اإلتصال بمصدر القوَّة!

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الخدمة التبشيريَّة للسيدات في الكنيسة الخمسينيَّة الرسوليَّة العالمية

تموز 6102

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

عندما يكون هلل مخططٌ آخر
بقلم ريبيكا ستار ترامل
سبِ ْال ُق َّوةِ ا َّلتِي َت ْع َم ُل فِيََا" (أفسس :3
" َو ْال َقا ِد ُر َأ ْن ي َ ْف َع َل َفوْ َق ُك ِّل َش ْي ٍء َأ ْك َث َر ِج ّد ًا ِم َّما ن َْط ُلبُ َأوْ َن ْف َتكِرُ ،ب ِ َح َ
.)02
أدعو هذه اآلية الكتابيَّة ميراثي الذي تركه لي والدي ،ويليام ر .ستار .كطفلة كَت أسمعه يتلو هذه اآلية
كصالة .وعَدما كَت أسمعه يقتبس هذه اآلية ،بقيت معي وأمست واحدة من أعظم كلمات التشجيع في
أوقات اإلضطرابات .تعلمت أن هللا موجود معي في كل الظروف التي أجد نفسي فيها .إذا أبقيت قلبي
مستقيماً ،وحياة الصالة التي أحذوها نشطة ،وقرائتي للكتاب المقدس يوميَّة ،فإني بذلك أكون أجعل
إتصالي وتواصلي قويا ً بالق َّوة التي تعمل في داخلي.
ير ٌ
اث ِم ْن ِع َْ ِد
أعتبر أعظم العطايا التي أتتَي من هللا هي أوالدي وأحفادي .تقول اآلية في مزمور " ،3 :701هُ َو َذا ْالبََُونَ ِم َ
الرَّبِّ ثَ َم َرةُ ْالبَ ْ
ط ِن أُجْ َرةٌ ".وعَدما نستمتع بهذه العطايا من عَ ِد هللا ،ربما نواجه العديد من األوقات المضطربة .سواء كان
األمر مرضهم ،تمردهم ضد هللا ،أو التمرُّ د ،أو أيَّة سيَاريوهات أخرى ،فإنَّه أن تكون متصالً بالمصدر – يسوع المسيح –
هو بركتَا العظيمة .مطلقا ً ال أشعر أني لوحدي َّ
ألن ثقتي وإتكالي في هللا ،وهو يسير معي في كل خطو ٍة أخطوها.
هل الحياة كانت مثالية؟ هل كل الصلوات مستجابة بدءاً من هذه اللحظة؟ كال ،لكن إلهي وعدني ،مَحَي كلمته ،وكلمته لم
تخذلَي قط .إيماني قوي وأشعر بأمان كوني أعرف أنَّه يحفظ وعده " .لََِتَ َمس ْ
اسخاً ،ألَ َّن الَّ ِذي َو َع َد هُ َو
ار الر َ
َّجا ِء َر ِ
َّك بِإ ِ ْق َر ِ
أَ ِم ٌ
ين( ".عبرانيين .)03 :72
وبيَما أنا متصلَّة بالمصدر وأسير في هذه الرحلة ،أصلي ألجل وعلى أوالدي يوميا ً .إذا رأيتهم يتجهون نحو المحن والتي
تبدو صعبة المشاهدة أصلي ،أثق أن هللا يحملهم بين راحة يديه .إذا أراد أن يجعل مَهم أواني بهدف إستخدامهم ،بوسعه أن
يأخذهم إلى أماكن لست قادرة أن أنقذهم فيها .عليهم أن يَظروا إليه ويدركوا أنَّه مصدرهم ،وليس إليَا نحن الوالدين.

أعظم برك ٍة يُمكن أن نقدمها ألوالدنا هي أن ندربهم في الطريق التي يَبغي عليهم أن يسلكوها (أمثال  .)6 :00عَدما نقوم
بالتدريب ،يظهر هللا ويؤدي تدريبه الخاص به .دعونا نتمسك باإليمان أن هللا لديه كل سؤل قلبَا .أيَما وجدنا أنفسَا في هذا
المسار الذي نسلكه ،عليَا أن نبقى متصلين بالمصدر ،الذي هو يسوع المسيح.

مالحظة :ريبيكا ترامل وزوجها دايفيد خدما كقساوسة في كَيسة المسيح الرسولية في ألبيون ،ميشيغين ،لثمانية وعشرين سَة مضت .حاليا ً يخدمان كمديرين
لمقاطعة ميشيغين للكَيس الرسولية المتحدة العالمية .للثَائي ترامل إبن ماركوس (زوجته هايدي) وإبَة فرح (زوجها تيرون إيروين) .كما إنَّه لديهما حفيدان،
كالرك وكول.

