
 تَلْمـذَة
 } ٤ م ـ تعلي - ٥ الحلقة {

 ما يقولُه اُهللا ويفْعلُه مع من خالِل الصالة يتَجاوب التلميذُ
____________________________________________________________ 

 . " ر كَثيرا فـي فعلهـا تَقْتَد ] الْبار صالةُ : أو [ البار طَلبةُ " : ١٦ : ٥ نَقْرُأ في رِسالَة يعقوب
 نَتعلَّم معاً عـنِ الصـالة لهذا، سوفَ . نَرى من خالِل هذه اآلية أن الصالةَ مهِمةٌ جِداً لنا كمؤمنين

 . الطُّرق العملية للصالة بعض كَما أنَّنا سنتعلَّم معاً . وأنواعها

 فعنـدما . اِهللا مـع بيننـا حديثٌ متبادٌل عرِفَ أن الصالةَ هي في البداية، يجب علينا أن نَ
سةقدالم اُهللا لك في كلمته مع ما يقولُه تتجاوب خـالِل الكتـابِ . تُصلِّي فإنَّك ـناُهللا م كفإذا كَلَّم 

نِ حسِ عقدالم ياة ةالقَداس هبتُخاط أن ال – ، فينبغي عليكخالِل الص نم ة – نِ حع ياة ةالقَداس . وإن 
هبتُخاط أن فينبغي عليك ،ةنِ المحبسِ عقدخالِل الكتابِ الم ناُهللا م ككَلَّم – ـالةخالِل الص نم – 

فَمن خالِل الكتابِ المقدسِ والصالة، يجب أن تتخاطبا أنْتَ واَهللا في نفسِ الموضـوعِ . المحبة عنِ
يالةَ هالص ديثٌ ألنتبادٌل حاِهللا مع م . 

 اِهللا سـاِلكَةٌ و فالطَّريقُ بينَنـا . ، أو قَد تُبادر أنْتَ بالتحدث إليه قد يبادر اُهللا بالتحدث إليك ف
 ن تَكـون صـلواتُنا لكن يجِب أ . أي وقْت نَشاء فيَ  داِئماً مما يساعدنا على الصالة في أي مكانٍ و

لُهفْعما ي اُهللا أو قولُهما ي عقَةً متوافنِ اُهللا فمثالً، . ملعثْـَل قد يم هـفاتص نم أكْثَر أو فَةص نع لَك 
ذَِلك رغَي أو هغُفْران أو هتبحبيح . مبالتَّس هعم بتَتجاو أن عليك يجب الحالة ـفُ . في هذهكْشقـد ي 

اُهللا لَك نع خَطيَئة بـاالعتراف معـه تتجـاوب أن عليـك جِبي الحالة ؛ وفي هذهكما في حيات 
بالشُّكْرِ . والتوبة هعم بفتتَجاو كُل اُهللا شيئاً رائعاً في حياتفْعوقد ي . ةَ في أنريالح كتلأنَّنا نَم غْمر 

 تي نُريدها وفي المكانِ والزمانِ اللَّذينِ نُريدهما، إالَّ أنَّه ينْبغي علينا أن نَكـون نُصلِّي بالطريقة ال
 يفْعلُه في حياتنا لكي تكون صـلواتُنا متوافقَـةً مـع قد مرهفي الحس تجاه ما يخاطبنا بِه اُهللا وما

. مشيَئته لَنا



 قَد تُبادر أنْتَ في التحدث مع اِهللا من خالِل الصالة؛ وفي هذه الحالـة كما قُلنا قَبَل قَليٍل،
كاِهللا لصالت ناستجابةً م تتوقَّع أن عليك جِبثاِل، نرى في المزمـور . ي٣ : ٥ فعلى سبيِل الم أن 

 بِالْغَداة ُأوجه صالَتي . غَداة تَسمع صوتي يا رب، بِالْ " : النبي داود يبادر في الصالة إلى اِهللا فيقوُل
رَأنْتَظو كونَح " . نا أننَرى ه اِهللا داود عم ثالذي ابتدَأ في التحد وبـل . ه ،الةكْتفي بالصال ي لكنَّه 

فعَل شيئاً ألجلهي أو أن هعاُهللا م يتكلَّم أن رنْتَظي . 

