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(7: 65أش )هويتنا األبدية : بيت الصالة

I- أن يكونوا بيت اهلل ااملؤثر بالصالة: هوية املفديني 

ُعوبِ " الَِة يُْدَعى لُِكلِّ الشُّ (7565اش) ."ألَنَّ بَْيتِي بَْيَت الصَّ

فى  الكممىة .م المىلوعمعىللأن يكونىوا ب ىهللا أ أع ئلتم ىل ال ى   ممىر هىواروا ه لها ىل ل هى  العظمى  لممدىدي   األبدية الهوية

 .العلتمة، الموارو هالم لاث اآل  المقدسة الب هللا يش ل إل  

أ هىل ب  إر بىل   اهىل  مس قبلال (18:  1، أف  8: :، هز9:53ال )ههواروا هه لا ل  أ لل ب هللا ههذا ي ضم  ئلتم ل -أ 

 .ئم ر بشعبل العلهل أهلهل ف  الصالة

(:85هز) ".لَكَ  يَراثا  مِ اِْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك األَُمَم "

ممىر نح  هنحىلك قمىهللا أ هالن   ىة  كىون أن هىوارو أ     أ ي كمم لنل هيحلك قموبنل  م ن كمم :المبدأ األساسي للصالة -ب 

 .، الوحدة، الملل، ال أ  ل، الغ لة لمبل(المبدئة األفكلر الخالقة)هواروا   ضم  الحكمة . لمعللم الملوع األرض 

ممىر قو ىل أ ي  . األهل فى  اليىة البسىل ة لدرأىة أن األامب ىة ال يدعمىوا. قولل للهو بل لن خبلنلمم أ بمل ي  ف  الشدلئة نك -ج 

.(19:  1كو  1)لك  ال يد خل أحد  بس مل بمليقة

قولىل كل هلة نقول ف هل هىل ي .ننل ن كمم بهل لل هلا  كي لةأل أزء ه  أئملقنل، ح ل نلأزء ه  " كممة أ"  عل  الشدلئة -و 

ذلك كى. الكممة  ضع ئالهة ف  أرهاحنل ه غ لنىل هيممىل ي غ ىل بلنىلهك الكمب ىو ل ب ئىلوة ك لبىة كىل سىمل هى  الشىدلة أ

 .قلبنل ه  قمبل بصورة حم مة هه   وحدنل بل ه غ لنلالشدلئة    . وا  الوافلةإنسلننل الداخم  ي  دو بللصم

(5955يو) ."وٌح َوَحيَاةٌ اَْلكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِه ُهَو رُ "

اآلب قصد أن ب  ل يحكم هع يسوع هى  خىالل الشىدلئة النلبعىة . هوي نل كأبنلء أ هكعلهس المس ح  ل ب  هع كوننل ب  ل -ا 

.هالشدلئة   عمر ب  الق هوارو أ. العالقة الحم مة ه  إر بل  قموبنل هإ صللنل بلهلل. ه  العالقة الحم مة

.ب هللا صالة هو إوراكنل أن أ ف ح قمبل لنل هلذلك س عم نل النعمة ال    ن حنل هنح  نصم هعلفة هوي نل ك ن   ة -ه 

ممقهىل فقى  ئنىدهل يوأىد بلكىل  كي ىلة إخ ىلر أ أن ي  . أ يد ح أبىواب البلكىة هيغمىر أبىواب الظمىم ك سى  لبة لصىموا نل -ز 

 .ينهض شعبل ف  شلكة هعل ه  خالل الصالة

بُّ لِيَتََرأََّف َعلَْيُكمْ َولَِذلَِك يَْنتَِظُر ا" ِِ ُصوَراِككَ .. . لرَّ وتَِبيُل لَوكَ . يَتََرأَُّف َعلَْيَك ِعْنَد َصوْو ْْ وَمُ  يَ ْْ -18591اش) ."ِحينََموا يَ

13)

أ لى  يقىو  بعمىل الىدهر . ههذا  عب ل ئ  راب ل ف  الشلكة الحم مة هعنل.  لنعمه  خالل أ يمللبنل بأن ن علهن هعل  -ح 

