
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصالة الربانية



 
 الصالة

 ماىي الصالة؟. 329
  طالبًا بالصالة السيد فوجيت وجيي إلى اهلل. "3 : 9دانيال  ( 1509 
 "والتضرعات  
يقترب إلي ىذا الشعب بفمو، ويكرمني بشفتيو، . "9,8 :15متى  ( 1510 
 وباطال يعبدونني وىم يعّممون تعاليم ، بعيداوأما قمبو فمبتعد عني  
 "ىي وصايا الناس  

 .الصالة ىي حديث من القمب مع اهلل
  ما ىي الصالة المقبولة؟ . 330

ن كثرتم أستر عيني عنكمفحين تبسطون أيديكم . "15 :1اشعيا  ( 1511  ، وا 
 "ال أسمعالصالة   
 " ال يمكن إرضاؤه بدون إيمانولكن . "11:6الرسالة الى العبرانيين ( 1512 
 " يعطيكم باسميإن كل ما طمبتم من اآلب . "23 :16يوحنا  ( 1513 
عيني الرب عمى األبرار، وأذنيو ألن . "12 :3رسالة بطرس االولى  ( 1514 
 "، ولكن وجو الرب ضد فاعمي الشرإلى طمبتيم  

الصالة المقبمولة لدى اهلل ىي الصالة التي ُترفع بااليمانوباسم يسوع 
 .المسيح
 يجب أن يصّمي من أجميا المؤمن؟ ماىي األشياء التي . 331

طمبات فأطمب أول كل شيء، أن تقام . "1 :2تيموثاوس االولى  ( 1515 
 "وصموات وابتياالت وتشكرات ألجل جميع الناس  
  في كل شيءال تيتموا بشيء، بل . "6 :4الرسالة الى الفمبيين  ( 1516 
 "، لتعمم طمباتكم لدى اهلل مع الشكربالصالة والدعاء   

يجب عمى المؤمن أن يصمي من أجل كل شيء و يشكر اهلل عمى كل 
 .شيء
 متى وأين يجب عمى المؤمن أن يصّمي؟. 332

 "بال انقطاعصموا . "17 :5تسالونيكي االولى  ( 1517 
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 من أجل بكممات مناسبة
  كل شيء 
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كل وقت  بكل صالة وطمبة مصمين. "18 :6الرسالة الى االفسسيين  ( 1518 
، ألجل جميع بكل مواظبة وطمبةفي الروح، وساىرين ليذا بعينو   
 "القديسين  
  فادخل إلى مخدعك وأغمق فمتى صميتوأما أنت . "6 :6متى  ( 1519 
 "بابك، وصل إلى أبيك الذي في الخفاء  
، في كل مكانفأريد أن يصمي الرجال . "8 :2تيموثاوس االولى  ( 1520 
 "رافعين أيادي طاىرة، بدون غضب وال جدال  
 "آمين.  إلى انقضاء الدىركل األياموىا أنا معكم . "20 :28متى  ( 1521 

 .يصمي المؤمن في كل األوقات وفي كل األماكن
ىل ىناك كممات معينة أو شكل من أشكال الصالة يجب عمى . 333

 المؤمن ترديدىا؟
في ىذه الصالة نقرء كيف تكمَّمت ). 16-10 :1صموئيل االول  ( 1522 
ة    (حنَّا مع اهلل بكمماتيا الخاصَّ

ة، فيسُكب طمباتو وحاجاتو واىتمامتو :أوالً  يستخدم المؤمن كمماتو الخاصَّ
 .الشخصيَّة أمام اهلل
 (يوحنا المعمدان كان يعّمم تالميذه الصالة). 1 :11لوقا  ( 1523 
إنزع : قولوا لو.  وارجعوا إلى الربذوا معكم كالماخ. "2 :14ىوشع  ( 1524 
 "اثمنا، وتقبَّمنا بفائق رحمتك فُنرجَي إليك حمد شفاىنا كالقرابين  

 .يمكن لممؤمن أن يصمي بكممات أعطاىا لو مؤمن آَخر:  انياً 
 ال تكرروا الكالم باطال كاألمم، وحينما تصمون. "13-9,7 :6متى  ( 1525 
ألن . فال تتشبيوا بيم،فإنيم يظنون أنو بكثرة كالميم يستجاب ليم  
أبانا : فصمَّوا أنتم ىكذا،أباكم يعمم ما تحتاجون إليو قبل أن تسألوه  
لتكن مشيئتك كما . ليأت ممكوتك، الذي في السماوات، ليتقدس اسمك  
 واغفر لنا ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم،في السماء كذلك عمى األرض  
وال تدخمنا في تجربة، لكن ،ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لممذنبين إلينا  
 "آمين. ألن لك الممك، والقوة، والمجد، إلى األبد. نجنا من الشرير  

يمكن لممؤمن أن يأخذ كنموذج َلو في صالتو الصالة التي عمَّمنا :  ال اً 
الة الربانية)ايَّاىا ربنا يسوع المسيح   .(الصَّ
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 اإلستيالل 
 أبانا الذي في السماء

 

 ما معنى ىذا؟
ىذا يعني أن اهلل يدعونا بتحنٍُّن ورفٍق أن ُنعمَن إيماننا بِيونصمِّي إلييكأٍب  

 .حقيقي، وكأوالٍد أعزَّاء عمى قمب أبييم الُمحب،يطمبون منو بجراءة وثقة كل شيء
 

أبانا الذي "ماذا يريدنا يسوع أن نتذكَّر عندما يعّممنا أن ندعو اهلل . 334
 ؟"في السماء

 باإليمان أبناء اهللألنكم جميعا . "26 :3الرسالة الى الغالطيين  ( 1526 
 "بالمسيح يسوع  
ولكن لما جاء ملء الزمان، أرسل . "5,4 :4الرسالة الى الغالطيين  ( 1527 
ليفتدي الذين تحت ،اهلل ابنو مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس  
 "لننال التبنيالناموس،   
انظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى . "1 :3رسالة يوحنا االولى  ( 1528 
 " من أجل ىذا ال يعرفنا العالم، ألنو ال يعرفواهللندعى أوالد  

 يريدنا يسوعأن نتذكر أن اهلل ىو أبونا الحقيقي ونحن أوالده
 لماذا يريدنا يسوع أن نتذّكر عالقتنا مع اهلل؟. 335

إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضًا لمخوف، . "15 :8الرسالة الى رومية ( 1529 
 "يا أبا اآلب: روح التبنيالذي بو نصرخبل أخذتم   
 بإيمانو جراءة وقدومالذي بو لنا . "12 :3الرسالة الى االفسسيين  ( 1530 
 "عن  قة  
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 آبانا
 بااليمان

 بالمسيح

 

 

 نكون

 نصمي

 بجراءة

 وِ قة

 

 ألنَّنا

 أبناء اهلل    أبناء اهلل  

 اإلستيالل

 أبانا السماوي، "
 "نحن أبناءك األعزاك عمى قمبك
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 أم أي إنسان منكم إذا سألو ابنو خبزا، يعطيو . "11-9 :7متى  ( 1531 
ن سألو سمكة  يعطيو حيَّة،حجرا    فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن ،وا 
، فكم بالحريأبوكم الذي في السماواتتعطوا أوالدكم عطايا جيدة،   
 "ييب خيرات لمذين يسألونو  

يريدنا يسوع  أن نتذكَّر عالقتنا مع اهلل لكي نتقدم إليو بجراءٍة و قة 
 .ونصمَّي لو ونتحدث معو كحديث األبناء مع أبييم

 كيف يعمَّمنا يسوع الصالة في استيالل الصالة الربانية؟. 336
 يعمَّمنا يسوع أن نصمي ب قة وجراءة
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 اإلستيالل



 
ل  التضرُّع االوَّ
 ليتقدس اسمك

 

 ما معنى ىذا؟
أسم اهلل ُقدوٌس بذاتو، لكنَّنا في ىذا التضرُّع نصمِّي لكي نحافظ نحن  

  .أيضًا عمى اسم اهلل ُمقدساً 
 

 كيف نحافظ عمى اسم اهلل مقدسًا؟
ُنحافظ عمى اسم اهلل مقدسًا عندما ُنعمِّم كممتو بشكٍل صحيح، وعندما  

 . َنسُمك بحسب كممتو في القداسة
 .يا أبانا السماوي ساعدنا لنمارس ىذه التعاليم في حياتنا اليومية

