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صحيفة أمھات
الصالة العالمية
الكنيسة الخمسينية العالمية خدمة السيدات
شباط ٢٠١٤
أمھات الصالة العالمية
لقد كان ھدفي ورؤيتي منذ أن ُ
ِب مني أوالً أن أبدأ ھذه الصحيفة أال وھو أن تكون متوفرة بلغا ٍ
ت متعددة .ﷲ
طل َ
فتح العديد من األبواب وھذه الصحيفة ھي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإللمانية ،اللغة
الھولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية والمزيد آ ٍ
ت عن قريب .لذا تحت إدارة األخت
بشكل أفضل
غواين أوايكس ،رئيسة خدمة السيدات في الكنيسة الخمسينية العالمية ،ولكي نقدم مھمتنا للصالة
ٍ
ألجل أوالدنا حول العالم ،وللمضي قدما ً سوف ُنعرف كـ أمھات الصالة العالمية .نحن نفرح ونسأل ﷲ بأن
يستمر في مباركة خدمة الصالة ھذه – .ديبي آكيرس ،الكنيسة الخمسينية العالمية ،أمھات الصالة العالمية،
المنسقة ورئيسة التحرير.
من نحن  ...منذ عام  :١٩٩٩إن جمعية أمھات الصالة العالمية مُشكلة من النساء في العالم اجمع ،اللواتي يلتقين
في أول إثنين من كل شھر ليتوحدوا في الصالة المركزة ألجل أوالدھم وأوالد الكنيسة المحلية والمجتمع.
مھمتنا  ...نحن ملتزمين بالمحافظة الروحية لھذا الجيل واألجيال التي ستلي واإلستعادة الروحية لألجيال التي
سبقت.
َّ
مركزة ألجل
ِمن معا ً في أول إثنين من كل شھر ويصلين صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي سنضم َ
أوالدھنَّ .
ثالثة أولويات للصالة ...
 . ١خالص أوالدنا )أشعياء ٢٥ :٤٩؛ مزمور ١٢ :١٤٤؛ أشعياء (٦ – ٥ :٤٣
 . ٢لكي يمتلكوا اإليمان في سن المسؤولية )١يوحنا ٢٨ – ٢٥ :٢؛ يعقوب .(٢٥ :١
 . ٣لكي يدخلوا إلى خدمة حصاد الرَّ بِّ )متى .(٣٨ :٩

