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 اىصالة عِ أق٘اه ٍأث٘سة
 

 ْيافت األّبا بيش٘ٙى
 مطران دمياط ومفر الشيخ والبراري

ببراري  هذيست دمياوورئيس دير الق
 بلقاس

 

 
 

 



 ُنَصمِّى َأنْ  َعمِّْمَنا: الكتاب
 الشيخ والبرارى مطراف دمياط وكفر  ييشو نيافة األنبا ب المؤلؼ:
 ببرارى بمقاس وورئيس دير القديسة دميان         
 و لمراىبات ببرارى بمقاسدير القديسة دميانالناشر: 

 والجمع بالكمبيوتر: راىبات دير القديسة دميان
 و: تصميـ راىبات دير القديسة دميانوصمباف اليوتا الغالؼ

  ٖٕٔٓ أكتوبر الطبعة: األولى
 ٖٖٖٕٕٓٔٚٙٓ-بريما جرافيؾ لمطباعة والتوريدات المطبعة:

 رقـ اإليداع بدار الكتب: 
 :يالترقيـ الدول

 ، تميفونات رقـ:ييطمب مف دير القديسة دميانة بالبرار 
ٕٕٛٛٓٔٛ(ٓ٘ٓ ،)ٕٖٛٛٓٓٗ(ٓ٘ٓ ،)ٕٛٛٓٓٓٚ(ٓ٘ٓ،) 
ٕٖٛٛٓٚٙ(ٓ٘ٓ،) ٕٜٛٛٓٙٚ(ٓ٘ٓ) ،ٕٛٛٔٔٗٔ(ٓ٘ٓ،) 
ٖٗٔٔٔٔ٘(ٓٔٛ ،)ٖٖٜٛٛٛٔ(ٓٔٛ ،)ٖٙٛٛٛٛ٘(ٓٔٗ) 

 مع تسجيؿ رسائؿ.   (ٓ٘ٓ)ٕٛٓٓٓٛٛ          : فاكس
        email: demiana@demiana.org          يبريد إلكترون
           

email: demiana8@demiana.org 
  مف:يطمب أيًضا 

 (ٕٓ)ٕٕٓٓٗٗٛٙ، (ٕٓ)ٕٗٔٓٚٗٛٙ: ت     مقر الدير بالقاىرة  
 (ٖٓ)ٜٖٜٛٙ٘٘: باإلسكندرية تومقر الدير 
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 اىَقذٍت

وىػػػى طريػػػؽ كػػػؿ الػػػذيف  ،فػػػى الةيػػػاة عمػػػؿالصػػػالة ىػػػى أسػػػمى    
ف وكتبػػػوا ييطمبػػػوف ممكػػػوت السػػػماواتب فقػػػد ااتبرىػػػا جميػػػع القديسػػػ

 وتكمموا عنيا.
وىػى ارتبػاط بػيف روح  ،الصالة ىى العمؿ الروةػى األوؿ واألعظػـ

والتقػػػا   ،والةمقػػػة التػػػى تػػػربط األرض بالسػػػما  ،سػػػافوروح اإلن المَّػػػو
  ال تقػػػػدر يال يوجػػػد شػػػػوىػػػى مفتػػػػاح السػػػػما  و  ،المَّػػػػواإلنسػػػاف مػػػػع 

إنمػػا ىػػى صػػمة معػػو  المَّػػوعميػػو. والصػػالة ليسػػت مجػػرد الكػػالـ مػػع 
 ورفع القمب والعقؿ إليو واالنسكاب أمامو.

 بىػػى العمػػؿ الوةيػػد فػػى السػػما فػػى التسػػبي  مػػع المالئكػػة والصػػالة 
عمػػػػػػى األرض وتنتيػػػػػػى  شػػػػػػي بطػػػػػػؿ كػػػػػػؿ يَ ففػػػػػػى األبديػػػػػػة سػػػػػػوؼ 

االنشػػػػػغاؿ بمجػػػػػد االىتمامػػػػػات والمشػػػػػالؿ والمشػػػػػاكؿ وال يبقػػػػػى إالَّ 
 الػػذى تتعمػػؽ بػػو القمػػوب بصػػالة أو صػػمة تػػدـو إلػػى األبػػد ،الثػػالوث

 .  فى ترانيـ الشكر واإلعجاب والتمجيد
هو وألهمية الصالة فى حياتنا نقدم هذا الكتاب كمدرسة لمصالة و 

ألحينةةا المححةةوب  والتسةةحي عةةن الصةةالة  مجموعةةة أاةةواث مةة  ورة
وبةيػاة  المَّػوالذى استطاع بنعمػة  األنحا حيشوىالححر الجميث نيافة 
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نيافتػػػو أف يةػػػوؿ ديرنػػػا العػػػامر إلػػػى فردوًسػػػا  يةياىػػػاالصػػػالة التػػػى 
 ،وبالتسػػػابي  والصػػػموات التػػػى ال تنقطػػػع ،مممػػػوً ا بالةيػػػاة المالئكيػػػة

مس قػوة صػموات نيافتػو التػى تعمػؿ معنػا ومػع جميػع ونةف دائًما نم
 .  وكؿ مف يطمب صموات نيافتو ال يعود فارًلا ،أةبا  الدير

ة عشػر الفػى  سبب بركة ونموىذه األقواؿ نطمب مف الرب أف تكوف 
تػدفعنا نةػو الصػالة لنتمتػع بيػا ونشػعر بفاعميتيػا وبوجػود ب المَّػومع 
ر بيػػا عػػف مةبتنػػا عب ػ. ونُ مَّػػوالوبوجودنػا فػػى ةضػػرة  ،فػػى ةياتنػػا المَّػو

 واشتياقنا وةنيننا إليو. 
 وةػػػب لمقديسػػػة دميانػػػبصػػػموات قداسػػػة البابػػػا تواضػػػروس الثػػػانى المُ 

األنبػػا بيشػػوى الػػذى يسػػػير  بصػػموات أبينػػا نيافػػػةوديرىػػا بػػالبرارى. و 
عمػػػى رعايتنػػػا ويمتعنػػػا بػػػحبوة ةانيػػػة وةكيمػػػة ويشػػػجعنا دائًمػػػا لكػػػى 

 نعيش السما  عمى األرض.
                

                
هراهحات دير الشهيدة دميان                      
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أيًضػػا بػػيف ، وىػػى شػػركة المَّػػوالصػػالة ىػػى صػػمة بػػيف اإلنسػػاف و     

، المَّػػووالضػػيقة ىػػى فرصػػة نمتقػػى فييػػا مػػع السػػمائييف واألرضػػييف.. 
 وفييا نحاذ دفعات روةية.. 
ٌٔ اِيَبَطَنة١ٔ  َح"مكتوب فى سفر التكويف:  ِٔ َأِج َٔ َِٜعُكَٛب  َكَس ٔعُٝػٛ َع٢ًَ 

َٓاَحة١ٔ َأٔبةٞ       ََ  ُّ ٘ٔ  "َقُطَبةِ  َأٜٖةا ًِٔبة ٍَ ٔعُٝػٛ ٔفٞ َق ََٚقا  .ُٙ َٗا َأُبٛ ُ٘ ٔب اٖئتٞ َباَضَن

َِٜعُكَٛب َأٔخ  ٌُ كاف عيسو يةقػد عمػى يعقػوب ، (ٔٗ: ٕٚتؾ)" ٢َفَأِقُت
سػو وعػاش عنػػد فيػرب يعقػوب مػف وجػو عي ،لبركػةأايػو ألنػو أاػذ ا

، وتػزوج وأنجػب اثنػا عشػر ابًنػا. كػاف معػو ةاالو الباف عشػريف سػن
أنػو سػيرجع إلػى أرضػو لكنػو اػاؼ مػف عيسػو أايػػو.  المَّػووعػد مػف 

وكػػاف أعػػزؿ مسػػكيف لػػيس لػػو قػػدرة عمػػى ةمايػػة نفسػػو. لكنػػو متكػػؿ 
 سػػػػير يعقػػػػوب الػػػػذى وعػػػػده أف يكػػػػوف معػػػػو ويةفظػػػػو.. المَّػػػػوعمػػػػى 

ِٔ َْةةاَأ َقةةٔيْر"وقػػاؿ: لمصةةالة  ُٔٝةةٔ  َعةة . (ٓٔ: ٕٖتػػؾ)" َأِيَطأفةةَو َج
ٞ "وقػاؿ:  ٓٔة ِٔ َْجِّ ِٔ  َأٔخةةٞ َٜةسٔ  َٔةة َٛ  َٜةةٔس َٔة ُ٘ َخةا٥ٔ ْ  أَلِّْةةٞ ٔعُٝػة ِٓةة َٔ ِٕ َٞ َأ  َٜةةِأٔي

ٞٔٓ َِٜهةةٔطَب َٚ ّٖ َٓٔن ََةةَ  اأُل  بػػات يعقػػوب وةػػده ألنػػو ،(ٔٔ: ٕٖ)تػػؾ "اِيَبةة
َٞ  "َف يقوؿ الكتاب:ماذا ةدث فى تمؾ الميمة؟! فيريد أف يصمى،  َبٔكة
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َِْجةٔط"     ْٕ َحٖتة٢ ُلًُةٛٔا اِي َِْػةا ُ٘ ٔإ ََٚقاَضَع  .ُٙ َِٚحَس (، ٕٗ: ٕٖ)تػؾ َِٜعُكُٛب 
مف ىو ىذا اإلنسػاف الػذى صػارعو؟!! ىػو السػيد المسػي  فػى ىيئػة 

فػػػى شػػػدة  يعقػػػوب كػػػاف .إنسػػػاف فػػػى أةػػػد ظيوراتػػػو فػػػي العيػػػد القػػػديـ
التعػػب. فالتجػػح إلػػى الػػرب يقػػوؿ لػػو: لقػػد و الاطػػر، فػػى شػػدة البػػؤس 

عػدتنى، وأنػت الػذى أمرتنػى أف أرجػػع، فمػاذا أفعػؿ؟ أنػت قمػت لػػى و 
   .أف أرجع، وقمت لى سوؼ أعطيؾ المواعيد التى وعدتؾ بيا.

, وليست مجرد ترديد كممات حالفم, حال المَّهصراع مع هى الصالة 
 ى أف يصػػػارع معػػػو،يريػػػد ممػػػف يصػػػمّ  المَّػػػو. حةةةال عواطةةة  مشةةةاعر,

َُةأم َقةَطِخُ     :مورالمز  ىكما يقوؿ ف الصالة ىيصرخ فو  َٔ اأَلِع َٔ "

َٜةا َضٗب"  َِٝو  لمػاذا داػؿ يعقػوب فػى ىػذا الصػراع  ..(ٔ: ٖٓٔ)مػز ٔإَي
   ؟! المَّومع أف معو وعد وأمر مف  المَّومع 

أيةن  .ولكن أين مدرسة الصالة.ذ وعده، نفّ سوؼ يُ  المَّو أف صةي 
  ؟!المَّهالحياة مع  مدرسة

دخةوث إلةى أعمةاد جديةدة وفهةم  .. إنهةاالمَّهإنها خحرة عالاة مع 
جميؿ . المَّه.. الصالة تجعث الضيقة مجاث لقاء مع المَّهجديد مع 

   ويرفع يديػواالكع عمى األرض فى الار جًدا ىذا المشيدب يعقوب 
، لمَّػػوةمايػػة تسػػتره إالَّ قػػوة صػػالتو  يػػةنةػػو السػػما . ليسػػت ىنػػاؾ أ
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الػػػذى  مَّػػػوالوقػػػوة اإليمػػػاف الػػػذى يةػػػرؾ الجبػػػاؿ. ىكػػػذا يكػػػوف رجػػػؿ 
 الكامؿ. المَّويعرؼ كيؼ يواجو العاصفة متسمًةا بسالح 

أف يعقػػػوب لالسػػػيد المسػػػي   سػػػم ومػػػاذا ةػػػدث فػػػى ىػػػذا الصػػػراع؟ 
يغمبو فػى المصػارعة!! ليشػجعو ويعيػد لػو الثقػة بػالنفس، ثػـ قػاؿ لػو 

لػػػـ يمكػػػث يعقػػػوب وةػػػده  والنػػػاس وقػػػدرت!! المَّػػػوأنػػػت جاىػػػدت مػػػع 
ؿ الميؿ. ولكف ةدث أمر لريب.. طوياًل، إنما كاف فى صراع طوا

فبعدما جعؿ السيد المسي  يعقوب يغمبو طواؿ الميؿ، تغيَّػر الوضػع 
٘ٔ   وابتدأ الرب يظير قدرتو الةقيقيةب لذلؾ:  ِٝة َِٜكةٔسُض َعًَ ُ٘ اَل  ُٖا َضَأ٣ َأْٖ "َي

َِٜعُكةةَٛب ٔفةة َِْدًََ  ُحةةٗل َفِدةةٔص  ْٙٔ َفةةا ُ٘. ٢َنةةَطَب ُحةةٖل َفِدةةٔص َََعةة  ٔ٘  ََُكةةاَضَعٔت

ٓٔةة ًِٔك ٍَ  َأِل َِْجةةُط" ٢ََٚقةةا ُ٘ َقةةِس َلًَةةَ  اِي (. لكػػف لػػـ ٕٙ، ٕ٘: ٕٖ)تػؾ أَلْٖةة
ِِ  ييػػػـ يعقػػػوب أف فاػػػذه قػػػد انامػػػع، بػػػؿ قػػػاؿ لػػػو: ِٕ َيةةة ًُٔكةةةَو ٔإ "اَل ُأِل

"ٞٔٓ وىػذا يوضػ  أف يعقػوب كػاف قػد اكتشػؼ  ..(ٕٙ: ٕٖ)تػؾ ُيَبأضِن
دخث فى عشرة مع الرب حعد أن صةمى مةن مع مف كاف يصػارع.. 

بػػؾ، ، وجػػد الػػرب نفسػػو معػػو يقػػوؿ لػػو أنػػا أريػػد أف أدرّ القمةةب عمةةد
 لكى تفيـ كيؼ تناؿ البركة.. 

ةيػػاة ىانئػػة وكميػػا فػػرح، ولكػػف أةياًنػػا  المَّػػوال تظنػػوا أف العالقػػة مػػع 
 مسػػػػتعد أف ُيغَمػػػػب المَّػػػػوو  وآالـ.. ،وتجػػػػارب ،ضػػػػيقاتب المَّػػػػو يسػػػػم 

شػػاد يقػػوؿ وفػػى سػػفر نشػػيد األن األعةةين المنكسةةرة الحاكيةةة. حواسةةطة
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ِّٔي لمعروس ْٔ ٢َعِّ ٢"َح َُا َقِس َغًََبَتا ُٗ ِٝٔو َفٔإْٖ َٓ ِٝ . ىػذا (٘: ٙ)نػش "٢َع
تعمػؿ صػمواتيـ الكثيػر  عنػدما ُيصػّموف المَّػوأوالد ، ىو طريػؽ التممػذة

(، تشػؽ ٗٔوالكثير جًدا. صػمواتيـ تشػؽ البةػر األةمػر )انظػر اػر
بػواؽ وتػابوت (، تسِقط أسوار أريةا مػع األٖنير األردف )انظر يش

 (.  ٙالعيد المةموؿ عمى األكتاؼ )انظر يش

أف يعمػػػػػؿ لػػػػػو مػػػػػا يريػػػػػده.  المَّػػػػػويسػػػػػتطيع اإلنسػػػػػاف أف يطمػػػػػب مػػػػػف 
ى اسػػػػتطاع أف يفػػػػرح أف ىػػػػذا المصػػػػمّ  المَّػػػػوواألعجػػػػب مػػػػف ىػػػػذا أف 

يجتػػػػػذب اسػػػػػتجابة السػػػػػما  بقػػػػػوة إيمانػػػػػو، بشػػػػػدة مةبتػػػػػو، بمجاجػػػػػة 
 صمواتو، بقوة صرااو. 
 حديبات واالاتبػارات والضػيقات، وضػرباتناضربات الرب لنا ىى الت

عػف  المَّػوفيرجع  ،المَّونةف ىى انكسار قموبنا ومسكنتناب فبيا نغمب 
ؽ لضبو وتحديبو. وةينما صار يعقػوب يمشػى وىػو يامػع عمػى ُةػ

فاػػذه، فيػػذا معنػػاه أف اإلنسػػاف ضػػعيؼ ال يسػػتطيع أف يتكػػؿ عمػػى 
وُنجيَّػػػت  المَّػػػوأى . ودعػػػا المكػػػاف فنوئيػػػؿ ألنػػػو ر المَّػػػونفسػػػو بػػػؿ عمػػػى 

نفسػػػو. الصػػػالة نقمتػػػو مػػػف إنسػػػاف يجػػػوز فػػػى التجربػػػة إلػػػى إنسػػػاف 
، ونػػػاؿ لقػػػب . وأصػػػب  يعقػػػوب رجػػػؿ الجيػػػادالمَّػػػويسػػػتطيع أف يػػػرى 

   " أى إسرائيؿ.المَّو"أمير 
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، فػى جػو مػف المصػالةة والتقى يعقوب مػع عيسػو ةوةدثت المعجز 
ُٙ   "ٔإَشا َأِضَنٔ  ايٖطٖبىكذا يقوؿ الكتػاب: ألنو  ٌَ َأِعةَسا٤َ ُلُطُم ٔإَِْػإٕ َجَع

 "ُ٘ َُُْٛ َُٜػأي ِٜهّا     .(ٚ: ٙٔـأ)َأ
إذا كانت صموة واةدة فى تمؾ الميمة مف يعقوب نتج عنيا كؿ ىػذه 
األمػػور، ففػػى كػػؿ مػػرة يقػػؼ اإلنسػػاف ليصػػمى ليتػػو يػػؤمف أنػػو يةػػرؾ 
السما  لكى تعمؿ. بػؿ يمكنػو أف يغّيػر وجػو التػاريخ كمػو بصػمواتو. 

لمعمػػؿ بقػػوة واقتػػدار. وسػػوؼ  المَّػػوة يقػػؼ يصػػمى يجتػػذب فػػى كػػؿ مػػر 
بفعػػػػؿ  المَّػػػػويسػػػػَجؿ جيػػػػاده فػػػػى سػػػػجؿ األبديػػػػة، ةينمػػػػا ُيػػػػرى عمػػػػؿ 

.. إنسػاف المَّػويوجد إنساف يستفيد مف الضيقة ويقترب مػف  الصالة.
 ،فػػى ةياتػػو المَّػػوتجعمػػو الضػػيقة أكثػػر انسػػةاًقا وأكثػػر شػػعوًرا بعمػػؿ 

نساف  . المَّوويضؿ ويبعد عف ى قمبو تقسّ  الضيقةآار  وا 
، بشرط أف تكوف صػالة حياة الصالة هى طريد القداسة الحقيقية

صالة بعاطفة باتصاؿ ةقيقى بػيف  .مة مف قمب فاىـ ومنسةؽمقدَّ 
 .  المَّواإلنساف و 

"أنػػػػت تمػػػػن  الةيػػػػاة : لمَّػػػػويقػػػػوؿ  يصػػػػم ىكػػػػؿ مػػػػرة يقػػػػؼ اإلنسػػػػاف ل
 .  شبع كؿ ةى مف رضاؾ فاشبعنى"فامنةنى ةياة. أنت تُ 
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ىػػػػذا اإلنسػػػػاف ينمػػػػو دائًمػػػػا فػػػػى ةياتػػػػو الروةيػػػػة وتنيػػػػـز الشػػػػياطيف 
أمامػػػو. ال يمكػػػف أف يرتكػػػب إنسػػػاف اطيػػػة فػػػى لةظػػػة يكػػػوف فييػػػا 

فػى ةياتػػو يصػػعب  المَّػػو، فػى وقػػت يشػعر فيػػو بماافػة المَّػػوب متصػالً 
شػريرة تبعػده عػف  اعميو أف ياطئ أو يتكمـ بالنميمػة أو يفكػر أفكػارً 

إلػى  لنفسػو "ارجعػى يػا نفسػى إلػى موضػع راةتػؾ. ودائًما يقػوؿ المَّو
 المةب". المَّوأةضاف 
 عمى اإلطالؽ. واجًبا فرًضا أوبيذه الصورة الصالة فمـ تعد 

ًُٔكَو اَل"الصالة التى نقوؿ فييػا  ىذه نةف نةتاج ِٕ ُأِل ِِ ٔإ  "٢ُيَبةأضِنٔٓ  َي

الصالة بفيـ.. بعاطفة.. بروح االنسػكاب والاشػوع  .(ٕٙ: ٕٖتؾ)
ىػذه  ،التى فييا جياد مف أجؿ اآلاريف ومف أجػؿ الكنيسػة الصالة

 . المَّوىى الصالة التى يطمبيا 
 .ؿ ةياتكـ ومف أجؿ اآلاريف أيًضاجاىدوا فى صمواتكـ مف أج
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 معونة إهلية الصالة

فرصةةة ريةةر محةةدودة, وحةةاب مفتةةوح   يمكةةن أن هةةى الصةةالة  ✙
وأعةةدل لنةةا مةةن خيةةرات  المَّةةهحد يغمةةد. ننةةاث مةةن خاللةةه كةةث مةةا سةة

حدى, وكةث مةا يشةتاد أن يعطيةه لنةا مةن فةيض مححتةه ممكوته األ
 األحوية.

 الصالة ىى لمبة عمى الشيطاف، وىى سالح المجاىديف.  ✙
 .المَّوالصالة ىى استالـ الاير والبركة مف  ✙
تنضػـ إلينػا فػى صػراعنا لالصالة ىى ربوات مف المعونػة تػحتى  ✙

 ضد الشياطيف.
ـ جميػػع الفضػػائؿ.. وىػػى مصػػدر الػػنعـ أُ  ىىػػباتضػػاع الصػػالة  ✙

 .  والبركات كميا فى ةياة اإلنساف
والػرب  الصالة هى الممج  الذى نمتجئ إليةه فةى واةت الضةيد ✙

ْٔيقوؿ  َُجَِّس ِْٔكِصَى َفُت ّٔ ايهِّٝٔل ُأ ِٛ َٜ ٢ٔٓ ٔف٢   (.٘ٔ: ٓ٘)مز "٢"اِزُع
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فػى  المَّػوؿ مةبػة عشػالصالة ىػى المعونػة اإللييػة، وىػى التػى تُ  ✙
 .رنا بحةكامو ووصاياهذكِ قموبنا، وتُ 

تنيةةةر أذهاننةةةا ونفوسةةةنا مةةةن الةةةداخث, فةةةال التةةةى الصةةةالة هةةةى  ✙
 تستطيع الظممة أن تدخث إليها.

نػػو أالصػػالة تبػػرىف عمػػى ثقػػة اإلنسػػاف فػػى اإللػػو الػػذى يعبػػده. و  ✙
ُُ   "إش لمصػالة، ويػؤمف بوجػوده االسػتماعيثؽ فى قدرتو عمػى  ِٛ َزَعة

 (.ٔ: ٗمز) ٜإ إي٘ ٔبط٣ْٓٔ ف٢ ائؿس٠ َفٖطجَ  ع٢ٓ" ٢ٔي َ َجباِغَت
الصالة ىػى دعػوة لسنسػاف أف يسػير فػى ىػذا الزمػاف الةاضػر  ✙
لمشػػياطيف، فػػال تسػػتطيع قػػوى ىػػذا الزمػػاف أف تعطػػؿ مسػػيرتو  ارىًبػػمُ 

       نةو األبدية.

الصػػالة ىػػى دعػػوة لمنفساعػػروس المسػػي ا أف تسػػير فػػى ىػػذا  ✙
متحججػػػة بمةبتػػػو، مرىبػػػة لمشػػػياطيف مثػػػؿ جػػػيش الزمػػػاف الةاضػػػر 

ُِٗتٔو َقس" .ترتعب منػػو لمشياطيف.. تسرع إلى النصرة )بالصػالة(  َؾٖب

َْةةَطؽٕ َحٔبَٝبٔتةةٞ َٜةةا ُٔ ٔفةةٞ ٔب َٕ ََِطَنَبةةا ِٛ ِٔ"( ٜ :ٔ)نػػش "ٔفِطَعةة َٞ ََةة  ٖٔةة

ُُِؿٔطَف١ُ ٌَ اِي ١ًَُْٝٔ ايٖكَبأح َِٔث َُٔط َج َٖٔط٠ْ  َناِيَك ُِؼٔ  َلةا ٕـ  َٖٔبة١ْ َُِط َنايٖؿة ِٝ  َنَجة

١َٕٜ؟ ٔٛ  .(ٓٔ: ٙ)نش" ٔبَأِي

چيف كُسػػػىػػػى الةيػػػاة، واألُ  المَّػػػوالصػػػالة بالنسػػػبة لمػػػذيف يةبػػػوف  ✙
 الذى يتنسمونو.
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َلًَِبةةُ  ٔإَيةة٢  " الصػػالة ىػػى النجػػاة لممجاىػػديف مػػف فاػػاخ العػػدو ✙

ٚٔٔف َََدا  ِّ ِٔ ُن َٔ َٚ ْٔ ٢ايٖطبِّ َفاِغَتَجاَب ٔيٞ  َِْكَص  .(ٗ:  ٖٗ)مز ٢"َأ
ومػف كػؿ  الة ىى تنقية لمنفس وتةرر مف سػمطاف الاطيػةالص ✙

 رباطات الشياطيف، وىى داوؿ إلى ةضرة الممؾ. 
قػػػوانيف، بػػػؿ فػػػى كػػػؿ مػػػرة لمةيػػػاة الصػػػالة ليسػػػت مجػػػرد تكميػػػؿ  ✙

 تورى اسػػػػتجابويػػػػ ،وعممػػػػو المَّػػػػوصػػػػر يػػػػد يبيقػػػػؼ الشػػػػاص ليصػػػػم ى 
    .  نمو فى اإليمافي، و لمصالة

 تصار عمى الاطية.الصالة ىى معونة إليية لالن ✙
 الصالة ىى سند فى وقت الضيؽ. ✙
 مف الاطية.  ناالصالة ىى ةصف منيع وسياج يةمي ✙

 الصالة فى وقت الضيؽ فيض مف المعونة اإلليية. ✙
 .. ُتةرؾ السما  لكى تعمؿ.المَّوالصالة ىى صراع مع  ✙
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 اللَّىإىل  الصالة اشتيام

واإلنسػػػػاف، فيقػػػػوؿ مػػػػع  المَّػػػػوالصػػػػالة ىػػػػى ةػػػػديث متبػػػػادؿ بػػػػيف  ✙
٘ٔ المرنـ:  ُِ ٔب ََٜتَهًٖ ََا    َُُ  (.  ٛ: ٘ٛ)مز ايٖطٗب" ايًٖ٘"ٔإ٢ِّْ َأِغ

ى.. يةيػػوف فػػى بيتػػو و عالقػػة األبنػػا  بػػحبييـ السػػماالصػػالة ىػػى  ✙
 ويتنعموف بايراتو وىباتو وعطاياه.

 .لمَّور بيا اإلنساف عف مةبتو الصالة ىى الوسيمة التى يعب   ✙
اإلةسػػػػاس الػػػػداامى فػػػػى القمػػػػب بةضػػػػور السػػػػيد  الصػػػػالة ىػػػػى ✙

 .المسي 
. كمػا ولكنهةا اشةتياد واحتيةاجواجًبػا،  الصالة ليست فرًضا أو ✙

، ثمػر فييػالكى تروييا وتمينيػا وتُ  المياهتعطش األرض اليابسة إلى 
ِْٔػة٢   ايًٖ٘"َٜا  المرنـ: قوؿي كما َْ ِٝةَو  َِٝو ُأَبهُِّط. َعٔطَؿِ  ٔإَي َِْ . ٔإَي ٢ٔٗ َأ  ٔإَي

ََا٤ٕ" َٜأبَػ١ٕ ٔباَل  َٚ  ١َْٕ َْأؾ َِٝو َجَػٔس٣ ٔف٢ َأِضٕض   (.ٔ: ٖٙ)مز َِٜؿَتاُم ٔإَي
الصػػالة ىػػى عالقػػة ةػػب بػػيف ابػػف وأبيػػو السػػماوى. فييػػا الدالػػة  ✙

 الالئؽ مف االبف نةو أبيو. واالةتراـوفييا الميابة 
باالقو.. السمؾ  اإلنسافالصالة ىى الةمقة الذىبية التى تربط  ✙

   .المَّويصؿ بيف اإلنساف و الذى 
 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

11 
 

فػػى  المَّػػوالصػػالة ىػػى موضػػوع الةػػديث الػػذى يػػدور بيننػػا وبػػيف  ✙
 وىى الوسيمة التى بيا نقدر أف نسمع صوتو. وعاطفةةب 
، ىػػػى داػػػوؿ إلػػػى أعمػػػاؽ المَّػػػوالصػػػالة ىػػػى ابػػػرة عالقػػػة مػػػع  ✙

 . المَّوجديدة وفيـ ومعرفة جديدة عف 
ٔإَيةة٢ ايةةٖطبِّ ٔفةةٞ  " المَّػػو الصػػالة تجعػػؿ الضػػيقة مجػػاؿ المقػػا  مػػع ✙

 .  (ٔ  :ٕٓٔ)مز "ٔنٝٔكٞ َقَطِخُ  َفاِغَتَجاَب ٔيٞ
الصػػػالة ليسػػػت فرًضػػػا نؤديػػػو بػػػال روح وبػػػال عاطفػػػة، بػػػؿ ىػػػى  ✙

وهةى مصةدر لمخيةر والحركةة, وا مةتالء ضرورية لةياتنػا الروةيػة، 
  .المَّهوالنمو فى مححة  من الروح القدس,

.. المَّػػػو تتكػػػوف بيننػػا وبػػػيف الصػػالة ىػػػى موضػػػوع العاطفػػة التػػػى ✙
 .أف نكممو ونسمع كالمو ستطيعى بيا نتىى الوسيمة ال

، ومعرفػػػة صػػػفاتو اإللييػػػة المَّػػػوالصػػػالة ىػػػى شػػػركة عميقػػػة مػػػع  ✙
 الجميمة.  

 كمةا يحةدد النةور الظممةة؛ فالصالة بالنسبة لنا اشتياؽ واةتيػاج ✙
ٖٞ" .هكذا تعمث الصالة فى حياتنا َٚٔإَي َْا ٔيَخٔبٝٔبٞ  ُ٘  َأ َٝاُق : ٚ)نػش "اِؾةٔت

ٔٓ). 
 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

10 
 

 المَّةةةهالصةةةالة هةةةى فرصةةةة لمةةةدخوث إلةةةى شةةةركة عميقةةةة مةةةع  ✙
  والتمتع حإعالناته, وتذود مححته.

ةيػػػاة الصػػػالة ىػػػى طريػػػؽ القداسػػػة الةقيقيػػػة، بشػػػرط أف تكػػػوف  ✙
 . المَّوصالة باتصاؿ ةقيقى بيف اإلنساف و 

لقةةاء الةةنفس حةةين يديةةه, المَّةةها تكةةاث عمةةى  ة هةةىصةةالال ✙ أو  وا 
ِِ       " مث عميةه.إلقاء الحِ  ٓٔةٞ ٔبُهة َِٜعَت  َٛ ُٖة  ُ٘ ٘ٔ أَلْٖة ِٝة ِِ َعًَ ُُِّهة َٖ  ٌٖ ًِٔكَن ُنة َُ" 

 .(ٚ  :٘بط ٔ)
 .المَّوالصالة ىى رفع العقؿ والقمب إلى  ✙
 الصالة ىى ةالة صعود مستمر.   ✙
 ىػو ريػديمػا كشكميا يُ  المَّوى فى يد ؾنفس تترؾ أفالصالة ىى  ✙

 .تريد أنتما كوليس 
ىػػػى العمػػػود الفقػػػرى فػػػى ةياتنػػػا الروةيػػػة، وفػػػى  ةيػػػاة الصػػػالة ✙

 عالقتنا مع ربنا.

الصالة ىى فرصػة لمتعبيػر عػف ةبنػا وشػكرنا ألبينػا السػماوى.  ✙
 رصة لتسبيةو وتمجيد اسمو القدوس.كما أنيا ف
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 يةوحياة مساالصالة 

 الصالة هى تعطيث لحركات الجسد, وانطالد لحركات الروح. ✙
 وؿ إلى مةفؿ المالئكة. الصالة ىى دا ✙
ف لػػـ يػػتعمـ الصػػالة، ية. فَمػػو الصػػالة ىػػى طبيعػػة الةيػػاة السػػما ✙

 كيؼ سيةيا فى السما ؟!
قمػػب مشػػغوؿ بالسػػما .. قمػػب مشػػغوؿ باألبديػػة.. الصػػالة ىػػى  ✙

 قمب مشغوؿ بالممكوت، وبشاص السيد المسي  الفادى.
اة .. أسػػرار الةيػػالمَّػػوقمػػب مشػػغوؿ بمعرفػػة أسػػرار الصػػالة ىػػى  ✙

ٙٔ" .األبديػػة نفسػػيا َٖةةٔص َٚ َٞ َٝةةا٠ُ ٖٔةة ِٕ  اأَلَبٔسٜٖةة١ُ اِيَخ ِْةةَ  َِٜعٔطُفةةَٛى َأ َ٘ َأ  اإٔلَيةة

ٖٞ َُٜػَٛا َِٚحَسَى اِيَخٔكٝٔك َُٔػَٝح َٚ ُ٘ اٖئصٟ اِي ًَِت  .(ٖ: ٚٔ)يو  "َأِضَغ
الصػػػػػالة ىػػػػػى اإلةسػػػػػاس بروعػػػػػة الممكػػػػػوت وعظمتػػػػػو وةػػػػػالوة  ✙

 والوجود معو. المَّوالعشرة مع 
مم الروحانى الةذى يرفةع اسنسةان مةن األرض هى السُ  الصالة ✙
وهةةةى شةةةركة مةةةع المالئكةةةة السةةةمائيين فةةةى حيةةةاة  ,السةةةماء إلةةةى

 التسحي .
الصػػػالة ىػػػى مػػػوت عػػػف العػػػالـ وعػػػف ةركػػػات الجسػػػد، وعنػػػدما  ✙

 نموت عف ةركات الجسد تنطمؽ أرواةنا.
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كػػػاف آدـ ةيػػػث الصػػػالة ىػػػى عػػػودة إلػػػى الفػػػردوس مػػػرة أاػػػرى،  ✙
 .والمَّ يتكمـ مع 

الصػػػػالة ىػػػػى موضػػػػوع التسػػػػبي  والفػػػػرح.. والوسػػػػيمة التػػػػى بيػػػػا  ✙
 عمى عطاياه ونمجده.  المَّونشكر 
والشػركة مػػع  المَّػوةػالوة الةيػاة مػػع  تػذوؽلالصةالة هةى وسةةيمة  ✙

 .مالئكتو وقديسيو
, وهةةةى الفرصةةةة التةةةى المَّةةةهالصةةةالة هةةةى دخةةةوث إلةةةى حضةةةرة  ✙

 نصطحغ فيها حصحغة الروح.
ىتمػػػاـ نشػػػغاؿ باؿ مػػػف اىتمػػػاـ الجسػػػد لالالصػػػالة ىػػػى االنةػػػال ✙

 الروح.
الصػػالة ىػػى معونػػة إلييػػة ترفػػع اإلنسػػاف مػػف ةيػػاة الجسػػد إلػػى  ✙

 ةياة الروح. 
 الصالة ىى تذوؽ لمةياة األبدية. ✙
 .ياتو الصالة فرصة لالنطالؽ نةو السما ✙
 الصالة والتسبي  وسيمتاف لتذوؽ الةياة األبدية. ✙
ا رتحةةاط حالعةةالم إلةةى حالةةة  الصةةالة هةةى انطةةالد مةةن حالةةة ✙

  التحميد فى سماء المجد وسماء الروح.
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الصػػػػالة ىػػػػى دعػػػػوة لسنسػػػػاف أف يشػػػػعر أف ةياتػػػػو مثػػػػؿ ُسػػػػمـ  ✙
يعقوب منصوبة عمى األرض، ورأسػيا يمػس السػما ب والػرب واقػؼ 

 عمييا، ومالئكة الرب يصعدوف وينزلوف عمييا باستمرار.
وىػػى شػػركة أيًضػػا بػػيف ، المَّػػوالصػػالة ىػػى صػػمة بػػيف اإلنسػػاف و  ✙

 السمائييف واألرضييف.
 .الصالة ىى شركة مع السمائييف والقديسيف ✙

          
 
 
 
 

 ٕٚ اىَيْاء اىٖادئ اىصالة               
 اىزٙ حشص٘ عْذٓ اىْفش بعيًذا عِ          

 أٍ٘اج اىعاىٌ اىَخالطَت.                

 ـوده اؾناؾثؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا ش                
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  انيةزوحالصالة ال

  .كػػؿ مػػرة يقػػؼ فييػػا اإلنسػػاف ليصػػم ى البػػد أف يقػػؼ بػػروح جديػػد
يدخث الصالة فةى ضةع  ويخةرج منهةا فةى اةوة, يةدخث فةى مةوت 

وييتػؼ  ويخرج فى حياة, يدخث فى حزن ويخرج فةى فةرح حةالرب,
 .بالةياة الجديدة التى تعمؿ فى داامو

 سػػػكت المسػػػاف يجػػػد القمػػػب فرصػػػتو فػػػى الكػػػالـ، وعنػػػدما عنػػػدما ي
. والفػػػػرح المَّػػػػويسػػػػكت القمػػػػب، تجػػػػد الػػػػروح فرصػػػػتيا فػػػػى مااطبػػػػة 

 بالوجود معو.
  لكػػػػػى ننطمػػػػػؽ ونةمػػػػػؽ فػػػػػى السػػػػػماويات، البػػػػػد أف ييػػػػػدأ الجسػػػػػد

ٌِ ٔإَية٢  " والةواس، ونداؿ إلى الماػدع. ََُت٢ قًََِٖٝ  َفاِزُخ َِْ  َف َٖا َأ ََٚأ

ََٚأ َْةا٤ٔ. َفةَأُبَٛى اٖيةٔصٟ       َِٔدَسٔعَو  ِّ ٔإَي٢ َأٔبٝةَو اٖيةٔصٟ ٔفةٞ اِيَد ََٚق ًِٔل َباَبَو  ِغ

١َّٝ ْٔ َُٜجأظَٜو َعاَل َْا٤ٔ   .(ٙ :ٙ)مت" ََٜط٣ ٔفٞ اِيَد
 حفهةةةةم وعاطفةةةةة وحةةةةروح ا نسةةةةكاب   حةةةةد أن تكةةةةون الصةةةةالة

 .المَّهوالخشوع حين يدى 
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   ةسػػاس بكػػؿ كممػػة فػػى اعنػػدما نصػػم لصػػالة، ى بعاطفػػة وفيػػـ وا 
 نمتمئ مف الروح القدس.

