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 مقدمة المؤلف

فالذين يتوق إلى لقاء هللا بطريقة شخصية تماما. في علم اليوم، يوجد العديد من المسيحيين      

يمارسون بان الصالة ال يمكنهم تركها، إذ ألصبحت لهم ضرورة و حاجة. إنها تتيح لهم االتحاد 

باهلل في السجود و السكر. و تجلب لهم قوة و نورا وراحة وسط كفاحهم اليومي. و يتمنون أن 

 يستطيع أكبر عدد ممكن من المؤمنين اكتشاف الصالة.

كل امريء فهو قادر  تقياء و الرببان، و مهما كانت حالةالصالة ليست حكرا على األشخاص األ

أن يخصص كل يوم بعض الوقت للرب.  بطابع أنه ال يمكن االستغناء عن بذا الوقت بالنسبة إلى 

المكرسين. بيد العديد من الناس ال يعرف كيف ومن أين يبدأ. فهناك حاجة إلى من يقود. بناك 

بذا الكتاب مساعدة المنّشئين: كهنة ورببانا و علمانيين على  حاجة إلى إنشاء مدارس للصالة. غاية

.تنظيم مدرسة للصالة  

 عندما يجد المرء كنزا، يود أن يتقاسمه مع األخرين

مدرسة الصالة -1  

رب علمنا أن نصلي يا  

الغاية: تعلم الصالة بصورة شخصية. -1  

إلى من تتوجه مدرسة الصالة ؟ -2  

يرغب أن يصلى فائدة. لقد وضع بذا الكتاب  بالغا أو شاب إلى كل شخص ، صغيرا أو كبيرا

تي رسالتهم: تنشيط جماعات مسيحية: كهنة، رببان، راببات، و الذين باألحرى للذين و للوا

كنيسة في الدعوة الكهنوتية أو الرببانية. و ضعته من أجل الذين يلعبون دورا يستعدون لخدمة ال

تجندوا في حركات التقدم و التعليم و الصحة....الخ. مهما في جماعتهم المسيحية أي الذين  

تنشيط صالة الجماعة شيء و الصالة الشخصية شيء أخر. قال مهندس معماري أفريقي: عندما 

أنا نفسي الرب. مدرسة أدير صالة األحد أنا ال أصلى، علي قبل أن أجعل األخرين يصلون، ألتقي 

يمارسون الصالة منذ زمن طويل و يشتركون غالبا الصالة مؤسسة بصورة خاصة للمؤمنين الذين 

في ذبيحة القداس و في بعض األحيان لمهتدين جدد أتقياء. باالختصار مدرسة الصالة بي لرجال 

 و نساء عطشى إلى حياة روحية أكثر عمقا و نضوجا.

من يستطيع إدارة مدارس الصالة هذه ؟ -3  

. إلى كل الرابباتعلى الكهنة و الرببان و  نصائح بذا الكتاب ثمرة اختبارات عديدة، موجهة

خواته في فرز وقت للصالة الصامتة، يوميا. جميل أن يرغب شخص يرغب في مساعدة أخوته و أ

اإلنسان أن يصلي بو نفسه أقل أو أكثر، لكن بذا غير كاف. حتى و لو شعر بأنه ال يصلى جيدا و 

نشا معهم على الصالة.من يعطي بو أول من بالكفاية، يجب أن يتجرأ و يقترح على األخرين أن ي



أذن لنعمل من أجل تكوين مدرسة صغيرة للصالة و تأسيس فريق من أربعة أو خمسة  يستلم.

 أشخاص...

الفـــــــــــــــــــــــــريق – 4  

ة أشخاص، توزع بينهم ببات، من أربعة إلى ستايحتاج الفريق عموما إلى كابن و علمانيين و ر

حسب إمكانيته: في التعليم ) أن أمكن أال يكون دوما الشخص نفسه الذي يعطي كل  األدوار كل

أوقات الصالة و تبادل الخبرات. التعاليم ( و إدارة  

ما مدة مدرسة الصالة ؟ -5  

توجد عدة صيغ. باإلمكان أن تدوم خمسة أو ستة أيام. أو يتوزع البرنامج على عطلتي نهاية  -

إلى األحد مساء.األسبوع: الجمعة مساء   

في مكان أخر تستمر المدرسة أحدين أو ثالثة أحاد. -  

باإلمكان أيضا االجتماع مساء مدة سبعة أسابيع أو أكثر بوتيرة أمسية واحدة في األسبوع. وكل  -

 فريق حر في إيجاد الصيغة المناسبة.

م يعطــــــــــــى ؟ـــليــــأي تع -6  

ال يمكن تطبيقه كامال دفعه واحدة، إنما يختار كل فريق ما يراه البرنامج المقترح بنا متكامل و 

 مناسبا.

عندما نخاطب مبتدئين أو بسبب قلة الوقت، يمكن اختيار بعض الفصول من بين الفصول الثالثة عشر األولى و ترك الفصول  "

"األخرى لجلسة معمقة ال حقا   

بصورة شخصية لكي يؤثر في القلب و أن يجب مراجعة كل تعليم بدقة و ينبغي أن يكون مكتوبا   

 ينبغ من القلب.

 مسار مدرســــة الصالة لفترة خمســـة أيـــــــــام

عندما تدوم المدرسة خمسة أيام )أو نهاية أسبوعين( مدة الصالة تكون نصف ساعة. و في األيام 

ببعض الكلمات كما األولى يرافق الصالة فترة صمت حتى ندرك إننا في حضرة هللا . يبدأ المنشط 

حال كل صالة و يرفع دعاء إلي الروح القدس، ثم يقرأ نصا قصيرا من الكتاب المقدس، و يعود 

كالم (، مع األخذ  –صمت  –إليه من وقت إلى أخر ليقرأ عبارة واحدة تاركا وقتا للصمت )كالم 

لبلوغ إلى الصالة بنظر اإلعتبار زيادة فترات الصمت بمرور األيام حتى يتمكن المشاركون من ا

 الصامتة. بعده يختم المنشط اللقاء بصالة مقتضبة.

 التعليــــــــــم

عموما التعليم يستغرق ثالثة دروس ) أربعة في بعض األوقات(. و قبل كل درس تتلى صالة 

قصيرة  أو ترنيمة. و بعد المحادثة الصباحية األساسية  أو التي بعد الظهر يحبذ تخصيص عشر 

الة في الساحة أو في المعبد. من الممكن تحديد أوقات تبادل الخبرات بثالثة أرباع لسلعة دقائق للص



مرتين أو ثالثة أثناء المدرسة. ينقسم المشاركون إلى فرق صغيرة ) ستة أشخاص ( مع أحد 

المنشطين. الغرض من بذا التحديد إتاحة المجال لكل واحد أن يعبر عن نفسه. على المنشط أن 

ما.يكون كتو  

 

 اليكم بعض مواضيع لالقتسام:

كيف أصلي... -  

صعوباتي في الصالة .... -  

ئلة التي اطرحها على نفسي....األس -  

مقاصدي للمستقبل.... -  

إذا كانت األولوية لصالة القلب، يجب أن تعرف المدرسة المشاركين بأكبر عدد من الصلوات 

وات التي تناسبه.المتداولة بين المسيحيين حتى يكتشف كل واحد الصل  

 

 الصـــــــــالة المقتســـــمة

 

الصالة التلقائية، ال تحتاج إلى أعداد. كل واحد ينتبه إلى إيحاءات الروح القدس و يسمعها 

عندما يعود كل واحد إلى فريقه.األخرين. باإلمكان إعادتها   

المقدس أو اإلنجيل. . يديره منشط، و يحمل كل واحد الكتاب شخصا 02إلى  51الفريق يتكون من 

، تذكربم بحضور يجلسون في حلقة دائرية و يضعون في الوسط صليبا أو أيقونة أو صورة و شمعة

   .المسيح في وسطهم

يبدؤون الصالة بحسب النمط المألوف: استحضار هللا، دعوة الروح القدس. كالواحد يقول كلمته من 

الذي أختاره. يقرأه ببطؤ و يتابع كل واحد  كافية يعلن المنشط النص دون إستعجال. و بعد فترة

النص في كتابه. الذين يرغبون يقدرون ترديد كلمة أو جملة قصيرة أثرت فيهم )فترة عشرة دقائق( 

لتر تيلة لها عالقة  "الزمة  "بعده يتلو من يرغب صالة قصيرة تتعلق بالنص. أحيانا ترتل 

صالة جوبر المداخالت و يختمون بصالة  بالموضوع. و عند انتهاء الوقت، يوجز المنشط في

 معروفة.

 

 األوخارســـــتيا تقــــام كل يــــوم 
 

 صـــــلوات أخرى

 

يخصص وقت للسجود أمام القربان المقدس أما يوميا أو مرتين خالل المدرسة. باإلمكان أن 

قت تخصيص وباإلمكان تالوة مزامير الصالة الليتورجية  أو تالوة سر من المسبحة. و يمكن 

فكره و أسئلته مستعينا بنص من الكتاب المقدس حسب اتجابه وللصالة الشخصية، كل واحد ب  

  الصـــــالة بمرافقة الجســـــد

هم المعنى الروحي لكل حركة من أبمية مشاركة جسدنا و حركاته. المنشط يقأثناء المدرسة تشرح 

ها و عيشها في العمق بمعنابا الكتابي و الحركات أثناء الصالة حتى يتمكن المشاركون من فهم



اإلنساني. على فريق التنشيط أن يستفيد من كل الفرص حتى يمارس بذه الحركات في صالة 

.الصبح و صالة قبل التعليم و أثناء االحتفال األوخارستي  
 

   الســــــــكوت
 

الروحية تسير ضروري اكتشاف أبمية السكوت الخارجي و الداخلي. عموما، في كل المدارس 

عض الثقافات حيث الصدارة للكالم.لكن التدريب على السكوت صعب في ب ،الرياضة الروحية في سكوت تام  

قسم المدارس يسمح بالمحادثة األخوية و السارة. ولكن أثناء تمارين الصالة يطالبون بالصمت في 

 التام. أيضا في الليل. يعود التنظيم إلى الفريق.
 

 يـــوم صيـــام

الصوم يجب فهمه في إطار أن هللا بو غذاؤنا الحقيقي كل الجماعة مدعوة للتضحية أقله بوجبة 

واحدة. أثناء ذلك تعد رتبة صالة. بذا الطلب يمكن أن يدبش بعض األوساط الثقافية، على سبيل 

حاجة األغنياء غير معتادين على حرمان نفسهم من شيء و قد يفكر الفقراء أنهم جائعون و ب’ المثال

 إلى مزيد من الطعام !!.

 برنامج صالة بسبع أمســــيات

يتم اختيار من المحدثات التي جرت ما بو أساسي، و تحدد كل أمسية بساعتين ووفق البرنامج 

 التالي:

 . صالة لمدة نصف ساعة 

 .تعليم لمدة عشرين دقيقة 

 .تعليم تطبيقي: صالة يشترك فيها الجسد ربع ساعة 

 ة في البيت لسأسبوع القادم.نصائح لممارسة الصال 

 .حوار بين المشتركين حول اإلجابة على األسئلة 

  :في نهاية األمسية الثالثة توزع أسئلة ليجيبوا عنها في اللقاء القادم 

 
 بل تصلي كل يوم ؟ 

 كيف تصلي ؟ 

 أية صعوبات تالقي أثناء قيامك بالصالة ؟ 

 برائيك ماذا كان مفيدا ؟ 

 تساعد المؤمن حقا على تالوة صالته كل يوم.أن صيغة األمسيات السبع 
 

 ممــــــارســــــــــــــــــــــة الصـــــــــالة

الصالة ال نتعلمها باإلستماع إلى المحادثات، لكن عندما نصلى نحن. و لهذا السبب في مدرسة 

ممكن. و الصالة ننتقل مباشرة من النظري إلى العملي. ما قيل يعاش في الصالة حتى نبربن أنه 

 ما شرح بشأن بيئتنا الجسدية يطبق عمليا وفق مدلول كل بيئة.

نبقى تالميذ حتى ساعة مماتنا. لذلك جميع أعضاء الفريق التعلم على الصالة ال ينتهي أبدا. 

 يشتركون قدر المستطاع، في جميع الفعاليات، ال سيما التطبيقية منها.
دة للمبتدئين ) كيف يصلون ....بيئة الجسد في الصالة ( و في مرحلة الحقة يجب تقليل إن النصائح التي ترد في الفصول القادمة مفي

 االعتماد على األفعال و األقوال للتركيز على موضوع االستقبال.



 خطــــوة القوة

 إن هللا أفضل اآلباء، أنه يحبني و فشلي. من المؤكد أنه غفر كل خطاياي. -1

 كانت الصيغة.إن صالتي بي جيدة أيا  -2

 يسوع مثال للصالة، يصلي تارة وحدة ولفترة طويلة، و تارة مع األخرين. -3

 إن هللا حاضر في قلبي. عندما أصلي أبدأ بوضع ذاتي في حضرته. -4

 أطلب معونة الروح القدس الذي يصلي فّي و أنا متحد بصالته. -5

اث التي الصالة كالم مع هللا. اله يكلمني بالروح القدس و من خالل الكتاب المقدس و األحد -6

 تحصل.

 أبقي أمام يسوع و أمام هللا أبي بهيئة بنوية متواضعة وواثقة. -7

 في مخاطبة هللا أعطي المنزلة األولى للسجود و التسبيح. -8

 الصالة بي أن نريد ما يريده هللا. الصالة تحول حياتي شيئا فشيئا بفضل المحبة. -9

 تخصيص وقت حقيقي للصالة يوميا. -11

 تتم بصالة. بداية كل عمل مهم و نهايته -11

 أستمر جابدا ألصل إلى صالة بال انقطاع. أحاول أن -12

 الصالة موببة من هللا . مهم جدا أن ندع هللا يعمل فينا. -13

 الصالة تمر أحيانا بفترات مظلمة و بجفاء و كأننا في صحراء. -14

 

 مـــا الصــــالة ؟ -2

 توجد طرق مختلقة للصالة و صيغ كثيرة:

 والد معا.األبل و األالصالة العائلية: 

 الزوج و الزوجة يقدمان حياتهما الزوجية هلل و يؤكدان التزامهما المختلفة.الصالة الزوجية: 

الذي يجدد ذبيحة صالة الكنيسة: عندما تكون الجماعة ملتئمة و تبلغ قمتها في االشتراك بالقدس 

 صلوات وطلبات و تسابيح و قراءات و تراتيل و عظة.يتضمن و القداس يسوع. 

بناك أيضا صلوات أخرى كالوردية و درب الصليب و ساعة السجود أمام القربان المقدس و 

 ....كما إن الكهنة و الرببان يتلون صالة الفرض التي تكثر فيها المزاميــر.التطوافات

يوجد أيضا فرق صغيرة للصالة في المحلة لتالوة الوردية أو قراءة الكتاب المقدس أو صلوات 

 ها الحركة المواببية. ثم بناك الصالة الفردية في الكنيسة أو في البيت.تلقائية تنظم
 

   نستطيع أن نميز نوعين من الصالة الفردية:

تالوة الصلوات التقليدية المحفوظة على القلب و التأمل فيها ك أبانا و السالم الصلوات اللفظية:  -

كما بناك من يقرأ صلوات في كتاب لك، و نؤمن، أنا أعترف هلل، أفعال أيمان رجاء محبة.. 

 كالمزامير أو صلوات طقسية.

أو التأمل أو صالة القلب. يخصص مع الجماعة بي عالمة وجود المحبة بين الصالة العقليــة:  -

(. و الصالة الشخصية مهمة  02، 51) متى  "حيث أجتمع اثنان أو ثالثة بأسمى أكون أنا بينهم"أعضائها : 

عضو يغني صالة الجماعة. أن الصالة الجماعية و الصالة الشخصية تسند  أيضا الن إيمان كل

 بعضها.



 الصالة العقلية أو التأمل

الصالة العقلية أو الباطنية ضرورية ألنها تقيم جسرا مباشرا حقيقيا بين لنفس و هللا. من يصلى ال 

 ي.يفتش عن مصلحة، إنما يشعر إن سعادته بي مع هللا: الصالة فعل محبة مجان

فينا و تعلم أن الصالة العقلية ينبوع نعم كثيرة، فهي تزيد في المحبة، و تكبر اإليمان بحضور هللا 

نطلب أمورا حسنة و خصوصا أن نستقبل كالم هللا و نتغذى به، و تساعدنا على مراجعة حياتنا 

 تقدم.اليومية: بل هللا حاضر فيها؟ و تعمل على إصالح ما يجب إصالحه فينا. بي واسطة 

منذ بدايات الكنيسة، مارست الجماعة المسيحية الصالة العقلية و قد أوصى بها معظم معلمي الحياة 

الروحية، لكن أيجاد وقت متميز للصالة القلبية ليس باألمر الهين. علينا أن نتعلمها وككل فن، 

يقودنا و يرافقنا  داخلينا. ثم أن الروح القدس معلمنا النتمرس عليها بانتظام بحيث تصير جزءا م

على بذا الطريق. و بو ال يحتاج إلى كتاب. يعلمنا و يكلمنا مباشرة. بفضله ندخل في عالقة مع 

 ماليين المؤمنين الذين يصلون مثلنا.

 .)الصالة، أتجاسر و أقول: هي محادثة مع هللا ) القديس كليمان اإلسكندري 

 لذهب(.الصالة محاورة حميمية مع هللا )القديس يوحنا فم ا 

 .)الصالة تعني أن نتفرغ له ) القديس مبارك 

  الصالة تبادل حميمي للصداقة. نتكلم مع هللا وجها لوجه و نعلم انه يحبنا ) القديسة تريزيا

 األفيلية(.

 و دليل اننا نحبه ) شارل دي فوكو (. الصالة تفكير باهلل 

 ة مجمع اإليمان حول الصالة حوار شخصي، حميميى و عميق بين هللا و اإلنسان ) رسال

 (. 1989بعض أوجه التأمل المسيحي 

 

 ــــلييص يســــــــوع -3

 يسوع يحب السكوت

عجيب أن يقدم إبن هللا و كلمة األب الحامل بشرى عظيمة للناس، نفسه مثل طفل صغير ال يستطيع 

 الكالم و يبقى مختفيا عن أنظار الناس، مدة ثالثين سنة في الناصرة.

ضرورة و قيمة استعدادات الدرس و  ننا. علمنارة علمنا الهدوء و الدخول إلى باطيا صمت الناص

التأمل و الحياة الشخصية و الداخلية و الصالة التي هللا وحده يرابا في الخفاء ) البابا بولس 

 السادس (.

ن يوما يستعد فيه يسوع لمواجهة حياته العلنية ثم نراه يمدده أربعيأن وقت الرياضة بذا و الصمت 

في الصوم و الصالة في البرية. يسوع بكونه ابن هللا بو دوما مع أبيه و الروح القدس. انه في حالة 

سجود وصالة دائميين و ان كان سائرا أو مشتغال أو معلما أو شافيا فهو متحد بابيه. انه يعرفه و 

    كره متجهان اليه دومايكلمه كما يلم االبن أبه. أنه يعيش كل لحظات حياته في حضوره. قلبه و ف

 (. 23:  61) يو  "أنا لست وحدي األب بو معي  "

بذا ما يفسر تدفق صلوات تلقائية من خالل محادثاته و قيامه بالتعليم، لكن بكونه أنسانا كان يسوع 

يشعر بحاجة إلى أوقات مخصصة للصالة وحدبا. لذا كان يقضى وقتا طويال في الصالة تاركا كل 

شري .نراه يترك إنشغاالته ،  تعليمه و الجموع المحيطة به ، و ينفرد ليقظي الليل كله  ب      نشاط

 . "  اإلتحاد باهلل "في الصالة . أذن ، لنميز بين



  يســـــوع يصلي غالبا 

ككل يهودي تقي ، الكتاب المقدس أليف يسوع . وكان يعرف غبيا القسم األكبر من كتب الشريعة و 

األنبياء : سفر الخروج ، العهد ، مملكة هللا ، الخطيئة و العهود إلى هللا ، كل بذه المواضيع و 

وميا  ثالث مرات  يمواضيع أخري كثيرة كانت تشغل تفكيره البشري و ثقافته و صالته . يكرر 

 قبل الطعام كان يتلوا البركات على الطعام كما كان يرتل المزامير ."أسمع يا إسرائيل ..."عبارة : 

فضال عن بذه األوقات اإلعتيادية ، يحصل له أن يصلي في أي وقت ، في الهيكل و في المجمع ، 

طبيعية و تلقائية ، و حتي في مكان رسالته التعليمية و نشاطه الشفائي . يشعر من يراه بأن صالته 

 تنبع من قلبه .

  ( أو 36: 61( و مع اإلثنين و السبعين ) لوقا  61:  9كان يصلي أحيانا مع رسله ) لوقا

ا جدا و طورا وقتا (. صالته تستغرق تارة وقتا قصير16:  66في وسط الجموع ) يو 

حيث يعيد  "طويال . نذكر على سبيال المثال صالته أثناء نزاعه األخير في بستان الزيتون 

( و طورا مساء 22:  6(. يصلي تارة فجرا ) مرقس  11 – 31:  11) مرقس "الكالم عينه 

مرقس ( أو ثالثة أرباع الليل )  63:  1( و بعض األوقات الليلة  كلها )  61:  5) يوقا 

( . يفضل األمكان  3:  1يوما في البرية ) مرقس  11( يصلي خالل 35 – 32:  63

( على 61:  5( في أماكن مقفرة ) 61:  9التي فيها خلوة حقيقية ، على إنفراد ) مرقس 

(  23:  33( . و له أيضا  أمكنته المفضلة مثل جبل الزيتون ) يوقا  32:  1الجبل ) متى 

 1شارك في الصالة ، يرفع عينيه إلى السماء قبل تكثير الخبز ) مرقس . نالحظ با، جسده ي

(، يأخذ بيديه 16:  66( . و في إقامة لعازار )  61(. و بعد العشاء السري ) يو : 16: 

: 31( أو ساجد إلى األرض ) متى  16: 33األرغفة و السمك . بو واقف أو راكع ) لوقا 

خاصا في أوقات معينة و  في األوقات  األخرى  (. في اإلنجيل تكون الصالة نشاطا29

يروي اإلنجليون أن يسوع يدخل إلى يعلم ، يمشى ، يأكل ، يتكلم يشفي المرض ... ينام . 

(. أحيانا يقطع صالته كي  61 – 61الصالة يترك الجموع  كي يذبب ليصلي ) لوقا : 

ة ، تالميذه منبهرون ( بإختصار : حياته معجونة بصال21:  6يذبب إلى الناس ) مرقس 

 يطلبون : 

 ( . يسوع المتحد هلل ، يقضي وقتا في الصالة .  6:  61) لو "يارب علمنا أن نصلي  "

 

  

 وغ يصلي في األوقات المهمة ـــــيس

 

 ناجيل تظهره مصليا ، خصوصا في األوقات التي تطبع حياته : األ

   يوما صائما مصليا . 02في بدء رسالته ، يبفى 

  ( . 05:   0حاال بعد عماده يصلي ) لوقا 

  ( .  09 - 01:  9يصلي في التجلي ) لوقا 

  ( 50 : 6فبل اختيار التالميذ األثني عشر . ) 

 ( . 00:  51 بعد تكثير الخبز ) متى 

  (. 55قبل أن يعلم صالة األبانا ) لوقا 

 بل  أخصص لنفسي وقتا للصالة وسط األيام و األسابيع ؟



  ( .51 :56مرقس  51قبل أن يقيم بطرس رئيسا للرسل ) لوقا 

  ( . 51:  55في إقامة لعازار ) يو  

    ( . 51في العشاء األخير ) يو 

  (01 - 01:  0 بستان الزيتون ) لوقافي النزاع في.  

  يا أبت بين يديك أستودع روحي "( 11:  31 ) متى"ي لماذا تركتني ــــي ألهـــأله"و أخيرا فوق الصليب" 

 ( . 16: 00 ) لوقا

 ماذا كانت صــــالة يســــوع 

 "أبا"يكون وحده يقول   عندما "يا أبت  "تقريبا كل صالته تبدأ ب  إنها صالة اإلبن : – 1

( .بذه الكلمة تعبير عن قدر من الثقة  06:  51في العائلة ) مرقس الذي بو تعبير األطفال 

و المحبة غير متناه . يسوغ يعترف بأنه يأخذ حياته من أبيه السماوي و أن األب يحبه : 

 ( 5 : 61و متى  66:  6مرقس )  "أنت بو إبني الحبيب "

 – 31:  1،  21:  1،  21،  21:  1) يو  " أنا أعمل ما علمني األب "إنها صالة محبة :  -2

(.  21:  61) مرقس  "ليس ما أريد أنا ولكن ما تريده أنت "أباه إلى النهاية ( يطيع  9:  61، عب  39

) يو "أحمدك أيها األب  " ( 33:  1) يو  "نحن نعبد من نعرف "إنها صالة سجود و تسبيح :  -3

العظيم الذي يغمره بكونه يحيا تحت إلهام الروح ( يسوع ال يقدر أن يكتم الفرح  16:  66

 القدس.

( و من  00:  00بطرس ) لوقا  يسوع يصلي من أجلإنها صالة دعاء و شفاعة :  -4

( و من أجل كل واحد منا. يدافع حتى عن األشرار الذين  05.  51)  الذين يؤمنون به أجل

( 1فسه و يصرخ في شدته ) عب: (. يتضرع من اجل ن 21:  32) لوقا "أغفر لهم  "حكموه  

(  19 – 21:  61) مرقس  "ابعد عني بذه الكأس  "(  31:  63) يو "يا أبت نجني من بذه الساعة  "

 (  11:  31) متى ألهي لماذا تركتني ؟ "

بين  "(  02 – 59:  00) لوقا  "بذا جسدي الذي يبذل عنكم "أنها صالة تقديم الذات :  -5

 (. 16:  00) لوقا  "يديك أسلم روحي 

 وألن يسوع يحب أباه و يجلب الخالص للبشر، تأخذ صالته طابعا جديدا. أنها الصالة

 الحقيقية الوحيدة الصادقة.

) شارل دي فوكو ( صالتنا يجب أن تؤسس على صالة المثــــال األوحـــــــد يسوع بو 

 يسوع و تشبهها.

 الصــــــالةيســـــوع يعلــــم طريقـــــة  -4

 الصالة مع األخرين

أقول لكم إذا أتفق اثنان منكم أن يطلبا حاجة ، حصال عليها ألنه أينما أجتمع اثنان أو ثالثة يسوع يشجع صالة الجماعة "

 بأسمى كنت بناك بينهم"

 الجماعية مستحبة. ( أذن الصالة 21 – 19:  18)متى 

  

 

 

 بل يحدث لي أن أصلي ؟

 مع صديق لي 

، مع جماعة: مقاسمة نص من الكتاب المقدس 

 ،تالوة الوردية ، السجود للقربانقراءة مزامير 

 



 

 

 الصالة الفردية

يسوع كان يحّب أن يصلي في أماكن مقفرة و يقترح على تالميذه أن يجدوا وقتا لصالة شخصية 

بذا يعني اليصلي أحد كي يراه الناس ، المهم أن  (1 – 5:  5) مرقس  "أدخل مخدعك  "مّطولة. 

 نفتش عن هللا وحده. 

أدخل إلى مخدع قلبك وصّل في السكوت و الهدوء بعيدا عن اإلبتمام باألمور الخارجية. قل كلمات 

)القديسة الذي يرانا في الخفية . بو قريب بهذا المقدار حتي لو كلمه أحد بصوت منخفض ، فهو يسمع إلى األب قلبية 

 تريزيا للطفل يسوع(. 

(. 31:  1( و السجود له بالروح و الحق )يو 13 – 21:  61اإلصغاء إلى األب بال عجلة )لوقا 

 الصالة.( بذا ما ندعوه  63:  1فلنقتِد بيسوع و لنصلَّ باستمرار )لو 

 كيـــــف نصـــــلي ؟ 

  ( مثل لص اليمين  61 – 61،  61نصلي بقلب متواضع عالمين أننا خطاة مثل العشار ) لوقا

 31:  5(. فإذا غفر لنا هللا ، علينا بدورنا أن نستعد لنغفر لسأخرين ) متى  12 – 32.  16)لوقا 

 ( . 31- 66، مرقس  61:  1، 

  أسهروا وصلوا لئال تقعوا " ( 66:  1( كل يوم _ متى  1 – 6:  61نصلي بإستمرار و بال ملل ) لوقا

 (. 21:  61) مرقس   "في التجربة

  (. 31:  66) مرقس " نلتموهأمنوا بأنكم  "(  66 – 1: 1) متى "أسألوا تعطوا نصلي بأيمان و ثقة 

  ( نصلي مثل  1:  1و بخضوع ، بدون محاولة ضغط : األب يعلم أحسن منا ما نحتاج اليه ) متى

 طفل : لنكن دائما فرحين بما يعطينا هللا.

 و  21.  1( و عطشانين إلى هللا ) يو  31:  1،  21:  1بو أن نكون جائعين ) يو  المهم ،

 (. 12مزمور 

  ( 32: 61،  61: 65) يو  "كل ما تسألون أبي باسمي تنالونه "نصلى بإسم يسوع و بيسوع المسيح ربنا. 

 يسوع في مجد هللا بو و سيطنا. صالتنا تكون أفضل بقدر ما تدخل في صالة يسوع.

 

 أ بـــــــــــــــانــــا

 أجمل صالة بي التي علمنا إيابا يســــوع

  : األب.كل صلوات يسرع تبدأ بكلمة  أبانا 

  يعني الشخص نفسه . رغبة يسوع كانت أن يعترف بك كل الناس  ليتقدس أسمك : األسم

مثل أبيهم . بذا ما سعى إليه في كل أعماله : التبشير و الشفاءات . كانت غايته أن يعرف 

 (. 65بمحبة األب للخروف الضال ، طالع مثل اإلبن الشاطر )لوقا 

 5ت للدخول فيه ) متى ليأت ملكوتك : يسرع جاء ليفتتح الملكوت و تكلم عن االستعدادا  :

التجلي يرمز إليه و القيامة بربان تحقيقه  "العجائب "و أعطى عالمات مجيئه  ( 66 – 2

 و الكنيسة تواصل اإلعالن عنه بواسطة التبشير باإلنجيل .



