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 المقدسِ الكتابِ بآيات يصلِّي باالستعانَة التلميذُ
____________________________________________________________ 

 أن التالميذَ األواِئَل رفَعوا بِنَفْسٍ واحدة صـوتاً ٣١ - ٢٣ : ٤ نقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسِل
 في أعماِل الرسـل ( وقد قالوا في صالتهِم . ، وعرضوا مشْكلَتَهم أمامه، وطَلَبوا منْه العون لى اِهللا إ

 ِلماذَا ارتَجت اُألمم وتَفَكَّر الشُّعوب بِالْباطِل؟ قَامـتْ ملُـوك اَألرضِ، واجتَمـع ): " ٢٦ و ٢٥ : ٤
 وقَد اقتَبس التالميذُ هذه الكَلمات عـنِ النبـي داود فـي ". الرب وعلَى مسيحه الرَؤساء معا علَى

 وبصفَتنا تالميذَ للسيد المسيحِ، يجِب علينا أن نَقتدي بهـؤالء الرسـِل بـأن . ٢ و ١ : ٢ المزمورِ
 : رئيسيتانِ الستخدامِ كلمة اِهللا في صلواتنا وهناك ميزتانِ . نَستَخْدم كَلمةَ اِهللا في صلواتنا

 فإذا كُنْتَ حـديثَ . هي أنَّك ستَعرِفُ ما الذي ينبغي عليك أن تُصلِّي ألجله الميزةُ األولى
هتُصلِّي ألجل رِفُ ما الذي ينبغي أنما ال تَعباإليمانِ فر . الك بـآيات تَستعين أن نُككمتـابِ لهذا، ي 

ةسقدالم هتاُهللا في كلم قولُهما ي عإلى اِهللا بِما يتوافَقُ م كفْعِ صالتسِ لرقدالم . 

 فعندما . هي أنَّك ستُصلِّي بثقَة ألنَّك ستَعلَم أن صلواتك تتوافَقُ مع مشيَئة اِهللا الميزةُ الثانيةُ
 فقـد . لكتابِ المقدسِ فغالباً ما ستكون صلَواتُك مرضيةً ومقْبولَةً لدى اِهللا تُصلِّي باالستعانَة بآيات ا

ةسقدالم هتنا في كلملحيات شيَئتَهاُهللا م لَنأع . نم كمي نَفْساِهللا فسوفَ تَح ةمبِ كَلستُصلِّي بِح وحين 
 . مع مشيَئةَ اِهللا ال رفْعِ صلوات تتوافَقُ مع مشيَئتك أنْتَ

 تَعاَل بِنـا نَـرى الميزتَينِ الرئيسيتَينِ الستخدامِ كلمة اِهللا في صالتك، على بعد أن عرفْتَ
 : نُصلِّي باالستعانَة بآيات الكتابِ المقدسِ كَيفَ

 اقرأ مقطعاً من الكتـابِ . ك الشخصية استَخْدم الكتاب المقدس حين تُصلِّي في خَلْوت ، أوالً
كأو احتياج كتْ قلبسةً لَمآي سِ واخْتَرقدالم . هذه ماتم كَلتَها واستَخْدالتي اختَر ةاآلي ْل في هذهتأم



ظَةاللح في تلك كواحتياجات كقَلْب إلى اِهللا وفقاً ألشواق كفْعِ صالتلر ةـةَ اسـتَ . اآلياآلي هـذه مخْد 
 ، قَريـبٍ منْـك لرفْعِ صالتك ألجلك أنْتَ شَخصياً، وألجِل شَخْصٍ من عاِئلَتك، وألجِل شَـخْصٍ

نْكع عيدِل شَخْصٍ بوألج . 

