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 تقديم

ة حّج ينتقل بك خطوة بعد خطوة " هو مسير الربيةهذا الكتاب "الصالة 
أنت فيه فيقودك إلى الحالة  اّلذيفي تطواف روحي جميل من المكان 

المناسبة لعبادة اهللا الحي، ويؤّهلك لكي تجسر صارًخا لإلله السماوي "أّبا" 
  ِبداّلة وبال خوف وال دينونة. 

هذا الكتاب هو أيًضا رحلة يجول بك من بدايته إلى نهايته في أرجاء 
لملكوت. تقودك نيران من خالله تدريجًيا وبمنهج تربوي جدلّي إلى البلوغ ا

في نهاية المطاف إلى سبر أعماق هذا الملكوت الموجود في داخلك 
  حيث يسكن الروح القدس. 

" هو أكثر من دراسة وتفسير كتابي، إنه الربيةهذا الكتاب "الصالة 
ه في وجه الخطيئة كاسًرا أداة تثقيفية تسّلحك بسالح الغفران لكي تشهر 

  قيودها. 

حب وتقي يتوّخى تمجيد اهللا على الدوام، إنه كتاب صالة قلب مُ 
وتسبيح أسمه القّدوس. كما أنه ينهج لك طريق عيش السالم الحقيقي 
وينعش فيك قلًبا قنوًعا متواضًعا. باإلضافة إلى أنه يقودك لتسير على 

  انيها.     دروب المحبة بعد أن يرشدك إلى إكتشاف مع

 



 

لألخت نيران يشبه طائًرا كبيًرا يحملك على  الربيةكتاب الصالة 
والتقوى  يوالالهوتجناحيه في رحلة خالبة عبر التاريخ والتفسير الكتابي 

  فيوصلك إلى ترميم عالقة شخصية مع اهللا الحي.

يحمل النعم السماوية لنيران وعائلتها ويكون  الربيةعّل كتاب الصالة 
  ب بركة وتغّير لكل من ينهل من َمِعينه الصافي.سب

  

    2011تموز  20أوكلند في 
   النبي إيليا (مار إلياس الحي) عيد      

  األب جرجس البطرس
  لياس الحي في أوكلندإكاهن رعية مار 

        

 



 مقدمة

تقّدم  يسوع في عرس قانا الجليل، الرباألولى التي أقامها  المعجزة في     
فمُألوها إلى  ،"ماءً  إمألوا األجران: "ع من الخدم وطلب منهم قائالً يسو  الرب

 للغاية، ابسيطً  بدوي طلبٌ  .ومن بعدها حدثت المعجزة ،)7 :2 يوحنا( أعالها
هذا أمٌر ليس و  ر،بئال من ةجرّ ال ونمألي لناسلتلك الفترة فلقد كان ا اوفقً  لكن
 والمثابرة بالصبر ذلك تحقيق نم الخدم تمكنفلقد  ذلك ومع ،ًنا ويتطلب وقًتاهيّ 

  .أرادوا أن ُيطيعوا كلمة يسوع مألنه

"نمأل الجرن بالماء : اهللا مشيئة أن نعمل نحاول سوف الكتاب، هذا في     
 أن علينا". أن يصنع معجزته المسيح يسوع الرب يستطيع حتى إلى الحافة

 إلى الوصول إلى اجةبح وٕاننا اهللا، محبة هو والماء قلوبنا هي ةالجر  أن نفهم
  .المياه على لحصولل البئر

 يسوع أخبرها البئر، قرب [إمرأة خاطئة] السامرية المرأة مع حديثه في    
 بل. ابدً أنا إّياه فلن يعطش أ يهِ عطأُ  اّلذي الماء ِمن يشرب اّلذيأما : "المسيح

 .)14 :4 يوحنا( "أبدية حياةً ير فيه عيَن ماٍء يتفّجُر يص إّياه ُأعطيهِ  اّلذي ءُ الما
 فلن بي يؤمن من: "قال حوم،كفرنا في عنه يبحثون جاءوا ناّلذي لناسلو 
 في ناسلل يسوع الرب قال ،"كواخاأل عيد" وفي .)35 :6 يوحنا" (أبًدا عطَش ي

ورد في  امكمن بي فليشرْب آأحٌد فلُيقبل إلي وَمن  عطش نْ إ: "أورشليم
 هوإًذا،  .)37 :7 يوحنا( "الحي ءاالمجري من جوفه أنهاٌر من ت: سلكتابا

لتفيض محبًة  "الحياة ءما: "التي نود أن نمأل بها قلوبنا المياه ريوف  اّلذي البئر
بداية  لتمث  يسوع المسيح، الربأي اإلقتراب من  لتفاتة،اإل هذه. لآلخرين
 أوضح كما[ الروح لنتمّكن من الوالدة من ءالما والدة منلل األولى الخطوة

 العرس في المسيح يسوع معجزة. ])8-5 :3 يوحنا( اديموسقنيل المسيح سيدال
بعد  "اهللا أبناء" علناجَ بتحويل الماء إلى خمر هي رمز لوالدتنا من الروح و 



ُيمّثل  اّلذي في حفل الزفاف أعلن ذلك ، وال عجب أنْ والدتنا من الماء الحي
  :قولون اهللا نشكر أن ن منلوالدة شرعية، فنتمكّ تكون االخطوة األولى الالزمة ل

في السماوات، نشكرك على الهدية الغالية التي أعطيتنا إياها في  اّلذيأبانا "
ليلة عيد الميالد. هذه الهدية التي إبتدأ العالم بفتح ما ُيغّلفها في يوم ميالد 

بعد يوم نكتشف وُنشاهد جمال وغنى هذه الهدية،  اإبنك الحبيب، ويومً 
الينابيع التي تدفقت منها دون إنقطاع، من قلبك السامي ونستمتع وننتعش ب

حين  بعد يوم يزداد إندهاشنا وفرحنا بإستالم ما وعدتنا به المحبتك لنا. يومً 
). نشكرك يا إلهنا ألننا باإليمان 20-13 :41شعياء (تكّلمت مع نبّيك إ

ي وبيده لً نشاهد المسيح المتج سة أنْ قد يمكننا حين نتقّدم ألخذ القربانة المُ 
‘ المغفرة والتعزية والسالم‘و‘ القداسة والمحبة‘إناء الماء الحي، نأخذ منه 

ومن ثم ‘ الرحمة والمعونة اإللهية‘و‘ القوة للتغلب على إبليس وأعوانه‘و
 "آمين. ،)17 :22 ، سفر الرؤيا38-37 :7 يوحنا( نعطيها لآلخرين

 ال الصالة، خالل من اهللا مأل قلوبنا بمحبةأن نهو  الكتاب هذا من الهدف    
 :6 متى" (الربية "الصالة ولكن صالة وليس أي بالتطبيق العملي، بل بالكلمات

 نعيش ولكي. حياة المسيحي في كلمات ُتلّخص التي الوحيدة الصالة ؛)9-13
 وصبر ثابت بها، وبإيمانٍ  أوًال ونؤمن نفهمها علينا أن يجب الصالة هذه

 2( ننا أبناء اهللا وصورته على األرضُيقال عنا إ أنْ نعمل بها فنستحق  ومثابرة
  آمين. ،ه علينا، ولُيساعدنا اهللا على ذلك بنعمِ )8-6 :4 طيموتاوس

æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã 
        

  المصادر:
 قّدس: العهد القديم والعهد الجديد، ترجمة اآلباء اليسوعيون،. الكتاب المُ 1

   2007 بيروت، الطبعة السابعة –دار المشرق   
  [××××] كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكّية. 2
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 الص	ة

••••  بع، فكل رسول من اهللا عّلم أتباعه د الصالة هوية الُمصّلي وَمْن يتْ تحد
طريقة مميزة للصالة، وهذا ما وّضحه الرسل للسيد المسيح حين شاهدوه 

ه، كما عّلم يوحنا ُيصّلي فأرادوا منه أن يعلمهم كيف ُيصّلون كونهم أتباع
 ).1 :11 المعمدان أتباعه (لوقا

الصالة بالنسبة للسيد يسوع المسيح هي إتصال باهللا لذا وجب علينا أن  ••••
من كل قلبنا ما ننطق به وأن نرفع صالتنا هللا ليس لغرض التباهي  يَنع

 أمام الناس بل لشكر وتسبيح وتمجيد اهللا وذكر طلباتنا أمامه. 

مؤكدين بذلك بأننا نؤمن بأنه موجود وبإمكاِنه [هللا هي حوار مع االصالة  ••••
؛ حوار بين طرفين بينهما عالقة فريدة من نوعها: ]سماعنا واإلستجابة لنا

 عالقة محبة وعالقة ثقة.

هي حوار من الروح إلى الروح، من القلب إلى القلب، تلك الحجرة الصالة  ••••
نفتح له ثم نغلق  التي يقف السيد المسيح على بابها وقبل أن ننطق بكلمة

عالمين بأنه يعلْم ما  بكل تواضع ونقاء قلبالباب من خلِفه ونتحّدث معه 
)، وبأنه هو قلب اهللا الحنون ومحبته 8-5 :6 نحتاجه قبل أن نسألُه (متى

 ليمكث معنا في قلبنا ويتملك عليه. بالصالة وندعوه  ،فنحن في قلبهِ  لنا.

طرفين إال أنه يتجاوز ذلك ليشمل  هي حوار وٕان كان يبدو بينالصالة  ••••
 منفعة لكثيرين وٕان لم يشتركوا بالحوار.

مجد إلظهار لطلب المغفرة و  وس،هي ترنيمة لتسبيح إسم اهللا القدّ الصالة  ••••
هكذا صّلى الملك داوود  تواضع ومحبة. اهللا لآلخرين والسير معه بكل
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ا السيد المسيح ن باهللا في صلواتهم وأوجزهو بالمزامير التي إستخدمها المؤمن
يحمل في  اّلذي ]مكانته في القلب[مع تأكيد/تذكير إلسم اهللا  الربيةبالصالة 

 طّياته كل ما ورد بالمزامير.

؛ وصالتُنا قد باهللا وقدرته بيق إليماننا وداللة على معرفتناهي تطالصالة  ••••
 .ألنفسنا ولآلخرين أحبًة وأعداء وقوًال وفعالً  اتكون فكرً 

يعلم بأن اهللا يستجيب له بأن هناك  اّلذيي يد من الُمصلّ هي تأكالصالة  ••••
، فحياته ليست لتغيير حياته نحو الكمالعناية إلهية يمكنه اإلعتماد عليها 

كما يعتقد كل شيء مكتوب يجب أن يحدث [محكومة بالقدر المحتوم 
تغيير ما هو خطأ والنجاة من نه مك يُ للجوء هللا إلى البل بإختياره  ]البعض

جعل يرية اإليمان بالقدَ إن  :بالنسبة للروحعواقبه لنفسه ولمن حوله؛ فمن 
  قلبه طالًبا المعونة من اهللا.كّل ا ال ُيصّلي من روحي  اإلنسان كسوالً 

 ،)33 :6 ه (متىهللا وبر طلب ملكوت ا يالصالة هاألساسّية من غاية ال ••••
السماوي لُنسبح نقف أمامه دون عيب في ملكوته  فُيؤهلنا اهللا حين نراه أنْ 

، أي أن نقول روبيم والسيرافيم والمالئكة والقّديسينوس مع الكاأسمه القدّ 
 هللا:

  )12 :51 مزمور( “باطنيجدد في  ثابًتاا أخلق في يا اهللا وروحً طاهًرا ا قلبً ”
فتثبت  حين سماعها تهفهم كلماهللا ل مْ طلب ِنعَ  يية الصالة هغاأي أن 

ل بها فال يستطيع الشرير أن يخطف ما ُزِرع من الكلمة في القلب وُيعمَ 
أي غاية الصالة هي لزيادة اإليمان  )؛23-3 :13تعاليم في القلوب (متى 

اّلذين تبعوه أن ال  عّلمحين  وهذا ما أّكد عليه الّرب يسوع والرجاء والمحبة.
دوا يهتموا بالمأكل والمشرب واللباس وقال: "أطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّره ُتزا
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 هالتسليم الكامل لببدية مع اهللا الحياة األعيش و نقّية  روحٍ إرتداء هذا كّله"، ف
  هي أهم من القلق على الجسد وٕاحتياجاته المادّية.

 محبة اهللاقلبنا لنضع فيه  ا فيصّلي فإننا نفسح المجال ونعمل مكانً عندما نُ  ••••
اإلنساُن الطيُب ، فكما قال السيد يسوع المسيح: "لتشع هذه المحبة لآلخرين

في قلبه ُيخرُج ما هو طّيب، واإلنسان الخبيُث من كنزه  الكنز الطيبِ من 
 .)45 :6الخبيِث ُيخرُج ما هو خبيث، فمن فيِض قلبه يتكّلم لساُنه." (لوقا 

الصالة بالفكر والقول والفعل هي إجابة لسؤال قد يطرحه كّل إنسان يضع  ••••
: ثالث مّرات يسوع المسيح الرسول بطرس حين سأله السيد دلنفسه ب

"، فقال له ا شديًداحب  أتحّبني؟"، فأجابه: "نعم، يا رب، أنت تعلم أني ُأحبك"
فراوده السؤال: "كيف أفعل )، 15 :21 " (يوحناييسوع: "إرَع خراف الرب

  ذلك؟".

 ، مع الصوم والصدقة،الصالة بالفكر والقول والفعل هي إحدى الوسائل ••••
تم الزمان : "للتوبة أي لشفاء الروح لطلب الّرب يسوعتأتي إستجابة  التي

 ).15-14 :1مرقس " (. فتوبوا وآمنوا بالبشارةملكوت اهللاوٕاقترب 

الصالة بالفكر والقول والفعل هي إحدى الوسائل التي بواسطتها تَبقى الروح  ••••
 الحبيب،العريس ومستعّدة بإنتظار بالزيت  ةً ومصباحها مملوءساهرة 

َتْخدُم به فتنال أجرها وُتصبح موضع ثقة  اّلذيالبيت  بإنتظار صاحب
 ).46-1 :25، 51- 42 :24 (متى لمجده تعالى الحبيب ومن أبناء الملكوت

ء دون ضوضا لتسمع ما يقوله اهللا صاغيةٍ  ذنٍ أُ و  الصالة هي دقائق صمتٍ  ••••
 .ب والفكروتشويش من المحيط الخارجي للقل
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، لى اإلساءة هللا بعدم طاعة كلمتهالصالة هي دمعة تبلل الفراش ندًما ع ••••
 فيسمع اهللا ويتحّنن.

الصالة هي فترة عيٍش مع اهللا على األرض كما تعيش العروس مع  ••••
 :31عريسها، عيشًة تعكس له ولآلخرين هيبته ومكانته في قلبها (أمثال 

): بمحبة نابعة من القلب وٕاصغاٍء وطاعة بفرح وثقة تامة والشعور 10-31
 الربجوء إلى كلمات وأفعال تخلو من الصدق، لذلك حّث باألمان دون الل

)، 36 :21 ،1 :18يسوع المسيح على السهر والصالة دائًما دون ملل (لوقا 
دوا مجّ يُ ف صالحة،ليروا أعمالكم ال ،لناسلفليضيء نوركم وكذلك قال: "هكذا 

 ).16:5 ىمت(موات" السّ  في اّلذيأباكم 

   وال تمّلوا"كّل حين "صّلوا 
  و

  "إسهروا مواظبين على الصالة" 
  )36 :21(لوقا  السيد يسوع المسيح

  
  آمين وآمين. ،يا رب أحيي في قلوبنا حب الصالة وٕارحمنا يا اهللا ا: لُنصل معً 
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  "حب في كلمات مع تواضع": الص	ة
نعم على المتواضعين" يقول الكتاب الُمقّدس: "إن اهللا ُيكابر الُمتكّبرين ويُ 

و "هّللويا! يا عبيد ) 10 :13 رومة() و"المحبة كمال الشريعة" 6 :4(يعقوب 
  .)1 :113 الرب سّبحوا إلسم الرب سبحوا" (مزمور

 وهي طفولتنا، منذ مهانتعلّ  التي األشياء بين هي من هللا "كلماتبال الصالة"
أن  دون اوأحيانً  معه، الوقت بعض نمضيو  اهللا مع نتحدث أننا إلى تشير

 ،وكل نفسنا قلبنا بكل لهناإ الرب نحب أن ما أوصانا به اهللا: حققنُ ُندرك نحن 
 نحب كما اآلخرين حبنو  شيء، كل وفوق ذهننا كلو  القوة، من أوتينا ما بكل

  :حيث ،)37-25 :10نا (لوقا نفسأ

هو  'نالمنه أيًضا أن ُيصّلي  نا ونطلبمع للصالة اآخرً  اشخصً ن ندعو أ' .1
  : بالتالي هللاا نّ مِ  عترافٌ إ

 إليه ستمعي سوف وأنه اآلخر، الشخص هذا يحب اهللا أننحن نعلم ب •
  .نال يستمع مابمقدار 

 .إلرادته اووفقً  ،يشاء لمن النعمُيعطي  اهللا •

 :بالتالي ا هللانّ مِ  هو إعترافٌ  'آخر شخصٍ  صّلي من أجلأن نُ ' .2

 اهللا أب الكل. •

ال يهلك أحد، بل أن تقوم  أن ونتمنى شيء كل فوق اهللا نحن نحب •
 .كل نفٍس بتسبيح إسم اهللا وشكره على ِنعمه عليها

 .أنفسنا حبنُ  كما ونهتم بإحتياجاتهم اآلخرين حبنُ  •

 :بالتالي ا هللانّ مِ  هو إعترافٌ  'أن ُنصّلي إلحتياجاتنا وألنفسنا' .3

 هو الُمعطي الموثوق به. •

مهما نفعل فإننا بحاجة له، ألن بدون بركته وموافقته على أعمالنا فإن  •
 هب سدى.عملنا سيذ
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مهما حاولنا جاهدين للوصول إلى القداسة، تبقى طبيعتنا التي تميل  •
 نعمة اهللا [محبته ورحمته] هي التي تُقّدسنا وتُنّقينا. للخطيئة، وفقط

  

فال بّد ِمن  "حب في كلمات مع تواضع"إن كانت فعًال  بالكلمات" "الصالة �
أمام  ن في صالتهلصدق اإلنسا اأن ُتكّلل باألعمال لتكون األعمال شاهدً 

 اهللا واإلنسان اآلخر.

