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لد في ملكوته نسان و  إب والرب يسوع المسيح أمام كل وضع هللا اآل    
له رحيم طويل الروح كثير الرحمة. إت وحتميات معينة. شكراً هلل لنا ضروريا

بد إذا لي األإلى الواجبات والمسئوليات. سنموت له يدعونا إإ ولكن لنا أيضاً 
دم الرب يسوع المسيح من دون فشلنا في تحملها ألنه ليس هناك تطهير  ب

 طاعة له.
 

ماكن إلى أن يكون لديها أفكار يميل البشر في في مختلف األزمنة واأل     
لى سبيل المثال، صورت الكنيسة األولي المسيح ن هو المسيح. عمختلفة عن م  

نسان. أصبحت أناشيد الشخص الذي يسعى للعالقة الحميمة مع اإل نهعلي أ
ولي مع ربنا يسوع فهي عالقة حب حميمة للكنيسة األ ة.كثر شعبيسليمان أ

في  ضطهادات الشديدةإ 01عدها على العبور من خالل  الـالمسيح الذي سا
كالقاضي البعيد في العصور الوسطى  ُصِور المسيح وائل.األ 011ــ السنوات ال

ر المسيح في ظل وِ حترام والتبجيل. صُ الصارم الذي يجب أن يخشاه البشر باإل
جتماعي. اليوم في أنحاء محرر والمنقذ العظيم من الظلم اإلكال دمِ الشيوعية وقُ 

 كثيرة من العالم الغربي، يصور المسيح على أنه صاحب الرحمة التي بال حدود
لتزامات من إليس له أي مطالب وال توقعات أو  الغني فى التسامح والذيو

يء، ونحن لسنا بحاجة إلى ما نسمع أن السيد المسيح يفعل كل ش شعبه. كثيراً 
مجانية إلى السماء التي لك تذكرة تالقيام بأي شيء. وبمجرد أن تقبل المسيح تم

 فعله.بغض النظر عن ما نقوم به أو ن بداً لن تلغى أ
 

ن منا أ كيف نعيش حياتنا برسم صورة هلل و أي نوع من هللا لنا. دعونا كالً      



. ي قدم ألول مرة نفسه لنا جميعاً سلوب الذنقيس  تصورنا عن الرب من األ
دعونا نسمح هلل أن يطهرنا من كل أنواع سوء الفهم. هذا يأخذنا إلى سفر 

  كل الهوت. لى جنه حب هللا العلي حيثما يجب أن يبدأالتكوين، إ
 

ه   "      ظ  ي ْحف  ه ا و  ل  ْعم  ْدٍن لِي  ِة ع  نَّ ُه فِي ج  ع  ض  و  م  و  ُه آد  بُّ اإلِل  ذ  الرَّ خ  أ  ى و  ْوص  أ  ا. و 
اِئاًل:  م  ق  ُه آد  بُّ اإلِل  ْيِر »الرَّ ِة اْلخ  ْعِرف  ُة م  ر  ج  ا ش  مَّ أ  ْكاًل و  ْأُكلُ أ  ِة ت  نَّ ِر اْلج  ج  ِميِع ش  ِمْن ج 

ُموتُ  ْوتاً ت  ْأُكلُ ِمْنه ا م  ْوم  ت  ك  ي  نَّ ْأُكلْ ِمْنه ا أل  ال  ت  رِّ ف  الشَّ  (01-1::0)تك  «و 
 
 حادثة الجنة األولى:ليك النقاط الرئيسية لمإ
 
 (.01ليعمل بالجنة ويحفظها )اآلية  – اننسلإلئولية هللا يعطي مس. 0
 
 وهو يضع حدوداً  - نساناإلاموس يحدد العالقة بينه و بين هللا يقدم قانون ن. 1

 (.01)اآلية 
 
)اآلية  هللا يكشف عن العواقب والنتائج التي تحدث  إذا لم يتم طاعة شرعه. 0

01.) 
 

، ويجب علينا أن ال وهذه هي أول األشياء التي يريد هللا منا أن نعرفها عنه     
له الذي نجده في كل أصحاح من ، فهو اإلننساها. هذا وأكثر ولكن ليس أقل أبداً 

 صحاحات الكتاب المقدس. وهذه هي الطريقة التي ينتهي بها الكتاب المقدس: أ
 
اي اهُ " ص  ُعون  و  ِذين  ي ْصن  ْدُخُلوا  ُطوب ى لِلَّ ي  ي اِة و  ِة اْلح  ر  ج  ل ى ش  اُنهُْم ع  ْي ي ُكون  ُسْلط  لِك 

ِة  ِدين  اِب إِل ى اْلم  ْبو   (.02:11" )رؤيا ِمن  األ 
 

اقب. أي الهوت بدون هذه األسس العو -القوانين والناموس  –وليات المسئ     
 ساسية ال قيمة لها.األ
 
 



رة الحياة. هناك شج بداً مل لن نلمس أيماننا  إلى عإإذا لم يترجم ويتحول      
أن نطيعها وهناك اك قانون وناموس وشريعة علينا ن نحفظها وهنجنة علينا أ

عواقب سنعاني منها إذا كنا ال نطيع هذا القانون أو الشريعة. والنتيجة هي 
 الموت: الموت األبدي.

