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كيفيَُّة الصالِة

المقدِّمة:

ث مــع اللــه. ولكــنَّ الصــاة أكــر مــن مجــرَّد  جعــَل البعــُض الصــاة مقتــرًة فقــط عــى التحــدُّ

، ال بــدَّ مــن تذكُّــر بضعــة أمــور. يف هــذه املحــارضة، يســاعُدنا  حــواٍر بــن طرفــْن. قبــل أن نصــيِّ

د. ســرول عــى فَْهــِم عنــارص حاســمٍة وبســيطٍة نحتــاُج أن نُْدرَِجهــا يف صلواتنــا.

األهداُف التعليميَّة:

أْن تفكَِّر يف سبب معاناة الناس مع حياة الصاة املستمرَّة. 1

الة عندما تكون حارًَّة وتتوقَُّع االستجابة. 2 ٌس وأنَّها فعَّ أن تدرَك أنَّ الصاة واجٌب مقدَّ

أن تظهــَر أنَّنــا مدعــوُّون إىل املواظبــة عــى الصــاة كــا علََّمنــا يســوع املســيح يف النمــوذج .  

مــه  الــذي قدَّ

القراءُة الكتابيَّة:

ــَن؟  ــَاَذا الَ تَأْكُلِ ــَن؟ َولِ ــَاَذا تَْبِك ــُة، لِ ــا َحنَّ ــا: »يَ ــُة َرُجلَُه ــا أَلَْقانَ ــاَل لََه ــأْكُْل. َفَق ــْم تَ ــْت َولَ َفَبكَ

ــُة بَْعَدَمــا أَكَلُــوا ِف  َولِــَاَذا يَكَْتِئــُب َقلُْبــِك؟ أََمــا أَنَــا َخــْرٌ لَــِك ِمــْن َعــَرَِة بَِنــَن؟«. َفَقاَمــْت َحنَّ

، َوِهــَي  بُــوا، َوَعــاِل الَْكاِهــُن َجالِــٌس َعــَى الْكُــْرِسِّ ِعْنــَد َقاِئـَـِة َهْيــكَِل الــرَّبِّ ِشــيلُوَه َوبَْعَدَمــا َشِ

ــوِد، إِْن  ــا َربَّ الُْجُن ــْت: »يَ ــْذًرا َوَقالَ ــَذَرْت نَ ــكَاًء، َونَ ــْت بُ ، َوبَكَ ــْت إَِل الــرَّبِّ ــِس. َفَصلَّ ــرَُّة النَّْف ُم

، َفــإِنِّ  نَظَــرَْت نَظَــًرا إَِل َمَذلَّــِة أََمِتــَك، َوَذكَرْتَِنــي َولَــْم تَْنــَس أََمَتــَك بَــْل أَْعطَْيــَت أََمَتــَك َزْرَع بَــَرٍ

أُْعِطيــِه لِلــرَّبِّ كُلَّ أَيَّــاِم َحَياتِــِه، َوالَ يَْعلُــو َرأَْســُه ُمــوَس.«

-1 صموئيل 1: 11-7
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الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. النهُج املسيحيُّ للصاة

يصارُع كثريون يف مسألة الصاةأ. 

ــدإٍ يف  .  ــى مب ــن ع ــن وثابت ــوا بارع ــم مل يكون ــعرون بأنَّه ــم يش ــب ألنَّه ــون بالذن ــاس مثقل الن

ــم. ــرية صاته مس

س ييس الكتا  املقدَّ ثانيًا. الصاة مثل قدِّ

يسن قدميًا كانوا أناًسا يتميَّزون مبسرية صاٍة ثابتٍة.أ.  س أنَّ القدِّ يعلُن الكتاُ  املقدَّ

ــف  .  ــا، وكي ــر ُّ رحَمه ــق ال ــف أغل ــة وكي ــن حنَّ ــاح 1 ع ــل األوَّل األصح ــفر صموئي ــا س يخرُن

ــديديْن. ــاٍة ش ــأمٍل ومعان ــك ب ــا ذل ــبَّب له تس

ا.ت.  صلَّْت حنَّة للر ِّ وبَكْت بحرقٍة ألنَّها أراَدْت أن تكون أمًّ

ــًة، وأْن يتوقَّــَع النــاُس أن ث.  الــة هــي أن تكــون حــارًَّة، وليســت عرضيَّ أحــُد مفاتيــح الصــاة الفعَّ

ينالــوا االســتجابة.

ــه، ج.  ــل كلَّ ــه، تصارعــوا، واســتغرقوا اللي ــل يعقــو  يف حــواٍر مــع الل عندمــا دخــل أشــخاٌص مث

ــن مــن عمــق قلوبهــم. ــوا مثابري وكان

صلَّــْت حنَّــة صــاًة صامتــًة مــن أعــاق نفِســها، ويف النهايــة أنشــَدْت نشــيًدا احتفــااًل ألنَّ اللــَه ح. 

اســتجاَ  صاتَهــا.

ٍس ثالثًا. الصاُة كواجٍب مقدَّ

ــيُج أ.  ــا نس ــوز« إذ من ــِل العج ــْي الجم ــِب ركبتَ ــم »صاح ــرَِف باس ــوع ُع ــر ِّ يس ــو ال ــو  أخ يعق

ــاً يف الصــاة. ــا طوي ــه وقتً ــرَّاء متضيت ــىَّ ج ــه وتق ــد ركبتيْ ــد عن الجل

ــا أن  .  ا لخدمــة الصــاة بالحــرارة واملثابــرة نفســها، ولكــن يســتطيُع كلٌّ من ليــس الــكلُّ مدعــوًّ

ينمــو يف مســرية صاتــه.

يجُب أالَّ نرى الصاَة واجبًا مرهًقا يُشعرنا بالذنب.ت. 

أوصانا املسيُح والرسل بأن نواظَب عى الصاة.ث. 

رابًعا. الصاُة فرصٌة

إنَّه ألمٌر جميل أن نأيت إىل محرض الله نفسه ونتكلَّم معه من ُعْمق مخاوفنا وقلوبنا.أ. 

يجدُر بنا أالَّ نعتر أنفسنا فاشلن ملجرَّد أنَّنا مل ننجح يف املواظبة عى الصاة. . 

عــدم الصــاة ليــس نتيجــًة لعــدم توقنــا للرشكــة مــع اللــه أو االقــرا  إليــه، وليــس الفتقارنــا ت. 

إىل الوقــت الــكايف أو االنضبــاط.

السبُب يف تقصري الناس وعدم استمتاعهم بالصاة هي أنَّهم ال يعلمون كيف يصلُّون.ث. 



الَيفُة 4

خامًسا. مثاُل الر ِّ يسوع يف الصاة

.أ.  سأَل التاميُذ الر َّ يسوع كيف يصلُّون ألنَّهم كثريًا ما كانوا يرونه يصيِّ

ــل كان يختــي بنفســه ويســكُب نفســه أمــام  .  ــاء ب يســين األتقي ــر ُّ يســوع كالفرِّ مل يصــلِّ ال

ــة. ــدوٍء وحميميَّ اآلِ  به

ــة مــن أبيــه ت.  ة الروحيَّ كان الــر ُّ يســوع يقــي ليــاٍل كاملــًة يف الصــاة مــن أجــل نــواِل القــوَّ

والتــي تتَِّفــُق مــع مشــيئة أبيــه. 

 أسئلٌ  للدراسة:

س مع مسرية الصاة املتقطِّعة.. 1 يسون يف الكتا  املقدَّ كثريًا ما تصارَع القدِّ

صحأ. 

خطأ . 

ملاذا صلَّْت حنَّة للر  وبكت بحزٍن شديٍد؟. 2

.أ.  ألنَّ عايل الكاهن ظنَّ أنَّها ال تستحقُّ

ألنَّ اللَه مل يسَمْع صاتَها الصامتة. . 

 ألنَّ زوجها ألقانة مل يدعمها.ت. 

ا.ث.  ألنَّها أراَدْت أن تكون أمًّ

ــا يجــب أن تـُـرى بالحــري عــى أنَّهــا .   يجــب أالَّ نــرى الصــاة واجبًــا مرهًقــا يُشــعرنا بالذنــب إمنَّ

.____________

خدمٌةأ. 

مقياٌس للنمو الروحي . 

ٌست.  واجٌب مقدَّ

الطريقة الوحيدة للتواصل مع اللهث. 

الة؟.   أيٌّ ماَّ يي هو عامٌة عى الصلوات القويَّة والفعَّ

الشجاعةأ. 

الصلوات العرضيَّة . 

الصلوات الحارَّةت. 

االفراضاتث. 
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أيٌّ من التايل هو السبب وراء عدم استمتاع معظم الناس بالصاة؟ .  

