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 كيف تنمى حياة صالة قوية

I-املقدمة: 

معجسةةتقةسللوساو وصساا ظييس ،متيسا ظيسي إ:فينفس القتس هى.ماهىالصالة؟انهاالتحدثمعهللا -أ

.القدسمنةساظدنافىضعفيافىالصالة

عالساو الشساةلمسةالكومسلرساو الصسالةوتساأ )الصالة الشخصية التعبديةمثل:الصالةلهاتعبيااتمختوفل -ب

حيفاةمفن أجفل  الشففاعيةالصالة نصافالشفاعة من أجل النهضة واإل(لمعهللادسلييمقفىالعالتلالحميمالق

رسلمسعهللاونعمسلظمسلالموكسقتقالمختوفسلنتقاهالطساظيسدمانصسوىرهس .الصالة من أجفل الراىف ورفاا األ

.نغياالعال و

.نيالةمالماةقدمللياهللا،وقبحياةالصالةمنخاللأس–حياةالصالةالثارتلضاورةل -ج

افىالكييسلواالمس يوتيتجتغينهاتجعلأرواحيامشتعولتطوقراةلهللاظوىظاوفياألالصالةضاورةلجدا  -د

.(10-01:01دا)الشياطينىالمدةيلالنهاتحاكالمالئكلوغياالجقالاوحىفالصالةت .المجتمعو

شستعالإوهللاعالتقارسلمسلتقسا وولكيهسامكساااإ.مقجهلنحسقتحقيسقنتسائجمجادأونؤدةهاجبوليس الصالة -ه

نحسب.ظساة ومحبلهللاةسأبنستقبلهللاوالياسرأابلحرمتقجهياليشتعل.أرواحيارييمانيمقفىمحبتهأةثا

.األخاةنلخدملناوت لوصالةوظيدةكقا.خاةنأفضلرييمانتقارلمعتوبهللااآل

وهس اةجعويسانفسي (القصيلاألولى)القحدةمعالاو ال ىةشعوياليحبهللا،الصالةمكااالثباتفىالمسيح -و

.(القصيلالثانيل)خاةنرالحبلآل

 (01:1ةق)".ْفَعلُوا َشْيئا  الَ تَْقِدُروَن أَْن تَ رفِيَّ َوأَنَا رفِيِه َهَذا يَأْتِي بِثََرٍا َكثِيٍا ألَنَُّكْم بُِدونِي  يَْثبُتُ الَِّذي "

.ظبساالسسيقاتاآلخساةنسستيةا رييمسانخسد مسعهللاتحمسىأرواحيسامسناإعالتسلالحميمسلالصالةالتىتقسقدلو - 

سستماارخسدمتيافسىررسحالضسالوشسفا لحبسلالسساىالس ىةؤةسدنارسالققةإالقحسدةمسعةسسق هسىاالتقاصلو

.(لعققدطقةول)عشااتالسيقاتالاحمللأظمالالعدلوظملالماضىو

ل اأانسألهللامنأجلةلشئهسقأساسسي.لماذاةاةدناهللاأانصوى؟ةاةدناأانتحدرقوبهفىشااةلظميقل - 

 .بآةتئإالأانفكافقطفىاحتياجيارأحباطووةجبأانسألرالتحدةد.فىالموكقت

الَةِ  ُكلِّ َشْيءٍ بَْل رفِي " (4:6في)." لََدى للاِ  ِطْلبَاتُُكمْ ْعلَْم لِتُ  ... بِالصَّ
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 (4:1ةع)." الَ تَْطلُبُونَ َولَْستُْم تَْرتَلُِكوَن، ألَنَُّكْم "

الطاةقلةحمىظالتتهريارأنسهالةسستجيبالسىهره .لكيهةميعهاحتىنسألهوهياكراةاتأختارهللاأاةعطيها -ط

 .أانتقاصلمعهونسأله

ب  يَْنتَ لَِذلَِك " :01أش)".يَْسَرُع يَْستَِجيُب لَفكَ  ِحينََرا. ُصَااِخكَ َصْوِت يَتََاأَُّف َعلَْيَك ِعْنَد .. . لِيَتََاأََّف َعلَْيُكمْ  ِظُا الاَّ

01-01)

II- أمور عملية لتنمية حياة صالة ثابتة  

صسسالةأصسسيعتائمسسل(1وتسساتصسسالةميتيمسسلضسسعجسسدولأل(0:ثسسالثطسساقلتققةسسلحياتيسسافسسىالصسسالة -أ