 قطعاً مـن اخْتَر م . استَخْدم الكتاب المقدس حين تُصلِّي أثناء دراستك للكتابِ المقدسِ ، ثانياً
قمنٍ وععبتَم هسرسِ وادقدالكتابِ الم . مبـأه لِّ باالسـتعانَةص ،اآليات ةراسد نتَنتهي م أن دعب 

 اطْلُب من اِهللا بصورة خاصة أن يكْشفَ لك . األفكارِ والحقائق التي علَّمك اُهللا إياها في ذِلك اليوم
كريدكيفَ ي ةالشخصي كفي حيات نْهم تَهقَ ما تعلَّمتُطَب أن . ديثَ اإليمانِ فقد ال تـتمكَّنإذا كُنتَ ح 

 في هذه الحالَة، حاوِْل أن تُطَبقَ مبـدًأ واحـداً . من تَطبيق كُلِّ ما تَتعلَّمه من كَلمة اِهللا دفْعةً واحدةً
ةرفقط في كُلِّ م . 

 حين تَرغَب في الصالة إلى اِهللا . استَخْدم الكتاب المقدس حين تُصلِّي بصورة عامة ، ثالثاً
 بعـد ذَِلـك، . في أي وقْت، حاوِْل أن تَقرَأ مقطعاً من الكتابِ المقدسِ وأن تَفْهم الحقَّ المعلَن فيـه

 استَخْدم أفْكار كُتَّابِ الوحيِ ومشاعرهم وطلْباتهِم . لَّمتَه من كَلمة اِهللا ع ارفَع صالةً متجاوِبةً مع ما تَ
ةالشخصي كلْباتوط رِكشاعوم أفكارِك ناِهللا للتعبيرِ ع أمام . 

 الة جماعيـة حين تَشْتَرِك في ص . استَخْدم الكتاب المقدس حين تُصلِّي مع مجموعة ، رابعاً
 بعد ذَِلك، يمكنُكُم أن تتـأملوا . مع المؤمنين اآلخَرين، يمكنُكُم أن تقرأوا مقطعاً من الكتابِ المقدسِ

ةفي كُلِّ آي درعلى ما و بناء كُمفَعوا صلواتتَر قْطَعِ وأنمن معاً في هذا الم تـابيقْطَعِ الكالم ذِلك . 
أن نُكُممكي ،عوا في كذلكبِ تتوزعاً بالتناوصلِّي كُلُّ شخصينِ مبحيث ي ةثُنائي جموعاتفمـثالً، . م 

 في اآلية األولى، ثُم يصـلِّي الشـخص ورد ما قائمةً على يمكن للشخصِ األوِل أن يصلِّي صالةً
 وهذه الطريقَةُ تُساعد المؤمنين الجدد . وهلُم جرا . ة الثانية في اآلي ورد ما قائمةً على الثاني صالةً

 كمـا أنَّـه . كثيراً ألنَّهم ال يعرِفون كَيفَ يصلُّون وال األشياء التي ينبغي عليهم أن يصلُّوا ألجلها
،الطريقَة تساوي سوفَ بهذهم ةصبفُر ةظى كُلُّ شخصٍ في المجموعحي للصالة ة . 

 هْل هناك أجزاء معينَةٌ في الكتابِ المقدسِ يمكنُني أن أستعين بها في : وربما تتساءُل هنا
 الموحى بها، إالَّ أنَّك ؟ رغْم أن الكتاب المقدس هو وِحدةٌ واحدةٌ وهو كَلمةُ اِهللا دون غَيرِها صالتي
تَجِد قَد أن هأو آيات أجزاِئه ضعغَيرِها ب نم أكْثَر الةفي الص كدتُساع . فـإن ـةعام وبصـورة



ى تيموثـاوس . الكتاب المقدس بأكمله نافع لَنا  : ٣ فكَما يقوُل الرسوُل بولُس في رسالته الثانية إـل
 اِهللا، ونَافع ِللتَّعليمِ والتَّوبِيخِ، ِللتَّقْوِيمِ والتَّْأديبِ الَّـذي كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من " : ١٧ و ١٦

