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 ِ ِ  عتقاد بأن هللا من شأنھ أن یضع نفسھ تحتن التفكیر واإلِ إ أي شيء ب لتزامإ
ولكن هللا ذو سیادة . یثةعتقادات الحدتجاه المعاكس للتفكیر واإلِ یذھب في اإلِ 

 سنتأمل. یمكنھ وضع ذاتھ فوق أو تحت أي قانون أو ناموس كما یختارمطلقة و
ِ الیوم  ب ِ  فسھ تحتعتبار أن هللا قد وضع نإ ِ لتزام إ وجعلنا شركاء  ستجابة الصالةإ

ِ أساسیین في    .دارة ملكوتھإ
یات الكتابیة التي ال تحصي والتي تثبت أن هللا قد وضع نفسھ ھناك العدید من اآل

ولكن یمكن ألي . ن نستشھد بھاالصالة والتي یمكن أ) ناموس(تحت قانون 
َھُ "ثبات عم علي ھذا اإلِ ن تقدم الدي أعلي حد منھنَ  َْسَتِجیُب ل مز " ( َیْدُعونِي َفأ

ُْخُذو) ... ١٥:٩١ ُُبوا َتأ ً اُْطل َذا َتَواَضَع ") ٢٤:١٦یوحنا ( ا لَِیُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمال ِ َفإ
َُبوا َوْجِھي َوَرَجُعوا َعْن ُطُرِقِھِم  ُّوا َوَطل ْیِھْم َوَصل َ َِّذیَن ُدِعَي اْسِمي َعل ِي ال َشْعب

 َ نِّي أ ِ ِدیَئِة َفإ ْرَضُھمْ الرَّ َ ْبِرُئ أ ُ َتُھْم َوأ ْغفُِر َخِطیَّ َ َماِء َوأ أخبار ٢. "(ْسَمُع ِمَن السَّ
ْوُصونِي َوِمنْ ) " ١٤:٧االیام َ َوَلْسُتْم ) "... ١١:٤٥إش " (ِجَھِة َعَمِل َیِدي أ
ُُبونَ َتْمَتلِكُ  َ َتْطل ُكْم ال نَّ َ ً ) ٢:٤یع" (وَن، أل ِ سیحكمنا جمیعا ِ ما الظروف إ . الصالة امإ

ال نھایة لھ صالة  یعیشون في محیط حیاة الوكل البشر الذین لیس لھم جمیع 
بحر الحیاة، من خالل لبالمد والجزر  و تأرجحھم صعوداً  من الظروف ویتم نقلھم

جتماعیة و تقلبات سوق شئون األسرة و من خالل الضغوط اإلِ تقلب المزاج و
و اآلمال الكاذبة األوراق المالیة و من جراء الكوارث الطبیعیة و المخاوف 

ً حتي ال نصبح ضحایا ولكن لخلقنا هللا لنصلي  .والمضاربات الخاطئة  نكون دائما
ویل !! عطاھا لنا هللا في الصالة یالھا من عطیة قدیرة أ. الغالبین من المنتصرین

 .نوظف الصالةلم لنا یوم الدینونة  إذا 
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ِ حقیقة أن هللا قد وضع نفسھ تحت  ھذه الحقیقة تجلب . ةن یستجیب للصاللتزام أإ
ِ : ستنتاج الذي ال یمكن دحضھ لنا ھذا اإلِ  ً علینا أكثر إ ن ما یحدث لنا یعتمد كثیرا

إذا كنا ال نصلي ستتولي  )١٩:١٦متى (بالصالة نحل ونربط . مما علي هللا
الظروف واألحوال زمام األمور ولن تكن أیامنا كاألیام التي قصدھا هللا لنا كأیام 

ِ الرض وكأیام تتحقق وتتم فیھا مشیئتھ والسماء علي ا تي فیھا ادتھ ویأرإ
  .ملكوتھ

ولیس ) یوم واحد فقط في وقت واحد( ر أننا یمكن أن نغلب كل یوم بیومھ تذكً 
هُ : ". مواسم كاملة أو سنوات ولھذا السبب قال الرب یسوع "  َیْكفِي الَیْوَم َشرُّ

