منتصرين من خالل الصالة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة نيسان 7102

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

ُم ْن َتصِ ِرينَ مِنْ خالل الصالة

بقلم واندا فيلدر
كوني نشأت وترعرعت في الكنيسة منذ والدتي ،لطالما آمنت أن كلمة هللا ح ٌ
ق ولكن
ي لكي أستمر قدما ً .هنالك ميزة لهذا اإليمان
غالبا ً إتكلت على صلوات وإيمان والد َّ
شخص أن يسعى هو بنفسه إلضفاء طابع
األعمى؛ ولكن تأتي لحظة في حياة كل
ٍ
َّ
ً
شخصي وإمتالك لنفس اإليمان .غالبا ً يتطلبُ األمر وقتا من األزمات نمر به لكي
نسعى بمثابرة عالقة شخصي َّة للغاية مع الرَّب.
سعيي وراء اإليمان أمسى أكثر تركيزاً عندما أصبحت ً
أما ،عندها أصبحت مسؤولة عن أحدهم عدا
نفسي .معرفة المسائلة ألجل اآلخرين يمكن أن تكون كبيرة ،لكني كنت أعرف المصدر المثالي للق َّوة
وإخترت أن ألجأ إليه طلبا ً للتوجيه.
وبسبب بحثي األمين لإلرشاد ،لم أتوقع التحويلة في نهاية الطريق.
ً
عندما نربي األوالد من اليوم األ َّول في مخافة الرَّب ،ال نتوقع شيئا أقل من أن يسلموا حياتهم بالكامل له.
عندما بدأ إبننا البكر باإلبتعاد عن الرَّب ،أصابنا األمر بالفاجعة وأحزن قلوبنا بالكامل .بينما بدأ ينغمس
بماديات العالم وينحرف عن المسار الذي علمناه أن يتبعه ،بكينا ق َّدام الرَّب .بالتأكيد ال يمكن أن يحدث

إمتحان .بدأت بالتركيز
هذا في بيتنا الذي بني على مخافة الرَّب .كان الوقت قد آن لكي نضع إيماننا أمام
ٍ
على كلمة هللا ،وتطبيقها على كل ناحية من نواحي حالتنا الشخصية التي كنَّا نمر بها .تعدنا اآلية في
()15
ب َم ِشيئَتِ ِه يَ ْس َم ُع لَنَا.
 1يوحنا َ " ،15 – 11 :5وهَ ِذ ِه ِه َي الثقَةُ الَّتِي لَنَا ِع ْن َدهُ :أَنَّهُ إِ ْن طَلَ ْبنَا َشيْئا ً َح َس َ
ت الَّتِي طَلَ ْبنَاهَا ِم ْنهُ ".كنت أعلم أنها مشيئة هللا
َوإِ ْن ُكنَّا نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َم ْه َما طَلَ ْبنَا يَ ْس َم ُع لَنَا ،نَ ْعلَ ُم أَ َّن لَنَا الط ْلبَا ِ
إلبننا بأن يخدم الرَّبَّ  ،لذلك بدأت بالصالة والمطالبة بتلك اآلية الكتابي َّة .لطالما كانت اآلية في  1بطرس
 7 :5مصدر ق َّو ٍة لي ،وأطيع الوصية الواردة فيهاُ " ،م ْلقِينَ ُك َّل هَم ُك ْم َعلَ ْي ِه ألَنَّهُ هُ َو يَ ْعتَنِي بِ ُك ْم".
بزيادة إيماننا ،أنا وزوجي بدأنا بالصالة وإلتماس دم يسوع على إبننا .أتذكر جيداً اإلمتداد على األرض
تحت أحد المقاعد األمامية في مذبح كنيستنا معلنةً بأن الشيطان لن ينال من إبننا .ملتمسةً دم يسوع،
أعلنته ملكا ً للرَّب ورفضت أن أتخلى عن مواعيد هللا .من خالل الكثير من الصلوات والصوم ،تلقينا
الجواب من الرَّب ،أعاد إبننا إلى طبيعته وجعل حياته جديدةً فيه.
حصلت هذه الحادثة منذ سبعة عشرة عاماً ،يُثيرني عندما أقول أن إبني اليوم يخدم الرَّبَّ بأمانة منذ
التغيير واإلنعطاف الذي طرأ في حياته .باركه هللا بزوجة وأوالد الذين يعيشون أيضا ً ألجل الرَّب .نحن
ممتنين ألبعد الحدود.
ً
بمقدوركم أن تنتصروا عبر الصالة .مطلقا ال تستسلموا.
مالحظة :واندا فيلدر هي رئيسة تحرير ومؤسسة موقع وصحيفة األفكار الملهمة المنيرة ،وحاليا ً هي تخدم كمديرة التواصل لخدمة
التبشير للسيدات في الكنيسة الخمسينية المتحدة الرسولية .هي متزوجة من جايمس فيلدر ،وقد أديا خدمتهما في كنيسة بورتاغ في
إنديانا لسبعة وثالثين سنة .هي أ ٌم سعيدة إلبنين برانت وبراين ،وج َّدة لمادي ولينكولن.

ُم ْن َتصِ راً َعلَى ِاإل ْل َها َء ْ
صالَ ِة
ات ِب َواسِ َط ِة ال َّ

بقلم ليان غرانت
أحيانا ً تتعرض رغبتنا بأن ننتصر في الصالة لإلحباط ألننا نعاني وقتا ً صعبا ً في
التعامل مع األمور التي تلهينا قبل وبعد وقت الصالة .أن تظفر يعني أن تنتصر أن
ت معين
تنجح .بمقدورنا أن ننتصر على عامل الضغط للوقت من خالل تحديد وق ٍ
للصالة كل يوم .عندها ،يمكن أن نكون ناجحين في التغلُّب على اإللهاءات عبر التركيز
على هللا في ذلك الوقت المخصص.
لسخرية القدر ،أحيانا ً تأتي اإللهاءات من نفس األوالد الذين نحبهم ونصلي ألجلهم .بعد والدة كل واحد
َط َش ْ
ت إِلَ ْيكَ نَ ْف ِسي يَ ْشتَا ُ
ق
من أبنائي الثالثة ،تألمت لبعض الوقت مع هللا" ،يَا هللاُ إِلَ ِهي أَ ْنتَ  .إِلَ ْيكَ أُبَك ُر .ع ِ
َاشفَ ٍة َويَابِ َس ٍة بِالَ َما ٍء" (مزمور  .)1 :36ولكن على ما يبدو أنه مهما إستيقظت
ضن ِ
إِلَ ْيكَ َج َس ِدي فِي أَرْ ٍ
باكراً ،كان الطفل يستيقظ بينما أنا أصلي .يا لها من بركة عندما قرر زوجي بأن يأخذ ساعةً من وقته كل
يوم ليكون مع األطفال وبذلك يمنحني وقتا ً أمضيه في تعبدي وصالتي .كان أفضل له بأن تكون لديه
زوجةً تصلي.
سوزانا ،والدة أشهر مبشرين ،جون وشارلي ويسلي ،كان لديها حل لوقت الصالة المتواصلة .بالرغم من
أنها ربت عشرة أوالد وزوجها كان معظم الوقت غائباً ،إلتزمت سوزانا بالصالة ساعتين كل يوم .علمت
أوالدها أنه عندما تضع مئزرها على رأسها ،فهذا يعني أنها تصلي وال يجب على أح ٍد أن يزعجها.
إذا بحق نود أن ننتصر في الصالة ،فإننا سنجد طريقةً ما إلتمام ذلك .في وقتنا الحاضر ،باإلضافة إلى
األوالد ،لدينا البريد اإللكتروني ،الرسائل النصيَّة ،تعليقات موقع فايسبوك ،وتويتر يتوافدون ويطالبون

بصخب لمقاطعة وقتنا الخاص للصالة .بمقدورنا أن نطفئ كل اإللهاءات اإللكتروني َّة للتركيز في
الصالة ،لكن أحيانا ً يكون من الصعب أن نُسكت أفكارنا الشخصية التي هي أيضا ً تشكل مصدر إلهاء.
ي حول التعامل مع
في السنوات األولى من الزواج ،تلقيت نصيحة في غاية األهمية من زوجة راعي َّ
ي مهمة أو معلومة تطرأ
اإللهاءات أثناء وقت الصالة .إقترحت بأن نحتفظ بدفتر المالحظات لندون أ َّ
ْ
ُ
ً
ُ
ُ
على فكرنا بينما نحن نصلي .تتحدث اآلية في  2كورنثوس  5 :11عن" ،هَا ِد ِمينَ ظنونا َوك َّل ُعل ٍو يَرْ تَفِ ُع
ْ
ْ
يح ".بأن نلجأ بسرعة إلى تدوين مالحظة ،بمقدورنا
ِ
ض َّد َمع ِ
ْرفَ ِة هللاَِ ،و ُم ْستَأ ِس ِرينَ ُك َّل فِ ْك ٍر إِلَى طَا َع ِة ال َم ِس ِ
ً
أن نعود إلى الصالة من دون التفكير مطوال" .آن ،أنا بحاجة ألن أتذكر بأن أقوم بهذا األمر بعد
الصالة".
َّ
لذا ،يبدأ اإلنتصار في الصالة عندما نتغلب على كل األمور التي تعيقنا في البدء بالصالة .نستمر
وضع نكون فيه
باإلنتصار عندما نتغلَّب على اإللهاءات في أثناء وقت صالتنا .عندها بحق سنكون في
ٍ
ْ
ين2( ".
منتصرين عبر الصالةَ " .ولَ ِك ْن ُش ْكراً ِ َّلِلِ الَّ ِذي يَقُو ُدنَا فِي َموْ ِك ِ
يح ُك َّل ِح ٍ
ب نُصْ َرتِ ِه فِي ال َم ِس ِ
كورنثوس .)11 :2
مالحظة :ليان غرانت وزوجها سكوت يُنشآن الكنائس في مونتريال ،كيبيك تحت راية برنامج اإلرساليات الكنيسة الخمسينية
الرسولية المتحدة العالمية التبشيرية .تترأس ليان خدمة سيدات الكيبيك التبشيرية وهي المؤسسة والمشرفة على ترجمة كينغ ،وهي
مجموعة من المتطوعين المكرسين في توفير المناهج والمواد التعليمية باللغة الفرنسيَّة .هي حاليا ً تجري بحث شهادة الدكتوراه مع
مجموعة الترجمة هذه.

قوة الصالة
ُم ْن َتصِ راً من خالل َّ

بقلم تانيا هارود
ف ْال َع ُدو احْ فَ ْ
ظ َحيَاتِي( " .مزمور .)1 :31
صوْ تِي فِي َش ْك َو َ
" اِ ْستَ ِم ْع يَا هللاُ َ
ايِ .م ْن َخوْ ِ
ت سعى وطلب هللا ،بيت يعرف الصالة ،اإليمان،
كنت مباركةً أنني ترعرعت في بي ٍ
والثقة .في سنوات نشأتنا شاهدنا الكثير من األمور تحدث عبر ومن خالل ق َّوة الصالة.
ق مع شقيقاتي ومع أوالد الجيران.
عندما كنت أبلغ من العمر ثمانية سنوات ،كنت في سبا ٍ
ركضنا حول الحي لنرى من هو األسرع .تذكرت عندما فكرت" ،نعم ،سأفوز".

كانت في تلك اللحظة أني وقعت على األرض ،من ما جعل ركبتي تلتوي وتنقسم للعظم! كنا مبشرين ولم
يكن لدينا أي تأمين ،لم تكن أمي تعرف ما الذي تفعله سوى الصالة وتلف قطعة قماش كبيرة حول
ركبتي .في غضون ساعة عدت ألركض من جديد .كانت ركبتي قد شفيت بالكامل ،ما عدا رضةً
صغيرة كانت واضحة والتي ما تزال تشكل تذكاراً للصالة التي إستجاب لها هللا.
في العديد من المرات ،يبدو أننا سننشغل في أمور الحياة وال نرى الهجمات الروحية التي تأتي نحونا.
منذ بضعة أسابيع مضت ،بينما كنت أضع أالنا ،إبنتنا التي تبلغ من العمر ثمانية سنوات ،في سريرها،
بدأت تتصرف بإنزعاج .تجاهلتها وبدأت بالصالة عليها ،ووضعتها في السرير .في الليالي الثالثة التالية
أنا ووالدها بدأنا نعاني من اإلحباط إذ إنه بدا كأنها تماطل في وقت النوم وال تريد النوم لوحدها .أخيراً
في صبيحة اليوم الرابع وبينما نصلي راودتني فكرة بأن األمر كله كان روح خوف ،وليس فقط األمر
العادي الصغير "الشيء المخيف" الذي يمر به كل طفل.

أجلست أالنا وسألتها لماذا ترتعب من وقت النوم .إنهارت باكيةً ،قائلةً كيف أنها تخاف عندما تكون
لوحدها ،أن تكون في الظلمة ،وأن يسود الصمت والهدوء من حولها .علمت حينها أنها تتعرض لهجوم
من قبل روح الخوف .بدأنا نصلي معها وقمنا بربط روح المخافة ربط أكاذيب الشيطان ،ونحل السالم
عليها .إتصلنا براعينا الذي صلَّى على فكرها ومعا ً علمناها كيف تصلي كلمة هللا وكيفية إستخدام
مواعيده .تطلَّب األمر ثالثة ليالي أخرى من الصالة قبل أن يغادرها هذا الروح بالمطلق ،لكن بواسطة
الصالة كنَّا منتصرين.
تعلمت أالنا اآلن كيفية الصالة لوحدها وأنه بمقدورها أن تكون منتصرة من خالل وعبر ق َّوة الصالة،
ألن هللا قد منحها السالم وهي تنام عل نح ٍو سليم كل ليلة .مهما إعترض سبيل عائالتنا ،فالجواب يكمن
في الصالة.
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َ
ْ
صلونَ فآ ِمنوا أن تَنَالوهُ فيَكونَ لك ْم( " .مرقس .)21 :11
"لِ َذلِكَ أَقُو ُل لك ْم :كلُّ َما تَطلبُونَهُ ِحينَ َما ت َ
مالحظة :تانيا هارود متزوجة من المبشر ناثان هارود وهي مباركة بأنها أم آلالنا ولينكولن .خدم آل هارود في إسبانيا ألكثر من
ثالثين سنة مضت ويرعيان ثالثة كنائس في مقاطعة كتالونيا .وهما يعمالن لتأسيس المزيد من الكتائس .تعلم ولديها في البيت وهي
تحاول بأن تنضوي في أي مجال ممكن ،بما في ذلك الموسيقى ،الشبيبة ،والتعليم.

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 ،الهندية ،الجورجية،
اليابانية ،والسويدية.
لدينا مترجم ياباني مؤقت ،صلوا لكي يكون لدينا مترجم ياباني دائم ،وأيضا ً بأن يكون هناك
مترجمين للغة الصربية ،والبلغارية.
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

Text Link

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 صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
َّ
مركزة ألجل 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