الصوم والصالة ألجل األوالد
بقلم ثيتوس تيني
لألم التقيَّة ،الصالة ألجل األوالد هو بمثابة التَفس .والصوم يُضيف بعداً آخر.
أدرك داوود هذا األمر .عَدما كان إبَه مريضا ً للغاية ،عرف أن الصوم والصالة هما الشيئان الوحيدان
األكثر فعالية يُمكن أن يفعله ألجله ولده .بحسب اآلية في  0صموئيل  ،02 – 76 :70أنَّه صام سبعة أيَّام
وكان يقضي كل الليل في الصالة .كان يعلم أنَّه من شأن التوبة والصوم والصالة أن يجلبا الرحمة.
كان عزرا قلقا ً حول سالمة وأمان العائالت و"صغارهم" .أعلن وقتا ً خصصه للصوم والصالة ووقت طلب
وجه هللا " ،طَ ِريقا ً ُم ْستَقِي َمةً لَََا َوألَ ْ
اب لَََا... .
طفَالََِا َولِ ُكلِّ َمالََِا )03( ....فَ ُ
ص ْمََا َوطَلَ ْبََا َذلِكَ ِم ْن إِلَ ِهََا فَا ْستَ َج َ
)
30
(
( )37ثُ َّم َر َح ْلََا  ..إِلَى أُو ُر َشلِي َم َو َكان ْ
فَأَتَ ْيََا إِلَى
يق.
َت يَ ُد إِلَ ِهََا َعلَ ْيََا فَأ َ ْنقَ َذنَا ِم ْن يَ ِد ْال َع ُد ِّو َو ْال َكا ِم ِن َعلَى الطَّ ِر ِ
أُو ُر َشلِي َم" (عزرا .)30 ،37 ،03 ،07 :8
في طريقَا إلى أورشليم السماوية نحن بحاجة ليد هللا؛ نحن بحاجة إلرشاده وحمايته ألجلَا وألجل صغارنا.
الَبي العظيم صموئيل ولد من إمرأة تُدعى حََّة ( 7صموئيل  ،)02 – 7 :7إمرأة تصلي وتصوم .هي لم تلد فقط إبَاً ،ولكن
بسبب يأسها بالصوم والصالة ،ولد هذا اإلبن بمسح ٍة وأعاد الشعب هلل.
مثال جيِّد لَا اليوم.
كل سَة كانت حَة تقوم برحلة إلى الهيكل لتقدم للرَّبِّ ذبيحةً وتجلب ثوبا ً جديداً إلبَها .يا له من
ٍ
ٌ
مقرون إسمها بالصالة والصوم ،أعطت إبَها هديةً مميَّزة في عيد ميالده .كل سَة ،في عيد
فيستا مانغون ،إمرأة من وسطَا
ميالده ،تمضي اليوم في الصالة والصوم ألجله .أيُّ هدي ٍة يُمكن أن تقدم أعظم من هذه؟ هي حَة القرن الحادي والعشرين.
ي َوالَ
" َوقَ َّد ُموا إِلَ ْي ِه أَوْ الَداًَ ...وأَ َّما التَّالَ ِمي ُذ فَا ْنتَهَرُوا )71( ..فَلَ َّما َرأَى يَسُو ُ
ع َذلِكَ ا ْغتَاظَ َوقَ َ
ال لَهُ ْمَ « :د ُعوا األَوْ الَ َد يَأْتُونَ إِلَ َّ
()76
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَ ْقبَ ُل َملَ ُكوتَ َّ
تَ ْمََعُوهُ ْم ألَ َّن لِ ِم ْث ِل هَ ُؤالَ ِء َملَ ُكوتَ َّ
هللاِ )72( .اَ ْل َح َّ
َضََهُ ْم
هللاِ ِم ْث َل َولَ ٍد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ».
فَاحْ ت َ
ار َكهُ ْم( ".مرقس .)76 – 73 :72
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِه ْم َوبَ َ
َو َو َ
بالكلمة والمثال ،وضع يسوع األوالد في مركز الحياة .بالرغم من أنَّه لم يكن لديه أوالد إستجاب لألوالد حسب التقليد
العبراني لألب" .لم يكن لديه أوالد لكَه تبَى كل األوالد( ".بَغيل).
صلُّوا ألوالد العالم .صلُّوا بق َّوة وبإستمرار لألوالد الذين يتعرضون للتعَيف وللذين هم مفقودين .قم بتقييم أسلوبك وموقفك
وإستجب لألوالد .هل هو شبيه بموقف المسيح؟

مالحظة :ثيتوس تيَي ،هي كاتبة ومتحدثة مشهورة ومعروفة في العالم أجمع .هي مَضوية في الخدمة المسيحية التبشيرية مَذ أكثر من خمسة عقود .هي
تحافظ على جدول مؤتمرات مزدحم للغاية والذي يجعلها تدور العالم كله .هي تخدم كمَسقة عالمية لشبكة الصالة وأيضا ً خدمة في والية لويزيانا في مجلس
التعليم في الوالية .هي متزوجة من ت .ف .تيَي ويقيمان في تيوغا ،لويزيانا ولديهما ولدان وخمسة أحفاد رائعين.

اإلتصال بالمصدر
بقلم غليندا ألفين
في اآلونة األخيرة ،كان دماغي مثقالً باألفكار الثقيلة حول المستقبل واالوالد الذين نتواصل معهم.
وأفكار تخاض .الخير والشر
ليس على المرء أن يقرأ الكثير من األخبار ليُدرك أنه توجد حربٌ أذهان
ٍ
كالهما يحاوالن تحقيق الَصر بواسطة أفكار وافعال اآلخرين.
ً
قال هاييم غيَوت" ،األوالد مثل اإلسمَت الرطب؛ كل ما يسقط فيهم يترك إنطباعا ".سواء كانت كلمة أو
كان فعالً ،كل شي ٍء لديه اث ٌر على الصغار الذين نحبهم .عليَا أن نحرص أن نوصلهم أساسيا ً بيسوع ،الوحيد
القادر على أن يعضدهم في وسط العداء.
المسألة برمتها أمر وواجب بأن نُ َوصِّ َل أوالدنا بالكامل بَظام اإليمان الذي تربوا عليه .التدريب أم ٌر حيوي.
ليس كافيا ً فقط أن يتبعوا مخطط الخالص؛ يجب أن يكون لديهم أساسٌ كتابي في العقيدة والتعليم المسيحي ،ليس فقط لكي
يتمكَوا من مشاركة ذلك مع اآلخرين ،ولكن لكي يثبتوا اقوياء في خضم ووسط رياح المعاداة .تقول اآلية في أمثال ،6 :00
" َربِّ ْال َولَ َد فِي طَ ِريقِ ِه فَ َمتَى شَاخَ أَيْضا ً الَ يَ ِحي ُد َع َْهُ ".يعمل العالم جاهداً بهدف أن يشارك أنظمة عقائده مع األوالد .ما الذي
نفعله نحن بهدف مواجهة ومجابهة مسارهم؟
ت عََّا .قلب األم يتألم ويَعصر
شاهدت بَاتَا يمرن في أوقات صعبة ومعادية في حياتهم بيَما هن تعشن آالالف األميال بعيدا ٍ
بيَما أصلي َّ
لهن من بعيد ،لكن مع كل معركة مكتسبة ،أشكر هللا أنه دفعَا لكي نقوم بتربيتهم روحيا ً .عَدما كانت الفتاتان
تبلغان من العمر واحدة  1سَوات واألخرى  6سَوات ،على التوالي بدأت األسئلة تُطرح" .لماذا نؤمن بذلك؟" "لماذا نفعل
ذلك؟" "ما الذي قصده الراعي عَدما قال ذلك؟" كانت بَاتَا مفكرات ،وكََّا نعرف أن سيَاريو "إفعلوا ذلك ألنَا قلَا ذلك"
مطلقا ً لن يَفع .كان هللا مصدر إلهامَا .قام بمسح جهودنا ومباركتها ،ووضعوا هذا التدريب والتربية في قلبهم.
الق َّوة والتشدد الذي يَبع من التعليم التأسيسي ال يقدر بثمن ،وهو أم ٌر يقوم هللا بتشجيعه في الكتاب المقدس .تقول لَا اآلية في
سفر التثَية  ،9 – 1 :6كيف أن أوالد العبرانيين كان عليهم أن يعلموا أوالدهم عَه ،وتثَية  07 ،78 :77تثَي على ذلك،
ُمظهرةً كم من األهمية يوليها الرَّبُّ حول تربية وتدريب األوالد.
تقول اآلية في سفر المزامير  " ،77 :779خَ بَّأْ ُ
ت َكالَ َمكَ فِي قَ ْلبِي لِ َك ْيالَ أُ ْخ ِط َئ إِلَ ْيكَ ( ".نسخة سميث فاندايك للكتاب
المقدس) .ليس كافيا ً أن نعرف ما نؤمن به .على أوالدنا أن يعرفوا ما نؤمن نحن به .ستكون كلمته سراجا ً لرجلهم ،لكن فقط
إذا فهموا بالكامل األساس الذي يوصلهم بالمصدر المعطي الحياة ،الذي هو يسوع.
مالحظة :غليَدا ألفين هي الممثلة العالمية للكَيسة الخمسيَية العالمية المتحدة لكل من فَلَدا وايسلَدا .هي مؤلفة سلسلة الَمو مع هللا إلى جانب زوجها ،مارك.

من صندوق البريد
هذا الرابط اإللكتروني لصحيفة سيدات الصالة العالمية جاء في الوقت المَاسب .شخصيا ً تباركت من هذه الصحيفة.
خ عن هذه الصحيفة لبعض من األصدقاء .ليبارك هللا كل الذين هم مَضوين في هذا العمل.
أصدقائي وأنا نقوم بَسخ نس ٍ
أي.جي.

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

من نحن  ...منذ عام  :0١١١إن 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 ...
 . 0خالص أوالدنا (أشعياء 6٢ :٩١؛ مزمور 06 :0٩٩؛ أشعياء )2 – ٢ :٩٤
 . 6لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية (0يوحنا 6٢ – 6٢ :6؛ يعقوب :0
.)6٢
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١
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