الصالة التي كِدت أنساھا

بقلم رنده شانس
إنھا صبيحة يوم اإلثنين ومنزل عائلة شانس يستھل يومه بالفوضى .الكلب اليائس
ينبح لكي يُسمح له بالخروج والخبز المحمَّص يحترق .وذريتي ھم على وشك أن
يتأخروا عن المدرسة إذا لم أصحبھم كلھم في وق ٍ
ت واحد إلى السيارة .بينما أؤنب
غايج الباكي ألجل فقدانه نظاراته وحذائه للمرة األلف ومذكر ًة ديفون بأن تجلب
فرضھا المدرسي ،سمعت صوت بنجامين ذو الثالث سنوا ٍ
ت وتجمدت.
"ماما ،نسيت أن ُتصلي".
نظرت إلى عينيه الزرقاوتين الالمعتين .وفمه المغطى بالشوكوال الساخنة وشعره ينتأ إلى أعلى.
وھو ينتظرني ألحشد الفرقة ونصلي.
وھو يبدو قلقا ً اآلن تماما ً مثلما فعل عندما تناولنا الشركة المقدسة في الكنيسة مؤخراً .تلك كانت
التجربة األولى له .كان مفتونا ً برقاقة الشركة المقدسة وعصير الكرمة .القداسة المتعمِّقة التي
إخترقت الغرفة في ذلك اليوم كانت محتشدة عندما رأيت بنجامين وفي يده الكاس الصغيرة التي
مزمومتان مثل البطة.
وضعھا في فمه ويختمھا بشفتيه حيث أنھما كانتا
ِ
يوم ھنالك قطعة من المكان
عشاء الرَّ بِّ ھو مناسبة مقدسة ،مليئة باإلحتفال والوقار ،لكن كل ٍ
مقتضبة حيث يُمكنني أن أسكب تذكار جسد ودم المسيح في أوالدي .ال نشرب من الكؤوس ذو حجم
الكشتبان أو نأكل قطع الخبز المربع الصغيرة كل صباح ،لكن لدينا طقسنا الخاص .نحتشد معا ً
ونقدم الشكر ألجل ذبيحته .نقدم الشكر له أل َّنه يُعيننا ونحمده أل َّنه يعتني ويھتم بحاجاتنا .نسأله أن
يرشدنا في يومنا ،ونسأله أن يحمينا ويُساعدنا لكي نحب اآلخرين.
أحيانا ً يكون قرباننا المقدس قليالً غير إعتيادي والف ٍ
ت للنظر .بينما نحن نصلي ،أسترق النظر عبر
الجفون المفتوحة جزئيا ً وأرى دراما صامتة ُتتِم للنھاية .أعينھم مغمضة بإحترام ،لكن غايج وديفون
محبوسان في معركة مع بعضھما البعض .قدم غايج ببطء تحتك إلى أعلى حذاء ديفون بينما كوع
ديفون تندفع إلى ضلع غايج ،وأفواھھم تتمدد بتكشير ِة تأ ٍلم عريضة .وبنجامين ،عاد ًة ھو المحرِّ ض
على كل شي ٍء ليس مقدسا ً في بيتنا ،يكون غافالً عن الشجار وبھدو ٍء يقول صالته بالتزامن معي.
أخطو وأفرقھم عن بعضھما البعض وننتھي من الصالة ويعود السالم لكي يحكم من جديد .وتلك
الصالة ھي مھمة وبارزة كالوقت الذي أمضيته على ركبتي في المخاض.
أصلي ألجل اوالدي كل يوم ،ولكن عليَّ أن أفعل أكثر من ذلك .يجب ان أكون أمينة في تعليم
أوالدي بأن يصلوا ويُطوروا عجبھم وحس الرھبة الخاص بھم في عالقتھم مع الخالق .وھكذا أكون
صبح ومساء ،في أول اليوم وآخره ،ومعا ً نكتشف قداسة ﷲ في تلك اللحظات
أزرع البذرة ،كل
ٍ
الصغيرة وھو يجلب السكون إلى نفوسنا.
شغف ألجل
مالحظة :رنده زوجة شاين شانس ووالدة ديفون ،غايج وبنجامين .ھي مؤلفة ومتحدثة مؤتمر ولديھا
ٌ
مساعدة اآلخرين في إيجاد الشفاء من ماضيھم ويكتشفوا قيمتھم ودعوتھم الحقيق َّية في المسيح .رنده وزوجھا ،شاين،
يخدمان في كنيسة مقدس سان أنطونيو.

