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 م2022 أيار نيوزيلندا، -أوكلند ّيب في تمت طباعة هذا الكت 

     



    

   

  

  

   õa‡çgõa‡çgõa‡çgõa‡çg@@@@ ... قرأ مقطًعا ِمن اإلنجيل وإفتكر في لكل َمن
  .نفسه بأن اهللا يُكلمه هو دون سواه

   õa‡çgõa‡çgõa‡çgõa‡çg@@@@... بها م عم التي أنعَ شكر اهللا على النِ َمن كل ل
   .وحتى على التأديب اّلذي غّير حياته وقّربه نحو اهللا عليهِ 

  

  آمين وآمين على الدوام، شكرلك ال ... وإلهي رّبي

        



    



 تقديم

، إلتقيت بمؤّسس وصاحب موقع القبّيات اإللكتروني، م 2007في العام 
المهندس إيلي عّبود، وٕاّتفقنا على تخصيص صفحة في الموقع للتأّمل وشرح 
قراءات اآلحاد، من الّرسائل واألناجيل، فضًال عن بعض األعياد، وفًقا 

  "نشرة األحد"...للطقس المارونّي، وٕاعتمدنا على تسميتها 

ولقد ساهم العديد من الكهنة والشمامسة واإلكليريكّيين في تقديم 
الشروحات وٕانضّمت إلينا السّيدة جميلة ضاهر موسى في فقرة "تأّمل روحّي" 
حول اإلنجيل فالسّيدة مادلين ديب سعد في فقرة "نوايا وصالة شكران للقّداس 

  اإللهّي"...

اإلنترنت في تقريب المسافات ما بين وقد ساهم عالم التكنولوجيا و 
نيوزيلندا حين بادرت السّيدة نيران نوئيل إسكندر سلمون إلى  –أوكلند لبنان و 

اإلتصال بي عبر البريد اإللكتروني وتواصلنا لفترة وتوافقنا أن تُقّدم لنشرتنا 
في العام خدمتين جديدتين: المراجعة العاّمة وفقرة جديدة هي "تأّمل وصالة" 

  ّية على نصوص القراءات...مبن

العهد الجديد  يْ هذه الفقرة تشّكل لّب هذا الكتاب القّيم اّلذي يقّدم قراءتَ 
ن ك فالتأّمل المصّلي اّلذي رافقهما وفًقا ألكثر من سنة طقسّية واّلذي ُيمَ 

المتأّمل بكلمة الحياة من الّدخول في عالقة عميقة مع نبع الحياة الّدائمة، 
 والغفور، الطالب الّدائم للحوار مع اإلنسان من خالل الصالة،  ّب المحبّ الر

  لغة اهللا ولغة التخاطب مع اهللا...

  



  

لقارئ إلى قراءة نصوص من الكتاب لأهمّية الكتاب تكمن في دعوته 
المقّدس ومن ثّم إلى التأّمل بها ومن بعدها إلى مشاركة السّيدة نيران في 

 طة في كلماتها كي يستخدمها أّي إنساٍن، صالٍة عميقة في روحانّيتها ومبس
  طالب صالة...

سّيدتي نيران، إذ أشكرك بإسم موقع القبّيات اإللكترونّي وصاحبه 
المهندس إيلي عّبود، أستعير مقولة يتّم التوّجه فيها إلى األسقف في الطقس 

عديدة البيزنطّي ("لسنين عديدة يا سّيد"!) ألرجو اهللا من أجلك قائًال: لسنين 
  في خدمة كلمة اهللا سّيدتي!

  

  بمحّبة وتقدير،
  الخوري نسيم قسطون 

  المؤّسس والمشرف على نشرة األحد 
  في موقع القبّيات اإللكترونيّ      
                                          www.kobayat.org  
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 مقدمة

حين )، Fr Ezio Blasoni SM( المريمي ، األب إيّزيو بالسونيفاجأني كاهنٌ    
شكري اهللا". وتساءلت في قلبي إلعتراف بأخطائي بقوله: "نيران، أُ تقّدمت إليه ل

"ماذا يعني بكالمه؟" ولكني في حينها لم أرّد عليه بأي كلمة ولكني جلست 
فعل التوبة ثم سردت برسم إشارة الصليب وترديد أمامه وٕابتدأت إعترافي 

 ي.صلّ يسوع، وعدُت إلى مكاني أُ  بّ خطاياي وغفر لي بإسم الر  

تأمالت بحسب كنُت قد بدأت كتابة  م، 2005عام ال، في في تلك األيام   
 باللغة اإلنجليزيةالقراءات اليومية خالل القّداس اإللهي في الكنيسة الالتينية 

للمشاركين في الذبيحة اإللهية في إحدى األب إيّزيو ِمن  بناًء على طلبٍ 
ن عن رعية الكنيسة التي كنُت يمسؤولَ  نيهناأحد كاألب إيّزيو وكان وعظاته. 

، وظننت أنه يقصد أن أشكر اهللا على همالكلي ري كتاباتيكنُت أُ أذهب إليها و 
ولم أسأله عن قصده إلى أعطاني إّياها ألكتب لمجده تعالى، النعمة التي 

ب وطلبت الكتابات التي كانت على شكل مقاالت في كتيّ  معتُ وحين جَ  اليوم.
أثناء  ،سترالياأ –سدني كاهن في الكنيسة الكلدانية في ، األب بولس منكنامن 

أن يقرأه  ،م2008في عام  في أوكلند للكلدان مار أدي الرسول لكنيسةزيارته 
وُيعطيني أي مقترح أو تعليق، وضع لي في نهاية بعض المقاالت "أين 
  الصالة؟"، وعندها فقط إنتبهُت بأن بعض المقاالت كانت تنتهي بصالة 

 ب فيها ما يحتاجه المرء للحصول على ص مغزى المقالة وُيطلَ إلى اهللا ُتلخ
 المسيح "أتباع يسوع، وكان عنوان الكتاب النعمة التي كانت محور المقالة

Followers of Jesus Christ "إستمرت في نهاية كل مقالة ". فكرة "الصالة
وٕالهي ..."  رّبيبكتاباتي باللغة العربية ولكن مع الوقت أضحت جميعها تبدأ بـ"

فُت مع الوقت بأن هناك أموًرا ، وعرَ وتنتهي بـ"لك الشكر على الدوام، آمين"
      .يها ولكنه عّلمني أن أفعل ذلككثيرة لم أكن أشكر اهللا عل



 سهذا الكتيب يجمع صلوات كتبتها كتأمل لقراءات يوم األحد بحسب الطق   
على طلب من الخوري نسيم قسطون،  بناءً  توجاءوألكثر من سنة الماروني 

لبنان، له كّل الشكر، ولقد  - الضهرالقبّيات  –خادم رعّية سّيدة اإلنتقال 
مع الشكر أيًضا  )www.kobayat.org( اإللكترونيّ  القبياتُنشرت في موقع 

تبدأ السنة الطقسّية بأحد تقديس البيعة  .للمسؤول عنه، المهندس إيلي عّبود
بحسب وتنتهي باألحد األخير من زمن الصليب. هذا وتنقسم السنة الليتورجية 

  إلى عدة أقسام كالتالي: الماروني سالطق
    

 :بدء السنة الليتورجية
    .أحد تجديد البيعة، أحد تقديس البيعة

   

   :زمـن المجـيء
حد مولد أ، حد زيارة العذراء ألليصاباتأ، أحد بشارة العذراء، أحد بشارة زكرّيا
األحد األول بعد ، عيد الميالد حد النسبة،أ، حد البيان ليوسفأ، يوحنا المعمدان

رأس السنة ، ]ن بين عيد الميالد وعيد الدنحيْ في حال مرور أحدَ [ الميالد
   أحد وجود الرّب في الهيكل.، عيد ختانة الرّب يسوع - الجديدة

   

   :زمـن الدنـح
األحد ، الدنح عيد األحد الثاني بعد، الدنحعيد األحد األول بعد ، عيد الدنح
عدد اآلحاد متغّير وفًقا [ الدنح عيد األحد الرابع بعد، الدنح عيد الثالث بعد

  .]لوقوع عيد الفصح وبداية الصوم
   

 دة للصوماألسابيع الممه :   
  .أحد الموتى المؤمنين، ّديقينأحد األبرار والص ، أحد الكهنة

   

   :زمـن الصوم المقدس
، أحد شفاء المنزوفة، أحد شفاء األبرص، ]أحد المرفع[ عرس قانا الجليلأحد 

  .أحد شفاء األعمى، أحد شفاء المخّلع، بن الشاطرأحد اإل



  :سبوع اآلالمأ
رتبة الوصول إلى الميناء  - ]قبل الظهر[أحد الشعانين: قّداس ورتبة الشعانين 

/ اإلثنين من أسبوع اآلالم  /  الثالثاء من أسبوع اآلالم  /  األربعاء  ]مساءً [
من أسبوع اآلالم: قّداس ورتبة القنديل  /  الخميس من أسبوع اآلالم: قّداس 

الّسابق تقديسه ورتبة سجدة الصليب،  ورتبة الغسل، الجمعة العظيمة: القّداس
  سبت النور.

   

  :زمـن القيامة
، الرابع للفصح، الثالث للفصح، الثاني للفصح -  األحد الجديد، بأحد قيامة الرّ 

  .السابع للفصح، خميس الصعود، السادس للفصح، الخامس للفصح
   

  :زمـن العنصرة
األحد ، زمن العنصرةمن ثالث األحد ال، أحد الثالوث األقدس، أحد العنصرة

من  سادساألحد ال، من زمن العنصرة خامساألحد ال، من زمن العنصرة رابعال
من زمن  ثامناألحد ال، من زمن العنصرة سابعاألحد ال، زمن العنصرة

، من زمن العنصرة عاشراألحد ال، من زمن العنصرة تاسعاألحد ال، العنصرة
، من زمن العنصرة ني عشراثالاألحد ، من زمن العنصرة حادي عشراألحد ال

، نتقال العذراء مريمإعيد ، من زمن العنصرة ثالث عشراألحد ال، عيد التجّلي
، من زمن العنصرة عشر خامساألحد ال، من زمن العنصرة رابع عشراألحد ال
، من زمن العنصرة سابع عشراألحد ال، من زمن العنصرة سادس عشراألحد ال

  .]عدد اآلحاد متغّير[ عنصرةاألحد الثامن عشر من زمن ال
   

   :زمـن الصليب
بعد عيد  ثانياألحد ال، األحد األول بعد عيد الصليب، رتفاع الصليبإعيد 

، بعد عيد الصليب رابعاألحد ال، بعد عيد الصليب ثالثاألحد ال، الصليب
األحد ، بعد عيد الصليب سادساألحد ال، بعد عيد الصليب خامساألحد ال

  .]عدد اآلحاد متغّير[ بعد عيد الصليب سابعال



وٕان أردت أن ُألخص كثيرٌة هي األشياء التي يمكننا أن نشكر اهللا عليها،    
تأمالتي وشكري فلن أجد أجمل مما كتب الملك داوود في مزموره المئة وثالثة 

، وهو لم يفهم في حينها كم هي رحمة درج جزًء منه أدناه، واّلذي أُ ]مئة وٕاثنان[
  :اهللا ومحبته لنا

  

دي، يا َنفِسَي ٱلَمولى دي ٱسَمُه ٱلُقّدوس َويا َأعماَق ِوجداني  َمج َمج  
دي، يا نفسَي ٱلَمولى ما َأتاِك ِمن إوَ    َمج نعامال تَنَسي ُكل.  

 

  وَيشفيِك ِمن َجميِع َأسقاِمكِ    ُهَو ٱلذي َيغِفُر َجميَع آثاِمكِ 
  .َوُيَتوُجِك ِبٱلَمراِحِم َوٱلَوداد   ٱلَفسادُينِقُذ َحياَتِك ِمن هاِوَيِة 

  فيتجّدد كالنسر شباُبِك.    نيِك خيًراُيشُبع سِ 
  

  َودوٌد ُمِحب َحليم    لرب َحّناٌن َرحيم ا
  َوال َيَظل َأَبًدا حاِقدا     ال ُيخاِصُم َسرَمدا

  .َوَلم ُيجاِزنا ِبَقدِر آثاِمنا   َلم ُيعاِملنا ِبَحَسِب َخطايانا
  

  َمَودُتُه َسَمت ِللُمتقين  َكما َتعلو َعِن ٱَألرِض ٱلسماء
  .َأبَعَد َعّنا ُذنوَبنا   َكُبعِد ٱلَمشرِق َعِن ٱلَمغِرب

  

  يرأُف الرب بَمن يتّقونه    كما يرأُف األُب ببنيهِ 
  وذاكٌر أننا ُتراب.    ألنُه عاِلٌم ِبِجبلتنا

  

، يا َجميَع  بدوا ٱلر امه العاملين برضاه   قّواِتهَمجيا ُخد 

  
    آمين. ،على الدواملك الشكر وٕالهي ...  رّبي

     @�Ûa@Ùnäiggbèní‡nÏ@ @
@æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã  
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 مدخل السنة الطقسّية
   أحد تقديس البيعة

  

  )12إلى  1اآليات  – 9الفصل  - الرسالة إلى العبرانيين (
ل، َكانَْت لَهُ َأْيًضا شَعاِئُر ِعَباَدة، وَبْيُت ُقْدٍس َأْرِضّي.َفالَعْھدُ  ل، وُھَو  اَألوَّ َفبُنَِي الَمْسِكُن األَوَّ

وَوَراَء الِحَجاِب الثَّاِني   الَّذي يُْدَعى "القُْدس"، وكاَن فيِه اْلَمَناَرة، واْلَمائَِدة، وُخْبُز التَّْقِدَمة،

ويَْحَتِوي ِمْجَمَرًة َذَھِبيًَّة ِللبَُخور، وَتابُوَت الَعْھد،  ى "ُقْدَس األَْقَداس"،بُنَِي الَمْسِكُن الَّذي يُْدعَ 

ٌة ِمن َذَھٍب تَْحَتِوي الَمّن، وَعَصا َھاُروَن الَّتي َأْفَرَخْت، ولَوَحا  ى ُكلُُّه ِبالذََّھب، وفيِه َجرَّ ُمَغّشً

الِن الِغَشاء: َأْشَياُء ال َمَجاَل اآلَن ِللَكالِم َعْنَھا وَفوَق التَّابُوِت َكُروبَا الَمْجِد يُظَلِّ  الَعْھد،

ِل ِتْلَك اَألْشياُء على ھَذا التوِإْذ بُِنيَْت  بالتَّْفِصيل. رتِيب، كاَن الَكَھنَةُ َيْدُخلُوَن ِإلى اْلَمْسِكِن اَألوَّ

وا الِعَباَدة، ا اْلَمْسِكُن الثَّاِني فكاَن  في ُكّلِ َوْقت، لِيُِتمُّ ًة َأمَّ َعِظيُم اَألْحَباِر َيدُخُل ِإلَيِه َوْحَدهُ َمرَّ

ْعب. بُُه َعْن َنْفِسِه وَعْن َجَھاالِت الشَّ نَة، وال َيْدُخُل ِإلَيِه ِإالَّ وَمَعُه َدٌم يَُقّرِ    واِحَدًة في السَّ

وُح القُدُُس َأنَّ الطَِّريَق ِإلى ُقْدِس األَْقَداِس لَْم َيُكْن  بَْعُد َقْد ُكِشف، َما َداَم وبِھَذا يُوِضُح الرُّ

ُل َقاِئًما. ُب َتَقاِدُم وَذبائِح، ال يُْمِكنَُھا َأْن  اْلَمْسِكُن األَوَّ وھَذا َرمٌز ِإلى الَوقِت الَحاِضر، وفيِه تَُقرَّ

ِمير. بَُھا كاِمالً ِمن ِجَھِة الضَّ طِْعَمٍة وَأْشِرَبة، ِإنََّھا َشَعائُِر َجَسِديَّةٌ َتْقَتِصُر على أَ  تَْجَعَل َمْن يَُقّرِ

ا الَمِسيُح َفَقْد ظََھَر  وَأْنواٍع َشتَّى ِمَن اإلْغِتَسال، َمْفُروَضٍة ِإلى َأْن َيْأتَِي َوْقُت اإلِْصالح. َأمَّ

 َعِظيَم َأْحَباِر الَخْيَراِت اآلِتَية، وإْجَتاَز الَمْسِكَن األَْعظََم واألَْكَمل، َغيَر الَمْصنُوِع ِباَألْيِدي، َأيْ 

ًة واِحَدة، ال بَِدِم التُّيُوِس والُعُجول، َبْل  لَْيَس ِمن ھِذِه الَخليَقة، َفَدَخَل ِإلى ُقْدِس األَْقَداِس َمرَّ

  بَِدِمِه ُھَو، َفَحقََّق لَنا ِفَداًء َأَبِدّيًا.

  )20إلى  13اآليات  -  16الفصل  -  تىمالقّديس إنجيل (
َقْيَصِريَِّة ِفْيِلبَُّس َفَسَأَل َتالِمْيَذهُ َقاِئالً: "َمْن َيقُوُل النَّاُس ِإّنِي َأَنا إْبُن وَجاَء َيُسوُع ِإلى نَواِحي 

فَقالُوا: "بَْعُضھُم َيُقولُون: يُوَحنَّا الَمْعَمَدان؛ وآَخُرون: ِإْيليَّا؛ وَغْيُرھُم: ِإْرِمَيا َأو  اإلِْنَسان؟".

َفَأَجاَب ِسْمَعاُن بُْطُرُس وَقال: َأْنَت ُھَو   ْنتُم َمْن َتقُولُوَن ِإنِّي َأنَا؟".َقاَل لَھُم: "وأَ  َأَحدُ األَْنِبيَاء".

فَأَجاَب يَُسوُع وَقاَل لَهُ: "طُوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن بَن يُوَنا! ألَنَّهُ ال لَْحَم  الَمِسيُح إْبُن ِهللا الَحّي!".

َماَوات. وال َدَم َأْظَھَر لََك ذلَِك، َبْل َأبي الَّذي في وَأنَا َأْيًضا َأُقوُل لََك: َأْنَت ھَُو بُْطُرُس، َأِي  السَّ

ْخَرِة َسَأْبِني ِبْيَعتِي، وَأْبَواُب الَجِحْيِم َلْن َتْقوى َعلَْيھا. ْخَرة، وعلى ھِذِه الصَّ َسأُْعِطيَك  الصَّ
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َماَوات، َفُكلُّ َما َتربُطُهُ على اَألْرِض َيكُ  َماَوات، وَما َمَفاتيَح َملَُكوِت السَّ وُن َمْربُوطًا في السَّ

َماَوات". حينَِئٍذ َأْوَصى َتالِمْيَذهُ َأالَّ َيقُولُوا ألََحٍد ِإنَُّه  تَُحلُّهُ على اَألْرِض َيُكوُن َمْحلُوًال في السَّ

 ھَُو الَمِسيح.

 

  2201 تشرين الثاني 4

لقلُت  بعينيكَ  وأنظرُ  كَ نِ ضْ حُ لي أن أجلس في  وٕالهي ... لو سمحتَ  رّبي
 صي القّ لك "أندوس. أشكرك"، "أنت هو القّدوس الحي اّلذي أحبني. ك ُمخل

وكما أوحيَت للقديس بطرس الرسول. أنا  مِ أشكرك" كما قلَت عن نفِسك في الِقدَ 
 كَ متْ دَ ال أعلم لماذا إبليس وأعوانه األرواح الشريرة، المالئكة التي سبق وخَ 

َأّنك "القّدوس" وأيًضا "الُمخّلص اّلذي أتى مت بلك، التي علِ  ولكنها تنّكرتْ 
ذلك  تْ ويطردهم من اإلنسان"، لم تعرف بأنك "المحبة"؟ ويا ليتها أدركَ  مهُ بَ ذ عَ ليُ 

 ع لما تمردت عليك وخسرت ذاتها. يا ليتها أدركت بأن "المحبة" غايتها أن ُتجم
النعم بال حساب لَمن يرغب  هبَ وال تُفّرق، أن ُتزيد عدد أبنائها وال تُنِقص، أن تَ 

عٌم كثيرة بال حدود وتتفّرع من نبعٍ  واحد، نبع ". نِ ةحب مَ أن يكون مثلها: "
ك اّلذين عرفوك لتكون لهم ئِ "المحبة": مواهب الروح القدس، تجود بها على أبنا

كمفاتيح لدخول مملكتك، مملكة خدمة اإلنسان ألخيه اإلنسان وخدمة اإلنسان 
  ".يلوياّبًة به ومجًدا له إلعالء نشيد المحبة: "هلّ في بيت أبيه مح

وٕالهي ... أنت سألت القديس بطرس قبل أن ترتفع إلى السماء  رّبي
م يا رب علينا بنعمة "أُتِحّبني؟" وقلت له: "إرَع خرافي". نعم، نحُن ُنحّبك، فأنعِ 

لَمن أوكلتهم إلينا لُنصبح جميًعا جسًدا واحًدا  ورحوم نة بقلٍب ُمحبسَ الرعاية الحَ 
ن َمن كفاية ب يسوع المسيح إبن اهللا الحّي اّلذي هو "الطريق وما عليه مِ بالرّ 

يومنا إلى أن نصل ألرض الميعاد" وهو "الحق المكتوب على لوحي العهد" وهو 
طالبيها  الثمر دون كلٍل بل سهٌر دائم على د "شجرة الحياة التي منها ُيستمَ 

  .آمين ،كعصا هارون"، ولك الشكر على الدوام
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  3201 تشرين الثاني 3

لك بسٍر ُمخيٍف: لقد إنقضى ما ُيقارب األلفي سنة  ُس سأهمِ  وٕالهي ... رّبي
إبن اهللا  ،ب يسوع هو "المسيحة على اإليمان بأن الرّ على إنشاء كنيستك المبنيّ 

الحي" وٕالى اآلن ال يزال هناك الكثير ِمن الناس َمن ُيقّدم القرابين آللهة غريبة 
أو َمن ال يؤمن بوجودك أو حتى َمن لم يفهم معنى الخالص والغفران والفداء، 

بهذا اإليمان أن  سمعان بن يونال يتَ واأسفاه. لذلك يا رب، أطلب منك كما أوحَ 
ّصادون قليلون، ولك الشكر على الحصاد كثير والحَ ترسل فعلة كثيرين لحقلك ف

  الدوام، آمين.
  

  4201 تشرين الثاني 2

وٕالهي ... أبي السماوي، كيف إستطاع التالميذ أن يتقّبلوا فكرة أن  رّبي
يكون لك إبًنا من جسد يأكل معهم وُيكّلمهم دون أن يفهموا سر الثالوث األقدس 

أجل، سّر التجسد والخالص؟ يعرفوا وبأنك إلٌه واحد: "آب وٕابن وروح قدس" و 
العهد القديم، وآمنوا بروحك لقد إكتفوا وآمنوا بما وعدت أجدادهم كما جاء بكتاب 

  القّدوس اّلذي تكّلم من خالل األنبياء وِمن خالل القديس بطرس الرسول.

"َمْن تَُقوُلوَن ِإني  "َمْن َيُقوُل الناُس ِإني َأَنا إْبُن اِإلْنَسان؟" و وٕالهي ... رّبي
 كشفتَ  َأَنا؟"، ما هذا السؤال اّلذي كشفَت به عن ذاتك من خالل الروح القدس،

المتمثلة  "رحمتك" !!! سبحانك يا رب.عن رحمتك وُحّبك لنا في آٍن واحد
المتمثلة بأن كنيستك أي  "تكمحب "بالخالص بالمسيح ذبيحة بال عيب، و

  "اإلنسان المؤمن بَمن أرسلت لخالصنا" هي بمثابة إبًنا لك.

وٕالهي ... يسوع المسيح، في كل مرة آتي إليك في "القربان المقّدس"،  رّبي
أنا أدعوك إلى قلبي وأطلب منك مشاركة وجبتك معي في بيتي لحين دعوتك 
لي إلى بيتك في السماء. أطلب منك إشباع جوعي ألن مائدتك مرضّية وأبدية، 
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حاتك عميقة عيوبي ألن جرا رُ "، وستْ وٕارواء عطشي ألنك حقا "الماء الحي
  .ودمك حياًة أبدية

 ثابتين نقف ودعنا القدس، الروحمواهب ب نفوسنا وٕالهي ... إمأل رّبي   
   .آمين الوحيد، ولك الشكر على الدوام، وٕابنك الحبيب المسيح بيسوع إيماننا في

  
  5201 تشرين الثاني 1

ووفيت  "أنا قّدوس إسرائيل ُمخّلصك" لتَ قُ و  أحببتنا يا َمن رّبي وٕالهي ...
 المسيح سنا دمتجّسدت في ملء الزمان "وقت اإلصالح" وٕافتديتنا فقد بوعِدك ف

سّبحين أسمك مُ  الكريم وألبسنا ثوب البّر وأعطانا أن نقف أمامك دون عيبٍ 
  .ُأحبكَ و  أشكركَ  القّدوس،

ساخ روحي أشكُرك يا َمن ستر عيوبي بجراحاته وغسل إت  رّبي وٕالهي ... 
جماعة عروس اهللا " تتألق بهبدمه ُمحوًال قرمزية خطاياي إلى بياٍض يسطُع نوًرا 

تُنشد له مع و  أمام خالقها "يسوع اّلذي ُدِعَي إبن اهللا كنيسة المسيحالمؤمنين 
  .المالئكة: "قّدوس اهللا، قّدوس القوي، قّدوس الحي اّلذي ال يموت"

بك يا ي تعجز عن شكرك الشكر الالئق كل أعمالي وأقوال  رّبي وٕالهي ...
رِبَك، فأنعم علي أن ُأخّبر وأسكنتنا بق َمن باركتنا بكل البركات السماوية

وُأعلمهم الخالص بغفران خطاياهم  عن حّبك لنا أجمعين المسكونة جمعاء بفرحٍ 
  .آمين ،لك الشكر على الدوامو  ،رحمًة منك

   
  6201 تشرين الثاني 6

إن قرأُت الكتاب الُمقّدس بعهديه القديم والجديد وسألُت  رّبي وٕالهي ...
نفسي: "ماذا تريد أن تقول لي؟"، لسمعُت اإلجابة التالية: "أنا ُأحّبكم ولم أترككم 
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في تياٍه وجهٍل وفي الظالم دون مأوى وجياع؛ بمحبتي ضممتُكم إلى صدري 
حبة ذاتها أنيروا وأطعمتُكم؛ بمحبتي ألبستُكم ِبّري؛ وحين تدركون ذلك، فبالم

الظالم وأْلِبسوا وأطعموا ليمتلئ الملكوت، لتمتلئ كنيستي التي َدعْوُتها وهي 
مبارٌك اآلتي بإسم الّرب، ‘بعيدٌة عني وفي جهالة لتعرفني فُتحّب وتشكر وتقول: 

مبارٌك يسوع، اإلسم الَحْي اّلذي بمعرفته واإليمان به ننال الِبر فالخالص. ُنحّبك 
ولعّلي أسمُع أيًضا: "خلقتكم من تراٍب بجسٍد زائٍل ُمتطلب للماء  ‘".ونشكرك

أقمتكم معي في السموات ‘ يسوع الحياة‘والهواء والغذاء ليحيا على األرض، وبـ
  لألبِد بجسٍد نوراني صورة الجسد المجيد لتروني وُتعاينوا محبتي لكم". 

حيا يل كّل إنسانٍ  هي كّل ما تحتاجه نفس "ةالمحبّ "أليست  وٕالهي ...رّبي 
محّبة منبعثة ِمنك إلي بدون إنقطاع ومحّبة  معك لألبد في ملكوتك؟الجميع 

مني لآلخرين ويا ليتها دون إنقطاع. محّبة تجسدت بـ"يسوع" وفاح عطرها إلى 
أقاصي األرض. محّبة مهما إبتعد اإلنسان عنها وأراد أن يعيش على هواه 

ثابتة ال تتغّير تنتظر التائه ليعود إلى  وبحسب مشيئته وشريعته إال أنها
  أحضانها ماشًيا على طريٍق أسمه "يسوع".

يا َمن عّلمتنا أسمك القّدوس ودعوتنا بإسمك إذ جعلتنا أبناًء  وٕالهي ...رّبي 
لك وقلَت لنا: "أعّدوا طريق الّرب"، أنعم علينا بأن ُنقدس أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا 

اآلخرين إلى صدرك فُيمّجدك جميع خلقك في بيتك  تضمّ  لتكون ساِعَدْيك التي
 ،ساجدين بخشوٍع ومرّتلين: "قّدوس اهللا، قّدوس القوي، قّدوس اّلذي ال يموت

  .آمين ،ُنحّبك"، ولك الشكر على الدوام

     
  7201 تشرين الثاني 5

ليس من السهل أن يتعّرف عليك اإلنسان ويؤمن بأن هناك  رّبي وٕالهي ...
شعائر للعبادة إبتدأت منُذ الِقدم وتطّورت لتصبح كما أردَت في العهد القديم 
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لتقودنا  ُوِضعتوأخبرتها للنبي موسى ليؤديها الكهنة للشعب، وهذه الشعائر إنما 
أجل أنت ُتِحّبنا، ولقد الكاهن والذبيحة".  –لمعرفة محبتك من خالل "المسيح 

وَأْنُتم َمْن "ح المنتظر، ولعل السؤال أوحيَت بذلك لكثيرين فتنبأوا عن المسي
لتوحي  اّلذي طرحه الّرب يسوع على التالميذ هو إستدراٌج منكَ  "تَُقوُلوَن ِإني َأَنا؟

ُيقال فيه "هوذا اهللا اّلذي  مو يإلٌه يفي بكلمته ووعده وأّنه هذا هو ال لبطرس بأنكَ 
خالصي ... إبتهجي يا ساكنة صهيون فإن قّدوس إسرائيل في وسطك عظيم" 

قد ألغى الحكم عليها وأبعد  إسرائيل فرًحا ألن الّرب هّللستُ ") و6-2 :12(أشعيا 
في فال ترى شرا من بعد ...  ، ملك إسرائيل،في وسطها الّرب العدو إذ أنّ 

). أجل، يوم 18-14 :3صفنيا ( اّلذي ُيخّلص" الجّبار الّرب إلهكِ  وسطكِ 
  معرفتك حقا هو يوم فرح وتهليل فال داٍع للخوف من بعد.

كثيرون ال يعرفوك وكثيرون أيًضا قبلوا أن تتغّير هذه  رّبي وٕالهي ...
وهناك َمن آمن بك ولكّنه لم يفهم معنى الشعائر وٕاعتقد أّنك بإرسال الشعائر، 

فال داعي بعد للكاهن أو للذبيحة وٕان كانت المسيح المسيح قد ألغيَتها 
لفائدتنا ال أعلم، ولكني أود أن ُتحترم رغبتك فهي بالتأكيد ، لماذا؟ ةالالدمويّ 

وٕايماًنا مني بأنك تحبنا وأردتنا أن نتغذى من خيراتك المقدسة الغنية على 
   الدوام.

ضاٍء كثيرة بيعُتَك هي جسد المسيح وهو جسٌد واحد بأع رّبي وٕالهي ...
أرجو أن ُتزيدنا رب، تعمل بفكٍر واحد ممتأل بالفهِم الكامل لـ"َمن هو يسوع؟". يا 

أنا ال أّود  وفهًما لنكون بقلٍب واحد أمام َمن لم يؤمن فُيدرك عظمتك.محبًة لك 
أن نقبل أفكار بعضنا البعض دون أن تكون بحسب مشيئتك فقط لنقول للعالم 

ال مجال و بأننا نحب بعضنا البعض، فأنت واحد وفكرك واحد وعطّيتك واحدة 
 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.إلعطاءها تفاسير متعددة
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  8201 تشرين الثاني 4

 فقط خاطًئا عن المسيحّية إلعتقادهم بأنهايسود العالم فكًرا رّبي وٕالهي ... 
أحد الديانات الثالثة التي تؤمن بوجودك، وكأن فكرك ُمجّزأ إلى ثالثة أقسام 

فلكل ديانة أسلوب للحياة وشعائر للصالة تختلف مختلفة المطالب من الشعب، 
عقل هذا؟ أنت واحد وفكرك واحد وٕان إستغرق وقت لحين أيُ عن األخريات، 

أنت الخالق  ان بفكرك من خالص البشرّية للعيش معك حياًة أبدّية.إتمام ما ك
والعاِلم بالفكر البشري وبكيفية إيصال محّبتك والتواصل معه وتقديسه بعد 
سقوطه بالخطيئة ليتسنى له الوقوف أمامك دون عيب، أنت تعرف كيف تجعل 

 دميك.ه ليستطيع أن يتقّرب من األرض المقّدسة موطئ قنعلياإلنسان يخلع 
في  أنَت هو ّمن وضع أسس البناء لكي ال يسقط، وما علينا سوى رفع البنيان

، شعٌب كل العصور. شعٌب واحد هو شعُبَك والكل مدعو ليكون من هذا الشعب
القّدوس بتك"، شعٌب قّدسته بقدسّية له "أحبْ  قلتَ  "أوالدي" ومن كل قلبكَ  هُ دعوتَ 

  تّمت رسالتها.أقبل أن  الكلمة التي أرسلتها ولم تعد إليكَ  المخّلص

َسموات واألرض، ومع خلِق كّل ال في البدء حين خلقتَ  رّبي وٕالهي ... 
"، وحين إنتهيت من صنع الجميع رأيته حسن" أنهرأيت عنصٍر منه في يوٍم 

"حسٌن جدا"، ولم يقل الكتاب الُمقّدس بأنك أنهيت العمل في اليوم السادس بل 
. ِمن على إسترحت وقّدسته ألنك فيهفي اليوم السابع وباركَت هذا اليوم 

الصليب قلت: "لقد تم"، وهذه هي الكلمة التي رأيت فيها كّل شيٍء حسٌن جدا 
 ن بعده إسترحت وفرحت.ٌس أيًضا. هذا هو عمل اليوم السابع اّلذي مِ بل وُمقدّ 

 ، أنتم شعبفيه "تعالوا وأدخلوا وتنعّموا فأنتم فرحي هذا هو اليوم اّلذي قلتَ 
     ".لقد أعددُت لكم كّل شيء لتحيواأنتم أبناء بيعتي، ، ملكوتي
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عمٍل قّدسته َت اإلنسان وجعلته ُيشاركك في يا َمن أحببْ  رّبي وٕالهي ... 
فنعمل دون كلل على  وأتممته أنَت، أعطنا أن نكون أمينين على هذه المحبة

لكل أنحاء المعمورة، فبيتك كبير ويسع الجميع،  وٕارادتك الُمقّدسة إيصال كلمتك
   ولك الشكر على الدوام، آمين.

 

  9201 تشرين الثاني 3

عن "مخافة اهللا"  همأعين واغضّ يأن للبعض أِمن الممكن  رّبي وٕالهي ...
لتوافق متطلبات ألنها ليست بعادلة للشعب بتغيير شرائع وحكومات  واطالبيُ و 

 ما هذا الفخ اّلذي نصبه الشيطان وبما ُيعتقد أنها لفائدة الشعب؟! أرضية
؟ كيف ُيطالب المؤمن المسيحي معونة من قيادات سّنت قوانين لإلنسان المؤمن

"اإلنسان" أهم من "اإلله"؟ هل أصبح فرح  "الحرية" ونسيت وصاياك؟ هل أصبح
حين أتممَت أنَت الشريعة والخالص دون اإلكتراث لَك هو المهم؟  اإلنسان

لفائدة اإلنسان وفرحه الروحي إعتقد البعض بأّن هناك َمن يود أن ُيغّير الشريعة 
ب بتحسين أوضاع الشعب الراسخ هو لم ُيرسل لُيطالِ  قبول "المسيح". َض فَ ورَ 

اإلحتالل الروماني وال للمطالبة بالعدالة وعدم نهب أموال الشعب بدفعهم تحت 
الضريبة، بل لفك أسر اإلنسان من حّب ذاته وقول "أنا". أوليس فتح عين 

هو الحل األصح لتحسين وضع اإلنسان فالتغيير  "األعمى عن معرفتك"
ُأبّشر بأنَك أرسلَت ألسُت ُمطالبة أنا بأن الداخلي ليعم خيًرا على اآلخرين؟ 

" لخالصي وفرحي بدًال ِمن أن ُأطالب بسن قوانين الَمِسيُح إْبُن اِهللا الَحيّ "
 مبدأ أين هوتضمن حقوق اإلنسان وحّريته ومنها اإلجهاض والزواج المثلي؟ 

أنَت غّذيتني بالمحبة،  في حياتي، وما هي اإلجابة على السؤال؟ "َمن ِمثل اهللا؟"
أين هي "الحكمة" في التصّرف، الحكمة التي  لغيري فعًال؟ وأنا هل أعطيتها

  رأسها "مخافة اهللا"؟
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يبقى السؤال األهم في حياتي "َمن تقولي إّني أنا؟"، وأرجو  رّبي وٕالهي ... 
أن يكون رّدي بحسب أعمالي "أنت هو أبي اّلذي أحّبني ووهبني حياتي"، ولك 

  الشكر على الدوام، آمين.
   

  2020 تشرين الثاني 1

بصورة  يشغل تفكير الكثيرين مسألة "المغفرة" وهل تّمت رّبي وٕالهي ...
بالفعل بـ"المسيح" فال داعي من بعده لإلعتراف باألخطاء وتقدمة الذبائح  نهائية

التي حّية الذبيحة ال وه"المسيح"  أو أنّ  ورش دم الذبيحة كفارة عن الخطايا!!
على الدوام بسر األفخارستيا ُيقّدمها لك الكاهن عّنا كفارة عن خطايانا وّفرتها لنا 

ال أعتقد أن إرسال "المسيح" هو من أجل أن يفعل اإلنسان ما كلما أخطأنا؟ 
يحلو له ألن هناك َمن إفتداه وٕاال ليس هناك داٍع لمناداة الّرب يسوع بـ"التوبة" 

  ! اإلعتراف" لمغفرة الخطاياسّر "وٕاعطاء بطرس الرسول والكهنة من بعده 

عرف اإلجابة على سؤال الّرب أال بتصرفاتي  تُ أما زل رّبي وٕالهي ...
 له فهم إجابة القديس بطرس الرسولأيسوع "َمن تقولون إّني أنا؟"، وكذلك لم 

لم ُأحاول أن أعرف ما قال فأنا شخصيا  "أنت هو المسيح إبن اهللا الحي"؟
دُت بأن علّي أن أعرف فقط الوصايا العشرة وأعمل وأوصى به إال مؤخًرا وٕاعتق

لم أعرف مدى حّبك لنا ببذل اإلبن الوحيد لتكون لنا الحياة، لم أفهم معنى  ؛بها
اهللا الحي" ألشكرك الشكر الالئق بك ألنك قّدمت لي كافة  "المسيح" ومعنى "إبن

شركٍة معي وتقّدس كّل إنساٍن في  التي تقّدسنيوالمؤتمنين عليها األسرار 
فلم أمارسها لتقديس جسدي ونفسي  باإليمان، لم أفهم معنى هذه األسرار

وروحي فأستحق تناول جسد ودم الّرب يسوع كفارة عن خطاياي. أنعم علي أن 
المسيح إبن اهللا الحي، وفهًما لذاتي أيًضا ألتغّير وأتقّدس  لّرب يسوعأزداد فهًما ل

  لدوام، آمين.بمعونتك اإللهية، ولك الشكر على ا
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  1220 تشرين الثاني 7

 فيطيع كلمته ،يعتقد البعض أنه ال داعي لفهم اهللا ومناقشته رّبي وٕالهي ...
وهذا هو اإليمان بالنسبة لهم، وكذلك يعتقد بأنك أنت هو َمن يجعل  فقط،

بقيه عديم اإليمان فأنت هو اّلذي يوحي لإلنسان أو يتركه تُ اإلنسان مؤمًنا أو 
هذا اإلعتقاد قد يكون مصدره ما ُكتب بالكتاب على عماه!! وعلى الرغم من أّن 

الُمقّدس بأنك أنت هو اّلذي أوحى للتلميذ بطرس الرسول عن "َمن هو الّرب 
هذا اإليحاء  "أنت هو المسيح إبن اهللا الحي"، ولكنذ قال للّرب يسوع إيسوع"، 

فتح عين و تحقيق وعدك لشعبك أنه حان الزمان ل عن والّرد لم يكن سوى للكشف
اآلخرين لرؤية يسوع ربا وٕالًها وُمخلًصا وتأكيًدا على الثالوث الُمقّدس: اآلب 

واّلذي غايته ليس لعبادة ثالث  واإلبن الُمخّلص والروح القدس الُمرشد حبالمُ 
ماثل لقول الّرب يسوع هذا اإليحاء هو مُ لعل هو "محبة". و آلهة بل إلًها واحًدا و 

لنيقوديمس: "اهللا أحّب العالم حتى جاد بإبنه الوحيد لكي ال يهلك كّل َمن يؤمن 
اّلذي بنى عليه  مو فه)، وهذا هو الم16 :3به بل تكون له الحياة األبدية" (يوحنا 

رور باإليمان بأن اهللا الّرب يسوع كنيسته. فأتباع الّرب يسوع يمأل قلبهم الس
  فأعطاهم حياًة أبدية.  ،أحّبهم وٕافتداهم وحّررهم من أجرة الخطيئة أال وهو الموت

ومعرفة الّرب يسوع المسيح إبتدء  ،"اهللا محبة" ،ماني بكيإ رّبي وٕالهي ... 
وباألخص بالذهاب للكنيسة وصالة أّمي  ما عاينته من والدي بفي البيت 

التساعيات للقديسة ريتا لتشفع لها عندك لنيل طلٍب ما، وثم حين كبرت تعّلمت 
بعض قصص الكتاب المقّدس في المدرسة التي كانت تديرها الراهبات كما 
تعّرفت على أسرار الكنيسة وباألخص سري اإلعتراف والمناولة، وٕازداد حّبي 

وما فعلَت دة إندهاشي بَمن تكون لك. وها أنا أكبر كّل يوم بمعرفتك وحّبك وزيا
وأنتظر بفرح اليوم اّلذي ألقاك به وجًها لوجه وُأسّبحك مدى الدهر، ولك ألجلي 

      الشكر على الدوام، آمين.  
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 مدخل السنة الطقسّية
   البيعة جديدأحد ت

  )15إلى  11اآليات  – 9الفصل  - الرسالة إلى العبرانيين (
ا الَمِسيُح َفَقْد ظََھرَ  َعِظيَم َأْحَباِر الَخْيَراِت اآلتِيَة، وإْجَتاَز الَمْسِكَن اَألْعظََم واألَْكَمل، َغيَر  َأمَّ

ًة واِحَدة، ال بَِدِم  الَمْصنُوِع ِباألَْيِدي، َأْي لَْيَس ِمن ھِذِه الَخليَقة، َفَدَخَل ِإلى ُقْدِس األَْقَداِس َمرَّ

فِإذا كاَن َرشُّ َدِم التُّيُوِس والّثِْيَراِن  َق لنَا ِفَداًء َأَبِدّيًا.التُّيُوِس والُعُجول، َبْل بَِدِمِه ھَُو، َفَحقَّ 

ِسين، ُيَقدُِّس َأْجَساَدُھم َفيُطَّھُِرھُم، َفَكم ِباألَْحَرى َدُم اْلَمِسيح، الَّذي  وَرَماِد الِعْجلَِة على الُمَنجَّ

وِح األََزلِّيِ ُقْرَبانًا ال عَ  َب َنْفَسهُ ِ] بِالرُّ ْيَب ِفيه، يُطَّھُِر َضِميَرَنا مَن اَألْعَماِل الَمْيَتة، لِنَْعبَُد َقرَّ

ل، َحتَّى  َهللا الَحّي! يَاِت الَعْھِد اَألوَّ ولِذلَِك َفُھَو الَوِسيطُ ِلَعْھٍد َجِديد، وَقْد َصاَر َموتُُه ِفَداًء لِتََعدِّ

وَن َوْعَد اْلِمْيَراِث األََبِدّي.   يَنَاَل ِبِه الَمْدُعوُّ
  )42إلى  22اآليات  – 10الفصل  –يس يوحنا القدّ إنجيل (

تَاء.وَحاَن ِعيدُ التَّْجِديِد في أُوَرَشلِيم،  وَكاَن َيُسوُع َيَتَمشَّى في الَھْيَكل، في  وَكاَن َفْصُل الّشِ

نُفُوَسَنا َحائَِرة؟ ِإْن ُكْنَت َفَأَحاطَ بِِه اليَھُوُد وَأَخذُوا َيقُولُوَن لَهُ: "ِإلى َمَتى تُْبِقي  ِرَواِق ُسَلْيَمان.

َأَجابَُھم َيُسوع: "ُقْلتُُه لَُكم، لِكنَُّكم ال تُْؤِمنُون. األَْعَماُل الَِّتي  َأْنَت الَمِسيح، َفُقْلهُ لََنا َصَراَحًة".

ِخَراِفي تَْسَمُع  ِخَراِفي. لِكنَُّكم ال تُْؤِمنُون، ألَنَُّكم َلْستُم ِمنْ  َأْعَملَُھا َأَنا ِبإْسِم َأِبي ِھَي َتْشَھُد لِي.

وَأنَا ُأْعِطيَھا َحيَاًة َأَبِديَّة، َفَلْن تَْھلَِك َأَبًدا، َولَْن يَْخطََفَھا  َصْوتِي، وَأنَا َأْعِرُفَھا، وِھي َتْتَبُعنِي.

َأَحٌد َأْن يَْخطََفَھا ِمْن َيِد َأِبي الَّذي َأْعطَاِني ِإيَّاَھا ُھَو َأْعظَُم ِمَن الُكّل، وال َيْقِدُر  َأَحدٌ ِمْن َيِدي.

   َأَنا واآلُب َواِحد". اآلب.

َقاَل لَُھم َيُسوع: "َأْعَماالً َحَسَنًة َكِثيَرًة َأَرْيتُُكم ِمْن  َفَأَخَذ اليَھُودُ، ِمْن َجِديٍد، ِحَجاَرًة لِيَْرُجُموه.

ھُود: "ال لَِعَمٍل َحَسٍن َنْرُجُمَك، َبْل َأَجاَبُه الَي ِعْنِد اآلب، َفألَّيِ َعَمٍل ِمْنَھا َتْرُجُمونِي؟".

   لِتَْجِديف. َألنََّك، َوَأْنَت ِإْنَسان، َتْجعُل َنْفَسَك ِإلًھا".

َفِإَذا َكاَنِت التَّْوَراةُ َتْدُعو آلَِھًة  َأَجاَبھُم َيُسوع: "َأَما ُكتَِب في َتْوَراِتُكم: َأنَا ُقْلُت ِإنَُّكم آلَِھة؟

َفَكْيَف َتقُولُوَن لِي، َأَنا  اَرْت ِإلَْيِھم َكلَِمُة هللا، وال يُْمِكُن َأْن يُْنَقَض الِكَتاب،أُولئَِك الَِّذيَن صَ 

ِإْن ُكْنُت ال َأْعَمُل  الَّذي َقدََّسهُ اآلُب وَأْرَسلَهُ ِإلى الَعالَم: َأْنَت تَُجدِّف؛ ألَِنّيِ ُقْلُت: َأنَا إْبُن هللا؟

ُق  ُقوا ھِذِه  ونِي،َأْعَماَل َأبِي، فال تَُصدِّ قُوِني، َفَصدِّ ا ِإَذا ُكْنُت َأْعَملَُھا، وِإْن ُكْنتُم ال تَُصدِّ َأمَّ

   األَْعَمال، لَِكي َتْعِرُفوا وتُْؤِمنُوا َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأنِّي في اآلب".
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َيُسوُع ِإلى ِعْبِر األُْردُّن، ِإلى وَعاَد  َيِدِھم. َفَحاَولُوا ِمْن َجِديٍد َأْن َيْقِبُضوا َعلَْيه، َفَأْفلََت ِمنْ 

ْد ِمْن َقْبُل، َفَأَقاَم ھُنَاك. وَأَتى ِإلَْيِه َكِثيُروَن وَكانُوا َيقُولُون: "َلْم َيْصَنْع  َحْيُث َكاَن يُوَحنَّا يَُعّمِ

ُجِل َكاَن َحّقًا".   ھُنَاَك َكِثيُرون.فآَمَن ِبِه  يُوَحنَّا َأيَّ آيَة، ولِكْن، ُكلُّ َما َقاَلُه في ھَذا الرَّ
  

  2201 تشرين الثاني 11

إليك "يا رب إرحمنا" َهَفواَته ونقاَط ُضْعٍف فنصُرُخ مّنا  وٕالهي ... لكل  رّبي
 ُمشيًرا إلبنك الحبيب المصلوب "أتريد أكثر ِمن ذلك؟ ال ُتعمي  كَ ويأتي رد

عن فهمها". ولكثيرين  وتُقّسي قلبكَ  ك عن سماع كلمتهُ أذنيْ  م وال ُتصِ  ك عنهُ عينيْ 
مّنا زاوية عمياء ال نراك فيها وال نرى اآلخرين ولكننا نرى أنفسنا، فنسمح 
ألنفسنا أن ُنفسر كالمك على هوانا ونبني قلوبنا وأفكارنا كيفما نشاء. نبتعد 
عنك ونقول بأننا نؤمن بك، ُنحلل ما ال ترتضيه ونقول بأنك راٍض عّنا، ُنخرُجك 

رنا ْنِصب لنا الصنم بعد اآلخر ونقول لك أن أجسادنا هياكل لك. بر ِمن قلوبنا ونَ 
أفعالنا فلم يعد هناك معنى لـ"المسيح" ولم يعد هناك معنى لضرورة حضور 
القّداس كّل يوم أحد إذ أصبح القّداس نوًعا من الصالة والعبادة التي ِمن 

زيون؛ وحتى الممكن ممارستها ِمن البيت وفي أي وقت وأمام شاشات التلف
القّداس اإللهي لبعضهم لم يعد المشاركة بمأدبة الّرب والسماح لدم الحمل أن 
يغسل الخطايا بل أصبح إجتماًعا فقط لشرح الكلمة والتسبيح وكأنه هذا هو 
اّلذي دعوت إليه حين أرسلت إبنك الوحيد فألغيَت المذبح والحاجة لإلعتراف 

هيكلي سوًقا للتجارة ومغارة  صبحَ وٕالهي ... أأَ  رّبيبالخطايا وتقديم الكفارة عنها. 
  لصوص يحتاج منك سوًطا لطردهم؟؟  

بت ُفقراء الروح والودعاء والمحزونين والرحماء و وٕالهي ... يا َمن طَ  رّبي
وأطهار القلوب والساعين إلى السالم والُمضطهدين  رْ والجياع والعطاش إلى البِ 

على البّر، إخلقنا من جديد، غّيرنا، وٕاجعل قلوبنا وديعة ومّتضعة فنستحق ما 
وعدت به لهؤالء فنحيا السعادة األبدية مغسولين بدم إبنك الحبيب وُمقادين 

  آمين. ،ولك الشكر على الدوام ،بروحك القّدوس
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  3201 تشرين الثاني 10

  وٕالهي ... لو أردُت أن أبوح بسرك لمن ال يعِرُفك فسأقول لهم: رّبي
  ما َفعَلُه الرب بي    تعالوا إلي وٕاسمعوا
  وفتَح لي جّنتي    مَسَح دمَع ُمقلتي

  وخالِصَي ُأْعِطَي لي    فخطيئتي قد ُمِسَحتْ 
  وَحَمٍل ال عيَب فيه    بصليٍب ُمحتَقرُ 

  ُمْسَتْسِلًما لَمَحبتي  ماَت ألجلي دوَن َجَدلْ 
  من عذراٍء في بيِت لحم    تجسَد من غيِر أبْ 
  كل يوٍم ُمتجددِ     َغَدا لي قوتًا ُمشِبًعا

  إختلفوا على ِفْهِمِه     سر عجيٌب لألبدْ 
  ُيعمُدني وُيثبتُني    وأرسَل ِلَي الروحْ 

  ألْحيا َمعُه لألبِد     يفيُض بقلبي محّبةً 

وٕالهي ... يا أيها الراعي الصالح، يا أبي السماوي اّلذي من محبتك  رّبي
كّل  في لي لن تتخّلى عني، أشكرك من كّل قلبي على الدوام فأنا أعرف أنني

بيدي وُتطعمني بنورك البهي  كُ يوم أبتعد عنك وكّل يوم ُتعيُدني إليَك، ُتمسِ 
تي عليها الظالم فتنام ثم كالنبتة الصغيرة التي تحتاج للنور لتتغّذى وتكبر، يأ

أو شجرة مثمرة  اُتشرق الشمس فتستيقظ وتتغّذى وتنمو لتصبح مرًعا خصبً 
  بين.عة للجياع أو ذات أغصاٍن كثيفة وطويلة يجلس تحتها الُمتعَ ُمشبِ 

 وسنين؟  لسنينٍ  وٕالهي ... هل أنا فعًال كذلك أم أحتاجُ  رّبي

قلبي  ُأسّلم لكَ  ، لذافي ملكوتك شجرة مثمرةأن أكون  وٕالهي ... أنا أودّ  رّبي
ولك  ،لكَ ُكّلي نك و ُحبا بك وأنا كّلي إيمان وثقة بأنك ستغّيره مجًدا لك فأنا مِ 

 .الشكر على الدوام، آمين
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  4201 تشرين الثاني 9

وٕالهي ... يا أبا اليتامى وُمنصُف األرامل، أهناك حبا أعظم ِمن حب  رّبي
يقيهم و ه ساهًرا عليهم ئاألب الُمتخّلي عن ذاته ِمن أجل إسعاد عروسته وأبنا

يسوده الحب والسالم وتكون الضيافة من  الفقر والمرض، ِمن أجل بناء بيتٍ 
  سماته يلجأ إليه كل محتاج وُمتعب؟

تني حّبك األبوي وجمال بيتك من خالل أعمال "اإلبن يْ وٕالهي ... أرَ  رّبي
الحبيب اّلذي لم يتركني للتيّتم بل رفعني لحضنك"، أْشعرتني بالدفء واألمان 

ته أحّبني وهو نصيبي، ومراحمه ورأفته ال ولم تعد نفسي تبكي بداخلي فَمن أحببْ 
  تزول وخالصه أبدي.

   وٕالهي ... لك الشكر على الدوام، آمين. رّبي

  5201 تشرين الثاني 8

"ماذا أعمُل بإسمك ليعرف اآلخرون َأّني ِمن أبناءك؟" سؤاٌل رّبي وٕالهي ... 
تعّمد بإسم اآلب وبإسم اإلبن بإسم الروح القدس.  َمنأطرحه على نفسي أنا 

الجميع وأنا لسُت ُمعلًما، ولكنَك أنَت المعّلم وليس سواك،  أرْدَت أن يعِرُفكَ  أنتَ 
أرْدَت أن َيخلْص ويشفى الجميع وأنا لسُت طبيًبا، ولكنَك أنَت  إستخدمني. أنتَ 

أرْدَت أن تبني كنيستك  الطبيب الشافي الخالق وال أحد سواك، إستخدمني. أنتَ 
وأنا لسُت ببّناء،  جماعة المؤمنين اّلذين دعوتهم ليتبعوك على أسس الحق

ولكنَك أنَت الحق الُمفّكر الُمدّبر ذو اليد القديرة وحجر األساس، إستخدمني. 
تزرع حقًال يفيض بالثمار فال يجوع أحد وأنا لسُت بزارع، ولكنَك أرْدَت أن  أنتَ 

   أنَت هو، إستخدمني.

لك أنا كإنساٍن ضعيف، فدع قّوتك تظهر من خاللي، و رّبي وٕالهي ... 
 على الدوام، آمين. الشكر
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  7201 تشرين الثاني 12

  إن سألوني بَمن أؤمن وُأحب وأخضع فأتبع، سأقول: رّبي وٕالهي ...

 السجودكل اإلكرام و  ُت الخالق، المولود، الذي ال ُيرى، لهُ حببْ أَ 
  الوجودكل المجد و  ُمدهٌش بخلِقِه، قوٌي بمحّبِتِه، عظيٌم بحكمِتِه، لهُ 

  النفوسكل الشكر و  ِي، لهُ الصالح، الُمحْ اعي الرّ هو القّدوس، 
  الخضوعكل الحب و  ، لهُ ُمعزيَ  ي، ُمرشديرب  سمهُ ، أُ ًناسكَ اآلخُذ من قلبي لُه مَ 

ة الجميع، وُتعّزيني في الوقت ذاته كلم ال يعرفكَ  ُيحزنني أنْ  رّبي وٕالهي ...
ِإياَها ُهَو َأْعَظُم ِمَن الُكّل، وال َأِبي الذي َأْعَطاِني " عن َمن آمن به: الّرب يسوع

وبالتالي  "، فالجميع هم لكَ َأَنا واآلُب َواِحد َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَفَها ِمْن َيِد اآلب.
أرجو أن  الخالص، لذا دون التبشير بإنجيل كيف سيكون هذا ال أعرفُ  اوٕان ،لهُ 

 لك الشكر على الدوام، آمين.تستخدمني لمجدك، و 

  8201 تشرين الثاني 11

بموت الّرب يسوع ُمخّلًصا تقّدست البيعة، وبوالدته تجّددت  رّبي وٕالهي ...
المحرقات  بناء مذبحذكرى البيعة، وليس صدفًة أن يكون تاريخ عيد التجديد، 

، بعد أن تّم تدنيسه من ِقبل األمم في العهد القديم الجديد وتقديم الذبيحة عليه
 1والعشرين من الشهر التاسع بحسب التقويم اإلسرائيلي (المصادف الخامس 

 ، هو التاريخ الُمعتمد من ِقبل الكنيسة لوالدة الّرب يسوع.)59-44 :4مكابيين 
ن الّرب يسوع للمأل أجمع أجل، لم يكن هناك تاريخ أنسب من ذلك اليوم لُيعلِ 

"، وترك لنا الخيار لتصديق كلمته اَلمَأَنا الذي َقدَسُه اآلُب وَأْرَسَلُه ِإلى العَ قائًال: "
   أو ال.



- 16 - 

 

يا  ن قلبكَ ؟ أين أنا مِ يا سّيدي، أين أنا أين أنا ِمن حّبكَ  رّبي وٕالهي ...
بك عّلمني لتُ  ُحبا بي أخليت ذاتك وُمت بشجاعة؟ أنت اّلذي سّيدي، أين أنا

، إغفر لي َأَمت نفسي!!، وأنا اّلذي خوًفا وجهًال وُحبا بذاتي وتقّدسنيوُتْحِييني 
  .يا سّيديوغّيرني 

يا أيها الُمعّلم، يا َمن إعتمدت أسلوب التربية دون محاباة  رّبي وٕالهي ...
إعتمدت على كلمة "تشّدد" وٕاعتبار  إذ بيعةالأو تراخي في التأديب لُبنيان 

لتتجّدد الشعوب قّوًة هو شيئ جّيد و"الطرق على السندان" "اللحام" و"المسامير" 
، أعطنا كّل ما نحتاج إليه لُنجّدد فكرنا بحسب مشيئتك بعد أن )7-1 :41 (أشعيا

ضعة تقبل أن عطنا قلوًبا متّ أ؛ فأنتجت أعماًال مائتة دّنسته أفكاًرا غريبة عنك
إعطاء النصيحة  نّ مؤمنين أ الروحّيين المملوئين من محّبتك لآلخرين تسمع

الروحّية بوداعة بحسب مشيئتك ودون خوف من قول الحق مع بذل الّذات 
للشعوب ليسلكوا  سابًقا لقوةلمجدك وبناء ملكوتك على األرض هو ما أعطى ا

 ، آمين.، ولك الشكر على الدوام)10-1 :6 غالطية( بحسب مشيئتك

  9201 تشرين الثاني 10

طلب المحبة من أشخاٍص المرء أن يَ ما أصعب على  وٕالهي ...رّبي 
جانبهم. ولعلك كذلك، بضّحى بعمره من أجلهم فأنكروا بتصرفاتهم حتى وجوده 

أن تطلب مّنا، نحن الِذين عرفناك وعرفنا باألخص ما فعلته  ما أصعب عليكَ 
! ما ي كان في قلبنا في بدء حياتنا معكأو ُنحيي الحّب اّلذ ألجلنا، أن ُنحّبك

انا غير مهتمين بأن نأخذك معنا في قلبنا وفكرنا أينما نذهب أصعب أن تر 
جعله ب وُنعّرفك بَمن نلتقي! طوبى لَمن فعل ذلك فالزمته وباركته بوجودك معه

مكننا أن ُنطلق عليهم لقب "الكنيسة الُمقدسة" . أليسوا هؤالء هم َمن يُ من خرافك
  المستحقة فرح القيامة؟
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ُأجّدد حّبي لك ومتى؟ أيكون بفصل الشتاء  كيف ُيمكنني أن وٕالهي ...رّبي 
تحتضنني ورداًء من صوف حمٍل يكسيني ويقيني أشعر بحاجتي ليٍد دافئة حين 

ك وأنت تركَ بتصّرفاتي وكأني كنُت ممن وِلما ال؟ أنا  من لسعة البرد القارصة؟
 عرياًنا على الصليب، فلما ال أشعر بحاجتي لك ِمن جّراء شعوري بوحدتي

، ولو وثقُت بك وحاجتي. لو كنُت رحيًما ُمحبا لآلخرين لوجدُت الُصحبة والتعزية
لما حزنُت ويأسُت وٕان تخّلى عني َمن أحببُت وأصبحُت وحيًدا ُمسّمًرا على 

ترًسا ْسوته ذلك الحمل اّلذي قّدم لي كِ  لو وثقُت بك لفهمُت بأنكَ  صليب الحياة.
  .فال أخجُل ِمن إعالن حّبي وتبعّيتي لك واقًيا محبًة بي ووقف هو عرياًنا

يا أيها الراعي الصالح، إن كنُت من خرافك وتهُت في  وٕالهي ...رّبي 
الطريق أو إن لم أكن بعُد قد عرفتك تمام المعرفة وفهمُت مقدار حّبك لي، 

رّبي فأنعم علّي بلمسٍة من جمر روحك القّدوس فيرقص قلبي طرًبا بتسبحتك. 
يا ُمحيي األموات، إن مات قلبي عن حّبك وحّب اآلخرين فأْحِيِه  وٕالهي ...

  بالطريقة التي تراها أنت مناسبة لي، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  2020 تشرين الثاني 8

كيف يستطيع اإلنسان أن ُيجّدد حياته  كثيًرا ما تساءلت وٕالهي ...رّبي 
غير صحيحة وبالنسبة له هي التي بات مأسوًرا لها، حياًة قد تبدو لآلخرين 

الصح وعلى اآلخرين أن ُيجّددوا أفكارهم!! أليس هذا ما ُيريده العالم اآلن 
 تك لناالمأسور للحرية المزيفة الغير متوافقة مع مشيئتك؟ المؤمن بالمسيح ومحبّ 

ن أرسلَت ُمخّلًصا ألنك أحببتنا، يود من اآلخر أن يتجّدد فكره فيعرفك ويؤمن بمَ 
  يعتقد بأنه سيخسر حرّيته إن آمن بك فآثر البقاء على أفكاره.واآلخر 

التالميذ اّلذين عايشوا الّرب يسوع لم ُيدركوا من أنفسهم بأنه  وٕالهي ...رّبي 
"المسيح" اّلذي وعدت به ُمخّلًصا، وأنَت بروحك القّدوس جّددت وأنرَت فكرهم، 

ا كنيسًة واحدًة لرب واحٍد، جميعً فأنعم علينا بتجديد الفكر في العالم أجمع لنحيا 
    ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  زمن المي�د المجيد

   ابشارة زكريّ أحد  -  ولا�حد ا�

  )25إلى  13اآليات  – 4الفصل  –وما أهل ر الرسالة إلى (
ِريَعة، َبْل بالبِّرِ الَّذي ا ِللَعالَم، لَْم يَُكْن َفاْلَوْعدُ ِإلْبَراھيَم َأْو ِلَنْسلِِه ِبَأْن َيُكوَن َواِرثً  بِواِسطَِة الشَّ

ِريَعِة ُھُم الَواِرِثين، ألُْبِطَل اإلِْيَمان، وأُْلِغَي الَوْعد؛ نَالَهُ باإلِْيَمان. ألَنَّ  فَلْو َكاَن َأْھُل الشَّ

ِريَعة. ِريَعَة تَُسّبُِب َغَضَب هللا؛ وَحْيُث ال َشِريَعة، َفال تََعدَِّي ِللشَّ َفَأْھُل اِإلْيَماِن ُھُم  لِذلِكَ  الشَّ

  الَواِرثُون، ِلَكي َتُكوَن الِوَراَثُة ِھَبًة ِمَن هللا. 

ِريَعِة َفَحْسب، َبْل  وھَكَذا َتَحقََّق الَوْعدُ لُِكّلِ َنْسِل ِإْبَراھيم، ال ِللنَّْسِل الَّذي ُھَو ِمْن َأْھِل الشَّ

َكَما ُھَو  ان، ِإْيَماِن ِإْبَراِھيم، الَّذي ُھَو َأٌب لَنَا َأْجَمِعين؛َأْيًضا ِللنَّْسِل الَّذي ُھَو ِمْن َأْھِل اإلِْيمَ 

َفِإْبَراِھيُم الَّذي آَمَن باِ] ھَُو َأٌب لََنا َأَماَم هللا، الَّذي  َمْكتُوب: "ِإنِّي َجَعْلتَُك َأًبا ألَُمٍم َكثِيَرة".

   الُوُجود.يُْحيي األَْمَوات، وَيْدُعو َغْيَر الـَمْوُجوِد ِإلى 

ا ألَُمٍم َكثيَرة، َكَما ِقيَل لَهُ: "ھَكَذا ا َعلى َغيِر َرَجاء، ِبَأنَّهُ َسَيصيُر َأبً وَقْد آَمَن ِإْبَراھيُم َراِجيً 

، بُن نَْحِو ِمَئِة َسنَة، َأنَّ َجَسَدُه َمائِتإولَْم َيْضُعْف ِبِإْيَماِنِه، ِبَرْغِم َأنَُّه رَأى، وُھَو  يَُكوُن َنْسلَُك".

َد  وَأنَّ َحَشا َساَرَة َقْد َمات. ى باإلِْيَمان، وَمجَّ وِبَناًء َعلى َوْعِد هللا، َما َشكَّ َوال تََردَّد، َبْل َتَقوَّ

ولَْم  ا.َفلِذلَِك ُحِسَب لَهُ ِإْيَمانُُه ِبرًّ  وَأْيَقَن ِمْلَء الَيِقيِن َأنَّ َهللا َقاِدٌر َأْن يُْنِجَز َما َوَعَد بِِه. هللا.

َبْل ُكِتَب َأْيًضا ِمْن َأْجِلَنا، نَْحُن الَِّذيَن َسيُْحَسُب َلَنا  ا"،ْكَتْب ِمْن َأْجلِِه َوْحَدهُ َأنَّهُ "ُحِسَب لَهُ بِرًّ يُ 

ا، َألنََّنا نُْؤِمُن بِالَّذي َأَقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت َيُسوَع َربَّنَا، وأُقيَم  الَّذي ُأْسلَِم ِمْن َأْجِل َزالَِّتَنا، بِّرً

  ِمْن َأْجِل َتْبريِرَنا.
  

  )25إلى  1 اآليات -  1الفصل  – قالو القّديس إنجيل (
ْت ِعْنَدنا، َكَما َسلََّمھا ِإَلْينَا َمْن َكانُوا ُمْنُذ  بَِما َأنَّ كثيريَن َأَخذُوا يَُرتِّبوَن ِرَوايًة ِلألَْحَداِث الَّتي تَمَّ

ِريُف ِتيُوِفيل، َأْن  ثُمَّ َصاُروا ُخدَّاًما لََھا،الَبْدِء ُشھُوَد ِعيَاٍن ِلْلَكلَِمة،  َرَأْيُت َأنا َأْيًضا، َأيَُّھا الشَّ

َة  َأْكتُبَھا لََك ِبَحَسِب َتْرتِِيبَھا، بَْعَدما َتَتبَّْعتَُھا ُكلَّھا، ُمْنذُ ِبَداَيتَِھا، َتَتبًُّعا َدقيًقا، لَِكي َتتََيقََّن ِصحَّ

  ِه.الَكالِم الَّذي ُوِعْظَت ِب 

ْمَرَأٌة ِمْن َبَناِت إْسُمُه َزَكِريَّا، ِمْن ِفْرَقِة َأِبيَّا، لهُ أَكاَن في َأيَّاِم ِھيُرودُس، َملِِك الَيُھوِديَّة، َكاِھٌن  

ّبِ  ليَصاَبات.أْسُمھا أَھاُروَن  ْيِن َأَماَم هللا، َساِلَكْيِن في َجِميِع وَصايَا الرَّ وَكاَنا ِكالھَُما َبارَّ

ليَصاَباَت َكاَنْت َعاِقًرا، وَكاَنا ِكالھَُما َقْد طََعَنا في أوَما َكاَن لَھَُما َولَد، ألَنَّ  وَأْحَكاِمه ِبال لَْوم.
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ُه َأَصابَتْ  وِفيَما َكاَن َزَكِريَّا َيقُوُم بِالِخْدَمِة الَكَھنُوِتيَِّة َأَماَم هللا، في َأْثنَاِء َنْوَبِة ِفْرَقتِِه، َأيَّاِمِھَما.

ّبِ ويُْحِرَق البَُخور. وَكاَن ُكلُّ  القُْرَعة، بَِحَسِب َعاَدِة الَكَھنُوت، لَِيْدُخَل َمْقِدَس َھْيَكِل الرَّ

ْعِب يَُصلِّي في الَخاِرج، في َأْثَناِء ِإْحَراِق البَُخور. ّبِ ِلَزَكِريَّا  ُجْمُھوِر الشَّ َوتَراَءى َمالُك الرَّ

فَقاَل  ْستَوَلى َعلَْيِه الَخوف.إْضطََرَب َزَكِريَّا ِحيَن َرآه، وإفَ  ْذَبِح الَبُخور،َواِقًفا ِمْن َعْن يَِميِن مَ 

ْبنًا، إلِيَصاَباُت َسَتلِدُ لََك أْمَرَأتَُك إْستُجيبَْت ِطْلَبتَُك، وَ إلهُ الَمالك: "ال تََخْف، يَا َزَكِريَّا، َفَقِد 

ِه يُوَحنَّا. َألنَّهُ َسيَُكوُن َعِظيًما في َنظَِر  ْبتَِھاج، وَيْفَرُح ِبَمْولِِدِه َكِثيُرون،إويَُكوُن لََك َفَرٌح وَ  َفَسّمِ

ِه. وِح القُدُِس َوھَُو بَْعدُ في َحَشا ُأّمِ ّب، ال َيْشَرُب َخْمًرا وال ُمْسِكًرا، َويَْمَتلُِئ ِمَن الرُّ وَيُردُّ  الرَّ

ّبِ ِإلِھھِ  تِِه، لِيَُردَّ ُقلُوَب  م.َكِثيريَن ِمْن َبني ِإْسَرائِيَل ِإلى الرَّ ّبِ ِبُروِح ِإيِليَّا وُقوَّ وَيسيُر َأَماَم الرَّ

ّبِ َشْعًبا ُمَعدًّا َخْيَر ِإْعَداد".  فقالَ  اآلَباِء ِإلى األَْبنَاء، والُعَصاَة ِإلى ِحْكَمِة اَألْبَرار، فيُھّيَِئ ِللرَّ

فَأَجاَب  ْمَرَأتي َقْد طََعَنْت في َأيَّاِمَھا!".إَأَنا َشْيٌخ، وَزَكِريَّا ِلْلَمالك: "بَِماَذا َأْعِرُف ھَذا؟ فِإنِّي 

َرَك  الَمالُك وقاَل لهُ: "َأَنا ُھَو ِجْبَراِئيُل الَواِقُف في َحْضَرِة هللا، وَقْد ُأْرِسْلُت ألَُكلَِّمَك وُأَبّشِ

َك، َألنََّك َلْم ِل اليَْوِم الَّذي يَْحدُُث ِفيِه ذوَھا َأْنَت تَُكوُن َصاِمتًا، ال َتْقِدُر َأْن َتَتَكلَّم، َحتَّى  بِھَذا.

ُب ِمْن ِإْبطَائِِه في و تُْؤِمْن بَِكالِمي الَّذي َسَيتِمُّ في َأَوانِِه". ْعُب َيْنَتظُر َزَكِريَّا، وَيتََعجَّ َكاَن الشَّ

ا َخَرَج َزَكريَّا، لَْم يَُكْن َقاِدًرا َأْن يَُكلِّمَ  َمْقِدِس الَھْيَكل. ھُم، فَأْدَرُكوا َأنَُّه َرَأى ُرْؤَيا في ولَمَّ

   الَمْقِدس، وَكاَن يُشيُر ِإلَْيِھم ِباإلَِشاَرة، وَبِقَي َأْبَكم.

ْت َأيَّاُم ِخْدَمتِِه، َمَضى ِإلى َبْيتِِه. ا تَمَّ لِيَصاَبات، وَكتَمْت أْمَرَأتُُه إوبَْعَد ِتْلَك اَأليَّام، َحَمَلِت  ولَمَّ

، في اَأليَّاِم الَّتي َنظََر ِإليَّ ِفيَھا،  ْشھُر، وِھَي َتُقول:َأْمَرَھا َخْمَسَة أَ  بُّ ِإليَّ "ھَكذا َصنَع الرَّ

  لِيُزيَل الَعاَر َعّنِي ِمْن بَْيِن النَّاس!".
  

  2201 تشرين الثاني 18

وٕالهي ... في صغري تعّلمت أن ُأصلي ألمنا العذراء مريم وأقول: "يا  رّبي
عذرا حّبيني، صوتك الحلو سمعيني، لبسيني ثوب الطاعة كل وقت وكل 

بأن  رّبيساعة، أطلب ِمنك الشفاعة وساعة موتي ِعينيني". أنا أقر لك يا 
 اتي المادية ن وخاصًة إن أحببُت نفسي وممتلكطاعة كلمتك ليس باألمر الهي

والبشرية وخفُت عليها، أخاف ِمن المجهول على الرغم ِمن أني اآلن أعلم ما 
في فكِرك اّلذي وّضحته بإينك الحبيب: "المحبة والخالص للجميع باإليمان به". 
كثيرون في العهد القديم لم ُيدركوا فكرك ومع ذلك أطاعوا بمحبة وفرح، 
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وبّشروا محّبًة بك ولم يبخلوا حتى  وكثيرون في العهد الجديد عرفوا محبتك
بأجسادهم، ولكن كثيرون أيًضا إبتعدوا عنك ولم يكترثوا ال لخالصهم أو 

الروح القدس، أعّد بعض من خالص اآلخرين ... مار يوحنا المعمدان، مملوًء ل
ب يسوع المسيح وشهد له ودعى الكثيرين إلتّباعه والسماع له، فمن رسل الرّ 

  لوا للمسيح فيخلصوا؟ أعددُت أنا لُيقبِ 

، ولك ر فمي بتسبيحكخب ، فيُ بقوة روحك القّدوس ي فتح شفتَ وٕالهي ... إ رّبي
  آمين. ،الشكر على الدوام

  

  3201 تشرين الثاني 17

وٕالهي ... رجٌل مسن وٕامرأته عاقر وما زال ُيصّلي لترزقه بولد!! ولو  رّبي
عِلمت كم يثق بك عاِلًما  سمعه أحٌد ُيصّلي لقال عنه بأنه معتوه، ولكنك أنتَ 

بأن ال شيء مستحيل لديك، فأنت سبق وأعطيت غيره. لعّلُه أيًضا يعلم بأنك 
حين أعطيت غيره كان هذا العطاء ُممّيًزا وأراد هو كذلك أن يكون عطاءك له 

 ق. كان ُممّيًزا، ولكنه خاف حين شعر بأنك سمعت صالته ولوهلة لم ُيصد
ءة أصبح هو رجل ا"إيمان ورجاء ومحبة" وفجِنصب عينيه "إبراهيم" رجل 

"صالة وصوم وصدقة"، فخوفه وشّكه بعد صالته أّدى به للصمت إلى حين أن 
هو صوم عن الكالم، صوم عن  :تتحّنن عليه بعطّيتك. الصمت هو فترة تعّلم

اإلنسان  انُيبعد انذوم عن الخوف منك والشك بقدرتك اللاألفكار الخاطئة، ص
نه لك لينمو بحسب مشيئتك. أنت أعطيته ما بة فهو أن يهب إعنك؛ أما الصدق

  ُيريد وهو لم يبخل عليك بشيء.   

قوًال وفعًال  ني أن ُأحبك فوق كّل شيء، وبالصالة مْ عل وٕالهي ...  رّبي
 قوًال وفعًال جسًدا  ني أن أعمل جهدي بالصوم مْ بالجسد وبالروح أتقّرب منك، وعل

وروًحا عن الدنس والخطيئة التي ُتبعدني عنك ألضبط نفسي وميولها داللة 
على محبتي لذاتي التي لن أرضى لها إال أن تكون معك في ملكوتك السماوي، 
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 ني أن أرحم اآلخرين بالصدقة قوًال وفعًال للجسد وللروح داللة على محبتي مْ وعل
  ، آمين.على الدوام لشكر الجزيللهم كما ُأحب نفسي، ولك ا

  
  4201 تشرين الثاني 16

ي وٕالهي ... "ما بين الحقيقة والخيال شعرة" و "ما بين العقل والجنون ربّ 
"اإليمان"،  يشعرة"، والشعرة في عالقتنا معك ومع وجودك الالمرئي والثقة بك ه

وهذا اإليمان إن لم ُيترجم إلى أعمال فإنه لن يصل إلى حجم حبة الخردل 
الصغيرة التي ستصبح فيما بعد شجرة عظيمة. أجل، ما أعظم اإليمان اّلذي 
ُيتّوج باألعمال، وهذا اإليمان إذ يبدأ بتصديق كلمتك ووعودك من دون شك كما 

ُكِتب  ستسالم لمشيئتك كما فعل ُأناٌس اإلفعل خليلك إبراهيم، وينتهي بالطاعة و 
ن بي عنهم في اإلنجيل فإستفردوا بعالقة حميمة معك، وجاءت هذه العالقات لتُ 

  لنا جزًء من فكرك وبالتالي جزًء من صفات قلبك. 

ي وٕالهي ... يا َمن بروحك القّدوس قلت للعذراء مريم على لسان ربّ 
، أْنِعم علينا َأنُه َسَيِتم ما ِقيَل َلَها ِمْن ِقَبِل الرّب!"ُطوَبى ِللتي آَمَنْت أليصابات: "

بنعمة اإليمان الحقيقي وباركنا، وٕاجعلنا ُنتاجر بها مجًدا لك. أنعم علينا لنكون 
 لكهيَئ نُ ُقُلوَب اآلَباِء ِإلى األَْبَناء، والُعَصاَة ِإلى ِحْكَمِة اَألْبَرار، ف ونَيُرد ِممن "
  ، آمين.على الدوام "، ولك الشكر الجزيلُمَعدا َخْيَر ِإْعَدادَشْعًبا 

  5201 تشرين الثاني 51

من  ك تريدُ ك على الرغم من أن ي وٕالهي ... عّلمتني األيام وٕانفعاالتي أن ربّ 
اإلنسان أن يثق بك على الدوام مهما حدث وٕان خالف ذلك فيحق لك أن تتركه 

ك ال تفعل ذلك إال أنّ ُيصارع هذه الدنيا ومشاكلها بقوته الذاتية لُيحقق ما ُيريد 
ممدودة على الدوام لمعونته  ه ويدكَ حبّ بل تنتظر عليه لفترٍة ما ليعود إليك ألنك تُ 
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الثقة أدرته فال يعلم اإلنسان كم آذتك عدم الوثوق وخّدك اّلذي ُلطم جّراء عدم 
في من عدمه هو ليس باألمر الثابت على الدوام  الثقة بكَ تعلم أن  أنتَ  .بكَ 

دون على الدوام وسيأتي اليوم اّلذي يتعّلم به كيف يثق قلب اإلنسان المؤمن 
ذكر له أو تَ ولم  ،. إبراهيم تعّلمصبح ِممن ُتطلق عليهم "خليلي"يُ د وحينها تردّ 

، اهيلإه رسلته بك حين حدثت المجاعة في األرض التي أته عنك لعدم ثقتِ عدْ بْ أَ 
فأعدته إليها مرة خوًفا من الجوع فتركها  أرًضا بحسب قولك تدر حليًبا وعسًال،

فأصبح خليلك وأًبا  ولم يخف من بعد على الدوام ووثق بكَ  أخرى بمعونتك
   للجميع.

"الثقة  الكاهن أثناء ممارستي لسر التوبة أن  ي وٕالهي ... عّلمنيربّ  
عدم وخاّصة باألمور الالمنطقية ك "الطاعة لكلمتك"ي تنتج عنها تبكالمك" الّ 

السماح للغضب من السيطرة على عالقتي باآلخرين وٕان ُكنت ُمحّقة وأساؤوا 
، لذا أنعم علي بهذه تحتاج أن تنمو بـ"الصبر" و"المثابرة" ،كثيًرا دون إهتمام

، ولك الشكر الجزيل مع اآلخرينوحنانك حّبك الِنعم فأكون إبنة حقيقية ُأشارك 
   على الدوام، آمين.

  
  6201 تشرين الثاني 31

كم فرحُت اليوم حين  ... بوعدك ي وٕالهي ... يا قّدوس، يا َمن تفيَ ربّ 
 قرأُت أن  إيماني بالر ب يسوع الُمخل هُ ذي أرسلتَ ص، ال  في بيتك  ليقول لي أن

 ذي ُيعِ منازل كثيرة وهو ال ها وهو الطريق إليك، سُيحسب ليد  فأنال منزلًة في  اِبر
    قلبك وفي ملكوتك وأنا غير مستحّقة.

ي وٕالهي ... أنا واثقٌة بمحبتك لي وبما فعلته ِمن أجلي على مدى ربّ 
  الشكر الجزيل على الدوام، آمين. مّني لكوٕالى أن نلتقي العصور، 



- 23 - 

 

  7201 تشرين الثاني 91

لإلنسان  ك األولهما بتنفيذ وعدتبراهيم وزكريا كالهما أشركإ ي وٕالهي ...ربّ 
بالحياة األبدية وخصوبة اإلثمار. أحدهما تميز عن اآلخر بطول األناة التي 

مهما طال الزمن ومهما صعبت الظروف وأصبح  كلوعد كتتطلبها الثقة بوفاءِ 
تحقيقها. بالنسبة لإلنسان فإن ما يحتاجه  تم من المستحيل بالنسبة لإلنسان أن يُ 

يقضي بالكامل على ما هو خطأ ليبقى الصح  "طوفان"لتغيير الظروف هو 
فعل المستحيل دون إبادة شاملة وهذا ما تأن  قادرٌ  أنتف كفقط، أما بالنسبة ل

  بالفعل. حدث

أن من "الطوفان" اّلذي حدث في أيام نوح قصدت  لعلكَ ي وٕالهي ... ربّ 
لذلك كان ، و "بتعاد عنكاإل"إلى  غالًبا ما يعودفاإلنسان  ،ليس حالً  هأنبرينا تُ 

وُيصبُح  ن أسمه بإسمكقرِ يُ يتقّرب منك و لمن أراد أن  بديةً أ للخالص هبةً  بكَ وهْ 
دالة إلتمام هو من ِقبل اإلنسان المؤمن العمل بالتبشير أضحى و  ،إبًنا لك

   ق وعدك.يحقت
ي وٕالهي ... زدنا صبًرا وثقًة وٕايماًنا فنكون سفراء أمينين لك حاملين ربّ 

   حّبك لآلخرين، ولك الشكر الجزيل على الدوام، آمين.
 

  8201 تشرين الثاني 81

من مواليد  رّبي وٕالهي ... يا َمن أعطيَت للكاهن زكريا إبًنا وكان األفضل
وكان أول َمن أشار  هِ مَبعُد في حشا أُ النساء إذ إمتأل بالروح القدس وهو ما زال 

تك ، أعطنا أن ُنمّيز ونشكر عطي "اهللا الُمتجّسد" المسيح الُمخّلص لإلبن الحبيب
، وٕان كان ال بّد لنا من وُنحدث عنها األفضل بإيماننا بسر اإلفخارستيا "الحياة"

إلستيعاب ما حدث من أمٍر رهيٍب ال ُيصّدقه العقل، وبالفعل الصمت لوهلة 
صّلى لي أحدهم  .وما زال الصمت حليفهم هناك كثيرون لم ُيصّدقوا إلى اآلن
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قائًال: "ليعطيكي اهللا األفضل" دون أن ُيدرك بأنه بالنسبة لي أّنك بالفعل قد 
  لهذه العطّية.  مينةً ، وأرجو أن أكون أا لكفُشكرً  أعطيتني األفضل

: "اإلبن للحياة األفضل في الحياة كهنتك رّبي وٕالهي ... يا َمن أعطيتَ 
 ونَيُرد "فـ القّدوس روحكمحّبتك بوٕامأل قلوبهم ب، إفتح شفافهم بسّر اإلفخارستيا"

َشْعًبا ُمَعدا َخْيَر  لك ؤاهي يُ ُقُلوَب اآلَباِء ِإلى اَألْبَناء، والُعَصاَة ِإلى ِحْكَمِة اَألْبَرار، ف
  "، ولك الشكر الجزيل على الدوام، آمين.ِإْعَداد
  

  9201 تشرين الثاني 17

ما حدث للكاهن زكريا يقول لي شيًئا واحًدا أال وهو أّنك إن  وٕالهي ...رّبي 
 وعلًما وُتعطي ِفهًماأردَت أن تفعل شيًئا حسًنا فإنك ال بّد من أن تشرح 

ألمر اّلذي أنت تود أن تقوم به، إذ ل ،اّلذي ستستخدمه في هذا العمل ،لإلنسان
ون أن يظهر له كان بإمكانك أن تعطي له إبًنا في ذلك اليوم بعد صالته من د
والدة طفل مجّرد المالك جبرائيل اّلذي يقف أمامك وُيخبره باّلذي هو أهم من 

 ، والتي هي منم به من أعمالو بل عظمة شأن هذا الطفل بسبب ما سيقلزكريا 
أوَلم ُتعطي بروحك تحقيق وعدك إلبراهيم وكّل َمن آمن بَك وبوعودَك.  ُصلب

ة كلمأّن القّدوس هذا "الفهم" أيًضا للقديس بولس الرسول ليقول للعالم أجمع 
واحدة ُتعطي الخالص: "اإليمان" بكّل ما تحويه هذه الكلمة من محبة وثقة 

  وطاعة وعمل بحسب كلمتك.

لبه اإلنسان طقال اإلبن الحبيب بشأن العناية اإللهية وما ي وٕالهي ...رّبي 
مور حياتّية كالملبس والمأكل: "ُأطلبوا أوًال ملكوت اآلب السماوي وبّره ُتزادوا من أ

فأوضح أهمّية أن تمتأل قلوبنا بمواهب روحك القّدوس  )33 :6هذا كله" (متى 
نعمل به من أجل بناء  والتي هي أدوات بناء اإليمان بك إيماُنا قويا ُيرضيك

كم يحتاج هذا العالم لمواهب  آه، ملكوتك في هذا العالم فنرث ملكوتك السماوي.
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 ،5 :12(طوبيا روحك القّدوس والتي إئتمنت المالئكة السبعة الواقفة أمام عرشك 
ككواكب منيرة في يدّي الُمخّلص (رؤيا  معليها وٕاعتبرته )5 :4و 4 :1رؤيا يوحنا 

)، لذا أرسل إلينا روحك القّدوس فيتجّدد وجه األرض، 20 و 16- 12 :1يوحنا 
   الشكر الجزيل على الدوام، آمين. ولك

  2020 تشرين الثاني 51

رّبي وٕالهي ... أنَت وعدَت بالبركة والخالص ووفيَت بوعدَك على الرغِم 
من عدم أمانة اإلنسان لك وتصديق كلمتك. قداستك تعمل على إتمام مشيئتك 

وفي الوقت ، فتُقرب لقلبَك كّل َمن آمن بوعدَك وٕانتظر بفرح، اإلنسان لصالح
عينه تؤدب َمن أراد أن ُيعيقها دون أن تطرحه خارًجا من فكرك وتدبيرك؛ تأديًبا 

ما ّكلته للقيام بها وٕان كان قاسًيا. و يتعّلم منه الكثير لخيِر المهمة/الخدمة التي 
ن من النطق وهو اّلذي من صميم القيام لن تتمكّ  بأنكَ  أصعب أن ُيقال لكاهنٍ 

عطاء النصيحة للشعب وشرح إلم سواًء لتقديم الذبيحة لَك أو كلّ تبمهمته ال
كان باإلمكان للكاهن زكريا أن يكتب لبقية الكهنة ما حدث معه كما  كلمتك!!

 ؛كتب فيما بعد أسم إبنه إال أنه لن يتمكن من إستخدام الكتابة لخدمة الشعب
   !!خدام اإلشارة إلنساٍن لم يولد أخرس هو ليس باألمر الهّينإستأيًضا و 

نفسه لوجد أن الصمَت لحين  امؤمنً  اكّل إنسانً  رّبي وٕالهي ... إن راجع
هو أفضل بكثير من قول "أنا ال ُأصّدق اهللا"،  الموحاة إليهِ  تصديق كلمة اهللا

لغير المؤمنين، فإن كان هو  "وجود اهللا ومحبته للبشر"فاإلنسان المؤمن يعكس 
  ؟؟نسيؤمن اآلخرو ُيشكك باهللا فكيف 

يتكّلم رّبي وٕالهي ... تعّلمُت بأنني حين ُأصّلي فإن الروح القدس هو اّلذي 
ي لخيري وأنت تستجيب بما تراه مناسًبا إلتمام مشيئتك في وألُتّم ما عنّ  بداخلي
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دون إستهزاء لي كّل ما يحدث  وّكلتني بالقيام به لمجدَك، لذا أنعم علي بقبول
   الشكر الجزيل على الدوام، آمين. ولكأو تذّمر أو شك بمحّبتك لي، 

  1220 تشرين الثاني 41

رّبي وٕالهي ... َمن يقرأ عن زكريا الكاهن ال بّد له من الوقوف أمام سر 
بأنها خدمة ُمقّدسة  "الكهنوت"، ويتساءل مع نفسه عن هذه الخدمة ليكتشف

بالنسبة لَك إذ أّنك أعطيت من األهمية لطقس تقديم البخور فأنعمت على 
الكاهن زكريا حينها بسماع صالته وظهور مالًكا له!! أوبعد كّل هذه األحداث 

المقروءة يأتي َمن يلغي خدمات الكاهن نحوك ويبقيها فقط كأنها خدمة "الكلمة" 
ة هذا الطفل اّلذي سيولد للكاهن زكريا، مولوًدا وسيكتشف أيًضا أهمي لإلنسان.

ُيشير للحمل اآلتي بإسم الّرب لمغفرة الخطايا، ولعّل هذا المولود الممتلئ بالروح 
وهذه هي  ... أّي كاهن يعمل لمجدك وُيقّدم البخور تسبحًة لك إبنالقدس هو 

مؤمنين  اوبناتً  االتي يقوم بها الكاهن لمجدك: أن ُينشأ بنينً  اتالخدمإحدى 
بمحّبتك وبالخالص المجاني اّلذي وهبته لهم بالّرب يسوع المسيح، وباإلرث 

  أي الحياة األبدية معك. الموعود به بالملكوت السماوي
رّبي وٕالهي ... يكثر في هذه األيام َمن ُيشكك بما جاء في اإلنجيل من 

سوع هو أحداث وأوقات حدوثها وفروقات بين إنجيٍل وآخر، وعن كون الّرب ي
ذاته، ومن المؤكد هذا فإفتدانا بنبي فقط وليس اإلله المتجسد اّلذي أحبنا 

أال وهي زعزعة اإليمان في القلب  غايةٍ فهم وكذلك ليأتي عن دون التشكيك 
ونزعه منه، ولكن هيهات فمعونتك اإللهية بالروح القدس ُتعطي الكثيرين علًما 

  حينه.وفهًما وما كان مخفيا سُيعلن للملئ في 
رّبي وٕالهي ... أعطنا أن نثق بكالمك ووعودك التي حققتها، وٕان كانت 
صعبة التصديق، فيكون لنا رجاء بالوعد اّلذي ما زلنا ننتظر تحقيقه حين نولد 

     الشكر الجزيل على الدوام، آمين. ولكمن جديد في ملكوتك السماوي، 
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  زمن المي�د المجيد

   العذراءأحد بشارة  - ا�حد الثاني 

  )22إلى  15اآليات  -  3الفصل  – أهل غالطيةالرسالة إلى (
ْت، ال َأَحَد يُْبِطلَُھا أَ  و َأيَُّھا اإلِْخَوة، َكَبَشٍر َأقُول: ِإنَّ الَوِصيَّة، وِإْن َكاَنْت ِمْن ِإْنَسان، ِإَذا أُِقرَّ

وَما ِقْيلَْت: "وَألْنَسالِِه"، كَأنَّهُ لَِكِثيِرين، َبْل فالُوُعودُ ِقْيلَْت إلِْبراِھيَم َولِنَْسلِِه.  يَِزيدُ َعلَْيَھا.

َھا، ال تُْلِغيَھا  "َولِنَْسلَِك"، َكَأنَُّه لَِواِحد، وُھَو الَمِسيح! فَأقُوُل ھَذا: ِإنَّ َوِصيًَّة َسَبَق ُهللا فَأَقرَّ

ِريَعة،  ْعد.َشِريَعةٌ َجاَءْت بَْعَد َأْربَِع ِمَئٍة وَثالثِيَن َسنَة، َفتُْبِطُل الوَ  وِإَذا َكاَن الِميَراُث ِمَن الشَّ

ِإًذا َفلَِماَذا  َفھَُو لَْم يَُعْد ِمَن الَوْعد؛ والَحاُل َأنَّ َهللا ِبَوْعٍد َأْنَعَم ِبالِميَراِث على ِإبَراِھيم.

ِريَعة؟ ِإنََّھا أُِضيَفْت بََسَبِب اْلَمَعاِصي، َحتَّى َمجيِء النَّْسِل الَّذي ُجِعلَ  الَوْعدُ لَهُ. وَقْد  الشَّ

ِإًذا َفَھْل  غيَر َأنَّ الَواِحَد ال َوسيطَ لَهُ، وُهللا واِحد! َأْعلَنََھا َمالئَِكةٌ على َيِد َوِسيٍط، ُھَو ُموسى.

ِريَعةُ ِضدَّ ُوُعوِد هللا؟ حاَشا! َفلَو أُْعِطَيْت َشِريَعةٌ َقاِدَرةٌ َأْن تُْحيي، َلَكاَن التَّْبِريرُ   تَُكوُن الشَّ

ِريَعة. ولِكنَّ الِكَتاَب َحَبَس الُكلَّ تَْحَت الَخِطيئَة، لَِكْيَما باإلِْيَماِن بَيُسوَع الَمِسيِح يُْعطَى  َحّقًا ِبالشَّ

 الَوْعدُ للَِّذيَن يُْؤِمنُون.
  

  )38إلى  26 اآليات -  1الفصل  – قالو القّديس إنجيل (
اِدس، ُأْرِسَل الَمالُك ِجْبَراِئيُل ِمْن ِعْنِد ِهللا ِإلى َمِديَنٍة في الَجلِيِل  ْھِر السَّ ْسُمَھا أوفي الشَّ

ا  ْسُم الَعْذَراِء َمْرَيم.إْسُمهُ يُوُسف، وأِإلى َعْذَراَء َمْخطُوبٍَة ِلَرُجٍل ِمْن َبْيِت َداوَد  النَّاِصَرة، ولَمَّ

بُّ َمَعِك!".السَّالُم َعلَْيِك، َيا َمْملُوَءًة نِْعَمة، اَقال: " َدَخَل الَمالُك ِإلَْيَھا ْضطَرَبْت َمْرَيُم إفَ  لرَّ

ُر َما َعَسى َأْن َيُكوَن ھَذا السَّالم! فَقاَل لََھا الَمالك: "ال َتَخاِفي، َيا َمْرَيم،  لَِكالِمِه، وَأَخَذْت تَُفّكِ

يَنُه َيُسوع.إا َأْنِت َتْحِمليَن، وَتلِِديَن وھَ  ألَنَِّك َوَجْدِت نِْعَمًة ِعْنَد هللا. وُھَو َيُكوُن  ْبنًا، وتَُسّمِ

بُّ اإلِلهُ َعْرَش َداُوَد َأِبيه،إَعِظيًما، و َفيَْملُِك َعلى َبْيِت يَْعُقوَب  ْبَن الَعلّيِ يُْدَعى، ويُْعِطيِه الرَّ

َيُم ِللَمالك: "َكْيَف يَُكوُن ھَذا، وَأنَا ال َأْعِرُف َفقالَْت َمرْ  ِإلى األََبد، وال يَُكوُن لُِمْلِكِه نَِھاَية!".

وُح القُدُُس َيِحلُّ َعلَْيِك، وقُْدَرةُ الَعلِّيِ تُظَلِّلُِك، ولِذافَأَجاَب الَمالُك وقاَل لََھا: " َرُجالً؟". َك ِل لرُّ

ْبٍن إَنِسيبََتِك، َقْد َحَمَلْت ھَي َأْيًضا بلِيَصابَاَت أوَھا ِإنَّ  ْبَن هللا!إفالقُدُّوُس الَمْولُوُد ِمْنِك يُْدَعى 

اِدُس لِِتْلَك الَّتي تُْدَعى َعاِقًرا، ْھُر السَّ ألَنَُّه لَْيَس َعَلى ِهللا َأْمٌر  في َشْيُخوَخِتھا. وھَذا ُھَو الشَّ

ّب، َفْليَُكْن لِي بَِحَسِب َقْولَِك! ُمْسَتِحيل!". ْنَصَرَف ِمْن ِعْنِدھا إ". وفَقالَْت َمْرَيم: "َھا َأنا َأَمةُ الرَّ

 الَمالك.
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  2201 تشرين الثاني 25

في ِمَحني وضيقاتي وحين يقف  إليكَئ أن ألتج وٕالهي ... إن أود  رّبي
 ئلقلبك القدوس وأقول كما إلتج ئعقلي عن فهم ما يجري ِمن حولي فسألتج

  الكثيرون من قبلي وصّلوا قائلين:
مّجًدا في كل زمان وفي كل مكان. يا "فليكن قلب يسوع األقدس مبارًكا ومُ  

أنت تراني وتحبني، أنت  .الكلي الجودة والصالح ،يسوع، أنت ذو القلب الشفيق
ني أها  ،رحيٌم وغفور، إذ ال ُيمكنك أن ترى الشقاء دون أن ترغب في مداواته

 .تفوُق دائًما آمالي وأن ِنعمكَ  ،أضع كل رجائي فيك وأثق بأنك لن تهملني
وٕالِق  .وٕامنحني النعم الالزمة لحالتي ،يسوع جميع وعودك فحقق لي يا

حياتي وفي  مدة أياموكن ملجأي  .وعّزني في شدائدي ،في عائلتي السالم
فاتًرا  ينبوع المراحم، أو كنتُ  خاطًئا فأني سأجد في قلبك إن كنتُ  .ساعة موتي

فأني سأرتقي درجات   حارا في إيماني فأني سأزداد بواسطتك حرارة أو كنتُ 
ن بها القلوب القاسية وأنشر عبادة ُألي  ةأنعم علي يا يسوع بنعمٍة خاص .الكمال

قلبك المعبود كي ال ُيمحى إلى األبد. وأسألك  علىقلبك األقدس. وأكتب إسمي 
 "قدس.م صورة قلبك األأن تُبارك مسكني حيث تكرّ 

  آمين. ،لك الشكر على الدوامو  ،يا قلب يسوع األقدس، إني واثٌق بك"" 
  

  3201 تشرين الثاني 24

كم مّرة علّي أن أقرأ ما كتبه القديس بولس في رسالته ألهل  وٕالهي ... رّبي
 ب يسوع المسيح لخالصي؟! غالطية بوحي ِمن الروح القدس ألفهم أهمّية الر

 خالص ع كل شيء لكي ال يكون أنَت هو َمن أراد ذلك، وأنت هو اّلذي شر
 كبيرة: لماذا ال أهتم  ُمْعِضَلةٍ ب يسوع. وها أنا اآلن أقف أمام سوى باإليمان بالر

بنشر البشرى السارة؟ لماذا ال أحّبك فوق كّل شيء كما أحّبتك العذراء مريم، 
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وأقول "لتكن مشيئتك" وٕان كان األمر اّلذي تطلبه مني قد ُيكّلفني حياتي؟ 
رائيل لم ُيطمئن قلب العذراء إذ أنها سُتصبح التفسير اّلذي أعطاه المالك جب

 بالمحبة والسالم والثقة َقِبل ، ومع ذلك قلبها المملوءمْ حامل من دون رجل فُترجَ 
بعد ِمن ئ يمتل مْ . ما هذا القلب اّلذي بداخلي؟ ألَ ما ُطِلب منها بفرٍح وسرور

  حّبك وحّب اآلخرين؟
  ، آمين.الدوامعلى وٕالهي ... إمألني نعمة، ولك الشكر  رّبي

  4201 تشرين الثاني 23

ي وٕالهي ... تحتفل كنائس أخرى اليوم بعيد "يسوع الملك"، وال أعلم ربّ 
ولكن بشارة المالك جبرائيل للعذراء مريم هي أكبر شهادة ِمنك على كون 
  المولود منها "ملك" وأّي ملك إذ أنه ملك الملوك ورّب األرباب وملكوته سماوي.

