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  الروحي للصالة أالمبد
  طریقة صالة تلمیذ المسیحو

   ١٨لفصل ا
   ١٨الدرس السمعي رقم 

  )١٥ -٥: ٦مت: النص. (تعلُّم المبدأ الروحي للصالة: الھدف

َوَمتَى َصلَّْیَت فَالَ تَُكْن َكاْلُمَرائِیَن، فَإِنَّھُْم یُِحبُّوَن أَْن یَُصلُّوا قَائِِمیَن فِي اْلَمَجاِمِع «"
َواِرعِ، لَِكْي یَْظھَُروا لِلنَّ  ا أَْنَت ٦! إِنَّھُْم قَِد اْستَْوفَْوا أَْجَرھُمْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . اسِ َوفِي َزَوایَا الشَّ َوأَمَّ

فَأَبُوَك الَِّذي یََرى . فََمتَى َصلَّْیَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِیَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ 
ُروا اْلَكالََم بَاِطالً َكاألَُمِم، فَإِنَّھُْم یَظُنُّوَن أَنَّھُ ٧. یَةً فِي اْلَخفَاِء یَُجاِزیَك َعالَنِ  َوِحینََما تَُصلُّوَن الَ تَُكرِّ

ألَنَّ أَبَاُكْم یَْعلَُم َما تَْحتَاُجوَن إِلَْیِھ قَْبَل أَْن . فَالَ تَتََشبَّھُوا بِِھمْ ٨. بَِكْثَرِة َكالَِمِھْم یُْستََجاُب لَھُمْ 
  )٨ -٥: ٦مت"(.تَْسأَلُوهُ 
  

، بینما كان "الصالة الربانیة"عألًّم یسوع تالمیذه كیف یصلُّون من خالل صالة نطلق علیھا اسم 
كما یوصینا یسوع بأن نصلي في . ألن الرب لم یرددھا بنفسھ أبًدا" صالة التالمیذ" یجب تسمیتھا 

  . مكان یُغلق بابھ علینا، فال نتأثر أو نؤثر بشخص ما سوى هللا فحسب
  

التماسات إلھیة، وھي عبارة عن طلب لمشیئة  -أي الصالة الربانیة - یتضمن ھذا النموذج للصالة
وھذا یتناسب مع رسالة . هللا أوالً، ثم التماسات شخصیة، وھي طلب االحتیاجات الیومیة للتلمیذ

ریدھا منھ، وعندما نفعل ھذا، ال نأتي  بقائمة احتیاجات ن. الكتاب التي تقول بوضع هللا أوالً 
ولكننا نطلب ما یمكننا أن نفعل من أجلھ، وھو یلبي احتیاجاتنا الشخصیة عندما تتفق إرادتنا مع 

  . إرادتھ
  .أفضل إجابة اختر

؟ عندما یوصینا المسیح بالصالة في الخفاء، فھذا یعني أال نصلي عالنیةً في خطأصواب أم  -١
 . اجتماع عام أبًدا

یة صلوات ھو أن نتذكر أننا نتحدث مع هللا فحسب، دون محاولة أم خطأ؟ األھم في أ صواب -٢
 . انتزاع إعجاب الناس الذین حولنا

 .تماًما على تالمیذ یسوعكان مفھوًما جدیًدا " أبانا"مخاطبة هللا بكلمة أم خطأ؟  صواب -٣
  

 :  اختر أفضل إجابة واحدة، ما لم یُذكر غیر ذلك
√ ، ثم ضع عالمة "هللا أوالً "المطلب الذي یحمل معنى  في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت -٤

 : على كل مطلب شخصي یمثل احتیاجات تلمیذ المسیح الشخصیة
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  لیتقدس اسمك     
  خبزنا كفافنا أعطنا الیوم√    

  اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا√    
  لتكن مشیئتك      

  نجنا من الشریر√     
  لكوتكلیأت م    

  ال تدخلنا في تجربة√    
  
 ): اختر كل ما یناسب(ما أھمیة إدراك أن هللا أبونا؟  -٥
 .تعلن أن هللا إلھ شخصي، وباعتبارنا أوالده، یمكننا التحدث معھ بحریة -أ

