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 وبس عنه. الكتابة جدا يصب( أح هي الصال؛ إذ

 نثعر أمامه ألسا بل تعريفه، يمكن ال أمر ألتها هذا

 لم إتهم عديدون كبار كتاب قال وقد .والعجز بالصغر

 بحاله يثعرون كانوا ألثهم ؛يتاقا الصالة عن يكتبوا

المجال. هذا في للكتابة الكفا*؛ عدم من

 الحقيبة المعرفة إلى الوحيد المدخل هي الصال؛

 التغيير اختبار نحو األسامي الطريق وهي للنفس.

 لألمور محباتنا تربب وإعادة والعميق، األصيل
 اض بها يغدن اتي الطريقة هي والصالة المختلفة.

 واتي تصؤراتنا، تفوق التي العطايا من الكثير علينا

.إياها يمنحنا أن يرين

 والطريق الله، معرفة إلى الطريق هي أينا الصالة

 الله أل الحقيقية مكانته بحب الله به نعامز الذي

 أن نريد شي، كز مفتاح هي بباطة الصالة فعال.

. الحياة هذه في ونفعته نكوته

خيار. أمامنا وليس نصغي. أن نتعئم أن يجب
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معدمه

اسالة؟ عن لماذاكتاب

 راعي بوصغي أقنمه، أوني كتاب عندي يكن لم أره الحظن سنوات، بصع منذ

 ليمت أده هذا يعني ال وممارستها. المسيحية الصالة قهم في يرغب من إلى كنيسة،

 ئقاس، ال بما حكمًا وأكثر أقنم أعمان هناك بل الممالة، عن جيدة كتن هناك

 تجب ما أفضل إذ األن. أؤيه أن يمكنني شيء أئ من اختراقا أكثر أيثما هي بل

 بأغه تجب الممتازة المؤنفات هذه من الكثير لكن بالفعل. تجب قد الممالة عن

 عن فضال فهتها. المعاصرين القراء أغلب يستطع ال البذم في موغله وتعبيرات

 تجمع ما نادرا لكئها عملية، أو بدية أو الهوتيًا تكون ألن األعمال هذه تميل ذلك،

١واحد. غالب ديي بين مائ والمنهجية واالختبارئة الالهوتية التوجهات بين

 التوجهات هذه يتناول أن فينبغي الممالة، أساسيات يتناول الذي الكتاب أائ

 طويال وقائ تصمرف تقرييا الممالة عن المكتوبة الكالسيكيات كذ فإذ أيثا، الثالثة.

 كانت التي روحيا الضارة رمما أو المفيدة، غير الممارسات من ئراثها لتحذير نسبيا

 لئخاحلب التحذيرات هذه مثل تحديث وينبغي .األعمال هذه كتابة أثام في شائعة

المعاصمرين. القراء

اسدة؟ من نوعان

 منظورين أو منظورا يتبغوا أن الممالة عن يكتبون الذين المعاصرون الكائب يميل

 به، واالياد الله محية الختبار طريقه هي الممالة أة غالبيتهم ويؤكد .الموضع عن

٩



الصلدة

 الكائب هؤالء مثل يقدم وهكنا الثه. في والراحة السالم من بحيا؛ المصلين ويعدون

 بينما االلهي. الحضور من مشاعر متواترة بصور؛ اختبروا ألشخاص براقًا شهاداب

 في بل الداخلية، للراحة اختبارا كونها في ليس الصالة جوهز أن أخرى، كتت، ترى

 إائها حاسبين الصالة إلى ينظر وهكذا األرض. إلى بملكوته يأتي لكي لله دعوة أئها

 الكتب ه هذ وأحد .اإللهي بالحضور مباشر شعور بال تكون ما وعادة الله، مع مصارعًا

 Austin) فيابس أوسهن للمؤلف (The still Hour) ؟“الهادئة الساعة” كتاب هو مثال

Phelps)، المؤمن للمصلي المعتاد األمر هو الله بغياب الشعور أة بغرضئة يبدأ والذي 

الناس. أغلب لدى تحقيقه يصعب أمر هو الله حضور اختبار وأن بالمسيح،

 Donald G). بلويش جي. دونالد كتاب هو نفشه التوحه يتبغى آخر كتاب

Bloesch) الصالة في الصراع” بعنوان“ (The Struggle of Prayer]) هذا وينتقذ 

 التعليم يقاوم وهو (،Christian Mysticism) المسيحي التضؤف بسئيه ما الكتاب

 مثل أن ويعتقد الله، مع الشخصية الشركة هو للصالة النهائي الهدف إذ القائل

 حد في هدائ” عندئذ تكون الصالة ألن أنانائ؛ أمرا الصالة من يجعل التعليم هذا

 محموم تضرع هي بل هادائ، تأثال الصالة ليشب هذه، النظر ولوجهة .“ذاتها

 الهدف يكون وهكذا حياتنا. وفي العالم هذا في ويثمر ليأتي الله ملكوت أجل من

 تكون وال .“شخصه في التأثل وليس الله، مشيئة طاعة” هو للصالة النهائي

الله. مقاصد مع توافقا بل داخلئة، حاالً عندئذ الصالة

 الصالة” نسئؤهما أن يمكن اللذين الرأيين- هذين نفغر أن يمكن كيف

 ؟ الملكوت مع التوافق حول المتمحورة الصالة و الله مع الشركة حول المتمحورة

 الفعلية الخبرات يعكسان الموقنين هذين أة هو تقديمها يمكن التي التفسيرات من

 وربا الله، مع تتجاوب ال مشاعرهم أة االشخاص بعض يكتشف ألصحابهما.

 دقائق من ألطول الصالة أثناء في بانتباههم االحتفاظ في شديدة صعوبة يجدون

 جزئيا، األقذ على يشرح، هذا لعن الله. بحضور شعورا آخرون يختبر بينما قليلة،



cuo صكلك

 في دورا أيتا الالهوتية االختالفات وتلعت النظر. وجهات في االختالف هذا

 الكاثوليكي المنظور مع أكثر تتفق هذه التنسك صالة أن مثال بلويش فيرى األمر.

 يرى بينما والقداس، بالمعمودة مباشرة االتسان إلى تتدلق الله نعمة أن يرى الذي

االنجيل. وبوعد الله بكلمة باإليمان نخلعلى أئنا البروتستانتيون

 العبادة للصالة: األمثل الشكل ما األفضل؟ هو الصالة إلى المنظورين أئ

 اإلجابة أن ذاته حد في السؤال هذا ويفترض والتضرع؟ الطلب صرع أم الهادئة

المرحح. من ليس وهذا االثبن، من واحدة هي

والملكوت اشرفة

 الموحى الصالة سفر المزامير، إلى أوال نذهب أن ينبغي السؤال، هذا عن نجيب لكي

 ٢٧ مثل فمزامير فيه. مملالن النوعين كال أن سنرى وهناك المقدس، الكتاب في به

 كئها هي -١ه ٠ إلى ١٤٦ من الطويلة التسبيح مزامير عن فضال ،١٣١و ٨٤و ٦٣و

 ما أول إذ داود يقول ٤ :٢٧ مزمور فغي الله. مع والشركة العبادة تصور مزامير

 أجل من يصأي كان داؤد أن ومع .“الرب جمال إلى ينظر” أن هو الرب من يطلبه

 الله. محضر من أفضل هو ما ه عند ليس أن الكلمات بهذه يقصد فإئه أخرى، أمور
 إليك يشتاق نغسي، إليك عطست أيغر. إليك .أنت إلهي الله، يا :يقول لذلف

 رأيثك قد كما .ونجنن قوتك أبصر لكي مام، بلل ويادسه نايفه أرص في حشدي

 نفشه إذ يقول ويعبده، الله محضر في يدخل وعندما . (٣- ١ : ٦٣ )مزمور قدسك في

الله. مع الشركة هو بالفعل هذا ه(. :٦٣ )مزمور ودسم شحم من كما تشع،

 يمارس أن الله إلى والطلب المعونة، طلب أو الشكوى، مزامير أيتا نجد لكئنا

 الصالة نرى وهنا الله. بغياب الشعور عن تعير مزامير وهناك العالم. في سلطاته

 ،٨٨و ٤٣و ٤٢و ٣٩و ١٣و ١٠ فالمزامير وتواصال. شركة كونها من أكثر صراعا

 عن الله بسؤال ١ ٠ المزمور يبدأ مثال المزامير. هذه لمثل قليلة أمثلة سوى ليست



اسدة

 كاتب يصرغ فجأ؛ ثلم ٠ الضيق أزمنة في ويختفي" بعيدا يقف يجعله الذي السبب

 لكن (.١٢: ١٠ )مزمور المساكين" شى ال يذك. اربغ الله يا' رت. يا م” المزمور:

 تببؤ ألدك .رأيت قد بالقول: إداها مذكرا أيصا نفشه يكدم كاه يبدو عندئذ

 اليتيم معثن ررت٠ب أنت . أمره المسكين يسئم اليان ديدن. للجاري والقلم المشعة

 وحكمته الله لتوقيتات يخضع وهو المزمور بكاتب الصالة وتختنم . (١٤ : ١٠ )مزمور

 المصارعة مباراة وهذه األرض. في بالعدل يطالب بقوة يزال ال لكئه األمور، كز في

 تبرز المزامير أن نجد فائنا وهكذا الملكوت. حول المتمحورة الصالة بها تتميز التي

 وتتضرع تتيق التي وتلك الله، مع الشركة في ترغب التي الذوءين:يالة كال

الله. ملكوت أجل من

 أيصا يمكننا المقدس، الكتاب في التي الفعلية الصلوات فحص على عالوة

 في التي األسباب ما المقدس. الكتاب في يرد كما الصالة الهوت نفحعل أن

 الكتاب يخبرنا الصالة؟ على قادرين البشر تجعل التي المخلوقة طبيعتنا وفي الله

 نتمغن حئى الله، وبين بيننا ووسيكا شفيعا يقف المسيح يسوع بأن المقدس

 احتياجاتنا بتسديد ونطالي الله عرشى الى بجرأة نتقدم أن المستحئن غير نحن

 يسكن الله إذ أيضا المقدس الكتاب لنا ويقول (.٢٥ :٧ ،١٦-١٤ :٤ )عبرانيين

 طى (٢٧ -٢٦ :٨ )رومية تصئي ونحن ويعيننا (،١١-٩ :٨ )رومية بروحه فينا

 وهكذا (.١٨ -١٧ :٣ كورنثوس٢) المسيح مجذ ونتأئل ننظر أن باإليمان يمكننا
 حول المتمحورة الصالة من لكز الهوتيا تعضيدا إلينا يقدم المقدس الكتاب فإذ

الملكوت. حول المتمحورة وتلك الشركة

 ليسا الصالة من النوعين هذين أن ندرك أن يسئنا التأثل، من وبقليل

 حافالن لله وإكرامنا عبادتنا إذ الصالة. من منفصدين نوعين هما وال متضادين،

 يظهر أن ونسأله اسمه يتقدس بأن نطالبه فإئنا لله نتعين وعندما .بالتضع أيصا

تتضئن العبادة أن كما لكن الوحيد. اإلله بصفته الجمع يكرفه حئى مجده للعالم

١٢



معدمه

 أجل من الصالة أيتا تتخئله أن ينبغي الله ملكوت أجل من التضرع فإذ التضرع،

 الحياة من القصذ أن الوستمنسري االيمان قانون مختصر يخبرنا نفسه. الله معرفة

 المشهورة العبارة هذه وتعكس . األبد إلى معه ونستمع الله نمجل، أن هو اإلناسة

 يوجدان ال معه- واالستمتاع الله تمجيد األمران- فهذان. الصالة؛ من النوعين كال

 نصلي أن يمكننا واحدا. أمرا يكونا أن النهاية في ينبغي لكئهما الحياة، في دائائ مائ

 فائنا قلوبنا، بكز وسيادته الله بحضور نستمع ال كائ إن لكئنا الله، ملكوت يأتي أن

ردا. بوصفه يليئ بما عندئذ ئكرمه ال

 القديس مثل —الصالة عن العظماء كتكه ما أعظم إلى ننظر عندما فائنا أخيرا،

 يقعون أئهم ونحسب نصنفهم أن يسقنا فلن —كالقن وجون لوثر ومارتن أغسطينوس

 هانس البارز الكاثوليكى الالهوتى أن نجد حئىإئذا٨المعسكرأوذاك. هذا في حصرائ

 في االئران بعض يحدن، أن حاول قد (Hans Urs von Balthasar) بلثاضر قون أورس

 الالزم. أكثرمن الداخل االاهإلى من تحذر الصالة.ائه في التالى التنسك تقليد

 يجب بل النفس، في تأثال تكون، أن يجب وال التأئآلة، الصالة تكون أن يمكن ال”
. الله كلمة إلى بل نغسي، إلى ال بإجالب( واستماعا تعشا تكون أن

االستمتاع الى الواجب من
 الشخصسة الشركة طلب ببن ما هؤة نفغ أن ينبغي ال ادا؟ التفكير هذا يقودنا ماذا الى

 الحفاظ اسئئنا وذا . العالم وفي البشر قلوب في الله ملكوت امتداد وطلب الله، مع

 وعي مجرد جهة من تكون ال عندئذ الشركة فإذ معا، هذين الصالة وئعي على

 لتردين” محاولة إلى أخرى جهة من الصالة تتحول وال كلمات، بال بالحضور صوي

الله. نعمة لشراء (٧ : ٦ )مئى الكالم

 الحوار معا: األمرين على تشتمل الصالة أن الكتاب هذا لنا سيكشفن

تعريائ المفهومان هذان إلينا ويقدم أيصا. معه القوئة والمواجهة الله، مع اللطيف
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اسدة

 إن لدينا. الصالة حياة لتعميق االدوات من مجموعة ايضا يقدمان كما للصالة،

 ممارسات هي والتضرع- والشكر واالعتراف العبادة —للصالة التقليدئة األشكال

 رهبة نعرف أن لنا وينبغي عميقة. شخصية خبرات أيصا وهي ومحددة، ملموسة

 وتقودنا معونته، طلب وصربع نعمته، استقبال وحميمئة العظيم، الله مجد تسبيح

 والحميمئة الرهبة هي إدا فالصالة لحضوره. الروحي الواقع ندرن ألن كئها هذه

 هذه كز تحدن لن تأكيد، وبكز معا. الواتع وقبول المستقبل أجل من الصرع مائ.

 الصالة حياة مسار في توحن أن ينبغي لكئها فيها، نصغي مرة كز في مائ األمور

العمر. امتداد على

 يستروم وكارولين .ل( .ا Packer) ياكر آي. جاي. لكتابط الفرعي العنوان لعز

(Carolyn Nystrom) أن تعيئنا فالصالة لطيفة؛ بصور؛ هذا كز يلئص الصالة عن 

الصالة. مسيرة هى هذه .“المسرات إلى الضرورات من طريقنا نجد”



اآلؤل الجزع

اسدة الى اشوق





الفصل!

الصلدة ضرورة

“ذلك! بغيل نصمن لن”

 مضطوا وكنت الرثد، مرحلة في حياتي من الثاني النصف في الصالة اكتشفن

ذلك. إلى

 واضحا وصار المزامير. سفر عن كتابغا منهجا درست م، ١٩٩٩ عام خريف في

 ووعوده المقدس الكتاب وصايا يخش ما في السطح خدشت بالكاد أني عندي

 سبتمبر ا أيلول ١ ١ بعد نيويورك في المظلمة األسابح أتت ثلم بالصالة. المتعلقة

 حتى عاائ، إكلينيكائ اكتائبا نسئيه أن يمكن ما في مدينتنا غرقت عندما م،٢ ٠ ٠ ١
 ئضاععا األحداث تأثير كان وقد .الجلل المصاب هتنا لمواجهة محتشدة كئها والمدينة

 كرون مرض تأثيرات مع تصاع (Cathy) كاثي زوجتي كانت حيث أسرتي، في

(Chron’s Disease)، ،الدرقية. الفذة بسرطان إصابتي شحصت وأخيرا

 نواظب أن وع نستطع لم أمرا معها أفعل أن زوجتي جئتني الوقت، ذلك في

 .ليلة كز ليلة- كز معها أصلى أن مئي ظلبث .بانتظام مائ نصلي أن :مائ فعله على

قالته: ما كان كر أتن ما وبحسب .جيدا مشاعرها بلور تشبيها عندئذ واستخدمث

 إئك األحباء لك وقال المميتة الحالة بهذه صبك أئك تخيل”

كز حبة معسا- دواء تناولك إذا إال ساعات غضون في ستموت
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 ليله فون إذا إتك لك قيل أئه تخيل النوم. إلى يلذ أن قبل ليلة

 في لتتهرب ستراوغ هل ستنسى؟ هل الغور. على ستموت واحدة

 لم إذا حسائ، تنسى. أال جدا مهائ سيكون ال- الليالي؟ بعض

على نواجهه. ما كل وسط نصمن أن نستطع لن لله، مائ نصل - ٠ —- — ■- - ——~ت

 سوى أمامنا ليس نصلي. أن علينا أصمد. أن أستطع لن أنا. األقل

ذلك". نفعل أن

 أو الله. روح ذلك كان ربا أو بالتوقيت، أو التشبيه، بقوة مرتبكا األمر كان ربا

 التشبيه ذلك ولهثها التوقيت يستخدم الذي هو القدس الروح كان األغلب، في

 واعترفنا األمر، خطورة مدى أدركنا إذ ؛محسوائ صار األمر أل هو األكيد الواضح.

 من أكثر منذ هذا كان نفعله. أن نستطع أمر هو للنقاش قابلة غير ضرورة يعد ما أن

 نصل لم واحدة أمسية فوتنا أئنا نتدبر أن وأنا كاثي نستطع، وال سنة، عشرة اثنتي

األرضية. الكرة جانبي على كائ وإن حئى التليفون، عبر ذلك كان وإن مائ، فيها

 الصالة أفهم لم أثي المتنامي اقتناعي مع كاثي، قدمته الذي القوى التحذي كان

 حياة إلى أصل أن أريد كنث البحث. في ألبدأ حئزاني اللذان الدافعان هما ،ا جثت

 في التجريب من الكثير وأمارس بتوسع، أقرأ فبدأت بكثير. أفضل شخصية صالة

وحدي. لست أني سريتا أدركث حولي، من نظرت وكلما الصالة.

“ادهـلي؟ كيف ادخ يشلي ان يمكن قل”

 في المشهورة، الجنوبية الكاتبة (Flannery O’Connor) أوكونور فالنري كانت عندما

 الصالة. حياة تعئق ألن سعث أيوا، في الكتابة وتدرس والعشرين الحادية سن

.ذلك تفعل أن عليها وكان

 كانت وفيها اليد. بخن مكتوبة صالة بيومائت تحتفظ بدأت م،١٩٤٦ عام في

أشعر الكتابة. عالم في أنحغ أن بشدة أريد عظيمة. كاتبة لتصير صراعاتها تصف
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 به أصف أن يصعب تقييم هذا القيمة((- ))متوسط ...عملي من الشديد باإلحباط

 غبئه، أنا ؛به أفتخر ما في يوجد ال ...به نغسي أصف أال المستحيل من .لكن ..نغسي

 أي يومائت في االعترافات هذه مثل تجذ أن يمكن بهم". أسخر الذين هؤالء كعباء

 كانت لقد المشاعر. بهذه مختلعا أمرا فعلث أوكونور لكن األفضل، إلى يتطلع فنان

 الذين المزامير، ناظمو قبلها من حلرقه جدا، قدلما دردا زقت هنا وهي بها. قصتي

 بأمانة المشاعر هذه مع أيصا تعاملوا بل عنها، وعئروا مشاعرهم تعرفوا فقط ليس

:أوكونور كتبت الته. محضر في شديدة

 والشعور فيك التفكير من أكثر الكتابة فذ في بجهودي مهتئه أنا”

 إلهي نحوك. من لدي تكون أن أش كنث التي بالمحئة باإللهام

 القمر هالل إئك .ذلك أش كما أحئك أن أستطع ال العزيز،

 الذي األرض ظز هي وذاتي السماء، ظلمًا ئضيء الذي الرفع

 هو الحبيب، إلهي يا منه أخاف ما المنير...إذ القمر عئي يحجب

 على أحكلم وعندئذ الكامل، القمر تماائ فئغئي ذاتي ظز ينمو أن

 ال أنا شيء(- كز )وهو الغور بدن شيء( ال )وهو بالظن نغي

المعرفة". هذه طريق في يقف تن أنا ألني ؛رب يا أعرفك

 في وسجله بوصوح أغسطينوس القديس رآه قد كان ما أوكونور أدركت هنا

 دائائ تعتمد السليمة الحياة أة (:Confessions) االعترافات"” صالته، ئذئرات

 القريب ومن الله من أكثر نجالحنا حب أن نحث. ما لحقيقة وتسجيلنا إدراكنا على

 فائنين يجعلنا وهذا واإلدراك. اإلحساس على قدرة أقز ويجعلنا قلوبنا، ئقثي

 تصير أن جدا يمكن وكان استثنائئة؛ بمواهب تمتاز كاتبة كانت أوكونور وألة أردأ.

 دائائ تساعدها التي الصالة هو الوحيد رجاؤها كان ذاتها، في ومحصورة متعالية

 أن .ساعدني..ونظيائ صافائ عقلي اجعل أرجوك رب، يا” قلبها. تولجه تصحيح على

. تكون أين وأكتشن األمور عمق أدخز
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 هذه في صلواتها تكتب أن به: نغشها ألزمت الذي االنضباط في تتأئل وكانت

 وسائ ليس هذا أة قررت لقد” الشكل. في مشكلة هناك أن وأدركت المذكرات.

 وهذه لحظية قب صرخة إدها الكتابة- من تلقائية أكثر الصالة إذ للصالة. مباشرا

 صلوات، بالفعل تكتبه ما يكون أال القلق يعتريها بدأ ثلم . اآلن جدا بطيئة الكتابة

 يكون ربما .الرب به أعبد .أمرا ..يكون أن ا لهن أريد .مشاعرها عن تنفيس مجرد بل

. نغسي حول تدور أفكاري أغلب ذاتى...ألن نغسى عالج مجرد أكتبه الذي هذا

 حياتي من جديدة مرحله بدأت لقد تعتقد: كانت المذبرات هذه مع لكئها

 يحتاج ال القديمة. التفكير وعادات المراهقة، عادات بعض من .التخلص ..الروحية

 البسيط التأثل هذا لكى حمض، نحن كم ليدرك التأثل من الكثير إلى األمر

 للئخرية مثيرة نغسي أة كيف أرى أنا .أذهاننا إلى الوصول في يتأحر ما كثيرا

 االستكشاف ذلك مجرد ليست الصالة أن أوكونور تعئمث لقد بعيد". حذ إلى

 الله جدا. فريد شخص وهو آخر، حضور في تكون الصالة فغي للذات. الشخصى

 أن أمامه تستطع وال شيائ. عليه تخفى أن تستطع ال الذي الوحيد الشخص هو

 النفس معرفة الى تقود ادا فالصالة وفريد. جديد ضو؛ في نفسك ترى أن تتجئمه

آخر. شي؛ بأي عليها الحصول يمكن ال بصور؛

 لتعثم بسيائ وفا تعكسى كانت أدها أوكونور مذكرات يميز ما أبرز من كان لقد

 شيء كز مفتاح هي الصالة أة المباشر بحدسها وصلت لقد الحقيقية. الصالة

 بالطقوس راضية تكى لم الحياة. هذه في تكوكه وأن تفعله ألن تحتاج كانت آخر

 الصلوات أنكز أن أقصد ال” آليا. تمارس كانت التي البسيطة القديمة الدينية

 دون الصلوات هذه أردد كنث لكئي حياتي، حلوان أرددها كنث التي التقليدئة

 أركز أن فأستطع الطريقة بهذه أائ ويهيم. انتباهي يتشئت ما كثيرا بها. أشعر أن

 أفغر بينما داخلي، ينبض الحث بدفء أشعر أن أسطع لحظة. كز في انتباهي

اختصاصيى تفسيرات تجعل ال فضلك من رب. يا اليك الكلمات هذه وأكتب
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 ٠ نغسي حول تتمحور باردة كلمات الى بفته الخواطر هذه تحول النفس علم

 يعلمني أن يمكن هل قائلة: ببساطه نادت مذبراتها، بقرات إحدى نهاية في

 هناك إذ نفسه. السؤال اليوم يطرحون البشر ماليين إذ أصلي؟ كيف أحد

؟كبف لكن نصلي. أن ينبغي الصالة- إلى باالحتياج شعورا

J inn مشهد

 هذا بدأ وقد .والصسالة والتال بالروحانية الغربي المجتمع في مئنا؛ اهتمام هناك

 الموسيقية الغرق إحدى باهتمام مدفوعا كان ربا مغس، جيفي نحو منذ االهتمام

 من الشرقية باألشكال (The Beatles) "البيتلز" الوقت ذلك في جدا الشهيرة

 الذين عدد كان الدينية. المؤسسات تأثير نناقص مع ذلك تزامن وقد التأئل،

 الروحي االشتياق من نوعا أن إال بشدة، يتناقص دورائ الدينية الطقوس يمارسون

 خلوات لتمضية الهند إلى سنوائ الغربيين ذهاب أن نجد واليوم موجودا. ظل

 Rupert) مردوخ رويرت عرن ومؤغرا ٨٠جذا معتاد أمر هو الشرقي التأثل من روحية

Murdoch) وأضاف: به"، ينصحون الكز” :فقال المتسامي، التأثل يدرس كان أئه 

٠ حياتك في شيء كز من يحئن ائه يقولون لكئهم سهلة، البداية ليست

 وهناك بالصالة. االهتمام في االنفجار يشبه ما ظهر أيصا، الكنيسة داخل وفي

 إمبراطورئة لدينا واألن وممارساتها. والتأثل الصالة أساليب اتجاه في قوئة حركة

 يعلمون الذين والممارسين والشبكات والهيائت والمؤسسات المعاهد من صغيرة

 وصالة التأثلية، والصالة المربزة، الصالة مثل عليها ويدربون الصالة أساليب

 اآلن تدعى مما الكثير وغيرها ،(Lectio divina) الروحية والقراءات اإلصغاء"،”

١٠.الروحية" التدريبات”

 بل مترابطة، موجة"” مجرد االهتمام هذا كز نحسب أن يسئنا ال لكي

من للكثير ولخبرة مضطربه المياه تجعز التي المتداخلة التيارات من مجموعه هو
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 والمراجعات االنتقادات من الكثير دائائ هناك كان لقد .والمتسائلين الباحثين

 الكنيسثين في التأئلية، الروحانية هذه مثل على الجديد التأكيد هذا ضد موجودة

سواء. حد على والجروتستانتيه الكاثوليكيه

 بي الخاصة الصالة حياة في لمساعدتي مصادر عن أبحث بدأت وعندما

محير. المشهد أن كيف فهمت وبًاخرين،

ذئ1ع(ءةل1الاا
 في الالهوتية. الروحية جذوري إلى العودة هو لي األمام نحو التقدم طريق كان

 أعظ أن خبرن خضت نيويورك، في ذلك بعد ثلم فيرجينيا، في األولى رعوئتي أثناء

 الرسالة هذه من الثامن األصحاح منتصف في رومية. أهل إلى الرسول بولس رسالة

.الرسول يكتب

 التبئي روغ أخذتم بل للفوف، أيصا الئبودئة روح تأخذوا لم إذ”

 أدنا ألرواحنا يشهد أيثما نفثه الروح األب((. أبا ))يا :نصرخ به الذي

 المسيح. مع ووارثون الله ورثة أيثما، ورثة فإئنا أوالدا كائ فإن الله. أوالد

(.١٦—١٥ :٨ )رومية معه أيصا نتمجد لكي معه نتأئم كائ إن

 إلى ونصرخ نقترب أن الروح يمكننا أوال محيته. لنا يؤكد الذي هو الله روح إة

 في إلينا ويقدم أرواحنا يساند القدس( الروح )أي أده كما أبانا، بوصفه العظيم الله

 بقراءتي كانت اآليات هذه مع أققابل مرؤ أول مباشرة. وأكثر أقررفي شهاد؛ أعماقنا

 وكاتفي واعظ وهو (،Martyn Lloyd-Jones) جونز لويد مارتن الدكتور لعظاب

 يكتب كان بولس أة يقترح جونز كان العشرين. القرن منتصف من بريطاني

 أغلفي أن وجدت الوابع، في حياته. في الله حقيقة عن عميقه خبر؛ منطلق من

دارسي أحد يكتب كما تصف، األعداد هذه أة على ادفقوا المعاصرين المفسرين
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 محية إلى االحلسان ألن ذلك .“كلمات تصعه ال ديخا اختبارا” الجديد، العهد

 شراينر توماس ويضيف . الكلمة تدن ما أفضل علوه تنثكوه، صوفي أمر هو الله

(٢homas Schreiner) لهذا الوجدانية" الخلفية على التركيز من ظل أال” يجب أئنا 

 إساءة أن غير ذاتيئها، بسبب الفكرة هذه تجانل إلى الناس بعض يميل” االختبار.

 من الوجدانية األبعاد استبعاد يسوغ ال الدوائر بعض في ذاتى هو ما كز استخدام

١٣.اشيحي" االختبار

 كلية في لهم قرأت قد ٠كذئ كائمب الى أيثما جونز لويد تفسير قادني كما

 والغيلسوف ،(John Owen) أوين وجون كالثن وجون لوثر مارتن مثل الالهوت،

 (،Jonathan Edwards) إدواردز جوناثان عثمر الثامن القرن من األميركي والالهوتي

 واالختبار. العقيدة بين أو والحئ، الروح بين ما اختيار يوجد ال أئه اكتشغث وهناك

 هذه في خاصة بصور؛ لي مفيدا كان أوين- جون األقدمين- الالهوتيين أهلم وأحد

 للخالص العقائدي األساس وضع على أوين ركز اإلنجيل، عن عفلة فغي النقطة.

 اإلنجيل...في قوة اختبار تنالوا أن يجب” قائال: سامعيه يشجع كان ثلم المسيحي.

.“حين بعد صالحيته سيفقد اإلنجيل بحئ العقلي اعتراقكم فإذ وإال قلوبكم، ٠٢ —ح : ٦ ٠٦٠٦ .:.-.ح■■ .كم. ذلح

 الصالة سواء بالتمالة- سوى اإلنجيل لقوة القلبي االختبار يحدث أن يمكن وال

اكخصية. التأئلية الصالة أم المؤمنين جماعة وسط العلنية

 المطروق. غير الطريق اخترت أعمق، صال؛ حيا؛ إلى الشخصي سعيي وفي

 عدت العكمى، على الصالة. عن حديثة كتب أي قراءة تجئبت مقصود فبشكل
 أطرح وبدأت نغلتني، التي المسيحي لالهوت التاريخية النصوص إلى الخاف إلى

 الوضوح من الدرجة بهنه ذهني في تدر لم أسئله الله- واختبار الصالة عن أسئله

 الكثير واكتشفت عقود. عدة ئنذ الالهوت كلية في الكئب هذه أدرس كنث عندما

 الداخلية، الصالة حياة عن إرشادا وجدت .تماائ فاتتني قد كانت األشياء من

الروحانية حول المعاصر للجدل اخبرة التيارات عن بعيدا اإلرشاد هذا وحملني
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 موراي أندرو االسكتلندى الالهوتى استشرتهم، الذين ومن المختلفة. وحركاتها

(Andrew Murray)، اإلطالق: على التبئرات أهلم بأحد أمدني وقد

 حياة في “عقالنائ لكا” هناك أن ندرك أن لنا الضرورى من

 الممجد الغادي مع مستمرة وشركة حبة، وحدة في اإليمان...للحياة

 معه يتواصل وشعبه شعبه، مع يتواصل .إله ..حين كز معنا الحاضر

 حياة تكون أن يمكن المتبادلة...ال الجادة الواعية المحلة من عالقة في

 الدفء على تحتوي أن يجب كالمعدن. باردة حياة الحقيقي اإليمان

 اإليمان تاج هو الله مع التواصل ألن الوجدانية؛ والحرارة العاطفي

الشامخة. وبئته الحقيقي

 لكئه األدبي، األسلوب جمال إلى يميلون الذين الكائب من موراي يكن لم

 إلى حى وهو وقام مات الذي ذلك مع “والتواصل “السك” عن يتكئم عندما

 وستكون به، ملموسة حب عالقة للمسيحبين ستكون أده فيغترض أجلنا، من األبد

 دون وهو التصور. يفوق نحو على لله الحي واألختبار الشخصية المعرفة إمكاية لهم

 من موراي يقتبس الفقرة، وسط يقصد؟ صالة أئ لكئ الصالة- يقصد شلن

 فتبتئجون به، تؤمنون لكن األن ترونه أل كئم وإذ األولى: الرسول بطرس رسالة

 فرح هكذا: األخيرة العبارة األشخاص بعض يترجم . ومجيد به ينش ال بقرح

.“الكلمات يفوق مجدا ممجد

 يكتب وهو الرسول، بطرس أن من تعجبت األية، هذه في تأئلت وعندما

 حسائ، مثال: يقل لم الطريقة. بهذه المؤمنين كز يخاطب أن يستطع للكنيسة،

 الشديد الفرح من أوقاب اختبار في سيبدأون متقدمة روحانية لهم ممن منكم بعض

 .“الوقت بمرور أيثا ذلك في االشتراك يستطيعون الباقين أن أتمئى الصالة. في

 أمرا كان غامزا، أحياائ يكون الذي الصالة، في الفرح اختباز أن افترض لقد ال!

اقتنعت. لقد اعتيادائ.
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 عبارة ادها .خاحئة بصور؛ ي عند ى صاك موراي كتبه اتا آخرى لعبارة وكان

 ليس يتضئن الله مع لقا؛ يعني وهذا ،(Intelligent Mysticism) “العقالني الئسك”

 بين ما نختار ألن مذعرين لسنا إئنا .العقل قناعات أيتا بل القلب، عواطف فقط

 الفائقة. والخبرات الروحئة القؤة من وحياة والعقيدة، الجئ على مبنجة مسيحية حياة

 الالهوت ورائي ألترن أدع لم أنا معا. يكونا أن بد ال بل معا، يكونا أن يمكن فهما

 أن القدس الروح ألسأذ مدعو أنا بل روحي، اختبار عن آخر- أمر عن ألبحة

شخصيا. اختبارا به أومن الذي الالهوت اختبار على يماعنني

الصلدة تعلم
 الصالة؟ نتعلم أن فعال يمكننا كيف ’ اليائس: أوكونور فالنري صراخ كان وكما

 أربعه الدرقية، الغدة سرطان من بنجاح عالجي تلى الذي الصيف في أجريت

 لقراءة شهور عدة خصصت أوال، الشخصية. الصالة حياة في عملية تغييرات

 كلها المزامير أصلي أن من هذا ومغني منها. مزمور كز ولحث كلها، المزامير

 وفا خصصت أثي هو الثاني األمر السنة. مدار على مرة من أكثر منتظمة بصور؛

 أن طاقتي بكز حاولن ثافا، الصالة. ووقت المقدس للكتاب قراءتي بين انتقاليا

 أصلي بدأت رابائ، فقط. النهار في أصلي كث أن بعد الليل، وفي النهار في أصلي

الصالة. الستجابة كبيرة تولعات وعندي

 أن بعد لكن ثمارها، األربعة التغييرات هذه تؤتي أن قبل الوقت بعض مر

 فرغم االختراقات. بعض أرى بدأت حياتي، في الممارسات هذه وتأصلن تأسسن

 في حديد؛ حالوه أختبر بدأي( فقد الوقت، ذلك منذ واالنخفاضات االرتفاعات

 قلبي حقيقة أرى بدأت ألئي أيتا؛ حدددًا مرارًا اختبررت كما المسيح!، ابسيد

 خبرات أكثر هذه كانت أخرى، بكلمات الحية. الصالة نور في أوضح بصورة أيتا

 فيها رأية التي الروحي الصرع خبرات كونها عن فضأل الرت، محية في الراحة

النوعان هذان نما وقد . حولي من العالم وفي قلبي في الذي الشر على ينتصر الرت
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اسدة

 توأمين شجرتين مثل الكتاب، مقذمة في ناقشناها التي الصالة في الخبرات من

 تستثير الواحدة يكون. أن ينبغي ما هو هذا بأة أومن واألن ٠ مائ متضافرتين

 أوقات نلوال قبل من أختبرها لم وقوة روحة حيوئة والنتيجة مائ، فتنموان األخرى

. المجال هذا في تعلمئه ما لكن سرد فهو الكتاب باقي أائ وتعليمي. وعظي

 المقام في هذا وليس عنه. الكتابة جدا يصعب أمر هي هذا، كذ مع الصالة إذ

 لويد قال لقد والعجز. بالصغر أمامه نشعر ألئنا بل تعريفه، يمكن ال أمر ألئها األول

 الكفاءة عدم من بحاله يشعر كان ألئه بتاائ الصالة عن يكتب لم إئه مرة ذات جونز

 الصالة عن الكائب أفضل من أائ أن أشظ لكئي ١٨المجال. هذا في يكب ألن

 وهو البريطاني، الكاتب لعن جونز. لويد شعر مما أكثر بكفاءة شعروا التاريخ، في

 هذه عن يعثر ،(p. T. Forsyth) فورسيث تي. يي. العشرين، القرن أوائل حقبة من

طريقتي: من أبرع بطريقة المشاعر

 إئها الصالة. عن المرء يكب أن الرهيب، من بل الصعب، من”

 المجهود إلى ينظر ري العهد...لكئه تابوت بلمس يهم تن ربة

 حد في هي تضرعات ليرح دائائ عاش الذي فهو بنعمه؛ المبذول
. نصلي كيف لنعرف صلوات ذاتها

 الطريق وهي للنفس. الحقيقية المعرفة إلى الوحيد المدخل هي الصالة

 لألمور محياتنا ترتيب وإعادة والعميق األصيل التغيير اختبار نحو األساسى

 تفوق العطايا من الكثير علينا الله بها دفنق التي الطريقة هي والصالة المختلفة.

 معرفة إلى الطريق هي أيتما الصالة الواح، في .إداها يمنحنا أن يريد والتي تصؤراتنا،

 الصالة فعال. الله أئه الحقيقية مكانته يحسب الله به نعامل الذي والطريق الله،

الحياة. هذه في ونفعله نكوكه أن نريد شي* كذ مفتاح هي ببساطة

حيار. أمامنا وليس نصغي. أن نتعلم أن يجب
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ί الغمل

العدالة غخلمة

 نحو ومحبتكم يسوع، بالرت بإيمانكم سمعث قد إذ أيصا أنا لذلك”
 صلواتي، في إائنمم ذاكرا ألجلكم، شاكرا أزان ال القديسين، جمع

 واإلعالن الحكمة روخ أبوالمجد، المسيح، يسوع ربنا يعظيكماله كي
 وما ذعوته، هورجاة ما لتعتموا غيونأذهانكم، ئسئنير؛ معرفته، في

 نحونا الفائقة قدربه عظمه هي وها القديسين، في ميرابه مجد هوغنى

٠(١٩-١٥ :١ )أنسس قوته شدة عمل حسب المؤمنين، نحئ

اسدة أولوية
 وكولوسي ،١ فيلبي في والصلوات ١ أفسس في الصالة هذه بين سريعه مقارنه إن

 بها يصلي أن معتادا بولس كان التي الطريقة هي هذه أن تكشن ،٣ أفسس ثلم ، ١

 بولس، يستخدمها التي الطويلة الجملة تركيب من وضح يحبهم. تن أجل من

 والطلب الصالة في يستمر أئه يكتب ،١٧ العدد في .وأهئبتها الصالة بعفتة إيمانه

أكثر. الرت يعرفوا أجلهم...أن من الله من

 أصدقائه، أجل من صلواته بولس يكتب مرة كز في أئه لالهتمام المثير من

 المؤبد من أحوالهم. لتفيير أجلهم من طلبات أئة تحوي ال الصلوات تلك فإذ

من والموت االضطهاد واجهوا والصعاب: األخطار من الكثير وسط عاشوا أئهم
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filial!

 أقن وجودهم كان األحباء. عن واالفتراق المختلفة، القوى من والضيق األمراض،

 أجل من واحد؛ طلبه نرى ال الصلوات، هذه كز في لكن .األن نعيشه مما بكثير أماائ

 لم التالية. للوجبة خبرا حئى أو الغازية، الجيوش من حماية أو أفضل، إمبراطور

طلباتنا. قائمة مقدمة في نضعها ما عاد؛ التي األمور أجل من بولس يصن

 ألئه، .ال ؟بالئأكيد األشياء هذه أجل من صلي أن الخطأ من أده هذا يعني هل

 وس كفافنا( )خبزنا الطعام أجل من نصتي ألن يسوع يدعونا بولس، يعرف كما

 بولس رسالة من الثاني األصحاح في الشرير(. من )لي الشر من الحماية أجل

 وس السالم، أجل من ئصأوا أن تالميذه نظر بولس يولجه تيموثاوس، إلى األولى

 لم نفسه، هو صالته وفي .العالم هذا احتياجات أجل ومن سلطة، في هم ض أجل

 الرانية، الصالة في يسع فعل كما للصالة شامال نموذلجا يعطينا أن بولس يقصد

 أده يعتقد كان ما وهذا ألصدقائه. المتكررة صلواته الصلوات هذه في يكثن لكئه

إائه. الله يمنحهم أن يمكن شيء أهم

 ويعني .حية بتغاصيل هذا بولس يشرح أكثر. تعرفه أن يعنيه؟ الذي هذا ما

 المقدس، الكتاب بحسب (.١٨ :١ )أفسس أذهانهم .عيون ..تستنير أن هذا

 وكز ويلتزمه، اإلسان مايعتتعه كل مستودع إنها كنها. النفس( قيادة هومركز القلب

 العميقة األمور هذه وتتحغم عميقة. محئة يحثهم الذين وكن اإلنسان، يتمائه ما

 أن يعني معينه بحقائق أذهاننا عيون تستنير أن .وسلوكياتنا وأفكارنا مشاعرنا في
 بكلمات .تماائ حيادنا تغير تجعلها بطريقه مائ وتتمغن أعماقنا الحقائق هذه تخترق

 الحقيقة، بهذه أذهاننا عيون تستنير عندما لكن قدوس، الله أة نعرف رمما أخرى،

 أة أيصا وجدانيا سنجد إذ العقلية؛ المعرفة مجرد الحقيقة لهذه إدراكنا سيتجاوز

 التولجهات إرادية بصور؛ سنتجنب وهكذا وجميل، عجيب آمر هي الله قداسة
 ،١٨ :٣ أفسس في له. إكرامنا من تقتل أو الله تغيب أن يمكن التي والسلوكيات

أن بالقدرة القدس الروح يمدهم أن أجلهم من يطلب إده الرسول بولس يقول
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اسدة عظمة

 آمنوا عندما عليها حصلوا التي والمستقبلة والحاضرة الماضية البركات كز يدركوا"

 أة غير البركات، هذه عقلية معرفه يعرفون المسيحيين كز فإذ شلن، دون بالمسيح.

 بحقيقة حائ شعورا ينالوا أن : ذلك يتجاوز آخر شيء أجل من هي بولس صالة

معه.- المشتركة والحياة الله حضور

 األحوال تغيير من أهم أمر هي بالله األعمق المعرفة هذه أة الرسول بولس يرى

 األحوال تؤدي أن يمكن الله، بحقيقة القوي الشعور هذا فدون باإلنسان. المحيطة

 الروحية. الالمباالة من بعض إلى م ومن العالم، بهذا الزائدة الثقة إلى بنا الجيدة

 :قلوينا تقون أن عندها فيمكن أصابعنا، أطراف عند متاحه األمور كز تصير عندما

 أن يمكن المستنير، القلب هذا دون نفسه، الوقت وفي عندئذ؟ الله إلى يحتاج ونن

 الحال هذه في تتحول الله محية ألئه واليأس؛ اإلحباط إلى الصعبة األحوال تقوذنا

 ض الله معرفة فإذ لذا .ومستمرا معرا حقيقيا حضورا تكون أن بدن مجردة فكرة إلى

 أحوال كز بإيما؟ نواجه أن نريد كنا إذا ثصء، كز فوق نطليه أن يجب الذي األمر

 والخاصة العلنية الصالة حياة هو إدا الرسول لبولس األساسى االهتمالم إة الحياة.

 الصالة حياة إة الله. مع الشركة هو األقصى الخير بأة يؤمن ائه المؤمنين. لهؤالء

 األخرى الخير أشكال كز أمام الباب يفتح الذي الخير لهي والمشعة والفائلة الحية

 مزيد على للحصول طريقة مجرد هي الصالة أة يرى ال إئه ومفيدة. سليمة بصور؛

.نفسه. الله معرفة ميذ، مزيد علي ل للحصو األهر الوسيلة هي بل الله، من األشياء من

 التي ذاتها بالطريقة (٧:٦٤ )إشعياء بالله" "التمسك إلى السعي هي الصالة

 نحتضن التي الطريقة أو يرجونه، عظيم شخعس بعباء؛ يتمثكون القدماء بها كان

المحية. عن للئعبير ما شخصا األن بها

 مع الداخلية الروحية الحياة أولوية بولس بها يصلي التي الطريقة هذه تفترض

 الخارجية. أحوالهم على الداخلية حياتهم يؤسسون المعاصرين المؤمنين أغلب الله.

االجتماعى، وضعهم وعلى لهم، اآلخرين تقييم على الداخلى سالمهم ويعتمد
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اسدة

اآلخرين شأن شأنهم هذا المسكون ويفعل المهني. وأدائهم االقتصادي، ورخائهم

 بل سعادقهم، ويربطون النجاح، إلى غيرهم بها يتطر التي ذاتها بالنظرة النجاح إلى
 في ولهم مصيرهم، في يفغرون عندما ويرتعدون اليوسة. باألسعار كتها، حيائهم

٢. “أسبابهم ذلك

اسدة استقامة
 مظلمة الداخلية حياتنا فستصير الخارجية، المادرة للحياة أولوتة نعطي كائ إذا

 نفوسنا، فحص لدى بالراحة نشعر لن الوحدة. مع فعله علينا ما نعرف لن ومخيفة.

 حياكنا أن ذلك من واألخطر . والتال التركيز على كبيرة قدرة لدينا تكون ولن

 فسنحتاج الخارجى، الشكل جهة من أائ االستقامة. وتعوزها الغدق سينقضها

 قد بينما انية، والوجد الروحيه والصمحه بالنفس، الثقة صور احدى نعكمل ألن

 لن لكئنا الذات. على والشفقة والمرارة والقلق بالشلذ مملوئين الداخل في نكون

 معه. ونتعامل فيه، ما بوضوح ونرى الداخلية، القلب حجرات ندخل كيف نعرف

 من مجموعة إلى أنفسنا نحول فإئنا الداخلية، للحياة أولوئة خع ال عندما باختصار،

 عشر الساح القرن في عاش الذي أوين جون اإلنكليزى الالهوتى كتب المنافقين.

قائال: والنجاح بالشعبية تتمئع التي للخدمات تحذيرا

 شعبه آذان ويمأل آخرها، عن كنيسته مقاعد الخادم يمأل أن تكن”

 راكع وهو الخادم هذا يفعله ما أائ الرت، بمائدة وأفواههم بالعظات،

ذلك". من أكثر شيء وال حقيقته فهو الله، أمام سرا

 تفغر التى األمور ما تسألها: أن عليك حقيقتها، على نفسك تعرف لكى
- ج - --دج م٠ - . . سمب.,ي■٠ه ٠٠

 ع شى أئ من عليك ضغن هناك يكون ال وعندما معك، أحد يكون ال عندما فيها

في ترغب ربما الله؟ نحو أفكارك تئجه هل اللحظات، هذه مثل في فيه؟ لتفغر آخر
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اسدة عظمة

 أمام بخطاياك باالعتراف تبادر هل لكن متظاهر، وغير متواضعا األخرون يراك أن

 ما كذ على باستمرار الله تشكر هل لكن ومرحا، إيجابيا الناس يراك أن ترجو الله؟

 كثيرا تتكلم قد وصفاته؟ لشخصه وتشكره الله تعبد هل ذلك، من واألهر ؟ لديك

 غير كث إذ لكئك ،“الرب تحت” أدك وكيف حياتك.، في التي اإليمان “بركة” عن

 في الله أمام وأميتا ومتواضعا قرحا تكن لم إذ فعتد؟ حقيقي تقوله ما فهل ئصذ،

٠ حقيقتك مع تتوافق ال الناس أمام عليها تبدو أن تريد التي صورتك فإذ السريرة،

 األفكار بعض إليهم قدم مباشرة، الرانية الصالة تالميذه يسوع يعطي أن قبل

 يحثون فإئهم كالمرائين، تغن فال صليث ومتى” الفكرة: هذه منها وإليكم األولية.

 أقول الجئ .للائس يظفروا لكي الشوارع، زوايا وفي المجامع في قائمين بصلوا أن

 دائائ الصادق االختبار إذ (.٦ه- :٦ )مئى أجزهم استوقوا قد إلهم لكم:

 يصلون كثيرون الداخلية. الصالة حياة هو يسوع، يقول الروحية،كما لالستقامة

 القلق من بدابع ربما أو االجتماعى، أو الثقائ الموقف ذلك منهم يتطلب عندما

 أباهم، بوصفه بالله أصيلة حية عالقة لهم الذين أائ المزعجة. المواقف تسيبه الذي

 في هناك يكن لم لو حتى فسيصلون بصلوا، أن داخلهم من سيريدون الذين فهم

ذلك. إلى يدفعهم ما الخارج

 بالحياة يتميز أن يعني ال فهذا الداخلية للحياة األولوئة اإلنسان يعطي عندما

 بل المقدس. الكتاب بإله األعمق المعرفة بمفرده اإلنسان يتان أن يمكي فال الغردئة؛

 جنب الى جنيا الجماعية العبادة في واالشتراك الكنيسة، مجتمع شركه تتطلب هي

 التأثل إلى تحتاج مثلما المقدس، الكتاب من التعلم وتتطلب الفردي، التكريس مع

 للصالة أحدهما مكانان: هناك الله، لمعرفة المختلفة الطرق قلب وفي الصامت.

الشخصية. للصالة واألض الجماعية

 كبير بقدر يستطع، إئه مرة ذات (Jack Miller) ميلر جاك القش صديقي لي قال

كان يصلى. إليه باإلصغاء ما، لشخص الروحية الحياة حقيقًا بحدد أن الصحة، من
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اسدة

 أم الله مع حورة عالقة اإلنسان لهذا كانت إذا ما تعرف أن بكنك” : يقول جاك

 وأنا ثانيه مسموع بصوب الصالة بعدم نغسي دبر أن أن هو األول فعلي رد كان ال".

 جاك. نظرة أمتحن أن سنوات مدى على فرصه لدي كانت جاك. من بالقرب

 أن دون وجدانيا وحارة الهوتيا، ومنضبطة المعه العلنية صالتك تكون أن يمكن

 النغمة تلك تصطنع أن تستطبع ال لكئك غنية. شخصية صال؛ حيا؛ مميت قد تكون

 نحو صال؛ يرفعون الذين أولئك من الله، مع يتكئمون نن بها يتمني التي المميزة

مائ. العلنية والصالة الشخصية الصالة عمق يترئخ ما عاد؛ الله.

الصلدة صوبة

نفسه؛ الوقت في سهال يكون عظيائ امرا اذكر ان استطع ال قير هو ما كز ي( إذ. - , ■■■ح ٠٠ —-تن--كخ ٠

 ربا . الوجود في األمور أصعب من الصالة تكون أن ينبغي لذلك .الصعوبة ببعض

 األمر، هذا في تصاع كث وإذا جدا. صعبة الصالة أن نعترف أن ئشجائ يكون

المضمار. هذا في وحدك لسث بأدك فثق

 الالهوتى كتبه الصالة عن كالسيكي كتاب وهو الهادئة"، الساعة” كتاب يبدأ

 بعنوان بفصل عشر، التاسع القرن الهوتيي أحد وهو فيبس، أوستن األميركى

 :٢٣ :٣ أدوب من بالعدد الفصل هذا الكاتب ويستهز . الصالة في الله غياب

 هوأحد الله غياب إدراك” أن بغرضية فيبس كتاب فيبدأ أجده؟". أن ئعطيني نن”

 يمارسان والعبادة التكرس كان لو فحئى الدينية. الحياة تميز التي الثابتة األحداث

 بالفرح، رفقته تتميز منظور، غير كصديفي الله بحضور فالسعور ودة، وانتظام بثباب

ئتقئلعة". بصورة ه نختبر ما غاليا أمر هو

 الصالة، في الجفاف هذا مثل لوجود المتعددة األسبادب شرح في فيلجس ويستمر
 نحاول بينما نتعئمه ما وأؤل الله. حقيقية بعدم الشعور هذا احتمال يمكن وكيف

أن جدا اعتدنا لقد .األهئية في غاية الدرس ا وف الروحي- فراغنا هو دصلي أن
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 ندرك ال إدنا نصغي. أن نحاول نعد ولم ذلك، ندرك ال صرنا ارنا حتى فارغين، نكوذ

 عقمة عن اآلخرون ويقوله المقدس، الكتاب يقوله ما قراءة في نبدأ عندما إال فراعنا

 أولى خطوة ائها . والجوع والخواء بالوحدة نشعر نبدأ فقط عندئذ ومواعيدها. الصالة

تربكنا. أن يمكن خطوة أئها غير الله، مع الشركة في مهئة

 مملوءا تكون ربما .جليه تصير التأثيرات فإة أخيرا، تزدهر الصالة حياة تبدأ عندما

 وفي لتصلي، تجلس ثم .والغضب االستياء تسويغ على وتعمل النفس، على بالئغقة

 مسوغاتك كذ األرخى إلى وتهوي مشاعرك. تفاهه الله محضر لك يكشف لحظة

 ما الصالة في تنسى تكاد قليل بعد ثم بالقلق، مملوءا تكون رمما أو الواهية. وأعنارك

 هو هذا شخصه. أجل من عمله على الله وتشكر نفسك على فتضحك .يقلقك كان

 التغيير هذا يكون أن يكن األمر وابع في .جديد منظور به يأتي الذي الدرامى التغيير

 المعتادة الطريقة هي تظن الصعوبة أؤ غير بها. نمر التي المعتادة الخبرة هو المنظور في

 المشاعر هي والفياب والخواء الفقر مشاعر تكون البداية في .الصالة حياة بها تبدأ التي

إلى نتقدم أن يشجعوننا قبلنا من الطريق هذا في ساروا الذين أفضل لكؤ السائدة،

(.Nystrom) ونيستروم (Packer) ياكر يقول كما بالفرح، اإلحساس إلى

 الجفاف، فمواسم .العبارات ه هذ مثل فهم سوء من لخذرين نكون أن يجب لكؤ
 بصور؛ يسير ال األمر إذ متعددة. وألسباب جديد، من تعون أن يمكن وك، إذ

 نحو ولألبد مرة االختراق يحدث حئى الجفاف من ئحددة بغترة نمر حيث روتينئه

 بحضور الغامر والشعور الجديدة، الرؤية فإذ العكس، على .واالبتهاج الفرح مشاعر

 أوقات مع أيتما وبالتبادل —مفاجئة وبطرق عديدة، مرات في يأتيان القلب، في الله

 هو الصالة في الله ورا؛ المعي فإذ هذا، كذ رغم لكؤ ٠بالغياب والشعور الصراع

 حياة وألة (،٢٣ :٤ )يوحائ الساجدين هؤالء مثل طاب الله ألن دائائ؛ يمر أمر

حدود. دون وغنية عجيبة حيا؛ هى الصالة
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الصلدة مركزبة
 كز يتخئل أح الصالة ممارسة فإذ الله، عن يتكئم المقدس الكتاب كز ألن

 وليست حياتنا. في ومجده الله لغغمة امتداد إال الصالة غعلمة وليست صفحاته.

 كز نرى التكوين سفر في الحقيقة. لهذه طويلة واحد؛ شهاد؛ سوى المقدسة األسفار

 مباشر؛ بطريقه الله إلى يصتي ويعقوب- وإسحاق األوائل-إبراهيم اآلباء من واحد

 الشعب الله يرحم لكي ولجاجة بإصرار يصغي إبراهيم بوضوح فئرى وحميمة.

 كانت الخروج، سفر وفي (.٢٣ :١٨ )تكوين وعمورة سدوم في الساكن الوثنى

 الحردة. إلى مصر في العبودئة من الشعب موسى بها قاد التي الطريقة هي الصالة

 هو شعب اى :عظيمة أئه العبراني الشعب من جعلت التي هي الصالة عطية إذ

(.ه٧:٤ )تثنية إليه؟" أدحبنا كز في إبنا كالرت منه قريبة آبه له غظيلم

 التعامل في الفشل هو بل دينية، قاعدة تجاور مجرد الصالة في الغشز يمئز ال

 وأائ” لشعبه: صموئيل النبى قال الله. مجد محاه خطية إئها إلؤا. بوصفه الله مع
 صموئيل ١ ) “أجلغم من الصالة عن فاتمن الرت إلى أنوأخطئ لي قحاشا أنا

 منظومة وهي المزامير، أغلب نظم الذي هو الملك داود أن نعرف كما ٦. (٢٣ : ١٢

 :٦٥ )مزمور الصالة سامع هو الذي الله إلى بالتضرعات وحافله الله، بوحي

 كانت لقد عظيمة. بصال؛ ودئنه أورشليم في الهيكل بنى سليمان وابنه (،٢

 في شعبه- صالة منه الله يسمع مكادا الهيكل يكون أن هي العليا سليمان طلبة

 وليس نفسها. الصالة عطية بشأن هي األولى سليمان صالة كانت الواتع،

 العظيم، الرت داسم األخرى األبم شعوت تسمع يرجوأن كان لكئه فقط، ذلك
 الصالة أن نرى أخرى مرة (.٤٢ :٨ ملوك١) البيت هذا نحو أيتا هم ويصغون

الله. لفحلمة إدران هي ببساطة

 وهي وآالمه، أوئب لمعاناة تسجيز معظمه فهوفي القديم، العهد في سفرأوئب أائ

أصدقاء من غضب الله أن كيف نرى النهاية، وفي الصالة. منظور من تروى كئها
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 من آثوب صلى إن فقط معاقبتهم عن سيتوقف إنه لهم وقال القلوب قسا؛ أدوب
 وري ٠ القديم العهد أنبياء كز خدمه الصالة تختلب لقد (.٨ :٤٢ )أدوب أجلهم

 استرداد أيصا إليهم. الته كلمة جاءت بها التي المعتادة الطريقة هي الصالة كانت

 الصالة إلى بالذعوة سبيهم بدأ بالصالة. حدث بابل. في السبي من وعودتهم اليهود

 الذي ودانيال- (.٧ :٢٩ )إرميا جيرانهم أجل ومن )بابل( األممية المدينة أجل من

 يصتي كان اليوم- ني مرات ثالن الصالة على إصراره بسبب حيائه يفقن أن كاد

 صالته. الته سمع وقد سبيهم، من يعودوا أن أجلهم من طالبا شعبه، توبة أجل من

 التي الصلوات من بسلسلة أورشليم حول السور بناء يعيد نحميا نرى ،نلك بعد ثم

١٢.حكيمة قيادة ممارسات تخئلتها

 بغساد وندد بالصالة، المرضى وشفى لصتوا، أن تالميذه المسيح يسوع عثم لقد

 أن وأعلئ صالة"(. بيت” يكون أن ينبغي إذ عنه قال )الذي الهيكل في العبادة

 يصغي يسوع كان والصوم. بالصالة إال تخرج أن يمكن ال الشريرة األروح بعض

 كان األحيان بعض وفي (،٧ ه: )عبرانين وبدموع حار صلواب وبانتظام كثيرا

 :٣ )لوقا يصلي كان بينما وتمخه عليه القدس الروح وحن الليل. نلوال يعلي

 وعندما (.٢٩ :٩ )لوقا يصغي كان بينما سماوي يمجد هيئته تفئرت كما (،٢٢—٢١

 أجل ومن تالميذه أجل من يصتي نسمعه بالصمالة. جادفها العظمى، أزمئه واجه

 بألم الته إلى يتضع ونراه (،٢٦-١ : ١٧ )يوحائ موته سبقت التي الليلة في الكنيسة

.يصلي وهو مات وأخيرا .جشتميماني بستان في

 يواظبون كانوا بأن للمستقبل يستعدون تالميذه كان مباشرًا، الرت موت وبعد

 قكرس...” كانت الكنيسة تجئعات وكن (.١٤ :١ )أعمال معا الصالة" على

 تحذ القدس الروح قؤة .وكانت(١٢ ه، : ١٢ ه، : ١١ ،٤٢ :٢ )أعمال لتوات"

 بالصالة. القادة اختير وقد القولة، الصلوات مع تفاعني في األوائل المسيحين على

وحارة. ومنتظمة أمينة صالة حياة لهم تكون أن المسيحيرن كذ من المتوع فإذ لذا
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 الروح أن على الدالة األساسية العالمات إحدى الصالة كانت األعمال سفر وفي

 إلى الصالة في والرغبة الثقة يعطينا والروح بالمسيح. باإليمان القلب في حز القدس

 المسيحيون ويتعلم أجله. من نصلو، ما نعلم ال كائ إذ حلى الصالة من ويغننا الله،

 انقطاع" بال” يصغوا أن ينبغي فهم كلها؛ والحيا؛ كله اليولم تسود أن يجب الصالة أة

١٤(.١٧ ه: تسالوذيكي١)

 المقدس. الكتاب في نظرن أينما ستجدها إئك حئى عظيم أمر الصالة إذ

 كانت وإن مكان؛ كز في الله كان وإذا الصالة. توجد الله، يوجد حيث ألله لماذا؟

حياتنا. كز تتخئل أن ينبغي فالصالة استقصاء، بال عظمته

الصالة ض
 جورج الشاعر كتبه ما هو المقدس الكتاب خارج الصالة أوصاف أعظم من إذ

 الصالة” في م١٦٣٣و ١٥٩٣ عاني بين ما عاش الذي ،(George Herbert) هربرت

 مئة في فقط الهائلة الروحية القضية تلك تتناول بأدها القصيدة هذه تتميز (".١)

 هربرت يقدم ذلك، من العكس على نثري. بناء ودون واحد، فعل دون كلمة

٠الكالميه الصور من عشرات

 خطور؛ هناك أة غير للصالة، تعريائ نضع أن سنحاول التالية، الفصول في

 أبسط إلى األمور تصفير إلى دائائ التعريفات وتسعى المحاولة. تلك في كامنة

 أن يريدنا فهو األخر؛ االقباه إلى بنا ينهميا أن فيريد هربرت أائ لها. جوهرئة صور؛

 ذلك يفعل إله .الفائقتين والمحدودئتها ضخامتها بكز الصالة غنى نستكشفن

الصالة. عن الجميلة البالغية الصور بهذه وتحليلنا خيالنا قريحه يغمر بأن

 اإلنسان في الله نسمة المالئكة، عصر الكنائس، والئلم هي الصالة

 وسياحة اإلنسانية، النفس صياغة إعادة إلها ميالده. لحظة إلى عائدة

فرقة هي .العميقة الله مياه في يغمرنا الذي الريج إلها ٠ الله نحو القلب
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 إلى األرض من الصاعد والرعد الحصين، الله برج تحاصر التي الرماة

 التي النغمة ائها المسيح. السيد جنب تخترق التي والخربة السماء،

 ويخافونها. الجمع يسمعها التي والنغمة العادية، األيام صوت تفغر

 والسماء المجيد، والمئ والبهجة والفرح.والمحية والسالم الرئة إئها

 التيانة، درب ائها صوره. أبهى في واالنسان المعتاد، تعانق عندما

 إئها .النجوم وراء فيما تسمع الكناض وأجراس الفردوس، وطيور

يفهم· وشيء األطياب، وأرض النفوس ردا؛

 كثير يصنم ميالده". لحظة إلى عائدة اإلنسان في الله نسمة هي الصالة”

 يكونوا لم وإن حلى يصغون أنفسهم يحدون عندما والالدينيين المتشغكين من

 روح العبرية الكلمة الظاهرة. لهذه تفسيره هربرت إلينا يقدم ٠ بالله رسميا مؤمنين

 وهو الله، مصدره شيائ فينا هناك إذ هربرت يقول وهكذا ذاتها، الكلمة هما نفس و

 غير من وإذ الكون، هذا في وحدنا لسنا أئنا العقل وراء ما في ندرك يجعلنا شيء

إنسانية. غريزة هي الصالة بمفردنا. فيه نسير أن المغترض

 النفس راحة والبهجة"- والمحية والفرح والسالم الرئة” الصالة تكون أن يمكن

 داسم بالصالة والحيوية. الحياة مصدر النفس. يغلف الذي القوة رداء إئها العميقة.

 في للمثول روحية حالة أبهى في اإلنسان بصورة نأتي بخالصه، والثقة يسوع

 ليس الوالئم كانت الكنائس". وليمة” في معه نجلس أن يمكئنا لذا الملك. حضرة

 مع والشركة القبول من حالة أيصا يختبر الوليمة إلى فالمدعو لألكل، فرصة فقط

الكون. صاحب مع المشمعة الصداقة هي الصالة الدعوة. صاحب

 ينخرط الغناء ني الله. إيقاع على القلب بها ًاضبتء نغمة"” أيصا الصالة

 أيصا الصالة الكلمات. في العقل ويتأئل القلب، الموسيقا تخلت بجملته- اإلنسان

 فإذ الله، إيقاع على قليك تضين عندما معك. اآلخرون يسمفها أن يمكن نغمة

يكون أن الصالة في يمكئ ال حولك. هم ض في أيائ يؤئر يغمرك الذي الفرخ
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 ويشعر نفشه، المر؛ ينسى الصالة في ضجزا-بل أو قلائ أو باردا أو متكئذا اإلنسان

 يسمعون الكز أجله. من يصغي بما باالهتمام مألن وبأئه العميق، والسالم بالدفء

حولنا. هم نن تفغر الصالة ويخافون.

 باألحاسيس، فيه نن يغمر مكان األطياب"، أرض” الصالة تكون أن يمكن

 العجب مكان التيانة"، درب” وهي بعيدة، أرض من تغوح التي والنكهات والروائح

 أبدئة وخبرة المالئكة"، عصر” بالفعل الصالة تصير هذا، يحدث عندما واإلبهار.

 بسهولة هذه األطياب أرض على التاريخ في أحد يعثر لم لكن الزمن. خارج

 الكالم هذا هربرت فيه كتب الذي العصر وفي ،“القلب سياحة” هي الصالة وئسر.

 مكان نحو ومجهدة وصعبة طويلة مسيرة في انخرط الذي الشخص هو الساح كان

 نشعر ما وأحياائ الدنيا، الحياة هذه في بتاائ يشخ ال توق الصالة في يوجد منشود.

 قليله لحظارب( سوى ليست الصالة في عنها نبحث التي العميقة الرضا لحظات بأة

رحلة. الصالة ومتباعدة.

 المجيد السماوى بالمن آشبة الصال؛ تكوئ الروحية، الصعوبة أوقات وفي
 المضي على العبرانيين المن ساعد مثلما ودما، نمضي تجعئنا التي الساكنة والبهجة

 وليمه يكذ لم لكئه ،ولنيدا بسيائ غذا؛ المن كان المنشود. الرجاء نحو مسيرهم في

 في مسيرتهم ضمن احتماال وأعطاهم رائعة، بصور؛ قلودهم سنن أده غير . نعرف كما

االحتمال. على شلن دون الصالة تساعدنا الصحراء. تيه

 النفس صياغة إعادة” هي الحقيقية الصالة أة هو المشعة أسباب أحد إذ

رحله يبدأ أحد وال أنفسنا، نحن يريدنا بل ثللباتنا، ينتظر ال الله إة . اإلنسانية

 ألئنا ؛ نفشه. يعرف وهو الطويلة الصالة

 على تحصل آن هو شيء صياغة تعيد آن الحقيقية. ذواتنا نعرف الله محضر في فقط
 الله أمام نفشك تعرف الصالة تجعتك أقرب. تجعله أخرى بصور؛ وتصوغه جوهره

الله. تعرف مثلما نفشك تعرف آن الصالة تعني الحقيقى. جوهزك إليه تقذم إذ
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 التي الرماة فرقة” أيختما هي بل وشركة، وهدوءا سالائ فقط الصالة ليست

 من هربرت زمن في يحدث كان عائ تعبر مذهلة عبارة إدها . الحصين الله برج تحاصر

المقدس الكتاب يشتمل . السهام من بوابل وتمطرها المدن تحاصر كانت التي الجيوش

 الحاأل الوضع على التمرد من نوع هي فالصمالة وتضرعات؛ وطلباب مراب على

الكنائس أجراس” مثل إئها حيث هبا؛، تضه ال وهى العالم، يكتنف الذي الشرير ر سس. — -- — دح—— ---- — ء ٠ ا.خ.٢ك±ك_ر ٠٠ ■■■■■ „.م,، ٠٠ ج

 إن . السماء إلى األرض من رعد بالفعل وهى النجوم وراء فيما تسبع التي

 بشكي الصالة أة غير المهيبة، الله قوة عن المقدس الكتاب تعبيرات أحد هو الرعد

 كصلع بل كهمسات، ال السماوائت، في صلواتنا تسمع حيث القؤة هذه تحرك ما

االشياء. تغير الصالة وهدير. وذوي

 يمكن فال للخاض". الحصين البرح” هي الصالة إة يقول أيصا هربرت لكن

 السماويات. تحاصر رماة فرقة مثل الصالة قوة المتصلغه المتكترة الروح تستخدم أن
ملجأنا بوصفه المسيح نعمة على الكامل المصلي اعتماد تعني للخاطئ برج وعبارة

 ندخل أن نستطع ال نحن خطايانا. من فيه نحتمي الذي الحصين وبرجنا الوحيد

 على وليس( الله، أمام وبره المسيح الغد غفران علوب معقيدون وتجع إال الله محضر

 عندما إتنا . المسيح الستد جنب تخترق التي الحربة هي بحي الصالة اة ذحن_. برنا

 والرحمة النعمة فإة أجلنا، من المسيح ذبيحة حساب على الفغران أجل من نصلي

بالحربة. طعنوه أن بعد المسيح يسوع جنب من والماء الدم تدلق مثلما متدلقتين تأتيان

 أحواله، وتفتر العالم، في الشر حصون تدن التي المدفعية هي الصالة أة ورغم

 بنا. المحيطة األحوال نحو وتوجهاتنا فهتنا تغير أكثر- وربا نفسه- بالقوة فهي

 في فقط الصالة ليست .‘العادية؛ األيام” صوت تفغر التي النغمة؛؛”هي" الصالة

 الصالة إذ كأه. اليوم تفتر العادي اليوم في الصالة فساعة والعبادة؛ الراحة سيت

 مختلفة، بطريقه العالم فنرى المعتاد، إلى بالسمو وتهبط األرض، إلى بالسماء تأتي

تفترنا. الصالة األنشطة. وأحقر األشياء أبسط في حتى وقيمه معتى ونرى

٣٩



اسالة

 فإذ القوارب، تطفو حيث المياه أعماق ليقيس البحر في يفتر الزيج كان كما

 الصالة أن هذا ويعني .“السماء عمق في األرض يغمر الذي الزيج هي الصالة

 (.١٠ :٢ كورنثوس ١ ) الله أعماق في القدس الروح بقؤة تدخلنا أن يمكن

 مغمة أبعاد إلى الصالة فيها تأخذنا أن يمكن التي الطويلة الرحلة هذا ويتضئن

.نفسه بالله توحدنا الصالة (.١٨ .٣ أفسس ) المخلصة المسيح

 عجيبة بطريقة يختمها، الكالمئة؟ الصور من السلسلة هذه هربرت يختم كيف

 مفاجئة طريقة أئه يبدو ما الدارسين من كثير ناقش .٤ يفغم شيء” إئها يقول إذ

 كأئه لي األمر ويبدو شاهقة. قئة من فجأة بها يهبط وكأئه القصيدة، إلنهاء ومقتضبة

٠لها" نهائى تتويخ نفسه الوقت في أئها .غير..البالغية الصورة عن التخئي من نوع

 الصالة بواسطة الوايع. أرض إلى هربرت يعود الشامخة، الصور هذه كذ بعد

 متواضعة. تكون ما عادة الصالة ففتوحات شيء؛ كز وليس يفغم- ما" شيء”

 كانت كما الرؤية بعض يزون العالم هذا في المؤمنين إذ الرسول بولس يقول

 أن غير (،١٢ :١٣ كورنثوس ١ ) بالتشوهات مألنه القديمة، العصور مرايا في الصورة

 من سحيقه أعماق إلى يهوي المزمور ناظر كان عندما .تنجلي رؤيثنا تجعل الصالة

فانتبه. (١٧ :٧٣ )مزمور الله مقادس بالصالة دخل اليأس،

 هناك ليس الحقيقة. إلى الطريق لكئها والصرع، والحميمئة الرهبة هي الصالة

 هناك ليس .الصالة من الحياة تغيير على قدرة أكثر أو أغنى أو أصعب أو أهر هو ما

الصالة. من هوأعطر ما



ام الجزع

الصالة فعم





٣ الفعل

الصالة؟ معنى ما

 تحصى، وال ط ال وهي العالم، في التي الصالة أشكال كذ هل الصالة؟ معنى ما

 نعرف أن يمكننا كيف كذلك، األمر يكوح لم وإذ واحد؟ شي؛ جوهرها في هي

سواها؟ عن ونميزها الحقيقية الصالة

عالمئة قتاعرة
 قلب في الصالة تقع واإلسالم، المسيحية اليهودية الكبرى، التوحيدية األديان في

 اليهود ويصلي يومائ، مرات خمس الصالة إلى مدعوون المسلمون االيمان. تعريف

 بتقاليذ مشبع المسيحية الكنيسة فروع من فرع وكز اليوم، في مرات ثالث تقليديا

. والرعوية والشخعبميه المشتركة الصلوات من متنوعة وطقومى

 الثالث، اإلبراهيمية األديان هذه على حكرا الصالة ليست شلن، دون

 إطالق إلى تهدف والتي الصالة، بعجالت يسئى ما البوذيون يستخدم إذ

 هو بما روحى هو ما الصلوات هذه تربعن حئى المحيطة البيئة في الرحمة صلوات

 يصغي وبينما الناس. بين والشفقة العطف وتتيح المعاناة، من وتخئف طبيعي،

 الهدف فإذ العالم، سالم أجل من المتعددة اآللهة من عدد إلى أيضا الهندوس

تناسخ دورات من والهروب براهمان، األعلى، بالكائن االناد هو األسمى

. )المترجم( السابقة حياته في وتقواه أعماله بحب أدنى أو أرقى حمة بيانات في يموت الذي اإلنسان روح بتناسخ الهندوس يؤمن *

٤٣ 



اسدة

 في (Beaver Indians) البيثر هنود مثل األخرى، الثقافات في والناس األرواح.؟

 أميركا، غرب جنوب في (Papago Indians) الجاياغو وهنود كندا، غرب جنوب
 بها يحاولون صلوات وموسيقاهم أشعارهم وتعد األغاني، باستخدام يصلون

 ثيوغا الظواهر أكثر إحدى هي العالة إذ٣المادي. بالعالم الروحى العالم ربط

اإلنساسة. الحياة في

 الصالة أن إلى الدراسات وتشير قصد. عن أحيابا يصغون المتدرنين، غير حموة

 لهم ليس من بين فقط ليس نشاندا بوصفها تستمر العلمانية البلدان بعض في

 إحدى توصلت وقد .بتابا بالله يؤمنون ال الذين بين حتى بل محدد، ديني انتما،

 أئهم اعترفوا الملحدين من /'٠٣٠ نحو أة إلى م٢٠٠٤ عام أجريت التي الدراسات

 ئصوئن بالله المؤمنين غير من ٠/١٧ أن أخرى دراسة ووجدث ، “أحياائ” صغوا

 يرتادون ال الذين بين حتى العمر، تقدم كلما الصالة تواتر ويزداد بانتظام.

 اإليطاليًا الدارس ويلحص مؤسستي. ديني إيمان أي إلى ينتمون أو الكنيسة،

 الدراسات كز في” هكذا: الحقيقة هذه (Giuseppe Giordan) جيوردان جيوسسي

 الناس من عاليه نسبه أة الواضح من الدينى، السلوك تتناول التي االجتماعية

٨.“اليوم في مرة من أكثر يصغون إئهم يقولون وكثيرون يومائ، يصغون أئهم يعلنون

 الملحدين من كثير ٠طا يعني ال ال. يصغون؟ الجمع أن هذا يعني هل

 المعركة ساحة في ملحدون هناك ليس إئه مقولة من الحئ، ولهم بالئيق، يشعرون

 كثير هناك الملحدون(. فيهم بمن الجمع، يصلي الشديد، الضيق وقت أئه )بمعنى

 ظاهر؛ تفي لم وإذ الصالة، لكي اكديد. الخطر وقت حئى يصلون ال الناس من

 الغالبية فيها وتنخرط الثقافات، كز في توجد االنتشار، واسعة ظاهرة فهي عاثة،

 وقد حياتهم. من ما مرحلة في األقز على الكوكب، نعنا سفان من العظمى

 تمارس ال ومعزولة، نائية كانت مهما ثقافة، أدة إلى الوصول محاوالت بالغشل باءت

المحاوالت من أشكال دائائ هناك كانت فقد والصالة. التدقن أنواع من نوع أي



اسدة؟ معنى ما

 إنساي غريزة الصالة أن يبدو اإللهي". والعالم البشري العالم بين للتواصل”

 راش التعلق مرض (Karl Barth) بارت كارل السويسري الالهوتى يسئيها أصيلة

للغفاء." القابل غبر

 هي الصالة أنوع كذ أن بتاائ يعني ال فهذا كوني، أمر الصالة إذ نقول عندما

 بالدوار تصيب إرها حتى جدا، عديدة تنويعات على الصالة تشتمل واحد. ء ي ,تع

 التي الغيبة حاالت إلى انظر فقط كلها. يسثوعبها أن ويحاول يشاهدها من كذ

 الرهبان أديرة في والترانيم ألميركا، األصليين السكان من الشامان قبائل تمارسها

 في باأللسنة والمتكلمون مانهاتن، مكاتب في الملتزمون اليوغا وممارسو ابيدكتان،

 الببلة، نحو األرض الى وحباهم بركبهم الساجدون والمسلمون الخمسينيه، الكنائس
 من يقرأ الذي األسقفي والقش يصغون، بينما يتمايلون الذين الحسيديم واليهود

 الصلوات هذه تكون كيف السؤال: إلى يقودنا هذا .العائة الصلوات كتاب

مختلفة؟ تكون وكيف متشابهة؟

الصلدة ألواع

 Edward B). تايلور بي. إدوارد يننمر الحديث العصر في للصالة المنظرين أوائل من

Taylor)، فرايزر وجايمس م؛١٩١٧و ١٨٣٢ عاتي بين ما وعاش (James Frazer،) 

 The) الذهبي" "الغصن كتاب مؤلف وهو م،١٩٤١و ١٨٥٤ عاتي بين ما وعاش

fGolden Bough، فرويد وسيغموند (Sigmund Freud)، ١٨٥٦ عاتي بين ما وعاش 
 شكل أئها على الصالة إلى ينظر داروينائ نموذجا منهم كز استخدم وقد .م ١٩٣٩و

 السيطرة من قدر على والحصول بيئته مع للتأقلم اإلنسان محاوالت أشكال من

 الجمعي ابشري بالذهن الصالة تبدأ النظرية، هذه وبحسب الطبيعة. قوى على

 هي العقلية لهذه المميزة والسمة .بالئصاب المريض أو الطفل عقلية يشبه” الذي

١٣.الطفولى" السحري التفكير

٤٥



اسدة

 محاوالب تئد ولم تكاملثة، وأكثر تطورا أكثر الصالة صارت الوقت، وبمرور

 تغيير وراء والسعى الداخلى التبدر استهدفت بل ،شخعى اله مع ل٠للوئاص

 الممارسات فإذ المنظور، هذا من الداخلي. السالم من حالة إلى والوصول الوعي

 بعد الصالة على طرأ الذي التطور من نوعا كانت اليونانيين للغالسفة التأئلية

 والحصول المطر، السبدرار زيوس اإلله إلى تقدم وتضرعات ذبائح كانت أن

 ليس بأن يؤمنون المنثرون هؤالء كان النهاية، وفي وافرة. محاصيل على قلم من

 المحاوالت احدى بوصفها نشأت الصالة إذ فحيث مستقبل. البشرية للصالة

 إليها، االحتياج سيتضاءل العلم، تقدم فكتما العالم، على للسيطرة العلمية غير

بالئدريج.؛' وستختفي

 النفس عالم رأيهم، ندرس أن ينبغي الذين أيفتا المهئين المفغرين من

 رأى وقد العثرين، القرن أوائل في عاش والذي ،(Carl Jung) يوح تبادل
كان لقد الخارج. إلى التطلي من أكثر الداخل مع تواصل هي لميال؛ أة

ك د --- ى .. .... بر - ئ■■■■ س-نم ا

 الحياة قوة من جزء هم اليشر جمح أن الشركيين، المفغرين مثل يعتقد، يوخ

 وتوحدنا انتماءنا أدركنا كلما واالكتمال الصحة نحو نتوحه وأدنا ، الكونية

 يوخ وأشار واحدة. وجودية وحد؛ يؤنف الذي العالم هذا وبكز بالكون

 (؛Zen Buddhism) الصينية البوذية من وخبرة العملية هذه بين ما التماثل إلى

 محاولة على يشحعوا لم يوخ أتباع فإذ لذلك (.Satori) الساتوري المستاة

 فإذ نظرهم، وجهة وبحسب أنفسهم. خارج يوجد شخصى إله مع التواصل

 بالوجود بالتوحد والثعور أنقى، وعي على والحصول الوعي، تغيير األفضل من

٢كئهبالتأشالروحاس.'

t المترجم( البوذلة الروحانئة في المهئة الخبرات إحدى وهي الحقيقية، بطبيعته بصيرًا المر.* فيها ينال التي الخبرة هي( . 

٦



اسدة؟ معنى ما

“اللبوؤة” اسدة مقابل في الصوفية اسدة
 الصالة من نوعا التأثل دعن ويوخ، فرويد تقييم بحسب أده بالمالحظة الجدير من

 فريدريك األلماني الدارس أائ شخصي. إلله الطلبات تقديم من وأرقى أسمى

 بؤر؛ لها التي الصالة عن يتكئم إذ مختلفة، رؤية فيقترح (Friedrich Heiler) هيلر

 المنثرين خالف وعلى .“تبوئة” خارجية بؤرة لها التي والصالة “صوفية” داخلية

 الصلوات أكثر بأن يؤمن هيلر كان لقد األولى. من أسمى الثانية أن يرى السابقين،

 من الصوفية األشكال أيصا هاجم أئه إال الشرقية، األديان في توجد كانت صوفيه

٢١المسيحية. الصلوات

 الله بين ما االختالف حقيقة من السرئة( )أو الصوفية تقتل هيلر، بحسب

 .“بابده االتاد فى المصن يذوب” أن هدفها إطار في وذلك المصهي، واإلنسان

 أنوع أسمى هو كالم أى بال الهادئ التأثل أن يرى السمرى الصوة فابتددن بذا

هيلر ويفع منه. ا جزة نصير بل الله، إلى نتكتم نعود ال نحعقه، عندما وأئنا الصالة،
٠: خ:غن■- دد-يك ' ح~ئ——ك٢,ة-ب..

 مع بالكالم يتصارع الذي والحوار الله"، أمام والتضرع الحار الصراخ” مقابل في هذا

 المقدس الكتاب في نراه الذي الصالة نوع بهنا يقصد وهو .النبوئة الصالة في الله

نفسه. المسيح ويسوع الرسل حياة في ثلم األنبياء، وكتابات المزامير في

 الله. عن مفهومهما في أساسا الصالة نوعا يختلن هيلر، نظر وجهة وبحسب

 كذ وفي فينا فهو .سموه من أكثر الله قرب تؤكد الصوفية، الصالة أن يعتقد كان لقد

أنفسنا في بالقوص هى معه للتواصل األساسية الطريقة فإذ وهكذا حولنا. من شى£
---------٣-·٠~» ■ "~·Ι II ... » ■—'I —I 1■ ' II"'"·»■—"'■ ■.ن........,.! , I , . ر٠

 كسي ألرثوذ ا الالهوتي يقول مثال، بايده. باالتاد الشعور ذلك إلى نصل حيث

 Beginning to) ‘الصالة( في البدء” المشهور كتابه في (Anthony Bloom) بلوم أنتوني

Pray'.) ”نستطع ال كائ داخلنا...فإن في أصال هو الله ملكوت بأن األناجيل تخبرنا 

 أنفسنا خارج نلتقيه أن فرصنا فإذ نفوسنا، أعماق في الداخل، في الله مع نتقابزًا أن

. شيء أي قبل- الداخل إلى نتولجه أن ينبغي جدا...لذا محدودة تكون

٤٧



الصلدة

 ومتسام خارجنا الله أة تؤكد ذلك من العكس على فهي النبوئة، الصالة أائ

 مذ النوعين هذين بين كبير آخر اختالف . مختلف’ و ومجيد قدوس وهو عائ،

 أن يمكن الصوفية الصالة أة يعتقد هيلر فإة .الئعمة فهم في هو هيلر، بحسب الصالة،

 ومحاولة واالستحقاق، بالجدارة الشعور من نوع على به شيء...نحصل إلى تتحول

 ئلويلة عملية تتضئن الصوفؤة .فالصالة . بأنفسهم أنفسهم يخلصوا أن البشر من

 بالله" والتوحد البصيرة قمم إلى ئجهد تدريجى صعود” النفس"- تنقية من

. الله لحضور ومستحعا مؤثال ويصير النقية، المحية من حاله العابد يحعق به الذي

 تكن لم أئها هيلر فيرى المزامير، وكائب األنبياء يرفئها كان التي الصالة أائ

 على الكامرز لالعتماد محاوالت كانت بل الله، أمام النفس لتنقية محاوالت

 الله عمل هي بل إنجازاتنا، من أو مكققفاتنا من الصالة ليست الله. نعمة سخاء”

 االراب بل الله، في الذوبان ليعين النبوئة الصالة من الهدف فإذ لذا اإلنسان. في

 الصالة وتصل صديقه. من صديق يقترب أوكما والديه، من طفل يقترب كما منه،

 إلى فتصل التبوتة الصالة أائ كالم، دون والسكينة الهدوء في قممها إلى الصوفية

 بالله. واالفتتان الحث مشاعر تحمل التي والتسبح الحمد كلمات في األسمى تعبيرها

 الصالة فإذ الله، وبين بيننا الفاصلة الحدود فقدان إلى الصوفية الصالة تميل وبينما

 وتزيد المجيد، االله هذا وبين بيننا التي بالغروق الشعور من مزيد إلى تقودنا النبوتة

 وقبوله نعمته بحقيقة وتفرح تحتفل أيصا ائها إال قداسته، أمام بخطيتنا شعورنا من

 ويؤمن به. الحميمة العالقة أهام الباب لنا تفتح التي النعمة تلك الخطاة. نحن لنا،

 االعتراف، إلى صعودا الطلبة، متتالية: مراحل من تتكؤن الصالة بأن الصوفيون

 أائ ترى أن ترفض فهي النبوئة الصالة أائ .كالم دون فالتأئل العبادة، إلى ثلم

 وعإببة التأمل بين ما تمزج فهي األخرى؛ األشكال من أسمى األشكال هذه من

 بعت بعضها األشكال هذه تحئز الواتع، في مائ. آن في وعباة واالعتراف والشكر

بعصا. بعبها إلى تؤدي ألها كما بعصا، بعضها وتعمق النبوتة، الصالة في

٤٨



اسدة؟ معنى ما

النبوي الصوفي

 الصوفية النظرة يناصرون الذين هؤالء هل صحيحة؟ هي النظر وجهتي أئ

 من أكثر شرقية إداها حاسبين يرفضونها الذين هؤالء أم النفس، إلى الداخلية

 هذا عن اإلجابات إحدى المقدس؟ الكتاب على تماائ مؤسسه وليست الالزم،

 انتقد (.(PrayerA History) “الصالة تاريخ” كتاب في .مائ االثنين رفض هي السؤال

 هما هيلر. نظردة وكذلك األقدم، التطوردة النظردات زاليسكي وكارول فيليب

 تستبعدان فهما لذا السلبية، شديدتا ألهما تتميزان المقاربتين هاتين إذ يقوالن

 أي يلغي أن يمكن كيف ويتساءالن، .“العالمي الصالة تراث من كبيرة نسبة

 فاهما االختالفات، ببعض ئقران ألهما ورغم اإلنسانية؟ الصلوات معظم إنسان

اآلخر. على متقوبا النوعين هذين من أدا يحسبا أن يرفضان

 من بالكثير ديمدنا زاليسكي وكارول فيليب يقدمه الذي التقييم هذا أة مع

 الصلوات من النوعين هذين بين العميقة الفروق من الكثير يتجاهل فإله المعلومات،

 كان التي النشوان عيبة بين ما التشبيه عقد الجريئة محاولتهما مثال، اإلنسانية.

 باأللسنة والتكثم (Sri Ramakrishna) راماكريشنا سري الهندوسي الراهب« يختبرها

 سامادي الباهافا يشترك .غيرمقنعة محاوالت هي المسيحيين- بعضى يختبره الذي
(Bhava Samadhi) التكئم مع راماكريشنا رهبان يختبره الذي “النشوان الوعي” أو 

 .تماائ آخر شيائ يستهدف منهما كال أن غير الخارجي، الفرح شكل في باأللسنة

 عليها، يحصل عندما إله بقوله الصوفية الخبرة هذه الهندوس الرهبان أحد يصف

 إذ قوله في الراهب هذا ويستمر . نغسي سوى معه أتكئم إله هناك يكون ال فحينها

 على الحصول الى يسعوا أن يمكنهم ال المسلمين أو المسيحيين، أو األرثوذكس، اليهود
 أديانهم؛ بحسب أتقياخ يظوئن ذلك ومع الكون، مع بالتوحد اإلحساس هذا مثل

 تعليم بحسب مميتة هرطقة يعد الكون في وذوبانه لهويته اإلنسان فقدان إذ حيث

المصهين، هؤالء أذهان في متباينة واآللهة مختلفة األهداف إذ وحيث األديان. هذه

٤٩ 



٠\سللة

واحد. شيء النهاية في هي الصالة أشكال كز أة اإلصرار جدا المضتل فمن

 االثنين، بين ما تمييزه في زاليسكي الزوجين من حكمة أكثر هيلر أة أعتقد

 تفترض التي الصالة بأة يؤمن فهو األساسؤة. فرضيته في أكثر مصييا وأظئه

 بين التواصل مفهوم تتضئن ال التي الصالة من أفضل الله نية شخصا

 .كالم بال صوفيا لقاة كونه من أكثر لفظي حوان الصالة أة يرى وهو ٣٨. أشخاص

 ما يقابل هو الشيء. بعض فيها مبا^ هيلر يقدمها التي الفروق من بعصا أة إال

 التي الصراع بصرخات الصوفي، المصغي ينشدها التي والسكينة الهدوء بين

 في الهادئ التأثل عن فعال المزامير ض٩ب تتكتم بينما النبوي، المصلي ئطلقها

 المزمور في . (٣-١ :٦٣ مزمور ) ومحيته مجده أو (٤ :٢٧ )مزمور الرب جمال

 هدأت” الرب: في الروحي والشع الرضى من حالة عن داود يتكتم ،٢ :١٣١

 إدواردز جوناثان أائ .“كغطيم نحوي نغسي أثه، نحو كغطيم نغسي، وسكنت

 الصوفية الصالة من أكثر ابروتستانتية “النبوة” الصالة إلى مياال كان الذي

 أثناء في والغناء باالنسكا)ب الشعور عن نفسه الوقت في تكلم فقد الكاثوليكية،

 يعير إدوارد كان التي درات المن من نوع وهي الشخصية، الروايات في الصالة.

:كتب الروحية، خبراته عن فيها

 رأيت والصالة، الروحي التأثل أثناء في م١٧٣٧ مرة...سنة ذات”

 واإلنسان، الله بين شفيعا الله، ابن مجد رأيت للمعتاد. فائعا مشهدا

 النقية الكاملة العظيمة ومحيته تنازله، ووداعة بنعمته وشعرت
 يوصف، ال الذي بمجده المسيح السيد شخص ابة...ظهر والجن

 مدة هذا فهم...واستمر أو فكر كز في يبتبع أن يكنه والذي

 فيضان في الوقت ذلك أغلب في وكنث أظز، ما على تقرييا ساعة

 الحماسة من بغمر شعرت .مسمع بصوب والبكاء الدموع، من

.والغناء بالخواء شعرت فقد عنها؛ أعير كيف أدر لم الروحية

٥٠ 



اسدة؟ معلى مأ

 مقدسا حائ أجه المسيح- بالمسد فقط ممتلائ التراب على قدت ١

 والنقاء القداسة منه وأنال وأخدمه، وأتبعه به، وأحيا به، وأثق وجا،

الكامتين".'* اإللهين

 ذوبان أو بالله االثماد عن يتكئم ال أئه ئدرك إدواردز الهوت يعرف ض كز

 في محن هيلر إذ الوجود. بوحدة المؤمنون يقول كما والكون االنسان بين الحدود

 الشخصي الخالص من نوع إلى الوصول حاولوا ما كثيرا المتصوفين أن إلى اإلشارة

 وبالنعمة باإليمان للغداء إدواردز فهم عن يمكن ما أبعد ا وهن التال، بواسطة

 خبرارت من الكثير دشابه فيها اجتا؛ التي الله مع الشركة خبرة ان غير وحدهما.

.الصوفيين الكائب روايات في ترد التي العميقة والمحية النشوة

 بهنه مفسام شخصي إله إلى الصالة عن يتكلم أن إدواردز يستطع إدا لماذا
 فاه عؤا، ومختلف قدوس إله هو المقدس الكتاب إله أن مع ألئه الصوفية؟ اللهجة

 المجد رجاء فيهم، المسيح بأن المسيحيون يؤمن ٠ عائ ببعيد ليس نفسه الوئت في

 كلمته، الله أعطانا أيثا وعمله. القدس الروح بثكنى وذلك (،٢٧ :١ )كولوسي

 الحية الله كلمة هو بل للمعلومات، مستودع مجرد ليس هو الذي المقدس، الكتاب

روجة: سلطه لها التي

 الكلمة في األعظم السرور أخرى، أوقات وفي وقتها، لي كان لقد”

 كانت أقرأ، كنث كثما كثيرة، أوقاب وفي .أسفارها كذ وفي المقدسة

 يحدث بتناغم أشعر كنث قلبي. تلمس كأدها كلمة كذ لي تبدو

 ما كثيرا القوة. العذبة الكلمات وهنه قلبي، في ما شيء بين ما
 إئي حئى ئنعائ، روحيا وغذاء نورا تسع جمله كذ بأن شعرت

 ما في ألتغرس واحدة، جملة في طويال وأتأئل القراءة، عن أتوف

٤٠.عجائب" تحمل جملة كذ كأن األمر بدا تحمله.

٥١



اسدة

 أن هذا يعني وال نفسه. الوقت في نبوئ وهو عميق، روحاني صوفي الكالم هذا

 بل الشخصاني، غير الوجود أصل مع يتالمس لكي نفسه في يغوص كان إداوردز

 من حالة مجرد ليست الناتجة والخبرة المقدس، الكتاب في الله كلمة في يتأئل كان

 يتجاوز الذي الصافي الوعي من حالة هذه تكن نم كلمات. بال والهدوء الصفاء

 تشير التي والحقائق الكلمات قؤة الوايع في غمرته لقد .العقالني والتحعق التفكير

 اإليمان تجاوب النهاية في الصالة أن الصدد: هذا في حئ على هيلر أن أعتقد إليها.

