الفصل الثالث -وقت هللا

وقت فى محضر هللا فى العبادة والصالة

أن نلبس سالح هللا
" اجعل هذه الصالة جزء من صالتك اليومية المعتادة  .هذه الصالة سوف تعدك لمواجهة
التحديات الروحية اليومية بقوة هللا وقدرته"
الهى الحبيب  ,وانا اقوم من فراشى اليوم  ,أنا اعلم أنى سوف أخطو نحو ميدان المعركة  .لكن أنا
أعلم أيضا ً أنك أعطيتنى كل شىء أحتاجه حتى أقف ثابتا .لهذا -بقوة روحك القدوس – أنا البس
سالح هللا.
اوال :أنا البس خوذة الخالص على رأسى .من فضلك احمى عقلى وأفكارى .احرس عين ّى  ,وال
تسمح ان تتسلل الخطية ال ّى  .من فضلك ركز أفكارى على األشياء التى من هللا  .اجعل درع البر
يحمى قلبى ومشاعرى فى أمان  .أنا أصلى أن ال تحكم ف ّى مشاعرى بل الحق .أنا الف كلمتك
حولى كحزام  .من فضلك احرسنى من أى خطأ  .انى البس حذاء السالم ليهدى خطواتى  .من
فضلك ازرع قدم ّى فى حقك  .اعطنى قوتك حتى أقف ثابتا امام أى هجمات .
ثانيا  :انى أحمل ترس االيمان  .سيدى  ,من فضلك احمينى من سهام ابليس الملتهبة  .اجعلنى
اقف جنبا الى جنب مع جيشك حتى نواجه خطة الشيطان.
واخيرا  :انى احمل سيف الروح  ,كلمتك المقدسة  .سيدى  ,من فضلك ساعدنى أن أقرأ كتابك
بشغف وتيقّظ حتى أكون مستعدا أن اتغلب على هجمات ابليس وأن اشارك حقك مع اآلخرين.
أنا أعلم انى سوف اواجه اعتداءات اليوم  ,يا رب  ,لكنك قد أعطيتنى القوة لمواجهتها  .سيدى ,
من فضلك اعطنى القوة لهذه المعركة اليوم  .ألن فرح الرب هو قوتى  .فى اسم يسوع اصلى ,
آمين.
( القراءة الكتابية  :افسس ) 18-13 : 6

الصالة الربانية :
.أبانا الذي في السماوات .ليتقدس اسمك .ليأت ملكوتك

.لتكن مشيئتك .كما في السماء كذلك على األرض

.خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم

.وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا

.وال تدخلنا في تجربة .لكن نجنا من الشرير

بالمسيح يسوع ربنا ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد .آمين.
( القراءة الكتابية  :متى ) 13-9 :6 :

صالة ألجل طلب حماية هللا:
نحن الذين نسكن فى ستر العلى  ,سوف نبيت فى ظل القدير  ,أقول للرب ملجأى وحصنى ..
الهى  ,بك أثق.
نعم  ,فانك سوف تنجينا من فخ الصياد ومن الوبأ الخطر .
سوف تظللنا بخوافيك ,
وتحت اجنحتك سوف نحتمى ,
حقك هو مجننا وترسنا ,
لن نخشى من خوف الليل ,
وال من سهم يطير فى النهار ,
وال من وبأ يسلك فى الدجى ,
وال من هالك يفسد فى الظهيرة ,
الوف تسقط عن جانبنا ,
ومئات الوف عن يميننا ,
وانما بعيننا ننظر مجازاة االشرار .
ألننا يا رب جعلناك ملجأنا ,
جعلنا العلى ّ مسكننا ,
لن يالقينا شر ,
ولن تدنو ضربة من خيمتنا ,
ألنك توصى مالئكتك لكى يحفظونا ,
لكى يحفظونا فى كل طرقك ,
على االيدى يحملوننا ,
لئال تصدم بحجر رجلنا ,
سوف نطأ على االسد والصل ,
الشبل والثعبان ندوس,
ألننا تعلقنا بك  ,لذا ستنجينا ,

سوف ترفّعنا الننا عرفنا اسمك .
ندعوك فتستجيب ,
تكون معنا فى الضيق ,
تنقذنا وتمجدنا ,
تشبعنا من طول االيام ,
وترينا خالصك .
( القراءة الكتابية  :مزمور )91

