صحيفة صالة
األمھات العالمية
الخدمة التبشير َّية للسيدات في الكنيسة الخمسين َّية العالمية
آب 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

صالة العودة إلى المدرسة
بقلم ديبي أيكيرز

ھذا الشھر العديد من أوالدنا سيعودون إلى صفوف الدراسة لكي يتعلﱠموا ويتمرﱠسوا المھارات
ي للغاية .ولكن أكثر فأكثر ﱠ
اإلجتماعيﱠة .ھذا أم ٌر رائ ٌع جداً وضرور ٌ
فإن مدارسنا تمسي مناطق
خطرة.
في السنة الماضية ثانوية حفيدتي تعرﱠضت لإلغالق حيث ﱠ
أن رجالً مجھوالً خرق مستوى األمن
العالي المر ﱠكز لمدرستھا الثانوية .ووسائل اإلعالم مليئة بحوادث مماثلة في كل أرجاء العالم ،البعض
منھا ينتج عنھا حوادث مأساوية.

كل م ﱠر ٍة أسمع فيھا عن واحدة من ھذه الظروف ،أتذكر كيف أن أمي كانت تركع على ركبتيھا كل يوم لتتلو
صالةً قصيرة قبل أن نغادر للمدرسة .الصالة ضرورية ولديھا ق ﱠوة!
أدعو كل األمھات من حول العالم أن ينضموا لي كل يوم ويلفظوا صالة األمانة ألجل أوالدنا بينما ھم يتوجھون
إلى المدرسة في ھذه السنة اآلتية .أشعر أن ﷲ وضع ھذا في قلبي وأنا أعلم أنﱠه قادر على ان يحمي ويحفظ
أوالدنا من أي أذى!

"الرﱠبﱡ يَحْ فَظُ َك ِم ْن ُك ﱢل َشرﱟ  .يَحْ فَظُ نَ ْف َس َك – ".مزمور ٧ :١٢١
)(٢٥
ضي ُء الرﱠبﱡ بِ َوجْ ِھ ِه عَل ْي َك َويَرْ َح ُم َك(٢٦) .يَرْ فَ ُع الرﱠبﱡ َوجْ ھَهُ عَل ْي َك َويَ ْمنَ ُح َك
ار ُك َك الرﱠبﱡ َويَحْ ُر ُس َك .يُ ِ
" يُبَ ِ
َسالما ً – ".عدد .٢٦ – ٢٤ :٦

َر ﱢب ولدك
بقلم أدينا بيداجيو

في  ٣١أيار  ٢٠١٤تخرﱠج إبني األصغر من الثانوية .زوجي ،تيم ،كان له الشرف واإلمتياز بأن
ضحة واإليضاحات التي قدمھا أعلن" ،الطفل من
يتح ﱠدث في حفلة تخرﱡ جه .في واحد من أثلته المو ﱢ
مرحلة الحضانة ليصل إلى الصف الثاني عشر يمضي  ٢١٦٠يوما ً  ،أو  ١٨٩٠٠ساعة من حياته
يتعلﱠمھا في المدرسة".
تلك الفكرة ضربت الوتر ف ﱠي  ١٨٩٠٠ -ساعة من تعلﱡم اللغة ،الرياضيات ،العلوم ،التاريخ ،األدب،
الفن ،الموسيقى ،وغيرھا من المواد.