 منا الرسوُل بولُس أن ال نتردد في المبادرة في رفْعِ صلواتنا إلى اِهللا حيـثُ نقـرُأ وقد علَّ
 الَ تَهتَموا بِشَيء، بْل في كُلِّ شَيء بِالصالَة والدعاء مع الشُّكْرِ، " : ٧ - ٦ : ٤ فيلبي رسالته إلى في

ي الْمسـيحِ وَ . ِلتُعلَم طلْباتُكُم لَدى اِهللا فـ كُمَأفْكَـارو كُمفَظُ قُلُوبحقْل، يفُوقُ كُلَّ عي ياِهللا الَّذ الَمس 
وعسي " . لصلوات سيستجيب نا بأنَّهدعاَهللا ي أن نا نَجِدـالِل وهوإح رِ القَلَقصادم إزالة نا عن طريق 

 علينا أن نَعلَم أن اَهللا لَن يعطينا دوماً ما نَطْلُبه منْه ألنَّنا ب جِ وبالطبع، ي ! نا وأفكارِنا سالمه في قلوبِ
 لكنَّه سيعطينا سالمه الذي يفوقَ كُلَّ عقْـٍل . في كثيرٍ من األحيانِ نَطْلُب أموراً ليستْ في صاِلحنا

نفُ عحتى لو كانت تَخْتَل هشيَئتقَبوِل م نكِّنُنا ممنا والذي سيشيَئتم . 

 وقد يبادر اُهللا بالحديث معك، أو . اِهللا مع تَلْخيصاً ِلما سبقَ فإن الصالةَ هي حديثٌ متبادٌل
هعم ديثأنتَ بالح رقد تُباد . خالِل آيات نم كعم يبدُأ اُهللا بالحديث حين بالفعِل هو أنه مهما ي نلَك 

 وحين تُخاطب أنْـتَ اَهللا مـن خـالِل . مقدسِ، يجب عليك أن تَتجاوب مع ما يقولُه لَك الكتابِ ال
 الصالة، يجب عليك أن تَنْتَظر استجابتَه من خالِل آيات الكتابِ المقدسِ، أو من خالِل األشخاصِ

 . يستخدمها اُهللا أي طَريقَة ُأخرى المحيطين بِك، أو من خالِل

 لكـي نَقـوم و . كَيفَ نَتجاوب بِطَريقَة صحيحة مع اِهللا حين يكَلِّمنـا واآلن، تَعاَل بِنا نَرى
 نتعلَّم من خالِلها خَمـس طُـرق رئيسـية و خَمسة مقاطع من الكتابِ المقدسِ ، سوفَ نَقْتَبِس ذلك ب

 : في صلواتنا للتَجاوبِ مع اِهللا

 : المثاُل األوُل
 . بِربابة ذَات عشَرة َأوتَارٍ رنِّموا لَه . احمدوا الرب بِالْعود " : ٤ - ٢ : ٣٣ نقرُأ في المزمور

. " وكُلَّ صنْعه بِاَألمانَة َألن كَلمةَ الرب مستَقيمةٌ، . َأحسنُوا الْعزفَ بِهتَاف . غَنُّوا لَه ُأغْنيةً جديدةً



ةَ الـربمكَل مورِ إنزهذا الم بقوُل كات؟ يوأفعالَه المزمورِ كلمةَ الرب بفُ كاتصكيفَ ي 
باألمانَة هنْعكُلَّ ص ستقيمةٌ، وإنم . بـار ه  وهذا يعني أن اَهللا أعلَن عن نفسه لكاتبِ المزمورِ بأنـَّ

