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از سال  9111انجمن مادران دعا
در این سازمان اتحادیه ای به وجود آورد که در اولین دوشنبه هر ماه زنان کلیساها را در
سرتاسر جهان متمرکز کرد بر روی دعا برای کودکان در کلیساهای محلی خود
ماموریت ما
تالش ما این است که با تجاربی که از نسل گذشته به دست ما رسیده بتوانیم با قدرت دعا
به نسل بعدی انتقال دهیم.
نیاز ما
پیوستن زنان متعهد بیشتر در این امر و پیوستن آنها در این اتحاد در دعا در روزهای دوشنبه هر ماه تا بتوانیم با
متمرکز کردن دعاهایمان برای رشد فرزندانمان که نسل آینده میباشند کوشا باشیم.
سه اولویت در دعا
_9نجات فرزندانمان اشعیا  ، ۵۲ :۹۴مزامیر  ۴۵ :۴۹۹و اشعیا ۹۴؛ ۲-۶
_2به رشد روحانی آنها کمک کنیم تا زمانی که به سن ایمانی الزم برسند
_3تا بتوانیم آنها را در آینده به عنوان خادم در کلیسای خداوند داشته باشیم

دعا کردن مداوم:
Sister Cheryl Craft

به قلم خواهر شری کارفت:
لیزا این دختر هشت ساله در حال برنامه ریزی بود برای رفتن به بیمارستان برای یکسری از آزمایشها یک شب قبل از رفتن به بیمارستان
برای آزمایش عمه ی لیز ا در خواب دید که دکتر معالج او دستهایش را بر روی سینه ی لیزا گذاشته و مشغول تپش قلب دادن به او میشود.
در این زمان از خواب بیدار شد ودر حال گریه کردن شروع به دعا کرد در همان زمان عمه ی لیزا به کلیسا تلفن کرد و خوابی را که دیده
بود برای خادمین کلیسا بازگو کرد و از آنها درخواست کرد که برای این مسئله دعا کنند.تمام طول شب را تا صبح برای این مسئله دعا
کردند .
فردای آن شب به پدر و مادر لیزا اطالع دادند که قرار آنها برای آزمایش به تعویق افتاده است اما آنها و تمام اعضای کلیسا به دعا ادامه
دادند تا اینکه جواب دعایشان را از خدا دریافت کنند .ما میباید زمانی که برای مسئله ای به دعا میرویم مدام در دعا باشیم و تا زمانی که
جواب دعاهایمان را نگرفتیم سرد نشویم و از دعا نایستیم باید با قدرتی روحانی در دعا بمانیم حتی اگر برای آن مسئله زمانی طوالنی را
باید صرف دعا برای آن موضوع کرد ساعتها  ،روزها ،هفته ها  ،ماه ها  ،سالها میباید مدام در دعا بود تا پاسخمان را از خدا بگیریم.
خداوند عیسای مسیح کلید موفقیت ما را در دعا در این آیات به ما داده است:

