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 أباكم الذي في السموات واسألا

 12-7 :7 متى

أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه. 8ِاْسَأُلوا ُتْعَطْوا. ُاْطُلُبوا َتِجُدوا. ِاْقَرُعوا ُيْفَتْح َلُكْم. 
َفِإْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر 11َوِإْن َسَأَلُه َسَمَكًة، ُيْعِطيِه َحيًَّة؟ 10َأْم َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم ِإَذا َسَأَلُه اْبُنُه ُخْبًزا، ُيْعِطيِه َحَجًرا؟ 9

َماَواِت، َيَهُب َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!  َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيِ َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريِ  َأُبوُكمُ  الَِّذي ِفي السَّ
 اأَلْنِبَياُء.َفُكلُّ َما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكُم اْفَعُلوا هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا ِبِهْم، أَلنَّ هَذا ُهَو النَّاُموُس وَ 12

يفعل أنه بحيث  بال حدود بار نهيرضيه، وأكل ما  يفعل هد، وأنبال حدو  القوي عندما نتوقف للنظر أن هللا هو 
بحيث  لال حدود حكيمنه حدود حتى أن كل شيء يفعله هو صالح تماما، وأبال  صالحنه فقط ما هو حق، وأ

يقيم  صالحه وحكمتهو  وبرهقوته كل في إنه بال حدود حتى  محبأنه صواب وخير، و  أنه يعرف تماما ما هو
السخية من هذا اإلله دعوات في الللنظر في هذا، ثم  تقف، عندما أحبائه مرتفعا بقدر اإلمكان ا منبديا أفرح

 شيء رائع ال يمكن تصوره.يكون هذا ، عطيهاوعد بأنه سيالسأله عن أشياء جيدة، مع أن ت

 عدم الصالة:مأساة 

. قليل أن ميلنا للصالةم ك في الكنيسة هيعلى المدى القصير العظيمة وهو ما يعني أن واحدة من المآسي 
نه كما لو أن وبشكل ال يمكن فهمه دائما نتحول بعيدا إلى أمور أخرى. إلنا، مقدمة دعوة في العالم  فأعظم

ِإنِ ي اْشَتَرْيُت َحْقاًل، َوَأَنا ُمْضَطرٌّ َأْن قائلين "، نحن خطابا له، وأرسلنا كانتهللا أرسل لنا دعوة ألعظم مأدبة 
ْجُت ِباْمَرأٍَة، َفِلذِلَك اَل " أو، "،َبَقٍر، َوَأَنا َماٍض أَلْمَتِحَنَها ِإنِ ي اْشَتَرْيُت َخْمَسَة َأْزَواجِ أو، " "،َرهُ َأْخُرَج َوَأْنظُ  ِإنِ ي َتَزوَّ

 (.20-18 :14)لوقا " َأْقِدُر َأْن َأِجيءَ 

 :جديدة للصالة رغبة

، 7في متى  كلمة المسيح هذهالرسالة و هللا هذه يستخدم آنذاك. لكن صالتي هي أن ذلك حسنا، كان 
. وآمل أن نطلب من هللا أن 2007 جديدة مقنعة للصالة في عام رغبةأخرى في حياتك، إليقاظ وتأثيرات 

 هذا النص. يفعل ذلك ونحن ننظر إلى
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. ثانيا، 11-7 :7 متىوسوف نفعل ذلك في خطوتين. أوال، سوف ننظر في ثمانية تشجيعات للصالة في 
عندما نطلب،  جدسُنعطى عندما نسأل، ون أننانفهم الوعود  إلجابة على السؤال عن كيف يجب أننحاول اس

 .عندما نقرع الباب وُيفتح

 :للصالة المسيحثمانية تشجيعات من 

الرئيسي  المسيحغرض ص واثنين ضمنا. يبدو واضحا لي أن ستة من هذه التشجيعات واضحة في هذا الن
 نا؟يشجعن نصلي. كيف فهو يريد منا أنا للصالة. وتحفيز في هذه اآليات هو تشجيعنا 

 :يدعونا للصالة هو. 1

 يأمرناذلك بمحبة، ثالث مرات إلى كنت تستمع  يمكن أن نقول، إنإلى الصالة، أو،  يدعوناثالث مرات 
: 8-7اهتمامنا. اآليات  بها الذي يلفتيدعونا  أن نسأله عما نحتاج إليه. إنه عدد المرات التيبالصالة، 

 ".ُيْفَتُح َلهُ  َيْقَرعُ َيِجُد، َوَمْن  َيْطُلبُ َيْأُخُذ، َوَمْن  َيْسَألُ ُيْفَتْح َلُكْم. أَلنَّ ُكلَّ َمْن  ِاْقَرُعواَتِجُدوا.  ُاْطُلُبواُتْعَطْوا.  ِاْسَأُلوا"
من طلب ايه. ما تحتاج إلع أباكسأل نك أن تفعل هذا. اأريد م "والمقصود من تكرار هو القول "أن أعني هذا.

