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الفرص الضائعة
القس رميون أبو خمايل

« َم َضى حَْ
ال َصا ُد اْ�ن�تَ َهى َّ
ص!» (ار )20 :8
الص ْي ُف َوحَْن ُن لمَْ خَْن ُل ْ

متر من عمر اإلنسان.
سنني ّ

يقف الناس يف هناية العام إ ّما فرحني وإ ّمـا حزاىن على العام الذي مضى .ولكن هناك امر مشرتك بني االثنني

أ ّن النوعني من الناس ينظرون إىل العام اجلديد نظرة ملؤها الرجاء.

يغي بعضاً من
يغي ّ
أي أمر يتعلّق ابملاضي ،ولكنّه يستطيع أن رّ
وهذا طبيعي أل ّن اإلنسان ال يستطيع أن رّ
أمور املستقبل.

ووجود املؤمن يف يومنا هذا ضمن كنيسة ال يعين أ ّن ّ
كل شيء على ما يرام .فقبل سنوات طويلة وقف إرميا

ص!» .كان قلب
النيب حبزن يف هناية فصل احلصاد وكتب قائالَ « :م َضى الحَْ َصا ُد اْ�ن�تَ َهى َّ
الصيْ ُف َوحَْن ُن لمَْ خَْنلُ ْ
ّ

عب عنه يف إصحاح  18 :8حني قال:
إرميا مليئاً ابحلزن الذي رّ
الر َّب لَيْ َس
َن الحُْ ْزَن؟ �قَ ْلبيِ فيِ َّ َس ِق ٌيمُ .ه َوذَا َص ْو ُت ْاستِ َغاثَ ِة بِنْ ِت َش ْعبيِ ِم ْن أَ ْر ٍ
ض بَ ِعي َد ٍة .أَلَ َع َّل َّ
« َم ْن ُم َف ّرٌِج ع يِّ
ون بمَِنْ ُح اَوتتهِِ ْم بأَِباَ ِط َ
الصيْ ُف
يل َغرِيبَ ٍة؟ َم َضى الحَْ َصا ُد اْ�ن�تَ َهى َّ
فيِ ِص ْه�يَ ْو َن أَ ْو َملِ َك َها لَيْ َس فِي َها؟ لِ َماذَا أَغَا ُظ يِ
ص! «
َوحَْن ُن لمَْ خَْنلُ ْ

ما هو االمر الذي جيعل االنسان حزينا يف هناية العام؟ كيف يستطيع االنسان أن يتجنّب احلزن يف هناية

العام؟ وكيف يستطيع أن ّ
خيطط لسنة مليئة ابلربكات؟

مرت
لقد كان إرميا حزينا على الفرص الكثرية اليت أضاعها شعبه .فكلمة مضى احلصاد تشري إىل مرحلة ّ
شهري نيسان و اّأير ،وكانوا حيصدون
من حياة الشعب .كان الشعب حيصد سنابل القمح يف الربيع ،يف ّ
املتكررة اليت
الر ّب رغم الفرص ّ
الفواكه يف هناية فصل الصيف .كان الشعب يف القدمي يعيش يف بُعد عن ّ

أعطاهم اّإيها للتوبة .تُشري عبارة

الر ّب لشعبه لكي
« َوحَْن ُن لمَْ خَْنلُ ْ
ص!» إىل فقدان الرجاء واألمل .لقد ّ
تضمنت تلك السنة فرصاً كثرية أعطاها ّ
املتكررة ،فرصة بعد االخرى،
الر ّب الفرص ّ
يرجعوا إليه ابلتوبة .وأ ّما هم فساروا يف عناد قلوهبم .لقد أعطاهم ّ
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الر ّب له .كانوا يعيشون كما يعيش
الر ّب أن يرى يف سنوات حياته فرصة ّ
سنة بعد سنة ومل يستطع شعب ّ
مَُوت».
العامل على مبدأ «لِنَْأ ُك ْل َونَ ْش َر ْب ،ألََّ�ننَا َغ ًدا ن ُ
الر ّب لتصحيح املسار واالتّعاظ من احلياة والرجوع
الر ّب ينظر إىل الوقت كفرصة من قبل ّ
مل يكن شعب ّ

أدرس،
الر ّب .كما أ ّن الكثريين يف اّأيمنا ال يروا يف السنة اجلديدة هذا األمر .ماذا ستفعل يف العام املقبل؟ ُ
اىل ّ

ُ
فقرر أن يهدم خمازنه
أعمل ،أشرتي ،أسافر ،أتزّوج ... ،كما كانت احلال مع الغين الذي أخصبت كورته ّ
ويبين أكرب منها .يقول الكتاب عن الغين« :وقال اعمل هذا.اهدم خمازين وابين اعظم وامجع هناك مجيع

غاليت وخريايت ... .فقال له هللا اي غيب هذه الليلة تطلب نفسك منك.فهذه اليت اعددهتا ملن تكون21.
هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا هّلل» (لو .)21-18 :12
الر ّب لكي يكون غنيّا هلل .هكذا يفشل الكثريون
لقد فشل هذا الرجل أن يرى اّ
األيم كفرصة من ّ

فيجدون حياهتم تسري من فراغ إىل فراغ ومن أيس إىل أيس ومن تعب إىل تعب ،ليصلوا إىل هناية ّ
كل عام

متعبني .هكذا يفشل الكثري من املؤمنني الذين بفعل تضييعهم للفرص الروحيّة يقفون يف هناية العام بيأس

وفشل.

ولكن ما هي هذه الفرص اليت أضاعها الشعب يف اّأيم إرميا؟ ما هي هذه الفرص الضائعة؟
الر ّب يف السلوك .كان الشعب يعيش حياة أخالقيّة متدنّية ج ّدا .كتب إرميا يف
فرص لبناء حياة ّ
متجد إسم ّ
ِين فَأَْ�ت ُر َك َش ْعبيِ َوأَنْ َطلِ َق ِم ْن ِعنْ ِد ِه ْم ألََّ�ن ُه ْم
اإلصحاح التاسع عن هذه قائال :اَ
«ي لَيْ َت يِل فيِ الْ�بَ ِّريَّ ِة َمب َ
ِيت ُم َسافِر َ

جمَ ِيعاً ُزناَ ٌة» كان ال ّزان إحدى اخلطااي األخالقيّة يف حياة اجلماعة اليت خدم إرميا يف وسطها .هذه اخلطيّة
الر ّب .ولكن ليس فقط الزان ولكن ايضا اخليانة إذ
اليت تد ّمر األفراد والعائالت واملمالك دخلت إىل شعب ّ
ني ».وليس ذلك فقط بل كان ذلك الشعب مضروب خبطااي اللسان3« :يمَُ ُّدو َن أَلْ ِس�نَ�تَ ُه ْم
يقول «جمََا َع ُة َخائِنِ َ
ض .ألََّ�ن ُه ْم َخ َرُجوا ِم ْن َش ٍّر إِلىَ َش ٍّر َوإاَِّي َي لمَْ �يَ ْع ِرفُوا �يَ ُق ُ
الر ُّب».
ِم لِْل َك ِذ ِب .الَ لِْل َح ِّق �قَ ُووا فيِ األَ ْر ِ
ول َّ
َك ِق ِسيِّه ْ
احبِ ِه َو َعلَى ُك ِّل أَ ٍخ الَ �تَ ت ِ
اح ٍد ِم ْن َص ِ
وكان يف الشعب خطااي عدم الثقة ببعضهم« ،اِ ْحترَ ُِزوا ُك ُّل َو ِ
َّكلُوا .....

لِ َساُ�ن ُه ْم َس ْه ٌم �قَ تَّا ٌل �يَ تَ َكلَّ ُم باِ لْ ِغ ِّش .بِ َف ِم ِه يُ َكلِّ ُم َص ِ
ِس َ
ال ٍم وَفيِ �قَ ْلبِ ِه يَ َض ُع لَُه َك ِميناً».
احبَ ُه ب َ
الر ّب ابلنسبة
هذه اخلطااي قد تكون دفينة وقد تكون علنيّة .ولكن يف كلتا احلالتني ليست هي مشيئة ّ
استُ ُك ْم .أَ ْن تمَْتَنِ ُعوا َع ِن ال ِّزناَ  ،أَ ْن
للمؤمن .إ ّن إرادة هللا للمؤمن هي القداسة «ألَ َّن َه ِذ ِه ِه َي إ َِرا َد ُة هللاِ :قَ َد َ
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ِف ُك ُّل َو ِ
�يَ ْعر َ
ين الَ �يَ ْع ِرفُو َن هللاَ .أَ ْن
اس ٍة َوَك َرا َم ٍة ،الَ فيِ َه َوى َش ْه َوٍة َكاألُ َم ِم الَّ ِذ َ
اح ٍد ِمنْ ُك ْم أَ ْن �يَ ْقتَنيَِ إِناَ َء ُه بِ َق َد َ
الر َّب ُمْ�نتَ ِق ٌم لهَِ ِذ ِه ُكلِّ َها َك َما ُ�ق ْلنَا لَ ُك ْم �قَ بْ ً
ال َو َش ِه ْدناَ .
الَ �يَ تَ َطا َو َل أَ َح ٌد َويَ ْط َم َع َعلَى أَ ِخي ِه فيِ َه َذا األَ ْمرِ ،ألَ َّن َّ
اس ِة1( ».تس  .)3 :4يريد هللا من أوالده أن ينموا يف القداسة .وهو
ألَ َّن هللاَ لمَْ يَ ْد ُعنَا لِلن َ
اس ِة بَ ْل فيِ الْ َق َد َ
َّج َ

يعطينا الفرص اليوم بعد اآلخر لكي ننمو إىل ملء قامة املسيح .ال يوجد شيء أييت ابحلزن واملرارة واليأس

إىل قلب املؤمن إال اخلطيّة .صرخ داود يف القدمي قائال « :رد يل هبجة خالصك».

الر ّب
والفرصة الثانية اليت خسرها الشعب أيضا كانت بناء حياة ّ
الر ّب يف العبادة .أمر آخر يريد ّ
متجد إسم ّ
من أوالده ان ينموا به هو إلتزاماهتم الروحيّة جتاهه .يريد هللا من شعبه أن حييا حياة العبادة الصحيحة .أ ّما
شعب العهد القدمي فقد فعلوا أمرا آخر كما يكتب إرميا»:بَ ْل َسلَ ُكوا َوَر َاء ِعنَا ِد ُ�قلُوبهِِ ْم َوَوَر َاء الْ�بَ ْعلِي ِم الَّتيِ

َعلَّ َم ُه ْم إاَِّي َها آباَ ُؤُه ْم ».يظن بعض الناس أ ّن هللا ال يهتم هبذا املوضوع ويستطيع االنسان أن يعبد هللا ابلطريقة
ون بمَِنْ ُح اَوتتهِِ ْم بأَِباَ ِط َ
يل َغرِيبَ ٍة؟» هللا يطلب
اليت خيتارها .هذا ليس صحيحاً .إمسع ما قاله ايضا «لِ َماذَا أَغَا ُظ يِ
من االنسان عبادة صحيحة .هو يدعوها يف العهد اجلديد ،العبادة ابلروح واحلق .لقد كان ّ
خمطط هللا يف

العهد القدمي أن تكون العبادة فرديّة ومجاعيّة ،يف احلياة الشخصيّة ويف اهليكل .أ ّما يف العهد اجلديد فالعبادة

هي أيضا فرديّة ومجاعيّة ،يف احلياة الشخصيّة ويف الكنيسة .إ ّن كلمة عبادة تشري إىل التعبّد وهي حتتوي

متضمنني ،األ ّول هو العبادة الذي هو التق ّدم إىل هللا ابلشكر واحلمد والتعظيم وإعطائه الكرامة
معنيني ّ
للر ّب وتكريسك الكلّي
الالئقة به ،والثاين هو مبعىن اخلدمة .أنت حتتاج ألن تنمو يف عبادتك الشخصيّة ّ

الر ّب .أنت حباجة ألن تنمو يف حياتك الكنسيّة .وهذا
له .وأنت حتتاج ألن تنمو يف التزامك مع شعب ّ

الرب للعهد اجلديد( :اع  )1( .)47-41 :2االميان ابملسيح املخلّص ( )2املعموديّة لالنضمام
هو ترتيب ّ

إىل كنيسة املسيح احملليّة ( )3االلتزام يف حياة الكنيسة (التعليم والشركة وكسر اخلبز والصلوات) ( )4خدمة

مباركة حبسب املواهب ويف الكرازة ايضا .هللا عنده ترتيب حلياة املؤمن الفرد وحلياة الكنيسة .ولكن حياتك

كفرد تكتمل مع حياتك الكنسيّة.
احياان أيخذ االنسان قراراً يف حياته يظن انّه ملصلحته .ولكن يف النهاية تكون النتيجة خمتلفة .الطريق األقصر
ليس دائما األفضل .هكذا يتّخذ الكثري من املؤمنني خياراهتم غري منتبهني على العواقب النهائية .نصيحيت
ال تتّخذ قرارات رخيصة يف حياتك ،أل ّن القرارات الرخيصة ترتبط بديون كبرية.
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الر ّب .مل يسلكوا فيها ،بل سلكوا حبسب
ولكن كيف أضاع الشعب هذه الفرص؟ أضاعوها برتكهم لشريعة ّ
عناد قلوهبم فلم تكن املشكلة ابملعرفة ولكن املشكلة ابلتنفيذ ،واحلاجة هنا كانت الطاعة.

