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.  حين كل في يصلي أن ينبغي: الصالة وحتمية ضرورية عن مؤخرا    شاركتكم

 دائما   المسيح يسوع الرب كنيسة ملتح  . الصالة تكلفة عن اليوم ليكمإ سأتحدث

 الصالة قيمة دركواأ الذين البشر من الفئة وهم الصغيرة البقية أكتاف على

 بوندس م. أ قال كما( بخس ثمنب شراءه يتم شيء ليست نهاوأ)   الغالية

Bounds E M :شيء على منها تحصل ال شيئا   تكلف ال التي الصالة .

 األوقات من الثمن لدفع مستعدون وهم ذلك، تكلفة  المتبقية القليلة الفئة تحسب  

 نأ يعرفون نهمإ. الشفاعة مع  والتسبيح الشكر في طويلة لفترات المنتظمة

 وأن مكافأة، عمالاأل أكثر الحقيقة في وهي بل وكريم، شريف عمل هي الصالة

 تحتكر أن المسيح كنيسة  علي وأن المستحيل، مع تماما   نفسها تضع الصالة

 .ذلك مثل شيء أي لديه أحد ال. لنفسها الصالة

 نتباهإ يجذب ما تأمل. المطاف نهاية في حقا   يهم ما وتأمل رؤياال إلى نتقلإ     

"َوَجاَء َمالٌَك آَخر  َوَوَقَف ِعْنَد اْلَمْذَبِح، َوَمَعه   :آخر شيء أي من أكثر لنا هللا

يِسيَن َجِميِعِهْم  َمه  َمَع َصلََواِت اْلقِدِّ ورا  َكثِيرا  لَِكْي ي َقدِّ ِمْبَخَرةٌ ِمْن َذَهٍب َوأ ْعِطَي َبخ 

و َخان  اْلَبخ  َهِب الَِّذي أََماَم اْلَعْرِش. َفَصِعَد د  يِسيَن َعلَى َمْذَبِح الذَّ ِر َمَع َصلََواِت اْلقِدِّ

ى ِمْن َيِد اْلَمالَِك أََماَم هللاِ. ث مَّ أََخَذ اْلَمالَك  اْلِمْبَخَرَة َوَمََلََها ِمْن َناِر اْلَمْذَبِح َوأَْلَقاَها إِلَ 

وٌق َوَزْلَزلٌَة " وٌد َوب ر  ع   (.5-0:8رؤ) األَْرِض، َفَحَدَثْت أَْصَواٌت َور 

 لن هللا. جدا   ثمينة وتقدمات الثمن، غالية فهي. هللا إلى بينقرا صلواتنا قدمتٌ  

. عجالة فى ونحن له تقدم منقسم قلب من صاعدة فاترة رخيصة واتصل يقبل

. الطعام ببقايا ويرضي يكتفي ولن عيب بال التي الذبيحه قبل القديم العهد في هللا



 ولكن. هللا عند مقبولة ذبيحة ليست فإنها هللا، إلى جادة تقدمة الصالة تكن لم إن

 العالم تهز وسوف ، هللا لعرش بخور رائحة ستصعد جادة تقدمة كانت نإ

 .األيام من يوم في الخاصة بطريقتها

 والنوعية الوقت ناحية، من: طرق أربعة في الصالة تكلفة اآلن نتأمل دعونا     

 .والصبر والتخلي

 

عَ  .الوقت وثمن تكلفة. 1      مرقسه ْم َمَضى إِلَى اْلَجَبِل لِي َصلَِّي ")"َوَبْعَدَما َودَّ

 عليك. ناآل تفعله نتأ ما لجميع الصالة تضيف أن مجرد فقط يمكنك ال(. 64:4

 نالرياضيو صديقي؟ يا للرب تقدماتك هي ما. أوال   موراأل بعض تودع أن

 للوصول حياتهم أساليب تنظيم إعادة في يترددوا ال نوالموسيقيو نوالطموحي

 تكلف الصالة في إضافية دقيقة كل .ذلك عن يقل ال ما نفعل دعونا. فهمهد إلى

 في الصالة من بكثير أكثر تكلف 03الـــــ الدقيقة في فالصالة. غيرها أكثرمن

 حياتك، وأسلوب وقتك تشويه زاد كلما صالتك وقاتأ زادت كلما. الثالثة الدقيقة

" كال" و" ال" تقول أن ىف عليك الضرورة زادت كلما. وعاداتك راحتك ووسائل

" ال"  كلمة زادت كلما. جتماعيةاإل واللقاءات والمكالمات واألقارب لَلصدقاء

 الصالة لضرورية نفسك  عطيتأ نإ. والفيسبوك واإلنترنت والتلفزيون للتسوق،

 صالتك ستغير.  للصالة ستكون وقاتاأل جملفأ:  بائحذ تقدم أن في تأبتدإو

 هناك يكون سوف.  وكثيرة كبيرة لفترة صليت دق تكون أن قبل حتي حياتك

. عينيك في بعدا   أكثر نظر وجهة هناك سيكون. وجهك على مختلفة طلعة

 نكإا  وغريب شخصا   نفسك تجد تتعمق مالوك. تبتسم ستجعلك مختلفة وأشياء

 .مضي ما يوما   المنزل فى نكوكأ عرتش

 

