لماذا الصالة؟

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة حزيران 7102

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

لدينا متابعين على الفايسبوك من الواليات المتحدة األميركيَّة ،هونغ كونغ ،الفليبين،
السويد ،اليونان ،كولومبيا ،كندا ،المكسيك ،الصين ،كينيا ،كرواتيا ،هولندا ،غانا،
جامايكا ،بورتو ريكو ،أقريقيا الجنوبية ،فيجي ،أوستراليا ،النمسا ،قبرص ،ماليزيا،
باكستان ،إيطاليا ،الهند ،فرنسا ،تشيلي ،بريطانيا ،أثيوبيا ،لبنان ،ترنيداد – توباغو،
النروج ،هوندوراس ،سريلنكا ،نيوزيلندا ،جزر السلمون ،هايتي ،أندونيسيا ،بابوا نيو غيني،
أوغندا ،رواندا ،سكوتلندا ،دانمارك ،كوريا الجنوبية ،نيجيريا ،بوليفيا ،تركيا ،اليابان.
عزيزتي قائدة فريق الصالة ،من فضلك قومي بزيارة صفحة سيدات الصالة العالمية على
الفايسبوك وإضغطي على زر اإلعجاب الخاص لصفحتنا .الرابط اإللكتروني لسيدات الصالة
العالمية على الفايسبوك.
أيضاً ،من فضلكم قوموا بدعوة مجموعتكم لإلشتراك بهذه الصحيفة المجانية ،على الموقع التالي:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
أو طلب مراسلة على الرابط اإللكتروني التاليLadiesPrayerInternational@aol.com :
ً
من فضلكم قوموا بمشاركة هذه المعلومة مع رعية كنيستكم ،أصدقائكم وأفراد عائلتكم .شكرا ألجل
كونكم جزءاً من خدمة الصالة الجاهدة هذه ولمساعدتنا في نشر الكلمة عن الصحيفة المحانية
وصفحة الفايسبوك.

لماذا الصالة؟
بقلم جاين بوفورد
يُمكن تالوة الصلوات في أي وقت وفي أيِّ مكان! نخدم إلها ً يسمع ويستجيب لصلواتنا.
تسألون لماذا نصلي؟ الصالة تخلق إختالفا ً في كل شيء نفعله .الصالة هي باب الحوار
()42
المفتوح مع إلهنا " .ألعلِّي إله من قريب يقُو ُل ال َّرب ولس ُ
ت إلها ً من بعيد.

إذا اختبأ إنسان في أماكن ُمستترة أفما أراه ُ أنا يقُو ُل ال َّرب؟ أما أملُ أنا
ال َّسماوات واألرض يقُو ُل ال َّرب؟" (إرميا .)42 – 42 :42

