صحيفة أمھات
الصالة العالمية

United Pe

الكنيسة الخمسينية العالمية خدمة السيدات
أذار ٢٠١٤
أمھات الصالة العالمية
لقد كان ھدفي ورؤيتي منذ أن ُ
ِب مني أوالً أن أبدأ ھذه الصحيفة أال وھو أن تكون متوفرة بلغا ٍ
ت
طل َ
متعددة .ﷲ فتح العديد من األبواب وھذه الصحيفة ھي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية ،الفرنسية،
اإللمانية ،اللغة الھولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية ،التشيكيَّة ،والصينيَّة والمزيد
آ ٍ
ت عن قريب .لذا تحت إدارة األخت غواين أوايكس ،رئيسة خدمة السيدات في الكنيسة الخمسينية
ً
ُ
بشكل أفضل ألجل أوالدنا حول العالم ،وللمضي قدما سوف نعرف كـ
العالمية ،ولكي نقدم مھمتنا للصالة
ٍ
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
ِمن معا ً في أول إثنين من كل شھر ويصلين صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي سنضم َ
ألجل 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
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تالوة صالة سالح ﷲ ألجل أوالدي
بقلم واندا شاڤيس مع كلمة ﷲ كسالحنا والصالة ذخيرتنا – عندھا بوسع اوالدنا أن يحيوا حيوات إنتصار
وغلبة! صلُّوا ھذه الصالة فوق أوالدكم كل يوم وكونوا على ثقة أنَّ كلمة ﷲ ال تفشل!

أفسس " ،١٨ – ١٠ :٦أَخِيراً َيا إِ ْخ َوتِي َت َقوُّ وا فِي الرَّ بِّ َوفِي شِ َّد ِة قُوَّ ِت ِه (١١) .ا ْل َبسُوا
ار َع َت َنا َل ْي َس ْ
ت َم َع
سِ الَ َح ِ
ﷲ ا ْل َكا ِم َل لِ َكيْ َت ْق ِدرُوا أَنْ َت ْث ُب ُتوا ضِ َّد َم َك ِاي ِد إِ ْبل َ
ص َ
ِيسَ (١٢) .فإِنَّ ُم َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ينَ ،م َع وُ الَ ِة ال َعال ِمَ ،على ظل َم ِة َھذا الدَّھْ ِرَ ،م َع
د ٍَم َو َلحْ ٍمَ ،ب ْل َم َع الرُّ َؤ َسا ِءَ ،م َع ال َّسالَ )طِِ ١٣
(
ﷲ ا ْل َكا ِم َل لِ َكيْ
ت.
اويَّا ِ
ِمنْ أَجْ ِل َذلِ َك احْ ِملُوا سِ الَ َح ِ
أَجْ َنا ِد ال َّشرِّ الرُّ و ِح َّي ِة فِي ال َّس َم ِ
يرَ ،و َبعْ َد أَنْ ُت َت ِّممُوا ُك َّل َشيْ ٍء أَنْ َت ْث ُب ُتوا.
َت ْق ِدرُوا أَنْ ُت َق ِ
اومُوا فِي ا ْل َي ْو ِم ال ِّشرِّ ِ
اآلية َ :١٤فا ْث ُب ُتوا ُم َم ْنطِ قِينَ أَ ْح َقا َء ُك ْم بِا ْل َح ِّقَ ،والَبِسِ ينَ د ِْر َع ا ْلبِ ِّر؛ صلُّوا:

أيھا الرَّ بُّ يسوع ،اشكرك ألجل ولدي .إِمْ َنح ولدي الثقة أ َّنك له/لھا وأن ينبُذ أولئك الذين يتآمرون عليه
/عليھا .يا رَّ ب أنا أصلي ألجل الذھن المميِّز لفضح كل مكائد العدو .كبِّر مناطق ولدي ودعه/دعھا
يشعر/تشعر بقبولك يُغطي قبله/قلبھا كدرع .ال تدع الرغبة للمساومة على اإلنجيل تنال منه/منھا ولكي
إحم
أعطھم الجرأة ليثبتوا ألجل الحق .أعطه/أعطھا قناعات معمِّقة وقيم ومعايير أخالقية تعكس قداستكِ .
سالح صُنع سوف ينجح ضد أوالدي .دع مالئكتك
عائلتنا بينما ُنحارب العدو .أشكرك يسوع بأ َّنه وال أي
ٍ
يحومون حوله/حولھا اليوم.
سالَ ِم؛ صلُّوا:
اآلية َ :١٥و َحاذِينَ أَ ْر ُجلَ ُك ْم بِ ْ
يل ال َّ
است ِْعدَا ِد إِ ْن ِج ِ
ً
خاصة عندما يكون/تكون
أبق ولدي مقدسا ً في كل ال ُس ُب ْل .إحمه/إحمِھا من األرواح المُغرية،
يسوعِ ،
تعبا ً/تعبة وتحت الضغط .إِمْ َنح ولدي أصدقاءاً ومعلمين خاصين لتقويتھم وحماية إيمانه/إيمانھا .بإسم
يسوع أربط مخافة الفشل في حياة ولدي .أرجوك ال تدع إيمانه/إيمانھا يتضرر وذلك من خالل المقاومة
اليومية التي يواجھھا/تواجھھا بينما يثبت/تثبت للحق .إسمح لولدي بأن يخافك أكثر من اإلنسان.

ِيع سِ َھ ِام ال ِّ
ير ا ْل ُم ْل َت ِھ َب ِة؛
س اإلِي َما ِن ،الَّذِي بِ ِه َت ْق ِد ُرونَ أَنْ ُت ْطفِ ُئوا َجم َ
اآلية َ :١٦حا ِملِينَ َف ْو َق ا ْل ُكل ِّ ُت ْر َ
ش ِّر ِ

صلُّوا:
يا رَّ ب ،بينما يمضي ولدي الوقت في الصالة ،دعه/دعھا يعرف/تعرف كم ُتحبهُ /تحبُھا وأ َّنك أنت ملجأنا
وحُصننا .حافظ على وقت عائلتنا واغمُر بيتنا بالسالم .إمنح ولدي النعمة في المجتمع وأبعده/أبعدھا عن
مقارنة نفسه/نفسھا باآلخرين .إمنحه/إمنحھا القلق األصيل ألجل النفوس الھالكة التائھة وحرِّ ره/حرِّ رھا من
الضغط المُحدق .بإسم يسوع  ،أُنھي كل عمليات العدو ضد َولَدِي وعائلتنا.
ﷲ؛ صلُّوا:
وح الَّذِي ھ َُو َكلِ َم ُة ِ
اآلية َ :١٧و ُخ ُذوا ُخو َذ َة ا ْل َخالَ ِ
ف ُّ
صَ ،و َس ْي َ
الر ِ
يا ﷲ ،إشفي ذھن َولَدي من اي تشويش .عساة الروح التائبة تحكم حياته/حياتھا .أشكرك أل َّنك جلبت
عمر مُبكرة .أسأل بأن ينال/تنال مُلكية ھذا الحق وأن تمسحه/تمسحھا بزيت
الخالص الكامل إلى ولدي في
ٍ
ً
السعادة بدالً من النوح .ألبسه/ألبسھا ثوب التسبيح بدال من من روح اليأس واإلحباط .ليعلم/لتعلم
مخططاتك لنجاحه/نجاحھا ،لتمنحه/تمنحھا الرجاء والمستقبل .ثبِّت خطواته/خطواتھا في كلمتك واجعل
ُس ُبلَ ُهُ /س ُبلَ َھا مستقيمة .بارك ولدي بتع ُّب ٍد خاص ،إمنحه/إمنحھا البصيرة ودع كلمتك تمسي مصدر
مُتعته/مُتعتھا الوحيدة .إستخدم ولدي في خدمة حصادك الروحي – مُعلما ً أياديه/أياديھا للمُحاربة في الروح
– عبر كلمتك.
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صالَ ٍة َوطِ ْل َب ٍة ُكل َّ َو ْق ٍ
ألج ِل
وحَ ،و َساھ ِِرينَ لِ َھ َذا بِ َع ْينِ ِه بِ ُكل ِّ ُموا َظ َب ٍة َوطِ ْل َب ٍةْ ،
ت فِي ُّ
صلِّينَ بِ ُكل ِّ َ
اآلية ُ :١٨م َ
الر ِ
ِيع ا ْلقِدِّيسِ ينَ ؛ صلُّوا:
َجم ِ

