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ق بَابَكَ ".....
صلَّ ْيتَ فَاد ُْخ ْل إِلَى ِم ْخ َد ِعكَ َوأَ ْغلِ ْ
" َمتَى َ
إرادة هللا ومشيئة هي أن كل مؤمن مسيحي يمتلك مخدع للصالة ،مكان ينفرد فيه
وحده مع هللا دايدان ان اةر رة واةراد ا وزمال الامل وكل شي يشتت و ته في
خلوته السرية لوحده مع هللا.
يتم حل مئات من المشاكل المستمرة هنا وهناك الي هذا النحو .إذا تردد الجميع
للمخدع في االة رية يرفع الاب دطريقة اجيبة من الي كاهل القساو ة
و تأتي النفوس إلي الكنائس لابادة الرب دفرح الرب ددلن من اإلكتئاب واإلحباط
والتاب واإلايا  .هل تقوم دفال ما طلب الرب منك أن تفاله؟ هل تدخل يوميا ن إلي
ا َّلي َ
مخداك للصالة؟ " َو َأ َّما َأ ْن َ
ا ِّل
ْت َفا ْد ُخلْ إ ِ َلى ِم ْخ َد ِا َك َو َأ ْغل ِ ْق دَاد َ َك َو َ
ت َف َم َتى َ

إ ِ َلى َأدِي َك ا َّل ِذي فِي ا ْل َخ َفا ِ َ .ف َأدُو َك ا َّل ِذي ي َ َرى فِي ا ْل َخ َفا ِ يُ َجازِي َك َا َ
النِي َ نة(".مت )6 :6

لماذا ل نأخذ هذا التحذير من الرب يسوع المسيح الى محمل الجد كما يفال
اآلخرون؟ لماذا ل نطيع هللا؟ هل لدينا أي حق في الحكم أو اإلدانة أو البحث ان
اةرخطا لشريك حياتنا أو لخادمنا الروحي أو إلخوتنا أو أخواتنا ددون أن نكون نحن
أنفسنا د إلتقينا و دإ تمرار مع هللا في مخدع الصالة؟
في الوا ع هل نريد حقا ن أن نحكم ونجد اةرخطا ةري شخ إذا كنا مخلصين في
الصالة السرية؟ حقا ل ..إذا ضينا دضع مئات السااات في الصالة ،نكتشف أن
الصالة لها مزيد من القدرة والقوة الى تغيير اةرخطا للصواب أكثر من أي كلمات
يمكن أن نتكلم دها؟
آه!!يا لها من أامال هللا الاظيمة التي نستقبلها لبيوتنا و لمواردنا المالية و في احتنا
وفي كنائسنا إذا كنا نصاد الجبال الى اةرنجنحة للصالة .ترتبط كل اةرشيا الجيدة
والرائاة في النهاية دصالة اإليمان .يخل دها اةردنا والبنات واةرزواج والزونجات.
يرتبك دها ماسكر اةرادا وتختفي اةرمراض وتطرد الشياطين .يتم اإلطاحة
دالحكومات الشريرة الفا دة دالصالة وتتو ف الاوااف والرياح وتزدهر الصحاري
الجافة واليادسة مرة أخرى وتتحرك وتامل اآللت المتو فة ان الامل .يأتي المال
من حيث ل تالم وتتاح فرص الامل المغلقة وينهض شاور الحب والرومانسية
ويتحرر البشر من السجن ويأتي اإلنتااش وزمن اإلفتقاد لألرض.