 لهذا، كيفَ يتَجاوب الكاتب مع اِهللا في صالته؟ إنَّه يتَجاوب بأن يسبح اَهللا ويحمده ويـرنِّم . ين وأم
ةً إذاً، . لَهتجاوِبالةً منُصلِّي ص نُنا أنكمي طَريق ناِهللا ع عبيحِ مخالِل التَّس نم د لَه؛ والتـرنيم التعب 

 . " الصالة التعبدية " بـ ما يسمى وهذا هو

 : المثاُل الثَّاني
ب رحمتـك " : على ِلسانِ النبي داود ٢ - ١ : ٥١ في المزمور نَقْرُأ ســا اَُهللا حي ينمحرا . 

ياصعم حام كْأفَتر ةكَثْر بسح . ي طَهتيخَط نمي، وِإثْم نا ميري كَثلْني اغْسنر " . تـابِعي كما أنَّه 
ي داخلـي " : ١٢ - ١٠ قائالً في اآليات فـ دـدا جيمـتَقسا موحرا اَُهللا، وي يا اخْلُقْ فيا نَقالَ . قَلْب 

روحٍ رد ِلي بهجـةَ خَالَصـك، . تَطْرحني من قُدامِ وجهِك، وروحك الْقُدوس الَ تَنْزِعه منِّي  وبـِ
 . " منْتَدبة اعضدني

 كان اُهللا قد تكلَّم بكلمات الدينونَة إلى الملك داود من خالِل النبي ناثـان بعـد أن اقتـرفَ
 ، كيفَ تَجاوب داود مع تَبكيت اِهللا لَه؟ لقد تجاوب من وهكذا . خطيةَ الزنى مع بثْشَبع وقَتََل زوجها

االعتراف مِ خالِل صالةخالِل التماسِ الغُفرانِ والتطهيـرِ والتجديـد والنَّد نمو ،والتوبة . إذاً، إن 
االعتراف طَريق ننا عفي صالت هعم بنتجاو ما، فينبغي أن ةنا على خطياُهللا بتبكيت نا قامتبخطي 

ى عنها والتوبةمسما ي وة التوبة صال " بـ ؛ وهذا ه " . 

 : المثاُل الثالثُ
 دربني . فَهمني فَُأالَحظَ شَرِيعتَك، وَأحفَظَها بِكُلِّ قَلْبِي " : ٣٧ - ٣٤ : ١١٩ نقرُأ في المزمور

 ينَي عـنِ حوْل ع . َأمْل قَلْبِي ِإلَى شَهاداتك، الَ ِإلَى الْمكْسبِ . في سبِيِل وصاياك، َألنِّي بِه سرِرتُ
 . " في طَرِيقك َأحيني . النَّظَرِ ِإلَى الْباطِل

 لقد تكلَّم إليه مـن خـالِل شـريعته، ما هو الكالم الذي تكلَّم بِه اُهللا لكاتبِ هذه الكلمات؟
هعودوو ،هكاموأح ،بِ . ووصاياهكات ةحاج نُأخرى، لقد كَشَفَ اُهللا ع بعبارة ـنم الكلمـات ذهه



 تجاوب معه بأن شَّخْص مع اِهللا في صالته؟ لقد هذا ال جاوب لهذا، كيفَ تَ . خالِل شراِئعه ووصاياه
ـة، ويوافَعِ نَقد عطيهي أنو ،كُلِّ قَلْبِه نم هطيعي على أن هدساعي ماً، وأنفَه عطيهي أن نْهم طْلُبأ ي ن 

لَةنِ األمورِ الباطع عادتعلى االب هدساعي . دـدسي أن نْـهم طْلُـبإلـى اِهللا وي صلِّي المؤمنوقد ي 
 إذاً، يمكنُنا أن نَتجاوب مـع . " خُبزنا كَفافَنا أعطنا اليوم " احتياجاته مثلما هو الحاُل حين نقوُل ِهللا