حنن كمؤمنني نضيّع الفرص أحياان عندما نظن يف نفوسنا أننا أفهم من هللا .لقد فشل الشعب ألهنم تركوا

الر ّب.
الر ّب .وأنت وأان سنفشل إن كنا نرتك شريعة ّ
شريعة ّ

متحور حياتك
الر ّب يف الوسط و ّ
ويبقى السؤال إذن ،كيف يستفيد اإلنسان من سين حياته؟ أبن تضع ّ
الر ّب جزء من حياتك .االمر سهل ج ّدا عندما جتعل هللا حمور
حوله بدل أن تضع نفسك يف الوسط وجتعل ّ

حياتك و ّ
كل شيء سينتظم.

الر ّب.
الر ّب هي فرص روحيّة لبناء حياة ّ
متجد إسم ّ
إ ّن األايم والسنني اليت يعطينا اّإيها ّ

ص!» (ار :8
ال نريد ان تكون صرخة قلوبنا كإرميا حني قال» َم َضى الحَْ َصا ُد اْ�ن�تَ َهى َّ
الصيْ ُف َوحَْن ُن لمَْ خَْنلُ ْ
يح الَّ ِذي ُ�ي َق ِّوينيِ ».
 .)20بل نريد أن نقول كما قال بولس «أَ ْستَ ِطي ُع ُك َّل َش ْي ٍء فيِ الْ َم ِس ِ
يقول املثل الشائع« :العمر غفلة».

الر ّب للنّمو
بينما نقف على مشارف العام اجلديدّ ،
السؤال هو هل سنستفيد من الفرص اليت سيعطينا اّإيها ّ
الروحي.
الر ّب .عريسنا قادم .يسوع قريب .وإن كان
هل سنرى العام اجلديد كفرص للتق ّدم الروحي والتّهيّؤ جمليء ّ

فبأي حلّة نريده أن يراان؟
يسوع سيأيت يف عام ّ 2018

عدد 2017 | 12

5

ملخص لكتاب :ثورة يف كنيسة
ّ
القصة وراء شعار WWJD -

كان القس هنري ماكسويل جي ّهز آخر قسم من عظة صباح األحد عندما قاطعه صوت جرس الباب فقام
رجل رث الثياب جاء ليطلب من القس أن جيد له عم ً
ال يف إدارة السكك احلديديّة أو
ليفتح فإذا به أمام ٍ
بعمل آخر
للعمال يف تلك اّ
األيم ومتنىّ له التوفيق ٍ
أحد املصانع .اعتذر منه القس لعدم وجود أماكن شاغرة ّ
وأغلق الباب وعاد إىل تكملة عظته .وملّا انتهى كانت زوجته قد عادت إىل البيت وأخربته عن أمر مزعج
حدث اليوم معها يف روضة األطفال وأب ّن رج ً
متشرداً قد دخل الروضة وجلس أمام ابهبا وكان منظره خميفاً
ال ّ
الشرير
لبعض املعلّمات ،فجلس ليسرتيح فرتًة مثّ غادر املكان .ومن وصفها له تبينّ للقس أنّه نفس الرجل ّ
الذي طرق اببه قبل ساعات...
وجاء يوم األحد بسمائه الصافية ،وهوائه املعتدل ،وأت ّهب اجلميع للذهاب إىل الكنيسة اليت كانت مزدمحة
جبماعة كبرية من الطبقة الراقية يف مدينة ريدموند حيث خيدم القس ماكسويل ...بدأت اخلدمة ابلرتانيم
فرنت راحيل ونسلو (وهي من أفراد اجلوقة مّ
مّ
املرنة) بصوهتا اجلميل ،وقام بعدها القس إبلقاء عظته اليت
حضرها قبل يومني وكان يلقيها بكل مهارة وفن يف الوعظ ...انتهت املوعظة وبدأت اجلوقة تتأ ّهب للرتنيم،
ّ
وعندها حدث أمر مفاجئ مل يكن مقدراً مدى أتثريه الكبري.
ويوجه حديثه إىل
كانت اجلوقة تنشد ترنيمتها حني ابغت مجاعة املصلّني صوت ٍ
يتوجه إىل املنرب ّ
رجل ّ
اجلمهور قائ ً
أحس أبنّين سأموت بعد اّأي ٍم قليلة وأريد أن
ال« :أان لست سكراانً وال معتوهاً ولكنّين إنسان ّ
ال أن رج ً
عما بقليب أمام اجلميع ».مل حيدث قط قب ً
ال يف مثل تلك احلال القذرة
أشبع رغبيت أبن أحت ّدث ّ
تفرس القس ماكسويل جيّداً ابلرجل حىت عرف أنه هو
وقف ليخاطب الشعب يف تلك الكنيسة .وما أن ّ
نفس الشخص الذي طرق اببه يوم اجلمعة .مل يكن الرجل حمتداً بل كان يتكلّم بصوت منخفض واضح...
ال« :لقد ُرفضت من عملي منذ عشرة أشهر إذ كنت عام ً
فتابع حديثه قائ ً
ال يف دار للطباعة ،فأان ال أعرف
غري حرفة واحدة .فجلت يف طول البالد وعرضها ابحثاً عن عمل بال جدوى ،ال حتسبوا كالمي هذا تذ ّمراً
جمردة ».نظر الرجل إىل انحية املنرب وقال« :لقد قال راعيكم إنّه جيب على ّ
كل تلميذ
مّإنا أسرد احلقائق ّ
ليسوع أن يقتفي آاثر خطوات معلّمه وقال أ ّن تلك اخلطوات هي الطاعة واإلميان واحملبّة واالقتداء .ولكنّه
مل يشرح معىن هذه الكلمة .ما معىن اقتداء املسيحيني بيسوع؟ أان ابلطبع ال أنتظر منكم أن ترتكوا أشغالكم
عمل يل وألمثايل ،ولكن ما معىن اتباع يسوع؟ أان حمتار جداً إذ أرى الكثري من املسيحيني
لتبحثوا عن ٍ
يرتنون قائلني :اي يسوع لقد محلت صلييب وتركت ّ
أمثالكم ينعمون ابلعيش الرغيد وهم مّ
كل شيء ،ولكنهم
ال يزعجون خاطرهم ابلشعور مع الناس املتأملني  »...وهنا سكت الرجل وفجأ ًة سقط بطوله على األرض
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فأسرع القس وجثا جبوار الرجل الساقط وبعدما فحصه الطبيب قال إنّه ال يزال حيّاً .نقلوه إىل غرفة الراعي
أصر الراعي على
ّ
اخلاصة وبقي مضطجعاً على األريكة يتن ّفس بصعوبة .وبعد التشاور مع أعضاء الكنيسة ّ
األصح ،ثورة فكريّة يف دائرة الكنيسة،
ضج ًة كبرية ،أو على
أخذ املريض إىل منزله .لقد خلقت تلك احلادثة ّ
ّ
وقد الحظ ّ
كل من مسع هذا الرجل أ ّن كالمه كان خالياً من روح املرارة أو احلقد وأنّه كان يتكلّم بنغمة
االنكسار واهلدوء .لقد كان هلذا الرجل ابنة وحيدة ،فبعد أن ماتت زوجته ،منذ عدة أشهر ،ذهبت لتنزل
ٍ
أصحاب له ،فأرسل القس يستدعيها لرؤية والدها ،قبل أن يفارق احلياة.
ضيف ًة عند
كل الكالم الذي قاله قبل مماته ،زلزاالً
لقد أحدث موت هذا الغريب بني أيدي القس ماكسويل ،إضافة اىل ّ
عنيفاً يف نفسه .وجاء صباح األحد التايل بنوره املشرق فتأ ّهب الناس للذهاب إىل الكنيسة .كانت خدمة
يلمح للمصلّني أ ّن
ذلك األحد ختتلف عن سابقاهتا إذ دخلها عنصر جديد .كان القس يتكلّم هبدوء وكان ّ
فكرة عظيمة ختتلج يف صدره .وقبيل ختام العظة أقفل كتابه املق ّدس وبدأ حي ّدث الناس عن حادثة موت
الرجل الغريب وعن ّ
عما إذا كان مجيع من
كل احلديث الذي تكلّم به قبل مماته .كان القس يتساءل يف نفسه ّ
يف القاعة سيوافقه الرأي على اقرتاحه الذي سيقوم به أمامهم .مثّ قال« :سأخربكم ابقرتاحي بوضوح وبدون
متطوعني يتع ّهدون ّ
بكل غرية وأمانة أالّ يقوموا أبي عمل -ومل ّدة سنة كاملة -قبل أن
تنميق فأان أطلب ّ
يسألوا أنفسهم قائلني :ماذا كان يسوع ليفعل مكاين ؟ )What Would Jesus Do (WWJD
وبعد أن يسأل ّ
كل واحد نفسه هذا السؤال عليه أن يتبع مثال يسوع متاماً مىت ظهر الطريق واضحاً أمامه
املتطوعني وسيكون هذا شعاران «ماذا
ومهما كانت النتائج ،وأان نفسي ،قال القس ،سأنضم إىل جمموعة ّ
يتفرس يف وجوه احلاضرين ليعرف مدى أتثري
كان يسوع ليفعل مكاين ؟ « توقّف القس عن الكالم وجعل ّ
فختم االجتماع
وضج ًةُ ،
كالمه فيهم .لقد كان التأثري أَكرب جداً من أن يوصف ،وأحدث كالمه ارتباكا ّ
بصالة قصرية ،مث طلب القس بعد االجتماع من ّ
كل من أخذ هذا العهد على نفسه أن ينتظر يف قاعة
احملاضرات ،فبلغ عدد املنتظرين حنو اخلمسني ،األمر الذي كان غري متوقّع .صلّى القس ماكسويل معهم
ال ابلدموع ،وكانوا مجيعهم ّ
وكان وجهه مبلّ ً
متأكدين من أ ّن السماء قد ابركت ذلك العهد .عند هذا احلد
«إن ال أعرف متاماً من
املتطوعات وهي عازفة البيانو يف الكنيسة ،راحيل ونسلو ،وقالت :يّ
وقفت إحدى ّ
عما كان ليفعله يسوع» .فأجاهبا القس« :ال أعرف طريقة أخرى سوى أن نعرف يسوع
أين نستقي املعرفة ّ
احلق فهو يرشدكم إىل مجيع
ابلروح القدس ومن خالل كلمته ،متاماً كما قال لتالميذه« :ومىت جاء ذاك روح ّ
احلق »...فيمكننا أن نعرف ماذا كان ليفعل يسوع مىت ذهبنا إىل نبع املعرفة ذاك ».واتبع القس« :علينا
ّ
أن نتغلّب على مشاعران ،ومن انحية أخرى علينا أن نتمتّع ابحلذر الشديد .إن اتّباع املسيح ليس ابألمر
املستحيل إذا كنا مملوئني من الروح القدس .ولكن عليكم أن تعلموا أنّه بعد أن جييبنا روح الرب على أمر
ما علينا أن نسلك به مهما كانت النتائج ».وانصرف اجلميع ومل خيطر على ابل القس أنّه قد بدأت ثورة
عظيمة يف كنيسته مل يسبق أن حدث مثلها...
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الجمعة  1كانون األول 2017

إن الرب يسوع املسيح هو إهلنا العظيم املبارك القادر على كل شيء .هو

«الْقَا ِد ُر أَ ْن يحَْ َف َظ ُك ْم غَْ�ي َر
ِينَ ،ويُوقِ َف ُك ْم أَ َما َم مجَْ ِد ِه
َعاثِر َ

الذي محل خطاايان وخلّصنا بدمائه الزكيّة .وهو أيضا ضامن هلذا اخلالص

جبراحاته الشافية وشفاعته الدائمة .هو القادر أن حيفظنا غري عاثرين من

بِ َ
اج»
ال َعيْ ٍب فيِ االِبْتِ َه ِ

جنرب فوق ما نستطيع
خالل َس َهرِه الروحي ال ّدائم علينا .هو ال يسمح أبن ّ

(يه )24 :1

وهو الذي يعطينا مع التجربة املنفذ أيضا .قد تقول «ولكنين مل أصل إىل

مرحلة الكمال الروحي ،فكيف سأواجه هللا» .فيأيت املسيح لكي يؤّكد لنا
أنّه القادر أن يوقفنا أمام جمده بال عيب من خالل سرت دمه األزيل .لن
القراءة الصباحية
يهوذا
جا 9-1 :3
القراءة المسائية
هو 7-6

السبت  2كانون األول 2017

ين
ُط ىَ
وب لِلَّ ِذي �يَ ق َْرأُ َولِلَّ ِذ َ
يَ ْس َم ُعو َن أَْ�ق َو َال ال�نُُّ�ب َّوِة،

وب
وَيحَْ َف ُظو َن َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ِيب.
فِي َها ،ألَ َّن الْ َوق َ
ْت قَر ٌ
(رؤ)3: 1

القراءة الصباحية
رؤ 1
جا 15-10 :3
القراءة المسائية
هو 9-8

حتولت إىل ّبر أبيض بفعل الدم املط ّهر .وليس
تظهر خطاايان السوداء إذ ّ
ابتهاج أمام عرشه اإلهلي ،إذ
ذلك فقط ،بل سوف يوقفنا املسيح بفرٍح و ٍ

بذبيحة املسيح قد ُس َّر اآلب السماوي ،ومن خالل عمله فَرِحت السماء

خبطاة اتئبني مربّرين إىل األبد.

