فر ٌح لباقي الرحلة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة كانون األ َّول 6102

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

فرح لباقي الرحلة
ٌ
بقلم أدينا باديغو

أنا مباركة أني ترعرعت ونشأت في كنف والدين علماني رؤية األمور المضحكة في
يوم جديد يقدِّم ظروفا ً لها القدرة على فضح الجانب المظلم،
الحياة .على ما يبدو أن كل ٍ
ً
ي اإلقرار أن كلنا جميعا لدينا
القبيح ،المؤذي لكل حدث أو حالة .لكن غرس والد َّ
ي ف َّ
ِّ
نفس المقدار العظيم من الفرصة لرؤية الجانب الخيِّر ،الممتع ،المشع ،والمنير.
صةً تلو القصَّة عن األمور المضحكة التي أصابتهم أو التي رأوها أثناء
تال كل من أبي وأمي ق َّ
ً
ي أن يجدوا الجانب المضحك
رحالتهم التي قضوها في حياتهم .ما كان يبدو أوضاعا سيئة ،إختار والد َّ
فيها .يُمكن للحياة أن تكون صعبة في بعض األوقات ،ولكن القدرة على إيجاد الجانب الصالح،
وضع سي ٍء ،بمقدوره أن يغيِّر الكثير في كيفيَّة تعاملنا وشعورنا تجاه
المضحك – وربما المرح – في
ٍ
األمور الصعبة في الحياة.
ً
الحياة هي عبارة عن رحلة ،والجيِّد والسيء يصيبنا جميعا .يُذكرنا بولس الرسول في رومية الفصل 8
إنَّه إذا بقينا راسخين بآمان بين يدي هللا ال ُم ِحبَّة ،فعندها ستأتي الظروف فقط بهدف تشكيلنا وجبلنا،
وليس مطلقا ً بهدف تدميرنا.
ب قَصْ ِد ِه".
" َونَحْ ُن نَ ْعلَ ُم أَ َّن ُك َّل األَ ْشيَا ِء تَ ْع َم ُل َمعا ً لِ ْلخَ ي ِْر لِلَّ ِذينَ ي ُِحبُّونَ هللاَ الَّ ِذينَ هُ ْم َم ْد ُع ُّوونَ َح َس َ
(روميَّة .)88 :8
إذا لم نفقد األمل ،إذا لم نفقد اإليمان ،إذا إستمرينا بمحبة هللا وطلب مشيئته في األوقات الجيِّدة والسيئة،
َّ
ت الحقة ،يُعطي بولس سببا ً واضحا ً بهدف
فإن كل األمور ستؤؤل إلى النحو الجيد ،فقط بعد ثالثة آيا ٍ
ً
أن نرى دائما الجانب الصالح من األمور:

" فَ َما َذا نَقُو ُل لِهَ َذا؟ إِ ْن َكانَ هللاُ َم َعنَا فَ َم ْن َعلَ ْينَا!" (رومية .)13 :8
سالح صُنع ضدي سيفلح.
وضع ألن هللا هو لي ،وال أي
أقدر أن أعثر على الفرح والسالم في كل
ٍ
ٍ
ً
ي ،بمقدوري أن أعثر على مسار
حتى عندما أرتكب األخطاء أو على ما يبدو أن غيمة ما تحل عل َّ
ُم ِّشع ،ألن هللا يعمل كل األمور ألجلي.
عندما تبدو األمور قاسية ،كئيبة ،واليأس يتبختر ويقف بثبات متبجحا ً .إبقوا مركزين في مشيئة هللا
وإختاروا "الفرح لبقي َّة الرحلة" .أحب هذه الترنيمة وزوجي كتب معنونا ً "في كلتا الحالتين سننتصر".
النتيجة النهائية هي كل ما يهم ،وليس ما نواجهه يوميا ً وليس المسار .جدوا الفرح والرجاء في كل
ظرف .سواء فهمنا ذلك في هذه الحياة أم عندما نصل إلى السماء ،في كلتا الحالتين نحن منتصرين.
ٍ
ِّ
صالتي هي أن أعلم أوالدي ،مثلما علمني والداي ،أنه في كل حالة َّ
ي أن
فإن هللا هو المسيطر .ليس عل َّ
أقلق .أطلبوا هللا ومشيئته من كل قلبكم ،دائما ً تطلعوا إلى الجانب الصالح والجيِّد من كل حالة .إختاروا
الفرح لبقية الرحلة.
ْ
َ
ً
ُ
ْس َملَ ُك ُ
س( ".رومي َّة .)31 :31
" ألَ ْن لَي َ
وح الق ُد ِ
وت هللاِ أ ْكالً َو ُشرْ با بَلْ هُ َو بِرٌّ َو َسالَ ٌم َوفَ َر ٌح فِي الرُّ ِ

