
ـالة الر١٤٦س 
 

  ممع لكُع لكُمم فأس فأس....لىلى إ إصلونصلونـُـُتت
 

(Arabic - Come and pray to me, and I will listen to you.) 
 

  ع لكمع لكممم فأس فأس....لىلى إ إصلونصلونـُـُتت: ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

سفر وِمنإرمي اح  ا النبىحشْع والِعالتاِساألصأ ريننقر العددىالثاِنن يشَ عوالثاِلر شَث عر : 
 

""فتدفتدعنِِنونَونَعى وى وتذهتذهببونونو ـُـُتت وصلونصلونإلى فأ فأ إلى سسممععلكم وتَ وتَ.... لكم طلبى فتَى فتَنِِنونَونَطلبجدنِِنونَونَجدى إذ تطلبى بكّلى بكّلنِِنونَونَى إذ تطلبقلوبكم ١."" قلوبكم 
 

 كتبأح ؤِمنين ادلمو يدى عEdwards Boundsِن عِه هِذالِة الصالعب الِتاِتار ى لمقلبىتْس قاَل إذ أنّه  :
"ر بقدما تكثرالص ة اتُلورفوعإلى اِهللالم بقد ا ر متزدادالخَاتُ قو ير الموجة ِفودالمى الع.ى تنَ الِت فهىقى الجو 
ونَتمعع دى الخَوِةطي.الص الة ليتْسم جردص ٍتوي علو ثمخفتُ يدون أن ي سمعهأح ولكنّ.د ها صتٌوإلى أذن  صُل ي

شكُل  فاُهللا ي.الم األعس أقدمتم ي أندستِع م اِهللا وقلب.اِتلبس الِطاع أقدمة لسفتوح م اِهللاا أذن طالماقياً بيظّل واِهللا
العالمو .الِة بالصغَلواتُالص يقابلٍةر للم ِتو.ر بالشّا تقفُلم فتان اللتان رفعالةَتا الصوقد  فُِقيالِذ القلب ى كان 
يِلصى ولكنالص اِتلوتبقى ح ية أموهكذا . اِهللاامتح اتُايلوالص ب عداِء انتهح اِةيالذين ر فعوتعيشُ.اوه ب عداِء انقض 

العصالِتنِةِمور واألز ِفى رتْعا فيه.ا خَالدلواِت وأفضِلهى الصوا أقورفع فالذين ون ال يمهطويي ِت أنوللم مِكن. 
وأعِخظم نقدٍِّةدم ما للجيل القاِدهرفَ نَم أنعص اٍتلوٍة كثيرم ستجٍةاب.فص اتُلوالقد يسينالِذى الجيَل تقو ى لمي ولدب عد 

وتحِضصنه دتي االنِحاِتار الل وأماج الشّووالخَر ِةطي. ولتْ خَاء إذا األبنَجيل ليٌلوم اِخبراِئ آبِمهم نخُ بالِةور الص 
ألجلهم.لكن ى ألولِئ طوبك الذينو رثوا عناِئ آبهموأم اِتههمغِناثاً مير ِماًي نالص اِتلو".  

 

 أعى ِتبتِنجلكالعب ات الِتارى سا جلهEdwards Boundsى كتابِه ِف "حيوإذ."ِةالاة الص ا إلى عنَجا ر
 اُلج المعتِسي  ال. القديمِدهى الع ِف اِهللااُلا رجهى رفع الِتِةابستج الملواِتة للص كثيرجاِذا نمنَدج و.سقد المالكتاِب

اآلنلس ِدراه.و تحضِنراتُى كلمص وئيل النّمبىو هواِطخَ يشّب عالِذ اِهللاب ى لجِهأ إليى ِمصِل ليأجِلن همفأج ابهم 
ا ا وأموأم": م له إذ قاَلالِة الصِة بفاعليِهاِنة إيمظمع و. اِهللاِبعاه شَ تجِةسئولي بالمِهار تثقِلقد ِمن عربى تع الِتاِتم الكِللكبِت
ـُصلون " :بىا النّميان إرس على ِلب الرقوُل ي."كمكم أجِل أجِلنن ِم ِمالِةالِة الص الصنِِن ع ع فأكفّ فأكفّبب إلى الر إلى الرئََئطِِط أخْ أخْ أن أنىىا ِلا ِلاشَاشَا فحا فحأنَأنَ ـُصلون وت وت

