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  مبادئ يف احلياة الروحية. سلسلةالكتاب: اسم  
  يالا نصلى                

  ملغرتبني.اخدام بيت حمبة هللا للطلبة  :إعـــداد
  ٢٠٢٠األوىل  الطبــعة:

 ٧٤٥٥رقم اإليداع:
  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣-٨٥٩-٩الرتقيم الدوىل:

  
ــتفادةمالحظة:   ـــ ــ ا   لإلســ ــة الرجاء قرأ ـــ ــ ــلســ ـــ ــ الكاملة من هذه الســ

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يســــبب تشــــويش وعدم  
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني 
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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لوحدة،  ملقابلة أىب وىف    طريقييف    سرت وتذكرت الكثري شعرت 

من اهلموم واملشاكل واألخبار املزعجة، سرحت مع أفكاري فأصابين  
االكتئاب والغم. وفجأة تذكرت أن اإلجنيل يوصينا أن نفرح كل حني. 
بعيد عىن  الفرح  ملاذا  املوضوع  يوجد شيء خطأ يف  لتأكيد  قلت 

لرغم من أن املسي لوحدة  ح واحلزن واهلم دائما يالزماين!! وأشعر 
الدهر. وصلت ألىب  انقضاء  م وإىل  األ أنه سيكون معنا كل  وعد 

  واخربته عن كثرة اهلم وغياب الفرح وشعور الوحدة. 
يف  نطبقه  أن  حنتاج  جدًا  مهم  مصطلح  عن  سأكلمك  اليوم  قال: 

ستتغري   يف تطبيقهحياتنا الشخصية ويف أسر املسيحية، ولو جنحنا  
، وسيكون هلا معىن خمتلف، وعالقتنا مع هللا ستنمو وتثمر    حياتنا متامًا

معك الدائم  بوجوده  املسيحوتشعر  مع  احلياة  وسنتذوق حالوة   ،١ 
هاهللا وننال الربكات اإلهلية اليت يشتاق   .٢أن يهبنا إ

 قلت: وما هو هذا املصطلح  أىب شوقتين أن أعرفه؟ 
، و قال: هو مصطلح بسيط   سيدخل لو طبقناه  ولكنه عملي جدًا

هللا يف كل أمور حياتنا، ونصري كلنا رجال صالة، وتتحول أسر ألسر  
 

  . )٨: ٣٤مز طیب الرب ( أما  وانظروا ذوقوا  ١
  . )١٠: ١٥تث لیھ یدك (إفي كل اعمالك وجمیع ما تمتد  إلھك یباركك الرب   ٢
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هذا   للعامل.  حية  شهادة  وتكون  احلقيقية  املسيحية  وتعيش  مصلية 
 املصطلح امسه 

 "يالا نصلى" 
ـــ   يالا نصلى" وكيف أطبقه؟"قلت: ماذا تقصد بـ

حتياج قل لنفسك "يالا قال: "يالا نصلى" يعىن عندما تش  عر 
حتتاج  عندما  الطريق،  يف  املواصالت،  يف  امتحان،  قبل  نصلى". 

  تقول لنفسك "يالا نصلى".  ملشورة، الختيار معني.
. وذلك لثالثة أسباب: و    مصطلح يالا نصلى مصطلح مهم جدًا
١  

  العمل؟ قلت: هللا يصري شريك يل يف 
اعمالك ولن لن  أن يصري شريك لك يف كل  يشتاق  قال: هللا 

  يرغمك على ذلك فقط يعرض وأنت إما أن تقبل أو ترفض.
ه ولكن أراد مأحب   لك أن يساعد شخص فقري من أحد رعا

فقال له أريد    ،أن يفعل ذلك بشكل غري مباشر حىت ال جيرح مشاعره
، فلدى ق طعة أرض أريد زراعتها. أن أشاركك يف أي عمل نعمله سو

تعاىل إىل  ءخذها وخذ كل ما يلزم وابتدأ ازرعها، وإن احتجت لشي
اية املوسم نقتسم  القصر واطلب كل ما حتتاجه يف أي وقت، وىف 
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. مضى الشخص وبدأ يزرع األرض ولكن عندما احتاج  احملصول سو
احلق    يلافعل شيء حىت يكون    ن للملك وقال يف نفسه البد أ  أمل يلج

من احملصول، وحاول مرار وتكرارا أن حيل مشاكله   نصييبأخذ    ن أ
م ومل يزرع كل األرض وما  اوىف النهاية مرت    ،بنفسه ولكنه فشل  أل

ه مل يكن معه اخلربة أو اإلمكانية الكافية حىت يعتىن به وىف النهاية  عزر 
تى األرض خسر كل شيء ومل   حمصول.  ي 

ه   أخذ ما  وصار كل  شيء  أعطا كل  فا  منه وحنن كذلك، 
لو صار هللا شريك كم سيكون  و شركته علينا،  وهو يعرض    ،ملك لنا
  !! ٣جناحنا

  قلت: وكيف يكون هللا شريك لنا يف العمل؟
فكل  "يالا نصلى".  يكمن يف مصطلح  ببساطة  املوضوع  قال: 

، فإن اعتد على هذا احتياج حنتاجه   نطلبه بصالة بسيطة وطفولية 
اخلط الساخن والتليفون   هي، فالصالة املصطلح يصري هللا شريك لنا

غري متاح أو مشغول بل يف كل وقت ميكنك   بداً أيكون    نالذي ل
كما هو مكتوب "  ،  والفورياالتصال املباشر  

 ") ٢٤:  ٦٥اش( .  

 
  . ) ٣١: ٨رو كان هللا معنا فمن علینا ( إن   ٣



٧ 





 

لنا مصطلح "يالا نصلى" بشكلي عملي ومستمر يصري هللا  ّ فلو فع
وقتها نشعر بصداقته بشكل عملي وخنترب شريك لنا يف كل أعمالنا، 

  بركته ونعمته. 
لصالة و   ،فعالً حنن مساكني جدًا قلت:   جبهلنا وبعدم اهتمامنا 

ما األمهية الثانية  يف كل أمور حرمنا أنفسنا من بركات كثرية. لكن  
  ملصطلح يالا نصلى؟ 

  هي: "يالا نصلى"   ملصطلحقال: األمهية الثانية 
  .  

 يف كل أمور يصري هللا  ري إىل الصالةجننلجأ و فعندما نعتاد أن  
يتنا ااملسئول عن حياتنا وعن محهو    لكن يصري  ،ليس فقط شريك لنا

مستقبلنا تدبري  فلسفة    وعن  جمرد  وليس  وعملي  حقيقي  بشكل 
ت كالمية   . ونظر

  نفعل شيء؟  ننحن لف  ،هو املسئولهللا  قلت: وهل معىن أن يصري  
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 صاحب  دارةإقال: وهل عندما يعمل شخص يف مؤسسة حتت  
  منهما يكون املسئول عن العمل؟  مْن  ،املؤسسة 

قال: االثنان. كل منهما له مسئولياته. لكن املسئولية العامة على 
  لكن هذه املسئولية ال تلغى دور املوظف ومسئوليته.  ،املدير

ن يكون هو القائد ف هللا،    عقال: وهكذا حنن أيضا م عندما نرضى 
إليه يف   اليت حنتاجها منهحلياتنا سنرجع  لكن هذا ال يلغى   ،قرارتنا 

. فالقرارات اليت نعرفها واليت قاهلا لنا من قبل أو يلغى عقلنا  مسئولياتنا
خذها منه يوم بيوم تلقائيسننفذها بشكل   ، لكن املهام اجلديدة 

ول حسب االحتياج. وعندما نواجه مشكلة نلجأ إليه ليحلها   وأول 
فنا كيف حنله  لنا يكون أمامه أن يكون هللا هو املسئول   فمْن ا، أو يعرّ