وھذا جعلني أتساءل" ،كم عدد الساعات التي أمضيتھا في تعليمه عن أمور ﷲ؟" سبق وكنت آخذ أوالدي للكنيسة .لدينا
أوقات تأمل وورع عائلي نمضيه مع بعضنا البعض ،أوقات صالة ،والتحدث عن أمور ﷲ وكيف أن نكون مسيحييين
صالحين منذ والدتھم .لكن ،ھل بالفعل امضيت  ١٨٩٠٠ساعة في أوالدي؟ ھل كان بإمكاني أن أقوم بالمزيد؟
ال األَي ِﱠام التِي ا ْنتَ َذ َر فِيھَا لِلرﱠبﱢ يَ ُك ُ
ْر
" ُكل أَي ِﱠام ن َْذ ِر ا ْفتِ َر
ون ُمقَ ﱠدسا ً َويُ َربﱢي ُخ َ
از ِه ال يَ ُمرﱡ ُمو َسى عَلى َر ْأ ِس ِه .إِلى َك َم ِ
صل َشع ِ
ِ
) (٦
ْ
ت(٧) .أَبُوهُ َوأُ ﱡمهُ َوأَ ُخوهُ َوأُ ْختُهُ ال يَتَنَجﱠسْ ِم ْن أَجْ لِ ِھ ْم ِع ْن َد َموْ تِ ِھ ْم ألَ ﱠن
ار ِه لِلرﱠبﱢ ال يَأْتِي إِلى َج َس ِد َميﱢ ٍ
َرأ ِس ِهُ .كل أَي ِﱠام ا ْنتِ َذ ِ
ا ْنتِ َذا َر إِل ِھ ِه عَلى َر ْأ ِس ِه) – ".تثنية .(٧ – ٥ :٦
بشكل
زمن حيث أنﱠه يدفع للمزيد من الصالة ألجل أوالدنا ،وتعليمھم عن أمور ﷲ .ال يُمكننا أن نعتمد
نحن نحيا في
ٍ
ٍ
كلي على قادة الكنيسة الروحيين وحدھم لكي يُعلﱢموا أوالدنا عن األمور الروحيﱠة .كوالدين ،علينا أن نُربي أوالدنا .علينا
أن نكرﱢس الوقت ألجل نموھم الروحي.
أوالد اليوم يريدون الجواب عن السؤال" ،لماذا؟"
 لماذا نؤمن أنﱠه يوجد إلهٌ واحد فقط؟
 لماذا أعمال  ٣٨ :٢ھو حجر الزواية إليماننا؟
 لماذا القداسة ضروريﱠة؟

يس خَ صْ َم ُك ْم َكأ َ َس ٍد زَائِ ٍر ،يَجُو ُل ُم ْلتَ ِمسا ً َم ْن يَ ْبتَلِ ُعهُ ھُ َو".
يت ﱡم تحذيرنا بأنﱠه علينا ان نكون" ،اُصْ حُوا َوا ْسھَرُوا ألَ ﱠن إِ ْبلِ َ
)١بطرس  .(٨ :٥ال أريد بأن يمتلك إبليس أوالدي وأنا واثقة أنكم أنتم أيضا ً ال تريدون ھذا .إنﱠه واجبنا بأن نعلﱢمھم
عن مخاطر وأشراك عيش حيا ٍة من دون أن يكون ﷲ مركز تلك الحياة .علينا ان نواظب على تعليم ،إرشاد،
والصالة ألجل أوالدنا.
" َربﱢ ْال َولَ َد" )أمثال  (٦ :٢٢ھي عبارة تُلقى وتُقال دائما ً في كل الوقت ،ولكن تحمل مسؤولية عظيمة جداً لكل
األھل .األبوة ھي رحلةٌ جدية.
سنشھد أوالدنا ينالون الشھادات ،يسيرون في ممشى الزواج ،ويحققون العديد من األھداف األخرى في الحياة.
ولكن مع ذلك اإلنتصار األبوي األعظم الذي بإمكاننا أن نختبره ھو أن نكون قادرين على القول ،مع الرسول
ْس لِي فَ َر ٌح أَ ْع َ
ظ ُم ِم ْن ھَ َذا :أَ ْن أَ ْس َم َع ع َْن أَوْ الَ ِدي أَنﱠھُ ْم يَ ْسلُ ُكونَ بِ ْال َح ﱢ
ق ٣) ".يوحنا .(٤
يوحنا " ،لَي َ

مالحظة :أدينا بيداجيو ھي رئيسة والية إنديانا للخدمة التبشيريﱢة للسيدات .ھي وزوجھا ،تيم ،يشغالن منصب
مساعدي راعي لكنيسة مسكن الجلجثة في إنديانابوليس ،التي يرعاھا الموقﱠر بول د .مووني .مباركة بولدين،
ماسي وجيورجين بيداجيو.