 حقيقة الكتشاف .الذات في غوصا وليسى الفائقة، ونعمته السامتة، الله كلمة مع

 الكتابي المفهوم إلى أقرب هو النبوة للصالة هيلر تعريف إذ وبالله. بالوجود االتحاد

 أن ورغم دراستهم. إلى تطرقنا ممن اآلخرين المفكرين تعريفات إلى منه للصالة

 تؤدي أن بكن الصال؛ أن ندرن ألن نحتاج فإئنا مهئة، التصوف بشأن تحذيراته

 رائعا بالفعل يكون أن بكن الذي الله، مع الشخصي اللقاء إلى منتظمة بصورة

.والخشوع الرهبة بمشاعر ومألائ وغامتا وعجيبا

ءظئة9 غريزة
 ال جوهرئة فروائ نفسه الوقت في هناك أن غير عالمية، ظاهرة الصالة أن رأينا لقد

 ما السؤال: إلى ثانيه هذا ويعيدنا للصالة. المختلفة األنواع بين منها التقليل بكن

 في تعلعبها سبب نفهلم أن لنا تتيح بطريقه نعرقها أن يمكننا كيف الصالة؟ جوهر

الحقيقية؟ الصالة نحو اإليماني التطبيق في ننمو نفسه الوقت وفي اإلنسانية، الحياة

 أمر فهذا كونية ظاهرة الصالة تكون تكاد عندما المقدس، الكتاب نظر وجهة من
 إذ (.٢٧-٢٦ :١ )تكوين الله" صورة على” مخلوقون البشر فكز الدهشة؛ يثير ال

 أحد كالثن، جون كتب لذ'ا الله. مع للتواصل مصئمون أئنا يعبي الله صورة حمل

 سنشم ديثيناتس يسمى عائ ،عشر السادومى القرن من المصلحين الالهوتيين
(Divinatis Sensum)، فطرئ وعي هناك” البشر. كز لدى باإلله الفطرى الشعور أي

٥٢ 



اسدة؟ معلى ما

 ويرى ٤٢.الجمع" في مغروسة الذين بذون فإذ” لذا ، البشري" العقل في باأللوهة

 في الصالة ظاهرة تغلغل في السبب هو بالله الوعي هذا أن أيتا آخرون الهوون

 ننظر عندما إدنا ٢٠-١٩ :١ رومية في الرسول بولس ويقول كله. البشري الجنس

 فينا توقظ أن ويمكن أيتا. تحفظه وهي خلقته، عظمى قوة أن نستنتج العالم، إلى

 إلى وتحوله واالحتياج، الضعف خبرات وقادر قوي إله بوجود البدائي اإلدران هذا

المساعدة. لطلب صرخات

 الطبيعي بالدابع الشعون بأن يؤمن أيتا أوين جون االنكليزي الالهوتى كان

 أمرا ودعن الطبيعة"، قانون في أصيل” أمر وهو الناس، كز لدى موجود للصالة

 أن وأضاف .“اإللهي بالكيان واألساسي والضروري الطبيعي االعتراف” من

 الصالة". في بدأبها المسيحين ئخحل المسيحية غير والثقافات األديان من الكثير

 . المؤمنين غير صلوات يستجيب أن أحياتا الله يسر ادواردز. جوناثان ويضيف

 الشفقة"، في السيادة” كامل الله فلدى الشفقة"؛” بدايع بل إلزام، أي بسبب ليس

 الكتابة من مثال إدواردز ويورد يرحم. تن ويرحم ئشفق تن على يشفق أئه أي

 صلوات الله استجابة وأيتا (،٣ )يونان نينوى أهل صرخة الله الستماع المقنس

(.٢٨-٢٧ :٢١ ملوك١) الشرير الملك أخاب،

 بالتجاوب شخصي تواصز بأئها الصال؛ نعرف أن يكننا ،١ط كذ إلى بالنظر

 من ما مستوى وفي لهم. متاحه بالله ما معرفة البشر كز ولدى الله. معرفة مع

 أعلى شخص أو شيء إلى يحتاجون أئهم الناس تدرك اإلنساني، الوعي مستويات

 هذا مع والتواصل التجاوب في الرغبة هي الصالة المتناهية. بصور؛ منهم وأعظم

للمعونة. طليا الهواء في الصراخ ذلك يتعن لم وإذ حئى الحقيقة، تلك ومع البيان

 ألن لكئ وأنواعها. الصالة أشكال كئ بين المشترك القاسم هو هذا أن أعتقد

 تأدرا تتأبر الصالة أن هذا فيعني الله، معرفة مع تجاوب أتها على الصالة يفهر تعريقنا

بالله، وعيا الجمع لدى أن لدرك كالعن أن ورغم دلتها. ومدى المعرفة هذه بقدر عميقا

٥٣ 



اسدة

 اهتماماينا يناسب باأللوهة الشعور هذا تشكيل إعادة إلى نميل أئنا أيائ الحفن فقد

.المقدس والكتاب القدس الروح بعمل وننعتها لله رؤيتنا نصحح كنا إذا إال ورغباينا،

 على تفئل التجاوب هذا أن غير الله، معرفة مع التجاوب هي إدا الصالة

 عام وعي على بنا؛ المعونة لطلب إنسانئة غريزة هي الصالة أحدهما، في :مستويين

 هذه ألن حقيب؛ حوارا تكون لن لكئها للتواصل، محاولة عندئذ فتكون باأللوهة،

 يؤمن روحية. هبة هي فالصالة اآلخر، المستوى على أائ . وملتبسة غامضة لله المعرفة

 القدس. انروح وقوة المقدس بالكتاب وجليه واضحه تصير لله رؤيتنا بأن المسيحيون

 ، ١٣-١٢:١ )يوحائ بالمسيح بااليمان القدس بالروح ثانيه فيها نولد التي اللحظة وفي

 أيصا نحن بل الله، رعايا مجرد لسنا أئنا لنا يكثف القدس الروح فإذ ه(، :٣

. (٦ —ه : ٤ )غالطية كأب معه نتحاور أن ويمكننا أوالده،

 إلينا تأتي معرفة هي الغريزية الفطرية الصالة فينا تثير التي الله معرفة إذ

 الله عن المسيحيون يعرفه ما .أائ (٢٠ :١ )رومية الطبيعة بواسطة المباشر بالحدس

 .اإلنجيل األساسية- ورسالته المقدس الكتاب بواسطة الواضح بالكالم إليهم فيأتي

 نتجاوب بينما إلينا يتكلم الله إلى نستمع أن الحية، الله كلمة المقدس، بالكتاب يمكننا

 والروح الكلمة فبواسطة .تجاويا"” ببساطة ذلك نسئي أن بكن ال أئه غير بالصالة،

كامال. حوارا—الله مع تجاويا الصالة تصير القدس،

ولفا، حواز
 يساعدنا وهو بشريا، نثالما بوصفها الصالة شمولية يؤبد للصالة تعريف األن لدينا

 عاائ، إنسانيا نشالما بوصفها الصالة دين ما مهائ تفريعا نغرق أن نفسه الوقت في

 الله. لحقيقة إنسانى محاوب هي الصالة كذ الله. مع حقيقيا حوارا بوصفها والصالة

 الله يأتي الطلب. قبل يكون ما دائتا "االسماع" المبادر- هو الله الحاالت كذ في

الصلوات كذ ليست نفسه، الوقت وفي إليه. نصل أن يمكننا فال وإال أوال، إلينا

٥٤



اسدة؟ مض ما

 كان فكلما الده، مع التواصل في الفاعلية من نفسها الدرجة على أو واحدا شيائ

 صاروخ إطالق مثل هي الغطرئة والصالة أفضل. صلواتنا كانت واضائ، لثه فهمنا

 فعل رد وهي للنجاة، طليا البحر عرض في التائهة السفن تطلقه الذي االستغاثة

 فهي روحية، عطية بوصفها الصالة أائ عظمى. قوة بوصفه الثه بوجود عام لشعور

 يمكن الصالة أن غير نفسه. عن الواضح الثه إعالن مع تفاعل في شخصي حوار

 هي أغلبها، ربما أو بعض، مع بعضنا حواراتنا من الكثير . ذلك من أكثر تكون أن

 لكئ للذات. كشف أدنى دونما المعلومات نتبادن أن يمكننا ٠ نسبيا سطحيه حوارات

 بل المعلومات، نتبادل فقط ليس بأئنا فبشعر أعمق، الحوارات بعض تكون أن يمكن

 وائصاالت شخصية، لقاءات الحوارات تصير عندئذ الحقيقية. ذواتنا أيتما نحيفة

نم حقيقية. إنسانية

 التحؤل (The Hideous strength) البشعة" "القوة يويس .أس .سي رواية تحكي

 حوار بعد (Jane studdock) سئدوك جاين وهي الشخصيات، إلحدى وقع الذي

 النفوس بعض من تنبعث البخور من سحابة كأده الدين تتخيل كانت لقد ٠ مهلم

 والبركات بالمكافآت ذلك بعد تتجاوب والتي ، مرحبة سماء نحو عليها المنعم

 بشرئة مجهودات عن ليست تماائ، مختلفة صور؛ ذهنها في حضرئها فجأة المتنوعة.

 لتصنعا نحواألسفل تندفعان ماهرتان قودتان "الله...يدان صورة بل ،فوق إلى تصعد

 محضر” في تدخل بأئها شعرت الجديدة، المعلومات هذه على بناء ثلم، .ودصلحا،،

 حجاب أو حاجز دون يقابلها التغيير، يعتريه ال ثايت ومنتظر، صبور شخص.

 البطر منظر حئى حولها. من شيء كز تغير لذلك، ونتيجة يقابلها. الله . بينهما

 الصغيرة والحافة الممر، أحجار تفئي التي والطحالب الشجيرات، تحت ينمو الذي

 كما تعد لم أئها إال منظورة، تغييرات منها أائ تعتر لم —األحمر الطوب من المصنوعة

.عبوره جرى حاجز هناك كان لقد .كانت

مباشرا هجوائ األول الصوت كان عدة: أصوات مباشر؛ ذهنها في وعلث

٥٥ 



اسدة

 الصوت آائ ، نفسك تسلمي ال بعقلك. احتفظي انسحبي. .احذري يقول:

 للحياة مثريه خبر؛ الشعور هذا من تجعل، أن يريدها وكان خبائ، أكثر فكان الثاني

 تقول: األصوات هذه كانت الحاضرة. بحياتها األكبر االستمتاع من تمغنها

 الخبرة. هذه مثل الجمع ينان ال لالهتمام. مثير أمر هذا دينية. خبر؛ نلب لقد

 في بويس رواية في الراوي يضيف عشر. الساع القرن شعراء األن ستفهمين
 الهجمات تلك كز فباءت دفاعاتها، كز على استوبًا قد كان لكئ” الختام،

ه١.“بالغشل المضادة

 لقاء. الحقيقية الحياة” فكان الفصل لهذا يويس وضعه الذي العنوان أائ

 جاين حياة تغيرت لقد المسيح. في للحياة سيما ال صحيح وهذا بالفعل، كذلك إئها

 ومعرفة لله معرفتنا بأئها بالله عالقتنا عن المقدس الكتاب ويتكلم الله. قابلت عندما

 أفكارنا، مشاركة مجرد الهدف ليس (١٢ :١٣كورذثوس١ ؛٩ :٤)غالطية لنا الله

 متبادب( كشب الى يؤدي الحقيقى التواصل اة ثلم نفسها. شخصياتنا مشاركة بل

 ياكر آي. جاي. يكتب .وفائلة حيه خبر؛ هذا يكون أن إال يمكن وال للشخصيات،

(I. Packer )الله معرفة” المشهور كتابه في .ل“ (Knowing God) يلي: ما

 الله .ومعرفة ..الحميم الشخصي التفاعل من نوع هي الله معرفة إذ”

 عندما معه التعائل فهي عنه؛ نعرف أن من جدا أكثر هي نفسه

 قلوبهم .يفتحون ...األصدقاء ..معه ويتعامل اإلنسان، على الله ينفتح

 أة حقيقة رؤدة نفقد أال .علينا ..ويفعلونه يقولونه بما لبعض بعضهم

 يمكن وال وإرادته، فكرئة عالقة أيصا وهي وجدانية، عالقة الله معرفة

. كذلك تكن لم إن شخصين بين ما عميقه عالقة هناك تكون أن

 بكلمته يبدأ الذي الله مع المستثمر الحوار هي الصالة إدا؟ الصالة معنى ما
٠— - - ■

معه. متكامال لقاء يصير حئى ويستمر ونعمته،
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اسدة؟ معنى ما

واالستجابة االستماع

 متالمة. صلوات في الله إلى أوئب يصرخ العظيم- السفر ذلك —أدوب سفر أغلب في

 يتعامل كان لقد وجوده. يتكئ ولم الله يترك لم فاه أثوب، شكوى كذ ورغم

 يدعوه التي الحياة نوغ يقبن أن يستبع لم لكئه ٠ بالصالة ومعاناته ألمه كذ مع

 وسط من” أثوب إلى الله ويتكئم السماء، في الفيوم تتجئع فجأ؛ ثلم ليحياها. الله

 وللعالم للكون ورعايته خلقه الله يصف اللقاء هذا في (.١ :٣٨ )أثوب الزوبعة

 هذه وتدفعه بالدهشة أثوب يشعر عندئذ وواضحة. مشرقه بتغاصيل الطبيعي

 له تحدث بهذا -ه(،٣ : ٤ ٠ )أثوب والتواضع التعيد من حاله إلى العميقة الرؤية

 نقرأها التي العظيمة والعبادة التوبة صالة النهاية في ويرخ إيمانه، في روحية اختراقة

(.٦-١ :٤٢ )أثوب ٤٢ األصحاح في

 لذاته؟ الله اإلنسان يحب أن يمكن هل بدايته. يثيرها التي القضية الغفر يقدم

 يواجهها التي األحوال كانت مهما حياته في راضيا ليكون الحث، هذا يكفيه وهل

 لكن ممكن، هذا نعم، السفر. نهاية في اإلجابة ونرى (؟٩ :١ )أثوب الحياة؟ في

بالصالة. فقط

 وأغنى، أعمق صلواته جاءت أوضح، لله أثوب رؤية كانت كأما ؟جرى ماذا

 .وحمد وتسبح مناشدة إلى اعترافات- إلى شكوى صرخات مجرد من فتحولت

 هذه الحياة. في يحدث ما لكن متقيال جعله الذي االختراق حدث النهاية وفي

 الشخصية من المستوى وهنا ألثوب حدث الذي الجديد التمحيص وذلك التنقية

 والتجاوب المعلنة الله لكلمة واالستماع التفاعل بغعي جاء حياته، في تحعق الذي

 الصلوات هذه صارت واقعية، وأكثر أصدق الله معرفة صارت كئما بالصالة. معها

.وقوائ شامال حياته في التغيير وكان وإثمارا، فاعلية أكثر

 من تقنية أثة على أو وأشواقنا، مجهوداتنا على إدا صلواتنا قؤة تعتمد ال

على فعلك رد يكون ربما لله. الحقيقية المعرفة من الصلوات قوة تنع بل التقنيات،

٥٧ 



اسدة

 بصوب العاصفة من أدوب إلى تكتم الله لكلى : قبيل من شيء هو الكالم ذلك

 نحن أئنا، هي الكالم هذا عن إجابتي . كذلك إلى الله يتكلم لو أتمتى مسموع.

 وعن نفسه عن الله إعالن نلنا إذ ؛ذلك من أفضل هو ما نلنا الجديد، العهد مؤمني

 وطرق بأنوع قدي، باألنبياء األباء كتم ما بعد الله،” .ممكن إعالن أجلى في شخصيته

 الذي شيء، لكل وارائ لجقته الذي ابنه، في األخيرة األدام هذه في كلتنا كثيرة،

 األشياء كز وحامل لجوخره، ورشلم نجده، بهاء وهو الذي، العابئ، غمز أيائ به

٠(٣-١ :١ )عبرانيين دعةندره"

 هناك ليس ألن (؛١٤-١ : ١ )يوحائ الله كلمة الكلمة- هو المسيح يسوع إذ

 هذا من وجماال شخصانية أكثر وال أشمل وال أكمل والناس الله بين ما تواصل

 ضوئها عثمة فإذ بعيوننا؛ الشمس إلى مباشر؛ ننظر أن نستطع ال إئنا التواصل.

 خالل من إليها ننظر أن علينا .الحال في أبصارنا يدئرا أن ممكرة وبهائها الباهر

 يسوع إلى ننظر عندما ألوانها. وجمال أشعتها نرى أن نستعلع عندئذ مرسحات.

 خالل من الله مجد بهاء إلى عندئذ ننظر فإئنا المقدسة، الكلمة لنا تصفه كما المسيح

 ،سنرى كما الكثيرة، األسبادب أحد هذا للمسيح. االنسانية الطبيعة هو مرسح
 تصير ،المسيح فبالسيد . المسيح يسوع داسم يصلون المسيحيثى يجعل الذى

 جادا حوارا” (John Knox) نوكس جون االسكتلندى المصلح يصفها كما الصالة،

 مكان وفي الله، مع للمؤمن (‘شخصيا حوارا” كالثن جون ويدعوها الله". مع وحميائ

 يمكن المسيح السيد فبواسطة ٥٥. متبادال تواصليا تفاعال -“الله مع البشر شركه” آخر

(.١٨ :٢ )أفسس األب إلى واحد بروح دخول لنا... يكون أن
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ع الفعل

aU الحوال

 والصالة روحية. عطية هي نفسه الوقت وفي إنسانية، غريزة الصالة أن تعئمنا

 في رسالة مثل إدها ٠ الده عن المجتزأة الفطردة لمعرفتنا تلقائي تجاوب هي غريزة بوصفها

 من عطية بوصفها الصالة أائ .“موجودا يكون أن يمكن إله أي” إلى موجهة زجاجة

 كما الحوار، استمر وإذا الله. بدأه الذي للحوار استمرار فهي القدس الروح عدطايا

.األرض على السماء الله- مع لقا؛ تصير الصالة فإذ الطيبة، الحوارات في الحال هي

 الله أن كيف نستكشذ أن األن فعلينا الله، مع تجاودنا هي الصالة إة وحيث

نجييه. أن عندئذ نتعئم وكيف البداية، في إلينا يتكتم الذي هو

شخصي إله لقاء

 تحدث التي فالمحية- الشرقية، الديانات في الحال هي كما شخصا، الله يكز لم إذ

 إذ لنقول ذلك من أبعد إلى نذهب أن ويمكننا وهم. مجرد هي —األشخاص بين

 أن بعد إال الوجود في لتظفر كانت ما فالمحية وأحادئة، بسيطة كانت إذا الله شخصية

 وليس قوه مجرد البداية في كان الله أن هذا ويعني .أخرى عاقله مخلوقاب الله خلئ

.للقؤة ذاتها األهئئة في عندئذ المحية كانت ولما شخصا،

 شخوص ثالث في واحد الله أة ذلك من بدال المسيحية الثالوث عقيدة تشنا

فسينحلر األقانيم، مثلث الله كان إذا الزمن. فجر قبل بعصا بعضها وتحملي تعرف
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اسدة

 إنجيل من ١٧-١٤ األصحاحات في مختلفة. بصور؛ عموائ واللغة الكلمات إلى

 عن فيتكئم العالم، إلى هو يأتي أن قبل الثالوث حياة إلى المسيح الخد يشين يوحائ

 ه(، :١٧ )يوحائ العالم" تأسيس قبل اآلب[ ]عند عندك لي كان الذي المجد”

 من الثالوث .فغي (٨: ١٧ )يوحائ األب من أخذه الذي الكالم بشًان ويتحدث

 بالكالم-األبيتكئمإلىاالبن،واالبنيتكئمإلى حواروتواصز هناك األزلءكان

 من جانبا نلمح ،١٧ يوحائ وفي القدس. الروح إلى يتكئمان واالبن واآلب اآلب،

٣.إلهي حوار إئه ٠لألب يسوع صالة في الكالم هذا

 أن المناسب من فتيس لذا خالصة، روح الله إة الفالسفة من الكثير قال وقد

 ولكن تزوالن، واألرض السماء اة يقول يسوع أة غير يتكلم. الله أة نحسب

 ولترستروف نيكوالس الفيلسوف وينكر . (٣ه :٢٤ )متى يزول ال كالمي

(Nicholas Wolterstroff) جاي. نظرئة ولترستروف ويطبق يتكلم. ال الله أن وغيره 

 هي الكبيات أة الي تشير والتي والفعل، بالكالم الخاصة .ل( Austin 1٠) أوسهن آي.

 الله كان إن أشياء. تنجز أيصا هي بل أشياء، تقول فقط ليس الكلمات .أفعال أيثا

 الكلمات ألن ؛الكالم من يمنعه سبب هناك فليس العمل، على قدرة ولديه موجودا

 أمر اللغة وألذ الشخوحس؛ من مجتمعا داخله يحوي الله إة حيث . أفعال أيصا هي

 الله أن نتوبع تجعلنا التي األسباب كز فهناك األشخاص، بون العالقات في جوهرى

بالكالم. يتواصل

 حالة هي وال المجهول، من هوة في القفز هي ليست المسيحية الصالة فإة لذا،

 بحد الكلمات ليس الحالة هذه ينتج وما الكالم. من والخالي الزائد الوعي من
 المصاحب التأثل حالة إلى للوصول االستعداد تقنيات إذ” األصوات. بل ذاتها،

 أصوات بترديد تتميز (Samadhi) السامادي ئسئى والتي وأصوات كلمات بترديد

 الحدسي، الوعي لمصلحة تجالمله فيجري التحليلى التفكير أائ .أفعال أو وتنئدات

أائ . الكلي الوجود في والذوبان الفردية الهوية فيها دعلق مسترخية حالة وهو

٦



اطه الحوازمع

 ويتضئن . الكالم بواسطة يصادقنا شخصي إله مع شركة فهي المسيحية لصالة١

 حتى المقدس الكتاب كلمات في التأثل المقدس الكتاب بحسب أيصا الصالة نمط

 المزمور: ناظر فيكتب كته، الكيان في الله مع العميق الروحي التجاؤمي يحدث

(.١٢-١١ :٨٦ )مرمور ئبي" كذ من إلهي رتي يا أحمذك حش٠٠٠قلبي وخف”

كلهته بواسظة اتلع لقا،
 معلومات، لنقل فقط ليست كلماتنا أة مقنائ برهادا والعمل الكالم نظرة تقدم

 ال بما كلماتنا قوة تتجاوز قوه الله لكلمة لكي تحدث. األشياء تجعل أيصا هي بل

 Words of) الحياة" كلمات” كتابه في (٢imothy Ward) وورد تيموثي ويحتخ يقاس.

Life) فكان نور، ليكن” :٣:١ تكوين يقتبس وهو متطابقة. وأفعاله الله كلمات أن 

 يفعل بدأ ثر البداية، في تكتم الله إذ تقول ال الفقرة هذه أن وورد ويالحظ نور".

 شيء، على اسائ الله يطلق وعندما النور. دعشها كلمئه خلقن لقد !ال .به تكتم ما

 لجمهور أب - إبراهيم أبرام سئى عندما الشخص. هذا تثفل نغشها كلمئه فإذ

 بيولوجيا قادرين وزوجته السح ذلك جعلت نفسها الكلمة تلك فإذ كثير"-

 تمجد أنشودة هو بأكمله ٢٩ مزمور ه(. :١٧ )تكوين كامال جنسا ينجبا أن وروحيا

 صوت لبنان. أرن الرمي ويكسر األرز، يكسر الرمي صوت’ وكالمه. الله صوت قوة

 أخرى مرة نرى إى . (٨ ه، : ٢٩ )مزمور قادش برئة الرمي يزلزل البرئة، يزلزل الردي

 يفع .متساويان أمران وأعماله الله كالم إذ .الله يفعله ما هو الله، صوت يفعله ما أن

قوة. بكز الروحية الحقيقة هذه ١١ —١٠ :٥٥ إشعياء

 بل هناك، إلى يرحعان وال السماء من والئلح المطر ينزل كما ألئه”

 وخبرا للذارع ذرعا وطي وئئبث تلذ ويجعالنها األرض ئرويان

 إلي ترحح ال فمي. من تخرج التي كلمتي تكون هكذا لألكل،

. له أرسلئها ما في وتنجح به سررت ما تعمل بل فارغه،

٦١



اسدة

 أن علينا يكوى ذلك بعد لكن ، الغرفة هذه في نور ليكذ البشر. نحن نقول

 أن ويمكن تسندها، أفعال إلى كلماتنا تحتاج شمعة. نضيء أن أو اإلضاءة زر نضغن

 ألن قصدها؛ في تفشل أن يمكن فال الله كلمات أائ له. أرسلت ما في كلمائنا تغشن

 عندما بالكثم. يعمل هوإله المقدس الكتاب إله .واحد أمر هما وأعماله الله كالم

 في الفاعل الله حضور عن عندئذ يتكلم فهو الله، كلمة عن المقدس الكتاب يتكلم

 نقول أن تماائ يعادل فهذا ما، شيائ لتفعن تخرج الله كلمة إة نقول وعندما . العالم

 كلماته، أو الله وصايا اإلنسان يتجاوز فعندما لذا الشيء. هذا ليفعن خرج الله إى

 أن أو كلماته، في نفشه استثمر الله إذ نقود أن يمكننا لذا” بالله. عالقته يتجاور فهو

 نفسه... بالله .يفعله الله.. بكالم شيائ يفعل مول إذ حتى بكالمه توحد الله إذ نقول

. له امتداد ما بصور؛ هو اللفظي الله عمن إذ

 التداعيات هذه وأحد هائله، تداعياب األساسي الكتابي التعليم لهذا إذ

 الصوفية العقلية ذوي من األشخاص يفترض أحياائ” الصالة. بقضية مباشر؛ يتعلق

 حقيقي". غير هذا لكن الله، مع العميق التواصل لهدف إعاقة تعد الكلمات أة

 الله، كالم في ثقئنا نفع فعندما الفاعل، الشخصي حضوذه هي الله كلمه كانت إذا

 شركة هو كلمته بواسطة الله جانب من التواصل نفسه. الله في ثقتنا نفع نحن

 الصالة في تكون أن يمكن شلق، ودون فيه". ثقتنا نفع عندما وذلك معه، حقيقية

 االنساني، المستوى على حموه لكن الله، محضر في البسيط الصمت من فترات

 بعضهما وجه في بصمت يتطلعان المطاعم أحد في وامرأة رجل يجلس عندما’

 نحوعشرين بعد ذلك يفعالن كانا إذا وأصيلة عميقة عالقة في يكونان فاهما بعصا،

 لقاء أول هو ذلك يكون عندما وليس والحوار، بالكالم الحافل الزواج من سنة

قبل". من مائ تكلما أن لهما يسبق ولم بينهما،

 .المقدسة الكلمة في الله كالم إلينا يأتي ال الله؟ كالم نستقبل أن إذا علينا كيف

: ١ إرميا ؛٢٠ —١٥ :١٨ )تثنية أنبيائه فم في كلماته يضع الله إن المقدس الكتاب يقول
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الك عع الحواز

 الكلمات هذه وتقرأ ركتب أن يمكن فإده الله، كلمات نبي يستقبئ أن بمجرد (.١ ٠ —٩

 أن بعد حئى أو موجودا، النبي يعي لم لو حئى الله، كالم بوصفها بفاعلجة ذلك بعد

 ويظن المكتوبة، الله كلمة إدا هو المقدس الكتاب (.٣٢-١ :٣٦ )إرميا ويرحل يموف

 والكلمة كلماته، بواسعلة الله يعمل واضحة: إدا النتيجة اليوم. نقرأه عندما الله كلمة

 حياتنا في فائال الله نجعن بها التي الطريقة فإؤ لذا (،١٢ :٤ )عبرانين حئةوفائال"”

 على نحصل ألنا فقط ليس يعني المقدسة الكلمة نفهم أن المقدس. بالكتاب هي

 وإيمان- بثقة إليه اننبهنا بالفعل-إذا المقدس الكتاب يكون أيصا بل الله، عن معلومات

.شخصجا ونلتقيه يكلمنا الله إلى نستمع بها التي الطريقة هو

الك بكلمة الصلدة
 ينبغي كيف ونعرف المقدس. بالكتاب ذلك نتعتم عندما فقط إليه نصلي مرع نعرف

 على تساعدنا التي اللغوة بالحصيلة يمدنا الذي المقدس بالكتاب فقط نصأي أن

 الدينامئة هذه نرى فنحن استغرابنا؛ يثير أن ينبغي ال وهذا الله. مع التواصل

صغير. وهو انسان كل حياة في تحديث األساسجه

 باكرا اللغة تعئمنا ألئنا” :بالقول (Eugene Peterson) ييترسون يوجين يذبرنا

 الذين نحن أئنا عندئذ ونتصؤر ذلك". حدث كيف نتنثر ال فإئنا حياتنا، في جذا

 كلمات هي اللغة” يحدث. ما هذا ليس لكئ الكالم. لنتعتم المبادرة زهام أخذنا

 اآلخرون. إلينا يتكتم عندما الكالم نتعتم إئنا مائ. أكبر هم مرع إلينا بها يتكتم

 الكالم مع التجاوب على القدرة نكتسسج اللغة...ثلم من بحر في نقفز نولد، فعندما

 ونحن كلماتنا من أئ تكن لم .ال نعم، بابا، ماما، :بمقعإع ومقطائ بحرف حروا ببط،،

 نحن"." نتكتم أن قبل إلينا تكتم تن مع تجاوبا أولى.لقدكاذتدائائ كلمات أطفال

 الفهم على األطفال قدرة أؤ الدراسات كشفت الكالم، هذا ييترسون كتب أن منذ

 لها يتعرضون التي اللغوة الحصيلة وائساع الكلمات، بعدد بشدة تتأبر والتواصل

إلينا. ئتكتم ما بمقدار فقط نتكتم إئنا الباكرة. طفولتهم في
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 كالم تفوق ييترسون يسئيه ما ندرك آن الصالة لممارسة الضروري فمن لذا

 عمية؛ نتاج الالهوتى المبدأ ولهذا ١٢العالة". في إليه نحن كالمنا على إلينا، الله

 نلقي أن ينبغي كما الله، كلمة في انغماسنا من تنشًا أن ينبغي صلواتنا أن يعني فهو

 إلى نستمع أن أيصا وينبغي المقدس. الكتاب أي ولفته، الله كالم غمر في بأنفسنا

 وقلوبنا. عقولنا في تتفاعل حتى بعمق فيها ونتأئل ونفقر وندرسها، المقدسة، الكلمة

 لكئ والطلب، بالتضرع أو بالحيرة أو بالفرح أو بالخزي شعورا هذا الفعل رد يكون ربما

الله. إلى تردع أن يجب حقيقئة صاله األحوال كز في تعد الله كلمة مع التجاوب

 نتعلم فلن بالله، وشخصى حقيقى ائصال إجراء هو الصالة هدف كان إذا

 .الكالم الطفل يتعلم كما ببطء ربما المقدس. الكتاب لغة بحر في نقفز أن إال الصالة

 صالة. كز قبل المقدس الكتاب نقرأ أن لنا ينبغي أده هذا يعني ال شلن، ودون

 المستمر عملها تنجر لكي آخر إلى وقت من بالماء تشبع أن االسفنج قطعة تحتاج

 دمنا ما كته، اليوم في الله إلى الكالم في نستمر أن يمكننا األسطح. تنظيف في

 المقدسة الكلمة كائب صلوات في بيترسون يتأثل كلمته. أمام كافيه أوقاائ نمضي

صلواتهم: عن القول إلى ويخلص المحورتة، وشخصائتها

 .أنغشهم يفهموا أن يحاولون أشخاص يرفئها صلواب تكن لم

 كانت بل للحياة، معتى يجدوا أن يحاولون ألناس سجال تكن ولم

 مشاعرهم، وليعس الله، أن جئنا يفهمون كانوا أناس رفقها صلواب

 اإلنسانئة الخبرات أثارت الصالة...ربا في المحوري األمر هو

 الخبرة شقلتها صلواب تكن لم لكئها ودفعتها، الصلوات هذه'

 أيصا بل شقلها، الذي هو بالله اإليمان فقط يكن اإلذساذئة...لم

١٣.عنه" متكاملة عقيدة

 لك كانت إذا شخصه. في وغنائ حقيقائ إلها المقدس الكتاب في نكتشف نحن

فإذ لذا منه. بالغضب وأحياائ بالحيرة ستشعر حقيقى، إنسان بأي شخصئة عالقة
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 بالحيرة تشعر سيجعلك ما كثيرا المقنس، الكتاب صفحات على تقابله الذي االله

 صلواتك تكون أن يجب والتعزية. والهدوء واإلعجاب بالدهشة وكذلك واالرتباك،

 بين ما التزاوج هذا ويكون المقدس. للكتاب قراءتك في ومتأصلة مقصلة ئائ١د

الحقيقى. باإلله تربطها للحياة مرساة والصالة المقدس الكتاب

الئه ص٦ل٠ال هع علما تفأ في اللفظية الصلوات
 كتابات عن بلويش دونالد الالهوتي يكتب ، والتصوف الصالة المعنون الفصل في

 اللذين (John Tauler) تاولر وجون (Meister E hart) إكهارت مايستر المتصوف

 الخبرة” أة مالحظات بلويش يسحل الفصل، هذا وفي الوسطى. القرون في عاشا

 المؤنف يكتب وكما واألفكار".؛ والكالم العقل تتجاوز أعماقها، عمق في الصوفئة

 لله...تتسامى الحيوفئة المعرفة اة (”thomas Merton) ميرتون توماس الكاثوليكى

 أن المتصوف يريد الروح.دون.أفكار". في كذفها٠سحل معرفة المغايم.إئبا فوى

 تبدو هنا العقالنية الله. عن أفكار أو كلمات على وليس الله على فقط انتبانفه يرئز

والله. القلب بين ما بعائق أشبه

 بالروح، آصلي .يصلون بينما بعقالنيتهم يحتفظوا آن المؤمنين يدعو بولس لكئ
 . (١ ه : ١٤ كورنثوس ١ ) أيقا بالذض وأرئل بالروح، أرئل ٠ أيقا بالذهب وأصني

 )يوحائ الكلمة هو الذي االبن، بواسطة لألب بالكلمات نصني النهاية، في نحن

 الكتاب في لله كلمة "نتجاوز" أن أال يجب أئنا على مصرا لوثر مارتن كان (.١ :١

 يعمل وبعدها الكلمة، نسمع أن أوال ينبغي” .معه نتكلم مرع نعرف فلن وإال المقدس،

 لكن يشاء، التي بالطريقة يشاء التي القلوب في يعمل إئه قلوبنا. في القدس الروح

١٦.الكلمة" دون ليس

 دايقز جيفرسون جون مشابها، احتجاجا يقدمون الذين المعاصرين الكائب ومن

(John Jefferson Davis) الله مع والتواصل التأثل” المفيد كتابه في“ (Meditation and
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Communion with God) .مثل الصالة طرق أن مغادها نتيجة إلى دايقز يصل إذ ١٧ 

 مع ،"(The Jesus Prayer) يسوع" صالة” أو (Centering Prayer) “التمركز صالة”

 مع لفظى تجاوب هي الصال؛ أة يغفمون لمن تماائ مناسبة ليست فائها فوائدها، كز

 باألمان يشعرون الذين لهؤالء عطية وأئها المقدس، الكتاب في اللفظي الله إعالن

 الراع القرن في المكتوب الكتاب على مبنية التمحور أو التمركز صالة الله. نعمة في

 أن فكرة حول يدور وهو (.(The Cioud of Unknowing) “الغموض سحابة” عشر

 هو منها والهدف صور. أو مفاهيم أو أفكار أئ يتجاوز وهو فينا، نقئ روح الله

 المنطقي االستطراد تتجاوز ائها كلمات- أو محتوى أئ دون الله محضر في الراحة

 لكلمة والمتكرر الهادئ باالستخدام القدس للروح خالصا انتباائ وتختبر لألفكار،

 أة على باإلصرار صواب، على وهو ذلك، دايعز وينتقد .المحأة أو الله مثل واحدة

 بين كوحدة األبدئ الله كيان في جوهرئ هو بل عرضيا، أمرا ليس اللغة استخدام

 ليسوع األب يعطيها التي الحز بكلمة يتقدسوا أن ينبغي المؤمنين وأة أقانيم، ثالث

(.١٣ :٢ كورنثوس١ ) القدس الروح إليهم ينقلها والتي (١٧ ،٨ : ١٧ )يوحائ

 ليست المقدس الكتاب في المسيحية الصالة حركة أة إلى أيصا يشير أئه كما

 نحو علودة هي بل والتوبة( الذات لفحص مكابا هناك أة )رغم النفس نحو باطنية

 هذه على بناة قلوبنا حجط نعين وكي المسيح، في الحقيقية مكانقنا ندرك لكي الله،

 على بما ال فوق بما فوق...اهتوئا ما فاطلبوا المسيح، مع قمتم قد كنتم إذ” الحقيقة.

 اللغة، واستخدام التفكير عن نتوئف أن علينا ليس (.٢-١ :٣ )كولوسي “األرض

السماء. نحو وأفكارنا كلماتنا نوجه أن علينا أة غير

 المسيح، يسوع الردئ ألها ) يسوع صالة يسئى لما انتقادا أقز دايثز كان

 أكثر عليها االعتماد بعدم ينصح يزال ال لكئه (، الخاطئ أنا ارحمني الله، ابن

 الشرقية األرثوذكسيه الكنيسة في تستخذم عتيقة صالة هذه كانت الالزم. من

ويقول .اليوم غوال صوت دون التنعس مع وتردد طويلة، مدة متكررة بصورة لئقاذ

٦٦ 



الله مع الحواز

 التفكير، عنصر يفقدها التكرار فإن كلمات، من مكونة جملة هذه أن رغم إئه يقز١د

 بطريقة والحوار، واللغة، والتواصل التفكير، لحذف تستخدم أن يمكن إئها حئى

 المتكررة األصوات تحل-ث أن ويمكن الشرقية. التأثالت من وغيرها التمركز الة٠ص

اإلسالمي. التصوف بصلوات شبيهة ئة جسد—نفسية تأثيراب المنتظم التنئس مع

 األب إلى الصالة على تشتمل ال يسوع صالة أة إلى دايثز يشير كما

 نفسه يسوع علمه ما بحسب الصالة جوهر هو هذا أة مع المسيح، المسد بواسطة

 إليه نأتي نحن الصالة هذه وفي .الصالة هذه في مذكور غير (.اآلب٩ :٦ )هئى

 تشير ال لذا مح^ته، في باألمان يشعرون أوالدا بوصفنا ال خطاة"،” بوصفنا فقط

 خطاياهم. وغفرت مقبولين أبناء بوصفنا لنا، الته أعطاها التي المكانة إلى الصالة

 بوصفها أو طقسية، أو سحر؛ بصور؛ هذه يسوع" صالة” ئستخذم أن يمكن

 تطوير يقترح دايعز فإة لذا . (٧ : ٦ )مئى كالمنا بكثرة’ الله انتباه لجذب طريقة

 بانا وإليماننا المتكلم، الله لشخصئة أقوى فهم على مبنجة والصالة للتأثل طرفي

متبغون. أبناء وبانا لديه، ومبررون مقبولون

 داكر ٠ آي .جاي ويصل التوازن، من حالة إلى نصل أن ينبغي العادة، هي وكما

 واألفالطونية الغنوسئة من الناح المميز االعتقاد ذلك” إئه فيقول الحالة هذه إلى

 كونه من أكثر شخصي غير حضورا بوصفه فيه، والتأئل الله إدراك يمكرن أئه الحديثة،

 فيه والذي الله، من المعرفي غير االقترادب اة فيقول يستمر ثلم . شخصائ صديعا

 سوى هو ما عموثا، أفكار أي من أو الله، عن شخصية أفكار أي من الذهن ؛مخلى

٢٤.“غربي ثوب في شرقى تصوف

 الله...بعد محضر في للصمت مكان هناك يزال ال أئه يذبرنا ياكر أة إال

 من . الله محية إدراك فرحة النغش تغزو عندما وذلك إليه، تكلمنا قد نكوذ أن

 في شخصان يكون عندما سكون. في ونحمده الله نعبن أن المرات بعفى في المناسب

بابتسام بعض إلى بعضهما ينظرا أن فقط فيها يستطيعان أوقات تأتي حش، حالة

٦٧ 



اسدة

 لكئ ٢ .“الحميم بالتواصل لالستمتاع فقط الكالم، إلى الحاجة دون وصمت،

 وأساليب الكلمات عن تلقائائ سيبحثون الحب، من عميقة حالة في هم الذين حئى

 جبل قئة ليست كالم بال الصلوات : بعوله يختتم فهو ا لذ .مشاعرهما عن التعبير

٢٦.المنطوقة" الصلوات بين والسكتات الوقفات ولكئها الصالة،

الك مجد مع تفاعلعل في المختلفة الصلوات

 استخدامه؟ يجب الذي الكالم نع ما لكئ الكالم، الصالة في نستخدم أن علينا

 تعبيرات فهناك الصالة. أشكال من واسع طيف عن المزامير تكشف األنوع. كذ

 أيصا وهناك الله، وطلب الصراخ وهناك والتضع، والطلبات والتعجب، الدهشة

 االختالف شديدة أنواعا فقط ليس الصلوات هذه وتمقل النفس. ولوم االعترافات

 عندما .أيصا مختلفة ومشاعر متباينة قلبية توجهارب( أيتا تعكس بل الخطاب، من

 ال التي اللغة من عديدة أنواعا نجد الشخصية، وطبائعنا ولثقافاتنا ألنفسنا، نترك

 ال مزاجية وهبات ارتفاعاب يمثل كالنا نجد المزامير في استخدامها. إلى بتاائ نميل

 هناك أن كما أنفسهم. تلقاء من السوداوي المزاج أصحاب يستخدمها أن يمكن

 االنفتاح إلى يميلون ئن يكتشئها أن يمكن ال القلبية التبصرات من أعماقا أيتا

 الله، على المزامير ناظمو يطرحها وشكاوى تساؤالت أيتا هناك الخارجية. واألنشطة

االنطوائية. الشخصيات تستوعيها أن تستطبع ال

 بالصالة نبادر كائ إذا الكتابئة الصالة أشكال بكز نصتي أن نستطع ال إسا

 كذ تصدن أن يمكن .النغسئة وحالتنا الداخلية احتياجاتنا مع تفاعال إياها حاسبين

 الكلمة في الله لنا يكشف ما بحسب بالصالة نتجاوب كائ اذا مائ الصلوات هذه

 وغفور، قدوس معا- ورقيقه مجيد؛ صورؤ في الله المقدس الكتاب ويصور المقدسة.

 الصالة تكون أن يمكن ال لذا .لالستقصاء قابل غير نفسه الوقت وفي وقريب، محت

تشتمل أن يمكن ال وتضرعات. طلبارتع أو ،تسبيح هتافب أو أليمة، اعترافات مجرد
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 الكتاب صلوات بعض تبدو أخرى، جهة من الصلوات. من واحد نوع ض فقط
 ملك إلى يرجع توسف* أخرى صلواط وتشبه صديق، مع هادئ حوار مثل المقدس

 تتحدد الحاالت هذه من حالة كز في لماذا؟ المصارعة. في مباراة ثالثة وتشبه عظيم،

 وملكنا. وراعينا وحبيبنا وأبونا صديقنا دائائ هو الذي الله، بشخصئة الصالة طبيعة

 المثاعر توليد في تنجح التي الصلوات أنوع على بنا؛ نصتي أن نقدر أن ينبغي وال

 الكثير على لنا الله كلمة وتشتمل نفسه. الله مع تفاعلنا في نصلي إئنا نريدها. التي

 عندنا الصالة حياة ستكون الله، كلمة مع نتجاوب كائ إذا وفقط الخطاب، أنوع من

ومتنوعة. غنية

الحزة"” الصلدة مأساة
 في االنغماس عندك الصالة بداية نقطه تكون أن يجب إره ييترسون يوجين يقول

 بعنوان (Anne lamott) الموت آن كتاب في نراها أخرى مقاربة وهناك الله. .كلمة

 Help, Thanks, Wow): الثالث" األساسؤة الصلوات للعجب: يا شكرا، النجدة،”

The Three Essential Prayers.) أن البداية في الموت آن تعلن الكتاب هذا ني 

للصالة. مهائ ليس لله فهمك

 إئها أو جدا((، ))الحقيقى اليونانوئن أسماه ما الذي ذلك هي الصالة إذ فلنعل”

 وجروحنا. وؤناعاتنا ومراكزنا قيمنا تشغله الذي الغالف وراء ما في داخلنا يوجد ما

 الحقيقي. والحفي الحقيقية الحياة الحفي- أو للحياة الداخل من صرخة إئها لنقز أو

 ونتععلل ننشغل ال إليها...ليتنا نتوجه التي القوة لهذه نضعه الذي االسم يهلم ال
 قلوبنا من صلواتنا لئطبق شيائ. حئى أم شخصا كان سواء له ذصًاى من في بالتفكير

 التي الحفي طاقة الكامل...إلى الكونى الصالح أو األعظم، السد ذلك مع للتواصل

 الخارج الشيء ذلك إلى بها- لنؤمن أحياائ الشجاعة لدينا تكون والتي الكون، تحرك

٢٧.“فلنسئه...الله التخيل...وللئسهيل على قدرتنا من عائواألكبر
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 بالله بإيمانهم المتيعنين غير الناس تدعو أن ببساطة تحاول أئها األمر يكون ربما

 دعوة يكون فهو الطريقة، بهذه الموت كتاب فبلم وإذا نحوه. التوحه في يبدأوا أن
 هذا أن غير الدين، ضد التقليدئة دفاعاته إثارة دون يصلي ألن للمتشغك بسيطة

 يكون بمن يهتر وال يصتي، أن ما لشخص تقول فأن ومبدئية؛ أولى خطوة سوى ليس

 مبدًا يكون أن يمكن ال فهذا اإلله، ١ط بشًان إيمانه هو ما أو إليه، يصلي الذي الله

 أن دون بشخعى عالقة في تنمو أن تستطع ال ألدك الصمالة، استمرار على يساعد

.يكون فن تعرف أن

 )الشب النجدة :الصالة من تقليدئة فائت ثالث الموت تسئي فريدة وبطريقة

 الالفت أن غير والتمجيد(. )التسبيح للعجب! ويا )الشكر(، شكرا والتضع(،

 صمالة وهو للصالة، الكالسيكية األشكال أهر أحد يتجاهل الكتاب أن للنظر

 نفه الحجم في التي المقاالت ببعفى الكتاب هذا قارائ وإذا ٢٨واالءتراف. التوبة

 جلائ يظهر ذاتها، الردانئة وبالعالة ولوثر، أغطينوى كتبها والتي الصالة، عن

 ليست نقطة من تبدأ ألدها هذا أن خلني االعتراف. صالة على التشديد غياب

 تعشنا"” أال يجب الله قالت لقد المقدس. الكتاب إائها يعتمنا التي الله معرفة هي

 ال عندما أئه هي والمشكلة نصتي. أن فقط يجب الله. يكون نن معرفة محاوالت

 والبؤرة المحركة القوة هي الوجدانية احتياجاتنا تصير البداية، نقطة هو الله يكون

 ويحرمها الصالة من تجئبه، يمكن ال نحو على سيحد وهذا لصالتنا. الواضحة

المقدس. الكتاب في الموجود الواسع طيعها

 إلينا يقدم ال” قائال: (Edmond p. Clowney) كالوني يي. إدموند يكتب

 لذا . نفسه الصالة إله إلينا يقدم بل الصالة، عن تقنيا تعليائ المقدس الكتاب

 بل فيها، نرغب التي والمشاعر االختبارات على بناة نصتي كيف نقرر أن ينبغي ال

 عندئذ الصالة وستنساب هو، كما إلهنا إلى لننظر ممكن هو ما كز نفعل أن يجب

صالتنا. وحددت الرؤية هذه شغلت الله، هو لمن أوضح رؤية على حصلنا كتما .مائ
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 بل وسطحية، محدودة فقط ليس صالتنا ستكون الله، كلمة في االنغماس ودون

 مع لكى الحقيقي، اإلله مع متجاوبين عندئذ نكون ال ربما .الوايع عن منفصلة أيضا

 فستخلئ لنفسها، قلوبنا تركغ ما إذا الوابع، في والحياة. الله عن الشخصية أمانين(

 ليس ولكن غفورا، محيا إلها الغربية الثقافة أبناء سيريد موجود. غير إلها لغمها

 الروحية الحياة تناولت التي الدراسات تكثن هنا، ومن .متساميا وال قدوا

 بالفرح والشعور التوبة من عموائ تخلو صلواتهم أن الغربية البلدان في للشباب

 المقدس، الكتاب إله مع تتجاوب التي الصالة فدون الفغران. على الحصول عند

يلي: كما مباشرة بصورة الحقيقة هذه بيترسون وع وقد أنفسنا. ستخاطب

 أوإلى نسمعه، أن نريد ما يقول إله إلى فسنصتي ألنفسنا، تركنا إذا”

 نتكتم أن هو المهلم أن إال نفهمه. أن نستطع الذي الله من الجانب

 لنا... يقوله ما كز مع ونتجاوب إلينا، يتكلم الذي نفسه االله إلى

 ذات نكتشقه أن نرجو مجهول إله إلى الصالة بين ما فرق هناك

 وبالسيد العبرية باألئة نفسه عن أعلن معلوم إله إلى والصالة يوم،

 نليي فقط نحن األولى الصالة في بلغتنا. يكتمنا أن وقرر المسيح،

 األولى المطبع. اإليمان نمارس فنحن الثانية في أائ الدينية، شهيتنا

 ليس الصالة في الضروري إذ أهئية. فأكثر الثانية أائ إمتاعا، أكثر

. الله مع نتجاوب أن بل أنفسنا، عن التعبير نتعتم أن

 مشاعرنا استكشاف إلى صالتنا تتحول المقدس، الكتاب استبعدنا إذا

 نتحعق كيف لكن األشياء، من العديد لنا يقول الله أن نتخيل وربا وانطباعاتنا،

 الحربة رؤوس أحذ (George Whitefield) وايتغيلد جورج كان أنفسنا؟ نخدع ال بأئنا

 في عشر الثامن القرن في حدثت التي (The Great Awakening) الكبرى للصحوة

 بااليمان االهتمام تجديد من شاملة حركة النهضة هذه وكانت الغربية. المجتمعات

 خطييا وايتغيلد كان البلدان. هذه في الكنيسة نمو من مهئة موجة واكبتها المسيحي
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اسدة

 ؛١٧٤٣ سنة أواخر في الكنيسة. تاريخ في واعظ أفضل يعد كان إده حلى مفوها

 شعورا وايتغيلد شعر ٠ األول طغتهما (Elizabeth) أليصابات"” وزوجته وايتغيلد رزق

 علو، وبناة . باإلنجيل كاررا أيصا هو ويصير سيكبر هذا ابنه إذ له يقول الله بأن قودا

 الذي المعمدان، بيوحائ تيئائ )يوحائ( جون ابنه وايتغيلد سئى اإللهي، التأكيد هذا

 وألقى كبير، حشد أهام أبوه عئده يوحائ، وبن عندما ٠أليصابات"” أيتا أئه كانت

 هناك أن يعلم كان ابنه. بواسطة الله سيعملها التي العظيمة األمور عن مهيبة عظه

تجاهلهم. أده غير هذه، نبواته على المتهكمين الساخرين بعض

 الزوجان ناح شلن، دون تثثج. نوبة بعد فجأة ابنه مات شهور، أربعة بعد ثلم

 وقع الذي الخطأ بشأن الضمير، بتأنيب شعر تحديدا جورج أن إال ابنهما، على كثيرا

 أئه أدرك لقد أمانيه. واندقاعات الشخصي وحدسه الله كلمة بين ما خلط إذ فيه

 مشاعر مشاعره- وايتغيلد ترجلم لقد .األمال تشبه الذي ذاته الخطأ إلى شعبه قاد

 بوقب هذا وبعد قلبه. إلى يتكلم الله وكأن والمفهومة، الطبيعية الوالدى والفخر الفرح

 المخطئ األب هذا يجعل” أن الله من فيها طب موجعة صالة نفسه إلى كب قصير،

 نفعا أكثر يصير قلم ومن الشيطان، بأالعيب خبرة وأكثر رزانة، وأكثر حذرا، أكثر

٣٤.وكنيسته" الله لعمل

 مسارات اختيار على يحلنا أو بتاائ أفكارنا يقود ال الله أن هنا الدرس ليس

 إذا إال إلينا يتكلم بكونه متيعنين البئة نكون لن أده غير واختياراتنا، ألفعالنا حكيمة

المقدس. الكتاب في ذلك قرأنا

اسلي اسب على العثور

 إليه الله بث وحينها .للب هيكال يبني أن قرر قوته، ذروة في الملك داود كان عندما

 ذلك بعد داود وعذ الله أن غير الهيكل، هذا يبني أال النبى ناثان بواسطة برسالة

وأنا السمي، بيائ يبني .هو ..أحشائك من يخرج الذي نسلك بعنك أقيلم وعذا:
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اللة مع الحوال

 بيائ يبني أن داود أراد ٠( ١٣ ١١ :٧ )أصموئيل األبد إلى مملكته كرش أثبت

 المحسنات أنواع من نوع إده . بيائ لك سأبني الذي أنا ال، : قال الرمل لكن ،للذب

 فقال مجده. فيه يظهر بيائ للرت يبني أن داود أراد قوي. لكئه الكالم، في البديعية

 على الله مجد ستعلن التي الملكية داود أسرة يثبت أن بديال: عرصا لديه إة الله له

.كوني متوى وعلى أرا، وأبعد استمرارا، أكثر نحو

 اله الجنود رت يا أنت ألدلن الكريم: الوعد هذا مع تفاعله في داود فقال

 أن قلبه في غبنن ون لذللذ بيائ، لك أبني إثي قائال: يعبدن أعلث قد ؛سرائيذ

 الداخلية الدينامية هذا ويكشفذ (.٢٧ :٧ صموئيل٢) الصالة" هذه لك يصأي

 كلمات ترجئت العدد، لهنا الحديثة الدولية الترجمة في الصالة. بها تعمل التي
 الله كلمة إذ حرفيا العبرى النعلى ويقول . يصلي أن الشجاعة وافته أده بمعنى دواد

 في الله كلمة خلقت لقد الصالة". هذه لله يصغي أن قلبه في يجد أن” داود مفنت

 بكلمته، إلينا يتكلم الله المبدأ: هذا ويقول ليصلي. والقؤة والدابع الرغبة داود قلب

الله. مع والشركة اإللهي، الحوار ذلك في فندخل بالصالة، نتجاوب ونحن

 ميز؛ المسيحيين لدى أن غير عظيمة، صالة هي ٧ صموئيل٢ في داود صالة إذ

 أن يمكن كيف يتعجب داود كان شلن، دون .القديم العهد قديسي أعظم من أكبر

 لتفخيم قديمة ملكية طريقة فقط الكلمة هذه هل األبد". إلى” الكرش هذا يتثبت

 ذلك عن النبي إشعياء يخبرنا ال. األبد"؟ إلى الملك ليحى” عبارة: مثل الكالم؟

 ال وللسالم رياسته، لنمو” وأن األبد". داود...إلى كرسي على سيجلس الذي

 إشعياء إجابة كانت األبد؟ إلى إنسان يمللن أن يمكن كيف (.٧ :٩ )إشعياء ،نهاية

 إئه (.٦ :٩ )إشعياء قديرا" إلها” سيكون يولد سوف الذي الطفل ذلك أة هي

 الملك سيًاخذ داود أبناء من واحد أيائ. إله أئه إال إنسان، هو لذا يولد"،” سوف

 يسوع، (.١٦ :٧ )عبرانيين تزول ال إلهية حياة قوة بمبب وذلك أبدا، يتركه ولن

ذلك. سيفعل األى، داود ابن
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اسدة

 حؤة حجارة من هيكل الله- بيت سنكون به المؤمنين فنحن المزيد. وهناك

 اإللهى والمجد (.٢٢٠٢٠ :٢ أض ؛٥٠٤ :٢ بطرس١) القدس الروح يكتا

 قلوب إلى اآلن يأتي (٢٠ :٣٣ )خروج ويعيش يراه أن موسى يقدر لم الذي ذاته

 أن إدا عجب ال (.٤ :١ بطرس٢ ؛١٤ :١ )يوحائ المسيح لهم غفر الذين هؤالء

 هوأعظم المعمدان يوحائ كان إن إئه سامعيه، دهشة وسط يقول، أن المسيح يستطع

 (.١١ :١١ )دش منه أعظم كان المسيح تالميذ في األصغر فإذ المسيح، قبل نبى

 وتسابثح بمزامير مترون وهم المؤمنين، كز في بغنى تسكن الته قدرة كلمة إذ

 المعمدان يوحائ وال داود ال يعرفه لم حقيقى بفرح لثه ومصلين روحؤة، وأغانى

(.١٦ :٣ )كولوشي

 سيثبت الله أن االلهى: الوعد كلمة استقبل عندما يصني أن قلبه في داود وجد

 الله سيبني فقط ليس . بكثير أعظم وعد فلهم ،المسيحؤون أائ . بيائ له ويبني ،كرسيه

 كز في ومجده. وجماله بحضوره سيمألهم بيته. أيصا منهم سيجعل بل بيائ، لهم

 داخلهم، في الوعد هذا صدى سيتردد فيه، يكونون من بالمسيح المؤمنون يتنكر وقت
٠ يصلوا أن قلوبهم في يجدون دم ومن
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ه الفعل

االه مع اللقا،

 للمعلومات تبادلب مجرد الحوارات تظن أن يمكن لكن الله. مع حوار هي الصالة

 عن نعرف أن فقط ليس نريد إلنا والعالقة. الشخصي اللقاء إلى تؤدي أن دون

 أن وورد تيموثي شرح وقد وحضوره. وجهه نطلب أن نفسه- الله نعرف أن بل الله،

 الطريقة هو المقدس الكتاب في والمكتوب والرسل، لألنبياء يعطيه الذي الله كالم

 لذا الله".' مع مقابلة هي المقنص الكتاب كالم مقابلة إذ” الله. لقاء إلى األساسة

 الحئ، نختبر أن ينبغي بل الوجودي، اللقاء الالهوتية بالحقائق نستبدل أن ينبغي ال

 الكتاب يقوله ما سنفحص الفصل هذا في هذا؟ يحدث كيف نعرله. أن فقط وليس

 الذي اإلله ذلك نستكشذ أن علينا ذلك، نفعل ولكي الله. اختبار عن المقدس

الله. لقاء كيية عن المقدسة الكلمة تقوله ما ثلم إليه، نصأي

األقاليم غثغث إله نقابله: االى

 يمكن وصلوادنا مثلبا، إلها نخاطب أئنا هي الصالة عن األوبة الالهوتية الحقيقة إذ

الالهوت. من أقنوم لكن المميز بالعمل فقط تسمع أن

 القليلة األماكن بعض في لكن ،٢لله الثالوثية الطبيعة ئظهر الجديد، العهد في

 ليعئدوا العالم. إلى تالميذه يسوع يرسل حيث ،١٩ :٢٨ دش مثل المقتضبة

واالبن األب إذ قال بل بأسماء"” تقن لم القدس". والروح واالبن األب داسم”
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اسدة

 أو عنوان مجرد عندنا يكون ربما اسم وتعبير .واحد اسم هم القدس والروح
 عصر في “االسم” أن غير شئنا. إذا تغييرها أو منها التشن يمكن تجارة عالمة

 األب أة فعنا ويعني وبيانه. الشخص جوهر إلى يثمير كان المقدس، الكتاب

 هناك واحد. بيان وهم اإللهية، الطبيعة في يشتركون كئهم القدس والروح واالبن

 الؤد ألوهؤة عن باستمرار يتكلم الرسول بولس أن ومح ثالثة. ال واحد، إله

 يقول فإده (،٩ :٢ كولوسي) جددا الالهوت ملء كز يحز فيه إذ قائال المسيح،

 واسلم واحدة، طبيعة لله(-٤ :٨ كورنثوس ١ ) “واحذا إال آخر إله ليس” إئه أيصا

واحد. وبيان واحد،

 معلم ويكتب متساوية. بصقة الله جميعهم القدس والروح واالبن األب أن إال

 ))االبن(( يأخذ أن الرح لمن إذ” (R. ٢. France) فرانس تي. آر. المقنص الكتاب

 هو الذي الثالوث، في القدس والروح األب بين األوسط األقنوم بوصفه مكانته

 الواحد، الله جوهر في أقانيم ثالثة هناك لذا .“وعبادتهم التالميذ والء موضع

 األزل من جميعا وهم اآلخرين، االثتين يحب منهم وكز نفسه، الله هو منهم وكز

.البشردة خالص أجل من يعملون األبد إلى

 منذ الله أن مبدثغا يعني فهو كثيرة؛ الصالة على الثالوث مفهوم وتداعيات

 يحثون القدس والروح واالبن اآلب وكاملة. تائه عالقه حاللم في يعيش األزل

 ويسرون واإلكرام، المحؤة كامز بعصا بعضهم ويعطون كاملة، محثة بعصا بعضهم

 لكئ ،المقابل في وبئت اإلنسان يحب أن من أكثر فرحا نعرف ال إئنا .ببعض بعضهم

 أبعادهما نتخيل أن البشر، نحن يمكننا، ال بصورة وفرحا حائ يختبر الثالوث اإلله

 حالة يعني ال وهذا وعميقة- النهائية بصور؛ الفرح يختبر الله فإذ لذا الالنهائية.

 إذ .وفائلة نابضة حت عالقة من ناغ غامر فرح هو بل والسكينة، الهدوء من مجردة

مجيدين. وفرح بحت االمتالء بل المشاعر، تجاوز بتادا تعني ال اإلله ذلك مثل معرفة

والعالقة، الحت ليعرف أخرى كاثناب يخلق ألن بحاجة الله يكن لم إذا
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الفح مع اللفاء

 خلق من الثه هدف حول أطروحته في إدواردز جوناثان يقول ؟ ذلك فعل فلماذا

 Which God Created the A Dissertation Concerning the End fo٢) العالم"

World)، والعالقة المحثة لينان ليس يخلقنا الثه جعل الذي الوحين السبب أة 

 ويكشف .إداها ليشاركنا بل والنهائي(، كاش نحو على بهما يتمئع كان )ألله

 نحو ملجه بيانه جوهر في هو الذي الثالوث، اإلله مع متماش أله كيف إدواردز

 الفرحه خالئقه يشارك أن لألخرين- ليمنحه فقط المجن يطلب والذي اآلخر"،

االلهب. كماالته في الذي والسرور

 قدرتنا أة الثالوث، عن العظيمة مقالته في أغسطينوسى القديس كتب وكما

 التي الداخلثه الثالوثثة المحثه هذه من صور؛ سوى ليسمتة اآلخرين محثه على

 ألن الثالوث اإلله ذلك يدعونا لماذا نرى أن نستطع إلنا ٧لذعكشها. أصال حلقنا

 الذي الفرح معنا يشارك أن يريد ألله ذلك به. عالقه ونقيم ونعره معه، نتحاور

نفسه. الثه سعادة في للدخول طريقتنا هي الصالة إة يعيشه.

السماوي أبأنا نقأبئة: االي ض

 حقيقة انكشفت عندما لكن القديم. العهد في متغرقة قليلة مرات في أبا الله دعي

 األب يرسل وبارزة. واضحه الله أبوة أيصا ظهرت الجديد، العهد في الثالوثثة الله

 (.١٠ -٣ : ١ )أفسس وبناته الله أبناء بالتبئي لنكون الخطايا من ليخأطنا االبن

 الله أوالد نكوذ أن حئ نقبل فإلنا المسيح، بالسثد بااليمان جديد من نولد وعندما

 —فينا الفعلثة الله حياة القدس الروح يفع ثلم . ( ١٣- ١٢:١ )يوحائ أدا ندعوه وأن

 طبيعة في أيصا نشترك نحن آباءهم، والبنات البنون يشبه فكما ؛ األسري الشبه

 تحت الذين ليفتدي الائموس، تحث مولودا امرأ؛، من مولودا ابنه الله أرسل الله.

 : صارحا قلوبكم إلى ابنه روح الله أرسل أبناء، ألكم بما ثلم التبئي. لننان الائموس،

(.٦-٤:٤)غالطثة اآلب((" أبا ))يا
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الصالة

 المقدس الكتاب يتكلم الله؟ أبناء هم البشر كز أليس : السؤال كثيرون ويطرح

 : ١٧ )أعمال جميائ خالقهم فهو الله؛ ذرة كئهم البشر أة عن المرات بعض في

 (Genos) جينوس اليونانية الكلمة هي ١٧ أعمال في المستخدمة والكلمة (،٢٨

 لكز أب هو فورد هنري أة مثلما للجمع أب الله أة هي والحقيقة . نسل ومعناها

 هل ورعاية. محية عالقة إلى أيصا تشير أب كلمة أة غير فورد. سيارات طرارات

 أكبر لرجل شاب يقوة فيه بحوار طرائ( نفسك أنت كنك )أو قبل من استمتعن

 .“ودمي لحمي من "لكئك :الرجل يجيب ري “!لي حقيقائ أبأ لط تكن لم” :منه

 تكن لم أت أئأ! المرء ليكون ذلك من أكثر هو ما إلى األمر "يحتج الثات: فهرن

. حياتي في حاضرا بتاتا

 أبوة عالقة في أته يعني ال فهذا لي، البيولوجى األب أحدهم يكون أن

 يحتفظ فهو لذا .األبؤة عن ذاته المنظور المقدس الكتاب ويأخذ بي. حقيقية

 أن باإليمان. بالنعمة أسرته في الله تبائهم الذين ألولئك الله" أوالد” بتعبير

 .ذلك من أكثر يعني ٠شلئ دون لكئه قانوني، إجراء هو بالتبئي اإلنسان يحظى

 المسيح، في يوميا. بها ستعيش التي الطريقة في ثور؛ يعني جديد؛ أسر؛ تتبغاك أن

 ومتأصلين مؤسسين أيصا يصيرون بل قانونيا، متبغين فقط ليس المؤمنون يصير

 اآلب إلى يسوع يصتي اإلنجيل، بقرات من مهئة بقر؛ في ٨األبوئة. الله محية في

 العاللم ويتعلم واحد، إلى ئكئلئ ييكونوا ئ وأنك بيهم أنا’؛ أتباعه ًاجل من

 بالتبئي نحظى أن (.٢٣ :١٧ )يوحائ أحسني كما وأحسهم رشني، أدك

 السيد أن أيصا ويعني .يسوع فعله ما كز فعلنا قد كائ لو كما يحينا الله أن يعني

 ذلك عن وفضأل خطايانا، عقوبة ثمن دح : الالهوتيين ألحد يقون كما المسيح،

 نهرع أن يمكننا لذا للناموس"، الكاملة بطاعته األبدئة الحياة مكافأة لنا اشترى”

 وديمومه حميميه األكثر العالقة لدينا صارت لقد .خوف بال السماوي أبينا إلى

الكون. هذا بإله
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 إلينا يستمع الله آن نعلم نحن إليه. الوصول إمكانية يعني لله أبناء نكون أن
 رئيس وتقابل لتدخل تجتازه ألن تحتاج ما في مثلج فغر . باهتمام نحونا وينظر بانتباه

 سيسمح من هم واهتمامه، وقبه من جزءا يستحعون من فقط .مثال الملحدة الواليات

 لديهم يكون أن ينبغي وربا نجازات، و مؤكالت لديهم تكون أن يجب . بالدخول لهم

 . مختلف فاألمر الرئيس، هذا أبناء أحد كفت إذا أائ . المجتمع في التأثير من قدن أيصا

(.٤ :٨ )مزمور ابنه لغونك لشخصك- بك الكون هذا إله يهتز ذاتها، بالطريقة

 األبولة، المحية هذه إلى الدخول هذا ونمتلك نشعر بها التي الطريقة هي الصالة

اهتمامه. موضع بألنا الثقة من تنتج التي والقؤة السكينة تلك ويختبر

التبئي خ9ل نتقابل: كيف

 . واحد بروح يكون األب إلى دخولنا إذ الرسول بولس يقول ،١٨ :٢ أفسس في

 له تن كل ١ اإليمان". صوت هي...فقط الصالة” إذ فيقول إدواردز جوناثان أائ

 المسموع. اإليمان هي الروح بواسطة الصالة ألن الصالة؛ ني سيرغب* حقيقي إيمان

يكتب: إذ هذا الروح عمل عن أكثر تفاصيل الرسول بولس إلينا ويقدم

 نم إذ الله. أبناء هم فأولئلذ الله، دروح ينقادون الذين كل ألن

 به الذي التبئي روغ أخذتم بل للحوف، أيصا العبوددة روغ تأخذوا

 أوالد أئنا ألرواحنا تشغن أيصا نفته الروح اآلب((. أبا ))يا نصرح:

(.١٦-١٤:٨ )روية “الله

 كثقة الخوف، محل تحل الله محية في الثقة يجعل الله روح إذ بولس لنا يقول

 والكلمة . نصرخ ألن الروح فيقودنا واهتمامهم. أهله محية في الصغير الطفل

في ئستخذم ما وكثيرا عالية، صرخة وتعني ،(*Krazdo) “كرازدو” هي اليونانية

.)المترجم( الكرازة كلمة منها تأتي
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 الصرخة هذه بولس الرسول ويشبه الحارة. الصالة إلى لتشير المقدس الكتاب

 الكتاب دراسة في المتخصص يكتب وكما . األب أبا يا أبيه: إلى الطفل بصرخة

 أصلها في” الصرخة هذه أن ،(c. E. B. Canfield) كرانغيلد بي. إي. سي. المقدس

 يسهل كلمة وهي ، ألمهم أو غضبهم أو األطفال دهشة عن تعبر مفاجئه صرخه

 حميمًا” تعد كانت العبارة هذه مثل أن إلى ويشير ، ماما"” أو بابا"” مثل نبئها

 اليهودئة، الديانة في الته إلى لإلشارة تستخدم أن يليق يكن لم بحيث جدا، وأسردة

 مثال( ٣٦ : ١٤ مرقس )انظر الشخصية صالته في لها يسوع استخدام إذ يقول كما

 الله يخاطبوا أن لتالميذه تصريحه أن كما بالله، الغريدة بعالقته وعيه عن يعبر”

١٢.بالله" نفسه العالقة نع في مشاركته يمكنهم أئه على فهمه يمكن هكذا،

 عرض في التائهة السفينة تطلعها التي النجدة" قذيفة” مثل الصرخة هذه

 ثقًا المؤمنين القدس الروح يمنح الماعدة. لطلب قلقة يائسة محاولة وهي البحر،

 في الحال هي مثلما أدائهم على تعتمد ال األن بالله عالقتهم أن داخليًا وجودبه

 .األبوئة الله محية على تعتمد العكس، على هي، بل أومشرفه، بمديره المونف عالقة

 يجعلك وهذا قلبي. وفرح داخلية ثقة إلى ويحوله الهوتيا لحكائ يأخذ القدس الروح

 المجروح ابنهم صرخة مع األهل يتجاوب مثلما صرختك مع يتجاوب الله أن تعرف

 ممتلائ الله إلى تذهب أن يمكنك الحقيقي. االبن المسيح، في الك المتالمة؛ ابنتهم أو

 يمنحنا أخرى، بكلمات واالهتمام. المحية من نفسه النوع هذا ستنان باك بالثقة

صالة. صرخة إلى طبيعيه بطريقة يتحول إده حتى بالثقة ممزولحا إيمادا القدس الروح

 فقد للصالة. وممارسته الالهوتية لوثر مارتن حياة مرتمز في الثقة هذا وكانت

 بشجاعة الوقت ذلك من ويخرج اليوم، في ماعنين األقذ على يصأي أده عنه عرف

الكالم: بهذا صالتهم يبدأوا أن المؤمنين لوثر ونصح عارمة.

 علينا قاسيا قاضيا تكون أن حعك، من بل يمكنك، أئه رض..مع يا”

بمحبتك ثقه قلوبنا في تزرع أن برحمتك، أسان الخطاة...فإئي نحن
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 ندخوك أن يمكن كأطفال أئنا األمان حالو؛ نختبر أن وأعطنا .األبودة

ضيق،،. كز في إليك ونصرخ ونحبك نعرفك وأن أبانا،

 الذي الصالة من الوحيد النوع هي ليت "أبا" صالة بولس، بحسب لكن

 عن أيتا بل التبئي، روح عن فقط يتكئم ال فبولس القدس؛ الروح إائه يعطينا

اسع،،:” روح

 دصلي ما نعلم لسنا ألئنا صعفاتنا، يعين أيتا الروح وكذلك”

 .بها لنطئ ال بأائت فينا يشفع نفشه الروغ ولكئ .ينبغي كما ألجله

 بحسب ألئه الروح، اهتمام هو ما يعللم العلوب يفحص الذي ولكئ

 تعمل األشياء كز أل نعلر ونحن القديسين. في يشعع الله مشيئة

 قصده حسب مدعوون هم الذين الله، يحبون لئنين للحير معا

٠(٢٨-٢٦ :٨ )رومية

 أئها الناس بعض يعتقد ١٤.الروح" أائت” معنى حول المفغرون اختلف وقد

 األية هذه تصف أن المحتمل غير من أئه غير يائسين، نئئ ونحن لنا الروح مساعدة

 الضعف هو ٢٦ األية في المشارإليه الضعف"” أن االكتائب.فاألرجح أوقات فقط

 وضعنا إلى الحزن أوقات عن فضال يشير والذي التالية، األعداد في الموصوف

 )األعداد المستقبلي الرجاء وينتظر محبطه بأشواق يتمبز الذي العالم اإلنساني

 مائ تعمل األشياء كز يجعل الله أة نعلم ونحن (.٢٣ األية سما وال ،٢-ه١٨

 الخير. ذلك هاهبة تمييز نستطع ما نادرا لكئنا (،٢٨ )األية مشيئته بحسب للخير

 نصغي أن ينبغي التي النهاثبة النتيجة بالتحديد نعرف ال ما عادة أخرى؛ وبكلمات

 داخل لآلب هو صلواته واضائ هو، أائيه أائتنا من يجعل الروح أن إال أجلها. من

 أن عنها، التعبير نستطع ال عميقه أشوابا فينا يضغ بأن ذلك يفعل وهو صلواتنا.

 والتي نرضيه، أن فينا التي الرغبة وتلك الشوق هذا مجده. ونرى الله مشيئة نفعل

٨



اصدة

 خاصة، طلبة كل وفي لله. صلواتنا في تخرح به، بطق ال بما دواخلنا في بها نئن

 الروح تشععات الى يستجيب وهو له، والمسر لنا األفضل هو بما نصمتى الله يسمعنا

 مجد إلى نشتاق أن يمكننا الروح فإذ وهكذا . للخير شيء كز يفعل ألئه القدس

 ينبغي الذي باللحديد األمر نعرف لم لو حتوت ستتحعق، التي ومشيئته األتي الله

واألن. هنا نصده أن لنا

 ويديرها حياكنا يتولى الله بأن العودة الثقة نختبر بها التي الطريقة هي الصالة إذ

 وأن مائ، تنزع لن الجيدة أمورنا وأن الخير، إلى ستؤول السيئة أمورنا كز وأن جيدا،

.بعد يأب لم األفضل

الشفيع نتقابل: كيف
 أن نستطع ال ونحن باالبن. أيثا بل القدس، بالروح فقط ليس األب إلى نأتي إئنا

.يسوع داسم المسيح- السيد بشفاعة إليه جئنا إذا إال أبونا هو الله بأن نثق

 موراي جون أساتذته، أحد إلى ذهب أئه كالوني يي. إدموند أستاذي أخبرني

(John Murray)، وعندما أجله، من يصلي أن موراي عرض خاصا. أمرا معه ليناقش 

 الحميمية من مزيجا موراي عبارات حمتن مذهلة. الصالة قوة كانت فعل،

 كان .جدا ملموسا الله حضور كان وفجأة .الله بجالل العميق الشعور مع والصداقة،

نفسه. الوقت في وتساميه الله قرب حقيقة يدرك موراي أن الواضح من

 الثانوي؛ بالمعنى فقط ولكئ إدموند، شفع"” هو الوقت ذلك في مواري كان
 وجرأته الله بنعمة موراي ثقة كانت لقد عنه. بالنيابة وتكتم الله محضر إلى أخذه فقد

 هو هذا وكان وسيادته. الله محية في يطمئئ أن إدموند مغن ما هي إليه التقدم في

 ألهما يدرك الالهوتى موراي كان ،٠شلئ دون .الوقت ذلك في إليه يحتاج شيء أكثر

 العدد يتناول رومية، رسالة على تعليقه وفي المسيح. بشفاعة الله محضر مائ دخال

مجادال (-٣٤ :٨ )رومية فينا" تشعع أيصا الذي الله، يمين المسيح...عن” القائل:
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 تؤئن والتي األب، يمين عن أجلنا من يسع شفاعة" إلى ئنظر أن ينبغي ال أده

 قيامة إلى النظر ينبغي ال مثلما أسطوة،” أئها على الحاجة، وقت اآلب معونة ا٠ل

قائأل: ويتاح .“أسطورة أئها على المسجح

 وراحة بأمان اهتمامه واستمرارة فادينا حميمية عن يعير شيء ال

 وساطته تمللها التي الربة من أكثر الثابت، حثه لنا يؤبد شيء وال شعبه،

. فينا يتشئع عندما خاصة بصورة عنها يعير والتي السماوة،

 من الله أمام التقي الرجل هذا تشعع جدا ساعدني لقد لي: إدموند قال

 قدر يكون فكم لي، جدا معردا ذلك أجد كنث "إذا قائال: أيصا الحظ ثلم أجلي".

- أجلي؟ من المسيح تشعع أدرن عندما تعزيتي

 فبمجرد له. تبكيت مصدر أيثما كانت الدموند، مشمعه الخبرة هذه كانت كما

 وكم وجابة، باردة هو صالته أن كم أدرك )الحارة(، موراي صالة إلى أستمع أن

 ني الحميم والحوار العشرة عن القليل يعرف أئه أدرك لقد .وآلئة رسمئة كانت

 المسيح السد تشعع حقيقة الجئ محمل على يأخذ يكن لم أده فهم كما الله، محضر

صالته. أثناء في له ومعونته أجله من

 :٨ عبرانيين أيثما انظر ه، :٢ تيموثاوس١) الله وبين بيننا الوسيط هو يسوع

 البشر ألئ القديمة؛ والثقافات البالد لكن هياكل هناك كانت لقد . (٢٤ : ١٢ ،٦

 الله صفار؛ ونحن عظيم الله اإلله. وبين بيننا هوة هناك أن بالغطرة أدركوا جميعا

 هذه لجشر محاولة في أقيمت أماكن والمعابد الهياكل كانت شيبون. ونحن كامل

 وسطاء بواسطة تمارس والطقوس تقدم، واألصحيات الذبائح وكانت الهوة.

 اإلنساني. الحيز إلى إلهي هو ما استحضار مهئتهم كانت )كهنة( متخصصين

 هذه أن دش أئ يئع لم وئجتزأة. ناقصًا كانت المجهودات هذه كز أن غير

األلهة تبجيل ممكائ كان لو حئى إئه أرسطو قال مثلى، بالفعل. جسرين الهوة
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 منطئ كان لقد مستحيلة. كانت معهم الحميمة الحقيقية الصداقة فإن وإرضاؤها،

 في يشتركا أن ينبغي كان اثنين، بين ما الصداقة لتتحعق أده هو الفيلسوف هذا

 ألن لكئ ، متشابهين يكونا أن ب ب يعج لمساواة. ا م قد على يدين بوصفهما لكثير ا

 اآلن أائ تتولف." الصداقة" إمكاخة” فإذ يقاس، ال بما البثر من أعظم الله

 )عبرانيين الكهنة أولئك كز عن تفتينا الذي والكاهن األعظم الشفع فتذينا

 الله نعرف أن عندئذ فيمكننا الله، وبين بيننا ما الهوة يجسر إده (.١٥-١٤ :٤

 كز في إخوئه دشبه أن سفي كاذ” الله ابن ألن (؛١١ :٣٣ )خروج كصديق

 ليس” وألئه (.١٧ :٢ )عبرانيين “أميائ كهنه وذئيش ذحيائ، يكوذ بكي شيء،

 بال مثلنا، شيء كز في مجرب بل لثمعفاتنا، يرثي أن قادر غير كهنه رئيس لنا

 غاليا ادعاء وههنا . (١٦- ١ ه : ٤ )عبرانيين “النعمة عرش إلى بثقه فلنتقذلم .خطية

 مستحيل*. ادعاء الدينيين- وقادته العالم فالسفة كز أيثما بل —أرسطو ه يجد ما

 كاملة؟ بثقه إليه نقترب أن يمكننا كيف الحميم؟ صديعنا الله يكون أن يمكن كيف

 هذا فعل لقد مثلنا. الموث وقابل اآلالم تحت إنساائ مثلنا، صار قد الله ألن هذا

 واالستحقاق. المجهود عن النظر بغز باإليمان والتبريز الفغران نحن ننان حئى

نقترب. أن وسعنا في صار لذا

 الذي البعيد االله ذلك هو الله يئد لم إنساائ، الله صار المسيح، في ألئه

 في والوسيعذ الهوة، يعبر الذي الجسر أيضا صار بل سحيقة، هوة عنه تفصدنا

 نحن أمانتنا ال هو، أمانته على مبنية ألدها تغشز أن يمكن ال بالله جديدة عالقة

(.١٦-١٤ :٩ )عبرانيين

 طريعا يسوع، بدم ))األقداس(( إلى بالدخول ثقة االخوة أئها لنا فإد

 بيت على عقليه وكاهئ لجسده، أي بالحجاب، حيا، حديتا لنا كرسه

(.٢٢-١٩ :١٠ )ءبراذيين“الله،لذتقذمبقبصىفييقيناإليمان
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يسوع اشم0 سال

 يسوع طلم لقد الصالة. بشأن الجديد العهد وصايا من مهئة وصية إلى هذا يهودنا
 :١٦،١٦ :١،ه١٤-١٣ :١٤ )يوحائ داسمه يصلوا أن دائائ ينبغي أده ه تالج

 الوصولت( طريق أة تعترف صلوات هي٠ ..يسوع باسم الصلوات إة (.٢٤٠٢٣

. نفسه يسع هو الثه إلى الوحيد

 أثي أتذئر الله. إلى الوصول وطريقة الصالة بشروط أصال األمر هذا ويتعلق

 بعد المشهورين المتكلمين أحد من بقلي اقتربت العليا، الدراسات في طالها كنمغ لما

 ببعفى آخرين طلبه يحثي كان بينما الذهن مثئت أئه لي بدا المحاصرات. إحدى

 االسم ذكرت إن وما أصدقائه. أحد أعرف أئي ذكرت ثلم السطحي. والكالم المزاح

 الوصول طريق نلث لقد .واهتمام بدفء معي يتكلم وبدأ فجأ؛ انتبافه أعارني حئى

 باهتة اشارة وهذه بيننا. المشترك الصديق هذا داسم بل داسمي، ليسى اليه العميق

 الله فإذ المسيح في وأللنا يسع، نعرف أللنا األب. الله إلى الوصول لطريقة جدا

نصلي. عندما نحونا ومحيته انتبانعه يرئر

 في الموجود للصالة الثالوثي نموذجه في الوصية هذه من البولسية النسخة ونجد

 تستخدم كانت األب". إلى وام روح في قدوائ بتينا لنا به ألن” : ١٨ :٢ أفسس

 يتكلم أن فرصه شخصا الملذ عندماديمنح القديمة العصور في كثيرا قدوم كلمة

 اال ليتكلم، قوي مللي حضر؛ يدخذ أن ببساطة انساب( أي يستطبع ال ٠محضره في

 غاليا فسيتعرض له، يؤذن أن دون أحذهم دخن إذا إليه. “قدوائ” الملك منحه إذا

 بين ما السلطة في الغرق هذا ويصف . (١٦-٩ : ٤ أستير )انظر القتل ربما أو للسجن

 أكبر فهي خاطئ نسان و الله بين التي الهوة أائ عادي. ومواجب قديم شرقي ملك

 يقدر (.ال٦ :١ ناحوم ؛٣ :١٣٠ مزمور ؛٢٠ :٦ صموئيل ١ ) يقاس ال بما وأعمق

 لدينا أة بولس افتراض فإة ا .لذ(٢٠ :٣٣ )خروج ويعيش الله إلى ينظر أن إنسان

دائائ لنا صار لقد .هائل افتراض ليو “بواسطته” نفسه الله محضر إلى قدوائ األن
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اسدة

 على المسيح يسوع فموت المسيح. يسوع فعله ما بسبب الثه محضر إلى الدخول

أيثما. نحن أبونا الله صار لذا (،١٦ :٢ )أفسس األب مع صانا الصليب

aJLil لقو ض معزفة
 .السماوي أبانا بوصفه الله إلى لنصرغ يقودنا الروغ أة ٧-٦ : ٤ غالطية رسالة تخبرنا

 الدابع هو وهذا (.٨ :٤) الله" معرفة” إائها حاسبا الخبرة هذه إلى بولس ويشير

 أن ببساطة المسيح- السبد وبشفاعة القدس، بالروح المنقادة للصالة األساسى

أكثر. بحضوره ونستمع نعرفه

 ما عادة الصالة. استخدام في المعتادة طريقتنا عن هذا يختلف كيف لنتأئل

 وسعادتنا األعمق آمالنا لكن بالله، نؤمن ربا أشياء. على لنحصن الله إلى نصلي

 فائنا لذا جبدة. بعالقاب نحظى أن أو ناجحين، نكون كأن األشياء، في يكمنان

 تتعرض عندما أو مالئة، أو مهنئة مشكالت حياتنا في تكون عندما نصتي ما عادة

 كنوزنا وتكون بسالسة، الحياة تسير عندما للخطر. االجتماعئة مكاشا أو عالقائنا

 صلواتنا تتكؤن وعموائ، نصلي. أن بالنا على يخطر ال أمان، في قلوبنا على الغالية

 شيائ لتونا فعلنا قد كائ )إذا االعترافات بعض وأحياائ طلبات، من أغلبها في

 الرت عبادة في وثابغا كافائ وقائ نمضي أن بتاائ، يحدث ال وربا النادر، ومن .خاطائ(

 الصالة. في إيجابئة داخلئة رغبة إلى نفتقر أئنا باختصار هذا ومعنى وتسبيحه.

 موجود، الله أن نعنلم إئنا لماذا؟ ذلك. على أحوالنا ترغينا عندما فقط نصتي نحن

 لدى والحال سعداء. يجعلنا ما على بها نحصل وسيله نحسبه ألن نميل لكئنا

 األشياء، لننان نصتي فائنا لذا وفرخنا. سعاددنا هو بعد يصر لم الله أن هي أغلبنا

أكثر. لنعرقه ال

 محاولة من أشكال في حياتنا كز أغرقنا أئنا نكتشف عندما هذا كز ويتفئر

ا,تكلفة تضحيته ندرك وحينما .المسبح الى ونتحؤل ،بأنفسنا أنفسنا تخليص
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الله مع اللفاء

 ونطلب نفسه، المسيح إلى األشياء من ورجاءنا ثقلنا ونحول أجلنا؛ من والمذهـلة

 في لنا التي البركة حجًا ندرن نبدأ عندئذ المسيح، حساب على ونعمته الله قبول

 العميقة والعالقة محًاته إذ الكريم. لشخصه ونحيه الله نعرف أن فنريد ع الممح

 أن هو الحقيقى شبعنا ويصير .وتافها باهائ يبدو الحياة في آخر شيء كز تجعالن به

ونسره. به نفرح

مطعا المستح ناموس نرى عندما”

الغفوز صوثه ونسمغ

ابائ لله يصيرالعبن

لناسرورا وتصيرالواجبات

(William Cowper, Olney Hymns) أولني ترانيم كاوير، -وليم

 أساسؤات كتاب في المسيحية كالثن جون فيها شرخ التي األولى الفصول في

 تعرن أن يمكنك إئه يقول (The Institutes of Christian Religion) المسيحى" اإليمان

 أجلك من فعز ماذا تعرف أن بعد إال شخصيا هو تعرفه ال لكئك الله، عن الكثير

 إذا باإليمان اسئقتات قد الله كلمة تكون ال” تماتا. قلبك يفغر وهذا المسيح، يسوع في

 قدرة عدم القلب...إذ في تتأصل عندما بل العقل، سطح فوق ترفرف تزال ال كانت

 األصعب ومن الرؤية. على العقل قدرة عدم من كثيرا أثقز هو الثقة على القلب

٢١.بالفكر" العقل يقتع أن من الله[ ]بمحؤة بالثقة يمتأل أن القلب على

 يؤسسون المؤمنين أن هي ذلك عالمة فإذ القلب، في اإلنجيل يتأصل عندما

 يعطوا أن يستطيعوا لن ذلك، الناس يختبر أن ولى فيه. النهائية سعادتهم عندئذ

 تعرفه أن هو األعمق النفس شوق يكن لم إن . خالص و بصدى لله أنغشهم

 النفس هذه مثل إذ المخلصة. الحقيقية الله معرفة إلى بعد تصز لم فأنت وتخدته،

بوصفه وتوئره الله تحب ألئها بل العقاب، من خوفا فقط ليس الخطية، من ذاقها تحفظ’
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الصلدة

. إليه تسيء أن تخاف النفس تلك فإذ جحيم، هناك يكن لم لو أبا...حتى

 الروح بقوة اإلنجيل، يفهم الذي بالمسيح المؤمن إذ للقول قوئة طريقة هذه

 األمرين هذين إذ )حيث عقاب من ليهرب أو مكافاة لينان ال اش يطلل القدس،

 دون من أائ أنفسهم. أجل من الله يطلبون إدا فالمؤمنون بالفعل(، المسيح يعطيهما

 أن يمكن اإلنجيل ودون األشياء، أجل من لله طلبنا يكون أن فيمكن اإلنجيل،

 أشياء، لنطلل منه نقترب أن فقط ويمكننا لنا، ومهددا مخيائ القدوس الله نحسب

 الجمع يرى أره تعني الله محبة أن نفهم ربما أو صورة. أفضل في كائ إذ فقط وهذا

 "الله" من االقتراب يكون األولى، الحالة في حالهم. كانت مهما إيجابية بصور؛

 ليست اإلنجيل، فدون لذا مهائ. شيائ منه االقتراب يعني ال الثانية وفي مخيائ،

منه. ونقترب الله نعبن أن والسعادة للفرح فرصة هناك

 أصلها في هي اإلنسانية الصلوات كز أة زاليسكي وكارول فيليب يعتقد

 )أو الله تدبع التي الذبائح أشكال من شكل باستخدام السيطرة لممارسة محاوالت

 تروع المقدس الكتاب بحسب الصال؛ أن غير الصلوات. تلك استجابة على األلهة(

 إذا .والالمحدودة الثابتة األبوة ومحبته المخلصة، المجانية نعمته أساس على الله إلى

ذبائح. أو سحر إلى إدا حاجة فال السماوي، أبوك هو الله كان

الصلدة تكلفة

 في الوحيدة المرة ممكنين؟ الحردة وهذه الدخول هذا مثل يكون أن يمكن كيف

 على كانت أيا، تنشه ولم الله إلى المسيح السيد فيها صأى التي األناجيل كز

 باألب عالقته يسوع فقن لقد تركتني؟". لماذا إلهي، إلهي،” : قال عندما الصليب،
 نحن نذكر لكي يسوع ترن لقد .أبا بوصفه بالله عالقه إقامة من نحن نتمغن حبى

 تستحئه الذي األبدى العقاب يسوع حمل لقد األبد. إلى األزل من األبد- إلى

أبانا. الله ليصير الثمن يسوع دع لقد الصالة. تكلفة هي وهذه خطايانا.
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اله ساء

 هذا أن إال لك، أساء أئك( )أو أباك ألن هذا األب تشبيه على تعترض ري

 الذي الحث، تنان أن يمكنك فقط المسيح فغي للصالة؛ عائعا يكون أن ينبغي ال

 تقول: أن المفيد من ليس السعيد. غير األسرى تاريخك عن يعونك أن يمكن

 كما والدان هناك فليس يكوناه؟" أن ينبغي كانا اللذين الوالذين يكونا لم >الماذا

 ٢ يضئني"- والرب تركاني، قد وأثي "أبي :يقول ١ ’ : ٢٧ المزمور يكونا- أن يبني

 إدها .سيئة األسردة خلفيتك كانت إذا إليه تحتاج ما هي بالله الجديدة العالقة هذه

 من بحر في تفرق كث أوإذا وحيد، أو فاشز بأئك تشعر ئ إذا إليه تحتاج ما

 يدفعه أن يستطع ال والذي المسيح، يسوع بكرنا، دفعه الذي الثمن فنتيجة اليأس؛

فيها. أنت التي الحال من يرفعك وأن أباك، الله يكون أن أمكن سواه، أحد

 بها نعرف التي الطريقة فقط ليست فالصالة لقائه. إلى يقود الله مع الحوار إذ

 الله من البركة بها نستقبل التي الطريقة أيتما هي بل أجلنا، من يسوع فعله ما

 ونستقبل بحضوره نشعر فبالصالة اختبار؛ إلى الالهوت تحول الصالة . يوميا

وشخصياتنا. وسلوكنا توحهاتنا في فنتغير يمنحها، التى والثقة وسالنه ومحيته فرلحه
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الثالث الجزء

اسدة تعلم





الغمل!

vJjLluj العالة عن

 زرع عندما بدأه لقد معنا. الده بدأه الذي الحوار مواصله هي الصالة أن تعلمنا لقد

 عندما سئما وال المكتوبة، وبكلمته األنبياء بواسطة تكلم ولما إنسان، كز في معرفته

 يمكن ما أيصا واستكفئنا قلوبنا. إلى أرسله الذي القدس بالروح نفسه إلى دعانا

 الذي اإلله طبيعة هو الصالة طبيعة يحدد ما إذ حيث الصالة، الهوت خه أن

 ثالوث. هو إليه الصال؛ المسيحوئن يربع الذي اإلله إذ الصالة. بهذه منه نقترب

 لنا الذي شفيعنا هو المسيح وألة المحب، أبونا هو الله ألن ئصلي أن نستطتع فنحن

فينا. ساكلى نفسه الروغ وألذ الكون، عرش إلى قدولم به

 أن فعال يمكننا كيف العملئة. األسئلة عن نجيب أن سنحاول فصاعدا، األن من

 لنصلي. الالزمة الروحئه الموارن واألناجيل الله في لدينا إذ األساس؟ هذا على نبني

 الكنيسة- تاريخ في المعلمين أعظم من ثالثة إلى أوال نذهب ؟ ذلك نفعل كيف لكن

 كتب الثالثة هؤالء من واحد كز كالقن. وجون لوثر ومارتن أغسطينوس القديس

 واحذا كالسيكائ عمال كتب منهم كال أن كما عدة، أماكن في الصالة عن بغزار؛

 الصالة. عن المعلمين أعظم مع دراسة" فصول” ثالثة إدا سنتناول الزمن. يتحدى

 عن األشخاحس أحد الى شخصائ خطادا لوثر ومارتن أغسطينوس القديس من كز كتب

 في المسيحئة، للعقيدة تلخيصه في للصالة رصيائ تناوال كالثن وضغ بينما الصالة، كيفئة

منهم. ونتعلم اليه سنستمع الالحقة، الفصول وفي الفصل هذا في األساسائت. كتاب
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اسدة

اسدة عن أغسعليلوللن

 مؤمنة نبيلة أسرة من رومانجة امرأة (Anicia Faitonia Proba) يروبا فالتونيا أنيشيا كانت

 أغسطينوس، إلى التعرف امتياز السيدة لهنه وكان م.٤٣٢ عام وتوليت بالمسيح

 القديس إلى وكذلك المسيحي، لإليمان األولى األلفية في الهوتي أعظم كان الذي

 الحقبة. تلك في واعن أعظلم كان والذي ،(John Chrysostom) الذهب فم يوحائ

 هي (١٣٠ رقم )رسالة منهما األولى يروبا، إلى أغسطينوس من رسالتان لدينا

 أغسطينوس الى يروبا كتبت .الصدالة لموضوع تماائ كرسه الذي الوحيد المخطوط

 في أغسطينوس فأجابها .ينبغي كما تصلي ال كونها من بالقلق تشعر كانت ألئها

وعملية. قصيرة مقاله

 وكيف أجله، من تصئي ما تعرف أن قبل أئك هو أغسطينوس قدمه مبدأ أول

 غرييا نفسك تحدمب أن ب٠يج محدد. نوع من انسابا تكون أن بدايه ينبغي تصلى،

 سقطت قد تكون أن أوال يجب فيه". االزدلمار من نصييك كان مهما العالم هذا في

 لن فهي عظيمه، األرضية المادرة أحوالك كانت مهما أئه لترى عيتيك من القشور

 لم إذا المسيح. في تنالها أن يمكن التي والتعزية والسعادة الدائلم الساللم للق، تحئق

طريثها. تضن أن يمكن صالقك فإذ أمامك، تماائ واضحة الصورة هذه تكن

 يطيقه وهو أغسطينوس، الهوت في المتكررة المواضع أهلم أحد جديد من هلنا

 في المحية أولوائت ترتيب في خطا هناك أن ندرك أن أوال يجب الصالة. على هنا

 األولى. المرتبة تحتذ الرادع، أو الثالث ترتييها يكون أن يجب التي األمور قلوبنا.

 ال لكئنا به، نعترف شخص هو شيء، كذ وقبل أوال نحيه أن ينبغي الذي الله،

 النجاح لتحقيق نوليها التي ذاتها الوجودئة األهئية في أمورا وحضوره نعمته نحسب

 في الخطأ هذا نكشن ألن األقذ على نحتاح إبنا والمتعة. والحت والمكانة واالزدهار

 جزءا صلوابنا ستكون عندئذ حيادنا. يشوه أن شأنه من أن كيف وندرك الترتيب،

المصدر هي المادئة الوفرة أن نحسب عندما مثال، .الحز من جزءا ال المشكلة، من
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لالالللصالصللة

 إلى نصرخ خطر، في ثروتنا تصير فعندما والثقة، باألمان لشعورنا الحياة في األساسى

 نحو موجهة للقلق ممارسة سوى تكون لن عندئذ صلواتنا أن غير للمساعدة، طب اش

 نصأي. بدأنا عندما عليه كنا مما ضيعا أكثر سنكون الصالة من ننتهي وعندما اش،،.