  عنه ويرفض؟! 
لطبع ال يرفض أحد ذلك. وأظن أن  اجلميع يريدون أن    قلت: 

  لفعل.  همهللا هو املسئول عن يكون 
قيقة عملية حل  لهيلتحو املؤشر . لكن النظريقال: هذا هو الكالم 

ستمرار. يالا نصلى"تفعيل مصطلح  هو مانة و  "  
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كبرية لكن ال يلجأ ملديره    ة الفائدة أن شخص يعمل يف مؤسسفما  
خذها على ع   ،يف أي قرار حىت ولو تقه  اوإن واجهته أي مشكلة 

  أكرب من إمكانياته!!  كانت
لتأكيد شخص غري عاقل وغري حكيم.   قلت: 
  قال: األمهية الثالثة ملصطلح "يالا نصلى هي: 

 

ن   أىب، هذه النقطة غريبة شوية، هل هللا حمتاج أ  ساحمينقلت:  
    !!عطيه االمكانية أن يساعد ن

قال: هللا يشتاق ملساعدتنا لكنه أعطا حرية اإلرادة يف أن نسمح  
له بذلك أم نرفض، مكتوب "

" )  ٣رؤ  :
٢٠(" مكتوب  وأيضا   .     

 ") فا لن يفرض علينا ال حمبته وال معونته لكن إن  ) ٧: ٧مت .
دينا عليه جاء بسرعة كما هو مكتوب "  ه وإن  طلبناه وجد

   " )  اش
٢٤: ٦٥(  .  
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لذلك مهم جدًا أن ندرك أن هللا منتظر أن ندعوه ونطلبه ليتدخل 
يف حياتنا، وعندما نواجه املشاكل وحد ونذهب إليه ونعاتبه على  

   ."لیهو أنت قلت "يقول لنا  هعدم تدخل
". هو منتظر أن أقول له يل"هو أنت قلت    يلقلت: هللا سيقول  

  هو مش عارف كل حاجة؟ 
لطبع هو عارف كل حاجة لكن إن مل   نقول له لن يتدخل قال: 

منك لكن قريب جدًا    عنك  حىت ال يقتحم حياتنا، وهو ليس بعيد
    واقف على الباب منتظر كلمة واحدة منك لكي يدخل حلياتك.

لبه، هل األب عندما يرى  قلت: وملاذا ال يدخل حىت وإن مل أط 
  ابنه يف خطر أو يف احتياج ينتظر أن يطلبه ابنه حىت يساعده؟ 

لطبع ال. لو هذا االبن يعيش مع ابوه فعال لن يتأخر األب  قال: 
للحظة يف مساعدته ومحايته، لكن لو االبن بعيد (ليس البعد املكاين)  

بعيد عن   لكن البعد النفسي واإلرادي أي هو اختار بنفسه أن يكون 
االبن حيتاج أن يرجع ألبوة هللا   أبوته ورفض حمبته، هذا  هللا ورفض 
نرتكها   مث  الفلوس  منها  نسحب  بنك  ماكينة  جمرد  ليس  فا  أوالً، 
ومنضي لكن يف األول هو أب وحيتاج أن نكون أبناء أحباء وليس 

  جاحدين مستغلني. 
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له على مشاكلك، قل له على احتياجاتك، قل    ابينفقل له   
له عن أصغر تفاصيل حياتك فهو قريب جدًا   على مشاعرك، قل 
منك لكن لن يفرض نفسه عليك، وإن عاتبته سيقول لك "هو انت 

  قلت يل". 
ؤشر احلقيقي  فامل

املسئول    أن  هو  هللا 
عاملون   وإننا  عنا 

هو   تطبيق  معه 
"يالا    حمصطل
بشكل    نصلى"
له   عملي ونسمح 

. وليس جمرد صلوت حمفوظة نؤديها يف أوقات  ن يساعد ويعيننا
.  لكي نرضى ضمائر أو خوفًا من العقاب حمددة بكلمات متكررة  

وحبسب املوقف الذي    ناحبسب احتياجألبو املسئول عنا    تكلملكن ن
كما أوصا املسيح "نتعرض له. سواء صغري أم كبري.  

١: ١٨"(لو .(  

أھمیة مصطلح یالا نصلى

یعطى 
إمكانیة 
 أن 
یساعدنا

 یجعل هللا
ناشریك ل

 یجعل هللا
مسئول 

عنا
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  ، أسرة ملشكلة وبدل من أن يقولوا "يالا نصلى"  ت تعرضلو    مثالف
لتفصيل يظلون يف قلق وتعب،   م  ويقوموا ويصلوا ويطلبوا احتياجا

  وأنه ال توجد   ميكون مؤشر على أن هللا ليس هو املسئول عنه  ذاه
م  منقوصة وليسهأي شركة هلم مع أبناء أمناء    وا!! هنا تكون بنو

م أي يعيشون لوالدهم بل    .٤ام ال أب هلم توكأ
أن    أول شيء يفكر فيه هو  ءفالطفل الصغري عندما حيتاج لشي

والده هو املسئول عنه مسئولية   نيطلب من والده، فهو يعرف يقينا أ
للجريان   يذهب  أن  يفكر  ال  فهو  أنكاملة  بباله  خيرت  يعمل    ولن 

فنحن حنتاج هلذا االميان الطفويل يف    .ألجرة حىت يسدد احتياجاته
  تعاملنا مع هللا. 

"يالا   قلت: وما الدافع الذي جيعلنا نستطيع أن نطبق مصطلح
  نصلى" بسهولة وانتظام؟ 

  قال: 
  الدوافع لتطبیق مصطلح یالا نصلى 

  أول دافع هو:  
 

 
  .) ١٩: ٦٣اش قد كنا منذ زمان كالذین لم تحكم علیھم ولم یدعى علیھم باسمك (  ٤
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لعجز يف املواقف الصعبة أو يف الضيقات  ستطيع نفعندما نشعر 
 إنسان . حىت أشد  ٥بسهولة أن نطبقه بل يكون هو امللجأ واملالذ لنا

الصغري طفله  مرض  أمام  عاجز  يقف  عندما  للصالة  يلجأ    ، قسوة 
يشعر  فعندما  الشر  يف  أو  الالمباالة  يف  الشخص  انغمس  ومهما 

  فإنه يلجأ للصالة.  وقرب املوتعجز ل


      





 

-ماديوكل البشر مهما إن كانوا ميرون بفرتات ضعف واحتياج(
روحي)، فخسارة أن نضيع هذه الفرص الذهبية للرجوع  -نفسي

  وبداية عالقة معه كأب وصديق حبيب. 
م األفكارد  لكن ق   ،تاج البعيدين للصالة قلت: فعال قد حي  حتار

من هللا لن يسمعهم وخصوًص   ضوا عمرهم بعيداً ق قد يكونوا قد ا أ
  عنه ورمبا حتدوه بفعل الشر واخلطية؟ 

 
لھي صرخت فسمع من ھیكلھ صوتي وصراخي قدامھ  إ لى  إ في ضیقي دعوت الرب و ٥

  . )٦: ١٨مز ذنیھ ( أدخل 
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الذي يشجعنا لنطبق مصطلح يالا   الثاينقال: وهذا هو الدافع  
  نصلى وهو: 

 

فا ليس كمثل البشر الضعفاء، الذين يشمتون يف بعضهم عندما  
ولكن على العكس هو يرحب    أو يف ضيقة،  يقع أحدهم يف احتياج

لكن يقبله ويفرح   ،لبعيد عندما يرجع إليه وال يشمت به أو يعاتبه
فمكتوب "  به

"  )  وأيضا " )٧:  ١٥لو .





"  ) ١١: ٣٣حز( .  
 ،وأطيب من كل أب ومن كل أم. هللا خمتلف عن البشر  ٦فا أحن

د احتياجه  قبله دون كلمة عتاب وسدّ ألبيه  فعندما رجع االبن الضال  
هو الذي  هللا  و  .بل بكل فرح أخذه يف أحضانه  ،توبيخكلمة  دون  

""  )  وأيضا  . ) ١٥:  ٥٠مز
"مكتوب         

 
  . )٨: ١٤٥مز الرب حنان ورحیم طویل الروح وكثیر الرحمة ( ٦
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 ")  ٩:  ٦٣اش(  .
لكن يشتاق لرجوعهم    ،وال يشمت فيهم   هفا يتضايق لضيق أوالد
ليشبعهم ويساعدهم مكتوب "  ،إليه   



 ")  عطشان  كل  فا ينادى على    .) ١:  ٥٥اش
يت إليه يشبع ويرتوى ومْن   فمْن   ،لريويه وكل جائع ليشبعه  يسمع و

  يصمّ أذنيه يبقى يف جوعه واحتياجه. 
يلجأ  يف وقت الضيق   شخصقلت: أليس من املمكن أن ال

خذ احتياجه يرتك ،فقط   ويبعد عنه مرة أخرى؟ همث بعدما 
وامل  مرارة   تذوق  الذي هل يعقل أن  و قال:   يرجع أن    لة،ذاجلوع 

  ؟تذوق نعمة وحمبة وغىن أبوهإليها بعدما 
  شخص عدمي العقل واحلكمة. إن كان قلت: لن يفعل ذلك إال 

. لكن لن يرتكه أبداً   ٧يتذوق حنانه  ْن ومَ   قال: فا متحنن جداً 
لألسف ما قد وصل إلينا من بعض الوعاظ واخلدام أن الصالة يف 

مصلحة  االحتياج  وسيكشف   ،وقت  بصلواتنا  ينخدع  لن  هللا  وأن 
وهذا   بدالً جيماضينا،  الناس  هللا  مِ   عل  من  يقرتبوا  أن  وقت    يف ن 

 
  . ) ٨: ٣٤مز طیب الرب طوبى للرجل المتوكل علیھ ( أذوقوا وانظروا ما  ٧
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الضيقات  ستمروا يف بعدهم عنهيالضيقات   لرغم من أن أوقات   .
  هي من أهم مواسم الرجوع والتوبة. 

قلت: ولكن ملاذا يقع البعض يف حفرة  
ن   فعالً،  املصلحة  كل    يكون   ويكتفون 

خذوا فقط احتياجاهم املادية من  مههم أن 
  هللا وال يهتمون بعالقة احلب معه؟ 

احلفرة:  الق هذه  البعض يف   ألن   ،يقع 
م عن هللا إنه إله االحتياجات هل  كل ما وصل

يعرفوهو   ،املادية وصديق  ك   مل  حبيب  أب 
هلقريب   تكون  أن  وصداقة.  مميكن  الدافع   معه عالقة حب  وهذا 

ويكون أسلوب حياة وليس   ""الثالث لنستمر يف مصطلح  
  :ثقتنا يف أن  وهويف األوقات الصعبة 

٣  
هللا كما هو مكتوب "   عييننحن لنا قيمة كبرية جدًا يف  ف

 ")  وأيضا "  .) ٤:  ٤٣اش



" )فضروري أن  .  )١٨:  ١بط  ١

االنسان خلیقة هللا 
العجیبة وخاصة 

االنسان 
 (المسیحي)القدیس

فھو نجم هللا ھو 
زھرة بدیعة جمیلة 

 .نقیة
ق. یوحنا  

كرونستادت. حیاتي 
في المسیح ص 

٤٥١. 



١٧ 

وليس أقل    تساوى دم املسيح  ة اليتي يعرف كل شخص قيمته احلقيق
ومكتوب أيضا ".  من ذلك 

 ")  مبعىن أنك.  )٣:  ٣١ار 
يقبل إليه يشبعه من   ومْن   حمبة أبدية،  كبعيد الرب حيبلو كنت  حىت و 

 ال يعرف ذلك  ومْن   .احلب ويهبه الفرح كصديق حبيب وابن مكرم 
فيه أ  ويثق  له  يقولون  شحاذ  خّري   ن سيكون كمثل  شخص   امللك 

يسأله،   من  على كل  خذ ويتعطف  له حىت  ويتوسل  إليه  فيذهب 
ق أن لكن لو عرف وصدّ   ،وبعد ذلك يذهب حلال سبيله  ،احتياجه

يتبناه وجيامللك يرحب به   الوضع سيختلف   علهويشتاق أن  له  ابن 
 .   متامًا

هللا    عيينفعندما نثق إننا لنا قيمة كبرية يف  
عينيه ومكرمون يف  وأحباء  أعزاء  أبناء   ،وإننا 

حلب   ونستمتع  نطلب  أن  سيساعد  هذا 
من هللا  لنا  املمنوحة  والربكات  والغىن    والنعمة 

لكن لو صغرت .  نصلى"  ايالوبسهولة نقول "
ستمرار    أنفسنا يف أعيننا وظللنا عبيد أذالء فلن نفكر يف أن نقول 

التوبة ھي الطریق 
اإلنجیلي الذي 

تجتازه النفس عابرة 
  الي الملكوت

 ق. یوحنا فم الذھب
 ٣كاتیكیزم ج

 .٢١٤ص



١٨ 

ال ننتظر منها    ةوحىت لو قلنا ستكون جمرد كلمة روتيني  "يال نصلى"
  . شيء

لرغم إننا نعرف  قلت: وما الذي جيعل نفوسنا تصغر يف أعيننا 
ستمرار ونقول "أ الذي يف    "؟ تالسماوا إننا أبناء هللا ونصلى 

ه مرات عديدة هو    الذيقال: السبب   عدم الثقة يف الغفران ذكر
(يوم االعرتاف أو خر األسبوعأخر الشهر أو  أالفوري. فطاملا انتظر  

التناول) الغفران    يوم  على  يدوم سوى ساعات (لنحصل  لن  الذي 
 مع هذه األفكار لنف ،ألننا سنتحارب وسنسقط) معدودة أو دقائق

أنفسنا خطاة  يوجد أمل ال يف صالة وال يف بنوة وسنظ ل يف نظر 
وبالولو صلينا ستكون    ،وأجناس فاترة  فاعلية   قوة   أي  صالتنا  .  أو 

ولكن إن صدقنا إننا قديسني وأطهار ولو سقطنا نتوب ونرجع ونثق 
الكامل   الشهر أو أخر األسبوع بل   والفورييف غفراننا  وليس أخر 

مفتوحة. املسيح  أحضان  أجد  أخطأت  أقول كلمة  أن  هنا    مبجرد 
السماوي   أبينا  أحضان  إننا يف  ونثق  الوقت  ستتقوى نفسيتنا  طوال 

فنطلب بثقة وفرح كما هو مكتوب " 

 ")  فلن ننال ) ١٦:  ٤عب .
ولن يصلح أن   ،ا عن عرش النعمةبعيًد   كناأي رمحة أو عون طاملا  



١٩ 

لتوبة)دم املسيحأطهار ب إنناإن مل نثق  بثقة إىل عرش النعمة نتقدم ) 
  من كل خطية.  -وليس أخر الشهر-كل وقت  يف

جيل الثقة يف الغفران مسألة خطرية  قلت: فعال  أىب مسألة 
الروحية و  ت  املستو على كل  حلياتنا  مدمرة 

  . والنفسية، وحترمنا من شركة املسيح الدائمة
     

  

   

 

عن    اإلجنيلوميكن أن ينطبق عليه قول  
تذمر على املرأة   وقتما  يهوذا اخلائن السارق

قال الرب و   قدمياليت سكبت الطيب على  
")  ملاذا مل يبع هذا الطيب ويعطى للفقراء(

       