 . " في الْبِر، ِلكَي يكُون ِإنْسان اِهللا كَامالً، متََأهبا ِلكُلِّ عمل صاِلحٍ

م . ك ومثل اإللهي كانوا بشَراً مثلي ويجِب علينا أن نَعرِفَ أن كُتَّاب الوحيِ عني أنهـوهذا ي 
 كما أنَّهم كانوا ينوحون فـي . كانوا يشْعرون أحياناً بقُربِهِم من اِهللا، وبِبعدهم عنه في أحيان أخرى

 تعرضوا التي المِ اآل اقترفوها، وينوحون في أوقات ُأخرى على التي خطايا ال بعضِ األحيانِ على
 ألجِل اإلرشاد اإللهي أيضاً فقد كانوا يصلُّون إلى جانبِ هذا كُلِّه، . آخَرين ناسٍ لها بسببِ شُرورِ ُأ

 . أو ألجِل حدوث تَغييرٍ في شخصياتهِم أو ظُروف حياتهِم

مـتَخْدعاً كيـفَ نَسم سِ، سوفَ نَتعلَّمقدبالكتابِ الم باالستعانَة الةعلى الص بولكي تتدر 
فْرِل اآلخَرين ساِهللا، وألج عنا مِل عالقَتنا، وألجِل أنْفُسنا ألجلواتفْعِ صزاميرِ لرنبدَأ، . الم وقبَل أن 

رِكومشـاع أفكـارِك ـنم للتعبيـرِ عهرومشاع يِ اإللهيحكُتَّابِ الو أفكار ستَستخدم أنك تَذَكَّر 
ةلْب . الشخصيط مستَستخد كما أنَّك طلبات نللتعبيرِ ع مك اتَه ةالشخصي . 

 : استخدامِ المزاميرِ لرفْعِ صلوات ألجلك أنْتَ شَخصياً كيفية بتعلُّمِ إذاً، لنبدأ

 حيثُ يقـوُل داود ٣ - ١ : ١٣ فاقرأ المزمور إذا كُنْتَ تَشْعر بأنَّك متْروك وبِال معين ، أوالً
النبي : " تَى يـُل ِإلَى معتَـى َأجنِّي؟ ِإلَـى مع كهجو بجتَى تَحانِ؟ ِإلَى ميي كُلَّ النِّسانتَنْس با ر 

 هموما في نَفْسي وحزنًا في قَلْبِي كُلَّ يومٍ؟ ِإلَى متَى يرتَفع عدوي علَي؟ انْظُر واستَجِب ِلي يـا
 . تَ أنَّك متْروك ومنْسي من اِهللا فارفَع لَه هذه الصالة من كُـلِّ قَلْبِـك وهكذا، إذا شَعر . " رب ِإلهِي

كوألَم كنزوح كمه نوع ميقَةالع رِكشاعم نع لَه ربع . 

 حيـثُ ١٧ - ٩ و ٤ - ٢ : ٣١ فاقرأ المزمـور بالخوف واالضطهاد إذا كُنْتُ تَشْعر ، ثانياً
 َأخْرِجني من الشَّـبكَة الَّتـي ... . سرِيعا َأنْقذْني . َأمْل ِإلَي ُأذُنَك " : النبي داود مخاطباً الرب يقوُل

 َألن . نَفْسـي وبطْنـي . خَسفَتْ من الْغَم عينـي . ارحمني يا رب َألنِّي في ضيق ... خَبُأوها ِلي
 الْخَـوفُ ... . ضعفَتْ بِشَقَاوتي قُوتي، وبليتْ عظَامي . نيتْ بِالْحزنِ، وسنيني بِالتَّنَهد حياتي قَد فَ

لَيا ععم هِمترَؤامبِي بِم يرتَدسي . منَفْس ي َأخْذوا فاِلي . تَفَكَّرآج كدي ياِئي . فـدَأع دي ني مننَج



