ألتّحادث مع هللا

َ
طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان
الربّانيّة
أل ّ
صالة ّ

صالة يتضّح لنا بأنّنا
صالة الّتي علّمها يسوع لتالميذه .في هذه ال ّ
الربّانيّة .إنّها ال ّ
أه ّم صالة مسيحيّة هي ال ّ
صالة ّ
ب لنا.
نستطيع أن نصلّي إلى هللا كأ ٍ
س َم َاواتِ!
أَبَانَا الَّذِي فِي ال َّ
ت َملَ ُكوتُكَ ،
ِليَتَقَد َِّس ا ْس ُمكَ ِ .ليَأ ْ ِ
ض.
ِلت َ ُك ْن َمشِيئَتُكَ َك َما فِي ال َّ
س َم ِ
علَى األ َ ْر ِ
اء كَذلِكَ َ
ْطنَا ْاليَ ْو َم.
ُخبْزَ نَا َكفَافَنَا أَع ِ
َوا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َك َما نَ ْغ ِف ُر نَحْ نُ أ َ ْيضًا ِل ْل ُم ْذنِبِينَ إِلَ ْينَا.
َوالَ تُد ِْخ ْلنَا فِي تَجْ ِربَةٍ،
ل ِك ْن نَ ِ ّجنَا ِمنَ ال ّ
ير.
ش ِ ِّر ِ
أل َ َّن لَكَ ْال ُم ْلكَ َ ،و ْالقُ َّوة ََ ،و ْال َمجْ دَ ،إِلَى األَبَدِ.
ِآمينَ
الربّانيّة)
(أل ّ
صالة ّ

الربّانيّة على ما يحتاج ك ّل شخص أن يطلبه من هللا .يستطيع المسيحيّون أن يتوجّهوا هلل
تحتوي ال ّ
صالة ّ
ّ
صلوات المختلفة أو في نهاية كتاب التراتيل الدّنماركي .كذلك يستطيع
بصلوات أخرى موجودة في كتب ال ّ
المرء أن يصوغ صالته إلى هللا بحريّة.

صباح  -والمساء
صالة ال ّ

صلوات أو ّ
ي
ال توجد قواعد معيّنة في المسيحيّة حول عدد ال ّ
الطريقة الّتي تُقام بها .يقوم كثيرون بض ّم راحت ّ
ّ
صالة وينهيه بها ،لكنّ
صالة ،من أجل التّركيز .يمكن أن يبدأ الشخص يومه بال ّ
اليدين وإحناء الرأس عند ال ّ
ذلك ليس فَرضاً.
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صباح
صالة ال ّ

أبانا الّذي في السّموات! إجعل ذِهني منفتحا ً الستقبال هذا اليوم ،الماثل أمامي،
لكي ال أهاب المها ّم والتّحدّيات الّتي سأواج ُهها ،وأجعلني أعتمد عليك كسن ٍد وثيق
ي .باسم يسوع المسيح .آمين.
وأستقبل اليوم كهبة منك إل ّ

صالة المساء

أشكرك أيّها اآلب الّذي في السّموات ،وأشكر ابنك الحبيب يسوع المسيح ،ألنّك قد
حفظتني في هذا اليوم .أصلّي إليك كي تغفر لي ك ّل
خطاياي ،وك ّل عمل غير ُمنصفٍ
َ
قمت به  ،وأن تحفظني برحمتك الليلة ،فإنّني أستئمنُ نفسي جسدا ً وروحا ً بين
ي روح ال ّ
ش ّر .باسم
يديك .دع مالكك القدّوس يكون معي كي ال تتغلّب عل ّ
يسوع .آمين.