 : ( يسوع عمل ليحقق  1.  3مشيئة هللا بي أن يخلص كل الناس ) طي   لتكن مشيئتك

 26:  61،  39.  1،  21:  1) يو  "عمل مشيئة من أرسلني و أتمم عمله طعامي بو أن أ"تصميم هللا 

 ،69  .11. ) 

 أالبانا ، يوجه يسوع إلى األب و قد عاشه بنفسه. الصالة قبل كل شيء  القسم األول من

 بل مسعى إلى تمجيد هللا.’ ليست طلبا ذاتيا 

  مع ذلك لمن الطبيعي أن نطلب ما نحتاج أليه تماما كما يفعل األوالد أمام أبائهم ، شرط أن

أوال الخيرات الروحية : موابب الروح القدس لنا و الل الناس ،  أعني "أشياء جيدة  "نطلب 

 (. 11:  5الفعلة للحصاد و أبعاد الشياطين و حتى طلب الخير لسأعداء _ متى 

  الخبز يتكلم عنه اإلنجيل كثيرا ، خصوصا عند تكثير الخبز.  فنا اليوم : أعطنا خبزنا كفا

 أنه رمز و عالمة الخبز الحقيقي ، األوخارســـتية . لنفكر في الناس المحرومين منه اليوم.

 : 1،  1:  5بذا ما يؤكده يسوع ) متى تغفر خطايانا إذا غفرنا ألخوتنا،  أغفر لنا خطايانا 

 ( . 21:  32( و مارسه بنفسه بطريقة بطولية _ لوقا  35:  66، مرقس  31: 

 الذي بو فينا بو الذي يجربنا و  الشر ة : ليس هللا هو من فجربنا.ال تدخلنا في التجرب

 الشيطان و الشرير. نسأل النعمة و القوة لنواجه الشر و نختار الخير بكل حرية.

 : مرض ، ألم ، حزن ، خطيئة.  نجنا من الشرير بكل أشكاله 

 الخــــــــتام

 ان أفضل وسيلة للصالة بي أن نصلي صالة يسوع نفسه.

 .ابانا 

  (. 33 – 36:  61أحمدك يا أبت ، رب السماء و األرض ) لوقا 

  (. 16:  66أشكرك ألنك استجبت لي ) يو 

  (. 31:  63يا أبت نجني من بذه الساعة ) يو 

  5..... 61ليكونوا واحدا ) يو. 

  (. 13:  33يا أبت إن كان باإمكان فليعبر عني بذا األلم ) لوقا 

  (. 21:  65، مرقس  11:  31يا أبت لماذا تركتني )متى 

  (. 11:  32يا أبت بين يديك أستودع روحي ) لوقا 

 كـــــيف نصلي -5 
 أليها بدرجة أقل. النصائح اآلتية مفيدة للمبتدئين . أما الذين يصلون منذ زمن طويل قد يحتاجون

 لذلك ال توجد منهجية معينو. االتحاد باهلل      غاية الصالة   

 بــــدء الصـــالة

أنا آت إلى الصالة كمن يأتي بثقة إلى موعد حبيب. أتخذ بيئة مريحة و ثابتة. ارسم عالمة   +

 الصليب ، ارفع يدي ، أغمض عيني ......الخ.

أنت في .... يا من أنت في بيتك في  "+ حاال أضع نفسي في حضرة الله : األب و البن و الروح القدس : 

 أقدر أن أتلو أبانا... "أعماق قلبي ... يا ألهي ، الثالثون الذي أسجد له 

 + أطلب إلى الروح القدس أن يساعدني ألقوم بالصالة. أسعى للدخول في صالته الكبيرة.

انا بنا لك حتى تكون سعيدا .... أريد ما تريده  "ي خدمة هللا. أترك ابتماماتي أو أقدمها له . + أضع نفسي ف

 . "أنت

 + بذه البداية مهمة ، يجب أن تدوم وقتا كافيا أو أن تستمر كل وقت الصالة.



 هيكليـــة الصـــالة

+ أختار نصا من كالم هللا .أقرأه ببطء، أتوقف عند كل كلمة و أردد الكلمة التي أثرت فّي. أدع 

تنزل إلى قلبي ، أحتفظ بها يقدر ما أجد فيها غذاء . بذا التأمل في كالم هللا يتيح المجال كلمة هللا 

 إلصغاء في السكوت.

حبه ، أفكر بما عمل يسوع . أقدر أن أقول أحمده ، أشكره ، أ’ + أكلم هللا بما يرغب بو ، أسجد له 

و عندما أفرغ من بذا  "يارب ارحمني ، أعمل فّي ما تريد"له مابية حياتي، ما أنا متعلق به ، صعوباتي . 

 النص أنتقل إلى بقية النص.

+ أستقبل بكل فرح و بساطة ما يقوله لي الروح القدس . أحاول البقاء في السكوت بأمانة وحب. 

 بذا بو المهم .حياتي بوجه هللا. أكون مع يسوع. إعطاء الروح القدس فرصة ليرسميكفي أن 

فلن ترخى عزيمتي . من + جسدي يبقي بدون حركة ، لكن نفسي متيقظة. و إذا شرد ذبني فإن 

الضرورة أن ارجع إلى هللا . أن كنت ال أشعر بشيء و سئمت نفسي أستمر في البقاء معه بابتمام. 

 له . أحيانا تتحول الصالة إلى كفاح.أنا بنا من أج

 خـــــتام الصالة

معرفتي . عندما أصلي ، حتى  + اشكر الرب على كل النعم التي أنعم بها علي بمعرفتي و بغير

 عندما ال أشعر بشيء ، يعمل اله فّي و يخلص العالم.

 الذين أحبهم. + أسعى جهدي أن أعمل إرادة هللا اليوم . أستودع مريم العذراء الكنيسة و كل

 استطيع أن أنهي صالتي بصالة معروفة. +

+ أضع بذه الصالة كما بي ، دون الحكم عليها و أبقى بسالم ، أتركها مرغما ، كما لو كانت 

 أترك صديقا و أذبب إلى شغلي مستمرا في البقاء مع هللا.

 

 الـــــــروح القدس يصلـــي فينــــا -6

 وح القدسالمسيح يصلى فينا بواسطة الر 

:  1)عب   "و بو قادر أن يخلص الذين يتقربون به إلى هللا خالصا تاما حّي باق ليشفع لهم"المسيح يصلي من أجلنا  

. أبانـــا(. اليوم يحتفل بها الكهنة و يشترك معهم المؤمنون و فيها يتلون صالة المسيح نفسها :  35

أذن ليس المسيح ببساطة، الذي نقتدي به ، أنما بو المصلي الحقيقي فينا. عند صعوده إلى السماء 

:  61) يو  "بل يتكلم بما يسمع .... ألنه يأخذ كالمي و يقوله لكم  "أودع إلى الروح القدس مهمة قيادة صالتنا 

 (. 31:  1) رو "كما يجب  و يجيئ الروح أيضا لنجدة ضعفنا. منحن ال نعرف كيف نصلي"(  61 – 62

 من هو الــــــروح القــــدس ؟

و باليونانية  Spiritusالكتاب المقدس يستعمل عدة صور اإلشارة إلى الروح القدس ) في الالتينية 

Pneuma.) 

  ،(. قال يسوع  3:  6) تك  "روح ) أو الريح أو النفس ( هللا يرفرف على وجه األرض"الريـــــح

يذبب . بكذا بو كل  إلى أين يأتي و ل أين الروح يهب حيث يشاء و تسمع صوته، أال أنك ال تعرف من": لنيقادموس

إشارة إلى ال ماديته و الالمنظوريته، إلى   عالقة الريح بالروح(.  1:  2) يو  "مولد من الروح

مابو داخلي و عميق و سري ال يمكن شرحه بالكلمات. ال يسمع صوته، لكنه حقيقي جدا و 

 مفاعيله مهمة.



  و جبل الرب اإلله أدم ترابا من األرض و نفخ في أنفه نسمة حياة فصار أدم "التنفس، أي الحياة :  النســــــــيم

 (. 21:  611) مزمور  "ترسل روحك فيخلقوا و تجدد وجه األرض  "(.  1:  3) تك  "نفسا حية 

. كلمة مؤنثة تشير إلى الحالوة و الحنان و النفس و الحياة. لهذه  "روح "في العبرية يقال للروح  

األمومة.  –ننسى أنه يحمل معنى األنوثة  المالحظة أبميتها عند التكلم عن الروح القدس. يجب أالّ 

بو شخص حي مثل األب و اإلبن، يوحد بينهما. بو ببة و تبادل و شركة و شفافية و بمزة وصل 

بين هللا و بيننا، يدخلنا في الشراكة التي توحد األب و اإلبن. بو وصل بيننا و شراكة و يتيح لنا أن 

 نكّون الكنيسة، جسد المسيح.

  يو  "رب و من أمّن بي كما قال الكتاب تفيض من صدره أنهار ماء حّي أن عطش أحد فليجيء إلّي ليش " المــــــاء (

( و الينبوع الذي  61:  3(. بذا يذكرنا بالنهر الذي في الفردوس األرضي ) تك  29 – 21:  1

 (. 11كان يجري من الهيكل حسب حزقيال ) 

  تعزية. هللا يظهر تضيء و تدفيء و تطهر ، لكنها ال تدمر. إنها تجلب النور و الالنـــــار

(. قال  22:  6( و عامود من النار كان يقود العبرانيين ) تث  3:  2لموسى من خالل النار ) خر 

 "و ظهرت لهم ألسنة كأمها من نار  "(. يوحنا المعدان  61:  5) أر  "سأجعل كلماتي في فمك نارا  "هللا إلرميا 

 (. 2:  3) أع :  

  .يستعمل للمسحة للتليين. أثاره فوق القماش ال تزول. المسحة الزيت المســـحة بالزيت

 استخدمت في تكريس الملوك. في العماذ المسحة تدل على أننا طبعنا و كرسنا مدى األبد لخدمة هللا

 ككهنة و أنبياء و ملوك.

  و الطهر و الوداعة و القداسة ( و الخفة  66: 1البيضاء بي عالمة السالم ) تك الحمــــامة

 (. 61:  1)متى 

 مــــــــاذا يعمل الـــــروح القــــدس فيــــــنا ؟

من الخير لكم أن أذبب. فغن كنت "علمنا يسوع كيف نحيا كأبناء هللا. أخلى ذاته تاركا المكان للروح القدس. 

( 62+1:  61) يو  "ه ال أذبب ال يجيئكم المعزي أما إذ ذببت فأرسله إليكم ...فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كل

الروح يكمل عمل يسوع و يقوده إلى الكمال. فال استغناء عنه. ال أستطيع أن أعمل شيئا ذا قيمة 

 بدونه. ما أعمله أنا بشري ناقص، أما ما يعمله بو فألهي.

 (. 1:  2كور  3لنا بي الروح القدس. بو الهدية العجيبة. انه يعطي الحياة ) هبـــــــــة األب 

من خطأة يجعلنا قديسين. يبدأ بقلع نقائصنا  التقديس.ودوره الخاص يقوم على  قـــــدوس جدا 

و يحولنا و يساعدنا على فهم كالم هللا.  يصفيناالمنظورة ليجعلنا تقدمه معدة مرضية في نظر األب. 

الذي  يمنحنا المعلم الداخلي (. بو  61:  3لنا شيئا فشيئا األسرار األكثر خفاء. ) اكور :  يكشف

كل النعم التي نحتاجها، خصوصا نعمة حياة هللا ذاته. يصّور فينا الشخص الوحيد الذي يعكس 

 صورة هللا األكثر غني. إذا كنا سلسين سنحقق بنوتنا اإللهية من دون مسافة تبعد بيننا و بينه.

 مواهـــــــب الــــروح القـــــدس

لى فوق قوانا البشرية. على أثر القديس توما األكويني، الروح القدس يسكب فينا خصائص ترفعنا إ

شرح الالبوتيون بالتفصيل موابب الروح القدس و حرروا قائمة بالموابب السبعة األكثر اعتبارا. 

 و لكن في الواقع، أن موابب الروح القدس ال تحصى.

  تسمح لتذّوق و محبة كل ما بو جيد و مرغوب أغني هللا.الحكمــــــة 

  أسرار هللا، و نستطيع أن نعلّمها. –حسب مقدرتنا  -يرفع عقلنا لنفهمالفـــهــــم 



  تساعدنا على اختيار الطرق و الوسائل التي يجب أن نتخذبا لنتجنب األخطاء، المشـــــورة

 و نخدم هللا كما يريد.

  أليها و التي ما حّب يدفعنا إلى القيام بأعمال صعبة كانت المشورة قد أشارت القــــــــوة

 كان بإمكاننا أن نحققها وحدنا.

  غايته أن يضع األشياء المخلوقة في حدودبا أمام هللا. و عوض أن ننبهر بأمور العلـــــــم

 األرض ما يسميه الكتاب المقدس بالوثنية، يدعونا إلى وضع كل شيء في خدمة هللا.

  ين يحبونه ويخدمونه من كل قلبهم.نرى في هللا أبا، و نتصرف كأبناء و دودالتــــــقوى 

  الذي  ليست خوف من سيد صارم و قاس، لكن معرفة الفارق غير المتنابيمخافة هللا

 يفصلنا عن هللا و ترشدنا إلى االحترام العميق و تجنبنا عن كل ما من شأنه أن يغيضه.

 ثــــــــمار الروح

الثمرة األبم بي  "ثمرة الروح  "بـ  أن موابب الروح تنتج مفاعيل ظابرة يدعوبا بولص الرسول

الفرح و السالم و الصبر و اللطف و الصالح و األمانة و الوداعة الذي منه ينبع كل الباقي :  الحب

 (. 32 – 33:  5) غالط و العفاف 

يظهر سفر أعمال الرسل، الروح القدس عامال في الجماعة األولى لتقوية األخوة و الصالة. كلنا قد 

بفرح قابل اختبرنا شخصيا أحيانا مشاعر سالم و سعادة قوية. كما أنه في بعض االجتماعات نشعر 

فهذه من عالمات حضور الروح. من المؤكد أن ثمار الروح بذه ليست حكرا على المشاركة، 

 (. 1:  6)الحكمة  "روح هللا يمسأ الكون " المسيحيين، كل إنسان ذي إرادة صالحة يستفيد منها ألن

 بل لنا فكرة عن الغنى العظيم الذي يودعه الروح القدس فينا؟

 كـــــيف يعمل الــــروح ؟ 

يذكرنا بحضور ال حدود له. انه يدخل في كل مكان و يجلب الحياة. يسوع يقول بأن الروح المــــاء 

نحّس بها و لكن دون أن نرابا. مفعولها خفّي غالبا. الروح يعمل بلطف و يحترم يشبه الريح، 

 صبورين و مرنين.و يطلب منا أن نكون رصين شخصيتنا و يدفعنا من دون إكراه إلى ما بو 

أو بعاصفة ليس ضعيفا، يعرف ما يريد و يذبب إلى النهاية، يشبه الكتاب المقدس  مع أن الروح

عمله، أحيانا مشهود جدا مثل تحول الرسل يوم العنصرة. كقوة ال تقهر. ر تقدمه بذه الصو بنار. 

( و يكلمون الجمع دون خوف. بم الذين كانوا يدون أي دراسة،  66:  3بابم يخرجون ) أعمال 

ئب هللا. و األعجب، أن كل واحد يفهم بلغته المختلفة، ألن الروح يحترم كل شعب و ينادون بعجا

عمل الروح كل ثقافة. القديسون و شهداء األيام الغابرة مثل شهداء اليوم، يظهرون أمام عيون الكل 

يقودنا بطرق لم نكن نألفها. في  غير المنتظرة. عمل أخر بو من "طبيعة " الروح قيادته و قوته. 

وقت أخر يضع عالمات فوق العادة، نستطيع أن نفكر في الحوادث الحديثة التي طبعت الكنيسة : 

 المجمع الفاتيكاني الثاني، يوبيل سنة األلفين ، أيام الشباب العالمية....

 الـــــــــروح يبنـــــي الكنـــيسة 

نتخب الملوك كداود ...... القديم، نرى الروح "يستولي " على القضاة : شمشـــون.. ي في العهد 

:  32حز  1:  31،  5:  69، أرميا  66:  1األنبياء و يدفعهم إلى التكلم ) أشعيا  يستولي على

 (. 61:  2، عاموس 61

عمل الروح القدس : المولودة من جنب المخلص المثقوب ، بعد العنصرة تنمو. فهي الكنيســــــة 

الرسل ينطلقون إلى الجهات حسب " المؤمنون لم يكن لهم أال قلب واحد روح واحدة " في الجماعة األولى 



يعلنون أيمانهم، بثمن وصية يسوع. مار توما يصل إلى الهند. في األجيال األولى شهداء كثيرون 

في كنائس الشرق كما في الغرب. ثم تأتي الملحمة التبشيرية. منذ القرن السابع يصل دمائهم، 

من بالد ما بين النهرين( إلى الصين. بعدبم يصل فريق ريّجي. و القديس فرنسيس مبشرون )

و مبشرون أخرون ينادون بالبشارة في الفلبين و في كوريا و  كافاريوس يبشر الهند و اليابان.

 فيتنام. أوربا ابتدت على يد الرببان )القديس مارتينس.... األخوان قورلس و ميتودس(.

السادس عشر تفتح أمريكا أبوابها لإلنجيل و تصبح القارة التي فيها أكبر عدد من اعتبارا من القرن 

 المعمذين الجدد. في القرن التاسع عشر، أفريقيا تكتشف بدوربا المسيح بجهود جمعيات التبشير.

القرن العشرون أعطى شهداء أكثر من كل القرون السابقة. بم كثر في المكسيك و روسيا و الصين 

اختار كهنة من كمبوديا البقاء مع المسيحيين المحليين بالرغم  و كوريا و فيتنام. و حديثا و اليبان

 من علمهم بأن الموت قد يلحقهم. في أفريقيا، الهوتو من روواندا يحمون التوتسي بثمن حياتهم.

يهتمن  علينا أن نذكر أيضا كل معلمي التعليم المسيحي الذين ينشطون الرعايا، و الراببات اللواتي

بالبرص. و في أمريكا الالتينية جماعات القاعدة الذين يصلون أنطالقا من الكتاب المقدس. و في 

البرازيل يدافع المقاومون عن الحق في األرض. و في كولومبيا يتم اغتيال المسيحيين الرافضين 

حقل تعليم األطفال. يعلمون في  استعمال العنف. في أروبا و أمريكا الشمالية معلمو التعليم المسيحي

قد تركوا الكنيسة يكتشفون  كانوا آخرونرجال و نساء من كل الديانات يهتدون و يطلبون العماد. 

في كل مكان تقريبا. شباب ألزموا  تولدجماعات جديدة يسوع المسيح و يرجعون القتبال األسرار. 

الروح يعطي للعالم نفخة  أنفسهم بنشر اإلنجيل و الصالة، أو العمل في تنمية المناطق المحرومة.

 انه يعطي القوة و الفرح للشباب حتى يناضلوا ضد البؤس و الظلم. و يساعد األكثر خطيئة ،جديدة

تشار الكفر. إن الروح القدس يهب الكنيسة نفسه لئال ينخذلوا أمام قوات الموت و طغيان المال و ان

بإقامته قديسين. الشباب يأتون بدماء . يجدد شبابها بدون انقطاع الوحدة و قداسته و يحرسها في 

 جديدة و يعملون من أجل إشاعة نور المسيح العالم.

 فعة الجماعة.نعم يهبها الروح القدس المسيحيين لمنالمواهب الخاصة،  الروح ينظم الكنيسة بفضل 

، خلفاء الرسل و أيضا الكهنة و الشمامة اإلنجيليين. و لكن بناك موابب يختار الرؤساء : األساقفة

أخرى كثيرة، علينا أن نرابا، مثال عند معلمي التعليم المسيحي و المنشطين الذين لهم دور يلعبونه 

..الخ. المجالس األسقفية تسهر وسط الجماعة، في مجال التثقيف و الليتورجيا ) خدمة األسرار (..

على سير الرعية من فرق الصالة، و المساعدات و فرق الشباب و الجوقات.. الخ كل بذه النعم 

 المختلفة و المتنوعة التي يهبها الروح تكّون الكنيسة.

يجعل من كل رجل و امرأة مسيحيا نشطا أوال في عائلته، ثم مجال العمل في المحلة و العمــــاد  

 جماعة.ال

كل واحد له دعوته، أي رسالته و عليه أن  رسال.يساعدنا اعتياديا لنصير  التثبيت ) الميرون ( 

 نسأل الروح القدس حتى ينيرنا.

   

          

  

   

   

كيف يجب أن أستعمل القابليات التي نلتها من الروح القدس حتى 

 اشهد ليسوع المسيح؟



 الحيــــــاة في الــــروح

( بنعمته نصير  61:  2) كور " أال تعلمون بأنكم بيكل هللا "أن الروح يسكن في قلب كل مؤمن : 

الذي يوحي لي الخير.  الصديق الداخلي علينا التأكد من حضوره. أنه بنا. بو أشخاصا جددا. 

و عمادي. فه منذ إياهيساعدني و يعرف أفضل مني ما أحتاجه. أقدر أن أشكره على كل ما أعطاني 

 الذي قادني إلى بنا و يمسأني من الخيرات و يضرم فّي نار الحب.

نتعرف إلى عبوره، شرط أن ننتبه أليه بربافة. نحن مدينون له بذلك النور و الحب. إن كنا قد 

عشنا بذا اإلختبار، إنما ألنه و ببنا الشوق إلى ذلك و تمتعنا بسعادة عظيمة. يجب أن أعرفه، ليس 

 صديق( بمحبة قلبية. لما يكون لنا بألفةفي قلبي، أن أسعى للعيش معه )  فقط في رأسي و لكن

نحاول أن نكتشف نواحي جديدة في شخصه ، لن ننتهي من اكتشاف الروح أبدا فغناه متناه.  عزيز

أخذنا الروح في العماد و الميرون، و لكن قلما نترك له الفرصة ليؤثر فينا. قلة نشاطنا الروحي 

و أيضا نستطيع أن نسأله بصالة حارة أن يحرر القوى التي يرغب أن يغمرنا بها يحول دون ذلك. 

و قد رد اعتباره التجديد المواببي و فرق الصالة بلغات و سكب الروح  بغزارة. يدعي بذا األمر 

تسابيح فرح. أخيرا للسماع إلى الروح يجب أن نكون متواضعين، كالصغار الذين يتقنون الصالة 

 بيح فرح. غات و تسابل

أخير للسماع إلى الروح يجب أن نكون متواضعين، كالصغار الذين يتقنون الصالة جيدا ألن هللا 

 ينيربم في طلب قلب متواضع.

 اإلصــــــــغاء إلى الــــروح

بموقف حرج أو مشكلة يصعب حلها،  نحن بحاجة دوما إلى الروح القدس، خصوصا عندما نمر

  بيدنا، لكن بذا ال يعني أن نمهل نحن الوسائل البشرية:مسك نسأله أن ينورنا و أن ي

حادث صغير يمكنه أن يحمل مستقبل  بعض األحيانعلينا أن نكون منتبهين إلى العالمات.  -

 أفضل أو كلمة عابرة ُسمعت تحمل نصيحة يلزم إتباعها.

ن نفكر باألشخاص و نرتاح و ننظر إلى الماضي لنعّد المستقبل ، أعلينا أن نفكر ، أن "نجلس"  -

 المعنيين و نحلل األسباب. 

نتحّرر من أحكامنا الخاصة و نطلب رأي عدة أشخاص عقالء. و نقّيم علينا أن نكون فطنين لكي  -

وضعنا، بل نحن: بادئون، شجعان، صبورون، سعداء أو بالعكس نحن مضطربون ، مغلقون، 

 ر الروح. كثيرا. لنقارن حالتنا بثما راضون عن نفوسنا ، ثرثارون

 أي نقبل مسبقاً الصعوبات حتى التي ال نتوقعها و أن نثق بالروح. علينا أن نقبل المخاطرة،  -

 الصــــــالة في الـــــــروح 

فينا يقول  ( 31 – 31:  1" )رو بأنات ال توصف .... يشفع في ....الذين يحبون هللا الـــــروح يصلي فينا دون انقطاع 

 (. 1:  1)غالط يسوع " " يا أبت ". " 

الروح آالتي لنجدة أعطى لنا من ملنا بأفكار، و رفعنا طالبات من عندنا، في الواقع كله حتى و لو تأ

 .( 31:  1رو  )الضعفاء، إذا نحن ال نعرف كيف يجب أن نصلي 

 النافعة التي تسّد قلبنا.الروح يريد تعاوننا. دورنا يقوم بتقبل صالته فينا بفرح لنزيل األفكار غير 

الروح يصلي فينا ليل نهار : في ترتيلة أو قصيدة، أو أيضا مثل موجات رنانة بثتها محطة بعيدة ، 

لكن حتى نستلمها يجب أن نجد الترددات الجيدة. حتى نسمع " راديو الروح القدس " نحتاج إلى 



ما لنا إال أن نسمعه. صوته عادة  إيمان يسحبنا إلى داخل نفسنا، حيث الروح يمجد األب باسمنا.

 منخفض و يفضل باألحرى السكوت على الضجيج.

الروح يعمل فينا بحزم أكثر. فأنا مستسلم أكثر ولوال أحس شيئا، أنا مثبت على أثناء الصـــــالة، 

الروح القدس يفيض علّي من نوره و حبه و يشفيني من مضايقي، و أحيانا حتى من  الينبوع. 

 ( و مريم  3:  61الجسدية. الروح يدعوني إلى الصالة الفرحة مثل يسوع ) لوقا  بعض مشاكلي

" و تحدثوا بكالم المزامير و التسابيح و األناشيد الروحية، و احمدوا هللا األب حمدا دائما على كل (  11 – 11:  6) لوقا 

 (. 66+  1:  3( ) أع  31 – 69:  5)أف شيء باسم ربنا يسوع المسيح" 

بفضل صالة الشفاعة ، يسبغ مواببه على العالم . شكرا لك يا روح القدس من أجل كل شيء. ما 

بذا يمر بالفرح أو في الظالم و اليبوسة   دام الروح يصلي فّي، فاتحادي بصالته يعني أنني أصلي.

 أو الفراغ. ال يهم.

ي مخدع قلبي مغلقا الباب في بداية كل صالة، أسكت، و أبتعد عن كل شكل من األفكار ، و أدخل ف

بوجه كل ضوضاء خارجي و داخلي و أدعو الروح القدس. أسأله أنواره. بذا ما يجب عمله في 

 الصالة. بداية كل اجتماع وكل تعليم. خاصة في مدرسة

لندع الروح القدس كل يوم، بدونه ال نستطيع أن نعمل شيئا صالحا. لنصل أليه بالتضامن مع كنيسة 

 في السماء.األرض و التي 

 الــــروح القدس حاضر في األوخارستيا 

قوة الروح القدس بي التي تحول الخبز و الخمر إلى جسد المسيح و دمه. و بو الذي يشركنا 

 الصالة يسوع الكبرى مقدما ألبيه ذبيحة شكر باسم الكنيسة عروسته.

نا لنكون جسدا واحدا قي " عندما نكون قد تغذينا بجسده و دمه و امتسأنا بالروح القدس ، و بب

 المسيح "

   لمجدك، كي ننال يوما خير العالم األتي")صالة أوخارستيا (. بدية" ليجعل الروح القدس منا تقدمة أ

 (.61:  33رو  ) " يقول الروح و العروس : تعال "
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التي تفصالنا عن هللا،  الالنهاية(. إذن بالرغم من  31.  6خلق هللا اإلنسان على صورته ) تك 

يوجد تشابه بيننا و بينه. نحن في الواقع أبناؤه و بناته. لهذا السبب فاهلل مغرم بنا. هللا قريب جدا 

 " من أحبني سمع كالمي ، فأحّبه أبي و نجيء أليه، و نقيم عنده "ألينا، أن األب و االبن و الروح القدس فينا: 

 " أما تعرفون إنكم بيكل هللا ، و أن روح هللا يسكن فيكم " (  1.  65) يو فّي و أنا فيكم "  " أثبتوا(  32:  61) يو  

(. هللا يرضى السكنى في بيتنا المسكين و ينيره بحضوره الثالوث أساس قيمتنا .  61:  2) كور 

نحن مقر تبادل الحب بين األب و االبن و الروح القدس، أن كنا نستقبله عندنا. انه موجود حقا في 

دأت منذ االن بإقامة ب قد تقول إحدى الترانيم. الحياة المستقبلية" أنت يا من بيتك في عمق قلبي " قلبنا 

 الثالوث األقدس فينا و تخبرنا منذ بذه األرض عن مجد السماء.

إن هللا أصبح جزاء مني، حاضر في أكثر مما انا في نفسي ) مار أو غسطينوس (، فّي أوال يوجد 

هللا. وبو ينير اإلنسان من الداخل مثل الشمس، و يعطيه عظمة غير متنابية. حتى في أعماق ابشع 

 صورة هللا مثل جوبرة ال تريد إال أن تلمع. رمين توجدالمج



من بنا نرى أن هللا فينا ككائن شخصي وليس قوة عمياء بدون أسم و ال وجه كما الحال في بعض 

و بو يصغي ألّي ألنه يحبني و يريد  " أنت ". الدينات. إني استطيع أن أكلمه ، أن أقول له 

" هللا موجود في كل مكان لط و مزج. يدق هللا    بابي سعادتي. نحن متحدون به، لكن من دون خ

اإلنسان حر، يمكنه أن يرفض دخول هللا إلى قلبه،  يقول المثل اليهودي. أن فتح له اإلنسان يدخل "

و ينطوي على نفسه وشقائه، الن هللا ال يريد فرض نفسه. إّن أغلقوا الباب بوجهه فهو ال يلّح، يبقى 

 يسوع على أورشليم. خارجا يبكي مثل ما بكى

 قال يعقوب في سياق كالمه عن مكان ظهور هللا في الحلم" الـــرب هو هنا و لم أكن أعرف " 

(. نحن نقدر أن نقول ذلك أيضا. عشنا كل بذه المدة الطويلة و نحن نجهل أن هللا  31) تك  

كنت أنت في داخلي و كنت أنا خارجا عن نفسي ... " متأخرا أجبتك أيها الجمال اإللهي كذا قديم و كذا جديد... حاضر فينا؟ 

 .(القديس أغسطينوس )كنت معي و أنا لم أكن معك"

عن نفسه. أما يحصل لنا أن تولد فينا فكرة كهذه  ليكشف المناسبالرب صبور و ينتظر الوقت 

ه مصدر دون انقطاع و يود شدنا اليه؟ انأن لم يكن من الذي ينظر إلينا بشكل تلقائي؟ من أين أتت 

حركة عواطفنا و سخائنا. بل نحن منتبهون أيه حقا؟ بل نحن عطشى بالكفاية؟ ألسنا عميان؟ هللا 

 ليس بعيدا عنا، انه مختف في أعماق قلبنا. علينا أن نفتش عنه.