أيھا الرَّ بُّ يسوع ،أتلو صالة غطاء الحماية ھذا فوق ولديُ .ح َّل حماية وبركات أشعياء ٨ :٥٨
صب ِْح ُنو ُر َك َو َت ْنب ُ
ُت صِ حَّ ُت َك َس ِريعا ً َويَسِ ي ُر ِبرُّ َك أَ َما َم َك َو َمجْ ُد الرَّ بِّ َيجْ َم ُع
عليه/عليھا " .حِي َن ِئ ٍذ َي ْن َف ِج ُر م ِْث َل ال ُّ

َسا َق َت َك".

بإسم يسوع!

مالحظة :نشأت واندا في بيت المُبشرين الخاص للرعاة .تزوجت بجيف ل .شاڤيس عام  ١٩٧٥وخدمت إلى جانب زوجھا،
في كنيسة عسكرية/متعددة الثقافات ألكثر من خمسة وعشرين سنة .درَّ ست أبنائھا الثالثة بروك ،كورت ،وكايل في البيت؛
)اآلن ھم منضوين جميعھم في الخدمة التبشيرية( بعدھا تخرَّ جت عام  ٢٠١٢ببكالوريا شھادة العلوم في الطب البديل.
إنضمت إلى زوجھا في الخدمة التبشيرية الكاملة وھي رئيسة مقاطعة نيويورك للسيدات .إنَّ واندا مطلوبة للتحدث في
العديد من مؤتمرات السيدات بشك ٍل قوي وھو مؤلفة موھوبة .لديھا واجبٌ مميَّز لسيدات الرُعاة )زيجات وبنات الرعاة(
وھي مُدرِّ سة خاصة للمئات .موقعھا اإللكترونيwww.wandachavis.com :

َم َثلْ
بقلم أورڤادا تشرشل

أفسس ١٨ – ١١ :٦
ً
في سالف الزمان ،في قري ٍة صغيرة مُحيطة بتنانين جائعة ،عاشت عائلتين جنبا إلى
جنب عِ ند حافة غاب ٍة كثيفة .في كال ھذين البيتين كانت ھناك أ ٌم ،أب ،وإبنٌ واحد.
بدرع
كلتا العائلتين عرفتا وعلمتا بوجود التنانين ،وكانا يعرفان أنه يجب أن يتھندما
ٍ
جيد كل يوم .كلتا الوالدتين حدقتا من النافذتين الصغيرتين كل يوم ليريا إذا كان
بمقدورھما رؤية أيٍّ من التنانين ،ولكن كانت التنانين صغيرة الحجم وكانت قادرة
على اإلختباء في األجمَّة .لم تتمكن أيٌّ من الوالدتين من رؤية الخطر المحدق،
ولكن قد تعلمتا بأن الدرع الذي يرتديھنَّ سيبقى ھناك ح َّتى لو لم يتمكنوا من رؤية التنانين الصغيرة.
يوم
كل ٍ
يوم المنزل ليقصدا مدرسة القرية .ويا له من ٍ
إبن َكب َُر َو َكب َُر ،حين أتى اليوم الذي سيغادران كل ٍ
كان ،بينما كل صبي كان يسيران خارج البيت ،مدرعين بالكامل ،ليخرجا للعالم لوحدھما ألول مر ٍة في
حياتھما .الوالدتين المبتسمتين تشاھدان رجاليھما الصغيرين يبتعدان عنھما ليواجھا اليوم بنفسيھما.
صباح ،كان الوالدين ينھضان مبكرين بھدف الذھاب إلى الغابة الكثيفة ليقطعا الخشب ألجل القرية.
كل
ٍ
ً
ُ
حذر يضعان الدرع على الولدين قبل القيام بأعمال
وكل صباح ،كانت الوالدتين تيقظان إبنيھما ومعا بكل ٍ
الصباح الروتينيَّة أو تناول العصيدة والخبز .ولكن واحدة من الوالدتين بدأت تبقى طريحة الفراش لفتر ٍة
قليل من الوقت اإلضافي ،كانت األم تنھض من
أطول أثناء فصل الشتاء القارص .كان األب يُغادر ،ومع ٍ
ً
السرير وبسرعة ُتطعم إبنھا اليافع وم
ُصادفة تضع درعه ،وترافقه لخارج الباب ليمضي اليوم .في
الواقع ،كان تنام باكراً وتنھض باكراً بدالً من ُتلمع وتزيت الدرع للعائلة كلھا .كل الدرع كان قد بدأ
بشكل سريع يكبر بحيث أن الدرع كان يمسي ضيقا ً
بالتص ِّدي و َيمسي مقوساً ،والصبي الصغير كان
ٍ
بالنسبة إليه .كانت بحق بحاجة ألن تنشغل بمشكلة الدرع ،ولكن كان لديھا العديد من األعمال الروتينية
لكي تقوم بھا ...
ً
األم األخرى بجانبھا كان لديھا العديد من األعمال الروتينية أيضا ،لذا كان على إصالح الدرع أن