إن هللا يريدان أن نقرأ وأن نسمع وأن حنفظ كل ما هو معل ٌن لنا من خالل
وحيِ ِه يف سفر الرؤاي الذي أعلن به لنا
كلمته .والسيما ما أتى يف خامتة ْ
عن تعالي ٍم قيّمة ،وأموٍر عظيمة ستحدث ،كانت معلومة عند هللا لكن
خمفية عنا .لذلك يهنّئ هللا كل من يعرف وأيخذ هذا الكالم على حممل
اجل ّد يف حياته ،ألنه حيتوي على ِعرب وحتذير وتعليم ورجاء .ويعطي
الفرصة لإلنسان احملدود املعرفة لكي يعلم أبمور اليستطيع أن يعرفها
بقدراته الشخصية ،ومنها يقدر أن يعرف ما هي هناية كل أمر ،ويقدر أن
حي ّدد مصريَه األبدي من خالل هذا اإلعالن املبارك ،إما يف احلياة األبدية
اجمليدة أو يف العذاب األبدي املؤمل .وهذا كلّه ُمعتَ ِم ٌد على قبول خالص
املسيح أو رفضه .إن الوقت قريب وال جمال للتهاون .ألن حياتنا قصرية
على األرض وال أحد يعلم موعد رحيله عن هذه احلياة الزمنية .وجميء
الرب صار أقرب من يوم إعالنه يف أقوال هذه النبوة.
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األحد  3كانون األول 2017

ِ
لك ْن ِعنْ ِدي َعلَيْ َك :أَنَّ َك
محََ�بتَ َك األُولىَ  .فَاذ ُْك ْر
�تَ َرْك َت َّ
ِم ْن أَيْ َن َسق ْ
َط َت َوتُ ْب،
ال األُولىَ َ ،وإِّالَّ
َوا ْع َم ِل األَ ْع َم َ
فَإ يِِّن آتِ َ
يك َع ْن قَر ٍ
ِيب
َوأُ َز ْحزُِح َمنَ َارتَ َك ِم ْن َم َكانهَِا،
إ ِْن لمَْ �تَ تُ ْب.
(رؤ )5-4 :2
القراءة الصباحية
رؤ 7-1 :2
جا 22-16 :3
القراءة المسائية
هو 11-10

االثنين  4كانون األول 2017

أَناَ أَ ْعر ُ
ِف أَ ْع َمالَ َك َو َِضْ�ي َقتَ َك
يف
وَ�فَ ق َْر َك َم َع أَنَّ َك غَنيِ ٌّ .وَتجَْ ِد َ
ني :إَِّ�ن ُه ْم �يَ ُهوٌد َولَيْ ُسوا
الْقَائِلِ َ
�يَ ُهوًدا ،بَ ْل ُه ْم مجَْ َم ُع َّ
الشيْ َطا ِن.
الَ تخََ ِف الْ�بَ تََّة ممَِّا أَنْ َت َعتِي ٌد أَ ْن
�تَ تَأَلمََّ بِ ِه...
(رؤ )10-9 :2
القراءة الصباحية
رؤ 11-8 :2
جا 6-1 :4
القراءة المسائية
هو 13-12

ابلرغم من هذا اجلو اإلجيايب الذي كانت تتمتع فيه هذه الكنيسة على
صعيد اخلدمة والعقيدة واإلحتمال من أجل اسم الرب ،جند الرب يسوع
يتدخل الئما على انحية مهمة جداً يف حياهتا ،احملبة األوىل .إنه لوٌم على
عمل معينّ قامت به الكنيسة ،وليس أمراً قد فقدته�« .تَ َرْك َت حََمَّ�بتَ َك
ٍ
ا ُألول» عبارة تشري إىل اتريخ حم ّدد من حياة هذه الكنيسة (اذكر من أين
تتحول
سقطت) ،اختارت فيه أن ترتك حمبتها األوىل اليت بدأت هبا وأن ّ
فضلت اجليّد (اخلدمة )...
بطريقة تدرجيية إىل اهتمامات أخرى .لقد ّ
على ما هو أفضل (احملبة والشركة مع الرب) ،فلم يعد العمل ،والتعب،
والصرب ،انبعني من عمق الشركة واحملبة للرب ،بل كأنه أمر روتيين مسلّم
به .إن الرب يدعوان اليوم لكي نفحص ذواتنا وحمبتنا األوىل له على ضوء
رسالته هذه وصوته الواضح .أين هي حمبتنا األوىل؟ إن أي عمل يف حياتنا
الروحية جيب أن يكون انبعاً من عمق الشركة مع الرب وحمبتنا غري احملدودة
له.
مرة جديدة تظهر لنا معرفة الرب يسوع الكاملة النه هللا الكلي املعرفة.
واملعرفة اليت جندها هنا ال تشري فقط إىل علم الرب مبا جيري ( فهو يعلم
األمور املخفيّة أيضا كمحبة أفسس املفقودة)  ،بل تشري أيضا اىل املعرفة

حمب وعطوف أيضاً.
اليت يرافقها الشعور و التعاطف االهلي ،فهو إله ّ
جَُر ٌب يِف
يس َك َهنَ ٍة غَْ�ي ُر َقا ِد ٍر أَ ْن �يَ ْرثِ َي لِ َض َعفَاتِنَا ،بَ ْل م َّ
س لَنَا َرئِ ُ
« َأل ْن لَْي َ
ُك ِّل َش ْي ٍء ِمْ�ث ُلنَا ،بِ َ
ال َخ ِطيَّ ٍة( ».عب )15 :4و هذا األمر يساعد كثريا

حتمل ما يقاسيه من آالم و ضيق إذ يعلم أنه ليس مرتوكاً
املؤمن على ّ
مير به ،فالرب
لوحده ،بل هناك من يقدر أن يعينه ويفهم عليه يف كل ما ّ
منر هبا جراء إمياننا ،بل أكثر أيضاً.
تعرض ملعظم اآلالم اليت ميكن أن ّ
قد ّ
فال ختف البتة مما أنت عتيد أن تتأمل به أيها املؤمن  ...بل كن أميناً إىل

املوت ألنه سيعطيك إكليل احلياة.
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الثالثاء  5كانون األول 2017

مرة جديدة يش ّدد الوحي أمامنا على صورة الرب يسوع اجمليدة ابإلشارة إىل

َو ْاكتُ ْب إِلىَ َمال ِ
يس ِة الَّتيِ
َك الْ َكنِ َ
فيِ �بَ ْرغَا ُم َس:
السيْ ُف
«هذَا �يَ ُقولُُه الَّ ِذي لَُه َّ
الْ َم ِ
اضي ذُو الحَْ َّديْ ِن»
(رؤ )12 :2

السيف املاضي ذو احلدين ،هذا السيف الذي خيرج من فمه كما يصفه

القراءة الصباحية
رؤ 17-12 :2
جا 12-7 :4
القراءة المسائية
هو -14يؤ 1

اإلصحاح األول .وقد استُخدم تشبيه السيف يف الكتاب املقدس ليشري إىل
وح الَّ ِذي ُه َو َكلِ َم ُة هللاِ( ».أف « )17 :6ألَ َّن
كلمة هللا َ ...« :و َسيْ َف ُّ
الر ِ

َكلِ َم َة هللاِ َحيٌَّة وَ�فَ َّعالٌَة َوأَ ْم َضى ِم ْن ُك ِّل َسيْ ٍف ِذي َح َّديْ ِنَ ،و َخا ِرقَ ٌة إِلىَ َم ْف َر ِق
اخ ،وَممَُيِّ َزةٌ أَف َ
وح َوالْ َم َف ِ
ْك َار الْ َق ْل ِب َونِيَّاتِ ِه» (عب:4
َّال�ن ْف ِس َو ُّ
اص ِل َوالْ ِم َخ ِ
الر ِ
يعرف عن نفسه هبذه الصورة هو إظهار
 .)12و الذي دفع الرب لكي ّ
تتغي ابلرغم من كل الظروف ،والقوة اليت تتمتع
وقوهتا اليت ال رّ
ثبات كلمته ّ

هبا يف الفصل بني تعاليم الرب الصحيحة وتعاليم إبليس املضلة وإدانتها.

وما أحوجنا يف هذه األايم األخرية ،حيث تكثر البدع والتعاليم الكاذبة ،إىل
التمسك حبق كلمة هللا لكي ال نكون حممولني بكل ريح تعليم.
ّ

األربعاء  6كانون األول 2017

جمدداً يبدأ الرب ابلتعريف عن نفسه كما يف(رؤ )15-13 :1لكن اآلن

« َو ْاكتُ ْب إِلىَ َمال ِ
يس ِة الَّتيِ
َك الْ َكنِ َ
فيِ ثَِيَاتِريَا« :هذَا �يَ ُقولُُه ابْ ُن هللاِ،
الَّ ِذي لَُه عَْ�ينَا ِن َكلَه ِ
ِيب ناَ رٍ،
َور ِْج َ
اس النَّ ِق ِّي:
ُّح ِ
ال ُه ِمثْ ُل الن َ
أَناَ َعار ٌ
َمحََ�بتَ َك
ِف أَ ْع َمالَ َك و َّ
َ�ب َر َكَ ،وأَ َّن
َو ِخ ْد َمتَ َك َوإِميَانَ َك َوصْ
أَ ْع َمالَ َك
األَ ِخريََة أَ ْك�ثَ ُر ِم َن األُولىَ ».
(رؤ )19-18 :2

دين كل األرض .فوضع
على أنه ابن هللا عوضا عن ابن اإلنسان ،ابن هللا اّ

القراءة الصباحية
رؤ 29-18 :2
جا 16-13 :4
القراءة المسائية
يؤ 3-2

الكنيسة حيتاج إىل التذكري بالهوته وعدالته ودينونته على خطاايها .لقد
كانت ثياتريا تقف موقف املساومة على تعاليم الرب أمام الضالالت الروحية
الكثرية اليت واجهت الكنيسة .وأييت أوال مديح الرب هلذه الكنيسة على
أعماهلا الكثرية اليت تقوم هبا ،فهي نشيطة على صعيد اخلدمة ،وأعماهلا
األخرية أكثر من األوىل ،ألهنا تزداد يف اخلدمة بشكل مستمر .لكنها
كانت تفتقر إىل التكريس التام للرب ،فاخلدمة عند البعض منها كانت على
حساب احلق اإلهلي واألخالق املسيحية .صحيح أن الرب يرى كل أعمالنا
اليت خندمه هبا لكنه يرى أيضا دواخلنا ودوافعنا .لذا جيب أن يكون التكريس
الكامل هو مصدر خدمتنا ومبدأ حياتنا الروحية.
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الخميس  7كانون األول 2017

َم ْن �يَ ْغلِ ُب فَذلِ َك سَ�يَ لْبَ ُس
ِيضا،
ثِيَاباً ب ً
َولَ ْن أَمحُْ َو اسمَْ ُه ِم ْن ِس ْف ِر الحَْيَا ِة،
َو َسأَعْترَ ُ
ِف باِسمْ ِ ِه أَ َما َم أَب
َوأَ َما َم َم َ
الئِ َكتِ ِه.
(رؤ )5 :3

القراءة الصباحية
رؤ 6-1 :3
جا 7-1 :5
القراءة المسائية
عا 2-1

ينهي الرب يسوع يف رسالته هنا ابلوعد الذي سيناله املؤمنون ابمسه ،وهذا
الوعد يؤّكد على ضمانة احلياة األبدية واعرتاف الرب ابملؤمن أمام اآلب
معرض ألن يفقد خالصه يف
دون خجل .إن هذه اآلية ال تعلّم أن املؤمن ّ
حلظة ما ،وميحا ابلتايل امسه من سفر احلياة بعد أن يكون قد ُد ّون فيه،
فذلك مناقض كلّيا لتعليم الكتاب عن ضمان املؤمن األبدي(:يو-28 :10
 .)29إن هذه الصورة مأخوذة من اجملتمع الذي كانوا يعيشون فيه يف مدينة
ساردس ،إذ كان البعض ممن يحُ كم عليه من قبل السلطات بسبب جرم ما،
ض لشطب امسه من سجل األحياء الذي كانت حتتفظ به السلطات
معر ٌ
ّ
فيتجرد من كل حقوقه
واعتباره ابلتايل ميتاً وهو ما يزال على قيد احلياة
ّ
يتصرف كاجملتمعات
املدنية .وأتيت هنا هذه الصورة لتؤّكد أن الرب يسوع ال ّ
الدنيويّة ،ولن أييت هذا اليوم الذي فيه ميحو الرب اسم أوالده من سفر
احلياة ،فاملؤمن يبقى حيّا ولن ميوت (روحيّاً) أبداً.

