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 انلعمة  اسطةو الصالة
 وردون جكر�ستوفر بقلم 

��  بيننا و   هذه الرش�ة طلق ىلع  ث مع اهللا. يُ م جبرأة أمام عرش انلعمة واتلحدُّ لتقدُّ لم  ي ظعامتياز  ب  يتمتَّع املسيحيُّون
أمحاهلم ىلع الرب ألن اعتنائه بهم   لقاءإل  ونمدعوُّ هم  اهللا اسم الصالة. فيها ينصت اهللا إىل املؤمن� ومن خالهلا  

ايلوم. قال يج.    اليت تم إهماهلا عند املسيحيِّ�  اتلدر�باتالصالة من أحد أ�رث  فإن    ومع ذلك،أعظم بر�ته عليهم.  
تُص�! من املفرَتَض بالطبع أنها من األمور املهمة، لكنها بالاكد تُمارَس؛ أجل: قلة � اليت  : ")J.C. Ryle(يس. رايل 

إنها من الشعائر اليت ىلع لك فرد مارستها، ل�ن يندر يف الواقع ذلك". إذا أم�ن إجراء مثل هذا اتلقييم ايلوم،  
ارسة الصالة؟ هل يُعاق نمو  ة الكنيسة ايلوم من قلة مة بال صالة؟ هل تعا� إرسايلَّ فماذا ستكون تبعات مسيحيًّ 

 ة طلبهم معونة اهللا يف حياة القداسة؟� لقلَّ قداسة املسيحيِّ 

ذَ اس  �شتيك انليف مجيع أ�اء العالم تقر�بًا،  
ُ

رس من مائدة العشاء إىل مارسة الر�اضة من ازدحام حياتهم. جت
ُ
ب األ

الراحة احلديثة، لكننا  �تلف األ�شطة األخرى. فنحن نتمتَّ ودروس املوسيىق  و   نواجه صعو�ة يف ع بأفضل وسائل 
اتنا. فنحن  أولو�َّ   ترتيب ىلع خطأ  ؤرشِّ م ىلع عرصنا ما هو إال مُ ال تنت�.  إن حال القلق اذلي ُ�يِّ اليت  "  املواعيد"

ث برصاحة عن   �لق وقتًا   لكنَّنا اتنا.  ره أ�رث، أما الصالة ليست ىلع رأس قائمة أولو�َّ قدِّ نرصف وقتنا فيما نُ   للتحدُّ
اليت   املختلفة  فمنصَّ   يواجهها املشالكت  املسيحيِّ   ات�تمعنا.  إىل  يف حاجة  ليست  االجتمايع  اذلين  اتلواصل   �

من االنعدام    .يقضون وقتهم يف اتلوضيح للعالم عن يأسهم من "حالة األشياء".  أجل، �ن �يا يف أوقات عصيبة
م بهذه  ث، ل�ن من يتقدَّ شالكت ال تنت�. اللك يتحدَّ امل   ، فإنلكنيسةويح لالر �دار  االاألخاليق للمجتمع إىل  

هل ال ي�اد  مىض، فماذا نقول عن زمننا؟  ونصف  ا يف رأيه من قرن  املشالكت إىل اهللا يف الصالة؟ إن اكن رايل ُ�قًّ 
 إىل إهلنا رب لك خالص؟أحد يُص�ِّ 

د  ؤ�ِّ س يُ قدَّ ر�ن إىل يق� معونة الرب عرب الصالة. ل�ن الكتاب المُ صعب يلعَّ كتابة هذا املقال إن كنَّا مفتقاكن يل
املثال: ت�و�ن   �سمع صلوات شعبه (ىلع سبيل  للمؤمن� أن اهللا  ؛  ٢٤:  ٢؛ خروج  ١١:  ١٦يف مجيع أ�اء صفحاته 

