مغطين بالصالة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة تشرين األول 6102

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

صالة األم المستحقة
بقلم روبين شوتس
بدأت قصتي حتى قبل والدتي .فقدت أمي رضيعها الرابع وكادت تفقد حياتها في أثناء
عملية الوالدة .سألت الربَّ أن يمنحها ول ٌد آخر ،واعدةً بأن تعيد الولد إليه ألجل تحقيق
غايته.
لم أكن أعرف تلك القصَّة ،ولكن بعد عشرين سنة الحقة وجدت نفسي في ميدان الخدمة
التبشيريَّة ،أعمل جنبا ً إلى جنب مع زوجي في اإلتحاد السوفياتي السابق .في أثناء ذلك الوقت،
بدموعها الذارفة وقلبها المفتوح ،أخبرتني أمي عن الوعد الذي قطعته مع هللا .سمع صالتها وكانت
أمينة تجاه الكلمات التي نطقت بها ق َّدامه .األمر الذي كان مذهالً هو أنَّه لذلك الوقت ،كنت الفرد
الوحيد من عائلتي الذي يسلك في الحق .حقيقةً تشكلت حياتي وتكونت بواسطة وعبر صلوات أمي
المستحقة.
َّ
تذكرني قصتي بقصة ٍأم أخرى قطعت نفس الوعد .كانت حنة مؤمنة تقي َّة من جبال إفرايم .في إحدى
السنوات ،عندما صعدوا إلى الجبل لكي يسجدوا ق َّدام الرب ،سكبت حنَّة من نفسها ق َّدام هللا ونذرت أنه
إذا أعطاها ولداً ،فإنَّه ستعطيه هلل لكي يخدمه.
)
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(
ت ن َْذراً َوقَالَ ْ
َونَ َذ َر ْ
ت إِلَى الرَّبَ ،وبَ َك ْ
صلَّ ْ
ت« :يَا َربَّ ْال ُجنُو ِد ،إِ ْن
ت بُ َكا ًء
س .فَ َ
" َو ِه َي ُم َّرةُ النَّ ْف ِ
س أَ َمتَكَ بَلْ أَ ْعطَيْتَ أَ َمتَكَ زَ رْ َع بَ َش ٍر ،فَإِني أُ ْع ِطي ِه لِل َّرب
نَظَرْ تَ نَظَراً إِلَى َم َذلَّ ِة أَ َمتِكَ َ ،و َذكَرْ تَنِي َولَ ْم تَ ْن َ
ُك َّل أَي َِّام َحيَاتِ ِهَ ،والَ يَ ْعلُو َر ْأ َسهُ ُمو َسى» 1( ".صموئيل )11-11 :1

في  1صموئيل  42 – 42 :1يقول لنا الكتاب المقدس أن حنَّة تممت نذرها.

ق َو ِزق خَ ْم ٍرَ ،وأَت ْ
"ثُ َّم ِحينَ فَطَ َم ْتهُ أَصْ َع َد ْتهُ َم َعهَا بِثَالَثَ ِة ثِ َ
ير ٍ
َت بِ ِه إِلَى الرَّب فِي ِشيلُوهَ
ان َوإِيفَ ِة َدقِي ٍ
)
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(
َوقَالَ ْ
ت« :أَسْأَلُكَ يَا َسي ِديَ .حيَّةٌ ِه َي
صبِي إِلَى عَالِي.
ص ِغي ٌر )42( .فَ َذبَحُوا الثَّوْ َر َو َجا ُءوا بِال َّ
َوال َّ
صبِ ُّي َ
()42
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
صلَّيْتُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
صلي إِلى الرَّب .ألجْ ِل هَذا ال َّ
صبِي َ
نَ ْفسُكَ يَا َسي ِدي ،أنَا ال َمرْ أة التِي َوقفت ل َد ْيكَ هنَا ت َ
فَأ َ ْعطَانِ َي الرَّبُّ س ُْؤلِ َي الَّ ِذي َسأ َ ْلتُهُ ِم ْن لَ ُد ْنهَُ )42( .وأَنَا أَيْضا ً قَ ْد أَ َعرْ تُهُ لِلرَّبَ .ج ِمي َع أَي َِّام َحيَاتِ ِه هُ َو ُم َعا ٌر
لِلرَّب»َ .و َس َج ُدوا هُنَاكَ لِلرَّب1( ".صموئيل .)42 – 42 :1