مالحظة :تتولى أدينا باديغو منصب رئيسة خدمة السيدات التبشيرية في والية إنديانا ،هي وزوجها تيم مساعدا رعاة في مسكن
الجلجثة في إنديانابوليس ،التي يرعاها الراعي بول د .مووني .هي مباركة بولدين ،ماشي وجورجين باديغو.

فرح لباقي الرحلة
ٌ

بقلم ساندي جوردن
يقوم قاموس ويبستر بتعريف الفرح على أنَّه "شعور يغمره فر ٌح عظيم سب َّبه شي ٌء جيِّد
مرض للغاية؛ شعور سعادة عظيمة".
بشكل إستثنائي أو
ٍ
بإبن
أنا وزوجي متزوجان منذ أكثر من عشرة سنوات وليس لدينا أوالد .باركنا هللا ٍ
متبن ،وعندما نهائيا ً رأيناه للمرَّة األولى – شعر أحمر مائل للشقار مجعَّد – تذكرت
ٍ
ً
اإلحساس الفرح الذي إنتابني .سألت السيدة" ،هل هو لنا ،حقيقة هو لنا؟" قالت" ،نعم،
هو كذلك ".نتكلم هنا عن الفرح ،كنَّا شاطحين.
الحقا ً بعد سنتين ونصف ،صب ٌي صغير آخر دخل إلى بيتنا ،وإختبرنا ذلك الفرح م َّرةً أخرى .كان لديه
ترتيب في غاية اللطف ،هادئ وغير متطلِّب على اإلطالق .بعدها بسنتين ،إنضمت فتاة عمرها
خمسة عشرة شهراً إلى عائلتنا .وكم من الفرح أدخل هؤالء األطفال الثالثة إلى حياتنا –والداينا،
عائالتنا ،كنائسنا ،أصدقائنا – وجعلوا رحلتنا مكتملة .قرأت مثالً صينيا ً يقول" ،فر ٌح واحد يُبدد مئة
حزن "،وأقدر أن أربط بذلك .شعرنا بأن هللا وهبنا هؤالء األوالد الثالثة ومسح ذكريات سنوات
ٍ
الحرمان من األوالد.
كبروا وتزوجوا .عندما شاهدت إبنة إبني ،كينزي ،عندما ولدت ،ذرفت دموع الفرح .ال يوجد شي ٌء
يُشبه األحفاد! بقينا متقربين من بعضنا البعض خالل مرور السنوات وعندما كانت تبلغ من العمر
ثماني سنوات ،أخذتها إلى معسكر أوهايو حيث قبلت معمودية الروح القدس .وأتفق مع أشعياء عندما
ص.
كتب في أشعياء  " ،31 :13فَ َرحا ً أَ ْف َر ُح بِالرَّبِّ  .تَ ْبتَ ِه ُج نَ ْف ِسي بِإِلَ ِهي ألَنَّهُ قَ ْد أَ ْلبَ َسنِي ثِيَ َ
اب ْالخَ الَ ِ
َك َسانِي ِردَا َء ْالبِرِّ ".
في كانون الثاني الالحق ،عندما كنت في مؤتمر بعنوان "بسبب األوقات" طلبت من جدتها لمساعدتي
في الصالة بأن تشعر كينزي بأنه عليها أن تتع َّمد .إتفقنا مع بعضنا البعض بأنَّه كالنا علينا أن نصلي.
في كانون الثاني التالي ،م َّرةً أخرى كنَّا ذاهبين إلى لويزيانا ونمضي بضعة أيَّام مع كينزي بينما نحن
هناك .ذكرت لوالدتها عن إعتمادها .بعد بضعة أي ٍَّام الحقة ،إتصلت وقالت كينزي أرادت أن تتع َّمد،

