صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة آذار 7102

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

الحرب الروحيَّة

بقلم فلو شو
أتذكر عندما كنت طفلةً صغيرة كنت أرتل كلمات ترنيمة كانت تتلى في صف
مدرسة األحد التي ما يزال يتردد صداها لليوم" .ربما مطلقا ً لن أسير في فرقة
المشاة ،أو أركب في فرقة الخيالة ،أو أرمي في فرقة المدفعية؛ أو ربما لن
أحاصر العدة مطلقا ،لكني في جيش الرَّب ".الحق أقول لكم ،كراشدينَّ ،
فإن هللا
قام بتجنيدنا في جيشه الروحي لنحارب في الصالة ألجل أوالدنا.
في ملكوت هللا ال حدود للتطوع .حتى اليافعين واألطفال أنفسهم هم مرشحين لإلنضمام.
وظيفة الجندي
نحن نحيا في عالم مليء بالمعارك سواء في بيوتنا ،المدارس ،مجتمعاتنا ،والعديد من األماكن االخرى التي تطأها
أقدامنا .من الضروري أن نزين أنفسنا بسالح هللا الكامل وننضوي في الحرب الروحية كـ "جنود صالحين" في جيش
الرَّب .هذا جز ٌء من وظيفة وعمل الجندي( .أفسس 11 – 10 :6؛  2تيموثاوس .)4 – 3 :2
الحرب الروحيَّة
من المنظور المسيحي ،الحرب الروحية هي حربٌ دائرة في العالم الروحي بين قوى الخير (ملكوت هللا) وقوى الشر
(ملكوت إبليس) .تحاول قوى الشر بإجتهاد التدخل في شؤون البشر وذلك بجهد لتدمير البشرية جمعاء ،بمن فيهم
أوالدنا األعزاء.
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َو ُم ْست ِعدينَ ألن ننتقِ َم َعلى كل ِعصْ يَ ٍ
َو ُم ْستَأ ِس ِرينَ ك َّل فِك ٍر إِلى طا َع ِة ال َم ِس ِ
األسلحة اإلستراتيجية المستخدمة في الحرب الروحية تتضمن:
دم يسوع؛ إسم يسوع؛ كلمة هللا؛ المعتقد واإليمان؛ روح هللا؛ عبادة/وحي هللا الواحد؛ الصالة/الصوم؛ الربط/والحل؛
التدخل اإللهي/المالئكي؛ إلخ.
َّ
الصلوات هي صفية روائح مخزنة في أواني ذهبيَّة والتي تمضي لألبدية كلها لتسكب في وقت هللا المعيَّن ،حتى ما بعد
المنية .هذه الصلوات بغاية الق َّوة لدرجة أنها ال تفنى ،لكن يُستجاب لها في الوقت المحدد والمعيَّن( .رؤيا .)1 – 3 :1
وكما لم يكن من ذي قبل ،إن الوقت لكي "تطىء أقدامنا األرض" ونحارب ألجل أوالدنا ،عالمين بثقة" ،أن المعركة
ليست معركتنا ،بل للرَّب".
مالحظة :فلو شو هي المنسقة العالمية لشبكة الصالة ومجازة في التبشير في الكنيسة الخمسينية العالمية المتحدة .هي زوجة دواين شو ،راعي كنيسة
هيكل الحياة الجديدة ،أوستن ،تكساس.

