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 للصالة؟ ا  هل كنيستك بيت

علنه الرب:..... مكتوب  أو خدمة صالة علي الرغم مما أجتماعات إمعظم الكنائس لألسف ليس لديها 

ة: لدينا الوعظ والكرازة ال الصالإ( نعمل  كل شيء في  كنائسنا 13:12... )مت  بيتي بيت الصالة يدعي

وفصول مدارس األحد و دراسات كتابية  ير المتزوجين وللشباب وشركة محبةجتماعات لغإوالتسبيح و

رساليات وما إلى زواج وتدبير الموارد المالية واإلللكرازة ) دراسة الكتاب المقدس( ودراسة النبوات وال

كذوبة. الصالة هي أطة الكنسية هي بديل للصالة. هذه نشألقنع  الشيطان الكثيرون بأن البرامج واأذلك. لقد 

 مثل الهواء للجسد. هواء التنفس للكنيسة تماما  

 

في  نه علي أنه بيت للصالةسه ودش  س( سليمان الملك الهيكل األول، كر  ن )كر  يا صديقي عندما دش  

حيث يصلي فيه الشعب من  ونة بالكتاب المقدس. صلي بأن يكون مكانا  واحدة من أطول الصلوات المد  

ن الملك طالبا  معونة في ستقامة. كذلك صلي سليماوالتوبة ورد لكل مسلوب وعودة لإل أجل النهضة

تي في قلب هذه الصالة: أوما إلى ذلك. نري في الواقع ما يفي المجاعات و األوبئة و في المرض الحرب و

ر   إِل ى ت ض  ْبِدك  و  ال ةِ ع  ْبُدك  " ف اْلت فِْت إِل ى ص  يه ا ع  لِّ تِي يُص  ال ة  الَّ الصَّ اخ  و  ر  ِ الص  اْسم ع ب  إِل هِي و  ي ه ا الرَّ ِعهِ أ 

ِذي ُقْلت  إِنَّ  ِ الَّ ل ى اْلم ْوِضع ل ْيال  ع  ا اْلب ْيتِ ن ه ارا  و  ل ى ه ذ  ت ْيِن ع  ْين اك  م ْفُتوح  .لِت ُكون  ع  م ام ك  ُع اْسم ك  فِيِه أ  ك  ت ض 

ا اْلم ْوِضعِ"لِت ْسم ع  ا ْبُدك  فِي ه ذ  يه ا ع  لِّ تِي يُص  ال ة  الَّ  (20-19: 6أخ  2) لصَّ

 

ِميعِ اأُلم ِم ...أكد الرب يسوع في وقت الحق ما قاله سليمان:  ال ٍة يُْدع ى لِج  )مرقس  ... ب ْيتِي ب ْيت  ص 

صميم كل ما ون في ألن تكٌخصصت ( بالطبع هناك أشياء أخرى تنتمي لبيت هللا. ولكن الصالة 17:11

متأل البيت إسليمان صالته، نهي أتم وأما  نسان وهللا. بعدسم المسيحية أي الصلة بين اإلهو جدير بهذا اإل

ير يمن مجد هللا وسقط الجميع على وجوههم للعبادة والسجود. المجد يتطلب صالة. والمجد يجلب التغ

 !والتشكيل )التحول(

 

رئيسية للنجاح في الكنيسة األولى والتي فال عجب بعد ذلك أن نري الصالة والتسبيح كقوة دافعة 

إِْذ هُْم " أدت إلى تجديد جماعي للنفوس.نتج عنها و ٍة. و  اِحد  ِل بِن ْفسٍ و  اُنوا ُكلَّ ي ْوٍم يُواِظبُون  فِي اْله ْيك  ك  و 

اُنوا ي   ِميعِ ي ْكِسُرون  اْلُخْبز  فِي اْلبُيُوتِ ك  ل هُْم نِْعم ٌة ل د ى ج  ِة ق ْلٍب ُمس بِِّحين  هللا  و  ب س اط  ام  بِاْبتِه اجٍ و  ع  ُلون  الطَّ ت ن او 