عمى العكس من ىذا فُكلُّ َمن يعمِّم تعاليم غير صحيحة وغير مبنيَّة عمى كممة اهلل 
 .وقداستو فيذا ُييين اسم اهلل القدوس

 .يا أبانا السماوي ساعدنا لكي ال نتبع تعاليم خاطئة
 

 ما معنى اسم اهلل؟. 337
 "الربيذا اسميأنا . "8 :42اشعيا  ( 1532 
 "اسمو يسوعبنًا وتدعو إفستمد . "21 :1متى  ( 1533 
فنزل الرب في السحاب، فوقف عنده ىناك . "7-5 :34الخروج  ( 1534 
رحيم الرب إلو : فاجتاز الرب قدامو، ونادى الرب،باسم الربونادى   
 حافظ اإلحسان ،ورؤوف، بطيء الغضب وك ير اإلحسان والوفاء  
 ".غافر اإل م والمعصية والخطية. إلى ألوف  
 التي  الوصايانقمت الييم... أظيرت اسمك لمناس. "17:8,6يوحنا ( 1535 
 "بيا أوصيتني  

 .اسم اهلل يعني صفات اهلل، والطريقة التي أعمن بيا عن ذاتو
 لماذا النستطيع جعل اسم اهلل مقدسًا؟. 338
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 باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني . " 1 :103المزامير  ( 1536 
 "اسمو القدوسليبارك   
الكتب الذي سبق فوعد بو بأنبيائو في . "2 :1الرسالة الى رومية  ( 1537 
 "المقدسة  
 " الحقالقدوسىذا يقولو . "7 :3رؤيا يوحنا  ( 1538 

 .نحن النستطيع جعل اسم اهلل مقدسًا ألنو قدوٌس في ذاتو
 كيف نحافظ عمى اسم اهلل القدوس؟. 339

 " إلى أقاصي األرضتسبيحك يا اهلل نظير اسمك. "48:10المزامير ( 1539 
 "كالمك ىو حق. قدسيم في حقك. "17 :17يوحنا  ( 1540 
 "فميتكمم بكممتي بالحقوالذي معو كممتي . "28 :23ارميا  ( 1514 
 "منو وال تنقصوا عمى الكالم الذي أنا أوصيكم بو ال تزيدوا."4:2التثنية ( 1542 

 .نحافظ عمى اسم اهلل ُمقدسًا بتعميم كممتو بشكٍل صحيح: أوالً 
بسبب ىذا أحني ركبتي . "1 :4. 15,14 :3الرسالة الى االفسسين  ( 1543 
  الذي منو تسمى كل عشيرة في ،لدى أبي ربنا يسوع المسيح  
 أن : فأطمب إليكم أنا األسير في الرب،السماوات وعمى األرض  
 "تسمكوا كما يحق لمدعوة التي دعيتم بيا  
فميضئ نوركم ىكذا قدام الناس، ...أنتم نور العالم. "16,14 :5متى  ( 1544 
 "، ويمجدوا أباكم الذي في السماواتيروا أعمالكم الحسنةلكي   
إذا كنتم تأكمون أو تشربون أو تفعمون . "31 :10كورنثوس االولى  ( 1545 
 "فافعموا كل شيء لمجد اهللشيئا،   
األمر الذي ألجمو نصمي أيضا كل . "12,11 :1تسالونيكي الثانية  ( 1546 
ويكمل كل مسرة الصالح أن يؤىمكم إلينا لمدعوة، : حين من جيتكم  
 لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم، وأنتم ،وعمل اإليمان بقوة  
  "فيو، بنعمة إلينا والرب يسوع المسيح  

نحافظ عمى اسم اهلل مقدسًا عندما نحيا،كأوالد لو، حياًة مقدسًة :  انياً 
 .بحسب كممتو

 متى ُييان اسم اهلل؟. 340
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ييين الكينة اسم اهلل بتعميم الناس ). 8,7 :2. 8-6 :1مالخي  ( 1547 
 (أشياء معارضة لكممة اهلل  
ولكن، كان أيضا في الشعب أنبياء . "1و2 :2رسالة بطرس الثانية  ( 1548 
يجدف عمى طريق الذين بسببيم . وسيتبع كثيرون تيمكاتيم... كذبة  
 "الحق  

 .إسم اهلل ُييان عندما ال ُتعمَّم كممتو بشكٍل صحيح: أوالً 
، الذي المنجس في األممفأقدس اسمي العظيم . "23 :36حزقيال  ( 1549 
، فتعمم األمم أّني أنا الرب، يقول السيد الرب، نجستموه في وسطيم  
 "حين أتقدُّس فيكم قدام أعينيم  
خطايا داود اعطت لالعداء فرصة ). 14-7 :21صموئيل الثاني  ( 1550 
 (إلىانة اسم اهلل  
الذي تفتخر بالناموس، أبَتعدِّي . "24,23 :2الرسالة الى رومية  ( 1551 
 " بين األمماسم اهلل يجدف عميو بسببكم ألن ،الناموس تيين اهلل  

 .إسم اهلل ُييان عندما ال َنسمك َبحسب كممة اهلل:  انياً 
 ماذا نصّمي في التضرع األول؟. 341

ل نصّمي أن يساعدنا اهلل عمى الَتعمُّم والَعيش بطريقٍة  في التضرع األوَّ
 .ُتحافظ عمى اسمو القدُّوس وتمجده
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إسم 
 اهلل
 ُيعَمن
 في
 كممتو

 

 عدم المحافظة عمى قداستو       المحافظة عمى قداستو   
 

 من خالل تعميم كممتو     من خالل تعميم كممتو     
 بشكل غير صحيح        بشكل صحيح      

 
 من خالل السموك       من خالل عيش     
 بشكل غير متناسق         كممة اهلل    
 مع كممة اهلل        بايمان و قة      

 

 التضرع األول

ساعدنا يارب لكي ُنعّمم ونعيش "
 "كممتك بشكل صحيح
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 التضرُّع ال َّاني
ليأتي ممكوتك 

 ىذا؟ معنىما
يويتحقق حتَّى بدون صمواتنا وطمباتنا،لذلك في ىذا أتسيممكوت اهلل  
 .ليأتي ممكوت اهلل بيننا نصّمي التضرع الثاني نحن 

؟  بينناكيف يأتي ممكوت اهلل
 عمينا، وبواسطة نا الّسماوي روحُو القدُّوسيبَيسكبأ عندما  بينناممكوت اهلليأتي 

النعمة التي تنسكب عمينا بالروح القدس فنحن نؤمن بكممتو المقدسة، ونحيا حياًة 
 . مقدسة عمى ىذه األرض، وَنحصل عمى نعمة الحياة األبدية في السماء

 ماىو ممكوت اهلل الذي نذكره في ىذا التضرع؟. 342
متى يأتي ممكوت اهلل؟ : ولما سألو الفريسيون. "21,20 :17لوقا  ( 1552 
: ىوذا ىينا، أو: وال يقولون،ال يأتي ممكوت اهلل بمراقبة: أجابيم وقال  
"  ممكوت اهلل داخمكمىوذا ىناك ألن ىا  
... مممكتي ليست من ىذا العالم: أجاب يسوع. "37,36 :18يوحنا  ( 1553 
. ليذا قد ولدت أنا، وليذا قد أتيت إلى العالم ألشيد لمحق. إني ممك  
" كل من ىو من الحق يسمع صوتي  
ليذا يفتح البواب، والخراف تسمع صوتو، فيدعو . "4,3 :10يوحنا  ( 1554 
ومتى أخرج خرافو الخاصة يذىب ،خرافو الخاصة بأسماء ويخرجيا  
" تعرف صوتو، ألنيا تتبعوأماميا، والخراف   
 سالم اهلل وليممك في قموبكم. "16,15 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1555 
كممة لتسكن فيكم ، الذي إليو دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين  
 بغنى، وأنتم بكل حكمة معممون ومنذرون بعضكم بعضا، المسيح  
 " لمرب في قموبكمبمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بنعمة، مترنمين  
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من خالل روحو  قموبنا  عمى المسيحُممك ىو لوممكوت الذي نصمَّي 
 القدوس وكممتو 

