
 
 التي توجھ خدمتناالقیم األساسیة والمبادئ 

 جوھر إیماننا •

نحن جمیعا نلتزم بوثیقة إیمان ھیئة أمھات مصلیات العالمیة، وقبول كل واحدة منا للرب یسوع كمخلص 
 وسید لحیاة كل واحدة منا.

إیم�ان ش�دید أن نحن نؤمن أنھ من خالل الصالة یطلق هللا عمل قوتھ لمساندة أوالدنا والم�دارس. ون�ؤمن 
 هللا یسمع ویستجیب صلواتنا.

 ھدفنا الجوھري •
 :شعار خدمتنا

األطف��ال والم��دارس عب��ر الع��الم ألج��ل المس��یح ع��ن طری��ق جم��ع  عل��ىأمھ��ات مص��لیات العالمی��ة ت��ؤثر 
 األمھات معاً للصالة.

 رؤیة خدمتنا

 رؤیتنا ھي أن كل مدرسة في العالم یجب أن تغطي بالصالة.

 أولویاتنا الجوھریة •
 هللا أوالً.

 األسرة ثانیاً.

 الخدمة ثالثاً.

 الشكل الجوھري وطریقة خدمتنا •
 تالف في الصالة.وحدة وائ

 الخطوات األربعة في الصالة.

 الصالة بأسلوب كتابي.

 الصالة المحددة.

 الصالة للكرازة.

 المبادئ التي توجھ خدمتنا •
 ونعتمد علیھ وعلى قیادتھ ومعونتھ اعتماداً كامالً. نحن عبید خدام للرب 
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 .نحن خدمة تلمذة وتضاعف عددي 

 التلمذة: تعلم المرأة كیف تصلي وتثق في هللا.
 التضاعف: كل مدرسة یتم الصالة من أجلھا بمجموعة كاملة.

  لنخدم في أمھات مصلیات.نحن مدعوات من هللا 
  نح��ن مكلف��ات ومس��ئوالت أن نظھ��ر تل��ك الخدم��ة والرؤی��ة بم��ا تحتوی��ھ م��ن محب��ة

 وأخالص. 
  ،نحن نرعي ونشجع نؤھ�ل بمعون�ة إلھی�ة ونعم�ة من�ھ وبغی�ر روح النق�د لألخ�رین

 لنقدم مثاالً للمرأة حسب الكتاب المقدس مثاالً للعفة.
 ��رة ال��زواج كعالق��ة عھ��د ب��ین رج��ل نح��ن نؤی��د بش��دة ون��دعم م��ا أسس��ھ هللا م��ن فك

 وامرأة.
 .نحن لدینا رسالة تشجیع وأمل لكل األمھات 
  نحن نتبع سیاسة حازمة في الخصوصیة فما یتم الصالة من أجل�ھ ف�ي المجموع�ة

 ال یخرج خارج نطاق المجموعة.
 .نحن نصلي من أجل األطفال وكذلك المدارس 
  عالمیة لیست جماع�ة ض�غط فأمھات مصلیات ال لوبي:نحن لسنا جماعة ضغط أو

بصرف النظر عن الھدف الذي تسعي لتحقیقھ، فالمشاركة في األنش�طة السیاس�یة 
 عل��ىت��تم بص��فة فردی��ة منفص��لة ع��ن كی��ان ھ��ذه الخدم��ة. ال یمك��ن  واالجتماعی��ة

اإلطالق وتح�ت أي ظ�رف أن یس�تخدم اس�م "أمھ�ات مص�لیات العالمی�ة" مرتبط�اً 
 .بأي نشاط لموضوعات خارج تلك الخدمة

  نح��ن نتواص��ل م��ع معض��دي تل��ك الخدم��ة مالی��اً بأس��لوب یتس��م بمق��اییس س��المة
 اإلجراءات والدقة واألمانة وأیضاً الصدق أمام هللا.

 

 


