صلوات الحماية

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة أيار 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 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

صلوات الحماية
بقلم جوردان براون
عندما أفكر بصلوات الحماية ،أفكر بسفر المزامير .هنالك مزامير عديدة تلتمس هللا ألجل
ي هي:
حمايته اإللهي َّة والتي قمت بتالوتها ألجل بيتي وعائلتي .إحدى اآليات المفضلَّة لد َّ
" بِ َسالَ َم ٍة أَضْ طَ ِج ُع بَلْ أَيْضا ً أَنَا ُم ألَنَّكَ أَ ْنتَ يَا َربُّ ُم ْنفَ ِرداً فِي طُ َمأْنِينَ ٍة تُ َس ِّكنُنِي( ".مزمور :4
.)8
ب( ".مزمور .)01 :7
ص ُم ْستَقِي ِمي ْالقُلُو ِ
"تُرْ ِسي ِع ْن َد هللاِ ُمخَ لِّ ِ
ارفُونَ ا ْس َمكَ  .ألَنَّكَ لَ ْم تَ ْتر ْ
ُك طَالِبِيكَ يَا َربُّ ( ".مزمور .)01 :9
" َويَتَّ ِك ُل َعلَ ْيكَ ْال َع ِ
يقَ )41( .ويُ ِعينُهُ ُم الرَّبُّ َويُنَجِّ ي ِه ْم .يُ ْنقِ ُذهُ ْم ِمنَ
"أَ َّما خَ الَصُ الصِّ دِّيقِينَ فَ ِم ْن قِبَ ِل الرَّبِّ ِحصْ نِهُ ْم فِي زَ َم ِ
ان الضِّ ِ
صهُ ْم ألَنَّهُ ُم احْ تَ ُموا بِ ِه( ".مزمور .)41 – 79 :77
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َّ
ِم َجنِّي َوال ِذي َعلَ ْي ِه ت ََوكل ُ
ض ُع َش ْعبِي تَحْ تِي( ".مزمور )2 – 0 :044
ت ال ُمخ ِ

عي ترسنا ،الذي يعني حامينا ،درعنا،
تذكر المزامير الكثير من صفات هللا والتي تشير إلى حمايتهُ .د َ
التحوط حوله .هو المنجي ،أي المكان المحصن ،الصخرة ،الجلمود ،أو الملجأ .يُدعى الحصن ،الذي يعني
البرج ،مكان عالي .يُدعى الصرح ،الذي يعني الحفة مكان ال يُمكن الوصول إليه .أحب واقع أن الرَّبَّ هو
برجنا العالي المكان الذي يُمكننا أن نخبء أنفسنا فيه ونصبح بمنأى عن براثن العدو.
ٌ
آيات وصفات هللا رائعة جداً بمقدورنا أن نتلوها كصالة ألجل أوالدنا .طوعيا ً يعرض هللا حمايته للذين
هذه
بر وتقاوة قدامه .كل ما علينا فعله هو أن نطلب!
يتبعونه ويحيون حياة ٍ
مالحظة :جوردان براون هي زوجة مارك براون ،أم لثالثة أوالد في غاية النشاط والحيوية ،زوجة راعي لكنيسة يسوع في واترتاون،
والية داكوتا الجنوبية ،ورئيسة خدمة السيدات التبشيرية في مقاطعة داكوتا الجنوبيَّة .هي مبشرة مشهو ٌد لها في الكنيسة الخمسينية
المتحدة.