ما هو قلب الصالة؟
بقلم جودي نيكولز
بحسب اآلية في مزمور  101 :111فإن كلمة هللا سرا ٌج لرجلنا ونو ٌر لسبيلنا .نجد في كلمة هللا
اإلتجاه الذي ينبغي علينا أن نسير فيه .على إيماننا أن يكون راسخا ً في كلمة هللا إذ عندما نرى أن
صلواتنا لم يُستجب لها على الفور ،يجب أن نعرف هنا أن الجواب ما يزال في طريقه (يوحنا :11
1؛  1يوحنا .)11 – 14 :1
الصالة هي واحدة من أهم األشياء التي يُمكن أن نقوم بها ألجل أوالدنا .الصالة قويَّة (عبرانيين  ،)12 :4فعَّالة (يعقوب
 ،)16 :1وتدوم لألبدية كلها (رؤيا  .)1 :1ليس فقط أنها أم ٌر حيوي ويجب أن نتلوها ألجل أوالدنا ،ولكن أيضا ً
بالتساوي إنها مهمة بالنسبة إليهم بأن يروننا (أهلهم وقدوتهم في الحياة) نصلي .من خالل جعلهم يشاهدوننا نطلب هللا
في الصالة ألجل حاجاتنا وحاجات اآلخرين ،فإنهم سيتعلمون كيفية طلب هللا ألجل أنفسهم .وبينما يشهدون كيف
يستجيب هللا لصلواتنا ،فهم سيعلمون أيضا ً ان هللا سيستجيب لصلواتهم أيضا ً .تقول لنا اآلية في أعمال  34 :10أن هللا
ال يقبل الوجوه.
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يقول لنا الكتاب المقدس في سفر األمثال  ،6 :22أنه إذا ربينا الولد في طريقه ،ف َمتَى شَاخَ أيْضا الَ يَ ِحي ُد َعنهُ .من تلك
اآلية بمقدورنا أن نكون على ثقة أنه إذا ربينا أوالدنا بأن يصلوا بينما هم في ريعان العمر ،فإنهم عندما يكبرون فهم
سيعرفون أنهم سيعودون َّلل في الصالة في كل حالة أو ظرف يواجهونه في الحياة.
تذكرت شيئا ً حدث مع زوجي عندما مدير مدرسة الرجاء الجديد في أو كلير ،ويسكانسن .طالب شاب يُدعى مارك
بأمانة طلب الصالة كل يوم ألجل جده الذي كان يعاني من ورما ً في الدماغ .في اليوم المحدد للعملية عندما قام الطبيب
بفتح دماغ جد مارك ،سقط الورم بكل بساطة على طاولة الجراحة؟ يا لها من معجزة! شهد مارك عن ق َّوة الصالة في
حياة أفراد عائلته وعلم أن هللا أمين في اإلستجابة للصالة .بعد الصالة ألجل جده ،شهد مارك بنفسه عن ق َّوة الصالة
وأمانة هللا.
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تربية األوالد يستهلك وقتا ،وفي بعض األحياة صعبا .لكن يشجعنا الكتاب المقدس من خالل اآلية في غالطية ،1 :6
ص ُد فِي َو ْقتِ ِه إِ ْن ُكنَّا الَ نَ ِكلُّ ".
" فَالَ نَ ْفشَلْ فِي َع َم ِل ْالخَ ي ِْر ألَنَّنَا َسنَحْ ُ
مالحظة :جودي نيكولز زوجة المبشر رايموند نيكولز وهما مبشران ألكثر من خمسة وعشريبن سنة .حاليا ً يخدمان كمبشرين في روسيا البيضاء
(بيالروسيا) ،بولونيا ،وأوكرانيا .كما أنهما يخدمان في مركز منسقيه دول البطليق والجمهوريات السوفياتية السابقة.