ِذين  ي ْخُلُصون   نِيس ةِ الَّ ب  ُكلَّ ي ْوٍم ي ُضم  إِل ى اْلك  ان  الرَّ ك  ْعبِ. و   (47-46: 2" )أعمال الشَّ

 

كل شيء"  نا"لديإلى الكنيسة ألننا  واول للناس أن يأتع كل برامجنا. نقنشعر بالرضا عن أنفسنا م

في العالم وأن الرب يسوع  عي أننا نحقق تأثيرا  وبالفعل نري العدد يزداد ألن الكثير منهم يحبوا ذلك ثم ند  

. ال يريد منا منا فهم هذا. الرب يسوع ليس سعيدا  بنا ولكن هو غاضب جدا  السعيد بنا. ما أرهب سوء 

وبة. نري هنا شعور الرب يسوع ولكن يريد الرب ت ا  حتي لو عميق الخارجي تأثيرا  في الجلدترك مجرد 

ِل "الكنائس المشلولة:  هتجا ي ْشت ُرون  فِي اْله ْيك  اُنوا ي بِيُعون  و  ِذين  ك  ِميع  الَّ ج  ج  ْخر  أ  ِ و  ِل هللاَّ ل  ي ُسوُع إِل ى ه ْيك  د خ  و 

ي ارِف   ائِد  الصَّ ق ل ب  م و  ق ال  ل هُْم: و  م اِم و  ةِ اْلح  اِسيَّ ب اع  ر  ك  ْنُتْم ج  »ةِ و  أ  ال ةِ يُْدع ى. و  ْلُتُموهُ م ْكُتوٌب: ب ْيتِي ب ْيت  الصَّ ع 

ة  ُلُصوصٍ! ار   (13-12: 21مت ") م غ 

 



 

 ستخدام العنف الجسديإتسجيلها لغضب الرب يسوع إلى حد  المرة الوحيدة على اإلطالق التي يتم

مما كان عليه من قبل يام هل يسوعنا مختلف في هذه األ عندما رأى أن بيته لم يكن بيت الصالة.

ظن ذلك. أعتقد أنني على أرض كتابية عندما أقول لكم أنا ال أحا ؟ أن يكون مل   نل توقف عهعام؟ 2000

للكنيسة أن  يمكن ال أن الرب يسوع ال يزال حزينا  جدا  بسبب الكنائس التي ليست بيوت صالة وعبادة.

ن ينتصر المؤمن المسيحي وال أن يحافظ  على الغلبة أبدون صالة وال يمكن  بواب الجحيمتقوي وتغلب أ

 دون الصالة.

 

مت على الصليب. ولكن المعركة لم تتم ولم نها تأنتصارات الرب يسوع بإالكثير من  نحن نجعل

... المعركة بالنسبة للرب تبارك ي في جثيماني الصليب ولكن في بستان جثيماني حيث صلي علحسم فقط تٌ 

ان  فِي ِجه اٍد "لي دم ... إعذاب بالصالة إلى حد تحول عرقه  لم فيأسمه دارت في البستان بعد ما تإ إِْذ ك  و 

اتِ  ق ط ر  ُقهُ ك  ر  ار  ع  ٍة و ص  اج  دِّ ل ج  لِّي بِأ ش  ان  يُص  ل ى األ ْرضِ  ك  ٍم ن ازِل ٍة ع   وال  أ( لم يسفك الدم 44: 22)لوقا  " د 

 . يمكنك الفوز أو الخسارةنه بالصالة إوال  في بستان جثيماني. أليب )في الجلجثة( ولكن سفك الدم في الص

 

جتماع  بعد ما . كان ذلك اإلنه الوحي المقدس في كلمة هللاجتماع للصالة دو  إدعونا نذهب إلى أول 

اء وعلى الفور بعد ما شربوا من الصخرة المضروبة... ترك بني إسرائيل مصر و بعد أن ذاقوا خبز السم

م الِيقُ " يقول الكتاب: ت ى ع  أ  يقي بمجرد ما تتذوق شارة لنوع من الشياطين. يا صدإ( وهو 8: 17)خر  "...و 

الرب يسوع( وتتمتع بماء الحياة الذي يخرج من جنب المخلص المطعون، سيهاجمك خبز السماء )

