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  مطبوعات ساعة اإلصالح
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .ية للكرازة باإلجنيلاإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العرب شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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  المحتويات
  تعلم الصالة

  ال تكونوا آالمرائين

  ال تكونوا مثل الوثنيين

  اآلب السماوي

  قداسة اسم اهللا

  ليأِت ملكوتك

  اهللا في حياتنامشيئة 

  الخبز اليومي

  غفران الذنوب

  معارآنا الروحية

  الصالة والتسبيح

  اذآر خالقك في أيام شبابك

  



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣

  



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤

  تعلم الصالة

يا رب علّمنا   : وإذ كان يصلي يف موضع ملا فرغ قال واحد من تالميذه          "
أبانا الذي  : مىت صليتم فقولوا  : أن نصلي كما علّم يوحنا أيضاً تالميذه فقال هلم        

 السماوات، ليتقدس امسك ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما يف الـسماء            يف
خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا ألننا حنن          . كذلك على األرض  

  .وال تدخلنا يف جتربة لكن جننا من الشرير. أيضاً نغفر لكل من يذنب إلينا

يـا  : ل له  نصف الليل ويقو   إليهمن منكم له صديق وميضي      : مث قال هلم  
 أقـدم ، ألن صديقاً يل جاءين من سفر وليس يل ما           أرغفة ثالثة   أقرضين! صديق
 وأوالدي اآلنالباب مغلـق    ! ال تزعجين : فيجيب ذلك من داخل ويقول له     . له

قوم ويعطيه  ن كان ال ي    لكم وإ  أقول! وأعطيك أقوم أنمعي يف الفراش، ال اقدر      
:  لكم أقول وأنا. يه قدر ما حيتاج   جل جلاجته يقوم ويعط   لكونه صديقه فانه من أ    

ألن كل من يسأل يأخذ، ومن      ! اسألوا تعطوا، اطلبوا جتدوا، اقرعوا يفتح لكم      
 يسأله ابنه خبـزاً فيعطيـه       أبفمن منكم وهو    . يطلب جيد ومن يقرع يفتح له     

! أو إذا سأله بيضة أيعطيه عقربـاً؟      ! ؟   حية بدل السمكة   أيعطيه مسكة   أوحجراً  
 أشراراً تعرفون أن تعطوا عطايا جيدة فكم باحلري اآلب الذي           فان كنتم وانتم  

  !من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه؟
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  ١٣-١: ١١ حسب لوقا  اإلنجيل

كان احد خدام كلمة اهللا يقوم بزيارة ألحدى األسر املنتمية إىل كنيسته            
عائلة والحظ القس أن احد أبناء ال     . ان احلديث يدور حول موضوع الصالة     وك

يا حنا هل   : كان يصغي بانتباه إىل احلديث فأراد أن يشركه يف البحث فقال له           
حسن جـداً، أجـاب     . نعم أنا أصلي  : ؟ فأجاب الصيب حاالً    أيضاً أنتتصلي  

 بعديدة وتطل  أمور تصلي من اجل     بأنكافترض  : القس واستطرد معلّقاً وقال   
ات احلذر على وجـه     ظهرت عالم .  تقوم بواجباتك  وأنت يساعدك   أنمن اهللا   

 وجه هذا الـسؤال     أنفما كان من خادم الكلمة إال       . نعم: ببطء وأجابحنا  
 املدرسية ودروسك وسائر حياتـك      أعمالكهل تصلي من اجل     : املعين وقال 
حصل جل هذه املواضيع ألنين أ    أ من   أصلي ال   إنين:  حنا وقال  فأجابكتلميذ؟  

  .دائماً على عالمة جيدة جداً

اعنا جلواب هذا التلميذ ولكننا يف كثري من األحيان         قد نضحك لدى مس   
أال خنال أننا عنـدما نكـون       . نظهر نفس التفكري فيما يتعلق مبوضوع الصالة      

حاصلني على عالمة جيدة جداً يف هذه احلياة أي عندما تكون مجيـع أمورنـا        
 تسري على أحسن منوال أننا لسنا حباجة إىل اهللا أو إىل التقرب منـه بالـصالة؟        
الصالة ليست فقط للضعفاء، الصالة ليست فقط ملن هم مرضى أو حمتاجني أو             
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الصالة هي اجلو الروحي الذي جيب أن حيـيط         . جماني ملشاكل احلياة املعقدة   
وعدم اللجوء إىل الصالة كما جيب ليس إال دليالً آخر على خطيئتنا       بكل إنسان   

ظهر دوماً أمهية الصالة ليس فقط       والسيد املسيح كان ي    .وابتعادنا عن اهللا خالقنا   
يف تعاليمه بل أيضاً يف حياته اخلاصة إذ أنه كان يصلي يف مناسـبات عديـدة                

فمع أنه مل   . مؤاتية كانت أو غري مؤاتية وهو اإلنسان الكامل، الرب من السماء          
يعرف الفشل ومل يرتكب أية خطيئة، إال أن ذلك مل يكن ليمنعه عن الـصالة               

  .الم مع اآلبواالشتراك يف الك

 النص الكتايب أن التالميذ بعدما كانوا مع السيد املسيح ملدة           نالحظ من 
يا رب علّمنا أن نـصلي      : طويلة توجهوا إليه بواسطة أحدهم وطلبوا منه قائلني       

قد تتعجب يف بادئ األمر مـن       ! كما علم يوحنا أي يوحنا املعمدان تالميذه        
 التالميذ من املؤمنني باهللا ومن الذين       أمل يكن هؤالء  . هكذا سؤال نظراً ملصدره   

تعلموا عبادته كما جيب منذ نعومة أظفارهم ؟ ملاذا توجهوا بذلك الطلـب ؟              
اجلواب هو أم الحظوا وجود نقص شديد يف حيام الروحيـة ال ألـم مل               

 و يف   .بل ألم مل يكونوا قد تعلّموا بعد كيفيـة الـصالة          يكونوا من املصلّني    
الصالة اليت نـدعوها    : يسوع املسيح نرى أعظم أمنوذج للصالة     جواب الرب   
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 املسيح وألا جيب أن تكـون       بالصالة الربانية ألن مصدرها هو الرب يسوع      
  .املثال األمسى لكل صلواتنا

ملوضوع الصالة وخاصة للمواضيع الـواردة يف  وسنخصص حبوثنا التالية  
اليت رددها املاليني من النـاس       اليت تعلّمها التالميذ و    صالة الرب يسوع املسيح   

  .عرب التاريخ

فاخلطيـة  . ليست الصالة باألمر الطبيعي بالنسبة إلينا حنن البشر اخلطاة        
العالقة بنا تقيم حاجزا فاصال أو ستارا روحيا مينعنا مـن التحـدث مـع اهللا                

 بل حنن الذين ثرنا عليه وسـقطنا يف محـأة           ةاهللا خطا مل يصنعنا   . والصالة إليه 
ولذلك كما فعل أبوانا آدم وحواء بعد تعديهما على الوصـية           .  والشر اخلطية

  .اإلهلية نعمد حنن أيضا للهرب من اهللا

اختاذ التـدابري الالزمـة     م ب لكن كلمة اهللا تعلمنا بأن اخلالق عز وجل قا        
فعنـدما جـاء    . بإرسال ابنه الوحيد يسوع املسيح على عاملنا      للمصاحلة وذلك   

أن يصاحلنا   بإمكانهيا وجتسد وولد من مرمي العذراء صار        كلمة اهللا إىل هذه الدن    
ـ  اإلهليةالطبيعة  :  ألنه كان يتمتع بطبيعيتني يف أقنوم واحد       مع اهللا اخلالق    ةاألزلي

موتـه   مع اهللا اآلب بواسطة      وقد قام االبن املتجسد مبصاحلتنا    . والطبيعة البشرية 
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 الذي يستطيع أن     على الصليب وصار بذلك الشخص الوحيد       الكفارى -البديل
املصاحلة الواقعية اليت أمتها السيد املسيح      . يأيت باإلنسان إىل اهللا وباهللا إىل اإلنسان      

فهذه املـصاحلة   .  الذي تبىن عليه صالة اإلنسان إىل اهللا       األساس املتني أضحت  
املبنية على عمل يسوع الفدائي أزالت احلاجز الفاصـل بـني اهللا واإلنـسان              

  .مرا حمببا لإلنسان اخلالصوجعلت من الصالة أ

يرغب املؤمن يف الصالة ويريد أن يقترب من اهللا باسم الفادي احلبيـب             
لكن املؤمن هو مبثابة طفل     . طالبا الرمحة والغفران ومقدما آيات الشكر والعبادة      

يف احلياة الروحية أنه يرغب يف الصالة ولكنه جيد نفسه مثل تالميذ املسيح منذ              
ؤمن نفسه يف حاجة ماسة إىل الصالة كما جيـب أن يـرى             ألفي سنة، جيد امل   

 املقبولة  املبادئ األساسية للصالة  ن   حيث يتلقَ  ضرورة االخنراط يف مدرسة املسيح    
  .لدى اهللا

أنه جيد صعوبة   . لنأخذ مثال الطفل الصغري وهو يف سنيه األوىل من احلياة         
يتفـوه بـه إال أن      ومع أن والديه قد يفهمون ما       . يف التعبري عن أفكاره   كبرية  

تعبري عن النفس ال يتقن مـىت       الولكن  . كلماته أشبه بالتلعثم بلغة أجنبية جمهولة     
أال نرسـل أوالدنـا     . وصل الولد سن اخلامسة أو السابعة أو حىت العاشـرة         

اءة والكتابة و قواعـد الـصرف       ارس حيث يتعلمون فوق كل شيء القر      للمد
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األفكار أال يتطلب منا بأن نـستمر يف        ردنا إتقان فن التعبري عن      والنحو؟ وإن أ  
دراستنا لعلوم البيان والكالم واآلداب والوقوف على كنوز املاضـي األدبيـة            
واللغوية؟ إن كنا حنتاج إىل هكذا مشقة وعناء يف سعينا إلتقان الكالم مع الناس              
  وإىل الناس أال ينتظر منا أن نسعى جبد ونشاط لتعلم الكالم مع اهللا يف الصالة؟

. ن ال نعين أن اهللا ال يفهم صلوات املؤمنني الذين مل يتقنوا فن الصالة             حن
فكما أن الوالد يفهم كلمات طفله األوىل هكذا يفهم اهللا كلمـات حـديثي              

لكنه كما إن الوالد يرغب يف منو ابنه يف حياته الفكرية هكـذا أيـضا               . اإلميان
  .يرغب اهللا يف منونا يف حياة الصالة

 علينا أن نتعلمها عبارة عن جمرد إيـصال أفكارنـا           ليست الصالة اليت  
  بيننا كشركة مقدسة نظر إىل الصالة    إن اهللا يود منا بأن ن     . املتبعثرة إىل اهللا تعاىل   

ومن البديهي إذن أن حدوث هذه الشركة الروحية ال ميكن أن تتم بدون             . وبينه
  .هوجود معرفة محيمة بني املخلوق الذي يصلي واخلالق الذي يصلى إلي

 من الناس ال يريدون مطلقا أن يبذلوا أي         نومن املؤسف جدا أن الكثريي    
أم أشبه ببعض الطلبة الـذين ال       . جهد لتعلم الصالة حسب مفهومها الكتايب     

 .هم هلم سوى ترك مقاعد املدرسة أو التخرج من املدرسة بأية طريقة ممكنـة             
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طحي وكذلك حماولـة    ولذلك جند كثرة العبارات التقليدية اليت تردد بشكل س        
يا ترى  . البعض أن يرضوا بين البشر مبا يسمونه بصلوات مرفوعة إىل اهللا تعاىل           

كم من املرات نشرع بصلواتنا ونتفوه بكلمات خارجة فقط عن شفاهنا بدون            
أن تكون قلوبنا أيضا وراء كلماتنا؟ كم من املرات نـصلي إىل اهللا بـدون أن                

أنه هو اخلالق األزيل القادر على كل شيء؟        نذكر أننا خملوقات بشرية صغرية و     
إننا ال نشرع يف الكالم بدون تفكري أو حتضري عندما نظهر أمام رجاالت هـذا               

صالتنا إىل اخلـالق    ولكننا كثريا نظهر لدى     . العامل املشهورين، وهذا أمر حسن    
وهذا دليل على ضرورة تعلم الصالة واإلقتداء بتالميذ الـسيد          ! وسيد العاملني 

  .ع املسيحيسو

  يف عظات متتالية ونكتفي اآلن بـذكر       املوضوعوسوف نبحث يف هذا     
ألننـا إذ نـشرع ببحـث       . أمر واحد أال وهو الصالة من أجل الروح القدس        

موضوع الصالة وتعلم هذا الفن الروحي علينا أال خنال أن واجبنا هو عبارة عن              
ة الكتابية هامة ومفيدة    القواعد الروحي . حفظ القواعد غيبا وتطبيقها يف صلواتنا     

هـذا  .  القدوس ليعيننا يف صلواتنا    أننا حباجة إىل روح اهللا    ولكنه علينا أال ننسى     
الذي دفع املسيح إىل القول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطـوا عطايـا               
جيدة فكم باحلرى اآلب الذي من السماء يعطـي الـروح القـدس للـذين               
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 إذن ليعطينا روحه القدوس كمعلم لنا يف موضوع لنتضرع إىل اهللا تعاىل.يسألونه
الصالة فتصبح حياتنا غنية بشركة روحية حيوية مصدرها اهللا وغايتـها جمـده             

  .تعاىل خرينا وخري سائر أفراد البشرية
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  إسم يسوع قد حال                          ملسمع املؤمن

  أمن يشفي جراح املبتلى                         واخلوف يست

    تعزية األحزان              سلوى القلوب اخلاشعة       

   ومورد الظمآن              قوت النفوس اخلاشعة        

   مع دنس اآلثام                 به صاليت تسمع           

    منه قبويل التام                 خيزى العدى إذ يقع     

    يف احلمد قاصر                 قليب ضعيف يا يسوع    

   والعزم فاتر                   والفكر مرتاب جزوع   

  ما دام يل حياة                    أذيع حبك الصحيح     

  نفسي لدى الوفاة                ذكر امسك السامي يريح   

  )من كتاب ترانيم الروحية للكنائس اإلجنيلية (      
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  نيال تكونوا كاملرائ

ومىت صليتم فال تكونوا كاملرائني، فإم حيبون أن يـصلوا قيامـاً يف             ’’ 
احلق أقول لكم أم قد استوفوا      . اامع ويف زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس      

  .أجرهم

أما أنت فمىت صليت فادخل خمدعك وأغلق بابك وصلَ إىل أبيك الذي            
  ،،.  جيازيكواخلفاء هيف اخلفاء، وأبوك الذي يرى يف 

  )١٩٦٠ترمجة  (٦-٥:٦ حسب مىت اإلجنيل     

طلب تالميذ السيد يسوع املسيح أن يعلمهم الصالة كما جيب فأعطاهم           
وكذلك األمنوذج السامي لكل    السيد له اد تعليمات خمتلفة عن هذا املوضوع         

 وما أشرنا يف عظتنا السابقة سـوف نـدرس          .الصالة الربانية صالة أال وهي    
 حسب تعليمات املسيح يسوع الواردة يف اإلجنيل لكي نستفيد          موضوع الصالة 

فنحن حباجة كـبرية إىل الوصـول إىل        . حنن أيضا من الدروس املتعلقة بالصالة     
 العظيم الذي منحه اهللا     االمتيازمفهوم كتايب للصالة لكي نتقوى مبمارستنا هلذا        

  .اخلالق لإلنسان منذ البدء



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٤

م عن الصالة بشكل اجيايب نراه يلفت       قبل أن يشرع السيد املسيح بالكال     
نظر التالميذ وبواسطتهم سائر الذين سيؤمنون به عرب العصور ويف شىت الـبالد             

فاإلنسان الذي يصلي إىل    . إىل وجوب جتنب بعض األخطار اليت تعيق بالصالة       
نسان الكامل الطاهر بل إنه إنسان قد أثرت عليه اخلطية، إنسان قد            إلاهللا ليس با  

 حباجة ماسة ليس فقط     أضحىشر إىل قلبه وإىل سائر نواحي حياته حىت         تغلغل ال 
ولكن كون  . إىل معرفة إرادة اهللا بل على حترير إهلي من ربقة اخلطية والشيطان           

إن اإلنسان ال يقدر    . خاطئا ال يعين أنه أصبح خملوقا بدون دين أو تدين         اإلنسان  
هذا الذي قـاد ربنـا      . هأن يعيش بدون شعور ديين وعالقة مع كائن أعظم من         

ـ             . صالة  وخملصنا يسوع املسيح إىل التكلم عن بعض املخاطر اليت ترافق حياة ال
وسنكتفي بذكر خطر واحد يف هذه العظة وهو خطر الوقـوع يف النفـاق أو               

أما اخلطر اآلخر الذي ذكره يسوع املسيح يف نفس املناسبة فإنه كـان             . الرياء
 اخلاطئة يف العبادة والصالة وسنأيت على ذكر ذلك         تقليد األمم الوثنية يف عاداا    

  .يف عظة مقبلة بإذن اهللا

 الذين كانوا يظهـرون     أن ال يتشبهوا باملرائني   طلب املسيح من تالميذه     
ومىت صـلّيتم فـال     . "إفالسهم الروحي بشكل خاص يف موقفهم من الصالة       
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 ويف زوايا الشوارع لكي تكونوا كاملرائني، فإم حيبون أن يصلّوا قياماً يف اامع        
  ." احلق أقول لكم إم قد استوفوا أجرهم. يظهروا للناس

  

ومع أن السيد املسيح مل يذكر اسم الفريسيني أثناء هذا التعليم إال أنـه              
وهؤالء كانوا مجاعة دينية متطرفة ناصبت املسيح العداء ألـم مل           . كان يعنيهم 

أما املسيح فإنه تكلم عنهم بكل      .  اتمع يودوا بأن خيسروا مكانتهم احملترمة يف     
صراحة وأفهم اجلميع بأم كانوا ذات ديانة سطحية وقشرية وأن قلوم كانت            

أحب الفريسيون التظاهر بتدين كـبري ولـذلك    . بعيدة كل البعد عن اهللا تعاىل     
أساؤوا استعمال الصالة وحولوا هذا االمتياز الذي منحه اهللا لإلنسان حولـوه            

 جمرد متثيلية يراد منها ال التقرب من اهللا وعبادته بل الظهور أمام الناس مبظهر               إىل
وهكذا عندما كانوا يذهبون إىل اامع يف أيـام الـسبت           . التقوى والصالح 

لالستماع إىل تالوة الكتاب املقدس وتفسريه وترنيم املزامري الكتابيـة كـانوا            
ن هؤالء الفريسيون ينهضون يف تلك      نعم كا . يتنافسون فيما بينهم على الصالة    

اتمعات الدينية للصالة وعوضاً عن أن يصلّوا وهو شاعرون خبطاياهم الكثرية           
والكبرية وعوضاً عن أن يطلبوا الرمحة والغفران كانوا يظهرون لسائر املتعبدين           
  .مقدار صالحهم ويلقون حماضرات مطولة عن تقواهم املزعومة بشكل صلوات
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لفريسيون يصلون يف زوايا الشوارع ال نظراً لـشعورهم         وكذلك كان ا  
حباجة قوية للصالة أثناء حادث طارئ بل للظهور أمام املارة مبظهر التقـشف             

ولكن مجيع هذه الصلوات مل تكن باحلقيقة صـلوات         . والزهد عن هذه الدنيا   
كـذا   وليس ذلك فقط بل إن اهللا متجد امسه ميقت ه          .ألا مل تقبل من اهللا تعاىل     

مـن  . صلوات ألا يف جوهرها تنكر معرفته لكل شيء وحىت خلفايا القلـوب           
يصلي للظهور مبظهر الصالح والتقوى أمام الناس ينال أجراً دنيوياً من بين البشر  

  .ولكن اهللا ال يسمع صالته وال يصغي إىل دعائه

 وقد حذّر السيد املسيح تالميذه من مغبة الوقوع يف هذه اخلطية ألنه من            
السهل جداً أن ينحرف املؤمن من حياة الصالة السليمة إىل حيـاة التظـاهر              