لكم عمفأس إلىلكم عمفأس ونَ..إلىونَِنى فتَجدونَ وتَطلبونَِنى فتَجدوتَطلب ونَِنى بكّل قلوبكمِنى إذ تطلبونَِنى بكّل قلوبكم٢."ِنى إذ تطلب َونتأمُلحين  ذِلكالو تتِض دعقاِئقَ ا ثالثُ لنَحح:  
 

 واهللا ئاِطان الخَنس اإلني بُلة تفِصطيالخَ ن إ.... اِهللا اِهللاععا ما مالقتنَالقتنَ ِع ِع عليِه عليِهنَبِنىنَبِنىى ى  الِذ الِذاساسسساألاأل  ىى ِه ِهةةالالالصالص: : أوالًأوالً 
الكلىالقد وِت .ةاسلكاإللة يقفُشِك الم نسُئاِط الخَاناجزاً عد حِلون و .اها خَمرجآد موح وِماء نإال ألنّ ِةنّ الجهما لم 

ياا جدشِكلِتهملمِعف .الً حصانَيهما فصلهما عن الحرِةضنِّة ى ِفِة اإللهيالجنْا ِم ولذا طرداه.غَ ولكن ينْستطاع ِعر المد 
 تْتم عوسح يسيى المِف ف.الًذ األزل حنْا م له اُهللارب د قدان اإلنسهتْاجوى لة الِتشِكالم و.ى اِهللا لدستطاعان منساإل
المصةالح.وع اداإلنس راًقاِد انعلى التو ِفِداج ى الحضاإلِةر ِةلهيد وناِئ عق ينَمعيقوُل.ه ب ولس ألنّألنّ" :سوُلالرهفيِه فيِهه   

))أىِف ِفأى ى الرى الرببي ي سوعوعس((س س ررأن أن ي لِءلِء الِم الِم كّل كّللّّلحِِح يو و أنأن  ييصاِلاِلصحهِِه لنفِس لنفِس الكّل الكّل بِه بِهحع الًالًاِماِم عالص الص لحلحبد مم بد  صليبِهليبِهص". الغُإن فران 
والمصال تأتينَ  ِهللاعمة الحاًا آليد وناِء إبدر ٍفٍةغب اِلى نواه.الشّ إن لنواِل طرها هنَ و أنمدي اإلد ان ونَيمبثقة طلب. 

الأ وبهذا تبدالقة عمقاَل . اِهللاعالر بي سوع :"الحقّقّالحالح أقوُل أقوُلقّقّ الح لكم لكم إن كّل كّل إن م م ا طلبتمِم ِما طلبتم ناآلِب اآلِبن باس مِِم باسى يى يعطيكمعطيكم" .
"اسألوا تعاسألوا تعطوطوا اطلبا اطلبوا تجدوا تجدوا اقروا اقرععوا يوا يفتحفتحلكم وكّلوكّل":  أيضاًوقاَل. " لكمم م ا تطلبونَونَا تطلبهِف ِفه ى الصالِةالِةى الص  مؤِمؤِممنينالونَالونَ تنَ تنَنينه٣."ه  
 

 إنِهالةَ الص ى األسالِذاس ِنى تنبى عِهليالقتنَ عا مالِذ. اِهللاع ى دبشَا كّل لنَر ِفٍءى ى المسيح يسوع.لي س 
نَهِماك نبالِنلٍةشِك م سلخَِةب انَطايا فقدتح ِعَلم قابهاِهللاا ابن ليِب على الص.ولي سنَ هِماك نلنَ تفِصلٍةشِك ما عنم حِةب 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،            ٢٠ – ١٣: ١إنجيل لوقا               ،               ١٣ – ١٢: ٢٩ سفر إرميا النبى ١
     ٢٣: ١٢سفر صموئيل األول   ،   ] من سلسلة فتشوا الكتب تعريب دكتور ماهر فهمى كتاب حياة الصالة[ ٢
  ٢٢: ٢١& ٧: ٧ & ٢٦: ١٩ ، إنجيل متى ٢٠: ١الرسول إلى مؤمنى كولوسى رسالة بولس  ،٢٤& ٢٣ &  ١٩ -١: ٣ سفر التكوين ٣
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  ورور وال أم وال أم....اءاءؤسؤسكة وال ركة وال رالِئالِئمم   وال والاةَاةَييحح   وال والتَتَوومم   ال الهه أنّ أنّتيقنتيقنى مى مفإنّفإنّ" :وُلسالر ولس ب قاَل.وعسسيح يى الم ِفاِهللا
حاِضاِضحررة وال مة وال مستقبلة وال عستقبلة وال علولووال ع وال ع مليقة أخْليقة أخْ وال خَ وال خَقَقَمرتقِد تقِد..ىىر ررأن لنَلنَ تفِص تفِص أنا عا عننم م ححبِف ِف اِهللا اِهللاةِِةب ى المى المسيح يسيح يسسوعوعر ر ب١."ناناب  
 

