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 ؟األشياءهل الصالة تغ� 
 ج��وفر�د قلم ب

مثل الطفل أمام  ،باملسيح نابعد إيمان ندرك .يصبح موضوع الصالة يف بداية األمر سهًال بالنسبة للمؤمن� اجلُدد
، دها. من أجل ذلكليس فقط مقدار احتياجاتنا، بل أيًضا أن الرب هو القدير والوحيد اذلي �سدِّ  ،)١٧: ١٨أبيه (لوقا 

نانلجأ طواًع ورس�ًعا للرب يف الصالة، حيث نلىق عليه لك   ). ٧: ٥بطرس  ١، اعمل� أنه هو يعت� بنا (همَّ

 ،ندرك �شلك أ�رب طبيعة اهللاننا إ :�دث تغي� لبساطة األطفال هذه أ�رث ول�ن عندما ندرس الكتاب املقدس
)، وأن مشورته ال تفشل أبًدا ال �سبب �لوق أو ظروف ما (مزمور ٣٠: ١٦؛ يوحنا ١٧: ١٤٥وأنه ىلك املعرفة (مزمور 

فلماذا نص� إذن، إن اكن اهللا يعرف ما . صالةعن الذه احلقائق أن تغ� نظرتنا يم�ن هل). ٢١: ١٩؛ أمثال ١٠: ٤٦
)، وهو يعرف ٨: ٦قبل أن �سأل (مىت حىت نا �سوع يف املوعظة ىلع اجلبل أن اهللا يعرف صالتنا �تاج إيله؟ �رب

يعمل دث أي تغي�، فيف انلهاية ). ملاذا نص� إذا اكن ذلك ال ُ� ٣٠: ١٠ظروفنا جيًدا دلرجة أن شعور رؤوسنا �صاة (
 )؟    ١١: ١اهللا لك يشء حسب رأى مشيئته (أفسس 

 من جهةحلصول ىلع احتياجاتنا من اهللا، ونفكر أ�رث يف الصالة ا كيفيَّةمن جهة الصالة  يف �ب أن نفكر أقل
ه باحتياجاتنا، مَ علِ فهو ال يعتمد علينا نلُ  .عالقتنا باهللا. يمكننا القول ب�ل جسارة أن اهللا ال �تاج إىل صالتنا

لكنه ىلع هذا الكون.  املتسلّطىلك القدرة والسلطان وهو  ،فاهللا هو اهللا ال، كما إنه ال ينتظر أن �سأهل حىت يعمل.
مع شعبه، جاعًال لك من يضع ثقته يف �سوع ابنًا هل. جعل اهللا من الصالة الوسيلة يف عالقة إهلنا، وقد دخل  أيًضا

الكتاب نضع ثقتنا فيه، وندرك مقدار حبه نلا واهتمامه بنا. يم�ن أن نصيغها اكتلايل: إن اكن واليت نأيت بها إيله، 
املقدس هو الطر�قة اليت بها يتواصل اهللا معنا، فإن الصالة � الطر�قة اليت نتواصل بها معه. فاتلواصل أمر هام 

 ألي عالقة، و�نطبق نفس األمر باتلأ�يد ىلع عالقتنا باهللا.   

) وطبًقا ١٣: ١٤حنا اسم �سوع وحتت سيادته وسلطانه (يوبنص�  �ب أن فينا. أيًضا �ستخدم اهللا الصالة يلغ�ِّ  
 الرب م أن نطلب مشيئة اهللا وأن نأيت إيلالصالة نتعلَّ  عن). بإتباعنا هذا انلموذج الكتايب ١٤: ٥يوحنا  ١إلرادة اهللا (

أن  ،ةة أبديَّ ر للحظة فيما ي�: أيهما ذو أهميَّ  حياتنا تلعكس �د اهللا وصورة �سوع املسيح. فكِّ و�نا رغبة أن تتغ�َّ 
وفنا احلايلة أم أن نص� مشابه� ليسوع أ�رث؟ عندما ننظر للصالة يف ضوء ذلك األمر، �ستطيع أن نرى  ظرتتغ�َّ 

نا أ�رث فأ�رث لنشابه صورة املسيح انلعمة اليت �ستخدمها اهللا ليشلكِّ  من وسائطالصالة إن . صالةلل ةقوة احلقيقيَّ ال
 ). ٢٩: ٨(أنظر رومية 
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اهللا تلحقيق مشيئته، ليس ألنه يعتمد ىلع صالتنا، بل ألنه أختار أن �ستخدم صالتنا أيًضا أداة � وأخً�ا، الصالة 
). ٢٥-٢٣: ٢ذلك وهو رصاخ ب� إرسائيل هللا وهم يف مرص (خروج  إلتمام هذا األمر. �د يف العهد القديم مثال ىلع

الوعد من خالل عهده، و�الرغم د ىلع هذا )، وأ�َّ ١٤-١٣: ١٥(ت�و�ن  العبوديةخبالص شعبه من قد وعد اكن اهللا 
ر عندما ن�ون �بط� أو �شعر من ذلك استخدم اهللا صالة شعبه يلبدأ يف إتمام وعده خبالصهم. دعونا نتذكَّ 

  ظروفنا أيًضا. و�غ�ِّ الرب نا يغ�ِّ نص� أن  —الصالة ب الربعجز أن نذهب إىل الب

 

يف والية اكيت، مدينة ) بPCA(بأمر��ا  املشيخيَّة ب�نيسة املسيح الرايع الرئييسج��و هو  فر�د القس
 . ت�ساس

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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