 لينا ىذا الممكوت؟إتي أكيف ي. 343
إالَّ يسوع رب : وليس أحد يقدر أن يقول. "3 :12كورنثوس االولى  ( 1556 
" بالروح القدس  
ألن ليس ممكوت اهلل أكال وشربا، بل . "17 :14 روميةالرسالة الى  ( 1557 
"  بر وسالم وفرح في الروح القدسىو  
فإذا ليس لمن يشاء وال لمن يسعى، بل . "16 :9 روميةالرسالة الى  ( 1558 
" هلل الذي يرحم  
 والرجاء ال يخزي، ألن محبة اهلل قد . "5 :5 روميةالرسالة الى  ( 1559 
 "انسكبت في قموبنا بالروح القدس المعطى لنا  

بونا أتي عندما يعطينا أبل يال يأتي بناًء عمى أعمالنا الصالحة،ممكوت اهلل 
 السماوي بنعمتو روحو القدوس

 لمسيح عمى قموبنا؟لكي يممك الماذا نصمِّي . 344
تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيمي األحمال، . "30-28 :11متى  ( 1560 
، ألني وديع ومتواضع وتعمموا مني احمموا نيري عميكم ،وأنا أريحكم  
" نيري ىين وحممي خفيفألن ،فتجدوا راحة لنفوسكمالقمب،   
إن  بتم إنكم : فقال يسوع لمييود الذين آمنوا بو. "32,31 :8يوحنا  ( 1561 
 والحق  وتعرفون الحق، ،في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي  
" يحرركم  
 أكال وشربا، بل ممكوت اهللألن ليس . "17 :14 روميةالرسالة الى  ( 1562 
 "بر وسالم وفرح في الروح القدسىو   

نامن خالل ممكو عمى نألعمى قموبنا المسيح يممك لنحن نصّمي : أوالً 
 قموبنا وبواسطة كممتو نتعّمم حقيقة خالصنا 

وىو مات ألجل الجميع كي يعيش . "17,15 :5كورنثوس الثانية  ( 1563 
فإنو إذ ... بل لمذي مات ألجميم وقام، ال ألنفسيماألحياء فيما بعد   
إن األشياء القديمة قد زالت، : خميقة جديدةكان أحد في المسيح فيو   
" وىا كل شيء قد صار جديداً   
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مع المسيح صمبت، فأحيا ال أنا، . "20 :2الرسالة الى الغالطيين  ( 1564 
فإنما أحياه في فما أحياه اآلن في الجسد، . بل المسيح يحيا فيَّ   
" ، إيمان ابن اهلل، الذي أحبني وأسمم نفسو ألجمياإليمان  
وحياتكم مستترة مع ألنكم قد متم . "4,3 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1565 
متى أظير المسيح حياتنا، فحينئذ تظيرون أنتم ،المسيح في اهلل  
 "أيضا معو في المجد  

عيش نابالمسيح ننأللمسيح عمى قموبنا لكي يممك انحن نصّمي :  انياً 
 بو ُنمَنح نعمة الحياة األبدية في السماء  و،ة عمى االرضيدجدالحياة ال

 َسكنىالرغم من عمى تي ممكوت اهلل أيللماذا نستمر في الصالة . 345
 المسيح في قموبنا؟
أومن يا سيد، : فمموقت صرخ أبو الولد بدموع وقال. "24 :9مرقس  ( 1566 
" فأعن عدم إيماني  
فأنتم أييا األحباء، إذ قد سبقتم . "18,17 :3رسالة بطرس الثانية  ( 1567 
 فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضالل األردياء، فتسقطوا من   
 انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخمصنا يسوع ولكن ،ثباتكم  
لى يوم الدىر. المسيح    "آمين. لو المجد اآلن وا 

ليقوِّي اهلل إيماننا ويزداد وينمو ُممك المسيح نحن نستمر في الصالة : أوالً 
 في قموبنا 

ينبغي أن  ليست من ىذه الحظيرة، ولي خراف أخر. "16 :10يوحنا  ( 1568 
 "وتكون رعية واحدة وراع واحدآتي بتمك أيضا فتسمع صوتي،   

المسيح في قموب الناس الغير ليمتدَُّممك نحن نستمر في الصالة :  انياً 
(  وامتداد ممكوت اهللجل التبشيرأالصالة من )مسيحيين 

 في التضرع ال اني؟ نطمبماذا . 346
لكي بانا السماوي روحو القدوس أن يرسل أ في التضرع ال اني نطمبنحن 

  البشرجميعيممك المسيح في قموبنا وقموب 
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 التضّرع ال الث
 لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك عمى األرض

 
 ما معنى ىذا؟

إنَّ مشيئة اهلل الصالحة والَمرضيِّة ستتحقق عمى األرض حتى بدون صالتنا، لكننا 
  .نصمِّي في ىذا التضرع لكي تتحقق مشيئتو بيننا وفي قموبنا

 
 كيف َتَتحقَّق مشيئة اهلل بيننا؟

إنَّ مشيئة اهلل تحقَّقت عندما أبطل اهلل كل مخططات إبميس، وَىزم كل أعمال 
ىذه األعمال والمخططات كانت تمنعنا من الحفاظ . الشرير والعالم والطبيعةالقديمة

َتَتحقَّق مشيئة اهلل. عمى اسم اهلل ُمقدسًا، وكانت أيضًا ُتعيق تحقيق ممكوتو بيننا
ينا الّرب بكممتو وُيثبَِّتنا في اإليمان طوال أيَّام حياتنا عمى ىذه  بيننا عندما يقوِّ

  .األرض
 

 ماىي مشيئة الميالصالحة والمرضية؟. 347
 واكرزوا اذىبوا إلى العالم أجمع : وقال ليم. "15 :16مرقس  ( 1569 
 "باإلنجيل لمخميقة كميا  
 "بكممتي بالحقوالذي معو كممتي فميتكمم . "28 :23ارميا  ( 1570 

إنَّ مشيئة اهلل الصالحة والمرضية ىي تعميمونشر كممتو لمجميع : أوالً 
 . بشكل صحيح وكامل
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من يرى االبن ويؤمن بو تكون لو حياة أن كل . "40 :6يوحنا  ( 1571 
 "، وأنا أقيمو في اليوم األخيرأبدية  
 ،ألن ىذا حسن ومقبول لدى مخمصنا. "4,3 :2تيموثاوس االولى  ( 1572 
لى معرفة الحق يقبموناهلل الذي يريد أن     "جميع الناس يخمصون وا 

إنَّ مشيئة اهلل الصالحة والمرضية ىي أن يؤمن جميع الناس :  انياً 
 .بالمسيح كرب ومخّمص

أنكم كما تسمَّمتم منا كيف يجب أن . "3,1 :4تسالونيكي االولى  ( 1573 
 "قداستكم: ىذه ىي إرادة اهللألن ... تسمكوا وترضوا اهلل  
تفعموا أن : ألن ىكذا ىي مشيئة اهلل. "15 :2رسالة بطرس االولى  ( 1574 
 "الخير فتسكتوا جيالة الناس األغبياء  

 .إنَّ مشيئة اهلل الصالحة والمرضية ىي أن نعيش حياًة مقدَّسةً :  ال اً 
 كيف تمَّت مشيئة اهلل في السماء وعمى االرض؟. 348

  المقتدرين قوة، يا مالئكتوباركوا الرب . "20 :103المزامير  ( 1575 
 "الفاعمين أمره عند سماع صوت كالمو  
انظروا، ال تحتقروا أحد ىؤالء الصغار، ألني أقول . "10 :18متى  ( 1576 
 كل حين ينظرون وجو أبي الذي إن مالئكتيم في السماوات: لكم  
 "في السماوات  

 .مشيئة اهلل تتحقق في السماء عن طريق مالئكتو: أوالً 
 "كمما شاء صنع. إن إلينا في السماء. "3 :115المزامير  ( 1577 
الذي فيو أيضا نمنا نصيبا، معينين . "11 :1الرسالة الى االفسسيين  ( 1578 
 "الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئتوسابقا حسب قصد   

 .مشيئة اهلل ستتحقق عمى األرض حتى بدونالصالة من أجميا:  انياً 
 ما الذي يمنع الحفاظ عمى اسم اهلل مقدسًا ومجيئ ممكوتو بيننا؟. 349