ْعِطَنا "و ) ٣٤:٦متى ( َ  خبزك لن یأتِ ). ١١:٦متى " ( اْلَیْومَ ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أ
لخبز دون الصالة، ولكن قد تحصل علي ا !آه نعم. ومي دون الصالة الیومیةالی

سوف تولد الدیدان . یعطیك القوة خبز الرب. إال بالصالة خبز الربن ذلك لن یك
)  ٢٠- ١٥:١٦خروج(والذي حصلت علیھ دون صالة  خبزك الخاص بكفي 

 ِ   .ر حول ملكوت الربسمح لحیاتك أن تدوإ

ً  نسان المصلياإلِ  وھو فائق للطبیعیة بحكم تعریف الكتاب . ھو مخلوق آخر تماما
دة، مثل كان للرسول بولس الجرأة لیدعوه في الواقع خلیقة جدی. المقدس

ال ولن حولجدید ال ینجرف في بحر الظرف واألا نساناألنواع الجدیدة وھذا اإلِ 
لدیھ سلطة غیر محدودة . متصل ومرتبط بالسماءنھ یتفوق علیھ الجو السائد أل

ِ . الظروف ال تغیره بل باألحري ھو یغیر في الظروف. التغییرللتأثیر و  نھ یرتبط إ
 ٢(مع هللا في عملیة كبیرة إلدارة مملكتھ حتى لتحطیم أقوى الحصون 

فقد نجوا من النار : یعتبر رجال ونساء الصالة من أعاجیب الزمان) ١٤:١٠اخ
حیوا ونجوا من لدغات ) ١٢:١٠یشع(أوقفوا الشمس مكانھا ) ٢٧:٣ل دانیا(

ِ نوا قادرین على الصفح والغفران ووكا )٦-٣:٢٨اع(الحیات السامة  ظھار إ
ِ الحب ألولئك الذین   )٦٠-٥٩:٧اع (ھم وضطھدوھم وكرھإ
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؟ ھل تبحث في بقوتھأم  بقوتكھل تحكمك الظروف أم الصالة؟ ھل ترید أن تحیا 
ك إلى ما ل تحیط بك وفي مشاكل جیرانكم وبلدك لتحصل علي أدلة المشاكل التي

  یجب القیام بھ وعملھ؟ أم أنك تركز على هللا للحصول على المسار  والقوة؟

ً  أراك تقول أنني مشغوالً  ً . حتي أصليجدا ولكن كیف  أراك لست مشغوال
 ً الوقت في النضال مع عواقب ونتائج حیاة الالصالة الوخیمة؟ أراك  تجد  جدا

في محیط من المتاعب وخیبات األمل والتي تأخذ منك آالف  عندما تھبط
ً من الوقت؟ . الساعات إلصالحھا ومعالجاتھا ماذا یكون أسھل؟ وما یتطلب مزیدا

صالح رثة ، أم قیامك بنفسك إلِ ھل ھو الصالة من أجل عدم وقوع أو حدوث كا
ِ ھ من الحكمة أن تصلي قبل أن یصل أن. اراآلث صِل أن ال یدمر ). الشیطان( بلیسإ

 ِ ً إ ٪ ٧٠أعتقد أنك توفر . ن یكون قد ھدم ودمرة بعد أمن الصال بلیس منزلك بدال
ھذا ھو ما لك ! یا لھا من صفقة مربحة. من المتاعب إذا كان لدیك حیاة الصالة

  ..عند الرب

ِ یا أصدقائي   ِ سمحوا لعیونكم بإ ستمرار أن تكون علي سیدكم لطلب إرادتھ إ
هللا یتحرك بالعمل على  الصالة تجعل. حة المرضیة الكاملة والمقبولةلاالص

الصالة تجعل  . نسانهللا أن یكون عملھ بالصالة من اإلِ وقد صمم . األرض
. هللا حتى نسألھ نھ في كثیر من األحیان لن یعملو أ نسان یملك ویحكم مع هللاإلِ 