 تساعدنا وحينما رؤيتنا، توجيه تعيد إال-عندما قلوبنا، تشفي ولن الصالة، تقويتا لن

الحقيقي. أماكنا بوصفه الله في نستريح وتجعلنا الصحيح، منظورها في األمور رؤية على

 قلوبنا حقيقة آدذكنا إذا آئنا آي المبدآ، هذا آرسينا إذا آئنا آغسطينوس ويتاع

 الصالة. في نبدأ أن هنا يمكننا إره يقول المسيح- عن بعيدا ومهجورة بائسة أئها وكيف

 بايتسامه أجاب ائه وأظن —فيجيب أجله، من نصغي أن يجب ما بخصوص أائ

 من نصلي” أجله: من اآلخرون يصتي ما كذ أجل من نصتي أن يجب أئنا عريضة-

 إذا ؛؟‘السعيدة الحياة” هذه لنا يحئق أن يمكن الذي ما لكئ سعيدة؛؛. حياة أجل

 قد عندئذ فتكون أغسطينوس، بحسب الصالة في األول المبدأ استوعبت قد كنت

 عابرة. إثارة تجلب أمور كتها الحياة، في والتنة والراحة والسعادة الرخاء أن أدركت

 إليك تجلب لن فإئها قلبك، ئريح ما هي األشياء هذه أن اعئذذ قد كث وإذا

 الصالة تلك إلى ويشير ٤: ٢٧ المزمور إلى أغسطينوس يذهب ثم مستمرة. سعادة

 ى م بي في اسكن أن ألقبل. وإداها الرج، من سألغ واحدة المزمور. لناظم العظيمة

الرب". لجمال إلى أنئن لكي حياتي، أتام كذ الرب

 االوهام. من الروح نظفه ذهب من السعادة لطلب االساسئة الصالة هي هذه

 وقريبنا أنفشنا ونحمل هو، لشخصه الرول، نحمل عندئذ إئنا : أغسطينوس ويكتب

 نصتي أال يجب أئنا يعني ال هذا إذ بالقول سريعا يضيف أئه غير . الله أجل من

 الرائنئة الصالة أن ومع ورضاه. ومحبته الرب معرفة سوى آخر شيء أي أجل من

 كانت وذا األعظم؛ لحبنا الرمل جعتنا إذا فإئنا كثيرة، أشياء إلى نحتاج أئنا تعتئنا

 مواضع من تماائ سيفغر ذلك فإذ ولدتنا، سعادتنا مصادر أكبر هي ورضاه معرفته

وطريقتها. السعيدة للحياة صلواتنا
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اسدة

 غنى. وال وقوا دعبي ال’ مثل*. ٩-٧ :٣٠ أمثال أيثا أغطسينوس يذكر رم

 أفتقر لئال أو الرب؟(( هو ))تن : واقون وأكئز اشع لئال قريضتي، خبر اطبئني

 رب، يا” الطلبة: هذه مثال تأئل ممتاز. اختبار هذا .باطال*(، إلهي اسلم وأئخذ وأسرق

 في األمر. هذا الرب من نطلب أن المناسب من فقيرا((. أصيز لكيال وظيفًا أعبي

 أمثال من البقرة هذه أن غير كفافنا((، خبزنا” :تقول التي ذاتها الصالة إئها الواوغ،

 دون مباشرة الصالة إلى قفزن إذا .الصالة هذه لمثل السليم الداغ لنا تكشن ٣ ٠

 يا” هكذا: صالتك داغ فسيكون القلب، ألولودات المشوهة الطبيعة تالحظ أن

 يا” :تقول إئها فمختلغة. ٣ ٠ أمثال صالة أائ تستطع((. ما قدن غنيا اجفلي رب،

 أحتمن أن أستبع ما بقدر فقط لكن الثروة، وأعبي المادرة، احتياجاتي سدد رب،

 بل والمكانة، الراحة إلى أحتاج ال النهاية في ألر بتاائ؛ قبلك المال أضغ ال بحيث

. ولذتي ومكانتي راحتي أنت رب. يا أنت إليك أحتاج

 اللعبة. تنكسر ثلم نقفي، عربة هيئة على بلعبة يلعب الثامنة في صبغا تخول

 له فيقول يبكي أره تخيل لكئ له. ليصبحاها لوالديه ويصرخ سينزعج شذ، دون

 مليون مئة لك وترك مات وع تقابله لم والذي البعيدين، أقربائك أحد إذ” أبوه

 يتووف ولن أعلى، بصوت سيصرخ الطفل؟ فعل رد سيكون ماذا ميراائ((. دوالر

 وبالصورة .الوع إدراك على العقلية القدرة بعد الطفل يملك ال لعبته. دصتح حدى

 لذا .المبسيح في لهم ما كذ إدراك على الروحية القدرة إلى المسيحيون يفتقد نفسها

 والعمق والعرض الطول هو ما ليدركوا المؤمنين أذهان الله يفتخ أن بولس يصلي

 يعد العموم، على (.١٨-١٧ :١ ،١٩—١٦ :٣ )أفسس المستح لخالص والعلو

 الخطأ” (:William Shakespeare) شيكسجير وليم يكتب كما الفرح إلى افتقارنا

 الفصل قيصر. )يوليوس . فوقنا التي النجوم في وليس فينا هو يروتس، العزيز أئها

 راحته يجذ الذي الثامنة سن في الصبى ذلك مثل إى الثاني(. المشهد األؤل،

المسيح. في غنى من لديه ما يدرن أن بدن —أحواله في أي —النجوم((” في وسعادته
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 قد يكون أن بعد إال كفافنا خبزنا إلى الرت يصل ال الرانئة الصالة فغي اللك

 الذي أبونا إده نحوه. من أشواقنا إضرام وإعادة الله عظمة تنكر في طويال وقائ أهضى

 األرض. على كذلك السماء في كما ملكوته وليأب اسمه ليتقدس السموات، في

وسعادتنا. احتياجاتنا أجل من ينبغي كما نصغى أن يمكننا فقط عندئذ

 وقد ذاته، الوقت في وعملئة شامله كانت فقد الثالثة أغسطينوس وصئة أائ

 قلبك، اضطراب بمدى كامل بوعي الصالة تتعثم أن بمجرد .بالفعل إليها أشرنا

 االرشاد تتلعى أن ذلك بعد يمكنك عندك، للفرح الحقيقي للمصدر واقعي وبإدراك

 الصالة أنوع كذ إلى انظر .الردانئة الصالة بدراسة الصالة بتغاصيل يتعلق ما في

 الطلبات ترتيب أيصا تأثل واالعتراف. والشكر والطلبة التسبيح فيها- التي

 مع صلواتك توافق من وتحعئ للصالة، العظيم النموذج هذا في ملائ فغر وشكلها.

:أغسطينوس يكتب القياسى. النموذج هذا

 أو فالائ أعطيث ما بقدر ثروة ))أعطني الصالة: في يقول نن إن”

 مرتمز وفي ومشهورا معوا واجعلني كرامتي، رت يا ))عئثم أو فالائ((،

 في رغبة أجل من فقط يطلب وش العالم((. هذا في والتأثير القوة

 ال فائي الله، مشيئة يحعق بما بها اآلخرين ليغين ال األشياء، هذه

 الرانئة الصالة من جزء أى سيجد اإلنسان ذلك مثل أة أظن

 نطلب كائ إذ بالخجل نشعر أن ينبغي لذا الرغبات. هذه مع يتالءم

الطلبات". هذه مثل

 في الصالة عن فهو أغسطينوس، يقدمه الذي الصالة عن الراح المبدأ أائ

 فإئنا” األولى، الثالثة المبادئ ائباع رغم أئه أغسطينوس يعترف المظلمة. األوقات

 أكثر حئى . الضيقات في سئما ال ينبغي، كما أجله من نصلى ما عارفين غير سنظن

 وسط يكونون عندما يطلبونه ما بشأن يقبن على يكونوا أن يمكن ال تقوى المسيحئين

.فائنا ..ومؤلمة صعبة ألئها .لكن ..لنا مفيدة .الضيقات ..تكون قد” .واآلالم الصعاب
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 ؟١لتحئله قوة لتنان أم األوضاع تغيير أجل من إدا نصغي هل .“تفارقنا نصتي...أن

كانت التي الصالة وهي ،لجثشيماني في نفسه يسوع صالة الى أغسطينوس يشير

والخضوع الكأس هذه عنه تعبر أن الرغبة عن الصادق التعبير بن تاائ ائ١ائز هئزنه

 التي ،٢٦ :٨ رومية إلى أيثا يثير كما إرادتك". بل إرادتي، ال لتغذ لكن” غ

الصلوات هذه سيسمع والثه حائرين، نئن عندما وصلواتنا لقلوبنا الروح بإرشاد تعد

 رغبه اسكب أن طالبا أغسطينوس يختلم لذا الكاملة. وغير المشوشة حالتها في حمى

وحكمته. الرب صالخ تذبر ذلك تفعل بينما لكئ هي، كما قلبك

 عندما موجودة وكانت العمر، من الراج عقدها بداية في يروبا أنيشيا ترئلت لقد

 حفيدتها مع تهرب أن عليها فكان م،٤ ١ ٠ سنة في والنهب للغلب روما تعرضت

 حياتها فانقلبت أغسطينوس، قابلت وهناك بحياتها، لتنجو أفريقيا إلى ديميترياس

 نبش لم التاريخية، السجالت من حياتها عن نعرفه ومما عقب. على رأسا السابقة

 يؤكد أغسطينوس أن غير قبل. من تعرفها كانت التي نفسها اآلمنة الحياة ثانيه

 الرسالة ويختلم بسببها. أيصا بل المصاعب، هذه رغم فقط ليس ننمو أن يمكن أئنا

 بصورة مناسبا ]الصالة[ العمل هذا يجعل الذي ما اآلن،” لصديقته: بسؤال
 لألرملة ينبغي أال وفقدان؟" وحدة في فيها هم التي الحالة تلك إأل لألرامل خاصة

 هو هذا ترئلها ليكون وحارة، مستمر؛ صلواب في ترئتها الرت إلى ئسئم” أن إدا

 الذي الترس هي ومعاناتها آالمها تصير أ عبارة من لها يا وترسها؟ حصنها

 القلب. يقثي الذي البشرية القوة وعمى الشخصية، الكفاية أوهام من يحميها

 إلى تجلب أن شأنها من حارة صال؛ حيا؛ نحو أماتها الطريق أيتا اآلالم هذه وتفتح

 تصتي. أن فيه وتتعئم وضفها، تقبل أن يدعوها ائه األحوال. كل في السالم قلبها

الدعوة.؛ هذه قبلت أنيشيا أن على دليل من أكثر وهناك
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اصدة عن رسائلى

للصلدة لوثرالبسيظة مارتن ئريقة
 صديق. إلى رساله صور؛ في أيقا الصالة عن لوثر مارتن كتب ما أشفر من كًان

 أحد وهو ،(Veit Dietrich) ديتريش فيت كتب استثنائي. صال؛ رجز نفثه لوثر كان٠

 أفضل من األقز، على ساعات ثالثة لوثر فيه يكرس ال يوم يوجد ال” لوثر: أصدقاه

 أستمع أن الحظ أسعدني مرة وذات للصالة. للعمل[ مالءمة ]األكثر اليوم أوقدت

 الالئق بالتوقير يتغم إئه صالته! في الذي اإليمان نكلم يا إلهي! يا صالته. ؛لى

 وأبيه، االبن بين ما الكال؛ يمجران اللذين والرجاء بالثقة وأيقا إلهه، إلى يتغم بمن

٠ وصديقه والصديق

 طب يوم وذات لوثر. حألق هو (Peter Beskendrof) بيسكندروف بيتر كان

 فقد متدئائ، رجال كان بيتر أة ومع للصالة. بسيطة طريقه يعئته أن لوثر من ييتر

 إحدى في مخمورا فيها كان التي المرات إحدى فغي كثيرة. مشكالب يعاني كان

 أحد لوثر تدحل وكان قتيال. وأرداه ابنته( )زوج صهره طعئ العائلية، الوالئم

 في كثيرا عانى بيتر أة ورغم ٠ يعذم أن بدن البالد خارج ينفى جعاثه التي األسباب

 في الصالة نوضع عن انصوص أعثم من واحدا معه أخذ فقد األخيرة، سنواته

 الغنية االرشادات من مجموعه ييتر صديعه لوثر أعطى لقد كله. المسيحي التاريخ

الصالة. عن والعملية

 بالممارسة وذلك عادًا، بوصفها الصالة ينمي بأن صديعه لوثر نصخ أوال،

 أون الصالة تجعز أن الجيد لمن إذ” يوميا. مرتين يصأي أن عليه واقترخ المنضبطة.

 تلك من نفشك احم ليال. يونك به رختلم ما وآخر صباحا، يومك به تبدأ شيء

 يجب ساعة؛ بعد سأصلي قليال. ))انتظر لك: تقول التي اشتلة الخاطئة األفكار

 الذي األمز إة” :فهويختم لذا رومانسيا، لوثر يكن لم ٦.“ذاك(( أو هذا أفعق أن أوال

 ...أونسرق نقتل، أال أمر من أهئيه وال حتميه بأقز ليس نصلي أن لنا الله يعطيه

نشعر. لم أم ذلك في بالرغبة شعرنا سواع يصلي أن ينبغي . إلغ
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 عواطفنا ودمج مشاعرنا وتدفئة آفكارنا، لتركيز طرقا لوثر يقترح ذلك، بعد ثلم

 من واجبا بوصفها الصالة مع التعامل مع جهة من تئزن عناصر وهذه الصالة، في

 نفه الوقت في لكئنا المشاعر، عن النظر بغغلى نصلي أن يجب ! أجل . أخرى جهه

 نرفغ أن هي الصالة ألن الصالة؛ في قلوبنا لندمخ نستطع ما كز نفعز أن ينبغي

 المؤمنين أن الظن الخطأ من أن لوثر ويكتب (.٤١ :٣ إرميا )مراثي الله نحو قلوبنا

 إده للصالة. إعدادا لوثر يقترح لذا ، الصالة في فرح وبال باردين يكونوا أن يجب

 الوصايا مثل المقدس الكتاب من الفقراب بعض أنفسنا على كتلو بأن ينصحنا

شابه". ...وما المسيح كلمات ]أو[ العشر"

 كتابية. دراسة مجرد وليست المقدس، الكتاب تأثل من نوع هي التالوة هذه

 بطريقه معانيها في ونتفكر ونتأتلها المقدس الكتاب كلماب عند نتولف أن تعني هي

 أن أريد الممارسة، بهذه إده لوثر يقول الله. نحو تتحرك ومشاعرنا أفكارنا تجعل

 التأثل ا هذ ويلعمز .الصالة" نحو وبستمال ،بالحئ .ويتحئس ..قلبك وبنقاد بستثار

 المقدس للكتاب المنهجية الدراسة من ينقلك الذي الجسر دور المقدسة الكلمة في

١٠الصالة. إلى

□0jL،dj التأش

 وهو التأثل. هذا يمادس كيف يصف التأثل، استخدام نصيحه لوثر قدلم أن بعد
 الكتاب ]من وصئه كز أقسم أنا ٠ الورد صحبة تشبيه ذلك في يستخدم

 .كذلك أصال وهي إلهيا، أمرا بوصفها وصيه كز إلى أنظر أوال .أفرع أربعة المقدس[

 سكر، صالة ذلك أجعل ثانبا أفعته. أن مئي الله يطلب( ما باهتمام أدرس وهنا

 "نعلى إلى المقدس الكتاب من نعز كز يحول هذا أصلي". ورابائ أعترف، وثالائ،

 يجب أوال، ؟ذلك يتلم كيف ٠ واعترافات صلواب وكتاب ترانيم، وكتاب دراسي،

 الفقرة تريدنا ماذا نحدد أن ينبغي أئه هذا ويعني النعل. في األمر"” جانب نميز أن



الصلدة عن رسائل

 الجز؛ هو هذا آن لوثر ويرى التفسير. عمل هو وهذا نفعله. آو به نؤمل أن الكتابئة

 هذا يستغرق ال ربا ثن، دون . دراسيا نصا بوصفه النص مع باللعائل الخاهس

 أن ببساطة يمكنك ثلم . قبل من النعل هذا درسن قد كنك لو ثوان بضع من أكش
 النعل، تفئم لم إن أدك إال ٠ التأثل أجزاء لباقي التلخيص هذا وتستخدم ئلئضه

 إلى ووصلك العشر، الوصايا في تتأثل كنث إذا مثال، فيه. التأثل من تتمنن ئن

 تدرس أن أوال فيجب باطال، الله اسم ذكر يعنيه بما واثق غير وأنت الثانية الوصئة

فيه. وتتأثن تلئضه أن قبل معناه وتغئلم النعل ذلك

 بسيطه صور؛ في النعل هذا تعليلم نفخ أن أي األوامر"-” نستخلعل أن وبعد

 ونسيحه؟ الله نشكر ألن التعليم هذا يقودنا كيف أنفسنا: نسألن أن يمكن ومكلغة-

 ونتضرع الله من نطلل يجعلنا وكيف بخطايانا؟ ونعترف نتوب ألن يقودنا وكيف

 فيمكن "أبانا"- الرائب- الصالة من األول الجزء في طح نتأثل كائ إذا مثال، إليه؟

 أئنا الجزء هذا يعلئنا التعليم، مستوى على التالي: النحو على األمر يسير أن

 مع شركتنا أثناء في ذلك نفعل أن يجب لكئنا بمفردنا، الله نعرف أن نستطع ال

 أن نستطع ذلك، بعد ثلم . أبانا بل أبي نصلي أن يسوع ئعلمنا اآلخرين.لم

 الروحية مسيرتنا في ساعدونا الذين األصدقاء كل على ونشكره الله ونمسح نواصل

 البشر. بين ما الحت روابط وثبدع المجتمع خالق ألئه أيصا الله ونشكر الله، لمعرفة

 بأن ألصدقائنا نسمح وال ينبغي، كما آخرين مع نصغي ال أئنا نعترف ذلك، بعد ثلم

 يمكننا أخيرا، . دساقها ا ومدى المسيحيه مسيرتنا استمرارئة معنا وئتابعوا ئحاسبونا

 اإليمانية. حيادنا نشاركهم أن يمكن الذين المقربين األصدقاء من المزيد نطلب أن

 التي الكثيرة والتأثالت التطبيقات بين من تطبيقات ثالثه سوى هذه وليست

٠ البسيط النعل هذا بها نتناون أن يمكن

 والتبئرات األفكار من غنيا طيعا بل صغيرا، طيائ نخلئ كيف لوثر يشنا لم

 االنضباط هذا مارسوا الذين هؤالء ويعرف الصالة. في الله إلى نرفعها أن يمكننا التي



اسدة

 عبقرئة بصور؛ يرفعك إره طاقكه. بنفسه يخلق فهو فيه، نستمر عندما أدنا الصالة في

 تتأثلها، التي الكتابئة الحقاق فيك تفعته أن يمكن ما لتكتشف النظري المستوى من

 كلك تقودك وكيف القلب، وتغيير والتوبة الله تسبيح إلى تقودك أن يمكنها كيف

 شك وتجد وفاعلة، مؤئرة تنالها التي التبصرات تكون أحياائ العالم. هذا في

 شمها التأئلية العادة هذه ستفرض الوقت وبمرور تلقائية. بصورة الصالة في تتحرك

 ستجد طبيعية. بصورة الله نحو يتحول قلبك وتجعل اليوم، مدى على ذهنك على

 إلى والتضرع والشكر التوبة إلى تدفئك تقرأها أو تراها أو تسمعها كثيرة أشياء أن

 وأفكارك مشاعزك تصلخ وبذلك صورة، كز في الله تضخ أن معتادا وتجعلك الله.

 ويضرب تنجح. حينما لخضعا وتجعلك تبط، عندما معنوراتك تربع إدها باستمرار.

 العشر. الوصايا في بها يتأئل التي للطريقة مكتملة لكئها مختصرًا، أمثله لنا لوثر

األولى: الوصئة في التأثل على مثن وخفنا

 أدون هنا أمامي...« أخرى آلهة لك تكن إلهك...ال الرت هو »أنا”

 شيء أي على واستقراره أمانه يبني أن ينبغي ال قلبي أن بأمانة

 أم عقلية حكمة أم اجتماعية مكانة أم مادرة ثروة كان سواء آخر،

غير رحمته على الله أحمد ثانيا، آخر. ء شى أوأي دينية تقوى حئى H ٠٠ ص ح مح ٠٠ ع ٠٠ ٠٠٠٠

 أن امتياز ويقدم حنوائ، أدا بوصفه معي يتعامل جعتئه التي المحدودة

 يرعاني لكي أستحعه، أو أعرضه أو ذلك أطاب أن دون لي أدا يكون

 إليه أحتاج وقت كذ في ويقؤيني وياعدني ويحرسني وريني

 احذت عندما كثيرة مرارا غضبه أثرث قد أئى أعترف فيه...ثاخا،

 .أن ..أصًاي رابائ، .نعمئه وأطلب ا ط عن أتوب .اخرى آلهه لنفسي

 إله أى أطلب ال وحئى أخرى، مرة ذلك ينسى ال حئى قلبي يحفظ

 غيره، من األرض وجه على أخرى تعزية عن أبحث أو غيره، آخرى

. الوحيد إلهى فإده وحده وبه بصدق، به ألتصق وإعا
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 بالله عالقته في النعل ذلك يؤثر وكيف النعس، في لوثر يتأثل كيف الحذ

 من التأئلي المنطقي تفكيره من مزيج هي يسجلها التي والتأثالت .وبالعالم وبنفه

 أئه مفهوم وفق كتابئة دراسة هذه وليست أخرى. جهه من نفسه مع وحواره جهة؛

 للصالة وإعداده القلب الستمالة طرق هي بل تأثل، الله- محضر في تفكير مجرد

 تائة- بجدية المقدسة الكلمة وتناول وعميقة، كاملة بصورة العقل باستخدام وذلك

نفسه. الوقت في ذلك كز ويحدن

نبة الزي اسدة لحن عدن تنويعاث

 يشاركنا لوثر لكى ٠ذلك نفعز أن يمكننا !أجل الصالة؟ في ننطلئ هل التأثل، بعد

 في التأثل بعد أئه لوثر يقترح قلبه. على ما بشأن يصلي أن قبل يفعله آخر بتدريب

 كز صياغة معيدا الردانية، الصالة في طلبه كز تصتي أن يجب المقدسة، الكلمة

.يشفلك وما باحتياجاتك مرتبطة شخصية بصور؛ منها

 التي والصلوات الطلبات. ه ط هو بها يصتي التي للكيفية نموذجا يقدم وهو

 ، كفافنا خبزنا لوثر: يقول معروف. لحن على اركبالغة بئنويعاب أشبه هي يقدمها

 أن وأصئي وأوالدي، وزوجتي وممتلكاتي، بيتي لك أشغر مباشرة: يضيف ثر

 يكرر أأل لوثر يصر واعتقهم". وأعولهم جيدا، أموزهم ألتدير الحكمة تمنحني

 ؛ وترديدأجوف مجردثرثرة التصير حرفياحتى كماهي كلماته قاروئمقالته

 صياغة يعيد ال نفسه هو إده لوثر ويقول .نفه التدريب هدف على يقضي فهذا

 الكلمات بحرفية نغسي أربط ال أنا” .التالي اليوم في نفسها بالطريقة الربانية الصالة

 وذلك التالي، اليوم في أخرى وبطريقة اليوم ما بطريقه صلواتي أتلو بل والمقالح،

 يعين أن يصتي تن على أة أيتا يصر وهو ومشاعري".؛ مزاجي على اعتمادا

ويطلبه. إليه يحتاج باه يشعر ما كلماته في واضائ شخصية بصور؛ جزء كز صياغة

 الصعوبات أكبر إحدى يتناول وهو األوجه. متعدد؛ قيمه التدريب لهذا إة

من ننتهي مثال فنحن الذهن. تشتيت الصالة: أثناء في تصادفنا التي العملية
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الصلدة

 الحدث. ذلك في تفكر تزال ال أذهاننا فنجد الصالة، في ونبدأ ما لحدث التخطيط

 الصالة، باحتياجات قائمة على مبنية أم ارتجالية كانت سواء المعتادة، الصلوات إؤ

 يحتاج الصالة. قبل فيه نفغر كائ بما عقولنا انشغال عن تخرجنا أن تستطع ال

أذهاننا. شتات نستجمع وبهذا التركيز، إلى الردانية الصالة في التأثل تدريب

 أشكال كز نستعمل ألن يدفعنا العظمى الصالة لهذه استخدامنا أن كما

 فقط نصتي أنفشنا فسنجد ألنفسنا، تركنا إذا أائ الصالة. في المستخدمة اللغة

 اسمك" ليتقدس نطلب وعندما غيرها. من أكثر تقلقنا التي األمور أجل من

 دوائرنا في اإلنجيل تقذم أجل من الصالة إلى انتباهنا نوحه فإئنا ملكوتك"، وليأت

 هذا فإن ، مشيئتك لتكن نصلي وعندما .عموائ ومجتمعنا وعالقاتنا االجتماعية،

 حياتنا. في بوجودها الته سمح والتي تضايقنا، التي األشياء بعض نقبل ألن يدفعنا

 وأشكال خطايانا، أحدب قائمه نراجع يجعلنا فهذا ذنوبنا"، لنا اغفر” نصتي وعندما

 فإلنا ، إلينا للمذنبين أيصا نحن نفغر كما نصلي وبينما واألخالقي، الروحي فثلنا

 وعندما .األخرين نحو حياتنا في التي واإلساءات الضغائن نفحص أن أنفسنا نرغم

 في أجلها من الته نشكر أشياء عن نبحث ألن تدفعنا فإلها الرانية الصالة نصلي

 واالزدهار. النجاح أوقات في الفغران ونطلب نتوب ألن تدفعنا كما الصعبة، أوقاتنا

. لته فينا شيء كز وتخصع وتردينا تضبطنا إلها

 بقر؛ أئة تأثل عن يختلف أمر فهذا الرانية، الصالة في نتأثل عندما أخيرا،

 يسوع داسم الته، إلى موجه خطاب إلها صالة. فهي المقدس؛ الكتاب من أخرى

 لطمئل ألها كما والتعزية، الشجاعة على تبعث إلها أيصا. هو وبكلماته وسلطانه،

حائ. تشفلنا التي المبحة األمور أجل من الحارة الصلوات نحو وتحركه وتدئئه القلب

 يستمر ال وهو علينا، عبائ يصير بحيث طويال وقبا التدريب هذا يستغرق ال

 وقائ تستغرق صلواب دشبل أن يمحكن أله غير ثالث، أو دقيقتين من أكثر عاد؛

١الحائ.ه سنرى كما طويال،
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الصلدة عن رسائن

 ص في بالتًاثل صلواتنا نبدأ أن ينبغي إده لوثر يقول النقطة، هذه دلحعن وكي

 بحسب واالعتراف والشكر الحمد بعد ثلم درسناه، أن سبق المقديمى الكنادب من

 .قلوبنا على ما نعلي أخيرا .صياغتها نعيد أن بعد الرانية بالصالة نبدأ التأثل، ١هذ

.اليوم في مرتين التدريب هذا نكذذ أن لوثر ويقترح

القدس الروح ءه9
 تضاف أخرى أوممارسه إضافية خطو؛ إدهاليست .أخرى إلينالوثرنصيحه يقدم تلم

 يدعو إده نصهي. أو نتأئل بينما نراعيه أن علينا أمر هي بل الممارسات، من غيرها إلى

 دفقة فجأ؛ -جاءتنا إذا القدس. للروح دائم توبع حاله في يكونوا ألن المؤمنين المصهين

 األخرى،وذكرس الطلبات نترن أوذصًاي،فعليذاأن نتأئل بينما الصالحة األفكار ض

 دون بصمب إليها ونستمع القدس، الروح يرسلها التي األفكار لهذه أذهاننا في مكادا

 من واحدة وكلمة األوقات، تلك في يعطنا الذي هو القدس الروح إذ بتاتا. نعيعها أن

 صالة من تعلث عديدة مرات وفي نحن. صلواتنا من كلمة ألف من أفضل عظاته

والدراسة. والتفكير القراءة من بالكثير أتعلمه أن يمكن كان مما أكثر واحدة

 حدث، إذا” لوثر: يكتب أخرى فمرة .دوائ يتكرر أن ويجب جدا، مهلم المبدأ هذا

 ومنيرة، غنية أفكار باستخدام قلبك في يتكلم القدس الروح بدأ أن األفكار، هذه وسط

 وتحتفظ يقوله، ما ئر٠.وتتذ .. المكتوب برنامجك عن تتخلى بأن الروح تكرم أن فعليك

١٧٠(١٨ :١١٩ )مزمور الله" شريعة من عجاب وسترى قلبك، في جيدا به

 يوجد ما ونادرا باالهتمام، جدير الصالة عن لوثر تعليم ني الموجود االئران إذ

 أصال الله إلى سنستمع أدنا لوثر ويتوبع الصالة. عن المكتوبة األعمال من الكثير في

 افترض عندما وايتغيلد جورج ارتكيه الذي الخطأ يرتكب لن وهكذا كلمته. بواسطة

 بواسطة هو معنا لله األساسي فالتواصل الله. من إعالنات الشخصية انطباعاته أن

يكلمنا أن أيصا يتولع إذ العقل، أعمال أحد فقط هو التأثل أن هذا يعني وال كلمته.
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اسدة

 المقنص الكتاب حذ في نتأئل بينما وقوئة وجديدة غتئة بأفكار قلوبنا ويمأل الروح

 مائت وسمعناه قرأناه المقنس الكتاب من نصلى في نفغر كائ وإذ حثى الله، أمام

 (؛١٨ :١ أفسس ) أذهاننا عيون تستنير أن إمكانية عن لوثر يتكئلم . قبل من المرات

كياننا. قلب في بقوة مغروسة تصير بعقولنا فقط نعرفها كائ التي األمور إذ حتى

 روح فيها ثعيئنا صلوات وهي لألب، صلواتنا كز بأن يؤمن لوثر كان بالتأكيد،

 شفاعة دون حقيقية صالة أثة تربع ال رم من .الحقيقى االبن يسوع، بشفاعه التبئي

 خاصة بصورة يمكن القدس الروح أن أيثما يرى كان لوثر أن غير القدس. الروح

 في الرسول بولس يشير كما لنا، الله حقيقه باعالن قلوبنا ويشحع أنهائنا ينير أن

. ١٦- ١ ه :٨و ه : ه رومية مثل نصوص

 ائه الثول يمكن وتلخيصها، الصالة عن القصيرة لوثر مقالة صياغة وإلعادة

 فنعيد بالتال، وذلك المقنس للكتاب دراستنا على صلواتنا نبني أن يوصينا

 الروح أن واعدن نكوذ أن دائائ علينا ذلك، نفعل وبينما بالصالة. إليه الرت كلمات

 أن فعلينا ذلك، يحدث عندما .“وعظنا” في يبدأ أن وقت أي في ويمكن القدس

الروح. يقوله ما إلى وننتبه بالصالة، روتين أي عن نتوبف
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V الفعل

اسدة قواعد

 التحى". اإليمان أساسؤات” كالقن جون كتاب في الصالة عن الثالث درسنا نجذ

. الصالة قواعد يسئيه ما هو للصالة كالقن مقاربة في األهر الجزء وربا

الفرح النونى
 ؛.‘الله مهابة” أو اإلجالل قاعدة هي كالثن لدى الصالة قواعد من األولى القاعدة

 قدوم إئها .وجاللها الصالة بجدية الشعور هو إليه المسيحين كالثن يدعو ما أول إن

 من أسوأ هناك وليس .الكون رت القدير مع فردي وحوار الملك محضر إلى شخصي

 ينبغي بل ، “والمهابة بالرهبة الشعور من خال” وهو الحال تلك في اإلنسان يكون أن

 من "نتحرر محضره في إئنا حيث ،“الله بجالل متارون” ونحن الصالة إلى نأتي أن

 وأكثر المبادئ أهر أحد هنا كالثن ويلمس .“األرضئة والمشاعر البشرئة الهموم كل

 الله مخافة أن الواضح من .“الله مخافة” المقدس: الكتاب في الفهم لسوء تعرصا

؟ولماذا ؟تخاف بم هو: السؤال لكئ ما، شيء من خائائ تكون أن تعني

 لكئ يعاقبنا. أن من الخوف تعني الله مخافة أن في تفغر أن الطبيعي من

 أن وتضيف خارج"، إلى الخوف تطرح الكاملة المحئة” أن تخبرنا ١٨ :٤ يوحائ ١

 رومية من ونتعئم . العقاب من الخوف هو خارج إلى تطرحه الذي الخوف ذلك

الخوف أن نستنتج هذا ومن يسوع. المسيح في هم الذين على دينونة ال أن ١ ٠٨
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اسدة

 الضياع من الخوف من مستمرة حالة في نكون أن يعنني أن يمكن ال الله من المسيحى

 المثير ١ ٣ ٠ مزمور مثل أخرى نصوص هناك .تماائ سليمه حيا؛ نبش لم إذا الروحى،

الله. مخافة من يزيد األمر واقع في الفغران اختبار إذ يقول والذي للفجب،

 النحو. هذا على األمر في فلنغغر بالله؟ يتعئق ما في إدا بالمسيح المؤمن يخاف ممًا

 شخص ربما بالعا. احتراائ تحترلمه داثائ كنث شخص إلى فجأ؛ تتعرف ألك تحل

 تدرن تصافحه، لكي تتقدم عندما ربا سنوات. مدى على بطلك دور يلعب كان

 ثلم .حعا الشخص ذلك تقابل ألك تصديق من تتمغن وال الموقف، هوز مدهوسا

 الكالم، تحاول وعندما .بالحرج يصيبك نحو على وترتجف عرا تتصبب ألك تكتشف

 في أنت بل العقاب، وال اإليذاء من تخاف ال إلك يحدث؟ ماذا . ذلك من تتمغن ال

 الجليل الشخص لذلك مناسب غير شيائ تقون أن أو حماقه ترتكب أن تخاف الوابع

 ألك وفرحك للشخص تقديرك إذ .عموائ الموقف بهذا يليئ ال شيائ تفعل أن أو

األمر. إفساد عدم في والرغبة والرهبة المخافة من دعنا الموقف إلى يضيف فعال تقابله

 بالحري فكم ،باالحترام جديرين بشر حضور في حئى األمر هذا مثل نختبر إلنا

 (Kenneth Grahame) غراهام نمنيث كتاب في فصل ثئة الله! محضر في األمر يكون

 ويحمل ‘(The Wind in the Willows) “الصفصاف أشجار في الرياح” الكالسيكى

 حيوان عن يكتب وفيه ،“الغجر أبواب على األرغن عازف” عنوان الفصل ذاك

 األرغن، على يعزف وهو ويسمعانه “يان” االله الحيوانات إله يلتقيان وفأر خلد

.بالدهشة فيشعران

 ،خائف أنت ))هل : وهويرتجف ويهمس أنفاسه الخلد يتمالك أخيرا

أئهاالغًار؟((

 الفجائى ظهوره كان .وأذئيه وقره ماعز أوجل مع إنان جد في تقليدائ يصؤر وهو والقطعان، للحيوانات أسطوري إلة *

)المترجم(. اسمه من مشطة ورع( )أي “Panic” اإلنكليزئة والكلمة قطع. ألي شدينا رعثا يسبب
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الصلدة قواعة

 ال، منه؟ أخاف ؟(( ))خائف :قائال به ئنطئ ال بحب كشائن وعيناه الفأر ويتمتم

٢!"خائف خلد، يا لكئي بغا!

 عن أعره آخر شيء أي يعبر ال كما الله مخافة’ مفهوم عن المشهد هذا يعًار

 وهو النفس، في منحصر خوف هو العقاب من الخوف إذ نقول أن ونستطع األهر.

 بأدهم يؤمنون باإلنجيل-تن يؤمنون تن أائ ٠ أنفسهم على منتبثين ألشخاص يحدن

 بالخوف متزايد شعور لديهم فينمو المتغيرة- غير الله لنعمة مستحلين غير منعتلون

 فإدنا بالرب، بهما ينش ال اللذين وفرحنا محبتنا وبسبب والمحية. بالفرح الممزح

 نقدم أن عارمه رغبة محضره في وتنتابنا محضره، في أئنا بامتياز الشعور لمجرد نرتجف

.ضيق أي له نسبب أو نحزئه أن عميائ خوقا ونخاف ،واإلجالل التوقير إليه

 أثردا صينيا فائرائ إناة يديك بين أحدهم يضع عندما تخاف أن الطبيعي من

 من خودا بل اإلناء، يؤذيك أن من حينها خودا ترتعد ال أنت بثمن. يقدر ال جميال

 بالمسيح المؤمن لكئ فعال، الله نؤذي أن نستطع ال نحن ثن، دون أنت. تؤذيه أن

 هذا يحزن شيء أي يفعن أن الشديد بالخوف يشعر الغامرة، الله محية يدرك الذي

أوإكرامه. مجده من ينال أو العظيم، المحت

 الصالة تتطئب الصالة. في أساسي جزء هو بالرهبة الشعور هذا إة كالثن يقول

 في الله محضر إلى قدوتا لنا أة حقيقة إة .كبجهما ألها كما واإلجالل المهابة طه

نحوه. من ملتهبة ومشاعرنا فيه، منحصرًا أفكارنا تجعل أن يجب الصالة

حية9لل1 الكفاية عادم

 يفوق الذي باالحتياج اإلحساس هي للصالة كالثن يقدمها التي الثانية القاعدة
 ، الروحي "التواضع نسئيه أن يمكن ما إلى كالثن يشير وهنا .“وخدع تطاهنم كز

 ندرك ألن واستعدادنا عليه، واعتمادنا الله إلى باحتياجنا قودا شعورا يتضئن وهو

 العصور إلى المنتمي المفهوم ذلك من كالثن حذر لقد عنها. ونتوب وآثامنا خطايانا
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الصلدة

 “مالبسنا أفضل ارتداء” من نوع هي الصالة أة أيتا( الحديث العصر )وإلى الوسطى

 أن بتقواه يمكننا أده فكرة بشدة يرفض وهو .بتقوانا الله نبهر لكي الله أهام الروحية

. أهامه الدينى أدائنا بسبب صلواتنا يسمع أن يمكن أئه أو الله قلب نستميل

 معاكس بتولجه الله إلى يأتون تن هم مثمرة، صلوات يرفعون تن إذ الواوع، في

 وأخطاثنا. ضعفاتنا بشأن أنفسنا مع جدا أمناء نكوذ أن علينا التولجه. لهذا تماتا

 ونحن الله إلى نأتي أن علينا .“تظاهر” أو “رياء” أى لنتجئب يمكن ما كز ونفعل

 شكوكنا بشأن تماتا أمناء ونكون وغفرانه، رحمته في هو الوحيد رجاءنا أة مدركون

النعمة. طالب “السائل بتولجه” الله إلى نأتي أن يجب الداخلي. وفراغنا ومخاوفنا

 لألذن قاسية القاعدة هذه تكون أن يمكن الله"، مخافة” إلى الدعوة ومثل

 نتخلى أن ببساطة كالثن لنا يقول .كذلك األمر يكون أن ينبغي ال لكن الحديثة،

 Francis) سجوفورد فرنسيس الكاتب هو وها زيف. كز ونترك تظاهر، كل عن

Spufford) تيلنا يصف عندما جدا معاصرا تعبيرا مستخدائ نفسه األمر إلى يدعونا 

يقول: إذ الخطية، إلى

 والسقوط التعئر إلى تيلنا فقط ليس هنا بشأنه نتحدث ما إة

 ميلنا بشأن أيتما بل فانية، كاثناربط بوصفنا المقصود غير والفشل

 وإنهاء بالوعود، الحنث ذلك في بما عمدا القوانين تجاوز إلى الفاعل

 ومصابح العليا مصلحتنا وإهمال حياتنا، في المهئة العالقات

 مع بعضها مغسقة وغير منطقية غير برغبامبط كائن ))أنت(( األخرين.

 وفي بشدة، األشياء تريد إلك حلى متنافرة، أعماقها في وهي بعض،

 على استمرت إذا حياتك أة تدرك لذلك تريدها. ال نفسه الوقت

 المأساة( ربما )أو المعنى عديمة تتهاة إلى أقرب عندئذ فهي الحال هذه

 البشر- نحن حالنا هي وهذه بشر، أنت ..السعيدة النهاية الى منه

. المعتادة خبرتنا هى هذه
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الصالة قوامن

 الخطئة، المقتس الكتاب يئيها التي الداخلئة الفوخص تلك ندرن أن وإلى

 عيوب أؤ النفسون المرشدون ويخبرنا . الخداع كالثن عليه يطلئ ما نعيش فإننا

 بها. تعترف أن تريد ال التي العيوب تلك هي تدميرك على القادرة الشخصية
 تتطلب أخرى، مرة والتوبة. االعتراف هي الحقيقية للصالة الضرورة األمور ومن

 الله، محضر إلى بك الصالة تأتي التواضع. إلى تؤدي أيضا وهي تواضائ، الصالة

 أكثر الله طلب إلى االكتشاف هذا يدفعك ثلم تقصيراتك. أمامك تنكشف حدث

 كل من يطلبونه الذين هؤالء إذ كالثن: يكتب ويساعدك. لك ليغفر فأكثر

 تتطئب إدا الصحيحة .الصالة(..١٤ —١٣ :٢٩ )إرميا يجدونه الذين هم قلوبهم،

 تحئل بدن اآلخرين على مشكالتك بمسؤولية تلقي متكيرا كنت إذا أائ ٦توبة".

 الصالة تتطلب قلبك. كز من الردن عندئذ ٠ئطلب ال فإئك أخطائك، مسؤولية

 الروحي، والكبرياء الذات على والشفقة اآلخرين ولوم الذات تسويغ عن التخلي

األشياع. هذه مثل عن التخلي على تساعد أيصا وهي

 بالكفاية المرف الشعور ذلك عن تتخلى أن فيها تستطع التي الدرجة وإلى

.وأعمق أغنى صالتك تكون أن يمكن الروحية،

واثق ء1ولب oloJLllijlllljo رقع
 هي الثالثة القاعدة للصالة. كالثن يقدمهما اللثين التاليثين القاعدتين تناول يجب

 ]يجب[...ليصلي الله أمام يقف ئن كز” لله. مستسلمة خاضعة ثقة لنا تكون أن

 وإن حلى به نثق أن علينا . شخصي مجد بأي ثتعلقة أفكار كز عن يتخلى أن

 الصالة؛ في نفه يسوع قانون هو هذا كان لقد .نتملى كائ كما األمور سمر لم

 أن الصالة أهداف ومن .“مشيئتك لتكن” يقولوا: أن يجب ئصوئن نن كز ألؤ

 ورغباتنا احتياجاتنا كز ونترك الشخصية، بحكمتنا ال الله، بحكمة تثق قلوبنا نجعز

 بثقة نشعر التبادلية الصفقة هذه وتجعلنا بالصالة. إال ممكنة تكون ال بطريقه يديه في

آخر. شيء أي بواسطة بهما نشعر ال وطمًانينه
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 هع جنب إلى جسا دائائ توضع أن ويجب أهئئة، تقز فال الرابعة القاعدة أائ

 أن يجب خاضعة، بثقة لله نصتي أن ينبغي كما إدنا القاعدة هذه وتقول الثالثة.

 الوقت وفي ونقبته، الله يفعله ما لكز نستسللم أن يجب .أيصا متطتعة بثقة إليه نصتي

 ساجدون أئنا[ ]مع كالثن: يكتب به. عالقتنا في وتطلع رجاء لدينا يكون نفسه،

 برجا؛ منه ونطب نصتي أن أيثا علينا فإذ تائين، وخضوع تواضع في الله أمام

 يبدوان األمرين هذين أن كالثن يعترف ما وسرعان . سئستجاب صالكنا أة واثق

الجوهر. في كذلك ليسا لكئهما متعارضان، كأدهما

 فلماذا ،ضمروري آمر لمشيشه والخضوع دائائ، صحيحه الله مشيئه كانت اذا
 السبب باألسباب. قائمه كالثن يقدم وثقة؟ بحماسس شيء أي أجل من نصتي

 إلهنا ألئه صلواتنا؛ يستجيب بأن ويعد والطلب للصالة يدعونا الله أة هو األول

 عندما البركة ليعطينا الله ينتظر ما عاد؛ أيصا المحت. السماوي وأبونا الصالح

 يتاح كأئها نفسرها أن فيمكن نطلبها، لم صالحة أمور تأتينا عندما ألئه لماذا؟ نطلبها.

 مميت أمر فهذا عطاياه، أئها ندرك وال عطايا الله يعطينا عندما واجتهادنا. حكمتنا

 وهو بأنفسنا، فيها المبابغ والثقة الشخصية الكفاية وهم في نعيش يجعلنا ألئه للروح؛

الروحي. لفشلنا الطريق ه

 أيصا وهما تناقض(، )دون مئسقائن الحقيقتين هاتين أن كالثن يضيف وأخيرا

 (،٢ :٤ )يعقوب نطلب ال ألئنا نمتلك ال أئنا نعرف جهة فمن .مائ متكاملتان

 الصالة، في ونطلبها ئكرمه عندما إال إداها الله يعطينا لن التي األمور من الكثير فهناك

 الله من يطلب أن يمكن ماذا أخرى، جهة ومن الكبرياء. من قلوبنا نحمي وبذلك

 دائائ لهم سيحعق الله أة يعتقدون كانوا إذا حكمتهم حدود يعرفون عقالء أشخاص

 وغيرها، وأمنيات ومصابيح مرد؛ عن القصص من هائز عدد هناك ؟ يتموئنه ما كز

 تكون ما كثيرا البشر، نحن أمانينا، إذ تقول التي التقليدية الحقيقة تلك كئها وتعكس

لن فالله ؛نخاف أال يجب أئنا غير . قاتل نحو على حكيمة وغير ، الترتيب معكوسة’
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 البعيد المدى على مصلحتنا في هو ما إال يمنحنا ولن مشيئته، ضد شيء أى يعطينا

 يضبط إئه” نريده. ما كذ يعطينا لن ألله بثقه نصلتي أن يسعنا لذا (.٢٨ :٨ )رومية

 ال بحيث فهمنا، حدود تتجاوز التي الحكيمة حعلته بحسب واألحداث األشياء مًال

. بعصا بعضها والخطأ، الصواب فيها يختلط التي القديسين، صلوات تنخ

 قويا دافائ معا تخلقان فإلهما لكالثن، والرابعة الثالثة بالقاعدكين تمسكنا وإذا

 تخافوا وال ورجاء. بثقة اسألوا (-٨-٧ :٧ )ملى ...بعقوا اسألوا للصالة. جدا

 سيضبط الله لكن خاطئة! أشياء ستطلبون فحتائ خاطائ، شيائ تطلبوا أن من

 أخيرا، كثيرة. إجاباب فستنالون —اقرعوا اطلبوا، اسألوا، الفائقة. بحكمته النتائج"
 أيصا فصلوا تريدونه، لما مخالفة االستجابة تكون عندما أو استجابة؛ تنالون ال عندما

الصالحة. مشيشه في وتسترح قلوبكم لتطمئن

للقواعد اساقضة القاعدة
 حئى جدا، مهئة ئطؤلة خاتمه"” أضاف للصالة، األرح قواعده كالثن شرح أن بعد

 هي الخامسة القاعدة هذه الوايع، وفي خامسة. قاعد؛ يحسبونها كثيرين قراة إذ

 ذكرته ما كذ إذ كالثن: يقول .نفسه القواعد بمفهوم الخاص االستدراك من نوع

 سيرفض الله أن بالضرورة تعني ال السليمة للصالة السابقة األرح القواعد في

 أو والغيرة، الحماس وال الصادقة التوبة وال تاائ، إيماائ تتضئن ال التي الصلوات

 القواعد مفهوم عن التراحع من نوعا يبدو هذا أن ورغم ٠ خاطئة طلبات فيها التي

 أن غير الواجبة، باالستقامة ط أحد ئصذ لم” الوابع. في كذلك ليس فائه نفسه،

 . لنصلي والطمأنينة بالحرة شعرنا لما الرحمة هذه ودون ٠برحمته إلينا يستمع الله

 من نستنتج أال يحئنا فهو النعمة. قاعدة هي للصالة الخامسة كالثن قاعدة إذ

 نئبعها. لم إذ بتاائ إلينا الله يستمع لن للصالة قواعد هناك أن قدمها التي القواعد

 أساس على ونعمته رحمته إال الله إلى قدوائ لنا يضمن ئشغله أو نفعله شيء ال

الخالصتي. المسيح عمل
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 كله األمر دام ما بها ئصتي التي الطريقة أهئئة ما إدا؟ القواعد"” دور ما

 الخوف معها. وتتماشى بالنعمة تتشغل أن يجب الصالة أة هي اإلجابة بالنعمة؟

 إذا ممكنة تكون أن يمكن ال الله إلى لالقتراب طريقتان هما الواثق واالستسالم العرج

 الله من االقتراب باستحقاقنا يسئنا فال باستحقاقنا. نناله أمرا الله إلى دخولنا كان

 نقبل ونحن منه، مجانئة هبة أساس على فقط إليه ندخل إدنا .الغرق من طريقة باة

 استحقاقتا وعدم مطلوبة، قواعد ألة ائباع عن عجزنا ندرك عندما فقط العطئة هذه

 نصتي أن يمكن فقط عندئذ محضره. لندخل رحمته إلى واحتياجنا أمامه، ممثل أن

 ندخز أن مستحلين وتجعلنا تؤئلنا قواعد هناك توجد ال الصالة. قواعد عن ونتكلم

 النعمة إله الله- شخصئة مع تئغق صلواتنا لجعل محاوالت فقط لكئها الله، إلى

وأكثر. أكثر به نئحد دلم ومن —المجانئة

 مفتاح تضغط عندما .األمر في التفكير على يساعدنا أن يمكن تشبيها اليكم

 المصباح جعلت التي الطاقه ولد ما هو المفتاح هل يضيء. المصباح فإة الكهرباء،

 بالطريقة الطاقة. موتد من واآلتية باألسالك، المارة الكهربائئة الطاقة إئها ال! ينير؟

 لقد اآلب. إلى دخوال لتمنحنا ذاتها من صلواتنا في قيمه هناك ليست نفسها،

 إلله الصحيح الفهم مع تتماشى التي الصلوات فإة لذا .المهئة هذه المسيح أنجز

 —نافد بصبر طلباتنا قدمنا وإذا تواضع، بال صأينا إذا أائ به. توصلنا التي هي النعمة،

 فهذا يسمعنا، أئه رجاع أو ثقه دون نصتي عندما العكس، وعلى عنه. يفصلنا فهذا

 يسع، تاسم الصالة في الفشل الخطًاان هذان ويكون بحضوره. شعور أى فينا يعيق

المستحعة. غير الرحمة أساس على الله إلى والمجيء

: قرون عبر للصالة بالمسيح المؤمنين وهم مسار حددت بقرة في هذا كالعن يقول

 ال فائنا المهوب، الله جالل حقيقة أذهاننا إلى تتبادر أن بمجرد”

 يتقدم حئى االستحقاق، عدم إلدراكنا ونبتعد نرتعد أن إال نستطتع

المجد عرش فيصير ، الله وبين بيننا شفيعا ليكون المسيح السئد الينا
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 نسا وتطلبوا لم األن ))إلى عندئذ: .ويقول ..النعمة عرش الرهيب

 بولس يقول .وكما٠(.٢٤ :١٦ )يوحائ تاخذوا(( ايلبوا راسمي.

 األبين(( وفيه النغم بيه فهو الله مواعيد نمانت نهتا ))أن الرسول:

. تتحلق طلباتنا أة أكثر نتيعن وعندها (.٢٠ :١ كورنثوس٢)

 تعني أدها نعتقد أن بتاتا ينبغي ال سحرة. صيفه إدا يسوع داسم الصالة ليست

 يسمع أن يمكن رأينا، فكما .الصلوات لئسقجاب يسوع باسم عبارة اضافة مجرد
 يستمع ما كثيرا ٠ بيسوع إيمان دون يصغون ئن حتى إنسان أي صالة ويستجيب الله

 إله إلى يصغون كانوا إذ حئى والمقهورين، المضطهدين المساكين صرخات إلى الله

 هذا تقدم المقدس الكتاب في فقرات إلى باإلشارة الحقيقة طه كالثن ويؤكد .مزدف

 تعويذًا ليست يسوع داسم عبارة فاة لذا رحيم. اله ألده ببساطة هذا التعليم.

 بثقة الله إلى نأتي أئنا يسوع داسم الصالة تعني إذ الصلوات. الستجابة سحرئة

 أو استحقاقنا على بنا؛ وليس اآلب، من وقبولنا خالصنا جهة من بالمسيح واعية

 وصالتنا بالله لعالقتنا مستمر تأسيس جوهرها في هي يسوع باسم الصالة سجالتنا.

 في مكانتنا ندرك أئنا أيصا تعني وهي الخالصي. المسيح عمل أساس على إليه

 ملتزم السماوي أبانا الله إة .الداخللة حالنا كانت مهما لله، أوالدا بوصغذا المسيح

صالحا. أبا بوصفه دائائ أوالده خير يحئق أن

اآلب علح يسوع مكانة

 جرايمي األسترالي الالهوتي يتتع يسع؟ أجل من دائائ األب يسمعنا لماذا

 الله، عائلة من آدم طرن منذ وعذنا الله أة كيف (Graeme Goldsworthy) غولدزورذي

 ابنه ]أي دغره أته العبراني الشعب على الله أطلق لقد .جديد من أبناءه يجعلنا أن

 (.١ :١١ )هوثع الخروج بمعجزة ابنه دعا مصر ومن (،٢٣-٢٢ :٤ )خروج األكبر[

رغم أبنائه، لقب وسليمان- داود الممسوحين- القديم الشعب ملوك على ئطتق وكان
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أن والغشل وطاعته، بالله الوثوق في الفشل من سلسلة هو إسرائيل ملوك تاريغ أل

 يستطع المرء لعل” :غولدزورذي يقول وكما (.٢٢ :٣ )لوقا سررت" به الذي الحبيب،

 يمكنه ابن لله- حقيقي ابن أخيرا أماننا ألة السماء"؛ من الراحة تنهيدة يسمع أن

األب. يشر وبهذا كاملة. طاعه ويطيعه تائة، ثقه بالله يثق أن بالفعل

 الصالة امتيار األرض- وجه على البشر كز بين من وحده، وله له- فإذ لذلك

 أنا بثقة: لله يقون أن يستطع الذي الوحيد إده باستحقاق. الله محضر ودخوذ

 المستح، بيسوع نؤمن عندما (.٤١ :١١ )يوحائ لي تسبع حبن كز في ادك علئئ*

 كز أة هذا ويعني باستمرار. الرسول بولس يقول كما فيه ونصير به، شحذ فائنا

 بوصفه الله إلى والكامل األمن الدخول وحده له وألذ أيصا. علينا نافذ عليه نافذ ما

 دائائ األب كان إذا” . الدخول هذا مثل فيه لنا صار فقد لألب، مطيعا حقيقيا ابائ

 عندما . المستح في أبناؤه أيصا هم من الى دائائ يستمع فهو االبن، الى يستمع ما

 على مئغع باعتماد نفسه، الوقت وفي تانة، بثقه ذلك نفعل فائنا يسوع، داسم نصأي

٠ المستحعه غير النعمة هذه

 عندما قابته رجل عن (R. A. Torrey) توري إيه. آر. األميركي الواعظ يتكلم

 لبدء يستعد المنبر فوق كان يوم ذات األسترالية. ملبورن مدينة في يعظ توري كان

 عفبه ني يتناون أن طلب الورقة هذه في كان اسم. بال مكتوبة رسالة وجاءته الوعظ،

هكذا: الرسالة كانت المستجابة. غير الصالة موضوع

 طويل وقب منذ أصلي إني شديدة. لحيرة في آنا توري، د. عزيزي”

 لم لكئي الله، مشيئة مع تمانا مئغق بأئه أثق شيء أجل من جدا

 سنة، ٣٠ مدى على المشيخؤة الكنيسة في عضوا كدح، لقد أدله.

 على أشرت الحضور. ألتزلم أن جاهدا حاولن الوقت هذا وطوال

مدى على الكنيسة في شيائ وكنت سنة، ٢٥ مدة التعليم فصول
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آن آستطع وال صالتي، الله يستجيب ال هذا كل وهع سنة. ٢ ٠

لي؟" تشرح أن يمكن هل األمر. هذا أفهم

 المنصة، إلى تقدم األمر. عمار في يخوض أن وقرر الرسالة، مغزى توري أدرك

 إذ توري قال بالصالة. يتعلق ما في مهائ أمزا ليشرخ واستخدمها الرسالة، وقرأ

 مدى على الكنيسة في منتظائ عضوا لغونه أده الرجل هذا يظن واضحة. المشكلة

 يستجيب أن ملزم الله فإن سنة، ٢٥ التعليم فصول في ملتزائ ومشرائ سنة، ٣٠

 كز أن شاذ ال . هو باسمه بل يسوع، داسم ليس يصلي الوايع في إده صلواته.

 ا جز؛ هذا كز كان لكئ يسع"، باسم” بعبارة تنتهي كانت الرجل ذلك صلوات

 توري واستمر والقوانين. للقواعد الكاملة بطاعته الله رضا يشتري أن مشروعه من

 فهو يسوع .أثا الله.. أمام باالستحقاق إحساس أي عن نتخلى أن بد ال” قائال:

 بنا؛ ليس الله إلى نذهب أن وينبغي الله، أمام العظيم االستحقاق له الذي الوحيد

 جاء االجتماع، انتهاء وبعد . المسيح استحقاق أساس على بل صالحنا، على

١٦.“الحقيقة كبن أصبن لقد” له: وقال نفسه، عن وكشف توري إلى الرسالة كاتب
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Λ الفعل

اسلوات صالة

 وكالقن، ولوثر أغسطينوس القديس الصالة، في الثالثة أساتذتنا من أي يين لم

 يمارسونه وما به يؤمنون ما كان لقد الخاصة. خبراتهم على الصالة عن تعليتهم
 الحقيقي- المعلم من للصالة األهر للدرس فهمهم من نابائ بالصالة يتعئق ما في

 على المميح السيد موعظة قلب في وردت والتي (، ١٣-٩ : ٦ )مئى الرانية الصالة

 اإليمان "أساسات كالقن كتاب من العشرين القصل من األكبر الجزء كان .الجبل

 قدمه الذي النموذج لذلك مفئلة لدراسة مكذسا الصالة( )فصل المسيحي"

 عن الكالسيكية لوثر رسالة من األكبر الجزء عن ئقال ذاته واألمر للصالة. يسوع
 الصالة باستفاضة العظام الثالثة الالهوتيين هؤالء من كز شرح فقد الصالة.

 في أيصا بل المقدس، الكتاب تفاسير في فقط ليس موضع، من أكثر في الرانية

والرعوية.' الالهوتية الكتابات

 دم ومن الثالثة، معلمينا بتبئرات الريانية الصالة الفصل هذا في سندرس

نفسها. يسوع صالة وكمال حكمتهم، عمق من الصالة عن نتعلم

االعتباد نحلز

 العالم. تاريخ في ترديدا األكثر الكلمات مجموعة هي الريانية الصالة تكون ربما

ومع الصالة. كنوز إلى للدخول مفتالحا لتكون الصالة هذه يسوع الرت أعطانا لقد
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االعتياد. فرط جراء ربما تماائ مستفز غير الكنز هذا يظز ذلك،

 وبينما .حديد سكة بجانب يسكن وهو األولى، للمرة شخصا تزور أئك تخيل

 حيثما المكان من أمتار بعب على قطار هدير فجأ؛ يأتي بيته، في إليه وتتحدث تجلس

 ذلك يسكن الذي صديقك فيجيب هذا؟" ما” صارحا: مذعورا فتقفز تجلسان،

 سيخترق شيائ أن تخيلن لقد الصوت! ذلك : أنت فتجيبه تعني؟ ماذا البيت:

 فلم اعتدناه، أدنا يبدو قطار. مجرد إده الصوت؟ هذا آه، : صديقك فيقول . الجدار

 إمكانيه أفهلم أن أستطع ال :مئسعتين بعيثين بابغ، وباندهاش فتجيبه . نلحظه نئن

ممكن. أده غير . الصوت هذا مثل اعتياد

 الروحية، الخبرة إلى جدا جايع كئه العالم الرثائية. الصالة على نفسه األمر ينطبق

 هل :يقول يسوع لوكان كما قليلة. كلماب في إليها الطريق أمامنا يفتح هويسوع وها

 وتكلم يوم، كز الكون، ملك السماوي، اآلب مع لوجه وجيا تتقابز أن تحب

 شذ". دون !أجل” فنجيبه: ويحيك؟" إليك يستمع به وتشعز لديه، قلبك

 إذ ماذا؟" في” نقول: عندئذ الرثائية". الصالة في متالح ذلك كز” يسوع: فيجيبنا

 فيها. موجود إليه نحتاج ما كز لكز نستئها. تئد لم إئنا حئى معتادة الصالة هذه

 هو االعتياد هذا بها نقاوم التي الطرق إحدى المميت؟ االعتياد هذا نقاوم إدا كيف

 تأثالتهم في الصالة هذه غور يسبرون وهم الثالثة المعلمين هؤالء إلى نستمع أن

إلينا؟ تقدمه الذي وما الرثائية؟ الصالة في رأوه الذي ما الروحية. وممارساتهم

السموات" في االي ابانا”

 ندعو عندما أدنا كالثن ويشرح الصالة. في طلبه ليس وهو االستهالل، هذا يسئى

 متدفائ الته محضر يدخز أن يمكنه فمن’ . يسوع داسم عندئذ نصلي فإدنا أبانا الته

 بالنعمة التبئي نال أده أدرك من إال ومجدها، ئته البنوة كرامه نفسه إلى ناسيا هكذا

دعوة كان االستهالل هذا بأن يؤمن أيصا لوثر كان كما المسيح؟ بالسيد بااليمان
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 في مكانئنا وندرك مكاننا، نعرف أن قبل الصالة في مباشر؛ ندخل أأل ادبح ض

 أبا وندعوك نحمسك لقدعكنناأن لله: نقوة وعليناأن نصلي. أن قبل دج الم

 أردت". إن علينا وقامسا عادأل قاضيا تكون أن مستحن ذلك مع .لكئك .بميعائ..

 في المطمئنة الثقة تلك قلوبنا في يزع” أن الله من نطب بأن نبدأ أن ينبغي ١لذ

 من ]األب[ العظيم اسبه بئذوبة يحررنا أئه أيفتا كالثن يوافق . ‘األبوة معسته

٤٠“خوف كذ

السك" ليتقةللب’١
 حد إلى غلمانائ صار الذي المجتمع في المعاصرة األذن على غريبة القداسة تبدوفكرة

 هذه في باديه منطقية مشكلة هناك أة كما الروحية. المفاهيم معتادا يئن ولم بالح،

 يتقدس أن نطلب عندما أجله من نصلي الذي ما :بالثول لوثر عنها يعير الطلبة

 اسطه لكن بالتأكيد، كذلك أئه ويجيب قدوسا؟ بالطبيعة اسمه أليس الله؟ اسم

 كز على وضغ الله اسم أن حقيقه إلى لوثر ويشير .“مقدسا يغلز ال استخدامنا في”

 صانا إلؤا يئلون فهم الله، اسم حاملين وبوصفهم .اعئطدوا ئن بالمسيح المؤمنين

 الذي االسم هذا على العار نجلب، أن من الله يحمينا أن نصلي قنحن لذا وقدوسا،

 ثانيا معئى الطلبة لهذه أة غير .ومقدسين صالحين نكون أن يقودنا وأن علينا، دعي

 يتمجد أن إئهاصالة عندمايقول أغسطينوس مع يشترك ذلك وهوفي عندلوثر،

 العالم في وينتشر بالله اإليمان يمتن أن طلبة إئها ٦.“بيننا هوئجد كما االتم كز بين الله

 وأن حياتهم، في للمسيح ومشادهبهم بقداستهم الله بالمسيح المؤمنون يكرم وأن كله،

تاسمه. ودعون فأكثر أكثر الله البشر يكرم

 هو ما هناك "هل :العمق من مزيد في تدخل فكر؛ يضيف لكئه كالثن ويوافق

 فإذ أخرى، وبكلمات “له؟ وعرفاننا سكرنا إبداء بعدم الله مجد نحجب أن من أسوأ

يعني تمجيده. عن وتمتع فيهما نفشل طريقتان هما الله نحو والألمباالة الجميل نكران
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 اكؤ٠ش قللي لنا يكون أن أيتا بل بارة، حياة نحيا أن فقط ليس الله اسم نقدس أن

 بعجماله واإلعجاب الدهشة قلوبنا تمأل أن بل فقط ذلك وليس بفضله، معترف الله تجا؛

٧ “بالكاهل قلوبنا شخصه يستأسر حرى يكفي بما نوبره وال الله اسم نقدس ال إلنا الباهر.

ملكوك" ليأب”

 يرفضون من عند غائب النون أة كما لكأل األن، يملك الله إة أغسطينوس يقول

 سبب هو وهذا الله. ئلك يرفضوا أن الناس وسع في يظن عيونهم، يفتحوا أن

 أخرى أموذا نعبد فعندما الله، بعبادة لنتمم مخلوقون فنحن البشر. مشكاللت كذ

 لذا المادة. وحئى والثقافئة والنفسؤة الروحئة المشكالت جمع تبدأ منه، بدال

 بطريقتين: يأتي الله ملكورق بأن يؤمن كالقن كان الله. ملكوت يأتي ألن نحتاج

 هي إدا هذه .٤ أفكاذنا ئثغل التي الله، وبكلمة ، رغباتنا يقوم الذي بالروح

 أجزاء من جزء كل على الملكبة قدرته يبسقن أن الله من نطللي أن : الربوة طلبة

 الصلوات بإحدى تذئرنا وهي وااللتزامات. واألفكار والرغبات المشاعر حياتنا-

 الصالة بالتحديد وهي ،(Thomas Crammer) كرينمر توماس كتبها التي اليومئة

 وأن به، تعدنا ما كذ ننال تجعلنا أن الثالوث: عيد بعد عشر الراع باليوم الخاصة

 نطيفه أن نريد حثى بالكامل علينا يملك أن الله من نطللي إلنا . به تأمرنا ما كذ نحلي

فرح· بكل قلوبنا ?،كل

 هو األرض على الحالي الله مالف أة :ومستقبلائ خارجائ بعدا أيصا لوثر يضيف

 التصور. نطاق خارج أمر هو األرض على المستقبلي ئلكه ملء لكأل جزئى، ئلئ

 أن نصلي وعندما والموت. والفقر والظلم المعاناة لكز حذ سيوضع الملك فبذلك

 العدل من المستقبلئة؛؛ الحياة هذه إلى شوقنا ’ نعلن فنحن الله؛ ملكوت يأتي

 الذي ملكه اكتمان هو هذا المستقبلي ملكه ))يكون أن الله من ونطلب والسالم،

١٠فيذا؛؛. بدأه
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“مشيئتك ددوثعن
 صياغتها يعيد وهو .الثالثة الطلبة بمعنى يتعلق ما في ومباشرة وضوخا األكثر لوثر ئعث

 المرض أشكال كز الحتمال مستعدين لنكون النعمة امنحنا” : التالي لذحو١ ض

 اإلنسانية إرادتنا تصاب إرادتك أن ندرك وأن والمعاناة، واأللم والخزي والفقر

 األن لكئنا الشجاع، اتصريح هذا مثل تقديم في نتردد قد ١١.“األمور هذه سطة١بو

 الله بأن واثقين نكن لم فإذ الصالة. لهذه المبدئى االستهالل أهئئة نميز أن نستطع

 أن متيعنين نكون عندئذ ألئنا ؛ مشيئئك لتكئ له نقولن أن نستطع لن أبونا، هو

 األطفال. لدى غامضين األباء يكون ما عادة الدوام. على لنا صالحة هي مشيئته

 األشياء، بعض من أبوه يمنغه أن مغزى يفهم أن مثال الرابعة في طفل يستطع ال

 نتحئل أن عندئذ يمكئنا أدا، بوصفه بالله نثق كائ إذا فقط بأبيه. يثق أن يستطع لكئه

ونعمة. بصبر المتاعب

 بالئقة؟ جدير الله أن نتحعق أن يمكننا كيف أحدهم، يسأل أن بكن حسائ،

 بستان في يسوع صاله ما هو بالئحديد الرانية الصالة من الجزء هذا أن هي االجابة

 الحياة. هذه في يقابلنا أن يمكن شيء أي من أكثر ساحقه أحواب تحت لجثشيماني،

 الخضوع هذا وكان الشخصية، رغباته يتع أن بدن األب لمشيئة يسوع خطغ لقد

 المسيح يسوع مائ يطلب ال بالله. نثق أن أيصا نحن نستطع ا لنا.لذ خالص سيب

 قدرتنا تفوق صعبة أوضاع وتحت أجلنا، ومن قبلنا هو يفعله لم شيء أئ نفعئ أن

الفهم. على

 سنحاول بالله، الثقة هذه دون أئه أغسطينوس، يتع ذلك في وهو لوثر، يضيف

 الرذائل من محميين سنكون يؤذوننا. ممرئ االنتقام ونطلمفي الله، مكان نأخذ أن

 وإدانة السمعة وتشويه واالفتراءات والنميمة الشخصية اغتيال مثل الرهيبة

 لتكئ : نقول أن نستطع لم إذا . لله نستسلم أن تعلمنا إذا فقط اآلخرين،

في بالرغبة سنشعر حقيقى. سالم أي نعرف فلن قلوبنا، أعماق من مشيئتاث
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 التي بالطريقة شيء كز وسنفعل أوضاعنا، على والسيطرة األخرين على السيطرة

 بهذه الحياة على السيطرة إذ يقول الواح أن غير بها، دغفل أن ينبغي أدها نظز

 في رؤوسنا سنضرب أدنا يعني هذا فإذ لذا البشرئة، قدرابنا يتجاوز أمر هو الطريقة

 كما لله، إراداتنا نخضع “مشيئتك لنفز” بصالة أئنا كالثن يضيف لذلك الصخر.

 تحدث التي األشياء وتتسيب النفس، ومري حزانى نصير فال أيصا، مشاعرنا نخضع

١٤.“قلوبذا تقسية في لنا

 معتمينا أة رأينا وفيها .الرانية الصالة من األولى الثالثة الطلبات في تأئلنا لقد

 حول تدور الصالة فبداية الربانية. الصالة بداية في وجودها بأهئية يعترفون الثالثة

 يجب العكس، على بل صلواتنا؛ تتسيد وأمورنا احتياجابنا نذع أن ينبغي وال الله.

 كز في ممجدا نراه ألن نشتاق وأن وإكرامه، الله لتمجيد األولى المكانة نعطي أن

 George) هربرت جورج عبر لقد قلوبنا. كز من ونطيعه نحيه ألن ونتبع مكان،

Herbert) المختضرة: الشعرية الفقرة هذه في كته ذلك عن

إليك قلبي رغبة”

١.“تطيعك وإرادتي

 االنحصار من القلب تشفي ألئها أوال، تأتي الله- مرتمزدة والشكر- العباد؛ إذ

 حالها. على األمور رؤية من ويمنعنا أنفسنا، نحو يحنينا االنحصار فذلك الذات؛ في

 الصحيح، نصابها في رؤيتنا ووضعت منتصفها، من الصالة اقتربت وقد األن

 احتياجاتنا إلى نلتفن أن األن نستضع أوال، الله مجد بوضع معالمها وائضحث

.عالمنا واحتياجات

“د نبزنا”
 ال الحياة، ضروريات إلى تشير استعارة اليومى خبزنا أن أغسطينوس ينتمرنا

هو الله أن معترفين الصالة من األولى الثالثة الطلبات أمضينا فألئنا كمالياتها.
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 نأتي بأن األن يطالبنا يسوع فإذ الباقية، وسعاددنا العظيمة، وثروتنا الحقيقي، خبزنا

 الذي القلبي توحهنا مع منسجمه تكون صلوات قائمة صورة في باحتياجاتنا

 الطلبه بأن يؤمن أغسطينوس فإذ رأينا وكما الصالة. من األولى الطلبات شغلته

 خبر اطعمني غتى. وال نقرا تئبي ال” ٨ :٣٠ أمثال تكون أن يجب الكاملة

 اسم وأئبذ واسرق افتقن يئال أو ؟((الرذ هو ))تن : وأقون واكئن أشخ لئال فريضتي،

١٦باطأل". ض

 خبزنا عن نتكئم عندما ائنا يقول عندما أغسطينوس منطق" كالثن يتع وهنا

 يالئم ما فقط نطلب نحن الله...بل بمجد االهتمام عن ال...ذتوئف فائنا” اليومى،

 وقد ذلك نفعل لكتنا إيجابائ، تجاودا متوقعين باحتياجاتنا نأتي إئنا ٧.المجد" هذا

 وخوف قلق في وال وغرور تصئب في نأتي ال به. وثقتنا شبعنا بفعل أوواتنا تفئرت

 لغيابها، نتأئم قبل من كتا التي األمور من وكثير يحدث. أن يجب ما له لنقول

التعلق. ذلك دون نطلبها أن األن نستطع

 على الجمع حصل فإذا .مجتمعائ دعنا أيصا، الصالة هذه في لوثر ويرى

 ويصير العمالة، معذل ويرتفع عموائ، االقتصاد فسينتعش الخبز، من يكفيهم ما

 يكفيهم ما بالدنا في الناس كز أععد” نصغي فعندما لذلك عدال. أكثر المجتمع

 يحدث أن يمكن الذي “الجائر االستغالل” ضن عندئذ نصتي فنحن ،“الخبز من

 يكفيهم ما ويحرمهم الفقراء يسحق” مما العمل، وسوق والتجارة األعمال مجال في

 الصالة. هذه قوة من الجور ذلك يمارسون من يحذر نفسه، الوقت وفي . الخبز من

 العبادة هذه أن وليدركوا الكنيسة، تشعع قوة من الفاسدون القساة ليحذر

 نصلي عندما أئنا هو لوثر عند فاألمر . ضنهم تنقلب أن يمكن البريئة البسيطة

االجتماعئة. والعدالة الرخاء أجل من نصلي فإئنا اليومي، خبزنا أجل من
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“إلينا للفذنبين أيفل نحن نغغز كما ذنوبنا لنا اغغز”
 واضحه دعو؛ لوثر إلينا يقدم واألخرين. بالله بعالقاتنا فتتعأق الخامسة الطلبة أائ

 مريرا صراعا عدة سنواب صارع الذي وهو الصالة، في يوم كز الله غفران لنطلب

والغفران: الذنب قضايا مع

 األخرين...فلينكر واحتقر الشخصي صالحه على أحد أصر إذا”

 عندئذ الرانية. الصالة في الطلبة هذه توحهه عندما شه إلى

 محضر في واحد كز على وأن األخرين، من أفضل ليس أئه سيجد

 بواسطة فقط اإللهي الفغران فرح في ويدخز رأسه يحني أن الله

١٩.“التواضع تدعى الذي المتخففى الباب ذلك

 اختبار أيتما هي بل للكبرياء، تحدقا فقط ليست الطلبة هذه أن لوثر يضيف

 نحو على مؤذيان أمران هما والتوبة االعتراف أن خسنا إذا إئنا الروحية. للواقعية

 أمام مستقيائ ليس القلب أن” يعني فذلك لإلنسان، مهينان أئهما أو تحتمل، ال

 الدورى االعتراف كان إذا .“باإلنجيل والطمأنينة ينال...الثقة أن يستبع وال الله،

 معنى نفهي ال عندئذ فنحن متناميا، وفرخا متزايد؛ ثقة فينا ينتج ال والمستمر

اإليمان. جوهر هو الذي بالنعمة، الخالص

 في األمر ويعمز بالبشر، وعالقتنا بالله عالقتنا بين ما وثيعا ربكا يسوع ربعن لقد

 فائنا لها، جذرائ غفراائ الله من ونطلب خطايانا نرى أن نستبع لم إذا مائ. االتحافين

 التي المرار؛ فإذ لذا إلينا. أساءوا الذين لهؤالء الخير ونطلب نغغز أن نستطع لن

 أئنا تعني أئها كما الله. أمام سليمة ليست قلوبنا أن تكشن معها التعاقل يجر لم

 الفغران طلبنا في الكامئ الئفاق نرى أن فيجب قلوبنا، في بضغائن نحتفظ كنا إذ

 الحقيقة هذه كالقن ويضع .لألخرين نفقر ألن مستعدين نكوذ أن دون الله من

: شديد بوضوح
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 لالنتقام نخف كنا وإذا قلوبنا؛ في كراهية بمشاعر احتعفنا إذا”

 نطلب أن نحاول لم إذ وحتى اآلخرين، لنؤذفي الفرصة ونتحبى

 وتقديم لهم الخير فعل من نستطع ما كز ونحاول ألعدائنا، األفضل

 الرائسة، الصالة من الجزء ذلك نصغي عندما فنكون إليهم- أنفسنا

٢’.“خطاياذا لنا يقفر أال الله من نطلت كأئنا

تجربة" في جلفا سك "ال
 هذه تعني ال يقول: .مهئين أمرين بين ما أغسطينوس يفرق الطلبة هذه في

 بمفهوم التجربة، إئ . التجربة إلى ئقاد أال تعني بل نجرب، أن ينبغي ال أئه الصالة

 ينبغي أمر هي بل تجئبه، يمكرن ال أمرا فقط ليت واختبارات المتحانات نخضغ أن

 تحرق التي البوتقة بوصفهما والمعاناة األلم عن المقدس الكتاب يتكئم نريده. أن

 النفس معرفة من المزيد على والحصول ونقائصها، النفس عيوب من الكثير فيها

 أسماه كما التجربة" في ندخل” أن لكئ والمخئة. واإليمان واالحتمال والتواضع
 للخطئة. االستسالم احتماالت ونتخلل نفكر أن فيعني ،٤١ :٢٦ مئى في يسوع

 باليمين وئقضد . اليسار ومن اليمين من التجارب من بفئتين قائمة كالقن يقدم

 نحتاج ال أئنا الطئ خطلة في لنسف تجربنا والتي والكرامة" والسلطة الغنى” تجارب

 تجربنا التي “واآلالم واالزدراء والعار الفقر” تجارب تأتي حيث اليسار ومن الله، إلى

 االزدهار فإذ وهكذا .الله عن واالغتراب بالغضب ونشعر الرجاء، ونفقد نيأس أن

 تبعدنا أن يمكن التي بتجاربه يأتي منهما وكز صعبان، اختباران كالهما واالفتقار،

٢٣األشياء". في الجامحة ورغباتنا أنفسنا على والتمركز بالله، الثقة عن

“شزيل1ذيالمن”
 الطلبة معا وحسبهما ،“تجربة في تدخلنا ال” وعبارة العبارة ذه بين ما كالقن جمع

طلبة هى الشرير من محنا أن فرأيا ولوثر، أغسطينوس أائ واألخيرة. السادسة
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 ضن موجهة الطلبة هذه آن لوثر ويكتب الشيطان. هو والشرير منفصلة. سابعة

 والموت. والهوان، الفقر، الشيطان...مثل مملكة من تنع التي المحددة الغرور

 أؤ إلى أغسطينوس ويشير . والنفسي الجدى خيرنا يهدد ما .كذ .باختصار.

 السابعة الطلبة أائ داخلنا، في الموجود الشر من بالئجاة تتعلق السادسة الطلبة

 وال العالم، في التي الخبيثة القوى من خارجنا- الذي الشر من بالنجاة فتتعلق

إيذاءنا. يودون الذين أعدائنا سنما

اآلبد" الى والمجد والقؤة اساق لك "ألئ
 ال .“األبد.آمين والقؤةوالمجد،إلى الملك لك ألن” الختامى: الله تمجين يأتي أخيذا،

 النسخة في أو األقدم، السخ في موجودا يكن لم ألئه الجزء هذا أغسطينوس يذكر

 كالقن، أائ الجزء. ذلك يتناول ال أيثما لوثر أن كما بالثولغاتا(، )المعروفة الالتينئة

 باه يؤمن هو ، الالتيننة النسخ في موجود غير الجزء هذا أة إلى يشير فبينما

 وضيقاتنا احتياجاتنا إلى النزول بعد . إغفاله عدم ويجب لموضعه مناسب جزء

 عندما وتسكئ تهدأ أن قلوبنا تستطع هنا الله. كمال حقيقة إلى نعود ومحدوداتنا،

 يستطع وال ومجده، وقوته الله ملكوت من يخطئنا أن يستطع لن أحدا أة تتذبر

ائت،،. أبينا عن يفصلنا أن أحد

نجنًا" اغفرلنًا، اعظنًا،”
 عظيمه الرائننة الصلدة على كالثن جون يقدمها التي الختامنه التعليقاب لعز

 أة على كالثن يصر للصالة"، بسيطة طريقة” مقالة في لوثر كتب فمثلما الفائدة؛

 إلينا تقدم ولكئها حرفنا، نفسها الكلمات نردد أن علينا تفرض ال الرداننة الصالة

 حئى الوايع، في به. مسترشدين الحرة صلواتنا نروغ أن يمكن عاائ وتمعنا محتوى

 أشنه هي الراننة الصالة نفسها. بالكلمات الصالة عن يسوع تعلين يذكر ال لوقا

 المختلفة، التنبيرات بشأن مهائ إرشادا وتقدم األخرى، الصلوات لكز بتلخيص
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 نرفع” صلواتنا، في فنحن لذا نصلي. أن بها ينبغي التي والروح العالم والهدف

 يجب .“يختلفا أن ينبغي ال والروح المعنى لكئ تماائ، مختلفة تكون قد كلمات
 وتشغلها المختلفة، صلواتنا على الجودة( )ختم ختمها الراثئة الصالة تضع أن

 به يقوم الذي التدريب من ذلك لتأكيد أفضل طريقة هناك تكون ال ربما جميعها.

 يومائ، مختلفقين بطريقثين وشخضتيها الصالة، هذه صياغة إعادة في والمتمثل لوثر،

الحرة. الشخصية وطلباته لتسبيحاته مقدمه لتكون

 الربانية الصالة أن التذكير هي أهئئة تقذ ال التي األخرى التبصرات من

 صلوات” أة بمعنى إليه، نحتاج ما يعطينا أن الله من نطلب إدنا .الجمع بصيغه فت وال

 الشركة تأكيد وعلنية...بفرض عائة المستطاع، قدر تكون، أن ينبغي المؤمنين

 Michael S). هورتون أس. مايكل األميركى الالهوتى أشار وقد ٢٨.“المسحية

Hcrton) الشخصية، الصلوات سكل العلنية الخدمة” بأن يؤمن كان كالقن أن إلى 

 العلنية الصلوات بتحديد باخ نحو على مهتائ كالثن كان لقد . العكس وليس
 للكنيسة الجماعية العبادة تشغل أن يريد كان ألده ؛ )الليتورجية( الدينية والطقوس

ألفرادها. الغردئة الصلوات وتقل

 مع نصأى أن يجب المستطاع، فبقدر .بحائ شخصيا أمرا ادا الصالة ليشب

 لماذا؟ الرسمية. غير االجتماعات في وأيضا الرسمية، العبادة تجئعات في اآلخرين

 أن منها القصد كان وإن الله؛ مع الحوار في نستمر أن هو الصالة محتوى كان إذا

مجتمعي. إطار في صورة بأفضل يحدث فهذا أكثر، نعرنه

 وعندما الغرد. نعرف لكي المجتمع إلى نحتاج أدنا بويس أس. سي. يفترض

 شخصية في النواحي بعض أن الحظ الشخصية، صداقاته في يتأئل لويس كان

 ذلك فقن إذ أئه يعني فهذا .ثان صديني مع بالئفاعل إال تظفر لم أصدقائه أحد

 يظهره لم الذي األول الصديق من الجانب ذلك معه فسيفقد الثاني، الصديق

إنسا؟ أئ أدعو ألن الكافي باالئساع أتمع ال بمفردي” الثاني. الصديق إال
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filial.

 جوانب كن أرى أن تماعنني أخرى أنوارا أريد وفاعال. حاضرا ليكوئ بجملته
 بالحري فكم عادائ، إنساى لنعرف مجتمع وجون يتطلب( ألمر ا كان فإذا .إلنسان" ا

 آخرين؛ مع تصئي عندما ؟اآلخرين بمصاحبة يسوع لنعرف المجتمع إلى الحاجة هي

 قبل من تستبع لم وشخصيته يسوع حياة من جواب وترى تسمع أن قادرا تصير

بمفردك. تقبها أن

 بعضهم ينادون كانوا والذين ،٦ إشعياء في المذكورة المالئكة أة بويس يعتقد لذا

 ذلك الباقين إلى ينقلون الواتع في كانوا ،“قدوس قدوس، "قدوس، قائلين: يعتما

 معرفة الرت معرفه إذ اآلخرون. يراه وال منهم كز يراه الذي الله مجد من الجزة

 الخبز شاركنا كلما” الطريقة وبهذه .مائ ونمسخ نصلي أن يجب .وتراكمية مجتمعية

٣١.“الخبز ذلك تكاثر بيننا، ما في السماوي
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الغمل؟

المحك على الصلدة

 تبصرارب( إلى باالستماع التطبيق إلى النظرة من تحركنا الكتاب، من الجزء هذا في
 هل الكنيسة. تاريغ في المعتمين أعثم من بعض إلينا قذمها الصالة بشأن عائة

 مجموعة في وتلخيصها المتغرقة والقوانين القواعد هذه كز تجمع اآلن نستطع

نعم. وكذلك ال- هي اإلجابة النقاط؟ من واحدة

 هي الرئيسية العناوين توحيد نحاول بينما نواجهها التي المشكالت أبرز إحدى

 توحه كان .مختلقة مناظير من لكن نفسها، األمور يقولون ما عادة الثالثة معتمينا أن

 التطبيقات الصالة إلى نظرته في يستنبط كان حيث الهوتية، أكثر الكتابة في كالثن

 تعليم أائ .واإلنجيل الخطئة وطبيعة المسيح والسيد الله شخصية مثل لعقائد المختلفة

 شخعر إلى رساله يكتب كان ألئه العملية؛ من بالكثير فتميز الصالة عن لوثر

 قارب فقد أغسطينوس، ألما بها. يصتي وملموسه واضحه طريقه يطلمفي كان بسيغ

 أة هذا ويعني القلب. دوافع على رئز حيث وجودية، المناظير أكثر من الصالة

 مع بعضها وتقابلذ تقاطعن الثالثة المفغرين هؤالء من كز بها آمن التي المبادئ

 وأخشى الجامدة. القواعد تتحذى التي كالغن قاعدة تتنغر أن يجب أيتا بعض.

 مفتاحا"” القارئ إلى تقذم أن تحاول الصالة عن المعاصرة الكتب من الكثير أة

 غير هو الشيء هذا مثل أة غير . الصالة سر أخيرا وجد قد كاه يشعر يجعله

.ببساطة موجود
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 وإذ للصالة، مبادئ وضع يمكن ال إئه نقول أن فهو لذلك، المعاكس التطرف أائ

 لكن الصالة. في لنستمر ونثابر قوة، بكن نجاوز أن إال عنها يقال أن يمكن شيء ال

 أو الصالة .أستطتع ال” لهم: يسوع لقان تماائ، فهئه يمكن ال أمرا الصالة كانت لو

 )لوقا يصغوا أن يشهم أن يسوع من التالميذ طلب عندما وذلك ،“تعريفه ويمكن ال
ي / لي 0م

 العكس، على بل تصفق، يي صوب مثل هي الصالة إن يسع يقل (.لم١ :١١
.الرانية الصالة بها: يصغون كلمات تالميذه إلى قدم فقد

 نمتطع أئنا أعتقد العظماء؟ معلمينا من تعلمناه ما نقعلر أن إدا يمكننا هل

 المحاذ الصالة. على يحكلم الذي المفلذ"” عليه سنحصل ما على وسأطلق .ذلك

 يحدد فإئه أوفضة، ذهب قطعه به تحلن وعندما .السيليكا مادة يحوي صغير هوحجر

 عدم من درجه االنسانية الصلوات كذ في فإذ رأينا، وكما وأصالنها. نقائها نسبة

 التي باللغة أو تماائ، النقرة القلبية بالدوافع مقدمة صلوائنا تكون أن يمكن ال الئقاء.

