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 واظب على الصالة

 12 :12رومية 

ْيقِ َفِرِحيَن ِفي الرََّجاِء، َصاِبِريَن ِفي ...  اَلةِ الضَّ  ...، ُمواِظِبيَن َعَلى الصَّ

للصالة في عام  تماما تكون مكرسامستحيل بشريا صباح اليوم في هذه الرسالة هو أن البسيط و الهدفي 
 12 :12رومية النص الذي أمامنا هو . المقدس لهيدعونا الكتاب . هذا هو هدفي ألن هذا هو ما 2003

ْيقِ َفِرِحيَن ِفي الرََّجاِء، َصاِبِريَن ِفي "نكون قول أننا يجب أن أطول من النصائح. يهو جزء من سلسلة و  ، الضَّ
اَلةِ ( proskarterountes)ُمواِظِبيَن   ".َعَلى الصَّ

مكرس" لكلمة. "من اجوانب كلها تغطي  الصالة". هذهأمينا في في الصالة" أو " استمر" ربما تقول ترجمتك
ِلَتاَلِميِذِه َأْن ُتاَلِزَمُه ]يسوع[ َفَقاَل حيث تقول، " 9 :3مرقس ترجمة جيدة. وتستخدم الكلمة في  هي

(proskartere ) ُكرس ت - على السفينة أن تخصصكان  ."َسِفيَنٌة َصِغيَرٌة ِلَسَبِب اْلَجْمِع، َكْي اَل َيْزَحُموه- 
 .ة لهاعينملمهمة،  مخصصة -تكرس" . "الجمع خطرا عليه أن يصبح المسيح بعيدا في حالةلغرض أخذ 

ما شخص الكلمة على بهذه الطريقة. عندما يتم تطبيق  الناس ليسوا مكرسين السفن تمكث هنا فقط. ولكن
مة المعينة، المهوتعيين ولكن العمل في هذه  تمييزص، بمعنى ليس فقط يخصفالكلمة تعني تكريس أو ت

دور الحكومة من هذا القبيل: يتحدث بولس عن  6 :13 روميةعلى سبيل المثال في لذا يه. والتشديد عل
اُم هللِا ُمواِظُبوَن َعَلى ذِلَك ِبَعْيِنهِ "  فقط معينين أنهم ليسوا أي ."َفِإنَُّكْم أَلْجِل هَذا ُتوُفوَن اْلِجْزَيَة َأْيًضا، ِإْذ ُهْم ُخدَّ

 .م لهاأنفسه يقدمون  هممن قبل هللا لمهمة، ولكن

، استمعنطبق على الصالة. للعهد الجديد ت 10ة هو أن خمسة من االستخدامات هذه الكلم بشأنما هو رائع 
 هناك: 12: 12رومية  إلىباإلضافة 

هؤاَُلِء ُكلُُّهْم " الروح(، أورشليم النسكابالتالميذ ينتظرون في  بينما كان)بعد صعود المسيح  14 :1أعمال • 
ْلَبِة، َمَع النِ َساِء، َوَمْرَيَم ُأمِ  َيُسوَع، َوَمَع ِإخْ  اَلِة َوالطِ   ."َوِتهِ َكاُنوا ُيواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصَّ
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ُسِل،(، "المجددين في وقت مبكر في أورشليم )عن 42 :2أعمال •  ِرَكِة،  َوَكاُنوا ُيواِظُبوَن َعَلى َتْعِليِم الرُّ َوالشَّ
َلَواتِ   ."َوَكْسِر اْلُخْبِز، َوالصَّ

اَلِة َوِخْدَمِة اْلَكِلَمةِ الرسل(، "يقول ) 4 :6أعمال •   ."َوَأمَّا َنْحُن َفُنواِظُب َعَلى الصَّ

ْكرِ لنا جميعا(، " بولسيقول ) 2 :4كولوسي •  اَلِة َساِهِريَن ِفيَها ِبالشُّ  ."َواِظُبوا َعَلى الصَّ

