صحيفة أمھات
الصالة العالمية
الخدمة التبشير َّية للسيدات في الكنيسة الخمسين َّية العالمية
المتحدة – تموز ٢٠١٤
أمھات الصالة العالمية
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 أوالدھنَّ .
ِمن معا ً في أول إثنين من كل شھر ويصلين صال ًة
حاجتنا  ...النساء الملتزمات اللواتي ينضم َ
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

اإلستعادة
بقلم جودي نيكولز

ت وبُنى جميلة وقديمة وھي تعود لحالتھا
اإلستعادة )الرد( .تستحضر الكلمة صوراً ألساسا ٍ
األصليﱠة .بالفعل ،يعرﱢف معجم ويبستر اإلستعادة على أنﱠھا "عمل أو عملية إعادة شي ٍء ما لحالته
األصلية من خالل إصالحه ،تنظيفه ،إلخ.؛ عمل إعادة شي ٍء ما إنوجد من قبل أو عمل إعادة شي ٍء
كان قد ُس ِرق أو أُ ِخذ".
عندما نضع ُمصطلح إستعادة من منظور روحي ،فإنﱠه يستحضر صوراً أكثر دراماتكيﱠةً .تخيلوا
عائالت الكنيسة التي تمزقت من جرﱠاء خرابات الخطيئة .أوال ٌد الذين تاھوا وھلكوا في العالم ...
ت باطلة ومواعيد خائبة لآلمال .اآلن ،أنظر إليھم وقد ت ﱠمت إستعادتھم
نُھبوا وسُلبوا بواسطة فلسفا ٍ

بواسطة التطھير وإعادة التجدد بق ﱠوة الروح القدس .كل شي ٍء ُمستطاع بواسطة ق ﱠوة الصالة .للصالة ق ﱠوةٌ بأن تبعث
ْ
ﱠار ُ
ك َوأَ ﱠما أَنَا فَقَ ْد
ق َويَ ْذبَ َح َويُ ْھلِ َ
ْر َ
ق الَ يَأتِي إِالﱠ لِيَس ِ
وتُحدث الرد الروحي للذين ھم واقفين في الھ ﱠوة .يقول ﷲ" ،اَلس ِ
أَتَي ُ
ض ُل) ".يوحنا .(١٠ :١٠
ْت لِتَ ُكونَ لَھُ ْم َحيَاةٌ َولِيَ ُكونَ لَھُ ْم أَ ْف َ
بأن يكون لديكم إبن/أو إبنة ال يحيا ألجل المسيح حاليا ً ھو أم ٌر يُؤلم األحشاء وصعبٌ أن تكونوا في ھذا الموقع.
بالتأكيد ليس المكان الذي فكرت ولو للحظة بأني سأجد نفسي فيه .لكن مع ذلك ،ھا أنا .أحارب ألجل نفس ولدنا
الوحيد!
يُعلن الكتاب المقدس
بشكل واضح في يعقوب ١٦ :٥ب أنﱠهِ " ،ط ْلبَةُ ْالبَا ﱢر تَ ْقتَ ِد ُر َكثِيراً فِي فِ ْعلِھَا ".لصياغة اآلية من
ٍ
اللغة األصلية بإمكاننا أن نقولھا بالشكل التالي" :صالة البار النشيطة والقديرة فيھا الكثير من الق ﱠوة ".يُمكن للمرء
ُ
لست باراً ".حسناً ،أنا أفھم ھذا الشعور ،ال تنسوا أننا ال نقف ق ﱠدامه ببرنا الذاتي ،لكن باإليمان
أن يقول" ،لكني
ﱠ
ﱠ
نلبس بر المسيح عندما نؤمن به! لذلك ،بإمكاننا أن نتقدم بجرأ ٍة قدام الرﱠبﱢ ونلتمسه واثقين أنه سيسمع ويستجيب
لصلواتنا!
إنھا آداة العدو بأن يُحاول بأن يُھبط من عزيمتنا بأن ال نصلي من خالل ان يُطلعنا أننا لسنا مستحقين كفاية ،وأننا
لسنا قديسين كفاية ،وأننا لسنا صالحين كفاية لكي نُصلي ألجل أوالدنا وعائالت كنيستنا .لكن ال نستمد ثقتنا من
أنفسنا ،بل نثق بالمسيح ،بكلمته وبمواعيده .كل األمر يتعلﱠق به وكل شي ٍء فيه .الصالة ھي األداة القويﱠة التي
أعطاھا ﷲ لنا .الصالة تُحرﱢ ك يد ﷲ! بمقدورنا أن نجد مكافأة ومكانا ً متمما ً في جسد المسيح بينما نھب ذواتنا
لخدمة الصالة ،واقفين عند الھ ﱠوة ألجل الذين يريدون أن يُستردوا.
" َوأُ َع ﱢوضُ لَ ُك ْم ع َِن ال ﱢسنِينَ الﱠتِي أَ َكلَھَا ْال َج َرا ُد ْال َغوْ غَا ُء َوالطﱠيﱠا ُر َو ْالقَ َمصُ َجي ِْشي ْال َع ِظي ُم الﱠ ِذي أَرْ َس ْلتُهُ َعلَ ْي ُك ْم) ".يوئيل
.(٢٥ :٢