 ِصلقد نَرا أواِهللاالد بالم صالِتِةالح تْى تمِتِهىاِدم الفَ بدبحف . ابن ميوحنا الريقوُل وُلس :"انظروا أية محٍةب 
طانَأعا اآلبحتى ند عى أواِهللاالد ".ا وم دنَما أصبنَحفِم ِهللاالداًا أو نَ حِقننا أن ِلصالِةى بدالب ِةنوفنستج اب.اداً واعتم 

على وِهِدعأنّقُاِد الص هي سما لنَع.ؤِم والمالِذن ى اختبِتر لكالقِة العيفيض قلب كٍر بشُهوح ٍدمماِئ د.وتس الجيٍدبيح وتم  
نقِطيف .عِم انتقَللقد نإلى النِّة الظلم ور وأدرالفَك قَر. ألنّهكان الً قبوالخَ بالذنوِبيتاً م طايا واآلنص ارح اًي 
سوالًغْمبد سيحم الم. ومراًطه ِدإلى األب.كنّ وإن ؤِما كمنينى ِماِن نعضيقاٍتن شَ واِئدِفد ملوٍءالم ى عر  بالشّم

ى  ِفداج إذ نتوِةمعرش النّى ع وِف."اّدي أبجٍد ثقل م أكثر فأكثرا لنَُئ تنِشِةا الوقتينَفة ضيقتِخ"  إال أن.اررواألشْ
حرِةضالر بقلوبنَسكبنَ و ا أمام القدير وى بثقٍةِلنص انوإيم. "ساُلاُلننَننَسر ر ححمة ونَة ونَمجدِن ِنجد ععممة عة عو٢."هِِهى حيِنى حيِن ِف ِفناًناًو 
 

 ِةرضى ح ِفدتواجي واثَلتم ي أنتهادع سىوِح الرنؤِمالم ....اوىاوىمم الس الس اآلِب اآلِب قلِب قلِبةةررسسمم   ِهى ِهىاااتنَاتنَلولوصص: : اًاًثانيثاني 
الرذِلف .بكتج اوطبيِعب ىم عاآلِباق قلِب أشو الس ماوى.م ألن ساآلِب قلِبةَر  نَأن ِفاقلوبنَ سكب ى محإ .رِهضن 
ثولنَما أمامع ش النّرعِةملِذ ياآلِب ذ قلبِح الما لنَب. مليَئة اِهللاوكلم ة بالتحالِةريض على الص.  حين كّلى نصِلكى 

 ِدي الس تالميذ اشتاقَلقد .ٍةربى تج ِفدخَل ال نَى كىنصِللو .ضعا ألجل بنَضعى بنصِلول . مللوبالطاع وبال انِق
يحسالم رأحين وا الربي سى يصِلوعأن تكون شركته مم اآلِبع الس ماوىكس ِهِديمو علِممهم.فسألوه قائلين :ا نَ علم

ظ ِع ي اُهللاسيح كأنن الم عاءفرى كسع نس أن اِهللاالِدا كأوواجبنَإن  .ِةابستج المالِةلص لثاالً ِممطاه فأع.ى نصِلكيفَ
 ِباِحش صرس على العاِلم بالجاِئال د على اتص يكون أنهم يلزفير والس. اِهللاالحوا معسيح تصن الم عا نطلببنَ

