اَلطلبة

صحيفة سيدات الصالة العالمية

الكنيسة الخمسينية المتحدة

أيلول 7102

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

اَ ْل ِط ْلبَة

بقلم طابيثا ديتيمبل
ق لكم وهو يبكي ،يلعب ،أو فقط يعبِّر عن
هل سبق لكم وأن شاهدتم ولدكم أو ولد صدي ٍ
نفسه؟ لطالما كنت متعجبة من مدى شغف إبنتي ،إستير .في كل ما تفعله هنالك الكثير
من المشاعر والح َّدة .في العديد من المرات كنت أجد نفسي أغار من حول كيفية أنها تجد
نفسها متحمسة من ج َّراء أبسط األمور .عندما بدأت أكتب ،أخذني اإللهام إلى مزمور
 1 :36وكم كان داوود متحمسا ً في تعبيره وتوقه هلل " .يَا للاه إلَهي أَ ْنتَ .إلَ ْيكَ أهبَ ِّك هر .
َعط َش ْ
ك نَ ْفسي يَ ْشتَا ه
ض نَاشفَ ٍة َويَاب َس ٍة بلَ َما ٍء".
ت إلَ ْي َ
ق إلَ ْيكَ َج َسدي في أَرْ ٍ
منذ عدة أشهر مضت كنَّا في خدمة كنسية وكان الوقت قد حان لنداء المذبح ،وإبنتي البالغة من العمر
ق
سنتين ركعت على األرضية وبدأت تصرخ هلل .لم أفهم كل ما قالته ،لكنها كانت تصلي بصد ٍ
وإستحقاق .عندما بدأنا كلنا بالصلة ،كان بمقدوركم الشعور بحضور للا القدير يتحرَّك في المبنى .لم
يكن الناس يتلون صلوات قصيرة أو يحاولون على سبيل المثال اإلسراع باإلنتهاء من الخدمة الكنسية،
وبشغف يصرخون إلى للا .تقول اآلية
ولكن على مثال إبنة السنتين كانوا خائرين على وجوههم يبكون
ٍ
ُّ
َ
َ
َ
صلوا َوطلبهوا َوجْ هي
ض َع َشعْبي الَّذينَ هدع َي ا ْسمي َعليْه ْم َو َ
في  2تاريخ األيَّام  " ،11 :7فَإ َذا تَ َوا َ
ضهه ْم ".
َو َر َجعهوا َع ْن طهرهقهم ال َّرديئَة فَإنِّي أَ ْس َم هع منَ ال َّس َماء َوأَ ْغف هر خَ طيَّتَهه ْم َوأهبْر ه
ئ أَرْ َ

عندما نتواضع ق َّدام للا ،نسلِّم ذاتنا إليه ،نكون بهذا التصرف نهحيي اآلية الواردة في يعقوب 13 :5ب،
" ط ْلبَةه ْالبَارِّ تَ ْقتَد هر َكثيراً في فعْلهَا  ".الصلة بفعالية وحرارة ببساطة يعني أن تصلي بشغف

وأيضا ً بنيَّة أن شيئا ً ما سيحدث .أوالدنا طبيعيا ً شغوفين ،لكن إذا لم نزرع فيهم شغفا ً ألمور
بشغف ألمور
للا ونكون مثاالً وقدوةً لهم ،فإنهم عندما يكبرون فإنهم سيقومون بتبديل للا
ٍ
وأشياء هذا العالم.
ملحظة :طابيثا متزوجة من دانيال صديقها المفضل والذي تثق به منذ أربعة سنوات .لديهما إبنة في غاية الجمال،
إستير .هما معينان مبشران إلى جمهورية جورجيا .إن طابيثا منضوية في لواء الخدمة التبشيرية معظم حياتها ،تخدم في
العديد من المجتمعات بأقصى قدر ٍة لديها في حلقات دراسية كتابية في البيوت إلى جانب والدها ووالدتها واآلن في مجال
ميدان الحقل التبشيري إلى جانب عائلتها.