 ، يرفػػػع  اإلةسػػػاس الػػػداامى فػػػى القمػػػب بةضػػػور السػػػيد المسػػػي
 اإلنساف إلى السما .

  قػػدوس.  المَّػػوبحفكارنػػا، نتػػذكر أف  المَّػػوةينمػػا نصػػمى نرتفػػع إلػػى
 ناوحواسةة نةةاقتةةرب إليةةه, فينحغةةى أن تتقةةدس أفكار نأن  نةةان أردا  و 

 .ناومشاعر 
   قػدوس رافػض  المَّػونا ىػذه الةقيقػة أف ى نعيش بحفكار ةينما نصم

لمشػػػر والاطيػػػة، وأف المالئكػػػة تةجػػػب وجوىيػػػا وأرجميػػػا مػػػف بيائػػػو 
 وقداستو، ةينما تقترب منو بالصالة والتسبي .

   تقطةةةع الصةةةالة ألى  عنةةةدما تشةةةعر حالتعزيةةةة أ نةةةاء الصةةةالة
وأنةت مممةوء حالشةحع  وتخةرج مةن الصةالة إ َّ  المَّهسحب, و  تترك 

 ة.والتعزي

  المَّػػػػوعنػػػػدما يػػػػداؿ اإلنسػػػػاف إلػػػػى الصػػػػالة يشػػػػعر بػػػػالوجود مػػػػع 
و   المَّػػػووياػػػرج مػػػف ةضػػػرة الصػػػالة ويشػػػعر أنػػػو الزاؿ قائًمػػػا أمػػػاـ 

َُٗو َفاَل "ويقوؿ لو:  المَّهومعه  يخرج من الصالة إ َّ  َِٚج َٜٔػِط   ِِ ِٕ َي ٔإ

َٓا ُٗ َٖ  ِٔ َٔ َْا   .(٘ٔ: ٖٖ)ار "ُيِكٔعِس
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 ويشػػعر أف مةبػػة  المَّػػونسػػاف يعػػيش مػػع اإلنسػػاف الةػػار بػػالروح إ
وتكػػػوف  المَّػػػوتعمػػػؿ فػػػى قمبػػػو وتةػػػرؾ األشػػػواؽ المقدسػػػة نةػػػو  المَّػػػو

 صمواتو وتسابيةو بدافع عف ىذا الةب.
 ف يريػد أف ينػاؿ الشػػفا  الروةػى فػال يمكػػف أف ينالػو فػى وسػػط َمػ

 زةاـ ىذه الةياة.
  مسػػػكنة ليقػػػدـ صػػػالة، البػػػد أف يقػػػدميا بػػػروح ال لمَّػػػوالػػػذى يتقػػػدـ

 .واالتضاع
  ةينمػػا تكػػوف واقًفػػا لمصػػالة فتشػػعر بفػػرح وتعزيػػة روةيػػة وتشػػعر

بةضػػور السػػيد المسػػي  معػػؾ فػػى داامػػؾ. تشػػعر أنػػؾ تسػػتطيع أف 
 ترى عممو واضًةا فى ةياتؾ.

  صةةالة واحةةدة يصةةميها اسنسةةان ويكةةون فيهةةا داخةةث الحضةةرة
 اسلهية يمكنها أن تغّير حياته كمها.

  لكػػى يعمػػؿ فيػػؾ بقوتػػو اإللييػػةب ولكػػى  لمَّػػوااطػػرح ضػػعفؾ أمػػاـ
 يكوف لؾ موضًعا فى ممكوتو السماوى.

  بإةساس أنو اإللػو الماػتص بػالكوف  المَّواةذر مف أف تةيا مع
تعامث معه ك ب, لك معه عالاة حنوة خاصة, تةدخث كمو فقط، بؿ 

 إلى أحضانه وتشعر حفيض حنانه وأحوته.



٢ًعًُٓا إٔ ْك

19 
 

 ة.. و د أن نظرة أحيةك هةى صثِّ حمشاعر احن مع أحيه  فى  ق
نظةةرة مممةةوءة حالحةةب والحنةةان ولةةيس فيهةةا انتقةةاد أو ررحةةة فةةى 

 ىى عالقة االبف بحبيو. المَّوفعالقتنا بالقهر وا ستحعاد.. 
  يعػػػيش ةيػػػاة الصػػػالة تمقائًيػػػا ببسػػػاطة يكػػػوف كالطفػػػؿ الػػػذى َمػػػف

ف عالقػػػة مػػػع أمػػػو، يمػػػارس طقػػػوس العبػػػادة الماتمفػػػة ووسػػػائط  ُيكػػػو 
 ة.ويتفيـ مفاعيؿ الصالة فى ةياتو الروةيالنعمة 

  فػػى الصػػالة بالنقػػاوة  المَّػػومػػف األمػػور الميمػػة جػػًدا أف نقػػؼ أمػػاـ
والطيارة، وأف نةفظ أفكارنا مف الطياشة، ونةرؾ أةشا نا بالشػوؽ 

 والةنيف نةو السما . 
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  إف الػػرب يسػػم  لنػػا فػػى الصػػالة أف نعاتبػػو أو أف نتضػػرع إليػػو
ًٓة  عٝٓةا٣ َةٔ    : وثقة، مثمما نقوؿ فى المزمػور الكبيػرفى مةبة  "ن

اْتظاض أقٛايو قا٥ًتن  َت٢ يعع٢ٜٓ؟.. نِ ٢ٖ أٜاّ عبسى؟ َتة٢ ُيجةط٣   

ُّةةا عًةة٢ ايةةصٜٔ ٜهةةطٗس٢ْٓٚ؟.. نةةازٚا ْٜٓةة٢ْٓٛ عًةة٢ األضض"      ىل حه

"إىل َتة٢ ٜةا ضب يٓػةةا٢ْ إىل    :(. أو مثممػا نقػوؿٚٛ-ٕٛ: ٛٔٔ)مػز

ع٢ٓ؟ إىل َت٢ أضزز ٖةصٙ اشؿةٛضاُ   االْكها٤ حت٢ َت٢ يكطف ٚجٗو 

ف٢ ْْػ٢ ٖٚصٙ األٚجةاا فة٢ قًبة٢ نةٌ ٜةّٛ. إىل َتة٢ ٜطيْة  عةس٣ٚ         

ع٢ًٓ. اْظط ٚاغتجب ىل ٜا ضب٢ ٚإهل٢. أْط ع٢ٓٝ ي٦ال أْةاّ ْةّٛ اشةُٛ.    

 (.ٗ-ٔ: ٕٔ)مز ي٦ال ٜكٍٛ عس٣ٚ إ٢ْ قس قٜٛ  عًٝ٘"
  ولػػيس لديػػو قيثػػارة يعػػزؼ المَّػػوالػػذى لػػيس لػػو صػػمة سػػرية مػػع ،
ييػا الػروح القػدس نغمػات سػرية، ال يسػتطيع أف يػداؿ فػى وسػػط عم

جماعػػة األبػػرار القديسػػيف فػػى السػػما ، إذ كيػػؼ يتجػػاوب مػػع الجػػو 
 الموجود ىناؾ؟ 

  اسنسان الذى يصمِّى حعاطفة ويكون أميًنا فى صمواته ويصمِّى
 أن يصمِّى حالروح. المَّهيعطيه  لمن امحه ومن فكر 

 ؽ فػػػػػى الطمبػػػػػات الماديػػػػػة وننسػػػػػى طمبػػػػػات يريػػػػػدنا أاّل نغػػػػػر  المَّػػػػػو
ذا طمبػػت  الػػروح... يطالبنػػا أال نصػػّمى مػػف أجػػؿ طمبػػات ماديػػو.. وا 

ِٕ   ايًَٖ٘ٚ" يكفى إنؾ تقوؿ لو: )يارب أعِطنا ةياة الكفػاؼ(..  َقةأزْض َأ
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        ِٞ ٌِّ َؾة ٌٖ ٔحةٕن ٔفة٢ ُنة َْةا٤ٕ ُنة ٌٗ اِنٔت ِِ ُنة ََٚيُهة ١َُْٕ ٔيَه٢ َيُهُْٛٛا  ِْٔع  ٌٖ ِِ ُن ٤ْٕ َٜٔعَٜسُن

ِّ عٌََُٕ َقأيٕح َٕ ٔف٢ ُن  .(ٛ: ٜكوٕ) "َيِعَزاُزٚ
  ىػػى الاػػدر السػػمائى التػػى المَّػػوالسػػما  ىػػى مكػػاف العشػػرة مػػع ،

أف ُيػػػدِاؿ فيػػػو اإلنسػػػاف لكػػػى تةػػػؿ عميػػػو كػػػؿ الايػػػرات  المَّػػػويشػػػتاؽ 
 والنعـ والبركات. 

  هةةةذا  ؛رؤيتةةةك لةةةه تةةةؤ ر فةةةى نفسةةةكتةةةرال, و روحةةةى  إنسةةةانأى
ى ذوسةر التة  ير الروحةى الة ,ويةتكمم معةه المَّهيق  ادام  اسنسان

 النحةى موسى الرب كسى وجه نورعمى م اث هو  إليكيخرج منه 
ك يةةةةحعين أنةةةةت تةةةةرال إنمةةةةا ,عينهم حةةةة إسةةةةرائيثشةةةةعب رآل ى ذالةةةة

    .إشعاع روحى مؤ ر تين...الروحي

 

 فى الصالة   خمدع الكلب

  ُامػػػواىتمى أف ياتػػػار بػػػيف أمػػػريف: إمػػػا أف يوجػػػو صػػػم  عمػػػى الم 
يقػدر  وصالتو إلى الرب، أو أف يوجو ىذه األمور نةػو النػاس. وال

ِٕ  " فإنسػػاف أف ياػػدـ سػػيدي َٖةةا َأ ُ٘ ٔإ ٔٔ أَلْٖةة ِٜ َّ َغةةَِّس َِٜدةةٔس  ِٕ َِٜكةةٔسُض َأَحةةْس َأ اَل 

َِٜخَتٔكَط اآلَخةطَ  َٚ َٛأحَس  َّ اِي ُٜاَلٔظ  ِٚ ُٜٔخٖب اآلَخَط َأ َٚ َٛأحَس    :ٙ)مػت  "ُِٜبٔيَض اِي
ٕٗ.) 
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 يصم ى ليظير أماـ الناس أنو رجؿ صػالة، ياسػر فضػيمة  الذى
تضػػاع ويرتفػػع قمبػػو. وىػػذا منتيػػى الاطػػورة عمػػى ةياتػػو الروةيػػة اال

َِْتٔدةةٔط اأَلُر  ومةاربتػػو لمشػػياطيف. أمػػا المنكسػػر القمػػب فقيػػؿ عنػػو َٝ َِٚي "

"ٔ٘ َْأع ُُٖتٔهُ  ٔباِضٔي  .(ٜ: ٔيع) اِي
 لػالؽ البػاب  .المخدع الحقيقى فى الصالة هو مخدع القمةب وا 

فػػػػػى  واالنةصػػػػػارىػػػػػو إلػػػػػالؽ أبػػػػػواب الفكػػػػػر والةػػػػػواس الاارجيػػػػػة 
 .المَّوالةديث مع 

  اإلنساف عندما يتكمـ بعاطفة يتكمـ مف عمؽ القمب، يصػرخ مػف
 عمؽ مشاعره، ليس بفتور ولكف بقوة. 

  يااطبػػػػو بعمػػػػؽ ولػػػػيس بسػػػػطةيةب ألف  المَّػػػػوالقمػػػػب الػػػػذى يةػػػػب
كمػا أنيػا تػؤثر  المحةب, المَّةهامةب  الصالة العميقة هى المؤ رة فى

 فى قمب الُمصم ى نفسو. 
  ،الػػذى يشػػتعؿ قمبػػو بنػػار الةػػب اإلليػػى، ويصػػم ى مػػف األعمػػاؽ

لػػػػيس مجػػػػرد كػػػػالـ لكنػػػػو مثػػػػؿ صػػػػراخ  المَّػػػػويشػػػػعر أف ةديثػػػػو مػػػػع 
 .  السارافيـ
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  الػػػػداوؿ إلػػػػى الماػػػػدع فػػػػى المنػػػػزؿ يسػػػػاعد عمػػػػى الػػػػداوؿ إلػػػػى
لػػالؽ بػػ اب ةجػػرة الصػػالة يسػػاعد عمػػى ماػػدع القمػػب الػػداامى، وا 

 إلالؽ أبواب الفكر والةواس عف المشالؿ الاارجية.
  .الػػػػذى يصػػػػم ى ويشػػػػعر بةػػػػرارة العبػػػػادة، وينشػػػػغؿ بالسػػػػماويات

 .المَّويتذوؽ ةالوة  بويداؿ إلى أعماؽ العبادة الروةية
 صػػػػميت وشػػػػعرت بػػػػالفرح الروةػػػػى والتعزيػػػػة وشػػػػعرت ببركػػػػة  إذا

وحةذلك تػرى عممػو واضػًةا فػى ةياتػؾ  ةضور السيد المسي  ةينٍئػذ
 ث أن ترال هناك فى المجد.تؤهّ 
  الةيػػػاة الةقيقيػػػة فػػػى المسػػػي  ىػػػى االنشػػػغاؿ بالسػػػماويات، وأف

يشػػعر اإلنسػػاف أف ةياتػػو عمػػى األرض مثػػؿ سػػّمـ يعقػػوب يمتػػد مػػف 
 األرض إلى السما .

 ن يفةت  امحةةه فةةى الصةالة يةةرى حعينيةه الةةروحيتين أسةةراًرا  كةث َمةة
عالنا  المَّةه, أّما القمةب المغمةد فةال يسةتطيع أن يسةمع صةوت ت  وا 

 .فى داخمه
  عنػػػدما يػػػداؿ اإلنسػػػاف إلػػػى العمػػػؽ فػػػى صػػػالتو ويصػػػم ى بفكػػػره

ومشػػػاعره، يشػػػعر أف الممػػػؾ قػػػد أدامػػػو إلػػػى ةجالػػػو كقػػػوؿ عػػػروس 
َِْطُح ٔبَوالنشيد.  َْ َٚ ُٗٔج  َِْبَت  .ٔ٘ ًُٔو ٔإَي٢ ٔحَجأي َُ ٢ٔٓ اِي  .(ٗ: ٔ)نش ""َأِزَخًَ
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  الػػػداوؿ إلػػػى الماػػػدع ىػػػو الػػػداوؿ إلػػػى ةجػػػاؿ الممػػػؾ والتمتػػػع
 بالعشرة معو وتذوؽ ةالوة عربوف ممكوت السماوات.

 ومشػػػػػاعر الاشػػػػػوع داامػػػػػؾ باسػػػػػتمرار المَّػػػػػوشػػػػػعور بةضػػػػػور ال ،
والػػػورع والعبػػػادة الةػػػارة القمبيػػػة المسػػػتمرة، أو الصػػػالة الدائمػػػة التػػػى 

 المقدس.  المَّوتمارسيا دااؿ القمب، ىى سجود فى ىيكؿ 
 .الصالة البد أف تكوف بعاطفة، وليست صالة روتينيو 

 لمعمػػؿ  المَّػويجتػذب  بعاطفػػةب ليصػم ى اإلنسػاف فػى كػؿ مػرة يقػػؼ
 ىذا فى سجؿ األبدية. جياده ؿبقوة واقتدار وسوؼ يسجَ 

  الػػذى يريػػد أف يةيػػا فػػى عشػػرة مػػع ربنػػا سػػوؼ يجػػد أمامػػو أبواًبػػا
ع نةػو األبديػة وتنسػكب فيػو أنػوار القمػب نفسػو يتطمػ، كثيػرًة مفتوةػة

ُ٘" سماوية وربنا ُيعزيو َٗ ٘ٔ ُأ    .(ٖٔ: ٙٙ)إش "َنٔإَِْػإٕ ُيَععِّٜ
  اإلةساس الدائـ بةضور ربنػا يجعػؿ اإلنسػاف ال يقمػؽ عمػى أى

ٍ ، ةياتو كميا فى يدى ربنا مثممػا قػاؿ يشيٍ  وال يااؼ مف أى ش
ِِ ؾ٤ٞ"السيد المسي :  َُٜهٗطُن َٚاَل   .(ٜٔ: ٓٔ)لو "

  ,عندما تكون الصالة اوية صادرة من عمةد القمةب وحكةث اةوة
فإنهةةا تصةةير م ةةث الصةةراخ. م ةةث رريةةد يصةةرخ ويطمةةب مةةن أجةةث 

 النجاة. 
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  اإلةسػػػاس الػػػداامى فػػػى القمػػػب بةضػػػور السػػػيد المسػػػي ، يرفػػػع
اإلنسػػاف مػػف مسػػتوى األرض إلػػى السػػما ، ويػػرى إعالنػػات سػػماوية 

 ومالئكة وقديسيف. 
 مف القمب لمقمب بػدوف شػكميات، فػى  المَّوكمـ فيو مع أى وقت نت

مػف نػوره  المَّػوىذا الوقت نكوف متصػميف بالعظمػة اإللييػة، ويسػكب 
 ويكسو ةياتنا.

   ب إف عػدو الايػر ما أجمل أن نرفع قلوبنا ونفوسنا فى  لصالى
. ولػذلؾ يسػعى لمةاولػة إيقػاؼ لمَّػويفزع مف صالة اإلنساف المةب 

  صالتو بحية وسيمة.
 

 أوضاع للصالة  

  ّأو ى اإلنسػػػاف راكعػػػًا، لمصػػػالة أوضػػػاع كثيػػػرة، فػػػيمكف أف يصػػػم
لكةةن رفةةع اليةةدين وصػػموات كثيػػرة ُترفػػع فػػى وضػػع السػػجود، سػػاجًدا 

  ..المَّهاألوضاع التى تساعد عمى رفع العقث والقمب إلى  من
  ليتنا ندرب أنفسنا فى صػمواتنا أف نرفػع أيػدينا إلػى فػوؽ، ومعيػا

نػػا وترتفػػع قموبنػػا، ىكػػذا نكػػوف رافعػػيف أيػػادى طػػاىرة بػػدوف نرفػػع أعين
فةة٢ ايًٝةةاىل اضفعةةٛا أٜةةسٜهِ إىل  "ويقػػوؿ المزمػػور  لضػػب وال جػػداؿ.
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السػػػػما  ةيػػػػث المسػػػػي  المقػػػػدس السػػػػمائى فػػػػى  أى نةػػػػو "ايكةةةةسؽ
 .جالس عف يميف العظمة

  عنػػػػدما يرفػػػػع اإلنسػػػػػاف يديػػػػو فػػػػػى الصػػػػالة، يتاػػػػػذ بػػػػذلؾ شػػػػػكؿ
ى طػػػاىرة فػػػى الصػػػالة نتػػػذكر ذبيةػػػة الصػػػميب. فعنػػػدما نرفػػػع أيػػػاد

ِّ      إَٔفُأٔضٜةُس  " السيد المسي  وبر المسي  الكامػؿ ٍُ ٔفةٞ ُنة َٞ ايطَِّجةا َُٜكةًِّ

َٚاَل ٔجَسإٍ أٜازَََٟهإٕ َضأفٔعَن  ٕٔ َغَهٕب  َٖٔط٠ّْ ٔبُسٚ  .  (ٛ:  ٕىتٔ) "َلا
  مػػا أجمػػؿ أف نرفػػع أيػػدينا فػػى الصػػالة عمػػى مثػػاؿ صػػميب السػػيد

 ف ترتعب مف رؤيتو.المسي ب فالشياطي
  ب المَّػورفع اليديف فى الصالة يساعد عمى رفع العقؿ والقمب إلى

 فالجسد يعمؿ مع الروح فى العبادة. 
 ال ينسػػى أبػػًدا اليػػديف المرفػػوعتيف فػػى الصػػالة. وتكػػوف تمػػؾ  المَّػػو

األيػػػػػادى المرفوعػػػػػة تػػػػػذكاًرا أبػػػػػدًيا أمامػػػػػو، يفػػػػػرح بيػػػػػا ويقبػػػػػؿ منيػػػػػا 
 منيا الشياطيف. صمواتيا. بينما ترتعب 

  ،رفع اليديف فى الصالة يساعد عمى ضبط الفكر وضبط العقػؿ
 .المَّوورفع العقؿ والقمب إلى 

  الصػػػالة السػػػرية بعيػػػًدا عػػػف أنظػػػار اآلاػػػريف تبػػػرىف عمػػػى عػػػدـ
 الريا  والتظاىر بالتقوى، وتساعد عمى التركيز فى الصالة.



٢ًعًُٓا إٔ ْك

27 
 

  ُسػػػوؼ ينمػػػو فػػػػى  فػػػى الافػػػػا  لمَّػػػوـ العبػػػػادة قػػػد  اإلنسػػػاف الػػػذى ي
العالقػػػة معػػػو ويسػػػتةؽ الجػػػزا  األاػػػروى ألنػػػو لػػػـ يحاػػػذ أجػػػره عمػػػى 

 األرض.
  الذى يصػم ى فػى الافػا  بعيػًدا عػف ةػب الظيػور، يجازيػو اآلب

فػػػى الةيػػػاة األبديػػػة ألنػػػو قػػػد انتفػػػع مػػػف صػػػالتو ومػػػف عبادتػػػو ومػػػف 
 وامتأل مف الروح القدس. المَّوعشرتو مع 

 ؾ وترفػػػع قمبػػػؾ إلػػػى السػػػما  عنػػػدما تػػػداؿ ماػػػدعؾ وتغمػػػؽ بابػػػ
فحنت تصعد إلى جبؿ الصالة وأبوؾ الذى يرى فى الافا  يجازيػؾ 

ًٔةِل َباَبةَو         " عالنية ََٚأِغ َِٔدةَسٔعَو  ٌِ ٔإَية٢  ََُتة٢ َقةًَِٖٝ  َفاِزُخة ِْةَ  َف َٖا َأ ََٚأ

َْةا٤ٔ ُٜ    َٜةَط٣ ٔفةٞ اِيَد َْا٤ٔ. َفَأُبَٛى اٖئصٟ  ِّ ٔإَي٢ َأٔبَٝو اٖئصٟ ٔفٞ اِيَد َجأظٜةَو  ََٚق

١َّٝ ْٔ  (.ٙ  :ٙ)مت  "َعاَل
  ّالسػػجود فػػى الصػػالة ىػػو طػػرح لكيػػاف اإلنسػػاف كمػػو تةػػت قػػدمى 

عػالف عػف التجػرد  ف المشػيئة مػف األنػا و مػالقدير، وسةؽ لمذات، وا 
 .المَّوت مشيئة ثبُ الشاصية لكى تَ 

  ىػو عيػد، وىػو إعػالف لرلبػة أكيػدة فػى تغييػر  المَّوالسجود أماـ
 اإلرادة والفكر.
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  فػى كػؿ قػداس نصػميو تكػوف السػما  مفتوةػة، وىػى مفتوةػة فػى
بقمبؾ وتسمع صػوت  المَّوصمواتؾ الااصة، ومفتوةة عندما تنادى 

  .اآلب يقودؾ فى طريؽ  الةياة األبدية
  عند وقوفنا مًعا لنصمى بروةانية مف القمػب فػى القػداس اإلليػى

إلييػة  وما يسبقو مف صموات فى العشػية والتسػابي ، نشػعر بةضػرة
تمػػن  القمػػب سػػالًما، وتجعػػؿ اإلنسػػاف يشػػعر بالاشػػوع والرلبػػة فػػى 

 التوبة. 
 ف عالقة كو  يُ  اإلنساف أفع شجِ تُ الكنيسة  الصموات الجماعية فى

 ،لتناوؿ مف جسد الرب ودمواـ فرصة لمتوبة و قد  تُ و  ،روةية مع ربنا
عالقػػػة روةيػػػة  اإلنسػػػاف بػػػويبتػػػدئ المسػػػي  السػػػيد ؿ لقػػػا  مػػػع مِثػػػوتُ 

 .اليوميةتو تستمر فى ةيا
 فػػع قمبػػو نةػػو تير ب يعػػيش القػػداس، و الكنيسػػة بةضػػور يتمتػػع َمػػف

 السماويات بقوة الروح القدس العامؿ فى األسرار.

  يةػػب الصػػالة وبويػػداؿ فػػى شػػركة عميقػػة معػػ المَّػػويةػػب َمػػف، 
ػػواالتسػػبي  ، و اسػػاتيةػػب القدَّ و  سػػير و قػػرا ة الكتػػب المقدسػػة و ؿ لتحم 

   .القديسيف
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 وسػػػػائر الصػػػػموات الطقسػػػػية  اسػػػػاتى الصػػػػموات العامػػػػة والقدّ فػػػػ
دااػػػؿ القمػػػب وعػػػدـ االنشػػػغاؿ بمػػػا يفعمػػػو  االنةصػػػارمطمػػػوب فييػػػا 

 ف.و اآلار 
  فػػػػػى الكنيسػػػػػة تكػػػػػوف السػػػػػما  ةاضػػػػػرة عمػػػػػى األرض، وترتفػػػػػػع

 األرض إلى السما ، ويكوف السمـ منصوًبا. 
 الباػػور المتصػػاعد نةػػو السػػما  مػػف الكنيسػػة ىػػو رمػػز لمصػػالة 

رائةػػة  المَّػػو، التػػى يتنسػػميا المَّػػوالنقيػػة الزكيػػة الطػػاىرة المقبولػػة أمػػاـ 
 رضا وسرور. 

  الةيػػاة السػػطةية والشػػكمية فػػى العبػػادة، تجعػػؿ صػػالتنا ال تػػؤثر
 .المَّوفى قمب 
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 ضػػػيع عنػػػد تَ  التنيػػػد صػػػالة يرفعيػػػا المسػػػاكيف وىػػػذه التنيػػػدات ال
 .المَّو
  صػػمى نى أف صػػالة اإليمػػاف واإليمػػاف بالصػػالة، أمنػػا مطمػػوب

 ؤمف بقوة الصالة.نو  بإيماف
  ةزنػػػػو، ففػػػػى سػػػػفر فضػػػػالت وقتػػػػؾ لػػػػئال تُ  لمَّػػػػواةتػػػػرس أف تقػػػػدـ

َٕ  :الرب األمثاؿ لسميماف يقوؿ َُٜبهُِّطٚ  َٔ ٢ٔٓ ٚاٖئصٜ ُٜٔخٗبَْٛ  َٔ َْا ُأٔحٗب اٖئصٜ "َأ

"ٞٔٓ َْ َٜٔجُسٚ  (.ٚٔ: ٛ ـأ) ٔإَي٢ 
  وف لػؾ عالقػة كػتـ البػد أف لضػاجبػؿ االإف كنت تريػد أف تنقػؿ

كػػػاف فرعػػػوف يةػػػارب  فالصػػػالة تنقػػػؿ الجبػػػاؿ، فقػػػد قويػػػة مػػػع ربنػػػا.
 وعصا موسى تشؽ المياه. المَّوشعب 
  فػػػػى األةػػػػزاف والضػػػػيقات وننسػػػػاه فػػػػى وقػػػػت  المَّػػػػوأةياًنػػػػا نتػػػػذكر

، وفػػػى لمػػػرة فرةتنػػػا المَّػػوالفػػرح.. فػػػى وسػػػط الضػػيقات نصػػػرخ إلػػػى 
رح, حالشةةةكر فالحةةةد أيًضةةةا أن نمتجةةةئ إليةةةه فةةةى واةةةت الفةةةننسػػػاه. 

 والعرفان حالجميث والتمجيد.
  عنػػػدما شػػػفى السػػػيد المسػػػي  عشػػػرة رجػػػاٍؿ بػػػرٍص، مػػػف فػػػرةتيـ

َُٜػةُٛا   " المَّوانطمقوا.. وواةد منيـ فقط فكر أف يرجع ليشكر   ٍَ َفَكا
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َٔ ايتِِّػةةَع١ُ؟ » ِٜ َٗةةُطٚا؟ َفةةَأ َِٝؼ اِيَعَؿةةَط٠ُ َقةةِس َل ِِ " ،(ٚٔ :ٚٔ)لػػو "َأَيةة َأَيةة

َِٜطٔجةة   ِٔ ََةة ََِجةةّسا َُٜٛجةةِس   َٞ ُِٝعٔطةة ِٓٔؼ؟   يًٖةة٘ ُ  ٔي َٖةةَصا اِيَئطٜةةٔب اِئجةة ِٝةةُط   "َغ
فػى لمػرة  المَّػو.. واةد فقط رجػع والبػاقيف لػـ يمجػدوا (ٛٔ  :ٚٔ)لو

 ىذا الفرح!! 

  نةف نصّمى فػى الضػيقات لكػى يعطينػا الػرب قػوة، ونطمػب منػو
أف يعطينػا بركػة ىػػذه الضػيقة وىػػذه التجربػة بةضػػوره معنػا وتطمعػػو 

 النا. إلى ة
  ،َٜةا  " :فصةرخ اةائالً فى وسط الري  الشػديدة ابتػدأ بطػرس يغػرؽ

 ٞ ٓٔةة َْجِّ لةةم يكةةةن هنةةاك مجةةةاً  لمحةةةديث.. أو  .(ٖٓ: ٗٔ)مػػػت "َضٗب 
 .لمحةةةوار.. أو لمتفكيةةةر.. حةةةث كةةةان الصةةةراخ هةةةو الحةةةث الوحيةةةد.

 صةرختكقػوؿ المرتػؿ "مػف األعمػاؽ  فى الصالة. المَّهالصراخ إلى 
، صةرختأو قولو "بصػوتى إلػى الػرب  (.ٔ: ٜٕٔإليؾ يا رب" )مز

، ٔ: ٔٗٔبصوتى إلى الػرب تضػرعت، أسػكب أمامػو توسػمى" )مػز
أو كصػالة يونػػاف مػػف بطػف الةػػوت "دعػػوت مػف ضػػيقى الػػرب  (.ٕ

: ٕمػػف جػػوؼ الياويػػة فسػػمعت صػػوتى" )يػػوفصةةرخت فاسػػتجابنى. 
ٕ.) 
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  فهةةث  نتشةةمه.القةةد صةةرخ حطةةرس, وفةةى الحةةاث مةةد الةةرب يةةدل و
؟ أـ ب حينمةةةا نةةةدخث فةةةى مةةة زد أو تجرحةةةةنصةةةرخ نحةةةن إلةةةى الةةةر 

 صالتنا تكوف سطةية وليست مف أعماؽ القمب؟!
  لكى تكوف الصالة طػاىرة ونقيػة ينبغػى أف تصػدر عػف فػـ اػاٍؿ

 مف الغش والمكر، ااٍؿ مف الابث والريا  والنميمة. 
  تػػذكر أةكامػػو و  المَّػػوالصػػالة الدائمػػة ىػػى التيػػاب القمػػب بمةبػػة

 ووصاياه باستمرار. 
  صػػػػموات أف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ واإلنسػػػػاف  المَّػػػػوعالمػػػػة الشػػػػركة بػػػػيف

مةةع  المَّةهشةةركة  ..مةن خةالث شةةركة الصةالة مسةةتمرةصةمة .. ةػارة
   .اسنسان

   أو نرتفػػع بقموبنػػا نةػػو السػػماويات  عنػػدما نػػداؿ الماػػدع لنصػػؿ
 وينعكس نوره فى ةياتنا. المَّوفنةف نتعمـ مف 

 عػػػػػػف مشػػػػػػالؿ العػػػػػػالـ  البػػػػػػد أف تكػػػػػػوف لنػػػػػػا فتػػػػػػرات نبعػػػػػػد فييػػػػػػا
 الروح يرفعنا إلى األمور السماوية. اىتماـ واىتماماتوب ألف

 وال يتركػػو ةتػػى ينػػاؿ بركػػة وةيػػاة، المَّػػواإلنسػػاف الػػذى يتمسػػؾ ب ،
 . الصػالة التػىالمَّػويداؿ فى الصػالة التػى فييػا جيػاد وصػراع مػع 

َٚاِض يقػػوؿ عنيػػا الكتػػاب:  ِِ َٝةةاَبُه ِِ اَل ٔا ََعُِّقةةٛا ُقًُةةَٛبُه ٔجُعةةٛا ٔإَيةة٢ ايةةٖطبِّ "
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ُّ َعًَة٢ ايٖؿةطِّ"   َِٓس َٜ َٚ ََٚنٔثُر ايٖطِأَف١ٔ  ِْ َبٔط٤ُٞ اِيَيَهٔب  ُ٘ َضُأْٚف َضٔحٝ ِِ أَلْٖ ُٗٔه  ٔإَي
 .(ٖٔ: ٕ)يؤ
 ،لػػػف  المَّػػونشػػعر أف  نػػداؿ إلػػى الصػػالة ونةػػف نشػػعر باطايانػػا

ينسػػػانا. وأنػػػو ميمػػػا طالػػػت ةربنػػػا ضػػػد الاطيػػػة، فػػػإف الػػػرب سػػػوؼ 
"َةٔ أجةٌ ؾةكا٤ اشػةانن ٚيٓٗةس      عظيًمػا كمػا يقػوؿ  يصنع االًصػا

: ٔٔ)مػز ايبا٥ػن  اآلٕ أقةّٛ ٜكةٍٛ ايةطب أقةٓ  اعةالم عالْٝة١"      
٘.) 

  بةالػػة البػػؤس والشػػقا  المَّػػواإلنسػػاف عمػػى  عػػرضة يصػػالفػػى ال 
ومػػع  .المَّػػوبمشػػاعر الرجػػا  فػػى االتكػػاؿ عمػػى  امممػػو ً  و يكػػوفولكنػػ

روةػى فػى الصػالة الجيػاد البرة و مثػاالنتظػار و االعميو  ،ىذا االتكاؿ
 المتواصمة والسير الروةى. 

 لكةةى  كنفسةة هرفةةع إليةةا, لمَّةةه شةةعر حا حتيةةاج الشةةديدعنةةدما ت
اسلهيةةةةة, فةةةةتمن هةةةةذل الةةةةنفس اةةةةوة  هحةةةةدر مةةةةن السةةةةماء نعمتةةةةي

 .المَّهة وصالًحا, كما تمنها من مخاف
  ثػػػػـ نتػػػػرؾ  ،تعزيػػػػات فػػػػى الصػػػػالة المَّػػػػوى ويعطينػػػػا نصػػػػمّ أةياًنػػػػا
تزايد فى ينمو و ي اسنسان الخائ  الرب؛أما  رصنا فنفقد التعزية.ة

حياة الفضيمة, وتت صث فيه حث تصير جزًءا   يتجزأ من طحيعتةه, 
. لةيس هةذا م ةث العةذارى الحكيمةات ويصير مؤهاًل لحياة الممكوت
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 م مةرة تسةتطيع أيًضةا أن تةؤ ر فةى ا خةرين هنفسة فقط حث تكون
 .ليكونوا هم أيًضا مستعدين

   دوف أف نشػػعر باةتياجنػػا الشػػديد إليػػو  المَّػػوكثيػػًرا مػػا نقػػؼ أمػػاـ
 فال نحاذ منو شيًئا.

  المَّػػوإلػػى انة نفسػػو عطشػػويشػػعر أف  ة،الصػػال فػػى جاىػػدالػػذى ي 
مثؿ األرض العطشى إلى الما  وتنتظػر المطػر اآلتػى عمييػا، فيػو 
يبسػػػط يديػػػو إلػػػى فػػػوؽ فتنةػػػدر ميػػػاه النعمػػػة وترويػػػو كقػػػوؿ المػػػرنـ 

: ٕٙ)مػز بامسو أضف  ٜس٣ْ فتؿب  ْْػ٢ نأْة٘ َةٔ ؾةخِ ٚزغةِ"    "
وهةةذا هةةو الشةةحع الروحةةى فةةى الصةةالة لمةةنفس الجائعةةة  ب(٘، ٗ

َٝةاأ  ُلةَٛب٢ "والعطشانة حسب وعةد السةيد المسةي   ًِٔج  َٚاِئعَطةافٔ  ٔي

ِِ اِئبطِّ ٔإَي٢ ُٗ َٕ أَلْٖ    (.ٙ: ٘)مت "ُِٜؿَبُعٛ
  يتحمةى وجهةه حة نوار  هالمَّةكث من يصمِّى فى الروح طالًحا وجةه

 حظها كث من يرال.النعمة التى يال
 الروةيػػػة فػػػى ةالػػػة  ؾدائًمػػػا أف يجعػػػؿ بصػػػيرت المَّػػػوطمػػػب مػػػف ا

يقظػػػة  ؾأف يعطيػػػو  .. فىىىا   لىىى    ىىى    اسػػػتنارة لىىى .. فىىىا   شػػػفافية
   .تمسؾ بةياة البرتستطيع أف ت. لكا دائمة
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  ىى  ا نىى   رب  أ ىى   ىى  ": يقػػوؿ لػػو المَّػػومشػػتاؽ إلػػى الاإلنسػػاف  
لكػػف  ،ى ربنػػا ألمىى ر مىى   ىىك كىى ف أخىىر  ؛ ىىك    أ ىىذ  لىىره  ىىكنر  
َٔةنُ    أل :الميـ أف يكوف ىو أميًنا ٌٔ   "َاأَل ًٔٝة َٔةنْ  ٔفة٢ اِيَك ِّٜهةا  َأ ٔفة٢   َأ

ت تى كعطيةة   المَّهمع الروحية فحياة العشرة (. ٓٔ: ٙٔلو) اِيَهٔثٔر"
ٌٗ َعٔطٖٝةة١ٕ ُنةة"ٜسٜةة٘ صةةالحة  نازلةةة  مةةن فةةود ي خةةذها اسنسةةان مةةن 

َٛأضْ        ِْة ِٓةٔس َأٔبةٞ اأَل ِٔ ٔع َٔة َْأظَية١ْ  ُِٛمْ  ِٔ َفة َٔ  َٞ ٖٔ  ١َٕٖ َٖٔب١ٕ َيا ِٛ ََ  ٌٗ َُٚن َقأيَخ١ٕ 

ََٚضإٕ ٌٗ َز َٚاَل ٔظ ْٝٔر  ُٙ َيِي َِٓس ِٝؼَ ٔع  .(ٚٔ :ٔ)يع  "اٖئصٟ َي
  عنػػػدما تشػػػعر أف صػػػمواتؾ ضػػػعيفة تةتػػػاج إلػػػى صػػػالةب اسػػػتعف

، ألف ليػػػػـ دالػػػػة عنػػػػد ربنػػػػا.. يتػػػػذكر بشػػػػفاعة )بصػػػػموات( القديسػػػػيف
 تضةياتيـ وآالميـ وقداستيـب فيستجيب لصمواتيـ.

