صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة

تشرين األ َّول 7102

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

صالةٌ واحدة تغيِّر كل شيء

بقلم ديبي ساندرز
ٌ
ي حاج ٍة كانت سواء كبيرة أم صغيرة أرفعها بالصالة إلى هللا.
إيمان قوي أنه أ َّ
ي
أنا مؤمنة قوية ول َّ
من" ،اآلن يا رب ،أنت تعلم أني في عجلة من أمري آلحذ كل شي ٍء أنا بحاجة إليه ألجل هذه
المأدبة في الكنيسة .أرجوك أن تمنحني مكانا ً على وجه السرعة وجيِّد ألركن فيه سيارتي" لـ "يا
رب أنا بحاجة لفستان أرتديه ألجل حفل الزفاف هذا وأنت تعرف ميزانيتي .أرجوك ساعدني
وبسعر جيِّد( .آه ،وليُظهرني أبدو أصغر بقياسين  ...فقط لكي
ألعثر على الرداء المناسب اليوم
ٍ
بشكل مالئم ،يا رب").
أمثلك
ٍ
ٌ
صلوات كنت أتلوها عندما كنت عاملة مساعدة في المهمات اإلرسالية في رحالتنا التبشيريَّة" .يا رب
كان هنالك
لقد تباركنا بكل هذه العطايا العظيمة المقدمة من شعبك المميز الغالي .أرجوك مهِّد سبيالً لكي نُّعيد كل هذه عند
عودتنا إلى الواليات المتحدة األميركي َّة ".نظراً لحماس زوجي الكامل والمطلق ،شاب محلي أصبح صديقنا من
وراء اإللتقاء به في متجر البقالة؛ رافقنا إلى المطار بهدف أن يودعنا .وها هو صديقه المقرَّب يعمل في مجال
نقل الحقائب في داخل المطار أ َّمن لنا طريقا ً بأن تُشحن حقائبنا مجانا ً .ألن يفعل ذلك!
بالرغم من أن أبانا السماوي يعلم بالتحديد ما نريده حتى قبل أن نسأل (متى  ،)8 :6أنا أؤمن أنه بإنتظار طلبة
صالة بسيطة تُبعث إليه والتي تُعبر عن اإلتكال المطلق والكامل ليس فقط على أنَّه سيعيننا ويؤمن لنا األشياء التي
نحتاجها ،ولكن أيضا ً تلك اإلضافة الصغيرة التي نحن فقط بحاجة إليها (متى 11 :7؛ مزمور .)4 :77
الصلوات التي تُتلى على فراش األحباء الموتى ،الصلوات التي تتلوها األم المخلصة ألجل ول ٍد مريض أو ألجل
ول ٍد مرتد ،الصلوات التي تُتلى بسرعة البرق بينما كانت تتوجه بإتجاهها – هذه كلها يسمعها اآلباء .ال يهم إذا ت َّم
التعبير عنها بإستخدام الكلمات الشعرية أو تُليت همساً ،ك َّل صال ٍة تُسمع وهي ذو أهمية بالنسبة إلى إللهنا العظيم.

مزر وال تعرفون كيف تُعبرون عن أنفسكم،
وضع
إذا كانت المسألة تبدو مستحيلة ،صلُّوا .إذا وجدتم أنفسكم في
ٍ
ٍ
صلُّوا .إذا كان كل ما أنتم قادرون على التوصل إليه في خضم األلم العميق هو فقط تأوه أو كلمة "يسوع" ،صلُّوا.
َّ
إن هللا لمذه ٌل للغاية لدرجة أنه عندما تكون عاجزاً عن إيجاد الكلمات ،إذا صليت بالروح فقط  ،فإنَّه سيقوم
بالعمل لنا ،ويشفع فينا (رومية .)66 :8
ٌ
فقط إعلموا أن أباكم السماوي ينتظر صراخكم ومتأهب لمساعدتكم .صالة واحدة من شأنها أن تغيِّر كل شيء.
مالحظة :تشغل ديبي ساندرز منصب رئيسة الخدمات التبشيرية للسيدات في هاواي ،وحاليا ً تشغل منصب مديرة خدمة الفتاة المسيحية اليوم
التبشيريَّة للفتيات بعمر  18 – 11سنة .ديبي زوجة جوناثان ساندرز ووالدة ثالثة بنات .األخ واألخت ساندرز يرعيان كنيسة في هاواي.