ن الحياة الطبيعية المسيحية هي حياة مكرسة في العهد الجديد أن نقول من الكتاب المقدس نا ألذلك يمكن
 للصالة؟" مكرس، "هل أنا 2003 إلى 2002هكذا يجب عليك أن تسأل وأنت تنتقل من للصالة. و 

أن يقضي كل زوج أن على زوجة يعني لتكرس لالأن مثلما  –وهذا ال يعني أن الصالة هي كل ما عليك فعله 
عديد من الطرق بنفسه لها  يقدم يجعلهمع زوجته. لكن إخالصه لها يؤثر على كل شيء في حياته كل وقته 

يقول  بولسأن لصالة ال يعني أن كل ما عليك فعله هو الصالة )على الرغم من ل التكريسالمختلفة. هكذا 
نمط من الصالة يكون هناك وهو ما يعني أنه (. 17 :5تسالونيكي  1"، َصلُّوا ِباَل اْنِقَطاعٍ في مكان آخر، "

للصالة  التكريسيكون شيئا كبيرا. النسبة للجميع. ولكنه سب نفس األمرون للصالة. وهذا لن يك يشبه التكريس
للصالة؟ هل  مكرسينكنا  هل: وسوف يحاسبنالصالة. وهللا يعلم الفرق. ل عن عدم التكريس يبدو مختلفا

 للصالة"؟ تكريسا" حد ما تسميته إلىتك يمكن هناك نمط من الصالة في حيا

حين الصالة فقط فللصالة".  تكريساعلى بعض أنواع من الصالة التي ال تسمى " سيوافقوأعتقد أن معظمنا 
لصالة. الصالة فقط في أوقات الوجبات هو نمط، لكن التكريس لمن  اكون نمطحياتك ال ت فياألزمات تدخل 

قصير: "اآلن أنا استلقي النوم" في  صالةلصالة"؟ تواظب على ا" أن كنيسة لل بولستشجيع هل تتوافق مع 
تحتاج في السيارة وأنت "ساعدني يا رب"  صالة قصيرة مثلصالة". تكريسا لل"هي غالبا ليست نهاية اليوم 

 بولسننا نتفق على أن ة". كل هذه هي جيدة. ولكن اعتقد أللصال تكريسا"ليست  لوقوف السيارة مكان إلي
اَلةِ باع المسيح عندما يقول، "ن أتم يتوقع شيئا أكثر ومختلف  ."َواِظُبوا َعَلى الصَّ

 -الخطاة عن  نيابة موته -دعونا ال ننسى في كل هذا، كما رأينا في األسبوع الماضي، أن صليب المسيح 
في  قد مات المسيح نصلي إن لم يكن كيفأو  لماذابولة هو أساس كل صالة. لن يكون هناك أي إجابة مق

 مكاننا. لهذا السبب نحن نصلي "في اسم يسوع".
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ندرج تحت منهم ي بعض، التي من الممكن أن اقدمهاصالة الالعقبات التي تحول دون  عندما كنت افكر في
يصلي. أريد أن أركز في هذا الصباح على  كيفندرج تحت السؤال ي وبعض منهمنصلي؟  لماذاهذا السؤال، 

هو غير مهم، ولكن يبدو لي أننا يمكن أن يكون لدينا كل األجوبة  لماذاالسؤال أن  معناه. ليس هذا كيف
في حياة الصالة. ولذا فإنني  غير مبالينجدا و  نظل مهملينلماذا نصلي و عن  ها الصحيحالالهوتية في مكان

 أصلي أن تثيركم العملية والتي لماذااسئلة ، ومن ثم التركيز على لماذاعلى السؤال  اقصير ا جواب اقدمسوف 
 .2003للصالة" في عام  التكريسمستويات جديدة من " إلى لكي تغامروا

