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السالم عليكم ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى هذا التأمل في صالة علمها لنا ربنا
يسوع المسيح وهي في إنجيل متّى اإلصحاح  6وااليات  5الى  .13اليكم القراءة باسم
ربنا يسوع المسيح .يقول:
و ِع ْندما تصُّلو َنَ ،ال تَكونوا ِم ْثل اْلمن ِاف ِقين َّال ِذين ي ِحبُّو َن أَن يصُّلوا و ِاق ِفين ِفي اْلمج ِ
ام ِع َوِفي
ْ َ َ َ
َ
َ َ َ
ََ
َ ََ َ
َزو َايا َّ
الش َو ِارِع لَِي َراهم َّ
َما أ َْن َتَ ،ف ِع ْن َد َما
الناس .اْل َح َّق أَقول َلك ْمِ :إَّنه ْم َق ْد َنالوا م َكا َفأَتَه ْم .أ َّ
َ
ِ
َغلِ ِق اْلباب عَليك وص ِل ِإَلى أَِب َّ ِ ِ
وك َّال ِذي
صّلِيَ ،ف ْادخ ْل غ ْرَفتَ َك َوأ ْ
يك الذي في اْل َخَفاءَ ،وأَب َ
َ
َ َ ََْ َ َ ّ
تَ
ِ
ِ
ِ
ِ
صُّلو َنَ ،ال ت َك ِّرروا َكالماً َف ِ
ارغاً َك َما َيْف َعل اْل َوثَِنيُّو َن
َي َرى في اْل َخَفاء ه َو ي َكافئ َكَ .وع ْن َد َما ت َ
ظّناً ِم ْنهم أََّنه ِب ِ
اإل ْكثَ ِ
ار ِم َن اْل َكال ِم ي ْستَ َجاب َله ْمَ .فال تَكونوا ِم ْثَله ْم ،أل َّ
َن أََباك ْم َي ْعَلم َما
َ
ْ
تَحتَاجون ِإَلي ِه َقبل أَن تَسأَلوهَ .فصُّلوا أَنتم ِم ْثل ه ِذِه َّ ِ
السماو ِ
َّ ِ ِ
ات،
ْْ َ َ
ْ
َ ْ َْ ْ ْ
الصالة :أََب َانا الذي في َّ َ َ
َ
ِ ِ
السم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
لَِيتََق َّد ِ
اء ،خ ْب َزَنا
س ْ
اسم َك ،لَيأْت َمَلكوت َك ،لتَك ْن َمش َيئت َك َعَلى األ َْرض َك َما ه َي في َّ َ
ِ ِ
ِ
َكَفا َفَنا أَع ِطَنا اْليوم ،و ْ ِ
ين ِإَل ْيَناَ ،وال ت ْد ِخْلَنا ِفي تَ ْج ِرَبة
وبَنا َك َما َن ْغفر َن ْحن لْلم ْذنِب َ
ْ
اغف ْر َلَنا ذن َ
َْ َ َ
َن َلك اْلمْلك واْلقَّوة واْلمجد ِإَلى األَب ِدِ .
الش ِّر ِ
آمين.
َل ِك ْن َن ِّجَنا ِم َن ِّ
َ َ َ َ َ َْ
ير ،أل َّ َ
َ
هذه أقوال ربنا يسوع المسيح
هاذ الصالة تتسمى الربانية الن الرب يسوع هو الذي علمها لتالميذه ولكل للمؤمنين به.
والصالة هي نعمة من هللا أعطاها لإلنسان للتواصل معه .هللا يتكلم ويريد أن االنسان
يسمع له .الرب يسمع الصالة كما يشهد له الكتاب المقدس :يا س ِ
الصالَ ِة ِإَل ْي َك َيأِْتي
ام َع َّ
َ َ
ك ُّل َب َشر .الصالة هي إحتياج روحي ،االنسان يحتاج إلى سالم داخلي .الصالة هي أوال
االيمان أن هللا هو أبونا الذي له كل السلطان في السماوات وعلى األرض وهو الحي
القدوس المحب األمين القريب وليس بعيدا وهو ينادي الناس لإلقتراب اليه بثقة.