فـانزالق مجاعـة    . واستعمال الصالة للحصول على رضى الناس ومـدحهم       
كان تدرجيياً وكان طريق السقوط معبداً بأفكار جذّابة        الفريسيني إىل هوة الرياء     

سائر املـؤمنني مـن      فليحذر إذاً تالميذ املسيح و     .وغايات ذات مظاهر جيدة   
  .الوقوع يف خطية الفريسيني

لكن السيد املسيح مل يكتف بالتحذير أو بإعطاء تالميذه تعليمات سلبية           
اإلجيابية الـيت جيـب أن تقـودهم يف         خبصوص الصالة بل إنه أعطاهم املبادئ       
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أما أنت فمىت صلّيت فادخل خمدعك وأغلق بابك وصـلِّ إىل           : "صلوام فقال 
  ."  اخلفاء، وأبوك الذي يرى يف اخلفاء هو جيازيكأبيك الذي يف

  

يف إتباع تعليمات السيد املسيح جند الطريقة احليدة اليت متكننا من التغلب            
ألنه من املستحيل أن يكون اإلنسان مرائياً وهـو         . على خطية الرياء يف الصالة    

ه ويف  على اإلنسان أن يكون ظاهراً إذ ذاك كما هو على حقيقت          . منفرد مع اهللا  
وحدانيته مع اهللا ليس هناك من بشري آخر يريد أن يظهر أمامه مبظهر خمـالف               

واهللا يرانا دوماً كما حنن يف قلوبنا ال كمـا حنـاول أن نظهـر أمـام               . للواقع
فما هو الدافع للتظاهر بأننا أحسن مما حنن يف حقيقتنا لدى ظهورنـا             . اآلخرين

ين ولكننا ال نقدر أن خندع اهللا العامل        أمام اهللا؟ إننا قد نستطيع أن خندع اآلخر       
  .خبفايا قلوبنا

من يريد أن يصلي وأن يسكب قلبه أمام اهللا عليه أن يقـوم بـذلك يف                
مـن  . مكان منفرد حيث يسود اهلدوء وحيث ال توجد جتربة الرياء والتظـاهر    

يقوم بذلك بشكل طبيعي ومستمر ال بد من أن جيد أن حياته قد أصبحت غنية               
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يء مثل الصالة يساعدنا على الشعور بالقرب من اهللا وال شيء مثـل             ألنه ال ش  
  .الصالة ميكّننا من احلصول على النعم والربكات اليت حنن حباجة إليها

ومن اجلدير باملالحظة أن السيد املسيح بكلماته هذه مل يكن مينعنا مـن             
كال إن الـسيد    . الصالة عالنيةً يف اتمعات الدينية أو يف بيوتنا ضمن عائالتنا         

املسيح بكلماته هذه إمنا كان يلفت أنظار تالميذه وأتباعه األوفياء إىل الكيفيـة             
كـان الفريـسيون    . اليت أياء ا الفريسيون وأتباعهم استعمال امتياز الـصالة        

يصلّون صلوام اخلاصة الفردية يف مناسبات غري مالئمة، ألنه كيـف ميكـن             
ورة فردية وهو يصلّي عالنيةً أمام الناس؟ هذا        لإلنسان من أن يقترب من اهللا بص      

أمر مستحيل هناك صالة فردية يف حضور أفراد العائلة وصالة عامة أو مجهورية             
مل مينع إذاً السيد املسيح املؤمنني به من        . يف بيت اهللا حيث جيتمع سائر املؤمنني      

           صلّوا كأُسر أو كجماعات بل أراد منهم أن يقوموا بأداء صلوام بكـل   أن ي
لياقة وأن ال ينظروا إىل امتياز الصالة الفردية كوسيلة للظهور أمام الناس مبظهر             

لتكن الصالة صالة ال حماضرة دينية      . خمالف للحقيقة اليت يراها اهللا يف كل حني       
    .فريسية

وكذلك علينا أن نالحظ أن السيد املسيح استعمل يف تعليماته اإلجيابيـة            
صلّ إىل أبيـك الـذي يف   . " آب بالنسبة إىل اهللا    خبصوص الصالة كلمة أب أو    
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اإلنسان يف حالته الساقطة ال     !". اخلفاء وأبوك الذي يرى يف اخلفاء هو جيازيك       
يقدر أن ينظر إىل اخلالق كأب له إذ أن كل بشري خسر هذه العالقة الروحية               

ي إىل  لّي بأن يصلّ  كيف يقول املسيح إذاً للمص    . اليت تربط اإلنسان باهللا يف البدء     
  اآلب السماوي؟

اجلواب الذي يعطينا إياه الكتاب املقدس هو أن كل إنسان يتصاحل مـع             
يمنح املقدرة والصالحية بأن ينظـر إىل اهللا كأبيـه          اهللا بواسطة املسيح يسوع     

  :ففي مقدمة اإلجنيل حسب يوحنا نقرأ هذه الكلمات. السماوي

 فقـد   - بيسوع املـسيح    أي الذين قبلوا وآمنوا    -أما مجيع الذين قبلوه     "
أعطاهم سلطاناً بأن يصريوا أبناء اهللا، وهم يؤمنون بامسه، الذين مل يولدوا مـن              

  ".دم، وال من مشيئة جسد، وال من مشيئة رجل، بل من اهللا

فاهللا ذاته هو الذي يعطي املؤمنني هذه امليزة اليت ال تقدر بثمن ليـصريوا              
ولكي يعطي  ! أبانا الذي يف السموات   : أوالده فيقتربون منه ويصلّون إليه قائلني     

اهللا املؤمنني هذا السلطان كان عليه أن يرسل ابنه الوحيد إىل هذا العامل ليكفّـر               
  .عن خطاياهم مبوته على الصليب
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عندما نفكّر ملياً بالثمن الذي دفعه اهللا ليصاحلنا مع ذاته ليمكننـا مـن              
بار التضحية العظمى اليت قام     االقتراب إليه كآب مساوي، عندما نأخذ بعني االعت       

ا سيدنا يسوع املسيح للتكفري عن خطايانا وإلعطائنا التبنـي أي أن نـدعى              
بأوالد اهللا، هل يبقى إذ ذاك أي تفسري منطقي لسوء استعمالنا مليـزة الـصالة               

إن السيد له اد مات عنا على الصليب وفدانا بدمه الزكي لتكـون             ! الفردية؟
 حياة صحيحة وخالية من سائر العيوب، وخاصةً مـن خطيـة            حياتنا الروحية 

  .الرياء اليت كان السيد وال يزال ميقتها مقتاً تاماً

أما أنت فمىت صلّيت فادخل خمدعك وأغلق بابك وصلِّ إىل أبيك الذي            "
  ".يف اخلفاء، وأبوك الذي يرى يف اخلفاء هو جيازيك

* * * *  

قــادر بـاري الـربايا ا    ألـله روحلكائنه  

حاضـر وهو عليـم    يرى النوايـا البـاطنه  

  سـجود مـكْرٍ كالبشر    أمـامـه ال يقـبـلُ

  ولو مبكــره اسـتتر    وذو الريـا ال يجهلُ
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ـّما   وللــترابِ ركبتـاه    عني املـرائي للس

ـّلما   ال يرتضي تلك الصاله    واللـه رب الس

ين لكيأرشد يـا رب     قيأسـجدبالقلبِ الن  

لدي قف وارتـقِ    وقُـلْ هلم بـالربكـات  

  )من كتاب الترانيم الروحية للكنائس اإلجنيلية(

  

  ال تكونوا مثل الوثنيين

وحينما تصلّون ال تكثروا الكالم عبثاً مثل الوثنيني فإم يظنـون أنـه             "
م مبا حتتـاجون  فال تتشبهوا م فإن اهللا أباكم يعل. لكثرة كالمهم يستجاب هلم   

  ." إليه قبل أن تسألوه

ميتاز اإلنسان يف هذه الدنيا مبقدرته العجيبة على حتويل األشياء احلـسنة            
أعطه حرية  ! أعط اإلنسان قوة فيعمل على البطش بقريبه اإلنسان       . إىل عكسها 

أعطه معرفة  ! أعطه الفن فيجعله حتت تصرف ميوله الدنيئة      ! فيجعل منها إباحية  
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أعطه شرفاً واعتزازاً بالنفس    ! أ بالشك باهللا وبكل ما هو فوق الطبيعة       علمية فيبد 
  .فيجعل منهما كربياء وعجرفة

وكذلك نالحظ هذا األمر املؤسف يف حياة اإلنسان يف موقفه من األمور            
فالصالة من أعظم االمتيازات اليت     خذ مثالً موضوع الصالة،     . الروحية املقدسة 

ولكن ما أكثر الذين يسيئون استعمال الـصالة        . قلةمنحها اخلالق ملخلوقاته العا   
وقد الحظنا يف عظة ! وحيولوا إىل كفر وخيانة ومترد على اإلله الواحد احلقيقي        

سابقة أن السيد يسوع املسيح حذّر تالميذه من استعمال الصالة كذريعة للتأثري            
 الذين كـانوا    فقد طلب من تالميذه أالّ يتشبهوا بالفريسيني املرائني       . على الناس 

يصلّون صلوام اخلاصة يف أماكن عامة ال للتقرب من اهللا تعـاىل امسـه بـل                
قال املـسيح   . حملاولتهم ذر الرماد يف العيون والظهور مبظهر التقوى والصالح        

ومىت صلّيتم فـال تكونـوا      : "لتالميذه، وهذا يعين لنا أيضاً الذين نسمى بامسه       
  .صالة املرائي مكروهة لدى اهللا! تصل إىل السماءصالة املرائي ال !" كاملرائني

لكن املسيح مل يقف عند ذلك احلد بل علّم تالميذه وجوب جتنب خطية             
  : الوثنيني اليت كانت ترتكب يف صلوام ولذلك قال له اد
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، فإم يظنون أنـه     ال تكثروا الكالم عبثاً مثل الوثنيني     وحينما تصلّون   "
فال تتشبهوا م فإن اهللا أباكم يعلم مبا حتتـاجون  .  هلم لكثرة كالمهم يستجاب  

  ." إليه قبل أن تسألوه

ال تكونـوا   : "وبعبارة أخرى كان السيد املسيح يقول لسائر املؤمنني به        
 ال تتشبهوا م وال حتذوا حذوهم عندما تقتربون من          !كالوثنيني عندما تصلّون  

كل آيل ويظنون بأم إن ثـابروا       إن عابدي األصنام يرددون صلوام بش     !" اهللا
لكن اهللا تعاىل امسه وهو اإللـه       . على ذلك تسمعهم آهلتهم وتأيت إىل معونتهم      

أي شبه بينه وهـو     . احلقيقي احلي ليس كتلك اآلهلة الومهية اليت متثلها األصنام        
فلم الـصالة إذاً    ! ال شيء مطلقاً  ! اإلله القدوس وبني صنع أيدي الناس اخلطاة؟      

  هللا بطريقة مشاة لألوثان؟ إىل ا

ولدينا يف الكتاب املقدس وصفاً واقعياً للكيفية اليت كـان يـصلّي ـا              
جاء نيب اهللا إيليا إىل أهل إسرائيل ووخبهـم         . الوثنيون يف أيام أنبياء العهد القدمي     

ووجه نيب اهللا   . على ترك عبادة اهللا احلي والسعي وراء البعليم أي آهلة الكنعانيني          
  :ه إىل امللك أخآب وقالكالم
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فاآلن أرسل وامجع إيلّ كل إسرائيل إىل جبل الكرمل وأنبياء البعل أربع            "
." املئة واخلمسني وأنبياء السوارى أربع املئة الذين يأكلون على مائدة إيزابيـل           

  .فأرسل أخآب إىل مجيع بين إسرائيل ومجع األنبياء إىل جبل الكرمل

إن حىت مىت تعرجون بني الفرقتني؟      : "قالفتقدم إيليا إىل مجيع الشعب و     
مث . فلم جيبه الشعب بكلمة   " !كان الرب هو اهللا فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه        

أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربع مئة ومخسون          : "قال إيليا للشعب  
ـ         . رجالً ى فليعطونا ثورين فيختاروا ألنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه عل

احلطب ولكن ال يضعوا ناراً وأنا أقرب الثور اآلخر وأجعله على احلطب ولكن             
مث تدعون باسم آهلتكم وأنا أدعو باسم الرب، واإلله الذي جييب           . ال أضع ناراً  
: فقال إيليا ألنبياء البعـل    !" الكالم حسن : فأجاب الشعب وقالوا  . بنار فهو اهللا  

ا أوالً ألنكم أنتم األكثر وادعـوا باسـم         اختاروا ألنفسكم ثوراً واحداً وقربو    "
فأخذوا الثور الذي أعطي هلم وقربوه ودعـوا        !" آهلتكم، ولكن ال تضعوا ناراً    

فلم يكن صـوت وال     ! يا بعل أجبنا  : باسم البعل من الصباح إىل الظهر قائلني      
وعند الظهر سخر م إيليـا      . وكانوا يرقصون حول املذبح الذي عمل     ! جميب
لعله مستغرق أو يف خلوة أو يف سـفر أو          ! ا بصوت عال ألنه إله    ادعو: "وقال

فصرخوا بصوت عال وتقطعوا بالسيوف والرماح حىت سـال         ". لعله نائم فيتنبه  
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وملا جاز الظهر وتنبأوا إىل حني اصعاد التقدمة ومل يكن وال جميـب      . منهم الدم 
فرمم . عب إليه فتقدم مجيع الش  " تقدموا إيل : "قال إيليا جلميع الشعب   ! وال مصغ 

مث أخذ إيليا اثين عشر حجراً بعدد أسباط بين يعقوب الذي           . مذبح الرب املنهدم  
وبىن احلجارة مذحباً باسم    ". إسرائيل يكون امسك  : "كان كالم الرب إليه قائالً    

مث رتب احلطب وقطـع     . الرب وعمل قناة حول املذبح تسع كيلتني من البزر        
ألوا أربع جرار ماء وصبوا علـى احملرقـة         ام: "الثور ووضعه على احلطب وقال    

فجرى املاء حـول    ! فثلثّوا" ثلثّوا: "فثنوا، وقال " ثنوا: "مث قال ." وعلى احلطب 
وكان عند اصعاد التقدمة أن إيليا النيب تقـدم         . املذبح وامتألت القناة أيضاً مباء    

 يف  أيها الرب إله ابراهيم وإسحق ويعقوب ليعلم اليوم أنـك أنـت اهللا            : وقال
إسرائيل وأنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه األمـور اسـتجبين يـا رب،               
استجبين ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب اإلله وأنك أنت حولـت قلـوم              

  !رجوعا

فسقطت نار الرب وأكلت احملرقة واحلطب واحلجارة والتراب وحلست         
: جوههم وقالوا املياه اليت يف القناة، فلما رأى مجيع الشعب ذلك سقطوا على و           

أمسكوا أنبياء البعل ال يفلت منهم      : "فقال هلم إيليا  ! الرب هو اهللا، الرب هو اهللا     
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من سفر امللوك   . فأمسكوهم فرتل م إيليا إىل ر قيشون وذحبهم هناك        ." رجل
  .٤٠-١٩: ١٨األول 

أمل نالحظ أثناء قراءتنا حلادثة القضاء على األنبياء الذين أضلوا إسـرائيل        
أم صلّوا آلهلتهم من الصباح حىت ما بعد الظهر؟ أمل يرددوا العبـارات             كيف  

الكثرية اليت مل متكنهم من النجاح؟ أمل جيرحوا أنفسهم ظـانني بـأم كـانوا               
يقدرون التأثري على آهلتهم الكاذبة؟ ولكن ماذا صار من جدهم وعنـائهم؟ ال             

 جتاه حتـدي     ذريعاً أظهرت آهلتهم عجزها على مساعدم ففشلوا فشالً      ! شيء
لكن صالة إيليا اليت أتت باملفعول القوي الذي حول قلوب الناس إىل            . نيب اهللا 

ولكـن اهللا   . اهللا، تلك الصالة قيلت يف مدة ال تتجاوز برهة أو دقيقة من الزمن            
  .استجاب لصالة نبيه األمني وأعطاه نصراً مبيناً على أعدائه من أنبياء البعليم

 ملاذا وجه السيد املسيح ذلك التحذير لتالميذه وهم         :وقد نتعجب ونقول  
نعم كان وال يزال حتذير     ليسوا من عبدة اآلهلة؟ هل كان ذلك التحذير يف حمله؟           

ألنه مع إميان   .  يف حياة مجيع املؤمنني باهللا الواحد احلقيقي       السيد املسيح يف حمله   
 وخاصـةً يف موضـوع      قد يقلّد الوثنيني يف موقفه من اهللا      اإلنسان باهللا إال أنه     

إنه ال يكفي لإلنسان أن يعترف بأنه يؤمن إمياناً حقيقياً بـاهللا            . الصالة احلساس 
. حياة الصالة حسب متطلبات هذا اإلميانالواحد بل عليه أن ينظم حياته مبا فيه        
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هـو  فكثريون من الناس يف أيام املسيح ويف األيام احلاضرة يظنون بأن اهللا تعاىل              
 أو أنه مثل بين البشر ولذلك يظنون بأنه من املمكن التأثري عليـه              على شاكلتهم 

إـم ال   . ودفعه على القيام مبا يودونه إن كرروا عبارات كثرية يف صـلوام           
 وال يتذكرون بأن اهللا يعـرف متامـاً         كامتياز روحي عظيم  ينظرون إىل الصالة    

وقف الساحر الـوثين    مجيع احتياجام الروحية واملادية بل يقفون جتاه الصالة م        
الذي يردد بعض العبارات يف صلواته واليت ليست إال عبارة عن تعاويذ يـراد              

  .منها التأثري يف اآلهلة الوثنية

والسيد املسيح مل يكن مينعنا عن ترديد مطاليبنا بشكل مستمر يف صلواتنا            
معينة يف  هللا ألننا كما سنرى يف دراستنا للصالة الربانية علّمنا بأن نطلب طلبات             

هو ترديد عبـارات معينـة عبثـاً        ما أرادنا أن نتجنبه     . كل يوم من أيام حياتنا    
 علّمنا السيد املسيح يف مناسبة أخرى بأنه من واجبنا أال           !وبدون تفكري أو وعي   

. منلّ يف صلواتنا بل أن نصلّي يف جلاجة وحرارة إىل أن يـستجيب اهللا دعاءنـا               
ننا كبشر خطاة معرضون دوماً لالنـزالق مـن         لكن السيد له اد كان يعلم أ      

مفهوم صحيح للصالة إىل مفهوم خاطئ ال خيتلف يف صلبه عن املفهوم الـوثين              
  .الضار



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٨

وكما الحظنا يف عظة سابقة عن موضوع الصالة نرى هنـا أيـضاً أن              
املسيح يريد املؤمنني به أن ينظروا إىل اهللا كاآلب السماوي الذي هو ملم كـل               

مل تـأت إىل    وهذه العالقة الروحية بني اهللا واملـؤمنني        . ميع احتياجاتنا اإلملام جب 
إن الذي يعلمنا عن    . الوجود بدون عمل يسوع املسيح الكفاري على الصليب       

الطريقة الصحيحة للصالة ليس إال ذلك الذي مات عنا مكفّـراً عـن مجيـع               
. دعوه باسم اآلب  إنه هو الذي صاحلنا مع اهللا ومنحنا الصالحية بأن ن         . خطايانا

ينظم ومن اخترب ضمن حياته هذه املنحة اليت ال ميكن أن تقدر بثمن ومن أخذ               
 يود من أعماق قلبه أن يبتعد       حياته حسب متطلبات حالة التبين اليت انتقل إليها       

كل االبتعاد عن التشبه بعابدي األوثان الذين جيهلـون اهللا والـذين ينظمـون         
ئ لطبيعة اهللا ولكيفية احلصول علـى مرضـاته         صلوام حسب املفهوم اخلاط   

  .ومعونته

مجيعنا حباجة إىل تعلُّم الصالة يف مدرسة املسيح فلم ال نأيت إليه ونؤمن به            
  إمياناً قلبياً؟ 