ائمسلالصسالةتعطسىليساتاةيسةظسنت.نصسوى"متسى"الجسدولةثبس .مييقرصحيحظنهللاليكنلكرؤةلو(0

.أانصوى"ناةد"والاؤةلالصحيحلهللتجعويا.نصوى"ماذا"

سستماارةلفسىانهمساوهس اسساظدنىلإينفسىمكترسيطممارستينظيدماةي فىالجامعهشجعيىتائداااضع -ب

.أستخدمهااني وت لوصالةوالثانيلأاأصيعتائملصالةواألولىةان أا.حياةالصالةمي ذلكالقت 

الكثياةنمنمنةحبقاهللا.تائملصالةمااتأةثامعرساطلوجقدجدولواألغوبيلمنالياسسيصوقاظشاة -ج

.ماراساتالمتماةألنه ةفتقدواه هلي لدةه حياةصالةمس

نتعاملمعهةمقظدحقيقىمسعو"مقدسوت "ظيدمانيي مقظدلوصالةظويياأانعتباأاجة منه االقت  -د

مقسدسالافقسدهغيسافسىظساو لتةم أما الابأاأتعاملمعأوتاتصالةفىجدولةقمىةمقظسدإ.الموك

"لها اإ ةار"تومسيياطهارحسبماأوأتاكرع نقالصالةأشعارالحاةلأاأحيدظنتائمل.طارئل

III-تكوين قائمة صالة 

منالمفيدأانفكافىثالثمحاورلوصالة:محقرالصالة -أ

أا)هس االيسق مسنالصسالةرسهالعبسادةالتأمسلفسىالكومسل.أرةةظوىأظطا حبسىوتكاةسسىهلل:الحميميل .0

.الشاةلمعالاو القدسو(اتاا الكوملراو الصالة

نسسسااالسسداخوىإختسسااقفسسىاإنصسسوىمسسنأجسسل.الخدمسسللراةسسلهللاظوسسىحيسساتىالشخصسسيلوأسسسأ:الطوبسسل .1

.أظماليامنخاللاةدةياوةالمياوتقةهللاتطوقأاوالخدملو(ظالتات،ماليل،مادةل)الياو و(القوب)

(استااتيجيلاحداث،مياطق،أناس)خاةنفلمنأجلاآلنصانسألتقةهللاوإ:الشفاظل .0

 ومقاصسدالسابلخسد ،الحكقمسل،مكسااالعمسل،أفساادفسىالخدمسل:الصالةمسنأجسلاليساسأوالميساطق

(مصا،أوروشوي ،YWAMشبابلهأرساليل"خدمل)مداوأم و
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 تجساراإ)اليوس ،(جهسا اإ،نتخارساتاإ)الحكقمسل:إسستااتيجيلفسىالمجتمسعداثحسالصالةمنأجلأ

الخ... ااماأل(الجفا ،األظاصيا)الكقارثالطبيعيل(ها جاإ،رالبشا

أانفه ثالثمقاضيعلوصالةمنالمفيدظيدمانطقرتائملصالة:مقاضيعالصالة -ب

طوقتقةهللاونعمتهت :مقاهبالاو  .0

شخصيلهللاتتكقافييا:ثماالاو  .1

.طوقلياة (ظالارو اإ)فكاهللا:حكملالاو  .0

-ا:ظشاةصوقاتتققىاإنسااالسداخوى:ةالمجانيلأحصلظوىتقائ الصال:د العدةدمنتقائ الصالةأستخ -ج

مسسانعمسسلفسسى:أحصسسلظوسسىمسس ةااتمجانيسسل.ة-ق-ث-ل-ا:؛الشسساةهمسسعالسساو القسسدسة-ك-ر-ش–ل

www.MikeBickle.org:ةيفيلالتأملفىالكوملأوتاتالصالةالشخصيلو

IV - احلنان والعريس امللتهب باحملبةب اآل: الرأي الصحيح عن اهلل 

الكثياةنله وجهلنياخاطئهظنهللاوةاوهةسيد.أانيمىرؤةلصحيحلظنهللاأساسىلحياتيافىالصالة -أ

رييمسسانسساكهللاةسسأبحيسسااوةسسسق .ينلسسهليثبسس أنيسسامكاسسس(الصسسالة)تاصسسىةاغميسساأانتحمسسلحسسدة معسسه