أن نَسأله اِهللا بأن سي أننا واحتياجات دد هشيَئتم عةَ التي تَتَوافَقُ مسقدالم عطينا األشياء؛ وهذا هـو ي 
 . صالة الطَّلَب " بـ ما يسمى

ابِعثاُل الرالم : 
 هْل ُأخْفي عن ِإبراهيم ما َأنَـا : فَقَاَل الرب " : ٢٦ - ٢٠ و ١٧ : ١٨ نقرُأ في سفْرِ التكوين

فَاع ؟ لُه ... بقَاَل الرا : ود زُِل . ِإن صراخَ سدوم وعمورةَ قَد كَثُر، وخَطيتُهم قَد عظُمـتْ جـِ  َأنـْ
لَمِإالَّ فََأعو ،ي ِإلَيا اآلتهاخرص بسامِ حلُوا بِالتَّمْل فَعى هَأرو . نَـاكه ـنـاُل مجفَ الررانْصو 

بذَهو بالر اما َأمْل قَاِئمزي لَم فَكَان يماهرا ِإبَأمو ،ومدس وقَـاَل . وا نَحو يماهرِإب مفَتَقَد : ـكلَأفَتُه 
ينَةدي الْما فارب ونسخَم كُوني ى َأنسيمِ؟ عاَألث عم ارالْب . ع فَحالَ تَصو كَانالْم كلَأفَتُه ـنم نْه 

 ثـيمِ، َأجِل الْخَمسين بارا الَّذين فيه؟ حاشَا لَك َأن تَفْعَل مثَْل هذَا اَألمرِ، َأن تُميتَ الْبـار مـع اَأل
 ن وجـدتُ فـي ِإ : َأديان كُلِّ اَألرضِ الَ يصنَع عدالً؟ فَقَاَل الـرب ! حاشَا لَك . فَيكُون الْبار كَاَألثيمِ

هِملَأج نم كَانِ كُلِّهنِ الْمع فَحفَِإنِّي َأص ،ينَةدي الْما فارب ينسخَم ومدس " . 

 إلبراهيم إن خَطايا سدوم وعمـورة ما هو الكالم الذي تكلَّم به اُهللا ألبينا إبراهيم؟ لقد قاَل
 وهنا، كيفَ تجاوب إبراهيم مع ما قالَه اُهللا لَـه؟ لقـد . قد بلَغَتْ حدها وإنَّه سيعاقب أهَل المدينتينِ

 الةٌ إذاً، هنـاك صـ . تجاوب معه عن طريق التَّشَفُّعِ لألبرارِ الذين يعيشون في هاتينِ المـدينتينِ
 . " الصالة الشَّفاعية " بـ ما يسمى ذا هو وه ؛ آخَرين نَتَشَفَّع فيها إلى اِهللا ألجِل أشخاصٍ

سثاُل الخامالم : 
 عنِ األشخاصِ الذين أنْقَذَهم الرب من يد العدو إنهـم ١٥ - ١٠ : ١٠٧ نَقْرُأ في المزمور

كانوا جالسين : " و ةي الظُّلْمف يـددالْحبِالذُّلِّ و ينوثَقم ،توالَِل الْماِهللا، . ظ ا كَـالَمـوصع ـمَألنَّه 
يلةَ الْعشُورانُوا مَأهبٍ . وبِتَع مهفََأذَلَّ قُلُوب . الَ موا وثَرع ينع . ،هِميقي ضف بخُوا ِإلَى الررص ثُم 
مهاِئدشَد نم مهفَخَلَّص . مهودقُي قَطَّعو ،توالَِل الْمظو ةالظُّلْم نم مهجلَى . َأخْرع بوا الردمحفَلْي 

مي آدنِلب اِئبِهجعو هتمحر " .