 
لضرورة  جزء من ما يعنيه الحفاظ على الجنة هو أن نعطي أنفسنااآلن،      

  وحتمية الصالة.
 
لَّ:"  ال  ُيم  لَّى ُكلَّ ِحيٍن و  ْن ُيص  ْنب ِغي أ  ُه ي  نَّ اًل فِي أ  ث  ْيضاً م  هُْم أ  ال  ل  ق  ال  ُيْنِصُف .....و  ف  أ 
هُ  هللاُ  ُكْم إِنَّ ُ ل  ُقول ْيهِْم؟ أ  ل  هِّل  ع  م  ُهو  ُمت  ْياًل و  ل  ه ارًا و  ْيِه ن  اِرِخين  إِل  اِريِه الصَّ  ُمْخت 

ْرِض؟ ل ى األ  ان  ع  ُه ي جُِد اإلِيم  لَّ ع  ل  اِن أ  اء  اْبُن اإلِْنس  ى ج  ت  ِكْن م  ل  ِريعاً! و  " ُيْنِصُفهُْم س 
 (7-1:07)لوقا 

 
أنا ال أعرف أي نص في الكتاب المقدس حيث نجد تركيز عظيم على      

ستخدمها إدعونا نلقي نظرة على مفردات اللغة التي ضرورة وحتمية الصالة. 
 الرب يسوع لتوضيح وجهة نظره:

 
لَّى •  ِغي أ ْن ُيص  ْنب  ث عن ضرورة قهرية حتمية ومعناها أنها : هنا يتحدي 
 ولية ملزمة.مسئ
 
 . وهذا يعني أن الصالة يجب أن ال يتم تخطيها.ُكلَّ ِحينٍ • 
 
لَّ:  • ال  ُيم   وهذا يعني أنه ال أعذار . و 
 
ل  •  اراً و  ه  اِرِخين  إِل ْيِه ن   .ونهاراً  علينا أن نكون متحمسين بالبكاء ليالً ْيالً الصَّ
 

صديقي، هل الصالة ضرورة مطلقة وملحة بالنسبة لك كل يوم دون تخطي،      
ن قت أوالظرف أوالمشاعر لها؟ يمكن أأو أنها خيار يتم تناوله حين يسمح الو



إذا كنت تسمح  اً كثير اً تحتفظ باألعشاب الضارة فى حديقتك وتجعلها تثمر ثمر
 مر؟همال أن تتولي األاإل لبذور

 
نت تقود السيارة أنا ال أقصد الصالة مثل الصالة وأ؟ كم صالة تصليها فعالً      

أو في العمل. لكنني أعني هذا النوع من الصالة المذكورة هنا: عندما ال يكون 
ان لديك أي شيء آخر في عقلك ولكن هللا وحده. هذا هو نوع الصالة التي ك

نتظام. هذه هي الصالة العاملة. الصالة الفعالة للبار التي إالرب يسوع يصليها ب
 تقتدر كثيراً في فعلها.

 
جبارية إ"ينبغي" حتمية وقهرية و قبل مطلقاً ائس ال يالكثير من الكن     
ضرورة للصالة، وهذا هو السبب في أن العديد من الكنائس ليس  لديها و
ال ٍة »"م من قول الرب: جتماع صالة واحد بالرغإ ْيتِي ب ْيت  ص  ْكُتوباً: ب  ل ْيس  م  أ 

ة  ُلُصوٍص  ار  غ  ْلُتُموهُ م  ع  ْنُتْم ج  أ  ِم؟ و  ِميِع اأُلم  ى لِج  يف يتك (01:00")مرقس «ُيْدع 
 جتماعات الصالة ليست كذلك. إبينما  لحُ الهواء في معظم كنائسنا ضروري وم  

 
لناس المرضي جل اطاة وألجل النهضة وألهللا يعلن  لنا أن نصلي من أجل الخ

جل بعضنا البعض و للمضطهدين و وأن نصلي ألجل  قادة الكنيسة وأن نصلي أل
ويتكل الراعي في كنيستك للفقراء و لمنكسري القلب والمكسورين. يعتمد 