اسي
قَ ْب َل ا ْل ِج ْز ِء ا ْل ِح َم ِ

بقلم لوري سيمز
"ما هو سرُّ ك؟" هل سبق لك أن رغبت بطرح هذا السؤال على أؤلئك الذين يبدو أنه كل
صل ٍة يصلونها تهستجاب لهم؟ ربما تشعر أنَّك تصلي وتصلي ،ولكن بالرغم من ذلك َّ
فإن
طلبتك تبقى غير مستجابة .أشعر بألمك ،يا صديقي .ربما تظن أنهم يمتلكون نوعا ً من
ي أن أخبرك َّ
إن خطك مع للا يمكن
"الهاتف الملكي "،إتصال مباشر وفوري مع للا .عل َّ
أن يكون بنفس الق َّوة تماما ً مثلهم .إذاً فقط ما هو سرهم؟ دعونا نلقي نظرة على يعقوب
.11 – 11 :5
يسأل يعقوب " ،أَ َمريض أَ َحد بَ ْينَ هك ْم؟" وهو يوصي بأن يتم إستدعاء شيوخ الكنيسة للصلة والمسح
بالزيت بإسم الرَّب .يهتابع ليقول أن الصلة المقدمة بإيمان من شأنها أن تشفي المريض والرَّبُّ سيقيمه.
كرسوليين نحن على تآلف مع هذا األمر .ولكن يستمر المقطع ليصلَ " ،وإ ْن َكانَ قَ ْد فَ َع َل خَ طيَّةً ته ْغفَ هر
لَهه .... ".هممم ،ال بد من وجود سبب من وراء ذكر كلمة المغفرة هنا ،بالرغم من أنه غالبا ً ما نقفز فوق
ذلك الجزء تماما ً مثلما نلقي الحجارة على سطح البحيرة.
لذا لنستمر بالقراءة لنجد المكون الرئيسي الذي يهمكن أن يعيق صلواتنا ولماذا ت َّم ذكر هذا الشيء .في
ْض ل َك ْي ته ْشفَوْ ا".
صلُّوا بَ ْع ه
اآلية  13نقرأ " ،ا ْعتَرفهوا بَ ْع ه
ْض بالّزَ الَّتَ ،و َ
ض هك ْم ألَجْ ل بَع ٍ
ض هك ْم لبَع ٍ
المكون الرئيسي – علينا أن نتحضَّر قبل أن نتوقع أن يعمل اآلخرون .ال يهمكن تمرير
واو ،ها هو –
ِّ
التوبة ،ولكن التلكؤ في الصبر الذي نعاني منه نميل إلى تخطيه مباشرةً لنصل إلى الجزء الحماسي
الذي يقول لنا" ،ط ْلبَةه (المؤثرة ،التي تنم عن سلطة) (الحماسية) ْالبَارِّ (التقي) تَ ْقتَد هر(تهساعد) َكثيراً في
فعْلهَا ".
الجواب الذي نسعى وراءه ربما يكون هنا .إذا كنا بحق نريد من صلواتنا أن تكون همستجابة ،دعونا
نقف للحظة قبل اإلسراع إلى الجزء الحماسي ،الذي يسمح لنا بأن ننتقل إلى الجزء الذي يبعث على
الحماس .نحن بشر غير مثاليين ،لذا غالبا ً ما نفشل من دون أن نعني ذلك .لهذا السبب مات المسيح

ألجلنا .لكي نستعد ،دعونا نطلب المغفرة أوالً .إذا جعلنا األمور مستقيمةً وصحيحة مع

إخوتنا وأخواتنا وإكتسبنا الطهارة قبل أن نشرع بالصلة ،لعلنا نجد هذه المرَّة أننا نملك المفتاح لجعل
البعض من تلك الطلبات همستجابةً.
ملحظة :لوري هي جدة لثمانية أحفاد في غاية الروعة والجمال ،وهي مبشرة مجازة في الكنيسة الخمسينية الرسولية المتحدة،
زوجة راعي سابق ،موسيقية/مرنمة ،وأمينة مكتبة طبية في جامعة مدينة كنساس للعلوم البيولوجية والطبية .ترعرعت ونشأت
في كاليفورنيا الجنوبية ولكن اآلن تقيم في مدينة كنساس ،حيث تخدم بسعادة في كنيسة منارة هاميلتون الرسولية ،ميسوري ،إلى
جانب زوجها المحترم تيري سيمز.

ح
ق َّوة َ
صالَة الص ْب ِ

بقلم كيم هانني
مقتبسة من كتاب ،ألجل النسوة المدعوات ،بقلم النوة اللواتي إستجبن.
س في العشرين من عمرها
مطلقا ً لن أنسى المرَّة األولى التي سمعتها فيها .كعرو ٍ
متزوجة حديثاً ،عشت أنا وزوجي مع أهله لحوالي ستة أشهر .كانت في ساعات صباح
األولى حيث أن السماء كانت ما تزال همظلمة ،عندما صدر صوت "أوووووو" من
فتحات الغرف العلوية وجافلني من نومي .كان صوت حماتي وهي تهصلي في ساعات
الصباح األولى.
دائما ً كانت تقول لي" ،كيم ،إذا أردت من للا أن يستخدمك ،عليك أن تتطوري ،أن تهنمي حياة صلة
يوميَّة ومستدامة .هذا أهم شي ٍء يهمكن أن تقومي به على اإلطلق ".في السنة الثانية من زواجنا ،بدأ
ي والذي جعلني أحاول أن أكتشف
زوجي يشعر بمشاكل صحيَّة كبيرة .الثقل والحمل الذي سقط عل َّ
كيفية التعامل مع هذا األمر دفعني إلى حجرة الصلة .في أثناء هذا الوقت بدأت أتكشف ألجل ق َّوة
صلة الصبح الباكر ،وها غي َّر حياتي.
الرجال والنسوة اللذين ساروا مع للا كان لديهم الوقت والمكان لكي يلتقوا يوميا ً مع للا .تحدد األسفار
الكتابي َّة أنهم صلُّوا في الصبيحة.
هنالك قنوات ومسارات معيَّنة في العالم الروحي .إ َّما نسلك المسار الذي إختاره للا أو نختار مسارنا
الخاص ،والذي في معظم األوقات يكون مناسبا ً أكثر لطبيعتنا الجسدية الشهوانية .لكن إذا إتصلنا بطرق
للا ،فإننا سنشهد على الكثير من الصلوات ال همستجابة واالمور القوية تحدث في عالم الروح .يهعطينا
الكتاب المقدس تبصراً حول نشاط الملئكة في الملكوت السماوي.
شاهد يعقوب حلما ً في ساعات الصباح األولى وشاهد الملئكة يصعدون وينزلون ،بإتجاه السماء،
وبعدها نزوالً بإتجاه األرض إلتمام مهامهم اليومية .هذا يهخبرنا أنه لدى للا بوابات؛ هو يقوم بإرسال
جنوده السماويين.
رأينا الملئكة ترافق لوط ،حقيقةً يأخذون بيد كل من زوجته وبناته ويهخرجونهم خارج سدوم .متى
حدث هذا؟ في الصباح .تحدث الحماية اإللهية في ساعات الصباح األولى (تكوين .)15 :11
" َوبَ َّك َر ا ْب َراهي هم في ْال َغد الَى ْال َم َكان الَّذي َوقَفَ فيه ا َما َم ال َّربِّ ( ".تكوين .)27 :11
نهض أيوب في ساعات الصباح األولى ليهقدم الذبائح ألجل أوالده ،والذي هو األمر نفسه تماما ً كما
عندما نهصلي ألجل أوالدنا( .أيوب .)5 :1