مقدم لنا إن مفاعليه تختلف كثيرا من واحد أخر. مفاعليه تتوقف على مدى استقبالنا  الحضور بذا 

 له و شوقنا و تفاعلنا على. عند األمناء على النعمة و الصالة يصبح الشعور بحضور هللا دائميا

غير أننا نعرف  عذاب، ليل و و يغدو منبع سعادة بديعة جدا. في أوقات أخرى نشعر و كأنه  

ن أن هللا بو دائما حاضر. ال يمكن أن نعرف شيئا عن اإلنسان إذا بدأنا ننكر وجود هللا. باإليما

" هلل يعني تشويه اإلنسان. ففي سر هللا وحده يمكن لإلنسان أن يجد جوابا لسره  السكوت عن وجود

ية التي يحملها. ال يوجد أي شيء أخر أكرزوا لكل إنسان بأنه صورة هللا في حالة ال علم له بذلك...أكتشفوا له بذه الحياة اإلله

 .() دانيال أنش نستطيع أن نقدمه فهذا بو الكنز األكثر خياال"

 نتـــــائج عمليـــــة

و من دون إضافة  الصالةأذن منذ بداية  هللا حاضر في. نقطة اإلنطالق لكل صالة بي التأكد بأن 

) القديسة تريزيا (. أدخل إلى  جدا" "فعل أيمان قوينفسي في حضرة هللا بواسطة  أضعوقت، 

 قلبي و أعرض نفسي لمحبة هللا. و كما يوضع شرشف ألشعة الشمس بكذا أضع نفسي في خدمته.

" يا ســــيدي أنا بنا لك، أريد ما تريده أنت من بذه الصالة " أسأل الروح القدس أن ينورني و 

أنشد بتافا كهذا : أرسل روحك المسيح يعينني على الصالة. أضم صالتي إلى صالته. فأستطيع أن 

فيتجدد وجه األرض. بذه البداية مهمة جدا. بقدر ما نسعى إلى اللقاء باهلل بقدر ذلك نقدر أن نصلي. 

 وضع نفوسنا في حضرة هللا، مع مرور الزمن يأخذ أكثر فأكثر فسحة لتصير بي الصالة.
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 الكــــــالم 

 يعطنصادف صديقا ما، نحيه و نسأله عن أحواله و أخباره، و نستفسر عن عائلته، بعده نست عندما

يسوع أن نطلب أوال مجد هللا. بعد ذلك نفكر في  أبانــا، يعلمنا فقط أن نخبره عن نفسنا. في صالة 

ن نفسنا و نعرض حاجاتنا. كذلك في صالتنا، نحاول أن نكلم هللا عما يهمه من السعادة في حض

الثالوث و عن مشروعه الكبير عندما خلق العالم و اختار له من بين الناس شعبا كلها و بإمكاننا 



التأمل فيها. بكذا نستطيع أن نكلمه عما يخص حياة أبنائه، الناس اليوم. نستطيع أن نكلم الرب عن 

القدس و مواببه خصوصا عون الروح  طالبينأفراحنا و مشاكلنا، عن أالمنا و احتياجاتنا الروحية، 

 (. نحن متأكدون من اإلستجابة. 62:  66، لوقا  66:  1: فهي األشياء الصالحة ) متى 

أن هللا يهمه أمرنا ألننا أوالده. كل ما يخصنا يتأثر به. نكلمه عن محبينا و جماعتنا و بالدنا و 

ج. لنأخذ نصا من حالتنا الحاضرة بما فيها من حوادث سارة و محزنة. مع هللا ال يمكن أن ننزع

اإلنجيل ليسند صالتنا و تأملنا. مهما يكون موضوع حديثنا مع هللا، لتكن فكرتنا واضحة. و 

لنتحاشى األحالم أو الفراغ الفكري. و أن كنا ضائجين لنقدم بذه التجربة ليسوع. تعقد القديسة 

في الدخول إلى الصالة العقلية و التأمل، لذلك ليصل  األفيلية أن بعض الناس يرون صعوبةترازيا 

كل واحد بالشكل الذي يراه مناسبا. الصالة التي تخرج من اإلنسان جيدة، فهي تمارس بمعونة 

(، لكنها  2:  63) كور  " يسوع بو الرب أال بالروح القدس "الروح القدس، ألنه ال أحد يستطيع أن يقول 

 غير كافية.

 ــه يكلمنــــــــــــااللـــــــــــ 

هللا م يقوله لنا، أننا من أجل موجودون. لنحاول أن نوقف ثرثرتنا من أجل اإلصغاء و السكوت.  

أنهما عالمة تقدم ما في التأمل. يلزمنا وقت طويل للوصول أليه. علينا أن نصبو إلى ذلك. في 

ة مثل التجلي في العليقة الملتهبة، الكتاب المقدس، منذ التكوين يتصل هللا باإلنسان بتدخالت مختلف

. اليوم أيضا، يكلمنا يسوع من أبنه، الكلمة األزلية ليكلم الناس األبلكن كي يكون أكثر قربا، أرسل 

خالل األحداث اليومية، يكلمنا من خالل أخوتنا. بذه الفكرة أو تلك حركة محبة و مسامحة. في 

تكر هللا كل يوم في الصالة الداخلية تأمال غير داخلنا الروح القدس يوحي بأفكار صالحة. و يب

 منتظر. بو يقود تأملنا.

 علينـــــا أن نسمـــع لـــــه 

في البشارة، كانت مريم متهيئة الستقبال رسالة المالك. لنتأمل حاالت كثيرة مشابهة: وضع يسوع 

و مريم و  و تلميذي عماووس و مريم أخت مرتا الجالسة عند قدمي يسوع و تلميذي عماووس

 استقبال أشخاص لكلمة هللا. الرسل في العلية يوم العنصرة. إن اإلنجيل مليء بروايات عن

" با أنا واقف على الباب أدقه، فأن سمع أحّد علينا أن نفتح أذننا إذا نعرف بأن أحدا ينتظر أن يأتي إلينا : 

 (. 31:  21) رو صوتي و فتح الباب، دخلت أليه و تعشيت معه و تعشى بو معي " 

 " تكلم يأرب فأن عبدك يسمع " :ئا ، بل أن يستعد و يصغي بانتباهأثناء التأمل ، على اإلنسان أال يخترع شي

(. اإلنسان في الصالة ليس بطاال، بل يتجاوب و يسهر قدر المستطاع، ليتيح  61:  2صم  6) 

 المجال لتتحقق مبادرة هللا.

 (.  31:  61) يو ، و خرافي تتبعني " " خرافي تسمع صوتي ، أنا أعرف خرافي 

(. اإلصغاء ليس سكوتا تاما. في التأمل  629) مزمور " لماذا أحاول أن أشرح فكرتي لمن يعرف كل شيء " 

" أنا أكلم هللا، آه من وقت ألخر نرفع كلمة شكر و نور و طلب. فالبابا يوحنا الثالث و العشرون يشهد : 

 " غالبا ما أعطى كلمة ما "  بعو يتابكل تواضع، بكل بساطة " 

اإلصغاء إلى هللا يتطلب السكوت و التركيز حتى نبتعد عن الضوضاء الذي فينا و األفكار غير 

النافعة و نستقبل أفكارا جيدة ) فرح ، ألم.. ( و من دون أن نتوقف عندبا. نقول للرب شكرا و نقدم 

 له فرحنا و ألمنا.



 " هللا وحده يكفيني"  غاية التأمل، بي هللا ذاته، أي يسوع. و عندما يمتلكنا هللا، نمتلك كل شيء. 

 ) القديسة تريزيا األفيلية (. 

 عليـــــنا أن نسعــــد مــــــع يســـــوع

مثل قماش موضوع اإلصغاء يعني أن نعطي كل المكان هلل و نكتفي بالهدوء. ندع هللا يعمل فينا 

القديسة مارغريتا مريم (. أمام هللا عمل كبير ليكمله. يريد أن يحول قلبنا المظلم إلى  ) رسام  أمام

أن يحقق بذا   " قلب جديد "، إلى قلب تائب و نابض و مخلص. لندعه يعمل ، فهو وحده يستطيع

 العمل، نحن ال نقدر وحدنا على عمل شيء مشابه.

 مـــــا العـــــمل؟

" أنا  )القديسة تريزيا (. "أني ال أقول له شيئا سوى أنى احبه " أن نكون سعداء مع يسوع عملنا 

كان يقول أحد " أنا أنظر أليه و هو ينظر ألّي "  (  2:  1) نشيد األناشيد لحبيبي و حبيبي لي " 

رؤية  " نظرة واحدة هللا و . التأمل يتطلب أن يكون أنتبابا حبيا، الفالحين للقديس خوري أرس

 ) القديس يوحنا أود(. بسيطة، من دون خطاب و ال برهان و ال صلوات متنوعة " 

" أضيء مصباحي . ) القديسة ترازيا األفيلية (" المهم ليس أن نفكر كثيرا، بل أن نحب كثيرا " 

)  بنورك ... عند ذاك ال أرى في قلبي إال إياك وحدك... أمألنا من حبك إلى أعماق كياننا" 

إلى الروح القدس أن يطور فينا االنتباه إلى األشياء التي بي منه فقط. س كولومبان(. لنطلب القدي

عندما نكون في حضرة هللا، نركز نضرنا أليه و نستعد إلسالم الكلمة أو النور الذي يريد أن يهبه 

ما، لكن لنا. بناك أيام، يكون التأمل فيها بين، و ال نحتاج إلى جهد كبير للتفكير بواسطة نص 

بعض األحيان التأمل جاف و صعب : صعوبة لقاء هللا، و عدم الحس بما نقوله له. في بذه الحالة 

التأمل في اإلنجيل و نراجع الكلمات و نعد طلبات، و نقدم له بمحبة بذا الوقت  يجب أن نرجع إلى

هذا التعليم ) المخصص للصالة. لنضع نفوسنا أمام هللا ببساطة ابن مشدود إلى أمه. أن فهمي ل

الكالم و اإلصغاء ( يطابق كفاية مع مرحلتي حياة التأمل. بالنسبة إلى المبتدئين فهم يحتاجون إلى 

التكلم مع هللا، لذا نوصيهم أن يهيئوا تأملهم لئال يبقوا في الفراغ. بعضهم يختار قبل يوم ، النص 

بأن ليس فقط تفكير بل حوار مع هللا. الذي يفكر فيه. صالتهم تشبه إلى حد كبير التأمل، مع الفارق 

بذا العمل ، أي صالة المبتدئين بو عملي أنا أيضا في الغالب، بو كالم اإلنسان الموجه إلى هللا. 

 سوف نبقى على بذه الحال زمنا طويال.

بعده تكون األمور معكوسة، إذا يصبح هللا العامل األساسي. و الذين لهم، خبرة كبيرة بالصالة، 

بأن الروح القدس يعمل فيهم و إن الصالة الحقيقية بي صالة الروح القدس، يتركون له يعرفون 

يصبح حبا بكالم قليل أو بدونه.  المجال واسعا حتى يحول نفوسهم و يغنيها بمواببه األلهية. تأملهم

 " أسكت ، دعني أعمل أنا " .فالروح القدس يقول لهم 
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عندما أصلي، بعد استحضار هللا و الحوار معه ، يبقى لي أن أبربن بأني أحبه حقا، لهذا السبب 

يجب أن أضع نفسي تحت تصرفه، و أربط إرادتي بإرادته. عندما اختار هللا له شعبا بين الشعوب 

المختار أن يحفظ  على الشعباألخرى، أخذ على عاتقه بأن يعطيه أرضا و ان يحميه. بالمقابل كان 

في الكتب الخمسة األولى من الكتاب المقدس و أن  يجد فيها سعادته كما ينشد المتظمنة  الشريعة

مع األسف، كان الشعب  " بنيئا للسائرين في الكمال ، للسالكين في شريعة الرب ". 669المزمور 



بشره بالمسيح الخلص. يسوع المختار عموما خائنا، إال أن هللا يقي أمينا على وعوده و غفر له و 

و المطيع المطلق من بني إسرائيل الذي لم يعرف أن يطيع. إرادة هللا أبيه  أبن هللا الكامل  يصبح 

" تواضع  (.  39 – 31:  1)يو  " أني أعمل شيئا من عندي و ال أقول إال ما علمني الرب" تصير منهاجه الخاص

 31) متى " ال كما أنا أريد بل كما أنت تريد " ( في نزاعه يكرر :  1:  3) في و أطاع حتى الموت على الصليب " 

(. التالميذ مدعوون للسير على خطاه :  3:  66) متى " نعم يا أبت " ( موقفه يختصر بكلمتين  29: 

:  61تى ) ميجب أن يتركوا كل شيء (،  31:  61و يحفظونها ) لو " أمي و إخوتي بم الذين يسمعون كلمة هللا 

. " أذن يجب أن يشتركوا بآالم يسوع حتى يكون لهم نصيب  31:  61) لو ( و يحملوا صليبهم  31

" إذا عملتهم بوصاياي، تثبتون في محبتي كما عملت بوصايا  ( 62:  61) يو حيث أنا تكونون أنتم أيضا " »في قيامته 

 (. 61:  65) يو  أبي و أثبت في محبته "

 

 نريد أن يكون هللا ســـــــعيدا 

 

أذن كل حياة ينبغي أن تتجه نحو خدمة هللا. بذا صحيح، خصوصا في وقت الصالة. نحن لسنا بنا  

 نفرح هللا.لنتذوق شيئا ما و نكتفي ، بل غاية صالتنا أن 

ن ال إذا حدث و أختبرنا فرحا ما أو عذوبة، ما أحلى ذلك، فاهلل يوزع عطاياه كما يشاء، لكن نح

نصلي من أجل منفعة. نصلي ألننا نحبه و ان شعرنا بألم، أو بفراغ، ال يهم، فعلينا أن نستمر في 

" الفرق شاسع بين  يقول الرب للقديسة أنجيل دي فولينيو.  بك " " أهتم بي و أنا أهتم  الصالة. 

يقول أحد  ها " من يأتي من أجل الوليمة و من يأتي إلى الوليمة من أجل المحبوب الذي دعا إلي

اننا نريد من  " نعم "  المتصوفين المسلمين. صالتنا تكون جيدة إذا سعينا ألسعاد الرب. لنقل له 

 كل قوتنا ما تريده أنت في أعماقنا.

 

 أن نــــكون مســتعدين كليـــــــــا 

مع  أقولبل أن  بعد الصالة علينا أن نخضع أن إرادتنا هلل. ال نقل : كنت أريد أن أعمل كذا أو كذا،

(. ينتظر هللا أن نخلي ذاتنا  61:  33) اع " يا رب ماذا تريد أن أفعل " :  ابتدائهبولس يوم  –شاول 

غناطيوس بذا تناع عما ال يريده. يسمي القديس أه لنا و أن نعمل ما يريده، و االمبليمسأنا بو بما يه

أي ال نفتش عن الصحة أكثر من المرض ، و ال  ، indifférence –" عدم مباالة الوضع بـ 

 . نفضل الغنى على الفقر، و المجد على اإلهانة و العمر الطويل على القصير "

عندما يحدث لي ما ال أتوقعه، أتقبله من يد الرب و أتكيف معه. و عندما أترك مهمة ما تريحني، ال 

عمال ما ال أحاول أن أفكر به بعد، أقدم  أنشغل بأخرى صعبة، بل أقبلها بدون تذمر. و عندما أنهي

كل شيء للرب : ما نجح و ما لم ينجح، و أحاول أال أفرح في األول و ال احزن في الثاني، بل أن 

سهر على إلى الراء. أ حال و أتحول إلى العمل الثاني دون الرجوعاشكر على كل حال و في كل 

لماريا حس قوي بالنظام و تحب أن تحضر  ي.أال أضيع وقتي، إنما أن أضع هللا في مركز تفكير

األشياء مسبقا، لكن منذ أن أسست جمعية أشخاص يعيشون تحت سقف واحد، انشغلت في أمور 

 "بعهد مع يسوع : أطلب أن يقودني ساعة فساعة" .كثيرة مالية و غيربا. لذلك قامت 



الصالة تهيني و تزيل العمل بموجب إرادة هللا في كل حين، بذا بو طريق القداسة لكل الناس. كذا 

المعوقات و التعلقات و النقائص. تطهر و تنقل من الموت إلى الحياة. وقت الصالة وقت الحقيقية 

 باتجاه هللا.

تجنبنا  الذين يحيطون بنا و نحب كل  أنالصالة تساعدنا لنتجاوز بمومنا وتمنحنا السالم و تتيح لنا 

ارتكاب أخطاء كثيرة. المسيح تشّبه بالخطاة و تألم من اجلهم، و حين نتأمل في آالمه، نشاركه في 

(.  61:  31) متى " من أبلك نفسه من أجلي يجدبا " عذابه و ننتصر على الخطيئة فينا و في األخرين. 

إلى درجة تطابقها مع إرادة يسوع. في نهاية كل تحول إرادتنا  أذن ثمرة الصالة األكثر أبمية بي 

 صالة أسال نفسي : " اليوم في موضوع خاص، كيف أتغير حتى أعمل ما يريده هللا؟.

 

 عمل مـــــا يختـــــــــــــــــاره هللا 

" من ليس معي فهو أن نريد ما يريده هللا، يعني نكران الذات. بذا صعب جدا فيسوع متطلب كثيرا : 

(.  22:  61) يو " إن كان أحد ال يضحي بكل ما يملك ال يقدر أن يكون لي تلميذا " (  32:  66) لوقا  علي "

يقتضي األمر أذن، الموت عن الذات و عن العالم. مبدئيا قررنا أن نخدم هللا، لكن في الواقع، 

فنحن منقسمون أمام ما يختاره هللا. من المؤكد بذا التحول ال يتم دفعة  نستبقي دائما، شيئا ما لنفسنا.

 واحدة، إنما يستمر طيلة الحياة.

كان القديس أغناطيوس قد جمع بعض الرفاق، من بينهم فرنسيس كسفاريس، رسول الهند و اليبان: 

" ماذا ينفع كان كسفاريس ذكيا و ال يتجاسر أن يترك دروسه، عندبا كان يذكره أغناطيوس قائال : 

 .( 31:  61) متى " اإلنسان لو ربح العالم و خسر نفسه 

 

على هللا الذي يطلب منا أن نتنكر ليس فقط  كيز على يســــوع، الصــــالة تساعدنا على التر  

للطياشاتن، بل ألعز أفكارنا و عاداتنا و تعلقاتنا و خطايانا، الصالة تساعدنا أن نختار هللا ، الغنى 

أن تريد ما يريده هللا  ومن ال إله له ال يملك شيء .من كان له هللا كان له كل شيء.  الحقيقي : 

 غنا الصالة الكاملة و ثمرتها .نكون قد بل
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خلق نفسنا أيضا ) القديس توما الكويني(. هللا خلق جسدنا ، فهو خليفة هللا، علينا أن نحبه ، و معه 

كان ليسوع جسد مثل جسدنا. و الجسد مسكن االقانيم الثالثة اإللهية سيقوم يوما. الجسد بو وسيلة 

 ن، حتى يتمكن من القيام بمهمته ينبغي أن يكون متصال مع ذاته.التواصل مع األخري

خاصة لما نشعر بصعوبة الصالة :  صالة الجسد مفيدة،اإلنسان كله يصلي.  عندما نصلي، 

 الركوع ، و أشارة الصليب بما نوعا من الصالة. 

 التنفـــــــــــــــس 

قبل البدء بالصالة ، أسترجع بدوئي و أترك جانبا التفكير في الحوادث و األعمال التي عشتها :  

و أفكر فس تنفسا مشبعا نأنا موجود، ماذا علي أن أفعل ؟ أجلس جيدا مستقيما، أخفض أنظاري و أت

ير و الدخول بالهدوء الداخل و الخارج . إنه تمرين جيد لإلستعداد و جمع الحواس و الخلوة و التفك

 إلى الباطن. التنفس الضميري من وقت إلى أخر، يساعد على عيش الحاضر بسالم.

 إن الهواء الذي أستنشقه ال يمس و بو في الوقت عينة مصدر الحياة، بكذا هللا، فالهواء يذكرني به.



  .الشهيق إستقبال الحياة : الهواء ببة من هللا 

 عيق اإلستقبال: إنه عالمة اإلستعداد للتقديم الذات الزفير بو التخلص من العتيق، أي مما ي

 هلل .الروح يفر غني من ذاتي و يطهرني .

 يقترح الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي المعني التالي للتنفس : 

: الحياة تعطي بالشهيق، و الموت يترد بالزفير. فأشكر هللا " كل تنفس يحتوي على بركتين 

 مرتين في كل تنفس " .

 أستطيع أن أضع بشكل متوازي كلمة في الشهيق و كلمة في الزفير مثال:  

تعال عندي يا يسوع أيه المخلص أني أني إليك و قدسني و طهرني تعال إال نصرتي و أرحمني 

إنني أحبك شكرا لك. بإمكان كل واحد إيجاد صيغة مماثلة. يمكن تكرار بذه الكلمات عدة مرات أو 

قدس. خارج أوقات الصالة مثال أثناء التحرك و العمل يمكن القيام بهذا أخذ نص من الكتاب الم

 التمرين من وقت إلى أخر.

 عــــــــــــــــدم الحـــــــــــــــــــركة

التحكم  أثناء الصالة يساعد على تركيز اإلنتباه على هللا. عدم الحركة من المؤكد أن السكوت

بالذات. يارب أنا لك، أصغي أليك. عندما نقول على الجسد أن يبقى ساكنا ، بذا يعني أن نطبق بذه 

القاعدة بليونة. أننا بشر و ال يمكن أن نحول جسدنا إلى صنم بدال من أن نجعله يركز على هللا. 

 بحضور هللا و بما يحققه في النفس.المهم بو تجنب الحركة من أجل اإلبتمام 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــركة

ممارسة الصالة تقتضي وجودا معتدال، فالحياة تتكون تعاقب الراحة و الحركة الجسدية. و بما أن 

الصالة تتطلب عدم الحركة لوقت طويل، فبات من الضرورة أن نمنحه في وقت الحق نصيبا من 

يستطيعون القيام بها : األعمال البدنية ، المشي،  الراحة. تمارين الجسد المختلفة ممتازة للناس الذين

الهرولة، الرياضة، حركات موزونة، تايشي، يوكا، كذلك الرقصات المقدسة لدى اليهود و 

 الهندوس و الصينين. للشرق تجارب عميقة في بذا المضمار.

 بيئــــــــــــــــــــــــــات الجسد

لجلوس، الركوع، السجود، اإلنبطاح... أخ. كما للمشي أو كل الهيئات أثناء الصالة حسنة، مثال : ا

الرقص فائدتهما.. كل بيئة أو حركة تعبر عن شعور داخلي. كل واحد يشعر ذلك بطريقته 

لماذا أنا واقف؟ لماذا أنا أمشي؟ ماذا أريد من خالله أن أقوله الخاصة. المهم أن نعيشها بصدق. 

 هلل؟.

المهم أن نكون مرتاحين في وضعنا. نتخذ بيئة يمكننا أن نستمر فيها ، دون أن ننطيش أو أن 

اإلحتفاالت  يزعجنا أحد. عندما نتعب نتخذ بيئة أخرى كل واحد يختار ما يريد بإستثناء 

 الليتروجية. 

 الوقـــــــوف 

نحن نمتد نحو هللا. الوقوف يدل إليه.  عن اإلحترام الواجب أمام هللا و إشتياق القلب يعبر الوقوف 

(. السواعد المرفوعة تدل  32:  63) لوقا " واقفين مثل عبيد " على السهر و اليقظة و اإلصغاء أيضا 

بين  المقام من ،على اإلستعداد : يا رب أنا مستعد أنا أعمل إرادتك. القيام يذكرنا بقيامة يسوع 

 اء جسديا و روحيا. الوقوف بإسقامة يرمز إلى أننا أحي األموات. 

 



 وضــــــــــــــــــــــع الـيديـــــــــــــــن 

" معاني، منها التسبيح و الطلب :  عدةلرفع األيدي كعالمة التقدمة.  أن نضم اليدين  من الممكن 

" قموا باركو الرب ألهكم من األن إلى األبد " و " (  1 – 5 -:  12) حز أباركك طول حياتي و بإسمك سأرفع يدي " . 

 و قبل ذلك(. 5:  9) نحميا كل الشعب و قفوا رافعين األيدي قائيلين  " أمين " و بعد ذلك سجدوا " 

 ــــــــــاءــــــاإلنحــــــــــــــــ

و اإلحترام و اإلجالل. بذا ما نفعله أمام القربان المقدس. ممارسة  خافة هللا " " متدل على 

 (.61:  2) أف  "أركع على ركبتي أمام الرب السجود تقليد قديم. "

 الركـــــــــــــــــــــــوع
 

الركوع وضع يدل على التواضع و التضرع و الندامة. الركوع يمثل حالة المتسول الذي ال شيء 

 له.

 ــــــــــلوسالجـــــــــ
 

و  فالظهر مستقيم في البداية و الجسد معتدل األكثر ثباتا.  وضع الجلوس بو األكثر شيوعا ألنه 

" أما مريم فكانت األسفل. األيادي موضوعة فوق الركب و الكفوف بإتجاه العلى   األكتاف نازلة إلى

( . أنها حالة اإلبن المصغي و المرتاح عند هللا و  29:  61) لو جالسة عند قدمي يسوع تسمع كالمه " 

 (. 3:  62) حز . " يا رب أسمع صراخي "  المنبهر الذي ينتظر كل شيء من أبيه و المتضرع : 
 

 الجلــــــــــــــــوس على األعقاب
 

على تحرك المقعد الصغير ) كتخت قطع اللحم ( الذي يساعد بشكل أحسن  الصورة الحديثة بي 

 الدم.
 

 مثـــــل الخيـــــــــــــاط
 

بذه الوقفة يقال لها، مثل الشرقي، أو تسمى بوردة لوثوس ) زبرة البشفين ( ثابتة مثل اللهب في 

مع التراب، األرض التي خلقها هللا. بذا بو وضع مكانها بدون بواء. نكون باتصال مباشرة 

 " يا رب أنا بكليتي لك ". . وذيةبالصالة في الديانة ال
 

 االنبــطـــــــــــــاح 
 

(  1:  21( و موسى يحني رأسه إلى األرض ساجدا ) خر 61ينبطح عند بلوط ممرا )تك إبرابيم 

(. اإلنسان يركع على الركبتين حتى 63 – 6:  1( ) نحميا  63:  15) رمز "  " بو سيدك فأسجدي له

يمس جبينه األرض. األيادي ممدودة إلى األرض. السجود بو حركة قوية لكل الجسد و تعبير عن 

مة هللا، يعبر له عن كل احترامه و اإلحترام العميق هلل الخفي وفائق الوصف. اإلنسان مبهور بعظ

 عن خشية هللا و عن حالته بو الخاطىء.تكريمه و يعترف بحدوده. بانحنائه إلى األرض يعبر 

الذي يمارس في الرسامات الكهنوتية و عند إبراز النذور السجود الكبير  يمكن أن نذكر بذا 

الرببانية. إذا ينبطح الشخص بطوله على األرض معبرا عن رغبته بأن يموت ليولد لحياة جديدة. 

باب يمارسونها برضابم الشخصي في بذه الحال يمكن ممارستها على الصعيد الفردي. بعض الش

 تيزي بفرنسا بصورة خاصة عندما يكتشفون بأن بناك عدة طرق للصالة.

 



 النظـــــــــــــــــــــــر

( يعني الرغبة في اإلتصال باهلل و تمجيده و الثقة  6،  16:  66النظر المرفوع إلى السماء )يو 

. العيون المركزة على المصلوب الولوج في الباطنبه. العيون المغمضة تشير إلى االختالء، إلى 

أو إحدى األيقونات، أو البرشانة المقدسة تعبر عن قوة االشتياق، قوة تعلق القلب و حاجته إلى 

 مقاسمة صليب المسيح.

 

 الشروط المناسبة للصالة -00                                     

 (. 1:  1) متى بابها " " أما أنت فإذا صليت فأدخل غرفتك و أغلق
 

  المكـــــــــــــــــان
 

أن يتم اختيار مكان مالئم للصالة، و رمز ديني يسهل الصالة : صليب، تمثال، صورة  حسن       

أيقونة، شمعة، سجادة... أحد معلمي التعليم المسيحي في تشاد تابع مدرسة الصالة، يصلي كل  –

 يوم جالسا وراء بيته، في الوقت الذي يلعب فيه الصغار في الطرف األخر.
 

 الوقــــــــــــــت
 

عد العشاء اختيار أفضل أوقات النهار، بالنسبة إلى الكثيرين الزمن األفضل بو الصبح أو ب         

و بم لباس مقبول. آخرون يفضلون المساء، بعد العمل و يحبون الجلوس مع الرب لوقت طويل في 

لك و طلب المغفرة. البعض األخر يختار  فحص الضمير عن أحداث النهار و رفع الشكر هلل على 

وء و كل واحد يختار ما يناسبه و ما يساعده على الهدفرصة منتصف النهار، أي عقب الغذاء. 

 الصمت.

 المـــــــــــــــــــدة

الشباب  كل واحد حر أن يحدد الزمن. للمبتدئينكم المدة التي فيها ينبغي أن نصلي؟            

دقيقة، كذلك لسأب أو األم بسبب أشغالهم. و باإلمكان البدء بموضوع عقالني  65 – 61نقترح  

مقبول مع التأكيد على األمانة في إستمرار يوميا. بعده تسير األمور جيدا مما يساعد على زيادة 

 الزمن بعشرين دقيقة أو نضف ساعة و بي المدة المثالية للعلماني الملتزم.

، كحالة المرض، فيها ينبغي الصالة، و لكن يمكن تقصير المدة أو بناك حاالت خاصة         

تأجيلها إلى وقت أخر أكثر مالئمة. أما أولئك الذين يسهرون فبإمكانهم أن يصلوا أثناء الليل 

 بصورة جيدة و عوض التفكير بأشياء غير مفيدة األفضل تالوة صالة الوردية و التأمل فيها :

أم تعمل لوحدبا مع أطفال عديدين (. 31)مز وروحي في أعماقي تنتظرني منذ الفجر "اشتاقت إليك ليال  " نفسي 

تهتم بتغذيتهم، تقوم بصالة الطلبة و بي غارقة في الشغل: )المجد هلل ... تحنن ... شكرا يارب ... 

أنا أحبك (. بذا كثير. مع بذا تحاول أن تجد ولو ربع ساعة من الهدوء المفيد راحة لجسدبا و 

ها لتقوم بصالة قلبية بسيطة، لكنها كبيرة في عيون الرب. أما الرببان و الراببات و الكهنة نفس

فعليهم أن يصلوا يوميا، أقله مدة ساعة و يذكروا كل الذين يهتمون بهم. بذا جزء من دعوتهم. 

 الصالة ليست وقتا مسروقا من رسالتهم، بل بي قلب رسالتهم، و بي التي تعطي القيمة لسأعمال

بأن  –مستعينا بتقليد حفظه بعض الرببان  –كافاريل األب الباقية. يقول أحد المعلمين الروحيين 



على الكهنة الصالة ساعتين، ساعة واحدة صباحا و ساعة مساء.. كل واحد يقدر ما بي إمكاناته 

 الحقيقية.