لوقا باب ۱۱
 ۵سپس به ایشان گفت« :فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید :ای دوست ،سه قرص
 ۷و او از داخل  ۶.یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم نان به من قرض بده
 . ۸جواب بدهد :مزاحم من نشو! حاال در قفل شده است و من و بچه هایم به رختخواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم
بدانید که حتی اگر از روی دوستی برنخیزد و چیزی به او ندهد ،اما سرانجام سماجت او ،او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هر چه
 ۹پس به شما می گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد ،بجویید که پیدا خواهید کرد ،بکوبید که در .دوستش احتیاج دارد ،به او بدهد
 ۱۱چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می .به روی شما باز خواهد شد
 ۱۱یا وقتی تخم  ۱۱.آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ،ماری در دستش بگذارد .شود
 ۱۱پس اگر شما با اینکه گناهکار هستید ،می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید ،چقدر مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟
»!بیشتر پدر آسمانی ،روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند ،عطا خواهد فرمود
در این مثالی که عیسای مسیح می آورد به ما نشان میدهد که چگونه به درخواست شجاعانه و مدام ما پاسخ را به ارمغان می آورد.آنچه
که مورد نظر ماست این است که با درخواستهای مستمر ما در اراده ی خداوند ما را به جوابهایمان می رساند.نیروهایی که از شیطان
صادر میشود برای اینکه انسان را از دعا کردن باز دارد در این دنیا هست،اما انسان با استقامت در دعا و مدام در دعا بودن پاسخش را
دریافت خواهد کرد.
 -1مقابله با شیطان (دانیال باب  11آیه )11
دانیال باب ۱۱
 ۱۱سپس به من گفت « :ای دانیال ،نترس! زیرا از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی که به تو دانش
.و فهم بدهد ،درخواست تو قبول شد و خدا همان روز مرا پیش تو فرستاد
دانیال بیست و یک روز در دعا بود تا در مورد قوم خودش با حکمت خداوند ،اراده ی خداوند را به قوم انتقال دهد.در این زمان قوم
اسرائیل در اسارت بابل بود.زمانی که دانیال در دعا بود  ،فرشته ی خداوند پیام خداوند را آورد.
فرشته به دانیال گفت:تو در مقابل شیطان ایستادگی کردی،و خداوند دعای تو را شنید و راه را برای تو باز خواهد کرد.این قسمت از کالم
خدا میتواند بسیار باعث تشویق ما ایمانداران شود،دعای مداوم یعنی اعتماد به خداوند.پاداشش دریافت کردن پاسخ از طرف خداوند.
-1اراده ی انسانی:
زمانی که ما در دعا میرویم برای نجات دیگران مانند فرزندانمان ،اعضای خانواده مان،همسایه ها  ،قومهای دیگر یا حتی شهرها و
کشورهای دیگر که درگیر اراده ی انسانی خود میباشند.
خداوند انسانها را مجبور به ایماندار شدن نمیکند ،اما این مطمئنا خداوند را خشنود نمیسازد که آنها راه انسانی خود در پیش گرفتند چراکه
این راه به تباهی میرود.خداوند مایل است که آنها توبه کرده و به طرف خداوند بازگشت کنند،ما ایمانداران میتوانیم با دعای مداوم برای
نجات آنها هر روزه به حضور خداوند برویم.
خروج باب ۱۷
 ۱۱تا زمانی که موسی دستهای خود را باال نگه می داشت ،بنی اسرائیل پیروز می شدند ا ّما همین که موسی دستهایش را پایین می آورد
.عمالیقی ها پیروز می شدند
در این قسمت موسی با نگاه داشتن دستانش به باال برای پیروزی اسرائیل در دعای مداوم بود تا زمانی که با دستان برافراشته در دعا بود
قوم اسرائیل به پیروزی میرسید،اما همین که خسته میشد و دستانش پایین می آمد این دشمن بود که بر آنان غالب میشد این یک مثال
بسیار روشن از نتیجه گرفتن در دعای مداوم بود،اگر ما دائما به طور مرتب برای موضوعی در دعا باشیم و از دیگران هم کمک بگیریم
مطمئنا در این جنگ روحانی پیروزی از آن ماست.
من به این نتیجه رسیدم که میباید برای اینکه در این جنگ روحانی پیروز و سربلند بیرون آییم برای هر مسئله ای کوچک یا بزرگ میباید
برنامه ریزی کرد و مدام در دعا بود.شاید فکر کنیم که به اندازه ی کافی برای آن موضوع دعا کردیم و جوابی دریافت نکردیم و خسته شده
دعا را رها کرده و فقط به موضوع دیگری پرداخت کردیم این یک اشتباه است.هرگز تا زمانی که پاسخ دعاهایمان را دریافت نکردیم دست
از دعا نکشیم ،اراده ی خداوند را در دعاهایمان بطلبیم او امین و عادل است پاسخ دعاهایمان را یقینا خواهد داد .پس میباید برای
مشکالتمان مدام در دعا باشیم و اراده ی خداوند برای حل مشکالتمان بطلبیم.
شیطان همیشه مخالف رابطه ی انسان با خداوند در دعا میباشد.تسلیم شده به اراده ی انسانی میتواند ما را از اراده ی خداوند دور سازد ،
اما اگر ما مدام در دعا باشیم اراده ی خداوند برای ما در دعا مکاشفه میشود پس در هر شرایط میباید تسلیم اراده ی خداوند باشیم چرا که
اراده ی خداوند برای پیروانش نیکوست.
تسالونیکیان اول باب ۵
 ۱۸برای هر چه که پیش بیآید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی از شما  ۱۷.و پیوسته دعا کنید  ۱۶همیشه شادمان باشید
 .همین انتظار را دارد
پس در هر شرایط با شادمانی و اعتماد به خداوند در زندگی روزمره مان با دعای مداوم در مشارکت با خداوند میمانیم.