 لماذا نصلي؟

 لصالة.ينبغي أن نكرس جهودنا ل لماذاجابات موجزة ثالثة إأبدأ ب

جنب مع العديد  إلىوينبغي لنا أن نفعل ما يقوله هللا. هذا النص، جنبا أن نصلي يخبرنا الكتاب المقدس . 1
اَلةِ يقول: "صوص، من الن ة وخطر. قاحم لكتاب المقدس. هذالعصاة ". إن لم نواظب نكون َواِظُبوا َعَلى الصَّ

نفسك. ثم جاهد. عظ بشكل طبيعي مع بقيتنا.  ساقط وخاطئنفسك  فاحسبلك،  بسهولةالصالة  إن لم تأتي
اَلةِ حكم عليك. هللا يقول: "ك الدنيوية تميولك و ضعفخطاياك ونقاط ال تدع  من أجل  جاهد". َواِظُبوا َعَلى الصَّ

 هذا.

 إرساليات الكنيسة والكنائس األخرى، ومن أجل في هذه. االحتياجات في حياتك الخاصة، وعائلتك، و 2
يتعلق األمر بالسماء . في كثير من الحاالت في أمس الحاجة إليهاضخمة و هي العالم، وفي ثقافتنا ككل 

 :9 ه على أقرانه الهالكين في روميةكربو  بولسحزن الحياة والموت. تذكر ، يمانوالجحيم، اإليمان أو عدم اإل
َأيَُّها اإِلْخَوُة، ِإنَّ َمَسرََّة َقْلِبي َوَطْلَبِتي ِإَلى هللِا بجدية، " هو يصلي من أجلهم 1 :10، وتذكر أن في رومية 2

الصالة حتى  ألجلهان عندما نصلي. فلن تعرف ما في الميز  يتعلقخالص فال ."أَلْجِل ِإْسَراِئيَل ِهَي ِلْلَخاَلصِ 
نحو سلس للغاية على  فقط للصالة هو أن الحياةحرب. واحدة من العقبات الكبرى تعرف أن الحياة هي 

سالم الصغيرة من ال فقاعتيهناك، ولكن هنا في  بعيدة جدابصورة روتينية لكثيرين منا. جبهة القتال 
أعيننا لنرى ونشعر احتياجات من حولنا واالمكانات الكبيرة  ليفتح هللا الطمأنينة كل شيء على ما يرام.و 

 للصالة.
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المزيد في خمس ثوان مما  أن يعملهلل عمل عندما نصلي. ويمكن . وثمة سبب ثالث للصالة هو أن هللا ي3
مرارا أحني رأسي هذا على مر السنين. يا له من شيء مذهل  خمس سنوات. لقد تعلمتيمكننا القيام به في 

للتخطيط،  ما ، أو اجتماعحوار ما للشهادة، أو ما مشورةأزمة ، أو أثناء العظةهللا خالل إعداد  وتكرارا واناشد
الحرص و باالضطراب شعر يا له من درس مهم حين تصليت.  إال عندما يأتلم ي ثم يحدث تقدم يعقبه تقدم

، أن أتمم كل العملألن لدي الكثير للقيام به وأنا ال أعرف كيف يمكنني  في الحالالعمل  إلى على الوصول
عمل، للصالة قبل أن أ  عاقال فآخذ بعض الوقت لكي اسجد بركبتيو  كتابياكون ي اجبر نفسي على أن أولكن

، رسالة تحضير، أو ما عن كيفية التعامل مع مشكلة تنتطلق في ذهني اأفكار  تأتينيعلى ركبتي، أنا وبينما 
العمل واإلحباط من من نفسي ساعات وساعات ل اوفر وبذلك -أزمة، أو حل مشكلة الهوتية أو التعامل مع 

 من يعفينا! أنا ال أقصد أن هللا جائني من استنارة في خمس ثوانضرب رأسي بالحائط في محاولة لمعرفة ما 
مما يمكنك أن مرة أكثر  5000در بشكل مثمر بقعملك  أن تتممصالة أنه يمكن لل لكني أقصدالعمل الشاق. 
 .تحققه بمفردك