 إقبل ِمّني الـ"َنعم" وتعال وأمكث معي، وُأمُلك على قلبيي وٕالهي ... ربّ 

وتَملكه، وصّيرني بروحك القّدوس أن أكون صورًة لك أمام اآلخرين فأقوم على 
  ، آمين.على الدوام خدمتهم مجًدا لك، ولك الشكر الجزيل

  
  5201 تشرين الثاني 22

باألحداث وبما كتب في القّداس اإللهي، جلسُت اليوم أتأمل  ي وٕالهي ...ربّ 
القديس بولس إلى أهل غالطية إذ عَرَف بالروح أنك َتِعُد بأرٍض ليست من 
تراب وبها أنهار ماٍء جارية وأشجاًرا مثمرة لُتورث من جيٍل إلى جيل بل من لحٍم 
ودٍم أي قلًبا غنيا بالمحبة والرحمة والقداسة والمشورة الصالحة والمعرفة الكاملة؛ 

  .لَمن يدعونك "أبا" ك القّدوسَتِعُد بقلبِ 

"األرض الموعودة" و"أرض  أن ُتسكننا في قلبك يا َمن أردتَ ي وٕالهي ... ربّ 
وقدته إليه ووعدته ونسله فأمسكت بيد إبراهيم  أن ُتعطينا إّياه،وُسررت ب الميراث"
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واحًدا سه ويجعله جسًدا ُيقدّ  َمن أرسلتَ  َت عنهبْ أنَ ، هذا النسل اّلذي بالتمّلك عليه
فتجّسد قلبَك في أحشاء العذراء مريم، أتيت لتقول لنا  أتيتَ  بالمحبة، أشكرك.

َأليس نكم فيه". سكِ إلى قلبي وأُ "ها أنذا أسكن فيكم، في قلوبكم، ومعكم ألقودكم 
: يسوع "الُمخلص" ذا ما عناه األسم اّلذي إخترته لَمن ُدعي "إبن اهللا"ه

فتح قلبها لسواك إذ يُ لم  إخترتها أنَت، ُوِلد من عذراء وعمانوئيل "اهللا معنا"!!
ُكنت في قلبها منذ تكوينها كجنين ولم تخرج منه أبًدا ألنه بقي ُمغلًقا عليك 

رحمها هيكًال لجسد  أن يكون إرتضتمن حّبها لك وحدك؛ هي العذراء التي 
 وسكنَت فيها. لت الكنيسة التي َنَمْوتَ اإلبن ومث    

ألست أنت هو َمن أعطى الطمأنينة لقلب العذراء مريم بأنك  ...ي وٕالهي ربّ 
قادٌر على كّل شيء فالعاقر أصبحت حامًال!! هل أرى أنا أيًضا قدرتك فُأسّلم 

هل أؤمن بأنك من محبتك  لك ذاتي واثقًة بأنك ُتحّبني وتريد لي ولآلخرين خيًرا؟
أن تجعلنا، نحن ليس فقط أن نسكن معك في ملكوتك السماوي بل أيًضا لنا تود 

يا رب، إقرع على باب قلبي  .البشر، ُنشارك في تحقيق وعدك لنا بالخالص
ي إلى حيث ُتريد فأنت نودبال خوف، وبدون شك ُأسّلم لك ذاتي لتق فأفتُح لكَ 

ك إلى األبد، عدِ ُيغلق من بَ ُتحّبني. دع باب قلبي ُيفتح مّرة واحدة لتدخل وِمن ثُّم 
   ولك الشكر الجزيل على الدوام، آمين.

  

  6201 تشرين الثاني 02

الكنيسة التي ال عيب  ها يا إلهي، ها قد وجدتَ تَ ها قد وجدْ  ي وٕالهي ...ربّ 
، ن خاللها: ُأحّبكِ الجسد والروح الممتلئ بالمحبة وقلت لها ولنا مِ  ها، وجدتَ في

واإلبنة ولن أتخلى عنِك فأنا ُمقدُسِك؛ ستكونين ستكونين لي العروس واألم 
 لك الشكر الجزيل على الدوام، آمين. شعب ملكوتي.
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  7201 تشرين الثاني 62

ل يَ ما أكثر ما ُكتب عن خطيئة حواء وآدم وضعفهما أمام حِ  وٕالهي ...ي ربّ 
الشيطان واإلستجابة لرغباتهم الداخلية حين طلبَت منهم أن ال يأكلوا من شجرة 
ُمعّينة. ولقد كانت "المعصية لكلمتك" هي "الخطيئة"، وعلى هذا التعريف ُأعتبر 
كل َمن ُيخالف أي وصّية من وصاياك هو إنسان خاطيء. ولقد وضع آباء 

تعريف "التوبة" و"اإليمان" ليتسنى  الكنيسة عمًقا أكبر لمفهوم الخطيئة وبالتالي
لإلنسان التصرف الصحيح. وهذا العمق جاء نتيجة فهم الكنيسة لك "اهللا المحبة 
اآلب الضابط الكل"، فإن تساءلنا "ما هو اّلذي آلمك، أهو عدم الطاعة أو شيًئا 
آخر؟"، سنجد أن "عدم الطاعة لكالمك" سببه الرئيسي هو "عدم الثقة بك"، 

عريف الخطيئة. ولذلك نرى الرّب يسوع، إبن اإلنسان، الكلّي الصالح وهذا هو ت
في  ]اّلذي أراد أن ُيعّوض عن كل اإلهانات التي أصابتك ِمن ِقبل اإلنسان[

بداية رحلة اآلالم، في جبل الزيتون، يوّثق بدمه العهد بين اإلنسان وبينك قائًال 
، "لتكن مشيئتك، ال مشيئتي"، وفي نهاية الرحلة قال "بين يديك أستودع روحي"

 ، أم الّرب يسوع الُمخّلص،ومضمون هذه الكلمات جاء على لسان العذراء مريم
   َفْلَيُكْن ِلي ِبَحَسِب َقْوِلَك!". "َها َأنا َأَمُة الرّب،إذ قالت: 

المرأة األولى، أرادت أن تتذّوق أموًرا تجهلها لتنال حواء،  وٕالهي ...ي ربّ 
)، بينما مريم العذراء، المرأة الثانية، إنصاعت لمشيئتك 4 :3األلوهية (التكوين 

. َوْحدُه يكفيني"وقالت لك بكل حواسها وفي كل األوقات: "ِلتُكن مشيئُتك، فحبك 
حواء سمحت للشيطان أن يغزو قلب أبنائها ويبّث السم في قلوبهم فيموتوا، في 
حين أن نسل مريم العذراء هو َمن سحق رأس الشيطان وأزال سمومه ِمن قلوب 

). حواء أبعدت اإلنسان عن وجهك، بينما مريم 15 :3كثيرين ليحيوا (التكوين 
لك لتراك البشرية أجمع وتنعم بدفء محبتك. العذراء ولدت "اهللا الُمتجّسد" 

  الشكر الجزيل على الدوام، آمين.
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  8201 تشرين الثاني 52

  "إفرحي يا عروًسا ال عروس لها"

يا فاحص القلوب ... هل لي أن أسألك إن دخل الخوف  وٕالهي ...ي ربّ 
 ا يترتب على كونهامّ لقلب العذراء مريم ولو لوهلة؟ هل خافت من المالك أو مِ 

سُتصبح أم "القدوس إبن اهللا"؟ أو لعل إمتالءها بالنعمة جعل ثقتها بك فوق أي 
 له الزمان  ئشيئ حتى مخاوفها؟ أجل، َمن مّنا ال يخاف من المجهول وما ُيخب

هو فوق أي شيئ:  ،بك واّلذي ُيعّبر عنه مقدار ثقتهُ  ،إال َمن كان إيمانه بك
  الزمان والمكان واإلنسان اآلخر.

ٕالهي ... إن سألُت نفسي ما هو الدور اّلذي إخترتني ألقوم به، وهل رّبي و 
، لسمعُت صوًتا يهمس بقلبي ؟م"عَ بتأديته أو حتى ببدء مراحله األولى قلت لك "نَ 

ريهم عن بِ خْ أعّني وكم أحببُتِك وكيف إفتديُتِك،  اآلخرين ريبِ خْ أ: "كَ ب حَ اّلذي أَ 
ريهم بأنني بِ خْ أُيشاركوني مجلسي، ميراثًا فلينالوا ب منهم شوقي لهم وللتقرّ 

عّلميهم  .أعتبرهم أبناًء لي فيا ليتهم يتقّربون مني ويصرخون لي بالروح 'أّبا'
، وثقي بأنني ة المولودة منِك بأعمالك، خذيها لهم وأرشديهم عليهامحّبة البنوّ 

 ،"القّدوسبيهم بها ليأتوا إلي ُمسبحين وُمقّدسين أسمي بِ وأحْ  سأسبقك بروحي،
مي مازالت في قيد التحفظ تتأرجح بين خوٍف وٕاحترام فكر اآلخر عَ وعرفُت أّن نَ 

  وٕان كان مخالًفا عن فكرك فتقف دون حراك.

 ّسدَ جَ يا َمن إخترت العذراء مريم لتكون ممثًال عن بيعتك فتَ  ي وٕالهي ...ربّ 
م بما ينقصنا ِمن ِنعم "، أنعم علينا بما نحتاجه، وأنت العالِ القّدوس منها "اإلبن

لنمتأل بما إمتألت به العذراء مريم، فنعمل على إيصال رعّيتك إليك، العالم 
ولك الشكر على الدوام، وُندخل محّبتك لهم في قلوبهم، وُنريهم اإلبن أجمع، 

  .آمين
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  9201 تشرين الثاني 42

ال أعلم لماذا يود كّل إنساٍن أن يتأّمل وُيجادل يا ُمعّلم ...  وٕالهي ...ي ربّ 
في حين أّن أموًرا كثيرة اآلخرون بما حدث من أموٍر منذ بدء الخليقة إلى اآلن 

البعض ال  قد شرحتها من خالل القديس بولس الرسول بوحي من الروح القدس.
ُيصّدق أّن ما ُكتب وُجمع بالكتاب الُمقّدس هو بوحي من الروح القدس، 

لمقصود هنا هو ليس عملية إمالء بصوت مالك ِلما ُكتب وٕانما إعطاء ِفهم وا
الغاية منها، ما لما حدث فكتابة الشرح ألحداٍث حقيقية تّمت بزمٍن ما و 

الوعد والشريعة والخالص  وباألخص األمور التي سبق وأعددتها لخالصنا.
بحسب مفهومها  وابشأنها وينقسم غلبيةواإليمان جميعها أموًرا قد يتجادل األ

ؤخذ الشرح اّلذي كتبه القديس بولس الرسول لمجموعاٍت كثيرة وباألخص إن لم يُ 
كثيرون يعتقدون أّن الخالص هو  بعين اإلعتبار، وٕاعتباره شرًحا وافًيا وموثوًقا.

ولعّل هذا ما تّم شرحه لنا ونحن صغار ولم ُندرك أن الوصايا  بإتّباع الوصايا
(غالطية  "اْلَمَعاِصي، َحتى َمجيِء النْسِل الذي ُجِعَل الَوْعُد َلهُ ُأِضيَفْت َبَسَبِب "
لعيش ، أي أنك وضعتها لُتحّسن العالقة بين اإلنسان وبينك ومع اآلخر )19 :3

  .القّدوس اّلذي ُوِلد من العذراء مريم المحّبة، أما الخالص فبالّرب يسوع المسيح

يولدا من جديد ليكونا كمثل العذراء مريم  ي وٕالهي ... يا ليت فكرنا وقلبناربّ 
التي بكل براءة ومحبة وثقت بك وبما يجول بفكرك تجاه شعبك اّلذي أحَبْبَتُه 

 لكَ  تْ وجعلَتُه من خاصتك لتحميه من الشر/األعداء وتعطيه ملكوت أبدي فقّدمَ 
ذاتها وقالت "لتكن مشيئتك" دون اإلهتمام أو التفكير بأي عواقب ستنتج عن 

لها لكالمك. قّدمت ذاتها لتقول لك "ُأحّبك فوق كل شيء وُأِحب شعبي مثل قبو 
نفسي فأعطيه الملك المنتظر". هي بكل بساطة فهمت وتقّبلت كالم المالك 

فهمها ولم ُتجادل لغرض التشكيك بكالمك أو تعاظم فكرها اّلذي أرسلته لها ليُ 
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ولتكن نعمة  ،خرينمحبة لك ولآلتواضع والعن فكرك. إمأل يا رب قلوبنا بال
   .ك الشكر على الدوام، آمينبة" تاًجا أبديا على رأسنا، ول"المح

  2020 تشرين الثاني 22

لم يفهمه الكل وباألخص اّلذين  أمرٌ  "التبرير باإليمانرّبي وٕالهي ... "
سّنون شريعة لُيخضعوا بها الشعوب التي تحت إمرتهم ُيحّبون وضع قوانين ويُ 

وليس لغرض عيش السالم والمحبة فيما بين أعضاء  ويحاكموها بحسبها
وٕاتخذوها  التي وضعتها أنتَ  الشعب. كثيرون لم يفهموا القصد من الشريعة

حين  ، فأنَت هو العاِلم بأنهإلصدار أحكام قاسية بدل من عمل الرحمة اُمبّررً 
تمتلئ القلوب بالمحبة تمتلئ بسالٍم يولد سعادة ال مثيل لها، فال سالم مع 

 .لكراهيةا

" هو دعامة وركيزة في مسكنك وملكوتك؛ التبرير باإليمان"ربي وٕالهي ... 
هو الملكة التي شاهدها القديس التلميذ يوحنا الحبيب في رؤياه والتي حاربها 

"جماعة المؤمنين  ):4- 1 :12(رؤيا يوحنا  إبليس وأراد أن ينتزع منها وليدها
فيحيا  ، الجسد الواحد اّلذي رأسه المسيح"المبّررون باإليمان بالّرب يسوع مخّلًصا

  ، ولكن هيهات.بدمه/المحبة ومستنشًقا هواءه/"اإليمان به"

هو كإعطاء أسم العائلة للمولود الجديد  "التبرير باإليمان"ربي وٕالهي ... 
ينال اإلرتباط بهذا األسم؛ يكفي أن دون أن ُيطلب منه أن يعمل من أجل أن 

يولد من رحم األم لينال أسم األب. أنعم علينا أن نولد من رحمك وبمعونتك 
فأنت هو اّلذي أراد لنا أن نرث ملكوتك لمجرد اإليمان باإلبن القدوس فنكون 

. إجعل قلوبنا على مثال العذراء مريم ورثةً  ونصبح أبناءً  إبًنا مطيًعا على ِمثاله
  .فيولد بقلبنا اإلبن الحبيب لك، ولك الشكر على الدوام، آمين
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  2120 تشرين الثاني 21 

رّبي وٕالهي ... أعتقد أّن كّل َمن عرف أّنك "اهللا الخالق" عرف أّنك قّدوس 
ولكن قليلون ُيضيفون أيًضا لهذا  اشر أو  اأمًرا نجسً أي ال تكذب وال تفعل 

وٕاال كنا سنرى أعداد اّلذين يؤمنون  "يفي بوعدهاهللا " معًنا آخر أال وهوالمعنى 
بالّرب يسوع القّدوس، اّلذي ُدعي "إبن اهللا" وهو َمن وعدَت به للخالص ملًكا 

مثل رمل البحر، وباألحرى لكان  ، ليس لها عد )6-5 :9(أشعيا  وُملكه أبدي
ما "اهللا قّدوس يفي بوعده" هو الجميع من المؤمنين به ألنهم يثقون بكلمتك. 

جعل العذراء مريم تقبل أمًرا لم يحدث ِمن قبل وٕان كان متوّقًعا ألنَك سبق 
بأنه سيحدث ألنك إلٌه غيور أوًال على أسمك القّدوس  وأوحيت ألنبياءك وأحباءك

، هذه ي خلقته وتود له أن يتمتع بالعيش األبدي معكذوثانًيا على اإلنسان الّ 
  عن اآلخر، ُتؤكد محبتك الكاملة لنا. الغيرة، التي ال يمكننا أن نفصل أحدها 

لعّلنا نفهم أّن كّل ما تّم من أحداث منذ بداية الخلق آلدم رّبي وٕالهي ... 
 وحواء، ووقوعه بالخطيئة ووعدك األول بسحق الشيطان بنسٍل مولود من المرأة

، وما تالها من وعود كّلها ُتشير إلى خالص اإلنسان من )15-14 :2(تكوين 
س بإنساٍن مولود قّدوس أمير السالم قد تّم بالّرب يسوع المسيح. آه مكايد إبلي

أسفي على اّلذين لم يؤمنوا بأن وعدك قد تم وما زالوا ينتظرون مجيء الملك 
المخّلص، ولعلهم أيًضا يعتقدون بأّن اآلتي لن يموت ألن المالك قال بأن ملكه 

درك أن هذا الُملك هو ُملك نسان البسيط يمكنه أن يُ لًكا أبديا!! حتى اإلهو مُ 
على  سماوي ألن التاريخ أثبت أَن لكل شيء نهاية وال أحد يمكنه أن يعيش

  ، أما الملكوت السماوي فهو أبدي.لألبد األرض

رّبي وٕالهي ... قو ضعفنا وال تدعنا لغايٍة ومصلحٍة شخصية أو خوف أن 
ولك ، إبن العذراء مريم ُننكر إتمام وعدك لنا بالخالص باإليمان بالّرب يسوع

         .الشكر على الدوام، آمين
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  زمن المي�د المجيد

   زيارة العذراء �ليصابات    أحد -  لثا�حد الثا

  )14إلى  1اآليات  – 1 الفصل -سس أفأهل الرسالة إلى (
في َأَفُسَس واألَُمَناِء  ِمْن بُولُس، َرُسوِل الَمِسيِح َيُسوَع ِبَمِشيئَِة هللا، ِإلى الِقدِّيِسيَن الَِّذيَن ھُم

   في الَمِسيح َيُسوع:

ّبِ َيُسوَع الَمِسيح!ا َتَباَرَك ُهللا َأبُو َربَِّنا َيُسوَع الَمِسيح،  لنِّْعَمةُ لَُكم والسَّالُم ِمَن ِهللا َأِبينَا والرَّ

َماَواِت في الَمِسيح؛ فِإنَّهُ    ْخَتاَرَنا فيِه َقْبَل ِإْنَشاءِ إ الَّذي َباَرَكَنا ِبُكّلِ َبَرَكٍة ُروِحيٍَّة في السَّ

يِسين، ال َعْيَب فينَا؛ وَقْد َسَبَق بَِمَحبَِّتِه َفَحدََّدَنا َأْن َنُكوَن َلُه َأْبنَاَء  الَعالَم، لَِنُكوَن في َحْضَرِتِه ِقّدِ

الَّتي َأْنَعَم ِبَھا َعلَْيَنا في لَِمْدِح َمْجِد ِنْعَمتِِه  بِالتََّبنِّي ِبَيُسوَع الَمِسيح، بَِحَسِب ِرَضى َمِشيئَتِِه،

الَّت، ِبَحَسِب ِغَنى ِنْعَمتِِه، الَحِبيب؛ الَّتي َأَفاَضَھا َعَلْيَنا في  وفيِه لََنا الِفَداُء بَِدِمِه، َأي َمْغِفَرُة الزَّ

َفَنا ِسرَّ َمِشيئَتِِه، بَِحَسِب ِرَضاُه الَّذي َسَبَق  ُكّلِ ِحْكَمٍة َوَفْھم؛  َفَجَعَلُه في الَمِسيح،وَقْد َعرَّ

ماَواِت  لِيَُحّقَِق َتْدِبيَر ِمْلِء اَألْزِمنَة، َفيَْجَمَع في الَمِسيِح َتْحَت َرْأٍس َواِحٍد ُكلَّ َشيء، َما في السَّ

  ْخَتاَرَنا ِميَراًثا لَهُ، وَقْد َسَبَق َفَحدََّدَنا ِبَحَسِب َقْصِدِه، ُھَو إوفيِه َأْيًضا  وَما َعلى األَْرض؛

لَِنُكوَن َمْدًحا لَِمْجِدِه، َنْحُن الَِّذيَن َسَبْقَنا فَجَعْلَنا في  الَّذي َيْعَمُل ُكلَّ َشيٍء ِبَقَضاِء َمِشيَئتِِه،

، َأي ِإْنِجيَل َخالِصُكم، وآَمْنتُم،  الَمِسيِح رَجاَءنَا؛ وفيِه َأْنتُم َأْيًضا، بَْعَد َأْن َسِمْعتُم َكلَِمَة الَحّقِ

وِح القُدُِس الَموُعوِد بِِه،ُختِْمتُْم بِا ْقَتنَاه، ولَِمْدِح إوُھَو ُعربُوُن ِميَراِثنَا، ِلِفَداِء َشْعبِِه الَّذي  لرُّ

 َمْجِدِه.

  

  )45إلى  39 اآليات -  1الفصل  – قالو القّديس إنجيل (
وَدَخلَْت َبْيَت  َمِدينٍَة في يَھُوَذا.وفي ِتْلَك األَيَّام، َقاَمْت َمْرَيُم َوَذَھبَْت ُمْسِرَعًة ِإلى الَجَبل، ِإلى 

 ليَصاَبات.أَزَكِريَّا، وَسلََّمْت َعَلى 

ا َسِمَعْت  وِح القُدُس.إْرتََكَض الَجِنيُن في َبْطنِھا، وَ إلِيَصاَباُت َسالَم َمْرَيم، أولَمَّ  ْمَتألَْت ِمَن الرُّ

وِمْن َأْيَن لي  الّنَِساء، َوُمباَرَكٌة َثَمَرُة َبْطنِِك! َفَھَتَفْت ِبَأْعلَى َصوتِھا وَقالَْت: "ُمباَرَكٌة َأْنِت في

،  ھَذا، َأْن َتْأِتَي ِإليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْبِتَھاًجا إْرتََكَض الَجنِيُن إَفَھا ُمْنذُ َوَقَع َصْوُت َسالِمِك في أُذَُنيَّ

ّب!". َفطُوَبى ِللَّتي آَمَنْت َأنَُّه َسَيتِمُّ ما ِقيَل لََھا ِمنْ  في َبْطِني!  ِقَبِل الرَّ
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  2201 كانون األّول 2

أبي، فكيف أكون إبنتك وأنا ال  إله محبة وأنتَ  كَ وٕالهي ... أنا أعلم أنّ  رّبي
؟ أنا أعلم بأنك نور العالم وأنا ال رْ لفقير والمحتاج وال أغفِ باُأحب وال أهتم 

 أستطيع أن أكون نوًرا لآلخرين.

األرض وأنا ال أستطيع أن أكون ملًحا أنا أعلم بأنك ملح وٕالهي ...  رّبي 
لألرض. أنت أسعدتني وأنا ال أستطيع أن ُأسعد غيري بما أنعمت علّي ِمن ِنعم 
روحية ومادية. لماذا تكاسلُت؟ لماذا تخّليُت عن مسؤوليتي تجاهك وتجاه 

  اآلخرين؟ أأكون إبًنا ضال، أم لم أفهم إلى اآلن معنى أن أكون إبًنا لك؟
 من محبةئ . إمألنا ِمن روحك القّدوس، روح المسيح، لنمتلوٕالهي .. رّبي
والمحتاج والضعيف؛ ونخدم اآلخرين باألمور التي ال يستطيعون القيام  القريب

ب يسوع بها؛ ونتحمل المشقات في سبيل راحة اآلخرين؛ وُنعرف اآلخرين بالرّ 
بأّمنا العذراء الُمخّلص؛ وُنشع محبتك لآلخرين. وأرجو أن تسمح لنا باإلستعانة 

  مريم لمساعدتنا بالصالة لنا في ضعفنا، ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  3201 كانون األّول 1

 ءً وٕالهي ... أبي السماوي ... تنبأ النبي أشعيا عن ميالد إبًنا لك ُمبتدِ  رّبي
عظيًما"، وها هو الجنين الساكن  نوًرا أبصر الظلمة في السالك بقوِله: "الشعب

نوًرا عظيًما ُمشع من رأى في ظلمة رحم أمه يرى نور اإلبن، اإلله المتجسد؛ 
  داخل رحم األم العذراء فإرتكض فرًحا، فما بالي أنا ال أرى هذا النور وال أبتهج؟

 وٕالهي ... كتب الرسول بطرس في رسالته الثانية عن كالم األنبياء رّبي
ُيضيُء في مكاٍن ُمظِلم، حتى يطلَع الفجُر وُيشرَق كوكُب الصبِح أنه "سراٌج ب

في قلوبكم". إفتح بصيرتي يا رب ألفهم ما في الكتب وأؤمن بإبنك الحبيب 
 ًدا لقلبك وفكرك ومحبتك لي، فأنال "كوكب الصبح المنير" اّلذي أرسلته ُمجس
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عمل بفرح وسرور وأ ك. إفتح بصيرتي فأعيش في نهاٍر دائمٍ الحياة األبدية مع
  لمجد إسمك، ولك الشكر على الدوام. آمين.  

 

  4201 تشرين الثاني 30

ألم تخف أليصابات ِمن إعالنها بأن العذراء مريم ستكون رّبي وٕالهي ... 
د هرطقة لَمن ُيؤمن باهللا الخالق الالمحدود، إذ الّرب"؟ أليس ما تقول ُيعَ  "أمّ 

ُتصلب بسبب هذه تكن ِلتُقتل أو لِ كيف هللا أن يتأّنس، ولماذا يتأّنس؟ ألم 
  الهرطقة؟ آه يا رّبي، كم هو عظيٌم "اإلمتالء من الروح القدس". 

رّبي وٕالهي ... كثيرون لم ُيدركوا، وٕان آمنوا بالمسيح يسوع، أهمية اإلمتالء 
  ُمبشرين بالمسيح الروح القدس اّلذي يجعل مالكيه ُيعلنون كلمة اهللا بجرأةمن 

   ربا وُمخّلًصا. 
إلى اآلن وأعمل  هذا التعريف"المحبة خدمة"، وٕان لم أفهم رّبي وٕالهي ... 

أن  قادرٌ الروح القدس ف ،أنت خدمتنا وما زلت تخدم عد.به فأنا لست إبنًة لك بَ 
إن ومحبًة بنا وباآلخرين مجًدا لك  وكل ما نملكيعمل فينا مستخدًما حواسنا 

حين األوائل سأطلب منك يا رب مثلما طلب منك التالميذ لذا،  سمحنا له.
ُيعلنوا كلمتك بكل جرأة باسًطا  أنلعبيدك  بْ غير المؤمنين: "هَ تحالف عليهم 

(أعمال الرسل  يدَك ليجرَي الشفاُء واآليات واألعاجيب بإسم إبنك القّدوس يسوع"
 ، وأنتظر أن تستجيب لي، إن كانت مشيئتك، كما إستجبت لهم)23-31 :4

فإمتألوا من الروح القدس وأخذوا ُيعلنون كلمة اهللا بجرأة، ولك الشكر على 
   .آمين ،الدوام

  5201 تشرين الثاني 29

سبحانك. ما أشبه ما يحدث في القّداس اإللهي بما حدث  رّبي وٕالهي ...
في القّداس اإللهي يلتقي بك حين زارت العذراء مريم قريبتها أليصابات. ف
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وٕان ال يرونك  قّدسمُ في القربان ال ،ِممن نالوا الّروح القدس بالعماذ ،الكثيرون
قلبهم وُيصبحوا واحًدا معك، وفي ختام القّداس  ويحملونك فيبالعين المجردة 

بسالم المسيح وح القدس، وا بالرّ بعد أن إمتأل خرجوايطلب منهم الكاهن بأن ي
بما  ين إّياهمشاركمآلخرين اخدمة بفي حياتهم  كنوُيمجدو  ،في قلوبهموالفرح 
أجل، فالعذراء مريم هي ذلك الهيكل  .: محبة، رحمة، حكمة..عممن نِ نالوا 

حيث تسكن، ونحن على مثال يوحنا اّلذي نقل فرحه إلى أمه التي  والمذبح
وخّبرت عن  ِتحت بصيرتهاوفُ فآمنت كانت عاقًرا فإمتألت هي أيًضا بالروح 

  .التي وعدتنا بها حّبك ورحمتك
تك أرجو أن تسمح لي بأن أتوجه إلى العذراء مريم التي أحبّ  رّبي وٕالهي ...

فوق كل شيء ووثقت بكل كلمة أتت منك وأحّبت اآلخرين كنفسها فخدمت 
، وأطلب مشقات والتعبقريبتها الحامل وهي حامًال أيًضا دون أن تكترث بال

نة منها أن تُقّدم لك حّبها الكامل عوًضا عن حّبنا الناقص: حب األم وحب اإلب
ولك الشكر على ، وأرجو معونتك اإللهية لنكون على مثالها، وحب العروس

   .الدوام، آمين

  6201 تشرين الثاني 27

قالوا لي أن ميالد الرب يسوع مرتبط بـ"السالم" حتى ِمن  رّبي وٕالهي ...
، أمريم العذراء ألليصابات َمن أعطت السالم لألخرىقبل أن يولد، وتساءلت "

السالم ‘ليصابات للعذراء مريم بكلمة أترحيب أهو ؟ لمريم العذراءأم أليصابات 
ذي لجنين الّ أصل اوتأييد  ‘يم ربّ أ‘و إعطاءها الطمأنينة والسالم بقولها أ ‘عليك

المرأة الُمسّنة خالل ليصابات أ ساعدةم هيالغاية من الزيارة ؟". كانت في بطنها
صبح معونة من ِقبل تُ الزيارة ٕاذا بو فترة حملها والوالدة فيدخل السالم في قلبها، 

 ،ليصابات وبجسد يوحنا المعمدان وهو بعد جنينألعذراء مريم على لسان لاهللا 
ن بعد مِ  يزول الخوفقلب فاللهية لَمن ينتظره قادًما ليحل السالم في إمعونة 

   مهما حدث.
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بِنعٍم  بشاهدين على األقل كد كالمي ؤ تم ادو يا َمن على الي وٕالهي ... ربّ 
ك، وما يتوّلد ألد أعداء فال يبقى للجهل والخوف، اللذان هما من الروح القدس

    ] موطئ قدم، أشكرك.بسفر الرؤيا عنهما [أي التنين والوحش

ا للبشرية م أعذراء مريم لتكون أشكرك أيًضا على إختيارك للي وٕالهي ... ربّ 
 ،ح به كل النجوم والكواكببَ سْ ذي تَ المحيط باألرض الّ  خلقك لَجَلِد السماءجمع كأ
ه فيرض وكأنها والدة من رحمه وكذلك تغرب ه ُتشرق الشمس على األفيو 

ألجلنا لنكون  َصل أرجو أن تسمح لي أن أتوّجه إليها لتُ  .وكأنها تنام في حضنه
 .على الدوامك وتشكر  ك القّدوسسمأح سب ا المعة في السماء الجديدة تُ نجومً 

 حتى ن المسيحطلبي مِ أُ   ،يا عذراء مريمللعذراء مريم قائلين: "كثيرون صّلوا 
م أيا  صي الخاطئخل ، الجريح شفيإ و  المظلوم عيني، يستريح العالم بصالتكِ 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، إستجب يا رب"، فالمسيح

  7201 ولاأل كانون 3

يع ن خلقك وسائل لنقل محبتك للجمي وٕالهي ... يا َمن جعلت مِ ربّ 
   ، أشكرك.في ظلمةٍ  بعيدين عنكوباألخص لَمن كانوا 

    ي وٕالهي ... يا َمن أفرح البشرية بعطاياه، أشكرك.ربّ 
   أشكرك. ،ي وٕالهي ... يا َمن أحبنا بكل كيانه وقوته المجد لكربّ 

تعانق الياسمين مع ورد الجوري الصغير محّبًة رأى ن ي وٕالهي ... يا مَ ربّ 
، وفرحًة لَمن بأحشائهماعالمة رضاك، اًء من روحك فسخعًة لعينك فكان مت
  أشكرك.
وحين  ،طويًال لتفرح بحسب الجسد إنتظرت أليصابات زمًناي وٕالهي ... ربّ 

فرٌح من نوٍع آخر، فرٌح بالروح مأل كيانها وأنساها عليه نالت فرحتها غّطى 
   فرح روحها. دنشأن تنشر فرحتها أخذت تُ ن مِ ل فرحتها وبدَ 
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درك أن هذا الجسد سيفنى بأحالمه وأفراحه نُ  أعطنا أنْ ي وٕالهي ... ربّ 
   ك الشكر على الدوام، آمين.نه ولن يدوم سوى الروح وفرحه، ولوأحزا

  8201 ولاأل كانون 2

أكملت العذراء مريم طاعتها لكلمتك التي جاءت بالعهد  ي وٕالهي ...ربّ 
والفكر والنفس وبكل  القديم والتي أوصت بحّبك فوق كل شيء من كل القلب

عد أن قالت "َنَعم"، خرجت ُمسرعة لقريبتها قوة، وحب اآلخر كحب الذات، فبَ 
وهي قد أصبحت حامل أيًضا، وفّضلت رعاية  ةوالداللتخدمها في فترة حملها و 

، خرجت تحمل "الُمخلص" في أحشاءها للضعيف القريب على راحة جسدها
   ه فرٌح عظيم.والمحتاج والكائن في الظلمة فيكون ل

، ولكن كَ قصدأْتَمْمت  أنَت وفيَت بوعوِدك، وبالروح القدس ي وٕالهي ...ربّ 
ماذا عّنا نحُن؟ هل ُنتمم وصاياك كما فعلت العذراء مريم؟ هل نتصّرف مع 

  ؟يحبالتبني بيسوع المساآلخرين فعًال كأبناٍء لك 
ال  اآلخرين بأمورٍ والمحتاج والضعيف؛ خدمة  القريب محبة ي وٕالهي ...ربّ 

ل المشقات في سبيل راحة اآلخرين؛ تعريف اآلخرين يستطيعون القيام بها؛ تحمّ 
فأْنِعم علينا  ،... كّلها أعماًال تُفرحكَ  لآلخرين تكيسوع؛ إشعاع محب الربب

   ك الشكر على الدوام، آمين.ولُيفِرحون قلبَك، بروحك القّدوس أن نكون ِمّمن 

  9201 ولاأل كانون 1

أسئلة كثيرة يطرحها اإلنسان بالنسبة للخالص، منها: هل  ي وٕالهي ...ربّ 
سبق وحّددتهم ليكونوا في معروفون لديك قبل أن يولدوا، و أّن الُمخّلصون 

بأّن التحديد هو بأشخاٍص ُمعينة ستولد حضرتك قّديسين؟ ولعل الكثير يعتقد  
رهم كما كتبَته أنَت لهم، ولكن َمن يقرأ دفي تاريٍخ سبق لك أن حّددته وعاشوا قَ 

ما كتبه القديس بولس سُيدرك بأّنك حّددت الوسيلة التي ينال بها اإلنسان 
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الخالص، وكّل َمن آمن بها سيمدح مجدك أمام اآلخرين ما دام حيا وسيخلص 
   بعد موت الجسد لُيسّبح أسمك مع المالئكة في حضرتك.

اء مريم تستحق أن ُيقال عليها بأنها ِمثال َمن ِمثل العذر  ي وٕالهي ...ربّ 
"اإلبنة" التي آمنت بكّل ما قلَت سواًء لألنبياء أو لها عن الخالص وذهبت 

؟ ويا له ِمن مديح الكلمات التي تفّوهت بها العذراء مريم تمدح مجدك لآلخرين
لماذا توقفنا عن التفكير بمدح مجدك عن طريق وأتساءل:  أمام أليصابات!!

يسوع في قلوبنا ونشر البشرى السارة بالخالص لآلخرين؟ لماذا أصبح حمل 
لماذا لم نعد نفهم ما معنى كلمة  "مدح مجدك" هو فقط كلمات نرّددها بالتراتيل؟

لخالصهم  لتقي بهم، ونعمل كّل ما في وسعنا ليؤمن بك كّل َمن ن"مجد اهللا"
الك في الظلمة يرى ماذا علي أن أعمل ألجعل الس ؟مجدكليمدحوا هم أيًضا 

  في قلبي وفكري وأعمالي! نورك سوى أن أحمل المسيح يسوع
لعّلي أفهم مَما فعلته العذراء مريم من أعمال محبة تجاه  ي وٕالهي ...ربّ 

القريب أن األعمال التي تكون مدًحا لمجدك هي أعمال المحبة والرحمة، هي 
أن نفعل لآلخرين ما ال يستطيعوا القيام به بأنفسهم فنكون لهم يدك الممدودة 

ليمأل قلوبنا  . إرحمنا يا رب وٕارسل روحك القدوسلهم فُيدركوا محّبتك لهم عوًنا
   ك الشكر على الدوام، آمين.ول كاّلتي في قلبك لنا،ولآلخرين بالمحبة لك 

  2020 تشرين الثاني 29

ال من الروح القدس  ئمتلكل عمل يقوم به اإلنسان وهو م رّبي وٕالهي ...
ها "شعوًرا بالمسؤولية تجاه رِ ثمًرا لـ"المحبة" والتي ِمن صوَ  بّد من أن يكون

، مجدكفهذا الشعور هو ما جعل القديس بولس يعمل لمدح  "،لخيره الحبيب
وكذلك ما جعل العذراء مريم للقيام بزيارة نسيبتها أليصابات الحامل وٕاعانتها في 

  تلك الفترة لكبر سّنها.

نقول لك أو ألي شخص "ُأحّبك" دون أن ال أنعم علينا أن  ي وٕالهي ...ربّ 
   ك الشكر على الدوام، آمين.ول نشعر بالمسؤولية تجاهك وتجاه اآلخرين،
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  2120 تشرين الثاني 28

هو ليس بإكتشاٍف عظيم ليفقه اإلنسان أّنك تتعامل معه  رّبي وٕالهي ...
وليس "ِمنَك إليِه فقط"، فاإليمان ينتقل من  لفائدته بمبدأ "ِمن ... إلى ... وهكذا"

كذلك و  أولياء األمور وبصفة خاصة األب واألم،جيٍل إلى آخر من خالل 
وال يتوقف عند جيٍل ُمعين إن لم تظهر أنت بشخصك  ،معلمو الكنيسةالكهنة 

فُتعّلمه. فكرة المشاركة بين المؤمنين بما لديهم من ِنعم هي فكرة نراها واضحة 
 مدعو ليكون رسوًال لغيره لدى العذراء مريم والقديس بولس الرسول، فكّل إنسانٍ 

، وهكذا تبقى محبة تجاه الجسد أو الروحوهكذا تنتشر "المحبة" سواًء بأعمال 
أنقول هنيًئا لِك  أنت في زيارة لكل بيت من خالل حب اإلنسان ألخيه اإلنسان.

أو هنيًئا لنا بما نقلوه لنا من أخبار  ،أيتها العذراء مريم أو هنيًئا لَك يا مار بولس
  بهما!!مفرحة والمعونة التي قّدموها لنا لنفرح جميًعا بالفرح اّلذي مأل قل

في صالٍة للروح القدس ُيصّليها المشاركين بالتهيئة  رّبي وٕالهي ...
ال : "، هناك طلبم2023اّلذي سوف ُيعقد في عام  أساقفة الكنيسة للسينودس

. ال تجعل التحّيز يؤثر على أفعالناتسمح للجهل أن يقودنا إلى طريق الخطأ، و 
إلى الحياة األبدية وال نبتعد  ألننا نجد فيك وحدتنا حتى نتمّكن من السير مًعا

عن طريق الحق وما هو صواب"، ولعلنا بهذه الصالة فمعونتك اإللهية نستطيع 
أن ننقل لألجيال القادمة بشرى الخبر السار بالخالص بالّرب يسوع فالعيش 

أجل، بروحك القّدوس نستطيع أن نرى حّبك من خالل  بمحبة دون رياء.
، وٕابنها الجنين للّرب يسوع كما حدث مع أليصاباتاآلخرين ونبدأ نحن باإلشارة 

نقول ألنفسنا "لماذا لم نكن نحن هم اّلذين نالتهم النعمة التي أعطيتها دون أن 
لغيرنا؟ هذه النعمة هي لي فقط ولن ُأشاركها مع أحد!! لماذا أتعب أنا من أجل 

  ".... راحة آخرين؟
) 14 :33(خروج  "لُتريحني وجهَك يسير أمامي"أنا أعلم أن  رّبي وٕالهي ...

وأّنك ُمقيٌم في قلبي مع أمك العذراء مريم، فأنعم علّي أن أحملكما أينما ذهبت 
  ك الشكر على الدوام، آمين.ول، مجًدا لك ُألدخل السرور لقلوٍب كثيرة وأريحها
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  زمن المي�د المجيد

  مولد يوحنا المعمدان    دأح -  رابعا�حد ال

  )1اآلية  5الفصل  إلى 21اآلية  4الفصل  –أهل غالطية الرسالة إلى (
ريَعِة أما تَسَمعوَن الشَّريَعةقولوا لي، أنتُُم الّ  يقوُل  .ذيَن يُريدوَن أْن يكونوا في ُحكِم الشَّ

ِة.إالِكتاُب كاَن إلبراھيَم  ا الّ  بناِن، أَحُدھُما ِمَن الجاِريَِة واآلخُر ِمَن الُحرَّ ذي ِمَن الجاِرَيِة أمَّ

ا الّ فُولَِد  ِة فُولَِد ِبَفضِل َوعِد ِهللا.حَسَب الجَسِد، وأمَّ وفي ذِلَك َرمٌز، ألنَّ ھاتَيِن  ذي ِمَن الُحرَّ

وجَبُل سيناَء في ِبالِد  الَمرأَتيِن تَُمثِّالِن الَعھَديِن. فإحداُھما ھاَجُر ِمْن جَبِل سيناَء تلِدُ ِللُعبوِديَِّة،

ا أُوُرشليُم  لحاِضرَة التي ِھَي وَبنوھا في الُعبوِديَِّة.الَعَرِب، وھاَجُر َتعني أُوُرشليَم ا أمَّ

نا، ةٌ وِھَي أُمُّ ماِويَّةُ َفُحرَّ إھِتفي وتََھلَّلي  فالِكتاُب َيقوُل إفَرحي أيَّتُھا العاِقُر التي ال َولََد لَھا. السَّ

فأنتُم،  ا ِمْن أبناِء التي لھا َزوٌج.أيَّتُھا التي ما َعَرَفت آالَم الِوالَدِة فأبناُء الَمھجوَرِة أكثُر َعَددً 

وكما كاَن الَمولوُد ِبُحكِم الجَسِد َيضطَِھدُ الَمولوَد ِبُحُكِم  يا إخَوتي، أبناُء الَوعِد ِمثُل إسحَق.

وِح، فكذلَِك ھَي الحاُل اليوَم. بَن إبنَھا، ألنَّ إطُرِد الجاِرَيَة و أولِكْن ماذا َيقوُل الِكتاُب َيقوُل  الرُّ

ِة.إجاِرَيِة لْن َيِرَث مَع ال ِة.  بِن الُحرَّ فما َنحُن إًذا، يا إخَوتي، أبناُء الجاِرَيِة، َبْل أبناُء الُحرَّ

َرنا ِلنكوَن أحراًرا. ف  ثبُتوا، إًذا، وال تَعودوا إلى ِنيِر الُعبوِديَِّة. إفالَمسيُح َحرَّ

  )66إلى  57 اآليات -  1الفصل  – قالو القّديس إنجيل (
وَسِمَع جيرانُھا وأقاربُھا أنَّ َهللا َغَمرھا برحمِتِه،  بنًا. إوجاَء وقُت أليصاباَت لَتلَِد، فوَلَدِت 

فُل يوَمهُ الثامَن، جاؤوا لَيخِتنوهُ. فَفِرحوا مَعھا. وهُ زَكِريَّا ب ولّما بلََغ الطِّ سِم  إوأرادوا أْن يُسمُّ

يِه يوحنَّ  أبيِه، هُ ال، بل نُسّمِ وسألوا  سِم.فقالوا ال أَحَد ِمْن َعشيَرتِِك تََسّمى بِھذا اإل ا.فقالَت ُأمُّ

فُل، بوا إفطََلَب لوًحا وكَتَب علَيِه  أباُه ِباإلشاَرِة ماذا يُريُد أْن يُسّمى الطِّ سُمُه يوحنَّا. فتَعجَّ

َد َهللا. إنفَتَح فُمُه وإوفي الحاِل  ُكلُّھُم. فَمأل الخوُف جميَع الجيراِن.  نطلََق لِسانُهُ فتَكلََّم وَمجَّ

وكاَن ُكلُّ َمْن يسَمُع بِھا يحَفظُھا  باِل اليھوديَِّة ُكلِّھا.ناُس بجميِع ھِذِه األُموِر في جوتحدََّث ال

ّبِ كاَنت مَعهُ. فُل ألنَّ َيَد الرَّ   في قلبِِه قاِئالً ما عسى أن يكوَن ھذا الطِّ
 

  2201 كانون األّول 9

وٕالهي ... ماذا عساي أن أقول سوى "سبحانك يا رب". أراد إبني  رّبي
راء منزل، ووجد منزًال ليس ن أحبها قلبه وكانت الخطوة األولى هي شمّ الزواج مِ 
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سوى الهيكل الخارجي للبناء وكّل ما بداخله يحتاج إلى ترميم  اسليمً  به شيًئا
وتجديد، ومع ذلك إشتراه ألنه مجاور لبيتنا. وحين أراد أن يختار شخًصا لترميم 
البيت وتهيئته كما يريد، أحضر أكثر من شخص إلعطاءه تكلفة العمل المراد، 

ن سعره سيكون أقل من ولكنه إختار رجًال لم يعطه سعًرا محّدًدا ولكنه قال له بأ
 طاه العمل. هذا الشخص أحضره صديقٌ أي شخص آخر، وصّدقه إبني وأع

فهذا  ،لنا، وحين قلُت للصديق بأن الرجل لم ُيخبرنا بالتكلفة قال لي: "ال تهتمي
ولقد إعتبركم من  ألن بطبعه ُيحّب أن يخدم أصدقاءه بكلمتهِ  الشخص صادقٌ 

  ، فكوني مطمئنة". أصدقاءه

ن مّ سبحانك يا رب، يا َمن إخترت العاملين في حقلك مِ رّبي وٕالهي ... 
بهم، وما أعظم يوحنا بك و ُيحّبون خدمة اآلخرين ال طمًعا باألجر ولكن محبًة 

المعمدان اّلذي إخترته ليكون "صديق العريس" ومألته من روحك القّدوس، 
لك  أفي البرية هيّ مألته بالمحبة الحقيقية لك ولآلخرين فكان صوًتا واحًدا 

  الكثيرين ورمم القلوب داعًيا إّياهم إلى التوبة لتأتي بقداستك وتحّل فيها.

وٕالهي ... أشكرك على كل َمن هيأت لنا ِمن أجل أن نقف أمامك  رّبي
لصوٍت وصمتنا  نا يا رب روحك القّدوس ليتحول ُبكمنابْ نقية. هَ ُمحبة بقلوٍب 

 ،كثيرة لتدخل إليها وتسكن فيها، ولك الشكر على الدوام ]قلوًبا [ صارٍخ ُيِعّد بيوًتا
  آمين.
 

  

  3201 كانون األّول 8

: أورشليم الجديدة، أيَّتُھا التي ما َعَرَفت آالَم الِوالَدةِ يا إھِتفي وَتَھلَّلي 

  ...  م عنھم: المسيح يسوعسكانھا لم يعرفوا األلم ألن ھناك َمن تألّ 

  موطني موطنيأورشليم الجديدة 
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 سمعُت صوتًا صارًخا من الظلمة ُيهلل ويقول: "ها أن  وٕالهي ... رّبي
ساعة والدتي قد إقتربت ونور الفجر أصبح على األبواب، وأمي التي حبلت بي 
ستلدني بال ألم وبال دنس، ألن اهللا القدير الحنون هو أبي وآالم أمي قد تحّملها 

ُدِفن  عنها اإلبن الحبيب؛ ال بكاٌء بعد اليوم وال صوُت نحيب وال صراٌخ ِمن ألمٍ 
التي ا من رحم ُأمي، أورشليم الجديدة مع مجيء المسيح". سمعُت صوًتا صارخً 

م. إستفيقوا يا نيام، ُيهلل ويقول: "تعالوا ُنبّشر بفرٍح عظي ،ما عرفت آالَم الوالدة
  جديد". فاليوم يومٌ 

  وٕالهي ... أحبك يا أبي السماوي، وأشكرك على الدوام، آمين. رّبي
  

  4201 كانون األّول 7

ك ئإحساسك بأبنا باآلخر"، وكم هو عظيمٌ رّبي وٕالهي ... "المحبة إحساس 
إحساسك بالمرأة العاقر التي تمّثلت بأليصابات  فهم ليسوا بعبيد، وكم هو عظيمٌ 

قم هو في أنا ي ُأدرك أن العُ لّ عَ ن". ولَ اسمْيته "يوحنا" أي "اهللا حنّ فأعطيتها إبًنا و 
عني، أنا إبنك، حين ال أثمر لمجدك، فأتقّرب منك وكّلي إيمان بأنك لن تتخّلى 

وتستجيب لي حين أطلب منك أن تتحّنن علّي وتمأل قلبي بالـمحبة لك، محبة 
حقيقية ُتدهش اّلذين عرفوا أعمالي سابًقا من ُبخل وحب ذات وعدم الشعور 

ولك حين ُأسيء إلسمك القّدوس،  باآلخر وتهميشه وعدم المباالة بمشاعرك
  الشكر على الدوام، آمين. 

  5201 كانون األّول 6

يدني الكثيرون أال وهو ؤ أمٌر واحٌد أنا متأكدة منه وٕان ال يُ  رّبي وٕالهي ...
أنك ماٍض في تحقيق الخالص للجميع ونشر اإليمان بالّرب يسوع المسيح 
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، إذ التي أريتنا إّياها في السابق ُمخلًصا ألن هذه هي مشيئتك. فما أعظم قدرتك
إبن المئة أو الطاعن بالسن َمن يستطيع أن يجعل العاقر حامًال والشيخ 

طرًفا في ب له أن يكون ، وريثًا ُكتِ فتلد له زوجته وريثًا كالشابكإبراهيم وزكريا 
وكما في السابق أنَت تعمل وهنيًئا  .تنفيذ خطة خالص البشرية التي في قلبك

  عنك. لك الطريق للدخول لقلوٍب تائهةٍ أعطيته أن ُيمّهد أعطاك قلبه فلَمن 

الرهبة والعجب/ روحك القّدوس " مواهبمن  قالوا لي أنّ  رّبي وٕالهي ... 
اإلندهاش" والتي ُتسمى أيًضا "مخافة اهللا" إذ يقف اإلنسان المملوء من روحك 

ويخشى  بإندهاٍش لكل ما جرى وال يسعه سوى أن ُيمّجدك وُيسّبح أسمك القّدوس
اإلساءة لك، وهذه النعمة سُتثمر فينا الصبر واإلنتظار بصمت الروح دون تأفف 

التي ال تخطر  فينا وفي اآلخريننتائج أعمالك عطاياك و أو تشكيك لحين رؤية 
  . قوال ُتصد  على بال

الشكر على ِمن روحك القّدوس، ولك أهْلنا يا رب أن نمتلئ  رّبي وٕالهي ...
 . الدوام، آمين

  

  6201 كانون األّول 4

"الصمت" و "الكالم" ... كم تمّنيت اليوم لو إنتابتني حالة  رّبي وٕالهي ...
من "الصمت" على أن أثور لسماعي خبًرا لم أستطع أن ُأصّدقه فإنفجرُت وقلُت 

من ُمسامحة ومحبة.  أدى إلى قطيعة وعدم ثقة بدالً  للمتكلم بأنه كاذب، إنفجارٌ 
ألعل من حّبك لزكريا منعته من الكالم لكي ال يبوح بعدم تصديقه لكالمك على 
لسان المالك فُتبعده عنك؟ ما كان عقاٌب منك هو حكمة ومحبة وتعليم في ذات 
الوقت، كما أفهمت بني إسرائيل معنى "الحرّية" بعد أن ذاقوا "العبودية"، ولُندرك 

ي بعد أن أسرتنا نا الحرية بالفداء وأصبحنا أبناًء لك بالتبنّ نحن أيًضا بأننا ِنل
  الخطيئة وأبعدتنا عنك لعدم اإللتزام بالشريعة.     
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رّبي وٕالهي ... كثيرون ال يعرفون قيمة الحرية التي وهبتنا إّياها ويعتقدون 
لها دون اإليمان بَمن أرسلت، وغيرهم يعتقدون بأن حّريتهم يْ بأنهم باإلمكان نَ 

تكمن بسالم أرضي، وهناك َمن ال يستطيع سوى أن ُيشيد بإسمك وبما فعلت، 
 نير طريق الحرية، ولك الشكر على رين وٕاجعل أقدامهم ناًرا تُ لذا أرسل المبش
 الدوام، آمين. 

  7201 كانون األّول 10

تتطّلب إثنان أو شيئان مختلفان يتفقان في  ... الشهادة للحقّ  رّبي وٕالهي
 .ومن ضمنها إعالن بدء تنفيذ وعدك الشهادة، وهذا األمر يسري على كّل شيئٍ 

وٕان كانا زكريا بالكتابة وأليصابات بالقول قد أّكدا على أن أسم المولود "يوحنا" 
 فإن ما ُكِتب بكتاب العهد القديم وما قيل بالعهد الجديد مًعا هو إثباٌت لنا أنّ 

، ال لنكون أبناًء إلبراهيم فقط الخالص هو حقيقة ال خيال وأن الوعد قد تحقق
. أجل، الكتابة في زمٍن والقول في لناُأعطي يًدا بل أبناء اهللا أيًضا، إسًما جد

ًدا لك هو البوق اّلذي أطلقه المالئكة مه زمٍن آخر أّكدا على أن اّلذي أرسلت مُ 
  مبشرين بوجود اهللا معنا.    

رّبي وٕالهي ... كثيرون ال يعرفون قيمة العهد القديم اّلذي توقف كتابته، إذ  
ما جاء فيه من وعود وَأطلقت العنان ألصواٍت أتّم الغاية من كتابته، حين تّم 

وقلت لهم إذهبوا وبّشروا وهيأوا طريق الّرب. ال أعلم، قد يكونون على حق إذ 
أنهم يقولون "بعد أن آمّنا وشربنا من المنبع فما هي حاجتنا للعهد القديم؟"، 

  ولكن ما زال الكثير من الناس َمن لم يؤمن وبحاجة لشهادة أخرى غير القول.

رّبي وٕالهي ... أنعم علينا بأن نكون ِمّمن يثقون بوعدك دون شك ونكتب  
"اهللا تحّنن" في قلوبنا، ثم نتفّوه بكلمة "اهللا معنا" أمام اآلخرين لنكون شهوًدا 

  وسفراًء لك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  8201 كانون األّول 9

 ،ملًكا من نسل داودقرأُت في سفر أرميا عن وعدك بإرسال  ... رّبي وٕالهي
، هو في أيامه ُيخّلُص يهوذا ويسكُن إسرائيل في أمان، واإلسم اّلذي سُيدعى بهو 

نا"، وسُيعيد بني إسرائيل لألرض التي وعدتهم بها (أرميا  ومدينته، بر هو "الّرب
 سماوّية، ولعّلي ُأدرك اآلن بأنَك كنت حينها تصف أورشليم ال)8- 5 :23

   فكان هو بّرهم. ملكها الّرب يسوعاألحرار بما صنعه لهم وأبناءها 

َمن ِمّنا إستطاع أن يتبّرر بتنفيذ كّل ما جاءت به الشريعة؟  ... رّبي وٕالهي
وِهبتك  مَت بضعفي فبّررتني بمحبتكّمن هو الصالح سواك؟ أشكرك يا َمن علِ 

   .المجانية لي

اللتان ال ًتدركان بالكامل ك تحبّ مسبحانك على موهبتك و  ... رّبي وٕالهي
  إلشراك بني البشر بتحقيق الخالص للجميع.وغير محدودتان 

المشاركة مع و  العطاء حبالتحّنن و رّبي وٕالهي ... يا َمن إعتمدت مبدأ 
، أنعم علينا )38- 32 :15(متى  اآلخرين أساس البركة للزيادة فاإلكتفاء للجميع

مجًدا لك فيكون لهم خبًزا مشبًعا وحياة  بما نحتاجه لُنشارك اآلخرين بما نؤمن به
كما كان لنا. إمأل قلبنا بحب العطاء، يا َمن عطّيته أذهلت الجموع؛ أعطنا أن 
ال نبقى صامتين وٕامأل األرض صراًخا كرعٍد تهتز له المسكونة كلها يأتي من 

متى سينفتح فمي  .بعده مطًرا غزيًرا ُينِبُت عشًبا أخضر وُيحيي العشب الميت
إبن زكريا  جدك؟ متى ستكون ثمرة أعمالي مجًدا لك كما كان يوحّنا المعمدانلم

أنعم علّي بصوٍت صارخ ُيذكر شعبَك  ؟؟ متى سُأشير إليك دون عائقالكاهن
يوًما بعد يوم تنكشف لي عظمة قدرتك ومقدار حّبك لي ولجميع إذ بإسمَك 

  ك الشكر على الدوام، آمين.ول، البشر
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  9201 كانون األّول 8

إنقسم بنو إسرائيل لقسمين: منهم َمن آمن بمحّبتك  ... رّبي وٕالهي
الالمحدودة لهم جسًدا وروًحا إذ لم تتوقف معونتك لخالصهم من أعدائهم 
المرئيين وٕانما كان األهم هو خالصهم من إعدائهم الروحيين فبّررتهم بالّرب 
يسوع المسيح وفرحوا بذلك ونشروا هذا الفرح لَمن كانوا أعدائهم في السابق 

أصبحوا جسًدا واحًدا في المسيح لمجد أسمك القّدوس، ومنهم َمن أراد أن تكون ف
ويبقوا  م األخرى لينالوا الغلبة على األعداءإلًها وسنًدا لهم وحدهم دون األم

كأسٍد له جناحا نسٍر بقّوتك أصحاب شأن وهيبة بين األمم وأرادوا أن يصبحوا 
كم هو قليل الفهم هذا اإلنسان اّلذي  آه، .يقوى على الجميع وُيحّلق فوق الجميع

يؤمن بأنك الخالق وال يفهم بأنك ُتحّب خلقك أجمعين دون تفضيل ألحد على 
فتنتف ريش أحد، كم هو ُمخطئ َمن يعتقد أنك لن تتدّخل وتمّد يد المعونة 

هذا القلب  اآلخر وٕان كان عدّوه ألن حبّ النسر وتعطي األسد قلب إنسان فيُ 
أيحتاج هؤالء ألعجوبة  وهبت الخالص للجميع.لقد و  الجميع تحبّ أدرك بأنك 

تحّننت على سبق و  كوالدة يوحنا المعمدان وتسميته، والتي ال ُتعقل، ليؤمنوا بأنك
اّلذي أشار إليه النبي يوحنا وهو  البشرية أجمع بإرسال المسيح ُمخّلًصا

   ؟بإمتالءه بالروح القدس المعمدان وأعّد له الطريق

ما بين التكّبر والتواضع حرًبا ال تنتهي لصالح التواضع  ... رّبي وٕالهي
بمعرفة قلبك الُمحب المتحّنن وبقدرتك وٕامكانياتك سوى بـ"اإليمان"، فأنعم علينا 

. أنعم علينا بأن نعرف مشيئتك فنعمل ما في وسعنا لمجد أسمك وٕامكانياتنا،
في كّل حين "سبحانك يا رب على قدرتك  بالقول والفعل والفكر دعنا نردد لك

ك الشكر على الدوام، ولبكّل صدٍق وثقة،  وموهبتك التي ال توصف وال تدرك"
  .آمين
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  2020 كانون األّول 6

كيف يمكن لَمن أصبح ُحرا أن يعود وُيصبح عبًدا؟ هل  ... رّبي وٕالهي
يحدث هذا بإرادة اإلنسان أو بقوة خارجّية وشدة عظيمة؟ على مرور الزمن 

أثناء الحروب وتغيير  ُنشاهد هذا األمر يتكّرر ويتكّرر من الناحية الجسدية
 ية، إذمن الناحية الروح، ولعلنا أيًضا رأينا َمن حدث معه ذات الشيئ السلطات

 !!ٍة منكَ منعبعد أن كان حرا ب للخطيئة وٕانكار وجودكَ  ادً رضي أن ُيصبح عب
والصالة والصوم والصدقة الثبات في الحرية أمٌر يحتاج للكثير من السهر 

يدَك  :والتسّلح بسالح روحي قوامه "الكلمة" و"مواهب الروح القدس"والتواضع 
إلبقاء النفس في مملكتك التي أنَت هو َمن أراد أن يكون إبًنا لك، التي تبقى مع 

ننسى معونتك في وقت الشدة لعّلنا  .الملك األوحد فيها دون شركة ملوك مزّيفين
  اإللهية وحّبك لنا اّلذي أسمعه يصرخ فينا قائًال:

  أعطيُتُه ُحبا بكَ     ي هو لكَ كل ما لِ 
  الخطـاياومغفرة     ُسلطاِنَي على األشرار

  بإسمَي تَنتِهرُ     قلُت لَك إستْعِمَلهُ 
  أباَك عن يميِنكَ     ال تخْف يا وَلدي

  لغيرَك فال ُتهِمَلهُ     ُسلطاِنَي لم ُأْعِطَيهُ 
  فُيصرُخ "مجًدا لَك يا أبتي"    ُيشِفَي كل األمراض
  ِلتنَعَم برؤيتي    جعلُتَك عن يميِنيَ 

  تحِضُنَك ُقدرتي      ُقّوتي   تسِنُدكَ 
 ل العبودية على الحرية، لذا أطلب منَك يا أّيها اآلب المتحّنن على أبناءه فُنفض

لَك أعماًال ُتمّجد  دُ إليَك ونلِ  أن تقف معنا مهما كانت فترة إبتعادنا عنَك فنعودُ 
الشكر على الدوام،  ، ولكأسمك القّدوس على غرار زكريا الكاهن وٕابنه يوحّنا

  آمين.
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  2120 كانون األّول 5

إستوقفني اليوم جزًء من رسالة القديس بولس الرسول ألهل  ... وٕالهيرّبي 
وح، فكذلَك ولوَد ِبُحُكِم الر سِد َيضطِهُد المولوُد ِبُحكِم الجوكما كان المغالطية: "

هذا الكالم ينطبق على المؤمن في أيامنا ، وقلُت في نفسي "هي الحاُل اليوم
ضّد اإليمان الحقيقي مستغّالً كّل ما هذه، فالشيطان ال يكل وال يمل من حروبه 

بإمكانه أن يستغل ِمن ُأناٍس ذي إيماٍن ضعيف أو إيماٍن ليس بالحق أو 
وأرجو أن تعذرني إن قلُت لَك بأن المؤمن  ُملحدين جسديين ال يؤمنون بَك.

الحقيقي ال بّد له من العدول عن الصمت واللجوء إلى التكّلم ليتحّول هؤالء 
بناٍء لك بالروح، وبدًال من تركهم ليكونوا أداة بيد الشيطان الجسديين إلى أ

أما آن الوقت لنتوقف عن الصمت  يتحّولوا ليكونوا هم أيًضا ُمبّشرين بالكلمة.
فيخرج الجنين الصامت في أحشاء أمه  ألم تنقضي فترة الحمل ؟ونبدأ بالكالم

يا لحين يوم تكريس للمأل ويصرخ ُمعلًنا عن قدومه لُيتّم فرحة والديه؟ صمت زكر 
معلًنا إنتسابه لملكوتك، ، وتكّلم حين صرخ إبنه وٕاعطائه إسًما إبنه لَك بالختان
ولكنها صرخة ُمفرحة لسامعيها، هي صرخة اإلبن التي توّحدت  هي صرخة ألم

وأخيًرا نطق األب، وما أرجوه أن ال تطول  مع كلمة األب بإعالن "اهللا تحّنن".
  .  فُتمّجدك كل األلسن فترة صمتنا لُنعلن "اهللا تحّنن"

ما هذا التدبير اإللهي: وجهَك يسير أمام اإلنسان اّلذي  ... رّبي وٕالهي
)، وأنت تود أن ُيشاركك اإلنسان بالسير أمامك 14 :33ُيحّبك لُتريحه (خروج 

، ُمشاركة ُمفرحة لقلبك: ها هو فادي لآلخرين عن قدومكهاتًفا بالبوق ُمعلًنا 
يسير أمامكم لتنعموا بالراحة وتطمئن  ،إليكم ليبقى في وسطكم قادمٌ إسرائيل 

  !!القلوب بالسالم
أعطنا يا رب قلوًبا ُتمّجدك وُتشيد بعظمة أفعالك وهباتك  ... رّبي وٕالهي 

، وٕارفع صوت هتافنا ليسمعه التي جعلت مّنا أبناًء لك يتنّعمون بالسالم الروحي
    ولك الشكر على الدوام، آمين. الجميع،
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  زمن المي�د المجيد

  البيان ليوسف    دأح -  خامسا�حد ال

  )13 إلى 1اآليات  – 3الفصل  –أهل أفسس الرسالة إلى (
ِإْن ُكْنتُم َقْد َسِمْعتُم ِبتَْدِبيِر ِنْعَمِة  لِذلَِك َأَنا بُولُس، َأِسيَر الَمسيِح َيُسوَع ِمْن َأْجلُِكم، َأيَُّھا األَُمم...

ِإَليُكم بِإْيَجاٍز وھَو َأنِّي بَِوْحٍي أُْطلِْعُت على الِسّر، َكَما َكَتْبُت  ِهللا الَّتي ُوِھَبْت لي ِمْن َأْجلُِكم،

ّرِ الَّذي َلْم  ِحيَنئٍِذ يُْمِكنُُكم، ِإَذا َقَرْأتُْم ذلَِك، َأْن تُْدِرُكوا َفْھِمي ِلِسّرِ الَمِسيح، ِمْن َقْبل، ھَذا الّسِ

وِح ِلُرُسلِِه الِقدِّي ِسيَن يُْعَرْف ِعْنَد َبنِي الَبَشِر في اَألْجيَاِل الَغابَِرة، َكَما أُْعلَِن اآلَن بِالرُّ

وھَُو َأنَّ األَُمَم ھُم، في الَمِسيِح َيُسوع، ُشَرَكاُء لََنا في الِميَراِث والَجَسِد والَوْعد،  واَألْنِبيَاء،

 ذي ِصْرُت َخاِدًما لَهُ، ِبَحَسِب ِھبَِة نِْعَمِة ِهللا الَّتي ُوِھَبْت لي ِبِفْعِل قُْدَرتِِه؛، الَّ بَِواِسطَِة اِإلْنِجيل

َر األَُمَم ِبِغنَىلي َأنَا، َأصْ  الَمِسيِح الَّذي  َغِر الِقدِّيِسيَن َجِميًعا، ُوِھبَْت ھِذِه النِّْعَمة، وِھَي َأْن ُأَبّشِ

ّرِ الَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّھُوِر في ِهللا الَّذي َخَلَق ، ال يُْسَتْقصى وَأْن أُوِضَح  ِللَجِميِع َما ُھَو َتْدِبيُر الّسِ

َماوات،  فَ لَِكي تُْعرَ  ُكلَّ َشيء، َئاَساِت والسَّالِطيِن في السَّ اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيَسة، لََدى الّرِ

َعة، الَّذي لَنَا فيِه،  بَِحَسِب َقْصِدِه األََزلِّيِ الَّذي َحقََّقهُ في الَمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا، ِحْكَمةُ ِهللا الُمَتَنّوِ

  وِثَقٍة ِإلى هللا. َأْي ِباِإلْيَماِن بِِه، الُوُصوُل بُِجْرَأةٍ 

يَقاِت الَّتي أَُعانِيَھا ِمْن َأْجلُِكم: ِإنََّھا َمْجدٌ لَُكم!ذلِل    َك َأْسَألُُكم َأْن ال َتْضُعَف َعِزْيَمتُُكم ِبَسبَِب الّضِ
  )25إلى  18 اآليات -  1الفصل  – القّديس متىإنجيل (

هُ َمْرَيُم َمْخطُوَبًة لِيُوُسف، وَقْبَل َأْن َيْسُكَنا  ا كاَنْت ُأمُّ ا ِميالدُ َيُسوَع الَمِسيِح َفكاَن ھَكَذا: لَمَّ َأمَّ

وِح القُدُس.    َمًعا، ُوِجَدْت َحاِمالً ِمَن الرُّ

َر أَ  ا، وال يُِريُد َأْن يَُشّھَِر بَِھا، َقرَّ ا َكاَن يُوُسُف َرُجلُھا بَاّرً ا.ولَمَّ وَما ِإْن َفكََّر في  ْن ُيطَلَِّقَھا ِسّرً

ّبِ في الُحْلِم َقاِئالً: "َيا يُوُسُف بَن َداُود، ال َتَخْف َأْن تَْأُخَذ َمْرَيَم  ھَذا َحتَّى َتَراَءى لَهُ َمالُك الرَّ

وِح القُدُس.إ ِه َيُسوع، ألَنَُّه ُھَو بْ إوَسْوَف َتلِدُ  ْمَرَأتََك، َفالَمْولُودُ ِفيَھا ِإنََّما ُھَو ِمَن الرُّ نًا، َفَسّمِ

بُّ بِالنَّبِّي: الَّذي يَُخلُِّص َشْعَبهُ ِمْن َخطَايَاُھم". "َھا ِإنَّ الَعْذَراَء  وَحَدَث ھَذا ُكلُُّه لِيَِتمَّ َما َقالَهُ الرَّ

انُوئِيل، َأي ُهللا َمَعَنا".إْبًنا، ويُْدَعى إتَْحِمُل وَتلِدُ    ْسُمهُ ِعمَّ

ا  ّبِ وَأَخَذ ولَمَّ ْبًنا، إولَْم َيْعِرْفَھا، َفَولََدِت  ْمَرَأَتهُ.إَقاَم يُوُسُف ِمَن النَّْوم، َفَعَل َكَما َأَمَرهُ َمالُك الرَّ

اُه َيُسوع.  وَسمَّ
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  2201 كانون األّول 16

وٕالهي ... سبحانك يا رب، َمن يقرأ كلمات اإلنجيل لهذا اليوم ُيدرك  رّبي
يدور بمخّيلتنا، وسرعان ما تتدّخل لتُنير لنا  بأنك معنا في كّل لحظة وكّل فكرٍ 

ل ِمن الكتاب الُمقّدس، َتدخ  الطريق وُتوّجه إضطراباتنا نحو السكينة بإيضاحاتٍ 
بعث الطمأنينة والرجاء. أجل، أنت َمن أوحى بالكتابة ليكون الكتاب مصدًرا يَ 

نشهد لك كما شهد الكثيرون من قبلنا مؤمنين لللتعليم والتهذيب ولنكون أبناًء لك 
ن هم ِمن مَ رين بها لِ ن أرسلت لنا من محبتك األزلية التي ال تزول وُمبش بمَ 

  حولنا.

نك بوٕالهي ... يا َمن أردت أن ُترسل محّبتك إلينا لُنعاينك فجّسدتها بإ رّبي
 ر من مشيئتك، وكما كتب الحبيب قلًبا وقالًبا ولم تدع لفكر اإلنسان أن ُيغي

اإلنسان، حّتى تعتِرض على اهللا؟ هل  ايهأْنَت، َمْن أالقديس بولس ألهل روما: "
"، إني ُأقّدم لك ذاتي وفكري وقلبي ا؟ذكْعتني هوُل الَجْبَلُة ِلجاِبِلها: لماذا صنقت

كما فعل القديس يوسف والعذراء مريم وجميع القديسين لتفعل بها ما تشاء 
  لتكون ريشة في مهب ريحك ألني واثقٌة بك. 

وٕالهي ... متى سيفهم اإلنسان بأنك بالرّب يسوع المسيح قد أعطيته  رّبي
وهذه  ،لكَ  هُ تَ ن تكون "المحبة" هدي "قلبك" أي "محبتك" هدية مجانية وأردت أ

المحبة المطلوبة منه هي محبته لآلخر، محبة للجسد وللروح، ألنك الخالق لكل 
متى سنفهم بأن "محبتك توّلد التقوى" و"محبة اآلخرين كمحبة الذات تولد  ؟البشر

العدالة" وكالهما يوّلدان "البر"؟ يا رب، زدنا إيماًنا ورجاًء ومحبة، ولك الشكر 
   آمين. ،على الدوام
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  3201 كانون األّول 15

، وفي كالهما طلبت تين في حلمٍ القديس يوسف مر  تَ مْ وٕالهي ... كل  رّبي
 ، محبًة بكمنه أن ال يخاف ليكون حامًيا لهبتك المجانية "المسيح" "الحياة"، وهو

  فوق كّل شيء، قد فعل ما طلبَت منه. 

وٕالهي ... إن قبول الموت أو األلم أو التضحية بما نملك إلعطاء  رّبي
 قِ ن، وال بّد من معونتك اإللهية، فأنا أُ الحياة لآلخرين ليس باألمر الهي لك بأني  ر

لست قادًرا دوًما على اإلستجابة لكلمتك وخاصًة حين أضع ذاتي في ُمقّدمة 
"قائمة المستفادين" سواًء ماديا أو معنويا، لذا أتوجه إليك طالًبا منك المغفرة وأن 

  ُتساعدني ألكون أميًنا لَك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  4201 كانون األّول 41

ِمن جهة وٕاصغاء وطاعة ِمن جهة  "المحبة توعية وٕارشادرّبي وٕالهي ... 
لوال معونتك منذ األزل ا يا رب كان عالًما بما يجول بفكرك ن . َمن مِ "أخرى

فيجعل باإليمان بالمسيح يسوع ا ُيدرك بأنك تود الخالص للجميع ؟ َمن ِمن اإللهية
 من م بحاجة إليه ما هُ  ًال على نعمك لُيقّدم لآلخرينكِ نفسه أسيًرا لك ولفكرك ُمت

ا أدرك محبتك لنا ِمن خالل ِنعمك على َمن ِمن  صهم؟لخالتوعية وٕارشاد 
   اآلخرين؟

 اوأعطني قلًبا متواضعً من قلبي بذرة الخوف واألنانية نزع إرّبي وٕالهي ... 
رشد اآلخرين على ألُ  وٕامأله بمواهب روحك القّدوسُمصغًيا وطائًعا لكلمتك 

 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.يكلٍة إبجرأٍة وثقصول و لالطريق ل
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  5201 كانون األّول 31

، اّلذي آمن وأدرك لو وضعُت نفسي مكان القديس بولسرّبي وٕالهي ... 
مقدار حّبك للبشرية أجمع فتحّمل كافة الصعوبات واآلالم التي واجهته حبا 

أسأُلُكم أْن د: "ألوالدي وأرد وأردُت أن أكتب فسأكتب ومجًدا لك طوًعا بمشيئتك، 
يقاِت التي ُأعانيها ِمْن أجِلُكم: إيال تضُعَف عز  مُتُكم ِبسبِب الض ُكم!ها َمْجٌد لن ،"

اّلذي أردته أن يكون وصيا البار ولعل هذا هو أيًضا ما يقوله القديس يوسف 
َمن عِلم بالضيقات التي واجهته حين سّلم  لكل الُمخّلص على كلمتك المتجسدة

  نفسه لمشيئتك.

، وٕاعتبرته إبًنا لك إئتمنت بني إسرائيل على حّبك وقلبكرّبي وٕالهي ... 
، وال ُركَ فأنا أنصُ  له كثيًرا "ال تخفْ  لتَ وبيمينك أخذت بيمينه، قّويته بقّوتك وقُ 

، الرسول ولكّل َمن أحّبكلتها للعذراء مريم وليوسف البار ولبولس ، قُ "أتُرككَ 
أعمالنا  بذاتك، فماذا جرى؟ هل أصبحتْ ومّجدته وقّدسته  طمأنَتُه وعضدته

وأقوالنا مخفّية عن العالم فال يتأّملوا ويفهموا بأن يدك صنعت ذلك أم أّنها هي 
وبأنك لن  ُمخّلصنا أنا أعلُم وأثق بأنكإرحمنا يا اهللا وقّونا ف َمن ُتشّكك بوجودك؟

وتُنِبُت فينا  اكالريشة تتالعب بها الرياح واألفكار بل بحبك ورحمتك تسقين اتتركن
  الشكر على الدوام، آمين.نا، ولك وُتشّدد عزم ُحبا ورحمةً 

  

  6201 كانون األّول 11

ك الكثيرون بوجودك ويتساءلون إن كنَت حقيقة وأنك شِ يَ  رّبي وٕالهي ...
أن يراك بأم عينه  ولعل أغلبهم يودّ خالق السماوات واألرض وضابط الكل!! 

ليؤمن ولن ُيصدق إن رآك غيره وأخبره بذلك!! بعض هؤالء رفضوك بعد أن 
، هم سمعوا قرأوا األعمال الالإنسانية التي ُيبيحها أحد األديان التي تُنسب لكَ 
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ولكنهم لم يسمعوا عن الخالص المجاني اّلذي أرسلته هبًة منك، فهل  عنكَ 
لٍم ُتكلَمه من خالله أو نكون نحن كمالٍك بين يديك احٍد منهم إلى حُ يحتاج كل و 

  يعمل على إدخال السالم والطمأنينة للقلوب المضطربة؟

رّبي وٕالهي ... قد إشتّدت التجارب في هذه الحياة وتنوعت الحروب من 
حولنا، مرئّية وغير مرئّية، جسدّية وروحّية، على األرض وفي القلب، فإضطربنا 

اد قلقنا؛ وٕان كنا غير قادرين على وضع السالم الجسدي فعلى األقل نرجو وز 
  . السالم الروحي

. الحصاد كثير والحّصادون ال تدع الّشك يدخل في القلوبرّبي وٕالهي ... 
قليلون، فيا رب الحصاد وُمعلم الفعلة، أخرج فعلة تنشر السالم وتوصل معونتك 

   ولك الشكر على الدوام، آمين. اإللهية للقلوب المضطربة،
  

  7201 كانون األّول 17

ركعُت اليوم ُأصّلي لتتحنْن على والدتي وُأختي، فوالدتي  رّبي وٕالهي ...
تعتمد كّلًيا على أختي التي إضطّرت لدخول المستشفى لعملية بسيطة في 

وسألت نفسي "لماذا أسألك أن تتحّنن وأنت الجلد، وفجأة توقفُت عن الصالة 
اّلذي أحبنا كأبناء؟"، وأعدت الصالة بكلمات أخرى "يا َمن أحبْبتنا كأبناء، أنت 
أدرى بإحتياجاتنا، وأنت ستفعل لنا ما ُيمليه قلبك الُمحب، لك الشكر". أجل، 

عطايا أما التحّنن قد يكون شفقة وبين شخصين ليس بالضرورة بينهما عالقة، 
  ه ُيحّبهم.ألنّ  بلألنه ُيشفق على أبناءه ليس جيدة فهي األب المحب 

وترغب بإسعاد الجميع، يا َمن  يا َمن أحبْبَت البشرية أجمع رّبي وٕالهي ... 
ال تتوانى عن فعل أموٍر قد تبدو من الخيال، إستخدمني كمالٍك وٕاستخدمني 

ولك الشكر كإنسان لمجدك ومجد اإلنسان اّلذي لم يعرفك بعد فيصبح إبًنا لك، 
   على الدوام، آمين.
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  8201 كانون األّول 16

 للقديس بولس الرسولها بتهالتي و  تكهبة نعمأشكرك على  رّبي وٕالهي ...
أن  ك، فلوال تلك الهبة لَما عِرفُتك وكنُت في سالم، لما إستطعتُ بفعل ُقدرت

فأنت أشكرك على كل وْحٍي سندَت به ضعفاتنا  يك وأقول "أحبك يا أبي".ُأناج
أنبياء،  همبعض، و أن يكونوا رسالً  همبعض يتَ أعط"كما كتب القديس بولس: 

الخدمة للقيام ب أهالً  يسينالقدّ تجعل ل ومعلمين، رعاة همرين، وبعضمبشّ  هموبعض
 ونصير تهومعرفبن اهللا بإجمعنا إلى وحدة اإليمان بأ فنِصل جسد المسيح، ءلبنا
 بقَ ن مل فإذا تّم ذلك .المسيح التي ُتوافق كمالقامة ونبلغ ال الّراشدنسان اإل

ويحتالون  الناسفيخدعهم كل ريح يعبث بهم و  تتقاذفهم أمواج المذاهب أطفاالً 
جميع الوجوه في وتقدمنا  ناوْ المحبة نمَ وه. وٕاذا عملنا للحق بضليل همبمكر عليهم 
، كّله وٕالتحامهالجسد به إحكام  : فإنّ المسيح ، نحوذي هو الرأساك الّ نحو ذ

من  كل لُيتابع نمّوه بالعمل المالئم ل، الفضل لجميع األوصال التي تقوم بحاجتهو 
  ).16-11 :4" (أفسس المحبةب نفسهيبني و ء اجز األ

ما زال يقود الكنيسة وسيبقى يقودها إلى األبد فال  وْحيكَ  رّبي وٕالهي ... 
، ولعّلنا نفهم أن تسليم الذات لك ال نخاف بل بكل محبٍة وثقٍة ُنسّلم لك حياتنا

 نّ إعني أننا سنعيش في رغٍد وِمن دون أمراض أو صعاب بل على العكس: ي
ُممزًقا عرياًنا فيرى جسمه  ى نفسه في مرآةٍ ينظر إلإنساٍن تسليم الذات لك هو ك

 وا،ك ويتغّير نو فيعرف "اهللا محّبة"،كـ َمن يجهلكَ ِمن ِقبل ُمدما بالسياط ومصلوًبا 
بحضورك في  اثقً او  إتمام مشيئتك بصمتٍ  وينتظرُ بحسب وْحُيَك  ويعملُ  فيفرحُ 

   .كعلي اعتمدً مكل األوقات و 

ال يستطيع كل إنسان أن ُيمّيز نعمتك أدركُت اليوم بأنه  رّبي وٕالهي ...
بحاجة لمعونتك اإللهية ليدرك هذه النعمة فُيشارك  ووه من ذاته، على اآلخرين
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، كما حدث مع يعم من خاللها الخير للجميع مجًدا لك ولهم في جعلها نعمةً 
   .مريم القديس يوسف فأعنته على تمييز نعمتك على العذراء

ليكن أسمك القّدوس مبارًكا وُممجًدا في كّل زماٍن أِعّنا، و  رّبي وٕالهي ...
   ولك الشكر على الدوام، آمين.، وِمن كّل األلسن ومكانٍ 

  9201 كانون األّول 15

من األمور التي يعشقها ويتمناها كل هي  "معرفة الغيب" رّبي وٕالهي ...
يقعون بأزمة سواًء عاطفية أو إنسان، وكثيرون يستشيروا قارئي الطالع حين 

مالية أو إليجاد شيًئا مفقود، أو حتى مجرد لمعرفة ما سيحدث لهم في 
ؤالء األشخاص وما يقولون منتشٌر ليس هفإن اإلتكال على ، ولألسف المستقبل

ك بل عند المؤمنين أيًضا، إن صح القول على أنهم فقط بين َمن ال يعرفو 
مؤمنين. هذه األمور وٕان دّلت على شيء فتدل على عدم اإلتكال عليك في كّل 

آه، ما أعظم ثقة األوقات وعدم اللجوء للصالة والرجاء بمعونتك اإللهية. 
القديس يوسف بَك وما أعظم محبته ألخيه اإلنسان المتمّثل بالعذراء مريم التي 
قد تعاني من سوء معاملة المجتمع من حولها إن تصّرف معها تصّرًفا معيًنا 

فلم يفعله بل سهر الليل ُمفّكًرا بما يفعله  وٕان كان له الحق في ذلك التصّرف
دون أن ُيسيء إليها. ِمن المؤكد أنه صّلى طالًبا معونتك بالتفكير بما عليه أن 

أوضحَت له فكرك وما عليِه أنته و طم، وأنت إستجبت له ولم تتركه. أنَت يفعل
وح القدأن يفعل فالمولود من مريم العذراء " ِه إ وسوف تلد س.هو من الربًنا، فَسم

   .)21- 20 :1متى ( م"يسوع، ألنُه هو الذي ُيَخلص شعبُه من خطاياه

هاءنذا إستخدمني، فأنا أعلم اآلن كم تحّبني وتحب البشرية  رّبي وٕالهي ...
   ولك الشكر على الدوام، آمين.أجمع، فجميعهم شعبك وأنت تود خالصهم، 
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  2020 كانون األّول 13

يتألم اإلنسان بفرح من أجل اآلخر هو شيٌئ عظيم  أنْ  رّبي وٕالهي ...
أن ُيشّجع اآلخرين ليروا من أجل بنيها، ولكن بفرح كاآلالم التي تتحملها األم 
تجعلهم يبتعدوا عن اإليمان فهو شيًئا أعظم بكثير،  أن آالمه هي ليست بشدةٍ 

وهذا هو حال كّل الرسل القديسين اّلذين أدركوا أن آالمهم هو لمجدك ولخير 
فلم يأبهوا بها وال تأّففوا لئال يستعطفوا حب اآلخرين، وال تفاخروا باآلالم  اآلخرين

  لكي ال يتسلطوا على َمن آمن بَك حبا بك من أجل الخالص اّلذي وهبتهم إّياه.

األلم، سواًء جسدي أو نفسي، كان نصيب كّل َمن أردته أن  رّبي وٕالهي ...
ُه في المسيِح يسوع تَألَزِلي الذي َحققا كَقْصدِ يشترك في دوٍر ولو بسيط إلتمام "

ناله جزًء من األلم  ،خطيب العذراء مريم ،وحتى القديس يوسف البتول !"اربن
النفسي اّلذي ال بّد من أّنه أكل قلبه حين عرف أن خطيبته أصبحت حامل دون 
أن ُيعاشرها هو، وأقلق باله كثيًرا ليصل لطريقة يتركها بها دون أن ُيسيئ إليها. 
يا له من ألٍم كتمه في قلبه ولم ُيفصح عنه لكي ال ُيسيئ لَمن أحّبها قلبه 

ال أحد يعلم ماذا كان شعور القديس يوسف حين  جًة له!!ورضَي بها لتكون زو 
، إال أن المالك ل العذراء مريم، وال أحد يعلم َمن أخبره بذلكبعلم بخبر ح

 الُمرسل من ِقبلك هو اّلذي أوضح أمر الحبل العجيب فأدخل الطمأنينة للقلب
 بل وأعطى القديس يوسف كّل ما يحتاج له في حياته ليكون حارًسا ومعيالً 
للعائلة المقّدسة، أعطاه الحكمة في التصّرف وضبط النفس والشهوات واإلتضاع 

  .أمام كلمتك

كثيرون يتأّلمون في هذه الحياة وألسباٍب مختلفة عن دون  رّبي وٕالهي ...
، وقلة يطلبون األلم لمجدك واهبين حياتهم لَك، فهبنا أن نكون من منهم إرادة
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وبروحك القّدوس ُنرشد اآلخرين ونزرع  ،حقلكَ "الرسل القديسين" العاملين في 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.بقلبهم فرح الخالص بمغفرة خطاياهم، 

  2120 كانون األّول 12

جملٌة قالها القديس بولس " َأني ِبَوْحٍي ُأْطِلْعُت على الِسرّ " رّبي وٕالهي ...
الرسول وبإمكان مار يوسف البتول خطيب العذراء مريم أن يقولها وكذلك 
الكاهن زكريا والعذراء مريم، هو سر واحد ولن يكون هناك أّي أسرار ُأخرى، 
سر ُمفرٌح: "قد ُأعطي الخالص لجميع األمم بالّرب يسوع المسيح". هي جملٌة 

الرحومة  ك اإللهيةمحّبتاّلذين لم يكونوا مؤمنين ب بدأُت أسمعها وباألخص من
بغفران الخطايا، فأنَت ُتعين َمن أراد أن يبحث عن الحق وتشعر بأنه يحتاج 

  .بإسلوٍب ما لمعونتك ليجده

كثيرون كرهوا القديس بولس وٕاضطهدوه في حياته، وحتى  رّبي وٕالهي ...
كراهية ويضطهدونه بسبب بعد مماته وفي يومنا هذا نجد كثيرون يكّنون له ال

فكتب ُيعّلمهم ويشرح لهم شرًحا ما زلنا رسالته التي أوكلته بها "البشارة لألمم" 
وٕاعتبروه هو الوحيد اّلذي قال أّن "الّرب يسوع المسيح هو إلى اآلن نقرأه لنفهم، 

المالك المرسل من ِقَبِلك للعذراء مريم  قالهاهللا الظاهر بالجسد" متناسين كّل ما 
لقديس يوسف البتول عن المولود يسوع وكذلك ما تنبأ به أنبياء العهد القديم وا

  وما قاله مار يوحنا المعمدان عن المسيح.

كم يحتاج العالم اليوم مثل القديس بولس الغيور على حّبك  رّبي وٕالهي ...
كم يحتاج العالم اليوم مثل القديس يوسف  !!لنا غير مباٍل بالشدة والضيقات

 أنعم علينا يا رب أن ال نيأس ُحبا بك!! يثق بقولك ويعمل بصمتالبتول إنساًنا 
وروحك  بسبب الضيقات بل نّتكل عليك ونثق بَك فأنت ُمخّلصنا من التبشير

     ولك الشكر على الدوام، آمين.، القّدوس يرشدنا
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  زمن المي�د المجيد

  النسبة    دأح -  سادسا�حد ال

  )17إلى  1اآليات  –الفصل األول  –ا رومأهل الرسالة إلى (
ھَذا اإلِْنِجيِل  ِمْن بُولَُس َعْبِد الَمِسيِح يَُسوع، الَّذي دُِعَي لِيَُكوَن َرُسوالً، وُفِرَز إلِْنِجيِل هللا،

ْبنِِه الَّذي ُولَِد ِبَحَسِب إفي َشْأِن  الُمَقدََّسة،الَّذي َوَعَد بِِه ُهللا ِمْن َقْبُل، َبَأْنِبيَائِِه في الُكتُِب 

ٍة َأْي ِبالِقيَاَمِة ِمْن بَْيِن إَوُجِعَل بَِحَسِب ُروِح الَقَداَسِة  الَجَسِد ِمْن نَْسِل داُود، ْبَن ِهللا ِبقُوَّ

َساَلةَ  األَْمَوات، وُھَو َيُسوُع الَمِسيُح َربُّنَا؛ لَِكي نَْھِدَي ِإلى طَاَعِة اإلِْيَماِن  ِبِه ِنْلَنا الّنِْعَمَة والّرِ

وَن لَِتُكونُوا لِيَُسوَع الَمِسيح؛ ْسِمِه؛إَجميَع األَُمم، لَِمْجِد  ِإلى َجِميِع  وِمْن َبْينِِھم َأْنتُم َأْيًضا َمْدُعوُّ

يِسين:  يَِن ِلَيُكونُوا ِقّدِ ةُ لَُكم والسَّالُم ِمَن ِهللا َأبيَنا لنِّْعمَ االَّذيَن في ُروَما، ِإلى َأِحبَّاِء هللا، الَمْدُعّوِ

ّبِ َيُسوَع الَمِسيح! َقْبَل ُكّلِ َشيء، َأْشُكُر ِإلِھي ِبَيُسوَع الَمسيِح ِمْن َأْجلُِكم َجِميًعا، ألَنَّ  والرَّ

ْبنِِه، إَيْشَھدُ عَليَّ هللا، الَّذي َأْعبُدُهُ ِبُروِحي، ِبَحَسِب ِإْنِجيِل  ِإْيَمانَُكم يُنَاَدى ِبِه في الَعالَِم ُكلِِّه.

َر لي َيْوًما، ِبَمِشيَئِة هللا،  ْنِقطَاع،إَأنِّي َأْذُكُرُكم ِبَغْيِر  َضاِرًعا في َصلََواِتي على الدََّواِم َأْن يتََيسَّ

ُق َأْن َأَراُكم،  َأْن آتَي إَلْيُكم. َدُكم،فِإنِّي َأَتَشوَّ ى  ألُْشِرَكُكم في َمْوِھَبٍة ُروِحيٍَّة َوُأَشدِّ َأْي َألَتَعزَّ

وال أُريدُ َأْن َتْجَھلُوا، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأنِّي َعَزْمُت  َمَعُكم َوَبْينَُكم بِإْيَمانِي وِإْيَمانُِكُم الُمْشتََرك.

َكَما في َغْيِرُكم ِمَن األَُمم، ولِكنِّي ُمنِْعُت حتَّى ِمَراًرا َأْن آتَِي ِإلَْيُكم، ِلَكي َيُكوَن لي فيُكم ثََمٌر 

لِذلَِك فِإنِّي ُمْستَِعدٌّ َأْن  ِإنَّ علَيَّ َدْينًا لليُوَنانِيِّين وَغْيِر اليُوَناِنيِّين، ِللُحَكَماِء والُجَھالء. اآلن.

َرُكم َأْنتُم َأْيًضا َيا َأْھَل ُروَما. ةُ ِهللا لَِخالَِص ُكّلِ ُمْؤِمن، فِإنِّي ال َأْسَتِحي باإلِ  أَُبّشِ ْنِجيل، َألنَّهُ ُقوَّ

ًال ثُمَّ ِلليُوَنانِّي؛ ًال َوآِخًرا، َكَما ُھَو َمْكتُوب: "الَبارُّ  ِلليَھُوِدّيِ َأوَّ ألَنَّ ِبرَّ ِهللا يُْعلَُن في اِإلْنِجيِل َأوَّ

  بِاِإلْيَماِن َيْحيَا".
  )17إلى  1 اآليات -  1الفصل  – القّديس متىإنجيل (

 ِكَتاُب ميالِد َيُسوَع الَمِسيح، ِإبِن َداُود، ِإْبِن إْبَراِھيم:

يَھُوَذا َولََد َفاَرَص  ِإْبَراِھيُم َوَلَد ِإْسحق، ِإْسحُق َوَلَد يَْعُقوب، يَْعُقوُب َولََد يَھُوَذا وِإْخَوَتهُ،

آَراُم َولََد َعِميَناَداب، َعِميَناَداُب  آَرام، وَزاَرَح ِمْن تَاَمار، َفاَرُص َولََد َحْصُرون، َحْصُروُن َولَدَ 

َسْلُموُن َولََد بُوَعَز ِمْن َراَحاب، بُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن  َولََد َنْحُشون، َنْحُشوُن َولََد َسْلُمون،

ُسَلْيَماُن  ْمَرَأِة أُْوِريَّا،إ َيسَّى َولََد َداُوَد الَملِك. َداُودُ َولََد ُسلَْيَماَن ِمنِ  َراُعوت، ُعوِبيدُ َولََد َيسَّى،

آَسا َوَلَد يُوَشاَفاط، يُوَشاَفاطُ َولََد يُوَرام، يُوَراُم  َولََد َرَحْبَعام، َرَحْبَعاُم َولََد َأِبيَّا، َأِبيَّا َوَلَد آَسا،

ِحْزِقيَّا َولََد َمنَسَّى، َمنَسَّى  ا،ُعوِزيَّا َولََد يُوَتام، يُوتَاُم َوَلَد آَحاز، آَحاُز َولََد ِحْزِقيَّ  َولََد ُعوِزيَّا،
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ْبُي ِإلى َبابِل. َولََد آُمون، آُموُن َولََد يُوِشيَّا، ْبِي  ُيوِشيَّا َولََد يُوَكِنيَّا وِإْخَوَتهُ، وكاَن السَّ َبْعَد السَّ

ُزُربَّابُِل َولََد َأِبيھُود، َأبيھُوُد َولََد ِإليَاِقيم،  ِإلى َبابِل، يُوَكِنيَّا َولََد َشَأْلِتيئيل، شَأْلِتيئيُل َولََد ُزُربَّابِل،

ِإلِيھُودُ َوَلَد  َعاُزوُر َوَلَد َصادُوق، َصادُوُق َولََد آِخيم، آِخيُم َولََد ِإِليھُود، ِإليَاِقيُم َولََد َعاُزور،

َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْرَيم، الَّتي ِمْنَھا ُوِلَد  َيْعقُوبُ  ِإلِيَعاَزر، ِإلِيَعاَزُر َولََد َمتَّان، َمتَّاُن َولََد يَْعُقوب،

َفَجميُع اَألْجيَاِل ِمْن ِإْبَراھيَم ِإلى َداُوَد َأْربََعَة َعَشَر ِجيالً،  يَُسوع، وُھَو الَّذي يُْدَعى الَمِسيح.

  الَمِسيِح َأْربََعَة َعَشَر جيالً.وِمْن َداُوَد ِإلى َسْبِي بَاِبَل َأْربََعَة َعَشَر ِجيالً، وِمْن َسْبِي َبابَِل ِإلى 
  

  2201 كانون األّول 23
وٕالهي ... في إطار العمل تعّرفُت على إنسان على الرغم من إنجازاته  رّبي

العظيمة في مجال عمله إال أنه لم يكن يتكّلم ويتباهى سوى بأعمال أبيه، علًما 
بأن هذا اإلبن قد سار على نفس منهاج وعمل أباه... َكَتَب كثيًرا وتحّدث أكثر 

ا ألننا في حينها لم ُندرك كم عن أبيه دون ملل إلى الحد اّلذي أثار إستياءن
 مه وُيبقي ذكراه خالدة إلى األبد، أراد أن أحب هذا اإلنسان أباه وأراد أن ُيكر

  يقول ألبيه بصورة غير مباشرة: "إني ُأحبك، أشكرك".
ة تخلو من و نُ ة" محبة ليس لها مثيل ألنها ليست كالبِ وٕالهي ... "األبو  رّبي

هذه  وخاصة عند الصغر. ومنذ البدء أحببتَ المسؤولية في بعض مراحلها 
المكانة وكان هو اللقب اّلذي أردت أن يعرفك به اإلنسان اإلبن. هو اللقب 

اإلنسان أن يتذّكره على الدوام فيذكر أجداده وأجداد أجداده إلى أن  اّلذي أردتَ 
  يصل إلى آدم اّلذي خلقته ِمن غير أب لتكون أنت هو أب الجميع.