* * * *  
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     حنو فـاديك احلبيـب    يا ثقيلَ احلمـلِ أقبـلْ 

    عـند أقدامِ الصليـب    واطرحِ األوزار حـاالً 

  سـالَ من جنبِ احلَمـلْ    ينبوع جـود فتـرى 

   ت الذي عنـا احتمـلْ    من أمـات املوت باملو 

  كلَّ مقطـوعِ الـرجـا    امسعِ الفـادي ينـادى 

  وتنــالَ الـفـرجـاَ    التفـت حنوي فتحيـا 

   جئْت من أجلِ اخلطـاة    أقبـلوا نحـوي فإين 

  ـاُء احليــاة  وأنـا م    إنين اخلبز الـسماوي 

 وا نريي عليكمامحـل    إنـين الـراعي الوديع    

   فـأنا احلصـن املنيـع    ال ختـافوا من عـدوٍ 

 نفهـلّم اآلن يـا م    يف أسرِ اهلـالك بـات   
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  هـبـةً ممـن فــداك    واسألِ الغفرانَ واقبلْ 

  

 وامسع القلب احلنونْ    ال تقس فاديك صـوت  

  قبـلَ إتيان املنــونْ    تبه وادنُ سريعاً وانـ



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣١

  اآلب السماوي  

  )٩: ٦مىت " (أبانا الذي يف السموات"

عـدة مـرات    " الصالة الربانية "قد يردد اإلنسان الصالة املعروفة باسم       
فالـسيد املـسيح    . ولكن ذلك ال يعين أن ذلك اإلنسان يعرف كيفية الصالة         

الة املقبولة لدى اهللا ودرسـاً أساسـياً يف         أعطانا يف هذه الصالة أمنوذجاً للص     
إنه له اد مل يعطنا جمرد أمنـوذج يكـون          . موضوع الصالة واالقتراب من اهللا    
أكثر الصالة حسب تعليم املسيح يسوع هي       . بشكل آيل صالة مقبولة لدى اهللا     

أو صحيحة من وجهة نظـر      بكثري من ترديد عبارات مهما كانت هذه سامية         
ولذلك وإذ نبدأ اليوم يف هذه العظة بدراستنا ملقدمة الـصالة           . بيةالعقيدة الكتا 

إن كل  . الربانية جيدر بنا أن نعري موضوع الصالة وموقفنا من اهللا اهتماماً كبرياً           
 جيب علينا   عبارة وكل كلمة يف هذه الصالة تشري إىل حقيقة ذات أمهية كربى           

  .رة خاصةأن نطبقها يف حياتنا بصورة عامة ويف صلواتنا بصو

يتعلـق مبوضـوع    فالدرس األول الذي نتعلمه يف مدرسة السيد املسيح         
كيف ننظر إىل اهللا وحنن نقترب إليه مـصلّني؟         . كيفية اقترابنا من اهللا تعاىل امسه     

وهو مل يعنِ بذلك أن مجيـع       " أبانا الذي يف السموات   : "املسيح علّمنا أن نقول   
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 أن تكون صلواتنا مجيعاً مبنية علـى        صلواتنا جيب أن تبدأ على هذا املنوال بل       
فجو الصالة  . إنه اآلب السماوي  : االعتقاد الذي يناله كل مؤمن خبصوص اهللا      

إن اهللا تعاىل هو اآلب الذي      : جيب أن يكون مشبعاً ذا االختبار الروحي الفريد       
تبىن كل مؤمن ومؤمنة وبناًء على هذه العالقة الروحية يقترب املصلي أو املصلية             

  . اهللا كما يقترب االبن من أبيهمن

اآلب : الصالة إىل اهللا تعاىل تتطلب منا أن نكون قادرين على دعـوة اهللا       
بدون وجود هذه العالقة الروحية الواقعية ال تكون الصالة على أمتها           . السماوي

 على اإلنسان أن يكون حمباً      .وال يستطيع اإلنسان بأن يقترب إىل اهللا كما جيب        
أن يدعوه أباً له ليقدر أن يصلّي كما جيب حـسب تعلـيم الـسيد               هللا وقادراً   
  .املسيح

طبعـاً  . ال يكفي لإلنسان أن ينظر إىل اهللا كخالق ليصلّي إليه كما جيب           
هل تصلي النباتات إىل    . ولكن جمرد خملوقات ال تصلّي إىل اهللا      إن اهللا هو اخلالق     

 يعطيها كل مـا حتتاجـه       اهللا؟ هل تصلي احليوانات إىل اهللا؟ إا تعيش ألن اهللا         
 وكذلك ال يكفينـا     !مل تصنع على صورة اهللا وشبهه     ولكنها ال تصلي إليه ألا      

طبعاً إننا ال ننكر    . أن ننظر إىل اهللا كسيد الكون لنقدر أن نصلّي إليه كما جيب           
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مطلقاً كونه القادر على كل شيء ورب العاملني ولكن الصالة إليه حسب تعليم             
  . بىن على أكثر من اعتقاد بقوة اهللا وسلطته الالحمدودةجيب أن تاملسيح 

 حسب تعلـيم الـسيد      -إن كان الشرط األساسي واألويل للصالة هو        
 أن نكون قد اختربنا كون اهللا أباً مساوياً لنا، كيف حنصل على هـذا               -املسيح

ر االمتياز العظيم وحنن خطاة وأمثة حسب طبيعتنا البشرية احلاضرة؟ إننا حنن البش 
  قد تركنا اهللا وتعدينا على وصاياه وشرائعه املقدسة، فكيف ننتظر منه أن يحبنا؟ 

وقد جابه السيد املسيح املخلّص بعض الناس يف أيامه والـذين كـانوا             
ينظرون إىل أنفسهم كأوالد اهللا نظراً ألم كانوا قد احندروا من نسل ابـراهيم              

ا البـشري يوحنـا يف اإلجنيـل        وقد حفظ لن  . بغض النظر عن سلوكهم احليايت    
. املعروف بامسه احلديث الذي دار بني املسيح وبني املُدعني بكـوم أوالداً هللا            

لو كنتم أبناء ابـراهيم     : قال هلم يسوع  . إن أبانا هو ابراهيم   : أجابوا وقالوا له  "
ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوين وأنا إنسان قد كلمتكم         . لعملتم أعمال ابراهيم  

. أنتم تعملون أعمال أبـيكم    . الذي مسعته من اهللا، فهذا مل يعمله ابراهيم       باحلق  
لو : قال هلم يسوع  . إننا مل نولد من زىن، وإمنا لنا أب واحد وهو اهللا          : فقالوا له 

كان اهللا أباكم لكنتم حتبونين، ألين من اهللا خرجت وأتيت فـإين مل آت مـن                
؟ ذلك ألنكم ال تستطيعون أن      ملاذا ال تفهمون كالمي   . نفسي، بل هو أرسلين   
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فإنه . أنتم من أب هو إبليس وتريدون أن تعملوا شهوات أبيكم         . تسمعوا كلميت 
كان من البدء قتاالً للناس ومل يثبت على احلق ألنه ال حق فيه فإذا مـا تكلـم                  

أما أنا فألين أقول احلق     . بالكذب فإنه يتكلم مبا عنده فإنه كذوب وأبو الكذب        
من منكم يثبت علي خطية؟ فإن كنت أنطق بـاحلق فلمـاذا ال             . ال تصدقونين 

  ".تصدقونين؟ من كان من اهللا يسمع اهللا، فأنتم ال تسمعونه ألنكم لستم من اهللا

أن إذاً ال يكفي لإلنسان أن جيعل نفسه معتقداً بأن اهللا هو اآلب بل عليه               
لف عن إدعاء الذين وخبهم لئال يكون إدعاؤه غري خمتخيترب تغيرياً شامالً يف حياته     

مجيعنا مهما كنا لسنا إال خطاة      . املسيح يسوع ودحض مزاعمهم بأم أبناء اهللا      
، إننا أبناء ضالون يف صحارى هذه احلياة الروحية وقـد خـسرنا كـل               وأمثة

عندما ننظر إىل الطريقة اليت حنيا ا كبشر        . صالحية لكي ندعو أنفسنا بأبناء اهللا     
سلوكنا اليـومي   . نا خلقنا لنكون أبناء اهللا ولندعوه باآلب      يصعب التصديق بأن  

جتاه اهللا وأقربائنا بين البشر ال يدعم الفكرة بأننا حنن البشر من أبناء اهللا ألنه مىت                
ولذلك قبل أن نذهب    . وجدت هذه العالقة فإا ليست مسألة نظرية بل حياتية        

علينا أن خنترب تغيرياً جـذرياً      " أبانا الذي يف السموات   : "إىل اهللا وندعوه قائلني   
إىل أن نرجع   إننا مثل االبن الضال ال نقدر أن ندعو اهللا أبانا           . وشامالً يف داخلنا  

  . إليه تائبني
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أهبة أعظم  وإذ نرى حقيقة حالتنا الروحية على هذا الشكل نصبح على           
ما أن نرى ونعترف بعجزنا الكلي علـى        . اكتشاف روحي يف حياتنا بأسرها    

اآلب أنه  :  اهللا بأنفسنا حىت يواجهنا اهللا ذاته بأعظم حقيقة يف هذه الدنيا           إرضاء
األبناء الضالني ويقبلهم من جديـد يف بيتـه     الغفور والرحيم الذي يغفر خطايا      

اهللا يظهر ذاته يف كلمته املقدسة بأنه ليس فقط باري الكون ولـيس             . السماوي
ه الذي يغفر اخلطايـا والـذنوب       فقط املعتين بكل ما يف الوجود بل أيضاً اإلل        
تلك العالقة الروحية العظيمة بـني      والذي يعيد إىل اإلنسان ما فقده يف آدم أي          

وحنن غري قادرين بأن نصل إىل معرفـة اهللا         . أبوية اهللا : اخلالق واملخلوق العاقل  
احلقيقية وإىل االختبار العظيم بأن خطايانا قد غُفرت إال إذا اختربنا يف نفوسـنا          

وهذا الغفران الذي مينحه اهللا للمؤمنني به ليس عبارة         .  اهللا هو اآلب الغفور    بأن
عن كالم أو تصور بشري، كال إنه تعاىل امسه بذل كـل شـيء يف سـبيل                 
استردادنا من عامل املوت واخلطية والشقاء وذلك بإرسال ابنه الوحيـد الـذي             

بدلياً ونيابياً وكفارياً   جتسد وولد من العذراء مرمي ومات عنا على الصليب موتاً           
فيسوع . وقام يف اليوم الثالث مظهراً نصره العظيم على إبليس واخلطية واملوت          

املسيح مل يكن ليعلمنا بأن ندعو اهللا أبانا يف السموات إن مل يكن قد جاء إلمتام                
وهكذا عندما كان يعلّم تالميذه هذه الصالة النموذجيـة كـان           . فداء البشرية 

خميماً على حياته وصابغاً إياها بصبغة التضحية اإلهلية العظمـى          شبح الصليب   
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تلك التضحية اليت مل تقف عند أي حد حىت نالت لإلنسان الـضال الغفـران               
  . أبانا الذي يف السموات: والصالحية التامة بأن يدنو من اهللا قائالً

  

إىل ما هو موقفنا إذاً من هذا املوضوع؟ أحنن على أمت االستعداد للمجيء             
اهللا لقد أخطأنا إليك قبل كل شيء وكذلك        اهللا والقول له من قرارة نفوسنا يا        

 وحنن ال نستحق بأن ندعى أبناءك، اغفر لنـا خطايانـا            أخطأنا إىل بين البشر   
وإذ نقوم بذلك فإننا ننال غفران اهللا ونمنح الـصالحية بـأن            ! إكراماً للمسيح 

  .ندعو اهللا أبانا السماوي

ة كبرية عندما ترغب بالصالة إىل اهللا؟ هـل تتـساءل           هل تشعر بصعوب  
ضمن قلبك فيما إذا كان اهللا يسمع صالتك ويقبلها؟ إن كنت غري حاصل على           
اليقني التام بأن اهللا يسمع صالتك فإن ذلك لدليل على أنك مل ختترب الغفـران               

ر إن كان اهللا تعاىل ال يزال بعيداً جداً عنك وأنت تشع          . احلقيقي ضمن حياتك  
أنك مل تتصاحل   بأنه غريب عنك وأن الصالة هي غري ممكنة بالنسبة إليك فال بد             

دواء كلمة اهللا هلـذه     . مع خالقك وأن اخلطية ما زالت فاصلة بينك وبني إهلك         
تب وآمن مبن جاء مرسالً من اهللا للقيام مبصاحلتنا مع          : احلالة الروحية اخلطرة هو   
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 مما ميكن غفراا وال تستسلم لوسـاوس         ال تظن بأن خطاياك هي أكرب      .اخلالق
عدوك الشيطان الذي يريد أن يوقعك يف حبر اليأس والقنوط بل آمن بوعد اهللا              

  .الذي نادى به األنبياء والرسل فتنال الغفران

ولكنك قد تكون خاطئاً قد نال الغفران التام بواسطة اإلميان باملـسيح            
ال تظن بأن هذا    . الة إىل اهللا  يسوع ولكنك مع ذلك ال زلت جتد صعوبة يف الص         

يف أحيان كثرية يشعر املؤمنون أن اهللا تعـاىل         ! مرض روحي ال يصيب املؤمنني    
هو بعيد كل البعد عن حيام الروحية وأن العـرش الـسماوي مقفـول يف               

ولكن احلقيقة هي أن اهللا ال ينسى املؤمنني به وباب الـسماء هـو              . وجوههم
اهللا ال يتغري وال يرجع عـن مواعيـده         . لواممفتوح دوماً جلميع طلبام وص    

 بـل   حنن الذين نتغري وحياتنا الروحية ال حنياها دائماً على مستوى عال          ولكننا  
ومن الغالب أننا نصل إىل هكذا حـاالت        . كثرياً ما جند أنفسنا يف وادي اليأس      

بانـا  أ: عندما ختبو حرارة حمبتنا األوىل ملن افتدانا ومنحنا الصالحية بأن نقـول           
الصالة الفردية  :  لنصمم من جديد على عدم امهال الصالة       .الذي يف السموات  

والعائلية واجلمهورية ولنذكر دوماً أن اهللا قام بتضحيته العظمى علـى أكمـة             
اجللجثة عندما مات املسيح على الصليب لكي نكتسب من جديد احلق بـأن             

د بذل ابنه الوحيد ليمكننا     إن كان اهللا ق   . ندنو منه كما يدنو األوالد من آبائهم      
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من الصالة إليه بطريقة مقبولة فلم ال نتقدم بثقة إىل عرش النعمة لكي ننال رمحة               
  وجند نعمة عوناً يف حينه؟ 

* * * *  

  

  كـلّ األسـامي العاليـة    اسـم عزيز قـد سـما 

  حميـي النفـوسِ الباليـة    يـسوع فـادي األمثـا 

   طـراً عـنـاد حـبـه    من يسـتطيع يف الـورى 

  مبـوتـه وصـلبـــه   أو يسـتخف يـا تـرى 

 نم يرضى علــينا اآلب    ويـرجـع أجـلِ ابنـه   

  إذْ كــانَ فينـا يشفـع    والـروح معـه يقتـرنْ 

 املـسيح إذا بـدا وجـه    يبدو رجـائي والـسـرور  

 خـويف يزيـح ه ميحـو ال    إن امسـهوجـودشـرور  
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  قداسة اسم اهللا

  

  "أبانا الذي يف السموات، ليقدس امسك"

   ٩: ٦اإلجنيل حسب مىت 

  

عندما تتوثق روابط الصداقة بني شخص وآخر يدعو كل منهما اآلخـر            
هذا امتياز عظيم حيصل عليه اإلنسان يف عالقاته االجتماعية ألنه لـيس            . بامسه

وإذا ما  . يت تنمو بني فرد وآخر    هناك شيء أحسن وأمجل من الصداقة احلقيقية ال       
تأملنا يف هذه الظاهرة ال بد أن نقول أا أمر طبيعي ألن الناس يولدون مجيعـاً                

  .متساوون وألم مجيعاً من خليقة اهللا تعاىل

  

لكن ما ينطبق على عالقة إنسان بإنسان آخر ال ميكن أن ينطبق علـى              
لعظيم السرمدي واإلنسان خملوق     ا اخلالقإنه تعاىل امسه    . عالقة اإلنسان مع اهللا   
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ومع أننا قد تعودنا على النطق باسم اهللا منـذ نعومـة   . حقري عندما نقارنه باهللا 
أظفارنا ومع أننا نقوم بذلك بدون تفكري أو وعي إال أنه جيدر بنا أن نتأمل يف                

وكذلك علينا أن نتـذكر     . هلو امتياز عظيم جداً   أن اسم اهللا ومعرفته بني الناس       
 يف أيامنا هذه ال يزال أناس عديدون ال يعرفون اسم اهللا احلقيقي بـل               أنه حىت 

وكذلك علينا أن نتذكر أنـه      . يعبدون آهلة متعددة وأصنام من صنع بين البشر       
 اليت هلا مظاهر خمتلفة ولكنـها       بوثنية القرن العشرين  هناك ما ميكن بأن نسميه      

 تؤمن بوجود عـامل مـا فـوق         وتؤهلها وال إا تعبد املادة    : تتفق يف هذا األمر   
نعم على كل مؤمن باهللا أن يشكر صانعه ألنه قد أُعطي له بأن يعرف              . الطبيعة

  .اسم اهللا ويعترف به

  

 بواسطة األنبياء   لوال اعالنات اهللا لبين البشر    وجيدر بنا مجيعاً أن نذكر أنه       
ور أي  والرسل وخاصةً بواسطة السيد املسيح، لوال هذه اإلعالنات ملا كان مبقد          

علينا أن  . بشري أن يعرف اهللا معرفة حقيقية وال الوصول إىل معرفة امسه تعاىل           
. نقدر عمل اهللا هذا حق تقديره لئال نقع يف خطية عدم تكرمي امسـه القـدوس               

تصور كيف أن اهللا الذي هو خالق كل ما يف الكون، تصور كيف أنه وهـو                
من على كل شيء ويسهر على      األلف والياء وبداية واية كل شيء والذي يهي       
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مجيع مقدرات هذا العامل أنه تنازل وكشف عن ذاته يف كلمته املقدسة لكي ال              
إنـه  ! يبقى اإلنسان يف ظالمه وخطيته بل يأيت إىل معرفة احلق وطريقة اخلالص           

اهللا مل يوحِ فقط بأسفار الكتاب : ألمر يصعب تصديقه ولكن ال جمال للشك فيه     
املنا يف كلمته الذي جتسد وصار إنساناً وحلّ بيننا وأخـذ           بل جاء إىل ع   املقدس  

  . مكاننا على الصليب وكفّر بذلك عن خطايانا بأسرها

  

ال عجب إذاً إن كان السيد املسيح الذي طلب منه تالميذه أن يعلّمهـم              
درساً خاصاً يتعلق باسم    الصالة بأن يعطيهم يف الصالة املعروفة بالصالة الربانية         

ما أن يبدأ املؤمن احلقيقي بأن يدنو من اهللا داعياً إيـاه بـاآلب              . تهاهللا وقداس 
قبل الـتفكري بـأي     ! ليتقدس امسك : السماوي إال ويبدأ طلباته ذه الكلمات     

موضوع آخر وقبل الشروع بتعداد احلاجات الضرورية للحياة اليت ينتظرها من           
ليتقدس : داه وجددهاخلالق، جيثو املؤمن على ركبتيه ويقول خبشوع ملن خلقه وف 

  ! امسك

  ماذا نعين اتني الكلمتني يف طلبتنا األوىل؟
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إن اسم اهللا حسب تعليم     :  أن يتمجد اهللا يف كل شيء ويف كل حني         -١
الكتاب املقدس يشري إىل كرامته وجالله اللذين يعرف بواسطتهما بـني بـين             

بأن يساعدنا لنمجده   فنحن نطلب من اهللا يف طلبة الصالة الربانية األوىل          . البشر
إننا ال نعين أن اإلنسان يقدر أن يزيد على جمد اهللا مقداراً معينـاً              . يف كل شيء  

