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اَجًٍ يبدراٌ دػب
اس طبل  1999اَجًٍ يبدراٌ دػب
در ایٍ طبسيبٌ اتحبدیّ ای ثّ ٔجٕد آٔرد کّ در أنیٍ دٔػُجّ ْز يبِ سَبٌ کهیظبْب را در
طزتبطز جٓبٌ يتًزکش کزد ثز رٔی دػب ثزای کٕدکبٌ در کهیظبْبی يحهی خٕد
يبيٕریت يب
تالع يب ایٍ اطت کّ ثب تجبرثی کّ اس َظم گذػتّ ثّ دطت يب رطیذِ ثتٕاَیى ثب قذرت دػب
ثّ َظم ثؼذی اَتقبل دْیى.
َیبس يب
پیٕطتٍ سَبٌ يتؼٓذ ثیؼتز در ایٍ ايز ٔ پیٕطتٍ آَٓب در ایٍ اتحبد در دػب در رٔسْبی دٔػُجّ ْز يبِ تب ثتٕاَیى ثب يتًزکش
کزدٌ دػبْبیًبٌ ثزای رػذ فزسَذاًَبٌ کّ َظم آیُذِ يیجبػُذ کٕػب ثبػیى.
طّ أنٕیت در دػب
َ_1جبت فزسَذاًَبٌ اػؼیب  ، ۲۵ :۴۹يشايیز  ٔ ۱۲ :۱۴۴اػؼیب ۴۳؛ ۶-۵
_2ثّ رػذ رٔحبَی آَٓب کًک کُیى تب سيبَی کّ ثّ طٍ ایًبَی السو ثزطُذ
_3تب ثتٕاَیى آَٓب را در آیُذِ ثّ ػُٕاٌ خبدو در کهیظبی خذأَذ داػتّ ثبػیى

دػب يحبفظت در يذارص
Sis Debbie Akers

َٕػتّ ی خٕاْز دثی اکزص:
در ایٍ يبِ ثظیبری اس فزسَذاًَبٌ ثّ کالطٓبی درص ثبسگؼتُذ ٔ ثّ تحصیم ٔ آيٕسع در يٓبرتٓبی اجتًبػی يؼغٕل ػذَذ.
خوب تحصیل یک چیز بسیار فوق العاده و ضروری اما متاسفانه خیلی از مدارسها در حال تبدیل شدن به مکانهای خطرناک است.
در سال گذشته در دبیرستان ،نوه ی من در مورد مسائل امنیتی در دبیرستانها و کالجها و دانشگاها در مورد امنیت در این مکانها که
متاسفانه این مکانها از امنیت استانداری برخوردار نیست صحبتهایی را نوه ی من در این مورد شنیده بودو متاسفانه خبرها بسیار ناگوار و
غم انگیز است این فقط مربوط به کشورهای امریکایی نیست بلکه در سرار دنیا رفته رفته به مکانهای نا امنی دارد تبدیل میشود.
پس با این حساب وظیفه ی ما پدر و مادرها است که هر روزه قبل از اینکه فرزندانمان مکان امن وی را ترک میکنند دعای ما بدرقه ی
راه آنان باشد.

پس بسیار ضروری است که هر روزه زانو زده و در دعا محافظت خداوند را همراه با قدرت او برای عزیزانمان بطلبیم.
از تمامی مادران مسیحی در سراسر جهان دعوت میکنیم تا با ما بپیوندند برای دعای حفاظت تا با اطمینانی کامل فرزندانمان را از مکان
امن خانه به مدرسه بفرستیم.
من ایمان دارم که خداوند قادر ومطلق است او از فرزندان ما محافظت میکند.
يشايیز ثبة ۱۲۱
 ۷خذأَذ تٕ را اس ْز ثذی َگبِ يیدارد .أ جبٌ تٕ را حفع خٕاْذ كزد .
اػذاد ثبة ۶
« ۲۴یِٕٓ تٕ را ثزكت دْذ ٔ تٕ را يحبفظت ًَبیذ  ۲۵.یِٕٓ رٔی خٕد را ثز تٕ تبثبٌ طبسد ٔ ثز تٕ رحًت كُذ  ۲۶.یِٕٓ رٔی خٕد را ثز
تٕ ثزافزاسد ٔ تٕ را طاليتی ثخغد.