الجمعة  8كانون األول 2017

أمام سلطان الرب يسوع املطلق وسيطرته على جمرايت االحداث ،وابألخص

أَناَ َعار ٌ
ِف أَ ْع َمالَ َكَ .هنَذَا قَ ْد
وحا َوالَ
َج َعل ُ
ْت أَ َما َم َك باَباً َم ْفتُ ً

حقول اخلدمة ،يعلن الرب إنه هو الذي يفتح أبواب اخلدمة وهو الذي

يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن ُ�ي ْغلِ َق ُه ،ألَ َّن
لَ َك ُ�ق َّوًة يَ ِسريًَةَ ،وقَ ْد َح ِف ْظ َت
َكلِمَتيِ َولمَْ ُ�تنْ ِك ِر اسمْ ِي.
(رؤ )8 :3

القراءة الصباحية
رؤ 13-7 :3
جا 12-8 :5
القراءة المسائية
عا 4-3

يغلقها .وهذا األمر ال يتعلق مبقدار القوة اليت تتمتّع هبا الكنيسة .فهذه
الكنيسة كانت تتمتّع بقوة قليلة (يسرية) إال أن الرب يسوع قد جعل أمامها
ابابً مفتوحاً للخدمة ال يقدر أحد على إغالقه ،ألهنا قد حفظت كلمته ومل
الرب حتتاج إىل قوة كبرية لكي
تنكر امسه .رمبا تظن بعض الكنائس أن خدمة ّ
تنجح وتستمر ،لكن الرب يسوع يعلن أنه هو الذي يفتح أبواب اخلدمة
للكنيسة ،وهو الذي يعطيها القوة والقدرة على اإلستمرار ،شرط أن تكون
أمينة له ولكلمته.
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السبت  9كانون األول 2017

«أَناَ َعار ٌ
ِف أَ ْع َمالَ َك ،أَنَّ َك

لَ ْس َت باَ رِداً َوالَ َح ّاراً .لَْ�يتَ َك
ُكنْ َت باَ رِداً أَ ْو َح ّاراًَ .ه َكذَا

ألَنَّ َك فَاتِ ٌر َولَ ْس َت باَ رِداً َوالَ
َح ّاراً ،أَناَ ُم ْزِم ٌع أَ ْن أَ�تَ َقيَّأَ َك ِم ْن
فَ ِمي( ».رؤ 15 :3و)16

القراءة الصباحية
رؤ 22-14 :3
جا 20-13 :5
القراءة المسائية
عا 6-5

األحد  10كانون األول 2017

الر ُّب أَ ْن
«أَنْ َت ُم ْستَ ِح ٌّق أَُّ�ي َها َّ

تأَْ ُخ َذ الْ َم ْج َد َوالْ َك َرا َم َة َوالْ ُق ْد َرَة،
ألَنَّ َك أَنْ َت

ْت ُك َّل األَ ْشيَا ِءَ ،وِه َي
َخلَق َ
َت»
بإِِرا َدتِ َك َكائِنٌَة َو ُخلِق ْ
َ
(رؤ )11 :4
القراءة الصباحية
رؤ 4
جا 2-1 :6
القراءة المسائية
عا 8-7

إن الفتور الروحي هو من األمور غري املستحبّة على قلب الرب .يظهر
الفتور الروحي يف أعمال اإلنسان املؤمن يف خدمته والتزامه وتكريسه ،لذا
يقول الرب «أان عارف أعمالك أنّك لست ابرداً وال حاراً» .تتميّز حياة
الفتور ابملزاجيّة الروحيّة والتقلّب فيظهر املؤمن حبرارة روحيّة عالية يف بعض
األحيان ،ويف برودة روحيّة ملفتة لإلنتباه يف أحيان أخرى .وكثرياً ما تكون
احلياة الروحيّة الفاترة انبعة من الشفاه وليس من احلياة العمليّة اليت تظهر
املسيح ابحلق يف حياتنا .إن مشكلة احلياة الفاترة هي أنهّ ا ختدع اإلنسان
فيظن نفسه مؤمناً روحيًّا بناء على بعض اللحظات واملواقف احلارة يف
حياته ،دون أن يالحظ الربودة اليت تسيطر على حياته يف معظم األوقات.
لذا قال الرب «ليتك كنت ابرداً أو حاراً» .إن رغبة الرب حلياتنا هي أن
نعيش حبرارة روحيّة مرتفعة تنعكس يف أعمالنا يف اخلدمة واحلياة اليوميّة
واألهتمامات العمليّة يف كل يوم من حياتنا.
يرتن هبا القديسون املؤمنون يف السماء أمام عرش هللا
هذه هي األنشودة اليت مّ
العظيم .قد يعجز الفكر البشري عن إعطاء اجملد والكرامة الالئقني بشخص
الرب ،ولكن هؤالء املؤمنني يف السماء قد رأوا هللا يف عرشه وأبصروا حقيقة
جمده وقدرته وسلطانه .وهم اآلن يَ ْش ُدون مبلء الفم معلنني إستحقاق الرب
أن أيخذ اجملد والكرامة والقدرة إذ هو اخلالق والذي إبرادته كل األشياء
كائنة .إن ما يستح ّقه الرب منّا هو أن نعطيه املكان الالئق به يف حياتنا،
حنن الذين اختربان عمق حمبته لنا وتواضعه لفدائنا .وكما ينحين املؤمنون يف
السماء طارحني أكاليلهم أمام العرش ومنشدين هذه الرتنيمة ،هكذا علينا
وتكرمه وتظهره يف
أن نطرح كل إجمادان األرضيّة أمامه لنحيا حياة ّ
متجده ّ
كل شيء.
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االثنين  11كانون األول 2017

اح ٌد ِم َن ُّ
َال يِل َو ِ
«�فَ ق َ
وخ:
الشيُ ِ
َب
«الَ �تَ بْ ِكُ .ه َوذَا قَ ْد َغل َ
األَ َس ُد الَّ ِذي ِم ْن ِسبْ ِط �يَ ُهوذَا،
الس ْف َر
أَ ْص ُل َدا ُوَد ،لِ�يَ ْفتَ َح ِّ
السْ�ب َع َة»».
وَ�يَ ُف َّك ُختُوَم ُه َّ
(رؤ )5 :5

القراءة الصباحية
رؤ 5
جا 8-3 :6

ملاذا يبكي اإلنسان؟ إنه يبكي وحيزن على حمدوديته وضعفه يف مواجهة
حتدايت احلياة .لقد بكى الرسول يوحنا عندما رأى عجز البشر واملالئكة يف
السماء عن أن يفتحوا السفر ّ
ويفكوا ختومه السبعة .يف هذا الوقت تقدم
ال له «ال ِ
أحد الشيوخ من يوحنا قائ ً
تبك» ألن الرب يسوع املسيح الغالب
حي وقدير ومستحق أن يفتح السفر ّ
ويفك ختومه .يشري السفر
املنتصر هو ّ

الرب نفسه .وكم
هنا إىل قضاء هللا العادل الذي ال يقدر أن يعرفه وينف ّذه إال ّ
من األمور اليت حتزننا وتؤملنا وتبكينا إذ خنترب عجزان وحمدوديتنا البشريّة!!!
املرات اليت شعران هبا أن األمل ضعيف والرجاء معدوم دون أن ندرك
وكم من ّ

أن ربنا يسوع هو الغالب املنتصر القادر على ّ
كل شيء .لقد جاء يسوع

القراءة المسائية
عا  -9عو

قوة
إىل العامل ليخلّص اخلاطئ ويعني املؤمن ماسحاً دمع الضعيف ليمنحه ّ
من مسائه.

الثالثاء  12كانون األول 2017

إن اّأيم سين اإلنسان على األرض هي فرصة للخالص من الطبيعة اخلاطئة

« َوُه ْم �يَ ُقولُو َن لِل ِ
ْجبَ ِ
ال
الص ُخورِ« :ا ُْسق ِ
ُطي َعلَْ�ينَا
َو ُّ
َوأَ ْخ ِفينَا َع ْن َو ْج ِه الجَْالِ ِس
َض ِب
َعلَى الْ َع ْر ِش َو َع ْن غ َ
الحَْ َم ِل ،ألَنَُّه قَ ْد َج َاء �يَ ْوُم
َضبِ ِه الْ َع ِظ ُيمَ .وَم ْن يَ ْستَ ِطي ُع
غَ
الْ ُوق َ
ُوف؟»
(رؤ 16 :6و)17
القراءة الصباحية
رؤ 6
جا 12-9 :6
القراءة المسائية
يون 2-1

اليت ولدان فيها .إن هذه الفرصة مفتوحة جلميع الناس من خالل ربنا يسوع
أبدي ّ
لكل من يقبل إليه .وأما هؤالء
املسيح الذي صار سبب خالص ّ
كدين.
الذين مل يقبلوا الرب يسوع كمخلّص ،فال بد هلم من أن يقفوا أمامه اّ
سيتفاجأ الناس الذين استهانوا خبالص املسيح بعظمة دوره يف الدينونة .لذا
نقرأ عن الناس أثناء الضيقة العظمى على األرض أهنم يصرخون للجبال
والصخور لكي تسقط عليهم وختفيهم عن وجه اجلالس على العرش وعن
غضب احلمل .إن اإلمتياز احلايل املعطى لإلنسان هو أن يقف أمام املسيح
كمخلّص ،وإن مل يقبل هذا العرض يكون قد اختار تلقائياً الوقوف ق ّدام
الدين .لذا على اإلنسان أن حيسم وضعه ويتّخذ قراره لكي ال
املسيح اّ
يتفاجأ يف ذلك اليوم.
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األربعاء  13كانون األول 2017

«�بَ ْع َد َهذَا نَ َظ ْر ُت َوإِذَا جمَ ْ ٌع
َكثِريٌ لمَْ يَ ْستَ ِط ْع أَ َح ٌد أَ ْن
�يَ ُع َّد ُهِ ،م ْن ُك ِّل األُ َم ِم َوالْقَبَائِ ِل
َو ُّ
الش ُع ِ
وب َواألَلْ ِسنَ ِةُ َ ... ،ه ْم
ني:
ِص ْو ٍت َع ِظي ٍم قَائِلِ َ
يَ ْص ُرُخو َن ب َ
َص لإِِلهَِنَا الجَْالِ ِس َعلَى
«الخَْال ُ
ْح َم ِل»( ».رؤ :7
الْ َع ْر ِش َولِل َ
9و)10
القراءة الصباحية
رؤ 7
جا 7-1 :7
القراءة المسائية
يون 4-3

ما أمجل األبديّة يف حمضر هللا املبارك !!! سيجتمع يف ذلك املكان أشخاص

من ّ
كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة .وما هو الذي جيمعهم؟ الثوب
األبيض الذي أعطاه املسيح لكل واح ٍد منهم؛ إنّه ثوب ّبر املسيح الذي
يُعطى لكل مؤمن يف حلظة ثقته وإميانه ابملسيح املخلّص .ها هم املخلّصون

جيتمعون وجهاً لوجه مع املخلّص الذي أحبّهم إىل املنتهى وبذل نفسه
لفدائهم .وما هو هدف هذا اإلجتماع؟ إ ّن اهلدف من احلياة األبديّة ليس

أن يعيش اإلنسان إىل األبد بل أن يكون إىل األبد يف حمضر الرب اجمليد .إن
احلياة األبديّة هي فرصة اإلنسان لكي يعود إىل خالقه وحي ّقق اهلدف الذي
ُخلِ َق ألجله .إن األبديّة يف حمضر هللا هي مكان الشبع الروحي لإلنسان إذ

ميجد ّ
ويعظم ويعبد إىل دهر الدهور منشداً حلن اخلالص قائال:
حييا لكي ّ
«اخلالص إلهلنا اجلالس على العرش وللحمل».