  م الفوري    ْن فمَ ).  ٦:  ١٢يو يشكك الناس يف غفرا

 
مام عیونكم قد رسم  أنتم الذین  أرقاكم حتى ال تذعنوا للحق  غبیاء منْ یھا الغالطیون األأ ٨

 ً   ). ١: ٤(غال یسوع المسیح بینكم مصلوبا

كتب ھارناك أن 
البابا كالیستوس ھو 

 علىأول من أصّر 
أن للكنیسة سلطان 

ن أا ومغفرة الخطای
 أبرزھذا القرار قد 
ً طرأ   علىتغییرا

المفھوم الفعلي 
للكنیسة. فقد كانت 

ولي كما الكنیسة األ
یقول تنظر الي 
نفسھا "كجماعة 
قدیسین" وترجع 
سلطان مغفرة 
الخطایا الي هللا 

  ه.وحد
 ٣كاتیكیزم ج

 .٧٩ص



٢٠ 

الشهر   آخر  ينتظرون  ال  وجيعلهم  الناسخب  يبايل هو  م   الص  وحيا
  . ) ١١: ٣مي (٩ذاته مصلحته و  هو يهمه مابل  األبدية

الفداء بصليب املسيح    وجوهر املسيحية هألن  قال: فعال  ابين.  
م الفوري هو  فعال  أي يف الغفران و  ْن يشكك الناس يف غفرا ال يقل مَ

  صليب املسيح. واينكر يريدهم أن  ْن خطورة عن مَ 
أيضا يشجعنا على تطبيق مصطلح يالا نصلى هو أن نعرف أن  

عن  هللا   مسئول  أنه  مثلما  النفسية  احتياجاتنا  تسديد  عن  مسئول 
فعندما نعرف أن هللا تسديد احتياجاتنا املادية.  

عنده الشبع والشفاء ملشاعر ونفسيتنا سنلجأ 
للحب،  احتياجنا  عن  له  ونعرب  رتياح  إليه 

للقيمة،   احتياجنا احتياجنا  لإلجناز،  احتياجنا 
بنا   ،لألبوة ويهتم  الذي حيمينا  األب  ،  ١٠فهو 

،  ١١واحتياجنا لألمومة فهو األحن من كل أم
األ الصديق  لصق من واحتياجنا للصداقة فهو 

 
  ). ١١: ٣"(مىباألجرة رؤساؤھا یقضون بالرشوة وكھنتھا یعلمون " ٩

نسان ابنھ في كل الطریق لھك كما یحمل اإلإكیف حملك الرب    رأیتوفي البریة حیث  " ١٠
  . )٣١: ١تث  ("لى ھذا المكانإالتي سلكتموھا حتى جئتم 

اش  ("ال انساك   ناأورضیعھا فال ترحم ابن بطنھا حتى ھؤالء ینسین    المرأةھل تنسى  " ١١
١٥: ٤٩ ( .  

ال نقدر أن ننفذ ھذه 
بال  (الصالةالوصیة 

انقطاع) ما لم یتنَق 
عقلنا من كل 
 إلىوصمات الخطیة 

یكون  حتىالفضیلة 
صالحھ طبیعیا، 

التأمل  على ویتغذى
المستمر في اإللھ 

 .القدیر
 األب اسحق.
 ٤كاتیكیزم ج

 .٧٩ص



٢١ 

األخ، واحتياجنا للحب الزجيي فهو يعطينا وحدة وارتباط معه أكثر 
  .١٢من أي زوج أو أي زوجة

  الضروري وأنه من    شبع نفسيتنا ومشاعرهللا يهتم بفلو عرفنا أن  
سنجد املادية، أن نصلى من أجل ذلك كما نصلى من أجل األمور  

" مصطلح  نطبق  نصلىأنفسنا  جدًا  يالا  منر مبشاعر  " كثريا  فكلما 
حتياج للحب نلجأ    ،حده الراحةو ففيه    تعب نلجأ إليه كلما نشعر 

 كلما حنتاج مشاعر لوجود رفيق أو  ،احلقيقيففيه وحده الشبع    إليه
فمعه وحده االحتاد   نلجأ إليه شريك نتحد به لريافقنا يف طريق غربتنا

  .١٣احلقيقي 
عن  النفسية  افاحتياجاتن أمهية  تقل   ال 

احتياجاتنا   تسديد  املادية. كما أن  احتياجاتنا 
  املادية أسهل من تسديد احتياجاتنا النفسية. 

  قلت: كيف  أىب؟
لوقال:   أن   جائع  إنين  مبعىن  ماركت   أليأذهب    ميكنين  سوبر 

األبوة أو حب األمومة أو  حيتاج حلب    وأشرتى شيء أأكله، لكن مْن 

 
  . )٥  : ٦٢اش ( "لھكإالعریس بالعروس یفرح بك  كفرح “١٢
بدوني ال   ألنكمبثمر كثیر   یأتيھذا  نا فیھأنتم االغصان الذي یثبت في وأنا الكرمة و أ ١٣

  . )٥: ١٥یو ن تفعلوا شیئا (أتقدرون 

لھذا وأنتم راقدون 
فراشكم، رّددوا  على

في  المرة:المرة تلو 
اللیل طلبت من تحبھ 

 .نفسي
 ق. جیروم.
 ٤كاتیكیزم ج

 .١٤٩ص
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الصعب أن جيده حىت يف وجود أبوه وأمه   حب االرتباط قد يكون من
  نا واحتياج  ناشبع  عندهأن املسيح    لو عرفنا، لكن  أو الزوج أو الزوجة

ي نوع سوف ف (األبوة واألمومة والصداقة واالرتباط......)النفسي 
 ُ   طبق "يالا نصلى" بسهولة واستمرارية. يتشجع وي

      

   





 

للمسيح  يلجأ  كيف  قلت: 
  الشبع؟وكيف سيجد 

ن ي قول قال: يلجأ للمسيح 
شعر    لنفسه نصلى" كلما  "يالا 

للشبع   احتياج  مشاعر    يي 
نوع أي  عن  ول  ،من  ويعرب  يصلى 

. خجلاحتياجه للمسيح بال أي  
مهمة  فهذه  سيشبع  كيف  أما 

النفس المخطوبة كعروس 
للعریس السماوي فإنھا تنال 

منھ كعربون من الروح 
أو مواھب شفاء أو معرفة 

ولكنھا ال تقتنع بھذه  إعالنات،
تترَجي الوصول  العطایا بل

الشركة الكاملة معھ  إلى
المحبة  إلىأي  بھ،واالتحاد 

التي ال تتغیر وال تسقط أبدا بل 
تحرر طالبیھا من الشھوات 

 .والقلق والتشویش
 مكاریوس الكبیر.  ق. 

 .٣٧ص ٤كاتیكیزم ج



٢٣ 

وهو وعد وقال "  املسيح ومسئوليته

 ")  يقبل   . فمْن )٣٥:  ٦يو
لصالة والتعبري عن  واإل  ،للمسيح سيجد شبع قبال للمسيح يكون 

لتفصيل   . هذه االحتياجات النفسية 
أىب،  ذلك   نتعلم  مل  لألسف  قلت: 

صلواتنا األوقات  وظلت كل  أغلب  من    يف 
أوقات قليلة من  وىف    أجل األمور املادية فقط

أمور النفسية   أجل  احتياجاتنا  لكن  روحية، 
والصداقة واالرتباط  واألبوة  مل (األمومة   (...