وال أنه يستطيع أن ينقص من جمد اهللا، ولكن ما نعنيه هو حسب قـول أحـد                 
  : املفسرين

طنا يا اهللا قبل كل شيء أن نعرفك معرفة صحيحة فنحمدك كما يليق          ‘أ"
تك الالحمدودة، ويف حكمتك وصـالحك وعـدلك        بك ونذيع ونفتخر بقدر   

وكذلك امنحنا بأن هكذا    ! ورمحتك وحقك الذي يلمع يف مجيع أعمال يديك       
نسير ونخضع أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا وكل سريتنا يف هذه احلياة لكي يتمجد            

  ". امسك فينا ويعلم اجلميع أننا قد عرفناك معرفة تامة

  

نطلب أيضاً يف الطلبة الثانية مـن       :  البشر  أن يتمجد اهللا يف مجيع بين      -٢
الصالة الربانية بأن يتمجد اهللا يف مجيع بين البشر أي أن يقّر اجلميـع بأعمالـه                
العظيمة اليت قام ا عرب التاريخ وخاصة افتقاده لبين البشر وإنقاذهم بواسـطة             
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فـون بـه   يتمجد اهللا من قبل بين البشر عندما يعتر      . عمل السيد املسيح الفدائي   
كخالقهم وينظرون إىل الطبيعة كعمـل يديـه ويؤمنـون باملـسيح يـسوع              

عندما يصلي املؤمن هذه الـصالة إمنـا        . وباملعجزات واملواعيد والوصايا اإلهلية   
  .يظهر رغبته األكيدة يف أن ينعم مجيع بين البشر بالنِعم اليت ناهلا هو من اهللا

  

  : عن موضوع تقديس امسهوقد قال اهللا بواسطة النيب حزقيال ما يلي

ليس ألجلكم أنـا    : هكذا قال السيد الرب   : لذلك فقُلْ لبيت إسرائيل   "
صانع يا بيت إسرائيل بل ألجل امسي القدوس الذي جنستموه بني األمم حيـث     
جئتم، فأُقدس امسي العظيم املنجس يف األمم الذي جنستموه يف وسطهم فـتعلم             

حزقيال ." ( حني أتقدس فيكم قدام أعينهم     األمم أين أنا الرب يقول السيد الرب      
  ).٢٤و٢٣: ٣٦

  

فالسيد املسيح إذاً علمنا أن نطلب من اهللا ليساعدنا على تقديس امسه بني             
وليس هناك من حياد جتاه هـذا       . الناس ألن هذا هو واجب املؤمنني األساسي      
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ا وذلك حسب سريتن  حنن إما نمجد اسم اهللا القدوس أو ننجس امسه          : املوضوع
واهللا سيحاسبنا حساباً تاماً على الكيفية اليت       . وسلوكنا يف البيئة اليت نعيش فيها     

حنيا ا ألننا إن مل نكن من الذين يعملون على تقديس امسه نكون ويا خلسارتنا               
  !العظمى مثل أولئك الذين وبخهم نبيه حزقيال

  

لّي إىل اهللا    عندما نص  : أن نعمل على عدم متجيد أنفسنا بل نمجد اهللا         -٣
ليتقدس امسك نكون يف نفس اآلن طالبني من اهللا         : قائلني يف بدء الصالة الربانية    

تعاىل أن مينحنا القوة لكي ال نسقط يف خطيئة الكربياء اليت حنن معرضون هلا يف               
  .كل وقت واليت تدفعنا على متجيد أنفسنا وسلب اهللا اد الذي خيصه

عد عن حياته بشكل تام كل ما يؤدي إىل         وهكذا جيدر بكل مؤمن أن يب     
سلب اهللا اد الذي خيصه وأن يعمل على نبذ كل فكرة أو قـول أو عمـل                 

ما أكثر األفكار اليت تعلو يف عقولنا واليت ليست سوى ثـورة            . يناهض جمد اهللا  
ما أكثر األقوال اليت نتفوه ا والـيت ال تتفـق           ! على اهللا وعلى مشيئته الطاهرة    

ما أكثر األعمال اليت نقوم ا واليت غايتها هي جمد          !  جمد اهللا وجالله   مطلقاً مع 
  !أنفسنا ال اهللا تعاىل
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ال بد أننا قد الحظنا من تأمالتنا يف هذه الطلبة األوىل أنه من الـصعب               
. جداً لنا أن نصلي كما جيب إن مل نكن قد اختربنا عمل اهللا اخلالصي يف قلوبنا               

اتنا السابقة عن موضوع الصالة جند مجيعنا حاجة        فكما كنا قد الحظنا يف عظ     
هذا ما اختربه تالميذ  السيد املـسيح        . ماسة إىل تعلّم كيفية الصالة كما جيب      

واملسيح أقر بوجود تلك احلاجة وحذّر كل من        . وسائر املؤمنني يف كل األجيال    
 يريد الصالة بأال يرتكب خطية الفريسيني الذين كانوا يلجـأون إىل الـصالة            
ليمدحوا أنفسهم بني الناس وكذلك طلب السيد املسيح له اد من املصلي أال             
يتشبه بعابدي األوثان الذين يعتقدون بأم يستطيعون التـأثري علـى آهلتـهم             
والتقرب منها باللجوء إىل إطالة صلوام وترديد بعض العبـارات كتعاويـذ            

 من تعليمه وأعطى التالميـذ      مث انتقل السيد املسيح إىل القسم اإلجيايب      . سحرية
  .الصالة اليت ندعوها بالصالة الربانية

  

هل أعرف  : السؤال الذي على كل واحد منا أن يطرحه على نفسه هو          
 فـإن كـان     اهللا معرفة حقيقية منطبقة على وحيه الكائن يف كلمته املقدسـة؟          
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 اهللا تعاىل   اجلواب هو بالنفي فإن طلبة الصالة الربانية األوىل هي مبثابة دعوة من           
  . لإلميان به إمياناً قلبياً خالصياً

إنك ال تقدر أن متجـد امسـي إن مل          : يقول اهللا لكل إنسان مل يؤمن به      
 وهذا االعتراف الذي يتطلبه اهللا يشمل احلقائق املعلنة واليت تلخص           !تعترف يب 

بأن اإلنسان هو من خليقة اهللا وأنه حتت سلطة الشر واخلطية وأنه ال خـالص               
من آمن باهللا واعترف هذا     . هناك وال حياة ملن ال يؤمن باملخلّص يسوع املسيح        

  ! ليتقدس امسك: االعتراف احلسن يبدأ بشكل تدرجيي بأن يفهم معىن الكلمتني

  

أما الذي هو متأكد يف قرارة قلبه بأنه يعرف اهللا وأنه قد اخترب خالصـه               
ذه الطلبة األوىل يف الـصالة  العظيم ضمن حياته وصار من أهل اخلالصني فإن ه 

الربانية هلي مبثابة حافز مستدمي جلعل احلياة بأسرها سائرة حـسب مـشيئة اهللا              
وهكذا إن كان قد اعتاد املؤمن أن يصلّي هذه الـصالة أو            . وشريعته املقدسة 

هـل كـان    : صالة أخرى مبنية على تعاليمها جيدر به أن يسأل نفسه كل يوم           
 وهل قدست اسم إهلي بني الناس؟       مع إمياين واعترايف  سلوكي اليوم بشكل يتفق     

وليحذر إذاً كل مؤمن ومؤمنة من الظن بأن جمرد ترديد كلمات الصالة الربانية             
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حياتنا يف مجيع أقسامها تظهر فيما إذا كنا نقـدس          . كاف أو مقبول لدى اهللا    
  ! يضاً، فيما إذا كنا نصلي بشفاهنا فقط أم بقلوبنا أاسم اهللا أو ننجسه

* * * *  
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  ليأت ملكوتك    

  :فصلّوا أنتم هكذا"

  ..." أبانا الذي يف السموات، ليتقدس امسك، ليأت ملكوتك

  ) ١٠و٩: ٦(اإلجنيل حسب مىت 

عندما نشرع بقراءة الكتاب املقدس وال سيما أسفار العهـد اجلديـد            
ـ "أو العبـارة املماثلـة هلـا        " ملكوت اهللا "نالحظ تواً وجود عبارة      وت ملك

ولذلك علينا أال نتعجب عندما نرى السيد املسيح له اد يعلّمنا يف            " السموات
يف الطلبـة   "! ليأت ملكوتك : "الصالة النموذجية بأن نصلّي إىل اهللا تعاىل قائلني       

األوىل من الصالة الربانية كنا قد طلبنا بأن يتقدس اسم اهللا تعاىل بطريقة عملية              
أول شيء تم بـه عنـدما       . الذي هو من خليقة اهللا    يف حياتنا ويف هذا العامل      

نقترب من خالقنا وأبينا السماوي هو بأن يتمجد فينا يف سائر أيام حياتنـا ويف               
  .مجيع نواحيها املتعددة

وما أن ننتهي من الطلبة األوىل حىت نأيت إىل موضوع نراه ذات أمهيـة              
يقة مقدسني السم   فنحن ال نكون باحلق   . وهو موضوع ملكوت اهللا   عظمى أال   
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اهللا تعاىل إن كنا ال نفكر بسلطته وسياسته لكل ما يف الوجود وال سيما ألمور               
وعندما ننتقل من طلبة إىل أخرى ال نكون قـد انتقلنـا مـن              . احلياة البشرية 

موضوع إىل موضوع آخر بل إننا يف مجيع هذه الطلبات نصلي ونتضرع إىل اهللا              
ن خملوقاته العاقلة بأن منجده فوق كل شيء        الواحد القدوس الذي يطلب منا حن     

  .ونربهن دائماً وأبداً بأننا ال حنيا ألنفسنا بل إليه وله

كنا قد حبثنا منذ مدة غري طويلة يف عظاتنا عن موضـوع ملكـوت اهللا               
ولذلك فإننـا ال    . وذلك أثناء دراستنا ألمثال السيد املسيح املتعلقة مبلكوت اهللا        

وضوع يف عظتنا هذه بل نكتفي ببحث مقتضب عـن          نذكر مجيع نقاط هذا امل    
  .ملكوت اهللا لكي نفهم معىن الطلبة الثانية اليت نرفعها إىل اهللا يف الصالة الربانية

إن اهللا هو اخلالق القادر على كل شيء وقد صنع كل مـا يف الوجـود                
وعندما خلـق  . فهو سيد هذا العامل املطلق ورب العاملني . بكلمة قدرته يف البدء   

هللا اإلنسان ووضعه على هذه األرض واستثمارها وبناء حضارة بشرية مؤمنـة            ا
لكن اإلنسان ثار على خالقه ومترد عليه وأنكـر         . تعمل د اهللا وخلري اإلنسان    

. سلطته املطلقة وأمن بكلمة الشيطان الرجيم وسقط يف أسر الـشر واخلطيـة            
ـ           ورة علـى اهللا    وهكذا منذ سقوط آدم وحواء أصبحت أرضنا هذه مسرحاً لث
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وعلى وصاياه وشرائعه ونواميسه وحلّت الفوضى حمل التوازن واحلـرب حمـل           
  . السالم والتطاحن حمل اإلخاء و الوئام

هل يترك اهللا عامله على هذه الشاكلة املؤملة؟ كال أنه تعاىل أعلن            
حىت لإلنسان األول بأنه مزمع على سحق الشيطان عدو اهللا واإلنسان           

.  من براثن العبودية الروحية اليت سـقط فيهـا         سانوأن يسترجع اإلن  
وبعبارة أخرى أعلن اهللا منذ البدء أنه عازم على تأكيد سلطته اإلهلية يف             
هذا العامل ويف حياة اإلنسان بصورة خاصة أي أنه تعاىل امسـه كـان              
سيأيت مبلكوته من جديد إىل العامل الذي صار حتت سـلطة ملكـوت             

انت سائر إعالنات اهللا منذ القدمي إمنـا        ال عجب إذن أن ك    .  الشرير
تشري إىل رغبة اهللا األكيدة يف بناء صرح ملكوته ايد وسـط عاملنـا              

وال عجب إذن أن علمنا السيد املسيح له        . اخلاضع مللكوت مناوئ له   
  .اد بأن نطلب كل يوم من اهللا بأن يأيت مبلكوته

ملكوتـه  كيف يقـوم اهللا ببنـاء       : وهنا ال بد من أن نتساءل     
 إنسانأنه يا : يف عاملنا هذا؟ هل يكفي أن يقول اهللا لإلنسان السماوي  
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 أثيم ومتمرد علي وعلى سلطيت، فارجع إيلّ واطرح عنك قيود           خاطئ
طبعاً أن اهللا يقول ذلك بواسـطة       ! الشيطان وسالسل عبوديته الغامشة   

تشخيص أنبيائه ورسله إذ أن قسماً كبرياً من كلمته ليس إال عبارة عن             
واقعي حلقيقة مرضنا الروحي الوبيل ودعوة صرحية وصادقة للرجـوع          

أنع أعلم منا بكثري خبطورة حالتنا الروحية والوهدة اليت سـقطنا           . إليه
وهـذا  . ولذلك نراه يضع تدبريه الفعال للخالص موضع التنفيذ       . فيها

ىل التدبري أو اخلطة خلالصنا من العبودية متَّ يف جميء الـسيد املـسيح إ             
جاء ابن اهللا إىل عاملنا ومحـل      . العامل وموته البديل على صليب اجللجثة     

على نفسه آثامنا وافتدانا من أسر اخلطيئة والشر وأعطانـا بواسـطة            
الروح القدس اإلمكانية الفعلية اليت نستطيع بواسطتها أن نقبل دعـوة           

. اهللا للرجوع إليه واالعتراف بسلطته على كل شيء مبا فيـه حياتنـا            
وهكذا نقول كل من يؤمن باملسيح يسوع يـصبح عـضواً حيـاً يف              
ملكوت اهللا وأنه كلما ازداد عدد املؤمنني كلما ازدادت رقعة هـذه            

  .امللكوت



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٢

: ونتعلم من الكتاب املقدس أنه هناك مرحلتـان مللكـوت اهللا          
حنن نعيش اآلن إبـان     . املرحلة األوىل النتقالية واملرحلة الثانية النهائية     

 له اد   ن  دش األوىل ولدى جنيء سيدنا يسوع املسيح العامل سي        املرحلة
علينا أن نضع هذين األمرين نصب أعيننا عندما نصلي         . املرحلة الثانية 

عنـدما نـصلي    . الصالة الربانية وعندما نفكر مبوضوع ملكوت اهللا      
نصلي من اجل امتداد امللكـوت يف العـامل         " ليأت ملكوتك : "قائلني

وهذان . نصلي من أجل جميء ملء أو اكتمال امللكوت       بأسره وكذلك   
فلقد علمنـا الـسيد      .املوضوعان هلما عالقة وثيقة مع بعضهما البعض      

املسيح بأنه سيعود إىل العامل بعد انتشار خرب ملكوته املفرح يف عاملنـا كلمـا               
مل يف سبيل نشر امللكـوت اآلن       الع. يكون وقت عودة املسيح إىل العامل أقرب      

  .عمل على تعجيل عودة الفادي املسيح اليعين

ومن املهم جداً أال نكتفي باحلصول على معرفة نظرية مللكوت اهللا بـل             
هذا يعين أن املؤمن احلقيقـي      . حيثنا املسيح على الصالة من أجل جميء امللكوت       

. ال يقدر أن يقف مكتوف اليدين جتاه هذا املوضوع اخلطري بل عليه أن يصلي             
.  فهومها الكتايب ليست مبعزل عن احلياة والعمل واجلهاد       ولكن الصالة حسب م   
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إا تصلنا باهللا وتذكرنا باستمرار أن اهللا تعاىل هو الذي سيأيت مبلء ملكوته إىل              
هذا العامل وأنه هو أيضاً يعمل على نشر ملكوته يف هذه املرحلة االنتقالية مـن               

كيف حياتنا بأسرها   ولكن الصالة تتطلب منا أن نعمل وأن ن       . التاريخ البشري 
  .حسب روح الوحي اإلهلي

كيف أقدر أنا أن أعمـل علـى        : كل مؤمن جيابه إذن هذا السؤال اهلام      
  .جميء ملكوت اهللا؟ اجلواب هو حسب تعليم الكتابة

علي كمؤمن  أن أعترف بإمياين وأتكلم بكل صراحة عن عمل يـسوع             
كوت اهللا بواسطة هذا    الفدائي الذي أختربته ضمن حيايت وعن سبب دخويل مل        

إنين عندما أبقى صامتاً وال أعترف مبن خلصني من عبودية الـشيطان            . اإلميان
وأدخلين يف ملكوته السماوي إمنا أخون قضية امللكوت وإذ ذاك تكون صاليت            

وكذلك يتوجب علًي كمـؤمن أن أخـضع        ! عبارة عن صالة شفوية ال قلبية     
يايت بأسرها سائرة حسب مشيئة اهللا      خضوعاً تاماً للروح القدس لكي تكون ح      

ولكي يرى اجلميع كيف أن انتمائي إىل ملكوت اهللا ليس عبارة عن كالم بـل               
  . واقعيةةعن حقيق
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وإذ علي القيام جبميع هذه الواجبات االجيابية  كمؤمن علـي أيـضاً أن     
ين وهذا ال يع  . أمتنع عن القيام بأي شيء يسلب اهللا جمده وسلطته يف هذا العامل           

فقط أنين أبعد عن نفسي سائر األفكار و النظريات اليت تعارض االعتقاد بـاهللا              
الواحد لكل ما يف الوجود بل أنين كمؤمن أبتعد عن حياة الكسل واخلمـول              
والرخاوة وحمبة الذات وأعمل يف كل يوم من أيام حيايت القصرية علـى نـشر               

البشر كمخلوقات هللا تعاىل    وأنظر إىل أقربائي بين     . ملكوت اهللا بالقول والفعل   
وكذلك أتنازل عـن حقـي يف       . وأختذ كل فرصة خلدمتهم ال للسيطرة عليهم      

            تسيري حيايت ويف التصرف بكل ما تقتنيه يداي وكذلك أُخضع خالقي وفـادي
اـد هللا   : وهكذا يكون شعاري يف احلياة من اآلن وإىل يوم وفايت         . ومجدِدي
  .وحده

العظة املتعلقة بالطلبة الثانية من الصالة الربانية بدون        وعلينا أال ننهي هذه     
أن نشري ولو بطريقة خمتصرة إىل ما يرد يف نبوات الكتاب عن ملكـوت اهللا يف                

وهذه النبوات مجيعها قد صيغت بقالب شعري يف اللغة         . مرحلته ايدة النهائية  
اليوم من الفصل   ونقتبس  . األصلية للكتاب وهي تصف لنا حالة العامل يف النهاية        

وخيرج قضيب من جـذع     : " احلادي عشر من نبوة أشعياء حيث يقول الوحي       
وحيل عليه روح الرب، روح احلكمة والفهـم،        . يسى وينبت غصن من أصوله    
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روح املشورة والقوة، روح املعرفة وخمافة الرب، ولدته تكون يف خمافة الرب فال             
ذنيه، بـل يقـضي بالعـدل       يقضي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أ        

للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقـضيب فمـه           
  .ومييت املنافق بنفخة شفتيه، ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه

فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض اجلدي والعجل والشبل واملسمن معاً          
لى سرب الصل وميد  الفطيم يده       واألسد كالبقر  يأكل تبناً، ويلعب الرضيع ع       

ال يسوؤون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض          . على جحر األفعوان  
  ."متتلئ من معرفة الرب كما تغطي املياه البحر

 ليـأت   :اإلميان يفتح أبواب ملكوت اهللا واإلميان يدفع املؤمن إىل الصالة         
مل جبد ونشاط إىل أن     لنقبل دعوة اهللا ولنؤمن مبن جاء خلالصنا ولنع       !ملكوتك  

  .جييء ملء ملكوت اهللا، آمني
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  مشيئة اهللا في حياتنا

ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك    . أبانا الذي يف السموات، ليتقدس امسك     "
  .١٠ و٩:٦اإلجنيل حسب مىت " كما يف السماء كذلك على األرض