Sis Adena Pedigo

قطبر راطتی ثزای فزسَذاًَبٌ
نوشته ی خواهر آدنا پدیگو:
قطار راستی برای فرزندانمان:
درتاریخ سی ویک مه  2014آخرین فرزند من از دبیرستان فارق التحصیل شد ،شوهر من افتخار این را پیدا کرد تا در مراسم
فارق التحصیلی فرزندامان صحبت کند او در صحبتهای خود اظهار داشت  ،که یک کودک از اولین سال کودکستان تا کالس
دوازدهم  2160روز از عمر خود یا  18900ساعت برای آموزش در مدرسه صرف خواهد کرد.
این مسئله مرا به فکر فرو برد  18900ساعت وقت برای آمورش زبان ،ریاضی  ،علوم  ،تاریخ ،ادبیات ،هنر  ،موزیک و
غیره...
این سوال را برای من به وجود آورد که در این مدت من چند ساعت فضا را ایجاد کردم تا فرزند من آموزشهایی در رابطه با
خدا ببیند؟
آیا فرزندان من ساعتهایی را برای رفتن به کلیسا گذاشتن؟
آیا زمانی را برای عبادت در خانه گذاشتند؟
آیا فرصتی را درباره خدا گذاشتند؟
آیا آموزش کافی را برای یک زندگی مسیحی را دیده اند؟
 18900ساعت در طول این دوازده سال زمان بسیار زیادی است ،که صرف آموزشهایی که در باال آمده شده است.
اما سوال اینجاست در طی این دوازده سال چند ساعت صرف شده برای امور الهی؟
مگر نه اینکه در کالم خداوند آمده است:
تثُیّ ثبة ۶
 ۵پض ی ُٓ َِٕ خذای خٕد را ثّ تًبيی جبٌ ٔ تًبيی قٕت خٕد يحجت ًَب  ٔ ۶.ایٍ طخُبَی كّ يٍ ايزٔس تٕ را ايز يیفزيبیى ،ثز
دل تٕ ثبػذ  ٔ ۷.آَٓب را ثّ پظزاَت ثّ دقت تؼهیى ًَب ٔ ،حیٍ َؼظتُت در خبَّ ٔ ،رفتُت ثّ رأِ ٔ ،قت خٕاثیذٌ ٔ ثزخبطتُت اس
آَٓب گفتگٕ ًَب .
ما در یک زمان بسیار حساسی زندگی میکنیم  ،مانمیتوانیم در تنبلی روحانی به سر ببریم و با ادعای اینکه فرزندانمان را به

کلیسا میبریم دیگر به فکر آموزش الهی آنها نباشیم ما نمیتوانیم تنها به زمانی که رهبران کلیسا برای فرزندانمان میگذارند
متکی باشیم.
فراموش نکنیم که همان رهبران کلیسا به ما پدر  ،مادرها آموزش میدهند که محیط خانه و خانواده را یک محیط الهی و
آموزشی برای فرزندانمان مهیا کنیم  ،تا اینکه فرزندانمان هم در کلیسا زیرنظر رهبر کلیسا و هم در خانه زیر نظر پدر و مادر
در یک رشد روحانی قرار داشته باشند.
بچه های امروزی به دنبال جواب سوالهای خود میباشند سوال آنها با این کلمه شروع میشود ( :چرا؟)
-1چرا ما ایمان داریم که فقط یک خدا وجود دارد؟
 -2چرا اعمال رسوالن  38:2سنگ بنای ما ؟
 -3چرا زندگی در تقدس الزم االجراست؟
مطمئنا جواب ما این است که کالم خداوند به ما هشدار میدهد که هشیار باشد.
پطزص أل ثبة ۵
ْ ۸ؼیبر ٔ ثیذار ثبػیذ سیزا کّ دػًٍ ػًب اثهیض يبَُذ ػیز غزاٌ گزدع يیکُذ ٔ کظی را يیطهجذ تب ثجهؼذ .
من نمیخواهم که شیطان فرزندان من را اسیر کند وظیفه ی ما پدر  ،مادرها این است که فرزندانمان را از خطراتی که در
اطرافشان است آگاه سازیم ،و آنها را با آموزش کتاب مقدسی آگاه سازیم و در دعا برای فرزندانمان محافظت خداوند را برای
آنان بطلبیم.
فرزندانمان را بر قطار راستی سوار کنیم ؛ تا اینکه زیر هدایت کامل خداوند قرار داشته باشند.
ايثبل ثبة ۶
 ۲۲حیُی كّ ثّ راِ يیرٔی تٕ را ْذایت خٕاْذًَٕد ٔ ،حیُی كّ يیخٕاثی ثز تٕ دیذِثبَی خٕاْذ كزدٔ ٔ ،قتی كّ ثیذار ػٕی ثب
تٕ يكبنًّ خٕاْذ ًَٕد.
شایسته است که به عنوان والدین در این سفر روحانی و سخت در کنار فرزندانمان گام به گام قرار داشته باشیم.
دریافت دیپلم توسط فرزندانمان و همچنین موفقیت در کار و امور اجتماعی  ،ازدواج و دستیابی به اهداف دیگر در زندگی
فرزندانمان بسیار زیباست ،اما بزرگترین پیروزی برای پدر و مادرها نجات جان ابدی فرزندان آنان میباشد،هیچ پیروزی واالتر
از این نیست که فرزندانمان در حقیقت گام بر دارند.
یٕحُب طٕو ثبة ۱
 ۴يزا ثیغ اس ایٍ ػبدی َیظت کّ ثؼُٕو کّ فزسَذاَى در راطتی طهٕک يیًَبیُذ .
توضیح:
خواهر آدنا پدیگو در ایاالت ایندیانا مسئول انجمن خواهران پنطیکاستی میباشد  ،او و همسرش برادر تیم همچنین به عنوان
معاون کشیش پول دمونی مشغول به خدمت میباشند.
خواهر آدنا دارای دو فرزند از طرف خداوند میباشند نامهای آنها میسی و جورجین پدیگو میباشند.

یک درس مهم:
Sis Darla Dillon

َٕػتّ ی خٕاْز دارال دیهٌٕ:
یک درص يٓى:
ثّ َظز يٍ کبرْبی سیبدی در سَذگی يبٌ اطت کّ اس اًْیت ثظیبر ٔاالیی ثزخٕردارَذ ،ايب يٕفقیت فزسَذاًَبٌ اس اًْیت ٔیژِ ای
ثزخٕردارَذ.
سيبَی کّ أنیٍ فزسَذيبٌ يتٕنذ ػذ ٔظیفّ ی يٍ ٔ ًْظزو َظجت ثّ فزسَذيبٌ آغبس ػذ،ثچّ ای کّ تبسِ يتٕنذ يیؼٕد أ ًَیتٕاَذ
اس دطت خٕد یب اسفکز خٕد اطتفبدِ کُذٔ ،ایٍ ٔظیفّ ی پذر ٔ يبدر اطت اس ًْبٌ اثتذا ثّ فزسَذ خٕد آيٕسع دُْذ ٔایٍ یک
چبنغ ثظیبر يٓى اطت در سَذگی یک پذر ٔيبدر.
کالو خذأَذ در ايثبل  22:6ثّ يب آيٕسع يیذْذ:
ايثبل ثبة ۶
 ۲۲حیُی كّ ثّ راِ يیرٔی تٕ را ْذایت خٕاْذًَٕد ٔ ،حیُی كّ يیخٕاثی ثز تٕ دیذِثبَی خٕاْذ كزدٔ ٔ ،قتی كّ ثیذار ػٕی ثب
تٕ يكبنًّ خٕاْذ ًَٕد.
پض سيبَی کّ فزسَذاًَبٌ را در قطبر راطتی قزار يیذْیى در ٔاقغ آَبٌ در يظیز تؼهیى صحیح قزار گزفتّ اَذ،اس سيبٌ تٕنذ تب
ثشرگظبنی فبصهّ ی سیبدی َیظت ایٍ فبصهّ ثّ طزػت طپزی خٕاْذ ػذ .پض ػبیظتّ اطت کّ فزسَذاًَبٌ را آيٕسع دْیى ثّ
کالو راطتی خذأَذ ثّ آَٓب کًک کُیى تب ثّ درک رٔحبَی در سَذگی خٕد ثزطُذ،در ٔاقغ ثّ آَبٌ کًک کُیى تب در صف خبديیٍ
خذأَذ ثّ ػُٕاٌ خبدو قزار ثگیزَذ.
يب يیجبیذ اس ایٍ سيبٌ کٕتبِ کًبل اطتفبدِ را ثجزیى (فبصهّ ی تٕنذ تب ثشرگظبنی)يیجبیذ يزاقت ثبػیى ٔ فزسَذاًَبٌ را آيبدِ کُیى
ثزای سَذگی ثؼذ اس طُیٍ ثشرگظبنی تب ثتٕاَیى ثب اطًیُبٌ اس سَذگی رٔحبَی آَبٌ در ایٍ طُیٍ نذت ثجزیى.
ثّ َظز يٍ يًٓتزیٍ دٔراٌ آيٕسع يب ثزای فزسَذاًَبٌ فبصهّ ی ثیٍ تٕنذ تب ػزٔع ثشرگظبنی اطت ٔ يًٓتزیٍ درص سَذگی را
در ایٍ دٔراٌ يیتٕاَیى ثّ فزسَذاًَبٌ آيٕسع دْیى.
ًْیؼّ گفتّ ػذِ اطت کّ اػًبل ْز کض تبثیز گذارتز اس کهًبتی اطت کّ اس دْبًَبٌ خبرج يیؼٕد ،حضٕر فزسَذاًَبٌ در کهیظب
ٔآيٕسع کالو خذا در کبٌَٕ ػبدی طجک سَذگی کٕدکبٌ يب را ػکم يیذْذ ٔ آَٓب را ثّ ثهٕؽ رٔحبَی يی رطبَذ ٔ سَذگی آَبٌ را
جالل يظیحی يیجخؼذ.يحیظ خبَّ در ٔاقغ يیجبیذ کهیظبی دیگزی ثزای آَبٌ ثبػذ اػًبل يب پذر ٔ يبدرْب ثشرگتزیٍ رٔع تؼهیى
ثزای فزسَذاًَبٌ يیجبػذ.
چگَّٕ يیتٕاَیى انگٕیی يُبطت ثزای تزثیت فزسَذاًَبٌ ثبػیى؟
اس ایٍ طزیق يیتٕاَیى:
-1راثطّ ی ػخصی خٕديبٌ را ثب خذأَذ يحکى طبسیى.
-2اًْیت دادٌ ثّ يطبنؼّ ی رٔساَّ ی کالو خذا.
-3اًْیت دادٌ ثّ ٔقت دػب.
-4حضٕر در کهیظب ٔ خذا را در يزکش سَذگی قزار دادٌ.
-5احتزاو ثّ کهیظب ،احتزاو ثّ رْجز کهیظب ٔ احتزاو ثّ يزدو.
-6گزفتٍ تصًیًٓبی درطت در کبرْبیی کّ ثبیذ اَجبو ػٕد ٔ یب اَجبو َؼٕد.
پض يًٓتزیٍ درص ایٍ اطت کّ پذرٔ يبدرْب یک انگٕی کتبة يقذطی ثزای فزسَذاَؼبٌ ثبػُذ.

قزَتیبٌ دٔو ثبة ۳
 ۲تُٓب َبيّ ای کّ يب السو داریى  ،خٕد ػًب ْظتیذ! چٌٕ ًّْ ثب دیذٌ دگزگَٕی ْبی ػًیقی کّ در ػًب پذیذ آيذِ اطت  ،يی
تٕاَُذ پی ثجزَذ کّ چّ خذيت ثشرگی ثّ ػًب کزدِ ایى.
تٕضیح:
خٕاْز دارال دیهٌٕ ًْظز یک کؼیغ ٔ يبدر طّ ثچّ يیجبػُذ ،أ ًْچُیٍ در حبل حبضز ثّ ػُٕاٌ يظئٕل اَجًٍ خٕاْزاٌ
پُطیکبطتی در ایبالت ثزیتیغ کٕنٕيجیب –کبَبدا يیجبػُذ.

ْزگش ػالقّ ی خٕدتبٌ را َظجت ثّ اثزاس ػؼق ٔ ،قت دػب ٔ ثخؼغ دیگزاٌ اس دطت َذْیذ ایٍ
طّ چیش يُجغ قذرت رٔحبَی ػًبطت.اس ثزأٌ جی .آ ر

خذاًّذ کبرُبی بسرگی را اًجبم هیذُذ
بب تشکری هخصْص از هترجویٌی کَ در ایي راضتب هب را حوبیت هیکٌٌذ از توبهی شوب بَ خبطر
خذهتی کَ در
ایي راضتب هیکٌیذ بیٌِبیت ضپبضگسارین

از طرف تدوین کننده

از ابتذای آغبز ایي خبر ًبهَ ُذف هي ایي بْد کَ ایي خبرًبهَ بَ زببًِبی هختلف در دضترش
عالقَ هٌذاى قرار بگیرد.
شکر خذاًّذ را کَ در ایي زهیٌَ درُبی بطیبری را برای هب ببز کرد.
در حبل حبضر ایي خبرًبهَ بَ ایي زببًِب ترجوَ ّ در دضترش هیببشذ بَ طْر هثبل بَ زببى
اًگلیطیُ،لٌذی،اضپبًیبیی،فراًطْی،آلوبًی،پرتقبلی،رّضی،یًْبًی،عربی،فبرضی،
چک در حبل حبضر در دضترش عالقَ هٌذاى هیببشذ ّ ُوچٌیي بَ زّدی بَ زببى چیٌی ُن
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در دضترش قرار خْاُذ گرفتُ .وچٌیي اضقف داى ٌُطکي ًبظر بیي الوللی اًجوي فرٌُگِب در یْ
پی ضی آی هشغْل ترجوَ بَ زببًِبی اردٌُّ،ذی،تبیلٌذی،تبهیل،ضٌگبپْری ّ الّضی هشغْل اضت.
بٌببرایي اًجوي ببًْاى زیر ًظر خْاُر گْیي اّکص هطئْل اًجوي ببًْاى در یْ پی ضی بیي الوللی ضعی بر ایي ُذف دارد
کَ هبهْریتی را کَ ازطرف خذاًّذ دارین بَ خصْص در هْرد دعب برای فرزًذاًوبى در توبهی جِبى،هطئْلیت خْد را بَ
عٌْاى هبدراى دعب بب دقت ُر چَ بیشتر اًجبم دُین .هب بب شبدی ُر چَ بیشتر از خذاًّذ تقبضب هیکٌین کَ در اداهَ ی ایي
راٍ هب را برکت دُذ.
از طرف خْاُر دبی اکرش ُوبٌُگ کٌٌذٍ ّ تٌظین کٌٌذٍ خبر ًبهَ ی هبدراى دعب در یْ پی ضی بیي الوللی

لطفب شِبدتِبی ایوبًی خْد را ّ در خْاضت دعبُبی خْد را بَ هب ارضبل کٌیذ

MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

گشارػی اس يبدراٌ دػب در فزاَظّ:
سالم
من میخواهم برای شما از کیفیت این خبرنامه تشکر کنم ما این خبر نامه را در کلیساهای دیگر به اشتراک میگزاریم بسیار
خوشحالم که این خبر نامه به زبانهای انگلیسی ،فرانسه و روسی در دسترس ما قرار دارد و بی نهایت در انتظار این هستیم که
این خبرنامه را به زبان فیلیپینی هم داشته باشیم.
خداوند به شما خواهران خادم برکت دهد چرا که شما مانند یک رحمت به خانمهای مسیحی سراسر جهان میباشید.
از طرف همسر یک کشیش در فرانسه