مه، إبًنا . إجعلني إبًنا يتباهى بأبيه األرضي والسماوي وُيكر وٕالهي .. رّبي
 ،حين يراه اآلخر يقول "هذا الشبل من ذاك األسد"، ولك الشكر على الدوام

  آمين. 
  3201 كانون األّول 22

بعد جيل  في قلوٍب جديدة، جيلٌ  بعد جيل تولد أنتَ  وٕالهي ... جيلٌ  رّبي
، البشرى السارة التي إنجيل المسيح اإلبنُيعَلن عن برك الُمعلن بخالصنا: 
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إنتظرها أبناء إبراهيم، فُيقال: "حي هو اهللا اّلذي جمع أبناءه من جميع المسكونة 
ّلذي يتفرُد بُصنِع ا لرب إلُهنااتبارك ، و )3 :23رميا إ( ليسكنوا في ملكوته

ألرِض اوليمأل مجُدُه أرجاء  لداهرينالمجيد إلى دهِر اسُمُه أ وتباركَ  ألعاجيبا
  ".كلها، آمين

م على قلبي صورة وجهك "المحبة"، وٕانزع عن وجهي وٕالهي ... أنعِ  رّبي
ع الخجل والحياء ليراني اآلخرين ويتعّرفوا عليك، ولك الشكر على الدوام، رقُ بُ 

 آمين. 

  4201 كانون األّول 12

 ُيحب ِمن كل  طفلٍ قلب ...  كا أطيب قلب، فم"المحبة براءة" رّبي وٕالهي ...
قلبه ويغفر وينسى اإلساءة ويغمره الفرح بلقاء األصدقاء ويود معانقة الجميع 

، قلًبا اهللا ك ياوٕاسعادهم ومشاركتهم أوقاتهم السعيدة والحزينة ... ما أطيب قلب
لنا أنه قلب طفٍل صغير مولود ليس مخلوق، قلًبا ُدِعي بـ"إبن اإلنسان"  أكْدتَ 

 كموقال لنا "تعالوا إليإني ُأحب ،."  

في الخلق وباألخص في  رّبي وٕالهي ... سبحانك يا رب على هذا اإلبداع
المشاعر التي بداخلنا، وأرجو أن األمور التي ال نراها. أشكرك يا رب على 

لك، ولك الشكر على  ظ عليها نقّية وننقلها إلى أبنائنا مجًداُتساعدنا لُنحاف
 الدوام، آمين.

  

  5201 كانون األّول 20

ت أمانتك مع بني البشر من جيٍل إلى جيل، أحببتنا وٕاستمرّ  رّبي وٕالهي ...
ِممن  د وغيرهمإلبراهيم وداوُ  في أوقات السالم وفي الضيقات، ولقد وفيَت بوعدك

، ِممن كانوا من اليهود وِممن لم يكونوا، وحتى كانوا أمناء لك وِممن لم يكونوا
دعوتنا إلى ملكوتك وقلبك، وكانت  .ِلَمن كان قبل المسيح وِلمن أتوا ِمن بعدهِ 

  دعوة سماوّية للجميع.
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، شعر بأبّوتك شعر بحّبك له وأحّبك في كل جيٍل هناك َمن رّبي وٕالهي ...
بشخص آدم وٕابراهيم واآلن بشخص الرّب يسوع، وأستطيع أن أسمعه ُيغني  له
  :لكَ 

  أعطيتني قلًبا ُيشيُد بحبك    أحببُتَك وقلُت أّني ُأحّبك       
دا     َلمْسَتُه بنظرٍة من عيِنكَ              ساجًدا ُمَمج فخر   

  شكًرا لك شكًرا لك  شكًرا لك      
  ني من ُحضِنك لقلِبكرفعتَ     ُأحّبكأحببُتَك وقلُت أّني 

  فِصرُت إبًنا لك    ني في قلِبك وِفكِركغرستَ 
  شكًرا لك شكًرا لك  شكًرا لك     

ا حّبيتك يا مّ يا َمن سمعتك تقول لي ِمن خالل أعمالَك: "لَ  رّبي وٕالهي ...
 حبيبي أعطيُتك قلبي وعقلي، نسيُت الدنيا وما فيها ِمن أجل عيونك يا حبيبي"،

 الشكر على الدوام، آمين.لك 

  
  6201 كانون األّول 18

 منذ البدء أحبْبتنا وباركَت ُمحّبيك ومباركيك ببركٍة يعجزُ  ...رّبي وٕالهي 
عن إستيعابها، وفي كل جيٍل هناَك َمن بادلك هذه المحبة، وٕان سألتني  الفكرَ 

أن ُألّخص لَك ما فهمُت عن هذه المحبة التي أدخلت الفرح للقلب، لغّنيُت لك 
  قائلة:

  هَمَس اهللا في يوم الميالد العجيب، وقال لنا:
  "َمن ذا اّلذي أحّبني؟ َمن ذا اّلذي أحّبني؟

  فديِه بروحي ودمي"َمن ذا اّلذي أحّبني أُ 
  عيني بإنذهال، وقلُت له:إليِه وحين تم ما قال، رفعُت 

  "َمن ذا اّلذي أحّبني! َمن ذا اّلذي أحّبني!
  َمن ذا اّلذي أحّبني َملْكُتُه روحي ودمي"
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رّبي وٕالهي ... يا َمن لم تبخل علي بشيء ألكون بقربك على الدوام وٕالى 
  ر على الدوام، آمين.األبد من دون إستحقاق، لك الشك

  

  7201 كانون األّول 24

كتب أحد الكهنة اليوم: "صباحكم رجاء في أن يتوّحد  ...رّبي وٕالهي 
مفهومنا هللا لتتوّحد البشرية ..."، فكتبُت له: "َأُتحب أن تُبشر؟ عذًرا للسؤال، 
فنحن المسيحيون العرب أعظم ما نفعله هو أن ُنثّبت اإليمان لدى َمن إبتعد 

على نشر إنجيل  عنه وُنعطي النصيحة لَمن ُيخطيء ولكننا ال نعرف أو ال نجرأ
المسيح لَمن ال يعرفه، فكيف تود أن يتوّحد المفهوم إن لم ُنبّشر؟"، فأجابني: 

: الويل لي إن لم ُأبّشر"، فقلت له: "أكيد. ولذلك لُنصّلي ليكن "يقول مار بولس
قولنا فعل وعمل دون ملل بدل من مجرد كلمات قالها قّديسين بذلوا حياتهم في 

 التبشير ألناٍس ال يعرفوا حقيقتك يحتاج لروح المحبةسبيل التبشير". أجل، 
  : محبة لك ومحبة لآلخر فوق كّل شيء.فالعطاء الحقيقية

ن جيٍل إلى جيل أسمُعَك مِ ف ؟هل فترت محّبة اإلنسان لكَ  ...رّبي وٕالهي 
  تهمس لنا:

   ني؟تُحبّ  ك طعن قلبي، أمازلتَ َمن ُحبّ لي يا  قلْ 

  اإلجابة:وعلى مّر األجيال، تأتي 
 آه، لماذا السؤال؟ ماذا صدر عني أو لم يصدر؟

  ي أو فتر؟بك م1 قلبّ وحُ  كَ بّ حِ وأقول: أُ  ماذا أردّ 

  ذات؟ ھو أو جھٌل أو حب كسلٌ أ

  أمازلُت أفكر بالجواب؟

  ي فأنا G أقصد وG أبتغي نسيانك فساعدني وأمسك بيدي بكل قواكعذًرا حبّ 

من أجل أن تتوّحد  بكل قواك ناوأمسك بيد اساعدنأجل،  ...رّبي وٕالهي 
   لك الشكر على الدوام، آمين.كما فعلَت مع كّل األجيال، و البشرية بمعرفتك 
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  8201 كانون األّول 23

توّقف اإلنجيلي متى البشير عند إبراهيم حين ذكر ساللة  ...رّبي وٕالهي 
الّرب يسوع من جهة القديس يوسف البار إذ كان الناس يحسبونه إبنه، في حين 

آدم ما قبل إبراهيم، إلى بداية الخليقة: أّن اإلنجيلي لوقا البشير أكمل نسبه إلى 
ما جاء في  أنّ  وهنا أتساءل لماذا يعتقد البعض .)38- 23 :3إبن اهللا (لوقا 

حقيقة تاريخية  سفر التكوين من سرد لوقائع قصة الخلق هي أسطورة وليست
ما هذا  ؟تهدف إلعطاء رموز ألموٍر روحّية ها حقيقة رمزية فقطنويعتبرو 

أوليس اإليمان بالّرب يسوع  اإلستهزاء بُكتّاب اإلنجيل وٕايحاء الروح القدس لهم؟
ن بين نسل حواء َمن "مِ يعتمد كلـيا على اإليمان بكّل وعودك والتي منها 

) وبالتالي 15 :3(تكوين  ] وهي ُتصيب عقَبه""الشيطان"[سيسحق رأس الحّية 
اّلذي سُيختم بالموت الجسدي فالقيامة فيطأ  التجّسدـ"ب الُمخّلص"اهللا " عالقة

 ؟الموت بالموت"

أنر عقولنا إلستيعاب قدرتك والتي إرضاًء لعقولنا إغفر لنا و  ...رّبي وٕالهي 
وكأنك غير قادر على  أساطير غير حقيقية ُمقّدسكتاب الالجعلنا بعض أحداث 

   لك الشكر على الدوام، آمين.فعلها، و 
 

  

  9201 كانون األّول 22

ها أناٌس خطّ اإلنجيل قصة، قصة حّبك للبشرية أجمع،  ...رّبي وٕالهي 
إعتمد واقٌع  ؛على فترة جاوزت األربعة آالف سنة كما عاشوهاياتهم سب حبح

، بكثرة حربوال سلمبالفرح والحزن، بالحرية والعبودية، بالمليء و على وعٍد منك 
فاإلبتعاد  اإلستسالم التام لمشيئتك وحّب الذاتاإليمان بك فاإلنجاب والعقم، ب

، بالخير بالحب والحقد برزٍق وفير وجفاف، بالقوة والضعف، ،عن كلمتك
اّلذين لم  ؤمنيوُجِعلت أسماء البعض داللًة لصدق ما هو مكتوب ف...، والشر

تفي بوعدك ُتحّبهم هم أيًضا و وُيدركوا أّنك قّدوس  ُيعايشوا أحداث القصة
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مبهمة وصعبة بكامل أحداثها قد تكون القصة  .وبأنك لن تتخّلى عنهم للخالص
للبعض ولكنها حقيقة، وَمن أراد أن يفهمها عليه أن يعود للبداية التصديق 

ليراك إلًها  ويسير مع كّل عناصرها ويغوص شيًئا فشيئ ألعماق فكرك وقلبك
الزمن لم يترك مجاًال للشك فأبقى الكثير من ولعّل  .ُمعّلم ُمحب طويل األناة

نانية بأعمدتها إلى عصر الحضارة اليو  مبأهراماتهاآلثار من زمن الفراعنة 
الكلدان اّلذي خرج منهم قائمة تعتّز بِقدمها كإلى شعوٍب ما زالت  الشاهقة

كبصمة اإلصبع تشهد لحقيقة وجود والشخصيات التاريخية هي اآلثار "إبراهيم". 
  .وحياة وتمييز صاحبها عن غيره

يا َمن لم تترك اإلنسان اّلذي يرغب بحّبك أن يتوه بعيًدا  ...رّبي وٕالهي 
، لم تترك باًبا للشك بل أّيدَت عنك وخرجَت باحثًا عّنا ووجدتنا ورفعتنا لحضنك

   الشكر على الدوام، آمين. لكَ ووثّقت الحقائق بشواهد ومخطوطات، 

  2020 كانون األّول 20

على إيماني بَك، فلم ُأسلم من  ال أعتقُد أّني كنُت أمينةً  رّبي وٕالهي ...
اإليمان اّلذي إستلمته من أبي ألبنائي، ولم يفهموا معنى أن أكون "مسيحي، إبن 

، وال أعلم إن فأعمالي ال ُتطابق طاعة كلمتك سوى الظاهر في المعنى اهللا"
كانوا سيستطيعون بدورهم أن ينقلوا جوهر اإليمان ألبناءهم ليصل اإليمان إلى 

  أجياٍل وأجيال!! 
كمؤمنة تقع علي مسؤولية كبيرة، إذ كتب القديس بولس في  رّبي وٕالهي ...

 :، بعد أن فهم ما كتبه النبي حبقوقرسالته ألهل رومة: "البار باإليمان يحيا"
)، فأعماُل اإليماِن، أي حياُة المؤمن، إن لم 4 :2نته يحيا" (حبقوق "البار بأما

ر أو ُيعط اإليمان إيماًنا وال ُيبر حياًة أبدية.  يتكن أمينًة لَك ولكلمِتَك فال ُيعد  
ُأسر وُدِفع إلى خارج إسرائيل  الجيل اّلذيمن ألعّلي أكون  رّبي وٕالهي ...

ُمقارنًة بَمن  قالً فيحتاج إلى أمانٍة بقوٍة أكبر إذ أّن اإلضطهاد والشدة تكون أكبر ثِ 
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أنا ال  ، وِمن ضعفي تكاسلُت وفقدُت اإلهتمام بطاعة كلمتك؟يعيُش في سالمٍ 
يٍل أعلُم كم جيًال جاء بعد ميالد الّرب يسوع، ولكّن حقيقة "اإليمان ينتقُل من ج

إلى جيل من خالل العائلة وبحسب تصرفات الوالدين" هي ثابتة على الدوام، 
 الحق اإليمانفعلي بتراجع شوهد فيها عصور مختلفة التاريخ خالل  ظهرّ ولقد 

ثبات على اإليمان لل بكّل ما أحتاج له أنعم علّي يا رب لذا ،وقلة في التبشير
الشكر على  لكَ لألجيال القادمة، و ليصل ما توّد أن يصل بأعمالي وأقوالي، 

   الدوام، آمين.

  2120 كانون األّول 19

اإلنجيل نسب الّرب يسوع  يتساءل اإلنسان لماذا ذكر رّبي وٕالهي ...
متى البشير، وٕالى آدم في إنجيل لوقا البشير؟ لو وأعاده إلى إبراهيم في إنجيل 

لقلُت لَك هي شهادة إثنين فتكون شهادتهم صحيحة،  ؟"،ماذا يعني لكِ " ،سألتني
وكذلك هي شهادة من كّل شخٍص ُذكر ألن حقيقة وجوده في أماكن أخرى من 
الكتاب المقدس تشهد للنسب فتكون النبوات التي ُذكرت بالعهد القديم عن 

، 12- 8 :49: األسد الغالب من سبط يهوذا (تكوين المسيح المنتظر صحيحة
وبالتحديد من نسل داود  )2- 1 :11يّسى (أشعيا )، ومن نسل 5:5رؤية يوحنا 

  .بسنين كثيرة بعد أن أصبح داود ملًكا هي نبوة أشعياف ،الملك

ر بها ُيغي  حّية وليست قصص وهمية وٕاثباتاتٌ  شواهدٌ  رّبي وٕالهي ...
ال ُيمحى وكّل فعٍل وقوٍل قام به  ، تاريخٌ األسماء والنسب كما يحلو للبعض

، مختاريَك هو شهادٌة لما فعلَت حبا بنا، دمٌج رهيب للوقائع منذ بدء الخليقة
ن يمدعوّ من ال صبح أنا وكّل إنسانٍ العهد القديم والعهد الجديد، وٕالى اآلن ألُ 

 فننعم بالحياة األبدية معك. يحليسوع المس كوننلِ 

حكمتك التي أمدحك وأمتدح ، يا طويل األناِة وكثير الرحمة رّبي وٕالهي ... 
    أشكرك على الدوام لحسن تدبيرك لخالصي، آمين.هي منذ األزل وٕالى األبد، و 
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  زمن المي�د المجيد

  عيد المي0د

  )14إلى  1اآليات  –الفصل األول  – الرسالة إلى العبرانّيين(
اٍت َكِثيَرة،  وفي آِخِر ھِذِه األَيَّام، َكلََّمَنا  وبَأْنواٍع َشتَّى،ِإنَّ َهللا َكلََّم اآلبَاَء َقِدْيًما في اَألْنِبَياء، َمرَّ

وھَُو ُشَعاُع َمْجِدِه وُصوَرُة  في اإلْبن، الَّذي َجَعلَهُ َواِرًثا ِلُكّلِ َشيء. وِبِه َأْنَشَأ الَعالَِمين.

ا، َجلََس َعْن يَِميِن الَجاللَِة في َجوَھِرِه، وَضاِبطُ الُكّلِ بََكلَِمِة ُقْدَرتِِه. َفبَْعَدَما َأتَمَّ َتطِْھيَر الَخطاَي

َفلَِمْن  ْسُم الَّذي َوِرَثُه َأْفَضُل ِمْن َأْسَماِئِھم.َفَصاَر َأْعظََم ِمَن الَمالِئَكة، بِِمْقَداِر ما اإل األََعالِي،

"َأَنا َأُكوُن لَهُ َأًبا، وُھَو  ْبنِي، َأَنا الَيوَم َولَْدتَُك"؟ وَقاَل َأْيًضا:إِمَن الَمالِئَكِة َقاَل ُهللا َيوًما: "َأْنَت 

ا ِعْنَدَما يُْدِخُل إْبنَهُ الِبْكَر ِإلى الَعالَِم َفَيقُول: "َفْلتَْسُجْد لَهُ َجِميُع َمالِئَكِة  ْبًنا"؟إيَُكوُن لَي  َأمَّ

انُِع َمالِئَكَتُه َأْرَواًحا، وُخدَّاَمُه لَِھيَب َنا هللا!". ا َعِن اإلْبِن  ر".وَعِن الَمالِئَكِة َيقُول: "الصَّ َأمَّ

َأْحَبْبَت الِبرَّ  َفَيقُول: "َعْرُشَك َيا هللا، ِلَدْھِر الدَّْھر، وَصولََجاُن اإلْسِتَقاَمِة َصولََجاُن ُمْلِكَك.

َأْيًضا: وَيقُوُل  وَأْبَغْضَت اِإلْثم. لِذلَِك َمَسَحَك ِإلُھَك، يا هللا، بِدُْھِن الَبْھَجِة َأْفَضَل ِمْن ُشَرَكاِئَك".

َماَواُت ُصْنُع َيَدْيك. ْسَت األَْرض، والسَّ ِھَي تَُزوُل وَأْنَت َتْبَقى،  "َأنَت، يَا َرّب، في الَبْدِء َأسَّ

َداء، وكالثَّوِب َتتََبدَّل، وَأْنَت َأْنَت وُسنُوَك لَْن َتْفنَى". وُكلَُّھا َكالثَّوِب تَْبلَى، َولَِمْن  وَتْطِويَھا َكالّرِ

َأَلْيُسوا  ئَِكِة قاَل ُهللا يَوًما: "ِإْجلِْس َعن َيِميِني َحتَّى َأْجَعَل َأعَداَءَك َمْوِطئًا ِلَقَدَمْيك"؟ِمَن الَمال

 َجِميُعُھم َأْرَواًحا ُمَكلَِّفيَن ِبالِخْدَمة، يُْرَسلُوَن في ِخْدَمٍة ِللَِّذيَن َسْوَف يَِرثُوَن الَخالص؟

  )20إلى  1 اتاآلي -  2الفصل  – لوقاالقّديس إنجيل (
َجَرى ھذا  .وفي ِتْلَك األَيَّام، َصَدَر َأْمٌر ِمْن َأُغوْسطَُس َقْيَصَر ِبِإْحَصاِء ُكّلِ الَمْعُموَرة

ل، ِعْنَدَما كاَن ِكيرينيُوُس والِيًا على ُسوِريَّا وكاَن الَجِميُع َيذَھبُون، ُكلُّ واِحٍد  .اإلِْحَصاُء اَألوَّ

َوَصِعَد يُوُسُف َأيًضا ِمَن الَجلِيل، ِمْن َمدينَِة النَّاِصَرة، ِإلى  .لَِيْكتَِتبوا ِفيَھاِإلى َمِدينَتِِه، 

ِلَيْكَتِتَب  اليَھُوِديَّة، ِإلى َمدينَِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى َبْيَت لَْحم، َألنَّهُ َكاَن ِمن َبْيِت َداُوَد وَعِشيَرتِِه،

يَبتِِه، وِھَي حَ  ْت َأيَّاُمَھا لَِتلِد، .اِملَمَع َمْرَيَم ِخطِّ فَولََدِت إبَنَھا البِْكر،  وِفيَما كاَنا ُھَناك، تَمَّ

يُوف طَْتهُ، وَأْضَجَعْتهُ في ِمْذَود، َألنَّهُ لَْم َيُكْن لَُھَما َمْوِضٌع في َقاَعِة الضُّ  .َوَقمَّ

 .َن في َھَجَعاِت اللَّْيِل على ُقْطَعانِِھموكاَن في ِتْلَك النَّاِحيَِة ُرَعاٌة يُِقيُموَن في الُحقُول، وَيْسَھُرو

ّبِ َأْشَرَق َحولَھُم، َفَخاُفوا َخوًفا َعِظيًما ّبِ َقْد وَقَف بِِھم، وَمْجدُ الرَّ فقاَل لَھُم  .فِإَذا بَِمالِك الرَّ

ْعِب ُكلِِّه، ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِللشَّ َألنَُّه ُولَِد لَُكُم الَيْوَم  الَمالك: "ال َتَخافُوا! َفَھا َأَنا أُبّشِ
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ّب، في َمِديَنِة َداُود طًا، ُمْضَجًعا  .ُمَخلِّص، ھَُو الَمِسيُح الرَّ وھِذِه َعالَمةٌ لَُكم: َتِجدُوَن ِطْفالً ُمَقمَّ

َماِوّيِ يَُسبُِّحوَن َهللا وَيإو ."!في ِمْذَود  :قُولُونْنَضمَّ َفْجَأًة ِإلى الَمالِك ُجْمُھوٌر ِمَن الُجْنِد السَّ

الُِح لَِبني الَبَشر" َجاُء الصَّ  ."الَمْجدُ ِ] في الُعلَى، وَعلى األَْرِض السَّالم، والرَّ

َعاةُ بَْعُضھُم لِبَْعض: "ھيَّا ِبنَا، ِإلى َبْيَت  َماء، قاَل الرُّ ا إْنَصَرَف الَمالئِكةُ َعْنھُم ِإلى السَّ ولَمَّ

بّ لَْحم، لِنََرى ھَذا األَْمَر الَّذي     ."َحَدث، وَقد َأْعلََمنا ِبِه الرَّ

ْفَل ُمْضَجًعا في الِمْذَود    .وَجاُؤوا ُمْسِرِعين، فَوَجدُوا َمْريَم ويُوُسف، والطِّ

ِبيّ  ا َرَأْوهُ َأخَبُروا بِالَكالِم الَّذي ِقيَل لَھُم في َشْأِن ھَذا الصَّ بُوا  .ولَمَّ وَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ

ا َقا َعاةِممَّ لَُھا في َقْلبَِھا .َلُه لَھُُم الرُّ ا َمْرَيُم َفَكاَنْت َتْحَفظُ ھِذِه األُُموَر ُكلََّھا، وتَتَأمَّ ثُمَّ َعاَد  .َأمَّ

ُدوَن َهللا ويَُسبُِّحونَهُ على ُكّلِ ما َسِمُعوا ورَأوا، َحَسَبما ِقْيَل لَُھم َعاُة وھُْم يَُمّجِ   .الرُّ
  

  2201 كانون األّول 25
وٕالهي ... تذّكرُت اليوم ما ُقلَت آلدم وحواء حين أخرجتهم، بعد أن  رّبي

عصوك، ِمن الجنة التي ُكنت تسير فيها معهما: "بعرق جبينك تأكل خبزك" 
و"بالمشقة تلدين البنين"، وهاءنذا أقف اليوم، يوم ميالد إبنك الحبيب يسوع، 

)، أقف 10:10" (يوحنا عمانوئيل اّلذي أرسلته "ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل
الغالية وكنزك الثمين،  كَ تَ بَ أمام جسد إبنك الحبيب ودمه الكريم، أقف أمام هِ 

 أقف أمام آالم والدتي وأمام خبز الحياة األبدي، أمام "اهللا معنا" إلى األبد.

وٕالهي ... سبحانك يا رب، ما أعظم محبتك لي يا أبي وأمي، فأنت لم  رّبي
تتركني ُأقاسي حكمك علّي بل إرتضيت بكل محبة أن تعمل ِمن أجلي 

 ناجيكَ وُتطعمني، كما إرتضيت أن تتألم ِمن أجلي وتلدني. أجل، إّن روحي تُ 
عب أبي أكلُت بكل تواضع وفرح وشكر وٕاندهاش وتقول: "باأللم ولَدْتني أّمي، وبت

وتنّعْمت، أبي اّلذي هو معي ولم ُيفارقني". أجل، أنا إبنك اّلذي لم تتخّلى عنه، 
إبنك اّلذي مدْدت يديك وأرجعته لحضنك الحنون؛ أنا إبنك اّلذي باركته بكل 
البركات السماوية وفتحت له قلبك وقلت له "تعال وأْغِرف من هذه المحبة قدر 
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روبين وشعلة السيف المتقّلب ببوٍق وأعطي الكَ  مستطاعك فها أنا اآلن أنفخ
اللذان يحرسان شجرة الحياة أمًرا بأن يفتحوا األبواب لمن ُيريد أن يأتي ويأكل 

ي ئلتكون له حياة أفضل، فها هي شجرة الحياة وثمارها، ها هو كنز السماء وبها
 ومجدي قد ُوِضع لكم في مذود. تقّدموا ِمن دون خوف وٕاحضروا معكم دمعة

، فهذا الكنز قد ُأعطي لكم ]ذهب [وٕاندهاش  ]بخور [وكلمة شكر  ]مرارة[عين 
  مجاًنا ألنني أحببتكم".

وٕالهي... يا َمن ُقلَت لي اليوم بميالد إبنك الوحيد "إني اليوم ولدُتك"،  رّبي
إرحمني يا رب فإني نادم من كل قلبي على إهانتي إياك لكوني بالخطيئة قد 

ذا عظيًما وصالًحا ومحبوًبا نظيرَك فمن اآلن وصاعًدا أنا أهنت وأغظت إلًها هك
قاصد بمعونتك اإللهية أن ال أغيظك أبًدا ألني أحبك فوق كل شيء. ساعدني 
يا رب على إيفاء وعدي هذا لَك ألكون من الساجدين أمام عظمتك وِمن 

  آمين. ،الجالسين في حضنك على الدوام، ولك الشكر على الدوام

  3201 األّولكانون  25
أن أشكرك. وباألحرى لن أقول  قبل أن أقول أي شيء، أودّ  ... وٕالهي رّبي

شيًئا أخر سوى "أشكرك" ألنك قّدستني بَمن أرسلته لي وللعالم أجمع، وهو اّلذي 
أتى قائًال كما ذكر القديس بولس: "لم تشأ ذبيحة وال قرباًنا ولكنك أعددَت لي 
جسًدا. لم ترتِض الُمحرقات وال الذبائَح عن الخطايا. هاءنذا آٍت، الّلُهم ألعمل 

شيئتك"، أرسلته لي قرباًنا كّفارة عن خطاياي ألن مشيئتك هي خالص العالم م
  أجمع بالمسيح.

آه، يا اهللا المحبة، ُكِتب في اإلنجيل بأن ُمحّبو خالصك  ... رّبي وٕالهي
سيهتفون دوًما "َتعظَم الّرّب"، وأنا عن الجميع أردد لك اليوم وكّل يوم: "هّللويا، 

  آمين".  ،الدوام لك الشكر على ... أشكرك
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  4201 كانون األّول 25
 كَ ، سمعتُ يسوع وحيدإبنك ال في يوم ميالد"المحبة فرح".  ... رّبي وٕالهي

تك ورفعتك إلى قلبي وهمسُت بْ أنت إبني، أنا اليوم ولدتك، أحبَ ُتغّني وتقول لي: "
. دكَ نَ سَ  وكنتُ  كَ تُ ترْ وسَ  كَ تُ ذراعي وحميْ  ك على كتفي وفتحتُ حملتُ  ،"كَ ب حِ لك "أُ 
ح ُتسب  كَ سمعُ عن يميني أتباهى بك على مائدتي. أَ  كَ بهائي وأجلستُ  كَ ألبستُ 

  ."تني أًبا لكَ ني إذ جعلْ ك تعرفني وتحبّ ف أن فأعرِ بسروٍر وسالم سمي إ

   آمين. ،لك الشكر على الدوام ... رّبي وٕالهي
  

  5201 كانون األّول 25
صدحت بها مالئكة السماء لويا" أنشودٌة هلّ ُوِلد المسيح، " ... رّبي وٕالهي

، توقف عندها الزمن ولم يعد وٕامتأل قلبهم سالًما فخّرت ركب البشر سجوًدا
. ا دائمللوقِت من أهمية ولم يعد للموت رهبة بل أصبح كالليل اّلذي تبعه نهارً 

ن فيه هو ، وكأي جنيٍن أوُل ما تكو "أرًضا جديدة وسماًء جديدة" ُوِلَد الملكوت
ضع بقلبه عضاء. هو الّرب يسوع "الملكوت" اّلذي وَ قلبه ومن ثم ظهرت بقية األ

البشرية أجمع وأراد لهم أن يكونوا جسًدا واحًدا ُيفكر بروحه هو ويشعر بشعوره 
 ،الشكر على الدوامسبحانك يا رب، ولك ". وأًبا للجميع هو حيث "اهللا محبة

   آمين.
  6201 كانون األّول 25

في ليقوله لبني إسرائيل سُمَك إحين سألَك النبي موسى عن  ... رّبي وٕالهي
، "أنا أنزل : "أنا هو َمن هو"له قلتَ أرض فرعون اّلذين ُيعانون ُذل العبودية 

ي عِ اليوم، يوم ميالد َمن دُ  ، وها أنتَ صِعدكم إلى أرٍض تدّر لبًنا حليًبا وعسًال"وأُ 
 أكثر ِمني ُأحبَك ، إن أنا هو أنتَ " إسُمَك:توضح لنا أن الُمخلص، بـ"إبن اهللا" 
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وتلذذ ِمن قلبي غذاًء لَك  تعال وُخذْ  ... قلُت لكَ  فجعلُتك إبني وٕاسمي نفسي
أنا و وٕالبْس بهائي وتنعم بالسالم ... أنا هو َمن أنَت، أنا قّدوس وٕاشبع بالطعام، 

   ."لكَ ُحبي آمن بفذلك جاِعُلَك 

آه، ما أعظم حبك لنا، وكيف أبادلَك أنا هذه المحبة!!  ... رّبي وٕالهي
كما " "ُأحبكَ  : أنا أعجُز حتى أن أقول لكَ بمراجعة نفسي في هذا اليوم أقول لكَ 

، أعيُش ع اآلخر قبل ذاتي وٕاسميأضَ  ن أنْ فأنا إلى اآلن لم أتمكن مِ ُقلت لي 
لهم عني مع اآلخرينومقارنة في منافسة دوًما  حياتي ولم ُأساويهم بي أو أفض ،

المحبة  ولتولدْ  وأِنر قلوبنا فإرحمني يا اهللا بعظيم رحمتك وٕارحم العالم أجمعين
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.في القلوب كما تشاء

  
  7201 كانون األّول 25

بين الليل والنهار ومن  زتَ الوقت هو أول ما خلقته حين مي  ... رّبي وٕالهي
 ثم التأريخ بتوالي األيام والمواسم، وجعلت لكل موسم مّيزات وأيًضا شواهد

لُتعلن قرب مجيئها فيتهيء اإلنسان ويعرفها متى حّلت. أموٌر تتكرر كل سنة، 
أألجل أن ال تُنسى أو لَمن سيأتي في الجيل القادم وَلم يحظى بحدوثها فال 

   ُيحرُم منها؟

في يوم ذكرى ميالد الّرب يسوع المجيد  اسنٌة بعد سنة ُتذّكرن ... هيرّبي وٕال
"أيها القطيع الصغير ال  :ناوتقول ل ،غذاءً  نامن خرافك وقد أعددَت ل ابأنن

كم قد ُأعطي لكم وهو سيكون معكم ءتخافوا فإّنكم لن تجوعوا بعد اآلن، فغذا
اّلذي مألته بخبز الحياة اّلذي ال على الدوام، وأنا قد أرشْدُت رعاتكم إلى المذود 

"الكلمة"  نتأّمل بمدى تواضعك إذ تجّسدتْ . سنٌة بعد سنة َينِفد. تعالوا لتحيوا"
فُوِلد "إبن اهللا" بعيًدا عن مكان الراحة وُقّمط وُوضع في مذود في مكاٍن ال يليق 
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ح وضعاء بالملك الُمنتظر، وبهذا أردت لنا أن نتنازل عن كبريائنا والـ"أنا" وُنصب
على ِمثاله وِمثال أّمه لنتمكن من رؤيتك وحبك فنمّجدك وُنسّبحك بفرٍح وٕابتهاج 

  إلى األبد، وُنخبر اآلخرين بعظمتك.

نشكرك على الهدية الغالية التي أعطيتنا إّياها في ليلة عيد  ... رّبي وٕالهي
د إبنك الحبيب، الميالد. هذه الهدية التي إبتدأ العالم بفتح ما ُيغّلفها في يوم ميال

بعد يوم نكتشف وُنشاهد جمال وِغنى هذه الهدية، ونستمتع وننتعش  اويومً 
بعد  بالينابيع التي تدّفقت منها دون إنقطاع، من قلبك السامي لمحبتك لنا. يومٌ 

إندهاشنا وفرحنا بإستالم ما وعدتنا به حين تكّلمت مع نبّيك أشعيا  يوم يزدادُ 
إلهنا ألننا باإليمان يمكننا حين نتقّدم ألخذ القربان . نشكرك يا )13-20 :41(

ي وبيده إناء الماء الحي، ُيعطينا روحه المقدس أن نشاهد المسيح المتجلّ 
القوة للتغلب ‘و‘ المغفرة والتعزية والسالم‘و‘ القداسة والمحبة‘القدوس فنأخذ منه 

 ا لآلخرينومن ثم نعطيه‘ الرحمة والمعونة اإللهية‘و‘ على إبليس وأعوانه
). بهذه الخيرات التي وعدت بها أبناء يعقوب 17 :22 ، رؤيا يوحنا37 :7 (يوحنا
ا من "بني إسرائيل" اّلذين ينظرون يل]، جعلت شعوب العالم أجمع روحي [إسرائ

إلى مدينتك المقدسة "أورشليم األرضية والسماوية" ويقولون: "فيِك جميُع ينابيعي" 
   على الدوام، آمين.. الشكر لك )7 :87 (مزمور

  

  8201 كانون األّول 25
لتبتهج األرض وكّل ما عليها وفوقها وبها وُتسّبحك يا اهللا،  ... رّبي وٕالهي

 لويا، ُوِلد المسيحولُينشد الكّل بفرٍح "ُوِلد المسيح، هلولترتفع األيادي  ،"!لويا. هل
نفسي اإلله المولود لألعالي وتسجد كل ركبٍة وتنحني كّل نفٍس هاتفًة "عّظمي يا 

   . ِمن البتول"
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قال أحدهم: "ما فائدة مولد يسوع من مريم العذراء بالنسبة  ... رّبي وٕالهي
المفترض أن يكون ُمكّرًسا هللا فُيعظمه كما اّلذي من لي إن لم يولد في قلبي 

فعلت العذراء مريم؟"، وكم هذا القول صحيح، فأنعم علينا أن نكّرس قلوبنا لك 
السالم والفرح الّرب يسوع: "ونجعلها مكاًنا مهيًئا ليغرف منها اآلخرون نعمة 

   الشكر على الدوام، آمين.ولك ، "والرجاء
  9201 كانون األّول 25

بسبب إنساٍن واحد تختلط األمور والفهم عند البعض فيأتي "...  وٕالهيرّبي 
"، هذا هو حال الدنيا، ومن محبتك لنا وحّبك إنساًنا واحًدا وتنكشف الحقيقة

إلظهار الحقيقة، فأنت الحق، أرسلت المالئكة فتكّلم كثيرون وأظهروا ما كان 
عن الّرب يسوع؟ أمالًكا هو خفيا وما شّوهته األفكار الخاطئة. ولكن ماذا أقول 

أتى أحدهم وقال: أو نبي تكّلم بمعونة المالئكة؟ أوليس هذا ما يعتقده كثيرون؟ 
"الدين أفيون الشعوب" فصّدقه كثيرون وأنكروا وجودك. جاء آخر وقال "يسوع 
 هو نبي" فصّدقه كثيرون وأعموا عيونهم عن محبتك ووعودك بأنك المخّلص

ء اقصدت ما فعلته آلالف السنين لحين أن تّم الزمان فجوباألحرى لم يفهموا ما 
  الّرب يسوع ُمخّلًصا للجميع من الخطيئة.

الوالدة فرح، وهذا هو شعور األم التي تلد وشعور َمن حولها ...  رّبي وٕالهي
 يووالدة الّرب يسوع بعد إنتظاٍر دام آالف السنين ه ؛أينما كان موقع الوالدة

ولعل األلف سنة األخيرة التي بها إنتظر الشعب اليهودي مجيء  .فرٌح عظيم
الملك  يسوع"لحين مولد  لًكا عليهمسحت داوود ليكون مَ المخّلص من يوم مَ 

، هي من أهم السنين التي مّرت بتاريخ البشرية ألنك لم تترك شعبك المخّلص"
لٌك ، مُ اّلذي ال يزولالفرح القادم السالم و دون أنبياء يتكّلمون عن الُملك الدائم و 

أما أيام  .وسالم وفرح فّسره البعض بأموٍر أرضية فلم يروا حقيقة حّبك اإللهي
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جعلت فرحة البشرية أجمع الميالد منذ الحبل إلى الصلب فالقيامة، فهي التي 
   .لكأبناًء صبح نُ ن ا من خاللها أتنيأعطفرًحا ال يوصف إذ 

لم تكن لتصل إلينا كما حياة الّرب يسوع، بأدق تفاصيلها، ...  رّبي وٕالهي
: حدثت دون تشويه للحقيقة لوال إنساٍن حفظها بدقة تفاصيلها في قلبه وَأخبر

أرواًحا ُمكلفين أن نكون بحسب مالكنا الحارس " يا رب العذراء مريم. أنعم علينا
)، 14 :1(عبرانيين  "ون الخالصثر بالخدمة، ُيْرسلون في خدمٍة للذين سوف ي

   بتسبحة مجدك، ولك الشكر على الدوام، آمين. وايشيدفيفرح الجميع و 

  2020 كانون األّول 25

لم يحدث شيًئا بمحض الصدفة، أليس كذلك؟ هو كّله تدبيٌر  ... رّبي وٕالهي
منَك: ظهور المالك للرعاة ودعوتهم للقاء الطفل الُمقمط الموضوع في مذود، 

الرعاة  راعي ، ال بللىالكاهن األعو  هذا الطفل اّلذي سُيصبح الراعي الصالح
سوع الهدايا اّلذين حملوا ليملوك الوكذلك ظهور النجم للمجوس،  ؛وعظيم الكهنة

ملك الملوك ورّب األرباب، لُتعلن ، ودعوتهم للقاء الطفل يسوع )30 :68(مزمور 
 على طول األيام ملًكا هبأنَك سُتخرج من نسللداود الملك دَك عهدق لنا عن صِ 

 ُيصعد ُمحرقة ويحرق البخور تقدمةً كاهًنا كذلك للكهنة الالويين بدوام وجود و 
   .)18- 15 :33(أرميا ويذبح ذبيحة كل األيام 

بيوم ميالد الّرب يسوع يمكننا أن نصرخ ونقول: "هذا هو   ... رّبي وٕالهي
، فنحن بكل ، إذ يمكننا أن ننام بأمان"به ب فلنفرح ونتهّللاليوم اّلذي صنعه الرّ 

بأن هذا اليوم هو "يوم الّرب" و "أنت ِبّري". أنت هو اّلذي دعاني  إيمان ُنِقرّ 
ألكون من ملكوت كهنوتي وملوك يأتون للسجود أمام تواضع اإلله القدير اّلذي 

لك ... قوًتا لنا لنحياخالًصا و من حّبه لنا إرتضى أن يتجّسد ويجعل من ذاته 
   الشكر على الدوام، آمين.
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  2120 كانون األّول 25

يوم ميالد الّرب يسوع هو بال شك يوًما فريًدا في التاريخ،  ... رّبي وٕالهي
يوم فرح سماوي ُممّيز ال يشعر به سوى َمن إمتأل قلبه بالمحبة لَك ولآلخرين، 
. َمن عرف مقدار حّبك للبشرية ففهم َمن هو المولود وماذا تعني هذه الوالدة

أنت قلٌب نابٌض بالمحبة، ناٌر مشتعلة بشعلٍة ال تنطفىء فهذه المحبة كما 
وصفها القديس بولس الرسول "ال تموت"، وَمن لم يعرف جوهرك فسيعجز عقله 

به أنشأت العالمين فكانت رسالته عن فهم المولود اّلذي ُدعي "إبن اهللا"، اّلذي 
للعالم فهو النور  ريف بـك،، أي التعلغرض إشعاع النور منذ البدء؛ أرسلته

ليخلق أرًضا جديدة وسماًء جديدة  )؛ أرسلته3 :17(يوحنا  ليهب الحياة األبدية
أرسلته ليكون لنا "الطريق والحق والحياة"؛ لك؛ يجعل الخليقة بأجمعها مكّرسة و 

 ؛ أرسلته الُمحبة التي رّفت على الخليقة في البدء تكظهر رحمًصا ليُ أرسلته ُمخل
في قلوبنا  أنتو  كاهللا محبة"، حيث نكون نحن بني البشر في": كملكوتينشر ل
دنا الحب المتبادل بيننا والساكن في بروحك القّدوس عمل فينا ت لنصبح واحًدا ُيوح

أرسلته لُيلبسنا بهاءك؛ ؛ أرسلته ليكون لنا غذاًء روحيا نقتات عليه لنحيا؛ قلوبنا
ُنسّبح أسمك ُنصبح أبناًء لك ح" بمعرفة أننا سليمأل قلوبنا بـ"الرجاء الصالأرسلته 

  .السماوي فال موت بعد اليوم في الملكوتالقّدوس لألبد 

كيف لي أن ُأدخل الفرح والسرور والرجاء الصالح لقلوٍب  ... رّبي وٕالهي
بعيدة عنَك، لقلوٍب ال ُتصّدق بأنك موجود وحتى إن صّدقت فإنها ال تستوعب 
حّبك لها وما يمكنك أن تفعل ألنك ُتحّبها؟ كيف ستسمع لي وهي تعتبرني عدوة 

نحن بحاجة آه كم لها بحسب عقيدتها، والكراهية قد مأل قلبها نحو ما أؤمن به؟ 
الشكر على للمالئكة لُترشدنا، فاإلنسان ال يرغب لسماع إنساًنا آخر، فأِعّنا ولك 

     الدوام، آمين.



- 79 - 

 

  زمن المي�د المجيد

  ا�ول بعد عيد المي0دحد ا�

  

 القراءات لهذا األحد متغّيرة:

)1(  
  )31إلى  23اآليات  – 11الفصل  – الرسالة إلى العبرانّيين(

بِيَّ َجِميالً، ولَْم َيْرَھَبا َأْمَر بِاِإلْيَماِن  ا ُولَِد، َأْخَفاُه َأبَواُه َثالََثَة َأْشھُر، َألنَُّھَما َرَأَيا الصَّ ُموَسى، لَمَّ

ا َكبَُر، َأَبى َأْن يُْدَعى  .الَملِك ْخَتاَر الَمَشقََّة مَع َشْعِب إو ْبنَِة ِفْرَعون،ْبنًا إلإِباِإلْيَماِن ُموَسى، لَمَّ

َحاِسًبا َعاَر الـَمِسيِح ِغًنى َأْعظََم ِمْن ُكنُوِز ِمْصر، ألَنَُّه  لى التََّمتُِّع الَوْقتِّيِ بِاْلَخِطيَئة،ِهللا ع

   .كاَن يََتطَلَُّع ِإلى الـُمكاَفَأة

 .يَُرىبِاِإلْيَماِن َتَرَك ِمْصر، ولَْم يَْخَش َغَضَب الـَملِك، وَثَبَت على َعْزِمِه، َكَأنَُّه َيَرى َما ال 

ھُم ُمْھلُِك اَألْبَكار بِاِإلْيَماِن َعَبَر َبنُو ِإْسراِئيَل  .بِاِإلْيَماِن َصَنَع الِفْصَح وَرشَّ الدَّّم، لَِئالَّ يََمسَّ

ا َحاَوَل الـِمْصِريُّوَن ُعبُوَرهُ َغِرُقوا ِباإلِْيَماِن  .البَْحَر اَألْحَمر، َكَما على َأْرٍض يَاِبَسة، ولَمَّ

ِباإلِْيَماِن َراَحاُب الَبِغيُّ لَْم تَْھلِْك َمَع  .ْسَواُر َأِرْيَحا، بَْعَد الطََّواِف َحولََھا َسْبَعَة َأيَّامَسَقطَْت أَ 

  .الَِّذيَن َعَصوا، َألنََّھا َقِبَلِت الـَجاُسوَسيِن ِبَسالم

  )18إلى  13 اآليات - 2 الفصل – القّديس متىإنجيل (
ّبِ في الـُحْلِم لِيُوُسف، وَقاَل لَهُ:ْنَصَرَف إوبَْعَدَما  "قُْم، ُخِذ  الـَمُجوس، َتَراَءى َمالُك الرَّ

هُ، وَ  بِيَّ وُأمَّ ْبَق ُھَناَك ِإلى َأْن َأُقوَل َلَك، ألَنَّ ِھيُرودَُس ُمْزِمٌع َأْن إْھُرْب ِإلى ِمْصر، وأالصَّ

بِّيِ لِيُْھِلَكهُ      ."يَْبَحَث َعِن الصَّ

هُ َلْيالً، ولََجَأ ِإلى ِمْصرفَقاَم يُوُسُف و بِيَّ وأُمَّ وَبِقَي ُھَناَك َحتَّى َماَت ِھيُرودُس، ِلَيتِمَّ  .َأَخَذ الصَّ

بُّ ِبالنَّبِّي: "ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت      ."ْبِنيإَما َقاَلُه الرَّ

ْبيَاِن في  ا َرَأى ِھيُروُدُس َأنَّ الـَمُجوَس َسِخُروا ِمْنُه َغِضَب ِجدًّا. وَأْرَسَل َفَقتََل َجِميَع الّصِ ولَمَّ

َمِن الَّذي تََحقََّقهُ ِمَن الـَمُجوسإبَْيَت لَْحَم وَضواِحيھا، ِمِن   .ْبِن َسَنَتْيِن َفَما دُون، بَِحَسِب الزَّ

اَمة، بَُكاٌء َونَِحيٌب َكِثير. َراِحيُل َتْبِكي  ":ِبالنَِّبّيِ ِإْرِمَياِحيَنئٍِذ تَمَّ َما ِقيَل  َصْوٌت ُسِمَع في الرَّ

ى، ألَنَّھُم َزالُوا ِمَن الُوُجود   ."َأْوالَدَھا، وَقْد َأَبْت َأْن تََتَعزَّ
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 3201 كانون األّول 29

بعد أن نكون أو نعيشها وٕالهي ... كم تختلف األمور حين ننظر لها  رّبي
قد فهمناها ِمن أن نعيشها دون أن نعلم ما المقصود منها! وأغلبية الناس تعيش 
الحياة هنا على األرض دون أن تفهم مسبًقا معنى الحياة وما المراد منها، ولذلك 

أي مصيبة، كما الخوف من الموت لعدم فهم الحياة األبدية.  إّبانَ نرى الخوف 
م جّراء هِ س يوسف ومريم العذراء من جهة وألمِ فالفرق كبير بين خوف القدي

فقدان يسوع، وبين يسوع الطفل من جهة أخرى، فهو كان عالًما بأنه أتى ليعمل 
  مشيئتك، وكما قال بأن "عمل مشيئتك وٕاتمام عملك" هو طعامه لينمو. 

علينا بما نحتاج لفهمها  مْ نا كلمتك على الدوام، وأنعِ عْ وٕالهي ... أسمِ  رّبي
" هو غذاء من أجل نشر الملكوتن "عمل مشيئتك وطاعة كلمتك وفهم أ

  لروحنا، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  
 9201 كانون األّول 29

"اإليمان والخوف كلمتان متنافرتان وال مجال لوجود  رّبي وٕالهي ...
إحداهما مع األخرى" هذا ما تعّلمته من خالل قراءتي لإلنجيل بعهديه؛ هو 

" نَك تجاهناوما يترتب عليه من مسؤولية مِ  إيمان واحد: "اإليمان بحّبك للبشرية
" وٕارتبطت هذه اإليمانتفسير "وٕان تكّشف هذا الحب على مراحل فإختلف 

  . الكلمة بـ"األديان"

ليس من السهل اإلعتماد الكّلي عليَك دون أن ينتابنا خوٌف  رّبي وٕالهي ...
ولعل أكبر خوف يواجهه اإلنسان  .مّما سيحدث بناًء على إتخادنا موقٍف ما

المؤمن بأنك "آب سماوي ُمحب أرسل اإلبن لنخلص من شر الخطيئة ونرث 
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ولعل هذا الخوف  ن لم يؤمن بعد.جلنا لمَ الملكوت" هو التبشير بما فعلته من أ
الخوف من السلطات الغير مؤمنة عن أسباٍب لم تتغّير عبر التاريخ: ناتًجا 

لنفع لوقوانينها، من القتل والتهجير، من عدم إستالم مراكز مهمة في الدولة أو 
. أصبح "عدم الطاعة لكلمتك" من األمور العادّية التي ال توخز المادي

  لماذا؟ ال أعلم!!الضمير، 

ولك الشكر أبي السماوي ... إرحم ضعفاتنا وقّو إيماننا،  رّبي وٕالهي ...
     على الدوام، آمين.

  

)2(  
  

 قراءات أحد سجود المجوس

)27إلى  21و  10إلى  9اآليات  – 21الفصل  – يا يوحنارؤ (  
بَعِة الـَحاِمليَن الُكُؤوَس  ْبَع الـَمألَى ِمَن وَأتَى واِحدٌ ِمَن الـَمالئَِكِة السَّ ْبِع  السَّ َربَاِت السَّ الضَّ

    الـَحَمل!". األَخيَرة، وَكلََّمِني قاِئالً: "َتَعاَل َفُأِريَك الـَمْرَأَة َعُروَسَة 

وِح إلى َجَبٍل َعِظيٍم َعاٍل، فَأَرانِي الـَمِديَنَة الـُمَقدََّسَة نَاِزلًَة ِمَن  َماِء، ِمنَ  َوَنَقلَنِي ِبالرُّ ِعْنِد  السَّ

لُْؤلَُؤٍة َواِحَدة.  ْثنََتا َعْشَرَة لُْؤلَُؤة، وُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَْبَواِب َكاَن ِمْن إْثَنا َعَشَر واألَْبَواُب اإل هللا،

فَّاف. َجاِج الشَّ     وَساَحةُ الـَمِدينَِة ِمْن َذَھٍب َخالٍِص َكالزُّ

بُّ اإلِلـهُ  اِبطُ الُكلَّ والـَحَمُل ھَُما َھْيَكلَُھا.َولَْم َأَر فيَھا َھْيَكالً، َفالرَّ والـَمِديَنُة ال َتْحَتاُج ِإلى   الضَّ

ْمِس وال ِإلى الَقَمر، لِيُِضيَئا لََھا، َفَمْجدُ ِهللا  فَتِسيُر األَُمُم   َأَناَرَھا، وِسَراُجَھا ھَُو الـَحَمل. الشَّ

    لَْيَھا.في نُوِرَھا، وُملُوُك األَْرِض يَْحِملُوَن َمْجَدُھم إِ 

    ويَْحِملُوَن ِإَلْيَھا َمْجَد األَُمِم وَكَراَمتَھُم.  وَأْبَوابَُھا لَْن تُْغلََق طََواَل اليَوم، َألنَّهُ لَْن َيُكوَن لَْيٌل ِفيَھا.

   َتاِب اْلَحَمل.اْلَحيَاة، كِ  ولَْن َيْدُخلََھا َأيُّ َنِجٍس َأو َفاِعِل َرَجاَسٍة وَكِذب، َبِل اْلَمْكتُوبُوَن في ِكَتاِب 
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   )12إلى  1 اآليات -  2الفصل  – القّديس متىإنجيل (
ا ُولَِد َيُسوُع في َبْيَت لَْحِم الَيُھوِديَّة، في َأيَّاِم الـَملِِك ِھيُروُدس، َجاَء  َمُجوٌس ِمَن الـَمْشِرِق  ولَمَّ

الَيھُود؟ َفَقْد َرَأْينَا نَْجَمُه في وھُم َيقُولُون:"َأْيَن ھَُو الـَمْولُودُ َملُِك  ِإلى أُوَرَشلِيم،

   َفِجْئَنا نَْسُجُد لَهُ ". الـَمْشِرق، 

ا َسِمَع الـَملُِك ِھيُرودُُس  َفَجَمَع ُكلَّ اَألْحَباِر   ْضطََرَبْت َمَعُه ُكلُّ ُأوَرَشلِيم.إْضطََرَب، وإولَمَّ

    وَكَتبَِة الشَّْعب، وَسَألَھُم:" َأْيَن يُوَلدُ الـَمسيح؟".

وَأْنِت يَا َبْيَت لَْحُم، َأْرَض َيُھوَذا،   َفَقالُوا لَهُ: "في َبْيَت لَْحِم الَيُھوِديَّة، َألنَّهُ ھـَكَذا ُكِتَب بِالنَّبِّي:

ْغَرى بَْيَن ُرَؤَساِء يَھُوَذا،      َفِمْنِك َيْخُرُج َرئِيٌس َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَرائِيل". لَْسِت الصُّ

ا، وتََحقََّق ِمْنھُم َزَمَن ظُُھوِر النَّْجم.ِحيَنئٍِذ َدَعا ِھيرُ  ثُمَّ َأْرَسلَھُم ِإلى َبْيَت   وُدُس الـَمُجوَس ِسّرً

بِّي. َفِإَذا  َوَجْدتُُموه، َأْخِبُروِني ألَْذَھَب َأَنا َأْيًضا  لَْحَم وَقال: "ِإْذَھبُوا واْبَحثُوا َجيًِّدا َعِن الصَّ

    وَأْسُجَد لَهُ".

ا َسِمُعو َعاَد َيَتَقدَُّمھُم، َحتَّى  ْنَصَرُفوا، وِإَذا النَّْجُم الَّذي َرَأْوهُ في الـَمْشِرِق إا َكالَم الـَملِِك ولَمَّ

ِبّي، وتَوقََّف َفْوَقهُ. ا َرَأوا النَّْجَم َفِرُحوا َفَرًحا َعِظيًما ِجدًّا.  َبلََغ الـَمْوِضَع الَّذي َكاَن فيِه الصَّ   َفَلمَّ

ِه، َفَجَثوا لَهُ َساِجِدين. ثُمَّ َفَتُحوا وَدَخلُوا الَبيْ  بِيَّ َمَع َمْرَيَم أُّمِ ُكنُوَزُھم وَقدَُّموا َلُه  َت َفرَأوا الصَّ

ا.     َھَدايَا، َذَھًبا وبَُخوًرا وُمّرً

   آَخر. َعْن طَِريقٍ  وأُْوِحَي ِإَلْيِھم في الـُحْلِم َأالَّ َيْرِجُعوا ِإلى ِھيُرودُس، َفَعاُدوا ِإلى ِبالِدِھم 

  
  4201 كانون األّول 82

اآلب واإلبن والروح القدس، أنَت الملُك وال سواك. ملٌك  ... رّبي وٕالهي
على قلوبنا، ملٌك مجيد قّدوس ال يود ِمن شعبه أّية هدايا فشعبه ِمنه وله، شعبه 

ذي هو بذل ذاته عنها لخالصها. ماذا ُأقدم لَك يا ملكي المحبوب عروسه الّ 
كّل شيء؟ أنت أعطيتني ُحّرَيتي وأنا أُرد نفسي لك وأقول لك "إني وأنت تملك 

   لويا."كّلي لَك، ُأِحبك. هلّ 

  آمين. ،لك الشكر على الدوام ... رّبي وٕالهي
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)3(  
  ستشهاد القّديس إسطفانوس أّول الشهداءإعيد أحد  قراءات

  )9إلى  1اآليات  – 11الفصل  – قورنتس أهلإلى  ةيناثالالرسالة (
فِإّنِي َأَغاُر َعلَْيُكم َغْيَرَة هللا، َألنِّي  !ْحتَِملُوِنيإلَْيتَُكم تَْحَتِملُوِني َقليالً َألْنِطَق بِالَجَھالَة! نََعم، 

َمُكم ِإلَيِه َعْذَراَء طَاِھَرة   .َخطَْبتُُكم لَِرُجٍل َواِحٍد ھَو الـَمسيح، ألَُقدِّ

ُل َعْن لِكنِّي َأَخاُف لََعلَُّكم، َكما َأْغَوِت  اء، َكذلَِك تُْفَسدُ َأْفَكاُرُكم وتََتَحوَّ الَحيَُّة ِبَمْكِرَھا َحوَّ

رَناُكم ِبِه، َأْو  !بََساطَتَِھا وِإْخالِصَھا ِللَمِسيح ُر ِبَيُسوَع آَخَر َغْيِر الَّذي َبشَّ فلَو َجاَءُكم َأَحدٌ يَُبّشِ

 !يالً آَخَر َغْيَر الَّذي َقِبْلتُُموه، لَُكْنتُم تَْحتَِملُوَنُه َراِضينِنْلتُم ُروًحا آَخر َغْيَر الَّذي ِنْلتُُموه، َأو ِإْنجِ 

ُسل فِإْن ُكْنُت َساَذًجا في َكالِمي، َفَلْسُت َكذِلَك  .وَأظُنُّ َأّنِي َلْم َأْنقُْص في َشيٍء َعْن َأَكاِبِر الرُّ

ْرَتَكْبُت َخِطيئَة، َألنِّي إَأتَُراني  .َم الـَجِميعفي َمْعِرَفِتي، وَلَقْد َبيَّنَّا لَُكم ذلَِك في ُكّلِ َشيٍء َأَما

انًا؟ رتُُكم بِإْنِجيِل ِهللا َمجَّ    َواَضْعُت َنْفسي ِلَتْرَتِفُعوا َأْنتُم، ِعْنَدَما َبشَّ

ا ُكْنُت ِعْنَدُكم، وَأنا مُ  .َلَقْد َسلَْبُت َكَناِئَس أُْخَرى، آِخًذا ِمْنَھا النََّفَقَة لِِخْدَمتُِكم ْعِوز، لَم أَُثّقِْل ولَمَّ

َعلى َأَحٍد َمْنُكم، ألَنَّ َعَوِزي َقد َسدَّهُ اِإلْخَوةُ الَّذيَن َجاُؤوا ِمْن َمْقدُونِيَة. وَقد َحِرْصُت في ُكّلِ 

  .َشيٍء َأالَّ أَُثّقَِل َعلَْيُكم، وَسَأْحَرُص َأْيًضا

 - 24والفصل  39إلى  29 اآليات -  23الفصل  – القّديس متىإنجيل (
  )2إلى  1 اآليات

يِسيُّوَن الـُمراُؤون! ألَنَُّكم تَْبنُوَن ُقبُوَر األَْنِبَياء، وتَُزيِّنُوَن َمدَ ا اِفَن لَويُل لَُكم، َأيَُّھا الَكتََبُة والَفّرِ

  .وَتقُولُون: لَو ُكنَّا في َأيَّاِم آَباِئَنا لََما َشاَرْكنَاُھم في َدِم األَْنِبَياء األَْبَرار،

َأيَُّھا  !ْمألُوا َأْنتُم َأْيًضا َكيَل آَبائُِكمإفَ  .َتْشَھدُوَن على َأْنفُِسُكم َأنَُّكم َأْبنَاُء َقَتلَِة األَْنِبَياء َفَأْنتُم

   الَحيَّاُت َنْسُل األََفاِعي! َكْيَف َتْھُربُوَن ِمْن َدْينُوَنِة َجَھنَّم؟

اَء وَكتَبَة، َفَتْقتُلُوَن بَْعَضھُم وَتْصلِبُون، وتَْجلِدُوَن َبْعَضھُم لِذلَِك َھا َأَنا أُْرِسُل ِإلَيُكم َأْنِبيَاَء وُحَكمَ 

َحتَّى َيَقَع َعلَْيُكم ُكلُّ َدٍم َزِكّيٍ ُسِفَك على  في َمَجاِمِعُكم، وتُطَاِرُدونَُھم ِمْن َمديَنٍة ِإلى َمِدْينَة،

   .َرِكيَّا، الَّذي َقَتْلتُُموُه بَْيَن الـَمْقِدِس والـَمْذَبحاألَْرض، ِمْن َدِم َھابِيَل الَباّرِ ِإلى َدِم َزَكِريَّا ْبِن بَ 
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أُوَرَشليم، ُأوَرَشليم، َيا َقاِتلََة اَألْنِبَياء،  !لَحقَّ َأقُوُل لَُكم: َسَيَقُع ُكلُّ ذِلَك َعلى ھـَذا الِجيلا

ٍة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع  َأْوالَدِك َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجةُ ِفَراَخَھا َتْحَت وَراِجَمَة الـُمْرَسلِْيَن ِإلَْيَھا! َكْم َمرَّ

َفِإنِّي ألَقُوُل َلُكم: لَْن َتَرْوني ِمَن اآلَن ِإلى  !ُھَوَذا َبيتُُكم يُْتَرُك لَُكم َخراًبا !َجنَاَحْيَھا، ولَْم تُريُدوا

بّ إَأْن َتقُولُوا: ُمَباَرٌك اآلتي ِب  لـَھْيَكِل وَمَضى. َفَدَنا ِمنهُ َتالِميذُُه وَخَرَج َيُسوُع ِمَن ا ."!ْسِم الرَّ

لَحقَّ َأقُوُل لَُكم: اَفَأَجاَب وَقاَل لَھُم: "َأال َتْنظُروَن ھـَذا ُكلَّهُ؟  .يُْلِفتُوَن َنظََرهُ ِإلى َأْبنِيَِة الـَھْيَكل

  ".لَْن يُْتَرَك ُھَنا َحَجٌر َعلى َحَجٍر ِإالَّ ويُْنَقض

  

  5201 كانون األّول 72
درع خوذة الخالص و قال القّديس بولس أّن علّي أن ألبس  ... وٕالهي رّبي

وأتمنطق  كلمة" وأنتعل المثابرة والَجَلدالوالسيف " البر وُأمسك بيدي ترس اإليمان
، ولعله رأى القديس وى الشيطانوأقف أمام الصعوبات فأغلب قِ  بالحق

 أرسلته لخالصناإسطفانوس كيف وقف أمام َمن أراده أن ُينكر المسيح اّلذي 
، وتمّسكه باإليمان به والسير على خطاه بإّتباع تعاليمه إذ سمعه من دون خوف

ففعل ذات الشيئ حين آمن بالّرب يسوع فلم يحد عن قول الحق  ،يغفر لقاتليه
ولم يشأ أن ينتفع ماديا لذاته أو توقف عن أداء مهامه مهما عظمت الصعوبات 

العمل بحقلك عالًما بأن جزاءه لهذا العمل  أي اء نشر إنجيل الخالصمن جرّ 
   .رؤية مجدك كما شاهده القديس إسطفانوسهو 

أنا أعلم بأنك ال تتركنا ُنقاسي الصعوبات لوحدنا بل تسند خطانا  ... رّبي وٕالهي
بقوة خفّية قد تكون رؤى شخصية أو أعاجيب آلخرين، وكّل ما تطلب مّنا هو 

 مْ نعِ فيا رب، أَ  .لتكون أنت قّوته قلب متواضع ُمحب يخدم بكل صدق وأمانة
وٕامألها من  ،ب"بإسم الرّ  اآلتي كٌ بارَ علينا بمثل هذه القلوب لُنردد على الدوام "مُ 

ولك  ،فتكون هي دافعناغيرتك علينا فنشعر بمدى رغبتك لخالص الجميع 
   الشكر على الدوام، آمين.
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  2020 كانون األّول 72
وكثيرون وٕان عرفوك لم يفهموك ولم  ،كنكثيرون يجهلو  ... رّبي وٕالهي

ُيدركوا حّبك الغيور لإلنسان، ولعّل ذلك يأتي ليعكس حّب الذات في اإلنسان 
حّبك الغيور لنا أقامنا من الموت  .وممتلكاته وخوفه على حياته ومنصبه

مثل القديس  وأحيانا، فَمن مّنا مأل قلبه بمثل هذا الحب فأحّب الحياة لآلخرين
والقديس إسطفانوس أول الشهداء اّلذين قّدموا حياتهم من أجل بولس الرسول 

َمن اّلذي وضع نصب عينيه خالص اآلخر دون أن  ؟مجدك وحبا باآلخرين
بالّرب يسوع وحّبه الغيور ُيبالي بنفسه كما فعل الشهداء القّديسين متمّثلين 

  للنفوس؟

الرابع و  السادسو ل الخامس و الفص ،َمن يقرأ سفر رؤيا يوحنا ... رّبي وٕالهي
عن أصحاب الحمل سيعلم َكم هي عظيمٌة مكانُة هؤالء القديسين اّلذين  ،عشر

 :حةبأرواٍح ُمسب  بدمائهم ترتوي األرض التي تُنبت ثمًرا طيًبا وتمأل ملكوتك
وأرواًحا ُأخرى ُيغفر لها وتتغّير بسماع كلمتهم نقّية عذراء عروًسا للمسيح أرواًحا 

   ق بفرح.ُيرا همبمشاهدة دم

شوٌق ألعل الكّل يفهم وُيؤمن فينال الحياة األبدية؟! أهناك  ... رّبي وٕالهي
في القلب للقياك والعمل بحقلك؟ أيعمل اإلنسان على تنقية قلبه وٕازالة كّل ما 
يحول عن رؤياك وينقشع الضباب وينشّق الحجاب اّلذي وضعته الحّية 

  وأتباعها؟ 

أنا أدعوَك للمجيء ال للدينونة وٕانما لهدم هيكل قلبي القديم  ... رّبي وٕالهي
ولك من أساسه وُتعيد بناءه من جديد هيكًال أساسه وأحجاره "محّبتك الغيورة"، 

  الشكر على الدوام، آمين.
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)4(  
  الكلمة المتجسدة    أحد  قراءات

  )20إلى  9اآليات  – 1الفصل  – لوسيقو أهل الرسالة إلى (
لَِتِسيُروا َكَما َيِليُق  َهللا َأْن َيْمألَُكم ِمْن َمْعِرَفِة َمِشيَئتِِه، في ُكّلِ ِحْكَمٍة وَفْھٍم روِحّي،نَْسَأُل 

ّبِ في ُكّلِ َما يُْرِضْيه، ُمْثِمريَن في ُكّلِ َعَمٍل َصالِح، وَناِميَن بَِمْعِرَفِة هللا، يَن ُكلَّ  بِالرَّ ُمَتَقّوِ

ِة  ِة ِبَحَسِب ِعزَّ ِرَكِة  َمْجِدِه، ِبُكّلِ َثَباٍت وطُوِل َأَناة،القُوَّ َوِبَفَرٍح َشاِكِريَن اآلَب الَّذي َأھَّلَُكم ِللشَّ

اَنا ِمْن ُسلطَاِن الظَّالم، وَنَقلَنَا ِإلى َملَُكوِت  في ِميراِث الِقدِّيِسيَن في النُّور؛ ْبِن إوھَُو الَّذي َنجَّ

ِإنَّهُ ُصوَرةُ ِهللا َغْيِر الـَمْنظُور، ِبْكُر ُكّلِ  َأي َمْغِفَرةُ الـَخطَايَا: الَّذي لََنا فيِه الِفَداء، َمَحبَِّتِه،

َماواِت وعلى األَْرض، َما يَُرى وَما ال يَُرى، ُعُروًشا  َخليَقة، ألَنَّهُ بِِه ُخلَِق ُكلُّ َشيٍء في السَّ

وھَُو َقْبَل ُكّلِ َشيء، وِبِه  ِه ُخلَِق وِإَليه؛َكاَن َأْم ِسيَاَدات، َأْم ِرَئاَسات، َأْم َسالِطين، ُكلُّ َشيٍء ِب 

لِبْكُر ِمْن بَْيِن اَألْمَوات، لَِكي اوُھَو رْأُس الـَجَسد، َأِي الَكِنيَسة. ِإنَّهُ الـَمْبَدأ،  يَْثبُُت ُكلُّ َشيء،

َل في ُكّلِ َشيء، ويَُصالَِح بِِه الُكلَّ  ُء ُكلُّهُ،ألَنَّهُ فيِه َرِضَي ُهللا َأْن َيْسُكَن الـِملْ  يَُكوَن ُھَو األَوَّ

َماَوات.   َمَع َنفِسِه، ُمَسالًِما بَِدِم َصلِيِبِه، َما َعلى اَألْرِض َكاَن َأْم في السَّ

  )18إلى  1 اآليات -  1 الفصل – يوحناالقّديس إنجيل (
كاَن الَكلَِمُة ھـَذا في الَبْدِء مَع  في الَبْدِء َكاَن الَكلَِمة، والَكلَِمُة َكاَن َمَع هللا، وَكاَن الَكلَِمُة هللا.

َن َأيُّ َشيء. هللا. ن، وِبَغْيِرِه َما ُكّوِ َن ِبِه َكاَن َحَياة، والـَحيَاُة َكاَنْت  ُكلُّ َشيٍء ِبِه ُكّوِ ُكلُّ َما ُكّوِ

ِإْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمْن ِعْنِد َكاَن  والنُّوُر في الظُّْلَمِة يَْسطَع، والظُّْلَمةُ لَْم َتْقَو َعلَْيه. نُوَر النَّاس،

َھاَدة، ِلَيْشَھَد ِللنُّور، َفيُْؤِمَن الـَجِميُع َعلى َيِدِه. هللا، ِإْسُمُه يُوَحنَّا. َما َكاَن  َجاَء يُوَحنَّا ھـَذا ِللشَّ

ان، كاَن آتِيًا ِإلى ألَنَّ النُّوَر الـَحقيقّي، الَّذي يُنيُر ُكلَّ ِإْنس ھَُو النُّور، َبْل َجاَء َيْشَھدُ ِللنُّور،

ن، والَعالَُم َما َعَرَفهُ. الَعالَم. ِإلى َبْيِتِه َجاء، وَأْھُل َبْيِتِه َما  في الَعاَلِم َكاَن الَكلَِمة، والَعالَُم ِبِه ُكّوِ

ا ُكلُّ الَّذيَن َقِبلُوه، َوُھُم الـُمؤِمنُوَن ِب  قِبلُوه. َيصيُروا َأوالَد  ْسِمِه، َفَقْد َأْعطَاُھم ُسْلطَاًنا َأنْ إَأمَّ

  هللا، ھُُم الَّذين، ال ِمْن َدٍم، وال ِمْن َرْغبَِة َجَسد، وال ِمْن َمشيئِة َرُجل، َبْل ِمَن ِهللا ُولِدُوا. 

ْبٍن َوحيد، آٍت ِمَن اآلب، َمآلَن ِنْعَمًة إوالَكلَِمُة َصاَر َجَسًدا وَسَكَن َبْيَنَنا، وَرَأْيَنا َمْجَدهُ، َمْجَد 

هُ َيْشَھُد يُوَحنَّا، وَقْد َھَتَف َقاِئالً: "ھـَذا ھَُو الَّذي ُقْلُت ِفيه: ِإنَّ اآلتي وَرائِي َقْد َصاَر َل  وَحًقا.
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َعلى َيِد ُموَسى  قُدَّامي، َألنَّهُ َكاَن َقْبلي". َأَجل، ِمْن ِمْلئِِه نَْحُن ُكلُّنَا َأَخْذَنا ِنْعَمًة ِتْلَو نِْعَمة.

َأُ] َما َرآُه َأَحدٌ البَتَّة:  وَعلى َيِد يَُسوَع الـَمِسيِح َصاَرِت النِّْعَمةُ والـَحّق.أُْعِطَيِت التَّْوَراة، 

  ْبُن الَوِحيدُ هللا، الَكائُِن في ِحْضِن اآلب، ھَُو الَّذي َأْخَبَر َعْنهُ.إلا

  

  2120 كانون األّول 62
سيجد أن هناك الكثير من  َمن يود أن يتعّمق باإلنجيل ... رّبي وٕالهي

الكتابات التي تهدف لمعرفة َمن هو الّرب يسوع المسيح، فالتلميذ يوحنا الحبيب 
كتب وفّسر كيف أنه "الكلمة المتجسدة"، تفسيًرا بسيًطا ال يدعو للشك بهوية 

أسهب بالشرح رابًطا ما بين الّرب يسوع، وكذلك القديس بولس الرسول اّلذي 
إلى ) ورسالته 14-3 :1" وباألخص في رسالته ألهل أفسس ("الكلمة" و"إبن اهللا

ورسالته األولى  )14- 1 :1( إلى العبرانّيين تهرسال) و 20-9 :1( لوسيقو أهل 
كّل هذه التفاسير وما زال هناك من البشر َمن يقول بأننا . )16 :3لطيموتاوس (

بالمعنى الحرفي  ونخذأيهو اهللا، إذ "إبن اهللا"  حين نقول أننعبد ثالث آلهة 
  لكلمة "اإلبن".

اإلنسان البسيط المتواضع كأليصابات أيًضا فهم بالروح  ... رّبي وٕالهي
القدس أن المولود من العذراء مريم هو "اهللا" فدعوها بـ"أم اهللا"، وهذا هو اإليمان 

منذ شهد له مار يوحنا المعمدان  البسيط دون تعقيد وٕاثباتات ومنطق، إيمانٌ 
يٍن في بطن أمه إلى أن كبر وأصبح نبيا يتبعه الكثيرون لُيوجههم تكوينه كجن

  فيما بعد نحو المسيح "نور العالم".
تدبيرك اإللهي للتجّسد حبا بنا لُنصبح أبناًء لك هو أمٌر ما  ... رّبي وٕالهي

زال صعب الفهم لدى كثيرون، وكثيرون آخرون وٕان فهموا لم يستطيعوا بعد أن 
ُمحّبين بعضهم البعض كإخوٍة ألٍب واحد، وما زال هناك الكثير يعيشوا الكلمة 

من العادات السيئة كالنميمة والتحّزب واإلنشقاق في المجتمع، فأرسل إلينا من 
 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.فنشهد لك بأعمالنا روحك القدوس وزدنا إيماًنا
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  المجيد المي0دزمن 
  الجديدة رأس السنة

  يسوع عيد ختانة الربّ 

  )22إلى  11اآليات  – 2الفصل  –أفسس الرسالة إلى (
يَن َأْھَل الِذلَِك تََذكَّرُوا، َأْنتُُم الَوثَِنّيِيَن في الَجَسِد َساِبًقا،  يَن َأْھَل َعَدِم الِختَاَنِة ِعْنَد الَمدُعّوِ لَمدُعّوِ

ُكْنتُْم في ذلَِك الَوْقِت بِدُوِن َمِسيح، ُمْبَعِديَن َعْن َتَذكَُّروا َأنَُّكم  الِختَاَنة، بِفْعِل الَيِد في الَجَسد،

ا اآلَن َفِفي  َرِعيَِّة ِإْسَرائِيل، وُغَرَباَء عِن ُعھُوِد الَوْعد، ال َرَجاَء لَُكم في الَعالَِم وال ِإله؛ َأمَّ

   الَمِسيِح َقِريِبين. الَمِسيِح َيُسوَع َأْنتُُم الَِّذيَن ُكْنتُم ِمْن َقْبُل بَِعيِدين، ِصْرتُم بَِدمِ 

ْثَنْيِن َواِحًدا، وفي َجَسِدِه َنَقَض الِجَداَر الَفاِصَل بَْيَنُھَما، َأي َفِإنَّهُ ُھَو َسالُمَنا، ھَُو َجَعَل اإل

ْثَنيِن في َشْخِصِه ِإْنَساًنا وَأْبطََل َشريَعَة الَوَصاَيا ِبَما ِفيَھا ِمْن َفرائِض، لِيَْخلَُق اإل الَعَداَوة،

ليب،  اِحًدا َجِديًدا، بِإْحاللِِه السَّالَم َبْيَنھَُما،وَ  ويَُصالَِحھَُما َمَع هللا، ِكلَْيِھَما في َجَسٍد َواِحد، بِالصَّ

َر بالسَّالِم الَقِريبين، َقاِتالً فيِه الَعَداَوَة َبْينَھَُما. َرُكم بِالسَّالِم َأْنتُُم الَبِعيِدين، وَبشَّ ا َجاَء بَشَّ  فلَمَّ

ِإًذا َفَلْستُم بَْعدُ ُغَرَباَء وال نَُزالء،  ْثنَيِن في ُروٍح َواِحٍد الُوُصوَل ِإلى اآلب.َنا ِبِه ِنْلَنا َنْحُن اإلألَنَّ 

ُسِل واألَْنبَِياء، والَمِسيُح  َبْل َأْنتُم َأْھُل َمِدينَِة الِقدِّيِسيَن وَأْھُل َبْيِت هللا، بُِنيتُْم على َأَساِس الرُّ

اِويَة.يَُسوُع َنْفسُ  ّب، ُه ُھَو َحَجُر الزَّ وفيِه  فيِه يََتَماَسُك الِبَناُء ُكلُّه، َفَيْرَتِفُع َھْيَكالً ُمَقدًَّسا في الرَّ

وح.   َأْنتُم َأْيًضا تُْبنَوَن مًعا َمْسِكًنا ِ] في الرُّ
  )21 اآلية -  2الفصل  – القّديس لوقاإنجيل (

ْت َثَماِنَيةُ َأيَّاٍم  ا َتمَّ اهُ الَمالُك َقبَل َأْن يُْحَبَل بِِه في ولَمَّ َي "َيُسوع"، كَما َسمَّ بِّي، ُسّمِ لِيُْختََن الصَّ

  الَبطْن.
  

   3201  كانون الثاني 1
  و

 4201 كانون الثاني 1

أن  ِغرت علينا وأردتَ أحببتنا و ُمعّلمي ... يا َمن أبي و وٕالهي ... يا  رّبي
تعود إليك كّل روٍح ُوِلدت فإرتأيت أوًال أن تفرز لك شعًبا وأقمت معه عهًدا وكان 
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أعلمتنا  شيًئاشيًئا ف). و 14-9 :17 (التكوينالختان عالمة لصاحبه بأنه تابٌع لك 
على مع موسى، ُعِرف مصطلح "عريُس دم" بأن بدم اإلبن ُتحفظ النفوس، ف

حفظ دم ختان اإلبن موسى من ) حيث 26-24 :4(خروج أساس الختان 
وحين تم الزمان، جمعَت الُمختارين أوًال مع اآلخرين بختان واحد أال  الموت.

  وهو ختان القلب وعقدت صلحك مع الجميع بدم اإلبن يسوع الُمخّلص. أشكرك.

وٕالهي ... سالم قلبي وفرحي هو أن أعرف بأن روحي ستعيش معك  رّبي
اه أحٌد سوى إبنك الحبيب، وهذا هو السالم إلى األبد، سالٌم ال يعطيني إيّ 

ت الحروب من حولي. سالٌم تنبت جذوره بالطاعة لكلمتك كما ن الحقيقي وٕان شُ 
فعل القديس يوسف ومريم العذراء. سالٌم ُيقطف ثماره في أعمال المحبة 

  والرحمة لآلخرين ونشر البشرى السارة لهم. 

وٕالهي ... قّوي مساعينا لنشر السالم في بيوتنا أوًال لتدوم المحبة في  رّبي
القلوب في هذه السنة الجديدة لتنطلق الشرارة إلى َمن حوالينا فالعالم أجمع، ولك 

  آمين.  ،الشكر على الدوام
  

   5201 كانون الثاني 1
  و

 6201 كانون الثاني 1 

أّن الكثير أصبح ُيرّدد عبارة ال أعلم ولكني بدأت أشعر رّبي وٕالهي ... 
"سالم المسيح" ويبتسم حين ُيصافح الشخص المجاور له والمشارك معه وليمتك 
اإللهية في القّداس اإللهي دون أن ُيدرك معنى السالم اّلذي أعطاه المسيح 

أصبح "السالم" "ُمصافحة" وفرض مسامحة دون  .بموته على الصليب للعالم
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ه ائخطأوال يتنازل أن يعترف ب ذاتهالل" لمن ُيحب طلب المغفرة، أصبح "إستغ
وتكون إبتسامته خنجٌر يطعن به قلبهم. أصبح فيكون حجر عثرة لآلخرين 

، فمن خاف عدّوه قال "سالم" وَمن "السالم" كلمة ُيفسرها اإلنسان بحسب رغبته
 ... خاف اإلضطهاد قال "سالم" وَمن أراد أن ُيسيطر على اآلخر قال "سالم"

  دون إنسالخ عن اإلنسان العتيق البعيد عنك. سالمٌ  ... دون محبة حقيقية سالمٌ 

 ولكنيالفاني سالم العالم أن أعيش بحسب رّبي وٕالهي ... أنا ال أبغي   
، فإغفر لي أنا الخاطئة وٕارحمني في العالم العتيدمعك والحياة  أرجو سالمك

   ، ولك الشكر على الدوام، آمين. ، بدم المسيحبحبك وحنانك ،بنعمتك اإللهية
  
  

 7201 كانون الثاني 1

قبل اليوم لم يكن لي أسًما ُأنادى به أو عالمة ُأعرُف بها  رّبي وٕالهي ...
وبها ُتمّيزني أنَت؛ كنُت قد ُوِلدُت ولكنني كنُت غير معروًفا لآلخرين، هم 
ينتظرون هذا اليوم كما أنتظره أنا. أجل، أنتظر اليوم اّلذي أتحد بك وبالخليقة 

أنتظر اليوم اّلذي تُناديني بإسٍم إخترَتُه لي  أجمع كإخوة لي وأبناًء لَك بالتبّني،
، اإلسم اّلذي فيه سُينّقى : "إبن اهللا"، اإلسم اّلذي منه سأستدل على أعماليأنتَ 

إذ  شهوة الجسد وشهوة العيون وتعّظم المعيشةن قلًبا منتصًرا على و قلبي وُيكَ 
   يعيش شريعة المحبة: حّب اهللا وحب اآلخر.

لم ُيدركوا حبك لإلنسان، ولربما حبا بأنفسهم فقط رون ... كثيرّبي وٕالهي 
هم لم يفقهوا حكمتك التي دعوتهم لمعرفتها والنهل  .إعتقدوا بأنك ُتحّبهم فقط

، حكمتك التي إرتأت أن منها، حكمتك التي تحتضن الخليقة أجمع دون تمييز
تختار شعًبا ومنه تصل لبقية األمم، حكمتك التي إختارت "الخدمة" و"األلم" 
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و"التضحية" سبيًال لتقول لنا "أحببتكم" ولنقول بها نحن لآلخرين "أحببتكم" فنقول 
    ".ولقد خّصصنا ذواتنا وقلوبنا لك لك "ُنحّبك

... في هذه السنة الجديدة، ُأقّدم لك قلبي هيكًال لك تعيش فيه رّبي وٕالهي 
    ولك الشكر على الدوام، آمين.وُتشكله كما تشاء، 

  

 8201 كانون الثاني 1

ض ير" شيٌء ال يستسيغه الكثيرون، وغالًبا ما ُيغمِ "التغيِ  رّبي وٕالهي ...
وُيفّضلوا أن  البعض عيونهم عن مساوئ تصرفاتهم أو تصرفات أقرب الناس لهم

 قطعة بالنسبة لهم هو كصعوبة الختان بإزالة ؛ال يتغّيروا على أن ُيقّروا بالخطأ
. وكذلك غالًبا ما ينسى اإلنسان بأنه في وقٍت ما كان إيمانه لحٍم من الجسد

وكانت أعماله تنّم عن بعٍد عنك وعدم فهٍم لكلمتك فيبدأ بالحكم على ضعيف 
كاإلفتخار بالختان وكونه ُمختاٌر  لتفاخر بإيمانه، ويبدأ بااآلخرين دون رحمة

  . منك

كطفٍل صغيٍر ال حول له وال إدراك ُأسّلم  ... يا خالقي وأبي رّبي وٕالهي ...
تّوج وتواضًعا يتمّلك كل حواسي ويُ لك نفسي لُتعطيني أنت إسًما ُأنادى به، 

تُقّربني لنفسي . ال تدعني أتشّبُث بأموٍر ي فكًرا أعيُش بهداخلرأسي فيخلق ب
حين أتعّلم ّرني جدا يسولكنها في الوقت ذاته ُتبعدني عنك فأنا منَك ولَك، وس

في األلم والضيقات وال تدعني  . عّلمني وأمسك بيديأن ُأناديَك "أبي"النطق 
أكترث لها لئال تُبعدني عنَك، وأعطني قوة التحّمل إن كانت هذه الضيقات هي 

آالم  آالم ختان القلب: الختان الجسدي أو حتى للوصول إليَك كتحّمل آالم
  ولك الشكر على الدوام، آمين. صلب الشهوات وتغيير الذات، 
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 9201 كانون الثاني 1

نا لَك" أو "أنا مسيحي، وأفتخر" دون أن ما أسهل قول "أنّ  رّبي وٕالهي ...
األعمال التي ، وما هي ما تعنيه هذه الكلمات وهذا الوعد الُمقّدم مّنا لكُنفّكر لِ 

اليوم فهمُت كلمة "الختان" ليس فقط . علينا أن نؤديها لُتطابق هذه الكلمات
بعملية جراحية ال تستغرق بضع دقائق وآالم بضعة أيام من بعدها وُينتسى 
األمر بعد ذلك، بل هو عالمة ال يمكن لإلنسان إال أن يالحظها كلما تعّرى 

ان القلب إذ ال يمكن رؤية الختان دون ولعل األمر كذلك بخت ؛ليغتسلعن ثيابه 
طاعة أن نقف أمامك عراة لنفحص ضميرنا خجًال وخوًفا من إهانتنا لك بعدم 

قد ُيخطأ الطبيب الجّراح أثناء إجراء العملية، وكذلك األشخاص اّلذين  .كلمتك
ِمن حولنا قد يتسّببوا بتصّرفاتهم في إصابة القلب بجرٍح عميق يؤدي إلى إفشال 

، وهنا أتساءل "َمن أو إلى نزيٍف من الجرح بعد أن يكون قد إلتئمالختن  عملية
كم هو صعٌب أن ال نضع اللوم على اآلخر إن ُسئلنا عن إيماننا  المسؤول؟".

ومغفرتنا لآلخر؟ كم هو صعٌب أن ُيقال علينا "قليلي اإليمان"، ومع ذلك هي 
ذ قد نسمع وُنهمل ما أقل صعوبة من عملية ختان القلب لك ختاًنا صحيًحا، إ

نتغّير ونقبل التخّلي عن أفكارنا لتصبح ِمن قيل بعد أن نتأثر لفترة، ولكن أن 
   !فكرك هو أمٌر صعب يتطّلب الكثير مّنا

فما هو إسمي؟ هل ُأعرف بين  !بعد الختان ُنعطى إسًما رّبي وٕالهي ...
الناس بأني "إبن اهللا"؟ كنُت أسمع الناس ُيطلقون عن اّلذين يعيشون في القرى 

في طريقة عيشهم ومعاملتهم للناس "أنهم من أهل اهللا"، ويا ليتني بسطاء 
أستطيع بأعمالي أن أحصل على هذا اللقب، ولكّني إن كنت أعرف بأنني ال 

ّب اآلخر كما أحببتني فأرجو أن تكون أنت الُمشرف أستطيع أن أختن قلبي وأح
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ولك الشكر على ذلك إن لم تكن أنت هو ذلك الجّراح الماهر فُأصبح إبًنا لك، 
  على الدوام، آمين.

   
 2020 كانون الثاني 1

فِرحُت كثيًرا اليوم وفي الوقت ذاته إندهشت كيف أن عيد  رّبي وٕالهي ...
، هو يوٌم رأس السنة ُيصادف على الدوام عيد ختان الطفل يسوع وتسميته

صَل ِختان كما فَ  يفصل السنة واأليام التي مضت عن السنة واأليام التي ستأتي
ُأعطَي يسوع وتسميته بين ماٍض أَسَرتُه الخطيئة وحاضٌر ُفك أسره و  رضيعال

وبكل فرح نقول لك: "أبانا اّلذي في  الخالص وأن تكون معنا على الدوام
ختان قلبنا لَك  السموات ُيسعدنا أن نكون نحن معك على الدوام، هذا هو يوم

هذا هو اليوم اّلذي بدَء به فكٌر جديد وٕانتقل به اإلنسان . تسِمَيتنا بإبناء اهللا"و 
عيٍش بحسب التكريس لَك بختان الجسد للتكريس لَك بختان القلب، ومن من 

أيًضا من فهٍم للوصايا بحسب الجسد للعمِل بها و روح، الجسد للعيش بحسب ال
فإن كّنا مختلفين بحسب الجسد إال أننا إخوًة ألٍب واحد بحسب  بحسب الروح

  الروح.

مريم على تسمية المولود إتفق مار يوسف البتول والعذراء  رّبي وٕالهي ...
إن كنَت أنت قد سألت اءلُت ستدة. و "يسوع" كما سمعا من المالك كًال على حِ 

المالئكة عن اإلسم اّلذي يناسبَك فقالوا "عمانوئيل" أي "اهللا معنا" أو "يسوع" أي 
"الُمخّلص" إذ كثيًرا ما سمعوك تقول لشعبك "أنا ُمخّلص إسرائيل"، أو أنت هو 

يسوع للمولود وأرسلت المالك ُمخبًرا بمشيئتك ألنك أعلُم بما  َمن أعطى أسم
 لوقا الجواب في إنجيلٕان كان و  َمن هو هذا المولود!من خالص للبشرية و  سيتم

إال  "المالك جبرائيل اّلذي بّشر العذراء مريم بالحبل" بأن اّلذي سّمى يسوع هو
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ما سمعه ومار يوسف يم أنه ال َيستبِعد أّن المالك أعاد على مسمع العذراء مر 
كلمة "أعطنا يا رب أن ُنطيع . منَك فعادًة ما ُيترك تسمية المولود لألب واألم

ولك الشكر  ،التي تجّسدت لتقول لي بأنك تحّبني فأعبدك بالحق والروح "الحياة
  .على الدوام، آمين

  
 2120 كانون الثاني 1

لبني إسرائيل هو عالمة حّب اإلنسان لَك وٕانتماءه  "الختان" رّبي وٕالهي ...
لَك، ولعّل إرتباط يوم الختان بتسمية المولود يدّل على أن ال بّد لإلسِم من أن 
 يكون معناه مرتبًطا بَك وبعطّيتك لألب واألم وباإلخص إن كان فاتح الرحم.

للعالم  وِلكون "يسوع" هو إبًنا ليس من زرع بشري بل بقوِة منَك فهو عطّية
أجمع: لبني إسرائيل ولبقية األمم. هو عطية "الخالص" كما يوحي معنى أسمه 

  اهللا ُيخّلص"؛ الخالص ِمن البعد عنَك بسبب الخطيئة."

اليوم، ماذا يعني لي "الختان" وأسم "يسوع"؟ أهي كلمات  رّبي وٕالهي ...
 ذكر خطاياي دها دون فهم؟ سُأخبرَك لماذا أقول ذلك: حين ذهبت للكاهن أُأرد

بسّر اإلعتراف ليحّلني منها وُيصالحني معَك بإسم الّرب يسوع، قال لي:  هُ ل
، وأحسسُت حينها فقط أن هذا هو الختان الحقيقي اّلذي من "أعطي قلبِك هللا"

  بعده ُأعطى أنا أسم "إبن اهللا". 
لعّل إعطاء القلب لَك هي عملية ليست بالسهلة وتتطّلب  رّبي وٕالهي ...

الكثير من العمل وباألخص في وقت الشدة لكي ال يضعف اإلنسان ويقول "لم 
أعد أحتمل". متى ما تّم الختان الجسدي ال ُيترك الخيار للولد أن يعود وال ُيختن 

ثبات باإليمان فالختان هو سمة أبدية، ولكن بختان القلب هناك دوًما الخيار بال
ولك أو اإلرتداد عنه، فأنعم علينا يا رب أن نفي بوعدنا لَك حين ُنقّدم لك قلبنا، 

   الشكر على الدوام، آمين.
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 2220 كانون الثاني 1

قد يتساءل البعض "لماذا يتم الختان وتسمية المولود الذكر  رّبي وٕالهي ...
اليهودي في اليوم الثامن من والدته؟ لماذا ال ُيسمى في يوم والدته وُيختن فيما 

ضمان للمولود بأنه قد مّر ، ولقد قرأت يوًما أن معنى اليوم الثامن هو بعد؟"
ضمان بأنه قد مّر عليه يوم سبت، وهذا جعلني أفتكر بأن اليوم الثامن هو 

على المولود كّل أيام األسبوع وليس فقط يوم السبت اّلذي كان يوًما ُمكّرًسا لك 
 عند بني إسرائيل، وهذه األيام السبعة ُتذكرني بأيام الخلق ويوم راحتك، وكأنك

اهللا خالق أوًال : عند والدة أّي طفل فال بّد من تكريم لنا تقول بهذه الفريضة
ر وما فيها واألرض وكّل ما عليها من نباٍت أو داّبٍة والوالدين، السماوات والبحا

أوًال من آدم أن ُيسّمي كّل نفٍس حّية حسن وطلب  خلقهم ورأى أن كّل شيءٍ 
 من الوالدين الُممثلين بآدم وحواء أنومن ضمنهم حواء، ثم طلب ثانًيا خلقها اهللا 

هي  .ومن ثّم إستراح رضروا ويمألوا األينموان وُيكثِ  يصيران جسًدا واحًدا
ُيقّدم هذا المولود هللا فُيكّرسه له بالختان، تذكاًرا للخلق فُيسّمي األب إبنه و  فريضةٌ 

سمه وأُ  "أننا أطعنا كلمتك، وهذا هو ثمر وحدتنا، هو لكَ  هللا الوالدين وبذلك يقول
ولعّلي أفهم اآلن لماذا كنَت أنَت هو  ."سنعطيه له راجين منك أن تبارك حياته

اّلذي أسميت "يسوع" إبن مريم العذراء فهو اّلذي دعَي "إبن اهللا"، وكذلك أسميَت 
يوحنا إبن زكريا ألنه كان السابق لمجيء الُمخّلص وهو اّلذي سيهيء له 

هي  له أن يكون من خاصتك. ، وكذلك أعدَت تسمية كّل شخٍص أردتَ الطريق
و"بقية [آدم المخلوق أوًال] "اليهود"  :فريضٌة ُتعيد للفكِر والقلب وحدة البشرية

  والكل في قلبَك.[حواء المخلوقة من ضلع آدم] بجسٍد واحد مم" األ
أنَت أب الجميع، فأنعم علينا بأن ُنحّب اآلخر كما أحببتنا  رّبي وٕالهي ...

وأحّبنا الّرب يسوع فُنقّدم لَك ذاتنا لننقل المعرفة التي عرفناها عنك لَمن ال 
فُيدركوا بأن أسمهم أصبح "إبن اهللا" عرف المحبة التي في قلبك يعرفك وال ي

   فتكون لهم الحياة، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  زمن المي�د المجيد

  وجود الرّب في الھيكلأحد 

  

  )19إلى  11اآليات  – 7الفصل  – الرسالة إلى العبرانّيين(
ِريَعِة الَّتي أُْعِطَيْت ِللشَّْعب،  ِإًذا لَو َكاَن الَكَماُل َقْد تََحقََّق ِبالَكَھنُوِت الالَِّوّي، وُھَو َأَساُس الشَّ

على ُرْتَبِة َمْلِكيَصاِدق"، وال يَُقال "َعلى ُرْتَبِة "فَأيُّ َحاَجٍة بَْعُد ِإلى َأْن َيقُوَم َكاِھٌن آَخُر 

ِريَعِة َأْيًضا.الَكَھنُوت، ال بُدَّ ِمْن َتْغيَر فَمَتى َتَغيَّ  َھاُرون"؟ َفالَّذي يَُقاُل ھَذا في َشْأنِِه،  يِر الشَّ

وِمَن الواِضِح َأنَّ َربََّنا  َأي الَمِسيح، َجاَء ِمْن ِسْبٍط آَخر، لَم يُالِزْم َأَحدٌ ِمْنهُ ِخْدَمَة الَمْذَبح،

وَيِزيدُ اَألْمَر ُوُضوًحا َأنَّ  َيِصْفهُ ُموسى بَِشيٍء ِمَن الَكَھُنوت.َأْشَرَق ِمن يَھُوَذا، ِمْن ِسْبٍط لَْم 

َلْم َيقُْم َوْفَق َشِريعِة َوِصيٍَّة َبَشِريَّة، َبْل َوْفَق  الَكاِھَن اآلَخَر الَّذي َيقُوُم على ِمَثاِل َمْلِكيَصاِدق،

ِة َحَياٍة ال َتُزول. وھكَذا َيتِمُّ  ى األََبد، على ُرْتَبِة َمْلِكيَصاِدق!".ويُْشَھدُ لَهُ: "َأنَت َكاِھٌن ِإل قُوَّ

اِبَقة، بَِسَبِب ُضْعِفَھا وَعَدِم َنْفِعَھا، ِريَعَة لَْم تَُبلِّْغ َشْيًئا ِإلى  ِإْبطَاُل َوِصيَِّة الَكھنُوِت السَّ ألَنَّ الشَّ

  َن هللا.الَكمال، وَيتِمُّ َأْيًضا ِإْدَخاُل َرَجاٍء َأْفَضل، بِِه َنْقَتِرُب مِ 
  )52إلى  41 اآليات -  2الفصل  – القّديس لوقاإنجيل (

ا َبلََغ َيُسوُع  وكاَن َأَبَوا َيُسوَع َيْذَھَباِن ُكلَّ َسَنٍة في ِعيِد الِفْصِح ِإلى أُوَرَشليم. ْثَنتَي َعْشَرَة إولَمَّ

َأيَّاِم الِعيد، َعاَد األََبَوان، وَبِقَي ْنِقَضاِء إوبَعَد  َسنَة، َصِعدُوا َمًعا َكَما ِھَي الَعاَدةُ في الِعيد.

بِيُّ يَُسوُع في ُأوَرَشلِيم، وُھَما ال َيْدِرَيان. وإْذ َكاَنا َيظُنَّاِن َأنَّهُ في الَقاِفلَة، َساَرا َمِسيَرَة  الصَّ

  ى أُوَرَشليَم يَْبَحثَاِن َعْنهُ.ولَْم َيِجَداه، َفَعاَدا ِإل يَْوم، ثُمَّ َأَخَذا َيْطلُبانِِه بَْيَن األَقاِرِب والَمَعاِرف.

وَكاَن َجِميُع الَّذيَن  َوبْعَد َثالثَِة َأيَّام، َوَجَداُه في الَھيَكِل َجاِلًسا َبْيَن الُعلََماء، يَْسَمُعھُم ويَْسَألُھُم.

  يَْسَمُعوَنُه ُمْنَذِھليَن ِبَذَكاِئِه وَأْجِوَبِتِه.