3

يحصل في وق ٍ
حذر شحذت سيفه ،وحرصت
ت متأخر من الليل بينما الصبي الصغير ما يزال نائما ً .بكل ٍ
وبحذر سحقت اإلنبعاج في ترسه وخوذته .الدرع وأحقاء الحماية فحصتھما
على نعلي حذائه قويين
ٍ
بشكل حذر قبل أن تخلد للنوم كل صباح .عندھا ،كل صباح ،دائما ً تستفيق مع زوجھا وكالھما يفحصان
ٍ
درع اآلخر قبل أن يوقظا الصبي .وعندما يوقظانه  ،يضعان كل قطعة عليه بحذر ،مذكرين إياه ماذا
سيستخدمان إذا كان بحاجة للحماية من التنانين الصغيرة ,األم أيضا ً أوصت الصبي الصغير كيف يُمكنه
المحافظة على سالحه ،في حال إذا كانت غير قادرة على ذلك .أيضا ً التنانين الصغيرة كانت تكبر وتنمو
و ُتصبح أكثر جرأ ًة .لم تعد تختبئ بعد اآلن في األجمة ،ولكن اآلن بدأت تالحق الصبيان الصغار.
الصبي الصغير األول أخبر والدته عن ھذا األمر ،وھي أجابته بوضوح" ،حسناً ،وقتھا أركض بسرعة!"
الصبي الصغير الثاني أيضا ً أخبر والدته عن ھذا األمر ،وقد أجابته" ،حينھا سأكون أكثر حرصا ً وإنتباھا ً
وأتأكد من أن درعك قو ٌ
ي ومُحكم ،وسوف نأخذ تدابير إحترازية إضافية صبيحة كل يوم لكي نحرص
أن كل شيء ھو جيد وصائب!"
َّ
األول حول حذائه الممزق ،وبدأت تخدشه.
التنانين ،تجرأت التنانين وھاجمت عثرة الصبي الصغير َّ
الكذب ،واحد من التنانين ،كان قادراً على ان يخلع أحقاء الحماية الخاصة به ،بينما الخائن ،تنينٌ آخر،
كان قادراً ان يزيل ترسه .التنين النجس ،اللئيم ،البشع ،كان قادراً على الوصول من ورائه ويزيل
الدرع .اآلن الطفل الصغير أمسى متروكا ً ووحيداً مع سيفه المصدى وخوذته .إندفع فجأ ًة قدر إستطاعته،
ولكن السيف كان بطيئا ً ومصديا ً ولم يكن صالحا ً للقتال به ،وعلِق في الھزيمة .بينما أحنى الصبي
الصغير رأسه ،وقعت خوذته أرضا ً وتدحرجت بعيداً .التنانين وفور إنتھاء لعبھم  ،ذھبوا يفتشون عن
صبيٍ صغير آخر ليعذبوه لحين اإلستسالم والھزيمة.
ً
ً
الصبي الصغير الثاني ،والذي رآھم قادمين وكان مجھزا
بشكل جيِّد ،كان قادرا على إستخدام سيفه
ٍ
والفرار من التنانين الصغيرة المزعجة.
األول في تلك الليلة بينما كانت األم واألب يحاوالن مداواة كل الجروح
كان ھنالك نو ٌح عظيم في البيت َّ
َّ
ً
الموضوعة على جسد ونفس إبنھما .صممت الوالدة  ،أنه فور إنتصاب إبنھا على قدميه مرة أخرى ،لن
تتجاھل أبداً سالحه مر ًة أخرى .كانت سعيد ًة جداً ،مشغولة كالعادة ،أن األم المجاورة أتت لكي تساعدھا
في تلميع وتزييت سالح إبنھا.
مالحظة:أورڤادا تشرشل كانت أستاذة في التعليم العام والخاص واآلن معلمة تعليم خاص في البيت منذ عام  .١٩٦٦ھي
زوجة راعي ألكثر من  ٤٥سنة  ،وھي متعبدة بشك ٍل سعيد للصالة من أجل أوالدھا ،أصھرتھا وك َّناتھا ،وستة أحفا ٍد
رائعين .أورڤادا أيضا ً رئيسة سيدات الخدمة التبشيرية في مقاطعة ألسكا/يوكون ومتحدثة موھوبة ومؤلفة موھوبة.

