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 دمةمق

ن كلماته ليست فقط لتقرأ،  .١ إن هذا الكتاب في طبيعته هو اختبار عملي، وا 
العملي كلمة بكلمة وخطوة تلو  ولكن هي للتطبيق -م للتأمل السطحي أو تستخد

 .في اتحاد مع الرب يسوع خرى في حياتنا اليومية التي نريد أن نحياهااأل

إن هذا الكتاب يلخص في أنه تدريب في اتجاه الحياة التي ننشدها، كطريقة 
 .في المسيح -خالل المسيح  -قضاء أعمالنا اليومية مع المسيح سهلة ل

رادة إإن هذه الحياة ليست قضية اإلرادة البشرية وحدها، بل هي موضوع 
 . اهلل برحمةوتتحرك بالصالة مصحوبة  اإلنسان

ء يوم إلى األشخاص الذين يرغبون في قضا إن هذه الصفحات مقدمة أولا  .٢
والرب يسوع نفسه سيكون هو  -بدون أي تدخل بشري  -في مراجعة أنفسهم بأنفسهم 

ومثل هذا اليوم من الخلوة والتأمل يمكن أن يحدث في وحدة أو في سكون أو . المعلم
نريد  إننا هنا ل -اليومية في حياتنا سط المشاغل في وسط المحيطات وفي و 

تأمالت طويلة، بل يكفي أن يجد اإلنسان دقائق بسيطة في فترات مناسبة لقراءة مثل 
والنظام الموضوع هنا . هذه النصوص وتطبيقها في أعمالنا األساسية وحياتنا اليومية

 .يمكن تغييره، ولكن العناصر األساسية للتأمل موجودة في هذا الكتيب

البعض يمكنه أن يرى مدى فائدة هذه الطريقة، وأنها يمكن أن تمتد لتكون  .٣
 .نفس الشكل الذي يحياه يسوع في حياته اليومية

نهم تنفيذ هذا البرنامج، أما إن األشخاص الذين يعيشون وحدهم يمك .٤
تزوجون والذين يعيشون في وسط عائلة فيمكنهم أن يقتبسوا الطريقة التي الم

 .دع اهلل نفسه يتكلم... نجيليةإن هذا الكتاب يحتوي علي كلمات إ ...تالئمهم
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من أسرار وطقوس لم تذكر هنا، ألنها أمور ( الكنسية)العبادة الجماعية  .٥
إيجاد رابطة وكل اهتمام هذا الكتاب هو . أساسية وأولية نمارسها فعالا في حياتنا

 .وبين أعمالنا اليوميةفي حياتنا الداخلية  االستنارة الروحيةبين  داخلية

قتداء بالمسيح على أنها طريقة تبدو هذه المحاولة المتواضعة لال ربما .٦
فالقديس باسيليوس  .مستحدثة ولكن هناك آباء قدماء عظماء اقتبسوها في حياتهم

 غريغوريوسالنا لكلمات المخلص كذلك القديس إيعبر في كتاباته عن مطابقة أعم
قد نام يسوع ليبارك نومنا، لقد تعب يسوع ليبارك أعمالنا، وبكى ل"النزينزي يكتب قائالا 
مثل هذه التجاهات آلبائنا القديسين كافية لتؤكد سالمة هذه ". يسوع ليبارك دموعنا

 .الكتيب

 
 أيها القارىء العزيز

هذه هي المقدمة التي قدمها الكاتب للكتاب، والكنيسة إذ تقدم لك هذا الكتاب 
والطريق . الختبار الحياة العملية مع المسيحفهي في الواقع تحس بالحياة الملحة 

والخطوة . العملي هو أن تقوم بحفظ اآليات المسجلة وترددها بلذة في الحياة اليومية
 القدس أنك تبدأ باقتباس آيات جديدة من اإلنجيل التالية التي ستكون من عمل الروح

ابدأ مباشرة بتخصيص كراسة لتسجيل  -تضمها إلى ماسجل في هذا الكتيب  لكي
 .كل آية تمس حياتك اليومية العملية

، لختبار اسم الرب وقوته «صالة يسوع»لقد سبق أن قدمت الكنيسة كتاب 
 .في حياتك الشخصية

في  الجترارو  كعينة لدراسة اإلنجيل «المخلصحوار مع »ثم قدمت لك كتاب 
 .كلمة الرب



4 
 

واآلن إذ تقدم لك الكنيسة هذا الكتيب كمجرد عينة بسيطة، ستكون بنعمة 
فعة األولى لحياة األمل والهذيذ في كلمة اهلل، عندئذ ستقول مع المرنم الروح القدس الد  

 ".وفي ناموسه يلهج نهاراا وليالا "

ء لحياة الشركة الدائمة التي ستتحول إلى يقار كل الروح القدس قادر أن يدفع 
والرب يبارك في حياة هذا الراهب الشرقي . فيض من ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية

بشفاعة سيدتنا كلنا والدة اإلله المكرمة العذراء مريم . اتالذي يسجل لنا هذه الختبار 
مارمرقس قداسة البابا  دعوات الجالس على كرسيي وبطلبات و باب الحياة العقل

والرب يعوض األستاذ جورج تادرس خيراا نظير  .المعظم األنبا كيرلس السادس آمين
 .تعب محبته في مراجعة الكتاب

 الكنيسة
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 يوم مع الرب يسوع
 ــــــــــــ

 عندما أقوم من النوم

 .(٥: ۳مز )" ضجعت ونمت ثم استيقظت ألن الرب يعضدنيأنا ا"

فلنتقدم بالشكر إللهنا الذي سترنا وحفظنا وأجازنا هذا الليل  قبل أي شيء
 .بسالم

 
 .(١۸: ١٥لو )" وأذهب إلى أبي أقوم"

لنجعل هدفنا واتجاهنا طول اليوم نحو اآلب لنعيش بين أحضانه، ولنذهب 
". أبيأقوم وأذهب إلى "إليه كخطاة في طريق التوبة وفي أفواهنا كلمات البن الضال 

نتظراا منا م  ... وفي ذهابنا إلى اآلب، نجد الحبيب في انتظارنا يقرع على أبوابنا
 (.الصباحي)حديثنا اليومي 

 
هوذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى بوصوص من ... صوت حبيبي"
ا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي... الشبابيك يا  وميقثم قال لي ... صوت حبيبي قارعا

 (.٢:١2، ٢: ٥، 9-8: ٢نش " )حبيبتي يا جميلتي وتعالي

لقاء كله حب وحنان، ودعوة لبدء الحديث في  -هذه دعوة للقاء الحبيب 
 .فلنا في كل يوم جديد موعد ولقاء مع حبيبنا يسوع. صباح كل يوم جديد

 
 (.٢: ۱٦مر " )وباكراا جداا في أول األسبوع أتين إلى القبر"
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الرب باكراا جداا تجعلنا نتجه في الصباح الباكر بأفكارنا ومشاعرنا إن قيامة 
الشر، لنتقدم إليه مع النسوة  م، المنتصر على الموت وعلى كل قوىنحو الرب القائ

 .بتقدماتنا القليلة من األطياب والحنوط

 
 أغسل وجهي عندما

. فأطهرتنضح علّي بزوفاك . غسلني كثيراا من إثمي ومن خطيتي طهرنيإ"
 (.۷ ،٢: ٥۰مز " )إغسلني فأبيض أكثر من الثلج

ن كانت حمراء كالدوديإن كانت خطاياكم كالقرمز تب" تصير  يض كالثلج وا 
 (.۱۸: ۱ش إ" )كالصوف

الماء وسيلة التطهير، ونظافة الجسد رمز لنقاء النفس وهكذا يمنحنا اهلل غفراناا 
 .من عمق القلبونقاء لنفوسنا عندما نطلب ذلك بإيمان لخطايانا 

 
 (.٦: ۲٦مز " )غسل يدي في النقاوة فأطوف بمذبحك ياربأ  "

اء القلب تؤهلنا إلى حالة من نق خطايانا وتوبتنا، علينا أن نصل وبعد غفران
 .فنقاوة القلب حالة ضرورية. ألن نكون قريبين من اهلل في صالتنا

 
 (.٢2: ٣غل " )ألن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح"

 (. ٢٢: ٢2مت " )أتستطيعان أن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها"

إن كل مرة نغتسل فيها بالماء نتذكر رحمة اهلل التي جددت نفوسنا في سر 
ا أن. العماد  يلبس إن سر المعمودية ليس فقط تطهيراا من الخطية بل يعني أيضا
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، أي يشاركه في (معمودية= صبغة )المعتمد شخص المسيح، ويشاركه في صبغته 
 .آلمه وصبره

 
 عندما أرتدي مالبسي

. نساناا لم يكن لبساا لباس العرسالملك لينظر المتكئين رأى هناك إ فلما دخل"
-١١: ۲٢مت " )فقال له ياصاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس

١٢.) 