 تعلن أنھ یھتم بتفاصیل حیاتنا -ب
 تعني أننا لسنا بحاجة إلى كاھن لكي تقترب إلیھ -ج
 ودة بالعھد القدیمھذه الفكرة غیر موج -د
  
 ؟ "لیتقدس اسمك"ماذا نقصد عندما نصلي قائلین  -٦
 أن اسم هللا أقدس من أن نذكره -أ

 أننا نرید أن نحیا بأسلوب یجلب المجد السمھ بین الناس -ب
 أن مفتاح الصالة ھو معرفة كیفیة مخاطبة هللا -ج
 ال یمكن لبشر أن یعرف هللا معرفة حقیقیة -د
  
 ؟ "لیأت ملكوتك: "عندما نقولوماذا نقصد  -٧
 أننا مستعدون لمجئ المسیح -أ

 نرید أن یعصف هللا بالحكومات األرضیة -ب
 . نرید أن نكون في ملكوتھ ھو ولیس في نطاق مشیئتنا نحن -ج
 
 ؟ "الیوم.......خبزنا " ماذا یقصد المسیح بعبارة  -٨
 یمثل الخبز كل احتیاجاتنا -أ

 أن نقنع بالخبز فقط -ب
 الخبز تشبیھ للطعام الروحي -ج
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 لماذا ذكر المسیح الغفران على قمة االلتماسات الروحیة؟  -٩
 ألنھ احتیاجنا األقصى -أ

 ألن تالمیذه كانوا مذنبین بالخطیة -ب
 ألن هللا مان متردًدا نحو غفران الخطایا ویحتاج لمن یحثھ على ذلك -ج
  
 ھي طلبتنا على وجھ التحدید؟ عندما نصلي أن ینجینا هللا من الشریر، ما  -١٠ 
 الخروج النھائي من ھذا العالم -أ

 استخدام قوتھ لنھزم بھا الشیطان -ب
 یحصننا ضد الغوایة والخطیة -ج
  

ھل تتركز صالتك على هللا أوالً؟ أي جزء من الصالة الربانیة یمثل أقل االلتماسات في 
. صلواتك؟ اصرف بعض الوقت في طلب ھذا الجزء الیوم

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  

 . في كل عبارة منھا ردد الصالة الربانیة الیوم، وتأمل
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، ولماذا نحتاجھا عندما نمارس مبدأ العطاء ؟ "نعمة العطاء"ما المقصود بعبارة  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لماذا نمارس المبدأ الروحي للصالة في خصوصیة؟  -٢

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ وما الفرق بین التعبیرین؟ "كان"أم الذي " كائن"ھو  الذي ھل تؤمن با -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
وماالخطأ فیھ؟ . ؟ أذكر مثاالً لھ"باطالً "ما المقصود بتكرار الكالم  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ما ھو ومن ھو الذي یمثل محور المبدأ الروحي للصالة؟ ولماذا؟  -٥

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما أھمیة إدراك أن هللا أبونا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
كیف تلخص االلتماسات الشخصیة األربعة ھذه . سألهللا یعرف احتیاجاتنا من قبل أن ن -٧

االحتیاجات؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "صالة ربانیة"ولیست " صالة التلمیذ" لماذا تعتبر ھذه الصالة  -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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لمن یجب أن تُوجھ الصالة؟ كیف ولماذا ال یحدث ذلك في أحیان كثیرة؟  -٩
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
ما الفرق بین اللجاجة في الصالة وتكرار الكالم باطال في الصالة؟  - ١٠

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
لیأت "، "لتكن مشیئتك" ، "لیتقدس اسمك"اشرح باختصار ماذا تعني عندما تصلى قائالً  - ١١

". ملكوتك
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
استعن بقاموس الكتاب المقدس أو أي أداة . سجل كل أسماء هللا التي تجدھا في الكتاب المقدس - ١٢

ما ھو االسم الذي یمثل هللا الذي اختبرتھ أنت بصفة شخصیة؟ . تجدھا نافعة
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
؟ "ملكوت هللا"ما المقصود بعبارة  - ١٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
؟ "ال تدخلنا في تجربة"كیف یفسر القس وود وارد عبارة  - ١٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  


