صحيفة صالة
األمھات العالمية
الخدمة التبشير َّية للسيدات في الكنيسة الخمسين َّية العالمية
تشرين األوَّ ل 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

اصلوا بال إنقطاع
بقلم شيريل كرافت
ليزا البالغة من العمر ثمانية سنوات ُعيﱢن لھا موعد للدخول إلى المستشفى ألجل إجراء
فحوصات .الليلة التي سبقت إجراء الفحوصات ،رأت عمتھا حلما ً بحيث رأت األطباء
يضغطون على صدرھا بھدف إحياءھا .نھضت وھي تصرخ وتصلي .إستدعت متشفعا ً من
كنيستھم ،روت الحلم ،وطلبت ألجل صالة .صليا معا ً كل الليل .في ساعات الصباح األولى
نالوا إستجابةً .قام الوالدين بإرجاء وتعليق إجراء الفحوصات .صلوا لحين سمعوا من ﷲ.
نستسلم بسھولة وغالبا ً نكتفي بمغادرة مخادع صالتنا قبل أن ننال ما نحن بحاج ٍة إليه .بعض
الحاالت ربما تتطلب وقتا ً أطول من الصالة أكثر من مجرد بضعة ساعات أو يوم .إنھا تتطلﱠب
الحياة بأكملھا.

قدم لنا يسوع المفتاح للصالة الناجحة وھو موجود في لوقا  .١٣ – ٥ :١١ق ﱠ
صة الصديق الذي يأتي في نصف
بشكل
الليل تُظھر لنا كيف علينا أن نطلب بجرأة – بثقة وبمثابرة لحين ننال ما نرغب به .من خالل أن نطلب
ٍ
مستمر ال نكون نتغلﱠب على مقاومة ﷲ ،بل ندفع عبر العوائق ونتمسﱠك برغبة ﷲ .القوى المعارضة كالشيطان
وحتى البشر ستقوم بما ھو ضروري لكي تواصل بالصالة .لذلك بإمكاننا وعلينا أن نثابر لحين ننال جوابا ً.
 . ١معارضة الشيطان )دانيال (١٢ :١٠
صلﱠى دانيال لواحد وعشرين يوما ً ألجل الفھم بخصوص شعبه ،إسرائيل ،الذين ھم في السبي .عندما وصل
مال ٌ
ك ومعه جواب من ﷲ ،قال لدانيال أنﱠه كان عليه أن يقاوم معارضة الشيطان ،وھذا جعله يتأخر .ﷲ سمع
ﱠ
صالته عندما صلى في المرة األولى .ھذا يجب أن يُشجعنا لكي نصلي لحين ،نحن أيضاً ،ننال جوابا ً.
 . ٢اإلرادة البشريﱠة
كلنا صلينا أو نصلي اآلن ألجل األجباء الھالكين ،أوالدنا ،جيراننا ،مدننا ،أو أممنا .اإلرادة البشريَّة مشمولة
ھنا .ﷲ ال يُجبر الناس على خدمته ،لكن يُمكن أن يجعلھم غير مرتاحين كفاية لكي يقوموا بإعادة التفكير
بطرقھم ق َّدام الرَّ بِّ  .ناموس النمو التدريجي يعكس النمو في الحياة الروحيَّة .إذا فھمنا مبدأ التوقيت ھذا،
فسنتشجع لكي نستمر بالصالة.
في خروج  ،١١ :١٧أمسك موسى بعصا ﷲ على مرمى ساحة المعركة بھدف أن يكسب إسرائيل النصر.
وطالما كان موسى ممسك بالعصا ألعلى ،إسرائيل كانت تنتصر .وعندما كان يُبدي تعبا ً ويُنزل يده ألسفل ،كان
العدو ينتصر .ھذا مثا ٌل رائع للصالة المثابرة .إذا كنﱠا نتھم كفاية باإلستمرار بالصالة ،ﱠ
فإن ﷲ سيعمل بالنيابة
عنﱠا ،وسوف نشھد إنتصار المعركة.
كاف،
أشعر إني متأكدة أن العديد منﱠا يعملون في منطقة الصالة الدائمة ھذه .نصلي وقتا ً محدداً الذي نشعر أنه
ٍ
كاف .صلوا لحين يأتكيم الجواب ،مھما كان الوقت الذي
لكن ال يجب أن نسمح ألنفسنا بأن نرضى بفقط ما ھو
ٍ
أمضيتموه على ذلك.
ربما الشيطان سيُعارض ويقام؛ اإلرداة البشرية ستُعيق؛ لكن إذا واصلنا وثابرنا بالصالة ،فإننا سنال األجوبة
التي نطلبھا .تماما ً مثلما قام بولس بحث أھل تسالونيكيا على مشيئة ﷲ ) ١تسالونيكيا  ،(١٨ -١٦ :٥نحن ايضا ً
اع .ا ْش ُكرُوا فِي ُك ﱢل َش ْي ٍء ،ألَ ﱠن ھَ ِذ ِه
ينَ .
بوسعنا أن ننفذ كلماته في حياتنا اليومية" ،اِ ْف َرحُوا ُك ﱠل ِح ٍ
صلﱡوا ِبالَ ا ْن ِقطَ ٍ
ْ
يح يَسُو َع ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم) ".نسخة سميث فاندايك للكتاب المقدس باللغة العربيَّة(.
ِھ َي َم ِشيئَةُ ِ
ﷲ فِي ال َم ِس ِ