صلوات الحماية
بقلم جاين فورتليزا
ت ُو ِج َد َش ِديداً( ".مزمور .)0 :44
" َهللاُ لَنَا َم ْل َجأ ٌ َوقُ َّوةٌ .عَوْ نا ً فِي الضِّ يقَا ِ
أحد األمور التي إعتادت عائلتنا أن تفعله كل مرة نستقل فيها السيارة هو أن نطلب من هللا أن
يحمينا بينما نتجه إلى أعمالنا اليوميَّة.
في أحد األيَّام ،بعد الكنيسة ،أخذت كل األوالد إلى البيت وتناولنا الغداء .بعدها ،جيسيكا،
إبنتي البالغة من العمر إثني عشرة سنةً ،طلبت بأن نمر على المتجر لشراء بعض األشياء ألجل المدرسة.
وكما هو المعتاد في ذلك اليوم ،صلينا ألجل الحماية بينما كنت أهم أنا وإبنتي بالغادرة .في طريقنا وليس
بعيداً عن بيتنا ،شهدت تلك الصالة تُستجاب بطريق ٍة واقعي َّ ٍة.
بينما كنت على وشك ان ألف على اليمين ،ضغطت على المكابح ولكن لم يكن هنالك من إستجابة .زادت
سرعة سيارتنا والمقود أصبح رخواً .بدالً من الذهاب لليمين إجتاحت سيارتنا طريقا ً ذو خطين مزدحم
مكان ما .أكيد أن هللا أخلى
للغاية وإصطدمت بشجرةِ .كالَ أكياس الهواء إنفتحا وبدأ الدخان يتصاعد من
ٍ
الطريق أمامنا ألنه لم يكن هنالك أية سيارات آتيةٌ نحونا في ذلك اإلتجاه .إذا كنت قد إتجهت على اليمين
لربما كنت إصطدمت مع السيارات األخرى .لكان يُمكن أن ينتهي بنا المطاف في المستشفى ،ومسببين
اإلصابات لآلخرين ،أو ربما التسبب بموت أحدهم .أحد المارة الواقفين هرع لمساعدتنا ،وأتى زوجي
أيضا ً .المسعفين والشرطة أتوا أيضا ً وت َّم إقفال الشارع مؤقتا ً .كنت شاكرة وممتنة للغاية بأن هللا أعفى حياة
إبنتي وحياتي من حادث كان يُمكن أن يتح َّول إلى خطير.
ي أدنى فكرة عن أن ذلك الخطر الذي كان سيواجهنا في ذلك اليوم ،لكن الصلوات نفعت .هللا علم
لم يكن لد َّ
مسبقا ً بما حدث وقام بحمايتنا في الوقت المناسب .يا له من سالم معروف ومعلوم أن تدري أن هللا دائما ً
موجود لإلعتناء بنا .إذا كان يرى األخطار التي نحن لسنا على دراي ٍة بها ،فبكل تأكيد سيرى تلك التي تهمنا
وتقلقنا ،وسيساعدنا في تخطي تلك أيضا ً.
مزمور َ " ،7 :74مالَ ُ
ك الرَّبِّ َحال َحوْ َل خَ ائِفِي ِه َويُنَجِّ ي ِه ْم ".هذه اآلية هي عبارة عن وعد يبعث على
الراحة والطمأنينة والتأكيد في قلوب خائفي هللا .يالحظ هللا سقوط العاصفير ،وكلمته تضمن لنا " ،أَ ْنتُ ْم
ير ٍة( ".متى .)70 :01
ير َكثِ َ
َصافِ َ
ض ُل ِم ْن ع َ
أَ ْف َ
قلبي ملي ٌء بالشكر واإلمتنان بأن حماية ورحمة هللا تتبعاننا كل يوم .يا له من شرف وإمتياز أن نخدم إلها ً
يعتني بنا كل يوم ويحمينا من األخطار المجهولة .هو يسهر علينا كل يوم وينجينا من كل أذى وخطر.
إتكلوا على مواعيده وتذكروا بأن تقدموا له الشكر على الحماية التي يوفرها لنا والتي يُمكن أن ال نراها
بعيننا المجردة.
مالحظة :جاين فورتزيال هي زوجة راعي وأم لثالة أوالد .تعيش عائلتها في واينبيغ ،مانيتوبا ،حيث تخدم كرئيسة خدمة السيدات
التبشيرية في المقاطعة الكندية الوسطى .شغفها العظيم هو أن تخدم وتحيا هلل.

الصالة تنفع
بقلم بيث ماك فارالند
يمكن لصالة األم أن تغير نتيجة أي وضع .صلت حنة ونتيجة الصالة كانت أن نبيا قد ولد.
صلَّي ُ
ْت فَأ َ ْعطَانِ َي الرَّبُّ س ُْؤلِ َي الَّ ِذي َسأ َ ْلتُهُ ِم ْن لَ ُد ْنهُ 0( ".صموئيل .)27 :0
"ألَجْ ِل هَ َذا ال َّ
صبِ ِّي َ
مطلقا ال تفقدوا العزيمة إذا صليتم وصليتم وشيئا لم يحدث .إن هللا أمين .كلمته أكيدة
ومضمونة.
إذا إستمرينا بدعوة إسمه بالنيابة عن أوالدنا ،فإننا سنحصد النتيجة في الوقت المناسب .إبدأوا بتقديم الشكر
للرب ألجل األشياء التي تريدونها أن تحدث في ومع أوالدكم .إثبتوا في كلمة هللا ،الصالة قوية .وبينما أنتم
تصلون آمنوا بان هللا سيضمن لكم طلبتكم.
كان يوما ً عاديا ً .كانت الشمس مشرقة بضياء .إبنتنا البالغة من العمر خمسة عشرة سنة ،أماندا ،أنهت كل
إستعدادتها للمدرسة قبل يوم مسبقا ً .جعلت نفسي مستعدة لكي أصلي معها واضمها قبل أن تصعد إلى
يوم آخر،
الباص الذي سيقلها غلى المدرسة األنغليكانية الرسمية في أورشليم .في ذلك اليوم ،ومثل أي ٍ
سألت الرَّبَّ بأن يحميها ،بأن يُبفي فكرها مستقيماً ،وأن يُبعدها عن أي أذى وشر ممكن أن يعترض سبيلها.
دخلت المصد من القاعة من الطابق الثالث الذي يحتوي على شقتنا .في لحظات شاهدناها بينما هي تصعد
على متن الحافلة وفي طريقها إلى المدرسة .تجرأت على الخروج إلى الشرفة ألشاهد هذا اليوم الرائع
الجميل .كان زوجي روبرت موجوداً هناك يقوم بري النباتات والزهور الموجودة في حديقة شرفتنا
الصغيرة .أخذنا بضعة لخطات لكي نتحدث ،مستمتعين بالشمس المشرقة .فجأةً سمعنا إنفجاراً ضخماً،
قلت" ،آه ال! هذا الصوت أتى من وسط اورشليم حيث أماندا بطريقها إلى المدرسة ".بدأنا بدعوة هللا
لحمايتها من أي كان ومن مهما كان.
رن جرس الهاتف وكانت أماندا تخبرنا بأنها بأمان ،ولكن على ما يبدو أن إنتحاريا ً فجر نفسه مباشرةً على
طريق هانفيم ،بالقرب من المدرسة وتماما ً على نفس الطريق التي سبق وسلكتها للذهاب للمدرسة .بدأنا
بشكر الرَّبِّ ألجل حمايته إلبنتنا .ال يوجد أيَّة كلمات يمكن أن تعبر عن الشكر واإلمتنان اللذان كانا في
قلوبنا أننا بدأنا بالصالة مع بعضنا البعض كل صباح منذ أن بدأت بإرتياد المدرسة .ال نعرف عدد المرات
التي قام بها هللا بحماتها أثناء ذهابها إلى المدرسة ،ولكن في ذلك اليوم حصلنا على الدليل القاطع .هو
يسمع صلوات األبرار.
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِكَ لِ َك ْي يَحْ فَظُوكَ فِي ُكلِّ طُرْ قِكَ ( ".مزمور .)00 :90
"ألَنَّهُ ي ِ
مالحظة :تخدم بيث ماك فارالند كممثلة للكنيسة الخمسينية المتحدة الرسولية في فسلطين .هي زوجة روبرت ،والدة كريس ،مات
وأماندا؛ وجدة ألنجيلينا أليانا وكونور.

أعزائي سيدات الصالة العالمية،
فقط راسلتكم ألقول أن صحيفتكم ال تقدر بثمن .أقدر كثيراً الكلمة.
روث مايتاال ،رئيسة خدمة السيدات النبشيرية الوطنية ،جزر السلمون.

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.

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
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