 في بالنعمة. فقط ويجيبها صلواينا يتقيل الده اذ اليه. نصلي الذي الشخص تناسب

 أن دائائ يجب أئنا إلى تشير المقدس الكتاب في كثيرة إشارات هناك نفسه، الوقت

 )يوحائ يسوع على باالعتماد مقدمة صلوائنا تكن لم إذ ينبغي. كما لنصلي نجاهن

 )يعقوب أنانية بدوع تقدم كانت وإذ (؛٦ :١ )يعقوب باإليمان أو (٢٦-٢٤ :١٦

 )مزمور حياتنا جوانب من جانب في الله عصيان نعتزم ونحن نصلي كائ أوإن (٣ : ٤

(.١٦ ه: )يعقوب “وفائلة قوئة” صلواتنا تكون ال فعندئذ (-١٨ :٦٦

 لصلواتنا االستدماع على الله محبر التي القواعد من مجموعه هو التالي ليس

 محلن حجر عشر اثنا ائها تلقائية. سحرده بطريقه يستجيبها أن مستحئى تجعلنا أو

 االكرام الرت إعطاء على قدرتها عدم أو قدرئها حيث من صلواتنا على بها نحكم
 كذ في مجموعات أربع في جئعئها لقد به. الحميم االكصال تمنحنا كما الواجب،

مبادئ. ثالثة منها
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اسك على اسدة

الصلدة 0□الط
وانضباط واجت الصالة سمل-

 سواء األقز، على يومائ النفس مع وعناد وحزم ومثابرة بانتظام نصتي أن يجب

 كتب كما الصالة"، عدم هي الخطايا أسوأ إن” نشعر. لم أم ذلك في بالرغبة شعرنا

 الواضح االئساق عدم الظاهرة...أو الخطئة” .(PeterT. Forsyth) فورسيث تي. بيتر

 أن تريد .أال ..عقوباته أو األمر ذلك تأثيرات هي بالمسيح المؤمنين في يدهشنا لذي١

 نناز ال كائ وإذ حلى نصتي أن علينا ٠ الخطايا كز وراء القابعة الخطية هي تعلي،

 وال الصباح، تحئة عليك يلقي ال شخص مع تسكن أئك تخيل الصالة. من شيائ

 الموضوع، تفتح وعندما فقط. رسائذ لك يترك هوأئه يفعله ما كز بل بتاائ، يكدمك

 ممال األمر أجد .معك الحديث من ع شي على أحصل ال أنا حسائ، :يقول فاه

 محاورا كنك سواء ستستنتج؟ ماذا . أحاول ال فأنا لذا ابباه، كز في يسرح وذهني

 تجا؛ واجبه من إذ .إليك يتحدث أال جانبه من اللياقة عدم من فإذ ال، أم متأئائ

 عدم كلمة شك، دون لوجه. وجؤا يخاطبه أن نفسها الشئة في معه يسكن تن

 وفادينا وحافظنا صانعنا مع بالكالم األمر يتعتق عندما جدا مخعفة كلمة هي اللياقة

 الصالة تكون أن ينبغي منها. ويخرج صدورنا يدخل كعس بكز له ندين والذي

 فاطلت” قائال: الصالة على يحئهم رومية أهل إلى الرسول بولس كتب وقد .نثابر؛

 الغلوات في تعي نحاجدوا أن الروح، وبمحبة المسيح، يسوع بزرنا اإلخوة، أئها إليكم

 مع الصالة في االستمرار هذا ويعني جهاد، الصالة (.٣٠ :١٥ )رومية أجلي" من

 أستطيع ال ))أنا تقل: ال :فورسيث يكتب المشاعر. في واالنخفاضات االرتفاعات

 أن هذا ويعني ٢الروح". في تصيز أن إلى صز بل الروح((، في لسن فأنا الصالة؛

 مشاهدته عن فيلبس أوسين يكتب تراكمي. تأثير للصالة يكون أن ميال هناك

 يجلسون (Dresden) دريسدن في الفئئة لألعمال الملكي المعرض في ألشخاص

 تلك دراسة في سنودا أسابيع تمضي’ الفئدة. التحف إحدى في محدقين بالساعات

استمتاعا يستمتعوا أن الغذ محدو يستطع وال ،(Raphael) لرفاثيل الغسة اللوحة
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 الطويل بالتواصل وقلوبهم عقولهم في يمتلكوها بأن إال األعمال، هذه يمثل كامال

 قال والذي الزيتية، باللوحات المعجبين أحد مع حواره عن ويتكلم .“تفاصيلها مع

 المزيل يمضي أن يمكن أئه يجد زال وما اللوحة، هذه في يحدق سنواب أمضى ائه

 مثل نصرف أن يجب بالحري كم أخرى". وبهجة جديدا جماال فيها ليكتشف”

 يمكن التي الزيتية اللوحة عن فيلبس ويتساءل بالصالة؟ والوبع االهتمام هذا

 البركة لتعرف بوضوح تفهفه ألن الروح تحتاج الذي ما العظيم. إلهنا تشابه أن

٣. للصالة" الحقيقية

 أن علينا يكون أحياائ ألما. تتضئن ما وكثيرا شاق، عمل هي دائائ الصالة

 وقائ نمضي أن فيها علينا التي اليوم من الساعات تلك تأتي عندما لنصلي. نصارع

 عادة .“نصلي لئأل علينا يتآمر العالم في شيء كز كأن األمر يبدو الله، إلى الصالة في

 الله بين وهناك هنا التطاير في أفكارك وتبدأ” التركيز. لنستطع الصالة في ع نصا ما

 ٤.“جاذب كز من عليك تضغط التي واالهتمامات والواجبات األشياء من والكثير

 فليس حائ- ذلك يفعل وهو والهدوء- السالم من أوقاائ يعطينا أن يمكن الله أن ومع

الصالة. في الصراعات هذه من يتعشى أن استطاغ بالمسيح واحد مؤمن هناك

الله مع حوار هي الصالة العالم- مع التجاوب
 تمشي أن المقدس، الكتاب مفهوم في ٠ (٨ :٣ )تكوين معنا الله تمئى عدن، جئة في

 يمشون. بينما معا يتكلمون ما عادًا الناس ألن الصداقة؛ الى اشارًا فهنا شخعى مع

 أغلى هي التي الصداقة تلك استرداد هي القدس الروح وبقوة يسوع باسم الصالة

معه. الحر الحوار البدء: منذ الله هع لنا كان شيء

 نفهلم أن هي األولى اثنين. بين ما حوارا بوصفها الصالة لقهم طريقتان هناك

 نحن المنظور بذلك القلب. في ذاتيا نميزه الذي الله صوت مع تجاوب هي الصالة أن

ليست أئها نميز التي والمشاعر واالنطباعات األفكار تأتينا أن وننتظر هدوء في نجلس
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 معنا الله كالم لنفهلم األخرى الطريقة فينا. الله صوت هي بل نفوسنا، من صادرة

 في وينير يواجهنا الروح فإذ لوثر، مارتن تعليم في رأينا كما المقدس. بالكتاب هي

 سابعا القضئة حنثنا لقد بالكلمة. إليه نستمع وهكنا الله، كلمة نقرأ بينما أذهاننا

الثاني. الفهم نتع أن ينبغي أئه الكتاب هذا في

 لقد .المسيحئة والروحانئة التقوى تاريخ في األساسئة األمور أحد ذلك كان لقد

 الذي الجدز ذلك هي المسيحئة الروحانئة تاريخ في الالمعة النقاط إحدى كانت

 والكويكرز (Puritans) البيوريتانئين أو التطئرئين بين عشر الساح القرن في دار

(Quakers.) أي الروح، كلمة هو المقدس الكتاب أن كان الجيوريتانئين عند فاألمر 

 خطاهم على ساروا الذين والكثيرون الكويكرز أائ بالكلمة. إلينا يتكلم الروح أن

 جديدا تغارا هناك فإذ به، موحى المقدس الكتاب كون مع أئه يعتقدون فكانوا

 نحتاج ال أئنا يعني أن هذا شأن ومن .أيثما نطلئه أن ينبغي بالروح داخلائ وإعالائ

 أن نستعلخ أئنا أي الحوار، ذلك مثل إلحداث خاصة بصمور؛ المقدس الكتاب إلى

 ضعف الكتاب هذا في قبل من استكشفنا لقد .قلوبنا في الله مع وذهابا جيئه نذهب

 الصالة نفهم أن بمجرد أئه ياكر .آي .جاي ويالحظ التوحه. هذا مثل على االعتماد

 المقدس. الكتاب من ومفهومه واضحة بتأئالت نربنلها أن يجب حوارا، بوصفها

 من الحرة والصالة جهة، من الكتابي التفسير بين ما الجسر هو الكتابي التاثن إذ

 الكتاب أقرأ أنا” :يلي ما والتأئل للصالة هو ممارسته عن ياكر قال لقد .أخرى جهه

 عبادة إلى الرؤية هذه وأحؤل الله، عن قراءتي لي تكشئه ما في وأفكر المقدس،

 حيوده طريقه هذه أن الى مشيرا يضيف ثم . الصالة؛ ]في أدخل أن قبل وتسبيح

٦.“الله معرفة” أجل من

 والشكروالطلبة واالعتراف التسبيح بين ما مئزذ تفاعز هي الصالة

 ليتقدس السموات، في الذي أبانا ) والتسبيح العبادة من الربانئة الصالة تتحرك

خبزنا”) احتياجاتنا أجل من الطلبة إلى (“مشيسك لتكن ملكوتك، ليأت .اسمك
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 والقوة اشك لك ألن”) البركات على الشكر إلى الشرير"(، من كفافنا...يا

 اذ . ( مشيئلثط لتكن ) صعارب من يصادفنا قد ما على أيثدا ونشكره (، والمجد

 من أن لنا يكشفان المقدس، الكتاب في الصالة سفر والمزامير، الرانية الصالة

الصالة. من األبعاد هذه كز استخدام الضروري

 األشكال على الصالة في األشكال هذه من أائ ئغثمل أن ينبغي ال أئه غير

 أجل من الطريق تعذ أوأئها أقز، مرتبؤ في منها أائ أن نحسب أأل يجب إذ ؛األخرى

 لألشكال ضروري الصالة في األشكال هذه جمع الوابع، في أعلى. أخرى مراحز

 هذا فإذ الته، ععلمه نفهم وعندما بعثما. بعضها ولنثط معا تتفاعل فهي األخرى،

 والتوبة للخطية األعمتى اإلدران ذلك إذ تلم لخطيتنا. أكبر استيعاب إلى يقودنا

 كثيرا" يحب الكثير، له يفغر ض عليها. وشكره الله بنعمة االنبهار إلى يقوداننا

 لذا احتياجاتنا. في عليه نعتمد أن أردنا الله، قوة رأينا وكلما (.٤٧ :٧ لوقا )انظر

نصلي. بينما بائران مائ موجودة للصالة الطرق هذه كز تكون أن يجب

الضلدة تتحئبه مًا

 اإلنجيل على مبنية وتكون يسوع"، باسم” الصالة تكون أن يجب النعمة-
 مشفوعة صلواتنا كز تكون أن يجب . المحن أهئية عن قبل من تكلمنا لقد

 عطية هي أدا بوصفه الله إلى قدومنا إمكانية أة بالجميل المعترف الوعي بذلك

 العطية هذه تفعيل جرى ثلم الحقيقي، االبن يسوع، حساب على نلناها مجانية

 يعني وال الله. أوالد أئنا أعماقنا في ندرك يجعلنا الذي القدس، بالروح داخلنا

 الكلمات ئطق كأن سحرة، جمله أو تعويذًا نستخدم أئنا يسوع باسم نصلي أن

 هو يسوع اسم إذ للطبيعة. الفائقة قوته مخازن لنا يفتح أن تلقائيا الله يرغم نفسها

 وليس يسع، باسم األب إلى نأتي أن الخالصي. وعمله شخصه عن مختصر تعبير

 بالنعمة إلينا سيستمع أئه تماائ تدركين إليه نأتي أئنا يعني الشخصية، بأسمائنا

حئى يسمعنا، الله يجعل الذي الصالة هومبدأ هذا مقيمون. فيها نحن التي الغالية
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استيفاؤها. ينبغي التي القواعد" و الشروط صالتنا تسقوب لم ن١

 أن فقط يجب هل تساؤال: تثير يسوع باسم األب إلى الصالة فكرة إذ ثلم

 ليعوئا تالميذه -سوع دعا لقد القدس؟ الروح أو االبن إلى وليس ‘اآلب إلى صئى

 يصوئا أن تالميذه عئلم أيصا يسوع أن إال (.٢٨ :١١ مئى ؛ ١٤ - ١٣ : ١٤ )يوحائ له

 نفسها، الربانية الصالة بكلمات حرفيا نتقيد أن علينا ليس إله وحيث اآلب. الى

 مواقف ثالث في فقط الكافية. بالجدبة التعليمى النموذغ هذا نستخدم أن فعليا

 في امما يسوع، إلى الصلوات تولجه كانت الجديد- العهد كز في المسيح- صعود بعد

 توجيه غرا ليس أده ومع األب. إلى الصلوات رفعب المرات، من العظمى الغالبية

 بشكر اآلب إلى تولجه ما عاد؛ الصلوات فإذ القدس، الروح أو االبن إلى الصلوات

 لالهتمام. مثيرة ثابتة قاعدة داكر يستخدم القدس. الروح على واالعتماد لالبن

 يمكنني القدس. الروح يتيحه الذي وبالتمكين االبن، في بتأئلي لألب أصلي أنا”

 كان كتما أي مناسيا: ذلك كان كأما القدس الروح أو االبن إلى أتكتم أن أيثا

. القدس الروح أو باالبن كتابيا مربوغا أجله من أصأي الذي األمر

الله هيبة في القلت يسى أن هي الصالة الخوف-

 تكون أن ينبغي وال الصالة، في "منخرطة" تكون أن قلوبنا على أن نعرف نحن

 عئي فمبتعد قلبه أائ بشفتيه، يكرمني الشعب هذا” كلمات. ترديد مجرد الصالة

 أن هو بالصالة المنخرط للقلب المهئة العالمات وإحدى (.٨ :١٥ )هئى بعيدا"

 قانون إذ أصال. الصالة إمكانية نعمه وأمام الله، عئلمه أمام والمهابة الرهبة في يسيى

 المشاعر الصالة تصاحب أن يجب ائه يقول المطولة( )النسخة الوستمنسرى اإليمان

ونعمته. وجالله الله لقدرة الواجبة المهابة وتفتثها

 لكئ مميائ. حئى أو حبر، أمر هو الله من االقتراب أن ني اليوم أحد يفغر ال

قد ذلك إذ وقال الله رفض مجده، ويشاهد الله من يقترب أن موسى طلب عندما
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 ظهره،،” يرى أن فقط لموسى الثه سمح لقد . (٢٣- ١٨ :٣٣ )خروج لموسى ممسا يكون

 يموت فال قداسته من ليحمهه بيديه موسى يخفي سوف إئه وقال ، مروره تأثير أو

 ؛١٨ : ١ يوحائ في لكئ ٠ اإلنجيل هو هذا ذاته. من موسى حمى الذي هو الده كان لقد

 المبح في ألؤ ممكائ؟ ذلك يكون كيف المسيح. يسوع في الله مجد نحاين ادنا نعرف

 وال ٠ (٣-١ :٣ كولوسي) يسوع في أي الرب، السيد كفئ في ونختبئ خطايانا، تستر

 نلناه عجيب امتياز إئه حيث ، الله عرش إلى القدوم بامتياز نستخفئ أن هذا يعني

 ألن ونحتاج يسع، باسم نصأي عندما نفعله ما هو ذلك تصورها. يمكن ال بتكلغه

 وقت كز نستفز أن علينا . الطريقة بهنه نعنى مرة كز في يحدث بما أنفشنا نذكز

. الداخل من وتغيرنا تحئسنا حئى الحقيقة هذه في والتأئل للصالة متاح

 فيها، مبابغ رومانسية بطريقة ال الله إلى نقترب أن علينا أن المحية رهبة تعكس

 نقترب أال علينا أخرى، جهة ومن جهة، من الالزم أكثرمن اعتياد فيها بطريقة وال

 علينا أن السنين مر على الصالة عن كثير؛ كتب تشير روتينية. رسميه بصور؛ إليه

 اقترخ سيحدث. ما بحجم أنفشنا ونذئر نتأثل، أو نصتي أن قبل أنفشنا نحمز أن

النحومثال: هذا على أنفسنا إلى نتكتم أن ألحدهم

 يميني وعن وخلفي أمامي الجدران- هذه بين ههتا، حاضر الله إذ”

 على أنا الألمحدود. يمأل الذي الله هنا إلينا جاع لقد .يساري وعن

 مطالبي أمانه أسكت معه...ربا وأتكتم قدنيه عند أسجن أن وشك

 أن فمي-يمكنني به نطق حرف أئ أده من يهرن وال ورغباتي،

األرض"." على لي صديق أعر مع أتكتم كما إليه أتكتم

 في الوقت لبعض بالئفكير الله محضر لدخول اإلعداد هذا يجري أن يمكن

 أحياء أطفال أئنا متبغون- اآلن أئنا مثأل نتذئر أن الصالة. الهوت جوانب بعض

يمين عن وشفيعا ،عظيائ كهنة رئيستى لنا أن دنر نتن أو السماوي. أبيهم الى ذاهبون
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 القدس الروغ أن نمر نتن أن أيثا ويمكن بثقة. الله عرش إلى نتقنم أن يمكننا لزا ،اش

للصالة. القب يعث هذا عليها. ويعيئنا الصالة على ويحئنا فينا، يسكن

الله على واالعتماد الئعف قبون هي الصال؛ اسجز-

بأن الصالة الصغير كتابه (Ole Hallesby) هاليسبي أولي النرويجى الكاتلي يبدأ

 الصالة للعاجزين. فقط أعطيت الصالة فإذ أعرف، ما بقدر” بالعجز. الشعور

 هو بعجزه يشعر تن فقط تنفصل". ال أمور هي الله إلى واالحتياج بالعجز والشعور

 باإلنجيل؛ اإليمان عن تعبير فقط هي الصالة هذه مثل يصغي". أن يستطع تن

 السيد خالصى يقبل أن يستطع الذي فقط هو التالم الروحى بعقره يعترف من ألن

 تحسب’ عندما إال بصدى تصلي أن يمكن ال إدها ألنيشيا أغسطينوس قال .لمسثح١

العالم". في بائسة نغشها

 يستحئ لكئه ،يسوع داسم الصالة بمفهوم وثيعا ائصاال ل م؛ص المحاذ هذا

 يشعرون مواقف في الناس من الكثير يدخل ٠مهائ عمليا مبدًا بوصفه مستقال عنوادا

 ألجل هي الصالة أن غير يصغوا. أن يريدون ال إئهم حئى والفقر، بالعجز فيها

 بشكلي الصالة إليها. يلجأون أشياء وال أخرى، موارن أئ يحوزون ال الذين أولئك

 من واعتمادئتك وهشاشتك وعجزك جهة من يسوع بين ما ادصال إجراء هي ما

 يعيننا القدس الروح أن بولس تعليم في ذلك على دليال نجذ أن يمكننا .أخرى جهه

 ونمنبلن ينبغي كما أجله من نصلي ما نعرف ال إبنا حئى بالعجز نشعر عندما

 الروغ ولكن .نسخي كما ألجله دصلي ما دعتم لسنا ألئنا صعفابنا، يعين أيثا الروح

 يدفع ما هو عجزنا ويبدوأن . (٢٦ :٨ )رومية بها ينعلن ال بأداب فينا نشعع نفسه

 شيء، كل في الله على معتمدون أئنا نقبل قنحن نصتي عندما .يعيتنا أن الروغ

كذلك. وسنظل
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 المشهورة يسوع رسالة إذ .للثقة مصدرا يكون أن أيصا يمكن عجزنا فإذ الوابع، في

 وفبخ صوتي أخد سمع إذ وأقرع. الباب على واقف هتنا —الودكتة في للكنيسة

 لدعوة تستخدم ما كثيرا (-٢ ٠ :٣ )رؤيا “تعي وهو معه وأتعئى إليه أدغل الباب،

 كانت القديمة العصور في للعشاء الدعوة أن .غير المسيح بالستد ليؤمنوا المؤمنين غير

 الصالة للعالة. معه- عميقة شركة إلى المؤمنين يدعو ويسع للصداقة. دعوة
 لما إلينا، أتى قد يغذ لم إذ الباب. يسوع قع مع التجاوب هي الصورة هذه في

 )رومية طبيعتة بصور؛ الله يطلب بشري قلب هناك ليس إذ له؛ نفتخ أن استطعنا

 وال (،٤٤ : ٦ )يوحائ أوال يجتذبه لم إذ الله إلى يأتي أن قلب يستطبع وال (،١١ :٣

 ويدفعه. يحله القدس الروح كان إذا إال الصالة، في يفغر أن حتى أحد يستطتع

 أم سيستمع الله كان إذ تقلئ ألن تحتاج ال فأنت تصلى، أن تريد كنث إذا باختصار،

 واقعا بالفعل هو كان إذا إال ،الله إلى واالحتياج بالعجز لتشعر كنث ما حتى إئك .ال

 بالعجز نشعر عندما الصالة. في تفغر ألن ويقودك بهذا، تشعر ليجعئلق يمينك عن

صلواتنا. إلى ويستمع معنا، الله أن باألمان شعورا أكثر نكوذ أن علينا الكامل،

الصالة تقدمه ما

الله عن منظورنا الصالة تصحح السليم- المنظور

 إلى منظورك —والطلبة والشكر واالعتراف العبادة —أشكالها بكز الصال؛ تغتر

 إذ مجددا. الصورة في الله تضغ ألئها جديد بمنظور الصالة تأتي شيء. كز

 وحيرتنا وأسئلتنا وآمالنا ومخاوفنا احتياجاتنا بشًان لفظتا الله إلى الحديث مجرد

 األمور هذه في نفغر أن فوري شبه نحو على يرغئنا أمر هو —يشفلنا وها وخطايانا

.مختلف منظور من

 صورة هي الصالة في المنظور تغيير مفهوم تشرح أن يمكن التي الصور إحدى

 يمكنك مرتفع، مكا؟ إلى تصل عندما الرحلة، هذه في .المرتفعات عبر رحلة في المسير
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 أكثر مسافه قطعث لقد” : قبيل من مالحظاب وتبدي كئها، الجبال سلسله ترى أن

 الصالة في نرى ربما .“أتصور كنث كما األمام إلى أتقنم لم” أوربما .“أظن كنث ئ

 مخاوفنا. من يقلل وهذا نشعر، كائ مما أكثر بنا يعتني ض هناك وأة محبوبون أى

 تقضي رم ومن نتصور، كائ مما النفس في وانحصارا حماقه أكثر أئنا فيها نرى ربا أو

أنفسنا. على وشفعبنا غضبنا على صالئنا

 .٢٠-١٧ :٧٣ مزمور في نجده ما هو التوجه لئغير العملية األمثلة من لعز

 يسيغون الحياة في كثيرين أشخاحس من واالستياء بالحسد مآلائ إنساائ نرى وهنا
 في يقع هو بينما يزدهرون بل الثمن، يدفعون أئهم يبدو وال ويتفوئنهم لآلخرين

 الله؟ اإلنسان يعبد أن فائدة ما اإلنسان: ذلك ويتساءل المشكالت. من الكثير

 ودأدبت كله، اليولم نصابا وكنث .يدى بالئقاوة وغشلث ,باطال فئبي زكيغ قد حقا’’

 عبارة وهي - الله ئقادس دخلث حلى :يقول ثر (.١٤ ،١٣ )أعداد صباح كز

 في تذبر أئه كيف وصف في يستمر ثر . آخرتهم إلى وانتبهت للصالة مرادفة

 أة فقط ليس التاريخ. مر وعلى البشر كز حياة على مسيطر الله أة الله محضر

 صورًا يضيف ثر نهائية. دينونة أيصا هناك إذ .دل الحياة، هذه في مريرة الخطية عاقبه

 االستيقاظ مثل إئها —الصالة في تحدث التي الذهن توجيه إعادة عملية إلى أخرى

 لحيانهم محتقؤ التيعفر عند رب، يا التيعفر عند كحلم .الواح إلى والعودة حلم من

 من االستيقاظ مثل الصالة تكون الحال، هذه في (.٢ ٠ )العدد كخيال[" ]تحتقرهم

 .نحلم كائ بينما شديد؛ ده بحن نأخذه كثا ما على نضحك عندئذ .الواح إلى كابوس

 المضاد. التأثير للصالة يكون أن يمكن بالتأكيد، .الواح في بخير شيء كز أن وندرك

 لم روحي خطر في أننا لنا وتكشف وهم من فيه نعيش ما تخرق أن للصالة يمكن

 أن أيتا ويمكن كابوس، من استيقاظ تكون أن للصالة يمكن حقيقته. ندرك نكن

 الصالة تقوذنا أن يمكرن وهكذا أصعب. واح لمواجهة مسر حلم من استيقالمائ يكون

يؤذيني أن يمكن ال هذا هكذا؟ خائعا كنث لماذا :مثل عباراب ونقوة نستفيق ألن
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 سوئ كيف أنتبه؟ لم كيف” نقول: تجعلنا أن أيثما يمكن معي!" الله كان إذ

 الصورة وترينا ومنظورنا، رؤيتنا تصحح الصالة فإذ وهكذا السلوك؟" هذا لنفسي

فعال. وقوفنا مكان نرى وتجعلنا التيهان، بين من وتخرجنا األكبر،

الله مع اتحاداروحيا بوصفها الصال؛ القوة-

 الروحي الثمحو اذ . القوة على للحصول وسيلة الصالة أن ياكر . آي ٠ جاي يكتب

 التطؤرون وصف لقد .موضع ألى الجادة للصالة معتادة نتائج هي والثقة والحيوية

: فورسيث .تي .يي يكتب . النفس عجالت ))تشحيم(( من نع بألها الصالة

 مثلما تماائ والصعئة، بالقوة جديد بإحساس معها الصالة تأتى”

 انتصار سوى حى كائن أى حياة للجد...فليست الطعام يفعل

 وبدائية. دنيا قوى ضئ باستمرار إطعامها يجري عليا، لقوة مستمر

 من نعمل أن علينا لذا الله. من روحية قوه اكتساب هي الصالة إذ

 من نعمل أن علينا الروح رطعم فحلى الحياة. من النع هذا أجل

 للقؤة- الفائل االمتالك هي الصمالن الحياة...إة من النوع هذا أجل

الخلق".؟' من زوغ إدا فهي الله، قؤة

 ويعني بالمسيح مئحدين’ صرنا إلنا عائ ؛لقال بالمسيح، مؤمنين نصير عندما

 حياة ئظهر حئى كرمة، في طعنت بأغصان أشبه نكون أئنا يعنيه، ما ضمن من هذا،

 التي الطرق ومن (.١ :١٥ )يوحائ حياتنا في فأكثر أكثر الحقيقية الكرمة المسيح،

الصالة. هي ذلك بها يحدث

 الرت في” يتقووا بأن يوصيهم أفسس، أهل إلى الرسول بولس رسالة نهاية في

 فكرة بوصفها هكذا الوصية هذه يترك وال (.١٠ :٦ )أفسس قوته" شدة وفي

 بالحئ، يتئنعلقوا أن الكامل- الله سالح’ يلبسوا أن المؤمنين يوصي بل مجردة،

أنفسهم عن ويدافعوا السالم، إنجيل باستعداد أرجلهم ويحذوا البر، دع ويلبسوا
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ومكوناتها البالغية الصورة هذه شرخت وقد الخالص. خوذ؛ ويرتدوا اإليمان، بترس

 هي األساسية والفكرة . السنين مائت عبر الكنائس من ألالف بها ووعظ لغرخية١

 بعمل لنا أتيحت التي الله- ومحية والسالم الفغران المسيح- خالص فوائد كز أن

 تأكين وإذ .اليومية حياته في لنفسه ليمتلغها ئم حشي كل تنتظر ،المسثح الميد

 الله، محضر إلى والقدولم بالغغران، والثقة وحضوره، الروح سكنى ووعذ الله، مهدئة

 يستقين أن إلى مجردة مغاهيلم جميعها تظن الخاطئة- العادات على للتغئب والقوة

 حيالنا يثفل أن أيصا بل قلوبنا، تمتلك أن يجب فقط ليس فعليا. وتستخدم داخليا

٠الله بروح بتفعيلها

 نصير كيف الرب؟ في نتقوى كيف الحياة؟ لمعارك إدا أنفشنا كعن كيف

 كيف المعندة؟ المواقف في فعال يحدث ما مميزين نصيز حثى روحيا حثاسين

 فيه؟ ونستريخ إليه نهجه أن يمكننا حئى وقدرته ومحيته الله بحكمة الثقة نناز

 ضال؛ بكز مصلى5 : ويقول التشبيه من بولس يخرج الفقرة، هذه نهاية في

 ألجل وطلية، وئانلبه بكز يعييه لهذا وساجريئ الروح، في وقت كز ويللبه

 يضعوا أن المفشرين من الكثير يحاول (.١٨ .٦ )أفسس القديسين لخمع

 وكلمة والخالص واإليمان والسالم والبر الجئ مع األسلحة أحذ بوصفها الصالة

 أجزاء من بجزء مربوون العناصر هذه كز ألن ؛ممكائ ليس هذا أن غير الله.

 صغوا صغوا! يقول: الختام لكن والدرع، والسيف الخوذة مثل الجندي، سالح

 ال .حين كز صغوا الصلوات، أشكال كز صغوا وانتباه، بسهر صغوا الروح؛ في

 كز تتحئق فيه الذي الطريق هي الصالة .ذلك من أوضخ نكوذ أن نستطع

 هي الصالة أجلنا. من وحارها لنا حعقها المسيح السيد بأن نؤمن التي األمور

 وعاداب وميوال جديد؛ أمورا فيه ليفرق قلبك في الحئ يعمز به الذي الطريق

إلهية. فعل وردون
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 الله بحضور قلبى شعور إلى الصالة تؤدي الروحي- الواح
 في الخوض هي الصالة يتكئم...كماأئهحاضر.إن الله إن : كالوني إدموند يكتت

 تتحول الصالة بواسطة . الله بحضور ،بالرهبة ا مملوء وعيا يكون ما وعاد؛ الوعي،

 الله؛ بمجد مؤمنين فقط ليس نكون وعندئذ .وجودية حقيقه إلى بالله المجردة معرشا

 المحثة هذه كدع أيصا بل يحينا، بأده مؤمنين فقط ليس عظمته؛ نستشعر أيصا بل

قلولنا. تغمر

 الروح أدوار أحد إن المطولة( )النسخة الوستمنسري اإليمان قانون يقول

 المشاعر تلك وإيقاظ قلوبنا بتفعيل نصلي أن يساعدنا أن هو حياتنا في القدس

 في ليس )وهذا الواجب بذلك السليم للقيام إليها نحتاج التي واشم واإلدراكات

 التصريح هذا ان . نفسه( بالمقدار وليس الوقت، حلوال وليس األشخاهى، كذ

 لكائ كان. مهما بها نقوم أن يجب واجب- الصالة لإلعجاب مثير؛ بطريقه هئزن

 والمهابة الرهبة مشاعر العملية؛ في مشاعرنا تنخرط ألن الواجب هذا لتأدية نحتاج

 من إذ . سليمة بصور؛ الصالة ألداء ضرورية المشاعر هذه كذ والحت. واإلعجاب

الله. إلكرام طريقة أفضل هذه ليشذ وباردة. مشئته الصالة تكون أال إدا المناسب

 كاملة بصورة ذلك يفعل ال القدس الروح حتى .بالكامل قلوبنا نمتلك ال أئنا غي

 الترانيم وكاتب المسيحى الخادم تكللم ذاتها. وبالدرجة وقب كذ وفي إنسان، كز في

 بحضور الشعور” عن (John Newton) نيوتن جون عشر، الثامن القرن في عاش الذي

 يفعل ومتى يعطيها كيف عليه نملي أن ويمكن ال الله من عطية إياه حاسيا—قلوبنا في الله

 أن يمكن عندئذ الملموس، تأثيره الرت يسحب أحياائ،” كتب وقد قدر. وبأي ذلك

. أجلنا ومن فينا يفعله أن يمكن ما الله يرينا أخرى، أوقاب في لكئ ذبابة، أزيز يشئتنا

 ١ط في سلبيين نكوذ بأن يخبرنا ال إليه المشار الوستمنسرى اإليمان قانون لكئ

 يستقبلوا أن بالمسيح للمؤمنين بها ينبغي التي الكيفية يناقش كان عندما األمر.

يحركون وهكذا وموته، آالمه في وجدانيا يتأئلوا” أن عليهم إذ يقول الرت، عشاة
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 يجب أده هذا ويعني . عليها يحصلون التي للئعم الغبطة الممارسة نحو أنفسهم

 كيف الله. خدمة في راغبين أنفسنا ونجن قلوبنا، مشاعر لتتحرك الحقائق نتأثل أن

 حين كذ ذلك في يساعدنا ال الروح أة تنكر الصالة؟ في وحقيقته الله حضور يبدو

 العمل في وذلك الروح، يفعته أن يمكن واضائ-لما مثال نرى أئنا اال نفسها؛ وباسريقة

 The) بالمسيح للمؤمن العظيم االهتمام بعنوان عشر الساع القرن من

Christian’s Great Interest)، غوثري ويم للمؤنف (William Guthrie:)

 القلب في يسكب اإلنسانية النفس في مجيد إلهي استعالن إئه”

 ليس عنه. الكالم من أفضل األمر بهذا الشعور وعد الله. محثة

 الذي بالله، النفس يماله محجي شعاع لكئه مسموع، صوت هناك

 المسموع الصوت ذلك فعل مثلما والحردة والحت والنور الحياة هو

 ما .إئه(..٢٣ :٩ )دانيال محبوب(( ))أنت قائال: دانيال سمعه الذي

 قاذ” اسمها: ذكر عندما المجدية مرؤًا إلى المسيح السد من خرج

 مجيد إلهي إعالن حدث داسبها، نطق .وحالما .. ((مريم ))يا :يسوع لها

 مكان قلتها في معه يكن لم نحو على ئشتعة بصور؛ مألها قلبها، في

١٩.المسيح" هوثة في والثن للجذل

 تشاجده مرسا منظرا أو األذنان، تسمثه مسموعا صوائ ليس إئه غوثري يقول

 في الجسدية. األحاسيس في ال القلب، في إحساس ورؤية- صوت هو بل العينان،

الله. محضر تدخن أن يمكنك الصالة

اسدة نا تأنن أين
 فينا وتخلفهما بالئغس ووعيا مائأمانة الصالة تتطئت النفس- معرفة

 الصالة على أن غير تواضع. دون الصالة تبدأ أن يمكن ال أئه قبل من ذكرنا لقد

العميقة األمانة إلى الكفاءة بغدم اإلحساس مجرد من أبعد هو ما إلى تأخذنا أن
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 أى غير منطقيا، أمرا تبدو قد المعرفة كتي إله أمام الصالة في األمانة إذ أنفسنا. مع

 لنكشف المجهود أو الوقت ننفق أن دون مبتذلة كلماب صلواتنا في نقدم ما كثيرا

 الصالة تسمح ال” وخطايانا. وعيوبنا وجروحنا مخاوفنا أعمق أنفسنا وأمام الله أمام

 رؤية وتمنحنا أنفسنا، تضخيم ضغوط من تريحنا بل أنفسنا، بخدع لنا الحقيقيه

 نمتلئ فإدنا الديني...لذا وكظاهرنا ألنفسنا خداعنا تهدم واضحة...إلها روحية

الحقيقية". ذواتنا بالصالة

 أن أيثما علينا بل الظاهرة، بخطايانا فقط ليس نعترف أن الصالة وتتطتب

 إلى تقودنا قد التي السليمة غير ورغباتنا المشوهة ورؤانا الداخلية، توجهاينا نفضخ

 الجمال من اقترئنا كتما أئه والواضحة البسيطة الحقائق ومن الخطايا. ارتكاب

 الفهم وعن الرؤية، عن بعجزنا وعيا أكثر صرنا التالم والنقاء الفائق والذكاء الكامل

التنقية. إلى واحتياجنا

 التالية: بالعبارة األساسيات عن كتابه يبدأ كالثن أن المشهورة الحقائق ومن

 من والسليمة- الحقيقية الحكمة بها وأعني نمتلكها- التي الحكمة كز تتكؤن تكاد”

 نعرف أن حقيقًا نستطع ال أخرى، بكلمات . أنفسنا ومعرفة الله معرفة : جزأين

 عندما .صحيح والعكس أكثر، أنفسنا نفسه، الوقت في ، نعرف أن دون أكثر الله

 على القدرة عدم من عندئذ سأعاني وخطيتي، ضعفي بشأن إنكار حالة في أكون

 الذي إشعياء، في الموجود ذلك من أعظم مثان هناك ليس ومجده. الله عثمة رؤية

 إنسان ألني هلكت، إني لي! ويل” الله: قداسة عن الهيكل في رؤية رأى حالما قال

 رث الملك رأتا قد عيني ألن السفكين، نير، شعب بين ساكى وأكا الئثكين، نيملى

 بطريقه نفته أيثما رأى فقد جديدة، بطريقه الملك رأى ألره .ه( : ٦ )إشعياء ،الجنود

 صغرنا حقيقة إدراك على منئبحين نكن لم إذا مائ. األمران يسير أن يجب جديدة.

وقداسته. عثئته استقباذ نستطع فلن وخطيتنا،

في أمانة تضاهيها ال أمانه تتضثن الصالة أن كيف كالونى إدموند الحظ

١٤٦ 



اسك على اسدة

 إدنا شخصياتنا. من جزءا فقط تتضئن إنسانية عالقة كز ألن البشرية؛ العالقات

 شركاثنا مع .مها نتعامل التي الطريقة عن تختلف بطريقة حياتنا شركاء مع نتعامل

 العابرة؛ العالقات مع بها نتعامل التي الطريقة عن تماائ تختلفن وبطريقة العمل، في

 جوانب من واحد جاب عن يعبر االجتماعية أدوارنا من ذور كز ألن وذلك

 فكز’ وهوباتنا، شخصياتنا من جزءا فقط يرون الحياة شركاع حئى . شخصياتنا

 الصالة في . ( ١٣ ٤ )عبرانيين أمرنا" معه الذي ذلك يعيتي ونكشوف عريان قيء

 ليست العالقة فهذه لألظاهر؛ محاوالتنا كز وتفشز أقنعكنا، تسط الحقيقية،

وفادينا". صانعنا أمام ظاهرا يقف فينا ما فكل كاملة. بل جزئية،

فينا وتخلعهما واثائ ورجاة مطمئنة ثقة الصالة تتطئت الثقة-

 أن يجب أيتما فإنها مائ، والرهبة الحميمية من كال تتضمن أن يجب الصالة أن كما

 طلب تكون أن يجب صالة كل في النهائية الفكرة .و))اللجاجة(( الخضع بين تجمع

 األطفال حتى حكمته. في لنا يرسله ما كل الله يد من بشكر نقبل لكي للماعدة

 أنفسهم قرارة في يعرفون فإنهم لرغباتهم، رفض أي يقاومون فطري بشكل الذين

 فربما األفضل، يعرف وحده” أبانا إن والديهم. يعرفه مثلما العالم يعرفون ال أنهم

. دمارنا في سبيا كثيرة مرات في نطلب ما على حصولنا يكون

 متكررة، بصور؛ لله معروفة طلباتنا لنجعز مدعوون نحن األخر، الجانب على

 الكالسيكي كتابه في هاليسبي، أولي النرويجي الكاتب يصف .ستسفع أئها وبثقة

٢.ه“صرع” وأئها عمز"” أئها الصالة، عن

 فيجب ، مشيئتك لكى لكن بعبارة صلواينا نختلم أن داثغا علينا أن ورغم

 بالجسارة لوثر تميز لقد الله. وراء الحثيث والسعي باشحاجة أيتما صالئنا تبدأ أن

 الصالة فليئب ،٢٦“الله على التغئب” أئها بتجاجة الصالة عن يتكتم جعأله التي

هادئة. سلبية ممارسة
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 غاية أز لهو الواثق والرجاء الهادئة الثقة التوجهين هذين بين ما االئران إن

 Chares) هودج تشارلز يفع الصالة شروط عنوان تحت الصالة. في الحيودة في

Hodge) بجانب بعضهما الخضوع" و “اللجاجة” النظامي الالهوت عن كتابه في 
 بالقوة نصلي لن .سلبيين فسنصير الالزم، من أكثر الخضوع على شددنا إذا .بعضى

 سدوم ليخلص الله على فيها إبراهيم يضغط التي الصالة في نراها التي والمحاججة

 إسرائيل ليرحم الله مع موسى يتضرع عندما أو (،٣٣-١٦ :١٨ )تكوين وعمورة

 في الله دور عن تساؤالته أدوب أو حبعوق يطرح عندما أو (،٢٢-١٢ :٣٣ )خروج

 مباخ نحو على نشدد عندما األخر، الجانب على أئنا، غير وأمانة. صدى بكن التاريخ

 وسيادته؛ الله حكمة قبول من أساس دون الطلبات في ننخرط أو ؛“اللجاجة” على فيه

 الحالقين- كال في صلواتنا. ستنجاب ال عندما الالزم من أكثر بغضب فسنشعر

.تشفلنا التي واألمور احتياجابنا أجل من ورزانة ومثابرة بصبر الصالة عن سنتوبف

 النروج في معروبا كان كما المعادن، عن بالتنقيب الصالة هاليسبي ويشبه

 نفق تصغ التي التفجير عمليات أة هاليسبي يكتب .العشرين القرن بدايات

 إحداث” يتطلب إذا طويال وقائ األول ويستلزم األعمال، من نوعين تتطلب المنجم

 المناطق وفي كاب، بعمق الثقوب دعمن فحئى . الصلبة الصخور في عميقه ثقوب
 من الكثير يتطلب عمنه هذا فإة للصخور، الرئيسي الجسم إلزالة االستراتيجية

 وتوضل المتفجرات توضع الثقوب، هذه ئعتل أن وبمجرد والمهارة. والثبات الصبر

 لكئه سهال أمرا الكبسولة وتفجير الفتيل إشعال عملية وتصير التفجير، بعتيفي

 في الصخرة أجزاء وتتناثر العبوة، النتائج...تنفجر نرى لحظة اإلثارة...وفي في غاية

 وصبرا مهار؛ المضني األول العمل يتطلب بينما أئه هاليسبي ويستنتج . اتحاه كذ

 يحذرنا .“العبوة ويفجر الفتيل يشعن أن يمكنه شخعى أى” فإذ شخصية، وقون

 من تكون أن أي ، فتيل إشعال مجرد صلواتنا تكون أن من المفيد التشبيه هذا

نؤمن كائ فإذا مباشرة. نتائج على نحصن ال عندما سريعا عنه نتخأى الذي النوع
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 آثناء في بالصبر تللم صالؤ حيان لنا فستكون كليهما، الله وحكمة الصالة بقوة

 هما الملل مع والتعامل الصبر أن يعرفون الناضجين المؤمنين إذ . الثقوب إحداث

الفعالة. الصال؛ يطلئ الذي العنصر

 وإائ الله، من شيائ نطب أأل إائ الجانبين- من أي نحو التطرف نتجئب أن علينا

 اللجاجة بين ما نجمع أن علينا إرادتنا. لتوافق الله إراد؛ نلوي أن نستطع أئنا ظن أن

كانت. مهما حكتبه المشبلم والقبول الله مع والمثابرة

 فينا وتنشئه الله لمحبة بجملتها للحياة تليغا الصالة تتطئب التسليم-

 للوهلة الرب". لي لمع ال قلبي في إثتا راعين إذ” ١٨ :٦٦ مزمور يقول

 من بالمزيد صلواتي استجابه أستحذ أن أستطع أئي العدد هذا معنى يبدو األولى،

 الكتاب الهوت عن اآلن حئى رأيناه ما كز فإذ شلق، دون األخالقبة. االستقامة

 يعني فماذا الفكرة. هذه مع يتنافض يسوع داسم اآلب إلى بالصالة الخاص المقدس

 المستجابة غير الصلوات عن الرسول يعقوب يتكلم المزمور؟ في الكالم هذا إدا

 لدايكم" في تنفقوا لكي ردائ يطلبون ألئكم تأخذون، ونسئم يطلبون” بالقول:

٠(٣:٤ )يعقوب

 لكئه خالصنا نستحئ يجعلنا ال بيسوع االيمان أن كما التالية. هي الفكرة

 أؤأل الله نفخ أن االلتزام فكذلك المجانئة، بالنعمة الخالص هذا لتقبن ضرورى

 يتسبب أن دون صلواتنا الله ليستجيب صرورى أمر هو شي؛ أي قبل ونتبعه ونحبه

 الوالة ويحوز األولى، المرتبة الله فيها يحتز ال حيا؛ نحيا كائ إذا لنا. ضرر في ذلك

 قد التي األشياة لننان فقط أنانبة، بصور؛ الصال؛ عندئذ فسنستخدم الكامل،

. بالفعل حياتنا كدمير في السبب هي تكون

 أن يجب أئنا :٨—٦ :١ الرسول يعقوب يكتبه ما وراء الكامنة هي الحقيقة هذه

.وتدفعه الريح حبطه البحر من تولجا دشبه المرتاب ألن البئة، مرتاب غير بإيمائ نصلي
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اسدة

 في نتقلقن هو رأيين ذو رجز الرب. عند من نيبا ينابًا أئه اإلنسان ذللن يغلز قال

 األمن ألن العظيم؛ بالقلق الشعور إلى القراء من بالكثير هذا ويدبع ،.طرته لجمع

 أذهاننا في نغسي يقين على نكوذ أن يجب إئه يقول يعقوب كان لو كما سطحيا يبدو

 ؛٨ العدد في الشلف، يعرف ائه عنه. يتكلم ما هو هذا ليس الته. من نطلمن بينما

 أو عقلين" حرفيا تعني يونانيًا كلمة يستخدم وهو رأيين. ذا اإلنسان يكون أن في

 كتاب إلى باإلشارة التعبير هذا نيستروم وكارولين ياكر .آي .جاي ويشرح ٠ "نفتين

 أن هو القلب "نقاء بعنوان: الكالسيكي (Saren Kierkegaard) كيركيغارد سورين

 تكون أن هذا يعني وال (.Purity of Heart ج! to Will One Thing) واحذا" شيائ تريد

 أئك ببساطة يعني بل يقين، عدم أي من خاليا أو خطأ، بال نقيا أو عيب، بال كامال

 يتنافس آخر اهتما؛ أي عن ستتخأى وأئك ،القاث هو الته يكون بأن قرارا ائخذت

 في لي من ٢٥ :٧٣ بمزمور تتمسك أئك أي االهتمام. هذا تكتشف حالما الته مع

 أمر هناك ليس” قائال: ياكر ويضيف األرض". على شيائ أريد ال ومعك السماء،

 يتعلق األمز إن يتطئبه. بالرب االلتصاق كان إذا عنه أتخلى ألن مستعدا لسن

العالم. في شيء أي من أغلى وتثمينها الله، مع الشركة في بالرغبة

 ٤٤؟يصلي أن يستطع إدا ض” ونتساءل، األخيرة البقرة نقرأ ربما األولى، للوهلة

 . استثناء أي دون ثانية، مولود مؤمي كز :هي السؤال هذا عن السليمة اإلجابة

 يحيون وأئهم كاملين؛ غير أئهم كيف بعمي يدركون الحقيقيين المؤمنين أن فرغم

 يصرخون: ربما شيء كز فوق يحيوه أن يريدون فإئهم كاملة، غير بصور؛ الرين

 اإلنسان في الله بناموس أسر أنا بينما :أيصا ويقولون ، أريد؛ الذي الخير أفعل لسن”

 ويشير ذلك". عن بعيدا تجذبني داخلي في كثيرة أخرى دوافع هناك فإذ الباطن،

 بينما أئه البقرات من وغيره رومية أهل إلى الرسول بولس رسالة من ٧ األصحاح

 الشكوك، مع ويصارعون الخطيه في العظيمة للسقطارت معرضين المسيحيون سيظز

 هو األساسي التغيير وهذا وانتمائهم. والئهم موضوع في أساسي تغيير حدث فقد

وأنانية. سطحية الصالة تكون لئأل الوحيد الشرط
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المحك على الصلدة

 يقول فهناك .أنيشيا إلى أغسطينوس خطاب نتننمر أن يجب النقطة، هذه عند

 في أن تدركي أن قبل تريدينه ما كز أجل من تعفي أال عليك إذ” باختصار: ب

 نحتاج الذي الوحيد الشيء هو الله أن نعرف أن إلى أئنا أي . تريدينه شيء كز اش

 والشهوة. القلق من أشكاال ببساطة تصير قد وتضرعاتنا صلواتنا فإذ بالفعل، إليه

 التي األمور وراء للئعي أبرى وسيله مجرن لتكون الصالة نستخدم أن يمكن

 ردائ نطلل )ألئنا الصلوات هذه مثل إلى يستمع لن الله أن فقط ليس بشدة. زيدها

 منظورنا، من تصحح لن الصلوات ألن [(؛٣-٢ :٤ ]يعقوب شهواتنا في ننقق لكي

النقس. في االنحصار وألم الحزن من الراحه تمنحنا ولن

 بها التي األساسئة الطريقة أئها هي الصالة عن كالثن جون قانه ما أهلم من

 نطلب الصالة وفي أوال، هو نطلبه أن لنا ويبقى” المسيح: في لنا شيء كز نستقبل

 المسيح نقبز أن نستطبع ال نحن األمر. في تأئل . فيه نكوكه أن تعلمنا قد ما منه

 الحياة كز” أن لوثر مارتن ويكتب بالضالة. إال (١٣-١٢: ١ )يوحائ تاسيه ونؤمن

 سوى ليست التوبة أن غير النعمة. في ننمو بها التي الطريقة هي وهنه ، توبة هي

 نسخته )في الوستمنسرى اإليمان قانون يقول كما النهائي هدفنا أيصا.إذ صال؛

 هي صالة هي األمور هذه كز األبد". إلى به ونستمبع الله تمجد أن” هو المختصرة(

جوهرها. في

 قد كما لكن، (،٩ : ١٩ )رؤيا عظيمة بمأدبة التاريخ سيختتم الزمان، نهاية في

 دعوة أن المفسرون وهم وقد بالصالة. ؟ كيف األن. يسوع مع نتعئى أن يمكننا رأينا،

 ونحن معنا، ويتعئى إلينا يدخل لكي الباب نفتح و صوته نسمع ألن يسوع

 الصالة تكون ما كثيرا أئه ورغم بالصالة. معه للشركة دعوة هي (٢٠ :٣ )رؤيا معه"

للقوة. مصدر أعظم البعيد المدى على فائها مؤلمة- تكون وأحياائ للطاقة- مسقنبد؛
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اسدة

مامعنائ؟

وانضباط. واجا الصالة عمل:

.الله مع حوار هى الصالة كلمة:

.وتضع وشكر واعتراف عبادة الصالة انزان:

سئب؟ ماذا

.اإلنجيل أساس على ومبنئة ، يسوح باسم هى الصالة نعمة:

ورهبة. بمحبة القف انخراط هى الصالة خوف:

الله. على واعتمادنا عجزنا قمول هى الصالة عجز:

تقدم؟ ماذا

لله. نحو نظرتنا توجيه الصالة تعيد :متظوؤا

بالله. الروحى االكاد هى الصالة قوه:

الله. لحضور قلبى اختبار إلى الصالة تسعى واقائروحأ:

؟1الىأين'ذأذذذ

 فينا. وئنشئهما النفس ومعرفة األمانة الصال؛ تتطلب النفس: معرفة

.فينا وينشئهما واثائ ورجاة مطمثئه ثقه الصالة تتطئت :الثقة

فينا. وتنشئه الله لمخة بالكامل الحياة تسليم الصالة تتفهًا التسليم:



الراوه الجزء

اسدة ؛تعميق





الفعل.

 الله كلمة في التافل
حوازا بوصفه

 الته. مع حوارا عندئذ الصالة تصير الله، كلمة مع بثقة نتجاوب عندما إدنا قلنا

 ومرض المعاصر، مجتمعنا يمتز الذي فيه المبابغ النشاط عن الكثيرون كتب وقد

 الفنون من نوعا الهادئ التأثل جعل الذي األمر ثقافتنا، تعانيه الذي االنتباه نقص

 بانتظام يسبعها أن فيجب الله، مع حقيقائ حوارا الصالة تكون حئى لكئ المنقرضة.

المقدسة. الكلمة يتأثل الله صوت إلى االستماع من نع

الصالة بوابة

 طريق وفي األشرار، مشورة في يسلك لم الذي للرحل طوبى

 ناموس في لكئ يجلس. لم المسئهزئين مجلس وفي ،يقف لم الحطاة

 مغروسة كشجر؛ فيكون وليال. نهارا يلهح ناموسه وفي مسرته، الرت

 .يذبل ال وورقها أوانه، ني ثمرها ئعطي التي المياه، مجاري عند

 كالئصافة لكئهم األشرار، كذلك ليس ينجح. يصنثه ما وكز

 الحطاة وال الدين، في األشرار تقولم ال لذلك الريح. ئذريها اش

 األشرار طريق أثا األبرار، طريق يعتلم الرت ألة األبرار. جماعة في

(.٦-١:١ )مزمور “فئهبك
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اسدة

 المشر من لكن المقدس، الكتاب في الصالة سفر هو المزامير سفر ئرارا قلنا كما

شه. التأثل عن تأثل هو بل صال؛، ذاته حذ في ليس األول المزمور أن لالهتمام
ه 0 ترًا
 ييترسون يوجين ويشير صدفة. ليس المزامير سفر مقذمة في المزمور هذا وضع إن
 مقدمة هو األول فالمزمور لذا كبيرة، تحريردة لمجهودات تعرض المزامير سفر أن إلى

 يبدأ ال نصتي أن يشنا الذي المرامير[ سفر ]نهلى النعلى إذ” المزامير. باقي إلى

 بأفكارنا ومغئفون أنفسنا في منحصرون ائنا بعد. مستعدين لسنا فنحن بالصالة؛

 الصالة، إلى مقدمة” هو األول المزمور العالم". من مهزومون أئنا كما ومشاعرنا،

 وصالة خلوة حياة مائ كثيرين ولدى مهلم، اكتشاف هذا إذ للصالة". تعدنا

 الصالة. إلى مباشر؛ المقدس الكتاب في األكاديمية الدراسة من نقفز فيها ودراسة،

 بين ما الجسر من نوع الكتاب- ودراسة الصالة بين ما متوسطة أرصا هناك لكلى

 حصر ال بطري تحدت أن يمكن وقوته الله لحضور العميقة الخبرات فبينما االثنين.

 الكلمة بتأئل هي الصالة في روحيا العمق إلى للذخول المعتادة الطريقة فإذ لها،

 يكتب كما وبعيدة فقيرة الله مع شركينا فتصير تأثل، دون نصلي كائ إذا المقدسة.

٢.كالوني إدموند

 االستقرار. أوال بثالثةأمور: األقذ ئعذناعلى التأثل األؤل،فإذ المزمور وبحسب

 باقالعها. للريح يسمح ال عمي في مغروسة كشجرة هو بالتأثل الخبيز اإلنسان إذ

 هناك المزروعة فاألشجار المياه؛ مجاري بجانب مزروعه الشجر؛ هذه أن أيصا الحظ

 يستمر أن يستطبع إلنسان هي الصورة وهذه . قليال المطر كان وإذ حئى جيدا، تنمو

 ونفوسنا قلوبنا جذوذ نمد ألن األوقات هذه في نحتاج الجالة. الصعبة األوقات في

 ناموس المياه مجاري ظل .ذلك نفعل بها التي الطريقة هو والتأثل الرب، في عميعا

.التأثل عن كناية فهو المياه عن تبحث جذورا نمد وأن الله، كلمة أي ، الرب

 الصعوبات أوقات في وشجاعًا وسالثا وثباائ استقرارا يعطيك ما هو إدا التأثل

اإللهية المياه"” في متأصلين نفلذ أن يساعدنا وهو الشديدة. واالضطرابات والمحن
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حواذا بوصفه الله فلمة في التأغل

 أي الئصافة، أائ والقوة. والرجاء األخرى-الغرح الرطوبة مصادر كذ تجث ,مفدما

 بها. ئطيح نفخه أئ إة حئى جدا خفيفة فهي البذور، تغتف التي الجائة اآلشرة

. الله كلمة في التأثل هي كالشجرة ونصير كالعصافة نكون أن نتجئب بها التي لطريقة١و

 ال لكئها موسمها، في فقط أثمارا تحمل الشجرة أن الحظ هنا. واقعيه نغمة هناك

 الموصوفة الشجرة واالستمرار- واالستقرار الغبات إلى التأثل ويؤدي أوراقها. تفقد

 مناعة يقدم ال التأثل لكن يذبل(- ال )ورقها الخضرة! دائمة األشجار من هي فئ

 متماثله خبرامي إلى التأثل يؤدي أن دائائ نتوقع أال فعلينا والجفاف، المعاناة من تائة

 ومن الربع( )زهور الشديد الفرح من مواسلم وهناك والمحبة. الفرح من ومنتظمؤ
 نشعر ال عندما الروحي، الشتاء أيائ هناك أن غير .الصيف( )ثمار والنضج الحكمة

.الحتى في بغو؛ راسخه جذورنا تظن لكن الله، بقرب

 تصغ ال الشخصية. في الجوهر- في حقيقي بتغيير وعدا أيتما التأثل لنا يحمل

 أن هو الغرق وراء الكامن والسبب ثمرا. تصع الشجر؛ لكن شيائ، البذور قشور

 يصيرون يتأثلون الذين إذ .كذلك فليست العصافة أثا ينمو، حي كائن الشجر؛

 عميقة، قناعات وذوي األشياء، في فغروا الدهم وجوهر عمي ذوي أشخاصا

 كذ وراء وجيها سبغا عنذهم أن كما بسيطة، بتغه صعبه مغاهيلم شرح ويستطيعون

 العجلة بدابع وينتقون األشياء، على سريعا يمرون بل يتأثلون، ال كثيرون يفعلونه. ما

 .لسلوكياتهم عميقة أسبادب لديهم وليست اللحظة(، هذه في االختيار )ضرورة

 فيمكنهم يتأثلون الذين أثا ضحلة. حياة ويعيشون والنزوات، األهواء يتبعون إئهم

 مثلما اتحاه، أئ في الجماهير مع يسيرون فاهم يتأثلون، ال وتن الضغوط، مقاومة

مكان. أئ إلى العصافه الريح تأخذ

 اإليجابية السمانى هو المقدس الكتاني يعنيه الذي والثمر مجمر، التأثل

 والتواضع النفس( )ضبط والتعئف والصبر والسالم والفرح المحية مثل للشخصية

كما الله"، من "بالقرب نشعر إدا الحقيقي التأئذ يجعتنا (.٢٢ ه: غالطية )انظر
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 أن (Derek Kidner) كيدنر دريك القديم العهد دارس يالحظ وكما حياتنا. يغير أكه

 كائذ٠ هي بل تغيره، أن دون آخر إلى مكان من الماء تنقل قنا؛ مجرن الشجرة ليست”

 مسرا لذيذا جديدا شيائ ليصع خاصة مساراب يتح الذي الماء، يمتعس حي

. لموسمه ومناسيا نوعه، في

 المقدس الكتاب في بالمعاني غنية كلمة والبركة بركة، يصع التأثل فإذ أخيرا،

 الشخصية نمؤ وتعني الحياة، نواحي من ناحيه كذ في والسالمة الساللم تعني وهي

 المقدس، الكتاب الرب، ناموس في والتال ٠(٢ :١ )مزمور والسدادة واالستقرار

 الي الكتابية والوعود بالفرح. اإلحساس إلى بالواجب اإلحساس من بنا يتحرك

وعديدة. غنية وعود هي الله كلمة في التأثل يحعقها

والعقل التاشل

 حرفيا وتعني ، اللهج كلمة يستخدم فهو التأثل، إلى األول المزمور يدعونا عندما

 القديمة، األزمنة هذه في سيما وال المقدسة، الكتب أة حقيقة إلى تشير وهي الغمغمة.

 المقدس الكتاب من فقرة أو عدد في للتأثل طريقة توجد ال غييا. تحفظ كانت

 قلب. ظهر عن حفظها من أفضل وتطبيقاتها، معانيها وغنى نواحيها كل واستخالص

 )راح والبحث والتساؤل التفكير وتعني التأثل إلى أخرى كلمات ترجلت وقد

 :مثل الحئ عن أسئله نفسك على تطرخ أن يعني تتأثل أن (.١٢ ،٦ ،٣ :٧٧ مزمور

 األمر؟ هذا فهمي حياتي في يصنعه أن يجب فرق أي ؟ الحئ هذا ضوء في أعيش هل

 التي األمور فما بهذا، وأتمسك أس ئ إذا الجن؟ محلل على األمر هذا آخذ هل

 أن يمكن فماذا الحقائق، هذه نسيت إذا تتغير؟ وكيف ذلك؟ نتيجة تتغير أن ينبغي

بقوة. العقل إعمال التأثل يعني األحوال، كز في ولعالقاتي؟" لي يحدث

 والتغسير بالدراسة يسئك أئه يفترض المقدس الكتاب من نعلى في التأثل إذ

٠ تفهمه ال بما تستمع أو تتأثل أن يمكنك فال .النعلى ا هذ يعنيه مما شيائ تعرف أن
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حؤازا بوصفه الته كلمة في التأخل

 أساهن سؤالين عن اإلجابة تستطع أن يعني المقدس الكتاب من جزذا تفهم |ن

 السؤال النض؟ هذا لقارش يقوته أن األهلى الكاب أراد الذي ما األذل، بشأنه.

 مساهمة وما كله؟ المقدس الكتاب في النعل هذا يلعئه الذي الدور ما : لثاذي١

 المقدس، للكتاب العائة الرواية مع يتماشى وكيف ؟ اإلنجيل رسالة في النعل ذك

 بتفرعاتهما السؤاالن هذان المسيح؟ يسوع خالص في ذروتها إلى تصل لذي١

 تأئله في نستمر أن ونستطع النعل، نفسر أن عنهما اإلجابة وتساعدنا . ٤تفسميردان”

حياتنا. على تطبيقه

 تاالتك تكون فلن النعل، بشأن التساؤالت عن اإلجابة أوال تستبع لم إذا

 أحي في ما شي؛ فيك “يؤئر” ربما النعل. من يقوته أن فعال الله يريد ما على مبنجة

 قصده الذي المعنى ليس فيك أدر الذي المعنى يكون عندما لكل النصوص-

 إلى أو قلبك إلى تستمع أدك سوى يعني ال فهذا القدس، الروح بوحي الكاتب،

 عدد ينصحنا المقدس. الكتاب في الله صوت إلى وليس لثقافتك، الممجرة اروح

 النشاط هذا ويعرفون المقدس، للكتاب اإللهئة بالقراءة األتام هذه الكتب من كبير

 بل المعلومات، على للحصول ليس قراءة” بأئه والعناية( الدبة إلى تفتقر )بطريقة

 على التأثل يعمل ،نان دون .تنابغس وهذا . الله من شخصئة كلمة لسماع

 الحالي، وقتنا ني شخصية بصور؛ النعل في نتأئل أن قبل لكن لنا، الله كلمة شخضنة

 قرائه إلى ينقله أن الكاتب قصد الذي المعنى المستطاع، بقدر نفهم، أن أوال فعلينا

 من نعل أى يحول أن قبل أؤأل، يحاول كان إده يقول لوثر مارتن كان األوائل.

 معلوماب بوصفه أي ،‘أمرا؛” أو وصئه بوصفه يفهفه أن عبادة، أو صالة إلى الكتاب

 عمل على مؤسسا المقدس الكتاب في التأثل يكون أن يجب باختصار، حقيقية.

رصين. دراسى تفسيرى

 العكس على المنطقى. التفكير من العقق ئخلي ال المقدس الكتاب في التأثل

(،Mantra Meditation) “المانترا تأثل” باشم المعروف السحرى التأثل هناك ذلك من
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 هذا في ئتمبه. أحد (Transcendental Meditation) “المتسامي التأثل” ئعئ والذي

 األفكار كذ إلغاء على بدورها تعمل جملة أو كلمه الممارس يكرر التأثل من التع

 دراسًا وتعرف .معناها المتكررة الكلمة هذه حش تفقد ثلم األخرى، والكلمات

 يصن حش نفسها الجملة تتجاوز بطريقة جمله تكران بكونه المانترا تأثل حديثه

 بئد اإلنسان يصير أن هي والنتيجة ٠ والتركيز االنتباه فيها يفقد حالة إلى اإلنسان

 وفي ذاته. بالوعي فقط واعيا يصير أي مفاهيم- أو صور أو أفكار أو كالم بأي وعي

 هو ما بكن التوحد إلى بنا تؤدي التي الوعي من أخرى أنوع هناك ذلك، وراء ما

 هو هذا المسيحيين، الالهوتيين أحد الحظ وكما شيء. كذ هو الذي بالله موجود،

 محاولة ليعس التأثل من النوع هذا إن المسيحي. التأثل غرض من تماثا العكس

الله". هو اإلنسان ليكون هو بل الله، لمعرفة

 في داود يكتب جدبًا. أيتا بل عقالني، تأثل فهو المسيحي، التأثل أثا

 جدل حالة في حرفيا الله ئ؟" تغين ولماذا نغسي؟ يا منحنية أنت لماذا” ٤ ٢ المزمور

 اإلنسان. فكر في التحليلي الجانب تخدير إلى المانترا تأثل يهدف نفسه. مع ونقاش

 وسثطه، االنسان فكر يستثير ذلك، من العكس على فهو المسيحي، التأثل أثا

ونعمته. الله مجد على يربز عندما

وسب التأغل

 المقدس الكتاب يحتوي التفكير. مجرد من أكثر هو المقدس الكتاب في التأثل

 وفاعل حي عنصر بًالله نفسه الكتاب يصف ذلك. من أكثر لكئه معلومات، على

 بل كالم مجرد ليس المقدس، الكتاب رسالة وهو اإلنجيل، (.١٢ :٤ )عبرانيين
 كلمة سكنى عن بولس يتكلم عندما ٠ه( :١ تسالونيكي ١ ؛ ١٦ : ١ )رومية قوة

 مجرد من أبغن شي، عن بوضوح يتكتم فهو (، ١٦ :٣ كولوسي) بغتى"” فينا الله

 الكتاب لرسالة فيه تكون ومخترق عميق تأثل عن يتكلم الله إذ المعلومات؛

التغيير. على قادرة قوة المقدس
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حوازا بوصفه الئه كلمة في التأنل

 بين ما ربط ففيه األول؛ المزمور في الموجودة التشبيهات الحقيقة هذه إلينا وتنقل

 أيتا بل الحذ، معرفة مجرد ليس هذا ويعني للماء. النبات جذور وتشرب اتأئل

 "التذوق" هو التأثل اإلنسان. بيان من يتجرأ ال جرذا وجعله القلب في تقباله٠اس

 الداخلي باالقتناع والشعور التعليم، حالوة واختبار بها، والتلذذ الله لكلمة لروحي١

 التأثل عنه. لنا تعلنه ما على وتحمده الله تشكر ثم أنفسنا، عن الكلمة لنا تكشفه ئ

 فيك تأثيرها طريقة ني والتفكير وتطبيقها المقدسة للكلمة الروحي الهضم"” أينا هو

 من والرجاء القوة استمداد إلها ممكنة. عمية طريقة بأكثر وإرشادك لك، ووصفها

 حلى القلب إلى عميعا الكلمة أخذ هو التأثل محبوب. ألك تنبرك وجعلها املمة،

حولنا. من والعالم وأنفسنا نحوالله فعلنا ردود تشكيل في الكلمة وتبدأ النار، فيه ضرم

 ما وكن الرت، نغسي يا "باركي :٢-١ : ١٠٣ مزمور في التأثل عن مثن هناك

 . حسناته كز تنشي وال الرت نغسي يا باركي القدوس. استه ليبارك باطني، في

 الله. محضر في أئه حقيقة يدرك أئه رغم الرت، إلى مباشر؛ يتكلم ال داود أن الحظ

 هو هذا الله. أمام أعماقه إلى الحئ يأخذ إله الداخلي. بيانه ويخاطب نفسه يكلم إله

 الخطايا، غفران الخالص- حسنات هي داود عنها يتكلم التي “الحسنات” التأثل.

 نعنه يأخذ إله . ( ١٢-٨ ،٣ : ١٠٣ )مزمور المشروطة غير الله ومحية النعمة، وقبول

 يميل الذي قلبه يوبخ وهو قلبه، وتفرح تغيره حئى قلبه في ويفرسها الكتابئة الحقائق

 أن يعني بل مؤمن. أله ينسى داود أن حرفيا هذا يعني ال خالصه. “ينسى” ألن

 تأبى وتوجهاتنا ومشاعرنا الداخلية ودوافعنا الغريزئة فعلنا ردود أن بمعنى ينسى قلبه

 على المسيحي التأثل يكون أن يمكن بها. نعترف التي بالحقائق وتتشغل ترتبط أن

: التالي النحو على السطور هذه غرار

 للشعور مساحه أترك فإني فقط، باإليمان مبرر أني أنسى عندما”

 الغلطة آللهة أسيرا أعيش رم ومن الماضي. على والندم بالذنب

بالذنب، شعوري أعالج أن بها أحاول التي األمور وكز والمال
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 الروح بحضور مقدس أثي أنسى عندما نغسي. عن بالرض ألشعر

 عندما التغيير. محاولة عن وأتوف نغسي، من أيأس فإثي القدس،

 والموت. العجز من أخاف فإثي المستقبل، في القيامة رجاء أنسى

 المخاوف فإن الله، عائلة في متبغى إئي حقيقة عثي تغيب عندما

 أخطائي أخفي أن وأحاول ثقتي، وأفقد بجسارة، أصلي وال تمألني،

نغسي". ومن الله من

اسل انشغال
 البريطائ الالهوتى فيرى المقدس، الكتاب فقرات في للتأثل كثير؛ طرائ هناك أن مع

 أوين يبدأ ١ ٠. التأثل في مراحل أو حركات ثالث هناك أن (John Owen) أوين جون

يكتب: والصالة. المقدس الكتاب ودراسة التأثل بين ما بالتفريق

 أساسا تهدف التي الله، كلمة ودراسة التأثل بين ما التغريق يجب

 التأثل بين ما التغريق أيصا ويجب .لألخرين وإعالنه الحز، تعئم إلى

 ٠..التأثل أثا .والموضع الهدف فيها نفسه الله يكون التي والصالة

وذالتواصع[". والسرور بالمحبة وعقولنا قلوبنا في التأثير فهو

 إصالح”واستكشافه- الحئ اختيار وهي األولى، المرحلة شرح في أوين ويمضي

المقدس: الكاب من الذهن"

 الخاصة األفكار إلى أؤأل الوصول أقصد الجاذ، التأثل بواطة”

 طه بحسب أنا أفكاري أشكل ثلم إلهي، أو روحى بموضوع

 ورغباته وتأثالته أفكاره في للذهن الحقيقى التدريب األفكار...إئه

 أفكارهم بتركيز فيها يفكرون والسموة...إئهم الروحئة األمور في

عليها". وتأثالتهم
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دوازا بوصفه الله كلمة في التأشل

 النصموهى. ألحد واضحة رؤية على للحصول كثيرة تقليددة طرق هناك

 أربعة عن واإلجابة بتأة، المقدس الكتاب نعى قراءة هي الطرق هذه واحدى
٠٠٠٠ ٠ ١ م ٠٠ ،ي وغ

 الطبيعة عن يعلمني ماذا شخصمدته؟ وعن الله عن النعل هذا يعلمني ماذا أسئلة:
 المسيح يسوع عن يعلمني ماذا اإلنساني؟ والسلوك اإلنسانية والشخصئة اإلنانية

 أن مثال يمكل لذا الله؟ شعب وسط والحياة الكنيسة عن يعلمني ماذا وخالصمه؟

الهيكل: من الصيارفة طرد عندما يسوع عن ٢٢-١٣ :٢ يوحائ نقرأ

 في ووجد أورشليم، إلى يسع فصعن قرييا، اليهود فصخ وكان”

 جلوسا. والصيارف وحماائ، وغنائ بقرا يبيعون كانوا الذين الهيكل

 والبقز، الغنت( الهيكل، من الجمع وطرد حبال من سولما فصغ

 ))ارعوا الحمام: لباعة وقال موائدهم. وقلب الصميارف دراهم وكب

 تالميذه فتنلمر !((.تجارة بيت أبي بيت تجطوا ال هلنا! من هذه

 »أئة له: اليهود'وقالوا فأجاب أكتني((. بيتك ))غيرة مكتوت: أله

 هذا ))انقضوا لهم: وقال يسوع أجاب هذا؟(( تفعل حتى ترينا آيه

 سنه وأربعين سن ))في اليهود: فقال .أقيئه(( أدام ثالثة وفي الهيكل،

 يقول فكان هو وأائ تقيئه؟(( أدام ثالثة في أفأنت الهيكز، ١ط بني

 قال أئه تالميذه تذئر األنوات، من قام فلائ جسده. هيكل عن

يسوع". قاله الذي والكالم بالكتاب فآمنوا هذا،

 بالله؛ نستخذ أال يجب أنه نرى ربما الفقرة؟ هذه من الله عن نتعئمه الذي ما

 ما بيته".” في محضره، في نعيشى أن ينبغي كيف ندرن أن الهلم ومن قدوس. فهو

 بمدى الفقرة هذه تواحلما ربما نعيش؟ أن ينبغي وكيف أنفسنا عن نتعلمه الذي

 أمور حول اليقظة أحالم نمارس وال العبادة، أثناء في الرت على التركيز أهئؤة

 في لله “عيرة” لنا تكون وأن عالجا التزامنا يكون أن معنى في أيصا نتأثل ربما .أخرى

الفقرة هذه في ؟وخالصه المسيح يسوع عن نتعلمه الذي ما حياتنا. في أخرى أمور
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 الهوة يجسر من وآته الحقيقي، الهيكل هو آنه آينا يعلن آته كما بقيامته، يسوع يتسًا
 الكلمة تعثم أهئئة نرى الله؟ شعب كوننا عن نتعلمه الذي ما واإلنسان. الله بين ما

وصبرا. وقائ بها واالستمتاع تعلمها تطلي إذ حتى المقدسة،

 الفقرة في ابحث .تطبيقئه أسئله نطرخ أن للتأئل المثمرة األخرى المقاربات من

 أو ،تطاع أن يجب وصايا أئ تجلبه؛ أو به االقتداء يمكن شخصي نموذج أئ عن:

 األسئله هذه ولنستخدم لها. االنتباه ينبغي تحذيرات أو بها، التمثل ينبغي وعود

(:٤٢-٢٩:١يوحائ) إنجيل فيفقرةًاخرىمن

 الذي الله حمل ))هوذا : فقال إليه، مقبأح يسوغ يوحائ نظر الغد وفي”

 صار رجن بعدي، يأتي عنه: قلن الذي هو هذا العالم! خطئة يرخ

 إلسرائيل تظفير لكن أعرقه. أفي لم وأنا قبلي. كان ألئه قدامي،

 الروح رأيت قد ))إني :قائف يوحائ وشهد بالماء((. أعئد جئت لذلك

 لكي أعرفه، أكن لم وأنا عليه. فاستقر الغماء من حمامه مثل نازال

 نازال الروح ترى الذي لي: قال ذاك بالماء، ألعتد أرسلني الذي

 رأيت قد وأنا العدس. بالروح يعئد الذي هو ا فهن عليه، ومستقرا

 هو واقعا يوحائ كان أيصا الغد وفي الله((. ابن هو هذا أن وشهدت

 الله((. حمل ))هوذا :فقال ماشجا، يسوع إلى فنظر تالميذه، من واثنان

 ونظرهما يسوع فالتعن يسوع. فسعا يتكلم، التلميذان فسمعه

 يا تغسيره: الذي ))رئي، فقاال: تطلبان؟(( ))ماذا لهما: فقال يتبعان،
 كان أين ونظرا فأتيا وانظرا((. ))تعاليا لهما: فقال تمكث؟(( أين نعلم،

 كان العاشرة. الساعة نحو وكان اليوم. ذلك عنده ونكثا يمكن،

 يوحائ سيعا اللذين االثنين من واحدا بطرس أخوسمعان أندراوس

 ممسا(( وجدنا ))قد له: فقال سمعان، أخاه أوال وجد هذا وتبعاه.

:وقال يسوع إليه فنظر .يسوع إلى به فجاء المسيح. :تغسيره الذي
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حوازا بوصفه الله ثلمة في التأقرل

. بطرس ٠ تفسيره الذي صفا(( تدعى أنت . يونا بن سمعان ))أنت

 تالميذ له مشا المعمدان يوحائ كان به. نقتدي أن يجب نموذجا نرى هنا

 لذا ليسوع، هو إنسان ألى األعظلم الوالء يكون أن يجب أله يعرف لكئه شخيصون

 نراعي أن يجب أيثما نحن يذهبون. وهم يسوع، إلى تالميذه قصد عن يرسل فهو

 للسد واخالصنا والئنا من أعلى مرتبة في حياتنا في إنسانية عالقة أية تأتي أال

 بوصفه معه وحد به ونؤمن المسيح، يسوع إلى ننتبه أن وونجئة أيثما ونرى المسيح.

 خطايانا. يرفع الذي الله حمل بوصفه يسع في ثقتنا نضغ أن يجب الله. حمل

 يعطينا ال إله مسيرة. هو المسيح يسوع ائباع أن : وانظرا تعاليا هنا وعد أيثما لدينا

 الوقت وبمرور به ونرتبط إليه نأتي أن يسع يدعونا بل واحدة، دفعه نريده ما كز

 إذا هنا. خفيعا ضمنيا تحذيرا هناك أن كما عنها. ونتعتم عظيمه أمورا نرى سوف

 المعتادة حياتنا في إرباكا ستحدث الرؤية هذه لكن ، نرى فسوف والتزمنا، أتينا

نحن. كما نظز لن ٠سيتغير استه اة لسمعان يقول فيسوع وستغيرها،

 الفقرات مع سؤما وال المعدس، الكتايب في للتال ثالث أسلوب هناك

 ونتساءل كلمة، كز عند ونتوق فيه ونفقر مهائ واحدا عددا نًاخذ أن القصيرة:

 اذا سنفقده الذي المعنى عن نتساءذ أو النعل، معنى في كلمه كز تساهم كيف

 على مشددا فيها وتأئل ١٧ : ١ مرقس مثال خذ مكتوبه. الكلمة هذه دكن لم

 علينا أن هذا ويعني الناس" ى صيا تصيران فأجعتكما وراثي "هللم كلمة. كز

 كتها حياتنا نجعل تالميذ بل والمعلومات، المعاني نتشرب تالميذ مجرن نكوذ أال

 ما . الناس صيادي تصيران فأجعتكما وراثي هللم’ المسيح. تبعثة بفعل تتشغل

 صحيح . واتبعني أجني أيثما بل ، األمر هذا أحإع فقط ليس يسوع يقوله

 حميمة شخصؤه عالقة هي المسيحيه لكل يسوع، كلمات طوخ ن أن لنا ينبغي أده

 فأجعتكما وراثي هللم” أخالقيا. أو سلوكثا خضوعا فقط وليست بشخصه،

هللم .فسيغؤرنا اربعناه إذ أئنا يعدنا ائه .وعد أيثما إله الناس صيادي تصيران
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 نكون أن فيجب طويلة، مسيرة ستكوذ ٠ الناسى ي صائك تصيران فًاجعلكما وراثي

 أن يمكن الدعوة أبعاد من بعدا تكشن كلمه كل أة كيف نرى وهكذا صبورين.

بالئحديد. التعبير ذلك في نتأئل لم إذا ه نفقد

 من ما بقرة في الموجودة الحقائق على العقل تركيز طرق من أخرى طريقة

 كئ وأتأئل العدد أقرأ .أنت بكلماتك العدد صياغة تعيد أن هي المقدس الكتاب

 أن وحاول جاسا المقدس الكتاب ضع ثلم )األعداد( العدد أقرأ حدة. على كلمه

 حتى هذا كرر فقدته. ما إلى وانظر ثانيه البقرة إلى انظر ثلم الذاكرة، من المقبح دبر تتن

 معنى في تتعئق أن التأثل من النوع هذا يجبرك صياغتك. عن بالرضى تشعر

 أو كلمة معنى بالضبط تعرف ال أئك أدركث إذا .أخرى طريقه أئة من أكثر النعل

 كما معناه. اكتشاف ومحاولة دراسته في الوقت فاصرب الفقرة، في جاء ما مفهوم

 في بعمي تغوص البقرن سيجعل —قلبك لغة أنت- بكلماتك لألفكار وضعك أة

الداخلى. كيانك

 الكتاب نصوص في للتأثل األخيرة الطريقة فإذ قبل من الحظنا وكما

 الطريقة هي الماضي في للتعثم الطريقة هذه كانت لقد بحفظها. هي المقدس

 خسارة. وهذا كذلك، كئن لم لكئها كثيرا، لستخذم وكانت للغص، إكراائ األكثر

 األخرى الطرق من بعصا يتضئن ما بطريقة فهو مثمرا؛ الحفظ يكون أن يمكن

 المعنى فإذ بالتحديد، الكلمات تذئر محاولة على تعمل فعندما نفسه. الوقت في

 كثير وسيتدلق فقدانه، يصثب مما لديك يترسخ بحيث مرة من أكثر سيواجهك

 المحفوظة البقرات أن كما البقرة. حفظ تحاول بينما والمعاني التبصرات من

 الفقرات هذه أن كيف تدرك عندما اليوم أثناء في تلقائيا ذهنك في سنحضر

 في الطريقة هذه على يطلئ أن هباء ليس لعن المختلفة. اليومية المواقف تخاطب

 الثانية الحركة إلى يقودنا وهذا بالفعل، كذلك إئها قلب؛؛. ظهر” عن الحفظ التعثم

التأئل. أثذًاء في
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تواذا بوصفه aijl كلمة في التأندل

الغلب استمألة
 القلب. استمالة هو التأثل من الثاني الجزء إذ أوين جون يقول العقل، انشغال بعد

 والخالص المسيح ويسوع الذ عن نتعئمه الذي ما بوضوح لنرى العقل انشغال بعد

 يصير حتى القلب استمالة إلى نتطلي أ-ن يجب ذلك، بعد حالتنا نرى ثلم واألبددة،

األمور. هذه في كامل نحو على يسترخ أن هو وفرحه رجاؤه

 القب إذ حقى المشاعر"، لكن وإطار واتمباه ميذ” بائه ذلك أوين يصف

 ما وهذا ’فيها واالنخراط واالبتهاج...بها ائ الروة...من باألمور يلتصق

 وهو النفس"، مناجاة” ألوين، المعاصر (Richard Baxter) باكستر ريتشارد يسئيه

 ثلم وعالقاتك، حياتك، في اإللهى الحئ بها يؤدر أن يجب التي الكيفئة رؤية يعني

 عن بعيدا التحول في ويبدأ الحئ، بهنا القلب ل٠يئص حئى ووعظه قلبك مخاطبة

 باكستر ويتكلم والتزاماته. ومشاعره توجهاته يفغر دلم ومن المزدفة، رجائه مصادر كل

 من السخونة- إلى البرودة من نفشك تحوز أن” بذلك ويعني النفس، وعظ عن

 رعديد، جبان وس لله، الحبا شديد شخعس إلى العالم، ويحت الله ينسى خاطئ

 فرحانة؛ مثمرة بحياة شخص إلى اإلثمار، علم-يم حزين من بالمسيح، جريء مؤمن إلى

. الماء إلى األرض من نفك تحول أن واحدة، كلمة وفي

 أن بعد لوثر. مارتن طريقة هي الطرق إحدى لعن عملائ؟ ذلك تفعل كيف

 عائ لوثر يبحث وتعليائ، أمرا بوصفها المقدسة الكلمة على وترثمزه الفكر تشغن

 أن تستطع لكي نفسك وعن وتسبيحه، تمجيده في ليبدأ الله عن الكلمة تعلمه

 حئ لوثر يحول .وللعالم لنفسك طلبه، في لتبدأ إليه تحتاج شيء وعن تتوب،

 لوثر يرفض بذلك مختبرة. ملموسة حقائق إلى مجرد حئ من المقدس الكتاب

 يخوض بل حياتنا، عن منفصلة فكرئة حقائق بوصفه المقدس الكتاب إلى النظر
 الحئ هذا يفئره أن يمكن كيف ليرى أعماقه إلى به ويدخل الحق، هذا في بيانه بكن

والحكمة المجردة المعرفة بين ما الغرق عن قديمة مقوله هناك وعميق. حقيقبا تغييرا
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اسدة

 الحذ تضمين إدها . داخلها العارف تحوي التي المعرفة هي الحكمة أن الحقيقية:

 وبهن) وبتغسي؟ بالله؟ لعالقتي هذا يعني ماذا نسأل: أن إدها عالقاتنا. كذ في

 “وبثقافتي؟ ؟وبعالقاتي ؟العادات أوتلك السلوك وبهذا الجماعة؟ أوهذه الشخص

 تنظر أن هي الحقائق تغئزك أن يمكن كيف بها تمتز التي األخرى الطرق من

 نفسك في تنتج التي الخاطئة األفكار عن نفسك اسأل . نفسك إلى العمق من بمزيد

 بهذه تؤمن ال عندما تنتج التي المتثبتة المشاعر تأثل ثم الحقائق، هذه تنسى عندما

 ستصير الحقائق، هذه نحو توجهك تفقد عندما أدك كيف تساءل وتعتنقها. الحقائق

 تخيل .الله فقط يعطيه أن يمكن ما لتمنحك أخرى أمور ني رجاءك تضغ ألن معرصا

 كن وتقديرها. الحقائق هذه استيعاب في الفشل نتيجه تنجلم أن يمكن التي الخطايا

 الحقائق؟ هذه إدراكك بسبب فعله عن تتوقف أن يجب شيء هناك هل تحددا!

فعله؟ في تبدأ ألن تحتاج شيء هناك وهل

 المقدس الكتاب من حقيقة تغيرك أن يمكن كيف تميز أن بها يمكن أخيرة طريقة
 لك الله يكشف لماذا الحقيقة. بهنه فيه تبصردت الذي التوقيت في تفغر أن هي

الحقيقة؟ هذه ويوافق حياتك في األن يحدث الذي ما الحقيقة؟ هذه اليوم

 االجابة على العمل يكون ما كثيرا لذا فاحصة، أسئله هي األسئلة هذه إل

 ،عميق نحو على الحقائق تستوعب عندما ستمرا. بالضرورة ليس لكن مؤبرا عنها

 الهدوء أو باالضطراب، ربما أو واالئفاع، بالصغر أو الضمير، بتأنيب تشعر قد

 القلب. يستهدف هنا التأثل إذ والفرح. باالثارة حيادا أ تشعر قد كما واالطمئنان.

بقؤة: أوين يكتب

 الذهخة والمعارف العفية االستنتاجات بمجؤد نكتفي كائ إذا”

 منقوال تأثيرا أو مغيرة، قوة نجد فلن المسيح، السيد عقيدة بشأن

به مرتبطه الروحي، النور تأثير تحت مشاعرنا، كانت إذ لكئ إلينا.
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دوارا بوصفه الله ثلمة في التألهل

 ومشاعرنا باألفكار، تمتلئ عقولنا فإذ وثابت، عميي قلبى بتصميم

 لكي الشخصيه( في )التغيير القؤة تنع منه ثلم به، دالتلذن تفيض

 ال بفرح أحيادا، وتمألنا فضائلنا، وتقوي قداستنا، من وتزيد تنقينا،

١٤.“ومجيد به ينطق

 بالعقائد العقلي االعتراف بمجرد االكتفاء السليم من ليس إده أوين يقول

 ومحأة إيمان هناك يكون أن يجب الحقيقة. في يكرئه ال هذا ألن بيسوع؛ الخاهئة

 هي ذلك على للحصول الوحيدة الطريقة . (٨ :١ بطرس ١ ) به وفرح وبهجة

 )مزمور لقلوبنا بهجة إلى الكلمة فيه تتحول الذي الحد إلى وتألملها الكلمة بدراسة

 للوصول الطريق هذا أوين ويسئي وتغييرا. وفرحا داخلية مجة نختبر ثلم (.٢ : ١

 تتجاوب عندما ذلك ويحدث .“الروحية الصحة لحالة المناسبة الحرارة درجة” إلى

 ما كز أن أي . المسيح يسوع وجه في الله مجد معرفة” كم مع قلوبنا مشاعر

 والتحئل والمحية والتعئف والسالم الفرح بكز قلوبنا إلى طريقه يجد الهوتيا نعرفه

اإلنسان. في يصنفها أن يمكن التي والغضيلة والصبر

إليه الصراخ 9أ بالله االستمتاع

 الحئ تعرف كاملة- بصور؛ التأئل نمارس أن بمجرد أئه بسرعة أوين جون يضيف ثلم

 للحز القلبية الخبرة وستكون .تختلف أن يمكن المباشرة النتائخ فإذ قلوبنا- في وتبئيه

 فما القليل". اآلخر وبعضهم الكثير األشخاص بعض فينال —مختلفة بدرجات”

 القلب يشعر ربما .القطبين بين ما مكاننا على تعتمد ائها ؟ التأثل من الثالثة المرحلة

 ونتذؤقه. نتوقف ألن أوين يدعونا لذا .مؤئرة بطريقه خالب وحقائي الله بحضور

 اختبار عن ليتكلم االستمتاع فورة وتعني قديمة إنكليزدة كلمة يستخدم وهو

الروحية. المشاعر حالوة
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اصدة

 الروحية الحياة حالوة تبع والتلذذ االستمتاع من الفورة هذه في

 تظن فهي بمفردها، الروحية الفكرئة القناعات تكون عندما وشبعها.

 وننظر الرت صالح الفورة هذه في نذوق ونحن ومقبرة. وبارد؛ جاله

 أي من أطيب المسيح يسع محية أن أيثما وننظر الصالح، هذا

 ال ))لفرح سليم أساس ذلك إة .حثية لذة يعطينا أن يمكن شيء

ومجيد((". به ئنطق

 وإائها الرت من سألث واحد؛” قال: عندما عنه يتكلم داود كان ما هذا

 “الرب جمال إلى أنظز بكي ياتي، أثام كذ الرب بيت في أسفئ أن ألئملى:

 نفس، إليك عطئث أبغر. إليك . أنت إلهي الله، يا” : قال وعندما (.٤ :٢٧ )مزمور

 ومجدك. قوتك ابصر لكي ماء، بال ويابسه ناشفه أرخية في لجشدي اليلف يشتاق

 هكذا .ئسيحانك شفتاي .الحياة من أفضل رحمكك ألن .قدسك في رأيكك قد كما

 وبشفتي نغسي، تشع ودسم شحم من كما يدي. أرخ داسبك حياتي. في أباربك

-ه(.١ :٦٣ )مزمور فمي" لبيك االبتهاج

 يعظك أن مباشرة أحياائ يبدأ القدس الروح أن أدرك الذي لوثر- مارتن مثل

 نستطع ال أئنا يعترف وهو الشديدة، بالواقعية أوين ذلك-يتميز يفعل ال وأحياائ -

 .والتشئت بالملل نشعر بل تؤثر، تنمووال ال أفكارنا ونجد نركز أن فعلنا، مهما أحياائ،

 طليا مختصرة وبكلمات بشدة، الله إلى تحول هي األوقات هذه إة أوين يقول ثلم

 الذي الوقت من تبئى ما في تفعته أن تستطع ما كز هذا يكون أحياائ للمساعدة.

 تركيزك إليك تعيد بحيث فعالة الصرخات هذه تكون وأحياائ للصالة، خئصته

 تزال ال أئك وجدت إذا اإلعداد، هذا بعد” أوين: يكتب ثانية. مرة قلبك وترق

 االنتعاش إلى لتصن بسهولة الروحية أفكارك مواصلة تستطع وال ومرتبغا، مضطربا

 يعطك لم وإذ حكى ١٨واالطمائن". المساعدة طاليا الله إلى وتنهد .فاصرخ..الروحي

هو بل للوقت، مضيعة ليس فاألمر وفقرك". .ضعفك متجددا شعورا’ إال تأئلك
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دكوازا بوصفه اطه كلمة في التأغل

 عن تعبيرنا إذ يضيف، ثم الروحي. الوايع مع أقرب نحو على تتالس يجعئك

 لله، محهنا إظهار من نع نفسه هو الله بحضور اإلحساس فقدان على والنوح لحزن٠ا

١٩كماأئهأمريقدرهاللهكثيرا.

 اللبات سسعطينا التالي. اليوم في إليه ونعود الوقت، ا هذ ننهي أن ينصحنا وهو

 على بوعي يداومون فالذين واللياقة. القدرة من مزيدا الواجب ]هذا[ في والمثابرة

 أن يستطيعوا حلى وخبرة وحكمة نورا يزدادون من هم الحال، كانت مهما التأشل

 من إذ األمر. هذا في يعيئنا ما أفضل هو األول المزمور ربا ٢ عظيم. بنجاح يمارسوه

 مسيرة لتأثل فا ؛وضحاها ليلة بين ينمو ال الشجر أة يعرف الشجرة مثل هو يتال

 وتأثيرات المياه، مصادر إلى لتصل األسفل نحو جذورها الشجرة تمد مثلما مستمرًا

 نهارا التال في تستمر أن يجب وتثابر. تستمر أن يجب تراكمية. المسيرة هزه

وثبات. بمواظبة وليال"

 توجهات ثلم المشاعر، إشراك ثلم بالعقل، الحلي تحليلي التأثل يعني أوين، وبحسب

 القدس الروح بعطي به الذي بالقدر التجاوب ذلك وبعد اإلرادة، وقرارات القلب
 تتكؤن الصالة قبل التأثالت إذ نعوذ أن نستطع .الروحي الواتع مع وتالئائ استنارًا

 باالعتراف وإلما الله بحضور باالستمتاع إلما ينتهي ثلم العاطفي، الميل ثلم التفكير، من

 الحلي في التفكير هو التأثل والمعونة. للرحمة طليا إليه والصراخ بحضوره الشعور بعدم

 كبيرة"و"ئسرة"”الحق هذا يمللها التي تصيراألفكار حلى ألءماق١الغوصبهفي ثلم

جوارحه. بكل ويعتنقه الحئ بهذا تماائ القلب يشعر حلى ومؤدرة،

اسجف الكلمه في التاخل
 في ويلهج يتأئل الذي هو الله إلى ينتمي الذي اإلنسان بأن األول المزمور يخبرنا

 بوصفه إليه بالنظر لكن كله، المقدس الكتاب إلى العبارة هذه وتشير الرب. ناموس

يكشف الذي إئه واألعمال". اإليمان دستور” بوصفه أي للحياة، المعيارى القياس
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اسدة

 بالى يستمع آن يمكن كيف .مهئة عمدة قضئة يثير وهذا الله، مشيئة عن لنا

 الوصايا في يسوع تأثالت إلى انظر فيها؟ الته مشيئة في بحن يتأثل من المقدسة

 أن ويستنخ تزن ال الوصية: معنى في يتغفر ائه ٠ الجبل على موعظته في العشر

 وصية: في ويتأثل . (٣٠ -٢٧ :ه )مئى خطية هو زوجتك غير امرأة اشتهاء مجرد

 بأن والكراهية االستياء لمشاعر نسمخ أن ينبغي ال أئنا منها ويستخلص التقتل

 أئ يتأثل أن يمكن كيف (.٢٢-٢١ ه: )مئى حولنا تن تجاه قلوبنا على تستولى

؟باليأس الشعور في يسقط وال الرملى ناموس في بشدة إنسان

 والذي المكتوبة، الكلمة كز في المحورى الشخص إلى ننظر أن هي اإلجابة

 المسبح، يسوع (-١٤ : ١ )يوحائ جسدا صار الذي الكلمة يوحائ إنجيل يسئيه

 كيف نتأثل ألن هذا نا وسيقود والناس. الله بين ما األمثل والتواصل النهائى التعبير

المكتوبة. الكلمة مع المتجسد الكلمة تعاند

 ويقتبس الله. مشيئة بعمل يشر الذي ائه األعظم. المتأثل هو يسوع كان

 .يا..مشيئتك أفعز أن :يسوع فم على ويضعه ٨ :٤٠ المزمور ٧ :١٠ عبرانيين

 )لوقا وليال نهارا يصتي الذي هو إئه . أحشائي وسط في وشريعتك سررت، إلهي

 خرغ األدام تلك وفي” ١٢ :٦ وئصتي"، البراري في تعتزل فكان هو وأائ” ١٦ ه:

 :٢٢ ،١ :١١ ،٢٨،١٨:٩ لله"، الصالة في كأه الغيل وقضى ليصأني. الجبل إلى

 :٣ )لوقا الله إلى ينظر عندما السرور يختبر الذي الشخصى ائه . ( كعادته ٤٠ -٣٩

 جسملى بهيلى الئذش الروح عليه ونزد الغماء، انعتخت ئصئي كاذ إذ” ،٢٢-٢١

 (. سررت(( بك الحبيملى، ابني ))أنت قائال: الغماء من صوت وكان .خمالى مثل

 يرشح كان إره حيى بعمق الكتاب في ويتأئل يصلي كان الذي الشخص وهو

 هجمات ويقاوم حياته. لحظات أقسى في تلقائيا يقتبسها المقدس الكتاب من بآيادع

 الثاني المزمور اقتبس موته وفي (.١١-١ :٤ )مئى مكتوب بقوله الشيطان

بئباب يع وقف هكذا (.٤٦ :٢٧ )مهى ؟" تركتني لماذا إلهي إلهي” :والعشرين
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حوازا بوصفه اطه كلمة في التأشل

 حقى الذ كلمة يستخدم ، يذبل ال ورقها التي الشجرة بحئ هو كان هكذا وقؤة.

 ؟اآلالم أثن حئى تحتمل أن تريد هل .تحتمل ال ألتي ألصليب آالم يحتبل وهو

هو. فعل كما المقنص الكتاب في جذوذك نغ

 المسيح يملله شيء كز هو نللثط كان إذ-ا ٠ جيد مثالت( مجرد فقط يسوع وليس

 الكتاب في يتأئل أن أحد يستطع ال حيث بالذئب، حياتنا تسحقنا أن فيمكن ،لذا

 مثاال فقط هو ليس ٠ يقاس ال بما ذلك من أكثر المسيح يسوع بل .هو يفعل كان مثلما
 ألن إليه؛ كلها المقدسة األسفار تشير الذي الشخص هو بل المقدس، الكتاب في

 : ٢٤ )لوقا بيسوع بااليمان الخالص رسالة هي المقدس الكتاب في األساسية لرسالة١

 تهلل وإبراهيم عنه، كتب فموسى حوله، يدور كله المقدس الكتاب إذ (.٤ ٤ ،٢٧

 الذي والناموس المكتوبة الكلمة تكون لن ٠ه(٦ :٨،٤٦ ه: )يوحائ يومه يرى بأن

 غفراائ ليقدم أجلنا، من ومات جاء المتجسد الكلمة ألن إال لقلوبنا مسرة تحويه

 تفهلم أن دون الرت بناموس تشر أن يمكنك ال الذ. ناموس بحئ وتقصيراتنا لخطايانا

 لعنه سوى شيقا الناموس يعدو ال المسيح، يسوع دون من بجملتها. يسوع إرسالية

 أجلنا من بالكامل الناموس أطع لقد . (١١-١ * :٣ )غالمية ضدنا وشهاد؛ وإدانه

دائائ. يأسا وليس سرورا، لنا الناموس ذلك يصير حقى (،٢١ ه: كورنثوس ٢)

 .الذ صورة نفسه هو ألله ؛فائق نحو على فيه نتأثل الذي الشخص هو يسوع إن

 الدينونة، يولم فيه نقف أن يمكننا الذي الشخص وهو وعيق، متجسد"” الذ حئ إله

 معه نتأئل أن يجب (.٢٢ ه: حطئة٨)غ الروح ثمر يعطينا الذي الشخص أله كما

 وكذلك جديدة، بطرق األول المزمور في الحياة ستدت عندئذ نفسه، الوقت في وفيه
 ريتشارد يكتب هو. كان كما تزعزع، ال أشجار إلى ونتحول كلها حياكنا ستتغير

(:Richard Lovelace) الفالس

 من الكثير فهناك إيمان. موضع هي الله أوالن كوننا مسألة إذ”

هذه تجاوز على القادر اإليمان إذ ذلك. تعارض التي الخبرات
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اسدة

 يضطر أن بدن الده، مححبة نار أهام نفشه يدنيع أن والقادر الخبرات

 الوابع في هو أخرى، مصادر من الذات وقبول المحية يسرق ألن

 بالمحية بل نمارسها، التي بالمحية مخأصين القداسة...لسنا أصل

٢٢التيذؤبها".

 ؛“اإللهية المحبة نار أمام” نفشه يدنيع الذي اإليمان عن القالس يتكلم عندما

 نتأئل لم إذا .الكائري بموته المسيح في لنا الذي البر في التأثل معنى تصف فهو

 مرى النفس وقبول المحيه نسرق فسوف الثقة، بدفهء قلونا تشعر حدوة ذلك في

والمكانة. والجمال العالمية اإلنجازات

 انظر .يحيك وهو إليه انظر .الله في التأثل قئة هو الذي المسيح، يسع في تأثل

 بك وزحا يفغي وهو إليه انظر .بك يفرح وهو إليه انظر ٠ أجلك من يموت وهو إليه

 لذنك، الله وناموس سرورك، يسوع وسيصير ذلك، كذ إلى انظر (.١٧ :٣ )صفنيا

 وورقها ، ؛الموسم ]في حينه في ثمرها تعطي المياه محجاري عند مغروسه كشجر؛ فتكون

حدث. مهما يذبل ال
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الغهالا

وبمه دللني لقا،:

 الوستمنسري اإليمان قانون يعترف رأينا، وكما الله. لقاء إلى يؤدي حوار الصالة

 األشخاص، كذ في” يحدث ال قلوبنا" في واإليقاظ العمل” أن المطولة( )النسخة

 أوين جون تناول في هدفنا. هو ذلك أن إال نفسه". بالمقدار وال األوقات، كل في وال

.الشخصؤة يشغل إلهائ وحضورا خبر؛ تتوبع الثالثة المرحلة أن نجد للتأثل،

 كالثن ويضيف لشعبه. يسوع عطايا قليلون إال يختبر ال إئه كالثن جون يقول

 القوة و المسيح مع بالشركة فقط يحدث أن يمكن االستمتاع ذلك مثل إذ قائال

 ألن :أيثما يضيف ثلم . منافعه بكن نستمبع بها التي القدس، للروح السردة

 عندما تستقبل بل المح، سطح على طافية تكون عندما باإليمان تستقبل ال الله كلمة

 المعلومات استقبذ بعقل فقط نرضى أال علينا . القلب أعماق في وتتأصل تتعئق

 الخبرة نع ما : نسأل ألن بنا هذا كذ ويؤدي .أشعن قد قلب لدينا يكون أن دون

الخبرة؟ هذه مثل نطلب وكيف نتوعها؟ أن علينا التى

كقفزاء ونحبا ء أغلبا نكون ان
 الصالة هذه نختبرها- ال المسيح في بركات لنا أن أيثما- كالثن فكرة عن تعتن

.٣ األحسمحاح أفسس رسالة في الرسول بولس يصأيها التي العظيمة

المح...لكي يع رسا أبي لدى ركبتى أحتي طا سبب
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اسدة

 اإلنسان في بروحه بالقوة تتأددوا أن نجده، غنى بحسب تعطيكم

 ومتأخسون تتأصلون وأنتم قوبكم، في باإليمان المسيغ ليحز الباطن،

 هو ما القديسين، جميع مع تدركوا أن كستطيعوا حئى ،المحيه في

 المعرفة، الفائقة المسيح محبة وتعرفوا والئلو، والئمئ والطول العرض

الله". ملء كذ إلى تمتلوئا لكي

 وأن (١٧ )عدد قلوبهم" في باإليمان المسيح يحز أن” لقارئيه بولس يصلي

 ملء كز إلى يمتلوئا” أن يصدي وأخيزا، (.١٩ ،١٨ )أعداد المسيح محبة" يعرفوا”

الرئيسية. الثالث بولس طلبات هي هذه (.١٩ )عدد الله

 الرسول بولس ويعلم المستح، بالسيد مؤمنين األفسسيين القراء كز كان لقد

 لست فأنت حياتك، في ساكائ القدس الروح لديك يكن لم إذا أئه أض مكائ في

 ائدوا قارئيه أن كيف وصف في بولس يسهب ،٢ أفسس وفي بالمسيح. حقيقيا مؤمتا

 باالتاد أئه يعلم ، ١ أفسس وفي .المسيح فيهم يسكن الذين من وبغيرهم يسوع بالمسيح

 إلى بذا١ط (.ويؤديكز٢٣-٢٢:١)أفسس فيهم ملءان باسح،لديهمحائكز

 مؤمتا إنسائ أئ يكون أن يمكن كيف المؤمنين؟ في بالفعل المسيح يحيا أال : السؤال

بالفعل؟ لديهم هي أمورا المسيحتين يعطي أن الله من يطلب لماذا ؟ ذلك دون بالمسيح

 بالمسيح المؤمنون يملك ما، مستوى على واحدة. إجابة هناك تكون أن يمكن

 المسيح محبة عن تعرف أن فعال. يختبروها لم آخر، مستوى على لكن األمور. هذه

 محبة أبعاد تدولن أن تستطع أن ألما شيء، فهذا ذلك كز فعز ائه أعلم أنا’ : وتقول

 الرسول بولس عنه يتكلم ما آخر. شيء فذلك وعلو، وعمق وعرض طول من المسيح،

 تستخدته وأن فعليا، تمتلكه وأن لشيء شرعى امتالك لديك يكون أن بين ما الغرق هو

(.١٧ )عدد ٤٤ قلبك” في أو ( ١٦ : ٣ )أفسس ؛‘الداخلي كيانك” في فيه، وتعيش

وعدم األجوف التظاهر من عاليه بدرجؤ حيادهم المؤمنون يعيش أن يمكن
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وبعه دللنا لقا،:

 لذا قلوبهم، أعماق إلى الحقائق هذه يأخذوا أن فشلوا ألهم هو والسبب الغدق.

حياتهم- طريقة تفهر ولم تغيرهم لم فزي

 العقول أعظم وأحد وفيلوا، بالمسيح مؤمائ (Blaise Pascal) ياسكال باليز كان

 مر لخبر؛ وصائ لمعطفه الداخلية البطانة في خاط آئه اكثين مات عندما التارخ. في

 من والعشرين الثالث االثنين، يوم م،١٦٥٤ عام في” :المكتوب وكان ليلة. ذات بها

 وإله إبراهيم، بقليل...نار...إله مسا؛ والنصف العاشرة بعد الثاني/نوفمبر، تشرين

 . والسالم بالفرح أشعر .بالتأكيد .بالتأكيد .الفالسفة إله وليس يعقوب، وله إسحاق

 ما وهو الله، حضور اختبار عن بل مادة، لهب ألسنه رؤية عن يتكلم ياسكال يكن لم

 قابز إئه قال عندما لكئه بالله، يؤمن كان لقد المقدس. الكتاب في بالغار عادًا عنه ئعئر

 في عرف األن أئه يقصد كان فقد -“الفالسفة إله” ال ويعقوب- وإسحاق إبراهيم إله

 . أل دوايت هو شهرًا أقز آخر مثل هناك مجردة". بصورة عقله في يعرفه كان ما قلبه

 عشر. التاسع القرن أواخر في شيكاغو من بارز خادلم وهو ،(Dwight L. Moody) مودي

 أصغه، أن أستطتع ال يوم!- من له يا —نيويورك مدينة في يوم ذات” مودي: كتب

 أن أستطع ال إئي حثى القداسة شديدة الخبرة تلك تكون ربا إذ إليه؛ أشير ما ونادرا

 منته اختبار ونلث لي، نفسه أعلل الله إى أقول أن أستطح اسائ...فقط عليها أطبن

 يكن لم مودي أن األمر ليس علفي". يده يبقفي أن منه أطلن أن علفي كان إره حش

 إذ ثقون أن يمكننا ربا ومحيته. المسيح حضور قبل من يختبر لم أئه أو بالمسيح مؤمائ

 قد والمكانة المنة لتلك الداخلية الذاتية والخبرة المسيح، في لمكانته الموضوعفي الواح

المسيح. السيد في الحقيقية حياته للحطاب عاش فقد وهكنا التقيا.

 يستبعدا أن يفترض ال القوة. شديد الروحفي اللقاء من معروفتان حالتان هاتان

 أجل من يصغي ال الرسول بولس إى .استثنائيين اختبارين إداهما حاسبين بسرعة

 يصغي أفسس، رسالة من الثالث األصحاح في نادرة. خبرًا لينالوا األفسسيين قرائه

به نحتفظ الذي وااليمان جهة، من ومشاعرنا قلوبنا بين ما القدس الروح يربد أن
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اسدة

 مختلفة؛ بدرجاب القلبى الشعور هذا يأتي أن ويمكن أخرى. جهة من عقولنا في

 تكون أن ينبغي وال ناري. إلهى ظهور إلى للقلب، وخفيف لطيف استدفاء من
 شالقة دون العطايا هذه بمثل نرحب أئنا مع حياتنا، أائم لبقبة ونتنئرها نكتبها خبر؛

 لك كء غ ح؛ أت التي القؤة تستشعر أئك هو عمولما اللحظات هذه فيه تشترك ما أائ

 أن تخبل الحياة. في وسلوكلثه ومشاعرك توحؤك تفغر بطريقة المسح السبد في

 عدة؛ ألسباب لكن المال، من مبلعا لك ترك أحدهم إة تقول رساله مثال تستقبل

 بالكشف حئى فيه تقوم ال طويل وقت ويمضي فتنشغل متواضع، مبغ أئه تقترض

 تعلر إذ مدوية بدهشه وئصاب النهاية، في ذلك تفعل أئك غير اضغ. هذا عن

 ودون تدري أن دون األموال هذه تملك طويال وقائ ظلك وأئك طائلة، ثروة أئها

 أن بولس يريد ما هذا فقيرا. عشك لكئك بالفعل غسا كنك لقد بها. تستفين أن

الصالة. في الته ببقاء إال يتجئبوه أن يمكنهم وال يتجئبونه، المؤمنين أصدقاءه يجعل

 فيك، الله حياة ولك الله، عائلة في ابن وأنت فيه، أنت .حالك هي هذه تكون ربما

 على لكئك األمور، هذه وتعرف المسيح، السبد في ومقبول محبوب أنت القدمى، بالروح

 تشعر ما وعادة السبئة، عاداتك مع تصاع زلث ما تختبرها. وال تعرفها ال آخر صعيد

 واألمور المشكالت من الكثير لديك يكون ربما الغضب. أو اإلحباط أو الملل أو بالقلق

 أؤ غير المحددة. الواضحة الطرق من بالكثير معها وتتعائل تواحقها ألن تحتاج التي

فقيرا. تعيش أئك إال بالمسح، غنى أئك هي كثيرة أمور منها تنع التي الجذرة المشكلة

السحلوع في الحقيقة تبدأ

 اإلنسان” بمصعالح المقصود ما ؟الباطن اإلنسان في روحبة خبرة عن الكالم معنى ما

 هذا ٨.األساسى اإليماني والتزامنا الشخصي وعبنا مركز نفسه، القلب إئه ؟“الباطن

 ربما إليه. الوصول في يسوع عن نعرفها التي الحقائق تفشل ما كثيرا الذي المكان هو

 أن ملتزمة تزال ال قلوبنا أؤ إال بها، يحبنا التي ومحبته يسوع، بفكرة عقلبا نعترف

يعرفه بما بعد تأدر قد القلبه يكون ال الحالة، هذه في الناس. لدى الحبه عن تبحك
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وبمه تللق لقا،:

 للتشكل واالستعداد الحل الستقبال القب الروح تعذ أن يجب به. ويؤمن العقل

؟ذلك يحدث كيف بسبه.