( االحتياجات كبيرة، 2ة، ( هللا يأمرنا بالصال1نصلي:  لماذار، ولكن هذه هي ثالث إجابات يكثالهناك 
يمكننا أن أكثر مما في ثوان  يعمل عندما نصلي، وكثيرا ما يعمل( هللا 3األبدية هي على المحك،  واألمور

 في ساعات أو أسابيع أو سنوات في بعض األحيان. نعمل

هنا. لهذا السبب  هاتعامل معأن اال أستطيع لكني عن الصالة عليها هناك أسئلة كثيرة أخرى يتعين اإلجابة 
 كامال بعنوان اكتاب لتفرح لألمم، وأيضا هناكهللا، و  التوق هلل ومتع عن الصالة في كتابهناك فصول طويلة 

عاني من كيفية الصالة لخالص على وجه التحديد إذا كنت ت وق هلل عن طريق الصالة والصوم.التالجوع هلل: 
 هللا. متعمن  220-217صفحات  إلىذهب مباشرة االختيار غير المشروط فامع  وتناسقها الناس

 :صلينكيف 

بإمكانيات لتلهمك . وأود في محاولة نصلي كيفما بالنسبة للباقي من وقتنا هذا الصباح أريد أن أتحدث عن أ
 ت أن تكون فشل –المثابرة  فيفشلت لك النظر إليها من قبل، أو ربما حاولت ثم لم يسبق  ربماكتابية و عملية 

 لصالة".مواظبا على ا"
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جامدة احادية التفكير. فنحن جميعا دون عقلية المقصود بالمواظبة على الصالة برسم ما إنه مسعايا أن ا
مطالب حن في مراحل مختلفة من الحياة بجدا. لدينا جداول زمنية مختلفة. عائالتنا مختلفة. ون مختلفين

لفة من النضج الروحي، وليس ألحد أن ينضج بين ليلة مختلفة في أيامنا هذه. ونحن على مستويات مخت
الوراء،  إلىالصالة يجعلك تنظر  على مواظبتكتقوم به في غضون خمس سنوات في وضحاها. ربما ما س

أن يكتب  بولسيحب غثاثة. ولكن يمكن لنا جميعا التحرك قدما. الهذا الموسم من من  ل كيف نجيتتساءوت
، 1 :4تسالونيكي  1؛ 9 :1فيلبي ازدادوا أكثر وأكثر" )حسنا، ولكن  بالءً  م تبلون ه ويقول: "أنتكنائس إلى
 صالة.ال فهو في مواظبتنا على "وأكثر ذلك أكثر افعلوافيه "ينطبق  حيثمكان (. وإن كان هناك أي 10

على  وبدون هذه األزواج تتالشى المواظبة .خمسة أزواجشكل سوف أضع هذه المقترحات العملية في 
 .الصالة

 شكل:بو  حر -1

ن ما تقوله في الصالة تعني أ المواظبة على. ومنظمالوغير  ةمنظمالصالة الالفرق بين  هو هنا وما اقصده
فقط في صلواتك  وغير منظم، وغالبا ما يتم تشكيله وتنظيمه. إن كنت حرا حركون غالبا ما يللصالة  كأوقات

في صالتك، سوف تصبح على األرجح  كنت فقط منظما ذل. إنومبت سوف تصبح على األرجح ضحل
 .معا على حد سواءولكن  أو،-كال االتجاهين من الصالة لهما أهمية. ليس إما ميكانيكيا وأجوف.

أمام هللا، وسوف تفعل ذلك. ولن تريد أي نص روحك  أنك تسكب باستمرارأنك ستشعر  لمة حرأقصد بك
 يكون لديك العديد من االحتياجات التي تتدفق منك خارجاكتب. سمكتوب أو مبادئ توجيهية أو قوائم أو 

قة حقيقية مع بحرية من دون أي شكل معين. هذا أمر جيد. بدون هذا فإنه من المشكوك فيه أن لدينا أي عال
بقراءة قوائم  ا أو صداقة تكون من خالل التواصلزواجأن تخيل حقا أن تيمكنك هل المسيح على اإلطالق. 