 ال يتجاىػػػػؿ مشػػػػاعر مؤمنيػػػػو وال طمبػػػػاتيـب ولػػػػذلؾ عنػػػػدما  المَّػػػػو
نةف نثؽ باالصؾ ونعترؼ بقوتؾ، نعترؼ بفاعميػة "نصمى نقوؿ: 

اسػػػػتجابتؾ، نعتػػػػرؼ لػػػػؾ بػػػػدمؾ الػػػػذى يطيػػػػر ويغفػػػػر، نعتػػػػرؼ لػػػػؾ 
أنػػت الػػذى تسػػتطيع أف تاػػرج مػػف اليػػوة، أنػػت بجبروتػػؾ واقتػػدارؾ 

الذى تستطيع أف تةطـ متاريس الجةيـ، أنػت الػذى فػديت شػعبؾ، 
نعترؼ لؾ باالصػؾ، فػال ننسػى وال نقمػؿ مػف قيمػة عممػو العجيػب 

 ."فى ةياتنا
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 فػى كػػؿ مػرة يقػػؼ اإلنسػػاف ليصػم ى يجػػب أف ياػرج مػػف الصػػالة 

لمػػػػػدعو إلييػػػػػػا ياػػػػػػرج لكػػػػػى يةيػػػػػػا الةيػػػػػاة الجديػػػػػػدة ا بػػػػػروح جديػػػػػدة
فػػى ةنػػاجرىـ وسػػيوؼ ذات ةػػديف  المَّػػو"تعميػػات ويقووو   باسػػتمرار،

 فى أيدييـ" ىؤال  ىـ الذيف يةيوف مع الرب.

 يريػػػد أف يػػػداؿ اإلنسػػػاف معػػػو فػػػى ةػػػوار إنمػػػا فػػػى ةػػػػدود  المَّػػػو
أ   كىى     ىى   مىى  .. ال مىى    لكػػى يطمػػئف قمبنػػا باألدب الروةػػى

 لصر خ  أ    ا  إل   ظ     ر عما مس  ه  لع  ب أ   أل    أ  
فىىىىا  لسىىىى      ًمىىىى كىىىى       ع ىىىىكم     لىىىىرب  سىىىى    لمسىىىى  كمىىىى  أ  ظىىىى  

ًٔةةُو؟"قى  م  :  ِٗ َْ َٓةةا  ُٗةةَو َأْٖ ُٗ َٜ ََةةا  لػـ يقولوىػػا بميجػػة   (83: 4)مىىر "َأ
 .االستنجاد التذمر أو االنتيار إنما بميجة العتاب أو الصراخ أو

 َٜةا    "يقػوؿف اسػتمرارب لمَّوف تشتاؽ نفسو مَ ىو  روةىاإلنساف ال 

٢ٔٗ ايًٖ٘ َِٝو. ٔإَي َِٝو َعٔطَؿِ  إش. ُأَبهُِّط ٔإَي ِْٔػ٢ ٔإَي ِٝةوَ  َِٜؿَتاُم َْ  ٔفة٢  َجَػةٔس٣  ٔإَي

 ٔفة٢  َيةوَ  يطا٤ُٜ  َٖهصا ََا٤ٕ ٔباَل َٚهإٕ َػًٕٛى غر َٚٛن  َكْط٠ َأِضٕض

َٖٛيَو ٔألَض٣ ايُكسؽ ََجَسَى ُق َُا"(. ٕ-ٔ: ٕٙمز) "ٚ ٌُاإٔل َِٜؿَتاُم َن  ٔإَية٢  ٜٖ

ٍٔ ٔٚ ٙٔ َجَسا َٝا ُٔ ِْٔػ٢ َيِؿَتاُم ََٖهَصا اِي َِٝو َْ  (.ٔ: ٕٗمز) "ايًٖ٘ َٜا ٔإَي
  عمػػػؿ نفػػػى صػػػالة بػػػاكر، نتػػػذكر أنػػػو فػػػى ىػػػذا النيػػػار ينبغػػػى أف

أريػد يػا رب أف " :قػوؿتصػمى و فت. لمرب، ىذا وقت ُيعمػؿ فيػو لمػرب
ةـ مػراأف  نتػذكر .".تعطينػى نعمتػؾ قبػؿ أف ينقضػى نيػار ةيػاتى
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متّكمػػيف عمػػى صػػفِةو ولفرانػػو،  ،عمينػػا جديػػدة فػػى كػػؿ صػػباح المَّػػو
رشاده  .وطالبيف معونتو وا 

  ،لكى يصم ى اإلنساف يجب أف يصمت عػف الةػديث مػع النػاس
ويصػمت القمػب لكػى يسػمع  المَّػوفيتكمـ القمب وينشغؿ بالةديث مع 

 لو.  المَّواإلنساف صوت 
 شػياطيف، وربمػا يتعػب مػف كثيًرا ما يتعب اإلنساف مف ةػروب ال

لػارؽ  ونػأ ويشػعر فشمو المتكرر، ويتحلـ بوجع قمب بسبب اطاياه،
يشػػعر أنػػو فػػى شػػدة وضػػيؽ، وال يسػػتطيع أف  ..فػػى شػػدائده وأةزانػػو

 مف الاطية. والصالة ةصف يةميو  فيصمِّى بيجد مارًجا
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 باسم الشيد املشيحالصالة 
  
 تقدس أفواىنا بذكر اسمو. ةينما نبارؾ الرب تتبارؾ نفوسنا وت 
  ربنػػػا يسػػػوع  ىأبػػػ المَّػػػوإنػػػو شػػػرؼ عظػػػيـ أف يتجػػػو اإلنسػػػاف نةػػػو

أًبػػا لػػو، ينبغػػى أف  المَّػػوالمسػػي  ويػػدعوه أًبػػا. ولكػػى يػػدعو اإلنسػػاف 
يتةمػػػػػػى بالفضػػػػػػائؿ الروةيػػػػػػة، وأف يسػػػػػػمؾ فػػػػػػى وصػػػػػػاياه بالطاعػػػػػػة 

ا ًةػػػوالمةبػػػة، وأف يةيػػػا باإليمػػػاف، وأف يكػػػوف نػػػوًرا فػػػى العػػػالـ، ومم
 لألرض.

ـ الصػػالة، وفػػى ـ الصػػالة، وبالسػػيد المسػػي  تُقػػدَّ لمسػػيد المسػػي  تُقػػدَّ 
فمةةا أجمةةث أن يكةةون السةةيد المسةةي  ـ الصػػالة. السػػيد المسػػي  تُقػػدَّ 

 هو أنشودة حياتنا. نشدو حححه ونتذواه جديًدا فى كث يوم.
 قىىىك فىىى   نىىى ب السػػػيد المسػػػي  فػػػى أيػػػاـ تجسػػػده كػػػاف يصػػػم ى  ..

 كمه  أه إ س   أل ه    رأس  لك  س .  لسم ء لك  صال    
  مسػػػيد المسػػػي  ىػػػى فرصػػػة لتحكيػػػد دور لكانػػػت الصػػػالة بالنسػػػبة

اآلب السماوى فى إرسػالية االبػف الوةيػد، ولتحكيػد الوةػدة الجوىريػة 
 القائمة بيف أقانيـ الثالوث القدوس: اآلب واالبف والروح القدس.

 يٝكة٢ً. ٚشةا قةاض     "ٚبعسَا قطف اجلُٛاْ قعس إىل اجلبٌ َْٓطّزا

َا ايػ١ْٓٝ فهاْ  قس قاضُ يف ٚغط ايبخةط  أاشػا٤ نإ ٖٓاى ٚحسٙ ٚ



٢ًعًُٓا إٔ ْك

39 
 

.. ٚف٢ اهلعٜ  ايطاب  َٔ ايًٌٝ َه٢ إيِٝٗ ٜػٛا األَٛاجَعصب١ َٔ 

ّٝا عًةةةة٢ ايبخةةةةط"    (. ىػػػػذه السػػػػفينة تمث ػػػػؿٕ٘-ٕٕ: ٗٔ)مػػػػتَاؾةةةة
الكنيسة، ألنيا كانت تةمؿ جميع التالميذ فػى ذلػؾ الوقػت )االثنػى 

مميًذا "الذيف دعاىـ أيًضا رساًل"(. وقد آثػر الػرب أف يتػركيـ عشر ت
معػػذبيف مػػف األمػػواج قرابػػة الميػػؿ كمػػو فػػى وسػػط البةػػر، ولػػـ يػػذىب 

فػػى اليزيػػع الرابػػع مػػف الميػػؿ. تػػركيـ يواجيػػوف المصػػاعب  إلػػييـ إالَّ 
كػػاف فػػى تػػحاير السػػيد المسػػي  بركػػات ولكػػف  ..فػػى وسػػط العاصػػفة

كةان يسةندهم ويحممهةم مػاف ومكػاف. جزيمة ليـ ولمكنيسة فى كػؿ ز 
ٌٔ  ٔإَية٢  "َقةٔعسَ ألنةه  حصمواته َْةٔطزاّ  اِيَجَبة ِٓ َُ  "َٞ َُٝكةًِّ (, 32: 41)مةت ٔي
ِِ ُٖ ََٚضآ ٕٖ اِيَجِصٔف ٔفٞ ََُعٖصٔبَن " َْة ِ  ايةطِّٜحَ  أَل ِِ"  َنا ُٖ  .(14: 6)مةر ٔنةٖس

 وما أمجد وما أرنى هذل الصموات التى ذخرها الرب لكنيسته.

   يصػم ى مػف أجػؿ الكنيسػة وىػى  المسػي  عمػى الجبػؿكاف السػيد
   قىىك خىىله  لهىى  رصىى ًك  فىىا كىى  ألم  هىى   مىى  أ    أس سىىه  معذبػػة

 إلا    ه ء  لك ر  مج  ه  لث  ا.
  مجػرد واقعػة السػفينة فػى تمػؾ لىػى  المسػي  السػيد صالةلـ تكف

حةةةث كانةةةت مةةةن أجةةةث الكنيسةةةة حكةةةث مةةةا سةةةيواجهها مةةةن  بالميمػػػة
ضطهاد ا ر العصور, خاصة فى عصور وعواص  عح ,مصاعب

 ستشهاد حين تصح  األمواج  قيمة والري  مضادة حقوة..ا و 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

41 
 

 
 

 اىصالة حبذأ أٗالً فٚ اىقيب حًبا،
 ثٌ حشحفع إىٚ اىزِٕ أفناًسا،  
 ثٌ يْطق بٖا اىيضاُ أىفاظًا.  

 ٕٚ أصالً حب.

 اؾناؾث هؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـود
 
 

  عنػػػدما تصػػػمى وتركػػػعب فركػػػوع ركبَتيػػػْؾ يحاػػػذ قيمتػػػو مػػػف صػػػالة
 ) لس ك  لمس  (. رأسؾ الذى ىو

  مػػا أجمػػؿ أف ننػػادى اسػػـ الػػرب يسػػوع فػػى كػػؿ ةػػيف مػػف عمػػؽ
 .القمب
 السيد المسػي  يكػوف ليػا قيمػة  عندما تكوف صالتؾ ُمقدمة باسـ

لػػذلؾ قػػاؿ السػػيد المسػػػي   .ُبعػػد آاػػر ..  كىى   لهىى فػػى نظػػر اآلب
ِلَيُكػػوَف  َتْحُاػػُذوا ُاْطُمُبػػوا. ِباْسػػِمي َشػػْيئاً  َتْطُمُبػػوا َلػػـْ  اآلفَ  لتالميػػذه: "ِإَلػػى

 .(ٕٗ :ٙٔيو) َكاِماًل" َفَرُةُكـْ 
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 لالصالة ال تعزف املشتحي

  فةود  الصالة ترفع اسنسان من إطار التواةع الحشةرى إلةى مةا
 تعر  المستحيث. تواعات الحشر. الصالة  

  فعنػػدما  فعةةث الشةةيطان وتهةةزم جحافةةث الظممةةة,الصةةالة تُحطةةث
ونتوشػػ  بالصػػـو ترتعػػب الشػػياطيف وتنةػػؿ قػػوات  المَّػػونتضػػرع أمػػاـ 

 الظممة.
 ف يريػد أف َمػفطاف. بالصالة نداؿ فى مواجيػة ةقيقيػة مػع الشػي

 .المَّوأماـ  فى الصالة نسةاؽتضاع واإلييزمو باإلب ييـز الشيطاف
  َيسػتطيع  المَّػوف ياتبر فاعمية الصالة فى ةياتو ويػؤمف بعمػؿ م

ويعػػػيش المسػػػتقبؿ كحنػػػو  ،الزمػػػاففػػػوؽ  ويعُبػػػر ،أف يعػػػيش بالرجػػػا 
 فى أصعب األوقات. المَّومجد  الةظوي ،ةاضر

  َعمةى أجنحةة الةروح القةدس   ً الة محمةو ن يعةيش حةروح الصةم
ويرى  ,ويرى الممكوت حعين الرجاء ,يستطيع أن يحيا حفرح الروح

ومهمةا انتشةر  ,مهما كانت األحزان المحيطة حةه .نصرة القديسين
 ويمتمئ ح فراح الروح. .الشر عمى األرض
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 معػػػو  المَّػػػوف يعػػػيش ةيػػػاة الصػػػالة البػػػد أف ياتبػػػر عمػػػؿ َمػػػ كػػػؿ
 ى مواعيده.ويثؽ ف حاسيمان

 المَّةهرى عمث فنغّير كث شيء. تو  شيء در عمى كثقت الصالة 
 حفعث الصالة.

 ة ػػػػػػػػػػػالاطي الصػػػػالة وىػػػػو ةامػػػػؿ كػػػػؿ ىمػػػػـوإلػػػػى  اإلنسػػػػاف مجػػػػحي
ٗٔجُ "يارج مػف الصػالة ليقػوؿ ف  بتعزيات المَّو ويعطيفوأةزانيا،   َِٜبةَت

ًِٔبٞ  .(٘: ٖٔ)مز ٔبَداَلٔقَو" َق
  لػػذى يسػػتطيع أف يعطػػى الجميػػع بسػػاا ا-فػػى ماػػازف القػػدير- 

 كؿ مف يسحؿ يحاذ وال يرجع فارًلا.
  ونةػػف أف ُيعِطػػى ايراتػػو. وينتظػػر فقػػط أف نطمبيػػا.  المَّػػويشػػتاؽ

قػػادر أف يعطينػػا  المَّػػوألننػػا ال نثػػؽ أف  !..أةياًنػػا نةتػػاج وال نطمػػب
 .كؿ ما نةتاج إليو

 لصعبة جًدا اإلنساف الذى يعيش ةياة الصالة، يواجو المواقؼ ا
 ويارج منيا سالًما. 

 .كةةان الشةةهداء يشةةعرون أن لهةةم اةةوة جحةةارة حواسةةطة الصةةالة 
لمعػػػػػذابات يفػػػػػوؽ اةتمػػػػػاؿ  وقػػػػػوة السػػػػػيد المسػػػػػي  أعطػػػػػتيـ اةتمػػػػػاالً 
 األبطاؿ بالرلـ مف ضعؼ أجسادىـ.
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  المَّػوالصالة تقوى إيماف اإلنساف، فعندما نطمػب ِطمبػة ويعطييػا 
 .جابتو لناواست لنا، نتحكد مف وجوده

  صػػػرخ اال تتػػرؾ فرصػػة لمشػػػيطاف ليجعمػػؾ تقػػػع فػػى اليػػػحس، بػػؿ
طمػػب أف نفػػس الػػروح والقػػوة تى و صػػمّ وت فينصػػرؾ عميػػو. المَّػػوإلػػى 

 .ؾترافؽ مسيرة ةيات القديسيفالتى رافقت 
  مػػػف أعمػػػاؽ قموبنػػػا بكػػػؿ قػػػوة لكػػػى  المَّػػػوينبغػػػى أف نصػػػرخ إلػػػى

ممتمًسػػا مػػف  يعطػػى نصػػرة لشػػعبو عمػػى الشػػيطاف الػػذى يجػػوؿ كحسػػد
ٍُ   " يبتمعػػو. َُٜجةةٛ ِِ َنَأَغةةٕس َظا٥ٔةةٕطْ  َُُه ًٔةةٝؼَ َخِكةة ٕٖ ٔإِب َُٗطٚا أَل َٚاِغةة ُاِقةةُخٛا 

ُّٔػا ًَِت َُ َٛ ُٖ  ُ٘ ًُٔع َِٜبَت  ِٔ  .(ٛ  :٘بط ٔ) "ََ
 ى مف أجؿ الكنيسة. يعطى قوة دافعة تصمّ أيادى مرفوعة  وجود

 لمواجية عناصر الشر.
أن يفعمه أحد حكث وسةائث    يستطيع الصالة اادرة أن تفعث ما

 العالم, وكث أسمحته وسمطانه.
  مػػف الميػػـ جػػًدا مواجيػػة أى موقػػؼ اطيػػر بالصػػالة التػػى تنقػػؿ

 الجباؿ.
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 فػػى الجيػػاد الروةػػى ال يػػؤدى إلػػى النصػػرة  ا تكةةاث عمةةى الةةذات
باسػػتمرار. ألف السػػيد  المَّػػوعمػػى الشػػياطيف، بػػؿ طمػػب المعونػػة مػػف 

ََٕي اَل ٔبُسْٚٔٞ"المسي  قاؿ:  ِٕ ِكٔسُضٚ َِْعًُٛا َأ ٦ِّٝا َي  .(٘: ٘ٔيو) "َؾ
  السيد المسي  فػى وقػت صػراعو عنػدما كانػت نفسػو ةزينػة جػًدا

أف الصػالة ضػرورية  لكةى يعممنةاةتى الموت، كاف يجاىػد مصػمًيا 
 فى وقت الضيؽ. 

  لكةةى يرفةةع  المَّةةهالةةذى يقةةع فةةى تجرحةةة أو ضةةيقة, يصةةرخ إلةةى
الضةةةيقة, إنمةةةا يرفعةةةه فةةةود  عنةةةه الضةةةيقة, ورحمةةةا   يرفةةةع عنةةةه

 الضيقة ويعطيه نعمة الصحر وا حتماث.
  ونصػػمى، ألنػػو بػػدوف  المَّػػووقػػت التجربػػة يمزمنػػا أف نصػػرخ إلػػى

يمكػػػف لمتجربػػػة أف تطغػػػى عمينػػػا، ويسػػػقط اإلنسػػػاف فػػػى  المَّػػػومعونػػػة 
 اليحس. 

  عندما نصمى فى الضةيقات, فةإن جمةاهير مةن المالئكةة تة تى
. .المَّػويكػوف اإلنسػاف فػى ضػيقة يصػرخ إلػى  لذلؾ ةينمػا لمعونتنا.

   يضيع كؿ تعب اإلنساف باطاًل. المَّوفبدوف معونة 
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  أثنا  ةرب اإلنساف مع الشياطيف يشعر بيجـو الشياطيف عميو
، فيػػحتى الػػرب ويسػػةؽ الشػػياطيف، فتتبػػدد سػػريًعا، المَّػػوفيصػػرخ إلػػى 
 ى أف العاصفة قد عبرت. ويشعر المصم  

 د والةرب ضػد الشػياطيف. إنسػاف يعػرؼ معنػى المنتصب لمجيا
 والاالص والةماية مف تعقب الشيطاف وىجومو عميو. اإلنقاذ اإلليى 

   َمػػػف يمػػػارس ةيػػػاة الصػػػالة بإيمػػػاف وثقػػػة تنيػػػـز أمامػػػو األعػػػدا
 الشياطيف. 

  نصمى كؿ ةيف صارايف متضرعيف نياًرا ولػياًل لكػى ال يتركنػا
 نغرؽ بعيًدا عف االصو. الرب فى بةر ىذا العالـ فنتوه أو 

  ىناؾ فاػاخ كثيػرة مييػحة لممجاىػديف. ال تظػف أف ةياتػؾ سػتمر
َٔ   "قػائاًل:  المَّةهلكةن اصةرخ إلةى بدوف فااخ شػيطانية،  َٔة ٓٔةٞ  َِْظ اِح

ِٔ ًٔٞ اإٔلِا ِٔ َأِؾَطأى َفأع َٔ َٚ ُٙ ٔيٞ  ََْكُبٛ َْذِّ اٖئصٟ َقِس   .  (ٜ: ٔٗٔ)مز "اِي
  لميػػارة شاصػػية فػػى اإلنسػػاف، االنتصػػار عمػػى الشػػياطيف لػػيس

أف  المَّػػػو.. صػػػؿ  واطمػػػب مػػػف المَّػػػوبقػػػدر مػػػا ىػػػو معونػػػة وةفػػػظ مػػػف 
 يةفظؾ، اطمب باتضاع، فتحتيؾ قوة المعونة اإلليية. 
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  معنةا. حةاألك ر  المَّةهفى أواات الشدائد والضيقات نختحةر عمةث
 عندما نمتجئ إليه حالصالة.

  ىػػػػو العػػػػيف  المَّػػػػومػػػػب لكػػػػف مػػػػا يغ ،ضػػػػيقات المَّػػػػوأةياًنػػػػا يرسػػػػؿ
 الباكية.

  المَّػػػػواإلنسػػػػاف الػػػػذى يشػػػػعر بضػػػػعفو يطمػػػػب باسػػػػتمرار معونػػػػة ،
 فتعطيو النصرة والغمبة عمى الشيطاف.

 .بواسػػطة الصػػالة  الصػػالة ىػػى التػػى تصػػؿ بنػػا إلػػى بػػر األمػػاف
 نستطيع أف نعبر مااطر ىذا العالـ.

 رى الصالة حاسيمان تجعمنا نعةيش المسةتقحث وك نةه حاضةر ونة
 .المَّهما سو  يعممه 

  الصػػػػالة بمثابػػػػة إرسػػػػاؿ تمغػػػػراؼ أو فػػػػاكس لمسػػػػما  أو لجماعػػػػة
لو كانػت ةتى القديسيف، وبيذا نستطيع أف نواجو أصعب المواقؼ 

 نقؿ جبؿ المقطـ.
 حواسطة الصالة نحقد ما يعجز عن تحقيقه جميع الحشر. 
  فػى  كػوارث كثيػرة ألجػؿ إنسػاف واةػد يعػيش المَّػويمكف أف يمنػع

الشػاص ليصػػم ى ىػػذا . فػى كػػؿ مػرة يقػػؼ فييػا المَّػػوعشػرة قويػػة مػع 
 يةرؾ السما  لكى تعمؿ.
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  مف الممكف أف يغير إنساف وجو التػاريخ بصػمواتو، فػى كػؿ مػرة
 لمعمؿ بقوة واقتدار. المَّويقؼ ليصم ى يجتذب 

  .الصموات مع األصواـ تستطيع أف تنقؿ الجباؿ 
 واداػػػػؿ إلػػػػى ماػػػػدع الصػػػػالةب  عنػػػػدما تػػػػداؿ فػػػػى ضػػػػيقة أسػػػػرع

معػؾ فػى وسػط الضػيقة. ىػذا  المَّػوفتشعر بالعزا ، وتشعر بةضور 
الشعور ال يستطيع أف يشعر بو كؿ إنسافب ألنو نعمة وعطيػة مػف 

 الروح القدس تةصؿ عمييا بالصالة. 
  ميمػػػػا كانػػػػت التيديػػػػدات المةيطػػػػة بنػػػػا، فػػػػنةف بالصػػػػالة نشػػػػعر

 القديسيف.  المَّوىى ةياة أوالد  بالطمحنينة والفرح والسالـ.. وىذه
  إف كنت تريد أف تةصؿ عمى الفرح الروةىب اداؿ إلى ماػدع

القويػة  المَّوالصالة، تجد رجاً ، وعزاً ، وتشعر باالطمئناف، وأف يد 
 َََعةةَو" أَلِّْةةٞ َيَدةةِ  "اَل يقػػوؿ لػػؾ المَّػػوقػػد تسػػمَّمت أمػػور ةياتػػؾ وأف 

 يمأل قمبؾ. . فتشعر بالفرح، والرجا  (ٓٔ: ٔٗأش)
  ىػػو رجػػؿ صػػالة، يسػػتطيع بصػػالتو أف يغي ػػر مجػػرى  المَّػػورجػػؿ

 التاريخ. 
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 احلكيكية الكداسة طزيلالصالة 

  طحةةع يلكةةى ادامةةه  اةة  ؛المَّةةهت خةةذ صةةورة  تريةةد أن كنةةتإن
 عظمة الصالة واوتها فى حياتك.فترى عميك صورته اسلهية.. 

  لطريةةةةد إلةةةةى وجةةةةد االتةػػػػرر مػػػػف الاطيػػػػة سػػػػيؿ جػػػػًدا إلنسػػػػاف
 .الصالة

 .الصالة تساعد اإلنساف عمى مراجعة النفس واليقظة الروةية 
  المَّوالصالة ىى وسيمة النمو فى المةبة والعالقة مع. 
  مةةةن الةةةروح القةةةدس  مةةةتالءلإلهةةةى الطريةةةد الواضةةة  الصةةةالة

 وتقديس الحواس.
  يػػػػػذوؽ  المَّػػػػػوالقمػػػػػب المشػػػػػغوؿ بالصػػػػػالة، والعشػػػػػرة الدائمػػػػػة مػػػػػع

 .عمى األرض تالممكو 
 يصم ىفالذى ال  .الصالة تساعد عمى ةياة الشكر وعدـ التذمر 

 يقع فى التذمر، وال يستطيع أف يةتمؿ التجارب التى تصادفو.
  الصالة تضع اإلنسػاف تةػت أشػعة النعمػة، وتجعمػو يشػعر بكػؿ

 ما فيو مف ضعفات واطايا.
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  المَّةهأمةام  . والواةو المَّةهالصالة الدائمة ُتمهةب القمةب حمححةة 
ُحّمةة نورانيةة تةؤ ر فةى نفةوس  ىلمصةمِّ ا  نيمةو حعاطفة واشةتياد, 

 .ا خرين
  بػدوف الصػػالة يصػػب  اإلنسػاف تائًيػػا وضػػائًعا وال ينػاؿ شػػيًئا مػػف
  .المَّوعند 
 المَّػػوولكنػػو ال ينشػػغؿ ب ،يسػػير فػػى ةيػػاة القداسػػة يرلػػب أف فَمػػ 

صػػػػػػالة، فػػػػػػإف باسػػػػػػتمرار وال ييػػػػػػتـ بػػػػػػالوقوؼ الػػػػػػدائـ أمامػػػػػػو فػػػػػػى ال
 .الشياطيف تطمع فى إيقاعو فى الاطية

  لمَّةهورة ناطقةة صةم ث تجعمنا  ف نهايا لعظمة الصالة واوتها, 
 مقروءة من جميع الناس.ال هتورسال ,كيةز رائحة المسي  الو 
  والوقػػوؼ  ،المَّػػواإلنسػػاف الػػذى يشػػعر بقيمػػة الوجػػود فػػى ةضػػرة

وتظيػػػر فيػػػو ثمػػػار  ،بػػيف يديػػػوب باسػػػتمرار ينمػػو فػػػى ةياتػػػو الروةيػػة
 تنيـز أمامو. و  الشياطيف ترتعب منوو  ،الروح القدس

  ًب يشػعر بةػرارة روةيػة تسػرى المَّػوب عندما يكوف اإلنساف متصال
يصػػعب عميػػو أف فػى ةياتػػوب  المَّػػو. وعنػػدما يشػعر بوجػػود كيانػػوفػى 

 ا رديًئا.أمرً يشتيى 
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  المَّػػو شػػعر بماافػػةوت، المَّػػوب فيػػو متصػػالً فػػى الوقػػت الػػذى تكػػوف 
فكػر تأو  ،تكمـ بالنميمػةتػأو  ،اطػئتأف  ؾيصعب عميػ بؾفى ةيات

  .المَّو عف ؾشريرة تبعد اأفكارً 

  يعطػػػى اإلنسػػػاف الماافػػػػة، كمػػػا يعطيػػػػو  المَّػػػػواإلةسػػػاس بوجػػػود
 اقمػػب.. فمػػف عمػػؿ النعمػػة مسػػاندة اإلنسػػاف، وأيًضػػالاسػػتقامة  اأيًضػػ

جػانبيف لةقيقػة  فثالف يمػيْ ، فكػال األمػرَ لمَّػوإةساس اإلنسػاف برؤيتػو 
 يسير أمامنا.  المَّوواةدة وىى أف وجو 

  بػػػػدوف  شػػػػي ال تظنػػػػوا أنػػػػو فػػػػى إمكػػػػاف اإلنسػػػػاف أف يعمػػػػؿ أى
إذا تامّػػت النعمػػة اإللييػػة عػػف اإلنسػػاف فػػى وقػػٍت مػػف فػػ. المَّػػومعونػػة 

"ناهلبةا٤ ايةص٣   إنمػا يكػوف  ااألوقاتب فإنو يجد نفسو ال يسػاوى شػيئً 

متضػرًعا  المَّو(، فيعود إلى ٗ: ٔ )مزض" يصضٜ٘ ايطٜح عٔ ٚج٘ األض
 إليو فى الصالة.

  مسػػكيف اإلنسػػاف الػػذى يظػػف أف الطريػػؽ مفػػروش بػػالورود، وأف
ال نسػػتطيع و الفاػػاخ منصػػوبة باسػػتمرار، فالشػػياطيف لػػف يةػػاربوه.. 

  يكفى أن ننظر إلى الرب فى كث حين.، إنما ياأف نمنع
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 لنقػػوؿ مػػع أيػػوب ارً نةػػف نبةػػث عػػف تعزيػػات البشػػر، فنعػػود أايػػ 
َٕ"الصديؽ  َٕ ََُعٗعٚ ِِ َُِتٔعُبٛ إذ ىـ أكثر اةتياًجا ب (ٕ: ٙٔ)أى "ُنًُٗه

 اسنسانأما نبةث عف الراةة مع الناس فال نجدىا،  ليذه التعزية.
حفقةرل وررحتةه واحتياجةه, هةذا  اشةاعرً  المَّهيق  أمام فإنه  الروحى

 .وتعزياته , ويشحعه من رنى نعمتهالمَّهاسنسان يعطيه 
 يرفعنػػا فػػوؽ مسػػتوى ىػػذا الزمػػاف الةاضػػر، وفػػوؽ مسػػتوى  المَّػػو

 .فى الصالة الجسد والمادة، ويمنةنا الروح القدس عندما نسحلو
  ويشػػابو  ،يطػػرح اإلنسػػاف فػػى لياىػػب الظممػػة المَّػػواالبتعػػاد عػػف

وال ُتشػػػرؽ فيػػػو أنػػػوار النعمػػػة التػػػى تتةمػػػى بيػػػا وجػػػوه  ،أىػػػؿ العػػػالـ
 .المَّويعكسوف نور القديسيف الذيف 

   لكى يسةمك  فةى طةرد  ؛أهمية الصالةاسنسان الروحى يعر
 ُيَٛجةسُ "ألف الكتػاب يقػوؿ  .الرب, أى فى طرد ا ستقامة والحيةاة

َٗةةُط َلٔطٜةةْل ٕٔ َيِظ َِْػةةا ١َُّ ٔيإٔل َٗةةا َُِػةةَتٔكٝ ُٔ ُلةةُطُم ََٚعأقَبُت ِٛ َُةة : ٗٔ)أـ "اِي
ٕٔ،ٔٙ :ٕ٘.) 

  ُأف ياتػار ليػـ الطريػؽ فةػػادوا  لمَّػوانػاس لػـ يطمبػوا مػػف كػـ مػف أ
عقػوليـ قػد أضػّميا إبمػيس وأعيػنيـ  .عف الطريؽ المؤدى إلى الةياة
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فػػػى منتيػػػى الاطػػػورة وتةتػػػاج إلػػػى مػػػنيج  اقػػػد أظّممػػػت. المسػػػحلة إذً 
 مستمر فى ةياة الصالة القمبية لجميع المؤمنيف.

 نظةةر هةةذل الكرامةةة التةةى ُأعطيةةت لةةك, فقةةد صةةرت مسةةتحًقا أن ا
 .!مالئكة وتق  حجوارك وتخدمك عندما تق  لتصمىت تى ال

  َالمَّػوويةػب الصػالة يحاػذ مػف  المَّػوف يفرح بالوجود فى ةضرة م 
 .ما يريد

  بالصالة يكتشؼ اإلنساف ةقيقة نفسػو، أّمػا مػدي  اآلاػريف فيػو
 يادع ويغوى القمب.

  الصالة تعمـ اإلنساف عػدـ االتكػاؿ عمػى الػذات، فػال تكبػر ذاتػو
 سو.أماـ نف

  الصػػالة تةػػوؿ ةيػػاة اإلنسػػاف إلػػى سػػيمفونية جميمػػة تفػػّرح قمػػب
 .المَّو
  ناصػػداقة مػػع السػػمائييف تفيػػدف كػػو  تعطينػػا فرصػػة أف نُ الصػػالة 

 .المَّومع  ناالبشرية التى ربما تعطؿ ةيات ناأكثر مف صداقات
 ألنػػو فػػى ايريتػػو يشػػتاؽ  بى ونطمػػبنفسػػو يػػدعونا أف نصػػمّ  المَّػػو

 وعطاياه لممؤمنيف بو وبقدرتو ومةبتو. أف يمن  ايراتو
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   بصػػفة مػػف يرفػػع عينػػى قمبػػو متػػحماًل فػػى جراةػػات السػػيد المسػػي
 تنجو رجميو مف الفااخ، ويسمؾ فى طريؽ الممكوت. ةبدائم
  َف يتعب فى الصػالة والسػير ينػاؿ نعمػة مػف عنػد الػرب. وكػؿ م

 مف يصم ى وياتبر فاعمية الصالة فى ةياتو، يزداد إيمانو.
  كؿ تعب اإلنساف وجيػاده فػى ةياتػو الروةيػة البػد أف يكػوف لػو

ثمػػػػػرة. لػػػػػذلؾ كػػػػػاف آبػػػػػا  البريػػػػػة ال يشػػػػػبعوف مػػػػػف التعػػػػػب والسػػػػػير 
 والصالة.

  وتجاىؿ لمشاعره وةبو. لمَّوعدـ الصالة معناه عدـ الوفا 
 كػػػوف مػػػع السػػػيد المسػػػي  باسػػػتمرار، عربػػػوف الممكػػػوت ىػػػو أف ت
 ؿ فيو، وتعيش معو.تتحمّ و 

 ةياة فى الممكوت ىى امتداد طبيعى لمةياة مع السػيد المسػي  ال
 فى الوقت الةاضر.

   اإلنساف الذى يسػمؾ فػى طريػؽ الممكػوت دائًمػا يسػعى لالمػتال
 عف طريؽ مةبة السيد المسي . شي بالروح وال يعطمو 

  مف يريد أف يةتفظ بةرارتو الروةية باسػتمرار، ينبغػى أف يكػوف
 ا، وأف يبتعػػػػد عػػػػف األمػػػػور التػػػػى تطفػػػػئ الػػػػروحدائًمػػػػ المَّػػػػوب متصػػػػالً 
َٔ َٔ ايٗطٚٔح ٔفٞ "َحاضِّٜ  .(ٔٔ: ٕٔرو) ايٖطٖب" َعأبٔسٜ
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  المَّػػػوفػػػى الوجػػػود أف ُيشػػػبع قمػػػب اإلنسػػػاف إاّل  شػػػي ال يسػػػتطيع 
 .فى قموبنا المَّوالصالة تشعؿ مةبة ف وةده.

  فػػى الصػػالة، فإننػػا نػػرى عممػػو واضػػًةا لمَّػػوعنػػدما نسػػّمـ أمورنػػا 
 أكثر مما كنا نحمؿ.

 ووصاياه.  المَّوتذكرنا بحةكاـ  الصالة 
  ّفيػػػو،  المَّػػػوى قبػػػؿ أى عمػػػؿ روةػػػى لكػػػى يعمػػػؿ ينبغػػػى أف نصػػػم

 ويةارب كؿ القوى الشيطانية التى تةارب ىذا العمؿ أو تعّطمو.
  مػف ال كمػا قػاؿ اآلبػا  فػإف مةبتو لير ةقيقية، و  يصم ىمف ال

 صال  بالمرة. شي فيو ساكف يةب الصالة فميس 
  ع، وفػى ةالػة و اش ى فىنصم  عندما نقرأ الكتاب المقدس ونةف

نشػػػعر أف مػػػا نقػػػرأه موجػػػود فػػػى داامنػػػا،  بالمَّػػػواتصػػػاؿ ةقيقػػػى مػػػع 
 وليس لريًبا عنا.

  تنيةةر أذهاننةةا وتنيةةر نفوسةةنا فةةى الةةداخث فالظممةةة   الصةةالة
 تستطيع أن تدخث إليها حسهوله.

  َلمالئكة ةيػاة الصػداقة والعشػرة الةقيقيػةب ف يريد أف يةيا مع ام
ػػػؿيجػػػب أف تمتمػػػئ ةياتػػػو بالصػػػالة، والتسػػػبي ، و  فػػػى األسػػػفار  التحم 

 المقدسة.
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  بعيػًدا عػف  شػي النفس الساىرة ال يمكف أف يجذب انتباىيا أى
 شاص المامص.

  مػػػف يريػػػد أف يحاػػػذ النعمػػػة والبركػػػة فػػػى ةياتػػػو، عميػػػو أف يثّبػػػت
 نظره نةو السماويات.