هللا معيلى ( يهتم بكل احتياجاتنا):
يا رب ,انت راع ّى فلن احتاج شيئاً,
فأنا املك كل ما احتاج.
انت تربضنى فى مراع خضر ,
وتوردنى الى مياه الراحة ,
ترد نفسى وتجدد قوتى ,
تهدينى فى طريق البر فيتمجد اسمك ,
حتى ان مشيت فى ظل وادى الموت ,لن أخاف ,ألتك أنت سيدى  ,معى ,
عصاك وعكازك يحمياننى ويعزياننى ,
أنت ترتب لى عيدا تجاه اعدائى,
تدهن رأسى بالزيت ,
ففاضت كأسى بالبركات .
نعم  ,فأن خيرك ورحمتك سوف يتبعاننى كل ايام حياتى ,
وسوف اسكن فى ديارك – سيدى – الى األبد.
( القراءة الكتابية مزمور )23

صالة الساعة الثالثة :
يا يسوع مصدر الحياة انبعث منك لألرواح..
ونبع الرحمة تدفق للعالم أجمع.
يا منبع الحياة ،أيتها الرحمة اإللهية التي ال يسبر غورها
احضن العالم أجمع وأفض من شخصك علينا ,
ايّها الدم والماء,
اللّذان تدفقا من قلب يسوع,
كنبع رحمة لنا,
إنّنا نثق بكما.
هللا القدوس ,القدير القدوس ,الخالد القدوس,
ارحمنا وارحم العالم جميعا 3 (.مرات)
ربى يسوع  ,ملك الرحمة  ,نحن نثق بك !
آمين

البحث عن قيادة هللا:
الهى ,أنا اسألك أن تقودنى فى كل قراراتى التى احتاج أن اتخذها .أنا اسألك أن تعرفنى ارادتك
فى حياتى  .سيدى أنا أثق بك بكل قلبى  .أنا ال اعتمد على فهمى الخاص  .أنا ابحث عن ارادتك
فى كل ما أعمل  .سيدى  ,أنا ايضا اعلم انك سوف تهدينى أى طريق اسلك.
سيدى  ,من فضلك علمنى أن اظل ثابتا فى محضرك القدوس .علمنى أن اسمع صوتك الرقيق
.باركنى حتى اكون طائعا لك واتبع كل تعليماتك  .ربى  ,دعها تكون طبقا لكلمتك وارادتك.
أبى  ,فى اسم يسوع اصلى  ,آمين
(القراءة الكتابية  :امثال ) 6-5 : 3

صالة للتغلب على القلق  ,التوتر واالنزعاج:
االله القدير  ,انى آتى اليك فى الصالة  .أنت تعلم ما أم ّر به  .أنا منزعج ومتوتر  .سيدى  ,انا اعلم
أنه لن يجدى أن اكون قلقا او مضطربا .أنا أعلم ايضا أنك قدير  ..قوى ومحب  .أنا آتى اليك
طالبا بركتك وسالمك .
سيدى  ,أنا أعلم أنك تدعو كل اوالدك أن يأتوا الي محضرك  ,شامال هؤالء الذين مثلى ..التعابى
والثقيلى االحمال  .وأنا اعلم ايضا انك وعدتنى بالراحة فيك.الهى  ,انى اعطيك كل مخاوفى
وقلقى ألنك تعتنى بى  .شكرا سيدى  .أنك رقيق جدا ومتواضع القلب فسوف أجد راحتى فيك.
أنا ايضا ارفع صالتى لكل اوالدك المحبوبين فى هذا العالم  ..الذين يواجهون ظروفا مثل ظروفى
 .باركنا يا رب بسالمك .
أبى  ..انى اصلى هذه الصالة فى اسم يسوع القدير .
آمين
( القراءة الكتابية متى1 & 30 -28 : 11بط ) 7:5