 .ا محفوظة. سيكون هذا اصطناعيا مفرطانصوصمن خالل فقط يتم الحديث كتب، أو أو 

يمكنك  حيث اأو منضبط عمليا أو غنياأو  تكون عميقا روحيانك بذلك أال تعتقد أ من ناحية أخرى، اناشدك
 .يستخدمها جميعكم. ويدور في ذهني أربعة أنواع من النماذج التي آمل أن نماذجدون مساعدة من بالقيام به 
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نبني صلواتنا  كتابية. هذا األسبوع  صلي الكتاب المقدس. صلي صلوات . الكتاب المقدس.1#  نموذج
 .19-14 :3حول الصالة في أفسس 

َماَواِت َوَعَلى 15ِبَسَبِب هَذا َأْحِني ُرْكَبَتيَّ َلَدى َأِبي َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، 14 الَِّذي ِمْنُه ُتَسمَّى ُكلُّ َعِشيَرٍة ِفي السَّ
ِلَيِحلَّ اْلَمِسيُح 17 اْلَباِطِن، ِلَكْي ُيْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه، َأْن َتَتَأيَُّدوا ِباْلُقوَِّة ِبُروِحِه ِفي اإِلْنَسانِ 16اأَلْرِض. 

يِسينَ 18ِباإِليَماِن ِفي ُقُلوِبُكْم،  ُسوَن ِفي اْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطيُعوا َأْن ُتْدِرُكوا َمَع َجِميِع اْلِقدِ  ُلوَن َوُمَتَأسِ  ، َوَأْنُتْم ُمَتَأصِ 
ْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكلِ  ِمْلِء هللِا. َوتَ 19َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، 

 ك الخاصة وطبقهاكلماتفيها بكل عبارة  ضع هاوكما صليت انيةصالة الربالصلي  ا، وصليها دائما.فظهاح
الشيوخ، زوجتي وأطفالي، و  ساعد -بوصايا الكتاب المقدس: "ساعدني صلي . المثقل بهمعلى الناس 

الكتاب المقدس: "يا رب، وعود ب ن كل قلبي وكل روحي وكل قوتي". صلي، يا هللا، ملكي يحبوك والمرسلين
ك نالوعد أحالوة ب أن يشعروا لدينا المرسلينجعل افي السماء وعلى األرض، و السلطان الذي لك ذ كل خ

بنوع محاربة الشهوة انقضاء الدهر." صلي بتحذيرات من الكتاب المقدس: "يا رب، هب لي  إلىمعهم  تكون 
فتح الكتاب ا ."َجَهنَّمِ واذهب للسماء أفضل من تركها والذهاب ل اقلع عينك، ما قلتعند علمتهالذي  اإللحاح

م أو مدح أو بندصلي كل فقرة على الجانب األخر، و  كوع واحد على جانب واألخرضع المقدس أمامك و 
 التماس.شكر أو 

االحتياجات للصالة من وقوائم  هامن أجل للصالةالناس من  صلي بقوائم. اقصد قوائم . القوائم.2#  نموذج
بدون قائمة، وأنت  همجلفيجب أن تصلي من أ االحتياجاتتذكر كل الناس و ألجلها. إن كنت تستطيع أن ت

شخصا أصلي من  70 . لقد حفظت تقريباورقةفي  وبعضها في رأسي هابعضيجب أن يكون لي قوائم، هللا. 
 يسفي منزل القس اإلرساليات إلىباالسم كل يوم. ولكن هذا ال يشمل قائمة من الناس الذين جاءوا  همأجل
الذين لنا  الئحة المرسلين وهذا ال يشملقائمة مكتوبة. خالل كل ليلة من  همنويل من أجلن نصلي أنا و الذي
 وأسرتي نفسيفي  تتطرأ، ناهيك عن احتياجات فقط بالنسبة لألشخاصقائمة. وهذا المن اسمائهم  اقرأ

. لذلك أنا أشجعكم على استخدام قوائم بأسماء أشخاص وقوائم اسبوعا تلو األخروالكنيسة والعالم 
أتحدث  يلكمبيوتر المحمول باليد. تذكر أننملفات في جهاز اللصالة أو دفتر أو مجلد بظ باالحتياجات. احتف
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على حد سواء، وليس  الشكل. ال تنسى قيمة الحرية. هم معافقط عن النصف الثاني من هذا الزوج: الحرية و 
 إما هذا أو ذاك.