لماذا ل يصلي الناس؟ لماذا ل يدخل الرنجال والنسا الحجرات الخااة دهم
(مخاداهم) للصالة ويسمحون للرب الذي يصلون له في الخفا أن يجازيهم االنية ؟
أاظم وة للتغيير أي لتغيير أي شي ةري مؤمن هي الصالة .هناك الاديد من
الكنائس تنمو دسراة كبيرة فائقة .يخل الناس داآللف والماليين .ولكن هناك شي
خاطئ مع الاديد من هذا النوع من "المتجددين المخلصين"وهي أن هذه الكنائس ل
تجلب وتنتج ديسين مصليين! أنها ل تنتج الرنجال والنسا الذين يدخلون مخاداهم
السرية للصالة أو يحضرون إنجتمااات الصالة دالكنيسة إذا كان هناك أاالن أي
إنجتمااات للصالة.
الاديد من القساو ة والخدام في هذه الكنائس الكبيرة التي تتباهى دالزيادة والنمو
للحاضرين واإلفتخار أيضا ن دكم المتامدين لديهم ،ل يتحدثون أددان ان لقا ات الصالة
وحجمها لديهم .يرنجع ذلك ةرن الكثير منهم أنفسهم ليس لديهم هذه الاادة من الدخول
في المخدع للصالة الى أ اس منتظم .في الوا ع واحدة من الخصائ اةركثر تميزان
لهذا الاصر (الزمن) من تاريخ الكنيسة هي مؤمنين غير مصليين وكذلك كنائس دال
االة .كم من هؤل الذين تامدوا دالما نجدهم في إنجتمااات الصالة وفي مخاداهم
داد التجديد دشهر أو اام؟
أمثلة ونماذج من الكتاب المقدس

ا َّلي َ
" َو َأ َّما َأ ْن َ
ْت َفا ْد ُخلْ إ ِ َلى ِم ْخ َد ِاك"
ت َف َم َتى َ
اديقي الازيز أين مكان االتك؟ أين تذهب كل يوم لمال اة الرب؟ كان لكل
شخصية تقية كتادية ممار ة لقا مع هللا في مكان ما حيث الهدو والخال .
إبراهيم كان إلدراهيم مخدع للصالة .أحد النصوص اةركثر نجمالن للصالة في الكتاب
س إ ِ ْد َراهِي ُم َأ ْث ن
ال فِي د ِ ْئر ِ َبْع ٍ َو َد َاا هُ َنا َك دِا ْ ِم
المقدس هو فر التكوينَ " 33:21و َغ َر َ
ي».".
الرَّبِّ «ا ِإل َلهِ السَّرْ َم ِد ِّ
إدراهيم زرع دستان وغرس .أنه غرس مجمواة من اةرشجار في مكان نجاف ....
لماذا؟ حتى أنه يمكن أن يكون له مكان خاص هادئ وده ِظل للصالة .يونجد داخل
الخيمة الكثير من الامل والماامالت واةرنشطة  .كان هناك الكثير من الخدم وأطفالهم
دكل اةرمور المسببة للتشتت .زرع إدراهيم دستان ليجاله مخدع خاص ده للصالة.
زرع دستان في هذه الحالة يتحدث ان إلتزام طويل اةرنجل من إدراهيم للصالة.
يعقوب اندما أتي إلى وادي ( مخاضة) يبوق أنجاز زونجاته وخدامه دايدان من أنجل أن
اا َر َاهُ إ ِ ْن َسان َح َّتى ُ
ي ي َ ْا ُقوبُ َوحْ َدهَُ .و َ
يكون وحده مع هللا " َفبَق ِ َ
ط ُلوع ِ

ا ْل َفجْ ر ِ"(تك )24:32إاتاد ياقوب الي المكان السري للصالة .يمكننا فقط في هذه
اةرماكن أن نصارع مع هللا إل تقبال نامة ودركات وإل لن تكون لنا.
دني داود الاديد من التالل واةرودية كمخادع للصالة اندما كان راايا ن للغنم .الي
في و ت لحق كهارب في الكهوف .آه! ما أروع أدب الصالة المونجود في فر
المزامير (مزامير داود) الخارج من مخادع االته الخااة.