وتعود للوراء وسيستمر في الهجوم عليك حتى تموت. يعمل الشيطان بشكل الشيطان. يريدك أن ترجع 

  حركتك. مستمر لتدميرك أو شل

 

ور أعلى حرون والو لم يذهب موسى وه الكنيسة كانت قد تم محوها تماما   هنا إسرائيل التي ترمز إلى

تحاد في إموحدة وبدون جتماع للصالة. هذا يعلمنا في تصنيف العهد القديم أنه بدون صالة إالتل لبدء 

نتصار إسرائيل ضد إن كالكنيسة مجرد جسد بال قلب. لم ي الصالة ستنتهي الكنيسة. بدون الصالة تعتبر

يكون  أن ي عالقة بعدد رجالها في معركة القتال أو نوعية األسلحة التي تمتلكها. كان ممكنأعماليق له 

ل ذلك ال يهم. الكتاب المقدس يقولها بكل جندي و ال شيء غير الحجارة والعصي.. ك 100لهم مجرد

م الِيق  ي ْغلُِب" وضوح لنا: نَّ ع  هُ أ  ف ض  ي د  ا خ  إِذ  ائِيل  ي ْغلُِب و  نَّ إِْسر  هُ أ  ف ع  ُموس ى ي د  ا ر  ان  إِذ  ك  )خروج "و 

11:17) 

 

ال   ..."ن ترى لماذا قال الرب يسوع: أهل يمكنك  لَّى ُكلَّ ِحيٍن و  ْن يُص   (1: 18" )لوقا   يُم لَّ ي ْنب ِغي أ 

الذي جعل بولس الرسول العظيم  ينتصر  العدو في اللحظة التي تمل فيها من الصالة، هذا هو السبب

تخطي أو نلغي أوقات صالتنا...سيسود العدو في بعض المناطق ننقطاع. يجب أن ال إبال  يعلمنا أن نصلي

نشغالك بمسائل إمر وتحافظ على روح الصالة أثناء أو كل مجاالت حياتك كلما تهمل الصالة. يجب أن تست

وقات الفاضية بين الصالوات والخلوات األ ي بينأقات الفترات التي ال تصلي فيها )وأفي  أخرى

 الشخصية مع هللا المحددة والثابتة لك(

سمحوا لي أن أطرح عليكم إ يغضب الرب يسوع على الكنيسة التي تتهاون وتهمل الصالة. لكن

في وعلي الفساد  نها غاضبة علي مشكلة المثليون جنسيا  إن ؟ فيما هو يا تري غضب الكنيسة اآل  ؟سؤاال  

علي تجريدها من حريتها غاضبة أيضا  العالم الذي يسرق شبانها وعلي السياسة وعلي صناعة السينما و

 الدينية لكن الرب يسوع غاضب عندما ال تكون بيوته بيوت صالة وعبادة.

 



 

ِذين   "ل بطرس: قال الرسو ال  ِمنَّا، ف م ا هِي  نِه اي ُة الَّ وَّ ان  أ  اِء ِمْن ب ْيتِ هللاِ. ف إِْن ك  اِء اْلق ض  ْقُت اِلْبتِد  نَّهُ اْلو  أل 

اِن؟  ْين  ي ْظه ر  اِطُئ أ  اْلخ  ْهِد ي ْخُلُص، ف اْلف اِجُر و  ان  اْلب ار  بِاْلج  إِْن ك  -17: 4بطرس  1)"ال  يُِطيُعون  إِْنِجيل  هللاِ؟و 

نفجار من النشاط الجنسي المثلي بسبب عدم الصالة.  يتم تبرير الزنا عن طريق معلمين ( لدينا هذا اإل18

شباب والكبار عبر تاريخنا كبر فجوة بين الأهملوا حياة الصالة ولدينا أعمق وأنهم سف ألين مع كل األيكتاب

  .بسبب عدم الصالةستحالة حتى العبادة معا   إلدرجة 

 

أو اآلونة و العهد الجديد أخالل العهد القديم واء ي أفضل حال لها عبر كل التاريخ سكانت الكنيسة ف