آخر، وقضية المسيح في ذلك، كل يوم  وطن -صلي من خالل كتب مثل عملية العالم  كتب.. 3#  نموذج
صلي من خالل كتاب مثل ورؤية سيادة هللا! العالم  يسعوسيلة قوية للحصول على قلب  يا لها منأو يومين. 

خذ كتابي، كنيسة في كل يوم من أيام السنة. ، واضطهاد اللمحة من صفحة واحدة عن األلم -ء الشديد الوال
التي صلتها الكنيسة األولى من  36صلي من خالل األشياء و  62-57الصفحات  إلى انتقل، و لتفرح األمم

صاله قديسين عظماء في صلي ما عن صلوات التقويين، و  اكتابدي الرؤية، أجل بعضهم البعض. خذ وا
الكتاب المقدس وجميع يقوله ألنفسنا سنرى كل  ناركتُ نا لو نأ نحن بهذا الغباء حين نفكر الماضي.

 جيدة.بدون مساعدة من كتب  الصالة ألجلهايجب التي االحتياجات 

 ما تجثوعند اثالثا و ثاني و أوال عما تفعلتعطيك بعض التوجيهات  للصالة اأنماططور  أنماط.. 4رقم  نموذج
 لصالةا طلبات هيكلة صالتك حول كل طلبة مناط، كما سبق أن أشرت إليه، هو نمإحدى األعلى ركبتيك. 

 حيث - نفسيمن  متحدة المركز بدءً دوائر الكل يوم تقريبا هو نمط الذي استخدمه عمليا النمط . و الربانية
والشيوخ، ثم كل  ن الرعايةعائلتي، وبعد ذلك موظفيإلى  خروجا –الشديدة جدا حتياجات الة واخطيبالأشعر 

األكبر، وقضية المسيح في  ثم االحتياجات العامة في جسد المسيح، ثم المرسلين لدينا، الكنيسةالموظفين في 
 أي مكان. إلىال اتحرك تجميد و ال إلىأميل أنا والثقافة. بدون شكل أو نمط مثل هذا  اإلرساليات

، ومنظم يةحر بدفق وشرك وتسبيح يتاحتياجات ب. غير منظم التشكيلو هو الحرية فإن الزوج األول  لذلك
سوف تتابع مواظبا على الصالة" نت "األنماط. إن كمثل الكتاب المقدس، والقوائم، والكتب، و بمساعدات 

 نموذج في حياة الصالة.الحرية و ال

 منفردا وجماعيا: -2

 المسيحيين اآلخرين.مع جماعة بانتظام بمفردك، وتصلي  تصلي بانتظامني أنك الصالة تع المواظبة على

في  من خالل يسوع المسيح. ال توجد مسيحية بدون الثقة الشخصية بمفردناهللا مع مدى أهمية أن نجتمع  اليا
بدون هذا. اعتادت سوزانا ، وقشور، وادعاء يصبح مظاهر. كل شيء والشركة مع هللا من خالل المسيح
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 اصمتهذا يعني  نأاألطفال  على وضع مئزرتها فوق رأسها في المطبخ، وتعلم كل 16أطفالها الـمع  وسلي
مقدسة، وال يجوز المسيح  أوقاتا يقضونها مع وا أن األم واألب لديهمتعلمأن ي إلىفي المطبخ. األطفال بحاجة 

