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،  يل يوحنام في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجومرحبا بك  األعزاءسالم ربنا يسوع المسيح لكم، إخوتنا 
 : يقولصالة ربنا يسوع المسيح. جزء من هي . و 17الى  11وااليات   17االصحاح  

اْحَفْظُهْم ِفي اْسِمَك. الَِّذيَن  َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّوُس ِفي اْلَعاَلِم َوَأَنا آِتي ِإَلْيَك. َوَأمَّا َهؤاَُلِء َفُهْم  َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ِفي اْلَعاَلمِ 
  َحِفْظُتُهمْ . الَِّذيَن أَْعَطْيَتِني ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمكَ  ِحيَن ُكْنُت َمَعُهْم ِفي اْلَعاَلمِ . أَْعَطْيَتِني ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َنْحنُ 

ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي  ِبَهَذا ِفي اْلَعاَلِم َوَأَتَكلَُّم . َأمَّا اآلَن َفِإنِ ي آِتي ِإَلْيكَ . ِإالَّ اْبُن اْلهاَلِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد 
َلْسُت . نَُّهْم َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم َكَما َأنِ ي َأَنا َلْسُت ِمَن اْلَعاَلمِ َواْلَعاَلُم َأْبَغَضُهْم ألَ  أَْعَطْيُتُهْم كاَلَمكَ . َأَنا َقْد َكاِماًل ِفيِهمْ 

يرِ  رِ  ْسُهْم ِفي  . َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل َأْن َتْحَفَظُهْم ِمَن الشِ  َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم َكَما َأنِ ي َأَنا َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم. َقدِ 
. َحق ِ   َك. كاَلُمَك ُهَو َحقٌّ

 ربلربنا يسوع، المجد ل المكا هذ 

 

َماِويَّاِت ِفي الْ  صالة ربنا يسوع  . َمِسيحِ ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِ  َبَرَكٍة ُروِحيٍَّة ِفي السَّ
يسوع المسيح   .النََّعْم َوِفيِه اآلِميُن ِلَمْجِد هللِا ِبَواِسَطِتَنا في يسوع المسيح َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا فَ د. بالوعو  تفيض 

ْر َذَواِتَنا فَلَنا َهِذِه اْلَمَواِعيُد َأيَُّها اأَلِحبَّاُء وبما  اآلب. نقول آمين إكراما لمجد هللا  هوب هو النعم لكل وعود هللا ِلُنَطهِ 
وحِ  ِليَن اْلَقَداَسَة ِفي َخْوِف هللاِ  ِمْن ُكلِ  َدَنِس اْلَجَسِد َوالرُّ   .ُمَكمِ 

 

تغطينا  وهي   في كل زمان ومكان ممتدةبركة ونعمة  إنها ، مثل صلوات البشر مجرد كالم ليست يسوع صالة 
جميع  للتالميذه و  تهإراد هي ف كل كلمة خرجت من فم ربنا يسوع الطاهر هي روح وحياة. .ضمن لنا وجوده معناوت

ل  أن يحو  يمكنه  حد ال أو ال شيء و  هوعد  . صالة ربنا يسوع هيالحيابن هللا هو ه ويؤمنون به لمعون الذين يس
محفوظين  فنكون ووعوده ندخل في نعمة صالته . لما نقبل يسوع ربا ومخلصا في حياتنا  اهت ر يسقوتها أو يغي ر م

 .  أن يكون لنا كما طلبه من هللا اآلب بالحق 
 

اْلَعاِرُفوَن   هَيتَِّكُل َعَليْ إسم هللا مبارك.  اْحَفْظُهْم ِفي اْسِمَك.أن يحفظنا هللا اآلب في إسمه. طلب مذا طلب يسوع؟ و 
أن لنا شركة روحية معه، شركة االيمان باهلل ليس فقط االعتقاد بوجوده، إنما اليقين  .هْتُرْك َطاِلِبييَ  اَل   هأَلنَّ  هاْسمَ 

أوالد هللا وبروحه ننادي هللا أبا يا أبنانا.  هم. بفضل يسوع لنا الروح القدس الذي يشهد مع أرواحنا أننا أبناء لوالدي