 تخصيص وقت الصالة هو خيار

بقدر ما نحن مثقلون بالعمل، بقدر ذلك نحتاج إلى توقف أكثر الختيار الموقف. نحتاج إلى الوقت 

لنترك أشغالنا و تصوراتنا التي تعيق الروح. و للقيام بهذا االختبار يبدو أن نصف ساعة غير كافية 

أن نسير  للوصول إلى هللا حقا، بل بحاجة إلى ساعة كاملة. و لكن يجب أال نحرق المراحل، أي

نتوق إليه. كل واحد يقبل ذاته  ناكقدما إلى األمام و بسرعة فائقة من البداية فتبرد بمتنا و نخسر ما 

كما بي بحدوده. الحياة الروحية لها مراحل، ما يظهر مستحيال اليوم، يمكنه ان يصير ممكنا و 

اجنا اليومي! البعض سهال بعدئذ. الصالة تتطلب وقتا، قد يكون في غاية الضرورة مراجعة منه

ملزم بواجب الوظيفة أو العائلة أو العمل الرعوي أو الخدمة أو أشياء أخرى كثيرة... لكن علينا أن 

نسأل ما بي حصتي من الفراغ؟ بل أقضيه في مشابدة التلفزيون؟ علّي أن أفكر في ما بو األبم ؟ 

 حين أجد الوقت لعمل ما أريد.بماذا يجب أن أضحي؟ ال يمكن أن أقول أن ال وقت لي للصالة في 

"ال نفكر و نقول : لو كان يومنا يتكون من خمسة وعشرين ساعة، لسهل علينا الصالة يوميا 

مدة ساعة، لكن باعتقادي المشكلة ليست يطول الوقت أو قصره، المشكلة باقية ما لم نقطع حبل 

لصالة تحتاج إلى اختبار و )المطران سانكال(. حياة ا " انشغاالتنا من أجل قضاء وقت مع هللا

 )القديسة جاندارك(.األول في خدمتنا ترك الشغل من أجل أن نخدم هللا و بو 

 أعــــــــــداد القلـــــــب

 إليك عدة مواقف تساعد على ممارسة الصالة :

 ضبط النفس 

 سكوت 

 طهارة القلب 

 تقشف 

 فرح 

 شوق و حب 

 ضبط النفس 

تساعدنا الصالة على أن نوقف ما يعجبنا و نتفرغ لما بو األبم، أي هللا منبع السعادة. الصالة 

تكشف كم نحن عموما يعيدون عنه، كما تظهر أين بي نقاط مقاومتنا و خطايانا. الصالة ساحة 

و أن معركة تعمل من أجل تحريرنا و شفائنا. بصورة عامة علينا أن نكون منتبهين إلى نداءات هللا 

( "  26:  1أكور  6)عدم التعلق باألشياء الزائلة (  25:  63)" بقاء على استعداد الخدمة نقول نعم لما يريد، 

يهيأ القلب للتأمل. في داخلنا نسعى للسيطرة على االضطرابات كي نعيش بسالم و نعمل على 

 يين.إشاعة بذا السالم عينه للخارج بوجه صاف على مثال أساتذة الحكمة الشرق



 في مسار األيام :

 قبول المفاجئات 

 عدم قبول أن نأمر كل شيء 

 المقدرة على إيقاف عمل ما مهم 

 عدم االنزالق في بموم مفرطة 

 البقاء في بدوء أمام المعاكسات 

 عدم الغضب 

 اإلقرار بسهولة أننا أخطأنا 

 عدم اللجوء إلى تبرير مواقفنا 

 غفران المعامالت المؤذية 

  الفارغاالبتعاد عن الكالم 

 إجابة من يبغضنا بلطف 

 .االبتسامة و الحفاظ على الهدوء عموما 

و االنسجام فينا و حوالينا و يدخلنا إلى الصالة. عندما أكون  كل بذا يساعد على وضع السالم

 مقسما بين انشغاالتي، أستطيع أن أدعو يسوع و الفظ أسمه أو أن أقول له مثل القديس بطرش

 (. 61:  36)يو " يارب أنت تعلم كل شيء و أنت تعلم أني أحبك "  

 الســــــــــــــــــكوت 

غالبا ما تكون حياتنا مضطربة بسبب العمل الوظيفي، أو العائلي أو بسبب أفكار و            

أزعاجات الحياة العصرية و بعض األحيان بسبب أخطائنا. في الحقيقة نحن نحب بذا القلق و نحن 

مشتتون . الصالة تشير إلى فترة التوقف و تذكرنا بأننا كمسحيين، نحب هللا قبل كل شيء، حتى 

و األفكار فحسب، السكوت ليس التوقف عن الكالم " تحب الرب ألهك". وم بعمل ما من أجله قبل أن نق

بل السكوت الحقيقي يأتي عندما يكون لنا اليقين بأن هللا بنا. ساعتئذ نسمع كالمه و يدخل إلى ذاته 

ح أن نجد أيضا (. السكوت يسم 31:  61)يو " أعطيهم الحياة األبدية " و يقاسمها ما له، كيانه و حياته 

كياننا األصيل و أن نجدد فينا الوحدة المحطمة بتعلقنا بما بو عابر. فضال عن ذلك بالسكوت نلتقي 

 األخرين، ليس كما نرابم نحن، بل كما يحبهم هللا. السكوت شرط جوبري للصالة العميقة.

 طهـــــــــــــارة القلب

. نحن مرضى، لكن ليس فينا رغبة حقيقية في الشفاء. إننا نتسابل مع الخطيئة التي فينا..            

قديسين ألني أنا  اكونو "وجود بذه التعلقات يمنعنا من التقدم. أن هللا يرفض أقل أثر للشر عند أحابائه

  (، أورشليم السماوية 11:  5) متى " كونوا كاملين ألن أباكم السماوي بو كامل "(  61:  6بط  6)قدوس" 

 (. 31:  361)رو شيء نجس"ال يدخلها  "



بي قبل كل شيء رغبة الوصول إلى قداسة هللا، و بالتالي طهارة القلب حرب طهــــــــــارة القلب 

دون بوادة على كل أنواع الشر المتستر فينا. إذن، المصلي يحرك كل شيء حتى يقلع كل الميول 

في نياته و سلوكه اليومي. فحص الشريرة التي يكتشفها في ذاته و يسعى لوضع التناغم الحقيقي 

الضمير، المصالحة و التناول المتواتر بي األدوية األكثر فعالية لمحاربة الخطيئة، كذلك ممارسة 

التقشف و الصيام، مع بذا جهودنا وحدبا غير كافية لمنحنا طهارة القلب. فالروح القدس وحده 

 أن يقلع صدأ أنفسنا.فادر أن يوصلنا شيئا فشيئا إلى ذلك. لنطلب منه بتواضع 

 التقشـــــــــــف 

أن الكنيسة في الوقت الذي تقدم لنا بذه الوسائل للتطهير، تطالبنا بإكمال مسيرتنا بعالمات أخرى 

أن  " من أراد(. 36:  3ابط )" المسيح تألم من أجلكم و جعل لكم من نفسه قدوة لتسيروا على خطاه " تعبر عن توبتنا. 

و يضيف مار بولص قائال : " أقسو على  (. 31:  61) متى  و يحمل صليبه و يتبعني " يتبعني فلينكر نفسه

( " أكمل في  31:  9كو  6جسدي و أستعبده لئال أكون بعدما بشرت غيري، من الخاسرين " )

:  6كو  6( " فنحن ننادي بالمسيح مصلوبا " )  31: 6" )كول جسدي ما نقص من أالم المسيح 

(. التوبة و األمانة و التقشف، غايتها التشبه  3:  3،  61:  6كور  6،  61:  1( )غالط  32

بيسوع الذي بو أول من حمل صليبه، حتى يصلح الفوضى التي سببتها خطايانا. يمكن ممارسة 

طرق. الحذر من فخ المال، االمتناع اإلرادي عن صرف المال بال معنى. الصيام من  التقشف بعدة

يقة حياة الفقر، مقاسمة الجائعين... و في الحياة اليومية تقبل األحزان و وقت ألخر، اختيار طر

 األلم، و المرض و طبع القريب.. كل بذا محبة بيسوع.

 الفـــــــــــــرح

، على العكس، جو المصلي االعتيادي بو الفرح. فقد يحزننا ألي نوع من نظام الحياة أاليجب 

" أبتهج (  6:  611)مز " أبتفوا للرب يا جميع األرض " الفرح :  امتسأت المزامير من صرخات التمجيد و

(. الخطبة على الجبل، تبدأ بثمان تطويبات، غير أّن بناك تطويبات  1:  26)مز و أفرح برحمتك " 

 " قلت لكم بذا ليكون فرحي فيكم و يتم فرحكم "أخرى كثيرة في العهد الجديد، فيسوع يعد تالميذه بالفرح : 

" أن الروح ( 61:  5تس  6( ) 1:  1)في " أفرحوا في كل يوم " ( و القديس بولص  66:  65) يو  

   (. 11:  62) متى القدس بو الكنز المخفي الذي يفرح الذي أكتشفه " 

 شــــوق و حـــب

أخيرا، أحسن استعداد للصالة بو الشوق إلى هللا. الجوع و العطش إلى هللا يجعالننا نتوقف ألى  

" يا هللا أنت ألهي، أنا أفتش عنك منذ الفجر، نفسي عطشي أليك " حوار حميمي. يدون بذا الجوع نتيه بنا و بناك. 

 " ليس لي شوق أخر سوي أن أمتلكك".(.  12) مز 

 الصـــيام



و الشيء من بأن هللا هو الطعام الحقيقي ، بو االعتراف للصيام ب المقدس المعنى األول في الكتا

( 1:  1)متى خيرات الدنيا يقدر أن يمسأ جوعنا إلى السعادة. : "ليس بالخبز وحدهُ يحيا اإلنسان" 

 (. 56:  1جسدي" )يو "الخبز الذي أعطيه أنا بو 

(.و أيليا ، كذلك يسوع  31: 21عظيمة : موسى يصوم ) الصيام يعني أيضاَ اإلستعداد لرسالة 

( دانيال 39:66هللا ) الو  أمامالصيام عالمة التواضع  يصوم أربعين يوما  قبل بدء رسالته العلنية.

( أو عن حزن بعد حداد وطني  31:  36مل  6( وتعبير عن طلب المغفرة عن الخطايا ) 2:  9)

(. الصيام يروض الجسد  61:  1لقيام بعمل صعب ) استير أو عن تضرع قيل ا (63:  3) يوئيل 

ارتكبنها. الصيام في الكتاب  كثر و يسمح بالتعويض عن األخطاء المختلفة التيأالذي يطالب دوما ب

المسيحيون ترافقه دوما الصالة. المقدس بو االمتناع عن الطعام من غروب الشمس إلى الفجر، 

( و ال يزال المسيحيون الشرقيون  5:  1كور  3ذلك بولص )ك ( 213:  62األولون مارسوه )اع 

الماضي. و حاليا تطلب من مؤمنيها الصيام  يصومون غالبا. الكنيسة الالتينية خففت كثيرا متطلبات

يومي أربعاء الرماد و الجمعة العظيمة باالمتناع عن وجبة واحدة أو وجبتين من الطعام. في 

و جماعيا منحى يتخذ الصيام عادة تصوم يوم الجمعة. يثة، الغرب بعض الجماعات، خاصة الحد

مسنودا من قبل جماعة بأكملها. بعض مدارس الصالة تدرج صياما في يسهل أكثر لما يكون 

بصورة خاصة عن طريق االمتناع عن وجبة طعام  أسبوعها. مسيحيون آخرون يختارون الصيام

واحدة أو التقليل من الطعام أو االكتفاء بتناول الخبز فقط، لكن لما نصوم عن الطعام نشرب ماء 

اليوم توجد أشكال جديدة  من األفضل أن يخصص للصالة الوقت الذي نقصيه في الطعام.  كثيرا. 

من أجل استقالل بالده. آخرون يصمون منابضة  غاندي صام " اإلضراب ".  للصيام كاالحتجاج

للحروب و ضد سيادة الدول الغنية على الدول الفقيرة. كثيرون يصمون اليوم للتر شيق، حتى 

الدول الغربية  يعوضا عن اإلفراط في الطعام الذي يسبب لهم أمراض األوعية القلبية. في أغلب

معنى جديدا منذ أن علم سكان الدول م اإلرادي للصيايندرج بذا الصيام في مجال الصحة البدنية. 

الغنية بأن بناك كثيرا من البشر ال يأكلون حسب جوعهم بسبب الكوارث الطبيعية ، أو الحروب، 

 للصيام مكانة مألوفة في حياة الصالة.للمقاسمة. بإيجاز، من بنا ولدت فكرة الصيام 

                     

 معركـــــــــة الصالة – 01                                      

 يشــاتالتشـــــــــو

يحدث لنا، أثناء الصالة، أن نفكر بمواضيع بعيدة جدا عما نحن منشغلون به. و أن شرود الذبن 

يحول دون توصلنا على التفكير باهلل. وبذا أمر مزعج. في الواقع، أن الطياشات حالة اعتيادية. 

ما. أما المخيلة نمتلك ذاكرة و مخلية بما ببة هللا المفيدة جدا. الذاكرة تعيد إلينا ذكريات نحتاجها دو

فهي تمازج األفكار، تساعد على االكتشاف، و عمل المشاريع. فبفضل بذه الخصائص، لنا أعمال 

فنية و أدبية، و أن العلم الحديث نشأ من البحث و اختراعات علماء كثيرين. و لكن بذه األدوات 

خيلة أفكارا غير مفيدة، العجيبة ال نتمكن من التحكم بها تماما. في بعض األحيان، تكوم علينا الم

خصوصا أثناء الصالة، الن في بذا الوقت الفكر ال يكون مشغوال بعمل قوي و أن موضوع 



و غير مألوف و بو كما ذكرنا وقت فراغ و صمت. إذن كل األفكار و الصور  مرئيالصالة غير 

التحكم بها. و نشعر بصعوبة  أبعدنابا عندما كنا مغمورين بانشغاالت واضحة، تعود بقوة التي

يجب أال نتعجب. فللتشويشات شرح في علم النفس، بإمكانها أن تشتد بسبب التعب أو بسبب حادث 

. عندما تكون التشويشات كثيرة، ال يمكن جمع فكرتين معا. و عندما نتصور أننا غير متوقع يقلقنا

نذاك تصبح الصالة ال نصلي و ال نتقدم أبدا، نشبه " خشبة معدة للحرق " فنتساءل بل نستمر ؟ أ

 بالصالة المضنية. معركة. بذا ما يسمى 

تبقى جيدة و الرب مسرور بنا. ما العمل إذن؟ حالما نشعر يجب أن نقبل بذه المحنة. فالصالة 

بالشرود، نعود بكل بساطة إلى الصالة بلطف و سالم دون الشعور بالذنب و نعمل على إيقاظ 

. المحاسبة تكون بالنية، أي بالحب. أعطينا بذا الوقت ليسوع و بذا إيماننا و التفكير بان هللا بنا فينا

فيها نعود إلى هللا بدون توقف، ليس بشيء، بل بو أن نريد أن نصلي، هذه هي الصالة. كاف. 

للرب بواسطتها أننا نحبه حقا. عندما تكون الصالة صعبة، يحسن بنا القيام  أفضل أن نظهر

حبك و أريد ما تريده أنت، شكرا لك على كل شيء. باألماكن قراءة بابتهاالت قصيرة : ألهي أنا أ

 ترتيلة أو تالوة وردية....مزمور أو السير على األقدام أو أنشاد 

 الجبــــــــــــــــال

يبقى األشكال في األفكار التي و أن كانت جيدة، فهي تمنعنا من االبتمام باهلل. مثال، معلم التعليم 

المسيحي الذي يفكر في الدرس الذي سيعطيه أو يفرح بسبب عمل خيري رآه أو يأسف على كلمة 

ذه مقبولة تلفظ بها. في بذه الحال يجب الرجوع إلى هللا في أقرب وقت ممكن، و إال تصبح ب

 تخفي الشمس.جباال ضخمة األفكار الخيرة 

 الليـــــــــــل –الصــــــــــــحراء 

يحدث أيضا أن نحس بيبوسة روحية متعبة جدا، يبدو فيها هللا مختفيا و متخليا عنا و يمكن أن نشك 

نستمر به و بالسماء و نشعر أننا مبتلون بتجارب متنوعة. في بذه الحال الصالة ال تقول شيئا و 

و يجعلنا نشعر كأننا في نفق ال مخرج منه أبدا "  إراديا ! قد يستمر بذا الوضع أشهرا، بل و سنين،

(. بذه المحنة ليست  33( " ألهي لماذا تركني " ) مز  6:  61لماذا تختفي في يوم الضيق " ) مز 

رك حليب أمه يوما للحياة الروحية. كما أن الطفل سيت مرحلة ضرورية مرضا نفسيا و ال خطيئة، 

ما حتى يتناول طعام البالغين، بكذا يحرم القسم الحساس من كياننا من تسليات كان يتعزى بها حتى 

اآلن . ساعتئذ تختفي األنوار و أوقات السعادة، لكن هللا يبقى دائما معنا و يكون أكثر قربا من 

بعيدا من أن يكون عالمة صالة  ليس فقطليل النفس األول، لكن نتألم عندما ال نشعر بحضوره. ان 

ناقصة، بل بو وقت ينقي اله الذاكرة و العقل و اإلرادة للعبور إلى مرحلة أعلى : مرحلة متقدمة 

المنحة بي التواضع. تشعر النفس بفقربا فتصير أكثر لطفا و شفافية و  في الصالة. واحد ثمار بذه

موجود دائماً و ان نوره سوف يرجع إليها  تعيش حالة من اإليمان و السالم. و تتأكد من ان الرب

يوماٌ. و بقدر ما يطول الليل بقدر ذلك ستفيض النعم. لذلك سمى القديس يوحنا الصليبي بذا العبور 

 الليل السعيد" بـ "

 



 صالة العلمانيين  – 03

 العلمانيون يعيشون في العالم

يشتركون في "المؤمنون العلمانيون" حسب قول البابا يوحنا بولص الثاني لهم دعوة "خاصة". أنهم 

حياة العالم بأعمالهم الوظيفية و العائلية و اإلجتماعية ، و يعرفون نفس األفراح و الغموم و الهموم 

 التي يعرفها الناس اآلخرون. 

ارسون فيها كهنوتهم العام و ملوكيتهم و نبؤتهم في يجعلهم العماذ و التثبيت أعضاًء في الكنيسة. يم

شؤون العالم و بم في قلب العالم. بنا يتقدسون و العالم بو في اآلن معا مجال حياتهم و حقل 

رسالتهم. أنهم يعملون في العالم مثل الخميرة ، في كشف محبة هللا للناس أجمعين دور العلمانيين 

 أن يتطوعوا في الجماعة المسيحية.  األول بو العمل في العالم حتى قبل

صالتهم موسومة بالوقائع التي يعيشونها يومياً. مدحهم شكر على كل ما رأوا حواليهم، أو عاشوه 

 . يرفعون التضرعات من أجل االحتياجات الروحية و المادية ألوساطهم. بأنفسهم

في المساء و حتى أيام من أجلهم احدى المعلمات تقصى معظم نهاربا بين األطفال ، و تشتغل 

العطلة و تحسب أيضا ما ينتظر منها أبل األطفال و اإلدارة، بذه األمور كلها تحملها عندما تأتي 

 إلى الصالة. 

 كيف يكيفون صالتهم

ليس على العلمانيين أن يطبقوا نفس طريقة الكهنة و الراببات في الصالة، و الراببات في الصالة، 

يختارا ما يالئم و ضعهم و يحسب قدرتهم ووقتهم و متطلبات وظيفتهم و عائلتهم.  أنبل بإمكانهم 

وجدت ضرورة  إنيعود على كل فرد اتخاذ القرار و بواقعية : تحديد وقت الصالة و مدتها. 

تغيير الوقت و تقصير الفترة. و لكن بذه الحالة يجب  باإلمكانحالة مرض،  أوكمجيء زوار 

أن نسعى لتأمين حد الصالة اليومية. يجب احترام المبدأ : ضمان ديمومة  إذائية اعتباره حالة استثنا

  أدنى من خدمة، محبة بربنا.

 ال بد من الصـــــــالة

يعني أن الصالة حاجة ضرورية. فالعلمانيون يعيشون وسط جماعة يشاطرونها مشاكلها و بذا 

الصالة جزء من مسؤولية يعطوا معنى لكل ما يجري حولهم و أن يحملوه في صالتهم أمام هللا. 

مفيدة جدا لنفوسهم أوال، كي يجدوا السالم و الهدوء و الصفاء و ثانيا للذين يعايشونهم  العمانيين، 

حاجة إليها. و بدونها أو بم تحت مسؤوليتهم. الذين يدعون بأن ال وقت لهم للصالة، بم حقا بأمس ال

إلى الروح القدس ليهب لنا محبته، تحصل صلينا  إنيبقى عمانا بشريا محضا، و على العكس 

يجب القيام بها مهما كلف األمر و اإللتزام بالزمن من حياتية، حياتنا قيمة ألهية. الصالة ضرورة 

كثيرة يجب القيام بها، حتى في المحدد. علينا أن نبقى في مكاننا للصالة حتى لو كانت لنا أمور 

حال ال نحس بأن لنا شيئا نقوله هلل. فهو موجود في قلبنا، و يرى إرادتنا الصالحة و محبتنا. بذا 

  أمر جوبري يغدق علينا نعما عديدة.



 . 65و  61* إرشاد رسولي حول الدعوة و رسالة العلمانيين في العالم رقم 

 

 أيتها الجبال و التالل باركي الرب

 و أنتم بني البشر باركوا الرب

  ( 3)دانيال 

 صـــتركيبــــــــة الشخ -05

 هللا يسكـن في عمـــــــــق القــــــــلب

 مــــــــــــــــــن نحـــــــــــــن؟

كيف نحن مركبون حتى نرى أين موقع الصالة فينا. فالشخص مركب لكي نصلي، مهم أن نعرف 

 من أربعة عناصر : 

 الجســــــــدالعنصر األول : 

الجسد بو القسم المرئي من كياننا، و يشطرنا به الحيوانات. بواسطة الحواس يستلم جسدنا 

 معلومات آتية من الخارج و يتيح لنا المشاركة مع األخرين بعالمات و حركات و كالمات.

 المنطقة العاطفــية العنصر الثاني : 

 تأثرت، أشواق، قوة حية.

 المنطقة العقلية العنصر الثالث : 

 المنطقة العقلية خاصة باإلنسان : الذاكرة، الفهم، اإلرادة 

 أو القلب العميق ) أو قمة النفس ( الـروح  العنصر الرابع : 

ان كلمة الروح ، تعني النفوس، التنفس ، أي ما ليس ماديا و بو المركز األكثر باطنية في المرء، 

 أخذ مسؤولياته.فيه يخاطب نفسه و ي

بو النقطة التي يسكنها هللا، فيه يستطيع اإلنسان أن يلتقي به إذا  أو القلب العميق الــــــــــــــــروح  

رغب. بو حر في االنفتاح على هللا أو االنغالق على الذات. نحن نعرف بذا العنصر الرابع، أي 

 المتصوفين و خبرتنا الشخصية. خالل شهادات  و من باإليمان المنطقة الروحية 
 

 األيـــــــــمـــــــان

" أل تعلمون بأن جسكم بو بيكل الروح القدس" يؤكد الوحي المسيحي بنصوص كتابية كثيرة حضور هللا فينا. 

كذلك في تقليد أباء  ( 5: 5) رو  " ألن هللا سكب محبته في قلوبنا بالروح القدس الذي وببه لنا "( 69:  1كور  6)

 الكنيسة.

 شـــــــــــــهادة المتصــــــــوفين
 

لمعرفة أسرار هللا.  أنوارا يؤكد أشخاص عظام متمرسون في الصالة بأنهم نالوا بواسطة النعمة 

. إن بؤالء الرجال لذلك يسمون بالمتصوفين. يحاولون وصف الحقائق السامية التي كشفها هللا لهم

منورين، انما أظهروا ذلك بعقلهم و خصوصا بمشاريعهم و النساء، ليسوا بالحالمين و ال بال

العظيمة. بعضهم اعلنوا معلمي الكنيسة مثل يوحنا الصليبي و القديسة ترازيا األفيلية. إذن نقدر أن 

 نصدق شهادتهم عندما يؤكدون بأن هللا يسكن في قلبهم.

 
 



 األختبــــــــــــــــــار الذي يمكننا القيام به

بمستوى ابسط. يوجد مؤمنون صادقون يختبرون أحياء في نفوسهم شعورا غريبا من السعادة و  - أ

الحب و الدفء بحضور هللا، من تدفق الحياة النازل من فوق، و ال يقدرون تفسيره... عموما بذا 

أحس في داخلي  إننيالشعور بالسعادة يحصل أثناء الصالة أو بعد المناولة. يقول أحد الشباب : " 

 بغبطة خارقة العادة". 

داخليا فرض نفسه عليهم فجأة، يختلف عما كانوا يفكرون به. كالما آخرون اسر بأنهم سمعوا  - ب

 تحقق بذا الكالم و ظهرت ثماره فتأكدوا أنه من هللا. بذا الكالم من هللا. و بعد حينوعدوا 

شعرون بشوق إلى المطلق، إلى أشخاص إيمانهم ضعيف، لكنهم ياختبار أخر مألوف : يوجد  - ت

األسئلة تبدو أكثر شدة عند بذه  هللا. و يسألون أنفسهم : لماذا أنا موجود؟ بل يوجد شيء فوق ؟

حصول حادث سعيد أو مؤلم أو أمام اختيار مهم جدا كالتضحية الذات في سبيل األخرين. نلمس في 

ى صعيد اإلنساني، مثال في الغالب شعورا بعدم الرضى حتى عند األشخاص الذين نجحوا عل

تكوين ثروة طائلة. مع بذا ليسوا فرحين و يبحثون عن شيء أخر. يشعرون غالبا بعدم االرتياح، 

حتى الذين نجحوا في الميدان البشري، مثال الذين نجحوا باقتناء المال ليسوا سعداء. أنهم يفتشون 

تطور العلم و التقنية. و يبدو أن ما  الجميع يتمنونالتقدم. دوما عن شيء أخر. اليوم نتكلم عن 

و يتبع ذلك " الشعور  مخلوقون من أجل هللا؟ يملكه اإلنسان ال يكفيه أبدا. أليس بذا دليل على أننا 

هناك المحيطي " الذي يتكلم عنه علماء النفس )فرويد (، و الذي يدعونه " اضطراب الحضارة " 

شيء يفوقهم جدا و يحسون بشوق أشخاص يحللون ما يجري في نفوسهم و يستنتجون وجود 

انه لمن لسهل جدا عد بذه األحداث ظوابر اعتادية معروفة و كثمرة الخيال او الحالة عارم اليه. 

التنفسية. بالنسبة الينا، ان بذه اإلختبارات و غيربا كثيرة بي بالعكس عالمة وجود عالم و غير 

أبينا فهذا البعد الروحي واقعي و حاضر في كل إلنسان،  مشئنا أود و اسمى من الذي نراه. و محد

حتى عند األكثر فسادا، لكن يبقى بعيدا المنال بالنسبة إلى الكثيرين. ان العلوم البشرية ترفضه و 

لنوع ال يحترم تجهله بالكمال و تعتبره أو باما أو أنعكاسات األنا األعلى...الخ. علم ضيق من بذا ا

األنسان و يتجاوز الواقع، و ال يعير ابتماما بالكرامة البشرية و عظمتها. عن القلق و عدم الرضى 

العام الذي تكلمنا عنهما يأتيان من دعوة األنسان فائقة الطبيعة، أي ما يفوق امكاناته البشرية. انه 

" ديس او غسطين بضالله قائال : مخلوق لها. و بعد ان فتش في كل مكان عن السعادة، اعترف الق

 صنعتنا لنفسك يا رب، و قلبنا لن يرتاح طالما لم يسكن فيك"

بكذا يؤكد تعليم الكنيسة و شهادة المتصوفين و الخبرة المألوفة، وجود حقيقة تفوق األنسان. انه 

، وال فعل حضور هللا في عمق القلب و قمة النفس. بذا الحضور ال نكتشفه مباشرة بواسطة عقلنا

 .تأثيرهعن طريق البربان أو الحدس، بل نلمس 

 هدية لنا  اإللهيالحضـــــــــور 

بذه األبلية الستقبال هللا، باإلمكان إنماؤبا، أو رفضها. بعض الناس ينبها و ينفيها من حيث المبدأ 

على نقطة  يركز و الشهوة.. اإلنسان الفارغ من هللا بإعطاء قيمة اكبر للقيم السائدة كالمالأو يخنقها 

واحدة او عدة نقاط، فيها يكون عبدا و تتصارع فيما بينها. األنسان الرافض هللا منطوي على ذاته. 

انه مائت. يعتقد اال احد يحبه و ال يحب أحدا، تماما عكس من يستقبل هللا فيشع كيانه الداخلي 

، يوجد العديد من حالت بالحب الذي دمجه في هللا و يفيض على العالم. بين بذين المتناقضين

رغم بعض الحواجز.. يسوع وحده قادر على بشوق الى غير المتناهي الوسط، كل واحد منا يشعر 



أذا  لنا لهذا الخالص ال يحصل إالتحرير قلبنا. لقد خلصنا مجانا و تماما و بال شروط، إال أن قبو

 األب و اإلبن و الروح يسكن هللافعلناه باستمرار. في بذا القسم غير المنظور من كياننا العميق، 

(. الروح القدس يعمل فينا و صوغنا بمواببه على مثال  32:  61)يو "و نجيء إليه و نقدم عنده "القدس 

إذا كان هللا فينا فال بيتك و في أعماق قلبي ". يا من تسكن في  أنت"هللا. ترتيلة من تامول تقول . 

. وأكثر من بذا، بما أنه يوجد فرق غير محدود بيننا و بينه حدود بينه و بيننا، ومنذ اآلن نحن واحد

هللا اكثر )مستويان مختلفان( يكون قد احتل مكانة الصدارة فينا.يقول القديس أو غسطينوس : 

إذن، إن شئنا، نقدر أن نجتاز على هللا عبر المسيح و منذ اآلن، و تكون قد  حضورا في من ذاتي "

يس بهذه السهولة بمكان، فالخطيئة األصلية قائمة و ليس بمقدورنا نفي بذه بدأت الحياة األبدية. إال ل

الحقيقة السرية. لوالبا لكان أعماق القلب يلتهب شوقا إلى هللا. و النت الصالة اتحادا به مستمرا 

 كامال. في الواقع يقوم فينا صراع دائم بين الخير و الشر. اختيارنا هللا طوعا مكلف دوما.
 