.الموتهبرالمحبللياسيشتعلفىأرواحياليطوبلرثقلركلتوقرياةالعاة الموك

بةحبيسامثومسااآلصسوىةسسق مسنأجويسالكسىنعسا أا.بأساسيلييمسقفسىالصسالةأانتقارلمعتوبهللااآل -ب

.ةحبةسق ول اةعطىلياتيملظييمل

(01:10ةق) ."أَْحبَْبتَنِي َكَرالِيَْعلََم اْلَعالَُم َوأَْحبَْبتَُهْم "

نصسسوى(4-001:0؛01:01،01مسسة)بةسسستمتعريسسافسسىضسسعفياأاةكسسقاليسساالثقسسلفسسىأاهللااآلةمكسسن -ج

جدا رتيقهقحيااو.لينبممتوئرالمااح الحااآل.ظيدماةكقالياالثقلأاهللاةستمتعريارطاةقلمختوفلتماما 

ةومسلتعبسا"أرسا"فسىالوغسلالعباةسه."بارااآل"البيقةال ىرهنصاخةاأخ نارو .تجاهضعفيارعداانتقب

.المعةةمثلرارافىمجتمعياظنالحبو

(1:01رو) ".«اآلبُ  أَبَا يَا»: نَْصُاخُ  بِهِ  الَِّذي التَّبَنِّي ُروحَ  َخْذتُمْ أَ "

أ )نحنظاوسهالمحبقرلالغاليلةعدناليكقالياحياةصالةنارضسلرالحيساةأاةسق ظاة نفقسياوأانفه  -د

0ظب)أاةسق غاضباوحةةنولكنالحقيقلهىاالهتوبممتوئراألرتهاجالكثياةنةاوا(1:11-01
لتةامسسهمسسننحقنسساإ،جمالسسهرسسسالهالعسساة هسسىظسسنمشسساظاةسسسق ليسسا.رغبسسلموتهبسسلمشسستعوهرحبسسهليسساو(1:

.ال ىةحاكتوبهارتيالهرقوبةاملرالمحبللهاألماستجإو(جمالهوأسااره،ظاشه،ريته،ليشاركتوبه)

http://www.mikebickle.org/
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ةعاوسنكقافسىو(1:01؛رو0:10رؤ)اريا هللانكقافىالمكااال ىنختباظاشهللاةقرثهلقدرته -ه

.(مشاظاه)المكااال ىنختباتوبهللا

V-الكلمة ىف روح الصالة  نقرأ: احلديث مع اهلل 

هس اةعيسىأانتجساوبمسعهللافسىو.جقهاةلليدظ حياةالصالةأانتغس ىظوسىةومسلهللاأةثاطاةقلاساسيهو -أ

التسىتجعسلالصسالةأةثسالحيساةالصسالةو"مادةالحدة "الكوملالمقدسلتعطىليا.حدة فعالرييمانقاأةومته

.متعل

ِايَعِة ِمْن رفَِرَك بَْل تَْلَهُج رفِيِه نََهارا  َولَْيال  ال " ةس ) ".ألَنََّك ِحينَئٍِذ تُْصلُِح طَِايقََك َوِحينَئٍِذ تُْفلِفحُ .,يَْبَاْح ِسْفُا َهِذِه الشَّ

0:1)

ظالتسلنتهاةسق الفاةسينألنه ةفحصسقاالكتسبرسدواأاةيمسقاإ.دراسلالكتابةجبأاتققدلحقارمعهللا -ب

.(41-1:01ةق)حقيقيلمعهللا

 (حسقار) والَ تُِايفُدوَن أَْن تَفأْتُوا لِلَفيَّ  .َوِهفَي الَّتِفي تَْشفَهُد لِفي. رفَتُِّشوا اْلُكتَُب ألَنَُّكْم تَظُن وَن أَنَّ لَُكْم رفِيَها َحيَاة  أَبَِديَّفة  "

 (41-1:01ةق)" .َحيَاة لِتَُكوَن لَُكمْ 

مقاطعةتاريلتاةسة:(التأملفىالكوملالمقدسل)تاأةالكوملراو الصالةدظيالحقمنينشقرقجهظا هياك -ج

