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نا رب  علمها لنا صالة ي ف هذا التأملفي االستماع الى إخوتي ومرحبا بكم  السالم عليكم
. اليكم القراءة باسم 13الى  5 ياتواال 6إلصحاح ا مّتىنجيل إفي  وهيالمسيح يسوع 

  يقول: سيح.الم وعيس نارب 
 

َناِفِقيَن الَِّذيَن ي ِحبُّوَن َأْن ي َصلُّوا َواِقِفيَن ِفي اْلَمَجاِمِع  َوِفي َوِعْنَدَما ت َصلُّوَن، اَل َتك ون وا ِمْثَل اْلم 
. اْلَحقَّ َأق ول  َلك مْ  َواِرِع ِلَيَراه م  النَّاس  ْم. َأمَّا َأْنَت، َفِعْنَدَما َزَواَيا الشَّ ْم َقْد َنال وا م َكاَفَأَته  : ِإنَّه 

ْل غ ْرَفَتكَ  ،ت َصلِّي َوَأب وَك الَِّذي  ،َوَصلِّ ِإَلى َأِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخَفاءِ  َوأَْغِلِق اْلَباَب َعَلْيكَ  َفاْدخ 
وا َكالمًا َفاِرغًا َكَما َيْفَعل  اْلَوَثِنيُّونَ ه َو ي َكاِفئ َك. َوِعْنَدَما ت َصلُّونَ  َيَرى ِفي اْلَخَفاءِ  ر   ، اَل ت َكرِّ

ْم َأنَّه  ِباإِلْكَثاِر ِمَن اْلَكالمِ  ْم، أَلنَّ َأَباك ْم َيْعَلم  َما  َظّنًا ِمْنه  ْم. َفال َتك ون وا ِمْثَله  ي ْسَتَجاب  َله 
وَن ِإَلْيِه َقْبَل َأْن َتْسَأل وه . َفَصلُّوا  َماَواِت، َتْحَتاج  الِة: َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ َأْنت ْم ِمْثَل َهِذِه الصَّ

ِس اْسم كَ  َماءِ  ،ِلَيْأِت َمَلك وت كَ  ،ِلَيَتَقدَّ ْبَزَنا ، ِلَتك ْن َمِشيَئت َك َعَلى اأَلْرِض َكَما ِهَي ِفي السَّ خ 
 َوال ت ْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبة  ، َنْغِفر  َنْحن  ِلْلم ْذِنِبيَن ِإَلْيَنا َكَما َواْغِفْر َلَنا ذ ن وَبَنا، َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْومَ 

يِر، أَلنَّ َلَك اْلم ْلَك َواْلق وََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِمين. رِّ َنا ِمَن الشِّ  َلِكْن َنجِّ
 

 هذه أقوال ربنا يسوع المسيح
 
  ه.ب لمؤمنين لكل لهو الذي علمها لتالميذه و يسوع الرب الن  ةالرباني سمى ت ت  الصالة ذاه
 نساناالريد أن هللا يتكلم وي نعمة من هللا أعطاها لإلنسان للتواصل معه. هي الصالة و 

اَلِة ِإَلْيَك َيْأِتي  :الكتاب المقدس كما يشهد لهصالة لاالرب يسمع . لهيسمع  َيا َساِمَع الصَّ
هي أوال  الصالة .سالم داخليإلى يحتاج ، االنسان روحي إحتياجهي الصالة .  َبَشر  ك لُّ 

الحي وهو  األرضعلى و السماوات  السلطان في أبونا الذي له كلأن هللا هو  االيمان
   .بثقة الناس لإلقتراب اليه  ناديوهو يقريب وليس بعيدا ال األمينالمحب القدوس 

 



وا ق ل وَبك ْم َيا  كما هو مكتوب: ر  َطاة ، َوَطهِّ ِ َفَيْقَتِرَب ِإَلْيك ْم. َنقُّوا َأْيِدَيك ْم َأيَُّها اْلخ  ِاْقَتِرب وا ِإَلى َّللاَّ
فُّوا َعْن ِاْغَتِسل وا. َتَنقُّوا.  :أيضاقول وي  .َذِوي الرَّْأَيْينِ  . ك  اْعِزل وا َشرَّ َأْفَعاِلك ْم ِمْن َأَماِم َعْيَنيَّ

رِّ  ن ودِ اْرِجع وا ِإَليَّ  .ِفْعِل الشَّ ن وِد َفَأْرِجَع ِإَلْيك ْم َيق ول  َربُّ اْلج  ل يبشرنا االنجي و .  َيق ول  َربُّ اْلج 
لكل المؤمنين  يقوللك كذ ،كما قال لتالميذه .تهطهرنا بكلمذي الهو المسيح يسوع أن 