افتقارُهم لانضباط الشخيصأ. 

الرغبُة القليلُة للتواصل مع الله . 

ال يوجد وقٌت كاٍفت. 

ال يعرفون كيف يصلُّواث. 

ملاذا طلب التاميُذ من الر ِّ يسوع أن يعلِّمهم كيف يصلُّون؟.  

.أ.  كثريًا ما كانوا يَرْونَه يصيِّ

طلبوا من الله أن يسمع. . 

أرادوا القياَم باملعجزات.ت. 

كانوا يطلبون الغفران.ث. 

أسئلٌ  للمناقشة:

يَّة الصاة يف الحياة املسيحيَّة؟. 1 أيُّ سبٍب ميكُنَك استخداُمه يف رشِح أهمِّ

هل يسمُع الله كلَّ الصلوات من كلِّ الناس ويستجيبُها بشكٍل متساٍو؟ ملاذا؟. 2

مــا هــي بعــض األســبا  التــي تجعــُل حياتــَك غــري قويَّــٍة وغــري مشــبعة كــا تتمنَّاهــا؟ مــا الــذي .  

تــودُّ تغيــريه يف مســرية صاتـِـَك الحاليَّة؟

ي القائــل بــأنَّ الصــاة غــري رضوريَّــة ألنَّ اللــه يعلــُم بالفعــل مــا تريــُد .   كيــف تجيــُب عــى التحــدِّ

لة وتعاليمــه عــن الصــاة أن تكــون جــزًءا  قولَــه؟ كيــف ميكــن لصلــوات الــر ِّ يســوع املســجَّ

مــن هــذه اإلجابــة؟
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الَتْمجيُد

المقدِّمة:

س غنــيٌّ بأمثلــٍة عــن الصلــوات وللوضعيَّــات املُرتبطـَـة بهــا. وضعيَّــُة الجســد هذه  الكتــا  املقــدَّ

هــاِت القلــب املُصاِحبَــة والتــي تُظِْهــُر اإلكــراَم، واالحــرام، والخضــوع، والتواضــع يف  ــُح توجُّ توضِّ

محــرض امللــك. مــا الروتوكــول الصحيــح للدخــول إىل محــرض اللــه والتواصــل معــه يف الصــاة؟ 

ــف أنَّ  ــرشُح كي ــاة وي ــْس« للص ــرف »أكْتْ ــَب األح ــرول ترتي ُم د. س ــدِّ ــارضة، يق ــذه املح يف ه

الصــاة يجــب أن تبــدأ وتســتمرَّ بــروح التمجيــد.

األهداُف التعليميَّة:

َه القلب يف الصاة لله. 1 يََّة وضعيَّة الجسد وتوجُّ أْن تدرَك أهمِّ

أْن تعرَف أساسيَّاِت الصاة املناسبَة، أي معرفة َمْن هو الله ومن نحن. 2

أن تثبَت أنَّ الركيز األسايس للصاة يجب أن يبدأَ وينتهَي بتمجيد الله.  

القراءُة الكتابيَّة:

ــا  ــعِ َوِف َزَوايَ ــَن ِف الَْمَجاِم ــوا َقاِئِ ــوَن أَْن يَُصلُّ ــْم يُِحبُّ ــَن، َفإِنَُّه ــْن كَالُْمَرائِ ــاَ تَكُ ــَت َف ــى َصلَّْي َوَمَت

ــَت  ــا أَنْ ــْم! َوأَمَّ ــَتْوَفْوا أَْجرَُه ــِد اْس ــْم َق ــْم: إِنَُّه ــوُل لَكُ ــقَّ أَُق ــاِس. اَلَْح ــُروا لِلنَّ ــَيْ يَظَْه ــَواِرعِ، لِ الشَّ

ــوَك  ــاِء. َفأَبُ ــِذي ِف الَْخَف ــَك الَّ ــلِّ إَِل أَِبي ــَك، َوَص ــْق بَابَ ــَك َوأَْغلِ ــْل إَِل ِمْخَدِع ــَت َفاْدُخ ــى َصلَّْي َفَمَت

ُروا الْــكَاََم بَاِطــًا كَاألَُمــِم، َفإِنَُّهــْم  الَّــِذي يَــَرى ِف الَْخَفــاِء يَُجاِزيــَك َعاَنَِيــًة. َوِحيَنــَا تَُصلُّــوَن الَ تُكَــرِّ

يَظُنُّــوَن أَنَّــُه ِبكَــْرَِة كَاَِمِهــْم يُْســَتَجاُب لَُهــْم. َفــاَ تََتَشــبَُّهوا ِبِهــْم. ألَنَّ أَبَاكُــْم يَْعلَــُم َمــا تَْحَتاُجــوَن 

ِس اْســُمَك. ــدَّ ــَاَواِت، لَِيَتَق ــِذي ِف السَّ ــا الَّ ــَذا: أَبَانَ ــْم هكَ ــوا أَنُْت ــأَلُوُه. »َفَصلُّ ــَل أَْن تَْس ــِه َقْب إِلَْي

-متَّى  :  -10
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الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. ألف باء الصاة الحقيقيَّة تُسمى »أكْتْْس«:

»A« أَِي التمجيُد adorationأ. 

 .  confession أَي االعراُف »C«

»T« أَي الشكُر thanksgiving ت. 

ُع supplicationث.  »S« أَي الترضُّ

ه القلب يف الصاة ثانيًا. وضعيَُّة الجسد وتوجُّ

ٍ للقلِب.أ.  ترتبُط وضعيَّة الجسد باتِّجاه معنَّ

ــا يجثــون أمــام امللــوك عامــًة عــى التوقــري،  .  الجثــو يف الصــاة للــه شــائٌع إذ كان النــاس قدميً

والخضــوع، والتواضــع.

ــرى ت.  ــٌة أخ ــي وضعيَّ ــة ه ــٍد مرفوع ــاء بأي ــو الس ــق نح ــْن والتحدي ــْن مفتوحت ــوف بعين الوق

ــم. ــد القدي ــٌة يف العه ح ــاة موضَّ ــائعٌة للص ش

الســقوُط انبطاًحــا عــى الوجــه شــائٌع عنــد مجــيء النــاس إىل محــرض اللــه يف زمــن العهديـْـن ث. 

القديــم والجديــد.

ــة الصــاة التــي تعنــي ج.  دٌة لــكلِّ شــخص، لــذا يجــب أن تجــَد وضعيَّ ال يوجــد وصفــٌة محــدَّ

لــَك شــخصيًّا.

ــه يجــب أن ح.  ــد، إالَّ أنَّ وقــت الصــاة كلَّ ــُر عــى التمجي ــا ال تقت بالرغــم مــن أنَّ الصــاة كلَّه

ــه. ــد أو بوضعيَّت ــروِح التمجي يكــون ب

ثالثًا. أساسيَّاُت الصاة الصحيحة

ث.أ.  تذكَّْر مع َمْن تتحدَّ

افَهْم وتذكَّْر َمن املتكلِّم. . 

تذكَّْر َمْن هو الله وَمْن أنَت.ت. 

يجب أن نتعلََّم الروتوكول الصحيح للدخول إىل محرِض امللك.ث. 

الصــاة مللــِك امللــوك ور ِّ األربــا  يجــب أن تبــدأ بتعبــريٍ عــن التمجيــد وبوضعيَّــة وموقــف ج. 

التمجيــد أيًضــا.

رابًعا. قامئُة األمنيات لله

يتمُّ قضاُء الكثري من الوقت يف رفع الطلبات أمام الله.أ. 

س أن نجعــل طلباتنــا  .  ال يوجــد خطــأ يف جلــب الطلبــات أمــام اللــه، إذ يأمرنــا الكتــاُ  املقــدَّ

معلومــة لــدى اللــه مــع الشــكر.
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س ال تركِّــُز ت.  لة يف الكتــا  املقــدَّ إّن الكثــري مــن الصلــوات املوحــى بهــا بالــروح القــدس واملســجَّ

كثــريًا عــى الطلبــات بــل جــلُّ تركيزِهــا عــى متجيــد اللــه.

خامًسا. املزامري بصفِتها صلواٍت منوذجيَّة للتمجيد

املزامرُي هي مجموعٌة من الصلوات املوحى بها من الروح الُقُدس.أ. 

َمْن ينغمسون يف املزامري ال يواجهون مشكلًة يف قَْوِل ما يريدون لله. . 

ُ عن عظمِتِه بلغٍة جميلٍة ومذهلٍة.ت.  ُد اللَه وتعرِّ املزامري متجِّ

ــه ث.  ــد لإلل ــرام، والتمجي ــري، واالح ــن التوق ــري ع ــق التعب ــن طري ــري ع ــب املزام ــيِّ كات يص

العظيــم واملهيــب.