كما هو مكتوبِ :ا ْقت ِربوا ِإَلى َّ ِ
ُّ ِ
ِ
وبك ْم َيا
طاةَ ،و َ
ُّها اْلخ َ
َ
ط ِّهروا قل َ
َّللا َفَيْقتَ ِر َب إَل ْيك ْمَ .نقوا أ َْيدَيك ْم أَي َ
ِ ِ
ِ ِ
َما ِم َع ْيَن َّي .كُّفوا َع ْن
َذ ِوي َّأ
الرَْي ْي ِن .ويقول أيضا :ا ْغتَسلوا .تََنُّقواْ .
اع ِزلوا َش َّر أَ ْف َعالك ْم م ْن أ َ
الش ِّرْ .ار ِجعوا ِإَل َّي َيقول َر ُّب اْلجنوِد َفأ َْر ِجع ِإَل ْيكم َيقول َر ُّب اْلجن ِ
ِف ْع ِل َّ
ود .واالنجيل يبشرنا
َ
ْ
أن يسوع المسيح هو الذي طهرنا بكلمته .كما قال لتالميذه ،كذلك يقول لكل المؤمنين
اآلن أ َْن ِقَياء لِ َسَب ِب اْلكالَ ِم َّال ِذي َكَّل ْمتك ْم ِب ِه .وفي صالته في إنجيل يوحنا قال:
بإسمه :أ َْنتم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َح َار اًر.
َق ّد ْسه ْم في َحّق َك ،كالَم َك ه َو َح ٌّق .وقالِ :إ ْن َح َّرَرك ْم اال ْبن َفِباْل َحقيَقة تَكونو َن أ ْ
بفضل يسوع نعرف كيف نصلي كما يريده هللا اآلب وروحه القدوس يساعدنا .بالصالة
نرفع الحمد هلل النه الملك كللي القدرة والمعرفة فنفتح أرواحنا العطشانة اليه ليسقينا ويمأل
حياتنا بحضوره؛ لهذا نحن ال تنطق باسم هللا باطال إلنه أبينا .بالصالة نعترف بخطايانا
ونرفع الشكر هلل من أجل غفرانه وخالصه ونصلي حتى من أجل أعدائنا ،كما علمنا
َّ ِ
اركوا ِ
ِ
العِنيكم وأ ِ
ِ
َع َداءك ْم َوَب ِ
ونك ْم
ين ي ْبغض َ
امَل َة الذ َ
ْ َ ْ
َحسنوا م َع َ
يسوع في هذا االنجيل :أَحُّبوا أ ْ َ
السماو ِ
وصُّلوا ألَج ِل َّال ِذ ِ
َّ ِ ِ
ونكمَ ،فتَكونوا أ َْبَن ِ
ض َِ
ات.
ين يسيئو َن ِإَل ْيك ْم َوَي ْ
َ
ْ
اء أَبيكم الذي في َّ َ َ
طهد َ ْ
َ َ
َ
والصالة ليست بكثرة الكالم وال ببالغته .الناس تمدحهم وهم معجبين بذلك .لكن هللا ال
ينتبه اليهم .هللا يبغي يسمع كالم القلب ،كما تشعر به .الرب االله ما يهنئ من له لسان
فصيح ،الن الرب ينظر الى القلب .فهو أعطانا النعمة أن نقترب اليه ،فنتقدم بخشوع
وتواضع ومحبة وبإسم يسوع المسيح الحي الذي فتح لنا باب التقدم الى عرش النعمة.
معظمين إسم الرب وفارحين به في حياتنا.
لسنا غرباء مثل الناس الذين يصلون ويطلبون الخير لهم والهالك ألعدائهم .فهل هللا
َش َر ِار َوَي ْس َمع
الخالق المحب يستجيب لمثل هؤالء الناس؟ بالطبع ال .ا َّلر ُّب َب ِع ٌيد َع ِن األ ْ
الرجال ِفي ك ِل م َكان رِاف ِعين أَي ِادي َ ِ
صالَة ِ
الص ِّد ِيقين .أكيد .هللا يريد أن ي ِ
طاه َرةً
َ
صّل َي ِّ َ
َ َ ّ
َ َ َ َ
ّ َ
َ
ضب َوالَ ِج َدال .هللا فعال ال يفضل أحدا على أحد ،بل يقبل من يتقيه ويعمل
ِبدو ِن َغ َ
الصالح مهما كانت جنسيته.