، اطلبسأل، يفتح ويعطيك ما تحتاج إليه. اعلى باب بيت أبيك حتى  اقرغالمساعدة التي تحتاج إليها.  األب
 .أبيكألنني أريد حقا لك أن تتمتع بمساعدة  ثالث مرات . أدعوكواقرع

 :نصلي كنا إن اوعودلنا يجعل هو . 2

. ُاْطُلُبوا ُتْعَطْوا [1]رقم  ِاْسَأُلوا : "8-7اآليات  السبعة. الوعودمن الدعوات الثالث هي  دهشةأفضل وأكثر 
، َوَمْن َيِجدُ  [5]رقم  ، َوَمْن َيْطُلبُ َيْأُخذُ [ 4]رقم . أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل ُيْفَتْح َلُكمْ [ 3]رقم . ِاْقَرُعوا َتِجُدوا[ 2]رقم 
َماَواِت، َيَهُب "(: 7ب )رقم 11ثم في نهاية اآلية  ".ُيْفَتُح َلهُ  [6]رقم  َيْقَرعُ  َفَكْم ِباْلَحِريِ  َأُبوُكُم الَِّذي ِفي السَّ

 "َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!

أبوكم يعطيكم  .البابله  ُيفتح الطالب يجب، والقارع السائل ُيعطى،. ُيْفَتْح َلُكمْ  ،َتِجُدوا ،ُتْعَطْوا سبعة وعود.
صلي له. أن تأتي.  تشجعأن يقول لنا:  هوالمجموعة الفخمة من الوعود هذه  هدفجيدة. بالتأكيد أشياء 
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دائما،  صلي. تشجع. يعطي أشياء جيدة عندما تصلييجيب. بل معك.  ال يعبثفليس عبثا أن تصلي. هللا 
 .2007بثقة في عام صلي  بانتظام، صلي

 :على مختلف المستويات متاحانفسه  . هللا يجعل3

، ليس فقط من قبل عدد من الدعوات والوعود، ولكن من جانب مجموعة متنوعة من ثالثة المسيح يشجعنا
مستويات مختلفة من ب ما تجدهاهلل على أهبة االستعداد للرد بصورة إيجابية عنددعوات. وبعبارة أخرى، ف

 .إليه الوصول

في مكان ما في الد الطفل و كان  يسأله عن حاجته. إن فهو، احاضر كان والد الطفل  اطلب. اقرع. إنسأل. ا
 فهودراسته، ا لمغلقا بابأن الده وراء جد و الطفل و  طلب يطلب والده لما يحتاج إليه. إن، المنزل ولكن ال ُيرى 

في و على الفور قريبا  تبدو الفكرة أنه من غير المهم إن كنت تجد هللايقرع للحصول على ما يحتاج إليه. 
وسيعطي سوف يسمع،  فهو، ناحواجز بينب، وحتى أو من الصعب أن نراه  بقربه،تقريبا  امتناول اليد، ملموس

 ليه وليس آخر.ألنك نظرت إك ا لخيرات

 :. كل من يسأل يأخذ4

أَلنَّ : "8بعض. اآلية الأن كل من يسأل يأخذ، وليس فقط  التوضيحعلى الصالة من خالل المسيح يشجعنا 
يرغب في  فهو، 8في اآلية  كلف كلمة " عندما اضاَمْن َيْسَأُل َيْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه. ُكل  

عمل من أجل اآلخرين ولكن ليس لنا. وبطبيعة لى حد ما سوف يالذي لدينا أن إ التغلب على الخجل والتردد
المسيح لنا مخلصنا وهللا أبينا، ن يس جميع بني البشر. فإن لم يك هنا، وليتحدث عن أبناء هللا هوالحال، 

 هذه الوعود ال تنطبق علينا. إذن

َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد هللِا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ]المسيح[ َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه " 12 :1يوحنا يقول 
من له  أي .التبني سلطانابن هللا، يسوع المسيح، الذي يعطينا  تقبليجب أن هلل،  ابناصبح كي تل "ِباْسِمِه.