نكن نعرف إننا ميكن أن نطلب ذلك أو أن  
االحتياجات   هذه  مثل  يشبع  أن  ميكن  هللا 

، قد نقتنع  الزجيي  وخصوصا احتياج االرتباط
أن هللا يشبع احتياج األبوة أو األمومة لكن 

  يشبعه؟ كيفالزجيي  احتياج االرتباط 
الكفاية دائمً  فيه  "قال: هللا  الرسول  قال بولس  ا، وكما 

" )ومكتوب ) ٢:  ١١كو  ٢ .
" " )  ٢ار :

تُعرف نفوس كل 
الرجال والنساء انھا 

ن إ عروس المسیح
كانوا راغبین في 

حفظ الطھارة 
الجسدیة وبتولیة 
القلب. إذ یُفھم 

المسیح أنھ عریس 
نفوسھم ولیس 
 .أجسادھم البشریة

األب قیصریوس 
 .أسقف آرل
 ٣كاتیكیزم ج

 .٥٢ص



٢٤ 

٢(" وأيضا   .   

 ")  سفر   .)٥:  ٦٢اش يوجد  بل 
بني هللا والنفس البشرية وهو سفر نشيد   االرتباطكامل يعرب عن حب  

"  األنشاد. بشرية  نفس  لكل  يقول  فا   

") وأيضا ")٩: ٤نش .

         

 ") ضع  و وىف العهد اجلديد ذُكر يف أكثر من م  .)١٠: ٤نش
" املعمدان  يوحنا  فقال  العريس  هو  املسيح  أن   

")  ٣يو  :
يسوع  )٢٩ والرب   .

قال عندما سألوه عن  
قال  صوم   التالميذ 

"  

  

")  مر
. وقال أيضا عندما حتدث عن ملكوت السموات ")١٩:  ٢

"لىیالا نص"دوافع تطبیق 
إدراك 

 قیمتنا أمام
هللا وأنھ 
اعنده شبعن

إدراك حنان 
وعطف هللا االحتیاج



٢٥ 

       

" ) ١: ٢٥مت( .  
حبرب  يتحارب  عندما  لنفسه  املكرسني  أحد  يقول  أن  اعتاد 

  . الزواج 
    





 

ملسيح   كعريس مساوي ألروحنا ونفوسنا. فاملسيحية هي ارتباط 
يلجأ ألي مهما  ال يعرف ذلك يظل يف احتياج وجوع شديد و   ومْن 

  يظل جائع ومسكني. سمصدر ليسدد هذا االحتياج 
مل   ، ة أىب موضوع جديد ونقطة يف غاية األمهي  الصراحةقلت:  

بل  إليها    طرقيت قبل  من  فيه قد  أحد  نتكلم  أن  هخنجل  بينما    و ، 
احتياج يف غاية األمهية لكل شخص منا سواء شاب أو شابة، رجل 

امرأة.   أنه أو  مرارً   مذكور  كما  املقدس  الكتاب  وتكرارً يف  ا كما  ا 
  أوضحت  أىب. 



٢٦ 

مْن قال:   فليق  نفسي أو عاطفيحيتاج لشبع    فكل  ل  و ي نوع 
ي نوع نصلى  اياللنفسه " " وليطلب من املسيح احتياجه النفسي 

كفى جوع ولنا إله وأب وصديق وأم وعريس مشبع فيه    خيجل.وال  
  كل كفايتنا وكل شبعنا. 

يف كل  نصلى  يالا  مصطلح  تطبيق  يف  هابدأ  ربنا  بنعمة  قلت: 
احتياج  أموري مشكلة، يف كل  ، يف كل  نفسي، يف ضيقة، يف كل 

"يالا نصلى". كفى ما ضاع من   لنفسيقرار صغري أو كبري سأقول  
م عشت فيها وحيد   يريد    وعريسإله وأب وصديق    بينما يوجد يلأ

  . وبصداقته  جاهل مبحبتهوأ  حيايت يشاركينأن 
" هو أن يتحول تدريب يالا نصلىقال: اجلزء الثاين من تدريب "
تستغل هذا  ميكنها أن مناسبة  يف أيلألسرة، فعندما تتجمع أسرتك 

  "يالا نصلى".  هلم قول التجمع وت
جلو    فمثال نكتفي  ال  ميالد  عيد  يف  أسرة  تتجمع  عندما 

"يالا نصلى" ونصلى من   أجل االجتماعي، ولكن ميكننا أن نقول 
  صاحب عيد امليالد.  

لسؤال، لكن نقول "يالا نصلى"  عندما نزور مريض ال نكتفي 
  ويصلى مجيع املوجودين من أجل شفاء املريض. 



٢٧ 

نتظر نتيجة مهمة، نقول  ييكون شخص عنده امتحان أو    عندما
  "يالا نصلى".  

نصلى"   عندما "يالا  نقول  شخص  انتقال  يف  األسرة  تتجمع 
  .  األسرةويصلى اجلميع من أجل تعزية 

من   عندما ونصلى  نصلى"  "يالا  نقول  عروسني  رة  لز نذهب 
  أجل أن يباركهم هللا ويبدأوا حياة سعيدة.

الصراحة كالم   يف  قلت:  تغيري  سيحدث  طبقناه  لو  وفعال  رائع 
جلو    من  املسيحية ويدخل روح الصالة يف بيوتنا بدل  األسر االكتفاء 

نتهاء سردها ا  ت اليت تنتهي فائد أو قد تكون    االجتماعي واحلكا
بدًا  أ. لكن كيف  أىب نطبق ذلك؟ فلم نتعود  جمرد إدانة لآلخرين

  أحد يعمل ذلك. على ذلك ومل يعلمنا أحد ومل نرى 
نبدأ حنن،   أن  فرصة  لكنها  ذلك  نتعلم  مل  ابين  قال: لألسف  

مع    لنا إمكانية التواصلفخسارة أن يكون لنا هذا االمتياز العظيم و 
و  وقت  يف كل  أو  أن  هللا  جبهلنا  ذلك  وخنسر  وبركته  معونته  نطلب 

  خبجلنا. ولكي نطبق ذلك عمليًا حنتاج إىل: 
١- :  
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أمهية الصالة وأن كل كلمة نقوهلا  هو يسمعها  فعندما ندرك  
البعض بشكل  بعضنا  أجل  من  ونصلى  . سنتشجع  ا جدًا ويهتم 

لكلمة اجلافة والنظرية:    عملي وال نكتفي 
"  
  لكن نستبدهلا ونقول: 

  ."یالا نصلى"
خذ املبادرة ونصلى فعالً ونتأكد أن كالمنا البسيط هو مفتاح  و

ال  الرب  بركات  قال  فكما  بركة،  أي  لن حنصل على  وبدونه  سماء، 
خذ.٧: ٧"(مت يسوع " ومكتوب  ). فإن مل نسأل لن 
.  )٢٢: ٢١مت  (  "أيضا "

الصالة نتطلبه يف  ما  أن كل  وعد  فلو   -ميان -الرب يسوع  نناله. 
  صدقنا كدا مش هانبطل صالة ابدا.  

أليس لكن  .  فعال لو صدقنا كدا مش هانبطل صالة فعالً قلت:  
  ؟كل واحد يصلى وحده  أن  ممكن من

. لكن هذا ال يلغى وال يغىن عن أن تصلى  قال: من املمكن طبعًا
يوجد    . معًا لن    هقال  رائع جداً   وعداألسرة  أدركناه  لو  يسوع  الرب 

  تكف األسر املسيحية عن الصالة. 
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  قلت: وما هو هذا الوعد  أىب؟ 
قال: الرب يسوع قال "

")  مت
تتفق )١٩:  ١٨ أن  أمهية  أدركنا  فلو   .