 يا رب، الَ تَـدعني َأخْـزى . خَلِّصني بِرحمتك . َأضْئ بِوجهِك علَى عبدك . ذين يطْردونَني ومن الَّ
تُكوعأو ظُروفاً قاسيةً . " َألنِّي د طَهِدونَكضأشخاصاً ي الصالةَ ، وهكذا، إذا كُنْتَ تُواجِه هذه فَعفار 

فخَو نإلى اِهللا للتعبيرِ ع كوألَم ك . هيدي بين كياتح كُلَّ ظُروف اِهللا؛ أي أن دفي ي آجالَك أن تذكَّر 
وفـي . ه دداو النبي نَّمكَما ر نِّملكي تُر هوداِهللا وج ةمحاخْتبارِ ر نقريباً م تتمكَّن أن وصالتُنا لَك

 الَّذي ذَخَرتَه ِلخَاِئفيك، وفَعلْتَه ِللْمتَّكلين علَيك تُجاه بني ما َأعظَم جودك " : ٢٠ - ١٩ : ٣١ المزمور
 . " تُخْفيهِم في مظَلَّة من مخَاصمة اَأللْسنِ . تَستُرهم بِستْرِ وجهِك من مكَايد النَّاسِ ! الْبشَرِ

 يـا " : ٢٤ - ٢٣ و ٧ - ١ : ١٣٩ فاقرأ المزمور حص قَلْبك إذا كُنْتَ تُريد من اِهللا أن يفْ ، ثالثاً
 مسـلَكي . فَهِمتَ فكْرِي مـن بعيـد . َأنْتَ عرفْتَ جلُوسي وقيامي . رب، قَد اخْتَبرتَني وعرفْتَني

 . ي، ِإالَّ وَأنْتَ يا رب عرفْتَها كُلَّها َألنَّه لَيس كَلمةٌ في ِلسان . ومربضي ذَريتَ، وكُلَّ طُرقي عرفْتَ
 امتَحنِّـي . ي اخْتَبِرني يا اَُهللا واعرِفْ قَلْبِ ... َأين َأذْهب من روحك؟ ومن وجهِك َأين َأهرب؟ ...

 وهكذا، حين تَشْـعر أن . " وانْظُر ِإن كَان في طَرِيقٌ باطٌل، واهدني طَرِيقًا َأبديا . واعرِفْ َأفْكَارِي
كاُهللا قَلْب صفْحالصالةَ إلى اِهللا لكي ي هذه فَعرام فارتْ على ما يليس ـةَ، و ، حياتَكيالخَف ـكعدواف 

ميقَةَ ومالع كرشاع . كتفـي شَخصـي فعالض بوجوان ،كوجِراح ،خاوِفَكفَ مكْشي أن منه اطْلُب 
كياتوح . كنهفي ذ دوروكُلَّ ما ي ،نْكع رِفُ كُلَّ شَيءعاَهللا ي أبداً أن وال تَنْس . أن كريـدي ه  لكنـَّ

قَّ، " : ٣٢ : ٨ لهذا قاَل يسوع في إنجيِل يوحنَّا . ه اُألمور لَك تَطْلُب منْه أن يكْشفَ هذ الْحـ رِفُونتَع 
كُمررحقُّ يالْحو " . 

تتعلَّم أن كما رأي ،اِهللا واآلن ـعم ـكِل عالقَتألج لواتفْعِ صلر زاميرالم متَخْدفَ تَسكَي . 
اخ فكُتَّاب أشخاص يِ اإللهيحالو الروحي اِهللا، واختبروا أيضاً الفُتور عهِم مفي عالقَت تبروا النُمو 

ضِ األوقاتععلى . في ب مِ الحقيقيالنَّد رشاعاختبروا م مـوا التي خطايا ال كما أنَّهساقترفوها وأح 
ى وهناك أوقاتٌ شَعروا فيها بحاجتهِم . برغبة قوية في التوبة إلى اِهللا  إلى طَلَبِ وجـه اِهللا، أو إـل

نَةيععلى أمورٍ م هِم تقديمِ الشُّكْرِ لَهياتبِها في ح ديـد قامج نم لَه هِملهـذا، . ، أو إلى تكريسِ أنْفُس 
 تعاَل بنا نُلقي الضوء على بعضِ هذه الصلوات لكي نتعلَّم منها كيفَ نَرفَع صلوات ألجِل عالقَتنا

عاِهللا م . 