: قالفي إنجيل يوحنا . وفي صالته ِلَسَبِب اْلكاَلِم الَِّذي َكلَّْمت ك ْم ِبهِ  َأْنِقَياء  َأْنت م  اآلَن  :بإسمه
مْ  ْسه  . ،كَ ِفي َحقِّ  َقدِّ َرك مْ ِإْن : قالو  كاَلم َك ه َو َحقٌّ  ااِلْبن  َفِباْلَحِقيَقِة َتك ون وَن َأْحَرارًا. َحرَّ

 

بالصالة . ساعدناي روحه القدوس و  اآلب هللا كما يريده يصلن كيف بفضل يسوع نعرف 
 ويمألا ن سقي ي لالعطشانة اليه حنا ارو أنفتح ف كللي القدرة والمعرفةالملك النه هلل حمد رفع الن 

ف بخطايانا عتر ن الصالة ب  نا.ي نه أبإل باطال هللا اسمب نحن ال تنطق لهذا ؛ نا بحضورهحيات
، كما علمنا أعدائنامن أجل حتى ونصلي  غفرانه وخالصهلشكر هلل من أجل رفع ان و 

مْ  َأِحبُّوا أَْعَداَءك مْ : االنجيل يسوع في هذا وا الِعِنيك  وَنك مْ  َوَباِرك   َوَأْحِسن وا م َعاَمَلَة الَِّذيَن ي ْبِغض 
وَنك ْم، َماَواتِ  َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ي ِسيئ وَن ِإَلْيك ْم َوَيْضَطِهد  م  الَِّذي ِفي السَّ  .َفَتك ون وا َأْبَناَء َأِبيك 

 
. لكن هللا ال ذلكوهم معجبين ب  حهمالناس تمد. تهبالغالصالة ليست بكثرة الكالم وال ب و 

لسان من له  يهنئ به. الرب االله مايبغي يسمع كالم القلب، كما تشعر هللا ينتبه اليهم. 
تقدم بخشوع نقترب اليه، فن عطانا النعمة أنأ  فهو . ، الن الرب ينظر الى القلبفصيح

. الحي الذي فتح لنا باب التقدم الى عرش النعمة ضع ومحبة وبإسم يسوع المسيحوتوا
 ين إسم الرب وفارحين به في حياتنا.ممعظ

 

هللا . فهل مألعدائههالك وال مالخير له ون طلب يو  ون صلالذين ي  الناسسنا غرباء مثل ل
لرَّبُّ َبِعيٌد َعِن اأَلْشَراِر َوَيْسَمع  ا ؟ بالطبع ال.لمثل هؤالء الناس يستجيبالخالق المحب 

يِقينَ  دِّ لِّ َمَكان  َراِفِعيَن َأَيادِ يريد أن  هللا .كيدأ. َصاَلَة الصِّ  َي َطاِهَرةً ي َصلَِّي الرَِّجال  ِفي ك 
وِن َغَضب  وَ  عمل بل يقبل من يتقيه وي ال يفضل أحدا على أحد،فعال هللا  .اَل ِجَدال  ِبد 

  ت جنسيته.الصالح مهما كان 



 

وا اْلَكاَلَم َباِطاًل َكاأل َممِ لُّوَن اَل ت كَ َوِحيَنَما ت َص : يقول يسوع ر  ى قتربون الالذين ي كثيرون . رِّ
ْم مِ الرب  ه  َعنو َأْبَعدفَ  مَوَأمَّا َقْلب ه   مِبَشَفَتْيهِ  وهمْكر ي و  مِبَفِمهِ  هللا َوِصيََّة  هللا نَوَصاَرْت َمَخاَفت ه 

: أبانا توجه اليه ونقولونمن نصلي لوعرفنا صلي ن  اعلمن يسوع ربنا م. وتقاليدهالنَّاِس 
الرَّبُّ اء والضمان والغلبة. والرج  في هذه الكلمة كل العزاء نا.أباالذي في السماوات. 

ْنِقِذي َأْدع و  ت ْرِسي َوَقْرن  َخاَلِصي َوَمْلَجِإي ِإَلِهي َصْخَرِتي ِبِه َأْحَتِمي َصْخَرِتي َوِحْصِني َوم 
لما كثيرون من إخوتنا وأخواتنا لم يختبروا أبدا أي  الرَّبَّ اْلَحِميَد َفَأَتَخلَّص  ِمْن أَْعَداِئي.

 من والديهم وال إهتمام، فإن هللا صار االن هو أبونا بفضل يسوع المسيح له المجد.حب 
 

َكَما َيَتَرأَّف  اأَلب  َعَلى اْلَبِنيَن ضا بروحه القدوس. لنا آب في السماء وهو يسكن فينا أي 
 َلم  َما َتْحَتاج ونَ َيعْ آلب اإن قول ي يسوع ربنا و . ونهالذين يحب  َيَتَرأَّف  الرَّبُّ َعَلى َخاِئِفيِه.