 الوعود. هذه
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ال  هأن شخص منهم الذي يسأل يأخذ أشياء جيدة من أبيه. والفكرة هي كلقبلوا المسيح،  الذين بالنسبة ألولئك
بها ز التي يحف ةمارتن لوثر الطريق. رأى أن يأتي الجميع موضع ترحيب، ويتم حثهيتم استبعاد أي من أبنائه. 

 هنا:المسيح 

وعدم المالئمة أن نقدم احتياجاتنا إلى هللا. ... نحن  ونشعر بعدم االستحقاق، وخجولين، هو يعلم أننا جبناء"
أن المسيح  لهذا السبب يريد. بحيث أننا ال نجرؤ على الصالة. ..جدا  صغارعظيم جدا ونحن  نعتقد أن هللا
 "يكون لنا المضي قدما بثقة وجرأة.ل من هذا القبيل، إلزالة الشكوك لدينا، وأن الخجأفكار عن يجرنا بعيدا 

ص. [، 1956كونكورديا، ، ]ال لوثرعمأمن  21بيلكان، المجلد  ياروسالف ةترجم، الجبلعلى  الموعظة)
234). 

 نأتي ألبينا:. نحن 5

، عندما نأتي الى هللا من خالل المسيحخاصة بها: لا بصراحة بقوتها هاضمنا، اآلن دعونا نقولقلنا ذلك لقد 
 َأُبوُكمُ َفِإْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيِ َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريِ  : "11. اآلية ألبينا نحن نأتي

َماَواِت، َيَهُب َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!  ةواحد بل إنها. ألقاها المسيحتسمية مجرد  ليست اآلبكلمة " الَِّذي ِفي السَّ
 ، أبدا ما هو سيء لنا. أبدا. فهو أبينا.هي أنه لن يعطينا أبدا. هللا أبينا. اآلثار كلها من أعظم الحقائق

 أبينا األرضي:. أبينا السماوي أفضل من 6

، وسوف ينا السماوي أفضل من أبينا األرضيبمن خالل التوضيح لنا أن أعلى الصالة المسيح يشجعنا ثم 
في  هو ماليس هناك شر في أبينا السماوي مثلف. أعطوه همجيدة لنا مما  أشياءً بالتأكيد يعطي أكثر بكثير 

 .أبينا األرضي

َأُبوُكُم الَِّذي  َفَكْم ِباْلَحِري ِ َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيِ َدًة،  ْنُتْم َأْشَرار  َوأَ َفِإْن ُكْنُتْم مرة أخرى: " 11اآلية 
َماَواِت، َيَهُب َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!  "ِفي السَّ
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الكتاب المقدس  يلفتالسبب  لهذا. خطاة حتى أكثر وعيا، أن آباءنا األرضيين المسيحأنا على علم، وكان 
ولكن أيضا على االختالفات واآلب السماوي،  إلى التشابه بين اآلباء األرضيين االنتباه ليس فقط عديدةمرارا 
 (.48 :5متى  ؛11-9 :12عبرانيين )مثل 

اك، ويقول أن هللا هو دائما أفضل من أبيك ببمجرد القول أن هللا هو أتشجيع ال يتخطى المسيحلذلك 
وغير للغاية،  المسيح واضحهللا.  ار، ولكن ليس هكذاشر هم أ ذلك ألن جميع اآلباء األرضيينو  األرضي،

كلهم يفترض أن تالميذه  فهولبني البشر.  المسيح في اإلثم العالميمثال واضح على إيمان  متملق هنا. هذا
 .(.ponēroi) اراشر أيذه يقول ببساطة أن تالم(. بل ضعفاء، أو خطاةكلمة أكثر لينا )مثل ر فهو لم يخت، شر

ليس لديه شيئا من أن هللا  تشجع. بدال من ذلك، بأبيك الخاص بكخبرتكم ببوة هللا أبدا من فهمك ألال تحد 
 والدك. خطايا أو قيود أو ضعف

لكي  عامة كافيةنعمة لديهم عادة ما يكون حتى األباء الساقطين والخطاة  الفكرة التي يوضحها المسيح هي:و 
لكن في معظم األماكن في العالم، بشكل فظيع. و  فاسدينآباء بالطبع جيدة ألطفالهم. هناك يعطوا أشياء 

ما هو جيد بالنسبة  وا غير واضحين بشأنكونن أجل مصلحة أبنائهم، حتى عندما يم غيوريناآلباء يكون 
أشياء األرضي  أبيك : إن أعطاكلهم. ولكن هللا هو أفضل دائما. ففيه ال يوجد شر. ولذلك، فإن حجة قوية

، فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي أشياء جيدة، دائما أشياء جيدة ألولئك الذين )أو حتى لو لم يفعل!( جيدة
 يطلبون.