 فهي  ضرورية. -ين علي صالتك كل يوم والمضطهد
 

ما كان له ليرث الحياة األبدية. قال الرب يسوع للشاب الغني أن  يبيع كل      
ذا كنا ال نفعل ما إصي ولم يطع صوت الرب. نخسر ونضل خسر وضاع عندما ع

ولد من هللا يربطنا مباشرة بنيره )متى يقوله الرب يسوع لنا بأن نفعله. عندما ن  
هللا.  قال الرب يسوع أنه ينبغي (. ولكن إذا كنا ال نسحب معه سيتوقف 11:00

 من الشاب الرئيس الغني. لم نفعل ذلك  فإننا لن نكون أفضل حاالً  ن نصلي وإذاأ
 

متياز وواجب على حد السواء. يجب أن تكون علي قائمة ضروريا تنا إالصالة 
الون فنحن عبيد بطً  ييجب أن تكون علي قائمة " الينبغي لنا"  إذا كنا ال نصل
ألنك ال تسأل ال تنال بحياة بال ثمر مليئة باألعشاب الضارة. يعلن لنا يعقوب: 



خذ. نحن فقراء ألننا ال نطلب والكنيسة فقيرة روحية ألنها ال تسأل. وتأ
بة جندي في الزي الرسمي والشخص الذي ال يعطي نفسه للصالة هو بمثا

 ولياته.نه يهرب من مسئإطالق النار من بندقيته. الرافض إل
 

 ات.قتراحإعونا نكون عمليين . القادم مجرد واآلن، د     
 
ذا كان يمكنني إ"لو كنت أشعر بأننى أود ذلك" أو "ما  من قائمة صالتك رِ غيً . 0

جبارية القهرية" لي قائمة " الضرورية الحتمية اإلإالصالة في أجندتي اليومية" 
 أي أمر ما يجب القيام به كل يوم قبل أن ينتهي اليوم.

 
ي يجب أن يمثلوا أمام حتياجات التأكتب الناس واإل قم بعمل قائمة للصالة.. 1

 يضاً.حتياجات جديدة أإعد ذلك و كما يقودك الروح القدس هللا كل يوم.  أضف ب
 
 كل يوم. مكان ووقت معين منتظم للصالةعلي قدر اإلمكان  قمأ.0
 
لتزم إيومياً أو أسبوعياً، ثم  أطلب من الرب كم من الوقت  يريدك أن تصلي. 2

زامك في مواعيد هاب إلى العمل كل يوم أو كالتنت ملتزم بالذبفعل ذلك بقدر ما أ
 لقاء القمامة خارجاً.الطبيب أو إل

 
تعب من القول في كثير من األحيان: أنا أعلم أنني ال أصلي بما هل أنت مُ      

طلب من الرب كم من الشعور بالذنب في هذا؟ حسناً أتعب فيه الكفاية؟ هل أنت م  
راً ن تصلي كثيندما يطلب الرب منك أيك أن تقلق عيريدك أن تصلي! ليس عل

حتياجاتك أنت الخاصة  إحتياجات شريك حياتك أو أوالدك أو حتي إبأنك ستهمل 
ذلك إلزالة فوضى من نه سوف يطلب منك كالتنزه في الحديقة، على الرغم من أ

ِقيل ةً "خذ وقت. تذكر حياتك وهذا يأ ْت ث  ْيس  اي اهُ ل  ص   (::0يو0" ) و 
 

ي عن طريق وضع سالسل  يريدك قوي. أنت ال تجعل الرجل قون هللاتذكر أ     
التي ن تقول له ال تفعل شيئاً ، وتسمح له أن يأكل الوجبات السريعة عليه  وال بأ

لتزامك وتعهدك في الصالة. وسيكرمك ويشرفك إبال قيمة غذائية. حافظ على 



لك أن تصلي بأن يجع الرب من خالل الحد األدنى من وقتك في الصالة أحياناً 
حتياجات الخاصة مثل ابراهيم عندما صلي من أجل سدوم. كن وفياً لذوي اإل

تطع أن تلبي الوقت ومخلصاً ولكن ال داعي للذعر إذا كنت في بعض األيام لم تس
لتزم بجدولك وال تحاول  إداث التي تحدث خارجة عن إرادتك. حالمطلوب ألن األ

لتزامك وتعهدك في نهاية إحافظت علي  عادة الجدولة بحيث يمكنك القول بأنكإ
 األسبوع.

    
-لى السرير مع الشعور بالذنب إنك لن تذهب إذا كنت تفعل هذه األشياء، فإ     

مين من نصيبك فى المقابل ستكون بركة العبد األ -أنا لم أصلي بما فيه الكفاية
تدفق ن يشرب من ماء الحياة الذي ييجني فرح الطاعة ومستعد وجاهز أل وهو

 من عرش هللا.
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