ــة بالصــاة، فكِّــْر يف ســموِّ امتيــازات الله الكثــرية، وصفاته، وشــخصه، ج.  يف مرحلــة التمجيــد الخاصَّ

وكيانــه عــن طريــق متجيــده عــى مــا هــو عليه.

َم الناُس يف مسرية صاتهم، زاد الوقُت الذي يستغرقونه يف التمجيد.ح.  كلَّا تقدَّ

ألف باء الصاة تبدأُ وتستمرُّ بروح التمجيد. . 

أسئلٌ  للدراسة:

ــراف . 1 ــد واالع ــي: التمجي ــْس« تعن ــرف »أكْتْ ــب األح ــب ترتي ــاة بحس ــة للص ــارص األربع العن

والاهــوت والروحانيَّــة.

صحأ. 

خطأ . 

الجثو، والوقوف بأيٍد مرفوعة، والسقوط انبطاًحا هي وضعيَّات الصاة التي تبُِّن _____.. 2

التمجيدأ. 

طرق العهد الجديد . 

طرق العهد القديمت. 

التوبةث. 

ذَكََر د. سرول أمران أساسيَّاِن للصاة الصحيحة، وهي معرفُة َمْن هو الله و___________..  

معرفُة َمْن هو الر ُّ يسوعأ. 

معرفُة َمْن هو اآل  . 

معرفُة َمْن هو الروح الُقُدست. 

معرفُة َمْن أنَتث. 
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ــُز كثــريًا عــى متجيــد اللــه وتركــز .   س تركِّ لة يف الكتــا  املقــدَّ إنَّ العديــد مــن الصلــوات املســجَّ

ــاً عــى ______________. قلي

املوقفأ. 

التسبيحات . 

الِطلْباتت. 

اإلسها ث. 

يف أيٍّ من األسفار التالية نِجُد مجموعًة من الصلوات النموذجيَّة؟.  

الاويِّنأ. 

عوبديا . 

املزامريت. 

تيطسث. 

م الناُس يف مسرية صاتِهم، قضوا وقتًا يف _____________..   كلَّا تقدَّ

التمجيِدأ. 

االعراِف . 

الشكِرت. 

ِعث.  الترضُّ

أسئلٌ  للمناقشة:

ــور يف . 1 ــا واملذك ــن يوًم ِة ثاث ــدَّ ــار الصــاة مل ــًا أن تفعــل شــيئًا مشــابًها الختب ــَت قب هــل حاول

ــة والحــارَّة؟ ــوات املطوَّل ــن الصل ــج ع ــذي نت ــا ال املحــارضة؟ م

هــل ســبق لــك أْن طبَّْقــَت ترتيــَب األحــرف »أكْتـْـْس« أو شــيئًا مشــابًها يف أوقــات صلواتــَك؟ وإن . 2

؟ هــل هنــاك وضعيَّــاُت  كاَن األمــر كذلــك، فــأيُّ مجــاٍل متيــُل ألن تركِّــَز عليــه أكــر عندمــا تصــيِّ

دٌة ذات معنــى بالنســبة إليــك؟ دٌة، أو أوقــاٌت محــدَّ دٌة، أو مناطــق محــدَّ صــاة محــدَّ
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ــه .   ــرِّە وعظمت ــه وب ــاح الل ــن ص ــة ب ــم املقابل ــيٌَّة لفه ــة أساس ــاة الصحيح ــرى أنَّ الص ــاذا ن مل

وقداســته وبــن خطيَّــة اإلنســان وعــدم ثباتــه وخيانتــه؟ كيــف تحــلُّ التوتُّــر القائــم بــن كونــَك 

ــول  ــد الدخ ــرام عن ــم واالح ــد املائ ــول التمجي ــِم بروتوك ــن تقدي ــوع وب ــر ِّ يس ــا لل صديًق

ــك؟ بالصــاة إىل محــرض املل

ــٍة أخــرى .   ــواٍت كتابيَّ ــَك؟ أيُّ صل ــَن مــن صات ــَك يف ســفر املزامــري أن يُحسِّ ِق كيــف ميكــن لتعمُّ

ــة؟ ــَك الخاصَّ موجــودة كنمــوذٍج ملســرية صات
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االْعرتاُف

المقدِّمة:

عــى املســيحيِّن تصفيــة حســاباتهم بشــكٍل دائــٍم مــع اللــه والحضــور أمامــه بانتظــاٍم معرفــن 

بخطيَّتهــم. يجــب أن يكــون القلــُب املنكــر والنــادم والتائــب، هــو موقفنــا كلَّــا صلَّينــا حتَّــى 

ــه  ــراف كون ــة االع يَّ ــرول أهمِّ ــرشُح د. س ــارضة، ي ــذه املح . يف ه ــامَّ ــراَن الت ــه الغف ــا الل مينَحن

عنــًرا حاســًا للصــاة يف حيــاة املؤمــن.

األهداُف التعليميَّة:

أْن ترَز كيف أنَّ عنارص االعراف حاسمة يف حياة املسيحيِّن ويف صلواتهم. 1

وس. 2 أن تدرَك عنارص التوبة الحقيقيَّة وكيف أنَّ الخطيَّة تهُن الله القدُّ

وا عى ناموسه.   أن تفكَِّر كيف متنُح رحمُة الله وغفرانه ملن تعدُّ

القراءُة الكتابيَّة:

. اْغِســلِْني كَِثــرًا ِمــْن  ــَك اْمــُح َمَعــاِصَّ ــْرَِة َرأَْفِت ــَك. َحَســَب كَ ــا اَللــُه َحَســَب َرْحَمِت اِْرَحْمِنــي يَ

ــَدَك  ــَك َوْح ــا. إِلَْي ــي َداِئً ــي أََماِم ، َوَخِطيَِّت ــاِصَّ ــارٌِف ِبََع ــْرِن. ألَنِّ َع ــي طَهِّ ــْن َخِطيَِّت ــي، َوِم إِْثِ

ــَذا  ــَك. هأَنَ ــَو ِف َقَضائِ ــَك، َوتَْزكُ ــَرََّر ِف أَْقَوالِ ــَيْ تََت ــُت، لِ ــَك َصَنْع اَم َعْيَنْي ــدَّ َّ ُق ــرَّ ــأُْت، َوال أَْخطَ

يــرَِة  ِ ْرَت ِبالَْحــقِّ ِف الَْباِطــِن، َفِفــي السَّ ــي. َهــا َقــْد ُسِ ْرُت، َوِبالَْخِطيَّــِة َحِبلَــْت ِب أُمِّ ِباإلِثـْـِم ُصــوِّ

وًرا  ــْرِن ِبالزُّوَفــا َفأَطُْهــَر. اْغِســلِْني َفأَبَْيــضَّ أَكْــَرَ ِمــَن الثَّلْــجِ. أَْســِمْعِني ُسُ تَُعرُِّفِنــي ِحكَْمــًة. طَهِّ

ــا  ــا نَِقيًّ ــاَي، َواْمــُح كُلَّ آثاِمــي. َقلًْب ــاٌم َســَحْقَتَها. اْســُرْ َوْجَهــَك َعــْن َخطَايَ ــا، َفَتْبَتِهــَج ِعظَ َوَفرًَح

اِم َوْجِهــَك، َوُروَحــَك  ْد ِف َداِخــِي. الَ تَطْرَْحِنــي ِمــْن ُقــدَّ اْخلـُـْق ِفَّ يَــا اَللــُه، َوُروًحــا ُمْســَتِقيًا َجــدِّ

ــَة  َ ــَم األََث ــْدِن. َفأَُعلِّ ــٍة اْعُض ــُروحٍ ُمْنَتِدبَ ــَك، َوِب ــَة َخاَِص ــي. ُردَّ ِل بَْهَج ــُه ِمنِّ وَس الَ تَْنِزْع ــدُّ الُْق
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ــا اَللــُه، إِلــَه َخــاَِص، َفُيَســبَِّح لَِســاِن  َمــاِء يَ ِنــي ِمــَن الدِّ ــاُة إِلَْيــَك يَرِْجُعــوَن. نَجِّ طُرَُقــَك، َوالُْخطَ

ــُت  ــٍة َوإِالَّ َفكُْن ــَسُّ ِبَذِبيَح ــَك الَ تُ ــِبيِحَك. ألَنَّ ــي ِبَتْس ــِرَ َفِم ، َفُيْخ ــَفَتيَّ ــْح َش ــا َربُّ اْفَت ــرََّك. يَ ِب

ُمَهــا. ِبُْحرََقــٍة الَ تـَـرَْض. َذبَائِــُح اللــِه ِهــَي ُروٌح ُمْنكَــِسٌَة. الَْقلْــُب الُْمْنكَــِسُ َوالُْمْنَســِحُق يَــا  أَُقدِّ

ــُرُە. اَللــُه الَ تَْحَتِق

-مزمور 1 : 17-1

الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

يَُّة االعراف أوَّالً. أهمِّ

عى املسيحيِّن تصفية الحسابات مع الله وأن يأتوا إليه بانتظاٍم معرفن بخطيَِّتهم.أ. 

