محارب صالة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة تشرين الثاني 6102

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

ق َّوة الصالة الحمائيَّة
بقلم كوني برنارد

"ال تنسى بأن تتصل بالبيت ".كوالدين ،كم م َّرةً نتفوه بها بهذه الكلمات؟ عندما يكون أوالدنا صغاراً وغير
قادرين على على السير ،نعرف أن يكونون في كل األوقات ،ومعظم الوقت .وعادةً أعلم أيضا ً إن كان
أوالدي قد سببوا أي أذى .عندما يخيم السكون على البيت ،أعلم أنه علي أن أذهب لكي أفتش عنهم .وليس
بوسعي أن أطلعكم في ماذا تورطوا.

كوالدين ،قمنا بتالوة صالة حمائي َّة على أوالدنا .يسوع ،أبق ِ أجسادهم قويَّ ًة .دعهم ينمون بصحة .ال تسمح ألي مرض ٍ بأن
يمسهم .دعهم يكونون في أمان .وبعدها ،طار الوقت وكان صغارنا قد مضوا في طريقهم .دائما ً تلوت صلوات حمائي َّة،
حتى قبل أن يكون لدينا أوالد ،ولكني تعملت طريقة جديدة في تالوة صلوات الحماية .كلنا نصلي صلوات حمائيَّة ،لكنها
تختلف وتتغيَّر بينما الحياة تتغيَّر .تعلن اآلية في يعقوب ِ " ،61 :5طلبَةُ البَارِّ تَقتَ ِد ُر َكثِيراً فِي فِعلِهَا ".في صلواتي اليوميَّة،
أصلي دائما ً للرَّبِّ بهدف أن يجدني بارة .أريد دائما ً أن أرضيه.
صلواتنا اليوميَّة يجب دائما ً أن تحتوي الشكر والتوبة .في التوبة ،نكون نقر ونعترف ببشريتنا وتقصيرنا ،متواضعين قدامه.
هو دائما ً يُكرِّم الروح المنكسرة والمنسحقة (مزمور  .)61 :56عندما نأتي إليه بهذه الطريقة ونكون معروفين من قبله –
عندما يكون لدينا تلك الشراكة القريبة معه – عندما بمقدورنا أن نتقدم بثقة ق َّدام عرش النعمة (عبرانيين  )61 :4بطلباتنا.
منذ عدة سنوات ،عندما قام األخ برنارد برحالت قبل سقوط الجدار الفاصل مع أوروبا الشرقيَّة ،مرَّت أوقات لم أكن أسمع
بشكل متواصل
عنه شيئا ً لحين وصوله إلى الواليات المتحدة .تعملت أن أحيا متكلةً على هللا وأتلو صلوات الحماية
ٍ
ومستمر .وقد تعملت أيضا ً حقيقةً أن أقدر القول القائل" ،وال أي أخبار هي أخبار سارَّة ".طلبتي ،في معظم الوقت ،تركزت
حول صلوات الحماية على عائلتي .أكيد ،هنالك أوقات يكون لدينا حاجات محددة وملحة ،لكن صلوات الحماية التي نتلوها
هي ذو أهمية كبيرة.
يا سيدات ،دعوني أشجعكم .ربما قمتم بتربية وتنشئة أوالدكم بمخافة وإنذار الرَّبِّ (أفسس  )4 :1ولكن مع ذلك جنحوا
وضلُّوا عن طرق هللا .هنالك أوقات تكون صلوات الحماية التي تتلوها هي الشيء الوحيد الذي يحفظهم.

ربما تتساءلون" ،كيف أصلي إلبنتي التي تركتنا وتركت هللا؟" هذا صعب ،لكن مطلقا ً ال تفقدوا األملَّ .
فإن كلمته مطلقا ً ال
ترجع فارغة (أشعياء .)66 :55
في الختام ،دعوني أترككم مع صالة تصلونها وتطبقونها على وضعكم أو حالتكم:

"يا هللا ضع سياج ًا حمائي ًا حول إبنتي .أسألك يا رب بأن ُترسل مالئكتك الخادمة لمراقبتها .يا رب ،عندما تضع رأسها في
الليل لكي تنام ،إجعلها تتذكر إحسانك ونعمتك .دع نعمتك يا رب ،تكون دائم ًا حاضرة في حياتها .تودد إليها بمحبتك .دعها
تمتد إليك عندما تشعر أنها ليست بـأمان أو ال عند إنعدام الشعور بالطمأنينة .أظهر نفسك لها .إح ِم قلبها ،يا رب ،من األذى
العميق .إح ِم فكرها ،يا يسوع ،من أدوات الشرير .إحفظها من األذى والضرر .إلمس جسدها ،يا رب ،إحفظها قوي َّ ًة .لقد ت َّم
تكريسها لك .أصلي بأن تودد إليها بمحبتك .دعها تشعر بروحك في الليل عندما تكون بمفردها مع أفكارها .قم بإجتياح
أفكارها وثبِّت لها بأنك ما تزال هناك ،وبأنك ما تزال تحبها ،وأنك تراقبها وترعاها .أشكرك يا يسوع ،ألنك تحبني وتفكر
بي .تهتم باالمور الصغيرة واألمور الكبيرة في حياتي وحياتها .أنا أعلم أنك تكرِّم كل صالةٍ أرفعها إليك .ستستجيب
للصلوات تمام ًا بحسب ووفق مشيئتك .أنت هو ملكنا السيد وأنت تهتم .أنا أعلم أنك ستستجيب ،وأقدم لك الشكر على ذلك".
سواء كان لدينا ولدين ،إثني عشر ،ثالثين أو حتى خمسين ،ما زلنا نقلق عليهم .لهي تعزية عظيمة بأن نعرف بأنه يمكننا أن
نتلو صالة حمائيَّة تغطيهم وأن نكون على يقين بأنه سيستجيب .هو جدير بالثقة.
مالحظة :األخت برنارد متزوجة من األخ دايفيد برنارد  ،المدير العام للكنيسة الخمسينية المتحدة العالمية .يسافران في كل أرجاء وأنحاء العالم ويتكلمان في
العديد من اإلجتماعات والمؤتمرات .لديهما ثالث أوالد متزوجين وأحفاد.

صلواتنا مطلقا ً ال تموت
بقلم ميريام سبونسلر
ار ٌ
ت األَربَ َعةُ ال َحيَ َوان ُ
ات
اح ٍد قِيثَ َ
َات َواألَربَ َعةُ َوال ِعشرُونَ َشيخا ً أَ َما َم ال َح َم ِلَ ،ولَهُم ُكلِّ َو ِ
" َولَ َّما أَخَ َذ السِّف َر خَ َّر ِ
َو َجا َم ٌ
صلَ َو ُ
ِّيسينَ ( ".رؤيا .)8 :5
ات ِمن َذهَ ٍ
ب َمملُ َّوةٌ بَ ُخوراً ِه َي َ
ات القِد ِ
صلواتنا مطلقا ً ال تفنى.
إلهنا رائع ودائما ً أمين ،حتى عندما نتساءل هل يا ترى يسمعنا عندما نصلي .ربما سنسأل ،هل حقيقةً
س للغاية ،ومحتار ومشوشٌ للغاية ،وضائع للغاية! هل يا ترى ستذهب كل
سيتولى هذا األمر؟ ذلك القلب جام ٌح للغاية ،قا ٍ
صلواتي سدىً؟
مطلقا ً ال تخافوا .إن هللا عال ٌم أفكارنا ،رغباتنا ،وصرخة قلبنا .عندما نصلي وفقا ً وحسب مشيئته فهو يسمعنا وحقا ً يهتم .وهو
تواق ومتلهف لسماع طلباتنا واإلستجابة لها أكثر من ما يمكن أن نتخيَّل أو حتى نفهم .لكن هللا ُ
أمين!
البعض من ذكريات طفولتي المبكرة هي عن أمي وهي في غرفة صالتها الخاصة ،صارخةً هلل ألجل خالص أوالدها.
كوني أصغر السبعة ،كان لي اإلمتياز في كوني ترعرعت ونشأت في مقاعد الكنيسة الخمسينية لكن أشقائي األكبر مني لم
يكونوا كذلك .صلَّت بال هوادة ألجل خالصهم ،حتى ولو لم يكن هنالك أيُّ شعاع أو بصيص أمل يلوح في األفق .أؤمن أن
صلواتها ما تزال حيَّةً وعاملةً في القلوب.
ألن الصلوات ال تموت ،تع َّمد والدي بعمر الثمانية والثمانين عاما ً بعد أن صلَّت له أمي لمدة خمسين سنة .أحد إخوتي عاد
ت في العيش الفاسق بعيداً عن هللا واآلن يرعى كنيسةً النهضة .أ ٌخ آخر عاد إلى هللا بعد أن قضى
إلى هللا بعد أن قضى سنوا ٍ
عقوداً من الهرب من ق َّدام وجه هللا .حدثت عودته إلى هللا بعد أن إنتقلت أمي إلى المجد .إن هللا أزلي ،وهو ليس محدوداً
بوقتنا الزمني.
يخبرنا لوقا الفصل  68عن مثل القاضي الظالم واألرملة المصممة وضمن قاضي الظلم حق المرأة األرملة بسبب طلبتها
المستمرة والمتتابعة .إذا كنا نعرف أننا نصلي حسب ووفق مشيئة هللا أؤمن أنه بمقدورنا أن نثابر في صلواتنا ،مظهرين
اإليمان الذي سيستجيب له هللا .يمكن أن يخضع إيماننا للتجربة واإلمتحان ،ولكنه سيستجيب في وقته.
مطلقا ً ال تستسلموا عن هذا الولد العاصي .تشجعوا .إستمروا بالصالة واإليمان .ليس من المحتمل أن نبدأ بتصور وتخيُّل
أوان ذهبيِّة .هي ال تفنى.
طرق هللا  ،وتوقيته مثال ٌي .صلواتنا ثمينة بالنسبة إليه وهي محفوظة في
ٍ
مالحظة :ميريام متزوجة بمايك ،حب حياتها ألكثر من إثني وأربعين سنة .هي تخدم بصفتها زوجة كارز لإلنجيل ،وزوجة راعي ،وحاليا ً زوجة مبشر
لألرجنتين .هي أ ٌم فخورة لشابين رائعين وحماة لكنتين رائعتين وج َّدة لحفيدين في غاية الروعة.