 بولس: يقول االنجيل. لحى الداخلة الروحية الحساسية القدس الروح يخلق

 اإلنسان في بروحه بالقوة تتأيدوا أن مجده غنى بحسب الله يعطيكم أن أصأي”

 المسيح". محية وتعرفوا والعلو والعمق والعرض الطول حقى...تدركوا الباش،

 الحصول إلى تشير فهي ، تؤمنوا’ مجرد من أكثر وهي مهئة، ،تدركوا” كلمة

مائ. أحد ينزغه أن يمكن ال بحيث الشيء على الكامل

 باستخدام للضوء حساسا يصير فيلم"” وجود يتطئب الماضي في التصوير كان

 الغيلم نحو الضوء ليدخل بوابة بسرعة تفتح الكاميرا وكانت الكيماويات. بعض

 يلتقط عندئذ . (مثال )شجرة تصويره المراد ع الشي على انعكس قد يكون أن بعد

 دائائ. بها ويحتفظ الغيلم، هذا على الصورة وتظل الشجرة، صورة “ويدرك الغيلم

 أة أي العكس، حدث لو ،تخيل .األبد إلى وتغيره عليه تنطع الشجرة صورة أن أي

 الكاميرا بوابة تنفتح الحال، هذه في سليمة. بصورة الكيمياوية بالمادة يعالج لم الغيلم

 صور؛ ليستقبل الالزمة الحائسيه درجة على ليس الغيلم لكل الضوء، ويدخل

.بتاائ الغيلم في الضوء يؤدر ال الحال، هذه في أصال. صورة أئة يستقبل أو واضحة،

 قلوبهم يعالج أن القدس الروح من يحتاجون المؤمنين أة إلى بولس صالة تشير

 ننطق التي الحقائق الت فلن وإأل روحيا، حساسة لجئلها “كيمياوئة معالجة”

 الحل نور إلى مثال تعرت إذا بها. نعيش التي الطريقة ني تأثم أئ بها ونعترف

 حساسا، قلبك حفل قد القدس الروح كان وإذا الله؛ بقداسة الخاش المسيحى

 وارتعاد دموع المشاعر- مستوى على الحل هذا مع ستتجاوب فقط ليس فاك

 في بها. تعيش التي الطريقة كذلك وستتغير دائائ، تغيرا أيضا ستتغير بل وفرح-

 وترك الضوء أتى لقد الله. عن ما حقيقة أدرئ قد ما، بدرجه تكون، الحال هذه

قبك. في دانتا انطباعا
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الصالة

 إلهي نور” العظيمة عظته في إدواردز جوناثان من أفضل ذلك عن يعثر لم

 تشبيه العظة قلب في هناك نقرأ (.ADivine and Supernatural light) للطبيعة" فائئ

 حلوا: العسل كان إن بهما تعرف طريقتين هناك إة إدواردز يقول الشهير. العسل

 تعرفى أن يمكنك اللسان. بتذؤق أيائ تعرقه وأن والمنطق، بالعقل ذلك تعرف أن

 تتذوق عندما لكئ تصدقهم، وأنت ذلك لك يقولون الناس ألة حلو العسل أة

واختبارائ. عقليا كاملة- معرفه عندئذ ذلك تعرف فإئك بنغسك، العسل حالوة

 تذوقا تذوقه إلى العسل حالوة عن العقلية المعرفة مجرد من تتحرك عندما

 معنى أدرك أكن لم لكتي حلو، أئه أعرف كنت لقد :مثل شيائ تقول فقد مباشرا،

 ذاتها بالطريقة هناك أن إدواردز ويستنتج أدرك". أكن لم لكتي أعرف كنث ٠ ذلك

 وجمانه الله حالوة حعا تختبز وأن ومنيم، قدوس الله أن رأي لك يكون أن بين” فرقا

قلبك". في ونعمته وقداسئه

 الصليب. على مات المسيح يسع بأن وأومن فعال، بالله أومن أنا :تقول ربما

 لديك تكون ال قد إره قائال إدوارد ويجيب الشأن". هذا في شكوك لدى ليست

 وأخبروك شخص مئة مع تكتمت قد تكون وربا حلوا. العسل كون عن شكون

 وربا حلو. العسل طعم أن تثبت علمية تقارير قرأن قد تكون ربا الحقيقة. بهذه

تذوقه. أن دون تماائ بذلك واثائ تكون

 اختيارئة، ليست الله معرفة .بالتأكيد آخر شي؛ الله عن والكالم شيء، العسل

 حساسية أكثر قلبك القدس الروح يجعل أن يطلب إله .لك بولس يصتيه ما وهذا

 عيون تستنير أن يصتى عندما ،١٨ .١ أفسس في يقول كما أو األمور، هذه محاه

 مهئته، القدس الروح ينجز وعندما روحيا. يبصروا أن يستطيعوا لكي —“أذهانهم

 نشعر وتجعلنا تذيينا وقد وتصدمنا، وتحركنا ترفئنا واإلنجيل الله كلمة حقائق فإذ

 أعرف إني حسائ، ببساطة: نقول أن بدن لنا يحدث ما وهذا علينا. األمر بإلحاح

الحسية: اللغة من النع هذا تستخدم قديمه ترنيمه هناك . األمر ذلك
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جعال9ًدللبا لقا

 تزور قلبي مز؛ في عندما”
 الظهور في جلزا الحذ يبدأ

 األرضئة اللذات تبرحني

٩.“اإللهة المحلة ني وتضرم

اآلب معرفة

 بولسس يبدأ الروحيه· الخبرة طبيعة إ١ ه ت على تساعدنا بولمن صالة في أخرى عبارة هناك

 ليس هو اإلنسان يسجد أن (.١٤ :٣ )أفسس أبي... لدى ركببى أحبي ’ بقول؛

 عمة* كان الركبتين" "انحناء فإذ لذا والمسيحتين، اليهود عند للصالة طبيعائ وضائ

 ،٨ رومية في أبونا. هوحعا الله أؤ هناك بولس يالحظ ربا الخاص. التوقير أعمال من

 نستطع يجعلنا الذي ، التبتى روح الصالة على يساعدنا الذي الروح بولس يسمى

 أن هو لنا الروح خدمه قلب إؤ ليفوز ويستمر (.١٥ )عدد األب أبا، الله ندعو أن

 جانبا فإذ لذا (.١٦ :٨ )رومية الله" أبناء ادنا’ داخلتا- لنا ويؤبد ألرواحنا"- يشهد”

بالله. األسردة لعالقتنا الحقيقى واالمتالك العميئ الغهلم هو الله مع الشركة من آخر

 هذا : يقول صودا سمع المعمودة، في يسوع على القدس الروح حذ عندما

 نقرأ نفسها وبالطريقة . سررت به الذي ابني هو أنت سررت. به الذي ابني، هو

 الروح إرسالبة أجزاء بين من الله. أبناء أدنا لقلوبنا يشهد الروغ أؤ ١٦ :٨ رومية في

 الروح لكئ عقلك، في األمور هذه تعرف ربا له. ابن إئك لك يقون أن القدس

. حياتك في نارة حقيقة يجعئها القدس

 في البيوريتانئين طائفة من قش وهو ،(Thomas Goodwen) عودون توماس كتب

 خطنى وفجأة الشاع. في ابنه مع يسير أدا األثام أحد في رأى أده عشر، الساح القرن

 أعاد دقيقة وبعد يحبه. إئه له وقال وقبله ذراعيه بين ما واحتضنه بسرعة، انى األب

ذراعيه بين كان عندما أكثر ألبيه ابتا الصغير الولد كان هل بجانبه. ليمشي الطفئ
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 ث١ذ لكئ اختالف، هناك ليس وموضوعائ، شرعيا األرض؟ على يمشي وهو كان عائ

عميعا اختبارا البنوة يختبر الولد كان األب، أحضان بين كبير. فاالختالف واختباريا،

 تضئك األب أحضان تستشعر فأنت بملء، عليك القدس الروح يحز عندما

 شخص كان إذا لنفسك: تقول أن الروح فيمغئك الحقيقية. لمكانتك تأكيد إده

 ليختفي؛ أبدئة أبعاد إلى وذهب بي، ويشر هكذا يحيني الله، مثل القدرة كلئ

 كذعيب-إذ حياتي من كامالوينزع ويجعلني وسيمجدني يتركني، لن ائه ويقول

 يعني تقدير، أقز على شي،؟" أى بشأن أقلئ أن لي فكيف حقيقيا- هذا كز كان

بالدات. الكبير والوعي الخوف وغياض الفرخ هذا

 فيه الذي بالخمر تسكروا وال الرسول: بولس يقول ١٨ ه: أفسس في

 االنجيل بخبر التالميذ تكتم لقد .الخمسين يوم تذبر . بالروح امتلوئا بل الخالعة،

 أدهم ظلوا المشاهدين بعض إذ حلى بالذات الزائد للوعي راع وبغياب مجاهرة بكز

 أمر في الخمر شاربي كجسارة تكن لم جسارتهم أن غير (.١٣ :٢ )أعمال سكارى

 المنطقي. العقالنى المح من أجزا؛ تخدر وهي ئثيطة، مادة الكحول .األهئئة في غاية

 أائ .بالواوع الوعي غياب من تأتي مخمورا تكون عندما بها تشعر قد التي السعادة

 ابن أدك لك يؤبد إده بالواوع. وعيا أكثر يجعلك بأن وجرأ؛ فرلخا فيعطيك الروح،

 أقصى إلى يحيك فهو وقوته. برأيه الكون في الغارق كز يصغ الذي للشخص

الروح. وزح مصدر هو الذي األخر الواوع هو هذا .بتادا يتركك ولن مدى،

اسبة ادراك
 يصاع، يدرك كلمة وتعني .اإلدراك( "قوة يفي أن القدس الروح من بولس يطلب

 أيصا الكلمة وتعني .مثال مدينة على جيش يستولي كما ، على يستولي تعني أوربما

 األولى للوهلة أرنا. وإسقاطه فيه، والتحغم عليه والتغئب آخر شخص على القفز

 التأثل عن يتكتم بولس لكئ الله، محية عن الكالم سياق في غريبه الكلمة تبدوهذه

ودون .حعا إليك ٤٤ يصل” تقرأه ما إذ حئى .االختراق يحدث حئى ع شي في والتغغر
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القدس. الروح من وتمكيائ قوه تنال عندما إال االختراق هذا يحدث لن شك؛

 عمل في تأثالتك القدس الروح يبارك عندما يحدث ؟ ذلك يحدث كيف

 .لذلك حالة دراسة أفسس في يعطينا الجديد العهد بأن أومن وأنا الخالصي. المميح

 والعلو والعمق والعرض الطول في نفغر ألن ويدعونا الكلمات، بهذه بولس ينطق لماذا

الدعوة. فلنقي فيه. نسللذ ألن ويدعونا للتأئل، طريائ إلينا يقدم ائه المسيح؟ لمحئة

 كانت إذ .الرب يقول نثحالجج، هللم ’ ١٨ : ١ إشعياء تال ؟ الله محًاة عرض ما

 . كالصوف تصير كالدودي حمراء كانت إذ كالللج. تبيص كالقرمز خطايادئم

 كنك إذا حقى إشعياء: بواسطة يقول أن الله طريقة هي وهذه .الدم لون هو القرمز

 ئشثك مجتوه فإذ يديك، يلوث والدم دم، في مذيتا كنك أو شخائ، قتلث قد

 مات قد المسيح يسع كان إذا فعاقه، ما كان مهما .وتحتضنك تحتويك أن ويمكنها

 األبد عرض وعريضة واسعة فمحبتي فقط، بالنعمة يختضك لكي الصليب على

. تحتولك أن تستطع ائها .الرب يقول

 اعرئها وأنا صوتي، كسطع حرافي : ١ ٠ يوحائ في يسوع يقول الله؟ محبة طوز ما

 ،٦ : ١ فيدى وفي يدي". من أحد يخطعها ئة...وال أبد حياة أعطيها وأنا نتتبئنى.
ء ;

 ا دهن واثقا المدينة: هذه في إليهم يكتب من ولكل للمؤمنين الرسول بولس يقول
 ليس . المسيح يسوع يوم الى بكئل سوف صالما عطال فيغم ابتدأ ائني أن عيبه

 ذه بدأت ومتى متنا؛. غير الله محبة طول إذ . يكئل سوف بل يكئل ربا

 الله وضع لقد العالم. تأسيس قبل ذبح الله حمل إذ الرؤيا سفر لنا يقول المحبة؟

 بالنعمة. هو الخالص ألن لماذا؟ .عنك ينزغها ولن ،األزل أعماق في عليك محبته

 األزل، منذ بدأ بل تفعله، أو فعلته ما بسبب لك يعط لم إئه .باألعمال وليس

.سرمدي طوله إذ األبد. إلى وسيستمر

 هو نحوأزلي، على وطويل نهائى ال نحو على عريضة الله محبة أن وراء والسبب

عن الكالم يصير المسيح يسع دون الله؟ محبة عمق فما له. قاع ال عمائ عميقة آئها
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 لك الله يرسل أن يمكن كان المسيح، يسوع ودون نظري. كالم مجرد الله محبة عمق

 سيظن غيرائه . بعمق أحبك، بعمق، أحبك بعمق، أحأك فيها كعب مجتذا سئين

 وأصيلة حقيقبة بصور؛ ولقفهلم للحياة. مفغرًا حقيقًا وليس مجردا، مفهوائ أو كالتا،

 ليحباث المسيح يسوع إليها دهتا التي األعماق تفهلم أن يجب الله، محبة عمق

 هو فهذا تركتني؟" لماذا إلهي "إلهي يرع: قال عندما ذهب؟ عمي أئ فإلى أت.

 يمكن اإلنجيل، وب الجحيم- أعماق إلى األسفل- إلى يسع ألقي لقد الجحيم-

نهاية. ال ما إلى عميقة الها نهاية؛ ال ما إلى واسعة الله محأة أن تعرف أن

 ،١٧ يوحائ في الله؟ محبة علو فما له. نهاية ال علوا عالية أيصا الله محتثة إذ

 أكون حيث معي يكونون أععليغني الذين هؤالء أة أريد األب أيها يسع: يقول

 يوحائ١ وفي .“العانم إنشاء قبل احببتني ألئك اععليثني، الذي نجدي لينظروا أنا،

 ولكئ سنكون. ماذا يعد يظهئ ولم الله، اوالد نحن اآلن األحباء، أئها” : يقول ،٢ :٣

 سيعطينا . الله محبة ارتفاع هو هذا . هو كما سنراه ألئنا مثله، نكون أظؤر إذا أئه دعتم

 أن يمكن هل إياه. ويعطينا مجده، وسبرينا األزل، منذ كامل بفرح قلبه سيمأل ما

المسيح. يسوع محبة تأخذنا االرتفاع هذا إلى ؟ ذلك من أعلى ما شيء في تفغر

 كان إذا المسيح. محبة أبعاد في تأثلنا مختصرا. تاال أجرينا لقد لتونا؟ فعلنا ماذا

 وسيفبر الله. مع فسنتقايل ندركه، أن القدرة ذلك، نفعل بينما منحنا، قد القدس الروح

 . العالم هذا في بها نتصرف التي والطريقة كتها الحياة إلى بها ننظر التي الطريقة من هذا

األبوية. الله بمحبة العميق والتيعن الالمعة الحقيقة من تتكؤن الروحبة فالخبرة

المحبة. هذه عن للكالم أخرى طريقة هناك تزال ال لكن

aog اسليح يسوع
 في فهو الحضور؛ كتي الله ٠(٨ :٢٧ )مزمور أطلب رب يا وجبك داود: يقول

نقترب وأن إدا، الرت وجه نطلب أن يعني فماذا (.١٢-٧ :١٣٩ )مزمور مكان كز
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 وال ننظر ال فإئنا ما، شخض إلى نتكئم عندما ؟ بالفعل مكان كز في هو كان إن إليه،

 هو الوجه إذ .وجهه في اإلنسان نخاطب بل أوبطته، أوطهره أوقداقيه ركبتيه نفداطب

 عن نبحث أن يعني ال الرت وجه نطلب أن وقلبه. اإلنسان لعقل العالقات" بوابة”

 أن قادر؛ القدس الروح بمعونة قلوبنا نجعز أن- يعني بل الله، فيه يقع الفضاء في مكا؛

 الغار" وسط من الجبل في تعنا الرت تكللم يوجه وجها” وحضوره. حقيقته تستشعر

 ألن الناس يدعو والله (.٢٦-٢ه :٦ عدد ،٣٠ :٣٢ تكوين أيثا انظر ،٨ ه: )تثنية

 الله بحضور االحساس اإلنسان يفقد أن (.١٤ :٧ أخبار٢) وجبه ويطلبوا يصغوا”

 فيعني الرت، وجه اإلنسان يطب وأن (،١ :١٣ )مزمور الرت وجه رؤية يفقد فهوأن

واألفكار. بالمحبة للمشاركة الله مع الحقيقي والتفاعل والشركة التواصل يطلب أن

 :٣٣ )خروج ويعيش الرت وجه يرى ال اإلنسان بأن يخبرنا القديم العهد أن إال

 بيننا وحز جدا صان الله، كلمة يسوع، أن بدايته في يوحائ إنجيل يخبرنا لكن (.٢٠

 نحظى أن يمكننا وغفرانه، المسفوك دمه وبسبب (.١٤ :١ )يوحائ مجده" رأيذا”و

 سبيز هما وعمله المسيح يسوع شخص إذ .قبل من متالحا يكن لم الله من بقرب

وجهه. وطلب الرت من لالقتراب إنسا؛ كز

 ونحن -١٨ :٣ كورنثوس٢ في الواردة بالفقرة بالعا اهتماتا أوين جون يولي

 إلى مجد من عينها الصورة تلك إلى نتغبر مكشوف، بوجه الرب مجد ناظرين جميعا

 يقول حيث ،٦ : ٤ كورذثوس٢ بالفقرة أيصا باالرتباط . الروح الرت من كما مجد
 النارة قلوبنا، في اشرق هوالذي ظلمة((، نورمن يشرق ))أن :قال الذي إذالله بولس

 إلى باستمرار يعود أوين، كتابات كز وضمئ .“المسيح يسوع وجه ني الله نجد معرفة

 في تمانا عليها المغدقون سيحصل التي الرؤية تلك —مباشرًا الله مجد رؤية موضع

 الكاثوليكي الالهوتي يجعل وبينما .بالعيان ال وباإليمان جزئبا األن وسينالونها السماء،

 من جدا قليال فإذ فكره، في محورائ األمر هذا (Thomas Aquinas) األكويني توما

وطلب الرت وجه في التأثل أن على يصر أوين أن غير .لمسوه البروتستانت الالهوتبين
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 ))حياتنا ألن ؛روحانسهم في بالمسيح المؤمنين كز ينئيها أن يجب ممارسة هما رؤيته

 وأنى األبدئة، في الرؤية هذه رجاء نحو يتوحها أن يجب المسيحى وفكرنا المسيحيه

 ١١. ٤٤شخصياتنا يشكل ما هو األن منه بعصا نتذوق أن يمكن الذي الرؤية هذه عربون

 ينال خاص أمر هو المسيح" يسوع وجه في الله مجد "رؤية أن أوين يحسبا لم

 مجد يشاهد لن ’ أئه قوة بكز يؤكد كان بل العالية، الروحانية ذوي من قليز نغز

 هذا ويريع العالم". هذا في هنا باإليمان ما بقدر يشاجده لم نن هناك، بالبيان المسيح

 إن أئك بحقيقة يتمئك أوين كان غليا. مراتب إلى والتال الصالة شأن من األمر

العالم. هذا في حقيقية مسيحية حيا؛ تحيا ال فأنت المسيح، مجذ تشاهد أن تتعئم لم

 المسمح مجذ أن نحب أأل” المهلم من ألوين؟ المسيح" مجد رؤية” تعني ماذا

 عن تكلم عندما بولس أن بوضوح أوين الحظ لقد . عقائدئة مسًاله مجرد هذا

 السيد الى المجد كنمب عقيدة أو ايمان مجرد عن يتكئم يكن لم المسمح، مجد رؤية

 أن عن تكثم كما قلوبنا، في وتأثيره المجد ذلك قوة عن يتكلم كان بل الممح،

 والراحة بالفرح، وتمألنا الرؤية هذه تشبعنا هل ننشده. أن ينبغي ما هو التأثير هذا

 بالفرح تبدنا التي هي المسيح لمجد الحالية رؤيقنا إذ ؟ الكامل والرضى والسعادة

نفوسنا". في المغيرة قوتها اختبار على للحصول واإلثارة،

 ويعني ذاته. في جميال يسوع رؤية في البدء يعني المسمح يسوع مجد ننظر أن

 وقت والعون الفغران، لننان إليه نأتي فقط ليس فيها التي الصالة من نوعا هذا

 ومن فينا وعمله وكالنه شخصيئه ألن أيصا بل والبركة، الرضى أو االحتياج،

 يعمر ذاتها. حد في القوة على وباعثة ومريحة وسر؛ ئشتعة أمورا تصير أجلنا

 إن إئه قائال ذلك ويسوغ .ذلك فعل من المؤمنون يتمغئ أن الضروري من أن أوين

 تفكيرنا على يسيطرا لم وذا خيالنا؛ من ومجده المسمح يسوع جمال يتمغن لم

 وخيالنا أفكارنا على وتسيطر قلوبنا فستمأل والرغبة، بالشوق قلوبنا ١ويمأل الواعي،

هذه كانت ومهما .أخرى ألمور دائم فكرى اجترار حالة في سنكون .أخرى أمور
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 الله مجد ننظر لم إذا .٤٤مثلها تجعلذا”و نفوسنا" تشغل” سوف فإئها األخرى، !ألمور

لها. عبيدا لم من ونصير أخرى، أمور حياتنا على ثسئسيطر المسيح، يسوع وجه في

 عمره، نلوال الكنيسة الى ينهمبه كان شخص مع أتكلم كند سنوات عدة منذ

 عن واضح وعظ تأثير وبسبب .والمخاوف القلق إلى مغاال إنسابا كان ذلك مع لكنه

 سيستمع الله أن يفترض أخالقيا شخصا حياته نلوال كان أبه يرى أن استطاع اإلنجيل،

 هذه ضوء وفي القلبي. وإخالصه المهدبة األخالقية حياته بسبب ويخلصه صلواته إلى

 أئه غير يريدها. التي الحياة نع لينان معه يتفاوض أن يمكنه شخصا الله كان النظرة،

 لقد الروحية. وكبريائه نفسه في انحصاره ومدى خطيكه اإلنجيل رسالة بواسطة أدرن
 كما الصالحة، 'األعمال من بسجن الحالة هذه على يتغلب( أن ممكائ ليس أن تبئر

 على يسوع النعمة هذه كلغث وكم له، المستحئة غير الله محية مقدار أيصا أدرن

 يجد وبدأ الحقيقية. بصورته الله إلى ينجذب بدأ حياته، في األولى وللمرة الصليب.

 بل الطلبات، من قائمة فيه يردد وقت مجرد عنده الصالة قعد ولم الرت. في فرلحا

بالله. تملائ ببساطة كونها عن فضال واالعتراف، والتسبيح، للعبادة وائ كذلك باقث

 .جسارة وأكثر قلعا، أقز نفشه يجد وبدأ القلبي، فرلحه يصيرله الله بدأ الوقت ومع

 األن أائ المشاعر، صدق من خاليه مزئغه عبارة كنزي(( ))الرت عبارة كانت الماضي في”

قبل". من كنث كما المال بشأن أقلئ أن أستطع ال ببساطة الله- نحو به أشعر ما فهذا

 فعلينا بعد، ما في بالبيان الرؤية هذه اختبار من نتحئق أن نريد كائ لنا.إذا الخيار

 والطمع والطموح الخوف سيطرة من حردة نريد كائ إذا اآلن. باإليمان نختبرها أن
 حلى المسيح السيد في نتأئل أن تعلم فعلينا الداخلي، والخواء واإلدمانات والشهوة

قلوبنا. ني مجده رؤية تحز

االنتبار هع الحة بهه
اختبارا يكون أن من يخجل ال فهو أوين. جون يقدمه الذي االئران هذا لمدهش
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 ال” فيكتب: ٤ روحى ذهن للمرء يكون أن هو لذلك يستخدمه الذي والتعبير .تماائ

 باألهور والمعرفة الفهم امتالن يعني ال روحى ذهن لإلنسان يكون فأن أنفسنا. نخدص

 بالواجبات؛ القيام في بكثرة مستمرا اإلنسان يكون أن يعني وال الذهن، في الروحية

 لك تكون أن يمكن أي . بتابا القلب في نعمة توجد ال بينما يوحدا أن يمكن فكالهما

 يحتسب والدينية األخالقية واجباتك بكن تقوم الحساسية وبكن السليمة، العقائد كذ

 اديمة جوهر فما . بتابا نعمة قلبك في تكون ال وأيثما المقدس الكتاب مبادئ

 باألهور الفرح على بالفعل مدزبه أذهابنا تكون أن هو مباشرة: ويضيف إدا؟ الحقيقية

 ما هنا أوين يشجع . الته يمين عن الجالس نفسه المسيح المسد سيما وال السماوية،

 الالهوتية؛ والحقائق المقدسة، الكلمة في بالتأثل هذا ويأتي كتابيا. تصوبا نسئيه أن يمكن

لله. حقيقي اختبار نحو اخترابا تحدث أن يجب األمور هذه كز أن غير واإلنجيل-

 المقدسة، بالكلمة مرتبطه الروحيه الخبرة تكون أن الدائم أوين اهتمام وبسبب

 العصور كنيسة في منتشرا كان الذي التالي الصون التقليد بشأن قلعا كان

 لتقييم كامال فصال فيه يكرس الصالة، عن الوحيد أوين كتاب وفي الوسطى.

الله: لقاء أهئية عن مذهلة بعبارة ويبدأ الكاثوليكي. التالي التقليد

 المسيح، السيد في الله بتائل هو للعقل الشديد الروحي التركيز إنى ’

 بالكامل وتفقد والسرور، اإلعجاب في تماائ النفس تستحوذ أن إلى

 أمور هي هذه كذ الالنهائية- الله كماالت في والتغرس التفيد في

 غنى بواسطة برارا نختبرها أن ويمكئنا الصالة. في استهدافها ينبغي

١٨الئذازالإللهي".

 أن يطم فإئه رأينا، كما وبالفعل، الروحية. الخبرة يخثمى ال كاتت لهينا

 اللذان الوحيدان الطريقان هما محيته حالوة واختبار بالله، المنتظلم االستمتاع

أبه غير .المسيطرة والرغبارت والمشاعر المزيفة اآللهة عمليا تسودنا أن بهما نتجئب
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وبلهاح حللن( لقاع:

 يكفي بما التشديد فيه يجري ال الذي الكاثوليكى التقليد نفسه الوقت في ينتقد

الروحي. للتال األساسؤة المادة بوصفه المقدس الكتاب ض

 فهو واالختبار؛ الحذ بين العالقة عن أساسا يضع أوين أن نجد ناحية من

 اإللحاد وري الشكلئة، إلى يؤدي فهذا المشاعر، عن الدور يتختى عندما” يكتب:

 وربا الخرافة، عمار في نغرق فانا الحقائق، على المشاعر تتغلب عندما وكذلك أينا،

. وغيرها والتماثيل الصور تقديس

 العقيدة أو الحقيقي التعليم معرفة إلى يشير أن النور"” بتعبير أوين ويقصد

 كدا وإذا المشاعر. عن العقائدئة أو الكتابئة معرفتنا تتختى"” أن يمكن وال السايمة.

 أمر وعبادنه ممخ أمر قداسته أن نجد أن أيثما فيجب قدوس، الله بأن بعقولنا نؤمن

 غير ثابتين هذا يجعلنا أن فينبغي يحينا، الكون هذا خالق بأن نؤمن كائ وإذا .ئشع

 وجه في بل المعاناة، أشكال وكز والصعوبات االنتقادات وجه في وجدانيا مقرعزين

 قناعاتنا مع وجودائ نتالمس أن قادرين نكوذ أن يجب باختصار أيثما. نفسه الموت

 فسيكون القلبية، بالخبرة العقائدية القناعات تصاخب لم إذا والعقائدئة. العقلية

 أن والحزن للدهشة والمثير لإليمان. فقداتا دلم وهن شكلية، اسميه سيحيه الناع

 العقيدة على الحفاظ على اهتمامهم أغلب يكرسون المحافظين، المسيحيين من كثيرا

 الله، الختبار لجهد من يكفي ما يبذلون وال الممالة، أهئية ويتجاهلون السليمة،

 في ستصير المسيحيه بأن أوين يؤمن السليمة. العقيدة فقدان الى بدوره يؤدي وهذا

فيها. حعا يختبر ال الله كاذ إذ المسيحية المطاف نهاية

 النور"، العاطفية الخبرة تسبق عندما” كامن. خطر أيثما هناك أخرى، ناحيه ومن

 والتماثيل الصور وتقديس الخرافة، غمار في الغرق” بل اإليمان، عدم الناع يكون فال

 بها تميزت التي التنسكية والتقاليد الممارسات بعض في أوين يفكر ربا وهنا . وغيرها

 تغييرات الحدارث والتخيل التأثل تقنيات استخدام يمكن الوسطى. العصور كنيسة

يسوع تخيل القوة شديد؛ خبرًا تكون قد مثال، الله. بحقيقة لها عالقة ال الوعي في
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 مشهب في يتدخل تتخيله أن أو والتعزية. التشجع كلماب لك ويقول الغرفة يدخل

 أن يمكن الخبرات هذه مثل في فيه. يساندك أو عنك ليداح الماضي في وح حدث أو

 كما أو المقدس. الكتاب في تعليمه مع تتناقض ربما يسوع لسان على كلمات توع

له. تخديرا ربما أو الوعي في تغييرا العبارات أو الكلمات ترديد يحدث أن يمكن رأينا،

 هن عددا يقدم الكاثوليكية، التأئلية للصالة أوين خصصه الذي الفصل في

 أى تزعجه ال الذي الكامل والسالم التالم الهدوء اختبار إذ يقول مثال، االنتقادات.

 األفالطونية إلى المنتمين الفالسفة من يأتي الحماس، أم الخوف أم الغضب سواء مشاعر،
 بصراخ يصلي فكان المسمح يسوع أائ (.Plotinus) أفلوطين مثل (Neoplatonic) الجديدة

 أوين ويحتلج .تحععها بل الرغبات، على تقضي ال الله محية إن (.٧ ه: )عبرانيين شديد

 تعد وال توصف ال فإدها أحيادا، تحدث كانت وإن كلمات، بال التي الصلوات إن قائال

 في كلمات يستخدموا أن تالميذه من يسوع طلب ، ١ ١ لوقا ني .للصالة األمثل الشكل
بالذهن. يصغوا أن المؤمنين بولس يحت ،١٤ كورنثوس١ وفي الصالة،

 في التنئكية التقنيات على التركيز أة أوين: يذكرها أخرى مشكلة ثئة

 والتضرع الطلبة مثل منها األبسط الدرجات بين ما تتراوح والتي الصالة،

 عندئذ اإللهية. النعمة حقيقة تشوش أن يمكنها األعلى، الدرجات إلى واالعتراف،

 الله. من رؤيا يختبز أن مستحائ ليكون نفشه به االنسان يعث نظاائ الصالة تصير

 تستغرق ألئها الرهبان؛ إال مثال عليها يقدر ال بحيث نخبوئة، أيتا تصير أئها كما

 في إذ قائال أوين يحتلج أخيرا، معئدة. تقنيات وتتطئب اليوم في طويله ساعاب

 السيد شفاعة مرقزئة عن اإلدراك يغيب التنسكية، التصوفية الصلوات من الكثير

 العصور تراث في المستخدمة اللغة من كثير اآليب. وببن بيننا ووساطته المسبح
 اإلنجيل وضع إلى هذا ويميل جوهره. في لله المباشر االختبار عن يتكئم الوسطى

 ينالها التي الخبرات أن يعني فهو مميت؛ هذا أن أوين ويرى جانيا. الخالصي وعمله

الحي اإلله مع يتواصلون ال إدهم نفسية. خبراب سوى ليست الطريقة بهذه الناس
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Clipg الب لفاء:

المسيح. السيد بواسطة فقط شخصيا نفشه يكشف الذي الحقيقي،

 تتخئلى أن” النهاية: في يكتب فإئه األمر، بذلك العميق وانشغاله قلقه ورغم

 بسبب مشاعزنا نورنا يتخش أن من أفضل فهذا فهمنا، عجز بسبب نورنا مشاعرنا

 . الجيوريتاني التقليد إلى ينتمي رجل من يصدن أن مدهش أمر وهذا . إرادتنا طاد

 صالة حياة لنا وتكون عقائدائ ضعاائ نكوذ أن فاألفضل االئزان، سنفقد كنا .إذا

 الوقت في قلوبنا بينما سليمة عقائدنا كز تكون أن على بالرب، حي وشعور فعالة

 (،Spiritual Mindedness) الروحي" الذهن” مقالته وفي قاسية. وأرواحنا باردة نفسه

.باستغاضة هنا نقتبشها أن تستحئ وهي المفهوم هذا تتناول بقرة ثئة

 هذه لدتقبل أن جدا احرص المسيح، السيد عن أفكارك في

 بنغسك، نفشك تخدغ لئال الكلمة، قانون على بنا؛ وتوجه األفكار
 نتخئى أال يجب [ذلكن ...مشاعرك بإدارة باطله لخياالت وتسمخ

 في أخطأوا آخرين ألن المسيح[ بالسيد التأئل ]في واجبنا عن

 األساسة العملية المبادئ عن ننفصل أال وعلينا عنه، تأئالتهم

 وربطوها استخدامها أساءوا آخرين أن لمجرد الروحية الحياة لممارسة

 الذين أولئك بين أكون أن أفثل إئي أقون أن هنا بالخرافة...وعلي

 كانوا بينما المحية، هذه عن تعبيرهم في وأخطاء مبالغات في سعطوا
 الذين بين أكون أن على به- والتعئق المسيح السيد محية يمارسون

 أفكار حيازة من يتنصلون وهم بالمسيح مؤمنين أنغشهم يحسبون

ر المسيح السيد شخص في تالية محيه مشاعر أو شخصيه

 بلثاصر قون أورس هانس مثل المعاصرين، الكاثوليك الكائب بعض يعترف

(Hans Urs von Balthasar) للكتاب الخارجية" الكلمة” بين ما الجمع بصعوبه 

الصوفي التقلين أن بلثاصر ويقرقون الروح. في الساكنة" الداخلية الكمة”و للمقدس،
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 هن حالة إلى وصوأل الالزم من أكثر الداخل على االعتماد إلى يميل الكاثوليكى

 البروتستانت يميل بينما القلب، في المبح السيد صورة إلى الهادئ والتطإع الئكينة

 لقائم في ويصارعون معه، يتجاوبون ثلم الله، صوت منها ليستعوا الكلمة دراسة إلى

 اروح سكنى حقيقة فهم في شديدا ضععا البروتستانت لدى إذ قائال يتاح ثلم معه.

 العقائدية بالمعرفة فقط يكلفون أئهم ويعتقد العميقة. الخبرة إلى يقودهم الذي القدس

 خبرة أية قبول في كثيرا يترددون البروتستانت من الكثير فاذ رأينا، وكما البحتة.

 أكثرس هي القدس الروح عن البروتستانتية الالهوتية النظريات أفضل أن روحية.إال

الرصين. الروحى والهوته الهائلة أوين مقاالت تشهد مثلما الهدف، للحقيل كافية

ومخاوف تحذيرات
 لهؤالء تقديره مع بيد يدا الكتابى غين التصوف يسئه لما أوين جون نقد يتماشى

 الوسطى- العصور إلى المنقمون المسيحيون الئائك كان كما بشدة- يرغبون الذين

 بشدة نرغب أن علينا إذ يقول أن أوين يخش لم .تماائ الرت مجد يسلحوذهم أن في

 االعجاب في تماائ نفوسنا تستحوذ حئى المسيح يسوع وجه في الله في التأثل في

 الله كلمة على تأثالتهم يبنون ال من بحدة ينتقد هو نفسه، الوقت وفي . به والفرح

النعمة. وإنجيل

 االئغاق نقاط من كثير توضيح في سخاة أكثر أوين يكون أن يمكن كان أئه أعتقد

 والمتصوفين. الئائك من كثير يقدمه الذي والوصف الروحية للخبرة وصفه بين ما

 نم على يغتل كان وإن نادرة، ائزان نقطة في ويقف حئ على أوين عموائ، لكئ

العقيدة. سالمة على العاطفي االنخراط طغيي

 الكتابي بالتصوف المعجبين البروتستانت، على أة أعتقد ذلك، إلى وبالنظر

 العصور متصوفو كتبه ما يقرأوا أن إدواردز، جوناثان أو أوين جون به يتميز الذي

اإلنجيليين على لماذا” بعنوان مقالة وفي .أيائ شديد بحذر لكئ بإعجاب، الوسطى
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بعع9 تللنا اتكاء:

 (Why Should Thoughtful Evageligelicals ؟،، المسيحيين للئثاك يقرأوا أن لمهتئين١

?(Read the Christian Mystics ترومان كارل المسيحى المؤرخ يشير (Ca٢l T٢ueman) 

 ئسئيه ما تتضئن الوسطى العصور إلى المنكبية الكاثوليكية الروحانية أن لى١
 ذبيحه نفسه يقدم المسيغ يسوغ أن االعتقاد وهو ضخائ- خطا (أيتما أنا )وأسئيه

 مجذنا وال تماائ، يكتمل"” لم خطايانا غفران فإذ وبهذا القداس، في متكورة

 الصليب. على المسيح السيد موت في مضموئ نحو وعلى تمانا أحرر قد المستقبلى

 الوسيط والتصوف الروحانية أصايش التي التشوهات من الكثير إلى هذا ويقود

 خبرات إلى وتؤئتها نفشك تنعي أن تستطع أئك فكرة أي أوين، إليه يشير لذي١

 ومسألة مباشرة، الله مع تتواصل أن تستطع ألك القوى االنطباع عن فضلى أش،

الصالة. في نفسه االنجيل استخدام في العالم الفقر

 هذه في يوجد الوسط: العصور متصوفي عن يقول ترومان فإذ ذلك ورغم

 المعاصرة الكتابات من الكثير في يكون قلما وكساميه الله بقداسة شعور األعمال

 وشعورهم حساسيتهم هو ولسابا متصوفين يجعلهم ما .إذ الله.. عن المعاصر والفكر

 أله إال ذاته، في للمعرفة قابل غير هو الذي الله مجد أمام وعجرهم بصعرهم العميق

 .االنساني والجسد البشرة الكلمات من الهسة األشكال هذه في نفشه يعلل أن اختار

 بالوئق إال عليه الحصول يسعنا ال الذي للكثير المجال في يفسح الالهوت كان إذا

المالئم. هوت باللى ربطه بل الشوق، ذلك رفض ليس الحل أن فيبدو الروحي،

 كائ أللنا ممكنة، كارثة أكبر هذه كانت .الله وجه رؤيه وعذنا أخطأنا عذن، جئة في

 .وئعذمين فارغين تغربنا لقد .والبددع الكامل وجهه نور في نعيش لكي مصئمين

 لذا التدج. الله وجه رؤية في اإلنسانية األشواق كل إشباع يمكن أله موسى والحظ

 هذا أزيل المسيح يسوع وفي فاصله. كانت خطيته لكل الرب، وجه يرى أن ظنب

 في الرت مجد نرى أن فنستطع وباإليمان- جزئيا يزال ال كان وإذ —اآلن أائ الحاجز.

ذلك ونقبل حل، من يواكبه بما ونصاي االنجيل في نتأئل فعندما المسيح. يسوع وجه
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 ۶األشيا كذ وتصير األشواق، هذه إشباع يبدأ القدس، الروح بقوة قلوبنا في الحئ

 ببط*؛ نتغير وهكذا بعد، ما في آلهة وليست عطايا مجرد الحياة هذه في األخرى

 ذلك عن أغسطينوس عير وقد وعالقاتنا. شخصيتنا في جذرية وبصورة بعص لكئ

 يتحثها كان أحيها، التي األشياء كز أن أدرن فقد (.Confessions) االعترافات"” في

والرغبة. الحياة ينابح كز مصدر هو الذي الله، في

 إيقاع وال جد أي جمال ليس أحيك؟ عندما أحب ماذا لكن”

 األنغام وال لعيوننا، المحيب النور إشعاع وال حركته؛ في الوقت

 أطياب وال األزهار، عبير وال العديدة، األصوات عالم في الجميلة

 احتضان إلى تشتاق التي األذرع وال العسل، وال المئ وال العطور،

.أحيك عندما األشياء هذه من أيا أحب ال إني به. وتبتهج الجسد

 والنفلم النون بالفعل أب فإلي إلهي أب عندما ألي غير

 والطعالم والعطز والصون النون البشرين- والدفء والطعالم والعبير

 أن يمكن ال بشعاع روحي تفتر فهناك قلبي- في الدافئ والحضن

 الزمن يبدده أن يمكن ال موسيقا صوت وهناك كله. الفضاع يحتوه

 ال لطعام رائعة ونكهه الرياح، أعتى تشسها ال زكية ورائحة أبدا،

 أحب ما هو هذا إذ منه. يشخ ال وحضن مرارة، أو بتخمه يصيب

(.٨٠٦٠١٠ )االعترافات إلهي" أحت عندما
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الغامس الجزء

الصلدة ممارسة





II" الفعل

0 مجاد خ ملئ الرهبة:

 المدح وهي "أعلى"، إلى الصالة هناك ش. الصالة من أساسئة أنوع ثالثة هناك

 الصلوات هذه نسئي أن أيثا يمكن .نفسه الله على وتركز والشكر، والتسبيح

 دحعلى صلوات وهي الداخل"،” إلى الصلوات هناك ثلم واالنبهار". الرهبة "صلوات

 من فنختبر 'عميق، نحو على الخطئة حقيقة نستشعر تجعلنا التي واالعتراف النفس

 الحميمة. الصلوات هي هذه وغفرانه. الله لمحئة أعمق وتأكيدا للنعمة، أوسع آفاائ ثلم

 على ترتمز التي والتشعع التضرع صلوات أي - الخارج إلى الصالة هناك وأخيرا

 ومثابرة، صبرا الصالة هذه وتتطئب .العالم هذا في اآلخرين واحتياجات احتياجاتنا

 هذه من واحد كز سنتناول التالية، الثالثة الفصول في صراعا. تتضئن ما وكثيرا

للصالة. الثالثة األشكال

األؤللة اتصغدة
 كيف البداية. في التسيح يأتي الردانئة، الصالة في أي الصالة، عن يسوع تعليم في

 وكئما للصالة. األخرى األشكال كز التسبيح يدبح ولماذا؟ أولوئة؟ التسبيح يكون

 ونعترف عيوبنا نرى ألن مستعدين كائ الكامل، وعدله التائة الله لقداسة انتبها

 عثمة استشعرنا وكئما التضرع. إلى الله عثمة رؤية تقودنا ،هئصل سياى وفي بها.

نقول أن يمكنا احتياجاتنا. كز في إليه لئجوء استعدادا أكثر صرنا وجالله، الله
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اصدة

 األخرى الصالة أنولخ كذ تصحح بالله واالنبهار الرهبة تكتنئها التي العبادة إن

السليم. سياقها ني وتضعها

 التعليق- ١ط وألقيث الربانية، الصالة عن أعفل كنث سنوات، عدة منذ

 فسنحتاج اليومى"، خبزنا طلب قبل تأتي العبادة كانب إذا أده تلقائية- بصور؛

 تزد في نبدأ أن قبل شخصه على ونحمده الرت لنشكز الوقت بعض ممغبئ ألن

 عزة بعد ائها حئى الكنيسة في النسا-ع احدى في الكلمات هذه أئرت منه. طلباتنا

 قائمة إلى أهع قبل من كنث فقالت: النصيحة هذه تأثير عن شهدت أسابع

 .والتثئل بالقلق شعرت واالحتياجات، للمشكالت صئيث فكئما الصالة. طلبات

 استجاب أئه وكيف وحكمته، الله صالح في فيه أفغر ونا أوال أمضي فأنا األن أائ

 أستفلح بأثي أشعر احتياجاتي، إلى أصل وعندما الماضي. في الصلوات من الكثير

 يتزائد كان أن بدن عاتقي على من ينزاح الحمن بأن وأشعز يديه في أضقها أن

 على وطعئه أفهثه بالكاد أنا كنث مبدأ أخذت ألئها شهادتها؛ أنسى لن فوقي".

.امئلئه أن لها فكان حياتها،

 كذ بدوة وصيفان الدافعية، ويؤسسان الطريق، والعبادة التسبيح يهيئ

 مباشرًا نذهب أن أحيانا نستطع ال أئنا بتاائ يعني ال هذا األخرى. الصالة أشكال

 تأخذ أن يجب الصالة حياة مجمل في أئنا يعني لكئه االعتراف، أو الطلبة إلى

األول. المكان العبادة

والتسبيح الحمد في التي الصخة
 في مرض ما شفاء على القدرة لديهما أن هو والتسبيح الحمد ألولوئة آخر سبب

 عن تأثيرا األكثر الحديثة المقاالت ومن الداخلية. الروحية الصحة ويعطياننا داخلنا،

 سي. كتاب في (A Word About Praising) التسبيح" عن كلمة” مقالة هي الله تسبح

بذكر يويس يبدأ ١.(Reflections on the Psalms) المزامير" في تاالت” يويس أس.
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0لحخمجح0 االصة:

 المزامير هذه في الناس يطاب الله أن وهي المزامير، من الكثير مع يعانيها كان مشكله

 نمدخه أن دائائ يطب الذي اإلنسان نحتقر إئنا بويس: ويقول دائائ. بحوه بأن

 "إذ : يقول الله كأن األمر يبدو المعشر"، وحلو لطيف أره وكم وذكاءه، فضائله ونؤئد

٠ جدا وعظيم صالح إدلى لي تقولوا أن هو أريده ما أكثر

 األساس؟ في شيء أى نمتدح لماذا المقدس: الكتاب في التأثل في بويس يبدأ ثلم

 تستحئ أشياء أو كتابا أو موسيقرة قطعه أو لوحه إذ نقول عندما مثال نقصد ماذا

 يفعلوا، لم وإذا األشياء، هذه تمتدخ أن يجب الناس أن بذلك نعني ؟ ‘اإلعجاب

 للغايص الله دعوه وهم على بويس يساعد المعنى هذا بدأ وقد .جبذا أمرا فسيفتقدون

 العالم هذا في ما كذ خلن لإلعجاب األعظلم الموضوع هو الله كان إذ سرحوه. أن

 مستيقظين، نكوذ أن ببساطة هو به واإلعجاب الرت فتسبيح وقيمة، جمالت( من

 أكثر نكوذ أن يعني فائه ذلك، نفعل ال وعندما ،“الحقيقى العالم بالفعل وندخذ

٣. نوع كز من جسدئة إعاقة يعانون الذين من وعجؤا عتى

 واإلعجاب- الشكر عن ساطعة حقيقة أكثر اكتشفه. ما كذ هو هذا يكن لم

 كذ أن قبل من يالحظ لم . مئي هاربه كانت آخر- شيء بأفي أو بالله كان سواء

 ذلك يمع لم ما” اإلعجاب إبداء من حاله إلى تلقائيا ينساب الحياة هذه في استمتاع

 للعقل، أوآسرا عظيائ شيائ تجد وعندما .“بالملل اآلخرين إصابة من خوف أو خجز

 أن وتحاول اآلخرين، أمام تمتدلحه أن غريزائ تلقائيا فعلي رد شك في تجد فإئك

 لهذه استمع مثال: لصديقك فتقول .بنغسك أدركته ما يدركون اآلخرين تجعن

 أليس” أو “جدا ستحره الكتاب! بهذا أشاركك أن إال أستطع ال” أو “الموسيقا!

 وروعته بجماله ما شيائ نمتدخ ألن بالحاجة نشعر لمانا ؟رائعا هذا أليس ؟عظيائ هذا

بويس. يجيب ؟خياننا يستأسر عندما اآلخرين أمام

 أمر فقط ليس المديح ألن به؛ نستمع ما نمتدح بأن نشر أئنا أعتقد

من نوعا يعل ال ويحققه. بكيله أيصا هو بل االستمتاع، عن يعرر
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الصلدة

 بعصا؛ بعضهم بجمال إعجادهم إبداء في المحبون يستمر أن المجاناة
 لم حقيقى عنه...وهذا ئقر عندما إأل باحال الفرح يكتمن ال إذ

 لكن . بالفعل كذلك تكون ما عاد؛ وهي قاصرًا، تعبيرائنا كانت لو

 بصور؛ االشياء كز يمتدخ أن فعال يستطع المرء كان إذا يحدث ماذا

 دفقات في رم أو موسيقا أو شعر صور؛ في ))يخرج(( الكمال إلى تصل

 األمر يكون عندثد القلب؟ بهما ينفجر يكاد والتقدير اإلعجاب من

اكتماله".؛ به؛لىأقصى الفرح التقديربالكامل،ووصل نال قد بالفعل

 ذلك قرأوا ش لكثيرين كذلك وكان بويس، عند اختراقا التبصر هذا مغل

 حال٠ في سنعيش وإأل الرت نعبن أن يجب أئنا يكشف فهو أنا. فيهم بما الفصل،

 حكيم أئه عقولنا في نصدق أن نستطع ال فقط نحن .الوابع عن واالبتعاد الفقر من

 كائ إذ اآلخرين أمام ونمتدحه األمور تلك على نسرحه أن ويجب وعظيم، ومحبا

للحياة. المغرر االنخراط إلى المجردة المعرفة من نتحرن أن نريد

أن: يالحن أن إأل يويس يستبع ولم نتفرر. فائنا الصالة، نتعئم عندما

 امتداحا. األكثر هي واستيعابا ائزاائ واألكثر األكثرتواضائ، "العقول

 .يمئدح نن أقز فهم والساخطون المتأقلمين، وغير المزاج، منحرفو أائ

 في يمئدحونه شيبا يحدوا أن يستطيعون الذين هم الجردون الئعاد

 ما داكتا فهم السروئن اشاد أائ الكاملة، غير األعمال من الكثير

 االنسان بقراءتها. لنا يسمحون التي الكتب قائمة من يقلصون

 خبرة واختبر مرئهة تربية ترئى وإذ لم المضطرب، وغير الصحيح

 وجبه أية امتداح على القادر هو الراقي، الطعام أنوع في عريضة

 لم ما طعام. كز في عيرا فيجد المتعالي الهضم عسر أائ متواضعة.

 واإلعجاب المديح يظز التحئل، مستوى فوق سرئه أحواذ تتدحل

٠ للبشر الداخلره الصئته عن مسموًا بصوب( يعرران
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مجده خ مد الرقبة:

محباتغا ترتيب إعادة
 الثالثة األنواع بين من إذ فينا؟ التأثيرات هذه مثل والمديح لإلعجاب يكون لماذا

 يولد الذي النوع هو التسبيغ أة نجد والتضرع- واالعتراف التسبيح —للصالة

٠نحن من األساس في يحدد نحبه فما ،محعا أغسطينوس كان وإذا لده. محبه مباشرًا

 الثقافي" والتثكيل العالم ورؤية العبادة الملكوت: في الرغبة” كتاب في

(Desiring the Kingdom: Worship, Worldview and Cultural Formation) يشير 

 الشخصئة نماذج من العديد إلى (James K. A. Smith) سميث إيه. .كاي جيمس
 ما أنا” األغسطيني النموذغ يحسبه ما يختار كتها مقابلها وفي اإلنسانبة. والقوة

 األولى: الرسول يوحائ لرسالة تفسيره في أغسطينوس يضئه ما وهذا . أحث

 هوداتنا أساس يحدد الذي هو نحبه ما إذ . يحب ما هو واحد كز أة كما”

الحياة. في وسلوكنا

 يعتقدون بأشياة ويتعئقون السعادة، عن يبحثون الناس كز أن أغسطينوس عللم

 مشكله أن غير حقيقي. حب وكأله التعاق هذا يختبرون وهم سعدا،، ستجعلهم أئها

 سعدا، سيجعلنا ما تحديد في نخطئ الخطئة بسبب صرنا أئنا هي األساسئه البشر

 محئة —مشوهة وتعلقات ئحائت تكون النتيجة فإذ قبل، من ناقشنا وكما بالفعل.

 يستحئ ما نحب أن في نفشل أن وإائ نحئه، أال يجب ما نحتجب أن فإائ مضطربة".”

 كئب اإلنسان أحب إذا بالعكس. أو أقز، نحئه أن يجب ما أكثر حب أو الحث،

 مهنته أحث وإذا لديه. والعاملين موقفيه فسيستغز العدل، تحقيق من أكثر المال

األسرئة. عالقائه فستنهار أوالده، من أكثر

 جاءت وكما .قلوبنا كز من الله نحث ال أئنا هو لبؤسنا النهائى السبث إة

 وقلوبنا لذاتك، الله يا خلقثنا لقد” صالته: سياق في األشفر أغسطينوس عبارة

 إذا أئك ببساطه يعني فهذا . (١,١,١ )االعترافات فيك" راحئها نجذ حش تهدًا لن

توبعاتك ثقل تحت الشيء هذا فسئدئر الله، غير العالم هذا في شيء أي أحببث
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٠\لعدللة

 زوجتك كانت إذا مثال، أيتما. أنت قلبك ستكسن النهاية وفي منه، وانتظاراتك

 إحبائ وتمبط شديدا، غضبا فستغضت الله، محبة من عندك أهلم لك ومحبتها

 من وستخاف تنتظرها، التي والعواطف المساندة ننجك في زوجئك فشئن إذا بالغا

 الله محبة كانت إذا فقط عليها. ستكذب إئك حتى رضاها وعدم زوجتك غضب

.زوجتك تحث أن الحردة عندئذ لديك فستكون عندك، شيء أهلم هي

 في بعد ما في القضبة هذه في مستقيتا المزيد أغسطينوس كتب وقد

:“االعترافات”

 إلى تلجأ لم إذ بالحزن ستلتصق فإدها اإلنسان، نفس لجأت مهما

 )أالعترافات جميلة بها تلتصق التي األشياء كانت لو حتى الله،

٩(.١٥.١٠.٤

 اآلمور هو شخصباتنا يكون ما آن سميث يحتح آغسطينوس، خطى وعلى

 نحوها، متجهون نحن التي األمور تحدد إئها آخر. شي؛ أي من أكثر نحتها التي

 ... العالم هذا في بياننا وتشغل الجبدة، الحياة إلى نظرتنا نهاثبة بصور؛ تحكلم والتي

 األفراد، نحن نحئها، التي األمور وتحدد .‘وأفعالنا؛ رغباتنا كز تترجم التي وهي

 المجتمع يحبها التي واألمور .كله المجتمع يحته ما أيتما بل شخصباتنا، فقط ليس

 الكتاب قلب الفكرة هذه كانت المجتمع. ذلك ثقافة تؤلف السنين مر على كئه

 يؤمن كان لقد . (City of God) الله؛؛ مدينة” بعنوان أغسطينوس أئعه الذي العظيم

يحتونها. التي األمور تجتعهم الذين األفراد من تكوينات هي المجتمعات بأن

 الناش تغبر لكي عليك أن لنظرئة كتابه كز سميث يكرش هذا؟ يعني ماذا

 أمور هي والمعتقدات والنظرائت التفكير إذ .يعبدونه ما تغبر أن عمائ، األكثر التغيير

 أبصارنا يخطفن بما نتثفل نحن نعبده. ما النهاية في لكئنا القلب، تحرك ألدها مهئة

وقلقنا غضبنا وينتج .ونمبحه ه ونشكر ه نحمد ألن يدفعنا وما خيالنا، في ويتحغم
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0 عبكتن خ علك الرقبة:

 المرتبطة ومشكالتنا خاطئة. وجهاربا نحو ومتجهة مضطربة محؤاتنا آن من وإحباطنا

 والثقافئة االجتماعية مشكالتنا وكذلك المضطربة، محياتنا من ينتج بالعالقات

 ما شخصائتنا؟ وتركيب الداخلي بمياسا “هندسة إعادة” إدا يمكنه الذي ما أتا.

 أن يجب الحقيقي. الله عبادة إدها صحيحا؟ بشردا مجتمعا يخلئ أن يمكنه ألذي

 العبادة بتوجيه إال هذا تنمية يمكن وال شيء. أفي وفوق شيء، أئ قبل الله نحت

الله. إلى والحمد

ارشخفى احفة
 ،الصالة من نوعين بوصفهما الشكر و والتبيح الحمد عن كثيرون يتكلم

 كليهما. ممارستهما على لنحرص إليها ننتبه أن فيجب بينهما، مهئة فروق وهناك

 فعله، ما على ومدحه الرت حمد هو فالشكر ؛والتسبيح الحمد فرع أحد هو الشكر

 المزمور يدعونا . شخصه( )على عليه هو ما على الرت حمد فهو التسبيح بينما

 الدقيق الفحصى أن غير نشكره، ألن ١٣٦ المزمور ويدعونا الرت، نسح ألن ١٣٥

 شعل أنقن ألئه الله يحمد ١٣٥ المزمور مائ. يتقاطعان المزمورين أن كيف يكشف

 ويقودنا ورحيم. صالح ألئه الرت يحمد ١٣٦ ومزمور مصر، في العبودة من إسرائيل

 ومقاصده الرت صفات في نتأثل ألن تلقائيا الرت بركاب من ما بركه على الشكر

 الحمد يصير ذاته، السياق وفي به. باركنا بما يباركنا جعلته والتي نحونا، من الرحيمة

 والصالح المحية مظاهر كذ على لله شكرا مجهود أدنى بال وصالحه الله محثة على

سها. التي

 نعرف ألن فنحتاج والتسبيح، الشكر ممارسة في األمام إلى التقدم نريد كتا إذا

 ائنا واألحداث. األحوال تدفعها صلوات هي والتوبة االعتراف إذ سنواجهه. ما

 واألحداث األحوال وتعمل بحرارة. فنصتي والخزي، الذنب ويمألنا أونفشل نسقط

بالسرطان، األقارب أو األصدقاء أحد يشئصى والتئغع. التضرع قيادة على أيتما
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اسدة

 الحاالت هذه في بحرارة. فنصلي سيغدهور، الوظيفي مستقبلنا كأن مثال يبدو أو

واالحتياج. بالعجز إحاضا ويقودنا الخارجية، األحوال تحركنا

 بالطريقة والتسبح والشكر للحمد تدفعنا أئها نتوع لنا، طية أمور تحدث عندما

 ٠ غالتا يحدث ما هذا ليس لكن . والتضرع الغب إلى أخرى أمور دفعتنا التي نفسها

 عزفوا لما ألئهم” :فيكتب البشرئة، الخطئة طبيعة بولس يصف ،٢١ - ١٨ : ١ رومية في

 أئنا الخطئة: جوهر هو وهذا معكوسا. الوضع يبدو .“كإله ئئغروه أو بجدوه لم الله

.أهذاأمرغطر؟ذعمإئهغطر.“ال"ذشكر

 بجدئة األفكار سرقة مع التعامل يجري لماذا األفكار. سرقة جريمة في للحظة فغر

 هذه بينما ما، فكر؛ مصدر أئك ادعاء ائها المتقدمة[. الدول في سئما ]ال شديدة؟

 منه وحصلن آخر شخعيئ على اعتمدت أئك االعتراف عدم إئه الحقيقة. ليست

 إدا وهي بالجميل"، واالعتراف الشكر” رفض إئها عنها. تتكتم التي الفكرة على

 يضعك أيتا هو بل الفكرة، صاحب حئ في خطأ فقط ليس هذا السرقة. من نع

 يتوبع عندما المستقبل في األفكار هذه مثل إنتاج تستطخ لن ألئك حظر موقب في

ذلك. اآلخرون منك

 عدم إة اضن؟ محتل بالجميل واالعتراف والحمد الشكر أمز الله يضع لماذا أترى

 إئها .أحد إلى تحتاج وال روحائ، بنغسك مكتب أئك وهم في الحياة هو الكوني العرفان

 تعيش كيف تعرف أئك االعتقاد إئها هدرة. األصل في كان شيء في الفضل سرقة

 وتحمي الصحح، المسار على بحياتك تحتففن أن والقدرة القوة لديك وأة األفضل،

 نستطع وال أنفشنا نخلتى لم إئنا .أيتا وغبرة كبرى، صاللة هذه إؤ الخطر. من نفشك

 لحظة. كذ بالوجود يمدنا الذي فهو وقدرته الله قوة دون واحدة يتحظة بحياتنا نحتفن أن

 مواجهة نكره إئنا ونكسها. ونخفيها الرسول، بولس يقول كما المعرفة، نعنه نكره لكئنا

 أن نستطع ولن أمامه، مساءلين نكون عندئذ ألئنا الله؛ على تماائ معضدون أئنا حقيقة

شيء. كذ يعطينا الذي إلى دائائ نلجأ أن عندئذ علينا سيكون نريد. كما نعيش
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0مدخمجد الزلقبة:

 حياتنا على مسيطرين نكون أن بشدة نريد تجعلنا قلوبنا في التي الخطية فإذ لذا

 شاكرين لسنا لده. مديونيتنا بحجم نعترف أن نستطع ال وهكذا نريد، كما ونعيثى

 نفعل فائنا الجيدة، األمور تأتينا وعندما شاكرين. نكون أن بها ينبغي التي ألرجة

 .نسثحعها إئنا األقز، على أو أنجزناها، الذين- إئنا ألنفسنا لنقون ممكن شيء كز

 ودون بسالسة، حيائنا تسير وعندما إلينا. الغضز ينسب أن دائائ نحث يحن

 الشاكر المطمئز الهادئ الوعي من حالة في نعيش ال فإئنا الصعوبات، من الكثير

 إذ لله، إعطاؤه الواجب المجن نسرق نحن النهاية، في الله. إحسان من والمتعحب

 والراحة الفرح من أنفشنا نحرم أئنا نفترض كما حياتنا، على نحافظ تن أئنا نعتقد

 مع مشكلة لدينا إذ القدرة. كلى اإلله لذلك والعرفان الشكر يسيبهما اللذين

 اللذان الصالة نوعا وهما الصالة، أوليات هما والشكر الحمد أن مع والشكر، الحمد

المشكلة؟ هذه في سنفعل فماذا .ويحركانهما األخرى، الصالة أنواع كز يدفعان

والشكل الحملك عادة

 نوع أي من أكثر أنفسنا في المنحصرة قلوبنا مع يتعارضان والحمد الشكر كان إذ

 هذه من لنتخئهى للئفكير أفضز عادادت نطور أن يمكننا فكيف الصالة، من آخر

 كائب ثالثة إلى بالفضل فيهم وأدين وسائل، ثالث هناك أن أعتقد المشكلة؟

.بريطانيين مسيحيين

 عن كتابه في بويس أس. سي. عنه يتكلم ما نفعز أن نتعلم أن يجب أوال،

 مقصود نحو على يحاول فهو (.Letter to Malcolm) “مالكوم إلى رسائل” الصالة،

 تفكيرنا مع تتالمس عندما للمجد تدفعنا طرق هي الملذات أنواع كز أن يرى أن

 ويقصد والعبادة". للئسبيح قنا؛ لدة كل من أجعل جربت...أن لقد”المنطقى...

 الطعام وتناول الجميلة، الجبال وديان في التمئي من عديد؛ أمورا بالملذات يويس

يعني ماذا جميلة. موسيقية مقطوعة إلى واإلنصات جيد، كتاب وقراءة اللذيذ،
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اسدة

 ليس ذلك، إلى بسرعه يشير وعبادة؟ تسبيح الى الحياة في لذة كز تحويل بفكرة

 بويس يخبرنا بل الحياة، في لذة كز على الشكر الرت نعطي أن يجب بأدنا فقط

 أعطاني الذي الله لصالح ))يا قائال: بالجميل العرفان يتعجب” أعمق: بأمر

 تكون الذي الكائن هذا طبيعة تكون أن يمكن ))كيف :فيقول التسبيح أائ هذا!«

 هذين!((. والروعة الجمال بكز عنه، تعثر بالكاد التي المخعفة البعيدة الخياالت

 ز۶يتعسا أن تعنم لقد . الشمس إلى لئصز الشمس شعاغ يقئغي اإلنسان فعقز

 هزا يخلق الذي اإلله ذلك يكون كيف شيء أى يقابل عندما تلقائية بطريقه

 التدريب هذا على الحفاظ في دائائ ينجح ال أده حديثه ويختتم إداه؟ ويعطيني

 المربزة. صالته وبأوقات اليومية بالحياة فرلحه عرر التدريب هذا أة إأل الروحي،

 تلك نتعئم لم إذ المشرقة األوقات في الله نعبن أن قادرين نكون لن” أيثما: يقول

١٢.األحوال" أحلك في العادة

 من اإلنكليزي المصبح من تأتي والتسبيح الحمد عادة لتنمية الثانية الطريقة

 الصلوات كتاب” واضع ،(fhomas Cranmer) كرانمر توماس عشر السادس القرن

 )الجماهيرئة( الجماعية الصلوات كانت (.The Book of Common Prayer) “العاثة

عاائ. بنا؛ تتع كرانمر كتبها التي

.الله أسماء من اسم عنوان- .١

الصالة. هذه أساس تفع الله طبيعة عن العقيدة-حقيقة .٢

الصالة. في المطلوب —الغلبة .٣

الطلبة. الله استجاب إذا تحذذ أن يمكن التي اإليجابية النتائج الرجاء- .٤

.المسيح ليسوع الشفاعي الذور هذا يتنكر —المسيح يسوع داسم ٠ه

:الخبز( كسر)المناولة تصاحب التي الشهيرة كرانمر صالة في البناء هذا نرى
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0لللقبة:محخمجح1

العلي الله يا .١

معلنة، األسرار وكن معروفة، الرغبات وكز مكشوفة، القلوب كز أمامه الذي . ٢

القدس، الروح بإلهام قلوبنا أفكان نئ .٣

القدوس، اسمك نمجد وباستحقاق كاملة، محثة نحيك حتى . ٤

.آمين المسيح، يسوع ردنا داسم . ه

 من تمكننا )التي الله طبيعة ني الذي األساس من الصالة تتحرك كيف انظر

 سنفعل )ما الرجاء إلى ننال(، أن نريد )ما والطلبة التضرع إلى أساسا(، الطلب

 والتسبيح، الحمد النمط هذا يتضئن كيف المدهش من . طلبنا( ما ننال عندما

اليومية. لحياتنا الواضحة واألهداف العميق القلب وتوق السليم، والالهوت

 صلواتك تكتمني أن هو الصالة في النضج هذا بها ينئى التي األساليب أحد

 ستجد النهاية، وفي عادة. األمر يصير حئى النظام هذا وتتاح يوميات، صورة في لله

 نفسه الله إلى تنظر طلباتك بأة الغريرة، في أو مسموع بصوب تصلى بينما نفشك

شخصيا. هو وتطليه الرب، داسم تدعو أن معنى هو هذا إليه. تصرخ أن قبل أوال

 من مشيخى خادلم وهو (،Matthew Henry) هنري مئى هو األخير المرشد

 كله، المقدس للكتاب بتغسيره معروف وهو عشر، الساج القرن أواخر عاش ويلز،

 هذا وئعذ (.A Method for Prayer) للصالة" طريقة” كتاب أيصا كتب أئه كما

 القصيرة الصلوات من المقدس- الكتاب في للصلوات موسوعيا ماحضا الكتاب

 والطلب واالعتراف التسبيح التالي: النحو على مصئغة الطويلة- الصلوات إلى

 فرعية، مجموعاب ضمئ الصلوات أيثما جئع فصفي كز وفي .والتشعع والشكر

 مثال اختر جدا. مفيدة الفرعية المجموعات هذه تكون أن يمكن أئه وجدت وقد

عن عير ثلم تحته، الموجودة المقدس الكتاب اقتباسات من بعفي إلى انظر ثلم واحدا،

٢٠٧ 



الصالة

 ما المقدس الكتاب بكز نفعز أن هذا يساعدنا الخاصة. بكلماتك الصلوات هذه

صالة. إلى نحوه أن الردانية: الصالة مع نفعله أن لوثر يقترح

 ض االقتباسات دون هنري، كتاب على بناء الخاصة، بعناويني قائمه وإليكم

 للنكر تحدده الذي الوقت بها تمضي أساليب لك تقترح وربا المقدس. الكتاب

 وستكون أنت"؛” بكلمة مباشر؛ إائه مخاتا لله، الكلمات هذه قز والتسبيح.

وتسبيح. مدح عبارامب العباراب كز

الله عبادة
 على يعتبد وال بذاته، قائلم هو .األبد إلى ومبارن وجميل ومشرق متسام الله ٠

 الوحيد األبدئ، األأل الرح هو شيء. كز عليه يعتبد بل آخر، شيء

والدائم. الكامل والمجد القوة له الكامل،

 وحضوره يتغير، ال أبدئ أأل فشخصه تقارن. وال تضافى ال الله كماالت ٠

 استقصاء. الكاملة لحكمته وليس شيء، كز يسع علمه .الوجود كز يمأل

 شائبة، بال األخالقى كماله الكز، على وسيادته تقاوم، ال المطلقة قدرته

 في شيء كز ستضع وإرادته يرد، ال حكمه وعدله. وقداسته جماله وكذا

النهاية. في نصابه

 وهو الحئ، إله هو الخليقة. لكز وحاكر حافظ وحام، صاخ، خالق، إله الله ٠

 في أمين وهو العهد، إله هو به. شخصية عالقة ن نكون أن يمكن متكلر إله

 الثالوث، اإلله هو به. أنفسنا أيصا نحن لنربعذ بنا نفسه يربط وعوده، كز

 صديعنا أيصا بل ملكنا، فقط هوليس .قدس وروح وابن، آب، وثالثة، واحد

الحقيقى. فرحنا وحده وهو له، حلقت قلوبنا وشريكنا.
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الله شكر
 أن قادرون نحن لذا صورته، على خلقنا وألئه وحافظها. حياتنا مصدر ألده ٠

 يحافظ وألئه اآلخرين. وبالبشر به بالعالقة ونستمخ ونخدمه ونحبه نعرئه

 الحياة قيد على نزال فال واألمراض اإلصابات متجاوزين حياتنا، على

 ونرضى حياتنا نحتمل يجعالننا اللتين والراحة العون على ونشكر .اليوم

 حعقناها، التي واألهداف أحرزناها، التي النجاحات وعلى بها، وتستمع

علينا. أغدلها لكئه نستحعها، نكن لم التي والبركات

 الخالص، حئة على نشكره وحافظها. الروحية حياتنا مصدر أيائ ألئه ٠

 وعلى األبدئة، أعماق من القدس والروح واالبن اآلب لها خعلط وكيف

 تعليمه أجل ومن أجلنا، من مجده من نفسه أخلى الذي المسيح يسرع

 بالنيابة يسوع موهت وعلى القداسة، جمان لنا دكسفان اللتين وشخصيته

 لنا وصانعا اإللهى، العدل متطئبات كز متئتا خطايانا، ثمل ليدنغ عائ،

 في حضوره وقوة القدس، الروح وعلى بالنعمة؛ بالله جديد عهد عالقة

 صور؛ إلى ونتغير ومجده، محبته ونعرف الله، حز نفهلم أن إائنا ممغائ حياتنا

 على ونشكره .إداها يمتحنا التي بالمواهب اآلخرين ونخدم المسيح، شخصبه

 وعلى فيه، التي والقؤة والحئ الحكمة وعلى المقدس، الكتاب كلمته-

 اإليمان في ننمو أن وساعدتنا شغلتنا التي وقيادتها، جمهورها الكنيسة،

 وكذلك الكثير. أعطونا الذين المسيحيين األصدقاء وعلى والمحبة. والرجاء

 والحياة القيامة رجاء في مطمئئين نستريح يجعلنا الذي الخالص تأكيد على

 سيكون يحدث، مهما أئه نعرف ألئنا أيصا ونشكره األبد. إلى المسيح مع

يرام. ما على شي، كز

 معنا، صبره يمارس بها التي والطرق علينا، يسبفها التي رحمته مظاهر على ٠

وممارساتنا قلوبنا، وتوجهات تفكيرنا، وأنماط عاداتنا من نتحرر أن ويساعدنا
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اسدة

 وعز، وحماقاتنا، لغمانا الكاملة النتائج من لنا حمايته على نشكره المختلفة.

 معه، بالشركة االستمتاع من إثابا ممكنا نفشه فيها لنا كشف التي المرات

والمعاناة. األلم لنعبر معنا وسار صلواتنا؛ فيها استمع التي والمرات

الختامية اسدة
يتكتم األخير والمزمور تسبيح، مزامير بكونها المزامير سفر في الختاهية المزامير تتحز

التعبيرات. باقوى التسبيح عن

الله سيحوا

ودسه. فى
م

قوته. ]سموات؛ فلك في سيحوه

قواته. على سيحوه

.عظمته كثرة حسب سيحوه

]البوق؛ الصور بضوت سيحوه

 .وعود برباب سيحوه
 .وعبي بدئ سيحوه

ومزمار. بأوتار سيحوه

.الئصويت لصنوج سيحوه

.اليتاف لصنوج سيحوه

 الرب. فلثسيح نسمه كل
.“هئلويا

 كل أن ييترسون يوجين يعتقد المستمر؟ بالئسبيح المزامير سفر ينتهي لمانا

الصلوات. جمع تشغل التسبيحا)ت أن كما بالتسبيح تنتهي أن يجب الصلوات
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0 للبلك خ لدت الرقبة:

 تصير يكفي، بما فيها نستمر التي ]الحقيقية؛، الصلوات كل”

 تعير كانت ومهما يائسة، بدايتها كانت مهما صالة، أئ .تمبيائ

 شلن دون وهي ٠ بالتسبيح تنتهي فإئها خوف، أو غضب خبرات عن

 تمتد أن يمكن إذ بسهولة- أو بسرعة التسبيح محئة إلى تصل ال

 .هناك ..التسبيح هي داثائ النهاية لكن العمر- نوال الرحلة هذه

 مرة، من فألككر المزامير، سفر حلوال ذلك إلى وإشارات إيحاءات

. التبيح ينفجر تمهيد، ودون منطقيا المتوع عكسى وعلى

 مزامير أربعة فهناك ذلك؛ في بمفرده األخير المزمور يقف ال

 مزامير خمسة من األخير المزمور هو يكون بحيث قبله وصعت تهليل

 ]هذا ... استثنائي بعنفوان الخمسة المزامير هذه وتتميز السفر. تختتم

 عدد كان ومهما وغضبنا؛ وشكوكنا معاناتنا كانت مهما أئه يعني؛

 نحو دائائ الصالة تهجه متى؟((، ))إلى بيأس فيها تساءلنا التي المرات

 أن يعني ال هذا .التسببح عتبات عند شي، كذ وينتهي التسبيح.

 الصلوات كز لكن التسبيح، من أدنى هي األخرى الصالة أنوغ

 األمر يتطلب« فقد تتعجل، استمرت...ال إذا بالئسبيح تنتهي

 الصلوات بعض تصز أن قبل السنين، عشرات حئى أو سنوات،

 أغلب فإذ ؛بالتسبيح الصلوات كز تتوج ال . ١ ه ٠ - ١٤٦ المزامير إلى

 بصورة يعكسى المزامير سفر كان اذا التسبيح، الى تصل ال الصلوات

 ،التبيح نحو تتحرك دائائ الصال؛ أن غير الصالة. حياة حقيقيه

يكفي. بما استمرت إذا النهاية في تصل وسوف

 األرض وتلتقي الله. بصالح بالتدريج حياتنا إدا...تمتلئ

 والبركة. المجن تعلن التصويت صنوج مذهل. باقترائ والسماء

١.ه“هتلويا أمين.
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اسدة

 ساعدنا بينما الواتع، عن بعد هو لله التسبيح غياب إن يويس آس. سي. يقول
 طيذا٠يع وهذا اكتماال. أكثر عبورة به ونستمع الحقيقي، العالم ندخل أن تسبيحه

 بصورة ما شيائ امتدحنا كلما ألنا يويس ويفترض للمستقبل. وواضحه مثير؛ رؤيه

 “المتعة شذة ازدادت امتدالحنا، الشيء هذا استحئ” وكلما به، متعئنا تزداد كاملة،

 به، ونستمع الثالوث الله نحب أن من السماع في سنتمغن عندما سيحدث ماذا

 االستمتاع هذا عن نعإتر لحظة كذ وفي نفسه؛ الوقت وفي األعظم، الكائن وهو

 في ستكون النفس” أن هي اإلجابة إذ ذلك؟ سيكون كيف التعبيرات"؟ بأكمل

المؤمنين: ومستقبل السماء إدا ولنغهلم . عليا طوباودة حالة

 — الرب مع الكاملة المحبة من حالة في أنفسنا نتصور أن يجب”
 نحبشها أن يمكن ال التي اللذة طه في ونابين وغارقين سكارى

 كامل تعبير في تولف دون مائ تنساب البهجة هذه إن بل داخلنا،

 التسبيح عن الفرح هذا بغضن أن الممكن من يعود وال .وعفوفي

 تستقبله الذي النور فصل يمكن ال كما به، وينعلق يحرره الذي

 :االسكتلندى اإليمان قانون يقول تعكسه. الذي اإلشعاع عن المرآة

 إلى به ويستمع الله يمجد أن هو لإلنسان األسمى الهدف إذ”

 ليسا به واالستمتاع الله تمجيد أن سنكتشغذ عندئذ أئنا غير . األبد

إلى نمجد فائنا األقعص، الحد إلى نستمع عندما واحد. أمر سوى
سمع مح

 ندعى أئنا سوى هذا فليس نمجد أن نؤمر وعندما .األقصى الحد

١٦.به" لالستمتاع

 تلك اختبار قرب من ممغننا وهي لمستقبلنا، غامرة صور؛ سوى هذه ما

 الحقائق أكثر من تتكؤن لكئها سامية، صورة هذه تبدو واألن. هنا الخالبة الصورة

.وعملؤة بساطه
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0 ولجت خ سك الرقبة:

 ئكشر )عالقة والرفض االنتقادات حياتك في تأتي لكن مجفي. بإله تؤمن أنت

ع ٠٠: ٠٥ ٠٠ ثم ٠٦ مح ٠٠ ٠ ٠٠* ئ ع الموقف هذا مثل في إنسان أي ويشعر ما. مجال في سمعنك يضرب فشل أو مثأل(،
 تشعر أن بين فرقا هناك أن غير ومتروائ. ا منبوذ وصار هوة، أعلى من سقط بأئه

 على قادرا تعود وأال الجزع، بعض يصيبك أن بين التام- بالخراب وتشعر باإلحباط

 إن لكئها التعزية. على قدرة بال إدا فهي فقط، مجردًا فكرًا الله معطة كانت إن الحياة.

.السطح فوق تطفو تجفلك فاها بالصالة، حقيقته واختبار به الشعور يمكن واقائ كانت

 تستمع نفسه الوقت وفي ما، أمرا تعمل كث إذا أئك قبل من الحظك هل

 تتجاهلها أن وسعك في يكون أخرى، أصوات أي أو موسيقا أو بشري صوب إلى

 ما هذا ذلك. تفعن أن تستطثع ال فإدك فيديو، كان إذا أائ به؟ تقوم ما وتكمل

 عنك منفصال شيائ كان مهما الله، بشأن به تؤمن شيائ تأخذ إدها الصالة- تفعله

 في الله مع المقابلة إذ إليه. تنتبه أن إال يمكنك ال بحيث حائ وتجعله تجالملله، ويمكنك

 واحد مستوى على نفهمها التي وحكمنه وقدرده وعظمنه الله محًاة تأخذ الصالة

 وصورة. صوب من قيديوهات منها وتعمل صورة(، بال المسموع الصوت )مثل

 أو رفض أي من حقيقئة أكثر محنته وتصير الله، حقيقة ملء في نقفز الصالة تجعلنا

 المياه فوق رؤوسنا ونربع مشكالتنا، مع نتعامن أن نستعبح عندئذ نختبره. إحباط

أخرى. مرة

؟ ذلك من أكثر عملائ يكون أن يمكن ماذا
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I يم الفعل

نعمته على الحصون الحميمدة:

المجانئ: الغضان
 مجبا، روح أئه واحدة جهه من دائائ يرون الذين المعاصرين، ولألشخاص يفغر. الله

 الله غفران حقيقة كانت القديم، العهد أسفار وكائب ولألنبياء .مميرا يبدوأمرا ال فهذا

 له (١٧ :٩ )نحميا ورحيم وحائن غفور إله الله .لصدق يكاد ال عجييا رهييا أمرا

 االلهية الرحمة هذه تؤخذ أن ينبغي ال أته غير (،٩ : ٩ )دانيال والمغفرة المراحم”

 .ألوف إلى اإلحسان "حافظ الله إذ ٧-٦ :٣٤ خروج يقول به. محلم أمر أئها على

. عقاب بال المذنب يترك ال لكئه والخطية. والمعصية اإلثم غافر

 غفور، الله أن فمع المعاصرين. للقراء مذهال أمرا المتتابعان التأكيدان هذان ولعد

 والنقطتان عقاب. بال والشر الظللم يترك أن يستطع ال إئه حئى قدوس أيتا فهو

 على .تماائ واضائ ليس فهذا مثا، يئفقان كيف لكئ جدا، واضحتان ذاتهما حد في

 متوعا وليس بسيائ، ليس الله غفران أن يكشف ٧-٦ :٣٤ خروج القليل، أقن

 يا األثام تراقب كنث إن” :٤-٣ :١٣٠ المزمور في داود يقول لذا تلقائية. بصور؛

 داود: يقول ال منك". تخاف لكي المفغرة، عندك ألن يقف؟ فتن سيد، يا رب،

 هذا إله أن من مدهوسا يرتعد هو بل ، وظيفتك فهذه رب؛ يا تفغر أنت بالتأكيد

 ويقول والخطية. التمرد يفغر أن يمكن شيء، بكرًا له مديونون نحن الذي الكون،

جالال: أكثر نحو على أيتا ذلك ميخا النبى
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الصلدة

 ميراثه! لبة الذنب عن وصافخ اإلثم غافر مثلك إله هو "تن

 يدوس يرحئنا، يعود بالرأفة. يسر فإده غضبه، األبد إلى يحفظ ال

. ( ١٩- ١٨ : ٧ )ميخا خطاياهم جمع البحر أعماق في وئطزح آثاتنا،

 القديم العهد حبان دفع الذي التوئر الواتع في هو ٧-٦ :٣٤ خروج لغن إؤ

 الوقت في لكئها وتلزمه مهيبة عالقه العهد- بواسعلة بشعب عالقه الله يقيلم كله.

 تكونون ٠ لبعفى بعضهما بالوالء الطربن كال يقسلم جدا. وحميمه شخصمبه نفسه

 والطقوس، العهود من الكثير ورغم (.٧ :٦ )خروج لكم إلها أنا وأكون شعبا لي
 يحنثون ومجتمعاب أشخاص عن هوسجن المقدس الكتاب في المكتوب التاريخ فإذ

 النما صار العهد هذا أة نتوع لعلنا الله. تجاه والتزاماتهم ووعودهم بعهودهم باستمرار

 ببساطة الله من نتوع ونحن الله. لبركة مؤلملين غير تجعلهم الناس أمانة فعدم وفارعا.

 تقول القديم العهد مدار على عديد؛ تصريحادب هناك أن غير رحمته. من يعزلهم أن

 ،٣٤-٣١ :٣١ )إرميا نفه إلى ويستردنا خطايانا لنا وسيغغر أميائ، سيفلذ الله إة

 عالقة هل : السؤال نواجه القديم العهد صفحات كز وفي . (٢٩-٢٤ :٣٦ حزقيال

 مبنبة مشروطة غير أنها أم له، طاعتنا على مبنجة مشروطة عالقة بالله لنا التي العهد

 ورحمته، محبته من أعمق وعدالته قداسته ستكون هل النهاية، في لنا؟ محبته على

 :٣٤ خروج في الموجود الظاهرى التناقض لنا؟ سيفغر أم سيعاقبنا هل العكس؟ أم
سبحن؟ كيف الشديد. التوئر وهذا باإلثارة، الحافل اللغز هذا عن يعبر ٧-٦

 قذته الذي” :القديم العهد ألفاز كذ عن اإلجابة إلى الجديد العهد كائب يشير

 بيسوع اإليمان من هو تن وئبرن بارا بره...ليكون إلنلهار بدمه، باإليمان كائرة الله

 ألن مشروط هوغير أم بار، الله ألن مشروط الله مع العهد هل (.٢٦ —٢٥ :٣ )رومية

 عندما معا. األمران هي فاإلجابة المسيح، ليسوع العظيم العمل بسبب يبرر؟ الله

 استقبال من ممغننا حئى أمانتنا، عدم لعنه أخذ الصليب على المسيح يسوع مات

(.لقدألميسوعشروظ١٤-١٠ :٣ )غالبة الكاملة بأمانته كا اكتبها التي البركة
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نعمته على الحصون الحمبمئة:

 أن يمكن الصليب، بسبب المشروطة. غير الله بمحبه التمع من يمغننا حتى العهد

الخطاة. يبرر رحيائ نفسه الوقت وفي الخطئة، جهة من وبارا عادال الله يكون

 مصدرا يسع نرى الجديد العهد من مكان كز في أئه نجذ أن إدا غريبا ليس

 أجل من دمه سفان لقد اإللهي. الفقران من دائائ المتوئعة غير العطبة لتلك

 ه: )أعمال الفغران على لنا ليحصل الله يمين إلى وصعد (،٢٨ :٢٦ )مئى الفقران

 الخطايا يخفران يكرزوا أن هي العالم إلى تالميذه بها يبعث التي والرسالة (،٣ ١

 غفران بدمه الغداء لنا فيه الذي الخالصه الرسول بولس ويقدم (.٤٧ :٢٤ )لوقا

 عن العظيم اللغز وذلك القديم؛ العهد خلفئة على فقط . (٧ : ١ )أفسس الخطايا"

 وفي الفقران، مجانئة نرى أن يمكننا معنا، بعهده الله يفي أن يمكن التي الكيفئة

 توجد ال أده هذا ويعني الفقران. لذلك األبددة الباهظة التكلفة ندرك نفسه الوقت

 يعني كما الكائرئة. المسيح ذبيحة بمبب دينونة، في تدخننا أن يمكنها األن خطية

 أن يجب يموت. أن يسوع على كان إئه حئى لله، جدا ومحزنة خطيرة الخطئة أن أيضا

 القاتلين. الخطأين هذين أحد إلى سننزلئ وإال الله، نعمة من الجانئبن هذين ندرن

 الفقران حقيقة في نشلن أن وإائ لله، مكلف، وغير سهل أمر الفقران أن نظلى أن إائ

الفقران. ذلك شمولئة وفي يسوع، بالمسيح نلناه الذي

 يجعل الفقران وتكلغة الخطئة بغداحة وعينا نفقد أن .روحائ مميتان الخطأين كال

 القلب، لتنقية منها المطلوب تؤدي ال معنى دون سطحئة ممارساب وتوبئنا اعتراننا

 نفقد عندما األخر، الجانب وعلى والحياة. القلب في حقيقائ تغييرا تصغ ال دم ومن
 والخزي بالذنب الشعور من مستمرة حاله إلى سيؤدي فهذا الفقران، لمجانئة إدرانمنا

 أن يمكننا الباهظة، وتكلغتها التائة النعمة مجانئة ندرك عندما فقط النفس. وكراهية

 من والحرئة التغيير على أخرى ناحية من ونحصز ناحية، من واألمان الراحة نناز

.وسلطانها الخطئة سطوة
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اسالة

الغفران مجانية تذفر
 الذين نحن الخطايا، عقوبة علينا تقخ فلن خطايانا؛ أجرة المسيح يسوع دوح لقد

 شديد، عقارب الى االعتراف نحول فائنا هذا، نسينا اذا (.١ ٠٨ )رومية به وآمائ ربنا

اإلنجيل. يقدنها التي التوبة بدن للئغس وتعنيب

 والتسمعين؛ الخمس أطروحاته تناقش أن الكنسئه الثلطات لوثر مارتن تحدى

 نص كان .م ١ ه ١٧ سنة ألمانيا في (Wittenberg) ويتينبرغ كنيسة باب على عتقها التي

 الكاهلة الحياة تكون المسيح...أن يسوع وسئدنا ردنا أراد لقد األولى: األطروحة

 المؤمنين إذ يقول هذا أة يبدو األولى للوهلة . المستمرة التوبة من حيا؛ للمؤمنين

 كان أئه غير الفقران. ويطلبون ويفسلون دائائ سيخبوئن بل تقدم، أي يحئقوا لن

 الحياة في التقدم يحعق الذي الطريق هي التوبة أن تماائ: العكس يعللى الوابع في

.المسيح الممغد شخصية إلى وثبات بعمفي النمو مفتاح ائها .المسيحئة

 دون بالمسيح ويبل نخلعلى أى أي المجانى- التبرير إنجيل إلى لوثر نظرة تفهر

 عندما ومفهومها. التوبة طبيعة من البشرية- المجهودات أو الصالحة األعمال من أي

 نكون ال عندما .غاضب إله تهدئه التوبة من الهدف يصير النعمة، مجانئة ننسى

 بها نفع طريقة يصيران واالعتراف التوبة فإذ المميح، في يحئنا الله بأن واثقين

 نبهره أن نسمتطع لعتنا ندمنا، عن بالتعبير الله من الصحثح الجانب على أنفسنا

 فهي التوبة، عليه ستصير ما هذا كان إذا علينا. ليشفق قلئه ونحرك بإخالصنا،

 تخيير إلى ال اإلرادة، قهر إلى وستؤذي ٠ القاع إلى الفئة من ئر ذاتي ير سوى ليست

والنئة. والذهن القلب

 الذاتى؛ البر من نوعا إياها حاسائ الناموسئة التوبة من النوع هذا لوثر رفض

 أيثا تتحول أن ويمكنها .خطيتنا عن بأنفسنا نحن نكعر أن مائ بشرية محاوله ألئها

 تعسون حعا أئنا )وأنفسنا( الله نقع أن به نحاول لها صلغا بل للذات، لجلد إلى

نحن. باشينا بل سموع، داسم اعترالما هذا ليس الفغران. نممتحئ ائنا حئى ونادمون
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نعمته على الحصون الحههمئة:

 هو المسيح السئد إة فيقول اإلنجيل ألما ضمائرنا. بآالم الله رحمه ننان أن نحاول إنتا

 الفغران لنستحئ نعاني أنفشنا نجعل ألن نحتاج فال خطايانا، أجل من تائم الذي

. المسيح المين لنا حعقه الذي

 فالله بخطايانا اعترفنا إذا أئنا يوحائ الرسول يكتب ذلك من العكس على

 يقول (.ال٩:١ يوحائ ١ ) إثم" كل من ويطهرنا خطايانا، لنا يفغر حتى وعادل أش”

 أة )مع رحيم ألئه خطايانا لنا سيفغر فهو بخطايانا، اعترفنا إذا إئنا يوحائ الرسول

 . عادل ألئه بها؛ نعترف عندما خطايانا لنا سيفغر إئه يقول بل تماائ(، صحيح هذا

 لنا حصل يسوع ألة الفغران؛ يمنحنا أأل العدل عدم من يكون أخرى، بكلمات

 عند شفع فلنا أحد، أخطأ إن أعداد: من يلي ما في يوحائ يشير كما القبول، على

 في الذين كز (.٢-١ :٢ يوحذا١)لخطايانا..." وهوكائرة البار. المسيح يسوع األب،

 الخطئة، عقوبة نفسه في أخذ ألئه لماذا؟ وسينالونه. الفغران، ينالوا أن ينبغي المسيح

 من أمانة وعدم الله- جانب من العدل عدم من سيكون جميائ. خطايانا ذيل وديع

 أأل العدل( )عدم اإلجحاف من يكون لذا مرقين، الدين يسترد معنا-أن نحوعهده

 التكفير وسيلة كونها من التوبة يحوذ األكيد واألمان العميق التأكيد هذا لنا. يفغر

له. حياتنا وإخضاع وإكرامه الله لتمجيد وسيله إلى خطايانا، عن

 إلى تؤدي إئها اإلنجيل توبة عن فيقول بولس أائ .مدئرة الناموسئة التوبة

 كورنثوس٢) ٤موائ ينشئ الذي العالم حزن” من العكس على ندامة"، بال خالص

 نحيا أن الوحيد رجاؤنا يكون األخالقي االستحقاق على المبني التدئن .في(١٠ :٧
 المنظور، هذا بحسب للتوبة، مناسبه فكز لذا الله. يباركنا ألن يكفي بما صالحة حياة

 إلى نظلى( )كما فقط تؤدي ألئها واإليذاء؛ الضرر حاالت من طبيعئة غير حالة هي

 على حصولنا لمجانئة ثابب إدرانًا فدون بؤسنا. بواسطة الله رضى كسب نحاول أئنا

 أخيرا إجراء االعتراف بوصف وفقط شديد، إكراه تحت فقط بالخطأ سنعترف التبرير،

القلب تولجه نرى وال نفسه، السلوك على سنرض أنفسنا. تبرير في نفشل عندما
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اسدة

 اللوم، من ممكن قدر أقز وسنتحئل السلوك. وراء يقع الذي الذات في المنحصر

 أنفنا لنبرر نخطئ جعلتنا التي المحيطة األحوال كذ ولألخرين ألنفسنا نسرد ونبدأ

 نكون أن يمكن ال إئنا حيث للتوبة- الناموسي التوحه بهذا نتوب أن نحاول عندما

سبوع غفران من التيعن راحه نختبر أن بتاائ يمكئنا فال —اش رضى بنيبنا واثقين

 جنحة عالقة بشأن شديد ضيني حاله في كان رجال قابلن أدي مرة ذات أتنكر

 وقفت التي لزوجته، بها يعترف ولم عديدة، سنوات منذ حدثت الزواج إطار خارج
 خطيرة. مهنئة بمشكالت مروره أثناخ وفي شديد، لمرص تعرض لما بجانبه بذورها

 الله أن يصدق يكن لم لكئه تويت، قد زوجته كانت األمر بهذا شاركني عندما

 بما تاب آئه يفئ ال إئه لي قال له، يفغر لم الله أة ظئه سبب عن سألئه عندما له. غغز

 الشعور وطأة تحت منسحعا عدة سنواب عاش أده مع له، لئفعر التواضع من يكفي

 العالقة، هذه أجل من فقط ليس غفرادا الله من يطلبا أن عليه فاقترحت بالذنب.

 أن ممكائ كان إذ وتساءل باستغرب إلي نظر يكفي. بما مئضعا يكن لم قلته ألن بل

 العالقات غفران أجل من فقط يسوع مات هل فأجبته، كهذا. شيائ له الله يغغز

 في اختراق حدوث إلى ذلك أدى قد القاسية؟ القلوب أجل من وليس المحرمة،

 بأن شعر القلب، قسوة غفران ثمن أيصا دفع المسيح يسوع أن أدرك عندما موقفه.