الصالة الوحيدة التي غيَّرت كل شيء.

بقلم سيندي ماكفارالند
ي وثبت كالمي في ُكم تطلُبُون ما تُري ُدون في ُك ُ
ون ل ُكم ( ".يوحنا .)7 :11
"إن ثبتُّم ف َّ
ليال
كان قد الليل والسماء حالكة؛ وال أية
نجوم كانت بادية للعيان .بالرغم من أنَّه كانت قد مرَّت ٍ
ٍ
عدة كنت أختبئ فيها في غرفة نومي منذ أن وصلنا إلى أيرلندا الشمالية .لقد قررت أنها هذه هي
ي أن أواجه فيها ماردي .يقول لنا الكتاب المقدس أن جليات إقترب كثيراً ليهجم،
الليلة التي عل َّ
وداوود خرج بسرعة لمالقاته ( 1صموئيل  .)48 :17لذا ،قمت بفنح باب المطبخ ،وسرت بإتجاه
الخارج إلى حيث الظالم لمواجهة المارد.
خرجت إلى الليل المظلم الحالك مسلحةً بـ "صالتي الوحيدة التي غيَّرت كل شيء" إحتاجني كل من أوالدي
وزوجي أن أتسلح بهذه الصالة الوحيدة .لو لم أواجه عمالقي وأُسلِّح نفسي بهذا النوع من الصالة ،لما كان لدى
عائلتي الزوجة واألم التي يستحقونها .هم يستحقون أن أكون قويَّة وليس جبانة .هم يستحقون أن أواجه ذلك
الخوف وأن ال أفر من أمامه بعد اآلن .وأنا أيضا ً أستحق أن بأن أواجه الخوف.
ليال عديدة عندما كانت تأتي جدتي إلصطحابي من بيت الكاهن إلى الكنيسة لكي أصلي.
كفتا ٍة صغيرة أتذكر في ٍ
كانت الكنيسة مظلمة من الداخل وال يوجد أيَّة إضاءة ما عدا نو ٌر صغير في منطقة المذبح .ولكن السالم الذي
كنت أشعر به بينما أنا أجثو بالقرب من المقعد وأستمع إليها وهي تصلي! علمت أنني أريد أن أعطي أوالدي نفس
شعور السالم في بيتنا .رغبتي تلك الليلة كانت قوية للغاية بأن أكون قويَّة " .لذلك أقُو ُل ل ُكم ُ :كلُّ ما تطلُبُونهُ حينما
تُصلُّون فآمنُوا أن تنالُوهُ في ُكون ل ُكم ( ".مرقس .)64 :11
ي معارك ألخوضها،
لذلك واجهت ماردي الذي كنت أخشاه في الظلمة وتغيَّرت حياتي .أنا ال أقول أنه لم يعد لد َّ
ولكني اآلن بت أعرف كيف أواجهها وأنتصر .أحاربها من خالل مواجهتها بالصالة .الحرب لم تنتهي بعد ،ولكن
كل معركة أفوز فيها تقرِّبني أكثر من النصر.
مالحظة :سيندي ماكفارالند متزوجة بحبيب قلبها من الطفولة .معا ً شهدا األيام الحلوة واألشياء األخرى .ولكن بركات هللا أخرجت
األشياء األخرى ومنحتهم ثالثة أوالد مذهلين واآلن ثالثة أحفاد مذهلين .معا ً إنضويا في المهمات اإلرساليَّة في إيرلندا الشمالية
وإيرلندا.