صالة لطلب الشفاء :
الهى القدير ,انت قدوس وبار  .أنت قوى ورحيم  .كل سلطان فى السماء وعلى االرض هو لك
.الهى المحب ,انت اله النعمة .انت تعطى الحياة لكل احد .انت مخلصنا .فى يديك وفى سلطانك
قوة للشفاء على كل مرض وقلق.
كم انت محب ورحيم  .فأنت اعطيتنا ابنك المحبوب ربنا يسوع المسيح مخلص .كل خطايانا
وامراضنا محيت على الصليب بجلدات يسوع الشافية وبدمه القدوس  .نحن شفينا!
انا اعترف لك بكل ضعفاتى وخطاياى النك انت الهى  .اغفر لى يا سيدى  ,انا ال شئ بدونك –
وفقط بنعمتك – انا اشفى  .انت اله المعجزات وانا اثق فى محبتك المقتدرة ,المحبة والرحيمة
.انت غفرت لى وشفيتنى  .سيدى أنا اشكرك انك اعطيتنى قلبا نقيا جديدا .سيدى  ,انا اشكرك
النك اعطيتنى سالمك  .من فضلك كن معى لألبد ألنك انت عمانوئيل ( هللا معنا).
أنت هو الطريق والحق والحياة  ,انت نور حياتى  .أنا خلصت بسبب حبك لى  .غطنى بدمك
الغالى القدوس  ,سيدى.
اجذبنى اليك  ,ربى يسوع  .أنا اثق فى مقدرتك العظيمة  .انت مخلصى  ,شاف ّى  ,حام ّى وملجأى
و  ..انت الهى.
ربى يسوع  ,انت تعرف كل شئ عنى  ,كل احتياجاتى وكل رغباتى  .فى يديك القديرتين
المقدستين انا اضع نفسى  .فألكن كارادتك  .أنا لك  .انا مخلّص ومشفى.
أبى  ,أنا ايضا اصلى الجل كل اخوتى واخواتى المحتاجين الى نعمتك وبركتك .أنا اسأل كل
صلواتى فى اسم يسوع القدير .آمين
القراءة الكتابية ( اش  ( , )5 :53مز  ( , ) 5 – 1 :103يو ) 6 : 14

نبذ االفكار الشريرة والعادات بقوة هللا وسلطانه :
الهى الحبيب  ,أنا اعلم ان نعمتك وبركتك تحل على ّ .انا اصارع مع االفكار الشريرة والعادات
التى ال تستحق فى عينيك .انا اريد ان انبذ كل هذه االفكار والعادات الشريرة  .أنا اشكرك انك
اعطيتنى القدرة والسلطان ان ادوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولن يؤذنى اى شئ بأى
حال .لذا  ..فى اسم يسوع القدير  ,انا آمر كل هذه االفكار والعادات الشريرة أن تفارقنى اآلن .
ربى  ,من فضلك اغسلنى بدمك الغالى وطهرنى من كل خطية  .امألنى بنعمتك ورحمتك .
ألعيش حياتى معظما ً وممجداً اسمك القدوس  .أنا اصلى فى اسم يسوع القديى  .آمين
القراءة الكتابية ( لوقا )19:10

صالة لطلب السالم :
ربى  ,ان قلبى مضطرب  .ليس عندى سالم  .أنا احاول ان ال اشغل عقلى ولكن االفكارالمقلقة
تظل تطاردنى  .ربى يسوع  ,لقد وعدت بسالمك لكل اوالدك  .انت قلت " سالما اترك لكم
سالمى اعطيكم  ,ليس كما يعطى العالم اعطيكم انا  ,ال تضطرب قلوبكم وال تخافوا".
ربى يسوع  ,انا اصدق وعودك  .انا اؤمن بك  .اشكرك  ,يا الهى  ,لكونك معى  .أنا اسبح اسمك
القدوس  .أنا اسلّم لك كل مخاوفى النك تعتنى بى  .وأنا اؤمن ان سالمك يشملنى .سالمك يعمل
ف ّى .سالمك يفوق كل عقل  .اشكرك سيدى.
ربى  ,انا اعلم انك تحفظ فى سالم تام كل هؤالء الذين يثقون بك والذين افكارهم مثبتة نحوك .أنا
اثق بك و الهى  .انت هو الصخرة االبدى وقوتنا االبدية  .سوف اضجع فى سالم وانام  ,النك
انت وحدك فى طمأنينة تسكننى.
أنا ايضا اصلى الجل كل اوالدك الذين ليس لديهم سالم فى قلوبهم  .ليلمس سالمك قلوبهم
ويعزيهم ايضا  .ابى  ,انا اصلى هذه الصالة فى اسم يسوع القدير  .آمين
القراءة الكتابية ( يو  ,27:14مز 1 ,8:4بط  ,7:5فى ) 7-6 :4