الدرس األكثر أھمية
بقلم دارال ديلون
لقد ُدعيت ألؤدي العديد من المھمات في حياتي ،لكن مع ذلك وال واحدة من ھذه مھمة بقدر أھمية
تربية أوالدي .عند ولد طفلتنا األولى ،أتت من دون أن تكون مرفقة "بكتيب إرشاد" أو الئحة بـ
يوم على حدى ،كل تح ٍد ،ونتعلﱠم بينما نمضي قدماً.
"كيف يجب" .زوجي وأنا كان علينا أن نأخذ كل ٍ
يقول لنا الكتاب المقدس في أمثال َ " ،٦ :٢٢ربﱢ ْال َولَ َد فِي طَ ِريقِ ِه فَ َمتَى شَاخَ أَ ْيضا ً الَ يَ ِحي ُد َع ْنهُ ".بين
الوالدة وسن الرشد لدينا متسع قصير من الوقت لنمضية في تربية أوالدنا ليفھموا ﷲ وأمور ﷲ،
لكي تُشكل حياتھم أنﱠھا ،إذا لم تكن فورية ،في نقط ٍة ما سيخدمون ﷲ.
كل يوم علينا أن نؤدي األكثرية من ھذا الوقت القصير الذي ُمنح لنا .علينا أن نھتم أوالً باألمور األكثر أھميﱠة،
ونسمح لألمور األخرى بأن تلي كما يجب أن تلي .أبداً لن نحظى بالوقت بأن نجعل كل شي ٍء يتالئم بما نحن نريده،
لذا علينا أن نختار األمور التي من شأنھا ان تؤثر أكثر على حياتھم.
بينما ھنالك العديد من األمور التي يُمكننا ان نذكرھا والتي من شأنھا أن تؤثر على أوالدنا ،أؤمن ﱠ
أن أحدھا ھو األكثر
أھميﱠة .إنﱠه الدرس الذي نُلقنه بحياتنا.
لقد سبق وقيل" ،أفعالنا تنطق بما ال تقوله كلماتنا ".وھذا صحيح .بينما ينمو أوالدنا وينضجون ،نكون نعرضھم

للكثير من األتثيرات للحياة المسيحيﱠة – حضور وإرتياد الكنيسة ،كلمة ﷲ ،مدرسة األحد ،نمط حياة تقي ،والمزيد
س يوميﱠة ق ﱠدام
المزيد .وھم سيقيسون كل ما يسمعونه ويرونه في البيت .نشرﱢع ما تعلموه من خالل تشكيله على اس ٍ
أعينھم الشاخصة إلينا.
كيفيﱠة تمثيلنا لھذه المبادئ ،التعاليم ،واألولويات يوفﱢر أفضل الدروس التي يُمكن أن نقدمھا .نبيﱢن ھذه من خالل:
 تطوير عالقة شخصيﱠة مقرﱠبة مع ﷲ.
 محبة كلمة ﷲ
 تبيان أھمية الصالة
 جعل إرتياد الكنيسة وأمور ﷲ أولويﱠة
 إحترام الكنيسة ،قيادتھا الروحيﱠة ،ورعيتھا.
 إتخاذ القرارات الصائبة في األمور التي نقوم بھا )والتي ال نقوم بھا(
نؤثر على حيوات أوالدنا بشتى الطرق .منھا ،أؤمن ﱠ
أن الدرس األكثر أھميﱠة ھو ما نعلمه من خالل حياتنا!
َ
اس )وأوالدنا(٢) ".كورنثوس .(٢ :٣
يع النﱠ ِ
"أ ْنتُ ْم ِر َسالَتُنَاَ ،م ْكتُوبَةً فِي قُلُوبِنَاَ ،م ْعرُوفَةً َو َم ْقرُو َءةً ِم ْن َج ِم ِ

ت على الطريق .ھي
مالحظة :دارال ديلون ھي زوجة ،زوجة راعي ،أم لثالثة أوالد ،ج ﱠدة لثالثة أحفاد وواحد آ ٍ
أيضا ً حاليا ً تخدم كرئيسة الخدمة التبشيرية للسيدات في مقاطعة كولومبيا البريطانيﱠة.

مطلقا ً ال تنسوا المصادر الثالثة القوية التي ستكون دائما ً متوفرة لك:
المحبة ،الصالة والمغفرة – .ه.ج .بروان اإلبن.
من رئيسة التحرير

بأمور قديرة!
ﷲ يقوم
ٍ
ُ
ً
ِب مني أوال 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

تقرير صالة األمھات العالمية من فرنسا
مرحباً ،أود أن أشكركم على نوعية ھذه الصحيفة .أشاركھا مع السيدات في كنيستين نخدم فيھا ،وھم ينتظرون قدما ً لكل
شھر .أنا حاليا ً أستخدم اللغة اإلنكليزية ،الفرنسية ،والروسية .وأنا منذھلة بأن أراھا متوفرة باللغة الفليبينيَّة – التاغلوغ
أيضا ً.
ليُبارككم ﷲ – أنتم بركة لسيدات الكنيسة في كل أنحاء العالم! – األخت دارال بروشو ،زوجة راعي ،فرنسا.

