيي الولد .عندما أمشي معهم ،نتكلم ،نضحك،
ونكتشف أشياءاً جديدة من حولنا .هنالك سعادة وحماس في رحلتنا معا ً .تماما ً مثلما نتشارك برحلتنا
المغامراتية معاً ،أؤمن أنه يمكننا أيضا ً أن نتشارك ونعبِّر نفس المشاعر ألوالدنا عن السير مع الرَّبِّ
وأن يكون لدينا عالقة تنم عن السرور والحماس.
س قويٍّ في حياة أوالدنا وأحفادنا .نغطيهم بالصالة ونسأل الرَّبَّ بأن يمنحهم قلبا ً رقيقا ً
يمكننا بواسطة الصالة بناء أسا ٍ
تجاه أمور هللا ورغبةً بسلوك طريق البر .عندما ينضج أوالدنا نصلي بأن يُطوروا وينموا شخصيةً مسيحيَّة غير مترنحة
ويتعلموا بأن يضعوا ثقتهم وإتكالهم على هللا بدالً من الناس أو األشياء.
ما الذي يحدث عندما نمشي مع أحدهم؟ تخيَّل بأنك أنت وصديق مقرَّب لك تمشيان في طريق ريفيَّة .أنتما على عالقة
وطيدة .تضحكان ،تتكلمان ،تصغيان لبعضكما البعض وتشاركان ما في قلبيكما .إنتباهك مر َّكز على هذا الشخص لدرجة
ث ينم عن اإللهاء ،ولكن كل ذلك فقط لكي توجهه إلى رفيقك.
أنت تستثني الجميع .تالحظ الجمال من حولك أو أي حد ٍ
تشاركناه معا ً .أنتما في تناغم ،وكالكما تستمتعان برفقتكما السالمة.
َان َمعا ً إِ ْن لَ ْم يَت ََوا َعدَا؟" (عاموس  )3 :3أن
أنت تمشي مع هللا يعني أنك أنت وهللا في توافق حول حياتك" .هَلْ يَ ِسي ُر ْاثن ِ
ْ
صلِب ُ
ْت"
يح ُ
تمشي مع هللا يعني أنك جعلت إرادتك نصطف وتتالقى مع مشيئته وتسعى كل يوم بأن تتأمل نفسك " َم َع ال َم ِس ِ
(غالطية .)42 :4
َّ
ليس صعبا ً بأن تتعرَّف على األشخاص الذين يسيرون مع هللا .فإن حياتهم هي على نقيض واضح وجلي مع العالم من
حولهم ،مثل النجوم التي تتأللئ في السماء في الليل( .فيليبي  )55 :4يُنتجون ثمر الروح بدالً من ثمار الشهوة الجسدية
(غالطية .)44 – 59 :5
في أعمال  53 :2يتعرَّض كل من بطرس ويوحنا لإلعتقال ألنهما كانا يُبشران وقد أحضروا وسيقوا ق َّدام السلطات.
"فَلَ َّما َرأَوْ ا ُم َجاه ََرةَ ب ْ
َّان تَ َع َّجبُوا .فَ َع َرفُوهُ َما أَنَّهُ َما َكانَا َم َع يَسُو َع".
ُس َوي َ
ُطر َ
َان َع ِدي َما ْال ِع ْل ِم َوعَا ِّمي ِ
ُوحنَّا َو َو َج ُدوا أَنَّهُ َما إِ ْن َسان ِ
عندما نسير كل يوم مع هللا ،ال يمكن للعالم أن يساعد لكنه يقر ويعترف بذلك ،بغض النظر عن عدم كماليتنا ونقص
المعرفة في بعض النواحي ،لقد كنا مع يسوع.
مالحظة :تخدم ديانا غرين كرئيسة خدمة السيدات التبشيريَّة لمقاطعة تكساس .لديها ثالثة أوالد  ،ومع شركاء حياتهم ،وعشرة أحفاد رائعين .زوجها،
المحترم مارك غرين ،يخدم في برودوس ،تكساس.

أن تسلك مع هللا
بقلم تيري سيدرا

غالبا ً ما أقوم أنا وزوجي في السير عند المساء ،أضع يدي حول كوعه .أحب أن أطيل خطواتي
وأعدِّل سرعتي ألطابق سرعته ،لحين نصبح نمشي عند بعضنا البعض كواحد .أحب شعور التموج
فوق وتحت الرائع ونحن نسير على طول الطريق.
هدفنا في مسيرتنا الروحية مع هللا هو لضبط لسرعته واتجاهه حتى نحن تتدفق معه .وكلما تحركنا
واحدا مع هللا ،وأكثر إشراقا شهادتنا لآلخرين .اآلباء واألجداد ،والمعلمين ،أو أي شخص يواجه
األطفال ،ونحن بحاجة لتعليم هادف أطفالنا على السير بسالسة وبشكل وثيق مع هللا.
أخنوخ هو واحد من اثنين فقط من الرجال الذي يروي لنا الكتاب المقدس أنَّه سار مع هللا بدال من المشي أمام هللا ،أو
عصر إتسم بطول العمر .عاش والده عن  964عاما ،وابنه
المشي بعد هللا( .وكان الرجل الثاني نوح) .أخنوخ عاش في
ٍ
أخنوخ عاش  969عاما ،ولكن قرأنا أن حياة أخنوخ على األرض إختصرت .كان لديه ابنه عندما كان  65سنة ،ثم لمدة
ار ْ
ُوج ْد َّ
الن هللاَ اخَ َذهُ( ".تكوين .)42 :5
اخنُو ُخ َم َع هللاِ َولَ ْم ي َ
ثالث مائة سنة أكثر كان " َو َس َ
من الواضح أنها تحدث أثناء سيرهم ،وقال هللا أخنوخ األمور في المستقبل .في يهوذا  52نجد أن أخنوخ تنبأ " ،هُ َو َذا قَ ْد
ِّيسي ِه" .يمكنني ان اتصور ان كل مسافة أحضره أوثق وأقرب إلى ربه حتى كان يفكر باستمرار
ت قِد ِ
َجا َء الرَّب فِي َربَ َوا ِ
عنه ،والحصول على االتجاهات إلى مشكلة الحياة ،المناجاة مع الفرح .يتمتع هللا مناحي أيضا .تم العثور على مزيد من
ضى هللاَ ".لذا نقله هللا  ،أو أخذ أخنوخ ليكون معه،
المعلومات حول اينوك في عبرانيين ُ " .5 :55ش ِه َد لَهُ بِأَنَّهُ قَ ْد أَرْ َ
تجاوز الموت .يا لها من عالقة عظيمة كانت تجمع اإلثنين.
دعونا نشجع أطفالنا لتطوير نزهة جميلة في العالقة مع هللا.
 .5ال تسمح بوجود الخيارات في شأن حضور الكنيسة ،والصالة معا ،وقراءة الكتاب المقدس.
 .4من الوالدة ،أحضر الطفل إلى المذبح معك للصالة والعبادة .أمسك أيديهم وأمشي معهم أو أهتفوا وأقفزوا معا عندما
تحل الق َّوة عليكم.
 .3ساعدهم بأن يحملوا إلتماسهم وتضرعاتهم ومشاكلهم للرَّبِّ .
 .2خالل أنشطة الحياة اليومية أشر إلى أدلة حول صفات هللا.
فرح سنختبره معا ً عندما ننتقل لنكون مع هللا.
يا له من
ٍ

مالحظة :تيريزا سدرة هي زوجة مخلص سدرة وأم لولدين .هي وزوجها يمثالن الكنيسة الرسولية في مصر.

غطائي (ستري)
بقلم بام دوبز

هناك شيء حول الطبيعة البشرية التي ال يحب المطر التي سقطت أو أي عنصر من عناصر الطبيعة
قصفت بقوة على كاهلنا .ومع ذلك ،إذا كان لنا الخروج إلى عاصفة ممطرة والبرد ،أو الثلج من دون
شيء لحمايتنا ،في غضون ثوان ،ونحن تصبح غارقة من العنصر تقشعر لها األبدان يسقط من
السماء .ونحن نفهم أنه إذا أردنا أن نتجنب أن تصبح مشبعة مع تساقط األمطار ،ويجب علينا االستفادة
من بعض نوع من الحماية.
ومن المسلم  52فبراير في جميع أنحاء العالم باعتبارها اليوم الوطني للمظلة .المظالت والمظالت واألجهزة المحمولة
باليد في المقام األول مصممة لتغطية .أليس من المدهش أن مثل هذا البند مشترك تلقت اعترافا عالميا؟ ومع ذلك ،وهذا
الغطاء بسيط يوفر الحماية لماليين الناس .عند المشي للخروج الى هطول امطار قوية ،ومفتاح البقاء الجافة هو أن تبقى
تحت حماية مظلة .نجد مأوى من الظروف الجوية القاسية .قبل أن يخرج من تحت حمايتها ،نحن ننفتح على البيئة من
حولنا.
كما أن الروح القدس يمأل إبن هللا  ،أنا أفهم أن اإلنهمار الروحي سيأتي .كل يوم اخترت أن أضع نفسي تحت مظلة
حمايته .اخترت أن المشي في هذه الحياة يداً بيد مع هللا .من تحت مظلة أمانه ،أكون أكرِّ م سلطته وأطيع كلمته ،بينما
أحاول أن أمتد وأصل للهالك المائت.
َ
َ
َ
ٌ
ت الرَّبِّ إِلَى َمدَى األي َِّام"
أتذكر كلمات المزمور  " ،6 :43إِنَّ َما َخ ْي ٌر َو َرحْ َمة يَ ْتبَ َعانِنِي ُك َّل أي َِّام َحيَاتِي َوأ ْس ُك ُن فِي بَ ْي ِ
لنرفع رؤوسنا من العواصف من هذا العالم الحاضر والتركيز على يسوع كما نسكن في بيت الرب .بينما نحن نمشي
على مقربة معه تحت حماية مظلة صاحب ،فإننا نعلن للعناصر من حولنا ،فهو "سترنا".
مالحظة :عملت بام دوبز في الخدمة التبشيرية إلى جانب زوجها الدكتور مايك دوبز ،راعي كلمة مركز حي النهضة في ويغينز ميسيسيبي
ألكثر من  42سنة .لدى بام شغف ألجل الخدمات التبشيريَّة للسيدات داخل الكنيسة الخمسينية الرسولية المتحدة .في عام  ،4225أصبحت
جزءا من لجنة السيدات في مقاطعة ميسيسيبي وفي عام  4229اختيرت كرئيسة للسيدات .بام ومايك لديهما ولدان ،اشلي وأدريان .لديهم
ثالثة أحفاد ،ايدين ،جارون وجوسلين الذين يطلقون عليها اسم "ماي ماي".

من صندوق البريد
عزيزتي األخت أيكرز
تلقيت صحيفة السيدات التبشيرية لشهر نيسان .إحدى النقاط المهمة لخدمات السيدات التبشيرية الوطنية في أوستراليا هذه
السنة هي الصالة ألجل الضالين .لدينا خطة الصالة إستراتيجية .لقد شاركت الصحيفة على موقع خدمات السيدات
التبشيرية الوطنية على موقع الفايسبوك الخاص بنا.
إنَّ هللا يفعل أشياء عظيمة! لقد تلقيت تقرير ثناء من ابن واحد الذي لم يكن في الكنيسة منذ أكثر من عامين .وكان في
الكنيسة في أحد الفصح وسمحت لشخص بالصالة له! قمنا بإنشاء قاعدة بيانات عن الضالين.
كل شخص يعطي إسم الضال ألجل الصالة له .نقوم بتحديث القائمة كل  4-3أشهر .وتحفظ كل التفاصيل بسريَّة تامة.
بشكل عظيم من جراء معرفة أن أحداً ما يصلي ألجل ضالهم تماما ً كما يصلي ألجلهم!
وقد تشجعت سيداتنا
ٍ
بركات،
األخت جينا جريش ،رئيسة خدمة السيدات التبشيريَّة في أستراليا.
~~~~~~~
عزيزي األخت أيكرز
أنا المبشرالى تايوان .لدينا جميع الشعب الصيني وأنا أعلم أن السيدات (والرجال) يحبون أن تكون بمتناول أيديهم النسخة
الصينية باألحرف التقليدية .هل يمكن البدء في إرسال هذه لي ،وأنا سوف أطبعها وأقوم بتوزيعها .يرجى ارسال هذه
التي وصلتني اليوم نيسان .1026
بارك هللا فيكم بهذا العمل العظيم الذي أنتم السيدات تقمن به ألجلنا نحن المبشرين.
المحترم ،ليونارد إي .ريتشاردسون ،المب ِّشر ،تايوان.

قوموا بمشاهدة مقطع فيديو 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) ،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 :4٤؛ مزمور 21 :244؛ أشعياء )6 – ٢ :43
 . 1لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية (2يوحنا 1٢ – 1٢ :1؛ يعقوب .)1٢ :2
 .3لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)3٢ :٤