صالة القدّاس اإللهي

القدّاس اإللهي المسيحي عبارة عن عدّة صلوات .يستطيع المرء أن يعتبر القدّاس
اإللهي صالة واحدة طويلة ،نتوجّه من خاللها إلى هللا بالتّرتيل والقراءات والموعظة.
ويستجيب هللا ببركته ،الّتي يعدنا فيها بأن يكون معنا حين نغادر الكنيسة وننطلق في
حياتنا اليوميّة.
سكَ .
ُبار ُككَ ّ
الربُّ َويَحْ ُر َ
ي ِ
َ
عليْكَ َويَ ْر َح ُمكَ .
يُضي ُء َّ
ألربُّ بِ َوجْ ِه ِه َ
ألربُّ وج َههُ عليكَ ويمنحُكَ سالما ً
يَ ْرفَ ُع َّ
(ألبَ َركَة)
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ش ِر ّكة
ّ
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تعلّم اإليمان
ألتّواصل مع هللا
قوة هي خارج ذَواتِنا .وهللا يباركنا
صالة هي تواصل بين النّاس وهللا .نتوجّه بواسطة الكلمات أو بال ّ
أل ّ
صمت إلى ّ
ويقول لنا بإنّه لن يتركنا أبداً.
ألتّحدث مع هللا ،ممكن التّعبير عنه:
الربّانييّة يوميّاً.
 عندما نصلّي ال ّصالة ّ
خير.
 عندما نشكر هللا بك ّل سرور على ك ّل ما أعطانا إيّاهُ من ٍ عندما يصيبا القلق ،والحزن ،واأللم ،ونصلّي طلبا ً للمساعدة والدّعم.أشخاص آخرين.
 عندما نصلّي من أجلٍ
ص َّل – واترك هللا يتولّى أمر همومك!
(مارتن لوثر)

فإن علينا أن نؤمن ّ
أن صلواتنا لم يُست َ َجبْ لهاّ ،
نظن ّ
حتّى عندما ّ
بأن هللا يريد لنا األفضل ويسمع ما الّذي نطلبه
ي في محادثتنا ،حتّى حين ال نستطيع أن نرى ،أو نسمع أو نشعر بجوابه لنا.
في صالتنا .هللا هو شريكنا الس ّّر ّ
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صالة كشكوى
أل ّ

ألعجز ،واليأس ،وال ّ
صالة والمحادثة مع هللا .حين
شكوى ،والغضب ،ممكن أن تكون أيضا ً جزءا ً من ال ّ
لب يسوع المسيح ،صرخ قائالً:
ُ
ص َ
ي :إِل ِهي ،إِل ِهيِ ،ل َماذَا ت ََر ْكتَنِي؟
« إِي ِلي ،إِي ِليِ ،ل َما َ
شبَ ْقتَنِي؟» أ َ ْ
(إنجيل متّى )46 ،27

هللا يعرفنا

صالة المسيحيّة ليست أداءا ً نُظهره أمام هللا وال أمام النّاس .يقول يسوع:
أل ّ
امعِ َوفِي زَ َوايَا
صلُّوا قَائِ ِمينَ فِي ْال َم َج ِ
صلَّيْتَ فَالَ ت َ ُك ْن ك َْال ُم َرائِينَ  ،فَإِنَّ ُه ْم ي ُِحبُّونَ أ َ ْن يُ َ
َو َمت َى َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ال َّ
َّ
َ
َ
اس .ال َحق أقو ُل لك ْم :إِن ُه ْم ق ِد ا ْست َْوف ْوا أجْ َر ُه ْم! َوأ َّما أنتَ ف َمت َى
ش َو ِارعِِ ،ل َك ْي يَظ َه ُروا ِللن ِ
َاء .فَأَبُوكَ الَّذِي
ص ِّل إِلَى أَبِيكَ الَّذِي فِي ْال َخف ِ
صلَّيْتَ فَا ْد ُخ ْل إِلَى ِم ْخدَعِكَ َوأ َ ْغ ِل ْق بَابَكَ َ ،و َ
َ
ْ
عالَنِيَةً.
يَ َرى فِي ال َخف ِ
ازيكَ َ
َاء يُ َج ِ
(إنجيل متّى )6-5 ،6

قد تأتي أوقاتٌ ال نستطيع فيها أن نصلّي ،ألنّنا في حالة ٍّ
حزن أو انشغا ٍل .وهنا نسمع
شك أو
ٍ
كلمات يسوع المواسية:
َّ
إن أَبَا ُك ْم يَ ْعلَ ُم َما تَحْ ت َاجُونَ إِلَ ْي ِه قَ ْب َل أ َ ْن تَسْأَلُوهُ.
(إنجيل متّى )8 ،6
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قصص اإليمان
هناك عدد من التّراتيل في سفر المزامير من العهد القديم ،والّتي يستعين بها كثير من النّاس ليصيغوا بكلماتهم
صلوات تعبّر عن الفرح أو عن الحزن.
شكر هلل الّذي خلق اإلنسان كمخلوق ُمميّز:
المزمور  8يحتوي على حم ٍد هلل على ك ّل ما خلق .إنّه
ُ
س ِيّدُنَا
أَيُّ َها َّ
الربُّ َ
ض!
َما أ َ ْم َجدَ ا ْس َمكَ فِي ُك ِّل األ َ ْر ِ
َحي ُ
س َم َاواتِ.
ْث َجعَ ْلتَ َجالَلَكَ فَ ْوقَ ال َّ
...
َ
َ
صابِعِكَ ،
س َم َاواتِكَ َ
إِذَا أ َرى َ
ع َم َل أ َ
وم الَّتِي ك ََّو ْنت َ َها،
ْالقَ َم َر َوالنُّ ُج َ
سانُ َحتَّى ت َذ ُك َرهُ؟
اإل ْن َ
فَ َم ْن ه َُو ِ
َوابْنُ آدَ َم َحتَّى ت َ ْفت َ ِقدَهُ؟
ع ِن ْال َمالَئِ َك ِة،
صهُ قَ ِليالً َ
َوت َ ْنقُ َ
َوبِ َمجْ ٍد َوبَ َهاءٍ تُك َِلّلُهُ.
س ِلّ ُ
علَى أ َ ْع َما ِل يَدَيْكَ .
طهُ َ
تُ َ