ا َرآهُ َأَبَواهُ بُِھَتا، وَقاَل  هُ: "يا ولَمَّ ْبنِي، ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنا ھَكذا؟ فَھا َأَنا وَأبُوَك ُكنَّا َنْبحُث إْت لَهُ أُمُّ

َعين!". َفَقاَل لَھَُما: "ِلَماَذا َتْطلَُباِننِي؟ َأال تَْعلََماِن َأنَّ  ا ُھَو مهُ َيْنبَِغي َأْن َأُكوَن في َعْنَك ُمَتَوّجِ

ا ُھَما َفلَْم َيْفھَ  ألَبي؟".  َما الَكالَم الَّذي َكلََّمُھَما بِِه.َأمَّ

ه َتْحَفظُ ُكلَّ ھِذِه األُُموِر   ثُمَّ َنَزَل َمَعھَُما، وَعاَد ِإلى النَّاِصَرة، وكاَن َخاِضًعا لَُھَما. وَكاَنْت أُمُّ

  والنَّاس.وَكاَن َيُسوُع َيْنُمو في الِحْكَمِة والَقاَمِة والّنِْعَمِة ِعْنَد ِهللا  في َقْلبَِھا.
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  2201 كانون األّول 30 

   و 

 4201 كانون الثاني 5

  وٕالهي ... اليوم بالذات أنا هي التي تاهت وٕابتعدُت كثيًرا عنك، رّبي
 تُ في بيتك، بل على العكس أراني تائهة في "محبة ذاتي" فرفسْ  تُ هْ ويا ليتني تِ 

لي وأجلستني بجانبك  أتيتَ  النعمة التي أعطيتني إّياها، اليوم نسيُت أنكَ 
وأسمعتني صوتك وشرحت لي وكنُت لوهلة من تالميذك، شرحت لي عن أهمية 
اآلباء ومسؤوليتهم تجاه أبناءهم في أخذهم لممارسة الطقوس الدينية التي 
 تعّلمهم عن وجودك وعن محبتك لنا بما فعلته لنا للخالص من الشرير. شرحتَ 

ك، شرحت لي بأني على الرغم من لي عن مكان وجودك وأين أستطيع أن أجد
األلم اّلذي قد أواجهه من اآلخرين علّي أن أقول "كرمال عيونك كل شيء 
  يهون"، شرحت لي أموًرا كثيرة ومع ذلك أصابني الشلل ولم أذهب لبيتك

 د حريتي؟!! وأي حرية هذه التي ألستمع إليك مرة أخرى. هل ألن كالمك ُيقي
  !!؟المسؤولية تجاهك وتجاه البنين !! حرية التحرر من؟أبحث عنها

عرفت  ،وٕالهي ... قرأت في المزمور "يا رب قد سبرتني فعِرفتني رّبي
. فِطنَت من بعيٍد ألفكاري، قدرَت حركاتي وسكناتي وَأِلفَت جميع جلوسي وقيامي

... أين أذهُب من روحك وأين أهرُب من وجهك؟ ... أللُهّم أسبرني  ُطُرقي
إمتحّني وأعرف همومي وأنظر هل من سبيل سوٍء فّي وأهدني  ،وأعرف قلبي
دني مرة أخرى وٕانصحني ، أجل يا رب، تعال وتفقّ )139(مزمور  سبيل األبد"

 ة أسمك، فأنا ال أود أن أخرج من بيتك، ر أفكاري الشريرة البعيدة عن قدسيّ وغي
ه وخسر وروحك القدوس يهمس في ُأذني "ما ينفع اإلنسان إن ربح العالم كل

نفسه" ونفسي هي أنت. تعال وال تتأخر فأنت تعرف أين أنا وما أحتاج ألكون 
 آمين. ،ومطيع، ولك الشكر على الدوام ُمحبٍ  قلبٍ  تإبنًة لك ذا
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 5201 ثانيكانون ال 4

، لك ُتغّذينا لنحيا بكلمتك المسموعة والممضوغة أنت معنا وٕالهي ... رّبي
  الشكر على الدوام، آمين.

 
 6201 ثانيال كانون 3

بعد عيد الطفل يسوع بقي في الهيكل  لم ُيكتب باإلنجيل أنّ  وٕالهي ... رّبي
ج ليتعّلم من الكهنة ما عليه أن يتعّلم لُيصبح كاهًنا ُيقدم له العشور وُيخرِ الفصح 

ولقد نال  ُوِجد جالًسا مع العلماء ُيجادلهم بما يعرفه عنكَ خبًزا وخمًرا ولكّنه 
قّدم نفسه الفصح  وبعَد سنيٍن طويلة ولكن َقْبل أيام عيدويا للعجب،  إعجابهم.

إستاء منه الجميع كهنًة وحينها بًزا وخمًرا دون أن يسأل أحد عن العشور خُ 
  وعلماء.

ألعمل  هل أستطيع أن أقول للجميع دون خوف: "أنا أتيتُ  وٕالهي ... رّبي
ِمن األمور ما يجعلني ُأبهر اآلخرين  مشيئة أبي السماوي"؟ هل أعرف عنكَ 

ْنُمو وحك القدوس وٕاجعلني أَ بر بكالمي عنك وبتصّرفاتي معهم؟ إمألني يا رب 
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.اسنالوعند  كوالنعمة عند ةامقوال ةفي الحكم

 7201 كانون األّول 13

  هل يتّم التغيير في فكرك لمجرد أّنك أحبْبَت أن ُتغير أو رّبي وٕالهي ...
 ته، فإن كانت األولى فليس من السهل تصديق التغييردْ أنه أمٌر سبق وأعدَ 
أما إن كانت الثانية فهو لِعْلِمَك بنا وبكيفية فهمنا فأردَت أن  وبالتالي تصديُقك،

، في أيام مثاله. في البدء ُتسهل علينا فكرة قبول المسيح وكهنوته لنكون على
صادق اّلذي أخرج خبًزا وخمًرا، وِمن ثّم، يكِ أظهرت لنا الكاهن الملك ملأبرام، 
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اّلذي قّدم الذبائح  وضعت حاجًزا بين اإلنسان والكهنوتفي أيام النبي موسى، 
 بإنسانٍ  وكان هذا الحاجز شرط صلة قرابة جسديةالدموية والتقدمات الالدموية 

من أبناء يعقوب [إسرائيل]، واآلن أصبح باب الكهنوت مفتوح  أسمه "الوي"
) ألنه ُحدد بـ"ِمثال 24 :13 ، لوقا14-13 :7 للجميع على الرغم من ضيقه (متى

المسيح" وأصبح صلة قرابة روحّية باإلنسان "يسوع" [{قال يسوع: "أنا الباب"} 
اإلعداُد باألخذ باليد والفكر من "الجسد" إلى "الروح" لنيل  )].9-7 :10(يوحنا 

كل البركات الروحّية منَك هو بالضبط ما قام به الّرب يسوع حين نسي أهله 
يسأل وُيناقش وبقي في الهيكل يلتهم التعليم و  وناداك "أّبا"وأسلم حياته لَك 

  .وُيبدي فكرُه دون خوفٍ 

أمازلنا ُنفّكر بالجسد وٕاحتياجاته وكّل واحٍد مّنا يقول أنا هو  رّبي وٕالهي ... 
وننظر  أم أصبحنا من قرابة يسوع بالروحوال غيري أحد، اّلذي من سبط الوي 

لآلخرين بأنهم كذلك؟ أأعمالنا تعكس قرابتنا ليسوع المسيح "اإلبن" وكوننا أبناًء 
ُتريد فالحياُة ال معنى لها أرسل إلينا من روحك القدوس وغّيرنا لنكون كما  لك؟

   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.إن لم ُنصبح من أبناءك

  8201 كانون األّول 30
َمن لم يعرفك كمعّلم لن يفهم أن التغيير اّلذي طرأ على  ... رّبي وٕالهي

يصادق هو ليس الكهنوت من الكهنوت الالوي إلى الكهنوت اّلذي على رتبة ملكِ 
هو إتمام  ؛بل إلتمامه بالّرب يسوع كما أتّم كّل شيءبإنقالب على الكهنوت 

ذبيحة الشكر والمغفرة والفصح تقديم العالم أجمع وٕان  بتَ أحب كإلثبات أنّ  للكمال
بالّرب يسوع المسيح المخلص ليست بمحرقات أو تقدمة ال دموية بل هي هي 

يسوع عمل سر اإلفخارستيا بتحويل  للرب أتاح هذا الكمال  المعلم القدوس.
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تحيي َمن يأكلها بإيمان  "ذبيحة حّية"لى إأي  "دم جسد و"لى إالخبز والخمر 
لقد فهمُت اليوم أّن دون  ا معنا في كل حين.كائنً إلًها  الّرب يسوع ويجعل

الكهنوت اّلذي على رتبة هارون لن ُيفهم معنى تقدمة الذبيحة للكفارة عن 
لن ُيفهم معنى  يصادقاّلذي على رتبة ملكِ الخطيئة أو للشكر، ودون الكهنوت 

تقديم الخبز والخمر وبالتالي التحّول الجوهري لهما بسّر اإلفخارستيا ليكون 
ًما، الذبيحة الكفارة عن الخطيئة وذبيحة شكر هللا؛ وكان المسيح الحي، جسًدا ود

ال بّد للكهنوت األول أن ُيبطل إلتمام الكهنوت الثاني واألخير فال يعود الشعب 
لتقدمة محرقات حيوانية في هيكل معّين بمكاٍن معّين بل تقدمة اإلفخارستيا في 

حٍد يجعل الخمرة كل مكان وعن جميع األمم، إذ كما قال الّرب يسوع "ما ِمن أ
تتلف و هي ق االجديدة الزقاق فتر  ةلئال تشق الخمر  ،عتيقة في زقاقٍ الجديدة 

   ).  37 :5ق" (لوقا الزقا

أنَت قلت للنبي موسى "أسير في وسطكم وأكون لكم إلًها  ... رّبي وٕالهي
)، وفعًال ِسرَت بعاموٍد من نار ليًال 12 :26وأنتم تكونون لي شعًبا" (األحبار 

أقمَت  أن وعاموٍد من سحاب نهاًرا وعبرت بهم إلى األرض الموعودة بعد
الكهنوت الالوي والشريعة آنذاك؛ كذلك تنبأ النبي أشعيا ُمخاطًبا بني إسرائيل 

)، 12 :52عن الخالص: "أمامكم يسير الّرب ويجمعكم إله إسرائيل" (أشعيا 
لنبي ميخا فقد كتب وكان ذلك بعد أن عبرت بهم إلى األرض الموعودة؛ أما ا

يإيحاٍء منك ما ُيدحض أي جدٍل عن عدم تجّسدك: "ألّنه هوذا الّرب يخرج من 
مكانه وينزل ويطُأ مشارف األرض ... كّل ذلك بسبب معصية يعقوب وخطايا 

  ). 5- 3 :1بيِت إسرائيل" (ميخا 

ال يسعني سوى السجود لعظمتك وتسبيح فكرك وقلبك اّلذي  ... رّبي وٕالهي
  ال يوصف!! 
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دور "األب الُمعّلم"، وٕاذ عرفَك الّرب يا َمن أحببتني فأحببَت  ... رّبي وٕالهي
يسوع "اإلله الُمتجّسد" كأٍب وُمعّلم وأراد أن يّتخذ من التعليم منهًجا لحياته منذ 

علينا بأن نفهم كلمتك فُنفِهمها الصغر، أنر عقولنا بروحك القّدوس وأنعم 
  ولك الشكر على الدوام، آمين. لآلخرين، ونعمل بمشيئتك لتسبحك كّل الخليقة،

 

 2020 كانون الثاني 5

على الرعاة  حين كان الّرب يسوع رضيًعا بالمذود، عّرفَتهُ  ... رّبي وٕالهي
فبطاعتهم لكلمتك وٕاتباع إشاراتك ليصلوا  ،ينطق بكلمة دون أنوالمجوس 

للمسيح المرسل الملك الموعود ُأعتبر لهم إيماًنا كامًال ولم يحتاجوا لَمن ُيوّجههم 
في سن الثانية عشر جادل علماء الشريعة لُيقربهم من ، وحينما أصبح سواك

 .ك لهحّبك لإلنسان ورعايتمعرفتك ومعرفة بالكمال اّلذي تسعى أن يصلوا إليه 
أنت هو الراعي الصالح  كانت الرعاية موكلة للكهنة، وها أنت اليوم تقول أنكَ 
  .تحت كنفك ورعايتك ستكون أبدية وغايتها الحياة األبدية لإلنسان

هل فهم العلماء ما قاله الّرب يسوع لهم؟ ال أعلم، ولكنه  ... رّبي وٕالهي
. هل أّدى كالم الّرب يسوع إلى "منذهلين بذكائِه وأجوبتهِ  هُ ُعو سمِ بأنهم " مكتوبٌ 

وصول العلماء للكمال؟ ال أعلم، ولكّن تصرافاتهم فيما بعد تدّل على أنهم لم 
وماذا عّنا نحن  يستوعبوا ما قيل لهم ولم يوّدوا أن يتغّير فكرهم ليصل للكمال.

اّلذين قرأنا ما قاله الّرب يسوع من كالٍم يوصلنا للكمال في محّبتك ومعرفتك 
نا مع اإلنسان اآلخر؟ أنكون مثل هؤالء العلماء، مازلنا ُنعجب بكالمك وتعامل

  إال أننا ال نوّد أن نتغّير في تصرفاتنا؟

يا َمن ال تمّل من تعليمنا للوصول للكمال، إمأل قلوبنا من  ... رّبي وٕالهي
ولك ، والناس كنمو في الحكمة والقامة والّنعمة عندنروحك وأنعم علينا بأن 

   الدوام، آمين. الشكر على
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 2120 كانون الثاني 3

ليس من السهل أن يستوعب اإلنسان كيفية التحّكم بمشاعره  ... رّبي وٕالهي
. بحسب عالقته الروحية معك بالمقارنة مع عالقته الجسدية مع اآلخرين

بون أبناءهم لخدمتك من هِ اإلنفصال عن األبناء صعٌب للغاية، وكثيرون ال يَ 
هنالك َمن يرضخ لما يفعله األبناء و خالل سّر الكهنوت لكي ال ينفصلوا عنهم. 

دوهم وُيفضلوا وٕان كان ُمخالًفا لكلمتك، وٕان كان عن دون فهم وقصد، فال ُيرشِ 
إبقاء العالقة معهم بصورة جيدة على حساب عالقتهم معَك. هذه األحبال، 

أنت في القلب البشري تجاه اآلباء والبنين، تجعلنا "المحّبة"، التي وضعتها 
نتمّسك ونخاف عليهم أكثر من تمّسكنا بَك وخوفنا على قدسّية أسمك فطاعة 

  ُأعذرنا رّبي فنحن لم نفهم بعد أهمية هذه الحبال دون اإلساءة إليك. كلمتك.

إبتعد يسوع عن والديه خمسة أيام، وٕاستغرق يوسف ومريم  ... رّبي وٕالهي
بعة أيام من بعدها وجداه في الهيكل: اليوم األول من هذه الخمسة أيام مّر أر 

دون أن ُيدركا بأنه ليس معهما، ويوًما آخر مّر نتيجة البعد الجغرافي للموقع 
اّلذي كانا به عن أورشليم حين أدركا بأنه ليس معهما، وثالثة أيام يبحثان عنه 

لم يفهما معنى كلمة "إبن اهللا" التي قالها  اير الهيكل ألنهمغفي أماكن أخرى 
اليوم األول بسبب "إعتماد اإلنسان  عنه المالك حين بّشر العذراء مريم بالحبل.

على اآلخر"، واليوم الثاني بسبب "ظروف خارجية ليست بيد اإلنسان المقدرة أن 
  ُيغّيرها"، وثالثة أيام أخيرة بسبب "عدم فهم مشيئة اهللا". 

َك بقلبي لسنوات، وال أعلم لماذا إبتعدُت عنَك وأشعر فظتُ ح ... رّبي وٕالهي
اآلن بأني ال بّد من البحث عنَك مرة أخرى، فساعدني ألجدَك بسرعة دون 
. اإلعتماد على اآلخرين؛ ساعدني في تحّمل مرور الوقت لحين العثور عليكَ 
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فقدك إحملني بجناحيك وأدخلني هيكلك وٕازرع كلمتك بقلبي آلخذك معي وال أ
   ولك الشكر على الدوام، آمين.أبًدا، 

 2220 كانون الثاني 2

ليس من السهل أن يقبل عقل اإلنسان تأنسك وقبولك  ... رّبي وٕالهي
، وحين يقرأ اإلنسان بأن لقانون الطبيعة وباألخص "النمو" فأنت كامل المعرفة

" فمن المؤكد اسوالن د اهللاِ نوالقامِة والنعمِة ع ةِ َينمو في الحكمالّرب يسوع "كان 
ليس من السهل أن ُيدَرك تدبيرك  أن تساوره التساؤالت "كيف يكون هو اهللا؟".

اإللهي لخالص اإلنسان، فعلى الرغم من أن النبوات التي قلتها على لسان 
األنبياء ذكرت "الوالدة من عذراء" أي طفًال يولد وينمو إال أّن ذلك يجعل عقل 

المسيح  ّرب يسوع مجرد نبي كبقية األنبياء أو أنّ اإلنسان يتوقف عند كون ال
ليس من السهل شرح أحداث آالف السنين  المنتظر هو ملًكا أرضيا ال سماويا.

وتلخيصها بأن الّرب يسوع هو "حمل اهللا الحامل خطايا العالم"، هو "الكاهن 
على رتبة ملكيصادق"، هو اّلذي دعاك "أبي" ألدعوك أنا أيًضا "أبي"، هو أنَت 

حتى العذراء مريم والقديس يوسف البار لم يفهما َمن هو الّرب  رّبي وٕالهي.
الته على الرغم من ظهور المالك لهما وٕابالغهما عن هوية يسوع. يسوع ورس

ولعل معرفته لم تكتمل عند أغلبية األشخاص إال بعد موته وقيامته وٕارتفاعه 
، أّما وجوده السّري في سر اإلفخارستيا بهيئة الخبز والخمر، كما نحو السماء

  ن.قّدم ملكيصادق على المذبح، فهذا أيًضا يختلف عليه الكثيري

بقلب طفٍل صغير هو اّلذي يجعل كما يبقى "اإليمان"  ... رّبي وٕالهي
، ذلك الالمنطق حقا والالملموس واقًعا حيا، فأنعم علينا باإليمان دون شك

اإليمان اّلذي ُيفرح قلبك وُيدخل السرور والطمأنينة لقلبنا، ولك الشكر على 
     الدوام، آمين.
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  زمن الدنح المجيد

  عيد الدنح

  )7اآلية  3إلى الفصل  11 اآلية – 2الفصل  –تيطس الرسالة إلى (
بَُنا لِنَْحيَا في الدَّْھِر الـَحاِضِر  ألَنَّ نِْعَمَة ِهللا َقْد ظََھَرْت َخالًصا لَِجِميِع النَّاس، لِذلِكَ  وِھَي تَُؤدِّ

َھَواِت الَعاَلِميَّ  ِعيد، وظُُھوَر  ة،بَِرَزانٍَة وِبّرٍ وَتْقَوى، َنابِِذيَن الُكْفَر والشَّ َجاَء السَّ ُمْنَتِظِريَن الرَّ

الَّذي َبَذَل َنْفَسُه َعنَّا، لَِيْفتَِدَيَنا ِمْن ُكّلِ ِإْثم،  َمْجِد ِإلـِھَنا وُمَخلِِّصَنا الَعِظيِم َيُسوَع الـَمِسيح،

الَِحة ا، َغيُوًرا على األَْعَماِل الصَّ تََكلَّْم بِھـِذِه األُُموِر َوِعْظ ِبَھا،  .ويُطَّھَِرَنا لَِنْفِسِه َشْعبًا َخاّصً

َئاَساِت والسَّالِطين،  .وَوبِّْخ ِبُكّلِ ُسْلطَان. وال َيْسَتِھْن ِبَك َأَحد َذّكِْرُھم َأْن يَْخَضُعوا ِللّرِ

ُفوا على َأَحد، وَيُكونُوا غَ  ويُِطيُعوھُم، وَيُكونُوا ُمْسَتِعدِّيَن لُِكّلِ َعَمٍل َصالِح، ْيَر وال يَُجدِّ

َفنَْحُن َأْيًضا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َأغِبَياء، َعاّقِين،  .ُمَماِحِكين، ُحلََماء، ُمْظِھِريَن ُكلَّ وَداَعٍة لَِجميِع النَّاس

ّرِ والـَحَسد، َمْمُقوتِين، ُمْبِغِضيَن  َضالِّين، ُمْسَتْعَبِديَن لَِشَھواٍت وَلذَّاٍت َشتَّى، َسالِِكيَن في الشَّ

ا َتَجلَّى لُطُْف ِهللا ُمَخلِِّصنَا، وَمَحبَّتُُه ِللبََشر، .ْعًضابَْعُضَنا َب َخلََّصنَا، ال ِبَأْعَماِل ِبّرٍ  ولـِكْن لـَمَّ

وِح القُدُس، الَّذي َأَفاَضهُ ُهللا  َعِمْلنَاَھا، َبْل َوْفَق َرْحَمِتِه، ِبَغْسِل الـِميالِد الثَّاني، وتَْجِديِد الرُّ

ْرنَا بِِنْعَمتِِه، َنِصيُر َواِرِثيَن َوْفًقا لَِرَجاِء  .َيُسوَع الـَمِسيِح ُمَخلِِّصنَاَعلينَا بَِغَزاَرة، ِب  فِإذا َتَبرَّ

  .الـَحياِة األََبِديَّة
  

  )22إلى  15اآليات  -  3الفصل  – القّديس لوقاإنجيل (
ْعُب َينَتِظر، والـَجِميُع َيَتَساَءلُوَن في ُقلُوِبِھم    َعْن يُوَحنَّا لََعلَّهُ ُھَو الـَمِسيح،وفيَما كاَن الشَّ

دُُكم بِالـَماء، وَيْأتي َمْن ھَُو َأْقَوى ِمنِّي، َمْن لَْسُت  َأَجاَب يُوَحنَّا َقاِئالً لَھُم َأْجَمِعين: "َأَنا أَُعّمِ

وِح القُدُِس والنَّار دُُكم بِالرُّ ِدِه الـِمْذَرى يَُنّقِي ِبَھا في َي .َأْھالً َأْن َأُحلَّ ِربَاطَ ِحَذائِِه. ھَُو يَُعّمِ

ا الّتِْبُن َفيُْحِرُقُه ِبَناٍر ال تُْطَفأ وبَِأْقَواٍل أُْخَرى َكثيَرٍة  ."بَْيَدَرهُ، فيَْجَمُع الَقْمَح في َأْھَراِئِه، وَأمَّ

ُرُھم ْعَب ويَُبّشِ ْبع، وَقد كاَن  .كاَن يُوَحنَّا يَِعظُ الشَّ يُوَحنَّا يَُوّبُِخهُ ِمْن لـِكنَّ ِھيُروُدَس رِئيَس الرُّ

ُروِر الَّتي َصَنَعھا، ُروِر ُكلَِّھا  َأْجِل ِھيُروِديَّا إْمَرَأِة َأِخيه، وِمْن َأْجِل ُكّلِ الشُّ َزاَد على ِتْلَك الشُّ

ْجن ْعُب ُكلُّهُ، وإْعتََمَد َيُسوُع َأْيًضا، وكانَ  .َأنَُّه َألَقى يُوَحنَّا في الّسِ ا إْعتََمَد الشَّ يَُصلِّي،  ولـمَّ

َماء، وُح القُدُُس في ُصوَرٍة َجَسديٍَّة ِمْثِل َحَماَمة، وَجاَء َصْوٌت ِمَن  إنَفَتَحِت السَّ ونََزَل َعَلْيِه الرُّ

َماِء َيقُول: "َأْنَت ُھَو إْبِني الـَحبِيب، ِبَك َرِضيت   ."السَّ
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 5201 كانون الثاني 6 و 3201 كانون الثاني 6
  

أتساءل "ما هو الفرق بين اإلدانة وٕاعطاء المشورة ي وٕالهي ... ما زلت ربّ 
بحسب معرفتك بأنك إله قّدوس محب للبشر؟" فالكثيرون من حولي يعتقدون 
بأني حين أتكلم عن لعب القمار وٕان كان بين األصدقاء أو عن شرب المسكر 

م ي ُأدينهوٕان كان القليل لما في ذلك ِمن إساءة للنفس أوًال ولألصدقاء ثانيًة بأنّ 
فليجأون لتبرير أفعالهم دون التفكير بما أقول، كما أنهم يلجأون إلى اإلستمرار 

هذه األمور. هل  ندين بذلك عدم صحة كالمي وأنك راٍض علما يفعلوه مؤكّ 
ما ُيشبع  من أجل هذا أرسلت لنا إبنك الحبيب، ِمن أجل أن يفعل كّل إنسانٍ 

فقدنا معنى معمودية الماء "التوبة" فلم ته قد بّررته؟ هل رغباته ويقول أن معموديّ 
نستطع أن ندخل إلى معمودية الروح والدم "نكران الذات" فُنقّدس أفعالنا لنكون 

  ة أسمك؟نوًرا لآلخرين يشع محبتك لهم ويعكس قدسيّ 

ي وٕالهي ... هل ترى فّي إبنك الحبيب اّلذي عنه رضيت؟ ال أعتقد، فأنا ربّ 
، وال أستطيع أن أفتح له قلبي وٕان كنُت قد ما أزال حانقة على َمن أساء إ لي

غفرُت له، ولكني ال أود أن ُأهان وُأجرح مرة أخرى؛ لم يعد يهّمني أن ُأسدي له 
  .النصيحة أو أن أراه يقود نفسه للهالك

ي وٕالهي ... لقد عّلمنا إبنك الحبيب كيف يكون إتمام البر من كّل ربّ 
النواحي، وهذا يحدث حين يولد اإلنسان من الماء والروح فيعمل األعمال التي 

محبتنا لك من ) 2(مغفرة الخطايا، ) 1(تعكس وجودك وصورتك لآلخرين: 
للبشر من  إبداء المحبة والرحمة) 3(خالل اإلستسالم لمشيئتك وطاعة كلمتك، 

العطش ) 4(خالل القيام بأعماٍل لآلخرين مما ال يستطيعون القيام بها ألنفسهم، 
من خالل اإلستماع لكلمتك وحفرها في  ]رالبِ [ولخبز الحياة  والجوع للماء الحيْ 
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وداعة وتواضع من خالل العمل على  )5()، 38-37 :7 القلب للعمل بها (يوحنا
   .القلب هي الحصول على الثروات السماويةك قبل كل شيء إذ أن رغبة ئإرضا

... ما أضعفني وأضعف َمن حولي، فإرحمني وٕارحم العالم  ربي وٕالهي
رسل إلينا من روحك القّدوس فُنخلق من جديد، ولك الشكر على أأجمع، و 

  .آمين ،الدوام

  6201 كانون الثاني 6

القديس يوحنا ما أكثر األمور التي يمكنني أن أتعّلمها من ي وٕالهي ... ربّ 
، ذاك اإلنسان المتواضع اّلذي اّلذي إمتأل بالروح القدس وهو جنين المعمدان

، وال يخشى قول الحق وال يرضى النجاسة ،ةلحاعلى اَألعماِل الصكان غيوًرا 
وبهذه الروح، حينما يلبسها المؤمن، يستطيع أن ُيدلي  .داعًيا الناس إلى التوبة

لذاته ولآلخرين.  كوُيهيء طريق ُمخّلًصا لنا حبا بناَمن أرسلت بشاهدته عن 
ال تعني ضعف  كدرك بأن إنكار الذات محبًة بأُ بهذه الروح  تأّملحين أو 

وما هو مركزه  كوٕاستهانة بل تعني أن صاحبها يعلم تماًما من هو بالنسبة ل
  .كوما هي واجباته تجاه كبالمقارنة مع

إني ُأقّدم لك ذاتي وباألخص قلبي، وأخصصه لك من  ي وٕالهي ...ربّ 
خالل األعمال التي أود أن أقوم بها وباألخص أدعو الناس إلى التوبة والتقّرب 

، فأرجو أن تمّدني بمعونتك ملتجئين لرحمتك طالبين المغفرة منك دون خوف
   .آمين ،ولك الشكر على الدوامألخدمك، اإللهية 

  7201 كانون الثاني 6
اإلبن "ماذا عنى لي يوم عماد الّرب يسوع  إن سألتني ... وٕالهي يربّ 

بأني لم أفهمه إال حين فهمُت معنى يوم  ، لقلُت لكَ اّلذي عنه رضيت" الحبيب
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عمادي وتثبيتي. ولعل التأمل التالي اّلذي قرأءته باللغة اإلنجليزية يوجز ما 
  فهمت: 
  اّلذي تعّمدُت وتثبت فيه،في اليوم "
  ملء قلبي، اإليمان ح رَ فَ 

  ري،افكأ شغلتْ نتماء نعمة اإل
  روحي، ءمللي اهللا  الوعد بحبّ 

  نفسي. ملءكلمة اهللا  نور
   ‘ليوهو  أنا هللا‘ ثمينة لمعرفةالهدية الو 

  ي بّ إيماني وحل شك تُ سوف 
  ".دليل حياتي إلى األبدتصبح و 

  

يوٌم بعد يوم تمتأل نفسي بمعرفة حّبك لي وٕاذ أشعر بالغّصة  ي وٕالهي ...ربّ 
أن ترحمني وتغفر لي وتغسلني من والبكاء لقساوة قلبي تجاه اآلخر، أرجو منك 

تأخذ بيدي  ، أرجو منك أنوتجعلني إبًنا حبيًبا لك أوساخي وُتلبسني نقاءك
ومتواضًعا، ُمحبا  وُتطّري قلبي بقوة روحك القّدوس ليكون على مثالك قلًبا وديًعا

    .آمين ،ولك الشكر على الدواموخدوًما، 

  8201 كانون الثاني 6
ينتظر حدوث شيًئا ما في حياته أو  "اإلنتظار" ... الكلّ  ... ي وٕالهيربّ 

هو َمن ينتظر بإعتقادي ولعل أجمل إنتظار  ؛قدوم إنساًنا ُيغّير له حياته
جديًدا، وأكثرهم صعوبة هو إنتظار األم اإلرتباط بَمن ُيِحب أو قدوم مولوًدا 

. هناك َمن ينتظر الحصول على وظيفة براتٍب لعودة إبنها المأسور بالحرب
جّيد، أو اإلنتقال إلى مسكٍن أكبر، أو إنتظار الحصاد، أو حتى إنتظار موت 

  .إنساًنا، وأسباب اإلنتظار ال تحصى
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الثاني بفرح،  قدومكأنا ال أعلم إن كان الجميع ينتظر  ... ي وٕالهيربّ  
ولكني متيقنة بأن ظهورك األول كان فرًحا إلنساٍن إنتظر بفارغ الصبر قدومك، 
ولوال معونتك باإلدالء على ذاتك له لما إستطاع أن ُيمّيزك ... هو إنتظر وأنت 
أريته ... هو إعتمد عليك وأنت أعنته ... هو فعل ما إستطاع أن يفعل وأنت 

وأنت  ذاته وَمن هو بالنسبة لك فقدمها لك دون تقّيدهو عرف قيمة أكملت ... 
) 14-7 :11(متى ِمن األنبياء جعلته أفضل رفعته إلى رتبة "أكبر أوالد النساء" و 

وّبخ دون يُ  ن يستطيع أنأريته إّياه وقّويته، فمَ عّلمته و وأنت  هو أراد الحقّ ... 
بأنك بجانبه على الدوام؟  ة تامةثق وليس له من ردة الفعل بل بسلطانٍ  خوفٍ 

كان أّول  ،بإمتالءه بالروح القدس وهو ما يزال بحشا أمه ،بنعمٍة منك... هو 
َمن سجد فرًحا لمجّرد اإلحساس بوجود "اإلله المتأنس" أمامه فكان العالمة 

هناك في حشا  أنكَ والخطوة السابقة إلمتالء والدته بالروح القدس ومعرفة 
   .العذراء مريم

يا َمن محبًة بنا رحْمتنا بالمعمودّية بإسم "اآلب واإلبن  ... وٕالهيي ربّ 
يسوع إسم ة، ببغزار الروح القدس ا علينض فِ أَ والروح القدس"، الميالد الثاني لنا، 

لنكون نحُن أيًضا إصبًعا ُيشير لآلخرين إليك ويدعوهم للوالدة ا، سيح مخلصنمالـ
    .آمين ،على الدوامولك الشكر الثانية والملكوت السماوي، 

  9201 كانون الثاني 6

لم يؤمن بها؟ وكيف  كيف لإلنسان أن يتبّرر بنعمتك إنْ  ... ي وٕالهيربّ 
إليهم والروح القدس والنار المعمودية  ؟ أيأتي ماءله رلم ُيبش  للعالم أن يؤمن إن

الشعور مجّرد أو ولآلخرين  لكَ  أهو حب أم يذهبوا هم بإرادتهم ليغتسلوا؟ 
 ؟ر بكّل تواضع وصدق وأمانةمسار للتبشير لُنبش من  ناه لتباإللتزام بما وضع
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يعمل على  إن كان مجّرد إلتزام فأنا ما زلُت عبًدا ولكن إن كان ُحبا فأنا إبًنا حر
 .إرضاء أباه

فأرجو أن كأٍب  ر عنكب خفُت يوًما أنك تريد مّني أن أُ ي وٕالهي ... إن عر ربّ 
وال ألتصق بأحد مهما كانت كإبٍن  إكرامكوبإرادتي وقلبي أللتزم بتمسك بيدي 

ك الشكر على الدوام، ذاتي. دعني أحّبك فوق كل شيء، ولته بي وال حتى بلص
 آمين.

  2020 كانون الثاني 6

حين قرأُت سفر دانيال وباألخص اإلصحاح السابع واّلذي  ... ي وٕالهيربّ 
وجدته ُيقسم التاريخ إلى ثالثة أقسام بحسب يذكر الرؤيا التي رآها النبي دانيال 

 أنت ، كما قّسْمتَ )7(دانيال  مفهوم اإلنسان عنَك وشرح للشيطان اّلذي سُيدحر
 للشيطان إلى ثالثة أقسام هِ رِ التاريخ من إبراهيم إلى مجيء الّرب يسوع فدحْ 

 في القسم األول آمن اإلنسان بك وتعّلم اإلتضاع إن أراد أن .)17- 1 :1(متى 
يكون خليًال لك، في القسم الثاني عرف شعًبا قّربته منك الشريعة وطلبَت منه 
أن يأكلوا أي ُيزيل النجاسة من أعماله وأعمال اآلخرين وينتظروا إعالن 

 لَمن آمن بالثالوث األقدسوملكوتك ملكوتك، في القسم الثالث أظهرَت مجدك 
      . ما جاء باألناجيل األربعةمن خالل  اآلب واإلبن والروح القدس :إلًها واحًدا

اآلب  واحد نؤمن بإلهٍ " بمعوتنك اإللهية فليقل الجميع: ... ي وٕالهيربّ 
يسوع  واحدٍ  وبرب  وكل ما يرى وما ال يرى وخالق السماء واألرض ضابط الكل

نور من  ،إله من إله ،المولود من اآلب قبل كل الدهور ،بن اهللا الوحيدإ المسيح
ذي الّ  ،مساوي اآلب في الجوهر ،مولود غير مخلوق ،حق من إلهٌ حق  إلهٌ  ،نور

نزل  جل خالصناأومن  جلنا نحن البشرأذي من الّ  ،على يده صار كل شيء
لب وصُ  اولد من مريم العذراء وصار إنسانً و  د من الروح القدسوتجسّ  من السماء

تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما  ،عوضنا في عهد بيالطس البنطي
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ا سيأتي وأيضً  ،وجلس على يمين اهللا اآلب وصعد إلى السماء ،لكتبافي 
ونؤمن بالروح  .نقضاءإذي ليس لملكه الّ  ليدين األحياء واألموات بمجده العظيم

سجد له بن يُ ومع اآلب واإل واإلبن، المنبثق من اآلب ،ب المحييالرّ  ،القدس
ونعترف  نقر  ة،سة واحدة جامعة مقدسة رسولييوبكن ،لناطق باألنبياءا ،دويمجّ 

جديدة في العالم  وننتظر قيامة الموتى وحياةً  ،بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
   ك الشكر على الدوام، آمين.ول، "آمين، العتيد

  2120 كانون الثاني 6
عيد الدنح هو عيٌد ليس كأّي عيد، هو عيٌد كشفَت فيه عن  ي وٕالهي ...ربّ 

ُمغتسلين ذاتك فكان الظهور اإللهي لتقول لنا "تعالوا إلّي وتعّمدوا في خيمتي 
التي تحّول آثامكم لرماٍد متطاير لتصبحوا اآلكلة وناري الُمنّقي مائي الحي ب

م ولم أترككم دون . أنا إفتديتكاّلذين أرضى عنهم لطاعة كلمتي أبنائي األحباء
أن أشير لكم على الُمخّلص اّلذي أرسلته لكم لفداءكم، ألُلبسكم ثوب الِبر 

  ".حيثما أكونفتفرحون معي 
أخبرُت أحدهم باألمس بأن اإلنجيل بعهديه القديم والجديد  ي وٕالهي ...ربّ 

ُيشير إلى أّن "الخطيئة" هي "عدم طاعة كلمتك" وال بّد من التوبة لغسل القلب 
وطقس يتم بالماء والغسل بالماء أو المعمودية هي شاهد  ،والعودة لطاعة الكلمة

َت أن تكون المعمودية ولعلك أرد .فالمياه بالواقع ال تغسل الخطايا كدليل للتوبة
أكثر من شاهد للتغيير الداخلي لقلِب وفكر اإلنسان فأصبحْت وعًدا منك، حين 

، للمعونة اإللهية كآب مؤمًنا باهللا الواحد المثلث األقانيم ُيمارسها اإلنسان
سماوي، ونعمة سماوية مجانية بالخالص وبركة دائمية للنمو باإليمان والثبات 

 تعّمد سُيكرمَك كأٍب سماوي له الطاعة واإلحترام على الدوام.علًما بأن المُ  عليه
ألدخل  الملكوت ابِ لب اأجل، ما حدث بيوم معمودية الّرب يسوع كان لي فتحً 

   الشكر على الدوام، آمين.وأمأل قلبي فرًحا دون إستحقاق، فلك 
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  2220 كانون الثاني 6
بإسم اآلب واإلبن صفاٌت كثيرة يجب على المؤمن المتعمد  ي وٕالهي ...ربّ 

والروح القدس أن يتحّلى بها، وٕان راجع كّل إنساٍن أعماله وأقواله لوَجَد نفسه أنه 
ال ينتمي لفئة المعّمدين، فالُمعّمدون ُيصبحون أبناًء لَك تمأل قلبهم المحبة 
لبعضهم البعض وعدم اإلساءة والتجريح وتقليل الشأن والبغض والحسد وٕاشتهاء 

 بل الرغبة الجامحة في أخذ مكان اآلخر دون إستحقاقممتلكات اآلخرين 
وتحليل ما ُيرضي ذاته على حساب رضاك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
الُمعّمد بالروح عليه أن يكون شاهًدا لَك ولكلمتك ُمقّدًما ذاته لك دون ترّدد أو 

  .واضًعا الحق أساس حياته خوف من الموت
األهل واألصدقاء بحفلٍة يتخّللها السكر نحن نتعّمد ويفرح  ي وٕالهي ...ربّ 

والبذخ ليلًة واحدة ثّم ننسى الواجبات الحقيقية على الوالدين أال وهي تنشئة الولد 
الُمعّمد ليكون إبًنا لك، وحين يكبر ُنقيم حفلة أخرى لزواج اإلبن أو اإلبنة دون 

ة األفراد أن يعوا مسؤوليتهم لتكوين أسرة مسيحية ُمحبة لبعضها البعض متماسك
أو  دون إنشقاق بتدّخٍل من أهل الزوجين يكون فيها األب واألم جسًدا واحًدا

. هل أمتنا الروح القدس اّلذي أخذناه في معموديتنا أو لم نتعّرف عليه صديق
أصًال؟ هل َقِبلنا معمودية ُسِمع فيها صوتك يقول لنا: "هذا هو إبني الحبيب 

  اّلذي بأعماله سأرضى"؟
مع إنتشار فكرة الخالص باإليمان وال داعي لألعمال نسى  ... ي وٕالهيربّ 

 اإلنسان واجباته تجاهك وتجاه اآلخر، لم يعد ُيفّكر بأنه ُيخطئ فهو ُمخّلص
مهما كانت أعماله وال حاجة من بعد للتوبة واإلعتراف بالخطأ وتغيير مسار 

ًعا لقبول ناًرا الحياة!! نحن لم نفهم أّن اإليمان والعماد بالروح يتطّلب تواض
ُممحصة ُتزيل الشوائب لنتنّقى كذهٍب خالص، تواضًعا لنكون كريشٍة في ريح 
كلمتك، فأنعم علينا بما نحتاج لُنصبح أبناًء لك ُمعّمدين بالفعل بإسم اآلب 

        الشكر على الدوام، آمين.لك ن والروح القدس، و بواإل
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  زمن الدنح المجيد
  ا�حد ا�ّول بعد عيد الدنح

  

  )11إلى  1اآليات  – 10الفصل  -الثانية إلى أهل قورنتوس الرسالة (
َأَنا بُولُُس َنْفسي أَُناِشدُُكم بَِوَداَعِة الَمِسيِح َوِحْلِمِه، َأَنا الُمَتواِضُع َبْينَُكم ِعْنَدَما َأُكوُن َحاِضًرا، 

أُْجَبَر ِعْنَد ُحُضوِري َأْن َأُكوَن َجريًئا، بِالثَِّقِة وَأْرُجو َأالَّ  والَجريُء َعلَْيُكم ِعْنَدما َأُكوُن َغائِبًا.

 الَّتي لي ِبُكم، والَّتي َأْنِوي َأْن َأْجُرَؤ بَِھا َعلى الَّذيَن َيْحَسبُوَن َأنَّنا نَْسلُُك َكأَُناٍس َجَسِديِّين.

ألَنَّ َأْسلَِحَة ِجَھاِدنا َلْيَسْت  ن؛َأَجل، ِإنَّنا َنْحيَا في الَجَسد، ولِكنَّنا ال نَُحاِرُب َكأَُناٍس َجَسِدّيِي

وُكلَّ  َجَسِديَّة، َبْل ھَي َقاِدَرةٌ ِباِ] َعلى َھْدِم الُحُصوِن الَمنِيَعة؛ فِإنَّنا َنْھِدُم األَْفَكاَر الَخاِطئَة،

ْستَِعدُّوَن َأْن نَُعاِقَب ونَْحُن مُ  ُشُموٍخ َيْرَتِفُع ِضدَّ َمْعِرَفِة هللا، وَنْأُسُر ُكلَّ ِفْكٍر ِلطَاَعِة الَمِسيح.

ِإنَُّكم َتْحُكُموَن َعلى الَمظَاِھر! ِإْن َكاَن َأَحٌد َواِثًقا بَِنْفِسِه َأنَُّه  ُكلَّ ُعْصيَان، َمتى َكُمَلْت طَاَعتُُكم.

ْر في َنْفِسِه َأنَّهُ َكَما ھَو ِللَمسيِح َكذلَِك نَْحُن َأْيًضا. َأْخَجُل ِإْن َبالَْغُت َفَأنا ال  ِللَمسيح، َفْليَُفّكِ

بُّ لَنا لِبُْنَياِنُكم ال لَِھْدِمُكم.بَْعَض الُمبَالََغِة في اإل ْلطَاِن الَّذي َوَھبَهُ الرَّ وال ُأِريُد َأْن  ْفتَِخاِر بِالسُّ

ُفُكم ِبَرَساِئلي؛ ا ألَنَّ بَْعًضا ِمْنُكم َيقُولُون: "َرَساِئلُهُ َشِديَدُة ال َأظَْھَر كَأنِّي ُأَخّوِ لَّْھَجِة وَقِويَّة، َأمَّ

َفْليَْعَلم ِمْثُل ھَذا الَقائِِل َأنَّنا َكما نَْحُن بِالَكالِم  الشَّْخِصيُّ َفَھِزيل، وَكالُمهُ َسِخيف!". ُحُضوُرهُ 

َسائِل، ِعْنَدما َنُكوُن َغاِئبين، َكذلَِك نَْحُن َأْيًضا ِبالِفْعل، ِعْندما َنُكوُن َحاِضرين.  في الرَّ

  )34إلى  29 اآليات -  1الفصل  – القّديس يوحّناإنجيل (
ھَذا  في الَغِد رَأى يُوَحنَّا َيُسوَع ُمْقِبالً ِإلَْيِه َفَقال: "َھا ُھَو َحَمُل ِهللا الَّذي َيْرَفُع َخِطيَئَة الَعالَم.

وَأنَا َما ُكْنُت َأْعِرفُهُ،  ْبلي.ھَُو الَّذي ُقْلُت ِفيه: َيْأتِي وَرائِي َرُجٌل َقْد َصاَر ُقدَّاِمي، َألنَّهُ َكاَن قَ 

ُد بِالَماءِ  وَح َناِزًال  لَِكي َيْظَھَر ُھَو ِإلْسَرائِيل". لِكنِّي ِجْئُت أَُعّمِ وَشِھَد يُوَحنَّا َقاِئالً: "َرَأْيُت الرُّ

َماء، ثُمَّ  دُ بِالَماِء ُھَو وَأَنا َما ُكْنُت َأْعِرفُهُ، لِكنَّ  ْسَتَقرَّ َعلَْيه.إَكَحَماَمٍة ِمَن السَّ الَّذي َأْرَسلَنِي ُأَعّمِ

وِح القُدُس. دُ بِالرُّ وَح َيْنِزُل وَيْسَتِقرُّ َعلَْيه، ُھَو الَّذي يَُعّمِ وَأَنا َرَأْيُت  َقاَل لي: َمْن تََرى الرُّ

  ْبُن هللا".إوَشِھْدُت َأنَّ ھَذا ھَُو 
  

  3201 كانون الثاني 13

سمعان الشيخ ومار يوحنا  وٕالهي ... أنا ال أعلم كم من الوقت إنتظرَ  رّبي
 اإلنتظار ولم يُشّكا المعمدان لرؤية الُمخّلص، ولكني أعلم أن كالهما لم َيِمّال 

  بكالمك لهما وٕاستمّرا بالقيام بما يجب أن يقوما به بكّل محبة. 
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وٕالهي ... الروح القدس باإلنجيل قال لي "هو آٍت" كما قال "أعّدوا  رّبي
ن؟ أين أنا من القديس بولس الرسول ين المقولتيطريق الرب"، فأين أنا من هات

وما فعله ِمن أجلنا محبًة وٕايماًنا بك؟ هل ما زلت في مرحلة تهيئة نفسي 
صبري وتركُت  دَ فِ لقدومك األول لكي أستطيع أن ُأِعّد طريقك لآلخرين؟ هل نَ 

 كلمتك ألن علي  ها لك ولآلخرين وهذا أمٌر صعب في بَ ى عن ذاتي ألهِ أن أتخل
  بعض األحيان؟ أين أنا ِمن أن أكون صورة من محّبتك؟

وٕالهي ... يا َمن تعلم بضعفي وفي الوقت عينه بمحّبتي لك، يا  رّبي
ُمخّلص خّلصني وقّويني وأرشدني بإلهاماتك، ُكن معي شديًدا وكن معي لّيًنا، 
وٕاصبر علّي فأنا إبنك يعقوب ولن أتركك قبل أن ُتباركني برؤية مجدك 

  آمين. ،وبهاءك، ولك الشكر على الدوام

  4201 كانون الثاني 12

وٕالهي ... أتريدني أن أشهد لَك بالقول وُأخّبر عن أعمالك التي تنطق  رّبي
وتشهد بأنك ُتحّبنا أم تريدني أن أشهد لهذه المحبة باألعمال فأكون أنا "محبة"؟؟ 
أتريد أن ُأخّبر اآلخرين عنك أم تريد أن أكون على مثالك "محبة"؟؟ ما أسهل 

ي هذه األيام أصبح حتى الكالم الكالم وما أصعب التطبيق على الرغم من أّن ف
صعًبا من ناحية وغير مفهوم من ناحية أخرى، ومحاربة الخطيئة أصبح أمًرا 
ُيَعد من الجنون فأموًرا كثيرة هي "خطيئة" ولكن في عالمنا الحالي أصبحت 
"أسلوب حياة": الطالق، الكذب، الخداع، السرقة، األنانية وحب الّذات... في 

اءل اإلنسان لماذا َأرسلت األنبياء من منطقة واحدة ولم ُترسل عالمنا الحالي يتس
نبيا من دول أوروبا أو الصين أو غيرها ولم يفهموا "جوهر رسالة األنبياء" أال 
وهو التعريف بالمسيح المخّلص الوحيد لجميع العالم. في عالمنا الحالي أصبح 

 اية الشخصية". آه، م"التعريف بك" و "محاربة الخطيئة" هو تعّدي على "الحر 
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الحاضر بالماضي فنحن بحاجة إلى "أسلحة فتّاكة" ُنحارب بها، أسلحة لها  بهُ أشْ 
القدرة أن تنتشر وُتعدي اآلخرين كوباء، نحن بحاجة لشركة الروح القدس اّلذي 

  مألت به قلوب المؤمنين لنعيش اإليمان الحقيقي.

وٕالهي ... يا َمن ُقلَت لي أن أطلب ملكوتك أوًال، هاأنذا أقف أمامك  رّبي
وأضع في قلبي العالم بأسره، أطلب منك أن ترسل روحك القدوس ليفيض في 

 قلوبنا محبتك لنحيا معك لألبد، ولك الشكر على الدوام، آمين. 

  

  5201 كانون الثاني 11

القديس بولس الرسول ليقول  ما هذه الجرأة التي تكّلم عنها رّبي وٕالهي ...
الحق دون خوف والتي تمّلكت القديس يوحنا المعمدان حين شهد أن يسوع هو 

 ِمن كالمك  ف"؟ ماذا سمعتُ "إبن اهللا"، شهادة تجعله في نظر األغلبية "ُمجد
خرين لكي ال يعتبرون كالمي سخيف؟ هل لآلوأعترف به أن أقوله  وخجلتُ 

نيان اّلذين يعيشون القدس وهبتني سلطاًنا لبُ  أؤمن أنك حين عّمدتني بالروح
  بحسب الجسد؟

ظّللني روحك القدوس فتكون في قلبي هل ، حين تعّمدتُ رّبي وٕالهي ... 
أجل، روحك بحبك ليفيض لآلخرين؟ القلب تلئ ماّلذي بنمّوه سي روح "اإلبن"

"المحبة"، لذا أرجو : يقوى عليه أحده أحٌد سواك وال بُ َيهَ ال  حٍ القدوس ُيْغِني بسال
وكما تكون أنت  ،"يكون لي الطمأنينة ليوم الدينونةإلى أن  أن تكبر في قلبي

 :4يوحنا  1(كما قال القديس يوحنا في رسالته األولى أكون أنا في هذا العالم" 
حبني تُ أحببتني و فأنت  ،لي كأبٍ  حياتي ُتمسك زمام قيادة). أجل، أود أن 17

لآلخرين بأعمالي وليس  محبتك ألعكس ،لكَ  إبنةٍ الدينونة كوتستقبلني في يوم 
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.سمك القّدوسإفيعرفوك وُيمّجدوا  فقط بأقوالي
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  6201 كانون الثاني 01

تساءلُت باألمِس وقلُت لنفسي: "لقد رأيُت النور الحقيقي، رّبي وٕالهي ... 
فماذا علي أن أفعل؟ ما هي واجباتي نحوك؟ هل أكتفي بالعيش دون أن أؤذي 

هناك أمًرا علّي القيام به؟"، وسمعت فكري يقول لي: "على األقل أّن أحد، أو 
ل من جيٍل إلى علّي أن أنقل هذا النور ألهل بيتي فاإليمان ينتقل بالقول والفع

"، ولكني أنظر من حولي وأرى ُأناًسا كثيرة تجهلك آخر أوًال عن طريق العائلة
وأرى أًن هناك َمن ُيحاول أن ُيطفئ النور الحقيقي جاهلين قّوتك ومشيئتك، 

في "قول الحقيقة دون  ذاتي غمسحتاجة أن أموبهم أجد نفسي حبا بك  ولذلك
  .وأن يكون هذا هو غاية حياتي ،، وٕاظهار نور العالم للعالم"خوف

، وأمام َمن ومتى. إنزع الخوف عّلمني كيف أشهد لكرّبي وٕالهي ... 
ولك الشكر على رسم لي حياتي لمجدك، والكسل والالمباالة من قلبي وفكري. أُ 

  الدوام، آمين.

  7201 كانون الثاني 8

ما ُيقلقني هو  وٕالهي ... يتخّبط العالم في أفكاٍر غريبة وال أعلم لماذا.رّبي 
عرف اآلخرون "يسوع  إنهم ن عرفوا وآمنوا بالمسيح ال يهم م أن الكثير مِ 

المسيح حامل خطايا العالم" أو لم يعرفوا طالما أنهم ُمسالمون ال ينوون الشر 
عن الخطيئة وعلى ا ألحد، وحين سألت أحد هؤالء "هل هناك إنساًنا معصومً 

مودية الروح؟ معمودية ُتدخل خطايا اإلنسان سبيل المثال الكذب وال يحتاج لمع
في جراحات الجسد الخالي من الخطيئة وتغسلها بالدم معطي الحياة!! معمودية 
تغسل األفكار الجسدية لتحّل مكانها روح/فكر اهللا!! لماذا لم يفهم اإلنسان 

ه، وأعلنوا البشارة إلى المؤمن أهمية طلب الّرب يسوع "إذهبوا في العالم كلّ 
الخلق أجمعين. فَمن آمن وٕاعتمد يخلص، وَمن لم يؤمن ُيحكم عليه" (مرقس 
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)؟ هل وقوف اإلنسان أمامك للحكم عليه هو أمٌر هّين، وَمن هو 15-16 :16
ر نفسه أمامك بأعماله؟؟  اّلذي يستطيع أن ُيبر 

ولَمن  ة لحّبكداشهِمن دون الروح القدس لن أتمكن من الرّبي وٕالهي ... 
ِمن دون الروح القدس لن يتمّكن السامع لي أن  أرسلَت ليحمل خطايا العالم؛

ُيدرك ويؤمن بما أقول إذ قد يعتبر قولي "أنت إنسان خاطيء واهللا وهبك حمًال 
ل الروح أيها اإلبن الحبيب ُأطلب ِمن اآلب أن ُيرسِ . للذبح عوًضا عنها" سخيًفا
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ُيخلق من جديدالقدس فيعِرُفَك اإلنسان و 

  8201 كانون الثاني 7

ؤمن نكثيرة تحدث هذه األيام بشأن اإليمان وتفسير ما  أمورٌ  رّبي وٕالهي ...
بأجياٍل سابقة وظهر الكثير من آباء هذه األمور تّمت  به، وعلى الرغم ِمن أنّ 

 إال أن دون خوف أو محاباة الكنيسة اّلذين إجتهدوا لنشر اإليمان المستقيم 
اإلنسان يود دائًما أن يكون في أماٍن وباألخص في موضوع اإليمان فال يتأمل 

، هو كَمن يسبح وال ُيحاول أن يتقّرب منك ويحاول أن يعرفكأو يسمع بما يقرأ 
 خوًفا منل السباحة على الشاطئ وال يذهب إلى العمق في البحر ولكنه ُيفض 

السباحة في بحرك في العمق هو أكثر  م أن لِ . آه، لو عَ دهبحسب إعتقا غرقال
سيكون قد تعّلم السباحة بأصولها دون خوٍف ألنه حينها  أماًنا من الشاطئ

هو لم يصل إلى العمق دون تعليٍم  .واسعة ال حدود لهاالرحمتك  أنّ ُمدرًكا 
صورتك وممارسة وتدريب النفس على القداسة والمحبة والرحمة التي تظهر 

، وبأنك ممسك بيده لآلخرين، ودون إدراٍك بأن العيون جميعها عليه لئال يغرق
هناك فهو كالوصول إلى عمق البحر،  والطاعة . إكتمال المعرفةلكي ال يغرق

سينال التوبيخ ِمّمن  ينسى عمًدا ما تعّلمه وٕاال ال اإلنسان أنفي العمق على 
  .وصلوا قبله وبقوا ثابتين بإيمانهم
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ذهل للوصول لكمال معرفتك تُ يا َمن معونتك اإللهية  وٕالهي ... رّبي
ستلميها وتفتح بصيرتهم لرؤية مجدك فيذوبوا فيك ُمقّدمين أنفسهم لخدمتك مُ 

محّبة بك فُيعلنوا دون خوٍف َمن أنت، أرسل إلينا روحك القّدوس ُيمسك بأيدينا 
ولك الشكر على ، متكلنصل لكمال الطاعة لكل ويملئ قلبنا حبا بك وفكرنا منك

   الدوام، آمين.

  9201 كانون الثاني 13
مّيزتان تمّيزا بهما مار يوحنا المعمدان والقديس بولس  رّبي وٕالهي ...

) التواضع في اإلشارة 2) الثقة الكاملة بما يقولون ويشهدون له و(1الرسول: (
، المسيح الوديع، إبن اهللا حقا: الّرب يسوعوُيطاع لَمن على اإلنسان أن يتبع 

وهاتان الميزاتان ليستا سوى ثماٍر إليماٍن قوي  .دون اإلشارة والتباهي بأنفسهما
 لكالهما، فأنَت هو َمن كان لهما ُمعلًما ومرشًدا يسنده صداقة قوية حميمة منكَ 

في كل األوقات واألفعال فلم يتصّرفا من ذاتهما بل سّلما ذاتهما كالريشة بين 
 ب اإلنسان اآلخرحّبك وُيحباإلنسان ليعرفك ويُ  حّبةً كما تشاء م ايك لتقودهميد
اّلذي  ن إليك بالروح القدسيرخاصبإيمانهم بالمسيح ميع أبناًء لك جح الصبويُ 

  .: "أبا"به همعّمد

ما زال الكثيرون ال ُيمّيزون عمل الروح القدس في  رّبي وٕالهي ...
لإلدالء على حّبك العظيم من خالل المسيح األشخاص اّلذين أنعمت عليهم 

فيتجاهلون رسالتهم أو ُيقللون من شأنها، وقد يكون ذلك حبا بذاتهم أو غيرًة إذ 
يوّدون أن يكونوا هم األولون في نظر الناس وأن تكون أفكارهم هي الصحيحة 

بشهادٍة ال يقف أمامها أي  هؤالء األشخاصغير ُمدركين بأنك تشهد ل دوًما
  .عائق

"تواضع ووداعة" ... اإلمتالء من الروح  "ثقة وجرأة" و رّبي وٕالهي ...
هو ما يحتاجه كل عالقة حميمّية معك ... القدس ... ملء القلب من حّبك ... 
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هذه األمور واحٍد منا لُيبّشر بنعمتك التي بّررتنا: الّرب يسوع المسيح قوًال وفعًال. 
لتصل إلى الكمال،  بل تولد وتنموكالسحر ا أعلم أنها ال تأتي بيوم وليلة أن

فأنت  فأنعم علينا بأن نكون ِممن يعملون في ملكوتك بكل صدق وأمانة وصبر
ولك وأعضدنا بروحك القّدوس ومواهبه، لذلك  هو األدرى بالوقت الصحيح

   الشكر على الدوام، آمين.

  2020 كانون الثاني 12

إشتّدت هذه األيام الحروب من كّل جانب والجميع يعتقد وٕالهي ... رّبي 
الظالم ويرّد بأنه األحق وبأنه الطرف المظلوم الُمعتدى عليه وعليه أن ُيحارب 

حروب بأسلحة متنوعة، والقوي هو َمن له الغلبة بغض  ؛عليه بحرٍب شرسة
حارب ِمن أجل النظر إن كان على حق أو ال. وهذا ينطبق على َمن أراد أن يُ 

أن يبلغ الجميع لطاعة المسيح عالًما بأن قّوته تكمن بمعونتك له وليس بإتكاله 
وسالحه كلمتك ولباسه الحكمة والَجَلد والفهم والتقوى والمشورة  على شخصه هو

 اآلخر.ُمعتقد ، وكذلك واثًقا بأنه الحق وليس الصالحة والتقوى ومخافة اهللا
 وقاحة"، أما الحروب الروحية فتحتاج إلى "جرأة".الحروب البشرية تحتاج إلى "

فأصبحنا  والدماء هل أنهكتنا الحروب البشرية وفظاعتهاِلما كّل هذه الحروب، و 
، علًما بأنها وٕان كانت وتوقف الحروب حارو ُتحيي األ بحروبٍ بالبدء ال ُنبالي 

  ؟ناسلمية إال أنها قد ُتهدر دماء

فحواها أن يتجّنب اإلنسان التكّلم عن قرأت اليوم مقولة وٕالهي ... رّبي 
الدين والسياسة مع صديقه اّلذي ال يشترك معه بذات األفكار لكي ال يفقد هذا 

 حقيقة إعالن حّبك اّلذي هو ل أن ُأشير للمسيح الصديق، وتساءلت "هل ُأفض
عد أو أن أبقى صديقة َمن لم يؤمن بَ  ،ن حولي أو حتى حياتيوقد أخسر مَ  لنا

مسيح مخّلًصا وأعيش بسالم إن تركني صديقي أعيش بسالم؟"، بمجيء ال
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وأتاني الرد في كل فقرة من اإلنجيل: "ال تخافي، المهم هو أن تقولي الحقيقة، 
  الخالص".أن يعرفه الجميع وينالوا  فاهللا محبة وهو يودّ 

وس لُنشير على الدوام للّرب يسوع أنعم علينا بروحك القدّ وٕالهي ... رّبي 
وح القد اهللا ٕابنو الُمخّلص حمل اهللا  "هذا هوونقول  ُد بالرذي ُيَعمليجعلنا  سال
ولذلك وآمّنا بحّب اهللا لنا نحن وٕان لم نراه بأعيننا إال أننا رأيناه بقلوبنا و  .أبناًء هللا
  .ولك الشكر على الدوام، آميننشهد"، 

  2120 كانون الثاني 10

 ما يحتاجه العالم اآلن ليسوده"الشهادة للّرب يسوع" هو وٕالهي ... رّبي 
أنَت كنَت أّول َمن الطمأنينة والسالم وعمل الخير والرحمة لحين مجيئه الثاني. 

، ولذلك علينا نحن أيًضا أن نشهد له لمجدَك. ولقد شرح وشهادُتك حق شهد له
ئًال: "أّن اهللا وهب الشهادة قاهذه  اهيةالتلميذ الحبيب يوحنا في رسالته األولى م

لنا الحياة األبدية وأّن هذه الحياة هي في إبنه. َمن كان له اإلبن كانت له 
   .)12- 11 :5يوحنا  1الحياة. َمن لم يكن له إبن اهللا لم تكن له الحياة" (

ماذا أحتاج من صفات ألشهد للمسيح وماذا علّي أن وٕالهي ... رّبي 
كثيًرا ما تطّرق اإلنجيل عن ذكر مواصفات الرجل البار اّلذي ُيرضيَك أعمل؟ 

، ليس أحًدا ، ال ينطق بالكذب، ال يظلمبالروح وفقيرٌ  ووضيعٌ  يعٌ ودوُيفرح قلبك: 
 :5متى ( يرعى في حظيرة اهللا دون خوف يرأُف على المحتاج وُيعطي، بماكر،

، وهي ذاتها )12 :3، صفنيا 15و 1، مزمور 5 :14، رؤيا يوحنا 11- 3
المواصفات التي تحّلى بها القديس بولس الرسول والقديس يوحنا المعمدان 

أنعم علينا يا رب بكّل ما نحتاج  .المسيح الُمخّلص إلشارة والشهادة للّرب يسوعل
ما زال بعيًدا عنك أو لم يفهم بعد كم  إليه لنشهد للمسيح يسوع لكّل إنسانٍ 
   .ولك الشكر على الدوام، آمينأحببتنا فينال الجميع الحياة األبدية، 
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  2220 كانون الثاني 9

شهادة يوحنا المعمدان عن الّرب يسوع كونه "إبن اهللا" وٕالهي ... رّبي 
"أنَت هو هي كقول القديس بطرس للّرب يسوع:  و"حمل اهللا الرافع لخطايا العالم"

ولم تأتي من فكر  المسيح، إبن اهللا"، وهي شهادٌة ُأعطيت بالروح القدس
اإلنسان. أجل، في البدء لم يقل الّرب يسوع بأنه "إبن اهللا"، ولكن شهوًدا شهدوا 
بذلك، وكذلك المالك اّلذي بّشر العذراء مريم بوالدته منها واّلذي تراءى ليوسف 

يأتي ورائي رجٌل قد صار المعمدان عنه: " في المنام. ولعّل ما قاله يوحنا
، إذ " هو أكبر شهادة لكونه اهللا المتجّسد الكائن األزلينُه كان قبليي، ألُقدام

  كيف يكون قبله وهو اّلذي ُوِلد بعده بستة أشهر!!
يعتقد البعض بأن جزًء مما ُكتب في اإلنجيل هو ُمحّرف، وٕالهي ... رّبي 

وعبٌد لَك ال عالقة له  لبني إسرائيل فقط كنبي ورسولوبأنك أرسلت الّرب يسوع 
بكونه "إبن اهللا والمسيح"، وبأنَك سألته وهو أجاب بأنك أرسلته فقط رسوًال، 
ولعّلي أقول لهؤالء: ألم تسمعوا بأن اهللا بروحه القّدوس أعطى شهوًدا للّرب 

، فوهايسوع وشهادتهم ال يمكنكم أن تقولوا بأن المسيحّيون األوائل قد حرّ 
نحذفها من اإلنجيل لُحِذف معظمه، شهادات جاءت بتأكيد أن شهادات لو أردنا 

بما تنبأ به أنبياء العهد القديم عن المسيح المنتظر، فكيف ُيحّرف ما هو مؤّرخ 
  من قبل مئات السنين لدى أناٍس إنتظروا مجيئه؟

َمن يعتقد أّن التبشير بالّرب يسوع رافع خطايا العالم أو وٕالهي ... رّبي 
عيش اإلنجيل هو أمًرا سهًال فعليه أن ُيفّكر مليا بما كتبه القديس بولس عن 
إقتناءه ألسلحة روحية ُيحارب بها حرًبا شديدة وقاسية دون تراجع، حرًبا يتناسى 

َك لُتلبسه درع اإليمان فيها اإلنسان التعب الجسدي بل ُيقّدم كّل فكره وقواه ل
والحق حزاًما يتمنطق به وكلمتك سيًفا حكمًة ُيحارب به ومثابرة ليثبت على 

ولك الشكر على الدوام، رسالته بالتبشير وعلى الحياة بقداسة فال ييأس، 
                    .آمين
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  زمن الدنح المجيد

  ا�حد الثاني بعد عيد الدنح

  )15إلى  5اآليات  – 4الفصل  -الثانية إلى أهل قورنتوس الرسالة (
ُر بَِيُسوَع الَمِسيِح َربًّا، وِبَأْنُفِسنَا َعبِيًدا لَُكم ِمْن َأْجِل َيسُ  ُر ِبَأْنفُِسَنا، َبْل نَُبّشِ  وع؛َفنَْحُن ال نَُبّشِ

الَّذي َأْشَرَق في ُقلُوِبنَا، لَِنْستَِنيَر َفَنْعِرَف ألَنَّ َهللا الَّذي َقال: "ِليُْشِرْق ِمَن الظُّْلَمِة نُور!"، ُھَو 

ولِكنََّنا َنْحِمُل ھذا الَكْنَز في آنِيٍَة ِمْن َخَزف، لَِيْظَھَر َأنَّ  َمْجَد ِهللا الُمتََجلَِّي في َوْجِه الَمِسيح.

ُكّلِ ِجَھٍة ولِكنَّنَا ال نُْسَحق، َنْحَتاُر في  يَُضيَُّق َعلَْيَنا ِمنْ  ِتْلَك القُْدَرَة الَفاِئَقَة ھَي ِمَن ِهللا ال ِمنَّا.

وَنْحِمُل في َجَسِدَنا ُكلَّ  نُْضطََھدُ ولِكنََّنا ال نُْھَمل، نُْنَبُذ ولِكنََّنا ال َنْھلِك، َأْمِرَنا ولِكنََّنا ال َنْيَأس،

نََّنا نَْحُن األَْحَياَء نُْسلَُم َدْوًما َفإِ  ِحيٍن َمْوَت َيُسوع، لَِكْي َتظَْھَر َحيَاةُ َيُسوَع َأْيًضا في َجَسِدَنا؛

َفالَمْوُت يَْعَمُل  ِإلى الَمْوت، ِمْن َأْجِل َيُسوع، ِلَكْي َتْظَھَر َحيَاُة َيُسوَع َأْيًضا في َجَسِدَنا الَماِئت.

َمْكتُوب: "آَمْنُت، ولِذِلَك  ولِكْن ِبَما َأنَّ لََنا ُروَح اإلِْيَماِن َعْينَهُ، َكَما ھوَ  فينَا، والَحَياةُ َتْعَمُل فيُكم.

بَّ َيُسوع،  تََكلَّْمُت"، َفَنْحُن َأْيًضا نُْؤِمن، وِلذلَِك نَتََكلَّم. ونَْحُن نَْعلَُم َأنَّ ذِلَك الَّذي َأَقاَم الرَّ

َأْجلُِكم، لَِكي  َفُكلُّ َشيٍء ُھَو ِمنْ  َسيُِقيُمنَا نَْحُن َأْيًضا َمَع َيُسوع، َويَْجَعلَُنا وِإيَّاُكم في َحْضَرتِِه.

ْكُر في ُقلُوِب الَكِثيريَن لَِمْجِد هللا.   تَْكثَُر النِّْعَمة، َفَيِفيَض الشُّ
  )42إلى  35 اآليات -  1الفصل  – القّديس يوحّناإنجيل (

ا  ْثنَاِن ِمْن َتالميِذِه.إفي الَغِد َأْيًضا َكاَن يُوَحنَّا َواِقًفا ھَُو و َفَحدََّق ِإليِه وَقال: وَرَأى َيُسوَع َماّرً

لَتَفَت َيُسوع، فَرآھَُما َيْتبََعانِِه، إو وَسِمَع التِّْلِميَذاِن َكالَمهُ، َفَتبَِعا َيُسوع. "َھا ُھَو َحَمُل هللا".

الََيا قاَل لَھَُما: "َتعَ  َقاال لَهُ: "َراّبِي، َأي َيا ُمَعلِّم، َأْيَن تُِقيم؟". َفَقاَل لَھَُما: "َماَذا َتْطلُبَان؟"

ابَِعِة بَْعَد أو اَعُة َنْحَو الرَّ ْنظَُرا". َفَذَھَبا وَنظََرا َأْيَن يُِقيم. وَأَقاَما ِعْنَدُه ذلَِك الَيوم، وَكاَنِت السَّ

 وَكاَن َأْندَراُوُس َأُخو ِسْمَعاَن بُْطُرَس َأَحَد التِّلِميَذْين، اللََّذْيِن َسِمَعا َكالَم يُوَحنَّا وَتبَِعا الظُّھر.

الً َأَخاهُ ِسْمَعان، َفَقاَل لَهُ: "َوَجْدنَا َمشيَحا، َأِي الَمِسيح". يَُسوع. وَجاَء بِِه ِإلى َيُسوع،  وَلِقَي َأوَّ

ْخَرة".  َفَحدََّق َيُسوُع ِإليِه وَقال: "َأْنَت ُھَو ِسْمَعاُن ْبُن يُونا، َأنَت َستُدعى كيفا، َأي بُطُرَس الصَّ

  4201 كانون الثاني 19
وٕالهي ... عالقة المحبة فيما بيننا لم تكن يوًما عالقة من طرف واحد  رّبي

 من ا ما أراده ِمن اآلخر ثم وال عالقة إعتباطية أو نزوة وشهوة عابرة يأخذ كل
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يهجره ويبحث عن آخر. وهذا هو الحب األصيل، الحب اّلذي يهدف إلرتباط 
اره أمام المأل. ومن شهإن عنه للجميع وليس حب سّري ُيهاب من أبدي ُمعلَ 

 ا أعرف نفسي، أركان هذا الحب هو المعرفة باآلخر، وأنت تعرفني أكثر مم
كما يجب؟ هل أخبرُت اآلخرين عنَك  فهل أعرفك أنا؟ هل أعلنُت عن حبي لكَ 

ونقلُت لهم الصورة التي رأيتها بك؟ هل أخبرتهم َمن هو حبيبي وماذا يعني لي؟ 
  هل أخبرتهم عن معونتك لي ووقوفك بجانبي؟

وٕالهي ... قوة روحك القّدوس ما تزال غامضة لكثيرين، فأشعل في  رّبي
  ر على الدوام، آمين.ولك الشكر عنك دون خوف ِلُنخب قلوبنا نار محبتك 

  

  5201 كانون الثاني 18
ف على "حمل اهللا يا قارئ القلوب ... كّل َمن أراد أن يتعر رّبي وٕالهي ... 

ر عن القلب ال يمكنه سوى أن ُيخب  اهنال مبتغ ، وَمنينال مبتغاهالمسيح" 
 خائًفا كه ببشرى الخالص بعد أن كان الحنون اّلذي إلتقاه، عن الفرح اّلذي تمل

   من خزف سهلة اإلنكسار. ةمن الموت كونه آني

ه لِ سُ به ورُ تُ قرار بوحدانية اهللا وكُ اإل"هو  ي وٕالهي ... قالوا لي أّن اإليمانربّ 
إن لم أؤمن بأن َمن خلقني  .قلُت لهم "ال يكفيف ."خره وباليوم اآلتَ ئكَ ومال
 رؤية مجده للتمتع بباآلخرة ني وضمن لي قيامتي من الموت والعيش معه أحب

والسجود له، فأنا ال أؤمن. ما فائدة أن أعرف أن هناك خالق وال أعرف بأنه 
ته خلقني؟ هذا اإلله سيكون كأٍب ال يود اإلعتراف بأبوّ  ؟ فِلمَ وسأحيا معه ُيحّبني
  "!ألبنائه

يديك وبقوة ذراعيك  تَ ي وٕالهي ... ُأحبك يا أبي السماوي، يا َمن مددْ ربّ 
   رفعتني لحضنك، لك الشكر على الدوام، آمين.

 



- 123 - 

 

  7201 كانون الثاني 51
"ماذا ُأريد؟" سؤاٌل بسيط ولكن اإلجابة عليه ترسم خطواتي  رّبي وٕالهي ...

المستقبلية. عشُت طفولتي وأنا وأخواي نود أن نصبح مهندسين كأبينا، ولم 
نتخّيل يوًما بأننا سنكون غير ذلك، ولذلك كان توّجهنا الدراسي طوال الوقت 

طوال حياته ي اآلن أفهم أن َمن صّلى نحو العلوم والرياضيات فالهندسة. ولعلّ 
هو "أن  كَ وكّل ما إلتمس من تكالمزمور السابع والعشرين كأندراوس حالًما برؤي

 ُيقيم ببيت اهللا جميع أيام حياته لكي ُيعاين نعيم الّرب ويتأمل في هيكله" (مزمور
) ويجد نفسه يوًما أمام "المسيح ُمخلص إسرائيل" فال بّد له ِمن أن يتوق 4 :27

ه بأنه إنساًنا ضعيًفا فيجلس معه ويتذّوق فرح الروح، فرٌح إلدراكِ ليرى أين ُيقيم 
من خزف حتى أمام الخطيئة ويحتاج ليس فقط للتوبة بل لَمن ُيزيل عنه  كآنيةٍ 

عقاب الخطيئة وُيلبسه ثوب البر، فرٌح ألنه إلتقى بإنساٍن منزلته أعلى ِمن نبي: 
  ُمرسل من اهللا وُمكّرس هللا وهو اهللا.

شيٍئ  ... ال أعتقد بأن هناك َمن أراد أن ُيقيم في بيتك فوق أي  ي وٕالهيربّ 
 . ب وحنونحِ ، فأنت إلٌه مُ إليك آخر ولم ترفعهُ 

 يا َمن تحّننت على البشرية أجمع بإرسال "الحمل" والفداءي وٕالهي ... ربّ 
أرجو أن تزداد محّبتك في قلوب جميع ، وٕاختيار الُمبّشرين لنشر البشرى السارة

 البشر بقوة الروح القدس، ولك الشكر على الدوام، آمين.بني 
 

  8201 كانون الثاني 41
اللغة  قواعد في و"اإلستعارة" على الرغم من وجود "التشبيه" رّبي وٕالهي ...

جميع اللغات، حيت تستعمل كلمة للتشبيه قواعد العربية، وأعتقد أنها جزء من 
المتكلم عنه وال ُيقصد منها أن الشيء هو ذات الكلمة، إال أن الشيء صفات ب

هناك بعض األشخاص ُيفسرون كلمات اإلنجيل حرفيا ويرفضون إستخدام حتى 
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بعض الكلمات التي ترمز إليك أو لَمن آمن بالّرب يسوع المسيح. هناك َمن 
قال عن يعتقد أن "التبعية" هي كلمة تعني "العبودية" وبالتالي يرفض أن يُ 

المسيحيين بأنهم "أتباع الّرب يسوع المسيح" ألنهم ليسوا عبيًدا للمسيح!! هو 
ألن نظرته للعبد هي من يرفض أن يكون عبًدا على الرغم من كونه مسيحي 

منظور بشري بكل ما تحمل من قساوة بإستعباد اإلنسان ذو سلطة لإلنساِن 
وٕاتّباعه هو أن على خطى المسيح السير نتيجة ولعله لم يفهم أن اآلخر "العبد"، 

بك وبهم طواعيًة من أجل هدٍف واحد أال وهو أن  ُيصبح عبًدا لآلخرين محّبةً 
هو ال يصبح عبًدا إلنساٍن يأمره وينهيه، بل  ؛يعرفوا المسيح فيخلصوا مجًدا لك

  ينهي وُيعلم ويخدم. عبًدا بسلطانٍ 

فال  آه كم نقف عند "الكلمات": الحمل، الصخرة، العبد ... رّبي وٕالهي ...
  نستطيع أن نوصل اآلخرين لك.نتبعك فال وال أو ال نود أن نفهمك، نفهمك 

عالمًة بأنها  أنعم علينا بقلوٍب تنتظر بشغٍف لسماع كلمتك رّبي وٕالهي ... 
من كلمة غير مقبولة لكثيرين ألنها كلمة تقودنا لعالقة حب معك وتضحية 

ُتسلم لك ذاتها وتقول يمألها روح اإليمان فأجلك وذوبان فيك. أنعم علينا بقلوٍب 
لك "هاءنذا، إستخدمني"، قلوًبا ُشجاعة ال تهاب اآلخر وال تتردد بل تشهد بكّل 

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.صدٍق وأمانة

 

  9201 كانون الثاني 20
األشخاص أو عاشه كلما سمعُت وقرأت أكثر مّما كتبه  رّبي وٕالهي ...

اّلذين عملوا بملكوتك تأكد لي بأن روًحا واحًدا كان يقودهم معطيهم ذات 
الكلمات واألفكار ليتفّوهوا ويعملوا بها، وهذه الروح هي روحك القّدوس. فما كتبه 

ال ُنَبشُر  َفَنْحنُ " :الثانية إلى أهل قورنتوسالقديس بولس الرسول في رسالته 
َألن  ِبَأْنُفِسَنا، َبْل ُنَبشُر ِبَيُسوَع الَمِسيِح َربا، وِبَأْنُفِسَنا َعِبيًدا َلُكم ِمْن َأْجِل َيُسوع؛
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اَهللا الذي َقال: "ِلُيْشِرْق ِمَن الظْلَمِة ُنور!"، ُهَو الذي َأْشَرَق في ُقُلوِبَنا، ِلَنْستَِنيَر 
ولِكنَنا َنْحِمُل هذا الَكْنَز في آِنَيٍة ِمْن   الُمَتَجلَي في َوْجِه الَمِسيح.َفَنْعِرَف َمْجَد اهللاِ 

هو ذاته ما قاله مار  "ِئَقَة هَي ِمَن اِهللا ال ِمناَخَزف، ِلَيْظَهَر َأن ِتْلَك الُقْدَرَة الَفا
بِنعمٍة وقدرٍة  "والّربالمخّلص يسوع يوحّنا المعمدان لتالميذه حين دّلهم على "

أجل، نورك أنار قلبهم فرأوَك ولم يروا شيًئا آخر وال حتى ذواتهم، نورك  منك.
أتاح لهم معرفة قيمة حياتهم التي بالنسبة لهم لم تعد ُمهّمة إن لم تكن مجًدا 

  .لك
ربي وٕالهي ... لو سمحُت لخيالي أن ُيحلق إلى المكان حيث بات الرب 

لرأيتهم يتسامرون فرًحا بالتكّلم عنك يف عرفوه "المسيح" وكيسوع مع التلميذين 
ورحمتك وحّبك ووداعتك دون ملل ويتذّوقون حالوة روحك القدوس وكرمك 

طوبى للرجل  الرب طيبما أوأنظروا وكما جاء بالمزمور "ذوقوا  ،الالمحدود
كثيرون إستمتعوا بقضاء ساعات الليل بطولها  .)9 :34(مزمور  "الُمعتصم به

كثيرون إستمتعوا بقضاء الليل بالتكلم . إلى الصباح في خلوة مع القربان المقدس
التوأم وأخته ) م543–480حوالي النيرسي (كت يعنك ومنهم القديس بنيد

ضطر للرجوع إلى ديره يال ف تمطر السماءالقديسة سكولستيكا التي صّلت لكي 
   ، وٕاستجبت لها.بل تقضي الليل ساهرًة تتكلم معه عنك

ما زال الكثير يجهلك وال يعلم شيًئا عن حالوتك، فأنعم  ربي وٕالهي ...
حبا  علينا أن نكون رسًال ومبشرين مّمن ذاقوها وبكل ثقة أشركوا اآلخرين بها

   ولك الشكر على الدوام، آمين.، بك وبهم ومجًدا لك

  2020 كانون الثاني 19
كلمات ُينادى بها اإلنسان لكي ال ُينادى بإسمه،  "األلقاب"وٕالهي ... رّبي 

ينالها اإلنسان سواًء عن إستحقاق إحتراًما له إذ إن كانت جيدة،  ،وهذه األلقاب
وِمن األلقاب التي ًقا به. تدّل على منصبه أو عمله، أو عن غير إستحقاق تملّ 
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ص كان بنو إسرائيل ُينادوك بها عوًضا عن ذكر أسمك هي "الّرب" و"مخلّ 
إسرائيل أو الُمخّلص" و"الراعي الصالح" و"الُمعين" وغيرها من األلقاب التي 

في تلك الفترة، وٕان عنك وبحسب مفهومهم  تصُفك بحسب أعمالك معهم
ُأسُتخِدمت هذه األلقاب فيما بعد للداللة على هوية وماهية الّرب يسوع المسيح 

 ألجل خالصنا تكخطينا و ك علورحمت كحبّ الُمخّلص ورسالته التي أظهرْت لنا 
 . )15(أعمال الرسل 

من األلقاب التي تالزمت بشخص يسوع المسيح هي "الّرب" وٕالهي ... رّبي 
إذ أصبح ُينادونه الناس "رّبي" كما ُأطلق عليك. وحين بحثُت عن هذا اللقب 

كلمة "رب" هي كلمة عبرية ُتطلق على المعلم اّلذي لم يتتلمذ على يد  وجدُت أنّ 
، وقد ُأطلقت على أي َمن له المعرفة من ذاته )2 :3ُمعلمي الشريعة (يوحنا 

 ،68 :6يسوع ِمن ِقبل التالميذ والناس (على سبيل المثال ال الحصر: يوحنا 
اّلذين لم  في البدء،، ومن ضمنهم بعض التالميذ . ولكن البعض)46 :6لوقا 

التي ُتطلق على  "لقب "رابي يتوصلوا بعد لمعرفة يسوع كانوا ُيطلقون عليه
و  38 :1المعلم اّلذي تتلمذ على يد ُمعلمي الشريعة (على سبيل المثال: يوحنا 

لقب "رابوني" التي ُتطلق على كبار ُمعلمي الشريعة  ، وكذلك)25 :6و  31 :4
  ).16 :20يوحنا  ،51 :10مرقس (على سبيل المثال: 

أبي وُمعّلمي، نور حياتي اّلذي أضاء عتمة الجهل بَك وٕالهي ... رّبي 
وحّب نشر البشرى السارة لآلخرين وبحّبك لي، أنعم علي بالثبات على تعاليمك 

   ولك الشكر على الدوام، آمين. لملكوتك،جميًعا تبعك نل

  2120 كانون الثاني 17
ما هو الحديث اّلذي دار بين الّرب يسوع وتلميذا يوحنا وٕالهي ... رّبي 

المعمدان ليتأكد لهما بأنه المسيح حمل اهللا كما قال عنه يوحنا معّلمهم؟ الكّل 
كان ينتظر ظهور المسيح، ومن المؤكد ليس كّل َمن قيَل عنه بأنه المسيح 
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بعد للرّب المنتظر كان المسيح، إذ ظهر الكثير من المسحاء الكذابين. لم يكن 
يسوع من أتباع ولم يكن قد أجرى األعاجيب أو حتى إختار التالميذ اإلثني 
عشر، فكيف تأكدوا بأنه المسيح وأخبروا غيرهم بكّل قناعة وأشاروا للمسيح 

وُيقّدموا حياتهم دون خوٍف من الموت من أجل أن يعرفه ويؤمن به  ليتبعوه
يث الّرب يسوع معهم في ظلمة هل رأوا النور يشع من خالل حد العالم أجمع؟
كثيرون يتكّلمون عن "الحب من أّول نظرة"، فهل هذا ما حدث؟ تلك الليلة؟ 

حب ليس بمفهوم العالقة بين رجٍل وٕامرأة، وال بين أم وأبناءها، بل حب ال يمكن 
أسلوًبا معين للتقّيد به للكلمات أن تصفه أو تضع مواصفات له وشروط فيتّبع 

        .من الطرفين
لو وددُت أن ُأخبرك عن كيف أرى عالقتي بك وَمن أنت وٕالهي ... رّبي 

بالنسبة لي، فسُأناشدَك قائلة في كّل األوقات، في الفرح والضيق، واثقًة من 
  حّبك لي والحياة األبدية التي وهبتها لي: 

  ،يا صاحبي
  ،وضعُت رأسي بين يديك

  ،ألتمُس حنانكَ 
  ،وأعمالك صمتكَ  ألتمُس 
  ،أذنان تصغيان ألتمُس 

   .فُتطبطب على كتفي ألنام
فنبقى معك نسمع لَك دون كلل عالمين إمأل قلوبنا من حّبك وٕالهي ... رّبي 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.بأنك ُتحّبنا وٕافتديتنا بالحمل يسوع، 

  2220 كانون الثاني 16

 :3 (مرقس" إّنه ضائع الرشدقال بعض الناس عن يسوع: "رّبي وٕالهي ... 
) فجاء َمن أحّبه وعرفه حقا [أقرباؤه: أمه وٕاخوته أي 20 :10، يوحنا 21- 20
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حيث إزدحم  ،] ليأخذوه من بيت سمعان)35- 30 :3 (مرقستك َمن يعمل مشيئ
. فال يناله سوء من اّلذين تكّلموا عنه بالسوء ،لمعرفتهم بأنه هناك ،الناس فيه

وحّب الذات تناقض كبير بين َمن فهم َمن هو يسوع فتبعوه وَمن أعمتهم الغيرة 
 باعه أينما يذهب، ولعلهم فأرادوا أن ُيشّوهوا سمعته ويعتبروه مجنوًنا وال داعي إلت
ا عنه بأنه مجنون. هم و أرادوا أيًضا أن ُيبّرروا أعمالهم التي أدانها يسوع فأشاع

ه كما يتبع األوالد الصغار إنساًنا نورأوا بأنهم يتبعو  لم ُيدركوا حاجة الناس له
مجنوًنا في الطرقات، وكذلك لم تعجبهم كلمة "توبوا". وآخرون خوًفا على 
مناصبهم كونهم معلمو الشريعة، إذ كان الناس يتبعوه ليس فقط لشفاء مرضاهم 

ين زبول، وهو برئيس الشياط بل أيًضا لسماع تعاليمه، قالوا عنه: "فيه بعل
بالنسبة لَك يطرد الشياطين". الفئتان قالوا عنه: "فيه روٌح نجس"، وهذه الخطيئة 

-20 :3 غفرها للناس (مرقستهي تجديف على الروح القدس وهي خطيئة ال 
بدم المسيح كما قال يسوع المسيح: "َمن أنكرني أمام  وان يتبّرر ل) أي 30

 ). 33 :10 ات" (متىمو السّ  اّلذي في ُأنكره أمام أبي ،الناس

كم عانيت بصمٍت ألم سماع هذه الكلمات الجارحة من ِقبل رّبي وٕالهي ... 
أناٍس أتيت لتفتديهم، أحببتهم ولكنهم بأيديهم لم يقبلوا هذه المحبة، حّبهم لذاتهم 
كان أقوى من أّي شيٍء آخر فخسروا كل شيء. هو كُمعاناة زوجة ضّحت 

بصفاٍت ليست بصحيحة لكي ال ُيظهر بذاتها من أجل زوجها اّلذي كان ينعتها 
تقصيره تجاهها وباألخير إتهمها بالجنون فخسرها. هو كُمعاناة أبناًء إّدعى 
أباهم بأنهم مجانين لكي ال يعترف بخطأه تجاههم فخسرهم وقلبهم يدمي من 

  .الجراح

كذلك فئة مازالت هاتان الفئتان موجودتان في العالم، و رّبي وٕالهي ... 
ولك الشكر على يسوع، فأنعم علينا بما نحتاجه لنكون من أقرباءه،  الّرب أقرباء

     الدوام، آمين.
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  زمن الدنح المجيد
  ا�حد الثالث بعد عيد الدنح

  )29إلى  23اآليات  – 3الفصل  - طية غالالثانية إلى أهل الرسالة (
ِريَعة، ِإلى َأْن يُْعلََن اِإلْيَماُن َفَقْبَل َأْن َيْأتَي اإلِْيَمان، ُكنَّا ُمْحتََجِزيَن َمحبُوِسيَن  َتْحَت الشَّ

َر ِباإلِْيَمان. الُمْنَتظَر. ًبا َيقُوُدنَا ِإلى الَمِسيح، لَِكْي نَُبرَّ ِريَعةُ َكاَنْت لََنا ُمَؤدِّ    ِإًذا َفالشَّ

ا َأَتى اِإلْيَمان، لَْم نَُعْد َتْحَت ُمَؤدِّب؛   َباإلِْيَمان، في الَمِسيِح َيُسوع.ألَنَُّكم َجِميًعا َأْبَناُء هللاِ  َفلَمَّ

فال َيُھوِديٌّ بَْعدُ وال يُونَاِنّي، ال َعْبٌد  ْعتََمْدتُم في الَمِسيِح َقْد َلِبْستُُم الَمِسيح.إفَأْنتُم َجِميَع الَِّذيَن 

ْنتُم ِللَمِسيح، فَأْنتُم ِإًذا َفِإْن كُ  وال ُحّر، الَ َذَكٌر وال أُْنثَى، فِإنَُّكم َجِميًعا َواِحٌد في الَمِسيِح َيُسوع.

 نَْسُل ِإْبراِھيم، وَواِرثُوَن ِبَحَسِب الَوْعد.
  

  )16إلى  1 اآليات -  3الفصل  – القّديس يوحّناإنجيل (
يسيِّيَن  ھَذا َجاَء لَْيالً ِإلى َيُسوَع وَقاَل  ْسُمُه نِيقُوِدْيُموس، َرِئيٌس ِلليَھُود.أكاَن ِإْنَساٌن ِمَن الَفّرِ

ْنَت "َرابِّي، نَْحُن َنْعلَُم َأنََّك ِجْئَت ِمَن ِهللا ُمَعلًِّما، َألنَّهُ ال َأَحَد َيْقِدُر َأْن َيْصنََع اآلَياِت الَّتِي أَ  لَهُ:

ْن ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقُوُل لََك: ال َأَحَد َيْقِدُر أَ اَأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لَهُ: " َتْصنَُعَھا َما لَْم َيُكِن ُهللا َمَعُه".

َقاَل لَهُ ِنيقُوِدْيُموس: "َكْيَف َيْقِدُر ِإْنَساٌن َأْن يُولََد وُھَو  يََرى َملَُكوَت ِهللا َما لَْم يُولَْد ِمْن َجِديد".

ِه، ويُولَد؟". ّن؟ َھْل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َثانَِيًة َحَشا أُّمِ َحقَّ اْلَحقَّ الْ َأَجاَب َيُسوع: " َكِبيٌر في الّسِ

وح. َأقُولُ  َمولُودُ الَجَسِد  لََك، ال َأَحَد َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َملَُكوَت ِهللا َما لَْم يُولَْد ِمَن الَماِء والرُّ

وِح ُروح. يُح َتُھبُّ ا ال َتْعَجْب ِإْن ُقْلُت لََك: َعلَْيُكْم َأْن تُولَدُوا ِمْن َجِديد. َجَسد، وَمْولُودُ الرُّ لّرِ

َتْسَمُع َصوَتَھا، لِكنََّك ال َتْعلَُم ِمْن َأْيَن َتْأِتي وال ِإلى َأْيَن تَْمِضي: ھَكَذا ُكلُّ َحْيُث َتَشاء، وَأْنَت 

وح".    َأَجاَب ِنيقُوِدْيُموُس وَقاَل لَهُ: "َكْيَف يُْمِكُن َأْن َيِصير ھَذا؟". َمْولُوٍد ِمَن الرُّ

ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقُوُل لََك: نَْحُن نَْنِطُق ا وَتْجَھُل ھَذا؟ َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لَهُ: "َأْنَت ُمَعّلُِم ِإْسَراِئيلَ 

ون، بَِما نَْعلَم، وَنْشَھُد ِبَما َرَأْينَا، وَأْنتُم ال َتْقَبلُوَن َشَھاَدَتنَا. َكلَّْمتُُكم في ُشُؤوِن األَْرِض وال تُْؤِمنُ 

َماء؟ َماء، ِإالَّ الَّذي نََزَل  َفَكْيَف تُْؤِمنُوَن ِإَذا َكلَّْمتُُكم في ُشُؤوِن السَّ َما ِمْن َأَحٍد َصِعَد ِإلى السَّ

َماء، َأي إْبُن اإلِْنَسان. يَّة، َكذلَِك يَِجُب َأْن يُْرَفَع  ِمَن السَّ ْبُن إوَكَما َرَفَع ُموَسى الَحيََّة في الَبّرِ

بِنِه إَأَحبَّ ُهللا الَعالَم، حتَّى ِإنَُّه َجاَد ِب ھَكَذا  لَِكي َتُكوَن لُِكّلِ ُمْؤِمٍن ِبِه َحيَاٌة َأَبِديَّة. اإلِْنَسان،

   ”الَوِحيد، ِلَكي ال َيْھلَِك َأيُّ ُمْؤِمٍن ِبِه، َبْل َتُكوُن لَهُ َحيَاٌة َأَبِديَّة.
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  4201 كانون الثاني 26

رّبي وٕالهي ... أدركُت اليوم كم َأحَبْبَت دور "المعلم" وكيف ِعْشَته بكل دقة 
تعيشه وٕالى األبد. أنت لن تتوقف عن تعليمي وٕارشادي وصدق وما تزال 

 ذلمحبتك ورحمتك، يا َمن إبتدأت بالشريعة وٕاختتمت باإليمان بالخالص بالعما
في المسيح ولبسه لباًسا أبديا ال بديل له، ُأقّمُط به كالوليد وُأكّفُن به حين أموت، 
فدمه القدوس يستر عيوبي وقلبه القدوس ُينير كياني. أنت صّممت هذا لُقْدسية 
إسِمَك وحبا بي، وأنا حبا بك لن أسمح ألحد أن يفتري كِذًبا على فكرك القّدوس 

  وتصميمك اإللهي.  

رّبي وٕالهي ... إجعلنا نعطش لكلمتك المقدسة باإلنجيل والقربانة على 
الدوام، وعلمنا وٕاغرس في قلوبنا محّبتك فنراك كما رآك إبنك الحبيب آب 
سماوي قّدوس فنستسلم لكلمتك كالريشة في مهب الريح ونصرخ لك على الدوام 

ها بالوالدة من الروح "لتكن مشيئتك"، ونكون أمينين على البنّوة التي حصلنا علي
فنسعى لتقديس أعمالنا فتعكس قدسية إسمك لآلخرين، ومبتهجين بخالصك 

  فيدخلوا ملكوتك ُمسّبحين، ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  7201 كانون الثاني 22

التي يحياها اإلنسان:  تختلف الشعوب بأفكارها عن الحياة رّبي وٕالهي ...
اإلنسان يولد مّرة واحدة ويبدأ بالنمو ويعيش حياته دون قيود  ن أفهناك َمن يقول 

إلى أن يموت وبعدها "ال شيء،  اتوخاللها تأتي األمراض والشفاءأو تشريع 
فقط يعود جسده إلى التراب"، وهناك َمن يؤمن بأن هذا اإلنسان عليه أن يحيا 

يعيش حياته فيولد بجسٍد ما و بحسب شريعٍة ُمعّينة إلى أن يصل إلى الكمال 
محاوًال أن يصل إلى الكمال وحين يموت الجسد تولد الروح مرة أخرى بجسٍد 
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وفي هذه الحياة الجديدة يعمل على أن ال يقوم بنفس  ،آخر أو هيئة أخرى
تكون األخطاء التي عملها في حياته السابقة وهكذا إلى أن يصل إلى الكمال ف

، بماذا أؤمن؟ أنا أؤمن بأنك . وأناالوالدة التي ال موت من بعدهاهذه هي 
 والظاهر مني هو الجسد  خلقتني من جسٍد ونفٍس وروح وبأني أولد من أٍب وأم

، الجسد والنفس زائالن بفكٍر ومشاعر وٕانما ما ُيحّركني ويقول َمن أنا هو النفس
متى أما الروح فهي التي ستخلد معك إن كانت مولودة منك. والسؤال يبقى: 

وبعد تفكيٍر أعتقُد أّن الجواب هو أني ُوِلدُت من الروح؟  سأستطيع أن أقول
"حين أؤمُن فعًال بالمسيح هبتك المجانية لرفع خطاياي"، وٕان كان بالواقع هو 
"حين مات المسيح على الصليب؛ حينها ُوِلدُت وٕان لم أُكن بعد قد ُوِلدُت". 

ني ألرى أجل، فأنت بخلق آدم وحواء خلقتني وبموت المسيح ولدتني؛ ولدت
 قلًبا جديًدا وفكًرا جديًدا نظير قلبك وفكركوأتنّعم بملكوتك السماوي، ُوِلد في، 

ليعرف الجميع عن حّبك لنا جميًعا، عن  على األرض كُمعيًنا لِلدُت لك إبًنا وُ 
  والدتنا ال ِمن جسد بل روح ُتعرف بـ"المحبة".

   لك الشكر على الدوام، آمين. رّبي وٕالهي ...

  9201 كانون الثاني 72

ما أصعب أن نفهم أمور الملكوت حتى بعد كتابة اإلنجيل،  رّبي وٕالهي ...
فما زال هناك أشخاص مسيحيين يخافون العقاب على األرض بعد التوبة إذ 

أن يتم، على مثال ما حدث للملك  من يعتبرون العقاب اإللهي أمًرا ال بّد له
داود بموت إبنه كعقاٍب له بعد أن ندم وتاب عن زّلته؛ وكثيرون يتكّلمون فقط 
عن اإلنسانية وكيفية العيش السلمي وٕاحترام اآلخر دون الضرورة للتبشير 
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بالكالم المباشر للتعريف عن ماهيتك وحّبك والهدية التي أرسلتها لتأخذ عّنا 
فرٍح وسالم. ما زال العالم يشرح اإلنجيل بأعماٍل للجسد دون أن عقابنا لنحيا ب

يذكر ويحث على األعمال التي علينا أن نقوم بها تجاه الروح. متى سنفهم أّنك 
  تود من الجميع أن يعرفوا الحق وينالوا الخالص، ونعمل على تحقيق هذا؟

الشكر  لكُأسّلم لك ذاتي، فإستخدمني ألعمل مشيئتك، و  رّبي وٕالهي ...
  على الدوام، آمين.

