
 

 

 نصوص الفيديو 5 جلسةزوميه 

 مسير الصالة

 اْلُملُوِك تقول كلمة هللا إنّه ينبغي "أَْن تُقَاَم َطِلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِهاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجِل َجِميعِ النَّاِس، ألَْجلِ 
ّلِ تَْقَوى َوَوقَاٍر، ألَنَّ هَذا َحَسٌن َوَمْقبُوٌل لََدى َن ُهْم فِي َمْنِصٍب، ِلَكْي نَْقِضَي َحيَاةً ُمْطَمئِنَّةً َهاِدئَةً فِي كُ َوَجِميعِ الَِّذي

 ."ُمَخلِِّصنَا هللاِ، الَِّذي يُِريُد أَنَّ َجِميَع النَّاِس يَْخلُُصوَن، َوإِلَى َمْعِرفَِة اْلَحّقِ يُْقبِلُونَ 

الة إلى هللا ص - وهي كاسمها .طريقة بسيطة نطيع بها وصية هللا بأن نصلّي ألجل اآلخرين "مسير الصالة"
 .بينما الُمصلّي يسير ويجول في المنطقة

بدالً من إغالق عيوننا وإحناء رؤوسنا، نبقي أعيننا مفتوحةً لرؤية الحاجات التي حولنا، ونحني قلوبنا طالبين 
ل  .من الرب بأن يتدخَّ

 .وحدك في مجموعات صغيرة من اثنين أو ثالثة، كما يمكنك ممارسته "مسير الصالة"يمكنك ممارسة 

فحاول أن تشّجع كلَّ واحٍد على أن يصلّي بصوٍت مسموع، فيحّدِث هللا عن أي إنسان  - إن ذهبت في مجموعة
 .يراه وعن الحاجات التي ينبِّه هللا قلبه بشأنها

فحاول أن تصلّي بصمت حين تكون وحدك، ولكْن بصوت مسموع حين تصلّي مع شخٍص  - وحدكوإن ذهبت 
 .تلتقي به في الطريقآخر 

 :وإليك أربعة طرٍق يمكنك أن تعرف بها ما ينبغي أن تصلّيه خالل مسير الصالة

 ع على أن تصلِّي ألجل أوالد  -- المالحظة ماذا ترى؟ إن رأيَت دميةَ ولٍد في ساحة البيت، فقد تتشجَّ
 .الحّي أو ألجل العائالت أو ألجل المدارس في المنطقة

 ماذا تعرف؟ إن قرأت عن الحي، فربما تعرف شيئاً عن الذين يسكنونه، أو إن كانت المنطقة  -- البحث
ل ويعمل  .تعاني من حوادث جرائم أو ظلم. صّلِ بشأن هذه األمور، واطلب من هللا أن يتدخَّ

 معينة  قد يحرك الروح القدس قلبك أو يأتي بفكرة إلى ذهنك بشأن حاجٍة معينة أو ناحية -- اإلعالن
 !وصلِّ  - تصلي ألجلها. استمع

 قد تقرأ جزءاً من كلمة هللا استعداداً لمسيرك أو بينما تسير. وقد يأتي الروح القدس  -- الكتاب الُمقدَّس
بهذا المقطع الكتابي إلى ذهنك. صّلِ بشأن هذا المقطع وكيف يمكن لحقه أن يؤثِّر بالنّاس في تلك 

 .المنطقة



 

 

 :ذات أهمية يمكنك أن ترّكز عليها خالل مسير الصالة وفي ما يلي خمس نواحٍ 

 ابحث عن المراكز الحكومية، مثل المحاكم أو المكاتب اإلدارية أو المراكز األمنية، وصّلِ  - الحكومة
ألجل كل هذه الدوائر والمؤّسسات. صّلِ ألجل حماية المنطقة، وألجل تحقيق العدل، وألجل حكمة 

 .صالحة لقادة المنطقة

 ق، وصّلِ  - ألعمال والتجارةا ابحث عن المراكز التجارية، مثل المراكز المالية أو مناطق التسوُّ
ألجلها. صّلِ ألجل استثمارات تتّم بطريقة صالحة، وألجل األمانة في الوكالة على الموارد المتاحة. 

