
 

 

Alkitab keranjang untuk sibuk ibu oleh Melani Shock 
 
 segera setelah kelahiran saya sulung, Kendra, dan kemudian kelahiran kakaknya, bradyn, saya 
menyadari saya telah baru saja menyerahkan satu kehidupan tantangan terbesar: tantangan 
pelatihan Saleh anak-anak dalam durhaka dunia untuk menjadi orang dewasa yang cinta Allah, 
memahami dan percaya apa Firman Allah mengatakan, dan memilih pasangan yang saham 
yang cinta dan pemahaman. aku segera menyadari aku berada di atas kepalaku. nilai 
menangkap lebih dari mereka diajarkan. untuk mengajar anak nilai berarti Anda harus hidup itu, 
Anda harus memahami itu, Anda harus yakin itu, dan Anda harus memahami anak metode 
komunikasi dalam rangka bagi mereka untuk benar menangkap apa yang Anda mengajar. Oh 
saya! apa tantangan! satu-satunya jawaban ini tampaknya dapat diatasi, luar biasa dilema doa 
dan kata. Menurut pendapat saya, kami tdk bisa terpisah doa dan kata. doa kita berbicara 
kepada Allah. Firman Allah berbicara dengan kami. itu adalah hubungan. tidak ada lebih banyak 
cara yang ampuh untuk melatih anak-anak kita dari mendoakan dan dengan mereka. dan tidak 
ada lebih kuat cara untuk berdoa untuk anak-anak kita dari berdoa langsung dari kekal Firman 
Allah. berikut ini adalah saran untuk ibu yang sulit untuk belajar dan berdoa kata selama ini 
sibuk, panik musim hidup. mendapatkan keranjang dan meletakkannya di terkemuka tempat di 
rumah Anda di mana Anda bekerja sering (seperti dapur). hal ini dapat keranjang, atau 
mangkuk, atau apa pun yang Anda sukai. nama itu Alkitab keranjang. menulis sebuah kartu 
untuk kategori terpisah seperti habis ibu, tandus wanita, yang bandel anak, mendisiplinkan 
anak, yang tidak direncanakan kehamilan, dll label kartu dengan lainnya area hidup Anda di 
mana Anda perlu kekuatan, kejelasan, dan arah. menulis pada kartu-kartu sebanyak kitab suci 
seperti yang Anda yang doa untuk itu tertentu situasi. kemudian, setiap kali Anda kewalahan, 
pergi ke Anda Alkitab keranjang. memilih kartu yang berkaitan dengan Anda saat keadaan. 
berdoa kitab suci-bukan hanya sekali, tapi sebanyak yang dibutuhkan bagi Anda untuk 
merasakan kehadiran dan damai. Kepala ke Alkitab keranjang pertama setiap pagi. mengambil 
kartu dari Alkitab keranjang di siang hari, atau ketika Anda tiba pulang dari kerja. sebelum pergi 
ke tempat tidur, mampir Alkitab keranjang dan makan dari hidup roti. yang terbaik adalah untuk 
menulis seluruh kitab suci pada kartu. menulis banyak tulisan suci sebagai bisa muat pada 
kartu, dan kemudian memiliki banyak kartu pada setiap topik tertentu yang Anda inginkan. ini 
akan mengisi hari-hari Anda dengan kekuatan, dan juga akan mengajar anak-anak Anda oleh 
contoh bagaimana mereka harus bergantung pada kata berdoa kehendak Allah untuk hidup 
mereka. alih-alih memiliki mereka "menangkap" Anda frustrasi, telah mereka "menangkap" 
Anda mengandalkan berdoa Alkitab doa untuk setiap kebutuhan. catatan: Melani shock dari 
Alexandria, Louisiana dan konten terbanyak ketika di ruangan yang sama dengan suaminya, 
Terry, dia dua anak-anak, Kendra dan bradyn, dan dia schnauzer, Roxy. sebagai Koordinator 
pengembangan kepemimpinan internasional untuk upci, dia dan suaminya perjalanan penuh 
waktu mengajar kepemimpinan dan pastoral pengembangan baik di Amerika Utara dan global. 
mengajarkan kita untuk berdoa oleh Barbara hilderbrand mendekati dinding, saya pikir aku 
mendengarnya. sebuah mengerang, yang tampaknya berasal dari sangat batu sendiri. ini 
tertentu tempat-sunyi dan Kudus-mana dengan sungguh-sungguh taat berkumpul, sangat dekat 
mana Yesus berkata, "saya memberitahu Anda bahwa, jika ini harus menahan mereka 
perdamaian, batu-batu akan segera berteriak" (Lukas 19:40). apa yang saya dengar, tentu saja, 
datang dari tenggorokan dari beberapa ratus selendang berpakaian orang Yahudi yang 
memberikan suara ke batu Barat dinding di Yerusalem malam itu. itu bergerak pemandangan. 
benar-benar. laki-laki dan anak laki-laki di satu sisi dari partisi, perempuan dan anak perempuan 
di sisi lain, semua dengan wajah ke dinding. semua bergerak-angguk, bergoyang, berjalan, 
mengangguk karena mereka dicurahkan doa mereka untuk SWT. persis seperti orang-orang 
Yahudi telah berdoa selama berabad-abad. kami tur grup hanya memiliki beberapa menit untuk 
berlama-lama, jadi saya ingin saya doa ada menjadi yang terbaik, saya tertinggi, saya paling 
mengesankan. "Tuhan Yesus, mengajarkan saya berdoa-sini." "dan itu terjadilah, itu, saat ia 



 

 

berdoa di tempat tertentu, ketika ia berhenti, salah seorang murid mengatakan kepadanya, 
Tuhan, mengajarkan kita untuk berdoa" (Lukas 11: 1). sesuatu sadar saya ketika aku melirik 
sekitar di lain berdoa-ers malam itu. ini adalah orang-orang Yahudi, sebagian besar. jika ada 
satu hal yang jeli Yahudi belajar di usia yang sangat muda, itu adalah bagaimana untuk berdoa. 
Yudaisme selalu agama dari rumah. doa adalah fundamental unsur mereka awal pelatihan-
terutama untuk anak-anak. untuk banyak generasi, yang sangat termuda Yahudi anak diajarkan 
untuk lisp keluar "shema Israel, adonai eloheinu, adonai echod" sebelum ia belajar apa pun. 
bagaimana itu, saat itu, bahwa dua belas tentu semua mengangkat sebagai baik Yahudi anak 
laki-laki-akan meminta mereka Rabbi, Yesus, untuk mengajar mereka bagaimana untuk 
berdoa? tentu saja, sebelum mereka pernah belajar ikan atau memperbaiki Nets atau 
menghitung uang pajak, mereka akan belajar bagaimana untuk berdoa! "mengajar kita untuk 
berdoa, seperti John juga mengajar murid-nya." seperti setiap baik Rabbi, John akan 
menyebabkan mereka untuk berdoa kata-kata Alkitab. adat mereka adalah untuk tidak hanya 
berdoa kata-kata dari Taurat dan tehillim (Mazmur), tetapi mereka kemungkinan besar memiliki 
sebagian besar dari itu hafal. "dia yang bijaksana harus menyerahkan doa-doanya seperti Raja 
Daud" tulis satu dari mereka orang bijak. dalam menanggapi permintaan mereka, Yesus segera 
memimpin dua belas di apa mungkin tampaknya mereka cara baru berdoa. bukannya Rote 
pengajian, ia mengajar mereka berdoa dengan kata-kata langsung dari jantung. Yesus tidak 
memberikan mereka lagi generik doa untuk menghafal; agak ia mendorong mereka untuk 
hanya berdoa melalui pribadi mereka dan keadaan saat ini. "ayah-memberi kita sehari-hari 
bread- mengampuni kita-membebaskan kita." tidak begitu banyak Formula dari cara, atau di 
mana untuk, atau kapan harus berdoa. Yesus mengajarkan mereka hanya berdoa. untuk 
secara spontan menyuntikkan pujian, terima kasih, permohonan untuk orang lain, dan 
permohonan ke dalam gerakan hari. setiap hari. Yesus, mengajarkan kita hanya berdoa. 
catatan: Barbara hilderbrand hidup dan bekerja di wausau, Wisconsin. dia adalah Wisconsin 
distrik wanita Kementerian Presiden, dan dia melayani Lighthouse gereja Pentakosta mana 
suaminya, derrald, adalah pendeta.  
 
 
 
Mengajar dengan contoh oleh Fanny Cooney  
 
anak kami jaylon adalah bilingual, berbicara bahasa Inggris dan Perancis. dari saat ia lahir, 
saya telah berbicara kepadanya di Perancis sehingga ia dapat berkomunikasi dengan 
keluarganya di Perancis. saya juga telah selalu berdoa di Perancis dengan dia karena lebih 
mudah bagi saya. ini menyebabkan dia berdoa di Perancis juga, tidak hanya di rumah tapi di 
gereja. sampai beberapa bulan lalu, pada waktu tidur doa lebih atau kurang pengulangan hal 
yang sama, hampir kata oleh jantung dan satu bisa berpikir, tanpa Real keyakinan. Natal yang 
lalu, kita harus menghabiskan waktu dengan keluarga. untuk waktu kita doa, jaylon dan sepupu 
bergiliran berdoa. beberapa Minggu setelah pulang ke Irlandia Utara, jaylon mulai berani keluar 
dari "Al qur'an" doa dan berdoa dari hatinya untuk orang-orang di sekelilingnya, teman berjuang 
di sekolah, para anggota gereja, dll saya menyadari bahwa malam dan setiap malam sejak, 
pengaruh sepupunya doa-doa dalam hidupnya. nya sepupu yang lebih tua dari dia, dan 
Meskipun ia tidak meminta mereka untuk mengajar dia, dia mengikuti teladan mereka. murid-
murid yang bersama-sama ketika Yesus berdoa. ketika mereka mendengar dia berdoa, mereka 
bertanya, "Tuhan, mengajarkan bagaimana untuk berdoa terlalu" (Lukas 11: 1). sebanyak 
menghabiskan waktu di doa pada kita sendiri setiap hari sangat penting, perusahaan doa 
sangat penting juga. saya secara pribadi belajar bagaimana untuk memperluas saya doa dari 
orang lain Sementara di pertemuan doa. kami belajar dari satu sama lain, dengan 
mendengarkan bagaimana permintaan dan Petisi yang dibuat untuk kebutuhan spesifik. tidak 
ada, doa kita tidak harus mewah dan rumit, tapi seperti yang kita tumbuh dalam hubungan kita 



 

 

dengan Allah, doa kita tidak boleh tinggal yang sama sebagai ketika kami pertama kali mulai 
berdoa. kita harus berdoa untuk anak-anak kita, tetapi juga berdoa dengan anak-anak kita. 
biarkan mereka ulangi setelah Anda dari usia muda. membawa mereka ke pertemuan doa. doa 
dan doa lain akan mereka guru terbaik. "dan Engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan 
semua hatimu, dan dengan semua jiwamu, dan dengan semua MU mungkin. dan kata-kata ini, 
yang kuperintahkan kepadamu hari ini, akan berada di hatimu: dan Engkau mengajar mereka 
rajin kepada-MU anak-anak, dan Engkau pembicaraan mereka ketika Engkau sittest di 
kepunyaan Anda rumah, dan ketika Engkau walkest By The Way, dan ketika Engkau liest 
bawah, dan ketika Engkau risest up" (ulangan 6: 5-7). 