لتالميذه:  المسيح ." إن قالُكلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخذُ " كل، كلمة أعاله 4 التشجيع رقمضمني هنا يؤكد ثمة شيء و 
. أنتم األشرار أبناء هللا هم أن يأتوا إلى هللا في الصالة هميمكن نالذي ينالوحيد إذن فاألشخاص، "ارشر م أ"أنت

ك. ال تزال في ةبارة أخرى، حتى بعد أن يتم تبنيك من قبل هللا في عائلته، الخطي. وبعارشر م أأبناء هللا. وأنت
 ! سوف نرى لماذا في لحظة.ارشر األمن أبناء هللا  كل شخصسوف يأخذ،  شخص كليقول:  المسيحلكن 

 :نا أوالدهبالفعل جعلهللا ألنه  في صالح يمكننا أن نثق. 7

العطية أن بالفعل  ، ألنه قد أعطناكأوالدهأشياء جيدة هللا آخر ضمني للصالة: سوف يعطينا هنا تشجيع 
 أوالده. نصبح
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 في حين أنه قد منحبناء عندما يسألون، ألاآلن ل ماذا لن يعطيه: "وسجاءت هذه الرؤية من القديس أوغسطين
نأخذها عندما  عطيةهللا هو  اءبنكوننا أ لقد رأينا بالفعل أن ؟"ن يكونوا أبناءأي أ، عينهبالفعل هذا الشيء 

َلْو َكاَن هللُا َأَباُكْم َلُكْنُتْم " 42 :8 يوحنا إلى الفريسيين في (. قال المسيح12 :1)يوحنا  نأتي إلى المسيح
 ناكان هللا قد جعل أبناء هللا. ولكن إنكل الليس المسيح. لذلك،  ألنهم رفضوا. أبيهم." ولكن هللا ليس وَنِنيُتِحبُّ 

 ما نحتاج إليه؟ يعطينا مجانا، فكم بالحري  أبناء

 :. الصليب هو أساس الصالة8

السبب أنني أن صليب المسيح أساس لكل اإلستجابات لصالتنا. ضمني في هذه الكلمات هو أخيرا، ما هو 
 هذا أن أشخاصا أشرارأبناء هللا. كيف يمكن أن يكون أننا  يقول مع ذلك، و اراشر أنه يدعونا أ أقول هذا هو

الطلب، ، و العطاءتوقع السؤال، و ، ناهيك عن أبناء نتجرأ ونكون ؟ كيف يمكننا أن كلي القداسةهللا يتبناهم 
 الباب؟ القرع وتوقع أن ُيفتح، و اإليجادتوقع و 

َكَما َأنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم، قال: "، 28 :20الجواب مرات عدة. في متى  المسيحأعطى 
الذين  األبناء مكانةنا في لكي يفدينا من غضب هللا ويضعقدم حياته " .َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ 

أَلنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي " ، قال في العشاء األخير28 :26 . وفي متىيحصلون فقط على األشياء الجيدة
 خطايانا عندما نثق فيه. تفر غُ بسبب دم المسيح،  ".ِلْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا

دم لنا أشياء يمكن أن نكون أبناء هللا واالعتماد عليه ليق، اراشر أأن المسيح يدعونا هذا السبب على الرغم من ل
 .جيدة عندما نسأله

نقول  السببهذا ل. دائما الصالة التي نحصل عليها موت يسوع هو أساس كل وعود هللا وجميع إستجابات
 كل شيء يعتمد عليه.ف"في اسم يسوع" في نهاية صلواتنا. 