وتريد أن يقوم والدها بهذا الشرف .إستجاب هللا لصلواتنا ورأيناها تغطس في الماء بإسم يسوع الغالي
الثمين ،وغسل كل خطاياها .اآلية في مزمور  3 :59تقول " ،هَلُ َّم نُ َرنِّ ُم لِلرَّبِّ نَ ْهتِ ُ
ص ْخ َر ِة
ف لِ َ
صنَا".
خَ الَ ِ
ً
يوم من
رأيت كتابا بعنوان "الفرح طوال الرحلة :إيجاد الفرح في كل كل اللحظات اليوميَّة ".كل ٍ
رحلة حياتنا ،بمقدورنا أن نجد بهجةً عظيمة – الفرح – وهذا بكل تأكيد كان واحداً من أعظم األفراح
ُ
حظيت بها في رحلة حياتي!
التي
مالحظة :عاشت ساندي جوردن في توليدو ،أوهايو معظم حياتها .والداها ،فريد وفيرا كينزي ،ترأسوا أول كنيس ٍة رسوليَّ ٍة لمدة
ثالثين سنة .هي وزوجها مارك جوردن أصبحا راعيين وخدما أربعين عاما ً قبل أن يخرجا على التقاعد مؤخراً .ما يزال األخ
جوردن يخدم كمدير للكنيسة الرسولي َّة الخمسينية في مقاطعة أوهايو .تسافر معه وأيضا ً تقابل أحفادها على قدر المستطاع .ما
زاال يرتادان الكنيسة في توليدو ويحبان أن يكونا جزءاً منها ومساعدة الراعي الجديد وزوجته ،كريس وجين ديلينغهام.

فرح ال َّرب

بقلم كالرا بريت
ْ
َ
ْ
ٌ
َظي َمة 3( ".تيموثاوس .)1 :1
" َوأ َّما التَّق َوى َم َع القَنَا َع ِة فَ ِه َي تِ َج َ
ارةٌ ع ِ
ٌ
وقت حيث لم أكن يوما ً ألتص َّور أن القناعة مصحوبة بصراع .بعد ثالثة
كان هنالك
أوالد ،الخدمة في الكنيسة ،والعمل – فهمت الصراع ألجل "القناعة" .فخ ،أن تمسي
يائسا ً من مجرد الشعور أنك غير قادر على العيش ألجل األخرين ،ألجلك حتى،
التوقعات الغير واقعيَّة ،سه ٌل جداً الوقوع فيه.
توصلت إلى إستنتاج أن األربعة والعشرين ساعة التي يتألف منها اليوم ليست كافية للقيام بما يجب أن
أقوم به :بناء الكنيسة ،جلب الحق إلى شعبي ،المتابعة ،تحضير علب الغداء ،تغيير الحفاض ،غسل
الثياب ،وقت الصالة ،أن أكون زوجة ،التنفس ،العمل ،التعليم ،الطبخ – والقيام بكل ذلك مرةً أخرى.
ٌ
لذلك ما العمل عندما ال يكون هنالك
ساعات إضافية فقط لتنفيذ جز ٍء بسيط من هذه المهام إلى أيِّ
مستوى قريب والطريقة التي يجب أن تُنفذ بها؟ ما ينبغي فعله عندما أكون مغمورة وعاجزة؟
يوجد فقط جوابٌ مثالي واحد .أصغوا إلى الصوت العذب ،الصبور ،والمحب لربي ،الذي دعاني
خارجا ً من الجنون التي من حولي أو من حول اآلخرين .جدوا دقيقةً في الصباح لطلبه وأسألوه أن
يرشدكم بقيَّة اليوم .سلموا إليه الئحة المهمات التي تودون القيام بها والتي تنوون تنفيذها .كلما سمعت
بشكل أفضل وإعطاء األولوية لألمور .كلما أتكل على قدرته ،كلما
صوته ،أشعر بأني قادرة أن أركز
ٍ
سارت األمور على نح ٍو أفضل.
لم ينو هللا لنا بأن نتوتر من األمور اليومية العادية .وال حتى نيته هي أن نتوتر من جراء األمور
ب ُمتَن َّ ِو َع ٍة( ".يعقوب  .)8 :3رحلة الحياة
ار َ
ح يَا إِ ْخ َوتِي ِحينَ َما تَقَعُونَ فِي ت ََج ِ
الصعبة " .اِحْ ِسبُوهُ ُك َّل فَ َر ٍ
التي نسلكها تقودنا في مختلف المحن وتختبر إيماننا .في المقابل ،هذا اإلختبار يُنتج طول األناة فينا.
أفهم أن المواسم تتغيَّر وهذا الموسم هو األفضل والمناسب بالنسبة لي .رحلة الحياة هي عبارة عن
تح َّوالت وتغييرات.
في أحد األيام سينمو األوالد واألمور ستتغيَّر .ولكن هذه العطايا هي من هللا ،تماما ً مثل األيام الخوالي
وسنوات المستقبل آتية .الفرح طوال الرحلة يأتي من تمضية الوقت يوميا ً من خالل عيشه للملء ألن
" ألَ َّن فَ َر َح الرَّبِّ هُ َو قُ َّوتُ ُك ْم( ".نحميا  .)31 :8ربما تكون الساعة الثانية صباحاً ،تغيير أغطية
األَ ِس َرى للرضيع المريض أو عندما يعود الطفل ذوو السنوات الخمسة من المدرسة ويقول لي أنه علَّم
زمالئه في الصف كيفية الصالة.