ي يـا اَُهللا حسـب " : ١٢ - ٧ و ٤ - ١ : ٥١ لنقرأ المزمور . عتراف اال صالةُ ، أوالً نـمحرا 
كتمحر . ياصعم حام كْأفَتر ةكَثْر بسي . حنري طَهتيخَط نمي، وِإثْم نا ميري كَثلْنَألنِّـي . اغْس



تيخَطو ،ياصعارِفٌ بِما عاِئمي دامي َأم . تُ، ِلكَـينَعص كنَييع امقُد الشَّرَأخْطَْأتُ، و كدحو كِإلَي 
اِئكي قَضف كُوتَزو ،اِلكي َأقْوف ررتَتَب ... روفَا فََأطْهي بِالزنرطَه . ـنم َأكْثَـر ضيي فَـَأبلْناغْس 

 قَلْبا نَقيا اخْلُـقْ فـي يـا اَُهللا، وروحـا . هك عن خَطَاياي، وامح كُلَّ آثامي استُر وج ... . الثَّلْجِ
 رد ِلـي . الَ تَطْرحني من قُدامِ وجهِك، وروحك الْقُدوس الَ تَنْزِعه منِّي . مستَقيما جدد في داخلي
 وهكذا، حين تُدرِك أنك اقترفتَ خَطيئةً ما، ارفَع صالةَ . " منْتَدبة اعضدني بهجةَ خَالَصك، وبِروحٍ

 استَخْدم هذه الصالة للتعبيرِ عن شُعورِك بالذَّنْبِ، ولطَلَبِ الغُفـرانِ والتطهيـرِ . اعتراف إلى اِهللا
 وما من شـيء . تَشْعر بالنَّجاسة أكْثَر من الخطية فما من شَيء يمكنُه أن يجعلَك . والتَجديد من اِهللا

ةالخطي نم أكْثَر نْكع عيداَهللا ب بأن رتَشْع لَكجعي أن مكنهي . أكْثَـر كرمدي أن مكني شَيء نوما م 
ةالخطي نم . صالةَ اعتراف فَعبل ار ،ْل اعترافَكلذلك، ال تؤج إلى اِهللا في الحـال لكـي تَخْتَبِـر 
 الْقَلْب الْمنْكَسر والْمنْسحقُ يـا " : ١٧ : ٥١ فكما قاَل النبي داود في المزمور . هيره لَك طْ غُفرانَه وتَ

هرتَقاَُهللا الَ تَح " . 

 احفَظْنـي " : ١٦ لنقرأ بعض األجزاء من المزمور . صالةٌ ألجِل اختبارِ حضورِ اِهللا ، ثانياً
 تَكْثُـر َأوجـاعهم ... . خَيرِي الَ شَيء غَيرك . َأنْتَ سيدي : قُلْتُ ِللرب . يا اَُهللا َألنِّي علَيك تَوكَّلْتُ

اءروا وعرَأس يني ... آخر الَّذامَأم بلْتُ الرعي فَـالَ جينمي نع ينٍ، َألنَّهي كُلِّ حف عـزعَأتَز . 
رك نَفْسـي . جسدي َأيضا يسكُن مطْمِئنا . ِلذِلك فَرِح قَلْبِي، وابتَهجتْ روحي  فـي َألنَّك لَـن تَتـْ