تقرير صالة األمھات العالمية من فنزويال
األخت أيكيرز.
تحية وبعد بإسم يسوع .السيدات ھنا في فنزويال متحمسا ٍ
ت للغاية حول صحيفة صالة األمھات وقد إبتدأوا بأن يعقدوا
إجتماعا ٍ
ت خاصة في أيام السبوت مع األمھات لكي يًلوا ألجل أوالدھم .لذا ،أنا احاول كل شھر بأن أبعث بالنسخة اإلسبانية
للنساء الذين ھم في مركز القيادة الروحيَّة ھنا لكي يتمكنوا من إعطائھا لزوجات الخ َّدام الذين ھم مسؤولين عن كل رعية من
رعياتھم.

تقارير التسبيح والحمد
أنا سعيدة للغاية وشاكرة أنَّ حفيدتي ،ماديسون أيكيرز) ،الصورة على اليمين( تعمَّدت عشية األحد
الماضي! ) ٦تموز  – (٢٠١٤ديبي أيكيرز.

إنَّ كنيستنا تفرح وتقدم الشكر ليد ﷲ الحامية التي ظللت إحدى أخواتنا الحدثات الخميس الماضي ،حزيران .٥
حضرت غرايس إلى جامعة باسفيك سياتل في مركز مدينة سياتل ،حيث أن رجالً حضر إلى حرم الجامعة ،ودخل
إلى مركز الطالَّب ،وبدأ بإطالق النار .لألسف ،قبل أن يتم إخضاعه من قبل أحد الطالَّب ،ثالثة أصيبوا بطلقا ٍ
ت
ناريَّة وواحد منھم توفي الحقا ً في المستشفى .قالت لنا غرايس ،لو أنَّ الرجل المسلح أتى إلى حرم الجامعة قبل يوم أو
اليوم الذي بعده ،وبسبب جدول صفھا ،لكانت ستكون ھناك في مركز الطالَّب في وقت إطالق النار .وقالت لنا ايضاً،
كيف أن مجموعة أصدقائھا المقرَّ بين كانوا كلھم في أمكان مختلفة من حرم الجامعة ،أو قد ذھبوا غلى البيت ،وھي
كانت أيضا ً في البيت ،بدالً أن تكون في مركز الطالَّب في ذلك الوقت .على الفور تذكرت أن سمعت والدتھا تصلي

ايام من حدوث ذلك!
صالة تشفع عميقة أثناء إجتماع صالة األمھات فقط قبل ٍ
أيضا ً نريد أن نقدم الشكر لكم ،سيدات الكنيسة الخمسينيَّة ،ألنكم تتكتفون معا ً في كل نھار/ليل تمضونه في الصالة.
وبينما المزيد من المعلومات ُتطلق عن الرجل المسلح ،ندرك أنَّ األمور أمست تجنح ألسو ْا لشبيبتنا في مدينتنا ،العديد
من الجامعات وحرم المدارس ،أكثر من ذي قبل .ال يوجد أي شك أن الصالة تصنع كل اإلختالف لواحدة من بناتنا!
– ليا سيغرافيس ،زوجة راعي ،سياتل .واشنطن.

 ٣١فضلية كتابية لكي تصلوھا ألجل أوالدكم )(١٥ – ١٣
 . ١٣النقاوة " - -قلبا ً نقيا ً أخلق فيھم يا ﷲ ،ودع نقاوة القلب تلك بأن تظھر في أفعالھم) ".مزمور .(١٠ :٥١
 . ١٤اللطف " - -يا رَّ بُّ  ،عساة أن يحاول أوالدي بأن يكونوا لطفاء مع بعضھم البعض وكل الباقين١) ".تسالونيكي
.١٥ :٥
 . ١٥الكرم " - -إضمن ألولدي بأن يكونوا كرماء ويرغبوا في المشاركة ،مذخرين ألنفسھم أساسا ً حسنا ً للمستقبل".
) ١تيموثاوس .(١٩ – ١٨ :٦
إذن مسبق من قبل
مقدمة من قبل غواين أوايكس .حقوق الطبع بوب ھوستلتر ) . (www.bobhostelter.comمستخدمة من قبل ٍ
المؤلف.