" َو ْليَ ْم َ ْ
س( ".رومية
ان لِت َْزدَا ُدوا فِي الر َ
أل ُك ْم إِلَهُ الر َ
اإلي َم ِ
ُور َو َسالَ ٍم فِي ِ
وح ْالقُ ُد ِ
َّجا ِء ُك َّل ُسر ٍ
َّجا ِء بِقُ َّو ِة الرُّ ِ
.)31 :39
مالحظة :كالرا بريت هي زوجة راعي في موطنها األصلي دانمارك .هي أيضا ً أم لثالثة أوالد ومحامية .هي تحاول أن تقوم
بما يلزم بما فيه الموسيقى ،مدرسة األحد ،والتعليم.

محارب صالة
بقلم جين تير
زمالئها كانوا يدعونها "الممرضة المسجلة" و "الكولونيل بوتر"؛ أنا كنت أدعوها "أمي"
و "محاربة صالة ".كممرضة ،كانت تعرف كيف تعطي األوامر ،تمأل جداول المرضى،
وتُظهر الحنان واإلهتمام .واألهم على اإلطالق ،كانت تعرف كيفية الصالة وإنتظار
ت حساس في حياتي أن أمي ،وهي تقوم بخلط خصائص
جواب هللا .أتذكر في وق ٍ
الممرضة ومحاربة صالة ،علمتني المبادئ الرئيسية للصالة ،التحضير ،والتسبيح.
أيام أتعافى في المستشفى بعدما أجريت
عندما كنت أبلغ من العمر إثني عشرة سنةً ،أمضيت بضعة ٍ
عملية إستئصال اللوزتين .كل شي ٍء بدا جيداً؛ لكن أمي كانت تصلي وتُصغي إلى هللا ،الذي أنذرها في
حلم أنني بحاجة لدخول غرفة العمليات للم َّر ِة الثانية .بالتأكيد ،هي لم ترعبني وفضلت إخفاء المعلومة
ٍ
ْ
ُ
ً
عني .بدال من ذلك إستمرت أمي بالصالة واإلتكال على هللا .ثبتت على موعد كلمة هللاُ " :ملقِينَ ك َّل
هَ ِّم ُك ْم َعلَ ْي ِه ألَنَّهُ هُ َو يَ ْعتَنِي بِ ُك ْم 3( ".بطرس .)1 :9
بالرغم من أن محاربة الصالة إتكلت على هللا ،فإن الممرضة علمت أنَّه نو ٌ
ع من التحضيرات يجب
أن يتم ترتيبها .أمي ،العالمة أنها غير قادرة على أن تكون معي وترك شقيقتي الصُغرى لوحدها،
وظَّفت صديقتها التي كانت ممرضة خاصة بالبقاء معي في الليل في المستشفى .يعلم الكتاب المقدس
ال َمي ٌ
في يعقوب َّ 81 :8
أن " ،ا ِإلي َم ُ
ِّت ".ظهر إيمان أمي باهلل في تحضيراتها
ون أَ ْع َم ٍ
ان أَيْضا ً بِ ُد ِ
ً
ً
ً
العملية .عندما تفتحت القطب الجراحية ،مسببة نزيفا قويا ،لم أكن لوحدي .إن هللا كان معي،
وممرضة كانت معي .بعد العملية الجراحية الثانية ،إستيقظت ورأيت وجه أمي المهتم وسماع كلماتها
المعزية " ،جين  ،عزيزتي سوف تكونين على ما يُرام".
من خالل أعمالها وموقفها في خضم األزمة ،علمتني أمي أن قيمة الصالة والتحضير يتعززان عبر