ةاوِيا . الْهادى فَسري كيتَق عتَد لَن . اةيبِيَل الْحي سفُنرورٍ . تُعرس عبش كامَأم . مي يِإلَى ف معن كين 
دنبغي . " اَألبكما ي كاِهللا في حيات ضورح الصـالةَ ، وهكذا، إذا كُنْتَ ال تَخْتَبِر هذه فَعى اِهللا فار  إـل

،نْـهزٍِل ععبم لَك رال خَي أنَّه هجيبِ، ولكي تُخْبِرالع ضورِهالختبارِ ح قَلْبِك قشَو نع لَه رلكي تُعب
 فألنَّنا بشَر دنيويون فنَحن بِحاجة الختبارِ حضورِ . ي تَقوَل لَه إنَّك ستَجعلُه أمامك في كُلِّ حين ولك

دائمة نا بصورةياتةَ . اِهللا في حفَظَ اآليتَح هي أن تي لَكَأنْتَ " : التي تقول ٢ : ١٦ ونصيح ] بيا ر [ 
 في كُلِّ حينٍ، جعلْتُ الرب َأمامي " التي تقول ٨ : ١٦ اآليةَ أيضاً و " رك خَيرِي الَ شَيء غَي . سيدي

عزعي فَالَ َأتَزينمي نع َألنَّه " . ـعم تَ اتِّصالَكفَقَد فيها أنَّك رتَشْع ةرتينِ في كُلِّ مد هاتينِ اآليدر 
 سيهديك سبَل الحيـاة ويعطيـك مـْلء الرب ف . ره النبي داود سوفَ تَخْتَبِر ما اخْتَب ، وعندها . اِهللا

هترضفي ح ةجهالب . 

 بارِكي يا نَفْسي الرب، والَ " : ١٤ - ٨ و ٥ - ٢ : ١٠٣ لنقرأ المزمور . سبيحِ تَّ ال صالةُ ، ثالثاً
هنَاتسكُلَّ ح يذُنُوبِ . تَنْس يعمج رغْفي يالَّذ ك . كاضري كُلَّ َأمشْفي يالَّذ . ةفْـرالْح ني مفْدي يالَّذ



اتَكيح . ْأفَةالرو ةمحبِالر كَلِّلُكي يالَّذ . كابرِ شَـبثَْل النَّسم ددتَجفَي ،كرمرِ عبِالْخَي شْبعي يالَّذ ... 
ُؤوفٌ، طَوِيُل الررو يمحر بالر ةمحالر يركَثرِ . وحِ وهِإلَى الد دقحالَ يو ،دِإلَى اَألب ماكحالَ ي . لَـم 

 َألنَّه مثُْل ارتفَاعِ السماوات فَـوقَ اَألرضِ . يصنَع معنَا حسب خَطَايانَا، ولَم يجازِنَا حسب آثامنَا
لَى خَاِئفع تُهمحتْ رقَوِي نَا . يهياصعنَّا مع دعغْرِبِ َأبالْم نم شْرِقالْم دعلَـى . كَبع َأفُ اَألبتَرا يكَم 

يهلَى خَاِئفع بَأفُ الرتَري يننلَتَنَا . الْبرِفُ جِبعي َألنَّه . ننَح ابَأنَّنَا تُر ذْكُري " . وهكذا، عندما تتذكَّر 
 استَخْدم هذه الصالةَ لتسبيحِ اِهللا على . التي فَعلَها اُهللا ألجلك، ارفَع لَه صالةَ تَسبيحٍ األشياء الرائعةَ

كبها في حيات التي قام ةظيمالع ماِلهعلى أعو هفاتص . الِلكوإج وشُكْرِك قَلْبِك أشواق نع لَه ربع 
لَه . نِ اِهللا وعع أخْبِر اآلخَرين كبها في حيات التي قام ةظيمالع وأعماِله هفاتص ن . 