جرَّب الشيطان يسوع حتى يوقعو في الخطيئة ). 11-1 :4متى  ( 1579 
 (ويبعده عن تحقيق ىدف اهلل  
 مرة ، أنا بولس،لذلك أردنا أن نأتي إليكم. "18 :2تسالونيكي االولى  ( 1580 
نما . ومرتين    "عاقنا الشيطانوا 
 "فال بد أن تأتي الع راتويل لمعالم من العثرات . "7 :18متى  ( 1581 
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 "عدوا هلل، فقد صار محبًا لمعالمفمن أراد أن يكون . "4 :4يعقوب  ( 1582 
 الجسد يشتيي ضد الروحألن . "17 :5الرسالة الى الغالطيين  ( 1583 
 "والروح ضد الجسد   
في الجسد ال يستطيعون أن فالذين ىم . "8 :8الرسالة الى رومية  ( 1584 
 "يرضوا اهلل  

 . الشيطان والعالم والطبيعة القديمةوالفاسدة
كيف يعمل الشيطان والعالم والطبيعة القديمة باستمرار في منع . 350

 تحقيق مشيئة اهلل عمى األرض؟
 الشيطان أدخل الشك في قمب آدم وحوَّاء ). 6-1 :3التكوين  ( 1585 
 (وجعميم يخطؤون  
 تَضمََّل ُعُقوُلُكم عن َأنِّي َأخشى َأن . "3 :11كورنثوس الثانية  ( 1586 
 ". ِمثمما َأغَوت الَحيَُّة ِبَمكِرَىا َحوَّاءاإِلْخالص َوالطََّياَرِة ُتَجاَه الَمِسيح  
أعمى أذىان لذين فييم إلو ىذا الدىر قد ا. "4 :4كورنثوس الثانية  ( 1587 
، الذي ىو إنارة إنجيل مجد المسيح، لئال تضيء ليم غير المؤمنين  
  "صورة اهلل  
، ألن من يفعل الخطية فيو من إبميس. "8 :3رسالة يوحنا االولى  (1588 
ينقض أعمال ألجل ىذا أظير ابن اهلل لكي . إبميس من البدء يخطئ  
 "إبميس  
إبميس خصمكم  ألن ،اصحوا واسيروا. "8 :5رسالة بطرس االولى  ( 1589 
 "، يجول ممتمسا من يبتمعوكأسد زائر  

يحاول الشيطان إبعاد الناس عن كممة اهلل وبذلك يقودىم الى عدم : أوالً 
 .االيمان والخطيئة

ال تحبوا العالم وال األشياء التي . "16,15 :2رسالة يوحنا االولى  ( 1590 
ألن كل ما ،إن أحب أحد العالم فميست فيو محبة اآلب. في العالم  
 شيوة الجسد، وشيوة العيون، وتعظم المعيشة، ليس من :في العالم  
 "اآلب بل من العالم  
والذي سقط بين الشوك ىم الذين يسمعون، ثم يذىبون . "14 :8لوقا  ( 1591 
 "فيختنقون من ىموم الحياة وغناىا ولذاتيا، وال ينضجون  مراً   
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 خوف بطرس من اعداء المسيح قاده الى ). 61-54 :22لوقا  ( 1592 
 (نكران المسيح  
المعاشرات الردية تفسد فإن : ال تضموا. "33 :15كورنثوس االولى  ( 1593 
 "األخالق الجيدة  

يحاول الروح الذي يعمل في العالم قيادة الناس إلى َتجاُىل المسيح :  انياً 
 .وِنسيان تعاليمو ونكرانو

 "اىتمام الجسد ىو عداوة هللألن . "7 :8الرسالة الى رومية  ( 1594 
 ألني لست أفعل الصالح الذي . "25,19 :7الرسالة الى رومية  ( 1595 
 أشكر اهلل بيسوع ، الشر الذي لست أريده فإياه أفعلأريده، بل   
أو ] المسيح ربنا إذا أنا نفسي بذىني أخدم ناموس اهلل، ولكن بالجسد  
 "ناموس الخطيةفأنا عبٌد ل[بالطبيعة الخاطئة  
الجسد يشتيي ضد ألن . "21-19, 17 :5الرسالة الى الغالطيين  ( 1596 
زنى، :  ظاىرة التي ىيوأعمال الجسد،الروح والروح ضد الجسد  
عبادة األوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، ،عيارة، نجاسة، دعارة  
وأمثال ىذه . حسد، قتل، سكر، بطر،سخط، تحزب، شقاق، بدعة  
الذين يفعمون إن : التي أسبق فأقول لكم عنيا كما سبقت فقمت أيضا  
 "م ل ىذه ال ير ون ممكوت اهلل  

وُتسمَّى أيضًا الطبيعة الخاطئة، الفاسدة، )تحاول الطبيعة القديمة :  ال اً 
أن تخمق َكراىية ونفور من سماع كممة اهلل، وفي نفس الوقت،  (الجسدية

ىذا العمل َيمنع ممكوت اهلل من أن . تجعمنا نستمتع بممارسة الخطيئة
 . تتحقق بيننا

 كيف تتحقق مشيئة اهلل بيننا؟. 351
ينقض ألجل ىذا أظير ابن اهلل لكي . "8 :3رسالة يوحنا االولى  ( 1597 
 "أعمال إبميس  
 من أىل الُدنياأنقذني بيدك يارب من الناس، . "14 :17المزامير  ( 1598 
 "الذين نصيبيم ىو في ىذه الحياة  
في العالم . قد كممتكم بيذا ليكون لكم في سالم. "33 :16يوحنا  ( 1599 
 "أنا قد غمبت العالم: ، ولكن ثقواسيكون لكم ضيق  
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أن إنساننا العتيق قد : عالمين ىذا. "6 :6الرسالة الى الرومانيين  ( 1600 
 "ال نعود نستعبد أيضًا لمخطيةصمب معو ليبطل جسد الخطية، كي   

مشيئة اهلل تتحقق بيننا فقط عندما يحّطمالرَّب كل مخططات إبميس : أوالً 
 .والعالم والطبيعة الخاطئة

 "قاوموا إبميس فييرب منكم. فاخضعوا هلل. "7 :4رسالة يعقوب  ( 1601 
، إبميس خصمكم كأسد زائرألن . "9,8 :5رسالة بطرس االولى  ( 1602 
 عالمين فقاوموه  راسخين في اإليمانيجول ممتمسًا من يبتمعو ىو   
 "أن نفس ىذه اآلالم تجرى عمى إخوتكم الذين في العالم  
، بمعرفة ىربوا من نجاسات العالم. "20 :2رسالة بطرس الثانية  ( 1603 
 "الرب والمخمص يسوع المسيح  
أما من جيتي، فحاشا لي أن أفتخر . "14 :6الرسالة الى الغالطيين  ( 1604 
بو قد صمب العالم لي وأنا إال بصميب ربنا يسوع المسيح، الذي   
 "لمعالم  
لو كل نعمة. "10 :5رسالة بطرس االولى  ( 1605   الذي دعانا إلى مجده وا 
يكممكم وي بتكم األبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، ىو   
 "ويقويكم ويمكنكم  
يتحدث بولس ىنا عن سالح ). 18-10 :6الرسالة الى االفسسيين  ( 1606 
 (اهلل الكامل الذي يجب أن يمبسو المؤمن لمثبات أمام تجارب ابميس  
 ، بقوة اهلل محروسونأنتم الذين . "5 :1رسالة بطرس االولى  (1607  
 "ربإيمان، لخالص مستعد أن يعمن في الزمان األخي  

مشيئة اهلل تتحقق بيننا فقط عندما يقّوينا اهلل ويبقينا  ابتين في :  انياً 
 .كممتو وفي االيمان طوال أيام حياتنا

 ماذا َنطمب في التضرع ال الث؟. 352
نحن نطمب في التضرع ال الث تحقيق مشيئة اهلل الصالحة والمرضية َبداًل 

 .من مشيئة الشيطان والعالم والطبيعة الخاطئة
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 مشيئة 
 اهلل

 

 يبشر   يؤمن    العيش 
 حياة الجميع    باالنجيل   

 مقدَّسة بشكل صحيح  بالمسيح   

 إبميس،يحارب مشيئة اهلل 
 العالم، الطبيعة الخاطئة

 لكن
 

 اهلل

 حطَّميم    وىو يقوينا 
 ويحفظنا وىزميم    

  ابتين      
 

 التضرع ال الث
 

 حقِّق فينا يا رب خطة خالصك "
 "بدل من خطط أعدائك ال ال ة
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  اليومنا أعطناخبزنا كفاف