ق َّوة التسبيح .بالرغم من أنها شكرت األطباء ،الممرضين ،وطاقم المستشفى اآلخرين الذين إعتنوا بي،
حجزت التسبيح األسمى لربها يسوع المسيح .الشهادة التي قدمتها وشاطرتها مع زمالئها حول
ومراع الذي أظهر نفسه كالسيد الشافي .عبر مثال
عمليتي الجراحية كشفت لهم عن مخلص محب
ٍ
أمها ،تعلمت إبنة اإلثني عشرة سنةً تقديم التسبيح إلى إل ٍه أحبها وإعتنى بها.
بالرغم من أن أمي قد توفيت وإنتقلت من هذه الحياة إلى السماء مؤخراً هذه السنة ،لكن إرثها يستمر.
الدروس التي علمتني إياها أمي عندما كنت أبلغ من العمر إثني عشرة سنةً ما تزال تقدم لي الق َّوة
والتح ُّمل في حياتي كمبشرة اليوم .أشكر هللا ألنه أعطاني أما ً علمتني مبادئ الصالة والتحضير
والتسبيح التي ال تقدر بثمن.
مالحظة :إن جين تير منخرطة في العمل التبشيري ألكثر من أربعين سنةً في سلوفاكيا ،إبتدأت تحت برنامج الناشئين للتبشير
بعدها تدرجت لتصل إلى منصب مبشرة وسيطة موظفة .هي وزوجها ستيفن تير معينان حاليا ً ليمثال كال الدولتين سلوفاكيا
وصربيا .تحب جين الوصول واإلمتداد للناس في أوروبا الشرقية بشك ٍل خاص كونها قائدة خدمة السيدات التبشيرية ومعلمة معهد
الكتاب المقدس.

من صندوق البريد
عساة هللا يبارككم بكثرة ألجل كل ما تفعلونه عبر وبواسطة خدمة الصالة هذه الضرورية .إنها تهدف إلى الوصول وبركة
لكثيرين من حول العالم.
إحظوا بأسبوع مبارك – ديانا توتل  ،منسقة خدمة سيدات التبشير.
~~~~~~~~*~~~~~~~~~
عزيزتي األخت أيكرز،
تحيات من لبنان! التسبيح للرب ألجل صحيفة سيدات الصالة العالمية! بركات ،األخت ماريان ستارين  ،سيدات الصالة
العالمية ،مترجمة للغة العربية.
~~~~~~~~*~~~~~~~~~
شكراً جزيالً على كلمات التشجيع التي القت العديد من األسئلة التي كنت اطرحها! كنت مغمور ًة بالشك والقلق .هذه
المقاالت الملهمة المدونة من قبل أخواتنا أكدت لي اليقين ومنحتني اإليمان ألستمر قدما ً! شكراً أخت كورني ،شكراً أخت
ميريام ،شكراً اخت ليندا .عساة هللا أن يبارككم.

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

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
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

Text Link