لها العالمة  جد أن الكنيسة المتحدة في الصالةدائما ما ن  للصالة. جتمعت معا  إاألخيرة والحديثة كلما 

 يضا .أدون صالة موحدة وحدة و لن تستمر للنهضة. لن تبدأ النهصة دون صالة م األكثر بروزا  

 

تعرفون  .هزم روحيا  ست   ) موسى وهارون وحور( للصالة معا  ناس مثلأإذا لم يكن لدي الكنيسة 

ْو ث ال ث ٌة بِاْسِمي ف هُن اك  " سمه:إولماذا قال تبارك  رب يسوع كثيرا  ن لماذا صلى الاآل ْيُثم ا اْجت م ع  اْثن اِن أ  نَّهُ ح  أل 

ُكوُن فِي  س ِطهِمْ أ  جتماع للصالة المتحدة  كان لثالثة أشخاص فقط. إول أل الوحي نعم سج   (20:18")مت و 

 ما الفرق الذي نتج عن هذه الصالة : الفرق كان بين الحياة والموت لألمة كلها.

 

جتماعات الصالة إا ال أعتقد أننا في حاجة إلى كل أن سيدات: "جناب القسال يحدإذات مرة قالت لي 

يام و ما مر مختلف عن قديم األوليات في هذه األيام. األئلون والجميع لديه الكثير من المسالناس مشغوهذه. 

أعتقد أن هذه السيدة العزيزة  لون. "حسنا  ص  لون ليسوا أفضل من الذين ال يٌ ص  يقلقني هو أن الناس الذين يٌ 

فضل أحسن ومن هم أة ليس من هم يتعلق األمر بالصال جعلت نفسها لسان حال الشيطان. الموضوع عندما

ولكن النقطة هنا هي أن ال أحد يستطيع هزيمة الشيطان من دون الذهاب الى الصالة. قال الرب يسوع لنا 

ال  يُم لَّ  ... " لَّى ُكلَّ ِحيٍن و  ْن يُص  طيع صوت الرب يسوع أم ال؟ هل ( هل ستٌ 1: 18" )لوقا  ي ْنب ِغي أ 

 (؟23-14: 4هل سنرمم الجزء الخاص بنا من سور كنيستنا أم ال )نح  سنصطف بجانب هللا أم الشيطان؟

حد أفي قلب الكنيسة وينبغي أن تكون  جتماعات الصالة الجماعية الموحدة دائماإيجب أن تكون 

 الفاضلة نها حرب في أفضل حاالتها. أخي العزيز وأختيإت واألكثر إثارة داخل الكنيسة . فضل الخدماأ

سمها المسيح، ستحتاج إضروبة المنعشة، الصخرة المضروبة الصخرة المنهارأ هإذا كنت قد شربت من ميا

 لى غرفة الحرب للصالة.إالدخول   دائما  

اب. جتماع الصالة من كبار السن أو الشبإغي أن يهمك ما إذا كان الناس في حبائي الشباب، ال ينبأ

عمار المصلين؟ جميعهم في نفس الفئة العمرية في ضوء أكم  جتماع للصالة ال تنظرإعندما تذهب إلى 

رجال األعمال يضا  يا أنتم أمن ذلك، أنظر لكل واحد فيهم  كجندي أتي معك لهزيمة الشيطان.  األبدية. بدال  

لنقل  عد جيدا  نت مٌ ألذلك ألنك منضبط.  كاآلخرين. أنت في منصبك الناجحين دعيتم للصالة تماما  

 )تك الروحية. إذا كنت تكرم هللا في الصالة، سيكرمك في مجال تجارتك )أعمالك التجاريةنضباط لحيااإل

 

ونقاش، بل  مر مشاجرةال تجعل األ جتماع للصالةإهناك  جتماع للصالة؟ إن لم يكنإهل لكنيستك 

وسطكم الرب بنفسه.  بدأ مع شخص واحد. ثم اتركه للنمو. سيحضرإ. إبدأ اإلجتماع األول بتواضع وهدوء

 .جتماع للصالةإطالقا  عن إوهو ال يغيب 
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