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 (1)استجابة الصالةسر 

 زٛلعاٌ
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ىىا رجاء فى اىمسيح ان حصو ٌذي * 
اىسيست إىى يذ مو شاب مسيحى بأقو 

.حنيفت  

يمنىل ان حشارمىا ٌذا اىزجاء بإٌذاءٌا *
ألَالدك فى اىخذمت َألصذقاءك  

.َاحباءك  
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سر الستجابة الصالة هو أول

 التوقع.
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بالروح من  فإننا

رجاء  نتوقعااليمان 

 بر

(5:  5)غل   

 

 تحديدال
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ٚ٘ٛ  بخسزع إْ ِٓ ٠زٍٛ صٍٛارٗ
ٔعبس جسذٖ،  ٚأِغٍٛة ِٓ وسٍٗ 

دَن أن يخفٍم مؼاوي اىنيماث في 
، ال ٠خذَ اهلل ثً ٠شضٟ ٔفسٗ قيبً

 ٠ٚسىذ ض١ّشٖ.
ٌذي ىيسج صالة ىنىٍا ضزب مه 

 اىنذب َمخاحيت اهلل 
 األب يُحىا ك.

 

 

 

 

  



9 
 

مش متوقعني استجابة  ـالؽن ألن

 نيحيوفرض وتعب را أصبحت الصالة هّم

نعطى لإلله املتعاىل اجلبار الؼفار فروضه 

 وطؼوسه حلسن وؼؾب عؾقـا.
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د١ّٕب رصٍٟ ِٓ أجً إٔسبْ، 
ع١ٍه أْ رزجصش فٟ ٔٛع وٍّبره 
اٌزٟ رٛضخ ثٙب طٍجزه ٚرذذد 
اٌّٛضٛع أٚ اٌشئ اٌزٞ رسؤٌٗ 

أْ عٕذن عٙذَا  ذقِٓ اٌشة. ّٚص
أو١ذَا ِٓ اهلل ٌّٕذه وً دلبئك 
صالره ثزاد اٌىٍّبد اٌزٟ 
ششدذ ٚسسّذ ثٙب طٍجزه. 
ٚعٍٝ سج١ً اٌّثبي: د١ّٕب رسؤي 
صذخ ٌٕفسه أٚ إلٔسبْ آخش، 
اٌزفذ إٌٝ وٍّخ "صذخ" رارٙب ِٚب 
رف١ذٖ فعاَل ٚثك أٔه ٍٔذ ِب 
رزصٛسٖ فٟ رٕ٘ه ثبٌفعً ثشدّخ 

ْ . ألءاهلل ٚلذسرٗ عٍٝ وً شٟ
راد اٌىٍّبد ٚاألسّبء رص١ش عٕذ 
اهلل أفعباَل ٚأعّباَل! "اسؤٌٛا 

(، "ٚوً ِب 7:7رعطٛا")ِذ
رطٍجٛٔٗ د١ّٕب رصٍْٛ فإِٓٛا أْ 

 ( .24: 11رٕبٌٖٛ ف١ىْٛ ٌىُ" )ِش
 األب يُحىا ك.
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د١ّٕب رصٍٟ إٌٝ اهلل ِٓ 

وً لٍجه فؤٔذ فٟ اٌٛالع 

رذذس اهلل ١ٌس وؤٔٗ 

خبسج عٕه ثً ٘ٛ فٟ 

داخٍه ٚفٟ عّك لٍجه: 

َّ ٚأٔب ف١ٗ".  "٠ثجذ ف

ٛ٠(6 :56)  

.األب يُحىا ك  
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وٍّبد اٌصالح  إٔطك

ثال رسشع ، ٚال رذع 

٠طٛف فٟ وً  عمٍه

ِىبْ ثً الفً ع١ٍٗ 

اسثطٗ فٟ ِعبٟٔ ٚ

 وٍّبد اٌصالح.

األسقف إغىاطيُس 

 ب.

 "رب املئني من الروح القدس يا"
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ْ رٕبٌٛا اٌشٚح أ رُأسدٚار 
٠ٚسىٓ ف١ىُ  اٌمذس

 ٌٝإ أفىبسوُاسفعٛا ....
ٚٔٙبسا ٚاطٍجٛا اٌسّبء ١ٌال 

ثىً لٍٛثىُ ٘زا اٌشٚح إٌبسٜ 
ٝ ٚد١ٕئز ٠عط اٌمذٚس

 ٌىُ.....
 أٔط١ٔٛٛساالٔجب ق.

اإلٌٟٙاٌذت  977..ص  
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 مصطلح 
 صالة األكل

أثناء تناول الوجبات 

"يارب املئنى تقول 

  بالروح القدس"
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فالتحدود فى الصالة وعرب عن توقع وكؾؿا 

أصغر التػاصقل تؽون أكثر كـت حمدد فى 

 .قرب من االستجابة
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لذ رؤوذ رّبَِب أْ 

صالرٗ ٌٓ رسزجبة! 

٘ٛ ٘زا اٌجبئس؟  ِٚٓ

٘ٛ اٌزٞ ٠صٍٟ ٚال 

٠ؤِٓ أٔٗ س١ذصً 

 عٍٝ جٛاة.

 األب يُحىا ماسيان

 اإلنشغال.
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ا تطلب من اهلل انشغل فعندم

حتى تتم  بالطلب ال تطلب وتنسى

 .اإلستجابة
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اٌز٠ٓ ٠عشفْٛ 

اٌىزت اٌّمذسخ 

يسٍو ػييٍم 

فٟ صالح اىخضزع 

 دم١م١خ. 

  اىسزياوى مار اسحق

اىشخصيت إيمان بنيمت اهلل َىيس إيمان بقذرحل َقُحل  
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إل٠ّبْ ٘ٛ جٕبح ا

اٌصالح، ٚثذٚٔٗ رعٛد 

اٌصالح إٌٝ دضٓ 

 اإلٔسبْ ثب١ٔخ.

.األب يُحىا اىذرجي  
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اروش )٠بسة( اٌعٙذ اٌزٜ 
عب٘ذرٗ ِع آثبئٕب إثشا١ُ٘ 

 ٚاسذك ٠ٚعمٛة.

 التسبحة

نا أو ،اهلل قال .فقط ،اً الموضوع بسيط جد

 .االستجابة وأتوقعرب  قلت يا أنت أقول



31 
 



31 
 



32 
 



33 
 



34 
 

 مصطلح 

 "قدم قرابين"
كل قداس خذ طلبة 

وشخص وصلى من 

القداس أجلهم طوال  

نتابقر قدم
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 اىخُقغ

  اىخحذيذ   االوشغاه االوخظار
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**لنا رجاء أن تته تزمجة هذه السلسلة ونشزها بلغات خمتلفة 

وتىسيوا فى كنائس املوجز والبالد السًاحًة وبنعنة املسًح قد بدأنا 

لجنلًشية والأملانًة ونزح  نم  يساددنا فى هذا العن  فى الرتمجة لإل

 جملد املسًح.

**لنا رجاء أيضا أن تتحىل هذه السلسلة إىل دن  مسزحى أو مسلس  

 .دن  جملد املسًحأى صغرية نزح  بأى فكزة و توفًديىها

COMGODLOVEHOSTEL@GMAIL.

mailto:godlovehostel@gmail.com
mailto:godlovehostel@gmail.com