ضا ِ ا ْلكِ َتادَةِ َذهَ َ
دانيال الذي يسجل فيه الوحي المقدس" َف َل َّما َال ِ َم َدانِيآ ُل دِإ ِ ْم َ
ب إ ِ َلى د َ ْيتِهِ
ال َ
َو ُكواه ُ َم ْف ُتو َحة فِي ُا ِّليَّتِهِ نَحْ َو ُأو ُر َشلِي َم َف َج َثا َا َلى ر ُْكبَتَ ْيهِ َث َ
ا َّلى
ث َمرَّاتٍ فِي ا ْلي َ ْو ِم َو َ
ان ي َ ْف َا ُل َ ْب َل َذل ِ َك(".دا)10:6
َو َح َم َد ُ َّدا َم إ ِ َلهِهِ َك َما َك َ
ك " دانيال لم يكن يصلي ااات
ان يَ ْف َا ُل َب َْل َذلِ َ
أنني أحب هذه الكلمة " َك َما َك َ
منتظمة من الصالة في أو ات اةرزمات فقط لكنه كان أيضا ن " بالن" يقوم دالصالة.
إذا كان لديك " بالن" من الصلوات تكون نجاهزان اندما تأتي أزمات الحياة وأنك لن
تنحني في ناااتكم اندما يحين الو ت ةرن تكون ثادت وتقف البا ن دينما ينحني
اآلخرون آللهة الاالم .إذا كان لديك حياة الصالة " بالن" توانجه دهدو اةر ود وأتون
الحياة المحمي والملتهب .إذا كانت لديك حياة " بالن" للصالة تفوق مشوراتك
ونصائحك كل مشورات ونصائح المستشارين المحيطين دك .إذا كان لديك حياة
" بالن" للصالة فلن تتزازع من ِبَل اةرخبار السيئة .وف تصل فقط دكل هدو
لمخداك السري االما ن أن هللا لديه مخرج من أو من خالل أو حول أي مشكلة في
الاالم!
لكن يونان الى ما يبدو لم يكن لديه أو ات منتظمة من الصالة السرية .وهكذا دون
المه نما داخله ميول ومو ف ح نرك وهينج مياه البحر المتو ط كله.
ماذا يتم هيانجه من خاللك ةرنك لم تتردد الى مكان الصالة السرى ودسبب ادم دنا
دستان لتتقادل فيه مع هللا وحدك؟ ماذا تهيج في زوانجك و في كنيستك أو في مكان
املك ةرنك غير مصلي؟
هل يضطرهللا لوضاك في دطن ونجوف الحوت لتصلي؟ هل يضطر هللا دبال ك
دالمرض حتي تصلي؟ هل يضطر هللا لسحب كل ضماناتك المالية حتي يجذب
إنتباهك ؟ أم هل يسمح لك لتخسر زونجتك أو يسمح ةرطفالك دإدمان الاقا ير
لييقظك؟
دانيال الي " بالن" يونان الي "داد ذلك" :داد أن تم إلقا ه من الي السفينة وداد
أن إدتلاه الحوت الي "داد ذلك"! لو كان ليونان أو ات متكررة من الصالة السرية
لما وال أو ددأ رحلته إطال ا ن دالسفينة الخاطئة .كم ادد السفن الخطأ التي نزلت دها

ةرنك فقدت وأهملت وغبت ان لقا تك مع هللا؟ كم ادد السفن التي فقدت حمولتها
ةرنك كنت نائما ن في الو ت الذي كان يجب اليك أن تصلي؟ كم كمية البضائع التي
خسرتها دنفسك ةرنك ل تصلي؟
حنه كان لها مكان للصالة .كإمرأة في تلك اةريام إكتشفَت أنه من الصاب أن تجد
مكان نجغرافي للصالة .لكنها كانت تصمت في روحها وتصلى دصمت ،فقط شفتيها
تتحرك .مع هللا لها مع ذلك وأاطاها أول نبي إل رائيل اموئيل.
ارف الرب يسوع وة المخدع والصالة السرية .وحذرنا دأن نحذو حذوه تبارك
ُصلِّ َي " (مر)46:6 .
ضى إِلَى ْال َجبَ ِل لِي َ
إ مه .لقد يل ان الرب " َودَ ْا َد َما َو َّد َاهُ ْم َم َ
أر ل الرب يسوع الجموع دايدان في هذا المقطع  ..لماذا؟ ةرنه حان الو ت للصالة.
ما الذي ترغب في إر اله دايدان وتصرفه دحيث تقضي و تا ن في الصالة؟ داض
اةرشيا ؟ كالن ...يجب أن يكون كل شي الكل وليس الباض!
كرنيليوس كان يصلي دائمان .ونجد كذلك بطرس المخدع للصالة حيثما ذهب .الي
ُون
ُون َوي َ ْق َترِد َ
في مخدع الي طح أحد المنازل في يافا " ُث َّم فِي ا ْل َغ ِد فِي َما هُ ْم يُ َسافِر َ