"أانطيع"ومقاطعةتاريلتشجعظوى"أانؤمن"ظوىالقظقد

:"نؤمنرها"ةومتهوالتىنتحاورمعهللارفاظويلرييمانصوىالقظقدالتىفى -د

أشسكاكألنسكتحبيسى:مسثال.ثقسلفيسهإظالنساتشسكاواالحقالسىنحقله و.نشكاهللامنأجلحقمحدد:اوال  

.تسددأحتياجاتىوتغفالىوتققدنىو

،بأظوسسنلسسىأةثسساظسسنحبسسكأرسسااآل:نسسسألمسسثال(0:01أ )هسس االحسسقالمحسسددعوسسنليسسانسسسألهللاأاة :ثانيففا  

.حتياجاتىتيادتكوتسدةدكإ،غفاانك

:شجعيااانطيعةومتهالحقال ىة نحننصوىنتحاورمعهللارفاظويلو -ه

فسىاضسع"ونعونظةمياظوىالطاظسل.نوتة رأانطيعهللارالصقرةالمحددةالقاضحلفىالمقطعالكتارى:اوال  

"المالطيعفىالكال والقت وتوبىأاأ

قسقةألطيسعملوتخفيةوالأسالهللاأاةعطىليحك.أسألهللاااةؤةدنىرققةلوطاظلفىه االحقالمحدد:ثانيا  

ةساأرسااآلبسساظدنىأحبسكوأاألجس لسسانيواسستخد وتتسىوأمسقالىفسىطاظسل:"اصسوىمسثال .فىأمامحدد

."ةاموللك
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انمسكرسالحقالس ىةعويسهساظدناأه اة .الكتابراو الصالةتكتبأفكاركوصوقاتكرييماتقاأأتضىوت ل -و

.تخدمهافىحدةثيامعهللاأاةكقالدةيالغلنسالاو و

نيالظموهاذتكوميامعالاو سيعي رالاو و.هللاالاو الساةنفيياهللاظوىظاشهوكو نالتأملفىالصالةو - 

.خاةنرماةشعارهظنحياتكوحياةاآلتشعاماةااهوسألالاو أاةجعوكتاىإ.داخويا

وحِ  َوَشِاَكةُ  للاِ، َمَحبَّةُ " (00:04ةق1) ."َجِريِعكُ  َمعَ  قُُدسِ الْ  الا 

نستكو ("أحبسك"مسنحسينآلخسانقسقللوساب)مسقدةنتكو معسهرمحبسلوتبقىفىمحضاهللاإتضىوت لتمك و - 

رجمسلتصسياةولسي )ختصساررإ(يساالنصيحمسعالساو القسدسالسساةنفي)روط (لي طوقاتساةعل)ربطئ

(1:16رو)روطس أنساتوةثيساةمسنالسسكقترأوتسات(ثسامسنمسانستكو نسمعأة)تويالاونتكو (مقاطعةبياة

الصسسوقاتالتسسىوتسس لتكتسسباألفكسساروخسس )نكتسبأفكارنسسا(أخسساىطقةوسسلأوتسساتتصسسياةو)نتأمسلفسسىصسسم و

.(ةعطيهالكلتغتي الحقائقالتىةعطيهالك

IV-عشرة صلوات لننال قوة ىف اإلنسان الداخلى 
ِة بُِاوِحِه رفِي  اتَتَأَيَُّدوأَْن " (0:06أ ) "اإِلْنَساِن اْلبَاِطنِ بِاْلقُوَّ

(16:06مة)راأطوقرو مخافلهللافىتوبىآةا: مخارفة للا

(0:00ةق)لوثباتفىظملمشيئتكرققةأةدروحى:الثبات

(0:1في)راأسكبمحبتكفىتوبىآ:الرحبة

(11:4مة،00:01خا،00-11:6أ )راأرنىنقرمجدكآ:نور الرجد

(11:4مة)أاأجو ظيدتدميكرأاأةقاأنساالهتاةيةواحدواختا:واحدة أطلب

(0:00ت 1).أةدنىرققةليكقالىتجاوبجدةاراهللفىحياتى:أجعلن  جدياا  

(040:0مة،4:11ا )راأجعلحارسظوىشفتىوحارنىمنالحدة الشاةاآ:الحديث

(00:11م ).تضا إةسق أرةدأاأتعو ميكةي أظي فى:االتضاع

(0:1ةق)رادتكوطاتكإأظطىلىنقرفىةومتكو(حكمل:)رؤية للحريرية

(4:1فى)أةدتوبىرسال وفا ةققىظوىالخق :رفاح سالم و