  2020 كانون الثاني 62

لو سألني أحدهم عن معًنا ليوم عماد الّرب يسوع لقلُت لُه:  رّبي وٕالهي ...
والدة مملكة جديدة وليست بجديدة: مملكة فيها البر باإليمان وليس هو يوم 

والروح القدس أسير للشريعة: مملكة اإليمان باهللا اآلب الُمِحب واهللا اإلبن اُلمنِعم 
مملكة تعود فيها األبوة  .ُمخلص وواهب الحياة واحدٌ  الشريك الُمعزي، إلهٌ 

إلبراهيم اّلذي ُأعتبر بارا باإليمان وليس بكونه أسيًرا لطاعة الشريعة إذ لم تكن 
) 15- 13 :28، 8- 5 :17(تكوين  رضمعطاة بعد، ونسله اّلذي بعدد رمال األ

النسل اّلذي يتعّمد بالروح ليختن قلبه للمسيح اإلله. ليس بنسٍل من الجسد بل 
  مملكة مولودة من الروح القدس.

من أجمل ما قرأت باإلنجيل هو ما قاله الّرب يسوع الشاهد  رّبي وٕالهي ...
بنه الوحيد، لكي ال إهكذا َأحب اهللا العالم، حتى إنُه جاد باألمين لوعودك: "

"، وهذا الكالم ُيدخل السالم لقلبي ةلُه حياٌة أبديّ ل تكون بيهِلك أي مؤمٍن به، 
ويمألني فرًحا ألنني قد تعّمدُت وآمنت به ُمخّلًصا وفادًيا عن ما زللُت به من 
خطايا وُمخالفة لكلمتك، وهو قّوتي بالروح ألبلغ إليَك وأكون مّمن ُيكّرمونك 

   آمين.ويجودون بقلبهم من أجل أسمك القّدوس، فالشكر لك على الدوام، 



- 133 - 

 

  2220 كانون الثاني 32

"، هذا هو األمر المتعارف عليه إذ ال والدة دون مخاض"رّبي وٕالهي ... 
على األم أن تعاني آالًما لتلد مولودها، ولعّلي أفهم أّن الّرب يسوع عانى ما 

بل بي بال دنس عاناه على الصليب ليلدني والدة أستطيع أن أقول عنها "حُ 
المؤمنة بالّرب  وهذا هو الحال لكّل َمن ينتمي إلى الكنيسةفُولدُت من الروح"، 

بكّل ما تعنيه هذه  أصرخ لَك "أبتي"أدخل ملكوتك و بهذه الوالدة  يسوع ُمخّلًصا.
 والثقة. دون آالم الّرب يسوع وأعطي لَك الهيبة والحب واإلحترام بيننا، ةصلال

أحببتني وخلقت الجسد، : أؤمن بأنك وبهذا أؤمن ؛لم أكن ألولد وَسريان دماءه
   وأحببتني وولدتني من الروح.

؟ أُكنُت سأسُجُد لّك سأولد من الروح في زمن الشريعة أكنتُ رّبي وٕالهي ... 
الخوف كان  دون خوٍف منك ألني أسجد بالروح أي بالمحبة والحق، أو أنّ 

في هذا الزمان  ذلك وعصيانها موت؟ سيمأل قلبي وأسجد ألن الشريعة تتطلب
ما زال هناك فئة تسجد لك عن خوف من عقاب يوم اآلخرة ولم ُتدرك بعد ما 

  معنى أن يكون اهللا أًبا له هيبته وهو يود الخالص للجميع. 

نيقوديمس عن  عحين تكّلم م ،ال أعلم إن كان الّرب يسوع رّبي وٕالهي ...
ملكوتك على األرض  فقصد ليس فقط ملكوتك السماوي بل أيًضا ،رؤية ملكوتك

حيث ملكوتك هو ملكوت خدمة يعمل به المؤمن بما أعطيته من ِنعم لمجدك 
نته وٕارشاده إليّك لُيمّلكك على قلبه فيرث اعإولخير اإلنسان اآلخر فيقوم ب

الملكوت الّسماوي، وهذا العمل يتطّلب قلًبا ُمحبا متواضًعا ممتًأل بمواهب الروح 
  القدس. 

ا َمن وهبتنا حياًة ال مثيل لها حين ولدتنا والدة جديدة من يرّبي وٕالهي ... 
    الروح، لك الشكر على الدوام، آمين.
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  زمن الدنح المجيد

  ا�حد الرابع بعد عيد الدنح

  )6إلى  1اآليات  – 7الفصل  -إلى أهل روما الرسالة (
ِريَعَة تتََسلَّطُ َعلى َأيَُّھا اإلِْخَوة، ِإنِّي أَُكلُِّمُكم كُأَناٍس يَْعِرفُوَن  ِريَعة: َھْل تَْجَھلُوَن َأنَّ الشَّ الشَّ

ِريَعُة ِبَزوِجَھا َما َداَم َحيًّا، ولِكْن ِإَذا َماَت  اإلِْنَساِن َما َداَم َحّيًا؟ َجُة َتْربُطَُھا الشَّ َفالَمْرَأةُ الُمَتَزّوِ

ِريَعِة الَّتي َتْربُطَُھا  َفِإْن َصاَرْت لَِرُجٍل آَخر، َوَزْوُجَھا َحّي، تُْدَعى  بِِه.َزوُجَھا، أُْعِتَقْت ِمَن الشَّ

ِريَعة، وال تَُكوُن َزاِنَية ِإْن َصاَرْت لَِرُجٍل  ةٌ ِمَن الشَّ َزاِنيَة. َولِكْن ِإَذا َماَت َزوُجَھا َفِھَي ُحرَّ

ِريَعِة ِبَجسَ  آَخر. ِد الَمِسيح، لَِكي َتِصيُروا آلَخر، ھَكَذا َأْنتُم َأْيًضا َيا ِإْخَوتي، َقْد ُمتُّم َعِن الشَّ

فِعْنَدَما ُكنَّا ُأنَاًسا َجَسِدييِّن، َكاَنْت َأْھَواُء  وھَُو الَّذي أُِقيَم ِمْن َبيِن األَْمَوات، حتَّى نُْثِمَر ].

ِريَعَة ِلَتْعَمَل في َأْعَضاِئَنا، حتَّى نُْثِمَر ِللَموت. ا اآلنَ  الَخطاَيا َتْغتَِنُم الشَّ فَقْد أُْعِتْقَنا ِمَن  َأمَّ

وِح الَجِديد، ال في ِنظَاِم  ا َكاَن َيْأُسُرَنا، حتَّى َنْعبَُد َهللا في ِنظَاِم الرُّ ِريَعة، َألنََّنا ُمْتنَا َعمَّ الشَّ

  الَحرِف الَعتِيق.

  )26إلى  9و   7إلى  5 اآليات -  4الفصل  – القّديس يوحّناإنجيل (
اِمَرِة يَُقاُل لََھا ُسوَخار، َعلى َمْقُرَبٍة ِمَن اَألْرِض الَِّتي َأْعطَاَھا َيْعقُوُب َفَأَتى ِإلى َمِديَنٍة ِمَن ال سَّ

وِفيھا َنْبُع يَْعُقوب. وَكاَن َيُسوُع َقْد َتِعَب ِمَن الَمِسير، َفَجلََس ِعْنَد النَّْبع، وَكاَنِت  ْبِنِه يُوُسف،إل
اَعُة َنْحَو الظُّْھر.    السَّ

اِمَرِة لَِتْسَتِقَي َماء، فَقاَل لََھا َيُسوع: "َأْعطيِني َألْشَرب"؛إوَجاَءِت  فَقالَْت َلُه  ْمَرَأٌة ِمَن السَّ
اِمريَّة: "َكْيَف َتْطلُُب ِمنِّي َأْن َتْشَرب، وَأْنَت َيُھوِدّي، وَأنَا  ْمَرَأةٌ َساِمِريَّة؟". َقاَلْت إالَمْرَأةُ السَّ

اِمرّيِين.ھَذا، ألَنَّ الَيُھوَد ال يُخَ     اِلطُوَن السَّ
َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل َلَھا: "َلو ُكْنِت تَْعِرِفيَن َعِطيََّة هللا، وَمِن الَقاِئُل لَِك: َأْعطيِني ألَْشَرب، 

   َلطَلَْبِت َأْنِت ِمْنهُ َفَأْعطَاِك َماًء َحيًّا".
َھْل َأْنَت  َعِميَقة، َفِمْن َأْيَن لََك الَماُء الَحّي؟َقالَْت لَهُ الَمْرَأة: "يَا َسيِّد، ال َدْلَو َمَعَك، والِبْئُر 

  َأْعظَُم ِمْن َأِبيَنا يَْعقُوب، الَّذي َأْعطَاَنا ھِذِه الِبْئر، وِمْنَھا َشِرَب ھَُو وَبنُوهُ وَماِشَيتُهُ؟". 
ا َمْن َيْشَرُب ِمَن  َجِديد.َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل َلَھا: "ُكلُّ َمْن يَْشَرُب ِمْن ھَذا الَماِء َيْعطَُش ِمْن  َأمَّ

َع الَماِء الَّذي أُْعِطيِه َأنَا ِإيَّاه، َفلَْن َيْعطََش ِإلى األََبد، َبِل الَماُء الَّذي أُْعِطيِه ِإيَّاهُ َيِصيُر فيِه َنبْ 
ُر َحيَاًة َأَبِديَّة".    َماٍء يََتَفجَّ

 لَماء، َحتَّى ال َأْعطَش، وال َأُعوَد ِإلى ھَُنا ألَْسَتِقي".َقالَْت َلُه الَمْرَأة: "َيا َسيِّد، َأْعِطِني ھَذا ا
   ْدِعي َزْوَجِك، وُعوِدي ِإلى ُھنَا".إَقاَل لََھا: "ِإْذَھبِي، و
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َفَقْد َكاَن َلِك  َقاَل لََھا َيُسوع: "َحَسًنا ُقْلِت: ال َزْوَج لِي. َأَجاَبِت الَمْرَأُة وَقاَلْت لَهُ: "ال َزْوَج لِي".
   ُة َأْزَواج، والَّذي لَِك اآلَن َلْيَس ُھَو َزْوَجِك. َصَدْقِت في َما ُقْلِت".َخْمسَ 

آَباُؤَنا َسَجُدوا في ھـَذا الَجَبل، وَأْنتُم َتقُولُون: ِإنَّ  َقالَْت لَهُ الَمْرَأة: "َيا َسيِّد، َأَرى َأنََّك َنبِّي.
ُجودُ ُھَو في أُورَ    َشلِيم".  الَمَكاَن الَّذي َفيِه َيِجُب السُّ

ِقينِي، َيا  ْمَرَأة. َتْأِتي َساَعةٌ، ِفيَھا تَْسُجُدوَن ِلآلب، ال في ھَذا الَجَبل، وال إَقاَل لََھا َيُسوع: "َصدِّ
َأْنتُم َتْسُجدُوَن لَِما ال تَْعلَُمون، ونَْحُن َنْسُجُد لَِما َنْعلَم، ألَنَّ الَخالَص ُھَو ِمَن  في ُأوَرَشلِيم.

وِح  اليَھُود. اِجُدوَن الَحِقيِقيُّوَن َيْسُجدُوَن ِلآلِب بِالرُّ ولِكْن َتْأِتي َساَعة، وِھَي اآلن، ِفيَھا السَّ
اِجديَن لَهُ. اِجِديَن لَهُ َأْن هللاُ  والَحّق. َفَعلى ِمَثاِل ھُؤالِء يُريُد اآلُب السَّ  ُروح، وَعلى السَّ

وِح والَحّق".    يَْسُجُدوا بِالرُّ
َمْرَأة: "َأنَا َأْعلَُم َأنَّ َمِشيَحا، َأِي الَمِسيح، آٍت؛ وِعْنَدَما َيْأتِي َفُھَو يُْخِبُرنَا ِبُكّلِ َقالَْت لَهُ ال

   َشيء".
  َقاَل لََھا َيُسوع: "َأَنا ھَُو، َأنَا الُمَتَكلُِّم َمَعِك".

  
  4201 شباط 2

 عتْ مِ وٕالهي ... دموعي اليوم لن تكفكف، أبكي على ذاتي التي سَ  رّبي
ك فَنَمت وأصبحت كالشجرة تَنتظُر أنت منها ثماًرا، ئمن ما تْ وشربَ  صوتكَ 

د طريقك لآلخرين، ولكن واحسرتاه، ما مه تنتظر مني أنا الخاطئة أن أتوب وأُ 
لي أرى ساقي يهوي إلى األرض، عاداتي السابقة مازلت أمارسها وما زال 

لحق، أمام محبة الجسد وٕاحتياجاته حجر عثرة أمام سجودي لك بالروح وا
، أمام إعالن  اآلخرين ومدّ  يد المعونة لهم رحمًة بهم، أمام مغفرة المسيئين إلي

حّجر جذوري، أستمُع لصوٍت الحق والصمود أمام اإلضطهاد؛ أنت تسقي وأنا أُ 
آخر في فكري وأدعه يأسر لساني وكياني. إرحمني يا اهللا بعظيم رحمتك، 

  .   لي مسيًحا هُ ن أرسلتَ إرحمني بمَ 
"طوبى لّلذي وٕالهي ... تغّنى الملك داود في مزموره األول قائًال:  رّبي

، وكتب يتأّمل كلمة اهللا ليل نهار، إّنه كالشجرة المغروسة على ضفاف المياه"
القديس يوحنا الرسول في سفر الرؤيا عن شجرة حياٍة مغروسة على ضفاف 
المياه المنبثقة من عرشك تثمر دوًما وورقها فيه شفاء األمم، أجل، ما أسعده 
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ذلك اإلنسان اّلذي ُيصبح "شجرة حياة" لآلخرين عامًال للحق بحسب كلمتك 
  مجًدا لك.
لمتك في عتمة الليل حيث الظلمات، ال تدعني أنشغل عن ك ... وٕالهي رّبي

نبعثًا منك، وليكن إبنك الحبيب المسيح "كلمتك وال أنبهر بنهاٍر نوره ليس مُ 
  آمين. ،ولك الشكر على الدوام ،المتجسدة" نوُر سراجي وشمُس حياتي األبدية

  
  7201 كانون الثاني 29

الصالة في سألتني إحدى السيدات، وكانت تعتقُد بأن حرارة  رّبي وٕالهي ...
اس اإللهي وهي ال تفعل ذلك، قلبها قد بردت، إذ رأتني أسجد معظم فترة القدّ 

ا أصّلي وأنا ساجدة. ولوهلة ُذهلت من السؤال ولكني بعد مراجعة صلواتي مّ ع
ألموٍر أعلم ِمنَك أثناء القّداس قلُت لها أّن جزًء من صالتي هو لطلب المغفرة 

ئتي في اآلخرين يلتصحيح نتائج خط كأّني ُمخطئة بها وأطلب مساعدت
وباألخص عدم إيصال معرفتك ألبنائي كما أعرفك أنا، وجزًء آخر هو لتكون 

على مغفرة خطاياي  بكل صدٍق وأمانة، وجزًء آخر هو لشكركَ  خدمتي لكَ 
وخالصي بالذبيحة الالدموية التي قّدمتها لي مّجاًنا وأعطيتني من خاللها أن 

أحًدا غيري لو عِرفك كما  لم أجرؤ أن أقول لها أنّ  ُأصبُح إبنًة لك. ولكني
عرفُتك لما سجد لك فقط على ركبتيه وقًتا من الزمن بل لما رفع رأسه عن 
األرض أثناء القّداس اإللهي وباألخص بعد وجودك السرّي في القربان المقّدس. 

صالة سألتني السيدة كيف تجعل أفكارها مثّبتة على الصالة وقلُت لها بأن الثم 
هي ليست كلمات ُتقال ولكن عليها أن تشعر بهذه الكلمات، ويا ليتني قلُت لها 
بأن تتخّيلك أمامها وهي تحاورك، وحتى أن تراك ممسًكا بالماء الحي تقّدمه لها 
في القربان المقّدس وتقول لها: "إشربي من هذا الماء ولن تعطشي أبًدا، إشربي 

  مي وأعطي ما يفيض لآلخرين".وٕاملئي قلبك من محّبتي وحكمتي وسال
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ي وٕالهي ... معرفتك بال شك ُتغّير اإلنسان، معرفتك تحّول الجسد إلى ربّ 
روٍح ُيبصر ويسجد محّبًة وتواضًعا ال ُصغرًة وقهًرا أو تفاخًرا، معرفتك ُتزيل 

لك الشكر سبحانك يا رب، الحواجز فيما بيننا وتُبقي صالًة واحدة في القلب: "
 آمين.على الدوام"، 

   
  9201 شباط 3

كثيرون لم يفهموا أن الغاية من اإليمان بك هي أن تصبح  رّبي وٕالهي ...
 :نشعر فيها أنك تعرف عّنا كل شيء ،هناك عالقة حميمة أو ودّية بينك وبيننا

ذبنا، ما نخفيه عنك وما نتفّوه به أمامك في دقنا وكِ ماضينا وحاضرنا، صِ 
دون أن نعتقد  هو أن نعرف لَمن نسجد ونصّليصالتنا ... الغاية من اإليمان 

، بتدّرج ودون الخالق وَمن أرسل، أن نعرف يجوز التقّرب منه بأنه عدّونا وال
قد ال تكون معقولة للعقل البشري فُترفض، بل بإستنتاجاٍت متدّرجة  فرض أمورٍ 

نبي، فقير طالب رحمة وبالوقت عينه هو معطيها، : لتصل إلى كمال الحق
  ."الطريق لقلبه"المعّلم بمعنى  المخّلص مسيحال

أنا ال أود أن يكون لي إلًها غيرك ألعبده بالروح والحق أي  رّبي وٕالهي ...
ألحبه دون تكليف وخوف، فأنت إلهي اّلذي أحّبني وخرج باحثًا عني ووجدني 

 ألحياروحيا وفتح ذراعيه ليضمني وُيشعرني باألمان، أمّدني بكّل ما أحتاج إليه 
أنت إلٌه ال مثيل له، متواضع إذ تنازلت  بستره: مأكل ومشرب وملبس ومأوى.

وتكّلمت معي وعّرفتني بذاتك، وأرجو أن أستطيع أن ُأخّبر اآلخرين عنك ولعّلهم 
ي أحببتكم"، ن يقول لهم "أنّ . أجل، سُيصّدقون فهم أيًضا عطاشى لمَ ُيصّدقون

  قلبي ألُبّشر.  وكّل ما عّلي أن أفعل هو أن ُأزيل الخوف من

ي وٕالهي ... معرفتك بال شك ُتغّير اإلنسان، معرفتك تحّول الجسد إلى ربّ  
روٍح ُيبصر ويسجد محّبًة وتواضًعا ال ُصغرًة وقهًرا أو تفاخًرا، معرفتك ُتزيل 
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 القدرة على التحملالسالم والرجاء في القلب وتعطي الحواجز فيما بيننا وتُبقي 
دعنا نتقّرب منك أكثر الجلد لتوّخي درب اإليمان ومواجهة كل الصعاب. و 

 .لك الشكر على الدوام، آمينو ، ونحّبك ونعبدك كما تشاء بالروح والحق

  
  2220 كانون الثاني 30

رّبي وٕالهي ... ما أجمل اللقاء بك، ُتحاورنا وُنحاورك، ويكون غاية الحوار 
الُمحِيية. نعرفَك أب حنون فّجر المياه من هو أن نعرفك ونعرف عطاياك 

نعرفَك إلًها أرسل األنبياء فتكّلموا بحسب  نعيش،ال نعطش و األرض ليسقينا ف
بقوة الروح القدس وأعطوا الشريعة لعبادته وللتعامل الحسن مع اآلخرين،  هفكر 

ليعرفوه حين  ،هُ وعد بالمسيح ُمخّلًصا وُمخّبًرا بكّل أمٍر عنقّدوًسا ُمحبا نعرفَك 
  .كَ بوعد يتَ ولقد وفيأتي، 

رّبي وٕالهي ... قبول نبيا ليس من قومي ال وبل من قوٍم عدو لي هو ليس 
باألمر الهّين فما بالَك بقبول مجيء المسيح ُمخّلًصا منهم. قبول مشيئتك 

ر. مشيئتك بأن يأتي الُمخّلص من اليهود، ولقد كبأوحبا  اكبيرً  ايتطّلب تواضعً 
أتى ولكن ليس كّل اليهود قبلوا أن يكون الخالص للروح وليس الجسد وال كّل 

تقابل مع حّبك له  أنْ ِمن غير اليهود قبلوه وتقّربوا منك. َمن آمن ال بّد له 
 لًكا على قلبه.لك مَ بِ فأحّبك وقَ 

الّرب يسوع هو نبي وكثيرون  ون بأنّ كثيرون ما زالوا يعتقدرّبي وٕالهي ... 
لم يسمعوا عنه وهناك َمن أنكر مجيئه ولم يعترفوا حتى بأنه نبي بل إعتبروه 
دّجاًال مهرطق، لذا أنعم علينا بمواهب روحك القّدوس لنرشد الجميع لمحّبتك 
التي أخبر عنها وأظهرها الّرب يسوع المسيح الُمخّلص وحامل خطايا العالم، 

     .على الدوام، آمينلك الشكر و 
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  دة للصوما�سابيع الممھ� 

  أحد الكھنة

  )16إلى  6اآليات  – 4 الفصل - وتاوس طيماألولى إلى الرسالة ( 
يًا ِبَكالِم اإلِْيَماِن والتَّْعلِيمِ   فِإَذا َعَرْضَت ذلَِك ِلِإلْخَوة، َتُكوُن َخاِدًما َصالًِحا للَمِسيِح َيُسوع، ُمَتَغذِّ

ْض َنْفَسَك  َتِبْعتَهُ. الَحَسِن الَّذي ا الُخَراَفاُت التَّاِفَھة، ِحَكاَياُت الَعَجاِئز، َفَأْعِرْض َعْنَھا. َوَرّوِ َأمَّ

ا التَّْقَوى َفِھَي نَاِفَعةٌ لُكّلِ َشيء،  َعلى التَّْقَوى. يَاَضَة الَجَسِديََّة َناِفعٌة بْعَض الشَّيء، َأمَّ فِإنَّ الّرِ

ِإْن ُكنَّا نَْتَعُب  صاِدَقةٌ ھَي الَكلَِمُة وَجِديَرةٌ ِبُكّلِ َقبُول: اِة الَحاِضَرِة واآلِتيَة.ألَنَّ لََھا َوْعَد الَحيَ 

ونَُجاِھد، فذلَِك ألَنَّنَا َجَعْلَنا رَجاَءنا في ِهللا الَحّي، الَّذي ُھَو ُمخلُِّص النَّاس َأْجَمِعين، وال ِسيََّما 

وال تََدْع َأَحًدا َيْستَِھيُن بَِحداَثِة ِسّنَِك، َبْل ُكْن ِمَثاالً للُمْؤِمنِين،  وَعلِّْمهُ.فَأْوِص بِذلَك  الُمْؤِمِنين.

يَرة، والَمَحبَّة، واإلِْيَمان، والَعَفاف. َواِظْب َعلى ِإْعالِن الَكلَِمِة والَوْعِظ  بِالَكالم، والّسِ

الَّتي ِفيك، وَقد ُوِھَبْت َلَك بالنُّبُوَءِة مَع َوْضِع َأْيِدي ال تُْھِمِل الَمْوِھبََة  والتَّْعلِيم، ِإلى َأْن َأِجيء.

يُوِخ َعلَيك. ِإْنَتِبْه  ِإْھتَمَّ ِبِتْلَك األُُمور، وُكْن ُمواِظًبا َعلَيَھا، لَِيُكوَن َتَقدُُّمَك واِضًحا ِللَجِميع. الشُّ

  ْصَت َنفَسَك والَِّذيَن َيْسَمُعونََك.ْثبُْت في ذلِك. فِإذا َفَعْلَت َخلَّ إلَِنْفِسَك َولِتَْعلِيِمَك، وَ 
  )48إلى  42اآليات  – 12 الفصل –قا لو القّديس إنجيل (

تَُھ  ّب: "َمْن تَُراهُ الَوِكيُل األَِميُن الَحِكيُم الَّذي يُِقيُمهُ َسيِّدُُه َعلَى َخَدِمِه لِيُْعِطَيھُم ِحصَّ م َفَقاَل الرَّ

َحّقًا َأُقوُل  لِذلَِك الَعْبِد الَّذي، َمتَى َجاَء َسيِّدُهُ، َيِجدُهُ َفاِعالً ھكَذا!طُوَبى  ِمَن الطََّعاِم في ِحيِنَھا؟

ُر َسيِِّدي في َمِجيِئِه،  لَُكم: ِإنَُّه يُِقيُمُه َعلَى َجِميِع ُمْقَتَنياِتِه. ا ِإَذا َقاَل ذلَِك الَعْبُد في َقْلبِِه: َسيََتَأخَّ َأمَّ

يَِجيُء َسيِّدُ ذلَِك الَعْبِد في َيْوٍم ال  َوالَجَواِري، يَْأُكُل َوَيْشَرُب َوَيْسَكر،َوَبدَأ َيْضِرُب الِغْلَماَن 

َفذلَِك الَعْبدُ الَّذي  يَْنَتِظُرهُ، َوفي َساَعٍة ال َيْعِرفُھا، َفَيْفِصلُهُ، َوَيْجعُل َنِصيَبُه َمَع الَكاِفرين.

ا الَعْبُد  َوال َعِمَل ِبَمشيئَِة َسيِِّدِه، يُْضَرُب َضْرًبا َكثِيًرا. َعَرَف َمِشيئََة َسيِِّدِه، َوَما َأَعدَّ َشْيئًا، َأمَّ

ْرب، َفُيْضَرُب َضْرًبا َقلِيالً. َوَمْن  الَّذي َما َعَرَف َمِشيَئَة َسيِِّدِه، َوَعِمَل َما َيْسَتوِجُب الضَّ

  لَكِثيِر يُطالَُب بَِأْكَثر.ْئتُِمَن َعلَى اأُ أُْعِطَي َكثيًرا يُْطَلُب ِمْنهُ الَكِثير، َوَمِن 

  3201 كانون ثاني 20
وٕالهي ... يا أبي السماوي القدير والالمائت، يا رّب الحصاد، فرُحك  رّبي

يكتمل حين تمتلىء قلوب العالم أجمع بمعرفتك ومحبتك، إذ أن مشيئتك هي: 
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"خالص العالم أجمع"؛ وما نحتاجه هو فعلة لكرمك يعلمون ما حدث وأهمّيته 
  ويعملون على نشره بصدٍق وأمانة، فالحصاد كثير والحّصادون [الخّدام] قليلون. 

يا أيها اإلبن الحبيب اّلذي أوصاني بأن ُأصّلي لآلب رّبي وٕالهي ... 
إليك من أجل  يسوع الطفل اتيريز  السماوي ليرسل فعلة لكرمه، لقد صّلت القديسة

يا يسوع الكاهن األزلي، إحفظ " :الكاهن قائلةوأهمية الكهنة ألنها فهمت قيمة 
ألقدس بحيث ال يتمّكن شيء من ا كهنتك وٕاجعلهم تحت حماية قلبكجميع 

نقّية ألّنها تالمس كّل يوم  يديهم الممسوحة بالمسحة المقّدسةأتدنيسهم. إحفظ 
بدمك الثمين.  ب كل يومههم طاهرة، ألّنها تتخضّ جسدك المقّدس. إحفظ شفا

 ، ألنك ختمتهاأرضي هوما إحفظ قلوبهم بعيدة عن الدنس، ومجردة من كل 

 بارك دنيويةطهم حبك ويحفظهم من كل عدوى بختم الكهنوت األسمى. فليحو .
الرسولية لتأتي بثمار غزيرة، وٕاجعل النفوس الموكولة لغيرتهم وٕارشادهم  أعمالهم

فرحهم هنا على األرض وتكون إكليلهم الجميل والثمين في  تكون مدعاةأن 
ن قائلين: "يا قلب و ى الكثير "، ولذلك أود أن أصلي لك كما صل .السماء. آمين

يسوع األقدس المضطرم ُحبا لألوالِد والشّبان، أطلُب إليك ُمّتضًعا أن ُتزيد في 
األتقياء الُغُيِر من ُرسل األوالد والشّبان، بالدنا وفي جميع أنحاء المعمورة، عدد 

غب كثيرين من الصبيان ذوي القلوب السخية فحيُث الجيفة إبعث النسور. أال رَ 
الطاهرة في وقف أنفِسهم على ِخدمتَك الُمقّدسة، وآتهم عوًنا من َلُدنك فيحل 

ث ال عليهم الروح القدس ويشعل نار محبتك الخالدة بقلوبهم فتعطيهم قوًة بحي
تُحول دون رغبتهم عوائُق العالم والشيطان؛ ومتى تقّيدوا بدعوتهم السامية، 

  آمين".  ،ولك الشكر على الدوام ،فإجَعلهم من الثابتين عليها إلى الممات

  4201 شباط 9
وٕالهي ... اإليمان ينتقل من جيٍل إلى آخر بدًء في العائلة الصغيرة  رّبي

في البيت وُيكّمل وُيثّبت في العائلة الكبيرة "الكنيسة"، وفي كال هاذان البيتان 
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ك وألبستُه ته أنت بيديْ وضعَت وكالًء لك. حين كان الوكيل طفًال صغيًرا أطعمْ 
بروحك القّدوس وجهادهم إرتدوا ثوب ه، إذ وقدتُه بوكالٍء آخرون شّبوا من قبلِ 

الخدمة: البر والتقوى والحق والَجَلْد لنشر اإلنجيل أي بذل الذات بفرح وبدون 
كلل محبًة بك [زّناًرا وثوًبا وحذاًء] وأمسكوا بأيديهم كالمك الحي وتخّلوا عن كّل 
 شيٍء آخر فأماتوا رغباتهم الشخصية التي تخالف مشيئتك وتركوا روحك

  تقودهم إلى حيُث تشاء ليكونوا رعاًة صالحين لخراِفك. القّدوس

وٕالهي ... قو ضعفنا بحنانك وروحك القّدوس ال تنزعها مّنا مهما تعبنا  رّبي
أو تكاسلنا، فال ُيحرم أحد من اللقاء بك والعيش معك إلى األبد، ولك الشكر 

  على الدوام، آمين.

  5201 كانون الثاني 25

ويخدم  ر عنكحّبك وُيخب مشيئتك أن أكون لك إبًنا يُ  يا َمنرّبي وٕالهي ... 
مكن أن يكون قاسي القلب وأباه ؟ أيُ ويحبه مكن لإلبن أن ال يعرف أباهأيُ ، إخوته

"المحبة"؟ أنت روح محبة وقداسة، وأنا حين ُأشابهك بأعمالي أكون من الروح 
فعًال  فإن آمنتُ دُت. أنت أبي الّسماوي، وأنا بحسب إيماني تكون أعمالي؛ قد ُولِ 
اّلذي أحبك  وقلُت لك "أنا إبنك تك حياتي مجًدا لكأحبني لوهبْ أبي اّلذي بأنك 

  ."اّلذي أحبك ِمن كل عقلهِ  عبدكو  ،ِمن كل قلبهِ 
دنا  َمني "إبن اإلنسان" "يسوع المسيح" اّلذي أرسلته ِليوحرّبي وٕالهي ... عل

حين فأخدم إخوتي كيف أولد ِمن الروح األرضي بروحك القّدوس في ملكوتك 
عّلمني أن ألتجيء إليك وأناديك "أبانا اّلذي في السموات، ليتقّدس أسمك، ليأِت 

أعطنا خبزنا كفاف ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض، 
ال تدخلنا في ، و أغفر لنا خطايانا كما نحن غفرنا لمن أخطأ إلينا، و يومنا

إلى دهر الداهرين"،  ألن لك الملك والقوة والمجد نجنا من الشرير نلك التجارب
  .ى كلماتهااألعمال التي ُتصادق علأعمل وٕايماًنا بما أقول في صالتي 
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   :أنت أبي الّسماوي، وأود أن تقبل مّني هذا الوصف لبيِتكرّبي وٕالهي ... 
  أحلى بيْت بيَتكْ     بيَتْك يا بي بيَتكْ 
  بيَتْك بخوْر وهمْس     بيَتْك نوْر وشمْس 

  مزيني بْغناني    مرانيبيَتْك داْر عِ 
  بيَتْك حْب وسالمْ     بيَتْك دفْء وحنانْ 

  ْسعدني طول األياميِ بْ     بيَتْك عْز وأمانْ 
  امي ِسْهرانيوطول أي   َغيْر بيَتْك ما راْح نامْ بْ 

  ما في أحلى ِمن بيَتكْ     بيَتْك يا ربِي بيَتكْ 

   لك الشكر على الدوام، آمين.أبي الّسماوي، رّبي وٕالهي ... 

  6201 كانون الثاني 17

كاهًنا هي أوًال دعوًة منَك  قالوا لي بأن رغبة اإلنسان لُيصبحَ  رّبي وٕالهي ...
وِمن هنا يأتي اإلحترام للكاهن. أنا ال أعلم إن كّنا ننظر إلى الكاهن كونه 

ولذلك أتعّجب حين أسمُع عن كاهًنا م ذلك، لَ عْ "خادم اهللا" ولكني واثقة ِمن أنه يَ 
 ترك الكهنوت ألي سبٍب كان ولم ُيواظب على خدمته لك؛ كيف لم يستعن بكَ 

 لنَ عوهل نِسَي أنه قّدم ذاته لَك في يوٍم من األيام حبا بك ليُ  في وقت الشّدة
"المحبة" وُيمسك بيد خرافك  معل يُ ظ و عِ يو  ": غذاء الروح الحيوالخالص الكلمة"

؟ كيف إستطاع أن يكون سبب إبتعاد الناس عنك لرؤيتهم المثال وصلهم إليكَ وي
على للتقوى وخدمة اهللا ينهار ويستسلم لرغباته؟ إن لم يستطع أن ُيرّوض األ

نفسه على التقوى وخدمة اآلخر مهما كّلف األمر من مجهود أو إنكار ذات، 
يعلم الكاهن بأنه  أال فكيف سُيقنع َمن أؤُتِمن على خدمتهم بأن يفعلوا ذلك؟

بالنسبة لرعاياه أصبح هو األب واألم مًعا وعليه أن يفعل كّل ما في وسعه لُيقدم 
  الغذاء ألبناءه ليحيوا؟
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خر وليس الكاهن إنساًنا مثل أي شخٍص آ أنا أعلم أن  رّبي وٕالهي ...
  الجميع ينظر إليها فعروس يوم زفافها يشبه الصالٌح أحد سواك، ولكنه 

خاطئ  ها أو لمحاولة العثور على شيءٍ ب ابً اعجلمدحها إحادة أما  بعيونٍ 
أن ُيساءل عن  وهعلى الكاهن  أصعب األمورن مِ ولعل  ها.من نيللإلنتقادها وا
 ذي ك بهإيمانه وُيشكلذلك يا رب، أرجو أن تمّد  ؛تكترك كل شيء لخدم وهو ال

  تهبهم مواهب روحك القّدوس لُيصبحوا مسيًحا جميع كهنتك بمعونتك و 
والصبر والتقوى والمشورة والمعرفة  /الفهملموالعِ بالحكمة لآلخرين مملوئين 

وفوق كل شيء مخافة اهللا والغيرة على أسمك القّدوس، ولك الشكر  الصالحة
   على الدوام، آمين.

  7201 شباط 5

على عاتق الكاهن، وهو  مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا تقع رّبي وٕالهي ...
محّبًة بك وباآلخرين،  يومٍ  ه كل سْ لبَ بقبوله لهذا العمل ُيلِبَس نفسه الكفن بيديه، يَ 

ُيميت إسمه اّلذي ُعِرف به ويلبَس إسم "اإلبن" و"المسيح" و"العبد" ليخدم ويخدم 
هو ذلك اإلنسان اّلذي جعل قلبه  مجًدا لك.بكل حكمة ودون كلل ويخدم 

ويخلصوا فال يقفون  بًحا" لَك لتوضَع فيه فيأكل منَك اآلخرين ويتقّووا"مذوًدا/مذ
لك قدم نفسه اّلذي "الكاهن األعلى" ، هو كاإلبن الحبيب الحمل أمامك للدينونة

ل لآلخر "هذا هو جسدي اقروحيا و  كرس أعماله لخدمة وراحة ونمو اآلخرينو 
   السماء".ُه ليكون فرًحا في ُه وٕاشربْ وهذا هو دمي ُكلْ 

ي وٕالهي ... يا صاحب الملكوت ... أنت هو اّلذي أعددَت الوليمة ربّ 
 :22ودعوتنا إليها وقلت لنا "قد ُأِعد العشاء، لقد تّم، تعالوا وكلوا وٕافرحوا" (متى 

الكثير من إستخدم ) والعشاء كان هو "المسيح"، فيا رب 25-16 :14 ، لوقا2-4
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 وأمانة فرحبكل الَملوكية فعلة وُمّدهم بمعونتك اإللهية ليخدموا في هذه الوليمة ال
   ولك الشكر على الدوام، آمين. ،فينال كّل إنساٍن مولوٍد نصيبه منها

  8201 كانون الثاني 12

أن نولد ِمن الروح هو أن يمأل قلبنا وفكرنا اإليمان الروحي  رّبي وٕالهي ...
يعتقد اإلنسان أنه إذن لماذا "، فكأبناٍء لهجميًعا اهللا ُيحّبنا ّخص في حقيقة "لَ المُ 

بعيًدا عنك وعن اآلخر؟ هذه الروح العائلية والجماعية يستطيع أن يكتفي بذاته 
"أم الجميع" من ضلعه حواء خلقت له و "أب الجميع"  آدم حين خلقتها لنا تَ أّكدْ 
ك ما ال نستطيع إدراكه أو نحن دوًما بحاجة لآلخرين لنرى وندر أجل،  ا له.نً و ع

ي الزم أفكارنا وٍر جديدة أو لُيصلح الخطأ الذحين يتوقف العقل عن التفكير بأم
، وكم هي رائعة حكمتك حين خّصصت أناًسا أو حتى لتأييد فكرنا الصحيح

وأسميتهم "كهنة" ليكونوا كاألمهات اللواتي دون كلل ُتطعم وُترّبي وُتلبس األوالد 
حّبب مّما ُيوفره لها األب، كما أنها ُترشد وتسهر وقت المرض وتُ بقوٍت ولباٍس 
   .وتزرع في قلب األخوة بذور المحبة األبناء باألب

 حافظ إبراهيم شاعر النيلقال أَيُحق لألِم أن تترك بنيها؟  رّبي وٕالهي ...
بمعونتك اإللهية أرجو أعددتها أعددَت شعًبا طّيب األعراق"، ف ذا"األم مدرسٌة إ

 هو األب  بالنسبة لرعّيته الموكلة إليِه، وأنك أنتَ  أن يعي كّل كاهٍن دوره كأم
كائٌن وسيكون.  الحاضر بالروح والغني بالنعم والهبات وأّنك معه فيما بين بنيكَ 

نيك" بأنه "عينك التي تحرس بَ بمعونتك اإللهية  الكاهن أن ُيدركأيًضا أرجو 
بروحك  مّما قّدمت له من معونة مله اقّدمهيُ كّالً منهم و علم إحتياجات يف

   ولك الشكر على الدوام، آمين.، القّدوس
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  9201 شباط 01

عجيٌب هو اإلنسان، ذاك الذي يود أن ُيفّسر األمور كما رّبي وٕالهي ... 
كلمتك بما ُيوافق رغباته وُيعّلم اآلخرين بحسب فهمه. ففي  لو ئُيريد قلبه ويُ 

اآلونة األخيرة تعّرفت على أشخاٍص قالوا لي بأننا باإليمان بالمسيح أصبحنا 
ن جميًعا كهنة وال داعي للكهنة والكنيسة واألسرار الكنسية، ومع ذلك ُيقيمون مِ 

. ن عليه أسم "خادم الَرب"وُيطلقو  بينهم َمن ُيعمد ويشرح اإلنجيل ويجمع األموال
ْب على إعالن الكلمة والوعظ واظِ ُيـ"فإن كانوا جميًعا كهنة واّلذي من واجباته أن 

فلماذا إًذا يحتاجون  ،وتاوسيمطيم" كما كتب القديس بولس ناصًحا والتعل
أن ُيقنعهم بأنك ألغيت  أحدهم ال أعلم كيف إستطاعلُمعّلم/"خادم الّرب"؟ 

الروح  بْ وهَ " واضحة باإلنجيل واّلذي من مهماته أن يُ وكلمة "الشيوخ الكهنوت
ْهمل ال تُ القدس من خالله لَمن يود أن يقّدم ذاته هللا كاهًنا لخدمة المؤمنين ["

 1( "يكبالنبوءة مع وْضِع أيدي الّشيوخ عل كَ الموهبة التي فيك، وقد ُوِهَبْت ل
" المكتوبة بتقديم "الكلمة يريدون َمن يخدمهم البسطاء منهم. )14 :4 وتاوسيمط

أعينهم عن كل  واغمضوهذا شيًئا جّيد، ولكن كيف إستطاعوا أن يُ غذاًء روحيا 
 ر للرّب يسوع مع التالميذ وأمورٍ ا حدث في عشاء الفصح األخيفهٍم آخر ممّ 

-13 :5، يعقوب 13- 12 :6مرقس ( المقّدس أخرى كمسحة المرضى بالزيت
 :6كوضع يدي الّرب يسوع المسيح على المرضى (مرقس اّلتي سّريا هي ) 14

أراد باألساس أن يلغي سر اإلفخارستيا اّلذي ولذلك هو واضح بأن أحدهم  ؟)5
ُيقّدمها أعددتها لهو أثمن جوهرة ُمهداة من قلبك الُمحب للجميع، هبة مجانّية 

الّلذين  اآلخرون ألبناءكه في حين ،اّلذين إخترتهم ليكونوا وكالًء عنك ،عبيدك
ويعملوا بدورهم على  حيواتقّووا ويليلهم أعماًال وواجبات أخرى تجاهك، 

  .أيًضاوٕاتمام واجباتهم خدمتك/حّبك 
"الحصاد  كما قلتَ و "الكهنوت" مهمة ذات مسؤولية كبيرة،  رّبي وٕالهي ...

َمن أيًضا هناك على الرغم من قّلتهم فو  ،)2 :10(لوقا  لة قليلون"مالعلكن كثير و 
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د كل كاهًنا قّدم لك ضعوأبحسب قلبك، رسل كهنة فأل، امُيريد أن يستهين بالع
 ذاته ليخدمك في أبناءك وٕامنحه ما يحتاج إليه ليوصل رعاياك الموكلة إليه إليكَ 

   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.قلوبهم بحّبك ومن محّبتكًئا مالِ 
  

  2020 شباط 2

الزواج المسيحي على مبدأين ُيكمالن بعضهما  يعتمد رّبي وٕالهي ...
إلى آخر  ينتقل اإليمان من جيلٍ ) 1( ألحدهما عن اآلخر: البعض وال ِغنى

. اإليمان ليس قوًال ُيقال بل فعًال واضًحا أمام الجميع )2و(، عن طريق العائلة
رأس العائلة الكاهن هو هذان المبدآن ينطبقان أيًضا على الكهنوت كون  ولعل

وكما أّن إبتعاد األهل عن  وأفراد الكنيسة بأجمعها هم األوالد لذلك الجيل.
أن يبتعدوا عن اهللا، كذلك تصّرفات بممارسة اإليمان ُيعطي الفرصة لألوالد 

أو  الكاهن إن لم ُتطابق إيمانه ومعرفته بقداستك فهي قد تُبعد المؤمنين عنكَ 
ينسى األهل بأن أبناءهم هم في الزواج قد  ُتعطي فكرة خاطئة عن قداستك.

باألصل أبناءك فيستهينوا بتربيتهم روحيا، أما في الكهنوت فعلى الكاهن أن ال 
كأٍب لينالوا  ينسى أبًدا بأّن أبناء رعّيته هم أبناءك وهو مؤتمن عليهم إلكرامك

كما الحياة األبدية في الملكوت السماوي، األرض الجديدة بعد موت الجسد، 
بالنسبة للوالدين حسب الجسد: "أكرم أباك وأمك، لكي تطول ك توصيجاء في 

تقابل والتي ) 12 :20إلهك أّياها" (الخروج  الربّ أّيامك في األرض التي ُيعطيك 
إلهكم قّدوس"  الربّ حسب الروح: "كونوا قّديسين، ألني أنا  كألبنائ كوصيت

ليروا محّبتك ، فإكرامك هو عكس قداسة أسمك أمام اآلخرين )2 :19األحبار (
  فينجذبوا إليك.لهم 

كلمتان متناظرتان، وعلى كّل َمن أراد  "القداسة" و"التقوى" رّبي وٕالهي ...
أن يخدم في الملكوت أن يتحّلى بهما الغًيا رغباته الشخصية التي تنافي 

لسبيله، فأنعم على الكهنة  من أفكاره وواضًعا كلمتك نوًرامشيئتك وكلمتك 
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أجمعين وكذلك على الوالدين بكل ما يحتاجونه ليوصلوا رعاياك الموكلة لهم 
   إليك ويزرعوا حّبك في قلوبهم، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  2120 كانون الثاني 24

كّل ما في هذه الحياة أنظمة ال تتوقف عن العمل حين وٕالهي ... رّبي 
نوعية المنتج، ولعّل أجمل  العمل يستمر إلدامة أو تحسينتصل للغاية ولكن 

لَت لُتعيده لقد عمِ ، و ولكّنه شّوهها نظام هو "اإلنسان" اّلذي خلقته على صورتك
قد يعتقد . تعمل لتصل به إلى الكمال مرة أخرى ما زلتللصورة األولى و 

التأكيد البعض بأنك أنت هو الوحيد اّلذي يعمل دون مساعدة من أحد، ولكنهم ب
واّلذين دعوَت  على خطأ، فأنت قد إخترَت ُأناًسا ليكونوا يدك اليمنى المرئّية

ال يتوقف العمل على كمال ذاتهم يوم تنصيبهم  ،عملهم بـ"الكهنوت". هم أيًضا
أمام  بأقوالهم وأعمالهمصورتك مطبوعة  والُيبق واأن ُيجاهد مككاهن بل عليه

عن  ينمسؤول موه ، ُيمثلون فكرك وقلبك،كنو ُيمثّل مأنه واأدرك ماآلخرين ألنه
وعمٌل دؤوب  هي مسؤولية كبيرة .مصحة وسالمة أبناءك الموكلين إليه

أو غفلة عين: هو اّلذي ُفتحت عيناه ليقود عمياًنا في  ومتواصل دون راحة
  .بصيرتهمهم عيد لالطبيب اّلذي يُ  أيًضا لهم طريٍق وعرة دون أن يقعوا ويكون

َد أّي عمًال آخر، لو أدرك اإلنسان أهمية "الكاهن" َلما ُوجِ وٕالهي ... رّبي 
فارق وٕان إعترف بأنه هو أيًضا يحتاج أن ُيصبح تقيا وليس فقط الكاهن لما 

الكاهن طالًبا منه المعونة: غذاًء للنمو الروحي وعالًجا ألمراضه الروحية وزيتًا 
  ُيضيء به سراجه فُينير ظالم قلبه.

إمأل بروحك القّدوس كل الكهنة بـالمحبة الغيورة لك ليكونوا وٕالهي ... رّبي 
جريًئا في أقواله دون تمّلق ، مسيًحا آخر ألبناءك، خادًما للجميع دون تفرقة

، ُمراقًبا لكل تصرفاته وُمصغًيا لكّل إنتقاد أو لفكٍر ُمخالف عن فكرك ألحدٍ 
   ، آمين.ولك الشكر على الدوام، ومبادًرا لتصحيح أخطاءه
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  2220 شباط 6
"الِمثال الصالح"، هذا هو ما يلتزم به َمن أراد أن يعمل  رّبي وٕالهي ...

بحقلَك، ولكن ما هو مقياس "الصالح" أو "التقوى"؟ كثيرون يعتقدون بأّن 
قد تُبعد تصّرفاتهم ليس بها عيب وبأنهم يخدمونك دون أن ينتبهوا بأّن أعمالهم 

قاسًيا على أبنائه أو ُمتحّيز ألحدهم دون اآلخرين أو الناس عنك، فَمن كان 
فّضل ذاته عنهم أو ُيعامل زوجته بصورة ال تنسجم مع كلمتك: "ُيصبحا جسًدا 

فكيف له أن ينقل اإليمان بأنك "اهللا محبة" لآلخرين؟ ال أعلم، ولكن إن  ،واحًدا"
ين، فما هو لم تكن "طاعة الكلمة" هي أساس التعامل وأسلوب الحياة مع اآلخر 

  ننقله لآلخرين أي نعمل بحقلك؟"اإليمان" وكيف يمكن أن 
"طاعة الكلمة" ليس باألمر الهّين، وال بّد من التدّرج به بدًء  رّبي وٕالهي ...

من سماع الكلمة وفهمها ثّم العمل بها، والعمل بها أيًضا بحاجة للتدريب دون 
بأنه إن سقط فيمكنه القيام التجارب، فالمؤمن يعلم وقت ملل من الوقوع في 

أو يئس وقّرر أن ُيكمل حياته  بمعونتك، ولكن إن تكاسل أو إستسلم لرغباته
فهو كمريٍض بمرٍض خبيث ينخر بجسمه  دون اإلهتمام بتصرفاته ُمبّرًرا إّياها

  ويؤدي لموته وال يشعر به إال بعد فوات األوان.
بحقلك وأصبح مسؤوًال عن رّبي وٕالهي ... الكل، بحسب العمل اّلذي إختاره 

رعّية، سواًء كاهن أو أب أو أم، عليهم أن ينتبهوا على تصّرفاتهم وال ينسوا أبًدا 
بأنَك خلقتنا على صورتك ومثالك، وبأنك أريتنا كيف تكون المحبة بالتضحية 

أن ُتمسك  إن أردتَ أجل، وبأنك ترغب أن يعرفك الجميع بصورة صحيحة. 
: ترى بحقلك أن تراه فيها بدًال منكَ ن اّلذي أراد أن يعمل أنت تريد مِ بمرآة، ف

محبته ورحمته وقلبه الحنون، ترى أمانته وبره، ترى رأفته وطول أناته، ترى يده 
والِمثال . يا أيها الراعي الممدودة للجياع والمحتاج، ترى فكره العادل حافظ الحق

أن ُنصبح على مثالك، فعلة ، يا أيها األب والكاهن األعلى، أنعم علينا بالصالح
             فنجذب اآلخرين إليَك، ولك الشكر على الدوام، آمين.  ،جديرين بثقتك
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  دة للصوما�سابيع الممھ� 

  أحد ا�برار والقّديسين

  )24إلى  18اآليات  -  12الفصل  –إلى العبرانيين الرسالة (
وُھتَاِف بُوق،  وناٍر ُمتَِّقَدة، وَضَباٍب وظَالٍم وَزوَبَعة،َفِإنَُّكم لَْم َتْقَتِربُوا إلى َجَبٍل َمْلُموس، 

َل ھَذا األَْمر:  وَصوِت َكلَِماٍت طَلََب الَِّذيَن َسِمُعوَھا َأالَّ يَُزادُوا ِمنَھا َكلَِمة؛ َألنَّھُم لَْم يُِطيقُوا َتَحمُّ

ِت الَجَبَل تُْرَجم!". ِھيًبا َحتَّى ِإنَّ ُموَسى قال: "ِإنِّي َخاِئٌف وكاَن الَمْنظَُر رَ  "ولَو َأنَّ بَِھيَمًة َمسَّ

ماِويَّة، وِإلى إَبِل  وُمْرتَِعد!". ْقَتَرْبتُم ِإلى َجَبِل ِصْھيُون، وِإلى َمِدينَِة ِهللا الَحّي، أُوَرَشلِيَم السَّ

تُوِبيَن في وإلى َكِنيَسِة األَْبَكاِر الَمكْ  َعَشَراِت األُلُوِف مَن الَمالئَِكة، وِإلى ِعيٍد َحاِفل،

َماَوات، وإلى ِهللا ديَّاِن الَجِميع، وإلى َأْرواِح األَْبَراِر الَِّذيَن َبلَُغوا الَكَمال، وإلى َوِسيِط  السَّ

 الَعْھِد الَجِديد، َيُسوع، وِإلى َدِم َرّشٍ َيْنِطُق بَكالٍَم َأْفَضَل ِمْن َدِم َھاِبيل!

  )46إلى  31اآليات  – 25 الفصل –القّديس مّتى إنجيل (
وتُْجَمُع  ْبُن اإلِْنَساِن في َمْجِدِه، وَجِميُع الَمالئَِكِة َمَعهُ، يَْجِلُس على َعْرِش َمْجِدِه.إوَمَتى َجاَء 

اِعي الِخَراَف ِمَن الِجَداء. ويُِقيُم  لََدْيِه َجِميُع األَُمم، َفيَُمّيُِز بَْعَضُھم ِمْن َبْعض، َكَما يَُمّيُِز الرَّ

ِحينَِئٍذ َيقُوُل الَملُِك لِلَّذيَن َعْن َيِمينِِه: َتَعالَوا، َيا  الِخَراَف َعْن َيِميِنِه َوالِجَداَء َعْن ِشَمالِِه.

ألَنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمتُُمونِي، وَعِطْشُت  ُمَباَركي َأبي، ِرثُوا الَملَُكوَت الُمَعدَّ لَُكم ُمْنُذ ِإْنَشاِء الَعالَم؛

وُعْرَياًنا َفَكَسْوتُُموني، وَمريًضا َفُزْرتُُموِني، وَمْحبُوًسا  ونِي، وُكْنُت َغريًبا َفآَوْيتُُموني،َفَسَقْيتُمُ 

  َفَأَتْيتُم ِإلّي.

 ِحيَنئٍِذ يُِجيبُهُ األَْبَراُر َقاِئلين: يَا َرّب، َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َفَأطَْعْمَناك، َأو َعْطَشاَن َفَسَقْينَاك؟

وَمتَى َرَأْيَناَك َمريًضا َأو َمْحبُوًسا َفَأتَْيَنا  ْينَاَك َغريًبا َفآَوْيَناك، َأو ُعْرَياًنا َفَكَسْوَناك؟وَمتَى َرأَ 

لَحقَّ َأقُوُل لَُكم: ُكلُّ َما َعِمْلتُُموهُ ألََحِد ِإْخَوِتي ھُؤالِء اَفيُِجيُب الَملُِك وَيقُوُل َلُھم:  ِإلَْيك؟

َغار، َفِلي  ثُمَّ َيقُوُل ِللَّذيَن َعْن ِشَمالِِه: أذھبوا َعنِّي، َيا َمالِعين، إلى النَّاِر األََبِديَِّة  َعِمْلتُُموه!الّصِ

وُكْنُت َغريًبا  ألَنِّي ُجْعُت َفَما َأطَْعْمتُُموِني، وَعِطْشُت َفَما َسَقْيتُُموني، الُمَعدَِّة إلِْبِليَس وُجنُوِدِه؛

  َيانًا َفَما َكَسْوتُُمونِي، وَمِريًضا وَمْحبُوًسا َفَما ُزْرتُُموِني!َفَما آَوْيتُُمونِي، وُعرْ 

ِحيَنئٍِذ يُِجيبُهُ ھُؤالِء َأْيًضا َقاِئلين: يَا َرّب، َمَتى َرَأْيَناَك جَاِئًعا َأْو َعطَْشاَن َأْو َغِريًبا َأو َمريًضا 

لَحقَّ َأقُوُل لَُكم: ُكلُّ َما لَْم تَْعَملُوُه ألََحِد ھُؤالِء ا: ِحينَِئٍذ يُِجيبُھُم ِقاِئالً  َأو َمْحبُوًسا وَما َخَدْمَناك؟

َغار، فلِي لَْم تَْعَملُوه.   وَيْذَھُب ھُؤالِء إلى الَعَذاِب اَألَبِدّي، واَألْبَراُر إلى الَحيَاِة األََبِديَّة". الّصِ
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  3201 كانون ثاني 27
وٕالهي ... أنت هو اّلذي أعطيتنا إبنك الحبيب ليكون خالصنا، ولعل  رّبي

الكثير إكتفى بهذا القدر من فهمه للمسيحية لينال الحياة األبدية ونسَي أموًرا 
بمجيئه كان "هو اّلذي تخّلى عن  كثيرة هي أساس الحياة المسيحية، نسي أنّ 

َمن أراد أن يتبعه ويقول بأنه ذاته محبًة بك وبنا"، وهذا ما دعا هو إليه شارًحا ل
مسيحي: "ليتخّلوا عن ذاتهم محبًة بك ليصبحوا أبناًء لك، ليتحّلوا بقلٍب وديع 

لك هو  ، هو اّلذي أوضح لنا أن ألّد عدوٍ ومتواضع ليرثوا ملكوت السماوات"
"محبة الذات فقط" ألنك أب الكل، وأراد أن ُيحّول هذا العدو إلى صديق بأن 

بة على "محبة روح هذه الذات"، فالمحبة األولى هي غرور تقتصر هذه المح
  وعجرفة وتكّبر أما الثانية فهي "محبة اهللا". 

وٕالهي ... "المحبة" كلمة أصبحت من الصعب فهمها وحتى بين  رّبي
العائلة الواحدة والبيت الواحد ... إزداد الطالق وكُثرت الخالفات ولم يبقى سوى 

يستغل أن المسيحية هي "مغفرة" وأباح لنفسه أن يقول "أنا"، ولعل هناك َمن الـ
ويفعل ما يشاء دون التفكير بأن عليه أن ال يكون حجر عثرة لآلخرين 

 لَ مْ ن يستغل أن المسيحية هي "حَ وأن يندم ويتوب ويتغّير. هناك مَ  بتصرفاته،
  الصليب" دون أن ُيحاول أن ُيخفف ِمن هذا العبء عن اآلخر.

كان كالمك صعب الفهم؟ نحن لم نفهم بعد كيف  وٕالهي ... هل رّبي
  ُنحِسن للجسد، فمتى سنفهم كيف نهتم بالروح سواًء روحنا أو روح اآلخرين؟ 

، فنحن بحاجة إلى أن تزيد فينا الحكمة والفهم وٕالهي ... أِعّنا رّبي
  آمين. ،ومخافتك وكّل مواهب روحك القّدوس، ولك الشكر على الدوام

  
  4201 شباط 16

ني أن أجد لكل سؤاٍل يخطُر على بالي إجابًة في وٕالهي ... عّلمتَ  رّبي
اإلنجيل، ولو أردُت أن أبحث عن كيفية الوصول إلى ملكوتك السماوي فسأجد 
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كلمة "المحبة" ُترفرف فوق كل حرٍف ُنقش بحياة َمن أحّبك وَمن أراد أن ُيحّبك 
فعلهما إثنان ويتعّرف عليك، وسأسمُع إبنك الحبيب يوصيني بعمل شيئين 

أهل نينوى بتوبتهم السريعة ) 1(وأصبحا أعلى منزلًة لديك من اآلخرين: 
والعدول عن أعمالهم الرديئة "القسوة والجبروت والعظمة" بعد سماع كلمتك، 

  بشَغِفها لسماع الحكمة.  ]سبأ[أي ملكة التيَمِن ) 2(و
وٕالهي ... لقد أعطت ملكة سبأ أمواًال طائلة ليس لها مثيل لتسمع  رّبي

الحكمة من إنساٍن مألَتُه أنت حكمًة، وأنت هو اّلذي بذل كنز قلبه "إبنك 
قلبي "المحبة" دون أن أدفع بالحبيب" ألسمع وأشاهد بأم عيني "الحكمة" فُأبصر 

ٍن صاغية لحكمتك ألحبك ني يا رب قلًبا منكسًرا وتوبًة صادقة وأذابْ شيًئا، فهَ 
فوق كّل شيء وأحب اآلخرين كما أحب نفسي، ألبتعد عن ما ُينّجس روحي 
فيكون كّل ما يخرج من قلبي هو مرآًة لقلبك القّدوس، ولك الشكر على الدوام، 

  آمين.  
  

  5201 شباط 1
ُعرضت في التلفزيون المصري عن سمعُت اليوم قصيدة رّبي وٕالهي ... 

شرة من اال يتجاوز العيعيش في الشارع، من فم طفٍل صغير طريق الفيسبوك 
لدرجة أنه يكره أن يعيش،  وهو يبكي يلوم فيها "الدنيا" على قساوتها ،عمره

، "الشارع يأنا شفت الويل فوحين سأله ُمقّدم البرنامج "لماذا بكيت؟"، أجاب: "
حال األطفال  هذا: "كتبتلت بكلمات القصيدة التي مّثلت واقع مرير، حين تأمّ و 

أخرى ماتت فيها اإلنسانية وخرجت  ليس فقط بمصر ولكنه ينطبق على بالدٍ 
الرحمة من القلوب. يعتقد هذا الطفل أن اللوم على الدنيا ولكنه ال يعلم أن 

 لونه بتصرفاتهم، فإن رحموا كانت الدنيا جميلة وٕان الزمن ما هو إال أفراد ُيشك
تعيسة. ومن له أذنان فليسمع، ومن يستطيع أن أحبوا أنفسهم فقط كانت الدنيا 

يا  . آه يا ولدي الصغير، يا أخي بالمسيح،"يفعل شيئا فليفعل وال ينظر لآلخرين
  ر.وصلي ِمن أجلنا لنتغي  ُأغفر لناإبن أبي السماوي خالق الكل، 
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  . َمن سيستطيع أن يلومك على قضاءك، فُحكمك عادلرّبي وٕالهي ... 

... يا َمن أنعمت علينا وبذلت من أجل خالصنا الغالَي  وٕالهي رّبي
على المحرومين الفقراء قساوة قلوبنا والنفيس ولم تبخل علينا بشيء، ُأغفر لنا 

   ، وٕارحمنا.صالفتنا وأشفِ الكادحين الُمشّردين و 
ها يِ وأحْ  مازلنا أحياء بالجسد فال تتركنا نموت بالروحرّبي وٕالهي ... 

عّلمت القديس بولس رسول األمم فكتب: "الرجاء ال ُيخيب . أنت بـ"المحبة"
وأنا ، صاحبه، ألن محبة اهللا ُأفيضت في قلوبنا بالروح القدس اّلذي ُوِهب لنا"

، فإن ُتهُت بالشدائد عن صوت روحك أعدني إليك وقّربني رجائي بمحبتك لنا
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، ِمن جبلك وثبتني

   
  6201 كانون ثاني 42

من كّل  ماذا فهمُت بعد كل هذه السنين"لو سألتني يا إلهي رّبي وٕالهي ... 
ما قرأُت في اإلنجيل عنَك يا اهللا المحبة، وَمن هو اإلنسان البار في نظرك؟"، 

 "اإلنسان البار هو ذلك اّلذي إعتبر كلمتك وكأنها إبًنا لك، نور عينكَ  :لقلت لكَ 
من ذاتك، فزرعها في قلبه عامًال بها  عليكَ  وأعزّ  وقطعة من قلبكَ  وفلذة كبدكَ 

" واثًقا بَك وأبانا أبي"يدعوك من كل قلبه و ، جاعًال منها روح حياته وغيوًرا عليها
إخوٍة نفسِه وكل تهم بما ُيحبُمعاملًفا إياك لآلخرين بوفخوًرا بك ُمعر وُمّتكًال عليَك 

  ."، وبما يعكس محبتك لهمله
إزرع في قلوبنا "روح اإلبن"، روح "المحبة"، ولك الشكر رّبي وٕالهي ... 

    على الدوام، آمين.

  7201 شباط 12
الثالث بعد المئة وُأعجبُت به كثيًرا ُتلَي علي اليوم المزمور رّبي وٕالهي ... 
ك لم تكن بعد قد إفتديتنا باإلبن لك على الرغم ِمن أن  لما فيه ِمن وصفٍ 
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"رؤوٌف رحيم، طويُل األناة، كثير الرحمة" و "رحمتك منذ ، فأنت هو هو الحبيب
وبّرك لبني البنين الحافظين عهدك الذاكرين  ،األزل ولألبد على اّلذين يتّقونك

فأكون بارا  أوامرك ليعملوا بها". وٕان سألُت نفسي ما هي أوامرك ألعمل بها
ي بالطاعة المحبة لك ولآلخر"، ولعل المحبة لك هلوجدتها هي هي: " بعينك

    والعمل بمشيئتك أما المحبة لآلخر فهي بالرحمة كما أوصيت.

مختلفة كيف يكون تعامل  وبكلماتٍ  شرحتَ  ِمن مرةٍ  كم رّبي وٕالهي ...
وٕاعمل قلَت له ليكن قلُبك وديًعا ومتواضًعا  كم ِمن مرةٍ  ؟اإلنسان مع اآلخر

األعمال التي ُتظهُر ذلك: إطعام الجائع وٕارواء العطشان وٕايواء الغريب وٕاكساء 
لمقاِصُد وال تعمل األعمال التي تُنّجسه: االعريان وزيارة المريض والمحبوس، 

لحسد الُفجور و الِغش و الُخبُث و الطمع و الزنى و او  لقتل،السرقة و او  لُفحشالسيئة، و ا
  فهل فهمنا؟ ؟)23-20 :7(مرقس  زور شهادةو  ةلغباو الكبرياء و الشتم و او 

"َمن أحّبك أحّب اآلخر وَمن أحب اآلخر أحبك"، ولعل  رّبي وٕالهي ...
حّب اآلخر كان واضًحا مع األخوة وٕان أخطأوا تجاه بعضهم البعض، وكأننا 
نسمع دم هابيل يصرخ إليك "إغفر له يا اهللا، فهو أخي" وأنت إستجبَت فوضعَت 

، ولعل الحياة وبذلك وهبَت له قتلباإلنتقام منه فيُ  طالبُ على قابيل عالمة لئال يُ 
أوثق دمه عهد المحبة فيما بيننا إذ  فلكَ  :صراخ دم الّرب يسوع هو أكثر محّبةً 

 :فصرخ قائالً عداء صرخ لك قائًال: "لتكن مشيئتك"، أما لآلخرين وباألخص األ
كآدم في نظرَك "يا أبِت، أغفر لهم، ألنهم ال يعلمون ما يفعلون" وكأنه أعادنا 

  وألبسنا البّر. وأبقانا في الجنة شجرة معرفة الخير والشرأكال من يوحواء قبل أن 

صاغية لصراخ دم يسوع، أعن ضعفنا ولتكن أذناك دوًما  رّبي وٕالهي ...
ولك الشكر على الدوام،  ولتكن آذاننا دوًما صاغية لكلمتك لنحيا معك لألبد،

  آمين.
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  8201 ثانيالكانون  82

في جوهرها معاٍن كثيرة، هي كلمة "المحبة" هي كلمة تحمل  رّبي وٕالهي ...
لَت هي التي ُتحدد معنى هذه المحبة سهلة وأيًضا صعبة، ولعل العين كما قُ 

بالنسبة للشخص اّلذي يرى وبالتالي ُتحدد تصرفاته مع اآلخرين. مع الوقت 
فهمُت بأنني ألكون من أتباع الّرب يسوع "اإلبن اّلذي رضيَت عنُه" علي أن 

به القّدوس اّلذي سقى العطاش بالكلمة وغّذاهم بجسده وألبس أنظر لآلخرين بقل
اإلنسان الخاطئ العاري أمامك من نوره وشفى المريض وأطلق سراح المأسور 
للخطيئة بالفداء على الصليب وأعطى مسكًنا لَمن ليس لهم مسكًنا في ملكوتك 

  "الحياة األبدية" بتعريف اإلنسان بقلبك الُمحب. 

د ال أستطيع أن أسقي وُأغّذي وأشفي وُألبس وآوي وأفك رّبي وٕالهي ... ق
أسر روح إنساٍن خاطئ ولكني بكل تأكيد أستطيع أن أفعل ذلك مع جسد أّي 

  إنساٍن محتاج محبًة بك ورحمًة عليه.  

ليس فقط  رّبي وٕالهي ... أعن ضعفنا وحّنن قلوبنا وٕامأل قلوبنا بالمحبة
لنحيا معك لنكون على مثال الّرب يسوع إبن اإلنسان  للجسد ولكن للروح أيًضا

   لألبد، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9201 شباط 17
سأجد  ؟"،بارككماذا علّي أن أفعل ألُ "ن سألت نفسي إ رّبي وٕالهي ...

وهو أن أعمل  ،بشأن يوم الدينونة الجواب واضًحا في قراءة اإلنجيل لهذا اليوم
هذه القراءة هي ليست فقط  أعمال رحمة مع اآلخرين اّلذين هم بحاجة لها.

إلعطاء الرجاء بالحياة األبدية معك لَمن كان بارا ذو قلب رحيم، بل تدعوني أنا 
التي ُشّلت يداها وقدماها عن الحركة وتحّجر قلبها تجاه اآلخر ُألراجع نفسي 
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وتريد أن  قلبك ألنك ُتحّبني كما أحببَت البار، وهي دعوة نابعة من وأتغّير
   ).13 :9 (متى ُتعّلمني معنى اآلية: "إنما أريُد الرحمة ال الذبيحة"

في أعماق أعمال الرحمة مع اآلخر  أدركُت اليوم أن  رّبي وٕالهي ...
  :المحتاج هو

اإلعتراف بك إلٌه واحد آب ضابط الكل، فالجميع أخوة مكملين بعضهم  �
   ؛متبادل وٕاحترامٍ  كجسٍد واحد بمحبةٍ البعض 

  ؛القداسة بقداسة األفكار واألعمال التي تخرج من القلب وُتجّسد "المحبة" �
كذلك  والغافر األب المحب الُمعيل فكما أنتَ  ،معرفتك بالروح والحق �

  ؛يكونون أبناءك على مثالك
فمشيئتك أن يصبح اإلثنان  ،طاعة كلمتك فَقْول "لتكن مشيئتك" دون رياء �

صا مهما كانت صلة القرابة بينهما مع إختالف خلُ ثمرا ويَ ا ويُ نموَ واحد ويَ 
   ؛نوعية العمل للنمو واإلثمار

  خرين؛شكًرا لَك لما أنعمَت علينا ولم تنعمُه على اآل �
  لآلب واإلبن والروح القدس بكل ثقة كاملةً  إعطاء الذات �

الملك داود "باركي الّرب يا نفسي ويا جميع ما في  وبالتالي يمكنني أن أرّدد مع
داخلي أسمه القّدوس. باركي الّرب يا نفسي وال تنسي جميع إحساناته" (مزمور 

103: 1-2(.  

من أبناء الملكوت األرضي ألرث الملكوت  بعينيكَ هل أنا  رّبي وٕالهي ...
عن جبلك  بعيدةً أو ما زلُت  ؟األفكار النابعة من قلبي تُبارككالسماوي؟ هل 

الُمقّدس ومدينتك التي تزهو بسّكانها اّلذين لبسوا النور وباألحرى ألبسهم إّياه 
بروحك  ،أنعم علي  رّبي وٕالهي ...؟ الّرب يسوع ألن قلبهم ُمحب ومتواضع

   ولك الشكر على الدوام، آمين.ُمكلل ومملوء بالرحمة والرأفة،  قلًبا ،القّدوس
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  2020 شباط 9
ما أجمل التناغم الموجود باألحداث التاريخية وبالكالم  وٕالهي ...رّبي 

الموحى منَك ما بين الجسد والروح. أنَت الُمعلم اّلذي إبتدء بتعليم اإلنسان 
باألمور الملموسة لديه أي باألمور األرضية ليوصله فيما بعد لفهم األمور 

ومن هذه األمور أّن ال أحد يستطيع التقّرب منَك إن لم يكن بارا  الروحية.
وعدَت بالخالص والعفو واّلذي  غيور.و حب مُ  ،قةناًرا محرِ  ،بعينيك، فأنت قّدوس

فأقام معه  ُصِلب المسيح يسوع وُدفن وقام باليوم الثالث كما في الكتب حينتّم 
محّبًة  لرؤيتك والعيش معك لألبدويتشّوقون كّل األبرار اّلذين تشوقوا وُيقيم أيًضا 

  .بك
أنَت قلَت في مواقف كثيرة "ال تخف"، ولعلي أفهم من  رّبي وٕالهي ...

قراءات اليوم بأنك تقول لي "ال تخف من التقّرب مني كما خاف األولون 
 ال تخف من لجهلهم، فأنت اآلن تعلم بأّني أحببتَك وأنا هو اّلذي قّربتَك إلي .

ب مني من خالل اآلخرين وتعتبرني إنساًنا يحتاُج إليك كما إحتجَت أنت التقرّ 
إلّي فُتعيله كما أعلُتَك: ُتطعمه كما أطعمتَك خبز الحياة، ُتسقيه كما سقيُتك من 

، تزور رّ مائي ماء الحياة، تدعوه لبيتك كما دعوتك لبيتي، تكسوه كما كسوتك البِ 
المحبوس كما زرتَك وحّررتك من أسر وتزور  ،المريض كما أتيُت إليك وشفيتكَ 

لتكون معي  كما أنا فيك وكأنك تقول لي: "ُكن في  ،"الخطيئة وعبودية الموت
  ".لألبدِ 

ذاتك على جبل سيناء وأعطيت وصاياك  يا َمن أظهرتَ  رّبي وٕالهي ...
ثم حين تم الزمان  ،العشرة لتكون لنا أسلوب حياة وتعامل معَك ومع اآلخرين

ليراك الجميع دون خوٍف  ، جبل صهيون ُسكن اهللا،بالّرب يسوعأظهرت ذاتك 
روا نظرتك الُمحبة فيفهموا وصاياك والتي تمحورت حول محبتك ومحبة يو 

كقلبك القّدوس لُنكرمك في خلقك كمحبة الذات، أنعم علينا بقلٍب ُمحب  اآلخر
   على الدوام، آمين. ونكون باّرين في عينيك، ولك الشكر
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  2120 الثانيكانون  31

 ،أحببتني وُقدتني بيدك القوية وأخرجتني من دار العبوديةوٕالهي ... رّبي 
هوة الموت، فكيف لي أن أنسى عظائمك؟ كيف لي أن ال ُأخّبر بها أبنائي؟ 

كيف  آخر ُحبا بي؟ كيف لي أن ال أثق بما تستطيع أن تفعله لي في أّي موقفٍ 
كيف لي أن ُأقّسي لي أن أعبُد إلًها آخر يُسّن لي وصايا ال ُترضيك وُأطيعه؟ 

  قلبي تجاه اآلخر وأنت هو "المحبة"؟ كيف أقول "أنا"، وأنت قلَت "أنا أبيكم"؟

ما أجمل ما أنشدته العذراء مريم حين رأت قريبتها وٕالهي ... رّبي 
إلى  ظرُه نن أل ي،وحي باهللا ُمخلصُج ر تهبوت َي الرّب،ُتعظُم نفس"أليصابات: 

ُبني جميع األهتواضع أَمِته. ف القدير صنع بي  نّ أل ال،يجا منذ اآلن ُتطو
صنع عزا  ُه.ورحمُته إلى أجياٍل وأجياٍل للذين يتقون دوس،ْسُمُه قإ م، و عظائ

، ورفع أنزل الُمقتدرين عن العروش م.بساعِده، وشتت الُمتكبرين بأفكار قلوبه
عضد إسرائيل  ين.نياء فارغغأشبع الجياع خيراٍت، وصرف األ ين.المتواضع

، فكيف لنفسي أن نا"كما كلم آباء د،لى األبإإلبراهيم ونسله  ُه،فتاُه ذاكًرا رحمت
ُتعّظم ما فعلته معي على الصليب، وكيف لي أن أشكرك إن لم ُأخّبر اآلخرين 

فتح عين األعمى وُيعيد النطق لألخرس وقوة وُأنشد على الدوام نشيًدا جديًدا ي
كيف لي أن ُأبقي ما حدث على الصليب فالقيامة ِذكًرا بين  الحركة للمشلول؟

، فُتصبح أفكاري وأقوالي وأعمالي مجًدا لَك وُحبا عيني ووشًما على يديّ 
  ؟، ألنك أحببَت الجميع وأردَت الخالص للجميعباآلخر

كثيرون أدركوا قلبَك السخي الُمحب ووثقوا بك وعّظموا وٕالهي ... رّبي 
التقوى والمحبة وِخدمة اآلخر شريعًة لحياتهم فُعّدوا الشكر و أعمالك، وٕاتخذوا من 

من األبرار والقديسين اّلذين سيروك بمجدك فهنيًئا لهم ... فأنعم علينا بأن نكون 
على الدوام،  لك الشكرو متواضع، ُمحب و على ِمثال هؤالء وأخلق فينا قلب لحٍم 

   آمين.
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  2220 شباط 13
يَن الذحين تكّلم القديس بولس عن "األبرار" وصفهم بأنهم " رّبي وٕالهي ...

ك َمن يقول أّن اهللا ال يطلب مّنا ل، وٕاستوقفني هذا الوصف فهنا"َبَلُغوا الَكَمال
فإستصعبوه الكمال، ولعلهم لم يفهموا ما هو الكمال اّلذي تبتغيه من اإلنسان 

ُيصاحب كّل َمن  لمنال إال أنه في الواقع هو أمرٌ وٕاعتقدوا بأنه شيًئا صعب ا
تقّرب منك وفهم بأّن ما يمأل قلبك هو "المحبة" فلم يعد يخاف من التقّرب منك 
أكثر وأكثر لُيناجيك ليس فقط بأقواله بل بأفعاله التي ُتسّيرها المحبة تجاهك 

رين، فأنَت هو إله الجميع وٕان لم ُيدرك الجميع لتنعكس أعمال محبة تجاه اآلخ
  ذلك.

حّبك الشديد لي جعلك ُتضحي بالكثير دون مباالة لأللم،  رّبي وٕالهي ...
، وتعاملي مع اآلخرين وأنا هل أحّبك كما أحببتني؟ أكنُت بارا في عالقتي معك

أو حسبُت خسارتي إن أعطيُت لآلخرين من وقتي ومالي وتعبي؟ أود أن 
أحصل منك على كّل شيء: الصحة والمال والبركة والقوة والمركز الرفيع 

ة التي تجعلني أستحوذ على كّل النعم دون أن ُأشارك بها وكذلك الغباوة الروحيّ 
  ة" إن لم أشارك نعمك علّي مع اآلخرين.اآلخرين!! أجل هي "غباوة روحيّ 

، ولقد "ملكوت اهللا" قال الّرب يسوع أن علّي أوًال أن أطلب رّبي وٕالهي ...
 ، روحّية ومادّية،فهمُت بأن ملكوتك هو ملكوت خدمة ُيعطى كّل فرٍد فيه ِنعم

. ليخدم بها اآلخرين اّلذين لم ُيعطى لهم، وهذه الخدمة هي فعل محبة لمجدك
في هذا الملكوت قد يضعف ويمرض قلب وفكر اإلنسان فيبتعد عنك إال أنه 

ك يشفى ويتقّوى، يسقط ويقوم، ُيخطئ وُيقّصر بإعترافه بضعفاته وبإتكاله علي
فسيستحق حّبك على األرض "المحبة" يتوب ويتغّير. َمن عاش ثم بواجباته 

الالمحدود ورؤية بهاء مجدك في السموات. أنعم علينا بقلوٍب وديعة ومتواضعة 
 ، ولك الشكرو"ما لي هو لَك" تقول لَك ولآلخرين: "ُأحّبك، أشكرك، متأسف"

         الدوام، آمين.على 
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  دة للصوما�سابيع الممھ� 

  الموتى المؤمنينأحد 

  )11إلى  1اآليات  – 5الفصل  –الونيقي تسإلى األولى الرسالة (
ا األَْزِمنَةُ واَألوَقات، َأيَُّھا اإلِْخَوة، فال َحاَجَة ِبُكم َأْن يُْكَتَب ِإَلْيُكم في َشْأِنَھا؛ َألنَُّكم تَْعلَُموَن  َأمَّ

اِرِق لَْيالً. ّبِ يْأتي َكالسَّ فِحيَن َيقُولُون: َسالٌم وَأْمٌن! ِحينَِئٍذ َيْدَھُمُھُم الـَھالُك  َجيًِّدا َأنَّ َيْوَم الرَّ

ا َأْنتُم، َأيُّھا اإلِْخَوة، َفلَْستُم في ظُْلَمٍة لِيَُفاِجَئُكم ذلَِك الَيومُ  َدْھَم اْلَمَخاِض ِللُحْبلى، وال يُْفلِتُون.  َأمَّ

اِرق. ِإًذا فال  فَأْنتُم ُكلُُّكم َأْبَناُء النُّور، وَأْبَناُء النََّھار؛ ولَْسَنا َأْبنَاَء اللَّيِل وال َأْبنَاَء الظُّْلَمة. كالسَّ

َكُروَن ألَنَّ الَِّذيَن َيَناُموَن َففي اللَّيِل يَنَاُمون، والَِّذيَن َيسْ  نَنَْم َكَسائِر الـنَّاس، َبْل ِلَنْسَھْر َوَنْصُح؛

ا نَْحُن َأْبَناَء النََّھار، َفْلَنْصُح الِبِسيَن ِدْرَع اإلِْيَماِن والـَمَحبَّة، وَواِضِعيَن  َففي اللَّيِل َيْسَكُرون. َأمَّ

َربِّنَا َيُسوَع ب، َبْل ِإلْحَراِز الـَخالِص ِب فِإنَّ َهللا لَْم يَْجَعْلنَا ِللَغضَ  ُخوَذَة َرَجاِء الـَخالص.

ُعوا بَعُضُكم  الَّذي َماَت ِمْن َأْجِلَنا، لَِنْحَيا َمَعُه َساِھِريَن ُكنَّا َأْم ِناِئِمين. الـَمِسيح، َفلِذلَِك َشّجِ

 بَْعًضا، َوْلَيْبِن الَواِحُد اآلَخر، َكَما َأْنتُم َفاِعلُون.

  )31إلى  19اآليات  – 16 الفصل  –قا لو القّديس إنجيل (
ُم ُكلَّ يَْوٍم بَِأْفَخِر الَوالئِم.َكاَن َرُجٌل َغِنيٌّ َيْلَبُس ا وكاَن َرُجٌل  ألُْرُجواَن َوالَكتَّاَن النَّاِعم، َويََتَنعَّ

وكاَن َيْشتَِھي َأْن َيْشَبَع ِمَن الفُتَاِت  ْسُمُه لََعاَزُر َمطُْروًحا ِعْنَد َبابِِه، َتْكُسوُه القُُروح.إِمْسِكيٌن 

َوَماَت الـِمْسكيُن  الَغنِّي، َغْيَر َأنَّ الِكالَب َكاَنْت َتْأِتي َفَتْلَحُس ُقُروَحهُ.الـُمتََساِقِط ِمْن َمائَِدِة 

َوَرَفَع الَغِنيُّ عْينَْيه، َوھَُو في  َفَحَملَْتهُ الـَمالئَِكةُ ِإلى ِحْضِن ِإْبَراِھيم. ثُمَّ َماَت الَغنِيُّ َودُِفن.

َفنَاَدى وَقال: يا َأَبِت  اِھيَم ِمْن َبِعيد، َولََعاَزَر في ِحْضنِِه.الـَجِحيِم يَُقاِسي الَعَذاب، َفَرَأى ِإْبرَ 

ٌع في َد لَِسانِي، ألَنِّي ُمَتَوّجِ  ِإْبَراِھيم، ِإْرَحْمنِي َوَأْرِسْل لََعاَزَر لِيَبُلَّ طََرَف ِإْصَبِعِه ِبَماٍء َويُبّرِ

نََّك ِنْلَت َخْيراتَِك في َحَياتَِك، َوَلَعاَزُر َناَل الَباليَا. ْبِني، تََذكَّْر أَ إَفقاَل ِإْبَراِھيم: يا  ھـَذا اللَِّھيب.

ع. ى ُھنَا، وَأْنَت َتَتَوجَّ ًة َعِظيَمًة ثَاِبتَة، َحتَّى  واآلَن ُھَو يََتَعزَّ َوَمَع ھـَذا ُكلِِّه، َفِإنَّ َبْينَنا َوَبْيَنُكم ُھوَّ

 ا ِإلَْيُكم ال َيْسَتطْيُعون، وال ِمْن ھُناَك َأْن يَْعبُُروا ِإَلْينا.ِإنَّ الَِّذيَن يُِريدُوَن َأْن يَْجَتاُزوا ِمْن ھُن

فإنَّ لي َخْمَسَة ِإْخوة، ِلَيْشَھَد  َفَقاَل الَغنِّي: َأْسَألَُك ِإًذا، يا َأبَِت، َأْن تُْرِسَل لََعاَزَر ِإلَى َبْيِت َأبي،

فَقاَل ِإْبَراِھيم: ِعْنَدھُم ُموَسى َواألَْنبِياء،  ھـَذا. لَھُم، َكي ال َيْأتُوا ھُْم َأْيًضا ِإلى َمَكاِن الَعَذابِ 

 َفقال: ال، يَا َأبَِت ِإْبَراِھيم، ولـِكْن ِإَذا َمَضى ِإلَْيِھم َواِحدٌ ِمَن األَْمَواِت َيتُوبُون. َفْليَْسَمُعوا لَھُم.

اء، َفِإنَّھُم، َولَو َقاَم َواِحدٌ ِمَن األَْمَوات، فقاَل لَهُ ِإْبَراِھيم: ِإْن كانُوا ال َيْسَمُعوَن لُِموَسى َواألَْنبَِي

  لَْن َيْقتَنُِعوا!".
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  2013 شباط 3

ألعمل على نيل  أحدهم "قل لي َمن أنتَ  وٕالهي ... هل قال لكَ  رّبي
ضاك"؟ ال بّد أن أحدهم سألك وٕاال لما ُكتب اإلنجيل وبالذات ما لّخصه الملك رِ 

وما كتب القديس يوحنا البشير: "اهللا ، 146و  145داوود عنك في مزموريه 
  ة".محبّ 

وٕالهي ... ُيقال أن "الطيور على أشكالها تقع"، ولعل هذا القول ينطبق  رّبي
على َمن يسكن ملكوتك، فَمن لم ُيشابهك بالمحبة والرحمة لن ينال فرحة العيش 

  معك، وَمن لم يكن نوًرا لآلخرين لن يرى نورك هناك.
وروًحا مستقيمة  خلقه في إوٕالهي ... يا أبي السماوي ... قلًبا نقيا  رّبي

اإليمان بمحبتك ورحمتك لي، والثقة  ها في أحشائي ألسكن بيتك ... زد في دْ د جَ 
  بك، واإلخالص لك، ولك الشكر على الدوام. آمين.

  

  4201 شباط 23
دون أن يهابوا تلك  وٕالهي ... قليلون هم اّلذين يفتكرون بالموت رّبي
رون يجْ كما أردت:  سهروا وجاهدوا ليكونواففي باطنهم هم يعلمون بأنهم  الساعة

ُمطيعون ) 8 :6 (ميخاالُحكم العادل، وُيحّبون الرحمة، ويسيرون بتواضع معك 
ب ومؤمنون بأن الرّ  هم أمامك، تائبون عنهاايالكلمتك دون تكّبر وُمعترفون بخط

بإسمه وأعطاهم الخالص ألن خطاياهم  ِمن أجلهميسوع المسيح قد مات 
  قد ُغفرت. القّدوس

رميا بأنك "شجرة ساهرة إعن نفسك في سفر  وٕالهي ... يا َمن ُقلتَ  رّبي
على كلمته ليصنعها"، وأردتني أن أكون على مثالك وعلى مثال عصا هارون 

شجرة  ا حيا منكانت غصنً التي أفرخت وبرعمت وأزهرت وأنضجت لوًزا أي 
ُممتِلًئ  "الحياة" اللوز والتي معناها "الشجرة الساهرة" والتي جّسدها اإلبن الحبيب

 /الفهملموالعِ الصالحة والقوة، روح المعرفة  ةبروح الحكمة والفهم، روح المشور 
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إلعطاء الحياة لآلخرين بالبقاء ) 52 و  40 :2 لوقا ،9-1 :11وتقوى اهللا (أشعيا 
مواهب مألنا ِمن إ"لتكن مشيئتك"،  :بالفعل ما عّلمنا إياه تك وعاشا إزاء كلميقظً 

قربان كلمة و الحي معنا [يسوع المسيح وِزدنا إيماًنا بأن وجود  الروح القدس
، كما ُيبقي لنحيا وُنحيي اآلخرين قلوبنا ساهرة على عمل مشيئتكبقي سيُ  ُمقّدس]

، إلى أرض الميعاد صلحتى نعلينا جامًدا ولن يدعه يمّسنا خطيئة الر يأثت
     ، آمين.السماوي، ولك الشكر على الدوامأورشليم الجديدة، ملكوتك 

  

  5201 شباط 8
يا لها من مسؤولية ملقاة على عاتقي  !!"إبن/إبنة النور" رّبي وٕالهي ... أنا

دون قارب. أنا  اهائجً  إنساٍن أعمى يود أن يعبر به بحًرا كَمن ُيمسك بيدِ 
باإليمان بإسم اإلبن الحبيب أستطيع أن أمشي على المياه ولكن األعمى ال 
يستطيع لذا واجًبا علّي أن أحمله على كتفي وأسير به، وٕان فقدُت إيماني 

   وسقطُت سقط األعمى!! 
يا لها من مسؤولية ملقاة على عاتقي  !!"نبي ُمرسلرّبي وٕالهي ... أنا "

ًكا بحبٍل يوصله سِ مْ بوط العينين ومُ في غابٍة ُمظلمة مر إنساٍن  كَمن يقف بجانبِ 
ال يرى الذئاب الخاطفة التي تتربصُه  حيث النور؛ هوإلى نهاية المطاف 

 لذا يحتاج ِلمن ُيسمعه صوت صفارة اإلنذار واألرض الوعرة التي يسيُر عليها
وُينذره لحين أن يتعّلم كيف يستخدم حواسه األخرى فتكون له  فينفَخ في البوق

، وأهجممي توأحدافع أنا باإليمان بإسم اإلبن الحبيب أرى وأُ  النور في ظلمِته.
  وٕان فقدُت إيماني وُمت هلك اآلخر!!

أْيِدَي  مْ و قيُ ف المنبعث منكَ رّبي وٕالهي ... أنِعم علي بشركة الروح القدس 
 :4، أمثال 3 :35(أشعيا  الملتوية ويجعل ُسبًال قويمة لُخطايالُمسترخية وُركبي 

رؤية و نوري اّلذي ُأنير به لآلخرين ِمن أجل خالص الجميع هو يكون و  )26
     السالم، ولك الشكر على الدوام، آمين.الفرح و نورك الباعث على 
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أسقط جزًء منه على األرض لشفاء األمراض" كان "النور رّبي وٕالهي ... 

" اّلذي تم إختياره لتقريب Tangledهذا هو محور الدراسة عن الفلم الكارتوني "
هم السنوي، وكان علّي أن ُأضيف أن مخيمألطفال الرعية أثناء فحوى إيماننا 

النور هو معرفتك والعيش في الظلمة هو العيش على األرض دون معرفة اهللا 
 وبإيماننا، قوًال وفعًال، نستطيع أن نكون نوًرا لآلخرين  ،خلقه الخالق اّلذي أحب

؛ بإيماننا نستطيع أن ُنشفي األعمى فنجعله يعيش في اّلذين يعيشون في الظلمة
النور وبالنور؛ بإيماننا ُنحّول لون النور األبيض الساطع إلى ألواٍن بهية مبهجة 

ووداعة وتحنن وقداسة  ك "محبة ورحمةال قلبللنظر كألوان قوس قزح تعكس جم
وحكمة..." وكّل َمن يراها ينال الحياة األبدية كما وعدت نوح بعد وتواضع 

    . إنتهاء الطوفان
يا َمن أرسلَت الّرب يسوع لتكون لنا حياًة أفضل، لنعيش  رّبي وٕالهي ...

بالنور ونكون نوًرا لآلخرين، لُندرك إن كنَت وأنت اإلله لم تكترث لإلهانات 
يتها محّبة بنا لُتخّلصنا من الظلمة األبدية فكم باألحرى نحن واآلالم التي تلقّ 

ل لنكون على مثال ماذا علينا أن نفعالبشر علينا أن نتواضع ونخدم اآلخرين. 
  الّرب يسوع "نوًرا من نور"، ونقول لألعمى "ليكن نور"؟

كانت قد رأته في  ،أخبرتني صديقتي بإنها إختارت رسًما رّبي وٕالهي ...
، ينمت فيما بعد بأنه ُوضع في رسامة أحد الكهنة المريمي لِ وعَ  إحدى المقاالت

وكالهما ملفوفان برداء ُمطّرز عليه عبارة عن العذراء مريم تحضن الطفل يسوع 
ليكون شعاًرا لحضانة شص، ومن حولهم شريط من الصلبان رمًزا للُقبل 

َت لها بالقول: حيْ وْ عن معنى الشعار أَ  تْ لَ لألطفال وحين ُسئِ ة مريميّ كاثوليكية 
رّبي  ."يبّ حُ وأعطوهم  ،صغاروهم هم بروحي القّدوس، إصطادوهم إصطادو "

ولك الشكر على وغيرًة على كلمتك، ، ومحبةً  ورجاءً  اإيمانً زدنا  وٕالهي ...
   الدوام، آمين.
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ني أستطيع أن ُأسّمي "أحد الموتى ال أعلم ولكني أعتقد أنرّبي وٕالهي ... 
، ولعل الفرق بين وأحياء أمواتالمؤمنين" بـ"أحد األحياء" فهناك أموات أحياء 

الحب اّلذي في قلب كًال منهما. وَمن كان قلبه الحّي والمّيت هو مقدار ونوعية 
 اآلخرين فال بّد أن يكون قلبه حي بالحياة انابضً  اممتليء بحّبك وبالتالي بحب 

    وبالتالي لن يموت وٕان مات بالجسد.

تم إختيار فيلم "السيارات" ألطفال الرعية أثناء هذه السنة رّبي وٕالهي ... 
ثقة،  :وكيفية إدامتها بين إثنين"الصداقة والمحبة"  لتقريب معنى مهم السنويخي مُ 

الشعور باآلخر، عدم التقليل من شأن اآلخر وٕاعطاءه شراكة، تواضع، محبة، 
ُمجبر على خدمة اآلخر فالخدمة أساسها المحبة  حّقه فيما يعمله إذ ليس بأحدٍ 

أو نكرة السيطرة ومعاملة اآلخرون وكأنهم عبيد كثيرون يحّبون  .وليست إستعباد
 ولم َتِهب الخالص لديك فأنت خالق الكل وأًبا للكل وهذا األمر غير ُمستحب 

، فالكّل لهم الخالص إن آمنوا به الرّب يسوع لفئٍة من األشخاص دون آخرينب
  .كمجًدا ل أي آمنوا بمحبتك لهم وعملوا بحسب ما تتطّلبه هذه المحبة

؟ كيف ُيمكن فقط كيف ُيمكن لإلنسان أن يعيش ِلَذاِته رّبي وٕالهي ...
إلنساٍن إغتنى بمعرفتك ويرفض أن ُيعطي ِمن هذا الغنى لآلخرين؟ هل ُيدرك 
 صاحب هذا الغنى أنه كّلما أعطى مّما لديِه أصبح موثوًقا به لديك وٕازداد غًنا؟

على أخيه وبأنك أوصيته  هل ُيدرك صاحب هذا الغنى أّنه حي بروحك القّدوس
؟ ماذا يتوّقع اإلنسان اّلذي عِرَف وصاياك ولم يسهر على العمل بها: اإلنسان

    أيحيا أو يموت؟

لنحيا معَك إلى األبد، بحبك وحب اآلخرين  أحيي قلوبنا رّبي وٕالهي ...
   ولك الشكر على الدوام، آمين.
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عازر هي حقيقة وليست ي وٕالهي ... قال لي البعض أن قصة الغني ولَ ربّ 
ثال ذكرها الّرب يسوع ألنه ذكر أسم الفقير، ومنها يستنبطون أن ال وجود مِ 

عازر وجلوسه بحضن للمطهر، فسألتهم: ما هو دور الّرب يسوع في خالص لَ 
أفعًال لعازر وغيره من الفقراء  ؟في هذه القصة الحقيقية كما يّدعون إبراهيم

وهل سنكون مع  ُمخّلصون ويصلون للحق والحياة بشريعة موسى واألنبياء؟
علم إبراهيم أو مع اهللا اآلب بعد موتنا؟ هل يكذب الّرب يسوع أو أنه ال يَ 

عازر ولم يذكر أسم الغني ألن لَ  (حاشا)؟ وقلت لهم أّن الّرب يسوع ذكر أسم
ن اّلذي يتّكل على اهللا إ : ُيعين"، وكان القصد من المثلعازر يعني "اهللالَ  أسم

هو اّلذي سيحيا مع اهللا وليس اإلنسان اّلذي كإّتكال الطفل على أبيه لُيعينه 
ل على أمواله ليحيا. هذا هو الهدف من المثل بشخصياته. هو مثل كِ ُيحب ويتّ 

ًرا ومراًرا بأمثاٍل بـ"ضارب األمثال"، فأنت قد أعدَت الفكرة تكرا ولذلك ُسميتَ 
وأرسلت أيًضا ِمن ِقبِلك َمن يشرح لنا لبناء قلوبنا هياكل ُمقّدسة  ،مختلفة لنفهم

، قلوًبا ال تغفو بل تسهر على الدوام متيقظة لئال تنساق حبا بك وباآلخر لمجدك
  . وراء الخطيئة

، َمن قّسى قلبه عن طاعة كلمتكي وٕالهي ... إّن هذا المثل كان لِ ربّ 
هناك فئة من البشر سُتعمي عيونها عن  للبشرية والمبّشرين بإسمك بأنّ  اوتأكيدً 

معرفتك وطاعة كلمتك التي هي حجر األساس في التعامل بين الناس 
 ،م كلمتكَمن ُيعل  لناوللدينونة، لذا أنعم علينا وعلى جميع قساة القلوب وأرسل 

يمتلئ بحّبك فنصرخ إليك على الدوام  أخلق فينا قلب لحمٍ وبروحك القّدوس 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، وننظر لآلخر كأٍخ لنا "أبانا"
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لتقول لها  يوًما أخبرتني صديقتي بأّن طبيبتها إتصلت بها ي وٕالهي ...ربّ 

بأّنها مصابة بمرض السرطان، وأنها حين سمعت ذلك لم تتأثر بالخبر بل 
دون علٌم منك وكّل ما خطر ببالها  ألنها تؤمن بأّنه لن يحدث لها شيًئا إبتسمت

م ما هو مطلوب منها أْن ال تموت قبل أن تُنهي وتُتم تطلب منَك أن هو 
د على رد أجل، صديقتي لم تكن تخشى الموت، وكانت تُ كمؤمنة مسيحية. 

أو  وال يهم متى يموت ،"المهم الواحد يعيش الحياة على األرض صح :الدوام
بأنها  ،وكأنها تعترف وتود أن ُتريح ضميرها ،نادمةً  أخبرتني ".يموت سببٍ  أيّ ب

مّما أدخلها في سبات  "السعادة"قد ضّيعت جزًء كبيًرا من حياتها تبحث عن 
أال  على الرغم من أّنك أنعمت عليها بنعمٍة ُتمّجد بها أسمك القّدوس"الكآبة" 

وكأنها "نائمة" في مجال العمل لمجدك في حين أن لديها من  ،وهي "اإليمان"
أخبرتني بأن ما حدث لها أفاقها من  النعم ما يجعلها "ساهرة" طول أيام حياتها.

  "نومها" وقّررت أن ال تنام.
إستطاع أن َيفرح كّل حين إلدراكه بأن حياته هنيًئا له َمن  ي وٕالهي ...ربّ 

 مجًدا لك. لُيفرح َمن حولهلُيقّدمها لك بالكامل  ِمنك لهخاصة ما هي إال هبٌة 
أجل، َمن لم يعرف فرح "العطاء في كل حين" لن يشعر بفرح الروح التي تفرح 

من هدّيتك وقّوتها تستمد فرحها  مكسور حافيًة على أرٍض من زجاجٍ  سارتوٕان 
ألنك أًبا رحيًما  "حسيا يسوع الـمنالـخالص برب " ، أال وهيالمجانّية للجميع

  وحنون.

 ُيمّثل واقًعا فيلًما سنيمائيا بإسم "كفرناحوم"باألمس شاهدت  ي وٕالهي ...ربّ 
" وأّن قساوة القلب كلما إزدادت قساوة القلب كلما إزداد بؤس الفقير" ومغزاها أليمً 

في هذه األيام ليس من الضرورة أن تكون صفة األغنياء فقط. أين نحن يا رب 
سجد لَك وُنسّبح أسمك القّدوس لنَ  الحنون؟ قلًبا نقيا أخلق فيناالرحيم من القلب 
    ، ولك الشكر على الدوام، آمين.إلى األبد
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األيام عن عالمات نهاية العالم وال أعلم يتكلمون في هذه  رّبي وٕالهي ...
"الحروب والزالزل والكوارث الطبيعية وغيرها من األمور الُمخيفة  عتبرونلماذا ي

للنفس البشرية" بـ"الغضب اإللهي على البشرية" في حين أّن الغضب هو 
 "الدينونة" بحد ذاتها والتي أزالها عن عاتقنا الّرب يسوع باإليمان به ُمخّلًصا

وبالتالي طاعة كلمته فهو النور/المعّلم اّلذي كشف عن "اهللا محبة" وعن  وفادًيا
ليتسنى لنا أن نخدم فيها ونكون  "اإلله الواحد "مملكة اآلب واإلبن والروح القدس

"النور و الظلمة"، "الحياة و الموت"، "أنَت هو الخالق . من أبناءها ووارثيها
"التحّنن فاإلهتمام فحب الذات فقط والتكبر"، أنا هو إله  فحّب اآلخر بتواضع و

كلمات ونواقضها جميعها  ، "الحب و الكراهية"باآلخر و القساوة  فعدم اإلكتراث"
  : "العيش بالملكوت و العيش خارج الملكوت".لها نفس الجوهر

"العيش بالملكوت" هي ليست حالة تبدء بعد موت الجسد،  رّبي وٕالهي ...
 لكتهُ ن، ولكنها حياًة للروح وهي في الجسد ُيحّركها قلًبا تمَ وٕان إعتقد ذلك كثيرو 

 يههي لقمة محبة يتقاسمها الجميع.  .ليس بالقوة والخوف ولكن عن حب أنت
باللهجة  بين اهللا واإلنسان، وٕان سألني أحدهم عن هذا العشق سأقول له عشقٌ 

  :المصرية
  إنت مش أد الغرام بتعشْق ليه بتعشْق ليهّما لَ 

  الحب َده مْش أي كالم بتعشْق ليه بتعشْق ليه
  حبيبْك عايز ِمنك الكماْل بتعشْق إيه بتعشْق إيه
  عايزك تكون ليه وحده وبيغار عليك بيغار عليك

  ماْتقوْلشي َمَنا صاحُبْه وقلُبه كبير َمِتفرْقشي معاه َمِتفرْقشي معاه
  ماْتقوْلشي ما يزعْلشي وفيها إيه وفيها إيه
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  الكمال وما حدش ِيْعلى عليه ِيْعلى عليهده هو 
  على أد ما َحبك ِتِحبه ِوال إيه ِوال إيه

  

   ولك الشكر على الدوام، آمين.فأنعم علينا يا رب بأن ُنحّبك كما أحببتنا، 

  2120 شباط 7

هل لدّي نعمًة أنعمَت علي بها ولم أستعملها لمجدك  رّبي وٕالهي ...
ولمعونة اآلخر اّلذي ليس له دون إكتراث؟ إن كان الجواب "نعم" فيا ويلي، وٕان 
كان الجواب "أنت لم تُنعم علّي بشيء وكل ما لدّي هو من تعبي، وأنا حر بما 

ن ِغنى وقّوة م أملك أتصرُف به كما أشاء" فيا ويلي. وٕان كانت النعم المادية
فكيف إن وهبتني  ،إن لم أستخدمها بمحبة لآلخر ستؤدي بي للهالك وصحة

  أليس ملكوتَك هو "ملكوت خدمة"؟ ولم أستخدمها؟ ، أي "اإليمان"،ِنعم روحية

يحيا اإلنسان"، فلماذا ال أتصرف  اإليمانأنا أعلُم أنه "ب رّبي وٕالهي ...
؟ لماذا أعيُش وكأنني ال أعرف بحسب هذا اإليمان، ولماذا ال أنقله لغيري

عنهم  رضيتَ  كلمتك ومشيئتك؟ لماذا ال ُأجاهد وُأقاوم الخطيئة وأكون مثل اّلذين
هل إيماني بأن الّرب يسوع حمَل عني خطيئتي جعلني ال ُأبالي ؟ ونالوا الحياة

لماذا ال ُأقاوم أبليس اّلذي يحاول جاهًدا أن يجعلني ُأنكرك،  بمقاومة الخطيئة؟
بالّرب فالحياة ليس بمعنى أن ال أؤمن بوجودك، ولكن أن ُأنكر "هبة الخالص 

يسوع" فال أهتم بنقلها لآلخر اّلذي يجهل هذه النعمة فيبقى فقيًرا يعيش في 
  وعيشه في الظلمة؟أيوضع ِثقل فقره على كتفّي فُأحاسب أنا على فقرِه  الظالم؟

يا َمن أرسلَت الّرب يسوع نوًرا أضاء وُيضيء للقلوب القاسية  رّبي وٕالهي ...
فنقلها من الظلمة لمعرفتك ورؤية محبتك فأغناها وأعطاها الحياة، أنعم علينا أن 
نعيش إيماننا ونجاهد بحسب كلمتك بفرح، وكما إغتنينا ُنغني اآلخرين بما لدينا 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.ميع الحياة، من ِنعم فينال الج
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اإلنسان اّلذي ُيقّرر أن ال ُيساوم بقداسة اهللا من "هو  مؤمنرّبي وٕالهي ... ال
أجل أي شيء أو إنسان، ويعتبر قداسته مرآة لقداسة اهللا فيعمل على ذلك 

بواسطة وكياننا ، ُمستعيًنا بسالحك الّروحي اّلذي يمأل قلبنا وفكرنا "ُمستعيًنا باهللا
اإليمان والمحبة ورجاء الخالص، ثالثة لنكون فعًال "أبناء النور":  الروح القدس

أفعال ال ُيمكن أن تتم بالقول فقط كالشهادة باللسان دون أعمال تشهد لذلك 
ولذلك الرجاء الفِرح بأننا سنحيا لألبد معك  لَك ولآلخرين، ولتلك المحبة ،اإليمان

  حببتنا وخّلصتنا.أونتمّتع برؤيتك بعد إنتقالنا من هذه الحياة على األرض ألّنك 

األجيال  يعتقد اإلنسان بأّن األمور الحياتية كانت أسهل فيرّبي وٕالهي ... 
ولكني ال أؤمن ، السابقة وأّن اإليمان والمحبة كانا أمًرا بديهيا كإستنشاق الهواء

بهذا اإلعتقاد فاإليمان والمحبة والرجاء هم أشياء تعود لقلب اإلنسان اّلذي 
ُتحّركه ال الظروف الُمحيطة به بل ما يؤمن به: ففي كل األزمنة هناك الغني 

ُيشارك وهناك َمن  ويّدعي بأنه "مؤمن" اّلذي ال يصرف أمواله سوى على ملّذاته
َمن ينظر لآلخرين بإزدراٍء وتعاٍل بغض النظر  هناك اآلخرين بكّل ما يملك،

وهناك َمن فِهم بأّن ليس بقلبك محباة أو تمييز بين إنساٍن وآخر  عن أحواله
فتعامل معهم على هذا األساس، هناك َمن فهم بأّن عليه أن  وأّنك أب الجميع

من ُيراجع أعماله وُيقارنها بحسب ما ُيرضيك وهناك َمن إكتفى بالقول بأنه مؤ 
يا  ،يا رب"ل لي و قيوسينال الخالص ناسين بأن الّرب يسوع قال: "ليس َمن 

 "مواتالسّ  في ذيأبي الّ  بمشيئةل ميع َمنبل  ،يدخل ملكوت السماوات "رب
  ، ناسين بأنك "إله الخير" وبأننا على صورتك ُخلقنا.)21 :7(متى 

إرحم موتانا بعظيم رحمتك، فمنهم َمن كان مؤمًنا بالقول رّبي وٕالهي ... 
لم يكن وِمنهم َمن راجين الخالص  بفرحٍ والفكر والفعل فجاهدوا للعمل بمشيئتك 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.للخالص،  كذلك ولذلك ُنصّلي ِمن أجلهم
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 صوم الُمقّدسزمن ال

   عرس قانا الجليل أحد –أحد مدخل الصوم 

  )23إلى  14اآليات  – 14الفصل  –إلى أهل روما الرسالة (
ّبِ َيُسوع، َأْن ال َشيَء َنِجٌس في َذاِتِه، ِإالَّ لَِمْن َيْحَسبُُه َنِجًسا، َفلَهُ  وِإنِّي َعالٌِم وَواثٌِق، في الرَّ

َسالًِكا في الـَمَحبَّة. َفال تُْھلِْك فِإْن ُكْنَت ِمْن َأْجِل الطََّعاِم تُْحِزُن َأَخاك، َفال َتُكوُن  يَُكوُن َنِجًسا.

ِإًذا َفال َتْسَمُحوا َبَأْن َيِصيَر الـَخْيُر فيُكم َسبًَبا  ِبطََعاِمَك َذاَك الَّذي َماَت الـَمِسيُح ِمْن َأْجلِِه!

وِح  ْجِديف.للَت  َفَمْن يَْخدُُم  القُدُس.َفلَْيَس َملَُكوُت ِهللا َأْكالً َوُشْربًا، َبْل ِبرٌّ َوَسالٌم وَفَرٌح في الرُّ

الم، وَما َفْلَنْسَع ِإًذا ِإلَى َما ھَو ِللسَ  الـَمِسيَح ھـَكَذا فھَو َمْرِضيٌّ لََدى هللا، وَمْقبُوٌل لََدى النَّاس.

ولـِكنَُّه َفال َتْنقُْض َعَمَل ِهللا ِمْن َأْجِل الطََّعام؛ ألَنَّ ُكلَّ َشيٍء طَاِھر،  ھَُو ِلبُْنيَاِن َبْعِضَنا بَْعًضا.

ا َعلى اإلِْنَساِن الَّذي َيْأُكُل َوَيُكوُن َسَبَب َعْثَرٍة َألِخيه. َفَخْيٌر لََك َأْن ال َتْأُكَل َلْحًما،  يَْنَقلُِب َشّرً

ْحَتِفْظ ِبرْأِيَك لَِنْفِسَك َأَماَم إو وال َتْشَرَب َخْمًرا، وال َتَتَناَوَل َشيًئا يَُكوُن َسَبَب َعْثَرٍة ألَِخيك.

ُرُه!هللا ا الـُمْرَتاُب في َقَراِرِه، َفِإْن َأَكَل يَُدان، ألَنَّ  . وطُوبَى لَِمْن ال َيِديُن َنْفَسهُ في َما يَُقّرِ َأمَّ

  َعَملَهُ َغْيُر َصاِدٍر َعْن َيِقيٍن وِإْيَمان. وُكلُّ َعَمٍل ال َيْصدُُر َعْن َيِقيٍن وِإْيَماٍن َفُھَو َخِطيئَة.

  )11إلى  1اآليات  -  2الفصل  -  يوحناالقّديس إنجيل (
ودُِعَي َأْيًضا َيُسوُع  وفي اليَْوِم الثَّالِث، َكاَن ُعْرٌس في َقاَنا الـَجلِيل، وَكاَنْت أُمُّ يَُسوَع ھُنَاك.

  وَتالِميذُهُ ِإلى الُعْرس.

هُ: "لَْيَس َلَدْيِھم َخْمر". ْمَرَأة؟ إَلَھا َيُسوع: "َما ِلي ولَِك، َيا َفَقاَل  وَنَفَد الـَخْمر، َفَقاَلْت ِلَيُسوَع ُأمُّ

   لَْم تَْأِت َساَعِتي بَْعد!".

ُه ِلْلَخَدم: "َمْھَما َيقُْل لَُكم فَ     ْفَعلُوه!".إفَقالَْت أُمُّ

لى ِمَئٍة وَكاَن ُھنَاَك ِستَّةُ َأْجَراٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّةٌ لَِتْطھيِر اليَھُود، يََسُع ُكلٌّ ِمْنَھا ِمْن َثَمانِيَن إِ 

   فَقاَل يَُسوُع ِلْلَخَدم: "ِإمألُوا اَألْجَراَن َماًء". َفَمألُوَھا ِإلى َفْوق. وِعْشريَن ِلتًرا،

  ستقوا اآلَن، وَقدُِّموا ِلَرِئيِس الَولِيَمة". إَقاَل لَھُم: "

ِئيُس الـَماَء، الَّذي َصاَر َخْمًرا  َفَقدَُّموا. وكاَن ال يَْعلَُم ِمْن َأْيَن ُھَو، والـَخَدُم الَّذيَن -وَذاَق الرَّ

الً، َحتَّى ِإَذا  َفَدَعا ِإلَْيِه الَعِريسَ  - ْسَتَقوا يَْعلَُمونإ ُم الـَخْمَر الـَجيَِّد َأوَّ وَقاَل لَهُ: "ُكلُّ ِإْنَساٍن يَُقدِّ

ا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت الـَخْمَر الـَجيَِّد ِإلى اآلن!". َسِكَر الـَمدُعوُّ    ون، َقدََّم األََقلَّ ُجوَدة، َأمَّ

  ِتْلَك َكاَنْت أُولَى آَياِت َيُسوع، َصَنَعَھا في َقانَا الـَجلِيل، َفَأْظَھَر َمْجَدهُ، وآَمَن ِبِه َتالِميذُهُ.
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  2013 شباط 10

 وٕالهي ... ال أعتقد أّن أحًدا سيعرفك مثلما عرفتك أّمك البتول مريم، رّبي

فهي من دون أن تنطق بكلمٍة واحدة إنما بفعلها تكّلمت وقالت لك كأم: "أنا هي 
اّلتي أحّبتك وَوِثقْت بَك، أنا هي اّلتي َتعَلم َمن أنَت وتعرف ُقدرتك ولقد أخبرُت 

المجد"؛ هي اّلتي قالت لك كإبنة: "أنا  اّلذين ال يعرفوك بأن ُيطيعوك، لك كلّ 
ألنه إبتعد عنك  فدَ هو شعُبك اّلذي أدرك بأن الكرمة أصبحت خراب والخمر قد نَ 

فتاب وعاد إلى طاعة كلمتك، وبأننا في ذلك الزمان اّلذي َوعْدَت به أن تُفيض 
علينا بالتقدمة والخمر والزيت اللَذين ُيسكبان عليها، أجل إن الساعة قد حانت 

أشفق يا رب على شعبك اّلذي قد ‘والبوق قد ُنِفخ فيه وكهنتك يصرخون إليك 
: "أنت هو ؛ هي العروس اّلتي قالت لكَ "ر يوئيل)(سف‘ تاب وصام عن الخطيئة

اّلذي سُيطعمني ولن تدعني أجوع، وبوجودك لن يعوزني شيء ألنك ستوّفر لي 
كّل ما أحتاج. أنت هو العريس اّلذي ُيحافظ على أهل بيته ويعمل كّل ما في 

إيمانها وطاعة الخدم لكلمتك كان لها ما أرادت  وحين رأيتَ  وسعه من أجلهم"،
  .بعدت الشر عنا وأفضت روحك علينا وأعلمتنا بأنك حاضٌر في وسطنافأ

وٕالهي ... أنا آمُل إن سألتني يوًما: "ما لي وما لِك، أّيتها المرأة؟" أو  رّبي
بمعنى آخر "أتعرف يا إنسان ما عالقتنا ببعض؟" أن يكون جوابي كما أجابت 

  العذراء مريم.

أن أسألك أن تجعل عالقتي بك ومعرفتي لك  وٕالهي ... أنا كثيٌر علي  رّبي
كمعرفة أمك بك، ولكني أطلب منك أن تجعلني خادًما ُمطيًعا لكلمتك لمجدك 

 ،ن لحفلة العرس السماوي وهذا يكفيني، ولك الشكر على الدوامو ولخير المدعوّ 
  آمين.



- 171 - 

 

  4201 آذار 2

وٕالهي ... سألت نفسي لماذا أصوم وأنا أعرف العريس، فتالميذ  رّبي
)، ولكني فهمت اآلن كيف 18 :2العريس لم يصوموا حين كان معهم (مرقس 

ُيمكن للعريس أن ُيرفع عنهم وحينها يصومون، فهمت اآلن أن القلب هو جرة 
ده ماء التطهير، والماء اّلذي بداخله هو كّل مفهوم "اهللا محبة" اّلذي جسّ 

 العريس، هو الحب المطلق لَك، فإن ّقل الماء أي نقصت محبة اإلنسان لكَ 
بعدنا وحّل مكانه الفراغ والضياع فال بّد من الصيام واإلنقطاع عن كّل ما يُ 

حيي ونعمل جاهًدا إلكتساب حبك الحي، ونجوع لخبزك المُ  كَ ئِ عنك فنعطش لما
  إلى فوق.بمحبة اآلخرين فتمتليء الجرة مرة أخرى من حبك 

وٕالهي ... كم من الوقت أحتاج ألمأل قلبي من محبتك؟ كم من الوقت  رّبي
وِح الُقُدسأحتاج ألسكر وأنتعش ويمتأل قلبي " َوَسالٌم وَفَرٌح في الر مثلما قال ِبر "

فّجرتها كم من الوقت أحتاج ألرتوي من الصخرة التي  القديس بولس الرسول؟
  فلم يمت ظمًأ؟بك في صحراء سيناء وشرب منها شع

عريسي بجانبي وروحك القدوس ال تنزعه مني ونظرُك  بقِ إوٕالهي ...  رّبي
إمأل قلبي بخمرك ُألعطي ما يفيض منه لآلخرين، وتكون  .ال تبعده عني

عبادتي لك قوًال وفعًال بالروح والحق، بروح المسيح بداخلي، ولك الشكر على 
   الدوام، آمين.

  5201 شباط 15

... إستوقفتني الجملة التي كتبها القديس بولس في رسالته إلى  رّبي وٕالهي
"، فأنا كثيًرا ما ُكل َعَمٍل ال َيْصُدُر َعْن َيِقيٍن وإِْيَماٍن َفُهَو َخِطيَئةأهل روما: "

 سألت نفسي: "ما هي الخطيئة؟"، ولعل الجواب اّلذي كان بفكري هو: "كل
"عدم طاعة  كالم اهللا" أي ليس بحسبمن اإلنسان عمٍل أو فكٍر يصدر 
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وتركت اإلنسان ُيدين نفسه بنفسه بحسب  عادلٌ  كلمتك". واآلن ُأدرك بأنك إلهٌ 
   .إيمانه، فإن تصّرف بغير ما يؤمن به ُأدينْ 

"بماذا وبَمن أؤمن؟"، آه، يا له من سؤال ُأدين بإجابته نفسي رّبي وٕالهي ... 
لمبادئ التي وضعتها في قلبي إن قلُت إنني أؤمن بك في حين أعمالي ُتخالف ا

  ."كلمةبإيماني بالّرب يسوع "ال
لقلبي خلف أموًرا مادّية ُتدخل الفرح  ركضتُ أنا إرحمني، فرّبي وٕالهي ... 

في يوٍم من األيام. نسيُت بأن كل شيٍء يزول ما  دأنها ستنفِ ولم يخطر ببالي ب
ُمعتمة ال حياة قفرة خربة ي مُ عدا كلمتك وعطاياك، نسيُت بأني من دونك أرضِ 

وأمطر روحك القّدوس أْحِيني. تعال وٕاحتضّني بأخلقني من جديد و فيها، فتعال و 
ثم دعني آكل من شجرة معرفة  "قوة محبتكـ"قلبي بئ لتمفيعلي الماء الُمْحِي 
أؤمن بأني وٕان أخطأت ومت فإن ثمر شجرة الحياة الحق و الخير والشر فأتعّلم 

 يحث ْحييني. دع روحك القّدوس خلصني ويُ سيُ يداك في قلبي أيًضا تها التي غرزَ 
الفرح ْنَعم بعلى العمل الصالح اّلذي ُيفرحك وُيفرح اإلنسان اآلخر فأَ  ضميري
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، والسالم

  
  

  6201 شباط 7

إن ما أجمل حفالت العرس وما أسعد المدعّوين، ولكن  رّبي وٕالهي ...
فهل سيكون أو هناك تحديد ألنواع الطعام قالوا لي أن الطعام والشراب سينفد 

ن أراد مَ وخاصة لِ  هناك فرح؟ أكيد سيكون هناك فرح ولكن ليس بذات المقدار
يا سيدي، أنا أريد أن أبقى معك إلى النهاية، أبقى  .أن يبقى إلى نهاية الحفل

ألثمر ثمًرا لمجدك  الم المخاضبحفلة عرسي التي أعلم بأنها ستقودني إلى آ
، فإبقى ؛ وفي رحلتي سُأجاَبه كالحاِمل بما يجعل روحي تضطرب وتقلقبك قُ ييل

 مأليَ  ،د عزيمتيُيقّويني وُيشد ويسند خطاي، معي بروحك القّدوس يقودني 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.قلبي من حّبك، فيض ويُ 
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  7201 شباط 26

أن تتزوج شابا ُيشِبُه أخاها  تتعرفُت يوًما على شاّبة تمن  رّبي وٕالهي ...
علًما بأن الظروف كانت قد أبعدتها عن أخيها لمدة طويلة من  ،في أخالقه

الزمن فلم تستطع أن تعرف عنه الكثير وخاصًة ما بداخل فكره اّلذي يعكسه 
 ،ين رأتوحتى ح .ها لمدةيبتصّرفاته مع زوجته والتي كانت خافية عن عين

شّجعتُه عليها و ولمصلحتها الخاصة حبا به بإرادتها عن تصرفاته أعمت عينيها 
ولم تدم كثيًرا مع زوجها إذ  .وٕاعتبرته مثاًال للزوج الصالح. وكان لها ما أرادت

التي هي ذاتها أن الحّب اّلذي كان بينهما سرعان ما نفد لسوء تصرفاته 
  ف بذلك.تصرفات أخيها مع زوجته وٕان لم تعتر 

إن سألتني "أي عريٍس ُتريدين؟"، أعرُف اآلن بأّنني ُأريده  رّبي وٕالهي ...
ِممن يعرفونك ويدعونك إلى حفلة عرسي لترافقنا طوال الوقت، ويدعو أصدقاًء 

ليكونوا معنا دوًما، ُيشاركوننا أفراحنا ويحزنون معنا في أحزاننا  فونكله ِممن يعر 
ل الحزن وُتعيد الفرح في وقت الضيق وي وُيساعدوننا عطوا النصائح التي ُتحو

للقلوب، ويعرُف كهنة قّدموا أنفسهم لخدمتك ليقوموا على رعايتنا فتدوم فرحتنا 
وِمن حبه  ويمأل قلبي ِمن حبك؛ وُيقربني منكَ . أجل، أود إنساًنا يعرُفك إلى األبد

 ولك الشكر على الدوام، آمين.ا، الفرح فيما بيننلَك يستطيع أن ُيبقي 

  
  8201 شباط 11

لو سألُت نفسي "ماذا ُيمّيز اإلنسان ليكون مسيحيا؟"، لكان  رّبي وٕالهي ...
الجواب، على ِمثال العذراء مريم، أمران ال بّد منهما دون اإلكتفاء بإحداها: أوًال 
اإلحساس بحاجة اآلخرين، وثانًيا اللجوء إلى الّرب يسوع المسيح، أي "الصالة"، 

ن ُأفكر بهذا الجواب أجد أن لسد تلك الحاجة إن لم يكن بمقدوره سّدها. وحي
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واّلذي ذكرته للنبي أشعيا هو مبني على هذه  أسس الصيام المقبول لديكَ 
"الفقير، الجائع، العطاشى، العريان، المريض، المواصفات: مساعدة المحتاج 

ماديا ومعنويا وروحيا فإعادة الفرح لقلبه فنكون سبب المأسور، السجين ... " 
  عزاًء له. 

رّبي وٕالهي ... مازلنا ُنفّكر كثيًرا بأنفسنا وٕاحتياجاتنا قبل أن نمّد يد 
المساعدة لآلخرين وحتى إن كانت معنوّية فقط؛ ومازلنا بعيدين كل البعد عن 

المريضة العريانة و مّد يد المعونة للروح العطشى والجائعة لكلمتك ومعرفتك، و 
بعيدين كل البعد عن اإلشارة للرب والمأسورة والميتة للشيطان وأفكاره؛ ومازلنا 

يسوع المسيح ربا ومخّلًصا بكل ثقٍة ودون خوف لعالٍم ما زال أغلبه يعيش في 
  "ظلمٍة" دون "الفرح الروحي". 

رّبي وٕالهي ... الكل مدعو لحفلة العرس السماوي، فأنعم علّي بأن أوزع 
والتمتع  جيء أحدهمبطاقات الدعوة دون قيٍد وشرط، وال أكون سبًبا في عدم م

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.بالفرح

  
  9201 آذار 3

في درٍس ألطفال مدرسة األحد للتعليم المسيحي عن الصوم  رّبي وٕالهي ...
 ، تغيير روح اإلنسان لتجعله أقرب لك"فترة الصوم هي فترة للتغيير"تعّلموا أن 

ليس فقط هذا التغيير يتم ، و فيعكس بتصرفاته ثمار الروح القدس المالئ قلبه
بكّل إيمان  : صالة نابعة من القلبصالة والصدقةبالصوم بل يجب أن يرافقه ال

وصدقة بتواضع وعدم  ،وصوم دون تأفف أو إتخاذه سبًبا للكسل ،ألٍب ُمحب
ليكون بحسب  أيحق  لي أن أسألك: "أيهما أسهل: أن يتغّير قلب اإلنسان تكّبر.

ولعّل اإلجابة تأتي إن  ؟".ُمفرًحا الماء لُيصبح خمًراقلبك قّدوس أو يتغّير 
. المعجزة إحتاجت أوًال إلنساٍن نُت بإعجوبة عرس قانا الجليل وكيف تّمتمع تَ 
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يعرفك حق المعرفة فُيصّلي لك بكل ثقة، وُأناٍس أطاعوا كلمتك دون شٍك أو 
ُيحيدهم عن طاعة د ترّدد وكأنهم إمتنعوا/صاموا عن أّي كالٍم أو فكٍر آخر ق

تغيير قلب اإلنسان  أحسن ما لديه لآلخرين. ُيوّزعيوّد أن  كريمٍ  كلمتك، وٕانسانٍ 
روحيا فعًال يحتاج إلنساٍن يمد يد المعونة لَمن أراد أن يتغّير بالصالة ونمّوه 

، والتغّذي عليها الجماعية أو الفردية واإلرشاد نحو "الكلمة" وشرحها لمضغها
إلمتناع عن أي تعاليم مخالفة لتعاليمك، وتواضع شديد بعدم ورغبة حقيقية ل

فأنت أب الجميع وأنت هو  التفاخر بما يملك فمشاركة الجميع بما وهبته له
  ."الصالة والصوم والصدقة"لـممارسة  ، وبالتالي هو يحتاجواهب الخيرات

أردُت لهؤالء الصغار أن يفهموا أن فترة الصوم ال تبدأ بيوم  رّبي وٕالهي ...
إثنين أو أربعاء الرماد وتنتهي بعيد قيامة المسيح، وال تبدأ حين نكون مستعدين 

محبتنا لك ورغبتنا لنكون على وم غد بل "اآلن"، في وال ،كما قالوا لي ألن نتغّير
أن ُنغّير من تصرفاتنا  مثال إبنك الحبيب الّرب يسوع المسيح تستوجب علينا

أردتهم أن يفهموا بأن الصوم  .دون ندامة على ما قد نفقده ح قلبكفرِ التي ال تُ 
لإلمتناع عن ما قد يسّرها وال ) 1(عن طعاٍم ما لفترٍة ما هو إال ترويض للنفس 

. أجل، هم ) حب اآلخر كحّب الذات2فبالتالي حّبك فوق كل شيء و( يسّرك
 ن يصوم عن الطعام ويستمر بالكذب والنميمة والتكّبرلمَ فهموا أن ال معنى 

وٕايذاء اآلخرين فيكون لهم حجر عثرة أمام  وعدم مساعدة الفقير والمحتاج
  .محبتك

منوط باإلنسان نفسه فأنَت ال ُتجبر اإلنسان  التغيير أمرٌ  رّبي وٕالهي ...
أنعم علينا بأن ال عد بطريقٍة ما، لذا على حّبك، ولكنك تمّد يد المساعدة ِمن بُ 

يدعونا للتغيير بل نرجع ننتظر حدوث أمٍر ما كإنتهاء الخمرة بحفلة العرس 
إليك اآلن ونبدأ بتغيير ذواتنا ونخطو بإتجاهك ُمسّمرين أعيننا نحو قلبك، ولك 

     الشكر على الدوام، آمين.
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  2020 شباط 23

تدعو إلى الوصيتين ال أعتقد أّن هناك قراءة من اإلنجيل ال  رّبي وٕالهي ...
أخاك كنفسك".  بْ اهللا من كّل قلبك" و "أحبِ  بْ اللتين تختصرا الشريعة: "أحبِ 

 23إلى  14 من اآلياتو  14الفصل  ،أهل رومافالقديس بولس في رسالته 
ربط محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان بالعمل على خالصه وعدم وضع حجر ي

تود من الجميع أن يحضر حفلة عثرة أمام خالصه، وكّل هذا محبًة بك ألنك 
وهذا ينطبق أيًضا على ما فعلته العذراء مريم في عرس  عرس اإلبن ويفرحوا.

وأيًضا أشارت على إبنها قانا الجليل إذ أبقت العرس قائًما بفرح محبًة باآلخر 
: اهللا اآلب واإلبن والروح كبك ومجًدا لمحّبًة ويؤمنوا به درك تالميذه هويته ليُ 

  .القدس

أنت قلت لنبّيك حزقيال: "أعطيكم قلًبا جديًدا، وأجعُل في  رّبي وٕالهي ...
أحشائكم روًحا جديًدا، وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، وأعطيكم قلًبا من لحم، 
وأجعُل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون أحكامي 

على معونتك ونعمتك أشكرك يا إلهي  ).27- 26 :36(حزقيال " وتعملون بها
اإللهية: "يسوع المسيح" الذي طبع محبتك في قلبي وحّول كياني إلى محبة 
تعكس محبتك لآلخرين، فيشكرونك وُيمّجدون إسمك القّدوس. أشكرك يا إلهي إذ 

قوًال وفعًال بالجسد وبالروح]  أنك عّلمتني أن أحبك فوق كّل شيء وبالصالة [
ل جهدي بالصوم [قوًال وفعًال جسًدا وروًحا] عن أتقّرب منك، وعّلمتني أن أعم

الدنس والخطيئة التي ُتبعدني عنك ألضبط نفسي وميولها داللة على محبتي 
لذاتي التي لن أرضى لها إال أن تكون معك في ملكوتك السماوي، وعّلمتني أن 

ا قوًال وفعًال للجسد وللروح] داللة على محبتي لهم كم أرحم اآلخرين بالصدقة [
   آمين. لك الشكر على الدوام، .نفسي ُأحبّ 



- 177 - 

 

  2120 شباط 14

بحسب فهمي فلقد إرتبط اإليمان بمدى معرفتك ومعرفة  رّبي وٕالهي ...
قدرتك وسلطانك فطاعة كلمتك التي تدعو للمحبة وفعل الخير لآلخر بدًال من 

ولعل أحجار العثرة كانت بيوٍم من األيام  حجار عثرة أمام إيمان اآلخر.أوضع 
، فاليوم قد زادت عليها "الكلمة الطيبة" التي تُقال تمليًقا شربمالمأكل وال

وباألخص ألشخاٍص ال يؤمنون بك بل بآلهة أخرى إو إلًها آخر دون محاولة 
تعريفك كإلٍه ُمحب ُمخّلص يمأل القلب فرًحا بروحه القّدوس وعطاياه وُيبقيها إلى 
األبد بفرٍح، إلٍه ال يترك اإلنسان دون معونة بل عمل جاهًدا لخالصه ُمعطًيا 

  إّياه الحياة.

حداٍث بسيطة الفهم لُندركك وُنحّبك أو  تكّلمت معنا برموزٍ  رّبي وٕالهي ...
من أهًال لُيقال عّنا بأننا ُنصبح ف وإِيمان نٍ قيعن ي ةصادر تكون كّل أعمالنا و 

"اليقين واإليمان" هما ما تمّيزت به . لُيصبحوا من أبناءكوندعو اآلخرين أبناءك 
: اليقين بقدرتك واإليمان العذراء مريم في كل عمٍل قامت به وكل كلمة نطقتها

بمحبتك لنا ورغبتك بمّد يد المعونة لنا حين يصعب األمر على اإلنسان أن 
  يعمل بقدرته هو.

التقّرب من الّرب يسوع واإلشارة إليه ودعوة اآلخرين لمعرفته  رّبي وٕالهي ...
هي غاية حياتي، فأنعم علّي ألتعّلم من العذراء مريم كيفية حّبك بكّل قواي 

 إذ قد يبدو ما سأنطق به هو بمثابة جنون أو  أو كسٍل أو خوفٍ  ودون شك
ن النجار يسوع فَمن ُيصّدق أتهيئات غير معقولة أو واقعية وال يمكن تفسيرها، 

دعني أتعّلم منها أن ال ُأبالي بما ! وبوقٍت وجيٍز! الخمر ةعاله عالقة بصن
سُيقال لي وعّني بل يكون "مجدك" و"فرح اآلخرين بخالصهم" هو األمر الوحيد 
اّلذي أضعه نصب عيني، فُتمجدك كّل األلسن في كل زماٍن ومكان، ولك 

   آمين. الشكر على الدوام،
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وِح الُقُدس" رّبي وٕالهي ... َوَسالٌم وَفَرٌح في الر هذه أموٌر ال يمكنني أن  "ِبر
مشيئتك  نّ أنك قّدوس، وأب ُمحب ورحوم، وأأفهمها وأعمل بها إن لم أعرف 

هي "خالص العالم أجمع" وٕاال لكان السالم اّلذي أسعى إليه هو سالم جسدي 
وفكري وقلبي فقط دون إهتماٍم لسالم الروح بمعرفة أّنها باإليمان بَمن أرسلت 

 ألن فالروح ستلقى خالقها وتتنّعم بالحياة األبدية معه ،ُمخلًصا ستنال سالًما
الجسدي ليس بالضرورة أن يقود لسالم  السالمف، حّبها وقد خّلصهايُ خالقها 

  الروح باألخص إن كان اإلنسان أنانيا ال تهّمه حاجة اآلخرين.

أن نكون ُمقادين بالروح القدس هو أن نعمل بما يمأله  رّبي وٕالهي ...
كيف لي أن  الروح من محّبة في القلب: محّبًة لَك ال تكتمل إال بمحبة اآلخر.
دون أن أسمع  ُأحّبك وأمأل قلبي من حّبك دون أن أتقّرب منَك وأتعّرف عليَك؟

كيف لي أن ُأحّب اآلخر دون منَك ما ُيرضيك فأعمله وما ال ُيرضيك فأتجّنبه؟ 
أن أكون حجر عثرة له وباألخص بإيمانِه بك فأتركه دون نصيحة أو اإلشارة 

أو حتى ُأشّرع  س الجسد الّبروالسالم وُيلبِ  للُمخّلص اّلذي سيمأل القلب بالفرح
  وُأحلل أموًرا ال ُيرضيك فعلها فيفعلها طاعًة لي؟

بأعمال الجسد نحو ذاتي ونحو  دعني ُأمّرن نفسي مبتِدأةً  رّبي وٕالهي ...
، أعمل بالمادّيات ألصل للروحانيات: َأصوم عن طعاٍم اآلخر ألصل للروح

من نميمة وحسد وكراهية، َأتصّدق على  وشراٍب ألصوم عن أعمال النجاسة
، ُأصّلي وعن قدرتك وأقوده إليك المحتاج بالمال ألتصّدق عليه بما أعرفه عنكَ 

وُأظهر قلبك الطيب وُأسامح  بالكلمات ُألصّلي باألفعال: َأرحم وأمسح دمعة
بأن ال . أنعم علي خادًما للمسيح بهذه األفعال وأعمل على أن أكونلآلخرين 

جوفاء بل أفعاًال محبًة بك  صالتي وصومي وصدقتي رياًء وكلماتً تكون 
    آمين. ولك الشكر على الدوام، ،وباآلخرين
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 صوم الُمقّدسزمن ال

  شفاء ا�برصأحد 

  )23إلى  12اآليات  – 6الفصل  –إلى أهل روما الرسالة (
َوال َتْجَعلُوا َأْعَضاَءُكم  َفتُطيُعوا َشَھَواتِِه.ِإًذا َفال تَْملَِكنَّ الـَخطيَئةُ بَْعُد في َجَسِدُكُم الَماِئت، 

بُوا َأْنُفَسُكم ِ] َكَأْحَياٍء َقاُموا ِمْن بَْيِن األَْمَوات، و ْجَعلُوا إِسالََح ظُْلٍم ِللَخِطيئَة، َبْل َقّرِ

ِريَعِة َبْل في  فال َتَتَسلَّْط َعلَْيُكُم الـَخِطيَئة، َألنَُّكم لَْستُم َأْعَضاَءُكم ِسالَح ِبّرٍ ]. في ُحْكِم الشَّ

ِريَعة، َبْل في ُحْكِم النِّْعَمة؟ َحاَشا! ُحْكِم النِّْعَمة.  َفَماَذا ِإًذا؟ َھْل نَْخطَأُ ألَنََّنا لَْسَنا في ُحْكِم الشَّ

َن َعبيًدا للَّذي تُطيُعونَه: َأال تَْعلَُموَن َأنَُّكم ِعْنَدَما تَْجَعلُوَن َأْنفَُسُكم َعبيًدا َألَحٍد َفتُطيُعونَهُ، َتُكونُو

ا ِللطَّاَعِة الَّتي َتُؤوُل ِإلى البِّر. ا َعبيًدا ِللَخِطيَئِة الَّتي َتُؤوُل ِإلى الـَموت، وِإمَّ َفُشْكًرا ِ]  ِإمَّ

َوبَْعَد َأْن  ُسلِّْمتُْم ِإلَْيه.ألَنَُّكم بَْعَدَما ُكْنتُم َعبيَد الـَخطيئَة، َأطَْعتُم ِمْن ُكّلِ َقْلبُِكم ِمثَاَل التَّْعلِيِم الَّذي 

ْرتُم ِمَن الـَخِطيئَة، ِصْرتُم َعبيًدا ِللبِّر. وَأقُوُل َقْوالً َبَشِريًّا ُمَراَعاًة ِلُضْعِفُكم: َفَكَما َجَعْلتُم  ُحّرِ

اَءُكم َعبيًدا َللِبّرِ في ْجَعلُوا اآلَن َأْعضَ إَأْعَضاَءُكم َعبيًدا ِللنََّجاَسِة َواإلِْثِم في َسبِيِل اإلِْثم، َكذـلَِك 

ا ُكْنتُم َعبيَد الـَخِطيئَة، ُكْنتُم َأْحَراًرا ِمَن البِّر. َسبيِل الَقَداَسة. فَأيَّ َثَمٍر َجَنْيتُم ِحينَئٍِذ ِمْن ِتْلَك  َفلَمَّ

ا اآلن، وَقْد ِصرْ  األُُموِر الَّتي تَْسَتُحوَن ِمْنَھا اآلن؟ فِإنَّ َعاِقبََتَھا الـَمْوت. تُم َأحراًرا ِمَن َأمَّ

ألَنَّ ُأْجَرَة  الـَخِطيئَِة وَعبيًدا ]، فِإنَُّكم َتْجنُوَن ثََمًرا ِللَقَداَسة، وَعاِقَبتَُھا الـَحيَاةُ األََبِديَّة.

ا َمْوِھَبُة ِهللا َفھَي الـَحيَاُة األََبِديَّةُ في الـَمسيِح َيُسوَع َربَِّنا.   الـَخِطيئَِة ِھَي الـَموت. َأمَّ
  

  )45إلى  35اآليات  – 1الفصل  –القّديس مرقس إنجيل (
ولَِحَق ِبِه ِسْمَعاُن  وَقاَم َقْبَل طُلُوِع الَفْجر، فَخَرَج وَذَھَب ِإلى َمَكاٍن َقْفر، وَأَخَذ يَُصلِّي ُھَناك.

"لِنَْذَھْب ِإلى َمَكاٍن آَخر، ِإلى فَقاَل لَھُم:  ْلَجِميُع َيْطلُبُوَنَك".اوَوَجدُوُه َفَقالُوا لَهُ: " َوالَّذين َمَعهُ،

َر ُھَناَك َأْيًضا، َفِإنِّي لِھـَذا َخَرْجُت". وَساَر في ُكّلِ الـَجلِيل، وُھَو  القَُرى الـُمَجاِوَرة، ألَُبّشِ

َياِطين. ُل ِإلَْيه، فَجَثا وَقاَل لَهُ: يَْكِرُز في َمَجاِمِعِھم َوَيطُْرُد الشَّ "ِإْن ِشْئَت  وَأتَاُه َأْبَرُص َيَتَوسَّ

وفي  ْطُھْر!".إفَتَحنََّن َيُسوُع وَمدَّ َيَدهُ وَلَمَسهُ وَقاَل لَهُ: "َقْد ِشْئُت، فَ  َفَأْنَت َقاِدٌر َأْن تُطَّھَِرِني!".

وقاَل لَهُ: "ُأْنظُْر، ال تُْخِبْر  ْنَتَھَرهُ َيُسوُع وَصَرَفهُ َحاالً،إفَ  الـَحاِل َزاَل َعْنُه البََرص، َفطَُھَر.

ْم َعْن طُْھِرَك َما َأَمَر بِِه ُموَسى، َشَھاَدًة لَھُم". ْذَھْب َوَأرِ إَأَحًدا ِبَشيء، َبِل   َنْفَسَك ِلْلَكاِھن، َوَقدِّ

ا ُھَو َفَخَرَج وَبَدَأ يَُناِدي ِبَأْعلَى َصْوتِِه ويُِذيُع الـَخبَر، َحتَّى ِإنَّ َيُسوَع َل  ْم يَُعْد َقاِدًرا َأْن َيْدُخَل َأمَّ

ِإلى َمِدينٍَة َعالنِيَة، َبْل كاَن يُِقيُم في الـَخاِرج، في َأَماِكَن ُمْقِفَرة، وكاَن النَّاُس َيْأتُوَن ِإَلْيِه ِمْن 

  ُكّلِ َمَكان.
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  2013 شباط 17

وٕالهي ... فرحُت اليوم كثيًرا حين سمعُت بأن إمرأًة، كانت تؤمن بك  رّبي
ولكنها لم تعرفك كما عرفناك من خالل اإلبن الحبيب، قد عرفتك وآمنت 
بالمسيح ُمخّلًصا لها. ولكني في الوقت ذاته حزنت ألنها قالت بأن كثيرين مّنا 

ّلة عكسوا نورك جعلها ُتسيء الظن بك من سوء أعمالنا لوال أنها إلتقت بق
  الحقيقي. 

وٕالهي ... هل ُأصبنا بالبرص فأبعدنا الناس عّنا وعنك، وٕابتعدنا عن  رّبي 
؟؟ إن كّنا كذلك فأرجو المعذرة والمغفرة، وألتمُس منك الشفاء، الناس وعنكَ 

ألتمس ِمنك أن تجدنا، فأنت ُتحّبنا وأنت راعينا الصالح ونحن من خرافك وندعو 
  آمين. ،على الدوام أننا قد ُتهنا، ولك الشكربإسمك ونعترف لك ب

   

  4201 آذار 9

ًدا، أُترى ما اليوم على باب قلبي أطرق الباب مترد  وٕالهي ... وقفتُ  رّبي
بداخله نائًما فال يفتح؟ أم تراه مستيقًظا ينتظر َمن يقرع؟ إنتظرُت وٕانتظرُت 

ة لطارٍق ي محبة خفِ ألتلقى الجواب ... َمن فتح لي؟ ضوٌء خافٌت بين الظالم، 
ينتظر الدخول بين ظالم حب الذات والتعجرف والكبرياء، بين قساوة الغضب 
واإلنتقام واإلحتقار والتهميش، بين ظالٍم أبعدني عن اآلخرين؛ برٌص من نوٍع 

وٕالهي  رّبيجديد. دخلُت وماذا رأيت؟؟ سواد يّتشح بسواد ... وِمن هذا الظالم 
ال يجلس  تعال ومعك السوط، إقلب به موائدَ  تتأخر. إليك ... تعال وال ئُ ألتج

  فتخرج الظلمة دون رجوع. عليها سواي. تعال نوًرا يمُأل قلبي ضياءً 

وٕالهي ... أنت قلَت إذهب وأدخل مخدعك وصّلي وأبيك السماوي  رّبي
فإستجب  يَ ايسمع بالخفاء، ها أنا أقف هناك في مخدعي، في قلبي، أرفُع يد

  الدعاء، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  5201 شباط 22

وكان مضمونها أن مقالة عن معنى وغاية الصيام رّبي وٕالهي ... قرأت 
، فقط غاية الصيام هو إظهار المحبة لآلخرين وليس اإلنقطاع عن طعاٍم معّين
والصيام وتساءلت في نفسي: أوليست حياة المسيحي الحّقة كلها فترة صيام، 

أليس هذا ما  ليس محصور بفترة زمنية محددة؟ "المحبة"الحقيقي اّلذي غايته 
ْجَعُلوا اآلَن َأْعَضاَءُكم َعبيًدا َللِبر في قصده القديس بولس الرسول حين كتب: "إ

الصوم دون الصدقة هو صيام ناقص؟ أال يعرف  لماذا ُيقال أن "؟َسبيِل الَقَداَسة
لصدقة هي جزء أساسي من حياته كل األيام كونه اإلنسان المسيحي أن ا

أال  في السنة لبضعة أيام؟واحدة مسيحي وال تقتصر على أيام ُمحددة تأتي مرة 
هل  ؟طيلة أيام حياته عيش المحبة مع اآلخرينعليه أن ي أنّ المؤمن يعرف 

لى إن تتحول حياته كلها أ وه تهلحياالمؤقت هدف الصوم يعرف المؤمن أن 
 محبًة بك أي ُيصبح عبًدا للِبر بالطاعة لكلمتكصوم وصالة على مدى العمر 

  ؟وباآلخر

وما أصعب تحقيقها في أقوالنا وأفكارنا  ،رّبي وٕالهي ... ما أحلى "القداسة"
ولعّلي أعلُم أمًرا  . كم من األمور علينا التخّلي عنها لنصل إلى القداسة؟وأعمالنا
بعد أن أعطيتنا الوصايا التعالي" حين أوصيتنا /أنت عنه أال وهو "التكّبر أنهيتَ 

 خروجبأن "ال تصعدوا إلى مذبحي على درج لئال تنكشف عورتكم عليه" (العشر 
)، وهو داٌء كالَبرص ُيبعدني عنك وعن اآلخرين، فتحنن علّي وأشفني 26 :20

د أسمك مع قّديسيك، ولك الشك ر على الدوام، آمين.ِمن هذا الداء ُألمج  
   

  6201 شباط 14

، هذا ما مّيز حياة القديس بولس بإرتضاءه رّبي وٕالهي ... "أسير المحبة"
بكّل ما جرى له من إضطهاد وواجه من صعوبات في سبيل إيصال محبتك 
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؛ "بالخالص لكلمتك "إذهبوا وبّشروا العالم أجمع لآلخرين تحقيًقا لمشيئتك وطاعةً 
من  تلميذ أفضل. ولعل كما قال الّرب يسوع "ليس الوعّلم بذلك رأصبح عبًدا للبِ 

، فعمل "، فالّرب يسوع ذاته هو أصًال "أسير المحبة"، أسير حب اإلنسانمعّلمال
دون كسل ودون إلتفات إلحتياجات ذاته على إدخال الفرح في قلوب يائسة 

، أعادها أبعدها المرض عن اآلخرين فشفاها وأعادها للجماعة ووحيدة ونِكرة
   .للحياة

ه، يا َمن أعدَت لي الحياة، كيف لي أن ال ُأخبر عن حّبك آرّبي وٕالهي ... 
لي وما فعلته من أجلي؟ كيف لي أن ال ُأشيد بإسمك؟ أال ُنصّلي ونقول: "حسٌن 

إن كان خوفي من  ؟، فلماذا ال نفعل ذلكهو اإلشادة بإسمك القّدوس"
اإلضطهاد هو ما ُيبعدني عن اآلخرين أو قّلة محبتي لهم وتكّبري عليهم أو 
سوء تصّرفي معهم وِحّدة أخالقي، فأرجو أن تشفيني من أي مرٍض ُيبعدني عن 

 اآلخر وعنك أيًضا، ولك الشكر على الدوام، آمين. 

  

  7201 آذار 5

ويّدعي بأنك إلٌه يرى الشر وال ال أعلم كيف يلومك اإلنسان رّبي وٕالهي ... 
؛ ويقول يا ليُتك لم ُتعطي اإلنسان حق اإلختيار لعمل الخير أو يفعُل شيًئا

؟ ألْم أذهب إلى ممعككنُت جائًرا وغير عادًال ، وأسمُعك تقول لهؤالء "هل الشر
ولم أتقّبل كّل مريٍض وشفيتُه؟ ألم تسمعوا بذلك؟ متى جئتم إلي بقلوٍب تائبة 

كم عّني الخطيئة، حّبكم ألنفسكم وشهواتكم، ولكني أتيُت إليكم بكل تْ دَ عَ أبْ  توبتكم؟
ا كان باألحرى لكم أن ُتخّبروا اء. أمَ محّبة وتواضع وقلُت لكم توبوا وكونوا أصحّ 

قوالكم وأعمالكم التي تُبعد بما فعلت بدًال من أن تبتعدوا عني وتستمروا في أ
  ."؟اآلخرين عّني
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وعن قلبك القّدوس وكّرسوا  كثيرون عرفوك وخّبروا عنكَ  هي ...رّبي وٕال
ومن هوالء البابا الون الثالث عشر قدس، األ يسوع قلبهم بكامل إرادتهم لقلب

من أجل القلوب التي  ةصالاّلذي صّلى وطلب من المؤمنين لُتكرس ذاتها لك وال
لتلمسهم بمحبتك فتعود الخراف  كترفض بتعاليمك إزدراءً لم تعرفك والقلوب التي 

، فأنت اإليمان ووحدة لحقيقةميناء االضالة للحظيرة الواحدة، ويصل الضال إلى 
، وما هذا التكريس إال مجًدا لَك ليكون قلبك هو الراعي الصالح الوحيد للجميع

  األقدس ُمبارًكا وُممّجًدا في كل زماٍن ومكان.

ولك ، َمن صّلى مجًدا لك لكل ٕاستجب أشِف أمراضنا، و  رّبي وٕالهي ...
  الشكر على الدوام، آمين. 

  
  8201 شباط 18

... بالعامية نقول لفاعل الخير "كّتر اهللا خيرك"، وهذه الدعوة  رّبي وٕالهي
نك تستمع لها. وال أعلم أغالًبا ما تخرج من القلب بصدق وحرارة، ومن المؤكد 

أن األبرص اّلذي شفاه الرب يسوع أراد أن يقول ليسوع هذه  لماذا أحسستُ 
ب الجملة بذكر ما فعله له للجميع. هو على الرغم من تصرفه بأنه يعرف الرّ 

بالسجود والطلب إال انه لم  ،المرسل منَك وله سلطان لشفاء األمراض ،يسوع
يعة. هو يكتشف بأنه اإلله المتجسد الُمِحب للبشر وٕاال ألطاع كلمته والشر 

وقد ال يفهم أن اهللا وحده قادٌر على شفاء إنساٌن بسيط ال يفقه بالشريعة 
هلك من كافة النواحي إذ يعزل ما يهّمه هو الشفاء من مرٍض مُ لكن و األبرص، 

االنسان عن أحباءه وهو ما يزال بعد على قيد الحياة، يعزله في وحدٍة خوًفا 
شرة رجعه ألهله وأصدقاءه وللعِ اًء يُ على اآلخرين الِذين يحبهم، هو يريد شف

هو فائدته الروحّية إذ كيف إلنساٍن تُنجسه الشريعة به الحلوة ولعل آخر ما فكر 
ن يكون له سبًبا في مرضه يستمر في أوتُقصيه فقط ألنه أصبح مريًضا دون 
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طاعتها بعد أن ُيشفى. وكأن هذا األبرص يقول ليسوع "أنت هو إلهي اّلذي لم 
لست كذلك اإلله الساكن في األعالي ال  سي بل جاء إلّي ... أنتَ يخف من لم

يسأل عّنا نحن المهمشين والنجسين بحسب شريعته"، ولذلك هو لم يفهم بأن 
قول له "أنا هو ذاته ... أنا لم أتغّير يب يسوع حين ذّكره بالشريعة أراد أن الرّ 

 صكم كما وعدت... أنا أحّبكم وقد أتيت ألخل."   

أمراٌض كثيرة ال شفاء لها سوى بلمسٍة منك وبإرادتك، فها  ... وٕالهيرّبي 
أنا أسجد لك وأضع على كتفّي وفي قلبي كّل إنساٍن تفوح منه رائحة الخطيئة 

، ولك الشكر على الدوام، كما فعلَت معي وأطلب منك أن تلمسه بحنانك وتشفيه
  آمين.

  9201 آذار 10

متى وأين ألقاَك؟ من البديهي أن يكون يا ُمحّب البشر ... رّبي وٕالهي ... 
الجواب "في كل األوقات واألماكن"، ولكن النور يكون أوضح في عتمة الليل 

ولوا حُ لكي ال يَ  بعيًدا عن الناس في القفرِ قبل طلوع الفجر واللقاء يكون أمتع 
فتصوم نفسي عن أي  دون فهمك وحيث ال ماء أو غذاء سوى كلمتك الُمحيية

وٕاستئصال كّل . غاية لقائي بك هو الخروج من ظلمة الجهل بك شيٍء سواك
في من نوٍع آخر، ويجعلني أعيُش في قفٍر  مرٍض روحي خبيٍث ينخر جسدي

ليعود وُينير لآلخرين كخادٍم لك  ،عزلٍة عن اآلخرين لئال يشمئّزوا من منظري
ئي بك هي كغاية األبرص وكّل َمن صّلى غاية لقا فخّدامك أجساًدا نورانية.

لتكن سأردد لك على الدوام مع كثيرون: "من كّل قلبه، و ) 30( 31مزمور 
رحمتك علي كمثل إتكالي عليك. قدوٌس اهللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال 

يا رب القّوات ُكن معي فليس لي في الضيقات  .وتعال إلي  يموت، إرحمني
 معيٌن سواك، يا رب القّوات إرحمني".
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. كيف لي بعد أن عرفُت بما وأعظم رحمتك ما أطيب قلبك رّبي وٕالهي ...
 ر بفرٍح عن فعلَت من أجلي أن ال ُأخب فّضل العيش في كيف أعود وأُ  ك لي؟حب

  الظلمة بعد أن أشرق نورك في قلبي؟
مهما فعلُت لن أوافيك قدر ما فعلته من أجلي. لك الشكر رّبي وٕالهي ... 

  .على الدوام، آمين

  2020 آذار 1

اإلنسان قواعد في الطاهر والنجس  في العهد القديم أعطيتَ رّبي وٕالهي ... 
كما أعطيت شريعة القداسة فأنت قّدوس  وما عليه إتباعه يوم إّطهاره إن تنّجس

إلى  12من شعبك أن يكونوا قّديسين على مثالك (األحبار من الفصل  وطلبتَ 
 ،ًسا ويحتاج إلى تطهيرنجالتي تجعل اإلنسان  ،ك من األمورلهنا). 22الفصل 

التطهير من مّس الحيوانات النجسة  :على سبيل المثال ،هي بحاجة للوقت فقط
مثل البرص.  ك من األمور ما تحتاج إلى شفاءل، وهناوطهر المرأة النفساء

إلى الكاهن وُيري  يوم طهره الُمطّهربعض النجاسات لم تحتاج إلى أن يذهب 
إحداها ُيقّدمهما لَك: تان ذبيحنفسه، وبعضها إحتاج أن يفعل ذلك وُيقّدم للكاهن 

أمًرا كان الشفاء من البرص في تلك األيام  .حرقةمُ  ىخر خطيئة واأل ذبيحة
بعد الروح  إحياءمستحيًال ولوال معونتك اإللهية لما ُشفي األبرص، وكذلك هو 

 تبّررناو  تحّررنا من الخطيئة مابسبب الخطيئة ولوال نعمتك بالّرب يسوع لَ موتها 
 يْ الذبيح الحَ هو ذلك الّرب يسوع  وأصبح لنا رجاء لنيل الحياة األبدية معَك.

- 20 :16(األحبار  ومعاصينا وُأطلق في البريةاّلذي ُوضع عليه كّل آثامنا 
أمالكه بل ليدحره ويهزمه فيمحو من  صبحولكن ال ليُ  ،مسكن الشيطان ،)22

أن يتغّلب على الشيطان  معاصينا وُيقيمنا معه بقيامته هو. هو اّلذي إستطاع
بّر فتغّلب على شهوة الجسد لل بأن جعل كّل حواسه وأعضاءه وقلبه مكّرسةً 

] وتعاظم المعيشة المال والسلطة والُملك] وشهوة العين [ذ كان جائًعاإ األكل[
   .) وغلب الموت11- 1 :4متى ( ]التكّبر[
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بروحك القّدوس أعطني أن أعرف خطاياي وما ُيشّوه رّبي وٕالهي ... 
صورتي فأكسر قلبي ندًما وأجثو لك متواضًعا حانًيا الرقبة والركبة طالًبا الشفاء؛ 

بروحك القّدوس ألبسني درًعا وخوذًة وضع بيدي سيًفا  ؛عّلمنيبروحك القّدوس 
أداًة  كياني جعلإ و  وفكري وقلبي األرضية، ُأحارب بهم شهوات جسدي

 ؛ ولك الشكر على الدوام، آمين.تستخدمها أنَت لمجدكَ 

   

  2120 شباط 14
  دوام قائًال:الليس من السهل أن ُيغّني لَك اإلنسان على  رّبي وٕالهي ...
  أنَت رّب العالمين  أنَت وَمن أنا؟َمن 

  ُكنَت فيها شمسي وخطواتي أنَت َمن أعطاني حياتي
  ُقلُت لَك: آمين، آمين  لكل كلمة ُقْلَتها لي

لم أعرف أحًدا أطاع كلمتك طوال أيام حياته وقال لك "ها أنا أمة الّرب وليكن 
أعضاءها عبيًدا كل لي حسب قولك" سوى العذراء مريم، هي التي جعلت من 

  .في سبيل البر
أود أن أكون على مثال العذراء مريم في الطاعة ألني كثيًرا  رّبي وٕالهي ...

ما ُأقّدم رغباتي على كلمتك فال ُأطيعها، ويمكنك القول عني بأني مصابة بداء 
البرص اّلذي أبعدني عنك وعن جميع َمن حولي لمعرفتهم عّني بحّب نفسي. 

سمع بأنه  ولذلك، على مثال اإلنسان األبرص اّلذي تقّدم من الّرب يسوع حين
ي غنّ ألُ  طالًبا الشفاء، أتقّدم منك ُملتمسًة الشفاء من هذا المرض اللعين بالجوار

  .لك مع كّل اللذين شفيتهم وآخرون "آمين، آمين"
يا أّيها الطبيب الشافي ... أشِف عاهات نفوسنا التي تبعدنا  رّبي وٕالهي ...

 به دون رضاك عنه،طاعة كلمتك وحّبك؛ إجعلنا نصوم عن كّل عمٍل نقوم عن 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.إذ مكتوب: "للرب إلهَك تسجد وٕاّياه وحده تعبد"، 
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  2220 آذار 6

 االصالة، وكان ّباتعّرفُت على رجٍل وٕامرأته في الكنيسة ُيحِ  رّبي وٕالهي ...
في الكنيسة مع آخرين لُيصّلوا  ايعلى الدوام بعد إنتهاء القّداس اإللهي يبق

: "يا لقلب يسوع األقدسالصالة بصالٍة  هذهمسبحة الرحمة اإللهية، وتنتهي 
لدّي ثقة ليس  يسوع الكثير الرحمة، لطفك غير محدود وكنوز نعمك ال تنضب،

لها حدود برحمتك التي تفوق كّل أعمالك. أكّرس لك ذاتي كليا ودون تحفظات، 
إلى الكمال المسيحّي، في األشعة التي تدّفقت من قلبك حتى أعيش وأتّجه 

أريد نشر رحمتك بقيامي بأعمال رحمة، روحّية  .اإللهي المطعون على الصليب
وزمنّية، وخاصة برّد الخطأة إلى التوبة، بمساعدتي الفقراء، بتعزيتي المفجوعين 

 .هروالمرضى، وبصالتي من أجل المنازعين والنفوس التي تتعّذب في المط
إحمني أنَت كما لو كان عليك خدمة مجدك الخاص، ألنني أخشى كّل شيء 
من ضعفي، ولكّني في الوقت ذاته، آمل الحصول على كّل شيء من رحمتك 
التي ال تنضب. أّيها المخّلص الطّيب، حّبذا لو كانت البشرّية جمعاء تعرف 

ها في هذه الدنيا سّر رحمتك الغير ممكن إدراكه، وتثق بقدرتها الكلّية، وتمجد
"، وأخبرني يوًما بأن أصعب عمل رحمة يمكن لإلنسان آمين ،وفي دنيا الخلود
وٕاال لرأينا العالم أجمع قد  "، وكم هو ُمحقرّد الخطأة إلى التوبةأن يفعله هو "

  !!تغّير وٕامتنع كثيرون عن أذية اآلخرين بسبب حّبهم لذاتهم وباألخص ألفكارهم
غيره لطاعة كلمتك قالوا له "ال تدين"، وٕان  إنسانٌ  إن دعى رّبي وٕالهي ...

 !شرح أتوا بشرٍح آخر ُيالئم تصرفاتهمأبدى نصيحة قالوا "اهللا خلقنا أحرار"، وٕان 
ألنهم يشعرون بتأثيرها عليهم من تشويٍه  قليلون يفهمون معنى "الخطيئة"

أو  ولذلك يعتقد األغلبية بأنه ال حاجة لتغيير تصرفاتهم مع اآلخرين لنفوسهم
. قلبك الُمِحب يود أن يرى جميع القلوب على صورتك، فأنعم حتى اإلعتذار
متواضعة  قلوبٍ ُمحبة ورحومة تود الخير وتعمله مع الجميع،  علينا بقلوبٍ 

بكل ثقة  يكترى عيوبها فتلجأ إل قلوبٍ بتعاملها مع كلمتك ومع اآلخرين، 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.ُتحيي ال ُتميت،  قلوبٍ ، لتشفيها
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 صوم الُمقّدسزمن ال

  فاء المنزوفةشِ أحد 

  )11إلى  4اآليات  – 7الفصل  –الثانية إلى أهل قورنتوس الرسالة (
َتْعِزيَة، وَأنَا َأِفيُض َفَرًحا في  ْمَتألَتُ إِإنَّ لي َعلَْيُكم َدالًَّة َكِبيَرة، ولي ِبُكم َفْخًرا َعِظيًما. َوَلَقِد 

  ِضيِقنَا ُكلِِّه.

اَحة، َبْل ُكنَّا ُمَتَضاِيِقيَن في ُكلِّ  ا َوَصْلنَا ِإلى َمْقَدونِيَة، َلْم َيُكْن ِلَجَسِدَنا َشيٌء ِمَن الرَّ  فِإنََّنا َلمَّ

انا لـِكنَّ َهللا الَّ  َشيء، ِصَراٌع ِمَن الـَخاِرج، وَخوٌف ِمَن الدَّاِخل! ي الـُمَتَواِضِعيَن َعزَّ ذي يَُعّزِ

اَھا ِبُكم.  بَِمِجيِء ِطْيطُس،   ال ِبَمِجيئِِه َفَحْسب، َبْل َأْيًضا ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي تََعزَّ

، َحتَّى ِإنِّي إوَقْد َأْخَبَرَنا ِب  ُكْنُت َقْد  وِإَذا ْزَدْدُت َفَرًحا.إْشِتيَاِقُكم ِإلَْيَنا، وُحْزنُِكم، وَغْيَرتُِكم َعلَيَّ

َأْحَزْنتُُكم ِبِرَسالِتي َفلَْسُت نَاِدًما َعلى ذلَِك، مَع َأنَّنِي ُكْنُت َقْد َنِدْمُت، َألنِّي َأَرى َأنَّ ِتْلَك 

َسالَة، ولَْو َأْحَزَنْتُكم ِإلى ِحين،  َقْد َسبََّبْت لي َفَرًحا َكِثيًرا، ال ألَنَُّكم َحِزْنتُم، َبْل ألَنَّ ُحْزنَُكم الّرِ

ألَنَّ  َفَقْد َحِزْنتُم ُحْزًنا ُمْرِضًيا ]، َكْي ال َتْخَسُروا ِبَسبَِبَنا في َأّيِ َشيء؛ َأدَّى بُِكم ِإلى التَّوبَة.

ا ُحْزُن الَعالَِم َفَيْصَنُع َمْوتًا.    الـُحْزَن الـُمْرِضَي ِ] َيْصنَُع تَْوَبًة ِللَخالِص ال نََدَم َعلَْيَھا، َأمَّ

ْعتَِذار، َبْل ِمَن ْجِتَھاد، َبْل ِمَن اإلُحْزَنُكم ھـَذا الـُمْرِضَي ِ] َكم َأْنَشَأ ِفيُكم ِمَن اإلْنظُُروا أفَ 

ْوق، َبْل ِمَن الَغْيَرة، َبْل ِمَن اإلِْصَراِر َعلى الِعَقاب! اإلِ  ْسِتْنَكار، َبْل ِمَن الـَخْوف، َبْل ِمَن الشَّ

  ذلَِك َأنَُّكم َأْبِرَياُء ِمَن ھـَذا األَْمر. وَقْد َأْظَھْرتُم َأْنُفَسُكم في ُكلِّ 

  )56إلى  40اآليات  – 8 الفصل -قا لو القّديس إنجيل (
ا َعاَد َيُسوع،    ْسَتْقَبلَهُ الـَجْمع، ألَنَّھُم َجميَعُھم َكانُوا َيْنَتِظُرونَهُ.إَولَمَّ

ْرَتَمى َعلَى َقَدَمي َيُسوع، َوَأَخَذ إَجاَء فْسُمهُ َياِئيُرس، وَكاَن َرِئيَس الـَمْجَمع، أَوِإَذا ِبَرُجٍل 

ُل ِإلَْيِه َأْن َيْدُخَل َبْيتَهُ، ْثَنَتي َعْشَرَة َسنَة، َقْد َأْشَرَفْت إْبنًَة َوِحيَدة، ُعْمُرھا نُْحُو إألَنَّ لَهُ  يََتَوسَّ

  َعلَى الـَمْوت. 

  وِفيَما ُھَو َذاِھب، كاَن الـُجُموُع َيْزَحُمونَهُ.

َدَنْت ِمْن  ْثَنتَي َعْشَرَة َسنَة، َولَْم َيْقِدْر َأَحدٌ َأْن يَْشِفَيَھا.إْمَرَأةٌ ُمَصابَةٌ ِبَنْزِف َدٍم ُمْنذُ إَوكانَِت 

  َفَقاَل َيُسوع: "َمْن لََمَسنِي؟". َوَراِء َيُسوع، َوَلَمَسْت طََرَف ِرَدائِِه، َوَفجَأًة َوَقَف نَْزُف َدِمَھا.
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َفَقاَل  َجِميع. َفَقاَل بُْطُرُس َوَمْن َمَعهُ: "يا ُمَعلِّم، ِإنَّ الـُجُموَع َيْزَحُموَنَك َويَُضاِيقُوَنَك!".َوَأْنَكَر الـ

ًة َقْد َخَرَجْت ِمنِّي!". َوَرَأِت الـَمْرَأةُ َأنَّ  يَُسوع: "ِإنَّ واِحًدا َقْد َلَمَسِني! َفإنِّي َعَرْفُت َأنَّ ُقوَّ

ْعِب ُكلِِّه ِلماَذا إلَيه، َفَدَنْت ُمْرتَِعَدًة وَأْمَرھا َلْم يَْخَف عَ  ْرَتَمْت َعَلى َقَدَميه، َوَأْعَلَنْت َأَماَم الشَّ

  ْبَنتِي، ِإْيَمانُِك َخلََّصِك! ِإْذَھِبي ِبَسالم!".إَفَقاَل لََھا َيُسوع: "يا  لََمَسْتهُ، َوَكْيَف ُشِفَيْت ِلْلَحال.

ْبَنتَُك! َفال تُْزِعِج إَوفيَما ھَُو يَتََكلَّم، َوَصَل َواِحدٌ ِمْن َداِر َرِئيِس الـَمْجَمِع َيقُول: "َماَتِت 

  ْبَنتَُك!".إَوَسِمَع َيسوُع َفَأَجابَهُ: "ال َتَخْف! يَْكفي َأْن تُْؤِمَن َفَتْحيا  الـُمَعلِّم!".

ا َوَصَل ِإلى الَبْيت، لَْم َيَدْع أَ  بِيَِّة َولَمَّ َحًدا َيْدُخُل َمَعهُ ِسَوى بُْطُرَس َويُوَحنَّا َويَْعقُوَب َوَأبي الصَّ

َھا.   وأُّمِ

وَكاَن الـَجِميُع َيْبُكوَن َعلَْيھا َوَيْقَرُعوَن ُصدُوَرھُم. َفَقال: "ال َتْبُكوا! ِإنََّھا َلْم َتُمْت. لـِكنََّھا 

  نَاِئَمة!".

بِيَّة،  ِعْلِمِھم ِبَأنَّھا َماتَْت.َفَأَخذُوا َيْضَحُكوَن ِمْنهُ ِل  ا ھَُو َفَأْمَسَك ِبَيِدھا َونَاَدى قَاِئالً: "َأيَّتَُھا الصَّ َأمَّ

  ثُمَّ َأَمَر بَِأْن يُطِْعُموَھا. َفَعاَدْت ُروُحَھا ِإلَْيَھا، َوَفْجَأًة نََھَضْت. قُوِمي!".

  يُْخِبَرا  َأَحًدا  بَِما َحَدث.َفَدِھَش َأبََواھا، َوَأْوَصاُھَما َيُسوُع َأالَّ  

  
  2013 شباط 24

ب من الرّ  تْ رجَ إن سألُت نفسي ما هي تلك القوة التي خَ وٕالهي ...  رّبي
في الحال، لسمعت صوًتا يقول  تْ يَ يسوع المسيح حين لمسته المرأة النازفة فُشفِ 

". أجل، هي محبتك الشافية التي تحتضن كّل شخص يتوجه ة اهللامحبّ لي: "
، محبتك التي تمسح كّل دمعة ندم دون خوف أو خجل إليك بإيماٍن صادق

وتحّولها إلى سعادة ال تزول، محبتك التي ُتعطي القوة وُتزيل الخوف ِمن القلوب 
للعمل في حقلك، محّبتك التي تحيي الموتى، محّبتك التي تصنع العجائب فُتعيد 

 في عداد األموات. الحياة لَمن ُعزلوا عن العالم ألي سبب وُأعتبروا

وٕالهي ... يا َمن أرسلت إبنك الحبيب لي أنا الخاطئة ُحبا بي،  رّبي
  أشكرك.
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وٕالهي ... كثيرون ال يعرفون بحالتهم فيأتي َمن يعرف بهم ويطلب  رّبي
معونتك فُيصّلي من أجلهم وتستجيب، والبعض ُيصّلي ِمن أجل ذاته المريضة 

تجيب، لذلك أطلب منك يا رب أن ُتمسك ُمعترًفا بحاجته لمحبتك وأيًضا تس
بيدي وأفقني من نومي وأطلق لساني ورجلّي ُألخّبر اآلخرين بما فعلته ِمن 

  آمين. ،ولك الشكر على الدوام ،أجلي

  4201 آذار 16

... متى يا رب ُندرك أن كل األمور ممكن أن تؤول لمجدك  وٕالهي رّبي
فال نخاف وال نجزع بل ُنسّلم األمور جميعها بين يديك؟ لماذا الخوف من 
اإلقتراب منك وأنت هو الحياة؟ كثيرٌة هي الشواهد التي تدل على أمراضنا ونحن 

تعدنا عن نعاينها، ولكن لماذا ال نتقّرب منك؟ بمرضنا إبتعدنا عن ملكوتك، إب
دمتهم وٕافتكرنا بذاتنا فقط: نحسد، نتكّلم عن الناس غيرًة، ُنحارب الناس وخِ 

وُنيّتم، نطمع دون شبع، نتكّبر على الفقير، نضع القوانين ونّدعي أنها صنع 
، بحاجة لَمن يقول لنا يديكَ  يديك؛ وأنَت أدرى بأمراضنا، وكّلها بحاجة للمسةِ 

، فالحصاد رّبيأعّد اهللا لكم فتتقّووا وتحيوا". آه يا "إستفيقوا ِمن نومكم وكلوا مما 
  كثير ولكن الحصادون قليلون.

ها على نفسها ومعرفتها فَ وْ وٕالهي ... َمن دفع المرأة النازفة إليك، أخَ  رّبي
بك؟ آه يا ليت جميع َمن يعرفك يبدأ بالخوف على نفسه من أعماله التي ال 

اإللهية للشفاء ... ففي الظاهر نحن ال تعكس حّبك فيتقّرب منك طالًبا معونتك 
  في الباطن.الداء عيب فينا ولكن 

 مّنا فيتمّ  م هذا أتضّرع إليك لتلمس كل واحدٍ وٕالهي ... في زمن الصو  رّبي
  الشفاء، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  5201 آذار 1

رؤية المحصول الجيد ُيبدد تعب المزارع، ونجاح الطالب  رّبي وٕالهي ...
 تعبالالكلمة الطيبة تُنسي سماع ، و ًة لهبمثابة أجر  يمأل قلب المعلم فرًحا وُيعد 

هو ما شعر به القديس بولس وما يشعر به كل والدين تعبا في الفرح ... هذا 
 قلبقلبك، غمر يذي ... هذا هو السرور الّ  فخًرا لهما حوالُيصبتربية أبنائهم 

حين نؤمن به ونقوم من بين األموات،  على الرغم من آالم الصلب ،ب يسوعالرّ 
، حين ُنراجع تصرفاتنا بحسب كلمتك كبإلتجاءنا إلي شفى من أمراضناحين نُ 

    .بمعونتك اإللهية وُنصّحح إعوجاجنا

هي ِمن أصعب المراحل التي تمر بها العالقة بين طرفين .. رّبي وٕالهي .
 ى حافة الموت، ولعل ما أظهره كال فترة "إنعدام الثقة" فحينها تصل العالقة إل

من المرأة النازفة ورئيس المجمع من ثقة بقدرة الرّب يسوع تفوق ما يفرضه 
"اإليمان  ، مؤكدين أنالواقع في حالة كل منهما هو ما أعاد المّيت إلى الحياة

  ."قادٌر على كّل شيئ دون شك كالثقة بأنبك" هو "

أماتتني كم مّرة يا َمن تجول األرض تصنع خيًرا ... رّبي وٕالهي ... 
ني؟ كم مرة حّولت حزني إلى فرح وجّففت دموعي؟ تَ ، وكم مرة أحييْ الخطيئة

تؤول إلى إسعاد قلبك، تكون جميع أعمالي ُمقادة بروحك القّدوس فأرجو أن 
  لك الشكر على الدوام، آمين. و 

  
  6201 شباط 21

... أنا  "أنا :عليه بكل خجل وأقول أرد  "َمن لمَسني؟" سؤالٌ  رّبي وٕالهي ...
المرأة التي ال تجرأ أن تنظر إليك وتطلب التعزية منك، فخطيئتي قد أحنت 
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ظهري ومنعتني من الوقوف بإستقامة وبفرح، خطيئتي التي الزمنتي منذ زمن 
د قادرة على الوقوف ... إرحمني يا رحوم، أعُ  وجعلتني أنحني شيًئا فشيئ فلمْ 

لتنال الشفاء من داٍء لم يعد  منها إرحم تلك التي تود أن تلمسك دون إستحقاقٍ 
وجّفت  فقلبي السقيم أنهكته الكراهية لها المقدرة على الشفاء منه ... إرحمني

ت كم وكم من المّرا ؟ن هي مثليمن بين الجموع مَ  . أُترى رأيتَ منه الحياة
إلى غيرك لُيغّير قلبي ويجعله نقيا ولكنه لم يكن له المقدرة على ذلك  إلتجأتُ 

... إرحمني يا اهللا وَأِعْد لي فرحي برؤية وجهك، ولك  فكالمه لم ُيطابق مشيئتك
    الشكر على الدوام، آمين".

  

  7201 آذار 12

الـَخاِرج، وَخوٌف ِصَراٌع ِمَن عانى القديس بولس الرسول " رّبي وٕالهي ...
وسيدةٌ  "، وهنالك من الشعب المؤمن َمن هو "أٌب يتألم بسبب إبنتهُ ِمَن الداِخل

يجابهون األمواج من الخارج  نوح ُفلكوكأن الجميع في  مرضها الداخلي أخافها"
والخوف في القلوب لعدم اليقين بالنجاة واألسئلة تتزايد بإزدياد الوقت في داخل 

 على الرغم ِمن ثقتي بكبسبب ضعفي ُأعاني به  روحي وخوفٌ . ألٌم لكالفُ 
وأسمُع صوت قلبي يقول "متى ينتهي كّل هذا؟"، وأسمعك  وتسّلحي بكلمتك

، فأنا هوانكتقول: "أنا هنا، ال تخافي. إمسكي بيدي وأنا ُأقيمك على الرغم من 
نبه َمن َأحب رفع محبوبته إلى مستواه وجعلها تستقيم وتقف بجاوُأحّبك 

   ".ُمزّينًة بحسِب ِغناه

لك الشكر ال تجعل يدي تفلُت من يدك فما لي سواك، و  رّبي وٕالهي ...
  على الدوام، آمين. 
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  8201 شباط 25

إذ َمن هو القادر  ،ال يفقد اإلنسان األمل في الحياة كمع رّبي وٕالهي ...
 ةإثنتي عشر شفيها؟ تكم صّلت المرأة النازفة ل !اكعلى تغيير زمام األمور سو 
إال ناقوس يضرب ما هو  يعتقد البعض إن الموت قدسنة لم تمل من الصالة! و 

ٕاحياء الموتى ما هو إال ناقوس ولذلك فإن الشفاء و ليقول "توقفوا عن الصالة"، 
  ".يدق ليقول "ال تتوقفوا عن الصالة" و"كونوا دوًما على إتصال باهللا

ض أصواتنا حين ُنصّلي وأحياًنا رّبي وٕالهي ... الشك بمقدرتك تجعلنا ُنخف
نتوقف عن الطالة، وغالًبا نحن ال ندرك أن عدم إستجابتك لصالتنا له عالقة 
بأسلوب التخاطب معك والتوّجه إليك، فأنت تعلم إحتياجاتنا قبل أن نتفّوه بها. 
حّبك الشديد لنا يجعلك ترغب برؤيتنا أصحاء ُمعافين جسديا وروحيا، وكاألب 

الُمحب يعلم متى وماذا ُيعطي إلبنه لكي يكون محبوًبا ومقبوًال من ِقبل المعّلم 
  اآلخرين وٕان أحزن قلب إبنه لحين.    

رّبي وٕالهي ... أعطنا قلوًبا ال تمّل الصالة وطويلة األناة، واثقًة بك دون 
تزعزع ودون ترّدد أو تذبذب فاإللتجاء لغيرك في حال عدم اإلستجابة، ولك 

  دوام، آمين. الشكر على ال

  9201 آذار 17

شاهدت باألمس فيلًما عن كلٍب صغير وجده شاٌب وأخذه ... رّبي وٕالهي 
من مكافحة يكره الحيوانات لبيته وأعطاه من الحب ما أسعده إال أن رجًال 

ألنه من نوٍع ال يجوز أن  ويأخذه من الشاب مسك بهالسائبة أراد أن يُ  حيواناتال
د عليه بأنه لن يكون خطًرا على أحد أن الشاب أكّ حتفظ به على الرغم من يُ 

على العكس هو يعمل على إسعاد المحبطين باللعب معهم والسماح لهم بضمه 
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درهم واللعب بشعره. حين شعر الشاب بالخطر على الكلب أخذه إلى أماكن صل
به لكيفية العودة للمنزل لوحده. وتدور أحداث در بعيدة قليًال عن المنزل وبدء يُ 

أخرى تبعد  الفيلم على إصرار الكلب للعثور على منزل الشاب بعد أن ُأخذ لبلدةٍ 
. العودة للبيت إستغرقت سنتان ونصف، لم يكّل ذي يكرههكثيًرا لوقايته من الّ 

الكلب خاللها ولم توقفه الصعوبات التي واجهها عن إكمال المسيرة ووصل 
تشبيه، ولكن ما أجمل أن  عًدا عن أيبعدها لصاحبه، عاد للحضن الدافئ. بُ 

 ب اإلنسان لكيفية العودة لبيتك، لحضنك الدافئ، وٕاصراره على إكمال ُيدر
ها هي المرأة النازفة تصل إليك دون فقدان  المسيرة مهما واجهته من صعاب.

إذ أّنه  عدها عنكبْ األمل بعد إثنتي عشر سنة من إصابتها بالنزف اّلذي يُ 
  .ُينجسها بحسب الشريعة

ي وٕالهي ... يقول البعض أن كل أنواع الحزن هو هم وغم للنفس، وال ربّ 
فرح السالم الروحي، فرح  ،أن هؤالء لم يعرفوا الحزن اّلذي يؤدي للفرح: أجل بدّ 

العودة لُحضن اهللا اآلب بعد مفارقته؛ فرٌح كمثل فرح األب واألم لعودة الحياة 
رح النادم والتائب عن خطاياه إلبنتهما بعد أن فارقت الحياة ولو للحظات، ف

   بعد عن حزن لُبعد تلميذه عن وصاياه. وفرح سيده بهِ 

 بهـا نسألك بُن مريمإلـه، يها المسـيح اإلأمع كثيرون ُأرّدد: "... ي وٕالهي ربّ 
ولك "، غتمامواإل رفع عنا الحزنإ و  زدحامواإل فرْج عّنا الضيق، محر إ نا و ستجب لـإ

  الشكر على الدوام، آمين.

  2020 آذار 8

ي إبنتان إحداهّن ُولدت في الفترة الت يا ُمعطي الحياة ... ...رّبي وٕالهي 
بدأت النجاسة تسكن جسد األخرى ولم يكن لها شفاء لفترة طويلة من الزمن 
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عاشت خاللها اإلبنة األولى بحالٍة جيدة إلى أن وافاها المرض الجسدي 
إحداهّن ستموت روحها إن لم  على الرغِم من ِصغر سّنها؛ وأشرفت على الموت

. كلتاهما إحتجن لمسًة من يدك تطهر من نجاسة الدم واألخرى ستموت جسديا
َمن لم تستطع أن تحضر إليَك أتى َمن أحّبها وأراد لها الحياة وطلب  للحياة.

َمن يطلب  .من كشف عّلتها بالخفيِة خوًفاعلًنا دون خوف، وَمن عرفتَك لمستَك 
وقتًا  قشفاء الجسد يأتي إليك ُمسرًعا، وَمن يطلب شفاء الروح والتطهر يستغر 

ال أعلم لماذا يجد اإلنسان الخاطئ خوًفا في قلبه فال إليك.  قدومطويًال لل
لنفسِه أيًضا فُتصبح جملة يعترف لَك بذنبه وفي معظم األوقات ال يقّر به 

ال  : أهو تكّبر؟بعيدة كّل البعد عن فكره"متأسف، أنا نادٌم على تصّرفي" هي 
رحمتك من جيٍل إلى جيٍل  أعلم. كم أحزن لمثل هؤالء إذ أنهم لم ُيدركوا بأنّ 

"كشف عن شدة  :العذراء مريم في نشيدهاعنَك ك، وكما قالت لّلذين يتّقون
ه فشّتت المتكّبرين في قلوبهم وحط األقوياء عن العروش ورفَع الوضعاء، دساع
كم  ).53-50 :1الجياع من الخيرات واألغنياء صرفهم فارغين" (لوقا  أشبعَ 

ُيدركوا بأنك كّل ما أردته منهم هو كلمة أو إلتفاتة  مأحزن لمثل هؤالء إذ أّنهم ل
. لتصّرفهم المسيء لك واإلعتراف بذلك وأنت ستقوم بما يلزم إلعطائهم الحياة

المحبة ـ""ال تخف" و"ال تخجل" فكم أحزن لمثل هؤالء إذ أّنهم لم ُيدركوا معنى 
يا ليتهم ُيدركون فرح . ، لم ُيدركوها ال معَك وال مع اآلخرين"هي فوق كّل شيء

أهل قورنتوس بعد أن حزنوا على خطاياهم وتابوا فسكن السالم قلبهم وأفرحوا 
  بالتالي قلبَك وقلب َمن قادوهم إليَك.

إلتجأ إليك  ايا صاحب القلب الكبير ... يا َمن ال ترّد أحدً  ...رّبي وٕالهي 
، ولك الشكر فنحيا ودون رياء، إرحمنا وأزل من قلوبنا داء التكّبر من كّل قلبه

   على الدوام، آمين.
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  2120 شباط 28

لجيلين يمكننا تشبيهما بجيل "اآلباء"  ا مًعاتأعجوبتان إرتبط ...رّبي وٕالهي 
باء هو جيٌل ، وجيل اآلشفاء المرأة المنزوفة وٕاحياء إبنة يائيرس: وجيل "األبناء"

نجس في حين أّن جيل األبناء هو جيٌل مّيت؛ وكم تشبه هاتان الحالتان وضع 
معظم أعضاء الجيلين حاليا: اآلباء بعيدين كّل البعد عن المسؤولية الملقاة على 

ب أعينهم وهم في سن عاتقهم إلرشاد أبنائهم لكلمتك ووضع "مخافة اهللا" نص
لكال الجيلين فإن مبكرة، واألبناء يتصّرفون كما يشاؤون وكأنهم أموات لكلمتك. 

  تجّذًرا، والعودة إليماٍن سليم يبدو مستحيًال.  ادالداء يزد

 هذا من جيل اآلباء، فأنا بل لذاتي أوالً  دون دينونة ألحد ...رّبي وٕالهي 
هم أموات بحسب اإليمان  أن أبناءه األصحاء بالجسم ىاّلذي إستيقظ يوًما لير 

مرضه اّلذي كان مالزًما له منذ فترة خطورة إذ أنهم يجهلون مشيئتك فأحّس ب
وٕان حاول محاوالت من حيٍن آلخر أن يجد شفاًء منه إال أنه لم يذهب  طويلة

 بدمعة ندم مستنكرًة لخطيئتي وبحزنٍ ، أطلب منك لَمن يعطيه المشورة الشافية
شديٍد عليها إلهانتك وخوًفا من تكرارها وشوًقا لرؤيتك وغيرًة عليك وعلى أهل 

ُتعيد اآلباء للبنين والبنين "؛ أن غارناتشفينا وتشفي صِ تجول األرض و أن بيتي 
...  ويلتجُأ ِصغارنا إليَك كأٍب لهم ،"، نعود إليك كأبناٍء لكَ لآلباء وكالهما إليكَ 
ونحن  لَك، وٕاجعلنا بهذه البرية نقتات منكَ  لمسكنٍ  حّولهاتعال لبرّية قلوبنا و 

قياك ... إمأل قلوب كثيرين من روح إيليا ننمو لحين لُ ف صائمون عن الخطيئة
ليعّدوا لَك شعًبا ينتظر لقياك والقديس بولس الرسول  النبي ومار يوحنا المعمدان

يا ال يزول، قلبه فرًحا أبد ولمس هدب ثوبك فيشعر بحّبك له يسري بكيانه ويمأل
  ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  2220 آذار 13

ألكثر من  بالكتاب الُمقّدس" أو "قومي" ُقمْ كلمة "قيلت  ...رّبي وٕالهي 
شخص، وفي كّل مرة كانت تعني أمًرا معين بحسب ما إستوجب رد فعل 

ويمكن لكل إنسان، إن سمعك تقولها له، أن ُيضيف أحد الجمل  ؛السامع لها
 التالية بحسب حياته وتصرفاته الحالية فيفهمها ويتغّير:

 .، إحزن على خطاياك فتحياتوّقف عن الكسل .1
 ؛ قم وٕاتبعني.حان الوقت للتغيير، فأنت في وضعك الحالي لفترة طويلة .2
 .أنَت ُمرسل لتعمل عمل اهللا .3
 .هّيء نفسك، فسيأتي الّرب لبيتك، أي قلبك، لكي يتعّشى معك .4
. إرتفع بإيمانك وال تبقى على الساحل ال حار وال باردإذهب نحو العمق  .5

 بروحك إلّي.
 إسمع صوتي فتقوم من رقادك وتحيا. .6
 إنتصب بهامتك وال تدع الخطيئة تحني ظهرك من ثقلها عليك. .7

على أفكاري حزٍن بسماع كلمة "ُقم" فأشعر بأنعم علّي  ...رّبي وٕالهي 
أنعم علّي  ؛والتغيير للتوبةوأقوالي وأعمالي التي تؤدي للموت الروحي فألجأ 

يؤدي وبالعار تجاه أمراضي الروحّية خوٍف ببقلٍق و أشعر بسماع كلمة "ُقم" ف
أنعم علّي بسماع كلمة "ُقم"  فأشعر بحّبك لي اّلذي يقودني  ؛جوء إليَك لتشفينيللّ 

الحياة بقربك. بارك يا رب كّل إنساٍن يقول لي ويرعاني وأتبعَك لتكون لي 
باإلمتالء من روح الحكمة والمعرفة والمثابرة والمشورى  بأسمك القّدوس "ُقم"

لنحيا جميًعا بمخافتك ال  الفهم والتقوى باإلمتالء من روحوباركني ، الصالحة
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، عن خوٍف من العقاب بل حبا بك
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 الُمقّدس صومزمن ال

  اHبن الشاطرأحد 

  )13إلى  5اآليات  – 13الفصل  –الثانية إلى أهل قورنتوس الرسالة (
ِإْخَتبُِروا َأْنُفَسُكم، َھْل َأْنتُم َراِسُخوَن في اإلِْيَمان. ِإْمَتِحنُوا َأْنُفَسُكم. َأال َتْعِرفُوَن َأنَّ الـَمِسيَح 

ونَُصلِّي   فَأْرُجو َأْن تَْعِرُفوا َأنَّنا َنْحُن لَْسنا َمْرُفوِضين! َمْرُفوِضين!يَُسوَع ِفيُكم؟ ِإالَّ ِإَذا ُكْنتُم 

 ِإلى ِهللا َكْي ال َتْفَعلُوا َأيَّ َشّر، ال لَِنْظَھَر َنْحُن َمْقبُولِين، َبْل  لَِكي َتْفَعلُوا َأْنتُُم الـَخْير، وَنُكونَ 

َأَجْل،  َنْسَتِطيُع َأْن َنْفَعَل َشْيًئا ِضدَّ الـَحّق، َبْل ألَْجِل الـَحّق!َفِإنَّنا ال  نَْحُن َكَأنَّنا َمْرُفوُضون!

ِإنَّنا َنْفَرُح ِعْنَدما نَُكوُن نَْحُن ُضَعَفاء، وَتُكونُوَن َأْنتُم َأْقِوَياء. ِمْن َأْجِل ھـَذا َأْيًضا نَُصلِّي لَِكي 

ْلطَاِن الَّذي َأْكتُُب ھـَذا وَأنا َغاِئب، لَِئ  تَُكونُوا َكاِملِين. الَّ أَُعاِملَُكم ِبَقَساَوٍة وَأنا َحاِضر، بِالسُّ

ّب، ِلبُْنَيانُِكم ال لَِھْدِمُكم. ْسَعوا ِإلى الَكَمال، إوبَْعدُ، َأيَُّھا اإلِْخَوة، ِإْفَرُحوا، وَ  َأْعطَانِي ِإيَّاهُ الرَّ

ُعوا، وُكونُوا َعلى َرْأيٍ   ِإلـهُ الـَمَحبَِّة والسَّالِم َيُكوُن َمَعُكم!َواِحد، وِعيُشوا في َسالم، و وَتَشجَّ

ّبِ َيُسوَع  َسلُِّموا بَْعُضُكم َعلى بَْعٍض ِبقُْبلٍَة ُمَقدََّسة. َجِميُع الِقدِّيِسيَن يَُسلُِّموَن َعلَْيُكم. ِنْعَمةُ الرَّ

وِح القُدُِس َمَعُكم َأْجَمِعين!   الـَمِسيح، وَمَحبَّةُ هللا، َوَشِرَكةُ الرُّ
  

  )56إلى  40اآليات  – 8 الفصل -قا لو القّديس جيل إن(
ِتي ِمَن الـِميَراث.  ْبَنان.إَوَقاَل َيُسوع: "كاَن لَِرُجٍل  َفقاَل َأْصَغُرُھَما ألَِبيه: َيا َأبي، َأْعِطنِي ِحصَّ

تِِه، وَساَفَر ِإلى َبلٍَد َبِعيد. ْبُن األَْصَغُر ُكلَّ َوبَْعَد َأيَّاٍم َقلِيَلة، َجَمَع اإل َفَقَسَم لَھَُما َثْرَوتَهُ. ِحصَّ

ا َأْنَفَق ُكلَّ َشيء، َحَدَثْت في ذ َوھُنَاَك َبدََّد َمالَهُ في َحَياِة الطَّْيش. َك الَبلَِد َمَجاَعةٌ َشِديَدة، ِل َولَمَّ

َسلَهُ ِإلى ُحقُولِِه لِيَْرَعى َفَذَھَب َوَلَجَأ ِإلى َواِحٍد ِمْن َأْھِل ذلَِك الَبلَد، َفَأرْ  َفَبَدَأ يُِحسُّ ِبالَعَوز.

وِب الَّذي َكاَنِت الـَخنَاِزيُر َتْأُكلُهُ، َوال يُْعِطيِه  الـَخنَاِزير. َوكاَن َيْشتَھي َأْن يَْمألَ َجْوَفهُ ِمَن الـَخرُّ

َعْنھُم، َوَأنا ھـُھَنا ِمْنُه َأَحد. َفَرَجَع ِإلى َنْفِسِه َوَقال: َكْم ِمَن األَُجَراِء ِعْنَد َأبي، َيْفُضُل الـُخْبُز 

َماِء َوَأَماَمَك. َأْھلُِك ُجوًعا! َوال  َأقُوُم َوَأْمضي ِإلى َأبي َوَأُقوُل لَهُ: َيا َأبِي، َخِطْئُت ِإلى السَّ

َكاَن ال وِفيَما  َفَقاَم َوَجاَء ِإلى َأِبيه. ْجَعْلِني َكَأَحِد أَُجَراِئَك!إْبًنا. فَ إَأْسَتِحقُّ بَْعُد َأْن أُْدَعى لََك 

َفقاَل َلُه  يََزاُل َبِعيًدا، َرآُه َأبُوه، َفَتَحنََّن َعلَْيه، َوَأْسَرَع َفَأْلَقى بَِنْفِسِه َعلى ُعنُِقِه َوَقبَّلَهُ طَِويالً.

َماِء َوَأَماَمَك. َوال َأْسَتِحقُّ بَْعدُ َأْن أُْدَعى لََك إ   ْبنًا...إْبنُهُ: َيا َأبي، َخِطْئُت ِإلى السَّ

ْجَعلُوا في َيِدِه َخاتًَما، وفي إاَألُب لَِعبيِدِه: َأْسِرُعوا َوَأْخِرُجوا الـُحلََّة الَفاِخَرَة َوَأْلِبُسوه، و َفقالَ 

ِن و ِرْجلَْيِه ِحَذاء، ْم!إَوْأتُوا بِالِعْجِل الـُمَسمَّ ْبِنَي ھـَذا َكاَن َمْيًتا إألَنَّ  ْذبَُحوه، َوْلَنْأُكْل َوَنَتنَعَّ
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ُمون.َفَعاش، َوضَ  ا َجاَء وإوكاَن  اِئًعا َفُوِجد. َوَبَدأُوا َيَتَنعَّ ْقَتَرَب ِمَن إْبنُهُ األَْكبَُر في الـَحْقل. َفلَمَّ

َفقاَل  َفَدعا َواِحًدا ِمَن الِغْلَماِن َوَسَألَهُ: َما َعَسى َأْن يَُكوَن ھـَذا؟ البَْيت، َسِمَع ِغَناًء َوَرْقًصا.

ن، ألَنَُّه َلِقَيُه َسالًِما. لَهُ: َجاَء َأُخوك، َفَذَبحَ  َفَغِضَب َوَلْم يُِرْد َأْن َيْدُخل.  َأبُوَك الِعْجَل الـُمَسمَّ

ُل ِإلَْيه. نِين، َولَْم أَُخالِْف لََك  َفَخَرَج َأبُوهُ يََتَوسَّ َفَأَجاَب وَقاَل َألبِيه: َھا َأنا َأْخدُُمَك ُكلَّ ھـِذِه الّسِ

َم َمَع َأْصِدَقاِئي.يَْوًما َأْمًرا، َولَْم تُْعطِ  ًة َجْدًيا، ألََتنَعَّ ا َجاَء  نِي َمرَّ ْبنَُك ھـَذا الَّذي َأَكَل إولـِكْن لَمَّ

ن! َوانِي، َذَبْحَت لَهُ الِعْجَل الـُمَسمَّ َفقاَل لَهُ َأبُوه: َيا َولَِدي، َأْنَت َمِعي في ُكّلِ  ثَْرَوتََك َمَع الزَّ

َم َوَنْفَرح، ألَنَّ َأَخاَك ھـَذا كاَن َمْيًتا  لََك.ِحين، َوُكلُّ َما ھَُو لِي ُھَو  ولـِكْن كاَن يَْنَبِغي َأْن َنَتنَعَّ

  َفَعاش، َوَضاِئًعا َفُوِجد".
  

  3201 آذار 3

وٕالهي ... َمن أنا في نظرك؟ من خالل إبنك الحبيب أسمعك تقول لي  رّبي
  بأنني إبنك وأنت تحّبني سواًء كنت قريًبا منك أم بعيد. 

وٕالهي ... كم هو صعٌب أن يحّس اإلنسان بخطئه وصعٌب أن يقّر  رّبي
ن أساء إليهم قوًال وفعًال، وأيًضا يطلب المغفرة منك أوًال م بذلك ويطلب المغفرة مِ 

ه أساء ألنك أنت هو اهللا القّدوس أب الكل وَمن أساء ألحٍد من أبنائك فكأنّ 
؛ وَمن لم يطع كالمك اّلذي جوهره "المحبة واإلحترام واإلكرام والرحمة" فهو إليكَ 

قد أخطأ إليك. واألصعب أن يكون لكّل إنسان مشاعر أبوية تجاه َمن أخطأ 
 إليه لُيسامحه حتى قبل أن يأتي إليه طالًبا المغفرة. 