ن عاألسرة وتصلى، لن يكف األب واألم 
أوالدمها،   خالص  أجل  من  لن  و الطلب 

ب الرزق   تكف كل أسرة من أجل فتح 
لكل   أو،  هلا  والربكة حل  تطلب  أن 
  . تقابلها وخمرج لكل ضيقة ،مشكلة

أسرة كان لديها مخس بنات وكربن واقرتبن من سن الزواج وكانت 
ا بسيطة، ومل يتقدم أحد خلطبتهن، وكان األب واألم يف غاية   إمكانيا
ب أمامهم سوى الصالة والتضرع كل يوم من أجل  القلق فلم يوجد 

ن.  وفعال مل متر سوى شهور قليلة وتتدبر  أن الرب يدبر مستقبل بنا
كل األمور بطريقة معجزية وتتزوج األبنة األوىل مث الثانية وهكذا يف 
ن كما تعلمن يف  سنوات قليلة تزوجن مجيعا وبدأن يصلون يف بيو

  . نبيت أبيه

الصالة في جوھرھا 
ھي عشرة اإلنسان 

مع هللا واالتحاد معھ، 
أما فعلھا فھي دعم 

الكون ومصالحة مع 
 .هللا

 ق. یوحنا كلیماكوس
 ٤كاتیكیزم ج

 .٢١ص



٣٠ 

ا كنيسة ولكي يصلوا البد  أسرة أخرى يف قرية صغرية ال يوجد 
كنيسة   م هللا هل  بىنيصلوا معا كل يوم أن يأن يذهبوا للمدينة، بدأوا أن  

يف قريتهم مل متر سوى سنوات قليلة حىت استجاب هللا طلبتهم ومت بناء  
  كنيسة مجيلة يف قريتهم. 

والكثري والكثري من القصص الستجابة الصالة يف أسر تعلمت أن  
  تكون أسر مصلية وطبقت مصطلح "يالا نصلى". 

  . " ديناميكيمصطلح "نه " إيالا نصلىواجلميل يف مصطلح "
  ؟ ديناميكيقلت: ما معىن مصطلح 

عندما تطبقه أسرة وجتد نتيجة لن تكتفى وتتوقف   قال: يعىن إنه
يصري بل   الوقت  ومع  وتستمر    ستتشجع 

 النيبداود    حدث معهذا ما  و طبيعة حياة.  
" .  )٤:  ١٠٩مز  ( "فقال 

ف القديسني،  ئنا  آ ألن مثال  وهكذا كانوا 
السادس يقول   كان   البا كريلس  دائما  وكان  الصالة  ألمهية  مدرك 

"       أحب لذلك   "
  الصالة وكان رجل صالة. 

وطلبت من بینھم 
ا رجال یبني جدارً 
ویقف في الثغر 

رض أمامي عن األ
خربھا فلم ألكي ال 

 ).٣٠: ٢٢أجد (حز 
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أب ترك أوالده يف غابة وقال هلم أن أذهب ألجهز لكم مكان 
أفضل وعندما أجهزه لكم سأأتى وأخذكم لنعيش معا يف سالم وفرح،  
فخاف األوالد والبنات جدًا وقالوا له كيف ترتكنا  أىب املكان موحش 
والوحوش حولنا كثرية واألعداء يف كل مكان وحنن صغار وضعفاء.  

هل وقال  األب  م  اطلبوىن طمأ فقط  معكم.  سأكون  تقلقوا  "ال  م 
وبناته يف  أبناءه  فتشكك  واحدة".  عنكم حلظة  أختلى  ولن  جتدوىن 

يسأله،  أن  أحد  مل جيسر  ولكن  هلم  كالمه 
يف  معا  سيكون  وكيف  يذهب  وقالوا كيف 
األبناء  وتعرض  األب  ومضى  حلظة.  كل 
الوحوش  من  وخماوف  األعداء  من  هلجوم 

أع منهم  البعض  قوته  املفرتسة،  على  تمد 
استسالم   اآلخر  والبعض  فشل،  ولكنه 
لألعداء وعاش معهم كعبد. والنادر منهم من  

الصالة لیست شیئا 
نستحدثھ أو نخلقھ 
خلقا، وإنما یمكن 
وفي جمیع لحظات 
الحیاة ومواقفھا، 

فتصبح الحیاة صالة 
واحدة بال انقطاع 

 .وال اضطراب
ق. باسیلیوس الكبیر  

 ٤كاتیكیزم ج
 .٢١ص
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رمبا كان كالمه  صدّ  وقال جنرب  األب  أبيه    حقيقيق كالم  وطلب 
عجيب شيء  عادية    ،فوجد  غري  قوة  األعداء    حتميهوجد  شر  من 

جدًا   ومعونة  نعمةتعطيه  و  فرح  ذلك  وجد  وعندما  موقف.  يف كل 
كد أ ن كالم أبيه صادق ومن ذلك اليوم مل يواجه مشكالته بنفسه و

  . وحده بل بسرعة يطلب قوة والده ومساعدته 
األغلب من األبناء والبنات مل يصدقوا كالم والدهم   لألسف  ولكن

م  أخربهم  لوو  م  إخو واهللوسة،  ي  ذلك  اختربوا  إ جلنون  تهموهم 
واملذلة ونسوا أبوهم ونسوا وعود  وعاشوا مع األعداء يف حياة العبودية  

فيه وعندما عاد األب من    .جدفوا عليه البعض  بل    اأبوهم وشكوا 
الذين صدقوا    من  سوى قليلني  كن منتظرهسفره ليأخذ أوالده معه مل ي

م مل يروه لكن أحبوه  لرغم من أ واختربوا    ١٤وعوده وعاشوا يف محايته 
أعده   الذي  الذين ذهبوا معه للمكان اجلميلهم  صدق وعوده. هؤالء  

واختبئ    ١٥بينما من عاش مع العدو فعندما جاء األب خجل منه   هلم،
  .١٦واستمر يف حياة العبودية واملذلة
 

لكن تؤمنون بھ فتبتھجون بفرح    اآلنكنتم ال ترونھ    إن لم تروه تحبونھ ذلك و  وإن ذلك  " ١٤
  . )٨: ١بط ١("ومجیدال ینطق بھ 

یو  ١("اثبتوا فیھ حتى اذا اظھر یكون لنا ثقة وال نخجل منھ في مجیئھ   األوالد  أیھا  واآلن“١٥
٢٨  :٢( .  
من یظلم فلیظلم بعد ومن ھو نجس فلیتنجس بعد ومن ھو بار فلیتبرر بعد ومن ھو   ١٦

  . ) ١١: ٢٢رؤ مقدس فلیتقدس بعد (
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. إن مل تصدق كل أسرة وعود هللا هلا وتطلب ابين  أيضاوهكذا 
ا أسرى للعدو  معونته وقوته وختترب حمبته   ستعيش هي وأوالدها وبنا

وىف النهاية عندما جيئ املسيح لن يذهبوا معه لألبدية   ،وعبيد للشر
  .١٧السعيدة بل سيمضوا مع العدو الشرير 

الشي الذي حنتاجه لكي نطبق مصطلح   الثاين  ءقلت: وما هو 
  "يالا نصلى"؟ 
  لكن نطبق مصطلح يالا نصلى هو أن ندرك: الثاين ءقال: الشي

   
فالبد أن نعرف أن البداية ستكون صعبة، ألننا مل نتعود ومل تتعود 
املوضوع سيكون صعب ولكنه  البداية  أسر على ذلك، لذلك يف 

يكون   ال  رفض  وجد  وإن  مستحيل،  حماوالتنا. ذلك  ليس  اية 
إلينا،   الناس  أقرب  من  املقاومة  سنجد  الرتيقة وقد  ولألسف  جند 

  املوضوع  فأن نبدأ ونتشجع،    ضروري  ، ولكنمن أهل بيتنا  والتهكم
موتإما   أو  نكون  ١٨حياة  أن  إما  و ،  ألبو  أحباء   السماويأمناء 

 
  . )٣٤: ١٢لو  حیث یكون كنزكم ھناك یكون قلبكم ایضا ( ألنھ  ١٧
تث  ("نت ونسلكأقد جعلت قدامك الحیاة والموت البركة واللعنة فاختر الحیاة لكي تحیا   ١٨

١٩: ٣٠ ( .  
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العدو وحد فنُهزم ونصري عبيد ونصدق وعوده أو نشك فيه ونواجه 
    .له

  قلت: ولكن كيف أتغلب على صعوبة البداية؟ 
عندما تكون أمني يف القليل يقيمك . فقال:  

الكثري،   على  هللا 
أن عندما    همبعىن 

هللا يف  تطلب   
الصغرية  أمورك 
على   وتتعود 

مصطلح يالا نصلى يف حياتك اخلاصة لن  
يكون صعب عليك أن تطبقه مع أسرتك.  