يقول يسوع :و ِحينما تصُّلون الَ ت َك ِرروا اْل َكالَم ب ِ
اطالً َكاأل َم ِم .كثيرون الذين يقتربون الى
َ ََ َ َ
ّ
َ َ
َما َقْلبهم َفأَبعدوه عن الرب وصار ْت مخا َفتهم ِمن هللا و ِ
صَّي َة
هللا ِبَف ِم ِهم وي ْكرموه ِب َشَفتَ ْي ِهم َوأ َّ
َ
َْ
َ
َ َ َ ََ ْ
الن ِ
َّ
اس وتقاليدهم .ربنا يسوع علمنا نصلي وعرفنا لمن نصلي ونتوجه اليه ونقول :أبانا
الر ُّب
الذي في السماوات .أبانا .في هذه الكلمة كل العزاء والرجاء والضمان والغلبةَّ .
ص ْخرِتي و ِحصِني وم ْن ِق ِذي ِإَل ِهي ص ْخرِتي ِب ِه أَحتَ ِمي ترِسي وَقرن خالَ ِ
صي َو َمْل َجِإي أ َْدعو
َ ْ َ
ْ
ْ
َ َ
َ َ َ ْ
َ
ِ
ِ
َّ
َع َد ِائي .لما كثيرون من إخوتنا وأخواتنا لم يختبروا أبدا أي
َّ
الر َّب اْل َحم َيد َفأَتَ َخلص م ْن أ ْ

حب من والديهم وال إهتمام ،فإن هللا صار االن هو أبونا بفضل يسوع المسيح له المجد.
َّ
ِ
ين
لنا آب في السماء وهو يسكن فينا أيضا بروحه القدوسَ .ك َما َيتَ َأرف األَب َعَلى اْلَبن َ
َّ
الر ُّب عَلى خ ِائ ِف ِ
يه .الذين يحبونه .وربنا يسوع يقول إن اآلب َي ْعَلم َما تَ ْحتَاجو َن
َيتَ َأرف َّ َ َ
ِ
َن تَ ْسأَلوه .فهو يريد أن نتقدم اليه كما نحن ونقول كما نشعر .في نهاية هذا
ِإَل ْيه َقْب َل أ ْ
لهم قائلين ما عسانا نأكل؟ أو ما عسانا نشرب؟ أو
االصحاح يقول يسوع :فال تحملوا ا ّ
ما عسانا نكتسي؟ فهذه الحاجات كلها تسعى إليها األمم .فإن أباكم السماوي يعلم

حاجتكم إلى هذه كلها .أما أنتم فاطلبوا أوال ملكوت هللا وبره وهذه كلها تزاد لكم.
ويسوع علمنا نصلي أن يأتي ملكوت هللا وأن تكون مشيئة هللا على األرض كما في
السماء .مشيئة هللا هي السالم والفرح .إرادة هللا أن ينتشر السالم والعدل والحق ومعرفة

ويدعي التقوى وااليمان باهلل االحد وهو يرفض
الرب المخلص .ما دام االنسان يتكبر ّ
يسمع ليسوع المسيح إبن هللا فهو ال يعرف سالم وال حرية من سيطرة الخطية وال يقين
ِ
َحٌد َفْليْقِب ْل ِإَل َّي َوَي ْش َر ْب،
الغفران والحياة األبدية .ويسوع يقول في االنجيلِ :إ ْن َعط َش أ َ
ِ
طِن ِه أ َْن َهار َماء َحي.
ال اْل ِكتَاب تَ ْج ِري ِم ْن َب ْ
آم َن بي َك َما َق َ
َم ْن َ
ّ