 ، لـذلك . ما الذي فَعلَه اُهللا لهؤالء األشخاصِ؟ لقَد أنْقَذَهم من الشَّداِئد وحررهم من األسـرِ
هِملَواتاِهللا في ص عبوا متَجاوي أن منُهكمكيفَ ي الشُّـكْر موا لـهقَـدي تَجاوبوا معه بأني مكنهم أن؟ ي 

ةظيمالع قُط أبداً وعلى أعماِلهالتي ال تَس هتلَها على محبمألجلهم التي ع . ـربـالة نُعص ناكإذاً، ه 
 . " صالة الشُّكْر " بـ يسمى ؛ وهذا هو ما ننا لكل ما يفْعلُه ألجلنا فيها ِهللا عنِ امتنا

 يمكنُنا أن نَتَجاوب بالصالة مع ما يقولُه اُهللا ويفْعلُه في حياتنـا بخَمـسِ طُـرق وهكذا،
يأال وه ةة " : رئيسيديالةُ التعبالة التوبة " ، " الصة " ، " ب صالة الطَّلَ " ، " صالة الشفاعيصالة " ، و " الص 

 . " الشُّكْر

ي هـأال و ـةقْـتَ الحاجها إلى اِهللا وفَعنَر نُنا أنكمةٌ يسالةٌ سادص ناكه ،بِ ذَِلكإلى جان 
" ةدالةُ النَّجنقرُأ في المزمور ". ص كَّلْتُ " : ٢ - ١ : ٧ فنحنتَو كلَيِإلهِي، ع با ري . نكُـلِّ خَلِّص ني م 

 نرى هنا أن المرنِّم لَم . " الَّذين يطْردونَني ونَجني، ِلَئالَّ يفْتَرِس كََأسد نَفْسي هاشما ِإياها والَ منْقذَ
 فالتجأ إلى بِها مر ة ف عصيب تجاوباً مع ظُرو يصلِّي تجاوباً مع شيء قالَه اُهللا أو فَعلَه، بْل يصلِّي

 . الرب طالباً النَّجدة

،الةنِ الصع السابقة نا في األمثلةلخالِل تأم نا مإم نا تتركَّزلواتص ميعج ظُ أنعلى نُالح 
 هو مـا الصلوات التي تتركَّز على اِهللا ومن األمثلة على . على أنْفُسنا ، أو على اآلخَرين ، أو اِهللا

 هْل ِإلَى الدهورِ يرفُض الرب، والَ يعود ِللرضا بعـد؟ " : حيثُ نَقْرُأ ١٤ - ٧ : ٧٧ جاء في المزمور
 ص بِرِجزِه هِل انْتَهتْ ِإلَى اَألبد رحمتُه؟ انْقَطَعتْ كَلمتُه ِإلَى دورٍ فَدورٍ؟ هْل نَسي اُهللا رْأفَةً؟ َأو قَفَ

ر؟ مهمي : فَقُلْتُ . . .. احلُّنعا يهذَا م : يلينِ الْعمي رتَغَي . باَل الرمَأع ذُ . َأذْكُر  ِإذْ َأتَذَكَّر عجاِئبك منـْ
 ِإله عظـيم مثْـُل َأي . اَلَّلهم، في الْقُدسِ طَرِيقُك . الْقدمِ، وَألْهج بِجميعِ َأفْعاِلك، وبِصنَاِئعك ُأنَاجِي

اِئبجالْع عانالص اِهللا؟ َأنْتَ اِإلله . تَكوبِ قُوالشُّع نيفْتَ برـالةَ . " عالص هذه حِ تَماماً أنالواض نم 
بِهغَضو ،هتمحور ،هوأمانَت ،هتبحثَْل مم هفاتعلى اِهللا وص كِّزتُر . ى كـالمِ اِهللا كما أنَّها تُركِّز  عـل

هجِزاتعوم ،هعودما على ويال س أفعاِلهو ، ةظيمالع ماِلهوأع . 

