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أسطوره من االجداد املصليني
لالخت  /ستاسي جادي
جدتي كانت امراءه مخلصه في حياة الصاله .كانت دائما تضيء
الشموع بينما هي تصلي وتحافظ علي صلواتها اليوميه .كنت اسمعها
دائما تردد بصوت منخفض" بركاتك يا مريم " ,بينما هي تسبح بالسبحه
في يدها ,تصلي "الصلوات الورديه" .هذا كل ما كانت تعرفه جدتي .ربما
هذا هو اول مالحظه لي في حياة الصاله .انا اشكر الهي ألن ابني
وأبنتي لديهم ميراث قوي في أب وأم رسوليون وخمسينيون ,الذين عرفاهم
كيف يطلبون وجه الرب  .ولقد كان لهم عظيم التاثير علي اوالدي.
انا اتذكر قصة جده في الكتاب املقدس كان لها تأثير قوي في حياة
الصاله لحفيدها .اسمها لوئيس ,وقد وصفت بصفه قويه في 2تي " 5 :1
اذ اتذكر االيمان العديم الرياء الذي فيك سكن اوال في جدتك لوئيس وامك
افنيكي ولكني موقن انه فيك ايضا ".
انها كانت امرأه ذات ايمان نقي .لم تكن تعيش حياه مزدوجه ,ما بني
البيت والكنيسه ,بل كل كان ايمانها في اهلل ثابتا .ولم تكن تتصنع هذا
امام اسرتها ,لكنها كانت تفعله بثقه وورثته الحفادها ) 2تي (15 -14 :3
.
ما اعظم مدح الرسول بولس الي تيموثاوس عندما ربط ما بني ايمانه
وايمان جدته.
في رسالة تيطس  3 :2ذكر لنا ان السيدات املتقدمات في السن
يكونوا معلمني الشياء حسنه .هذا يضفي قيمة عاليه للسيدات املتقدمات
في السن ليعطوا الحكمه والبصيره في خالل سني حياتهم.
االطفال في ايامنا الحاضره يواجهون عاملا مختلفا عن عالم اجدادهم
او حتي عالم ابائهم ,املجتمع الذين يعيشون فيه يقل كل يوم عن سابقه
في تقدير املباديء االلهيه.
لذلك اعظم هديه ممكن نقدمها الحفادنا هي الصاله من اجلهم.
قصة ايمان لوئيس ,بدون ادني شك اثرت في االف البشر ,من خالل
تيموثاوس اثناءخدمته وكرازته باالنجيل .املره الوحيده التي ذكرت فيها
كلمة " جدتك " في الكتاب املقدس كانت للجده لوئيس .اسم لوئيس يعني
" املرأه املشتهاه " كما هي تعطي صوره في كل مكان عن انها امراءه
تعرف طريق الرب ,فهي مرغوبه عن كل مشتهيات االرض.
هذا هو الشهر الذي فيه نكرم االجداد .نحن نكرم كل االجداد الذين
يرسمون طريق الحق لالحفاد .يا له من تأثير عظيم من االجداد لقيادة