والرب علمنا نقول :ليتقدس إسمك .يسوع عرفنا إسم هللا لنلتجئ اليه ونستغيث به .إسم
هللا قدوس طاهر بالتمام وهو يذكرنا بوجوده وحضوره .لما نذكر إسم هللا فنحن نطلب أن

يشهد اننا على حق .لكن يسوع المسيح يقول :ال تَ ْحلِفوا أبداَ ...ب ْل لَِيك ْن َكالَمك ْم َن َع ْم إن
الش ِّر ِ
ير .الشخص الذي يستعمل
كان َن َع ْم ،أو الَ إن كان الََ .و َما َزَاد َعَلى َذلِ َك َفه َو ِم َن ِّ
إسم هللا للسعي وراء مصالحه الشخصية ويذكر إسم هللا في الغش والكذب فهو يلوم نفسه
ويحسب مع المجدفين النه لم يخف هللا ولم يحترم اسم الرب القدوس.
يسوع قدسنا بدمه طهرنا وأدخلنا في عائلة هللا االب .ونحن نصلي أن يأتي ملكوت هللا
الى العالم ليضع السالم والعدل وملكوت هللا ليس أَ ْكالً َوش ْرباً َب ْل ه َو ِبٌّر َو َسالَ ٌم َوَف َرٌح ِفي
الرو ِح اْلقد ِ
س .ملكوت السماوات هو ملكوت هللا ويتميز بالحق والعدل والسالم والرحمة
ُّ

والمحبة .هللا االب محبة .ويسوع علمنا نصلي ان يعطينا االب خبزنا اليومي ألجسادنا.
وال ننسى قول الرب يسوعَ :ل ْي َس ِباْلخ ْب ِز و ْح َده َي ْحَيا ِ
اإل ْن َسان َب ْل ِبك ِّل َكلِ َمة ِم َن هللاِ .ويسوع
َ
طش أََبداً .ويقول
يقول :أََنا ه َو خ ْبز اْل َحَي ِاةَ .ف َّال ِذي يْقِبل ِإَل َّي الَ َيجوع َو َّال ِذي ي ْؤ ِمن ِبي ال َي ْع َ
يسوع في هذا االنجيل :ال تسعوا و ارء الطعام الفاني ،بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة
األبدية والذي يعطيكم إياه ابن اإلنسان ألن هذا قد وضع هللا اآلب ختمه عليه.
وربنا يسوع المسيح علمنا نصلي ونقول :واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين
الينا .االنسان المتواضع يعترف بأخطائه وهو ما يرتاح حتى يصلحها .فهذه شجاعة
والشجاع هو أيضا الذي يصفح عن أخطاء اآلخرين .وال نقول مثل الناس االغبياء :أنا
أغفر ولكني ال أنسى أبدا .فهذا ليس غفران ،بل حقد والرجاء في االنتقام .كما نريد أن
يغفر لنا هللا ذنوبنا فهو يريد أن نغفر لآلخرين ذنوبهم لنا .الوصية جاءتنا من المسيح:
َخاه أ َْيضاً .وعلمنا في االنجيل يقول :كل ما تريدون أن يعاملكم
َم ْن ي ِح ُّب هللاَ ي ِح ُّب أ َ
الناس به ،فعاملوهم أنتم به أيضا ،هذه خالصة تعليم الشريعة واألنبياء.
الغفران يحرر ويفرح ويطمئن ويوضع المصالحة والسالم .هللا غفر لنا جميع خطايانا؛
فهو صالحنا مع نفسه بيسوع المسيح بموته على الصليب .مكتوب :بما أننا َق ْد تََب َّرْرَنا
ِ
ِ ِ
يم ِ
ع اْل َم ِسي ِح .المحبة تغطي خطايا كثيرة .اطلب
ان صرَنا في َسالَم َم َع هللا ِب َرّبَِنا َيسو َ
باإل َ