 م األطفال االنضباط.حدد المكان، وخطط للوقت، وعل  . مقاطعتهم

. العهد الجديد فردية وجماعية. الصالة الفرديةأكثر من  مهملةالمؤمنين ي أعتقد أن الصالة مع جماعة لكن
أنها صالة في العهد الجديد المعظم  يكون القصد من. في الواقع ربما باجتماعات صالة جماعية مليء

ْلَبِة، َمَع النِ َساِء، هؤاَُلِء ُكلُُّهْم " 14 :1للصالة. أعمال اجتماعات  اَلِة َوالطِ  َكاُنوا ُيواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصَّ
من السجن بطرس خرج  ، عندما12 :12أعمال  ه.ما تجدهذا هو الحال في -." َوَمْرَيَم ُأمِ  َيُسوَع، َوَمَع ِإْخَوِتهِ 

كانت  ."ا اْلُمَلقَِّب َمْرُقَس، َحْيُث َكاَن َكِثيُروَن ُمْجَتِمِعيَن َوُهْم ُيَصلُّونَ َجاء َوُهَو ُمْنَتِبٌه ِإَلى َبْيِت َمْرَيَم ُأمِ  ُيوَحنَّ "
 .األولىفي الكنيسة  أمرا طبيعيا، وأعتقد معياريااجتماعات الصالة 

ليس الصالة مع شعب هللا. كيف حالك في هذا؟ على شملت بالتأكيد الجديد لصالة في العهد ا المواظبة على
دقيقة  30اجتماعات للصالة لمدة  12هذا االسبوع لدينا  المسيحية األساسية. متقدمة. هذه هي يةمسيحهذا 

مساعدتك يوم الجمعة. ويقصد من الخيارات  للصالة الليل ثماني ساعات طوال إلىباإلضافة لها، مخطط 
أيام في  6في دقيقة  30لصالة لمدة لمتبقية من السنة هناك اجتماعات لعلى تحقيق تقدم جديد. خالل الفترة ا

. ثم هناك مجموعات صغيرة 5:45 الساعة ربعاء في وسط المدينةومساء يوم األمن كل أسبوع،  الصباح
ترنيم وغيرها من الوسائل. صالة في على اليشمل  . ثم هناك صباح يوم األحد الذيتجتمع للصالة والخدمة

على حد معا . للتقدم اعام 2003جعل عام ك على الصالة، امواظبتمن  جزءً  إن لم يكن االجتماع للصالة
 .منفردا، وجماعيال، حرا وتشكيسواء، 

 ا:سرور وم يائسا -3

ا وفي كثير من األحيان هللا في الصالة في كثير من األحيان يائس إلىنك تأتي الصالة تعني أ المواظبة على
مكان  ، والصالة هيومخاوفك كقلباعمق اوجاع مع هللا بأن الصالة هي مكان للقاء أقصد . ببساطة اسرور م

أمام األب سوف  يوميا ا لمرفقيك عند السجودتستخدمهالتي سادة . الو سمى أفراحك وشكركأمع هللا بللقاء 
َكَحَزاَنى " بولسقول مع الرسول . ومع ذلك، ألن هللا إله سامع الصالة، سوف تلدموعمبقعة باكون وسادة ت
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كما  -الساقط هذا الفرح على أعباء هذا العالم  سيطغى(. وغالبا ما 10 :6كورنثوس  2" )َفِرُحونَ َوَنْحُن َداِئًما 
واظب في هذه األوقات أيضا.  واألب يريد أن يلتقي بكقفز من شدة الفرح. أن تتريد  كجعليو  -هو مفترض 

 .معا على حد سواء . ليس إما هذا أو ذاك، ولكنصيام والعيدفي ال -على الصالة في اليأس والبهجة 

 متفجرا وطويال: -4

أكثر  كلمة متفجرة هيل، ولكن كل ما أقصده هنا هو القصر والطول. كان من الممكن أن أقول القصر والطو 
سوف مواظبا على الصالة كنت  عليه الصالة من وقت آلخر. إن وضوحا وهذا بالضبط ما يمكن أن تكون 