 ليست نعمة النعمة- بحرة أعمق وعائ نان عندما .أخرى مرًا حنوا يذون قلبه

 حصوله إلى عكسائ أدى ذلك فإذ تائة- ندم بمشاعر يشعر الذي بالقلب مشروطه

الله. أمام التواضع من مزيد على

 إذا ويتنبرغ. في عتقها التي األولى لوثر مارتن أطروحة في كان هذا كز

 نعترف أن أكثر علينا يسئل هذا فإذ خطايانا، رغم ومقبولون محبوبون أئنا عرفنا

 يجعلنا الذي والضروري العميق والنغسي الروحي األمان يمتحنا ألئه بخطايانا؛

 يصير ال إذ الصراعات، أغلب يحز بذوره ا وهن نخطئ. عندما باالعتراف نسرع

المشكالت من الكثير يثط هذا أن كما األضراس، خبع مثل باألخطاء االعتراف
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زعملع على الحصون الحميئة:

 أكثر نكون التصرف، في خاطائ مسارا ادخننا قد نكون عندما ألئنا ثة؛٠التبخص

 بخطايانا لله نعترف أن يمكننا كته، ذلك من واألهلم ٠ءذه ونتراجغ نراه ألن استعدادا

 كان وإن ونعيش، الكعاري، المسيح موت ونتنبر تواترا، أكثر نحو وعلى ،أسرع

 أن ورغم ما. خطئة غفران فيها نختبر و كز عند الخالص فرخ مصعرة، بصورة

 إلى يقود للخطئة األعمق اإلدراك فإذ التوبة، في والحزن المرارة من يعتما داثائ هناك

 وبهذا وتفئرنا، بسرعة ونمونا دبنا لنا، غفر أئه علمنا وكتما النعمة. من األكبر التحعق

.وفرغنا تواضئنا يتعئق

الغفران سفة ظر
 يصحح وها النفس، تنقية من شائه عملئة االعتراف أن نحسب أن إدا الخطأ من

 بخعة الفغران ادخان أيتا الخطأ من لكن المسيح. في الفغران مجانئة هو الخطأ هذا

 لقد الفغران. هذا على بها حصلنا التي الكيفئة ننسى وأن به، مسئم أمر أئه وعلى

 إذ فيها قال (Martyn Lloyd-Jones) لويد-جوذز مارتن من لعطة مرة ذات استمعن

 بهذا أحاحز فورا ثلم القدوس. العادن اإلله واجهت، مشكلة أكبر كان الخطئة غفران

 كز أن غير والسيادة، القدرة كلى الله أة ثن ال محاذير. من يلزم ما التصريح

 التكلفة. تتحئل أئك يعني فهذا ذيائ تفغر أن دفعه. يجب بذين أشره هي خطئة

 بها يمكن التي الوحيدة والطريقة تكلفة، دفغ الله نحو من العظيم ديننا تطتب وقد

 الله أرسز األب الله فإذ لذا الخطئة. تكلفه هو يتحئل أن هي لنا الله يغغز أن

 لنا، ليشهد قلوبنا إلى القدس الروح أرسال معا وهما العقاب، هذا عائ ليأخذ االبن

الثمين. الخالص هذا نقبز أن ويساعدنا

 وتوبتنا اعترافنا صلواب فإذ الخطئة، تكلفة نسينا إذا ألئنا مهائ؟ هذا يعد لماذا

 اعترف كتاب في الحياة. تفغر ولن الله تكرم لن وهي .وتافهة سعلحئه ستكون

ستوت جون الراحل البريطانى الالهوتى يعترف كا،Confess Your Sins) “بخطاياك
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اصدة

(John Stott) غير روتينية، بصورة بخطاياهم يعترفون بالمسيح المؤمنين من كثيرا آن 

 األنماط تكرار إلى ثانيه ويعودون تغيرهم، هذه اعترافاتهم أن يجدون ال أغلبهم أن

ذاتها. القديمة السلوكية

 ينبغي وال .عنها التخئي بخطايانا اعترافنا يتضئن أن يجب ائه ستوت ويقول

 أؤ ويقرون يعترفون الناس معظم لكن والتخئي، االعتراف بين ما بتاائ الفصل

 بقلوبهم ويتحؤلون الخطئة عن نفه الوقت في ينختوا أن دون خطأ، كان فعلوه ما

 داخلنا من نحزن أن علينا ٣. أخرى مرة فيها وقوعهم فرصة من تضعف بطريقه عنها

 لدى مقبولون أئنا حقيقة بمعرفة بجملتها العملية نغتف ونحن حش الخطية، بسبب

علينا. الخطئة قبضة من يخفف أن الحزن ذلك شأن من ألن المسيح؛ السيد

 قدمت السبعينائيت، في الجنويب في صغيرة بلدة في كنيسة راعي كند عندما

 على القدرة عدم مشكلة يواجه الزوج كان الكنيسة. أعضاء من زوجين إلى مشورة
 االجتماع بدأت عندما بقسوة. زوجته مع يتكئم كان ما وعادة غضبه، في التحغم

 الثقافة وفي أقرانه مجموعة فغي شديد؛ باستخفاف الموقف مع يتعامل كان بهما،

 أكثر زوجاتهم إلى يسيغون الذي الرجال من الكثير هناك كان فيها يعيش كان التي

 أكسرها وال باألشياء ألقي وال زوجتي، أضرب ال "أنا لنفسه: يقول فكان منه.

 بكالمي. يقتخ لم الموقف، خطور؛ يرى أجعته أن حاولتا وعندما أغضب". عندما

 نصيحتي إلى يستمع ألن ومستعدا نزعا إفي جاع وقتها .البيت زوجته تركت، وأخيرا

 وعندما لألوبة. مستعد أئه أصر وقد معها، ليصعللخ الالزمة التغييرات يعمل بأن

 المسيئة لغئه عادت شهور، عدة وبعد .المنزل إلى زوجته عادت لإلرشاد، استجاب

 ما نتارج بتأثير مدفوعة كانت توبته أن واضحا كان نهائيا. المنزن فتركت، جديد، من

وط. يتب لم أئه يعني هذا .يفعل ما بخطأ عميي قلبى باقتنع وليس يفعله،

 دون خطأ ما شيائ أن نعترف أن يمكن ستوت. مبدأ على تقليدي مثن هذا

الخطأ من داخليا نفورا نختبر ال حيث الصواب، عن جديد تصؤر لدينا يتكؤن أن

٢٢٢



نعمته على الحصون الحميمدة:

 من مزرعا نوعا هناك إذ أقول أخرى بكلماب .الحقيقي للتغيير والحردة القوة يعطينا

 نادائ لسن لكئك بخطئتك، تعترف قد الذات. رثاء من نوع الوابع في هو التوبة

 وحيث الخطئة. إليها أدت التي السلبئة النتائج على فقط نادم أنت حقيقة. عليها

 اقتناع دون لكن السلوك، توبفل فإئك السلوك، على المترب األلم إنهاء تريد إئك

 ورؤيتك رغباتك تفئرت وال بشأنه، معتقداتك تتفئر لم خطأ. ارتكبن بأدك عميي

 مثال، الخطية. إلى الوابع في تؤدي التي األمور وهي وحقوقك، نفسك إلى الخاطئة

 االحترام إلى فيه المبابغ واحتياجه أمانه وعدم كبريائه حقيقة الزوج هذا يواجه لم

 كانت التي هي الداخلئة األمور وهذه االحترام، هو يبادتها أن دون زوجته من

 الناجم باأللم فقط يهتلم وكان تماائ، أنانئة توبته كانت .السلوك ذلك نحو تدفئه

 من يعتذر كان لقد ولله. لزوجته سئبه لما عميق بحزن يشعر يكن ولم سلوكه، عن

خطئته. من وليس نفسه،

 االعتراف أمزين: من تتكون أن الحقيقئة التوبة على إة ستوت يقول هنا ومن

 نتبغى بأن ونتركها نرفضها ثلم هي، كما بالخطئة واإلقرار باالعتراف نبدأ والرفض.

 ينظر المقدس، الكتاب أمثله ومن نفسها. الخطئة وتجاه الله، نحو من السليم التوحه

 أكل بل بخطئته، داود فيه اعترف الذي المزمور وهو التوبة، مزامير أعظم إلى ستوت

 حئ في أخطأ أئه ينكر (.لم٤ :٥١ )مزمور أخطأت" وحدك إليك” :قائال فيه أيتا

 في أخطأ أئه ترى نفسه لجعل يحاول كان لكئه ذلك، فعز ثلن دون فهو البشر؛

 المبدأ هذا ٢ :٦ الون لنا ويكشف الله. خلقهم الذي الناس داس عندما الله، حق

 جحد ]بأن صاحبه وجحن بالؤت، حيانه وخان أحد أخطأ إذا” :يقول عندما جئنا

 كز” أن يرى قلبه يجعل أن يحاول داود كان ...،،نسلوا أو أوأمانه ؤديفه صاحبه[

الله". شريعة حئ في خطئة شيء، كز وقبل أوال، هي خطئة

 أوال .٣٢ مزمور وهي التوبة، من الجزأين هذين توصح أخرى حاله دراسة هناك

العدد في داود يقول ثلم ه(. )العدد دننبي(( للرب ))أعترف :ولخع أمانة. هناك
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اسدة

 الخهتة نسع قد .ونغطيه اإلثم بها نكتر كثيرة طرق هناك إثمي". أكتم ال” نفسه:

 تعترف التوبة لكن اآلخرين. وعلى األحوال على الغوم بإلقاء شأنها من نقتل أو

 شيء أي على اللوم إلقاء يتووف عندما الحقيقلة التوبة وتبدأ هي، كما بالخطلة أوال

الخطلة. مسؤوللة المرء ويتحئل آخر،

 ال٠ب بغل أو كفرس ككونوا ال : يقول لكئه النقطة هذه عند داود يتووف ال
 للدرجة البغز ئحلك ال (.٩ )العدد إليك" يدنو كأل يكلم زينبه وزمام يلجام وهم.

 بالثواب عليه السيطرة يجب بل ذلك، يفعن أن تريده ألئك إليك يقترب فيها التي

 له تجعل عندما إليك سيقترب حيوان. أي تدريب في الحال هي كما والعقاب،

 ال خاطرك. أجل من وليس نفسه، أجل من إليك سيأتي ذلك. فعن إذ مكافأة

 اكوبة إلى يتوق هو بل ذلك، إلى دفعته األوضاع ألن ليس ؛بغل مثل داود يتوث

 وكما يحله. الذي الله يسر أن يريد محلة وفي الله، نظر في الخطلة حقيقة يغهلم ألئه

 نتحول عندما أيثما تبدأ فاها اللوم، إلقاء يتوف عندما فقط تبدأ الحقيقلة التوبة أن

.الشخصلة المصلحة بدايع ال الله، محلة بدايع خطلتنا عن

 الرحته الرت على المتؤكل” أن يؤل بل قاس، إله من خووا داود يتذلل ال

 الله، أمانة إلى بل عموائ، الله محلة إلى إشار؛ هذه وليست (.١٠ )العدد به تحيط

 للفرح كثيرا أعظم مصدر فلديهم المسيحلون أائ معهم. بالعهد المرتبط لشعبه ووعده

 مع أميائ يكون أن لله العالم الوعد يعرف داود كان لقد لداود. كان مما والعرفان

 الله، ألمانة السحيق والعمق الالمتناهلة، التكلغه نعرف لكئنا (.١٥ )تكوين شعبه

 هنا يعترف داود اذ ثلم الصليب. على أجلنا من يمورت المسيح يسوع رأينا ألئنا

 األفعال، تلك إلى أدت التي قلبه تولجهات أيثما يكتشفن أئه كما الخاطئة، بأفعاله

 العناد دوايع إذ حئى وأمانته، ومحلته الله مجد عن أخرى أفكارا بها ويستبدل

 على يتركها ثلم الذهن، مستوى على بخطلته يعترف . وتتًاكل تضعف تبدأ واألنانلة

القلب. مستوى
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صلع على الحصون الحميئة:

الخطية قتل عن رن9ا بون كتبة ئ
 من نوعا الخطية(( على ))الندم هذا يكون أن يمكن أال :تتساءل أن الطبيعى من

 وأوالدا محادا مبررين بوصفنا أنفسنا الى ننظر أن ينبغي أال بالذنب؟ الشعور اجترار

 هذا فيعني الله، أوالد من واحذا تكون حش لكن أجل، الله؟" أسرة في محبوبين

 أيثما فهذا األحياء، الله أوالد من تكون أن محيته. في آمائ تطمئن أن فقط ليس

 عندما ألنا هذا يعني مثله. وتكون تملله أن وتريد أباك تفرح أن تريد ألك يعني

 الجهد ونبذل أحزاله، أللنا يسامخنا أن منه لنطب فرصة أدة ننتهز فإلنا نخطئ،

 فقط ليس .المستقبل في مجذدا تحزكه لن التي القلوب تلك وتصير قلوبنا لتتغير

إدا؟ ذلك نفعل كيف ستوت. يقولن كما سنتركها بل بالخطية، سنعترف

 إماتة هو صعيا عنوادا الموضوع هذا عن الكالسيكى أوين جون كتاب يحمل

 في بالتأثل الداخلية الدوابع مستوى على الخطية إضعاف يعني وهو الخطية"،

 خطيتنا رؤية ثلم المقنس، الكتاب عقائد من وغيرها المسيح، يسوع ومحية الله قداسة

 لنا، جذابة غير تبدو ذاتها حذ في الخطية العملية هذه وتجعل ضوئها. ني المحذدة

 على قدر؛ أكثر أنفسنا ونجن الحقيقي، النور هذا ضوء في وشرها حماقتها فنرى

.المستقبل في مقاومتها

 وراء ما في التحرك استهدفنا إذا أوين، يكتب كما فقط، هذا يحدن أن ويمكن

 بغداحة قلوبنا نقع بها طروا ونجد فينا- نتائجها آثار أي علينا- الخطية خطر مجرد رؤية

 شيء. بكز له ندين الذي وهو مجده، من وتنال محزنه ألها كيف أي لله، الخطية

 أنانى بتوجه ستتميز توبتنا أن فسنجد اعترفنا، ثلم علينا خطورتها في فقط فغرنا إذا

 نفسها الشخصية عيوب إلى ثانيه نعود يجعلنا أمر ا وط الشخصية، المصلحة لتحقيق

 الخطية أنماهذ نكتشن أن أوين يحلنا ذلك، من العكس على ٧.األخرى تلو مرة

 أن ويمكن .وخالصه الله عن روحيا حية أفكارا بها ونستبدل تفكيرنا في المعتادة

األفكار؟ هذه فما ٨الخطية. عادات األفكار هذه مثل تقتز

٢٢٥



اسدة

 لئضعفن أنفسنا، مع نستخدمها أن يمكن التي العقائد من رابع بمدى أوين يبدأ
 هع اآلن لنا التي الحميمية مدى في نفغر أن يوصينا علينا. الخطية قبضة من

 غ١ ومجد المسيح، تضحية وتكلغة اإللهي، القانون وعدالة القدس، والروح اآلب

 الحفاش هذه من كل في نتأئل كيف لنا ويشرح نحونا. من الرت وصبر المتسامي،

 األهور هذه وكز والعناد والكبرياء واألنانية الخوف نجد تجعلنا التي بالطريقة الكتابية

 األرض على النامي الفطر ويموت الندى، قطرات تجث كما وتموت، تنزوي فينا التي

 يطيقه أن يمكن لبرنامج نموذجا إلينا يقدم ال الدافئة. الشمس أشعة تحت المبتلة

 قلوبنا تخترع وأن بالغطرة، قلوبنا تلتقطها طرائ نتعثم ألن يدعونا أله غير .الجمع

 ونعظها، قلوبنا بها نكللم طرق وهذه اإللهي، الحفي لحن على متنوعة فردة مقطوعاب

 والتوجهات الزائغة المعتقدات تضعف بطري المقدس الكتاب حقائق مستخدمين

 مباشر؛ مأخوذة ألها الواضح من المهئة- األحاديث بعض أوين إلينا ويقدم الخاطئة.

 االماتة هذه محدرث كيف بوضوح تكشف التي يعيسها- التي الصمالة حياة من

 وإال أتووف أن يجب” قبيل: من شيائ أوين مقطوعات تقول ال القلب. في

 النفس، في واالنحصار األنانية النفس إلى الكالم هذا مثل تغذي إذ سأعاقب"،

 أفعامل كيف : مثل أمورا يقول هو بل .تتوب ألك تطفي بينما الخطية، مصدر وهما
 أحيا لجفتني الذي ذلك أعامل أهكذا أنا؟ أعاقب لة مات الذي هكذا- يسوع

 هل فعل؟ ما كز بعد أعامله أهكذا المشروط؟ غير القبول وذلك النعمة هذه في

 أعطاني بينما المال خسارة على أقلق هل ؟ لي ليغفر مات بينما الفغران، في أفشل

 أخلى هو بينما كبريائي أغذي هل الباقية؟ وثروتي الحقيقي أماني ليكون نفسه هو

ليخلصنى؟" مجده من نفسه

 في كبير؛ تنويعاب في بالتال الخطية إضعاف يمكن أده أوين يكشف وبينما

 إذ يقول . إلنجيل ا قلب من تأتي التي الحقائق بفصل فإله المقدس، الكتاب عقائد

الخطايا بعض” ستوقف الشريعة" إدراك” من األتية الخطية توقيف مجهودات
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لعملع على الحصون الحملمية:

 فحفئر اإلنجيل روح بواسطة الخطئة إضعاف يريدون الذين هؤالء أائ ما، زوقت

 اإلماتة أة هو هنا أوين يقوله ما إة ووجدانائ. وإرادائ ذهنائ بجملته- اإلنسان ١هذ

 أنفسنا نشتى أن يمكن أئنا اإليمان من أي بالقانون- االقتناع من فقط االشئة

 بالضغط موا الفعل توقيف فقط يمكنها خاطائ. قتا تفغر أن يمكن ال بمجهودنا-

 أجلنا، من موته إلى أدت التي المسيح السيد محئة —اإلنجيل حئ إذ الخارجي.

 الذي هو الله- عائلة في لتبئينا الثمينة وذبيحته نحونا، من المشروط غير والتزامه

عيوننا. في كريهة نفسها الخطية يجعل

 األقوى األداة هي وتركها بالخطية االعتراف في الله حول المتمركزة الطريقة هذه

 الداخلي، وليس الخارجي بالقمع السلوك فيحر النتائج من الخوف أائ للتغيير.

 يستحذ والذي خئصنا الذي إرضاء في الرغبة أائ هي. كما الداخلية الدوافع فتظز

 يكتب الخارج. إلى الداخل من يفئرنا فهذا وكرام- وشكر حمد كز وحده

 كتابه في ،(Richard Sibes) سيبس ريتشارد البيوريتاني التقليد إلى المنتمي المؤنف

 نحني "أن ليست التوبة أن (The Bruised Reed) المرضوضة" القصبة” الكالسيكي

 يجعل الذي النوح إلى بنا يؤدي قلوبنا في عمل هي بسيطة...بل انحناء؛ رؤوسنا

١٣.عقابها" من لنا أسوأ ذاتها[ حذ ]في الخطئة

التوبة9 اسس فحض
 لها، مدرك بالفعل أنت لخطئة مباشر فعل رد بوصفها االعتراف صلوات تقدم ال

 المكان هي الصالة حياة إذ النفس. فحص من حاله بعد بل خطئة، بكونها ومقتع

 أو حائسئتنا ضعف بسبب التي الخطايا عن ونبحث حياثنا نمتحن فيه الذي

 فحص لممارسة منتظمة أوقات لنا تكون أن يجب بها. االعتراف في نفشل انشفالنا،

 المقدس الكتاب يقدمها التي األوصاف من تأتي إرشادات مستخدمين الذات،

قبل، من رأينا كما لوثر، مارتن ويوصى تكون. أن ينبغى كما المسيحئة الحياة عن
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اسدة

 في التفكير للتآئل طريقته وتتضئن العشر. للوصايا يومية، آوحتى منتظمة، بممارسة

 بتولجه أم بالفعل سواء الوصايا هذه من أدا بها تجاوزنا قد نكون أن يمكن التي الطرق

 وما الوصايا هذه تحرمه لما جيدا فهائ الذات فحص من النوع هذا ويتطر القلب.

 (Heidelberg) هايدلبيع إيمان قانون مثل المصلحة- اإليمان قوانين من كثير .به تسمح

 ض طويلة قوائم تقدم والمختصرة- المطولة بنسختيه (Westminster) وستمنستر أو

 لفحص آخر مرشد هناك بها. ونعترف خطايانا نعرف أن تساعدنا التي األوصاف

 أن هذا ويتطلب .٢٣-٢٢ ه: غالطئة في ود كما القدس الروح ثمر وهو النفس

 والوداعة واإليمان والصالح واللطف األناة وطول والسالم والفرح المحية تدرس

 الحياة في سلوكيا الثمار هذه تبدو كيف فكرة لديك تكون أن أيصا يجب .والتعئف

 لما بالدراسة العالم اإلطار هذا لديك يكون أن وبمجرد غيابها. يبدو وكيف اليومية،

 هذه كز على لوثر مارتن بطريقه التأئل تعليق أن يمكن كذلك، ليس وما خطية هو

.لنفسك جيد روحى فحعلى لديك يكون رم ومن الثمار،

 (George وايتغيلد جورج عشر الثامن القرن من البريطانى المبسر كب مثال،

(Whitefield االكباه في وعيرة عميعا، تواضائ أعطني رت، يا” يلي: ما مرة ذات 

 ما أسوأ والشياطين البشر ليفعق ثلم بسيطة، وعيتا مئقدة ومحية الصحيح،

 .الحيه المسيحيه للحياة جيدا ملحدا األرع الصفات هذه تقدم . يستطيعون

.للتفس يومى فحص الى األرح الصفات هذه نحول أن يمكننا كيف وليك

 أفضز وكأبي بتعالآل أحد إلى نظرت هل العميق: التواطع فحص

 من أعاتل بأني شعرت هل النقد؟ من كثيرا تضايقت هل منه؟

 المجانية المسيح نعمة في أفكر أن يجب بتجاهل؟ أو بتعاب( اآلخرين

 أيتا خاطئ فأنا داخلي، في اإلدانة مقدار بتنالعس )أ( أشعر حتى

 قبول أصغ أال يجب حيث االنتقاد، بسبب األلم تناقص و)ب(

أن يمكنني الله، نعمة ضوء وفي الله. محية من أعلى مرتبة في البشر
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نعمته على الحصون الحمبملة:

 من أكثر عبء إئه جيدة- صورة على أحاففل ألن الحاجة عن أتختى

 فرحا أختبر حئى المجانئة النعمة في أتأئل .ضروري غير وهو الالزم

وراحة. بالجميل وعرفاى

 تجنيت هل الصحيح(: االتجاه )في الحسنى في الثيرة فحص

 هل أتجئبها؟ أال على كان أئه أعرف التي المهالم أو األشخاص

 نعمة في أتأئل ومندفائ؟ متهورا كنث هل واعيا؟ أكون أن فشلث

 تجنث قلبي في يوجد ال )أ( أئه ألكتشن المجانئة المسيح المخد

 و)ب( أجلي من الشر واجه يسوع إذ حيث الصعبة؛ لألمور جبان

 ئثبت المسيح يسوع موت إذ حيث مندفع؛ أو قلئ سلون يوجد ال

 لذا الكبرياء، إلى القلق يحتاج .يرعاني وسوف بي، يعتني الله أن

 لسث أز أدرن كما المسيح السيد شخص في أتأز ألن أحتاج فًانا

 وكي حياتي، تكون أن يجب كيف أعرف ألن يكفي بما حكيتا

السليم. االتجاه في مدفوعه وشجاعة وتركيزا هدوءا أختبر

 بعدم شخص أي في أوفغرن تكئمث هل المنقدة: المحية فحص

 هل ذهني؟ في آخر شخعس صورة بتشويه أفعالي أسوغ هل ؟ لطف

 مبال وغير نغسي؟ في منحصرا كنث هل ؟ومتودرا الصبر نافذ كنث

 )أ( فتتالشى المجانية، المسيح نعمة في أتأئل للناس؟ منتبه وغير

 المضحية المسيح يسوع محئة في فغرت كأما اللطف أوعدم البرودة

 معي، صبره في فغرت كتما الصبر، نغاد )ب( ويتالشى أجلي، من

 ال ما إلى إلي الله ينتبه كيف فغرن كتما الالمباالة )ج( وتتالشى

 . أخرى مرة المشاعر بدفء أشعر حئى النعمة في أتأئل وهكذا نهاية.

اآلخرين؟ وخير الله لمجد أفعله ما أفعل هل البسيطة: العين فحص
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اسدة

 الناس رضى قيل إلى احتياجي أو أماني، وعدم بمخاوفي مدفوع أنا هل

 بالقوة واإلحساس الشهرة أوإلى السبطرة، إلى االحتياج أو أوالراحة

 إلى أنظر هل -ه(.٤ :١٢ )لوقا ؟األخرين أخشى أوألئي والسيطرة،

 الشهوة نحو داخلي تحرك أؤل أمام أستسلم هل بئيرة؟ األخرين

 الملحة األمور ممارسة في وقتي أمضي هل الطعام؟ شهوة أو الجنسئة

 نعمة أة كيف أوغر السليمة؟ غير رغباتي بسبب المهئه األمور بدة

. األخرى األشياء هذه في عنه أبحث بما تمدني المجانئة المسيح السئد

 اإلنجيل حقيقة استخدام في موجود التوبة من حيوئة واألكثر األهلم الجزء لعن

 عن التوبة صلوات تكون أن يمكن مثال، ذاته. الوئت في وتشجيعلثه لتبكيتك

التالي: النحو على بالرت- الثقة وعدم والقلق المحئة، وعدم البرودة أو الكبرياء،

 عن تختين الصليب على لكئك الكبرياء، في أوع ما كثيرا رب، يا”

 ! أجلي من ومجدك وسلطانك قدرتك كذ عن وتختيك تماائ، سمعتك

 بالحاجة شعوري قز أجلي، من قعلئه لما بفرحي وتمئعت شكرئك كتما

الناس. برضى اهتمامي وقذ وسمعتي، كرامتي بشأن القلق إلى

 لطيعا كنك لكئك والتوئر، للبرود فريسة أقع ما كثيرا ،رب يا

 أئنا رغم الروح، ئسلم أن قبل لجثشيماني بستان في وشجعتنا

 تختوا أناس أجل من الصليب على نفسك قدمك كما ونمنا. تركناك

 ألك بفرح وتمئعت ذلك على شكرك كتما .بك واستهزأوا عنك

 صبرا أكثر قلبي وصار قلبي، قساوة ذابت أجلي، من ذلك فعلث

. حولي من بالناس واهتماائ

 األخطار واجهن لكئك والخوف. القلق في أبع ما كثيرا رت، يا

ألكون أجلي من بشجاعة المون جابهت لقد أجلي. من العظيمة
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لعمله على الحصون الحمإمية:

 النحو هذا على شجاعا دمت فما .األبد إلى فيك امائ وأظن محبوا

 أئك تماائ عالم أنا لذا الكوة، الشرور هذه كذ وواجهت أجلي من

. مشكالتي وجه في أبت، أن أستطع وهكذا اآلن. معي

البقعة يزين أن يسوع تسئببع
 ضخمة. حجرة أجرادا استخدم الجليل، قانا في خمر إلى الماء يسع حول عندما

 التقليد بحسب االغتسال طقومر تتميم في تستخذم األجران هذه وكانت

 اليهودي الطقس بها يشير طريقة هو واالغتسال .(٨-٦ :٢ )يوحائ ايهودي

 الخزي نختبر كلنا يكون. أن ينبغي كما نقي فينا أحد ال أن :مهئة حقيقة ؛لى

 قبل الخطئة وتلوث العالم، وسخ من نفوسنا لتنقية شيائ نفعن أن وعلينا والذنب،

 يقول كان خمرا، األجران هذه في يسع وضع وعندما الله. محضز ندخن أن

 النهائي الغداء رمزدا- الطقوس هذه إليه تشير كانت ما كذ ليتئلم جاء ائه رمرا

الخطية. من واالغتسان

 للسئدة المعذبة األحاديث مثل الذنب أللم آسر تصوير هناك يوجد ال لعله

 وبانكو (Duncan) دانكان قتل في زولجها ساعدت أن بعد (.Macbeth) ماكبث

(Banquo)، الدم بقع رأث لقد افترقت. ما جراء والذنب الخزي تحت عقلها ينفجر 

 كذ العجوز هذا في أن يتخيل كان .من..اللعينة! البقعة أتتها اذهبي، يدها. على

 .غسلهما بعد حئى يديها على وتراه الدم تشتر كانت لقد . الدماء من القدر هذا

 بذلك، ونشعر ملوثون، أدنا نعلر نحن .اليشري الجنسى صورة سوى هذه وليست

 أدنا غير عيوبنا، من لنتخلعى الخشنة ألفعان ا نمارس وأن أنفشنا نعني أن فنحاول

 على عصي والتلوث عالقه البقعة تزال وال وعارنا. حزبنا من نتختس أن نستطع ال

 الصغيرة، اليد هذه رطيب أن تستطع ال النعاذة العربية العطور كز” تنظيف. أي

.“البقعة يزيل ما هناك ليس أواه! أواه، أواه،
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 لقغ١ لينزغ الصليب على مات لقد البقعة. إزالة يستطع إئه يقول يسوع أة إآل

 عن نتووف أن علينا لذا بأنفسنا. نزيدها أن نستطع ال والتي حيادنا، تلوث التي

 بأن بالنظافة شعور على الحصول عن أو الئغس، بعقاب أنفسنا تنظيف محاوالتنا

 ناظرين الصالة، في إليه ندهفي أن المقابل في وعلينا الخطئة، إنكار من حاله في نحيا

.إداها وتاركين بخطايانا ومعترفين الصليب، على عمله إلى

٢٣٢



الفىكملعا

CLjupmتكللب اسراع:

اسب جهاد
 وآلخرين ألنفسنا الله من أمور طلب أي ألتضرع، هو للصالة ألثالث الشكل

 واصغ صراخي، الله يا اسلخ” المساعدة. طلب هي البدائئة الصالة إذ وللعالم.

 (.٢-١ :٦١ )مزمور “قلبي على غيي إذا أدعون األرض أقصى من صالتي- إلى

 اإلرشاد من الكثير إلى يحتاج ال ويكاد ا، ومباشر بيائ العالة من النوع ذا يبدو

خادعة. المظاهر تكون أن يمكن لكن حبذا. لنمارسه

 دعئلون تمتلكون. ولسئم ئثمتهون الجديد. العهد في يعقوب رسالة تقول

 ال أللكم تمتلكون، ولسئم وتحاربون دخاصمون .دنالوا أن تقدرون ولسئم وتحسدون

 من إذ لذاتكم". في تنفقوا لكي ردائ تطلبون ألئكم تأخذون، ولسئم تطلبون تطلبون.

 لتكن بها: لله نقول وكانا نراها أن هي الطلبة صالة تؤذينا أن يمكن بها التي الطرق

 له ينبغي كيف لله نقول وألذ وشهواتنا، رغباتنا إشباع إلى مغالون نحن . مشيئتي

النعمة. في النمو على تساعدنا وال الله، الصالة هذه مثل ترضي وال الكون. يدير أن

 من الطلبات من كثير ئناورة. تفلذ لكئها طاهرائ، متكئرة الصالة تبدو أأل يمكن

 طرق -“الطقسئة الصالة” (Friedrich Heiler) هيلر فريدريك ئسئيه ما مثل هي الله

طرق إئها الممارسات. من معئدة بأشكابه بالوفاء إلهه من البركات لتيل االنسان

٢٣٣ 



اسدة

 اذ وجه تطلب ال صلوات وهي للمتضع، المدين موضع في الله نضغ آن بها نحاول

 ،جدا السهل فمن لذلك األشياء. منه نتان كي قدر؛ تطلب ما بقدر ومجده، ونعمته

خاطئة. صلوات نصدي أن الطبيعي من بل

 الطلب، في الخطأ بشأن الضرورئة التحذيرات هذه كز أمام الممكن من أن غير

 عض للحصول طريقة الصالة ليشب إذ نصغي؛ عندما ومترددين خائفين نكوذ أن

 في الله عمل في واالشتراك الخارج إلى للئظر طريقة هي بل الداخلي، السالم

 في جهاد أيصا هي بل طلب، مجرد الصالة ليشب’ :بلويش دونالد يقول العالم.

 التمئك بل الله، وعود في التأثل مجرد ليشذ وهي الله، مع إدها...صرع الطلب.

 أن رومية مؤمني من الرسول بولس يطلب . (٧ :٦٤ إسعياء )انظر الوعود بهذه

 أحدهم سئى لقد (.٣٠ :١٥ )رومية الله" إلى أجله من الصالة في معه يجاهدوا”

 بوصفها الوابع في مذكورة والصالة العالم". في الموجود الشر ضد التمرد” الصالة

 فمن (.١٢ :٦ )أفسس العالم يلث الذي الظالم قوى ضد الحرب أسلحة أحد

 أن نتعئلم أن علينا لذا بتاائ، نصدي ال أو خاطئة طلباب لنطلي نصدي أن الطبيعي

سليمة. بصورة نطلي وأن نطلي،

اسدة قؤة
 رسالة وفي .التاريخ تغيير في ودورها الصالة قوة عن بالوعود المقدس الكتاب يزخر

 اآلالم تحت إنادا كان إئه قائال إيليا، النبي إلى الكاتب يشير يعقوب، الرسول

 وكانت فأمطرت، السماء تمطر أن صأى ثلم دتمطر، فلم ممطز أال صئى لكئه مثلنا"،

 في كثيرا تقتدر البار طلبة’ أن باالستنتاج وخرج فاسد، حاكم لمواجهة طريقته هذه

 السابق التعيين عن بارائه المشهور كالثن، جون ويقدم (.١٦ ه: )يعقوب فعلها

:فيقول .يعقوب تعليم على بناء الصالة عن التصريحات بعض المطلقة، الله وسيادة

سلطان تحت ما بوجه السماء يضغ أن لله مهائ حددا كان لقد”
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معونته تللبا الصراع:

 إيليا أغلئ صلواته فبفعل إيليا. يطلبه ما ينئن إده حئى إيليا، صالة

 فيمكئنا .غزيرا مطرا تهطل فجأة وجعلها فتحها، ثم .سنوات السماء

. للصالة المعجزدة القؤة نرى أن هذا من

 الصالة إذ يقول فهو لفته؛ في حذرا أيثا كان لكئه شجاعا، كالثن كان لقد

 هو الثه أن تماائ الواخح من صأى. حيث الجودة األحوال في ألرت ما بوجه”

 الكون في سيطرة أئة صلوائنا محدت أن يمكن ال يحدث، ما كل على المسيطر

 بصلواتنا. متأبرا يكون بأن للعالم يسح أئه الثه صالح من أة غير الثه. عن بعيدا

 نفسه الوقت وفي اإلنساني التاريخ على سيطرا يظن كيف ذلك- يفعل كيف أائ

 أعظم أحد فهذا العالم- هذا في ومسؤولة مؤئر وأفعالهم البشر صلوات من يجعل

 سور يبنون اليهود كان عندما ،٤ نحميا في المقدس. الكتاب في العملية األسرار
 فصئينا’ فعلوا؟ ماذا أعدائهم، من لهجوم سيتعرضون أئهم وعرفوا القدس مدينة

 ،٣٨ إشعياء (.وفي٩:٤ )نحميا بسببهم" وليال نهازا ضنهم حراسا وأقئنا إلهدا إلى

 حزقيا صئى ثلم .إشعياء النبي له قاله ما ا وط الموت، على مشرقا حزقيا الملك كان

 شمعن قد : أبيلن داون إله الرت يقول هكذا لحزقيا: وقز اذففن” : الرت واستجابه
 )إشعيا سنه عشرة خمس أداملن إلى أصيف هاذا .موغلن د رأيت قد .ضالدك

 يفغ أن أيصا له قال الملك، إلى الرسالة بهذه إسعياء أتى عندما لكئ ه(. :٣٨

(.٢١ :٣٨ )إسعياء يبرأ حئى ]الخراج[ الدئل على ساخنة صماد؛

 إئنا” فرقا- ويصع مؤئر أمر الصالة أن هو التعليلم عمليا"؟” سرا أسئيه لماذا

 ال وهي السيادة نفسه، الوقت في الحكيمة، الله ئ لكئ نسأل"- ال ألئنا نأخذ ال

 يحيرنا. لغز فهو ذلك، يكون كيف أائ معا، صادقتان الحقيقتان هاتان أبدا. تسقط

 لكئ العكس. أو تؤئر، ال إدا فأفعالنا تماائ، مسيطرا الله كان إذا بأئه نشعر نحن

 شيائ، تعني ال وأفعالنا سيطر الله بأن نؤمن كائ إذا عمليا. ذلك يكون كيف فلنفكر

حئة من تغير أفعالنا بأة بالعكس نؤمن كائ وإذا والسلبية. اإلحباط إلى يؤدي فهذا
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اسالة

 صحيحين؛ األمران كان إذا أائ تماائ. يشئنا الذي الخوف إلى بنا هذا فيؤذي الله،

 بأن ذاته الوقت في ونشعر واجتهاد، بحن نعمل ألن األعظم الداح لنا فسيكون

 )ام لنا الصالحة الله حطط نحبذ أن نستطع ال النهاية في فنحن تحملنا. الله ذرع

(.١١ :٢٩ إرميا

 ٤٤ها بوجه يكون بأن للعالم ويسمح صلواتنا، ليسبغ الله يدنو هائلة. حقيقة ائها

.وفائلة فودة فالصالة إدا الصالة. قوة سلطان تحت

 وهويتكتم .الصالة عن الكبير كتابه في فصل في النقطة هذه فيبس أوسهن يقدم

 (Northumbria) لنورثمبريا الساكسوني الوثني الملب ،(Ethelfrith) إيثيلغريث عن

 مؤمنين ويلز أهل كان حربا. يشل أن وشك على وكان ويلز، غزا قد كان الذي

 مجموعًا الحفن أمامه، منتشرا أعدائه جيش يراقب إيثيلغريث كان وبينما .بالمسيح

 إئهم له قيل أولئك، يكون عئن سأل وعندما .الماحين غير الرجال من كبيرًا

 خطورًا إيثيلغريث أدرك وعندما .جيشهم نجاح أجل من يصغون وهم بانجور، رهبان

أوال". هم هاجموهم” قائال: أواهره أصدر الموقف،

 لواح احتراائ العالم هذا في بالمسيح المؤمنين غير لدى إذ قائال فيلبس ويستمر

 فإذا ٣.ذلك طنائ مهما خياال، الصالة قوة ليشث لدينا. مما أكثر ربما الصالة قوة

نستخدمها؟ أن يمكننا فكيف الحذ، هذا إلى قوية الصالة كانت

سلبا ان كيفاينبغي
 على نطلب قد أئنا رأينا لقد الصالة؟ من المؤدر الجانب هذا نستخدم أن يجب كيف

 اإليمان قانون أن أعتقد إدا؟ نفعل ماذا الغلب. من بالخجل نشعر أوقد خاطئ، نحو

 الله إلى طلباتنا نرح أن ممتارا: إرشادا إلينا يقدم المختصرة( )النسخة الوستمنمري

اإليمان: قانون يضعها هكذا بحكمته. مؤمنين
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معونته ظلبا الصراع:

الصالة؟ .ما٩٨ سؤال

 باسم إرادته، توافق أمور بشًان الته، إلى رغباتنا نربع أن هي إجابة.

.مراحمه على الله وشكر بخطايانا، واالعتراف المسيح، السيد

 .ذلك عن نتراحغ أأل وعلينا رغباتنا، يحئق أن الله من نطب أن علينا بالفعل

الله. أمام قلوبهم طلبات يسكبون الذين العابدين عن باألمثلة مألنة مثال فالمزامير

 أيثما يمكن كما خاطئة، تكون قد طلباتنا أن أيثما يفترض اإليمان قانون أن إال

 ويساعد سيساعدنا ما طلبا أن نظر، قد فيها. الخطأ رغم جدا النبة حسنة تكون أن

 ورعب بحز؟ بعد فيما فسئالحظ الطلب هذا يستجيب الله كان إذ لكئ آخرين،

 فإئنا نطرنا وقصر األنانبة دوافعنا من أنفسنا نحمي حئى لذا .مخعلئين كثا أئنا بالقين

 مع تئغق التي األمور الله من نطلب( نحن . حكمته يوافق ما بحسب الله من نطلت

 نسأن أن الطبيعي من إذ (.١٤ ه: يوحائ١ ،١٤-١٣ : ١٤ )يوحائ وحكمته رغباتنا

 نعرف ال بالتأكيد أئنا هي اإلجابة األشيا،؟ هذه تكونه ما نعرف كيف : عندئذ

 الله ليفعز واستعداد ذهنى تغئح ومع ،نرى ما بقدر األشيا، لهنه نصلي نحن دائائ.

.هذا فيها يحدث األقز على طري ثالث ياكر .آي .جاي ويعطينا .آخر شيائ

 الذي السبب أمامه نطخ أن يجب” الله، من نطلب عندما أئنا بداية هذا يعني

 ويذكر والعملبة. بالبصيرة تمتاز فكرة هذه . األفضل هو نطلبه ما أن نطئ يجعلنا

 في الله مع الجدل"” عن يتكئمون القدامى المسيحبين الكائب من كثيرا أن ياكر

 أئهم يعني هنا الجدد لكئ الله. من أحكلم أئهم افتراضهم هذا يعني وال الصالة،

 أهداف عن يعرفونه ما ضوء في األفضل، هو يطلبونه ما أن لهم يبدو لماذا لله يقولون”

 بدن أئه ويعني صلواتنا، كز في الالهوتي الجدل تضمين أيثما هذا ويعني الله".

 في نطلبه ما في نتأئل أن يجب نريدها، التي األشياء من طويله قائمه سرد مجرد

ضوء وفي تحزنه، والتي الله تسر التي األمور عن المقدس الكتاب من نعرف ما ضوء
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اسدة

 هذا يمارسون تن إن .العالم لهذا الله ه يريد وما الخالص عمل كيفية عن نعرفه ما
 رغباتهم —يقتلوا أو يعئقوا أن وأحياائ ليراجعوا- يساعدهم أئه يجدون االنضباط

 ألعينا أئنا نجد ننتهي عندما حتو، لصلواتنا أكبر قوة يعطي أئه كما ومقاصدهم.

 خفيفين حياتنا ونواصل (٧ ه: بطرس ١ ؛٢٢ :٥٥ )مزمور الله على همومنا بالفعل

األحمال. هذه من

 أئنا هو ياكر، بحسب الوستمنسري، اإليمان قانون من اإلرشاد لهذا آخر تطبيق

 في يرغب كان إذ أئه بوضوح الله نخبر قنحن الله، لدى معلومه طلباتنا نجعل عندما

 الذي األفضل ]من أفضل سيكون أئه نعرف فنحن نطلب[ ما ]بخالف آخر شي؛

 الكلمات هذه مثل قول نحاول أن .‘يفعل؛ أن نريده ما هو هذا وأن نحن[، نظئه

 ٠قلوبنا تشكين يعيد فهنا ،بشنة نريده شيائ نطلب عندما سيما وال ،قلوبنا من لله

 إلى إشارة فهذه اإلرشادات، هذه بحسب شيائ نقول أن نستطع ال أئنا وجدنا وإذا

 يسيطر وثن وهو المضطربة؛؛، المحيات” أغسطينوس يسئيها ائ واحدة مع نتعامل أئنا

 فحص من الكثير فينا ذلك يثير أن ويجب قلوبنا. على لله ومنافس القلب، على

 'رج١خ وسلوك معوقة لمشاعر مستعيدين أنفسنا فسنجد ذلك، نفعز لم وإذا الذات.

. السيطرة عن

 أئها جديد، من فسنرى، القلب، من الكلمات هذه نعوذ أن نستطع كائ إذا أائ

 عليها ويعمل سيحملها أئه عالمين الله، على إدا بهمومنا نلقي أن يمكننا قلوبنا. تهدئ

 في الطريقة هذه من يأتيان وثقة سالم هناك المناسبة. وبالطريقة المناسب الوقت في

 القديم السؤال ذلك نواجه بالتأكيد هنا .أخرى بطرى اختبارهما يمكن ال الصالة

 هي المثلى االجابة أصال؟ نصتي فلماذا حائ، وهومسيطر حطه لله كانت إذا :الجديد

لماذا؟ لله؛؛. ابن من مستجابة غير صالة اسمه شيء اليوجد” أئه

 كما لذا ألوالده. األفضل دانتا يريد السماوى، أبانا الله، أن تأكيدا لنا إذ

ؤفائ دائائ يستجيب ال كان لو[ ]حئى صلواتنا الله يستجيب” كالقن: جون يكتب
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دلعوزللح دكللدثب العدراع:

 فهو نطلبه، ما يعطينا ال عندما حتى : ذلك بعد يقول ثم به نطلبها الذي للشكل

 يسقط ال كلمته على المعئمذ الرجان إذ حئى وحنان، بلطب لصلواتنا منئتها يزال ال

 عرفنا لو سنطلبه كائ ما يعطينا أئه وإائ نطلبه، ما يعطينا الله أن إائ باختصار، بتاتا،،.

هو. يعرفه ما كز

 الخير على بالفعل حصلنا وقد ونطلبه، الخير نعرف إئنا ذلك، من أكثر بل

 في ما لكز األساسي المصدر نفسه، الله في لنا ألن وذلك الحياة، هذه في األسمى

 في فرحنا روافد جعت وإذ حئى أونفتكر، نطلب ما كز فيه لنا إذ . جود من الوجود

 هو صالح شيء كز .بتاتا يترنمنا لن الله فإذ شيء، كز أحكنا إذ ألله العالم. هذا

. ملكوته يعلن عندما .لنا وسيكشفه فيه كائن

 شخص أئ يصغي أن يمكن ال دونه ومن الصالة- في األمان" "صمام هو هلذا

 في ليس شيء أجل من صلينا إذا بانا واثقين نكون أن نحن نستطع ثانيه. حكيم

 ونحتاج نطلبه ما سيعطينا أله يقين على نكوذ أن يجب لنا. الله يعطيه فلن مصلحتنا،

 إبراهيم طلب لنا. مضرا يكون لن بهما سيعطينا اللذين واألسلوب الشكز لكز إليه،

 الذي االبن كانت إلبراهيم الخاصة الرت بركه لكز إسماعيل، ابته يحفن أن الرت من

 (.١٨ :١٧ )تكوين !أمامك يعيش إسماعيل ليت .بعد-إسحاق وبن قد يكن لم

 ليكون الله مختار هو إسماعيل وليس إسحاق إله ال! ونعم. ال هي الرت إجابة كانت

 يقول إسماعيل، جهة ومن للعالم. الله خالص به يكون والذي العهد شعب مصدر

 اثني .جدا كثيرا وأكلره وأثبره أباركه أنا ها .فيه لك سمعت فقد إسماعيل أائ : الرب

 سارة لك كبده الذي إسحاق مع أقيمه عهدي ولكز .كبيرًا ائه وأجعله يلذ، رئيائ عشن

(.٢١-٢٠ :١٧ )تكوين اآلتية" السنة في الوقت هذا في

 الذي الشخص ذلك أكون أن أحاول كنت الخدمة، في تدريبي سنوات في

 بغتاة، مرتبكا كنن الالهوت كلثة دخلن عندما وراعيا. واعفا يكون أن يستطع

أفعز أن أستطع ال إلهي يا” بحرارة: فصئيث العالقة. إنهاء بعد ما في مئي طلئت
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 أش غير العالقة". هذه تنهي أال أرجوك فعال. إليها أحتالج أنا دونها. من ذلك

 تزوجن ألني العالقة؛ تلك انئهث أن خيرا كان أئه أرى األن الوراء إلى بالنظر

 نعم صالتي؟ الرش رففى هل وقتها. به شعرين ما هذا يكن لم لكئ بكاثي، الحائ

 كان لقد والخدمة. الحياة في شريكه الله ئعطيني أن كان صالتي جوهر ألة نعم وال.

 بالذات المرأة هذه أن ظننذ أئي فكان الخاطئ الجزء أائ الضمني، الطلب هو هذا

هيشسيساءدذي.

 صالتنا جوهر يأخذ الروغ فإذ ينبغي، كما نصتي كيف نعلم ال عندما حتى

 الصالة، في تصاع عندما (.٢٦ :٨ رومية )راجع الله عرش أمام مائ بدال ويصتيه

 ما تعلم كنث إذا ستطلئه كنث ما سبطيك بائه واثائ الله أمام تأتي أن يمكنك

.بغنى ويحأك بك يهتر ائه .يعلمه

 لم طلباتنا في آخر تأثير فلهذا الله، حكمة مع يئغق بما صلواتنا نرح عندما

 استجابة لتحقيق فعله علينا يتحلم قد الذي ما :أنفسنا نسأل أن يجب . بعد نذكره

 الصلوات، من كثير استجابه فينا تغييرات سدهل أن يمكن ما، بدرجة صلواتنا؟

 ندرب أن يجب .نصتي بينما ذلك في لألفكير الكافي الوقث نصرف ال ما عادة لكئنا

 أنفسنا نسأل أن أيصا يجب كما الله، عن نعرفه وما طلبه كذ بين ما الربط على أنفسنا

.وضعفاتنا خطايانا حئى بل ومحباتنا، العميقة دوافعنا من طلباتنا تكشفه عائ

 من يصلون كثيرين مسيحئين ألة منزعغ ياكر فاة األسبايب، هذه كذ ببمب

 المصاحب النفس وفحص والتأئل الالهوش التفكير أائ طويلة. صلوات" قوائم”

 التحرك إلى الصالة طرق من وغيرها الصالة قوائم تقودنا قد .وقائ فيستغرق للصالة

 كانت إذ” عبارة مستخدمين االحتياجات بين وما آخر إلى ام من جدا السرج

 األمر هذا كان إذا ما معرفة ومحاولة العميق، التفكير على التدريب دون“مشيئتك

 الوقت بعض سنستغرق كائ إذا أئنا ياكر ويكتب الله. مشيئة بالفعل هو ذاك أو

فقد ، أجلهم من نتشئع الذين لهؤالء الشخصئة والحياة المواقف في التفكير في
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معونته حللب اسراع:

 واستطرادنا تفكيرنا لكن” واألشياء. الناس من العدد لهذا نصتي أن نستطع ال

 المشتريات قائمة مستوى من تشععاتنا من ستريع األمور، حول الله مع ومناقشتنا

١٠(".٣-١ :٢ )كولوسي الصالة(( في ))الجهاد بولس ستيه ما إلى

الحللبة صلدة ف لقح

 العالم نضغ أن الطلبة: لصالة هدض بين ما الضرورى االئران نرى أن نحن نحاول

 الله من السليم الموقف في قلوبنا ونفع ملكوتك"( لياب”) الصحيح نصابه في

 األخرى، على أولوة الطليقين هاتين من أي تأخذ أال ويجب .مشيئتك"( لتكي”)

 يجب . وانهزامئه ملبئه صلوات وإائ عصبئه، تشئجات اائ ستصير طلباتنا فاة وإال

 حكمة في مطمسين نفسه الوقت في نسترخ وأن الله، لدى طلبائنا شلم نجاهن أن

 صالة في أيصا ونراهما الرانئة، الصالة في متجاورين العنصرين هذين ونجن الله.

 لتكن لكن الكأس، هذه عنوة تجير أن ممكائ كان إذ : لجثشيماني في العظيمة يسع

(.٣٩ :٢٦ )مش إرادتك" بل الإراد"ي

 التاريخ أحوال وفي العالم في الله يؤثر فبطبتنا، خارجي. األول الهدف

 وهناك .(٨-٧ : ١٨ )لوقا بصلواتنا العالم في العدن ويجري . ( ١٨- ١٦ ه: )يعقوب

 وعندما (.٢ :٤ )يعقوب نطلب لم ما يفعلها أو دعطيها لن ائه يقون كثيرة أمور

 خيرا الله يمغ (لن٢٠ :٣ )أفسس نفتكر أو نطلب مما جدا أكثر فعال سيعطي نطلب،

 وجسار؛ بجرأ؛ نصتي أن يجب أئنا هذا كذ ويعني (.٦:١ )يعقوب نسأله عندما عائ

 ملك من أنته التي التحذير خطابات أخذ عندما حزقائ مثل نكوذ أن يجب وثقة.

 من الحماية طالبا قويه صال؛ بها ورخ (،١٤ :٣٧ )إشعياء الرمي" أهام وفرشها أشور

 أن علينا إذ يسع يقول لذا السماوي. أبونا أيصا وهو الكون، يدير إلها لنا إذ الله.

 -ألم فهي االنتباه؛ تسترعي هنا اليونانية .والكلمة(٢٨ :١١ )لوقا بتجاجه نصتي

خدمة الله نخدم أن يجب أئنا مع حلى األدب. وسوء الفجاجة من يقترب معلى

٢٤١ 



 اهـ محضر إلى نتقدم أن يجب فإننا (،٢٨: ١٢ )عبرانيفة وتقوى بخشوع مربئة

واهتماماتنا. طلباتنا أمامه ونفرش بثقه

 داخلئ هدف هو الطلبة لصالة الثاني الهدف أن نرى األخر، الجانب على

 أجسادنا على السيطرة عن التخئي هو النوم أن فكما .والراحة السالم ننال فبطلباتنا،

 وباحتياجاتا بنا يهتز باه ونثق لله حياتنا على السيطرة نعطي ألنا الطلبة تعني

 هادئ بخضوع أيائ بل تخزى، ال التي والجرأة بالثقة فقط ليس نصلي أن يجب

ألنفسنا. نريد مما أفضل لنا ويريد مائ أحكم الله بأن واثق مطمئن

 هو الرادع المزمور المزامير. سفر بدايات في الطلبة لصالة الهدفين هذين نرى إلنا

 والتأئل اليوم أثناء في حدث ما لكز والقبول الهدوء نحو متولجهة مسائية صالة

 يحر أن الله من الطلب نحو تلجه صباحية، هوصالة الخامس والمزمور . الله نور في فيه

 القتلة من الحماية الله من تطلب ومباشرة بسيطة صالة هي . العالم في الحالي الوبغ

 ه مزمور في الجريئة الطلبات قبل لكن (.٦-٤ ه: )مزمور يتهددوننا الذين والكذبة

. ٤ مزمور في الهادئة الخاضعة الصالة تأتي

 على قلوبكم[ ]افحصوا قلوبغم في تكتموا تخبوئا. وال ارتعدوا”

 الرب. على وتوبلوا البر، ذبابخ اذبحوا ساله. واسكتوا. مضاجعغم

 رت. يا وجهك نوذ علينا اريع خيرا؟((. يرينا ))تن يقولون: كثيرون

 حنطئؤم كترت إذ سرورهم من أعظلم قلبي في سرورا جعئث

 منفردا رت يا أنت أللك أنام، أيصا بل أضطجع بالمه .وخمرهم

. دسكئنى نينه لممًا في

 المسائية: الصالة هذه هدف إلى يصل المزمور، ناظلم داود، أن كيف الحذ

 النفس منح إلى المسائية الصالة تهدف أنام". أيصا بل أضطجع ]بسالم[ بسالمة”

إذا أكثر والنفس الجسد يستريح للجسد. هدوءا النوم يعطي مثلما الروحى الهدوء
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معونته تللنة الصراع:

 الجسد يحصل ولن مضطرب، نوم إلى فستؤدي المضطربة الروح أائ مائ. استراحا

الراحة. من إليه يحتاج ما طى

 وهي الله، مشيئة في المستريح القلب صالة هي مشيئتك لتكن صالة إة

 يشفتنا وما احتياجاتنا فيها نفع طلبة هي بل توبة، أو تبيح صال؛ أصال ليست

 في قلبه؟ داود يريح كيف النوم. أثناء في بها قلوبنا تتثعل فال الررفي، يدي بين

 قلبي في سرورا جتئث” قلبه على داود يعمل الذاتي. التأثل من نوعا نرى ٤ هزمور

 لدي كانت إذ : يشبه يقوله وما . وخمرهم حنعثؤم كلرت إد سرورهم من أععللم

 أشكال فكز وصداقته، ونعمته الله محبة في الدخول ضمان اإلنجيل- امتيازات

 كتب طويلة سنوات منذ . بالمقارنة بريقها تفقد العظيمة والكنوز األخرى الرفاهية

١١الله: لبركات المخئط هذا شادا وكان إدواردز جوناثان

(.٢٨ :٨ )رومية خير إلى حياتنا في سئئ شي، كز سيتحول .١

(.٧-٦ :٤ )مزمور الله من لنا الذي الحيز أحد يأخذ أن يمكن ال .٢

(.٩ :٢ كورذثوس١) الممتقبل في محفوغا األفضل يزال ال .٣

 في فأعمق أعمق نغرق أنفسنا سنجد الله، أهام طلباتنا نقدم ونحن كائ فإذا

 العمل في فشلنا ألئنا فذلك الذات، على الشفقة أو الغضب أو واالكتائب، الحزن

قلوبنا. على

أبله ص نطي أن يجب ما
 والشكوى، السؤال، الطلبات: من أنوع ثالثة نرى أن يمكننا الكتاببة األمثلة من

 مع بعضها تتقاطع بل تماائ، منفصلة فائت ليست أئها بالذكر وجدير واالنتظار.

حدة. على منها كال نذكر أن المفيد من أن غير بعض،

من الصالة إذ اآلخرين. واحتياجات احتياجاتنا أجل من عادئة صلوات هذه

٢٤٣ 



اسدة

 الئئة،٠وا والنفسمئة الروحئة الحتياجاتنا الكامل المدى تشمل اليومي"، "الخبز أجل

 وضوح أجل ومن المتكذرة، وتجاربنا خطايانا من التحدر أجل من الصالة أيتا وتعني

 واألمراض، االصابات من الحماية أجل ومن اليومئة، أعماننا لئنجر والقؤة الرؤية

 طدتع شيء كز قبل تتضئئ كما أسرنا، عالة و إلعالتنا المالئة الموارد على والحصول

الله. مع الشركة

 الشفاعئة. الصالة شغى العالم أجل ومن اآلخرين أجل من الصالة أائ

 حنى و الخصوم ذلك في بما واألصدقاء األسرة أفراد احتياجات هذا ويتضثن

 ال اليوم، أثناء في نصادفهم الذين أجل من نصغي أن نتنئر أن المهد ومن األعداء.

 تشجع المقدس الكتاب في كثيرة أماكن هناك بضيقات. يمرون أو يعانون ئن سئما

 من الصالة أيصا وتعني (.١٥ ه: يعقوب )راجع المرضى أجل من الصالة على

 يبحثون أدهم يبدو الذين سئما وال حولك، ئن المسيح السئد يعرفون ال من أجل

 أجل من العائة الصالة كذلك تعني وهي الروحي، الجع ويختبرون ويتساءلون
 ونصاي وأمانتها، وحمايتها الكنيسة حيوئة أجل من نصلي حيث والعالم، الكنيسة

 بدن والحرة والجع، الفقر بدل والرفاهية الصرع، بدن العالم سالم أجل من

 وتتمني بالفضيلة القادة ليتمني أيتا نتتي الضعفاء. واستغالل والعبودئة الطفيان

بالصحة. المجتمعات

 وئسئى المقدس الكتاب في واضحة تبدو الطلبة صلوات فائت من آخرى فئة

 مع ويصارع ضيائ، يعاني ض صالة هي المزامير. في تظهر وهي المراثي، تقليدائ

 ياكر يسئي .واالحتمال الفهم عن ويبحث الله، طرق عن يتساءل ربا الله. مشيئة

 وينوح يشكو من يحب أحذ ال أن يعترف وهو . الشكوى الصالة من النع هذا

 ألشخاص سئئه أمور تقع عندما المقدس الكتاب في أله الى يشير لكئه ويتذئر،

 والكتاب إللههم. باستفاضة ويتذئروا يشكوا أن بالحرة يشعرون صالحين...فإئهم

لله السؤال اذ قائال ويستطرد . حكمه ويحسئها الصلوات هذه يقبل المقدس
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معونته تللبا الصراع:

 عالمه يعذ وهو المزامير، صلوات في مرة عشرين من أكثر طرغ قد متى؟" حز”

الصلوات. من النوع لهذا مميزه فارقه

 فعل رد هي صلوات هناك . والشكوى المراثي صلوات تثير كثيرًا أحواز هناك

 ١٣ المزمورين )رحع أوقوى أفراد من واالضطهاد للخيانة نتعرض عندما للمقاومة،

 الماذئة الموارد أو الصخة من سيما وال الحرمان، يواجه تن صلوات وهناك وهه(.

 المصغي يكون فيها التي العزلة صلوات هناك أخيرا ٠(٣٨و ٦ المزمورين )راجع

 )راجع واألصدقاء األهل من الهجر أو للئياع تعرض وإائ موطنه عن بعيدا إائ

١(.ه٧٩و ٣٩ المرموزين

 الفائت مع يتقاح وهو المزامير، في نجده المراثي صلوات من نوع أيصا هناك

 وأحياة الحالكة. الظلمة بصلوات ٨٨و ٣٩ المزمورين نسئي أن فيمكئنا األخرى.

 المزمورين مثل اإلحباط"، مزامير” أغلب في وبالرجاء. بالله اإلحساس تماتا نفقد

 والقنوط. اليأس حالة خارج عمنا ويخرجها بيده نعشه يسحب المرلم نرى ،٤٣و ٤٢

 ظلمة في باهم المؤمنون يشعر دا وأحيا التانة. الظلمة في وينتهي فيبدأ ،٨٨ مزمور أنا

.ا جذ طويل لوقت روحية

 األسباب المعاصرة؟ الصالة كتب في الصلوات هذه مثل تجادئل يجري لماذا

 يشير (.(The Reformation of Suffering) “األلم تشكيل إعادة” كتاب في كثيرة.

 في الكاثوليكية الكنيسة أن إلى (Ronald K. Rittgers) ريتجرز كيه. رونالد المؤرخ

 الرثاء مشروعية من قللوا سواء حذ على اللوثريين والمصلحين الوسطى العصور

 بمشيئة ورحا قبوال دائائ المؤمنون يظهر أن المهلم من أة اعتقدوا الدهم والشكوى،

 ديل من للتحعى وسيله أي الخبيثة، الناموسية من نوعا هذا يكون أن ويمكن الله.

 عن غائيا الرثاء يجعل أخر سبب تتذئر. وال ومؤذيا صالحا تكون بأن الله رضى

 الموجود أغب تميز التي االستهالكية الطبيعة هو اليوم المسيحية والممارسة الفكر

بالله، يؤمنون ممرئ اليوم الغربية المجتمعات في الناس أغلب الدينية. األشكال من
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اسدة

 خ يكفي بما صالحه حيا؛ عشنا اذا فائدتنا أجل من األمور كز بترتيب ئلرائ يرونه

 بعبارته هذا عن (Christian Smith) سميث كريستيان ويعير مقاييسنا. وفق وذلك

 وهذه ١٧.(Moralistic Therapeutic Deism) العالجية" الخلقية الربوبية” المشهورة:

 إبعاد في مائ تشتركان جمودا، واألكثر األقدم الناموسية مع الحالية، الرخوة الخلقية

الصلوات. من مقبوال نوعا بوصفها الشكوى إمكانية

 بريطانيا، رجال وبوصفه مباشرة. مواجهه الخطأ هذا ياكر ٠آي ٠جاي يواجه

 ذلك تاريخيا اعتنقت أورويا شمال من المنحدر بالفكر المتأبرة الثقافة أن يكتب

 باحتقار وينظر وتصميم، بإصرار العليا شفقه يزًا الذي لإلنسان المثالي النموذج

 روحيا ضعفاء أشخاصا بوصفهم علقا شكواهم عن يعيرون الذين الناس إلى

 الكتابي الفهم من أكثر األفالطونية الناموسية مع يئغق هذا إذ ويقول وأخالقيا".

 هو العقل فيها يكون حيث والجسد، العقل بثنائية األفالطونيون آمن لقد .لإلنسان

 بانا يؤمنون كانوا لقد .المنحعلة األمور يمقالن اللذين والشعور الجسد مقابل األعلى

 الكتاب أائ .العقل لعمل الفرصة لئتخ ونقمعها مشاعرنا على نسيطز أن يجب

 وتكريس ورجاء محية من وعمله القب أن ذلك، خالف على فيرى، المقدس

 لله. الصالة في ومشاعرنا أفكارنا نقدًا أن وعلينا مائ. والشعور التفكير مكان هو

 من الجديدة الحياة هذه من األساسية األجزاء من .هي..الشكوى ياكر: ويختتم

 في متكررا عنصرا تكون، أن يجب أو الشكوى، ستكون لذا والصالة، الشركة

. ثانية المولودين صالة

 انتظار” نسئيها ما كثيرا التي هي الطلب صلوات من واألخيرة الثالثة الفئة

 تأتي"” ظتت مقهورة أرملة عن يسوع يخبرنا الصالة، عن شهير مثل في الرمي".

 بهذا المثل يسع ويختتلم خصمي ض أنصعني :قائال إليه وتشكو قاضيا لتقابل

 متمهل وهو ونيال، كهارا إليه الصارخين نختاريه، الله ينصف أفال التصريح:

أمزين: من يسوع مثل في األساسية النقطه تتكؤن (.٨-١ :١٨ )لوقا عليهم؟"
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معونته تللبا اسراع:

 بشان صبورين نكوذ أن يجب لكئنا سيسمعنا، الله بأن واثقين نكون أن يجب أئنا
 شهورا منتظرين ومثابرة، بلجاجة نصتي ألن مستعدين نكوذ أن ويجب توقيتاته،

 قوم يحسب كما ه وعد عن الرت يتباطأ ال األمور". بعض الله ليستجيب وسنواب

 إلى الجمخ يقبل أن بل أناس، يهبان أن يشاء ال وهو علينا، يتاى لكئه طو،١الئب

 بالواتع مرتبطه ليست توقيتاتنا أة ببساطة، هذا ويعني (.٩ : ٣ بطرس٢ ) الوئبة

 يشبه بالله، مقارنه والتوقيت للوقت ومنظورنا الله، يعلمه الذي النهائي الروحي

 لجئبنا وجيهه أسبابا الله لدى إذ . البالغ ونظرة سنتان عمره طفل نظرة بين ما الغرق

. ئستجاب الصلوات بعض لنرى طويال وقائ ننتظر

 المنظور على لنحصل الطلب صلوات في الخبرة من سنواب يتطلب األمر أؤ غير

 أئنا نالحظ أحياائ، الله. توقيتاب خلف من األسباب بعض نرى به الذي الضرورى

 لنحصل نطلبه، كائ ما على للحصول مستعدين نكوذ أن قبل نتغبر ألن نحتاج كائ

 االنتظار أن يئغح قد أخرى، حاالت في أنفسنا. نضر أن دون أو سليمة بصور؛ عليه

 توقيت بين ما جميله دقيقة فروق وهناك .أقوى وشخصئة وهدوءا صبرا فينا صبغ

منها. بعائ نلتح أن إال نستطع ال وقد وتوقيتنا، الله

المستجابة غيل يسوع ة صلل
 هذه تبدو ربما . مستجابة غير صالة’ اسمه شيء يوجد ال أئه قبل من أوضحنا لقد

 الحياة، قيد على أحبائهم أحد ليبقى وتضرعوا طويال صلوا لمن سطحبة الصيفة

 خبرة وبعد الطالبين. قلوب تمرق الله يرفضها التي الطلبات من بعض مارق. لكئه

 بأن نؤمئ أن فعال يمكننا كيف ثانيه؟ بالصالة ثقتنا على الحفاظ يمكننا كيف كهذه،

 رفغن التي القلببة الطلبات هذه مثل رفض قد كان إذا معنا، ويتجاوب يسمع الله

شديد؟ بإلحاح

إحباطاب رغم بالصالة بثقته احتفظ داون أن نرى داود، مزامير إلى ننظر عندما
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اسدة

 بته١ ليعيش صلواته مثل الرب، نجها لم كثيرة طلبات ورغم حياته، في كثيرة

 يؤمن يزال ال بقلب داود احتفظ كيف (.٥١ مزمور ؛١٢ )أصموئيل المريض

 البن مر على الله مع الكثيرة خبراته له كانت يساعده. ما له كان لقد بالصالة؟

 في الله روح من إعالنات أيتا له وكانت األخرى، تلو مر؛ الله ختصه فيها والتي

 لشا أعظم موارد لدينا باإلنجيل، ونؤمن المسيح بعد نعيش الذين ونحن قلبه.

 في ألله نطلبه عندما سيجيبنا الله أة نعلم نحن صلواتنا. إلى سيستمع الله بأة والثقة

.طلبه عندما يسوع إلى يستمع لم رهيب يوم

 طلبئه لكن الصليب، على األلم كأس عنه تعبر أن حثسيماني في يسوع صًاى

 (.٤٦ :٢٧ )مئى تركه إلفه لكن إلهي صرخ نفسه الصليب وعلى تستجب. لم

 ونفسه، وفكره قلبه بكن الله خدم المثالى- اإلنسان هو يسوع كان ذلك؟ يكون كيف

 آخر مكاب وفي .الله ناموس أكتز وهكذا . (٣١-٢٨ : ١٢ )مرقس كنغسه قريبه وأحب

(.١٨ :٦٦ )مزمور الرب لي يستمع ال قلبي في إثائ راعيت إن :يقول المزامير في

 على الوحيد االنسان فهو يسوع، أثا صلواتهم. لنجاب أال الخطاة يستحئ

 الكاملة. حياته أجل من صلواته كز لنجاب أن يستحئ كان الذي األرض وجه

لماذا؟ قلبه. في إثائ راعى وكأئه إليه، يستمع لم الله أن غير

 كما ليس األمر هذا في يسع الله عانز لقد اإلنجيل. هي بالتأكيد اإلجابة

 به، نؤمن عندما لذلك عقوبتنا، تحئل لقد نحن. نستحذ كما بل هو، يستحئ

 يسوع صلوات رفضددق وقد (.٢١٠٥ كورنثوس٢) يسوع يستحئ كما فسبعاملنا

 تكون يصغون، عندما بالمسيح المؤمنين إة حتى صلواتنا. قبون الخطاة نحن لننان

 علم عندما حكمه. الطرق بأكثر الله من واستجابة استماعا سينالون بألهم الثقة لهم

التشبيه. هذا أعطاهم الصالة، عن تالميذه يسوع
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معونته نطلب الصراع:

 سمكة، آو حجزا؟ آفيعطيه خبرا، ابنه يسًاله أت، وهو منكم، فتن”

 غقزبا؟ أفيعطيه بيضه، سأله إذا أو الئمكة؟ بدل حيه أفيعطيه

 جيدًا، عطايا أوالدكم كعطوا أن تعرفون أشرار وأنتم كخم فإذ

 لئذين القدس الروغ ئعطي الغماء، من الذي األت أللحري فكم

(.١٣-١١ :١١ )لوقا يسألونه؟"

 ما عادة خطاة، وهم األرضيون األباء كان فإذا وقودا. رائثا شيائ يسوع يقون

 ملتزائ السماوى أبونا يكون بالحري كم سعداء، أوالدهم يجعلوا أن يريدون

 طلبات يستجيب أن يريد أدب األرض على يوجن لم أده هذا ويعني ؟وخيرنا سعادننا

 قدوس أيثما وهو محت، الله أن نعلم لكئنا .طلباتنا يستجيت أن الله يريد مثلما أبنائه

 أن هذا ويعني العكس؟ يستحعون الذين الخطاة على بركاب يمطر كيف وعادل.

 لقد األب. مائدة على الطعام على نحن لننان والحية العقرب على حصل يسوع

 ؛٥٥ :١٥ كورنثوس ١ )راح مائ بدال الموت وسلم الخطية لدغه نفسه في استقبل

(.١٥ :٣ وتكوس ؛١-ه١٤:٢ عبرانين

 ليسوع يستجب لم الله ألن الهي ندعوه عندما سيجيينا الله أن نعللم نحن

 كالنحاس السماء كانت وليسع، .الصليب على ذاتها بالصرخة إليه صرغ عندما

.السماء تسمعنا أن يمكئ حئى

 وإصرار، وأمانة وشجاعة وتحديد وثقة بجرأة األشياء الله من نطب أن يجب

وألسمه. يسع بسبب هذا كذ الحكيمة. ومحيه لمشيئه صابر بخضوع أيفتا لكن

٢٤٩





ه الغمل

البومئة الصلدة الممارسة:

اليومية الصلدة تأريخ
 ، ( ١٧ : ه تسالونيكي ١ ) حين كز نصغي أن لنا ينبغي إئه الرسول بولس يقول

 الله إلى باإلشارة اليوم أثناء في شيء كز نفعل أن أمكننا، ما علينا، أة بذلك ويقصد

 الشكر من موسيقئة خلفئة هناك تكون أن يجب (.٣١ :١٠ كورنثوس ١ ) به والوعي

 :٣ )كولوسي نسمعها ئن فقط نحن اليوم، أحداث من حدث كز خلف والفرح

 القلب. عادة والمستمرة التلقائية الصالة من النوع هذا يكون أن ويجب . ( ١٧- ١٦

 الصالة انضباط عاتقنا على نفع عندما إأل العادة، هذه مثل ننئتي أن نستطع ولن

 لما” .جدا قديمة عصور منذ كتابئه ممارسة اليومية الصالة كانت لقد المنتظمة. اليومية

 أورشليلم، نحو عليته في نفتوحه وبواه بسه، إلى دج، البتابه بإمضاء داديال عللم

 ئفتز كاذ كما إلهه قدام وحتذ وصئى اليوم، في مراب قالن ركبئيه على فجثا

 الوسطى، العصور في المسيحئة ممارسة هناك وكانت (.١٠ :٦ )دانيال ذلك قبل

 المحددة اليومية الساعات وهي ،(Horae canonicae) القانونية بالساعات عرنن

 طاعة إلى الممارسة هذه تهدف وكانت اليومي. الواجب أيثما وسميث للصلوات،

 أن قذرتم ما أهكذا” النائمين: تالميذه إلى المسح السيد قذمه الذي التحدي

 حدمات األديرة في بقام كانت وقد (.٤٠ :٢٦ )هئى واحد؛؟" ساعه تعي يجروا

السبعة األوقان أة (Alan Jacobs) جاكوبز آلن ويحتح اليومية. للصالة عديدة
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اسدة

 والتاسعة والسادسة، صباحا، الثالثة الليل، منتصف الرهبانية- للصلوات اليومية

 كثير ماديا. يساندها ما تجذ لم مساة- والتاسعة السادسة ثم عشرة( )الثانية والظهر

 الصلوات مسؤولية ورعت وائ الخدمات عدد من قلنخع إائ الرهبانية، األنظمة من

واألخوات.' اإلخوة مختلف على المختلفة

 اشلح ؤوجة العظمى، بريطانيا إلى البروتستانتى اإلصالح جاء وعندما

 يصني أن يمكن كيف” بالسؤال: (Thomas Cranmer) كرانمر توماس البريطاني

 أن بحقيقة منشغال كرانمر وكان ؟،، كامل بدوام يعملون وهم يوميا عاديون أشخاص
 ئغعئلة، ليتورجية برزنامة وثيعا ارتبالما مرتئعلة كانت الوسطى العصور في الصلوات

 أن يرى وكان المقدس. الكتاب بقراب من بسيطة أجزاة إال الناس إلى تقدم وال

 نسخه أول مقدمة وفي كله. المقدس الكتاب تعرفة من الناس تمع الممارسات هذه

 األوائل الكنيسة آباء أن كيف كتب م،١٥٤٩ سنة “العائة الصلوات” كتاب من

 في سنة كذ منه( كبيرة أجزاء )أو كله المقدس الكتاب يقرأوا أن يجتهدون كانوا

٢.الكنيسة في المنتظمة الصالة خدمات

 عدا ما باألوقات، المرتبطة الصلوات أوال ألفى أئه هو قدمه الذي الحذ كان

 لقراءة منهاج فيها رزنامة الصلوات، كتاب بداية في قدم ثر والمساء. الصباح صالة

 واثنان الصباحية الصالة مع اثنان يوميا: المقدس الكتاب من أصحاحات أربعة

 المقدس، الكتاب قراءة لرزنامة مقدمته في كرانمر يكتب وكما المسائية. الصالة مع

 مع السنة، في مردين الجديد والعهد مرة القديم العهد قراءة يتيح البرنامج هذا فإذ

 سفر من أجزاء وبعض واألنساب، األسماء تحوي التي األصحاحات بعض استثناء

 باإلغراق كرانمر أوصى ذلك، على عالوة ٣.الرؤيا سفر من أجزاء وبعض الالويين،

 رجال يمارسه الذي التدريب من نوعا أيصا هذا وكان .وتأئلها المزامير قراءة في

 أثناء في الرهبان، كان فبينما العاديين. األشخاص ليالئم مخئائ كان لكئه الدين،

قراءة يتيح كرانمر برنامج كان أسبوعيا، كلها المزامير يقرأون اليومية السع صلواتهم

٢٥٢ 



اليومية اسدة الممارسة:

شهر. غضون في والمساء الصباح صلوات في مزمورا والخمسين المئة

 وكانت .وعبقرئة جدية بصور؛ القديمة األشكال إحياء إعادة هي النتيجة كانت

 الكتاب قراءة على أكبر تركيز مع يومائ يروتستانتيا روحيا واجيا الممارسة هذه

 إائ يمارسان للصالة يوميين وقئين يتطلن منهجا ذلك كان نظامية. بصورة المقدس

 واالعتراف، للتسبيح المكتوبة الصلوات من كال يقدم وكان فردائ. وائ جماعيا

 ألسفار المتتابعة للقراءة حطة عن فضال الحرة، الطلبة لصلوات ومساحة والشكر

(.Lectio continua) المستمرة القراءة تسئى وكانت المقدس، الكتاب

 للصلوات البروتستانتى اإلصالح يشبه ما البرنامج هذا أجرى واضح، هو كما

 ض غيرها أائ )األنغليكانية(، األسقفية الكنائس وتبئته الكاثوليكية، اليومية

 أن إال المكتوبة، الصلوات على أقز تركيز مع أيتما فبئته البروتستانتية الكنائس

 التي الخمس المرات مع لالستخدام قصيرة نموذجية صلواب خمس أعد كالثن جون
 اليومى، العمل بدء وقبل االستيقاظ، عند : اليوم في يصوئها أن المسيحيون أوصني

 للنوم االستعداد وعند الله، ببركة الطعام تناول وبعد الطعام، لتناول الجلوس وعند

 للصالة صباحى بوقت اكتفت البروتستانتية الكنائس أغلب لكن المساء. في

 المشهورة المقدس الكتاب قراءة رزنامة أائ العائلية. للصالة مسائي ووقت الشخصية،

 (Robert Mur٢ay McCheyne) مكتشاين موراي روبرت المشيخى الخادم وضعها التي

 لمرافقة الصباح في أصحاحين فتضئنت عشر، التاسع القرن بدايات في اسكتلندا في

 ذلك، عن فضال ٧.العائلية الصالة مع المساء في وأصحالخين الشخصية، الصالة

 الصباحية المزامير قراءة بدن جماعيا، المزامير ترنيم الحرة المصلحة الكنائس مارب

وعقولهم. الشعب أفراد قلوب في عمبعا المزامير هذه معاني لتطع والمسائية؛

 األمر هي الخلوة وقت واحد يومى وقت ممارسة صارت األحدث العصور في

 الالهوت. كليات طلبة أجيال من ثالثه أو جيلين على فرض الذي اإلجبارى

البريطانيون اإلنجيليون القادة وصع وأربعينياته، العشرين القرن ثالثينيات وفي

٢٥٣ 



اسالة

 (Quiet اليومية" للصلوات عملي مرشد الخلوة: وقت” بعنوان: كسا واآلسترالؤون

(Time: A Practical Guide for Daily Devotions. إنترثارسيتي دار مر؛ أول نشرته وقد 

٩م.١٩٤٥ سنة اشدة الواليات في (InterVarsity Press) يرس

 قصير؛ وقت في نسخة مليون نحو صفحة، ثالثين من المكون الكتيب هذا من وبع
.ذلك بعد سنة خمسين لنحو وشغلها اإلنجيلية والبرامج الكتب كز في أدر وقد

 أن على للئثمديد القصير مداه من كبيرا ا جزة الخلوة وقت كتاب يصرف

 من مقصودا عمال يتطلب انضباط هما اليومية المقدس الكتاب وقراءة الصالة

 ونقخ الوقت، هذا فيه نمضي هادئ مكان عن نبحث بأن وينصح االرادة. أعمال

 لنا تكون أن أيصا الكتاب هذا وينصحنا يلتقينا. أن يريد نفسه الله أن بفكر؛ أروالخنا

 بحيث المقدس، الكتاب دراسة من نستخلصه ما فيها نضع مكتوبة روحيه يوميات

 الكتاب دراسة في أمضيناه الذي الوقت يكافئ الصالة في وقائ ذلك بعد نمضي

األقز. على دقيقة عشرين فيقترح المقترحة، المدة جهة من أائ المقدس.

 ممارسات لبعفين ملحص هناك الكتاب، هذا من عملية األكثر الجزء قلب وفي

 ألمانى معمدانى خادم وهو (،George Mueller) مولر جورج مارسها التي الصالة

 المالجئ، من العديد مؤسس أيصا وهو م،١٨٩٨و ١٨٠٥ بين ما عاش شهير

 كان التي الغنية الصالة بحياة معوا مولر كان إنكلترا. في حياته أغلب وعاش

 مهتائ مولر وكان الشخصية. حياته عن كتاباته من الكثير في وصفها والتي يحياها،

 وفي الصالة. قبل قلبه تدفئه من نوعا بوصفه المقدس، الكتاب في بالتال كثيرا

 من أيثا كانت التأثل في طريقئه أن كما لوثر. مارتن حطى يتع مولر كان ذلك

 وهي اشل، على يطرحها كان األسئلة من مجموعة لديه كانت الكالسيكيات.

لوثر. يطرحها كان التي باألسئلة شبيهة

بوصوح: الخلوة وقت كتاب سردها وقد

٢٥٤



اليومية اسدة السارسة:

 به؟ أحتذي أن يجب مثان هناك هل

 أطيعه؟ أن يجب أمز هناك هل

 أتجئبه؟ أن يجب خطأ هناك هل

 أتركها؟ أن يجب خطيه هناك هل

 به؟ أتمئك أن علي وط هناك هل

نفسه؟ الله عن جديدة فكرة هناك هل

 باالقتراب أؤال الصالة معالز توصف والتأثل، المقدس الكتاب دارسة بعد

 المقدم للخالص والحمد بالشكر معه التجاوب ثم بخطايانا، باالعتراف الله من

 النهاية وفي اآلخرين، أجل من التشعع يأتي والتسبيح، الحمد وبعد الصليب. على

احتياجاتنا. أجل من الطلب

الحالي الوقت في البومية الصلدة ممارسة
 الجوانب من التخفيف إلى اإلنجيلي الخلوة" وقت” كتاب مال العشرين، القرن أواخر في

 في بما المقدس، للكتاب التفيرة الدراسة على التركيز وجرى الصالة، في االختبارئة

 قد مثال، للصياغة. األدبي التركيب ودراسة صياغته، وإعادة لمقطع موجز تقديم ذلك

 صورة تطهرني متكررة أفكار الفقرة في هناك هل” التالي: السؤال األائم أحد في يرد

 الفقرة اباه ما متضادة؟ أوأفكار كلمات وجود أو ما، أولعبار؛ لكلمه متكرر استخدام

 هذا ويتلللث ١٣؟الخاص إلى العالم من أم العالم، إلى الخاهلى من بالموضوع- يتعأق ما في

 صباح. كز قليلة دقائق غضون في يحدث أئه تخئل ويصعب التدريب، من الكثير

 وليس النصوص تفسير تستهدف يومية كتابية لدراسة الترويج هي النتيجة كانت

 تأتي الكتابية الدراسة من النوع هذا بعد الله. حضور واختبار التأثل في استخدامها

 والشكر الحمد إلى تلقائيا تؤدي ال التحليلية العقالنية الدراسة هذه أئه غير الصالة.

بالخطايا. واالعتراف الطلبة طاع الصالة على سان لذا والتسبيح.

٢٥٥



اسدة

 الدراسة على بتركيزها —التقليدية اإلنجيلية الخلوة أن كثيرون وجد فقد وهكذا

 توجه لذا الحذ. عن زائد نحو على عقالنية ممارسة هي المقدس- للكتاب التفسيرية

 التقاليد إلى الذ، لحضور أعمق اختبار في ورغبه فعفي رد في البروتستانت، من كثير

 (؛Lectio Divina) اإللهية" القراءة” ذلك في بما الشرقية، األرثوذكسية أو الكاثوليكية

محددة. ساعات في والصلوات التأئلية، والصلوات

 الكتاب هو المحددة الساعات صلوات إحياء إعادة نماذج أكثر أحد ولعز

 (The Divine اإللهية" الساعات” بعنوان (Phylllis Tickie) تيكل فيليس كتبته الذي

(Hours). المقدس، الكتاب من وقراءة قصيرا مزمورا مفيد؛ بصور؛ فيليس وضعت وقد 

 لكن .للئسهيل نفسها الصفحة على كلها وتسبيحات صلوات مع ترنيمة، وأعداد

 اليومية، الصلوات على كرانمر أدخلها التي الجروتسانتية التجديدات يقاوم كتابها

 أيصا تتحرك كما وقتين، بدل يوميا للصالة أوقات أربعة أو ثالثة إلى تدعو فهي

 وكالقن كرانمر، ائبعها والتي المقدس للكتاب والمتنزجة المتتالية القراءات عن بعيدا

.أخرى مصلحة وكنائس

 للممارسات مضادا المكتوبة، الصلوات على تيكل تشجع يعد ال الواتع، في

 (John بنيان جون مثل اإلنفليكانئين، غير الخدام بعض عارض فبينما المصلحة.

(Bunyan، معاصري من بعائ فإذ ،١المكتوبةه الصلوات أشكال من شكفي أئ بشراسه 

 إذا مفيدًا تكون أن يمكن المكتوبة الصلواب أن يعتقد كان أوين، جون مثل بنيان،

 المقدس. الكتاب ضوء في الحقيقية الروحية خبراتهم وابع من أتقياء أشخاص كتيها

الشخصية. صلواتنا وترشد القلب، في الصلوات هذه مثل تؤبر أن يمكن إذ

 اليومية. والتاالت الصلواب بها نمارس طرائ لنجذ لنا متروفا األمر يبقى

 صارت التي اإلنجيلية الممارسات عن بعيدا نتحرك ألن نحتاج أدنا أعتقد وعموائ،

 تنتمي التي األشكال إحياء إعادة محاولة عن وبعينا العشرين، القرن في تقليديه

إئنا أقول األن وجدني إذ الكتاب هذا قارئ يدهش ولن الوسطى. العصور إلى

٢٥٦ 



اليومية اصدة الممارسة:

 البروتستانت الالهوتوئن مارسها التي الصالة ممارسات من آكثر نتعلم آن يمكن

 كائ كما الكائب، هؤالء إلى نظرنا فإذا عشر. والثامن عشر السادس القرنين بين ما

كثيرة. أمورا نفغر أن علينا أن فسنجد الكتاب، هذا هلوال نفعل

 لوثر كان اليومي. الخلوة وقت من تواترا أكثر تكون أن يجب الصال؛ أؤ أعتقد

 هي كالقن وصية كانت بينما يومائ، مركين تكون أن يجب الصال؛ بأن مثال يؤمن

 شبه هناك أن يبدو متكاملة، صورًا نقدلم وحئى وأكثر. أقصر الصلوات تكون أن

 أكثر الله نحو فكرنا نوجه أن يجب أئنا على فروعه بكن المسيحي الماضي من إجماع

 أمر اليوم ني مرتين أن البروتستانتية الكنائس أغلب مع أئغق وأنا .اليوم في مرة من

 واحد. وبرنامج جدول على الالزم من أكثر مصرين نكوذ أن يمكن ال لكئنا جيد،

 أحاول لكئي لي، األفضل هي مسائية وأخرى صباحية صال؛ فكر؛ أجد شخصيا

 االئصان ألعين المرئزة للصلوات اليوم أثناء في مستقطعة" أوقاائ” أمارس أن أيتما

الصباحية. صالتي أثناء في أخذتها التي الثاقبة باألفكار

 أكثر تكون أن أي أكثر، كتابية تكون أن يجب اليومية الصلوات بأن وأومن

 الكتابية. للفقرات منضبط وتأئل المقدس، للكتاب منتظمة ودراسة قراءة في تأصال

 هناك ليست الوايع في الكتاب. هذا في ضه ستفا با قذمئها قد االقتناع هذا ني وأسبابي

 الموجودة النسخ أغلب في كرانمر وضعها التي السنة في المقدس الكتاب قراءة حطه

 نجذها أن يمكن لكن العالم، حول تستخدم التي العاقة" الصلوات” كتاب من حاليا

 أقا م.١هه٢و ١٥٤٩ نسخة مثل عشر السادس القرن لنخ المكررة الطبعات في

 أخرى، أماكن وفي اإلنترنت على كثيرة أشكال في موجودة فهي تشاين، ماك رزنامة

 حال، أدة على وبطيئة. سريعه مختلفة بإيقاعات المقدس الكتاب في تأخذك وهي

تصاحيها. أو الصالة المقدس للكتاب والمتتالية المنغمة القراءة تسبق أن يجب

 مع وترابائ انسجاائ أكثر اليومية الشخصية الصالة تكون أن ويجب

الصلوات يتعئموا أن للمسيحئين كالثن أران لقد للكنيسة. العاقة الصلوات

٢٥٧ 



اسدة

 كتب ١ العاثة. االجتماعات في المزامير وترنيم الجماعية، بالصلوات الشخصية
 الكنيسة إلى يهزع وإثا غرفته، إلى ئهزع بأن إائ يومائ، مرس يصغي كان أئه لوثر

 كيف هذا ويوضح . مناسيا الوقت أو اليوم كان إذا المصغون يجتمع حيث

 الخاصة الصالة حياة تكون أأل للكنيسة العظيقين المعلقين لهذين مهائ كان

 المزامير بقراءة نصغي أن نتعلم أن والضروري الصائب من .تماائ شخصية بنا

 هن كثير وقراءتها. الكنيسة صلوات بسماع أيصا لكن، المقدس الكتاب وباقي

 تعر تكاد ال المعاصرة، بالعبادة يسئى ما تمارس التي سيما ال اليوم، الكنائس
 التي الصلوات كز الطريقة. بهذه بالصالة يتعلق ما في مساعدؤ أئة مرتاديها

 الختامية الصالة أو التبيح، لقائد التلقائية الصلوات هي المجتمعون يسمعها

 مرتاديها إلى الكنيسة تقدم فال اآلن أائ عظته. ختا؛ في الواعظ ئصليها التي

 الزمن، مر على واختبرت األجيال مختلف من المؤمنون رفعها التي الصلوات

 يبحثوا أن اليوم كثيرين مسيحيين على أن هذا ويعني قديمة. الدها فقط وذلك

 فيه الذي العاثة" الصلوات” كتاب من االستفادة هنا ويمكننا الصلوات. هذه عن

 كتاب مثل وكتت الرائعة. الصلوات من العديد يضانى ال نحو على كرانمر جئع

 بعنوان (Arthur Bennette) بينيت آرثر كتاب أو تيكل لغيليس اإللهية" الساعات”

٢٠.(The Valley of Vision) “الرؤية وادي”

 بل دراسة، بوصفه ال التأثل، اليومية الصالة تتضئئ أن يجب أخيرا،

 يجب اكتماال. صوره بأكثر الله حضور الختبار تووائ أكثر عموائ نكون أن يجب

 رهبًا نتودع أن أيثما يجب لكن ،“النفس ظلمة” من ونشكو صراعا نتودع أن

 عندما جدا واضائ أوين جون كان لقد الله. لحقيقة حقيقيا واختبارا وحميمية

 الحقيقي فالتغيير الصالة، في منخرطًا القلبية المشاعر تكون ال عندما ائه قال

 أن يمكننا وال مستحيال. أمرا يصير المسيح السيد شخصمية لثثاده للشخصيه

.ذلك من أقز نستهدف

٢٥٨



اليومية الصلدة الممارالدة:

البوصلة للصلدة نموذج
 وقائ فعال تمضي أن يمكنك كيف” هو: كتها األسئلة بين الكز أكثر العملي الموال

 كا،MyPath ofPrayer) الصالة" في مسيرتي” كتاب المفيدة الكتب من (‘الصالة؟ في

 المسيحين، القادة من عدد كتبها جدا القصيرة المقاالت من سلسله على وهويحتوي

 سلوين وهو المشاركين، أحد اليومئة. للصالة الرئيسي أسلوبهم يروون منهم وكثير

 وقت أسرع في بالصالة يبدأ كان أئه صالته: أسلوب قدم ،(Selwyn Hughes) هيوز

 فيها، ويتأئل المقدس الكتاب من فقرة يقرأ كان الصباح. في استيقاظه بعد ممكن

 ويذئر ذهنه" يهدئ” فيها فرصة يأخذ ثلم كافيا. الوقت كان إذا مزمورا، ويضيف

 يبدأ كان ما ودائائ الصالة، في يبدأ ثلم وقوتها. الصالة وامتياز الله بحضور نفشه

 أجل من الصالة نحو يتحرك أده يكتب ذلك بعد لله. والشكر والعبادة بالتسبيح

 والتوبة. واالعتراف النفس فحعس يقصد كان وبذلك الشخصية". الروحية حالتي

 الكنيسة أجل ومن يعرفهم، ونن نفه أجل من الطلب صال؛ أسئيناه بما يقوم ثلم

 من استمع أده ليتحعتى وقلبه ذهنه بتهدئة جديد من يختلم إده يقول وأخيرا ٠والعالم

”والصالة. األثل من الوقت ذلك في إائه يشه أن حى الرت أراد ما الرت

 مذهال شبها شبيه هو بل جديدا، ليس كونه في جدا مميز األسلوب هذا

 لوثر. مارتن فيهم بما المعتمين، من كثير حيا؛ في رأيناه الذي اليومية الصالة بأسلوب

 واثقين اليومية الصالة من ألسلوب عريضة خطونا نقدلم أن يمكن أئنا أعتقد لذا

 التي والتفاصيل الترتيب أن داثغا الحسبان في واضعين كثيرين، سيساعد بأئه كثيرا

 أئة في وال المقدس، الكتاب في وال حجرة، ألواح على مكتوبة ليسق سأستعرضها

 ثلم التذكير عريضة: خطونا أقترح فأنا .معروف ديني تقليد أي إلى تنتمي ممارساب

وإمعان. تال وأخيرا حرة، صالة ثلم الكلمة، صالة ثلم التال

 يتضئن وقد أمرا، ذهنك إلى تستحضر أن نفشك تذئر أن يعني التذكير.

يجب الصالة أة عام ائفاق هناك يكون يكاد الله. تدعو أن أي الدعوة، أيتا هذا
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اسدة

 إهكاية ليعطيان فعله ما إليه: كالنك ستوجه الذي ذلك في بالتفكير تبدأ أن

يقير يسوع الررفي أؤ المذهلة الحقيقة )و(تلك منه انت محضره...وموقفك دخول

 ذلك نفعل أن بها يمكن التي الطرق ومن ٢٣.وكلمته" بروحه صداقة عالقة وإياك

 متلزم وهو أبوك، اآلن الله بالثالوث. المرتبط الصالة بالهوت عقونا نذبر أن هو

 ومحاميك شفيعك ألله الله عرش أمام المثول إمكانية يسوع ويعطيك .مصلحتك

 الصالة؛ أثناء في ويعينك يدفعك داخلك نفشه الله هو القدس والروح .وكاهنك

.تصأي بينما يسمعك الله أن تعرف أن لتستطع

 الحقائق. هذه عن إليك تتكتم التي األعداد بعض تأثل يمكنك وباختصار،

 يمكنك أو الكتاب. هذا في نوبشن أن سبق المقدس الكتاب نقراب من الكثير

 مثل الله، محضر ودخول العبادة في المستخدمة التقليدية المزامير أحد تقرأ أن

 الموجود مثل المكتوبة، الكنسئه الصلوات احدى استخدام أيصا يمكن .٩٥ مزمور

 ض أكثر تتغرن ال ٢.؛حالتك وك لتبدأ لكرانمر “العانة الصلوات” كتاب في

التذكير. نسئيه الذي هذا لممارسة دقيقتين

 إلى نستمع أن أؤأل يجب بالصالة، الله مع نتجاوب لكي الكتابي. التأئل

 كجسر المقدس الكتاب من جز؛ في للتأثل الوقت بعض تمضية هذا ويعني كلمته.

 فاألسهل وضحاها، ليلة بين الصالة حياة يثري أمرا هذا وليس الصالة. إلى به نعثئ

 الدراسة .السنين عبر وفهمه المقدس الكتاب قراءة بعد التأثل نحو التحرك هو

 أن غير بالمسيح، المؤمنين نحن لننمو نفعته أن يجب أمر هي المقدس للكتاب الجادة

 للكتاب عميقه تفسيرية دراسه في الله مع اليومي وقتنا أغلب تمضي أن الخطأ من

والصالة. للتأثل قليل وقت سوى لنا يترك ال ذلك ألن المقدس؛

 وقت تحديد األفضل من يكون ربما المسيحئة، حيائهم يبدأون ثن كث إذا

 يصير وهكذا بجدية. المقدس الكتاب لدراسة الصالة- وقت بخالف منتظم-

في تتأثل أن السهل من ويصير لنا، غرابه وأقل حميمية فًاكثر أكثر المقدس الكتاب
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اسومله الصالة الممارسة:

 قراءة هي الجادة الدراسة هذه في بها البدء يمكنك التي الطرق ومن يومائ. كلماته

 لك يتيح وهذا يومائ، واحد أصحاح بمعدل ببطء، واحدة مرة كله المقدس الكتاب

 كتاب من )مكون قصير تفسير استخدام مع تقريائ، سنوات ثالث في كله قرا.£ته

 ذلك، أثناء وفي اليومائت. لكتابة كؤاسة في المالحظات وتدوين مثأر(، واحد

 الدراسة من لمزيد ثانيه إليها العودة يمكنك التي األصحاحات بعض تحديد يمكنك

 التأئلئة للقراءة الفصول هذه إلى تعون أن اليومئة صالتك في يمكنك ثلم . والتال

 على اليومي خلوتك وقب في الفعلي الترتيب يكون أن فيمكن عنها. تكتمنا التي

الصالة. ثلم والتأئل المقدس الكتاب قراءة ثلم التذكير، أوال التالي: النم

 الصالة في مهئه خطو؛ على لوثر مارتن من حصلنا لقد الله. بكلمة الصالة

 لوثر يخصص المقدسة، الكلمة تأثل فبعد عنها. تفعل ما كثيرا أده رغم اليومئة،

 كما التأثل، الحرة. الصالة نحو يتحرك أن قبل النص" يصتي” لكي الوقت بعفى

 النفس في ملائ التفكير أشكال من شكن هو بل ذاته، حد في صالة ليس رأينا،

 ، الرب إلى نغسي يا ارجعي لنفسه: هذا عن المزمور ناظلم ويقول معها. والتواصل

 إذا لكئك .التأثل أنواع من نرتع وهو القلب، استمالة أنواع من نوعا يمارس فهو

 أو للئسبيح، يدعو النعلى في شيء استكشاف التأثل- في لوثر أسلوب استخدمك

 مكتوبه مثال المزامير صاله. يصير أن يمكن ذاته حد في التأثل فإذ والرغبة- للتوبة

 الصالة .الله إلى تربع صلوات إلى مباشرًا تحويلها جذا السهل من يجعل نحو على

 المقنص الكتاب بنص للصالة السنين مر على والجليلة المهئة الطرق من بالمزامير"

. األمر( هذا في األفكار بعفى الحائ )سنذكر

 المقدس. الكتاب نص لصالة للوثر المفئلة الطريقة قبل من شرحت لقد

 بكلماته، فيها طلبه كز صياغة ويعيد الرانئة الصالة يرفع من يأخذ أن ينصح وهو

 طريقة أفضل هذه أن أعتقد اليوم. ذلك في قلبه على التي باالنشغاالت ويمألها

نموذلج ببساطه هي الرانئة الصالة ألن الصالة؛ إلى المقدس الكتاب من لالنتقال
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اسدة

 هزه ضمن األقن، على اسبوعيا مرة ذلك، بممارسة وأنصح للصالة. الشامل يسوع

اليومية. الصالة بًاسلوب الخطوة

 أغلت أة غير الصالة. في قلبك تسكفي أن ببساطة وتعني الحرة. الصالة

 ثالثة بين ما صالدنا نرذ أن بمحاولة تذئرنا الصالة حول الصحيحة اإلرشادات

 أن ينبغي وال .والتشعع والطلب والتوبة، واالعتراف والشكر، العبادة أشكال:

 األشكال هذه بين ما االنتقال الجيد االنضباط من أئه إال صارائ، االئزان ١ط يكون

 بالقضايا المألنة الصالة قوائم دور هنا ويأتي لك. ومريحا معتادا يكون بترتيب

 قوه تكون ال الطلبة صلوات إة يقول الذي ياكر تحذير نتذئر دمنا ما والمشغوليات،

 ذلك بدن نرح أن بل ، للشراء طلبات قائمة مثل بسرعة تلوناها إذا للحياة ومغيرًا

الذات. فحعر، من إطار وفي الهوتى سبب مشفوعة الله أمام قضية كن

 متى كتاب من األقدم النسخة استخدام يكون أن فيمكن للمبتدئين، أائ

 المقدس، الكتاب تعبيرات باستخدام الصالة أسلوفي” ،(Matthew Henry) هنري

 (A Method of Prayer, with Scripture “مبوبة بطريقة استخدامه المناسب من

(Expressions, Proper to be Used Under Each Head.فإة سابعا، أشرنا كما ٢٦ 

 ضمن ويضعها يمعلمها ثلم الصلوات، مائت المقدس الكتاب من يستخرج هنري

 والشكر والطلبة واالعتراف التسبح .الرئيسية دت للتقسيما تابعة فرعيه أبوادب

 كتاب فيقدم تعئلت، الحرة صالتك أوقات بأة شعرت وإذا خاتمة. ثلم والتشعع،

العجلة. هذه “لتزييت "الشحم من هائال كائ هنري

 نقصده عائ فيه نتكتم طويال وقائ أمضينا لقد (.Contemplation) المعاني تأثل

 نعرف فقط ليس فيها بأئنا األوقات هذه إدواردز يصف الكلمة. بهذه نقصده ال وما

 حعا. كذلك بأئه قلوبنا في -“وننظر “نذوق” —نشعر أيصا بل قدوس، الله أة

 جوانب أحد في “مفقودا” فيه نفشه يجد الذي الوقت باه الوقت ذلك لوثر ويصف

أحياائ إئه األلمانى األصل في حرفيا يقول وهو المجد. له شخصيته أو الله حقيقة
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اليومية اسدة الممارسة:

 أؤ أي ٠ لتتمئمى تخرج أفكاره أن يكتشفن المعتاد، صالته وقت في يكون عندما

 أثر ليقتفي الوقت بعض ويخصص يتوئف ثلم .ومؤئرة "هائلة" تصير الله عن أفكاره

الشأن: بهذا ويكتب اروح.