نعمته وروحه القدوس نلا بات�انلا عليه عرب    منحل احلق األبرز عن الصالة يف أن اهللا يتوق إىل  ). فيتمثَّ ٣:  ٤مزمور  
بإنصاته لصالتنا،    نا وعد�ما أن اهللا  . و القدس  من خالهلا يعمل فينا الروحاليت  عمة  انل  اسطة . فالصالة واسطةالو  ههذ

ة.  تقر إىل القوَّ يفمسييح    هو  اذلي ال يُص�ِّ ة. املسييح  اتنا يف احلياة املسيحيَّ ال بد أن ت�ون الصالة ىلع رأس أولو�َّ 
 ة يف حياتهم. ، ال بد حث لك جيل ىلع وضع الصالة أولو�َّ السبب  هلذا
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 :� إىل الصالةدعوة مجيع املسيحيِّ 

ته  انلعمة األضيق مثل ما يهبه نلا اهللا عرب لكم  سائطب� وأن نم�ِّ  ث عن وسائط انلعمة، من املهم  عندما نتحدَّ 
مهم يك نضع يف االعتبار أن الصالة تعد  اتلمي� انلعمة األوسع من خالل صالتنا. هذا  اسطةسة، ووقدَّ واألرسار المُ 

 نعمته  � إىل الصالة، إذ يهب اهللال من دعوة املسيحيِّ قلِّ هذا ال يُ ل�ن لنعمة اليت نلناها من لكمة اهللا. ل استجابتنا 
صلُّوا، أجابهم الرب �سوع بقوهل:  مهم أن يُ علِّ م اتلالميذ إىل الرب �سوع وطلبوا منه أن يُ � إيله. عندما تقدَّ إىل الُمصلِّ 

  ة حَّ الُملِ إن احلاجة  ة.  ة يف احلياة املسيحيَّ مارسة اعتياديَّ �ب أن ت�ون  "فمىت صليتم...". أوضح الرب أن الصالة  
 .إيلها وادلافع بالصالة استعادة االقتناع ا هذا �  للمسيحيِّ� يف زمنن

ع،  ١٠-٧:  ١٢كورنثوس    ٢. يف  �تلفةس إىل الصالة ألسباب  قدَّ يدعونا الكتاب المُ  كورنثوس    املؤمن� يفبولس    شجَّ
عطَي بولس "شو�ة" يف اجلسد سبَّ كمثال ىلع  خذين حياته  تَّ ىلع الصالة مُ 

ُ
  يُعلَن هل ألًما يف حياته. لم    تباأللم. لقد أ

. قد ت�ون الشو�ة أي  لرب ر أهل كورنثوس يف ات�اهلم ىلع افكِّ نلا ماذا اكنت هذه الشو�ة، ل�ن بولس أراد أن يُ 
لك هذا وغ�ه. وقد رصخ بولس ثالث    —  فقداناللم أو  األرصاع أو  الة مثل الرسطان أو  ستنفذ قوانا البرش�َّ �  يشء

طابًلا   الشو�ة  اخلالص منمرات  يِف  هذه   �ِ قُوَّ نَّ 
َ
ِأل نِْعَميِت،  "تَْ�ِفيَك  قائًال:  �سوع جاو�ه  الرب  ْعِف ا، ل�ن   لضَّ

 عليه   املسيح  نعمة  تحلَّ   ضعفه،  فيف.  الصالة  عرب  لرب ا  من  ةحقيقيَّ   نعمة  بولس  ناللقد    أجل،).  ٩  يةاآل" (تُْ�َمُل 
 . ةقوَّ ال ونال

ة يف  لخطيَّ ل  املستمر  وجود الامه. إن  نيان شعبه يلكونوا خدَّ بل املسيح وة  رلتشكيلنا ىلع صوواسطة  أيًضا  �  الصالة  
اء  من قرَّ   باتلأ�يد.  للمؤمن  ة للغاية من أجل حياة القداسة حياة املؤمن يهاجم هذا الغرض. ذلا تعد الصالة رضور�َّ 

الختبارات إر�ااًك للمسييح.  ة. ور�ما لاكن هذا أحد أ�رث ا ن هم �بط� و�صارعون يف داخلهم مع اخلطيَّ هذا املقال مَ 
 ة كثً�ا يف حياتنا؟ هذا هو الرصاع اذلي وصفه بولس يف روميةة قيامة املسيح فينا، فلماذا تهزمنا اخلطيَّ إن اكنت قوَّ 

٧. 