 فقد كان كُتَّاب الوحيِ . كيفية االستعانَة بالمزاميرِ لرفْعِ صلَوات ألجِل اآلخَرين نأتي إلى
ِل اآلخَرينأيضاً ألج لُّونصي اإللهي . الصلوات هلى هذنا مثالينِ عه رِبوسوفَ نَض : 

 ِليستَجِب لَك الرب فـي " : ٥ - ١ : ٢٠ لنقرأ المزمور . الصالةُ ألجِل مباركَة اآلخرين ، أوالً
يقمِ الضوي . ... ،هسقُد ننًا موع ْل لَكسرِلي ... كدضعِلي . نـمتَسسيو ،كاتمكُـلَّ تَقْـد ـذْكُرِلي 

كقَاترحم . سح كطعِلي كْأيكُلَّ ر متَميو ،قَلْبِك ب ... ْؤِلككُلَّ س بِل الركَمِلي " . وهكذا، عندما تُريـد 
هكهذ كَةرالةَ بص هلتُصلِّي ألج أن نُككمشَخصاً ما في تُبارِك فـي . أن ختلفـةالم الصلوات ماستخْد 

اآلخَرين كَةبارسِ لمقدتابِ المفي اِهللا و . الك كقَتقائمة على ث الصلوات هذه على وبالطبع، فإن قَةث 
 . الشخصِ الذي تُصلِّي ألجله في الرب أيضاً

 : بِحسبِ الترجمـة التفسـيرية ٩ : ٥٥ لنقرأ المزمور . الصالةُ ألجِل إدانَة اآلخَرين ، ثانياً
 فعندما تَرى العنْـفَ . " وَأبكمهم، فَِإنِّي َأرى في الْمدينَة عنْفاً وعدواناً يارب ) َأعداِئي ( بلْبِْل َألْسنَةَ "

 والعدوان والظُلْم يتَفَشَّى في البِالد فيمكنُك أن تَستخدم الصلوات الكتابية للتعبيرِ عنِ استياِئك ممـا
كَما يمكنُك أن تُصلِّي مثَْل هذه الصالة حين تَـرى . والضعفاء يفْعلُه األشرار باألبرياء والمساكينِ

عاتجتَمالناسِ وفي الم تَفَشَّى بيني األخالقي نْفَ . الفَسادالع يستخدمون فمثالً، عندما تَرى األشرار 
 يـا رب، ضـع حـداً : " اِهللا قـائالً والظُّلْم لتنفيذ خطَطهِم ونَشْرِ شُرورِهم، يمكنُك أن تُصلِّي إلى

مهدح نْدع مفْهقلألشْرارِ وأو ." مالحـاك ـوهو طْلَقَـةالم ةـيادالس بصاح واَهللا ه أن ننؤم نفنَح 
أعـداءنا وأن ال أن ال نَلْعن – كمؤمنين مسيحيين – رغْم ذَِلك، يجِب علينا . األخالقي لهذا العالَمِ



 بْل يجِب علينا أن نُصلِّي ألجلهِم لكـي يرجِعـوا عـن طُـرقهِم . نَسعى إلى االنتقامِ منْهم بأنْفُسنا
ةخَلِّصةَ اِهللا الممعختبروا نويتوبوا، ولكي ي ةيرالشر . 

متَستخد أن نُككمي بأنَّه كتامِ، ُأذَكِّرزاميـرِ وفي الخفْرِ المفي س ةالوارِد ةديدالع الصلوات 
كفوعواط أفكارِك نللتعبيرِ ع ديدالج دهصال وفي الع فَعتَر ِهللا إلى ا ة حين . متَخْدتَس أن نُككمكما ي 

لْباتط ةالشخصي كلْباتط نسِ للتَعبيرِ عقدتابِ المفي الك ةالوارِد ـْؤَل . الصالةس الـرب كطعولي 
هدجاِهللا وتُم شيَئةم عتَتوافَقُ م لواتةً لكي تُصلِّي صةً خاصمعن عطيكوي ،بارِكُكوي ،قَلْبِك . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع ذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا وسالم اِهللا ال