 فسوفَ نَجِـد فيهـا ١٢ - ٩ : ١ كولوسي رسالة الرسول بولس إلى أهل أما إذا تأملنا في
 ك نَحن َأيضـا، منْـذُ يـوم من َأجِل ذِل " : حيثُ نَقْرُأ الصالة التي تُركِّز على اآلخَرين مثاالً على

ة كْمـي كُـلِّ حف ،هيَئتشم رِفَةعم نُئوا متَلتَم َأن كُملَألج طَاِلبِينو لِّينصْل منَز نَا، لَمعمـمٍ سفَهو



مي كُلِّ عف رِينثْمم ،ي كُلِّ رِضىف ،بقُّ ِللرحا يلُكُوا كَمِلتَس يوحر رِفَـةعي مف يننَاماِلحٍ، ول ص 
 نَرى . " ... متَقَوين بِكُلِّ قُوة بِحسبِ قُدرة مجده، ِلكُلِّ صبرٍ وطُوِل َأنَاة بِفَرحٍ، شَاكرِين اآلب اِهللا،

 . تُركِّز على اآلخَرين واحتياجاتهِم هنا أن هذه الصالةَ

 َأمْل " : حيثُ نَقْرُأ صالةً تُركِّز على الذَّات فسوفَ نَجِد ٥ - ٢ : ٣١ المزمور وإذا نَظَرنا إلى
ُأذُنَك ي . ِإلَيذْنا َأنْقرِيعي . سيصٍإ ِلتَخْللْجتَ مينٍ، بصةَ حخْرِلي ص ـي . كُنلقعمي وتـخْرص َألن 

 . َأخْرِجني من الشَّبكَة الَّتي خَبُأوها ِلي، َألنَّك َأنْتَ حصني . ي من َأجِل اسمك تَهديني وتَقُودن . َأنْتَ
 حين نُصلِّي صالةً كهذه فإنَّنا نَرفَعها ألجـِل . " فَديتَني يا رب ِإله الْحقِّ . في يدك َأستَودع روحي

 ! منَعنا من الصالة ألجِل أنْفُسنا كما يعتَقد الكثيرون وبالطَّبع، ليس هناك ما ي . أنْفُسنا واحتياجاتنا

 : بعضِ الطُّرق العملية لتَفْعيِل الصالة في حياتنا كمؤمنين نتعرفُ على ل واآلن، تعاَل بِنا

 ي الذي تَقضيه أي أثناء الوقت الشخص ( ارفَع صالتَك إلى اِهللا أثناء خَلْوتك الروحية : أوالً
 فبعد أن تقرَأ مقْطَعاً من الكتابِ المقدسِ وتتأمَل في الحقِّ المفَضِل أو في اآليـة ). مع اِهللا كُلَّ يومٍ

ناِهللا م عبِ مأتها للتَجاوالتي قَر اآليات هذه نَفْس متَخْدقْطَعِ، اسفي هذا الم كتْ قَلْبسخالِل التي لَم 
الةـاً، . الصغْرافيج نْكم األشخاصِ القَريبين وألحد ،كعائلت أفراد دوألح ،كلِّي لنفستُص أن تَذَكَّر 

 . وألحد األشخاصِ البعيدين عنْك جغرافياً

 تَبدَأ بدراسة الكتـابِ قَبَل أن . ارفَع صالتَك إلى اِهللا أثناء دراستك للكتابِ المقدسِ ، ثانياً
هتماً لكلمفَه عطيكولكي ي ،هشيَئتم نع فَ اُهللا لَككْشلِّ لكي يسِ، صقدالم . قْطَـعالم سرتَد أن دعوب 

كْشي اِهللا أن نم سِ واطْلُبرفي هذا الد قِّ الوارِدلِّ بشأنِ الحص ،تَهالذي اخْتَر تابيالك ـنع فَ لَك 
ةالشخصي كقَّ في حياتذا الحه تَطْبيق قطُر . 