( ُمقتطف من مزمور )8
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توجد في الكتاب المقدّس أيضا ً نصوص تشجّعنا أن نصيغ في صالتنا إلى هللا ك ّل مخاوفنا وك ّل طلباتنا،
وهو الّذي يستطيع أن يساعدنا ويمنحنا السّالم في وقت العجز والقلق.
اء َم َع ال ُّ
ش ْك ِرِ ،لت ُ ْعلَ ْم ِط ْلبَات ُ ُك ْم
الَ ت َ ْهت َ ُّموا بِ َ
ش ْيءٍ  ،بَ ْل فِي ُك ِّل َ
ع ِ
ش ْيءٍ بِال َّ
صالَةِ َوالدُّ َ
ْ
ع ْقل ،يَحْ فَ ُ
سالَ ُم هللاِ الَّذِي يَفُ ُ
وق ُك َّل َ
لَدَى هللاَِ .و َ
ظ قُلُوبَ ُك ْم َوأ َ ْفك َ
َار ُك ْم فِي ال َمسِيحِ
ع.
يَ ُ
سو َ
سول ِإلى أ َ ْهل فيليبّي )7-6 ،4
لر ُ
(رسالَ ِة بُولُس ا ُ َّ
ِ

مزمور  22يحمل ال ّ
ب اإلنسان المحتاج هللا.
يؤ ِنّ ُ
شكوى ،حيث َ
إِل ِهي ،إِل ِهيِ ،ل َماذَا ت ََر ْكت َ ِني،
يري؟
صيَ ،
بَ ِعيدًا َ
ع ْن َخالَ ِ
ع ْن َكالَ ِم زَ فِ ِ
َ
َّ
َ
َ
يب،
ار أ ْدعُو فال ت َ ْست َِج ُ
إِل ِهي ،فِي الن َه ِ
َ
َ
فِي اللَّ ْي ِل أ َ ْدعُو فال ُهد َُّو ِلي.
...
ّ
عنِي،
ع ْد َ
الَ تَتَبَا َ
ضيقَ قَ ِريبٌ ،
أل َ َّن ال ِ ّ
ألَنَّهُ الَ ُم ِع َّ
ين!
( ُمقتطفات من مزمور )22
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مقابلة  -مع مؤمن
ك هي امرأة عمرها  47سنة .صارت مسيحيّة منذ  6سنوات ،وهي اليوم عضوة في الكنيسة اإلنجيليّة اللّوثريّة .تقول ك:

َ
طريق المسيح

عندما يؤمن اإلنسان في شيءٍ  ،فإنّه يستمدّ ّ
صالة .أصلّي أكثر شيء
الطاقة
والقوة من ال ّ
ّ
حين أريد أن أشكر هللا ألنّه وهبني الحياة وألطلب منه أن يرعى أطفالي.
أحيانا ً تدخل ال ّ
شكوك أيضا ً ضمن صلواتي ،وكثيرا ً ما أقول « :إن كنتَ موجودا ً يا هللا،
فأوقف ك ّل هذه ال ّ
شرور والحروب وامألنا بالمحبّة».
وأتحرر
فيخف العبء عنّي
لكن أيضا ً حين يكون رأسي مثقالً بالمخاوف ،فإنّي أصلّي،
ّ
ّ
ي.
من ك ّل ما يثقل عل ّ

)Samtale med Gud (arabisk
َطريق ال َمسيح

بقلم :كَرينا س .دالمان ،يِسبير هوغورد الرْ سِن ،كيرْ ستين
مو ْنست َر ومو ْنس س .مو ْنسِن
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