صالة ألجل طلب الغفران ألجل اخطائى وخطاياى :
الهى السماوى المحب  ,اسمح لى أن آتى الى محضرك القدوس واجلس عند قدميك  .أنا اطلب
غفرانك لكل خطاياى التى فعلتها فى افكارى واقوالى وافعالى .
<<< اطلب الغفران لكل خطية وخطأ فعلته :
 اثناء الطفولة كشاب صغير فى عملك/مدرستك/مكتبك فى عالقاتك مع افراد اسرتك فى عالقاتك مع اقربائك واصدقائك فى عالقتك مع اآلخريناحضر للرب كل اخطاءك التى عملتها واسأله الغفران >>>
الهى  ,كيف لى أن اعرف كل الخطايا المستترة فى قلبى ؟من يستطيع أن يتبين هذه
االخطاء؟ من فضلك  :سامحنى على خطاياي المختبئة .طهرنى من هذه االخطاء
المختفية .احفظنى من الخطايا المتعمدة .ال تدعها تتحكم ف ّى .عندئذ سوف اتحرر من
االحساس بالذنب واتبرأ من الخطية العظمى.
لقد اخطأت وفقط بنعمتك  ,خطيئتى محيت النى اعترفت ان يسوع المسيح هو مخلصى.
هو قد جاء الى هذا العالم ليبعد خطاياى واسقامى .بنعمته وموته على الصليب الجلنا ,
اصبحت قادرا أن ادعوك  :أبى.
الهى  ,انت عظيم القدرة والمحبة  .لقد انقذت مدينة نينوى وانقذت كل سكانها عندما
اعترفوا بخطاياهم  .الهى  ,انت اله رؤوف ورحيم  ,بطئ الغضب وكثير الرحمة.
من فضلك قدسنى وطهر قلبى وعقلى  .اغفر لى خطاياى التى اقترفتها  .اغسلنى بدم
يسوع الغالى وقدسنى  .انا اشكرك واسبح اسمك العظيم القدوس.
اجعل اقوال فمى وفكر قلبى مرضية امامك  .يا ربى  ,انت قوتى  ,انت فاد ّ
ى  .من فضلك
اغفر لى وباركنى بسالمك ومحبتك وفرحك  .من فضلك بارك اسرتى ايضا .
ابانا  ,انا اصلى فى اسم يسوع العظيم القدوس  .آمين
القراءة الكتابية ( مز ) 14 – 12 : 19

صالة لطلب القدرة على الغفران لآلخرين:
ابى السماوى المحب  ,انى متألم  .أنا اشعر اننى لن استطيع ان اغفر <<<< اذكر اسم الشخص
الذى ال تستطيع أن تغفر له >>>>  .أنا اشعر انه من الصعب ان انسى هذه الواقعة  .لكن
سيدى ,أنا اعلم انك ال تريدنى ان احمل عدم الغفران فى قلبى  .هناك الكثير ألتعلمه منك  .فأنت
ارسلت ابنك الوحيد  ,ربنا يسوع المسيح لهذا العالم ليموت ألجلى على الصليب وليبعد خطاياى
واسقامى  .وفى دمه الثمين  ,غفرت خطاياى وابعدت الى األبد  .أبى  ,انت قلت انك لن تعد
تذكر خطاياى فيما بعد.
سيدى  ,عّلمنى أن اكون رحيما وشفوقا على اآلخرين  .علّمنى أن اغفر لآلخرين  ,كما غفرت
لى انت بربنا يسوع المسيح  .ابى  ,انى اصلى فى اسم يسوع القدير .آمين
القراءة الكتابية ( افسس  , 32:4عبرانيين)17:10

صالة لطلب الغلبة على الخوف:
ابى السماوى المحب  ,اسمك القدوس برج حصين  .اجرى اليه واتم ّنع  .انت ربى والهى  .انت
عمانوئيل  ,هللا معنا  .الذى فينا اعظم من الذين فى العالم  .أنا لن اخاف.
ربى  ,أنا ابنك وانا منقاد بالروح القدس  .ال يوجد شئ يخيفنى  .الروح القدس يتحد بروحى
ليؤكد لى اننى ابنك.
اشكرك ربى  ,أنت مسئول ومسيطر على كل شئ  .ليس هناك ما يخيفنى ألنك انت ( ابا اآلب)
أبى ,من فضلك باركنى كما باركتنى قبال بسالمك  .أبى  ,انا اصلى ايضا لهؤالء الذين
يحتاجون لرحمتك ونعمتك للتغلب على المخاوف  .أبى  ,انا اصلى فى اسم يسوع القدير  .آمين
القراءة الكتابية ( امثال  , 10:18يوحنا  ,4:4روميه )16 - 14 : 8

صالة ألجل االيمان والرجاء فى هللا
ربى  ,انى آتى اليك بنوايا صالتى  .أنا اعلم انك تسمع صالتى  .الهى  ,هناك اوقات اكون فيها
ضعيفا وهناك شكوكا فى ذهنى  .هناك اوقاتا يكون فيها ايمانى ضعيفا .من فضلك سامحنى على
هذه االوقات التى يكون فيها ايمانى ضعيفا  .من فضلك اغفرلى عدم ايمانى.
االيمان يأتى بالخبر والخبر بكلمة هللا  .من فضلك باركنى حتى اقضى وقتا فى قراءة الكتاب
المقدس  ,الذى هو الكلمة المقدسة  .من فضلك زد ايمانى  .االيمان هو الثقة بما يرجى وااليقان
 .بامور ال ترى  .من فضلك باركنى بأن يزيد ايمانى.
أنا اعلم انك انت الهنا المحب الذى يستجيب لصالتنا  .وان كانت صالتى ليست لألفضل لى ,
من فضلك باركنى بالذى هو افضل لى  .الهى القدوس ,انت وعدتنى بأن عندك خطط عظيمة
لى ولحياتى  ,افكار سالم ال شر لتعطنى آخرة ورجاء  .أنا اثق ان خطتك ألجلى هى افضل
الخطط على االطالق  .علّمنى ان اكون مطيعا لك  .أنت هو اله الرجاء  .أنا اصلى أن تمألنى
 .بالتمام بالفرح والسالم ألنى اثق بك  .حينئذ سوف افيض بالرجاء الواثق بقوة الروح القدس
انا ايضا اصلى لآلخرين الذى يصارعون مع ايمانهم ويحتاجون أن يختبروا نور الرجاء الذى
فيك ,سيدى.
ابى  ,فى اسم يسوع اصلى  .آمين
القراءة الكتابية ( رومية  , 17:10ارميا  , 11:29رومية  , 13:15عبرانيين )1:11

صالة لطلب المحبة – غلبة الشر بمحبة يسوع:
ابى السماوى المحب  ,نحن نأتى فى الصالة بهؤالء الذين يحاولون ان يفعلوا الشر مع اهلنا
ويحاولون أن يؤذوننا بمعرفة او بعدم معرفة  .ابانا ,انت امرتنا أن نغفر لآلخرين  .لهذا  ,نحن
نغفر لكل احد من هؤالء الناس ونصلى من اجل السالم واالزدهار لهؤالء الناس .
ربى يسوع  ,أنت قلت " لكنى أقول لكم احبوا اعداءكم  ,باركهم بنعمتك وسالمك ورحمتك
باركوا العنيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم لتكونوا ابناء ابيكم الذى فى
" السماوات  ,ألنه يشرق شمسه على االشرار والصالحين ويمطر على االبرار والظالمين.
سيدى  ,نحن نطيعك  .ونحن نصلى ألجل كل هؤالء الناس بأنك تباركهم بحبك وسالمك وفرحك
ليعرفوك ويختبروك بشكل شخصى جدا  .ابانا ,انا اصلى فى اسم يسوع القدير  .آمين
القراءة الكتابية ( متى )45 – 44 : 5

صالة ألجل التسليم – السماح هلل أن يكون مسئوال عن حياتى:
سيدى لقد قلت " اسألوا تعطوا  ,اطلبوا تجدوا  ,اقرعوا يفتح لكم  ".ها أنا سيدى أنا اسألك أن
تأتى الى حياتى  .أنا ابحث عن ارادتك  ,سيدى  .انا اسلّم لك حياتى  .سيدى  ,أنا عطيك المكان
االول فى حياتى  .من فضلك  ,كن مسئوال ومسيطرا انت على حياتى الن خطتك لى هى افضل
خطة ممكنة.
أنا اعلم انك الهنا المحب الذى يستجيب لصلواتنا .وان صليت الجل أمر ليس جيدا لى  ,من
فضلك باركنى بما هو األفضل لى  .الهى القدوس  ,انت وعدت بان هناك خطة عظيمة ألجلى
وألجل حياتى  ,خطط سالم ال شر لتعطنى آخرة ورجاء .أنا اؤمن ان خطتك ألجلى هى افضل
خطة ممكنة  .كما علت السماء عن االرض  ,علت افكارك وخططك عن افكارى وخططى .
علمنى أن اطيعك  .اجعلها تكون لى حسب كلمتك.
علمنى يا رب طريقك ألسلك فى حقك ! هبنى نقاوة القلب حتى اقدم لك كل المجد والكرامة
ابانا  ,انا اصلى فى اسم يسوع القدير  .آمين
القراءة الكتابية ( متى  , 7:7مز  , 11:86ارميا  , 11:29لوقا  , 38:1اشعياء )9:55