كأمهات ،سواء كنَّا جسديا ً أم روحيَّاً ،لدينا إمتياز تكريس العطايا الثمينة التي أؤتمنا
عليها بأن نعيدها للرَّب ألجل خدمته .بإستمرار نغطيهم في الصالة ونرشدهم عبر هذه
الحياة لكي يصبحوا فيما بعد رجال ونساء هللا العظماء .بالرغم من أننا لن نكون واثقين
أين يُمكن هلل أن يقودهم ،علينا أن ال نكون عائقا ً .حتى إشارة تركهم يذهبون ألجل قَصْ ِد ِه
يمكن أن يمسي شهادةً عن إيماننا وثقةً بالمسيح.
مالحظة :روبين شوتس زوجة المبشر مارك شوتس .أديا خدمتهما التبشيريَّة في الميادين التبشيريَّة ألكثر من ثالثة وعشرين
سنة .حاليا ً تخدم كمنسقة لخدمة السيدات التبشيرية للكنيسة الخمسينية المتحدة في جمهوريات البلطيق وأيضا ً كأمينة لخدمة
السيدات التبشيرية ألوروبا والشرق األوسط.

صة والدة
بركات ق َّ

بقلم إزميرالدا ديلغاديلو
أجريت دراسة حديثة مؤخراً تُظهر إرتباطا ً بين روايات قصَّة الوالدة التي تتلوها
األمهات لبناتهن وبين الشعور القوي بالثقة بالنفس لدى الفتيات المراهقات .في كثير من
األحيان كلما قامت األم بمشاركة إبنتها اللحظات والمشاعر التي أحاطت يوم والدة
إبنتهاَّ ،
فإن من شأن ذلك أن يولد شعوراً بالهدف والتواصل مع والدتها.
عندما كانت أختي تبلغ من العمر إثني عشرة سنةً ،سمعت مصادفةً أمنا تقول أنها أرادت أن تُجهض
عندما كانت حامالً بها .هذا األمر جعلها لسنوات تتبنى عقيدة أساسية سلبية حتى مؤخراً .في حين
أنها عرفت أنها ولدت بينما كانت قريبة من الموت ،وهو شي ٌء من شأنه أن يُلقي بظالله على حياتها،
بشكل عجائبي قام بشفائها وكانت معجزة سائرة .قصة نجاة شقيقتي
ما لم تكن تعرفه كان أن الرب
ٍ
أمست اآلن قصة هدف عجائبي والتدخل السيادي من قبل الخالق العظيم بنفسه.
أن نعكس مجد هللا في حيوات بناتنا يتعزز أكثر عندما نذكرهم باألهمية التي ال يُمكن إنكارها لهذا
الحق" .أنت شخص مهم ،ولدت بهدف ومصير ،أنت فريد من نوعك ،وأنا مبارك أنك جزء مني".
بالرغم من أنه ليست كل قصَّة والدة إيجابيَّة ،تكشف الدراسات أنه بينما تنضج األم وتنتقل من
مرحلة إلى مرحلة أخرى في الحياة ،فإن التغيرات الرواية تتغيَّر من موجهة مفصلة إلى ذكريات
عاطفيَّة .عندما تقوم األم عن نيَّة نفذت غالوة والدة إبنتها عند أية مرحلة في حياة إبنتها فمن شأنها
أن تروج مشاعر تقدير الذات والتشجيع في كل مرحلة ومحطة من حياتها .تتحدث األسفار المقدسة
عن مدى ق َّوة وتأثير الكلمات عندما ننطق ونتفوه بها في حياة اآلخرين .تقول لنا اآلية في سفر
ض ٍة َكلِ َمةٌ َمقُولَةٌ فِي َم َحلهَا".
ُوغ ِم ْن فِ َّ
االمثال  " ،11 :42تُفَّا ٌح ِم ْن َذهَ ٍ
ب فِي َمص ٍ
كثيرةٌ هي البنات اللواتي سرن تائهات ،وحيدات ،وبال تعزية بسبب عدم مشاركة األفكار السليمة
َّ
وبينهن ،يبعث بشي ٍء
النيَّة أو التي لم يتم التعبير عنها قط .كل ما نقوله لبناتنا ،الحوار الذي يدور بيننا
في األجواء.
تخيلوا ،إذا كان للكلمات السلبية الق َّوة لجرح الذين نحبهم ،ما الذي يُمكن أن يحدث إذا نطقنا وتفوهنا
بكلمات حياة وبركة؟ مثل النبي الذي بعث الحياة في العظام اليابسة ،كأمهات بمقدورنا أن نبعث
بالحياة في الذين نحبهم ،بحيث نضيء رغبةً ومحبةً هلل .تتطلع بنات هذا الجيل إلينا لستار للمسة
أصيلة لإلختبار الخمسيني والمسحة الرسوليَّة.