إصحوا وأسهروا
بقلم بيثاني ويلسون
()1
اس ِخينَ
"اُصْ حُوا َوا ْسهَرُوا ألَ َّن إِ ْبلِ َ
او ُموهُ َر ِ
يس خَ صْ َم ُك ْم َكأ َ َس ٍد زَ ائِ ٍر ،يَجُو ُل ُم ْلتَ ِمسا ً َم ْن يَ ْبتَلِ ُعهُ هُ َو .فَقَ ِ
س هَ ِذ ِه اآلالَ ِم تُجْ َرى َعلَى إِ ْخ َوتِ ُك ُم الَّ ِذينَ فِي ْال َعالَ ِم 1( ".بطرس .)1 – 1 :1
ان ،عَالِ ِمينَ أَ َّن نَ ْف َ
اإلي َم ِ
فِي ِ
هنالك قو ٌل "اإلدراك المتأخر هو  ."20/20بالنظر للوراء إلى الخضات القوية في حياتي ،بمقدوري
أن أرى أين أهملت الحراسة .أصبحت وسائل اإللهاء جزءاً كبيراً من حياتي في كل يوم ما جعل
دفاعاتي تسقط بكل سهولة .نسيت أنني كنت هدفا ً وعدوي كان يجول من حولي كاألسد الزائر بهدف أن يفترسني.
نكون مشغولين جداً عن الرَّب أننا نضع جانبا ً عالقتنا معه في الخلف .أنا أعلم أن العديد منكم لديه نفس الشهادة يقدمها.
تنهضون في الصباح الباكر وكل شي ٍء يكون على ما يرام ،تتابعون يومكم – وفجأةً! من اين أتى هذا؟ لماذا حدث؟ ألم
تكن الحياة تمضي على نح ٍو مميز؟ لماذا يا أوالدي؟
الكثير منا يمكن أن يجزم بأن معظم المحن التي نمر بها ونواجهها في حياتنا تأتينا على غرَّة – على نح ٍو مفاجئ .لكن
ٌ
هدف كبير في رأسنا وتتم مراقبتنا
لماذا نتفاجأ؟ هل تقومون بعمل الرَّب؟ علينا أن نتذكر أن هذا العالم ليس بيتنا .لدينا
سواء ما أهملنا حراستنا.
ً
يقول لنا الكتاب المقدس أنه علينا أن نكون صاحين ،ما يعني أنه يجب أن يكون ذهننا صافيا .ال تحشدوه بالشك،
السلبية ،واإللهاء .أيضاً ،يقول بأنه علينا أن نسهر ،األمر الذي يعني أنه علينا أن نكون حرصين أن نسهر ونراقب ألي
صلينَ بِ ُكل
خطر أو صعوبا ٍ
ت محتملة .علينا أن نراقب ونصلي على أوالدنا أيضا ً .تقول اآلية في أفسس ُ " ،11 :6م َ
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صالَ ٍة َو ِط ْلبَ ٍة ُك َّل َوق ٍ
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وحَ ،و َسا ِه ِرينَ لِهَذا بِ َع ْينِ ِه بِكل ُمواظبَ ٍة َو ِطلبَ ٍة ،ألجْ ِل َج ِم ِ
ت فِي الرُّ ِ
يجب أن ال نؤخذ على غفلة ،ال يمكن أن نكون ساذجين في هذا العالم الشرير .يتعرض أوالدنا للهجوم من قبل األرواح
الشريرة والتجارب الشريرة التي لم يسبق لهم أن واجهوها من ذي قبل .إكتشفوا ما يشاهدونه على هواتفهم الخليوية.
كونوا مثال قداسة قدامهم .إذا شعروا أننا ال نحب أن نستخف بالقداسة ،فإنهم لن يقدروها ولن يكنزوها في قلوبهم .ال
تكونوا ساذجين .إسهروا! إذا كنا ال نسهر عليهم ،ينذرنا الكتاب المقدس بأنه يوجد عدو يراقبهم.
عندما بدأت أنا وزوجي مهمة تبشير األمم المتحدة من ثالث سنوات ،حاول العدو تدمير حياتنا في نفس الوقت .حقيقةً
اقدر أن أقول أن الصوم ،الصالة ،واآلخرين يصلون لنا بحق ساعدنا لنبقى على قيد الحياة .بالرغم من أنه يمكن للحياة
أن تكون مزدحمة ،ولكنها ال تساوي شيئا ً مقابل خالص أوالدنا .تعلمنا الكثير في رحلتنا ،مطلقا ً لن نؤخذ على غفلة.
نحاول جاهداً بأن نسهر وأن نكون اصحاء.
مالحظة :بيثاني ويلسون زوجة الراعي أرت ويلسون من الكنيسة العالمية في ميترو – ديترويت .تأسست الكنيسة في عام  2000ككنيسة محلية
لإلرساليات .في عام  2013إستهال ما يعرف بخدمة التبشير األممي في مانهاتن – نيويورك .لبيثاني شهادة ماجستير في اإلستشارة المسيحيَّة وتكمل
دراستها للحصول على شهادة ماجستير في الدراسات اليهودية.

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 .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

Text Link

العالم اجمع ،اللواتي
من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في
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 صالة مركزة ألجل
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
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