الخميس  14كانون األول 2017

تُظهر لنا هذه اآلية أمهيّة موضوع الصالة أمام عرش هللا يف السماء .فكثريا

َص ِع َد ُد َخا ُن الْبَ ُخوِر َم َع
«ف َ
ات الْ ِق ِّد ِ
ني ِم ْن يَ ِد الْ َمال ِ
َصل ََو ِ
َك
يس َ
أَ َما َم هللاِ»
(رؤ )4 :8

ما نقرأ عن الصالة من اجلهة األرضيّة ولكن يف سفر الرؤاي يكشف لنا الرب
ما حيدث بصلواتنا أمام هللا يف السماء .يشري دخان البخور إىل كيفية صعود
صلواتنا أمام هللا إذ ترتفع من األرض إىل السماء لتصل إىل هللا مباشرة .أما
البخور فهو الرائحة الطيبة اليت تشري إىل ل ّذة هللا يف اإلستماع إىل صلواتنا.
خيطئ من يظن أن كثرة صلواتنا تشكل عبئاً على قلب هللا ،إذ إن ل ّذة هللا

القراءة الصباحية
رؤ 8
جا 14-8 :7
القراءة المسائية
مي 2-1

هي يف مساع أناّ ت قلوبنا إذ تصعد صلواتنا كبخور منعش أمامه .ومن هم
املصلّون؟ هم القديسون الذين اختربوا عمل الروح القدس يف حياهتم .إن
الصالة هي امتيا ٌز معطى للمؤمن الذي يستطيع أن أييت إىل هللا يف كل حني
واضعا طلباته وإحتياجاته ّ
قوة عمل هللا يف حياته.
وتشكراته ليخترب ّ
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الجمعة  15كانون األول 2017

ين لمَْ
« َوأَمَّا بَ ِقيَُّة الن ِ
َّاس الَّ ِذ َ
ُ�ي ْق�تَ لُوا بهَِ ِذ ِه َّ
الضرَباَ ِت �فَ ل َْم
�يَ تُوبُوا َع ْن أَ ْع َم ِ
ِم ،حَتىَّ
ال أَيْ ِديه ْ
الَ يَ ْس ُج ُدوا لِ َّ
لشيَا ِط ِ
ني َوأَ ْصنَا ِم
َّ
اس
ُّح ِ
الذ َه ِب َوالْ ِف َّض ِة َوالن َ
َوالحَْ َج ِر َوالخَْ َش ِب الَّتيِ الَ
تَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن ُ�تبْ ِص َر َوالَ تَ ْس َم َع
َوالَ ِ
تمَْش َي»
(رؤ )20 :9
القراءة الصباحية
رؤ 9
جا 22-15 :7
القراءة المسائية
مي 4-3

يكشف سفر رؤاي يوحنا عن الفرص العديدة األخرية اليت سيمنحها هللا
للبشر لكي خيلصوا قبل أن يُغلَق الباب .وتربز هنا قساوة البشر الذين ،رغم
معامالت هللا الكثرية معهم ورؤيتهم ليده القديرة ولدينونته العادلة ،مل يرجعوا
إليه اتئبني عن خطاايهم وشرورهم .ما هي املعوقات اليت متنع الناس من
التوبة واإلميان ابلرب يسوع املسيح؟ نتفاجأ عندما نقرأ أن أكرب مانع للتوبة
احلقيقيّة هو الدايانت والتديّن !!! إن ما مينع توبة الناس والرجوع إىل هللا
هي العبادات اخلاطئة واألداين األرضيّة املؤسسة على تعاليم الناس .فاهلل مل
يؤسس دينا أو أدايان مساويّة كما ي ّدعي البعض ،بل أرسل ابنه خملصاً إىل
ّ
العامل« ،لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبديّة» .إن
التنوع الديين والطائفي يف العامل اليوم ليس إال حماولة تضليل من إبليس لكي
ّ
املتجسدة يف املسيح يسوع املخلّص الوحيد
يُبعد الناس عن حقيقة اخلالص
ّ
للعامل .لذا علينا أن نكرز ابملسيح احلي القادر أن خيلّص الناس.

السبت  16كانون األول 2017

ٍ
إعالانت أُ ِم َر
لقد ْاختُ ِطف الرسول يوحنا إىل السماء حيث رأى أموراً ومسع

«فَ َذ َهبْ ُت إِلىَ الْ َمال ِ
َك قَائِ ً
ال
الص ِغريَ».
الس ْف َر َّ
لَُه« :أَ ْع ِطنيِ ِّ
�فَ ق َ
«خ ْذ ُه َوُك ْل ُه»...
َال يِلُ :
(رؤ )9 :10

لكي يكتبها .لقد أمر املالك يوحنا أن أيخذ السفر الصغري الذي حيتوي
مرة
على إعالن إهلي مهم وأيكله .وملاذا أيكله؟ يرتّدد هذا التشبيه أكثر من ّ
يف الكتاب املقدس لإلشارة إىل أمهيّة دخول كلمة هللا إىل داخل اإلنسان
قبل أن تصبح فاعلة يف حياته .فكلمة هللا هي الغذاء الروحي الذي حيتاجه

القراءة الصباحية
رؤ 10
جا 29-23 :7
القراءة المسائية
مي 6-5

ّ
كل إنسان لكي حييا حياة روحيّة .فكما يدخل الطعام إىل جوف اإلنسان
قوة جسديّة وطاقة ،هكذا أيضا يف احلياة الروحيّة .جيب أن تدخل
ليعطيه ّ
كلمة هللا أوال إىل قلب اإلنسان لكي تصبح فاعلة يف حياته .لذا علينا أن
نقرأ كلمة هللا وندرسها ونتل ّذذ هبا لكي تصبح فاعلة يف حياتنا.
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األحد  17كانون األول 2017

الر ُّب الإْ ِلَُه
«نَ ْش ُك ُر َك أَُّ�ي َها َّ

الْقَا ِد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء ،الْ َكائِ ُن
َوالَّ ِذي َكا َن َوالَّ ِذي
ْت قُ ْد َرتَ َك
يأَْتيِ  ،ألَنَّ َك أَ َخذ َ
الْ َع ِظ َيم َة َوَمل ْ
َك َت»
(رؤ )17 :11
القراءة الصباحية
رؤ 11
جا 8-1 :8
القراءة المسائية
مي  -7ان 1

االثنين  18كانون األول 2017

َوُه ْم َغلَبُوُه بِ َد ِم الحَْ َم ِل َوب َ
ِكلِ َم ِة
َش َها َدتهِِ ْمَ ،ولمَْ يحُِبُّوا َحيَا�تَ ُه ْم
حَتىَّ الْ َم ْو ِت
(رؤ)11 :12

هذه هي صرخة القديسني املربّرين بدم املسيح أمام عرش هللا القدير .إنهّ ا
صرخة الشكر من أجل تدخل هللا اجلبار لصنع اخلالص وإخضاع الشرير
قوة الشر .وما هي مشكلة عاملنا؟ إنهّ ا اإلبتعاد عن الرب .وما
املتمرد وكل ّ
ّ
هو سبب مشاكلنا الشخصيّة وتعبنا ومهّنا؟ إنّه احنراف قلوبنا وراء العامل
واشتهاؤان لشروره وإنشغالنا أبعماله .إن أساس مشاكلنا واضطراابتنا هو
عدم امتالك املسيح حلياتنا كليا .وأ ّما الراحة احلقيقيّة فتكمن يف ملك املسيح
الكامل على حياتنا .وهذا ما أدركه القديسني يف السماء وشكروا الرب من
أجله قائلني «نشكرك..ألنّك أخذت قدرتك العظيمة وملكت» إن امللك
هو شخص سيّد على مملكته .وإن كانت حياتنا هي اململكة وربنا يسوع
هو امللك فهو له احلق أن يكون سيداً على كل أجزاء وأقسام وفروع حياتنا.
ما جيب أن ينتبه إليه املؤمن هو أن ُملك املسيح حلياته ال ميكن أن يكون
منتقصاً إذ إن املُلك املنتقص ليس ُملكاً حقيقياً .وإن كان القديسون يف
السماء قد أدركوا أمهيّة ُملك املسيح فعلينا حنن اليوم أن نعطيه هذا احلق
على حياتنا.
كيف يستطيع املؤمن أن ينتصر ويغلب؟ هناك ثالثة مفاتيح لإلنتصار يف
حياة املؤمن )1( :دم املسيح؛ ( )2التبشري والشهادة؛ ( )3التكريس الكلي
للرب.
إن نصرة املسيح على الصليب هي أساس النصرة يف حياة املؤمن إذ فيه
يرتبط اخلالص من اخلطية ومفاعيلها .أما الشهادة املسيحيّة يف حياة املؤمن

نبشر ابملسيح يسوع حنن
فهي ضمانة إستمراريّة النصرة يف حياتنا .فعندما ّ

الرب وحنيي ذكرى نصرة املسيح العظيمة
ّ
نتمم مشيئة الرب يف العامل وخندم ّ

القراءة الصباحية
رؤ 12
جا 13-9 :8
القراءة المسائية
ان 3-2

على املوت ،وهذا ما جيعلنا خنترب النصرة يف حياتنا .وأما العنصر الثالث
للنصرة يف حياتنا فهو التكريس الكلي من خالل موتنا عن اجلسد لكي حييا
املسيح فينا .إن التكريس الذي مينحنا النصرة الدائمة هو عندما يكون رضى
أهم من حياتنا الشخصيّة.
الرب وخدمته ومشيئته ّ
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الثالثاء  19كانون األول 2017

ني
َسيَ ْس ُج ُد لَُه جمَ ِي ُع َّ
الس ِاكنِ َ
«ف َ
ين لَيْ َس ْت
َعلَى األَ ْر ِ
ض ،الَّ ِذ َ
يس
أَسمَْا ُؤُه ْم َم ْكتُوبَ ًة ُمنْ ُذ تأَْ ِس ِ
الْ َع مَالِ فيِ ِس ْف ِر َحيَا ِة الحَْ َم ِل
َ�ب ُر
الَّ ِذي ُذب َ
ِح ُ ...هنَا صْ
الْ ِق ِّد ِ
ني َوإِميَاُ�ن ُه ْم».
يس َ
(رؤ )10-8 :13
القراءة الصباحية
رؤ 10-1 :13
جا 15-14 :8
القراءة المسائية
حب 2-1

األربعاء  20كانون األول 2017
َويَ ْصنَ ُع اَآي ٍت َع ِظ َيم ًة ،حَتىَّ إِنَُّه
الس َما ِء َعلَى
يجَْ َع ُل ناَ ًرا �تَ نْزُِل ِم َن َّ
ض ق َّ
َّاسَ ،ويُ ِض ُّل
ُدا َم الن ِ
األَ ْر ِ
آلي ِت
ض باِ اَ
ني َعلَى األَ ْر ِ
َّ
الس ِاكنِ َ
َّ
التيِ أُ ْع ِط َي أَ ْن يَ ْص�نَ َع َها أَ َما َم
الْ َو ْح ِش ...
(رؤ )13 :13