 

 ما معنى ىذا؟
اهلل يعطي الخبز اليومي لمُكل، حتَّى لألشرار، لكنَّنا نصمِّي في ىذا  

التضرع ليمنحنا الرب نعمة إدراك ىذه الحقيقة، ولكي َنقَبل ُخبزنا اليومي بشكٍر 
  .وامتنان

 

 ماذا نقصد بخبزنا اليومي؟
نقصد بخبزنا اليومي كل ما يشمل حياتنا الجسدية كاألكل والشُّرب،  

المالبس واألحذية، البيت والوطن، الَمرعى والقطيع، المال والحاجيَّات، األزواج 
واألطفال الصالحين، والعمَّال الصالحين والمؤمنين، الحكومة والقادة الخيِّرين، 

الحين،  حة والسُّمعة الَحسَنة، األصدقاء الصَّ الطَّقس الجيِّد، السَّالم والنِّظام، الصِّ
 .الجيران المؤمنين، وماشابو ذلك

 

 ما معنى خبزنا اليومي؟. 353
ولم أر صديقا يضا كنت فتى وقد شخت، ا. "26,25 :37المزامير  ( 1608 
 اليوم كمو يترأف ويقرض، ،تخمي عنو، وال ذرية لو تمتمس خبًزا  
 "ونسمو لمبركة  
وأنت تعطييم أعين الكل إياك تترجى، . "16,15 :145المزامير  ( 1609 
 "تفتح يدك فتشبع كل حي رضى،طعاميم في حينو  
إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين . "16,15 :2رسالة يعقوب  ( 1610 
امضيا بسالم، استدفئا واشبعا ولكن : فقال ليما أحدكم،لمقوت اليومي  
 "، فما المنفعةلم تعطوىما حاجات الجسد  
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 بحسب غناه كل احتياجكمفيمأل إليي . "19 :4الرسالة الى الفمبيين  ( 1611 
 "في المجد في المسيح يسوع  

خبزنا اليومي يعني كل االشياء التي نحتاجيا لحياة الجسد، والتي وعد 
 .الرب بتحقيقيا لنا

 ِلَمن يعطي اهلل الخبز اليومي؟. 354
وأنت تعطييم أعين الكل إياك تترجى، . "16,15 :145المزامير  ( 1612 
 "تفتح يدك فتشبع كل حي رضى،طعاميم في حينو  
 لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنو . "45 :5متى  ( 1613 
 يشرق شمسو عمى األشرار والصالحين، ويمطر عمى األبرار   
 "والظالمين  
 " قبل أن تسألوهأباكميعمم ما تحتاجون إليو. "8 :6متى  ( 1614 

 .يعطي اهلل الخبز اليومي لمكل وىذا يشمل األشرار حتى قبل أن نطمب
 ماذا يعمِّم يسوع المسيحيين في ىذا التضرع؟. 355

 عطية صالحة وكل موىبة تامة ىي من كل. "17 :1رسالة يعقوب  ( 1615 
 "، نازلة من عند أبي األنوارفوق  
 الذي لم يشفق عمى ابنو، بل بذلو . "32 :8الرسالة الى رومية  ( 1616 
 "كيف ال ييبنا أيضا معو كل شيءألجمنا أجمعين،   
ألنو ىو يعتني ممقين كل ىمكم عميو، . "7 :5رسالة بطرس االولى  ( 1617 
  "بكم  

يعمِّم يسوع أن كل ما يعطيو لنا لتحقيق حاجة أجسادنا ىو نعمة : أوالً 
 .صالحة من أبينا السَّماوي

 بل في كل ال تيتموا بشيء، . "6 :4الرسالة الى الفمبيين  ( 1618 
 "، لتعمم طمباتكم لدى اهللشيءبالصالة والدعاء مع الشكر  
 "، ألن إلى األبد رحمتوحمدوا الرب ألنو صالحا. "1 :118المزامير  (1619  

 .ُيعمِّم يسوع أن نقدم الشكر هلل عمى كل شيء:  انياً 
  يسوع أن نطمب فقط لخبز كفافنا اليومي؟يريدنا الربلماذا . 356

في ىذا النص من االنجيل يعممنا الرب يسوع ). 34-25 :6متى  ( 1620 
 (أن نثق بو في تمبية حاجتنا الجسدية، وان ال نيتم بأمور الغد  
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 "بكم ىو يعتنيممقين كل ىمكم عميو،ألنو ."5:7رسالة بطرس االولى ( 1621 
نذىب اليوم أو : ىمم اآلن أييا القائمون. "15-13 :4رسالة يعقوب  ( 1622 
 غًدا إلى ىذه المدينة أو تمك، وىناك نصرف سنة واحدة ونتجر   
  ألنو ما ىي حياتكم؟ إنيا ال تعرفون أمر الغد أنتم الذين ،ونربح  
 إن شاء الرب : عوض أن تقولوا،بخار، يظير قميال ثم يضمحل  
 "وعشنا نفعل ىذا أو ذاك  
 " أعطنا كل يومخبزنا كفافنا. "3 :11لوقا  ( 1623 

ألنَّ يسوع يريدنا أن ن ق بأن اهلل يمنحنا ما نحتاجو بشكٍل يومي، لذلك 
 .عمينا أن ال نقمق بشأن الغد

 ماذا نطمب في التضرع الرابع؟. 357
في التضرع الرابع نطمب من أبينا السماوي أن يؤمِّن لنا ما نحتاجو بشكل 

 .يومي لحياتنا الجسدية
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 الُخبُز 
  اليومي

 ىو

 ُكل حاجاتنا الجسدية 
 التي ىي

 ُنؤِمن     نقبميا    عطايا  
 ون ق بأن اهلل   من اهلل   اهلل           

 سيؤمنيا لنا  بالشكر   السخيَّة  
  بشكل يومي     واالمتنان

 التضرُّع الرابع

أمِّن لنا يارب حاجاتنا الجسدية "
 "بشكل يومي
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 التضرُّع الخامس
 إغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا

 

 ما معنى ىذا؟
في ىذا التضرُّع نحن نطمب من أبينا السَّماوي أن يسمع تضرعاتنا  

وصموالتنا ويغفر لنا خطايانا وال يحاسبنا عمييا، فنحن خطاة وغير مستحقين شيًئا 
ىذا . غير العقاب واليالك األبدي، وكل عطيَّة تأتينا من اهلل إنَّما ىي ِنعمة إلييَّة

يعني أيضًا بأننا يجب أن َنعكس غفران المسيح لنا من خالل غفرانخطايا الذين 
 .أخطأوا ويخطؤا إلينا، وبفرٍح ُنحسُن لمذين أساؤا ويسيئوا إلينا

 

 ما ىي الخطايا؟. 358
، يغفر لكم أيضا زالتيمفإنو إن غفرتم لمناس . "15,14 :6متى  ( 1624 
ن لم تغفروا لمناس ،أبوكم السماوي    ، ال يغفر لكم أبوكم زالتيم وا 
 "زالتكمأيضا   
 من  ألننا نحن أيضا نغفر لكل خطاياناواغفر لنا . "4 :11لوقا  ( 1625 
 " إلينايذنب  

 .الخطايا ىي كل ما أخطأنا بو إن كان بالقول أوالفكر أوالعمل
 ما ىي الحقيقية التيندركياعن أنفسنا بسبب خطايانا؟. 359

  صارت فاصمة بينكم وبين إليكم، آ امكمبل . "2 :59اشعيا  ( 1626 
 " سترت وجيو عنكم حتى ال يسمعوخطاياكم  
 من يقدر أن يقف أمام الرب اإللو . "20 :6صموئيل االول  ( 1627 
لى من يصعد عناالقدوس    " ىذا؟ وا 
ليس بار وال أنو : كما ىو مكتوب. "12,10 :3الرسالة الى رومية  ( 1628 
. الجميع زاغوا وفسدوا مًعا،ليس من يطمب اهلل. ليس من يفيم،واحد  
 "ليس من يعمل صالحا، ليس وال واحد  
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صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع األمانة . "10 :32التكوين  ( 1629 
فإني بعصاي عبرت ىذا األردن، واآلن قد . التي صنعت إلى عبدك  
 "صرت جيشين  