أيتها األمهات ،دعوا صوتكم يكون صدى في حيوات بناتكن؛ ذو أهمية للواتي هن بعيدات .أخبروا
قصص الوالدة ،الشهادات التي ستقوم كالً بزعزعة وتشكيل الجيل الذي ،من خالل إشارتكم ،أيضا ً
ستقوم بعكس المجد.
مالحظة :إزميرالدا ديلغاديلو الحائزة على شهادة ماجستير و مستشارة معتمدة لدى المجلس المسيحي وزوجة راعي إلى جانب
زوجها الراعي غابريال ديلغاديلو بحيث يخدمان في كنيسة عائلة النار الخمسينية المتحدة في نيو كاني ،تكساس .هي أم إلبنة في
العاشرة من عمرها ،تُدعى حنة ،وإبن في الثامنة عشرة من عمره يُدعى  ،عوزيا .نالت إزميرالدا شهادة الماجستير في
اإلستشارة و العالقات اإلنسانية من جامعة ليبرتي ،كما إنها خريجة معهد الكتاب المقدس ،كما إنها أيضا ً عضو في الجمعية
األميركيَّة للمستشارين المسيحيين ،وميسرة لمركز تدريب األوالد اللذين يتعرضون لإلساءة الجنسيَّة ،وأيضا ً حائزة على شهادة
متخصصة في اإلدمان الجنسي ،ومبشرة ذو شهادة في الخدمة التبشيرية في الكنيسة الخمسينية المتحدة العالمية.