َعظِ ي َم ٌة ِھ َي أَ َما َن ُت َك

بقلم جايمي ألبريتون
المعاناة تصيب الجميع :الضعيف والقوي ،المتعلِّم وغير المتعلِّم ،الغني والفقير ،ونعم
حتى األبرار تماما ً كما الغير أبرار .في بعض األوقات يبدو أن األبرار يعانون أكثر
من غير األبرار .ناظم المزامير  ،الرجل حسب قلب ﷲ ،يؤكد لنا في مزمور :٣٤
ِي َبالَ َيا ال ِّ
يق َو ِمنْ َجمِي ِع َھا ُي َنجِّ ي ِه الرَّ بُّ  ".الكتاب المقدس ملي ٌء
ِيرةٌ ھ َ
 ١٩أ َّنه " َكث َ
ص ِّد ِ
باألحزان والمعاناة .من تكوين وصوالً للرؤيا حصلت ھنالك حروبٌ متعددة،
إضطھادات ،مجاعات ،ومرض ،أصابت كالًّ من الخطأة والقديسين في النھاية
القاضية للصعوبات القصوى.
ﷲ يشھد أن أيوب ھو رج ٌل مستقيم وكامل؛ ومع ذلك إختبر أيوب ھجوما ً شيطانيا ً الذي معظمنا ال
يُمكن أن نفھمه .لم يجد ﷲ أيَّة عيوب في إيمان ايوب ،ولكن لسب ٍ
ب ما فقط سمح ﷲ بالفعل للشيطان
بأن يُق ِد َم على حرك ٍة ضد خادمه! )أيوب (٣ :٢
َ
ھنالك أوقات عندما يسمح لنا ﷲ بأن نجتاز المياه ونجتاز النار .ولكن مع ذلك فنحن ندَع المياه،
األنھار والمحن المتقدة بأن تسلب م َّنا الفھم واإلدراك بأ َّنه مھما حصل ومھما تحملنا ،نحن له وھو
ت لِي (٢) .إِ َذا اجْ َت ْز َ
ك .أَ ْن َ
ت فِي
ك ِباسْ ِم َ
كَ .د َع ْو ُت َ
لنا! أشعياء » ..." ٣ – ١ :٤٣الَ َت َخفْ ألَ ِّني َف َد ْي ُت َ
َ
ك .إِ َذا َم َشي َ
ك"....
ار َفالَ ُت ْل َذ ُع َواللَّ ِھيبُ الَ يُحْ ِرقُ َ
ار َفالَ َت ْغ ُم ُر َ
ْال ِم َيا ِه َفأ َ َنا َم َع َ
ْت فِي ال َّن ِ
ك َوفِي األ ْن َھ ِ
ھو لم يعد يوماص أننا لن نجتاز الباليا  ...لك َّنه وعدنا أ َّنه سيكون معنا! ھنالك أوقات حيث أنَّ ﷲ
يُنجينا على الفور ،ولكن ھنالك أيضا ً المعجزة العظيمة لـ "من خالل" .إ َّنه في ھذه األوقات التي ال
ُتطاق ،محنة إيمانك ،جب األسود ،وأتون النار المتقدة سبعة أضعاف – أنك ُتقبل على معرفته
ومعرفة أمانته التي ال ُتنكر! لقد فھمت أننا ننمو لكي نعرفه ونعرف َّقوة قيامته ،من خالل مشاركة
ً
حقيقة أن امانته تظھر في أكثر األوقات ش َّد ًة! لذلك ،لما يسمح ﷲ للباليا بأن تصيبنا؟
آالالمه.
في بادئ األمر ،ﷲ يسمح لشعبه بأن يتألم بھدف أن يجلبھم إلى مكان اإلنكسار األمر الذي ھو مھم
اآلن َف َحف ِْظ ُ
ض َل ْل ُ
ك.".
ت َق ْو َل َ
ت أَمَّا َ
ضروري للخالص .مزمور  ٦٧ :١١٩يقولَ " ،ق ْب َل أَنْ أ ُ َذلَّ َل أَ َنا َ
ثانياً ،ﷲ يسمح لنا بأن نتألم لكي نتعلَّم أن نكون مُطيعينَ " .م َع َك ْو ِن ِه ابْنا ً َت َعلَّ َم َّ
الطا َع َة ِممَّا َتأَلَّ َم ِب ِه".
لقوة المسيح بأن تفيض فينا
)عبرانيين  .(٨ :٥أيضاً ،شوكة بولس في الجسد تعني أن المعاناة تسمح َّ
َ
خ ُر ِب ْال َح ِريِّ فِي
ُور أَ ْف َت ِ
بحريةَ " .ف َقا َل لِيَ » :ت ْكفِي َ
ك ِنعْ َمتِي ،ألنَّ قُ َّوتِي فِي الضُّعْ فِ ُت ْك َم ُل«َ .ف ِب ُك ِّل ُسر ٍ
ْ
يح٢) ".كورنثوس  .(٩ :١٢أخيراً ،ﷲ يسمح بالمعاناة لكي نعزي
ض َع َفاتِي ،لِ َكيْ َت ِ
َ
ح َّل َعلَيَّ قُ َّوةُ المَسِ ِ
(
٤
)
َ
َّ
َّ
ار ٌ
ِين
ي الذ َ
يع أنْ ُن َع ِّز َ
ك ﷲُ  ..الذِي ُي َع ِّزي َنا فِي ُك ِّل ضِ ي َق ِت َناَ ،ح َّتى َنسْ َتطِ َ
اآلخرين الذين يتألمونُ " .م َب َ
ُھ ْم فِي ُك ِّل ضِ ي َق ٍة٢) "...كورنثوس .(٤ – ٣ :١
له أم ٌر حيوي أثناء أوقات البلية أن نسأل ﷲ "ما الذي تحاول إنجازه فيَّ ؟"
صرخة قلوبنا يجب أن تكون َ " ،غيِّرني ،إجبلني ،شكلني ألجل مجد ملكوتك" ،عالمين أن مھما كان
ك ،إ َّنه أمين ،وأ َّنه ابداً لن يتركك أو يتخلَّى عنك.
نوع البلية التي تمر بھا ،فإنَّ يسوع سيظل يُحب َ
مالحظة :جايمي ألبيرتون وزوجھا غريغ ،يخدمان في رعية لوفالند ،كولورادو ،وھما والدان فخوران إليمي ،إيدين،
وكريد .تحب جايمي تعليم كلمة ﷲ وخدمة اآلخرين .حاليا ً ھي تخدم كزوجة راعي لخمسينيي لوفالند ورئيسة خدمة
السيدات لوالية كولورادو.
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تقرير التسبيح
تلقيت البارحة رسالة نصية من إبني؛ وكان ھنالك خب ٌر عن رجل يحمل مسدسا ً في مجمع،
المدرسة مقفلة .أرجوكِ صلِّي!
بشكل حاسم
إرتعبت وطلبت من األخرين أن ينضموا غليَّ في الصالة! تحركت السلطات
ٍ
وسريع إللقاء القبض على المشتبه به .كان معه مسدسين ،وبندقية قنص في السيارة مع العديد
من المجالت .الشكر  ،لم يتأذ أحد! ت َّم رفع اإلقفال عن المدرسة بعد ع َّدة ساعات عندما رأى
المسؤولين ان المجمع آمن .وعلى أثر تقارير األخبار ،فإنَّ غرفة ھذا الشاب في منزله كان مليئة
باآلالف الذخائر الحربية قصيصات ورقية عن إطالق النار الذي حصل في دار السينما السنة
الماضية في كولورادو.
اليوم ،ذكرني الرَّ ب بإبني وقريبه ،الذين كل أسبوع يعقدان حلقة دراسة الكتاب المقدس في ھذا
الزوار وغالبا ً يكونان فقط ھما لذا يأخذان وقتھما لكي يُصليا.
المُجمع .لقد أتاھم قلَّة جديدة من َّ
أحيانا ً يبدو إلبني أ َّنه ليس بالكثير يحصل ،ولكن اآلن ومن خالل تذكر ھذا الحدث ،ليس بوسعي
إالً اإليمان بأن ﷲ َّ
تدخل بطريق ٍة عظيمة! وأنَّ جھودھم  ،وإرادتھم ،والصالة حققت الكثير!
)تقرير التسبيح ھذا ھو حول ما حصل في جامعة نيوھافن ،وست ھافين ،كونكتيكت في ٣كانون
األول عام  – (٢٠١٣نينا جونسون.
َّ

فكرة إلجتماع صالة
مؤتمر صالة  ،توكسون ،أريزونا.

الصالة ألجل أوالدنا!

إقتباس
بأن تكون مسيحيا ً من دون الصالة ليس ممكنا ً كما أنك غير قادر أن تكون حيا ً من دون التنفس.
 مارتن لوثرمن صندوق البريد
شكراً لعملك الغير اناني في تزعم ھذه الخدمة .لقد احدثت إختالفا ً في العديد من الحيوات .لقد تباركت كنيستنا
مر ًة تلو المرة من خالل صلوات األمھات المصليات األمينات ليلة كل إثنين – أورفادا شرشل AK ،يوكون
رئيسة خدمات السيدات.

من رئيسة التحرير
بأمور قديرة!
ﷲ يقوم
ٍ
أرجوكم أرسلوا تقارير التسبيح إلىdoz@aol.com or debiakers@aol.com :
شكر خاص للعديد من المترجمين ومصححي التجارب الطباعية .شكراً لكم جميعا ً ألجل
ٍ
حملكم وشغفكم ألجل عمل ﷲ وخدمة الصالة ھذه.
ديبي أيكيرز