محارب صالة
بقلم ليندا ريدينغ
ت عديدة في اإلشارة إلى األمهات اللواتي يُصليِّن ألوالدهن .محارب
أسمع لقب "محاربة صالة" مرَّا ٍ
الصالة هو الذي يتشفَّع ألجل اآلخرين عبر خدمة صلوات التشفع واإللتماس.
ي أوالد ،ولكن غالبا ً أجد نفسي أصلي لألوالد .أحب أن أراهم يستجيبون
أنا عزباء (لم أتزوج قط) ليس لد َّ
للمسة روحه الجليلة .صلَّى يسوع ألجل األوالد.
ي َوالَ
ُصلِّ َي فَانتَهَ َرهُ ُم التَّالَ ِمي ُذ )64( .أَ َّما يَسُو ُ
ع فَقَ َ
ض َع يَدَي ِه َعلَي ِهم َوي َ
" ِحينَئِ ٍذ قُ ِّد َم إِلَي ِه أَوالَ ٌد لِ َكي يَ َ
الَ « :د ُعوا األَوالَ َد يَأتُونَ إِلَ َّ
()65
ضى ِمن هُنَاكَ ( ".متى .)65 – 61 :61
ت».
ض َع يَدَي ِه َعلَي ِهمَ .و َم َ
فَ َو َ
اوا ِ
تَمنَعُوهُم ألَ َّن لِ ِمث ِل هَ ُؤالَ ِء َملَ ُكوتَ ال َّس َم َ
بنات أختي اللواتي َّ
ي كانوا يسمعونني أقول" ،سأصلي
هن اآلن في سن الرشد ،يقلن لي أنه في الماضي عندما كنَّا يتحدثن إل َّ
َّ
لكن" .كن يعرفن أنني سأحارب من أجلهن .لقد قام هللا بشفائهم ،حمايتهم ،ومنحهم اإلرشاد والتوجيه في حياتهم .كانوا
ُّ
يعرفون ق َّوة صالة التشفع.
ت للتبني .كان ينتظر والديه بالتبني ليأخذاه بعد إنتهاء مدرسة
منذ عدة سنوات أتى شابٌ إلى كنيستنا بينما كان يعيش في بي ٍ
األحد ،وكنت أجلس معه على أدراج الكنيسة منتظرةً معه .كنت أصغي إليه بينما هو يتحدث عن حياته المضطربة وأصلي
معه قبل أن يترك الكنيسة في ذلك اليوم .صالتنا كانت بسيطة ،لكنها بقيت راسخةً معه بعد أن عاد ليعيش مع أمه التي
ولدته.
ً
ت الحقة تلقيت إتصاالً هاتفيا عندما كان في سن المراهقة .كان بحاجة لصديق ،نظر إلى إسم عائلتي وبدأ
بعد عدة سنوا ٍ
ً
باإلتصال بكل رقم هاتف لحين وصل لي .كان مضطربا ،وقال لي أنه يعرف أنني سأصلي له ولحالته .صليت كمحاربة
بينما أنا أقف على جرف الهاوية ألجله.
قوموا بلف أوالدكم ،أوالد إخوتكم ،أوالد أشقائكم ،أو حتى أوالد أصدقائكم بالصالة .تشفعوا ألجلهم بينما هم يسيرون في هذا
العالم الحاضر .أتحداكم بأن تكونوا محاربي صالة ألجل أوالدكم.
مالحظة :تستمتع ليندا ريدينغ بخدمتها في الموسيقى لعدة سنوات بينما كان والدها يرعيان ويخدمان الكنيسة ف5ي غرينفيلد ،إنديانا .إنتقلت للسكن في فلوريدا
في عام  0262بعد أن امضت فترة عالج من سرطان اللمفومة االهودجيكينية المرحلة الرابعة في عام  .0228تحتفل بكل يوم على أنَّه عطية وهبة من هللا.