  ـــا تأمـــــــــر الكـــــــــلاالنـــــ

معا جدا. بذه بي مكونات  ترتبطالجسد و الرغبات و المنطقة العقلية و كذلك الروح القدس 

و أصلي: من بو " أنا " ؟ بل بو الجسد ؟ كال ، ليس بو من يقرر. الشخصية. أنا أمشي و أفكر 

ومن دون احتقاره يجب أال نترك المجال أمامه. بل بو العقل ؟ كال. األنا حالة من فوق. و بي 

حرة و بي التي تأمر. قد يعطي بعض األشخاص األولوية للجسد. في بذه الحال يكون المشروب 

 أوو النابي.. و نغدو شخصا تهيمن عليه حاالت النفس بذه.  أو الجنس أو العاصفة بم األمر

 يعطونها للعقل و يلتذون باألفكار و الخطابات و الكبرياء.

بذا ال من الجسد و النفس. و ال يمكن التقاء هللا إال بالموت عن الذات. تأخذ بعدها  األنا أنعلى 

ة األصلية. و تبقى اإلرادة يحصل من دون جهاد الن أعماق قلبنا مجروحة من جراء الخطيئ

الصالحة من دون نعمة المسيح عاجزة. هللا وحده يستطيع أن يشفي األعماق بواسطة الروح القدس 

الذي يجعله أبال للدخول في عالقة الحب معه و يروحنه و يؤلهه. إن حياة الصالة تساعد على حل 

ية الصالة، علينا أن نركز على هللا، المشاكل. للجسد و النفس مكانهما، لكن ليس كل المكان. في بدا

 ألننا قد نسيناه.

 لنحــــــــيا في روحــنا

سوف يقول بعض الناس : ال أحد كلمنا عن بذا األمر. و في بذا العالم العقالني و المادي الذي 

بنا إن تكلمنا عن األمور و قد نجد نحن أنفسنا صعوبة في قبول ذلك الن ال  نعيش فيه قد سيهزئ

عهد لنا بهذه الخبرة. إن لم ننفتح كفاية على المسائل الروحية و الدينية الكبرى و إن لم نعر إبتماما 

ل كافيا بما يتحرك فينا أو إذا كنا نعيش في الملموس المباشر يبدو لنا عالم الروح غير حقيقي. يقو

 المطران سنكالي : " إن كنتم ال تسمعون هللا يكلمكم، فالن صوتكم أعلى من صوته.
 

 عندمـــــــا نريـــــد أن نصلي نكـــون نصلي  

هللا يحبنا، و بو أول من يفتش عنا و ينتظر جوابنا... ينتظر منا كلمة " نعم ". نعمته مستعدة للقفز 

"نعم " نعم يا رب أريد أن ألقاك. أريد أن أعطيك هذا نحونا. الجواب الوحيد و الجيد و الالئق بو 

 الوقت. أريد أن أتحرر من سجن أهوائي، أريد أن أتركك تعمل في كما تشاء".

 ه الحركة السخية يجب التعبير عنها منذ بداية الصالة، و يجب تكراربا أثناءبا. النية كافية : بذ



و أعماق قلبي تتجه إلى هللا. إن الطائرات، مجهزة اليوم بطيار ألي يقدر أن  " أنا هنا لك بكليتي "

هم بو تحديد . الميضع الجهاز في اإلتجاه الصحيح إن صادفته عاصفة، بكذا بالنسبة إلى الصالة

اإلرادة الثابتة : إن كنت قد قررت تخصيص وقت الصالة و إن علمت فيما بعد ما بوسعك، فيقدر 

هللا إرادتك الصالحة. إذن عندما تهاجمنا طياشات كثيرة أو تخمد بمتنا، عاينا أن نعرف أن بذه ال 

و لو لم نشعر بذلك. ال  تنبع من أعماق القلب. و إن صمدنا أمام المعارك حبا باهلل نكون قد صلينا

يهم. إذا كان ذبننا مزدحما ) التفكير، الذاكرة، المخيلة( لتبق على الرصيف أما أنا فأكون مع هللا. 

مهما تكون إنشغاالتنا : أطفال، مرض، مشاكل، وظيفة تستمر الصالة. نتألم، لكن الصالة تستمر 

بوسة أو إذا أخذنا يء إذا شعرنا باليبشكل طبيعي و بعمق بالرغم من شدة شرود المخيلة. نفس الش

ظننت أنني ’ المليئة بالمعارك ضد الطياشات" في خروجي من الصالة النعاس. إليك بذه الشهادة : 

لم أصل، إال أنني أجد نفسي في النهاية ممتلئا من السالم و القوة، كانت الصالة قد عبرت إلى 

اإللهي و لنتحرر من كل ما يعيق روحنا. لننفتح ليكن لنا ثقة بعمق قالبنا مستوى القلب العميق". 

  للنسيم اإللهي. لقد و عدنا يسوع قائال : : أرسل إليكم الروح القدس ".دون تحفظ 

 

 القراءة المقدســــــــــــة – 05

 ماهي القراءة المقدسة ؟

لقد تكلم هللا بواسطة األنبياء و خاصة بأبنه يسوع المسيح، الكلمة األزلية. فالكتاب المقدس رسالة 

" لنعلن هللا الموجهة إلى البشر. كالم هللا غذاء. يسوع بو نفسه في القربان المقدس و في الكتاب : 

مير أو نقرأ الكتب المجد لك أيها الرب يسوع " " هو الذي يتكلم عندما ننشد المزا –كالم هللا 

)الفاتيكاني الثاني، الدستور في اللتورجيا(. القراءة المقدسة ال يستغنى عنها. تعطي المقدسة " 

الحياة و تنور الروح و تطهر القلب و تقوية. بذه القراءة بي التي سندت الرجاء عند الرجال و 

أيضا للكهنة و معلمي التعليم  النساء و حتى األطفال على حد االستشهاد. القراءة المقدسة ضرورية

المسيحي مثلما لكل المؤمنين. أوال يجب اإلصغاء إليها قبل أن نحفظها على ظهر قلبنا و أن تمسنا 

قبل أن تمس األخرين. علينا أال نتعاطى مع الكتاب المقدس كما نتعاطى مع كتاب اعتيادي، بل 

ن نقبله بإيمان و حب و تواضع و انقياد، مثل خاللها. الكالم علينا أ كواسطة يريد هللا أن يكلمنا من

 61لو مريم العذراء عند البشارة و مريم أخت مرتا التي جلست عند قدمي الرب لتسمع ما يقوله )

يعرف هللا شخصيا كل واحد من السامعين مع احتياجاتهم. عندما أصغي ’ (. فضال عن بذا 29: 

" هللا اآلنالحي، أجد دوما بالغا يوجهه هللا إلّي. بذا الكالم موجه إلى اليوم " بنا و  إلى كالم هللا

من قلب اإلنسان إلى قلب  عندما تلفظ به. إذن القراءة المقدسة حوار حالي و شخصي " فّكر فيّ 

 )القديس برناردوس(. لكالم" من قلب اإلنسان إلى قلب هللا" )القديس حوار حالي و شخصي هللا" 

هللا خاصية نقدر أن نسمعه سنين عديدة دون أن يمسنا، و لكن يوما ما سوف يدبشنا كما لو كنا 

" نفس نسمعه ألول مرة. القراءة تتم في الروح القدس، فهو الذي كان في قلب الذين تكلموا. 

)القديس غريفوريوس الكبير (. بو نفسه الذي "  القارئالروح الذي مس نفس النبي يمس نفس 

العميق الذي نشعر به اآلن. لهذا الحرف أن يتجسد ليعطينا الحياة. و بو الذي يمنح بذا الفرح  مكن

اآلن. لهذا السبب علينا أن ندعو الروح في السبب علينا أن ندعو الروح في العميق الذي نشعر به 

وله لي أفهمني ما تريد أن تق’ "أيها الروح  القدس أنر عيني بنوركبداية صالتنا باستمرار : 

 اليوم".



 ان التعليمات التي تتبع مقتبسة من التقليد الربباني

 و أعيد تقييمها حديثًا لتفيد من يرغب التعمق في كالم هللّا، 

 لكن يجب أال تمارس حرفيًا، كل واحد يختار ما يالئمه. 

 

 ؟ما  اـــــــــكيف نختار نــص

       

نأخذ نصا من باب الصدفة ، لكن بذا نادر . بعض الناس يقرأون الكتاب المقدس كامال و أحياناَ 

 بالتناوب بين العهدين القديم و الجديد. باإلمكان قراَءة أنجيل واحد بكامله أو أحد األنبياء. 

أو القادم . يمكن اختيار ترنيمة  الماضيغالبا نتبع نصوص ليتورجية النهار، أو نصوص األحد 

 أحدى صلوات القداس .. أو قوال ألحد القديسين.  تورجية أو صالة قربانية أولي

 على الصالة مهما كانت طويلة أو قصيرة. القراءة تساعد 

لهذا السبب ينبغي أن يكون النص دسماً. كل النصوص الكتابية موحى بها، و لكن ليست كل 

النصوص بنفس المستوى للقيام بالصالة. كتب العهد الجديد عموماً بي أنسب للصالة من نصوص 

 العهد القديم ، لكن نجد في العهد القديم نصوصا أيضا غنية جداً مثل المزامير. 

فضلة، يعود إليها متما يشاء. بناك حرية كاملة في إختيار النص شرط أن لكل واحد آياته الم

، علينا نختار يساعدنا أكثر من غيره على الصالة. مثال، عندما نكون في مشكلة مع أحد األشخاص 

 نصاً حول َ المحبة األخوية. 

 

   ه  ــــــــــد قراءتـــــــف الّنص و أعيـــــــأكتش – (0

 

خالل ليال من الوقت للدرس، فالروح بو الذي يعمل : ماذا يقول بذا الّنص؟ في البداية نخصص ق

الكلمات المهمة. كما علينا أن نقرأ المقدمات و قراءتنا للنص ، لنمسك بالقلم و نؤشر به 

 تشرح بعضها.  فاآلياتالّشروحات و نفتش عن معنى الكلمات المتقاربة ، 

خيط دليل ، مثالً : ماذا قال يسوع؟ مابي رسالة يوحنا المعمدان؟ نفتش عنه في كل  اآلياتلبعض 

 )يقيم فّي(.مفتاح )حب( أو فعال  –األناجيل. أو ندرس كلمة ما 

النص إلى داخلنا بي إعادة قراءته بكل ما عندما َيكون النص قد درس ، فالوسيلة الفضلى إلدخال 

فت، اسمعها بأذني، أدع الروح أن يمسني ، ألنه ليس كالما : بفمي: ألفظ الكلمات بصوت خا أنا

 كالم محكي. إنمامكتوبا 

الذين يقرأون في الكنيسة عليهم أن يهيئوا القراءة و ُيعلنوبا بصوٍت عاٍل، وواضح وأن يلفظوبا 

 حن. أن يكون اإلنسان قارئاً فهذِه خدمة مهمة. لببطء و تأن مع ال

جملة ما يجب التوقف عن القراءة و البقاء  أوو عندما نتأثر بكلمة نتذّوق الكالم و نسعد بالنص. 

بها إلى حين قطف كل  االحتفاظو على بذه الفقرة و إعادة قراءتها عدة مرات لتدخل فينا الفكرة 

باإلمكان أيضاً تكرار بعض الفقرات إلى أن يتم حفظها على ظهر القلب. كما يحسن كتابتها   ثمربا.

 في كراس ، أو وضع خط بالقلم تحت اآلية أو العبارة التي راقت لنا. 

 

 

 



 لــــــــأنا أفكـــــر : التــأم  (1
 

ل في العمل الذبني بعد القراءة اليقظة، يأتي وقت التأمل الحميمي، لسنا في صدد الكالم فقط، ب

النص( . الكالم يجب أن يقود إلى الحب ، الكالم الذي يمس القلب، يعبر من  البسيط للفهم )دراسة

الحقيقة المخفية تحت الحرف ، مثال ما  اكتشافإلحرف إلى المعنى الروحي.  نحن في صدد ا

 الخبز؟ تكثيرمعنى إحدى المعجزات: شفاء أو 

بل فقط بالرسالة ،  أتعلقأشّبع نفسي من مواقف يسوع و كالمه بحيث أصبح تلميذهُ، أنا ال 

 بالذي يكلمني : "يا رب ماذا تريد أن تقوله لي؟"بالمرسل، أي 

أسأل نفسي ماذا يجلب لي بذا الكالم ؟ و لماذا بو مهم؟ بل بذا خبر سار لي و للجماعة اليوم؟ 

 وار مع هللا.بذا األمر يجب أن يؤّدي إلى ح

 الصــــالة هللا:أنا أكلــــــــم   (3

القديس بيرونيموس (. عندما نتوجه الصالة جواب اإلنسان هلل. "عندما تقرأ، العريس يسمعك " ) 

إليه، يجب أن نتوجه ببساطة و محبة و نقول له : " أنا يا رب بهنا، ماذا أقول لك؟ ) شارل دي 

صالتنا تتخذ شكل السجود هلل الذي تنازل و تجسد، أو الطاعة فوكو (. مثال، إذا كان نص البشارة، 

المتواضعة كطاعة مريم العذراء، أو الشكر ، أو التسبيح لمجيء المخلص من خالل ترتيلنا لنشيد 

مريم : " تعظم نفسي الرب.." أو نصلي من أجل المتكبرين. صالتنا تنطلق دائما من واقع 

نفسية و حجاتنا، من دون أن ننسى اإلخوة و األخوات ال الظروف التي نعيشها و من حالتنا

 الحاصلين قي الضيق!

 ماهو التأمل ؟ (4

عندما نمارس القراءة المقدسة والصالة على بذا الشكل و منذ زمن، يحصل أن يكون القلب 

 )الكردينالخروج من الذات ودخول في سر هللا الذي يمسك بيده حياتنا كلها" مأخوذا. التامل بو" 

إلى األمور اإللهية بعشق و  )القديس يوحنا الصليبي(." إنتباه الفكرمعرفة عاشقة هللا" "  (مارتيتي

بساطة و إستمرار )القديس فرنسيس السالسي( " رؤية مسبقة للحقائق العتيدة في المسيحي 

 المصلوب و القائم من القبر" 

لرابب )و المسيحي( ال يصلي ( ا31: 1)روم " الروح يشفع لنا لدى األب بأنات ال توصف " 

جيدا إال عندما يدرك بأنه ال يصلي ")مار أنطونيوس الكبير(. ما العمل ؟ وحدي مع هللا، أفتح قلبي 

له و أصغي إليه أترك نفسي بين يديه بروح التصبيح و الشكر، و بالتأن و إستسالم مطلق، إنه 

وق القوى البشرية . هللا يمنحها لمن ئقة الطبيعة، أعني موببة من اهللا تفيحبني. بذه حالة فا

يتوقوا يريد.التأمل ال تتعود عليه، بل تستعد له.كل الناس ال يصبحون تأمليين، لكن على الكل أن 

م باب القصر حيث يدخلنا أما. التأمل يجعلنا عنا في أحسن حال أمام عمل هللا فيناالتأمل يضإليه. 

عموما وقتي و منقطع. و عندما يختفي عمل الروح القدس، نستعيد ببساطة الصالة الرب إن شاء. 

 .الصمت في البداية أو نستمر في اخترناهو نكلم هللا م نصفي إليه و نقرأ النص الذي  االعتيادية

 جوابـــــي لنداء هللا  –( 5

بذا ما " اعملوا كل ما يقوله لبكم " كلمة هللا ينبغي أن تعبر من الرأس إلى القلب و من القلب إلى األيادي 

قلتها في عرس قانا أود أن أذبب إلى نهاية البالغ. بذا البحث عن إرادة هللا يؤدي إلى جواب من 

طرفي. لذلك علي أن أرفع كل العوائق و األحجار و األشواك التي تترحم نفسي. إذا كنت أجد 



 تنير حياتي و ؟ كلمة هللاأحبهنني صعوبة في محبة أحد األشخاص، فماذا أفعل حتى أبربن أ

شكل من الحياة يليق بيسوع المسيح. القرار و القصد  اختيارتدعوني على اإلبتداء و تساعدني على 

عالمة أنني مقدم على تحقيق ماأظهره هللا لي. العمل وفق إرادة هللا بو الطريق الوحيد لإلتحاد 

، إن أن أبضمه كي يغيرني و يجعل ذاتي متطابقة " يا رب علمني أن أتغذى بإنجيلك الحقيقي باهلل.

أن أشكر هللا على كل ما بو أعطاني وقت  انسيبكذا تنتهي القراءة المقدسة. ال مع ما نشاء. " 

 الصالة بذا و لو أنني لم أشعر بشيء.

 المثــــــــــابرة 

في  القديم "قراءة الكتاب المقدس ال تعنيني شيئا و خصوصا العهد يقول بعض األشخاص : " 

البداية نقرأ نصوصا مستقلة ال رابط بينها، و لكن بقدر ما نتقدم في القراءة بقدر ذلك تضيء 

النصوص بعضها. يسوع يطالبنا بالصبر. في ممارسة قراءة الكلمة نكتشف و حدتها. بعده تغدو 

لمطر ينزل شيئا نحب. كما أن االقراءة أكثر قلبية و تجلب فرحا عميقا. غايتها أن تقودنا إلى أن 

إلى وقت  أيضافشيئا على أرض يابسة، وكما أن الحياة تمر بسنيين إلى أن تكبر، بكذا نحتاج نحن 

بعده تأتي النتائج تلقائيا. لقد شرحنا بإسهاب كاف كي تشبعنا كلمة هللا و كي يعمل الروح القدس فينا.

ما يمكن أن تكون القراءة المقدسة، لكن في الواقع، أن األمور بي أكثر بساطة.شيئا فشيئا تصبح 

و تتعلق بالزمن الذي يتمتع به كل فرد. يسوع معلم صالح و يطلب المستحيل، لكن قراءتنا طبيعية 

 عندما نعمل ما بوسعنا يكون مسرورا.

 إلصغــــــــــاء إلى هللاا 

، لكن متميزان، في علينا أن ال نخلط بين قراءة كلمة هللا و الصالة. إنهما نشاطان ضروريان

النشاط األول، يكون دور اإلنسان مهما بالرغم أننا نطلب أنوار الروح القدس، بينما في النشاط 

عل األول. القراءة المقدسة تنير فكرنا و الثاني، الصالة، تفكيرنا يحتل مكانا بسيطا ألن هللا بو الفا

و غير كافية. القراءة تقودنا إلى الصالة و  تغذي إيماننا. بي نور هللا، بدونه صالتنا فقيرة و ضعيفة

إن شاء هللا إلى التأمل. التعود على قضاء وقت طويل في القراءة و التفكير و الختام بصالة قصيرة 

 الفصل متأثر بنص شهير لكيك شارتري ]بذا للصالة.قد يكون خطأ. يجب إعطاء الصدارة 

 .التقليدين الغريبين( يعرض فيه ممارسة الرببان  6631 – 6122)

 وخارســــــــتيا و السجوداأل -06

 معجزة األوخارســتيا 

لقد خلص المسيح البشر بصيرورته واحدا منهم. إنه إنسان و إنسان قديس و الساجد الحقيقي 

الوحيد. يطيع أباه بالكمال و التمام معوضا رفضنا و قلة محبتنا و مكفرا عن خطايانا. قدم ذاته 

لكل الناس أن ذبيحة عنا خصوصا على الصليب، ذبيحة وحيدة و كاملة. و أتاح دفعة واحدة 

حوا مع أبيه و مكنهم من أن يكونوا ساجدين حقيقيين له. لقد أحب أن يكون تالميذه مدى يتصال

و ال تزال الكنيسة مستمرة في تقديم الخبز و  األوخارستيا.الزمن متحدين بذبيحته. لهذه الغاية أسس 

 إعالن في كل قداس نحن مدعوون إلى جسد يسوع المبذول و دمه المراق. الخمر اللذين يحتويان

يعيش بذه المأساة بادري بيو  إيماننا بحضور يسوع و مجددين سر موته و قيامته. كان القديس

" أثناء القداس أنا معلق على الصليب بإيمان إلى درجة أنه يختبر في جسده أالم المسيح نفسها. 

في كل  نسانكل إ بهذه الذبيحة ينال استحقاقات الصليب مع يسةوع و مشترك فيما تألم به".

البلدان و األزمنة. إذن لنا حظ فريد لإلتحاد شخصيا بيسوع و ننال النعم التي نحتاج إليها. ما 



أعجب و ما أسعد حضور يسوع الحي بذا، المقدم و المأكول و المسجود له تحت عالمات الخبز و 

 ارستيا واجباوبال االحتفال" بالنسبة إلّي منذ سني رسماتي األولى، لم يكن الخمر المتواضعة ! 

"حذار أن تتعود ) يوحنا بولس الثاني (.  مقدسا فحسب، إنما حاجة أشعر بها في كياني العميق " 

)نصيحة أحد الواعظين على اإلحتفال باألوخارستيا، بل ليكن لك حدثا جديدا كل يوم ليحّولك" 

 لكابن جديد(.

 اإلختـــالء قبل القداس و بـــــــعده

من القراءات و األلحان و الحركات الرمزية. إلم ننتبه جيدا أليها، يمكن أن  القداس العديد يتضمن 

اكتشاف المعنى الخفي، و الصالة حقيقة. تمر كمشهد ما و نبقى في المنظور دون التمكن من 

القداس ليس عمال سحريا، يكفي أن ننفذ الحركات حتى يتم العمل أليا. ثمار التناول تختلف حسب 

لالستعداد لنتيح لنفسنا كل واحد. و لهذا، قبل القداس ينبغي أن نجد وقتا  إستعداد و إيمان

بالذبيحة، بإيمان أكثر حيوية. و عندما ينتهي العمل الليتورجي، من المحبذ أن نبقى قليال  المشاركة 

ل القداس أن نشكر، أي تتواصل صالتنا الشخصية. باإلمكان أن نتأمل في ما احتفلنا به خالللشكر. 

" من يأكل   أن نشكر الرب الذي بذل ذاته من أجلنا و أن نختار إحدى الصلوات من جديد.و 

الثبات في يسوع يعني أن نخصص له  ( 51: 1)يو جسدي و يشرب دمي، يثبت فّي و أنا فيه" 

 صراحة بذا يصح أوال للكهنة. وقتا للبقاء معه وحده. 
 

    مــا السجــــــــــود للقربان؟

الخبز المكرس يحفظ في موضع خاص بكل إحترام. بكذا يسوع حاضر دوما في  بعد القداس،

ا الحضور و عن سبل اإلستفادة منه.علينا أن نهم جيدا السجود كنائسنا، لنفتش عن معنى بذ

لسأوخاريستيا. السجود ليس إضافة إلى القداس، بل إستمرار له، وقت فيه يحاول المرء التعمق في 

األوخارستيا بو يسوع نفسه ) بذا بو جسدي ( بو بنا ذاته إله و إنسان،  أوجه السير المختلفة.

حي عندنا األوخارستيا بو الخبز الذي يغذي و يقوي نفوسنا بو أيضا الدواء الذي يشفي جروحنا و 

بو الخبز الذي يوحد الجماعة. بو الغذاء الذي يغيرنا و يعلن الوليمة السماوية الحياة المقبلة 

ت القربانة ) الخبز(. ماذا يفعل الفقير أمام الغني؟ و المريض أما الطبيب؟ و حاضرة بنا تح

ألفونس ليكوري( كيف العطشان عندما يكون إلى جانب البئر ؟ و الجائع أمام طعام شهي؟ ) القديس 

يمكن للبشر أن يفكروا بشيء خارج بذا؟ السجود للقربان المقدس فرديا أو جماعيا بو السعي لفهم 

يسوع المسيح هو في نزاع إلى منتهى  سر يسوع الذي يواصل خالص البشر دائما "و تذوق 

بحمل الصليب وراءه. يسوع تعذب بسبب خطايانا و  االلتزام) باسكال(. و السجود بو الدهر " 

خطايا العالم، علينا أن نعوض أوال عن تقصيراتنا عن محبة األوخارستيا و عن التناوالت التي قمنا 

الذين ال يصلون و بإسم المسيحين الذين ال يأتون  وباسميمان. نصلي أيضا بإسم الخطاة بها بقلة إ

إلى القداس. يسوع تضامن معنا نحن الخطاة، علينا أن نتضمن معه بدورنا، في جسده السري، أي 

مع جميع إخوتنا. بذا ما نعماه عندما نسجد للقربان المقدس، جسد المسيح.. إن الذين ال يستطيعون 

أو السجود له في بيت القربان. ناول جسد المسيح ألسباب مختلفة، يستطيعون أن يتناولوه روحيا ت

التعبير عنه بصور متنوعة : بصالة شخصية  السجود للمسيح في سر المحبة هذ، يجب أن يجد"

أمام القربان المقدس، بساعات السجود )جماعيا(، فالكنيسة و العالم يحتجان جدا إلى عبادة 

األورخارستيا، يسوع ينتظرنا في سر الحب هذا. ال نقس الوقت عندما نذهب للقائه في السجود و 

. ال خطاء الكبيرة و عن ذنوب العالم الكبيرةالتأمل المليء باإليمان و المستعد للتعويض عن األ



عندما نعمق تناول ( 6911) يوحنا بولص الثاني إلى جميع األساقفة ) نكف عن السجود أبدا 

األخارستي و نتحد بالرب بواسطة التقوى الشخصي، نستطيع أن نكتشف ما ينتظره منا في 

 (.0989" )حياتنا اليومية

 

 الةالســــــــــــــــجود و الرس

إعالن اإلنجيل بالكالم و بالمحبة ال يكفي. فما يمس التبشير الجديد. أخيرا السجود ضروري لسند 

القلوب بو نعمة الروح القدس في العديد من الرعاية و البالد، يجري على السجود كقاعدة 

 لإلرسال، ضمن حلقات الشباب.

 

 شهــــــــــادة من الصـــــــين 

و نبقى مشلولين من الخوف إعالن خبر يسوع القائم من القبر يحتاج إلى ال نقدر أن نستريح "  

بواسطة علمانيين  آخرينمع مسيحيين  اختبرتهأقوله بنا  قوة، إلى نار نجدبما في السجود. ما

السجود األخارستي و جلبوا لنا نار السجود و محبة كلمة هللا.  جاءوا إلى الصين و أعلمونا أبمية

أصور بذا  جها المسيحيون في الصين. أستطيع أنبذه، بي مثل نار جديدة يحتالروحانية السجود 

بأمثال عدة : كان في مدينة ما امرأة مسنة كاثوليكية تقية جدا اقترحت القيام بتساعية صالة و صيام 

، جالت كل شوارع المدينة على الدراجة الهوائية كي تنظم بذه لإلسراع في زيارة البابا إلى بالدنا

ساعية كل مساء كانت تجمع بصورة سرية مسيحيين لصالة الوردية أمام القربان المقدس، و الت

كانت تصوم بي جماعتها. لقد عرفت الشجاعة و القوة لهذا العمل من السجود. بعده، اندفع بؤالء 

المسيحيون أنفسهم، المضطرمون بنار السجود، إلى زيارة المنازعين في أحدى المستشفيات لنقل 

 نالها في السجود قادرة أن تجعل منا مرسلين" ر السار. نعمة هللا وحدبا التي نالخب
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أول إستعداد يقوم به اإلنسان أمام هللا بو السجود. هللا بكذا عظيم يسبب االنبهار و التعجب و 

ينبهرون و يحتاجون إلى  األحيان. إن الذين عالمة ما لحضورهاإلحترام و الخوف في بعض 

" الرب ظهر إلبرابيم في بلوطة ممرا...إبرابيم رأي ثالثة رجال واقفين أمامه فبادر إلى لقائهم في باب الخيمة، و سجد السجود. 

 (.1:  21)خلر كذلك موسى أسرع و أنحني إلى األرض ساجد "  (3:  61 )تكإلى األرض 

الرب جالسا على عرش عال رفيع، من فوقه السرافيم قائمون..كان كل واحد ينادي األخر و يقول قدوس الرب القدير،  " رأيت

(. السجود بانحناء الجسد و أيضا القلب و اإلدارة، يعني 2 -6:  1 ) إشعيا األرض كلها مملوءة من مجده "

ر من كل الخالئق بصورة غير متنابية. ال شيء يشبهه، بو أكب اإلعتراف بأن هللا بو الكائن الوحيد

) متى " في الحقيقة أنت بو أبن هللا ( نقرأ بأن الرسل لما رأوا يسوع ماشيا فوق الماء، سجدوا له قائلين : 

( 21:  9(، كذلك المولود أعمى )يو 31:  61( و األبرص بعد أن شفي سجد له )لوقا  22:  61

  (.31:  31)يو " ربي و إلهي "ما من القبر صرخ : و توما غير المؤمن، بعدما رأى يسوع قائ

(. سجودنا يمر 35 – 31:  1) " إن األب يريد الساجدين الحقيقيين بالروح و الحق " قال يسوع للسامرية : 

 بالمسيح، فهو وحده الساجد الكامل األب:

 

 



 " في      المسيح    ومع    المسيح      و بالمسيح،           اليك
 اإلله القديــــــــر فــــــي إتحــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــدسأيها 

 كـــــــــــــــــــــــــل اإلكـــــــــــرام و المجــــــــــد                                   

 دبــــــــــــــــــر الدبــــــــــــــــور"  إلــــــــــــــــــى                                   

 

السجود احتفال بجالل هللا و كماالته غير المتنابية : قداسة، يسوع، و الذي ال نقدر أن نفهمه : في 

هللا الواحد، ثالثة أقانيم، األب واالبن و الروح القدس. بؤالء األقانيم يحبون بعضهم بعضا إلى 

لنا الحظ، نحن بأن يكون في كنائسنا حضور حقيقي  واحدا. فضال عن ذلك،درجة ليسوا إال إلها 

للمسيح في سر القربان المقدس. يسوع يسكن وسطنا مثلما كان على األرض و مثلما بو حي اآلن 

و إحتياجات العالم. بما  في المجد السماوي. فلنأت و نسجد له، و نشكره و نعرض له احتياجاتنا

بإمكان الركوع أو الجلوس أمام الذبح. و عند الدخول و الخروج تقتضي يخص الهيئة الجسدية، 

العادة أن نركع أو نركع أو أن ننحني أمام القربان. بذا بو السجود الذي يختصر الهيئة األساسية 

 لكل مؤمن. التعجب أمام ما بو هللا في ذاته و أن نحبه من كل القلب و كل النفس و من كل القوة 

(. بالسجود نتجنب التمركز حول أنفسنا. بنعمة الروح القدس، نحن 21:  33متى ،  5:  1) تث 

أيضا نقدر أن نصبح أشخاصا يسجدون. نضيف بأن الروح القدس يشوقنا إلى ما ال نعرفه جيدا. 