مالحظة :جودي نيكولز زوجة راي نيكولز وھم مبشرين إلى بيالروسيا ،بولندا ،وأوكرانيا .ھما في الخدمة
التبشيريﱠة ألكثر من عشرين سنة .ھي على رأس جمعية الصالة ألجل أوروبا والشرق األوسط وھي منسقة
الصالة ألجل إتحاد الدول المستقلة وجمھوريات البلطيق .لديھما ٌ
إبن واحد يعيش في ألسكا.

إله الفرص الثانية
بقلم بريندا ھودسون
اإلستعادة )الرد( .يُمكن أن تعني العديد من األمور لمختلف الناس .يُمكن أن تعني إستعادة
عالقة مع الولد ،الزوج/الزوجة ،أو صديق – أو ربما عالقتك الشخصيﱠة مع ﷲ .مھما كانت
الظروف ،ﷲ ھو إله الفرص الثانية.
فكر بحياتك في ھذه السنة الماضية أو رُبما على ح ٍد أقصى ھذه السنة؟ ھل االمور جرت على
داع لكي
ما يُرام بالنسبة لك؟ أو أنك تشعر بأنه قد أرھقت؟ األخبار السارة ھي أنه ما من ٍ
بإسم آخر ،حتى لو أنﱠك قد أخفقت .ھنالك دائما ً فرصةً ثانية لكي تبدأ من
تبررھا أو تدعوھا ٍ
بشكل خاص مع ﷲ .بمر ٍة من المرات ،كلنا إحتجنا إلى فرص ٍة أخرى ،بداية جديدة،
جديد،
ٍ
بشكل عظيم.
جدوالُ جديداً .نحن نخدم إله الفرص الثانية .أنا ،لمرة ،شاكرة وممتنة
ٍ
مع كل ھذا في ذھننا ،دعونا نقوم بشي ٍء يُدعى فحص الموقف  -السلوك.
س فشلوا واخفقوا،
يريد ﷲ أن يزرع في أذھاننا أن الفشل ليس نھائيا ً .الكتاب المقدس ملي ٌء بقص ٍة تلو القصﱠة عن أنا ٍ
َطيﱠتَھُ ْم بَ ْع ُد".
لكن ﷲ دربھم طول الطريق لكي يتمكنوا من تصويب األمور" .ألَنﱢي أَصْ فَ ُح ع َْن إِ ْث ِم ِھ ْم َوالَ أَ ْذ ُك ُر خ ِ
)إرميا  .(٣٤ :٣١نحن شاكرين أننا نخد إله البدايات الجديدة.
ٌ
موقف آخر يريدنا ﷲ أن نتبناه ونعتمده ھو انه يُمكن إفتداء النتائج السيئة .ﷲ يغفر الخطايا ويشفي الجروح؛
ربما
لكن ،سيكون ھناك ندوب ستكون ظاھرة .حتى الندوب يُمكن أن تخدم لھدف؛ إنھا تخدم بأن تُساعدنا بأن نُخبر
اآلخرين الذين لديھم جروح.
أخيراً ،أدرك أن مستقبلك مفتوح .إنﱠه مشع تماما ً كما ھي مواعيد ﷲ .الفشل ال يعني أنﱠك مد ﱠمر ،ﷲ ليس فقط أنﱠه
يغفر ،ولكنه يفدي .شي ٌء جديد ھو باإلنتظار – مستقب ٌل مھندس ومصمم من قبل ﷲ .أيﱠة عالقة كانت منكسرة يُمكن
إعادتھا ونسجھا وفدائھا بواسطة مواعيد ﷲ ومغفرته.
)(٢٣
)(٢٢
ِھ َي َج ِدي َدةٌ
اح َمهُ الَ تَ ُزو ُل.
"أُ َر ﱢد ُد ھَ َذا فِي قَ ْلبِي ِم ْن أَجْ ِل َذلِ َ
ت الرﱠبﱢ أَنﱠنَا لَ ْم نَ ْفنَ ألَ ﱠن َم َر ِ
ك أَرْ جُو .إِنﱠهُ ِم ْن إِحْ َسانَا ِ
احَ .كثِي َرةٌ أَ َمانَتُكَ ) " .مراثي إرميا .(٢٣ – ٢١ :٣
فِي ُك ﱢل َ
صب َ ٍ
ُمطلقا ً ليس بمقدورنا بعد اآلن أن نضع "ﷲ في جيوبنا" لنتضرع إليه عندما نكون في مشكلة )ورطة(ُ .مطلقا ً بعد
ضيف في غرفة
إھتمام عابر .إنﱠه الحياة بحد ذاتھا .ھو ال ُمسيطر ،أكثر من مجرد
اآلن لن يكون مجرد ھواية أو
ٍ
ٍ
الضيوف ،وأكثر من مجرﱠد زواية ضغيرة في قلبنا .ندعوه ليدخل إلى كل غرف ٍة موجودة في حياتنا.
اإلمتالء المستمر من روح ﷲ ھو من سيُغيﱢر حيواتنا وظروفنا .علينا أن نطلب الحق حول عالقاتنا ،تغيير التفكير
الخاطئ ليمسي تفكيراً صائباً ،ونغيﱢر أفعالنا.