ي نَحْ َو السَّا َاةِ السَّا ِد َةِ" (اع)9:10
ا ِا َد د ُْطرُسُ َا َلى الس َّْطح ِ لِيُ َ
إ ِ َلى ا ْل َم ِدي َنةِ َ
ص ِّل َ

اآلن دعونا ننظر و نتأمل لماذا ال يصلي الناس ( البشر) .هناك صالة قليلة لألسباب
التالية:
 .1عدم تجديد النفوس (الناس) على نحو سليم :
إذا تم تجديد الناس الى نحو ليم يصلون  .نجميع المتجددين الروحيين داد يوم
الخمسين كانوا متجددين حقيقين و هؤل المومنون نجمياا ن الوا "وكانوا يواظبون
ين فِيهِ َوا ْم َت َ
ا َّل ْوا تَ َز ْا َز َع ا ْل َم َك ُ
أل
ان ا َّل ِذي َكا ُنوا ُمجْ َت ِم ِا َ
 ...في االة"(اعَ " )42:2و َل َّما َ

ا ْل َج ِمي ُع ِم َن الرُّ وح ِ ا ْل ُق ُدس ِ )31:4("........

مالحظة :الوا نجمياا ن بل أن يمتلئوا دالروح القدس .وةرنهم نجمياا ن الوا  ،إمتلئوا
نجمياا ن من الروح القدس .ودسبب أنهم نجمياا ن كانوا يصلوا ،وأنهم نجمياا ن إمتلئوا من
الروح القدس وداد ذلك إ تمروا وواظبوا في الصالة..
غياب الصالة في حياة المتجددين في كنائسنا هو إشارة واالمة الي أنهم لم يتجددوا
الى نحو ليم.
 .2إرتداد النفوس ( البشر) ( الناس):
تااني حياه الصالة في النفوس إذا لم ينكر الناس أنفسهم دإ تمرار ويظهر الفتور
ويجدوا أنفسهم مضغوطين من أشيا أخري أكثر إلحاحا اليهم القيام دها.

 .3مشغولية النفوس الكثيرة:
هذا هو أم الدا  .السبب الحقيقي هو أن الروح القدس د غادر حياة الكثير من البشر
(الناس) .يونجد حياة الصالة اندما يكون الروح القدس في حياة المؤمن  .الروح
القدس هو روح الصالة .الروح القدس هو الشفيعَ " :و َك َذل ِ َك الرُّ و ُح َأيْض نا يُ ِا ُ
ين

ص ِّلي َةرنجْ لِهِ َك َما ي َ ْنب َ ِغيَ .و َلكِ َّن الرُّ و َح َن ْف َسهُ ي َ ْش َف ُع فِينَا د ِ َأ َّناتٍ
ض َا َفات ِ َنا َةر َّن َنا َل ْس َنا نَ ْا َل ُم َما ُن َ
َ
ل يُ ْن َ
َ
ط ُق دِهَا( " .رو )26:8
إذا لم تكن ديسا ن مصليان ،إدرك أن روح هللا د فار ك .هناك أشيا متالقة دحياتك
كحب ماين أو خطية أو ميول ورغبات ببت إنسحاب الروح القدس من حياتك.
إذا كان لديك الروح القدس ،ستكون مؤكد قديس مصلي  .إذا كنت تحب هللا ،لن
تصبح مشغولن اندما تناديك الصالة لكنك تكون مشغولن مع هللا اندما تناديك
اةرمور اةرخري .كان إلدراهيم  318ابدان خادمان .وكان دانيال رئيس الوزرا  .كان
مو ى ائدان لألمة .تاامل الرب يسوع مع الجموع .خص نجمياهم مع كل ذلك
أو ات للصالة.
اديقى الازيز يريد الرب يسوع منك اديقي الازيز أن تدخل مخداك وتصلي .
هل تقوم دذلك؟
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