" يا هللا، أنت إلهي، ( يعبر عن العطش إلى هللا : 12السجود بو أيضا اشتياق إلى رؤية هللا، المزمور )

" أرني وجهك " لكن على بذه األرض ال يمكن رؤية هللا. قال موسى هلل :  "أبكر، فأليك تعطش نفسي و إليك

بو (. رؤية هللا كما  32 – 61:  22) " أما وجهي فال تقدر أن تراه الن الذي يراني ال يعيش " أجابه هللا : 

" أريد رؤية هللا " و شوق. محفوظ للحياة اآلتية. من اآلن و إلى ذلك اليوم نعيش في حالة انتظار 

 كانت تردد القديسة ترازيا األفيلية عندما كانت طفلة.

 

 التمجيــــــــــــــــد ) التسبيح (

المالئكة و العالم الذي و طبيعته:  هللا الخالق عمل يذكر أكثرلكنه قريب من السجود،  التمجيد 

نعيش فيه و اإلنسان و تأريخ الشعب المختار و الخالص الذي أتى به يسوع المسيح و الكنيسة و 

" ي كل خالئق هللا سبحي الرب ...( 662،  21، 22أخيرا الحياة اآلتية. مزامير كثيرة ترنم مجد هللا )مز 

المجد هلل في أثناء والدة يسوع ، بللت المالئكة بعظمة هللا :  (. 2) دا : "  ، له المجد الرفيع ، و المدح األبدي !

يسوع يمجد أباه السماوي باسمنا : " في تلك الساعة،  (. 61:  3" ) لو  العلى و على األرض السالم " 

فيته عن من الروح القدس فقال : أحمدك أيها األب ، يا رب السماء و األرض، ألنك أظهرت للبسطاء ما أختهلل يسوع بدافع 

و عندما علم يسوع صالة "األبانا"، علمنا أن نسبق التمجيد )ليأت  (.36:  61) لو  الفهماء "الحكماء 

ملكوتك( على طلبنا )أعطنا خبزنا ...(. بناك أسباب كثيرة لنمدح هللا. إن فرق التجديد أعادوا إلى 

يدي نحو السماء و تنظيم صالة المديح و الحب. المدح يمكن التعبير عنه بحركات، مثال رفع األ

الرقص ذاته يمكن أن يكون شكال من أشكال المديح، شرط أن بسمته المقدسة "  تطوافات و تقادم...

(. في الختام ، تخبر  5صم :  3و كان داود و جميع بيت إسرائيل يرقصون بكل قولهم أمام الرب على صوت اآلالت" 

 صالة السجود و المديح، إن كانت شخصية أم ليتروجية باحتفال غير متناه بالحياة العتيدة. 

" التأمل في حياتنا الحاضرة، يجب أن يقوم على تمجيد هللا، ألن الفرح األبدي بحياتنا المقبلة هو 

بلة أن يتدرب عليها منذ اآلن. الفترة السابقة تمجيد هللا. ال أحد يستطيع أن يتأقلم على الحياة المق

للفصح ترمز إلى االمتحان الذي نحن فيه اآلن و ما نحتفل به في األيام التابعة للفصح يرمز إلى 



 السعادة التي تكون الحقا.نترك الصيام و نحيا في التسبيح. هذا هو معنى هللويا التي ننشدها" 

 أوغطينوس(.)القديس 

  

 شـــــــــــكرفعــــــــل ال

على كل ما وببه لنا، خصوصا على أنه أحبنا  شكراهلل و مدحه، من البديهي أن نقول  بعد السجود 

( مزامير كثيرة تظهر شوق  1:  12) إشعيا " لما كنت عزيزا علي و مجيدا و أنا أحببتك " منذ األزل،  

) بلل الكبير( يشكر الرب على كل شيء خصوصا على اإلحسان  621الخليقة و امتنانه. المزمور 

" يعطي الخبز الذي أظهره تجاه شعبه المحترم : النجاة من مصر و معجزة البحر األحمر و يختم أنه 

 هللا يهتم بكل واحد بمفرده :  لكل ذي جسد" .

 (21) مز ا رب ألنك نشلتنـــــــيــــــــــــــــــأعــــظمك ي

 ( 11)مز    صراخـــــــــي معـــــال إلّي وســــــــــــــم

 ( 16) مز  صخــــرة و نجـــــــــــاتي دهـــــــــبو وح

 باركــــــــي يـــــــــــــا نفســــــــي الــــرب 

 ميع إحسانـــــــــــاته وال تنــــــــــــــــــسي ج

 ألنه يغفـــــــــــــــر لكـــــــي كـل أثمـــــــــك

 (612) مز  و يشــــــــفي جميع امراضـــــــــــــــك

 نحن أيضا نستطيع أن نقول:

شكرا لك من أجل األرض، و الشمس و المطر، و المزروعات و الورود والحيوانات، شكرا من 

ليابانية عرضت مشهد مزارع، قبل البدء بالحصاد، نزل من ماكنته و جلس أجل الغذاء التلفزة ا

على األرض فاتحا يديه و بو يقول : " أنا أستسلم" شكرا من أجل جسدنا المنظم بصورة القرفصاء 

خارقة العادة و من أجل الصحة. شكرا من أجل دعوة الفريدة و من أجل السعادة غير المتنابية 

ا من اجل حب الرجال و النساء الذين ينقلون الحياة. شكرا على األطفال. و التي تعدني بها. شكر

العائالت و الفرح في العيش سوية... شكرا خاصا من أجل يسوع إبنك الحبيب الذي جاء ليجعلنا 

( 1يو :  6شبيهين به، شكرا له على كلماته و دمه الذي سفكه ذبيحة مقدسة لينقينا من كل خطيئة )

"من يأكل جسدي و يشرب دمي ( شكرا من أجل خبز الحياة  31بط :  6بجروحه شفينا ) شكرا له ألنه 

" (. القديس بولص الرسول كان يفكر بكل بذا عندما صرخ قائال : 51:  1) يو يثبت فّي و أنا فيه" 

، قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بال لوم في المحبة و قضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع تبارك هللا الذي دعانا في المسيح

(. تجتمع كل أفعال شكرنا في صالة األوخارستيا  5 – 2:  6) أف المسيح على ما اقتضى و شاء " 

مكان أيها الكبرى التي تبدأ بكذا: " إنه لحق و عدل أن نمجدك و نقدم لك شكرنا دائما و في كل 

األب األله األزلي والقادر على كل شيء بإبنك يسوع المسيح". و على مدار السنة الطقسية نقدم 

الشكر هلل على موضوع خاص من تدبير الخالص في قداس األطفال يقول الكابن " كن ممجدا من 

حيث تنشأ لنا أجل كل ما بو جميل في العالم و ما تضعه فينا من الفرح، إنك تحبنا بهذا المقدار ب

 . (1" )راجع صالة األوخارستيا رقم يسوع ليقودنا إليك  ابنكبذا العالم العظيم و الجميل و تعطينا 

 

 الشـــــكر حتى في المحنة                                   

من مدغشقر، بردت بمته بسبب بعض الصعوبات، دخل إلى الكنيسة ليشتكي أمام الرب،  مرسل

بالرغم من عماه يصلي بصوت عال معتقدا أنه وحده : " شكرا يا إلهي من أجل فيرى أبرص 



الحياة التي أعطيتها شكرا على الفرح الذي تضعه في قلبي شكرا من أجل المرض الذي سمح لي 

بأن ألقاك شكرا من أجل عظمتك و حبك" خجل المرسل من ضعفه و عاد وبو ممتلي من التعزية. 

 – 61:  5تسالونيقي  6) " كونوا دائما فرحين، أحمدوا هللا في كل حال"قديس بولص: لتختم بهذه المشورات لل

" لتحل في قلوبهم كلمة المسيح بكل غنابا لتعلموا و تنبه بعضكم بعضا بكل حكمة. رتلوا المزامير و التسابيح و األناشيد (.  61

 2) كول فعل فليكن بإسم الرب يسوع، حامدين به هللا األب" الروحية شاكرين هللا من أعماق قلبكم. و مهما يكن لكم من قول أو 

(. في الواقع أثناء الصالة يمنك غالبا العبور من السجود إلى التسبيح و الشكر بعد بذا 61 – 61: 

 أن يقول صالة شكر. الحوار يمكن أن ندعو كل واحد
 

 صـــــــالة الندامـــــــــــــة

 63:  3) يوئيل " توبوا إلّي من كل قلوبكم بالصوم و البكاء و الندم" االبتداء يتكرر عند األنبياء إن موضوع 

(. عندما دشن 36(. بالنسبة إلى أحاب، الصوم عالمة الندامة و بو شكل من الندامة ) ملوك 62 –

ملوك  6) للعهدسليمان تابوت العهد في الهيكل الجديد، صلى أوال إلى الرب ليغفر للشعب خياناته 

(.مزامير عديدة تحتوي على صلوات الندامة و أكثربا 5 – 2.  9( )أنظر دانيال 51 – 21:  1

 جاء بصيغة فردية، و حتى إذا تكلم المزمور باسمه فهو متضامن مع بني إسرائيل. 

 ينسب إلى دواد بعد اقترافه الزنى. 56المزمر 

 ئته و بأنه منذ الوالدة خاطئ.اضع بخطيداود يبدأ بالدعاء إلى هللا ثم يعترف بكل تو 

  : أحجب وجهك عن خطاياي. قلبا طابرا أخلق فّي يا هللا".يعقب اإلعتراف تضرع طويل " 

 واثقا و متأكدا من هللا سيخلص بمراحمه. و لكن يبقى 

 تطال الجماعة كلها : " أحسن برضاك إلى صهيون " الةفي النهاية مثل أكثر المزامير الص 

بو صالة جماعية تشرح الوضع القائم: أورشليم خربة بسبب كل خطايانا القديمة،  19المزمور 

أشفق و خلصنا و أمح خطايانا. عندئذ نحن شعبك، نستطيع أن نعلن أمجادك. أنظر أيضا المزامير 

يتردد موضوع التوبة. يوحنا . في اإلنجيل غالبا ما  612،  621،  613،  21،  23،  1

( و يطلب توبة صادقة ) لوقا يسوع يستهل رسالته بالدعوة 2ينادي بمعمودية التوبة )متى المعمدان 

(. و جوب  5 – 3:  62) لو " أن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون " (  65:  6إلى التوبة : " توبوا" ) مرقس 

و  ( 61 – 9:  61( أو العشار ) لو  23 – 66:  65اإلعتراف بالذنب مثل اإلبن الضال ) لو 

:  1،  61:  5) يو " ال تعود تخطأ " ( يضيف أيضا :  3:  9قبل شفاء المخلع يغفر له خطاياه ) متى 

(. في بداية كل أوخارستيا  11 – 31( ) لو  63:  1(. الرسل بدوربم نادوا بالتوبة )مرقس  66

)قداس( نطلب الغفران عن خطايانا : يا رب أرحم. كما أن الصوم بو زمن التوبة و االبتداء. نحن 

في األساس خطأة، و لكن هللا في كيانه بو أب. ما نتصوره فاجعة، بالرغم من بعض الغضب، ليس 

نحن متأكدون من نيل غفرانه و تكون لنا  كذلك في عيون هللا. بمقدار ما نؤمن بمحبة هللا، بقدر ذلك

 الشجاعة في اقرار محدوديتنا و يلين قلبنا. ما ينتظره هللا منا بو ثقة بل حدود.
 

 تحدثنا سجينـــــــــــــة قائلــــــــــــة:

 " كنت ضحية و صرت بعدئذ مذنبة.

 السجن ساعدني على التفكير فالتقيت هللا.

 محبوبة كما أنا.أنا لست وحدي بعد األن، أنا 

 عندي رجاء و لي النور في داخلي.



 قات لنفسي : بقية حياتي ستزبر

 هللا لي بمثابة شالل ماء".
 

 صـــــــــالة ختاميــــــــــــــــة

(. يسوع يؤكد بان هللا أفضل من  65:  69) أشعيا " بل تنسى المرأة طفلها ؟ و أن نسيت بي فأنا ال أنساك" 

(. كل الذين يؤمنون 65عنايته و عطفه ال حد لهما. تامل باالبن الضال ) لوقا  جميع أباه األرض .

( . 1:1، غل 1:  6بط  3و يقاسمونه طبيعتة )(،  6:  2يو  6( ) 62:  6بيسوع بم أبناء هللا ) يو

 (. 65:  11) رو " أبا، أيها األب" الروح القدس يصرخ في أعماق قلبنا 

 إيابا يسوع بي "أنا". علينا أن نخاطبه بثقة تامة و أن نكون صغاراالصالة الوحيدة التي علمنا 

 أمامه. إن صيغ الصالة المختلفة التي تكلمنا عنها جيدة كلها بقدر ما تكون بنوية.

 " أبا لتمن مشيئتك "                  

 إلهي أني أحبك                  

 يا أبت أني أحبك                  

 يا يسوع أني أحبك                  

 للعانية األلهية. هللا يهتم بي.األستسالم بهيئة  يعبر عنه النبويالروح 

 " فهو على هذه األرض شجرة عجيبة

 و ثمرة الشهي يدعى األستسالم

 يعطيني في هذا العالم بحرا من السالم"

 القديسة ترازيا الطفل يسوع

  صـــــــــــالة الطلــــــــــب -08
 

بي أوال توجيه مطلب إلى هللا باإللحاح : أرجوك. الصالة  الصالة البشر على طول التاريخ.صلى 

طبيعية و تتالءم مع حالتنا كخليقة. الصالة يعبر عنها خارجيا بحركات و عالمات. في أسيا، 

 يقدمون عيدان بخور أو ثمارا أكراما لسأجداد. و في العابد البوذية يكتب بعضهم في كراريس النعم

التي يطلبونها. أما في أفريقيا فيقدمون ذبيحة لسأرواح : دجاجة أو عنزة لنيل رضابا.في أمريكا 

و يكرمون تماثيلهم. و بناك خليط من  يرتبون أعيادا شعبية كبرى على شرف القديسين الالتينية

 الرتب الهندية و األفريقية.
 

 ما ليـــــــــس بصـــــــــــــالة

(، يسعون أن يخضعوه بواسطة رتبة 1 -6:  1صم  6تقوم في الضغط على هللا ) صالة الوثنيين 

مكسب منهم. بذا  سحرية ) ممكن أن تتحقق بواسطة ساحر(. أو يحاولون خداع األرواح لسحب

النوع من التصرف يتعرض و الصالة المسيحية. كأنهم يقولون هلل : " لتمن مشيئتي ...". يرغبون 

 نة هللا و بذا يسبب شكا.في االستيالء على مكا
 

  ماهية صـــــالة الطلـــــــــب الحقيقية

إذن هللا يريد خيرنا و يعرف ما بو األفضل لنا و يرى األشياء بابعادبا، أعني بالنسبة إلى السماء.

لقد قرر منذ األزل أن يعطينا ما يناسب، لكنه يريدنا أن نطلبه منه في الصالة. فعندما نصلي ندخل 

ميه. بعد الصالة يعطينا هللا ما يكون قد قرره، لكن ال نعلم بوضوح إن كان طلبنا مطابقا في تصمي



" إن كنت حقا هذا ما أن نخضع دوما لقراره و أن نسأله لمشروع هللا. لهذا السبب علينا مسبقا 

 بمحبة ما تعطينه و أشكرك مسبقا.  أقبل أنت لي ". تريده
 

 المقدس الـصــالة في الكتـــــــــــــاب

نجد في الكتاب المقدس عدة نصوص تتضمن صلوات تضرع. فإبرابيم يصلي من أجل المدن 

:  9، تث  36- 61ك  61( ) عدد  26:  23( و موسى يتوسط للشعب ) خر 61تك  ) الخاطئة

(. مزامير كثيرة  61(، و يصلي فوق الجبل بينما الجنود يحاربون ) خر  66 -61:  61،  31

 (.31:  11( و حتى صلوات غاضبة : " يـا رب لماذا أنت نائم ؟ " )  31:  35 تتضمن طلبات )

الناس، و مريم % و من أجل جميع  9:  61، يو  63:  1يسوع صلى كثيرا من أجل تالميذه ) لو 

 -66كور  3التي صارت أما لنا صلت و تألمت من أجلنا. بولص الرسول المهتم بكل الكنائس ) 

:  5، اتسا  9:  66، كول  61:  1طلب أن تقام الصالة في كل حين )اف ( ي 61:  6، اف  31

 (.1 -6:  3تي  6( من أجل كل الناس . صلوات شفاعة و أبتهال و حمد )  61

 يســـوع يطلب أن نصـــلي

  : ليتقدس أسمك، ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك...كي يخدم هللا و يمجد من قبل الناس 

  : اليوم خبزنا... أغفر لنا ... نجنا ...أعطنا كي يهتم هللا بنا 

  (.3:  61) لو أطلبوا إلى رب الحصاد 

  (. 23:  1يجب أن نصلي و لو أن هللا يعرف مسبقا احتياجاتنا )متى 

  (، صلوا بدون انقطاع  9:  66يجب الصالة باستمرار و بدون ملل " أسألوا تعطوا ) لو

 ("21:  36) ( كل حين  1:  61( ليال و نهارا ) 6:  61) لو 
 

 هل يهــــتم هللا باحتياجاتنا اليوميـــة ؟ 

 

؟ من المؤكد أن هللا يعرف احتياجاتنا ) لو  بل نقدر أن نطلب منه أشياء أخرى ماعدا الروح القدس

( و يعتني بنا دوما و بصورة مدبشة أحيانا. بذا ما نسميه العناية األلهية و يسير 66:  66

)لو  ال الشيءقال يسوع لتالميذه ؟ أجابوا : إلى شيء " احتجتم" بل نحتاجه.  الحوادث من أجل أن نبلغ ما

(. يجب أن ننتبه إلى كل ما أعطانا إياه هللا : العائلة و التربية و الطعام و الماء و 52:  33

 الشمس... ألخ. و أن نعرف أن نقول شكرا له على كل شيء. قد نكون أحيانا عميان!

في التاريخ الحديث نجد أمثلة تبين بأن صلوات الشعب تجري تغيرات بامة في النظام و من دون 

 و ألمانيا. بولونياسفك دماء. نذكر على سبيل المثال . الفلبين و بنين و 

 

 غالبا ما ال يعطي هللا ما نطلبـــــه

روري كالصحة. بابي ذي المشكلة المطروحة: بناك حاالت ال ننال شيئا بالرغم من أنه ض

البعض يقول إني صليت كثيرا و لم أنل ما طلبت. بل هللا ينبغي أن يتغير أم علينا نحن أن نتطابق 

دائما شيئا ما، و لكن ليس بالضرورة ما  . هللا يعطيمع هذا ال نصلي سدى أبدامع تصميمه؟ 

ه، لم يشف إال نشتاق إليه، غالبا يكون أفضل مما طلبناه. مثال : يصلي شخص ما من أجل شفائ

أناهلل أعطاه سالما عظيما و قوة لتحمل األلم. رأى هللا أن بذا ما يلزمه. إن هللا يحيرنا. يملك 

موابب عظيمة و يود أن يعطينا إيابا، لكننا نكتفي بالفتات . إن دخلنا في إحدى طرق الصالة لن 



لبنا كما كنا. سوف ندرك ندرك ضعفنا و نغدو أكثر استعدادا. هللا يوسع ق نبقى كما كنا. سوف 

ضعفنا و نغدو اكثر استعدادا. هللا يوسع قلبنا الستقبال نعمته و يحولنا إلى صورته. نصير أشخاصا 

 جددا.

 مــــــــــــا الــــــــطريقة الفضلى للصـــــــالة

 قــــلب متواضع 

حضرة هللا. لنعمل من على الذين يصلون أن يكون كالمهم و طلبهم بادئا و بسيطا. لنفكر بأننا في 

أجل أن يجد نظر هللا رضى في بيئة حسدنا و نبرة صوتنا. الرب يوصي أن نصلي في السر، أي 

" في ذلك الزمان، كان العشار يصلي إلى جانب  في األمكنة المقفرة أو ببساطة في مخدعنا.

رع صدره، الفريسي، و لم يكن يرفع نظره بجسارة، و لم يكن يرفع يديه بغطرسة، بل كان يق

مقرا بخطاياه الداخلية الخفية و يسال مساعدة الرحمة اإللهية...صالته أستجيبت من قبل من 

( و ليكن  61 – 61:  1)القديس قبريانوس(. لتتجنب الضمان اإللهي ) يهوديت يغفر للتائبين" 

ي لنا شعور عميق ببؤسنا. عندما نصلي نصير متواضعين، و قلبنا يذوب حبا. أن نصلي، يعن

 استقبال ما قرر هللا أن يعطينا إياه. لنأخذ ما يعطيه و كما يعطيه.
 

  الصــــــالة بثقة 
 الرب معي ليدافع عني

 األفضل اإلعتماد على الرب

 (. 661) مز من االعتماد على البشر 

 (. 13) مز " الرب حصني و قلعتني و ترسي " 

أمنوا باهلل... كل ما تسألونه بالصالة أمنوا بأنكم نلتموه يكن لكم  يسوع يطلب من تالميذه مطلقة باألب السماوي : 

(. يوبخهم على قلة إيمانهم و على عدم مقدرتهم على شفاء الممسوس ) مر  31 -33:  66) مر "

(. بكذا يجب أن يكون موقفنا مع األب  2:  61(، و يعرض لهم مثال األطفال )متى  69:  9

 السماوي، موقف ثقة و حب.

 شـــــــــكرال 

الشكر أمر مهم. كثيرون يطلبون و ينسون أن يشكروا. يعتقدون أن لهم الحق. بذا ما حدث لما 

شفى يسوع عشرة رجال برص، وواحد منهم فقط فكر أن يعود و يشكره. و يبين يسوع موقفهم 

فسوف نهمل (. إن لم نشكر هللا على العطايا الظابرة التي يسهل التأكد منها  61غير المؤدب ) لو 

الصالة تجعلنا أكثر انتبابا  أن نشكره على الموابب الروحية و التي بي أبم، إذا تجعلنا شبيهين به!

إلى النعم العديدة التي يغمرنا هللا بها يوميا و التي ال نرابا بسبب تعودنا عليها. و الحال أن كل 

(. إذن يجب أن نشكر دائما )في  1:  1ر ) كوأي شيء لك ما نلته من هللا؟ "  " شيء يأتينا بو من لدنه :

 " الن محبته أزلية ""شكرا" (. عندما نقول " إن حسن لديك " ال ننسى أن نضيف حاال كلمة  1:  1

(. حتى نشكر جيدا ينبغي أن نتعلم الصمت و النظر و التأمل على مثال مريم. أن  661) مز  

 فينا و حولنا. نصلي بل إنقطاع، يعني أن ننتبه إلى ما يعلمه هللا

    
 

      

      

 هل نرى بكفــــــاية كل العالمــــات التي يرسلها هللا لنـا؟

 هل نصغي إلى األجوبة التي يعطيها لنا بصور مختلفة؟



 بيســــــــــوع المســــــــيح 

يعطيكم األب " أخيرا صالتنا يجب أن تمر بالمسيح الذي صار إنسانا : لقد صار لنا وسيطا و محاميا، 

(. كل صالة بشرية مدعوة للدخول في صالة يسوع العظمى  61:  65) يو  كل ما تسألونه بأسمي "

" بربنا يسوع الموجهة إلى األب في الروح القدس، و لهذا تختم الكنيسة كل صلواتها بهذه العبارة : 

 يسوع المسيح يعرض ألبيه احتياجات إخوته البشر. المسيح ".
 

  يجــــــــب أن نطلــــــــــــبماذا 

    

" أطلبوا األشياء الكبيرة، أما الصغيرة (. 22:  1)متى " " أطلبوا أوال ملكوت هللا و بّره و بذا كله يزاد لكم

 األفضل.  نسأله)القديس كليمنتوس األسكندري( ال نطلب األشياء التافهة، بل فيعطيها هللا لكم " 

( مابي العطايا الحسنة، يشرحها لنا القديس لوقا  66. 1)متى العطاء للذين يسألونه"" أبوكم السماوي يحسن 

( بي الروح القديس. في الواقع عما أبحث في أعماق قلبي؟ أليس هللا ذاته، هللا الحاضر  62:  66)

في قلبي، هللا في وسط بمومي و األمي؟ حضوره يغير أشياء كثيرة. في نهاية المطاف، ما يجب 

ذاته و طلب عطاياه الروحية: نطلب الخالق و ليس الخليقة. إن أكبر  تياق إليه بو اإلتحاد باهلل االش

 خيرات األرض ال تساوي شيئا أمام ابسط خيرات هللا.

 صــــالة الشفـــــــــاعة

أن إحدى عالمات الصالة الجيدة بو أفتا حنا على األخرين. بل صالتنا تضع في الحسبان 

احتياجات المحيطين بنا؟ بل بي متصلة باحتياجات العالم الكبرى ؟ بل تحمل كل األالم الخفية 

نصلي من  أنالتي يقاسيها من تنقصه المحبة و فقد الروح؟ الشر األكبر بو الخطيئة، لذلك يجب 

 لذين يعيشون في الشر و المنغمسين فيه بحيث فقدوا القوة و الرغبة للخروج منه. اأجل 

لقد قضى يسوع ليلة كاملة في الصالة فبل أن يختار تالميذه. التضرع إلى هللا و البقاء بدون حركة 

في الصالة جزء من رسالتنا. أن األم التي تصلي من أجل أطفالها، كي يعودوا إلى اإليمان، أو 

 ار هللا أحدا منهم ليكون كابناً، تؤدي واجبها كامال. ليخت

لنسال الرب: إذا أنزلنا أيدينا لسارت البشرية إلى أسوأ و بذا يحدث جزئياً بسبب أخطائنا. الصالة 

بي مضادات حيوية لسم الخطيئة و بي بمثابة أكسجين للعالم المختنق بجريه وراء المال و التقنية. 

 ي العالقات بين الجسد.ال بديل لدور المصلين ف
 

 ثمـــــار الصــــالة  -09

ممارسة الصالة تعطي مفاعيل عديدة. أن نوقف إرادياً كل مشاغلنا بضعة دقائق أمر مهم. إنها 

فرصة لنأخذ بعدنا من الزمن الرابن و نساءل أنفسنا : أين أنا من كل بذا ؟ ماذا يطلب مني هللا في 

 بذا الوقت ؟ 

 المفاعيــــــــــل الخــفية 

إن ثمرة الصالة األكثر أبمية بي أن نترك شيئا فشيئا إرادتنا الخاصة وأن نقبل ما يريده هللا. إن 

الشخص المصلي يصبح سلساً و مستعد لكل شيء. فتسلسل أفكارنا الموجهة عموما نحو ما يطيب 

الروح القدس بحرية كبيرة الطريقة يقدر لنا ، تتجه في الصالة نحو هللا و األمور الروحية. بهذه 

أن يحقق فينا بفعالية تنشئتنا و تقديسنا. ال يقوم به بمفرده، بل بتعاوننا. الروح القدس يعمل في 

أعماق القلب ، لكن بما أننا في الغالب ال نبصر، ال نعي الغنى الذي يجلبه لنا. يقدسنا بحضوره و 



 وجه هللا اليمكن إخفاء أخطائنا. الصالة بي ساعة  اميفيض فينا نعمه و يصالحنا مع األب. أم

تسمح لنا بأن نعرف ذواتنا و نتغير. ساعتئذ يشفي الروح جروحنا و يمحو خطايانا.  الحقيقة. 

’ خاصة تجارب الجسد’ الروح القدس يقوينا ضد بجمات الشيطان و يساعدنا لننتصر على التجارب

لكذب، المال، وسائل األعالم من تلفزيون و راديو و و يطهرنا عندما نتصل بالعالم الفاسد )ا

في أعمال هللا كما يرويها  التأملسينما...أخ( الذي يلوثنا. بعد سنين من الصالة، يعبر اإلنسان من 

بب هللا، بل ه األعمال. نحن ال نبحث فقط عن مواالكتاب المقدس إلى التأمل في هللا نفسه، أصل بذ

. جمله األّخاذ يكشف لنا سعادته و قدرته على شفاء غمومنا و اببنبحث عنه بو صاحب بذه المو

الصالة تذوقنا الكتاب المقدس و خصوصا األوخارستيا. و بالنسبة إلى الكهنة فهي سد حاجتنا.

تساعدكم على عدم التعود على األسرار و الكلمة و كأنهم موظفون. الصالة سر عجيب. بي بمثابة 

مخاطبة األقانيم الثالثة األلهية في كل وقت. الصالة تكشف بأن  شيء يرفعني التصل بالسماء و

 قلبي جنة يسر هللا السكنى فيها.

 حيـــــــــــاة أكثــــــر صفــــــــــاء

الصالة ينبوع الوحدة، تساعد على تجنب التشتت و تبذير القوى الطبيعة و العصبية. نقبل إال ندير 

نحن نؤمن بالعناية األلهية، بوجود شخص يهتم بنا وسط كل شيء و نرخي قبضتنا مستسلمين. 

قلقنا. و إن في النهاية كل شيء ينتظم. الصالة شعور بالسالم وسط القلق و اإلضطراب. فاهلل بنا و 

يعطي الضمان أمام الخطر. يروي في الكونغو الديمقراطية، أثناء الحرب، إن سيدة وبي محملة، 

م، في منطقة تتجول فيها عصابات مسلحة. و لما وصلت، سارت على األقدام مسافة عشرين ك

، راببة بل كنت وحدك؟ أجابت : كنت مع يسوع. إننا نعيش في الحاصر، فال نحاول أن سألتها

نحلم بالماضي، و ال أن نرمي نفوسنا اعتباطا في المستقبل. المزاج ال يتغير مثل الطقس: شمس، 

نسلم ذواتنا بين تغير، بو أمين و يسندنا. في كل صباح، مطر، حرارة و برودة. المهم أن هللا ال ي

يدي هللا تاركين له التصرف بأمورنا الشخصية، و ندخل في تصميمه الذي نكتشفه شيئا فشيئا. نتعلم 

أن نعيش كفاف يومنا. من المؤكد أن لنا عمل ووظيفة، لكن ال نتعلق بهما. نحم على أتم االستعداد 

. المفاجآت، و المعاكسات ال تؤثر فينا إال قلياللظروف . نتعود على لتغيير وجهتنا، إن سنحت ا

بناك مسافة بيننا و بين ما يحدث حتى وسط أقسى العذابات. اإلنسان المصلي يعيش بسالم. وإن 

تنبع من موضع أخر. أفراح الحياة الحاضرة و أحزانها قلما تؤثر  فرحه و صفاءه و بدوءه و قوته

 و ما يحزنه بي الخطيئة. بذا الهدوء ال يأتي فقط من طبيعته أو من ثقافته، فيه. ما يفرحه بو هللا

"المسيح راحتنا و بل ببة من الروح، يقوم على اإليمان بحضور هللا فينا. في الصالة 

 )القديس برنردوس(. تعزيتنا"

 أكـــــــــثر عمقــــــــــــا

ما يهم إنسان الشارع بو شيء من دون  فظا.اإلنسان عند سماعه كالما مبتذال و سطحيا أو  يتألم

قيمة أمام األمور اإللهية. أننا نتحمل كثيرا من جراء الهموم و األلم و المرض و الموت. الصالة 

تساعدنا في الحكم على األشياء بكل بشكل جديد، أي على ضوء هللا. و تساعدنا على حل العديد من 

 المشاكل و القيام بأشياء تعد مستحيلة.