 عالقػػػة، ونشػػػعر  ى لكػػػى يكػػػوف بيننػػػا وبينػػػويريػػػدنا أف نصػػػمّ  المَّػػػو
 وجوده معنا، فيتقوى إيماننا.باةتياجنا إليو، و 

  مػػػػػف يةػػػػػرص عمػػػػػى قػػػػػرا ة األسػػػػػفار المقدسػػػػػة بػػػػػروح الاشػػػػػوع
والتضػػػرع واالسػػػتماع إلػػػى صػػػوت الػػػرب. يفػػػت  الػػػرب ذىنػػػو لػػػيفيـ 

 قدس. الكتب والمقاصد اإلليية ويمتمئ مف الةكمة بفعؿ الروح ال
   مػػف يواظػػب عمػػى الةضػػور إلػػى الكنيسػػة ويشػػارؾ فػػى التسػػابي

والصػػموات والقداسػػات ويتقػػرب مػػف األسػػرار المقدسػػة، يةصػػد ثمػػرة 
 تعبو بالثبات فى المسي  واالمتال  مف الروح القدس.

  ّونطمػب ونةيػا فػى ةػرص وةػذر وسػير  ونتضػرعى عندما نصم
 .المَّوومف ةب نمتمئ مف الروح القدس  ،روةى

  الصةةةالة حةةةدافع الحةةةب لهةةةا اةةةوة عظيمةةةة فةةةى طةةةرد شةةةياطين
 الكراهية عن اموب المحغضين.
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  لكػى  ،يصػم ىقبػؿ أف  أى أمػراإلنساف الروةى ال يتصػرؼ فػى
ِٔ " وفػػػى كػػػؿ شػػػي  يقػػػوؿ المَّػػػوياػػػالؼ مشػػػيئة  يًئاشػػػيفعػػػؿ  ال ًِةةةَتُه َف

 .(ٕٗ: ٕٙ)مت "ََٔؿ٦َُٝتَو
 ىميػػػو أف يةػػػرص عمػػػع ،المَّػػػويريػػػد أف يتػػػذوؽ الةيػػػاة مػػػع  الػػػذى 

وطمػػػب معونػػػة  ،مػػػع السػػػير فػػػى الصػػػالة والتسػػػبي  ،ةفػػػظ ةواسػػػو
 الروح القدس بمجاجة.

 لػيس بةسػب مشػيئتو  ،بالصالة يةرؾ اإلنسػاف البػار العػالـ كمػو
 بؿ بقيادة الروح القدس لةياتو. ،الااصة

 يقاس. أى تزداد قدرتنا بما ال ،إلى قوتنا المَّود قوة اصالة ُتز بال 
  منػػا أىميػػة الصػػالة قبػػؿ بػػد  الادمػػة. السػػيد المسػػي  أف يعم  أراد

فػػػػى مناجػػػػاة عميقػػػػة فػػػػى الجبػػػػؿ  الً لػػػػذلؾ أراد أف ياتمػػػػى وقتًػػػػا طػػػػوي
 يطمب فييا مف أجؿ نجاح مناداتو بالتوبة واإليماف باإلنجيؿ.

  الػػػروح القػػػػدس يرافػػػػؽ الُمصػػػمى فػػػػى صػػػػالتو وينيػػػر قمبػػػػو وفكػػػػره
 مف االؿ الصالة. والمَّ وةواسو ويفت  أذنيو ليسمع صوت 

 وبصػػػػراخ مػػػػف مػػػػف السػػػػيد المسػػػػي  إف طمػػػػب الرةمػػػػة بمجاجػػػػة ،
 يجمب لسنساف كثيًرا مف المراةـ اإلليية. باألعماؽ
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  المجاجػػة فػػى الطمػػب والصػػراخ مػػف عمػػؽ القمػػب ىػػى دليػػؿ عمػػى
 قوة اإليماف بالسيد المسي .

  فى حياتنا.  المَّهالصالة هى التى تجعمنا نفهم مشيئة 
 األولػػػػى يريػػػػد منػػػػا عنػػػػدما نعبػػػػده أف نصػػػػؿ إلػػػػى الوصػػػػية والمَّػػػػ 
 .المَّووىى مةبة  بالعظمى وجوىر الوصايا كمياو 
  ػػؿوح الصػػالة و عنػػدما تقػػرأ فػػى الكتػػاب المقػػدس بػػر ، ويرتفػػع التحم 

نةػػػو السػػػماويات، فحنػػػت ىنػػػاؾ عمػػػى الجبػػػؿ تسػػػتمع لتعػػػاليـ عقمػػػؾ 
 السيد المسي .

 بالنعمػػػة وتمتمػػػئ مػػػف  عنػػػدما ترتفػػػع روةػػػؾ إلػػػى فػػػوؽ وتسػػػتنير
واصوًصا فػى القػداس  ،الروح القدس تشعر أنؾ عمى جبؿ التجمى

تشػػعر أف شػػمس البػػر )السػػيد المسػػي ( ينيػػر ةياتػػؾ وينيػػر  باإلليػػى
 قمبؾ.
  ةينئػذ يعػرؼ قيمػة  ،المَّػوعندما ياتمى اإلنساف وةده ليمتقى مػع

 .المَّوالوجود مع 
 ويسػػتنير قمبنػػا عنػػدما نصػػمى تنطبػػع فينػػا صػػورة السػػيد المسػػي  
 جينا بالنعمة. وو 
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 مةةن  اوءً مممةةحالصةةالة يكةةون وجهةةه  وءةمةةن كانةةت حياتةةه مممةة
يماًنا اوًيا م ث الجحاث. االنعمة وامحه ممموءً   سالًما و قة وا 

  من يريد أن ينمو فى حياة القداسة يدخث إلةى مخةدع الصةالة
 المَّةةةهوهنةةةاك يةةةنعكس عميةةةه مجةةةد  ؛عمةةةى جحةةةث الصةةةالة الروحةةةى

شر   ااة النعمة.وا 
  فػػػى عشػػػرة ااصػػػة سػػػوؼ تػػػرى منػػػاظر  المَّػػػوعنػػػدما تػػػداؿ مػػػع

عالنػػات وأسػػرار قمبػػؾ لػػتفيـ مقاصػػد  المَّػػوبػػؿ يرفػػع  ،لػػيس بػػالعيف بوا 
 وأسرار عجيبة جًدا.

  ممارسػػػػػػػة الةيػػػػػػػاة الروةيػػػػػػػة والمواظبػػػػػػػة عمػػػػػػػى العبػػػػػػػادة بةػػػػػػػرارة
مػػف  لالمػتال والصػموات المتواصػمة مػػف قمػب ااشػػع تؤىػؿ اإلنسػػاف 

 القدس. الروح
 ية.. و ممارسػػػػة الصػػػػالة والتسػػػػبي  وسػػػػيمة لتػػػػذوؽ الةيػػػػاة السػػػػما
ى الكبير لمف يسػمؾ ن، والغالمَّوااتبار ةياة اإليماف واالتكاؿ عمى و 

. مثمما اباإليماف.. كيؼ تتدفؽ الايرات بيف يديو وىو ال يممؾ شيئً 
ٓٔة " :قاؿ معممنا بولس الرسػوؿ ُِْي  ُٔ َِْخ َٚ َُْكَطا٤َ  َٔ.  ٢َن ٤َِٞ    َنةٔثٔرٜ ِٕ اَل َؾة َنةَأ

٤ِٕٞ ٌٖ َؾ ًُٔو ُن ُِ َْ  ُٔ َِْخ َٚ َٓا   (.ٓٔ: ٙكوٕ) "َي
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 وفػػػى اقتنػػػا  المَّػػػو، فػػػى عالقتنػػػا بفةةةى حياتنةةةاتهةةةا أهمي مصةةةالةل ،
، وفػى عالقتنػا بػاآلاريف، المَّػوالفضائؿ، وفى ادمتنا ألجؿ ممكوت 

 وفى بنياف الكنيسة.
 اي ةارة  إن أحححت أن تكون حياتك أنشودة جميمه م ث نغم من

 . المَّهداود؛   تفعث شيًئا دون أن تس ث 
  يعطػػػى اإلنسػػػاف الماافػػػػة، كمػػػا يعطيػػػػو  المَّػػػػواإلةسػػػاس بوجػػػود

 أيًضا استقامة قمب. 
  الصالة فػى ةيػاة اإلنسػاف الروةػى تجعػؿ بصػيرتو الروةيػة فػى

 ةالة شفافية واستنارة ونقاوة لكى يستطيع أف يتمسؾ بةياة البر. 
 أف يعطيػػو يقظػػة  المَّػػواإلنسػػاف بمجاجػػة مػػف  فػػى الصػػالة يطمػػب

 ةيث تشرد النفس فى وادى الظالـ. الشيطاف دائمة، وال يحاذه 
  وينتظر عممو المقدس، ترافقو المالئكة،  المَّوويطمب  يصم ىمف

 كما تؤازره معونة األبرار والصديقيف.
  الُمةػػب لمصػػالة يصػػير صػػديًقا لممالئكػػة، يشػػارؾ المالئكػػة فػػى

   ةيا.تسابي
  ألف كثػرة لمَّوالصالة التى مف عمؽ القمب تزيد مةبة اإلنساف ،

 الةديث تولد الةب.



٢ًعًُٓا إٔ ْك

70 
 

   ةينمػػا التقػػى موسػػى النبػػى مػػع السػػيد المسػػي  عمػػى جبػػؿ سػػينا
قػػد أنػػار وجيػػو بممعػػاف شػػديد لػػـ يةتمػػؿ رؤيتػػو بنػػو إسػػرائيؿب ىكػػذا 

يتةمػػػى وجيػػػو بػػػحنوار  المَّػػػوكػػػؿ مػػػف يصػػػم ى فػػػى الػػػروح طالًبػػػا وجػػػو 
 النعمة. 

  ّرة التةى توافةت مةن الصةالة, وفقةدت كةث عالاةة النفس المقص
   , هى نفس خرحة.المَّهلها مع 

  بكػػؿ  المَّػػوالػػذى يعػػيش فػػى عمػػؽ الاطيػػة ينبغػػى أف يصػػرخ إلػػى
 ع أبديتو.يوتض قواه لينقذه الرب ويامصو قبؿ أف يضيع

 يصػػػػم ىفػػػػى ةياتػػػػو البػػػػد أف  المَّػػػػوف يريػػػػد أف يعػػػػرؼ مشػػػػيئة َمػػػػ 
 ضرع كؿ ةيف.ويت
 بعاطفػػػػة واتصػػػػاؿ، فإنػػػػو  يصػػػػم ىكػػػػؿ مػػػػرة يقػػػػؼ فييػػػػا اإلنسػػػػاف ل

 .المَّويستميؿ قمب 
  ةكمػػػة تسػػػاوى ةكمػػػػة  المَّػػػو، يعطيػػػػو المَّػػػواإلنسػػػاف القريػػػب مػػػف

 الشيوخ.
  ًال يمكػػف أف يرتكػػب إنسػػاف اطيػػة فػػى وقػػت يكػػوف فيػػو متصػػال 
 ويشعر بماافتو. المَّوب
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 لكػػػى تنمػػػو فيػػػو قػػػوة الةػػػواس  والصػػػـو يتفػػػرغ اإلنسػػػاف بالصػػػالة
الروةية، وتمتمئ آنيتو مف زيت النعمػة وفعػؿ الػروح القػدس ومةبػة 

 الغنية. المَّو
 اشػػػتياؽ إلػػػى الغيػػػر  المَّػػػوبطبيعتػػػو عنػػػدما امقػػػو  بػػػدااؿ اإلنسػػػاف

ىػذا العػالـ فػال يشػبع أبػًدا، وال  مقتنيػات المةدود، وميما امتمػؾ مػف
 الغير مةدود دااؿ اإلنساف. ُيشبع ىذا االشتياؽ  المَّويوجد لير 

 يػػداؿ  .تسةةاعد اسنسةةان أن يعةةيش حيةةاة الفةةرح الةةدائم الصةةالة
، وياػػػرج مػػػف المَّػػػوالصػػػالة وىػػػو يةمػػػؿ ىمػػػـو كثيػػػرة يضػػػعيا أمػػػاـ 

 الصالة فى ةالة فرح ال ُيعبَّر عنو. 
  ..الجيػاد الروةػى ىػو ةيػاة السػير واالسػتعداد والصػالة الدائمػػة

 .  باستمراراه ووصاي المَّووتذكر أةكاـ 
   نةػػػف ربمػػػا ال نشػػػعر بحىميػػػة المػػػا  إال إذا ُوجػػػدنا فػػػى صػػػةرا

وربمػا ال نشػعر بحىميػة اليػوا  الػذى نتنفسػو  جػردا  لػيس فييػا مػا .
إال إذا ُوجدنا فى موضػع تةػت األرض يامػو مػف األكسػجيف. مثػؿ 
 الوجػػػػود فػػػػػى مػػػػػنجـ مػػػػػثاًل، أو فػػػػى نفػػػػػؽ انقطعػػػػػت عنػػػػػو التيويػػػػػة..

فالتالميػػػذ  يعػػػرؼ قيمػػػة الشػػػئ إال إذا لػػػـ يجػػػده. ال ااإلنسػػػاف أةياًنػػػ
عرفػػػوا قيمػػػة وجػػػود السػػػيد المسػػػي  فػػػى وسػػػطيـ عنػػػدما تػػػحار فػػػى 
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عمػى المػا  ظنػوه  االمجي  إلييـ، لدرجة أنيػـ عنػدما أبصػروه ماشػيً 
 ايااًل. 
   ِٛايقػػوؿ السػػيد المسػػي ٖٞ "َيَعةةاَي ُٔٝةةَ  َٜةةا ٔإَيةة ُُِتَعةةٔبَن َج ًٔةةٞ اِي  َٚايٖثٔكٝ

ٍٔ َُةةا َْةةا اأَلِح ِِ" ََٚأ . فكيػػؼ نػػذىب إليػػو إالَّ عػػف (ٕٛ: ٔٔمػػت) ُأٔضحُيُهةة
 طريؽ الداوؿ إلى مادع الصالة. 

 والتسبي  ىما سالةاف مف أسمةة النػور الصالة" ٍَ َُا َِٓدًَِ  َأِع ًِ َف

ًَٔخ١َ ايٓٗٛٔض ًَِبِؼ َأِغ َْ َٚ  ١َُٔ ًِ  .(ٕٔ  :ٖٔ)رو "ايٗظ
  ّوىػػى ادمػػة  سػػما ، ىؿ األرض إلػػادمػػة الصػػالة والتسػػبي  تةػػو

        .  رافيـالشاروبيـ والسا
  الصػػػػموات المتػػػػواترة ىػػػػى اػػػػط سػػػػااف مػػػػع السػػػػما . تػػػػؤاِزر مػػػػف

 ينطمؽ ألدا  ادمة أو رسالة فى أى مكاف فى العالـ. 
  أثنػػػا  لربتػػػو عمػػػى  بضػػػعفومسػػػيرة جيػػػاده يشػػػعر اإلنسػػػاف فػػػى

يطمةةب حإلحةةاح أن فإنػػو  ،ولكنػػو إذ يسػػير مةمػػواًل بالرجػػا  .األرض
لكةةةى يحقةةةد الُنصةةةرة الروحيةةةة احةةةث أن  ؛المعونةةةة اسلهيةةةة تدركةةةه

 .ينتهى حه العمر
 الرب فيًما لتنفيذ الوصية ناعطي ةصالبال. 
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 لتػزاـ بالقػانوف الروةػىب انتبو إلى اطػورة عػدـ الصػالة وعػدـ اإل
 .المَّوألف ىذه ىى بداية االنةدار والبعد عف 

  الة يعِطنا مشاعر ومعونة القديسيف فى الص المَّوالتمسؾ بوعود
الفػػرح والثقػػة وعػػدـ الاػػوؼ، نػػداؿ الصػػالة بماافػػة معينػػة إلػػى أف 

 تنتيى الصالة.. ثـ نارج إلى الرةب والسعة.

 المَّػػولكػػى يةػػب  يجاىػػد االسػػتعدادبالػػذى يعػػيش ةيػػاة  اإلنسػػاف 
 .التحم ؿويةب الصالة والتسبي  و  ،يداؿ فى شركة عميقة معوو 
  ِٛا ٛااِغَأُي" يقوؿ السيد المسي ِْةَتحِ  اِقَطُعٛا. َئجُسٚا اِلًُُبٛا. ُيِعَط ُٜ 

ِِ فممىى ر   صىىما  شػػي  عىىرك كىى   فُىىرأ أ  ىى إر   .(ٚ: ٚمػػت)" َيُهةة
  لىىرب  عا  ىى " سىىأل    عاىى  ". أه النىىك أ   الػػرب ةينمػػا يقػػوؿ!؟ إًر 

 أكثر   النك أ   أخر معرف  لمكم   أكثر.   إلله   همعرف  ل ص   
 ى المقدسةةةة, ينحغةةةى أن يصةةةمّ  المَّةةةها مةةةن أراد أن يفهةةةم وصةةةاي

عجٝبةةة١ ٖةةة٢ "مػػػع المػػػرنـ  امػػػرددً  المَّةةةهويرفةةةع نفسةةةه وعقمةةةه إلةةةى 

حْظتٗةةا ْْػةة٢. إعةةالٕ أقٛايةةو ٜةةٓر ىلْ ْٜٚٗةةِ    يةةصيو ؾةةٗازايو  

األلْةةاٍ ايكةةياض. فتخةة  فُةة٢ ٚاجتةةصب  ىل ضّٚحةةا ألْةة٢ يٛقةةاٜاى        

 (.ٚٔالقطعة : ٛٔٔ)مز "اؾتك 
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 ػػ المسػػتمرةب يمػػأل آنيتػػو  ؿ والعبػػادةمػػف يعػػيش ةيػػاة الصػػالة والتحم 
.  مف الزيت كؿ يـو

  قػػػرا ة األسػػػفار المقدسػػػة بػػػروح الصػػػالة والتحمػػػؿ والشػػػوؽ الةػػػار
تؤّىػػؿ اإلنسػػاف لالمػػتال  مػػف الػػروح القػػدس. ليػػذا نقػػؼ  المَّػػولمعرفػػة 

باشػػوع فػػى الكنيسػػة أثنػػا  قػػرا ة اإلنجيػػؿ المقػػدس لكػػى نؤّىػػؿ ليػػذا 
ات اإلنجيػػؿ وتتقػػّوى ةاسػػة السػػمع وتغتػػذى أرواةنػػا بكممػػ ،االمػػتال 

 الروةية فينا.
  وأحكامةةةةةه  المَّةةةةةهينحغةةةةةى أن يطمةةةةةب اسنسةةةةةان معرفةةةةةة شةةةةةرائع

ْ نؿ  عةٔ عٝٓة٢  ا" :نـر ويفيميا ويةفظيا مثؿ قوؿ المػ ووصايال,

فةال فة  عٓة٢    فأيأٌَ عجا٥ب َٔ ْاَٛغةوْ غطٜةب أْةا فة٢ األضضْ     

ؾةةةتٗا٤ أحهاَةةةو فةةة٢ نةةةٌ حةةةن"   اؾةةةتاق  ْْػةةة٢ إىل ا. ٚقةةةاٜاى

فة٢ لطٜةل    ا"ن  ىل ٜا ضب ْاَّٛغ :ا(. وقولو أيًضػٖ ؽ. :ٛٔٔمز)

حْظ٘ بهةٌ  أحكٛقوْ فأيبع٘ نٌ حن. ف٢ُٓٗ فأحبث عٔ ْاَٛغوْ ٚ

ٖةس٢ْ فة٢ غةبٌٝ ٚقةاٜاى فةإ٢ْ إٜاٖةا ٖٜٛة . أَةٌ قًبةة٢ إىل         اقًبة٢.  

 (.٘ : ؽ.ٛٔٔ)مزؾٗازايوْ ال إىل ايظًِ" 
  ّاًضػػى أيى لكػػى يكشػػؼ لػػو الػػرب وصػػاياه، ويصػػمّ اإلنسػػاف يصػػم 

ى ايت٢ أحببتٗةا  اقاٜٛ"ٚهلج  ب :وصاياه مثؿ قوؿ المزمػور امرددً 
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ْ ٚيأًَة  فطا٥هةو"   اْ ٚضفع  ٜس٣ إىل ٚقاٜاى ايتة٢ ٚززيٗةا جةسّ   اجّس

 (.ٙ: ؽ. ٛٔٔ)مز
: ٛٔٔ)مػػز نةة  َػةةه٢ٓ"ٛ"حكٛقةةو ناْةة  ىل َةةعاَر فةة٢ َ :وقولػػو
"ف٢ ْك  ايًٌٝ ْٗه  ألؾهطى عًة٢ أحهةاّ    :(. وكذلؾ قولػوٚؽ. 

 (.ٛ: ؽ. ٛٔٔ)مزعسيو" 
 مػو وايريتو يدعوه أف يتفضؿ ويعمّ  المَّوف صالح اإذ يدرؾ اإلنس

"قةةاأ أْةة  ٜةةا ضبْ     وصػػاياه بيػػذه الايريػػة وىػػذا الصػػالح فيقػػوؿ

 (.ٜ : ؽ.ٛٔٔ)مز فبكالحو ع٢ًُٓ حكٛقو"

 ف يجػػػد تعزيتػػػو وفرةػػػو فػػػى الوجػػػود مػػػع َمػػػىػػػو  روةػػػىاإلنسػػػاف ال
الخىىى الء   فىىىا   ىىى       كىىى   مصىىىكر سىىىع ك ه  ل     ىىى  فىىىا  المَّػػػو

 . لصال    ل سن  
  لنػا يجػب أف نػػتكمـ معػو فػػى  المَّػػولكػى نصػؿ إلػػى سػماع صػوت

يجػػػب أف نصػػػمت عػػػف الكػػػالـ مػػػع  المَّػػػوالصػػػالة، ولكػػػى نػػػتكمـ مػػػع 
َُُ     "ٔإِّْٞالبشر. كما يقوؿ المرنـ فى المزمور ُِ ََا َأِغ ٘ٔ ََٜتَهًٖ ٘  ٔب  ايًٖة

ُ٘. ايٖطٗب ُِ أَلْٖ ّٔٔب ََٜتَهًٖ    .(ٛ:  ٘ٛ)مز  "ٔيَؿِعٔب٘  ايٖػاَل
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  اسنسةان و  ؛هو أسةاس الحيةاة الروحيةة كمهةا المَّها تكاث عمى
وينتظةةةر عممةةةه  المَّةةةهيطمةةةب و  الةةةذى يجاهةةةد فةةةى حياتةةةه الروحيةةةة

 .السماويةمعونة الالمقدس, ترافقه المالئكة, كما تؤازرل 
  َّال يػػداؿ فكيػػؼ  ةيػػاة الشػػركة مػػع ربنػػا ىػػى عربػػوف الممكػػوت. وا 

الةةةةذى اإلنسػػػػاف الممكػػػػوت وىػػػػو ال يعػػػػرؼ عنػػػػو شػػػػيًئا وال تذوقػػػػو؟! 
 سيدخث الممكوت هو الذى تذود حالوته.

  َٖةَصا   النبػى: ى ويقوؿ فى سفر إشعيا لكى نصمّ  المَّولقد امقنا "

ُْ ٔبَتِػةةٔبٝٔخٞ"  َُٜخةةسِّ ِْٔػةة٢.  َٓ ُ٘ ٔي ًُِتةة (. ىػػذا ىػػو ٕٔ: ٖٗشإ) ايٖؿةةِعُب َجَب
 عممنا.
  السيد المسي  ؿقاو  ـ نور العالـى المَّوأوالد: "    .ِٔ ُْةُٛض اِيَعةاَي  ِِ ِْةُت َأ

ُِٛنَٛع١ْ َع٢ًَ َجبٌَٕ ََ  ١َْٓ ََٔسٜ  ٢َْ ِٕ ُيِد ُٔ َأ ُِٔه ُٜ  ، ةتػى(ٗٔ  :٘)مػت "اَل 
والمشةةةةةاكث   مبػػػػػادئيـ ال تتغيػػػػػر.  ،المتاعػػػػػبو  ..وسػػػػػط المشػػػػػاكؿ

 :اؿ السػػيد المسػػي قػػولػػذلؾ  ،الصةةالة والتسةةحي  عةةن حيةةاة تحعةةدهم
ِٔ ٔاُكةةٛا ٔفةةٞ اِي" ََٚئهةة ِِ ٔنةةْٝل  ُٕ َيُهةة َُٝهٛ ِٔ َغةة َِ َعةةاَي َْةةا َقةةِس َغًَِبةةُ  اِيَعةةاَي  "َأ

 .(ٖٖ :ٙٔ)يو
 لسػػػػبب مةبتػػػػو لػػػػو أف يسػػػػتري  فػػػػى قمػػػػب اإلنسػػػػاف يريوووو  المَّػػػػو ،

فينبغى أف نييئ لو فى قموبنا موضًعا لسكناه وتكوف ةياتنا مممو ة 
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ى كانػػػت تقػػػرب مثػػػؿ التسػػػابي  والصػػػموات التػػػ بالتسػػػابي  والصػػػموات
 .بصفة دائمة لير منقطعة فى ىيكمو المقدس المَّووترفع أماـ 

  بمجػػػرد إف يقػػػؼ إنسػػػاف يػػػتكمـ مػػػع إنسػػػاف آاػػػر لػػػو مركػػػز كبيػػػر
 المَّػوويسػتمع  المَّػويكوف ةاؿ َمػف يتةػدث مػع فماذا   يشعر بسعادة،

 صالتو؟!
  يجػػد المَّػػواإلنسػػاف التائػػب الػػذى يعػػيش ةيػػاة روةيػػة سػػميمة مػػع ،

 سعد أوقات ةياتو ىى أوقات الصالة.أف أ
  من يعر  طريد مخدع الصالة, ويصنع صدااة مةع المالئكةة

، وىػػذا ال يكػػوف إالَّ مػػف اػػالؿ والقديسةةين؛   يشةةعر حةةالخو  أحةةًدا
 ةياة الصالة. 
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 الصالة الشومية

  بالصػػػػػالة  المَّػػػػػوإلػػػػػى  فيمجػػػػػحاإلنسػػػػػاف المتضػػػػػع يشػػػػػعر بضػػػػػعفو
 ةبكػػؿ قػػو  سػػريًعا ة فتػػحتى لػػو المعونػػة اإللييػػةالسػػيمية طالًبػػا المعونػػ

 .فتنقذه
 ،مػػع  أفضػػؿ وسػػيمة لمةاربػػة الاطيػػة ىػػى اليػػروب منيػػا بسػػرعة

 امصنى( فنجد النجاة. يسوع المسي  ىرب صالة القمب  )يا
  ىػػػػػى مػػػػػف أقػػػػػوى  (ارةمنػػػػػى يسةةةةةوع المسةةةةةي يػػػػػا ربػػػػػى )صػػػػػالة

الصػػموات فاعميػػة فػػى الةػػروب الروةيػػة ضػػد الشػػياطيف ألف مجػػرد 
 ترتعب منه جيوش الشياطين. "يسوع المسي "كر اسم ذ
  مػػف عمػػؽ قموبنػػا وال نكػػؼ عػػف ترديػػده بكػػؿ  يسةةوعفمنػػردد اسػػـ

 المسةةي يةةا رحةةى يسةةوع ): فميصػػرخ كػػؿ منػػا قػػائالً  .الثقػػة واإليمػػاف
ٓٔةةٞ   »َفَكةةَطَر  "(.رحمنةةىا ُِ َُٚز اِضَح َٔ َزا َُٜػةةُٛا اِبةة  ( ٖٛ: ٛٔ)لػػو "«َٜةةا 

"َٜ  ُ٘ َُٔ  َأْٖ ُٖا َغ ٍُ      َفًَ َُٜكةٛ َٚ َِٜكةُطُر  ٟٗ اِبَتةَسَأ  َٔ    »ُػُٛا ايٖٓأقةٔط َُٜػةُٛا اِبة َٜةا 

 ٞٔٓ ُِ َُٚز اِضَح  .(ٚٗ: ٓٔ)مر "«َزا
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   الصػػػالة السػػػيمية( ىػػػى صػػػالة ميمػػػة جػػػًدا فػػػى  يسةةةوعصػػػالة(
كجػػػيش بحلويػػػة  امرىًبػػػ ًيػػػايكػػػوف اإلنسػػػاف قو  ب فبيػػػاالةػػػرب الروةيػػػة

ًَُٔٝةةة١ْ "مسػػػي  . كمػػػا قيػػػؿ عػػػف الػػػنفس المةبػػػة لمكالشػػػمس اطػػػاىرً  َج

١َٕٜ ٔٛ َٖٔب١ْ َنجـَِٕٝ ٔبَأِي َُِط ُِٔؼ  َٖٔط٠ْ َنايٖؿ َُٔط َلا  .(ٓٔ :ٙ)نش "َناِيَك
  لماالص وال يوجد اسـ فى الوجود لو  المَّويةمؿ قوة  يسوعاسـ

ِٔ" فاعمية الاالص مثمو بالنسبة لمبشػر. َُٝه ًِ َِٓس ََِعًَُّٛا َف ِِ  ٔع ُٔةٝٔعُه  َج

 ُٔٝٔ ٌَٔإِغَطا٥ٔ َؾِعٔب ََٚج ٝ ُ٘ ِٔ َأْٖ َُٔػٝٔح َُٜػَٛا ٔباِغ َِٝؼ اِي ِّ.. َي  ٔبَأَحةسٕ  ايٖٓأقٔط

ٔٙ ِٝٔط ِٕ. اِيَداَلُم َغ َِٝؼ أَل ِْ َي َُا٤ٔ َيِخَ  آَخُط اِغ َٞ َقِس ايٖػ َٔ ُأِعٔط ِٝ  ايٖٓةاؽٔ  َب

ٔ٘ َِٓبٔيٞ ٔب َٜ ِٕ  (ٔٔ، ٓٔ: ٗأع) "َِْدًَُل َأ
 
 

 
 

 اىجأ إىٚ اىصالة ألّل بذّٖٗا ىِ حخيص..
 زٙ يعشف اىصالة ال يعشف اىٖزيَت.فاى

 ٔ اىي  ثق إُ ّجحج فٚ صشاعل ٍع 

 .ىِ حقذس عييل أيت ق٘ة عيٚ األسض

 ؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـوده اؾناؾث



 

 
 

 

 
 
 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

81 
 

 
 

 

 نشحلالكلب امل صالة

فػػػػى  المَّػػػػولكػػػػى تكػػػػوف عبادتنػػػػا مقبولػػػػة، البػػػػد أف ننسػػػػةؽ أمػػػػاـ  ✜
 لمنسةقة، والعيف الباكية.الصالةب ألنو يتقبؿ تقدمات النفوس ا

، فصػػػػػالتؾ المَّػػػػػوتتكػػػػػـر عمػػػػػى إذا شػػػػػعرت فػػػػػى الصػػػػػالة أنػػػػػؾ  ✜
, المَّةةهالصةةالة المقحولةةة فهةةى صةةالة المحتةةاج إلةةى مرفوضػػة، أّمػػا 

شراد وجهه. المَّهالذى يريد أن ي خذ نعمة وحركة و مرضاة   وا 
عمينػػا نعمػػة لزيػػرة فػػى  المَّػػوبمقػػدار إةساسػػنا بضػػعفنا، يسػػكب  ✜

َِٓػٔخٔل ايٗطٚٔحٔإ" الصالة ُُ َٚاِي ُِٔػٔهٔن  ُِْظُط  ٔإَي٢ اِي ََٖصا َأ    (.ٕ:  ٙٙإش) "َي٢ 

واتضػػاع أمػػاـ الػػرب، تقُبػػؿ صػػمواتيا   انسػػةاؽالػػنفس التػػى تقػػدـ  ✜
 .-مف الناةية الروةية-وتقدمتيا، ويتاذىا الرب عروًسا لو

تححةةةث عةةةن مةةةدي   الصةةةالة المقحولةةةة, هةةةى الصةةةالة التةةةى   ✜
بػؿ ىػى الصػالة  لظهةور, و  تسةتجدى إطةراءهم.الناس و  ُحةب ا
ِٖ ايًٖٗةة"والتواضػػع كمػػا قػػاؿ العشػػار:  االنسػػةاؽالمقترنػػة بمشػػاعر 

َْا اِيَدأل٧َ"  ٢ٔٓ َأ ُِ  (..ٖٔ: ٛٔ)لواِضَح
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وتػػداؿ  المَّػػوالبكػػا  أو الػػدموع فػػى الصػػالة ليػػا صػػوت يسػػمعيا  ✜
َُٛٔع٢"ويقوؿ المرنـ:  إلى ةضرتو ِٔ ُز   (.ٕٔ: ٜٖ)مز "اَل َيِػُهِ  َع

"َقةِس  يقػوؿ ليػا..  المَّػوالنفس الباكية المنسةقة عندما تػحتى إلػى  ✜

َٗٔو َِٚج ََٚضَفِعُ   ِٛٔئو  ُِٔعُ  ٔيَك  .(ٖ٘: ٕ٘ـصٔ) "َغ
ال يقبميا، ألنيا ال تقػدـ بػروح  المَّوُترفض، و  صمواتناكثير مف ال ✜

الصػػػػالة التػػػػى تُقػػػػدـ بكبريػػػػا  وافتاػػػػار ليػػػػر . المسػػػػكنة واالتضػػػػاع.
 .المَّوأماـ  مقبولة
فالبػد أف نصػمى كػى يميمنػا  المَّػوكؿ صػالة مقبولػة أمػاـ  تليس ✜
 صالة مقبولة تداؿ إلى ةضرتو. المَّو
يصػػػم ى مػػػف أجػػػؿ صػػػالتو لكػػػى تػػػداؿ إلػػػى  تضػػػعملااإلنسػػػاف  ✜

 ، وتكوف مسموعة ومقبولة أمامو. المَّوةضرة 
تػذكاًرا تكػوف فال ينسى أبًدا األيادى المرفوعة فػى الصػالة.  المَّو ✜

 أبدًيا أمامو، يفرح بيا ويقبؿ منيا صمواتيا.
ِٝةؤ  مكتوب فى سفر نشيد األناشيد..  ✜ َٓ ِٝ ِّٔي٢ َعِّة٢ َع َُةا  "َح ُٗ  َفٔإْٖ

ْٔٞ َقةةِس ، ىػػاتيف العينػػيف يقػػوؿ عنيمػػا داود النبػػى (٘: ٙ)نػػش "َغًََبَتةةا
"إيٝو ضفع  ع٢ٓٝ ٜا غانٔ ايػُا٤. فٗا ُٖةا َثةٌ عٝةٕٛ ايعبٝةس إىل     

(.. ٕٕٔ) مػز يِْٝٗ َٚثةٌ عٝٓة٢ األَة١ إىل ٜةس٣ غةٝسيٗا"     أٜس٣ َةٛا 
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َٚٔإَي٢التى يقوؿ عنيػا ربنػا  العينين الخاشعتين.. المنكسرتين  ََٖصا "

ُِْظُط ُِٔػٔهٔن ٔإَي٢  َأ َِٓػٔخٔل اِي ُُ ُُِطَئعٔس ايٗطٚٔح َٚاِي ِٔ َٚاِي َٔ "٢َٔ   .(3: 66إش) َناَل
، تجعػؿ نعمػة األعيف الباكية المتضػرعة المنسػةقة فػى الصػالة ✜
 تنةدر عمييا بغزارة. المَّو
ال يقبػػػؿ صػػػالتؾ إالَّ مػػػف اػػػالؿ قمػػػب تائػػػٍب منسػػػكٍب  المَّػػػوإف  ✜

 ااشٍع أمامو.
مػف الاػاطئ ىػى التػى تقتػرف  المَّػوالصالة الوةيػدة التػى يقبميػا  ✜

ََٜؿا٤ُ " .بطمب الرةمة والتوبة والمغفرة ِٔ َبٔعٕٝس اَل  َٔ ََٛقَ   َٖا اِيَعٖؿاُض َف ََٚأ

ٙٔ َقا٥ٔاّل  َأ ٌِ َقَطَا َع٢ًَ َقِسٔض َُا٤ٔ َب َٛ ايٖػ َِْخ  ٔ٘ ِٝ َٓ ِٝ َِٜطَفَ  َع ٓٔةٞ  ايًٖٗة ِٕ  ُِ ِٖ اِضَح

َْا اِيَدأل٧َ  .(ٖٔ:  ٛٔ)لو "َأ
 

 اللَّىبعاطفة وحب حنو  الصالة 

, المَّةهحداية الصالة الالئقة والمقحولة أن نشعر ح حوة ىذه ىى  ✜
 فى السماويات. لحب والتقديراوننطمد نحول حمشاعر 

الصةةالة التةةى مةةن العمةةد هةةى التةةى تسةةتطيع أن ترتفةةع إلةةى  ✜
العمو. فحمقدار عمد الصالة حمقدار ارتفاعها إلةى عنةان المسةاء 

وعنػدما قػاؿ السػيد المسػي  لبطػرس  ودخولها إلى عتحة رب الجنةود
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( ليمقػى الشػباؾ لمصػيد، لػـ يكػف يقصػد ٗ: ٘)لػو "ابعس إىل ايعُل"
ة السفينة والبةرب لكف كاف يقصد أف يؤكػد أف فقط العمؽ مف ناةي

يمزمهةةا الةةدخوث إلةةى عمةةد الشةةركة معةةه وعمةةد  المَّةةهالحيةةاة مةةع 
 .  الخحرة وعمد العواط  والمشاعر والفكر.