هي تسليم  "حب في كلمات مع تواضع"إن كانت فعًال  بالكلمات" "الصالة �
 .)42 :22 (لوقالمشيئة اهللا كما صّلى الّرب يسوع في جبل الزيتون 

هي ليست  "حب في كلمات مع تواضع"إن كانت فعًال  بالكلمات" "الصالة �
 .يلطرفين: اهللا والُمصّلي وليس فقط الُمصلّ ُيقصد منها إسعاد ا"أنانية" أي 

لو كان اهللا بالنسبة لنا هو العروس ونحن العريس إذ يمكننا أن نتأمل فيما 
فما أحزن قلبه إن شعر بأن عريسه غير مهتم به وال يقوم على إسعاده 

  .وتلبية طلباته وغايته فقط هو إسعاد نفسه

 )1: (فهي مات مع تواضع""حب في كلإن كانت فعًال  بالكلمات" "الصالة �
هر عيوبهم وتطلب اإلنتقام بل ُتسّلم األمر هللا العادل وُتظلن ُتدين اآلخرين 

ال تتباهى وتتفاخر بالذات بل تحني الرقبة ) 2( والُمحب وترجو المحبة، و
وتقف عالمًة بَمن تكون بكّل صدق وأمانة وبما فعلت هللا اّلذي تتكّلم معه 

واإلساءة ألسمه القّدوس  ا من عدم طاعة الكلمةأمامه عريانة خجًال وخوفً 
   .)]14- 9 :18[َمَثل صالة الفّريسي والعشار (لوقا  مّما يؤدي اإلبتعاد عنه

هي  "حب في كلمات مع تواضع"إن كانت فعًال  بالكلمات" "الصالة �
على جميع للتغلب لإلعتراف بضعف اإلنسان وطلب المعونة اإللهية 

وباألخص أمام أو نكرانه إلنسان عن اهللا التي قد تُبعد ااألصعدة 
  .)40 :22 (لوقاالمادية والجسدية والمعنوية  والمغريات اتحتياجاإل
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ةالص	ة الربي�   

خالصة صالة وصفها العديد من الالهوتيين والكتاب الروحيين بأنها " يه ••••
 ."اإلنجيل

هي صالة بسيطة بكلماتها، عميقة المعاني، وٕاعجازها أنها ال تقتصر  ••••
على مفهوم واحد بل تتعداه لتصبح نفس الكلمات ذات أبعاد وطلبات 

 مختلفة حسب العمر الروحي لتاليها أمام اهللا.

 صفات اهللا: ُمحب، قّدوس، خالٌق قويٌ عن لسامعها  هي صالة تكشفُ  ••••
كريم، متواضع، رحيم، عادل، ال ُيحب الشر بل حكيم، ، وراٍع صالح قدير

 كّل المجد. يعمل على إزالته، ُمخلص، له

هي صالة تنبع من قلب كل مؤمن سمع نداء يوحنا المعمدان: "توبوا:  ••••
)، فندم على ما جاء منه 17- 2:2بله" (لوقا دوا سُ ومهّ  الربوا طريق أعدّ 

منه بإسم إبنه الحبيب  لًبامن أعمال سيئة وقساوة قلب وتوّجه إلى اهللا طا
هي صرخة هللا له.  ًناويصبح إب ]اويإلى اآلب السم[أن يعيد ذاته إليه 

 ي األموات وغافر الذنوب لُيحيينا وُيبقينا في ظّل حمايته.يحْ مُ 

صالة حمد وشكر هللا على معونته اإللهية لخالصنا ولجعلنا أبناًء له، هي  ••••
. وٕالى الموِت َلم اأدَبني الرب تأديبً : "18آية  118جاء بمزمور د ما رد فنُ 

  ".ُيسِلمني

اة المسيحي إذ يعمل على أن يتفاعل مع الهبات هي صالة ُتلّخص حي ••••
لما طلبه من خالل هذه الصالة لمجده  التي يعطيها له اهللا إستجابةً 

  تعالى.
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معجزة سماوية بحد ذاتها هي ف :وسالمة النفس للشفاء صالة طلبٍ  هي ••••
تعمل على تغييرنا إذ كانت فعًال نابعة من القلب، أي "صالة مقرونة 

 بأعمال".

مع اهللا نعاهده بها بالكثير من األشياء األساسية لنحيا معه حياة هي عهد  ••••
يكون فيها هو "اهللا [كأتباع السيد يسوع المسيح أي على ِمثاله] مسيحية 

يود أن يصبح اإلنسان على صورته كما خلقه في  اّلذيالخالق الواحد 
  البدء".

 خطيئة، وأراد تؤّكد إيماننا بأنه منذ البدء خلق اهللا اإلنسان بالصالة  يه ••••
[اهللا واإلنسان من جهة واإلنسان وأخيه  ان واحدً ياهللا أن يجعل اإلثن

وحّث على العيش مّتحدين كإتحاد اهللا اآلب اإلنسان من جهة أخرى] 
، إتحاًدا ُيعطي الشعور باإلنتماء فيقوم كل فرد واإلبن باآلب باإلبن

وٕاليه تعود الخليقة  خالق واحدٌ البواجباته تجاه اآلخرين لخير الجماعة ألن 
كما وصفه  ،على أساس التوّكل وليس اإلتكال الكسول اكّلها؛ إتحاًدا مبنيً 

في قوله عن  غناطيوس دي لويوال مؤسس الرهبنة اليسوعيةألقديس ا
كما لو أن كل شيء يعتمد اإلنسان  فَ موقف اإلنسان الحياتي: "تصرّ 

 .كما لو أن كل شيء يعتمد على اهللا" آمنَ و عليه، 

هللا القّدوس، يدعوه القلب المنكسر  ذيهي دعوة من اإلنسان الخاطيء  ••••
] في بيته [قلبه] وهو على اهللاويشاركه مأدبته [التي أعدها فيها لكي يأتي 

األرض لكي يستطيع عند إنتقاله إلى السماء أن يشارك اهللا مأدبة الفرح 
 :ن سمع وفهم أنّ مَ  إنّ  السماوي.

أماكن كثيرة في قلبه] والسيد يسوع المسيح في بيت اهللا منازل كثيرة [  )1(
  و )،1 :91 ، مزمور4-1 :14 ُيعّدها لنا (يوحنا
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فمن القلب  ،قلبنايريد اهللا أن نبنيه على أساس جيد هو  اّلذيالبيت   )2(
واألساس الجيد هو محبة اهللا: سماع ، )45 :6 (لوقا ينبع كّل شيء

  ) ألنه ُيحبنا، و 27-21 :7 كلمته والعمل بها (متى

 :2، أفسس 23-18 :14(يوحنا  اهللا ُيسر بالسكنى في قلوب المؤمنين  )3(

19-22( 

 وهذه القلوب َتقّدست  لعرف أن اهللا يسكن في قلوب كثيرة ال يحّدها عدد،
-14 :57أشعيا ( بالتدبير اإللهي للخالصفقط  تْ مَ وسَ ها بياًضا وٕازداد نقاؤ 

، ربيا كالقول: " ، وعليه فهذه الصالة للمؤمن هي)19-17 :3 أفسس، 16
نفسي"  شفىفتُ  لكن قل كلمةً و ن تدخل تحت سقفي، أل لسُت أهالً ي نّ إ
 ).8 :8متى (

 الربيةبين كلمات الصالة  اهي من واقع حياة السيد المسيح: نجد تطابقً  ••••
التي قام بها السيد المسيح أثناء حياته، فكانت “ األقوال واألعمال“و

لينا أن نبدأ بفهم معنى الكلمات لكلمات الصالة. ومن هنا ع اتجسيدً 
 لنستطيع أن نعيشها كما عاشها السيد يسوع المسيح. 

هي من واقع التعاليم اإللهية: إن وصية السيد المسيح بالنسبة لمحبة اهللا  ••••
بكافة الجوارح وفوق كل شيء، ومحبة القريب كأنفسنا تكُمن متكاملة في 

 اهللالمسيح لإلنسان لمشاركة  ، كما أنها تأكيد لدعوة السيدالربيةالصالة 
 ]العمل[مّتحًدا مع أخيه اإلنسان في الصالة  ]2807[في نشر الملكوت 

 بالكلمات هي: ،جماعة صالةُ هي  الربية. فالصالة كأعضاء لجسم واحد

إيماننا به كأٍب عادل ُمحب غفور رحيم : تعبير هللا عن محبتنا له  .1
ه الُملك في السماء وعلى وس وعليه إتكالنا ورجاءنا، لقدير وقدّ 

األرض في القلوب، واهب الحياة وكافة النعم ولنا ثقة تامة بمشيئته 
 والرضوخ لها؛
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: محبًة خالية من أي حقد أو رياء تعبير عن محّبِتنا لجميع الخلق  .2
بما فيها الحصول [ِمثال محبته لنا فُنحب لهم ما ُنحب ألنفسنا  على

 ؛ ]على الغفران

: إذ العالقة القوية بين اهللا واإلنسانعمق  لنا فعكست بيان لمحبة اهللا  .3
 على النحو التالي: بمن يعرفهأراد اهللا أن يربط ذاته 

 للجميع هو آب سماوي •

 بالمنظور الخارجي لآلخرين تعكسها أعمالناقدسّية أسمه  •

ملكوته أمام اآلخرين [الجسد الواحد بنعمة المسيح ومحبة اآلب  •
 سه فحوى قلوبنا وأعمالناوشركة الروح القدس] يعك

 طاعة كلمته] معرفته فمشيئته أمام اآلخرين تعكسها أعمالنا [ •

ذبيحٍة مّنا بل كل  ةبمغفرة خطايانا دون أي ظم رحمة اهللابيان على عِ   .4
 ) ورحيم19 :51 منكسر معترف بخطأه (مزمور ما أراده هو قلبٌ 

  ُمِحب. نقيٌ ، قلٌب )36 :6 (لوقا
 

الُمصّلي أن يتواضع أمام اهللا لكي يتمّكن من تغيير  تتطّلب هذه الصالة من
فـ"التواضع" من أعظم ه. ال يرضى عنها اهللا كسماٍت ألبنائاألمور التي 

الصفات التي على المؤمن أن يتحّلى بها ألنها سمة من سمات اهللا. 
قّر بخطئه وال ُيصّر على أّن يُ يخدم اآلخرين، و فبالتواضع يستطيع اإلنسان أن 

هو صحيح، وبالتالي ال يقف أمام اهللا وجًها لوجه وعيًنا  مابإال به م ما يقو 
لعين مساوًيا نفسه باهللا ويقول له: "سأفعل ما ُأريد، وعليك أنت أن ُتخّلصني 

  وتعطيني الحياة األبدية بعد الممات"، وٕاال هلك.
         

ولغايتين، إلى سبعة مطالب أو إلتماسات،  الربيةقسم آباء الكنيسة الصالة 
ُبنا من ِلتقر بالقلوب  كائن معناالبالسموات و  اّلذييلتمسها اإلنسان من اهللا اآلب 

. ُنصّلي طالبين ما هو أصًال هللا، فُيعطينا اهللا ]2803[مه ونحن ضعفاء ِنعَ 
 : مما هو له
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 :، واهللا يتمّجد بطاعة كلمته]2804[لمجد اهللا  [الطلبات الثالثة األولى]    أوالً 

 كليتقّدس أسم       

 كليأت ملكوت       

 كما في السماء كذلك على األرض كلتكن مشيئت       

هذه الطلبات الثالثة ُأستجيب لها بذبيحة المسيح وتتوجه األنفس بالرجاء نحو 
 التحقيق النهائي لها.

 

سواء  وآخرين ن يشاركونه في الصالةاّلذيالذاتية ومنفعة  ة اإلنسانلمنفع اثانيً 
ة فعلية أم مشاركة فكرية [الطلبات األربعة األخرى] وحسب ما كشفه مشارك

 :الُمقّدس سر القربان

 كفاف يومنا ناخبز  ناأعط     

 إلينا أخطأكما نحن غفرنا لمن  نااخطاي ناأغفر ل     

 في التجارب ناال تدخل     

   من الشرير نانج     
  

هي إدخال السرور والرضى  ةالصالة الربيّ الغاية من القول أّن  أيًضاويمكننا 
الجزء األول منها ُيسعد اهللا بتثبيت أبّوته وملكوته وكلمته على قلب ف للجميع:

اإلنسان وفيه، والجزء الثاني إلسعاد اإلنسان بالشعور بالحماية من الجوع 
   والدينونة والموت الروحي.
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  ذي في السمواتأبانا اّل 

جه إليه بصلواتنا وطلباتنا، وهذا هو اإلسم ذي نتو تبدأ الصالة بذكر إسم اهللا الّ 
" اهللا معنا" و“ وساآلب الصالح القدّ “  :عّرفنا/ذّكرنا به السيد المسيح هللا اّلذي
ومنزلته أعلى من  )،16-14 :57(أشعيا  المؤمنة القلوبو يسكن السموات  هو
ح بفر الطاعة لكالمه الشكر و  منزلة أخرى، لذا وجب علينا تقديم المجد أيْ  ةأي

ُيكّرم ُيطاع و ُيشكر و ملك وُيمّجد من ِقبل رعّيته، وكما  ُيطاع أيّ ُيشكر و كما 
  ه الصغار محّبًة به.ئوُيهاب األب من ِقبل أبنا

 

األب الساكن في “في إنجيل متى، وصف/ذكر السيد المسيح اهللا بإسم 
 :يه هبأكثر من أربع وعشرين مرة، وهذ“ السموات

إسرائيل هو ”ليقول له عن لسانه:  لفرعونله ما عّلمه اهللا لموسى حين أرس .1
 )23-22 :4(الخروج “ إبني البكر. ... أطلق إبني ليعبدني.

 سوى اهللا: اا أياهم بأال يعبدوا إلهً ُمذكرً  للشعبه موسى قبل مماته ما أنشد .2
 )6 :32 اإلشتراع(تثنية  ”عِملكم وكّونكم؟ اّلذيأليس هو أباكم وخالقكم ”

 )6 :1 مالخي(“ فأين كرامتي؟ اأبً  احقً وأنا  فإن كنتَ ”ي: لمالخ ما قاله اهللا .3

 أراد اهللا أن نعرفه به، ولعل: اّلذيهو األسم ‘ اآلب‘كما أن 

‘ إبن اهللا‘وس المولود من مريم العذراء ودعوته بـ كالم المالك بمجيء القدّ  .1
 ) لهو برهان على أن هذه هي مشيئته: أن نعرفه كأٍب له إبن.35 :1 (لوقا

 اّلذيما من أحد رأى اهللا قط، ولكن اإلبن الوحيد، ”من إنجيل يوحنا:  اآلية .2
اللة على دهي ) 18 :1(يوحنا “ كشف عنه اّلذي، هو في حضن اآلب

 .ومكانتهم في قلبه هئحنان اآلب ومحبته ألبنا

بين اإلنسان خليقته، فُهم و  هصفة األبوة هي داللة على تواصل دائم بين .3
زلة في قلبه كمنزلة إبنه الحبيب يسوع المسيح، ن يعطيهم مناّلذيه ؤ أبنا

حين و  ) أي ُيحب أبناءه كذاته.9 :15فمحّبَتهم كمحّبِته ليسوع (يوحنا 
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عطينا نحن األبناء يُ يؤكد لنا و ُتعلمنا كلمة اهللا بأن اهللا هو "أبونا" فهذا 
 .فال نهاُب شيًئا "حافظنا"الطمأنينة بأن اهللا هو 

 

لهي تأكيد على  ]مع األخذ باإلعتبار بكمال اهللا[إن إعطاء صفة األب هللا 
يبخل على  وال يوجد لنا إله آخر، ُمحب، ال“ واحد“عالقتنا الشخصية به وبأنه 

ه عنه ئتعاد أبنامن أجل سعادتهم، صبور، يحزن إلب اه بما يملك، مضّحيً ئأبنا
اء ه أِصحّ ئيعمل كّل ما في وسعه إلبقاء أبناويفرح لرجوعهم إليه، ُيعلم و 

 ويحرص على أنْ  وُيسِعَده ذلك، ُيوفر لهم المأكل والمشرب والملبس والمسكن،
). 12 :8بالنور دون خوف من الظلمة (يوحنا  ايمد لهم يد المعونة ليعيشوا دومً 

كّوننا في أحشاء أمهاتنا ويعلم عدد شعر رؤوسنا ويعرف ما  اّلذيكيف ال وهو 
عليه، ولمحبتنا يفعل الكثير غير آبه  ُنريد قبل أن نسأل، ويعلم بأننا نتكل

 لمكانته.
  