 أشير ال أنا هنا، النوعية عن أتحدث عندما: الحياة نوعية وثمن تكلفة. 2     

. الروحية النوعية عن تحدثأ ولكنني. والمأوى والكساء( الطعام) الغذاء قصدوأ



. القداسة إلى دعوة دائما   هي الصالة إلى الدعوة نإ. قداسة هناك يكون أن يجب

ْم،  "نصلي أن قبل نقياءأ نأتي أن إلى بحاجة نحن وِس الَِّذي َدَعاك  َبلْ َنِظيَر اْلق دُّ

ه  َمْكت وٌب:  لِّ ِسيَرٍة. ألَنَّ يِسيَن فِي ك  يِسيَن ألَنِّي أََنا »ك ون وا أَْنت ْم أَْيضا  قِدِّ ك ون وا قِدِّ

وٌس  بِّ  َجَبلِ  إِلَى َيْصَعد   َمنْ " (14-15:1بط 1" )ق دُّ  َمْوِضعِ  فِي َيق وم   َوَمنْ  الرَّ

اِهر   ق ْدِسِه؟ قِيُّ  اْلَيَدْينِ  اَلطَّ  َحلَفَ  َوالَ  اْلَباِطلِ  إِلَى َنْفَسه   َيْحِملْ  لَمْ  الَِّذي اْلَقْلبِ  َوالنَّ

 (14:5يع" ) ِطْلَبة  اْلَبارِّ َتْقَتِدر  َكثِيرا  فِي فِْعلَِها " (.6-0:26مز. ")َكِذبا  

 يرفضون وهم الصالة إلى المجيء على الناس نحث عندما للوقت مضيعة  نهاإ 

 في تشترك ال. مقدس بعمل للقيام اسةالقد حياة إلى بحاجة نحن. القداسة حياة

 أن"  تضيف لم إن" الصالة جتماعإ في يكون أن يجب والكل الجميع: " جملة

 أولئك شيء، كل عن يتخلوا لم الذين أولئك". مقدس يكون أن يجب شخص كل

 إذا ئونيخط نهمإ . الصالة جتماعاتإ عاقةإل فقط هم الجسد يصلبوا لم الذين

 .الصالة جتماعاتإ يحضرون نهمبأ الكنيسة علي يتفضلون نهمأ يعتقدون كانوا

 أن حتياجإ في كانت بنتهإ نأل يايرس بيت  في صالة جتماعإ يسوع الرب عقد

 بدء من يتمكن أن قبل الباب خارج الناس معظم يرسل نأ يسوع على كان.. قامت  

. هللا مع موفق غير هو من وسطهم هناك كان(. 63:5مرقس) للصالة جتماعإ

بُّ  لِيَ  َيْسَتِمع   الَ  َقْلبِي فِي إِْثما   َراَعْيت   إِنْ " يقيصد  ذلك ومع (18:44 مز" )الرَّ

 قد.  اليه لتجاءاإل ويريد هللا عن يبحث شخص أمام الصالة جتماعإ بدا  أ تغلق ال

 . الصالة مكان في هناك الخالص على يحصل

".... َرافِِعيَن  هللا كلمة في واضح ذلك علي التحريض.  قديس مؤمن لكل الصالة

 في. طائعة أيادي هي طاهرة ياديأ(.  8:2تيمو1أََياِدَي َطاِهَرة ، ...... " )

 كما واضح بشكل صواب هو ما وراء الطاعة، نتجاوز أن إلى بحاجة نحن الواقع

َنا َنْحَفظ  َوَصاَياه ، َوَنعْ  :"المقطع هذا في نرى ، ألَنَّ َمل  َوَمْهَما َسأَْلَنا َنَنال  ِمْنه 