نحن ندرك إننا النستحق أي شيء من األشياء التي نصمَّي من : أوالً 
 .أجميا

، تشيد عمينا أمامك، وخطايانامعاصينا ك رتألن . "12 :59اشعيا  ( 1630 
 " نعرفيا، وآثامنامعناألن معاصينا   
، فسينال ما ظمم بووأما الظالم . "25 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1631 
 "وليس محاباة  
، وأما ىبة أجرة الخطية ىي موتألن . "23 :6الرسالة الى رومية  ( 1632 
 "اهلل فيي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا  

 .نحن ندرك بأننا ال نستحق شيئًا من اهلل سوى العقاب عمى خطايانا:  انياً 
 ؟غفران خطاياناماذا نصّمي عندما َنطمب. 360

حسب ك رة . ارحمني يا اهلل حسب رحمتك. "9,2,1 :51المزامير  ( 1633 
 اغسمني كثيرا من إثمي، ومن خطيتي ، امح معاصيرأفتك  
 "ستر وجيك عن خطاياي، وامح كل آثامي،اطيرني  
كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، . "32 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 1634 
 "كما سامحكم اهلل أيضا في المسيحشفوقين متسامحين   

 .نحن نطمب غفران الخطايا بناًء عمى استحقاقات المسيح يسوع: أوالً 
وال تتغاض عن اصغ يا اهلل إلى صالتي، . " 2,1 :55المزامير  ( 1635 
 "أتحير في كربتي وأضطرب. استمع لي واستجب لي،تضرعي  
 "يبعد صالتي وال رحمتو عنيمبارك اهلل، الذي لم . "66:20المزامير ( 1636 
ككثرة .  رحمتك صالحةاستجب لي يارب، ألن. "16 :69المزامير  ( 1637 
 "مراحمك التفت إلي  
حينما يسمع .  عند صوت صراخكيتراءف عميك. "19 :30اشعيا  ( 1638 
 "يستجيب لك  

نحن نطمب من اهلل أن ال يرفض صمواتنا بسبب خطايانا بل بنعمتو :  انياً 
 .اإللييَّةيمنحنا كل االشياء التي نطمبيا
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 كيف نظير شكرنا لغفران اهلل لنا؟. 361
 (لقد غفر يوسف الخوتو وأطعميم بسرور). 21-15 :50التكوين  ( 1639 
، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. "32 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 1640 
 " كما سامحكم اهلل أيضا في المسيحشفوقين متسامحين  
أييا العبد الشرير، : فدعاه حينئذ سيده وقال لو. "35-32 :18متى  ( 1641 
أفما كان ينبغي أنك أنت كل ذلك الدين تركتو لك ألنك طمبت إلي   
 وغضب سيده وسممو إلى أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا  
 فيكذا أبي السماوي يفعل ،المعذبين حتى يوفي كل ما كان لو عميو  
 "هإن لم تتركوا من قموبكم كل واحد ألخيو زالتبكم   
ذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم، فأي . "36,35,33 :6لوقا  ( 1642  وا 
ن أقرضتم الذين ،فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعمون ىكذا     وا 
ترجون أن تستردوا منيم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يقرضون   
 أحبوا أعداءكم، وأحسنوا بل ، الخطاة لكي يستردوا منيم المثل  
، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني وأقرضوا وأنتم ال ترجون شيئا  
 "العمي، فإنو منعم عمى غير الشاكرين واألشرار  

 .نحن نظير شكرنا لغفران اهلل بمغفرة خطايا الذين يخطئونويسيئون إلينا
 ماذا نطمب في التضرُّع الخامس ؟. 362

نحن نطمب من  اهلل أن يغفر خطايانا ويعمِّمنا أن نغفر لمذين يخطئون 
 .إلينا
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 مغفرة الخطايا
 وتؤكِّد لنا  تعني         

 أن اهلل      إن اهلل        
 يمنحنا بسخاء        يترأف عمينا        
 كل ما نطمب        ويغفر خطايانا         
 من أجل المسيح     بالصالة      

 لمغفرة وىذا يقودنا
 من يخطئ إلينا

 التضرُّع الخامس

 ترأف عمينا يارب وامحو معاصينا "
وُقدنا لكي نصنع نفس الشيء مع 

 "اآلخرين
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 التضُّرع السادس
 الُتدخمنا في التجربة

 

 ما معنى ىذا؟
من المؤكَّد أن اهلل ال ُيجرِّب أحد، لكن نحن نطمب من اهلل في ىذا  

التضرع لَيحفظنا ويحمينامن التعاليم الزائفة، ويعطينا الُنصرة عمى الَّذين ُيجرِّبونا 
نصمِّي أيضًا لكي ال نكون معرَّضين . دائمًاوىم الشيطان والعالم والطبيعة القديمة

  .لميأس والخطايا األخرى الُمخزية عندما نقع في التجربة
 

 ما المقصود بالتجربة؟. 363
 انجذب ولكن كل واحد يجرب إذا . "15,14 :1رسالة يعقوب  ( 1643 
، والخطية إذا الشيوة إذا حبمت تمد خطيةثم ،وانخدع من شيوتو  
 "كممت تنتج موتا  
 جرَّب الشيطان حواء وجعميا تنخدع بتعاليم ). 6-1 :3التكوين  ( 1644 
 (خاطئة  
ن أجل ىذا إذ لم أحتمل أيضا، أرسمت م. "5 :3تسالونيكي االولى  ( 1645 
، فيصير تعبنا جرَّبكم، لعلَّ المجرب يكون قد إيمانكملكي أعرف   
 "باطال  

نقصد بالتجربة أي حالة يمكن أن ينخدع فييا الشخص وَيضل في : أوالً 
 .تعاليم زائفة

 (ُجرِّب ييوذا بالمال فخان يسوع). 5-3 :27متى  ( 1646 
 تسامحونو بالحري ، بالعكس،حتى تكونوا. "7 :2كورنثوس الثانية  ( 1647 
ونو، لئالَّ     "شديدالحزن الفي َغمرِة يبتمع وتعزُّ
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أشدة عن محبة المسيح؟ سيفصمنا من . "35 :8الرسالة الى رومية  ( 1648 
 "أم ضيق أم اضطياد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف  

نقصد بالتجربة أي حالة يمكن أن ُيخطئ فييا الشخص ويقع ضحيًة :  انياً 
 .لميأس وَعدم الرجاء
يا ابني، . "9,8 :30؛ 31 :23؛ 26 :12؛ 25 :6؛ 10 :1امثال  ( 1649 
 جماليا بقمبك، وال تأخذك ال تشتيين،  الخطاة فال ترض تممقكإن  
 تنظرال ،الصديق ييدي صاحبو، أما طريق األشرار فتضميم، بيدبيا  
 إلى الخمر إذا احمرت حين تظير حبابيا في الكأس وساغت   
أطعمني . ال تعطني فقرًا وال غنى. بعد عنِّي الباطل والكذبأ،مرقرقة  
من ىو الرب؟ أو لئال أفتقر :  لئالَّ أشبع وأكفر وأقول،خبز فريضتي  
 "وأسرق وأتخذ اسم إليي باطال  
، يكونوا أغنياءوأما الذين يريدون أن . "10,9 :6تيموثاوس االولى  ( 1650 
 ، تغرق فيسقطون في تجربة وفخ وشيوات ك يرة غبية ومضرة  
، أصل لكل الشرورألن محبة المال ، الناس في العطب واليالك  
 "، وطعنوا أنفسيم بأوجاع كثيرةضمُّوا عن اإليمانالذي إذ ابتغاه قوم   

نقصد بالتجربة أي حالة يمكن أن ينخدع فييا الشخص وينقاد إلى :  ال اً 
 .خطايا عظيمة وُمخزية

 من يجربنا ويخدعنا ويقودنا إلى الضَّالل؟. 364
إبميس فطرح التنين العظيم، الحية القديمة المدعو . "9 :12رؤيا  ( 1651 
، طرح إلى األرض، وطرحت معو يضل العالم كمو، الذي والشيطان  
 "مالئكتو  
شيوة الجسد، : ألن كل ما في العالم. "16 :2رسالة يوحنا االولى  ( 1652 
 "ليس من اآلب بل من العالموشيوة العيون، وتعظم المعيشة،   
 ألنيم إذ ينطقون بعظائم البطل، . "18 :2رسالة بطرس الثانية  ( 1653 
 " في الدعاريخدعون بشيوات الجسد  