َّ
ي مخطط أفضل!" طرقه
إن هللا يسمع كل صلواتنا وأحيانا ً يكون جوابه "نعم" "كال" "لننتظر" أو "لد َّ
ً
دائما أفضل من طرقنا.
منذ عدة سنوات ،كنا نفتش في منطقة لكي نشتري بيتا .لبى هذا البيت كل إحتياجاتنا وكنَّا متحمسين
للغاية .وقبل أن نباشر بعملية الشراء ،خصصنا وقتا ً للصوم والصالة .في النهاية ،شعرت أنا وزوجي
بأن هذا البيت لم يكن مقدراً بأن يكون لنا .هل كانت هذه خيبة أمل؟ نعم .لكن بعد وقت قصير قمنا
بشراء بيت آخر .وعندما إنتقلنا للعيش في ذلك البيت ،قام إبننا براد بكسب إبن الجيران للرَّبِّ  ،والذي
ما يزال لليوم يحيا حياته هلل .أن تصلي دائما ً يعود علينا بالمنفعة.
لماذا نصلي تسألون؟ ألننا بحاجة إلى إرشاده .أعظم طريقة لكي نستهل بها يومنا هي الصالة .ال أحد
يعرف ماذا يخبئ له اليوم .يا هللا ال تدعنا نستبق مخططاتك .بثقة تعالوا إلى هللا وأطلبوه ألجل روحه
بأن يقودكم بعيداً عن التجارب .أكثر من ايِّ شيء آخر علينا أن نتوق إلى حضوره .أحيانا ً تمسي
الحياة تحديا ً .عندما ندخل إلى غرفة عرشه ،يمنحنا الق َّوة ،الحماية ،والحكمة لكل يوم جديد .يا هللا ،قم
بتوجيه طرقنا ،علمنا ،وقدنا في طريقك( .أنظروا مزمور  .)2 – 2 :42إن هللا سيمنحكم التوجيه في
كل قرار أو حالة تواجهونها في حياتكم.
لماذا نصلي ،تسألون؟ كسيدات ،علينا أن نصلي ألجل أوالدنا – سواء كانوا أوالدنا أو لغيرنا .نحن
نحيا في أزمنة خطيرة .ليس بوسعنا تخبأة األوالد بعيداً وبالخفاء عن العالم ،لكن بوسعنا أن نصلي
ألجل ستر بأن يحل عليهم بهدف حمايتهم .بمقدورنا أن نتشفع بالنيابة عنهم لدى هللا ألجل أن يمنحهم
الحكمة ،التشدد ،والق َّوة .يمكننا أن نصلي بأن يساعدهم هللا في إتخاذ القرارات الصائبة .إن هذا العالم
ج َّل ما يفعله هو وضع األشياء الشريرة في طريقهم ،لكن الذي فينا هو أعظم من الذي في العالم! عبر
الصالة غطوهم بسالح هللا الكامل (أنظروا أفسس  .)01 – 01 :6قوموا بتالوة وإقتباس هذه اآليات
على أوالدكم .ربما أنتم الدرع الوحيد المتوفر لبعض من هؤالء األوالد الغاليين في كنائسنا .أعطهم
بطاقة وأجعلهم يعرفون أنك تصلي ألجلهم .فهم مطلقا ً لن ينسوا هذا!
الصالة هي إحدى األسلحة الرئيسية ألجل كل شيء نفعله! التوجيه – نعم! القرارات – نعم! األوالد
– نعم! أنفسنا – نعم! يا له من شرف وإمتياز أنه بمقدورنا أن ندعو بإسمه في أي وقت وأي مكان –
واآلن بالتحديد!
مالحظة :إن جاين بوفورد هي حاليا ً األمينة العامة لخدمة السيدات التبشيرية في الكنيسة الخمسينية العالمية المتحدة .هي متزوجة
من الراعي دانيال بوفورد الذي يشغل منصب محرر مشارك للكنيسة الخمسينية المتحدة العالمية .لديهما صبيان ،براندون/برايان
بوفورد ،براد/تامبي بوفورد ،وأربعة أحفاد مميزين.