 رب لنا يا إليك وأطلب ِمنك أن تغفر ئُ وٕالهي، يا أبي السماوي، ألتج رّبي
كّل َمن إلتجأ  بحق ُنرحب ال وقتٍ  كل لنا ُأغفر. فيها وصاياك ننسى مّرة كلّ 

. إلينا طلًبا للمأوى أو الحماية أو الصدقة أو اإلنصاف أو الصفح عن خطاياه
بننا جُ  لنا ُأغفر. التي تذّلهم ومواقفنا اآلخرين تؤذي التي كلماتنا لنا ُأغفر

أنعم علينا بمواهب  .وشعورنا بالتعالي عليهمباآلخرين  اإلكتراث وعدم وضعفنا
روحك القّدوس وتّوبنا فنتوب وزدنا إيماًنا ورجاًء ومحبة فُنخلق ِمن جديد 
لنسمعك تقول لنا عند دينونتنا: "كنُت غريًبا فآويُتموني"، ولك الشكر على 

 آمين.  ،الدوام
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  4201 آذار 23
  و

  5201 آذار 8
   

ِمن محبتك لي قد أعطيتني ميراثي ُمسبًقا وأنا أنا أعلُم أنك وٕالهي ...  رّبي
وأعددت لي مكاًنا جّنتي بموت وقيامة اإلبن الحبيب ه، إذ فتحت لي ال أستحقّ 

واآلن أود أن  .وأتمتع بطلعتك البهّية ألحيا معك إلى األبد ُأسّبح أسمك القّدوس
إحساسي " و "محبتك لي كأٍب هي محبة ال تسقط أبًدا"معرفتي بأن هل  :أسألك
كلمتك وأبتعد بإمكاني أن أترك  هأنأعتقد  نيجعال "ًماقدّ مُ ميراثي  خذتُ بأني أ
  ؟ غير مكترثة بتصّرفاتيالسماوي ك بيتعن 

موا هل أخذُت ميراثي بركًة منَك ووزعته على اآلخرين فعلِ وٕالهي ...  رّبي
على قارعة  نسيتهك لينالوا ما نلته أنا؟ أم ئبمقدار ِغناك وتمّنوا لو كانوا ِمن أبنا

  ؟الطريق فإندثر في الرمال مع هبوب الريح
 لما تقديًرا بجد  ما قّدمتُه لي وأعملُ لٌة هل أنا بتصّرفاتي ممتن وٕالهي ...  رّبي

ميراثي؟ وهل إن تماهلُت  ْيتُ وبال مباالة ألنني تلق  إمتنان دون أو أعمل فعلته،
  مني؟ولم أستثمر ميراثي جّيًدا سيضيع في واجباتي 

 "رحيم طويل األناِة كثير الرحمة رؤوفٌ "أنَت  ... رّبيآه، يا رّبي وٕالهي ... 
بروحك القّدوس أن فساعدني أن أخدمك بكل صدق وأمانة كما ُتريد  ودأوأنا 
  آمين.ولك الشكر على الدوام،  ،م مقصديُأتمّ 

  6201 شباط 28

وحرّيتي بعيًدا عن أبي السماوي ... هل تكمن سعادتي  رّبي وٕالهي ...
بيتك وعنايتك وكلمتك لي "أطلبوا أوًال ملكوت اآلب السماوي وبره ُتزادوا هذا كّله" 

 :هل تكمن راحتي بعيًدا عن بيتك وعنايتك وكلمتك لي )؟34-25 :6 (متى
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"كأسي فسوف تشربانها ... َمن أراد أن يكون األول فيكم، فليكن لكم عبًدا" 
أكون إبًنا لك وأنا أعيش بحسب هواي بعيًدا عن بيتك )؟ هل 28-20 :20(متى 

حيث الحكمة والكلمة والقداسة والعيش كجسٍد واحد على كثرة الساكنين فيه 
  يقتسمون الفرح ومكافأة العمل من أجل راحة اآلخر؟

لماذا أطلب سعادتي بعيًدا عن بيتك؟ كثيرون مّنا يعتقد أن  ي وٕالهي ...ربّ 
ال، فإن إمتلكنا المال سيمكننا أن نحصل على السعادة. السعادة تأتي بوجود الم

نكون صغاًرا ونحلم بكيفية أن ُنصبح أغنياء فقط لُنسعد بالسفر والبيوت الفخمة 
وركوب السيارات السريعة وسرعان ما نكتشف أن المال وحده ال يجلب السعادة. 

القلب  إرحمنا يا اهللا وٕاجعلنا نكتشف جفاف األرض بعيًدا عن بيتك، وجفاف
  دون معونتك اإللهية. من بعيًدا عن وجهك وقلبك، وصعوبة العيش

بكل ندامة أقول لك "سامحني ... بين يديك أستودع  ي وٕالهي ...ربّ 
 ولك الشكر على الدوام، آمين.روحي، فإفعل بها ما تشاء"، 

  

  7201 آذار 91

رّبي وٕالهي ... قالوا لي آن األوان ألستثمر الِنعم التي أعطيتني إّياها، 
ووقفت للحظة أفتكر "أيكون فائدة اإلستثمار هو لمجدك أو خيًرا لآلخرين أو 
لذاتي؟". آه، لماذا ُأفكر وأنا أعلُم بأن ِمن كل قلبك أعطيتني وأن عطّيتك على 

ًكا لك وكان بإمكانك أن ُتعطيها لغيري لذا الرغم ِمن أنها لي إنما هي أصًال ُمل
  أنَت تبغي أن ُأعطيها بحكمٍة وبسروٍر لآلخرين محّبًة بك وبهم! 

رّبي وٕالهي ... كلما إفتكرُت بتصرفاتي الخاطئة كلما أصنف نفسي من 
ال ألَني بالحقيقة قد إستلمُت منك كنز قلبك "المحبة والرحمة" أتباع اإلبن الضّ 

ولم أسامح، إستلمُت منك "الكلمة" ولكني لم أعمل بها، ولكني خاصمت 
 إستلمُت منك "البشرى السارة" ولكني لم أستطع أن أنقلها بل على العكس كنتُ 

  حجر عثرة آلخرين.
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رّبي وٕالهي ... أرجو أن أستثمر النعم التي أعطيتني إّياها بكل سرور 
لي بخسارة لمجدك وليس لمجدي وٕاال فإن إستثماري سيذهب سدى ويعود ع

ألطلب النعم مّرة أخرى منك معتمدًة  نفسي، وسأعود مرة أخرى من جديد نادمةً 
على حّبك الشديد لي وطيبة قلبك بأنك لن ترفضني ولكنك ستعطيني ما سبق 

  وأعطيتني.

رّبي وٕالهي ... إرحمني يا َمن طول األناة من صفاته وأْمسك بيدي ألبدأ  
  من جديد، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  8201 آذار 4

حضرُت باألمس محاضرة بعنوان "الغضب" تطّرقت إلى  ...رّبي وٕالهي 
الغضب من الناحية الجسدية واإليمانية، أنواعه وكيفية السيطرة عليه قبل أن 
يؤدي إلى إرتكاب خطيئة. وذكر المحاضران أن الغضب المخيف هو الغضب 

بّد له من اإلنفجار إن لم ُينّفس اإلنسان عن هذا  المكبوت في الداخل اّلذي ال
لغضب لكي ال يولد بشراسة. ولعل هذه المحاضرة جعلتني ألتفُت لإلبن األكبر ا

اّلذي كتم في قلبه غضبه على أخيه اّلذي أمات بطلبه في َمثل اإلبن الشاطر 
وبتصرفاته أباه وهو حي، وكذلك على أبيه اّلذي سمح له بأخذ ما طلب دون 

معه ومع أبيه تعامل وب أسلمقارنة بو  ،توبيخ، وحين عاد نادًما إستقبله بفرح
على أبيه ناسًيا وصية  أخيًرا إنفجرفلم يكن منصًفا معه  بأن أباه إعتقدفأخيه 

كانت عن كيفية في المحاضرة أحد األسئلة التي ُسئلت . اهللا بإكرام األب
مساعدة إنسان، يكتم غضبه في داخله بسبب أحد أفراد عائلته، ِمن ِقبل أفراد 
آخرين بالعائلة، وكان الرد بأن ُيعطى األمان والحب والثقة مما يجعله يتكّلم 

لإلبن األكبر وحبا األب أعطى أماًنا  عل وكالمفِ هل دون خوف، وهنا تساءلت: 
  لها من حكمة!أكيد، يا وأزال عنه غضبه؟ 
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كثيرون يتمّلكهم غضب مكتوم من َشْيٍء ما وهذا ي وٕالهي ... أجل، ربّ    
حساس باألمان نفسيا وأحياًنا جسديا، فكيف الغضب ُيصاحبه خوف وعدم اإل

يستطيع اإلنسان اّلذي يعيش مع أحد هؤالء أن يعطيه الحب واألمان فالسالم 
  ن لم يكن حكيًما؟ إ الداخلي

ن وليس هناك مَ  مكتومٍ  صلي لكل إنسان يعاني من غضبٍ أُ ي وٕالهي ... ربّ 
. لديه اإلستعداد لسماعه لتعطيه أنت سالًما في القلب ال ُيعطيه أحٌد سواك

أصّلي وأطلب الحكمة لكل أفراد العائلة ليبقى الحب والثقة والسالم في قلب كل 
  فرٍد فيها، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  9201 آذار 24

) وجاء 28- 21 :18قرأت اليوم جزًء من سفر حزقيال ( ...رّبي وٕالهي 
فرائضي  عن َجميَع خطاياه التي صنعها وحِفظ جميع رجعذا إ شريرُ الفيه: "

جميُع َمعاصيه التي صنعها ال . موتفإنه َيْحيا حياًة وال ي ِبر،وال قوأْجرى الح
يقوُل السيُد  الشرير؟وِت م هواَي فيألَعل . ْحياله، وبِبره الذي صنعه ي رُتذك

"، أوليس هذا ما أعاده الّرب يسوع عن طرِقه فَيْحيا؟ أن يتوبفي  أليس .الربّ 
على مسامعنا حين ضرب مثل اإلبن الضال اّلذي إعتبر والده عودته تائًبا حياًة 

هـَذا َكاَن َمْيتًا َفَعاش،  /أخاكْبِنيَ إ": لإلبن األكبرللخدم و ، إذ قال جديدة له
أنت اإلله خالق الكل وأنت أب الجميع اّلذي يود من الجميع أن  ."َوَضاِئًعا َفُوِجد

  ويعرف مدى حّبه لهم.وُيحّبه يعرفه 

ربي وٕالهي ... في فترة الصوم هذه سأصوم إلكرام أسمك القّدوس، صياًما 
، ولهذا أطلب منك أن تكون غايتيتسبقه توبًة إذ أنا إبًنا لك وطاعة كلمتك هي 

وح القدس مع" ب يسوع المسيح، ومحبة اهللا، وشركة الرولك  "،أجمعين نانعمة الر
  الشكر على الدوام، آمين.
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  2020 آذار 15

"يد الّرب مع ُمحّبيه اّلذين يغارون على قدسية أسمه، وهو  ...رّبي وٕالهي 
التي ُكتبت في الكتاب الُمقّدس يكون لهم عوًنا" هذا ما نستنتجه من األحداث 

على مّر السنين، فأنَت أٌب رحيم ُمحب ألبنائه. ولألسف لم يفهم بنو إسرائيل 
في العهد القديم مقدار حّبك لهم فنرى أنهم عبدوا وسجدوا آللهة غريبة وتركوك 
 أنَت اإلله القدير لحين الوقوع في األسر فنراهم يعودون إليَك نادمين تائبين

كثيرون إلى اليوم لم  .وفّك أسرهم وأنت تعود لمعونتهم للتمكن من أعدائهم
يفهموا معنى "األب"، ولم يعوا العالقة الصحيحة بينك وبين اإلنسان؛ كثيرون 
يعتقدون بأن الملكوت السماوي هو لهم فقط ألنهم ال ُيخطـأون ناسين أن ال أحد 

كان قد إبتعد  إنساٍن خاطئ ؛ كثيرون ُيشّككون بتوبةصالح دون خطيئة سواك
كثيرون لم يتعّلموا كيف يمّدوا يد المعونة إلنساٍن  ؛عنك وأراد الرجوع لحضنك
 ُيزيدوا البيوت الخربةتعّلموا كيف يهدموا و  وباألحرىخاطئ ليبنوا بناًء ُمقّدًسا هللا 

تكّبًرا على اإلنسان الميت/الخاطئ اّلذي أحببته وأردت له الخالص أيًضا ليحيا 
أهي غيرة أو حسد أو حّب الذات ما يجعل اإلنسان  أبي السماوي ... .معك

أبعَد أن  ظًرا اآلخرين بنظرٍة ليس بها محبة حقيقية لَك ولهم؟قّديًسا في عينيه نا
بانا" في صالتنا وُنصّلي للجميع وكأننا عّلمنا الّرب يسوع المسيح أن ندعوَك "أ

جسًدا واحًدا أو أخوًة ألٍب واحد هل مازلنا نجهل َمن تكون وما هي عالقتنا 
  باآلخرين وكيفية التعامل معك ومعهم؟

ُيصّلي كثيرون قائلين: "يا رّب القوات ُكن معنا فليس لنا في  ...رّبي وٕالهي 
إرحمنا"، فيحّل السالم بقلبهم بعد أن الضيقات ُمعيٌن سواك، يا رّب القوات 

فإعلموا أيها األمم وٕانهزموا ألّن  ،تجري دمعًة من عينهم ُمرّددين: "إّن اهللا معنا
بعدنا عنَك ألن اهللا معنا"، فمحّبتك الرحيمة تهزم كّل عدو ُيحاول بالخطيئة أن يُ 
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إنفتحتا على ، واليدان اللتان غفرانك بالمسيح يسوع هو أعظم عالمة لمحّبتك لنا
. الحنون الصليب ستبقى مفتوحة تنتظر أن نأتي إليها بدمعٍة فتضمنا لصدرك

   لك الشكر على الدوام، آمين.تؤول إلكرامك محّبًة بك، و  أنعم علينا بتوبةٍ 
 

  2120 آذار 7

"الملكوت والبرّية" مكانان إستحوذا كثيًرا من اإلهتمام في  ...رّبي وٕالهي 
تكّلم الّرب يسوع كثيًرا عنهما بأمثلة وبحياته، وال أعلم إن الكتاب المقّدس، ولقد 

كّنا قد فهمنا ما عناه أو ال. ِكال المكانان يمكنهما أن يكونا في القلب 
في مثل اإلبن الشاطر نرى أن ِكال اإلبنان كانا  باإلحساس أو بالواقع ملموًسا.

نفسهم وما ُيفرحها دون بعيًدا عن "المحبة الُمقّدسة" ُمحّبين أل يعيشان في برّيةٍ 
اإلبن األكبر كانت البرّية في قلبه واإلبن األصغر عاشها بقلبه  :اآلخرين

ويعود للملكوت قلبه برّية السهل على اإلنسان أن يخرج من  وبالواقع. ليس من
، فإبليس اّلذي أخرجه "المعونة اإللهية"دون حين كان طفًال بريًئا اّلذي كان به 

يود أن يبقيه دوًما في البرّية لكّن ء في تمييز إحتياجاته الملكوت حين بد من
  ُتعيده وبالفعل قد أعادته.يدك القديرة 

لم أفهم أمًرا واحًدا، لماذا علّي أن أمّر بالبرّية وال أبقى  ...رّبي وٕالهي 
أبسبب قوة إبليس من خالل أفكاره هو وما ُيلقيه بقلب  بالملكوت على الدوام؟

َمن حولي وبقلبي؟ أألنَك تود أن ُتطفئ نار جهنم، مسكنه النهائي، بدمِع التوبة؟ 
أألنك تود أن ُتخبرنا عن قدرتك وسلطانك؟ إجابات كثيرة لتساؤلي، ولكن تبقى 

الُمتحنن  وأبانا با لقلبي: "ألنك أردتني أن أعرف بأنك أبياإلجابة األكثر حُ 
فهمي لإلنجيل وما  ، وهذا هو"ولن تتخلى عني أينما ُكنتُ  ،ُتحّبني وأنتَ  القدير،

ِنعَمُة الرب يسوع " :إلى أهل قورنتوسلّخصه القديس بولس الرسول في صالته 
وح القُدِس معكيح، ومالـمس ُة اهللا، وشِرَكُة الريا رب أن . جميًعا" محب أنعم علي
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 وُأحّب اآلخرين كحّبي لنفسي، من كّل قلبي وفكري ونفسي فوق كّل شيئ ُأحّبك
   لك الشكر على الدوام، آمين.، و وأن أعود إليك نادًما إن لم أفعل

 

  2220 آذار 20

نعيش هذه األيام أحداثًا تجعلنا نفهم أَنَك تعطي السلطان  ...رّبي وٕالهي 
نيان هذا السلطان للبُ لبعض الناس ليملكوا ولكن ليس جميعهم يستخدمون 

واإلعمار ومن أجل صحة وعافية رعاياهم الموكلة إليهم، فهناك َمن يستخدمه 
للهالك والدمار والفائدة الشخصية دون اإلهتمام برعاياهم وٕان تشّردوا أو حتى 

مع السلطان هناك المحبة لآلخر،  ماتوا. َمن ُيعطى سلطاًنا عليه أن يفهم أنّ 
فيما بين أفراد عض وٕاال إختّل السالم سواًء في البيت ال ينفصالن عن ب أمران

  .أو الدول فيما بينها أو المجتمع أو المدينةاألسرة 
إن أعطيتني يوًما سلطاًنا ألكون أًبا أو أما فأرجو أن  ...رّبي وٕالهي 

كون أًبا له سلطان على أبناءه أُتعطيني حكمًة بالتصرف مع األبناء، وقبل أن 
يعيش كّلهم في أخاء ومحبة، دون أن أن ًال على خادًما لهم عامِ أرجو أن أكون 

 .أزرع الغيرة فيما بينهم، بل أعمل جاهًدا أن أوزع حّبي لهم بالتساوي فيما بينهم
للعناية أكثر من غيره  ةحاجبُمغايرة ألنه مريٌض و  وٕان عاملُت أحدهم بصورة

الموت وهناك بصيص أمل بالشفاء إن قبلته من  قريًباوباإلخص إن أصبح 
بأحضاني فيشعر بالدفء ويعود الدم يجري في عروقه ويحيا، فال تدع الغيرة 

  . فرًحا لشفاء أخيهمحكمًة و تنهش في قلب إخوته بل إمألها 
َمن مّنا ال يمرض؟ وَمن مّنا ُيحسن التصّرف على الدوام؟  ...رّبي وٕالهي 

ة الجسد موت، ونهاية الروح حياًة أبدية إما بفرٍح وَمن مّنا ال يعرف أّن نهاي
معك أو بشقاٍء بعيًدا عنك؟ أنعم علينا أن نكون ُأمناء على روحنا وروح كّل 

لك الشكر و وأن نكون على مثالك بتعاملنا مع اآلخر، إنساٍن لنا عليه سلطان، 
               على الدوام، آمين.
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 صوم الُمقّدسزمن ال

  عل خَ أحد شفاء المُ 
  )5اآلية  6إلى الفصل  24اآلية  5 الفصل - وتاوس طيماألولى إلى الرسالة (

ِمَن النَّاِس َمْن َتُكوُن َخطَايَاھُم َواِضَحًة َقْبَل الـُحكِم ِفيَھا، وِمنُھم َمْن ال َتُكوُن واِضَحًة ِإالَّ 

الَِحَة ِھَي َأيًضا َواِضَحة، بَْعَدهُ. والَّتي ھَي َغيُر واِضَحٍة َفال يُْمِكُن َأْن  كذلَِك َفِإنَّ األَْعَماَل الصَّ

 لَِئالَّ  َأْھالً لُِكّلِ َكَراَمة، َيْحَسبُوا َأْسَياَدھُم َأنْ  الُعبُوِديَّةِ  َتْحَت ِنيرِ  الَِّذينَ  َجِميعِ  على تَْبَقى َخِفيَّة.

ا الَِّذيَن لَھُم َأْسيَادٌ ُمؤْ  وَتْعلِيِمِه. ْسِم هللاِ إيَُجدََّف َعلى  ِمنُوَن فال يَْسَتِھينُوا بِِھم، ألَنَُّھم ِإْخَوة، َأمَّ

ا َبْل بِاَألْحَرى َفْليَْخدُُموھُم، ألَنَّ الـُمْسَتِفيِديَن ِمن َخْدَمتِِھم الطَّّيَِبِة ُھم ُمْؤِمنُوَن وَأِحبَّاء، ذلَِك مَ 

ِحيح، َكالِم َفِإْن َكاَن َأحدٌ يَُعلُِّم  يَِجُب َأْن تَُعلَِّمهُ وتَِعظَ بِِه. ُك بالَكالِم الصَّ تَْعلِيًما ُمَخاِلًفا، وال َيَتَمسَّ

فھَُو ِإنَساٌن َأْعَمْتهُ الِكْبِرَياء، ال َيْفَھُم َشْيئًا،  ربَِّنا َيُسوَع الـَمِسيح، وبِالتَّْعلِيِم الـُمَواِفِق للتَّْقوى،

ْنَشأُ َعْنَھا الـَحَسدُ والـِخَصاُم والتَّْجِديُف َبْل ُمَصاٌب َبَمَرِض الـُمجادالِت والـُمَماَحَكات، الَّتي يَ 

والـُمَشاَجَراُت بيَن أَُناٍس َفاِسِدي الَعْقل، َزاِئِفيَن َعِن الـَحّق، َيظُنُّوَن َأنَّ التَّْقوى  وُسوُء الظَّّن،

ْبح.  َوسيلَةٌ ِللّرِ

  )12إلى  1اآليات  – 2الفصل  –القّديس مرقس إنجيل (
َع َعَددٌ َكبيٌر ِمْنھُم َحتَّى  َد َيُسوُع ِإلى َكَفْرَناُحوم. وَسِمَع النَّاُس َأنَّهُ في الَبْيت.وبَْعَد َأيَّاٍم َعا فتََجمَّ

فَأتَْوُه  َغصَّ ِبِھِم الـَمَكان، ولَْم َيْبَق َمْوِضٌع ألََحٍد وال ِعْنَد الَباب. وكاَن يَُخاِطبُُھم ِبَكلَِمِة هللا.

وِبَسبَِب الَجْمِع لَْم َيْسَتِطيُعوا الُوُصوَل بِِه ِإلى َيُسوع، فَكَشفُوا  َأْربََعةُ ِرَجال.بُِمَخلٍَّع يَْحِملُهُ 

ْقَف َفْوَق َيُسوع، وَنَبُشوه، وَدلَّوا الِفَراَش الَّذي كاَن الـُمَخلَُّع َمطُْروًحا َعلَْيه. وَرَأى َيُسوُع  السَّ

وكاَن َبْعُض الَكتََبِة َجالِِسيَن ُھنَاَك  َمْغُفوَرٌة لََك خطَايَاك!". ْبني،إِإْيَمانَھُم، فَقاَل ِلْلُمَخلَّع: "َيا 

ُجُل ھـَكَذا؟ ِإنَُّه يَُجدِّف! َمْن َيْقِدُر َأْن يَْغِفَر الـَخطَاَيا  يَُفّكُِروَن في ُقلُوبِِھم: "لَِماَذا َيتََكلَُّم ھـَذا الرَّ

ُع ِبُروِحِه َأنَّھُم يَُفّكُِروَن ھـَكَذا في َأْنفُِسِھم َفَقاَل لَھُم: وفي الـَحاِل َعَرَف َيُسو ِإالَّ ُهللا َوْحَدهُ؟".

ُروَن بِھـَذا في ُقلُوبُِكم؟ ما ھَُو اَألْسَھل؟ َأْن يَُقاَل ِلْلُمَخلَّع: َمْغفُوَرةٌ لََك خطَايَاك؟ َأْم  "لَِماَذا تَُفّكِ

ْبِن اإلِْنَساِن ُسْلطَاًنا َأْن يَْغِفَر الـَخطَاَيا ُموا َأنَّ إلولَِكي تَْعَل  ْمِش؟إْحِمْل ِفَراَشَك وَ إَأْن يَُقال: قُْم وَ 

فَقاَم في  ْذَھْب ِإلى َبْيتَِك!".إ"لََك َأقُول: قُم، ِإْحِمْل ِفَراَشَك، و َعلَى األَْرض"، قاَل ِلْلُمَخلَّع:

دُوا َهللا َقاِئلين: "َما َرَأْيَنا  الـَحاِل وَحَمَل ِفَراَشهُ، وَخَرَج َأماَم الـَجِميع، َحتَّى َدِھُشوا ُكلُُّھم وَمجَّ

 ِمْثَل ھـَذا البَتَّة!".
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  3201 آذار 10

 ... هل شككُت يوًما بأنك تستطيع أن تشفيني من دائي أو أنْ وٕالهي  رّبي
 ف ُمعاناتي؟ هل رأيتني أندب حالي وأغار وأغضب وأثور ر من حالي وتوقِ ُتغي

تة وُمكّفنة أيًضا ال أنك قد رأيتني مائدون حق؟ ال بّد على ما يجري من حولي 
أستطيع الحراك وعرفت بأنني لن آتي إليَك بمحض إرادتي ولن أفكر بَك لذلك 

جميًعا أّيها لي َمن يستطيع أن يحملني ويأخذني لَمن قال: "تعالوا إلّي  أرسلتَ 
. منذ زمٍن بعيد لم أعرف الراحة وال )28 :11(متى  م"كُ ريحُ وأنا أُ  المتعبون

َمن هم حولي. جهلي بَك  بَ رُت بالسالم في قلبي، وجهلي بَك قد َأتعبني وَأتعَ شع
أو حتى شّكي بمقدرتك جعلني مسّمًرا في مكاني دون تغيير. جهلي بَك أو 

ح جعلني كالكسيح ال قدرة له على الوقوف جِ تأرْ إيماني الضعيف المهزوز المُ 
األولى ألني كنُت بعيدًة عنك والعمل في ملكوتك. آه يا لتعاستي، وآه يا لفرحي؛ 

لفترة من الزمن، والثانية ألن حّبك لي أعاد لي الحياة، حّبك لي جعل 
اإلنجيليون األربعة يكتبون ليوصلوني إليَك لخالصي، حّبك لي مّد أتباع إبنك 
الحبيب بمواهب روحك القّدوس للعمل في حقلك ِمن أجلي: الحكمة والمعرفة 

  والتقوى والمشورة الصالحة ومخافتك.   دْ لَ والجَ  الفهمف لموالعِ 

  ، آمين.على الدوام وٕالهي ... أشكرك رّبي
  

   4201 آذار 30
  و

  5201 آذار 15  

اليوم إن كانت هناك ثمار دون بذور لُتزرع فتنبت  ... تساءلتُ  وٕالهي رّبي
شجرة جديدة تأتي ثمًرا ُيعطي بذوًرا ألشجار جديدة، وكان الرد بالطبع ال، فأيا 



- 209 - 

 

كان نوع الثمر فهناك بذرة أو بذار عديدة بداخلها؛ وقد تبدو الثمرة شهية المنظر 
آلكليها ِطيب مذاقها من  تَبينمن الخارج أو غير شهّية ولكن حينما تؤكل يَ 

عدمه. وتساءلي جاء بعد أن علمت أّني باإلمكان أن أفهم سر حياتي 
ة التي خلقتها. وحينها وتصرفاتي وكيف يراني اآلخر من خالل األشياء الحسن

فهمُت لماذا جاء تشبيه اإلنسان بالشجرة فتكون ثماره أعماًال تعكس نفسه 
الداخلية ومبادئه: "تقوى، حكمة، مخافة اهللا، ..."، وهذه الثمار تحوي بذوًرا 

بة ي ة، التواضع، ..." إن كانت ثماًرا عن حق دون تزييف وطَ كـ"األمانة، المحبّ 
هذه البذور إال بعد أن تؤكل الثمرة أي ُتجّرب عدة مّرات المذاق، وال ُتكشف 

  لتنكشف الحقيقة. 

وٕالهي ... ما أحّب إلى قلبي أن أكون شجرة مثمرة شهية المذاق دون  رّبي
يسوع المسيح على  فالربّ  ،أن يهّمني إن كان ال منظر لي يشتهيه اآلخرين

إلى قلبي أن أكون  الصليب كان ثمرة شهية الطعم ولكن ال منظر له. ما أحبّ 
 شجرة تمتد جذورها وتلتصق بكالمك فتستمد منه قوة وصحة وطعم ثمارها

. وَمن زرعني هناك هم اإلنجيليون األربعة تي هي قلب إبنك الحبيب الحنونبَ رْ فتُ 
ما أحّب لقلبي أن يكون الروح القدس هو البستاني اّلذي يعتني بي فال أخاف 

يجعل من ثماري دواًء آلكليها، إذ ُيسمد ساآلفات والمرض ألني واثقة من أنه 
تي ويرويني بماٍء ال تنضب منه محبتك فال أموت أبًدا، ولك الشكر على بَ رْ تُ 

  الدوام، آمين.  

  6201 آذار 6

لن أقول لك ضربوني فأصابوني بالكساح أو أصابني  ... رّبي وٕالهي
مرًضا وأنا صغير أو ألن دماء أبي وأمي لم يتوافقا فُوِلدُت كسيًحا أو سُأصبح 
كسيًحا بعد حين وأطلب منك الشفاء ألن جسدي سليٌم من أّية عاهة، ولكني 
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سأقول لك بأنني ُمصابة بالكساح فعظام روحي قد تيّبست، تلك العظام التي 
حييتها بنسمٍة من روحك، تيّبست بسبب قلة حكمتي وفهمي، تيّبست بسبب قلة أ

حّبي لك واإلهتمام بكلمتك، تيّبست بسبب قلة النقاء والسالم والصفاء فّي، 
تيّبست بسبب ُظلمي لتكّبري فقلة الحّق بقلبي وفكري، فإرحمني وأغفر لي ما 

  منها بروحك القّدوس. سببُت من آالم لك ولآلخرين بسبب عّلتي ُثم إشفني

ي وٕالهي ... ليكن صوت روحك القّدوس اّلذي لن تنزعه مّني فوق أي ربّ 
شيٍء آخر ليمأل قلبي من حّبك ومخافتك فتلين عظامي وأحيا، ولك الشكر على 

  الدوام، آمين. 

  7201 آذار 26

ب ذي ال يستطيع السير بخطى ثابتة في طريق الرّ ن الّ مَ  ... رّبي وٕالهي
د  )10 :14(هوشع بإرادته  عاصينسان السوى اإلويسقط  اّلذي بكبريائه ُيمج

أمامك لتغفر له  في قلبي وأضعهُ  هُ ذي أحملْ نسان الكسيح الّ هذا هو اإل ؟أسمه
رميا إذي سار على هواه بدل السير بحسب قلبك (خطاياه وتشفي قلبه العليل الّ 

وجزًء من قلبي يقول له "قد غفرُت لك خطاياك التي فعلتها  هُ لْ ). أحمِ 23-28 :7
، وجزًء آخر ُيعلمه كلمتك وغفرانك تجاهي"، وجزًء آخر ُيشيد برحمتك وبحبك له

 كامل  لتبقى محفورة في قلبه، وجزًء آخر ُيالزمه بالمشورة الصالحة لحين يسترد
ولك الشكر على الدوام، ، فأشِفِه يا رب، عافيته ويبقى حّبه لك ثابت إلى األبد

     آمين.

  8201 آذار 11

... ما أسرع سقوطي بعد قيامي على قدمي، ذات الخطيئة  رّبي وٕالهي
قد أصابني  هتتكّرر المرة تلو األخرى وبفترات زمنية تتقارب كل مرة وكأن
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قمُت من سقطتي. إرحمني وٕاغفر لي وٕاشفني، الكساح فلم أعد أذكر بأنني قد 
فُأغّير من تصرفاتي وٕان لم تتغّير ظروف  ألتغّلب على ضعفاتيوأعطني القوة 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.، يحيات
  

  9201 آذار 13

عن الرجل الُمخّلع والرجال األربعة حين قرأُت إنجيل اليوم  ... رّبي وٕالهي
الواحد والتسعين عن كّل إنساٍن يعتصُم تذّكرُت ما جاء بالمزمور اّلذين حملوه 

ليحفظوك في جميع ُطرقَك. على  مالِئكتُه بكَ  ىْوص"ألّنه أ ويتوّكل عليكَ بَك 
رجلَك"، وعلى الرغم من أّن الّرب يسوع ذكر ٍر ِبحجَتْصِدَم  ئالل كَ يحِملونأيديهم 

عرف بأنه إال أنه  ولم يتطّرق إليمان الرجل الُمخّلع فقط إيمان الرجال األربعة
بالرجال األربعة ليحملوه فوق السقف ويدلوه من لهذا الرجل اّلذي وثق ال بّد 

ال  هناك دون أن يوِقعوه قد وثق بك أوًال وبَمن أرسلَت طبيًبا شافًيا وُمخّلًصا.
أرسلتهم أنت ليحملوه كمالئكة  الرجال األربعة إعتبرتُ بالنسبة لي أعلم ولكن 

ر له خطاياه ؛ غفن يستطيع أن ُيعيد له الحياة روحيا وجسديا: الّرب يسوعلمَ 
. نّجيته ألنه تعّلق بك وحميته ألنه فـ"وطئ األسد واألفعى وداس الشبل والتنين"

  .)91ور (مزم عرف أسمَك، دعاَك فأجبته وكنَت معه وأريته خالصكَ 

، وعلى هذه المحبة إّتكلُت لتشفيني محّبُتَك لنا ال مثيل لها ... رّبي وٕالهي 
أيًضا  والتي ما زالت بقلبي، وٕان ِشئتَ أمراضي الروحية التي على لساني من 
إكسر يا رب شوكة . لتي أعرفها والتي ما زالت مستترةأمراضي الجسدّية امن 

كبريائي وباألخص تكّبري على كلمتك، وٕانزع مني روح البطالة ألحمل صليبي 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، القّدوس وتقوى ُتمّجد أسمكَ  بفرحٍ 
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  2020 آذار 22

بعد أن كان الّرب يسوع ُيعّلم كلمتك في يا ُمعّلم ...  ...رّبي وٕالهي 
ويشرح عن )، أصبح ُيعّلم 21 :1(مرقس  يوم السبت مع في كفرناحوماالمج

إذ كسب ثقة  في أّي يومٍ  وبجانب البحر ومن على زورق البيتفي الملكوت 
حيث تذهب لنسمع أننا سنذهب "وكأنهم يقولون له بكالمه وأفعاله السامعين له 

ن له سلطان كمَ  نامعلّ تُ  كنألووجودك فيه  وسبب ذهابنا للمجمع هو أنتَ  ،لك
َتشفي كّل األمراض وتطرد الشياطين  ، وأنتَ )22 :1(مرقس  وليس كالكتبة

أيًضا". ولعل الّرب يسوع بعد أن شفى كّل المرضى في كفرناحوم أراد أن يقول 
لهم بأنه ليس المهم أن يشفى اإلنسان من مرضه الجسدي ولكن األهم هو شفاء 
الروح بمغفرة الخطايا باإلضافة لسماع كلمة اهللا فزارهم مرة أخرى وبالفعل أتوا 

لم يستطع أن يأتي إليه سابًقا اّلذي حضروا له آخر مرضاهم أكالمه و  ليسمعوا
فأوضح من خالله بأنه قادٌر على مغفرة الخطايا، هذه القدرة التي ال تكون إال 

أنا هو ، فادي إسرائيلأنا هو وكأنه يقول لهم "أنا هو المسيح المنتظر،  لكَ 
 بكل ما قاله الّرب يسوع . كثيرون شاهدوا وسمعوا فآمنوا"إلهكم اّلذي أحّبكم
، وكثيرون لم ُيشاهدوا ولكنهم آمنوا فأخذوا كلمته لقلبهم وعملوا وبمقدار حّبك لهم

، وبقيت هناك فئة مّمن شاهدت حبا بك ألنك أحببتنا ونحن ما نزال خطاة بها
  !!وسمعت ولكنها لم تؤمن

ظهر في هذه  يا غافر الخطايا ... يا ُمحب البشر ... ...رّبي وٕالهي 
وهم وعزلهم عن اآلخرين  وشّل حركتهم األيام وباًء أقعد الناس في بيوتهم

بحاجة لشفاء، بعضهم شفاء للروح والجسد، ولهؤالء أرجو أن تقبل أن أضعهم 
في قلبي وأطلب منك أوًال أن تغفر لي خطاياي ثم تشفيهم مّما أقعدهم عن 

كّل ما ُيعيقنا عن التقّرب منك  العمل بحقلك وبحقل العالم. حّررنا يا رب من
   الشكر على الدوام، آمين.ومن اآلخر، ولك 
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  2120 آذار 14

َمن حملني أنا اإلنسانة الخاطئة إليَك لتغفر لي خطاياي  ...رّبي وٕالهي 
وتشفيني من أمراضي؟ َمن اّلذي دّلني وعّرفني بك إلًها ُمحبا غافر الذنوب 

المسيح؟ َمن هم اّلذين، بكّل توازن حملوا ثقل وُمخّلص بني البشر بالّرب يسوع 
بالنسبة لي  الشعب ومسؤولية سماعه لقصة الحب العجيب اّلذي تجمعك بنا؟

الُمسمرة  من سريري هؤالء هم اإلنجيليون األربعة، فكّل واحٍد منهم أمسك بطرفٍ 
وكأنه يقول لي "سأخبرك عليه دون حراك وسار بي نحوك، نحو "اهللا محبة"، 

عن ميزة خاصة بالّرب يسوع"، فقال لي متى البشير: "سُأخبرك عن يسوع، إبن 
أن بطاعة مشيئة اهللا القدوة لكل إنساٍن أراد معّلم الشريعة ومتّممها، و اإلنسان، 

هو كاألسد له "سُأخبرك عن يسوع، يكون إبًنا هللا"؛ وقال لي مرقس البشير: 
قة، وجبار ال يتراجع من وجه أحد"؛ وقال لي لوقا البشير: سلطان على كّل الخلي

هو وعد اهللا، حمل فصحنا المذبوح لخالصنا، وغذاء "سُأخبرك عن يسوع، 
النسر الطائر في ك"سُأخبرك عن يسوع، هو الروح"؛ وقال لي مرقس البشير: 

الرغم على ". على الرجاسة ألن اهللا قّدوس تي تنقض الثاقبة الّ  األعالي ذو العين
نحو ملكوتك السماوي اّلذي من اإلضطهادات والمعاناة، حملوني وساروا بي 

 :11 (متى يختطفونه" والمجاهدون بالجهاد،ؤخذ يُ "قال الّرب يسوع عنه بأنه 
؛ هم أروني ، مجهوٌد بالتقوى ضّد الرذيلة، فال بّد من مجهوٍد مبذول لنيله)12

ووثّقها الروح القدس، ألعلم بأّن علّي أن حياة كما أراهم إّياها الّرب يسوع ال
على مثالهم بعد أن ُأشفى، أن أحمل ُمقعدين وأسير بهم إلى أن يلتقوا بك  أكون

   وينالوا الشفاء، شفاء الروح والجسد.

ُيصلّي أبناء الكنيسة قائلين: "حسٌن اإلشادة بإسمك  ...رّبي وٕالهي  
كُثر كّالً حسب مرضه لتشفيه  "، فأنعم علّي أن أضع أمامك أناٌس القّدوس

   الشكر على الدوام، آمين.بمحبتك اإللهية، وتجذبه إليك بنورك البهي، ولك 
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  2220 آذار 27

الخدمة أمًرا طبيعيا من دافع  روحفي هذه األيام ُيعد نشر  ...رّبي وٕالهي 
وأعداد المتطوعين ألعمال  بيوت عناية الُمسنيناإلنسانية، والجمعيات الخيرية و 

في تزايد، ولكن أن يعرف اإلنسان أن أساس الخدمة الخير في وقت األزمات 
أصبح ال ُيذكر، ومعرفتك ليس لها أهمية. هو حبا بك وباآلخر هو أمًرا بات 

الثقة بك واإلتكال عليك تتمحور في الطلبات المادية وليست الروحّية، إذ كُثر 
  د الُمعترفين الطالبين مغفرة خطاياهم.عدد الُمصّلين ونقص عد

جسد هو نحو الاألعمال الخيرية القيام بالجسد مهم، و  ،أجل ...رّبي وٕالهي 
من واجبات كّل شخٍص آمن بأنك أب سماوي للجميع، ولكن الروح تبقى عمياء 
، وكسيحة دون حراك إن لم تعرفك وتعمل في ملكوتك لخدمة اآلخر ليصل إليك

من القيود التي تُبعده عنَك، ولعل أشّد القيود صالبًة هي ليعرفَك ويتحّرر 
  .الخطيئة، قيود ال ُتكسر سوى بمغفرة الخطايا

كم نحن بحاجة لنغفر لبعضنا البعض!! كم نحن بحاجة  ...رّبي وٕالهي 
، غفران والزوج لزوجته للغفران اّلذي ُيعيد وحدة العائلة: غفران الزوجة لزوجها

، غفران األخوة لبعضهم البعض!! كم نحن والوالدين لألبناء البنين لوالديهما
بحاجة لتعود أربطة المحبة بين أفراد العائلة التي زرعتها بقلوبنا يوم خلقتنا في 
أنفسنا فنعمل على أن نخدم بعضنا بعض بحسب الروح بدًال من وضع القيود 

هلة الحركة !! كم نحن بحاجة أن تكون أطرافنا سفال يدنو إنساًنا من اآلخر
فتعمل دون كلل على تنظيف وكنس كل األتربة العالقة في القلب تجاه اآلخر!! 
كم نحن بحاجة لفهم سلطان مغفرة الخطايا اّلذي أعطيتنا إّياه بشخص الّرب 
يسوع، فنغفر لآلخر فُتغفر له خطاياه فيتحّقق عدلك دون أن ُيدان أحًدا من 

ضعة غفورة ترحم الُمحسنين إليها واألعداء، أنعم علينا بقلوٍب ُمحبة متوا أبناءك.
    الشكر على الدوام، آمين.ولك 
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 الُمقّدس صومالزمن 

  عمىفاء األأحد شِ 
  )7إلى  1اآليات  – 10 الفصل  –نتس قور أهل إلى  ثانيةالالرسالة (

َبْينَُكم ِعْنَدَما َأُكوُن َحاِضًرا،  َأنَا بُولُُس َنْفسي أَُناِشُدُكم ِبَوَداَعِة الـَمِسيِح َوِحْلِمِه، َأَنا الـُمَتواِضعُ 

وَأْرُجو َأالَّ أُْجَبَر ِعْنَد ُحُضوِري َأْن َأُكوَن َجريًئا، بِالثَِّقِة  والـَجريُء َعَلْيُكم ِعْنَدما َأُكوُن َغائِبًا.

 َكأَُناٍس َجَسِديِّين. الَّتي لي ِبُكم، والَّتي َأْنِوي َأْن َأْجُرَؤ بَِھا َعلى الَّذيَن َيْحَسبُوَن َأنَّنا نَْسلُكُ 

ألَنَّ َأْسلَِحَة ِجَھاِدنا َلْيَسْت  َأَجل، ِإنَّنا َنْحَيا في الـَجَسد، ولـِكنَّنا ال نَُحاِرُب َكُأَناٍس َجَسِديِّين؛

وُكلَّ  الـَخاِطئَة،َجَسِديَّة، َبْل ھَي َقاِدَرةٌ بِاِ] َعلى َھْدِم الـُحُصوِن الَمنِيَعة؛ فِإنَّنا َنْھِدُم األَْفَكاَر 

ونَْحُن ُمْستَِعدُّوَن َأْن نَُعاِقَب  ُشُموٍخ َيْرَتِفُع ِضدَّ َمْعِرَفِة هللا، ونَْأُسُر ُكلَّ ِفْكٍر ِلطَاَعِة الـَمِسيح.

ْفِسِه َأنَُّه ِإنَُّكم َتْحُكُموَن َعلى الـَمظَاِھر! ِإْن َكاَن َأَحدٌ َواِثًقا ِبَن  ُكلَّ ُعْصيَان، َمتى َكُمَلْت طَاَعتُُكم.

ْر في َنْفِسِه َأنَّهُ َكَما ھَو ِللَمسيِح َكذلَِك نَْحُن َأْيًضا.   ِللَمسيح، َفْليَُفّكِ

  )52إلى  46اآليات  – 10الفصل  –القّديس مرقس إنجيل (
وَوَصلُوا ِإلى َأِريحا. وَبْيَنَما َيُسوُع َخاِرٌج ِمْن َأِريحا، ُھَو وَتالِميذُُه وَجْمٌع َغِفير، َكاَن َبْرِطيَما، 

اٌذ َأْعَمى، َجاِلًسا َعلَى َجانِِب الطَّريق.إَأي  ا َسِمَع َأنَّهُ َيُسوُع  ْبُن ِطيَما، وھَُو َشحَّ فلَمَّ

  ْرَحْمنِي!".إْبَن َداُوَد إقُول: "َيا َيُسوُع النَّاِصِرّي، َبَدَأ َيْصُرُخ وَي

فَوَقَف  ْرَحْمنِي!".إْبَن َداُوَد إْنَتَھَرهُ ُأَناٌس َكثِيُروَن لَِيْسُكت، ِإالَّ َأنَّهُ َكاَن يَْزَدادُ ُصَراًخا: "َيا إفَ 

فطََرَح األَْعَمى  ِإنَّهُ َيْدُعوك".ْنَھْض! إيَُسوُع وَقال: "أُْدُعوه!". َفَدَعوا األَْعَمى َقاِئلِين لَهُ: "ثِْق و

  ِرَداَءهُ، وَوَثَب وَجاَء ِإلى َيُسوع.

فَقاَل َلُه  فَقاَل لَهُ يَُسوع: "َماَذا تُِريدُ َأْن َأْصنََع لََك؟". قاَل لَهُ األَْعَمى: "َرابُّونِي، َأْن أُْبِصر!".

  يَُسوع: "ِإْذَھْب! ِإْيَمانَُك َخلََّصَك".

  3201 آذار 17

وٕالهي ... يقولون أن العيون تتكّلم، فهنالك عيوًنا تقدُح ناًرا: محّبًة أو  رّبي
غضًبا، وهنالك عيوًنا جريئة وأخرى ُمنكسرة، وهنالك عيوًنا حسودة شريرة وأخرى 
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تك لآلخرين إذ كست محبّ قنوعة متآخية، فطوبى للعيون التي بعد أن ُفِتحت عَ 
 المحبة الحقيقية هي أن نرى اآلخرين كما يراهم قلبك القّدوس. أن  

  قائلة: ْيُت لكَ مني أن أصف عيناك لغن  وٕالهي ... لو طلبتَ  رّبي
  عيناك ... تشع محبًة عيناك رّبيعيناك 
  عيناك رّبي فًء وحنـان ... عيناك ...تفيُض دِ 

  عيناك رّبي ُتشعرني باألمـان ... عيناك ...
 

  عيناك ... تشع رحمًة عيناك يربّ عيناك 
  عيناك رّبي تعِكُس ما بقلبَك ... عيناك ...
  عيناك رّبي وما يجوُل بفكرك ... عيناك ...

لذا ألتمُس منَك أن تفتح عيوننا على محّبتك ورحمتك وأن تمألنا بالروح القدس 
القلب ا مع قلب يسوع األقدس، فيصبح هذا إندماًجا تام  فيجعل قلوبنا مندمجةً 

ذي ُينير لنا الظلمة فُننير بالتالي للجميع بكل حكمة، يجعلنا هو المصباح الّ 
أصحاب قلٍب وديع ومتواضع يعمُل من خاللك مجًدا لك ولفائدة اآلخرين، ولك 

  آمين. ،الشكر على الدوام

  4201 نيسان 6

 هذا ما ُيصّلي من أجله الكثيرون، ولكن أيّ  ،إرحمنا. أجل ... وٕالهي رّبي
 أيًضا رحمًة وأراد بها أن يرى، وأنا الرجل األعمى طلب منكَ  ؟يقصدون رحمةٍ 
، أراك أمامي أًبا فال أكون أعمى أرعى عميان رحمًة وأقصد بها أن أرى أطلبُ 

وأًخا خدوم، أراك فأِصُفك  ال تنسى رضيعهاوُأما نقشني على كفه محبا حنوًنا 
 لآلخرين وأقول:
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  يداك رّبيرجوحتي يداك ... إ رّبييداك 
  يداك رّبي...  تطير بي ِلُحضنك ... يداك
 يداك رّبي...  تضّمني لصدرك ... يداك

  

  يداك رّبييداك ... ُتطِعُمني  رّبييداك 
  يداك رّبي...  نا ُيحييني ... يداكمَ 

 يداك رّبي...  بقوٍة ُتغّذيني ... يداك

  

  يداك ... ُتمِسُك بيدي يداك رّبييداك 
  يداك رّبي...  لبيتك ... يداكتقودني 

  يداك رّبي...  تعُبر بي لُقدسك ... يداك
 

  يداك ... َتمَسُح دمعي يداك رّبييداك 
  يداك رّبي...  ُتعّزيني ُترشدني ... يداك
  يداك رّبي...  تواسيني وتسُترني ... يداك

  

  يداك رّبييداك ... ُتلبسني  رّبييداك 
  يداك رّبي...  وْشًيا ُمنيًرا ... يداك

  يداك رّبي...  ِدرًعا حصيًنا ... يداك
  

  قدماك ... ناٌر ولهيٌب قدماك رّبيقدماك 
  قدماك رّبي...  تمحو كل آثامي ... قدماك
 قدماك رّبي...  تُنير لي حياتي ... قدماك

لتنفتح أعين وعن قداستك ر عنك خب أود أن أراك ألُ رّبي وٕالهي ... 
م األفكار دَ ، لُتهْ المأسورو المحتاج والفقير؛ الغني والقوي؛ المريض  :اآلخرين
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والتسبيح اإلكرام والتبجيل الُحب و ستحق كل فأنت مُ  الخاطئة وُتطاع كلمتك
 ولك الشكر على الدوام، آمين.والشكر والسجود من كل الخلق، 

  
  5201 آذار 22

سألوني "لماذا ُيريد اهللا أن ُنحّبه؟"، "لماذا ال يتقّبلنا اهللا كما  رّبي وٕالهي ...
لآلخرين و  له نحن دون أن نحتاج ألن نتغّير بتصرفاتنا لنكون قّديسين بحبنا

، "لماذا علينا أن ُنصّلي لنحصل ؟"‘خطاة‘ُنسّمى والتضحية من أجلهم؟"، "لماذا 
وٕاله ‘ أب‘. أجبتهم بأنك إله ؟"أفضل وحتى لُيعاملنا الناس بصورةٍ  ،على ما نريد

، ولكنهم لم يفهموا ما قصدت أو لعّلهم لم يشعروا بمفهوم اإلسم الدال ‘عريس‘
  د "اهللا ليس كذلك".عليك إذ أجابوا بدون تردّ 

أشعر  فيك، وحين ُأفكر. تجاهك مشاعر كثيرون ليس لديهم رّبي وٕالهي ...
الّرب  حياة أي التجسد، في لنا اّلذي أظهرته الحب كل ألنه بعد عليكَ  بأسفٍ 
 .تستحق كما بكحِ نُ  ال نحن المسيح، يسوع

ْي العهد القديم والعهد الجديد في كل ما قرأت من كتابَ  رّبي وٕالهي ...
الحب هذا بأن ُنحّبك وأن تشعر بلمست حّبك لنا وأحسست كذلك برغبتك 

من حب ، ولعلي ُأدرك اآلن سبًبا آخر للتجّسد إذ ليس هناك حب أعظم تجاهك
  األب واألم إلبنهما البكر.

نحن عميان عن معرفتك، أعمتنا لّذاتنا الجسدية: الجشع  رّبي وٕالهي ...
-21 :2(الحكمة  والتكبر وحب الذات عن إدراك أسرارك ورجاء جزاء القداسة

في الدنيا، نرتطم نحوك هذا العمى جعلنا نخاف التحّرك  رّبي وٕالهي ... .)22
قع بالمنخفضات فالطريق ليس ُممّهد أمامنا ونحن ال نسير بمروٍج نبالمرتفعات و 



- 219 - 

 

ط األرض التي نمشي عليها إن بسِ ... ولعلنا نسينا بأنك قد وعدتنا بأن تُ بسطةنمُ 
  .الصعوبات نتغّلب علىك بأيدينا وبإسمك مسِ ا بك فال نخاف وُندرك أنك مُ آمنّ 

اإليمان  – إليمان الحقابمعرفتك و أنعم علينا إفتح أعيننا و  رّبي وٕالهي ...
حبك ونود أن نُ لنعدل عن فعل الخطيئة وُنصبح أناًسا روحانّيين  - بالّرب يسوع 

 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.تكون أفعالنا مرآًة لقلبك القّدوس

   
  6201 آذار 13

تبحُث عّني في األرض الخاوية؟ أمَرْرَت بي رأفًة  أِجْئتَ  رّبي وٕالهي ...
، لن أقول لك "لماذا أنا أعمى؟"، فأنا لن أسألك "أُتحّبني؟" ؟عاِلًما بعوزي بحالي
بأنك من أجلي أتيت، وٕان كان صمتك في الظاهر قد أتعب الكثيرون  أدركتُ 
. أدركُت أن عماي هو أحببت الكالم معي كما تحب الكالم مع الجميع إال أنكَ 

   :متك في حينهاليس جسدي وٕانما إلعتقادي بأّن آالم موت الصليب وص
كن ألنك أحببتني ولكن ألنك ضعيف ومتأسٌف ألنك لم تدافع عّنا حين تلم  )1(

  و، لألعداء أو وقعنا فريسةً  إستسلمنا للخطأ
ُحبا أن ُتشاركنا آالمنا  ألن المرض واأللم ينهش أجسادنا فأردتَ  تليس يه )2(

   ،ًرا مّناعذ تبنا و 
 الوحيد القادر أن تقول لي َمن أنتَ أدركُت بأن عماي هو جهلي بقلبك وأنك 

  . وتكِشُف لي عن ذاتك

ُكنَت أنَت أول َمن رأته  هوٕاعادة بصيرتاألعمى  كبشفائ رّبي وٕالهي ...
رى سوى الظالم اّلذي ين أعمى لم االحب والسند، في حين عندما ك ىفرأ اهعين

   .هتخاف ترك العصا سند اهويدوحواليه  هقلبقد يكون في 
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كيف لي أن أستبدل عينّي بعينْيك؟ كيف لي أن أقول لك  ...رّبي وٕالهي 
" كما قلتها لي سندي ، أنتَ أّني ُأِحّبكأّني لَك، ودون خوف "وثقة بكل حرّية 

  بكامل حرّيتك وقوتك؟

ولك الشكر على إرحمني،  َأْن ُأْبِصر! أنا ُأريد َرابوِني، رّبي وٕالهي ...
 الدوام، آمين.

   

  7201 نيسان 2

هل أنا ريشٌة في مهب الريح، تتقاذفني الرياح حيثما تشاء  وٕالهي ...رّبي 
أمامي  كأعمى ُيقاد كما يحلو لآلخرين؟ جهلي بك يجعلني ُأصّدق ما ُيقال عنكَ 

دون تمييز ِلما ُيقال إن كان صحيًحا أو خاطًئا، كما يجعلني أحكم على 
  اآلخرين إن لم يكن كالمهم بحسب رغبتي.

رّبي وٕالهي ... كيف لي أن أرى فال أدع أحد يتحّكم بفكري كما يشاء؟ 
كيف لي أن ُأبصر فتكون الرؤية هي سالحي دون الوقوع في الحفرات 

كيف كيف لي أن ُأبصر فال يخاف قلبي من الظالم؟ واإلرتطام بالمطّبات؟ 
  ؟يثابًتا على قدمابكل ثقة فأقف  لفكري أن يكون ممتلًئ من روحك القدوس

يا تني وكنت الطبيب الشافي لكل َمن لجأ إليَك، رّبي وٕالهي ... يا َمن أحببْ 
ُأناديَك ِمن هنا، من أقصى بقاع األرض َمن أحببتني وكنَت نوًرا أضاء لكثيرين، 

وأطلب منك وأقول: "إرحمني،  ياء تعيُش في الظالم،عمروٍح وبالنيابِة عن كّل 
أنا أريُد أن أكون ريشًة في ريحك ، وأتنعم بنورك البهيوأتلذذ  َأْن ُأْبِصر أنا ُأريد

  ولك الشكر على الدوام"، آمين.ُتعّلمني وتأخذني إلى حيث تشاء، 

  



- 221 - 

 

  8201 آذار 18

 إلى الكنيسة حيث كان ُيقام القّداس اإللهي يوًما إمرأةٌ  دخلتْ  رّبي وٕالهي ...

، وكانت هيئتها تدل على أنها ُمعّوقة، وحينها وجلست أماميالصباحي اليومي 
لم أكن أفهم معنى "المسيحية"، فأخذ فكري يسرح بأفكاٍر تتساءل عن مدى فهم 
 هذه السيدة للقّداس اإللهي، وتفاجئت حين إنتهى القّداس بأنها إلتفتت إلي

أختها التي كانت ترعاها منذ صغرها هي اآلن وبدأت ُتكّلمني وقالت لي بأن 
ريضة ولقد أتت اليوم لتطلب الصالة من أجلها في القّداس ولُتصّلي لها لكي م

ُتشفى وتطلب من اآلخرين أن ُيصّلوا لها. ما أن خرجت هذه السيدة من الكنيسة 
حتى أحسسُت بأنني أنا هي المعوقة، كيف لي أن أحكم على اآلخرين من 

سوع اّلذين إنتهروا مظهرهم الخارجي!! أأكون مثل اّلذين كانوا حول الّرب ي
األعمى في حين أنه كان عالًما بأنه "الملك المنتظر" إذ ناداه بـ"إبن داوود" وبأنه 
"من كبار ُمعلمي الشريعة" إذ أطلق عليه لقب "رابوني" ويسوع غير متعّلم. 
أجل، هذا األعمى أدرك بأن الرّب يسوع هو "المسيح إبن اهللا" الُمرسل من ِقبلَك 

أعين العميان كما وعدت فأتى إليه بعزٍم وبكل ثقة ... هذا هو اّلذي سيفتح 
األعمى اّلذي آمن وٕان لم يرى، وهذه هي المرأة السليمة الروح وٕان كانت معاقة 

   جسديا.

إذ أفتكر  كّلما رأيت هذه السيدة في الجوار أخجُل من ذاتي رّبي وٕالهي ...
في القّداس اإللهي  لصالةاوباألخص مهمة لها الجماعة صالة كانت أيًضا كم 

  وأنا التي كنت أخجل أحياًنا من أن أقول ألحدهم صّلي إن وقع في ضيق.

 أنعم علي بالبصيرة الروحّية فال أمنع أحد من اللجوء إليك رّبي وٕالهي ...
 وٕاجعلني أمسك بيدهم والتقّرب منك لينال منك المحبة ذاتها التي أحببتني بها،

  .، آمينولك الشكر على الدواموأجلبهم لقلبك الُمحب،  بكل فرحٍ 
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  9201 نيسان 7

إن سألتَك "هل عرفُتك حقا ومنعُت الناس من معرفتك؟ هل  رّبي وٕالهي ...
يعيُش بعيًدا عن معرفة الخالص  تشمل كّل إنساًنا فهمُت أن العيش في ظلمةٍ 

خطيئته وبّرر نفسه وتكّبر هل فهمُت أن األعمى هو َمن أنكر اّلذي وهبته لنا؟ 
على كلمتك ووصاياك؟ هل فهمُت أن هنالك أشخاٌص َأغلقوا أعينهم بمشيئتهم 

  ؟أعمالي ، فماذا تقول لكَ حبا بأنفسهم، وهناك َمن ُأجبروا على إغالقها؟"
أمراٌض وأسباٌب كثيرة لإلصابة بالعمى الروحي والعيش في  رّبي وٕالهي ...

! أمراٌض، بسبب خوفي وكسلي، قلُت عنها بأنها اطعسبعيًدا عن نورك ال ظلمةٍ 
َأشِف أشفني و . إغفر لي، و ولم أمد يد المساعدة للشفاء مستعصية وال شفاء منها

 ، آمين.، ولك الشكر على الدوامكّل فاقٍد للبصر

  

  2020 آذار 29

ويصرخ لك سكان األرض أجمع  اما أحلى أن يأتي يومً  رّبي وٕالهي ...
فكثيرون ال  ،بنورك علينا يا شمس البر فتنجلي عتمة الليل" قْ قائلين: "أشرِ 

سب ما يمليه حبالعمل بالتالي ُيدركون وجودك ويعيشون في ظلمة الجهل و 
نعيش  عليهم قلبهم أو ما تسّنه الدولة من قوانين وٕان كانت ُمخالفة لتعاليمك.
يس فقط في هذه األيام تناقضات عجيبة ما بين سّن الحكومة لقانون يسمح ل

خرج حيا من رحم أمه بعد كان ُمعاًقا و باإلجهاض وٕانما بقتل الجنين أيًضا إن 
ونه، ، وكذلك سّن قانوٍن للسماح بالموت الرحيم، كما ُيسمّ عملية اإلجهاض

وباألخص لكبار السن واألمراض العضال في حين تخاف هذه الحكومة بالذات 
ضين للموت نهم ضعفاء وُمعر على كبار السن من اإلصابة بفيروس كورونا أل

صرف مبالغ  . تعمل هذه الحكومات علىدون الشفاء منه عن بقية األعمار
طائلة للمحافظة على صحة المواطنين وفي المقابل ال تهتم إن إختار أحدهم أن 

كان من الممكن أن يكون مواطًنا في  انفًسا وال تعتبر اإلجهاض قتل نفسً  ميتَ يُ 
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ِدُم األفكار هنكيف لنا أن " هذا هو العيش في الظلمة؟ ! أليسيوٍم من األيام
" كما فِة اهللا، ونْأسُر كل فكٍر لطاعة المسيحر وكل شموٍخ يرتفُع ضد مع الخاطئة،

كيف لنا أن نفتح أعين العميان البعيدين كّل البعد  فعل القديس بولس الرسول؟
  عنك وعن معرفتك؟

وبشرى سارة لألعمى اّلذي أعاد له الّرب  يا له من فرحٍ  رّبي وٕالهي ...
يسوع بصيرته. ويا له من فرٍح وبشرى سارة للكون كّله، لّلذي أراد أن ُيشرق 
بقلبه نورك الوهاج فيراك، حين بّشر المالك جبرائيل العذراء مريم بوالدة الّرب 

علينا . أنعم الُمعّلم والطبيب الشافي من كّل مرٍض ُيبعدنا عنكو يسوع المخّلص 
يا رب أن نكون ِمّمن ُيبّشرون بهذا الخبر السار محّبًة بك وباآلخرين، ولك 

  .، آمينالشكر على الدوام

  2120 آذار 21

لعّلي ُأدرك أن صاحب العين التي ال ترى هو أيًضا ذلك  رّبي وٕالهي ...
الشخص اّلذي ال يجرؤ على قول الحق إن رأى الخطأ وليس فقط اّلذي ال يرى 
الخطأ. أدركُت ذلك حين رأيُت خطًأ ما ولم أتكّلم فوصفني أحدهم بأّني عمياء. 

الصح  ما بينز ميّ وٕان كنُت أُ أدركُت بأني لسُت عمياء فقط بل فقيرة أيًضا ألني 
أّني أفتقر الجرأة وعدم الخوف من المواجهة وما يتبعها من تبعيات  والخطأ إال

  قد تكون مشاًقا لي.

لعّل فاقد البصر يتمنى من كّل قلبه أن تفتح عيناه وُتعيد  رّبي وٕالهي ...
إليه نعمة البصر فيفرح وتتاح له الفرصة لُيعيل نفسه بدًال من اإلعتماد على 

تحننوا عليه وتصّدقوا إليه، أما فاقد البصيرة والجرأة لقول الحق  اآلخرين إن
وسيلجأ إليك ال لتفتح لسانه وعينه بل  على حالهفغالًبا ما يتمنى أن يبقى 

، وٕان تجرأ ليصمت وأنت ُتصلح الخطأ بطريقة ُأخرى ال تؤثر عليه وعلى سكونه
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 هذا فغالًبا ما يدفعلتمّده بمعونتك اإللهية ِلما يحتاج إليه لقول الحق ولجأ إليك 
  آخرون لعمل أي شيٍء يحول عن ذلك لكي ال يقول الحق.

آٍه ألعمى أريحا، تلك البرّية التي إلتقى بها األعمى بالّرب  رّبي وٕالهي ...
يسوع ففتح له عيناه؛ أريحا مدخل األرض الموعودة، ساعدني يا رب على 

د لفكرك لَ جتيازها وعيناي وقلبي ولساني منفتحون ومفتوحون بكّل جرأة وجَ إ
فتحها لي بإرسال الروح القدس سي، ذاك اّلذي فأتبع الّرب يسوع وكلمتك ومشيئتك

لقلبي ليمّدني بمواهبه فيزيدني حكمًة وعلًما وَجَلًدا ومعرفًة ومشورًة صالحة وتقوى 
في  صل إليكَ على هذه األرض وأراك من خالله أوفوق كّل هذه مخافتك ف

وأراك فُأسبحك وأمجدك  أرض األحياء، األرض الموعودة، "أورشليم السماوية"،
 ، آمين.مع المالئكة والقديسين إلى األبد، ولك الشكر على الدوام

   

  2220 نيسان 3

تشفيني منه؟ أجل، أنا وُأريدَك أن  ما هو العمى اّلذي بقلبيرّبي وٕالهي ... 
أنَت وألجُأ إليك في كّل إحتياجاتي التي أعرفها، ولكن ال بّد ِمن أّن أعرُف َمن 

هناَك شيًئا ال أراُه بنفسي وعيًبا ُأنكره لغايٍة ُتعّظم نفسي فال أطلب منك أن 
نه. كيف لي أن أعرف دائي إن لم أجلُس مع ذاتي جلسًة ال غّش تشفيني م

ك ورحمتك ومشيئتك فيها، إن لم أسمع لشخٍص ُيفّسر كلمتك وُيظهر لي حبّ 
فأقارن ما سمعته بما أفعله وُأقر بأخطائي وعصياني وأطلب منك الرحمة 

كيف لي أن أعرف عيبي إن أغمضُت عيناي عن رؤية رّد فعل َمن ؟ والشفاء
إفتح يا رب عيني ألُبصر أوًال ذاتي، حولي تجاه تصرفاتي وكالمي معهم؟ 

ثالثة ألحارب جّيًدا لنشر ملكوتك، للتكّلم  ، وٕافتحها مرةوٕافتحها مرة ُأخرى ألتغّير
 ، ولكورحمٍة ووداعٍة تخرج بقوٍة من عينيَك التي تراني فيها عما رأيُت من محبةٍ 

         ، آمين.الشكر على الدوام
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 أسبوع ا"!مزمن 

   أحد الشعانين

  )13إلى  1 اآليات -1الفصل  –ي ب ليفالرسالة إلى أهل (
وِطيُموَتاُوس، َعْبَدي الـَمسيِح َيُسوع، ِإلى َجميِع الِقدِّيِسيَن في الـَمِسيِح َيُسوع، ِمْن بُولَُس 

ماِمَسة: ّبِ يَُسوَع ا الَِّذيَن في ِفيلِبِّي، مع اَألساِقَفِة والشَّ لنِّْعَمُة لَُكم، والسَّالُم مَن ِهللا َأبيَنا والرَّ

َضاِرًعا ِبَفَرٍح على الدََّواِم في ُكّلِ َصلَواتِي ِمْن َأْجلُِكم  ُكم،َأْشُكُر ِإلـِھي، ُكلََّما َذَكْرتُ  الـَمِسيح!

ِل يَوٍم ِإلى اآلن. َجِميًعا، وِإنِّي َلَواثٌِق َأنَّ الَّذي َبدَأ ِفيُكم ھـَذا  لُِمَشاَرَكتُِكم في اِإلْنِجيِل ُمْنذُ َأوَّ

لُهُ حتَّى يَوِم الـَمِسيِح َيسُ  الَِح َسيَُكّمِ ُعوُر  وع.الَعَمَل الصَّ َفِإنَّهُ ِمَن الَعْدِل َأْن َيُكوَن لي ھـَذا الشُّ

نَْحَوُكم َجِميًعا، ألَّنِي َأْحِملُُكم في َقلبي، َأْنتُم َجميًعا ُشَركائِي في ِنْعَمتِي، َسواًء في ُقيُوِدي َأو 

ُق ِإلَيُكم جـَِميًعا في َأْحَشاِء َفِإنَّ َهللا َشاِھدٌ لي َكْم َأَتَشوَّ  في ِدَفاِعي َعِن اإلِْنِجيِل وتَْثِبيِتِه،

  الـَمِسيِح َيُسوع.

لِتَُمّيُِزوا َما ُھَو األَْفَضل،  وھـِذِه َصالتي َأْن تَْزَداَد َمَحبَّتُُكم َأْكَثَر َفَأْكَثَر في ُكّلِ َفْھٍم وَمْعِرَفة،

ِمن ثََمر البِّرِ ِبَيُسوَع الـَمِسيِح لَِمْجِد  ُمْمَتِلِئينَ  فتَُكونوا َأْنِقيَاَء وِبَغْيِر ِعَثاٍر ِإلى يَْوِم الـَمِسيح،

ُأِريدُ َأْن تَْعلَُموا، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأنَّ َما َحَدَث لي َقد َأدَّى بِالـَحِرّيِ ِإلى َنَجاِح  ِهللا وَمْدِحِه.

اليَِة ُكلَِّھا، وفي ُكّلِ حتَّى ِإنَّ ُقيُوِدي ِمن َأْجِل الـَمِسيِح َصاَرْت َمْشُھوَرًة في َداِر الوِ  اإلِْنِجيل،

  َمَكاٍن آَخر.

  )22إلى  12اآليات  – 12الفصل  –القّديس يوحنا إنجيل (
ا َسِمَع الـَجْمُع الَكِثير، الَّذي َأتَى ِإلى الِعيد، َأنَّ يَُسوَع آٍت ِإلى أُوَرَشليم، َحَملُوا  في الَغد، َلمَّ

ّب، إوھُْم َيْصُرُخون: "ُھوَشْعَنا! ُمَباَرٌك اآلِتي ِب َسَعَف النَّْخِل، وَخَرُجوا ِإلى ُمالَقاتِِه  ْسِم الرَّ

ْبَنَة إ"ال تََخاِفي، َيا  وَوَجَد َيُسوُع َجْحًشا َفَرِكَب َعَلْيه، َكَما ُھَو َمْكتُوب: َملُِك ِإسرائِيل".

 ْبِن َأتَان".إِصْھيُون، ھَُوَذا َملُِكِك َيْأتِي َراِكًبا َعلى َجْحٍش 

َد َيُسوع، َأنَّ  َل اَألْمر، ولـِكنَّھُم تََذكَُّروا، ِحيَن ُمّجِ َك ُكِتَب َعْنهُ، ذلوَما َفِھَم َتالِميذُهُ ذلَِك، َأوَّ

والـَجْمُع الَّذي َكاَن َمَع َيُسوع، ِحيَن َدَعا لََعاَزَر ِمَن الَقْبِر وَأَقاَمهُ ِمْن بَْيِن  وَأنَُّھم َصنَُعوهُ لَهُ.

 ِمْن َأْجِل ھـَذا َأْيًضا الَقاهُ الـَجْمع، َألنَّھُم َسِمُعوا َأنَّهُ َصَنَع ِتْلَك اآليَة. اَن َيْشَھدُ لَهُ.األَْمَوات، كَ 

يِسيُّوَن َبْعُضھُم لِبَْعض: "أُْنظُُروا: ِإنَُّكم ال َتْنَفُعوَن َشْيًئا! َھا ُھَو الَعالَُم َقْد َذَھَب  َفَقاَل الَفّرِ

  وَراَءُه!".
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اِعِديَن لَِيْسُجدُوا في الِعيد، َبْعُض اليُوَنانِيِّين.وَكاَن بَي َفَدنَا ھـُؤالِء ِمْن ِفيِلبَُّس الَّذي ِمْن  َن الصَّ

َفَجاَء ِفيلِبُُّس وَقاَل  بَْيَت َصْيَدا الـَجلِيل، وَسَألُوُه َقاِئلين:"َيا َسيِّد، نُِريُد َأْن َنَرى َيُسوع".

  وِفيِلبُُّس وَقاال ِلَيُسوع. ألَْندَراُوس، وَجاَء َأْندَراُوسُ 

  3201 آذار 24

وٕالهي ... أبي السماوي، قال إبنك الحبيب لَمن كان في أورشليم قبل  رّبي
أن يدخلها بأياٍم "ال ترونني حتى يأتي يوٌم تقولون فيه: تبارَك اآلتي بإسم الرب"، 
وأسأل نفسي "هل باركُت بأعمالي الشخص اّلذي أرسلته لخالصي؟ هل أطعُت 

نفسي حزينًة عالمًة بأنني  كلماته التي هي كلمتك مرآًة لفكرك ومشيئتك؟" وأجد
لم أطع. ما اّلذي ُيعيقني عن الغناء "باركي يا نفسي الرب وٕابتهجي باهللا 

باع إبنك الحبيب بكل جوارحي كما ة وٕات مخّلصي"؟ ما اّلذي ُيعيقني عن محبّ 
  فعل التالميذ؟ ما اّلذي ُيعيقني عن رؤيتك بالروح؟

حني؛ إرحمني ن قلبي وأفرِ وٕالهي ... يا فاحص القلوب، أنظر إلى حز  رّبي
الم وٕامأل قلبي بمواهب روحك القّدوس. تعال وال تتأخر، وُأغفر لي، رّد لي السّ 
  آمين. ،ولك الشكر على الدوام

  

  4201 نيسان 13

أبي السماوي، أرسلَت "الكلمة" النابع من فكرك وقلبك وجال  وٕالهي ... رّبي
وحين دخل أورشليم إستقبلوه األرض يصنع خيًرا وُيخبر عنَك وعن محبتك، 

فرحين عالمين بأنك أرسلته ملًكا لهم ليرفع عنهم الظلم والعبودية، هم فهموا 
معنى "الملك" ولكنهم لم يفهموا معنى "إبن اهللا" أو حتى "المسيح"، عيونهم لم 
ترتفع عن األرض لترى الروح الساكن في السماوات وسرعان ما أنكروه. خرج 

رحين ُمهّللين ُمباركين، ولم يمشي منهم أحد في جنازته، وهو الجميع إلستقباله ف
  اّلذي ِمن أجلهم ُأرسل! هو الفرح الحقيقي!
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وٕالهي ... أنا ال أود أن ُأدين أحًدا من هؤالء، ولكن إن رأيتني كسيحة  رّبي
ُمقعدة مبتورة الساق ال أستطيع القدوم إلستقبالك، إن رأيتني حزينة لم أفهم بعد 

الدائمي بدخولك لقلبي، فأرجو أن ترسل لي روح المسيح سنًدا لي  معنى الفرح
فُيجلسني بين ذراعيه ويحملني أينما ذهب كطفٍل صغير فرًحا باألمان في 

وهاتًفا: "قّدوس، قّدوس،  ًكا أسمك القّدوسحضن أبيه ال يخاف شيًئا ُمبارِ 
ي األعالي"، قّدوس، هوشعنا في األعالي، ُمبارٌك اآلتي بإسم الّرب، هوشعنا ف

  ولك الشكر على الدوام، آمين. 

يوم في القّداس اإللهي كّل اّلذي أسمعه وأردده بهذا الهتاف وٕالهي ...  رّبي
إني جائٌع ف ،"إرحمني كلأيًضا أقصد أن أقول  اأن ،مباشرًة قبل كالم التقديس

 فيأتِ  ،"اّلذي سُيلّبي طلبتي فمبارٌك اآلتي بإسم اّلرب محبتكوُمشتاٌق لرؤية 
ُيطعمني من ذاته خبًزا شهيا ويسقيني الرب يسوع المسيح في سر اإلفخارستيا و 

ك في ملكوتك تلحين رؤي دا الذات وُيقّوياهانِ سْ خمًرا حلو المذاق ُيفِرحا ويُ 
إلينا فسبحانك يا رب على موهبتك التي ال توصف وعلى َمن أرسلَت  ،السماوي
لك الشكر على الدوام، وٕالهي،  رّبي .إّياكرينا يُ و معطًيا السالم  قلوبنايسكن 
  آمين.

  

  5201 آذار 92

، أتبعك رّبي دوًما أتبعك "ُأحّبك رّبي يسوع وليس لي سواك رّبي وٕالهي ...
ولكني ال أعلم إن أتذّكر  ،" ترتيلٌة ُنردد كلماتها ونشعر بها حين نرّتلهابال رجوع

 وباألخص حين ُأفكر بالمغفرة لمن أساء إلي  ،أنا ذلك حين أتعامل مع اآلخرين
. أُتريدني يا رب أن ُأقنع نفسي بأني أو حين تكون مصلحتي هي ما يهّمني

ال ُيذكر إسمك أمامي؟ بكّل حزٍن أقول لك أن ُأحبك أو أشتاق إليك حين 
"الشوق إليك" ليس من مشاعري ولعّلي أرّدد بأني أحبك وال أعلم إن كنُت أحبك 



- 228 - 

 

ه حتى حّبي ألبي أو ه حّبي لحبيبي وال ُيشبِ ُتريد. فحّبي لك ال ُيشبِ كما أنت 
وُأضحي بحياتي من  ين أخاف عليهم وال أود أن أجرح مشاعرهمألخي اّلذَ 

ألعّلي ألعّلي لم أرى وأشعر بـ"حّبك لي"؟ سطحي وضحل.  ؛ حّبي لكأجلهم
وأرفض ألعلي أخاف مواجهة الصعاب  أحببت ظالم العالم وفّضلته على نورك؟

  حين أتبعك؟التخّلي عن الـ"أنا" 

، إقبلني شريًكا لك، إقبلني إبًنا غريب عنكبقلبي ال هاءنذا رّبي وٕالهي ...
زدني حبا  .بلقياك اأحيا لمجدك وُأهّلل فرحً و  أشتاق لرؤياكو  لك أعمل مشيئتك

ولك الشكر على الدوام،  ،يا أيها الراعي الصالح القدير بك وتمّلك على قلبي
     .آمين

  6201 آذار 02

الكنيسة اليوم سيقام قّداس الجّناز ألحد أبناء الرعية بعد في  رّبي وٕالهي ...
 وقفُت أمامبي لتناول القربان الُمقّدس وأثناء ذهااّلذي ُيقام يوميا. القّداس اإللهي 

ت له في يوم ئالشمعة التي سوف تضاء في الجّناز تذكيًرا بالشمعة التي ُأضي
العماذ داللة على إضاءة نور المسيح في حياته، وتساءلُت في نفسي: "حين 

وٕاذا باإلجابة تأتيني: يكون جسدي ماثًال أمام تلك الشمعة أين ستكون روحي؟"، 
"إن إخترِت بكل حرّية أن أكوَن لِك َملًكا وأنِت عروستي وحيُث أذهب تكونين، 

 من أجل أخوتيوتتعبي أن تتأّلمي حبا بي حتى  لكل شيءٍ وكنِت على إستعداد 
؛ أما ، فإّنك ستكونين أمام نوري لتنعمي برؤيتيلتوصليهم لبيتي ويعرفوا مجدي

  ن أجلِك".فلن ُتشاركيني ملكوتي ولن تستحّقي نعمة ألمي مِ إن إخترِت غير ذلك 

... أعطنا قلًبا  دنا محّبتك ومحّبة معرفتك وفهِم كلمتكزِ  رّبي وٕالهي ...
ومن ثم يدعوك مرة أخرى كصديق، ويتكرر اللقاء  يستقبُلَك كطارٍق على الباب

 ولك الشكر على الدوام، آمين.فيستقبلك كحبيب فإله، 
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  7201 نيسان 9

كما فعل  ن نبؤات"مِ  ما ُكتب عنكَ  كيف لي "أن أصنع لكَ  رّبي وٕالهي ...
وٕان لم ُيدركوا ذلك إال بعد  بناًء على طلبه التالميذ حين أحضروا ليسوع الجحش

  ما سوف أقوم به ِمن عمل؟  ق بسببِ حقّ تَ ستَ  نبؤةٍ  ةُ القيامة؟ وأيّ 

كل خليقٍة في السماء وعلى األرض تقول "رؤيا آه، هناك  رّبي وٕالهي ...
للجالِس على العرِش ’وتحَت األرض وفي البحِر، وكل ما فيها، سمعته يقول: 

 وكذلك)، 13 :5(رؤيا يوحنا ’" وللحمِل التسبيح واإلكراُم والمجُد والعّزُة أبد الدهور
في  ستسجد كل ركبةٍ  أن إلسم يسوع كتب الرسول بولس إلى فيلبي متنبأً 

نقل البشرى السارة ولعل )، 10 :2السماوات وفي األرض وتحت األرض (فيلبي 
واإلشادة بإسمك القّدوس وبحّبك بناًء على طلبك هو ما يجب أن  بالخالص

يرقد تحت التراب في على األرض قبل أن  أفعل لكي يتم ذلك واإلنسان بعدُ 
  .مع المالئكة السماءإلى ل و صطريقه للو 

مشاٌق كثيرة تنتظر َمن أراد أن ُينجح اإلنجيل، فُكن في  ...رّبي وٕالهي  
لك الشكر على ُمدُه بكل ما يحتاج إليه ليوصل العالم أجمع إليَك، و ه و عونِ 

   الدوام، آمين.

  8201 آذار 25

ما هذه الروح التي لدى القّديس بولس لكي ال ينظر ويفكر  رّبي وٕالهي ...
بآالمه وقيوده وسجنه بل يضعها وراءه ويفرح ألن البشرى السارة قد إنتشرت 
بسببها، فَمن مّنا اآلن يذهب بقدميه لُيبّشر في أماكن ُتعّرضه للتعذيب وفكره 

ص، وِمن منحصر فقط بـ"المحبة"؟ َمن أحّب اآلخر لدرجة أن يبذل نفسه ليخل
ثّم يصّلي ِمن أجلهم بفرح ألنهم آمنوا وثبتوا في اإليمان وأصبحوا معه واحًدا في 
المسيح؟ ال أعلم لماذا أتساءل عن هذه الروح وهي روح المسيح ذاتها! ألعل 
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سؤالي هو نوع من العذر، وكأني ال أعلم روح المسيح، ألنه ليس لدّي مثل هذه 
  الروح تقود حياتي؟  

قال الّرب يسوع في قلبه "لتكن مشيئتك" ودخل أورشليم رّبي وٕالهي ...  
وهو عالٌم بما سيحدث؛ اإلستقبال الملوكي له من ِقبل الجميع لم يؤثر في 
محّبته الحقيقية لهم التي إقتضت عذابه وموته على الصليب، فهو قد أتى من 

  أجلهم.
إن أريتني يوًما جسدي ُمسمًرا على الصليب لمجدك، فأنعم  رّبي وٕالهي ...

، ولك الشكر علي بأن أرّدد "لتكن مشيئتك" وأخطو بأقداٍم ثابتة حبا بك وباآلخر
  على الدوام، آمين.

  
  9201 نيسان 14

"ال  ب:تِ كُ  بأّن ما بعد كّل هذه السنوات، هل فهمنا نحن رّبي وٕالهي ...
هو عن  ْبِن َأتَان"إْبَنَة ِصْهُيون، ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َراِكًبا َعلى َجْحٍش إَتَخاِفي، َيا 
وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقي:  ،وَمن هو الّرب يسوع ،الّرب يسوع

صليبي اّلذي علّي أْن أحِملُه وأتبع الّرب يسوع بفرح؟ هل فهمنا معنى طلبك 
الفرح اّلذي ُيدخله ماهّية "إذهبوا وبشروا" كما فعل القديس بولس الرسول، و 

   لقلب الُمبشر والشهادة له وقلب َمن تعّرف عليه؟ معرفة الّرب يسوع
ما لي أرى الخوف وعدم اإلهتمام بـ"نشر البشارة ودعوة  ...رّبي وٕالهي 

ك أرسلت المسيح اآلخرين إلستقبال الملك" يمأل قلوب كثيرين ِمّمن آمنوا بك وأنّ 
ليولد في بيت لحم ويدخل أورشليم ملًكا، وأنت قد قلت "ال تخافي، يا إبنة 

ي نعمة ُتعطيها صهيون"؟ أهو جهٌل بكيفية التبشير أو اإلعتقاد بأن التبشير ه
جلب الناس إليك؟ هذا ما قالته لي أنَت ألشخاٍص معّينين هم فقط يستطيعون 

 إيمانهم لها ب ار أقاربً إحدى السيدات اللواتي حاولت في يوٍم من األيام أن تُذك
وحّضهم للذهاب للكنيسة إال أنها لم تنجح في مسعاها بل أّدت مناقشتهم 
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يوًما فيما بعد بأن التبشير هي موهبة من  ما قرأْتهُ لإلبتعاد أكثر، وبّررت فشلها ل
اهللا ألناٍس معينين. وُدهشُت ِلما قالت، وقلُت لها: "الّرب يسوع قال {أطلبوا 
ُيعطى لكم}، ولذلك عليِك أن ُتصّلي ليمّدك اهللا بما تحتاجينه لتُبّشري". أجل، 

شروا، بالّرب يسوع دعا تالميذه، ولكّنه فيما بعد طالب الجميع بأن يذهبوا ويُ 
بّشر دون معونتك، ولكنك كعادتك ال وِمن المؤكد أّن اإلنسان لن يستطيع أن يُ 

ولذلك إستوجب أوًال أن يكّرس اإلنسان  تفرض شيًئا على اإلنسان دون إرادته
عم الالزمة إلتمام هذه النِ  عطيه أنتَ ثم تُ ِمن ذاته لك من كّل قلبه لخدمتك و 

 الخدمة.

ألرتل لك دوًما  لك ذاتي، إستخدمني لمجدك ي ُأقّدمن إ رّبي وٕالهي ...
ُتوّزع الِنعم  "هوشعنا، مبارٌك اآلتي بإسم الّرب" فأراك مستريًحا على المذبح

  ولك الشكر على الدوام، آمين.، على قلبي ملًكاتجلس و 

  
  2020 نيسان 5

كان فرح القديس بولس الرسول عظيًما بمدى رغبة  مك رّبي وٕالهي ...
وتعّلق وحب أبناء فيلّبي للمعرفة والفهم وهو العاِلم بأن هذه الهبات إنما هي من 

حوا روحك القّدوس ألنهم أحّبوك وأرادوا أن يزدادوا معرفًة بك وفهم كالمك لُيفرِ 
ليكون سبًبا إلرشاد ًحا بإختيارك له كم كان فرِ  !بدعوتهم للقداسة قلبك ويفرحوا

البعيدين عنك إليك فالتقّرب منك والشغف بك غير ُمبالي لما يتعّرض إليه من 
كم كان فِرًحا لعلمه بأن أهل فيلّبي قد إستقبلوا في قلوبهم الّرب  !تعذيٍب وسجن

 يسوع "المبارك اّلذي أتى بإسمك" مثلما إستقبله أبناء أورشليم ملًكا على قلوبهم
  الرجوع إليهم!دون ا و بهم سابقً طاحوا بكل َمن كان يملك على قلبعد أن أ لألبد

 تعال وتمّلك على قلبي وقّدس أفكاري وأقوالي وأفعالي، رّبي وٕالهي ...
ولك الشكر على الدوام، ، ودعني أجلب معي كثيرين وخذني معك لسكناك

   آمين.
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  2120 آذار 82

قال الّرب يسوع: "ليس األصحاء بمحتاجين إلى طبيب، بل  رّبي وٕالهي ...
)، وُكتب في 17 :2(مرقس  المرضى. ما جئُت ألدعو األبرار، بل الخاطئين"

)، ولعلي أفهم 6 :11المزامير: "الّرب ُيمطر على األشرار جمًرا وكبريتًا" (مزمور 
مّراٍت فتتأهل لنقل أن هذا الجمر والكبريت هو ناًرا للتنقية ُتصّفي القلوب سبع 

لآلخرين، الكلمة التي ُشّبهت بالفضة النقية المصهورة التي ُصّفيت  كلمتك النقّية
 يتغّير ، فإن ُقِبلت وأحبها الشرير فإنه بمحبته لها)7 :12سبع مرات (مزمور 

هو  ، الكلمة،فستحرقه ويموت موًتا أبديا. ألعل الّرب يسوعيعيش، وٕان كرهها و 
أرسلتها إلينا لتُنقينا، وهو اّلذي أعطى لتالميذه والرسل النعمة  تلك النار التي

  لُيخّبروا عنه ويجلبوا الناس إليه ليكون لهم ناًرا للتنقية وليس الفناء؟

مع الجموع من كّل في القّداس اإللهي ها أنا أقف كّل يوٍم  رّبي وٕالهي ...
وعن َمن أرسلت ليكون األمم أستقبل الّرب يسوع، فماذا فعلُت أنا بمعرفتي عنك 

لي وللعالم أجمع ُمخّلًصا وملًكا على القلب؟ هل إستقبلته فإستقبلتك بفرٍح ونقلُت 
هذا الفرح لآلخرين أم إكتفيُت به لنفسي؟ وٕان إكتفيُت به لنفسي، هل قبلُت أن 
ُيغّيرني أو أبقيته صورة في قلبي ال تنطق أو تتحرك، صورة جميلة ُمفرحة دون 

  فهمها؟
 من شفاٍه متمّلقةدون إدراك و ال تدعنا نتفّوه بكالٍم ُمفّخم  وٕالهي ...رّبي 

ونعتقد بأننا بألسنتنا ننتصر كما فعلت الجموع التي إستقبلت  وقلوًبا مزدوجة
ه ، فهذيل"إسرائ كُ سِم الرب، ملإٌك اآلتي بر هوشعنا! مباالّرب يسوع قائلًة: "

 لب إنساٍن يعترف بأنه من تراٍب نبع من قتوصلنا لملكوتك إن لم تلن  اتمالكل
ال تدعنا ُنقبل للّرب  .بجلوس الّرب يسوع ملًكا عليه بنارك فقط محتوياته صّفىتُ 

، بل فقط ليرفع ألنه قادر يسوع لننال الشفاء من مرٍض ما أو لقضاء حاجًة لدينا
عالمين بأنه سُيدخلنا معه  عّنا ِثقل العبودية للخطيئة ويجعلنا نعيش بإطمئنانٍ 
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اّلذي  لنفهم صليبنا هنتبعه من أجل صليب ؛ألورشليم السماوية فنتمّتع برؤيتك
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، طلب مّنا أن نحمله

  
  2220 نيسان 10

الّرب يسوع المسيح ملًكا على قلبي أكون قد  ين ُأنّصبح رّبي وٕالهي ...
بدأُت مرحلة جديدة من حياتي معك وباألخص إن كان هذا التنصيب هو من 
أعماق القلب، ُأنصبه بالقول والفعل وبكل ما يحمله هذا المركز من مهابة 
وتقدير وحتى أعماٍل لمجده لدوام مملكته وسلطته، أعماٍل وٕان كان هو ليس 

متنعًما من ن حّبي له سيجعلني ليس فقط مواطًنا في ملكوته بحاجٍة لها ولك
  في سبيله. بل جنديا محارًبا من أجله مقدًما كل التضحياتخيراته 

ر اإلنسان المسيحي يعتقد البعض أنه من الخطأ أن ُيصو  رّبي وٕالهي ...
يجهلوا بالجندي الحامل سيفه ليحارب وقدماه في حركة هجومية، ولكن هؤالء قد 

أن السيف هو كلمتك والحرب في المسيحية هي ليست دموية وٕانما تبشيٌر 
أن ، حرًبا ال بّد للمحارب فيها من لك أمير السالم على القلبمْ بالفرح حين يَ 
وٕاال غير آبٍه لمواجهة الصعاب واإلضطهاد ، ليس فقط الُمدافع، يكون المهاجم

، وسيكون كَمن مّلكه يوًما ثّم على قلبهك الّرب يسوع ل الغاية من كونه مَ سيفقد 
 كملكٍ اّلذين إستقبلوه الكبار أنزله من عرشه بعد فترة، سيكون كأهل أورشليم 

، ناِسًيا أن الجنود المحاربون الحقيقيون في حينها بفرح ثّم أرادوا صلبه بعد حين
  ."هوشعنا، مبارٌك اآلتي بإسم الّرب"اّلذين هتفوا  كانوا األطفال
يا ملًكا على قلبي، يا َمن إبتدأت معي مشوار حياتي في  لهي ...رّبي وإ 

قّوي ضعفي وعزيمتي وشّدد يداي وقدماي، مملكتك وأعلم أنك ستكمله معي، 
وٕاجعلني من أبناء ملكوتك الحريصين على رفع أسمك القّدوس بين األمم، 

الدوام، ولك الشكر على الصارخين بعلو الصوت "مبارٌك اّلذي ملَك على قلبي"، 
        آمين.
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  زمن القيامة
   بالرَّ  أحد قيامة

  قراءة قّداس نصف الليل

  )11إلى  1 اآليات - 2الفصل  –بي ليف(الرسالة إلى أهل 
وح، َأو َحَناٌن َأو  فِإْن َكاَن لَُكم َتْشِجيٌع في اْلَمِسيح، َأو َتعِزَيةٌ في اْلَمحبَّة، َأو َشِرَكةٌ في الرُّ

وا َفَرِحي ِبَأْن َتُكونُوا على َرْأيٍ ، َرْحَمة واِحد، ومَحبٍَّة واِحَدة، وَنْفٍس واِحَدة، وِفْكٍر  فَأِتمُّ

تَِّضاع، َوْلَيْحَسْب ُكلُّ واِحٍد ِمْنُكم َغْيَرُه إال َتْفَعلُوا َشْيًئا عن ِخَصاٍم وال بُِعْجٍب، َبْل ب واِحد.

لِيَُكْن  َحِرّيِ ِإلى َما ھَُو لَِغْيِرِه.لى ما ھَُو لَِنْفِسِه، َبْل بالإِ وال تَْنظُُروا ُكلُّ واِحٍد  َأْفَضَل ِمْنهُ.

َفُھَو، مَع َكونِِه في ُصوَرِة هللا، لَْم يَْحَسْب  فيُكم مَن األَْفكاِر َما ھَُو في الـَمِسيِح َيُسوع.

ا ظََھَر  َبْل َأْخلَى َذاَتهُ، ُمتَِّخًذا ُصوَرَة الَعْبد، ُمَساَواَتُه ِ] َغِنيَمة، َصاِئًرا في ِشْبِه الَبَشر. ولَمَّ

لِيب. في َھْيئَِة ِإْنَسان، َك لَفلِذ واَضَع َذاَتهُ، وَصاَر ُمِطيًعا َحتَّى الـَمْوت، الـَمْوِت على الصَّ

ْكبَة، في ْسِم يَُسوَع ُكلُّ رُ إلَِكي َتْجثَُو ب ْسٍم،إْسَم الَّذي يَْعلُو ُكلَّ َرَفَعُه ُهللا ِجدًّا، وَوَھَبُه اإل

َماِء وَعلى اَألْرِض وَتْحَت األَْرض، بُّ  السَّ وَيْعتَِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ يَُسوَع الـَمِسيَح ھَُو الرَّ

  لَِمْجِد ِهللا اآلب.
  

  )10إلى  1اآليات  -  28الفصل  -  القّديس متىإنجيل (
ا  ْبُت وطَلََع َفْجُر األََحد، َجاَءْت إولَمَّ َمْرَيُم الـَمْجَدلِيَّةُ وَمْرَيُم األُْخَرى تَُعاِينَاِن ْنَقَضى الـسَّ

َماء، وَدَنا َفَدْحَرَج الـَحَجر،  الَقْبر، ّبِ نََزَل ِمَن السَّ وِإَذا َزْلَزلَةٌ َعِظيَمٌة َحَدَثْت، ألَنَّ َمالَك الرَّ

اُس َخْوًفا ِمْنهُ، إف .وَكاَن َمْنظَُرهُ َكالَبْرق، وِلَباُسُه َأْبيََض َكالثَّْلج وَجلََس َعلَْيه. ْرتََعَد الـُحرَّ

فَأَجاَب الـَمالُك وَقاَل ِللَمْرَأَتين: "َأْنتَُما، ال َتَخاَفا! َأَنا َأْعلَُم َأنَُّكَما َتْطلُباِن  وَصاُروا َكاألَْمَوات.

ظَُرا الـَمَكاَن الَّذي َكاَن نْ أُ َفُھَو لَْيَس ُھَنا، ألَنَُّه َقاَم ِمْثَلَما َقال. َتَعالََيا وَ  يَُسوَع الـَمْصلُوب.

ْذَھبَا َحاالً ِإلى َتالِميِذِه وُقوال لَھُم: ِإنَّهُ َقْد َقاَم ِمْن بَْيِن األَْمَوات! وَھا ُھَو إوَ  َمْوُضوًعا ِفيه.

َعَتين، وُھَما في فَغاَدَرتَا الَقْبَر ُمْسرِ  يَْسِبقُُكم ِإلى الـَجليل، وُھنَاَك َتَرْوَنهُ. َھا َأَنا َقْد ُقْلُت لَُكَما".

َفِإَذا َيُسوُع يُالِقْيِھَما وَيقُول:  َخْوٍف وَفَرٍح َعِظيم، َتْرُكَضاِن َحاِملَتَيِن البُْشَرى ِإلى التَّالِميذ،

ِحينَِئٍذ َقاَل لَھَُما َيُسوع: "ال َتَخاَفا!  لسَّالُم لَُكَما!". َفَتَقدََّمَتا وَأْمَسَكتا ِبَقَدَمْيِه َساِجَدَتيِن لَهُ.ا"

َرا ِإْخَوتي لَِيْذَھبُوا ِإلى الـَجلِْيل، وھُنَاَك َيَرونَنِي".    ِإْذَھَبا وَبّشِ
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  قّداس الصباح
  )26إلى  12اآليات  – 15الفصل  – نتوسقور الرسالة األولى إلى أهل (

ُر بِِه َأنَّهُ َقاَم  ِمْن بَْيِن األَْمَوات، َفَكْيَف َيُقوُل بَْعٌض ِمْنُكم َأْن ال ِقَياَمَة ِإْن َكاَن الـَمِسيُح يَُبشَّ

َوِإْن َكاَن الـَمِسيُح لَْم َيُقْم،  َفِإْن َكاَن ال ِقَياَمَة ِلألَْمَوات، َفالـَمِسيُح َأْيًضا لَْم َيقُْم! ِلألَْمَوات؟

ُشُھوَد ُزوٍر على هللا، َألنََّنا َشِھْدَنا على ِهللا َأنَُّه ونَُكوُن َنْحُن  فبَاِطٌل َتْبِشيُرنا وَباِطٌل ِإْيَمانُكم،

َفِإْن َكاَن األَْمَواُت ال َيقُوُمون،  َأَقاَم الـَمِسيح، وُھَو َما َأَقاَمهُ، ِإْن َصحَّ َأنَّ اَألْمَواَت ال َيقُوُمون.

 بَاِطٌل ِإْيَمانُكم، وَتُكونُوَن بَْعدُ في َخطَاَياُكم.َوِإْن َكاَن الـَمِسيُح لَْم َيقُْم، فَ  َفالـَمِسيُح َأْيًضا لَْم َيقُْم!

ِإْن ُكنَّا َنْرُجو الـَمِسيَح في ھـِذِه الـَحيَاِة وَحْسُب،  ِإًذا َفالَّذيَن َرَقدُوا في الـَمِسيِح َقْد َھلَُكوا.

األَْمَوات، وُھَو َباُكوَرُة  َوالـَحاُل َأنَّ الـَمِسيَح َقاَم ِمْن َبْينِ  َفنَْحُن َأْشَقى النَّاِس َأْجَمِعين!