لتكن مـشيئتك  : "علّمنا السيد املسيح املخلص أن نصلي هللا اآلب قائلني      
فكروا قليالً معي يف معىن هـذه الطلبـة        ."  السماء كذلك على األرض    كما يف 

. كلنا نعلم بأن مشيئة اهللا يعمل ا دوماً يف الـسماء          ! الثالثة من الصالة الربانية   
وقد طلب منا املسيح بـأن نـصلي إىل اهللا   . ليس هناك ثوار على اهللا السماوي 

  !.لكي يصبح عاملنا هذا مماثالً لديار النعيم 

هل هذا حلم مجيل ال ميكن حتقيقه ؟ هذا غري ممكن ألن السيد له اد مل                
يكن ليعلمنا بأن نصلي إىل اهللا خبصوص أمر خيايل أو موضـوع غـري قابـل                

كال أن الرب يسوع كان عاملاً كل العلم مبعىن هذه الطلبـة            . للتحقيق يف دنيانا  
ن مـشيئتك كمـا يف      لتك: " وهو يرغب من مجيع املؤمنني به أن يصلوا قائلني        

ومل يكتف املسيح بإعطائنا هذه الصالة بل أنـه         !" السماء كذلك على األرض     
أمل يصلي يف بستان اجلثسيماين وظلّ الصليب       . مارس تعاليمها يف حياته اخلاصة    
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يا أبتاه، إن مل ميكن أن تعرب عين هذه الكأس إال أن أشـرا               ":خميم عليه قائالً  
  .؟) ٤٢:٢٦مىت ! " (فلتكن مشيئتك 

لقد أطاع املسيح مشيئة اهللا بصورة تامة أثناء حياته على األرض كمـا             
وإطاعة املسيح لآلب إمنـا     . كان يعمل مبشيئة اآلب قبل جتسده وهو يف السماء        

وهكـذا مل   . قادته يف النهاية إىل الذهاب إىل الصليب حيث كفر عن خطايانا          
 املسيح على استعداد تام     يكن هناك من مثن ومل تكن هناك من تضحية إال وكان          

لو مل يكن املسيح جاداً يف هـذه        . للقيام ما إن كانت مشيئة اهللا تتطلب ذلك       
  !.الصالة ملا صار لنا خالصاً من اخلطية 

 أن الطلبة الثالثة من الصالة الربانية       :وقد قال مرة أحد الوعاظ املشهورين     
 وقال أيضاً عنها بأـا      !هي صالة خميفة لغاية وليس هناك من صالة مماثلة هلا           

: فقد يكون من السهل جداً لنا أن نتفوه ذه الكلمات القليلـة       " ثوروية"صالة  
لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض، ولكن جيدر بنا مجيعـاً أن              

نعم ال بد مـن حـدوث     . نتأمل يف ما قد حيدث لنا إن أجاب اهللا هذه الصالة          
فيما لو أخذنا نعمل مشيئة اهللا وحنيا هنا على هذه          تغيري شامل يف حياتنا بأسرها      

  .األرض كما حييا سكان السماء من مالئكة وأبرار
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أتعلم ماذا حيدث حلياتك عندما يستجيب اهللا هلذه الـصالة ؟ إن عـامل              
وإن مل تكن على استعداد تام لقبول هـذا االنقـالب يف            . اخلطية بأسره ينهار  

بأن تتحقق مشيئة اهللا يف حياتك علـى        حياتك ال تستطيع أن تصلي بإخالص       
لست أنت  ! هذه األرض كما تتم مشيئة اهللا يف السماء بصورة طبيعية وبديهية            

مالكاً حىت تقوم بتتميم مشيئة اهللا بصورة طبيعية ولست من سـكان الـسماء              
إنك وأنا وسائر الناس حتت تأثري اخلطية ومجيعنـا         . حيث حييا اجلميع إرادة اهللا    

 خاطئ وهناك خالف أساسي وجذري بني مـشيئة اهللا تعـاىل            نعيش يف عامل  
ولذلك فعندما يبدأ اهللا بتتميم مشيئته يف حياتك يقوم         . ومشيئة اإلنسان اخلاطئ  

يف نفس الوقت بطرد اخلطية من قلبك وعقلك وقد ال يسرك هذا األمر ألنـك               
! كنت قد اعتدت على القيام برغبات مشيئتك أنت ال مشيئة خالقك وإهلـك              

ولذلك إن مل تكن مستعداً على قبول ثورة روحية شاملة يف حياتك فمن العبث              
  !.لتكن مشيئتك : أن تصلي إىل اهللا قائالً

وما ذكرناه خبصوص الفرد الذي يود االقتراب من اهللا والصالة إليه تعاىل            
 لتكن مشيئتك كما يف السماء  كذلك على األرض ينطبق أيـضاً علـى            :قائالً

لنفرض أننا كعائالت نصلي إىل اهللا ونطلب منه بـأن          . ات البشرية سائر اتمع 
تتم مشيئته ضمن نطاق األسرة، لنفرض أننا جادين يف هذا الطلب، أال تكـون              
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ليست أقل من تغيري شامل وانقالب      _ أي استجابة اهللا هلذه الصالة      _ النتيجة  
ه عالقـة حبيـاة     كامل يف العالقات العائلية ويف األهداف العائلية ويف كل ما ل          

لنسأل أنفسنا فيما إذا كنا نود أن يـأيت اهللا إلينـا            ! اخللية األساسية يف اتمع     
ويأخذ بزمام حياتنا وجيعلنا دوماً عاملني ده ومللكوته  مدفوعني مبحبته بشكل            

كم من مـشكلة عائليـة      ! مطلق ومظهرين حمبتنا لبعضنا البعض بشكل عملي        
ضلة كانت تقض مـضجع األب أو األم أو األخ          تزول من الوجود وكم من مع     

أو األخت تتالشى بشكل تام عندما تتم مشيئة اهللا ضمن األسرة علـى هـذه               
  !.األرض كما تتم مشيئة اهللا دوماً يف السماء 

كيف نقف بشكل أكيد على مشيئة اللّه وكيف نقوم بالعمل حـسب            
فرديـة والعائليـة     جيد جداً أن نقول أنّ مجيع مشاكل حياتنـا ال          متطلباا ؟ 

واالجتماعية جتد حلها يف القيام مبشيئة اللّه لعلم كعاملنا ولبشر واقعني يف أسـر              
اخلطيئة والشر ؟ وإذا وقفنا على هذه املشيئة كيف حنصل على القوة واملقـدرة              
لوضعها موضع التنفيذ ؟ إننا ال نبحث يف موضوع نظري بل يف أهم موضـوع      

  .يف حيايت 

 كبشر مجيع تفصيالت مشيئة اللّه إال أننا لسنا يف ظالم           فمع إننا ال نعلم   
وميكننا القول بأن   . قد أعلن الكثري عن مشيئته يف الكتاب املقدس       ألن اللّه تعاىل    



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٠

وهو جيعل  أال وهو فداء العامل     للّه قصداً واحداً رئيسياً بالنسبة إىل عاملنا اخلاطئ         
مثالً نقرأ يف   . املقصد الرئيسي   مجيع أمور هذا الكون تسري بطريقة تتفق مع هذا          

  :رسالة الرسل إىل مؤمين أفسس ما يلي عن مشيئة اللّه

 سر مشيئته ، حسب مرضاته اليت قصدها فيه،       ) أي اللّه تعاىل  (إذ عرفنا   "
 يف املسيح، مـا يف الـسموات ومـا يف           لتدبري ملء األزمنة، ليجمع كل شيء     

  )١٠و٩: ١." (األرض

لذي يذكر فيه مقصد اللّـه الرئيـسي إذ أن          وليس هذا باملكان الوحيد ا    
  .الكتاب بأسه إمنا يبحث يف هذا املوضوع

أن مشيئة اللّه هي فداء هذا العامل الـذي         فنحن نتعلم من الوحي اإلهلي      
نعم فداء وإنقاذ العامل هـو      ! هذا هو اآلن عمل اللّه الرئيسي       . سقط يف اخلطيئة  

 نكون غري شاعرين بأمهية هذا األمر       إننا قد . أهم موضوع يف برنامج اللّه تعاىل     
ولكن احلقيقة الواقعة هي أن أهم عمل يقوم به اللّه هو حترير العامل من عبودية               

ولذلك فإنه تعاىل يقوم بتسيري مجيع أمور التاريخ كذا طريقة حىت           . الشيطان  
 ليست هناك أية قوة. اخلالصية-أن كل شيء يعمل معاً إلجناز مهمة اللّه الفدائية      

يف الوجود تستطيع أن تصمد ففي وجه اللّه أو أن جتعل من برناجمـه برناجمـاً                
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أتريد أن تتأكد من هذا األمر؟ اذكر كيف أن اللّه الذي صـمم علـى               . فاشالً
إنقاذ البشرية مل حيجم مطلقاً عن إرسال ابنه الوحيد إىل العامل وليس ذلك فقط              

. ن الفداء أمراً أكيداً وواقعياً    بل إنه بذل السيد املسيح على صليب خشيب ليكو        
حىت الشياطني تعلم علم األكيد أن قصد       ! أتظن أن اللّه يسمح ملشيئته بأن تفشل      

  !اللّه سيتم

مشيئة اللّه ستتم يف هذا العامل، ولكنك قد تكون مؤمناً ومع ذلك جتـد              
 رمبا تكون يد املنون قد    ! صعوبة كبرية يف الصالة لكي تتم مشيئة اللّه يف حياتك         

رمبا يكون املرض قد انقـض عليـك        . لطمتك وهكذا سلبت أعز الناس إليك     
انقضاض الصاعقة فأقعدك عن عملك أو عن دروسك أو عـن القيـام عـن               

رمبا تكون املشاكل العائلية تقض مضجعك وال تـرى بابـاً           . واجباتك احلياتية 
 اللّه يف طريـق      ملاذا، ملاذا يقودين   :وهكذا ال بد أن تتساءل أحياناً     . للنجاة منها 

اآلالم والعذاب بينما حييا آخرون ليسوا أكثر إمياناً مين يف حببوحة العـيش؟ إن              
. وحنن واقفون على منصة األميـان     سؤال هكذا أسئلة ألمر مشروع طاملا نسأل        

ومع أنه ليس من السهل ألي منا أن جييب على هذه األسئلة إال أن اللّـه قـد                  
إنه يقول لنا بواسطة لكلمة وبإرشاد الروح القدس         :أعطانا جواباً شامالً مقنعاً   

        :الذي أوحى ا



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٢

ألن الذي حيبه الـرب     . ابين ال حتتقر تأديب الرب وال ختر إذا وخبك        يا  "
! إن كنتم حتتملون التأديب يعاملكم اللّه كـالبنني         . يؤدبه وجيلد كل ابن يقبله    

 ال يرى أنه للفرح بـل       كل تأديب يف احلاضر   . . . ؟  !فأي ابن ال يؤدبه أبوه      
-٥: ١٢العربانيني  ." (للحزن، وأما أخرياً فيعطي للذين يتدربون مثر بر للسالم        

  )١١و٧

) مهما كانت ذات أمهية ضـئيلة      (وبواسطة تأديب اللّه إمنا تؤول حياتنا      
 إننا قد ال نستطيع فهم ذلك ولكنه لكل         .إىل دعم برنامج اللّه لفداء هذا العامل      

قد تكـون   .  ضمن مشيئة اللّه الفدائية هلذا العامل      - صغر شأنه   مهما -منا مكان 
مشيئة اللّه بالنسبة إىل كل منا أن نتأمل أو نتعذّب أو منرض أو خنسر أحباءنا وقد                
ال نفهم مطلقاً كيف ميكن أن تؤول هكذا أمور د اللّـه أو لتنفيـذ خطتـه                 

عميـاء وال جهـالء أن      اخلاصية يف عاملنا، ولكننا ال نكون خمطئني مطلقاً وال أ         
بأن اللّه يعلم كل شيء ويعمل كل شيء حسناً لـيس           شهدنا بكالمنا وحبياتنا    

  .فقط بالنسبة لآلخرين بل بالنسبة إلينا أيضاً

 وهـو  لتكن مشيئتك :يصلي املؤمن حىت يف ساعة احلزن واألمل والعذاب     
وثنية حتمية  ال يرفع هذه الصالة بطريقة آلية وال يكون مدفوعاً من قبل فلسفة             
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 ٦٣

 احملـب   إلهلـه كال، يسلّم املؤمن نفـسه      . ال تستطيع إال أن تقر مبا ال مفر منه        
  .ويستسلم إىل مشيئته العليا اليت ستتم يف حياته خلريه وخلالص اآلخرين

وجيد تعزيته يف يقينه بأن الذي عمل       املؤمن يترك مقاليد حياته يف يد اللّه        
 املسيح سيستعمل آالمه وأحزانـه لتنقيـة        خالصاً عظيماً من آالم املوت السيد     

حياته وجلعله عضواً عامالً يف ملكوته ويف تتميم مشيئة تعاىل، فتبقـى صـالته              
  . ال مشيئيت، آمنيلتكن مشيئتك :دوماً

  إهد نفسي يا يسوع                  عابرا وادي الدموع

  يف اضطرابات احلياة                 أنت صخر للنجاة 

   النفوع                   إهد نفسي يا يسوعأنت هادى

  لك عز واقتدار                      مسكت موج البحار

  ختضع األنواء لك                   واألراضي والفلك         

  يا خملص اجلموع                     إهد نفسي يا يسوع

  السالمحينام يدنو اخلتام                     وأرى شط 
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 ٦٤

  افتح الصدر الرحيب                واقبلني يا حبيب

  وإىل تلك الربوع                     إهد نفسي يا يسوع

من نظم األسـتاذ  . من كتاب الترانيم الروحية للكنائس اإلجنيلية، بريوت   
  . ابراهيم سركيس
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  الخبز اليومي

ـ         " ك ، لـتكن    أبانا الذي يف السماوات، ليتقدس امسك، ليـأت ملكوت
." خبزنا كفافنا أعطنـا اليـوم     . مشيئتك كما ففي السماء كذلك على األرض      

  ١١-٩: ٦اإلجنيل حسب مىت 

طلب تالميذ السيد املسيح من معلّمهم بأن يعطيهم درساً يف موضـوع            
الصالة وإجابةً على طلبهم أعطاهم الرب صالة منوذجية نـدعوها بالـصالة            

  .الربانية

ىل ال بد أننا الحظنا كيف أا تتعلق باللّه وحده          يف الطلبات الثالث األو   
وهـذا يعـين أن     . ومبجده كاآلب السماوي، خالق الكون وفادي املـؤمنني       

صلواتنا، إن كانت ستبىن على تعاليم السيد املسيح، ال ميكن أن تكون منحصرة             
هو يف احتياجات بين البشر بل عليها أن تظهر أن اهتمامنا األويل يف صلواتنا إمنا               

  !يف جمد اللّه

أما يف بقية الطلبات وعددها أيضاً ثالث فإننا نأيت على ذكر احتياجاتنا            
أوهلا يتعلق باخلبز اليومي أي جبميع حاجاتنا املادية    . اخلاصة املادية منها والروحية   
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 خبزنا كفافنا   :لنتأمل إذاً يف تعاليم الطلبة الرابعة من الصالة الربانية        . هلذه احلياة 
  !ليومأعطنا ا

هذه الكلمات ال تدل فقط على اخلبز أو القوت          :ما هو اخلبز اليومي   : ١
اليومي بل إمنا تشري وترمز إىل مجيع األمور اليت هلا عالقة حبياتنا علـى هـذه                

فاهللا خالقنا كبشر كذا صورة حىت أن احتياجاتنا ليست روحية فقط           . األرض
  .بل مادية أيضاً

ولسنا بأجساد فقط كاحليوانات بل بشر أي       إننا لسنا بأرواح كاملالئكة     
والشخصية البشرية هي شخصية واحدة     . أننا روحيون و جسديون يف آن واحد      

! وإن كانت مركبة ولذلك فإن احتياجاتنا هي روحية وماديـة يف آن واحـد             
فالسيد املسيح يعلمنا إذاً أن نطلب من اهللا خالقنا وأبينا الـسماوي أن يعطينـا    

اجة إليه من أكل وشراب وثياب وتعليم وعمـل وكـل أمـر             مجيع ما حنن حب   
  .مشروع ضروري حلياتنا على هذه األرض

 هلذه الطلبة كما لسائر الطلبـات يف        :الطابع االجتماعي هلذه الطلبة   : ٢
وهذا ال يعين أننا عادةً نرفـع هـذه         . الصالة الربانية طابع اجتماعي ال فردي     

للعبادة بل أن طابع هذه الصالة هـو        الصالة كجماعة من املؤمنني يف اجتماع       
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 كال املسيح   ! خبزي كفايف أعطين اليوم    :إننا ال نصلي إىل اهللا قائلني     . اجتماعي  
ماذا كان السيد   . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم    :مل يعلّمنا ذلك بل قال لنا أن نصلي       

املسيح يعين عندما طلب منا أن نصلي هذه الصالة بصيغة اجلمع؟ إنه أراد منـا               
ال جيوز لنا التفكري باحتياجاتنا املادية بدون التفكري باحتياجـات          أن نتذكر أنه    

  .اآلخرين بنفس الوقت

. من املؤسف جداً أن ننسى هذا األمر العام يف صلواتنا اخلاصة أو العامة            
 خبزنا كفافنا أعطنا    :فمع أننا حنافظ على النص الذي أُعطي يف الكتاب ونقول         

 خبزي أنا أعطين :ثرياً ما تكون قائلة ولو بشكل ال شعوري       اليوم إال أن قلوبنا ك    
لكن جيري ذلك ضمن حياتنا وحنن غري شاعرين بأننا عندما نطلب مـن             . اليوم

  اهللا هذه الطلبة إمنا نشوهها ونغري معناها اجلوهري؟

اجلواب هو أن حياتنا اليومية اليت تظهر باحلقيقة فيما إذا كنـا نـصلي              
ال ينظر اهللا فقـط إىل أفكارنـا        .  مغايرة لذلك التعليم   حسب تعليم املسيح أو   

بل إنه يفحص مجيع تصرفاتنا ويفحص أيضاً قلوبنا حتت منظار شريعته           وأقوالنا  
 فإن رأى بأن هذا اإلنسان أو ذاك يعمل على سلب اآلخرين قـوم              .املقدسة

لصلة اليومي فإنه ال يصغي إىل ذلك اإلنسان وإن صلى إليه مستعمالً عبارات ا            
فالتاجر الذي ال يرضى بربح معقول، هل يصلي هذه الطلبة كما جيب؟          . الربانية
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والشاري الذي ال يود إعطاء التاجر رحباً قانونياً شرعياً هل يعمل على املسامهة             
يف إعطاء قريبه قوته اليومي؟ والعمل الذي يبر وقت صاحب العمل وال ينتج ما              

. سلب صاحب العمل جزءاً من قوتـه اليـومي        ينتظر منه أال يكون مسامهاً يف       
وميكننا الذهاب إىل خمتلف نواحي احلياة واإلشـارة إىل أن اإلنـسان يكـسر              

وهكذا فإن صلى الناس . بسهولة غريبة روح الوصية اإلهلية املتعلقة باخلبز اليومي
وطلبوا من اهللا تعاىل أن مين عليهم باخلبز اليومي وكانوا من املتعـدين علـى                

. وق اآلخرين االقتصادية فإم ال يكونون مصلني يف قلوم بل بـشفاههم           حق
وهو تعاىل وإن طلب منا بواسطة الـسيد        . وهذه الصلوات غري مقبولة لدى اهللا     

املسيح أن نطلب منه خبزنا اليومي إال أن ذلك حيدث عادةً ضمن نطاق احلياة              
رب األمـور اخلرقـة     فهو ليس فقط    . االجتماعية اليت هي من وضع اهللا اخلالق      

للطبيعة واملعجزات بل إنه يف نفس الوقت سيد األمور الطبيعية وواضع نظامها            
فاحلياة حسب قانون احلياة األساسي أي حمبة اهللا فوق كـل شـيء             . األساسي

وحمبة القريب كالذات تظهر بشكل خاص إذا كنا مهتمني بقـوت اآلخـرين             
  . من املتكلمني عنها أو املصلني بشأاوباحتياجام املادية الضرورية وليس فقط

يف هذه الطلبة القصرية اليت     : املصلي روح القناعة جيب أن تسود حياة     : ٣
نرفع بواسطتها إىل اهللا دعاءنا خبصوص احتياجاتنا املادية جند عبارتني أو كلمتني            
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، كفافنـا ! "خبزنا كفافنا أعطنا اليـوم    . ومها تعلّمانا القناعة واالتكال على اهللا     
فالسيد املسيح رغب أن يعلمنا أمهية فضيلة القناعة واالتكال علـى اهللا            " واليوم

أال . ألننا كثرياً ما خنسر تلك الفضيلتني وحنن دائبني على حتصيل خبزنا اليومي           
يعمل الكثريون فقط من أجل احتياجام الشرعية بل يريدون املزيد منها وليس            

هذا ال يعين مطلقاً بأن السيد املسيح    . ولفقط خبصوص احلاضر بل املستقبل اه     
مينعنا عن التوفري أو عن التفكري مبستقبلنا كال، كل ما يود السيد لـه اـد أن                 
يلفت نظرنا إليه هو أننا عندما ننسى أن اهللا تعاىل هو مصدر كـل الربكـات                
واخلريات والنعم املادية اليت نتمتع ا، وكذلك عندما نتناسى بأنه تعـاىل هـو              
املسيطر على أيام املستقبل وأن أيامنا حنن هي معدودة مهما طالت، فإننا إذ ذاك              
حناول بناء عامل مادي صرف حولنا والظن بأننا نقدر أن نسيطر على احلاضـر              

وبذلك نسلب اهللا مكانته الفريدة يف هـذا        . واملستقبل بواسطة جهودنا اخلاصة   
 الذي ال يهـتم    ألن. بين البشر العامل وكذلك نقع يف خطيئة أخرى ضد أقربائنا         

إال بذاته وأمواله ومستقبله وبوضعه االقتصادي ال يفكر عادة حبالـة اآلخـرين        
أمل يعطنا السيد املسيح مثالً يف اإلجنيل عن ذلك الغين الغـيب            . وبواجباته حنوهم 

الذي أخصبت كورته وحقوله وكثرت غالله إىل هكذا حد حىت أنه أخذ يفكر             
 ليخزن فيها حماصيله ولتمتع بصورة مستدمية بأمواله الطائلة؟ مل          بناء أهراء كبرية  

يفكر ذلك اإلنسان بأن اهللا هو الذي يعطينا اخلبز اليومي ولو كان ذلك اخلبـز               
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يف بيوتنا؟ مل يفكر ذلك الغيب بأن أيام حياتنا بيد اهللا وإنه إن اختـرب بركـات                 
! اجة شديدة إليهـا   عظيمة توجب عليه مشاركتها مع اآلخرين الذين كانوا حب        

!  يا غـيب   :ماذا حدث لذلك اإلنسان الذي مل يعرف فضيلة القناعة؟ قال له اهللا           
  هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اليت أعددا ملن تكون؟

وهناك أيضاً سبب جوهري آخر لوجوب الطلب من أجل اخلبز اليومي           
غلني بـأمور احليـاة     إن السيد املسيح مل يشأ أن يرانا هكذا منش        . واالكتفاء به 

وقـد  ! ما أسهل الوقوع يف هذه اخلطيـة      . املادية حىت أننا مل حياتنا الروحية     
أعطانا السيد له اد درساً ال ينسى وذلك أثناء حياته اخلاصـة علـى األرض               

بعد أن جاع أثناء صومه الطويل قُبيل       . بشأن وضع األمور مبواضعها اخلاصة ا     
ب الشيطان من املسيح وطلب منه أن يشبع نفسه ويظهر          بدء حياته العلنية، اقتر   

فما كان من املخلـص أال      . قوته العجائبية بتحويل حجارة برية اليهود إىل خبز       
مكتوب ليس باخلبز    ":وأن أجاب ارب مقتبساً من كلمات العهد القدمي قائالً        

وضـروري  نعم اخلبز الزم    !" وحده حييا اإلنسان، بل بكلمة خترج من فم اهللا        
إنه حباجة إىل قوت روحي وبدون هـذا        . ولكن اإلنسان ال يعيش باخلبز فقط     

ويف مناسبة أخرى تكلـم     . القوت ال يكون اإلنسان عائشاً من الناحية الروحية       
  :السيد املسيح عن موضوع اخلبز الروحي وقال
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 إن موسى مل يعطكم اخلبز من السماء، بل أيب هو           :احلق احلق أقول لكم   "
ألن اهللا هو الذي يرتل من السماء، ويهـب         . اخلبز احلقيقي من السماء   يعطيكم  

فقال هلم يسوع   .  يا سيد، أعطنا هذا اخلبز يف كل حني        :فقالوا له . احلياة للعامل 
  ."أنا هو خبز احلياة يقبل إيلّ فلن جيوع ومن يؤمن يب فلن يعطش أبداً

رون عليه ألنـه    وعندما رفض اليهود أن يقبلوا هذا التعليم وأخذوا يتذم        
  : أنا هو اخلبز الذي نزل من السماء، استطرد املسيح قائالً:قال

هذا هو اخلبز الذي نزل من السماء       . آباؤكم أكلوا املن يف الربية وماتوا     "
إن . أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء       . حىت يأكل منه اإلنسان وال ميوت     

 واخلبز الذي سأعطيه أنـا، هـو        كان أحد يأكل من هذا اخلبز حييا إىل األبد،        
   ٦اإلجنيل حسب يوحنا . " جسدي الذي سأبذله ألجل حياة العامل

فالسيد املسيح الذي علمنا أن نصلي من أجل خبزنا اليـومي وسـائر             
احتياجاتنا املادية، والذي طلب منا أن نفكر باآلخرين عندما نرفع هذه الصالة            

بأن نؤمن به وأن اهللا، هو أيضاً علّمنا وأن نكتسي بفضيلة القناعة واالتكال على    
ما قام به على الصليب من أجل إنقاذنا وإعطائنا احلياة األبدية، فلنقبل إليه             نقبل  
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 .فنحيا ليس فقط يف هذه الدنيا بل حياة أبديـة سـعيدة           ونؤمن جبميع تعاليمه    
   .آمني

       



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٣

  غفران الذنوب

  :فصلّوا أنتم هكذا"

  .ليتقدس امسك أبانا الذي يف السماوات، 

  .ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض

  .خبزنا كفافنا أعطنا اليوم

: ٦اإلجنيل حسب مىت    ." واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضاً للمذنبني إلينا       
١٢-٩  

كنا قد ذكرنا يف عظتنا السابقة أن الطلبات الثالث األوىل يف الـصالة             
 تعاىل إذ نطلب فيها أن يتقدس اسم اآلب السماوي وأن           الربانية هلا عالقة باهللا   

وكذلك أحملنا إىل   . يأيت ملكوته وأن تتم مشيئته على األرض كما تتم يف السماء          
وقـد  . أن الطلبات الباقية وعددها أيضاً ثالث هلا عالقة باحتياجاتنا اخلاصـة          

دية ورأينـا   تكلّمنا عن موضوع اخلبز اليومي أي عن مجيع ضروريات احلياة املا          
فإنه .قرب اية العظة أن اهللا ال يود أن يرانا هكذا مهتمني بأمور احلياة الروحية               

كما جيد اإلنسان أنه من املستحيل أن حييا باخلبز وحده هكذا أيضا جيد اإلنسان              
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 غفـران اهللا لذنوبـه      :حياته الروحية مستحيلة بدون الغفران ذي االجتاهني      أن  
  .ين وغفرانه هو لذنوب اآلخر

الطلبة الربانية تتعلق مبوضوع غفران الذنوب أو اخلطايا ، اخلطايا الـيت            
لنتأمل إذن يف تعاليم هذه     . نرتكبها ضد اهللا واخلطايا اليت يرتكبها الناس ضدنا         

الطلبة مستعينني بإرشاد الروح القدس الذي ينري عقولنا ويفتح قلوبنـا لنقبـل             
   .الكلمات اليت تفوه ا املسيح 

 بنا أن نالحظ أن هذه الطلبة ليست عبارة عن شرح واف لعقيـدة    جيدر
الغفران أو كيفية التربير أمام اهللا كان يتكلم السيد املسيح مع تالميذه املـؤمنني              
الذين طلبوا منه أن يعطيهم دروساً يف الصالة كما كان يوحنا املعمدان قد علّم              

 أبانا الذي يف الـسموات  :تومبا أن املسيح استهل هذه الصالة بكلما   . تالميذه
فيوحنا الرسول يعلمنا بكل وضـوح أن       . من  أا صالة للمؤ  فإنه من البديهي    

ة والعصيان علـى اهللا ال يقـدر أن         ~اإلنسان يف حالته احلاضرة ، حالة اخلطي      
  .يدعو اهللا أباه إن مل يصبح خملوقاً جديداً 
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وهـم  ,  أبناء اهللا     أن يصريوا  سلطاناًأما مجيع الذين قبلوه فقد أعطاهم       " 
وال مـن   , وال من مشيئة جسد     , الذين يولدوا من آدم     , الذين يؤمنون بامسه    

  ١٣و ١٢: ١اإلجنيل حسب يوحنا ." بل من اهللا , مشيئة رجل 

فهذه الطلبة ال ختربنا عن كيفية حدوث هذا الغفران وهو أعظـم هبـة              
تاب نتعلم مـن    حيصل عليها اإلنسان يف هذه احلياة ويف أماكن أخرى من الك          

الرب يسوع ومن األنبياء والرسل أن غفران اخلطايا مبين على أساس وطيد آال             
إننا نتربر باألميان أي    . البديل على الصليب    -وهو موت يسوع املسيح الكفارى    

باألميان بيسوع املسيح الذي جتسد وولد من مرمي العذراء ومات على الصليب            
  .وقام من األموات

إا . شري إىل ما جيري بصورة اعتيادية ضمن حياة املؤمن        الطلبة اخلامسة ت  
تصف أعماق حياته الروحية اليومية كما حيياها أمام اهللا والناس من املـؤمنني             

عندما نذكر إذن ما ال تعلمه هذه الطلبة من ناحية وما تعلّمه من             . وغري املؤمنني 
  :ناحية أخرى يسهل علينا كثرياً فهم هذه الكلمات

  "  نا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إليناواغفر ل"
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 واغفر لنا   : يصلي املؤمنون قائلني لآلب يف السموات      : اغفر لنا ذنوبنا   :١
ملاذا يصلي املؤمنون ذه الطريقة وهم قد تربروا باألميان؟ اجلواب هـو            ! ذنوبنا

ذنوب أم ال يصبحون كاملني يف هذه احلياة بل هم حباجة يومية إىل غفران ال             
هذا ال يعين أن املؤمن وغري املـؤمن    . واخلطايا اليت يرتكبوا ضد اهللا وبين البش      

يف حالة روحية واحدة فاملؤمن هو إلنسان خاطئ ولكنه خاطئ قد خلص بنعمة          
ولكن غري املؤمن ال يعرف اخلـالص       . اهللا اانية اليت مكنته من األميان باملسيح      

يعلم املؤمن علم اليقني أنه     . ه خبصوص الغفران  وليس لديه  أساس يبين عليه طلبت      
لكنه يلقـي   . ال يستحق الغفران وأنه مهما عمل ال يقدر أن يكفّر عن خطاياه           

بنفسه أمام عرش اهللا ويقبل بشكر عميق الطريقة اإلهليـة للغفـران أال وهـي               
وعندما خيتـرب املـؤمن هـذا       . بواسطة سفك دم املسيح يسوع على الصليب      

م يعلم أن اهللا قد غفر له خطاياه أا قد مسرت علـى صـليب               اخلالص العظي 
  .اجللجلة مع سائر خطايا املؤمنني

املؤمن كما قلنا سابقاً هو خاطئ خالص وهذا يعين أنه مادام على قيـد              
!  واغفر لنا ذنوبنـا    :احلياة خيطئ فهو إذاً حباجة إىل ايء يومياً إىل اهللا والصالة          

لة عامة إىل املؤمنني وتطرق إىل موضوعنا هـذا         وقد كتب الرسول يوحنا رسا    
إن قلنا أن لنا شركة معه وسـلكنا يف         . إن اهللا نور وليس يف ظلمة البتة         ":قائالً
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ولكن إن سلكنا يف النور كما هو يف النـور          . الظلمة نكذب ولسنا نعمل احلق    
ا أنه  إن قلن .فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع املسيح ابنه يطّهرنا من اخلطية           

إن اعترفنا خبطايانا فهوأمني وعادل     . ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس احلق فينا       
إن قلنا أننا مل خنطئ جنعله كاذبـاً        . حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إمث       

  )١٠-٥: ١رسالة يوحنا األوىل ."(وكلمته ليست فينا

حي هلـذه   قد خيال لقارئ سـط    : كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينا     : ٢
الكلمات أن املؤمن يبين طلبه إىل اهللا بشأن غفران خطاياه على غفرانـه هـو               
خلطايا اآلخرين ولكن كلمة اهللا ال تسمح لنا وال لدقيقة واحدة بأن نـضع أي               
أساس لغفران اخلطايا سوى ذلك األساس الوحيد الذي أشرنا إليه أال وهو عمل          

 بدون الصليب ال غفـران وال       .يسوع املسيح الفدائي الكفاري على الصليب     
  .خالص وال حياة أبدية

 كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينا؟ يشري املـؤمن          :ماذا نعين إذن بصالتنا   
إىل اختبار روحي فريد جيري ضمن حياته ال نظراً لقواه الروحية اخلاصـة بـل    

قـدر  املؤمن الذي اخترب غفراناً عظيماً ال ي      . نظراً لعمل الروح القدس يف حياته     
بثمن يعطى النعمة لغفران خطايا اآلخرين املرتكبة ضده ولذلك عندما يـصلي            

واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينـا          : مع غريه من املؤمنني قائالً    
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إمنا يشري إىل أنه كخاطئ خالص بنعمة اهللا اانية ميـارس الغفـران بالنـسبة               
اهللا لكي تفر خطاياه أيضاً نظراً لوعد اهللا        لآلخرين ويتوسل يف نفس الوقت إىل       

 إن  :الصريح الذي أشرنا إليه منذ حلظات أثناء اقتباسنا من رسالة يوحنا األوىل           
  .اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا خطايانا

ال ميكن النظر إذن إىل القسم الثاين من الطلبة اخلامسة وكأا عبارة عن             
غفران الناس خلطايـا    = ث يقال فيها أن غفران اهللا خلطايانا        معادلة رياضية حي  

وال ميكننا أن ننظر إىل هذه الطلبة وكأا ترفع  إىل اهللا بـروح              . بعضهم البعض 
اهللا هو اإلله السرمدي القدوس الذي ليس فيـه ظلمـة البتـة             . جتاري حسايب 

سان الـذي   واإلن. وارتكاب اخلطية ضده هو أمر خطري لدرجة مطلقة ال ائية         
. يخطئ ال يستحق الغفران حىت وإن غفر لآلخرين ذنـوم املرتكبـة ضـده             

اإلنسان خملوق حمدود وحقري ال ميكن أن يكون طرفاً ملعادلة طرفها اآلخـر اهللا              
  .القدوس

ال يستحق اإلنسان الغفران ولكن اهللا من فرط حمبتـه العظمـى يقـدم              
 أساساً وحيـداً للغفـران بعملـه        الغفران التام بواسطة السيد املسيح الذي بىن      

واهللا الذي مينح الغفران للمؤمنني يطلب منـهم أن يظهـروا روح            . الكفارى
الغفران يف عالقام االجتماعية ويمكنهم من القيام بـذلك بواسـطة احليـاة             
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ميارس املؤمنون هذه الفـضيلة     . اجلديدة اليت يوجدها فيهم مبعونة الروح القدس      
أكيد قليب بأن خطاياهم قد غُفرت ألن الذي مل تغفـر           وحيصلون بذلك على ت   

 إن الذي ال يود غفران خطايا       :ولذلك ميكننا القول  . خطاياه ال يغفر لآلخرين   
غفران اهللا خلطايـا    . اآلخرين ال يكون قد اخترب ضمن حياته غفران اهللا خلطاياه         

ما مجعه اهللا ال    املؤمن وغفران املؤمن خلطايا اآلخرين مها أمران قد مجعهما اهللا و          
  !ميكن أن يفرقه اإلنسان 

علمنا السيد املسيح يف الطلبة الرابعة أن نسأل اهللا من اجل اخلبز اليومي             
وهكذا نستنتج أنـن  . ويف الطلبة اخلامسة أن نسأل اهللا من أجل غفران خطايانا         

 إىل  اإلنـسان موضوع الغفران من أهم املواضيع اليت اإلنسان وأنه كما حيتاج           
ومن املؤسف جـداً    .  اليومي هكذا حيتاج بصورة دائمة إىل غفران خطاياه        قوته

أن هذه األيام اليت شاهدت تقدماً واسعاً يف مضمار األمور املاديـة مل تـشاهد            
تقدماً مماثالً يف مضمار األمور الروحية بل إن الكثريين خيالون أم مىت شـبعوا              

 املعاصر  اإلنسانقلب  . حهمغذت أروا تمن أطايب هذه احلياة اكتفت نفوسهم و      
فهل نسمع عن أمهيـة     . املفاهيم ووضع األمور الثانوية يف موضع األمور األولية       

الغفران والتصاحل مع اهللا والرجوع إليه والتوبة من اخلطية ؟ أما السيد املـسيح              
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فإنه كان يشدد على أمهية الغفران والشفاء الروحي حىت يف تلك احلاالت الـيت        
  .اء جسدياًكانت تتطلب شف

كم من املرات نسمع السيد له اد ال يربئ فقط أولئك الذين كـانوا              
طبعـاً  ! يرزحون حتت نري مرض خطري بل يقول للمريض مغفورة لك خطاياك   

كان السيد يريد أن يظهر سلطته على مغفرة اخلطايا ويف نفس الوقت كان أيضاً        
  .ييظهر أمهية الشفاء الروحي وأوليته للشفاء اجلسد

 هذه ويقدم لنا غفران اخلطايا      اإلجنيليدعونا املسيح اليوم بواسطة كلمة      
فلم ال نأيت اآلن ونقول مع      . ااين، إن جئنا إليه تائبني ومتخلني عن بِرنا الذايت        

وإذ يغفر اهللا خطايانا يساعدنا أيضاً علـى        !  ارمحين يا اهللا أنا اخلاطئ       :العشار
 ضمن قلوبنا تعليم الطلبة اخلامسة مـن الـصالة          غفران ذنوب اآلخرين فنخترب   

  .الربانية ، آمني
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  معارآنا الروحية

ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك    . أبانا الذي يف السموات، ليتقدس امسك     "
واغفر لنا ذنوبنا   . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم   . كما يف السماء كذلك على األرض     
  ."  ا يف جتربة، لكن جننا من الشريروال تدخلن. كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينا

  ١٢-٩:٦اإلجنيل حسب مىت     

و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً        : "عندما نكون قد تعلمنا أن نصلي     
وال تدخلنا يف جتربة، لكن جننـا مـن          " :علينا أن نردف قائلني   " للمذنبني إلينا 

 هـذه الـصالة     وهذا يعود إىل أن الرب يسوع املسيح الذي أعطانا        ."  الشرير
النموذجية طلب منا بأن نوجه هاتني الطلبتني إىل اهللا الواحدة تلو األخرى ألننا             
ال نستطيع أن نكتفي بطلب الغفران بل علينا أن نطلب إىل اهللا أن يعطينا القوة               

الشيطان : واملقدرة للخوض يف املعارك الروحية واالنتصار على عدو اهللا وعدونا         
  .الشرير

من اهللا غفران خطايانا علينا أن نتذكر الـثمن العظـيم            وعندما نطلب   
بذل اهللا ابنه الوحيد يـسوع      . الذي كلف اهللا جلعل الغفران أمراً ممكناً وواقعياً       