ألجل أوالدنا.
بقلم دونا تين آيك.
الصالة :مكان إلتقاء للسماء على األرض؛ مكان حيث أن المستحيل يمسي مستطاعا ً.
" ولكن ب ُدون إيمان ال يُمك ُن إرضا ُؤهُ ،ألنَّهُ يجبُ أ َّن الَّذي يأتي إلى هللا يُؤم ُن بأنَّهُ
موجُود ،وأنَّهُ يُجازي الَّذين يطلُبُونهُ( ".عبرانيين .)6 :00
أن تأتي إلى هللا وتطلبه بالصالة يؤسس ويثبت إيماننا في من هو حقيقةً ،ويجدد األمل
في األمور الغير منظورة بعد ،وأخيراً يضعنا في المكان المناسب في اإليمان.
بالرغم من المعارضة ،إن الصالة تتمسك باألمل عندما ال يعود هنالك أي شيء للتمسك به ،ما عدا
ان فهُو الثِّقةُ بما يُرجى واإليق ُ
"اإليمان اآلن" " ،وأ َّما اإليم ُ
ان بأ ُ ُمور ال تُرى( ".عبرانيين .)0 :00
يخولنا اإليمان بأن نبقى متصلين بالخط الزمني لمخطط هللا اإللهي لمستقبل أوالدنا .يريد هللا أن يعمل
معنا بهدف مساعدة أوالدنا لكي يكتشفوا ألجل أنفسهم من هم حقيقةً وأين سيقودهم مسارهم.
وبينما مؤخراً كنت في حالة صراع حول أمر معين في الصالة وال أصل إلى أيِّ مكان ،أدهشتني هذه
الكلمات" ،دوناُ ،كفِّ وأعلمي أني أنا هللا ".على الفور توجهت إلى سفر المزامير ُ " ،01 :26كفوا
واعل ُموا أنِّي أنا هللاُ .أتعالى بين األُمم .أتعالى في األرض ".
صليت بيأس ،وجدت نفسي في حالة صراع مع هللا بهدف أن أعمل على طريقتي .كنت مندفعة
روحياً( ،عاقدة العزم في النتيجة) وليس منقادة روحيا ً (متحدة مع نتيجته) .مدركةً أني كنت أصلي
عكس مشيئة هللا ،بدأت بأن أضع جانبا ً إحساس الخوف من النتيجة وسمحت هلل بان يُصلي عبري.
أصبحت صالتي صالة خضوع .والشكر هللَّ ،
إن الرَّبِّ بسماحة ذكرني أنه السيد في كل األشياء.
قبل ان نصلي علينا أن "نكف" (أن نطلق العنان ،أن نصرف من الذهن) و "نعلم" (نقر ونعترف
بسيادته) .نسلِّم باألفكار المسبقة حول كيف أن هللا سيقوم أو يستجيب ونصرفه من الذهن ،رافضين أن
نتصارع مع شيء ليس بوسعنا تغييره .نعترف أن هللا هو المسيطر على زمام أمور المخطط ألجل
هدفه.
يمكننا أن نكون على يقين أن هللا يعرف النهاية من البداية .دائما ً سنفلح في الصالة ألجل أوالدنا إذا
ي وثبت كالمي في ُكم تطلُبُون ما تُري ُدون في ُك ُ
ون ل ُكم( ".يوحنا
قمنا بتطبيق ما قاله يسوع " ،إن ثبتم ف َّ
.)7 :02
لماذا نصلي؟ ألجل أوالدنا.

مالحظة :إن دونا تين آيك مجازة لدى الكنيسة الخمينية الرسولية المتحدة العالمية .هي تخدم مع لجنة سيدات مسيسيبي
للتبشير كمديرة لسيدات الصالة العالمية والترويج التبشيري للسيدات .أيضا ً تشغل دونا منصب المساعدة اإلدارية لقوة
الصالة في مسيسيبي وتساعد الراعي دوبز وزوجته بام في مركز نهضة الكلمة الحيَّة في ويغينز ،مسيسيبي.