 بعـد أن تقـرَأ . اخْتَر مقْطَعاً كتابياً أو مزموراً ما وأعد صياغَتَه على شَكِْل صالة ، ثالثاً
ياغَةص ةابدأ بإعاد ،تَهمورِ الذي اخْتَرزتَها أوِ المالتي اخْتَر على شَـكِْل اآليات لَةمج أو ةباركُلِّ ع 

 آيـةً تلـو ٢٣ ولكي تتدرب على القيامِ بذلك، تعاَل بِنا نَقْـرُأ المزمـور . صالة متجاوِبة مع اِهللا
ةنا الخاصبطريقَت ةآي أو ةبارياغَةَ كُلِّ عص نُعيد األخرى ثُم .



 يقـوُل كاتـب . تَقوم بذلك، فأرجو أن تُعيد كُلَّ صالة من بعدي وإذا كُنْتُ ال تَعرِفُ كَيفَ
 : ) ٢٣ المزمور ( المزمورِ أال وهو النبي داود في هذا المزمورِ الراِئعِ

" ءي شَينوِزعفَالَ ي ياعر بعلـى شَـكِْل . " الر بأسلوبِنا الخـاص ةاآلي ياغَةَ هذهص سوفَ نُعيد 
الةتقوَل ِهللا . ص أن نُككمبي : [ فمثالً ي تَمعاني وتَهتَر ألنَّك بيا ر كأشْكُر [ . 

 نَعم يا رب، فأنْـتَ تُسـدد كُـلَّ : [ قُْل ِهللا . " ِإلَى مياه الراحة يورِدني . في مراعٍ خُضرٍ يربِضني "
 . ] الغنية تك الكثيرة وبركاتك احتياجاتي وتُشْبِع نَفْسي بخَيرا

 ما أعظَمك يا إلهي القُدوس ألنَّك تَنْصـحني [ . " يهديني ِإلَى سبِل الْبِر من َأجِل اسمه . يرد نَفْسي "
 . ] الحياة أتخبطُ في هذه ال تَتْركَني ألنَّك وتُهديني الطَّريق و

 عصـاك وعكَّـازك همـا . ي وادي ظلِّ الْموت الَ َأخَافُ شَرا، َألنَّك َأنْتَ معي ف َأيضا ِإذَا سرتُ "
 حتى في شُكْراً لك يا إلهي الحبيب ألنَّك تُعطيني سالمك العجيب وطُمأنينَةً من عنْدك [ . " يعزيانني

األوقات لَكأحو بِ الظُّروفعأص [ . 

 ُأبارِك اسمك يا رب في [ . " كَْأسي ريا . مسحتَ بِالدهنِ رْأسي . ب قُدامي ماِئدةً تُجاه مضايقي تُرتِّ "
 كُلِّ حينٍ ألنَّه رغْم أن هناك أشخاصاً يبغضونَني ويكْرهونَني بِال سببٍ، ورغْم أنهم يطرقون على

 كما أننـي أشـكرك . أنك تُرتِّب قُدامي مائدةً وتُعطيني راحةً وطُمأنينةً بابي ويسعون إليذائي، إالَّ
 . ] ألجل مسحتك الجديدة في كل يومٍ وألجِل الكأسِ الفائضة التي تُعطيني إياها في كُلِّ حين

" تيي بف كُنَأسي، واتيامِ حي كُلَّ َأينانعتْبةٌ يمحرو را خَيامِ ِإنَّمى اَأليدِإلَى م بالر " . ] تَنمأنا م كَم 
 ، وألنـك أعطيتنـي هـذا الصعبة واأليامِ السعيدة لك يا رب ألن خيرك ورحمتك معي في األيامِ
 . ] االمتياز العظيم بأن أسكُن معك إلى مدى األيام

يه كلقد صالتي ألج تكون لَّمتَ كيفَ أنتَع ـالةخـالِل الص ناِهللا م عم بكمـا . تَتَجاو 
. فيه وتَباركْتَ ا الدرس من هذ أرجو من كُلِّ قلبي أن تكون قَد استَفَدتَ



 . ، لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات " تلمذة " من برنامج درس جديد وإلى أن نَلقاكُم في
. آمين . عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ


