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 فإن لذلك! بداخلنا القدس الروح يسكن عندماسنصلي . الصالة روح هو القدس الروح      

 عن معزول   ، وحده فيه يكون مكانا   ، للصالة مخدع له يكون ان مؤمن كل جهة من هللا مشيئة

 مع دةبمفر وقتا   قضاء عن تلهيه التي  الخري المور وكل  العمل زمالء و والصدقاء العائلة

 كبير بشكل القساوسة  عاتق علي من الحمال رفع سيتم. تحدث التي المشاكل مئات ستُحل .هللا

 بدون الكنائس الي الناس سيذهب و  بهم الخاص السري الصالة مخدع علي الجميع واظب إذا

 .الحباط و الكتئاب من بدل   للرب فرح في للعبادة قابلة للتبرير غير توقعات

 

ا أَْنَت فََمتَى َصلَّْيَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِيَك الَِّذي فِي اْلَخفَاِء. َوأَ        مَّ

  ( . هل تدخل مخدع صالتك يوميا  ؟ آه6:6)متي  فَأَبُوَك الَِّذي يََرى فِي اْلَخفَاِء يَُجاِزيَك َعالَنِيَة  

ا يحبها إنه. فقط  هو و أنت - مقابلتك يحب هللا كيف عالنية. قد تكون  يكافئك حتى كثير 

ا في  والحماية المالية والبركات البنات أو األبناء إنقاذ أو إلهي ا المكافأة االعالنية هي شفاء 

 ذبلت التي الزوجية عالقتك  واستعادة أحالمك وتحقيق  هلل طلبك على والبركات ردا    ترحالك

 وعلى يسارك الذي على العدو وهزيمة أبواب السجن فتح و رةالمتوت العالقات واسترداد

 .عالنية أخرى سيكافئك مرة. إلخ .... يمينك

 

 أي لتغيير للتغييراي  قوة أعظم. لفاترةوا المنتظمة غير للصالة وعدنا بها هللا مكافأة توجد ل

 النوع اهذ الواقع في )صالة المخدع(. الصالة في المخدع خالل من هي ، مؤمن ألي شيء

 تصرفك)أمرك(. تحت وهذه القوة الكون في قوة أعظم هو الصالة من

 

والماليين من  يُخلص فيها اآللف فائقة و بسرعة تنمو التي الكنائس من العديد هناك     

  ل تقدم! قديسين صالة تقدم ل ألنها" التغيرات" هذه من العديد في خطأ هناك ولكن. الناس



إذا  الكنيسة صالة اجتماعات يحضرون أو السري الصالة مخدع إلى نسيدخلو ونساء   رجال  

 وكنائس صالة بال المؤمنون هو  الكنيسة عصر خصائص أبرز أحد فيكون بالفعل. وجدوا

 صالة؟ بدون المسيحية على نحصل أن حقا يمكننا هل غير مصلية.

 

 أنا أصلي: "السنين مر على الكثير لي قال...  ولكن  عندما تصلي  ادخل إلى مخدعك       

 أثناء أنا أصلي" أو"  التسوق أثناء أنا أصلي ". "العمل أثناء أنا أصلي ". "الوقت طوال

معك  يتقابل السرية في مخدعك حيث ليس بديال  للصالة لكنه ، صديقي يا جيدا    هذا" السفر

 وينهزم وحيالر النمو ويزداد التغيير يحدث آخر. شيء أي يحدث ول معه وأنت الرب يسوع

 العالن والرؤيا سيتم واليوم  تسبيحاتك لهذا ستعلو ، هناك العدو في مخدع صالتك السري.

 لهذا مسحتك أنك ستحصل علي كما. ولمعة مشرقة روحك اإللهي وستصبح الوحي وتلقي

 لكل حيث كان. إليه يصعدون أو هللا عرش من ينحدرون مالئكة تختبررؤية  وقد اليوم

. مخدع الصالة في هادئ و مكان في باهلل اللتقاء ممارسة المقدس الكتاب من شخصية إلهية 

  عظمتهم . وأصبح ذلك مصدر المخدع صالة مارسوا لقد

 

 أمثلة كتابية 

 

 الكتاب في الصالة مقاطع أجمل من واحدة يلي فيما كان لدية مخدع للصالة. إبراهيم     

بِّ  بِاْسمِ  هُنَاكَ  َوَدَعا َسْبعٍ، بِْئرِ  يفِ  أَْثال   إِْبَراِهيمُ  َوَغَرسَ  المقدس: ْرَمِديِّ )تكوين  اإِللهِ  الرَّ السَّ

و  ومظلال   هادئ ا مكان ا له وفرت والتي الخيمة أعمال عن بعيد ا شجرة إبراهيم زرع ( .22:33

 ابراهيم عن  توقف مرات. عدة فشل ذلك قبل. للصالة والخاصة المقدسة األماكن أكثر كانت

 البركات مصدر أصبح في طريقة ليكون . المقدس المكان هذا في الصالة بدأ أن دالفشل بع

ا نعم ان صالة المخدع  تعطي. الوقت ذلك العالم منذ ممأ لجميع  ة. أبدي ثمار 

 

 مع وحده ليكون بعيدا وخدامه زوجاته أرسل الي مخاضة يبوق ، جاء عندما يعقوب      

 على يعقوب اعتاد(. 33:23تك. )اْلفَْجرِ  طُلُوعِ  َحتَّى إِْنَسان   َوَصاَرَعهُ  ،َوْحَدهُ  يَْعقُوبُ  فَبَقِيَ  .هللا

بركات وبغير  على لنحصل األماكن تلك في هللا مع نتصارع يمكننا أن. السري الصالة مكان

  األيام تلك في امرأة بصفتها صالة و مكان لها كان حنة لنا )لن نحصل عليها(. تكون لن ذلك 

 روحها في صامتة كانت لكنها. للصالة جغرافي مكان على العثور يف صعوبة وجدت



 النبي وأعطاها هللا سمعها  ذلك ومع. تحرك شفاتيها فقط وصلت في صمت حيث كانت 

 من العديد بعمل  قام داودعالنية.  كافأها لكنه سرا   سمعها. صموئيل إلسرائيل وهو األول

 وباعتباره  لحق وقت في. كراعٍ  يعمل كان عندما مخدعا  لصالته والوديان التالل سفوح

 و التي داود مزامير في يا لها من صلوات ادبية هائلة موجودة  آه الكهوف. في صلى  هاربا  

 السرية.  صالته مخادع نتجت من

 

ا :دانيال عنيسجل الكتاب   فِي َمْفتُوَحة   اهُ َوُكو بَْيتِِه، إِلَى َذهَبَ  اْلِكتَابَةِ  بِإِْمَضاءِ  َدانِيآلُ  َعلِمَ  فَلَمَّ

اتٍ  ثاَلَثَ  ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى فََجثَا أُوُرَشلِيَم، نَْحوَ  ُعلِّيَّتِهِ  امَ  َوَحَمدَ  َوَصلَّى اْليَْوِم، فِي َمرَّ  َكانَ  َكَما إِلِههِ  قُدَّ

 في يصلي دانيال يكن لم". قبل ذلك" الكلمة هذه (. تعجبني6::3ذلَِك.) دانيال  قَْبلَ  يَْفَعلُ 

 ،" ذلك قبل" صلوات لديك كانت إذا قبل ذلك"." أيضا   يصلي كان بل ، ألزمات فقطا أوقات

ا فستكون  الوقوف وقت يحين عندما مبادئك عن تتراجع ولن ، الحياة أزمات تأتي عندما جاهز 

األسود  تواجه فسوف ،" ذلك قبل" صالة لديك كان إذاالعالم. لآللهة اآلخرون و حين ينحني

 على محاميك يتفوق فسوف"  ذلك قبل" صالة لديك كانت إذا. بهدوء الناري الحياة اتون و

 تهتز فلن"  قبل ذلك" صالة لديك كانت إذا. بك المحيطين صالة بال  الذين المشيرين

 أو الطريق أو  المخرج لديه هللا أن وانت تعلم مخدعك إلى بهدوء سترجع. السيئة باألخبار

 داريوس الملك ُمصلي، أصبح مخدع رجل كان دانيال ألن !العالم في مشكلة لحل أي طريقة

 .العالم في الوحيد اإلله هو دانيال إله أن ذلك بعد أعلن و مؤمنا  

 

 قيل. الشيء  بنفس نفعل ونقوم أن الجلوس في المخدع وحرضنا قوة  يسوعالرب علم    

َعُهمْ  َوَبْعَدَما  عنه  يسوع أرسل ، المقطع هذا في( 4666 قسمر)لُِيَصلَِّي  اْلَجَبلِ  إِلَى َمَضى َودَّ
ا عنك ترسل أن تريد ماذا. الصالة وقت حان ألنه ؟ لماذا. الجموع   إلى تصل حتى بعيد 

. دائما   يصليكان  كرنيليوس . شيء كل يكون أن يجب  ال ما ؟ شيئا مخدع الصالة؟

 ُهمْ  ِفيَما َغدِ الْ  ِفي ُثمَّ  يافا.. في. ذهب أينما للصالة ل  مخدع وجد الرسول بطرس كذلك

ْطحِ  َعلَى ُبْطُرسُ  َصِعدَ  اْلَمِديَنِة، إِلَى َوَيْقَتِرُبونَ  ُيَساِفُرونَ  اَعةِ  َنْحوَ  لُِيَصلِّيَ  السَّ  السَّ
اِدَسةِ   (. 06:9 الرسل أعمال)السَّ

وبالتالي دون .  منتظمة للصالة في مخدعة أوقات لديه يكن لم أنه يبدو يونانعلي النقيض 

 من ما الذي نثيره. بأكملها األبيض المتوسط الشرقي حرك مياه البحر موقفا   ان يدرك اثار
 نتقابل شجرة نجيلة حيث زرع وعدم السري )المخدع( الصالة مكان على التردد عدم خالل

 عملنا في كنيستنا و في و زواجنا في نثيرها التي المشاكل هي ما هللا عندها؟ مع بمفردنا



 هي حياته العالم. على عبء المخدع هو صالة يمارس أي شخص ال نصلي؟ ال ألننا
 بطن في يضعنا أن هللا سيضطر هل. أجله من الشئ الذي اتي للعالم يفتقد ألنه سلبية مساهمة
 سيضطر هل نصلي؟ ليجعلنا بالمرض يصيبنا أن هللا سيضطر نصلي؟هل ليجعلنا الحوت

 انتباهنا؟ لجذب سحب اماننا المالي إلى

 

أي  الحوت ُطرح في البحروابتلعه أن بعد"6 ذلك بعد" يونان صلى". ل ذلك قب" دانيال صلى

 السفينة متن على الركوب كان اضطر لما"  ذلك قبل" يونان صلى لو. الضرر بعد ما حدث

 وضاعت منا فرص تخطينا ألننا التي اعتلينها الخاطئة السفن عدد كم منذ البداية. الخاطئة

علينا أن  كان عندما نائمين كنا ألننا شحناتها التي كانت ستفقد السفن عدد كم باهلل؟. لقائنا

 صالتنا؟  عدم بسبب فقدنها البضائع التي من نصلي؟ كم

 

 الصالة: من القليل هناك لماذا أو الناس يصلي ال لماذا نفكر دعونا االن        

 

 أنهم أو سليم كليتجددوا )يخلصوا()يتوبوا( بش لم ألنهم يصلون ال الناس من ( كثير:      

 جميع. سيصلون سليم ، بشكل الناس تجدد)خلص()تاب( مرتدين عن إيمانهم. إذا

 تجديدات حلول الروح القدس كانت من قصير وقت التجديدات)عمليات التوبة( كانت بعد

لَوَ ................ َوَكانُوا يُواِظبُوَن َعلَى تَْعلِيمِ  حولهم. من كل صلى. )توبة(سليمة ) اِت.َوالصَّ

ا (.33:3أعمال الرسل  ِمنَ  اْلَجِميعُ  َواْمتَلَ  فِيِه، ُمْجتَِمِعينَ  َكانُوا الَِّذي اْلَمَكانُ  تََزْعَزعَ  َصلَّْوا َولَمَّ

وحِ   (.23:3اْلقُُدِس.......)أعمال الرسل  الرُّ

 الروح على للحفاظ الصالة في واستمروا القدس الروح على للحصول الناس هؤلء صلى

 لم أنهم على عالمة هو كنائسنا في الذين خلصوا)تابوا( حياة في الصالة يابغ. القدس

 لديهم ليس المرتدين عن إيمانهم. مرتدين عن إيمانهم أنهم أو صحيح، بشكل يخلصوا)يتوبوا(

 للصالة. رغبة

 

 السبب. مخرج هذا. جدا لدرجة انهم ل يصلوا مشغولين أنهم الناس من الكثير يقول( 3    

  حياتك في القدس الروح يكون عندما الناس. هؤلء فارق حياة قد القدس الروح أن هو الحقيقي

 على القدس الروح يساعدك. للصالة الرغبة القدس يمنحك الروح. ستصلي و تصلي أن فتريد

وحُ  َوَكذلِكَ  متشفعا . تكون أن ويريدك الصالة ا الرُّ  نَُصلِّي َما ْعلَمُ نَ  لَْسنَا ألَنَّنَا َضَعفَاتِنَا، يُِعينُ  أَْيض 



وحَ  َولِكنَّ . يَْنبَِغي َكَما ألَْجلِهِ   ان (.36:2بِهَا.)أعمال الرسل  يُْنطَقُ  لَ  بِأَنَّاتٍ  فِينَا يَْشفَعُ  نَْفَسهُ  الرُّ

 إنها اعظم توفير للوقت. . للوقت مضيعة ليست الصالة

 

ا تكن لم إذا  كالحب ي بمرفقات الحياة تسم أشياء فهناك. القدس الروح فارقك فقد يصلي، قديس 

 القدس الروح لديك كان إذا ينسحب. القدس الروح جعلت التي - والسلوكيات ، والخطايا

ا فستكون يكون  فاهلل. للغاية عن الصالة مشغول   لست فأنت  هللا تحب كنت إذا. مصليا   قديس 

عن  مسئوأل سىمو كان خادما  و 232 إلبراهيم كان ثانوي ا)فرعيا (. يصبح شيء كل عملك و

 لديهم الرجال هؤلء كل. الجموع مع يسوع تعامل الرب. للوزراء رئيسا   الشعب وكان دانيال

 تدخل أن يسوع صديقي، يريدك الرب. للصالة وقت خصصوا كلهم كثيرة. من ثم  مسؤوليات

 عالنية. سيكافئك هللا قمت بذلك، إذا مخدعك وتصلي. إلى
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