يذكِّ ٨ل�ن يف رومية   املسيحيِّ ،  بأن  بولس  تبنِّ رنا  امتياز  يتشار�ون يف  اآلب". و� رصاخنا، �  "أبا  يهم صارخ� 
ُد  ٢)، (١٣ية اآل) يُميت اخلطية يف حياتنا (١نلا وعد معونة الروح القدس اذلي (ي�ون 

َ
ْوال

َ
�َّنَا أ

َ
ْرَواِحنَا أ

َ
) و"�َْشَهُد ِأل

  العظيمة   الوعود   هذه   واختُِتَمت).  ٢٧-٢٦  اآليات (   الصالة   يف  أجلنا   من  عهبتشفُّ   ضعفاتنا   و�ع�)  ٣(  ،)١٦(اآلية    "هللا
  السماوي   اآلبنلا    يهبها   ظيمةع  معونات  من  هلا   يا ).  ٢٩  يةاآل (   املسيح  صورة  ىلع  كيلنا لتش  اهللا  قصد  تع�  سبق  بيق�
 لك عليه يف الصالة. نتَّ  و�ن القدس الروح بعمل
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ديلل  اذلي ألجله يُ�رِّس    سببالالصالة يعد    اسطةرب�ت انلعمة والروح القدس من خالل ونوانلا بالفعل لإن  
م األسئلة ىلع جدول من اثن� ومخس� يوم أحد تلوجيه الراعة يف الوعظ عرب  قسِّ ، اذلي يُ جهايدلرب  وأجو�ة  أسئلة

 � ىلع الصالة:  يلل يف اعم واحد، يوًما اكمًال للرب من أجل اتلأمل حلث املسيحيِّ ادل

اذلي �ستحقه اهللا منَّا. و�ذلك    الشكرون إىل الصالة؟ ألن الصالة أهم جزء من  ملاذا �تاج املسيحيُّ 
بال انقطاع من    ل�ين يطلبون من اهللا هذه العطايا فقط  ألن اهللا سيهبب نعمته وروحه القدوس  

 ) ١١٦(السؤال  .ا عليه نهشكر�و لك قلو�هم 

.  بفاعليَّةا  سناذلي يقدِّ   القدوس   الصالة، وُ�يبنا بمنحنا روحهب  م إيلهة، يدعونا اهللا إىل اتلقدُّ يف رصاعنا مع اخلطيَّ 
 شبه الرب �سوع.  أ�رث فأ�رثة اليت بها ُ�ري اهللا هذا التشكيل يك نص� فالصالة � األداة األساسيَّ 

 :ةاستعادة الصالة الرعو�َّ 

  منحنه اهللا   نوع آخر من الصالةهناك  جل اتلقد�س،  أة من  يف احلياة املسيحيَّ   رضور�َّة  ة الصالة الفرديَّ   يف ح� أن
ث �.  ملساعدة املسيحيِّ  ة  مآيس املسيحيَّ   �رببيت صالة. فمن أ كعن بيت آبيه  ىلع وجه اتلحديد  الرب �سوع    حتدَّ

الشعب يف أثناء العبادة يف يوم الرب. ملئات    نيابة عن  القسيسصالة  و�    — ة  � موت الصالة الرعو�َّ   يف الغرب 
لعبادة. أما ايلوم، استُبدلت هذه الصالة  يف ا  عنرًصا أساسيًّا ة  اجلماعيَّ ة الصالة  الكنيسة الربو�ستانتيَّ   جعلتالسن�،  