مواظبا كنت  لن تستمر أكثر من بضع ثوان. وإنواالحتياج، و  تنفجر بانتظام بصالة من التسبيح والشكر،
لفترة طويلة في الصالة للرب. أحيانا أقوم بإجراء مكالمة هاتفية  عندها تتريث الصالة سيكون لديك أوقاتعلى ا

ه وأحيانا أخرى نقضي أمسية معا. إن كنت تحب المسيح وتتكل عليه في كل شيء، وتعتز بسريعة لنويل 
 صالة طويلة.معه في كثير من األحيان بصالة متفجرة وفي أحيان أخرى ب سوف تتاقبلء، قبل كل شي

 عفوي ومجدول: -5

مضمون صلواتنا أقصد " أنا بالـ "حرة وشكل بين "حرة وشكل" أو "المتفجرة والطويلة"؟ما هو الفرق بين هذا و 
 بالعفوية والمجدولة أقصدطول صلواتنا. أقصد " أنا بالـ "المتفجرة والطويلةما نقوم به عندما نأتي للصالة.  -

 نصلي. متى

 بروح ثابتة – بولسكما يقول  بدون انقطاع -اليوم  طوالنصلي بشكل عفوي إن كنا نواظب على الصالة س
متى حكم بالروح، وتعرفه بشكل شخصي مستمر في حياتك. وال توجد خطة ت في شركة مع المسيح، نسلك

اليوم. هذا أمر طبيعي وجيد. وهذه هي المواظبة على  ات من مرة فيتحدث إليه. سيحدث ذلك عشر ت
 الصالة.

عفوية تنمو الغنية من الثمرة الحقيقية لفترة طويلة. فالسوف ال يكون لديك هذا ولكن إن كان لديك فقط هذا، 
كون لديك اناشدك أن يبشكل جيد من قبل االنضباط في الموعد المحدد. لذا  يتم رعايتها في حديقة التي

ما هي الفترة بانتظام؟  متى ستتقابل معه. 2003عام لذلك في خطط المحددة للصالة. مجموعة من األوقات 
لنصف يوم واحد أن تبدأ كل يوم بهذه الطريقة. هل أنت على استعداد للتخطيط  التي ستخصصها ؟ أشجعك



10 

 

ساعات  4ة كتاب ولكن للصالة لمدة ليس لقراء -مع نفسك أو مع صديق أو زوجتك أو اثنين أو أيام بعيدا 
لدينا كان وأنا صالة. نويل  إلىكله وتحويله  قراءة كتابك المقدس ببساطةأو ثماني ساعات. كيف؟ من خالل 

ثم التوقف  أصحاح بعض من أغنى أيامنا بعيدا عن طريق اتخاذ سفر قصير من الكتاب المقدس وقراءة
، وهلم جرا. ولكن آخر والصالة أصحاحقراءة ثم تنا والكنيسة. عائل من أجل من خالل هذا األصحاحوالصالة 

 مجيد.ويا. بل منظم. و عف التخطيط له. فهو ليس. يجب هذا ال يحدث بشكل عشوائي

في ذلك. لماذا؟  أمينان ا. كن ثابتا فيهواظبوا على الصالة". ككلمة هللا لنا اليوم " فهذا هو األمر كله. لذلك
ما يمكن مأكثر في خمس ثوان في كفة الميزان، وهللا يسمع ويعمل  األبديةياجات كبيرة و هللا يأمرنا، واالحتألن 

 خمس سنوات. أن نفعله في

 دع صالتك تكون ... .صالةتتالشى اللصالة؟ هذه األشياء. بدونها ا نواظب علىوكيف 

 بشكلحرة و  -1

 منفردا وجماعية -2

 ةسرور يائسة وم -3

 متفجرة وطويلة -4

 ومجدولة عفوي -5

 وعلى مدار السنة.هذا الصالة  روح النعمة والتضرعات في أسبوعالرب ليعطيك 