القراءة الصباحية
رؤ 18-11 :13
جا 17-16 :8
القراءة المسائية
حب -3صف 1

مير هبا
ستكون فرتة الضيقة العظمى املستقبليّة من أصعب الفرتات اليت ّ
الدجال
العامل .سوف تسيطر الظلمة الروحيّة وتسود حبيث سيظهر املسيح ّ
ليجدف على إسم هللا ويعلن نفسه إهلا .وكثريون هم الذين سيتبعونه يف تلك
املرحلة ويتعبدون له ساجدين .سوف يكون له سلطاان أن يصنع املعجزات
والعجائب مما سيزيد من إمكانية إتّباع ضالالته ،وخاصة أن الناس مييلون
دائما إىل إتّباع األمور العجيبة اخلارقة دون أن يسألوا عن مصدرها .وهنا
سيكون التحدي الكبري للمؤمنني املخلصني بدم املسيح ،هل سيستطيعون
مير يف مراحل حتضرييّة لتلك احلقبة إذ نرى
الصمود؟ ال شك أن العامل اليوم ّ
التجاهل العميق لفداء املسيح وعمله الكفاري .نرى الضالل من حولنا يف
داخل املسيحيّة وخارجها .إن كل هذا هو مصدر إمتحان لصرب القديسني
وإمياهنم .فال بد أن ميتحن اإلميان الصحيح بنار التجارب الصعبة .لذا حنتاج
اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل حياة الشركة العميقة مع الرب اليت تعيننا
يف هذه املرحلة.
هل ميكن لآلايت والعجائب أن أتيت من أشخاص هم أضداد للمسيح؟
إن أي عمل خارق للطبيعة ال ميكن أن أييت إال بسماح مباشر من الرب.
أي من خالئق هللا
وما مساح الرب للعجائب اليت هتدف إلعالء شأن ٍّ
(بشرية كانت أم مالئكية) ،إال لكي ميتحن عمق إميان اإلنسان به وحمبته له
واستعداده للسري حبسب كلمته (تث  .)13صحيح أن هللا استخدم اآلايت
والعجائب والقوات لكي يثبت كلمته ورسالة االجنيل (عب ،)4-3 :2
لكن بعد أن تثبّتت كلمته مل يعد هناك حاجة لذلك ألن كلمة هللا هي
املصدر األساسي لإلميان وهي أثبت من أي شيء آخر (2بط .)19 :1
لكن ّ
لكل من رفض كلمة هللا كأساس لإلميان ابلرب يسوع ،وسعى خلف
سر ابحلق
اآلايت والعجائب ،يرسل هللا عمل الضالل لكي يتبعه ،ألنه مل يُ ّ
اإلهلي بل ُس َّر بفكره الباطل وطرقه امللتوية .إن ّ
كل أمر مهما كان خارقا
للطبيعة جيب أن تُفحص غاايته ومصدره على ضوء كلمة هللا احلية ألهنا
األثبت أبداً.
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الخميس  21كانون األول 2017

يُعترب املوت ابلنسبة للكثري من الناس النفق املظلم الذي جيهلون هنايته .أما

الس َما ِء
«وَسمَ ِ ْع ُت َص ْواتً ِم َن َّ
ال يِلْ :
قَائِ ً
وب
«اكتُ ْبُ .ط ىَ
لِ َ
أل ْم َو ِ
الر ِّب
ين يمَُوتُو َن فيِ َّ
ات الَّ ِذ َ
ُمنْ ُذ اآل َن � -نَ َع ْم �يَ ق ُ
وح،
ُول ُّ
الر ُ
لِ َك ْي يَ ْسترَ ِحيُوا ِم ْن أَْ�ت َعابهِِ ْم،
َوأَ ْع َمالهُُ ْم ْ�تَ�ت�بَ ُع ُه ْم»».
(رؤ )13 :14

ابلنسبة للمؤمن ابملسيح ،فاملوت هو ابب النجاة من كل أتعاب األرض

القراءة الصباحية
رؤ 14
جا 6-1 :9
القراءة المسائية
صف 3-2

الجمعة  22كانون األول 2017
« َع ِظ َيم ٌة َو َع ِجيبٌَة ِه َي أَ ْع َمالُ َك
الر ُّب الإْ ِلَُه الْقَا ِد ُر َعلَى ُك ِّل
أَُّ�ي َها َّ
َش ْي ٍءَ .عا ِدلٌَة َو َح ٌّق ِه َي ُط ُرق َ
ُك اَي
َملِ َك الْ ِق ِّد ِ
نيَ .م ْن الَ يخََاف َ
ُك اَي
يس َ
َر ُّب وَيمَُ ِّج ُد اسمَْ َك ،ألَنَّ َك َو ْح َد َك
ق ُّ
وس ،ألَ َّن جمَ ِي َع األُ َم ِم َسيَْأتُو َن
ُد ٌ
َويَ ْس ُج ُدو َن أَ َما َم َك ،ألَ َّن أَ ْح َكا َم َك
ِر ْت» (رؤ 3 :15و)4
قَ ْد أُ ْظه َ

القراءة الصباحية
رؤ 15
جا 10-7 :9
القراءة المسائية
حج 2-1

ومشاكل الدنيا ومهوم احلياة وثقل اخلطيّة احمليطة بنا من كل حدب وصوب.
قال بولس الرسول« :يل احلياة هي املسيح واملوت هو ربح» .مل ِ
أيت املسيح
حيسن أوضاعنا بل جاء لكي ينقلنا من الظلمة إىل النور ومن
إىل العامل لكي ّ
املوت إىل احلياة .إن احلياة األبديّة معه يف السماء هي الرجاء املبارك الذي
ينتظره املؤمن .فال خوف يف املوت إذ ليس هو اجملهول ابلنسبة لنا إذ إن
ربنا يسوع سار طريق املوت وانتصر وهو يقود كل من يتبعه يف طريق النصرة
حنو األبديّة.
هذه هي الرتنيمة اليت سينشدها املخلّصون يف السماء ،الذين ثبتوا يف حياة
اإلميان مع يسوع رغم كل املصاعب .تضيء هذه اآلايت على حقائق
أساسيّة وضروريّة يف عبادتنا .فالعبادة للرب اإلله جيب أن ترّكز دئما على

عظمة هللا وليس على ضعف اإلنسان .فالرب هو القادر على خالصنا
وضمان حياتنا األبديّة كما على ّ
حل كل مشاكلنا اليوميّة .فهو اإلله العادل
حيول ّ
كل شيء
واحملق الذي يستطيع أن ينصفنا ،وهو القدوس البار الذي ّ

خلريان الروحي األبدي .إن الرب إهلنا هو ملكنا الذي جيب أن يسود على

حياتنا ابلتمام ويكون حمور عبادتنا الوحيد ،وهو الرب املهوب املمجد الذي
له ستنحين كل ركبة .لذا جيب أن ننتبه يف عبادتنا دائما أن يكون الرب إهلنا
املثلث األقانيم (اآلب واالبن والروح القدس) أساس وحمور ومرتكز عبادتنا
الفرديّة والكنسيّة أيضا.
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السبت  23كانون األول 2017

إن التوبة واإلميان مها أساس العودة إىل الشركة الصحيحة مع الرب .إن أهم

الس َما ِء ِم ْن
« َو َج َّدفُوا َعلَى إِلَِه َّ

دور للروح القدس يف العامل اليوم هو أنه ّ
يبكت العامل على خطيّة وعلى ّبر

ِم َوِم ْن ُ�ق ُر ِ
ِمَ ،ولمَْ
وحه ْ
أَ ْو َجا ِعه ْ
�يَ تُوبُوا َع ْن أَ ْع َمالهِِ ْم».
(رؤ )11 :16

وعلى دينونة .أما يف الضيقة العظمى فسوف مينح الرب فرصة التوبة للجميع
لكن أسلوبه سيكون خمتلفاً عن عصر النعمة الذي نعيش فيه اآلن ،إذ
سيسكب هللا غضبه عالمة عدم رضاه على خطااي الناس وتصرفاهتم .إن
أحد أهداف الضيقة العظمى هو أن يتوب الناس ويرجعوا بعد أن يذوقوا

القراءة الصباحية
رؤ 16
جا 12-11 :9
القراءة المسائية
زك 2-1

األحد  24كانون األول 2017

الزانِيَ ِة
« َهل َُّم فَأُ ِريَ َك دَْ�ينُونَ َة َّ
الْ َع ِظ َيم ِة الجَْالِ َس ِة َعلَى الْ ِميَا ِه
الْ َكثِريَِة»

(رؤ )1 :17

القراءة الصباحية
رؤ 17
جا 3-1 :10
القراءة المسائية
زك 4-3

مرارة البعد عن الرب .ولكن لألسف حىت يف تلك الظروف الصعبة لن يتوب
الكثري من الناس عن أعماهلم الشريرة الفاسدة .ملاذا؟ جييب يسوع قائال:
«وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن أعماهلم كانت شريرة» .هناك
حاجة للرجوع إىل الرب اليوم من خالل التوبة واإلميان ابملسيح.
تستخدم كلمة زىن يف الكتاب املقدس ابجتاهني خمتلفني األ ّول له عالقة
ابلزىن الفعلي عندما ميارس اإلنسان الزىن اجلسدي ،أو الفكري ،والثاين هو
الزىن الروحي عندما ينحرف شعب هللا عن العبادة الصحيحة ويُدخل آهلة
غريبة أو ممارسات غريبة إىل عبادة الرب .عندما يتكلّم املسيح عن دينونة
الزانية العظيمة هو يتكلّم عن الزىن الروحي بسبب خيانة مجاعات كثرية من
املسيحيني للمسيح من خالل ترك تعاليمه وكلمته .إن الكنيسة هي العذراء
العفيفة املخطوبة للمسيح اليت ط ّهرها املسيح بكلمته كما يقول الرسول
بولس «بغسل املاء ابلكلمة» .جيب على الكنيسة أن ختضع للمسيح رأسها
يف كل شيء .إن هذا اخلضوع ليس انتقائيا بل ملزماً لكل ما أوصاان به
املسيح يف الكتاب املقدس .وعندما ال تفعل الكنيسة هذا تقع يف فخ الزىن
التمرد على الرأس .هذا ما حصل يف الكثري من الكنائس
الروحي والعصيان و ّ
اليت أدخلت تقاليد وممارسات ال تتفق مع تعليم كلمة الرب ،فوقعت يف الزىن
الروحي .إن مسؤولية املؤمنني اليوم هي احلفاظ على الكنيسة عذراء عفيفة
ملتزمة بوصااي سيدها لئال تقع حتت دينونته.
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االثنين  25كانون األول 2017

«إن القداسة هي أساس عمل هللا يف الفرد والكنيسة» .عبارًة جيب أن

آخ َر ِم َن
«ثمَُّ سمَ ِ ْع ُت َص ْواتً َ
«اخ ُرُجوا ِمْ�ن َها
َّ
الس َما ِء قَائِالًْ :
اَي َش ْعبيِ لِ�ئَلاَّ تَ ْشترَ ُِكوا فيِ
َخ َط اَاي َهاَ ،ولِ�ئَلاَّ تأَْ ُخ ُذوا ِم ْن
َضرَباَ تهَِا .ألَ َّن َخ َط اَاي َها لحَِق ِ
َت
الس َم َاءَ ،وتَذََّك َر هللاُ آثاَ َم َها».
َّ
(رؤ 4 :18و)5

تحُ فر يف أذهان املؤمنني وقلوهبم .وما هي القداسة؟ إن القداسة هي التصاق

القراءة الصباحية
رؤ 18
جا 15-4 :10
القراءة المسائية
زك 6-5

الثالثاء  26كانون األول 2017

َخ َرْر ُت أَ َما َم ر ِْجلَيْ ِه ألَ ْس ُج َد
«ف َ
لَُه� ،فَ ق َ
َال يَِ
ل« :انْ ُظ ْر الَ �تَ ْف َع ْل!
ِخ َوتِ َك
أَناَ َعبْ ٌد َم َع َك َوَم َع إ ْ
وع.
ين ِعنْ َد ُه ْم َش َها َد ُة يَ ُس َ
الَّ ِذ َ
ْاس ُج ْد للِهَِّ .فَإ َّ
وع
ِن َش َها َد َة يَ ُس َ
وح ال�نُُّ�ب َّوِة».
ِه َي ُر ُ
(رؤ )10 :19
القراءة الصباحية
رؤ 10-1 :19
جا 17-16 :10
القراءة المسائية
زك 8-7

الرب نداء اإلنفصال هذا قائ ّ
ال:
ابلرب وانفصال ّ
عما ال يرضيه .هلذا يُطلق ّ
ّ
«اخرجوا منها اي شعيب لئال تشرتكوا يف خطاايها» .هذه هي القداسة
الروحيّة ،أن نعبد الرب حبريّة كلمته دون قيود بشريّة أو تقاليد موروثة .وهذا
يتطلّب اإلنفصال الكامل عن الشركة أبي عبادة ختتلف عن تعاليم الكتاب
املقدس من أي جهة أتت .فعندما يشرتك املؤمن يف عبادة خاطئة هو
يشرتك يف خطيّة تلك العبادة .أما من يريد أن يرضي الرب فعليه أن ينفصل
ويتكرس للرب.
ّ
خر يوحنا
هل هناك أطهر من املالك الذي مل يفعل خطيّة؟ أمام املالك ّ
احلبيب إحرتاما وسجوداً .لقد كان املالك مرسال من هللا لكي يرافق يوحنا
يف جولته السماويّة ويعطيه إعالن هللا له .لقد شعر يوحنا بصغره أمام
تكريس املالك ومعرفته ابألمور مما دفعه لكي يسجد احرتاماً .أما املالك
فكان حازماً وجازماً وواضحاً وهو يقول« :انظر ال تفعل» .وملَ ال؟ يوضح
املالك قائال« :أان عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع».
إن اخلطيّة الكربى اليت يفعلها قسم من املسيحيني اليوم هي السجود للعبد