 طلبات من واحدة طلبة نغسي...في أفقد أئي يحدث ما "كثيرا

 عندما تمضي. األخرى السن الطلباب أذع ثلم الربانية، الصالة

 في إليها أن...يستمع المرء فعلى الغنجة، الصالحة األفكار هذه تأتيني

 من واحدة وكلمة عندها، يعظك نفسه القدس الروح ألن صمت؛

 إذ أنت...]لذلك[ صلواتك من الكلمات آالف من أفضل عظته

 غنجة أفكارا إائك ئعطائ قلبك، في ويعظك يأتي القدس الرح كان

. ٤ إليه وأنصت .اصمت ..ومنيرة

 نفترض أن ينبغي فال التال، عن أوين جون تعليم نتأئل كائ عندما رأينا كما

 القدس والروح تحركت، ومشاعرنا قلوبنا أة بالضرورة فستجد شيء، كز فعلنا إذا أئنا

 في الناس ألغلب المعتاد هو هذا وليس لوثر. يصف كما جديدة بطرق أفكاذنا يفتح

 الروحي، الجفاف من بإحساس صالتنا أوقات وننهي نبدأ أن يمكننا األوقات. معظم

 الختامى التأثل وقت يعني أن يمكن الحالة، هذه في الله. بغياب الشعور حتى أو

 نطلب ثلم أجلها، من ونشكره نسجحه ثلم الله، من نلناها التي األفكار أفضز نأخذ أئنا

يراه. الذي الوقت في وجفه ورقنا يدنوإلينا أن بإخالص الله من النهاية في

 أبسط األخرى بينما وتحددا، أكثرغئى األولى اليومية، للصالة حئتان يلي ما في

 الخطوحذ الخئلتان هاتان وتتع الخعلتين هاتين من بالرهبة تشعر المبتدئين.ال وتناسب

 بالكلمة، والصالة الكتابي، والتأئل )التذثمر(، االقتراب سابغا- الموصوفة العريضة

 المعطاة المقترحات كز فعل إلى بالحاجة الشعور المعاني-دون وتأثل الحرة، والصالة

.وتجتذبك الصالة ستنمو جزء. كز في المطروحة األسئلة كز عن اإلجابة أو
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اليوسة للصلدة نظام
جه

دقيقة( ٢٥) الصباحؤة الصالة

الله: من االقتراب

 البقرات هذه إحدى اختر .وتصلي تقرأ بينما لك ومعونه حضوره اطلبا

 ،٤ :٢٧ مزمور ؛٨ :١٦ مزمور الله: إلى لالقتراب المغذس الكتاب من

 مزمور ؛ ٧ه- : ٨٤ مزمور ؛ ٣- ١ :٦٣ مزمور ؛ ١٩- ١٦ :٤٠ مزمور ؛ ١٠ -٩

 ؛٣٠-٢٨ :١١؛لش١ه:ه٧ إشعياء ؛ ١٠-٧ : ١٣٩ مزمور ؛٢-١ :١٠٣

.٢٠-١٦ :٣ ،١٩-١٧ :١ أفسس ؛٢٣ :٤ يوحى

فيه: والتأئل المقدس الكتاب قراء؛

 من واحدة صالة جلسة في التالي كز يفعن أن يستطع ال أحدا أن )الحظ

 أرع أو ثالث اقرأها المقدس، الكتاب من بقرًا لتدرس .والصالة( التأثل

 والروح واالبن )األب الله عن البقرة هذه تقوله ما بكز قائمه طح ثلم مرات.

 يجب مثال أى أخيرا اكتسبه ثلم نفسك، عن تقوله ما بكز وقائمه القدس(،

 الوعود ثلم تتجئبها(، أن يجب )أوأمور تعليعه أن يجب أمر أئ أو تتبعه، أن

 الحقيقه أو العدد اخقو ذلك، كز تفعل عندما بها. تتمئك أن يمكنك التي

 من وقر؛ في تتأئل ولكي .بًاسلوبك صياغتها أعد .لك مهئه تجدها التي

التالية: األسئلة عن أجب المقدس، الكتاب

 الله أسبح أن يجب أمور من الله عن النعفي هذا لي يعلنه الذي ما

عليها؟ ه وأشكر

٢٦٤



اليومية اسدة الممارسة:

 وأتوب بها أعترف أن يجب أمور عن النعل هذا لي يعلنه الذي ما

 التي األوثان أو والمثاعر، الخاطئ، والسلوك المرفة، التوجهات ما عنها؟

الحقيقة؟ هذه أنسى عندما حياتي في تنشط

 أفعله ألن أحتاج الذي ما لدى؟ آحتياح عن النش لي يعلنه الذي ما

الله؟ من األمز هذا أطب أن يمكن كيف الحقيقة؟ هذه ضوء في أكونه أو

 في لمساعدتي أساسائ منه أنالها التي النعمة أو المسيح، يسوع يكون كيف
؟عندي الذي االحتياج تسديد في أو بها اعترفن التي الخطئة على التغئب

 محتل على أخذته إذ حياتي في األمر هذا يخير أن يمكن كيف أخيرا،

 وفائلة لي بالكامل حئة الحقيقة هذه كانت إذا لي يحدث أن يمكن وماذا ؟اجد

 يحدن الذي ما اآلن؟ لي هذا الله يطن لماذا أيتما الداخلي؟ كياني في تماائ

بالتحديد؟ الوقت هذا في األمور هذه إلى انتباهي ويلفت اآلن حياتي في

الصالة:

 والطلبة، واالعتراف، للتسبيح- وقتا وخعئعل السابقة، التأثالت كز صز

.وخالصه يسع على والشكر

الملحة. واحتياجاتك اهتمامتك أجل من صز

دقيقة ١المساة)ه الصالة

القرابمناش:١
مح م م

.وتصلى تقرآ بينما لك ومعونكه حضوره اطب
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اسدة

شفيه:٠المقذسوالت^ الكتاب قراء؛

السنة. في مرتين المزامير تقرأ أن يمكنك حيث مزمورا، اقرأ

الصالة:

الله. إلى صاليك واره صالة، المزموذإلى ؤل

 أأل األفضل من كان خاطى تجاوب أو خطلة بأئة واعترف اليوم تأئل

معه. تتفاعل

 يمؤون ش عنهم ممعن أو قابلتهم ض أجل من وصل اليولم تأس

.احتياجات لديهم أو بصعوده

الوقت. ذلك في قلبك على المهئة أو العاجلة األمور أجل من صن

دقيقة( ١٥) للمبتدئين أبسط نسخًا

لله:٠االقترابإلى

 يساعدك أن منه واطلب الله، حضور في أيصا وفغر الصالة، امتياز في فغر

.تصلي بينما

المقدس: الكتاب في اتأئل

 هذه من تتعلئهما حقيقيين أو حقيقه حدد المقدس. الكتاب من بقر؛ اقرأ

 جمله في واكتبها قلبك، إلى تتكلم باها تشعر التي الحقيقة اختر البقرة.

 تكشن كيف الله؟ أمسح الحقيقة هذه تجعلني كيف : اسأل واآلن واحدة.

الله؟ من أطان تجعلني ماذا بها؟ أعترف أن يجب خطئة عن لي
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اليومية اسدة الممارسة:

: الله بكلمة الصاله

. وتضع وطلبة وتسبيح عبادة صالة- إلى السابقة األسئلة إجابات حول األن

الحرة: الصالة

 بعض أمش أيثما قلبك. في بها تثمعر التي االحتياجات أجل من صن

. عليك ظ ويحا حياتك في يعمل بها رأيته التي الطرق على الله تشكر الوقب

المعاني: تأثل

 اخبلم اليوم. هذا في إداه أراك ما على وتسبحه الله لتشكر برهه خصصن

. لئسبثح با

بالمزامير الصلدة
 بها. الخاحيلى الصمالة كتاب ليكون المزامير سفر الكنيسه سئب جدا باكر وقت منذ

 أثناسيوس العظيم الالهوتى الراع القرن في بها بعث مشهور؛ رساله من هذا وضح

 أن فيمكنك اضطرابك، أو احتياجك كان مهما كتب: حيث مارسيلينيوس، إلى

 كيف .تعرف ..إدك حلى حالتك، تناسب كلمات ]المزامير؛ السفر هذا من تختان

 الله، فجح كيف ترينا المزامير أة فكرته سرد في أثناسيوس ويستمر . داءك تداوي

 المناسبة" الكلمات” يعطينا حالة كز وفي شاكرين، ونكون خطايانا، عن ونتوب

 األغاني هذه أة سنجد الحياة، أحوال كز في بقوله: يختم أخيرا ذلك. لنفعز

 حالة أو موقف هناك ليس . موقف كز في نفوسنا احتياج وتسدد تناسبنا االلجة

 في أنفشنا نغمس عندما ادنا المزامير. في ليشمل انسان أئ يختبرها أن يمكن شعورئة

 بالصالة، الخاصة “األلغباآلة الحروف” قلوبنا ئعتم فهي صلوايب، إلى ونحولها المزامير

وإرادته. الله شخعجة مع تئغق صلوادب لنريغ المناسبه النصائح وتمنحنا
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اسدة

 للهيام كثيرة طرق هناك صلوات؟ إلى نحولها أو المزامير نصتي أن يعني ماذا

 حرف المزامير صالة ئسئى ما منها ،٢ كثيرين أفادت طرائ هناك أن غير بذلك،

 أن ببساطة فيمكننا مباشرًا، صلواب بوصفها كتبت المزامير من كثير . بحرف

 ملجأ ررن، يا” :ذلك على مثال ٩ ٠ المزمور يكون أن ويمكلى هي". كما نصتيها”

 منذ والمسكو، األرض أبذأن أو ا-ببال، توقذ أن جبل من قذور. ذور في لنا كنث

٣٠الله". أنث ألبد١ ألرل؛لى١

 بإعادة لوثر مشن ولعن ’المزمور صياغة إعادة وهي األشهر، تكون قد ثانية، طريقة

 ١مزمو صياغة إعادة نحاول عندما هنا. مالئائ يكون الرانقة الصالة طلبات صياغة

 بثرلون أعداء لدينا يكون ال ربما ، رب يا أعدائي من أنقذني يبدأ: حيث ٥٩

 هم الذين أعدائنا عن يتكتم الجديد العهد لكن حياتنا. تدمير أو قتلنا يريدون

 نعين أن عندئذ (.ويمكذذا٩:١٢،رؤيا١٦:٢يوحائ١)“والشيطان والجسد العالم”

 يمكن التي الروحقة الفخاخ أو تواجهنا التي التجارب لتتناوز الصالة هذه صياغة

. فيها نعغ أن

 ٣٢.التجاويئة الصالة أحيانا ئسئى بالمزامير الصالة من وأساسى ثالث مثل

 ئكئب لم وهي صالة، من تحويه مما أكثر تعليم على وتحتوي طويلة المزامير من الكثير

 ونذعها المزمور، من وعباراب مواضع نأخذ الطريقة، وبهذه صالة. هيئه في أصال

 في لوثر طريقة الطريقة هذه وتستخدم .والتضرع واالعتراف، التعقد، فينا تثير

 من أي استخدام في جامدين نكوذ أن ينبغي ال حال، أئة على المزامير. في التأئل

 بمرور لكئ الطرق، هذه من أكثر أو طريقة تناسب المزامير من الكثير .الغرق هذه

 المستخذمة، الطريقة يدري أن دون بتلقائقة يصتي بالمزامير يصغي تن فإذ الوقت،

طريقة. من أكثر من خليكا حتى أو طريقه أئة تستخدم أن يمكنك لذا

: ( ١٨- ١٧ ،٧ ،٢-١) ١١٦ مزمور من التالية الخمسة األعداد لنخثر مثال،
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اليومية اسدة الممارسة:

 مدة فأدعوه إلي، أذنه أماز ألئه صوتي، يسمع الرملي ألن أحببت”

(.٢و١ )العددان حياتي

. (٧ )العدد إليك أحشن الرت ألن راحتك، إلى نغسي يا ارجعي

 للرت نذوري أوفي أدعو، الرت وداسم حمد، نبيحه أذبح فللن

.“(١٨و ١٧ )العددان شعبه مقابل

: التالي النحو على األعداد هذه نصلي أن يمكننا

 منحئني الرحمة، سألتك عندما ألئي رت، يا أحأك : ٢و ١ العددان

 عن أتوف لن رت، يا ومرات. مراب فعلنها لقد رت، يا إباها.

 سودصالة مكا؛آخزألجأإليه أئ هناك يس يتاق. عليك االعتماد

‘الصياغة( بإعادة

 كماينبغي واليتعرى ،صالحك في اليستريح قلبي ،رت يا : ٧العدد

 ليكى أعرفك- أن ساعدني مضطرب. قلبي بنعمتك. يتعرى أن

تجاوة(. )صالة فيه قلبي ليستريح لقلبي حقيقؤا جودك

 .الرت وأدعوباشم ،حمدوشكرلك ذبيحة سأقد؛ : ١٨و ١٧ العددان

 أفعز لن كنيستك. في وعضوبتي ،معمودبتي مع سفى حيا؛ سأحيا

 إعادة مع لفظؤة، )صالة شعبك جماعة وسط بل بمفردي، ذلك

بسيطة(. صياغة

 األتي- المسائ إلى الدائمة إشارتها إلى وجمالها المزامير عذوبة من الكثير يرج
 قوئها نحد فلن أذهاننا، في يسوع بينما المزامير نصلي أن تعلمنا وإذا المسيح. يسوع

إدا؟ ذلك نفعل فكيف حياتنا. في المؤثرة

حياته. نوال وصألها المزامير ربم ربما يسوع أن نتنبر أن يجب البداية، في
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اسدة

 هع المزمور، هذا في يسوع فغر كيف تخيل بالتحديد، مزمور أي تتناول وعندما

 عن والتعبير الرثاحؤ مزامير أحد إلى نأتي وعندما .ليفعته جاء وما هو، ئن يعرف كونه

 جع بها نشعر التي والمشاعر المعاناة إلى بالنظر فيه نفغر ما فعاد؛ الملبئة، المشاعر

 تأت وعندما .ومعاناكه يسوع مشاعر تتنكر أن حاول ذلك، من العكس على األن.

 يسوع، في نختبئ أئنا كيف تذبر الحياة، أحوال من ملجا بوصفها المزامير إلى

٣٣.يتهددنا الذي الحقيقى الخطر وهي خطايانا، من وئطئرنا لنا يفغر وكيف

 عن غنية مناظير تقدم التي الواضحة المسياية المزامير من عدد هناك أخيرا،

 المرفوض والمسيا (،١١٠ ،٢ )مزمور المتوج المسا التالي. تتضئن وهي المسيح.

 الذي والمسيا (،١٠٩ ،٦٩ )المزموران للخيانة تعرض الذي والمسائ (،١١٨ )مزمور

 )مزمور لشعبه السماوى والعريس (،١٦ ،٢٢ )مزمور األموات بين من ويقوم يموت

 يسوع، جمال في للتأشل فرص هذه (.٧٢ ،٦٨ )المزموران المنتصر والمسائ (،٤٥

فيه. والراحة له والتعئد

انت؟ أين
 هذا باستخدام الصالة جهه من موقفهم يفئموا أن المؤمنين بعفي من أطليا ما عاد؛

أسئله: أربعة هناك الحالة هذه وفي . وشرع يمجناوبن قاريب نفشك أن تخئل التشبيه.

 المسيحئه الحيا؛ تعيش أئك بالشرع اإلبحار ويعني ؟ بالشرع تبحر هل

 الصلوات ترى بمحبته. تشعر ما وعادة لقلبك. حقيقي الله تدفعك. خلفك والريغ

 به وتشعر مدهشه أمورا ترى ما عاد؛ المقدس، الكتاب تدرس وعندما دستجاب،

.بواسطتك بروحه يتأبرون حولك من الناس وترى .إليك يتحدث

 الكتاب وقراءة الصالة بأن تشعر أئك بذلك وأقصد ؟“تجذف” أئك أم

 ما ونادرا بعيدا، دائائ( )وليس عاد؛ الله يبدو متعة. منه أكثر واجب هي المقدس

بشأن شكوكا تصارع وربا ئسثجاب، صلواتك من الكثير ترى ال بحضوره. تشعر
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اليومية اسدة الممارسة:

 البن كبرياء آو الذات، على الشفقة هذا رغم ترفضى آئك غير نفسك. وبشًان الله

 تستمر . حياتك تسير أن ينبغي كيف الله من أكثر تعرف أئك تفترض التي الذاتى

 وتخدم العبادة اجتماعات وتحضر بانتظام، وتصئي المقدس، الكتاب قراءة في

الداخلي. الروحي جفافك رغم اآلخرين

 حالة في موصوف هو ما كذ تختبر أدك بذلك وأقصد ؟ تنجرف أدك أم

 بدن ذلك، مع تجاوبك لكن الحياة، في والصعوبات الروحى الجفاف "التجذيف"-

 في بالرغبة تشعر ال المياه. تغارات بفعل تنجرف نفسك تترن أن هو التجذيف،

 الذي النفس في لالنحصار وتستسلم تقرأ. وال تصئي ال فأنت الله، من االقتراب

 التلذذ من ملوكياب إلى أكثر تنجرف ثلم الذات، برثاء تشعر عندما طبيعيا يأتي

 التخدير أم النوم إلى بالهروب ذلك كان سواء ، وتعربها نفسك لكريغ الذاتي

آخر. شيء أي ممارسة أم الجنسية، الممارسات أم بالطعام،

 نفشك، أن هي النهائيه فالنتيجة هكذا، الحاذ استمرب إذا تفرق"؟” أئك أم

 الحياة ني األمام نحو حركة أئة وتفقد المالحة، خطوط عن ستبتعد سفينكك،

 على الشفقة ألفكار استلنن ألئك ذلك قساوة، التخدير ويصير المسيحية،

 حياتك، في كبير اضطراب جاء أو صعوبه وقعث وإذا واالستياء. والغضب الذات،

.المسيحية وهودتاث بالمسيح ايمادك تهجر أن فيمكن

 مثل مسؤوليتنا، نطاق في تقع التي األمور بعض هناك أن نرى التشبيه هذا في

 بطريقة الكنسية- والشركة والصالة المقدس الكتاب النعمة- وسائط استخدام

 حياتنا أحوال مثل عليها، سيطرة بالكاد لنا كثيرة أخرى أمور وهناك منضبطة.

 السلبية، والمشاعر السيئة األوضاع رغم وتطع وتعبد تصئي كنن إذا ومشاعرنا.

 من عندئذ فستتمكن شراعك، لتداعب أخرى مرة الريح تعود وعندما تنجرف، فلن

 فأفضل النعمة، وسائعز تستخدلم لم إذ األخر، الجانب وعلى بسرعة. األمام نحو التقدم

.الغرق لخطر تتعرض فقد حياتك، في العواصف هيت وإذا ستنجرف، أدك هو سيناريو
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اسدة

 أحيائ تكون وهي التجذيف، هي الصالة األمر. كان مهما صل حال، أئة على

 ،حعا تتقدم لكئك تقدم، أى تحرز بأئك تشعر ال حيث الظالم؛ في التجذيف مثل

ثانيه. فشتبحر محالة، ال دهب وسوف اللطيفة، الرياح وتهت الظلمه تنقشع وعندما

العظيمة الوليمة
 التشبيه أة غير .لهم مفيدة البحردة التشبيهارت هذه باالبحار يستمتعون من يجد قد

 كان الوليمة. هوتشبيه الله مع الشركة لوصف المقدس الكتاب في استخدانا األكثر

 من العالم ويشفي للموت، حدا فيه الله سيصع الذي اليوم ذلك إلى يتظلح إشعياء

 صور؛ في األتي الدهر ذلك يصور وهو ٠محئته أعماق الى اليشر ويأخذ أمراضه،

.عظيمة وليمة

 سمائن، وليمه الجبل هذا في الئعوب لجمع الجنود رب ويصبع

 ممحة، سمائن المعئقة[ الخمر من ]وليمة دردي على خمر وليمه

 الجبل هذا في ويفني الخمر[، وأفضل اللحوم ]أفضل مصغى دردى

 به المفغى والغطاء الئعوب، كذ على الذي النقاب النقاب. وجه

 الدموع الرت المسد ويمسخ األبد، إلى الموث يبلغ االلم. كذ على

 قد الرت ألن األرض، كذ عن شعبه عان وينزع الوجوه، كذ عن

(.٨-٦ :٢٥ )إشعيا تكتم"

 الدهر، انتهاء وعند الجنائز. في الجثث على الموضع الكفن إلى نقاب كلمة تشير

 الموت سينتهي أيصا بل (، شعبه عار ينزع سوف ) الله غفران ستستقبل فقط ليس

 أكثر أحد هو معا األكل والدموع. والموت األلم جمع الكفن"-” أو النقاب"”

 ألن (.١١ -١ :٢ )يوحائ المقدس الكتاب في والصداقة الشركة عن تعبيرا الصور

 على يسوع موت أة نرى أن فيمكننا الردب، عثماء في بالخمر دمه يشته نفشه يسوع

األبد. إلى وإداه به سنستمع الذي الوالئمي الفرح لهذا األساس سيكون الصليب
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اليومية اسدة الممارسة:

 شركة فقط ليست الرت مع الشركة وهذه روحى، خمر هو الخمر هذا

 الرب أطيب ما وننظر لنذوق أيتما األن مدعوون نحن بالفعل، رأينا فكما مستقبلية.

 جزئيا كان وإذ األن محيته ٤٤ذذوق”و ننظر"” أن نستطع ونحن . (٨ :٣٤ )مزمور

 في عاش الذي العظيم الترانيم كاتب كاوير، وليم كان لقد (.١٨ :٣ كورنثوس٢)

يكتب: أن استطاع لكئه اكتائب، كوباب يعاني عشر، الثامن القرن

 يشدوبترنيمته، وهو بالتور المؤمن لفاحًا قد

 أجنحته، في والشغاء يشرق الذي الرت إئه

 يرارا، النفس يعزي فهو التعزية، وتخبو الراحة تتضاءل عندما

 يدرارا، المطر هطول بعد ليشرق الشمس موسم ويأتي

 ونتع نعود مقدس وتأئل هدوء في

 ينع. وجديدا قديا الله خالص

 ننشد وبفرح نتحرر الحاضر حزن من

. نعبد األبد إلى فنحن يأتي بما الغد ليأب

 الله مع الشركه أن غير متقئلعة، ومواسلم دفقاب هيئة في الفرح هذا يأتي ربما

 ، الكنائس وليمة الممالة أسمى هربرت جورج أن كيف كتتنكر األن. متاحه

 : يقول أن إأل يستبع ولم يوم ذات يصتي كان عندما مودي دوايت أن وكيف

 يقئ أن الرت من أطلت جعتنى محية اختبار واختبرت نفسه، الله لى كشف لقد”

٣٥٠ طى يده

بكثير؟ ذلك من هوأفضل ما على الحصول نستطع بينما بالماء، نكتفي لماذا
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 من بعض ألييل:
اليومية الصلوات انماط

I

محذدة أوقاب تلدثة مدى على للصلدة يوهى وابت

دقيقة( ٣صباحية)ه صالة

(٢٧٧ صفحة اليومية" الصلوات” )انظر النوم من االستيقاظ عند صالة

.٩٥ مزمور وصن اقرأ

 موراي روبرت قراءة مخئط بحسب يومائ المقدس الكتاب من أصحاحين اقرأ

١(.Robert Murray M’Cheyne) تشاين مك

.لوثر( مارتن )بطريقة وتأئلها مفصله أعدادا اختر

الله. إلى بصال؛ تأئالتك اروع

والتضع. واالعتراف العبادة من حرة: صلوئ

(٢٧٧ صفحة اليومية الصلوات )انظر أوالدراسة العمل بداية عند صال؛
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الصالة

دقائق( )ه اليوم منتصف في صالة

. ١٠٣ مزمور اقرأوصز

لوثر. بطريقة وصئها الربانية، الصالة صياغة أعد

 باردا كنت هل ومتواضعا؟ .سيكا أم ومتكبرا حادا كنث هل الذات: فحعس

 هل ؟الله على متكدح أم ضفونا، وتعاني قلعا كنت هل ؟وحنوائ دافائ أم ،مبال وغير

؟ الحتى في جريائ أم جبابا كنت

.اليوم تحديات أجل من مه صال؛

(٢٧٨ صفحة اليومية" الصلوات” )انظر اليوم منتصف وجبة بعد صالة

دقيقة(٢٠ساة) صالة

تفسير. مع المزامير سفر باستخدام مزمورين، واقرأ صل

.اليوم خطايا عن وتب اعترف

اليوم. قابلثهم الذين األشخاص احتياجات أجل من صن

 تعرف وئن والجيران والخصوم واألصدقاء األسرة أجل من تثئعية صالة

 وكنيستك عموائ، الكنيسة أجل من وكذلك وآالائ، وأحماال هموائ عندهم أة

العالم. واحتياجات ومجتمعك، مدينتك واحتياجات خصوصا،

(.٢٧٨ صفحة اليومية" الصلوات” )انظر النوم قبل ما صالة
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اليومية اسوات أنماظ من بعض تذييل:

 ٢ كالقن جون صلوات على مبتدة يومية صلواث

النوم من االستيقاظ عند صالة

 وصوال الليل اجور آن نعمة كعطيني بأن سررت قد دمث ما ولمخلصي، وآبي إلهي
 خدمتك، في بالكامل اليوم ا ط أوهن أن نعمه األن فأععلني الصباح، هذا إلى

 سرررق إئك وحيث .حولي هم من جمع وبنا، اسمك لمجد أعمله ما كذ ليكون

 نور أيصا امنحني محسوسا، نورا لتعطينا أرضنا على تشرق شمسك تجعن بأن

 وال حمائ بدءا نبدأ أن شيائ يعني ال وال وقلبي. عقلي على ليشرق روحك

 كامله شركه إلى تقودني حئى في نعمتك تزين أن في تستمر أن أسألك فإني نكمل،

 يوم كذ علينا تشرق التي لنفوسنا، الحقيقية الشمس ردنا، المسيح يسوع ابنك، مع

المسيح. يسوع الرت داسم الرحيم إلهي يا استعني األبد. وإلى

اليومي العمل بداية عند صال؛

 بنجاح، عملي اآلن أبدأ أن القدس بالروح ساعدني ومخلصي. أبي الصالح، إلهي

 حولي من الناش وأئ ألحأك إائها، أعنقي التي ومهنتي دعوتي في وأثمر

 حكمه، أععلني ٠ الشخصي ومجدي مكسبي أجل من عملي يكون أن من أكثر

 يا متواضعا اجعلني بي. المحيطة الخطايا كز من وحرة وانضبانا، تقدير وحسئ

 ستؤاحئني التي الصعاب أو النجاح من قدر كز بصبر أقبن أن وامنحني إلهي،

 المنح، "سوع رئي في دائائ أستريخ أن شي، كز في وساعنني - اليوم عملي في

 الرش تاشم الرحيم إلهي يا اسمعني وحياتي. خالصي ألجل وحده نعمته وفي

الميح" يسوع
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الصلدة

اليوم منتصف وجبة بعد ما صالة

 إائها تمضي ايي واكافع العطايا كذ أجل من اككز إليك أنذم وإلهي، رتي

 وعلى والمأوى الطعام بتوفير الجسدية حياتي على الحفاظ على أشكرك دائائ. بوفرة

 كذ ضوء وفي األفضل. العتيدة الحياة تأكيد وعلى باإلنجيل، جديدة حياة منحي

 أمور نحو سليمة غير رغباب إلى تلجه مشاعري تدع أال اآلن أسألك البركات، هذه

 حياتي، المسح حيث السماوية، باألمور متعئعا داثائ قلبي يبقى لكن العالم، هذا

المسيح. يسع الرت داسم الرحيم إلهي يا اسمعني يمينك. عن جالس

النوم قبل ما صال؛

 ألنان بل الليل، في جسدي ألريخ فقط ليس النعمة، األن امنحني أللهي، ريي

 األرضية همومي كز ألقي حلى ومحيتك، نعمتك في وضميريا روحيا سكوائ أيثما

 كز تفئي أن فأرجو خطية، بال حياتي في يوم يمضي ال وألله ٠ فيك وأهدأ ألستريح

 إلهي سامحني، محضرك. في الحياة متعه أفقن لئال برحمتك، وتعدياتي خطاياي

 في توقئلني أن أسألك ألنام، أستلقي إذ واألن المسح. السيد حساب على الرحيم،

 يوائ فمًاستيقن حدث، مهما أله بغح متيعائ دائائ وأبقني بنعمتك، فقط الصباح

 أجل من مات إذ المسح، يسع عمل بسبب فقط وذلك األبدية القيامة في معك ما

- المجج يسوع الرت باشم الرحيم إلهي يا اسمعني - تبريري أجل من وقام خطاياي
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ءؤفان9شكز

واحد. شخص يكتبه أن يمكن للقراءة قابز كتاب هناك ليس

 (،Brian Tart) تارت برايان محرري من تلعيئه ما الكتاب تحسين في ساهم لقد

 سكوت (City to City) مدينة" إلى مدينة من” خدمة في وزمالئي كاثي، وزوجتي
 سمحوا تن كذ إلى الشكر توجيه أيتما يجب كما (،Scott Kaufmann) كاوفمان

 البيت- عن بعيدا أمضيئها التي السنوية والكتابة الدراسة إجازات في بالكتابة لي

 وجون ،(Mary Courtney Brooks) بروكس كورتني وماري ،(lynn Land) الند لين

 برايان محرري شكرنى ما كثيرا (.John and Carolyn Tame) توينايم وكارولين

 لكن .لي معونتهم على (David McCormick) مكوربك ديفيد أعمالي ومدير تارت

لهما. مديونبتي عظلم أدرنًا معا- العاشر كتابنا ومع —ينشر كتاب كذ مع
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 عن مختارة حواش
دعا شل مع الصلدة

جعح

 كنث بينما لي مفيدة كانت التي اإلنكليزية( )باللغة للكتب مخصمة الفهرس هذا

الصالة. حياة في شخصيا لي مفيد؛ أيصا كانت والتي أكتب،

اصدة القون
Calvin, Join. Institutes of Christian Religion. Edited by John T. McNeill. Vol. 2. 
Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1960, Book 3 Chapter 20.

 النظامي الالهوت في قليلة وأعمال للصالة، كالثن معالجة يضاهي شي؛ ال

 بالالهوتية كالثن أسلودب امتاز الصالة. عن كبير فصي تضمين في بكالثن اقتدت

 عميق الهوت نادر- أمر وهذا جدا، شامال كعادته وكان نفسه، الوقت في والعملية

الصالة. في بالرغبة يشعر القارئ تجعل ونكهة سامية- روحانية نغمة مع

Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His ٨ k لمًا ,Carson 
.1992 ,Prayers, Grand Rapids, Ml: Baker Academic

 هو بل الصالة، عن عملي كتايب هو وال الهوتية، مقاله الكتاب هذا ليس

 صلوات يدرس حيث الثاقبة، والعملية الالهوتية األفكار من بالكثير يتميز كتاب

.يحياها كان التي الصالة وحياة الرسول بولس

Carson, D. A., ed. Teach Us to Pray: Prayer in the Bible and the World. Eu- 
gene, OR: Wipf and stock, 2002.
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 كتايا، زاوية- كل من الصالة فهويستكشف القائمة؛ هذه ضمن االشمل الكتاب

.متعددة ثقافية رؤى مقاالته تمثل كما .وعمليا ونفسيا، وتاريخيا، وإنسانيا، والهوتيا،

Clowney, Edmund p. CM: Christian Meditation. Nutley, NJ: c٢aig p٢ess, 1979.

 يقدم .فريد نحو على مفيد لكئه طويلة، مدة منذ الكتاب هذا طباعة تووقت

 القرن سبعينيات في شعبيته أوج في كان الذي المتسامي، للتأثل حادا نقدا كالوني

 متغلغلة تزال ال الشرقي والتصوف للروحانية األساسية األفكار وألة العشرين.

 كالوني يقدم مهائ. الكتاب هذا يزان فال مضى، وقت أي من أكثر الثقافة في

المسيحي. للتأئل أيتا بل المسيحية، للصالة فقط ليس الكتابي، الالهوت

كتاب: في للصالة" المقدس الكتاب الهوت”

k. Caott. ϋ٠١, الداخاج ٠η the Bible and in the World Teach Us to Pray: Prayer" 
.2002 ,Eugene, OR: Wipfand stock

المعالجه ربما يعد أده غير كثيرا. عمليا ليس أئه كما قراءته، تصعب كتاب  

أيتا انظر المقدس. الكتاب في الصالة عن مكتوب هو ما لكز والكاملة الوحيدة

(Goldsworthy) غولدزورثي كتاب  

Davis, John Jefferson. Meditation and Communion with God: Contemplating 
Scripture in anAge of Distraction. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2012.

 ذلك يفعل وهو المقدس. الكتاب في التأثل عن كتابيا الهوتا داقيز يقدم

 ارادا يقدم كما الكتابية. الالهوتية والعقائد المواضخ من العديد تأثير في بالتفكير

 بطرق يتعئق ما في حذت أته إال الروحية، الخبرة ناحية من إيجابي إره حيث نادرا،

 األرثوذكسية إلى منها ينتسب ما الشرقية، األديان إلى منها ينتسب وها التأثل

 الكتاب سلطان رأيه، بحسب يكفي، بما تحترم ال التي الكاثوليكية أو الشرقية

النعمة. مجانية أو المقدس،

Goldsworthy, Graeme. Prayer and the Knowledge of God. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 2003.
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شرتما مع اسدة عن مختارة حواش

 الصالة، آنوع بحسب آؤال ويكثفها، للصالة الكتابئة المادة غولدزورثي يقطر
 المراحل في الصالة ليدرس المادة هذه كز ليستعرض يعود ثلم لمواضيعها. ؤفائ ثلم

 إلى العبرانى، بالشعب مرورا السقوط، إلى الخلق من الفدائى التاريخ في المتتالية
 ، نصغي أن علمنا كارسون كتاب بمصاحبة هذا ؛مقرأ أن وينبغي المسيح. مجي^

للصالة". كتابى "الهوت كالوني كتاب في الذي الفصل وأيائ

اسدة ممارسة
Edwa٢ds, Jonathan. “Personal Narrative” and “A Divine and Supernatural 
Light: !n A Jonathan Edwards Reader, edited by John E. Smith) Harry s. 
Stout, and Kenneth p. Minkema. New Haven, CT: Yale University Press, 2003.

 رواية هي األولى بعائ. بعضهما إدواردز كتبهما اللتان القطعتان هاتان تكئز

 الروحئة، الخبرة عمل كيفئة عن فلسفئة كتابئة دراسة واألخرى روحئة، لخبرة شخصائً

الصالة. لحياة مفغرا األقز على أو للحياة، مفغرا أمرا مائ قراءتهما تكون أن يمكن

Hallesby, Ole. Prayer. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1975

 يقدم أن وبدن الصالة. لمشكالت حلوال الكالسيكى الكئئب ذا يقدم

 هالسبي يئخذ الصالة، في ائباعها يمكن عملئة خطوات يشرح أو للصالة الهوائ

 الناس يواجهها التي والصعوبات الشكاوى سلسلة مع فيه يتجاوب رعودا، مسارا

 الناحية من تخمينئة أو خفيفة أحياائ مناقشاته تبدو السبب، لهذا ربما الصالة. في

 أجل من ئصارعون نن يطمئن أئه هو الكتاب لهذا العالم التأثير أن إال الالهوتئة.

واالستمرار. المثابرة على ويشجعهم معهم يسوع أن أفضز صال؛ حياؤ

 YAervriUN. A Method for Prayer: Freedom in the Face of God. ًا٢ةهأ\ل١اله
.1994 ,Ligon Duncan, -fain, Scotland: Christian Focus ل. 

 مائت المقدس الكتاب من هنري مثى يستخرج فريد. كتاب أيثما هذا

 مثل كبيرة مواضبع ضمن فرعئة عناوين تحت ويصئعها ينئثها ثلم الفعلئة، الصلوات

المحرر ويقدم الصالة. ختام ثلم والتثئع، والشكر والتضى واالعتراف التسبيح
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 ويقذم ملحق. في للكتاب عاائ مخئائ .ل( Ligon Duncan) دنكان ليفون جاي.

 االعتراف، إلى العبادة، من الصالة بكيفئة الخاصة األفكار عشراب الكتاب هذا

 الصلوات؛لى هذه تحول أن هو فعله عليك ما كذ .والتضرع الطلب إلى الشكر، إلى

 بسهولة المرء وسع في أة اكتشفن لقد وقضاياك. حالتك تتناول شخصئة صلواربط

المرشد. هذا بمساعدة الصالة في كامال يوائ يمضي أن

Luther) Martin. “A Simple Way to Pray” and “Personal Prayer Book.”\n Luther’s 
Works: Devotional Writings edited by Gustav K. Wiencke, Vol. 43. Minneap- 
olis: Fortress Press, 1968.

 وعميعا جدا عملائ كتابا يكون أن في للوثر للصالة بسيطة طريقة كتاب نجح

 كتارفي إئه كتابي. من سبق ما في الكبفي هذا تناولث وقد نفسه. الوقت في جدا

سنة. كذ مرة المرء يقرأه أن يستحئ

Owen, John. "A Discourse on the Work of the Holy Spirit in Praye.” In Works 
ofjohn Owen, edited by William H. Goold. Carlsle, PA: Banner of Truth, 1965, 
4: 235-350.

“On the Grace and Duty of Being Spiritually Minded.” In The Works 
ofjohn Owen, edited by William H. Goold. Carlisle, PA: Banner ofTruth, 1965, 
7: 262- 497.

-."Meditations and Discourses on the Giory of Christ." \١٢١ The Works 
ofjohn Owen, edited by William H. Goold. Carlisle, PA: Banner of Tuth, 1965, 
1:274- 461.

 األائم هذه في فهمها فإذ لذا أتامه، في حض أوين قراءة السهل من تكن لم

 ما يجمع فهو الروحئة. الخبرة يخص ما في ئضاهى ال أعماله أة غير أصعب. أمر هو

 إلى العقائدي االعتناق خلف من للخروج قورة ودعوة الوافي، الالهوتي التأثل بين

لله. العميقة القلسة المعرفة

االومئة اسوات
Barbee, c. Frederick, ands Paul F. M. Zahl. The Collects of Thomas Cranmer. 
Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 1999.

٢٨٤



شرحعا مع اسدة عن مختارة حواش

الجماعية للصلوات نماذج بوصفها كرانمر ألعمال تجميعا الكتاب هذا يقذم
يي

صياغة عن تاريخية ونبذة صالة، كل لالهوت مختصرة شروح مع والشخصية،  

ال أئه كثيرون ويرى بثمن- تقذر ال للصالة نماذج بالفعل إئها الصالة. لهذه كرانمر  

نفسه المقنس الكتاب خارج لها مثيل .

Bervnett, Μΐ نًا., ed. The Valley of vision: A Collection of Puritan Prayers ة 

Devotions. Carlisle, PA: Banner of Truth, 1975.

أساليب صورة في ووضعت الجيوريتانية الصلوات من المجموعة هذه حررت  

الزمن اختبار اجتياز في الصلوات من المجموعة هذه نجث وقد معاصرة. لغوية . 

أدبيات في الموجودة الصلوات أغلب عن تختلف صلوات أئها ذلك أسباب وأحد  

يشرقان ونعمته الله مجد أة كما أكثر، بجدية الخطية تأخذ فهي اليومية؛ الصلوات  

أبهى بنور فيها .

الشميرة المعاصرة األعمال  
Packer, ل. I. and Carolyn Nystrom. Praying: Finding Our Way Through Duty to 
Delight. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2009.

 باللكرار، حيادا أ فهويتميز لذلك األحاديث، من سلسله على مبنى الكتاب هذا

 وهو الصالة. عن الشهيرة المعاصرة الكتب مستوى على كتاب أفضل عموائ لكئه

عليها. ويشجعنا ويحئنا الصالة، حياة إلى ويدعونا المواضع، جمع يشمل

Peterson, Eugene H. Answering God: The Psalms As 7o s for Prayer, San 
Francisco: Harper & Row, 1989.

أيتا يتضئن وهو الصالة، في المزامير استخدام كيفية عن كتاب أفضل هذا  

بالكتاب الصالة ربط أبطال أحد هو ييترسون إة القوة. في غاية صالة الهوت  
٠ نم ٠٠ € ٠٠ مح  

نفسه الوقت في وعمليا الهوتيا المقنس .

1 ١٢٢,ل٦\٢س١ال . Words of Life: Scripture as the Living and Active Word of God. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2009.
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يلمس ما ونادذا المقدس، بالكتاب الخاصة العقيدة عن هو الكتاب هذا أن رغم  

الذي األساسي الطريق” هو المقدس الكتاب أن قضئة عن يدايع وارد فإذ الصالة،  

جدا العالية رؤيته تأكيده سياق في ذلك على يشدد وهو . للقائه إداه الله أعطانا  

بهنه فكبيرة. الصالة على ذلك تداعيات أائ وعصمته. المقدس الكتاب لسلطان  

المقدس الكتاب يتأثل المقترنة الصالة تصير أن يمكن المقدس، الكتاب إلى النظرة  

الله مع حقيقائ حوارا .

الرسة العدة  
Packer, ل. I. “Learning to Pray: The Lord’s Prayer.” In Growing in Christ. Whe- 
aton, IL: Crossway, 2007, 153-220.

 لهذه تركيرا واألكثر األسهل المعاصرة المعالجه الرادئة للصالة ياكر تفسير يعث

:أيصا انظر إسهادا، أكثر معالجه على وللحصول .الصالة

Goekin, Richard. Our Father: Enjoying God in Prayer. Nottingham, UK: In- 
terVarsity Press, 2012
Lloyd-Jones, D. Martyn. Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids, 
MLEerdmans, 1984.
Stott, John R. w. The Message ofthe Sermon on the Mount. Downers Grove, 
IL: InterVarsity Press, 1985.
Wright, N. T. The Lord and His Prayer. Grand Rapids, Ml: Eerdmans, I997.j

التأملية الروحانية

 أمور هناك تزال ال لكن التالى. الصوفي المسيحي للتراث وافائ نقدا قدمت لقد

خارجها. نقف الذين نحن نتعئمها أن يمكن

Bloom, Anthony, Beginning to Pray. Mhawah, NJ: Paulist, 1970

الشرقي. األرثوذكسي التقليد كالسيكائت وهومن ،معروف كتاب أيصا هذا

Hall, "Thelmal. Too Deep for Words: Rediscovering Lectio Divina. Mahwah: NJ: 
Paulist, 1988.
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المسيحي. التقليد لهذا ألفهم وسهلة واضحة مقذمة هذا هال كتاب يقدم

Von Balthasar, Hans Urs. Prayer. Ignatius, 1986.

 وهو الكاثوليكية، الروحانية بشأن إلماائ واألكثر األفضل الكتاب هذا يكون ربما

التااًلة. للروحاذًاة مركز! الهوتًاا شر-حا يقدم
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حظات الملد

اسدة؟ عن كتاب تاليفه لماذا المقذعة:
 .لها مثيل ال معالجة الروحية الخبرة لطبيعة إدواردز معالجة إذ . األمثلة أحد إدواردز جوناثان يمثل . ١

 أن ديمكن ما بالتفصيل يشرحان للطبيعة فائق إلهى نور وعظته الدينية المشاعر كتابه مثال،
 قليال يتكتم إدواردز أن غير .الله مع الروحي اللقاء لجوهر هو الذي القلبي" اإلحساس” سخه

والصالة. التأئل كيفية عن أي المنهجية، عن جدا
2. Austin Phelps, The still Hour: On Communion with God (Carlisle, PA: Banner 

ofTruth, 1974), 9.

3. Donald Bloesch, The struggle of Prayer (Colorado Springs: Helmers and 
Howards, 1988).

 الصالة عن كتب والذي هيلر، فريدريك يقدمها التي والرموز المنطئ بأمانه بلويش يتح
 الفروق هذه وندرس هيلر أعمال في ئز وسنتأ . النبودة الصالة مقابل في التصوفية

الثالث. الفصل في أكبر بتفصيل
4. Bloesch, struggle ofPrayer, 131.

.١٥٤ نفه، السابق المرجع ه.

.١١٧-٩٧ نفسه، السابق المرحع .٦

 يسئى بما البروتستانت يؤمن هبا. بلويش دونالد مع ألفق فأنا مقئنائ، بروتستانتيا بصفتي
 ويكتب المقدسة. بالكلمة إلينا يتكلم الله روح بأن يؤمنون أئهم أي المقدس، الكتاب كفاية

 كم ومن العالم، في بها الله يعمل التي الوسيلة إداه .حاسيا..المقدس الكتاب عن وارد تيموثي
. معنا ليتواصز العالم إلى نفشه يقدم بها التي الطريقة فهو

Words of life: Scripture as the living and Active Word of God ٦ج٢١0١ل١ال لجًا 

.113 (,2009 ,(Downers Grove, II: InterVarsity Press

 عئم لقد الكاثوليكية. النظر ووجهة المقدس، الكتاب كفاية مفهوم بين ما مقابلة وارد يقدم
 بواسطة يتكلم كان القدس الروح أن كالثن، وجون لوثر مارتن مثل البروتستانت، المصلحون

 ولهذا (.١٠٩) تلخه،، تتزايد والذي روما، في الكنيسة مرتمز” من وليس المقدس" الكتاب
أنكر لقد الصالة. ممارسة شكل في تأثيره المقدس الكتاب لكفاية القوي المصبح المنظور
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 المقدس( للكتاب )وتفسيرها الكنيسة بواسطة يتكئم الروح أن الكاثوليكى التعليلم المصلحون
 أن (Anabaptist) األنايابشر فرضية وأيائ نفسه. المقدس الكتاب بواسطة يتكتم مما أكثر

 اإليمان قانون انظر المقدس. الكتاب وراء ما في جديدًا إعالناب األفراد أعطى القدس الروح
 الصالة مفهوم تدئران الفكرتان هاتان المفهوم. لهنا ملحصا وستجد (،١٦٤٦) الوستمنستري

 األنابايتست وكذلك الكاثوليكي، المفهوم يقتل حيث المقدسة. بالكلدة الله مع حوارا بوصفها
 ما في )الكويكر األنابايتست مفهوم وفي المقدس. بالكتاب مباشرة إلينا يتكئم الله أن فكرة من

مباشرة. قلوبنا في يكلتنا بأن الله إلى نستمع نحن بعد(،

كتابه: في المفهوم لذلك (John Piper) ياسر جون تناول رع .٧
,Desiring God: Meditations ofa Christian Hedonist (Colorado Springs: Multnomah 

(.1987

كتابه: في الصالة عن لوثر تعليم في الموجود الممتد التصؤي العنصر على بلويش يعئئ .٨

\١N ،"Struggle ot Prayer"
9. Hans Urs von Balthasar, Prayer (Ignatius Press, 1986), 28, cited in Bloesch, 

Struggle of Prayer, 118-19.

الكتاب هذا من يلي ما في بلثاصر آراء مناقشة من المزيد انظر

اسدة ضرورة ا: الفصل
1. Flannery O’Conor, A Prayer Journal (New York: Farrar, Straus, 2013), 3.

.٤ نفه، السابق المرحع .٢

.٢ ٠ نفسه، السابق المرجع .٣

.٨ نفسه، السابق المرجع .٤

.٢٠ نفه، السابق المرجع .ه

.٤ نفسه، السابق المرجع .٦

.٢٣ نفسه، السابق المرجع .٧
8. http://goindia.about.com/od/spiritualplaces/tp/Top-10-Rishikesh-Ashrams.htm .

9. David Hochman, “Mindfullness: Getting Its Share of Attention,” The New York 
Times, November 1, 2013.

افبراير شباط عدد  (Christianity ٦oday) " اليوم المسيحية” مجلة في الغالف مقاله إلى انظر .١ ٠  
يعبرون وهم األولى بالكنيسة اإلنجيليون يرتبط لماذا الماضي: في يقع المستقبل” بعنوان م٢ ٠ ٠٨  

الجانبي والشريط  ،(Chris Armstrong) أرمسترونغ كريس بقلم والعشرين"، الحادي القرن إلى  
إليه للوصول شباطافبراير. ٨ بتاريخ والمنشور أيثا نفه للكائب اإلنجيليون الرهبانيون

http://www.christianitytoday.com/ct/2008/february/22.22.html.

Centering) التمركرة" الصالة” بئى لما مستمر نقن هناك كان الكاثوليكية، الكنيسة داخل .١ ١

٢٩٠ 
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حظات اسد

(Prayer إلى أيثا انظر .لأللوهة المسيحي الفهم من أكثر الشرقية للديانات بأصولها تدين بوصفها 
. الجديد العصر حركة حول مسيحية تأثالت وكذلك ، المسيحي التأثل جوانب’ م١٩٨٩ وثيقة

http://www.vatican.va/roman_cu-ria/congregations/cfaith/documents/rc_ 
conc-faithdocl 9891015_meditazione-cristian_en.html http://www.Vatican. 
va/roman_curia/potentifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_ 
doc_20030203_new-age-en.html.

 والوسيطة القديمة بالروحانية الحالى اإلنجيلي لالهتمام البروتستانتي النقد على لالالع
راحع الوسطى( العصور إلى )المنتمية

D.A. Carson, “Spiritual Disciplines; in Themelios 36, no. 3 (November 2011).

روحية؟" الروحانية تكون متى” األقدم كارسون مقالة أيثا

“When is Spirituality Spiritual?” Journal of the Evangelical ٢heological Society 
37, no. 3 (September 1994).

12. D. Martyn Lloyd-Jones, The Sons of God: An Exposition of Chapter 8: 5- 17 
(Romans Series)

 في الموصوفة الروح شهادة’ أن به( خاصه بأدها يعترف )التي النظر وجهة جونز لويد يتبغى
 Lloyd-Jones,أيائ )انظر ١٣ :١ أفسس في الموصوف الروح" ختم”و ١٦-١ه :٨ رومية

God’s Ultimate Purpose: An Exposition of Ephesians 1:1-23 (Grand Rapids Ml: 

(243-48 (,1978 ,Baker، أيصا )راجح األعمال سفر في الموصوفة الروح معموددة’ و -Lloyed 
:Jones, Joy Unspeakable: Power and Renewal in the Holy Spirit (Marietta, CA 
(2000 ,Shaw للروح المعمودة هذه يرى كان لقد واحدة. خبر؛ إلى تشير تعبيرات كئها 

 كان لقد لتمكينهم. عطيه بوصفه فقط المؤمنين بعض يناله وأمر ،للتحؤل الحعا أمرا القدس
 من كبير عدد على المعمودة هذه فيها سكب أوقات هي النهضات أن يفهم لويداجونز

 أحسب أن أقبل ال جونز، بلويد المعجبين من الكثير مثل ومثلى استثنائية. بصورة الناس
 النصوص لهذه جونز لويد عهلم أن وأظن واحدة. خبرة إلى تشير الكتابية التعبيرات هذه كز

 م،١٩٤٩ سنة ويلز في بضيها كان إجار؛ أثنا، في لها تعرض قد كابًا قودة خبر؛ عن ناح الكتابية
 "Wales and the "١٩٤٩ وصيف ويلز” )انظر الروحية. والئللمه اإلجهاد يعاني كان بينما

Summer of 1949” in Ian H. Murray, David Martyn Lloyd-Jones: The Flight of 

.(201-21 (,1990 ,Faith 1939-1981 (Carlisle, PA: Banner ofTruth لويد-جوذز أة إال 
 على ١٦ :٨ رومية في التي الروح شهادة يصف عندما تيعائ أكثر تفسيرده أرضية على يقف
 في محئ أده وأعتقد الصالة. في إلينا تأتى أن يمكن التى العالية التيعن خبرات من خبر؛ أدها
 في اش محبة خبر؛ وصفه أيائ .واإللهام االستنارة من وافرا قدرا يقدم لها وتفسيره األمر، هذا

والدقة. بالغنى يتميز ٢١-١٣ :٣ أفسس في الرسول بولس صالة تفسيره

13. Thomas R. Schreiner, Romans: Baker Exegetical Commentary on the New 
Testament (Marietta, GA: Baker, 1998), 427.

 لبعض فقط متاحه خاصه خبر؛ هي الروح شهادة أن في جونز لويد مع شراينر اختالف الحفل
(.٤٢٧) المؤمنين

٢٩١
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اسدة

14. William H. Goold, ed.) The Works of John Owen, vol. 9 (Carlisle, PA: Banner 
٥ Truth, 1967), 237.

15. John Murray, Redemption: Accomplished and Applied (Grand Rapids: Ml: 
Eerdmans, 1955), 169-70.

16. Karen H. Jobes, IPeter: Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Marietta, GA: Baker Academic, 2005), 91.

 هذا وضع وقد جونز، لويد لدى المفئلة األعداد أحد كان المقدس الكتاب من العدد هذا
القدس. الروح معمودية عن لكتابه العنوان

 األخير الفصل راجع الصالة، في المزامير استخدام أو بالمزامير" الصالة” كيحة عن للمزيد . ١٧
الكتاب. هذا من

18. D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (Peabody, MA: Zondervan, 
1971), 169-70.

19. p. ٢. Forsyth, ٢he Soul of Prayer (reprint of the 1916 edition; Grand Rapids, Ml: 
Eerdmans, 2012), 9.

الصالدة غحلمتع :٢ الفصل  
الصالة حيا؛ فقط ليس تعني الله" مع الداخلية الحياة” فإذ مرة، من أكثر قبل من أشرنا كما .١  

جون كان معا. والجماهيردة الشخصية والصالة العبادة أيصا تثئيها بل والشخصية، الخاصة  
الجماعة وسط والعبادة الجماهيرية الصالة كون في واضحين المصلحين من وغيره كالثن  

مايكل ويكتب .ابخدع في الله مع ونتعامل نصلي كيف عثمنا الذي األماس هماد المسيحية  

الشخصية العبادة يشكل ما هي العلنية الخدمة” المسيحية: للحياة كالثن فهلم واصفا هورتون، ، 
Michael s. Horton, Calvin on Christian Life: Glorifying and انظر العكس". وليس

.Enjoying God Forever (Wheaton, II: Crossway, 2014), 154

2. Isak Dinesen, Out ofAfrica (New York: Modern Library, 1992), 154.

3. John Owen, cited in I. D. E. Fhomas, A Puritan Golden Treasury, (Banner of 
Truth, 1977), 192.

4. Phelps, The still Hour, 9.

 ،٩ :٣٢ ،٢١ :٢٥ ،١٧ :٢٠ تكوين انظر األوائل، باآلباء الخاصة الصالة حياة على لالالع ه.
 استعان (٤٥،١٥،١٢:٢٤: )تكوين إبراهيم عبد بصالة زوجة على إسحاق -خصل .٢:١٢
. (١٨— ١٧:١٠،٢٩-٢٨ : ٩ ،٣٠-٢٨ ،٩-٨ : ٨ )خروج ورعون مع صراعه في بالصالة موسى

(.١ :٢ ؛١٦-١٠ :١ صموئيل ١ )انظر الصالة وبحياة بصلواته صموئيل اشتؤز .٦

.٤٢-١٤ :٦أخبار٢ ه؛٣-٢٢ :٨ ملوك١ .٧

.٤٩،٤٥،٤٤،٤٢،٣٨،٣٥،٣٣،٣٠ :٨ملوك١ .٨

 واعترافات (،١ )يونان الخائفين البحارة صالة للصلوات- سجن أده عموائ يونان سفر يتميز .٩

سخية رحمة بأده شعر( )ما ضد الصادمة يونان شكوى ثلم (،٢ )يونان الحوت بطن في يونان

٢٩٢ 



حظات الملد

 تنزل أن دياثا طب العالة، اسعلة وبو . (٢ : ٤ )يونان نينوى محاه الله من مسؤولة وغير فيها مبابة
 ذلك، وبعد (،٣٦ :١٨ ملوك ١ ) اإللهية القوة إظهارات أهلم أحد في الشعب أمام الماء نارمن
 أليشع أائ (.٤ :١٩ ملوك ١ ) ورحمة عوا الله من وناز ومستنزف مكشب وهو الله إلى صئى
 :٦ ،٣٣ : ٤ ملوك٢) الصالة بواسطة الحصار من مدينه وأنقن طفل، حيان أنقن فقد إيليا، خليفة

 أورشليم، بإفناء إداه مهددا أشور ملك من ابلهجة شديد خطادا حزقيا الملك تلعى وعندما (.١٨
 (.٢٠-١٤ :١٩ ملوك٢) المدينة الله فأنقن الرشوشًاى، أهام ونشره” الخطاب حزقائ أخذ
 في صال؛ سوى هو فليس حبعوق سفر أائ بالصالة. المرض من حزقيا الرت أنقن ذلك وبعد

 أسئلته عن له الله مجاوبه حبعوق انتظر لقد (.١ :٣ )حبعوق والله النبى بين ما حوار صورة
(.٣-١ :٢ )حبعوق

 The New Bible Dictionary, ed. .ل D.في “الصالة” مقالته في ثومسون نظر وجهة هي هذه .١ ’

.1020 (,1973 ,Douglas (Grand Rapids, Ml: Eerdmans

.٦-١ :١٢ ،٢٣-٢٠ :١١ ارميا ؛٤-١ :٣٧ ،٥ :٦ إشعياء راجع

 التوبة، صالة ، ١٢—٧ : ٦ دانيال في يوميا مراب ثالث بالصالة دانيال ممارسة إلى اإلشارة نرى .١١
.٢٣-٢١ األعداد في واالستجابة ،١٨-١ :٩ دانيال في البى من العودة وطلب

 :٢،١١-١ :١ )نحميا الصالة بواسطة أورشليم سور ليبني اإلمبراطور من معروا نحميا يطلت .١٢
 . (٩:٦،٩:٤ )نحميا العمل إتمام حتى الحماية على للحصول أيثا الصالة استخدم كما . (٤

 :٩ )عزرا بالصالة بابل في البي من يهوذا إلى العائد الشعب حمايه عزرا ٠يطلب ذلك بعد ثلم
.أيصا بالصالة الشعب خطايا عن نحميا ويتوب (١

 :١١ لوقا ؛٢-ه٢٤ :١١ ومرقس ؛٢٢:٢١،١:ه-ه٦فيمئى الصال؛ تالميذه المميح عئلم . ١٣

 لعازر وأقالم (.١٣:١٩ )مدى أجلهم من ليصلي ألطفال ا على يده ووضع . ٨- ١ :١٨،١٣- ١
 الروحي التثئى من بطرس وأنقن (.٤٢-٤١ :١١ )يوحدا األب إلى بصالته األموات، من

 ؛١٣ :٢١ )مئى “الصالة بيت” يكون أن ينبغى الهيكل إة وقال (.٣٢ :٢٢ )لوقا بالصالة
 والصوم بالصالة إأل تخرج ال الشياطين بعس أن وعئلم (.٤٦ :١٩ لوقا ؛١٧ :١١ مرقس

 ؛٤٦ :٦ ،٣٥ :١ مرقس ؛٢٣:١٤ )مئى وبانتظام كثيرا يصغي يسوع كان (.٢٩ :٩ )مرض
 بمستان في يسوع صالة وسجلت (.١٢ :٦ )لوقا الليل غوال وأحياة (،١٨ :٩ ،١٦ ه: لوقا

 يجير أن وصالته .٤٦-٣٩ :٢٢ لوقا ؛٤٠-٣٢ :١٤ ؛مرض٤-ه٣٦ :٢٦ مئى في جشسيماني
 )مرض ألم في الله إلى ويصرخ يصغي وهو ومات تستجب. لم الصليب- آالم كأش األب عنه
(.٤'٦ :٢٣ )لوقا الله إلى نفشه شلتا (،٣٤ :٢٣ )لوقا أعدائه أجل من ئصئيا (،٣٥ :١٥

 بالصالة وتنصيبهم القادة اختيار جرى .٣١،٢٤:٤ أعمال في القدس الروح قؤ؛ الصالة محضر .١٤
 ومعتموها- األولى الكنيسة قادة وهم الرسل- كان وقد .٢٣ : ١٤ ،٣ : ١٣ ،٦ :٦ أعمال ني

 (.٤:٦ )أعمال الكلمة بتعليم الهتمامهم مساودا بالصالة اهتماائ دعطوا أن يجب باهم يؤمنون
 ؛٣٠ :١،ه٢:١٢ )رومية حارة صال؛ حياة لهم تكون أن المؤمنين كذ من والمنتظر المتوع وكان

 متوعا وكان (.١٨:٦ )أفسس الصلوات أنوع وبجميع الطرق بكن مصلين (،٢ :٤ كولوسي
كورنثوس١ ) والصوم الصالة من ألوقاب بعض من بعضهم والزوجاث األرواح يبتعن أن أينا

٢٩٣ 



الصلدة

 .١٤ :٨ رومية ؛٦:٤ )غالطية األب لله الصالة في والرغبة الثقة القدس الروح ويعطينا ٠ه( : ٧
 كذ نصع أن يجب (.٢٦ :٨ )رومية قوله علينا ما نعرف ال ونحن حتى الصالة من ويمكننا (١٦

 يجب (.٦ :٤ )فيلتى القلق هو لذلك الوحيد والبديل الصالة- في الله أمام وطلباتنا رغباتنا
 المرض أجل من الصالة ويجب ٠(١ :٢ تيموثاوس١) حولك هم من كذ أجل من تصئي أن

 . ( ١٨- ١٧ ه: )يعقوب ويستجيبها الصلوات الله يسمع . ( ١٦-١٣ : ه )يعقوب خاصة بعبورة
 عطاياه أجل من الله تشكز أن يجب —بالصالة “تعدس” أن يجب ننالها بركه وكن عطية كذ

 أن يجب :ه(٤ تيموثاوس ١ ) بقؤتك عليها حصلن الذي أنت أئك وتعتقد قلبك يتقئى لئال
 مجذ طالبين (، ١٧ : ه تسالونيكي ١ ) انقطاع بال نصغي أن يجب حياتك، كز الصالة تتخلن

 أكثر هي شفاهنا وتبيحات صلوابنا (.٣١ :١٠ كورنثوس ١ ) نفعله ما كل في وع نحو على الله
(.٨ ه: رؤي ؛١٥ :١٣ )عبرانين الله ب ذبيحة

15. Charles Summers, cited in Helen Wilcox, ed.. The English Poems of George 
Herbert (New York: Cambridge University Press, 2007), 177.

الحعلدة؟ معنى ما :1" اسل
1. Philips and Carol Zaleski, Prayer.'/-oy (Boston: Houghton Mifflin, 2005), 4-5.

 الذي المكان وهي الهند، في جايا بود في المائت احتشن م٢٠١٣ ديسمبر ا األول كانون في
مقالة: في هذا ورد وقد .العالم سالم أجل من يطلبوا بوذا، رأس مقط أده يعتقد

“Karampa Begins Prayer for World Peace af Bodh Gaya, The ٢imes of India, 
December 14, 2013.

والتي الما، للداالي الرسمى الموى ني  (Reincarnation) األرواح تناسخ” مقالة مثال انظر .٢  
أيصا يختاروا وأن التالية، الحياة في وزمانه مولدهم مكان يختاروا أن يمكنهم الناس إذ تقول  

.http://www.dalailama.com/biographyeincarnation صلواتهم بقفتى وأنهاتهم ًابا*هم
3. Zaleski, Prayer: A History, 6-8, 23.

 العالم إلى الروحى العالم من القؤة الستحضار الوعي عن المؤوت والغياب األغاني استخدام
 تغلقن أئه ويبدو جدا، قديما الدينى المنظور هذا وبعد (.Shamanism) الثاماتئة سئى المادي،

 الفنلندئة الملحمئة لألشعار تجمع وهي ،(Kalevala) الكاليثاال العالم. حول الثقافات كز في

 األنشطة ومختلف والحرب، والشغاء الخلق الشامانبة: لألنشطة سحال تقدم وهي القديمة،
سحرئة. لقو؛ المصاحبة باألغاني وذلك اإلناسة

4. Cited in Bernard Spilka and Kevin l. Ladd, The Psychology of Prayer: A 
Scientific Approach (New York: Guilford, 2012), 3.

5. http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleasses/stories/2004/02-february/26/ 
world-god.shtml.

االجتماعي المح في بطوئن الذين والألاًدريين الملحدين من النسبة هذه كذلك ادرجن  

.Spilka and Ladd, Psychology of Prayer, 37 والد سجيلكا كتاب في المذكور العالم

٢٩٤
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تخالت الملد

كز من واحد نحو إلى عددهم وصل وقد ديني، انتماء بال أنفسهم يحسبون من عدد يتزايد .٦  
.Pew Forum on Religion and Public life, October 9, 2012 ،خمسة

(Religion among the Millenials) “ األلفئة عصر ني الدين” مقالة انظر .٧
Pew Forum on Religion and Public Life Project, February 17, 2010, 

http://١٨/ww.pewforum.org/2010/02/17/religion- : اإللكتروني الموبع عبر إليه الوصول يمكن .٨  
 ”among-the-millenitals Giuseppe Giordan, "Toward a Sociology of Prayer ”نحو

in Religion, Spirituality and Everyday Practice, ed. Giuseppe “ للصالة اجتماعئة دراسة  
Giordan and William H. Swatons Jr. (New York: Springer, 2011), 77.

 ء صففا بشر بين ما عالقه إلى الوصول إلى تهدف “كونئة خبرة هى الصال؛ أن جيوردان يؤكد
 نشرا اللذان وهما الد، وكيثن سبيلكا، برنارد ويقول . (٧٨) منهم وأقوى أكبر وشي، محدودين

 لذلك مشابها شيائ األن، حلى للدين التفسئة بالدراسة يتملق ما في شموال الدراسات أكثر
 انظر .“حياتهم الناس معظم بها يدير التي للطريقة مهلم هي...أمر الصالة” يقوالن: حيث

(.Psychology of Religion, 4) “الدين سيكولوجئة” كتابهما

 وهما زاليسكي، وكارول فلسى أجراها وابتي الصالة، عن المعاصرة الدراسات أهلم أحد أيصا
 هم تجد بشرا، وجدت كئما :التالي إلى تحلعر وتافت وسميث هارقرد جامعات في درسا عالمان

 األرض تحت ما إلى تنزل فاها القانون، ضد األوقات من وقت أي في الصالة صارب وإذا .“مصلين
 (.Zaleski and Zaleski, Prayer: A History, 4). اإلنسانئة النفس أعماق إلى طريقها في لتستمر
 النتائج إلى تخإعي وهي هيلر، فريدريك األلماني الباحث قدنها م أقن كالسيكئة دراسة وهناك

العالم. حول “الصالة ألشكال المذهل التعدد” النظرإلى وتكت ذاتها،
Prayer: A study in the History and Psychology of Religion ١٩ًاه\\ه١ ei٢١\F١٢ 

.353 (,1932 ,(Oxford University Press

 إيثرت دانيال كتب دين. أي دون عاشت النائية القبائل بعض أن ادعاءات هناك كانت أحيادا .٩
 المطيرة الغابات في شخص ه ٠ ٠ من أقل إلى عددها يصل صغيرة قبيلة )وهى البيراها قبيلة عن

 من نوع أئ هناك وليس األزل، منذ هكذا موجود العالم بأن يؤمنون” البرازيل( األمازون، في
. سياسئة سلطه أئة أو دين أو إله دون ’ بالحياة راضين وكانوا . العليا اآللهة

Daniel 1. Everett, author of Don’t Sleep, There are Snakes (london: Profile 
Books, 2010).

خاصة مالس يرتدون وكانوا قودا، إيمابا باألرواح تؤمن كانت القبيلة طه فإذ المزاعم، طه ورغم  
http://freethinkers.com.uk/2008/11/08/how-an-amazonian- انظر أنفسهم. لحماية  

tribe-turned-a-missionary-into-an-athiest.

10. Heiler, Prayer: A study, 5.

11. Quoted in Bloesch, struggle of Prayer, vil.

.Prayer: A History زاليسكي كتاب في باستفاضه ونوقثى الصالة أنوع أغلب ؤصغئ .١٢
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الصالة

"Journal of the Scientific للذين العلمئة الدراسة مجتة في المنشورة التجريئة الدراسات إحدى  
المسيحئة الصلوات من نوعا وعشرين واحذا األقز على سحلن . Study of Religion”

Kevin L. ladd and Bernard Spilka, “Inward, Outward, and Upward: Cognitive 
Aspects of Prayer," Journal of the Scientific study of Religion 41,475-84Ρ and 
"Inward and Outward ,and Upward: Scale Reliability and Validation,” Journal 
of the Scientific study of Religion 45, 233-51.

 التصنيفات من ليتحعقا العوامل وتحليز موضوعئه مقايس يستخدما أن يحاوالن وسبيلكا الد كان
 Richard اإلناني للقلب الحقيقى الموطن إلى الوصول الصالة: كتابه في فوستر ريتشارد قذمها التي

(.1992 ,Foster, Prayer: Finding the Heart’s True Home (San Francisco: Harper

١٣ .27 ,Zaleski and Zaleski, Prayer: A History. للصالة الباكرة للنظرائت معالجتهم تولجد 
٢٨-٢٤ الصفحات في

. ٢٧ نفه، السابق المرع .١٤

 الكبت أعراص أحد هو الذين أن فرويد، سيغموند معاصره عكس على يوخ، كارل ير لم ٠ ١ ه
 يمكن الدينئة الخبرات بأن يؤمن يوخ كان الواوع في .النفسى النضج عدم مظاهر وأحد الجنسي،

 البشر لكز أن يعللم يوخ كان .النغسئبن والصحة االكتمال نحو للنمو مساعدة عناصر تكون أن
 وعائ يكون الذي وهو ، جمعي الوعي في أيصا يشتركون وأئهم خبراتهم، كؤنته خاصا الوعائ
 أيصا انظر الفرددة. الشخصئة للخبرات نتيجه ليست وهي البشر، كز فيها يولن ومواضع برموز

 Robert H. Hopcke, A Guided Tour of the Collected words of c. c. Jung, كتاب:
.68 ,20 -13 (,1999 ,10th Anniversary edition (Boston: Shambhala

 الشرقئين، المفكرين حال حاله يؤمن، كان ألره يوخ عند ممكائ الجمعي الألوعي مفهوم كان . ١٦
 عن مختلفة تعبيرات كلها وهي والذوات، المواضع كز فيه تشترك واحد، حقز العالم” بأن

 هي الئضج نحو النمو عملئه فإذ دم ومن (Hopcke, c. G. Jung, 72). أساسي واحد واوع
 من نوع يحدن حئى الألوعي.الجمعى ورموز الفردي الألوعي بين التواصل إحداث من عملئة

 ، الذاتئة صورته منهم ولكز ، متغردين.’ يكونوا ألن األشخاهى يحتاج بينهما. ما التوازن
 العرار ليستطيعوا متكامل وابع كل من أجزاة أنغشهم يروا ألن يحتاجون نفسه، الوقت وفي
(.Hopcke, c. G. Jung, 14-15) الكئئه الوابع منظومة خارج أدهم ووهم الذات محوردة من

.Hopcke, c. G. Jung, ٦٨ انظر .١٧

 يسئيه كان والذي بالله، المباشر االئصال الدينئة، الخبرة هو الذين أن يرى يوبغ كان
”numinosum“ أوتو رودلف من مقتبس تعبير وهو اإللهى"، الخضور” نترجته أن يمكن والذي 
(Rudolf Otto) يتكؤن الدين كان ثانائ، الصوفئة. والخبرات والرؤى األحالم في يظهر والذي 

 من الناس لحماية ضروره ألها يرى يويغ كان .وممارسا؟ وطقوس ومعتقدات دينئة ممارسة من
 ظواهر ليودع الدينئة والممارسة الدينئة الخبرة من كز كان الحضور. خبر؛ من الناتجة الغامرة القوة

 يكتب والتى ،٩٧.ص أيصا انظر الجمعى". الألوعى في والخارجئ الداخلى مصدرها نغسئة
الجمعي الألوعي داخز يقع الذي (Archetype) البدائي الطراز مفهوم عن هويك فيها
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دفان اسل

 أن يرى يوخ كان الواح. بكن وادعال وحدة في نعيش أئنا إدراك يعني والذي للذات"،”
 زلم ومن الديني، بالتصؤر وطوره واالكتمال الوحدة من البدائي الطراز هذا استقبذ اإلنسان

 النفس في اإللهية للصورة” أو الله لحضور اختبار هي للذات النفسية المظاهر أن فهم إلى وصن
 وحبانه المتسامي االلهي بالكيان النزول إلى يسعى يكن لم يوخ أن هويك ويصر . اإلنسانية

 في مطبوعه األصل في الله صورة” أن كيف يوضغ أن يحاول كان بل نفسية"، خبر؛ مجرد
 والوعبه نفه أعماق في بالدخول الله يختبر اإلنسان بأن يوع إيمان أن غير ٠(٩٧) نفوسنا

 من قريب بالله إيمانه أن يكشف كان بأنبيائه، بها الله يتكئم التي الكلمات إلى االستماع بدن

 معها. ومتما؛ قريب هو ما بقدر الخليقة عن متساميا شخصا الله ترى ال التي الشرقية الصورة
 Esther Harding in "What Makes the Symbol Effective as a هاردينغ إستر أيثا رحع

Healing Agent?"in Current Trends in Analytical Psychology, ed. Gerhard Adler 
.3 (,2001 ,Arbington, Uk: Routledge reprint) النفسية يولج مدرسة أن هارثخ وتشرح 

الله. إلى لإلثارة المتدينون يستخدمها التي باألوصاف للبشر الجمعي الالوعي ’ تصف

 D. ٢. Suzuki An Introduction الكالسيكي سوزوكي تي. دي. كتاب إلى مقدمة يوزغ كتب . ١٨

.29 -9 (,1964 ,to Zen Buddhism (New York: Grove Press يوبخ يقول المقالة هذه في 
 أو كونية حياة هناك” أن البوذية النظر وجهة مع تلتقي الجمعي الالوعي بشأن نظره وجهة إذ

 هئفعا أيثا يودغ ويشير (.١٣) “فرددة وأرواح فرددة حيوات هناك نفسه الوقت وفي .كونية روحا

 إيكهارت مايستر المسيحي المتصوف وخبرات البوذية ساتوري خبرة بين ما تشابه وجود على
(Meister Ekhart) االختراق...فأنا عند” قوله: إيكهارت من ويتقبسل الوسطى. العصور في 

 ترفعني بانتغاضة، أشعر ثلم األبد. ولى اآلن عليه، سأظن وما أنا ما أنا المخلوقات: كئ من أكثر
 ويفعله يكونه ما كل مع يكفيني، ال الله إذ حش غنيا صار االنتغاضة طه في .المالئكة كز فوق

 وال كنت، ما أكون عندئذ وبينه. بينى مشترك هو ما أستقبز االختراق هذا في ألنى الله؛ بوصفه
(.١ ٤) “شي، كز لألحريك،ويحرذ قابي غير بياتا أكون عندئذ أللي أقز، هوأكثرأو ما أنموإلى

 -ساعد أن يمكن الدينية الخبرة أن تكتب .١٤.ص “Symbol Effective” هارديخ كتاب راجع ٠١٩
 أائ النضج، وعدم النفس في االنحسار متجئيا وأعظم أكبر كيان إلى ذاته سلم أن شخصا
 أنفسهم في اتحساذهم أن يرون مثال، المسيحيين، أن إال لها. حقيقية ضرورة فال المحددة العقائد

 عليه الحصول يمكن ال هذا بأن النفس علما، يؤمن ، المسح ذبيحة بفاعلية إيمانهم إال يقاومه ال
(.١)ه“لألغس الواعي بالفهم بل باإليمان،

 Ira Progoff, trans.. The Cloud of Lknowing (New York: يروغوف إيرا كتاب راحع ٠٢*

.24 (,1957 Julian Press

Zaleski and Zaleski, Prayer: A History, 208.في والمقتبسة

 عن يوغ لدمها التي والتبصرات االفتراضات استخدموا الذين المسيحيين المفغرين أغلب
 T. E. Clarke, أيثا كالرك إي. تي. انظر الكاثوليكية. الكنيسة إلى منتمين كانوا الالوعي

.661-76 ,42 Jungian Types and Forms, Review for Religion

Chester Michael and Marrie Norrisey, Prayer نوريسي وماري مايكل تشستر وأيتا
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and Temperament: Different Prayer Forms for Different Personality Types 
(.1985 ,(Charlottesville, VA: Open Doors

 ييننفتون باسيل قادها والتي ،(Centering Prayer) التمرئزية الصالة حركة جمتئ لقد

Basil Pennington)) كيتيخ وتوماس (Thomas Keating،) والالهوت يوبخ فكر بين ما 
Spilka and ladd. Psychology of Prayer, 49. والد سجيلكا راحع الكاثوليكي.

 اللوثرئ الالهوتي هو يتح النبوي، والدين الصوفية بين ما هيلر يقدمه الذي التغريق .في٢١
 األكثر األشكال بأن يؤمن كان هيلر أن مع ،(Nathan Soderblom) سوديربلوم ناثان السويدى

 (Upanishads) األوينشاد ني سيما وال الشرقية، األديان ني كانت الصوفية، الصلوات من نقاة

 ديونيسيوس كتابات من بداية المسيحي، التصؤف في مشابهة ديناميه يرى كان فإره والبوذدة،
 وجون إيكهارت، لمايستر عشر الثالث القرن من أعمال إلى الخامس(، القرن )أواخر المستعار

 السادس القرن من وأيائ cfCloud of Unknowing) الغموض وسحابة (John Tauler) تاولر
 Theresa of Avila) اآلقيلية وتيريزا (John of the Cross) الصليبي يوحدا حيث عشر

(.136 ,129 ,Heiler, Prayer: A study) المزين كظهر المسيحي" اإلله صوفية” أة يؤثمد كان 
 األديان بها تتميز التي والصرامة والرتابة البرود” من أكثر والحماسة الشخصي الدفء من

(.١٣٦ )هيلرو الشرقية

 وتذوب تماائ، والعالم النفس كنغر فيه الذي الله، مع التواصل من النوع هذا” بارها الصوفية ئعرف . ٢٢
(.Heiler, Prayer: A study, 139) الله" مع أزلئه وحدة ني وتختفي اإلنسانية، الشخصية

.٢٨٤ نفه، السابق .المرجع٢٣

 ليس جليا- اختالائ تختلف الصلوات من المختلفة األنوع فإذ المواضع، أحد في هيلر يقول وكما . ٢ ٤
 والمضمون، والشكل، الدواح، في صورة: بكن” مختلفة إدها أيثا. أعماقها في بل خارجيا، فقط

(.٢٨٣ نفه، السابق )المرجع الصالة" ومستوى به المتضئنة والعالقة الله عن والمفهوم
Anthony Bloom, Beginning to Pray (Mhawah, NJ: Paulist Press, 1970), 45" 56.

 يقول عندما الجمع المخاطب صيغة يستخدم كان يسوع لكئ .٢١ :١٧ لوقا هنا بلوم يقتبس
 يقصد يكن لم يسوع أن الدارسين أغلب ويرى . ]جميعكم؛ داخلكم الله ملكوت ها لتالميذه:

 ملكوت” بعض: ترجم وقد مجتمعا. بوصفهم داخلهم بل فرد، كل قلب داخن الله ملكوت أن
 في يدخلوا كي يرشدهم فونه مع إذ يقول أن يحرص بلوم أن مالحظة المهلم ومن وسطكم". الله

 المحللون يمارسه الذي الدخول ذلك به أقصد ال النفسي. الدخول يقصد ال فهو للصالة، أنفسهم
 ألخرج نغسي، بواسطة رحله بل أنا، داخلي إلى رحله ليست إدها النفس. علم إطار في أو النفسيون

. الله ألنقي فيها التي والنقطة فيه، هو يولجد الذي المكان إلى نغسي أعماق من

 تذودي الله، بشخصانية اإلعالن نور خقت وكأما ضرورى. افتراض هي الله بشخصانية اإليمان .٢٦

 وعبادة استغرافي مجرد وتصير الحلولى، التصوف أو الفلسفي المثل إطار في األصيلة الصالة
(.Heiler, Prayer: A study, 356) “تالية

.٣٥٨ نفه، السابق .المرحع٢٧

25.

٢٩٨



حظات الملد

.٢٨٥ نفه، السابق المرحع .٢٨

.٣٠ نضه، االبق المزع .٢٩

.٤ نضه، السابق المر-ع .٣٠

٣١. .204-08 ,Zaleski and Zaleskii, Prayer: A History يمكن المستعار، ديونيسيوس بحسب 
 العقالسة عن التخئى يجب .العقل بواسطة ال الالمعرفة"، ظلمة” بواسطة فقط الله يعزف أن

 لكي فيه" العقل يفكر أن ديمكن ما كز ارفض” الذات، وإنكار الئسك أنوع من نع أدها على
 ديونيسيوس تبصرات إحيا، الغموض سحابة كتاب رعيد االلهتي الظز مستوى إلى ترتفع

 لكن الكاملة. المحأة من حالة هو والفهم الفكر وراء ما في يأخذنا ما كز أن مؤكدا وتفعيلها،
 لالمحاد عميعا ووجذا وشووا الخطلة، من للنفس وتنقيه الفضيلة في نموا يتطلفي ذلك إلى وصولنا

 إلى - الغموض سحابة في الدخول هو الهدف التأثلي. للمنهج صارائ تطبيعا وأخيرا بالله،
 به- للوعى مشلتات مثل تبدو واألفكار الكلمات كز عليه. منفتحين هناك، الله-والبقاء محضر
 ، العالمية األفكار كل رفض الله محضر في البقاء إدا يعنى شأنه. في أفكارا يسوئنها ما حئى
 كلمات يكرروا ألن قراءه الكاتب ويوجه والتحليل". والخيان المعانى تداعى” كز سئما وال

 الكلمات هذه وتلعنا محلة. أو الله كلمتي ويقترح واحد. مقعإع من تكون أن ويفئل قصيرة،
 تحرر ثانائ، ثلم، والغموض". النسيان سحابة تحت المنطقى التفكير تووف أؤال،” :مزذؤلجا دورا

 اإلرادة تحرر” أئها كما واحدة"، كلمة حول الله نحو ويرؤزه شوقه كز ئجئغ” كي المتأثل
. ٢٠٧-٢٠٦ الكاملة"، المحلة أعمال أحد هو عمفي في الغموض سحابة لتخترق الخالصة

 Zaleski and في النبوئة والصالة الصوفلة الصالة بين ما الفروق عن الطويز الملحص راجع .٣٢

Zaleski, Prayer: A History, 283- ؤ85.
 الدارسين جانب من سئما ال شديد، بنقد تعرض هيلر تحليز إذ :بلويش دونالد يقول .٣٣

 ويلحص المسيحى". للتصؤف الكتابئة األسس عن بالنفاع المهتئين واألسقفئين، الكاثوليك
 ويساند (.Struggle of Prayer) “الصالة صرع” كتابه من ه صفحة في االنتقادات بلويش
 من أفضل الكتابئة الصالة أن هيلر لنظرئة نثر بإعادة أشبه كتاده يعث الوابع، في هيلر. بلويش
 الصالة أشكال بعض بين ما تفريعا بلويش ويقذًا الكاثوليكئة. ومن الشرقلة الديانات صوفلة

 ه(. ص. في اآلقيلية تريزا تقدمها التي السكون صالة قبوله )رع وغيرض' الكاثوليكلة
 هذا ويستخدم . الكتابئة الشخصاتلة يسئيه وما الصوفلة بين ما مقابله كتابه في بلويش ويقذم
 وأب، شخصى صديق الله أن يفترض الذي الصالة إلى المنظور ذلك ليصن األخير التعبير
 بعدم يهتلم ذلك- في محئ وهو —نفسه الوقت وفي الشخصانبة. غير الوجود قوة مجرن وليس

 في والصوفئة االختبارئة العناصر أهئئة من التقليل وعدم للصوفئة، المضاد موقفه في التطرف
(.١٣٠-٩٧ ،“والصوفئة الصالة” فصل )رع الكتابئة الصالة

34. Zaleski and Zaleski, Prayer: A History, 30

 أشكال كز نقبز أن يجب أدنا فكرة في مغسقين يكونا أن يمكنهما ال .زاليسكى الزوجان حلى ٠٣ه
 أساس على أحمر، خط البشرئة الذبائح تقديمًا أن يحبان هما مثال، اإلنسانية. الصدلموات

)المرجع “رفصته الغبرى الدسئة التقاليد” أن إلى أشارا أئهما كما ،“انتحاري” عمل هذا أن
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أغب إذ فقط يقوالن إذ خاطائ؛ األمر هذا كون بسبب يصرحان ال لكئهما . (٦٥ نفسه، السابق  

حالائ به يقومون ال الناس .

١٨٩-١٧٩ ،١٧١-١٦١ نفسه، السابق المرجع .٣٦ .
٩٠٦. A.٠a٢١a٢١da B١٢١a٢a١٠y\١ The Light at the Center: Context and Pretext ot Modern 

Mysticism (Santa Barbara: Ross-Erikson, 1976), 28, 43. Cited by Edmund p. 
C\0iey ٠١٢١ “A Bibiicai Theoiogy ot Prayer,” ٠١٢١ Teach Us to Pray: Prayer in the 
Bible and the World, ed. D. A. Carson (Eugene, OR: Wipf and stock, 2007), 336.

بشخصانية اإلعالن نور خفت وكأما الضروري. انسق االفتراض هو اش بشخصانئة اإليمان” .٣٨  
األصيلة الصالة فإن الحلولي أوالتصوف الفلسفي المثال إطار في األصيلة الصالة فستذوب الله،  

..(Heiler, Prayer: A study, 356) “ تأملية وعبادة استغراق مجرد إلى وتتحول تذوب

(The Personal Narrative) “ الشخصبة الرواية” .٣٩
In The Works ofJonathan Edwards, vol. 16: Letters and Personal Writings, ed. 
Gorge s. Claghorn (New Haven, CT: Yale University Press, 1998), 801.

.٧٩٣ نفسه السابق .المحع٤٠

 وهيلر. زالسكي بين ما المئزن الثالث" الطريق” هي اإلجابة أن االنطباع أعطي أن أريد .ال٤١
 موقب من قردا أكثر سأصغه- والذي للصالة- التقليدى البروتستانتى الغب أن هي الحقيقة

 في بروتستانتى خادم وأنا يروتستانتائ صار فهيلر عجسا؛ أمرا ليس وهذا كتيهما. وبلوش هيلر
 حول زاليسكي الزوجان أجراها التي النطاق والواسعة البارعة الدراسة لكن المصاح. التقليد
 غريزة إئها .البشرة كل إلى ينتمى أمر هى الصال؛ أن بقر؛ كرنا تن وتاريخها الصالة ممارسة

.بالمسيح للمؤمنين روحيه موهبه مجرن وليست اناه،

 John Calvin’s Institutes of Christian Religion, 1.3.1.هومن األؤل االقتباس . ٤ ٢

 John في موجودان االقتباسين كال .٩ ه، : ١ ليوحائ كالقن تفسير فهومن الثاني االقتباس أثا

T. Mcneill, ed. Calvin: Institutes of the Christian Religion, vol. 1 (Louiseville, KY: 
.Westminster, 1960), 43, 43η2

 ليست التى القبيلة تلك أو الجنس ذلك يوحد أين :يتساءل الذي شيشرون، كالقن يقتبس
 (from Cicero's On the Nature “االلوهة؟ عن المسفة التصورات بعز فطربة، بصور؛ لها،

(of the Gods, 44η4.

 مقولة تولجد .وصدق بقوة بااللحاد اإلنسان يعترف أن يمكن ال إئه شيشرون أو كالقن يقل لم
 الذي األبيقورى، (Velleus) قيليوس وبين بينه حوارا يحوي الذي الكتب أحد في لشيشرون

 الفطري الوعى بسبب إده يقوالن كتيهما وشيشرون كالقن أن غير القديمة. اآللهة وجون أنكر
 هو ما كل على القضاء ويصعب اإلنسان. كبقها إذا إأل طبيعى فعل رد هى فالصالة باأللوهة،

.Calvin’s Institutes, .ًا3.2 في انظر وفطري. غريزى

 عقولهم. من أخرى حه ويطمسونه الله، محضر من ليختبوئا حيله أبة عن يبحثون بالتأكيد إدهم
عليه قبي أده أحيادا يبدو أده ورغم .أخرى حه السرك في يقعون ما دائائ فهم عنهم رغائ لكن
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حظات اسد

حقيقه على المثاله يقذمون أنفسهم األتقياء غير .حلى ٠. جديدة بقؤ؛ ويندفع فجأة يعود فإده لبرهة،  
.(McNeill, Calvin: Institutes, 45) “ البشرة األذهان ني حيا يكون باأللوهة وعيا ثئه أة

43. William H. Geoid, ed.. The Works of John Owen, vol. 4 (Carlisle, PA: Banner 
of Truth, 1967), 251- 252.

"The Most High a Prayer-Hearing God,”٠١٢١ The Works of Jonathan Edwards, د\ع اذ  

vol. 2, ed., Edwards Hicks (Calrisle, PA: Banner of Truth, 1974), 117.

45. McNeill, Calvin: Institutes, 1.4.1., 47,

 من مع يتقابل مئة كز من إنادا أؤ غير .إسان كل في الدين بذرة الله زرع الخبرة، من يظهر كما”
 الحقيقية المعرفة عن بعيدا ويتدهور يغد الكز قلبه. في يسنقبلها أن بمجد البذرة، هذه فيه زرعت

. الممشقة افتراضاتهم في أرادوا كما يتخيلونه بل نفسه، الله يقدم كما الله إدا يفهمون فال لله.

 ذلك الصالة من المسلويين بهذين يعترفون الذين البروتستانتيين الالهوتيين هؤالء بين من .٤٦
 والذي (Charles Hodge) هودج تثمارلز يرنستون من عشر التاسع القرن إلى المنتمي الالهوتي

 غريز؛ مجرد ليست الصالة القدس. الروح مع التواصز نناة الصالة فعالية بواسطة” كتب:
 مجرن وليست أوجدوها؛ الذين من دائائ المعونة طالبه ئعئيدة، طبيعة ذات كائنات تمارسها
 أن أيصا يجب بل أرواحنا، أبي مع الشركة في طريقة أو والرغبة، اإليمان عن طبيعي تعبير
 لدى أة كيف هوج يشرح . القدس الروح لقبول الموضوعة الوسيلة إباها حاسبين إليها بنقز

 بها وسيلة بوصفها الصال؛ أيقا لديهم أن غير ،،المعتمدة الطبيعة غريزة بالمسيح المؤمنين
 مثابرين نكوذ أن نعظ فنحن لذلك بالقول: ويستمر إليهم. مواهبه القدس الروح يوصز

 على نحافظ بها التي اإللهي التأثير من العطايا هذه أجل من مصلين الصالة، في بلجاجه
 Charles Hodge, The Way of Life: A Guide “نفوسنا ني ونشحنها الله من التي الحياة

0 Christian Belief and Experience (Carlisle: PA: banner of Truth, 1978: reprint؛ 

G. Vos says ل. ,of an 1841 work), 231. Similarly: الصال؛ إة” قوس: جوناثان يقول 
 االقتراب تحاول المسيحية غير الدينية األنظمة البشرى...كز الجنس لي قونية ظاهرة بالتحديد

 نجده الذي األقانيم مثلث اإلله إلى مولجهة ليس المسيحية غير الصالة أة غير بالصالة. الله من

 يستمع اإلله المسيح...هذا يسوع بسفاعه الله من تقترب وال المقدس. الكتاب صفحات على
 الصلوات هذه مثل لكن ذلك. ننكر أأل ويجب المسيحيين، غير صالة إلى العظيمة برحمته
 Jonathan G. Vos, The Westminster ا3.^“المسيحيين صلوات عن جوهربا تختلن

Catechism: A Commentary, ed. G. I. Williamson (Philllipsburg, NJ: Presbyterian

513 -512 (,2002 ,.and Reformed

 Answering كتاب هو بالمزامير الصالة عن (Eugene Peterson) ييترسون يوجين كتاب '.٤٧
(.1989 ,God: The Psalms as Tools for Prayer (San Francisco: Harper & Row

 التعبير هذا بأة أومن فإني نفسها، المزامير ليصن “الله مع التجاوب” عنوان يستخدم أده ورغم
 الصالة يعرف الذي كالوني من الكثير أسئمن أيقا .عموائ الصالة لوضب بالمعاني وغني ممتاز
 الكثير (Clowney, “Biblical Theology.” 136) “شخصى إله مع شخصي حديث” أئها على

أدها على الصال؛ فيها يصف والتي كالوني، لمقالة العريضة بالخطوط متار الفصل هذا في مما
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اآلقانيم. مثلن وإله عهد وإله شخعى بأته يتحز إله مع شخصى حديث

 االستماغ أن هي الحقيقة فإذ صعيا، يبدو هذا أة رغم بارت: كارل بلويش دونالد .يقتبعس ٤٨
 الصالة سؤال إئه حقيقيا. سؤاال السؤان يجعل الذي وهو أساسه، وهو السؤال، يسبق

(.Bloesch,struggle for Prayer, 55) .“المسيحية

.318 (,1965 ,49. c. s. lewis. The Hideous strength (New York: Macmillan

.٣١٩ذغه، السابق .المرجع٥٠

 راجع (.I and Thou) “وأنت أنا” بعنوان (Martin Buber) بوبر مارتن كتاب قرأ بويس أن نعلم .٥١
(,528 ,526 (,2004 ,c.s. Lewis, Collected letters, vol. 2 (New York: HarperOne 

 Martin Buber, I and Thou, trans. راحع “تلتقي الحقيقية الحياة كز” عبارة يحوي والذي

20 (,1937 .,Ronald Gregor Smith (Edinburgh: τ. & T. Clark.

.39-40 (,1993 ,I. Packer, Knowing God (Downers Grove: IL: Intervarsity 52..ل

 limothy Keller, Walking with God كلر، تيموثي كتاب في للقئة األطول المناقشة راحع .٥٣
.293 -279 (,2013 ,Through Pain and Suffering (New York: Dutton

 االقتباس .Struggle of Prayer, 50 كتابه في (John Knox) نوكس جون بلويش .يقتبس ٥٤
 McNeill, Calvin: Institutes, 3.20.16, من مأخوذان كالثن جون من والثاني األؤل،

,851 3.20.2, 872 and .بالترسب

الك مع الحوال ع: الفصل
الخامس. الفصل اقرأ الثالوث، بشأن الكتابية العقيدة عن للمزيد .١

 اعيني الذي الغمز األرض. علي أتاجدك” اآلب: إلى واالبن االبن إلى اآلب يتكله .٢

 فيل عنذذ لى كاذ الذي بالمجد ذاتك عند األك أيا أنث خدنى واآلذ أكتلئه. قد ألعتز
 لي، ؤاععليم نك تمانوا التانم. مئ اعيني اتدين للتاس استك أظفرن ))أتا الغاتم. تمون
 اعيني ائني الكألم الذ عندن، هومن اعيي تا كز أن علثوا ذاآلذ تمالتك لحغئلوا وقد
 )يوحائ أرسلتني أنث أئك وآمنوا عندن، من خرجت اني يقيتا وعلثوا قبلوا وهم اععيفم، قد
 كم ترشد فيو الحذي رغ دان، لجاء تئى وأائ” الروح: إلى يتكتمان واالبن واألب ٠ (٨-٤ : ١٧
 ذاك آتية. بأمور ؤيخبرتمم به، يتكلم يسقع تا كز يل تغسه، من سكتم ال ألكه اتمن، لجمح إلى

 “ؤيخبركم لي مما يأخذ إره قلن لهذا .لي هو لألب ما كز .ويخبركم لي مما يأخذ ال يمجدني،

(.١-ه١٣'.١٦)يوحائ

 Von s. Poythress, God-Centered Biblical Interpretation (philipsburg, NJ: انظر .٣

,25 -16 ,1999 ,Presbyterian and Reformed التي األفكار من الكثير منه أخذن والذي 
الكتاب. هذا في

(Sandra M. شنايدر أم. ساندرا (Nicholas Waterstorf) واترستورف نيكوالس يقتبس .٤

٣٠٢ 



حظات اسد

(Schneider اإللهئ الكاللم يؤئ أن يمكن ال” ساندرا: تكب الرأي. لهذا شاأل بوصفها 
 هذا عن بديأل يمتل ما )أو النطق جهاز من تخرج للبهم قابله أصوات .الكلمات...هي حرفيا..
 الفهم، في االستطرادة طريقتنا وفي جسدانيتنا في متجذرة إنسانية ظاهرة .هي ...اللغة .. الجهاز(

 هي الكلمات أخرى، بكلماب . المجرد الروح بشأن حرفيا تخبز أن يمكن ال هذه بحالتها وهي
 تتكتم وأن الجعددة. للمخلوقات فقط موجودة صفحة( على )عالمات أو جسدره أصوات

 Sandra M. Schneider, The من مقتبس هذا يخطئ. فالكاللم المجرد، الروح الله، عن اللغة

(,1991 ,Revelatory Text, (San Francisco: Harper 29 -27 في مبس وهو Nicholas 
Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim Fhat

.11 (,1995 ,God Speaks (Cambridge: Cambridge University Press

.136 ”,5. Clowney, “Biblical Theology 

 Ward, Words of life .6. الكتاب ذلك كز في الرئيسية المهالم من هذا .ئعذ

.٢٢ نفسه، السابق المرع .٧

.٢٥ نفسه، السابق المرحع .٨

.٢٧ نفسه، السابق المر-بع .٩

.٣٢-٣١ذغه، السابق .المرجع ١٠
11. Eugene Peterson, Working the Angles: The Shape ofPastoral Integrity (Grand 

Rapids, Ml: Eerdmans, 1987), 49.