وتنسى  لكن   مقصر  وحدك  كنت  إن 
أنك ستجد   فالطبيعيوتتكاسل يف تطبيقه 

  صعوبة يف تطبيقه مع أسرتك. 
  لوعود اليت قاهلا ذّكر نفسك دائما 

ستمرار بشكل ترنيمة، يسوع عن ا  الرب ستجابة الصالة. ورددها 
  فعندما تكرر وتقول 

ى األسرف" یالا نصلى"كیفیة تطبیق
الصالة 
العملیة 
والبسیطة

صعوبة 
البدایة االدراك

ھكذا یقول الرب 
قدوس اسرائیل 

وجابلھ اسالوني عن 
تیات من جھة بني اآل

جھة عمل یدي  ومن
 :٤٥اوصوني (اش

١١(. 
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  يف الصالة.كل ما تطلبونه               
ميان           تنالونه    ميان. 

فكما أوضحنا يف كالمنا يف الصراع مع هللا عن أمهية الوعود وامهية 
ا ألنه بدون ذلك    سنظل يف فقر وتعبنا.االعتماد عليها واملطالبة 

  الثالث لنطبق مصطلح يالا نصلى يف بيوتنا وأسر هو:   ءأما الشي
 

وعملية وكل شخص بسيطة  الصالة  طلبة   فكلما كانت  يطلب 
حمددة، هذا يسهل موضوع الصالة وجيعلنا ننتظر نتائج لصلواتنا وال  

جمرد كلمات معىن.   فضفاضة  تكون    بال 
جلها  أفعندما حندد صلوات معينة نصلى من  

أن   يشجعنا  هذا  استجابة  وجند  بيوتنا  يف 
نستمر لكن إن مل نفعل ذلك وكانت صلواتنا  

ميكن ال  عامة  وطلبات  أن جمرد كلمات  نا 
رب    ، فإن صلينا وقلنانتيجة واضحة  ننتظر "

". فمع   رب اسرت رب احفظنا" " ركنا" "
الوقت ستكون كلمات روتينية ومملة ال عمق  

نقول لكن  نتيجة   هلا.  يف  ابننا  رك  "

 هللا اسمعوا یا كھنة
اآلب: یحدث كثیرا 
ان تتحدثوا مع هللا 
بصلوات موضوعة 
فال تدعو ألسنتكم 
تنطق بالكذب إذ 

 ءبشيتنطق شفاھكم 
ویكون في قلبكم شیئا 

 وأنتماو تقولون اخر 
ال تحسون بما 

 .تقولون
ق. یوحنا 

كرونستادت. حیاتي 
في المسیح ص 

٢٧٣. 
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ودبر  بنتنا  يف  رك  " دى".  السنة  امتياز  جييب  وعاوزينه  االمتحان 
جند نتيجة فتشجع   فمع الوقت  موضوع اخلطوبة خالل السنة دى".

كما شرحنا يف كالمنا    ونكمل صالة أو كما يقول املثل "نسوق فيها". 
    عن سر استجابة الصالة(التوقع).

  ذلك  أىب، سأفعل بصلواتك.  قلت سأفعل
أبدأ مصطلح أن  اشتياق  وكلى  منزيل  إىل  رجعت  

البسيطة   لعالقة  وحدي  استمتع  أن  فعال  مع فخسارة  واملفرحة 
املسيح.  

رة إىل بيت عمى حلضور حفلة عيد ميالد  وبعد أسبوع وأ يف ز
ئ . واجلميع جالسون حيكون ناابن عمى، وقد جتمع الكثريون من أقر

ويقولون قصص من مواقفهم اليومية، تذكرت نصيحة أىب عندما قال  
يل "



        



   

."    
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و  القرار  فتشجعت  "أخذت  هلم  أقول  ن   فأغلبهم  "
حلرج،   يشعروا  أو  يعرتضوا  ولن  الصالة  ينتظروا فهم  حيبون  فقط 

إيه  البداية، وفعال تشجعت وقلت: عندي فكرة  مجاعة  تشجيع 
ئنا، إننا نصلى من أجل كريلس  قي أقر رأيكم إننا حلد ما يوصل 

  طلبة يف السنة اجلديد. وكل واحد يطلب له 
كل التورتة  ريت. أ نفسي يف حاجات كتري فبدل ما  كريلس: 

كل التورتة وكمان طلبة حلوة من كل واحد.    وبس، يبقى 
فرصة حلوة إننا نصلى والعيلة كلها متجمعة ويبقى فيه فعال  العم:  

  مع بعض.  كلنا  روح صالة ونصلى
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عل وأ  عندي    ىّ مرمي:  فأ  الرتانيم، 
مع    هاجمموعة ترانيم جديدة فرصة إننا نرمن

  بعض. 
قلت: متام. يالا نبدأ كل واحد يصلى  
لكريلس إن ربنا يباركه ويسنده ويطلب له  
عليها  ومرمي  مادية.  وطلبة  روحية  طلبة 

  الرتنيمة.
إننا   ننساش  ما  ريت  وكمان  العم: 
نصلى إن ربنا يبارك يف عليتنا ويدينا روح 
صالة وخيلي داميا فيه مذبح عائلي يف كل  

  بيوتنا. يالا نصلى.
وفعال تشجع اجلميع وقلنا "يالا نصلى". وصلى أغلبنا ومل خيجل 
أن يصلى سوى اثنني من كل املوجودين، لكن كلنا فرحنا وأحسسنا  

و  ما    قلنابشيء خمتلف،  من غري  متر  مناسبات زى كدا  إن  خسارة 
و  روحية  استفادة  منها  االجتماعي نستفيد  لشكل  فقط  نكتفي 

  وأخذ قرار أن نتعلم أن نستغل أي جتمع للعيلة ونقول "يالا نصلى". 

عظم وقار ومجد أما 
وسعادة الصالة من 
اجل الناس من اجل 

مقتنیات هللا  أثمن
واغلى میراثھ. وبأي 

فرح وبأیة دالة 
وغیرة ومحبة یجب 

ب كل أن نصلي  أ
حل أالبشریة من 

شعبھ الذي افتداه 
 لنفسھ بدم ابنھ؟ 

ق. یوحنا 
كرونستادت. حیاتي 

في المسیح ص 
٢٧٣. 
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ريت ما تنسوش تصلوا ىل يف عيد ميالدي زي ما صليتوا   مرمي: 
  لكريلس. 