 حيـــــــــــــــاة المحبة

الطبع يتحسن، كذالك األخطاء الطبيعية تزول شيئا فشيئا و لو أن بعض الهفوات ستصدر على 

الدوام، و اإلنسان يصبح أنيسا و سهل المعشر. الصالة تغير الموقف. إن كان هللا حاضرا فّي فهو 



جهدي ألحب الذين يحيطون . أعمل حاضر في أخي أيضا، و في الغريب الذي أصادفه في الشارع

من بنا تأتي طيبة كبيرة تجاه األشخاص، فننظر إليهم نظرة جديدة. من يصلي  مثلما يحبهم هللا. بي

ينتبه أكثر إلى اآلخرين و يمتلك نعمة لإلصغاء، بذه الصفة النادرة أمام موجه الثرثرة في أيامنا. 

إلى اآلخرين. ال نقدر أن نصنف اآلخرين بقدر ما نصغي إلى هللا بقدر ذلك نكون قادرين لإلصغاء 

بالنسبة إلى الوالدين كي ال يحكموا أطفالهم. بم مربون و  إلى طبقات بعد اآلن. بذا مهم، خصوصا

ليس مالكين. الصالة تساعد كثيرا على محبة الذين ال نميل إليهم، و حتى على محبة األعداء. و بذه 

خاص األقوياء باإلمكان اإلعتماد عليهم بكونهم ال ذروة المحبة. وفي مجال الفعل، بؤالء األش

يهربون وقت الشدة. الذين يصلون يعرفون بعضهم بعضا. و عندما يجتمع أثناء العمل أشخاص 

للصالة بذا يغير كثيرا " نفسية " الفريق. كل بذا يحصل بفعل حضور الثالوث األقدس هللا يعمل 

تم بخفاء. و نادرا ما نرى النتائج، و لكنها حقيقية في نفس المصلي مباشرة. و كل بذه التحوالت ت

نقول للشخص الذي يصلي و لو يكاد يسعر بحالته. من يصلي ال يضيع وقته " أنت تغيرت جدا" 

" عندما أصلي، و لو ال اشعر بذلك أعلم من خالل اإليمان بأن هللا يعمل  أبدا و إن لم يشعر بشيء.

 في بكل قوة و هو يخلص العالم"

 لصــــــــــالة مع الكنيســــــــــةا -11

 المسيـــح يصلي باسم البشر

كان في الماضي ( 39:  1بو الرأس " بكر جماعة اإلخوة" ) غو  –األله اإلنسان  –المسيح 

 بحيصلي و يسو اآلن   جلة.ليصلي وحده، على الجبل، و قمة حياته األرضية بي ذبيحته فوق الج

ويتشفع بالتضامن مع جسده الذي بو الكنيسة. في القداس، بو بنا، قائم من القبر ممجدا و منتصرا 

 على الخطيئة و مجددا ذبيحته " لمجد هللا و لخالص العالم "

 الكنيسـة تضم صوتهـــــــــــا إلى صوت المسيح      

" كل أعضاء الجسد، بالرغم من يسة: القديس بولص يستخدم صورة الجسد البشري للتعبير عن طبيعة الكن 

 6، أف  61:  6)عب "فهو رأس الجسد الذي بو الكنيسة" ( 63:  63)كور كثرتها، بي جسد واحد، فكذلك المسيح" 

:  61(. الكنيسة جسد المسيح تجمع البشرية، الموجودة على األرض و في السماء معا ) أف  33: 

سيمفونية عظيمة بعدة أصوات : نشيد الظفر  (. إنها 62:  6، يو  1 – 6:  1،  61 – 9

للمختارين، و مريم العذراء في المقدمة، و تنهد نفوس المتألمين، و تضرع الخاطئين و مديح 

المؤمنين. كلهم يكلمون بعضهم بعضا و يذبون في نشيد واحد لروح يسوع. ال أحد يستطيع أن 

ا األب" على طريقته الخاصة. الكل يكون يصلي صالتا كاملة، و الكن كل واحد يشترك بقوله " أيه

 جسدا واحدا حيا.

 الكنيســـــة حاضــــرة في صالة العالم  

رسالة الكنيسة الجوبرية بي أن تكمل بدون انقطاع واجب المديح و السجود بالإلشتراك بنتيجة 

المؤمنون : السجين المسيح. كل المؤمنين ينضمون إليها : البابا و األساقفة و الكهنة و التأمليون و 

" كل صالة و إن كانت لراع صغير يحرس حيواناتهن و المريض و أم العائلة و الرجل التعبان.

بي صالة الجنس البشري " ) بر نانوس(. الكون ذاته منضم إليه " يوجد نجوم كثيرة... و الحال 

 ليس بينها واحدة تكون غير ضرورية لتمجيد اهللا " )كلوديل(.

( فنحن مرتبطون ببعضنا. بذا التضامن بين أعضاء  61:  1أعضاء المسيح ) أف بما أن أننا 

 يسمى شركة القديسين.الجسد 



 الكنيـــــــسة هي مكـــــــــــــان صالتي 

عندما أتي إلى الصالة أضع نفسي وسط جماعة كبير بم إخوتي و اشترك مع جميعهم. انضم على 

في الصالة. صالتي مطعمة على صالة الجسد الحي الذي الجمهور الغفير من القدسيين و الخطأ 

بو الكنيسة، ألتصق بهذه الصالة المتعددة األشكال. أفكر بأصدقائي الذين بم في السماء، و بمريم 

األرض.  قبل كل شيء. و ال أنسى النفوس المتعذبة و كل الذين تدخلوا في حياتي و كال سكان

توى اإليمان. و الصالة بي عندما أدرك كل ما أن الكنيسة بي سر الخالص و بي أمي في مس

 مدين لها.

 الكـــــــــل من أجــــــــــل واحـــد 

في الكنيسة إنني أتمتع بقلب كبير يمثل كل قديس السماء أنني في صالة مع رجال ونساء عديدين 

منجذب إليهم. أنا حول العالم. يعطيني هللا جميع أبنائه ليكونوا إخوة لي. بم يصلون من أجل و أنا 

احتاج إليهم في بنائي أبنا هلل، على صورة المسيح، إبنه البكر. إنهم يساعدني في صالتي مهما 

 كانت نقائصي و أثقالي. عندما نجتمع لنتعلم الصالة و نصلي معا، نحمل بعضنا بعضا. 

 كـــــــل وأحد من أجــــل الكــــــل

:  63كو  6يضا)لي أبحاجة إ اآلخرينبدوري، أستطيع أن أقدم شيئا ما. أنا سعيد بمعرفتي بأن 

(. أشترك في صالة الكنيسة كعضو فعال. عندما أصلي، أستعمل نفوذي على كل الجسد. 31 -36

أصلي ألجلهم و باسمهم. قديسو السماء يبتهجون بي و أنا لهم سبب جديد للمديح. إنني أساعد كنيسة 

 األرض: بواسطتي ينمو إيمانها و تعلن بشكل أفضل القداسة و الجمال و محبة الرب.
 

 عندما نصلي لسنــا وحدنا أبدا

 أثناء ما أصلي أفكر من حين إلى أخر بأن صالتي شاملة: 

 مديح و شكر من أجل كل ما يفعله الروح على ارض البشر. -

 التي تشوه الكنيسة.طلب المغفرة عن خطايا العالم ومن جملتها خطاياي  -

، من أجل الذين يعيشون في وضع تشفع من أجل الكنيسة، من أجل بذه الفئة من الناس -

 ، و من أجا الذين ال لرجاء لهم.سيفك
 

 لكـــــل صالة طــــابع الرســــالة

" أحمل كله في القديسة ترى ترازيا كانت تصلي من أجل أحد المرسلين. راببة كرملية تشهد:   

شارل دي فوكو أحتفل باألوخارستيا في وسط شعب لم يكن بعد قد عرف اإلنجيل. أثناء ". صالتي 

 صالة علي أن أحس باني مسؤول عن حيوية الكنيسة الجمعاء.

 الصــــــــالة مع مريــــــــم -10

 مريم تقودنا إلى يسوع 

" ال تضيف شيئا إلى يسوع المسيح، لكنها بكليتها في عمق سره" مريم أم مخلص للعالم الوحيد  

يجب النظر إليه كمن ال يمكن فصلها عن إبنها. بيت لحم، الناصرة، قانا،  )القديس يوحنا اود(.

جمعة اآلالم، من على الصليب، يودع يسوع إليها القديس يوحنا الحبيب و من خالله كل الذين 

لعلية الصهيونية تصلي مع التالميذ من أجل حلول الروح القدس و يؤمنون بإسمه. بي حاضرة في ا

ترافع الكنيسة الناشئة. مريم ال تحجب المسيح، بل على العكس من ذلك، إنها تقودنا إليه في أكثر 

السبل ضمانا. الدخول إلى مدرسة مريم بو أن نحمل نظر مريم بذا المتسائل تارة و المستتير تارة 



" إذا أسسنا عبادة قوية لمريم كلية القداسة تكون الذي يصب على سر إبنها. أو المتألم و  أخرى

 )القديس لويس ماري غرينيون دي مونفور(.بشكل كامل عبادة يسوع المسيح" قد أسسنا 
 

 مريـــــــــــم المصلية األولى

عف تحت مريم بي أول من أمنت، حتى قبل الرسول و أكثر منهم. إنها الشابد الوحيد التي لم تض

الصليب. و قد إكتشفت شيئا فشيئا دعوتها لتكون أم المخلص و أم جميع المؤمنين. إنها تسير أمام 

"مريم العذراء هي الطريق التي سلكها هللا ليأتي إلينا، فهي بالتالي الطريق الذي أن الكنيسة. 

 ) القديس لويس ماري...(.نسلكه للذهاب إليه" 

 نموذج لصالتنـــــــــــــا صــــــــــالة مريـــــــــم

موقف مريم الروحي األعظم بو اإليمان الذي ولد فيها اإلنتظار و الشوق. عند البشارة بي على 

بالرغم من أنها لم تفهم كل شيء. بقدورنا اإلستفادة من طريقة با أنا أمة الرب" ألتم اإلستعداد: 

، إنها ترجع كل شيء إلى هللا، كل المعجزات التي حققها " تعظم نفسه "صالتها، مثال من نشيدبا 

. إن أجمل " تبتهج روحي "تحولها إلى فعل شكر. إنها تقول بأن الصالة بي قبل كل شيء تسبيح 

مريم تعرض الحاجة بل إلحاح و من دون أن تعلم ما سوف يعمله يسوع.  طلب هي في قانا.صالة 

صالتها في العلية بي رسالة وسط الرسل و لوا كل ما يقوله لكم "" أفعإنها تثق به. و لذا تقول أيضا : 

" كانت تحفظ بذه األمور في التالميذ من أجل أن تولد الكنيسة. و في أصل الصالة بناك التأمل الصامت 

(. مريم تعلمنا الصالة و تعلمنا التأمل و تعلمنا أن 69:  3) لو " وبي تسمي إلى المعني "(  5:  3لوقلبها )

  تسلم إلى األب كأبناء على صورة اإلبن و أن نستعد مثلها لروح القدس.نس
 

 مريــــــــــــم حاضرة اليــــــــوم في الكنيسة 

مريم تشترك اآلن أيضا، في رسالة الكنيسة، تصلي من أجلها دون إنقطاع. في كل مكان تنشأ فيه  

الكنيسة تكون مريم حاضرة. بي حاضرة أيضا في كل ما تعيشه عائلتنا و رعايانا و بالدنا. إنها 

ننظر  تحارب الخطيئة و تتألم معنا. نحن أيضا مسؤولون عن إنماء الكنيسة. لهذا السبب علينا أن

 إلى مريم و إال نعمل شيئا من دون أن نكلمها عنه. باإلتحاد بها نحن في أمان.

  الكنيســــــــــة تكرس مريــــــــــم 

توجد مكانة خاصة بمريم لسيما في موسم البشرة و الميالد و الدنح. كما نعيد لها في  في الليترجية

 أيلول و والدتها و تشرين األول الوردية. 1و  أب اإلنتقال 65أذار البشارة و  35كانون األول  1

 في كل البلدان تقام كنائس على إسم مريم و مزارات حج و تراتيل و خصوصا تالوة الوردية.
 

 رديـــــــــــةالــــــــــو 
 

بي صالتي وردية مريم العذراء " بولص الثاني، كتب الرسالة يقول فيها :  إن البابا يوحنا

". و يضيف قائال: أن الكنيسة قد إعترفت لها دوما بفعالية متميزة. بذه الصالة النابعة من المفضلة

أحسن ما يتوارثه التقليد الكنسي، متحدة في الوقت عينه ببساطة العبادة الشعبية و العمق السأبوتي. 

ءة كلمة هللا، و إن التكرار ناتج عن طبيعتنا البشرية، لكنه متنوع : األيقونة، و إعالن السر، و قرا

صمت، كلها عناصر تساعد على الصالة. لنحاول تحسين المسبحة بقراءات و طلبات و تراتيل ... 

الوردية تحتوي على الصلوات المسيحي األساسية: األبانا، عشر مرات السالم و المجد لسأب... 

 مركز السالم عليك.بو في  يسوعالوردية تعيننا على التأمل في وجه المسيح مع مريم. و لهذا أسم 



و يهدف التأمل في األسرار إلى التعرف عليه. األسرار خالصة حقيقية لإلنجيل. الوردية تقدم لنا 

بعض المحطات الكبرى من حياة يسوع و مريم لتأمل فيها. سلسلة بذه األسرار قديمة جدا و 

 باإلمكان تغييربا و اإلضافة إليها. 

أسرار الفرح : البشارة، الزيارة، الميالد، تقدمه يسوع إلى الهيكل، وجدان يسوع  □

 في الهيكل. 

أسرار الحزن: نزاع يسوع في البستان، جلده، تكليله بالشوك، حمل الصليب،  □

 الصلب.

أسرار المجد : قيامة يسوع، صعوده، العنصرة، انتقال العذراء مريم، تكليل مريم  □

أضاف البابا يوحنا بولص الثاني أبم أسرار  ألسرار التقليديةفي السماء. إلى بذه ا

 حياة المسيح العلنية:

أسرار النور : العماد في نهر األردن، عرس قانا الجليل، إعالن الملكوت و الدعوة  □

النور  إلى التوبة، التجلي، تأسيس األوخارستيا. في قلب العالم، يتقدم المسيح حامل 

. و يسعى تالميذه بصالتهم السير على خطاه و أن الليلإلى العالم الذي أكتسحه 

 يحملوا بدوربم النور.

 العيـــــــــش مع مريم

  و نحن أيضا علينا أن ندخلها عندنا، أعني إعطاءبا مكانا في نهارنا." عنده " يوحنا، لقد أخذنا 

الودية تدخلنا بطريقة تعيننا على التأمل في وجه المسيح بمرافقة مريم. بذه المعاشرة المسبحة 

طبيعية إللى حياة المسيح. بإمكاننا أن نقاسم مريم نوايانا و أفراحنا و صعوبتنا و الصالة من أجل 

شخص معين. صالة المسبحة بسيطة و سهلة. بي نوعا ما صالة الفقراء. كثيرون يثمنونها الن 

و تصير  ألسرار تدخل فيناالتكرار صيغة تقليدية للتأمل. بقدر ترديد بعض الكلمات و إعالن ا

تطابق حياتنا مع حياة المسيح جزءا منا. فضال عن ذلك تحولنا النعمة من الداخل و تساعدنا على 

بمعونة القديسة مريم العذراء. المسبحة تجلب لنا الحلم و اللطف و التأمل. علينا أن نترك أنفسنا 

"خذوا من جديد ة المسبحة في العائلة تهتز على نغمة هللا. يوصى يوحنا بولص الثاني بتالوة صال

 و بثقة المسبحة بين أيديكم و لتكن " محطة للصالة" إنها جيدة لقضية السالم و العائلة ".

 

 كيــــــــف نصلي إلى مريم و إلى القديسين ؟

إن مريم و المالئكة و القديسين بم أصدقاؤنا ما داموا يرون تاهلل وجها لوجه و يصغون إلى 

لتي نوجهها إليهم. فبمقدوربم أن يقدموا طلبنا إلى هللا. عالقتنا معهم عالقات ثقة و ليس الكلمات ا

تجارة ) أعطيك تعطيني ...(. نستطيع أن نعرض عليهم حاجاتنا من دون أن ننتظر نتيجة ألية. 

تبه الصالة ليست فعال سحريا. المالئكة و القديسون بم خالئق مثلنا، ال نكلمهم كما مكلم هللا. لنن

إال. إننا نطلب منهم وحده يهب نعمه كيفما يشاء أما القديسون فهم وسطاء ليس  رق. هللاجيدا إلى الف

نصيبا في قداستهم. طريقة الصالة إلى  نعمة اإلقتداء بهم، بفضائلهم خاصة، لكي يعطينا هللا

القديسين تختلف بحسب البلدان. أنها تخضع للعادات المحلية: التجمعات، الحج، سهرات ترتيل و 

 صالة..الخ.
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يسوع مثل النجار واحتمل تعب األسفار  اشتغل) القديسة ترازيا األفيلية ( لقد الرب يطلب أعماال 

( و لم يكن له وقت 15:  1( و شفى المرضى و أعلن الملمة و الجموع تزاحمه )لو 1:  1)يو 

" تعلوا نذبب إلى للطعام. يكلم الكل و ال يخاف أن يعاشر الخطأة و الفقراء و الصغار. الرسالة ملحة: 

(. يؤكد 21:  1)يو " طعامي بو أن أعمل إرادة من أرسلني " ( 21:  6) مرقس القرى المجاورة ألني لهذا أتيت "

ال يكفي أن تقولوا يارب يارب للدخول في ملكوت السموات، بل أن تعلموا إرادة أبي الذي على ضرورة تطبيق التعليم : 

يقلون و (، و يفضح المرائين" 61:  1)متى الشجرة الصالحة تثمر ثمرا صالحا" ( 36:  1)متى في السماوات " 

:  3( يعقوب )61:  2يو 6)يا أحبائي محبتنا بالكالم أو باللسان، بل بالعمل و الحق" ( 32:  32" )متى ال يفعلون 

(. العمل عالمة على أن الصالة حقيقية. إن تلميذا حقيقيا ليسوع ال يمكن أن يكتفي بنيات 61 – 61

، روميوأحيانا إلى مخاطر. أن المطران طيبة، بل عليه أن يكون قادرا على بربان الحقيقة. و بذا 

أسقف كواتيماال ذبب ضحية دفاعه عن شعوب مظلومة. الصالة ال تستغنينا عن العمل. الصالة 

الحقيقية التزام أيضا بمساندة من بم في الضيق. الصالة، أن نعمل مابو في مقدورنا لمساعدة 

ع أن يفصل الصالة عن العمل الن الجهاد " ال أحد يستطيإخوتنا و إشاعة السالم و الفرح حوالينا. 

و التأمل ينبع الواحد من األخر. يسوع الناهض من القبر يرافقك في كل مكان، ال فقط إلى 

  )األخ روش دي تيزي(.الكنيسة، بل في الشارع و العمل أيضا " 

قوة : " "اإلنسان العصر يصغي باألحرى إلى الشهود أكثر منه إلى المعلمين. على الطوال نسأل ب

)بولص السادس الكرازة باإلنجيل(. على غرار يسوع نشاطر تاناس هل تعيشون ما تقولون ؟"

األخرين ظروفهم الحياتية حتى و لو كانت صعبة. معهم نحاول بناء عالم أفضل.في أفريقيا، 

 الجماعات األكثر حيوية في الكنيسة بم ألكثر التزاما في حركات التنمية. في أوربا، الجماعات

للصالة تملك كلها مؤسسات منتشرة في العالم لمساعدة الشعوب المحتاجة. عند حصول الجديدة 

انقسامات في حضن الكنيسة أو ظهور منازعات بين القوميات المختلفة، المسيحيون سعادة السالم 

ب منا و المصالحة. علينا أن نحمل النور و الرجاء. أوال في عائلتنا و في محيط علمنا. لذلك ال يطل

(  Prosélytismeهللا أشياء خارقة. أستاذ جامعي من كوريا يقول بأنه يجب عملية اقتناص األخرين )

 و لكنه يهتم بأن يسلم بحرارة على الناس. في الواقع يلمس أن طالبا عديدين له طلبوا المعمودية. 

 مدغشقر(.يوجد دائما الروح القدس الذي يحثنا و يسندنا وال يتركنا" )معلمة في " 
 

 المحطــــــــة األولى أن نتغيــــــــــر نحــــــــــن

عندما كانت القديسة ترازيا األفيلية تقول ألخواتها بأن الرب يريد األعمال، لم تمن تطلب منهم أن 

يذببن إلى التبشير، بل أن يحسن قلة بهم أوال. األعمال التي ينتظربا الرب منا بي أفعال المحبة. 

لصغيرة للطفل يسوع، لم تترك أبدا دير الكرمل، مع بذا أصبحت شفيعة المرسلين. كانت ترازيا ا

تشتاق بكل جوارحها أن يكون يسوع معروفا في كل مكان. و كانت تصلي من أجل العالم قاطبة. ال 

 " الحرب الروحية "نخذ عن أنفسنا، الجهاد األول يجب أن ينطلق من ذاتنا و على داخل قلبنا، إنه 

العبارة تعود إلى سكوبولي، الكابن اإليطالي(. عندنا أشياء كثيرة ينبغي أن تتغير فينا قبل أن ) 

ندعي إصالح األخرين. و إذا قمنا ببعض التقدم فهذا سينعكس ال محالة على األخرين. عندما 



نصلي، سيشعر المحيطون بنا حضور هللا. و في محيط عائلتي غير مؤمن يتحول الشخص المصلي 

 عندما نتغير يتغير العالم.قطب الجاذبية. و كذالك الحال وسط العمل  إلى
 

   الصـــــــــــــالة أولوية

يوما في صمت و صالة و صيام. يقوم غالبا في الفجر  11يسوع مثالنا. قبل أن يبدأ كرازته يقضي 

للصالة و الكل يفتش عنه، و لكن بالنسبة أليه األولوية بي في لقائه بابيه. قبل أن يختار رسله 

" إن جموعا كبيرة كانت تجتمع لإلصغاء إليه، من أمراضها، أما بو فكان يختلي في يقضي الليلة كلها في الصالة : 

يسوع يفكر " أشكرك " . (. بعض األحيان يقطع خطابه ليكلم أباه 61 – 65:  5)لو البراري، ليصلي" 

ر إال (. و ال يتخذ أي قرا 61دائما باألب. يتجلى ذلك في الصالة الطويلة بعد العشاء السري )يو 

من  -القدس . علينا اإلقتداء به. يوحنا بولص الثاني ينبهنا في رسالته وحأمر أبيه و تحت تأثير الرب

" ليتجذر برنامجنا الرعوي في التأمل و الصالة. علينا أن نصمد أمام أجل األلفية الثالثة قائال : 

ة و قلقة بأمر كثيرة، " أنت مهتمتجربة العمل المفرط. متذكرين في هذا الخصوص توبيخ يسوع لمرتا : 

(. المحادثة مع يسوع، أعني الصالة بو األمر الجوبري. 13 – 16:  61)لو مع أن الحاجة إلى واحد " 

شوقنا إلى هللا يشعر بالحاجة إلى االنتعاش في ساعات معينة و األخمد. في الصالة نكون بكليتنا 

ن أي يوم مضى ! أننا بحاجة إليها للرب. بعد يسهل اإلتحاد به. الصالة اليوم بي أكثر ضرورة م

بكون العمل المهني يمتص يوما بعد اليوم كل طاقاتنا. بكذا الحال بالنسبة إلى نشاطاتنا الرسولية. 

 جدا، و بل من توقف ؟إنها تنادينا من كل صوب. في بعض البالد الرعايا كبيرة 
 

 المــــــــــهم أن نحافظ على اإلتصال باهلل
 

علينا  –حالما يكون لدينا دقيقة فراغ حتى وسط عملنا من أجل الرب مثال عندما نكون نعد الوعظة 

أن نرفع صالة ولو لبضعة ثوان. " إلهي من أجلك أعمل بذا، يا يسوع أعني" فعل حب مثل بذا 

نا قلبنا يعطي قيمة إلشغالنا. كذلك لما نأخذ استراحة قصيرة و نغير شغلنا، تعد عادة حميدة إذا رفع

إلى هللا من خالل القيام بشارة ما أو الوقوف أمام أيقونة أو كتابة كلمة على اللوحة أو الحائط. و 

 لكن الصالة للنهار الطويل أسهل حين نكون قد فرزنا منذ الصباح وقتا خاصا بها.
 

 علينا أن نفكـــــر و نصلي قبل األقدام على العمل 

أن نعمل أكبر عدد من األشياء، إنما بو في األمور التي يريدبا الصالة تذكرنا بأن الجوبري ليس 

نحافظ على قلب حر، وإال نربك أنفسنا في أعمال تسيطر علينا لمجرد أنها هللا. المسألة بي أن 

تعجبنا أو نرغبها. نذكر على سبيل المثال، أن بعض الكهنة يأخذون دون تفكير مشاريع بناء كإنشاء 

بذلك يجلبون الناس إلى الدين المسيحي، بل طلبوا أنوار هللا كفاية؟ لكن قبل كنيسة، معتقدين أنهم 

البدء بهذا المشروع، بل طلبوا أنوار هللا كفاية؟ االبتداء بو قبل كل شيء أمر باطني. با بم إذن 

بحثا عنه،  سائرون في بذا المشروع الكبير، و بم بحاجة إلى مال كبير، يذببون، في كل اإلتجهات

لى الخارج. بعده يأخذ البناء كل قوابم. و يتضرر العمل الرعوي، و ال يبقى مجال للكالم حتى إ

أال تدخل كذا مشاريع في نطاق عن الصالة. ال يوجد وقت. بل كان بذا البناء ضروريا حقا ؟ 

، أتون من أوساط فقيرة يرغبون مساعدة عائالتهم و يرمون كهنة آخرونمسؤوليات العلمانيين ؟ 

في عمليات تجارية طموحة و جريئة : إيجار بيوت و محالت شرب...أو مدرسة، أو كلية  أنفسهم

يقضون فيها معظم وقتهم. في بذه الحاالت المختلفة قبل إتخاذ القرار الصالة و التفكير مهمان جدا 



ع : ماذا ينتظر مني هللا؟ بعدئذ يجدر أن نستشير أبناء الرعية و الرئاسة الكنيسة أيضا. كل مشرو

 جديد يتطلب البصيرة و أن يأتي القرار جماعيا.
 

 بقدر ما نعمل بقدر ذلك يجب أن نصلـــــــي

غاية العمل ليست العمل بحد ذاته، إنما هللا. إذا عملنا لحسابنا نكون مالكين، و اإلنسان ال يعطي إال 

أعملها من أجل  لكن بلإن هللا بو الفاعل. إنني أتحرك و أنجز أشياء كثيرة، ذاته. في الحقيقة إن 

" رسالتنا ال تقوم في إعطاء أدوية للفقراء، بل يسوع ؟ با أنا مقتنع بان يسوع بو من يعمل فّي ؟ 

إعطائهم هللا. نحن بحاجة إلى الصمت لنؤثر في النفوس. كلمتنا كلها عاجزة ألم تنبع من 

 )األم تريزا(.يقوله بواسطتنا "  القلب...القيمة ليست فيما نحن نقوله، إنما ما يقوله هللا لنا و ما

 (.65:  5)يو " من يثبت فّي و أنا فيه يثمر كثيرا " 

 (.3:  62كو  6)" إن لم تكن في المحبة فأنا لست بشيء 

بقدر ما تركض بقدر ذلك تحتاج إلى )يوحنا بولص الثاني(. " المحبة وحدها قابلة للتصديق " 

وإال تختنق. بقدر ما نعمل بقدر ذلك ينبغي أن نصلي. صالة أوكسجين العمل. المحافظة التنفس 

على التوازن واجب لتوفير وقت كاف للصالة إلى هللا. بدون الصالة نجازف في فقدان الجوبري و 

تخصيص الضياع في أعمال ثانوية. العمل بدون الصالة يمكن أن يكون مجرد بيجان. على العكس 

ساعد على التفكير و إزالة أشياء ال طائلة لها. الصالة في النهاية هي وقت مكتسب. وقت هلل ي

إنسان فعال ال يصلي يشكل خطرا على الجمهور، بينما اإلنسان الفعال و لنحفظ بذه الحكمة : 

يلعب الرببان التأمليون دورا بارزا في الكنيسة. كذلك المسنون و الحقيقي هو من يصلي. 

 قون شرط أن يكونوا مصلين حقا.المرضى و المعو
 

 العمـــــــــل و الصـــــــالة كالهــــما مطلوبــــــــان

"إن الصالة من أجل السالم ليست عنصرا يأتي بعد اإللتزام بالسالم، بل هي في قلب بناء السالم. 

القدرة الصالة من أجل السالم، حيث توجد عراقيل و إنقسامات، تعني إنفتاح القلب البشري على 

(. القديسة 3113كانون الثاني  6)يوحنا بولص الثاني : رسالة لليوم العالمي للسالم اإللهية " 

: " أليس من الصالة أغترف ترازيا للطفل يسوع تكتب في الصفحة األخيرة من دفتربا 

القديسون، أمثال : بولص و أغسطين و يوحنا الصليبي و توما األكويني و فرنسيس و دومنيك و 

صدقاء هللا أخرون مشهرون هذا العلم األلهي الذي يسحر أعظم العباقرة؟ لقد أعطى كلي القدرة أ

كنقطة إرتكاز هو وحده. الصالة تلهب الحب و ترفع العالم" " ال يوجد إال طريق واحد إليجاد ذاته 

ية(. الصالة أو )تؤكد القديسة ترازيا األفيلهللا، هي الصالة. إن قالوا لكم غير ذلك فهم يخدعونكم " 

)القديس مبارك(. لنكن تأمليين "اإلثنان متالزمان : الصالة و العمل " العمل ؟ ليس لي أن أختار ! 

 و مرسلين.
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ا " فأسهروا و صلوا في كل حين، حتى تقدروا أن تنجحو(، 1،  6:  61لقد أوصى يسوع بالصالة الدائمة ) لوقا 

" في كل وقت أطلبوا حاجاتكم من هللا بالصالة و التضرع و (. 21:  36)لو " من كل ما سيحدث، و تقفوا أمام أبن اإلنسان

احد بان على الكهنة و الرهبان " ال يفكرن (. يقول أحد اآلباء الشيوخ :  1:  1)في الحمد " 

وحدهم، و ليس العلمانيين أن يصلوا بال إنقطاع. على كل مسيحي بال أستثناء أن يصلي دائما " 



)القديس غريغوريوس باالماس(. كيف يمكن بذا؟ بل نبقى النهار كله في غرفنا أو في الكنيسة ؟ 

 من المؤكد ال.