االحفاد مللكوت اهلل .
الصلوات ال تموت
لالخت  /د .روبي كرافورد
بينما كنا نعبر في تجارب اتون النار اثناء الخدمه ,قال لي احد
الخدام "صلوات اجدادك تعمل وتحافظ عليكم االن "  .لقد توفي اجدادي
منذ سنوات كثيره ,لكنني اعتقد ان صلواتهم تعيش معنا اليوم ومع اوالدنا
االن .
ابنتي حضرت مؤتمر خالل االيام املاضيه وقالت لي ,ان احد
االشخاص تنبأ عليها قائال " صلوات امك سوف تتحقق "  .كم كنت
مشتاقه ان اتصل بك لكي اعرف بماذا كنت تصلي من اجلي.
انا كنت متأكده ان الصلوات التي كنت اصليها من اجلهم لم تكن من
اجل ماديات او ممتلكات .صلواتي كانت تتكون من ثماني عشرة أيه ,
التي تكون جوهر املباديء التي زرعها فيا ابي وامي واجدادي ,واتمني
ان ازرعها في الجيل القادم .
صلواتي من اجل اوالدي كانت بهذه الصوره :
ابانا الذي في السموات  ,نحن نحب اسمك.
ليأت ملكوتك مع اوالدي ولتحقق ارادتك في حياتهم.
ساعدهم ان يكونوا امناء ,ويعرفوا الحق ,يحبوا الحق,
والحق يحررهم .
يايسوع ,سدد احتياجاتهم .
اغفر لهم كما يغفروا لالخريني .
ساعدهم ان يحبوا ويحترموا االخرين ,حتي ولو لم يكونوا
مستحقني .ال تدع الشمس تغرب علي غيظهم  .ساعدهم
ان يضعوا اعدائهم بني يديك  ,ويتخلصوا من الحقد
والنقمه.
احفظهم من التجربه ,وانقذهم من الشر.
املس اوالدي بمسحة روحك .ساعدهم ان يبتعدوا عن
الشر ]ان يكون لديهم ذهن صافي وأمانه .ويختاروا
اختيارات صالحة .
الحب يحيط باوالدى ويؤثر فيهم ويتشبعوا به فيشتعلوا
حبا لك.
النضج العاطفي ,ساعدهم ان يكونوا ناضجيني وان تكون
لهم خطوات ثابته .ساعدهم ان يكونوا مثال وال يفشلوا
امام التجربه .اعطهم فرح ,اعطهم ان يكونوا مساملني
وبطيئي الغضب .ساعدهم ان يستعملوا كلمات رقيقه ,وان
يكونوا ذات وجه بشوش.
اصلي ان يكون اوالدي في قوتك وثقتك وسلطانك ,
ساعدهم ان ال يخافوا من الشر.
التحكم الذاتي ,ساعد اوالدي ان يصلوا ويدرسوا الكلمه .
احفظ قلوبهم .ضع حارسا علي ما يدخل افكارهم,
وبالتحديد علي ما يخرج من افواههم حتي ال يتلوثوا.

احفظم من تأثيرات العالم بينما يكبروا بطريقه ممتعه
وصحيه وجو مقدس.
االيمان ,اصلي انك تمنح اوالدي ايمانا قويا ,فال يكون
لديهم مستحيل.
التواضع ,اصلي ان اوالدي يسلكون بالعدل واملحبه
والرحمه ,ويسلكون بتواضع امام اهلل .
شاكريني ,ساعد اوالدي ان يكونوا شاكريني لخالص
نفوسهم ولحياتهم الروحيه وميراثهم وامانيهم املستقبليه .
يكونوا لك في امللكوت والقوه واملجد الي االبد.
اما انا وبيتي فالنخدم الرب .

البيت الذي تبنيه الصاله
لالخيت  /انيتا هاردنج
" ان لم ينب الرب البيت فباطال يتعب البناؤون " ...مز 127
1:
اني اتذكر الدموع وهي تمأل وجهي في محضر
الرب .انه اليوم الذي قبلت فيه " البركه " من جدتي .ايضا
هو اليوم الذي فيه احتضنت جدتي للمره االخيره .مرت
سنوات كثيره لكنني الزلت احس بدف çحضن جدتي.
ذكريات صلوات جدتي تجذبني ان اعيش للرب اكثر.
انها ثبتت نظرها الي عيني وقالت " الرب يريديني ان
اعطيكي اوكورديون واملسحه املصاحبه معه"  .ولقد اثر
هذا في مشاعري بقوه .
اتذكر اوكورديون جدتي والكمان ,كانوا دائما في وسط
كل اجتماع عائلي .كنا نرنم ونصلي معا ملدة ساعات في
غرفة املعيشه في بيت جدتي .البركات املخزونه تساعد
علي اتصالي باملاضي وتسمح لي برؤية املستقبل .عندما
اسمع اوالدي واحفادي يرنمون  ,دائما ما اجد نفسي
انظر الي السماء واقول " هل انت تسمعي لنا يا جدتي ؟
".
جدتي ايضا باركت زوجي وانا  ,بركه خاصه عندما
امسكت بيدينا و قالت هذه الكلمات " انتم سوف تكملون
بناء هذا البيت الذي بدأه جدك " .
عبرالسنوات  ,اتينا الي فهم قيمة هذه البركه .الي هذا
اليوم نحن مكرسون بتكملة البيت الذي بدأه جدي وجدتي.
انا سعيده الننا بنينا حياتنا علي التسبيح والصاله وقراءة
الكلمه .نحن نشكر الرب ان كل اوالدنا واحفادنا يخدمون
الرب اليوم .
في الكريسماس املاضي اعطيت حفيدي كتاب مقدس
كان قد اعطاه لي زوجي في احتفال زواجنا االول .