فال بد  . املسيح الذي مات على خشبة الصليب ليصبح غفران اخلطايا أمراً ممكناً          



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٢

اهللا وما أعظم   ما أعظم تضحية    : إذن لكل مؤمن يطلب الغفران بأن يقول لنفسه       
مل يحجم ريب يـسوع     ! حمبة ابن اهللا يل أنا الذي ال أستحق اخلالص والغفران           

املسيح عن الذهاب إىل املوت واملوت على الصيب من أجل إنقاذي من بـراثن              
  .املوت وعبودية الشيطان والشر

ولكن املؤمن يعلم أيضاً من اختباراته اخلاصة وكذلك مـن اختبـارات            
هادة الكتاب املقدس أنه خيطئ ضد اهللا وبين البشر حـىت بعـد             املؤمنني ومن ش  

ما العمل اآلن إذن ؟ كيف علي أن أسلك يف حيايت حىت            . حصوله على الغفران  
ال أُحزن ريب وإهلي؟ يهبين اهللا الغفران ااين ويعـدين بأخـذي إىل الـديار               

تعزيـة ال   السماوية عند انتقايل من هذه احلياة، وهذا أمر جميد وعظيم وفيـه             
ولكن ماذا علي أن العمل اليوم وغداً ويف مجيع         . توصف وال تقدر بثمن مادي    

جواب الكتاب و السيد املسيح علـى       . األيام اليت يهبين إياها اهللا يف هذه الدنيا       
فالشيطان .  إن حياتنا على األرض كمؤمنني هي ساحة القتال        :هكذا أسئلة هو  

ىل اهلوة السحيقة اليت اُنتشلنا منـها بفـضل         وأعوانه حياولون دوماً جرنا دوماً إ     
ومبا أننا ضعفاء يف أنفسنا ومبـا أن        . عمل يسوع الفدائي وجتديد الروح القدس     

اخلطيئة تبقى عالقة بنا حىت يوم وفاتنا علينا أن نذهب إىل اهللا الذي يسيطر على               
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ذنا كل شيء ونتضرع إليه بأال يسمح لنا بأن نسقط يف جتارب احلياة بل أن ينق              
  .من الشرير أي من الشيطان الرجيم ويعطينا الغلبة يف معاركنا الروحية

ينتج عن هذه احلقيقة اليت خيتربها املؤمنون أن حياة املـسيحي ليـست             
باحلياة السهلة أو أن املؤمن الذي نال خالصاً عظيماً وأبدياً ال يعيش على طريق              

لغفران بواسطة نعمة اهللا     على ا  اإلنسانإن حصول   . مفروش بالورود والرياحني  
 يتصاحل إذ ذاك    اإلنساناانية يف املسيح يسوع هو اية معركة واحدة، إذ أن           

ولكن احلصول على السالم مع اهللا يعين يف نفس الوقت بـدء حـرب              . مع اهللا 
واملؤمن كما الحظنا سابقاً إمنا يصري سـاحة ملعـارك          !  ضروس مع الشيطان    

رضة هلجمات الشيطان الذي يستعمل ضـعف       فهو من جهة ع   : روحية شديدة 
املؤمن وطبيعته البشرية الساقطة كحليف له يف حماولته للقضاء علـى شـجرة             
اإلميان النامية يف قلبه، ومن جهة أخرى نرى أن اهللا يأيت بواسطة الروح القدس              

  . إىل معونة املؤمن ويمكنه من االنتصار على الشيطان واخلطية

سيح يسوع كمخلص ورب فإنه ال خيترب هـذه         وأما الذي مل يؤمن بامل    
الشيطان يهاجم املؤمنني بـضراوة وقـساوة       . األمور اليت جتري يف حياة املؤمن     

شديدة ألم قد احنازوا إىل جبهة اهللا املنتصرة، ولكنه أي الشيطان يعلم متاماً أن              
  .ودهالذين يؤمنوا هم معه ويف طرفه ومن أسراه وإن كانوا أحياناً ال يقرون بوج
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هل نعين إذن أن املؤمن يقف موقف املتفرج من تلك املعارك الروحيـة             
املـؤمن ال خيـسر     ! الشديدة اليت تدور رحاها ضمن حياته؟ هذا غري ممكـن           

شخصيته وال طبيعته وليس هو بآلة صماء حىت يقف موقف الالمبـاالة مـن              
من اهللا املعونة   يعلمه السيد املسيح بأن يطلب      . احلرب الروحية الدائرة يف حياته    

ومع . والقوة لكي يتغلب على الشيطان ويصبح فائزاً ومنتصراً على عدوه اللدود     
 وهذا ال يعود إىل عدم وجود قوة إهلية كافية          –أنه يف كثري من األحيان يفشل       

 إال أنه ال يعترف بفشل تام أو ائي بل يعلم أن فـشله              -للغلبة على الشيطان    
فهـو  . سلحة الروحية اليت يضعها اهللا حتت تـصرفه       يعود إىل عدم استعماله لأل    

ينهض ويعزم عزماً أكيداً أن يكون أكثر اتكاالً على اهللا يف املستقبل أثناء خوضه    
خيسر املؤمن بعض املعارك ولكنه متأكد مـن النـصر          . ملعارك احلياة الروحية  

ب اهللا ال   الغلبة أكيدة ألن اهللا حليفه ومن كان يف جن        . النهائي يف حربه الروحية   
  .يكون من اخلاسرين

وقد نتعجب من كلمات الرب يسوع املسيح الواردة يف الطلبة السادسة           
ملاذا علينا كمؤمنني بأن نطلب من اهللا بأالّ يدخلنا         : "من الصالة الربانية ونقول   

يف جتربة؟ إننا نفهم متاماً القسم الثاين من الطلبة عندما نسأل اهللا بأن ينجينا من               
هل جيرب اهللا   !  ولكننا ال نفهم متاماً معىن الكلمات ال تدخلنا يف جتربة          الشرير،
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أي أنه تعاىل ميتحن املؤمنني ويقودهم يف حيـام إىل          : املؤمنني؟ ذا املعىن فقط   
كما ميـتحن   إن اهللا ميتحن أبناءه     . أماكن حيث ترى فيها قوة إميام أو ضعفه       

  . صحيح بدون امتحان، إذ ليس هناك من تعليماملعلم تالميذه

ولكن غاية املعلم ليست يف أن يسقط التالميـذ يف الفحـوص بـل أن               
يظهروا فيما إذا كانوا قد فهموا الدروس وفيما إذا كانوا يستطيعون أن يطبقوها             

وكما أن غاية املعلم من إعطائه الفحوص لتالميذه ليـست بـأن            . يف حيام 
إنه ال  .  جيربنا لكي نسقط يف التجارب     إنه ال : يسقطوا هكذا أيضاً هي غاية اهللا     

ـذا املعـىن أي     ! يأيت بنا إىل ظروف صعبة لكي يوقعنا تعاىل يف اخلطية حاشا          
اهللا غري جمرب بالشرور    : التجربة اليت غايتها السقوط نقول مع يعقوب الرسول       

ولكن اهللا ميتحن إمياننا كما امتحن إميان أيوب        ) ١٣: ١! (وهو ال جيرب أحداً   
 أيام النظام القدمي، وتكون عاقبة ذلك االمتحان دوماً الفوز واالنتصار وتنقية            يف

  ! اإلميان واحلياة الروحية بأسرها

: اهللا ال جيرب املؤمنني ليسقطهم يف اخلطية ولكن عـدو اهللا واملـؤمنني            
الشيطان هو الذي جيرب املؤمنني لكي يرتدوا عن اهللا ولريجعوا ثانيةً إىل محـأة              

 واخلطية وهو مل يكن لينجح لو مل تكن بقايا اخلطيـة عالقـة يف حيـاة                 الشر
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فهناك ميول شريرة عديدة تبقى يف حياة املؤمن والشيطان يعرف كيف          . املؤمنني
  .يستعملها جلذب املؤمنني وراءه حىت يصريوا من عبيده األرقاء

ـ              ة علينا إذاً أن نعرف الفرق التام بني امتحان اهللا لنا كمـؤمنني وجترب
وعندما نتضرع إىل اهللا مصلني بأال يدخلنا يف        . الشيطان لنا للسقوط يف اخلطية    

جتربة إمنا نطلب منه العون لكي ال تتحول اختبارات احلياة اليت ميتحنا ـا إىل               
فالشيطان واقف باملرصاد لنا وال يتركنا      . مناسبات لسقوطنا يف جتارب الشيطان    

  .والضراءلشأننا بل جيربنا يف أيام السراء 

هل هناك خطية أو خطايا معينة يف حياتك جتعلك فريسة سهلة للشرير؟            
هل حتاول حماربة الشيطان بقوتك أو حبكمتك أو بفطنتك؟ إنه أقـوى منـك              
بكثري وقد كان سبباً يف ضالل وموت األلوف واملاليني من الناس، ال حتاول أن              

ك يف مجيع التجارب الـيت      تتغلب عليه مبفردك بل اتكل على اهللا واستعمل إميان        
تأيت عليك واعلم أن نصرك األكيد يكمن يف استعمالك جلميع الوسائط الـيت             

  . أعدها اهللا ملن آمنوا بالسيد املسيح خالصياً حقيقياً

واذكر جيداً أن الرب يسوع املسيح الذي جاهد أثناء حياته على األرض            
ائر أيام حياته، قد أهلم عبده جهاداً قاسياً وعنيفاً ضد الشيطان وانتصر عليه يف س     
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ورسوله بولس بأن يكتب ما يلي ملسيحيي مدينة أفسس الوثنية يف القرن األول             
أهلـم  . امليالدي وليس هلم فحسب بل لنا حنن أيضاً يف وسط القرن العـشرين            

املسيح بولس بواسطة الروح القدس فكتب كلمات خالدة عن حربنا الروحيـة            
أال جيدر بنا إذاً    .  نستعملها الدفاعية منها واهلجومية    وعن األسلحة اليت علينا أن    

وحنن باحثني يف موضوع معاركنا الروحية بأن نصغي من جديد إىل كلمـات             
  بولس الرسول وننقشها على عقولنا وقلوبنا؟ 

البـسوا سـالح اهللا     . أخرياً أيها األخوة، تقّوا يف الرب ويف قدرة قوته        "
 ليست ضد دم وحلم   فإن مصارعتنا   . يد إبليس  لتقدروا أن تثبتوا ضد مكا     الكامل

بل ضد الرئاسات ضد السلطات، ضد حكام عامل هذه الظلمة، ضـد قـوات              
فلذلك امحلوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن        . الشر الروحية يف السماويات   

إذاً اثبتـوا ممـنطقني     . تقاوموا يف اليوم الشرير، وتثبتوا بعدما تتمون كل شيء        
، والبسني درع الرب، وحاذين أرجلكم باستعداد إجنيل السالم،         أحقاءكم باحلق 

حاملني، عالوة على هذه كلها ترس اإلميان الذي به تقدرون أن تطفئوا مجيـع              
واختذوا خوذة اخلالص وسيف الروح الذي هو كلمة اهللا،      . سهام الشرير امللتهبة  

ظبة وطلبة مصلني بكل صالة وطلبة كل حني يف الروح، وساهرين هلذا بكل موا           
  ).١٨-١٠: ٦." (ألجل مجيع القديسني
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لنذهب إذاً إىل اهللا ولنستعني بأسلحته الروحية لنتغلب على عدونا ولننمو           
باستمرار يف النعمة ويف معرفة ربنا وخملّصنا يسوع املسيح، له اد إىل األبـد،              

  .آمني

* * * *  

    يـا محـلَ الرمحـانْ   أراك باإلميــانْ

ربـي يســوع    ـطلبــيتل ـمعاس    

    يا لـيت جمـلـيت    وانـزع خطيـيت

يطوع ـدعب  

    مـن نعمـة القدسِ    يـا رب زِد نفسي

 الـرحوم غـريتـي ربـي    أنـت زِد    

   واضـرم على قلـيب    لـذلك الصـلبِ

ـاً يدومحب  



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٩

  وشـدة األحــزانْ    يف ظلمة األجفانْ 

   دع ظلميت تكـشف    كُـن مـرشدي 

فمـعي تنشوأد   صرفال ي هوالـوج   

  عـن سيدي



Arabic Bible Outreach Ministry     http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                 Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٠

  الصالة والتسبيح

  : فصلوا أنتم هكذا"

  .أبانا الذي يف السموات، ليتقدس امسك

. ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما يف السماء كـذلك علـى األرض           
  .خبزنا كفافنا أعطنا اليوم

  .اً للمذنبني إليناواغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيض

  .وال تدخلنا يف جتربة، لكن جنّنا من الشرير

  ." ألن لك املُلك والقوة واد إىل األبد، آمني

  )١٣-٩: ٦(اإلجنيل حسب مىت 

قد منيل إىل الظن يف كثري من األحيان بأن الصالة ليست إال جمرد تقدمي              
ـ             عوبات أو  طلبات إىل اهللا خبصوص احتياجاتنا احلياتية أو للـتخلص مـن ص

لكن الكتاب املقدس يعلمنا بأن الصالة مع اهتمامها مبا         . للحصول على الصحة  
الروحيـة  تقدم ال تنحصر يف نطاق احلياة البشرية بل إمنا تنطلق إىل أفق احلياة              
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. وتصل إىل أوج مفهومها الصحيح عندما ميجد املصلي اهللا وحيمده ويـسبحه           
  :ذه الكلمات اخلالدةولذلك جند أن الصالة الربانية تنتهي 

  ."ألن لك امللك والقوة واد إىل األبد، آمني"

عندما نتفوه خبامتة الصالة الربانية نكون مقرين بأن حياة الصالة مرتكزة           
بشكل تام على كون اهللا اإلله القادر على كل شيء واملسيطر على كل شيء،              

نا اإلقرار بذلك بل جيـب      ولكنه ال يكفي  . الذي له امللك والقوة واد إىل األبد      
علينا أن نسبح اهللا ناسبني إليه هذه الصفات ايدة يف صلواتنا لكي ال نكـون               

فكمـا  . أنانيني يف استعمالنا ألعظم امتياز روحي منحنا إياه اخلالق عز وجـل           
أليست هـذه   . ابتدأنا يف الصالة الربانية باهللا هكذا ننتهي بتمجيد اهللا وتسبيحه         

أن منجد اهللا ونسبحه ونعترف دوماً بأن اد لـه فقـط،            : عظمىغاية احلياة ال  
  تبارك امسه؟

لنبدأ حبثنا األخري يف الصالة الربانية بذكرنا للطلبات املذكورة يف هـذه            
وإذ نقوم بذلك ال بد لنا من االعتراف بأن مجيع ما كنا قد تفوهنا بـه           . الصالة

بانية معبرة عن احلـق األمسـى       ال ميكن أن يتحقق إن مل تكن خامتة الصالة الر         
  .املتعلق باهللا
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ابتدأنا بدعوة اهللا اآلب السماوي وحنن نعلم أننا ال نستحق بأن نـدعى             
لكنه تعاىل مينحنا ذلك احلق كامتياز مثني علينـا أن          ! أوالد اهللا ألننا خطاة وأمثة    

ـ              . نقدره ة مث صلينا من أجل تقديس امسه وهذا يعين أننا نود معرفـة اهللا معرف
ولقد أعطانا اهللا كلمته اليت تعطينا اإلعـالن        . حقيقية لكي منجد امسه ونقدسه    

وصلينا من أجل جميء ملكوته وهذا يعين أننا نود أن يـصري            . النهائي املتعلق به  
وصلينا أيضاً لكـي تـتم      . العامل بأسره حتت حكم اهللا الفدائي وسلطته احملررة       

 السماء وهذا يدل على رغبتنا يف مشول        مشيئة اهللا على األرض كما تتم دوماً يف       
نصرخ إىل اهللا ليعطينا اخلبز اليومي وهذا       . إطاعة اهللا جلميع أفراد اجلنس البشري     

أننا نرفض فقط املادية كفلسفة للحياة بل إننا نطلب من اهللا احلكمـة             ال يعين   
حياتنا ليرينا كيفية حل املشاكل االقتصادية اليت تعكر صفو احلياة وأن يطرد من             

نتضرع إىل اهللا متوسلني إليه بأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وآثامنا          . كل ظلم وأنانية  
وهذا يعين أننا نطلب منه هو أن يدفع مثن ذلك أال وهو دم يـسوع املـسيح                 

وأخـرياً  . مفلسون روحياً وال نقدر أن نقوم بفداء أنفسنا بأنفسنا        الزكي ألننا   
وة الروحية اليت تساعدنا على التغلّـب علـى         نطلب من اهللا تعاىل أن يعطينا الق      

عدونا إبليس يف املعارك الروحية اليت خنوض غمارها وحنن سائرون على طريق            
  .احلق واإلميان
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واآلن بعد أن نكون قد أتينا على ذكر هذه األمور أفليس من الطبيعي لنا              
ليت جتعلنـا   أن ننهي صالتنا بتسبيح اسم اهللا العظيم وبذكر مجيع األمور اهلامة ا           

متأكدين بأن ما طلبناه سيتم ألن اهللا له كل امللك والقوة واد إىل األبد؟ كيف              
بـأن اهللا   نقول آمني لطلبات الصالة الربانية إن مل نقلْ ونؤمنْ  من قرارة قلوبنا              

هو إله قادر على كل شيء ومهيمن على كل شيء حىت أنه يقدر ويرغب بأن               
  يعطينا ما طلبناه؟ 

جب علينا أن نتأمل يف معاين الكلمات الـيت تـرد يف خامتـة       لذلك يتو 
  :الصالة النموذجية لكل مؤمن ومؤمنة

١-   املُلك نا الكتاب املقدس بشكل ال جمال فيه للشك أو         :  ألنْ لكيعلم
إنه اخلـالق   . قد احتفظ لذاته بامللكية املطلقة لكل ما يف الوجود        النقاش أن اهللا    

وقد ترمن  . وهو الذي يسوس كل شيء    .  القدوس الذي خلق كل شيء د امسه     
  : كتاب املزامري املقدسة مبلكية اهللا املطلقة وأنشدوا قائلني

أيضاً تتثبت  . الرب قد ملَك، لبس اجلالل، لبس الرب القدرة، ائتزر ا         "
: ٩٣." (كرسيك مثبتة منذُ القدم، منـذُ األزل أنـت        . املسكونة، ال تتزعزع  

  ).٢و١
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ترنيمة جديدة، رمني للرب يا كل األرض، رمنوا للـرب،          رمنوا للرب   "
باركوا امسه، بشروا من يومٍ إىل يوم خبالصه حدثوا بني األمم مبجده، بني مجيع              

ألن الرب عظيم ومحيد جداً، مهوب هو على كل اآلهلـة،           . الشعوب بعجائبه 
جمـد وجـالل    . ألن كل آهلة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السموات         

  ).٦-١: ٩٦." (امه، العز واجلمال يف مقدسهقد

نعم اهللا هو القادر على كل شيء، ملكه ملك أبدي وهو الذي يـسير              
دفّة التاريخ البشري إىل ايته األكيدة هذا هو تعليم الوحي اإلهلي املـدون يف              

أَليس إذاً من املؤسف أن ينكر الكثريون سـلطة اهللا وملكـه            . الكلمة املقدسة 
جرفون يف تيار الفلسفة املادية املعاصرة اليت ال تعرف إال اإلنسان وال تعترف             وين

إال به؟ أال تظهر الوثنية املعاصرة الظالم الدامس الذي يتخبط فيه اإلنسان عندما             
ال خيضع هللا ولكلمته املنرية؟ ليحذر إذاً كل مؤمن ومؤمنة لئال ينقادا وراء هذه              

سالم احلقيقي ويقضيان على حياة الصالة اليت ال ميكن         التعاليم الباطلة فيفقدان ال   
  ! أن تدوم بدون إميان حي وقوي مبلكية اهللا التامة على كل شيء

بعد أن ذُكر املُلك الذي يتمتع به اهللا نظراً لكونه          : القوة...  ألن لك    -٢
مت وهذا املوضوع له أ   . اإلله السرمدي اخلالق نأيت إىل ذكر موضوع القوة اليت هللا         

العالقة مبا سبق ألنه ال يكفي بأن يكون هللا املُلك التام إن مل يكن يتمتع بالقوة                
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ومبا أن اهللا يتمتع ذه القوة نقول       . التامة لإلشراف على شؤون ملكوته الشاسع     
  .إنه القادر على كل شيء: عنه تعاىل