إلھنا ھو إله الفرص الثانية ،لذا لماذا ال نكون نحن أيضا ً كذلك) .أي أن نمنح فرصا ً ثانية(.

مالحظة :بريندا وزوجھا دايفيد يخدمان في الكنيسة الرسولية ريفيرسايد في مورغانتاون في فرجينيا الغربية.
وھي متزوجة من دايفيد لـ  ٤٦سنة .ھي والدة إلبنين ،ناثانيال وديريك ،وجدة سعيدة لثالثة أحفاد ،شاندلر ١٦
سنة ،إيما سبعة سنوات ،وجوج أربعة سنوات .ھي أيضا ً والدة جندي ،إبنھا ديريك يخدم حاليا ً في الجيش األميركي
ومؤخراً تمت ترقيته إلى رتبة رقيب.
من رئيسة التحرير

ديبي أيكيرز

بأمور قديرة!
ﷲ يقوم
ٍ
ُ
ِب مني أوالً أن أبدأ ھذه الصحيفة أال وھو أن تكون متوفرة بلغا ٍ
ت
لقد كان ھدفي ورؤيتي منذ أن طل َ
متعددة .ﷲ فتح العديد من األبواب وھذه الصحيفة ھي متوفرة اآلن باللغة اإلنكليزية ،اإلسبانية،
الفرنسية ،اإللمانية ،اللغة الھولندية ،البرتغالية ،الروسية ،اليونانية ،العربية ،والفارسية ،التشيك َّية،
والصين َّية ،السواحلية ،والھنغارية والتغالوغ )اللغة الفليبين َّية( شكر خاص لالخت دايان تاتل
وجيرولين كيلي وفريق المترجمين اللذان يجعالن ھذا يحصل كل شھر!  .وأيضاً ،فإنَّ الموقر دون
ھانسكون يعمل على الترجمة إلى اللغة األوردية ،الھندية ،التايلندية ،التاميلية  ،والسنھالية،
والالوية .لذا تحت إدارة األخت غواين أوايكس ،رئيسة خدمة السيدات في الكنيسة الخمسينية العالمية،
بشكل أفضل ألجل أوالدنا حول العالم ،وللمضي قدما ً سوف ُنعرف
ولكي نقدم مھمتنا للصالة
ٍ

كـ أمھات الصالة العالمية .نحن نفرح ونسأل ﷲ بأن يستمر في مباركة خدمة الصالة ھذه – .ديبي أيكيرز ،الكنيسة
الخمسينية العالمية ،أمھات الصالة العالمية ،المنسقة ورئيسة التحرير.
أرجوكم أرسلوا تقارير التسبيح وأفكار إلجتماع صالة إلىMotherOfPrayerIntl@aol.com or :
debiakers@aol.com

إقتباس صالة

صالة القلب ھي قلب الصالة – شارلز سبيريجون
تقارير التسبيح والحمد
تلقيت رسالة نصيَّة من إبنتي لكي أصلي لھا .رج ٌل مسلح كان قد أطلق النار في المجمع الجامعي حيث تدرس إبنتي.
إشتبكوا معه وفي النھاية ت َّم إلقاء القبض على ذلك الرجل .الشكر ألجل حمايته! سو ج.

 ٣١فضلية كتابية لكي تصلوھا ألجل أوالدكم )(١٢ – ١٠
 . ١٠إحترام الذات الكتابي " - -ساعد أوالدي ليُطوروا إحتراما ً قويا ً لذاتھم والتي ھو مؤصَّل في إدراك أنھم عمل ﷲ،
مخلوقين في المسيح يسوع) ".أفسس .(١٠ :٢
 . ١١األمانة " - -ال تدع المحبة واألمانة يتركان أوالدي ،بل لِ ُي َقلِدا ھاتين الفضيلتين حول عمقھما ويكتبانھما على لوح
قلوبھم) ".أمثال .(٣ :٣
 . ١٢الشجاعة " - -عساة أن يكون أوالدي دائما ً أشداء وشجعان في شخصيتھم وفي أفعالھم) ".تثنية .(٦ :٣١
إذن مسبق من قبل
مقدمة من قبل غواين أوايكس .حقوق الطبع بوب ھوستلتر ) . (www.bobhostelter.comمستخدمة من قبل ٍ
المؤلف.