حفيدي ,انهمرت الدموع من عينيه عندما فتح هديته.
انها دموع الفرح  ,عندما شرحت له كيف ينبغي عليه ان
يكمل بناء البيت .
انا اؤمن من قلبي انه قد فهم املعني  .كان يوما ال
ينسي في تاريخ اسرتنا .
" بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء " ...مت 20 : 6
عندما نصلي بالبركه علي عائالتنا تكون هناك " بركه
ابديه " وهي من اهم االشياء التي استطيع فعلها
السرتي .الصلوات تصلنا باملاضي وتستمر حتي بعد
رحيلنا الي بيتا السماوي  .اصلي ان ال نصاب بالفشل
في تكملة بناء بيتنا ,الن حياتنا الروحيه تعتمد عليه .
الصاله هديتي
لالخت  /فاليتا باترسون
ان االمرال يستغرق وقتا طويال حتي ما نبدأ شراء
هدايا الحفادنا .
انه شيء طبيعي مثل املالبس التي تبدو جميله الن
االجداد يتمنون احسن وافضل الثياب الحفادهم .
طبعا حسب االمكانيات املاديه ,االجداد ياعدون في
سرير الحفيد الجديد وكرسي مائدة الطعام وبطانية
الطفل .....ألخ
كما كنا نعمل في العمل املرسلي ,انا بعيدة عن
احفادي فال استطيع رؤيتهم بصفة يوميه أو اسبوعيه أو
حتي شهريه .والعكس صحيح  ,االحفاد ايضا ال
يستطيعون ان يأتوا الي بسهوله .فال استطيع ان اقدم
نفسي اليهم كمعظم االجداد .
االجداد الذين يعيشون علي مقربة من االحفاد
يستطيعون ان يكونوا جليسة لالطفال  ,أو ادعوهم للمبيت
معي ,او اجهز لم وجبه خاصه  ,او احتفظ بهم في
االجازات  ......ألخ  .لكنني استطيع ان اعطيهم هدية
البال املشغول  .أليس هذا هذا شيئا سهال ؟! علي اية
حال نحن نعلم ان القلق ليس من اهلل  .فماذا اقدم ؟
انا شخصيا اقترحت تقديم الصلوات كهديه الحفادي .
الصلوات تسافر ملسافات بعيده ,حتي الي عرش اهلل .انا
ادعوهم اوالدي .اهلل هو معطي الحياه .اهلل اعطانا
احفادنا ,ونحن بالتالي نعطيهم الي اهلل  .كثير من
الكنائس تعمل احتفال لتكريس االطفال والذي فيه يحضر
االباء واالمهات واالجداد الي الكنيسه ,في خدمه رمزيه
يقدمون فيها اوالدهم الي الرب .علي اية حال انا ال
اتحدث عن خدمه واحده انما اتحدث عن خدمه متكرره,
والتي فيها نترك الطفل في عناية ابونا السماوي من خالل

الصاله .
كجده ,اصلي الي الرب ان يحفظ احفادنا في البيت
والكنيسه واملدرسه واثناء اللعب ,ان يمتلك حياتهم وقلوبهم
وعقولهم ويكون في قلوبهم وعقولهم وارواحهم ويحيطهم
بسياج من حماية املالئكه حولهم .يالها من هديه .
الكتاب يعلمنا في رسالة يعقوب  17 : 1قيمة الهديه
السماويه " كل عطية صالحه وكل موهبة تامه هي من فوق
نازله من عند ابي االنوار ,الذي ليس عنده تغيير وال ظل
دوران " .
اسطورة جدتي حياتها ممثلة في رسالة بولس الرسول
الثانيه الي تيموثاوس  " 5 : 1اذ اتذكر االيمان العديم
الرياء الذي فيك  ,الذي سكن اوال في جدتك لوئيس وامك
افنيكي ولكني موقن انه فيك ايضا " .
دعونا نستمر في تسليم هذه الهديه الحفادنا  .نحن
نستطيع .

من الناشر
اهلل صانع امورا عظيمه
الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب الصاله "
هذا في كل من االنجليزيه ,االسبانيه ,الفرنسيه ,االملانيه,
الهولنديه ,البرتغاليه ,الروسيه ,اليونانيه ,العربيه ,الفارسيه,
التشيكوسلوفاكيه ,الصينيه ,السوهيليه ,البلغاريه ,الفلبينيه,
االندنوسيه ,الرومانيه ,االيطاليه ,النرويجيه ,البولنديه ,الهنديه,
الجورجيه ,اليابانيه ,السويديه ,الفيتناميه ,البنجااليه ,والتيالنديه
.

نرجو الصاله من اجل صربيا وبلغاريا
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اذا كانت لديك رغبه ان تستقبلي اي من هذه الترجمات ,نرجو
 :ارسال طلب علي االيميل االتي
LadiesPrayerinternational@aol.com