مغطين بالصالة
بقلم جوان ثورنتون
كانت إجتماعات في منتصف الشتاء ،حدث سنوي حُماسي للرؤوساء الشباب وزوجاتهم
على صعيد األمة أتوا كلهم إلى سانت لويس وإجتمعوا مع العمال الشباب اآلخرين ألجل
التعليمات ،المرح ،وبناء الصداقات .أنا وزوجي كنا نتطلع قدما ً لهذه الرحلة ،وبدأنا
بالتحضيرات .لكن ،إيجاد العناية المناسبة لألطفال التي ستكون مناسبة ومريحة لبناتنا
الواحدة تبلغ سبعة واألخرى سنتين ،كان أمراً بغاية الصعوبة.
كما كلنا نعرف بأن الناس مستعدين للتطوع في العناية بأوالدك  ،لكن جداول العمل ،المعتقدات ،الجو
ربما ال تتطابق دائما ً مع معاييرك األبوية .لقد ترعرعت في بيت متزعزع ،وبسبب عوامل متعددة في
حياة ذلك البيت ،كنت شديدة الحساسية في موضوع ترك بناتنا .بعد البعض من اإلستفسارات ،وجدنا
شخصا ً كالنا شعر بالراحة لوجوده .وبعد الكثير من النقاش والحديث ،سمحنا لهم بالمكوث خالل األيام
التي نكون فيها غائبين عن البيت.
في جهودي في جعل كل تفصيل مؤمن على قدر المستطاع ،التوضيب للبنات يعني وضع إشارة على
يوم يجب أن يتم إرتدائه ،لوائح أوقات النوم ،العادات ،الحاجات ،أرقام هواتفنا
كل لباس ألي ٍ
ً
وتعليمات إحترازية أخرى .وهذا شمل أيضا التوضيحات والتفسيرات لبناتنا والصالة عليهم قبل
المغادرة .ومع إتمام كل ذلك ،غادرت البلدة بثقل وقلق.
ت رائع .في ظهيرة اليوم الثاني ،إتصلنا
وصلنا إلى سانت لويس ،وبدأت اإلجتماعات ،وحظينا بوق ٍ
بشكل غير متوقع أتوا
لكي نطمئن على بناتنا وإكتشفنا أن البعض من أفراد العائلة من خارج الوالية
ٍ
إلى البلدة و"توقفوا ألجل زيارة ".وبمعرفة أنهم كانوا يشكلون خطراً على البنات ،بدأ عالمي
بالدوران .تحدثت بكل هدوء على قدر المستطاع إلى بناتنا اللطيفات ،وطلبت إلى المولوجين بالعناية
بأن يولوا عنايةً أكثر ويعلموننا بمغادرة المجموعة بأقرب وقت .عندما أقفلنا الهاتف ،حقيقةً إنهرت
على األرض ،وقد غلبني الذعر والخوف من جراء ما يمكن أن يحدث .وعندما أجهشت بالبكاء إلى
الرب ،قام زوجي بتعزيتي والصالة معي.
بعد وقت من صالة اإلستغاثة ،تكلم الرب بكلمات ما تزال حتى اليوم تعزيني .قال" ،إذا كنت قادراً
على أن أحافظ على موسى في قصر الفرعون ،فأنا قادر على أن أحافظ على بناتك ".وكان شعور
ي! منحني هللا توكيداً أنه عارف بكل جه ٍد بذلته من طرفي كأم ،وعندما ندعوه
سالم عظيم حل عل َّ
بالصالة ،فهو يغطينا.
)
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(
ض أَ ْد ُعوكَ إِ َذا ُغ ِش َي َعلَى قَ ْلبِي .إِلَى
صالَتِي
ِم ْن أَ ْق َ
اخي َواصْ َغ إِلَى َ
" اِ ْس َم ْع يَا هللاُ ص َُر ِ
صى األَرْ ِ
ص ْخ َر ٍة أَرْ فَ َع ِمني تَ ْه ِدينِي( ".مزمور .)4 – 1 :21
َ

مالحظة :خدمت جوان ثورنتون كرئيسة لسيدات الخدمة التبشيرية لمقاطعة ميسوري لحوالي تسعة سنوات .هي مباركة أنها
متزوجة من زوجها من ستة وعشرين سنة ،الراعي كريس ثورنتون .يعمالن جنبا ً غلى جنب في مدينة لبنان ،ميسوري ،.حيث
أن مسكن الحصاد األعظم هو شغفهما! لديهما ثالثة أوالد مميزين ،سيسي  ٥٩سنة ،سيلين  ٩١سنة ،وكريستوفر  ٩٢سنة،
الذين يشكلون حب حياتهم.

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) ،واإلندونيس َّية ،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

 Text Linkمن 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
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