ون للمشاركة في يوم ضيوف على الملك السماوي مدعو  ن دائماا وفي كلنح
فهل لي ... لك إلى الجنس البشريوليمة الحياة األبدية التي هي حفل زفاف ابن الم

 لة العرس التي تؤهلني للحضور؟ وهل أنا في حالة استعداد داخلي؟ح  

 
لّ فقال األ"  (.٢۲: ۱٥لو ) "األولى وألبسوه ةب لعبيده أخرجوا الح 

وع واتضاع فإذا لم يكن لنا لباس العرس فلنلجأ إلى اآلب السماوي في خش
لة أعظم بهاء مما نطلب ... مقرين بأنه ليس لنا لباس العرس، حينئذ يعطينا الرب ح 

لة أنها الح  ... م نكن نتوقعهالة التي لالح    .لة األولىما أجملها من ح 

 
دخلت معك في عليك وسترت عورتك و فبسطت ذيلي ... ورأيتكبك فمررت "

 (.8: ١٦حز " )فصرت لي... عهد

يسترني بردائه وبذلك أصير  -يسترني  -وليس عبيده  -وها هو اهلل بذاته 
ا لهم    .لكاا خاصا
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ا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد ألبسني ثياب الخالص" كساني . فرحا
ليهارداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين   (.۱: ٦۱ش إ" )بح 

زفافي فعرس ابن الملك هو حفل . إن مجد الرب يبهج نفسي ويعطيها بهاء
وفي كل . فك مع المسيحوكلما أشرق صبح يوم جديد أقول لنفسي هوذا يوم زفا. أنا

 .يوم تبتهج نفسي بهذا العرس السماوي

 
  (.۲۱: ۳تك " )وصنع الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما"

سر إلهي يكمن في ذلك القميص الجلدي الذي صنعه . ثياب العرس ر  فس  
رمزاا بذلك إلى  - حمل مذبوحصنعه الرب من جلد . اإلنسان األولآلدم الرب اإلله 

 .حمل اهلل الرب يسوع المذبوح من أجل خالص العالم

 
 عندما أتناول طعام اإلفطار

ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى األرغفة للتالميذ والتالميذ "
 (.۱۱: ۱٤مت " )للجموع

لنتناول طعامنا بعد أن . يد الرب يسوعفإذا جلسنا إلى طعامنا فلنتناوله من 
 .يباركه الرب

وأنظارنا شاخصة إلى وما دام هذا هو أول طعام لنا في يومنا الجديد فلنأكله 
 .فوق نحو السماء

 
إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا . أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء"
: ٦يو " )الخبز الذي أعطى هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. إلى األبد

٥۱.) 
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 (.۳٤: ٦يو " )يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فّي وأنا فيهمن "

" من يقبل إلّي فال يجوع ومن يؤمن بي فال يعطش أبداا. أنا هو خبز الحياة"
 (.۳٥: ٦يو )

 (.٣٦ :٦يو " )يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز"

 (.۳۷: ۷يو " )وقف يسوع ونادى قائالا إن عطش أحد فليقبل إلّي ويشرب"

كذلك فالتغذي غير . من جسد الرب ودمه طعام ضروري لحياتناإن التناول 
غذاء ضروري ألرواحنا طيلة  لهو -باإليمان والمحبة  -على الرب يسوع  رئيمال

فطار ومن كل وجبة طعام شركة مع ا التصميم يمكننا أن نجعل من كل إوبهذ. اليوم
 .الرب يسوع خبز الحياة

 
 عند قراءة اإلنجيل

بل بكل مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان : أجاب يسوع الشيطان قائالا "
 (.٤ :٤مت " )كلمة تخرج من فم اهلل

وكما تحيا أجسادنا بالخبز األرضي وتحيا نفوسنا بجسد الرب ودمه كذلك لبد 
 .لنا أن نأكل ونحيا بكلمة اهلل

لقول أتوجه وعلى ضوء هذا ا" قال له يسوع مكتوب في الناموس كيف تقرأ"
 :إلى نفسي سائالا 

 كيف أقرأ؟   ماذا أقرأ؟   هل أقرأ؟

 بأي استعداد روحي أنا أقرأ؟
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فأخذت السفر الصغير من يد المالك وأكلته فكان في فمي حلواا كالعسل "
 (.۱۰: ۱۰رؤ " )وبعدما أكلته صار جوفي مراا

. فينبغي إذاا أن نأكل كلمة اهلل، وباشتياق نتمثلها ونهضمها في وعاء حياتنا
ضد غرائزنا الحيوانية والمرارة التي لكلمة اهلل في جوفنا ترجع إلى أن كلمة اهلل تعمل 

 .في طبيعتنا البشرية مع أحط ماوفي عكس التجاه 

 -الطيبة فينا  حلوة للجوانب. اهناولكنها في نفس الوقت حلوة المذاق في أفو 
 .حلوة للساننا الذي نعبر به عما يجول في أفكارنا من تأمالت طيبة -حلوة لفمنا 

 
 صالة الصباح والتأمل

ك الذي ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل  إلى أبوأما أنت فمتى صليت فا"
 (.٦ :٦مت " )في الخفاء

مز " )لشعبه وألتقيائهألنه يتكلم بالسالم . إني أسمع ما يتكلم به اهلل الرب"
8٥ :8.) 

ذا دعاك تقول تكلم يا"  (.9: ٣صم  ١" )رب فإن عبدك سامع وا 

ومباشرة بين  يؤكد الكتاب المقدس أهمية الصالة السرية التي تدور تلقائياا+ 
إنها مناجاة مزدوجة وتخاطب متبادل وليست خطاباا من . بنائهاآلب السماوي وبين ا

إلى صوت  صغاءإهي  بقدر ما من اإلنسان إلى اهلل إنها ليست دعاء. جانب واحد
 .رشادهاهلل وا  

 
 (.۲٦: ٢٣ أم" )ني قلبكيا ابني اعط"
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إنها هدية سرية . إذا استطعت أن أعطي قلبي هلل فهذه تصبح أفضل صالة+ 
لية التي أستطيع أن أمارسها طيلة هذا اليوم دون أن مة للصالة التأمصامتة وهي مقد
 .كل نفسي هلل ...أن أصمت وأعطي نفسي أقول شيئاا يكفي

 
 الشئون اليومية

 تدبير األعمال اليومية

 (.۱: 8مت " )أنا إنسان تحت سلطان"

 (.8: 8مت " )لست مستحقاا أن تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة فقط"

 (.۳: ۳۱مز " )من أجل اسمك تهديني وتقودني"

فتصير كجنة وكنبع ... نفسكويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب "
 (.۱۱: ٥8ش إ" )تنقطع مياهه مياة ل

 (.٦: ۱أع " )يد أن أفعليارب ماذا تر "

 
 تسليم القيادة هلل. 1

طلب من اهلل قيادة حازمة دقيقة في كل أمور حياتك واستلم من يد الرب في ا
ا لعملك اليومي على أن تسجل في هذا البرنامج األعمال . كل صباح برنامجا