د َّمر للا السبي في ساعات الصباح األولى ،أهرسل موسى من قبل للا ليهجابه الفرعون ،ولكنه لم يهرسل
ت من أوقات اليوم .بل كان في ساعات الصباح األولى( .خروج .)15 :7
ليقوم بهذا العمل في أيِّ وق ٍ
عرف داوود ق َّوة صلة الصباح (مزمور 6 :5؛ مزمور .)1 :36
ً
ً
ضى
يسوع نفسه عرف السر الروحي لصلة الصباح الباكرَ " .وفي الصُّ ْبح بَاكرا ج ّدا قَا َم َوخَ َر َج َو َم َ
صلِّي ههنَاكَ ( ".مرقس  .)65 :1هل تظن أن الكتاب المقدس يذكر صلة
إلَى َموْ ض ٍع خَ لَ ٍء َو َكانَ يه َ
الصباح الباكر فقط لتعبئة الفراغات؟ بالتأكيد كل! تدعو اآلية في أشعياء  12 :11الزهرة "نجمة
الصبح" لقد سقط هو وأجناده من مكانهم في السماء ،لكنه مطلقا ً لم يخسر طبيعته .ما يزال في قلبه بأن
يقوم بترتيب األشياء في أيامنا بحيث نهصبح مشغولين للغاية لدرجة أننا ال نجد مكانا ً لصلة الصباح
الباكر .عندما ال ننهض باكراً ونصلي ،نفقد تلك الزيارة والمسحة بأن نقوم بنشاطات النهار.
هنالك ق َّوة من شأنها أن تحل عليك ومسحة من شأنها أن ترافقك كل اليوم عندما تفيض وتسير كما
يريد للا ووفقا ً لطرق للا في صلة الصباح الباكر .السير في ق َّوة الروح تأتي من اإلنصات إلى ما
لدى للا ألجلي في مخدع الصلة .جربوا هذا األمر لستة أسابيع وشاهدوا كيف من شأنها أن تغيِّر
وتحول مسيرتكم مع للا .هو يرغب بأن يهقيم كنيسته إلى بعد الق َّوة ،الحساسيَّة ،والسلطة .مطلقا ً لن
تعود كما كنت من ذي قبل.
ملحظة :كيم متزوجة من حب حياتها ،نثانيال هانني .هي زوجة راعي والمشرفة العامة على خدمة السيدات التبشيرية في معهد
الحياة المسيحية .لديها شهادة بكالوريا في الفن في الخدمة التبشيرية العامة من معهد الحياة المسيحيَّة وهي اآلن مدرسة في ذلك
المعهد .تتحدث في إحتفاالت وأحداث نسائيَّة متعددة ،ألَّفت أربعة كتب ،وهي مبشرة مجاز لها في الكنيسة الخمسينية المتحدة
الرسولية العالمية – ولكن أكثر من ذلك  ،هي أم لخمسة أوالد يبلغ أعمارهم من  12إلى  22سنة.

قوموا بضغط زر اإلعجاب على صفحتنا على موقع الفايسبوك
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.
أعزائي قادة فرق الصلة ،قوموا بزيارة صفحة سيدات الصلة العالمية على الفايسبوك وإضغطوا
على زر اإلعجاب الخاص لصفحتنا .الرابط اإللكتروني لسيدات الصلة 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 الصلة الجاهدة هذه ولمساعدتنا في نشر الكلمة عن الصحيفة المحانية
وصفحة الفايسبوك.

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

Link

Text