السلطان والسيِةاد. فقداختار همِث ليلذا. لهيلز نَما أننكون اٍل على اتصماِئ د اِلبالجس على الع٣.شر   
 

  ::الِةالِة الص الص استجابة استجابةى تعيقُى تعيقُ الِت الِتععاِناِنووالمالم: : اًاًثالثثالث 
  

ى ى  ِل ِلععستِمستِميي  ى قلبى الى قلبى ال ِف ِف إثماً إثماًتُتُيياعاع ر رإنإن" :س والستيناِدور السمزى الم ِفاء ج....بب الر الراماما أما أم به بهعترفْعترفْ نَ نَة لمة لمطيطيخَخَ  ))١١((
الرالربوبسفر  ."باءإشعيقاَل  النبىالر ب: "لساإل اإل أطيقُ أطيقُتُتُلس ثمكافَكافَ واالعِت واالعِتثم..فحين فحين تب سِِس تبطونطونأي دِِد أييكميكمأستر أستر ع ع يينىنىعنكم عنكم ..  
وإنوإنكثرتم كثرتم الص ال الالةَالةَ الص   اساسممعاغتِس اغتِس..ع لوا تنقولوا تنقوا اعزلوا شَزلوا شَا اعررأفع اِلاِل أفعكمِم ِمكم ننأم أم ام عام عيينىنى..كفوا ع كفوا ع نرر الشّ الشّعِلعِل ِف ِفن". 

))٢٢((  ععددممالصفح والغفر ان لآلخَان لآلخَ الصفح والغفررينبإنجيلف ....رينرقس مج وُل قاءالر بي سوع :فاغِفومتى وقفتم روا إنكان على  لكم 
شٍَدأح ىءلكى غِف يرلكم ضاً أيأب ى ِف الِذوكمى السواِتمالِت زكم. 

))٣٣((  ررفعطِِط  فعلباٍتاٍتلبلي لي ستْتْسح ح سسببم يقوُل.... اِهللا اِهللاشيئِةشيئِة م ي ِفعقوب ِهالِتى رس :"تطلبتطلبونونولستم ذذ تأخُ تأخُ ولستمونونألنكم ألنكم تطلب تطلب ونونر دِِد رياًاًيلكى لكى   
ا  وليتنَ.ٍةطي خَكّل ن ِمرطه يهسيح ألنّم المى دا ِفهالجِعف تْرغُ ص أمتْرا كبانَطاي خَ أنقُا نِثليتنَ. "كمكمى لذاِتى لذاِتقوا ِفقوا ِفتنِفتنِف
 ٤.ِهِم اسِدج ولمِهشيئِت مبسا حاتنَلب ِط تكون أنرصحا نَ وليتنَ.اناًفرغُ وفحاً صاَل لننَر ونغِفصفحنَ
 

 القارئزيزىع .. الِذ  اَهللاإنِنو غَى هِفى ى الرحونَ.ِةم حنأم بالخَاتٌو اطاي أحاانَيم عسيح الم.ا نَ وأقام
معهنَ وأجلسا معِفه ى السمى ِفاِتاوي المسيح يسوع. اي ِمله نم قام سف.فيعام ر هنشَاا بنَي اركاألج نادالس مة ائي

تسابيحهموَل حالع رنَو .جيِدش المرفععلى الد وون انقطاعام وبد تسالتمجيد ابيح ظيموالتعلم نله و حدهالع ة ظم
اللوالج. أدعل ىأِخ وكتشتركى فى تلك الصالةِع م. وكر شُالةص حإللهنٍَدم ا العجيِدظيم المالج الس على العشر.  

 

 انَأبا السمنَ ..اوىشكركأي هالقاِدا اإلله شَ على كّلر القُالخَ .ٍءىالع ِلظيم ما يرى وما ال يىر.قٌستِح م 
ى  ِفاكا لتريوننَ عافتح. بدين اآلِدإلى أب لطان والسدج والمةَ والقولك الم لكألن .كالِل جام أمدجسنَل دكح وأنتَ

مِدجك .ا لتنْنَوقلوبسِفبى أكثر ى حبالتنَنَ .كص رفعاِثقينقلتَ ِفا و نا مي عِدكخَارجاً: ى و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ا ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غيره.. أخى القارئ العزيز
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