وقد كان املؤمنون يف سائر العصور يعيـشون بتعزيـة هـذه احلقيقـة              
 قوة اهللا التامة ومقدرة اهللا على مساعدة مجيع الذين يهربـون إليـه              :اجلوهرية

وحىت عابدي األوثان الذين شاهدوا أحياناً املعجـزات الـيت          . ويستعيذون به 
! أجراها اهللا، حىت هؤالء كانوا يرغَمون على االعتراف بقـوة اهللا الالحمـدودة            

األسود أصدر أمراً بأن    فعندما شاهد امللك داريوس أن دانيال مل يفترس يف جب           
  :خيشى مجيع سكان مملكته اسم اهللا العظيم قائالً

من قبلي صدر أمر بأنه يف كل سلطان مملكيت يرتعدون وخيافون قدام إله             "
دانيال ألنه هو اإلله احلي القيوم إىل األبد وملكوته لـن يـزول وسـلطانه إىل            

 السموات ويف األرض هو     هو ينجي وينقذ ويعمل اآليات والعجائب يف      . املنتهى
   .)٢٧و٢٦: ٦(سفر دانيال !" الذي جنى دانيال من يد األسود

هللا امللك والقوة لذلك نصلي إليه ونطلب منه أن يقوم مبا ال يستطيع أي              
هللا امللك والقوة ولذلك نعترف بأنه مهما جتـرب اإلنـسان           . بشري أن يقوم به   

نظار، ونعم بالرغم من كل ما قـد        وتعظّم ومهما كثرت اختراعاته اليت تبهر األ      
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يستطيع أن يقوم به إنسان القرن العشرين والذي مل يكن حيلـم بـه آباؤنـا                
اإلله السرمدي املتمتع : وأجدادنا، بالرغم من كل ذلك فإن اهللا يبقى على عرشه       
 كما يفعل اإلنـسان     -بالقوة املطلقة اليت يستعملها ال إليذاء البشرية وخراا         

 بل خلري البشرية وفدائها من الـشر واخلطيـة          -طة أكثر اختراعاته  املعاصر بواس 
  .واملوت

  :ولذلك ننهي الصالة الربانية قائلني

  !اد إىل األبد، آمني....  ألن لك-٣

نعم ليس هناك من كلمة أخرى تعرب عن موقفنا جتاه إهلنا احملب احلنـون              
لمة تفي بـاملطلوب    القادر على كل شيء واملتمتع بالقوة املطلقة ليس هناك ك         

فنحن إن قلنا هذه الكلمة     ! آمني: اد، نعم اد هللا، اد هللا إىل األبد       : ككلمة
عن قلب مليء باإلميان وإن كنا قد تفوهنا بكلمات الصالة الربانيـة خبـشوع              

ألننـا  .  لديـه  ةومتعن، نكون قد وصلنا إىل ذروة عبادة اهللا تلك العبادة املقبول          
أن منجد اهللا يف مجيع أيام حياتنا ويف أجيال األبدية          : ف الرئيسي خلقنا هلذا اهلد  

  !الالمتناهية
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علينا الذهاب  ! هل انتهينا بصورة تامة من تعلّم كيفية الصالة إىل اهللا كال          
كل يوم إىل مدرسة املسيح وأن ننخرط يف سلك تالميذه األوفياء وجنلس عنـد          

 القديسني، إذ أننا ال نتحرج من       أقدام يسوع ونصغي إىل تعاليمه وتعاليم رسله      
وإىل أن يسر اهللا بأن يأمرنا      . مدرسة املسيح إال مىت دعانا اهللا إىل ملكوته ايد        

بترك هذه احلياة الفانية، لندرس موضوع الصالة حتت إشراف السيد املـسيح            
ولنمارس املبادئ األساسية حلياة الصالة لتكون دراستنا عملية تطبيقية ال نظرية           

ولنتذكر جيداً أن تلمذتنا احلقة تبدأ باختاذنا ليسوع املسيح كسيد حلياتنا      . ةعقيم
  !يف مجيع نواحيها وباتكالنا عليه فقط من أجل خالصنا

* * * *  

 ـبحانَ مالئ الوجـودس    لـيالع احلـي الـواحد  

اجلنــود ـُــنا رب   بـاري الربايـا األزلـي    إهل

ـُها اآلب الـس يـا أيميع    املؤمنـني اقبـلْ بنيـك  

الـرفيـع عـرشك أمـام        جنثُـو مجيعـاً ساجديـن  

 يـا أيها الفادي الوحيـد    الثمـني كخـالص امنح   
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 الشديد واجعـلْ بِنا احلُب    السنني ينمـو علـى مـر  

 ـَا القديـر   طـهر لَـنا هذي القُلوب    يـا روح ربن

ـِ ـْنا س   من اخلطـايا والعيــوب    واك نستجـري لَس

 لآلبِ واالبـنِ احلبيـب               اً نسجـدوالـروحِ طُـر  

 يـبا احلـي الـواحد    بـدـعـبـاً نح ــاهإي  
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  أذآر خالقَك في أيام شبابك

ن إذْ  فاذكر خالقك يف أيام شبابك قبلَ أن تأيتَ أيام الشر أو جتيَء الِسنو            "
قبلَ ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع        ! ليس يل فيها سرور   : تقول

السحب بعد املطر يف يومٍ يتزعزع فيه حفظةُ البيت وتتلوى رجال القوة وتبطلُ             
. الطواحن ألا قلّت وتظلم النواظر من الشبابيك وتغلق األبـواب يف الـسوق            

يقوم لصوت العصفور وحتطُ كل بنات الغنـاء        حني ينخفض صوت املطحنة و    
وأيضاً خيافون من العايل ويف الطريق أهوالٌ، واللوز يزهر واجلنـدب يـستثقل             
والشهوة تبطل، ألن اإلنسان ذاهب إىل بيته األبدي والنـادبون يطوفـون يف             

قبلَ ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق كُوز الذهب أو تنكسر اجلـرة             . السوق
فريجِع التراب إىل األرض كما كلـن       . لى العين أو تنقَصف البكَرة عند البئر      ع

  !باطلُ األباطيل قال اجلامعة، الكل باطل. وترجِع الروح إىل اهللا الذي أعطاها

بقي أن اجلامعة كان حكيماً وأيضاً علّم الشعب علمـاً ووزنَ وحبـثَ             
د كلمات مسرة مكتوبة باالسـتقامة،      اجلامعة طلب أنْ جيِ   . وأتقن أمثاالً كثرية  

كالم احلكماء كاملناسيس وكأوتاد منغرزة أرباب اجلماعات قد        . كلمات حق 
لعملِ كتبٍ كثرية ال نِهاية     : وبقي فمن هذا يا ابين حتذّر     . أُعطيت من راعٍ واحد   

احفظْ وصليله،  اتقِ اهللا و  : فلنسمع ختام األمرِ كله   . والدرس الكثري تعب للجسد   
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ألن اهللا يحضر كلَ عملٍ إىل الدينونة، إنْ كانَ خرياً          ! ألن هذا هو اإلنسان كلُّه    
  ."أو شراَ

   ١٢سفر اجلامعة 

فهـم يظنـون أن أيـام       . قد خيال البعض أن الشباب والدين ال يتفقان       
الشباب وهي أيام االنطالق والتحرر والنمو واالكتـشاف تـصطدم بالـدين            

ولكن هـذه   . ثرية وبنواهيه املتعددة فيتعرقل سري الشباب يف احلياة       وبأوامره الك 
ال تستند على أي واقع وهي املسؤولة عن دفع العديـدين مـن             فلسفة خاطئة   

الشبان والشابات إىل االحنراف عن الطريق املستقيم والـسري يف درب اهلـالك             
  ! والدمار

 كتبه سـليمان     ذلك السفر الذي   -ويف الفصل األخري من سفر اجلامعة       
  : يبدأ الكاتب بالقول–احلكيم بوحي اهللا 

  .."  قبل أن تأيت أيام الشرفاذكر خالقك يف أيام شبابك"

ملاذا يأيت اهللا إليك يف شبابك ويواجهك مبطاليبه؟ ملاذا يـأمرك اهللا بـأن              
تذكره يف أيام شبابك؟ أمن املعقول أن يطلب من شاب يف مستهل حياته بـأن               
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متعبداً هللا؟ نعم، إن مطلب اهللا هلو األمر الوحيد املعقول وكـل            يصبح متديناً و  
أليس من األصعب أن تجابـه   .  الشباب لرأي بشري خمالف له هو ضار مبستقب      

هل تعد ذلك أمراً طبيعياً إن جـاء        ! ذا األمر قرب اية حياتك على األرض؟      
م شـيخوختك؟   اذكر اآلن خالقك يف أيا    : إليك خالقك يف أواخر حياتك قائالً     

أال تقر أيها الشاب بأن األمر الطبيعي هو باألحرى أن تسمع صوت اهللا خالقك          
اذكر خالقك يف أيام شبابك؟ حنـن ال        : وهو يقول لك بواسطة كتابه املقدس     

نقول أنه من املستحيل لإلنسان بأن يعود إىل خالقه يف الشيخوخة إال إن ذلك              
فـنحن كلّمـا    .  الكتاب بل الشواذ   األمر ال يشكل القاعدة املنصوص عليها يف      

ما أكثـر   . تقّدمنا يف سنينا أصبح التغيري أمراً أكثر صعوبة إن مل يكن مستحيالً           
الذين تقدموا يف سنيهم وهم خيالون أن مجيع أمور احلياة معروفة لديهم بينمـا              

 فـاذكر إذاً  ! يكونون على الغالب قد نسوا أو تناسوا اهللا اخلالق متجـد امسـه            
  . اآلن يف أيام شبابك عندما يكون القيام بذلك أمراً سهالً نسبياًخالقك 

وعلينا أن نالحظ أن عهد الشباب هو عهد خطر للغاية إذ أنه يف هـذه               
وأكثر الـذين نـسوا اهللا      . الفترة من احلياة يسهل نسيان اخلالق بشكل غريب       

والشيطان . مرهموابتعدوا عنه تعاىل إمنا ارتكبوا هذه اخلطية الفادحة يف مقتبل ع          
يعلم ذلك علم اليقني وهو يأيت إىل الشبان والشابات مبختلف التجارب القوية            
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إنه أخصائي يف موضوع إيقـاع الـشبان يف حبائلـه           . واملغرية ليسقطهم فيها  
وعدو اإلنسان يظهر طريق الدمار واهلالك بأحسن مظهر ويطليه بأزهى          . امللتوية

إسـقاط  : ة وغايته الوحيدة هي هي ال تـتغري       األلوان وميهده باملغريات الشديد   
  .الشبان والشابات يف خطية نسيان اهللا

وأما الذين  . يود إبعاد مجيع الناس عن شريعة اهللا كالقانون الوحيد للحياة         
يسقطون يف حبائل الشيطان الرجيم فإم ال يرون خطورة حالتهم إال عنـدما             

أفلـيس  . ا قد خدعوا منذ البداية    يصلون إىل اية الطريق وإذ يعلمون أم كانو       
من املستحسن إذاً أن نقبل تعاليم سليمان احلكيم ونذكر خالقنا يف أيام شـبابنا              

أيها الـشبان والـشابات     ! قبل أن نكون قد بذّرنا أيامنا يف عبودية الشيطان؟        
  !اهربوا من إبليس وال تسمحوا له بأن يدمر صرح حياتكم ومستقبلكم

عليكم اآلن أن ختتـاروا     ! ناسب املقبول لتقرير املصري   اليوم هو الوقت امل   
طريق اهللا الذي يؤدي إىل النعيم واحليـاة األبديـة أو طريـق             : أحد الطريقني 

ما أكثر الذين يحبون التوقف     . الشيطان الذي ينتهي يف اجلحيم واملوت األبدي      
 بنـا   لكنه جيـدر  ! على مفترق الطرق وعدم السري يف الطريق املؤدي إىل احلياة         

مجيعاً أن نتذكر أننا ال نقدر أن نتوقف طويالً يف موقف عدم االختيار إذ ال بد                
لنا إنْ عاجالً أو آجالً أنْ نسري بصورة مستدمية يف أحد الطريقني طريـق اهللا أو               
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إن أيام الشباب متر بسرعة كبرية جداً وكل من يسلك يف الطريق            . طريق إبليس 
وأما الـذي   .  الصعب جداً أن يتراجع عليه     الذي يعبده له الشيطان سيجد من     

يسلك طريق اهللا ويذكره منذ أيام شبابه فإنه لن ينساه مطلقاً وأما الذي ينسى              
  ! خالقه يف شبابه فمن النادر أن يذكره يف أيام شيخوخته

هل تعلم أيها الشاب، هل تعلمني أيتها الشابة أن ذكر اخلالق يتطلّـب             
الق؟ إنه ال يكفينا بأن نعترف بـأن اهللا هـو           أكثر من االعتراف به كمجرد خ     

فنحن ال  ! حىت الشيطان يؤمن بأن اهللا هو اخلالق      ! اخلالق ونقف عند ذلك احلد    
حنن : نكون قد اعترفنا بأن اهللا هو اخلالق إال وجنابه فوراً هذه احلقيقة الصارخة            

ولكنـه مل   إن اهللا هو خالقنا     ! ال حنيا كما ينتظر منا كمخلوقات عاقلة هللا تعاىل        
الشر واخلطية دخال حياة اإلنسان عندما أخطأ اإلنـسان         . خيلقنا خطاة وأشراراً  

كل إنسان إذاً يرى نفسه جتاه هـذا        . األول ضد اهللا واحناز إىل جبهة الشيطان      
  كيف ميكنين أنْ أرجع إىل اهللا خالقي وأصبح خملوقاً جديداً؟ : السؤال

لى هـذا الـسؤال يف كتابـه        نشكر اهللا ألنه أعطانا اجلواب احلقيقي ع      
فهو يظهر لنا أن السبب الرئيسي إلرسال ابنه الوحيد إىل هذا العـامل             . املقدس

وقد متّ ذلك عندما أخذ املسيح مكاننا       . كان لكي ينقذ البشرية من ربقة اخلطية      
ولقد قام يف اليوم الثالث من األمـوات        . على الصليب ومات عنا حنن األشرار     
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لعظيم على الشيطان والشر ومتمماً بذلك كل ما يلزم لتحريرنا          مظهراً انتصاره ا  
وكل ما كسبه يسوع املسيح بعمله الفدائي الكفّاري يصبح خاصتنا          . وجتديدنا

وهكذا فنحن عندما نسمع اهللا وهو يطلب منا بواسطة كتابه          . بواسطة اإلميان به  
طالباً منا أن نعترف    املقدس بأن نذكره يف أيام شبابنا فإنه يكون يف نفس الوقت            

  .خبطايانا اليت حتجبه عنا وأن نضع ثقتنا الكلية فيه خلالصنا األبدي

طبعاً ال بد لنا من أن جنابه صعوبات مجة وحنن نعمل جبد علـى ذكـر                
ليست احلياة املـسيحية باحليـاة      . خالقنا يف مجيع أيام حياتنا ويف شىت نواحيها       

يب بل تستمد كل نورها من الـصليب        السهلة إذ أا ال تبدأ فقط يف ظل الصل        
ولذلك حذّرنا الرب يسوع املسيح مراراً يف حياته علـى األرض           . حىت النهاية 

وأخربنا بكل صراحة أننا إذا ما شئنا السري معه يف طريق احلياة األبدية علينا بأن               
ننكر أنفسنا وننسى كل شيء يف سبيل ملكوت اهللا وانتـشاره علـى األرض              

 يف طريق املسيح يتطلّب منا التضحية حبياتنا يف سـبيل املخلّـص             وأحياناً السري 
هذه احليـاة الـيت     : وإذا ما واجهنا احلقيقة ال بد لنا من القول        . يسوع املسيح 

وهكذا إن  . يتطلبها منا اهللا هي مستحيلة لوال النعمة الفعالة اليت مينحنا إياها اهللا           
نا أيضاً املعونة واملقدرة للسري     الذي يدعونا لذكره يف أيام الشباب هو الذي يهب        

  .على طريقه القومي
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أيها الشبان والشابات أصغوا إذاً إىل قول اهللا وأعطوه حياتكم وأنـتم يف    
ال تنصتوا إىل وسـاوس إبلـيس       ! ال تدعوا غرور العامل خيدعكم    . مقتبل العمر 

سنتذوق اآلن من أطاييب احليـاة ونعـيش        : عدوكم وال تقولوا ضمن قلوبكم    
 قيود الدين ومىت وصلنا إىل اية احلياة فإذ ذاك نتوب إىل اهللا ونطلب منه               بدون
أي صوت اهللا   (اليوم إن مسعتم صوته     : لذلك، كما يقول الروح القدس    . الغفران

اليوم إن مسعتم صوته فال تقسوا قلوبكم       ) الذي يدعوكم بواسطة املناداة باإلجنيل    
يـوم  ) يل على اهللا وعلى نبيه موسى     أي عندما ثار بنو إسرائ    (كما يف اإلسخاط    

أم دائماً  : لذلك مقّت ذلك اجليل وقلت    ) قال اهللا (لذلك  ... التجربة يف القفر  
لن يدخلوا  : حىت أقسمت يف غضيب   . يضلون يف قلوم ولكنهم مل يعرفوا سبلي      

انظروا أيها األخوة أن ال يكون يف أحدكم قلب شرير بعدم إميـان يف              ! راحيت
 اهللا احلي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليـوم              االرتداد عن 

ألننا قد صرنا شـركاء املـسيح إن        . لكي ال يقسى أحد منكم بغرور اخلطية      
اليوم إن مسعتم صوته فال تقـسوا       : إذ قيل . متسكنا ببداءة الثقة ثابتة إىل النهاية     

أليس مجيع الـذين    قلوبكم كما يف اإلسخاط فمن هم الذين مسعوا أسخطوا؟          
خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقَت أربعني سنة؟ أليس الذين أخطأوا،            
الذين جثثهم سقطت يف القفر؟ وملن أقسم لن يـدخلوا راحتـه إال للـذين مل           
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لعـدم  ) أي يدخلوا راحة اهللا األبدية    (يطيعوا؟ فنرى أم مل يقدروا أن يدخلوا        
  .آمني! اإلميان

* * * *  

رلـول ـلٌ  وحيـدى خ              أصالً نظـري ـا لـهم  

 وطيـد   ـبـُه  ح بح    ـكاىف  بـالكثـريال ي  

  مثـله  من   أجـلنـا    من من اخلُـالّن  يقضي 

ـَن جهلـنا    مـات  فادينا لـيرضي   ربـنـا ع

  وفَـدانـا بالصلـيب    حلَّ يف  األرضِ  ذليـالً

ـْتجيب     عنـها  جليـالً وارتقى   من دعـاه يس

ـَا  حيكُـلُّ  م  نرفَلـي    ـنيكُـلَّ  ح ـَناه   بِس

  ذلـك اخلـلَّ  األمني    ذاكـراً ما دام  حيـاً 

* * * *  
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  محايةُ الرب

 نإىل اجلبـالِ  م  عينـي أرفع  ـيـونُ لحيـثُ جييُء الع  

ـّما معونيت من عند  صانعِ    واألرضِ  ربـنا  العــلي  الس

نـعـسسـتيقـظاً  ال  يجلَ  تزلُّ  حافظاً       مالـر  عدال ي  

ـْرس  حيفظُ شـعبه فال يـسهو  وال   ينـام  لـــكن  حي

  تـؤذيك شمس  يف النـهار  الرب ظلٌ لك  عن ميـناك  ال

ـْلٍ قـد  أنـاريف جنحِ  وال يصيبك  األذى من  قمـرٍ     لي

  مـن  كـلِّ  شـرٍ  وأذى  حيفظُك الـرب الذي  أنشامها 

 نيف اخلروجِ والدخولِ م حـىت املنتـهى  يقيك ذا الـوقْت  

* * * *  

 كتـاب   مجيع الترانيم املستعملة يف هذا الكتاب مستقاة مـن        : مالحظة
 . لبنان-بريوتالترانيم الروحية للكنائس اإلجنيلية، 
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