 -خطاباتنا  -تبدو غير هامة، نسجل محادثاتنا  المتناهية في البساطة التي
 .لخ إن كل يوم من حياتنا يتسلم اهلل فيه قيادتنا، له هدية نقدمها إلى اهللإ... مقابالتنا

 
 الطاعة مع االتضاع .2
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اإللهية، إذ يهمنا ( أوامره)لنحذر لئال تتعارض رغباتنا الشخصية مع وصاياه 
لننمي . أن نعيش في خضوع تام للقيادة اإللهية وذلك أفضل من أن نسأله فقطجداا 

نفوسنا في هذه الطاعة التي هي جزء من طاعة المسيح غير المحدودة لآلب 
 .السماوي

 (.٧: 1١عب " )ثم قلت هأنذا أجيء ألفعل مشيئتك ياهلل"

 
 الصالة الربانية

 (.9: ٦مت ..." )وا أنتم هكذافصلّ "

إن الصالة الربانية تصل إلى القمة في حياتنا عندما نقولها بالطريقة التي 
 مطابقة كاملةأقصد عندما نقولها في ". فصلوا هكذا"قصدها الرب يسوع عندما قال 

ليس بمجرد األلفاظ التي قالها الرب ولكن في مطابقة لفكر الرب يسوع عندما  -
 .وتكريس كامل هللأي نصلي ونفوسنا في حالة خضوع تام . قالها

 
 في أثناء العمل

 (.١2: ٥يو " )أبي يعمل حتى اآلن وأنا أعمل"

 (.٢۸: ٢١مت " )يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي"

موجودة ولكن اهلل وأنواع أعمال . فأنواع مواهب موجودة ولكن الرب واحد"
 (.٦-٤: ١٢كو  ١" )واحد الذي يعمل الكل في الكل

كل عمل مهما كان بسيطاا سواء كان عمل الكنائس في الشارع أو طاهي 
ماهو إل جزء من العمل األزلي لآلب والبن ... الطعام أو الطالب في المدرسة
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إنه جزء من الخدمة العظيمة في ... والروح القدس، وجزء من العمل في الكرم اإللهي
 .ريق المواهب الموجودةجسد المسيح السري التي يباشرها الروح القدس عن ط

 
مز " )ث بِّت ه  علينا وعمل أيدينا  ث بِّت  عمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ولتكن ن"

92 :١2.) 

. كما كانت تعمل في بيت الناصري -تهدينا وتساعدنا في عمل أيدينا  فيد اهلل
وكلما بدأ العمل متواضعاا وبسيطاا كلما أضفى اهلل عليه وعلينا من جالله وجماله، 
طالما كان هذا العمل في خضوع كامل للفكر اإللهي، وطالما كان الرب يسوع في 

 .قلوبنا وعقولنا

ا الذي إذ كان فكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيفلي" ي صورة ح يسوع أيضا
: ٢في " )ا صورة عبدذا عادلا هلل لكنه أخلى نفسه آخلسة أن يكون م  اهلل لم يحسب خ  

٥-2.) 

ألن من هو أكبر الذي يتكيء أم الذي يخدم أليس الذي يتكيء ولكن أنا "
 (٢2: ٢٢لو " )بينكم كالذي يخدم

ا"وهذه الخدمة تؤهلنا أن نكون " خدمة"إن كل عمل هو  على نفس " خداما
 .الذي رسمه الخادم المضحي الرب يسوع في خدمة اآلب، وفي خدمة الناس الطراز

ولنفرح باألكثر ألجل الخدمة التي نقوم بها في الخفاء دون جري وراء شهرة 
 .خارجية

 
 (.9: ٣٦مز " )بنورك يارب نعاين النور"

 (.٣٢: ۸يو " )وتعرفون الحق والحق يحرركم"
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 (.١٣: ١٦يو " )يرشدكم إلى جميع الحقوأما متى جاء ذاك روح الحق فهو "

ويجب . وللعمل العقلي طابع إلهي طالما كان هدف هذا العمل هو الخير
رشاد الروح ا  يعلموا في تواضع طالبين معونة و  على الذين يمارسون أعمالا عقلية أن

ولكن عليهم أل يستعبدوا ألعمالهم . القدس في كل أعمالهم ليهتدوا بمصباحه المنير
لية إلى الحد الذي يفقدهم حريتهم في المسيح، وعليهم كذلك أن يقاوموا بشدة كل العق

 .النطالقمضايقة الروح ومنعها من التحرر و محاولة ل

 
 عند الظهيرة

أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة، لماذا أكون "
 (.2: ١نش " )عند قطعان أصحابك كم قنَّعة

الظهيرة وقت مناسب ومقبول لالقتراب من الراعي الصالح ليقودنا وفترة 
 .فهو بذاته الذي يقودنا ويطعمنا... للمراعي الخضراء لننال طعامنا من يديه

 
برام عند بلوطات ممراا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر وظهر الرب أل"

ذ ثالثة رجال واقفون لديه نظر ركض لستقبالهم من فلما . النهار فرفع عينيه ونظر وا 
باب الخيمة وسجد إلى األرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فال 

 (.٣-١: ١۸تك " )تتجاوز عبدك

يمر ... هي لحظة من لحظات التجلي... والظهيرة هي وقت الرؤيا الواضحة
عمة إن كنت قد وجدت ن"علينا فيها اآلب واالبن والروح القدس، فنقول مع إبراهيم 

 ".في عينيك فال تتجاوز عبدك
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ذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هناك على  .وكان هناك بئر يعقوب" وا 
-٦: ٤يو " )البئر وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء

2.) 

ذهب ينتظرني ... ولما تعب يسوع من البحث عني بال جدوى زماناا طويالا 
 .أذهب ألشرب منهبجوار الماء الذي 

 .هناك عند بئر يعقوب... ألسمع لك وأروي ظمأي... لقد أتيت إليك يارب

لها  -ولو كانت لدقائق معدودة  -نعشة في وسط النهار إن هذه المقابلة الم  
 .أهميتها العظمى في حياتنا اليومية وتجديد أفكارنا

 
 على المائدة 

جزءاا من سمك مشوي وشيئاا من شهد وقال لهم أعندكم ههنا طعام، فناولوه "
 (.٤٣-٤١: ٢٤لو " )عسل فأخذ وأكل قدامهم

ينبغي أن نجلس إلى المائدة إن لم نتأكد أن عيوننا مملوءة من اإليمان  ول
 .تصدراا نفس هذه المائدةالذي يجعلنا نرى يسوع م  

... تحاد تام مع أكله وشربه عندما كان على األرضالنأكل ونشرب في 
 .ونشترك في خدمته إلخوته على األرض... ي شركة أمجاد أبيهلندخل ف

 
 (.٢١: ٦9مز " )علقماا وفي عطشي يسقوني خالا ويجعلون في طعامي "

إن هذا الفكر لزم لنا في أثناء األكل لكي يحفظنا من عدم التوازن الناتج عن 
 .الشراهة والتخمة من األكل والشرب

 (.٣٥: ٢٥مت " )فسقيتمونيألني جعت فاطعمتوني عطشت "
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لنصنع ما يمكن أن نصنعه لهم ثم  –وفي كل أكلة فلنتذكر الفقير والمسكين 
 . نسأل الرب أن يساعدهم

 
 في وقت القيلولة والراحة

 .تعددمفترات للراحة من العمل الجاد ال مع تالميذه يسوع كان الرب

أوقاته في التأمل  قضى... لقد ترك الجموع وانعزل عنهم إلى حين
الشتراك في ... التسلية مع األطفال.... في خدمة الحيوانات والطيور... والختالء

 ...اجتماعات البيت وتسلياته

 .هذا هو نظام الراحة الموضوع لنا في اإلنجيل

إل أن هذا النظام مازال له قيمته ... ورغم تطور المدينة وتغير الظروف
 .الباقية

 قت فراغنا؟إذاا كيف نقضي و 

 وهل يمكن أن يشاركنا يسوع تسلياتنا؟

 
 (.٣١: ٦مر " )تم إلى موضع خالء واستريحوا قليالا فقال لهم تعالوا أن"

ول تغزل ولكن تتعب  باس، تأملوا زنابق الحقل كيق تنمو، لللماذا تهتمون بال"
 (.٢9-٢۸: ٦مت " )سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها أقول لكم إنه ول

ا ي  " " ب من الشيطان وكان مع الوحوشرَّ ج  وكان هناك في البرية أربعين يوما
 (.١٣: ١مر )
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مر " )فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم... وقدموا اليه أولداا لكي يلمسهم"
١2 :١٦، ١٣.) 