 } لهي داللة على:أباناأما إعطاء صفة األبوة للجماعة {

د الجميع ويضعهم على نفس  .1 إشتراك جميع خلق اهللا بأبوة واحدة مما ُيوح
- 1 :20(متى  لهم نفس األجرة: دينار في نهاية النهار[المستوى أمام اهللا 

16([، 

 بينهم المسيح فيكون السيد[ن أو أكثر ألداء الصالة يفي حال إجتماع إثن .2
 فقطفإن صالتهم من أجل بعضهم البعض ال تدل  )]20-19 :18 متى(

من  على تواضعهم أمام اهللا وتأكيدٍ  اعلى محبتهم لبعضهم البعض بل أيضً 
 منهم على أن اهللا يستجيب من الجميع.     كل  

 

د حياة أخرى غير مرئية، وهذا ما ننا نعترف بوجو إمن مضمون هذه الكلمات 
السكن مع أبينا السماوي إلى األبد؛ ففي بيته منازل كثيرة كما  نسعى إليه:

خّبرنا إبنه الحبيب [أماكن كثيرة في قلبه] وهذه المنازل لها سور كبير يحيطها 
ومبنية على صخر، بناها لنا السيد يسوع المسيح لصد أعمال الشيطان، إذ 

    ه لكم".ألعدَ  قال: "وأنا ذاهبٌ 
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 سُمكَ أ ليتقّدسِ 

إن اهللا قّدوس، هذا ما أعلنه األنبياء لنا وما نادى به السيد المسيح عندما كان 
)، وما سّبح به 17:11ا (يوحن“ وسأيها اآلب القدّ ”ُيصّلي ألبيه قائًال: 

أمام عرش اهللا (سفر الرؤيا  ]ُرِمز لهم بالحيوانات األربعة[األربعة  وناإلنجيلي
4: 8.(  

هنا نحن نقف مع الرسل وبقية القديسين واألنبياء والمالئكة ونسّبح إسم اهللا 
   وس، واألحرى بنا أن نقف بكل خشوع وٕاّتضاع إن لم نسجد.القدّ 

، لذا فإن هذه العبارة ال تعني بأننا نطلب من )2 :19(األحبار  اهللا قّدوسإن 
ذين يعرفون بأنه ه الّ ؤ ننا أبناهذه العبارة نؤكد هللا بأاهللا أن ُيقّدس أسمه بل ب

قّدوس ويخافون على إسم أبيهم فال يستخدموه أو يذكروه بإستخفاف، كما 
جميع أعمالهم يخافون على قدره ومنزلته وكرامته فيطيعونه وَيِعدونه بأن تكون 

أمام من ال يعرف أباهم، فيسعون إلى الكمال  وأقوالهم وأفكارهم هي مرآة ألبيهم
 ،48 :5 ، متى2 :19 األحباربيهم السماوي كامل وقدوس (والقداسة كما أ

اء . إذ يسعى األبن]2814-2813[) مالخيسفر ، 20-16 :36حزقيال 
هذا الشبل من ذاك ”على إظهار صفات األب فيهم فُيقال  االُمحبين دومً 

...“ أنتم نور العالم ”فعلى سبيل المثال: قال السيد المسيح ألتباعه: “. األسد
أن يضيؤا لآلخرين ليروا ) وطلب منهم 12 :8 هو نور العالم (يوحناكما أنه 

د اهللا 16-14 :5 (متى أعمالهم الصالحة فُيمج .( 

ن يحملون صفاته، وٕاذ أراد أحدهم أن يصف نفسه اّلذيفأبناء اهللا هم ورثته 
  أنا إبن هللا، واحٌد من كثيرين                   فيقول:

 ه، في مقدسه، ويشاركه مائدتهطفل ينمو ويكبر في بيت أبي

 وسوعّلمه أسمه القدّ  اطفٌل أعطاه اآلب إسمً 
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  أنه يهرع لنجدته حين يرى الدموع على وجنتيه اطفٌل يثق بأبيه عالمً 
 

  ه وأعدائي (خطاياي) ئيحميني أبي من أعدا
 ويخاف علّي كخوفه على بؤبؤ عينيه بكل محبة وألم

  نه وله وأنا أنمو في ظل حكمته ورعايته ألني م
  ولسوف أحمل أسمه مدى الدهور بكل سرور

 

 أمّدني بسالٍح ُأجاهد به في معركتي بالحياة

 وضعني على الطريق التي رسمها لي لتكون لي الحياة

 إياي بركته التي تقود الى الحياة األبدية امانحً 

 وسفهو أبي وبكل فرح سأحمل وأمّجد أسمه القدّ 
 

ونبتعد عن الخطيئة وعمل السوء  تلىء منهافنحن نتقّدس حين نرى الحقيقة ونم
والنجاسة: "األفكار الرديئة، الفجور والسرقة والقتل، والزنى والطمع والخبث، 
والمكر والعهارة والحسد، واإلغتياب والكبرياء والحماقة"، ونزيد نقاوة في القلب 

كلمة ”، والحقيقة أذاعها لنا وجّسدها إبن اهللا السيد المسيح )23-14 :7 (مرقس
). وحين نخطأ نحن نعلم بأن قدسيتنا ال تتم إال بإسم السيد 17:17 (يوحنا“ اهللا

وٕاذا ما صّلْينا هذه الصالة بإسم يسوع المسيح فكأننا بهذه “. المخلص”المسيح 
 :17وس هو حامينا (يوحنا سمه القدّ إنبقى بال عيب فالطلبة نطلب من اهللا أن 

11 (]2815[.  
ن نحلذا ف ،)13-1 :20(العدد  "اّلذي يفي بوعده" يًضاأ بمعنى اهللا قّدوسإن 

بالخالص ؤمن به ونثق بوعده ننتوّجه إلى اهللا ونقول له بأننا  طلبةهذه الب
ُيساعدنا بكامل نطلب منه أن و ، وبحسب هذا اإليمان والثقة نحن نتصّرف

يًدا، أعطيكم قلًبا جد"[ُيغير قلبنا الحجر إلى قلب من لحم كما وعدنا إرادتنا ف
وأجعُل في أحشائكم روًحا جديًدا، وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، وأعطيكم قلًبا 
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من لحم، وأجعُل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون 
  ).27-26 :36(حزقيال  ]أحكامي وتعملون بها"
ب منه ن إلى إسم اهللا ونطلو ئذين ُيسيأيًضا من أجل الّ  يبهذه الطلبة نحن ُنصلّ 

تمّجد اهللا يديس أعمالهم وأقوالهم فقأن ُينير لهم الطريق ليعرفوه فيعملوا على ت
 هم أيًضا.  ب

، فُترفع هللا في جميع دائًماهذه الترنيمة  صّليا السيد المسيح أن نُ طلب من
الظروف التي نمر بها سواء في وقت اليسر أو عند الضيق، حتى حين نعلم 

وبالتالي نقر هللا بالمثول  ،اهاية مفرحة جسديً بأن نهاية الضيق هي ليست ن
هذا هو الحال مع جميع من آمن باهللا، لحكمته واإلتكال عليه على الدوام. 

 فِمثال على ذلك:

من العهد القديم: صالة طوبيا وزوجته سارة قبل الزواج إذ باركا إسم اهللا  .1
(طوبيا  وهم يعلمون بأنه من الممكن أن تكون نهاية طوبيا في تلك الليلة

8: 7(.  

أما في العهد الجديد: فنرى السيد المسيح يشكر اهللا في خميس الفصح  .2
  .)20-17 :22 بما سيحدث له (لوقا اوهو عالمً 

تبارك اهللا ”س، التي بدأها بـ تورنقرسالة القديس بولس الرسول الثانية ألهل  .3
إليمان وهو َيْعلم بكافة الضيقات التي واجهها، تحث على الثبات با... ” 

 اعمال الصالحة والثقة باهللا دومً باهللا في كل األوقات بفرح أي مزاولة األ
  .]أعمال القديس بولس الحية ِمثال على ذلك[
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  كَ ملكوتُ  ليأتِ 

 : الجسد الواحد بالمسيح. اهللا السماوي ملكوت

منا من خالل  اأصبح قريبً  اّلذيذي سوف يكون و الملكوت السماوي: هو الّ 
 اّلذيأتى بموت السيد المسيح وقيامته. هذا الملكوت  اّلذيسدة و الكلمة المتج

بدأ بالمثول بيننا بليلة العشاء األخير حين أعطى السيد المسيح سر القربان 
 . ]2816[س. وسوف يأتي الملكوت بالمجد حين يسلمه اإلبن لآلب قدّ المُ 

تصرخ إليه و نتمنى مجيئه كل يوم  اّلذيالملكوت السماوي: هو السيد المسيح 
-17 :22 (الرؤيا“ يسوع الربهلّم، تعال أيها ”أي “ ثاإ ماران”الروح والعروس: 

-9 :6 ) وجميع الشهداء من أجل الكلمة يصرخون إليه بالمجيء (الرؤيا20

10 (]2817[. 
  
  : الجسد الواحد بالمسيح.اهللا في القلوب [هياكل لسكن اهللا] ملكوت

هذه الصالة هي الُملك األبدي هللا حين يأتي على الرغم من أن ملكوت اهللا في 
السيد المسيح، إال أن هذا ال يمنع الكنيسة من العمل بقوة الروح القدس بكل 

إبتدأ بيوم حلول الروح القدس  اّلذيجدّية لحين مجيء ذلك اليوم. وهذا العمل 
  . ]2818[على الرسل بالعلية وما يزال الروح يعمل لحين إكتمال النعمة 

شخصية [ اا روحيً نا ُيثمر حياة جديدة فنسلك سلوكً ل الروح القدس فيإن حلو 
ن باركهم السيد المسيح بالتطويبات؛ هذه الحياة اّلذيونعمل أعمال  ]جديدة

 2819[س فتُثمر قدّ ت بالقربان المُ بالملكوت الموجودة بالقلوب والتي تنمو وتُثب 
السيد المسيح المملؤ . هذه األعمال التي نراها متكاملة بشخصية ]2821 و

الجسد : الملكوت ]."الروح يجعلنا أبناء اهللا ،الروح يجمعنا"[ من الروح القدس
ن عايشوا وعد اهللا اّلذيهذا الجسد المكّون من أبناء اهللا  ،الواحد بالمسيح
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أي الوالدة من الروح فأصبحوا [تهم من حلول الروح القدس فيهم فإستمّدوا قوّ 
 :1 هللا (أعمال اوأصبحوا شهودً  ]) لصفات اإلبن7-1 :4أبناًء وورثة (غالطية 

محبة اهللا فوق ”أن  آمن). فالملكوت هو ملكوت خدمة؛ يخدم فيه كل من 8
بهاتين الوصيتين بحسب ما  وعمل“ كّل شيء ومحبة اآلخرين كمحبة النفس

  ). 34-28 :12أنعم عليه اهللا من ِنعم (مرقس 

طيها ألبناء اهللا هي ذات القوة التي تعالقوة التي يعطيها الروح القدس إن 
لتلك المحبة فال يعود ُيبالي لشيء من الصعاب  االمحبة للُمحب وُيصبح أسيرً 

 1أي محبة اهللا لنا ([والمشّقات واآلالم في سبيل إرضاء الحبيب. وهذه المحبة 
بالقوة التي ننالها حين يحل فينا الروح [تكون فينا وتْثُبْت  ])10-7 :3 يوحنا

فنعمل على محبة اآلخرين لمجد اهللا ألن اهللا محبة ومن ليس به محبة  ]لقدسا
 ]اإلرتواء بالماء الحي[فحين تمأل محبة اهللا قلوب األبناء ال يسكن اهللا فيه. 

الحكمة والعلم والمعرفة والجلد والتقوى والمشورة فإنها تمّدهم بكافة النعم: 
محبة والفرح والسالم؛ وطول األناة الالتي توّلد وتُثمر  الصالحة ومخافة اهللا

 أي ضبط النفس والتواضع والعفاف ؛واللطف والصالح واألمانة؛ والوداعة
) ليس فقط عند تعاملهم مع اآلخرين بل حتى في تعاملهم 25-22 :5 (غالطية

  مع اهللا وهللا.

). إن 33 :6 (متى“ إطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبره”قال السيد يسوع المسيح: 
حين  ]نولد من الروح[وس هللا أن نمتلىء بالنعم التي يعطيها روحه القدّ مشيئة ا

ي "ليأت ملكوتك" فننال مواهبه ونعمل بواسطتها، فهو َمن بارك صلّ عّلمنا أن نُ 
-1 :5 وطوب كل من تحّلى بمواهب الروح القدس وعمل بها لمجد اهللا (متى

يد المسيح أن نؤدي ). ونحن ننال هذه المواهب لكي نستطيع كأتباع الس11
  ).60 :9 (لوقا“ أما أنت فإذهب وبّشر بملكوت اهللا”واجبنا تجاه اهللا: 
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، وأراد أن ننظر إليه امً علّ السيد يسوع المسيح مُ  ،نسانأرسل اآلب إبن اإل
 ]نتشّبه به[ونسمع له ونتعّلم منه ألنه ممتلىء بالروح القدس فنرث صفاته 

ن هذا الملكوت على بالملكوت وأراد أن ُيكو  ونعمل أعماله. بّشر السيد المسيح
ل السيد المسيح عن ئِ مّلك على القلوب ويعم السالم. وحين سُ تَ األرض فيَ 

بالشيء الملموس بل  ليس والملكوت، أفهم السامعين باألمثال بأن الملكوت ه
 اّلذي)، فهي حالة يعيشها القلب 21 :17 ملكوت اهللا في داخل كل منا (لوقا

بحسب ما هو مملوء فيه  ]مما يعكسه من تصرفات بالجسد[سكًنا هللا أصبح م
 امواهب سالحً الالمحبة و ، فتكون له هذه ]مواهب الروح القدس[محبة اهللا و 

- 1 :11 كما كان للمسيح (أشعيا )20- 10 :6 ُيحارب به إبليس وأعوانه (أفسس

5(: 

  

الزارع  مثل[ كلمة اهللا من صميم القلب" ]سماع["أهمية فهم : الحكمة .1
الزنار نتمنطق [ الحقفيستطيع اإلنسان معرفة  ])23-19 ؛9-4 :13 (متى

رضي اهللا للتمييز بين تعليم البشر والتعليم اإللهي وما يُ  ]به حول وسطنا
 ه محبًة به فيكون وديًعا متواضًعامما ال يرضيه، وُيسلم ذاته هللا ويطيع

. الحكمة تولد ]مال رحمةال ُيريد ذبيحة بل أعفاهللا  [يعمُل أعمال رحمة 
جّمة منها المحبة لآلخرين والعمل الجيد الدال على رحمة اهللا والعدل  اثمارً 

   للضعفاء.
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مثل [ ُيبقي القلوب ثابتة باإليمان بدون قنوط" اّلذي"العنصر : العلم .2
ولمقدرته وما  وقدسّية أسمههمنا هللا . إننا بفَ ])30-24 :13 الزؤان (متى

، وباألخص نعمة الخالص الدالة على محبة اهللا لنا، هي مشيئته وِنعمه
نستطيع أن نثبت. فالعلم وفهم اهللا يحرر اإلنسان من الخطيئة ويولد 
اإليمان باهللا وبقوته ومقدرته التي تعمل المعجزات والخالص. ويكون 

نصد به أسهم الشيطان ونتَجنب عمل الخطيئة. هذا  )الترس(إيماننا كـ
لكل متعطش  ]السيف للدفاع – كلمة اهللا[هو مصدره  كان اّلذيالفهم 
  به.  لئمنه، وبكل تواضع يتقبله ويمت يدنو

يجعلها تكبر وُتصبح  اّلذي"غذاء األنفس الصغيرة : المشورة الصالحة .3
. هذه ])32- 31 :13 مثل حبة الخردل (متى[ بدورها معلمين لآلخرين"

شفاء [الروحي بالخالص  المشورة الصالحة أي تعزية الحزانى واإلرشاد
التي مصدرها كلمة اهللا، والتي تنتج عن الفهم لرحمته ومحبته  ]األرواح

فُندرك  ]من خالل إبنه الحبيب وموته على الصليب ذبيحة لمغفرة خطايانا[
لآلخرين فال نهاب  ا، فنحفظ الكلمة ونكون نورً ]الخوذة[ كيفية خالصنا

لمغايرة بدل من مشيئة اإلنسان االظلمة ونعمل بتعّقل وحسب مشيئة اهللا 
له وأصحاب مشورة للخالص. فالمشورة الصالحة  المشيئة اهللا فنكون شهودً 

 تولد العقالنية في التصرف.  

"الخميرة الممزوجة بكلمة اهللا التي ُأعِطَيْت بواسطة موسى : الجلد .4
. إن المثابرة ])33 :13مثل الخميرة (متى [ واألنبياء ويسوع المسيح"

جهاد بالتمسك بمحبة اهللا وبتعاليمه والغيرة على نشر إنجيل السالم بكل وال
هي نتيجة المحبة  ]النعال في األقدام[قوة وبدون خوف من أبناء البشر 

الغيورة هللا ومحبة اهللا الغيورة على اآلخرين. فالجلد يولد الشجاعة والثبات 
 في اإليمان.
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. المعرفة الكاملة هللا: ])44 :13ى مثل الكنز (مت[ "ُلب ثروتنا": المعرفة .5
) رحمته والثقة بهم تولد اإليمان. 3) لمحبته و (2) لكلمته وطاعتها، (1(

أي الطاعة لدرجة بذل الذات هللا  الثقة والعمل بكالم اهللاواإليمان هو 
أي ، ، أي أن معرفة اهللا](الدرع الواقي) ابرً ب لنا ُيحسَ  اّلذي[ولآلخرين 

ال  ،"محبة اهللا لإلنسان" مثالً مُ  على وجه المسيح ذيالّ معرفة مجد اهللا 
المعرفة تُثمر األعمال [تكتمل إال باألعمال التي تعكس هذه المعرفة 

الصالحة. إذ أن عالقتنا باهللا يجب أن تكون عالقة حميمة مبنية على 
 . ]المحبة كالمحبة بين العروس وعريسها الملك

 مثل اللؤلؤة (متى[ نا أن نتحّلى بها""الجوهرة الثمينة التي علي: التقوى .6

الصالحة والصوم عن الخطيئة والصالة هم  البر أعمال .])45-46 :13
 اّلذيذي ال غبار عليه الّ  ]الدرع الواقي –اللباس األبيض الساطع [

فالتقوى تولد العدل والفرح؛ والرغبة على التقوى يعكس صورة اهللا لآلخرين. 
حياء النفس الميتة، كما تولد محبة اآلخرين والعمل تولد التوبة وبالتالي إ

 من أجلهم وأجل خالصهم.

ق بين اإلنسان الُمستقيم الصّديق من : مخافة اهللا .7 زة التي ُتفرالمي"
. إن مخافة اهللا تنبع ])50-47 :13مثل الشبكة (متى [ اإلنسان الشرير"

ياء، فنحفظ من محبتنا له، محبة كاملة صادقة نابعة من القلب دون ر 
ونطيعها حتى الموت، وتكون أعمالنا وأقوالنا  ]السيف[في القلب  الكلمة

داللة على ما ينضح به قلبنا من محبة. فمخافة اهللا تولد الرجاء. إن 
 امخافة اهللا وحفظ كلمته في القلب يجعلنا نحارب األعداء وال نخاف شيئً 

  وليس فقط نتصّدى لهم.
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  سماء كذلك على ا+رضكما في ال كَ لتكن مشيئتُ 
  

ال يرضى على الخطيئة وعمل  إله قّدوس “أن أعرفك”مشيئتك يا إلهي 
بل يكتفي  ]وهو الُمعطي لكافة الِنعم[السوء. إله ال يسأل الكثير من خلقه 

"يا إبني أعطني قلبك ولتالحظ عيناك  26 :23بالمحبة والطاعة له (أمثال 
 ]قلب نقي يذو [ونوا على ِمثاله طرقي")؛ إله أحب خلقه، ومشيئته أن يك

وتكون لهم الحياة األبدية معه فَعِمل على ذلك وأتّم هذا العمل إبنه الحبيب 
  ). 34 :4 السيد يسوع المسيح (يوحنا

بالفداء على الصليب  محبتكبأنك أظهرت لنا  أن نعرفمشيئتك يا إلهي 
- 67 :1(لوقا  ذي قطعته ألجدادناووفيت بالعهد الّ  ]الخالص بمغفرة الخطايا[

)، وهذه المحبة إتخذت بكل تواضع شكل الخبز والخمر بقوة الروح القدس 79
لى األبد فتمتلىء السماوات إلتسكن في قلوبنا وتُقدسنا ويكون الحمل فيما بيننا 

)، ونستطيع أن نقف أمامك 14-6 :5واألرض من مجدك العظيم (سفر الرؤيا 
 وبهذه  مع الساكنين معك في األعالي. وسح إسمك القدّ من دون عيب لُنسب

كما هي الطلبة نحن ندعو ألن تعرف المسكونة كلها بعمل اهللا الخالصي 
  .]2823[معروفة في السماء 

أن ُنحب "و  "خالص البشرية أجمع ولمعرفة الحق"هي مشيئتك يا إلهي 
ام وبهذه الطلبة نحن ندعو اهللا أن يعمل فينا إلتم ."بعضنا البعض كما أحببتنا

  :]2822[ ويفتح قلوبنا لبذل الذات محبًة به وباآلخرين مشيئته
 أن نتوّخى العدل وُنحب الرحمة ونسلك متواضعين معكمشيئتك يا إلهي  •

  ).23:23، متى 8 :6(ميخا 
، )8-1 :4 (تسالونيكيينأعمالي وُأقّدس  أن أسمع كلمتكمشيئتك يا إلهي  •

تي أعطيتني إياها متجسدة ؛ الكلمة الوأعمل بهاأي أن أفهمها وُأطيعها 
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) وأن أعمل لنشر ملكوتك في القلوب فيعرفك 5 :17 بإبنك الحبيب (متى
 يشع لآلخرين امشيئتك أن أكون نورً يع الخالئق. وُيسّبحك وُيمّجدك جم
ك في السماوات فتمتلىء األرض بالقداسة والبرارة ؤ كما يشع نورك وبها

 ويكون كّل ما فيها حسن.

، الحياة األبدية؛ ويؤمن بهون، لكل من يرى األبن مشيئة اآلب أن تك” •
ذين وهكذا علينا نحن، الّ  ).40 :6 (يوحنا “واإلبن يقيمه في اليوم األخير

رأينا اإلبن بقلوبنا فأحببناه وآمّنا به، أن نعمل بما سمعناه منه لمجد اآلب 
أرسلنا لآلخرين مملوئين من الروح القدس كما أرسله  اّلذيوٕاسعاده، فهو 

) ُمحّبين ومطيعين لكلمة اهللا 19-17:17و  22-21 :20اآلب لنا (يوحنا 
  وغافرين ومبّشرين بالخالص والملكوت. ]هأي عاملين على إرضائ[

  )21و 15 :14 (يوحنا" الطاعة هي تعبير للحب وتمجيد لمن ُيطاع"   
فكما هي الحال في السماء من ِقبل المالئكة كذلك ينبغي عليها أن تكون على 

المجد والهيبة  لهيؤّدون يرون اهللا في قلوبهم و أي [ألرض من ِقبل بني البشر ا
الالئقة به والتسبيح والسجود في كل األوقات فيطيعون كالمه بمحبة كما يطيع 

د الشعب الملك المحبوب وبذلك ُيَمج[.  

أطاع حتى الموت على لقد عمل السيد المسيح بما سمعه من أبيه السماوي و 
، إذ قال: ألنه أحب اهللامعه وذلك  واثًقا بأن اهللا دوًماهللا  جعلنا أبناءً ليالصليب 

وٕانما ينبغي ” :قالأيًضا و  ،)29:8حنا (يو ” ما يرضيه ابدً أا دائمً ألني أعمل “
 :14(يوحنا “ أن يعرف العالم أني ُأحب اآلب، وأني أعمل بما أوصاني اآلب

وهذا  ).38 :6و يوحنا  39 :26 فَعِمل مشيئة اآلب وليس مشيئته (متى ،)31
نفعله لُتصبح األرض مشابهة بالسماء،  ما ُيريده منا السيد يسوع المسيح أن

 إذن:
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به  واثقين كل الثقةصالة هللا ُنعطيه بإرادتنا ومحبًة به هي  "لتكن مشيئتك"
حّق التصرف فينا كما ُيريد فهو ال يتعدى على الحرية التي وبكلمته 

هللا بأن ُيعطينا من  طلبُ تنا نحن، وعليه نحن نأعطانا إياها إال بموافق
 ]روح السيد المسيح[سّلمها كلًيا للروح والحق نذاتنا ف النعمة ِلُنميت

[كحبة الحنطة التي عندما تسقط ملكوت الولإلرادة اإللهية من أجل بناء 
 100أو  60أو  30على األرض وتتوارى بداخل األرض تموت فتنتج 

بكل القبول الطاعة لكلمته و  يشملمشيئة اهللا . إن اإلستسالم لِضْعف]
التي من  والتجارب ة"روحي/"الصراعات الالصعاببفرح جميع تواضع و 

الممكن مواجهتها في المسيرة نحو التقوى والكمال، وهذه هي الحكمة 
تتولد نتيجة التمييز بين التعليم  صعاب الصراعات الروحيةحيث أن 
لهية التي قد تنبع من اإلغير التعاليم المسيح من  ابع من روحالصحيح الن

طان. وهذه التعاليم أو ذواتنا أو ِمن َمن هم حولنا من خالل تأثير الشي
هي  ]بغض النظر إن سّببت لنا السعادة أو األسى[لهية اإلغير األفكار 

لعلمنا بأن اهللا ُيحبنا ولم ولن [ الثقة باهللا وبرحمتهمصيدة للروح، ولكن 
 تسكن فيه قلوبنا اّلذيوالبيت  أساًسا لحياتنااء كلمته إبق و ]يتخّلى عنا

). فكما أن 3و 2تفك أسرنا (سفر الحكمة  ]فهي الطريق والحق والحياة[
البذرة ُتخرج الجذور لتثبت بالتربة وتمتص منها الفائدة للنمو واإلثمار 

فيكون اإلستسالم بكل محبة وثقة [كذلك نحن حين نستسلم إلرادة اهللا 
يربط الجنين  اّلذيجذورنا التي تربطنا باهللا؛ كما الحبل الُسري وفرح هو 

األرض [وس فنثبت به ونتغذى بكلمته النابعة من قلبه القدّ  ]بوالدته
  ]2825و  2824[ جيدة. افننتج ثمارً  ]بةالطيّ 

في حياتنا اليومية عّلمنا السيد المسيح بأنه ليس بالكلمات ندخل ملكوت 
)، 21 :7هو في السماوات (متى  اّلذياآلب السماوات بل بعمل مشيئة 
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وهذا ما قام به السيد المسيح قبل عمل [ يولمعرفة مشيئة اآلب علينا أن ُنصلّ 
 :كما في المقطع السابق لنيل مواهب الروح القدس ]أي شيء

من األعمال التي مشيئة اآلب للتمييز بين األعمال التي تكون حسب  أوًال:
 .مشيئته ليست حسب

 ]2826[ والقوة الالزمة لعمل مشيئة اآلب.والصبر د لنحصل على الَجلَ  :اثانيً 

فيا حّبذا لو سّلمنا قلوبنا للسيد المسيح فتكون أعمالنا ُمعاشة بروح اهللا وبالتالي 
المجمع ، 2-1 :12 ة(رومتصبح قرابين روحية مرضية هللا بيسوع المسيح 

  ). الفاتيكاني الثاني

لما ُيطلب إن مع لمن يتّقيه ويعمل بإرادته" ويستجيب ا بأن "اهللا يستنّ إيماًنا مِ 
من هنا تأتي قوة الكنيسة  :)14 :5 يوحنا 1و  31 :9(يوحنا كان موافًقا لمشيئته 

بهذه الصالة حين تكون بإسم السيد يسوع المسيح،  ]أي جماعة المؤمنين[
وبذلك ن أرضوه على األرض. اّلذيكشركة لصلوات أمنا العذراء والقديسين 

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك "ي هذه الطلبة يمكننا القول حين ُنصلّ 
لتكن مشيئتك في كنيسة ”سم السيد المسيح بأننا نقول: إب على األرض"

نفسه العريس كما كانت بالسيد يسوع المسيح  ]األرض[عروستك المسيح 
   .]2827[ “]السماء[أتم مشيئة اآلب  اّلذي
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 ومعطنا اليأخبزنا كفافنا 

ذي نتوجه إليه وبكل ثقة كأب صالح تمجيد لآلب الّ هي هذه الطلبة  •
 هو من أعطانا الحياة فهو عم للجميع، وٕان كان اهللاذي يعطي النِ للجميع الّ 

معطي كل ما تحتاجه الحياة للنمو واإلزدهار الجسدي والروحي  اأيضً 
]2828[. 

ن نّجنا من ال تدخلنا في التجارب لك”هذه الطلبة هي جزء من الطلبة:  •
ُتظهر لنا حكمة سليمان أهمية القناعة  ،9-7 :30 إذ في أمثال؛ “الشرير

بنا إلى نكران اهللا، ومعرفة أن اهللا هو واهب األشياء. فالغنى قد يؤدي 
 والفقر قد يؤدي إلى اإللتجاء ألعمال تدّنس إسم اهللا.

في  حين نتأملإذ ؛ بالمغفرة كحاجٍة أساسية لحياتناالطلبة ترتبط هذه  •
نجد أن اإلحتياج األساسي لإلنسان هو  43-21 :5 إنجيل القّديس مرقس

الشفاء من األمراض والحياة األبدية وبالتالي إن كان الخبز [أي الطعام] 
مغفرة  هو إحتياج الجسد األساسي لصحٍة أفضل وحياٍة أطول، فإن

 ،هجسده ودماّلذي ترك لنا  يسوع المسيح الُمخّلص الربالخطايا بإسم 
لمغفرة  ا لهكرً اإلفخارستيا ذِ عشاء الفصح األخير في سر في  ذاته والهوته

إن إحياء  [ )19 :22و لوقا  28-26 :26(متى وعهد اهللا الجديد  الخطايا
د تجد إعادة فعل عمٍل ما ليتعني  عبريةبال "Zikhron كرونالذكرى "الذ

] هو سابًقا يدةوالوح كما حدث في المرة األولىفي الوقت الحالي  همفعول
   إلنسان لسالمة روحه والحياة األبدية مع اهللا. ا إحتياج

رنا بما فعله اهللا لشعبه المختار حين عبروا صحراء سيناء ذه الطلبة ُتذك ه •
إذ أعطاهم المن النازل من السماء كغذاء وأوصاهم بأن يأخذوا كفايتهم 

تار ونود أن نحصل شعبه المخ اليوم واحد، وهنا نقول هللا بأننا نحن أيضً 
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على ما يسد إحتياجاتنا اليومية، وٕاذ عرفنا أن جسد ودم السيد المسيح هو 
أعطانا إياه اهللا فإننا بذلك نتوجه إليه طالبين أن  اّلذيالمن الحقيقي 

 . كل يومس قدّ القربان المُ  يمنحنا

•  خمر التي أخرجها ملكيصادق، ملك شليم، الخبز و الب رناهذه الطلبة ُتذك
؛ الخبز والخمر أجرة سر قومه وٕاسترجع أموالهمأأبرام بعد أن فك رك باو 

-14 :14 من أجلهم (تكوين نفسهكل من أحب اهللا وأخيه اإلنسان وفدى 

أحببنا قريبنا وأحببناه،  . بهذه الطلبة نطلب من اهللا أن ُيباركنا ألننا)20
  وبركته علينا هي لمجده تعالى.

ُيطعمنا روحيا وطعامه هو ِمن ذاته، لذلك بما أن "اهللا محبة" وهو اّلذي  •
أو هللا أو لإلنسان لنا اهللا ِقبل المحبة" سواًء من شعور فخبزنا اليومي هو "

توّلد التقوى" و"محبة اآلخرين كمحبة الذات تولد  ة اهللاحباآلخر: فـ"م
" اّلذي أساسه "اإليمان/المحبة". وبالتالي في العدالة" وكالهما يوّلدان "البر

: "اإليمان والرجاء الطلبة نحن نسأل اهللا أن يزيد المحبة الحقيقية هذه
التي تعكس وجهه لآلخرين في قلوبنا يوًما بعد يوم فنتقّرب منه، والمحبة" 

والمرض [الجوع والكذب وغيرها  والكراهية تكّبرالالجهل و وُيبعدنا عن 
 يحيا من دون المحبة ال يستطيع اإلنسان أنف .الروحي]والحرب والموت 

وبهذا الخبز [أي  .)13-1 :13 قورنتس 1(رسالة القديس يوحنا األولى، 
أغفر لنا "تليها: شقين من الطلبة التي الكال المحبة] ترتبط هذه الطلبة ب

 ".خطايانا كما نحن غفرنا لمن أخطأ إلينا

بأن "خبز األشرار هو الشر وخمرهم هو  17-14 :4 ُكتب في سفر األمثال •
يسوع المسيح كشف عن ذاته "القّدوس،  الربلي فإن العنف"، وبالتا

الصالح، أمير السالم" حين طلب من تالميذه أن يأكلوا جسده المتمثل 
ًفا إياهم بأن جسده هو "الِبر"  بالخبز ويشربوا دمه المتمثل بالخمر ُمعر
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ودمه هو "السالم". وٕان تغّذينا عليهما بطاعة كلمته فسنكون ِممن نالوا 
وعكسوا صورته لآلخرين فأحّبنا وأصبح قلبنا ُسكن الروح القدس  رضا اهللا

) فُنشاركه في نشر سالمه بحسب حكمته وقدرته: 27-23 :14 (يوحنا
وهنا نطلب من إله الخير أن نأكل من  "أعمال المؤمن ُتطابق اإليمان".

 خبزه "البر والصالح والقداسة" ونشرب من خمره "السالم".

نا يحثّ  فلذلك بهذه الطلبة عّلم هذه الصالة اّلذيهو بما أن السيد المسيح  •
["المحبة المتجّسدة"] السيد المسيح نطلب خبز الحياة أي  اهللا أن

إذ يهب "القوت الباقي للحياة األبدية" من ذاته والهوته (يوحنا  واإليمان به
القربان المقّدس]  [ ونتناول جسد المسيح ، فنسمع كلمة اهللا)65- 26 :6

 فنتوّحد جميعنا بكلمة اهللا والصالة اإللهي من خالل القداس ايومي ،
فإننا “ اليوم”والتسبيح فيحل الملكوت في قلوبنا. وبالتالي حين نذكر كلمة 

  .]2837[“ يوم مجيء الملكوت”أي “ الربيوم ”نقصد 

 اأيضً “ اليوم”، فكلمة “ني اليوم ولدتكإأنت إبني، ”وكما ُذكر عن يسوع  •
مة يسوع وبالتالي هو يقوم لنا كل يوم حين نتناوله كل يوم تعني حين قيا

]2836[.   

مع كّل ما ُذِكر في النقاط السابقة، فإن هذه الطلبة ُتذّكرنا بما قاله اهللا  •
سير فيها ين ه، ِمن الجنة التي كاآلدم وحواء حين أخرجهم، بعد أن عصو 

، )3 تكوينال( "معهما: "بعرق جبينك تأكل خبزك" و "بالمشقة تلدين البنين
، عمانوئيل "المخّلص" الحبيب يسوع هيوم ميالد إبنبما فعله اهللا معنا بو 

إذ )، 10:10" (يوحنا أفضل نال ليكونة و حيا ناكون ليلاّلذي أرسله "
 هالغالية وكنز المجانية  هالحبيب ودمه الكريم، هبت هجسد إبنأعطانا 
خبز الحياة األبدي،  ليكون لناو  ناآالم والدتلتكون آالمه هي الثمين، 
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لم  هوفُتذّكرنا هذه الطلبة بمدى محبة اهللا لنا  "اهللا معنا" إلى األبد.وليبقى 
 ناعمل ِمن أجليبكل محبة أن  ىبل إرتض ناعلي هقاسي حكمنُ  اتركني
وكأننا بهذه الطلبة . أجل، الدننا ويتألم ِمن أجليأن  ى، كما إرتضاطعمنيُ و 

 وفرح وشكر وٕاندهاش وتقول:  بكل تواضعتناجي روحنا اهللا 

، أبي اّلذي هو معي "باأللم ولَدْتني أّمي، وبتعب أبي أكلُت وتنّعْمت
. أجل، أنا إبنك اّلذي لم تتخّلى عنه، إبنك اّلذي مدْدت ولم ُيفارقني

يديك وأرجعته لحضنك الحنون؛ أنا إبنك اّلذي باركته بكل البركات 
وأْغِرف من هذه المحبة قدر  تعال‘السماوية وفتحت له قلبك وقلت له 

مستطاعك فها أنا اآلن أنفخ ببوٍق وأعطي الكروبين وشعلة السيف 
المتقّلب اللذان يحرسان شجرة الحياة أمًرا بأن يفتحوا األبواب لمن ُيريد 
أن يأتي ويأكل لتكون له حياة أفضل، فها هي شجرة الحياة وثمارها، 

لكم في مذود. تقّدموا  ها هو كنز السماء وبهاءي ومجدي قد ُوِضع
ا) وكلمة شكر (بخور) خوف وٕاحضروا معكم دمعة عين (ُمر  ِمن دون

 "‘وٕاندهاش (ذهب)، فهذا الكنز قد ُأعطي لكم مجاًنا ألنني أحببتكم

تضع هذه الطلبة أمام أعُيننا مسؤوليتنا تجاه الفقراء الجياع، وُتذكرنا بالمثل  •
الفقير والغني ويوم الدينونة (متى  أعطاه السيد المسيح عن أليعازر اّلذي
25: 31-46 (]2831[ . 

كما الخميرة في الخبز كذلك علينا أن نرفع من شأن سكان األرض بروح  •
السيد المسيح فندعو إلى العدالة في جميع التعامالت بين بني البشر 

]2832[ . 

ا هو رغيف واحد للكل، لذا علينا أن نتقاسم هذ ]المادي والروحي[إن خبزنا  •
 .]2833[الرغيف بمحبة 
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أشار السيد المسيح بأن اإلنسان ال يحيا بالخبز وحده بل  4:4في متى  •
بكل كلمة تخرج من فم اهللا، وبالتالي نفهم بأن خبز الروح هو كلمة اهللا 

قّدس. ولما نحصل عليه بالقربان المُ  اّلذيالتي تُقبل باإليمان وجسد المسيح 
الناحية الروحية فيتوّجب على كل هنالك مجاعة على األرض من  تكان

  .]2835[ ار السارة للفقراء روحي لنشر األخبا امسيحي أن يعمل جاهدً 

اآلب يذكر السيد المسيح أن غذاءه هو عمل مشيئة  34 :4في يوحنا  •
علينا أن نتغذى بعمل مشيئة اآلب وٕاتمام  اوٕاتمام عمله، لذلك نحن أيضً 
 عمله من أجل نشر الملكوت.

  

  نطلبه من اهللا هو:ما  اإذً 
 بما ُيعطيه اهللا قلٌب قنوع •

 الخبز اليومي المادي •

 وسسمه القدّ بركته علينا فيتبارك إ •

 ]سقدّ القربان المُ [السيد المسيح: الكلمة والجسد  •

 : اهللا واإلنسانزيادة الشعور بالحب تجاه اآلخر •

 زيادة اإليمان والرجاء والمحبة •

ير والكرازة للجميع باإلضافة ذي ُيسعد اآلب السماوي [التبشالعمل الّ  •
 ر الصالحة (أعمال الرحمة والعدل)]إلى أعمال البِ 
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  أغفر لنا خطايانا كما نحن غفرنا لمن أخطأ إلينا
 

•  هللا بأنه عادل: فنحن لن نستحق المغفرة إن لم نغفر  بهذه المقولة نقر
 لآلخرين.

•  أن نكون على  هللا بأنه ُمحب لكل البشر وهو يريد منا بهذه المقولة نقر
فالمغفرة لمن أساء إلينا  .)37-27 :6 الرحيم (لوقا ِمثال قلبه الُمحب الغفور

  ، وبهذا نعكس قلب اهللا لهم.هي صالة بـ"الفعل" ألعدائنا

فهمنا قول السيد يسوع المسيح لمن أراد أن ُيدين نقر هللا بأننا ذه المقولة به •
ليكن أول من يرميها بحجر!" المرأة الزانية: "من كان منكم بال خطيئة، ف

، لذا *ليس هناك أحٌد من ذاته يستطيع أن ال ُيخطىءإذ ، )7 :8 (يوحنا
 علينا أن نعذر ونغفر لمن أساء إلينا ليغفر لنا اهللا خطايانا.

ته من في خطب بهذه المقولة نقر هللا بأننا فهمنا قول السيد يسوع المسيح •
أّن ألخيك  ت هناكالمذبح وذكر  لىإ ب قربانكرّ تقفإذا كنت : "على الجبل

ثّم  ،أخاك صالحفٕاذهب أّوال و دع قربانك هناك عند المذبح، عليك شيًئا، ف
داللة على أن التقّرب من اهللا ال يكون  )24-23:5 ىقربانك" (مت فقّربعد 

ومن عدم إكتراث لكدر اآلخرين بسببنا  ،ما ُيسيء لآلخرينمإال بقلب خاٍل 
؛ ولقد أراد اهللا ذلك لتسود المحبة في قلوب هممما يؤدي إلى خصومة مع

ُنخطأ وأن نغفر حين ُيساُء إلينا، ، إذ عّلمنا أن نطلب المغفرة حين الجميع
 ]جسد ودم يسوع المسيح، ذاته والهوته[س قدّ ونحن لن نستحق القربان المُ 

فاهللا ُيريد  .لمغفرة خطايانا تجاه اهللا دون أن يكون بداخلنا مثل هذا القلب
ولذلك أرسل إبنه الوحيد  عرفه بأنه "محبة" وبأنه ُيريد رحمة ال ذبيحةأن ن
مغفرة اإلساءة هي إحدى  .)13 :9 ، متى6:6(هوشع نحن الخطاة  إلينا

 أنواع الرحمة.
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•  فعلناه من  على ماوحزينون ونعترف بأننا خطاة ونادمون  بهذه المقولة نقر
 ية من اهللابتعز ونتمتع ، وبذلك ُنجدد معموديتناوتائبون عن خطأنا ذنب 
[حِزن أهل قورنتس ألن القديس بولس في رسالته األولى لهم ). 5:5(متى 

وّبخهم لعدم إهتمامهم بوجود خاطيء بينهم وأظهر لهم ما نوع الخطيئة 
، وهنيًئا لجميعهم ألنهم لم يتكّبروا )2- 1 :5 قورنتس 1(التي إرتكبها 

إذ حزن هو منهم ألفعالهم وُيصّروا على أن ما يفعلوه هو ليس بخطأ. 
، وأخبرهم أن وتصحيحهم للخطأ توبتهمندمهم و فوّبخهم، ولذلك أفرحه 

) لكي ال تتحقق 11-5 :2 ورنتسق 2المحبة تكتمل بالمغفرة لمن أحزننا (
 نوايا الشرير.]

فال نفّرق بين أبناء  السير بتواضع مع اهللالمغفرة لآلخرين هو نوع من  •
غفر لنا ونحن غير مستحقين.  اّلذيلى من اهللا اهللا وال نجعل أنفسنا أع

بإسم السيد يسوع المسيح، نحن  نغفر لآلخرينُنصّلي هذه الصالة و حين ف
نقول هللا بأننا نعلم بأنك قد دفعت بجسد إبنك الحبيب ثمًنا عن الجميع 
لإلساءة إليك. فمن نكون نحن حتى نرفض هذه الفدية لتكون أيًضا ثمًنا 

 ِقبل اآلخرين؟لإلساءة إلينا من 

المغفرة هي نوع من الصمت ف .نعمة المحبة""ثمرة المغفرة لآلخرين هي  •
الروحي وضبط النفس أي "عدم الرغبة باإلنتقام من اإلنسان المؤذي 

ه ءو والتشهير بأفعاله السيئة" كما فعل يسوع مع الكتبة والفريسيين حين جا
)، وبالتالي 11-3 :8بزانية وهو يعلم ما في قلوبهم من سوء نية (يوحنا 

الملك شاول حين سنحت له مع ، وكذلك كما فعل داوود نسيان اإلساءة
وحين نفهم معنى  .)21-3 :24 صموئيل 1( الفرصة لقتله فعفى عنه

المغفرة بهذا الشكل، فإننا بهذه المقولة نطلب من اهللا أن يضع حارًسا على 
  نا.المحبة في قلوب ةمادوإ  مقلبنا وفكرنا ولساننا لضبطه
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؛ وبهذه إيمان نعمةُ المغفرة لآلخرين مع ُكثر اإلساءة هي نعمة من اهللا:  •
أجعل قلوبنا “) و6-3 :17 (لوقا“ ازدنا إيمانً  ”المقولة نقول هللا مع ُرسله 

فنردد ما قاله السيد يسوع المسيح بعد أن ُصلب: “ وسشبيهة بقلبك القدّ 
 ).34-33 :23 (لوقا “يا أبتاه! إغفر لهم، فإنهم ال يدرون ما يعملون”

 حين نغفر لآلخرين من القلب نؤكد هللا بهذه المقولة بأن إيماننا هو كإيمان •
 لقديس بطرس بالسيد يسوع المسيح إبنه الحبيب وكلمته، ولذلك نحبّ ا

، )35 :18 ] (متىعدم الوقوف أمام اهللا للدينونة[لآلخرين ما ُنحب ألنفسنا 
بوا بدفع ما لديهم من أجلنا وبالتالي لن إذ أننا بمغفرتنا لهم فأنهم لن ُيطال

 ). 19-15 :16 (متى ]على األقل من طرفنا نحن[تنالهم دينونة 

حين نغفر لآلخرين من القلب نؤكد هللا بهذه المقولة بأننا نحبه فوق كل  •
وس لن ُنبالي بأي إذ من أجل إسمه القدّ [شيء بما فيها محبتنا لذاتنا 

ونود أن يقف الجميع في  تنا ألنفسنا، كما ُنحب اآلخرين كمحب]إساءة
 وس.الحياة األبدية مسّبحين إسمه القدّ 

نحن ُنفرح قلب اهللا بتوبتنا ونطلب من اهللا أن ُيفرح قلبنا بهذه المقولة  •
قد بخطئنا  أساء إلينا. إذ اّلذينا قلب كما أفرحْ  ،ألننا أسْأنا إليه ،الحزين

ا بمغفرة خطايانا [حين نقرأ ونود منه أن َيفرح وُيفرحن ،أحزّنا قلب اهللا
 بالكتاب الُمقّدس بأن هناك فرح سماوي حين يتوب أحد الخاطئين (لوقا

) فهذا يدل على حدوث حزٍن بالسماء حين حدوث الخطيئة، حزن 7 :15
يرى أبناءه مرضى؛ ومن هنا أيًضا نستطيع أن نفهم لماذا قال  اّلذياألب 

 اّلذيبه ُسررت" فهو  اّلذيب اآلب عن يسوع المسيح "هذا هو إبني الحبي
من ح نحن كما ُنفرِ  أخذ على عاتقه خطايا العالم وبه ُتغفُر خطايانا]،

ذي إنتابه لعلمه أحزننا حين أساء إلينا، ُنفرحه ونزيل من قلبه الحزن [الّ 
 2حين نغفر له إساءته وُنعيده إلى قلوبنا ( بالمحبةبأنه أساء إلينا وأحزننا] 

نحن نفرح حين نعرف أن خطيئتنا قد ُغِفرت جل، أ ).11-5 :2 ورنتسق
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بعد العهد الجديد، َيحزُن المؤمن عند خطيئته ليس فويزول عّنا الحزن. 
خوًفا من عدم اإلتحاد باهللا، فهو يعلم بأنه في قلب اهللا، وبأن اهللا قد غفر 

[الصدقة والمغفرة] وعِمل أعمال رحمًة له بإبنه الحبيب إن تاب حًقا 
. وحين نعي معنى ]رجاٌء بالقيامة ال يخيب[يل الملكوت ومتأكد من ن

" نستطيع أن في السموات، ليتقّدس أسمك ... اّلذيأبانا كلمات "
، إذ ُتصبح غاية وأسبابه ينتابنا حين ُنخطيء اّلذينستوعب معنى الحزن 

   :حياتنا والهدف منها هو "العمل على إسعاد اهللا اآلب"
  إلسمه القّدوس أمام اآلخرين،  ناوأساء اهللا اقد أحزن ناألنه بخطيئت .1
 :12 عانى السيد يسوع المسيح آالم الجلد (لوقا ناألن بسبب خطيئت .2

 ) والصلب، و47

فالمؤمن يعتقد بأنه قوي بإيمانه ويستطيع أن يبتعد عن [ ناألنه أخطأ .3
  .]فعل الخطأ فيحزن لضعفه إن أخطأ

لخطيئة نكون قد عن فعل ا ةتوبالندم و الفحص الضمير و ومن هنا، بعد 
  وتقّربنا إلى قلب اهللا.ا إيمان ناإزدد

نحن نطلب من اهللا أن يكسو أجسادنا التي تعّرت بعد إرتكاب بهذه المقولة  �
 ن أساءوا إلينا حين غفرنا لهم.اّلذيالخطيئة، كما كسونا نحن أجساد 

نحن نطلب من السيد يسوع المسيح أن يغسل لنا أقدامنا بهذه المقولة  �
ن أساءوا اّلذيها وسخ الطريق [الخطيئة]، كما غسلنا نحن أرجل فُيزيل عن

 إلينا حين غفرنا لهم.

كسر قيود أسرنا نحن نطلب من السيد يسوع المسيح أن يبهذه المقولة  �
ودعوناهم  أساء إلينا حين غفرنا لهم كسرنا القيود لَمن، كما للخطيئة

 .للتوبة

أن ُيسقينا كأس ماء حية  نحن نطلب من السيد يسوع المسيحبهذه المقولة  �
نكون بعد أن اهللا من قلبه القّدوس الُمحب فيروي قلوبنا الُمتعّطشة لمحبة 
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ن اّلذيُنروي نحن بكأس ماٍء باردة قلب الخطيئة، كما قد إبتعدنا عنه ب
 أساءوا إلينا حين غفرنا لهم.

   

خاطر عطي وعوًدا كاذبة هللا ففي مثل هذه الحالة نحن نُ يجب أن ننتبه أّال نُ 
   بأنفسنا وبغفران خطايانا الكثيرة.

 

كسر به  اّلذييريد لنا اهللا بهذه المقايضة أن نفهم بأن المغفرة هي ذلك السالح 
اهللا قيد الخطيئة التي قّيدت الطبيعة البشرية الضعيفة بالشيطان وأعوانه من 

ويدفعان . فالكراهية وعدم المقدرة على الغفران يولدان الحقد *األرواح الشريرة
للخطيئة من حيث اإلنتقام من غير علم وٕانقطاع أواصل المحبة (عبرانيين 

بأن المحبة الحقيقية هللا ولآلخرين توّلد المقدرة على المغفرة  ا)، علمً 14-15 :12
المغفرة هي باٌب للخير وفائدتها تعم على كما أن  مهما كانت األسباب.

  .الجميع

إلٌه ، وهو خاصتان ال تتعارضان هوالعدل عند الرحمة نفهم بأنأن  يريد لنا اهللا
دون  همحب وٕالٌه عادل، ولذلك فإن المغفرة لآلخرين هي عملية لـ"إتمام عدالت

إلى األبد". أي لكي تتم  هالبهي والعيش مع هأن ُيحرم أحدهم من رؤية وجه
في مجازاة اّلذين ُيسيئون لآلخرين ألسباب متعددة وفي الوقت نفسه  ة اهللاعدال

مباشرًة دون فترة عقاب،  هينحرم أحد هؤالء اّلذين لم يتوبوا من العيش مع ال
حب ي هوفإن مغفرة اإلساءة التي قاموا بفعلها هي الحل لهذه المعضلة. ف

  حّبهم ولو للحظة.يُ رؤية َمن  هلن نمنع عن هالجميع، وٕان أحببنا
  

أنه ال فالخطيئة هي من عمل الشيطان: إذ عّلمنا السيد يسوع المسيح  *[
بوه لنا، ألنهم ليسوا هم من يجب أن نتخاصم مع البشر ألّي سبب سبّ 

 (أفسس أن يؤذوناعلى حّرض البشر يهاجموننا بل الشيطان سبب الشر، فهو يُ 

6: 10 -12(.[    
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  5 تدخلنا بالتجارب لكن نّجنا من الشرير
  

ا، ولعل كلمة "التجربة" هي كلمة صعبة على اإلنسان أن يتقّبلها دون أن يفهمه
حين    هذه الطلبة باللغة العربية تضع في قلوب ضعيفي اإليمان لوًما على اهللا

 πειρασµόςإستناًدا إلى الفهم اليوناني لكلمة نقُع في الخطأ. ولكن، 

)peirasmos (تجربة إذا ما  عتبار أّن العمل نفسه يكوناليونانّية، يمكننا اإل
يسمح للمؤمن بأن ينمو باإليمان حين  اًراختبإعن اهللا ويكون  قاد اإلنسان بعيًدا

 ،وعليه .تي تنضجهخالل الخيارات التي يّتخذها إّبان أوقات الصعاب ال من
 ما بين: ]2847و  2846[التمييز ساعدنا الروح القدس في يُ 

 :اهللا إختبارات .1
أفعالنا [ال بّد منها، فالغاية منها هي صقلنا وتنقيتنا أحداٌث نمر بها و هي 
لنصبح صورة تعكسه لآلخرين. واهللا يؤّدبنا كما يؤدب  ]نا وأفكارناوأقوال

). وبما أن اهللا ال ُيجرب 13-5 :12األب إبنه، فنحن أبنائه (عبرانيين 
، لذلك فإن هذه الصالة ال تعني أن نطلب )15-13 :1 (يعقوب بالشرور

بل  ،)119مزمور ، 13 :10قورنتس  1( امن اهللا أن ال ُيعّلمنا طرقه عمليً 
تجارب إبليس التي تهدف إلى إنكار اهللا مفعول [أي ُيبطل] أن ُيبعد عّنا 
 وعبادة غيره.

أكثر  لنأتي بثمرٍ [أي نمر بإختبارات] ى ، نحن ُننقّ 15في إنجيل يوحنا 
؛ إذن الغاية من ]ألننا نثبت في محبة اهللا حين نحفظ وصاياه[

 .لمجده تعالى تهاهللا هي أن نصبح غصن مثمر من كرم /إختباراتتجارب
فاهللا هو آٌب يعرُف أبناَءه ويحرص على أن يمد لهم يد المعونة ليعيشوا 

). آب يعرف بأن طفله 12 :8 دوًما بالنور دون خوف من الظلمة (يوحنا
الصغير يولد أعمى غير قادر على تمييز األمور فُيمسك بيده وُيغذيه 

ف على قدميه والسير إلى أن يستطيع النهوض والوقو بكلمته وكنوز قلبه 
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"يعرف أن يرذل الشر يزداد حكمة ومعرفة فـ[أي دون أن يهاب شيًئا 
  ].)27 :36، حزقيال 15 :7 (أشعياويختار الخير" 

  :إبليس تجارب .2
)، 7 :18من أن تأتي (متى  قال السيد يسوع المسيح بأن التجارب ال بدّ 

-28 :22 وته (لوقاوأن الشيطان يود أن ُيغربلنا ويبعدنا عن اهللا وعن ملك

ُمشككين بحبه لنا وبقدرته فتأتي أن ال ُنطيع كلمة اهللا  غاية الشيطان .)31
ه وبكل قساوة قلب نقول له "أننا نعلم فائدتنا وال وكأننا ال نثق بتصرفاتنا 
. فالشيطان عازٌم على إستغالل المادة والشهوة وحب السلطة نحتاج لك"

وأحاسيسنا وٕاحتياجاتنا لكي نتخّلى  وحب الذات وأحّباءنا وحتى مشاعرنا
تجارب الشيطان ليسوع ، )6-1 :3كالم الشيطان لحواء (تكوين عن اهللا (

  )، وسفر أيوب).12-1 :4 في البرية (لوقا
قوموا وصّلوا لئال ”في بستان الزيتون قال السيد يسوع المسيح لتالميذه: 

 .)40 :22 ، لوقا13 :6(متى  “تدخلوا بالتجربة

: إعتبر السيد يسوع المسيح الموت على الصليب واآلالم لتجربةالدخول با
التي سيواجهها تجربة له وطلب من أباه أن ال ُيدخله بها على الرغم من 

لقد إستغل الشيطان مشيئة اهللا وأوحى [علمه بمشيئة أبيه السماوي 
. ولكن يسوع سرعان ما أزال ]ثل لمشيئة اآلبمْ الشيطان ليسوع بأن ال يَ 

لتكن ”هذه التجربة من قلبه، أال وهو اإلبتعاد عن اهللا، فقال: مفعول 
 “. مشيئتك وليست مشيئتي

ونستطيع القول بأن التجربة هي المواقف التي تجعلنا نتصّرف بصورة 
. هي إلخ: "المحبة"، "التضحية"، "المغفرة"، ... به مخالفة ِلما ُنبشر

وهذا ينتج عنه  ئة اهللا.مشي إتمامفعل أو إلى عدم نا قودالمواقف التي ت
خاصًة إن كنا ذوي عالقة قوية  فقدان لمصداقية كلمة اهللا أمام اآلخرين
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فلنتخّيل ما كان ، وبالتالي نحن ُنسيء هللا أكثر من اإلساءة ألنفسنا. باهللا
مسيرة  السيد المسيحليحدث لمصداقية كلمة اهللا ومحبته للعالم لو لم ُيكمل 

أخبر الرسل عن عمله الفدائي قبل  اّلذيو وه )17-16 :3 (يوحنا اآلالم
  .)19-17 :20 ؛23-22 :17 ؛21 :16ثالث مرات (متى  حدوثه

صّلى السيد يسوع المسيح راكًعا وكأنه ُيسلم ذاته هللا قائًال له: "ها أني 
أجثو على ركبتّي واضًعا يداي خلف ظهري لتُقّيدهما بمشيئتك وتسير بي 

هذا ألني ُأحبك ومصداقية  مشيئتي. أفعلُ حيثما تشاء، ولتكن مشيئتك ال 
وهكذا نستطيع أن نبعد عنا  محبتك للعالم هي كل ما تبتغيه نفسي".

الموت، الفقر، المرض، [الشرير في جميع المواقف التي نمر بها بحياتنا 
وُنسلم بما سمح اهللا لنا في حياتنا ونعمل على  ]الخالف بين زوجين، ...

 دون تذّمر.“ لتكن مشيئتك”، ولنقل طاعة كلمته بحسب مشيئته

  :إذن بهذه الطلبة نحن

. نحن نؤمن بأن اهللا حين سمح ُنوكل أمرنا إليه نقول هللا بأننا نثق به و .1
فقد أمسك اهللا  ]ممثًال عن كل إنسان بار[للشيطان بأن ُيجرب أيوب 

رنا بدم إبنه الكريم ( اّلذيبروحنا، وهو  اممسكً  ابروحه وهو أيضً  1حر 
فكما جاء بكتاب "اإلقتداء بالمسيح"، نحن نؤمن  ).21- 17 :1 بطرس

ونقول هللا بأن: "ال قداسة إن نزعت يدك عنا ... ال حكمة إن لم ُتدبر ... 
فنحن ال مأمن إن لم تحمي ... ال نفع من السهر إن لم تسهر وتحرس". 

اهللا ُيحبنا ُندرك بأننا حتى لو سقطنا فباإليمان سنقوم، عالمين وواثقين بأن 
مثال الملك داوود، وسبي بني إسرائيل، وٕانكار بطرس  :ولن يتخّلى عنا

وتكثر  ]أي العدو[الرسول ليسوع. أجل، فحين نقع في قبضة الشيطان 
خطايانا ثم ُنحس بعذاب الضمير لما فعلنا ونصرخ هللا "إلهي إلهي لماذا 

رخ يسوع ، وكما ص42و 22 مزموركما صرخ الملك داوود في [تركتني؟" 
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 :15 مرقس(المسيح، ُممّثًال عنا، من على الصليب وهو ُمثّقل بخطايانا 

: "يا أبتي، أني أستودع روحي بين ا، نجد أنفسنا تصرخ هللا أيضً ])34
أي أن هذه المقولة تشبه بالمعنى للصرختين اللتين  ).46 :23 لوقايديك" (

ل من آمن باهللا مثًال لكصرخ بهما السيد يسوع المسيح من على الصليب مُ 
 من بيت إسرائيل إلى كافة الشعوب المؤمنة: إبتداءً 

  “بين يديك أستودع روحي”و   “   إلهي إلهي لماذا تركتني”

وُيعلمنا إرادته  نلوذ باهللا ونطلب منه أن ُيقّوي روحنا وُيزيد من إيماننا .2
 وينحت كلمته في قلوبنا ويمّدنا بالمقدرة على تمييز مشيئته والحكمة في
التصّرف والثبات باإليمان لنستطيع أن نواجه ونرفض الرضوخ لطلبات 

، 36 :21 فال نقع فريسة له في وقت التجربة لضعف إيماننا (لوقاإبليس 
ُيزيدنا ). وبمعنى آخر، نحن نطلب من هللا ملكوته وبّره أي أن 40 :22لوقا 

يود أن  اّلذيوس فنتسّلح بسالحه وننجو من الشرير من مواهب روحه القدّ 
. وبالتالي فهذه الطلبة هي مرادفة للصالة: "يا رب، يا من بمواهب يأسرنا

وس ُترشد المؤمنين إلى كمال الحق، هبنا أن نتذّوق بروحك روحك القدّ 
بربنا  وس طعم الحكمة الحقيقية ونتمتع دائًما وأبًدا بمعونتك اإللهيةالقدّ 

فينا  الربف عمل وبهذه الطلبة نستطيع أن نصِ  .. آمين"يسوع المسيح
 ).18:118 مورمز " (. وٕالى الموِت َلم ُيسِلمنياأدَبني الرب تأديبً فُنرّدد: "

من  امنيعً  اويبني سورً  نطلب من اهللا أن ُيسكن روحه القّدوس في قلوبنا .3
 ).10 :1، أيوب 17  :2نحميا ( ]أي الخطيئة[حوله فال يقوى عليه الشيطان 

كما جاء في رًسا على قلوبنا وأفكارنا وفاهنا نطلب من اهللا أن ُيقيم حا .4
  .141مزمور 

وُنظهر لسامع هذه الكلمات بعًضا كما صّلى النبي داوود ونؤمن ي ُنصلّ  .5
 .34و  31مزمور في  كما جاءمن صفات اهللا 
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على اآلخرين من حولنا وبدًال من  نعي مدى تأثير تجارب الشيطان  .6
أمام اهللا ونعترف بمقدار ضعفنا  التعالي عليهم ولومهم وٕادانتهم، نتواضع

نحن البشر ونطلب منه أن ال نقع بنفس التجارب إذ قد يكون تصّرفنا أسوأ 
ن اآلخرين و من تجارب الشرير وبهذا ُندان ممن تصّرف اآلخرين وال ننج

. أجل، فإن "أخطاء اآلخرين واإلساءة لنا وجرح مشاعرنا" ومن ِقبله أيًضا
، فنلوذ باهللا األخطاءفاتنا لكي ال نفعل نفس عليها أن تجعلنا نراقب تصر 

 فننجو من أفعال الشيطان.وُيثّبت عزيمتنا ونطلب منه أن ُيزيد من إيماننا 

من كل  البشريةلُيخّلص يسوع المسيح الثاني  الربندعو اهللا لمجيء  .7
ملكوت اهللا  وُيعلنحارب المؤمنين،  اّلذيالشرور ومن الشرير/الُمضّلل 

   .]2854و  2853[) 12لرؤيا (سفر ا األزلي

من حوله إلى خيٍر  اّلذيكيف ُيحّول الشر على اإلنسان أن يعيش ويتعّلم 
أو عدم معه ليعّلمه الحكمة أو الصبر  أن يد اهللالروحه ولمن حواليه، واعًيا ب

يستخدم ا بالروح و التالي يزداد نمو وب ،يريد له اهللا أن ينالها أو أي نعمةالكذب 
 اعلمً  ليّتخذ اإلختيار الصحيح لكي ينجو من الشرير.أي كلمة اهللا] [ما تعّلمه 

اهللا إن  بأن اإلنسان يقع ويقوم ثم يقع ويقوم وهكذا إلى أن يثبت في تعاليم
رغباته ، ولكنه يقع وال يقوم إن ثّبت نظره على بتواضع "ثّبت نظره على اهللا"

أن وت اهللا أوًال يطلب ملك اّلذيعلى المؤمن . و )34- 24 :6 ىمت( المادية
بأن الراعي الصالح لن يتخلى عن قطيعه وحنان اهللا ال بد من أن ُتعيد  يثق

فنعمة اهللا بالمسيح المصلوب، والتي أشار لها  .الضال إلى حضن اآلب اإلبن
قد أطاحت ) 10-7 :12 قورنتس 2(نعمتي"  حسُبكَ اهللا للقديس بولس وقال له "

     له كّل المجد. الُملك لرئيس السالم بُملك إبليس على هذا العالم وأصبح
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  داھرينال ھرالقوة والمجد إلى دالملك و+ن لك 

 ]النھاية تؤدي إلى البداية[
  

يسوع المسيح  الربإبنه الحبيب دة بكلمته المتجسّ نحن نؤمن بأن اهللا أرسل 
ملكه داللة واضحة على  الكلمة ولقد كان تجّسد ؛باٍق معنا إلى األبدوهو 

نحن ه وقوته على كّل ما ُيرى وما ال ُيرى من خالل أقواله وأفعاله. و وسلطان
اهللا أراد بتجّسد الكلمة ليس فقط إعالن هذه األمور التي سبق  نؤمن بأن

محبته وأعلنها على يد أنبياء العهد القديم بل لتكون أيًضا داللة واضحة على 
ه وعينه الساهرة حكمتداللة على  ؛ومعونته اإللهية ]أي قوة محبته[ قوتهو 

ه ئحين نؤمن بقوة وقدرة اهللا نصبح من أبنا. و ]الراعي الصالح[التي ال تنام 
 ) وننال ما نطلبه:18-17 :16المؤمنين به (مرقس 

  ]نأخذ الحيات بأيدينا[النجاة من الشرير  •

 ]إن شربنا السم فلن نموت[مغفرة الخطايا  •

 ذنوبنا وذنوب اآلخرين تمتلىء قلوبنا بالمحبة فنصفح وُنسامح فيغفر اهللا •
 ]الشياطين طردن[تجاهنا 

تمتلىء قلوبنا بمواهب الروح القدس للعمل من أجل الملكوت السماوي  •
؛ وندعو ]ننطق بألسنة جديدة[فننشر اإلنجيل بالعبادة بالروح قوًال وفعًال 

نضع [اآلخرين لإليمان بالحق والعمل بكلمته فيصبح الجميع أبناء اهللا 
  )5-1 :14 قورنتس 1( ]ونفَ تعامرضى فيأيدينا على ال

  

 اا خادمً وُأسلم لك ذاتي، فإجعلني إبنً  ني أثق بكإوٕالهي ...  رّبي”
 “لك في ملكوتك، آمين.
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 القدس تھليل الروح "الربي�ةص	ة ال"
 

"أنشدوا للرب  ، تبتهج روح صاحبها لتطلب من الجميع فتقول:96في مزمور  
ولقد  وا في األمم بمجده في جميع الشعوِب بعجائبه"نشيًدا جديًدا ... حدث

يسوع الممتلىء  الربإّياها  اعّلمه روح التي تهللت بنشيٍد جديدٍ إستجابت ال
، )15:15 حنايو (اءه بكل شيء ليحفظوا وصاياه عّلم أحبّ  اّلذي بالروح القدس

  كالتالي: خالقها بداخل صاحبها معلنًة عن صفات اهللابفرح فأنشدت 
اهللا محبة في السموات" لُتعلن أن " اّلذيأبانا " أنشدت "روح الحكمة" وقالت �

  وهو إله متواضع ونحن أبناءه"
ك" لُتعلن أن "اهللا قّدوس، ونحن ليتقّدس أسم" وقالت "العلمأنشدت "روح  �

  بأفعالنا نعكس ذلك لآلخرين"
هو  ك" لُتعلن أن "اهللاليأت ملكوت" وقالت "المشورة الصالحةأنشدت "روح  �

 الخالق الحكيم وهو نور العالم، وكلمته ُتوّحد قلوب األمم"

كما في السماء كذلك على  كلتكن مشيئتد" وقالت "لَ أنشدت "روح الجَ  �
  ، وقوى الشر لن تغلب محبة اهللا"وعليه إتكالنا " لُتعلن أن "اهللا قوياألرض

"اهللا حي " لُتعلن أن كفاف يومنا نا خبزناأعط" وقالت "المعرفةأنشدت "روح  �
، وهو واهب الحياة وكّل النعم الدنيوية والروحية من كلّي المعرفة ال يموت

  األزل وٕالى األبد"
 أخطأكما نحن غفرنا لمن  اناخطاي ناأغفر ل" وقالت "التقوىأنشدت "روح  �

  واإليمان" سّر المحبةهي المغفرة وأن " لُتعلن أن "اهللا رحيم وعادل، إلينا
من  نانجلكن  في التجارب ناال تدخلوقالت " "مخافة اهللاأنشدت "روح  �

ال يرضى بالشر، ونحن كذلك كلّي القدرة صالح راٍع " لُتعلن أن "اهللا الشرير
  ال نود أن نعمل الشر"
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  وصايا ; و   "الربي�ةص	ة ال"
  

  "أحب ا=خرين كنفسك" و "أحب إلھك من كلّ قلبك"
 

كأنفسنا تْكُمن متكاملة في الصالة ومحبة القريب  تهبالنسبة لمحب ة اهللاإن وصي
  : بالكلمات هي تعبير عن الربية. فالصالة الربية

 ، ومعترفين بأنه:قدوس أبٍ هللا كمحبتنا  .1

إله قوي، ملًكا على من في السماوات وعلى األرض فهو واهب  �
  الحياة؛

ع بيد الشرير ُيرّبي وُيأدب أبناءه دون أن يتركهم للوقو  اّلذي باأل �
، لذلك نثق تماًما بمشيئته ونرضخ لها لبناء ورًة منهلُيصبحوا ص

  ؛ملكوته في جميع القلوب
، وكذلك هو الُمخّلص يوّفر لنا إحتياجاتنا الجسدية والروحية اّلذيهو  �

  والحامي من الشرير؛
  هو عادل وسيرانا [يعاملنا] كما نرى نحن اآلخرين؛ �
ا بل كل ما هو عظيٌم برحمته إذ يغفر لنا خطايانا دون أي ذبيحة من �

  .)7 :12(متى  ُيريده هو قلب نقي ُمِحب
 همحبًة خالية من أي حقد أو رياء على ِمثال محبت هنا لجميع خلقمحبت .2

لنرث ملكوت  نالحصول على الغفراأي فُنحب لهم ما ُنحب ألنفسنا  ،لنا
، فنغفر لهم ليستطيعوا أن يقفوا أمام اهللا دون عيب على األقل من اهللا

   .ناحيتنا نحن
  

ي هذه الصالة بالفعل كل يوم واإللتزام بهذه الصالة فيا حّبذا لو أمكننا أن ُنصلّ 
ومحبة القريب  هومحبت هوتمجيد اهللا بكافة أعمالنا فتكون جميعها لتقديس إسم

جميًعا سالمين. أجل، عندما نفهم أن علينا أن نخدم  هلنصل إلي هوعمل مشيئت
معنا، وحينها تكون "كلماتنا  هيعنيُه كالم وما اهللا اآلخرين فحينها نبدأ بفهم

 اإللهية. هوصلواتنا وأصوامنا" أفعاًال مطابقة لمشيئت



 

- 44 - 

 

  

  :الربي�ةص	ة للعلي فالتطبيق ال
  

  

بحياة   .1  يسوع الر�

كيف ُتعاش  امنولُيعل  ناالحبيب ليكون مثاًال ل هأرسل إبن اهللا فهم بأنن نحن
طوال حياته وطلب منا أن نعيشها  بيةالر هذه الصالة  يسوعالكلمة، فلقد عاش 

وعلى محبتنا  هوتشهد على قدسيت ذين تبعناه: حياة مكّرسة هللانحن أيًضا الّ 
، حياة مبنية على المحبة [بذل الذات] والرحمة [المغفرة هالغيورة على بيت

  :هوس لبناء ملكوتالقدّ  ه، مملوئين من مواهب روحهواإلحسان] وشرح كالم
ن ُمذكًرا مَ  والشهادة له الشكر والصالةُيمّجد اهللا بوع حياته يس الربعاش  •

 :20يوحنا ، 11 :7 ؛8- 5 :6 متىالسماوي (هم احوله بأن اهللا هو أباه وأب
17(.  

، ولقد )10-9 :14(يوحنا  وسوٕاسمه القدّ الُمحب أعماله صورة اهللا عكست  •
ن المالك ، كما أ)14- 11 :10؛ 12-10 :7 يوحنا" (صالحُعِرف عنه بأنه "

حين بّشر مريم العذراء بوالدته، قال: "إن الروح القدس سينزل عليِك وقدرة 
  .)35 :1 وٕابن اهللا ُيدعى" (لوقا قّدوًساالعلّي ُتظّللك، لذلك يكون المولود 

ملكوت بشارة  إعالنأورشليم على السامرة و الجليل و عمل جاهًدا بكل أنحاء  •
- 3 :3 يوحنا ،23 و 17 :4متى (حين تولد القلوب من الروح القدس اهللا 

8(.  

، )44-41 :22لوقا ( حرص على أن يعمل بكل قوته على إتمام مشيئة اهللا •
  فأطاع كلمة اهللا حتى الموت. ُمستسلًما بكل ثقة لهذه اإلرادة

 :2(لوقا لنموه الروحي خذ ِمن كلمة اهللا [ما جاء في الُكتب] غذاًء له إتّ  •
46 -52( . 
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بكل مشاعره  جسده ودمه الكريم، ذاته والهوته][ وسقّدم لنا قلبه القدّ  •
 محبة تجاه اهللا وتجاهنا في القربان الُمقّدس ليكون غذاءً بنار الالملتهبة 

). 58- 47 و 35-29 :6 يوحنا( وتنال الحياة األبديةلكي تثبت به  نالروح
لُنصبح أبراًرا  عّناعلى الصليب بذل ذاته  هلدرجة أنوأحّب اهللا أحبنا فلقد 
  . )13 :15 ؛18- 17 :10 ؛18- 16 :3(يوحنا  لين أمام اهللاوكام

فصّلى ألبيه السماوي وضع عليه خطيئته]  [ولكل شخصٍ غفر لصالبيه  •
  .)34- 33 :23 لوقاليغفر لهم (

إّتخذ ِمن كلمة اهللا [ما جاء في الُكتب] غذاًء له لمحاربة تجارب الشيطان  •
 ). 11- 1 :4 (متى

ولكي ال  لمحاربة تجارب الشيطانصًة إستخدم الصالة في كل حين وخا •
 ).46- 39 :22لوقا يدخل في التجربة (
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  القّداس اAلھي  .2
باإلمكان أيًضا أن ُنحقق هذه الصالة بساعة زمنية بحضور القداس اإللهي 

سويًة كعائلة واحدة يكون اهللا فيها هو األب ناء اهللا أبُيمثل إجتماع  اّلذيو 
إذ عرشه األرضي "المذبح" فهو موطىء قدميه  القّدوس وحاضًرا معهم على

 اهللا بشعائر لتقديس إسمالقّداس اإللهي يبدأ عليه يوضع القربان الُمقّدس. 
كسجود المالئكة وأرواح القّديسين في السموات  هوالوقوف والسجود أمام هيكل

 الرب، ُمرددين كلمات "المجد هللا في الُعلى" و"قّدوس قّدوس قّدوس، هأمام عرش
ال يموت  اّلذي"قّدوس اهللا، قّدوس القوي، قّدوس أحياًنا إله الصباووت" و 

والعمل على لنا خبزنا اليومي إلحياء أرواحنا  ء اهللا، ثم يتبعها إعطاإرحمنا"
 الربس] وأخذ جسد قدّ [قراءات الكتاب المُ  همن خالل كلمتتنقيتها ونمّوها 

أن التقدمة هنا هي من عمل اهللا وعلى الرغم من  .ودمه الكريم لمغفرة الخطايا
شكٍر هللا وتأكيًدا منا بإيماننا إنها محبًة بنا، إال أننا أيًضا نقّدمها هللا عربون 

وٕاّتحادنا معه في مسكن واحد إذ  هللا لمغفرة خطايانا ونجاتنا من الشرير قربانٌ 
 وبما أن اهللا قّدوس وال يستطيع أحد أن يقف بالقرب ُتصبح أجسادنا هياكل هللا.

علينا أن  لذلك وكذلك اهللا عادل، )6- 5 :3تكوين من اهللا وقلبه غير نظيف (
كما أوصانا نتوجه إلى الكنيسة وقلوبنا خالية من أي حقد أو عدم مسامحة 

فُنصالح اآلخرين قبل دخولنا الكنيسة، ونفحص  )24-23:5 ىمت(يسوع  الرب
اإلعتراف وقاصدين ا للكاهن في سر هضميرنا ونندم على أخطائنا ُمعترفين ب

  . فنستحق المغفرة من اهللا التوبة والتغيير
ومن ثم ننهي الصالة بالبركة التي يعطيها الكاهن والتي غالًبا ما تكون الدعاء 

إلبعادنا عن التجارب ونجاتنا من الشرير وتقويتنا عند المصاعب، واإلقرار  هللا
نشهد هللا عونا لإلنصراف لالقوة والُملك والمجد إلى أبد اآلبدين، وثم يد هبأن ل

، وهذا العمل ُيعد جزًء من اهللا شاءينشيع المحبة في قلوب اآلخرين كما و 
  بن الحبيب.اإلغذائنا الروحي كما عّلمنا 
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 أعمال الرحمة  .3

إن تمعّنا في كلمات الصالة الربّية لوجدنا أنها أساس للدخول إلى أعماق 
التي إتخذها الّرب يسوع كأساس  أعمال الرحمة ولماذا نقوم بها، هذه األعمال

تعالوا، : "اهللا" عن غيرهم في يوم الدينونة كيبارَ لتصنيف بني البشر ما بين "مُ 
ألني جعُت م؛ وت الُمعد لكم منذ إنشاء العالكِرثوا الملبي، يا ُمباَركي أ

وعرياًنا وني، ، وكنت غريًبا َفآَوْيتميونمتيفأطعمُتموني، وعطشت فسق
 ،)46-31 :25(متى  لّي"ْيتم إتمريًضا فزرتموني، ومحبوًسا فأفكسوتموني، و 

(متى اآلية: "إنما أريُد الرحمة ال الذبيحة"  فيسنفهم معنى ما قاله اهللا  بالتاليو 
  :في أعماق أعمال الرحمة مع اآلخر المحتاج هوف ).13 :9
واحد آب ضابط الكل، فالجميع أخوة مكملين بعضهم  إلهٍ اإلعتراف ب �

   ؛متبادل وٕاحترامٍ  كجسٍد واحد بمحبةٍ البعض 
  ؛القداسة بقداسة األفكار واألعمال التي تخرج من القلب وُتجّسد "المحبة" �
كذلك والغافر األب المحب الُمعيل  هفكما أنّ  ،بالروح والحق ة اهللامعرف �

  ؛هعلى مثال هيكونون أبناء
بح اإلثنان أن يص هفمشيئت ،فَقْول "لتكن مشيئتك" دون رياء ة اهللاطاعة كلم �

صا مهما كانت صلة القرابة بينهما مع إختالف خلُ ثمرا ويَ ا ويُ نموَ واحد ويَ 
   ؛نوعية العمل للنمو واإلثمار

  خرين؛نعمُه على اآليُ لما أنعَم علينا ولم  شكًرا هللا �
 لآلب واإلبن والروح القدس بكل ثقة كاملةً  إعطاء الذات �

ُشّلت يداه وقدماه  وباألخص إن كّل إنساٍن لمراجعة الّذاتتدعو هذه الصالة 
  .تغّيرتجاه اآلخر لي عن الحركة وتحّجر قلبه



 

- 48 - 

 

  ماذا نعني بھذه الص	ة؟
 واآلخرين، والتي إذن نحن نطلب الملكوت: مواهب الروح القدس لخدمة اهللا

قلوبنا أوًال بمحبة اهللا لنا فتمتلىء قلوبنا بمحبتنا له وبالتالي  ألتعمل فينا وتم
قلوبنا بإطاعة كلمته واإلستسالم لمشيئته كالريشة  ]ُننقي[فنقدس وس بروحه القدّ 

وكّلما تغذينا بكلمة اهللا كّلما إزددنا عمًال بحسب مشيئة اهللا  .في مهب الريح
وٕازدادت أعمال الرحمة التي نقوم بها تجاه اآلخرين [إذ ُتسّمر أنظارنا إلى 

أموالنا بعد أن عثرنا على  مُيستثمر به اّلذيوُيصبح الفقراء هم الكنز  الُعلى
أحد  يوسكما فعل القديس لورنس ،الكنز األصلي: "كلمة اهللا المتجّسد"

م ألنه وّزع أموال 258ستشهد عام إ اّلذيس و و تسريالشمامسة للبابا القديس ك
، بعد أن إّتحدت مشاعر قلبه وٕاعتبرهم كنز الكنيسة الكنيسة على الفقراء

عن الخطيئة وعمل السوء والنجاسة:  ناداتعإب وكذلك إزداد ؛]بمشاعر قلب اهللا
"األفكار الرديئة، الفجور والسرقة والقتل، والزنى والطمع والخبث، والمكر 
 والعهارة والحسد، واإلغتياب والكبرياء والحماقة"، ونزيد نقاوة في القلب (مرقس

وحين نغفر لآلخرين ونكون ُمتصالحين مع الجميع من حولنا  .)14-23 :7
لمغفرة  ]تقديم ذبيحتنا هللا[نكون مستحقين ألخذ جسد ودم المسيح  فإننا

ن بها وتكون سبب و ندخل بالتجارب التي قد يمر اآلخر وحين ال  ؛خطايانا
عثرتهم وسبب إدانتنا لهم فإننا ننجو من الوقوع في الخطيئة ومن عدم محبة 

لنا ويوقعنا ولعلم اهللا بأن الشرير يود أن يغرب .الناس فنستحق مغفرة خطايانا
زيادة الحكمة في في التهلكة فإن طلبنا منه بأن ينّجينا من الشرير يؤدي إلى 

قلوبنا أي معرفتنا بكلمة اهللا وفهمها للمقدرة على التمييز بين ما ُيرضي اهللا مما 
في وقت  بهُنحارب به الشيطان وُندافع  اّلذيال ُيرضيه لتكون بيدنا السالح 

[على أن يكون ُمطابًقا  وقدرة اهللا ننال ما نطلبه . وحين نؤمن بقوةالتجربة
 .لمشيئة اهللا]
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  :ھدف الص	ة      

  نتعّلم المحبة  .1
وكونوا  َتَعلموا ِمّنيتتلمذوا لي [وَ قال يسوع للجموع التي تبعته: "إحملوا نيري 

 :11(متى ، تجدوا الراحة لنفوسكم" ، َفِإّني َوديٌع َوُمَتواِضُع ٱلَقلبلي تالميذ]

29(  
من الصالة التي عّلمنا إياها السيد يسوع المسيح،  ماذا ُيعلُمنا إبن اإلنسان؟

 ا أال ومن كافة أقواله وأعماله الُمطابقة لهذه الصالة، نتعّلم شيًئا واحًدا أساسي
وهو المفهوم الحقيقي للمحبة التي تتطلب الوداعة والتواضع، والتي ُوِصفت في 

مثوى ك قاسٍ [الغيرة]  هوىالو  ،كالموت قوي  ب حال"فإن  سفر نشيد األناشيد:
طفئ ن تُ أال تستطيع الغزيرة مياه ، الالربلهيب ِسهامه سهام نار و  األموات،

في سبيل الحب بيته ماِل نسان كل اإل ، ولو بذلال تغمره نهارالحب واأل
واحد  هذه المحبة تنبع من قلبٍ . )7 :8." (سفر نشيد األناشيد اقارً حتِ إ رَ قِ حتُ أل

[ال رياء فيه]، يحملها اإلنسان في طّياته لكل من حوله "ما ُيرى وما ال ُيرى": 
  اهللا واآلخرين. إًذا نحن نتعّلم شيئين:

 كيف ُنحب اهللا بقلب وديع ومتواضع، فُنردد قوًال وفعًال: .1

وس سُأخبر مجًدا لك" "غيرُة بيتك تأُكلني" "لتكن مشيئتك" "بإسمك القدّ 
وال ُيهّمني إحتقار ي فإني ُأقدم لك كّل ما أملك مجًدا لك، نذا، إرسلنء"ها

" "أغفر لي يا أبتي" "أشكرك على كّل شيء" اآلخرين لي ولمبادئي
 "تكفيني نعمتك" "أنت أٌب للجميع، والجميع إخوتي"

 كيف نحب اآلخرين بقلب وديع ومتواضع، فُنردد قوًال وفعًال: .2

إني أبذل نفسي محبًة بكم" "إني " "إساءتكم لي"مغفورة لكم "سامحوني" 
أفعل لكم ما ال تستطيعون أن تفعلوه ألنفسكم وعلى قدر إستطاعتي" 
"سالمي، وِنعم اهللا التي أعطاني إّياها اهللا ُأعطيكم" "أصّلي من أجلك، 

  فأرجو أن ُتصّلي من أجلي"
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   ن إختارهم اهللام ُنصبح مِ   .2