صالةٌ واحدة يُمكن أن تغيِّر كل شيء

بقلم ديبورا كلوستر
صالة وال ُّدعاء مع ال ُّشكر ،لتُعلم طلباتُ ُكم لدى هللا  .وسال ُم
" ال تهت ُّموا بشي ٍء ،بل في ُكلِّ شي ٍء بال َّ
هللا الَّذي يفُو ُ
ق ُك َّل عق ٍل يحفظُ قُلُوب ُكم وأفكار ُكم في المسيح ي ُسوع ( ".فيليبي .)7 – 6 :4
تزوجنا أنا وزوجي في عام  .1881نحن كالنا ننحدر من منطقة ريفيَّة حيث كان األمر شائعا ً بأن
ال ترتاد المدرسة وتؤسس عائلة .في سنة زواجنا الثانية ،تخلصنا وبدأنا بخدمة هللا .كنا شابين
للغاية ولم يكن لدينا أي أدنى فكرة عن ما كنَّا نفعله أو نقوم به في أية ناحية من نواحي حياتنا .وكما
الحال مع أيِّ ثنائي ،الحياة لم تأتي مع دليل .بعد ثالثة سنوات أسسنا عائلتنا .علمنا القليل أن عائلتنا
ستكون مؤلفة من خمسة أوالد وتستدعى للخدمة التبشيري َّة.
عندما ولدت إبنتنا األولى ،راشيل ،بدأت أنا وزوجي بالصالة بأن يُحضر لها هللا شابا ً لكي تتزوجه عندما تكبر.
كما أننا صلينا بأن يساعدنا هللا بأن نحضرها لكي تكون زوجةً تقية وصالحة لذلك الشاب .وقد حظينا بأربعة
أوالد آخرين غيرها وإستمرينا على نفس تلك الصالة ألجلهم جميعا ً.
لم نكن نعلم ما كنَّا نفعله كأهل .كنَّا قد سلمنا أطفالنا هلل وهو إهتم بالباقي .وقد خجلنا من مجرد التفكير أين كان
سيكون أوالدنا لو لم نصلي ألجلهم .صالةٌ واحدة يُمكن أن تغيِّر كل شيء .لم نصليها م َّرةً واحدة ولكن مراراً
ت عديدة .هللا يعلم أين نحن اآلن وأين سنكون في المستقبل .إذا لم نضع أنفسنا وأوالدنا بين يديه
وتكراراً لمرا ٍ
ونتكل عليه ،نكون نسمح للشيطان بأن يطأ إصبعه في حياتهم .من المهم للغاية بأن نصلي ألجل أوالدنا وأن
نصلي ألجل إرشاده وتوجيهه لهم ولنا.
ألم نصلي لتك الصالة منذ البداية ،لما كانت راشيل إلتقت ناثان وأمست زوجة راعي .ولما كانت طابيثا إلتقت
بدانيال ومعا ً أصبحا مبشران .هل كانت تانيا إلتقت بدواين؟ هل كانوا سيختبرون فرصة أن يكونوا مؤسسي
كنائس؟ وهل كان مايكل سيتحضر ليلتقي آبي ومعا ً يُصبحان فريق تبشير؟ هل كان جيريمي نجا من الهجمات
الروحيَّة التي هل كان سيلتقي توري ومعا ً يصبحان مبشران؟
َّ
ت تقيَّة
ألن صالةً واحدة يمكنها أن تغيِّر كل شيء ،كل أوالدنا الخمسة يخدمون هللا وكل الخمسة تزوجوا زيجا ٍ
صالحة .ماذا لو إننا لم نقم بتالوة تلك الصالة الواحدة؟
()7

ت في الرُّ وح ،وساهرين لهذا بعينه ب ُك ِّل ُمواظب ٍة وطلب ٍة ،ألجل جميع
" ُمصلِّين ب ُك ِّل صال ٍة وطلب ٍة ُك َّل وق ٍ
الق ِّديسين( ".أفسس .)18 :6

مالحظة :ديبي كالستر زوجها مؤسسي وزارعي كنائس  ،في والية كوالج ،بنسلفانيا ،ومسؤولين عن أربعة أعمال جديدة في تلك الوالية.
ثالثة من أوالدهم منضوين في األعمال هناك .واحدة من البنات مبشرة لجمهورية جورجيا واألخرى زوجة راعي في إيلينوي الجنوبيَّة .لديها
خسمة أحفاد مذهلين ووواحد قادم على الطريق .ديبي أيضا ً رئيسة خدمة السيدات التبشيرية لمقاطعة بنسلفانيا وهي ناشطة للغاية في نشاطات
الكنيسة المحليَّة والمقاطعة.

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 التالي:
من فضلكم قوموا بمشاركة هذه المعلومة مع رعية كنيستكم ،أصدقائكم وأفراد عائلتكم .شكراً ألجل
كونكم جزءاً من خدمة الصالة الجاهدة هذه ولمساعدتنا في نشر الكلمة عن الصحيفة المحانية
وصفحة الفايسبوك.
LadiesPrayerInternational@aol.com

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 ،السويدية
والفيتنامية ،والبنغالية.
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
 .٤لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ (متى .)٤٢ :١