 (.٢ -١: ٢يو " )كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك"

فأسرع . بيتك يألنه ينبغي أن أمكث اليوم كله ف زليا زكا أسرع وان: وقال"
ا  (.٦-٥: ١9لو " )ونزل وقبله فرحا

جاء ابن اإلنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر "
 (.١9: ١١مت " )والحكمة تبررت من بنيها

 
 هر  ثقل النهار وح  

 (.٢۸: ٢٢لو " )توا معي في تجاربيب  أنتم الذين ث  "

من تجربة الرب  تجاربنا وآلمنا ما هي إل جزءا  إن ...بجرَّ ب وسن  جرَّ نحن ن  
... إن هذه النظرة ستسمو بتجاربنا وآلمنا إلى أسمى المعاني. مانييسجثوآلمه في 
 .مع الرب يسوع في آلمه وتجاربه. ..«استمراراا»ستصبح 

 
لما رأى ولكن . فينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوعسفنزل بطرس من ال"

ذ ابتدأ يغرق صرخ قائالا  ففي الحال مد يسوع يده . يارب نجني: الريح شديدة خاف وا 
 (.٣١-٢9: ١٤مت " )قليل اإليمان لماذا شككت وأمسك به وقال له يا

لى إبل ... لى التجربةإ جرب ولمالمن هذه اآليات نتعلم أن ل ننظر إلى 
هذا هو الشرط الضروري للسير فوق ... لننظر الرب فقط – « يسوع »األمام إلى 
 .مياه التجربة
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 (.١: ٥2مز " )إثمي هلل كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امح  ا ارحمني يا"

أحياناا نسقط نتيجة لضعف  –حتى في وسط اليوم الذي نعيش فيه مع الرب 
إن ... ة إلى الرببتو  علينا أن نقوم في الحال ونصنعولكن عندما نسقط، . طبيعتنا

 .رااجعلته يبكي بكاء م  ... نظرة الرب يسوع إلى بطرس الذي أنكره

 (.أثناء السقوط وبعده)فلنتأمل يا إخوة في التقاء نظرات الرب الرقيقة معنا 

 
 (.2: ۸مت " )وقال الرب يسوع لقائد المئة أنا آتي وأشفيه"

 (.٣: ١١يو " )يا سيد هوذا الذي تحبه مريض"

 (.١9: ٢١لو " )صبركم تقتنون أنفسكمب"

في قدرة ي محنة المرض وتجربته يستطيع الرب يسوع أن يشفينا نحن نثق فف
 ،على الشفاء اهلل

 الفائقة لنا، محبتهونثق في 

 .يعرف األفضل لناونثق بأنه 

علينا أن ... فإذا لم يعط الرب لنا الشفاء، رغم ثقتنا فيه وطلباتنا وصلواتنا
 .ل بل علينا أن نشكر ونبارك إرادة الرب. هللنسلم األمر 

 
 (.٣٥ -٣٤: ١١يو " )بكى يسوع .قالوا له يا سيد تعال وانظر"

ا ألجل الذين أحبهم إلى الموت  يوهو يبك... نا أحزاننايسوع يشارك  –أيضا
 .عندما كان بالجسد على األرض
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فلما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم وأما هو فشخص إلى السماء وهو "
-٥٤: 2أع " )ويسوع قائماا عن يمين اهللممتليء من الروح القدس فرأى مجد اهلل 

٥٥.) 

و الحقد أو الكراهية من أما عن تجربة اإلنسان عن طريق المقاومة في الرأي أ
في لحظة التجربة،  –النظر إلى السماء  إن كان لنا القدرة على –فإنه  –خرين اآل

هذه هي أعلى درجات . فإننا سننظر الرب يسوع بدلا من اللتفات إلى مضطهدينا
 .ميتةمنح لنا وسط ثورات العالم الم  الرحمة السماوية التي ت  

 
 مع زمالئه –في وسط العالم 

وأطوف في في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي فما وجدته إني أقوم "
: ٣نش " )طلبته فما وجدته. المدينة واألسواق وفي الشوارع وأطلب من تحبه نفسي

٢-١.) 

 علينا أن  ،نجده أحياناا يختفي يسوع من أمامنا، ونتعب في البحث عنه ول
 .نذهب إلى الناس لنجد يسوع في وسطهم

 
 (.١٢: ١٦مر " )وظهر لهم بهيئة أخرى"

... ولقد كان هو المسافر في الطريق إلى عمواس... لقد كان هو البستاني
لقد كان . الجليل كان هو الرجل الغريب الذي ظهر وسط التالميذ على شاطىء بحيرة

 .ولكن حتى أصحابه لم يعرفوه للمرة األولى... هو

في هيئة الذين يحيطون " هيئة أخرى"في  ولقد تعمد الرب يسوع أن يظهر لنا
 .بنا لكي يسهل لنا أن نراه، كواحد ممن يحيطون بنا
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يارب متى رأيناك جائعاا فأطمعناك أو عطشاناا : فيجيبه األبرار حينئذ قائلين"
 :فيجيب الملك ويقول لهم. تينا إليكأا أو محبوساا ففسقيناك، ومتى رأيناك مريضا 

: ٢٥مت " )نكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلء األصاغر فبي فعلتمالحق أقول لكم بما أ
٣2-٤2 .) 

هذا هو . هذا هو سر اكتشاف وجود الرب يسوع في وسطنا هذه األيام
هذه هي امكانياتنا . اختبارنا للرب يسوع القائم من األموات في حياتنا الحاضرة

ا لرؤية آثار المسامير في... الحاضرة للمس جراحات الرب  –حياة الناس  وأيضا
 .هؤلء الذين يقاسون من آلم هذا العالم –الذين هم أعضاء جسد الرب 

 
... واحد منهمواستقرت على كل  وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار"

كل واحد وكان ... لسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقواأوابتدأوا يتكلمون ب
 (.٦، ٤، ٣: ٢ع أ" )يسمعهم يتكلمون بلغته

يمكنه أن يتكلم  –وهكذا كل إنسان يكون مع الرب، ويقبل الروح القدس 
يحس ... حساسات اآلخرينإبلغات بشرية فحسب ولكنه سيتكلم بليس . بألسنة كثيرة

واحد، وهكذا يعرف كل كل ا إلى قلب يقا يجد طر ... لمهم ويشاركهم في أفكارهمآب
 .أخالقهم وطباعهم

 
 الساعة التاسعة

: ١٦مت " )أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنيإن "
٢٤.) 

نحو الصليب ل يمكن أن تكون  ماهو هذا الصليب الخاص؟ إن مشاعرنا
الذي يتطلبه منا الرب  ليمهو ذاك العزم الصحيح، والفهم األ ما. ة أو نظريةعام

 ن؟يسوع اآل
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فمع . العثور على الرب وقبولهإن الغرض من هذا التأمل هو مساعدتي على 
ا جزءيأنه هو صل  .من صليب الرب بي الخاص إل أنه أيضا

 
: ١٥يو " )ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه"

١٣.) 

 : إن الحب المطلق يتطلب منا

أن نكون مستعدين ألن نموت ألجل اآلخرين في الحال وأن نقدم حياتنا : أولا 
 .ألجلهمذبيحة 

أنه إذا لم يكن هناك طموح نحو الموت الفوري ألجل اآلخرين فال أقل : ثانياا
أي أننا نعمل في كل خطوة بروح التضحية  من أن نموت من أجلهم تدريجياا،

 .واإلماتة التي يكون هدفها النهائي الموت

 –ذاك هو صليب الجلجثة . وجود لصلبان صغيرة، إنما هو صليب واحد ل
ماتات الصغيرة في ملء روح نه ينبغي أن نمارس جميع أنواع اإليعني أوهذا 
 .الجلجثة

 
لبت فأحيا ل أن" اآلن في  هفما أحيا. ا بل المسيح يحيا فيَّ مع المسيح ص 

غل " )في اإليمان، إيمان ابن اهلل الذي أحبني وأسلم نفسه ألجلي هالجسد فإنما أحيا
٢: ٢.) 

يمكن أن تستجاب إل إذا حل شخص الرب يسوع  طلق للبات الحب الم  إن ط  
فنموت في كل لحظة عن . رادتنا ووجودناا  ا، وكان هو بذاته مركز صلواتنا و محلن

 .صلب مع المسيح فنأخذ حياة جديدةأي أن ن  . أي الذات" األنا"
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 –فهي صلب ! إننا نخطئ إذ نفهم المسيحية على أنها مجرد طرب وهرج كال
 .رقدَّ ي   ح لولكن فرح الصليب هو فر 

 .إن كل يوم بمثابة يوم الجمعة العظيمة قبل أن يكون هو يوم القيامة المجيدة

 
اآلن أفرح في آلمي ألجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي ألجل "

 (.٢٤: ١كو " )جسده الذي هو الكنيسة

ا في عمله فإذا ص  ... هو تألم عنا لبنا مع المسيح فإننا نشترك أيضا
الذي هو  –أي أن نستوعب استيعاباا شخصياا آلم المسيح في جسدنا . الخالصي

كالتجرد : «قيم الترك»تظهر في حياتنا  حينئذ  . عضو في جسد الرب يسوع السري
البتولية التي جميعها عثرة وجنون في نظر و والطاعة  والنسك، والفقر الختياري

 .العالم

 
 (.٦: ٤تي  ٢" )نسكب سكيباااأنا اآلن "

ذ نقدم أنفسنا قرباناا فإننا نشترك في اتحاد مع المسيح في تقدمة ذاته قرباناا . وا 
 أنا مستعد لذلك؟ فهل حقيقةا 

 
 (.٦: ٢2مت " )في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة"

 
 (.٢٢: ٣٣حز " )نقرة من الصخرة وأسترك بيدي يإني أضعك ف"

 
 (.١9: ١مز " )في ظل القدير يبيتالساكن في ستر العلي "
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كل  –كذلك حياة التأمل ... إن السكون والسرية والحياة الخفية مع الرب يسوع
هذه في مقدور أي فرد منا، حتى ولو كانت بضع دقائق كل يوم إن هذه الدقائق هي 
أثمن دقائق في حياتنا التي نحاول فيها أن نكون مجهولين وغير معروفين أمام 

 .اآلخرين

 
 (.٣: ٣كو " )رة مع المسيح في اهللتم وحياتكم مستت  ألنكم قد م  "

ار لنشترك معه في قب  .ه كما في صلبه أيضا

 .لنقف بجوار الرب يسوع بجانب اآلب في صمت واتحاد

 
 أنشودة المساء

فرداا ليصلي ولما صار المساء كان نوبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل م  "
 (.٢٣: ١٤مت " )هناك وحده

 
مز " )حمى قلبي في جوفي. فتحرك وجعي يرصمت صمتاا سكت عن الخ"

٣9 :٤-٣.) 

 
ذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال ولم يكن الرب في " وا 
وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في  ي الزلزلةوبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب فالريح 
فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج . وبعد النار صوت منخفض خفيف .النار

 (.١٣-١١: ١9مل  ١)ووقف في باب المغارة 

 
 (.8-2: ٣عب " )اليوم إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم"
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: 8نش " )أيتها الجالسة في الجنات األصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني"

١٣.) 

 
. خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسننته إلى جحبيبي نزل إلى "

 (.٣-٢: ٦نش " )أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن

 
الهادئ، لنحتفظ ألنفسنا بلحظات قليلة مع في هذا الوقت، وقت الغروب 

 .الصوت الهادئ ففيها لقاء معه في الجنات المغلقة ونحن نستمع إلى. الحبيب

 
 العشاء مع المسيح

أدخل إليه إن سمع أحد صوتي وفتح الباب . هأنذا واقف على الباب وأقرع"
 (.٢۰: ٣رؤ " )وهو معي وأتعشى معه

فدخل ليمكث . فألزماه قائلين امكث معنا ألنه نحو المساء وقد مال النهار"
 (.٢9: ٢٤لو " )معهما

 .وأحياناا أخرى هو يتقدم إلينا. دعوتنا بيلفي بعض األحيان نسأله نحن لي  
ا يشتهي أن يتعشى معنا  .فليكن لنا شهوة العشاء معه على الدوام كما هو أيضا

 
 (.١٥: ٢٢لو " )شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم"

فكل . إن شهوته ليس أن يأكل معنا فقط بل أن يشترك معنا في وليمة الفصح
وجبة يمكن أن تتحول إلى فصح روحي، إلى غذاء داخلي من الحمل الذي ذبح 
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إن كل عشاء يجب أن يكون له قداسة . ليةألجلنا، وتذكاراا للعشاء األخير في الع  
 .خاصة من أجل هذه المعاني

 
قال له سمعان بطرس يا سيد . يس لك معي نصيبإن كنت ل أغسلك فل"

ا يدي ورأسي  (.9-8: ١٣يو " )ليس رجلي فقط بل أيضا

 .إن غسل األرجل هو مقدمة لعشاء الرب

ففي نهاية اليوم وقبل العشاء مع الرب يلزم أن تتطهر كل األوساخ والخطايا 
 .التي دنستنا خالل رحلة اليوم

صب ماء من إناء على ا نفسه ي  قا منط  بعين اإليمان يسوع المسيح م   لننظر
إنه يجثو عند قدمي بينما كان على أن انسحق أنا عند قدميه . أرجلنا ثم ينشفها لنا

 .باكياا مثلما فعلت المرأة الخاطئة

 
" فلما اتكأ معهما أخذ خبزاا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه"

 (.٣١-٣۰: ٢٤لو )

 .نكسر فيها الخبز اعترافاا بحضورك معنايا إلهي لتكن كل مرة 

ا أن كسر الخبز ينبغي أن يكون مع اآلخرين  كسر الخبز الذي  –لنذكر أيضا
كسر من أجله وعندما ن  فحيث العطاء والسخاء هناك يوجد الرب، . هو الصدقات

 .نتقبله فينا ونتغذى عليه حينئذ   –وهب معه ون  

 
: ١٣يو " )تالميذه كان يسوع يحبهوكان متكئاا في حضن يسوع واحد من "

٢٣.) 
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ففي . ي سر الشركة الروحية مع الرب هي وقت مبارك بالحقلإن كل فترة ت
... يسمعها أحد هذه الفترة يمكنني أن أتكيء في حضن يسوع وأتبادل معه كلمات ل

فيه اختبار لالتحاد السري مع ... ل هو مجرد صمتأو ق   –حديث يتلو عشاء الرب 
 .المسيح

 
 مانييثسج

 (.٣9: ٢٢لو " )وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون"

 
 (.٢: ١8يو " )ألن يسوع اجتمع هناك كثيراا مع تالميذه"

 
ا فقال لبطرس أهكذا ما قدر  ثم جاء إلى التالميذ فوجدهم" تم أن تسهروا نياما

 (.٤۰: ٢٦مت " )معي ساعة واحدة

لنشاركه في . إذا أردنا نحن ذلك مانييثسجإلى إن يسوع يريد أن يأخذنا معه 
ن لم نستطع ذلك فال أقل من ... سهره هل قدمنا ساعة واحدة لهذا السهر المقدس؟ وا 

 .يمانيثسجيوم في قضاء بعض فترات روحية كل 

 
" ن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن ل إرادتي بل إرادتكإيا أبتاه "

 (.٤٢: ٢٢لو )

 .إرادتنا لنقبل الكأس، وننكر

 .هذه هي ثمرة البستان... سوعيوحدة كاملة مع لنتعلق بإرادة اهلل في 
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هذا المجال، لنقدم عبادة مرضية ليسوع في في ولكي نسير في اختبار عملي 
 .آلمه وعرقه النازل كقطرات دم

 
 (.١8: ٢2ر إ" )فليتوسلوا إلى رب الجنود"

 
ا إلى لِّ خفمن ثم يقدر أن ي  " التمام الذين يتقدمون به إلى اهلل إذ هو ص أيضا

 (.٢٥: 2عب " )حي في كل حين ليشفع فيهم

هي أحسن اللحظات التي نقدم فيها ل مانيثسيجفي إن اللحظات الروحية 
فإن توسالتنا تصبح واحداا مع توسالت الرب يسوع من أجل كل العالم في . توسالتنا
ليس لنا إل أن نصير واحداا مع الرب  .وفي هذه اللحظة ل يلزم كثرة الكالم. آلمه

 .وهو يقدم إلى اآلب كل احتياجات البشرية

 
 (.١٢: ٥٣ش إ" )خطية كثيرين وشفع في المذنبينحمل "

 ...شفاعة قوية من أجل الخطاة

 ...كل خطايا البشر التي ترتكب أثناء هذا الليل

 
 يا أبتاه اغفر لهم

: ١٤١مز " )رفع يدي كذبيحة مسائيةلتستقم صالتي كالبخور قدامك، ليكن "
٢.) 

 .نقدم أنفسنا إلى اهلل قبل أن نستريح الليل... لنقدم ذبيحة قربان
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 خلع المالبس

 (.٢8: ٢2مت " )فعروه"

 ...لنقبل أن نتعرى من كل شيء مع المسيح في آلمه

 ...أسلم كل ما عندي لمخلصي

 .مخلصي تبتعد أنت وحدك عني يا لكن ل... أنزع عني كل شيء

 
 النوم

 (.٤٦: ٢٣لو " )يا أبتاه في يديك استودع روحي"

ا نفسي إني أسلم ليس فقط كل ما هذا  .تسليماا كامالا للذات... عندي، بل أيضا
ومع آخر حركة في حياة يقظتنا وقبل أن ننام، ننطق الكلمة . هو عمل الثقة الكاملة

 .التي تفوه بها يسوع في ذبيحة الصليب

 
 (.٤٦: ٢٣لو " )قال هذا أسلم الروحولما "

فذهابي للنوم يرتبط ارتباطاا سرياا بموت . إن النوم هو إلى حد ما تسليم للروح
د فتسليم الروح ليس هو مجر . الرب يسوع إذا كانت عالمة مؤسسة بيننا وبين يسوع

 .رادي وبنوي لثقة إلهية في النوم كما في الموتإحدث لزم للطبيعة بل هو تعويض 

 
ا"  (.٣8: ٤مر " )وكان يسوع في مؤخر السفينة على وسادة نائما

وعندما أنام أنا . تبارك نومنا بنوم الرب يسوع في حياة الجسد على األرض
 .ليكن نوم يسوع هو ذات نومنا... أشارك يسوع في نومه
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 (.٢: ٥نش " )أنا نائمة وقلبي مستيقظ"

 .بين يدي الربنا سلمته إذا أيستيقظ قلبي أثناء النوم 

 
مت " )ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فأخرجن للقائه"

٦: ٢٥.) 

 
أمساء أم نصف الليل أم . اسهروا اذاا ألنكم ل تعلمون متى يأتي رب البيت"

ا ا لئال يأتي بغتةا . صياح الديك أم صباحا  (.٣٦-٣٥: ١٣مر " )فيجدكم نياما

ذا استيقظنا أثناء الليل، ب ليس فقط . ختيارنا أو رغماا عنا، لنتذكر مجيئهاوا 
وكلما استيقظت ( موتنا)احتضارنا ظهوره الثاني المملوء مجداا، بل ظهوره في وقت 

 .وربما أنا قريب جّدا منه. مجيء شخص المخلص. قترب من ذلك المجيءأ

مأل بالزيت نظف وي  وأن ي   لكن مصباحي لبد. إنني أنام، وهذا ضرورة طبيعية
 .مثل العذارى الحكيمات

إن مجيء الرب يجب أن يكون في كل لحظة من حياتنا، هو يجيء ويجيء 
فهل أنا  .وكل أوانهو يجيء في ساعة موتنا، وهو يجيء اآلن ... في كل حين

 مستعد لمجيئه في هذه اللحظة؟

ومرة أخرى . بيبوهو الح... هو العريس... إن اآلتي ليس هو رب البيت فقط
يعبر عن العالقة القوية بين يسوع والنفس كالعالقة الزوجية، فهي أكثر من 

 .هذا هو سر الحياة الروحية العظيم... صداقة

ففي ذلك اليوم سنرجع مع الرب . لذلك يجب أن ننتظر مجيء الرب بشوق
 .وستصمت حينذاك كل أصوات اشتياقاتنا
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: 8نش " )يائل على جبال األطيابأو كغفر األ يكالظباهرب يا حبيبي وكن "

١٤.) 

 
 (.٢۰: ٢٢رؤ " )آمين تعال أيها الرب يسوع. نعم أنا آتي سريعاا"
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 قانون الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 ١وات اليوميةلفي الص

 ،"ملي   ولكل حين  ىصلينبغي أن ي  "تمام وصية المسيح إلكي تضمن الكنيسة 
علت لكل جزء نهاري عشر إلى ستة أجزاء، وج   يثنالالنهار سمت ساعات لذلك ق  

، أما (القطع)لبات الط  صالة تناسبه من المزامير وفصل من اإلنجيل ومجموعة من 
وبذلك أمكن تنفيذ . جزاءأاحدة في منتصفه مقسمة إلى ثالثة علت له صالة و الليل فج  

الصلوات كل منها في وصية السيد المسيح للصالة كل حين بممارسة السبعة 
مثل قانوناا أساسه الصالة كل حين، هذه الصلوات التي تجمعها األجبية ت  . ميعادها

وضبط الحياة وتقديسها بالصالة، وتعبيراا عن السهر القلبي الدائم لنتظار النهاية 
" وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا"ليه الرب شدد عالسعيدة بمجيء العريس الذي 

بصالة نصف الليل تعبيراا عن  لذلك فالسبعة صلوات تنتهي كل يوم(. ٣۷ :١٣مر )
 ٢...مجيء العريسالسهر حتى 

 :مواعيد الصلوات

ا = صالة باكر( ١)  (أو عقب الستيقاظ من النوم)السادسة صباحا

وقام من األموات "في فجر األحد لذلك نقول في مقدمتها  قيامة الربيقابلها 
 ".في اليوم الثالث وأقامنا معه

ز للرب يسوع النور الحقيقي ، ألن النور يرمظهور نور النهارويصاحبها 
ونقول ...". أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان"قول في القطعة األولى نلذلك 

ينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي عندما دخل إل"في القطعة الثانية 
 .تغطينا ظلمة اآللم فلتشرق فينا الحواس المضيئة واألفكار النورانية ول

                                                           
 .هذا الجزء مضاف إلى الكتاب األصلي المترجم  ١
 .١٦من كتاب التدبير الروحي صـ   ٢
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طول اليوم فنقول في اإلنجيل  كل عمل بدءالرب يسوع هو وفيها نؤكد أن 
في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل كل شيء به كان وبغيره "

 ".لم يكن شيء مما كان

 
ا= صالة الساعة الثالثة ( ٢)   .التاسعة صباحا

ونحن . على التالميذ يوم الخميس حل فيها الروح القدستقابلها الساعة التي 
ا مستقيماا جدد في ".. "تنزعه مني روحك القدوس ل"نطلب في قطع الصلوات  وروحا