العم: مش بس يف عيد امليالد عاوزين يف كل مناسبة نتجمع فيها 
نتيجة امتحان تظهر،    نصلى، يف يوم العيد، يف يوم شم النسيم، ملا

  فعال خسارة أن أي مناسبة نتجمع فيها من غري ما نصلى مع بعض. 
م قليلة وزرت أحد أصدقائي قد أصيب بكسر يف يده  مرت أ
وألنه ال يهتم بشرب اللنب أو أكل البيض فعظامه ضعيفة، فاحتاج 

و ل ننتظر  تعملية  وحنن  املستشفى  يف  وهناك  ومسامري،  شرحية  ركيب 
وقد أرسل أنه سوف يتأخر ملدة ساعتني عن موعده.  -جراح العظام

  الذيوقت مناسب ألطبق مصطلح "يال نصلى"    دا"  نفسيقلت يف  
ه أىب.   الساعتني يف القيل والقال ولن   نقضيفبدل من أن  علمىن إ

قبل دخوله فائدة سوى صداع صديقى  إننا  العملية، ففرصة    توجد 
نصلى ونطلب من أجله أن الرب يعطيه الشفاء ويعطى الطبيب وطاقم 
ونصلى  وجه،  أكمل  على  العملية  ليكملوا  والنعمة  احلكمة  العملية 
أيضا من كل املرضى هنا يف املستشفى وىف كل مكان أن الرب ميد 

لشفاء للجميع، وأن يفتقد املرضى الذين ليس لديهم إمكاني ات يده 
وي لعالج  يذهبوا  وأخذت أن  جترأت  وفعال  الشافية.  بيده  لمسهم 
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لرغم من ترددى يف البداية وخجلى ولكن تشجعت وقلت  املبادرة 
ه أىب الروحى لو حتبوا نتطبقه  هلم "يوجد مصلح روحى مهم علمىن إ

  . هايعجبكم جداً 
  يه هو؟ إ-
 مصطلح امسه يالا نصلى. يعىن يف أي موقف نقول يالا نصلى-

وفعال نطلب ونصلى مع بعض أن ربنا يتدخل. فإيه رأيكم بدل ما  
نصلى  يالا  وبس  بيعدى  والوقت  الدكتور  منتظرين  قاعدين  إحنا 

لشفاءونطلب من أجل    . مينا أن ربنا يباركه وميد إيده 
الوقت بيعدى- ما  وبس نعمل   فكرة يال نصلى  مجاعة بدل 

  صداع ملينا قبل العملية. 
طلبة  أخد  املوجودين  من  واحد  وكل  الصالة  نوزع  بدأ  وفعال 

  . يصلى من أجلها
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فوجود   ،سالم ونعمة   أعطىاملوضوع مأخدش وقت طويل لكن  
بنفسه ألن هللا بيبقى موجود    ،روح الصالة يف املكان بتدى سالم وفرح

وبيسمع الصالة زى ما قال "

   ")  ١٨مت  :
ضيع  يخجلنا    خنلي  فخسارة.  )٢٠

من الشركة مع    مينعناو علينا بركات كتري  
  هللا وطلب معونته. 

وبعد عدة أسابيع توىف أحد جرياننا 
وبعد لنعزي أسرته.    وأسريتفذهبت أ  

أن عزيناهم وجلسنا، قلت يف نفسي  
هل أقول هلم يالا نصلى أم أن الوقت  

 وقتقلت وهل يوجد  غري مناسب!!  
  رت أكللصالة واحتياج للصالة  مناسب  

الناس    املواقفففي هذه    ،من دلوقىت
للصالة   االحتياج  أشد  يف  تكون 

ا وملعونة املسيح وتعزيته. لكن الناس مش متعودين على كدا!! وهايقولو 
!!  إيه   افتكرت  لكن  علىّ أبناء  أ  إنتشجعت ملا  الشخص  حد من 

حصل على ألقد حصلت و
ذا إمن هللا فكیف  ءشيكل 
توجھ الیھ ھو وحده أال 

 ءشيجل كل أبصالتي من 
وكیف ال ارجو  احتاجھ؟

 ءشيان احصل على كل 
لقد حصلت  وحده؟منھ ھو 

منھ على الحیاة وعلى كل 
ھو وحده یستطیع أن  ءشي

 ءشيیعطیني كل 
جل أضروري لي من 

سالمتي المؤقتة وسالمتي 
كما یقال،  نھ،إبدیة األ

ن یعطیني أشغلھ الشاغل 
ضروري: ھكذا  ءشيكل 

ھي طبیعتھ الرحیمة 
 .الكریمة السخیة

وحنا كرونستادت. ق. ی 
حیاتي في المسیح ص 

٦١٦. 
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ويتابع معه نفس املنهج ويعرف مصطلح    الروحياملتوىف يذهب ألىب  
يالا نصلى واالبنة تقرأ النبذات وتتابع املنهج أيضا. قلت لن أخسر 

يتكلم    ،شيء وكل شخص  متاح  يريده،مباحلوار  عن   ا  هلم  سأذكر 
وأتدرج يف الكالم عن مصطلح يالا نصلى إن وجدت   الروحياملنهج  

وإن مل أجد تشجيع اقفل  وأقول هلم يالا نطبقه  أكملتشجيع وقبول 
  . ء دو  وانسحب احلوار

خوم  ماريو؟ -   روحت أمىت أخر مرة ألبو 
شهر. عاوز اروح قريب لو هاتروح قوىل نروح مع   حوايلمن  ماريو:  

  ض. بع
اتكتبت بتاع يالا احتمال اروح األسبوع اجلاى. شفت أخر نبذة  -

  نصلى؟
  ماريو: ال ما شفتش النبذة لكن هو شرح ىل املوضوع دا أخر مرة.

مجيلة قوى. لكن لسه ما شفتش   ، هىبع النبذات دىتامارينا: أ ب
  نبذة يالا نصلى. هي بتتكلم عن ايه! 

  مينا: ممكن ماريو يقولنا؟ 
ماريو: بتتكلم إننا يف كل موقف نتشجع ونقول يالا نصلى بدل ما 

ا تصلى يف  إحنكى وبس. هي زى القطاعى كدا بس بتشجع االسر  
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قاعدين   احنا  ما  بدل  دلوقىت كدا  يعىن زى  بيه.  يعدوا  موقف  كل 
  نقوم كلنا تصلى مع بعض. حنكى وبس ممكن نرمن ترنيمة و 

احلاجا علمو  والد.  ريت   دى.األم:  احللوة  ما   ت  ساعة  من 
علمتو املذبح العائلى وبيتنا بقى كله بركة. واملرحوم أبوكم من ساعة 

املذبح العائلى وهو بطل التدخني وواظب على التناول وقراية   متما بدأ
لرغم من   مه  املقدس وشفتوه كان فرحان إزاى يف أخر أ الكتاب 

. أوعى حد فيكم يزعل مرضه وكان بيقول "أ رايح عند املسيح حبيىب
   هاستناكم هناك". ألكن افرحوا الن السما احسن من األرض و 

  مارينا: طيب نصلى إزاى؟
  كل واحد يصلى من أجل طلبة معينة.   زى ما إحنا متعودينماريو:  

    ونرمن مع بعض.
اتشجعنا ما  األ  وبعد  ". كل  انتظار "طال  ترنيمة  ورمننا  سرة وصلينا 

  اتعزت واتشجعت. وقالوا: 
ريت كل حد ييجى يعزينا يصلى معا كدا بدل ما ييجوا  ماريو: 

  وبس. ونتكلم يف أي كالم دوا شوية عيق
س بتيجى خدام وخادمات وهم بركة  ريت وخصوصا فيه  مارينا: 

  خالص بس شكلهم بيتكسفوا يصلوا. 
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نقوله يالا نصلى ونشجعه إحنا منهم  : خالص أي حد ييجى  األم
  إنه يصلى. 

ماريو ومارينا: خالص نعمل كدا  ماما. أي حد ييجى نقوله يالا 
  نصلى. 

ريت* ا وىف   " مناسبا تصلى يف كل  تبدأ  املسيحية  األسر  كل 
روتني   جمرد  وليس  ومركزة  واضحة  عملية  بطلبات  احتياجها،  وقت 

  ونفتكر داميا اللى هايشجعنا على كدا:  وأداء واجب
  إدراك قيمة صالتنا. -١
  معرفة صعوبة البداية. -٢
  الصلوات احملددة والعملية. -٣

موعة  قى ا  PDFللحصول على 
          mbade2.comخالل هذا املوقع   من

  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 
Soundcloud.com/mbade2  

أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ احلياة 
  الروحية". 

  أو التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة الروحية". 
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