گشارػی اس يبدراٌ دػب در َٔشٔئال:
ثّ ػًب خٕاْز اکزص :
درٔد ثی کزاٌ ثّ َبو خذأَذيبٌ ػیظی يظیح اَجًٍ ثبَٕاٌ پُطیکبطتی در َٔشٔئال در يٕرد يبدراٌ دػب يؼغٕل ثّ کبر ػذ ٔ آَٓب جهظبت
ٔیژِ ای را در رٔسْبی ػُجّ تزتیت دادَذ ٔ در ایٍ جهظبت ثزای فزسَذاٌ خٕد ٔ فزسَذاٌ دیگزاٌ يؼغٕل ثّ دػب يیجبػُذ.
يٍ در تالػى کّ ایٍ خجزَبيّ را ثّ سثبٌ اطپبَیبیی ثّ خٕاْزاٌ دیگز ارطبل کُى تب آَٓب ثتٕاَُذ جًغ کثیزی اس خٕاْزاًَبٌ را يٕرد تؼهیى قزار
دُْذ.
طپبطگشارو خٕاْز جیهجزتٕ ،يجؼز در کؼٕر َٔشٔئال.

ػٓبدت ایًبَی:
من بسیار خوشحالم و شکرگزار  ،نوه ی من مدیسن اکرس در یکشنبه گذشته تعمید
تاریخ  6جوالی  )2014از طرف خواهر دبی اکرس .

گرفت (در

امروز در جلسه ی کلیسایی که داشتیم مراسم دعای شکرگزاری برگزار شد ،به دلیل اینکه دختر یکی از خواهران در کلیسا که در حال
تحصیل در دانشگاه سیاتل میباشد گزارش کرد که یک مرد مسلح وارد دانشگاه شد و شروع به تیر اندازی کرد گویا این مرد مسلح خود از
دانشجویان بود  .او بعد از زخمی کردن تعدادی از دانشجویان با ضرب گلوله از پای درآمد و بعد از چندی در بیمارستان جان داد.او به ما
گزارش کرد که چگونه دانشجویان نزدیک به او توسط شلیک گلوله زخمی و یا کشته شدند ما ایمان داریم به خاطر دعاهایی که بدرقه ی
راه او بود  ،به خاطر محافظت خداوند او جان سالم از این ماجرا به در برد.
همچنین میخواهیم از خواهران انجمن پنطیکاستی تشکر کنیم برای دعاها در اتحاد برای فرزندانمان اطالعات جدیدی در رابطه باآن مرد
مسلح که به دست ما رسیده است از این قرار است که او با سالحی که در دست داشته است میتوانسته تعداد زیادی از این دانشجویان را به
قتل برساند ،بدون شک دعاهای ما کار ساز بوده و هیچ آسیبی به دختران و پسران ما که مشغول تحصیل در این دانشگاه میباشند نرسیده
است.
از طرف خواهر لها سگراویس همسر کشیش سی یا تاک .

طی ٔ یک يٕرد دػب ثزای فزسَذاًَبٌ در طّ ثخغ)15-13(:
-13خلوص نیت
مزامیر باب ۵۱
 ۱۰خدایا ،دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان .
-14محبت
تسالونیکیان اول باب ۵
 ۱۵زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند ،بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید .
-15گشاده دستی
تیموتائوس اول باب ۶
 ۱۸که نیکوکار بوده ،در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشادهدست باشند؛  ۱۹و برای خود اساس نیکو بجهت عالم آینده نهند تا حیات جاودانی را
بدست آرند.
Submitted by Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.
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The Girl in the Dress................................. $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the importance and
beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to realize why it is important to take
a stand in today's world on modesty and purity. The authors take an excellent
approach concerning the way the Bible teaches us to walk, talk, and dress.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