وامنحنا ... طهرنا من كل دنس"ثم نقول .." روح النبوة والعفة والقداسة... أحشائي
 ".سالمك وخلصنا ونج نفوسنا

ا  جلدة بقسوة  ٣9الرب  ففي هذه اللحظة جلد. محاكمة الرب يسوعيقابلها أيضا
إكليل شوك نظير  –على هامته  –من أجل خطايانا، ووضع على أقدس مكان 

وصدر في هذه الساعة حكم الموت بالصليب الذي يحمل في . أفكارنا وشرور عقولنا
 .تيءبراطياته حكم 

 
 الثانية عشر ظهراا= صالة الساعة السادسة ( ٣) 

ساعة دق  –لرب عرش الصليب اارتقاء تقابلها أقدس ساعة في اليوم، ساعة 
التي  حيية، وبالمساميرشفية الم  بآلمك الم  اقتل أوجاعنا "المسامير وفيها نطلب 

مرت بها أنقذ عقولنا من طياشة األعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار س  
 .أحكامك السمائية، ألن الصليب هو وسيلة نقل أفكارنا إلى السماء

ا "ونقول بشكر  الذراعين المبسوطتين على الصليبثم نتطلع  صنعت خالصا
وسط األرض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل األمم 

ررت ألن بمشيئتك س  ... نسجد لشخصك غير الفاسد... تصرخ قائلة المجد لك يارب
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ا نشكرك ألنك ... نجي الذين خلقتهم من عبودية العدوأن تصعد لت   مألت الكل فرحا
 ..."أيها المخلص

 : اإلنجيلوفي هذه الساعة يقول 

 .ةفي مسكن  لكي نتضع أمام الرب ... حطوبى للمساكين بالرو 

 .لكي نحزن على خطايانا... وطوبى للحزانى

 .لكي نعرف كيف نعامل زمالءنا في العمل... وطوبى للودعاء

ا للوجود ... وطوبى للجياع والعطاش  .في حضرة اهلللكي نعطش دائما

 .لكي نصنع الرحمة طول اليوم... وطوبى للرحماء

لكي نراقب شهواتنا، وأطماعنا وفكر قلبنا، ولنحذر ... وطوبى ألنقياء القلب
 .من الحقد والغضب

 .لكي يكون السالم هدفنا أثناء العمل... وطوبى لصانعي السالم

لكي نحتمل مع إلهنا الذي حمل عار ... افرحوا وتهللوا... وطوبى للمطرودين
 .بال سببالصليب 

 :ثم يقول

، لكي نتذكر قصد اهلل من وجودنا في نور العالموأنتم ... ملح األرضأنتم 
هي رسالتنا في هذا المكان الذي  مكان عملنا، ولنحذر من التذمر والخوف ونفهم ما

 .ملًحا ونوًراإن رسالتنا هي تمجيد اسم اهلل بأن نكون ... أحياناا يكون متعباا

 
 الثالثة بعد الظهر= صالة الساعة التاسعة ( ٤) 
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في "على الصليب قائالا  أسلم الرب فيها روحه الطاهرةتقابلها الساعة التي 
 .لنا في يدي اآلب ففي هذه الساعة نسلم أتعاب يومنا وكل ما". يديك أستودع روحي

فجرى منه دم وماء  عن الرب بالحربة في جنبه المباركطُ بيل هذه الساعة وق
 .يشجعنا أن نحتمل كل طعنة طائشة من العالم

ا  لقد عطش إلى نفوسنا  –الرب وقال أنا عطشان  عطشوفيها أيضا
ا لهذا إن هذا العطش ... الضالة يشجعنا أن نحتمل كل عطش وحرمان وصوم إكراما
لصوم ا يأمرت الكنيسة أن نصوم لغايتها ف الساعة التيإن هذه هي ... العطش

 .كراماا لعطش المخلصإالكبير، واألربعاء والجمعة 

. بالدخول معه إلى الفردوسوهذه هي الساعة التي وعد فيها الرب اللص 
تغفل عني  يامن هديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس ل"لذلك نقول 

 ".الضال ترذلني أنا أيها الصالح ول

إذ جرد " الجحيم من قبل الصليبوفي هذه الساعة المقدسة نزل الرب إلى 
نا آدم ورد أبا(. ١٥: ٢كو " )هم منهظافراا ب ،الرياسات والسالطين أشهرهم جهاراا

ا أنرت كموأنر علينا "هذه الساعة ونقول  وبنيه إلى الفردوس، لذلك نصلي في تحليل
 ".فردوس النعيمجميعاا إلى دنا ور   على الذين كانوا في ظلمة الجحيم

العالم يفرح لقبوله "فنقول  األم المتألمة العذراءونذكر في هذه الساعة 
الخالص أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من 

فيتحدث  اإلنجيلأما . فنطلب شفاعتها من أجل محبتها لنا" أجل الكل يا ابني والهي
عن قدرة الرب يسوع ومسئوليته عن اإلشباع المادي ألجل الجموع التي قصدته من 

عشر  عنهم اثنتيوفضل  شبعوا جميًعاويعلن لنا اإلنجيل أنهم . أجل نفعها الروحي
وهذا يلفت نظرنا إلى أن كل عجز روحي ومادي في عالقتي باآلخرين . قفة مملوءة

 .يكمله الرب يسوع فيشبع الجميع
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 الخامسة مساء( = الحادية عشر)صالة الغروب ( ٥) 
من على الصليب في رهبة  جسد الرب الطاهريقابل هذه الساعة نزول 

 –إنها آخر صورة من صور الصليب الذي احتمل عليه الرب الخزي . وخشوع
ي إلى أ –محبة الرب لخاصته إلى المنتهي وهذه صورة ل. ستهيناا به حتى الموتم  

ا هي أقصى درجات البذل من أجل اإلنسان. الموت  .وهذه أيضا
لذلك تذكرنا صلوات القطع  غروب شمس حياتناوغروب الشمس يشير إلى 

الذي أعطى أصحاب الساعة  برحمة اهللثم تذكرنا  – بثقل النهار وحره وتجاربه
 .الحادية عشر كأصحاب الساعة األولى

عندما فشل  –ية اليوم عند نها –كما يحدثنا اإلنجيل عند غروب الشمس 
كان كل الذين عندهم ... "المرضى في عالج أمراضهم النفسية والجسدية والروحية

أما هو فكان يضع يديه على كل واحد . مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه
 .يسوع الرب ةة لمسنشفاءنا رهيوهذا يؤكد لنا أن " همفيشفي

 .رتباطاا كبيراااالروحي  ه الصالة فترتبط بالغروبأما مزامير هذ
". طويالا سكنت نفسي في الغربة... ويل لي فإن غربتي قد طالت عليَّ "

 .غربةفالحياة كلها 
 .فال تحرقك الشمس بالنهار... ي إلى الجبال من حيث يأتي عونينرفعت عي"
 إن اليوم كله ماء ل نهاية له"... رى جازت نفوسنا الماء الذي ل نهاية لهأت  "
 .جيزنا إياهواهلل ي  

 .فكم من فخاخ انكسرت من حولنا ونحن لم ندر  "... الفخ انكسر ونحن نجونا"
هذه ثمرة مفرحة الذين "... ون بالدموع يحصدون بالبتهاجالذين يزرع"

 .يجاهدون روحياا

 
 (الثانية عشر)صالة النوم ( ٦) 

يدفن آثامي معه، فن لكي وهو د  . دفن جسد الرب في القبرتقابلها ساعة 
 .ودخل ظلمة القبر المملوء بخطايا البشرية ليضيئه بجسده الطاهر
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، لذلك اختارت الكنيسة صالة سمعان الشيخ يرمز إلى الموتونوم اإلنسان 
أمنية اإلنسان المؤمن الذي  إن" اطلق عبدك بسالم ألن عيني قد أبصرتا خالصك"

ودع روحه في يدى السيد المسيح أن ينام بين يدى الرب ويست ...رأى خالص الرب
إن أحد مزامير صالة النوم يؤكد هذه الحقيقة وهي أن " في يديك أستودع روحي"

ل إني ل أدخ"يجد مسكناا للرب في حياته  ني لن يرى نوماا هادئاا إل بعد أالمسيح
ا يإلى مسكن بيتي ول أصعد على سر  ول ألجفاني ر فراشي ول أعطي لعيني نوما

مز " )جد موضعاا للرب ومسكناا إلله يعقوبأإلى أن . يغول راحة لصدنعاساا 
١٣١.) 