من صندوق البريد
هذه الصحيفة لهي بركة .لقد تلقيت للتو بريدي اإللكتروني وقرأته على الفور .أحببت كثيراً مقالة األخت برنارد عن صلوات الحماية .لدي ثالثة بنات غادرن الكنيسة بعد أن كبرن.
أصلي لهن ولعائئلتهن .شكراً مرَّ ًة أخرى .إيتويز ن.
ً
حقيقة كنت بحاجة إليها في هذا اليوم ،في هذه اللحظة بالتحديد .أصلي ألوالدي الصبيان حاليا ً .نادين.
شكراً لكم على هذه الصحيفة.
ف أطلب إليكم :أرجو أن أحصل
ت حيَّة ،وكيفية المحافظة على موعد الصلوات! بلط ٍ
أعزائي األحباء ،أشكركم جزيل الشكر على تعاليمكم المشجعة! إنها تعالي ٌم رائعة مصحوبة بشهادا ٍ
على نسخة من هذه الصحيفة باللغة السواحيلية واإلنكليزية .شكراً لكم – أونسيريو.
تقرير تسبيح
لقد حصلت للتو على هذه الشهادة من رئيسة سيدات الصالة في فنزويال ،دايزي غراتيرول ،وفكرت أنه من الجيد مشاركتها معكم .ليبارك هللا ،كاثي كروسلي:
"طلبنا الصالة ألحد رعاتنا ،األخت لينا دي براشو .تعاني العديد من األورام حول غدتها الدرقيَّة ،وأيضا ً مرض سرطان الجلد على أنفها ،قامت بإجراء عملية وهللا صنع معجز ًة معها.
فحص روتيني ،وكان الطبيب مصدوما ً للغاية من تمكنها
صُعق الطبيب بك مية األورام التي إكتشفوها وقالوا أنها لن تتمكن من التكلم لفترة طويلة من الزمن .بعد أسبوع ذهبت إلجراء
ٍ
عالج كيميائي! كل المجد هلل! نحن ممتنين للغاية للصالة
ت كامل .كان أيضا ً قادراً أن يقول لها أنه لم يكن هنالك وجو ٌد ألي إشارة للسرطان ولن يتم إجراء أيُّ
بالتكلم بوضوح وبصو ٍ
ٍ
الموحدة التي تلتها سيدات الكنيسة الخمسينية الرسولية المتحدة .عساة هللا يستمر بمباركتكم!"

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

العالم اجمع ،اللواتي
من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في
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 صالة مركزة ألجل
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
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
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