عنػػػدما تعتكػػػؼ وتػػػداؿ ماػػػدعؾ وتغمػػػؽ بابػػػؾ وتقػػػدـ صػػػمواتؾ  ✜
 رائةة رضا وسرور. المَّويا تنسمذبيةة ةب. ةينٍئذ ي

ُينطػػػؽ بيػػػا فػػػى صػػػمواتنا، ةتػػػى  نَّػػػات الالػػػروح القػػػدس يشػػػفع بح ✜
تػػػػحتى إلػػػػى ةضػػػػرة رب الجنػػػػود. فتكػػػػوف مسػػػػتجابة فػػػػى كػػػػؿ مكػػػػاف 

 وزماف.
مجػػرد  ،أف يكػػوف معػػو المَّػػوىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف إنسػػاف يطمػػب مػػف  ✜
 وبكؿ قوة. اليتداؿ سريعً  ستغاثة ةارة يصرخ إليواوآار فى . مبةطِ 
ِِ إ" ✜ َِْتِح َيُهة ُٜ ِٛا. اِلًُُبٛا َئجُسٚا. اِقَطُعٛا   (ٚ:  ٚ)مػت "ِغَأُيٛا ُيِعَط

أف الصػػػالة ينبغػػػى أف  ا" تعطينػػػا انطباًعػػػاارعةةةوا يفةةةت  لكةةةمعبػػػارة "
، وربمػػا أةيانػػػا تكػػوف فػػػى المَّػػػوتمتػػزج بػػػروح التضػػرع والصػػػراخ إلػػى 

 صورة طمب النجدة.
رع واةتياجو. فمف مع ةالة القا االقرع عمى الباب يكوف متناسبً  ✜

. امتتالًيػػ اسػػريعً  اكػػاف فػػى اطػػر يقػػرع بصػػورة متػػواترة أى يقػػرع قرًعػػ
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أمػػا مػػف كػػاف يقصػػد زيػػارة ةبيػػب أو صػػديؽ فإنػػو يقػػرع عمػػى بابػػو 
 بيدو  أو بتحٍف.

مػػف  اكمػػا طمػػب منػػا الػػرب أف نقػػرع عمػػى بابػػو، فإنػػو ىػػو أيًضػػ ✜
َٓةةَصا" :ةسػػب قولػػو اجانبػػو يقػػؼ عمػػى أبػػواب قموبنػػا قارًعػػ َٚأقةةْ   ٦ََٖ

 ٔ٘ ِٝةة ٌُ ٔإَي ََٚفةةَتَح اِيَبةةاَبْ َأِزُخةة ِٛٔيٞ  َُٔ  َأَحةةْس َقةة ِٕ َغةة ََٚأِقةةَطُا. ٔإ َعًَةة٢ اِيَبةةأب 

 ٞ ََٔعةة  َٛ ُٖةة َٚ  ُ٘ َََعةة (. إف الػػرب ينتظػػر منػػا أف ٕٓ: ٖ)رؤ "ََٚأَيَعٖؿةة٢ 
.. نجعػؿ فينػا نفت  لو ةينما يقرع.. نسػتجيب لمةبتػو.. نقبػؿ سػكناه

 لراةتو.  افى داامنا موضعً 
 ايفػػت  قمبػػو لمػػرب إذا قػػرع عمػػى بابػػو، فػػإف الػػرب ىػػو أيًضػػ مػػف ✜

سيفت  لو ةينما يقرع عمى باب السػما  فػى صػمواتو. ومػف ال يفػت  
ونفػػس األمػػر ينطبػػؽ عمػػى  قمبػػو لمػػرب، ال يفػػت  لػػو الػػرب إذا قػػرع.

االسػػػػتماع إلػػػػى إاػػػػوة الػػػػرب األصػػػػالر الػػػػذيف يرسػػػػميـ لنػػػػا لياتبػػػػر 
َُٜػةةٗس "لػػذلؾ يقػػوؿ الكتػػاب  ،مةبتنػػا ويعاممنػػا مثػػؿ معاممتنػػا ليػػـ  ِٔ ََةة

ِٜهةاّ     َٛ َأ ُٗة ُِٔػةٔهٔن َف ِٔ ُقةَطأر اِي ٘ٔ َع ِٝ َْ ُِٜػةَتَجابُ   ُأُش َٚاَل  : ٕٔ)أـ "َِٜكةُطُر 
أما إذا فت  امحةه لمةرب ولعمةث روحةه القةدوس فةإن صةالته (. ٖٔ

 تكون مقحولة فى كث وات.
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ىػػػى التػػػى تعطينػػػا االسػػػتةقاؽ أف  ورأفتػػػوالصػػػادقة  المَّػػػومػػػراةـ  ✜
دـ ذبائ  روةية. ولوال ىذه المػراةـ لمػا أمكػف أف تُقبػؿ ذبيةػة وال نق

 صالة وال عبادة. 
فػػػػػى أرض  تسػػػػػبيًةا مقبػػػػػواًل وىػػػػػو   اإلنسػػػػػافسػػػػػبّ يمكػػػػػف أف يُ  ال ✜

يقبػػؿ تسػػبيةنا وشػػكرنا وةمػػدنا  ال المَّػػو. إف المَّػػوالاطيػػة والبعػػد عػػف 
 نةوه بقموب تائبة راجعة إلى أةضانو. اتجيناإذا إاّل 
مػف  وىو اػاؿٍ  المَّوفى عالقتو مع  شي مارس اإلنساف أى إذا  ✜

 .وذبيةة مرفوضة لمَّوالةب، فذلؾ إىانة 
 .المَّوالجسد المنيؾ والمتعب فى الصالة ىو ذبيةة ةب أماـ  ✜
 أجػػرهظيػػر أمػػاـ النػػاس أنػػو رجػػؿ صػػالة وعبػػادة، يحاػػذ الػػذى يُ  ✜

 ال مػػديًةا مػػف النػػاس ويفقػػد أجػػره السػػماوى. إلػػى جػػوار أف صػػالتو
 .المَّوـ بقمب االص أماـ تكوف مستجابة ألنيا لـ تُقدّ 

عنػدما يقػدـ بعد مرةمة التوبة والاالص فى طمبيا. فبعد ذلػؾ،  ✜
اإلنسػػػاف صػػػالة بقمػػػب ليػػػر نقػػػى مػػػف الػػػدااؿ، بعيػػػد عػػػف القداسػػػة 

 .لمَّوإىانة  فذلؾوالطيارة، 
ال يسػػػمع صػػػالتنا. ألف الصػػػالة  المَّػػػومػػػف الممكػػػف أف نصػػػمى و  ✜

وجيػو عنيػا لكػى ال يسػمع  المَّو تقدـ مف قمب طاىر، يستر التى ال
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ِِ َأِغُتُط "  ىذه الصالة. ويقوؿ فى سػفر إشػعيا : ِٜٔسُٜه َٕ َأ َفٔخَن َيِبُػُطٛ

 َُُ ُِ ايٖكاَل٠َ اَل َأِغ ِٕ َنٖثِطُي َٚٔإ  ِِ ُِٓه ٖٞ َع َٓ ِٝ  .  (٘ٔ :ٔشإ)" َع
عنيػا وال وجيػو  المَّوتقدـ مف قمب طاىر يستر  الصالة التى ال ✜

١َُٖ اأَلِؾَطأض َشٔبَٝخ١ُ" يسمعيا. ُٔنَ  ََٚقةاَل٠ُ  ايةٖطبِّ  ََِهَط ُُِػةَتٔكٝ ُ٘  اِي  "ََِطَنةاُي
 .(ٛ: ٘ٔأـ)
 

 الصالة بالزوح والزهن

 الصػالة التػى يقوليػا اإلنسػاف بمسػانو وال يعػى مػا يقػوؿ بقمبػػو ال ✜
 .المَّويقبميا 
ى مػػا نػػيعبفكػػر شػػارد وعقػػؿ سػػرةاف وبػػال فيػػـ وال  يصػػم ىمػػف  ✜

الػػرب يقػػوؿ عػػف ىػػذه و  ،المَّػػوصػػالتو تكػػوف ليػػر مقبولػػة أمػػاـ  بيقػػوؿ
ُُِبَتٔعةْس َعِّٓةٞ     العبادة الباطمة ُ٘ َف ًُِبة َٖا َق ََٚأ  ٔ٘ ِٝ ََْت ٓٔٞ ٔبَؿ َُ ُِٜهٔط ََٖصا ايٖؿِعُب  "

 .(.ٙ: ٚ)مر "اَبٔعّٝس
البد أف تتةمى صمواتنا بالصفات الروةية وأف نعمؿ لكى تحتى  ✜

بػحف نعنػى مػا  المَّوقبؿ أماـ أف تُ  الً ة التى تجعميا أىصمواتنا بالصور 
 ونصمى بقمب طاىر. المَّونقوؿ ونطمب مشيئة 
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 لمَّػػوالبػػد أف نصػػمى بػػروح وفيػػـ وتركيػػز وعمػػؽ وعاطفػػة وبةػػب  ✜
 صالتنا. المَّولكى يسمع  أعماؽ القمبوبكالـ اارج مف 

بػال  الذى فوؽ الكؿ يسمعنا وىو مستعد أف يتقبػؿ أصػواتنا المَّو ✜
يسػمعنا وُيسػر بنػا ويقػوؿ الكتػاب:  المَّػوفينبغى أف نفػرح ألف  بقياس
ََٔت "َٜا َُا ٌٔ  ٔغةِتطٔ ٢ ٔفة  ايٖكةِدطٔ  َََخةأج٧ٔ ٢ ٔفة ٢ َح ََُعأقة ٓٔة . اِي َٗةؤ ٢ َأٔضٜ . َِٚج

ٔٓ ُٔٔعٝ َِٛئو٢ َأِغ ٕٖ َق َِٛئو أَل َٗٔو َئطْٝ  َق َِٚج َٚ "ٌْ ُٝٔ    (ٗٔ: ٕنش) َج
ما ب ألف الصػػالة تةتػػاج إلػػى توجػػد صػػالة ال تصػػعد إلػػى السػػ ✜
يماف، وعنػدما نتشػفع )بصػموات( القديسػيف تصػؿ صػمواتنا إلػى إقوة 

 عناف السما .
ال ينسى أبػًدا أى تعػب مػف أجػؿ اسػمو كالصػالة، العبػادة،  المَّو ✜

ََٚقةِبَطىَ  " ةياة التكريس.. ويقوؿ ََٚيَعَبةَو  َُاَيَو  َْا َعأضْف َأِع ََٚئعِبةَ    ...َأ

ٌٔ اِغة   ِٔ َأِجة َٔ  ٌٖ ِِ َئهة ََٚية (.. ال ينسػى سػير الميػالى ٖ-ٕ: ٕ)رؤ "ُٔٞ 
ودمػػػػػػوع المنسػػػػػػةقيف وسػػػػػػجدات الميطانيػػػػػػات، ال ينسػػػػػػى عطشػػػػػػؾ 

فهةةو يةةذكر جميةةع ذحائحةةك وتصةةح  فةةى  وجوعػػؾ وصػػومؾ وتعبػػؾ
 .  نظرل سمينة م ث فمسى األرممة

لػو ةشػد  ،المَّػوإلى يصرخ  مسكيف إنسافمف  ضعيفة طمبةكؿ  ✜
 صػػراخٍ  إلػػىف ىػػذه الطمبػػة تةولػػت جػػد أي بصػػموات القديسػػيف امعيػػ
  .رب الجنود ىّ ذنأ إلىيداؿ ا جدً  ىائؿٍ 
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يجػػب أف تكػػوف ةياتنػػا متةػػررة مػػف السػػطةية، ومػػا يتبعيػػا مػػف  ✜
 .المَّوالشكمية فى العبادة، التى تجعؿ صالتنا ال تؤثر فى قمب 

يػػػو فػػػإف لػػػـ ينقّ  .ى اإلنسػػػاف قمبػػػو أواًل قبػػػؿ الصػػػالةيجػػب أف ينقّػػػ ✜
َٞ " :كمػػا يقػػوؿ بػػولس الرسػػوؿ بمقبولػػة فصػػالتو ليػػر َُٜكةةًِّ  ِٕ َفُأٔضٜةةُس ا

َََهإٕ َضأفٔعَن   ِّ ٍُ ٔفٞ ُن ٟ ايطَِّجا ٍٕ     أٜةاز َٚاَل ٔجةَسا ٕٔ َغَهةٕب  َٖٔط٠ّْ ٔبةُسٚ " َلةا

 (.  ٛ: ٕتىٔ)
 
 

 الصالة المقبىلت هً الصالة
 التً يىطق بها لساول

 المــوينىن فنرك مىشغالً بىفس الن
 وقلبل به وفس العاطفت

 وجسذك يشترك اللَّهوروحل تىاجً 
 بالخشىع والسجىد ورفع اليذيه.

 اؾناؾث هؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـود
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 الوقت املناسبفى 

  فػػػى اسػػػتجابة الصػػػالة، ولكنػػػو يسػػػتجيب فػػػى  المَّػػػويتميػػػؿ أةياًنػػػا
 المةظة الةاسمة، وفى أكثر وقت مناسب لالستجابة.

 فيمنػػػا مػػػا ىػػػى مشػػػيئتو ويُ  لطمباتنػػػا عنػػػدما نطمػػػب يسػػػتجيب المَّػػػو
 الصالةة المرضية فى ةياتنا.. لكى نطمب طمبات ةسنو.

 ف تػػػحار فػػى االسػػػتجابة فالبػػد أف يسػػػتجيب..  المَّػػو يةةة تى فةةةى وا 
الهزيةةع الراحةةع مةةن الميةةث ماشةةًيا عمةةى الححةةر دون أن نةةدرى.. فةةى 

حقةةةوة الواةةةت الةةةذى ينقطةةةع فيةةةه الرجةةةاء واألمةةةث تةةة تى ا سةةةتجاحة 
 حطريقة إعجازية   يتصورها العقث.

  نظػػػف أنػػػو  فػػػى اسػػػتجابة الصػػػالة، يجػػػب أالَّ  المَّػػػوعنػػػدما يتػػػحار
 ى عنا. لكنو يحتى فى الوقت المناسب ويصنع عجًبا.تامّ 
  ّفػػى االسػػتجابة، كممػػا كػػاف عممػػو أوضػػ  وأقػػوى  المَّػػور كممػػا تػػحا

 وليس ُصدفة. المَّوفنتيقف أنو عمؿ 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

92 
 

 ار لنػػػا رصػػػيًدا مػػػف فػػػى االسػػػتجابة لكػػػى يػػػدّ  أةياًنػػػا ريتػػػحاّ  المَّػػػو
التػػػػى طمبنػػػػا كثيػػػػًرا الصػػػػموات والطمبػػػػات.. وعنػػػػدما نحاػػػػذ الفضػػػػيمة 

 .ال نفرط فييا بسيولة بألجميا
  عميك فال تي س حث اسةتمر فةى الصةالة والطمحةة  المَّهإذا ت خر

 حإيمان وجهاد ودموع إلى أن ت تيك ا ستجاحة. 
  ضػػػد اطيػػػة معينػػػة بالصػػػالة والصػػػراخ، إذا كػػاف إنسػػػاف يجاىػػػد

لػػػى المَّػػػوفعنػػػدما يسػػػتجيب  ، فػػػى الوقػػػت المعػػػيف وينظػػػر إلػػػى تعبػػػو وا 
ة المقدسػة وال يفػرط يعرؼ قيمػة ىػذه العطّيػ بجياده وصبره ودموعو

 ..فييا أبًدا
  لنػػا  بػػداعمينػػا أف نسػػتمر فػػى الصػػالة ونتمسػػؾ باإليمػػاف، ميمػػا
 عمؿ فى الوقت المناسب.ر فى االستجابة ألنو يقد تحاّ  المَّوأف 
 لػى مواظبػة، فَمػ ىػو كمػف  يصػم ىف الصالة تةتاج إلػى صػبر وا 
لػػػػذلؾ يقػػػػوؿ  .وينتظػػػػر ةتػػػػى ُيفػػػػت  لػػػػو ويقػػػػرع، عمػػػػى البػػػػاب ؼيقػػػػ

ٖٛ ٚيٝتؿةةسز قًبةةو ٚاْتظةةط ايةةطب"   المزمػػور  : ٕٙ)مػػز"اْتظةةط ايةةطب يكةة
ٔٗ  .) 
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 يغمد الحاب فى وجه من يطمحةه, حةث عمةى العكةس اةاث  المَّه  
يعايٛا إىٓل ٜا مجٝ  اشتعبن ٚايثك٢ًٝ األمحاٍ ٚأْةا  " :د المسةي السي

"َةةةٔ ٜكبةةةٌ إىٓل ال أخطجةةة٘   :ا( وقػػػاؿ أيًضػػػٕٛ: ٔٔ)مػػػت أضحيهةةةِ"

ُ٘ "وقػػاؿ:  (.ٖٚ: ٙ)يػػو "اخاضّجةة ِْةةَتُح َيةة ُٜ َِٜكةةَطُا   ِٔ ََةة ، ٛ: ٚ)مػػت "َٚ
 .(ٓٔ: ٔٔلو

  يفت  الحاب فى الوات المناسب, فال ينحغةى أن نية س  المَّهإن
 .مواظحةو  والطمحة حكث حرارة لصالةمن ا
 يتركنػػػا فػػػى ضػػػيقة معينػػػة، فػػػى مػػػحزؽ، أو فػػػى  اإف الػػػرب أةياًنػػػ

شػػدة. لكػػى يعم منػػا كيػػؼ نصػػرخ إليػػو فػػى الصػػالة. وعنػػدما نصػػرخ 
إليػػػػو يسػػػػتجيب. فنشػػػػعر بقيمػػػػة الصػػػػالة وأىميتيػػػػا وفاعميتيػػػػا. كمػػػػا 
، نشػػعر بحىميػػة أف تكػػوف لنػػا عالقػػة بػػو.. نشػػعر بحىميػػة طمبنػػا إليػػو

 بحىمية ةضوره ووجوده فى وسطنا. اوأيضً 
  المَّػػػوالبػػػد أف نيػػػتـ بموضػػػوع الصػػػالة فػػػى ةياتنػػػاب نصػػػرخ إلػػػى 

نػو يةبنػا. وبيػذا يتمجػد ألنػا فنتحكػد أف النجػاة مػف عنػده و  فيسػتجيب
 اآلب واالبف والروح القدس.
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 يػػػػدعونا أف نواظػػػػب عمػػػػى الصػػػػالةب لكػػػػى نػػػػتعمـ الصػػػػبر،  المَّػػػػو
ىػػػى منػػػو. وعنػػػدما تتػػػحار االسػػػتجابة سػػػوؼ ونتحكػػػد أف االسػػػتجابة 

 .  ةمف الصالة لكى تكوف االستجابة قوي ارصيدً  ناةفظ لي
  ا إلػػػى أف نطمػػػب وبعػػػدىا يسػػػتجيب لػػػئال ننسػػػب سػػػاكتً  المَّػػػويظػػػؿ

ِْٔكِصَىالمجد إلى ليره فيقوؿ  ْٔٞ" "ُأ َُجَِّس  (.٘ٔ: ٓ٘)مز َفُت
 لوقػت سالح الصالة ىػو ربػوات مػف المعونػة اإللييػة لنػا.. فػى ا

لػػػػػى جيادنػػػػػا وصػػػػػبرنا ودموعنػػػػػا  المَّػػػػػوالمعػػػػػيف ينظػػػػػر  إلػػػػػى تعبنػػػػػا وا 
 ويستجيب. 

  يجػػب عمينػػا أف ننتظػػر عمػػؿ الػػرب فػػى ةياتنػػا ولػػو تػػحار فالبػػد
أف يسػػػتجيب ةسػػػب وعػػػده. وةينمػػػا يػػػحتى فإنػػػو يػػػحتى بقػػػوة واقتػػػدار 
ليصػػػنع االًصػػػا عظيًمػػػا فيتبػػػدد األعػػػدا  وال يكػػػوف ليػػػـ ذكػػػر فيمػػػا 

 بعد. 
   ف دامػػػػت إليػػػػو أاػػػػذت وارجػػػػت ممتمًئػػػػا إد سػػػػائاًل، الػػػػرب ال يػػػػر

إلػو مةسػف، طبيعتػو اإلةسػاف والكػـر فػى ألنػو ومةمَّاًل بالايرات.. 
ِٛا.    " معاممتػػو مػػع كػػؿ الطػػالبيف إليػػو ُِ  اِغةةَأُيٛا ُيِعَطةة ٍُ َيُهةة َْةةا َأُقةةٛ ََٚأ

ِِ َِْتِح َيُه ُٜ  .(ٜ  :ٔٔ)لو "اِلًُُبٛا َئجُسٚا. ٔاِقَطُعٛا 
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 تظػػػػر الػػػػرب، فػػػػى إلةػػػػاح وتضػػػػرع وانسػػػػةاؽ اإلنسػػػػاف الػػػػذى ين
َٖا"ولجاجة، لف يازى إلى األبد. كما يقوؿ الكتاب  ٚ  َأ َِٓتٔظةُط  ايةٖطبِّ  َُ

َٕ َُٝجسُِّزٚ ٠ّٖٛ َف َٕ. ُق َٓٔخ١ّ َِٜطَفُعٛ َٕ . َنايُٓٗػٛٔض َأِج َٕ  َٚاَل َِٜطُنُهةٛ َٕ  َِٜتَعُبةٛ ُُِؿةٛ َٜ 

ُٕٝٛ َٚاَل  (.ٖٔ: ٓٗشإ) "ُِٜع

 

 وإميان   كةثالصالة ب

  يواجو اإلنسػاف فػى ةياتػو أمػوًرا ال يجػد ليػا ةػاًل، ومػف الممكػف
وهةةو   يعمةةم كيةة  سةةيتدخث ويحةةث  المَّةةهويطمةةب تةةدخث  يصةةمِّىأف 

المشكمة لكنه فى نفةس الواةت يتعامةث مةع أب ي ةد حةه وحمححتةه  
ُٕ      أ"َ  ومن استجاحته لصةالته ِٝةَطا َٗةُب َخ َٜ  ُٔ َٚا َُا ُِ اٖيةٔصٟ ٔفةٞ ايٖػة ُبُٛن

 َٔ ُ٘ئًٖٔصٜ  .(ٔٔ :ٚ)مت "َِٜػَأُيَْٛ
  ف الثقػة بينػػو وبػػيف ربنػػاب ابػرة اإلنسػػاف فػػى عالقتػو مػػع ربنػػا ُتكػػو 

 حةد أن يسةتجيب,  المَّهويطمب حإلحاح وفى  قة أن  يصػم ىعندما 
نجةد أن الةةرب اسةتجاب لةةه حصةورة   يتواعهةةا فةود مةةا يطمةةب أو 

ف لديػػػو إةسػػػاس مػػػف ابػػػرات متعػػػددة أف  يفتكةةةر, يسػػػمع  المَّػػػوويتكػػػوَّ
٤ِٕٞ َأِنَثَط ٔجٓسّا" .صالتو ِّ َؾ َِٛم ُن ٌَ َف َِْع َٜ  ِٕ َِْتٔهُطْ  َٚاِيَكأزُض َأ َْ  ِٚ َِْطًُُب َأ ُٖا  َٔ

َٓا ٌُ ٔفٝ َُ ٠ٖٔٛ اٖئتٞ َيِع    .(ٕٓ: ٖؼأ) "ٔبَخَػٔب اِيُك
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  يسػمع صػالتو ةينئػٍذ يعػرؼ قيمػة  المَّوعندما يشعر اإلنساف أف
مةن وأف  المَّػوصػية بينػو وبػيف الصالة، ويتحكد مف وجود عالقة شا

ٍُ    " .  يخةزى أحةًدا المَّةهينتظر  َُٜكةٛ ٕٖ اِئهَتةاَب  ٘ٔ اَل     »أَل ُٔ ٔبة َٔ ِِ ُٜة  ِٔ ََة  ٌٗ ُنة

 .(ٔٔ:  ٓٔ)رو "«ُِٜدَع٣
  ِب َيةةَو َِٜٝػةةَتٔج" ماػػزوف لػػدينا وىػػو: المَّػػونةػػف أاػػذنا وعػػًدا مػػف

 ّٔ ِٛ َٜ َِٜعُكةَٛب.    ٜٓكةطى . ؾسيوايٖطٗب ٔفٞ   ٔ٘ ُِ ٔإَية ِٔ      اِغة َٔة ّْةا  ِٛ ٌِ َيةَو َع ُِٜطٔغة

َِٜعُهِسَى  َٕ ِٛ َٝ ِٗ ِٔ ٔق َٔ َٚ  ٔ٘ ( وعندما نطمب الػرب ٕ، ٔ: ٜٔ)مز "ُقِسٔغ
 يستجيب ةسب وعده. 

 ألف النبػات  كنبات عطشاف إلػى المػا ، طمب سرعة االستجابةا
ال يةتمػػػؿ العطػػػش طػػػوياًلب إذ مػػػف الممكػػػف أف يػػػذبؿ وأف يمػػػوت. 

 فٓٝة ِ  ِسعةاجاّل  فَكة   ضٗب ٜةا  ىٔل جب"اغةتَ المرتػؿ فػى المزمػور:  يقوؿو 

 .(ٚ: ٕٗٔ)مز ضٚح٢"
  مػػف األمػػور المفرةػػة لسنسػػاف الػػذى يصػػّمى أف يشػػعر أف الػػروح

القدس يقتاده فى الصالة بصورة يقدر أف يعّبر بيا عف اةتياجاتو، 
سيستجيب بؿ وسيعطيو أكثر جًدا  مما يطمػب أو  المَّوويطمئنو أف 

َِٜؿ"يفتكر  ُ٘ َِْػ َْ َٗاايٗطَٚح  َِٓطُل ٔب ُٜ ُٕ اَل  َٓا ٔبَأْٖا  (.ٕٙ: ٛ)رو "َُْ  ٔفٝ
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  ّو يستجيب ألنػ المَّوف فى أى بإيماف وال نرتاب أبًدا البد أف نصم
ِِ           يقػوؿ: ِٓةُت ٌُ َحٖبة١ٔ َخةِطَزٍٕ َيُه َِٔثة  ْٕ ٌَةا ِِ ٔإ َٕ َيُهة ِٛ َنةا ِِ  َية ٍُ َيُهة "اِيَخٖل َأُقٛ

ِٔ َٔ  ٌِ َِْتٔك ٌٔ  ا ََٗصا اِيَجَب َٕ ٔي ٤ِْٞ      َيُكُٛيٛ ُٕ َؾة َُٜهةٛ َٚاَل   ٌُ َِٓتٔكة َٝ َٓةاَى َف ُٖ َٓا ٔإَية٢  ُٖ 

 "ِِ ُِٜه ُِهٕٔٔ َيَس َُ َِٝط   (.ٕٓ: ٚٔ)متَغ
  ّقػػػد  المَّػػػوعنػػػدما تشػػػعر أف  ال تتػػػرؾ الصػػػالة إالَّ  :ىعنػػػدما تصػػػم

  تكمـ فى داامؾ، وتشعر بسالـ وطمحنينة.

 ال يتجاىػػؿ مشػػاعر وطمبػػات قديسػػيو، وال يػػرفض أى نفػػس  المَّػػو
يماف تطمب الرةمة والمغفرة.تحتى إل  يو بثقة وةب وا 

  تسػػابي  المالئكػػة التػػى ال  لػػذلؾ فػػإفصػػالة الجميػػع،  المَّػػويسػػمع
 تشغؿ مسامع القدير عف أف يسمع صالتنا. التنقطع 

  كػؿ مػا يطمبونػو فػى الصػالة  المَّػوالػذيف يعممػوف عمػؿ  المَّوأوالد
 باإليماف يكوف ليـ.

 ِٝةةَط  المسػػتةيؿ " الصػػالة ال تعػػرؼ شػػيًئا اسػػمو ٤ِْٞ َغ ِٝؼَ َؾةة ُ٘ َيةة أَلْٖةة

ُِٔهٕٔ َيةَس٣  َُ  ٘ ٔٔ"    " (، وألفٖٚ: ٔ)لػو" ايًٖة َٔ ِِ ُُة ًِ َُِػةَتَطاْا ٔي  ٤ِٕٞ ٌٗ َؾة  ُنة
 (.ٖٕ: ٜ)مر
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  اإلنسػػػػػاف الروةػػػػػى الػػػػػذى ال يمومػػػػػو ضػػػػػميره فػػػػػى شػػػػػي  ألنػػػػػػو
ِٕ .مصطم  معػوب تكػوف صػمواتو مسػتجابة ِِ  "ٔإ َٓةا  َية ُِ ًُ َٓةا  َي َٓةا  ُقًُُٛب  َفًَ

ِٔ ١ْٔاَك َٔ ٔٛ  .(ٕٔ: ٖيؤ) "ايًٖ٘ َِْخ
  إلػػى  وتةتػػاجإذا كػػاف عنػػدؾ إيمػػاف فػػى القمػػب مثػػؿ ةبػػة اػػردؿ

ال تتػػردد وال  ؾفػػى قمبػػ المَّػػووعنػػدما يػػتكمـ  .المَّػػومشػػورة.. اطمػػب مػػف 
رأى اآلبػػػا  الػػػػروةييف أيًضػػػا ، واػػػذ المَّػػػوتاػػػؼ.. فقػػػط اطمػػػب مػػػف 
رادتػػو.  المَّػػوقػػاؿ لػػؾ ىػػى صػػوت بإيمػػاف أف الكممػػة التػػى تُ  ِٔ وا  ََٚئهةة "

َٔ اِيَبِخةٔط         َٔة ِّٛجةا  ََ  ُ٘ ُِٜؿةٔب ُُِطَيةاَب  ٕٖ اِي َُِطَيةإب اِيَبٖتة١َْ أَل َِٝط  ٌَإٕ َغ َِٝطًُِب ٔبٔإ ٔي

"ُ٘ ََٚيِسَفُع ُ٘ ايطُِّٜح    (. ٙ: ٔ)يع َيِدٔبُط
  ويعمػػؿ األعمػػاؿ المرضػية أمامػػوب يكػػوف  المَّػوَمػف يةفػػظ وصػػايا

 يطمبو يستجاب لو.وكؿ ما  المَّولو ثقة فى مراةـ 
  كؿ شي  مستطاع لممؤمف، ةتػى المسػتةيؿ، بالصػالة والطمبػة

 بروح اإليمافب نواجو المواقؼ الصعبة.
 ىػػى التػػى تػػحتى إلػػى ةضػػرة الػػرب، يةمميػػا  سػػتجابة،لما الصػػالة

 .المَّوواةد مف األربعة والعشريف شفيًعا ويقدميا أماـ عرش 
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 ال تسػػػتجاب ويقػػػوؿ معممنػػػا  المَّػػػوالتػػػى ال توافػػػؽ مشػػػيئة  الصػػػالة
ٜٓةاّ     "يعقػوب الرسػوؿ:  َٕ َضٔز ِِ َيِطًُُبةٛ َْٕ أَلُْٖهة ِِ َيِأُخةُصٚ ََٚيِػةُت  َٕ ِٞ   َيِطًُُبٛ ٔيَهة

ِِ ُْٔكٛا ٔفٞ َيٖصأيُه ِٓ  .               (ٖ :ٗ)يع "ُي
  الرب مستعد أن يفعث أك ر ك يًرا مما نطمةب أو نفتكةر.. ولكةن

إليةةه.. أن نصةةرخ مةةن أعمةةاد  حاحتياجنةةايمزمنةةا أن نشةةعر حقيقةةة 
اموحنةةا ونناديةةه.. أن نظةةث نكةةاف  األمةةواج منتظةةرين مجيئةةه حتةةى 
ولو فةى الهزيةع الراحةع مةن الميةث.. ماشةًيا عمةى الححةر.. متخطًيةا 
ه كةةث الحةةواجز الطحيعيةةة.. منتهةةًرا الححةةر والريةةاح.. مانًحةةا سةةالمَ 

العجيةةب لكةةث مةةن ينتظةةر عممةةه وعطيتةةه ومححتةةه التةةى تفةةود كةةث 
 تصديد.وص  و 

  النعمػػػػة ال تػػػػؤازر المتكاسػػػػميف أو المسػػػػتيتريف، فبمقػػػػدار أمانػػػػة
إلنقػػاذه  المَّػػواإلنسػػاف وةرصػػو عمػػى اػػالص نفسػػو، بمقػػدار تػػداؿ 

نصافو ضد الشياطيف ِٓٔكة ُ  "َأَفاَل كما قاؿ السيد المسي :  وا  ُٜ  ٘  ايًٖة

ٔ٘ ٘ٔ ايٖكأضٔخَن َُِدَتأضٜ ِٝ َٗاّضا ٔإَي ِٝاّل َْ َٛ  ََٚي ُٖة َٚ َُ ٌْ ََُت ِِ  ِّٗة ٔٗ ِٝ : ٛٔلػو) "؟َعًَة
ٚ)  . 
 
 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

010 
 

 يريد أف يرى مقدار اشتياؽ القمب إليػو كمػا تقػوؿ لػو الػنفس  المَّو
َٜأبَػ١ٕ ٔباَل " َٚ  ١َْٕ َْأؾ َِٝو َجَػٔسٟ ٔفٞ َأِضٕض  َِٜؿَتاُم ٔإَي ِْٔػٞ  َْ َِٝو  َعٔطَؿِ  ٔإَي

(، ثػػـ يقػػوؿ لػػؾ إنػػى سحسػػتجيب لػػؾ وسينصػػرؾ ٔ: ٖٙ)مػػز "ََةةا٤ٕ
 معونة تعضدؾ مف السما . اسمى وسحرسؿ لؾ

 تصػؿ إلػى سػقؼ  كثيًرا ما تكوف صمواتنا ضعيفة، ربمػا ةتػى ال
ف يريد َمػ المَّوةجرة الصالة. تكوف الصالة كمف يؤدى واجًبا عميو. 

ًُٔكَو اَل": يصرخ إليو.. ومف يتعمؽ بو ويقوؿ ِٕ ُأِل ِِ ٔإ ٓٔٞ َي )تؾ  "ُيَبأضِن
ٌ "ألْةة٘ :ألػػيس ىػػو الػػرب الػػذى قػػاؿ .(ٕٙ: ٕٖ أجنٝةةْ٘ ف عًةة٢ٓ ايٓهةة

 .غةتجٝب يةْ٘ َعة٘ أْةا فة٢ ايؿةس٠      اٜسع٢ْٛ ف .مس٢األْ٘ عطف  غرتٙأ

-ٗٔ: ٜٓ)مػز "لٍٛ األٜاّ أؾبعْ٘ ٚأضٜ٘ خالق٢ٚأْكصٙ ٚأجمسٙ ف
 .؟!(ٙٔ
  القػػػػادر عمػػػػى كػػػػؿ شػػػػي  يسػػػػعى نةػػػػو المةتػػػػاج داعًيػػػػا إيػػػػاه أف

ويقػػوؿ:  يطمػػب وبػػال ةػػدود واعػػًدا أنػػو ميمػػا سػػحؿ منػػو سػػوؼ يحاػػذ
ِِاِغَأُيٛ" َِْتِح َيُه ُٜ ِٛا. اِلًُُبٛا َئجُسٚا. ٔاِقَطُعٛا   (.ٜ:  ٔٔ)لو  "ا ُيِعَط

  ما  :يقػوؿفعممنا أف نصرخ لو الضيقات لكى يُ  المَّوأةياًنا يرسؿ
ِْٔكةِصَى    اصرخ لى وأنا أستجيب لةكمعنال  ّٔ ايهِّةٝٔل ُأ ِٛ َٜ ٢ٔٓ ٔف٢  َٚاِزُع "

 "ْٞٔ َُجَِّس   (.٘ٔ: ٓ٘ز)مَفُت
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  ـ عنػػػدما نشػػػعر أننػػػا نكمّػػػ.. الةضػػػور اإلليػػػىاالسػػػتجابة عالمػػػة
ولػـ ياتبػر ىػذا  المَّػوف يةيػا مػع َمػألف وىو يسمع ويسػتجيب..  المَّو
  .إلى اآلف المَّو عـ يذؽ ةالوة العشرة مل فإنو بعد،
 د لنػػػا أف اآلب السػػػماوى سػػػوؼ يمنةنػػػا السػػػيد المسػػػي  لكػػػى يؤّكػػػ

ٟٗ  :قػػاؿ بالصػػالة كػػؿ مػػا نةتػػاج إليػػو فػػى مسػػيرتنا نةػػو األبديػػة، "َأ

ُ٘ ُخِبعّا ُٓ ُ٘ اِب ِِ ٔإَشا َغَأَي ُِٓه َٔ َِْػإٕ  ٘ٔ َحَجةطّا؟"   ٔإ وهةذا . (ٜ: ٚ)مػت ُِٜعٔطٝة
ألف مػف  أن صالة المؤمن   يمكن أن تخيةب.عمى حرهان واض  

أكثػر بػًرا مػف  أف األب الجسػدى يكػوفيّدعى ذلؾ يكوف كمف يقػوؿ 
 وةاشا أف يكوف ذلؾ. ..!المَّو

 المَّػوفػى الصػالة.  المَّػوالصراخ إلى  اسبيا إالَّ ين ىناؾ مواقؼ ال 
يريػػد الػػذيف يصػػراوف إليػػو فػػى وقػػت التجربػػة.. صػػراخ مػػف القمػػب.. 

 صراخ بدموع.

  اطمػػػب ربنػػػا فػػػى وقػػػت الشػػػدة عموًمػػػا، وبػػػاألكثر جػػػًدا فػػػى وقػػػت
ْٔةٞ  "امغادرة ىذا العالـ فيستجيب لؾ كما قاؿ لو المص اليميف:  ِشُنِط

َََتةة٢ ٔج٦ِةة َ  ًَََُهٛٔيةةَو َٜةةا َضٗب  وبينػػو وبػػيف المػػوت  (ٕٗ: ٖٕو)لػػ "ٔفةةٞ 
ُٕ    "أشبارب فحعطى لو ثقة وقاؿ لو:  َّ َيُهةٛ ِٛ َٝة ٍُ َيَو  ٔإْٖةَو اِي اِيَخٖل َأُقٛ

ِٚٔؽ ِْٔطَز  (.ٖٗ: ٖٕ)لو "ََٔعٞ ٔفٞ اِي
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 صلوات الكديشون

  جيد أف نشرؾ اآلاػريف معنػا فػى الصػالة مػف أجػؿ ضػيقة نمػر
لنا، نعرؼ أنو اسػتجاب مػف أجػؿ صػالة  المَّوبيا، وعندما يستجيب 

 اآلاريف فال نسقط فى الكبريا .
  بؿ مف واجب  و.صموات المَّو ى ويسمعصم  يُ  أف ومكني إنسافكؿ

يطمػػب بةػػرارة مػػف  أفو  ،المَّػػو إلػػىيصػػرخ  أفى و يصػػم   أف إنسػػافكػػؿ 
 سػيف دوريشػفاعة القدلولكػف اآلاػريف أيًضػا.  نفسو ومػف أجػؿ جؿأ

ال  القديسػيف مػف ؤ يكػـر ىػ يريػد أف المَّػوفإف  بواتنابالنسبة لصم كبير
 نفعنا نةفب فيستجيب لشفاعتيـ وتوسالتيـ.جؿ ايرنا و أ

  المَّػػوفػػى ةياتػػوب بمقػػدار مػػا يعمػػؿ  لمَّػػوبمقػػدار إرضػػا  اإلنسػػاف 
ًَِب١ُ أعماؿ عظيمة بصالة ىذا اإلنساف ألف: ٞ  َنةٔثّرا  َيِكَتٔسُض اِيَباضِّ "ٔل  ٔفة

َٗا ًٔ  .(ٙٔ :٘)يع "ٔفِع
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 إذاولكػف  ،سػيفيبدوف شػفاعة القد إنساف أف ُيصم ى ممكفمف ال 
أكثػػػر ف الصػػػالة تكػػػوف إكػػػاف القػػػديس لػػػو كرامػػػة كبيػػػرة عنػػػد ربنػػػا فػػػ

ٓٔةةٞ     " ويقػػوؿ الػػرب اسػػتجابة َْ َِٜخَتٔكُطٚ  َٔ َٚاٖيةةٔصٜ  ْٞٔٓ َُةةَْٛ ُِٜهٔط  َٔ ُّ اٖيةةٔصٜ ُأِنةةٔط

َٕ  .(ٖٓ: ٕصـٔ) "َٜكُيُطٚ
  ليػػا دالػػة معينػػة عنػػػد معينػػة.يػػا قػػػوة نػػا صػػالتو لم إنسػػافكػػؿ .
 بمقػػدار مػػا يعمػػؿب لربنػػا فػػى ةياتػػو اإلنسػػافضػػا  إر بمقػػدار ف .ربنػػا
 :ويقػػوؿ الكتػػاب اإلنسػػافجػػؿ صػػالة ىػػذا أعظيمػػة مػػف  أعمػػااًل  المَّػػو
ًَِب١ُ اِيَباضِّ َيِكَتٔسُض َنٔثّرا" َٗا ٔل ًٔ  .  (ٙٔ: ٘)يع "ٔفٞ ٔفِع
 فيسػػتجيب  بكرامػػة القديسػػيفنػػتعمـ مػػا ىػػو مقػػدار  يريػػدنا أف المَّػػو

تشػػبو ن يـ، ولكػػىبفاعميػػة صػػمواتلصػػمواتيـ مػػف أجمنػػا. لكػػى نشػػعر 
 المَّػػوومػػف ةػػب  سػػيرتيـمػػف  نػػتعمـالروةيػػة و  نػػانمػػو فػػى ةياتونبيػػـ 
 وأكثػػػر فػػػييـ لعمػػػؿ الػػػروح القػػػدس اسػػػتجابة أكثػػػرنيػػػـ كػػػانوا أل .ليػػػـ

  .استجابة لندا ات النعمة فى ةياتيـ
 تػداؿ فػى قػوة  بالعذرا  القديسة مػريـ بصموات وزر طمبتَمف يوآ

فػى  االسػيد المسػي  ةاضػرً  عنػدما كػافولذلؾ  ،سرعة أكثراستجابة 
ُ٘      "رس قانا الجميػؿ عُ  َُٜػةَٛا َية  ّٗ ُِةُط َقاَيةِ  ُأ ُٖا َفَطَغٔ  اِيَد ِٝؼَ  »"ََٚي َية

ُِْط ِِ َخ ُٗ َُٜػُٛا  " (ٖ: ٕ)يو "«َي َٗا  ٍَ َي َِةَطَأ٠ُ  َية      »َقا َٜةا ا ََٚيةٔو  ِِ ََةا ٔيةٞ 
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ُٔ َغةةاَعٔتٞ َبِعةةسُ   عمػػؿ ليبعػػد  وسػػاعت تػػحتِ لػػـ  ، )أى(ٗ :ٕ)يػػو "«َيةةِأ
 ,خمةةر جيةةدة إلةةى المةةاء حةةوثو لهةةا طمةةب  دَّ رُ َيةة لكنةةه لةةم ,(معجػزات

َُٜػةُٛا      " يوةنػا: إنجيػؿيقوؿ الكتاب فػى و  َٗةا  ُٔ َفَعًَ َٜةا َٜة١ُ اآل ٙٔ ٔبَسا َٖةٔص

٘ٔ يالَ   َٔ ٔبة ََ ُٙ َفةم ََِجَس ََٗط  ََٚأِظ  ٌٔ ًٝٔ َْا اِيَج ُٙ ٔفٞ َقا . كون  (ٔٔ :ٕ)يػو "َٔٝةُص

 العذراء لكى يب أ المعجزات.ه الرب يري  أ  تطلب من

 ؿ عنػػدما نفػػس مػػف أجػػؿ  لتشػػفع لنػػا العػػذرا السػػيدة  نطمػػب تػػدا 
ف درجػػػػة االسػػػػتجابة فػػػػإ ،جمػػػػوأمػػػػف نةػػػػف ى صػػػػم  نى ذالموضػػػػوع الػػػػ

لػػػيس لنػػػا دالػػػة وال  "إذ نقػػػوؿ ليػػػا فػػػنةفلػػػذلؾ  أكثػػػر سػػػرعة. تكوفسػػػ
الػذى  إلػىنتوسػؿ  بػؾِ فػنةف جؿ كثػرة اطايانػا أةجة وال معذرة مف 

  . السيد المسي عند  ى لهاتالالدالة فنرى  "لد منؾِ وُ 
 لصػمواتيـ المَّػو يسػتجيبونرى كيؼ  عندما نرى كرامة القديسيف 

ػػػػؿتيـانطمػػػػب شػػػػفاع أو أسػػػػما ىـنػػػػذكر بمجػػػػرد أف  سػػػػيرتيـ  ، نتحمَّ
وةيػػة ويػػزداد ممػػا يتقػػدـ فػػى الةيػػاة الر ك اإلنسػػاف ، ونػػدرؾ أفالعطػػرة

   األبرار.كبيرة فى قيامة  مكافحةكوف لو ست لمَّو اةبً 
 السػػمَّـ الػػذى رآه يعقػػوب كانػػت المالئكػػة صػػاعدة ونازلػػة عميػػو- 

فيػػػػـ يرفعػػػػوف  -صػػػػاعدة تةمػػػػؿ الصػػػػموات ونازلػػػػة تةمػػػػؿ البركػػػػات
ُِٓكةةةَٛب١ْ َعًَةةة٢ اأَلِضٔض  " الصػػػموات وينزلػػػوف باالسػػػتجابة ََ  ِْ َٚٔإَشا ُغةةةًٖ
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َٗا  ََاَل٥َٔه١ُ ََٚضِأُغ ََٛشا  ُٖ َٚ َُا٤َ  َُٗؼ ايٖػ َٗةا  ايًَٖٜ٘ ِٝ َْأظَي١ْ َعًَ َٚ )تػؾ   "َقأعَس٠ْ 
ٕٛ :ٕٔ). 
  ّى لمػػرب اإللػػو فػػى جػػوؼ الةػػوت شػػعر يونػػاف النبػػى عنػػدما صػػم
ِٔ   " :فقػاؿ ذلػؾ قد استجاب لصػالتو قبػؿ أف يػرى المَّوأف  َٔة  ُُ ِٛ َزَعة

ِٔ َٔ ٓٔٞ. َقَطِخُ   ِٛٔيٞ ٔنٝٔكٞ ايٖطٖب َفاِغَتَجاَب ُِٔعَ  َق ١َٜٔ َفَػ ٔٚ َٗا ِٛٔف اِي  "َج

(.. أنػػػػت يػػػػا يونػػػػاف مازلػػػػت فػػػػى بطػػػػف الةػػػػوت، كيػػػػؼ ٕ: ٕ)يػػػػوف
قػػػد ااتبرىػػػا  ، باإليمػػػاف،اسػػػتجاب لػػػؾ؟! ىػػػذه ابػػػرة روةيػػػة دااميػػػة

 .المَّويوناف فى عالقتو مع 
 
 
 

 .اىئ ثق أُ صالحل قذ صَعٖا 
 ٗفٚ قيبٔ، ٕٓٚ فٚ فنش

 ٗفٚ إسادحٔ أيضا.
 ٗال حقيق عيٚ اصخجابخٖا. ًراإاحشمٖا 

 .اىئ ينفيل أّٖا دخيج إىٚ حضشة 
 قذ صَعٖا. اىئ ينفيل أُ 

 اؾناؾث هؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـود
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 التشبيح تعبري حب

 ( التسبيح.2( الشكر. 1( الطلبت. 0للصالة ثال ث درجاث:  ♰

ة, وهةو التسحي  هو أعمى درجات الصةالة, وهةو عمةث المالئكة ♰
َُٔن  " تعحير عن الحب. ََُتةَطِّ  ْ١َُٕ ِٓٔع ٖٞ ُضٚٔح١ْٕٖٝ ٔب ْٔ ََٚأَغا ََٚيَػأبَٝح  ََٔر  ََُعا ٔب

ِِ ٔيًٖطبِّ ٢ٔف  .(ٙٔ: ٖ)كو "ُقًُٛٔبُه
تعمث فى الخميقة كمها فنسححه ونةدعو جميةع  المَّهإننا نرى يد  ♰

 تسةةتطيع أن والتةةى   ,الخالئةةد أن تنطةةد ححمةةدل وتسةةحيحه معنةةا
كمػا  .طد حمسانها فإنها تنطد ححهائها وجمالها وروعةة إتقانهةاتن

ْٔ" :زمورمال فى يقوؿ ُٙ ٢َٜا َخا٥ٔ ََجُِّسٚ  .ُٙ  (ٖٕ :ٕٕ)مػز "ايٖطبِّ َغبُِّخٛ
ٞ      "يقوؿ: و  ُٙ ٔفةٞ اأَلَعةأي ُٔ. َغةبُِّخٛ َٚا َُا َٔ ايٖػة َٔة ًَُٜٛا. َغبُِّخٛا ايةٖطٖب  ًَِّٖ 

.ٔ٘ ََاَل٥َٔهٔت   َُٝٔ َٜا َج  ُٙ ٙٔ  َغبُِّخٛ ُٓةٛٔز ٌٖ ُج َٜا ُن  ُٙ . (ٕ، ٔ: ٛٗٔ)مػز "َغبُِّخٛ
٘ٔويقػػوؿ أيًضػػا: " َٗةةا َٜةةا َغةةبِّٔخٝ ُُِؼ َأُٜٖت َُةةُط ايٖؿةة ٘ٔ. َٚاِيَك ُٔٝةةَ  َٜةةا َغةةبِّٔخٝ  َج

َٛأنٔب ٘ٔ .ايٓٗٛٔض َن َُا٤َ َٜا َغبِّٔخٝ ُٔ  َغ َٚا َُا َٜةا  ايٖػة َٗةا  َٚ ُٙ  َأُٜٖت َٝةا ُٔ ٞ  اِي ِٛمَ  اٖئتة  َفة

 "ُٔ َٚا َُا  (.ٗ-ٖ: ٛٗٔ)مزايٖػ
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ـ كػػؿ مشػػاعر قػػد  اإلنسػػاف ىػػو تػػاج الاميقػػة المنظػػورة وىػػو الػػذى يُ  ♰
، وىػػػو المسػػػاف النػػػاطؽ لمطبيعػػػة والعقػػػؿ المَّػػػوالاميقػػػة وتقػػػديرىا نةػػػو 

الكػػػوف فتسػػػبيةو ىػػػو التعبيػػػر الطبيعػػػى عػػػف صػػػمة  الفػػػاىـ ألسػػػرار
 العالـ المنظور باإللو الذى امقو.

ا فػى شػركة الةػب التسبي  يعطى النفس سعادة وسرور، ويدامي ♰
 المَّػػػػواإلليػػػػى، وشػػػػركة المالئكػػػػة والقديسػػػػيف، ويثبتيػػػػا فػػػػى أةضػػػػاف 

 المةب.
لػيس ألنػو ىػو مةتػاج إلػى تسػبيةنا إنمػا نسػبةو  المَّونةف نسب   ♰

يوجد مف يعمؿ مثػؿ  ومةبتو واليوجد أةد فى مثؿ ةالوتو  ألنو ال
وعنةةةدما نسةةةححه فةةةإن ىػػػذه األعمػػػاؿ العظيمػػػة فػػػى اػػػالص البشػػػر 

 المحب. المَّهتشرد عمينا من امب النعمة 
٘ٔ.    " المَّػويحتى التسبي  مف اإلةسػاس بعظمػة  ♰ ٖٛأية ُٙ َعًَة٢ ُق َغةبُِّخٛ

ٔ٘ َُٔت ُٙ َحَػَب َنِثَط٠ٔ َعَظ  .(ٕ: ٓ٘ٔ)مز "َغبُِّخٛ
ةينمػػػػا نسػػػػب  تسػػػػابي  المجػػػػد والبركػػػػة تتقػػػػدس أفواىنػػػػا بتسػػػػبيةو  ♰

 ا.الةقيقة أةرارً وةينما نتعبد لو نكوف ب .بفرح الروح قموبنا وتمتمئ
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، وعػػف إعجػػاب المَّػػوالتسػػبي  ىػػو التعبيػػر عػػف عاطفػػة قويػػة نةػػو  ♰
 .هو أسمى درجات الصالةو  ،بصفاتو اإلليية الجميمة

التسةةةحي  هةةةو التعحيةةةر النطقةةةى عةةةن النغمةةةات الداخميةةةة التةةةى  ♰
 .الت مُّثتعزفها أوتار القمب فى الداخث فى شركة الحب و 

  غمػات جميمػة ومشػاعر جميمػة. نسػبّ فػى ن المَّػوينبغى أف نسػب   ♰
يكفى أف تحُسػرنا عذوبػة األلةػاف  ال .بحلةاف جميمة وبمعاٍف مفيومة

وبػػة تعبيراتيػػا التػػى تػػربط اإلنسػػاف ذدوف أف نعػػيش فػػى معانييػػا وع
فى عالقة مف المةبة القدسية فميذا يمـز أف نفيـ مػا نسػب   المَّومع 
   .اليونانية()ألننا أةياًنا نسب  بالمغة القبطية أو  بو

لكػػػى يكػػػوف التسػػػبي  مقبػػػواًل  المَّػػػوقويػػػة مػػػع البػػػد أف توجػػػد عالقػػػة ♰ 
 أمامو. 

كذبيةػة مقبولػة. رائةػة رضػا  المَّػوتقديـ الشكر مػف القمػب يتقبمػو  ♰
 وسرور.

ورأى  المَّػػػػو، إذا سػػػػمع كػػػػالـ المَّػػػػوَمػػػػف كػػػػاف قمبػػػػو مسػػػػتقيًما أمػػػػاـ  ♰
 أعمالو يشكره عمى عظيـ إةساناتو.

مقدسػػة فعػػاًل ليػػا تسػػابي  ال يعرفيػػا أةػػد ليرىػػا، وليػػا النفػػوس ال ♰
ربمػػا مػػف اػػالؿ نفػػس الكممػػات التػػى يتموىػػا  المَّػػوكممػػات سػػرية مػػع 

الكػػؿ. فػػنةف كمنػػا نصػػمى صػػموات المزاميػػر، لكػػف ربمػػا تقػػؼ نفػػس 
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لتػردد تمػؾ الكممػات إنمػا بمعػاٍف سػرية ااصػة ليػا صػداىا  المَّػوأماـ 
، فيتطمػع نةػو المَّوة عميقة مع ُتدِاؿ اإلنساف إلى شرك بفى دااميا

 . األسرار اإلليية
اةتياجاتنا فػى  ْس مَ ر عف َأيكؿ التسابي  التى نسب  بيا ىى تعب ♰

. سػوا  ةينمػا نسػبةو فػى عظمتػو كاػالؽ أو ةينمػا المَّػو إلػىةياتنا 
الاميقػة كميػا  ندعونسبةو مع الثالثة فتية فى أتوف النار أو ةينما 

 و معنا.وجماعة القديسيف لكى تسبة
البد أف نتمو التسابي  مف قمب طاىر، وبمشػاعر مفعمػة بالةػب  ♰

 .المَّووالتقدير نةو 
ينبغػػى أف يفػػرح اإلنسػػاف ةينمػػا يقػػؼ وسػػط المػػرنميف ويػػتالمس  ♰

ومعامالتػو  المَّػوويعرؼ أشياً  جديدًة عف  ،مع معاٍف جديدة كؿ يـو
 مع قديسيو وعممو العجيب وتجسده وقيامتو.

 ات جميمة تكوف أكثر عمًقا وتحثيًرا فى القمب.الصالة بنغم ♰
مػػػف اػػػالؿ األلةػػػاف ف، المَّػػػوفػػػى ةػػػب  بيػػػا التسػػػبي  وسػػػيمة نػػػزداد ♰

 تمتمئ أفواىنا بالتسبي . المَّومف االؿ ةب و ، المَّووالتسابي  نةب 
ىو إنسػاف يمػأل النػور قمبػو  المَّواإلنساف الذى يستطيع أف يسب   ♰

 وةواسو.
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ألف ىػػػػػذا  وتسػػػػػبةو يفػػػػػرح قمبػػػػػو المَّػػػػػوشػػػػػكر إف الاميقػػػػػة عنػػػػػدما ت ♰
ويسػػبةونوب فيػػذا  المَّػػو، وكممػػا يكثػػر عػػدد الػذيف يشػػكروف لمصػمةتيا

 .(٘ٔ: ٗكوٕ) "المَّوَتِزيُد الش ْكَر ِلَمْجِد إذ " أمر ُيفرح السما  كميا
نمتمئ من واود ا نطالد  أنلكى ننطمد نحو السماويات  حد  ♰

 العحادة الحارة والتسحي ., والصالة و المَّهالذى هو مححة 
اإليماف بالرب وباالصو )رةمتو وةقو( ىو أعظـ تمجيد يقّدمو ♰ 

 .لمَّواإلنساف 
أف يػػراه و أف يسػػمع صػػوتو  المَّػػو   ىىب إل سىى    لم ىىب لم سىىن  ؛  ♰

٢ٔٓ"لهره  ل  س:  المَّو       يصم ىوعندما يقؼ ل ُٔٔعٝ َِٛيؤ  َأِغ ٕٖ َقة  أَل

َِٛئو ٢ْٔٓ َئطْٝ  َق َٗو َأٔضٜ  .(ٗٔ: ٕنش)" َِٚج
 المَّػومػف كػؿ قمبػوب ىػذا الشػكر يتقبمَّػو  المَّػو شكر اإلنسػافي عندما ♰

 كذبيةة شكر مقبولة، رائةة رضا وسرور.
مػػف أجػػؿ صػػفاتو الجميمػػة ومػػف أجػػؿ مجػػده  المَّػػوالمالئكػػة تسػػب   ♰

عالناتو وةكمتو. ونةف  نسةححه مةن أجةث مححتةه العظيمةة ونوره وا 
 ُيعحر عنها. لعجيب وأعماله التى  وخالصه ا
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ىذه ىى أفراح الروح الةقيقية.. أف يشػعر اإلنسػاف عنػدما يػتكمـ  ♰
مػف المالئكػة وكحنو ُيسِكت أصوات الماليػيف  ،أنو يسمع لو المَّومع 

 يتفرغ لكى يسمعو! المَّولكى يسمع لو ىو، أو كحف  التى ُتسّبةو
ر بضػػػػػعؼ تسػػػػػبةة نصػػػػػؼ الميػػػػػؿ وىػػػػػو شػػػػػاعإذا داػػػػػؿ إنسػػػػػاف  ♰

وانسػػػػةاؽ، وبعػػػػدـ االسػػػػتةقاؽ لموجػػػػود فػػػػى ىػػػػذا الوسػػػػط المقػػػػدس، 
ب فإنػػػو يتػػػذوؽ المَّػػوويشػػعر بعػػػدـ االسػػتةقاؽ ألف يةيػػػا ويسػػب  اسػػػـ 

شركة التسػبي  مػع المالئكػة والقديسػيف، وياػرج مػف التسػبةة يطفػر 
 فرًةا.

ف كػػػاف  المَّػػػوالاميقػػػة كميػػػا تسػػػب   ♰ ليػػػر مةتػػػاج  المَّػػػووتشػػػكره، وا 
وف والػػذيف يشػػكروفب فػػرح مػػف أجػػؿ منفعػػة الػػذيف يصػػمّ ، لكنػػو ياليػػذ

فػػػػى شػػػػركة مػػػػع الثػػػػالوث األقػػػػدس وىػػػػذه الشػػػػركة  يـألف ىػػػػذا يػػػػدام
ويكتشػػفوف أمػػوًرا تسػػبب ليػػـ سػػعادة  المَّػػوتجعميػػـ يكتشػػفوف أعمػػاؽ 

   وفرح وتعزية.
 

 التشبيح هو عمل املالئكة

التسبي  عند المالئكػة ىػو تعبيػر عػف وةػدة السػمائييف وشػركتيـ  ♰
ا إذ يمتفػػوف نةػػو اإللػػو الواةػػد الػػذى يعبدونػػو مثممػػا نمتػػؼ نةػػف مًعػػ
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ُٔ" ةػوؿ جسػػد السػيد المسػػي  فنصػػير َٔ َِْخةة  َجَػةةْس َٚأحةةْس ُخِبةةْع اِيَهةةٔثٔرٜ

َٓا َٚأحْس َٓا أَلْٖ َُٔٝع َٛأحٔس ٔف٢ اِيُدِبٔع َِْؿَتٔطُى َج ونػرنـ ، (ٚٔ :ٓٔكػؤ) "اِي
 ."ذحيحة التسحي رةمة السالـ "قائميف 

ضع الذى يمتمئ بالتسبي  تةبو المالئكة وتسػكف فيػو وتػحتى المو  ♰
فتيػػػرب منػػػػو الشػػػػياطيف مرتعبػػػة فػػػػى اػػػػزى  ،إليػػػو لتشػػػػارؾ تسػػػػبيةو

 ال توجد فيما بعد.و وىزيمة 
تتقػػػػدس أفواىنػػػػا وتمتمػػػػئ قموبنػػػػا مػػػػف الزيػػػػت  المَّػػػػوعنػػػػدما نسػػػػب   ♰

 المقدس.
المحةةب لمتسةةحي  يصةةير صةةديًقا لممالئكةةة وتفةةرح المالئكةةة حةةه  ♰

 عه معها فى هذل الشركة المقدسة.وتجم
إذا داؿ السما  مػاذا سػيفعؿ؟!  ،المَّوالذى ال يعرؼ كيؼ يسب   ♰

 .المَّووليس ىناؾ سوى مالئكة روةانية تسب  وتمجد 
نعيش فرح التسبي  فى القمػب عنػدما نػتالمس مػع قػوة الصػميب.  ♰

ومع صراات األلـ يمكف أف تاػرج تعميػات ال يفيميػا أةػد إالَّ مػف 
ُْ٘وؿ يق ٠َٖٛ "أَلِعٔطَف ْ٘ٔ َُٚق ََٔت َٝا ٘ٔ ََٚؾٔطَن١َ ٔق َٔ  .(ٓٔ :ٖ)فى "آاَل
وصػفاتو اإللييػة  المَّػو اسػـذكر ب  يتقدس فمو سبِ اإلنساف الذى يُ  ♰

 الجميمة.
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عنػػدما نشػػترؾ فػػى التسػػبي  فإننػػا نتشػػبو بالمالئكػػة ونػػداؿ معيػػـ  ♰
ُْ َقا٥ٔ" فى شركة تسبيةيـ. ِٛ َٔ اِيَعِطٔف َق َٔ َٓةا   »اّل  ََٚخَطَج  ٔٗ َغةبُِّخٛا ٔئإَي

َٚاِئهَبأض ْ٘ٔ ايكَِّيأض  ْٝٔ ْٙٔ اِيَدا٥ٔ َُٔٝ  َعٔبٝٔس  .(٘: ٜٔ)رؤ "َٜا َج
إننػػا نشػػعر بقدسػػػية البػػرارى واألديػػرة التػػػى عػػاش فييػػا القديسػػػوف  ♰

العظيمػػة تةػػؿ فػػى ىػػذه المواضػػع المقدسػػة  المَّػػوألننػػا نشػػعر أف قػػوة 
الػػػػذيف شػػػػاركوا فػػػػى  ييفجمػػػػاىير السػػػػمائلألنيػػػا قػػػػد صػػػػارت مسػػػػكًنا 

 .التسبي  مع القديسيف
الػػػػذى يةػػػػب الصػػػػالة يصػػػػير صػػػػديًقا لممالئكػػػػة، والػػػػذى يةػػػػب  ♰

 التسبي  تحتى المالئكة وتشترؾ معو فى التسبي . 
مف يريد أف يمتمئ مػف الػروح القػدس، عميػو أف ينشػغؿ بالصػالة  ♰

 والتسبي .
والمالئكػػة.  والمَّػػفػػّرح قمػػب التسػػبي ، يُ باإلنسػػاف الػػذى يمتمػػئ قمبػػو  ♰

  .فى قمبو اوتكوف ةياتو منيرة، وليس لمشيطاف مسكنً 
فػى صػمواتنا وأف تتمػذذ أفواىنػا بتمجيػده.  المَّػوما أجمؿ أف نمجػد  ♰

إننا ةينما نمجػده تتقػدس أفواىنػا وتبػتيج قموبنػا بمشػاركة السػمائييف 
فى إرسػاؿ تماجيػد البركػة إلػى فػوؽ إليػو. وبيػذا يتةقػؽ اليػدؼ مػف 

 .المَّوتمجيد اسـ  وجودنا وىو
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ف يشػػتاؽ إلػػى السػػما  البػػد َمػػف بالصػػالة والتسػػبي  لغػػة السػػمائييف ♰
 أف يكوف لو عالقة بيـ ويتعمـ لغتيـ التى ىى الصالة والتسبي . 

دخث فةةةى عشةةةرة مةةةع يةةةحيةةةاة الصةةةالة والتسةةةحي  و َمةةةن يعةةةيش  ♰
 شعر حغرحته عمى األرض.وي ,حيا حياة سماويةي ؛المالئكة

.. نشػػترؾ مػػع المالئكػػة فػػى التسػػابي  ًيانػػا سػػماو فكر عنػػدما يكػػوف  ♰
 مـ يعقوب. والصموات عمى سُ 

التسابي  التى مف قمب منسةؽ متواضع، مف فـ طاىر مقػدسب  ♰
 ىى التى تشترؾ فييا المالئكة. 

الػػذيف ااتػػاروا ةيػػاة الصػػالة والتسػػبي ب قػػد ااتػػاروا أروع أسػػموب  ♰
رة اإللييػػة، أو باػػداـ ، وتشػػبَّيوا بمالئكػػة الةضػػالمَّػػوفػػى الةيػػاة مػػع 

العػػػػرش الػػػػذيف يالزمػػػػوف العػػػػرش اإلليػػػػى نيػػػػاًرا ولػػػػياًل، ويسػػػػبةونو 
 بحصواٍت ال تفتر وأفواٍه ال تسكت. 

والمالئكػػػة ىػػػو  المَّػػػوالػػػذى يمػػػأل فمػػػو مػػػف التسػػػبي  وُيفػػػرح قمػػػب  ♰
 اإلنساف الذى ةياتو منيرة، وال يكوف لمشيطاف مسكًنا فى داامو.

تسػػابي  ىػػو المسػػاف الػػذى يقػػدـ كممػػات  المَّػػوالمسػػاف الػػذى يمػػأله  ♰
  كمىىىى    ىىىى   فىىىىا سىىىى ر   ىىىى ك  أل  ىىىى ك: الةػػػػب والمطػػػػؼ والوداعػػػػة

ََْتأى" ٕٔ َعُطُٚؽ َٜا َؾ ِٗسا َيِكُطَطا لسػاٌف يقػوؿ كػالـ  (.11: 4نػش) "َؾ
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ويسػتفيد وينتفػع النػاس  ،وقمػوب القديسػيف المَّومثؿ الشيد ُيفر ح قمب 
   .تومف كمماتو ومف أسموبو ومعامال

 مشػػػػػغواًل  فكػػػػػره ب يكػػػػػوفالتسػػػػػبي و  الصػػػػػالةبؿ و مشػػػػػغال اإلنسػػػػػاف ♰
 .ف صداقة مع المالئكة والقديسيفكو  يُ و ية و السماباألمور 

الذى يصم ى ويرتؿ ويسب  مع المالئكة يصػير عضػًوا وجػزً ا ال  ♰
ح المالئكػػة مػػف اػػالؿ وُيفػػرّ  المَّػػوح قمػػب . ُيفػػرّ المَّػػويتجػػزأ مػػف مممكػػة 

 وقمب نقى. شركة روةية وعبادة ةارة 
وينشػػػػغموف بػػػػو وبجمالػػػػو  المالئكػػػػة يسػػػػبةوف الػػػػرب بغيػػػػر فتػػػػور، ♰

كةةث مةةن يسةةح  ويشةةكر ويصةةمِّى, ، فيمتمئػػوف فرًةػػا. كػػذلؾ وبتمجيػػده
 فإنه يتشحه حالمالئكة.

يعمػػف  المَّػػوالتسػػبي  ىػػو عمػػؿ المالئكػػة. يسػػبةوف بػػال فتػػور ألف  ♰
مػػػة ، كػػػؿ يػػػـو وكػػػؿ لةظػػػة. دائًمػػػا يشػػػعروف بنعباسػػػتمرارذاتػػػو ليػػػـ 

ة لمتعبيػر مِةػإليية جارفة تكتنفيـ وينظروف مػا يثيػر فػييـ الرلبػة المُ 
 عف اإلعجاب.

كواجػػػػػب أو إجبػػػػػار، بػػػػػؿ موضػػػػػوع  المَّػػػػػويسػػػػػبةوف  المالئكػػػػػة ال ♰
ِْةةةةَ  "َأ سػػػػرورىـ وفػػػػرةيـ ىػػػػو أف يترنمػػػػوا بيػػػػذه التسػػػػابي  الجميمػػػػة

ََ َٚاِيَهَطا َُِجَس  ِٕ َيِأُخَص اِي َٗا ايٖطٗب َأ ِْةَ  َخًَِكةَ    َُِػَتٔخلٌّ َأٜٗ َٚاِيُكِسَض٠َْ أَلَْٖو َأ  ١َ

ًَٔكِ  َُٚخ  ١َْٓ َٞ ٔبٔإَضاَزٔيَو َنا٥ٔ ٖٔ َٚ َٝا٤ْٔ  ٌٖ اأَلِؾ  .(ٔٔ: ٗ)رؤ "ُن
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المالئكػػػة يقفػػػوف أمػػػاـ العػػػرش اإلليػػػى ممتيبػػػيف بالنػػػار مػػػف شػػػدة  ♰
َٗةا   "  المَّومةبتيـ نةو  التياب ِٓ َٔ َٚأحةٕس   ٌِّ ُُ ٔيُه َْا َٛا َٝ ٔغةٖت١ُ  َٚاأَلِضَبَع١ُ اِيَخ

َٗةاضاّ  َْ  ٍُ َٚاَل َيَعا ُّْٝٛاْ  ٠ْٖٛ ُع ًُ ُِ ََ ِٔ َزاخٌٕٔ  َٔ َٚ َٗا  َِٛي َٓٔخ١ٕ َح ِٝالّ  َأِج َقا٥ًَٔة١ّ    ََٚية

«         َٕ ٤ِْٕٞ اٖيةٔصٟ َنةا ٌِّ َؾة ُ٘ اِيَكةأزُض َعًَة٢ ُنة ُقٗسْٚؽ ُقٗسْٚؽ ُقٗسْٚؽْ ايةٖطٗب اِئإَية

َِٜأٔيٞ َٚاٖئصٟ   ُٔ  (.ٛ: ٗ)رؤ "َٚاِيَها٥ٔ

ألف التسػبي  ىػو التعبيػر التمقػائى دااػؿ  بالمَّػويسػبةوف المالئكة  ♰
  أنفسيـ عف روعة وجالؿ المجد اإلليى الذى يعاينوه.

المالئكػػػة فػػػى السػػػما  ُتسػػػب  ممػػػؾ الممػػػوؾ ورب األربػػػاب العزيػػػز  ♰
القػػدير السػػاكف فػػى نػػور ال يػػدنى منػػو.. وىػػذا ىػػو موضػػوع فػػرةيـ 

 وتيميميـ. 
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ينقطػػع وىػػذه النغمػػات  أبػػدى وتػػرنـ ال المالئكػػة يةيػػوف فػػى فػػرح ♰
القدسية تمأل أرجا  السما  وتمأل مشاعر جمػاىير السػمائييف ةتػى 

 .المَّويذوب الكؿ فى مةبة لامرة وشركة عميقة مع 
وكػؿ  السارافيـو  الشاروبيـ.. يـالصالة ىى عمؿ المالئكة وطقس ♰

 المَّػػػوالطغمػػػات السػػػماوية وكػػػؿ الجمػػػع الغيػػػر مةصػػػى.. يسػػػبةوف 
الػػدواـ.. قػػائميف قػػدوس قػػدوس قػػدوس رب الصػػباؤوت السػػما   عمػػى

 تاف مف مجدؾ األقدس.و واألرض ممم
فػػى  متواصػػاًل  اتسػػبيةً  المَّػػو  سػػبِ السػػما  تُ فػػى كػػؿ الكائنػػات التػػى  ♰

 األبديػػػةالةيػػػاة  سػػػوؼ تكػػػوف اذكػػػوى ،فػػػى النػػػور ور عنػػػعبَّػػػفػػػرح ال يُ 

َُِجَس" ٘ٔ اِي ُِْعٔط َٚ َْتًٌََِٖٗ  َٚ َِْطِح  َٓ  (.ٚ: ٜٔ)رؤ "ٔي

ال يتجػزأ مػف مممكػة  اجػز ً  يرتػؿ ويسػب  مػع المالئكػة يصػير َمف ♰
شػػػػػركتو مػػػػػع المالئكػػػػػة فػػػػػى ةيػػػػػاة بسػػػػػبب  لمَّػػػػػوزيػػػػػد المػػػػػدح وي، المَّػػػػػو

أف نشػعر  -ولػو بقػدٍر مةػدودٍ -نشتاؽ ونتػوؽ دائًمػا .. ليتنا التسبي 
اإلنسػػاف مػػف  افتاػػاًرا.. لػػيس ىػػذا أثنػػا  زيػػارات النعمػػة ىػػذا الشػػعور
   .ح المالئكةفرّ يو  المَّوح قمب رّ يف وحنبر و .. إنما شعبنفسو، كال
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              غذاء روحى التشبيح
تسةةححة ليسةةت مجةةرد واجةةب نؤديةةه إنمةةا هةةى رةةذاء روحةةى ال ♰

  نتمتع حه  فنشعر ححالوة التسحي  ونغنى لمرب أرنية جديدة.
فػى عشػرة  معػو ، ويػداؿالمَّوف يريد أف يعيش ةياة روةية مع مَ  ♰

 ميو أف يعيش ةياة التسبي .، عقوية
بالتسػػبي ، يقػػدـ كممػػات المطػػؼ والةػػب  المَّػػوالمسػػاف الػػذى يمػػأله  ♰

 والوداعة. 
عندما نصمى ونسػب  بػالروح والعقػؿ فػاىميف مػا نسػب  بػو ةينئػذ  ♰

 مؤامراتيـ الروةية. تتةطـتنيـز الشياطيف و 
ةيػػاة السػػير والتسػػبي  ىػػى التػػى تمػػن  المنتظػػريف نعمػػة التعػػرؼ  ♰

 وأعمالو العجيبة.  المَّومقاصد عمى 
ونسػػػبةو،  المَّػػػوإذا كػػػاف القمػػػب بػػػو شػػػر أو كبريػػػا  عنػػػدما نعبػػػد  ♰

 تسبي  التى نقدميا ذبيةة معيوبة.فذبيةة ال
 ف يسػػمع اإلنسػػاف ويقػػوؿ. الأمػػف فنػػوف التسػػبي  وسػػط الجماعػػة  ♰

ياػػرج عػػف وةدانيػػة المةػػف ولكػػى  يسػػمع فقػػط وال يقػػوؿ فقػػط لكػػى ال
 التسبي . يشترؾ فى وليمة



٢ًعًُٓا إٔ ْك

010 
 

إن الت مُّةةث فةةى جمةةاث الطحيعةةة يقةةود اسنسةةان إلةةى الحنةةين إلةةى ♰ 
 المَّةةةهالفةةةردوس حيةةةث كةةةان يحيةةةا فةةةى سةةةعادة وشةةةركة أحديةةةة مةةةع 

. وبيذا الةنيف يعرؼ قيمة اػالص المسػي ، وقيمػة التةػرر المحب
مػػف الشػػر والاطيػػػة والظممػػة الروةيػػػة. ويسػػعى جاىػػػًدا لمعػػودة إلػػػى 

األبديػػة فػػى شػػركة ميػػراث القديسػػيف فػػى  الفػػردوس ومنػػو إلػػى الةيػػاة
 النور.

تسػػػبي  إنسػػػاف قمبػػػو مشػػػغوؿ بالعػػػالـ ال يصػػػؿ إلػػػى السػػػما . أّمػػػا  ♰
يػػداؿ إلػػى عػػالـ الػػروح، وتبقػػى ذكػػراه  المَّػػوتسػػبي  القمػػب المشػػغوؿ ب

 عبر الدىور، ويتردد صداه إلى األبد. 

يمػػػػأل ةياتػػػػو بالتسػػػػابي  والتػػػػرانيـ  ،اإلنسػػػػاف المشػػػػغوؿ باألبديػػػػة ♰ 
و  تشةةغمه التقمحةةات الموجةةودة فةةى العةةالم عةةن  والصػػالة الدائمػػة.

 .حياة الصالة والتسحي 
إالَّ اإلنسػػػاف الػػػذى يمػػػأل النػػػور قمبػػػو  المَّػػػويسػػػتطيع  أف يسػػػب  ال  ♰

 ". اوموا يا حنى النور لنسح  رب القواتوةياتو، ولذلؾ نقوؿ "
 الػػذيفنمعػػف بػػو النػػاس  أفال يميػػؽ  المَّػػوالمسػػاف الػػذى بػػو نبػػارؾ  ♰

ج المػػا  اػػرِ يُ  ف الينبػػوع الواةػػد الأل ومثالػػوب المَّػػوعمػػى صػػورة  ُاِمقػػوا
َٜةةا  "ا عػػذبً  اينبوًعػػ أو امػػرً  اينبوًعػػ إّمػػا المػػر،الةمػػو والمػػا   ٌِ َيِكةةٔسُض  َٖةة

ََةا٤ّ      َُٓ َِٜكة ُِٓبةْٛا  َٜ َٚاَل َنَصٔيَو  ّٓا؟  ١ََْ ٔيٝ ِٚ َنِط ّْاْ َأ ُِٜتٛ ََٓ  َظ ِٕ َيِك ١َْٓ َأ َٛٔيٞ ٔيٝ  ٔإِخ
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- عػػػروس النشػػػيد والػػػرب يااطػػػب .(ٕٔ: ٖ)يػػػع "ََٚعةةةِصّبا  ّخةةةاََأي
َٜةا َعةُطُٚؽ   ": يقوؿ لياو  -التى ىى عروس لو ةالنفس الةمو  ََْتأى  َؾ

ِّٗسا ٕٔ َؾ  .(ٔٔ: ٗ)نش "َيِكُطَطا
يفػػرح ال أف يسػػتطيع أف يسػػب  و  ، الالمَّػػوالقمػػب التائػػو بعيػػًدا عػػف  ♰

 بدوف التوبة والرجوع. المَّوأماـ 
ةةةمةةةن يَ  ورة الزمػػػة لةياتنػػػا اليوميػػػة.النصػػػرة ضػػػر  ♰ يسةةة م مةةةن و  ثمِّ

تخمةى عةن النصةرة و فقد تواة   المَّهالتسحي  ويتوا  عن تسحي  
  الروحية فى حياته.

والتػػػرنـ باالصػػػو العجيػػػب يكػػػوف  المَّػػػومػػػف يتوقػػػؼ عػػػف تسػػػبي   ♰
ويفرح بػالاالص  المَّو  مستسمًما لةياة الاطية فال يستطيع أف يسبّ 

 :نكػؼ عػػف أف نسػب  ونقػػوؿ وليػذا فػػنةف ال .العجيػب الػذى صػػنعو
 .(فمنسب  الرب ألنو بالمجد قد تمجد)

الةةذى يتواةة  عةةن التسةةحي  وتخمةةو حياتةةه مةةن التسةةحي  يجةةد  ♰
 الشيطان موضًعا فيه.

ولػـ يعػد  بالمَّػوالذى يفتر لسانو عف التسبي  فقد توقفػت معرفتػو ب ♰
 جمد.يرى مبرًرا لتسبيةو، وفيمو لمعانى التسبةة قد تبمد وت
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وتقػػػديس اسػػػمو،  المَّػػػوسػػػقط الشػػػيطاف ةينمػػػا توقػػػؼ عػػػف تسػػػبي   ♰
 وسكت لسانو عف التسبي  وصار شيطاًنا بسبب كبريائو.

 .المَّهسح  ذاته ويمدحها فإنه يتوا  عن تسحي  الذى يُ  ♰
الػنفس المقفػػرة التػػى توقفػت عػػف الصػػالة، وكفػت عػػف الةيػػاة مػػع  ♰

يوجػػػػد فػػػػى ىػػػػذا  المَّػػػػولػػػػـ يعػػػػد  ،ب فقػػػػدت كػػػػؿ عالقػػػػة ليػػػػا معػػػػوالمَّػػػػو
الموضػػع، أو لػػـ يعػػد ُيسػػَمع ىنػػاؾ صػػوت التسػػبي ، ولػػـ تعػػد ترتفػػع 

 .  اً ػػػػانػػػػا وميػػػبًا، مدوسً رائةة الذبائ  والمةرقات.. صار الموضع ارِ 
بعػػد أف كانػػت ذبػػائ  الةػػب اإلليػػى تقػػدـ فييػػا باسػػتمرار، وبعػػد أف 

قفػػرة صػػارت نفػػس م ،كانػػت أصػػوات التسػػبي  ال تنقطػػع فػػى دااميػػا
 مف األمور المقدسة.  ئولـ يعد فييا ش مف الصالح.. نفس اربة

التسػػػػبي  ينبغػػػػى أف يػػػػحتى مػػػػف قمػػػػب متضػػػػع منسػػػػةؽ. فتاػػػػرج  ♰
أمػػا تسػػبي  المسػػتكبريف فإنػػو  ..المَّػػوالتسػػابي  فػػى عذوبػػة تيػػز قمػػب 

 مكرىة لمرب.
الذى يترنـ بالتسبي  بنغمات جميمة مػؤثرة ويشػعر أنػو قػد وصػؿ  ♰

ات أو أف صوتو يستطيع أف ييز مشاعر القمػوب، إلى أعمى الدرج
ويستسمـ ألفكار الكبريا  والتعالى بػالفكر عمػى اآلاػريف فإنػو يكػوف 

 المَّػويرضػى قمػب  قد سقط مف درجة التسبي  الروةى إلى تسبي  ال
 ويعتبر ىذا التسبي  تسبيًةا بالجسد وليس بالروح.
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ّرمػػة. وعبػػادة الطمػػع ومةبػػة المػػاؿ الػػذى ىػػو عبػػادة األوثػػاف المة ♰
 ومالئكتو.  المَّوالذات تةـر اإلنساف مف التمتع بةياة الشركة مع 

النفػػػوس التػػػػى تريػػػػد أف تةيػػػػا فػػػػى سػػػػجف مػػػػف االستسػػػػالـ لةالػػػػة  ♰
لػػػػػف تسػػػػػتطيع أف تنطمػػػػػؽ وال أف تعبػػػػػر الضػػػػػيقة  باليػػػػػحس أو الك بػػػػػة

اليػػػـو األايػػػر، إذا لػػػـ تكػػػف ىػػػذه الػػػنفس تسػػػتطيع أف  قبػػػؿالعظيمػػػة 
 ر وتتذوؽ شركة التسبي  مع المالئكة والقديسيف.تجدد قوة كالنسو 

فالبػػد   ؟!فػػى األبديػػة المَّػػواإلنسػػاف المشػػغوؿ بالعػػالـ كيػػؼ يسػػب   ♰
مػنيج ةيػاة ونعيشػيا، وتصػب   .أف نتعمـ التسابي  والترانيـ الروةيػة

 كمقدمة لمتسبي  فى السما .
 ؟األبديػة  ربنػا فػى سػبِ يُ كيػؼ لانى العػالـ أالذى يسمع  اإلنساف ♰

مػػا قػػاؿ معممنػػا بػػولس كتعمـ التسػػابي  والتػػرانيـ الروةيػػة نػػ فالبػػد أف
ِِ َبِعّهةا   " :الرسوؿ ُٔةَن َبِعُهةُه ٖٞ ُضٚٔحٖٝة١ْٕ      ََُهًِّ ْٔ ََٚأَغةا ََٚيَػةأبَٝح  ََٔر  َُةَعا ٔب

ِِ ٔيًةةٖطبِّ  ًَٔن ٔفةةٞ ُقًُةةٛٔبُه َُةةَطيِّ َٚ َُٔن  نػػا ةيات وتمتمػػئ ،(ٜٔ: ٘أؼ) "ََُتةةَطِّ
العػػػالـ عػػػف ةيػػػاة  نا أمػػػور ىػػػذاال تشػػػغمفػػػ بةً وصػػػال اوترنيًمػػػ اتسػػػبيةً 

 الصالة والتسبي . 
الػػروح القػػدس يعػػزؼ عمػػى قيثػػارة القمػػب تسػػابي  قدسػػية..  يعم ػػـ  ♰

. وىػذه المَّػوالنفوس الطاىرة تسابي  مقدسػة سػرية ليبتيجػوا بيػا أمػاـ 
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التسػػػػابي  السػػػػرية المقدسػػػػة، تؤىػػػػؿ اإلنسػػػػاف لمتسػػػػبي  فػػػػى أورشػػػػميـ 
 السمائية.

عػػروؼ أف القيثػػارة تعتمػػد أنغاميػػا أساًسػػا عمػػى االنسػػجاـ مػػف الم ♰
والتوافػػػػؽ واتفػػػػاؽ تػػػػردد النغمػػػػات واألصػػػػوات، ىػػػػذا االنسػػػػجاـ بػػػػيف 

مثػػػؿ قيثػػػارة يعػػػزؼ  اإلاػػػوة يةػػػدث فػػػى التسػػػبي  والعبػػػادة والصػػػالة،
ىػػؤال  الػػذيف ألّفيػػـ الػػروح " عمييػػا الػػروح القػػدس نغمػػات جميمػػة جػػداً 

   .(ذكصولوجية باكر" )كؿ ةيف المَّوالقدس مثؿ قيثارة مسبةيف 
مًعػػا بقمػػب واةػػد وفكػػر واةػػد ونفػػس واةػػدة بغيػػرة عنػػدما نجتمػػع  ♰

 نػاجعميالػروح القػدس  فإفتسب ، نا إذا بدأت أفواى ..المَّومتقدة نةو 
  .تسبي الفى  مثؿ نغـ جميؿ .لفة وانسجاـ مثؿ قيثارة.فى أُ 

اػػوة ربمػػا تتوقػػؼ المالئكػػة عػػف تسػػبيةيا لكػػى تسػػمع تسػػابي  اإل ♰
 المةبػػيف ومػػاذا يقولػػوف، أى أف األمػػر ربمػػا يجػػذب المالئكػػة لدرجػػة

نميػػػػػؿ اآلف لننظػػػػػر ىػػػػػذا المنظػػػػػر " :يقفػػػػػوف متػػػػػحمميف قػػػػػائميف أنيػػػػػـ
، ولو أف المالئكة إذا توقفت عػف التسػبي  بحفواىيػا ال يفتػر "العظيـ

قمبيا عف التسبي . أو باألةرى أنيا ال تتوقػؼ عػف التسػبي  ولكنيػا 
أف  بالتسػػبي . وكثيػػًرا مػػا ذكػػرت أقػػواؿ اآلبػػا  ىػػذاتشػػترؾ معيػػـ فػػى 

مالئكػػػػة لكػػػػى تشػػػػاركيـ فػػػػى الجماعػػػػة التػػػػى تسػػػػب  بػػػػالروح تػػػػحتى ال
 التسبي . 
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عنػػدما تجتمػػع جماعػػة المػػؤمنيف بقمػػب واةػػد وفكػػر واةػػد ومةبػػة  ♰
كػػؿ ةػػيف بمزاميػػر وتسػػابي   المَّػػومسػػيةية إنجيميػػة ةقيقيػػة مسػػبةيف 
, المَّةةةههنةةةاك يوجةةةد  بال يفتػػػر وتػػػرانيـ روةيػػػة النيػػػار والميػػػؿ بقمػػػب

 .يشعر اسنسان وك نه فى السماءو 
 
 

 اإلحضاس باى٘ج٘د فٚ
 اىحضشة اإلىٖيت

 مو شيء، اإلّضاُُيْضٚ 
 بشيٍء.أٗ ال يٖخٌ 

 ٗال يبقٚ فٚ رْٕٔ
 ٗحذٓ. اىئ ص٘ٙ 

 ٗيخضاءه مو شيء أٍأٍ،
 ٕ٘ اىنو فٚ اىنو اىئ ُٗيصبح 

 ٗىيش ص٘آ.

 اؾناؾث هؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـود

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_426_02.html
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 مدرسة احلياة الزوحية املزامري

 ، والوسػيمةُسةمَّم يعقةوب.. ىػى درب السماءىى  صالة المزامير ✞
 يا ةياتنا الروةية فى القوة باستمرار.التى تزداد ب

ات مقويةةليسػػت ِثقػػاًل عمينػػا إنمػػا ىػػى  صةةالة المزاميةةرالقػػوانيف و ✞
وسةر التػى نرتػوى منيػا،  ينةاحيع المةاء الحةى، ىػى الحياة الروحية

 اوة الحياة فى طريد الممكوت.
فهةةةى  ؛مفةةةاتي  السةةةماء ومفةةةاتي  حضةةةور رحنةةةاالمزاميػػػر ىػػػى  ✞

يقػوؿ: أعطيػتكـ ىػذه المزاميػرب  كحنو. و هالمَّ صموات موحى حها من 
وا لػػى بيػػاب ألنيػػا ىػػى الصػػموات التػػى عنػػدما تُقػػاؿ بفيػػـ صػػمّ ةتػػى تُ 

   وعاطفة وةب، تجعمنى أسكب نعمتى فيكـ بغزارة.

مدرسػػػة الةيػػػاة الروةيػػػة ومدرسػػػة لمصػػػالة، وقػػػوة ىػػػى المزاميػػػر  ✞
 لالنتصار عمى الشياطيف.
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تسػػتمر ليرتنػػا المقدسػػة، قػػوانيف المزاميػػر ىػػى الوسػػيمة التػػى بيػػا  ✞
والتى بيا نزداد أكثر فحكثر فػى المةبػة والمعرفػة والفيػـ ةتػى نميػز 

 األمور المتاالفة.
وأف نكػػوف فػػى عالقػػة  المَّػػوالمزاميػػر تعممنػػا ديناميكيػػة الةيػػاة مػػع  ✞

 مستمرة معو.
 ىناؾ مف ينطؽ بالمزامير، وىناؾ مف تنطؽ بو وفيو المزامير. ✞
أف يطمب طمباتو الااصة مػف اػالؿ  الشاص الروةى يستطيع ✞

 صموات المزامير التى يصمييا.
ممزوجػػػػة الروةيػػػػة بػػػػالمزامير كثيػػػػًرا يجػػػػد عباراتػػػػو  يصػػػػم ىالػػػػذى  ✞

 بعبارات المزامير.
ابةػػث فػػى المزاميػػر التػػى تصػػمى بيػػا عػػف عبػػارات تمػػس قمبػػؾ،  ✞

 وعواطفؾ، وتمس الةالة التى أنت عمييا.
بةياة السػيد المسػي ، أو يتغنػى  مف يتغنى بالمزامير فإنو يتغنى ✞

 بعمؿ السيد المسي  فى ةياة اإلنساف.
بالكممػػات التػػى ااتارىػػا  المَّػػولػػيس ىنػػاؾ أفضػػؿ مػػف أف نااطػػب  ✞

ِّٜها ايٗطُٚح ََٚنَصٔيَو"ىو لنػا،  َٓا ُٜٔعُن َأ َْأي َٓا َنَع َٓا  أَلْٖ ُِ  َيِػة ٞ  ََةا  َِْعًَة  َُْكةًِّ

ٔ٘ ًٔ َُا أَلِج َِٓبٔيٞ َن َٜ .ٖٔ ُ٘ ايٗطَٚح ََٚئه َِْػ َْ  ُ َْ َٓةا  َِٜؿة ُٕ  ٔفٝ َِٓطةلُ  اَل ٔبَأْٖةا َٗةا"  ُٜ  ٔب

 (.ٕٙ: ٛ)رو



٢ًعًُٓا إٔ ْك

021 
 

لكػػػى تسػػػػتفيد مػػػػف صػػػػالة المزاميػػػر تفاعػػػػؿ معيػػػػا وعػػػػش معيػػػػا،  ✞
 تالمس مع عمؽ معانييا، صؿ بيا وكحنؾ أنت الذى كتبتيا. 

صػػػػػالة المزاميػػػػػر كمفػػػػػاتي  تفػػػػػت  أبػػػػػواب السػػػػػما ب ألف كممػػػػػات  ✞
ولكػػف عميػػؾ أف  المَّػػو، وفييػػا مواعيػػد مَّػػوالالمزاميػػر ىػػى ةسػػب فكػػر 

 تصمييا بفيـ وعاطفة وشعور. 
المزامير ىى صموات مػوةى بيػا مػف الػروح القػدس، وليػذا فيػى  ✞

. كمػػػػا أنيػػػا مدرسػػػػة لمصػػػالة نػػػػتعّمـ منيػػػػا المَّػػػػوتعتبػػػر مفػػػػاتي  لقمػػػب 
 المقاصد اإلليية.

فػػػى المزاميػػػر تعزيػػػة جزيمػػػة ألنيػػػا ُكتبػػػت بػػػوةى الػػػروح القػػػدس.  ✞
 المَّػوينما يجد اإلنسػاف فييػا تعبيػًرا عػف ةالتػو الروةيػة يشػعر أف وة

 المَّػػػويػػػدرى باةتياجاتػػػو، ويعػػػرؼ طبيعتػػػو وتكوينػػػو. كمػػػا يػػػدرؾ أف 
 يييئ لو سبؿ الاالص والتبرير والةياة األبدية.

، ىػػػى فػػػى نفػػػس المَّػػػوالجميػػػؿ فػػػى المزاميػػػر أنػػػو كمػػػا إنيػػػا كػػػالـ  ✞
َٓةا "نا بػولس الرسػوؿ الوقت كالـ اإلنساف، وكما يقوؿ معمم َٓا  أَلْٖ  َيِػة

ُِ ٘ٔ َُْكًِّٞ ََا َِْعًَ ًٔ َُا أَلِج َِٓبٔيٞ َن َٜ .ٖٔ ُ٘ ايٗطَٚح ََٚئه َِْػ َْ  َُْ َٓا َِٜؿ ُٕ ٔفٝ  اَل ٔبَأْٖا

َِٓطُل َٗا ُٜ  .(ٕٙ :ٛ)رو "ٔب
 



٢ًعًُٓا إٔ ْك

020 
 

.. مزامير تعّحةر عةن حيةاة اسنسةان الروحيةة حصةورة صةاداةال  ✞
ات لػـ تػحِت بمشػيئة إنسػاف، ولكػف بؿ الجميؿ باألكثر أف ىذه الكممػ

تكمّػػػـ بيػػػا داود النبػػػى مسػػػوًقا بػػػالروح القػػػدس، أى أف ىػػػذه الكممػػػات 
لسنساف ليكّممو بيا.. وىػى  المَّو، وقد أعطاىا المَّوُيكّمـ بيا اإلنساف 

 تعّبر عف ةياة اإلنساف الروةية بكؿ مراةميا وكؿ ةاالتيا.
ةديقػػة مممػػو ة  ىػػى بػػؿ روحيةةة,الحيةةاة ال هةةى عمةةد المزاميةةر  ✞

أمػػػػا بالنسػػػػبة لهبػػػا  الرىبػػػػاف، فكػػػػانوا يعتبػػػػروف  باألثمػػػار الةسػػػػنة..
   فى تكوينيـ الروةى.يةياتيـ، أو أىـ شمنيج المزامير ىى 

حةةّوث صةةموات المزاميةةر إلةةى تةة مالت روحيةةة عميقةةة, ليتنةةا نُ   ✞
ونحةةاوث أن نطّحةةد كممةةات المزمةةور عمةةى حياتنةةا الشخصةةية, كمةةا 

 .المَّهالتى تمس خالص نفوسنا وعالاتنا مع  نرّكز عمى المعانى
صموات المزامير هى عحارة عن محاولة مسةتمرة لمخةروج مةن   ✞

مف ةالة الك بػة إلػى ةالػة الفػرح،  حالة الهزيمة إلى حالة النصرة,
 .  المَّوإلى ةالة القرب مف  المَّومف ةالة البعد عف 

صػػالة صػموات المزاميػر ىػػى نافػذة عمػى الفػػردوس، واصوًصػا   ✞
 نصؼ الميؿ. 
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المزاميػػر يسػػتطيع أف يجػػد فييػػا معػػانى  يصػػم ىكػػؿ إنسػػاف وىػػو  ✞
تطػابؽ واقعػو الػذى يعػيش فيػو. إذا كػاف ةزيًنػا فػإف المزمػور يعػيش 
ذا كػػاف فرًةػػا فػػإف المزمػػور يصػػب  أنشػػودة  معػػو مشػػاعر الةػػزف، وا 

المزمةةور يعةةيش معةةه فػػرح فػػى السػػما ، لكػػف األفضػػؿ مػػف ذلػػؾ أف 
ي تى حه إلى الفرح. ويعيش معه رحمته حتةى فةى فى أحزانه حتى 

 أفراحه, لئال ينسى ضعفه فيفِقد حذرل الروحى. 
فػػى كػػؿ يػػـو يحكػػؿ وجبػػة روةيػػة مػػف فإنػػو المزاميػػر  يصػػم ىَمػػف   ✞

صنؼ ياتمؼ عف اليـو السابؽ، وىػذا ىػو السػبب فػى أف اإلنسػاف 
 ال َيِمؿ مف صالة المزامير. 

بطريقػة  الةػديث المتبػادؿ بػيف  اإلنساف يعيش الةػوار مػع ربنػا  ✞
اثنػػػيف ويقػػػوؿ إنػػػى أسػػػمع مػػػا يػػػتكمـ بػػػو الػػػرب اإللػػػو وأثنػػػا  صػػػالة 

 . المَّوالمزامير يعرؼ ما ىى الرسالة التى يقوليا لو 
ر عػف شػػعور اإلنسػػاف ومػف جانػػب آاػر تعبػػر عػػف تعّبػػ المزاميػر ✞

لياـ الروح القدس المَّوفكر   .وا 
. وىػػذا ىػػو سػػبب واسنسةةان المَّةةهحةةين  عةةذب المزاميةةر هةةى لقةةاء ✞

ألقػواؿ إلييػة لكنيػا  المَّػوجماؿ المزامير فيى ليست مجرد تممية مف 
وةى إليػػى مػػف اػػالؿ شػػعور بػػتعبيػػر عػػف ةالػػة اإلنسػػاف بكممػػات 

 اإلنساف بواقعو المعاش.
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مػع  المَّػوترمز لمتجسد اإلليػى الػذى فيػو التقػى تشبو أو المزامير  ✞
موصػػوفة، فػػالوةى اإلليػػى  الطبيعػػة البشػػرية فػػى وةػػدة عجيبػػة ليػػر

يمتقى مع واقع اإلنسػاف ويعبػر عنػو بعبػارة واةػدة ىػى فػى آٍف واةػد 
 كالـ إليى وكالـ إنسانى. 

المزاميػػر ليػػا فاعميػػة كبيػػرة جػػًدا فػػى تشػػكيؿ الشاصػػية الروةيػػة  ✞
واةةد اعتحرتهةةا الكنيسةةة لسنسػػاف، وفػػى االنتصػػار عمػػى الشػػياطيف. 

 .  ةمدرسة الحياة الروحية ومدرسة الصال
يعممػػػو  المَّػػػو، لكػػػف لمَّػػػواإلنسػػػاف ميمػػػا صػػػمى ال يػػػدرى مػػػا يقولػػػو  ✞

فكث آية فى المزمور هى مفتةاح مةن الصالة مف االؿ المزاميػرب 
فهو يعطى لإلنسان مفةاتي  امحةه ومةا يريةد أن  .مفاتي  امب رحنا

 يسمعه منه. 

المزامير تعممنا باسػتمرار أف نكػوف فػى ةالػة أاػذ وعطػا .. فػى  ✞
ة مستمرة فى الةياة مع ربنػا، فحةياًنػا ُيعبػر المزمػور عػف ةالة ةرك

 أوجاع ومتاعب، وأةياًنا أارى ُيعب ر عف تداؿ إليى وانتصار.
المزاميػػر ىػػى أفكػػار إلييػػة منطوقػػة مػػف اػػالؿ واقػػع إنسػػانى..  ✞ 

وىػػػػى امجػػػػات ومشػػػػاعر أوةػػػػى بيػػػػا الػػػػروح القػػػػدس. ولػػػػيس ىنػػػػاؾ 
 .اتارىا ىو لنابالكممات التى ا المَّوأفضؿ مف أف نااطب 
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المرتؿ الذى رّنـ بالمزمور كاف الروح القدس يعػزؼ فيػو كمػا لػو  ✞
كػػاف ىػػو قيثػػارة يعػػزؼ عمييػػا الػػروح.. ولكػػى يػػؤدى المزمػػور نفػػس 
التحثير معنا، يجب أف نتنػالـ مػع المزمػور دااميػًا، لػذلؾ يمزمنػا أف 

 نتحمؿ فى كممات المزمور. 
، بػروح الصػالة متػحمميف البد أف نقترب مف المزامير بػروح الفيػـ ✞

فػػػػى كمماتيػػػػا.. نطمػػػػب مػػػػف الػػػػرب أف يعمػػػػف فػػػػى دااػػػػؿ قموبنػػػػا قػػػػوة 
ؿ نصمييا بػروح التحّمػو يعطينا أف نتذوؽ ةالوة المزامير، و  معانييا،
 .والعبادة

منهةةةةا ترتعةةةةب ، حصةةةةن لحيةةةةاة اسنسةةةةان الروحيةةةةة المزاميةةةةر ✞
ألنيػػا كممػػات نطػػؽ بيػػا الػػروح القػػدس. كمػػا أف ليػػا قػػوة الشةةياطين 

َْةةا ٔبةةُطٚٔح   :حثير الػػروح القػػدس، كمػػا قػػاؿ السػػيد المسػػي وتػػ ِٓةةُ  َأ ِٕ ُن "ٔإ

ُُ  ايًٖ٘ ًَََُهٛ  ِِ ُِٝه ٌَ َعًَ َٝألَن َفَكِس َأِقَب  (.ٕٛ: ٕٔ)مت "ايًُٖ٘أِخٔطُج ايٖؿ
 ،الت الروةيػػػةلنػػػى بالتػػػحمّ  ،المزاميػػػر بةػػػر متسػػػع ال ةػػػدود لػػػو ✞

مفيػػػػػػدة جػػػػػػًدا  وبالػػػػػدروس ال ،بالمعػػػػػانى الجبػػػػػػارة وبػػػػػالوعود العظيمػػػػػػة
 لةياتنا الروةية.

اجعػػػػػؿ روةػػػػػؾ تتشػػػػػكؿ مػػػػػع مشػػػػػاعر .. المزاميػػػػػر مػػػػػرآة الػػػػػنفس ✞
ث روح صػػػػػالة بعػػػػػالمزمػػػػػور الػػػػػذى تصػػػػػميوب فػػػػػإف كػػػػػاف المزمػػػػػور ي
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ف كاف ممموً ا  تنيًدا  تنيد أنػت أيًضػا ، إف كػاف مفرًةػا   فمتصِؿ، وا 
ف كاف لمتشجيع واىًبا رجاً  ترجى ا  . إف كاف يدعوالمَّوفرح معو، وا 

أمػػػاـ العظمػػػة اإللييػػػة.. فػػػإف كػػػؿ ىػػػذه  دارتعػػػإلػػػى الاػػػوؼ والتقػػػوى 
دع امحةةك يعةةى مةةا المشػػاعر تةمػػؿ مػػرآة تعكػػس سػػماتنا الةقيقيػػة.. 

 تعنيه كممات المزامير.
تتحكػػد  ...المَّػػو ةالمزامير ضػػماف لمصػػالة ةسػػب مشػػيئالصػػالة بػػ ✞

ربمػػا يتشػػكؾ الػػبعض مػػف قبػػوؿ  .المَّػػوأف صػػالتؾ ىػػى ةسػػب إرادة 
، المَّػوقمػب  ـغضػب صػمواتيبؿ ربما ياشػى الػبعض أف تُ  صمواتيـ،

وياػػػاؼ اإلنسػػػاف أف يتجػػػاوز ُبعػػػًدا  معيًنػػػا  فػػػى صػػػمواتو. لكػػػف فػػػى 
ْٔٞ"المزامير يمكنو أف يقوؿ  َِٓػا َٜا َضٗب َي َََت٢  ٔإَية٢  إىل اإلْكهةا٤؟   ؟ٔإَي٢ 

ََٗو َعِّٓٞ  َِٚج ، (ٕٔ)مػز "إىل َت٢ ٜطيْ  عةس٣ٚ عًة٢ٖ  .. َََت٢ َيِخُجُب 
 دوف أف يااؼ مف العتاب. المَّونو يعاتب وكح
الػػػػروح القػػػػدس نفسػػػػو الػػػػذى أوةػػػػى بيػػػػذه المزاميػػػػر ىػػػػو يعطػػػػى  ✞

البػػد أف نقتػػرب مػػػف ف لسنسػػاف الػػذى يصػػّمى بيػػا فيًمػػا  لممزاميػػر..
فػى قموبنػا قػوة الػرب ونطمػب أف يعمػف . ؿتحمّ والالمزامير بروح الفيـ 

 معانييا.
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سػػػبة لةياتنػػػا الروةيػػػػة، صػػػالة المزاميػػػر ليػػػا أىميػػػة ااصػػػة بالن ✞
 لمصالة. سميًما ألنيا تقدـ لنا منيًجا

 
 عطينا رجاءت ريمااملز

بالصػالة،   المَّػومف األمور الجميمة والنافعة جػًدا: أف نمػزج كػالـ  ✞
وكالمػػو  المَّػػوفينػػا،  ففػػى مواعيػػد  المَّػػووأف نصػػمى لكػػى يعمػػؿ كػػالـ 

 نجد رجا  لماالص.
 الت الفتور الروةى، ةاالت جد فييا ما يناسب ةان مزاميرال  ✞

جػػػد مػػػا يناسػػػب ةػػػاالت التوبػػػة، نالضػػػعؼ، ةػػػاالت السػػػقوط، كمػػػا 
جػػػػػد مشػػػػػاعر الفػػػػػرح والشػػػػػكر والرجػػػػػا ، وتػػػػػذك ر نوالنصػػػػػرة، أيًضػػػػػا 

 ، والتحم ؿ فى االصو العجيب.المَّوإةسانات 
 ر بػػػروح الةػػػزف والبكػػػا  واألنػػػيف والصػػػراخ،يػػػماتبػػػدأ المز أةياًنػػػا  ✞

الفػػرح.. ىػػذه ىػػى قصػػة اإلنسػػاف منػػذ امقػػو وتنتيػػى بػػروح الرجػػا  و 
، ومػػػػػف بعػػػػػد سػػػػػقوطو.. بػػػػػدأت بالسػػػػػقوط وانتيػػػػػت بػػػػػالاالص المَّػػػػػو

ٞ  اَل"والفدا .. ىذا يجعمنا نعػرؼ قػوة اآليػة التػى تقػوؿ  َُٔت  َٜةا  ٔبة٢  َيِؿة

ٖٚٔي٢ ُّ  َغةَكِط ُ  ٔإَشا. َعُس َُة١ٔ  ٔفة٢  َجًَِػة ُ  ٔإَشا. َأُقةٛ ًِ  "ٔية٢  ُْةٛضْ  َفةايٖطبٗ  ايٗظ
 (.ٛ: ٚ)مى
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هكذا تكون صالة المزامير حالنسحة لك؛  المزامير مفتاح السما  ✞
ألف كمماتو ىى ةسػب  فكث مزمور هو مفتاح يفت  أحواب السماء

ولكف عميؾ أف تصػمييا بفيػـ وعاطفػة  .المَّوفييا مواعيد و ، المَّوفكر 
بمواعيػػده فيفػػت  لػػؾ أبػػواب نعمتػػو بكػػؿ  المَّػػووشػػعور. عنػػدما تُػػذك ر 

"اشنط يعبةسى نالَةو ايةص٣ جعًتٓة٢     المزمور الكبير:  ، كما يقوؿلنىً 

" ْ ٖةةةصا ايةةةص٣ عٓعاْةةة٢ فةةة٢ َةةةصيت٢ْ ألٕ قٛيةةةو أحٝةةةا٢ْعًٝةةة٘ أيهةةةٌ

 .(ٛٔٔ)مز
 .المَّػوتتجسػد العشػرة مػع  ييػاف بالكممػة المَّػو المزامير رمػز لتجسػد ✞

لػػػذلؾ فحلمػػػب  .إنمةةةا عمةةةى سةةةحيث الرمةةةزالكممػػػة  المَّػػػومثػػػؿ تجسػػػد 
لشػػياطيف جػػًدا عػػف السػػيد المسػػي .. واالمزاميػػر تةمػػؿ نبػػوات كثيػػرة 

 النبوات..  ىذهألنيا تةمؿ ترتعب مف المزامير جًدا 
فيى أفكار إليية منطوقة مف االؿ واقع  إنسػانى، لػذلؾ عنػدما  ✞

يتناسػػب مػػع طبيعػػة نفسػػو لكػػف بمػػا  المَّػػوتصػػمييا تسػػتقى مػػف فكػػر 
 ةياتؾ كإنساف.. 

مػوةى بيػا مػػف صػموات المزاميػر ليػا قػػوة وفاعميػة ااصػة ألنيػػا  ✞
 .  المَّو. وىى تعمـ اإلنساف كيؼ يتكمـ مع المَّو
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ولةو إلةى سةنوات  أن نستمر فى الجهاد عطينا رجاءً ت يرماالمز   ✞
حث لننَس ما وراء ونمتد إلى ما  أبًدا طويمة, و  ني س من الجهاد

 م.هو ادا

كػػػػؿ مزمػػػػػور نصػػػػػميو، ىػػػػػو قػػػػوة روةيػػػػػة تضػػػػػاؼ إلػػػػػى رصػػػػػيدنا  ✞
 الروةى. 

لػى ربنػا ليعمػؿ إؿ الشػاص وسػنجػد فػى المزاميػر أف يتكثيًرا مػا  ✞
 فى ةياتو وبذلؾ يصب  ىو مصدر فرح وسرور لربنا.

ٌٗ " المَّػػويػػى كممػػات مػػوةى بيػػا مػػف ف ،المزاميةةر تعطينةةا حيةةاة ✞ ُنةة

     َٔ َٔة  ٔ٘ َُةٛح٢ّ ٔبة  َٛ ُٖة ٘ اِئهَتأب  (، ونطػؽ بيػا أنػاس ٙٔ: ٖتػىٕ) "ايًٖة
َْ"ممموئيف مف الروح القػدس  َِ ُأ َٔ    ايًٖ٘اُؽ َيَهًٖ َٔة ََُػةٛٔقَن   َٕ اِئكسُِّٜػٛ

 (.  ٕٔ: ٔبطٕ) "ايٗطٚٔح اِيُكُسٔؽ
وتنتيػػى إلػػى روعػػة  بشػػرى المزاميػػر دائًمػػا تبػػدأ مػػف واقػػع ضػػعؼ ✞

 العمؿ اإلليى.
اةتػػرس مػػف عػػدـ الصػػالة بػػالمزامير، لػػئال تفتػػر ةياتػػؾ بالتػػدريج  ✞

 .المَّووتبعد عف 
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وب نػتعمـ ونةػف نصػمى.. نفسػ المَّػوى بكػالـ جميؿ أف نصػمّ  ي ش ✞
المقدسػػة. والصػػموات التػػى أوةػػى بيػػا الػػروح  المَّػػونػػتعمـ مػػف أنفػػاس 

 .المَّوالقدس تعطى لسنساف طمحنينة كبيرة جًدا  فى عالقتو مع 
ى حهةةا ونحةةن حينمةةا نصةةمّ  المزاميةةر ترهةةب الشةةياطين وتفةةزعهم ✞

. فبجانب أنيا مدرسػة فاهمون أسرار الخالص, وحاسم الرب يسوع
لػػى جانػػب أنيػػا المَّػػوا الصػػالة ألنيػػا صػػالة مػػوةى بيػػا مػػف تعممنػػ ، وا 

لهةةا دراسػة فػى الكتػاب المقػػدس وصػالة فػى آٍف واةػد، فيػػى أيًضػا  
الةةةةذى يصةةةةّمى اإلنسػػػػاف  .اةةةةوة وفاعميةةةةة فةةةةى محارحةةةةة الشةةةةياطين
 .حالمزامير ترتعب منه الشياطين وتخافه

لػو  ويقػدـ المَّػوإنسػاف يػتكمـ مػع  بالمزامير طمب ووعد بػالاالص ✞
مػػف  بنفسػػو المَّػػوفيجيبػػو شػػكواه، ويبثػػو أشػػجانو ومشػػاعره ومتاعبػػو. 

 االؿ كممات المزمور ويعطيو وعوًدا.
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تستطيع أف تةفظ اإلنساف فى جياده  المزامير معيف فى الجياد ✞
، فػى ةربػو ضػد الشػيطاف، وتسػتطيع المَّػوعالقتػو مػع  الروةى وفى

تو فػى ةيػاة النصػرة لكػى أف تقيمو مف عثرتو ومف سقوطو، وأف تثب
 يقـو فى ةياة البر والطيارة.

 
 
 

 اىَحف٘ظت خز اىَزاٍيش ٗاىصي٘اث
  ٍ  الحل فٚ غيش ٗقج اىصالةٍجاالً ىخأ

  ٍ  الثٕٗزا اىخزيِ ٍِ اىخأ
 يضاعذك عيٚ عذً اىششٗد

 فٚ ٗقج اىصالة.

 اؾناؾث هؿن أؼوال ؼداسة اؾلابا شـود
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  السػػيد المسػػي  قػػد وجينػػا أف نصػػمى إلػػى اآلب باعتبػػاره أنػػو فػػى

السماوات، وذلؾ بالرلـ مف أف الرب كائف فى كػؿ مكػاف. وتتضػ  
كينونة الرب فى كؿ مكاف فػى مواضػع كثيػرة فػى الكتػاب المقػدس، 
 ولكف السماوات ليا وضعيا ومعناىا الااص مف الناةية الروةية.