 .الشيطان والعالم والطبيعة الخاطئة
 ىل ُيدخمنا أبانا السَّماوي في التجربة؟. 365
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 التجربة
 أي َحالة ىي

 َننخدع فييا وَنْنقاد

 الشيطانو العالمو الطبيعة الخاطئة من قبل

   إلى       إلى      لى   إ      
 الخطيئة     اليأس    التعاليم        

  العظيمة            الزائفة         
 والُمخزية          

 يقدر أن اهلل
 

 يساعدنا في االنتصار         ُيبِعد التجربة   
 عمى التجربة       أو       عنَّا               

       
 التضرُّع السادس 

 ساعدنا يارب لكي ال َننغِمب"
 "في الحاالت التي قد نخطئ فييا
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ُب من قبل : ال يقل أحد إذا ُجرِّب. "13 :1رسالة يعقوب  ( 4165  إني ُأجرَّ
 "ال ُيجرُِّب أحداً ، وىو اهلل غير ُمجرِّب بالشروراهلل، ألنَّ   

 .أبانا السماوي ال ُيدخمنا في تجربة
  السماوي لكي ال يدخمنا في تجربة؟نصمَّي الى أبينالماذا إذن . 366

أما الروح . سيروا وصموا لئال تدخموا في تجربةا. "41 :26متى  ( 1655 
 "الجسد فضعيففنشيط وأما   
فمينظر أن إذًا من يظن أنو قائم، . " 13,12 :10كورنثوس االولى  ( 1656 
 ، الذي ال اهلل أمينولكن . لم تصبكم تجربة إال بشرية،ال يسقط  
مع التجربة أيضًا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل   
 "، لتستطيعوا أن تحتممواالمنفذ  
ألن ليس لنا رئيس كينة غير قادر . "15 :4الرسالة الى العبرانيين  ( 1657 
 "، بال خطيةمجرٌَّب في كل شيء م مناأن يرثي لضعفاتنا، بل   
با . "18 :2الرسالة الى العبرانيين  ( 1658  يقدر ألنو في ما ىو قد تألم ُمجرَّ
 "أن يعين الُمجرَّبين  
 يعظم ولكننا في ىذه جميعيا . "39-37 :8الرسالة الى رومية  ( 1659 
فإني متيقن أنو ال موت وال حياة، وال مالئكة ،انتصارنا بالذي أحبنا  
وال عمو وال عمق، ،وال رؤساء وال قوات، وال أمور حاضرة وال مستقبمة  
تقدر أن تفصمنا عن محبة اهلل التي في المسيح وال خميقة أخرى،   
 "يسوع ربنا  

ألنَّ اهلل ىو الوحيد القادر عمى ِحفظنا وحمايتنا من التجربة، وىو الوحيد 
 .الذي بو ننتصر عمى التجربة

 ماذا نطمب في التضرُّع السادس؟. 367
 .نحن نطمب قيادة الرب لنا لكي ال َتغُمبَنا التَّجارب
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 التضرع السابع
 لكن َنجَنا من الشَّرير

 

 ما معنى ىذا؟
نصّمي في ختام الصالة الربانية لينجينا أبانا السَّماوي من كل شر ُييدِّد  

ونصمِّي أيضًا لينقمنا الرَّب من عالم األحزان . جسادنا وأرواحنا وممتمكاتنا وسمعتناأ
  .إليو في السماء، عندما تنتيي حياتنا في ىذا العالم

 

 ما معنى الشَّر؟. 368
 "فإذا ىو حسن جداً ورأى اهلل كل ما عممو . "31 :1التكوين  ( 1660 
يحدثنا سفر التكوين في ىذه اآليات عن ). 19-16 :3التكوين  ( 1661 
نتائج السقوط في الخطيئة،  حيث طرد االنسان من  الجنة واصبح   
 (الحزن والمعاناة جزء من الحياة في العالم  
 كل الخميقة تئن فإننا نعمم أن . "22 :8الرسالة الى رومية  ( 1662 
 " معًا إلى اآلنوتتمخض  
 الذي بذل نفسو ألجل خطايانا، . "4 :1الرسالة الى الغالطيين  ( 1663 
 " حسب إرادة اهلل وأبيناالعالم الحاضر الشريرلينقذنا من   

الشرُّ ىو كل األعمال الشريرة التي تشّكل جزًء من حياتنا عمى األرض 
 .والتي ىي نتيجة وقوع آدم في الخطيئة

 كيف يؤ ِّر الّشر الذي في العالم عمى حياتنا؟. 369
ان ). 20-13 :1.19 :17 13-11, 7 :2. 19-13 :1ايوب  ( 1664 
 حيث , العناء في حياة ايوب تضمن خسارة في ممتمكاتو واوالده  
 (واالبتعاد عن كل شخص, اضعف المرض جسده لحد الموت  
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خسفت من . ارحمني يارب ألني في ضيق . "13-9 :31المزامير  ( 1665 
ألن حياتي قد فنيت بالحزن ، وسنيني ,نفسي وبطني . الغم عيني   
عند كل أعدائي ,ضعفت بشقاوتي قوتي ، وبميت عظامي . بالتنيد   
الذين رأوني . صرت عارا ، وعند جيراني بالكمية ، ورعبا لمعارفي   
صرت مثل إناء . نسيت من القمب مثل الميت ,خارجا ىربوا عني   
 الخوف مستدير بي . ألني سمعت مذمة من كثيرين ,متمف   
 "تفكروا في أخذ نفسي. بمؤامرتيم معا عمي   
يشددان أنفس التالميذ ويعظانيم أن يثبتوا . "22 :14اعمال الرسل  ( 1666 
 "في اإليمان ، وأنو بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ممكوت اهلل  

يجمب الشر الذي في العالم الك ير من المتاعب عمى حياتنا فيو ُييدِّد 
 .أجسادنا وأرواحنا وممتمكاتنا وسمعتنا

 ماذا يفعل اهلل حيال الشر الذي في العالم؟. 370
 "، وال تدنو ضربٌة من خيمتكرٌّر ال يالقيكش. " 10 :91المزامير  ( 1667 
ىذا المزمور ُيظير عناية وسير الرب عمى راحتنا ). 121المزامير  ( 1668 
 (طوال الوقت ليبعد عنَّا الشرور  

 .يبعد اهلل الشر عنَّا: أوالً 
 سمح اهلل أن يتعرَّض يوسف ). 20 :50. 8-4 :45التكوين  ( 1669 
ل كل ىذه الشرور لخيرىم جميعًا    لمشرور من قبل اخوتو، لكنو حوَّ
 (حيث أنقذىم من المجاعة  
سمح اهلل لييوذا ان يسمِّم ). 18,17 :3. 36,32 :2اعمال الرسل  ( 1670 
 (يسوع لكن اهلل أكمل وعده وحقق الخالص لكل الناس بالمسيح يسوع  
كل األشياء تعمل معًا ونحن نعمم أن . "28 :8الرسالة الى رومية  ( 1671 
 " لمذين يحبون اهلل، الذين ىم مدعوون حسب قصدهلمخير  
 ألنَّ ما يضايقنا اآلن من صعوبات . "17 :4كورنثوس الثانية  ( 1672 
 "ينتج لنا بمقدار ال ُيحدُّ وزنًة أبديًة من المجدبسيطة عابرة   

 .اهلل يسمح لمشر أن يعمل لكّنو يحّول الشّر إلى خير لنا:  انياً 
بولس يحدثنا في ىذه اآليات عن ).10-7 :12كورنثوس الثانية  ( 1673 
ضعفاتو والشرور التي تاتي عميو لكنو يقول بان ىذه الضعفات ـاتي   
  (عميو لكي تظير قوة ونعمة المسيح في حياتو  

313 

 التضرع السابع



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ىوالشَّر
 ما صنعو الشيطان    اهلل