في نهاية  لذلك جيد أن يحاسب المرء نفسه لنهاية حياة اإلنسان والنوم يرمز
هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب "اليوم ويقول مع صلوات القطع 

المالهي يستوجب الدينونة لكن نقضي في ومرتعب من كثرة ذنوبي ألن العمر الم  
ة وشرورك القبيحة فأي جواب لكن إذا انكشفت أفعالك الرديّ ..." "... توبي يا نفسي

 "تجيبي أمام الديان العادل؟

 
 صالة نصف الليل( ۷) 

فالليل هو وقت قيام ... وموا يا بني النور لنسبح رب القواتق"نبدأها بقولنا 
اعطنا . نوم الغفلةعندما نقف أمامك جسدياا انزع من عقولنا ... "أبناء النور للتسبيح

 ".ونفوز بغفران خطايانا... لنعرف كيف نقف أمامك وقت الصالة يقظة

ومشقة كل تعب  تعوضناوعندما نمارس هذه الصالة نحصل على نعمة وقوة "
ن تيقوالمعروف والم  . لساعة المتأخرةنظن أننا سنكابدها في القيام للصالة من هذه ا

لت السهر أثناء العمل فال حا ما فيأأن لهذه الصالة مالك معونة خاص، عندنا 
من دقائق في منتصف الليل لمشاركة بني النور في التسبيح  نسانحرم اإليمكن أن ي  

ن كانت ترمز لوصالة نصف ال... للعريس لى تمام السهر ومقابلة العريس، إيل وا 
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فالواقع إن ذلك يتم بالفعل بصورة جزئية كفيلة أن تجعل ختام كل يوم عبارة عن بلوغ 
  ١"والنصرة بمالقاة الربالغاية 

 :الخدمة األولى( أ)

 حياة السهروعن  – العذارى الحكيمات والجاهالتتتحدث صلواتها عن 
 .لستقبال العريس

ليؤكد لزوم السهر ... ليلمنتصف الأما اإلنجيل فيحدد مجيء العريس في 
 .لستقبال العريس

ا   .وغلق الباب في وجوههنوأخطر موقف، هو وقوف الجاهالت خارجا

خالصة القول إن اللقاء الذي سيتم مع السيد المسيح هو لقاء بين العريس 
 .المنتظرة الساهرةالسماوي وبين النفس 

 
 :الخدمة الثانية( ب) 

 .تتحدث صلواتها عن المرأة الخاطئة التائبة

 .المرأة الخاطئةك تائب نسانإمع الرب في منتصف الليل هو لقاء فلقاؤنا 

أحب كثيًرا كما أحبت نسان إالرب في منتصف الليل هو لقاء  ولقاؤنا مع
 .المرأة

ه وبدأت تبل قدمي) لقاء دموعولقاؤنا مع الرب في منتصف الليل هو 
 (.بدموعها

لقاء انسحاق ) عند قدمي الربولقاؤنا مع الرب في منتصف الليل هو لقاء 
 (.وسجود
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أي تسليم وتكريس ) لطيبلسكب ولقاؤنا مع الرب في منتصف الليل هو 
 (.الحياة للرب

 ".إيمانك خلصك فاذهبي بسالم"اللقاء وآخر كلمة تسمعها النفس في هذا 

 
 :الخدمة الثالثة( ج) 

 :ختام الصلوات وهي تتحدث عنهي 

حيث يكون كنزكم " "بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة"تسليم الحياة كاملة للرب 
 .األرض هو في السماء هذه تغرب علىإن كنز المسيحي الم   –" هناك يكون قلبكم

 :ثم عن حياة السهر النتظار العريس

 . دهقيمه سيده على عبيثم عن الخدمة، وعمل الوكيل األمين الذي ي  

 عدلك الم  الم  تعالوا يا مباركي أبي رثوا "وآخر ما نسمع في صالة نصف الليل 
" نعم يارب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف. لكم من قبل إنشاء العالم

 .آمين
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 أوقات الصالة وكميتها

 وارتباطها بصليب الرب

أو بأحداث هامة ترتبط  بآالم الرب يسوع مرتبطة أوقات الصلواتإن ( ١)
تم ألجلنا وما  ، لكي نذكر مافي مواعيدها ىصل  أن تُ بحياة اإلنسان، لذلك يجب 

 .له الرب عنا في هذه الساعاتتحمّ 

 .ففي صالة  باكر نتذكر قيامة الرب في فجر األحد ألجلنا

ا  9وفي الساعة  كليل الشوك  –حلول الروح القدس "صباحا والجلدات من  –وا 
 ".أجلنا

 ".صلب الرب وآلمه"ظهراا  ١٢وفي الساعة 

 .لخإ... الظهر نذكر موت الرب ألجلنا بعد ٣وفي الساعة 

 .تأملنا في الصليبتزداد مع كثرة  للمسيحإن محبتنا 

تمسكاا بالصليب ومتوسالا بدم أمام اهلل اآلب م   ئالخاطوقوف إن مجرد "
لذلك جيد أن يحمل . المسيح تسقط عنه الخطية ويرفع عنه حكمها وتزول لعنتها

 1"له كثيًرا وقت الصالةاإلنسان الصليب ويقب  

ا أن  اللحظة التي نذكر فيها صليب يسوع تكون بركة للساعة التي لنتأكد تماما
 .لكل المحيطين بنا بل –بل للمكان  –بل لليوم كله  –تذكرناه فيها 

 :كمية الصالة( 2)

                                                           
 ٣توجيهات في الصالة صـ  ١
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نصلي صلواتنا كاملة من ناحية الكم، ولكن يمكن أن ليس مطلوب منا أن 
حفظ قطع ثم نتدرب على . ناجيل الساعات ونصليها في أوقاتهاأ حفظنتدرب على 

عيننا ما ت  بقدر  نزيد مزموًراثم ... ونصليها مع األناجيل في حينها صلوات الساعات
ولكن . رق إل دقائق بسيطةتستغ إن كل صالة من هذه الصلوات سوف ل. اهللنعمة 
بأكبر قدر ممكن،  –حسب ظروفنا  –ن نصلي صالة باكر وصلوات المساء أعلينا 

 .إذ في هذه الصوات ندخل إلى مخدعنا ونغلق بابه

 :أهمية الصالة في الميعاد( ٣)

. بدون صالة( باكر والنور)طول اليوم بين  من ئالناش الفتوريخلصنا من 
وبالعكس فإنه بمجرد تذكر الرب ولو دقائق بسيطة على طول اليوم بدافع الحب 

 –سيمأل قلبنا حرارة روحية ويحفظ اإلنسان من التجربة  –والشتياق للوجود مع اهلل 
 .ويعطينا نعمة الوجود أمام اهلل

أي تصلي العائلة مع : ستوى جماعيمفذ هذا التدريب على يا حبذا لو ن  ( ٤)
مدارس األحد لصالة الغروب والنوم  أو يجتمع شباب... ة النوم مثالا بعضها صال

 .أو عندما يتالقي األحباء في زيارتهم بعضهم لبعض في ساعات النهار... بالكنيسة

كنيسة ... إلهي متى تتحقق هذه الروح فتعود الكنيسة إلى حالتها األولى
 .الصالة

 (.٤٣: ٢أع " )والصلوات... وكانوا يواظبون على"

 (.٤٦: ٢أع " )يواظبون في الهيكل بنفس واحدة يومكل وكانوا "

: ٣أع " )وصعد بطرس ويوحنا معاا إلى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة"
١.) 

 
                                                           

 .١۷التوجيه الروحي صـ  ١