هذا  نهايةي ف. كما نشعر قولون  حنكما ننتقدم اليه  فهو يريد أن .َتْسَأل وه   ِإَلْيِه َقْبَل َأنْ 
 انا نشرب؟ أو عس ما ما عسانا نأكل؟ أو قائلين لهمّ ملوا افال تح  يسوع:االصحاح يقول 

م السماوي يعلم فهذه الحاجات كلها تسعى إليها األمم. فإن أباك ما عسانا نكتسي؟
  وهذه كلها تزاد لكم. هفاطلبوا أوال ملكوت هللا وبر  أما أنتم كم إلى هذه كلها.حاجت

 

كما في  األرض على ة هللاوأن تكون مشيئ يأتي ملكوت هللا أن ويسوع علمنا نصلي 
ومعرفة  والحق لالعدالسالم و ن ينتشر . إرادة هللا أهللا هي السالم والفرح ئةمشي  السماء.

يرفض  و هو االحد قوى وااليمان باهلل عي الت ما دام االنسان يتكبر ويدّ المخلص.  الرب
يقين وال حرية من سيطرة الخطية ال يعرف سالم وال فهو هللا  إبنلمسيح يسوع اليسمع 

 ،ِإْن َعِطَش َأَحٌد َفْلي ْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب : جيلاالنفي  يسوع يقولو  بدية.األحياة والالغفران 
 .ْن آَمَن ِبي َكَما َقاَل اْلِكَتاب  َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهار  َماء  َحيّ  مَ 
 

. إسم ونستغيث به لنلتجئ اليهإسم هللا يسوع عرفنا  ك.ليتقدس إسم: نقولعلمنا الرب و 
. لما نذكر إسم هللا فنحن نطلب أن ذكرنا بوجوده وحضورههو ي و طاهر بالتمام قدوس هللا 



إن َنَعْم  َبْل ِلَيك ْن َكاَلم ك مْ  ...أبداَتْحِلف وا يقول: ال يشهد اننا على حق. لكن يسوع المسيح 
َو ِمَن الشِّ إن كان اَل  ، أو َنَعمْ  كان الشخص الذي يستعمل . رِّيرِ اَل. َوَما َزاَد َعَلى َذِلَك َفه 

يلوم نفسه فهو ذكر إسم هللا في الغش والكذب ي و وراء مصالحه الشخصية  سعيللإسم هللا 
 . القدوس الرب النه لم يخف هللا ولم يحترم اسم ويحسب مع المجدفين

هللا أن يأتي ملكوت االب. ونحن نصلي  هللاعائلة قدسنا بدمه طهرنا وأدخلنا في  يسوع
ْربًا َبْل ه َو ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح فِ ليس  هللا كوتومليضع السالم والعدل لالى العالم  ي َأْكاًل َوش 

وِح اْلق د سِ   ةرحموال والسالمالحق والعدل ب  يتميزهو ملكوت هللا و  سماواتملكوت ال. الرُّ
 .دنااألجس ومينا الي خبز االب نا ي علمنا نصلي ان يعط يسوعو . محبةاالب هللا  .والمحبة

لِّ َكِلَمة  ِمَن هللاِ وال ننسى قول الرب يسوع:  ْبِز َوْحَده  َيْحَيا اإِلْنَسان  َبْل ِبك  يسوع . و َلْيَس ِباْلخ 
يقول و َأَبدًا.  ْعَطش  يَ  ِبي ال ي ْؤِمن   َوالَِّذي َيج وع   ِإَليَّ الَ  ي ْقِبل   اْلَحَياِة. َفالَِّذي ْبز  ه َو خ   َأَنا: يقول

بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة ، ء الطعام الفانيا وراال تسعو في هذا االنجيل: يسوع 
 . عليه األبدية والذي يعطيكم إياه ابن اإلنسان ألن هذا قد وضع هللا اآلب ختمه

 

غفر نحن أيضا للمذنبين ذنوبنا كما ن  واغفر لنا: ونقول نصلي المسيح علمناربنا يسوع و 
ها. فهذه شجاعة متواضع يعترف بأخطائه وهو ما يرتاح حتى يصلحاالنسان ال .الينا

وال نقول مثل الناس االغبياء: أنا أخطاء اآلخرين. الذي يصفح عن  أيضاوالشجاع هو 
كما نريد أن دا. فهذا ليس غفران، بل حقد والرجاء في االنتقام. أغفر ولكني ال أنسى أب 

الوصية جاءتنا من المسيح:  لنا. ذنوبهمخرين آليريد أن نغفر لفهو  ذنوبناهللا لنا يغفر 
كل ما تريدون أن يعاملكم في االنجيل يقول: وعلمنا  .َمْن ي ِحبُّ هللَا ي ِحبُّ َأَخاه  َأْيضاً 