     يبعد الشر عنَّا في العالم 
     يسمح لو بعد السقوط 

 بالعمل لكن            
 يستخدمو لخيرنا           
  ويساعدنا عمى تحمُّمو          
       
 سيخّمصنا منو     
 في السماء بالكامل      

 يستخدمو لكي:  انياً 
 يجمب الشرور عمى

 حياتنا

 التضرُّع السابع

 أوصمنا يارب بأمان ومن خالل"
 المتاعب الك يرة في الحياة

 "إلى بيتنا السماوي

314 



لوال أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعًا . "19-17 :94المزامير  ( 1674 
 عند ،قد زلت قدمي فرحمتك يارب تعضدني: إذ قمت،أرض السكوت  
 "ك رة ىمومي في داخمي، تعزياتك تمذذ نفسي  
لو كل نعمة الذي دعانا إلى مجده . "10 :5رسالة بطرس االولى  ( 1675  وا 
ىو يكممكم وي بتكم ، بعدما تألمتم يسيراً األبدي في المسيح يسوع،   
 "ويقويكم ويمكنكم  
أيضًا إذا سرُت في وادي ظل الموت ( 4خاصة االية ). 23المزامير  ( 1676 
 "عصاك وعكازك ىما يعزيانني. ال أخاف شرًا، ألنك أنت معي  

ينا وُي بِّتنا لنستطيع إحتمال :  ال اً  اهلل يسمح لمشر أن يعمل لكنو يقوِّ
 .التجارب التي تأتي عمينا

 متى سيخمَّصنا اهلل من كل شرور ىذا العالم؟. 371
 وسينقذني الرب من كل عمل رديء . "18 :4تيموثاوس الثانية  ( 1677 
 . الذي لو المجد إلى دىر الدىور. ويخمصني لممكوتو السماوي  
 "آمين  
لتمت من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ . "10 :23العدد  ( 1678 
 "نفسي موت األبرار، ولتكن آخرتي كآخرتيم  
 لي : فإني محصور من االثنين. "23 :1الرسالة الى الفمبيين  ( 1679 
 "اشتياء أن أنطمق وأكون مع المسيح ، ذاك أفضل جداً   
ىوذا مسكن اهلل مع الناس، وىو سيسكن . "4,3 :21رؤيا يوحنا  ( 1680 
 معيم، وىم يكونون لو شعبًا، واهلل نفسو يكون معيم إليًا   
وسيمسح اهلل كل دمعة من عيونيم، والموت ال يكون في ما ،ليم  
 وال وجع في ما بعد، ألنَّ األمور ، وال صراخ،بعد، وال يكون حزن  
 "األولى قد مضت  

سيخمصنا اهلل من كل شرور ىذا العالم عندما يعطينا نياية مباركة وينقمنا 
 .من ىذا العالم إلى عالمو في السماء

 ماذا نطمب في التضرُّع السابع؟. 372
نطمب من أبانا السماوي كي يحمينا من كل الشرور التي في العالم إلى 

 . ساعة إنتقالنا من ىذا العالم إلى العالم السماوي في أحضانو
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النَّ لَك الُممك والقوَّة والمجد،من اآلن والى أبد األبدين، 

 . آمين
 

 ما معنى ىذا؟
ىذا يعني أننا متأكدين بأن ىذه التضرعات ىي مقبولة لدى أبانا السماوي، وىو قد 

سمعيا وَقبميا، ألنَّييو َمن أمرنا بنفسو أن نصمِّي بيذه الطريقة، ووعدنا بأنَّو 
نعم أنا أؤمن بأن ىذا َسيتمُّ : "التي تعني." آمين"لذلك نختم بكممة . سيسمعنا
 "وَيتحقَّق

 

كيف يمكننا ان نكون متاكدين من ان ىذه التضرعات مقبولة لدى . 373
 أبانا السماوي؟

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس : فصموا أنتم ىكذا. "9 :6متى  ( 1681 
 "اسمك  
أبانا الذي في : "فصموا ىكذاثم قال ليم عندما تصمُّوا . "2 :11لوقا  ( 1682 
 "السماوات، ليتقدس اسمك  

يمكننا أن نكون متاكدين من أن ىذه التضرعات مقبولة لدى أبانا : أوالً 
 .السماوي ألن يسوع أمرنا أن نصّمي بيذه الطريقة

إن أنو : وىذه ىي الثقة التي لنا عنده. "14 :5رسالة يوحنا االولى  ( 1683 
 "طمبنا شيئا حسب مشيئتو يسمع لنا  

 
 

316 



 "، وىذه كميا تزاد لكم اطمبوا أوال ممكوت اهلل وبرهلكن . "33 :6متى  ( 1684 
يمكننا أن نكون متأكدين من أن ىذه التضرعات مقبولة لدى أبانا :  انياً 

 .السَّماوي ألن يسوع أوصانا بأن نطمب أواًل ممكوت اهلل وبرِّه
لك يارب العظمة والجبروت والجالل . "11 :29اخبار االيام االولى  ( 1685 
 لك يارب . ، ألن لك كل ما في السماء واألرضوالبياء والمجد  
 "الممك، وقد ارتفعت رأسا عمى الجميع  

يمكننا أن نكون متاكدين من أن ىذه التضرعات مقبولة لدى أبانا :  ال اً 
 . السَّماوي إلنَّنا عندما نطمب منو أي شيء فاننا نعطي لو المجد والكرامة

كيف يمكننا أن نكون متاكدين بان ىذه التضرعات ىي مسموعة . 374
 لدى أبانا السماوي؟ 

 الذي لم يشفق عمى ابنو، بل بذلو . "32 :8الرسالة الى رومية  ( 1686 
 "كيف ال ييبنا أيضا معو كل شيءألجمنا أجمعين،   
ألن ،اقرعوا يفتح لكم. اطمبوا تجدوا. سألوا تعطواا. "8,7 :7متى  ( 1687 
 "كل من يسأل يأخذ، ومن يطمب يجد، ومن يقرع يفتح لو  
ميما سألتم باسمي فذلك أفعمو ليتمجد اآلب . "14,13 :14يوحنا  ( 1688 
 " إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعمو،باالبن  
تقتمون وتحسدون . تشتيون ولستم تمتمكون. "3,2 :4رسالة يعقوب  ( 1689 
تخاصمون وتحاربون ولستم تمتمكون، ألنكم . ولستم تقدرون أن تنالوا  
ًا لكي تنفقوا ئألنكم تطمبون رديتطمبون ولستم تأخذون، ،ال تطمبون  
 "في لذَّاتكم  

يمكننا أن نكون متأكدين بأن أبانا السماوي سيسمع ىذه التضرعات : أوالً 
ألّنو وعدنا أن يعطينا أّي شيء نسألو شرط أن يكون باسم يسوع ولمجده 

 .وامتداد ممكوتو
في ىذه األصحاحات من سفر الخروج أظير اهلل ). 11-7الخروج  ( 1690 
قوتو باخراج الشعب من عبودية فرعون ومصر، حيث ضرب مصر   
 (وفرعون عشر ضربات قوّية  
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 آمـين

 ىو تعبير عن 
 األكيدية

 تضرعاتيأن 
 ىي 

 مقبولة       
  لدى اآلب ألنَّو     

 

 أوصانا أن نصمِّي     
 

      لممكوتو   نحن نصمي    
 ومجده     

 مسموعة
 من اآلب ألنَّو

 

 وعد أن يسمع صمواتنا       
  

     نصمي ونحن:  انياً           
 عالمين أنَّ َلو الُقدرة        
 عمى استجابة صمواتنا       
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 المجد

 يا رب، نحن عمى  قة بانك"
 "ستسمع وتستجيب لصمواتنا



والقادر أن يفعل فوق كل شيء، . "20 :3الرسالة ال االفسسيين  ( 1691 
 "، بحسب القوة التي تعمل فيناأك ر جدًا مما نطمب أو نفتكر  
 "ليس شيء غير ممكن لدى اهللألنو . "37 :1لوقا  ( 1692 

يمكننا أن نكون متأكدين بأن أبانا السماوي سيسمع ىذه التضرعات :  انياً 
  ألننا نؤمن   بانَّو قادر أن يفعل أك ر مما نطمب 

 "آمين"لماذا ننيي صالتنا بكممة . 375
 ، ألن ليطمب بإيمان غير مرتاب البتةلكن . "7,6 :1يعقوب  ( 1693 
 فال يظن ذلك ،المرتاب يشبو موجًا من البحر تخبطو الريح وتدفعو  
 "اإلنسان أنو ينال شيئا من عند الرب  

الننا نؤمن وُنعمن بقوَّة بأن أبانا السماوي " آمين"نحن ننيي صالتنا بكممة 
 سيسمع ويستجيب لصالتنا

 ماذا نعمن في ختام الصالة الربانية؟. 376
يمان بأن أبانا السماوي سيسمع ويستجيب  في الختام نحن نعمن ب قة وا 

 .ىذه التضرعات
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