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سالم ربنا يسوع المسيح لكم ،إخوتنا األعزاء ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا،
االصحاح  17وااليات  11الى  .17وهي جزء من صالة ربنا يسوع المسيح .يقول:
ظهم ِفي ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين
َوَل ْس ُت أ ََنا َب ْع ُد ِفي اْل َعاَل ِم َوأ َّ
اسم َك .الذ َ
وس ْ
اآلب اْلُق ُّد ُ
ُّها ُ
َما َه ُؤالَء َف ُه ْم في اْل َعاَل ِم َوأ ََنا آتي إَل ْي َك .أَي َ
ْ
احَف ْ ُ ْ
ظهم ِفي ِ َّ ِ
أَع َ ِ
ِ
ِ
ِ
ظتُ ُه ْم
ط ْيتَِني َح ِف ْ
َع َ
ط ْيتَني لَِي ُك ُ
ين أ ْ
اسم َك .الذ َ
ونوا َواحداً َك َما َن ْح ُن .ح َ
ْ
ين ُك ْن ُت َم َع ُه ْم في اْل َعاَل ِم ُك ْن ُت أ ْ
ْ
َحَف ُ ُ ْ
َّ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
اآلن َفِإِني ِآتي ِإَل ْي َكَ .وأَتَ َكَّل ُم ِب َه َذا ِفي اْل َعاَل ِم لِ َي ُكو َن َل ُه ْم َف َر ِحي
اب .أ َّ
َما َ
َحٌد ِإال ْاب ُن اْلهالَك ل َيت َّم اْلكتَ ُ
َوَل ْم َي ْهل ْك م ْن ُه ْم أ َ
ِ ِ
ض ُه ْم ألََّن ُه ْم َل ْي ُسوا ِم َن اْل َعاَل ِم َك َما أَِني أ ََنا َل ْس ُت ِم َن اْل َعاَل ِمَ .ل ْس ُت
َع َ
ط ْيتُ ُه ْم كالَ َم َك َواْل َعاَل ُم أ َْب َغ َ
َكامالً في ِه ْم .أ ََنا َق ْد أ ْ
ظهم ِمن ِ
ِ
الش ِر ِ
يرَ .ل ْي ُسوا ِم َن اْل َعاَل ِم َك َما أَِني أ ََنا َل ْس ُت ِم َن اْل َعاَلمَِ .ق ِد ْس ُه ْم ِفي
َن تَأ ُ
ْخ َذ ُه ْم م َن اْل َعاَل ِم َب ْل أ ْ
َل أ ْ
َن تَ ْحَف َ ُ ْ َ
َسأ ُ
أْ
َح ِق َك .كالَ ُم َك ُه َو َح ٌّق.
هذا كالم ربنا يسوع ،المجد للرب
َّ ِ
السم ِاوي ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
َّات ِفي اْل َم ِسي ِح .صالة ربنا يسوع
ك هللاُ أ َُبو َرب َِنا َي ُسو َ
ُم َب َار ٌ
ع اْل َمسي ِح الذي َب َارَك َنا ب ُكل َب َرَكة ُروحيَّة في َّ َ
ِ
ِ ِ
يد هللاِ َففي يسوع المسيح َّ
طِت َنا .يسوع المسيح
ين لِ َم ْج ِد هللاِ ِب َو ِاس َ
تفيض بالوعودَ .م ْه َما َك َان ْت َم َواع ُ
الن َع ْم َوِفيه اآلم ُ
ِِ
ِ
ِ
ط ِه ْر َذَو ِات َنا
َّاء فلِ ُن َ
هو النعم لكل وعود هللا وبه نقول آمين إكراما لمجد هللا اآلب .وبما َل َنا َهذه اْل َم َواع ُ
يد أَي َ
ُّها األَحب ُ
ِ
الرو ِح م َك ِملِين اْلَقداس َة ِفي خو ِ
ِ ِ
ِ
ف هللاِ.
َْ
م ْن ُكل َدَنس اْل َج َسد َو ُّ ُ َ َ َ
صالة يسوع ليست مجرد كالم مثل صلوات البشر ،إنها بركة ونعمة ممتدة في كل زمان ومكان وهي تغطينا
وتضمن لنا وجوده معنا .كل كلمة خرجت من فم ربنا يسوع الطاهر هي روح وحياة .فهي إرادته لتالميذه ولجميع

الذين يسمعون له ويؤمنون به هو ابن هللا الحي .صالة ربنا يسوع هي وعده وال شيء وال أحد يمكنه أن يحول

قوتها أو يغير مسيرتها .لما نقبل يسوع ربا ومخلصا في حياتنا ندخل في نعمة صالته ووعوده فنكون محفوظين
بالحق كما طلبه من هللا اآلب أن يكون لنا.

ومذا طلب يسوع؟ طلب أن يحفظنا هللا اآلب في إسمه .احَف ْ ِ
اس ِم َك .إسم هللا مباركَ .يتَّ ِك ُل َعَل ْيه اْل َع ِارُفو َن
ْ
ظ ُه ْم في ْ
طالِِبيه .االيمان باهلل ليس فقط االعتقاد بوجوده ،إنما اليقين أن لنا شركة روحية معه ،شركة
اس َمه ألََّنه َال َي ْت ُر ْك َ
ْ
أبناء لوالديهم .بفضل يسوع لنا الروح القدس الذي يشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا وبروحه ننادي هللا أبا يا أبنانا.

إشعياء النبي نادى بروح الرب القدوس يقول :م ْن ِم ْن ُكم َخ ِائف َّ ِ ِ ِ
ص ْو ِت َع ْب ِدِهَ ،م ِن َّال ِذي َي ْسُل ُك
ُ
الرب َسام ٌع ل َ
ْ
َ
الر ُّب مْلجأً لِْلمنس ِح ِق .مْلجأً ِفي أَزِمنةِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ات والَ ُنور َل ُه؟ َفْل َيتَّ ـ ِك ْل َعَلى اس ِم َّ ِ
ِ ِِ
ْ َ
َ َ
الظُل َم َ َ
ْ
الرب َوَي ْستَ ـن ْد إَلى إَلهه .نعم َّ َ َ ُ ْ َ

ِفي
ِ
الض ِ
يق.

الرب يسوع صلى وكان يستعد أن يواجه الموت .هو جاء من هللا وأعطى كالم هللا لتالميذه وعرفهم إسم هللا اآلب

ظ ُه ْم اآلب في إسمه
ومعرفة هللا اآلب هي الحياة االبدية .أعطى الخدمة لتالميذه النهم في العالم وصلى أن ي ْحَف ْ
ونوا و ِ
ِ
احداً .واحدا َك َما َن ْح ُن ،قال .هللا واحد في المسيح والمسيح واحد في هللا وكما قال لليهود سابقا :أنا واآلب
ل َي ُك ُ َ
واحد .هللا االب هو الذي قادنا الى يسوع .الرب يسوع ذكر هذه الحقيقة في هذا االنجيل ،االصحاح السادس
ِ ِ
ارجاً .ألَِني َق ْد ن َ ْزلت ِمن َّ ِ
ُخ ِر ْج ُه َخ ِ
َع َم َل
اآلب َفِإَل َّي ُيْقِب ُل َو َم ْن ُيْقِب ْل ِإَل َّي الَ أ ْ
الس َماء َل ْي َس أل ْ
َ ُ َ
وقالُ :ك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
ط ِاني الَ أ ُْتلِ ِ
ِ
م ِش َيئِتي َب ْل م ِش َيئ َة َّال ِذي أ َْرسَلِني و َه ِذِه م ِش َيئ ُة ِ
اآلب َّال ِذي أ َْرَسَلِني أ َّ
يم ُه
َع َ
َن ُك َّل َما أ ْ
ُ
َ
ف م ْن ُه َش ْيئاً َب ْل أُق ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِفي اْليو ِم األ ِ
َخ ِ
اآلب الذي
َحٌد أ ْ
َن ُيْقِب َل ِإَل َّي ِإ ْن َل ْم َي ْجتَذ ْب ُه ُ
ير .وقال لليهود ولكل المتدينين في العالم :الَ َيْقد ُر أ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُه في اْل َي ْو ِم األَخ ِ
ير.
أ َْرَسَلني َوأ ََنا أُق ُ

ثم نسمع الرب يسوع يقول في صالته أنه تَ َكَّلم ِب َه َذا لِ َي ُكو َن لتالميذه ولكل المؤمنين به – مذا؟ لِ َي ُكو َن َل ُه ْم َف َر ِحي
َك ِ
امالً ِفي ِه ْم .يسوع لم يطلب هللا أبيه أن يبارك المؤمنين ببركات مادية أو أن ينصرهم على أعدائهم أو أن يبعدهم

من المجتمع .إنما أن يحفظهم في إسمه القدوس .وليكن فرحه فيهم .وفرح هللا هو قوتنا .هذا ما يريده الرب يسوع
طلُبوا تَأْخ ُذوا لِي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
طلُبوا َشيئاً ِب ِ
امالً.
لمحبيه .علمنا أيضا أن نصلي بإسمه فقالِ :إَلى َ
ُ َ
اسمي .اُ ْ ُ
اآلن َل ْم تَ ْ ُ ْ ْ
َُ ْ
صالة يسوع تحمل معها الفرح والسالم وليس فيها خوف وال تردد .من كان من هللا يسمع كالم هللا حقا .ومن

يسمع للمسيح فهو يعرف أن كالمه هو كالم هللا ويعرف فرح الرب والفرح هو أول ما يشعر به الخاطئ التائب
ليسوع المسيح :الفرح مع السالم والرجاء .الرب يسوع أعطانا كالم هللا الذي يطمئننا ويث ـبـت ـنا في رجاء الحياة

األبدية .لهذا يبغضنا العالم ألننا لسنا مثلهم وألننا نؤمن بإبن هللا الوحيد .يسوع المسيح ليس من العالم حتى

نقارنه بشخص مهما تقول الناس عنه .يسوع المسيح هو الرب له المجد وهو يسأل هللا اآلب أن يقدسنا في حقه.

كالَ ُم َك ُه َو َح ٌّق .والحق يحرر من سيطرة إبليس ومن الكذب؛ الحق يطهر ويسوع هو الحق المتجسد :أنا هو
الطريق والحق والحياة ،فال أحد يأتي الى االب إال بي .وال أحد يأتي الى المسيح إن لم يجتذبه اآلب .في هذا
نرى وحدة هللا اآلب ويسوع االبن.

الصالة .ليست كالم محفوظ عن ظهر قلب .وال حركات جسدية كما يعلمه البعض الذين يعلمون الناس أيضا

حتى كيف يغسلون ويوقفوا ويجمعوا أيديهم للصالة .الرب يسوع له المجد علمنا أن الصالة هي عالقة روحية

مباشرة مع هللا أبينا بواسطة هو .علمنا ووضعنا في هذه العالقة .والرب يسوع علمنا كيف نصلي .يقولَ :متَى
ِ
صَّليت َفالَ تَ ُكن َكاْلمرِائين َفِإَّنهم ي ِحبُّو َن أَن يصُّلوا َق ِائ ِم ِ
ام ِع وِفي َزو َايا َّ
ظ َه ُروا لِ َّلن ِ
اس.
الش َو ِارِع لِ َك ْي َي ْ
َ َْ
َ
ْ َُ َ ُ ْ ُ
َ
ين في اْل َم َج َ
ْ َُ
ِ
َما أ َْن َت َفمتَى صَّلي َت َف ْاد ُخل ِإَلى ِم ْخ َد ِعك وأ ْ ِ
ِ
يك
َج َرُه ْم؛ َوأ َّ
ص ِل ِإَلى أَِب َ
َ ْ
استَ ْوَف ْوا أ ْ
ْ
اَْل َح َّق أَُق ُ
ول َل ُك ْم إَّن ُه ْم َقد ْ
َ َ
َغل ْق َب َاب َك َو َ
َ

اءَ .فأَب َّ ِ
ِ
َّال ِذي ِفي اْلخَف ِ
ِ
يك َعالَِنَي ًة.
َ
وك الذي َي َرى في اْل َخَفاء ُي َج ِاز َ
ُ َ
ِ
اب َل ُه ْمَ .فالَ تَتَ َشَّب ُهوا ِب ِه ْم.
َفِإَّن ُه ْم َي ُ
ظُّنو َن أََّن ُه ِب َك ْث َرِة َكالَم ِه ْم ُي ْستَ َج ُ

و ِحينما تُصُّلون الَ تُ َك ِرروا اْل َكالَم ب ِ
اطالً َكاأل َُم ِم
َ ََ َ َ
َ َ
ُ
ِ
أل َّ
َن تَ ْسأَُلوهُ.
َن أ ََب ُ
اجو َن ِإَل ْيه َقْب َل أ ْ
اك ْم َي ْعَل ُم َما تَ ْحتَ ُ

أكيد هللا يسمع الصلوات .داود يقول في سفر المزامير :يا س ِ
الر ِب
الصالَ ِة ِإَل ْي َك َيأِْتي ُك ُّل َب َش ٍرَ .يا َخ ِائ ِفي َّ
ام َع َّ
َ َ
ِ
ِ
ين وَلم يح ِجب وجهه ع ْنه بل ِع ْن َد صر ِ
اخ ِه ِإَل ْي ِه
َس ِب ُحوهَُ .م ِج ُدوهُ َو ْ
اخ ُشوهُ ألََّن ُه َل ْم َي ْحتَق ْر َوَل ْم َي ْرُذ ْل َم ْس َك َن َة اْل َم ْسك ِ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ
َُ
استَ َم َع .والرب يسوع كلمة هللا الذي خرج من هللا وولد كإنسان كشف لنا هو إرادة هللا واسم هللا الذي هو :األب،
ْ

وأعطانا المثل ألهمية الصالة .كان هو ينعزل ليكون وحده مع هللا في الصالة .وكان يصلي من أجله ومن أجل
تالميذه ومن أجل أعدائه .يصلي أن ينتشر الحق والعدالة والسالم والخالص .وكان الرب يستعد آللم الموت من

أجلنا بالصالة .عدة مرات يقول في االنجيل :إسهروا وصلوا .ونحن نرفع صلواته بالشكر الى هللا باسم يسوع.
لما ننظر الى عمل هللا في حياتنا بعدما آمنا بيسوع بالحق نشوف الفرق بين االن والماضي والفرق بيننا وبين
الناس .والفضل يرجع بالشكر والحمد لربنا يسوع الذي نقلنا من ملكوت الظالم وأدخلنا في ملكوت نوره المجيد.
ِ
ِ
ِ
ين.
َج ِل يسوع َكاذِب َ
ولهذا يبضعنا الناس كما يبغضون يسوع .ي َعي ُروننا ويهددونا ويسبونا ويقولوا كالم الش ِرير م ْن أ ْ
والرب يسوع علمنا أيضا أن نرد الشر بالخير .ألن حربنا ليست ضد البشر ،بل ضد الرئاسات ضد السلطات
ضد أسياد العالم حكام هذا الظالم ضد قوى الشر الروحية في األماكن السماوية .وَل ِكَّننا ِفي ه ِذِه ج ِم ِ
ظ ُم
يع َها َي ْع ُ
َ َ
َ َ
َّ ِ
ِ
َحبََّنا.
ص ُارَنا ِبالذي أ َ
ْانت َ
ظهم ِمن ِ
ِ
الش ِر ِ
ير .لما كان يسوع مع تالميذه كان هو
َن تَأ ُ
ْخ َذ ُه ْم م َن اْل َعاَل ِم َب ْل أ ْ
َل أ ْ
َن تَ ْحَف َ ُ ْ َ
َسأ ُ
يقول يسوعَ :ل ْس ُت أ ْ
يحفظهم من هجومات إبليس ويحميهم من نقد ومعارضة الدينيين المنافقين .وحفظهم في إسم هللا القدوس .ويسوع
اآلن َفِإِني ِآتي ِإَل ْي َك .وقبل ما صعد الى السماء بعد إنتصاره على الموت هيأ الحياة
يقول في حديثه مع هللا :أ َّ
َما َ
لتالميذه حتى يضيئون بنوره العالم المظلم .الرب لم يترك تالميذه يتامى ،كما قال لهم في االصحاح  14في هذا
االنجيل :الَ أ َْترُك ُكم يتَامىِ .إِني ِآتي ِإَلي ُكم .بع َد َقلِ ٍ
يل الَ َي َرِاني اْل َعاَل ُم أ َْيضاً َوأَ َّما أ َْنتُ ْم َفتََرْوَنِنيِ .إِني أََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم
ْ ْ َْ
ُ ْ َ َ
َستَ ْح َي ْو َن .وكالم يسوع يفرح ويطمئن ويعطي رجاء ،الرجاء الذي ال يخيبَ .ل ْي ُسوا ِم َن اْل َعاَل ِم َك َما أَِني أََنا َل ْس ُت ِم َن
اْل َعاَلمَِ .ق ِد ْس ُه ْم ِفي َح ِق َك .كالَ ُم َك ُه َو َح ٌّق.
الكتاب المقدس مليء بصلوات رجال ونساء هللا الذين اقتربوا الى الرب بالصالة للتوبة واالعتراف بالخطايا ،في
أوقات الحزن والخوف ،في التشفع واالستغاثة ،في الضيق والحزن .والرب يسوع يقول لنا :صلوا في كل حين.

والصالة هي حديث مع هللا اآلب .هللا يسمع ويستجيب في وقته .ويجب أن نتعلم أيضا أن نستمع لما يقوله هللا

لنا .الصالة نعمة .لكن كثيرون جعلوها إجبارية وواجب وهم يعتبروها دين يجب على اإلنسان أن يرده هلل وهم
يطلبون هالك أعدائهم ويلعنون مستعملين إسم هللا المبارك .يكررون كلمات محفوظة عن ظهر قلب؛ شفاههم

تتحرك ولكنهم بعيدين بأفكارهم .يقول هللا بفم النبي إشعياءَ :ه َذا َّ
الش ْع َب َق ِد ا ْقتَ َر َب ِإَل َّي ِبَف ِم ِه َوأَ ْك َرَمِني ِب َشَفتَ ْي ِه
َقْلبه َفأَبعده عِني وصار ْت مخاَفتُهم ِمِني و ِ
الن ِ
صَّي َة َّ
اس ُم َعَّل َم ًة.
َ
ُ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ

َما
َوأ َّ

الرجال ِفي ُك ِل م َك ٍ ِ ِ
َن ي ِ
ض ٍب والَ ِج َد ٍ
ين أََي ِادي َ ِ ِ ِ
ال .هللا ال يفضل أحدا على
هللا ُي ِر ُ
ان َرافع َ
صل َي ِ َ ُ
َ
طاه َرةً ب ُدون َغ َ َ
َ
يد أ ْ ُ َ
أحد ،بل يقبل من يتقيه ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته .الصالة هي إحتياج روحي .أرواحنا تحتاج الى
إطمئنان وضمان .فال نفشل في الضيق والصعوبات ،بل نصلي الى هللا باسم يسوع المسيح كما قاله لنا الرب؛

ونصلي أن يعطينا هللا الحكمة والتعقل لنعيش في سالم مع الجميع ،نصلي من أجل السالم في االسرة ،والسالم

في البالد الذي نعيش فيه ،نصلي من أجل شفاء مرض ،نصلي من أجل نهاية وبأ .نصلي من أجل األصدقاء،

نصلي من أجل االخوة واالخوات الذين ينتظرون االوراق لإلقامة وترتيب حياتهم وحياة أوالدهم .المواضيع كثيرة.
كلنا ننتظر شيء .فلنسر على أحكام إنجيل هللا وفيه نجعل رجاءنا .كما هو مكتوب في سفر إشعياء :إلى اسمك
وذكرك يا رب تشتاق نفوسنا.

ِِ
يكم .أَح ِسنوا ِإَلى مب ِغ ِ
ِ
ٍ ِ
ويسوع يقول لنا :اسهروا و ُّ ِ َّ
يك ْم
ضُ
اء ُك ْمَ .ب ِارُكوا الَعن ُ ْ ْ ُ
صلوا ل َئال تَ ْد ُخلُوا في تَ ْج ِرَبة .أَحُّبوا أ ْ
ُْ
ْ َُ َ َ
َع َد َ
َّ ِ
طا ٍعُّ .
و ُّ
َج ِل َب ْع ٍ
ون ُك ْمِ .ا ْف َر ُحوا ُك َّل ِح ٍ
ض
ين ُي ِسيئُو َن ِإَل ْي ُك ْم َوَي ْ
صُّلوا ِبالَ ْان ِق َ
ط ُرُد َ
صلوا َب ْع ُ
َج ِل الذ َ
ض ُك ْم أل ْ
صلوا أل ْ
َ
ينَ .
َ َ
لِ َكي تُ ْشَف ْواِ .طْل َب ُة اْل َب ِ
ار تَْقتَِد ُر َكِثي اًر ِفي ِف ْعِل َها .هذا تعليم يسوع للصالة .والرب يسوع علمنا أعظم صالة ممكن
ْ
ِ
السماواتِ
َّ
ُّ
ِ
صلوا أ َْنتُ ْم َه َك َذا :أ ََب َانا الذي في َّ َ َ
نصليها في كل حين ونستعملها نموذج حتى .قال لتالميذه ولنا أيضاَ :ف َ
ِ ِ
السم ِ
ِ
ِ
ِ
اء َك َذلِ َك َعَلى األ َْر ِ
لِ َيتََق َّد ِ
اغ ِف ْر
َع ِط َنا اْل َي ْوَمَ .و ْ
ضُ .خ ْب َزَنا َكَفاَف َنا أ ْ
س ْ
اس ُم َك .ل َيأْت َمَل ُكوتُ َك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َك َك َما في َّ َ
َلنا ُذنوبنا َكما ن ْغ ِفر نحن أَيضاً لِْلم ْذِنِبين ِإَلينا .والَ تُْد ِخْلنا ِفي تَج ِرب ٍة َل ِكن ن ِجنا ِمن ِ
الش ِر ِ
ير .أل َّ
َن َل َك اْل ُمْل َك َواْلُقَّوَة
َ
ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ ََ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
ُ َ َْ َ
ِ ِ
ين .نعم ،آمين .ولتكن النعمة والسالم من هللا أبينا وربنا يسوع المسيح مع جميكم .آمين.
َواْل َم ْج َد ِإَلى األ ََبد .آم َ

