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

ت ا ْل َم ْ
س ل ِْل َّم َها ِ
سلَّة ا ْل ِك َتا ِ
شغوالَ ْت
ب ا ْلم َقدَّ ْ
َ
بقلم ميالني شوك

األولً،كيندراً،وبعدهاًوالدةًشقيقهاً،برادينً،أدركتًأنيً
مباشرةًًبعدًوالدةًمولوديً َّ
إستلمتًواحداًًمنًأعظمًتحدياتًالحياةً:تربيةًأوالدًأتقياءًفيًعالمًًآثمًليًصبحواً
راشدينًيحبونًهللاً،يفهمونًويؤمنونًبماًتقولهًكلمةًهللاً،ويقومونًبإختيارًشريكً
حياةًيشاركهمًذاتًالمحبةًوالفهمًعينهماً.عندهاًفجأةًًأدركتًأنيًفيًوضعًصعبًً.
ًً
يتمًإكتسابًالقيمًأكثرًمنًتعلمهاً.بأنًتعلِّمًطفلًًقيمةًًيعنيًأنهًعليكًأنًتحياهاً،أنًتفهمهاً،وأنً
تكونًمقتنعاًًبهاً،وعليكًأنًتفهمًطريقةًالطفلًفيًالتواصلًبهدفًأنًتنتبهًإلىًماًتعلمهً.ياًإلهي!ًياً
لهًمنًتحدًًً.
الجوابًالوحيدًاألوحدًلهذهًالمعضلةًالصعبًالتغلبًعليهاًوالساحقةًهوًالصلةًوالكلمةً.فيًرأيً
الًيمكنًفصلًالصلةًعنًالكلمةً.الصلةًهيًوسيلتناًللتكلمًمعًهللاً.الكلمةًهيًهللاًالتيًيتكلمًمعناً.
إنهاًعلقةً.الًيوجدًطريقةًًأقوىًلتربيًوتأدبًعبرهاًأوالدكًأكثرًمنًأنًتصليًألجلهمًومعهمً.
والًيوجدًطريقةًاقوىًللصلةًألجلًأوالدناًأكثرًمنًأنًتصليًمباشرةًًمنًكلمةًهللاًاألزليةًً.
هذاًإقتراحًلكلًاألمهاتًاللواتيًيجدنًصعوبةًًفيًدراسةًوصلةًالكلمةًفيًفترةًالحياةًهذهًالدائمةًًً
ً

والمحمومةًً.
أحضرواًسلَّةًًوضعوهاًفيًمكانًًظاهرًًللعيانًفيًبيتكمًحيثًتعملونًبإستمرار(علىًسبيلًالمثالً
المطبخ)ً.يمكنًأنًتكونًعبارةًعنًسلةًقشً،وعاءً،أوًشيءًشبيهًلذلكً.قومواًبتسميتهاًسلةًالكتابً
المقدسًً.
إكتبواًبطاقةًلفئاتًمختلفةًعلىًسبيلًالمثالًالًالحصرًاألمًالمنهكةً،المرأةًالعاقرً،الولدًالصعبً
المراسً،تأديبًولدً،الحملًالغيرًمخططًلهً،إلخً.قومواًبتصنيفًالبطاقاتًبأيًناحيةًأخرىًمنً
القوةًوالتشددً،الوضوحً–ًالجلءً،والتوجيهً.أكتبواًعلىًهذهً
نواحيًحياتكمًالتيًتحتاجونًفيهاًإلىً َّ
البطاقاتًكلًاآلياتًالكتابيةًالتيًيمكنكمًتدوينهاًعلىًهذهًالبطاقاتًوالتيًهيًصلواتًلتلكًالحالةً
والوضعًالمعينًً.
بعدهاً،كلًمرَّ ةًًتكونينًفيهاًمضغوطةًومهمومةً،توجهيًإلىًسلةًالكتابًالمقدسًالخاضةًبكً.
قوميًبإختيارًالبطاقةًالتيًتتصلًبحالتكًالحاضرةً.قومواًبتلوةًاآلياتًالكتابيةًكصلةًليسًفقطً
مرةًًواحدةً،ولكنًمراتًعديدةًكماًتتطلبهاًالحالةًلتشعرواًبحضورهًوسلمهًً.
توجهواًإلىًسلةًالكتابًالمقدسًأوالًًكلًصباحًً.خذواًبطاقةًمنًسلةًالكتابًالمقدسًعندًالظهرًأوً
عندماًتعودونًإلىًالبيتًمنًالعملً.قبلًالتوجهًإلىًالسريرً،توقفواًعندًسلةًالكتابًالمقدسًوكلواً
منًالخبزًالحيًً.
منًاألفضلًتدوينًاآليةًالكتابيةًبكاملهاًعلىًالبطاقةً.أكتبواًأكثرًعددًمنًاآلياتًالكتابيةًوالتيً
يمكنًأنًتتسعًعلىًالبطاقةً،وبعدهاًليكنًلديكمًبطاقاتًكثيرةًحولًأيًنوعًًمنًالمواضيعًكماًيحلوً
بالقوةًوأيضاًًستعلمينًأوالدكًبالمثالًوالقدوةًحولًكيفً
لكً.هذاًمنًشأنهًأنًيمألًيومكًويمدهً َّ
يجبًأنًيعتمدواًويتكلواًعلىًالكلمةًليصلواًمشيئةًهللاًألجلًحياتهمًً.
بدالًًمنًأنًينجذبواًإلىًاإللهاءاتًالتيًتصدرينهاً،دعيهمًينجذبونًإلىًإتكالكًوإعتمادكًعلىًتلوةً
اآلياتًالكتابيةًكصلواتًألجلًكلًحاجةًًً.
ً
ملحظةً:ميلنيًشوكًمنًأإلسكندريةً،لويزياناً،وتكونًراضيةًللغايةًعندماًتكونًفيًالغرفةًنفسهاًمعًزوجهاً
تيريً،وولداهاً،كيندراً،وبرادينً،وكلبهاًالشنوازرً،روكسيً.بصفتهماًمنسقيًتطويرًالقيادةًالروحيةًالعالميةًفيً
الكنيسةًالخمسينيةًالمتحدةًالعالميةً،هيًوزوجهاًيعلمانًدروساًًعنًالقيادةًوالتطورًالرعويًكلًًفيًأميركاًالشماليةً
وعالمياًًً.

ً

صلِّي
َعلِّ ْم َنا أَنْ ن َ

بقلم باربرا هايلدربراند
بينما أقترب من الحائط ،إعتقدت إنني سمعته .صوت تأوه بدا كأنه يصدر من الحجارة
نفسها .هذا المكان المحدد الساكن والمقدس حيث إجتمع فيه األتقياء الطالبين ،كان
قريبا جدا من الذي قال عنه يسوع" ،أقُو ُل ل ُكم :إنَّهُ إن سكت ه ُؤالء فالحجارةُ
ً تص ُر ُخ!" (لوقا .)04 :91
ما سمعته بالتأكيد ،أتى من حناجر قلَّة من اليهود الذين يرتدون الشاالت الذين كانوا يصدرون أصواتا
لحجارة الحائط الشرقي ألورشليم في تلك الليلة .كان مشهدا مؤثرا .الرجال والصبيان على جانب
واحد من الفاصل والنساء والفتيات على الجانب اآلخر ،كلهم وجوههم نحو الحائط .كلهم يتحركون
بتمايل ،يتأرجحون ،يمشون ،ويحركون رؤوسهم بينما هم يسكبون كل صلواتهم إلى القدير .تماما
مثلما صلَّى اليهود لقرون .كان لدى مجموعتنا السياحيَّة بضعة دقائق فقط للبقاء هناك ،لذا أردت من
صالتي هناك أن تكون أفضل ،أسمى ،وأكثر فصاحة" .أيها الرَّب يسوع علمني الصالة هنا".
" وإذ كان يُصلِّي في موضع ل َّما فرغ قال واحد من تالميذه« :يا رب علِّمنا أن نُصلِّي (لوقا .)9 :99
ي عندما إسترقت النظر من حولي على المصلين اآلخرين في تلك الليلة .هؤالء كانوا
شيء ما بزغ عل َّ
يهودا ،أغلبهم .إذا كان هنالك شيء واحد يتعلموه اليهود الملتزمون منذ الصغر فهو كيفية الصالة.
لطالما كانت اليهودية ديانة البيت .الصالة هي العنصر األساسي والرئيسي لتعليمهم وتدريبهم األولي،
بشكل خاص للصبيان .ألجيال ال تُحصى ،فإن اليهودي الصغير يتعلَّم منذ صغره ترداد " ،إسمع يا
ي شيء آخر.
إسرائي ُل :ال َّرب إلهُنا رب واحد  ".قبل أن يتعلَّم أ َّ
إذا ،كيف عندها أن اإلثني عشر وكلهم قد تربوا يهودا يسألون معلمهم يسوع ،بأن يعلمهم كيف
يصلون؟ بكل تأكيد وعلى ثقة بأنهم قبل أن يتعلموا كيفية صيد األسماك ،إصالح الشبكة أو تحصيل
الضرائب ،تعلموا أوال كيفية الصالة.
"يا رب علِّمنا أن نُصلِّي كما علَّم يُوحنَّا أيضا تالميذه".
ومثل أي معلِّم صالح ،كان يوحنا يقودهم في في أن يصلوا الكلمات الواردة في األسفار والكتب
المقدسة .كانت عادتهم ليس فقط أن يصلوا الكلمات الواردة في التوراة و المزامير ولكن على األغلب
كان لديهم مقاطع كتابيَّة كان يجب أن يحفظوها .كتب أحد حكمائهم القول التالي" ،الذي هو حكيم يجب
أن يُخضع صلواته كالملك داوود".
وفي اإلستجابة لطلبتهم ،على الفور قاد يسوع اإلثني عشر في ما بدا لهم طريقة جديدة للصالة .بدال
من السرد كالببغاء وعن ظهر قلب ،علمهم بأن يصلوا بكلمات مباشرة من القلب .لم يكن يسوع
يعطيهم صالة عامة أخرى لكي يحفظوها عن ظهر قلب؛ بدال من ذلك كان يُشجعهم ببساطة بأن
يُصلوا بواسطة ظروفهم الحاضرة والشخصي َّة" .يا أبانا أعطنا خزنا كفافنا ،وأغفر لنا ونجنا ".وليس
مجرد معادلة أو تركيبة معينة حول كيف يجب ،أو متى أو أين يجب الصالة .علمهم يسوع بكل
بساطة بأن يُصلوا .بأن يقوموا بعفوية بإطالق التسبيح – الثناء ،الشكر ،التشفع ،الطلبة ،في بقية اليوم.
كل يوم يا يسوع علمنا كيفية الصالة.
ملحظةً:تعيشًبرباراًهايلدربراندًوتعملًفيًواسوً،ويسكونسنً.هيًتشغلًرئيسةًخدمةًمقاطعةًسيداتًويسكونسنً
للخدماتًالتبشيريةً،وهيًتخدمًفيًكنيسةًالمنارةًالخمسينيةًإلىًجانبًزوجهاًديرالدً،الراعيً.

َعلِّموا ِبا ْل ِم َثالْ

بقلم فاني كوني
إن إبننا جايلون ،ثنائي اللغة ،يتكلم اإلنكليزية والفرنسية .منذ والدته ،تكلمت معه اللغة
الفرنسية لكي يتمكن من التحدث مع أفراد عائلته في فرنسا.
ي .وهذا نتج أنه هو ايضا كان
صليت معه أيضا باللغة الفرنسية ألنه كان سهال عل َّ
يُصلي باللغة الفرنسية ،ليس فقط في البيت ولكن في الكنيسة ايضا .إلى حين منذ
ً بضعة أشهر مضت ،صالة الخلود للفراش كان عبارة عن تكرار لنفس الشيء ،تتلى
من القلب ويُمكن للمرء أن يُفكر أنها ليست مصحوبة بأي نوع من التبكيت.
في عيد الميالد السابق ،أضطرينا أن نمضي الوقت مع العائلة .أثناء وقت الصالة تبادل كل من جايلون
وأقاربه الدور في الصالة.
بعد بضعة اسابيع بعد العودة إلى البيت في إيرلندا الشمالية ،بدأ جايلون باإلجتهاد في صالته المكررة
المحفوظة عن ظهر قلب وبدأ يصلي من كل قلبه لألشخاص من حوله ،أصدقائه وزمالئه الذين يالقون
صعوبة في المدرسة ،أعضاء وأفراد الكنيسة ،إلخ .أدركت في تلك الليلة وفي كل ليلة بعد ذلك ،تأثير
صلوات أقاربه في حياته .أقاربه أكبر منه عمرا؛ وبالرغم من أنه لم يطلب منهم أن يعلموه الصالة إتبع
مثالهم.
كان التالميذ مجتمعين مع بعضهم البعض عندما كان يسوع يُصلي .عندما سمعوه يُصلي ،سألوه " ،يا
رب علِّمنا أن نُصلِّي( ".لوقا .)9 :99
تماما مثلما أن الوقت الفردي الذي نمضيه في الصالة هو أساسي وضروري ،كذلك هي الحال إذ أن
الصالة المشتركة أمر حيوي .لقد تعلمت شخصيا من األشخاص اآلخرين في إجتماعات الصالة التي
نعقدها كيفية توسيع صالتي .نتعلم من بعضنا البعض ،من خالل اإلصغاء إلى كيفية رفع الطلبات
والتشفعات ألجل حاجات محددة ومعينة.
كال ،ما من داع بأن تكون صلواتنا منمقة ومهندسة بشكل جيِّد ،ولكن بينما ننمو في عالقتنا مع هللا،
على صلواتنا أن ال تبدو ذاتها كما إبتدأنا في البدء.
علينا أن نصلي ألجل أوالدنا ،ولكن أيضا أن نصلي مع أوالدنا .دعوهم يرددون الصلوات من ورائكم
في سن مبكرة .خذوهم إلى إجتماعات الصلوات .صلواتكم وصلوات اآلخرين من شأنها أن تكون خير
معلم لهم.
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" فتُحب ال َّربَّ إلهك من كلِّ قلبك ومن كلِّ نفسك ومن كلِّ ق َّوتك  .ولتكن هذه الكلمات التي أنا
صها على أوالدك وتكلم بها حين تجلسُ في بيتك وحين تمشي في
أُوصيك بها اليوم على قلبك ( )7وقُ َّ
الطَّريق وحين تنا ُم وحين تقُو ُم( ".تثنية .)7 – 5 :6
ملحظةً:ولدتًفانيًكونيًونشأتًفيًفرنساً.هيًمعًزوجهاًجوً،وإبنهماًجايلونً،يخدمونًكمبشرينًللكنيسةً
الخمسينيةًالرسوليةًفيًإيرلنداً.

Text Link

ًلديناًمتابعينًعلىًالفايسبوكًمنًالوالياتًالمتحدةًاألميركيَّةً،هونغًكونغً،الفليبينً،
السويدً،اليونانً،كولومبياً،كنداً،المكسيكً،الصينً،كينياً،كرواتياً،هولنداً،غاناً،
جامايكاً،بورتوًريكوً،أقريقياًالجنوبيةً،فيجيً،أوسترالياً،النمساً،قبرصً،ماليزياً،
ًباكستانً،إيطالياً،الهندً،فرنساً،تشيليً،بريطانياً،أثيوبياً،لبنانً،ترنيدادً–ًتوباغوًً،
النروجً،هوندوراسً،سريلنكاً،نيوزيلنداً،جزرًالسلمونً،هايتيً،أندونيسياً،بابواًنيوًغينيً،
أوغنداً،روانداً،سكوتلنداً،دانماركً،كورياًالجنوبيةً،نيجيرياً،بوليفياً،تركياً،اليابانً،أفغانستانً،
إلمانياً،بلغارياً،البرتغالً،والسلفادورًً.
عزيزتيًقائدةًفريقًالصلةً،منًفضلكًقوميًبزيارةًصفحةًسيداتًالصلةًالعالميةًعلىً
الفايسبوكًوإضغطيًعلىًزرًاإلعجابًالخاصًلصفحتناً.الرابطًاإللكترونيًلسيداتًالصلةً
العالميةًعلىًالفايسبوكًً.
أيضاً،منًفضلكمًقومواًبدعوةًمجموعتكمًلإلشتراكًبهذهًالصحيفةًالمجانيةً،علىًالموقعًالتاليً:
ًhttp://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
أوًطلبًمراسلةًعلىًالرابطًاإللكترونيًالتاليًLadiesPrayerInternational@aol.com ً:
منًفضلكمًقومواًبمشاركةًهذهًالمعلومةًمعًرعيةًكنيستكمً،أصدقائكمًوأفرادًعائلتكمً.شكراًً
ألجلًكونكمًجزءاًًمنًخدمةًالصلةًالجاهدةًهذهًولمساعدتناًفيًنشرًالكلمةًعنًالصحيفةً
المجانيةًوصفحةًالفايسبوكًً.
بقلم رئيسة التحرير
هللا يقوم بأمور قديرة!
إن هللا يفتح العديد من األبواب وهذه الصحيفة هي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية،
الفرنسية ،اإللمانية ،اللغة الهولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية،
التشيكية ،والصينية ،السواحلية ،والهنغارية والتغالوغ (اللغة الفليبينية) ،واإلندونيسية،
والرومانية ،اإليطالية والنرويجية ،والبولندية ،الهندية ،الجورجية ،اليابانية ،السويدية
والفيتنامية ،والبنغالية ،والتايلندية.
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

Text
Link
في
النساء
من نحن  ...منذ عام  :٩١١١إن جمعية سيدات الصالة العالمية مُشكلة من
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.
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضمِمن معا في أول إثنين من كل شهر ويصلين
صالة مركزة ألجل أوالدهن.
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 الرب (متى .)٤٢ :١