ونىة هالبلكىة ال ى  كىلن عأىزء هى  الم إن لم نقم بىدهرنل يمنىع أ. أن نقو  بللدهر الخلص بل نح  ال نقدر هالخلص بنل 

.ال   نح لهل "ةح لالنوئ ة "رفعلل وينله ك  ف   حديد هقدار أ أئم  لنل وه. يليد أن يعم هل لنل
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 .ن دلئل هع قمبل ف  الصالة هو يممهللا هنل أن نسألل ألن هذا ي عمنل. ي هللا ئم نل أن نقد  صموا  هحدوة -  

تُْم تَْمتَلُِكوَن، ألَنَُّكْم الَ تَْطلُبُونَ " ْْ (:52يع) ."َولَ

ئنىدهل يكىون ألىم الحلهىلن هى  هىوارو اآلب لنىل  ."ئىد  الصىالة"لك  نخلج ه  حللىة  منع ئنل إس لا    ل  هوارو اآلب     -ع 

فى   دلئمنىل هىع قمبىل هى    علف أننل ن د شبعنل هأهلننىل فقىأ ي.    ل قموبنل نحوا بللصالة ،الكي لا أئظم ه  هشغول  نل

.الصالة خالل

هو ال يممهللا هنل أن نصم  ألنل . ن كمم هعل ف  الصالة ان ئالق ل بنل ههو يم نع ئ  إ الق هواروا لنل إل يغ ل ئم   أ -ك 

.ر أووا ف  ح ل نليعلن  ه  الوحدة أه لكونل ي لأس ئم نل هلكنل ا ور ئم  ئالق ل بنل ها ور ئم  أن يمم

II-لصالةا بيت" أهنا اهلل يرى كل اخلدم"  

ئنىدهل يسىم  أ . هأيضىل هى  قبىل المالتكىة هالشى ل    هالقديسى  ". ب ىهللا الصىالة"نح  هدئوهن هنسم  هى  قبىل أ  -أ 

حمىل لنىل أئظم هكلن ي .ش ل إل  شخص  ل هك ف يعمموا أه ي حلكوا ف  اللهح القدسفهذا اإلسم ي  . شخص أه أهة ب سم

.سمملن هكلاهة ههنزلة هحملية كله  ف  هذا الحق قة

الكون هو ب هللا الصالة ههذا ي ضم  كل الصموا  المنقلوة بلللهح القدس ف  السىملء هئمى  األرو هال ى   مهلكز حك -ب 

.   مع بوحدة أهل  ئلش اآلب

. أملئىل هى  المىيهن   1111 ي كىون هى  أكيىل هى  كمهىل ه س هو أسد المسى ح فى  المدينىةلهدينة كلنس ف ب هللا صالة  -ج 

س هلكىى  يعمىىل هىىع  خىىلي  للىى ه هىىو ب ىىهللا صىىالة هدينىىة كلنسىى ((IHOP-KCب ىىهللا الصىىالة العىىللم  هلكىىز إرسىىلل ل 

الخىدهل  اا  ال لك ىز اللت سى  . سلالصىالة ل سىد المسى ح فى  هدينىة كلنسى كمحمة هقوو ينبير هنهل هقوو ئم  هىذبح

 .ف  هذا المدينة "ب هللا الصالة"هدهو   سهللا كل حدزة هه  ل سلئدة هئم  الصالة هم خدهل   

ُل إِلَى هللاِ ِضدَّ إِْسَرائِيَل قَائاِل  " تُْم تَْعلَُموَن َماَذا يَقُوُل اْلِكتَاُب فِي إِيلِيَّا؟ َكْيَف يَتََوسَّ ْْ بَقِيوُت أَنَوا َوْحوِدي َوُهوْم ... َيَا َربُّ : أَْم لَ

ي ِْ (:511-9ره) ."يَْطلُبُوَن نَْف

  :2  /7هذا الحق قة ل سهللا فق  لمخىدهل  ال ى   لكىز ئمى  الصىالة" صالةللبيت "بدية لكل أسد المس ح ه  الهوية األ -و 
زك )نسى ل فى  نعمىة الصىالة مكننل أن  قة ان أ س   عم  لنل ل كب هللا الصالة هذا ي  هلك  ئندهل نلى وئو نل هقصد أ لن