ن الناس مكانة صّلِ ألجل العدل االقتصادي وألجل فَُرص للمعطين األسخياء واألتقياء الذين يعطو
 .وقيمة تسمو على المكاسب

 ابحث عن المراكز التعليمية، مثل المدارس والمباني اإلدارية ومراكز التدريب المهني  - التعليم
والكليات والجامعات، وصّلِ ألجلها. صّلِ ألجل ُمعلِّمين أتقياء يعلّمون حق هللا ويحمون أذهان طالبهم. 

يسعى للترويج للكذب والتشويش. صّلِ أن تُخِرج هذه األماكن مواطنين  صّلِ أن يتدخَّل هللا في كل جهدٍ 
 .حكماء لديهم الشجاعة والتصميم على أن يخدموا ويقودوا

 ابحث عن مراكز االتّصال واإلعالم، مثل المحطات اإلذاعية والتلفزة  - وسائل االتصال واإلعالم
تشر شهادة أتباعه في كل المدينة وحول العالم. والصُُّحف وصّلِ ألجلها. صّلِ أن تُحكى قّصة هللا وتن

 .صّلِ أن تُقدَّم رسالته من خالل وسائطه إلى الجموع، وأن يرى شعب هللا في كل مكان عمله العظيم

 ابحث عن المراكز الروحية والدينية، مثل مباني الكنائس والمساجد والمعابد، وصّلِ  - الناحية الروحية
ش ألجلها. صّلِ أن يجد كل باح ث عن الحق السالَم والعزاء والراحة في يسوع المسيح، وأن ال يتشوَّ

 .بفعل أي ديانٍة ُمزيَّفة

 :وأخيراً، هناك خمسة طرق يمكنك الصالة بها ألجل النّاس الذين تلتقي بهم في مسير الصالة

تصلِّي ألجل األفراد والمجموعات بينما تسير مصلّياً، ُكْن متنبِّهاً بشأن الفَُرص، واستمع إلرشادات روح هللا بأن 
 .التي تلتقي بها في الطريق

كننا الصالة ُمحّدد يم هذه المنطقة وسكانها. هل من أمرٍ "نحُن نصلي ألجل  يمكنك أن تقول لسّكان المنطقة
 ؟"ألجلكم بشأنهألجلك/

 ""أنا أصلِّي ألجل هذه المنطقة. هل من شيٍء ُمحدَّد علينا أن نصلّي ألجله؟ ،أو يمكنك أن تقول

وبعد االستماع إلى رّدهم، يمكنك أن تسأل عن احتياجاتهم. فإن أخبروك بها، صّلِ ألجلهم في لحظتها. وإن 
 ً  .قادك الرب، يمكنك أن تصّلِ ألجل احتياجاٍت أخرى أيضا

 :لتساعدك أن تتذكر خمس نواح يمكنك الصالة من أجلها ”BLESS“ استخدم كلمة



 

 

 ]الجسد ]الناحية الّصّحية Body 

 ]العمل ]الوظائف والنواحي المالية Labor 

 ]النواحي العاطفية والنفسية ]المعنويات Emotional 

 ]الناحية االجتماعية ]العالقات Social 

 فة هللا ومحبّته أكثر[الناحية الروحية ]معر Spiritual 

 .يكون النّاس شكورين على اهتمامك بأن تصلِّي ألجلهم ،في معظم الحاالت

إن كان الشخص غير مسيحي أو غير مؤمن، فربما تفتح صالتك الباب لحوار روحي وفرصةً تشارك فيها 
س، أو ليستضيف مجموعة قّصتك وقّصة هللا. يمكنك أن تدعوه ليشارك في دراسة تُعقَد لدراسة الكتاب الُمقدَّ 

 .دراسية في بيته

 "مسير الصالة"أو لتلقّي تدريبٍ على  "مسير الصالة"إن كان الشخص مؤمناً، فيمكنك أن تدعوه لالنضمام إلى 
 .لتنمو عائلة هللا أكثر وأكثر ”BLESS“صالة واتّباع خطواٍت بسيطة مثل الصالة ألجل نواحي النفوذ أو رفع 

 .بسيطة أخرى من أدوات زوميهأداة  - "مسير الصالة"