مالحظة :جورج وشيريل ھما مبشران لمنطقة أوروبا والشرق األوسط .ھما في الخدمة التبشريﱠة منذ ثالثة
وأربعين سنة .ھي على رأس لجنة الصالة وألفت كتابا ً عن الصالة بعنوان اإلقتراب من ﷲ .لديھما إبنتان ،دانا
ولورا.

دعوا األوالد يأتون إلي
بقلم دراال شيري
في  ٢٧حزيران من عام  ٢٠١١ولد رجلنا الصغير .اللحظة التي رأيناه فيھا ،ذابت قلوبنا
وأحببناه.
بوابل من األسئلة واألحاسيس التي لم يسبق لي أن إختبرتھا من قبل .أثناء
عاجالً أمطر ذھني
ٍ
فترة الحمل صلينا العديد من الصلوات على طفلنا لكي يسلك مع ﷲ ويخدمه من كل قلبه.
لكن ،ال أظن أني كنت بحق مستعدة للتحد الذي ھو موضوع أمامي .لم يكن لدي وال أدنى
فكرة كيف سنكون قادرين على تعليمه ،تدريبه ،وتربيته في مخافة ﷲ ،لكن كنت أعلم أني
أردت فعل ذلك من كل قلبي.
ي َوالَ تَ ْمنَعُوھُ ْم ألَ ﱠن لِ ِم ْث ِل ھَ ُؤالَ ِء َملَ ُكوتَ
األوالد ھم مھمين للغاية بالنسة  .قال يسوعَ »" ،د ُعوا األَوْ الَ َد يَأْتُونَ إِلَ ﱠ
ﷲِ) ".لوقا  .(١٦ :١٨في العھد الجديد غالبا ً كان يسوع يشير إلى األوالد وحتى قال أنه يجب أن نكون مثلھم.
كأمھات ،فإنھا مسؤوليتنا بأن نصلي ونصوم ألجل أوالدنا .إنھا وظيفتنا ال ُمعطاة من قبل ﷲ لكي نعلمھم الكلمة،
نعلمھم كيفية الصالة ،وكيفية محبة ﷲ ،محبة بيته ومحبة طرقه.
ربما أنت تتساءل" ،لكن كيف؟ ماذا يُمكن أن أفعل؟" أو ربما المھمة تبدو عظيمة لدرجة أنك تجعل الوقت
يمضي ،ظنا ً منك أنك ستبدأ متأخراً .أيتھا األمھات ،الوقت ھو اآلن! علينا ان نصلي بال توقف ألجل أوالدنا .إذا
صلينا فإن ﷲ سيمنحنا الحكمة .يعقوب  ٥ :١تقولَ " ،وإِنﱠ َما إِ ْن َكانَ أَ َح ُد ُك ْم تُع ِْو ُزهُ ِح ْك َمةٌ فَ ْليَ ْ
طلُبْ ِمنَ ﱠ
ﷲِ"...
في العديد من المرات شعرت أنني مرھقة ،محبطة ،وساخطة .تساءلت" ،ھل أقوم بأي شي ٍء جيد؟ كيف
أتعامل مع ھذا؟ ماذا عليَّ أن أفعل؟" إ َّنه في ھكذا لحظات من الصالة أن ﷲ يمنحني البصيرة أو التوجيه في
كيفية التحرك قدما ً .يمنحني السالم الكامل.
مؤخراً إبننا مريض ،ومعدته الصغيرة كانت تؤلمه .نادى والده إلى الغرفة وقال" ،أبي صلي ألجلي! بدأنا
بالصالة ،وبعد ثانية ،شرع بالكالم  ،بابا كال! تسلَّط على األلم وأمره بأن يُغادر!" في لحظا ٍ
ت كھذه إ ّنض قلب
األم يفرح إذا تعلم أن الرَّ بَّ يعمل حتى لو لم نكن قادرين على رؤيته.
صلواتنا ھي في غاية األھميَّة .علينا أن نتكلم باإليمان لحياتھم .تنبأوا لھم من خالل الكلمة .بينما نحن نقوم
بالطھي ،صلوا .القيام بالغسيل؟ الصالة أثناء المسح والتنظيف؟ صلُّوا! أينما كنتم ،ومھما كنتم تفعلون ،تذكروا
بأن تصلوا ألجل أوالدكم .فھم يعتمدون عليھا ،وھم يستحقونھا!

مالحظة :دارال شيري وزوجھا جوناثان شيري ،يخدمان كممثلين لبلدان تركيا ،سوريا ،العراق ،واألردن.
إبنھما ،كارستون يبلغ من العمر ثالثة سنوات .دارال ھي عازفة موسيقيﱠة ،مرتلة ،وأيضا ً ھي تخدم كمنسقة لجنة
الصالة ألجل تركيا والشرق األوسط .ھي خادمة تبشيريﱠة للكنيسة الخمسينية العالمية المتحدة مرخص لھا.

إستمروا بالصالة.
بقلم كاثرين أبشورش
كأم يافعة وقت الصالة يمسي صعبا ً وأصعب .راعي العظيم ،المحترم جايمس جونسون،
ٍ
وزوجته ،األخت ميموث جونسون ،ساعداني صورة الصالة بحجمھا الشامل ومعنى
"الصالة بال إنقطاع" ) ١تسالونيكي  .(١٧ :٥كالھما نال مكافآتھما ،وكالھما متوفيان ،لكن
ھذه القصﱠة تحيا في قلبي .إنھا شھادة لما يُمكن للصالة المستمرة أن تفعله ألجل عائالتنا.
قبل أن يُقبل األخ جونسون للخالص ،األخت جونسون ،كما كانت عادتھا اليوميﱠة ،ركعت
قرب سريرھا وصلﱠت .إبنتھا جوان ،ركعت إلى جانب أمھا بحس نابع عن الواجب ،لكن
شقيقھا األصغر جايمس لم يفعل ذلك! تمدد على السرير بجانب والده.
قالت والدته" ،تعال وصلي عزيزي" ،لكنه ظ ﱠل مستلقيا ً بالقرب من والده .أخيراً قام والده بحثه وقال له،
بحزم وعلى الفور أجاب أمه" ،الرجال ال يتموضعون للصالة!"
"إذھب وصلي"،
ٍ
أجابته والدته قائلةً" ،بالطبع الرجال يُصلون ".لكن جايمس بكل صراح ٍة أجاب" ،والدي ال يفعل!" ذلك
بشكل متواصل
اإلعالن الواحد أكبت والده وفي النھاية قاده إلى ﷲ .برھنت األخت جونسون أنه بالصالة
ٍ
ومستمر بال إنقطاع ،بمقدورك ان تقود عائلتك .
س منحن كل اليوم .أؤمن أنه عندما أوصانا بولس بأن
ربما نظن ونفكر بالصالة بال إنقطاع
كشخص برأ ٍ
ٍ
بشكل مستمر بما نصلي ألجله .على صلواتنا أن تضغط على قلوبنا كيقين
نصلي بال إنقطاع ،كان لكي نؤمن
ٍ
على أن نا نصلي ألجله سوف يتم.
كان لشارلز سبيرغون إضاءةً رائعة للغاية على اآلية الواردة في  ١تسالونيكي  .١٧ :٥إقترح أن ننظر على
ين ".كيف بوسعي أن أفرح دائماً؟ يُجيب الرسول
اآليات الواردة أعلى ھذه اآلية وأدناھا " .اِ ْف َرحُوا ُك ﱠل ِح ٍ
بولس في اآلية التالية.
دائما ً صلﱡوا )صلوا بال إنقطاع(! كلما صلينا ،كلما فرحنا وھللنا .لكن ،بولس لم يتوقف ھناك .تابع
بالقول"،ا ْش ُكرُوا فِي ُك ﱢل َش ْي ٍء" عندما نفرح ونُصلي ،ھنا يبرز تقديم الشكر في داخلنا لألمور واألشياء التي
لدينا واألشياء التي ستأتي .الصالة ھي الصمغ الذي يُلصق الفرح بالشكر معا ً في حياتنا.
في تحد تربية أوالدنا ليحيوا ألجل ﷲ ،تمسكوا بما تؤمنون به .كونوا فرحين .إستمروا بالصالة في قلبكم
وذھنكم بال إنقطاع .ربما تعتبرون صلواتكم عادية وغير مھمة ،لكن إلھنا يُالحظھا ويُكنز كل كلمة ،فكرة،
وعمل صالة!

مالحظة :تخدم كاثرين أبشورش كرئيسة سيدات إلينوي التبشرية .متزوجة لحب حياتھا ،روي ،خدما السنوات
السبعة عشر األخيرة في أفينغھام ،إلينوي .ھما مباركين بثالثة أوالد وثمانية أحفاد نشيطين.

بأمور قديرة!
من رئيسة التحرير ﷲ يقوم
ٍ
لقد كان ھدفي ورؤيتي منذ أن ُ
ِب مني أوالً أن أبدأ ھذه الصحيفة أال وھو أن تكون متوفرة
طل َ
بلغا ٍ
ت 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 ،السواحلية ،والھنغارية والتغالوغ )اللغة الفليبينيَّة( 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 .نتطلع قدما ً إلضافة البولونية ،الرومانية واإليطاليَّة.
ديبي أيكيرز
لذا تحت إدارة األخت غواين أوايكس ،رئيسة خدمة السيدات في الكنيسة الخمسينية العالمية ،ولكي نقدم مھمتنا
بشكل أفضل ألجل أوالدنا حول العالم ،وللمضي قدما ً سوف ُنعرف كـ أمھات الصالة العالمية .نحن نفرح
للصالة
ٍ
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 إلى:
 MotherOfPrayerIntl@aol.comأو debiakers@aol.com

من البريد
أمور حُماسية التي تحصل عبر أمھات الصالة .شكراً ألجل العمل
التسبيح للرَّ بِّ أيتھا األخت أيكيرز ،يا لھا من
ٍ
الذي ال نھاية له بخصوص ھذه الخدمة التبشريَّة .أنت بركة ألجل ملكوت ﷲ .البركات! – بام دوبس ،رئيسة
سيدات الخدمة التبشيرية ،ميسيسيبي.

من األرجنتين
أطلب أن أكون على الالئحة بھدف الحصول على النسخة اإلسبانية لصحيفة أمھات الصالة .سيداتنا في األرجنتين
يرغبون بالحصول مني على المقاالت والشھادات المنشورة باللغة اإلسبانية .شكراً جزيالً ألجل مساعدتكم.
المقاالت ھي دائما ً بركة عظيمة – ميريام سبونسلير ،مبشرة ،األرجنتين.

واحد وثالثين فضيلة لكي نصليھا ألجل أوالدنا )(٢١ -١٩
 . ١٩التواضع " - -يا ﷲ ،أرجوك إزرع في أوالدي القدرة بأن يُظھروا التواضع بإتجاه الجميع) ".تيطس (٢ :٣
 . ٢٠الحنان " - -يا رَّ بّ  ،أرجوك ألبس أوالدي رداء فضيلة الحنان) ".كولوسي (١٢ :٣
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إذن مسبق من قبل
مقدمة من قبل غواين أوايكس .حقوق الطبع بوب ھوستلتر ) . (www.bobhostelter.comمستخدمة من قبل ٍ
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