توضیح:
خواهر شری کارفت و هسرش جورج کارفت میسیونر میباشند و برای مدت چهل و سه سال در اروپای شرقی و میانه مشغول انجام دادن
مام وریت میسیونری خود بودند.خواهر شری مسئول انجمن بین المللی دعا نیز میباشد و همچنین او در مورد دعای مداوم یک کتاب نیز
نوشته است.خواهر شری و برادر جورج دارای دو فرزند دختر میباشند به نامهای دانا و لورا.

بگذارید بچهها نزد من بیایند
Sister Darla Sherry

به قلم خواهر دارال شریی:
در بیست وهفتم ژوئن  1111مرد کوچولوی ما به دنیا آمد ،زمانی که او را دیدم در قلبم عشقی بسیار زیبا از آن پر شد.
چندی نگذشت که افکارم پر از سئواالت بی شمار شد و احساساتم حساس نسبت به کاری که قبال تجربه نکرده بودم .در زمان بارداریم هر
روز ه در دعا بودم برای نوزادمان که سالم به دنیا آید و هر روزه در خداوند رشد کند وبا خداوند راه برود این دعای هر روزه ی من بود.با
این حال فکر من مشغول بود که چطور میتوانم با چالشهای روبرو در آینده مقابله کنم.چطور به او آموزش چگونه او را در خداوند پرورش
دهیم ؟ اما یک چیز را با تمام قلبم میدانستم و میخواستم که او را در مسیری که به خداوند میرسد پرورش دهیم.
رسیدن کودکان به خداوند بسیار مهم است  ،عیسای مسیح در مورد کودکان چنین گفت:
لوقا باب ۱۸
 ۱۶اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود« :بگذارید بچه ها پیش من بیایند و مانع آنان نشوید ،چون پادشاهی خدا به چنین
کسانی تعلق دارد.
ما مادران این مسئولیت بزرگ را میباید بپذیریم که هرروزه در دعا باشیم برای رشد روحانی فرزندانمان و راه را برای آموزش و پرورش
روحانی آنها باز کنیم و در دعا از خداوند طلب کنیم که به آنها کمک کند که در مسیر او قدم بردارند.
شاید برای من و شما این سوال پیش آید که چگونه و چکار میتوانیم انجام دهیم ؟ شاید این کار به نظر میرسد که آنقدر بزرگ است یا آنقدر
وسیع است که از عهده ی ما خارج است ،اما به عنوان مادران بهترین کار ما دعای هر روزه و مداوم برای فرزندانمان میباشد .ما میباید
اولین چیزی را از خداوند در رابطه با پرورش فرزندانمان میطلبیم حکمت برای رشد آنهاست.
یعقوب باب ۱
 ۵اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آنرا از خدا بخواهد و خدائی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند آنرا به
او خواهد داد.
در بسیاری از مواقع شاید احساس خستگی  ،ناامیدی یا بی حوصلگی به ما دست دهد و از خودمان سوال کنیم بهترین کار چیست که انجام
دهم ؟ چگونه میتوانم از عهده ی مسئولیت رسیدگی به فرزندانمان بر بیایم؟ چکاری باید انجام دهم؟ در این زمان است که میباید به خداوند
توکل کرد و در دعای مداوم به حضور او رفت .خداوند طریق حرکت به جلو را به من آموزش میدهد ،او حکمت میدهد و آرامش را درون
من ساکن میسازد.
چند وقت پیش پسر ما بیمار بود،ناراحتی او از شکمش بود .او آمد درب اتاق خواب پدرش را زد و از پدرش درخواست دعا کرد من و
همسرم با هم شروع به دعا برای فرزندمان کردیم و ما در دعا برای او طلب شفا کردیم این زمان زمانی بسیار پر از شوق و شور و شادی
برایمان بود از اینکه خداوند در فرزندمان کار کرده و او در همین سنش به خداوند توکل دارد.خداوند با ماست حتی اگر او را نبینیم.
دعای ما بسیار اهمیت دارد ما میباید با ایمان در مورد زندگی آنان صحبت کنیم و در دعای مداوم باشیم بر آنها در حالی که کار خانه را
انجام میدهیم پخت و پز میکنیم ،در حال شست وشو هستیم یا در حال تمیز کردن خانه در هر وضعیتی که هستیم و در هر کجا که هستیم در
حال انجا م هر کاری که میباشیم میباید به یاد داشته باشیم که برای فرزندانمان دعا کنیم  .فرزندانمان از اهمیت و ارزش ویژه ای
برخوردارند  ،لحظه ای آنان را نباید فراموش کرد و مدام برای آنان میباید در دعا باشیم.
توضیح:
خواهر دارال شریی و همسرش برادر جاناتان شریی تجربه ی میسیونری در کشورهای ترکیه  ،سوریه  ،عراق و اردن را دارند.فرزند آنها
کارستان سه ساله میباشد .خواهر دارال همچنین در رشته ی موزیک  ،خواندن سرود و همچنین مسئول دعا برای ترکیه و خاورمیانه
میباشد،او دارای مدرک خدمتی از یو پی سی آی میباشد.

