إلى حضوره

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكــنيسة الخمسينيَّة المتــــحدة 6102
قوموا بزيارة موقع سيدات الصالة العالمية على الفايسبوك واضغطوا زر "اإلعجاب" على صفحتنا

أن تحيا في حضوره
بقلم روندا هورست
ْ
ض ُك ْم بَعْضاً،
يح بِ ِغن ًىَ ،وأَ ْنتُ ْم بِ ُكلِّ ِح ْك َم ٍة ُم َعلِّ ُمونَ َو ُم ْن ِذرُونَ بَ ْع ُ
"لِتَ ْس ُك ْن فِي ُك ْم َكلِ َمةُ ال َم ِس ِ
ُوحي َّ ٍة ،بِنِ ْع َم ٍةُ ،مت ََرنِّ ِمينَ فِي قُلُوبِ ُك ْم لِلرَّبِّ ( ".كولوسي :3
ير َوتَ َسابِ َ
بِ َمزَ ا ِم َ
ير ِ
يح َوأَغَانِ َّ
.)61
ُ
ح .ا ْد ُخلوا إِلَى َحضْ َرتِ ِه بِت ََرنُّ ٍم( ".مزمور .)2 :611
"ا ْعبُ ُدوا الرَّبَّ بِفَ َر ٍ
ٌ
مكان أرغب في التواجد فيه أكثر أال وهو حضور وجه الرَّبِّ  .غالبا ً نقوم بإنزال حضوره
ال يوجد
إلى الدرجة الثانية ونقوم بحصره في مباني كنائسنا ،وهذا هو أفضل األمكنة للدخول إلى حضوره .ال
يوجد شي ٌء يقارن بخدمة السجود مع قديسي العلي.
صوْ تا ً
يح الرَّبِّ َو َح ْم ِد ِه َو َرفَعُوا َ
اح ٍد َ
" َو َكانَ لَ َّما َ
صوْ تا ً َو ِ
ص َّوتَ ْال ُمبَ ِّوقُونَ َو ْال ُم َغنُّونَ َك َو ِ
احداً لِتَ ْسبِ ِ
اق َوالصُّ نُوج َوآالَ ِ ْ
صالِ ٌح ألَ َّن إِلَى األَبَ ِد َرحْ َمتَهُ أَ َّن بَيْتَ الرَّبِّ ا ْمت َََلَ
يح لِلرَّبِّ ألَنَّهُ َ
بِاألَب َْو ِ
ت ال ِغنَا ِء َوالتَّ ْسبِ ِ
ِ
َس َحابا ً 2( ".تاريخ األيام .)63 :5

لكن ،لقد تعملت أنه أينما كنت وفي كل م َّر ٍة أبدأ بإنشاد التسابيح ،يكون حضور الرَّبِّ قريبا ًُ " .م َكلِّ ِمينَ
ي رُو ِحيَّ ٍةُ ،متَ َرنِّ ِمينَ َو ُم َرتِّلِينَ فِي قُلُوبِ ُك ْم لِلرَّبِّ ( ".أفسس :5
بَ ْع ُ
ير َوتَ َسابِ َ
ض ُك ْم بَعْضا ً بِ َمزَ ا ِم َ
يح َوأَغَانِ َّ
.)61
أتذكر عندما كنت أنمو كانت أمي دائما ً ترنِّم أو تضع موسيقى مسيحي َّة لتُعزف في البيت .كانت هنالك
دائما ً حضور للسالم والفرح هنالك .وبينما أسترجع الماضي ،ليس بوسعي اإلنكار لكني أنا أؤمن َّ
أن
األمر كان له عالقة بنوع الترنيم والموسيقى التي كانت تُعزف على الدوام .ربيت عائلتي على نفس
الطريقة ،وأسمع أوالدي الذين ينمون يتحدثون اآلن حول كيف أن السالم والفرح كان وما زال يعم
بيتنا .ال يُمكن أن تخطى عندما ترفع إسم يسوع في بيتك عبر الصالة ،قراءة الكلمة ،وأيضا ً تالوة
ترانيم التسبيح.
حتى العالم يفهم أن الترنيم يرفع الروح .عندما نكون سعداء وفرحين ،نغني ونرقص .فكم بالحري
علينا أن نقلب لحظات الفرح والسعادة تلك لنسبح أمام أوالدنا لكي ينموا عالمين ومؤمنين أن هللا هو
مصدر فرحنا وقوتنا.
غنوا للرَّبِّ ودعوا حضور وجهه يمَل بيتكم.

أن تطلب األزلي
بقلم لوري سيمز
هل الحظتم؟ اإلستياء الكامن؟ في أوالدك ،شريك حياتك ،أصدقائك؟ أو ربما أنت
يخالجك هذا الشعور؟ غير مستقر؟ في غير مكانك؟ ترغب "شيئا ً ما" ...أي شيء!
عطلة طويلة .ثوب جديد .المزيد من زر اإلعجاب على الفايسبوك .ويكون عليك أن
تسأل نفسك" ،ما الذي يحدث هنا؟"
األمر شبيه نوعا ً ما بأن تجد نفسك واقفا ً أمام باب البراد المفتوح تتأمل ما هو مالح وما هو حلو
وأيهما من شانه أن يشبع جوعك! أحيانا ً ال تكون أجسادنا جائعة ،لكن في أغلب األوقات نكون
ساغبين للماء.
هذا السحب العميق هو في كينونتنا .بوضوح َّ
إن روح هللا يحوم على قلوبنا اليائسة لكن في أغلب
األحيان ال نقر بذلك بما هو عليه .روحه تجذبنا إليه! يضع هللا هذا التوق في قلوبنا .وفي سفر الجامعة
يكشف لنا مصدر ذلك التوق.
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
اإلن َس ُ
في سفر الجامعة  66 :3يقولَ ... " ،ج َع َل األبَ ِديَّةَ فِي قَلبِ ِه ِم التِي بِالَهَا الَ يُ ْد ِر ُ
ان ال َع َم َل ".
ك ِ
تتوق قلوبنا لَلشياء األبدية القيمة بينما كل هذا الوقت قضيناه على مالحقة وطلب األمور الدنيوية
الفانية .وكل هذا الركض هو مضيعة للوقت ومتعب!
لدي أخبا ٌر سعيدة ،إن هللا يدعونا ليأخذنا عميقا ً إلى األشياء التي تتوق إليها نفوسنا  - -يدعونا غلى
األشياء التي لديها قيمة أبدية.
ً
ً
دعونا نستجيب لهذه الدعوة – إستجيبوا وتصرفوا بناءا عليها .إجعلوا وقت صالتكم يكون قويا وفعاالً
بدالً من أن يكون مجرد أسلوب يعتمد على الطلبات والرغبات .دعوا ترنيمة قلبكم تكون ممسوحة
وإرفعوه من خاللها.
ْ
َ
ُّ
َّ
ُ
تقول لنا اآلية في متى  " ،33 :1اطلبُوا أ َّوالً َملَ ُكوتَ هللاِ َوبِ َّرهُ َوهَ ِذ ِه ُكلهَا تُزَ ا ُد لَ ُك ْم".

أطلبوه أوالً .أدخلوا إلى حضوره الذي هو أبدي وحيث كل األمور واألشياء الدنيوية التي إعتقدنا أننا
نريدها أمست سطحية وقاتمة مقارنةً بأشياء هللا الفرحة والمشرقة .هذا بحق ما نتوق إليه وحيث نجد
بحق رغاباتنا الحقيقيَّة.
َ
ُ
ُ
" أَ ْن أَ ْف َع َل َم ِشيئَتَكَ يَا إِلَ ِهي س ُِررْ تَ .و َش ِري َعتكَ فِي َو َس ِط أحْ َشائِي]( ".مزمور .)8 :01
األشياء التي كنا فيما سبق نرغب بها تغيَّرت في حضوره ،واآلن بتنا نرغب طرقه ومشيئته .نرغب
بأن يهطل علينا مطر الشفاء ويطهر عدم الرضى المغبِّر من عقولنا .وأن يغسل قطرات التعب
الموحلة من قوس القزح الجميل ويعيدنا إلى سالمه .يعيدنا إلى حضور وجهه .يعيدنا إلى حيث
قلوبنا ،نفوسنا ،فكرنا حقيقةً تتوق إليه.
أنا أؤمن أن الجواب في يسوع .آه ،أدخلوا إلى حضوره م َّرةً أخرى .هو هناك ينتظر.
مالحظة :لوري سيمز هي مبشرة في الكنيسة الخمسينيَّة العالمية المتحدة وحائزة على شهادة في الخدمة التبشيرية ،هي جدة
لثمانية احفاد رائعين ،زوجة راعي سابق ،موسيقية/مرتلة ،وأمينة مكتبة طبية ،في جامعة مدينة كنساس للطب والعلوم
البيولوجيَّة .نشأت في كاليفورنيا الجنوبية ولكن اآلن تعيش في مدينة كنساس وبسرور تام تخدم في كنيسة المنارة الرسولية –
هاميلتون ،ميسوري إلى جانب زوجها المحترم تيري سيمز.

إلى حضوره
بقلم إيرين رودريغيز
ت نحتاج فيها بيأس إلى حكمتك وإرشادك لتعليم أوالدي
"يا إلهي بحق نحن نحيا في أوقا ٍ
ليتقبلوك ويتقبلوا كلمتك بسرور ".كان حينها وفي وقت الصالة قد سيطر علي روح
التشفع .وجدت نفسي م َّرةً أخرى إستحكم بي الشعور باإللحاح بالروح بهدف حماية
قلوب وفكر أوالدي الشابين.
ت حيث نشهد المجتمع يعلن أن كل ما هو صخ هو خاطئ وكل ما هو خاطئ هو صحيح.
نحيا في وق ٍ
مرَّت أيام سألت فيها هللا" ،كيف بمقدوري أن أحمي أوالدي من هذا األمر؟ آه يا يسوع ،كيف
ت هل هو حتى آمن بأن أرسل أوالدي
بمقدوري أن أحمي برائتهم؟" وجدت نفسي أتساءل في عدة مرَّا ٍ
إلى ق َّدام باب المدخل.
بينما نحن عاجزين عن تخبئة أوالدنا من العالم ،بمقدورنا أن نكون سباقين في حراستهم عبر اإلرشاد
والصالة .أنتم وأنا بمقدورنا أن نصلي .بمقدورنا أن ندخل إلى حضوره .كأم ،لقد إكتشفت أنه المفتاح
الرئيسي في حماية اوالدنا .تذكرنا اآلية في أفسس  68 – 61 :1أننا ال نحارب جسداً ودما ً .هذه
المعركة هي معركة روحيَّة ،ونعم ،يمكن أن نتشفَّع ألوالدنا ،نصلي ألجل الحكمة ،الحماية ،السالم،
والق َّوة.
ُ
أتذكر ،عندما كنت طفلة ،األوقات حيث كانت أمي تدخل إلى غرفتها لكي تصلي .جلست على
األرضية خارج غرفة نومها وإستمعت إليها بينما كانت تصرخ إلى هللا ألجل أوالدها الخمسة .كان
هنالك تعزية في معرفة أن مامي كانت تدخل إلى حضور وجه الرب ألجلنا .شعرت باألمان .شعرت
بالحماية .شعرت أنني محبوبة .وحده هللا عالم أين كنت سأصبح اليوم لوال صلوات والدتي.
عندما افكر بتربية أوالد أتقياء وحماية براءتهم ،يتبادر دانيال على بالي.

الشخصية والمبادئ التقيَّة زرعت فيه عندما كان طفالً .كراش ٍد يافع ،كان محيطا ً بثقافة الضالل من
حوله ،ومع ذلك لم يسقط طريدةً سهلة في براثن اإلغراء .القيم التقيَّة التي تعلمها وهو صغير علمته
أن هللا كان مركز كل شيء وان هللا هو الممسك بزمام األمور.
َّ
كأمَّ ،
فإن قوتي وسالمي ينبعان من تواجدي في حضوره .أنا أعلم أنه في وسط العاصفة الروحيَّة
ٍ
الهوجاء التي تعصف اليوم َّ
فإن الرَّبَّ هو المسيطر وهو حامي أوالدي.
مالحظة :إيرين رودريغيز ،وإلى جانب زوجها وولديهما اإلثنين يخدمان كمبشرين للكنيسة الرسولية المتحدة العالمية في
البرتغال .يخدمان في كنيسة تنمو بشك ٍل مطرد في ضاحية العاصمة لشبونة حيث يعلمان ويدربان الرجال ،النساء ،والعائالت
للعمل ألجل هللا .أيضا ً فإن األخت رودريغيز تخدم أيضا ً كرئيسة لخدمة السيدات التبشيرية في البرتغال.