  "إلى تقدمة هابيل نيِ اقتحويل تقدمة "
بدء، أراد اإلنسان أن ُيقّدم شيًئا هللا، شيًئا من تعبه ِعرفاًنا ومحبًة باهللا. منذ ال
، ونرى أن اهللا موهابيل، أبناء آدم، جزًء من نتاج كّده قاِينمن  قّدم كل ولقد 

ألنه إستطاع أن يقرأ ما في قاِين  ن ينظر إلى تقدمة هابيل عن تقدمةإختار أ
ما قّدمه [إذ قد تكون ليست أفضل إنتاج ن من عدم مباالة وٕاهتمام بقلب قايِ 

وعلى مّر السنين، وّضح اهللا بأنه ال يرغب . لديه وال ترتقي أن تكون قرباًنا هللا]
في نظر اهللا هو أسمى ما  اّلذي بتقدمة من اإلنسان بل يرغب بقلبه النقي

 ن، اإلبنإذا إعتبرنا قايِ وعليه، ف .لما فيه ِمن شبه لقلب اهللا ُيقّدمه اإلنسان
ألن قلوبهم كانت بعيدة عن ن لم يؤمنوا بالمسيح اّلذياألكبر آلدم، رمًزا لليهود 

ُحِسَب دمه عليهم  اّلذي"صورة قلب اهللا" فيكون هابيل رمًزا ليسوع المسيح اهللا، 
). وٕان إعتبرنا 15-9 :4 ن (تكوين) كما ُحسب دم هابيل على قايِ 25 :27(متى 

هي تقدمة أبناء العهد القديم، فيكون هابيل رمًزا ن رمًزا للعهد القديم وتقدمته قايِ 
للعهد الجديد وتقدمة أبناء العهد الجديد هي تقدمة هابيل. كال التقدمتين هما 

)، 5-3 :4عطية من اهللا وهللا، لكن اهللا رضي بتقدمة هابيل وٕاختارها (تكوين 
عنه رضيت" (متى  اّلذيكما أعلن عن إبنه الحبيب: "هذا هو إبني الحبيب 

  ).35 :9 إخترته فله إسمعوا" (لوقا اّلذي)، و"هذا هو إبني الحبيب 17- 16 :3
ن [اإلنسان الخاطيء] ُعرضة للقتل/الموت بأخذ الثأر، إذ لم لم يترك اهللا قايِ 

ن، لذلك دمة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايِ تكن هذه غايته حين نظر إلى تق
[بعد عدة أجيال] بأن اهللا قادٌر  جعل عليه عالمة لكي ال ُيقتل لُيريه فيما بعد

أدَبني على تحويل تقدمته لتكون على ِمثال تقدمة هابيل لكي ال يهلك [ وراغبٌ 
)]. ما مّيز تقدمة هابيل 18:118مور مز ( . وٕالى الموِت َلم ُيسِلمنياالرب تأديبً 

لدم "الغنم داّبة حية" يجري في عروقها اوالحياة، فـ الجودة ن هوعن تقدمة قايِ 
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حًيا نقًيا وهذا يرمز على أن اهللا سيختار منا َمن كان له قلًبا ، )3 :9 (تكوين
نبع منه أعمال رحمة، وليس قلًبا ميًتا ال حياة فيه وال مشاعر نحو اآلخرين 
كما حّدث إبنه الحبيب في حديثه مع تالميذه عما سيحدث في يوم الدينونة 

وعليه  ).46-31 :25تى العظمى، يوم مجيء إبن اإلنسان في مجده (م
ن [اإلنسان الُمتحّجر القلب] صارًخا نادًما نستطيع أن نسمع صوت قايِ 

ت يكّل قلبي لما فعلته من خطأ إستحقّ ي آسٌف من  وإلهي ... إنّ  ربّي"ُمستنجًدا باهللا: 
عليه الموت ... ولكني أتضّرع إلى رحمتك الواسعة لتتقّبل مني تعب يدّي وما قّدمتُه لك 

قّدمه لك  اّلذياألرض ... لتحوله أنت إلى التقدمة التي ُترضيك ... إلى الحمل من ثمر 
وس سمك القدّ ون لك من الشاكرين والُمسّبحين إلأخي هابيل ورضيت عنه ... وأنا أك

ليستجيب له اهللا في سر اإلفخارستيا، إذ جعل  "ألنك ُعْدت وغّيرتني فنظرَت إليّ 
ن التي ال حياة فيها من خبز وخمر بعد تقدمة قايِ القّداس اإللهي إحتفاًال لقبول 

إلى إلى خبز الحياة، أن حّولها بقوة الروح القدس إلى تقدمة نابضة بالحياة، 
 :1 (يوحنا ُقدم ذبيحة لمغفرة الخطايا: يسوع المسيح اّلذيجسد ودم الحمل 

ها إلى ، وبالتالي إستبدال القلوب المدعوة لهذا اإلحتفال والتي ال حياة في)29
وهذا التغيير بالقلوب ال يتم  قلوب وديعة ومتواضعة مملؤة بروح المسيح الحي.

إال إذا آمن اإلنسان بأنه لن يستحق تقديم القربان هللا قبل أن يغسل قلبه من 
   .)6-1 :3 (خروج أي حقد أو عداء

، و"أعمال )7 :6 غالطية ،6 :3 يوحنا( قال اهللا: "اإلنسان يحصد ما يزرع"
أي أنه يزرع مما في  )18 :15 متى ،23 :4 األمثال(ان تنبع من قلبه" اإلنس

قلبه من مشاعر ومما في عقله من أفكار فإما يحصد خيًرا إن كان زرعه جيًدا 
أو يحصد شًرا إن كان زرعه سيًئا. واهللا قادٌر على أن ُيغّير من سلوك اإلنسان 

  تربته لُيصبح حصاده جيًدا.إن أراد هذا اإلنسان أن يتغّير فُيضيف السماد إلى 
 ليجوري يكما صّلى القديس ألفونس د لنصل )St. Alphonsus deLiguori(:  

  آمين. ،"يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، إجعل قلوبنا شبيهة بقلبك القّدوس"
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  وخز للضمير  .3
   

" بتمّعن نالحظ بأننا نقف عند مقاطعها إن كسرنا الربيةحين ُنصّلي "الصالة 
دى وصايا اهللا؛ وٕان كان ضميرنا حي ومحبتنا هللا فوق كّل شيء فإننا إح

   سنحاول أن ُنصلح ما كسرناه.

  وعلى سبيل الذكر وليس الحصر: 
صّلي؟" وهو عب علينا المغفرة، يسألنا: "هل نُ حين نقول للكاهن بأننا يص .1

ب ي نقول هللا بأننا قد غفرنا لمن أخطأ إلينا، فهل نكذيقصد بأننا حين ُنصلّ 
وبالتالي ُنحاول أن نذهب ونعاتب بوداعة ومحبة من أساء إلينا على اهللا؟ 

 ألن نيتنا أن ُنسامح وننسى فنجد الراحة لنفوسنا. ،وُنسامح وٕان لم يعتذر

حين نطلب من اهللا أن يغفر لنا خطايانا وبذات الوقت نعتقد بأننا لم نفعل  .2
كذب على اهللا وبكل أي خطيئة تجاه اهللا أو تجاه اآلخرين، فنحن أيًضا ن

تكّبر نعتقد بأننا أبرار. وبالتالي نفحص ضميرنا على الدوام لُنصلح الخطأ 
  ونطلب المغفرة ألنه ليس هنالك أحٌد صالح سوى اهللا. 

الزوجان ن، إن صّلى واألزمات التي يمر بها المتزوجو في وقت الضيق  .3
تعمل سصالة هذه النابعة من القلب وبكافة الجوارح فإن  الربيةالصالة 

 تصرفاتهما بمساءلة نفسهم كما يلي: على تغيير

حياة مسيحية يكون فيها هو  اهللا معفي السماوات": هل نحيا  اّلذي"أبانا  •
يود أن يصبح اإلنسان على صورته كما خلقه  اّلذي"اهللا الخالق الواحد 

  ؟في البدء"
تعكس هذه ك": هل ندرك أن اهللا قّدوس، وأعمالنا هي التي سمُ أ "ليتقّدسِ  •

القدسية لآلخرين؟ وٕاسم اهللا "محبة"، وٕاسم اهللا "صالح"، فأين نحن األبناء 
 في السموات"؟  اّلذيبتصرفاتنا من هذه الصفات بكوننا ندعوه "أبانا 

 او جماعة  المؤمنين كجسٍد  واحد  يحيوالملكوت ه  ك":ملكوتُ   "ليأتِ  •
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عثرة أمام  بروح واحدة: روح المسيح. ونحن حين نختلف ونكون حجر
الملكوت، ولماذا نطلبه؟ وأين هي  اآلخر واألبناء فأين نكون من هذا

 روح المسيح التي تسكن وتعمل فينا؟ 

فلماذا  "لتكن مشيئتك": ومشيئته في الزواج أن يصبح اإلثنان واحًدا، •
  ُنفكر بالطالق أو اإلنفصال؟

و من "أعطنا خبزنا كفاف يومنا": ونحن بتذّمرنا من الوضع المادي أ •
الطرف اآلخر وعدم قناعتنا بما لدينا نكون قد تذّمرنا على اهللا المعطي 

   فهل هذا صحيح؟ وأين تواضعنا؟ كل نفٍس بحسب ما يرغب،
"أغفر لنا ذنوبنا كما نحن غفرنا لمن أخطأ إلينا": حين ال ُنسامح  •

 وُنصّلي هذه الصالة لمغفرة خطايانا نكون قد خدعنا اهللا وكذبنا عليه،
  كذب على من ُنحب؟فهل ن

"ال تدخلنا بالتجربة لكن نجنا من الشرير": ترك اهللا لنا حرية اإلختيار  •
بتصرفاتنا، فكيف يمكن هللا أن ُينّجينا من الشرير ما لم ُنسّلم له ذاتنا؟ 
لو ُنصر على تصرفاتنا الخاطئة دون اإلحساس بالندم والحاجة إلى 

 التغيير، فكيف سيسمعنا اهللا وُيساعدنا؟

بّد لإلنسان من فهم هذه الصالة وتأّمل معنى كلماتها ليعيشها بدًال من  ال
نني ُأصّلي وأنت ال تستجيب، فال ُتعطيني ماًال ترديدها كالببغاء ثم يقول هللا: "إ

 ن وضعه وأخالقه لتكون مثل أو جاًها ألسعد، وال ُتغير من اآلخر وُتحس
السيد يسوع المسيح ألتباعه  أخالقي فأهنأ". من أجمل النصائح التي أعطاها

هي أن على اإلنسان أن يعمل على إخراج الخشبة التي في عينيه قبل أن 
)، وهذا يرادفه بالمعنى أن 5- 1 :7ُيخرج القذى التي في عين اآلخر (متى 

ُيصّلي اإلنسان أوًال لينال بّر اهللا وملكوته من حكمة ومعرفة وتقوى ومحبة 
ة وقناعة قبل أي شيٍء آخر وحتى قبل أن ووداعة وتواضع وصبر وطول أنا

   ).34- 33 :6 يطلب من اهللا أن ُيغّير الطرف اآلخر (متى
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  تھذيب النفس  .4
   

 :6، متى 4-1 :11الصالة الرّبية التي عّلمنا إّياها الّرب يسوع المسيح (لوقا 
)، إن فهمنا معنى كلماتها وصّليناها بتأّمل ومراجعة النفس، هي دواء 9-13

خرج من باطن اإلنسان عديدة قال عنها الّرب يسوع بأنها تَ  وحّيةألمراض ر 
فتُنّجسه ["المقاصد الّسيئة والفحش والسرقة والقتل والزنى والطمع والخبث 

)]، 23-14 :7والمكر والفجور والحسد والشْتم والكبرياء والغباوة" (مرقس 
الجسد  وذكرها القديس بولس الرسول في رسالته ألهل غالطية كأعمال

) وذكرها أيًضا ألهل قولسي وقال عنها بأنها 26- 25و  21- 19 :5(غالطية 
ًحا )، وذكر بعضها ألهل أفسس موض 6-5 :3تسّبب غضب اهللا (قولسي 

بأنها ُتحزن الروح القدس وبسببها يحل غضب اهللا على أهل المعصية (أفسس 
سد ليسيروا )، وطالبهم بأن يحيوا بحسب الروح ال الج6-5 :5و  30-32 :4

  :سيرة أبناء النور
    "            الروحي المرض              "  "           الصالة        "
  التكّبر، اآلخرين، دون الّذات وحبّ  "أنا"ـال  السموات في اّلذي أبانا •

  التجديف بالغير، اإلكتراث عدم ،تحّزبال         
  لكذب،ا السحر، خطيئة،وال فحشاءال فعل      أسمك ليتقّدس •

  ... العرافة ،السُكر         

  على العمل يف الكسل المادي، العالم محبة      ملكوتك ليأتِ  •
  وكلمته اهللا معرفة نشر         

  ،"أنا"ـال بحسب الحرّية ،اهللا كلمة عصيان     مشيئتك لتكن •
 التجديف         



 

- 55 - 

 

  

  "            الروحي المرض              "  "           الصالة        "
 المال، :اهللا لغير عبادة والحق، باهللا الجهل     السماء في كما •

  شهوات أشخاص،     األرض على كذلك
  الغير، مقتنى إشتهاء والحسد، الغيرة الطمع،   نايوم كفاف خبزنا عطناأ •

  الرضا عدم ،السرقة         

  في والرغبة الحقد القلب، قساوة الكراهية،    خطايانا لنا أغفر •
  والخصام اإلنشقاقات المغفرة، عدم ،اإلنتقام   إلينا أخطأ لَمن نغفر ماك

  جاء بما للجهل التصرف في الحكمة عدم     بالتجارب تدخلنا ال •
  النميمة ،الُمقّدس بالكتاب         

  به الثقة وعدم  اهللا على اإلتكال عدم     الشرير من نجنا •
  

وٕان كانت الصالة الرّبية هي دواء إال أن مفعولها لن يتم إال إن إقترنت 
لتعكس قلًبا باطنه فإتمام أعمال الرحمة الة بالصوم عن الخطيئة والصدقة الص

  .)21 :17متى ( "محبة"
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  ؟ين ُنصلّ أجل مَ من لماذا، و 

: لماذا ُأصّلي؟ أمن أجلَك، أم من أجلي وٕالهي، لطالما راودني السؤال رّبي
  وأجل اآلخرين؟

ا وآخر. فأن ابين سببً فصل فهم بأننا واحد، وال يمكنني أن أَ إستغرقني وقًتا أل
؛ أنت تُ  حبك. لذا، حين أحب نفسي وأصّلي لها كما أُ حبني وأنا فيك وأنت في

عّلمني إينك الحبيب لكي ال ُتدخلني بالتجارب وتُنّجيني من الشرير، فأنا فعًال 
ُأحبك وال أود أن أفترق عنك بعد موت الجسد. وحين أطلب منك أن تفتح لي 

، فإني حهُألصح  ينافي شريعتك اإللهية اّلذيأقوم به و  اّلذيعينّي ألرى العمل 
بل أود إرضائك. إني  أقوم بذلك ألني أحبك وال أود أن أجرحك بخطاياي

ِبفرح ُأصّلي ألني أعلم من أعماق قلبي بأن إبنك الحبيب يسوع المسيح قد َقِبل 
 أن يأخذ عني ضربات السوط وكافة أنواع األلم الجسدي والنفسي ومات على

وأنت تفرح بمغفرة خطاياي حين  ألني إبنته الصليب ليحمل عني خطاياي
إني آسفة لكل مرة الخاطئة. ال أود أن أؤذيه بأعمالي كما أني ، أطلب المغفرة

حبك وأشكرك من أجل كّل ما فعلته ِمن أجلنا من خالل أُ قمت بإيذائك، فأنا 
ك ليأتوا على معرفة ن لم يعرفو اّلذيصّلي من أجل أُ إبنك يسوع المسيح. إني 
وليحّبوك بذات المقدار إن من خالل إبنك الحبيب محبتك الالمتناهية لنا 

حوا ك بعد الممات ويسبّ ؤيتر نؤا بهْ ويَ إستطاعوا فُيقّدموا لك الشكر قوًال وفعًال 
  .  )17و  15، فالمجد لك (يوحنا وس إلى األبدإسمك القدّ 

 ة كؤوسثالث أحمل طّيات نفسي يفوٕالهي، اآلب واإلبن والروح القدس:  رّبي
متليء [المُ  "ذاتي"كأس ك أبي السماوي أن تأخذ من أطلب. ةحدكأٍس وا في
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 ئهومل وٕافراغه حب التمّلك ...] الغرور، ذاتي،ال المجد ،الحسد باإلفتخار،
منك  وأطلب). 10-7 :4 ستورنق 2( لكي ال نتحّطم بمجدك وقوتك ومحبتك

 الحبب "الحياة من هدفي" كأس تمأل أن اهللا بنإ المسيح يسوع سيدي
ت كان إذا تهاشرب التي كأسلل مماثلة[ بناءهوأ اهللا أجل من بالنفس للتضحية

 القدس الروحيا أيها  وأرجوك. ك إلى حيث ذهبتَ تبعها وأشربفأ هذه مشيئتك]
 ظهرتُ  سوف التيو  ،والروح للجسد رحمة ومحبة أعمالب "قلبيكأس " مألأن ت

  .مينآولك الشكر على الدوام،  ،خرينآلحب اهللا األبوي ل
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