دعای پیوسته
Sister Kathren

به قلم خواهر کاترین:
به عنوان یک مادر جوان بسیار سخت است تا زمانی را برای خلوت در دعا پیدا کرد ،کشیش ارشد من برادر جیمز جانسون و همسرش
خواهر ممت جانسون به من کمک کردند تا با برنامه ریزی بتوانم خودم را در دعای مداوم قرار بدهم .
تسالونیکیان اول باب ۱
 ۶اما الحال چون تیموتاوس از نزد شما به ما رسید و مژده ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد
میکنید و مشتاقمالقات ما میباشید ،چنانکه ما نیز شایق شما هستیم،
در دعای مداوم ما دیگران را به یاد می آوریم و با محبت برای آشنایان و خانواده هایشان در دعا خواهیم بود.قبل از اینکه برادر جانسون
به مسیح ایمان آورد خواهر جانسون دائم در دعا بود به خصوص هر شب قبل از خواب با زانوهای به زمین زده شده به دعا میرفت .دختر
آنان جوئن به همین حالت در کنار مادرش .اما برادر کوچک او جیمز این چنین نبود او دراز کشیده بود در کنار پدرش.مادرش از جیمز
درخواست میکرد که به آنها برای دعا ملحق شود اما او ترجیح میداد که در کنار پدرش باقی بماند.باالخره یک روز پدر جیمز به او گفت :
برو  ،با آنها دعا کن !
اما جیمز به مادرش گفت:مردها که دعا نمیکنند،مادرش به او جواب داد :نه این چنین نیست مردها هم دعا میکنند اما جیمز گفت :پس چرا
پدرم دعا نمیکند؟این گفتگو باعث شد که پدر جیمز هم باالخره به جمع دعا کنندگان بپیوندد.
خواهر جانسون ثابت کرد که با دعاهای مدام میتوانیم خانواده ی خود را به طرف خداوند رهبری کنیم.این امکان دارد که در دعای مداوم در
مورد اشخاصی به فکر فرو رویم به نظر من زمانی که پولس با الهام از خداوند همه را تشویق میکند به دعای مداوم به این منظور است
که برای افارد خاص یا مشکالت متفاوت به طور مستمر در دعا باشیم.ما میباید با اعتماد کامل در قلبمان و با ایمان که خداوند پاسخ
دعاهای ما را میدهد به طور مداوم در دعا باشیم.
برادر چارز اسیرجن تعلیم بسیار زیبایی را از اول تسالونیکیان  1::1آورده است:
تسالونیکیان اول باب ۵
! ۱۷پیوسته دعا کنید
او پیشنهاد میدهد که همیشه شاد باشیم و پیوسته در دعا  .اما چگونه میشود همیشه شاد باشیم؟پولس رسول در آیه بعدی جواب سوال ما
را میدهد:
تسالونیکیان اول باب ۵
 ۱۸.برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید ،زیرا اینست خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید
همیشه دعا میکنم در نتیجه همیشه شادم  ،اما پولس تعلیم خود را همین جا به پایان نمیبرد او ادامه میدهد هنگامی که ما با شادی برای
چیزهایی که میخواهیم و برای شرایطهایی که وجود دارند یا در آینده می آیند دعا کنیم و خداوند را شکر کنیم ما پیوسته در شادی خداوند و
آرامش خداوند در هر شرایط از زندگیمان میمانیم.در این چالش پرورش دادن فرزندانمان در یک زندگی روحانی میباید پیوسته و بدون
توقف در دعا باشیم و با آرامش و شادی که خداوند در قلبهایمان ساکن میکند برای هر موضوعی کوچک و بزرگ میباید به طور مدام و
پیوسته در دعا بود.این گنجینه ی بسیار باارزشی که خداوند از طریق کالمش به ما داده میباید سر لوحه ی زندگیمان باشد ودر عمل و دعا
بازتاب آنرا نشان دهیم.
توضیح:
خواهر کاترین مسئول انجمن خواهران در شهر ایلوین میباشد ،او ازدواج کرده با برادر روی و آنها به عنوان شبان به مدت هفده سال در
شهر ایلوین مشغول خدمت میباشند و دارای سه فرزند و هشت نوه هستند.

خداوند کارهای بزرگی را انجام میدهد
با تشکری مخصوص از مترجمینی که در این راستا ما را حمایت میکنند از تمامی شما به خاطر
خدمتی که در
این راستا میکنید بینهایت سپاسگزاریم

از طرف تدوین کننده

از ابتدای آغاز این خبر نامه هدف من این بود که این خبرنامه به زبانهای مختلف در دسترس
عالقه مندان قرار بگیرد.
شکر خداوند را که در این زمینه درهای بسیاری را برای ما باز کرد.
در حال حاضر این خبرنامه به این زبانها ترجمه و در دسترس میباشد به طور مثال به زبان
انگلیسی،هلندی،اسپانیایی،فرانسوی،آلمانی،پرتقالی،روسی،یونانی،عربی،فارسی،
هم
چینی
چک در حال حاضر در دسترس عالقه مندان میباشد و همچنین به زودی به زبان
Debbie Akers
در دسترس قرار خواهد گرفت .همچنین اسقف دان هنسکن ناظر بین المللی انجمن فرهنگها در یو
پی سی آی مشغول ترجمه به زبانهای اردو،هندی،تایلندی،تامیل،سنگاپوری و الوسی مشغول است.
بنابراین انجمن بانوان زیر نظر خواهر گوین اوکس مسئول انجمن بانوان در یو پی سی بین المللی سعی بر این هدف دارد
که ماموریتی را که ازطرف خداوند داریم به خصوص در مورد دعا برای فرزندانمان در تمامی جهان،مسئولیت خود را به
عنوان مادران دعا با دقت هر چه بیشتر انجام دهیم .ما با شادی هر چه بیشتر از خداوند تقاضا میکنیم که در ادامه ی این
راه ما را برکت دهد.
از طرف خواهر دبی اکرس هماهنگ کننده و تنظیم کننده خبر نامه ی مادران دعا در یو پی سی بین المللی

لطفا شهادتهای ایمانی خود را و در خواست دعاهای خود را به ما ارسال کنید

MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

گزارش رسیده
جالل بر نام خداوند خواهر اکرس معجزه هایی که از طریق مادران در دعا اتفاق میافتد بسیار هیجان انگیز است ،با تشکر از شما
برای کارهای باارزشی که در این انجمن انجام میدهید.شما یک برکت و رحمت ونعمت از پادشاهی خدا برای این انجمن میباشید.
( مسئول انجمن خواهران در میسی سی پی)

از آرژانتین
Iاز شما درخواست میکنم که ترجمه ی اسپانیایی این خبرنامه را برایمان بفرستید.انجمن خواهران در آرژانتین تقاضای دریافت
شهادتها به زبان اسپانیایی میباشند .از شما بسیار متشکریم  ،شهادتها و معجزه هایی که پر از برکت هستند در اینجا به زبان
اسپانیایی و همچنین برای تشویق میسیونرها میباشد.

سی و یک مورد دعا برای فرزندان)29-91( :
 -11تواضع:
تیتوس باب ۱
 ۱به آنها بگو که از هیچ کس بدگوئی نکنند و از مجادله دوری جسته و مالیم و آرام باشند .با تمام مردم کامال مؤدب باشند.
 -11شفقت:
کولسیان باب ۱
 ۱۱پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید  ،خود را به دلسوزی  ،مهربانی  ،فروتنی  ،مالیمت و بردباری ملبس سازید.
 -11مسئولیت:
غالطیان باب ۶
 ۵زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد.
Submitted by Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.
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Unmasked................................................... $10
A Clear Reflection-The Truth about Body Art, Makeup, and Jewelry. This book,
Unmasked, follows The Girl in the Dress and Covered by Love in helping young
ladies be strong in their journey along the path of godliness.
To order call 314.837.7300 and ask for Jane Buford

