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  القواعد اإللھیة والقیم العمودیة
  
  ١١الفصل 

  ١١ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن نفھم تعالیم یسوع عن القواعد الروحیة للصالة وقیم ملكوتھ: الھدف

ا أَْنَت فََمتَى َصلَّْیَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِ ٦ . ْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِیَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ َوأَمَّ
ُروا اْلَكالََم بَاِطالً َكاألَُمِم، فَإِنَّھُْم یَظُنُّوَن ٧. فَأَبُوَك الَِّذي یََرى فِي اْلَخَفاِء یَُجاِزیَك َعالَنِیَةً  َوِحینََما تَُصلُّوَن الَ تَُكرِّ

 .ألَنَّ أَبَاُكْم یَْعلَُم َما تَْحتَاُجوَن إِلَْیِھ قَْبَل أَْن تَْسأَلُوهُ . فَالَ تَتََشبَّھُوا بِِھمْ ٨. لَھُمْ  أَنَّھُ بَِكْثَرِة َكالَِمِھْم یُْستََجابُ 
َماَواِت، لِیَتَقَدَّسِ اْسُمكَ : فََصلُّوا أَْنتُْم ھَكَذا«٩ َماِء لِتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِ . لِیَأِْت َملَُكوتُكَ ١٠. أَبَاَنا الَِّذي فِي السَّ ي السَّ

. َواْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َكَما نَْغفُِر نَْحُن أَْیًضا لِْلُمْذنِبِیَن إِلَْینَا١٢. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْلیَْومَ ١١. َكذلَِك َعلَى األَْرضِ 
یرِ ١٣ نَا ِمَن الشِّرِّ ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَدِ ألَنَّ لََك اْلُملْ . َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَجِّ - ٦:٦متى (آِمیَن . َك، َواْلقُوَّ

١٣(  
َماِء، َحْیُث الَ یُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْیُث الَ یَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ ٢٠ یَْسِرقُوَن،  بَِل اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
 )٢١-٢٠:٦متى . (ُن قَْلبَُك أَْیًضاألَنَّھُ َحْیُث یَُكوُن َكْنُزَك ھُنَاَك یَُكو٢١
  

. لذلك علم یسوع تالمیذه قواعد الصالة. ال یمكننا أن نعیش الحیاة المسیحیة إذا كنا ال نعرف كیف نصلي
والنقطة الرئیسیة في تعالیمھ ھو أننا یجب أن نكون على یقین من أننا نتحدث إلى هللا عندما نصلي، وال 

وقد وعد هللا، الذي یرى في الخفاء، أنھ یكرم ویستجیب لصلواتنا . ثیر علیھمنحاول تعلیم  اآلخرین أو التأ
  .  الصادقة الخاصة

، كما نطلق علیھا في كثیر من األحیان، على الرغم "الصالة الربانیة"علم یسوع تالمیذه كیف یصلون في 
ماوي، أشار یسوع إلى بعد التوجھ إلى هللا بصفتھ أبینا الس". صالة التالمیذ"من أن وصفھا األدق ھو 

ثالثة تعترف أولویاتنا لیكن هللا أوال في كل مجال من مجاالت الحیاة، وأربعة لتلبیة : سبعة التماسات
  ".أعطنا، اغفر لنا، قدنا، ونجنا: "االحتیاجات الشخصیة لدینا
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  .أفضل إجابة اختر    
 . صحیحة أو خاطئة؟ الصالة ممارسة أساسیة لتالمیذ یسوع -١
یحة أو خاطئة؟ كما ھو الحال مع العطاء، یسوع یرید منا أن نصلي إلى هللا وحده، ولیس لمحاولة صح -٢

 .أشخاص آخرین التأثیر على
 صحیحة أو خاطئة؟ نحن ال نصلي سرا إال عندما نعثر على حجرة صغیرة تختبئ فیھا -٣
والتي ینبغي لنا دائما أن ، "الصالة الربانیة"صحیحة أو خاطئة؟ الصالة الوحیدة المصرح بھا ھي  -٤

  . نقولھا كلمة كلمة
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لمن یسوع یقول لنا أن نوجھ الصالة؟  -٥
 لراعینا -أ