. ٤٨ نفسه، السابق المرع . ١٢
13. Peterson, AflswertngGod, 14.

14. Bloesch, Prayer: A study, 101.

15. Thomas Merton, fhe Ascent to Fruth (New York: Harcourt, Brace, 1951), 83.

. السابق المرجع في مقتبس
Bloesch, Prayer: A study, 101 في مقتبس . ١ ٦

17. John Jefferson Davis, Meditation and Communion with God: Contemplating 
Scripture in an Age of Distraction (Downers Grove II: InterVarsity Press, 2012),

أهلم” أحد هو المسيحية إلى الشرقى التأثل عبون إذ تقول التي إيك دايانا دايثز يقتبس  
المعاصرة المسارات من مسارا حالائ البوذى التأثل ويصير الحالى". العصر في الروحية الحركات  

Diana I. Eck, Encountering God: A Spiritual : من االقتباس .“المسيحية للروحانية  
 .Journey from Bozeman to Banaras (Boston: Beacon Press, 1993), 153 ويسرد

الكاثوليك المعلمين من كثيرا أة كيف يكشف والذي دايانا، أجرته الذي البحث أيصا دايثز  
(Davis, Meditation وتأثالتهم صالتهم في والهندوسية البودرة الممارسات من الكثير أخذوا  

and Communion, 16η22).

Intimacy with God في Thomas Keating “The Origins of Centering Prayer," راجع . ١٨  
Open Mind Open Heart: The وكذلك (New York: Crossroads, 1994), 11-22 

Contemplative Dimension of the Gospel (New York: Continuum, 1992).
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الصلدة

 لتعليم ممتارا ملفائ زاليسكي الزوجان يقد؛ "Prayer: A History, 204- 208” كتاب .ني١٩
 “The الجديد األفالطونى النعل في وجذوره الغموض"، سحابة” المؤلف مجهول الكتاب

Mystical Theology” لكئهما السادس. القرن من اآلريوباغئ، المستعار لديونيسيوس 
 Thomas) كيتخ توماس قاذها التي التمركزئة الصالة حركة الرفض- إلى وصوال ينتقدان-

(Keating مننفر وويم (William Meninger)، يننفتون وباسيليوس (Basil Pennington،) 

 العصور كائب فيه سار الذي للتأثل الوعز البرى الطريق استأتتب الحركة هذه أن سئما ال
 هي: التمركز لصالة الثالث األساسئة الخطوات السحابة".” كاتب مثل المسحلون الوسطى

 سكنى مكان إلى باإلبمان نتحزن ثلم لتهدأ، دقيقتين أو دويقه نأخذ الصالة بداية في : ١ رقم قانون
 الردانئة الصالة بالذهن ونصلي للخروج، الدقائى بعض نأخذ الصالة نهاية وفي داخلنا، في الله

أخرتن. صال؛ أدة أو

 )مثل بسيطًا واحد؛ كلمه نأخذ باإليمان، المآلنة المحئة مرتمز في قليأل الراحة بعد :٢ رقم قانون
.داخلنا نفتها تكرر ونترتمها الله مع التجاوب عن تعبر .أغايي( أو الله

 أن بلحنفع حاوز آخر، شي، بأي ؤعئنا يتشئت الصالة، هذه أثنا، في وقت أى في :٣ رقم قانون
الصالة. كلمة باستخدام الله محضر إلى تعون

M. Basil Pennington, o. c. s. o. Centering Prayer, Renewing An Ancient) 
(.65 (,1982 ,Christian Prayer Form (Garden City, NY: Image 

 نمغر أن السهل من” :بالقول (Prayer: A History, 208) كتابهما في زاليسكي الزوجان ويعتق

 المبذول المجهود ذلك سئما وال الغموض"، سحابة” لكتاب الواضحة اآلثار البرنامج هذا في
 يفتقد البرنامج هذا أن غير الصالة. في واحدة كلمة واستخدام المخلوقة، باألمور الوعي لتقليل

 فإذ ، السحابة جهة من المهدبة. التعبيرات تلك بها اسئبدزت التى القديمة الممارسة جرأة إلى
 .حؤلئها ..“التمركز صالة” حركة لكن .مؤبدة غير نهايه إلى غامضه رحله هى التأثلئة الصالة

 التمرتمز صالة أن هي يمالحظؤ تعليقهما ويختمان .“مسئعا معروف ختام ذي مريح تدريب إلى
 مزاج مع أكثر تشترك أدها ويبدو العيتين، مفتوحة السحابة واقعئة ئع القليل في تشترك الحالئة

.والتفاؤل بالشمولئة يتمئز الذي العشرين القرن من األخير الجزء

 في يسوع وصالة التمرتمز لئالة المؤثرة دايقز جيفرسون جون انتقادات على العثور يمكن .٢ ٠
 (.Meditation and Communion) “والمجتمع التأثل” كتابه من ١٤٢-١٣٤ من الصفحات

 التطيم التزامها عدم ببب فقط ليس ذلك، في محى وهو التمركز، صال؛ دايقز وينتقد
 التي المسيحئة المعتقدات مع توابعها عدم في أيصا ولكن وشخصه، الله كالم عن الكتابي

 ليسع. الدائم التجسد وحقيقة للخليقة، الوهمئة( الطبيعة مقابل )في الصالحة بالطبيعة تؤمن
 المادى العالم أن دريان الغموض" سحابة” تمقلهما التي الحديثة واألفالطونية الشرقى فالتصوف

 ليست هذه لكن .ومؤبتة ثانوئة ظواهذ األقل، على أو وهم، سوى ليسا والشخصئة/العقالنية
 موجود التاريخى يسوع أة تعني التجسد حقيقه إذ داغز: يكتب المقدس. الكتاب نظر وجهة
 كتها األبدئة انحد...وفي لكن المحدد، الجسدى بشكله األبد إلى وسيظن السماء، في األن

معرفتنا، تفوق لله معرفة وهي الله- معرفة في البشرئتين وخبرته بطبيعته الممجد يسوع سيحتفظ
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حفدان الملل

 الممعن اآلسلوب هذا مثل فإن والصور، الكلمات نترك وعندما ٠ يتاقا عنها تختلف ال آدها غير
 )البوذئة للتال الشرقية واألشكال المسيحي التأثل بين ما الفوارق محو إلى يميز لله، التنزيه في

.“والهندوسئة(
21. Davis, Meditation and Communion, 141.

22. Zaleski and Zaleski, Prayer: A History, 143.

 ما عادًا الصالة أن يعترفان لكئهما شديد، بتعاطفتة الردانية الصالة زاليسكي الزوجان يتناول
(.١٤٤ -١٤٣) “سحرة عملية” مثل دورها تلج،

٠١٣٨ذغه السابق المرجع .٢٣

 فكيف الصوفية، بشأن التحذيرات كز قبلنا إذا نفسه: يفرض السؤال نفسه. السابق المرجع .٢٤
 باإلله يقصلون كانوا هل الوسطى؟ العصور في المسيحيين المتصوفين خبرات نغثر أن لنا يمكن

 حدة. على حاله كل مع بالتعامل السؤال هذا عي بك، أن علينا أن أعتقد ال؟ أم الحقيقي
 المحية إله األقانيم، مثلبة الشخص، اإلله إلى يصلون كانوا المتصوفين هؤالء من كثيرا أة يبدو

 مؤسسه صلواتهم تجعل ال ضالدهم طريقة أن غير .معا آن في والمتنازل المتسامي االله القداسة، و
 تثفال قد كانا وخيانهم قلودهم أن ويبدو .البروتستانت فيه يرغب الذي بالعذر الكلمة على
 الكتاب إله هو معه يلتقون كانوا الذي اإلله إذ القول يسئنا إئه حئى المقدس الكتاب بفعل

 النفسي الوعي في التغير هذا اختبروا المسيحيين الصوفيين الكائب بعض أن ويبدو المقدس.
 أستطع ال فائي لذلك المادي. والحرمان التأثل من األخرى باألنوع يحدث أن يمكن الذي

 بعفى أن يمكن أيصا المقدسة. األسفار كائب خبراب نفها هي خبراتهم أن متيعائ أكون أن
 الله مع كان بعضها الخبرات. من النوعين كال في أنفسهم هم اجتازوا المتصوفين الكائب هؤالء

يكن. لم وبعضها
I. Packer and Carolyn Nystrom, Praying: Finding Our Way through Duty to 25. .ل 

.65 (2009 ,Delight (Downers Grove, IL.: Intervarsity Press

نفسه. السابق المرع .٢٦
27. Anne lamott. Help, lhanks. Wow: The Three Essential Prayers (New York: 

Penguin, 2012), 2-3.

28. lamott (Help, 67)

ثم ٠ الصورة بهذه أحمق أكون لئأل ساعدني طيت: العابر. االعتراف إلى باختصار تشير  

وقبة في نتناولها قد التي الرابعة، العظمى الصالة هي الوابع في هذه” قوسين بين الموت تضيفة  
الكتاب في آخر مكان أفي في تتناولها أو تسئها لم فهي الرابعة، الصالة أسمتها أدها ومع . آخر . 

Philip Schaff, كتاب في والموجود يروبا إلى م(٤١٢) ١٣٠ رقم أغسطينوس خطاب .رع٢٩  
ed., Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 1, 1887 (Christian 
Ethereal library), 997- 1015: Martin luther, "A Simple Way to Pray’ in luther’s 
Works: Devotional Writings II, ed. Gustav K. Wiencke, vol. 43 (Philadelphia: 

Muhlenberg Press, 1968), 187-211.

أغلب تكتب: فمثأل، .باساق مبدأها تتع ال الموت إذ نعوذ أن العدل من أن أعتقد .٣ *
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الصالة

 وتذرنى شيء، أئ أصيخ أن أستطع ال وأني المسيطرة، لست أني رني تن الحيدة الصلوات
 أي أو األصدقا،، بعض أو ما، قوة أو شي، بواسطة المساعدة على منفتحه أكون أن على أن

 وسيادته الله لقؤة تأكيد وهذا (Help, 35) .“يعلم غيري لكئ أفعل، ماذا أعلم ال فأنا شيء.
 ال الوانخ في ألكا تجئبه؛ يمكن ال أمر هو الالهوتى التصريح هذا مثل عليه. البامل واعتمادنا

 تختبر لم الموت ألن لكئ طبيعته. هي ما أذهاننا في نعرف أن دون الله إلى نصلي أن يمكن
 الله بأن نؤمن يجعلنا الذي السبب نعلم ال فنحن الكتابية، الروايات على صلواتها تؤسس أن
المعرفة. هذه مثل على حصك أين ومن ،“يفعل ماذا يعلم”

 يينك دبليو. آرثر كلمات (A Biblical Theolcgy) “كتابي الهوت” كتابه في كالونى يقارن .٣١
(Arthur w. Pink:) ”عن القك اش العظات وفي المؤنفة، الكتب من العفس الخالسة في 

 نغي أن ينبغي التي الشروط كامله: تكون تكاد بصور؛ المشهد اإلنسانى العنصر يماله الصالة،
 استجابات لنناد نفعلها أن يجب التى واألشياء بها، نتمسك أن ينبغى التى والوعود بها،

 Arthur w. pink, كتاب من . محاهلها يجري ما ففالبا مجده وحقوق الله مطالب( أائ صلواتنا،
.109 (,1961 ,٢ruth The Sovereignty of God (Carlisle, PA: Banner of

 الحياة الروح: بحث” بعنوان (Christian Smith) سميث كريستيان المؤلف كتاب يتكشف .٣٢
 (٢he Religious and Spiritual :Soul Searching “األميركبين لليافعين والروحية الدينية

(2005 ,lives of American Teenagers New York: Oxford University Press اإليمان 
 وهذا .“العالجية األخالقية بالربوبية” تتميز باها ووصفها األميركي، لكباب الروحية والحياة

 لإلرادة ؤفعا األمور تتحدد حيث اليومية، الحياة بأمور ينخرن ال ولكئه موجود، بإله إيمان هو
 نعيش أن هي األساسية رغبننا فإذ المنظور، ١ط وبحسب الحر. اإلنساني واالختيار االنانية

 عندئذ إلينا فيقدلم الطريقة، بهذه عئنا وإذا .اآلخرين مع ورلحما، عادلين ونكون جيدة، حيا؛
 إلى المنظور ولهذا (.١٦٤٠١٦٣ )الصفحات النفس إلى إيجابية ونظرة سعادة -“عالجية منابع”

 ٤ ٠ كثيرا: يصغون األميركيين المراهقين أن سميث وجذ وقد الصالة. في العميق تأثيره الله
 دوافعهم أن غير .بتاائ يصغوا لم إئهم قالوا /'٠١٥ وفقط ذلك، من أكثر أو يومائ يصغون منهم

 مشكلة، صادلني كتما ’ والعاطفية. النفسية احتياجاتهم لتسديد معظمها في كانت للصالة
 مع مشكله لدئ ألة مشكالتي؛ مع التعائل على الصالة ني تماعد” .“للصالة أذهب

 وهو الصالة، في الرب على ألقيها مشكله واجهت كلما” .“الصالة تهدئنى ما ففالبا الخضب،
 .“يساعدنى ما شيائ بأن أشعر إذ األمان؛ من بمزيد أشعر الصالة تجعلنى” .“يندنى ما دائائ

 يشير . (١٥٣٠١ ه ١ )الصفحات “الحياة في نجاحى من أماسى جز، الصالة إذ القول يمكننى”
 صالة أؤال، األميركي: الشباب صلوات عن غائبين أمرين األقل على هناك أن إلى سميث

 “بعيد إله” الده والعبادة؛ التبيح من اإلله لهذا الصالة تخلو ما غالبا وثانبا، عمليا، غائبه التوبة
 المشكالت يحل أن هي وظيفثه الهذ يستطع ال هو الوانخ وفي .“بشيء يطالب ال” إله وأيصا

(.١٦٥ )ص. واالنبهار" اإلعجاب يثير شيء أئ ذلك في وليس سعدا،. الناش ويجعل

 مرحلة في أروح” بعنوان (٢٩٠١٨ )صفحة “الصاعد الجيل” إيمان عن التالية سميث دراسة في
 (Souls in Transition: Tie Religious “الصاعد للجيل والروحية الدينية الحياة انتقالية:

,and Spiritual Lives of Emerging Adults, New York: Oxford University Press
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حظات الملد

 باختصار، (.١٠٢) “الشخصية للصالة األناني االستخدام في زيادة” سميث يالحن ،2009)
 كاثائ بوصفه الطبيعي وضعه في المصلي يصعان الصالة من نوعان وهما والتوبة- بدلن.التسبيح

 حل أجل من حصرا يكون يكاد نحو على الشباب يصلى الله- على معتمدا ضعيعا صغيرا،
 أؤ أورويا في للشباب مشابهة دراسات أظهرت وقد السعادة. من بمزيد يشعروا لكي ؛مشكالتهم

 الذات لتعرف طريعا” كونها إلى الله، لطلب وسيله كونها من الصالة من الهدف في تفغرا هناك
 داخل في فقط موجود الله فإؤ الدارسة، طه تضئنئها التى اللقاءات هذه .وبحب..“الحقيقية
 أيتا Giordan and Swatons, Religion, Spirituality, 87. راحع .“الحقيقية ذاته” ني اإلنان،

Giuseppe Giordan and Enzo Pace, eds.) Mapping Religion and Spirituality in a 
(.2012 ,Postsecular World (Leiden, Netherlands: Brill

 تغييرا هدفها أيصا يغير وهو الصالة، محتوى من الله عن والمببم الضعيف التصؤر هذا مثل ويقلن
 أائ .الشخصية السعادة الى للوصول وسيلة سوى الله ليس األميركي، الشباب صالة في .تاائ

لهم. ومحررا غاثائ مفهوائ المفهوم هذا يكوذ أن يمكن الواوع وفي منظورهم- في فليس الله تمجيد
33. Peterson, Answering God, 5-6.

John Pollock, George Whitefield and The Great كتاب في القئة هذه .ئروى٣٤  
Awakening (Oxford: Lion Publishing, 1972), 205-208

Arnold A. Dalimore, George Whitefield: ٢he Life and Times of the Great وكتاب 
Evangelist of the Eighteenth-Century Revival, vol. 2 (Carlisle, PA: Banner of

Truth, 1979), 168- 169), 168-169.

Harry s. stout. The Divine Dramatist: George Whitefield and the كتاب أيتا راحع  
Rise of Modern Evangelicalism (Grand Rapids: Ml: Eerdmans, 1991), 170.

 يعتقد جعلته ابنهما، في حامل وهى منها زوجته نجث وشيكة سير حادثه أة إلى بولوك يشير
 افتراض أة داليمور ويضيف الولد. هذا حيا؛ في عظيمه أمورا الله لدى ألن نجث ابنه حياة أة

 من إدواردز جوناثان منها حذره ذهنيه عاد؛ كان انطباعاته، بواسطة إليه تكئم الله أن وايتغيلد
 وايتغيلد أن حقيقه بإضافغ ستوت ويساهم .وايتغيلد بها يهتلم لم نصيحة كانت أدها ويبدو .قبل
 كان وايتغيلد أة يظن ستوت أة ورغلم . وثائ منه جعل أده ظاائ ابنه موت على نفه يلوم كان
 قلبه أة في محعا كان وايتغيلد فإذ خطاياه، عن إلهيا عقابا كان ابنه موت أن افتراضه في مخطائ

 فيها تكئغث روحن( زلى تخلومن )ال بؤرة الطفل ذلك من جعلت بطريقه بابنه تعلى قد كان
 كبيرا تثعال لتنعن يكبر، أن الطفل لهذا قذذ قد كان وإذا والتأثير. باالستخدام وايتغيلد أحاللم

وأحالمه. والده بتوقعات

الله مخ اللفاء ه: الفحعل
1. Ward, Words of Life, 48.

 نحن بنا، عالقة في الله يدخل عندما .عهد وثيقة هو المقدس الكتاب أن كيف شرح في وارد يستمر
مرسطين نكون أدنا هذا ويعني .عهد عالقه أينا هي بل شخصية، عالقة مجرد ليست فهي البشر،
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اسالة

 الزواج، عهد يشبه وهو .إليه الدخول حئ يعطينا وهذا آخر إلى واحد من أمينة بوعود بنا وهو بالله
 الكتاب )بواسطة الله ويتكئلم العهد. امتيازات هما والصالة المقدس الكتاب من كال فإن لذا

(.٢٣—٢٢ )ص عهد، بعالقة بهم يرتبط الذين هؤالء إلى الصالة( )بواسعلة ويستمع المقدس(

 الكتاب في موجودة ليست ثالوث كلمة أن جهة من الثالوث عقيدة على كثيرون يحتح . ٢
 إرها ويقولون الميالدي، الثالث القرن في إال تتشغل لم العقيدة هذه أن أساس وعلى المقدس،
 عن يكون ما أبعد هو االحتجاج هذا أن والحقيقة المقدس. الكتاب نص على را عقائد فرضت
 واحد إله هناك (١) متكررة: بصور؛ الله عن المقدس الكتاب يقولها أمور ثالثة وهناك الحقيقة.

 )راجع منهم كز في يكذ الالهوت مل، كز اذ. هو القدس والروح واالبن األب (٢)
 الفدس والروح واالبن األب ح (٣) وأخيرا الله، ئك منهم كز وليس (،٩ :٢ كولوش

 الثالث القرضائت هذه عن يعبر وال البشرة. خالص لتحقيق مميزة بطرق معا يعملون كما معا،
 الثاي في المذاب السكر . المحلول تشبيه الشأن بهذا ياكر ويستخدم الثالوث. عقيدؤ سوى

 ويصر أراد. متى بلوذته يستطع الكيمياوى لكن ذائب، محلول’ حاله في ألده منظورا؛ ليس
 في ذائبة وهى محلول"،” صورة في المقدس الكتاب في موجودة الثالوث عقيدة أن محائ، ياكر،
 Packer راجع العقيدة. ذه بلورت أئها هو األولى الكنيسة فعلته ما وكز .المقدس الكتاب كل

24 -23 ,and Nystrom, Prayer: Finding Our Way

 ملوك١ ؛ ١١ ،٥ : ١٢)تثنية االجتماع خيمة في يسكن اسمه يجعل سوف إده الله قال عندما .٣
 إذ الرب عن المزمور كاتب يقول وعندما بنفسه. فيها سيعيش أده يقصد كان (،٢٩ ،١٦ :٨
 الكتاب في إنسان يمر مرؤ كل وفي (.١ :٧٥ )مزمور قريب نفسه الله أن قصن فقد قريب"، اسمه”

 ومن إبراهيم، إلى إبرام من يتغير، اسمه فإذ الطبيعة، في أو الشخصية، في تغيير بخبرة المقدس
 طبيعة عن اإلنسان اسلم يعير المقدس، الكتاب وفي بولس. إلى شاول ومن بطرس، إلى سمعان

 وليس الله، اسم هو واحد، اسم القدس والروح واالبن اآلب إذ يسوع يقول وعندما .شخصيته
واحدة. وطبيعة واحد شخص أئهم هذا فيعني أسماء،

R. T. France, The Gospel of Matthew: New International Commentary on the 
New Testament (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 2007).

 إلى مهئه إشارة هي واحد "اسم" الثالث اإللهية للشخصيات أن حقيقة” قائال: ويضيف
. واحد جوهر في أشخاص ثالث عن الثالوث عقيدة

 الله؟ جوهر في شخصا كم :١٠و٩ رقم السؤال )المطول( الوستمنستري اإليمان قانون رع ه.
 شمه، الجوهر ولهم القدس؛ والروح واالبن اآلب الله: جوهر في أشخاص ثالث هناك اإلجابة:

 المات ما العاشر. السؤال شخصية. بصفات متميزون لكئهم والمجد؛ القوة في متساوون وهم
 واالبن االبن، يلذ اال أن المناسب من اإلجابة: الله؟ جوهر في الثالث للشخوص الشخصية

 وإلى األزل منذ واالبن اآلب من كز من ينبثق القدس الروح وأن األب، من مولوذا يكون
 هذه من كز (٢و) أقانيم، ثالثة في واحد إله هناك (١) الثالوث. عقيدة هذا ويلحص األبد".

 الواحد، للشخعى ثالث حاالت مجرد ليسوا وهم .والمجد واأللوهة القوة في متساويه الشخوص
 من معا ويعملون بعصا بعضهم ويحيون يعرفون وهم .بعصا بعضهم محز للحلول قابلين وليسوا

القدس. الروح يرسالن واالبذ واال اال'بن، يرمز األب إذ حيث ؛العالم خالص أجل

4.
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حفالت الملد

 لم وإذا والبروتستانتية. والكاثوليكؤة األرثوذكسية —الثالثة المسيحية فرع هذا على وفق
 المسيحيه م وه أيثا ستسيء بل الصالة، فهلم ستسيء أئك فقط األمر فليس بالثالوث، تؤمن
 بإله تؤمن أئك إائ هذا فيعني (١) رقم الحقيقة تنكر كث إذا بالكامل. شكتها وتشوه كتها،
 ثالثة هناك بأن تؤمن أئك وإنا (Unitarianism) التوحيدئة هى فهذه واحد، شخص في واحد
 اإلله هو اآلب الله أن تعني أئك فاثا (،٢) رقم الحقيقة تنكر كدن وإذا شفصيات. بثالب آلهه

 كنث وإذا (Subordinationism) بالتبعية يسئى ما هى فهذه منه، متفرعون والباقون الحقيقى
 يحاالب ويمر مختلفة، أشكاال يسكن لكئه واحدا إلها هناك إذ قائال (٣) رقم انمقيقه تنكر

 التثليث هو هذه من أي وليس (.Modalism) الحالئة هى فهذه مختلفة، أوقات في مختلفة
(Trinitarianism.) يشتركون ومنفصلة، متمايزة شخوص ثالث في واحدا إلها هناك أن غير 

 مر على المسيحية الكنيسة كذ ٠ ويفقدونه العالم ليخيقوا تام تناغم في مائ ويعملون الجوهر في
المسيحية. في آخر شي، لكن فهئك يختلط ذلك ودون بهذا. اعترئث القرون

 تشبيه كز فإذ للثالوث، المختلفة الجوانب لسرح التشبيهات من الكثير استخدام يمكن أئه ورغلم
 التغرد( أو المساواة أم التعددة أم الوحدانية )سواء الجوانب من جانب إلى ما بصور؛ ينحاز
 المستطيالت متوازي تشبيه الشائعة، التثبيهات بين ومن .حصري نحو على يؤخذ عندما
 االجتماعية والتثبيهات ونورا، وحرار؛ مصدرا بوصفها الشمس وتشبيه وارتفاع، وعرض بطوب(
 والحب. والمحبوب المحت مثل النفسية التشبيهات أو األسرة، أو بالمجتمع الله فيها يشيه التي

 العقل في للثالوث صور على للعثور أغسطينوس القديس بذلها التي المجهودات مراجعة ويمكن
 واالستنارة، لالهتمام ابتثبيهات هذه إثارة ورغم . De Trinate من ٩ رقم الكتاب في البشري

السابقة. المهرطقة االتجاهات هذه من واحد إلى يقودنا حصرائ تبئيه يجري تثبيه أي فإذ

8 .٢he Works of Jonathan Edwards, vol :6. Paul Ramsey, ed.) Ethical Writings 
.536 -403 (,1989 ,New Haven, CT: Yale University Press)

7. William G. T. Shedd, “Introductory Essay” to Augustine’s On the Trinity, in A 
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 

.14 (,1979 ,ed. Philip Schaff, vol. 3 (Grand Rapids, Ml: Eerdmans

 هذا من وينتج كله. الكون عن تالما استقالال مستقز الواحد، الجوهر داخن مجتمعا هنا نجد

 مثلما الشخصيات. في تمايز دون جوهر من الحدوث مستحيال وهما والبركة، التواصل المجتمع
 التي الغنية الوحدة أثا .متمايزة غير واحد؛ وحد؛ أره الربوبي المنظور من الله رؤية في الحال هي

 هناك فماذا يعرف، أن يمكن ال يعرفها التي األمور دون فالعارف .ذلك تشرح بالثالوث اإليمان في
 أن يستطع وال ليحيه؟ هناك فماذا محيا، يكون أن يستطع ال دحيه، ما دون والمحث ليعروه؟

 أصال فالله لله؛ الفرح أو الحث، أو المعرفة مصدر هو الكون يكون أن يمكن وال يفرح؟ فبلم يفرح.
 ال وفرحه ومحيته األبدي األزلي الله معرفة موضوع إذ إليه. محتاج وغير الكون عن سنتقن

 فيه تولجن لم وقت هناك كان لقد محدودة. غير وال أزلية، ليست ألئها الخليقة؛ يكون أن يمكن
 مر الله أن هذا فيعني الكون، على معتمدا بالنعيم شعوره أو بنغه الله وعي كان واذا الخليقة.

(.١-ه١٤) بالئعيم يشعر ولم بنفسه يشعر لم بوقت

والتبرير( )العفو للخالص الشرعية الجوانب بين ما يجمع التبئى تثبيه أن الحقيقة- هذه تعني .٨
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تلقى المقدس الكتاب بحسب التبئي عقيدة أن والتقديس(- )التجديد العالئقية والجوانب  
انظر المعاصرة. الالهوي الدراسات ني االهتمام من الكثير Todd Billings, “Salvation as .ل  

Adoption in Christ: An Antidote to ٢0day’s Distant yet Convenient Deity,”

Union with Christ: Reframing Theology and Ministry for the Church كتاب ني  
.(Grand Rapids, Ml: Baker Academic, 2011), 15- 34

سميث عنها تكتم والتي العالجية األخالقية للربوبية قودا تريابا بوصفها التبئي عقيدة بيلينغز يرى  

فقط الموجود بالله اإليمان إلى التعبير هذا ويشير المعاصر. األميركى الشباب روحانية بها ووصف  
Michael أيصا راجع نحونا. من نطلب أئ له ليس والذي تصادفنا، التي العاجلة المشكالت لحل  

s. Horton, "Adoption: forensic and Relational, Judicial and “Transformative,”

Covenant and Salvation: Union with Christ (Louiseville, KY: Westminster كتاب في
John Knox Press, 2007), 244-247.

 للجروتستانت تقدم المسيح في التبئي عقيدة هورتون،فإذ لكتاب الفرعي العنوان من يئطح وكما
 التغيير عن بمعزل وحده باإليمان التبرير التالم- الشرعى بالقبول إيمانهم أة تهمة على رذا

 مجهود أو تغيير أئ إجراء عدم على المسيحيين يشجع —البخصي االستحقاق أو الداخلى
 الشخصى/الذي والشئ الشرعى/القانونى الشئ بين ما التبئى ويربط البارة. المقدسة للحياة

 الجديدة العالقة ببب جذردا حياته تغيرت وقد قانونى، وضع المتبغى فللطفل تغييرا. يتطئن
 وليس بالمسيح، باإليمان مبرر هو نن كز نفسه. الوقت في معا األمران ويحد فيها. يعيش التي

 في خالصنا جواني نفغ أن من التبئي مفهوم يمنعنا لحشنة. أعماال بالضرورة سيعمز بأعماله،

والتناقض. الصرع من حالة في المسيح

 بعنوان .ل( Gresham Machen) ماتبن غريشام جاي. قدمه إذاعى حديث هومن االقتباس .٩
 القرن من مبكر وقت منذ (The Active Obedience of Christ) “للمسيح الفاعلة الطاعة”

 الله، شريعة آدم حفظ لو االمتحان. من نوعا األعمال عهد كان :األكمل االقتباس العشرين.
 انسخي و الموت، هي العقوبة كانت عصى، قد دالم وما .الموت لنان عصى، ولو .أبدرة حيا؛ لنان
 هو هذا كان إذا لكن العقوبة. هذه ثمن وديع الصليب على المسيح مات ثئ نسله. وعلى عبه
 فيه كان الذي نفسه الوضع إلى نعوذ أن لنا ينبغي اده ترون أفال أجلنا، من المسيح فعله ما كز

 بواسطة تماائ دفعت ألدها ؛عائ خطيته عقوبة أزيك قد تكون أن ينبغي يخطئ؟ أن قبل آدم
 طاعتنا على معئيدا سيكون األبدية الحياة على حصوننا فإذ المستقبل، جهة من أائ المسيح.
 يدوع لم األمر، وابع في .أخرى مرًا االمتحان إلى عدنا قد نكوذ أن ينبغي الله. لشريعة الكاملة
 فردي(، نحو على نحن ارتكبناها التي الخطايا )وعقوبة األولى آدم خطية عقوبة مجرد المسيح
 وفي العقوبة أجر؛ دوع في ممئلنا المسيح كان أخرى، بكلماب األبددة. الحياة منحنا إيجابيا لكئه
 عائ... نيابه االنتحان في وجاز االمتحان، في فشلنا عقوبة دفع لقد االمتحان. بالتزام الوفاء
 الله...هذان لناموس الكاملة بطاعته المكافأة كذلك ومنحنا بموته، العقاي المميح أخذ لقد
 .ل Gresham Machen, God ني هذا نجذ أن يمكن أجلنا". من فعتهما اللذان األمران هما

.188 -187 (,1982 ,Transcendent (Carlisle, PA: Banner of Truth
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"Justification by Faith Alone, " in The Works of Jonathan إدواردز عظة راحع . ١ ٠  
Edwards, ٧ol. 19, Sermons and Discourses, 1734-1738, ed. Μ. X. Lesser (New

Haven: Yale University Press, 2001), 204.

11. C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the 
Romans, vol. 1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1975), 400.

"Abba isn’t Daddy,” ٢he Journal of Theological Studies 39 الشهير المقال في
(1988), 28- 47,

(Joachim جيرمياس يواكيم به قام الذي التركين يصئخ أن  (James Barr) بار جيمس يحاول  
عن تعبيرا كان والذي  ،(Daddy) " بابا” تعنى “آبا” كلمة أن أتمدوا الذين من وغيره  Jeremias) 

بل الصغار، األطفال من فقط ليس تستخدم كانت “آبا” كلمة أن بار ويؤكد البالغة. الحميشة  
التي وهي  -(pappas) ياياس أخرى يونانية كلمة وهناك آبائهم. إلى اإلشارة في البالغين من أيثا  

يشير أن بار قصد وكان يكبرون. عندما عنها يتختون ثئ صغرهم، في األطفال يستخدمها كان  
نبالخ أن يمكننا ال أره غير بابا. مثل بكلمة الصالة في العلي الله مخاطبه مقبوال يكن لم أده إلى  
التعبيرات عن التختى إلى الذكور، سئما وال األطفال، يميل الثقافات، أغلب في بار. مقصد في  

االحترام بين ما المزج إلى إشارة فهو ، بابا والده مخاطيا في يستمر عندما البالخ أن غير الطفولغة.  
الطفولة في الحال كانت مثلما اآلباء من االقتراب على والقدرة واالستمتاع، والحميشة، .

12. Cranfield, Critical and Exegetical Commentary, 400.

13. Martin luther, "Personal Prayer” in Luther Works: Devotional Writings II, ed. 
Gustav K. Wiencke, vol. 43 (Minneapolis: Fortress Press, 1968), 29.

أي على لنا فنحن لذلك أدابنا. وليست الروح، أائت هي هنا األدات إذ المفغرين بعض يقول .١ ٤  
ومحدث باستمرار تخرج الروح تشئعات فإذ لذلك طلباتنا. بجانب الله إلى تخرج ائها بها. وعي  

هذه النظر وجهة يتبغون ونن (.٢٧-٢٦ :٨ لرومية )مفسرون صلواتنا عن وبمعزب( النظر بغغس  
،(Joseph A. Fitzmyer) فيتزماير وجوزيف  (Douglas ل. Moo) مو جاي. دوغالس هم  

من الفرض فإذ القدس، الروح أائت هذه إذ تقول اللغوية التركيبة أن رغم أده آخرون ويعتقد  
مفهوم الصالة. في يعسنا فالروح نصتي كيف ندري وال بالئعف نشعر عندما أئنا هو الوعد  

لذا .المؤمنين قلوب إلى ينظر أئه هذا ويعنى (،٢٧ :٨ )رومية القلوب فاحص هو الله أن  
الروح من الناشئة الله مشيئة مع التوافق إلى وتوقهم المؤمنين أرواح أائت هي الروح أائت فإذ  

أوبرين وييتر  (John Murray) .موراي جون مثل مفسرون األخير الرأي هذا ويتبئى القدس  
شراينر وتوماس (Thomas Schreiner) راجع  (John Stott) ستوت وجون  (Peter O’Brien)

.Schreiner, Romans: Baker Exegetical, 445- 447

Augustine .“ الضيقات وقت في ينبغي كما أجله من نصتي ما نعلم ال فإئنا ذلك، على بنان” .١ ه  
letter 130, in Schaff, Nicene and Post Nicene Fathers,” 170.

16. Clowney, "Biblical Theology,” 170.

17. Graeme Goldsworthy, Prayer and the Knowledge of God (Downers Grove, II: 
InterVarsity, 2003), 169- 170.

18. John Murray, The Epistle to the Romans (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 1968), 330.
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19. See Nicomachean Ethics, Book VIII. 7, trans, w. D. Ross, Digireads, 20005.

٢he Gospel According to John,Pillar New ٢estament^۶j^.^ ^.؛۵ تفسير .هذاهو٢٠  
.Commentary series (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 1991), 496- 497

21. McNeill, Calvin: Institutes, 3. 2. 36. 585-584.

22. McNeill, Calvin: Institutes, 1.2.1.41.

23. McNeill, Calvin: Institutes, 1.2.2. 43.

 نسئيها أن يمكن والتسبيح، الصالة ذلك في بما األن، نغطها التي األمور من كثير شذ، دون . ٢٤
 ،١٣ عبرانين في الله. إلرضاء ذبيحة ليست لكئها (،١٦-١ه :١٣ )عبرانين سرور" "ذبيحة
 المسيح. بيسوع بم قد خالص أجل من شكر ذبيحة أئها على المسيحية الصالة تصوير يجري

 الله رضى على وللحصول الله غضب لتهدئة كعاره ليست الجديد، العهد بحسب الصالة،
اهتمامه. ونوال

 The New American انظر لذلك، حرفئة نسخة على للحصول الشخصية. .ترلجقتى٢ه
Standard Bible ”يفغي". والرت تركاني وأئي أبي ألؤ

.850 .20 .3 ,26. McNeill, Calvin: Institutes

لسأئزضاسلدة :٦الغصل
 في كتابا اآلن نسئيه أن يمكن ما (Instituttes) المسيحى" اإليمان أساسائت” كالعن كتاب يعذ .١

 المنتمين النظامي الالهوت كائب أؤ أيصا، الحيرة وربا لالهتمام، المثير من النظامي. الالهوت
 عن فصال كتبهم في هناك يكون ال ما عادة كالقن، إليه ينتمي الذي نفسه المصلح التقليد إلى

 المنتمين عشر التاسع القرن الهوتيي أحد هو وهودج .لذلك استثناء هودج تشارلز يمئل الصالة.
 عن كبيرا قسائ به الخاص النظامي الالهوت كتاب يضب ،(Princeton) يرنستون مدرسة إلى

 Charles Hodge, كتاب راجع الصالة. في الله عن المسيحية العقيدة تأثير عن سيما وال الصالة،
692-700 (,1965 ,Systematic theology, vol. 3 (Grand Rapids, Ml: Eerdmans

.1015 -997 ,2. Schaff, Nicene and Post-Nicene Fathers

. نفه السابق المرحع .٣  

الربانية للصالة أغسطينوس القديس شرح عن للمزيد الثامن الفصل راحع . ٤ .

Mark Rogers, “Deliver Us from the Evil One": Martin Luther on Prayer,” في مقتبس ٠ ه  
.Themelion 34, no. 3 (November 2009)

6. Luther, “A Simple Way to Pray,” 193.

 في شخصيا أمرا يكون أن يمكن اليوم في مردين الصالة نظالم إذ يقول لوثر أؤ بالدكر الجدير من
 ورح وغير باردا صرت بأني أشعر عندما ويكتب. .المتعبدين جماعة مع الكنيسه في أو المخدع

 الصالة أوقات أحد هو الوقت كان إذا الكنيسة، إلى أو غرفتي، إلى أهع صالتي...فإدي في
 نستطع ال إى لوثر. الهوت في الجماعية الصالة أهئئة عن شهادة هذه (.١٩٣) الكنيسه في

المكان هو الله لشعب الجماعية الصالة بيت المصلي. غير البارد القلب على التغلبة بمفردنا
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 المخدع، في المقروءة الكلمة فقط وليس وعظ، صورة في الله كلمة إلى االستماع فيه يمكنك الذي
.فردائ وليس مائ الجماعة تمارسه أمرا والتسبح بالصالة الله كلمة مع التجاوب يكون وحيث

7. Martin Luther, Luther's Large Catechism, trans. F. Samuel Janzow (st. louis: 
Concordia, 1978), 79.

 لوثر مثل وكان الصالة. في مائ والقلب العقل اشران المهلم من بأة أيصا يؤمن كالقن كان .٨
 هناك كالقن: ويكتب صلوات. من تقال وما المقدسة الكلمة معاني في بالتال بذلك ينصح
 دونما بالصلوات يثرثرون الذين أولئك خطأ وهو محتمل، غير لكئه خطور؛ أقز يبدو آخر خطأ
 اآلن تعتدنا. بواسعلة الله غضفي نهدئ أن ينبغي أدنا بفكر؛ تثبهم ببب ،تقال ما في تأثل
 تكون أن بعن إأل شي، أي لقلب الله أمام أنفسهم تقديم من حذرين األتقياء يكون أن يجب

 الواوع، في الله. من يطلبون ما كيز في صادقه وبرغبه مخلص قلبى بشوى امتألت قد قلوبهم
 نفسه. والتطإع بالشوق نطلبها أن المناسب من الله، أجلهمجد من وقط نطلبها التي األمور حئى
 بالفعل نكوذ أن يجب (،٢ :١١ لوقا ؛٩ :٦ )مئى الله اسم يتقدس أن نصلي عندما فمثال

(.McNeill, Calvin: Institutes, 3.20. 6, 857) التقديس هذا إلى وعطشى جائعئ

.194 ”,9. Luther, "A Simple Way to Pray

 هو للتال، لوثر يقترحها التي المواضع بين صريحا كتابتا نصا بعد ال الذي الوحيد الموضوع .١ ٠
 تقطير سوى يكن لم االيمان قانون أة كثيرا يعتقد كان لوثر ألة ربما الرسولى؛ اإليمان قانون

 “A مقالة في اإليمان قانون في التال طرق عن أمثله لوثر يقد؛ المقدس. الكتاب لجئ وتكثيب

211 -209 ”,Simple Way to Pray

.٢٠٠ذغسه، السابق .المرحع١١

.٢٠١-٢٠٠ شه، السابق المرجع .١٢

.١٩٧-١٩٦ذغه، السابق .المرحع١٣

.١٩٨ نفسه، السابق المرجع .١٤

 الكتاب في نعلى أي على الربانتة الصالة صياغة وإعادة بالتأثل لوثر نصيحة تطبيق يمكن .١ ه
 والمختبرة القديمة الطرق من المقدس، الكتاب من نعلى وبأي بالمزامير، الصالة وتعد المقدس.

 مثلما السهلة الطريقة بهذه قبل من وتقديمها شرحها يجر لم لكن المسيحي، التاريخ مدار على
 مووقًا (ASimple Way to Pray) للصالة بسيطه طريقة’ لوثر مقال في أيقا نجد لوثر. يقدمها
 الصلوات على بنيان، جون مثل بعض، يعترض بينما المكتوبة. الصلوات باستخدام صمنئة
 بعفى يقدم (Small Catechism) “الصغير اإليمان قانوفي” لوثر كتابفي أة إأل تماائ، المكتوبة

 الصباح، في المدرسة أو العمل إلى الذهاب قبل االسر بصليها أن يمكن المكتوبة الصلوات
 مشكله لوثر لدى تكن لم شها. األشياء كالثن قدم كما ليال. النوم إلى الذهاب قبل أو
راجع .“فارغة ثرثرة” تصير فإدها وإأل داخلتا، صديناها دمنا ما المكتوبة، بالصلوات الصالة في

“Daily Prayers” in Luther’s Small Catechism with Explanation (St. Louise: 
Concordia, 1986), 30-32.

16. Luther, “A Simple Way to Pray,” 198.
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 اإلله أمام أخرى آلهة للرنسان يكون أأل العشر- الوصايا من األولى الوصية يشرح هنا
 وكز الذات نحو والسعي النفس، محئه” نقتلع أن علينا بأن اإليمان قانون يخبرنا الحقيقي-

 سوال الله، عن بعينا يحمئنا آخر شي، أي نحو المشاعر أو العقل أو لإلرادة وجامح مفرط توي
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دوازا بوصفه الله كلمة في التأغل الفصل-ا:
1. Peterson, Answering God, 23- 24.

2. Edmund p. Clowney, CM: Christian Meditation (Nutley, NJ: Craig Press, 1979),
11.

 أسفار أو العشر الوصايا فقط يعني الرمي ناموس” تعبير أن الحداثغون األشخاص يعتقد قد .٣
 الريي" ناموس” لتعبير األوسع االستخدام لكن اإللهي. بالتشريعات الزاخرة المقذس الكتاب

 المقنص الكتاب إلى يشير- ما كثيرا وهو يثمير- التعبير هذا أن يكشف المقنص الكتان فى
 مشيئة عن تعبيرا لغونه للمؤمن وئلرم ، قياسي أره أي ، ناموس كله المقدس الكتاب كله.

دروسا. أم قصصا أم قانوني تشريعاب شكل أخذت سواء المعتنة، الله

15 .4. Derek Kidner, Psalms 1- 72, Tyndale Old Testament Commentaries, vol 
.48 (,1973 ,Downers Grove, II: InterVarsity Press) 

 وهى ،(logizadomai) لوغيزادوماي كلمة التأثل بعمل المرتبطة الجديد العهد كلمان تتضئذ .ه
 ه؛ :١٣ كورنثوس١) “نعذ أو القيمة تقيس أو تحسب” أن وتعنى بولس، لدى مفصله كلمه

 أو تفغرفي، أو (٨ : ٩ ؛ ٢٦ : ٢ )رومية أوتفحص أوتقدرقيمة تقيم أو (٦ : ٢ كورنثوس٢

 (.١١ :١٠ كورنثوس ٢ ؛٨ :٤ )فيلمون ما شيائ باستمرار يغحغس عقلك تجعل أو في، تتأئل
 p. T. O’Brien, The Epistle to the Philippians: A Commentary أوبرين تي. يي. راجع

436 (,1991 ,on the Greek Text (Grand Rapids, Ml: Eerdmans.

 القدرة أجل من يصغي حيث ،١٨:٣ أفسس في نجدها بولس يستخدمها مشابهه تعبيرات هناك

 الفهم إلى المستخدم التعبير ويشير —المسح" لمحي والعلو والعمق والعرض الطول إدراك على
كتيهما. والمشاعر العقل تشمل بصورة االستيعاب، أو
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6. Luther, «Α Simple Way to Pray,” 200.

7. Lindsay Gellman, "Meditation Has Limited Benefits, study Finds,” ٢he Wall 
Street Journal, January 7, 2014.

يسئى لما القليلة المحدودة الفوائد وبعض مانترا"،” داسم المعروف للتأئل فائد؛ ادة الدراسة تجد لم  
.(Present focused awareness) " للحاضر المنتبه الوعي” أو  (Mindfulness) ‘( الواعي التأثل ”

8. Clowney, CM, 7.

9. Douglas ل. Moo, The Letters to the Clossians and to Philemon, Pillar New 
Testament Commentary (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 2008), 286.

 يتكئم فهو جمع، صيفة هو ١٦ :٣ كولوسي في أنتم الضمير أة مألغ إلى محعا مو يشير
 الجماعئ والتأثل الدراسة عن أيئسا بل المقدس، الكتاب في الشخصى التأثل عن فقط ليس

للكلمة.

 ريتشارد كتبهما عشر الساع القرن من للتأثل كالسيكبتان بروتستانتيتان معالجتان هناك .١ ٠
 (John أوين وجون “"The Saints’ Everlasting Rest” في (Richard Baxter) باكستر

(Owen في ”The Grace and Duty of Being Spiritually Minded“.

 نئيه أن يمكن ما هناك كان أؤال التأثل. داخل رئيسين حركيين عن باكستر كتب
 االنسان يعفن أن وتعني ، المناجاة هي والثانية الطويل- والتفكير التأثل وتعني ، الدراسة

 Richard Baxter, "The Saints Everlasting :رع نفسه. ويحن نفه، مع ويتواصل نفشه،

(.1759 ,Rest, abridged by Benjamin Fawcett The American Tract Society

.Peter Adam, Hearing God’s Words, 202-10 تلخيهى انظر

 The Works of John Owen, ed. William H. هو التأثل عن األساش أوين جون عمل كان

.262-497 (,1965 ,Goold, vol. 7 (Carlisle, PA: Banner of Truth

وهي الحئ- نحو القلب استمالة ثم الحئ على الذهن تركيز للتأثل- أوين خطوات  
'Meditations and : أوين مقالة أيصا انظر باكستر. كتبهما اللتين للحركيين موازية خطوات  
Discourses on the Glory of Christ,” in Works of John Owen, ed. 'William H.

Goold, vol. 1 (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1965), 274-461.

المسيح. يسوع لمجد المختلفة للنواحي ألوين فعلي لتأثفي ممتدا مثال هناك ونجد

11. Owen, The Grace and Duty of Being spiritually Minded, 384. See also p. 270,

 يمكن أمور ثالثة هناك .للتأثل الثالثة األجزاء أو الثالث بالمراحل قائمه فيه يكتب حيث
 اننهن( تركيز-١...)روحي ذهي لإلنسان يكون أن وهو العظيم، العمل ذلك أثنا، في تمييزها

 ...وسماوية روحية رغبات تصير التى ورغباته وتأثالته أفكاره في للذهن، الفعلى التدريب
 ومرتبائ ملكصائ ومشاعره بفكره كئه اإلنسان االستمالة هذه وتجعل القلب( استمالة -٢)

 الرضى من حالة هي بالوني( -االستمتاع٣)جوارحه بكز بها ويتدع يفرح الروحية، باألمور
 واكتمال مال،متها ومدى الروحية، باألمور والتلذذ والفرح االستمتاع عن الناتجة الذهني
 مسيساغة ويجعلها طعقها يصلح الروحية األمور هذه في ماح"” هناك ورغباتها. وميولها قوانينها
الحياة حالوة"” والتلدن االستمتاع هذا في تقع .لألخرين طعم بال كونها مع المتجدد، للذهن

٣١٨



تغنات المع

 نعمة نتذؤق االستمتاع هذا في طعم. وبال وقاحلة جاوة فهي بمفردها، العقلية المعرفة أائ الروحية.
 هو هذا .لحواسنا يطيب آخر شيء أي أو الخمر، من أطيب المسيح محية أن وكيف ونختبرها، الله

.٢٧١-٢٧٠ ،“ومجيد به يعلق ال الذي فرح” الجديد العهد يسئيه لما الليم األساس

.نفه العابق المرجع ٠ ١ ٢

.Adam, Hearing God’s Words, 209 ئدرجةفي .١٣

 John Owen, Meditations and Discourses on the Glory of Christ, من مأخوذ .هذا١٤

400-401.

.٤٠٠ نفسه، السابق المرحع .١ ه

.٤٠١ نفسه، السابق المرحع .١٦
17. Owen, Works, vol. 7, 270- 271.

.٣٩٣ نفسه. السابق .المرع١٨

نفسه. السابق المرحع . ١٩

.٣٩٤ نفسه، السابق .المرحع٢٠

 التقليدرة الكاثوليكية الممارسات بتلك للتأثل الثالث أوين خطوات مقارنة لالهتمام المثير من . ٢ ١
 ٢helma Hall, في موصوف هو كما (Lectio Divina) “اإللهية القراءة” يئى لما والبندكتية

,٢00 Deep for Words: Rediscovering Lectio Divina (Mahwah, NJ: Paulist Press

(1988.

 الجزء قراءة (١) التأثل ثلم الصالة ثلم اللهج ثلم القراءة هي اإللهية للقراءة األربعة الخطوات
 في مطلوبا وليس .الجزء لذلك الطنية التأثلئة البطيئة القراءة يعني اإللهية القراءة في الكتابى

 يكشن أن القدس الروح من تنتظر أنت بل لألعل، عقائدى أو الهوتي تحليل تقديم القراءة هذه
 يجذب خاصا أمرا تنتظر فإدك وتأثل، ببطء تقرأ بينما شخصيا. النحس ذللن في خاصا شيائ لك

 ذا يبدو ء شى عن ابحث األثناء، هذه في .وتمتلكه لتالحظه انتباهك على ويسئحود اهتمامك
 تحرك ذلك، تفعل أن بمجرد (.٣٨-٣٦ )الصفحات الحاضرة حالتي في “أنا لي” خاصة أهئية

 داخل نفسك ووضع الخيال، باستخدام األولى .للتأئل طريقتين هال تقترح اللهج. (٢) إلى
 ١كتلئشعربهاإذ التي الكيفية في والتفكير قصصيا( الكتابى الجزء كان )إذا الكتابى المشهد
 في إليك ينظر تخيله .مباشرة يسوع فم من نفسها الكلمات هذه وتمع يحدث ما تشاهد كنن

 الكلمات تأخذ أن فهو الثانى األسلوب أثا (.٤٠ )ص. أنت لك الكلمات هذه ويقول عيئيك
 اللهج أسكال من شكل أئ إذ هال تقول جملة. أو كلمه كل معنى متأثال لنفسك، وتكررها

 بمحيه تشعر تبدا أن هو األسلوب، كان مهما اللهج، هدف لكن عقلي. ونشان معرفي عمل هو
 المحية، بهذه استدفأ قلبك أن تشعر تبدأ أن بمجرد (.٤١-٤٠ )الصفحات كأه، بيانك تتختل
 وهو النار، تثبيه هال تستخدم النقطة هذه في الصالة. (٣) للمرحلة جاهرا عندئذ فتكون
 القلب، في المحية من صغيرة نار جذوة إلى اللهج يقود عندما اآلقيلية. تيريزا من مقتبس تثبيه
الصالة. وقت األن حان بل النار، في الحطب من مزيد بإلقاء أشبه فهذا اللهج؛ في تستمر ال
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 أن يمكن .لتضطرم النار على بالتهوية أشبه ا هذ .محبوب شخعى مع تتكللم كما الغة مع تكللم
 شوقك عن والتعبير الصالة في وتستمر الكتابئة، الفقرة إلى آخر إلى وقب من عابر؛ نظر؛ تنظر
 تزن الصات. األش (٤) ارابعة المرحلة إلى نأتى وأبجزا بالمحبوب، واالتاد االنعال إلى
 يجشا التحبل أو التفكير، أشكال ض شكل أؤ ،“الداخلى الهت” أته على طا هال

 التمربز صالة’ عن كتب عدة هال تقترح النقطة تلك عند . لله مسنسبمين وغير مسيطرين’
 المباشر الحى حضوره اختبار بل عنه أمر أي في التفكير عدم حالة إلى الوصول على لتساعدنا

(.٤-ه٤٤ )الصفحات به المتعئد بالوعي والتمع بالكالم المصاحب غير

 ا أوين وأسلوب اإللهئة للقراءة األسلوب هذا بين ما والتشابهات الفروق مالحظة السهل من
 المشاعر إلشراك المقدس الكتاب في التأثل يجب أده على البروتستانت المفغرون يوافق لوثر.

 أن يريدوننا أيصا وهم فقط. بالعقل وليس البيان، بكن والصالة للتجاوب طريقه بوصفها
 الروح يعلئئ أن يمكن بأده ويؤمنون بالنار تضطرم حتى قلوبنا إلى الكتابئة الحقائق نًاخذ

 النعلى الهوت ل م ده أن ينضحابنا ال ولوثر أوين أن غير حياتنا. على الكلمة مباشر؛ القدس
 التأثل نمارس أن لوثر يقترح الوابع، في .شخصئة" كلمة” عن فقط نبحث بأن الرسل تعليلم وال

 السلوكئة والتداعيات العملئة التطبيقات في نفكر أن يريداننا ولوثر أوين اإليمان. لقانون المنتعلم
 يتوع ال ثانائ، األعمق. وبياننا لمشاعرنا حقيقه القدس الروح يجعلها حئى وعقائدنا لالهوتنا

 الله محئة معرفه فإذ شلن، دون الله. محئة اختبار فقط نستهدف أن ينصحاننا وال ولوثر أوين
 منه االقتراب نستطع بأدنا ثقة لدينا تكون فلن وإال دائائ، حاضر؛ تكون أن يجب ونعمته
 وسيادته وجبروته وجالله ومجده وقداسته الله قؤة لكل يسوع". داسم” فقط عبلي إدنا أصال.

 ال ولوثر أوين فإذ أخيرا الكتابي. للنعلى المحورى الموضوغ تكون أن أيصا يمكن كلها وحكمته،
 الكتاب أن يفترضان بل التفكير، وراء ما في الوعي من نوع إلى الوصول نستهدف إدنا يقوالن
 الرابع، الفصل بداية )راجع حياتنا وفي العالم في فائال الله يوجد بها التي الطريقة هو المقدس
 يميل كما بعض مع بعضهما صرع في والشعور التفكير يفخ أن يريد ال وهو (،٤ الله مع الحوار
التأئلئألنيغعل. التقليد

 القراءة هال- تقدمه الذي الترتيب أن بالذكر الجدير من االنتقادات، هذه كذ تسجيل بعد
 مشابه عموائ هو الله(- بحضور )االستمتاع والصالة القلب(، )استمالة اللهج الذهن(، )تركيز
.ورشاداتهما ولوثر أوين لنصائح

22. Richard F. Lovelace, Dynamics of Spiritual life: An Evangelical Theology of 
Renewal, (Eugene, OR: Wipf and stock, 2012), 213.

وبعه دللب لقاء: !ا: الفصل
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2. McNeill, Calvin: Institutes, 3.1.1., 537.

3. McNeill, Calvin: Institutes, 3.2.36.

. الصالة لهذه مسئغيغى وعظي شرح على للوقوف  (D. M. lloyd-Jones) جونز لويد راحع .٤  
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7. William R. Moody, The life of Dwight l. Moody (Albany, OR: Book for the Ages, 
Ages Software, 1997), 127.

8. O’Brien, Letters to the Ephesians, 258.

مجهول كاتب بقلم  (O’ Jesus. King Most Wonderful) ." العجيب الملك أئها ،يسوع يا” .٩  
Edward Caswall, 1814- 1878 ترجمة عشر، الثاني القرن من

10. O’Brien, letters to the Ephesians, 255.

11. Suzanne McDonald, “Beholding the Glory of God in the Face of Jesus Christ: 
John Owen and the "Reforming” of the Beatific Vision”

-“(( المبهجة ))الرؤية مفهوم ))إصالح(( و أوين جون :المسيح يسوع وجه في الله مجد رؤية ”

The Ashgate Research Companion to John Owen’s Theology, ed. Kelly كتاب في  
M. Kapic and Mark Jones (Surrey: Ashgate, 2012), 142.

12. Owen, Works, vol. 1,288. Cited also McDonald,

١٤٣ ص. .  (Beholding the Golry) “” المجد معاينين

٣٠٨-٣٠٧ذغسه السابق المرح .١٣ . 

للخبرة األساسية األفكار من الكثير هناك المبهجة، للرؤية أوين مناقشة لدى أده كثيرون سيالحظ .١ ٤  
المجدد المؤمن بين ما الغرق بأن إدواردز آمن لقد إدواردز. جوناثان الحعا طورها التي الروحية  

التغيير إده” الروحية. الخبرات في يقع فقط، واألخالقي المتدين واإلنسان القدس، الروح بفعل  
والمجد الجمال استيعاب بهما يستطع اللذين القلب، ومتعة الفكر، قناعات في يحدث الذي  

The Works of Jonathan Edwards, “ بالحقيقة هو كما الله، طبيعة في الذي األسمى والخير  
.vol. 2, Religious Affections, ed. John E. Smith, (New Haven: Yale, 1959), 241

ويسقمال اإللهية، للطبيعة األسمى بالجالل الروح تغتبط” :هكذا التغيير يصف آخر مكان وفي  
The Works of Jonathan Edwards,.“ األقصى الصالح مصدر بوصفه الله نحو القلب  

vol. 21, Writings on the Trinity, Grace, and Faith, ed. Sang Hyun lee, (New

.Haven: Yale, 2002), 173
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 بجملته اإلنسان في تغيير (١:) هما األصيلة الروحية الخبرة في إدواردز يميزهما اللذان األمران
 ومصالغ أهداب لتحقيق وسيله الحعا الله يصير ال عندما (٢و) القلب( ومتعة العقل )آراء

 —أخرى طرفي في ذلك إدوادز ويضع لإلنان. األسمى الخير نفه هو يصير ولكئه أخرى،
 صارا اآلن وسعادته الله مجذ إن ذاته. في وئثمبائ لنا حلوا صار واألن لنا، مفيدا الله كان أؤال

 الخطية أن عن بتعليمه أغسطينوس، بالتأكيد يقع وإدواردز، أوين وخلذ وسعاددنا. نجذنا
 كز فإذ الله، محية هي وصارت القصوى، اإلنسان متعه تغيير جرى وإذا مضطربة، محيه هي

الشخصية. وتتجدد الظهور في تبدأ األخرى الفضائل
.307 ,1 .15. Owen) Works, vol 

McDonald, "Beholding the Glory", 143. أينا انظر

 أوين جون تركيز أن إلى (Suzanne McDolnald) ماكدونالد سوزان تشير مهئة، مقالة في . ١٦
 زمالئه وأغلب عصره. في البروتستانت من غيره مع خالب على تضعه المبهجة الرؤية على
 توريتبن فرنسيس فقط الالزم. من أكثر كاثوليكية’ و العالم خارج الرؤية طه أن يرون كانوا

(Francis Turretin) ألوين، معاصرا كان والذي جنيف، في المصلح البروتستانتى الالهوتى 
 أصال هي الرؤية هذه أن يعتقدان كانا وتوريتين اإلكوينئ توما أن غير األمر. بذلك اهب هومن
 McDonald, )راجع اإلدراك ذلك إلى الموصل الوسيط من نوعا بوصفه ويسع لله عقلى إدراك

(151-154 ”Beholding the Glory" على “أصلحها” ثلم المبهجة الرؤية فكرة أوين قبل وقد 
 ئؤيها وبدل مصلح. بروتستانتى الهوتى إطار في إياها واضائ كتابية، وأكثر ظئيه أقز أسس
 لم وعمله. المسبح شخصي إلى مستند؛ بوصفها وبها الله، ألزلية عالما فهائ كونها أساس على
 يصرح الواوع، في المحوري. موضوغها كان بل الرؤية؛ هذه إلى موصله قنا؛ مجرد المسيغ يكن
 ليسع الممجدة اإلنسانية الطبيعة صورة في الله رؤيه في سنستمر المستقبل، في حئى أده أوين

 أدها على المبهجة الرؤية أوين وصف بالكامل، مستقبلية عقليه خبر؛ تكون أن وبدل المسيح.
 في بالتأثير بجملته اإلنسان في يؤثر أن ويمكن واألن، هنا باإليمان جزئيا يحدن أن يمكن شي،
 للصالة عملى مبدأ إلى وسرفي، خاص مفهوم من المبهرة الرؤية مفهولم أوين حوز لقد قلبه.

 طريقه يغير أن فيمكن يشغلنا، أن يمكرن المبهرة للرؤية التذوق هذا وألذ الحالي. واالختبار

.عميقة بصور؛ العالم هذا في اليومية حياتنا

 لفعل المعتادة غير الطبيعه والحظ الثانية كورنثوس رسالة في الواردة النصوص في أوين تأئز
 :٣ كورنثوس٢ في لكى مستقبلية، المسح رؤية أن نقرأ ،٢ :٣ يوحائ١ في . مرآة في كما ننظر

 كاتويتريزدومتنوي اليونانى الفعل واآلن. هنا المسيح نتأئزهمجذ أن يمكن بأدنا بولس يخبرنا ،١٨
(Katoptrizdomenoi) ويفسر .“مرآة من منعكسة صورة إلى التطبع” تعني مرئبة، كلمة هو 

 لشي، األبعاد ثنائى انعكاسا نرى بل نفسه، الشي، ترى ال مرآة، في ننظر فعندما الغصين. هذا
باإليمان. فقط ولكن األن، المسيح “نرى” أن نستبع األبعاد. ثالثى

 المميح وجه إلى نتطبخ أن يمكن بها التي المرآة إذ أوين ))يقول باإليمائ؟ يسوع نرى أن يعني ماذا

 نرى بل الصعود، بعد مجده في المسيح شخص إلى مباشر دخول لدينا ليس اإلنجيل. هي
أوين أن كما .١٤٩ السابق، )المرع المقدس الكتاب بمرآة وإنانيته ألوهته في المستح، مجد

٣٢٢ 
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٢٤.

 في الله مجد معرفة إشراأل نناد إسا” Works, vol. 1, p. 305 في أينا المفهوم هذا يقدم
في الثاني الفصل راحع . لإلنجيل واألصيل األساسى والحئ السر هو هذا وحده". وجهه

.Meditations and Discourses on the Glory of Christ, 293-309

 روحي، ذهن صاحب االنسان يكون أن نعمة ممارسته بواسطة نفسها النقطة يقدم أوين أن كما
(.The Grace and the Duty of Being Spiritually Minded) “كذلك يكون أن وواجب

 وعندما وعمله. يسوع شخص مجد يظهز ويشرح، المسيح خالص بإنجيل فعندما؛لكزر لذلك
 القدس، الروح بمعونة الحقائق، نعنه فإذ المقدس، الكتاب يقدمها كما االنجيل حقائق في نتأثل
 ويصهرنا فينا، ويؤثر يبهرنا، المسيح مجذ فإذ وهكذا ملموسه، ابسيح محبة وتصير تشرق، تبدأ

ثانيه. تشكيلنا ليعين كالمعدن

 Paul )رع معاصرة تفسيرات الثانية كورنثوس رسالة من الفقرات في القراءة هذه تساند
,Barnett, The Second Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Mi: Eerdmans 

(206 (,1997.

 اآلخرين؟ قلوب في النور هذا مجذ ليعكس بولس يستخدمها التي الشعلة تكون عساها ماذا
 كورنثوس٢) بولس يسمعون ض قلوب الله معرفة’ تنير بها التى الله كلمة ، االنجيل’ إدها

 عندما المسح مجذ يزون بولى قارئي فإذ ما، بشكل (.١٦ :١ غالطية أيائ راجع ٦ ،٤ :٤
 Murray .ل Harris, fhe راجع (.٢٠٦) الله معرفة إليهم يقدم بذوره الذي اإلنجيل، يسفعون

Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Grand 
(.2005 ,Rapids, Ml: Eerdmans

 ))المرآة(( تعرف علينا كان إذا الله. صورة هو الذي المميح، في يظهر كما الله مجد هو الرب مجد
 االنجيل أو المسح، ه جوهر الذي ،االنجيل في الممميح صورة في فتكون الله، مجد رؤية بها يمكننا التي

 (.٣١٥) “عموائ المسيحيين أو اإلنجيل خذام أكثرمن الروح، في ئعاس التي المسيحية الحياة مع

 وهي االنجيل، بواسطة بااليمان فقط هي للمسح رؤيتنا إذ القول إلى يختصى أوين فإذ لذا

(.١٢ :١٣ كورنثوس ١ ) لوجه وجها فسنراه المستقبل، في أائ .جزئية رؤية
17. Owen, Works, vol. 7, 348.

18. Owen, Works, vol. 4, 329- 330.

19. Owen, Works, vol. 1,401.

 المرجع لروما. الذهنية الصالة عن أوين كتبه الذي الفصل من مأخوذة العناصر هذه كز

.٣٣٨-٣٢٨ نفه السابق
21. Owen, Works, vol. 1, 401.

22. Owen, Works, vol. 7, 345- 346.

23. Von Balthasar, Prayer, 28.

 والنهصوئة البروتستانتية التقوئة الحركة إذ بلثاصر قون يقول .٢٩-٢٨ نفه السابق المرجع
 المحاوالت أن غير القدس، الروح سكنى حقيقه في المفقودة العناصر امتالن تعين أن حاولت

رجال حولهامن من ضم كنسي رسمى موضوعى عبادة عمل غياب بمبب بالغشل باءت
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 قد الروحة الخبرة لتنمية الجروتننانسة المجهودات إن قول آن الواطح من .٢٩ الكنيسة
٠ تعئفية عبارة لهي عموائ، فشلت

 المنتمين والمتصوفين المعاصرة التمركزرة الصالة حركة بين ما التغريق محاولة في آخرين مع أقف . ٢ ه
 أبعاد إلى يذهبون الصالة من النوع هذا أنصار أن حقيقة مع هذا جهة- من الوسطى العصور إلى

 الذي التمركز صالة وتعاد —الوسيط للتراث تحديث فقط هي مقاربتهم أن على للغدليل بعيد؛
 مع فيه( )المبائ تعاطفهما كل فمع .أخرى جهة من زاليكسي الزوجان مفاجأة، نقدهم يشغل

 االستهالكئة األشكال من شغال هي التمرو صال؛ يريان فهما اإلساسة، الصالة ألوان كز
 هذا في نميز أن السهل من . الغموض سحابة لكتاب القديم الصوي التقلين تسطح التي

 لتقليل المبذول المجهود ذلك سؤما وال الغموض، سحابة لكتاب الواضحة األثار البرنامج
 جرأة إلى يفتقد البرنامج هذا لكن الصالة. في واحدة كلمة واستخدام المخلوقة، باألمور الوعي

 الصالة فإذ السحابة، جهة من المهدبة. التعبيرات تلك بها نت استبد التى القديمة الممارسة
 إلى ...حؤلتها“التمركز صالة” حركه أن غير مؤبدة. غير نهاية إلى غامضه رحله هى التالية
 الحالية التمركز صالة أن بمالحظة تعليقهما ويخبمان .“مسيعا معروف ختام ذي مريح تدريب
 الجز، مزاج مع أكثر تشترك أرها ويبدو العيتين، مغتوحه السحابة واقعية مع القليل في تشترة

 (.Zaleskis, Prayer, 208) والتفاؤل بالشمولية يتميز الذي العشرين القرن من األخير

 الحالية والممارسات األقدم للتقليد بالئقدير يتميز لكن حاد، دروتستانتى نقد على وللوقوف
.John Jefferson Davis, Meditation and Communion راحع ،“يسع صالة” مثل

 Peter Adam, ا33و Edmund p. Clowney, CM: Christian Meditation; وأيتا

God’s Words.

26. Carl Trueman, "Why Should Thoughtful Evangelicals Read the Midieval 
(.2008 ٢hemelios 33, no. 1 (May ”?Mystics

oمجذ مدلج االقلة: :ΙΓ الفصل
.98 -90 ,1. Trueman

.٩١-٩٠ نفسه، السابق المرحع .٢

.٩٢ نفسه، السابق المرجع .٣

.٩٥ نفسه، السابق المرع .٤

.٩٤ نفه، السابق المرجع ه.
6. James K. A. Smith, Desiring the Kingdom: Worship, World-view and Cultural 

Formation (Grand Rapids, Ml: Baker, 2009), 46- 47.

David K. Naugle, Reordered Love, Reordered Lives: Learning the من مقتبس .٧
.Deep Meaning of Happiness (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 2008), XI

سيطرة تحت مشاعره على ويحافظ بموطوعية، األمور يقيم مقدسة بحيا؛ يتمع رجز هو األن .٨
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 يحت وال يحت، أن يجب ما حت في يفشل وال يخت، أن ينبغى ال ما يحت ال إته حتى بالغة،
 يحب أن يجب ما أقن وال أكثر يحت وال أقز، أو أكثر يحب أن ينبغي ما نفسها بالدرجة
 وحده فهو الله أائ الله، أجل من إنساى لكونه بل خاطائ، لكونه الخاطئ يحت ال ٠ نفسها بالدرجة

 إنسائ كذ فإذ إنسان، أي من أكثر يحب أن ينبغي الله كان وإذا لذاته. يلحب أن يجب الذي
(vol (Augustine, On Christian Doctrine. 1,27, 28) “نفسه من أكثر الله يحت أن يجب

 David K. Naugle’s 1003 paper "st. Augustine's Concept of Disordered في مقتبس

Love and its Contemporary Application,”

http://www3.dbu.edu/naugle/pdf/disordered_love.pdf ني اإلنترنت على متاح

نضه. السابق المرجع .٩
10. Smith, Desiring the Kingdom, 51.

11. C.S. Lewis, Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer (New York: Harcourt, Brace, 
1963), 90.

. ٩١ذغسه، السابق .المرحع١٢  

جوناثان كان والعبادة للتسبح لمواضع الحياة مباهغ استخدمت التي األخرى الشخصيات من
.(Images of Divine Things) “ اإللهئة األمور صور ” راجع إدواردز.

Typological Writings: The Works of Jonathan Edwards, ed. Wallace E. في 

.Anderson, vol. 11 (New Haven, CT: Yale University Press, 1993)

13. c. Frederick Barbee and Paul F. M. Zahl, Fhe Collects of Thomas Cranmer 
(Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 1999), ΙΧ-ΧΙΙ

14. Matthew Henry, Methods for Prayer: Freedom in The Face of God, ed. J. Ligon 
Duncan (Christian Heritage, 1994), A Way to Pray, ed. And rev. o. Palmer 
Robertson (Carlisle, PA: Banner of Truth, 2010).

15. Peterson, Answering God, 128.

٩٧-٩٦ نفه السابق المرجع . ١٦

زعملة على الحصول الحميمئة: :1الا الفصل
"Love كارسون لكتاب بعدها، وما الفقرة لهذه الالهوتي والشرح الكتابية باالقتباسات أدين .١

74-77 (,2002 ,in the Hard Places” (Wheaton, IL: Crossway.

. ١ مقالة ،١٥١٧ وفاعليته، االنغماس قوة عن لوثر مارتن .د مع المناظرة .٢
3. John R. w. Stott, Confess Your Sins: The Way of Reconciliation (Word Books, 

1974), 19.

Works, ed. William Goold, vol. ني "On the Mortification of Sin” أوين جون مقال لعز . ٤
.6 (Carlisle, PA: L3anner of Truth, 1965)
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 يسئيه كان وما الخطئة، ترك” ستوت يئيه لما له، مثيل ال والذي األؤل، المرشد يعد
 عتيقة إنكليزية لغة في أوين يقدمه الذي العمل هذا يأتي الخطئة. إماته األقدم الالهوتوئن

المصلحة. الجروتستانتئة الروحانئة تراث من فريد عمز لكئه قراءتها، تصعب

5. Stott, Confess Your Sins, 20.

 االقرار أيصا يحمئها )والتى بالخطئة االعتراف بين ما ستوت يفرق الكتايب هذا في
 القلب توجهاب في عميق عمز أدها يرى )والتى “الخطئة وأترك بالفعل( الخطئة بارتكاب
 التووف فيه يجري عقلي عمل مجرد هو ‘فقط االعتراف أن أئغق .والمنكممر( المتواضع

 ترك ستوت يئيه ما أائ خطئة. بوصفها الخطئة مسمؤولئة وتحئل آخر على الثوم إلقا، عن
 أشير ألن وأميل .“اإلماتة” والتطهردون أوين جون يسئيه قلبى عمز فهو وهجرها، “الخطئة
والتوبة. االعتراف من جزأين بوصفهما القلبى، واالنكار العقلى االعتراف مائ، إليهما

.21 ,6. Stott, Confess Your Sins

 الدينونة، بعض حدوث وقب” (.On Mortification of Sin) “الخطئة إماتة” أوين مقال رع .٧
 الحافي، الضيق من للهرب وتطلعات أفكار القلب على تسيطر الضاغطة، اآلالم أو والمصائب،
 الخبئة، عن بالئخثي فقط ممكن هذا فإذ مقنع، شخص يستنتج ومثلما والمخاطر. والمخاوف
 للتخثص الثه. غضب هو التجربة، بوقت المؤمن يمرر ما إذ الثه. مع السالم على والحصول

 عندئذ خطاياهم. من التخئص إلى الحاالت هذه مثل في يلجأون البشر فإذ هذا، كل من
 تهدأ ذلك، على وبنا، .بعد ما في لخدمتها أنفسهم يعطوا ولن فيهم، مكان للخطئة يصير ال

 ألن بل طعنة، ألية تعرضت ألرها ليس ماتت، أئها ويبدو بعد، ما في االنسان تثير وال الخطئة،
 يتنازل وعندما الخطئة. فكر مع تتماشى ال بأفكار نفسها بها تقود التي قدوابها استعاذت النفس

 (.٢٧-٢٦ )الصفحات “وعنفوانها قوتها بغز الخطئة تعوذ أن يمكن القدرات، هذه عن اإلنسان
 فقط ليس خطئة، لكونها الخطئة على...كراهية ستصر لإلماتة والمقبولة الصحيحة المبادئ إذ”

 محئة من تنع عنها أتكثم التي الكراهية هذه أن المؤبد مرح منها...اآلن، واالنزعاج المرارة
 لماذا؟ والخطئة. الشهوات هذه مثل لغمين وجدية اجتهاد بكز نفتك تعد ان يجب النفس.

 والخوف؛ واالضعلراب باألسف قلبك وتمأل سالمك، منك وتأخذ تزعجك، الخطئة هذه ألن
(.٤١ )ص. بببها بالراحة بعد ما في تشعر وال

 قئة تكمن فهنا لها؛ ومدمرة وقاتلة غبرة وهي تالائ، سأذكرها التي األمور بكل يومائ لتمألها” .٨
.٣٢ نفسه، السابق المرجع “الصرع هذا

. ١١٨ه-٤ نفسه، السابق المرحع .٩

. ٥٨ نفسه، السابق المرع .١ ٠
11. Owen, “A Discourse Concerning the Holy Spirit," in Works, vol. 3, 547.

 ناموس إلى يذهبوا أن يستطيعون ال االنجيل حئ يفهمون الذين المميحئين إذ لنقون هذا ليس .١ ٢
 يحصروا أن بالمسبح للمؤمنين يقول كثيرة أماكن في الخعلية. إلضعاف الماعدة لينالوا الله

 إأل "(.Mortification of Sin” in Works, vol. 6, 57-58) اإلنجيل وإلى الناموس إلى“خطاياهم
ليكونوا يعودوا أن يمكن ال بالمسبح المؤمنين أن نتنثر أن تحذير مع تأتي النصيحة هذه مثل أن
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للقلب تغيير دون مؤوتا إيقاوا الخاطئة األفعال توقف أن فقط يمكنها شرعانئة رح إلى .
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. ١ ٥٨ نفه، السابق المرع .ه

. ١ ٥٧ نفسه، السابق المرحع .٦
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. ١٧٨ نفه، السابق المرع .٩

.١٧٩ نفه، السابق المرحع .١٠

 (Christian Happiness) “المسيحئة السعادة” هي العظة إدواردز. لعناوين صياغتي هي هذه .١ ١

 Wilson H. Kimnach, ed.. The Works of Jonathan Edwards, ني نجدها أن ويمكن
(,1992 ,vol. 10, Sermons and Discourses 1720-1723 (New Haven, CT: Yale

كانت مهما سعيدا يكون أن يمكن بالمسح المؤمن أن في إدواردز أطروحة وتتلحص 296- 307  
الخارجئة األوضاع .

- “Weeping” عشر الثاني الفصل في وتفصيأل نحوإسهاائ على الصالة من النئ هذا أتناول .١ ٢  
.in Walking with God through Pain and Suffering, 240-254

13. Packer and Nystrom, Praying: Finding Our Way, 181.

. نفسه السابق المرجع . ١ ٤

Packer and : من الفقرة هذه في الشكوى صالة لفائت الوصفئة التعبيرات هذه .تأتي ١٥  
.Nystrom, Praying: Finding Our Way, 194-199

16. Keleer, Walking with God through Pain and Suffering, 240- 242.

17. Smith, Soul Searching.
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18. Packer and Nystrom, Praying: Finding Our Way, 192- 193.

"Walking with God through راجع الصالة، ني ومعاناتنا شكاوانا مع التعامل عن للمزيد

"Pain and Suffering، ٣٢٢-٢٤٠ ،١٦-١٢ الفصول سئما ال.

اليومية اسدة الممارسة: ها: اسعل
1. Alan Jacobs, The "Book of Common Prayer”: A Biography (Princeton: Princeton 

University Press, 2013), 24.

Eamon Duffy, The stripping of the Altars: Traditional كتاب على جاكوبز يعتمد  
Religion in England c. 1400- c. 1580 (New Haven, CT: Yale University Press, 

1992).

2. Edgar c. s. Gloucester, ed. The First and Second Prayer Book of Edward VI 
(Wildside Press, reprint of 1910 edition), 3.

.٨ نفسه، االبق المرجع .٣
4. Jacobs, Fhe "Book of Common Prayer,” 24 - 27.

Elsie Anne McKee, John Calvin: Writings : في اإلنكليزئة الترجمات على الحصول يمحكن .ه  
on Pastoral Piety (Mhawah, NJ: Paulist Press, 2001), 210-217.

6. McNeill, Calvin: Institutes, 3.20.50. 917- 918.

...كأئنا“سحرا طقس” تصير أأل يجب اليومئة للصالة المحددة الساعاب أن كالثن يضيف  

سالله وع ند .

http://www.mcheyne.info/ راجع اإلنترنت. على موجودة للرزنامة النسخ من العديد هناك .٧  
calender.pdf

8. Matthew M. Boulton, Life in God: John Calvin, Practical Formation, and the 
Future of Protestant "Theology (Grand Rapids, Ml: Eerdmans, 2011)

 من نوع هي كالثن يقترحها التي الروحي التشكيل ممارسات أن لفكر؛ مستغيضه لمناقشه
 برهبنة حالائ يمى ما ضوء في سئما ال لالهتمام مثير هذا ٠ العادي للشخص الرهبنة
 من نوعا األصل ني المثالئة الرهبانئة الحياة كانت وقد للغلمانئين. الرهبنة أو العادي الشخص

 وترتيل الروحي والتعليم المقدس الكتاب وقراءة الصالة من إطار في اليومي والعمل الحياة
 محددؤ بصلواب للقيام اليومي العمل مقاطعة يعني هذا كان وقد الجماعئة. والعبادة المزامير
 الشخصئة له للمساء يخضعون أيصا الرهبان كان .جماعئة أم خاصة صلواب كانت سواء الوقت

 المتبادل وااللتزام البسيطة الحياة من مستويات ويمارسون اآلخرين، مع حياتهم عن اللصيقة
 الراضين غير اإلنجيلئين وسط كبيرا نموا الحديثة الرهبانئة نمت وقد .بعصا بعضهم خدمة نحو
 بمعنى العلمانئة، الرهبنة من ضع حلق إلى تسعى وهي الحالئة. الكنسئة والممارسات الحياة عن
 لكئها حرفائ، واحد سقب ئ مثا يعيشوا أن أو أعمالهم، رك األشخاص من تتعشب ال أئها

 بالمهئشين، واالهتمام المحاسبة، لممارسة بعض، من بعضهم بالقرب يعيثموا أن منهم تتطئب
مسوغات أحد لعز التأثلي. الروحانى التقليد يقتضيها التي المحددة اليومئة الصلوات وممارسة
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بعد ما ثقافة فأكثر أكثر ثقافئنا صارت إره وحيث المسيحية. المؤسسة موت هو الحركة هذه  
الجماعية المسيحية الممارسات من المزيد في أنفسهم يفرقوا ألن يحتاجون المؤمنين فاذ المسيحية،  
المحيطة المادرة الثقافة في الالزم أكثرمن يذوبوا لئأل .

Jonathan Wilson-Heartgrove, New Monasticism: What it has to say to كتاب انظر  
Rob Moll, "The New Monasticism,” ^ أ83و^  Today’s Church (Brazos, 2008);

Today, April 24, 2008.

 ألن األنابايتست؛ أو الكاثوليكية التقاليد إلى الحديثة للرهبنة يروجون الذين هؤالء يتعش ما وعاد؛
 النموذغ وأن عديدة، لقرون مضطهدة أقآيات يمللون ما، بدرجه كانوا، اآلنابايتست البروتستانت

 القيام اقترخ ض هو كالثن أن فكرة لكن الكاثوليكي. التراث من موروث هو األصيل الرهبانى
 برنامجه كان عليها. واالحتجاج مناقشتها يمكن فكرة فهي العلمانية، الرهبنة نحو األولى بالمجهودات

 المدينة تشكيل بإعادة مهتائ كان كالثن فإذ بولتون، يشرح وكما لوثر. برنامج من شمولية أكثر
 اإليمان أئه يرى كان لما وفعا وذلك الكاثوليكية، الوسطى العصور أورويا وسط في عاشت التى بأسرها

 أن يمكنها التي المصادر من الكثير كالقن يوور أن فيمكذ لذا المقدس. الكتاب بحسب المسيحي

 الحداثي. بعد ما الغرب وابع في روحي وتشكيفي تلمذة مجتمعاب إنشاء يريدون ض تساعد

 Scott Manetsch, Calvin’s Company of Pastors (New York: Oxford أيصا راحع
(.2012 ,University Press

9. Quiet Firnes: An InterVarsity Guidebook for Daily Devotions (Downers Grove, 
(.1945 ,II: InterVarsity Press 

 هو الكتاب فإذ ،(Intervarsity) إنترقارسيتي فريق أدهم أساسي على يدموا المؤلفين أن رغم
 (Frank Houghton) هاوتون فرانك فيهم بما اإلنجيليين، المرسلين من الكثير لكتاباب تجمع

 (Paget Wilkes) وايكس وياغيت (W. Graham Scroggie) سكورجي غراهام ودبليو.

(.Mrs. Harry Strachan) ستراشان هاري والسيدة

 إنترقارسيتي مؤسس (C. Stacey Woods) وودز سي.ستايسي األستران، الكندئ أخذ وقد
 كتادا كونه من )أي أسقفيته من لتخليصه وحرره البريطاني الكتاب هذا الملحدة، الواليات في

 A. Donald Mcleod, c. Stacey Woods and :راحع .الملحدة الواليات في ونشره أسقفائ(،
,the Evangelical Rediscovery of the University (Downers Grove, II; InterVarsity 
.107 (,2007

 "Appointment with God: A Practical Approach to كان المجال هذا في الكتب أفضل من . ١ ’

(1973 ,Developing a Personal Relationship with God” (The Navigators.

.21 (,11. Quiet Times, revised edition 1976 (InterVarsity Press

 الشكر للصالة- آخر تقسير وضغ الكتيب، من متأحر مكان في .١٦—١ ه نفسه السابق المرجع ٠١٢
 وتسليم اآلخرين، أجل من والتشئع االعتراف، ثر الله، أسماء باستخدام والتبيح والعبادة

 تجمع فإده جدا، قصير الكتاب أن رغم أده حقيقة هذا ويعكس (.٢١ )ص. للرب الجديد اليوم
.مختلفين كداب سبعة بأقالم اليومية التعيدئة للتاالت
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اليومئة. الصالة في الله طلب لوقت جدا مفيدا الكتاب من يجعل هذا وتأمال. صالة

25. D. A. Carson et al., eds.. New Bible Commentary, 21st Century Edition 
(Downers Grove, II: InterVarsity Press, 1994).

26. Henry, A Method for Prayer.

.Henry, A Way to Pray : وهي األقصر النسخة أينا انظر  

لكن عريضه خعلوعا يقدم وهو  ،(Ligon Duncan) دنكان ليفون هو األولى النسخة محرر  
العبادة كيفئة عن المحددة األفكار من عشراب بمفرده الفهرس هذا ويقد؛ فهرس، في الكتاب  

تحتاج الصالة، في الكتاب هذا تستخدم لكي الله. مع والتشعع والطلب والشكر واالعتراف  
الشخصية واحتياجاتك بكلماتك وتصايها العناوين تشخصئ ألن فقط .

Packer and : كتاب في اقتبشذ والتى ، للصالة بسيطة طريقة’ لوثر مقالة من مقسس هذا .٢٧  
Nystrome, Praying: Finding Our Way, 288.

: الكالسيكي كتئبه في  (Walter Trobisch) تروبيش ولتر أنجرها ترجمة من ياكر يقتبى وهنا  
.Martin I nth Quiet Time

Gordon Wenham, The Psalter Reclaimed: Praying and Praising with : ني مقتبس .٢٨  
the Psalms (Crossway, 2013), 39.

T. M. Moore, God’s Prayer Program: Passionately Using the : من مأخوذ يلي .ما٢٩  
Psalms in Prayer (Christian Focus, 2005).

.٨٣ نفه، السابق المرجع .٣٠
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اسدحظات

.٨٨ نفه، السابق المرجع ٠٣١

.٩السابقشه،ه المرجع.٣٢
 المزامير بعض ببب يحبطون وربا خيرة، في أنفتهم يجدون المزامير يصغوا أن يريدون ش كثير .٣٣

 يكون ما وعادة أعدائه. على وانتقامه الله غضب، حلول طالبا المزمور كاتب فيها يصلي التي
 يتملى حيث ،١٣٧ مزمور نهاية في يأتي الصلوات هذه أحد عنيفة. تعبيرات باستخدام ذلك
 يمسك أن ويرجو أورشليم. نهبوا عندما فعلوا مثلما بالبابلبين أحدهم يفعل أن المزمور كاتب

 باحث ويشر . (٩-٨ )األعداد بالصخور رؤوسهم ويضربون أقدامهم، من أطفالهم المحاربون
 يصغوا أأل المسيحين على يجب ائه إلى بحكمه (Derek Kidner) كيندر دريك القديم العهد

 هذا يكتب الصلوات. هذه مثل فهم في يستمروا أن يجب لكن الصليب، ضوء في األن، هكذا
 ثالثة من مكؤذ النصوص هذه مثل على فعلنا رد يكون أن نقترح” :١٣٧ مزمور عن الباحث

 .رميا ئ أدوب صرخات مع نفه الله فعل كما جوهره، إلى للوصول النعلى نحلل أن أؤأل، أمور:
 بسيطه إجاباب نقدم أن من أمامنا، الموضوع النازف، الجرح هذا يمنثنا تأثيره. نستقبل أن ثانبا،
 قيمته من يقلل فهذا المقدس، الكتاب من الشهادة طه اقلعلئنا وإذا .العنف ذلك حقيقة عن

 يكون أن يجب ثالائ، خالصنا. لئحعق الصليب فعله وعائ اإلنسان، في عما إعالائ، بوصفه
 هذا فإذ لذا لالنتقام. وليس للمصالحة نصلي أن هي الصليب، منذ دعوتنا، أة هوإدران تجاوبنا
 محدد عمل ضد فقط ليس تخفيف، أو تجاهل أي دونما اعتراض، صرخة كأئه موضع المزمور

 في سواء اإلنسانى، الشر عن المستريحة الفلسفبة اآلراء كل ضد أيصا بل القسوة، أعمال من
 التي التكلفة ذلك، من أقز وليس يتركها؛ التي للذكرى أم يستحعها التي باإلدانة يتعئق ما

ومرارة". عداوة من اإلنسانى الشر هذا يسبه ما إلزالة واإلنسان الله تحئلها

(Derek Kidner, Psalms 73- 150: An Intreduction and Commentary (Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 497).

Eugene Peterson, Answering God: Temper longman, : اقرأ الموضوع، هذا عن للمزيد .٣٤  
 .How to Read the Psalms (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988) :وأيثا
Derek Kidner, Psalms: An Introduction and Commentary in 2 volumes 

(Downers Gvove, IL: InterVarsity Press, 1973).

35. Moody, Life of Dwight L. Moody, 127.

اليومية للصلدة األخرى الدنماظ بعض تذييل:
 ستقرأ ومساء- صبالحا المقدس- الكتاب لقراءة ماكتشين رزنامة من يومائ فصلين بقراءة .١

.سنلين غضون في مرتين بعهذيه المقدس الكتاب

http://www.mcheyne.infoaiender.pdf^

“ الجينيثي اإليمان قانون” في ووضعت كالثن، كتبها التي للصلوات بتصرف معدله أشكال هذه . ٢  
كان التي الشخصبة الصالة لغترات إرشاد لتقديم م١٥؛ه سنة  (Geneva Catechism) 

Elsie A. : في موجودة األمية اإلنكبرة اترجمات واألنر. األفراد يمارسها أن يريد كالغن  
McKee, ed. And trans., John Calvin: Writings on Pastoral Piety, 210- 217.
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بقلم أخرى كتب

خبر تي تيهو
Timothy Keller

 العرشة إلى منها ترجلم وقد منثورة، كب عدة للمؤلف

والنثر: للطباعة أوفير من

الئشكيك" عصر في اإليمان”

الغالين" ئزاالبتين”

الذات" سان حرة”

يسرع مع شخصؤة لقاءات

التالية. الصفحات انظر الكتب، هذه عن للمزيد





لالاللثخابك۵فئء اإليمان
(The Reason for God)

باأللم؟ الله يستح لماذا ٠

جهئم؟ إلى أناسا ئرسق أن المحت لله ويمكن كيف ٠

الله؟ إلى فقط واحد طريق هناك يكون أن ئعثل هل ٠

 أيثما بل فقط، المسفكين ليس ئساور التي والئكوك األسئلة بعض فقط هذه

 “السكوك” بأكثر الئحة كير تيموثي جمع لقد الدين. بشأن المتكفنين المؤمنين

 والفلسفه األدب مستخدائ منها كال بيراعه يغان الكتاب هذا وفي شيوعا،

 عقالنئة عقيدًا بغل بالله اإليمان أن ليبن المنطقي، والئحليز الشخصية والمحادثاب

 الذين أولئك على شديد حنو ولهم عقلية سالمه ذوو مفغرون يعتنعها وطيدة،

الحقيقة. يعرفوا أن حعا يريدون





منى ج: !
الغالين ٠| ' ]

الشالين االبئين فئل
(The Prodigal God)

 الرساله لئببى المسيحية، لعنم به عرف الذي العقالني األسلوب كير يستخدم

 افل ذلك في الغاذ". االبن” األشهر هثله في المخيأة المسيح، ليسوع الجوهرئه

 والمتدرنين الله عن البعيدين أولئك نحو من السخية الته نعمة عن يسوع يكشن

 الكتاب هذا إن الله. إلى للوصول الطريق هو التدرن أة يعتقدون الذين األخالقيين

 طريق في السالكين أولئك أم التددن طريق اختاروا من أمام سوا؛ التحدي يضع

كتائ. جديدا ثالائ طريائ المسيحية في أة وئعلن الله، عن واليعد اشكيك





١ت

الذات بلدلدان درزة
(The Freedom of Self Forgetfulness)

 أن رواحا( األكثر المؤلفين أحد )وهو كلر تيموثي لنا يبحن المؤبر، الكؤب هذا في

 كذ ربط عن نتوف أن يعني المقدس- الكتاب يعلمه الذي بالمعنى الوئاضع-

 المتواضع، فالئخص أنفسنا. إدانة من نتحرر لكي بذواتنا ئحادثه أو حياتلة خبر؛

 هو بل بنفسه، مفرائ وليس نفشه ئكره ال شخص هو المقدس، الكتاب لمفهوم ؤفائ

٠ نفسه في غيرئنهملبا شخص

الحرة... بهذه تنعم أن أيصا أنت ويمكئك
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يسوع هع شخصية لقاءاث
(Encounte٢s with Jesus)

 مع يسوع تعامل وكيف المسيح، يسع مع شخصئة لقاءات الكتاب هذا يتناول
 لقاءات على األولى الخمسة الفصول وتربز التقاهم. الذين أولئك تساؤالت

 ونثنائيل اجتماعيا، المقبول ونيقوديموس المنبوذة، السامرة كالمرأة شخصيات مع
 حياة ني مفصلية أحداث عرص ني التالية الخمسة فصوله في ويستمر المتشكك،

المسيح. يسوع

 الحقيقى التغيير يبدأ فلن ؛الكبرى الحياة أسئلة عن إجاباب الكتاب إلينا يقدم

 كيف أيتا الكتاني ويبق األسئلة. تلك بعض عن إجاباتنا غيرنا إذا إال حياتنا في

 في حدلثط كما وضعنا مع بنفسه ليتجاوب المسثح، يسوع نلتقي أن اليوم يمكننا

هنا. عنها نقرأ التي الشخصية اللقاءات





كلو تيموثي

 علونه وحصل األميركية، يناثانيا والية في ونشأ ولن

 ومعهد (Bucknell University) بكنل جامعة في
 Westminster "Theological) الألهوتي ومتمينتر

Seminary)‘ الالهوتية غوردون-كوذويل وكلية 

((.Gordon-Conwell Theological Seminary

 التي منهاتن، في المثيخية الغادي كنية راعي هو

 جمهور اليوم الكنية تلك ويحضر م.١٩٨٩ في سها

 خدمات خمس في شخص، آالف مئة نحو يبيغ منتظر

 من أكثر تأميس على أينا ماعدث وقد أسبوع، كز

 حول مدينه وأربعين ثمان في كنيه وخمين مئنين

 ضخمة مبيعات السابقة نمير كتب حعقت .العالم

 للطباعة أوفير من له ونثر .نسخة المليون تتجاوز

 اشكيك" عصر في "اإليمان التابة: الكب والنشر
(The Reason for God،) الغاثين" االبنين وامثل 

(The Prodigal God،) الذات نيان واحرة“ 

Freedom of Self-forgetfulness)) ، والقاءات 

Encounters with Jesus) .) “بوع مع شخصية



ا
الك مع واللتميمنة الزلقللخ ل انتبا

تمجح

 باذ، العالقة الختبار طريقة أقوى هي الصال؛ أن هائ الكثيرون يعرف قد

 من بها نجعل اتي الكيبة عن إرشاد على يحصلون نن مائ قليلين أن غير

حياتنا. في وأصيل حقيقى معئى ذا أمزا الصالة

 وأوجهها اليومية الممارسة هذه تفاصيل في الكاتب يدخل الكتاب هذا في

 إرشادا إلينا يقدم الثاقبة، واألفكار بالحيوية يتميز الذي وبأطوبه المتعددة.

 المقترحة الملوات بعض أيثا يقدم كما الصالة. عن اذ كلمة من

 والغفران. المحبة عن والتعبير األعرا* وفقدان اش مثل المختلفة للمواقف

 كما أكثر، وقو شخصيه الصالة جنز بها 'يمكن طرائ أيثا يفاقثى كما

 على للجمع ممكنه’ ممارسه الصالة لجعل على للماعدة اقتراحاب يقدلم

أحوابهم. اختالف
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