 نةػػػو إلػػػى فػػػوؽ يجتػػػذب عقولنػػػا وأفكارنػػػا  أراد السػػػيد المسػػػي  أف
َْا" نا أف نصمى ونقػوؿّممالسماويات ليذا ع ُٔ َأَبا َٚا َُا  "اٖئص٣ ٔف٢ ايٖػ

 .(ٕ :ٔٔ)لو
  َْا"إف عبػارة ُٔ َأَبا َٚا َُا يػة انفػى بدايػة الصػالة الرب "اٖئص٣ ٔف٢ ايٖػ

ى و نرفةع عقولنةا وأفكارنةا إلةى كةث مةا هةو سةماىى دعػوة لنػا لكػى 
و  ننشةةةغث  .مجيةةةد سةةةامى ومرتفةةةع وكةةةث مةةةا هةةةو ووكةةةث مةةةا هةةة

 حاألرضيات أو ح حاطيث هذا العالم الزائمة.
   أًبػا.  المَّػوإنيا عطية فائقة ينبغى أف نعرؼ مقػدارىا.. أف نػدعو

أف نػدعوه أًبػا  االسػتةقاؽأف يمنةنػا  المَّػووةينما نصػمى نطمػب مػف 
 لنا.
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  منػػو أف يطيػػر اآلب أًبػػا لنػػا نطمػػب  المَّػػولكػػى نجسػػر أف نػػدعو
نفوسػػػنا وأجسػػػادنا وأرواةنػػػا وقموبنػػػا ونياتنػػػا. أى أف يطيػػػر فينػػػا كػػػؿ 

 شي  مف الدااؿ والاارج.
 يػػػػة دوف أف ينتبػػػػو إلػػػػى اطػػػػورة انف يصػػػػم ى الصػػػػالة الربَمػػػػ ؿكػػػػ

 ..والالئػػػؽالكػػػافى  االسػػػتعداداآلب بيػػػذا النػػػدا  بػػػدوف  المَّػػػومنػػػاداة 
ِٓةُ   قػائاًل  وصػوتو يعاتبػ يسػمعفسوؼ  ِٕ ُن ََٔتةٞ؟"    "ٔإ َٔ َنَطا ِٜ َْةا َأّبةا َفةَأ  َأ

 .(ٙ: ٔمال)
  إذا رفعنػػا قموبنػػا وعقولنػػا فػػى الصػػالة نةػػو أبينػػا السػػماوى، فػػال

٠َْٚ   ألف  ونتعمؽ بوب يميؽ إطالًقا أف نةب العالـ ِٔ َعةَسا َََخٖب١َ اِيَعةاَي "

 .(ٗ :ٗ)يع "يًٖ٘
 ال يفرض نفسو عمػى أةػد، ولكػف الاميقػة بدونػو تفقػد قيمػة  المَّو

وجودىػػػػا، ألنيػػػػا ىػػػػى أصػػػػاًل قػػػػد امقػػػػت لتشػػػػيد لمجػػػػده وصػػػػالةو 
 .الةياةومةبتو وتتمتع بالوجود فى ةضرتو ةيث تستمد منو 

 ية. و فػػػإف اشػػػتياقاتو تكػػػوف سػػػما بف كػػػاف أبػػػوه فػػػى السػػػماواتَمػػػ
 كر أنو سوؼ يذىب إلى السما .ذويفرح إذا ت

 فإنػػو يةمػػؿ صػػورة أبيػػو السػػماوى  بف كػػاف أبػػوه فػػى السػػماواتَمػػ
َٞ  " :ية كقوؿ بولس الرسػوؿو سمؾ بطريقة سماوي ٖٔة  ُٔ َِْخ َٓا  ٕٖ ٔغَرَي َفٔإ
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ِّٜهةةا   َٗةةا َأ ِٓ َٔ ُْٔ اٖئتةةٞ  َٚا َُا ََُدًِّّكةةا ٔفةةٞ ايٖػةة َِٓتٔظةةُط  َُٜػةةُٛا   َْ َٛ ايةةٖطٗب  ُٖةة

َُٔػُٝح  .(ٕٓ: ٖ)في "اِي
 قة بعد خماصلة اآلب اؾسمؿاوى  اـأول ِصؾلة ػى اؾصالة اؾرب

   .(ٕ  :ٔٔ)لو "ؾقمؼدس امسك"  :فى
 ليتقػػػػدس اسػػػػمؾ: فػػػػى نظرنػػػػا وفػػػػى  معناىػػػػا: ليتقةةةةدس اسةةةةمك

 فى نظر اآلاريف.، و ى ةياتناف، فى أفواىنا، أفكارنا
َْةا ُقةٗسٚؽْ    " :فى العيد القػديـ المَّوفقد قاؿ  َٕ ٔقسِّٜٔػةَن أَلِّةٞ َأ  "ََٚيُهُْٛٛ

ٌَ ايٖطبِّ" :(. وقيؿ عنوٗٗ: ٔٔ)ال َِٔث َِٝؼ ُقٗسْٚؽ  (، ٕ: ٕصػـٔ) "َي
َٓا ُقٗسْٚؽأَل" َٗ  (.ٜ: ٜٛ)مز "ٕٖ ايٖطٖب ٔإَي

  َْةةا ونقػػوؿالسػػيد المسػػي  بدعوتػػو لنػػا أف نصػػمى اٖيةةٔص٣ ٔفةة٢   "َأَبا

ُٔ َٚا َُا ََٝتَكةةٖسٔؽ ايٖػةة َُُو ٔي ذكرنا بقداسػػة يقصػػد أف ُيػػ (ٕ :ٔٔ)لػػو" اِغةة
مػػا يميػػؽ بػػو مػػف كرامػػة، كمػػا يػػذكرنا بحبوتػػو لنػػا. وينبغػػى أف و ، المَّػػو

 عو عمى الثقة والمةبة.تقـو عالقتنا م
  القداسػة ىػى فكقدوس ونفتكر فيػو كقػدوس.  المَّوينبغى أف نرى

 مف صميـ طبيعتو وجوىره.
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 ليتقػػدس .. كقػػدوس يةػػب القداسػػة، ويكػػره الشػػر ويرفضػػو. المَّػػو
اسػػػػمؾ فػػػػى أفواىنػػػػا أو لتتقػػػػدس أفواىنػػػػا ةينمػػػػا نػػػػذكر اسػػػػمؾ ألنػػػػو 

 قدوس.
 ينبغى أف تنطؽ بمجػدؾ أفواىنا ألف شفاىنا  ىليتقدس اسمؾ ف

 وقداستؾ وتسبةؾ كقدوس.
 قػػػاؿ وقػػػد  ةينمػػػا نةيػػػا كقديسػػػيف. بليتقػػػدس اسػػػمؾ فػػػى ةياتنػػػا

ُِ  " :السػػػيد المسػػػي  لتالميػػػذه عػػػف ةيػػػاة الكمػػػاؿ َُةةةاَيُه ِٚا َأِع َٜةةةَط  ِٞ ٔيَهةةة

ُٔ َٚا َُا ُِ اٖئصٟ ٔفٞ ايٖػ َُجُِّسٚا َأَباُن ُٜ َٚ  ١ََٓ  (.ٙٔ: ٘)مت "اِيَخَػ
 ليػػذا  ، ينبغػػى أف نةيػػا كقديسػػيف.المَّػػوس اسػػـ إذا أردنػػا أف يتقػػد

"أنػػػػتـ رسػػػػالة المسػػػػي  المقػػػػرو ة مػػػػف جميػػػػع النػػػػاس"  :قػػػػاؿ الرسػػػػوؿ
 (.ٖ، ٕ :ٖكوٕ)انظر
  مػػػف اػػػالؿ رؤيػػػتيـ لةيػػػاة  ، إالَّ المَّػػػوكيػػػؼ يفيػػػـ النػػػاس قداسػػػة

 القديسيف.
  ةينما يتقدس اسمؾ يا رب فى نظرنػا وأفكارنػا، وةينمػا يتقػدس

مػػػا يتقػػدس فػػػى ةياتنػػا.. ةينئػػذ يتقػػػدس فػػى نظػػػر فػػى أفواىنػػا، وةين
 اآلاريف.
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 ؾقأت ؿؾؽوتك" :، فىاؾرباـقةػى اؾصالة  ـقةاؾطؾلة اؾنا". 
  وأف يممػػػؾ الػػػرب عمػػػى  المَّػػػوالممكػػػوت ىػػػو الػػػداوؿ فػػػى ممكيػػػة

 ىو الممؾ وىو المالؾ. المَّواإلنساف، أف يكوف 
  فى  والمَّ إف سكنى الروح القدس فى اإلنساف ىو وجود لممكوت

 داامو. 
  ليػحت ممكوتػؾ". أى ليممػؾ روةػؾ القػدوس  :ى ونقػوؿنصػمّ إننا"

َََخٖب١َ "عمى قمبى وةياتى. لتمأل مةبة المسي  ىذا القمب   ٖٕ ٘ أَل  ايًٖة

َٓا ُُِعَط٢ َي َٓا ٔبايٗطٚٔح اِيُكُسٔؽ اِي َِْػَهَبِ  ٔفٞ ُقًُٛٔب  (.٘: ٘)رو "َقٔس ا
  مسػػػي ، فمعنػػػى ذلػػػؾ أنػػػو الالسػػػيد إذا امػػػتأل القمػػػب مػػػف مةبػػػة

مػػف الػػروح القػػدس.. وىػػذا ىػػو االسػػتعداد المطمػػوب لمػػداوؿ  ممتمػػئ
 .إلى العرس

  ّعمػػػى ةياتنػػػا، ينبغػػػى أف  المَّػػػوى مػػػف أجػػػؿ أف يممػػػؾ كمػػػا نصػػػم
ى مػف أجػؿ انتشػار ممكػوت عمى كؿ قمب.. نصمّ  المَّونصمى ليممؾ 

 .المَّو
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 ؾ" فإننػػا ةينمػػا نطمػػب إلػػى اآلب السػػماوى ونقػػوؿ "ليػػحت ممكوتػػ
ى مػػػف أجػػػؿ بشػػػارة اإلنجيػػػؿ، أف تكػػػوف مقبولػػػة فػػػى قمػػػب كػػػؿ نصػػػمّ 

مػػف أجػػؿ جميػػع البشػػر  الربانيػػةونةػػف نصػػمى فػػى الصػػالة  إنسػػاف.
 مكاًنا فى قموبيـ. المَّولكى يجد ممكوت 

  وفى: "ؾممؽن ؿيمقكمك،   اؾرباـقةاؾطؾلة اؾناؾنة ػى اؾصالة ،

 (.01: 6ؽؿا ػى اؾسؿاء، ؽذؾك عؾى األرض" )ؿت 

  المَّػػػو.. المَّػػػولػػػيس ىنػػػاؾ أنفػػػع وال أةكػػػـ وال أجمػػػؿ مػػػف مشػػػيئة 
العػارؼ بكػؿ شػئ..  المَّػو ..القدوس المةب لمايػر وصػانع الايػرات

 الذى يعرؼ األمور قبؿ كونيا.. 
  الػذى ال يةػده مكػاف وال  المَّػو ..المَّػوليس ىناؾ أنفع مف مشيئة

ٟ  "زماف، فيػذا  َٚاٖيةٔص  َٕ َٚاٖئصٟ َنةا  ُٔ ٤ِٕٞ      اِيَها٥ٔ ِّ َؾة  "َٜةِأٔيْٞ اِيَكةأزُض َعًَة٢ ُنة
الكائف فى الةاضر والماضى والمستقبؿ أى الكائف فػى  (ٛ: ٔ)رؤ

"اٖيةةٔصٟ  )نىى  ا كر   ر(..الضػػابط الكػػؿ .. .كػػؿ زمػػاف وفػػوؽ الزمػػاف

ََٚضإٕ" ٌٗ َز َٚاَل ٔظ ْٝٔر  ُٙ َيِي َِٓس َِٝؼ ٔع و ظممػة فيػلػيس  ىالػذ (.11: 1) ى  َي
 ..   البتة
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 األمػػيف فػػى مواعيػػده،  المَّػػو ..المَّػػوؾ أنفػػع مػػف مشػػيئة لػػيس ىنػػا
المعػػػػيف، والمػػػػدبر، والةكػػػػيـ، والػػػػرؤوؼ،  ..والقػػػػادر عمػػػػى تةقيقيػػػػا

والعػػػػػادؿ.. الػػػػػذى مػػػػػا أبعػػػػػد أةكامػػػػػو عػػػػػف الفةػػػػػص، وطرقػػػػػو عػػػػػف 
 االستقصا .. 

  الجػػدير بػػحف نثػػؽ فػػى  المَّػػو ..المَّػػولػػيس ىنػػاؾ أنفػػع مػػف مشػػيئة
ضػػاىا.. بػػؿ أف تصػػير مشػػيئتو ىػػى مشػػيئتو، ونقبميػػا، ونسػػمؾ بمقت

 شيوة تشتاؽ قموبنا إلى تةقيقيا، ونجد مسرتنا فييا. 
  فػػى  المَّػػوالجميػػؿ فػػى السػػما  أف الكػػؿ ىنػػاؾ يصػػنعوف مشػػيئة

ية ئانسجاـ عجيب.. إنيا سػيمفونية الطاعػة تعزفيػا الصػفوؼ السػما
بحفواىيـ، فيـ يمجدونو بطػاعتيـ العجيبػة.. إنػو  المَّومثمما يسبةوف 

ةف الطاعة الذى تسمعو آذاف القديسيف.. وما األلةاف والموسيقى ل
ىػػػذا ربمػػػا ولةػػػف الطاعػػػة  ..إيقػػػاع متنػػػالـ عمػػػى أوتػػػار أو آالت إالَّ 

 يكوف مما لـ تسمع بو أذف.
  نافػػػذة عمػػػى األرض فػػػى  المَّػػػوإننػػػا نصػػػمى لكػػػى تكػػػوف مشػػػيئة

 ةياتنا كما ىى نافذة فى السما .   
 ذاتػو وتةقيػؽ وجػوده ياػرب نفسػو.. سعيو لتةقيػؽ  ىاإلنساف ف

 يةفظ نفسو لةياة أبدية..  المَّووفى سعيو لتةقيؽ مشيئة 
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 َٝةا  ٔب"هو مصدر الوجود, ومصدر الحياة. فهو الذى  المَّه َِْخ  ٔ٘

َُْٛجُس َٚ ََْتَخٖطُى  , و  المَّةه(. فال معنى لموجود حةدون 34: 41)أع "َٚ
 معنى لمحياة حدونه.

 ةياتنا.. ولكننػا نةػف المةتػاجيف إلػى  ىه فال يفرض وجود المَّو
ىػػذا الوجػػود. تماًمػػا مثممػػا ال يفػػرض المػػا  وجػػوده عمينػػا.. بػػؿ نةػػف 

 المةتاجيف إلى الما  لكى نةيا بو.
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   خلزـمما اؾممذى " :فممى اؾرباـقممةاؾطؾلممة اؾرابعممة ػممى اؾصممالة

 ."عطـا اؾقومأؾؾغد، 
  وال  ب ودمػػػوىػػػذه الطمبػػػة ىػػػى ااصػػػة بالتنػػػاوؿ مػػػف جسػػػد الػػػر

تاػػػص الابػػػز العػػػادى، بػػػؿ الابػػػز اآلتػػػى مػػػف السػػػما  ابػػػز الةيػػػاة 
ألف  كميػا طمبػات روةيػة الربانيػةالصالة األبدية أى ابز الغد ألف 

ّٔ اِيَبةةأقٞ  " :السػػيد المسػػي  قػػاؿ ٌِ ٔيًٖطَعةةا ّٔ اِيَبا٥ٔةةٔس َبةة ًَُُةةٛا اَل ٔيًٖطَعةةا ٔاِع

َٝا٠ٔ اأَلَبٔس١ٖٜٔ ًَِخ ًضػا عػف الطمبػات الماديػة أو (.. وقػاؿ أيٕٚ: ٙ)يػو "ٔي
ّٖٚيةةا "الجسػػدية  َُ  اِلًُُبةةٛا َأ ًَُهةةٛ ِِ   ايًٖةةََ٘ َٗةةا ُيةةَعاُز َيُهةة ٙٔ ُنًٗ َٖةةٔص َٚ  ُٙ  "َٚٔبةةٖط

 (.ٖٖ: ٙ)مت
  كمػػػا يةتػػػاج الجسػػػد إلػػػى الابػػػز المػػػادى لكػػػى يعػػػيش أو لكػػػى

ولكةةى  ،هكةةذا تحتةةاج الةةروح إلةةى الخحةةز الروحةةى لكةةى تحيةةايةيػػا، 
ذا  الروح فى سعيو ورا  لييمؿ اإلنساف أاّل فينبغى  تنمو وتقوى.

لػذا  الجسػػد. لػػذلؾ قػػاؿ "لػػيس بػػالابز وةػػده" أى ىنػػاؾ نوعػػاف مػػف 
وبكػػؿ تحكيػػد فػػإف لػػذا  الػػروح ىػػو المسػػي  كمػػا قػػاؿ معممنػػا  الغػػذا .

َٛ ٔضِبةحْ   " :بػولس الرسػوؿ ُٖة  ُُ ِٛ َُة َٚاِي َُٔػُٝح  َٞ اِي ٖٔ َٝا٠َ  َٞ اِيَخ : ٔ)فػى" ٔي
ٕٔ.) 
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  َُْٛجةةُس المسػػي  ىػػو الػػذىالسػػيد َٚ ََْتَخةةٖطُى  َٚ َٝةةا  َِْخ  ٔ٘ : ٚٔ)أع  ""ٔبةة
ال ةيػػػػػاة عمػػػػػى اإلطػػػػػالؽ بدونػػػػػو.. وال نصػػػػػرة عمػػػػػى عوامػػػػػؿ  .(ٕٛ

الاطية والمػوت بدونػو.. وال تةػرر مػف اليػالؾ األبػدى بدونػو.. وال 
ةيػػاة قداسػػة ونعمػػة بدونػػو. إنػػو ةياتنػػا كمنػػا واالصػػنا كمنػػا ورجاؤنػػا 

 كمنا وقيامتنا كمنا.
  غػممر ؾـمما  "وا :فممى اؾرباـقممةػممى اؾصممالة   ةاخلاؿسمماؾطؾلممة

 (.01: 6ؾؾؿذـلني إؾقـا" )ؿت قّضاذـوبـا، ؽؿا ـغػر حنن أ
  نيا ىى تمؾ التى عّمميػا السػيد المسػي  أ الربانيةأىمية الصالة

 ،لتالميذه. وىنا نرى أف الرب يػدعونا إلػى ممارسػة التوبػة باسػتمرار
. لػػى طمػػب المغفػػرة فػػى كػػؿ يػػـو ِٕ " :ا الرسػػوؿقػػاؿ معممنػػا يوةنػػ وا  ٔإ

َٓةا      َِٝؼ اِيَخةٗل ٔفٝ ََٚية َٓا  َُْػة ِْ ٌٗ َأ ُْٔهة َٓا َخٔط١ْٖٝ  َِٝؼ َي ُ٘ َي َٓا ٔإْٖ ًِ ٕٔ .ُق َٓةا   ٔإ اِعَتَطِف

      ِّ ِٔ ُنة َٔة َْةا  َِّط َُٜط َٚ َْةا  َٜا َٓةا َخَطا َْٔط َي َِٜي ٍْْ َحٖت٢  ََٚعأز َْٔن  َٛ َأ ُٗ َْا َف َٜا ٔبَدَطا

ُْ .ٔإِإِ  ِِ َٓا َي َٓا ٔإْٖ ًِ ِٕ ُق ُ٘ َنأشّبٔإ ًِ َِْجَع َٓاِدٔط٧ِ  َِٝػِ  ٔفٝ ُ٘ َي َُُت ًٔ ََٚن : ٔيػؤ) "اْ 
ٛ-ٔٓ.) 
  ،انطالًقػػا مػػف شػػعور اإلنسػػاف يػػحتى طمػػب المغفػػرة فػػى الصػػالة

 بضعفو واطاياه واةتياجو لممغفرة. 
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  إف مػػػػف يقػػػػرع صػػػػدره طالًبػػػػا المغفػػػػرة فػػػػى توبػػػػة وانسػػػػةاؽ مثػػػػؿ
المتعػػالى الػػذى  أمػػا قبػػؿ صػػالتو أمػػاـ الػػرب..العشػػار، ىػػو الػػذى تُ 

يفار بحنو قػد ضػمف الاػالص، وأنػو قػد داس عمػى الشػيطاف تةػت 
بػػؿ تتامػػى عنػػو  األقػػداـ، فػػإف صػػالتو ال تكػػوف مقبولػػة أمػػاـ الػػرب.

النعمػػة بغػػروره، ويكػػوف ُعرضػػة لمسػػقوط فػػى أيػػة لةظػػة. بػػؿ بالفعػػؿ 
ُّ ، ألف المَّػػويكػػوف بعيػػًدا عػػف ممكػػوت  ٔٚ َٚ ايًٖةة٘"َُٜكةةا  َْٔ ُُِػةةَتِهٔبٔطٜ َٖةةا اِي َأ

"١َُّ ِْٔع  ِِ ٔٗ ُِٝعٔطٝ َٕ َف َٛأنُعٛ َُُت  (.  ٙ: ٗ)يع اِي
 صػػفةو  ىإف السػػيد المسػػي  يريػػدنا أف نتشػػبو بحبيػػو السػػمائى فػػ

   ولفرانو لمتائبيف الةقيقييف، ميما كانت جسامة اطاياىـ.
   كمػػػػػا نرتػػػػػاح نةػػػػػف لمغفػػػػػرة اآلب لنػػػػػا، ىكػػػػػذا ينبغػػػػػى أف نػػػػػري

   اآلاريف بمغفرتنا ليـ.
 ( بػػحف يكػػوف ا نغفػػر نةػػف أيًضػػا لممػػذنبيف إلينػػاكمػػعبػػارة :) ذلػػؾ

أف نغفػػر نةػػف لمػػف أسػػا  إلينػػا وذلػػؾ  .قبػػؿ أف نتقػػدـ إلػػى الصػػالة.
 قبؿ أف نطمب المغفرة.

  َواَل ُتِدِخْؾـَا ِػمي   " :فى اؾرباـقةػى اؾصالة  اؾسادسةاؾطؾلة

 (.18: 6)مذ " ِؽِن ـَهِّـَا ِؿَن اؾيِّرِّقِرَتِهِرَبٍة َؾ
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 اف مف التجارب:ىناؾ نوع
 تيا الشريرة.الرا ات الاطية ومةاربإالتجارب بمعنى  -ٔ
 التجارب بمعنى الضيقات واآلالـ. -ٕ
 قد سميت التجارب ىكذا ألنيا فى كمتا الةالتيف ااتبػار لمػدى ل

قػػدرة اإلنسػػاف عمػػى التصػػدى ليػػا أو اةتماليػػا: فػػإف اجتازىػػا بسػػالـ 
ف لػػـ يةتمميكػػوف قػػد نجػػ  فػػى اال يػػا يكػػوف قػػد رسػػب فػػى متةػػاف، وا 

 .فمتةااال
  "المقصػػود بعبػػارة "ال تػػدامنا فػػى تجربػػة، لكػػف نجنػػا مػػف الشػػرير

 ى( فػػػى الصػػػالة الربانيػػػة ىػػػو تجػػػارب النػػػوع األوؿ. أٖٔ: ٙ)مػػػت
 تجارب الاطية وليس تجارب اآلالـ والضيقات.

  ىنػػػاؾ أنػػػاس ال يتصػػػوروف أف ىنػػػاؾ ةرًبػػػا مػػػف الشػػػيطاف ضػػػد
السيد المسي  التى عممنا إياىا فى الصػالة  . ولكف كمماتالمَّوأوالد 

الربانيػػػة تظيػػػر اطػػػورة الموقػػػؼ ووطػػػحة الةػػػروب الشػػػيطانية فقػػػاؿ 
َٔ  "متى صميتـ فقولوا ىكذا..  الرب َٔة َٓا  َْجِّ  ِٔ َٓا ٔفٞ َيِجٔطَب١ٕ َئه ًِ َٚاَل ُيِسٔخ

 .(ٖٔ: ٙ)مت "ايؿِّطِّٜٔط
 ة ة الربانيػػػػة تةػػػػوى أىػػػػـ الطمبػػػػات وأاطرىػػػػا بالنسػػػػبالإف الصػػػػ

"  لاالص اإلنساف. لذلؾ عمينا أف ندرؾ أىمية ترديد ىذه الطمبػة 
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تدخمنا فى تجرحةة, لكةن نجنةا مةن الشةرير" نطمحهةا ححةرارة.. ومةن 
إنهةةا صةةرخة رريةةد  حمجاجةةة.. حةةدموع.. .خ.اصةةر حعمةةد القمةةب.. 

قداسػة البابػا  -مثمػث الرةمػات –. كما ذكر يطمب من الرب النجاة
 شنودة الثالث  قوؿ الشاعر:

 بيصرخ بيصرخ بيصرخ       مى مثؿ صراة لريؽ    صوتى عِ 
 اةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػمةػػل       واه    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػرخ بكػػػػػػػػػػػػػػبيص
 ت معممنػػا بطػػرس الرسػػوؿإف أىميػػة ىػػذه الطمبػػة تؤكػػدىا كممػػا: 
ُّٔػةا " ًَِت َُ  ٍُ َُٜجٛ ِِ َنَأَغٕس َظا٥ٕٔطْ  َُُه ًَٔٝؼ َخِك ٕٖ ٔإِب َُٗطٚا أَل َٚاِغ ِٔ   ُاِقُخٛا  ََة

َٛ ُٖ  ُ٘ ًُٔع ٕٔ .َِٜبَت ٌَا ُٙ َضأغٔدَن ٔفٞ اإٔل َُٛ ٔٚ  (.ٜ، ٛ: ٘بطٔ) "َفَكا
  إننػػا نةتػػاج مػػف الناةيػػة الروةيػػة أف يةػػارب الػػرب عنػػا.. وأف

وات الظممػػػة )أى الشػػػياطيف( بقوتػػػو اإللييػػػة.. ليػػػذا يػػػدفع جةافػػػؿ قػػػ
ينبغػػػى أف نطمػػػػب معونتػػػو باسػػػػتمرار.. وبػػػدوف ىػػػػذه المعونػػػة وىػػػػذه 
القػػػػػوة.. لػػػػػف يمكننػػػػػا أف نغمػػػػػب. ولكننػػػػػا ةينمػػػػػا نتسػػػػػم  بقػػػػػوة الػػػػػرب 

ٟ   مجاىديف، ةينئذ تكوف الغمبة ونترنـ قػائميف: َْٔؿةٝٔس َٚ ٖٛٔيٞ   ."ايٖطٗب ُقة

َٖةصَ   ُٙ  ََٚقِس َقاَض َخاَلٔقةٞ.  ََجِّةُس ٗٔةٞ َفُأ ُ٘    .ا ٔإَي ُ٘ َأٔبةٞ َفُأَضفُِّعة ٌُ    .ٔإَية ايةٖطٗب َضُجة

ُ٘ ُُ ُِ      ..اِيَخِطٔب. ايٖطٗب اِغ َٜةا َضٗب ُيَخطِّة ُٓةَو  ُٝٔ َٜ َُِعَتٖع٠ْ ٔباِيُكةِسَض٠ٔ.  َٜا َضٗب  َُٓو  ُٝٔ َٜ

"ٖٚ  (.ٙ، ٖ، ٕ: ٘ٔ)ار اِيَعُس
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 ."باملسقح قسوع ربـا" 
 ََةا   "ه: قاؿ السيد المسي  لتالميػذ  ٌٖ ٕٖ ُنة ِِ  ٔإ ٍُ َيُه َاِيَخٖل اِيَخٖل َأُقٛ

ِِ ُِٜعٔطةةُٝه  ُٞٔ َٔ اآلٔب ٔباِغةة َٔةة  ِِ ٦ِّٝا .َلًَِبةةُت ِِ َيِطًُُبةةٛا َؾةة َٕ َيةة ُٔٞ.  َٔيةة٢ اآل ٔباِغةة

َٔاّل ِِ َنا َٕ َفَطُحُه َُٝهٛ ٞ    . ُاِلًُُبٛا َيِأُخُصٚا ٔي ُٔ َٕ ٔباِغة ّٔ َيِطًُُبةٛ ِٛ َٝة  "ٔفٞ َشٔيةَو اِي
وقػد أوضػ  السػيد المسػي  بػذلؾ أنيػـ لػـ  ( ٕٙ، ٕٗ-ٕٕ: ٙٔ)يػو

ِِ " :وا الصالة الربانية باسمو فقاؿ ليػـيكونوا بعد قد صمّ  َٕ َي ٔإَي٢ اآل

َٔالّ   ِِ َنةةا َٕ َفةةَطُحُه َُٝهةةٛ ُٔٞ. ُاِلًُُبةةٛا َيِأُخةةُصٚا ٔي ٦ِّٝأباِغةة :  ٙٔ)يػػو "َيِطًُُبةةٛا َؾ
ويقصػد فػى ذلػؾ اليػـو أى  .. فػى ذلػؾ اليػـو تطمبػوف باسػمى".(ٕٗ
رسػػػػاؿ الػػػػروح القػػػػدس  بعػػػػد إتمػػػػاـ الفػػػػدا  وصػػػػعوده إلػػػػى السػػػػما  وا 

 .المعزى
  فمػػف ليػػػر الالئػػػؽ إطالًقػػػا تقػػديـ الطمبػػػات لػػػهب السػػػماوى بعػػػد

إتمػػاـ الفػػدا  دوف أف تكػػوف باسػػـ الػػرب يسػػوع المسػػي . فكػػؿ صػػالة 
نصػػػمييا تسػػػبقيا الصػػػالة الربانيػػػة ونػػػردد فييػػػا ىػػػذه العبػػػارة الاالػػػدة 

 ".حالمسي  يسوع رحنا"
  تالميػػػذه أف يوجيػػػوا الصػػػالة الربانيػػػة المسػػػي  لقػػػد شػػػجع السػػػيد

إلػػى اآلب مباشػػرة. ولكػػف مػػف يسػػتطيع أف يصػػمى إلػػى اآلب بدالػػة 
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البنػػػوة إف لػػػـ يطمػػػب باسػػػـ االبػػػف الوةيػػػد الفػػػادى والمامػػػص يسػػػوع 
 .؟!المسي 

ِّٜهةا   " :لذلؾ قاؿ معممنا بولس الرسوؿ ِِ َيِأُخةُصٚا ُضَٚح اِيُعُبٛٔزٜٖة١ٔ َأ  ٔإِش َي

َٜةا َأَبةا اآلبُ         َِْكةُطُر    ٔ٘ ِِ ُضَٚح ايٖتَبِّٓةٞ اٖيةٔصٟ ٔبة ٌِ َأَخةِصُي ِٛٔف َبة ًَِد أييػا  ى)أ ٔي
صػػػػػػنعيا السػػػػػػيد  ى(. إف المصػػػػػػالةة التػػػػػػ٘ٔ: ٛو)ر  "اآلب أبانػػػػػػا(

، ومنةتنػػػا عطيػػػة الػػػروح القػػػدس أى المسػػػي  قػػػد أعطتنػػػا دالػػػة البنػػػوة
 .روح التبنى

 " صار ىو عنواف كػؿ  ىذا االسـ قد": يسوع المسي  رحناباسـ
فى المسيةية، تردده الكنيسة فى الصػالة الربانيػة، وعنػد قػرا ة  ئش

كػػػػػػؿ صػػػػػػمواتيا الميتورجيػػػػػػة وتسػػػػػػابيةيا، ويػػػػػػػردده  ىاإلنجيػػػػػػؿ، وفػػػػػػ
القديسػػوف بػػال فتػػور، وييزمػػوف بػػو كػػؿ قػػوة العػػدو. فمػػا أجمػػؿ ترديػػد 

 .{يا ربى يسوع المسي  امصنى}صالة 
 (حالمسةي  يسةوع رحنةا)سػف ما أجمؿ أف ننادى بيذا االسػـ الة 

اسػمؾ ةمػو } التسػبةة )يػـو السػبت(: ىفػونكررىػا مػراًرا مثمما نقوؿ 
يةةةةا رحةةةةى يسةةةةوع المسةةةةي  مخمصةةةةى  بأفػػػػواه قديسػػػػيؾ ىومبػػػػارؾ فػػػػ

 .{الصال 
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 الصػػػػالة  ىوضػػػػعت الكنيسػػػػة عبػػػػارة "بالمسػػػػي  يسػػػػوع ربنػػػػا" فػػػػ
اآلب.. وبعػػػػد ذلػػػػؾ نكمػػػػؿ  المَّػػػػوالربانيػػػػة لكػػػػى تكػػػػوف مقبولػػػػة أمػػػػاـ 

ألف لػػؾ الممػػؾ والقػػوة والمجػػد إلػػى } :الربانيػػة لػػهب قػػائميف الصػػالة
 .  {األبد آميف

       أَلنَّ َؾمَك  "ػى ـفاقمة اؾصمالة اؾرباـقمة، وردت فمذه اؾعلمارة

 (.02: 6" )ؿتاْؾُؿْؾَك َواْؾُؼوََّة َواْؾَؿِهَد ِإَؾى اأَلَبِد. آِؿنَي 
 يػػةب عبػػارة "ألف لػػؾ الُممػػؾ" التػػى نقوليػػا لمػػرب فػػى الصػػالة الربان

نعتػػػرؼ بُممكػػػو الةقيقػػػى، وبحننػػػا فػػػى ممكيتػػػوب ألنػػػو ىػػػو اػػػالؽ كػػػؿ 
األشػػيا  وةافظيػػا بقدرتػػو اإللييػػة، كمػػا أنػػو قػػد اّمصػػنا مػػف اطايانػػا 
ومف اليالؾ األبدى بذبيةة ابنو الوةيد يسوع المسي  الػذى اشػترانا 

 ألبيو.
 المَّػػػوشػػػئ جميػػػؿ أف نعتػػػرؼ بقػػػوة  فإنةةةه ."  ل ىىى  ".عبػػػارة  أمةةةا ،
.  ىى  الوجةةود فىى ومالىى ر  ىىل قىىو  لىى   ل ىى  ". فهىى   ل ىى ه ": فنقػػوؿ

 يءوال شى.     أق ه  ألق  ى ء  (Almighty) ل  كر عما ك   ئ 
 .الوجود يتفود عمى اوته ف 
 مةبتػو.. قػوى  ىقدرتو.. قوى فى ةكمتو.. قوى فػ ىقوى ف المَّو
مقاومػػة مممكػػة الظممػػة  ىلضػػبو ضػػد الشػػر والاطيػػة.. قػػوى فػػ ىفػػ
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ةفظػػو  ىنعمتػػو.. قػػوى فػػ ىاالصػػو.. قػػوى فػػ ىالروةيػػة.. قػػوى فػػ
 تدبيره وفطنتو..  ىوعنايتو.. قوى ف

  نػػػػاه ليممػػػػؾ عمػػػػى قبمإف إلينػػػػا القػػػػوى ال يةرمنػػػػا مػػػػف القػػػػوة إذا
ّٔ      "ا :قموبنا. لذلؾ قػاؿ السػيد المسػي  َٝةا َٔ اِئك َٔة  ٖٕ ِِ  ٔإ ٍُ َيُهة ِيَخةٖل َأُقةٛ

َّا ِٛ َٓا َق ُٗ َٜة  َٖ َُ َحٖت٢  ِٛ َُ َٕ اِي َُٜصُٚقٛ َُ  اَل  ًَََُهةٛ ِٚا  ٘ َط ٠ٖٕٛ    ايًٖة  "َقةِس َأَية٢ ٔبُكة
 (.ٔ: ٜ)مر
  المسػػػي  ىػػػى قػػػوة الػػػروح القػػػدس. السػػػيد القػػػوة التػػػى يمنةيػػػا لنػػػا

المػؤمنيف  ىالذى أتى بقػوة ىػو سػكنى الػروح القػدس فػ المَّووممكوت 
٠ّٖٛ"بالمسػػي  ةسػػب وعػػده ووعػػد اآلب  َٕ ُقةة َٓاُيٛ ٌٖ ايةةٗطُٚح  َغةةَت َََتةة٢ َحةة

ِِ اِيُكُسُؽ َعًَ  (.ٛ: ٔ)أع "ُِٝه
  ُمعناىا أننا نعتػرؼ بممكػو عمػى ةياتنػا  بلمَّو مؾةينما ننسب الم

 بوةينمػا ننسػب إليػو القػوة. وعمى كؿ الاميقة، وليذا نسّمـ ةياتنا لو
معناىػػا أننػػا نثػػؽ فػػى قدرتػػو عمػػى نصػػرتنا واالصػػنا طالمػػا أننػػا قػػد 

مػػا ننسػػب سػػّممنا ةياتنػػا لػػو داامػػيف إلػػى معرفػػة قوتػػو اإللييػػة. وةين
فإننػػػا فػػػى ااتبارنػػػا لقوتػػػو وفاعميتيػػػا  بقولنػػػا "لػػػؾ المجػػػد" إليػػػو المجػػػد

 نمجده ونسبةو.
  ىػػو عمػػؿ المالئكػػة والقديسػػيف الػػدائـ ليػػر  المَّػػوإف تمجيػػد اسػػـ

. كػػذلؾ فػػإف اػػالص المَّػػوالمنقطػػع. بػػؿ إف وجػػود الاميقػػة ىػػو لمجػػد 
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 البشػػػرية ىػػػو لمػػػدح مجػػػد نعمتػػػو أو لمػػػدح مجػػػده، كمػػػا قػػػاؿ معممنػػػا
ٙٔ   " :بػػولس الرسػػوؿ ََِجةةٔس َُةةِسٔح  َٕ ٔي َُٓهةةٛ ( أنظػػر أيًضػػا ٕٔ: ٔ)أؼ "ٔي

 (.ٛٔ: ٔ، أؼٗٔ: ٔ، أؼٙ: ٔ)أؼ
 " ننػػا نمتػػـز بتمجيػػدإ.. "إلػػى األبػػد أمػػيف ةةم نخةةتم الصةةالة حقولنةةا 
لػػػى األبػػػد. ال نتوقػػػؼ عػػػف تسػػػبيةو وتمجيػػػده إلػػػى أبػػػد  المَّػػػو اآلف وا 

األبديػة وىػػو عمػػؿ  الػدىور. نػػذّكر أنفسػنا بػػحف التمجيػػد سيسػتمر فػػى
يسػػبةوف الػػرب مػػف أجػػؿ مةبتػػو ويمجدونػػو  ،القديسػػيف فػػى األبديػػة

   .ألجؿ رةمتو لير الموصوفة
 اآلب وقوتػػػو ومجػػػده ىػػػو إلػػػى األبػػػد، فممػػػاذا  المَّػػػومػػػؾ كػػػاف مُ  اإذ

يبةث اإلنساف عػف أى مصػدر آاػر لموجػود أو السػعادة أو الامػود 
 .المَّولير 
 بديػة يتوقػؼ عمػى ارتباطػو بيػذا إف امود اإلنساف فى الةياة األ

ليػػذا قػػاؿ السػػيد المسػػي   مكػػو وقوتػػو ومجػػده إلػػى األبػػد.اإللػػو الػػذى مُ 
َِٜعٔطُفَٛى" :لهب  ِٕ َٝا٠ُ اأَلَبٔس١ُٖٜ  َأ َٞ اِيَخ ٖٔ  ٔٙ َٖٔص َٚ ٖٞ َ٘ اِيَخٔكٝٔك َِْ  اإٔلَي  َأ

َُٔػَٝح اٖئص َُٜػَٛا اِي َٚ ُ٘ ٣َِٚحَسَى  ًَِت  .(ٖ: ٚٔ)يو" َأِضَغ
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