ُ اعرافُنا عن توبٍة حقيقيَّة. .  عى قداسِة الله أن تشكَِّل موقَفنا فيا يعرِّ

ثانيًا. التوبة الحقيقيَّة والتوبة املزيَّفة

االســتنزاُف هــو توبــٌة تدفُعهــا رغبــٌة بالتهــرُّ  مــن دفــع مثــن الخطيَّــة. إنَّــه خــوٌف مــن العقــا  أ. 

أو مــن التبعــات.

ٍس بســبب إهانــة اللــه  .  ان عــن أمٍل مقــدَّ االعــراُف الحقيقــيُّ واالعــراُف بقلــٍب منســحٍق يعــرِّ

ــة. ويؤدِّيــان إىل ابتعــاٍد حقيقــيٍّ عــن الخطيَّ

ثالثًا. االعراُف كعنٍر للصاة

ُح املزمور 1  عن ندم داود النابع من قلٍب منسحٍق عى خطاياه.أ.  يوضِّ

 بعدمــا قــاَم ناثــاُن النبــي مبواجَهــة داود بخطيَّتــه، أدرَك داود حقيقــة ذنبــه وخطــورة جرائــم  . 

الــزىن والقتــل التــي اقرفَهــا.

ــا، وتريرهــا ألنفســنا، وإســكات صــوت ت.  ــُل إىل عقلنــة خطايان ــا مني ــا بــرًشا ســاقطن، فإنَّن كونن

ــا املشــتيك. ضمرين

ندم داوُد ندًما حقيقيًّا، وأصبَحْت صاُة اعراِفِه منوذًجا للمؤمنن منذ ذلك الحن.ث. 

رابًعا. رحمُة الله

ال يطالــُب داود بعــدل اللــه ألنَّــه يــدرُك بــكلِّ وضــوٍح أنَّــه مذنــب، بــل يلقــي نفســه بالحــري أ. 

عــى رحمــة القضــاِء اإللهــي.

ال يحاوُل داوُد ترير فعلته ولكنَّه يرُ  إىل الله راجيًا رحمته. . 

ُع داود إىل اللــه أن يتعامــَل معــه بحســب حيســيد اللــه، أي رحمتــه ورأفتــه ومحبَّتــه ت.  يتــرضَّ

األمينــة التــي متحــو اآلثــام.



13 عاُف  3 – ارتم

كانــت هــذه الخطايــا ترعــُب داود وأراد منهــا أن تختفــي وتــزول، لقــد طلــَب أن يُغَســَل وأن ث. 

يتــمَّ تطهــريُُە جيِّــًدا مــن كلِّ إثــم.

خامًسا. غفراُن الله

ُة والروح لغْسِل أيدينا امللطَّخِة بالدِم وجعلها ناصعة البياض.أ.  لدى الله القدرُة والقوَّ

يبعُد الله معاصينا عنَّا وال يعوُد يذكرُها . 

ما إْن يغفر الله خطايانا، حتَّى مُتَسَح من السجلِّ ومُتحى، فنصبَح طاهرين يف عينيْه.ت. 

سادًسا. ذنبُنا أمام الله

ــا يف الواقــع، كانــت خطايــاه ضــدَّ أ.  قــال داوُد إنَّ ذنبــه كان ضــدَّ اللــه وأنَّــه إليــه وحــده أخطــأ، إمنَّ

النــاس اآلخريــن إىل جانــب كونهــا ضــدَّ اللــه.

ى  .  ــه، نتعــدَّ ــا عندمــا نكــر نامــوس الل ــه، ألنَّن ــُة هــي إســاءٌة إىل الل باملعنــى املطلــق، الخطيَّ

ــه معطــي النامــوس. عــى اللــه ألنَّ

ــَد ت.  ــدرُك البُْع ــه وي ــن فداحت ــُد م ــل يزي ــاس ب ــام الن ــه أم ــن ذنب ــف م ــاول داود التخفي ال يح

ــه. ــام الل ــه أم ــل لذنب الكام

سابًعا. روُح التوبِة الحقيقيَّة

مــا مل تِصــْل إىل مرحلــٍة فيهــا تؤمــُن فعــًا بــأنَّ اللــه عــادٌل متاًمــا يف إنــزاِل العقــا  الكامــل بــك، أ. 

فأنــَت مل تَتـُـْب فعــًا.

طاملا أنَّك تظنُّ أنَّك تستحقُّ الغفران أو الرحمة، فأنَت مل تَتُْب حًقا. . 

ــا ت.  ــه وفًق ــقِّ يف إهاك ــه كلَّ الح ــرُف أنَّ لل ــه ويع ــَة حقوق ــا كافَّ ــُد فعليًّ ــُب يفق ــان التائ اإلنس

ــوس. ــل للنام ــِد الكام للبُْع

ُع إىل اللــه أالَّ يهلكــه، ولكــن حتَّــى وإْن قــرَّر أن يهلكــه، فهــذا اإلنســان يعــرُف ث.  يطلــُب ويتــرضَّ

أنَّــه ال أســاس للشــكوى، هــذه هــي روُح القلــب املنكــر الحقيقيَّــة.

ثامًنا. الوالدُة يف الخطيَّة

ُف وطأة الذنب.أ.  كوننا خطاة عند الوالدِة ال يرُِّر الظروف أو يخفِّ

نحــن نخطــئ ألنَّنــا خطــاة ولدينــا طبيعــٌة فاســدة تتغلغــُل يف عمــق كياننــا ويجــب أن نتــو   . 

عــن ذلــك.

هاتنا أو آدم ألنَّنا مذنبون حًقا وقد شاركنا يف السقوط.ت.  ال ميكننا أن نلوم أمَّ

دة التــي ارتكبهــا فحســب، بــل يصــيِّ أيًضــا ث.  ال يطلــب داود الغفــران عــى هــذه الخطيَّــة املحــدَّ

أن ينــال الغفــران عــى طبيعتــه اآلمثــة.
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تاسًعا. الصاُة من أجل الغفران

منيــل إىل الصــاة طلبًــا للغفــران بشــكٍل عــامٍّ فيــا يجــُب علينــا أن نصــيِّ طلبًــا للغفــران بشــكٍل أ. 

دة، طالبــن قلوبـًـا طاهــرة. خــاصٍّ عــى خطايــا محــدَّ

تعامَل داود مع نتائج خطاياه ونال عقابها. ثمَّ سبََّح اللَه يف النهاية. . 

يجُب أن يكوَن القلُب املُنكِرُ واملُنسِحُق هو موقفنا كلَّا صلَّيْنا.ت. 

نحتاُج إىل أْن نقرَِن جاَل قداسِة الله باعراٍف جديٍد مبعاصينا أمامه بروٍح ُمنسِحَقٍة.ث. 

أسئلٌ  للدراسة:

ــُح غــري . 1 ــُص اإلنســان تصب ــا يخل ــد لحظــة اإلميــان وبعدم ــٌة فقــط عن ــُة االعــراِف رضوريَّ عمليَّ

ــة. إلزاميَّ

صحأ. 

خطأ . 

ــن . 2 ــا  وم ــن العق ــوف م ــة أو الخ ــن الخطيَّ ــع مث ــن دف ــرُِّ  م ــَة بالته ــُف الرغب ــريٍ يَِص أيُّ تعب

ــات؟ التبع

االستنزافأ. 

الندم . 

األسفت. 

التوبةث. 

َ داود يف صاة اعرافه بخطيَّته عن ____________________..   يف املزمور 1 ، عرَّ

لوٍم لآلخرينأ. 

ندٍم حقيقي . 

مسؤوليٍَّة جزئيٍَّةت. 

عقلنٍةث. 

عندمــا متَّــْت مواجهــة داود بخطيَِّتــِه، ألقــى بنفســه عــى رحمــِة القضــاء اإللهــي وتجنَّــَب طلــَب .  

.______________________

الغفرانأ. 

حيسيد . 

العدلت. 

التأديبث. 
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بعد االعراف، يزيُل الله إمثَنا و___________________..  

يعاملُنا وخطايانا بالعدلأ. 

ينى أنَّنا خطاة . 

ال يعوُد يذكُر خطايانات. 

مينُحنا غفرانًا مرشوطًاث. 

التائب بحقٍّ هو َمْن يعرُف بأنَّ للِه كلَّ الحقِّ يف أن __________________..  

يرفَض الغفرانأ. 

يهلَكه . 

مينَح النعمة املرشوطةت. 

يطلَب ذبيحةث. 

أسئلٌ  للمناقشة:

كيــف تجيــُب شــخًصا يقــوُل إنَّ املســيحيِّن الحقيقيِّــن ال يخطئــون وال يحتاجــون إىل االعــراف؟ . 1

ماهــي بعــض األمــور التــي متيِّــُز التوبــة الحقيقيَّــة عــن التوبــة الخاطئــة؟

ــا . 2 ــه وحــده؟ م ــه أخطــأ إىل الل ــرَّ أنَّ ــا أق ــور 1  عندم ــه يف املزم ــذي قصــد داود أن يقول ــا ال م

ــخيص؟ ــراف الش ــا لاع ــه وحاجتن ــة الل ــن قداس ــة ب العاق

ــُف فداحــَة ذنبنــا؟ إىل أيِّ مــًدى نحــن .   ملــاذا كوننــا خطــاة عنــد الــوالدة ال يــرُِّر خطيَّتنــا أو يخفِّ

مذنبــون حًقــا يف اشــراكنا يف ســقوط آدم مــع أنَّنــا مل نكــن موجوديــن؟

ــا للغفــران بشــكٍل عــامٍّ فيــا .   مــا الــذي قصــده د. ســرول عندمــا قــال: »منيــل إىل الصــاة طلبً

دة«. ــا للغفــران بشــكٍل خــاصٍّ عــى خطايــا محــدَّ يجــُب علينــا أن نصــيِّ طلبً
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المقدِّمة:

أدرَك تاميــُذ الــر ِّ يســوع أنَّهــم يفتقــرون إىل يشٍء يف صاتهــم عندمــا الحظــوا الــر َّ يســوع 

يه حاليًّــا الصــاة الربانيَّــة. منذ  . عندمــا ســألوه، علَّمهــم الــر ُّ يســوع أن يصلُّــوا مــا نســمِّ يصــيِّ

ذلــك الحــن، اعتمــد املســيحيُّون عــى هــذه الصــاة إلرشــادهم يف حياتهــم الشــخصيَّة. ولكــن 

ــا؟ يف هــذه املحــارضة،  ــة أمــرًا خاطئً هــل حــدَث يف وقــٍت أن أصبحــْت تــاوُة الصــاة الربانيَّ

يعلُِّمنــا د. ســرول كيــف نســتخدُم أو ال نســتخدُم الصــاة الربانيَّــة.

األهداُف التعليميَّة:

أْن تُظِْهَر كيفيَّة إحضار طلباتنا إىل الله مع التمجيد والشكر. 1

أْن تدرَك أنَّه يجب علينا أن نصيِّ من أجل امتداد ملكوت الله. 2

أن تظهــَر كيــف أنَّ الصــاة مارســٌة ترتبــط بالثالــوث، تخاطــُب اللــه، إذ نــأيت إىل اآل  مــن .  

خــال االبــن معتمديــن عــى الــروح القــُدس.

أن تفكِّــَر كيــف أنَّ الصــاة الربانيَّــة هــي منــوذج تعليمــي لشــعبه ليتبعــوه وليــس بالرضورة .  

صــاة تطالبُنــا بتاوتهــا حرفيًّا

القراءُة الكتابيَّة:

ــكِْر، لُِتْعلَــْم ِطلَْباتُكُــْم لَــَدى اللــِه.  َعــاِء َمــَع الشُّ ــاَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، بَــْل ِف كُلِّ َشْ ــوا ِبــَيْ الَ تَْهَتمُّ

َوَســاَُم اللــِه الَّــِذي يَُفــوُق كُلَّ َعْقــل، يَْحَفــُظ ُقلُوبَكُــْم َوأَْفكَاَركُــْم ِف الَْمِســيحِ يَُســوَع.

-فيلبِّي  :  -7
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الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الصاة والسام والشكر

ال عاج للخوف والقلق يف الحياة املسيحيَّة أعظم من الصاة الحارَّة.أ. 

ْ له عن الشكر. .  تعاَل بقلقَك وطلباتَِك إىل الله وعرِّ

ــداء روح ت.  ــه ويف إب ــا ل ــاء عبادتن ــا أثن ــه حقًّ ــد الل ــا أن منجِّ ــة 1، نخطــُئ يف رفضن بحســب رومي

عــدم االمتنــان.

ــركات ث.  ــري عــن شــكرنا عــى ال ــر يف التعب ــا إىل محــرضه، يجــب أن نفكِّ ــا ودخلْن ــا صلَّيْن كلَّ

التــي نلناهــا.

ثانيًا. الصلواُت املُستجابَة

ــْكِر أ.  ــا عــى ُش ــا أالَّ ننضــمَّ إىل عقيــدة »انطــْق بــه واســتقِبلْه« الســحريَّة التــي تحثُّن يجــب علين

ــا. ــِه عــى اســتجابِة الصلــوات قبــل أن ننالَه الل

كلَّا مثَلْنا أمام الله، يجب أْن نعرَف أنَّ له الحقَّ برفض صلواتنا. . 

مثَّة أمور، كالغفران، َضِمَن الله أن يستجيبها بطريقٍة إيجابيٍَّة للمؤمنن.ت. 

كــا بيََّنــْت صــاُة الــر ِّ يســوع يف بســتان جثســياين، حســٌن أن يعــرِّ اإلنســاُن عــن امتنانــه ث. 

دٍة. حتَّــى عندمــا يقــول اللــه »ال« لطلبــات صــاٍة محــدَّ

يَّة الشكر ثالثًا. أهمِّ

ــذَل أ.  ــر ِّ يســوع لهــم، ولكــنَّ واحــًدا منهــم فقــط ب ــان لشــفاء ال ــرص العــرشة باالمتن شــعَر ال

ــه للمســيح. ــار امتنان ــوًدا إلظه مجه

ــا  .  ــًدا وقتً ــرُف أب ــا ال ن ــه ولكنَّن ــد الل ــن ي ــركات م ــواع ال ــتَّى أن ــى ش ــا ع ــل يوميًّ نحص

ــا. ــكره عليه لش

 أكَّد الرسول بولس علينا أنَّنا كلَّا جئنا بطلباتنا يف الصاة، أن نأيت بروٍح شاكرٍة.ت. 

جــزٌء مهــمٌّ مــن الصــاة أن نتذكَّــر كلَّ اســتجابات اللــه بـ«نعــم« التــي حصلنــا عليهــا وأالَّ ندخَل ث. 

يف أزمــة إميــان إذا قــال اللــه »ال« عــى يشٍء مــا.

رابًعا. الترضُّعات والصاة

ع أ.  الدعــاء والطلبــات مرادفــان أساًســا مــن حيــث إنَّنــا نلتمــُس أمــرًا ألنفســنا، يف حــن أنَّ التشــفُّ

هــو التــاس طلــٍب لآلخريــن.

طلبــات الصــاة تتــمُّ مــن خــال املســيح إذ نــدرُك أنَّــه شــفيعنا ورئيــس كهنتنــا العظيــم الــذي  . 

يحمــُل صلواتِنــا إىل اآل .
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الصــاة هــي مارســٌة ترتبــُط بالثالــوث حيــث نخاطــُب اللــه أساًســا يف الصــاة إذ نــأيت إىل اآل  ت. 

مــن خــال االبــن معتمديــن عــى الــروح القــُدس.

يساعُدنا الروُح القُدس أن نصيِّ كا ينبغي بتقًوى وليس بطريقٍة أنانيٍَّة أو آمثة.ث. 

خامًسا. الصاة الربانيَّة لآل 

ــا لشــعبه ليتبعــوه وليــس بالــرضورة صــاة يجــُب أ.  ــا تعليميًّ ــر ِّ يســوع منوذًج كانــت صــاة ال

ــا. ــا حرفيًّ تاوتُه

أوَّل ما يبدأ به الر ُّ يسوع هو تذكرينا مبَْن نخاطب، أي اآل ، الله العي. . 

بفضــل الــر ِّ يســوع، تــمَّ تبنِّينــا يف عائلــة اللــه، ومثلــا دعــا الــر ُّ يســوع اللــه »أبـًـا«، فإنَّنــا ت. 

ندعــو اللــه »أبانــا« أيًضــا.

مخاطبة الله وإجاله عند بداية الصاة هو نوٌع من التمجيد.ث. 

س اسم الله ويأيت ملكوته سادًسا. الصاة من أجل أن يتقدَّ

وًسا.أ.  أوَّل طلبٍة يطلبُها الر ُّ يسوع هي أن يتمَّ توقري اسم الله وأن يراه الجميع قدُّ

ــة للصــاة وفًقــا للصــاة الربانيَّــة هــي يف طلــب امتــداد ملكــوت اللــه الــذي  .   ثــاين أولويَّــة مهمَّ

ســه الــر ُّ يســوع هنــا عــى األرض. أسَّ

ــاُع ت.  ــوت، وال تُط ــل امللك ــمُّ تجاه ــا، ويت وًس ــه قدُّ ــُم الل ــَر اس ــذا، ال يُعت ــوم ه ــا الي يف عاملن

مشــيئة اآل .

يجــب أن نصــيِّ مــن أجــل امتــداد ملكــوت اللــه كمحــور صلواتنــا إن أردنــا أن نتبــع منــوذج ث. 

الصــاة الربانيَّــة.

أسئلٌ  للدراسة:

ال عاج للخوف والقلق يف الحياة املسيحيَّة أفضل من الصاة الحارَّة.. 1

صحأ. 

خطأ . 

َضِمَن الله أن يجيب بـ »نعم« عندما نطلب _____________.. 2

أن يخفِّف األملأ. 

أن يغفر الخطايا . 

أن يخفِّف التجربةت. 

ازدهاًرا نسبيًّاث. 
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ُح أنَّ _____________________________..   مثل شفاء العرشة برص يوضِّ

وا عن امتنانهمأ.  الجميع كانوا ممتنِّن وعرَّ

الجميع كانوا ممتنِّن ولكنَّ واحًدا عرَّ عن امتنانه . 

واحًدا فقط شعَر باالمتنان وعرَّ عنهت. 

وال واحد كان ممتًنا وأحًدا منهم مل يعرِّ عن امتنانهث. 

أيُّ جملٍة من التايل تعرُِّف الترضُّعات يف الصاة عى نحٍو أفضل؟.  

متجيد الله عى ما هو عليه.أ. 

االعراف بخطايانا ضدَّ الله. . 

طلب يشٍء ألنفسنا أو لآلخرين.ت. 

الشكر عى كلِّ بركات نلناها.ث. 

ما يبدأ به الر ُّ يسوع يف الصاة الربانية يذكِّرُنا بـ __________________..  

كيف يجب علينا أن نبدأ كلَّ الصلواتأ. 

َمْن نحن . 

 سبِب صاتنات. 

َمْن نخاطبث. 

إن أردنا أن نتبع منوذج الصاة الربانيَّة، يجب أن يكون محور صلواتنا أن ____________..  

يُغفَر لناأ. 

نحصَل عى خبزنا اليومي . 

يأيتَ ملكوت اللهت. 

ال ندخل يف تجربةث. 

أسئلٌ  للمناقشة:

ــَك بـــ »ال«. هــل تســبََّب هــذا بأزمــة إميــاٍن؟ هــل كنــت . 1 ــُه صات ــْر يف مــرٍَّة أجــا  بهــا الل فكِّ

ــْق؟ ــب مل يتحقَّ ــْون الطل ــا لَك ــا الحًق ممتنًّ
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مــا الخطــر يف عقيــدة »انطــْق بــه واســتقبلْه« فيــا يختــصُّ بالصــاة؟ ملــاذا مثــل هــذا املعتقــد . 2

ال يكــرُم اللــه؟

ــه صلواتنــا إىل .   ــا أن نوجِّ مــا دليــل كــون الصــاة مارســًة ترتبــُط بالثالــوث؟ هــل ميكننــا كتابيًّ

ــة. أقانيــم الثالــوث الثاثــة؟ اذكــْر بعــض األمثلــة الكتابيَّ

َس اســُم اللــه، وأن يــأيتَ ملكوتـُـه، وأن تُطــاَع مشــيئُة اآل ؟ كيــف .   يف أيِّ ســياق صلَّيْــَت أن يتقــدَّ

اختــرَت اســتجابَة الصــاة يف كلٍّ مــن هــذه املجــاالت؟
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5

الَصالُة الربَّانيَُّة، الجزء 2 

المقدِّمة:

ــة نطلــُب األمــور  ــا الصــاة الربانيَّ ــٍم يســوُد فيــه انعــداُم األمــان، واألمل، واإللهــاء، تجعلُن يف عالَ

ــة حًقــا. معرفــة أنَّ اللــه يوفِّــر احتياجاتنــا، ويغفــر لنــا، ويحمينــا تطمِئُننــا نحــن املؤمنــن  املهمَّ

املســيحيِّن الذيــن ننتظــر مجــيء ملكوتــه بفــارغ الصــر. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســرول 

ــخصيَّة  ــا الش ــة ملصلحتن ــة التجرب ــن، ومقاوم ــران لآلخري ــه، والغف ــى الل ــاد ع ــة االعت كيفيَّ

وملجــد اللــه.

األهداُف التعليميَّة:

أن تاحظ االعتاد اليومي عى صاح الله يف توفريه احتياجاتنا التي لخرينا. 1

ــا كــا نغفــر . 2 ــه أن يغفــر لن ــق الطلــب إىل الل ــة طلــب الغفــران عــن طري أن تظهــر كيفيَّ

ــا ــن يســيئون إلين نحــن للذي

تنا الروحيَّة ضدَّ قوى الرشِّ.   أالَّ نغايل يف تقدير قوَّ

أن تدرك أنَّ ُملك الله وقوَّته ومجده هي له وحده.  

القراءُة الكتابيَّة:

ــْن  ــَك. لَِتكُ ــأِْت َملَكُوتُ ــُمَك. لَِي ِس اْس ــدَّ ــَاَواِت، لَِيَتَق ــِذي ِف السَّ ــا الَّ ــَذا: أَبَانَ ــْم هكَ ــوا أَنُْت َفَصلُّ

ــَاِء كَذلِــَك َعــَى األَْرِض. ُخْبزَنـَـا كََفاَفَنــا أَْعِطَنــا الَْيــْوَم. َواْغِفــْر لََنــا ُذنُوبََنــا  َمِشــيَئُتَك كـَـَا ِف السَّ

يــِر. ألَنَّ  ِّ َنــا ِمــَن الرِّ ــٍة، لِكــْن نَجِّ ــَا نَْغِفــُر نَْحــُن أَيًْضــا لِلُْمْذنِِبــَن إِلَْيَنــا. َوالَ تُْدِخلَْنــا ِف تَْجِربَ كَ

ــِد. آِمــَن. َة، َوالَْمْجــَد، إَِل األَبَ ــَك، َوالُْقــوَّ ــَك الُْملْ لَ

-متَّى  : 9- 1
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الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الطلُب من أجل احتياجاتنا الشخصيَّة

ــة أ.  يشــرُي الخبــُز إىل اعتاِدنــا اليومــي عــى عنايــة اللــه لتســديد االحتياجــات األساســيَّة واملهمَّ

يف حياتنــا.

يلفــت الــر ُّ يســوع االنتبــاه إىل اعتادنــا اليومــي، ولحظــًة بلحظــٍة، عــى صــاح عنايــة اللــه  . 

يف تســديد احتياجاتنــا التــي لخرينــا.

ــة provision أي ت.  ــن الجــذر نفســه لكلم ــأيت م ــة ت ــة اإلنجليزيَّ ــة Providence يف اللغ العناي

ــه احتياجــات شــعبه. ــة تســديد الل ــق بكيفيَّ ــري وتتعلَّ توفــري وتدب

يجب أن نعي كلَّ يوٍم أنَّنا نحيا ونتحرَّك ونوجد بفضِل رحمة الله ونعمته وتدبريه.ث. 

ــا نســتطيع تســديد ج.  ــا أنفســنا بأنفســنا، وأنَّن ــا صنعن ــخِّ التفكــري أنَّن ــا أالَّ نقــَع يف ف يجــب علين

ــا بنفســنا. ــا الشــخصيَّة كلِّه احتياجاتن

ثانيًا. الديون التي سامحنا بها الر ُّ 

نحــن نطالــُب اللــه بــأن يغفــر لنــا كــا نغفــر نحــن للذيــن يســيئون إلينــا ويعتــدون علينــا، وأن أ. 

يبادلنــا القــدر نفســه مــن الرحمــة الــذي نظهــره ألعدائنــا.

نحن، بحكم الطبيعة، أعداء لله، وحن نخطئ إليه نعتدي عى شخصه وربوبيَّته. . 

إن كانت نعمُة الله تغفُر خطاياي بقدر ما أغفر أنا ملن أساء إيّل، فأنا يف مأزٍق كبري.ت. 

ــْن يخطــئ ث.  ــكلِّ َم ــٍب واحــٍد ل ــن عــى أن يغفــروا مــن جان ــون املســيحيُّون غــري مجري املؤمن

ين ملســامحة هــذا الشــخص يف اللحظــة التــي  ــوا مســتعدِّ ــا يجــب عليهــم أن يكون إليهــم إمنَّ

يتــو  فيهــا. 

ــا ج.  ــاآل  بعاقتن ــة ب ــا العموديَّ ــوع عاقتن ــر ُّ يس ــط ال ــران، يرب ــن الغف ــث ع ــد الحدي عن

ــاس. ــة بالن األفقيَّ

ثالثًا. التجربة والرشُّ

الله ال يحثُّنا عى ارتكا  الخطيَّة، إمنا تنبع التجربة من الداخل.أ. 

ــة  .  بــه الشــيطان يف الرِّيَّ التجربــة قــد تعنــي االمتحــان كالــذي اختــرَە الــر ُّ يســوع حــن جرَّ

أربعــن يوًمــا.

آدم وحوَّاء، وكذلك أيُّو ، مرُّوا بامتحانات الختبار مدى والئهم لله.ت. 

ــن ث.  ــه معرَّض ــون في ــكاٍن نك ــا يف م ــان، وأالَّ يضعن ــا لامتح ــه أالَّ يخضعن ــأل الل ــب أن نس يج

ــيطان. ــد والش ــم والجس ــات العالَ ــل لهج بالكام

تنا الروحيَّة ضدَّ قوى الرش.ج.  يجب علينا أالَّ نغايل يف تقدير قوَّ
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ينــا ويحمينــا مــن ح.  يجــب أن نســأل اللــه أن يســيَِّج حولنــا ويحفظنــا مــن مكائــد العــدو فيقوِّ

ــة. إغــراء ارتــكا  الخطيَّ

رابًعا. املُلك، والقوَّة، واملجد

هذا أهمُّ جزٍء يف الصاة الربانيَّة.أ. 

ــه إليــه؟«،  .  : األمــر األوَّل هــو »َمــِن الــذي تتوجَّ ــا حــن نصــيِّ أمــران يجــب أن نتذكَّرهــا دامئً

واألمــر الثــاين هــو »َمــْن الــذي يتكلَّــم؟«.

، يجب أن نعرف أنَّ املُلك ليس لنا وال املجد لنا.ت.  عندما نصيِّ

الله هو إلُه املجد املُطلَق الذي ال يعطي مجده آلخر ألنَّه ملكه وقوَّته ومجده.ث. 

أسئلٌ  للدراسة:

الطلبة األوىل املذكورة يف الصاة الربَّانية هي طلبة تسديد احتياجات اآلخرين.. 1

صحأ. 

خطأ . 

م ملَْن ييسء إليه غفرانًا _______________.. 2 املؤمن املسيحي غرُي ملزم بأْن يقدِّ

من جانبْنأ. 

مرشوطًا . 

غري مرشوطت. 

من جانٍب واحدث. 

ما هو مصدر التجربة؟.  

الر ُّأ. 

الجهُل . 

الداخُلت. 

العالَُمث. 

أيُّ مصــدٍر للهجــات الروحيَّــة هــو، بحســب د. ســرول، املصــدر الــذي يجــب أن نحــذر منــه .  

ــة أمامــه؟ تنــا الروحيَّ بشــكٍل خــاصٍّ وأالَّ نغــايل يف قوَّ

يرأ.  الرشِّ

الجسد . 
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الشخص غري التقيت. 

العالَمث. 

عنايُة الله مرتبطة بـ _______________________. .  

القدرة عى تلبية احتياجاتنا بأنفسناأ. 

القدرة عى تسليم األمور لله . 

احتياجات شعبهت. 

رغبات شعبهث. 

ا يف الصاة أن نعرف بـ ____________________________.. 1  من املهمِّ جدًّ

أنَّ الله لن يعمل إالَّ إذا امتلكنا الركة أوَّاًلأ. 

أنَّ الرخاء والفرح ها من نصيبنا لنمتلكها اآلن . 

أنَّ املُملَْك واملجد ليسا لنات. 

أنَّ النتيجة تعتمُد بشكٍل كبريٍ عليناث. 

أسئلٌ  للمناقشة:

ــُد . 1 ــا تولِّ ــه لتســديد احتياجاتن ــاد عــى الل كيــف تتجــاوُ  مــع شــخٍص يقــول إنَّ فكــرة االعت

كســًا أو ســلبيًَّة؟

ــا؟ كيــف يتأثَّــر الغفــران بعاقتنــا . 2 مــا الدليــل عــى أنَّ الغفــران مــن جانــب واحــد ليــس كتابيًّ

ــة باآلخريــن؟ ــة بــاآل  وعاقتنــا األفقيَّ العموديَّ

ما الذي تفعله أو ميكُنَك أن تفعله للحدِّ من التجار  يف حياتَِك؟.  

ما الذي تعلُِّمنا إيَّاه الصاة الربانيَّة عن العاقة بيننا وبن الله يف الصاة؟.  
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العنايُة اإللهيَُّة والصالُة - إْن كاَن اهلُل 
صاحَب السيادة، فلماذا نصلِّي؟

المقدِّمة:

بصفتــه خالـِـَق هــذا الكــون كلِّــه وحاكَمــه، فــإنَّ اللــه ال يأمــُر بــكلِّ يشٍء فحســب، بــل يطالــب 

ــا:  ــدو هــذا تناقًض ــا بالتواصــل معــه مــن خــال الصــاة. بالنســبة إىل البعــض، يب شــعبه أيًض

ــي  ة الت ــوَّ د املســتقبل مســبًقا بالفعــل، فــا الق ــد حــدَّ ــه كيَّ الســيادة، وإْن كان ق إْن كان الل

ــُم د. ســرول  للصلــوات البرشيَّــة عــى تغيــري مــا قــرَّره اللــه بالفعــل؟ يف هــذه املحــارضة، يعلِّ

عــن العاقــة الوثيقــة بــن الصــاة والعنايــة اإللهيَّــة. يقــول إنَّــه ليــس مجــرَّد رشف وامتيــاز أن 

ــا. ُ األمــور حقًّ ــُر يف خرينــا، ولكــن الصــاة تغــريِّ ث مــع الشــخص الــذي يفكِّ نتحــدَّ

األهداُف التعليميَّة:

أْن تظهَر كيف أنَّ الله يعمل بشكٍل سياديٍّ يف صلوات شعبه ومن خالها. 1

ث . 2 وس، الــذي يريُدنــا أن نتحــدَّ أْن تــدرَك كيــف أنَّ الصــاة تُحرضنــا إىل محــرض القديــر القــدُّ

إليــه ملــا فيــه مصلحتنــا

أْن تفكَِّر كيف أنَّ الصاة هي تكليف وامتياز أعطاه الله لشعبه ألنَّه يهتمُّ ويصغي.  

القراءُة الكتابيَّة:

وٌر أََحــٌد؟ َفلُْرَتِّــْل. أََمِريــٌض أََحــٌد بَْيَنكُــْم؟ َفلَْيــْدُع  . أََمــْسُ اٌت؟ َفلُْيَصــلِّ أََعــَى أََحــٍد بَْيَنكُــْم َمَشــقَّ

ــِفي  ــاِن تَْش ــاَُة اإِلميَ ، َوَص ــرَّبِّ ــِم ال ــٍت ِباْس ــوُه ِبَزيْ ــِه َويَْدَهُن ــوا َعلَْي ــِة َفُيَصلُّ ــُيوَخ الْكَِنيَس ُش

ــٍض  ــْم لَِبْع ــوا بَْعُضكُ ــْه. اِْعَرُِف ــُر لَ ــًة تُْغَف ــَل َخِطيَّ ــْد َفَع ــُه، َوإِْن كَاَن َق ــرَّبُّ يُِقيُم ــَض، َوال الَْمِري

ِبالــزَّالَِت، َوَصلُّــوا بَْعُضكُــْم ألَْجــِل بَْعــٍض، لِــَيْ تُْشــَفْوا. طَلَِبــُة الَْبــارِّ تَْقَتــِدُر كَِثــرًا ِف ِفْعلَِهــا. كَاَن 



الَيفُة 26

ــاََث  َ ــَى األَْرِض ثث ــْر َع ــْم ُتِْط ــَر، َفلَ ــاًَة أَْن الَ ُتِْط ــىَّ َص ــا، َوَص ــَت اآلالَِم ِمْثلََن ــانًا تَْح ــا إِنَْس إِيلِيَّ

ــا. ــِت األَْرُض َثَرََه ــًرا، َوأَْخرََج ــَاُء َمطَ ــِت السَّ ــا، َفأَْعطَ ــىَّ أَيًْض ــمَّ َص ــُهٍر. ثُ ــتََّة أَْش ــِنَن َوِس ِس

-يعقو   :  18-1

الخطوُط العريضُ  للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الصاة والسيادة اإللهيَّة

د أيًضــا الوســائل املؤدِّيــة أ.  ُد أهــداف الكــون وتاريــخ البرشيَّــة، لكنــه يحــدِّ صحيــح أنَّ اللــه يحــدِّ

إىل تحقيــق تلــك األهــداف.

ــُم بهــا مخطَّــط  .  مثلــا وضــع اللــه بســيادٍة مخططًــا للخــاص، فجــزء مــن الطريقــة التــي يتمِّ

فدائــه هــو الكــرازة بالكلمــة.

الله يعمُل يف صلوات شعبه ومن خالها.ت. 

ثانيًا. الصاة وفكر الله

صلواتنا ال متلُك القوَّة أو التأثري لتغيري فكر القدير.أ. 

ــأنَّ مخطَّطــه األوَّل  .  ــا نقنعــه ب ُ فكــره بعدم ــه يغــريِّ ــن يجعلون ــه الذي نحــن لســنا مشــريي الل

ــًدا. ليــس جيِّ

ث إليه.ت.  صلواتنا ال متدُّ اللَه باملعلومات التي كانْت تنقُصه قبل أن نتحدَّ

ثالثًا. ألجل مصلحتنا

اآل ، الــذي يعــرُف كلَّ يشٍء عنَّــا، يعــرُف مــا ســنقوله قبــل أن نقولــه، ومــع ذلــك مــا زال يقــول: أ. 

»تعــاَل وأخــرين مبــا تحتاجــه«.

ث إليــه  .  وس يف الســاء وهــو يريدنــا أن نتحــدَّ يف الصــاة، يدعونــا اللــه إىل محــرض القديــر القــدُّ

ملــا فيــه مصلحتنا.

يجب أالَّ نخدع أنفسنا بالظنِّ أنَّ حكمتنا أعظم من حكمته.ت. 

ُ األمور رابًعا. الصاة تغريِّ

يــرى البعــُض صــاة اإلميــان التــي تشــفي املريــض يف رســالة يعقــو  وكأنَّهــا الوعــد املطلــق أ. 

لــكلِّ طلبــة.

يسن، أو قال إنَّ نعمته تكفيهم. .  يف العهد الجديد، حدث أن ردَّ الله بالرفض عى صلوات قدِّ

َت الفرصــة للصــاة للمــرىض واملتألِّمن ت.  ال يقــول اللــه »نعــم« دامئـًـا، ولكــن يجــب علينــا أالَّ نفــوِّ

ألنَّ اللــه يســتجيب الصلوات.
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خامًسا. األمل واملعاناة

ال ضانة مطلقة بنجاة املؤمنن من املعاناة، واألمل، واملرض.أ. 

يؤمــُن الهــوُت الشــفاء أنَّــَك إن مل تنــُج مــن دائِــَك ومل تُْشــَف مــن مرِضــَك، فاملشــكلة تكمــُن  . 

يف قلَّــة إميانــَك.

ــس ت.  ــه ولي ــيئة الل ــا ملش ــوذج الصــاة طلبً ــياين من ــتان جثس ــوع يف بس ــر ُّ يس ــح ال ــد وضَّ لق

ــاة. ــح يف الص ــع الصحي ــف الخاض ــو املوق ــذا ه ــا أنَّ ه ًح ــخصيَّة، موضِّ ــيئتنا الش ملش

سادًسا. الصاة بإميان

«. هــذا التعبــري يعلــُن عــن اإلميــان الــذي يثــُق يف اللــه يف أ.  ديــو فولينتــي تعنــي »إن شــاء الــر ُّ

مــا يتعلَّــق بالنتيجــة حتَّــى وإن قــال »ال«.

الله كيِّ السيادة، وال تتوافق مشيئته دامئًا مع مشيئتنا. . 

يف قولنا »إن كانْت هذه مشيئتَك« ال نعرِّ عن عدم إميان بل عن ثقة يف الله ويف مشيئته.ت. 

سابًعا. القدريَّة والصاة الحارَّة

ــون« أ.  ــا يك ــْن م ــن بـــ »فليك ــي تؤم ــة الت ــر القدريَّ ــة النظ ــوع يف وجه ــذر الوق ــب أن نح يج

ــلبيٍَّة. ــٍة س بطريق

 يقول لنا يعقو  إنَّ الصاة الحارَّة واملؤثِّرة لإلنسان البارِّ تقتدُر كثريًا يف فعلها. . 

يَّة األمور.ت.  ة االحتياج وأهمِّ الصاة الحارَّة تعني الصاة بقدٍر من الشغف يتناسب مع شدَّ

ثامًنا. الفعاليَّة والصاة

الله ينصُف مختاريه الصارخن إليه نهاًرا وليًا.أ. 

ــا نشــعر أنَّنــا عــى حافَّــة االنهيــار أو عــى وشــك االستســام، فمــن املحتمــل أن نكــون  .  إن كنَّ

قــد تراخيْنــا يف الصــاة ألنَّ هنــاك عاقــًة مبــارشًة بــن الصــاة والرجــاء.

ــه ت.  ــه لشــعبه ألن ــُه الل ــاز منَح ــا أحــد أعظــم امتي ــًة فحســب، ولكنَّه الصــاة ليســت وصيَّ

ــي. ــم ويصغ يهتُّ

أسئلٌ  للدراسة:

يعمُل الله يف صلوات شعبه ومن خالها.. 1

صحأ. 

خطأ  . 



الَيفُة 28

أيٌّ ماَّ يي يصحُّ قوله عن الصاة؟. 2

َة وال التأثري لتغيري فكرِنا.أ.  ال متلُك القوَّ

َة وال التأثري لتغيري فكر الله. .  ال متلُك القوَّ

متلُك القوَّة والتأثري لتغيري فكر الله.ت. 

متلُك القوَّة والتأثري أحيانًا لتغيري فكر الله.ث. 

أيٌّ ماَّ يي يصُف بشكٍل مناسٍب ما يجب أن نفعلَه حن منثُل أمام الله يف الصاة؟.  

أن نتطهَّر قبل أن ندخل إىل محرضه.أ. 

أن نأيت ونقول له ما نحتاج إليه. . 

أن نركع أو ننبطح عى وجهنا أمامه.ت. 

أن نتلو ونكرِّر الصاة الربانيَّة.ث. 

أيٌّ ماَّ يي يصحُّ قولُه عن صاة اإلميان التي تشفي املريض يف سفر يعقو ؟.  

هو وعٌد مطلٌق لتحقيق كلِّ طلبة.أ. 

تنطبُق عى القساوسة فقط. . 

ال تضمُن الشفاء دامئًا.ت. 

يجب أن تُؤخذ كتعبريٍ مجازيٍّ وليس حرفيًّا.ث. 

ــد الصــاة، .   ــن مرضــك عن ــُج م ــا ومل نت ــَت مريًض ــَك إْن كن ــان أنَّ ــُن الهــوت الشــفاء باإلمي يؤم

._________________________ هــو  فالســبب 

أنَّ صاتَك غري صحيحةأ. 

أنَّ الله مل يرغب يف الشفاء . 

أنَّ موقفَك خاطئت. 

أنََّك قليل اإلميانث. 

بحسب د. سرول، فالصاة هي تكليف و_______________..  

ِحْملأ. 

عامُة إميان . 

امتياٌزت. 

عامُة خضوعث. 
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أسئلٌ  للمناقشة:

ُ ِفْكــَر اللــه؟ كيــف تجيــُب بطريقــٍة كتابيَّــٍة . 1 كيــف تجيــُب شــخًصا يســألَُك إن كانــت الصــاة تغــريِّ

وتعطــي رجــاًء يف الوقت نفســه؟

ــه . 2 ْث عــن وقــٍت قــال اللــه فيــه »نعــم« لصاتــك. هــل مقــدار اإلميــان لــدى اإلنســان ل تحــدَّ

ــه للصــاة؟ ــة اســتجابة الل عاقــة بكيفيَّ

ث عــن وقــٍت أجــا  فيــه اللــه صاتــَك الحــارَّة بالرفــض. مــا الــذي تعلَّْمتَــه عــن مشــيئة .   تحــدَّ

اللــه وأمانتــه مــن خــال هــذه التجربــة؟

نها؟.   كيف تصُف مسرية صاتَِك الشخصيَّة؟ ما الذي فعلتَُه، أو ميكُنَك أن تفعلَه لتحسِّ
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