الصالة – لماذا نصلي؟
بقلم تيري سبيرز.
"تيري ،فقط ألني قلت ذلك!" كانت كلمات غالبا ً ما كنت أسمعها أنا وطفلة .عندما كل
شيء يفشل مع الطفل ،فإنَّك هنا تعلب الورقة الرابحة – "ألني قلت ذلك".
نصلي مرَّات عديدة فقط ألن أحدهم قال لنا ذلك ،من دون الفهم الحقيقي للمر.
هل الصالة حقيقةً ضرورية؟ هل هللا الكي السيادة ،الكلي القدرة ،الكلي المعرفة ،الذي
يرى كل شيء بحاجة لصلواتنا؟ إذا كان كذلك ،لماذا؟
علينا أن نعود إلى مخطط هللا األصلي للبشرية .خلق هللا آدم الذي يمثلنا جميعا .ما هدفهُ هللا آلدم ،هدفهُ
للعرق البشري بأسره .قام بمنحه وساللته من بعده السيطرة على األرض والخليقة( .إقرأوا تكوين :0
41 – 46؛ مزمور .)6 :1
في مزمور  ،6 :1الكلمة العبرية لـ " تُسلِّطُهُ" هي "ماوشال" .كان آدم المدير الذي عينه هللا على
األرض – ممثل هللا .ما الذي يعنيه أن تمثِّل أحدهم؟
نمثل مشيئة أحدهم .ليست مهمة صغيرة أن تمثل هللا .هذا هو هدفنا ،بأن نكون مثله.
من خالل تمضية الوقت معه في حضوره نتعلم بأن نتكلم مثلما يريدنا أن نتكلم – مثلما يريدنا أن
نمثله .مثل آدم هللا ،يمثل مشيئته على األرض .إن كان األمور مالت للفضل أو للسواء على
األرض إعتمد هذا على آدم ونسله .إذا ظلت األرض جنة ،لكان ذلك بسبب اإلنسان .إذا ساءت
األمور ،أيضا لكان بسبب اإلنسان .البشرية بحق كان المسؤولة عن زمام األمور.
منح هللا السلطة آلدم على األرض ،لكن آدم سلمها إلى الشيطان .وبسبب ذلك أمسى يسوع جزءا من
البشرية إلصالح الفوضى التي حصلت .إذا كان ذلك ال يبرهن محبة هللا وتصميمه إلستخدامنا بغض
النظر ،عندها ال شيء آخر يبرهن.
هل بحق إن هللا يحتاج إلينا؟ نعم وكال .ألنه هللا هو كامل .ولكن ألنه يرغب بأن يكون هنالك عالقة،
إختار أن يحد من نفسه من خالل العمل عبرنا.
إذا لماذا نسأل هللا في الصالة ألجل شيء نعرف باألساس أنه سيقوم به ،كمباركة كنيستنا ،أو مباركة
عائلتنا؟ هذا أل طلبتنا تطلق حريته .نحن في موقع الشراكة .هو يريد عالقة مبنية على المحبة.
صمم هللا الصالة ،ليس فقط ألنه قال ذلك .هو صمم ذلك ألجل عالقة وبناء الملكوت .مشيئته على
األرض كما هي في السماء.
لهذا السبب نصلي!
مالحظة :بعد كل إنجازات تيري ،وبعد اربعين سنة أمضتها في الخدمة التبشرية إلى جانب زوجها ستيف ،فخرها
ومصدر إعتزازها هو أوالدها الثالثة وأحفادها الخمسة! هي أيضا ً مؤلفة ،مجازة في المعالجة النفسية للعائلة،
ومتحدثة موهوبة للغاية.