ولكن حیاة عدم . ة أي شيءنسان وتحفظھ من أن یصبح ضحیالصالة تمنع اإلِ 
ً .  یحكم خارج وبعید عن شئونك وشئون بالدكالصالة تجعل هللا أعلن أحدھم قائال

ِ أن  ِ إنكار  نفسھ ألن هللا یرتبط  نكار الصالة ھوإ ً إ ً ال ینفصل  رتباطا وثیقا
ً . بالصالة ِ  ال یمكن أبدا   .عتبار واحد من دون اآلخر في حسابات مملكة هللاإ

یشوع دوام الشمس حتى طلب . على هللا لیستجیب لھا ة كبیرةلیس ھناك صال
وبالمثل لیس ھناك صالة ). ١٤-١٢:١٠یشع(نتھاء من المعركة یتمكن من اإلِ 

ً حتي ال یس مور الصغیرة ال تھمل الصالة ألجل األ. تجیب لھا هللاصغیرة جدا
ء وذلك ألن األشیاء في الحیاة ھي في معظمھا تدور حول األشیا.  التافھة

ً . الصغیرة ما تؤدي إلى  إذا كان ھناك إھمال في األشیاء الصغیرة فإنھ غالبا
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. تعلموا في نیوزلندا عدم تجاھل ثقب صغیر في السد. مشاكل مع أشیاء كبیرة
ال . زیارة منزل من خالل ثقب صغیرببسھولة قوم ن یأقدم  ٢٠یمكن لثعبان 

 .تسمح بثقوب عدم الصالة أن تكون  في حیاتك

ا، أو یمكنك تجنب بحث طویل ق عشر دقائق أو ساعة تبحث عن شيءمقد تنف
ِ بأن تأتي ببساطة  يء لماذا ال أین ھذا الش طالما ھو یعرف . لى الرب یسوعإ

ابحث جلھ و ببساطة أطلب منھ ما إذا كان یرید مني أن أسألھ؟ أنا أعمل من أ
 ھو وقتھوقتي  .شجعھمعن شيء أو أن أكتب لشخص أو أتصل ببعض األفراد أل

ألھ في بعض األحیان علیك أن تس. ي بما أقوم بوقتھنٍ عُ نھ مَ أ .جلھلما أعمل ألطا 
تي  عدة مرات كما سأل إیلیا الرب سبع مرات من أجل أن یأ

ً ) ٤٥-٤١:١٨مك١(المطر ك الرب تبحث وأثناء البحث یعطیك یجعل وأحیانا
 ِ ِ عالن إ لكن في كثیر من و. ووقت ممتع من الشركة معھ خالل البحث لھي رائع إ
و الدرھم أ, ألحیان سیجعلك تدرك وتعرف أین تجد األمر أو الشيء المفقودا

  .یھتم الرب یسوع بكل شيء. المفقود أو الخروف الضال 

  ِ ً إ ِ بالبحث عن إرادتھ ومشیئتھ،  بدأ دائما ً إ ِ أن تكون في  على حرص دائما تصال إ
قد . إضاعة الوقت. وقاتھم یرید هللا من أوالده أن یضیعوا أ ال. دائم مع هللا

شیاء الذي ٌیحًرض علي الصالة من أجل األمور واأل تسأل، أین ھو النص الكتابي
ِ صلوا بال " جابة ھي ھذا النصاإلِ  ؟ الصغیرة وھذا یعني ) ١٧:٥تس١" (نقطاعإ

ً تتركوا الصالة في كل ما تقومون بھ صغیرال ً أم كبیر ا ً و . ا تتكون الحیاة غالبا
والصالة دون توقف . الصغیرةا كما ذكرنا من قبل من األشیاء تتألف في معظمھ

ِ وبال  تمكین  هللا أن یفعل  الصالة ھي. نقطاع تغطي كل شيء صغیر وكبیرإ
ِ وضع هللا ب. األشیاء التي خالف ذلك لن یفعلھا أحد ختیاره المطلق نفسھ تحت إ