ص للموسيىقب  ة باهتمام كب�. . ال حتظى الصالة اجلماعيَّ مز�د من الوقت الُمخصَّ

أن يلتيق    رب آخر. لقد وعد ال  ماكنة، ال �ظون بها يف أي  ع للعبادة اجلماعيَّ ة من اتلجمُّ �ظى شعب اهللا برب�ة روحيَّ 
س  قدَّ المُ ة للكتاب  الفرديَّ   ة القراءكما أن  ف ة.  ا يف العبادة اجلماعيَّ . هلذا تعد الصالة عنرًصا مهمًّ خاصةشعبه بطر�قة  �

ة يف  عن بر�ة الصالة اجلماعيَّ ة  الصالة الفرديَّ ال تُغ�    كذلكتُغ� عن نيل وسائط انلعمة بالوعظ ب�لمة اهللا،    ال
عن الشعب بصفته سف� املسيح. بصوت واحد، تتحد قلوب الشعب    نيابةث  يتحدَّ   فإنه اخلادم،  ص�ِّ يوم الرب. ح� يُ 

 وتصعد صلواتهم إىل �رض عرش اهللا.  

اليت  ر يف معونة اهللا   لك يوم، فكِّ ن تُص�ِّ ا بأن قلة � مَ ة بر�ة عظيمة. إن اكن رايل ُ�قًّ أرى الصالة الرعو�َّ   إن�
مها   يف الصالة  قلو�نا    ضم ة احلياة ونأنفسنا من مشغويلَّ   هدئة، نُ اجلماعيَّ   عبادةا. يف ال معً نلا ح� �تمع نلص�ِّ يقدِّ

تقديم  م ملكوت اهللا، وتقدُّ طلب  اعرتاف باخلطايا، وثم يف  الئق،    يف تمجيد من اهللا. يقودنا الرايع  ُمع�َّ   مبقيادة خاد
د   لكنيسةااحتياجات  تقديم   ىلع عطاياه الصاحلة، وهللاشكر  ال .  هصلوات شعبه من خالل خادم  �سمع. فاهللا  ةالُمحدَّ
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ة من أعظم بر�ت العبادة بناًء. إذا اكن لكنا�سنا أن حتظى بتأث� أعظم يف خدمة اإل�يل، فال الصالة اجلماعيَّ إن  
 ة. ة باألولو�َّ بد أن حتظى الصالة الرعو�َّ 

ع بإهلك  لك تلتمتَّ   واسطةأعظم االمتيازات اليت يمنحها اهللا للمؤمن� باملسيح �سوع. الصالة    � إحدى   الصالة 
ث مع  ع باهللا يف الصالة كما �ب. حتدَّ م كيف نتمتَّ  كما ينبيغ ألننا لم نتعلَّ كما ُخلقت تلفعل. ر�ما �ن ال نص�ِّ 

نَُّه ُهَو َ�ْعتَِ� بُِ�مْ  ُملِْق�َ ".  رش�ةع أنت بهذه الإهلك؛ فهو �شتاق إىل أن تتمتَّ 
َ
ُ�ْم َعلَيِْه، ِأل ). ٧:  ٥بطرس    ١(  "لُكَّ َهمِّ

ا ترغب يف اليشء اذلي  ينصت إىل صلواتك أ�رث    رب ال لك يف    م نفسهيقدِّ  من أجله. يا هل من � رؤوف  تص�ِّ ممَّ
يقبل   فهو الرب إهلنا اذليظره،  يف الصالة وانت رب م بهم إىل الإ�يل ابنه. مهما اكن شكرك، ومهما اكنت محلك، تقدَّ 

 ). ٩: ٦(مزمور   صالتنا 

 

كر�ستوفر   المُ  وردون جالقس  املتحدة  إسكونديدو  ب�نيسة  الوعظ  يف  صلَ قس  بوالية    مدينةحة  إسكونديدو 
 . )Abounding Grace Radio( يف برنامج بارزم علِّ اكيلفورنيا. ومُ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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