كذا عن الصالة هأن يشجعنا للصالة. وإال لماذا يحدث حقا  دالمسيح يقصاآلن هو أن  تلخيص ما قلناه حتى
، ما ال يقل عن اتشجيعفوق  اتشجيعهو أن نصلي. لذلك فهو يعطينا  2007لنا في عام هدفه  إن لم يكن

 ثمانية منهم.
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 :سؤال أخير

. ِاْقَرُعوا َتِجُدوا. ُاْطُلُبوا ُتْعَطْواِاْسَأُلوا : "8و 7ستة في اآليات سؤال أخير: كيف يجب أن نفهم هذه الوعود ال
 ؟."ُيْفَتُح َلهُ ، َوَمْن َيْقَرُع َيِجدُ ، َوَمْن َيْطُلُب َيْأُخذُ . أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل ُيْفَتْح َلُكمْ 

 ؟عليه هلل يحصلابن  يسألههل هذا يعني أن كل شيء 

لنا أن  ال ينبغيه، و ى كل ما نطلبنحصل عل يكفي للرد على هذا السؤال. ال، نحن الأعتقد أن السياق هنا 
 نحصل على كل ما نطلبه. السبب أنني أقول إننا يجب أال نريد أنيجب أن ال نحصل على كل ما نطلبه، و 

. ال منه أن يفعله هللا كل شيء طلبنافعل  كاهلل إنصبح هو ألنه في الواقع سن نحصل على كل ما نطلبه
على كل  أن نحصل يجب أن نريد أنني أقول أننا الهللا. والسبب  كون هلل أن يينبغي نكون كاهلل. ينبغي لنا أن 

. نحن ببساطة ال نعرف مل عبء الحكمة الالنهائية التي ليس لديناتحسيتعين علينا ما طلبناه هو أننا عندئذ 
 بلة فياألحداث المقينبغي أن تكون عليه وما بشأن كل قرار ما يكفي التخاذ قرار بطريقة ال يشوبها خطأ 

  حياتنا، ناهيك عن التاريخ.

في اآليات  و ألن النص يعني هذا. يقول المسيحنحصل على كل ما نطلبه ه أنني أقول أننا الولكن السبب 
مكة. هذا التوضيح س سأل لن يعطيه حية إذا، و اخبز الصالح لن يعطي ابنه حجرا إذا سأله  األبأن  9-10

؟ اطيهعما إذا كان اآلب في السماء سوف يعنص ال يجيبحية؟" هل االبن سأل  ذا لو"ما يدعونا أن نسأل
َفَكْم ِباْلَحِريِ  َأُبوُكُم َيَهُب َخْيَراٍت : األمثلة التوضيحيةهذا الحق من  يستنتج المسيح ،11. في اآلية يجيبنعم، 

 ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!

 خيرات:فقط يهب 

أي استنتاج  يستبعد. ولذلك، فإن النص نفسه لألبناء خيرات فقط. فهو ال يعطي حيات. هو يهب خيرات
 سألت من أجلهعندما الذي طلبته ذاته الشيء  اسأل وسوف تأخذبمعنى  تأخذاسأل وسوف  مفاده

 .ال يقول ذلك. وال يعني ذلك. بها تسألالتي  ةالطريقوب
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 ناظرينمحتاجين ونقرع، أي عندما نصلي كأبناء  النص ككل، فهو يقول أنه عندما نسأل ونطلبإذا أخذنا 
 . أحياناخيراتاسيعطينا فهو سوف يسمع و ، الجدير بالثقة السماوي  يناأبنحو بعيدا عن مواردنا الخاصة لدينا 

ا. ننشده التي بالوسيلة فقطنطلب ذلك. في بعض األحيان  عندمافي بعض األحيان فقط و . هطلبن ما فقط
 أفضل. بوسيلة هو يعلم أنهاأفضل، أو  هو يعلم أنه آخر أفضل، أو في وقت نا شيئايعطيأخرى  ومرات

في المقام  هناوبطبيعة الحال، هذا يختبر إيماننا. ألنه إن كنا نظن أن شيئا مختلفا هو أفضل، لكنا قد طلب
حكماء ، أو محدودصالحين بال ، أو أبرارا بال محدود أقويا بال محدود، أو ألول. ولكننا لسنا هللا. نحن لسناا

 نحصل على كل ما نطلبه.أننا ال وللعالم  بالتالي، فهي رحمة عظيمة لنابال حدود. و محبين ، أو بال محدود

 :في كلمته المسيحخذ 

بركاتا  نقرع،و  نطلبو  التي لم نحصل عليها ألننا لم نسأل البركاتكم المسيح في كلمته، يا لأخذنا  نا إنلكن
 عالمنا.و وأمتنا،  ،وكنيستناألنفسنا، وعائالتنا، 

في عام  في عائالت ومجموعات، و بمفردناوقتا للصالة  أن نخصص جداتشاركوني في التزام جديد  لذلك هل
 .لهذه العظة مع كتيب خاص معد لكم، إلى تطبيق ممتد ،هذا . ويهدف كل ما تبقى من أسبوع الصالة2007