 هذه بعض الوســـــــــــــــــــائط

"لدى تكميلي ابا كبيرا جدا، بمقدورنا أن نعمله و نحن نصلي. بتنال يتطلب العمل أعندما  (6

عملي اليدوي أصلي دون أنقطاع. أجلس مع هللا جاذال أحباال من األغصان و أقول : 

)أنبا "أرحمني يا هللا بحسب رحمتك العظيمة، و بحسب كثرة مراحمك أمح أثمي " 

 لوسيوس(. 

ة المستمرة. في بذه الحال يمكن ا مستمرا، إذن ال تسمح بالصالبناك أعمال تتطلب أنتباب (3

من وقت ألخر و توجيه صالة قصيرة إلى هللا : يا رب أنا أعمل بذا الشيء لك. أنا التوقف 

أحبك... باإلمكان تسمية بذه الصلوات بالطلبات، أو اإلرتفاعات أو طلبات سريعة. يمكن 

. لماذا ال نتوقف لكي نقول للرب نحن بنا من أجله ؟  القيام بها حتى اثناء القراءة الروحية

" يقال عن رهبان مصر بأنهم يتلون صلوات متواترة، لكن قصيرة جدا و كأنها نبال خفية 

هرة و المسنودة ضرورية جدا لمن قظة السايتجنبا لإلسترخاء و التشتت إذا طالت. هذه ال

عندما نرفع من وقت إلى إخر أشواقا )القديس أوغسطينوس(. بكذا نتعود أكثر يصلي " 

مثل سهام في بداية العمل أو لدى تبديل المكان أو في الباص أو عندما نرى شخصا يحمل 

حمال،.... أو عندما يحدث شيء غير مرتقب أو زيارة أو حصول مفاجأة سارة أو مؤلمة أو 

ب : أباركك، عندما تقال لنا كلمة جارحة أو مفرحة، حالما يمسني شيء أقول كلمة للر

أشكرك، حتى في األلم. مفيد أن نتعلم آيات من المزامير عن ظهر القلب أو ترديد " ردات " 

مقتضبة. حالما يكون لي وقت أكثر بدوءا، بفضل الصالة، بذا الهاتف النقال العجيب الذي 

 بواسطته أقدر أن أتصل باهلل.

يقّوم عديدة أثناء النهار : لدى شروق الشمس : تبارك من  بركاتإن إخوتنا اليهود يرتلون  (2

المنحنين. و عند العشاء : مبارك أنت يا اله الكون الذي يعطينا بذا الخبز من ثمر األرض 

و تعب اإلنسان. )إليها تعود بركة المائدة الحالية( و عند النوم......أخ. في كل األحوال 

ائن و األشغال و االختراعات البشرية. فهي عطايا يمكن أن نرفع الشكر، مثال على كل الك

 هللا الذي خلق عقل العاملين و قدراتهم.

     صــــــــالة يسوع (1

" أيها الرب يسوع، أبن هللا المخلص، أرحمني أنا لقد اعتاد رببان الشرق ترديد بذه العبارة :   

ح بذه الصالة مألوفة حتى عند إنهم يرددونها مئات المرات في النهار. و بالتالي تصب الخاطيء".

 بذا االسم الذي يحبونه.يسوع، قيامهم بعمل ما. آخرون يبسطون بذه الصالة فيرددون كلمة : 

القديس اغناطيوس يقترح تخصيص وقت قصير في نهاية الصباح و في المساء لو مراجعة  (5

الصالة بال إنقطاع الحياة و إداء الشكر. باإلمكان تجربة ذلك. بهذه الوسائل المتنوعة، تغدو 

 أكثر حقيقية. و كجواب : إن هللا يعطي أحيانا نعمة لنوع من حضوره المستمر.

 لنسأل نعمة " الصالة بــــال إنقطــــــاع"

بنوع عام، الشرط األول، لتحقيق " الصالة بال إنقطاع" بو أن نعرف كيف نوظف الصمت. عندما 

 تدابمنا صور كثيرة من التلفزيون تكاد تكون الحياة الداخلية مستحيلة. و أكثر من ذلك، اؤمن بأن 

يه... يجب اإللتجاء إل ذلكلصلي معه أكثر فأكثر. وبو يدفعني إلى أن أ الروح القدس يصلي فّي 



" إن لم يكن باإلمكان التوقف عن العمل، فباإلمكان أقله العمل بحب. إلن الحب بو سر الصالة : 

( أن نعمل 1:  1)كو " من كان متحدا بالرب فهو معه روح واحد " أريد أن أقوم بهذا العمل ألجلك و معك ". 

ادة هللا نوع من كل شيء من أجله و ال شيء خارجا عنه. العمل مطلب الهي. العمل حسب إر

هو ترك هللا من أجل الصالة. ترك الصالة و القراءة للعمل و مساعدة الغير ال يوقف األتحاد باهلل. 

الصالة مرتبطة بكثافة اإلشتياق. إن كان لنا شوق قوي للرب سنتذكره كل حين : أمام منظر هللا. 

بفضل الروح القدس. الفكر  جميل أو لقاء شخص ما و أثناء العمل. من المؤكد أن الشوق يأتينا

الواعي باهلل ينبع منه. بذه موببة من لدنه تعالى. بذه النعمة يجب طلبها. يا رب علمني أن أصلي 

 .كل حين

 اإلتحـــــــــاد باهلل ثمــــــرة الصــــالة

وقت الشرط األول للبلوغ إلى مرحلة " صالة بال إنقطاع " حسب طلب يسوع يتطلب تخصيص 

الصالة طوال النهار أسهل عندما نخصص وقتا في الصباح للصالة إلى منتظم للصالة اليومية. 

هللا. بذا ال نحققه دفعة واحدة، بل على مراحل. المشوار طويل يجب المباشرة به شيئا فشيئا. و 

ساء. بمرور السنين نخصص وقتا أطول. من يشعر بالشوق إليه، يستطيع القيام بالصالة صباحا و م

و عالوة على ذلك للكهنة و الذين يشتركون في القداس، يجب بعض الوقت للصالة قبل التناول و 

كما يقول روحاني كبير " التأمليون الحقيقيون يخصصون ثالث ساعات في اليوم للصالة " بعده. 

م خبرة دئين، بل إلى الذين لهت)يوحنا للقديس سامسون(. مشورة الشيخ بذه لليست موجهة إلى المب

بي في متناول الجميع حتى  الصالة طويلة في الصالة. بذه المشورة نداء داخلي من الروح. حياة

الموظفين أرباب العوائل. بإمكانهم التأقلم مع الظروف، إذا تأتي أيام ال يمكن فيها القيام بصالة 

مثل نعمة ) مز  طويلة. من ال ينامون في الليل يسرون بإمضائه في الصالة. و يعدون بذا الوقت

: عندما نبذل (. في الختام تظهر الخبرة بأن 9ك  39، أشعيا 13: 669،  1،  2:  11،  1:  12

حياة صالة حقيقية، يعد عملهم متساويا باألخرين و  الذين لهموقتا هلل، يعيد هللا إلينا هذا الوقت. 

صلي كل حين. و بذا ال يمنعه، أكثر. خير دليل بو البابا يوحنا بولص الثاني، المثال الحي. فهو ي

بالرغم من كبر سنه، من نشاط مدبش و عظيم. إليكم ما كتبه القديس يوحنا أود و بو يتكلم عن 

على المادة، يضعها في فمه، جعلها فعل محبة هللا و هذا من " أعرف كاهنا كل لقمة طعام نفسه : 

 لتكلم و التسلية برفقة القريب".دون أن يتعب الروح. هذه السهولة و الطيبة لم تمنعانه من ا
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(. رأينا في) الفصل الثامن : التكلم و اإلصغاء ( بأن 21:  2) يو " له ينبغي أن ينمو ولي أنا أن أنقص "

للصالة وقتين األول ثرثار و نشيط و األخر أكثر صمتا و تأثرا. إن هللا يجذبنا إليه، لكن بما أنه 

من هللا،  االقتراب. بمقدورنا إال في بداية صعودناغير متناه فنمّونا الروحي ال ينتهي أبدا. نحن لسنا 

(. علّي أن أحفظ في قلبي على طول، فكرة 6ك  1تسال  6) أن يزداد تقدمكم " إذا أردنا ذلك "  دائما

التقدم المستمر، إن هللا يحفظ لي مفاجآت، إذا لم أصل بعد إلى نهاية اكتشافي. بذا النمو يحصل 

يجة موت و قيامة، بناك درجات في صحبة توسط ظروف مفاجئة، له صعوده و نزوله. فهو ن

في عمق قلب اإلنسان.  ب الحميمية. كل شيء يسير في الصمت و الصالة. وهللا يعمل بروحهالر

وقت الصالة، مناسبة لهذا النمو. نتقدم في النمو دائما من دون ان نحس به. كل الصالة نبدأبا و 



فضل نحن ممتلئون بالنعم التي نلنابا في الصالة السابقة. من يتجاوب مع النعمة، ينال نعمة أخرى أ

من سابقتها. بكذا الخط اللولبي للحياة اإللهية، سريع أكثر فأكثر. بذا النمو المطّرد مطابق لمثل 

 (.39:  35)متى " كل من له يعطي و يزداد "  الوزنات
 

  شــــــــــروط هذا النمو

 وأوفياء تجاه نعمته.أن نكون خاضعين للروح و لنداءاته اإللهية ، 

  جيدا، علينا أن ننسب نجاحها إلى هللا و إن نشكره عليها.أذا سارت ألمور كلها 

  ونفوسنا إذا ما كنا نحن سبب بذا الخطأ.في الحالة المعاكسة، علينا أن نسأل 

 .الحذر من ذواتنا، و اعتبار نفسنا أخر الجميع 

 .قبول الصليب باإلتحاد مع صليب يسوع، و توسيع اشتياقنا 

  عالمة الموت. و عدم االكتفاء. االكتفاءاإلرادة في السير دوما إلى األبعد 

 انتظار ساعة رضى هللا و التسليم المطلق له و قول نعم لكل شيء 

  بعد األوخارستيا، الصالة بي أحد الوسائل األكثر فاعليه النجاز بذا التحول العمالق

 فينا.

 عـــــــالمـــــــات التـــــقدم

 نصلي بسهولة أكبر و غالبا و لفترة أطول و نشتاق أن نصلي حتى لما نجد أنفسنا في  عندما

 جفاف و ال يمكن أن نستغني عنها.

  الصالة مبسطة، تكون نصوص الكتاب المقدس أقل ضرورة أو غائبة كليا. أحيانا كلمة

 بداية الصالة نكتفي بها بصمت. واحدة تعطي لنا منذ

 بة مع هللا، أو إلى حضور بسيط للصداقة، نحن مع بعضنا و الصالة تتحول على محدثة طي

 بذا يكفي.

 .نفكر باهلل مرارا. نحن متحدون به. نشعر بأنه بنا. ندعو الروح القدس و نكرر أسم يسوع 

 .نحاول أن نكمل إرادة هللا وحده، و نكون أشجع للقيام بأعمال صعبة و بتضحيات اختيارية 

 ة و ننتبه أكثر إلى اآلخرين و نصغي إليهم و نسامح نتقدم في ممارسة المحبة األخوي

 بسهولة.

  نحافظ على السالم و الفرح و نبقى متواضعين. نعرف ذاتنا بأننا خطأة و نقبل التوبيخات و

 ال نحاول تبرير أنفسنا.

  : الضمير يتنقى فنكتشف فينا خطايا لم نكن بعد نعدبا حقيقية، إذا كانت خفية بهذا المقدار

 محبة الذات... ألخ. الكبرياء،

  نتعلق بيسوع : بأقواله و باألوخارستيا و نعيش معه، و نتحمس لغيرته من أجل خالص

 العالم و محبته للكنيسة و نحب مريم.

  أحيانا يغمرنا فرح مفاجئ و أحيانا أخرى نحس إننا في الليل، لكن ال يهم أننا نعيش كل

 شيء باأليمان.

  تظهر بأن أمرا ما قد حصل. بذا التحول ال يحصل دون بذه العالمات المتنوعة و غيربا

صعوبات و أخطاء، لكن يجب أال نستسلم لليأس، بل على العكس نبقى نعيش بثقة أن يسوع 

 يهتم بنا.



 الصــــــــــــالة األعتيـــادية

ن للصالة مراحل عديدة. هللا يحبنا للغاية و في كل مرة. في البداية و بذه الخبرة تعود إلى سني

طويلة ننطلق من نص من الكتاب المقدس. نبحث عن أفكار، نتأمل و نكلم الرب. ثم تتطور الصالة 

إرادته. بعض  و نجد الصالة العاطفية. نعلق بالرب و نسمعه أكثر. بذا بو حضوره. نسعى إلتمام

األوقات الصالة صعبة و لكن بذه الصالة البائسة ليست اقل جودة. بمرور الزمن نتوصل إلى 

بساطة الصالة. تكون فيها الكلمات أقل إلن األساسي بو الحضور اإللهي. بو بنا و بذا يكفي. 

يمكن أن تقتصر الصالة على بضعة كلمات : شكرا، معذرة، إن طاب لك، أحبك. تشتت األفكار 

حاصل كل حين، لكن ال نقلق ألننا مشدودون إلى الصالة و نود إعطاءبا وقتا أطول. في مستويات 

ة المتنوعة بذه، يبقى دور اإلنسان مهما. نصفه بالفاعل حتى عندما تكون النعمة موجودة الصال

بوفرة. أنها صالة األكثرية الساحقة من المسيحيين. إنه الطريق اإلعتيادي، لكن ينبغي أن نذبب 

 دوما إلى أبعد.
 

 وقـــــــت الصـالة لندع هللا يعمـــــــــــل فينا
 

المقدس عدة تدخالت الهية. نذكر على سبيل المثال : عندما خاطب أبرابيم و يسرد لنا الكتاب 

موسى. و في البشارة مريم. بذه مبادرة هللا العجيبة، و بي بداية الخالص المعطى للبشر. لنتأمل 

" كانت مريم تحفظ القديس لوقا  في موقف مريم . بالرغم من تعجبها، توافق على إرادة هللا. بعده يقول

اإلنجيل يخبرنا أيضا كيف كانت مريم أخت مرتا جالسة عند قدمي الرب كله و تتأمله في قلبها "بذا 

تستمع إلى كالمه. أثناء الصالة علي أال أفكر أو أتكلم. التفكير يفيدد عندما أدرس كلمة هللا. يكون 

األول. الصالة و  التفكير عائقا أمام الصالة عندما نتصور أنه بمقدورنا إعطاء شيء هلل. هللا الدور

التأمل يساعدان على إستقبال هللا ليدخل إلينا و فسح المجال أمامه إذا عمل على إحساسنا بحضوره 

 فيكون قد أشرق علينا النور. و بذا ال بأس به، و لكن ليس بالضرورة.

فس " إن التأمل هو.. مفيد جدا في بداية الحياة الروحية، لكن ال يجب التوقف عنده ما دامت الن

أمينة على التضحية و الخلوة، فتحصل على صالة أكثر صفاء و شفافية، نقدر ان نسميها بسيطة 

إذا تقوم على نظرة بسيطة أو إنتباه محب نحو شيء إلهي أو هللا نفسه أو يسوع المسيح أو أحد 

وح القدس أسراره... السالم و اليقظة و القابلية للقيام بأعمال و تأثيرات إلهية يشاركها بها اللر

 )مؤلف مجهول من القرن السابع عشر إقتبسه كلوريفيير(." 
 

 التأمـــــــــــــــل الفعــــــال
 

للبقاء في  السعي للدخول في التأمل يجب محاولة الصمت أمام هللا " وضع  القلب في السكينة " و 

الصمت و تجنب التشتت و النعاس. مع بذا يجب أال نخلط التأمل بلال عمل أو النعاس. بعض 

يشيرون إلى التمسك بكلمة  آخرونالمؤلفين يقترحون ممارسة رفع أدعية من وقت على أخر. 

نا. إال قصيرة جدا، مثال هللا أو يسوع، و يكررون الكلمة عينها مرارا، عندما ال يبقى التركيز ممك

أن أغلب المستشارين يقولون بأن رفع األدعية بو فعل من عندنا، فيما األبم أن أدع هللا يعمل فينا. 

ليس الصمت الفارغ، بل الصمت  مالئمةأمام سر هللا المتنابي و أمام عمله، يبقى الموقف األكثر 

ن نحن بنا ببساطة في الفرح أو في الظلمة. إذ يرافقه التعجب و الحب. و يمكن ممارسته الذي

بسبب الحب، بذا عمل إرادي لمن يتمكن. الموقف يتطلب جهدا و ال يمكن أن يطول بدون نهاية، 



لذا يجب تحديد نصف ساعة أو ساعة للقيام بالصالة. بذا الوقت مفيد جدا لنا و لآلخرين معا. ليس 

طيه نعما جديدة كثيرة هللا بناكر الجميل. إنه يرى اإلرادة الصالحة عند من يسعى للتأمل و يع

بالرغم من أن المرء ال يحس بها أقله حينها. عندما يقوم اإلنسان بالصالة، يمنح هللا الكنيسة و العالم 

ببات عديدة أيضا. بمقدور كل إنسان أن تكون له حياة صالة عميقة. بعض الناس يبلغون إليها من 

من خالل التأمل  آخرونهار و خالل صلوات لفظية و أخرون من خالل رفع أدعية طوال الن

الصامت. البحث عن هللا يختلف عن أن تكون لنا أفكار جميلة. اإلتحاد باهلل يتم باإليمان. الروح 

بأن كل الناس مدعوون  ي الثانيانالقدس يقود كل واحد بطريقة خاصة. و لقد ذكر المجمع الفاتيك

ليه أن يتجه إلى القداسة من خالل تتميمه إلى القداسة. و القداسة ليست حكرا على نخبة. كل واحد ع

إرادة هللا بشكل أكمل. و القداسة ممكنة حتى في الحياة اإلعتيادية. القداسة ال تتوقف على عمل 

معجزات، أو الحصول على نعمة التجليات أو روى خارقة العادة، القداسة تقوم على محبة هللا اكثر 

 فأكثر.
 

 ــــــــةاإليـــــــــــــمان و المحبـــ
 

)أنا أعرف  التأمل المعطى)أنا الذي أصلي( إلى التأمل الفاعل  يعني العبور شيئا فشيئا من  التقدم

" بقدر ما نتقدم في السن، بقدر ذلك نسير نحو لقاء بأن هللا يصلي فّي(. إننا في مستوى اإليمان 

بعض )يوحنا دي روبرت(. األب بشكل نهائي و ابدي و يقل عندنا اإلنجذاب الحسي للذهاب إليه" 

المصليين، بعد إختبار طويل، يقولون بأن نشاطهم يرتكز في الصالة على أبعاد التشتتات و 

حصربا في الحب. إنهم يتركون هللا يعمل فيهم. و بو يعمل كل شيء. و يؤمنون بان الصالة عطية 

" اإليمان و الحب يقدودان األعمى إلى أسرار هللا إلهية، بها ينضمون إلى وليمة هللا باإليمان. 

الخفية، بطرق ال يعرفها. اإليمان يمثل دور األرجل التي تحمل إلى هللا و الحب يشير إلى الدليل 

)يوحنا الصليبي برونو يقوم بالتعليم المسيحي في الحبشة، يقول له أبوه : "يا الذي يبين الطريق" 

سة، بل أنت تصلي؟ ال يا أبت، ال أستطيع بعد أن أصلي. كيف ؟ برونو إني أراك دوما في الكني

 بل أنت ضائج ال. ال أقول أي شيء أنا بنا و بذا يكفي".
 

 شرط التقدم هو المـــوت عن الذات
 

)القديسة إليزابيث الثالوث(. المانع أمام دخول الثالوث إلّي بو  "استسلم إليك يا رب مثل فريسة" 

نفسي يوجد األنا. بين هللا و يبني يجب أن أختار هللا مباشرة. الشرط للدخول أنا، بالذات. في مركز 

في التأمل بو الموت عن الذات. بو إخالء الذات ليمتلكها هللا. المسيح مثال للموت عن الذات. بذل 

ذاته من أجل اآلخرين. األب بو التحرك في اتجاه اإلبن و األبن في إتجاه األب. بذا ما يظهره 

(. بالنسبة إلينا بذا يعني 1:  3) في أخلى ذاته و أطاع حتى الموت، موت الصليب"  لى الصليب"يسوع ع

أن تخلينا عن كل شيء تتخلى النفس عن ذاتها  بعد" و"موتا مستمرا عن األشياء الخارجية ". 

بطريقة ما و تقبل أن تجمد قواها الطبيعية جزئيا. هذه التضحية تبدو صعبة لمن لم يمت عن 

 )كلوريفيير(.ته" ذا

 

 

 



 التأمـــــــل غير الفاعـــــــل أو الصوفي – 15

 عندما يتخذ هللا المجال كلــــه 
 " لست أنا الحي، إنما المسيح حّي فّي "

الروح يصلي فينا دائما و بطريقة سرية. و يبدو أنه حاضر عند البعض بقوة أكبر، و تشعر به 

فيها. أنه تارة طيبة و طورا بدوربا حارقة بكذا النفس تشتعل النفس. بذه عطية من هللا ال ريب 

عية بمحبة هللا. كل خطايابا غفرت و نسيت. الصالة ليست بعد عمال، بل عطية عظيمة. تصير طبي

و تحملنا.  و مدة الصالة ما بي إال عالمة. بمقدورنا اإلستمرار في التأمل مدة طويلة، لثالث 

لكن الصالة بي سكينة. البعض يشعر و كأنهم خارج الزمن و  ساعات من دون جهد و ال شرود،

يبدو لهم العالم اإلعتيادي بعيدا و غير واقعي و من دون فائدة. يحصلون على أنوار عظيمة و ال 

يفهمون ما يحدث لهم و ال يقدرون ان يفسروه.و لكن بذه الحالة السعيدة ال تدوم، ففي بعض 

هللا يختفي و بو الذي بليلة الروح. ميه القديس يوحنا الصليبي األحيان يتوارى النور، بذا ما يس

كان قريبا يصبح غير منظور و تغدو النفس في حيرة : أين أنت ؟ أنه األلم و الليل الكامل. البعض 

ضهم، و يختبرون وعيا كبيرا بخطايابم ويكربون ذواتهم. أخرون واقعون يشعر شعورا غريبا برف

قال هللا للقديس " دع ذاتك في جهنم مع بذا النفس ال تشك باهلل.  في تجارب التجديف. و لكن

إننا نلقى لدى الصوفية بذا التناوب : أنوار ساطعة و سعادة ال حد لها و ولكن ال تيأس". سيلوان، 

ف. المتصوف يشتاق إلى اإلتحاد بأالم يسوع و التألم مثله و معه في نفسه ليلة شديدة و األم ال توص

" هللا ال يمكن الوصول إليه إال في الليل الحالك و اليبوسة الشاملة و اإليمان المظلم " و جسده، 

 القديس باتري بيو(. )

)حرفيا : المسكوب في الداخل( الروح القدس يضع في النفس موابب تفوق كليا قدراتها المفاض : 

 الطبيعية.

 تناول المبتدئين و حدبم.يدل على ما بو أكثر قداسة و أكثر سموا و بو في مالتصوف : 

 )يعاني، يحتمل، يتألم( يعني أن الشخص مستولي عليه، يمتلكه هللا، و يترك نفسه ينقاد.المتأثر : 

 

 هل ينبغي طــــــــلب هذه النعـــــــم

إذن بذه العطايا مرتبطة بإرادة هللا. ال أحد يملك الحق . المجانية الموضوع يدور حول الموابب  

لنعم. له يعود قرار العطاء لمن يشاء، أخذ بنظر اإلعتبار سخاء كل شخص، لكن على في نيل بذه ا

و الروح التضحية. أن السخاء ، يجب الطلب من كل القلب: الحب و النور ولنيلهايستعدوا الكل أن 

 نقول نعم لكل شيء، أن نعمل إرادة األب، أن نقبل صلبان كل يوم و نحاول أن نموت عن ذاتنا.
 

  محطـــــــــــــــــات الحيــــــــــــــــاة التصوفيــــــة

تقابل المنزلة الرابعة و الخامسة والسادسة إن المؤلفين الروحين يميزون عموما أرع درجات مهمة 

و السابعة من القصر الداخلي في مفهوم القديسة ترازيا األفيلية. السطر التالية تعطي بعض معالم، 

 د جدا. إذ لكل صوفي مساره الخاص به. لكن الواقع معق

  إن صالة السكينة تبرز شعورا قويا جدا بحضور هللا، و لكن بذا ليس إال البداية ألننا

 ال نزال بشين. 

  للتقدم في )راحة، سالم ( يتوقف العقل عن العمل لفترة وجيزة السكون في صالة "

ألمر ليس أن نفكر كثيرا، بل هذا الطريق و البلوغ إلى المساكن التي تتوقف إليها. ا



يسكب نعما وافرة لتنقية النفس. قد يكون )القديسة ترازيا األفيلية( هللا أن نحب كثيرا "

يصعب تحملها، المهم أن تطابق فيها الجانب الحسي )التحتي( مع  ليال مؤلمة بناك 

 الجزء الروحي )النفس.

  مع العريس. النفس تحس حبا مفعما، و معرفة  صالة اإلتحاد أو الخطوبة الروحية

واسعة ألسرار ربنان و شوقا شديدا لمديحه و التألم معه، و إرادة في الموت عن 

 أمور العالم و عن الذات.

   القائمة أكثر من الليالي السابقة. إنها ليالي الروح في بذه األثناء، تجتاز النفس

فينا إلى حد صارت جزءا منا. الموت  ربيبة ألنها تهاجم عروق الخطيئة المتجذرة

وهللا ينير بقوة، النفس التي تعي عدم استحقاقها. و  على الخطيئة موت عن الذات.

 بالرغم من بذه األالم تدرك النفس بأن الشيطان لن يستطيع أن يؤذيها بشيء.

  غنه استباق  األقانيم الثالثة اإللهية تظهر ذاتها.في اإلتحاد الثابت أو الزواج الروحي

للسماء. بذه المراحل التي تمثل موابب يعطيها هللا مجانا لبعض النفوس. وبذه النعم 

فائقة الطبيعة )كاريسما( تعطي لخير الجميع، لخير الكنيسة جمعاء لكن باإلمكان 

بلوغ القداسة من دونها. اما بالنسبة إلى الظوابر خارقة العادة، مثل الروى و النبوأت 

اء أو إجتراح العجائب، ال عالقة مباشرة لها بالقداسة. قديسون كبار، و نعمة الشف

مثل القديسة ترازيا للطفل يسوع، لم ينالوا بذه الخطوة. الشيء الوحيد يجب طلبه 

 المحبة.
 

 نحـــــــــــو القمـم

صوف مت للمتصوفين مكانة مهمة في الكنيسة، مواببهم ) كاريسما( تنال نعما عظيمة لمنفعة العالم.

إن هللا يرغب بحرارة أن يعطينا ذاته. وتوقه  لف مسيحي إعتيادي.واحد و لو خفي جدا يساوي أ

إلينا ألكبر من توقنا إليه. الحياة المفاضة و اإلتحاد باهلل بما بدف كل إنسان. إنه مستقبلنا جميعا، 

صالة إلى درجة بتنا نعتقد سنصل إليه يوما ما في بذا العالم أو في العالم األخر. " لقد إبتعدنا عن ال

بأن الصالة بي ثمرة جهد بشر صرف و نداء و خطاب إلى هللا من دون أن ندرك بإن هللا بو من 

يصلي فينا ". الصالة بي أن نضع نفوسنا تحت نفوذ الروح القدس. علينا أن نهدأ و أن نجمع 

كون على أتم إستعداد حواسنا و أن نطهر و ننصقل حتى ينفجر ما بو ما في أعماق أعماقنا و ن

حتى يصلي أحد أخر فينا. الصالة بي قبول من بو أكبر منا. بي أن نترك يتدفق فينا شالل فرح 

بها بإعجاب و فرح و إرتياح اإلبن و حبه لسأب. صالة واحدة يرضابا األب و صالة واحدة يستجي

حترام و التعجب و ال حد لها. بذه الصالة الواحدة بي بمس الحب غير المنقطع و الشوق و اإل

التسبيح و الشكر. بذه المشاعر التي تنبع من قلب اإلبن نحو األب، كل صالة حقة تتأسس على بذه 

الصالة. الصالة أن ندع حب اإلبن لسأب يصعد من قلبنا إلى شفابنا، أغنى الروح القدس. الصالة 

فينا ما يريد و لم نكن تعني أن نضع نفوسنا في تصرف هللا و أن ندعه و لو لوقت ما أن يعمل 

 نفسح له المجال أبدا " )ف. ل. ذي بير(

 

 

 



            أثبــــــــــتوا في 

" الثبات في يسوع ال لبعض بنيهات أو ساعات لكن الثبات بصورة دائمية. أثبتوا في تعني صلوا 

في ، أسجدوا في، تأملوا في، وأعملوا معي. اثبتوا في حتى تقدروا أن تقدموا أنفسكم لكل شخص و 

س و تسيروا دوما نحو األعمق.. يبدو لي بأن رسالتي في السماء تكون أن أجذب النفولكل شيء 

للخروج من ذاتها لإلتحاد باهلل بحركة بسيطة جدا و محبة جدا. و أن أحفظها في بذا الصمت 

 الداخلي العظيم الذي يتيح هلل طبع ذاته فيها و أن يحولها إليه " ) القديسة إليزابيث الثالوث (.

"عندما يقيم الروح سكناه في اإلنسان، ال يقدر اإلنسان أن يتوقف عن الصالة، ألن الروح يصلي 

فيه بال إنقطاع، سواء نام أو سهر ال تنفصل الصالة عن نفسه. عند الطعام والشراب و النوم و 

) "  الشغل، يفوح عطر الصالة تلقائي من نفسه عندئذ ال يعطي الصالة وقتا محددا، بل الوقت كله

 القديس إسحاق أقف نينوي(.
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 بذا الكتاب ألفه عدة كهنة و علمانيين ممن ينشطون مدارس الصالة. لهم موقع على األنترنيت  
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 و يرغبون في تبدالت خبرات و إرسال تقارير و شهادات عن مدارس الصالة.

 Yves.jausions@wanadoo.fr الطلبات باإلمكان توجيهها عبر البريد اإللكتروني إلى :األسئلة و 

 بذا الكتاب ترجم إلى اإلنكليزية و اإلسبانية و البرتغالية وعدة لغات أوروبية و أسيوية.
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