 لسیدنا -ب
 لخادمنا -ج
  ألبینا-د

 
 لمن أولویة اإلرادة في صالتنا؟ -٦
 هللا -أ

 الكنیسة -ب
 احتیاجاتنا -ج
  دیھ احتیاجكل من ل -د

 
 على ماذا ینبغي أن یكون تركیزنا الرئیسي عندما نصلي من أجل احتیاجاتنا؟ -٧
 كل ما نرید في كل األوقات -أ

 كل ما نرید الیوم -ب
 كل ما نحتاجھ في جمیع األوقات -ج
 كل ما نحتاجھ الیوم -د

 
 لماذا نحتاج أن نطلب مغفرة هللا؟ -٨
 ما بناألن هللا ال یرغب في أن یكون رحی -أ

 ألننا ال نعیش دائما حسب معاییر هللا وال نمثل اسمھ كما ینبغي -ب
 ألننا أشرار ونخطئ في كل وقت -ج
  ألنھ ال یعرف أننا نرید أن یغفر لنا حتى نطلب منھ -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ " صالة التالمیذ "یوجد الطلبات الشخصیة التالیة في  -٩
 أعطنا -أ

 باركنا -ب
 ااغفر لن -ج
 اسمع لنا - د
 یحرسنا -ه
 قدنا - و
 نجنا -ز
  أتركنا وشأننا -ح

بُوَن . لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ ١٣ َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي الَ یََدُعُكْم تَُجرَّ
ْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطیُعوا أَْن فَْوَق َما تَْستَِطیُعوَن، بَْل َسیَْجَعُل َمَع التَّ 

 )١٣:١٠كورنثوس ١. (تَْحتَِملُوا
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 كیف نتعامل مع التجارب؟  - ١٠
 . نواجھھا بتھور وبدون خوف -أ

 . بالشعور بالخجل بسبب التجربة -ب
 .أسأل هللا أن یقودك بعیدا عن التجربة وثق بھ دائما أنھ سیعطیك الوسیلة للنجاة -ج
  . سعي لمزید من التجاربنثبت مدى قوتنا من خالل ال -د

 
 ما ھي الرسالة المتضمنة في صومنا؟ -١١

 !" انظر إلى قداستي" -أ
 " .یا رب، إرادتك ھي أكثر أھمیة بالنسبة لي حتى من الغذاء" - ب
 " . أنا أكثر انضباطا وأكثر تدینا من أھل األدیان األخرى الذین ال یصومون" -ج
  " د برفضي لتناول الطعامیمكنني إجبار الرب أن یفعل ما أری" -د

 
 بأكثر حكمة؟) بكل أنواعھا(أین یمكن أن نستثمر ثرواتنا  - ١٢

 في بنك محترم -أ
 في المشاریع طویلة األجل -ب
 في أي نوع من األعمال الخیریة -ج
  في ملكوت هللا -د
 

لحیاة ماذا تكنز باألكثر في حیاتك؟ ھل تقیم األمور على أساس الحیاة في ھذا العالم أم على ا
األبدیة؟   ماذا یمكنك القیام بھ الیوم لتحویل قلبك أكثر نحو ملكوت هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .وفكر ملیا في كل جملة -  ١٣-٩:٦صلي صالة التالمیذ، متى 
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 ما ھي طلبات العنایة اإللھیة الثالثة في الصالة التي علمھا یسوع لتالمیذه؟ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي االلتماسات الشخصیة األربعة في تلك الصالة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 "لیأت ملكوتك"، یمكن أن تكون لھا نفس المعنى للطلبة "لتكن مشیئتك "اشرح كیف الطلبة،  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ "أعطنا"لماذا من المھم أن نصلي طلبات العنایة اإللھیة الثالثة قبل صالة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا أضاف یسوع إلى ھذه الصالة، إن لم نغفر للناس ذالتھم ال یغفر لنا؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل ھذه صالة أم نموذج للصالة، أم ال ھذا وال ذاك أم كالھما؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن نصلیھا في سیاق كیف نعرف أنھ یجب  -٧

المجموعة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