 . َة أََماَمه   (22:0يو1" ) األَْعَمالَ اْلَمْرِضيَّ



 تقوم أن لها وتسمح للصالة، نفسك تعطي  عندما.  التخلي وثمن تكلفة. 0

 حزين تكون لن ولكنك. لك البشر تكريم تخسر سوف الحالي، حياتك نمط بتعطيل

 على عائقا   كان لك الناس كرامإ أن حقيقة على ستستيقظ بالحري بل ذلك، علي

 الذين أولئك جميع ألن وذلك اإليمان، حياة في للخلف تسحبك ، الخط طول

: يسوع ب الر قال. اإليمان قوة إلى يأتوا أن يمكن ال البشر لتكريم يسعون

ْم ِمْن َبْعٍض؟ َواْلَمْجد  الَِّذي " ك  وَن أَْن ت ْؤِمن وا َوأَْنت ْم َتْقَبل وَن َمْجدا  َبْعض  َكْيَف َتْقِدر 

؟ ِمَن   (66:5يو" ) اإلِلَِه اْلَواِحِد لَْست ْم َتْطل ب وَنه 

. ترتديه الذي والرداء  الجديدة مالبسك لهياإل كرامواإل المجد ويصبح يصير

 القلعة مثل ويصبح الصالة مكان يتحول حتى الفترة طويلة نتك ولن سيسعدانك

 كلما .العدو ومنطقة أرض إلى النارية الصواريخ ترسل منها التي العظيمة

 النارية القوة أن تدرك سوف.  بالمعركة وتتلذذ تتمتع كلما القلعة من تقترب

 بكثير  سميوأ أعلى هي بك الخاصه األسلحة نوعية و وجنرالك بك، الخاصة

  المعركة وتنهكك تعيا وعندما.  تجاهك به  يلقي أن للعدو يمكن شيء أي من

 مجـــــــدا   أبدا   خرتتأ وال تيأست التعزيزات نأ من كدوالتأ اليقين لديك سيكون

 ! للرب

 الصلب لحياة الجديد التخلي مع جنب إلى جنبا  . الصبر وثمن تكلفة. 6     

 و مشاعرك عن التخلي إلى تضطر سوف للصالة، الوقت من المزيد وإعطاء

 ولكن ، بسرعة تستجاب الصلوات من كثير. الفورية النتائج على حرصك

 في ما مكان في سودأ ثقب في ختفتإ وكأنها تبدو وقد كذلك ليست األكثرية

 تحاول األحيان بعض وفي وقتك، وتضيع تهدر  نكأ البعض لك سيقول. الكون

 الحقيقة نأل!! بعيدا   وطاردهم أطردهم. وتستقر سكرأ في تعشش نأ الشك طيور

 طالقا  إ تنتهي لن البار الصالح صالة أن هي فيها شك ال التي الساحقة المطلقة

 فقط بديةاأل ستكشف و هللا لعرش وسليمة آمنة تصل لكنها سودأ ثقب في( بدا  أ)

 ترك الوقت، إضاعة  ليست الصالة .الصالة نتيجة نجازهإ تم قد ما كل عن

 الرب قال. صالة بدون شيء أي إنجاز يتم ال. يضا  أ الوقت ضاعةإ ليس الصالة



 يجب وأننا ،(5:15 وحناي) شيئا   نفعل أن يمكن ال بدونه أنه لنا المسيح يسوع

 "قائال   الرسول يعقوب يعلن لذلك( 1:18 لوقا) حين كل وفي دائما   نصلي أن

ْم الَ َتْطل ب ونَ  ك   (  2:6يع")  لَْست ْم َتْمَتلِك وَن، ألَنَّ

 :للوقت مضيعة الصالة كانت إذا     

 

 .نصلي نأ يسوع الرب حثنا لما. 1

 

 .خرياأل شياءاأل يبعد نأ بعد بنفسه يسوع ب الر قام ولما. 2

   

 .الكنائس كل مستوي علي للوقت ضيعومٌ  مبذر كبرأ بولس الرسول صبحوأل. 0

 

 كثرأ الصالة بقدرة  الرسول وبولس يسوع الرب حقق: العكس على بل     

 الصالة مكافآة. مجتمعين أخرين رجلين بأي  مقارنة العالم في موراأل عظموأ

 لهيةاإل النار خالل من تمر تجدها الحكم نار في أعمالك تمتحن عندما أنه هي

 آه. أبدا   تندم لن وأنك. حياتك من هاما   جزءا   الصالة جعلإ. تحترق ولن ختبارلإل

 صديقي! ربك المسيح خالل من منتصر من أعظم تكون أن جدا   جيد شعور نهإ

 عليه تحصل الذي التغير من عظموأ أكثر حياتك ستتغير الصالة في تبدأ عندما

 العديد أكثرمن. )الكنيسة منبر ليإ مقعدك من بها تقوم التي العديدة بالرحالت

 (المذبح لىإ الرحالت من
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