هذه النعمة االن باسم يسوع .اطلب هللا االن باسم المسيح ان يعطيك القوة لتغفر كما
تريد أن يغفر لك الرب .غفران هللا كان بثمن دم يسوع المسيح البار الواحد الطاهر بال
خطيئة المسفوك على الصليب .فهو تحمل األلم واالهانة حتى الموت .مات من أجل
خطايانا وقام في اليوم الثالث من أجل تبريرنا .به لنا الغفران والسالم والحياة.
ويسوع علمنا نصلي ونقول :وال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير .التجربة هي من
إبليس عدو هللا والحياة .فهو يزرع الشك في الناس بالنسبة للكتاب المقدس وهو يجربهم
بما في العالم من شهوات الجسد وشهوات العين وترف المعيشة .الكتاب المقدس يحذرنا:
الشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر مالك نور .فليس كثي ار إذن أن يظهر خدامه أنفسهم

بمظهر خدام البر ،وإن عاقبتهم ستكون على حسب أعمالهم .وفي هذا االنجيل يحذرنا
ِ
الد َّجالِين َّال ِذين يأْتون ِإَليكم الِب ِس ِ
ِ
اب اْلح ْم ِ
الن َوَل ِكَّنه ْم ِم َن
َ
اء َّ َ
ين ثَي َ
َ َ َ ْ ْ
يسوع قائال :ا ْح َذروا األ َْنبَي َ
اخ ِل ِذَئاب خ ِ
الد ِ
اطَف ٌةِ .م ْن ِث َم ِ
َّ
ونه ْم.
ارِه ْم تَ ْع ِرف َ
ٌ َ
لكن المجد ليسوع إبن هللا النه حطم إبليس ونزع سالحه .مكتوب :بالرغم ان خصمنا
ابليس ما زال يتحرك وهو كأسد َزِائر يبحث عن فريسة يبتلعها إال ان كلمة هللا فينا
اض ِع ِ
تجعلنا نقاومه ثابتين في اإليمانِ .إ َذن كونوا خ ِ
ِ
يس َفَي ْهر َب ِم ْنك ْم.
َ
ْ
َ
ين هلل َوَق ِاوموا ِإْبل َ

ونقاومه بكلمة المسيح وإسم المسيح القدوس .والسيد يسوع المسيح هو الطريق الحقيقي

والحي الى هللا االب ليس غيره .ونحن نثبت فيه هو الملك المنتصر الحي الى االبد.
والمسيح علمنا نصلي ونقول :أل َّ
َن َل َك اْلمْل َك َواْلقَّوةَ َواْل َم ْج َد ِإَلى األََب ِد .كما بدأ الصالة:
ليأتي ملكوتك ،فهو يكملها بالشهادة ان إللهنا وأبينا الملك والقوة والمجد الى االبد .نفس
طان
الملك والقوة والمجد كما للمسيح الى االبد النه أعطانا الوعد بقوله :د ِف َع ِإَل َّي ك ُّل سْل َ
اآلب و ِ
ِفي َّ ِ
ضَ ،فا ْذ َهبوا وَتْل ِمذوا ج ِميع األم ِم و َع ِمدوهم ِباس ِم ِ
اء و َعَلى األ َْر ِ
اال ْب ِن
َ َ َ َ ّ ْ ْ
َ
َ
الس َم َ
ِ
الرو ِح اْلقد ِ
ص ْيتك ْم ِب ِهَ .و َها أََنا َم َعك ْم ك َّل األَيَّا ِم ِإَلى
َو ُّ
سَ .و َعّلِموه ْم أ ْ
َن َي ْحَفظوا َجم َ
يع َما أ َْو َ

ِ
ْان ِقض ِ
اء َّ
ين .الرب يسوع هو أدخل ملكوت هللا في حياتنا .أعطانا وصيته
الد ْه ِر .آم َ
َ
استعدادا للحياة في ملكوت السموات .فنحن نشهد أن يسوع
وروحه لنعيش في العالم
ً
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يح
ع اْل َم ِس ِ
ان َوالذي َيأْتي .آمين .ن ْع َمة َرّبَِنا َيسو َ
المسيح هو إبن هللا اآلب اْل َكائ ِن َوالذي َك َ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلقد ِ
ين.
َو َم َحبَّة هللاِ َو َش ِرَكة ُّ
س َم َع َجميعك ْم .آم َ