بعد السجود للسيّد .لقد نبّه املالك القديس يوحنا قائال إ ّن صنف املالئكة

ومجاعة القديسني هم عبيد عند هللا ال ينبغي السجود هلم .لقد اوضح املالك
السجود واإلكرام والعبادة
شخص واح ٌد
قائال« :اسجد هلل» .هناك
ّ
ٌ
يستحق ّ
وهو هللا اخلالق واملخلّص اآلب واالبن والروح القدس.
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األربعاء  27كانون األول 2017

وح ًةَ ،وإِذَا
ثمَُّ َرأَيْ ُت َّ
الس َم َاء َم ْفتُ َ
ض َوالجَْالِ ُس َعلَيْ ِه
�فَ َر ٌس أَْ�بيَ ُ
يُ ْد َعى أَ ِمينًا َو َصا ِدقًا ،وَباِ لْ َع ْد ِل
ِبَ .وعَْ�ينَا ُه َكلَه ِ
ِيب
يحَْ ُك ُم وَيحَُار ُ
يجا ٌن َكثِريَةٌ،
ناَ رٍَ ،و َعلَى َرأْ ِس ِه تِ َ
وب
َولَُه ْاس ٌم َم ْكتُ ٌ
لَيْ َس أَ َح ٌد �يَ ْع ِرفُ ُه إِّالَ ُهو
(رؤ )َ 12-11 :19
القراءة الصباحية
رؤ 21-11 :19
جا 19-18 :10
القراءة المسائية
زك 10-9

الخميس  28كانون األول 2017

الس َما ِء
َوَرأَيْ ُت َمال ًَكا ناَ ِزالً ِم َن َّ
اح الهَْا ِويَ ِة،
َم َع ُه ِم ْفتَ ُ
َو ِسل ِ
ْسلٌَة َع ِظ َيم ٌة َعلَى يَ ِد ِه.
ض َعلَى التِّنِّنيِ،
�فَ قَبَ َ
الحَْيَّ ِة الْ َق ِدميَِة ،الَّ ِذي ُه َو
يس َو َّ
الشيْ َطا ُن،
إِبْلِ ُ
وَ�قَ يَّ َد ُه أَلْ َف َسنَ ٍة،
(رؤ )2-1 :20
القراءة الصباحية
رؤ 6-1 :20
جا 6-1 :11
القراءة المسائية
زك 12-11

إن مقارنة بسيطة لوصف هذا اإلصحاح جمليء الرب يسوع اثنية مع الوصف
الوارد يف األانجيل لقدومه األول ،نالحظ التباين الواضح بني اجمليء األول
الذي كان بوداعة وتواضع ،لكي يطلب وخيلص ما قد هالك ،واجمليء الثاين
الذي سيكون جبالل وهباء وانتصار وسلطان كامل ،لكي يضع أعداءه
مترد وعصيان بشري ومالئكي .ففي جميئه األول
حتت قدميه ،ويدين كل ّ
أرسل الرب مالكاً من السماء ليعلن للرعاة املتبدين عن والدة الرب يسوع
يف مذود متواضع ،أما يف جميئه الثاين فستنظره كل عني والذين طعنوه،
ستوحد قواها
واجليوش اليت كانت جمتمعة لكي تتحارب بعضها مع بعضّ ،
لتحارب اجلالس على الفرس األبيض .لكن قبضة واحدة من الرب يسوع
كافية لرتسل املتمردين عليه إىل حبرية النار والكربيت .اي له من منظر مرهب
حلظة ظهور ربنا يسوع آتياً للدينونة .إن كل إنسان مل يستفد ويتمتّع خبالص
املسيح يف جميئه األول ،سوف يدان ال حمالة يف جميئه الثاين .فأين أنت من
اجمليء األول للمسيح؟
يصف الكتاب املقدس الزمن الذي نعيش فيه على أنه زمن شرير وأن إبليس
هو رئيس هذا العامل .و يذكر بطرس يف رسالته األوىل  8: 5أن إبليس هو
كأسد زائر جيول ملتمسا ليبتلع املؤمن ،لكن نصرة املسيح على الصليب
جعلت منه شخصا مهزوما هو ومالئكته الساقطني .و هذا األمر سيستمر
سيؤسس الرب يسوع ملكه على األرض لفرتة ألف
إىل الوقت الذي فيه ّ
سنة ،ويقيّد إبليس طوال هذه الفرتة حىت هناية تلك املدة .وبعد األلف سنة
سيُحل زماانً قليال ليضل األمم ،لكن هنايته ستكون إىل األبد يف البحرية
املتقدة بنار وكربيت .إن حقيقة النصرة على إبليس هي اثبتة ال تتغري ألن
الرب يسوع صنعها بنفسه ،مبوته وقيامته .وكل من يريد أن يتمتع هبذه
النصرة ،عليه أن يسري يف موكب نصرة املسيح .أما كل من اختار عكس
ذلك ،فنصيبه ابلتايل مع ابليس يف حبرية النار والكربيت الذي هو املوت
األبدي.
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الجمعة  29كانون األول 2017

يس الَّ ِذي َكا َن يُ ِضلُّ ُه ْم
« َوإِبْلِ ُ
بحَُ�ي َرِة النَّا ِر َوالْ ِك رْبِ ِ
يت،
ُطرَِح فيِ ْ
اب.
َحيْ ُث الْ َو ْح ُش َوالنَّبيِ ُّ الْ َك َّذ ُ
َوسَُ�ي َع َّذبُو َن �نَ َهاراً َولَيْ ً
ال إِلىَ أَبَ ِد
ين».
اآلبِ ِد َ
(رؤ )10 :20
القراءة الصباحية
رؤ 15-7 :20
جا 10-7 :11
القراءة المسائية
زك 14-13

السبت  30كانون األول 2017

« َو َسيَ ْم َس ُح هللاُ ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن
ُعيُونهِِ ْمَ ،والْ َم ْو ُت الَ يَ ُكو ُن فيِ َما

�بَ ْع ُدَ ،والَ يَ ُكو ُن ُح ْزٌن َوالَ ُص َر ٌاخ
ور
َوالَ َو َج ٌع فيِ َما �بَ ْع ُد ،ألَ َّن األُ ُم َ
األُولىَ قَ ْد َم َض ْت»
(رؤ)4 :21
القراءة الصباحية
رؤ 21
جا 8-1 :12
القراءة المسائية
مال 2-1

األبدي.
حياول الكثري من الالهوتيّني اليوم التقليل من فكرة اهلالك والعذاب
ّ
الرب واضحة يف هذا الشأن .فاإلصحاح  20من سفر الرؤاي
ولكن كلمة ّ
هو إعالن عن تلك الفرتة اليت فيها سيُطرح إبليس (مالك ساقط) يف حبرية
النار والكربيت حيث الوحش والنيب الكذاب (وهم بشر خاطئون) .هناك
سيعيش أعداء هللا معاً يف عذاب لن ينتهي إىل األبد إذ «سيع ّذبون هناراً
ولي ً
ال إىل أبد اآلبدين» .إن فرصة اخلالص للبشر مفتوحة ما دام اإلنسان
حيّا .إن احلياة هي فرصة اخلالص لكل إنسان ولد يف العامل .فاملسيح يسوع
ربنا مات وقام من األموات لكي خيلّص كل من أييت إليه ابلتوبة واإلميان.
إن رفض املسيح يؤّدي حتماً إىل املصري املشؤوم يف حبرية النّار.
أحن شعور خيتربه الولد .ولكن ما رأيك يف
رمبا تكون ي ّد األم على ولدها ّ
يد اخلالق املخلّص وهي متسح ّ
كل دمعة من عينيك؟ إن أحد اإلمتيازات
اليت سيحصل عليها املؤمنون يف السماء هي يد املسيح الرقيقة على وجه
املؤمن وهي تزيل من أمام عينيه كل مآسي املاضي الكئيب من حزن ومرض
ليدي املسيح الرقيقتني أن سمُّرات على الصليب
وأمل وصراخ ووجع .لقد سبق ّ
من أجل خطاايان ،وما زالتا حتمالن مسات الفداء واحملبة لنا .كيف ال نثق
بتلك اليدين؟ ماذا ستفعل عندما سرتى يد املسيح املثقوبة وهي تقرتب منك
لتمسح دموعك؟ رمبا ستمسك بيديه وتقبلهما عربون شكرك له .ميكننا
اليوم أن من ّهد لذلك اللقاء معه من خالل خدمتنا لبعضنا البعض .نستطيع
اليوم أن نقبّل يدي املسيح عندما نقبّل أايدي اإلخوة ونغسل أرجلهم وخندم
قوتنا
بعضنا بعضا كما أعطاان املسيح وصيّة .إن الرجاء املبارك هو مصدر ّ
الروحيّة يف العامل .فإن كان املسيح سيهتم بدموعنا األليمة يف األبديّة ،فدعوان
هنتم خبدمته العظيمة يف الكنيسة.
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األحد  31كانون األول 2017

ما هو أروع منظر شاه ّدته يف حياتك؟ ما هو أعظم شخص قابلته يف

« َوُه ْم سَ�يَ نْ ُظ ُرو َن َو ْج َه ُهَ ،واسمُْ ُه

الرب
حياتك؟ إن امتياز املؤمن العظيم يف احلياة األبديّة هو أن يكون مع ّ

ِم
َعلَى ِجبَا ِهه ْ

يسوع املسيح إىل األبد .إن أعظم ما يف السماء هو ربنا يسوع املسيح سيّد

(رؤ )4 :22

السماء وموضوع األبديّة .وهناك سيكون اإلمتياز لنا أن ننظر وجهه ونتأمل
التجسد و لندرك عمق حمبّته اليت
به لنخترب عظمة تواضعه اليت قادته إىل
ّ
قوة جربوته اليت تكلّلت ابلقيامة من األموات
قادته إىل الصليب ،ولنرى ّ

القراءة الصباحية
رؤ 22
جا 14-9 :12
القراءة المسائية
مال 4-3

إلمتام خالصنا .إن حلظة اللقاء مع املسيح يف السماء هي حلظة العيان
اجلميلة اليت حتثنا اليوم لكي ننتظر بصرب وإميان ذلك الرجاء املبارك .لذا
جيب أن تكون أايمنا احلاليّة أوقات انتظار واستعداد للقاء الرب يف اجملد ،مما
يقودان لكي حنيا مبجد حضوره يف كل حلظة يف حياتنا.
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إىل هنا أعاننا الرب
(1صم)12 :7

من كتاب ينابيع يف الصحراء
أي كان الرب عوننا يف املاضي .يف العشرين أو السبعني سنة الغابرة أعاننا الرب ،يف فقر وثراء ،يف مرض
وصحة ،يف البيت وخارجه ،يف القعود والسفر ،إن براً أو حبراً أو جواً ،يف كرامة وهوان ،يف صيت حسن
وصيت رديء ،يف حرية واستقرار ،يف جتربة وضيقة ،يف سقوط وانتصار ،يف صالة ودعاء« ،إىل هنا أعاننا
الرب».
ما أمجل األشجار اخلضراء النضرة ،واألغصان املثقلة ابألمثار ،والنبااتت املزهرة ،وأمجل منها مجيعا ،النفس
املتطلعة إىل املاضي القريب أو البعيد لتذكر أايم حياهتا اخلضراء ،املثمرة واملزهرة ،وتشكر رمحة هللا ونعمته
فتغرد مع الطيور والطبيعة شكراً خلالقها ومتجيداً المسه
اليت جعلت تلك األايم أايماً خصبة ،أايم خري وشبعّ ،

مرّددة« :إىل هنا أعاننا الرب».

نلق النهاية بعد ،فنحن ال نزال على قيد احلياة ،وما زلنا ننظر إىل احلاضر
هذا ابلنسبة إىل املاضي ،ولكننا مل َ
خنمن زايدة فقر أو ثراء ،زايدة صحة أو مرض ،زايدة كرامة أو هوان ،زايدة جتارب
واملستقبل ومفاجآهتماّ .

أو انتصارات أو سقطات ،زايدة صلوات وأدعية ،وابإلضافة إىل هذه مجيعها يهمنا تقدم السن واملشيب وما
خيبئانه لنا ،وأخريا املوت ويف هذه مجيعها سيعيننا الرب.
هل هذه النهاية؟ ال بل ابملسيح سنقوم ،وبه حنيا ،ونصري على شبهه ،ومعه ندخل جمده لننظر إىل مجال بيته،
ونتفرس مبجد هيكله ،ونتمتع أبنغام ترنيمات القديسني ومزامريهم ،ونسمع عزف الناي والقيثارة ونبصر جمد
الرب ،ونرتع يف سعادة أبدية .فتشجع أيها املؤمن وعش أبمل األبدية فالذي لك أسدى معونته ،وعليك
أغدق بركاته ،يدك يمُ سك ويوصلك إىل هناية املطاف.
اعتاد الرعاة يف جبال األلب أن يودع بعضهم بعضا يف هناية يومهم املضين بتسبيحة مجيلة حيمل األثري أنغامها
وترجع األودية صداها ،فتنتعش قلوهبم ،و هم يف طريقهم إىل بيوهتم بني املنعطفات واملنعرجات اخلطرة على
ّ
أنغام مزامريهم قائلني:
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إىل هنا أعاننا الرب

إىل هنا أعاننا هللا

المسه التسبيح

المسه الغناء

مساء « فينتشر صدى كلماهتم وترانيمهم يف اجلو
مساء ،عم ً
ويف الوداع األخري يرمن الواحد لآلخر « عم ً
اهلادئ الصامت إىل أن تذوب وال تُسمع بعد.