َمِن الَِّذي َيْسُلُك ِفي  ،َمْن ِمْنُكْم َخاِئُف الرَّبِ  َساِمٌع ِلَصْوِت َعْبِدهِ : يقول بروح الرب القدوس ىناد إشعياء النبي  
يِق. نعم  .ِنْد ِإَلى ِإَلِههِ ــِكْل َعَلى اْسِم الرَّبِ  َوَيْستَ ــتَّ الظُُّلَماِت َواَل ُنوَر َلُه؟ َفْليَ   الرَّبُّ َمْلَجًأ ِلْلُمْنَسِحِق. َمْلَجًأ ِفي َأْزِمَنِة الضِ 

 لتالميذه وعرفهم إسم هللا اآلب وأعطى كالم هللا جاء من هللا هو . موت يواجه الكان يستعد أن و صلى الرب يسوع 
  هفي إسماآلب  ْحَفْظُهمْ وصلى أن يهم في العالم أعطى الخدمة لتالميذه الن. ومعرفة هللا اآلب هي الحياة االبدية

وكما قال لليهود سابقا: أنا واآلب  المسيح والمسيح واحد في هللاهللا واحد في ، قال. َكَما َنْحنُ  حداوا. ِلَيُكوُنوا َواِحداً 
 هذه الحقيقة في هذا االنجيل، االصحاح السادس ذكريسوع. الرب يسوع قادنا الى هللا االب هو الذي  واحد.

َماِء َلْيَس أَلْعَمَل   ُكلُّ َما ُيْعِطيِني اآلُب َفِإَليَّ ُيْقِبُل َوَمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرْجُه َخاِرجًا.قال: و  ألَنِ ي َقْد َنَزْلُت ِمَن السَّ
َوَهِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َأنَّ ُكلَّ َما أَْعَطاِني اَل ُأْتِلُف ِمْنُه َشْيئًا َبْل ُأِقيُمُه   َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِني

 ِإَليَّ ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُه اآلُب الَِّذي اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبلَ وقال لليهود ولكل المتدينين في العالم:  ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.
 َأْرَسَلِني َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر. 

ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي   مذا؟ –لتالميذه ولكل المؤمنين به َكلَّم ِبَهَذا ِلَيُكوَن أنه تَ ثم نسمع الرب يسوع يقول في صالته 
هم بعد أو أن ي  أعدائهمبارك المؤمنين ببركات مادية أو أن ينصرهم على أن ي أبيه يسوع لم يطلب هللا َكاِماًل ِفيِهْم. 

إنما أن يحفظهم في إسمه القدوس. وليكن فرحه فيهم. وفرح هللا هو قوتنا. هذا ما يريده الرب يسوع  . مجتمعمن ال
   .ِإَلى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئًا ِباْسِمي. ُاْطُلُبوا َتْأُخُذوا ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمالً أن نصلي بإسمه فقال: لمحبيه. علمنا أيضا 

خوف وال تردد. من كان من هللا يسمع كالم هللا حقا. ومن  ليس فيها صالة يسوع تحمل معها الفرح والسالم و 
ويعرف فرح الرب والفرح هو أول ما يشعر به الخاطئ التائب   كالم هللايسمع للمسيح فهو يعرف أن كالمه هو 

نا في رجاء الحياة  ــتـب  ــالذي يطمئننا ويثالرب يسوع أعطانا كالم هللا ليسوع المسيح: الفرح مع السالم والرجاء. 
من العالم حتى   المسيح ليسيسوع . وألننا نؤمن بإبن هللا الوحيد  لهذا يبغضنا العالم ألننا لسنا مثلهماألبدية. 

أن يقد سنا في حق ه.  اآلب يسأل هللا  وهو له المجد المسيح هو الرب نقارنه بشخص مهما تقول الناس عنه. يسوع 
. ويسوع هو الحق المتجسد: أنا هو   يطهرمن الكذب؛ الحق من سيطرة إبليس و والحق يحرر  كاَلُمَك ُهَو َحقٌّ

هذا  في . سيح إن لم يجتذبه اآلب الطريق والحق والحياة، فال أحد يأتي الى االب إال بي. وال أحد يأتي الى الم
 . وحدة هللا اآلب ويسوع االبننرى 

أيضا  البعض الذين يعلمون الناس  يعلمهالصالة. ليست كالم محفوظ عن ظهر قلب. وال حركات جسدية كما 
أيديهم للصالة. الرب يسوع له المجد علمنا أن الصالة هي عالقة روحية   اويجمعو  اقفو و سلون ويحتى كيف يغ

َمَتى  : . يقولكيف نصليعلمنا  يسوع والرب ة. قووضعنا في هذه العالعلمنا . هومباشرة مع هللا أبينا بواسطة  
َواِرِع ِلَكْي َيْظَهُروا ِللنَّاِس.  َصلَّْيَت َفاَل َتُكْن َكاْلُمَراِئيَن َفِإنَُّهْم ُيِحبُّونَ   َأْن ُيَصلُّوا َقاِئِميَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوِفي َزَواَيا الشَّ
َلى َأِبيَك  َوَأمَّا َأْنَت َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخْل ِإَلى ِمْخَدِعَك َوأَْغِلْق َباَبَك َوَصلِ  إِ ؛ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهمْ 



ُروا اْلَكاَلَم َباِطاًل َكاأُلَمِم   الَِّذي ِفي اْلَخَفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة. َوِحيَنَما ُتَصلُّوَن اَل ُتَكرِ 
 ُهوا ِبِهْم. أَلنَّ َأَباُكْم َيْعَلُم َما َتْحَتاُجوَن ِإَلْيِه َقْبَل َأْن َتْسَأُلوُه.َفاَل َتَتَشبَّ  َفِإنَُّهْم َيُظنُّوَن َأنَُّه ِبَكْثَرِة َكاَلِمِهْم ُيْسَتَجاُب َلُهْم.

 

اَلِة ِإَلْيَك َيْأِتي ُكلُّ َبَشرٍ  داود يقول في سفر المزامير:أكيد هللا يسمع الصلوات.  َيا َخاِئِفي الرَّبِ   .َيا َساِمَع الصَّ
ُدوُه َواْخُشوُه أَلنَُّه َلْم َيْحَتِقْر وَ  َلْم َيْرُذْل َمْسَكَنَة اْلَمْسِكيِن َوَلْم َيْحِجْب َوْجَهُه َعْنُه َبْل ِعْنَد ُصَراِخِه ِإَلْيِه  َسبِ ُحوُه. َمجِ 

إرادة هللا واسم هللا الذي هو: األب، هو كلمة هللا الذي خرج من هللا وولد كإنسان كشف لنا  اْسَتَمَع. والرب يسوع 
وكان يصلي من أجله ومن أجل  ليكون وحده مع هللا في الصالة.  ينعزلهو كان أعطانا المثل ألهمية الصالة. و 

حق والعدالة والسالم والخالص. وكان الرب يستعد آللم الموت من  ومن أجل أعدائه. يصلي أن ينتشر التالميذه 
 يسوع. باسمونحن نرفع صلواته بالشكر الى هللا  .صلواإسهروا و عدة مرات يقول في االنجيل: أجلنا بالصالة.  

بين االن والماضي والفرق بيننا وبين  لفرق آمنا بيسوع بالحق نشوف الما ننظر الى عمل هللا في حياتنا بعدما 
ت نوره المجيد. م وأدخلنا في ملكو ظالقلنا من ملكوت الالناس. والفضل يرجع بالشكر والحمد لربنا يسوع الذي ن

ير ِمْن َأْجلِ كالم ال يهددونا ويسبونا ويقولواو ننا َعي ُرو ي .يسوعالناس كما يبغضون ضعنا بهذا يلو    َكاِذِبيَن. يسوع ِشرِ 
، بل ضد الرئاسات ضد السلطات البشرن حربنا ليست ضد الرب يسوع علمنا أيضا أن نرد الشر بالخير. أل و 

َوَلِكنََّنا ِفي َهِذِه َجِميِعَها َيْعُظُم   .ضد أسياد العالم حكام هذا الظالم ضد قوى الشر الروحية في األماكن السماوية
   .اْنِتَصاُرَنا ِبالَِّذي َأَحبََّنا

يرِ يقول يسوع:  رِ  هو  كان  لما كان يسوع مع تالميذه .َلْسُت َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل َأْن َتْحَفَظُهْم ِمَن الشِ 
. ويسوع لقدوسوحفظهم في إسم هللا االدينيين المنافقين. من نقد ومعارضة يحميهم من هجومات إبليس و  يحفظهم

د إنتصاره على الموت هي أ الحياة وقبل ما صعد الى السماء بع. َأمَّا اآلَن َفِإنِ ي آِتي ِإَلْيكَ : حديثه مع هللايقول في 
في هذا  14الرب لم يترك تالميذه يتامى، كما قال لهم في االصحاح  . العالم المظلم  بنورهيضيئون لتالميذه حتى 

مَّا َأْنُتْم َفَتَرْوَنِني. ِإنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنُتْم  اَل َأْتُرُكُكْم َيَتاَمى. ِإنِ ي آِتي ِإَلْيُكْم. َبْعَد َقِليٍل اَل َيَراِني اْلَعاَلُم َأْيضًا َوأَ االنجيل: 
َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم َكَما َأنِ ي َأَنا َلْسُت ِمَن  ، الرجاء الذي ال يخيب. وكالم يسوع يفرح ويطمئن ويعطي رجاء َسَتْحَيْوَن.

ْسُهْم ِفي  .اْلَعاَلِم. َقدِ     َحقِ َك. كاَلُمَك ُهَو َحقٌّ

في ، اياعتراف بالخطلتوبة وااللالرب بالصالة  الىاقتربوا  الذين مليء بصلوات رجال ونساء هللاالكتاب المقدس 
. والرب يسوع يقول لنا: صلوا في كل حين.  حزن وال الضيق، في التشفع واالستغاثةفي  ،أوقات الحزن والخوف

نتعلم أيضا أن نستمع لما يقوله هللا  يجب أن  . و ويستجيب في وقته. هللا يسمع والصالة هي حديث مع هللا اآلب 
وهم   ه هللرد  دين يجب على اإلنسان أن ي وواجب وهم يعتبروهاا إجبارية هكثيرون جعلو الصالة نعمة. لكن  .لنا

شفاههم  عن ظهر قلب؛ محفوظة كلمات  ن يكررو . مستعملين إسم هللا المبارك ون عنهالك أعدائهم ويلون طلبي



ْعَب َقِد اْقَتَرَب ِإَليَّ ِبَفِمِه َوَأْكَرَمِني ِبَشَفَتْيِه َوَأمَّا  إشعياء: النبي فمن بأفكارهم. يقول هللا ب يلكنهم بعيد و تتحرك  َهَذا الشَّ
 . َوِصيََّة النَّاِس ُمَعلََّمةً  َقْلُبُه َفَأْبَعَدُه َعنِ ي َوَصاَرْت َمَخاَفُتُهْم ِمنِ ي

هللا ال يفضل أحدا على   .ِريُد َأْن ُيَصلِ َي الرِ َجاُل ِفي ُكلِ  َمَكاٍن َراِفِعيَن َأَياِدَي َطاِهَرًة ِبُدوِن َغَضٍب َواَل ِجَدالٍ يُ هللا 
الى  إحتياج روحي. أرواحنا تحتاج هي  الصالة أحد، بل يقبل من يتقيه ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته.

؛ قاله لنا الرب كما  يسوع المسيح باسمالى هللا  نصلي في الضيق والصعوبات، بل ال نفشل فوضمان.  نا نئطمإ
السالم  و في االسرة، لنعيش في سالم مع الجميع، نصلي من أجل السالم والتعقل حكمة الأن يعطينا هللا نصلي و 

 ،األصدقاءنصلي من أجل . وبأنهاية  نصلي من أجلمرض،  شفاءمن أجل نصلي ،  البالد الذي نعيش فيهفي 
   وترتيب حياتهم وحياة أوالدهم. المواضيع كثيرة. لإلقامة  االوراقظرون ينتأجل االخوة واالخوات الذين  نصلي من

إلى اسمك في سفر إشعياء:   كما هو مكتوب رجاءنا.  جعلن  هوفيإنجيل هللا  على أحكام سرفلن كلنا ننتظر شيء.
 .تشتاق نفوسنا  وذكرك يا رب 

َأِحبُّوا أَْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم   .اْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ ويسوع يقول لنا: 
َصلُّوا َبْعُضُكْم أَلْجِل َبْعٍض   َصلُّوا ِباَل اْنِقَطاٍع. ِاْفَرُحوا ُكلَّ ِحيٍن.. َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكمْ 

أعظم صالة ممكن  علمنا يسوع  الرب و هذا تعليم يسوع للصالة.   .ارِ  َتْقَتِدُر َكِثيرًا ِفي ِفْعِلَهاِلَكْي ُتْشَفْوا. ِطْلَبُة اْلبَ 
َماَواِت  :. قال لتالميذه ولنا أيضاحتى نموذجونستعملها  في كل حيننصليها  َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكَذا: َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ

ِس اْسُمَك. َماِء  ِلَيَتَقدَّ َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر  ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ
َنا مِ  يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِ  رِ  َن الشِ 

 . يسوع المسيح مع جميكم. آمينوربنا  نعم، آمين. ولتكن النعمة والسالم من هللا أبينا   ْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.َوا