 . هذه خالصة تعليم الشريعة واألنبياء ،س به، فعاملوهم أنتم به أيضاالنا
 

؛ ناخطاياغفر لنا جميع هللا  الغفران يحرر ويفرح ويطمئن ويوضع المصالحة والسالم.
ْرَنا ما أننا ب مكتوب:  ه على الصليب.ح بموت صالحنا مع نفسه بيسوع المسي فهو  َقْد َتَبرَّ

وَع اْلَمِسيحِ  َساَلمفي َنا صر ِباإِليَماِن   اطلبالمحبة تغطي خطايا كثيرة. . َمَع هللِا ِبَربَِّنا َيس 



كما  تغفرالمسيح ان يعطيك القوة لباسم  االنهللا طلب ا يسوع. باسمهذه النعمة االن 
البار الواحد الطاهر بال المسيح يسوع دم ثمن كان ب غفران هللا . تريد أن يغفر لك الرب

ات من أجل م. ة حتى الموتالمسفوك على الصليب. فهو تحمل األلم واالهان  ةئ ي خط
 .والسالم والحياة خطايانا وقام في اليوم الثالث من أجل تبريرنا. به لنا الغفران

 

من هي التجربة لكن نجنا من الشرير.  وال تدخلنا في تجربة: ونقول علمنا نصلييسوع و 
 هميجرب هو و لكتاب المقدس ل بالنسبة الناس هو يزرع الشك فيف. عدو هللا والحياة إبليس

 الكتاب المقدس يحذرنا: .من شهوات الجسد وشهوات العين وترف المعيشة ما في العالمب 
أن يظهر خدامه أنفسهم  فليس كثيرا إذن الشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر مالك نور.

جيل يحذرنا وفي هذا االن  وإن عاقبتهم ستكون على حسب أعمالهم. ،بمظهر خدام البر
اِليَن الَِّذيَن َيْأت وَن ِإَلْيك ْم ال: ائ يسوع ق جَّ وا اأَلْنِبَياَء الدَّ ْمالنِ ِاْحَذر  ْم ِمَن  الِبِسيَن ِثَياَب اْلح  َوَلِكنَّه 

ْم. اِخِل ِذَئاٌب َخاِطَفٌة. ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرف وَنه    الدَّ
 

بالرغم ان خصمنا ب: و مكت . نزع سالحهو  إبليس حطمالنه إبن هللا وع يسالمجد للكن 
إال ان كلمة هللا فينا  عن فريسة يبتلعها ثَزاِئر  يبح  كأسد هو ابليس ما زال يتحرك و 

ِمْنك ْم.  َفَيْهر بَ  ْبِليَس إِ  َوَقاِوم وا هلل  ِعينَ َخاِض  ك ون وا ِإَذنْ قاومه ثابتين في اإليمان. ن تجعلنا 
المسيح هو الطريق الحقيقي السيد يسوع و ونقاومه بكلمة المسيح وإسم المسيح القدوس. 

 .الحي الى االبد الملك المنتصر ه هو ونحن نثبت في  .ليس غيره والحي الى هللا االب
 

كما بدأ الصالة: َد ِإَلى اأَلَبِد. م ْلَك َواْلق وََّة َواْلَمجْ أَلنَّ َلَك الْ : ونقول نصلي والمسيح علمنا
نفس . لك والقوة والمجد الى االبدالمان إللهنا وأبينا لشهادة با يكملهافهو  لكوتك،ليأتي م

ْلَطان   النه أعطانا الوعد بقوله: الملك والقوة والمجد كما للمسيح الى االبد ِفَع ِإَليَّ ك لُّ س  د 
َماِء َوَعَلى اأَلْرضِ  د وه ْم ِباْسِم اآلِب َوااِلْبِن  ،ِفي السَّ َفاْذَهب وا َوَتْلِمذ وا َجِميَع األ َمِم َوَعمِّ

ِس. وِح اْلق د  لَّ اأَليَّاِم ِإَلى َوَعلِّم وه ْم َأْن َيْحَفظ وا َجِميَع َما َأْوَصْيت ك ْم ِبِه. َوَها َأَنا َمَعك   َوالرُّ ْم ك 



ْهرِ  حياتنا. أعطانا وصيته الرب يسوع هو أدخل ملكوت هللا في  . آِميَن.اْنِقَضاِء الدَّ
نشهد أن يسوع فنحن . عيش في العالم استعداًدا للحياة في ملكوت السمواتن وروحه ل

وَع اْلَمِسيحِ  .آمين .اْلَكاِئِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيْأِتيإبن هللا اآلب المسيح هو   ِنْعَمة  َربَِّنا َيس 
ْم. آِمينَ َوَشرِ  َوَمَحبَّة  هللاِ  وِح اْلق د ِس َمَع َجِميِعك   .َكة  الرُّ

 

 