الضال
والدة إبن َّ
أين كانت والدة اإلبن الضَّال
في ذلك اليوم منذ فترة طويلة؟
ما كانت أفكارھا؟
وما كانت مخاوفھا
عندما شاھدته يستعد للرحيل؟
كم من مر ٍة في ظلمة الليل
إنذرفت الدموع على وجھھا؟
ھل خرجت من سريرھا
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وإنحنت على ركبتيھا،
فقط لتصلي بأن يكون إبنھا سليما ً معافا؟ً
كيف كانت األيَّام تمضي عندما لم تكن تعرف.
ھل ھو على قيد الحياة؟ ھل يشعر بالبرد أو بالدفئ؟ ھل صحته سليمة؟
من ھم أصدقائه؟
وأين ينام؟
شخص قادرة على ان تتحدث معه؟
ھل كان ھناك أيُّ
ٍ
لكن ،آه ،في ذلك اليوم ،عندما نظرت إلى الطريق
كما كانت تفعل منذ أن غادر إبنھا
ھل المحبة التي ال توصف غمرت نفسھا؟
ھل صرخت؟
ما الذي قالته؟
أظن عندما رحَّ ب األب بعودة إبنھما
وحيَّ الشاب أخاه،
ومھَّد الخ َّدام الطريق له
ليدخل عبر الباب
وإلى أحضان أمه المنتظرة لكي تعانقه
المؤلف مجھول
مُقدمة من قبل برندا باولي

مواقع إلكترونية
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

تقرير التسبيح
بعد عشرين سنة من كونه مرتداً ،أحد "أوالدنا" أتى إلى الكنيسة مع والدته في صبيحة األحدَ .ق ِبل
معمودية الروح القدس وتعمَّد بإسم يسوع! أشكرك واندا ألنك لم تستسلمي ولم تقطعي األمل من إبننا
الكبير تيرانس .واندا م .ھي منسقة منظمة أمھات الصالة العالمية في ھيكل المسيح – جويس ر.
وكارين س .فينيكس أريزونا ،الراعي ج .ھوغان.
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فكرة إلجتماع صالة
في أثناء إجتماع أمھات الصالة العالمية ،قمنا "بمسيرة صالة" حول مبنى مدرسة األحد الكنسي .جُلنا
في كل صف وصلينا بأن يكون لدى كل تلمي ٍذ المحبة ألمور ﷲ ولكي يباركھم ﷲ ويشجع كل معلم.

إقتباس

لحين يفتح ﷲ الباب التالي ...قم بتسبيحه في الرواق!
من رئيسة التحرير
بأمور قديرة!
ﷲ يقوم
ٍ
أرجوكم أرسلوا تقارير التسبيح وأفكار إلجتماع صالة إلى:
MotherOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

ديبي أيكيرز
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شكر خاص للعديد من المترجمين ومصححي التجارب الطباعية .شكراً لكم جميعا ً
ٍ
ألجل ِحمْ لِ ُك ْم وشغفكم ألجل عمل ﷲ وخدمة الصالة ھذه!