 ِ ِ لتزام إ ِ . س باحدث لك لھ عالقة بك ولیمرة أخرى، ما ی. ستجابة الصالةإ ن إ
  ھل أنت ملتزم بذلك؟: هللا ملتزم بالصالة والسؤال ھو

ولئك الذین صلوا ولكن یجب أن ال أنھي ھذا المقال دون معالجة ومخاطبة أ
ِ ولكن حصلوا على  إذا كان ھذا ھو الحال معك . ستجابة لقلیل من صالواتھمإ
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ِ ربما تحتاج إلى  ة بك مبنیة ھل حیاة الصالة الخاص. تخاذ المخزون الروحيإ
العالقة الحمیمة با واإلیمان الطائع لھ؟ العالقة الحمیمة تعني : على  األساسان

ْغَصانُ : "یسوع لتالمیذه الرب قال. في المسیح الثبات َ ْنُتُم األ َ َنا اْلَكْرَمُة َوأ َ الَِّذي . أ
دُ  ِ ُكْم ب نَّ َ َثَمٍر َكثِیٍر أل ِ تِي ب ْ َنا فِیِھ َھَذا َیأ َ ُوا َیْثُبُت فِيَّ َوأ ْن َتْفَعل َ َ َتْقِدُروَن أ ونِي ال

 ً   )٥:١٥یوحنا "(.َشْیئا

 ِ ي كل شيءإ ي المسیح ھو الطاعة ف ً. ختبار حیاة الثبات ف رب یسوع عل ِ م ال ذا إ
یُكْم  ْم فِيَّ َوَثَبَت كالَِمي فِ ِْن َثَبتُّ ا(ثبت كالمھ فینا إ ي إذا أطعن ذا یعن ا ) وھ وَن َم ُُب َتْطل

َُكمْ  ان  )٧:١٥،١٠یوحنا ( ُتِریُدوَن َفَیُكوُن ل ى حد سواء اإلیم تجلب لنا الطاعة عل
ات ات. والثب ر والثب ر كثی ب ثم ا یجل ال اآلن الطاع. دائم و الح ا ھ ا كم ة تعطین

راھیم . ان الكتابيیضاً تربة اإلیماإلقامة في المسیح فھي أ رھن إب ت وب ِ أثب ھ إ یمان
ھ الل طاعت ن خ ات فق. م ي الثب وى ف یس س ك أن ینل ن إلیمان ة ط یمك و لرؤی م

وكلما تتعظم عالقتك الحمیمة مع الرب یسوع، سنة . ستجابات العظیمة للصالةاإلِ 
ود . تعظم ویصبح هللا كبیر لكبعد سنة وعام بعد عام، كلما ی ِ لنع ذي إ ي یشوع ال ل

ھصبح هللاأ ر لدی ذي أوقف الشمس أكب ا  ال ِ  مم ي اإلِ إ ده ف د عتق ذي سقط عن ھ ال ل
ات مدی ارج بواب اً خ ھ مھزوم اي قدمی ة ع ش(ن ع ) ٦:٧ی اة م دأ الحی دما تب عن

ة رة والعظیم یاء الكبی ل األش ن أج الة م ان للص دیك اإلیم ون ل د ال یك یح ق . المس
جً  ن تش یم ولك ل عظ ارب وبط ا مح ت م ي وق بح ف وف تص ھ، س ت فی ت ثاب ع وأن

رب  المقص اإلِ لل ك ب ل مع رب یتعام ا ال يبینم ة . لھ وت هللا كحب إن ملك الي ف وبالت
ا تتجذر الجذور وتتعمق ب. یعفي تربة القلب المطالخردل المزروعة  ِ بینم تضاع إ

ً یمان وفي اإلِ ستنمو فروعھا الروحیة باإلِ  ت  یمان وتجعلك شریكا ر من أي وق أكب
ِ وضع هللا نفسھ تحت . عظیم القدیرمضى في عملھ ال ً . لتزام الصالةإ ا ن دائم ي  ك ف

 .مع روح الصالة وال تترك نفسك دون أن یكون لك وقت تنفرد بھ 
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