1:  :11)

كمل  صىلرع الىلب هىع يعقىوب ها ىل إسىمل هىو ي صىلرع هىع . الة أبدعالكن سة ف  العللم لم  لى بعد هوي هل كب هللا ص -ا 

 .المليقة ال   نلى بهل ندوسنل أهلهل   غ ل ل غ ل إسمنل ههوي نل هبلل لل  أسد المس ح

اٌن َحتَّى طُلُوِع اْلفَْبرِ . قَِي يَْعقُوُب َوْحَدهُ فبَ " َْ ُد يَْعقُوَب بَْل اْسَرائِيَل النَّوَك ال يُْدَعى اْسُمَك فِي َما بَعْ : فَقَالَ ...  َوَصاَرَعهُ اْن

 َِ َِ َمَ  هللاِ َوالنَّاِس َوقَِدْر (:259:-:8 ك) ."َجاَهْد

 .هذا المعلفة ضوءه قو  بدهرهل ف  هوي هل ف الكن سة لإل  أن  ع يسوع ل  يل    لن ة   -ه 

وُح " (::175رؤ) ."«تََعالَ »: يَقُوالَنِ  َواْلَعُروسُ َوالرُّ
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حلكة الصىالة فى   خىل األيىل  بلإل حىلو هاإلشى لاك هىع صىالة يسىوع . مصالة حول العللملك س  لبة  يسوع س أ    لن ة   -ز 

خىىلرج الكوكىىهللا " غ صىهللاالم  "مىى ه مر الضىى قة العظ مىة ه مىىلو إبمممر الحصىىلو العظى م هسىى   الشىدلئ ة فىى  السىملء سىى   

 (1: لرؤي)

بِيَحهُ ِمْن أَْقَصو" ْْ بِّ أُْغنِيَة  َجِديَدة  تَ أَيَُّهوا اْلُمْنَحوِدُروَن فِوي اْلبَْحوِر َوِمْلوُوهُ َواْلَبَرائِوُر َوُسوكَّانَُها لِتَْرفَوِ  . ى األَْرضِ َغنُّوا لِلرَّ

يَاُر الَّتِي َسَكنََها قِيَدارُ  يَّةُ َوُمُدنَُها َصْوتََها الدِّ وِس اْلِببَواِل لِيَْهتِ . لِتَتََرنَّْم ُسكَّاُن َسوالِ َ . اْلبَرِّ ُُ بَّ َمْبودا  . فُوواِموْن ُر لِيُْعطُووا الورَّ

ووبِيِحِه فِووي اْلَبَرائِورِ  ْْ بُّ َكاْلَببَّوواِر يَْخوُر ُ . َويُْخبِوُروا بِتَ يَْهتِووُف َويَْصوُرُو َويَْقووَوَ َعلَووى . َكَرُجووِل ُحووُروبن يُوْنِهُي َغْيَرتَووهُ . الوورَّ

 (1152:-19اش) ".أَْعَدائِهِ 

III-ن خالل الصالة الشفاعيةيسوع ميلك وحيكم من اآلن وإىل األبد م 
 .لى فىى  حق قىة أن يسىوع سى حكم األهىم هىى  خىالل الشىدلئة اآلن هفى  الىدهل اآل ىى أىالل هئظمىة الصىالة الشىدلئ ة   ى -أ 

 .ف  ح ل نل أسلس  أهلف  األبدية هلك  س كون  هلض الصالة ل   كون أهل 

 ."فِوويِهمْ ِذيَن يَتَقَوودَُّموَن بِووِه إِلَووى هللاِ، إِْذ ُهووَو َحووي  فِووي ُكوولِّ ِحووينن لِيَْشووفََ  فَِمووْن ثَوومَّ يَْقووِدُر أَْن يَُخلِّووَا أَْيىووا  إِلَووى التََّموواِم الَّوو"

 (:657ئهللا)

ه  أنل يحكم " ر بة همك  صلوق"هاحدة ه  هظلهل  .يسوع س حكم كممك ه  خالل خدهة الشدلئة كلت ه كهنة أئظم -ب 

 .(8: – 1:  7؛  1::  5؛ 11، 5: 6، ئهللا  18:  12 ك )ه  خالل الشدلئة 

 (25111هز) ."أَْنَت َكاِهٌن إِلَى األَبَِد َعلَى ُرْتبَِة َمْلِكي َصاِدقَ "

يسىوع يى كمم : هذا هو المبدأ األسلسى  لمشىدلئة. أهلهل لئندهل  كمم يسوع بخمم قو لأشلف ئم  الخم قة ب  الق اآلب  -ج 

 .(91،  2:،  16،  11، 3،  9:  1 ك )هاللهح القدس يممر القوة ( الشدلئة)بخم  ههقلصد اآلب 

فََكاَن « لِيَُكْن نُورٌ »: َوقَاَل هللاُ . َوَكانَِت االْرُض َكِربَة  َوَكالِيَة  َوَعلَى َوْجِه اْلَغْمِر ظُْلَمةٌ َوُروُح هللاِ يَِرفُّ َعلَى َوْجِه اْلِميَاهِ "

(:51-9 ك) ".نُورٌ 

يسىوع يظهىل قو ىل فى  الم ىلل األرضى  بأنىل  ."ئةبللشدل إئالن الوح  اإلله "للر ف  كونل خندسل ك ئبل يسوع ئ  -و 

 "الكممة"هل  اآلب بسمملن الشدلئة لكونل أ  ليح

َمِة فَِمِه ُكلُّ ُجنُوِدَها" َْ ُِ َوبِنَ َماَوا َّْ بِّ ُصنَِعِت ال  (5599هز) ".بَِكلَِمِة الرَّ

سىموب هشىكل هى  الشىدلئة إهىذا  .لالحلضىالدعىل الخم قة بأنل ي كمم الكممة لآلب ف   هعل  اه يحمل يسوع يخمر  م يمسك  -ا 

 يش لك ف هل يسوع لألبدال   

 (951ئهللا) ."َحاِمٌل ُكلَّ األَْشيَاِء بَِكلَِمِة قُْدَرتِهِ  (يسوع)"

، َوفِيِه يَقُوُم اْلُكلُّ  (يسوع) اَلَِّذي"  (1751كو) ."(همسك الكل)ُهَو قَْبَل ُكلِّ َشْيءن

ع يممىىك هىى  خىىالل الشىىدلئة ئمىى  كىىل هنمقىىة هه ىىلل فىى  كىىل أهىىة واهو إئىىالن ئىى  يسىىوع المسىى ح الممىىك هالىىذأئمىى   -ه 

، ال كنولوأ ل، الب ئة هالميسسل  ، اإلئال ، الد ، العلتمة، زرائ ل  ، ئسكليل  ،  عم م ل  ، إق صلويل  ، س لس ل  رهح ل   :هئش لة

 .اإلأ ملئ ة

بِّ " اِْسوأَْلنِي فَأُْعِطيَوَك األَُموَم ِميَراثوا  لَوَك َوأَقَاِصوَي . نَوا اْليَوْوَم َولَوْدتُكَ أَ . قَواَل لِوي أَْنوَت اْبنِوي. إِنِّي أُْكبِوُر ِموْن ِجَهوِة قََىواِء الورَّ

 (75:-8هز) ".األَْرِض ُمْلكا  لَكَ 
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IV مركزية الشفاعة يف خطة اهلل 

شدلئة ف  ئبلوة ه ه  ئلش أ ي دقون هعل نهلرا  ه ل ال   ل  األكيل قلب.  صف  ل  هللا العبلوة حول ئلش أ 6- 2رؤيل  -أ 

 .ف  أهرشم م ال ديدة النلزلة ه  السملء" ةد هظ"كأئظم هأه د 

" ُِ وٌس قُدُّوسٌ ...  َواألَْربََعةُ اْلَحيََوانَا وٌس قُدُّ  (852ؤر) ."َوالَ تََراُل نََهارا  َولَْيال  قَائِلَة  قُدُّ

(8:  9 ك ) لريخ البشلية بدأ ب أ ملئل  صالة يوه ة ف  أنة ئدن  -ب 

ف  الك الوقهللا ائم  أ لهم هوي هم  (1: – 5:  13خل )هة ف  إأ ملع صالة بعد الخلهج ه  هصل إسلات ل بدأ  كأ -ج 

 .(ئبلوة/ صالة )كب هللا صالة ئندهل وئلهم أن يممكوا ككهنة 

ة  ُمقَدََّسة  "  (3513خل) ".َواْنتُْم تَُكونُوَن لِي َمْملََكةَ َكَهنَةن َوامَّ

.(::  6:خل )لمعبلوة أه ب هللا صالة  أهل هشلهع بنلء إلسلات ل كلن بنلء هذبح -و 

هى  أهل األهىور ال ى  قىل  بهىل واهو بعىد أن  .سىم ملنالممىك الممىك واهو ه عفى  ئهىد أئظم هقهللا ف   لريخ إسلات ل كلن -ا 

، هغنىى  88: ،ئىىلزف 2111قىىل  واهو ب مويىىل . (15- 16أخ  1) 7/  2:أصىىبح همىىك ئمىى  أهرشىىم م هىىو إقلهىىة ئبىىلوة 

فى  خدهىة العبىلوة كىلهال   ه دىلا  شىخص  6111ويل  مهم ون وهالره   كمدة  11: .(بواب)حلرس أبواب  2111ه

.لكل هنهم وهالر شهليل   9111مل هللا هالصالة ب

،  6::  3:أخ  :)كىلن هىذا أهىل أ .   خمد ل أن يق مىوا ئبىلوة بللمليقىة ال ى  أئمنهىل أ واهو أهل القلوة ف  األأ لل ال -ه 

لمعبىلوة كمىل أهىل واهو  بلبل أقل  هغن ى   هئىلزف   ه دىلا   كىلهال  زر (26:  :1ح ، ن11- 11:  9، ئز 16،  2:  96

.(26،  2::  :1نح )را هنحم ل ئمموا هذا أيضل كمل أهل واهو ئز (27:  :1، نح  11- 11:  9ئز )

ي ملن  هأنه  خده ىل فى  إأ مىلع صىالة فى  بسى لن أسى (2  ه )يسوع بدء خده ل العمن ة ف  إأ ملع صالة ف  البلية  -ز 

 .(5: هورهز)

:  6،  17:  ::رؤ )هس ن ه  هذا الدهل ف  س لق حلكة صالة ئللم ة  (: -1 مللأئ)الكن سة بدأ  ف  إأ ملع صالة  -ح 

 7:،  3- 8:  5:،  3:  6:،  15- 12:  2:،  7 – 5:  :5، أش  19 – 1:  6:، هىىهللا  8 – 7:  18، لىىو  2: 8،  8

، أر  :9،  17 – :1:  :، يي  8:  :6،  11:  61،  5::  29،  19 – 11:  :2،  13 – 18:  91؛  19،  6 – :: 

 11:  :1، زك  5:  ::1،  1: – 17:  :11، هز  9 – 1:  :، صف  2 – 9:  6، ه خ  :1- 11:  3، ئل  7:  91

(إلخ...

قى م أئظىم دس ي  الىلهح القى (حىلك    هخ مد ى   لمعبىلوة حىول العىللم)الصلاع ف   خل األيل  سى كون بى   ب  ى   لمصىالة  -  

فى  العىللم فى  " ضىد المسى ح" حلكىة العبىلوة الزاتدىة هال ى  سى ق مهل ة  بلوة ف  ال لريخ هال   س هز  كم اقوى حلكة ئه

 . خل األيل 

ُهْم َمْكتُوبَوة  ُمْنوُذ تَأِْسويِا اْلَعو" ُُ ْت أَْسَما َْ َّْاِكنِيَن َعلَى األَْرِض، الَِّذيَن لَْي ُبُد لَهُ َجِميُ  ال ْْ يَ َْ الَِم فِوي ِسوْفِر َحيَواِة اْلَحَموِل فَ

 (8519رؤ) ".الَِّذي ُذبِحَ 