األخوة ،ولنسر بثقة وثبات وسط منعرجات احلياة املظلمة
ّ
لنشجع حنن أيضا بعضنا بعضا برتانيم احملبّة و ّ
فتقوي األخوة وجتتذب البعيدين ومتتزج أبصوات
ومنعطفاهتا املفزعة مصعدين أصواتنا املهلّلة لتمأل الفضاء ّ

املفديني حول عرش املخلص احلبيب يف ترنيمها وهي تردد« :لِْل َجالِ ِس َعلَى الْ َع ْر ِش َولِْل َخ ُر ِ
وف الْ�بَ َرَك ُة َوالْ َك َرا َم ُة
ين».
َوالْ َم ْج ُد َو ُّ
الس ْل َطا ُن إِلىَ أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
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قصة ترنيمة
				

مثل عظيم رمحتك	اي خالقي ارمحين

				

أمح اخلطااي عين

ومثل فرط رأفتك

هذا هو مطلع الرتنيمة املعروفة برتنيمة الصفح وطلب املغفرة من هللا ،اليت يتذلل فيها االنسان اخلاطئ امام
هللا طالبا رمحته وغفرانه ألنه إله حمب .كلماهتا هي لسان حال كل انسان مؤمن ،ألننا كلنا خطاة وحنتاج اىل
حمبة هللا ورمحته .ويقول الكتاب املقدس هبذا الصدد «إِ ِذ الجَْ ِمي ُع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َوَزُه ْم مجَْ ُد هللاِ( »،رومية .)23:3

إ ّن كلمات هذه الرتنيمة اخلشوعية مبنية أصال على مقتطفات من آايت املزمور احلادي واخلمسني الذي

اص َّي اغ ِ
يقول« :اِ ْرحمَ ْ نيِ اَي اَهللُ َح َس َب رَحمَْتِ َكَ .ح َس َب كَْ�ث َرِة َرأْفَتِ َك ا ْم ُح َم َع ِ
ْس ْلنيِ َكثِريًا ِم ْن إِثمِْيَ ،وِم ْن َخ ِطيَّتيِ
ِف بمََِع ِ
ِريِن .ألَ يِّن َعار ٌ
اص َّيَ ،و َخ ِطيَّتيِ أَ َما ِمي َدائِ ًما ....هأَنَ َذا باِ إلِثمْ ِ ُص ّوِْر ُت ،وَباِلخَْ ِطيَِّة َحبِلَ ْت بيِ أُ ِّمي....
َط ّه ْ
ْس ْلنيِ فَأَْ�بيَ َّ
ِريِن باِ لزُّوفَا فَأَ ْط ُه َر .اغ ِ
ض أَ ْك�ثَ َر ِم َن َّال�ث ْل ِجْ ....اسُ�ت ْر َو ْج َه َك َع ْن َخ َط اَاي َيَ ،وا ْم ُح ُك َّل آاث ِمي.
َط ّه ْ
وحا ُم ْستَ ِق ًيما َج ِّد ْد فيِ َد ِ
اخلِي( ».مزمور 5, 3-1 :51و7و9و .)10كلمات
�قَ ْلبًا نَ ِقيًّا ْاخلُ ْق فيِ َّ اَي اَهللَُ ،وُر ً

هذا املزمور هي للنيب داود ،وفيها يتذلّل أمام هللا ليصفح عنه بعد توبته عن اآلاثم والشرور اليت ارتكبها،

ويعرتف أمام هللا خبطئه طالباً رمحته وغفرانه.
ّ
نظم كلمات هذه الرتنيمة السيّد وليم كوبر ،الذي كان معروفاً جداً يف عصره ك َعلَ ٍم من أعالم األدب
اإلنكليزي الكالسيكي .كما ُعرف عنه أبنّه أفضل من كتب ابلّلغة اإلنكليزية يف ذلك الوقت ،ومن أفضل
ترمجاته آنذاك ،ترمجته لشعر هومريوس املعروف ،وكذلك ترمجته للشعر األديب الشهري الذي وضعه جان
جلنب.
ولد كوبر يف مدينة غريت بريكامستد ،إبنكلرتا ،يف  15تشرين الثاين عام  .1731كان والده رجل دين،
بينما كانت أ ّمه من عائلة ملكيّة معروفة جداً ،تتمتّع ابملال واجلاه والشهرة .واملعروف عنه أنّه منذ طفولته
حساساً جداً من الناحية العاطفيّة .وقد عزا البعض عدم االستقرار
مل يتمتّع ّ
بصحة جيّدة ،كما أنّه كان ّ
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يف حياته إىل موت أ ّمه املبكر ،عندما كان يف السادسة من عمره .وقد أشار إىل ذلك مرة عند قرب هناية

مير يوم مل ِ
يبك فيه موت أ ّمه الذي أثّر يف حياته لدرجة كبرية.
حياته ،أبنّه مل ّ

وجهه والده لدراسة القانون حىت يصبح حمامياً ،ولكنّه كان خياف الوقوف أمام قضبان
عندما كان صغرياًّ ،

السجن أو احملكمة نظراً حلساسيّته الزائدة اليت أثّرت عليه وجعلته خيضع لعالج نفسي لفرتة معيّنة .وخالل

هذه الفرتة كان ينكب على قراءة الكتاب املق ّدس ،فلفت انتباهه الفقرة الواردة يف رسالة بولس الرسول إىل

ِين مجََّاناً بِنِ ْع َمتِ ِه باِ لْ ِف َدا ِء
أهل رومية اإلصحاح الثالث واليت تقول« :إِ ِذ الجَْ ِمي ُع أَ ْخ َطأُوا َوأَ ْع َوَزُه ْم مجَْ ُد هللاُِ ،م�تَ�بَ ِّرر َ
يح ،الَّ ِذي ق َّ
َد َم ُه هللاُ َك َّف َارًة باِ إلِميَا ِن بِ َد ِم ِه ،إل ْ
الص ْف ِح َع ِن الخَْ َط اَاي
ِظ َها ِر ب ِِّرِهِ ،م ْن أَ ْج ِل َّ
الَّ ِذي بِيَ ُس َ
وع الْ َم ِس ِ

السالِ َف ِة بإِِ ْم َه ِ
ال هللاِ( ».رومية .)25-23 :3ومن خالل قراءته للكتاب املق ّدس ،وتي ّقنه أبن غفران اخلطااي
َّ
يتم بواسطة املسيح الذي سفك دمه الطاهر ملنح اخلطاة اخلالص والفداء ،أصبحت له عالقة مباشرة مع
ّ

أي إنسان خاطئ ،أن حيصل على اخلالص من اخلطيّة عن طريق يسوع املسيح.
هللا .وشعر أبنه ميكنه هو ،و ّ
فآمن به وسلّمه زمام حياته وكان عندها يف الثالثة والثالثني من عمره عام .1764

بعد اهتدائه إىل حظرية الرب ،صار له أصدقاء من األخوة املؤمنني الذين اهتموا به وق ّدموا له ّ
كل عناية
ورعاية .ومن بينهم عائلة القس موريل أونوين ،وكذلك القس جون نيوتن ،الذي كان يعمل يف جتارة الرقيق
واهتدى إىل اإلميان ابلرب يسوع .وقد أقنعه القس نيوتن ابالنتقال إىل بلدته أولين حيث كان يعمل كر ٍاع
يف الكنسية األسقفيّة (األنغليكانية) يف تلك البلدة .وقد عمال معاً فيما بعد على وضع كتاب حيتوي على
جمموعة من الرتانيم الروحيّة من أتليفهما.

«مثل عظيم رمحتك» ،الرتنيمة الشهرية اليت كان عنواهنا األصلي «سالم للنبع املفتوح»ُ ،كتب هلا النجاح

نظراً لكلماهتا الروحيّة العذبة املنبثقة من كالم هللا .فكان الناس يرّددوهنا إبميان وخشوع وفرح ألنهّ ا حتتوي

على أتكيد اخلالص من اخلطيّة بواسطة دم املسيح املسفوك على الصليب ألجل اخلطاة .إ ّن عنوان الرتنيمة

األصلي ابللغة اإلجنليزية مستم ّد من سفر زكراي من العهد القدمي للكتاب املقدس الذي يقول« :فيِ ذلِ َك
َّ
اس ِة( ».زكراي .)1 :13أما حلن هذه
الْ�يَ ْوِم يَ ُكو ُن ْ�يَ�نبُ ٌ
وع َم ْفتُ ً
ور َشلِ َيم لِْل َخ ِطيَّ ِة َولِْلنَ َج َ
وحا لِ�بَ يْ ِت َدا ُوَد َولِ ُسكا ِن أُ ُ
الرتنيمة فهو مقتبس عن حلن شعيب أمريكي قدمي.
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خالل فرتة حياته ،كان وليم كوبر يشعر بفرتات عصبيّة كانت تؤثّر عليه كثرياً من الناحية النفسيّة وتسبّب
له الشعور ابإلحباط .ونتيجة لذلك ،حاول أكثر من مرة أن يضع حداً حلياته ،ولكن إميانه ابهلل جعله
يلقي أمحاله وأحزانه عليه .واملعروف أن أمجل الرتانيم اليت وضعها كانت تلك اليت ّ
نظمها بعد مروره بظروف
صعبة ،إذ أنهّ ا كانت انبعة من اختبارات شخصيّة .لقد أغنت تلك الرتانيم املؤمنني لسنوات طويلة ،كما

قادت الكثريين إىل اإلميان بيسوع املخلص .وقد قال قبل وفاته «إنّين ّ
متأكد أبنّين ابإلميان أصبحت ابنا هلل
عن طريق املسيح ،وإ ّن هللا سوف ال يغلق يف وجهي أبواب الفردوس».
نُظمت هذه الرتنيمة ابلعديد من لغات العامل يف بلدان خمتلفة ومن ضمنها اللغة العربيّة .وأتيت كلماهتا ابلعربيّة
على الشكل التايل:
 -1مثل عظيم رمحتك	اي خالقي ارمحين
		
ومثل فرط رأفتك

أمح اخلطا عن

 -2إغسل كثرياً سيّدي
		
وهكذا خذ بيدي

مطهراً قليب

 -3يّإن إبمثي عارف

معرتف جهرا

		
وهو أمامي واقف

نفسي من الذنب

أنظره ال ّدهرا

رب إليك ابلقول والفعل
 -4أخطأت اي ّ
والشر ما بني يديك صنعت فافصح يل
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ابلبهجة الفضلى

 -5تشبعين اي منقذي

يف ذلّه يبلى

فيفرح العظم الذي
		
 -6قلباً نقياً طاهراً

يب اخلقه اي موالي

وروح عدل ظاهراً

ج ّدده يف أحشاي

انظم هذه الرتنيمة ابللغة العربية الشاعر اللبناين املرحوم انصيف اليازجي املتوىف عام  ،1871الذي كان
له الفضل يف إغناء املكتبة العربية بنتاج فكره وأدبه ،والذي نظم العديد من الرتانيم الروحية اليت ما زالت
تُستعمل حىت وقتنا احلاضر .ما أمجل أن نلتجئ إىل هللا معرتفني خبطاايان وطالبني رمحته قائلني:
			اي خالقي ارمحين
مثل عظيم رمحتك
			
ومثل فرط رأفتك

أمح اخلطا عين
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أعد ترتيب األحرف ابلشكل الصحيح لتجد الكلمة
( إعداد األخت ساره شدايق )
–1خاماابلايرا

–2صاخحلشيبي

–3يكيروسنل

–9طيلبسا

 – 10ث و ا ي ت م س و

 – 11ل و ك ن ي س ا ت ي

–4العوتردمجا

 – 12و ل و ا ي ة ن ب

–5ادلشادنشينا

 - 13ا ب ك س ي ل ر

–6وامدالعنمينحا

 – 14ا ل ا ل ر س م ع ا ل
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–7ناعاملرول

–8ناسلامو

 – 15ن ك ة م د و ي

 - 16ف ي س ا و ت خ
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