تحدي بأن أصلي.
بقلم جيني فولمر
كوالدتين لولدين يافعين ،رائعين ،ومستقلين ،غالبا ً ما أجد نفسي مندهشة! ولكي أكون
صريحةً معكم ،أحيانا ً عديدة أكون مرتعبة .هنالك ليال يقوم تقييمي األبوي بركلي .هل
تكلمت بلطف؟ هل شجعت على السلوك الصالح؟ هل كنت قدوة ومثاالً في هذه
السلوكيات الصالحة ق َّدامهم؟ هل إستمعت لهم؟ هل كنت أنا أيضا ً مشوشة؟ هل رفعت
صوتي؟ هل أحببتهم كفاية؟
التفكير الذاتي أمر جيد ،لكن غالبا ً أكون قاسية على نفسي .الشكر والحمد ،إن هللا بنعمته يسمح لي
بلحظات من التشجيع لكي أرى أن الخير يتف َّوق بكثير على الشر .إحدى هذه اللحظات حدثت مؤخراً
في الكنيسة .كنت منشغلة جداً في مطاردة إبني البالغ من العمر سنتين أثناء خدمة المذبح ،عندما
نظرت للعلى شاهدت إبنتي البالغة من العمر أربعة سنوات راكعةً عند منطقة المذبح ،وجهها بين
يديها ،بصدق تُصلي هلل .تلك األفكار التي راودتني أفكار الفشل والشك ذابت وإضمحلت بلحظة،
وشكرت هللا على نعمته العجيبة .إحدى اآليات المفضلة لدي هي فيليبي  " – 6 :0واثقا ً بهذا عينه أ َّن
الَّذي ابتدأ في ُكم عمالً صالحا ً يُك ِّم ُل إلى يوم ي ُسوع المسيح ".دائما ً كنت أظن أن بولس كان يُشير إلى
ي
"األمور" التي نفعلها ألجل الرَّبِّ على أنها "أعمالنا الصالحة ".بالرغم من أنَّه مؤخراً ،أومى هللا إل َّ
بفكرة إلى ذهني حول هذه اآلية بالعالقة مع أوالدي .إنهم مثال عن األعمال الصالحة التي بدأها هللا
 حقيقةً – عندما إختارني لكي أكون والدتهم.ي
ف َّ
أمسى هذا عدسة منحني إيَّاها هللا لكي أرى تقييمي الذاتي األبوي .وقد مثَّل ذلك تحديا ً لي لكي اُصلي
أكثر ألجل ومع أوالدي .األمر ليس متعلقا ً حول ما إذا كنت قد فشلت كأم ،لكن األمر يتعلَّق بأن أعيد
تركيزي حول من حقيقةً هو ال ُمسيطر على زمام األمور .التحدي المتمثل أمامنا هو أن نحيا وفقا ً لما
هو مذكور في سفر األمثال  " ،2 :2تو َّكل على ال َّربِّ ب ُكلِّ قلبك وعلى فهمك ال تعتمد ".علينا أن
اإلتكال على كلمة هللا! إختار هللا أن يستهل ذلك "العمل الصالح" ذلك الطفل فيك ،وتذكروا هو مطلقا ً
ال يُخطئ.
بقمدوري أن أقود أوالدي وكلِّ ثقة َّ
أن هللا هو الذي يُساعدني لكي يصلوا إلى كماله .في لحظات
الضعف التي مررت بها هو كان قوتي (فيليبي  .)02 :2في أوقات شعرت بها أنه أعوزتني المعرفة
إلتخاذ القرارات الصالحة ،هو الذي منحني الحكمة (يعقوب  .)2 :0عندما كان يمتلكني الخوف،
كان يؤكد لي أنه هو حامينا (مزمور  .)4 – 0 :10لذا ،تشجعوا وكونوا واثقين اليوم .إن هللا
إختاركم ،وما إبتدأه فيكم فإنه سيكمله ،يحميه ،ويراه يُتمم للنهاية.
مالحظة :جيني فولمر ،زوجها وولديها ت َّم تعيينهم مؤخراً كمبشرين وسطاء للمملكة المتحدة بعد أن خدموا هناك
كمبشرين مشاركين في الخدمة التبشيرية ،ألكثر من عشرة سنوات .هي مجازة في الخدمة التبشيرية العامة لدى
الكنيسة الخمسينية العالمية المتحدة وتخدم كرئيسة خدمة المقاطعة السيدات التبشيرية.

من البريد!

-

-

أعزائي في سيدات الصالة العالمية ،بعثت ببريد إلكتروني فقط لكي أقول أن الصحيفة
الشهرية ذو قيمة عالية جداً .أقدر الكلمة .أمر ال يُصدق!!!! شكراً لكم ألجل كل من ساهم في
هذا العمل! – آنيت ت.
شكراً لكم جزيالً ألجل كل ما تفعلونه .تعليقاتكم الملهمة على فايسبوك هي مساعدة للغاية إذ
نحاول أن نشجع سيداتنا في الكنيسة في سوري – كولومبيا البريطانية ،كندا.
التسبيح للَّ َّربِّ  ،أنا أدعى األخت موناليزا ت .سارمينتو من بامبانغا الفيليبين .أنا زوجة راعي
من أكثر من  41سنة وإحدى المسؤوالت المساعدات من مقاطعتنا هنا في الفليبين ،أنا
أشارك مقاالتكم مع السيدات في كنيستنا وحقيقةً هي تشكل بركة عظيمة لهم ،ليُبارككم هللا
جميعا ً!
صحيفة عظيمة للغاية! أستمتع كثيراً في ترجمتها إلى اللغة اإلندونيسية .بخالص المحبة
والصلوات – فاني مارشال.

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 ،الهندية ،الجورجية ،اليابانية ،السويدية
والفيتنامية.
لدينا مترجم ياباني مؤقت ،من فضلكم ساعدونا لكي نحظى بمترجم صربي ،بلغاري دائمين ومترجمين
للغات األخرى دائمين أيضا ً.
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
Text Link
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١