قوموا بمشاهدة مقطع فيديو سيدات الصالة العالمية الذي
تبلغ مدته الدقيقة على موقع اليوتيوب
بقلم رئيسة التحرير
بأمور قديرة!
هللا يقوم
ٍ

ديبي أيكيرز

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

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

من البريد
صباح الخير أخت أيكرز ! قامت ريبيكا بعمل مهول في مقالتها .أحب كثيراً رؤية شباب يمتلكون هكذا شغف ورغبة للعمل ألجل هللا ! يا له من تنفس للهواء المنعش !
بالتأكيد كل مقاالت صحيفة سيدات الصالة في غاية الروعة ،أستمتع بقراءة كل واحد منها ووالواقع أن هذه الصحيفة يمكن إيجادها في العديد من اللغات لهو بركة بحد
ذاتها  .بركة تجمعنا جميعا ً معا ً! المحبة في عدة لغات ...مع َّب ٌر عنها بوضوح هنا .أحبك يا صديقتي العزيزة ! لوري سيمز.
عزيزتي األخت ليان غرانت ،واو ،واو ،واو! جاءت هذه المقالة تماماص في وقتها المناسب! (اإليمان في وقت اليأس ،صحيفة سيدات الصالة  ،نسخة آب  .)2161شكراً
جزيالً لك! قراءة هذا المقال جعلني أقف على قدمي م َّرةً أخرى ،وأثق باهلل م َّرةً أخرى وأن أتذكر أن أمتلك "مواعيده" .أتم هللا للتو عمالً عظيماً ف َّي .والذي من شأنه أن يغيِّر
ق عظيمة.
أيامي بطر ٍ
أمانتك في إرسال هذه المقاالت والبقاء على تواصل وإتصال مع خدمة السيدات التبشيريَّة مق َّد ٌر بشكل عظيم .الشكر لَلخت وارن ،األخت هاردينغ ،األخت ستارينغ ،ولكن
أخيراً وليس آخراً الشكر لك يا أخت أكيرز ): .بارككم هللا جميعاً ،بخالص المحبة ،جولي.
المجد هلل .أشكركم على اإلنضمام إلي في الصالة ألجل إبني أنطوني من وقتها وهو قصد الكنيسة أربعة مرات .لم يلتزم بعد اإلرتداد الدائم إلى الكنيسة ،لكن بإسم يسوع
هو سيفعل ذلك ،إن هللا أمين وعادل ومطلقا ً لن يتراجع عن كلماته .الكثير من البركات ،سارة أندرسون مورفي.
عزيزتي األخت أيكرز ،اشكرك كثيراً على هذا الجهد الكبير الذي تبذلينه في وضع هذه الصحف في متناول الجميع .فهي مشجعة وترفع الروح .هل تمانعين في إرسالها
لي باللغة اإلسبانية أيضا ً .عائلتنا تخدم في كنيسة رعيتها إسبانية وأنا واثقة من أنهم سيستمتعون في قراءة هذه الرسائل العظيمة في لغتهم .شكراً سيدتي ! باركك هللا على
هذا العمل النبيل الذي تقومين به ! األخت أدريانا كامب.
إستمتعت كثيراً بمقاالت هذا الشهر .وكلها كان فيها الكثير من الحق والنواحي المختلفة لليأس .أنا سعيدة جداً حول سماع األخبار عن حفيدتك .يبدو أنها مقتنعة بما تفعله
وخادمة حقيقيَّة  ،عساة هللا يحفظها ويباركها بقوَّ ة! مع محبتي ،ساندي نغرون ،مترجمة إلمانية لصحيفة سيدات الصالة العالمية.

من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في
العالم اجمع ،اللواتي يلتقين في أول إثنين من كل شهر ليتوحدوا في الصالة المركزة ألجل
Text Link
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
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
َّ
مركزة ألجل أوالدهنَّ .
صال ًة
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 :٩
.)٥٢
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١