اِقِدين.    َفبَِما َأنَّ الَمْوَت َكاَن بَِواِسطَِة ِإْنَسان، َفبَِواِسطَِة ِإْنَساٍن َأْيًضا َتُكوُن ِقَياَمُة اَألْمَوات. الرَّ

في ُرْتبَتِه:  ُكلُّ َواِحدٍ  لَِك في الـَمِسيِح سيَْحَيا الـَجِميع،في آَدَم يَُموُت الـجِميع، َكذ َفَكَما َأنَّهُ 

الً، ألَنَُّه الَباُكوَرة، ثُمَّ الَِّذيَن ھُْم ِللَمِسيح، ِعْنَد َمِجيئِِه. َوَبْعَد ذلَِك تَُكوُن النَِّھايَة، ِحْيَن  الـَمِسيُح َأوَّ

ة،يَُسلُِّم الـَمِسيُح الـُمْلَك ِإلى ِهللا اآلب، بَْعَد َأْن َيُكوَن َقْد َأْبطََل ُكلَّ ِرَئاَسٍة وُكلَّ   ُسْلطَاٍن َوُقوَّ

وآِخُر َعدُّوٍ يُْبطَُل  ألَنَُّه ال بُدَّ ِللَمِسيِح َأْن يَْملِك، ِإلى َأْن َيْجَعَل ُهللا َجِميَع َأْعَدائِِه َتْحَت َقَدَميه.

   ھَُو الَمْوت.

  )8إلى  1اآليات  -  16الفصل  -مرقس القّديس إنجيل (
ا  ْبت، إولَمَّ َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّة، وَمْرَيُم أُمُّ يَْعُقوب، وَسالُوَمة، طُيُوًبا ِلَيْأِتيَن ْشَتَرْت إْنَقَضى السَّ

ْمس. َويُطَّيِْبَن َجَسَد َيُسوع. وُكنَّ  وفي يَْوِم األََحِد َباِكًرا ِجّدًا، َأتَْيَن ِإلى الَقْبِر َمَع طُلُوِع الشَّ

: "َمْن يَُدْحِرُج َلَنا  ْسَن فَشاَھْدَن الـَحَجَر َقْد  الـَحَجَر َعْن َباِب الَقْبر؟".َيُقْلَن ِفيَما َبْينَھُنَّ وَتَفرَّ

ًحا ُحلًَّة َبْيَضاء،  دُْحِرج، وَكاَن َكِبيًرا ِجدًّا. وَدَخْلَن الَقْبر، َفَرَأْيَن َشابًّا َجاِلًسا َعِن الَيِمين، ُمَتَوّشِ

: "ال تَْنَذِھْلَن! َأْنتُنَّ  ْنَذَھْلَن.إفَ  َتْطلُْبَن َيُسوَع النَّاِصِريَّ الـَمْصلُوب. ِإنَّهُ َقام، َوھَُو لَْيَس  َفَقاَل لَھُنَّ

ْذَھْبَن َوُقْلَن لَِتالِميِذِه َولِبُْطُرس: ِإنَُّه َيْسِبقُُكم ِإلى إَأال  ھُنَا. وَھا ھَُو الـَمَكاُن الَّذي َوَضُعوهُ ِفيه.

ْعَدِة والذُّھُول. فَ  الـَجلِيل. وُھَناَك َتَرْونَهُ، َكَما َقاَل لَُكم". َخَرْجَن ِمَن الَقْبِر َوَھَرْبَن ِمْن ِشدَِّة الّرِ

  َوِمْن َخْوِفِھنَّ لَْم َيُقْلَن ألََحٍد َشْيئًا...

  3201 آذار 31

وٕالهي ... أبي السماوي ... تحّمل األلم ليس باألمر السهل، وٕانتظار  رّبي
 ،النهاية المفرحة ليس دائًما بالمستطاع فنسقط، وقد تكثر ِمن حولنا الدسائس
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في نفس الطالب اّلذي دس  وِمن ثم ُنطالب بالمحبة والمغفرة عن خداع ولغايةٍ 
وُنفاجأ به يّتهمنا بعدم اإليمان. نشر المحبة مهمة صعبة  ،السم لنا وأسقطنا

َمن  ادركهللغاية فهي ليست كالم على ورق وفي عين الوقت ال يمكن أن يُ 
  وٕالهي، أعّنا فلقد خارت قوانا. رّبيُيحب نفسه فقط. 

من أجلنا وأجل خالصنا فآالمك  وٕالهي ... أشكرك على كّل ما تحملتهُ  رّبي
ّين. وأشكرك على تواضعك ومحبتك لنا ونحن غير مستحقين. لم تكن باألمر اله
العي بقيامتك رجاًء لي أنا الُمتعبة التي قلُت لك "بين يديك أشكرك على إطْ 

  ، آمين.على الدوام أستودع روحي". أشكرك
  

  4201 نيسان 20

لو إفترضُت أّني مت وأنا لسُت مستعدًة بي السماوي ... أ وٕالهي ... رّبي
لملكوتك وحضور حفلة عرس إبنك الحبيب، إذ لم ألبس بعد ُحّلة للدخول 

، َكيَف َدَخلَت ِإلى ُهنا ديقييا صالعرس، فبماذا سأجيُبك على سؤالك لي: "
ُتغلق أقف ساكتة ال أعلم بماذا أجيب فس"، هل لُعرس؟ا لباُس َوَليَس َعَليَك 

ُمَك هم دَ أن خَ ية؟ أم أقول لك بخارجوُأطرُح في الظلمة ال األبواب في وجهي
اّلذين دعوني للحضور وأيًضا هم اّلذين أدخلوني، فتعلم أنني وٕان لم ألبس حلة 

وأعرف لماذا ُدعيت، فتقبلني حين  وَمن أرسلتَ ك مَ دَ خَ  العرس إال أنني أعرفُ 
آتيك اليوم وأقول: " "يسوع لعريس الربّ ا"رحمتك ومحّبتك ل ئُ تسمعني وأنا ألتج

وأطلب منك أن  ،ُأقدمه لك لتطرحه هو خارًجا برائحته النتنةني بين يدّي فَ وكَ 
ُتلبسني ُحّلة العرس، ُتلبسني دمك الغافر ترحمني يا رب يا غنْي وتتحّنن علّي و 

لبسني ثوب المالئكة لباًسا أبيض كالثلج يشع نوًرا ني ببهائك المنير، تُ ف لُ وتَ 
القّدوس  هُ سمُ إه ُمسّبحًة وأسجد ل ألتمكن من أن أرى أبي السماوي وجًها لوجه

 ، آمين".ولك الشكر على الدوام، ، فليس لي غيرك نصيرإلى األبد
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  5201 نيسان 5

سبحانك كم أحببتني ولم تتركني بين الشك والحيرة ِلما  رّبي وٕالهي ...
لَت لي ستؤول إليه حياتي إذ باإليمان أريتني حياًة أبدية بالقيامة من األموات. قُ 

ُقلَت لي إذهبي إلى أقاصي األرض وبّشري  .، أنا القديرفأنا ُمخّلصك إفرحي
فأنِت في  وال تخافي وأعّدي لي الطريق. ُقلَت لي إنقلي لهم ُحّبي اّلذي أفرحكِ 

  .لقاءنا ال بديلن عَ بيننا ف ، وٕان طال البعدُ قلبي كل حين

نوًرا بعد رأيُت فبالقيامة فككَت قيد كفني ودعوتني إليك  رّبي وٕالهي ...
الموت للبعض حزٌن إلنقطاٍع عن الحياة، وِلَمن آمن فرٌح بلقاٍء ال بّد  .الظلمات

هّليلويا، فعدّوي "الموت" قد ُأبيد ُمخّلصي ...  رّبي وٕالهي ...منه فالحياة. 
 مجدة فحياٍة أبدّية في حضنك، لكبصليٍب ُمحتقُر وحمٍل ال عيب فيه وقيامٍة مُ 

  .الشكر على الدوام، آمين
  

  6201 آذار 27

، وقبل يومين ذكرى وفاة أبي ُيصادف اليوم ذكرى وفاة أخي رّبي وٕالهي ...
ولم  للقاء وحين أدركت معنى قيامتك تحّول سبب دموعي من حزٍن إلى إشتياقٍ 

أدركُت عمق حّبك لي؛ إذ حين خلقتني من تراب بالقيامة  .أعد أهاب الموت
فأنت قد خلقتني من األرض التي خلقتها األرض وأعطيتني الحياة بنسمٍة منك 

تنبثق بقّوٍة لتحول األرض القاحلة نار الروح القدس  /لّبهصورًة لقلبك اّلذي نواته
ُتغنيني إن فة بطبقٍة تحوي كنوز ومعادن وجواهر مغل نواًة  ؛إلى أرٍض خصبة

ٍة ألقف نواًة تجذبني بقو  ؛حّية تتدفق لُتحييني مياهٍ تحوي و بحثُت عنها وٕامتلكتها، 
خلقتني من تراب وأريتني كيف لهذا التراب  األرض ثابتًة بال تزعزع.سطح على 

غالي الثمن إلى ألماس حين يتعّرض لكثيٍر من الحرارة والضغط أن يتحّول 
ل بقايا الكائنات الحية حوّ تُ لهذه الحرارة والضغط أن ، وكذلك كيف ُيبهر من يراه
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فيا رّبي ... يا خالق الكون، . مصدًرا للطاقةيكون أو غاٍز والنباتات إلى سائٍل 
  . ، المجُد لكسبحانك

حين يعود الجسد و  "،حين خلقتني قلَت لي: "أنت مّني رّبي وٕالهي ...
"للتراب وكأنك بالظاهر تقول لي: "أنت  وبالواقع أنا أعود إليك ألكون معك في ،

أعيش معك ال بالرموز بل أراك بعيني وأنعُم في بيت خالقي وأبي. أجل،  وفيك؛
، أحببُتك. أعيشه على سطح األرض تقول لي: " يومٍ  كل في أنَت  أنت مّني وفي
  فيك".  عيُش ني أفدعْ 

الحرارة والضغط أعطتنا قّديسين ُيرنمون ويشهدون اإليمان و  رّبي وٕالهي ...
مؤمنة بالمسيح اّلذي وطئ الموت بالموت ا على عمق حّبك لنا، فهبنا قلوبً 
وال تخاف ال تتأّفف من الشّدة والضيقات قلوًبا ووهب الحياة لّلذين في القبور، 

  .ولك الشكر على الدوام، آمين الفرح والحياة،لُنصبح مصدًرا إلعالن الموت 

  

  7201 نيسان 16

يتساءل اإلنسان عن "المعونة اإللهية" وغالًبا ما يكون فكره  رّبي وٕالهي ...
فال يستطيع أن  توقًفا عند الجسد: األكل والشرب وسالم العيش دون حروبمُ 

يرى عمل يديك في حياته التي ال تنتهي بالموت الجسدي، ولعل السبب في 
أنك ذلك بأنه لم يلمس ويفهم روحه التي في داخله ولم يؤمن بأنها خالدة وب

. خافت النسوة ألنهن وبأنك ُتحّبها بقيامة يسوع إبن اإلنسان أّكدت على وجودها
فأرسلَت لُهن مالًكا ليفعل ذلك، ثم خافت  ضعيفات ال يستطعن دحرجة الحجر
لُهن  فظهرتَ  نَ بأن ال يخفْ  ن المالك قال لهُ  النسوة مّما رأت على الرغم من أنّ 

بالجسد القائم من األموات. "ال تخافوا" كلمة تجعلني ُأدرك معنى المعونة اإللهية 
"ال تخافوا" كلمة جعلتني ُأدرك أنك  التي غايتها أن يكون سالًما في قلبي.

  وقلَت لي من خاللها:  خدمتني ُحبا بي
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 أي فيه يخدم اهللا ،لمجد اهللا بكل تواضعملكوتي هو ملكوت خدمة 
. فأنا اهللا باألمور التي ال يستطيع هو القيام بهاو  اإلنسان أخيه اإلنسانو 

واِحد، ومَحبٍة واِحَدة، وَنْفٍس واِحَدة،  َرْأيٍ الحياة وأنت كوني على " مُأعطيك
  .وأعِطهم ما يحتاجونه مما لديِك ليعيشوا الحياة " مع اآلخرينوِفْكٍر واِحد

تك ... عن ما أعظمك، ما أعظم تواضعك، ما أعظم محبّ  رّبي وٕالهي ...
نفسي وعن كّل َمن تساءل عن معونتك له ولم ُيدركها بعد، أقول: لك الشكر 

  على الدوام، آمين.

  8201 نيسان 1

أنا أؤمن بأنك أرسلت اإلبن الحبيب "الُمخّلص" لُيميت في  رّبي وٕالهي ...
قلبي كّل أمٍر ُيبعدني عنك، بدًء من حب الذات وشهوة التسلط وتأليه الذات، 
فالكذب والخداع والنميمة، إلى الجهل بك وبحّبك فالتجديف على أسمك؛ هذه 

أتى لينزع الغنوصية والجهل اّلذي أماتني وأدخلني في قبٍر دامس الظالم. أجل، 
الكفن عن روحي الميتة، الكفن اّلذي أعاق حركتي فشّلني ووضع غطاًء على 
عيني وأذنّي وفمي فأغلقهم وأصبحت أسيرة هذا الكفن ملتصقًة بالتراب، وألبسني 
قماط طفٍل رضيع ناصع البياض رداًء يقوُل لَك أنَت أبي سندي وقّوتي ومعّلمي 

  عتني بيديك نحو حضنك األبوي وَقّبْلتَني.    وكّل إعتمادي عليك، فَقِبْلتَني ورف

  رّبي وٕالهي ... لك الشكر على الدوام، آمين.

  9201 نيسان 21

فبعد أن  .جت بـ"الحياة"بل معجزات ُتو  !وحدثت المعجزة رّبي وٕالهي ...
كان، حتى األنبياء، يطلبون منَك ُمجازاة األعداء عن دون ِفهٍم لَك أرسلَت 

وقال: "أغفر لهم"  ، قلب أٍب صالح،َمن تّمم فهم قلبَك الُمحب لكل البشر
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، لتكون في قلب لتكون لهم الحياة ويتمتعوا هم أيًضا بتسبحة أسمك القّدوس
بقيامة  كان هناك َمن يشك  بعد أنالجميع "محبة واحدة" بكل إتضاع. 

األموات لحياٍة أبدّية، أصبحت القيامة يقيًنا ال شّك فيه بمرأى كثيرين. بعد 
أن تنّكر اإلنسان حتى لَمن أحّبه، تغّير قلبه وقِبل بأن يكون إبًنا ُألم لم تلده 

ال ينعس وال ينام  وُأما حنونة إلبٍن لم تلده في كنِف وتحت حماية أٍب واحد
بعد  .ترديد "لتكن مشيئتك، بين يديك أستودع روحي"يتخّلى عن أبناءه، ل وال

وأصبحت بسطُت يدي إليَك، أن قال لك اإلنسان المتوّكل عليك "أنا عبدَك، 
 رقادهأقمته من )، أريته رحمتك و 143(مزمور نفسي كأرٍض متعطشٍة لَك" 

ن لم يعلم رفعته إليك. أسقيتنا من حّبك ورحمتك وأعطيَت الحياة لمَ و 
  َمن تواضع وٕاعترف بها وطلب المغفرة منَك.لبخطيئته أو 

بالنسبة لي لم تكن كلمتك فقط هي التي تجّسدت بل حّبك  رّبي وٕالهي ...
ورحمتك ومعونتك اإللهية المتمثلة بالّرب يسوع المسيح "الماء الحي" اّلذي لو 

لك الشكر : "في كّل حينورّدد لك  أو خاف من الموت عرفه العالم لما عطش
 ."على الدوام، آمين

  2020 نيسان 12

قوٌل راودني حين سمعُت  "األنانية موت أما العطاء فحياة" رّبي وٕالهي ...
إحدى السيدات اللواتي أعرف عنها جّيًدا بأنها قضت حياتها فاتحًة يديها  أنّ 

وجيبها لآلخرين ليفرحوا قيل عنها بأنها "إنسانة أنانية" مجّرد ألنهم لم يستطيعوا 
ولو لمرة واحدة أن يدركوا بأّن هذه اإلنسانة لها حياتها الخاصة. كم كان 

ولعّلك يا إلهي بعدما قّدمَت لنا  !عت ما قالوه عنهاحين سمِ عظيًما إستياءها 
حياة اإلبن الحبيب لُتعطينا الحياة تستاء حين يقول عنك البعض بأنك "أناني" 

اّلذي الالمتناهي أنت هو العطاء الالمشروط  بحسب مشيئتك! نا أن نعيشوتريد
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أحيانا، فكيف لنا أن ُننكر محّبتك لنا؟ أليست األنانية التي يّدعونها هي "أنانية 
أعرفوَك ونكروا أو لم ون أن تحدث األمور كما ُيريدون؟ هم" ألنهم يودّ ذات

هو هل كان الخوف  يعرفوك؟ هل أعتُب عليهم أو على َمن عِرفك ولم ُيخبرهم؟
قول "قام المسيح من بين األموات فأعطانا الحياة، هلّم تعالوا  العائق أمام

   "؟بفرٍح عظيم، بّشروا بالحياةوبّشروا  وأنظروا"، فقلت "ال تخافوا، إذهبوا وأبلغوا

إرفع الخوف من قلوبنا كما دحرجت الحجر من أمام القبر،  رّبي وٕالهي ...
 إلًها حيا وطئ الموت بالموت ندعو اآلخرين للقياك نأبروحك القّدوس وأعطنا 

  الشكر على الدوام، آمين.، ولك لّلذين في القبور ُمعطًيا الحياة

  2120 نيسان 4

منذ أن عرفُت وفهمُت  مأل قلبي"فرٌح دائٌم وسالم" هذا ما  ...رّبي وٕالهي 
معنى قيامة الّرب يسوع من األموات كأمٍر كان ال بّد من حدوثه لُيعلن لي عن 

أني للقياك هو اّلذي ألبسني البر وهيّ  مني لكَ ل ُيسقيامتي أنا ولقائي بك، فَمن س
اّلذي لبسته عند طفولتي واّلذي ثوب البّر بدماءه بمعمودّيتي، وهو اّلذي غسل 

، أسير وهاءنذا أنتظر لقياك دون خوفٍ  .إتسخ بسبب وقوعي في وحٍل بصباي
برحلٍة أعلُم ُمسبًقا نهايتها وغايتها، رحلة وٕان تخّللتها بعض الشك واإلضطهاد 
 والسقوط إال أّن معونتك اإللهية هي التي تسير معي وتالقيني فتطعمني

ًما لحّبك لي ولمشيئتك وتدبيرك لخالصي، وتُقّويني بإرسال تطعمني ِفه :وتقّويني
  روحك القّدوس ُمعيًنا وُمعّزًيا.

أبتصرفاتي ُأنِكر حّبك لي؟ أنعم علّي بأن أكون ممنوًنا  رّبي وٕالهي ...
مرئية والمرئية طوًعا  وقبول الّرب يسوع آلالمٍ  وشاكًرا دوًما لتدبيرك الخالصي

الشكر على الدوام، وواجهُت من صعاب، ولك مهما كانت الظروف  بإرادته،
  آمين.
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  2220 نيسان 17

: مناشًدا إّياك )62( 63في المزمور معك الملك داوود تكّلم  رّبي وٕالهي ...
"اللهّم أنت إلهي، إليَك بَكرُت، إليَك ظِمَئت نفسي وتاق جسدي. كأرٍض قاحلٍة 

حين قال ُمجدبة ال ماء فيها"، ولعّل هذا النداء هو ما كان يقصده الّرب يسوع 
من على الصليب: "أنا عطشان"، فهو لم يكن يتكّلم حينها مع الجنود بل معك 

 تهُ دَ ضنك، خدر العريس، بعد أن سانَ إلشتياقه لإلتحاد بك، إشتياقه للعودة لح
َمن ال يعرف طرقك يعتقد أّنك قد تخّلْيت عنه  يمينك بالقيامة من بين األموات.

على الصليب، ولكن نصرتَك له بالقيامة أظهرت لنا كم كان حّبك عظيٌم لنا، 
  فالموت على الصليب لم يكن سوى اإلنتصار على الموت وخالًصا لنا.

سألُت نفسي "أأنا إبٌن لَك أو عبٌد لَك؟" فسأجُد روحي إن  رّبي وٕالهي ...
ُتجيب "أنا ُأحّبك كإبٍن وأطيعك كعبٍد"، فالعبد ال ُيطيع سيده حبا به ولكّن 
الطاعة واجبة على الدوام ِلما للسيد من سلطة على عبيده، أما اإلبن فطاعته 

وقد ال يطيع اإلبن أباه أحياًنا ويتغاضى  ،للوالدوٕاكراٍم وٕاحتراٍم  تكون عن محبةٍ 
له إذ َأن عدم  ولكن السيد ال يتغاضى عن عدم طاعة عبده ؛األب عن ذلك

  طاعة العبد لسّيده هو تمّرد.

قلًبا متواضًعا أخلق في يا اهللا فأخدمَك في ملكوتك األرضي  رّبي وٕالهي ...
ا المحبة وُمبّشًرا ، ناشرً أو خوف في كل حيٍن دون تذَمر أو كلل أو رياء

بالخالص لنفوسنا ومشيًرا للّرب يسوع داعًيا الجميع للقاءه في الجليل حيث ترّبى 
وترعرع ليتعّرفوا على سيرة حياته والشفاءات التي أجراها هناك والمواعظ التي 

  بأول ما طالبهم بعمله: "توبوا". وُأذّكرهم، ألقاها على الشعب

تبتهج روحي باهللا ُمخّلصي" ن ُأرّدد دوًما: "أنعم علي بأ رّبي وٕالهي ...
   الشكر على الدوام، آمين.ولك مجًدا لك، 
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  زمن القيامة
  الثاني للفصح -  ا�حد الجديد

  توماتلميذ لظھور يسوع ل

  )21إلى  11اآليات  – 5الفصل  نتوسقور  الثانية إلى أهل(الرسالة 
ّب، نُحاِوُل َأْن نُْقِنَع النَّاس. َوَنْحُن َمْعُروُفون لََدى هللا، ولِكنِّي ِإًذا، بَِما َأنََّنا نَْعِرُف َمَخاَفَة  الرَّ

  آَمُل َأْن َنُكوَن َمْعُروِفيَن َأْيًضا في َضَماِئِرُكم.

يُكم ِبَأْنفُِسَنا، َبْل نُْعِطيُكم فُْرَصًة ِلإل ُروَن بِالَمْظَھِر ْفتََخاِر ِبَنا تَُجاَه الَّذيَن َيْفَتخِ ولَْسَنا َنُعوُد َفنَُوّصِ

 ال ِبَما في الَقْلب.

ِإنَّ َمَحبََّة الـَمِسيِح َتْأُسُرنَا، ألَنَّنَا َأْدَرْكَنا ھـَذا،  ْجلُِكم؛، وِإْن ُكنَّا ُعَقالَء َفألهلّ ِل فِإْن ُكنَّا َمَجانِيَن فَ 

َجِميع، لَِكي ال يَْحَيا َماَت َعِن الَلَقْد  وھَو َأنَّ َواِحًدا َماَت َعِن الـَجِميع، َفالَجِميُع ِإًذا َماتُوا.

  األَْحيَاُء ِمْن بَْعدُ ألَْنفُِسِھم، َبْل ِللَّذي َماَت َعْنھُم وَقاَم ِمن َأْجلِِھم.

ة، ِريَّ ِإًذا َفُمْنذُ اآلَن نَْحُن ال َنْعِرُف َأَحًدا َمْعِرَفًة َبَشِريَّة، وِإْن ُكنَّا َقْد َعَرْفنَا الـَمِسيَح َمْعِرَفًة َبشَ 

  َفاآلَن َما ُعْدَنا َنْعِرفُهُ َكذلَِك.

وُكلُّ  ِإًذا، ِإْن َكاَن َأَحدٌ في الـَمِسيِح َفُھَو َخْلٌق َجِديد: َلَقْد َزاَل الَقِديم، وَصاَر ُكلُّ َشيٍء َجِديًدا.

ألَنَّ َهللا  الََحة؛َشيٍء ُھَو ِمَن هللا، الَّذي َصالََحَنا َمَع َنْفِسِه ِبالَمِسيح، وَأْعطَاَنا ِخْدَمَة الـُمصَ 

 َصالََح الَعالََم َمَع َنْفِسِه ِبالَمِسيح، ولَْم يَُحاِسِب النَّاَس َعلى َزالَّتِِھم، وَأْوَدَعَنا َكلَِمَة الُمَصالََحة.

الـَمِسيح: ْسِم إِإًذا َفنَْحُن ُسَفَراُء الـَمِسيح، وَكَأنَّ َهللا َنْفَسهُ َيْدُعوُكم بَِواِسطَِتَنا. َفنَْسَألُُكم بِ 

ِإنَّ الَّذي َما َعَرَف الـَخِطيئَة، َجَعَلُه ُهللا َخِطيَئًة ِمْن َأْجِلَنا، لَِنِصيَر َنْحُن ِفيِه  َتَصالَُحوا َمَع هللا!

  بِرَّ هللا.
  

  )31إلى  26اآليات  -  20 الفصل –القّديس يوحنا إنجيل (
ِنَيًة في الَبْيت، وتُوَما َمَعھُم. َجاَء َيُسوع، واَألْبَواُب وبَْعَد َثَماِنَيِة َأيَّام، َكاَن َتالِميُذ َيُسوَع ثَا

ْنظُْر أثُمَّ َقاَل لِتُوَما: "َھاِت ِإْصبََعَك ِإلى ُھَنا، و لسَّالُم لَُكم!".اُمْغَلَقة، َفَوَقَف في الَوَسِط وَقال: "

. وَھاِت َيَدَك، وَضْعَھا في َجْنبِي. وال تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن  َأَجاَب تُوَما وَقاَل  َبْل ُكْن ُمْؤِمنًا!".َيَديَّ

 َقاَل َلُه َيُسوع: "َألنََّك َرَأْيتَِني آَمْنت؟ طُوَبى لَِمْن لَْم َيَروا وآَمنُوا!".  لَهُ: "َربِّي وِإلـِھي!".

ْن في ھـَذا الِكَتاب. َنْت ھـِذِه وإِ  وَصنََع َيُسوُع َأَماَم َتالِميِذِه آَياٍت أُْخَرى َكِثيَرًة لَْم تَُدوَّ نََّما دُّوِ

 ْسِمِه.إْبُن هللا، ولَِكي تَُكوَن لَُكم، ِإَذا آَمْنتُم، الَحَياةُ ِب إلَِكي تُْؤِمنُوا َأنَّ َيُسوَع ُھَو الـَمِسيُح 
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  3201 نيسان 7

وٕالهي ... دعوتني اليوم ألحضر حفلة عرس إبنك الحبيب، فأنت أب  رّبي
العريس وبرحمتك اإللهية دعوت الجميع ... أنت غني وتكاليف الحفلة مهما 
عظمت فلن تأبه بها ... ولكن بعضهم أخبرني كم كانت باهضة، سمعت عنها 

ب صّ ورأيتها وآمنت ... وبالرغم من إيماني أجد نفسي بالغضب والحقد والتع
 ر أن ال أحضر ألنك وحب الذات أفرض عليك أموًرا ليست ِمن واجبي وُأقر

دعوت آخرين ال أستسيغهم، فَمن أنا ألفرض عليك َمن يأتي وَمن ال يأتي لحفلة 
  العرس؟
وٕالهي ... ُأعذرني يا أيها العريس، فالفرح فرُحك وأنا متأكدة بأنك لن  رّبي

هذه الفرحة، وفرحك أن ترى جميع المدعوين ُمقبلين إلى  كَ بُ سلِ تدع أحًدا يَ 
العرس محبًة بأبيك السماوي. تعال إلى قلبي وغّيرني وأزل كل ما يمنعني من 

ك. بْ حضور عرسك السماوي ألني سأكون أنا الخاسرة ألنك أحببتني وأنا لم ُأحبِ 
  ين.  تعال إلى قلبي وأترك هناك بطاقات الدعوة ألوزعها بدوري على اآلخر 

وٕالهي ... أبانا السماوي، أعطنا الشرف لنكون سفراء لمحبتك ورحمتك  رّبي
في العالم، ومرآة لمجدك. إدعونا يا رب لنكون خّداًما عاملين بدون كسل في 

ن أراد أن يكون كبيًرا كرمك فنكون من أفراد "ملكوت المحبة والخدمة" حيث مَ 
بإسم يسوع المسيح، ولك الشكر  عليه أن يكون خادًما لآلخرين. نطلب منك هذا

  آمين. على الدوام، الجزيل

  4201 نيسان 27
وٕالهي ... سأخبرك بأمٍر وأرجو أن ال أصغر في نظرك، فأنا لست  رّبي

اإلنتماء إلى رهبانّيٍة  وأِممن كّرسوا حياتهم لك سواًء بسر الكهنوت أو الرهبنة 
لفترٍة طويلة و  ،بالعلمانيينما أو مؤسسة خيرّية ولكني مّمن يوصفون اآلن 

 معك" قد أعطيتها أنتَ  المصالحةاإليمان والمتمّثل بـ"مسؤولية نشر  أنّ  إعتقدتُ 
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 لَمن كّرسوا حياتهم لك فقط، ولذلك لم أقم بأي عمل وال حتى مراجعة تصرفاتي
، لم ُأجهد نفسي ألعرفك بحسب ما ترضاه أنت نحو نفسي واآلخرين وأهل بيتي

. لم اإلله وأن خطايانا ُتغفر بالرب يسوع في سّر اإلفخارستياأكثر ِمن كوِنك 
وأيًضا  أفّكر يوًما بأن حّبي لآلخرين وتصرفاتي معهم هي التي تعكس "إيماني"

لم أفّكر يوًما بأن المسؤولية  ؛فأكون سفيرًة لك على األرض تعكس صورتك أنت
 لم أسأل نفسي يوًما  ؛سينالملقاة علّي هي مساوية للمسؤولية الملقاة على الُمكر

، "بماذا أؤمن؟ وماذا يعني أن أكون ِمن المسيحيين أتباع الرّب يسوع المسيح؟"
لم أدع نفسي يوًما  ؛دون تفكير د قانون اإليمان عن ظهر قلبأردّ فقط فأنا كنُت 

إذ  والجميع ي أنالتكون مأسورة بحّب المسيح، ولم أعلم كم كان هو مأسوًرا بحبّ 
كنُت كالتلميذ توما ومعرفتي بك كانت بين  .لم أفهم أو أفرح بجملة "ُصِلَب عنا"

لم أعرف أنني يمكن أن أراك ؛ وحّبي لك لم يكن حارا وال بارًدا. الشك واليقين
ما في اآلخرين ويرونك فّي، لم أفقه معنى وأهمية "القيامة مع المسيح" وبالتالي 

أي التبشير بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا بالّرب  الُمصالحة"دمة "خِ المقصود بـ
  .يسوع: "الرحمة اإللهية"

أن  في هذا األحد الجديد، أحد عيد الرحمة اإللهية، أود وٕالهي ...  رّبي
أضع الماضي  أود أن .جديدة ّمةٍ ِمن جديد بفكٍر جديد وهِ  نيخلقتغفر لي وت

يجعلني أسير  اروحي وسالًما  اقلًبا يمأله فرحً بل بقلٍب فِرح، خلفي وأنظر للمستق
أنت قادٌر على أن تخلق أنا أثُق بك و وٕالهي ...  رّبي. بقوة الروح القدس محبتك

 تعيش األبدية في ملكوتك، ولك لكأنا أود أن أكون أبنًة من الحجارة أبناًء لك، و 
   الشكر على الدوام، آمين.

  5201 نيسان 12
سألُت نفسي يوًما: "هل أحببُت يوًما إنساًنا أكثر من ذاتي رّبي وٕالهي ... 

إن شعرُت ، ووجدُت نفسي أقول: أن تكون غاية حياتي هي أن ُأسعده؟" وأردتُ 
  : بهذا اإلحساس فإن هذا الحب سيجعلني
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ُأمّيز األعمال التي ُتسعد الحبيب فأفعلها من األعمال التي تزعجه فأتجّنبها  .1
"الحكمة" ويتطّلب وقتًا وحياًة مع الحبيب، إذ قد ال تحدث وهذا األمر ُيسمى 

  من المرة األولى أو الثانية ولكني سأحاول جهدي ألصل غايتي؛
  ، وهذا األمر ُيسمى "الفهم"؛ ألسعده سأحاول جهدي أن أفهم الحبيب .2
ن صورة ُتطابق شخصه .3 بكل  سأجمع كافة المعلومات عن الحبيب وُأكو

ألعرف مقامه وأعامله كما يجب لكي أسعده، وهذا األمر  صدق وأمانة
  ُيسمى "المعرفة"؛

  ، وهذا األمر ُيسمى "التقوى"؛سأتصرف بما يليق بشخص الحبيب .4
سأفعل المستحيل وُأجاهد بكل قوة من أجله ومن أجل إبقاء الحب فيما بيننا،  .5

  "؛تابد/الثلَ وهذا األمر ُيسمى "الجَ 
يتصّرفون بما ُيرضي الحبيب فال ُيسيئون إليه، وهذا سُأعرف اآلخرين كيف  .6

  األمر ُيسمى "المشورة الصالحة"؛
، وهذا األمر ُيسمى سأحرص على أن ال ُأسيء إليه وطاعة كلمته حبا به .7

  "مخافة"،
ووجدت نفسي أقول بأن هذا الكالم ينطبق علينا إن أردنا أن ُنحّبك فوق كل 

دك، وهذا الحب سيمّدنا بـ"الحكمة" شيء ونجعل غاية حياتنا هي أن ُنسع
و"مخافة اهللا"،  و"المشورة الصالحة" "الَجَلد/الثبات"و و"الفهم" و"المعرفة" و"التقوى"

بنا بمحّبتك. وهذه هي األمور التي ُيوّلدها الروح القدس في اإلنسان حين يمأل قل
دها تول  نها أموًراأل كال ُتشترى وال ُتعطى لإلنسان من دون أن ُيحب هي أمورٌ 

   .وال ُتخلق من عدم المحبة
يا َمن دحرت  دون أن أراكوبحبك لي وأثق بك إني ُأحبك  وٕالهي ... رّبي

لك  إسعادك بأن أكون سفيرةٌ ية حياتي هي وأود أن تكون غا ،الشك باليقين
، ولك الشكر على بروحك كنيبارِ ، فملكوتك بحسب الحب اّلذي بالمسيح ليأتي

   الدوام، آمين.
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  6201 نيسان 3

من بال قدرتك تفوق الوصف ومؤازرتك لَمن يود أن يؤ  رّبي وٕالهي ...
حين  قبل أيامٍ هي هي اآلن كما كانت في أيام الّرب يسوع "الكلمة".  ،حدود

ات بحسب إيمان الكنيسة النساء اللواتي يستِعدن لُيصبحن مسيحيّ ُسئلت 
به بين بداية رحلة  اّلذي أحسستِ الكاثوليكية في يوم عيد الفصح "ما هو التغيير 

"حين تقّدمن للدورة كان لسبب عائلي  :نَ أجبْ  ،اإليمان قبل ثمانية أشهر واآلن؟"
 ن ة وكان الخوف يمأل قلبهن إذ كيف سُيمِكنهن أن يؤمِ وليس رغبة إيمانية بحت

أن يقتنعوا ليؤمنوا، ولكن مع الوقت  دون إقتناع فهن من النوع اّلذي ال بدّ 
ل حو إبتدأت الكلمة وفهمها ورؤية المؤمنين وتصرفاتهم تشّدهن إلى اإليمان، وتَ 

   وحب عيش اإلنجيل". الخوف إلى ثقة بما ُكِتب وحب اهللا
أي  تك لكل إنسان أن يأتي إليَك ليلمس جروحاتكوَ دعْ  رّبي وٕالهي ...

إذ لسنا بعد كآدم المطرود من  ،ومصالحتنا وغفرانك لخطايانايلمس حّبك لنا 
هي دعوة للدخول إلى عمق الكلمة وأنت ستمسك بيده وتساعده  ،أمام وجهك
 دون خوفأعطنا النعمة أن نتجرأ لندعوا البعيدين عنك  ،فيا رب .على فهمها

كأبناٍء لك نطلب منك هذا  لهم،سفراء لمحبتك ورحمتك بتصّرفاتنا كون وأن ن
   ولك الشكر على الدوام، آمين.سيح، بإسم يسوع الم

  

  7201 نيسان 23
اآلن وقد آمنُت، أسأل نفسي: "هل أنا سفيرة المسيح  رّبي وٕالهي ...

روُح كما قيل عن الّرب يسوع "عن نفسي هل أستطيع أن أقول  ،لآلخرين؟"
، ولهذا مسح علي بَر المساكين، وَأرسالراَألسرى ني ألُنادَي بِإطالِق لني ألُبش

دى ولٍة لبقوُأناِدَي بسنٍة م اًرا،ِة البصِر إلى الُعميان، وُأطلَق المقهوريَن أحر دوعو 
، رسولة كما صّلت القديسة ماريا فوستينا طلب منكَ ه إليَك وأجّ ، وأراني أتو الرّب"

ن رحمته غير محدودة وكنوز شفقته ال زلي، يا مَ ب األيها اآل: "أالرحمة اإللهية
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عمال رحمتك حتى ال نيأس ألينا نظرة عطف، وضاعف فينا إنظر أتنضب، 
جعلنا نخضع بثقة متزايدة إمام التجارب الصعبة، بل أا بدً أوال نضعف 

، وكذلك ُأكرس ذاتي لقلبك القّدوس "المقدسة: الحب والرحمة بذاتهما لمشيئتك
 يسوع ياتُه وآمنُت به كما كّرسه آخرون قائلة: "رفْ الرحوم، لقلب اإلبن اّلذي عَ 

لدّي ثقة  أنا ال تنضب، هغير محدود وكنوز نعم هلطف َمن يا ،الرحمة الكثير
ظات، كّرس لك ذاتي كليا ودون تحفّ أُ إّني أعمالك. و ليس لها حدود برحمتك 

اعات النعم والمحبة شعكنف إحتى أعيش وأتّجه إلى الكمال المسيحّي في 
 أن غبأر  إني .التي تدّفقت من قلبك اإللهي المطعون على الصليب الساطعة

 عوةبد سيما الو  ،الجسدّيةو  روحّيةال رحمة،ال أعمال ممارسةب وأنشرها رحمتك ُأقلد
 .ومريض وحزين فقير لكل والعزاء والتشجيع المعونة يد دبمو  التوبة، إلى الخطأة

 أحتاج ما كلّ  على بالحصول يأمل ولكنّ  ،يضعف بسبب شيء كل أخشى أنا
 اّلذي رحمتك خّزان سعة معرفةل الناس عيجم يأتيل ُأصّلي .تكرحم بسبب إليه

  ."مينآ ،األبد إلى ُيحّبوكو  فيك كاملةال ثقتهم اويضعو  حدود له يسل

 اهللا، قدوٌس  قدوٌس بكل محبة وثقة ُأرتل مع المالئكة: " رّبي وٕالهي ...
رحم العالم إ و  يإرحمنوأطلب منك: "، "يموت ذي الالحّي الّ  القوي ، قدوٌس 

 ولك الشكر على الدوام، آمين."، أجمع

  8201 نيسان 8

أنت صالحتني بالّرب يسوع المسيح، وٕان سألُت نفسي  رّبي وٕالهي ...
"آمني بَمن أرسلت  من اإلنجيل: قول ليت كسأسمع ،"كيف أتصالح أنا معك؟"

. النابع عن المحبة مخّلًصا، وبّشري اآلخرين به وكوني سفيرة له بالقول والفعل
؛ أّني أباكم فكونوا إليكم وصالحتكم ، فأتيتُ ي أحببتكمنّ أَ  :إذهبي وقولي لآلخرين

  ".إبنائي في ملكوتي
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كل رّبي وٕالهي ... الكثير من الشعوب ُتمّيز ذاتها عن اآلخرين باللباس، إذ 
مّيزت َمن أراد أن ينتمي أيًضا وأنت ، شعٍب له لباس خاص يدل على هويته

، فيعرفك "أبن اهللا المسيحيسوع ": دوًما عليه أن يرتديه خاص لباسٍ بملكوتك ل
  .، ويأتي بدوره للملكوتَمن يراه

رّبي وٕالهي ... أعطنا أن نلبس المسيح على الدوام بقلوٍب ثابتة اإليمان 
  لننشر عطر محبتك لآلخرين، ولك الشكر على الدوام، آمين. والرجاء والمحبة

  9201 نيسان 28

معرفة "مخافة اهللا" هي التي أّدت بالرسول بولس لُيبّشر  رّبي وٕالهي ...
"مخافة  ،ويدعوا الناس للمصالحة معك بإسمك وكأنك أنت هو اّلذي يدعوهم

اهللا" هي التي جعلته يعيُش حياًة كسفيٍر للمسيح. يبدو لي أّن كثيرون ال يفقهون 
معنى "مخافة اهللا" وال يعرفوها، كثيرون ال يعيشون هذه الحياة التي يتكّلم عنها 

على الرغم من إيمانهم بالمسيح، أيكون إيمانهم سطحي وباإلسم  القديس بولس
ليس وقول "لقد تّم" لقد تعّلمُت أن "روح مخافة اهللا" تقودني إلتمام مشيئتك  فقط؟

عن خوف بل محبًة بك وباآلخرين، ومشيئتك هي أن يعرفَك الجميع ويفهموا 
ويفهموا أنك تود وعطاياك  ةالالمتناهيرحمتك وحّبك الالمشروط و قدسّية أسمك 

بمعرفة لب اآلخر الخالص للجميع. مشيئتك تدعوني إلحالل السالم في ق
 اوليس لقتلهم كما يفعل آخرون يعتقدون بأّن عليهم أن ُيطيعو "المصالحة معك" 

كّل َمن لم يؤمن بك. أنا ال  طع رقبةكلمتك خوًفا علًما بأن كلمتك لهم تدعوهم لق
أعلم كيف رسخ في عقلهم بأنك إلٌه ال ُيحّب جميع خلقه وال ُيعطيهم الفرصة 

والمصالحة معك. ال أعلم كيف يجعلون أنفسهم  بةوٕالى الرمق األخير للتو 
"الدّيان" وهم بعُد أحياء على األرض وكأنك أنَت هو اّلذي يدعوهم ليدينوا 

  ." ولن يحدث قبل ذلك الحينيوم الدينونة"هو  ُمتناسين أّن آخر حدث أقَررته
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من إضطهاد ربي وٕالهي ... إن كان السبب لما حدث ويحدث وسيحدث 
 ،كما قلتَ " الرب يسوع المسيح" باآلب واإلبنَمن يضطهدهم  لجهلللمسيحيين 

لجهلهم بمعنى "السالم" اّلذي يعطيه الّرب يسوع فال هم أعطوه وال يقبلون َمن 
فيا رب، الحصاد كثير والفعلة قليلون، أرسل لهم َمن يفتح بصيرتهم  ُيعطيه،

حوا هم أيًضا أسمك فُيسب وثّبت في قلبهم اإليمان الحق دون شك على معرفتك 
القّدوس مؤمنين باإلسم الوحيد اّلذي أرسلت وبه يتم الخالص: يسوع، ولك 

  .الشكر على الدوام، آمين

  2020 نيسان 19
اآلن وقد آَمنُت كما أعتقد وليس بالضرورة أن يكون  رّبي وٕالهي ...

إعتقادي صحيًحا في عينيك ألني قرأت ما كتب القديس بولس عن كيفية العيش 
سألُت نفسي "هل أعيُش بعد اإليمان بَمن أرسلَت ُمخلًصا ألكون فيه "بر اهللا" و 

اليوم، وبعد تجربٍة وكانت اإلجابة " ؟"نفسي أو لّلذي مات عني وقام من أجليل
لنفسي أنا وألفكاري، فال يهمني أن يعرفك اآلخرون أو ال قاسية، سأعيش 

عد الموت أو ال؛ ال تهمني سوى يعرفوك وال يهمني إن نال اآلخرون الحياة ب
وتعيش دون خوف من المعاناة وتحّمل اآلخرون ألنهم  نفسي التي لها أن تفرح

هل أنا تلميٌذ للّرب يسوع أو أضحك على  ".أيًضا يودون أن يعيشوا ألنفسهم فقط
إذ قد شاهدُت قدرتك المذهلة وأريُد اآلن  الرسول أأكون أتعس من توما نفسي؟

َمن هم ن ألنفسهم فقط: ال لَك أو حتى لِ يسيحيمبعض اليش أن أعيش كما يع
   مسؤولين عنهم؟

"فرح القيامة" اليوم بالنسبة لي هو ليس سوى طعاٍم شهي  رّبي وٕالهي ...
، وقول "المسيح قام، حًقا قام" دون أّي شيٍئ على المائدة وألعاٍب جديدة للصغار

 هل مات في قلبي المسيح ولم يقم؟ آخر أو الشعور بالمسؤولية تجاه هذا القول.
أو من خالل قولي  ،ن ُمجيبفال مِ أأتكّلم مع اآلخرين فأقول "أروني القيامة!" 

تسمعني فتأتي إلي ويعرف السامعين لي بأنك سمعَت تأوهات قلبي وآالمه 
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كم أحببتني ولم ُيحّبني أقرب الناس لقلبي فقسى  ،؟ آهبلقياك وأردَت أن ُتسعدني
  سوني محّبتك التي علي أن أعكسها لهم، فمت في قلبي ولم تقم!عليهم وأن

في ضعفي ال تتركني، وٕان سبق وأريتني قدرتك فال تترّدد  رّبي وٕالهي ...
في أن ُتريني إّياها مرًة أخرى فال ينزلق قلبي خلف أفكاٍر ال حياة فيها، ولك 

  الشكر على الدوام، آمين.

  2120 نيسان 11
جمٌع كثر مثل توما اّلذين ال يثقون بكالم اآلخرين ويودون  رّبي وٕالهي ...

لمثل هؤالء ال  أن ينالوا نفس النعم التي حاز عليها اآلخرون ليؤمنوا بكالمهم!!
يؤثر فيهم كالم المبشرين وقد ُيضّيعون على أنفسهم نعمة اإليمان إن لم تتحّنن 

العالم ُيغلق أذناه وعينه أنَت ترسل مبّشرين و  عليهم أنت وُتريهم ذاتك ليؤمنوا!!
 ، فهم ُيريدون مجدهم وٕاعطاء األهمية ألنفسهملكي ال يتنازلوا ويثقوا بغيرهم

. آه، ما أتعس اإلنسان اّلذي ال يثق باآلخر، فهو يفقد الكثير بالظهور لهم أيًضا
  عن معرفتك ومعرفة حّبك له.

دعني ال أتكّلم عن اّلذين على مثال التلميذ توما، ولكن  رّبي وٕالهي ...
دعني أصدح بتواضعك وحّبك لكّل إنسان على الرغم من شّكه وخوفه فأنت 

ؤمن بك نتيجة نأن  نابحّبك ال تود أن تبقيه كذلك. يعتقد اإلنسان بأنك ال تريد
، منوا"، تريد أن تقول "أنا هو، آأشياء ملموسة ولكنك هنا تقول لنا عكس ذلك

 تقول لنا "آمنوا!! أو أجسادٍ  بأعاجيب وظهورات ورشح زيوًتا من صورٍ  ومازلت
  .، كونوا سفراء لي"آمنوا وٕاذهبوا وبّشروا وكونوا شهوًدا على محبتي لكم

إن أنعمَت علي يوًما بإعجوبٍة لم ينالها آخرون، فدعني ال  رّبي وٕالهي ...
صّدقوا، تاركًة إن صّدقوني أو لم يُ اف ردة فعلهم أخاف من قولها ألحد، ال أخ

ي األمر لَك في شأنهم، فُأركز على مهمتي أنا ليصرخ إليك اآلخرون "ربّ 
  وٕالهي".
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زدني إيماًنا لكي ال أخاف من قول "أنا مسيحية أتبع الّرب  رّبي وٕالهي ...
يسوع وأشهد لمجيئه وموته وقيامته وهو رّبي وٕالهي اّلذي أحّبني وجذبني نحوه 

المحبة على األرض، وسُيسكنني معه في الملكوت"، فأجذب إليك  بروابط
  .كثيرون، ولك الشكر على الدوام، آمين

  2220 نيسان 24
ينقسم المعلمون إلى قسمين: قسٌم غايته فقط هو فهم  رّبي وٕالهي ...

الطالب للمادة لذلك يحاول بكل جهده وبكل الطرق أن يشرح المادة وال يترك أيا 
مهما إستغرق من وقت أو مجهود، والقسم اآلخر ال يهمه  من الطالب دون فهمٍ 

الطالب وفهمه بمقدار ما يهمه أنه أعطى المادة للطالب بفترة زمنية محددة 
نوعية التلميذ الفاهم للمادة يعتمد كليا على نوعية وٕانتقل لمادة أخرى وهكذا. 

 للمجتمع المعّلم، َفَمن كان حريًصا على شرح المادة أعطى تالميذ ُمبدعين
، أما َمن لم يكن حريًصا وباألخص إن كان التلميذ من ُمحّبي مادة هذا المعلم

وغير ُمقنعين لغيرهم. بالنسبة للطالب، ال يكفي أن فمعظم تالميذه غير ُمنتجين 
  يكون ُمحبا للمادة ليفهمها ولكن يجب أن يكون المعلم كفوًء بشرح المادة.

اّلذي لم يغضب لرؤية أحد  لحبه لي، صخلِ يا ُمعّلمي المُ  رّبي وٕالهي ...
طالبه دون فهٍم وٕايماٍن بكالمه فآثر طول األناة بالتعليم، فأعاد ظهوره لتالميذه 

، ويا وأخذ بيد الطالب الُمشّكك ووضعها بجرحه ليؤمن ... ما أروع حكمتك
  لسعة حّبك لتالميذك. 

لنا، فأنعم علي  غايتك أن يفهمك ويؤمن الجميع بمحّبتك رّبي وٕالهي ... 
لَك بأقوالي وأفعالي ألجذب كثيرون لقلبك القّدوس، لحّبك  اأن أكون سفيرً 

التي تجّلت بموت وقيامة المسيح لقّوتك  اورحمتك؛ أنعم علّي أن أكون شاهدً 
ولك الشكر على الدوام، ُمنتصًرا على الموت: موت الروح بسبب الخطيئة، 

     آمين.
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  زمن القيامة

 

   للفصح لثا�حد الثا

  ّماوسظھور يسوع لتلميذي عِ 

  )13إلى  8اآليات  – 2الفصل  – وتاوسطيم(الرسالة الثانية إلى 
الَّذي  تََذكَّْر َيُسوَع الـَمِسيَح الَّذي َقاَم ِمْن بَيِن األَْمَوات، وُھَو ِمْن َنْسِل َداُود، بَِحَسِب ِإْنِجيلِي،

لِذلَِك َأْصبُِر على ُكّلِ َشْيٍء  القُيُوَد َكُمْجِرم، لـِكنَّ َكلَِمَة ِهللا ال تَُقيَّد. ِفيِه َأْحَتِمُل الـَمَشقَّاِت َحتَّى

ِمْن َأْجِل الـُمْخَتاِرين، لِيَْحَصلُوا ُھم َأْيًضا على الـَخالِص في الـَمِسيِح َيُسوَع َمَع الـَمْجِد 

وِإْن َصَبْرَنا َنْملِْك َمَعهُ، وِإْن َأْنَكْرَناهُ  َمَعهُ، ايَ َصاِدَقةٌ ِھَي الَكلَِمة: ِإْن ُمْتَنا َمَعهُ نَحْ  األََبِدّي.

  وِإْن ُكنَّا َغيَر أَُمَناَء َفھَُو َيْبَقى َأِمينًا، ألَنَُّه ال َيْقِدُر َأْن يُْنِكَر َنْفَسهُ! يُْنِكْرَنا،
  

  )35إلى  13اآليات  -  24الفصل  - القّديس لوقاإنجيل (

اُوس، تَْبُعدُ َنْحَو َسْبَعِة َأْمَياٍل َعْن إَوفي اليَْوِم َعيِنِه، كاَن  ْثنَاِن ِمْنھُم َذاِھبَْيِن ِإلَى َقْريٍَة تُْدَعى ِعمَّ

وفيَما ُھَما يََتَحاَدَثاِن َوَيَتَساَءالن، ِإَذا  َوكانَا يََتَحاَدَثاِن بُِكّلِ ِتْلَك األُُموِر الَّتِي َحَدثَْت. أُوَرَشلِيم.

ا  ْمِسَكْت َعْن َمْعِرَفتِِه.ولـِكنَّ َأْعيُنَُھَما أُ  ْقَتَرَب ِمْنُھَما، َوَراَح َيِسيُر َمَعھَُما.إيَُسوُع َنْفُسهُ َقِد  َأمَّ

َوَأَجاَب  تَُما َتِسيَران؟". َفَوَقَفا َعاِبَسين.ھَُو َفَقاَل لَھَُما: "َما ھـَذا الَكالُم الَّذي َتَتَحاَدثَاِن بِِه، َوَأنْ 

ْسُمُه ِكْليُوَباس، َفَقاَل َلهُ: "َھْل َأْنَت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن ُأوَرَشلِيم، َفال َتْعلََم َما َحَدَث أَأَحدُھَُما، و

ُق ِبيَُسوَع النَّاِصِرّي، الَّذي َكاَن َفَقاال لَهُ: "َما َيتََعلَّ  َفَقاَل لَھَُما: "وَما ِھَي؟". ِفيَھا ھـِذِه األَيَّام؟".

ْعِب ُكلِِّه. وَكْيَف َأْسلََمُه َأْحَباُرنا َوُرَؤَساُؤَنا  َرُجالً نَِبّيًا َقِوّيًا ِبالَقْوِل َوالِفْعل، قُدَّاَم ِهللا َوالشَّ

َن ھَُو الَّذي َسَيْفِدي ِإْسَرائِيل. وُكنَّا نَْحُن َنْرُجو َأْن َيُكو لِيُْحَكَم َعلَْيِه بِالـَمْوت، َوَكْيَف َصلَبُوه!

لِكنَّ بَْعَض النَِّساِء ِمْن َجَماَعتَِنا  َولـِكْن َمَع ھـَذا ُكلِِّه، َفھَذا ُھَو الَيْوُم الثَّالُِث بَْعَد ِتْلَك اَألْحَداث.

َيُسوع، َفَرَجْعَن َوُقْلَن ِإنَُّھنَّ  َولَْم َيِجْدَن َجَسدَ  َأْدَھْشَننَا، ألَنَُّھنَّ َذَھْبَن ِإلَى الَقْبِر ِعْنَد الَفْجر،

وَمَضى َقْوٌم ِمَن الَِّذيَن َمَعَنا ِإلى الَقْبر، َفَوَجدُوُه  َشاَھْدَن َمالئَِكًة َتَراَءْوا لَھُنَّ َوَقالُوا ِإنَُّه َحّي!

ا َيُسوُع َفلَْم َيَرْوه". "َيا َعِديَمِي الَفْھم، َوَبِطيَئِي  فَقاَل لَُھَما َيُسوع: ھـكَذا َكَما َقاَلِت الّنَِساء، َوَأمَّ

َأَما َكاَن َيِجُب َعَلى الـَمِسيِح َأْن يَُعانَِي ِتْلَك اآلالم،  الَقْلِب في اِإلْيَماِن ِبُكّلِ َما َتَكلََّم ِبِه األَْنِبيَاء!

َر َلھَُما َما يَتََعلَُّق ِبِه في ُكّلِ الُكُتِب ا ثُمَّ َيْدُخَل في َمْجِدِه؟". لـُمَقدََّسة، ُمْبتَِدًئا بُِموَسى َوَفسَّ

   َوَجِميِع األَْنِبَياء.
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َكا  ْقَتَرَبا ِمَن الَقْريَِة الَّتي َكاَنا َذاِھَبْيِن ِإلَْيَھا، فَتظَاَھَر َيُسوُع ِبَأنَّهُ َذاِھٌب ِإلى َمَكاٍن َأْبَعد.إو َفَتَمسَّ

وِفيَما َكاَن  َفَدَخَل لِيَْمُكَث َمَعُھَما. َوَماَل النََّھار".بِِه َقاِئلَين: "أُْمُكْث َمَعَنا، َفَقْد َحاَن الـَمَساء، 

ْنَفتََحْت َأْعيُنُھَُما، َوَعَرَفاهُ، َفِإَذا ُھَو َقْد إف ُمتَِّكًئا َمَعُھَما، َأَخَذ الـُخْبَز، وَباَرَك، َوَكَسَر، وَناَولَُھَما.

اَن َقْلبَُنا ُمْضطَِرًما ِفينَا، ِحيَن َكاَن يَُكلُِّمنَا في َفَقاَل َأَحدُھَُما ِلآلَخر: "َأَما كَ  تََواَرى َعْنُھَما.

اَعِة َعْيِنَھا، َوَرَجَعا إَلى أُوَرَشلِيم، َفَوَجَدا  الطَِّريق، َوَيْشَرُح َلَنا الُكتُب؟". وَقاَما في ِتْلَك السَّ

بَّ َقام، وَتَراَءى لِِسْمَعان!".َوھُم َيقُولُون: "َحّقًا إِ  األََحَد َعَشَر َوالَِّذيَن َمَعھُم ُمْجتَِمِعين،  نَّ الرَّ

ا ُھَما َفكانَا يُْخبِراِن ِبَما َحَدَث في الطَِّريق، َوَكْيَف َعَرَفا َيُسوَع ِعْنَد َكْسِر الـُخْبز.   َأمَّ

  

  3201 نيسان 14
ن مَ وٕالهي ... يا أّيها المعّلم العظيم، أنت تعلم بأن كّل إنساٍن يحتاج لِ  رّبي

الخالص: يسوع المسيح" وُيعطيه تفسير وقائعي لهدف اإلرتقاء  سر"يدّله على 
لمعرفة هذا السر، ومساعدته على تحقيق مستوى روحي أعلى للتقرب  بفهمهِ 

منك. وٕان أردُت أن ُأعّلم كما عّلمَت أنت وكذلك كما عّلم الرسل لوجدُت بأن 
ملة لنشر التعليم يحتاج أن يشمل أهم العناصر األساسية في تقديم دورة متكا

البشرى السارة إبتداًء من: اإلنتقال من رحمتك الُمحبة التي رّفت على الخليقة 
في البدء؛ إلى اإلعداد في العهد القديم؛ فالتجّسد وعمل المسيح؛ فالصليب 
والشفاء والخالص والقيامة؛ ثم حلول الروح القدس؛ وٕانتهاًء بتقديم حب يسوع 

ه في القربان الُمقّدس حتى نهاية الذي ُيصاحب قطيعه عن طريق سر وجود
  .العصور
دين قادرين أن م علينا بأن نكون فعلة ومعّلمين جيّ وٕالهي ... أنعِ  رّبي

 آمين. ،على الدوام نوصل الخبر السار للجميع، ولك الشكر الجزيل

  
  4201 ارأّي  4

طالًبا مني أن اشرح له أمًرا ما تكّلم معي أحدهم باألمس  وٕالهي ... رّبي
كالمه ٕاكتشفُت فيما بعد بأنني فهمت أدهشته، و  وٕاذ بي أرّد عليه بإجابةٍ أعرفه، 
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ه ما حدث بصورة بغير ما قصد ولذلك كان جوابي في غير مكانه. ولعّلي ُأشبّ 
معي من عدم فهم لما سمعت كبني إسرائيل اّلذين لم يفهموا كالمك اّلذي قلته 

ب موت الرّ معاناة و علهم لفِ  فجاء ردّ  ل األنبياء: "أنا فادي إسرائيل"،لهم من خال
ُمخالًفا لما "خوف وخيانة وشك وعدم تصديق"، من  يسوع على الصليب وقيامته
ألنك إله  إفتدائهم"راسخ بوٕايمان "فرح وسرور  من كان يجب عليهم أن يكون

   .قّدوس تفي بوعدك

 وٕالهي ... ليس من السهل على اإلنسان أن ينقل تفكيره من رّبي
فعلى الرغم ِمن أنك آلالف  ؛األرضيات إلى السماويات، من الجسد إلى الروح

السنين ُتعّلم بني إسرائيل عن مجيء الُمخّلص اّلذي بموته سُيعطي سالًما للروح 
من الموت إلى وُمصالحتهم معك ليحيوا معك بعد القيامة ألنك أرسلته لفدائهم 

لم يفهموا شيًئا في حينها، وٕاحتاجوا كالطفل الصغير أن يؤخذ  إال أنهماألبد 
ب يسوع، لمعرفة الفادي الرّ لمعرفة  بيدهم وُيشرح لهم ِمراًرا وبأساليب متعددة

  .قلبه بالطمأنينة ءلورغبتك إلشباع جوعه ومِ  مقدار حّبك لإلنسان وغيرتك عليه

وٕالهي ... ما زال الكثيرون ِمّنا ُيعانون من مشكلة عدم فهمك وال  رّبي
عوا لفتح اإلنجيل أو سْ ، لم يَ يرغبون أن يتحّملوا أي مشقة في حياتهم ُحبا بك

فتنفتح بصيرتهم ب يسوع في القربان الُمقّدس اإلقتراب ِمن الوجود الحقيقي للرّ 
    ن من حولهم عن حّبك.يفُيخّبروا اآلخر 

وٕالهي ... يا َمن أردت خالص العالم أجمع ... أرسل إلينا من روحك  رّبي
القّدوس الُمعّلم والُمعزي ليمأل قلوبنا بمواهبه فُيحيينا وُيثّبت روح المسيح بداخلنا 
فُنصبح ُرسُل محبة وسالم لآلخرين، وُنسّبحك وُنمّجدك إلى أبد اآلبدين، ولك 

   الشكر على الدوام، آمين.
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  5201 نيسان 19

بعد أن  سمعُت إمرأًة ُتخاطب زوجها بصوٍت منخفض حزين رّبي وٕالهي ...
حين أعطيتني  بأنكَ أدركَت  يا ليتكَ : "قائلةً  وعاتبته ،أساء إليها أحد معارفه

أنها كانت  علىأعمال اآلخرين المسيئة لي أقوال و  اّلذي جعلك ال تصدّ سبب ال
أقوالهم وأفعالهم بأنك قد  وافقوبذلك ت ابه أيًضا تؤمن أنت مورٍ ألردة فعل منهم 

نهم يُ أمسكت سكيًنا وقطعت كل عالقة بيننا. كم كنُت أتمنى أن َتفتح أنت أعْ 
وتوضح لهم إفتراءهم بهم بك و هم من تضحيات حبا على رؤية ما قدمُت ل

فني رَ فأنت هو اّلذي عَ  أن تُفتح أوًال؛ وعيناك هي التي يجبمنهم  ولكنك أسوء
وعلى اآلخرين دون  أعمالي ومع ذلك أنكرت حبا بنفسك وخوًفا عليهاوعرف 

، فكيف ُتريدني أن أكون لك بعد اإلهتمام بمشاعري؛ تركتني وحيدة ال قوة لي
ألنها ولم تتغّير . هذه المرأة لم تترك زوجها بل بكل حكمة بقيت بجانبه "؟اآلن

بحبها له فتغّير وٕابتدأ  تهو عرفت بضعفه وٕاكتفت بأن تذّكره بكل ما فعلت وقَ 
  بمدحها.

ن إتجها نحو الغرب يْ ين اّلذما أشبه هذا الرجل بالتلميذَ  رّبي وٕالهي ...
أنت نحو  اَتهمعدْ أَ فرافقتهما وفتحت أعينهما على معرفتك و مبتعدين عن أورشليم 

عن خوف بل إنتشار عن بعد ذلك  امنهم تراجعٍ أي الشرق مرة أخرى دون 
   .محبة وٕايمان

"ِلَيُكْن نور" كلمٌة قلتها في البدء وعند التجّسد ونشر  وٕالهي ... رّبي
دها على مسامعنا في اإلفخارستيا، فإجعلنا رد تُ  الملكوت وحدث القيامة، وما زلتَ 

يعملون على إنارة قلوب اآلخرين بمعرفتك ومعرفة يقولون "لتكن مشيئتك" و ن م مِ 
 الدوام، آمين.، ولك الشكر على حّبك لهم بمغفرة خطاياهم
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  6201 نيسان 10 

مل بأحداث ظهوراتك للتالميذ بعد القيامة أحسسُت أفي الت رّبي وٕالهي ...
بأنَك تود أن تقول لي: "آه يا حبيبتي ... آه يا كنيستي ... أنا هو اّلذي رحمته 

قاِبًال بكّل شيء ِمن  ،فإفتداكِ وفى بوعده تدوم إلى األبد ... أنا القّدوس اّلذي 
 إن سألتني: "هل أنِت على إستعدادٍ  ،لن يتخّلى عنِك يا حبيبتي". واآلنو أجلِك، 
؟ هل حبِك لي ِمن القّوة ليجعَلِك ال ِمن أجلي وال تضعي حدوًدا لُمعاناتكلتتأّلمي 

تهابين قول الحق وال تخافين الموت ِمن أجلي؟ هل حبِك لي يرتضي تسّمرك 
، ليؤمن وُيحّبني اآلخرين أم تحتاجين لمزيٍد من المعرفة؟" إليمانا على صليب

لعّل سكوتي سيجعلني أسمع صوتك يهمس في أذني:  فماذا سيكون رّدي؟
بضعفِك وأنا ُأقّويكي وُأحّول خوفِك وضعفِك إلى قوة ال يقوى عليها لي "إعترفي 

تي، فكما َأرشْدُت الرعاة حين تجّسدت الكلمة إلى مْ كل شيء ... ال تخافي إن تَ 
في القربان المقّدس على غذاء الروح في المذود فكذلك سأكون معِك غذاًء أبديا 

  ".في ِمَحنكِ  ُيقّويك ويسندكِ المذبح 

 ، فإنزع عني كّل ما ُيعيقني عن اإلشادة بإسمككَ إني ُأحب  رّبي وٕالهي ... 
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.لي فُيخبر فمي عن حّبكإفتح شفتي . القدوس

   
  7201 نيسان 30

كثيرون من المسيحّيين ال يهتمون بما حدث قبل مجيء ... رّبي وٕالهي 
 ما ُكتب بأسفار العهد القديم ال يخّصهم وبأنه يضعك  الّرب يسوع ويعتقدون أن

أمام اإلنسان الغير مؤمن بإطار اإلله اّلذي ُيحب الحروب وُيساندها واإلله اّلذي 
ل جماعة عن سواها ُمتناسين بأن ما جاء في أسفار العهد القديم من  ُيفض

اليهودي نبوات على لسان األنبياء إبتداًء من موسى هو ما جعل معظم الشعب 
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تها أي رَ جْ والشعوب األخرى تؤمن بيسوع الُمرسل مخّلًصا من عبودية الخطيئة وأُ 
. كثيرون . سبحانك يا ربعطًيا السالم للروح بالحياة األبديةالموت األبدي ومُ 

 بجانبك اإلنسان عيشيعتقدون بأنك تغّيرت ولم ُيدركوا بأن محّبتك ورغبتك ب
لتحضير لها لُيصّدقها العقل البشري ليغوص كانت منذ البدء وكان ال بّد من ا

  بقلبه نحو قلبك القّدوس ويلتصق به.
فسأقول له أن  ؟"كيف علّي أن ُأبشر"رّبي وٕالهي ... لو سألني أحدهم 

عليَك أن تشمل في التعليم أهم العناصر األساسية في تقديم دورة متكاملة لنشر 
  البشرى السارة كما وضعها اهللا وعّلمها الرسل:

  اإلنتقال من رحمة اهللا الُمحبة التي رّفت على الخليقة في البدء؛ إلى •
  اإلعداد في العهد القديم؛  •
  فالتجسد وعمل المسيح؛ •
  فالصليب والشفاء والخالص والقيامة؛ ثم •
  حلول الروح القدس؛  •
وٕانتهاًء بتقديم حب يسوع اّلذي ُيصاحب قطيعه عن طريق سر وجوده في  •

  .نهاية العصورالقربان الُمقّدس حتى 

نا رّبي وٕالهي ... أعطنا حكمًة وفهًما وَجَلًدا، وٕافتح شفاهنا فُيخبر فمُ 
   )، ولك الشكر على الدوام، آمين.17 :51 بتسبحتك (مزمور

   
  8201 نيسان 15

 تهُ وأحسسْ  ،منذ األمس إلى اليوم غمر قلبي شعور بالفرح... رّبي وٕالهي 
  يرقص لسماع األغنية التي أخذُت أرددها بكلماٍت عامّية وبلحٍن جميل: 

  خبري و  يفي كلم ي ك يا بَ نَ يْ ني وبَ يْ بَ 
  ك على طول"ب حِ بِ  ابتقول: "أن يوالكلم
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  "بتقول: "إنَت سهران علي  ري بْ والخَ 

  ي في ِصْحِبي وأَخِوي يا بَ َبْيني وَبْيَنك 
  معي على طول" تَ بتقول: "إن ِصْحِبيوال

" بتقول: "إنَت سهران علي واألَخِوي  

  ي في ُحب وِغني يا بَ َبْيني وَبْيَنك 
  على طول" كْ عَ مَ  انأقول: "يوالُحب ب

" ِغني وال بتقول: "إنَت سهران علي  

   لك الشكر على الدوام، آمين.... رّبي وٕالهي 
   

  9201 أيّار 5

التبشير بمحبته عمل يخدم اهللا وباألخص بقالوا لي "َمن ... رّبي وٕالهي 
ليوقفه عن ذلك، فإن الشيطان سيحاربه بوسائل عديدة به وتعريف اآلخرين 

إلى أن يثبت  بتجارب عديدةليتقّوى ويمتحنه ُيعّلمه الصبر أيًضا لذلك فإن اهللا و 
  ."فيغلب الشيطان في دعوته

تبارك "ربي وٕالهي ... أنت معلم طويل األناة، وكما يقول كاتب المزامير: 
 )1 :144 (مزمور "الحرب وأصابعي القتاليدي الّرب صخرتي اّلذي ُيعّلم 

، ولعل )8 :145و"الّرب رحيٌم رؤوف طويل األناِة وعظيم الرحمة" (مزمور 
على ردة فعل اآلخر "الصبر" هو أعظم فضيلة ألحارب حتى النهاية، أصبر 

  .على قلة إيماننا وعدم فهمنا إلى أن يفهم ويؤمن كما صبرَت أنت

الصبر هو كجناحي الطير اّلذي يجعل بالنسبة لي فإن ربي وٕالهي ... 
نسان لتقوية الجناحين ب اإلدر يُ هو َمن  ك أنتنّ بما أ، و كاإلنسان يطير نحو 



- 260 - 

 

لُتعّلمني الطيران نحوك والبقاء في التحليق ، لذا ُأقّدم لك قلبي وفكري للطيران
  .لك الشكر على الدوام، آمينإلى الرمق األخير من حياتي، و 

  2020 نيسان 26

بحثُت عنَك سيدي سنواٍت وسنوات ووجدتَك، أفُيمكن أن  رّبي وٕالهي ...
ألعلي لم أفهم جّيًدا َمن أنت وكيف أحببتني وماذا فعلَت من أفقدَك بلحظات؟ 

فأدع فكرة الموت تُبعدني عنك وتضُع غطاًء على عيني فتمنعني عن أجلي 
رؤياك قائًما من بين األموات؟ أيمكن أن أفقُدك بغضبي وخوفي وطموحي إن لم 

أنت تريد خيري وخيري هو في لقياك، ؟ في رضاك اأنْله وٕان كان بعيًدا جدا عمّ 
أتعسني من مخلوٍق يأتي إليه ما وأنا أريد الـ"أنا" وٕان كانت ستمنعني ِمن لقياك! 
  الخالق باحثًا عنه فيضع عائًقا ومبّرًرا دون لقياه.

بالقيامة أنت لم تتركنا دون فهٍم بل أعدته تكراًرا فثبت لنا  رّبي وٕالهي ...
والظهور للتالميذ فكرة الخالص ومعنى "أنا ُمخّلص إسرائيل"، وكذلك معنى "أنا 

تي سنعرفك بها أال وهي "كسر الخبز" لنعرف العالمة الخبز الحياة" فأّكدت 
حقيقة وجودك بسر اإلفخارستيا ومع ذلك لم ُيصّدق ذلك كثيرون فطموحهم من 

تمزح مع  إكتفوا فقط بالكلمة. أُكنتَ بعضهم و  الغذاء كان أبعد من قطعة خبز
للتالميذ  الّرب يسوع المسيح ظهورلم يكن تلميذي عّماوس حين كسرت الخبز؟ أ

كافًيا إلثبات قيامته؟ لماذا ال  بعد أن ظهر للنسوة أمام القبرفي مساء ذلك اليوم 
نفهم بأن كّل ظهوٍر مكتوب باإلنجيل هو لتثبيت أمٍر ما نحن بحاجة لإليمان 

 : القيامة فالحياة لَمن يؤمن،، وما ُكتب يكفي لنستدل به عّما تريدنا أن نعرفبه
والوعد  ،تيا، صيد البشر لقلبك ورعايتهم محبًة بكالغذاء الروحي باإلفخارس

  .بالروح القدس
وٕاستغرفَت ألوف السنين يا َمن أردتنا أن نعرفك "اهللا محبة"  رّبي وٕالهي ...

لنتحّمل كّل ما قد  وروحك القّدوس لتؤكد لنا ذلك، أعطنا قليًال من طول أناتك
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به من أزماٍت وضيقاٍت قد تبعدنا عنك فأنَت أبانا الحي اّلذي قال "لن  نمرّ 
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.)18 :14(يوحنا  كم يتامى"دعأ

  2120 نيسان 18
ن أن ُيعرف الّرب يسوع بأنه "نبي إسرائيل" لُيعرف بأنه مِ  رّبي وٕالهي ...

برفقة الّرب يسوع. أنعم  سار به تلميذي عماوس "ُمخّلص إسرائيل" طريٌق طويل
علّي وعلى كثيرين بأن نكون صدًى ليسوع فكثيرون ما زالوا يعتقدون بأنه "نبي 
إسرائيل" ولم يتوّصلوا بعد لكونه "ُمخّلص إسرائيل"، لم يتوصلوا بعد لكون الّرب 

  .اّلذي أحبنا ، هو اإلله الُمتجّسديسوع هو ُمعطي الحياة وُمشبع الروح
لعل الشعور بأن الّرب يسوع هو مجرد نبي كبقية األنبياء  رّبي وٕالهي ...

هو اّلذي جعل بعض الرسل اّلذين أرسلتهم لبني إسرائيل وُقتلوا على يد اليهود 
تعود لبيوتهم في قراهم بإنتظار نبيا آخر لحين مجيء الُمخّلص!! وهنا أخجل 

ص؟"، وٕان كان ِمن سؤالي لك: "َمن هو الّرب يسوع في فكرنا: أهو نبي أو مخلّ 
الجواب "الُمخّلص"، فلماذا ال نسرع لُنبّشر اآلخرين بأن الخالص قد ُوِهب لنا 

أو عذاب القبر  والحياة األبدية سننالها ألنك غفرَت لنا خطايانا فال نهاب الموت
  ؟!كما يعتقد البعض

ألم يضطرم نار حّبك في قلبنا بعد؟ أما زلنا بحاجة للمزيد  رّبي وٕالهي ...
اإليضاح والفهم؟ أنعم علينا بما نحتاجه لنوصل اآلخرين لمعرفة "اهللا من 

   محبة"، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  2220 أيّار 1
فرٌق كبيٌر ما بين المحبة والكراهية، فاألولى ُتحيي والثانية ... رّبي وٕالهي 

ُتميت؛ ولوال محبتك التي ال تتغّير تجاهنا، فأنت أميٌن على حّبك لنا وهذه 
لُكّنا  لخالصنا،وقيامته األمانة تجّسدت بالفداء بموت الّرب يسوع على الصليب 
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ورؤية مجدك وتسبيحك اآلن في يأٍس عظيٍم دون رجاء لدخول ملكوتك السماوي 
فنهرب دوًما من أنفسنا  مع المالئكة!! لكان الخوف من الدينونة يمأل قلبنا

إن لم أؤمن  دك!ونغرق بدوامة مصاعب الحياة وقد ينتهي فكرنا بإنكار وجو 
إن لم  ألني لم أعرفك جيًدا ولم أفهم وعودك لي. بحّبك لي فأنا إنساٌن تعيٌس 

  بر اآلخرين وقلبي مملوًء بالفرح وٕان ُأضطهدت!أؤمن بحّبك لي فكيف لي أن ُأخ
َمن يأتي إلي لُيفِهمني ما عنت النبوات التي أعطيت ... رّبي وٕالهي 

لألنبياء بالروح القدس، وبَمن تحّققت؟ لماذا ُيصّدق البعض بأن المسيح الموعود 
عنك  به لم يأتي بعد وما زالوا ينتظرونه؟ لماذا هناك الكثير من اآلراء المختلفة

وعن األنبياء اّلذين إخترتهم لُيمهدوا الطريق لمعرفة "الُمخّلص"؟ لماذا ما يزال 
حين َنِصُفَك لآلخرين نقول  تدبيرك الخالصي؟ ؤيةر كثيرون عيونهم عمياء عن 

"اهللا محبة" وبعدها نقف صامتين أمامهم لعدم مقدرتنا على شرح "المحبة" أو 
وباألخص إن كان إيمانه ال  مشاعر اآلخر حإلعتقادنا أن المحبة هي عدم جر 

يتوافق مع ما نؤمن به؛ نقول "اهللا محبة" ونتركهم يكتشفون ما نعني من ُأناٍس 
  آخرين.

 بقلٍب  عْ ُتسمَ  كلمة" بشرواو  إذهبوا" كلمة تكون ال أن رجوأ ...رّبي وٕالهي 
 أجواء تتناقله أن المفترض من رنينٌ  لها ُيسمع فال المحبة من فارغٌ  أجوفٍ 
 في وجود له ليس ما لآلخرين ننقل كيف. آخرين إلى القلب في التي المحبة
 بحاجة زلنا ما هل لآلخرين؟ يفيض فكيف بالمحبة القلب يمتأل لم وٕان قلبنا؟

 لآلخرين؟معه  سويةً  لننطلق باإليمان ناثبتَمن يُ ل

هذا العالم اّلذي أدار ظهره ألورشليم السماوية خوًفا أو ... رّبي وٕالهي 
إيمان يحتاج لَمن ُيعيد فكره إليها لُيعاين مجدك ويلتّذ من  قلة حيلة وقلةجهًال أو 

، خيراٌت ال جسدية فانية وٕانما روحّية أبدّية، فأنعم على كثيرين بروح خيراتها
الّرب يسوع ليفتحوا أعين العميان ويكونوا نوًرا لهم، ولك الشكر على الدوام، 

  آمين. 
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  زمن القيامة

   للفصح رابعا�حد ال
  ظھور يسوع للرسل على البحيرة

  )25إلى  18اآليات  –13الفصل  –رانيين عب(الرسالة إلى ال
 َصلُّوا ِمن َأْجِلَنا، َفِإنََّنا واِثقُوَن َأنَّ َضِميَرَنا َصالِح، ونَْحُن نُِريدُ َأْن نَْسلَُك َمْسلًَكا َحَسًنا في ُكلِّ 

ذي وِإلهُ السَّالم، الَّ  وَأطلُُب ِإلَيُكم بِإْلَحاٍح َأْن َتْفَعلُوا ذلَِك، َحتَّى َيُردَّنِي ُهللا ِإلَْيُكم َسِريًعا! َشيء.
ھَُو َيْجَعلُُكم  َأْصَعَد ِمْن بَيِن األَْمَواِت َربَّنَا َيُسوع، َراِعَي الـِخَراِف الَعِظيَم بَِدِم َعْھٍد َأَبِدّي،

َكاِملِيَن في ُكّلِ َصالح، لِتَْعَملُوا ِبَمشيئَتِِه، وھَُو يَْعَمُل فيَنا َما ھَُو َمْرِضيٌّ في َعْيَنيه، ِبَيُسوَع 
  الـَمْجدُ ِإلى َأَبِد اآلبِِدين. آمين.الـَمِسيح، لُه 

ِإْعلَُموا َأنَّ َأَخاَنا  وأَُناِشدُُكم، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأْن تْحتَِملُوا َكالَم التَّْشِجيع، َفِإّنِي َكَتْبُت ِإَلْيُكم بِإْيجاز!
َسلُِّموا َعلى َجِميِع  َمَعهُ وَأَراُكم.ْخلَِي َسِبيلُهُ. َفِإْن َأْسَرَع في َمِجيئِِه، َسَأْذَھُب ِطيُموَتاُوَس قد أُ 

 لنِّْعَمةُ َمَعُكم َأْجَمِعين!ا ُمَدبِِّريُكم وَجِميِع الِقدِّيِسين. يَُسلُِّم َعلَيُكم اإلِْخَوةُ الَِّذيَن في ِإيطالِيا.

  )14إلى  1اآليات  -  21الفصل  -  القّديس يوحناإنجيل (
ًة أُْخَرى َعلى بَُحْيَرِة طََبَريَّة، وھـَكَذا ظََھر: َكاَن ِسْمَعاُن  بَْعَد ذلِك، ظََھَر َيُسوُع لَِتالِميِذهِ  َمرَّ

ْبنَا َزَبَدى، وِتْلِميَذاِن آَخَراِن إبُطُْرس، وتُوَما الـُمَلقَُّب ِبالتَّْوَأم، ونََتَنائِيُل الَّذي ِمْن َقاَنا الـَجلِيل، و
لَھُم ِسْمَعاُن بُْطُرس: "َأَنا َذاِھٌب َأْصطَادُ َسَمًكا". َقالُوا َقاَل  ِمْن َتالِميِذ َيُسوع، ُمْجَتِمِعيَن َمًعا.

ِفينَة، َفَما َأَصابُوا في ِتْلَك اللَّْيلَِة َشْيئًا. ا  لَهُ: "وَنْحُن َأْيًضا َنْأِتي َمَعَك". َفَخَرُجوا َوَرِكبُوا السَّ ولَمَّ
اِطئ، ولِكنَّ التَّ  َفَقاَل لَھُم َيُسوع:  الِميَذ لَْم يَْعلَُموا َأنَّهُ َيُسوع.طَلََع الَفْجر، َوَقَف َيُسوُع َعلى الشَّ

بَكَة ِإلى يَِميِن  َأَجابُوه: "ال!". "يَا ِفْتَيان، َأَما ِعْنَدُكم َقلِيٌل ِمَن السََّمك؟". َفَقاَل َلُھم: "َأْلقُوا الشَّ
ِفيَنِة تَِجُدوا". وَألَقْوَھا، َفَما َقِدُروا َعلى  َمك.ْجتَِذاِبھَ إالسَّ َفَقاَل ذلَِك التِّْلِميذُ الَّذي  ا ِمْن َكْثَرِة السَّ

ّب، ِإتََّزَر ِبَثْوبِهِ  ا َسِمَع ِسْمَعاُن بُْطُرُس َأنَُّه الرَّ ّب". َفلَمَّ ، َكاَن َيُسوُع يُِحبُّهُ لِبُْطُرس: "ِإنَُّه الرَّ
ِفينَة، وُھْم َأمَّ  ألَنَّهُ َكاَن ُعْرَياًنا، وَأْلَقى ِبَنْفِسِه في البَُحْيَرة. ا التَّالِميذُ اآلَخُروَن َفَجاُؤوا بِالسَّ

َبَكَة الـَمْملُوَءَة َسَمًكا، وَما َكانُوا َبِعيِديَن َعِن الَبّرِ ِإالَّ َنْحَو ِمئََتي ِذَراع. ا َنَزلُوا  يَْسَحبُوَن الشَّ وَلمَّ
َمِك الَّذي  َقالَ  ِإلى الَبّر، َرَأوا َجْمًرا، وَسَمًكا َعلى الـَجْمر، وُخْبًزا. لَُھم َيُسوع: "َھاتُوا ِمَن السَّ

َبَكَة ِإلى الَبّر، وِھَي َمْملُوَءٌة  َأَصْبتُُموُه اآلن". ِفينَة، وَجَذَب الشَّ َفَصِعَد ِسْمَعاُن ُبطُْرُس ِإلى السَّ
ِق الشَّ  َقاَل لَُھم َيُسوع:  بََكة.َسَمًكا َكِبيًرا، ِمَئًة وَثالًثا وَخْمِسين. وَمَع ھـِذِه الَكْثَرِة َلْم َتَتَمزَّ

وا تََغدَّوا". ولَْم َيْجُرْؤ َأَحٌد ِمَن التَّالِميِذ َأْن َيْسَألَهُ: "َمْن َأْنت؟"، َألنَّھُم َعلُِموا َأنَّهُ الرَّ   ّب."َھلُمُّ
َمك. ةٌ  وَتَقدََّم َيُسوُع وَأَخَذ الـُخْبَز ونَاَوَلھُم. ثُمَّ َفَعَل َكذلَِك بِالسَّ ثَالَِثٌة ظََھَر فيَھا َيُسوُع ھـِذِه َمرَّ

  ِللتَّالِميِذ بَْعَد َأْن َقاَم ِمْن بَْيِن اَألْمَوات.
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  4201 ارأّي  11  و  3201 نيسان 21

: وٕالهي ... كّلما تعّمقت في معرفتك كلما إزداد إعجابي بك وقلتُ  رّبي
نفسي تقودها كما تشاء وحيثما تشاء ألني أعلم  لكَ  "سبحانك يا رب"، وتركتُ 

ما، وبأنك ستقودني  ءٍ ي من دونك أنا ال أستطيع أن أنجح في فعل شياآلن أنّ 
 اّلذي قلتَ  ال قوت له، أنتَ  اجائعً  اي من دونك إنسانً نّ ألمجدك. أنا أعلم اآلن 

لم يكن أمًرا أبًدا". إعداد التالميذ  ال يجوع ليّ إذي يأتي نا هو خبز الحياة الّ "أ
من  سمكٍ  سهًال إذ كان عليهم أن ينتقلوا من المفاهيم الجسدية/المادة "صيدُ 

هللا" وببساطة شديدة، وبالتالي فإن هذا  روحٍ  البحر" إلى المفاهيم الروحية "صيدُ 
اإلنتقال لم يحدث إال بعد القيامة/"فترة التغيير" فأدركوا المسؤولية التي ُألقيت 

  التالميذ والدتهم الجديدة من الروح. عد القيامة شهدَ على عاتقهم. أجل، ب
وٕالهي ... "بحسب كلمتك ألقيُت شباكي، فأنا أثق بك" كلمات قالها لك  رّبي

صاغية ُتمّيز صوتك  انً ذُ ني أُ بْ التالميذ قوًال وفعًال وأود أن ُأرددها أنا أيًضا، فهَ 
 ،ك، ولك الشكر على الدواميعمُل بمشيئت اوصبورً  اوُمطيعً  اومتواضعً  اوديعً  اوقلبً 

  آمين.  
  5201 نيسان 26

ال  طلب منك أنْ أوأنا للدينونة يقولون َأّنك آٍت عن قريب  رّبي وٕالهي ...
، مؤمنين بتجسدك با بنا لخالصناحُ أرسلَت َمن تأتي إال وقد آمن الجميع ب

فجر، مؤمنين أن بحسب كلمتك الإطاللة وتواضعك ومحّبتك، مؤمنين أنك نور 
أجل، أنا أؤمن بأن  يخرج البشر من سلطان الخطيئة وتلتقطه أنت بشبكة قلبك.

(رؤيا  سيختفي كما جاء برؤية يوحنا )32-28 :8(متى هذا البحر حيث الشر 
   ، وأن حّبك للبشرية لن يدع أحًدا للهالك.  )1 :21 يوحنا

ِممن أنعم علي بأن أكون  ... "الحصاد كثير والفعلة قليلون" رّبي وٕالهي ...
  وأنابوا فكرهم بفكرك وكلمتهم بكلمتك وا كل ِفكٍر وكلمة وأتوا إليكنزع

  ِممن أمسكوا شبكة قلبك  ... أنعم علي بأن أكون فُأردد "ليتقّدس ُأسمك"
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 وأخرجوا الناس من هناكوأنزلوها إلى أعماق البحر حيث الظلمة، أخذوا نورك 
، ولك الشكر على ما زالوا روحيا جائعين ا آلخريند قوتً الجدفأصبحوا هؤالء 

   الدوام، آمين.
  6201 نيسان 17

صّلى لي أحدهم قائًال: "لتكن حياتك مجًدا هللا"، ولم ُأدرك  رّبي وٕالهي ...
 كم من التعب واآلالم واإلهانات التي علّي أن ُأعانيها لتكون حياتي مجًدا لك

أوليست  ... لم أدرك معنى أن أكون جندي صالح للمسيح محتمًال المشّقات.
؟؟ أال يعمل كّل مسيحي على رعاية أبناءك حياة كّل مسيحي هي لمجدك

يقول البعض: "ما لي ولمجدك إًذا لماذا فبإعتبارهم أخوًة لهم في الّرب يسوع؟؟ 
يا اهللا؟"، "ما لي وللتعب الواجب علّي أن أتعبه كتعب األب واألم في تنشئة 
وليدهم، فكم من األيام سهروا، وكم أحّسوا بالحزن واأللم لعدم المقدرة على فعل 

فوري حين يصرخ الوليد ألًما سوى اإلنتظار لحين زوال مسّببات األلم شيء 
التضحيات بأنواعها إلى أن يكبر اإلبن ويصبح شابا فرجًال فالراحة، وكم من 

  ؟يعتمد على نفسه، فيدعوهم بكل فخر "أبي ... أمي"
وأنا مؤمٌن بأن "للجميع  ،لقد أدركُت بأن العمل لغير مجدك رّبي وٕالهي ...

هو عمٌل ال  ،الحق في الخالص اّلذي في المسيح فيكونوا مع المجد األبدي"
يأتي بثمر، أما العمل لمجدك بحسب كلمتك فيأتي بثمر ال ُيعد: أرواًحا ُمخّلصة 

  األرواح التي جذبها الّرب يسوع في حينه. معبُحّبك لها هلل فرًحا تُ 
وأشكرك لدعوتك  ،يكفيني أنك إعتبرتني أميًنا على خدمتك رّبي وٕالهي ...

ولك  لي لخدمة مجدك، وأرجو أن أخدمك فعًال بكل صدق وأمانة محبًة بك،
    الشكر على الدوام، آمين. 

  7201 أيار 7
حين يكتشفَك اإلنسان ويشعر بوجودك تنظر إليه وٕان كان  رّبي وٕالهي ...

له مكانة ال  ه كيانٌ يد المعونة يشعر بأن  مد عن بعد نظرة األب المتأهب لِ 
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ك بحبك له ووقوف ُيستهان بها في هذا العالم الكبير الالمحدود بزمن، إذ شعرَ 
طهاد، ظلمة، وحدة، غربة، عدم مقدرة على ضلجانبه فال يخاف شيًئا: جوع، إ

 فعل شيٍء مهم، ...

وأضيف  م لكَ ؟ وماذا سأقد قياكلُ أمستعدة أنا لِ  ؟كَ هل إكتشفتُ  رّبي وٕالهي ...
سلحة النور أ عمال الظلمة فإصطدت سمًكا ولبستُ أي عنّ  هل خلعتُ  لمائدتك؟

ماذا عساني أن أقول  ؟قياكلُ ملتهفة لِ  ) وتقدمُت نحوك12 :13(رومية كما أردَت 
 .أن أكون صادقة تجاه دعوتك لي، ولك الشكر على الدوام، آمينوأطلب سوى 

     

  8201 نيسان 22
ينتابني شعور بأن ما بدأُت بعمِله مجًدا لك قد أصبح منِسيا  رّبي وٕالهي ...

فبدأ فكري يعود إلى األيام التي كنُت أقضي وقتي بعيدًة عن  من ِقبل البعض
العمل لمجدك. ال أستطيع أن ُأعطي إسًما لهذا الشعور فأنا أعلُم أّنه ليس 

خرين، ولن باليأس، فعطاءك لي ال يعتمد على كيفية رؤية األمور بعين اآل
ما ُتريد وكيف العاِلُم بيتوقف بسبب اآلخرين، بل إعتماده على فكرَك أنَت وأنَت 

  ُتعطي ومتى تأتي األعمال بثمر.
ِمن دون روحك القّدوس  يبقى اإلنسان بسيًطا بفكره رّبي وٕالهي ...

دير دفة سفينة ومعونتك اإللهية، لذا أضع ثقتي الكاملة بَك وأنتظر منك أن تُ 
   كما تشاء وقتما تشاء. حياتي

"ماذا علي أن أفعل؟"، سؤاٌل كثيًرا ما سألته على نفسي،  رّبي وٕالهي ...
وباألخص في مثل هذه األيام التي ال أرى فيها أي "صيد" أو إهتمام بما أفعل 
 وأكتب، وتأتي اإلجابة بإنجيل اليوم حين ظهر الّرب يسوع للمرة الثالثة لسبعةٍ 

فقط وبكالمي، فأنا  ي علكن عيناِك وفكرِك مسّمرة تلشاطئ: "من التالميذ على ال
  معِك على الدوام، ولن أتركك دون صيٍد أو طعام".

  لك الشكر على الدوام، آمين. رّبي وٕالهي ... 
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  9201 أيّار 12
وقت، فهناك وقت للعمل ووقت للنوم ووقت  ءٍ شي لكل  رّبي وٕالهي ...

لّلعب ووقت للراحة، وكذلك هناك وقت للعمل بحقلك وهذا الوقت له شروطه: 
أن يكون ضميرنا صالح، أن ال نكون مأسورين، أن ال نكون في ظلمة. في 

، وليس عجًبا أن النور وحتى مع أول بصيٍص له ُيمكننا أن نعمل ونجني الثمار
أغمض عيناك أو قالوا لي: ". )3- 1 :1هو "النور" (تكوين  يكون أول ما خلقت

أجلس في غرفة مظلمة تماًما وعلى الفور لن ترى شيًئا. دون نور خارجي لن 
إثنان: خارجي  أو عدم دخول النور للعين أسباب العمى"، وعّلموني أّن ترى

كاملة" ، وهذا ينطبق أيًضا بالنسبة للروح حيث الرؤية هي "معرفة اهللا الوداخلي
بأقواله هًما هللا عطي معرفة وفِ يُ  دون إنسانٍ  ِمنو  ،والنور الخارجي هو المعّلم

"أنا نور وحينها فهمُت لماذا قال الّرب يسوع: فهمه. نو  اهللا عرفنلن وأفعاله 
 )14 :5متى ( "أنتم نور العالم" ، وماذا عنى بقوله لتالميذه اّلذين تبعوه:العالم"

). أما أسباب 10- 1 :5، لوقا 18- 16 :1مرقس " (بشرصيادي  او"أجعلكم
بالتوبة  تكعلى صور أردُت أن أكون إن فالعمى الداخلي فهي تعود للـ"أنا": 

 كن وثقُت بإ؛ ك، وٕان لم أرد فلن أراكا فسأراواإلرادة للتغيير ألصبح قلًبا نقي 
  .ك، وٕان إعتمدُت على قدرتي فلن أراكلي فسأرا كومحبت كوبقدرت

يتطّلب صيد السمك مجهوًدا كبيًرا، فما بالك بصيد  ...رّبي وٕالهي 
األشخاص لقلبك والعالم اليوم يمتلئ باألشخاص اّلذين ينكرون وجودك، فأنعم 

 علينا بما نحتاج إليه ليعرفوك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  2020 أيّار 3
أنَت "دعوتني ألصيد لك سمًكا لُتضيفه على ما إصطدته  رّبي وٕالهي ...

ونأكل منهما سويا"، ما هذا المجد اّلذي أعطيتني إّياه ألدمج ثمر تعبي بثمر 
 !!فيشكرون وُيمّجدونك اآلخرون ويشبعون منه يتقاسمه اتعبك وُيصبحان واحدً 
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إصطدت التالميذ وأنا كمؤمن مسيحي أصطاد من البحر أشخاًصا  أنتَ 
وينتقلوا لألرض ليحيوا حياة خرجهم من هناك ليموتوا عن حياتهم السابقة وأُ 

إن تأملُت بالتبشير بحّبك لإلنسان سأجد أنه أجل،  خراٍف تتبع الراعي الصالح.
عيش بحالة الخطيئة أو البعد عنك أو قبل أن ُيدعى اإلنسان لمعرفتك حقا فإنه ي

هذه الحالة هي كـ"السمكة في الماء" إذ [ ما ُيشار إليه بـ"الظالم" أو "األسر"
مأسورة للمياه فمن دون الماء ال تعيش، والمياه بحد ذاتها ليس بها السمكة 

مصدر للنور وكلما إبتعدنا عن السطح نحو األعماق ألصبحنا في ظالم 
 ،طلب الّرب يسوع من تالميذه، صيادي السمكفإن لذا . ] ثم ُينقل للنوردامس

)، وكأنه يقول لهم "أخرجوا المأسورين 22-18 :4ليكونوا صيادي بشر (متى 
بدء الّرب يسوع  ولذلكللظلمة للنور وأدعوهم لحظيرتي وٕاجعلوهم من خرافي". 

دعوة سمعان الملقب ببطرس بـ"كن صياد بشر" وأنهى كالمه معه بـ"إرَع خرافي" 
). هذا التحّول من "سمكة تعيش في المياه" إلى "خروٍف 17- 15 :21(يوحنا 

راٍع خصيبة" ليس بأمٍر غريب بل على العكس نحن نراه كّل يوم يرعى بم
متمثًال بوالدة جنيٍن كان يسبح في رحم أمه المملوء بالسائل األميوني دون أن 
يختنق به، ويخرج، دون أن يموت خارج السائل، إلى الهواء ليستنشقه دون 

ل بطريقة التنفس عناء؛ يترك العتيق وُيصبح إنساًنا جديًدا. هذا الخروج أو التحوّ 
يحتاج لوقٍت ومعاناة، قد يخرج البعض بصعوبة والبعض بسهولة والبعض 
بعملية قيصرية كتقّبل اإليمان فهناك َمن يقبله بعد معاناة وهناك َمن يقبله 

وحين يتقّبل اإلنسان اإليمان فهو يحتاج إلى رعاية [تحميص بالنار] بسهولة. 
ًحا لآلخر] كرعاية طفٍل لينمو ويصبح ليثبت في اإليمان [ُيصبح غذاًء/مسي

  رجًال، وهذا ما فعله القديس بولس مع العبرانيين.
غاية وتأكيد كّل ظهوٍر للّرب ألصدقاءه بعد القيامة كان له  رّبي وٕالهي ...

لفكرٍة ما سبق ودعى التالميذ لفعلها، لذا أنعم علينا بمعونتك اإللهية لنتذّكر 
أتمامها بكّل صدٍق وأمانة، ولك الشكر على مشيئتك على الدوام ونقوم على 

  الدوام، آمين.
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  2120 نيسان 25
طلب الّرب يسوع من تالميذه بعد قيامته من األموات أن  رّبي وٕالهي ...

يذهبوا للجليل ليروه هناك، ولعلي أفهم اليوم ما عناه بكلمة "يروه" بعد أن 
وفتح العين تعني "فتح البصيرة"  ةأفهمني أحد الكهنة اإلسبوع الفائت بأن الرؤي

ُتسمع ويوثق مته لِ "، هو أراد أن ُيفهمهم َمن هو، هو اّلذي كَ فالمعرفة أي "الفهم
بها، هو اّلذي يود من الجميع أن يخلص إذ جذب نحوه تالميذه وهم جذبوا كّل 

هو ، ليدمجهم في كينونة واحدة مع التالميذاّلذين أسرهم البحر وأتوا بهم إليه 
هو اّلذي أطعمهم من ذاته وأرادهم أن يفهموا عي الصالح لكل الخراف، الرا

التي سبق وطلب كيف ُيهيئوا الطعام لآلخرين، كما أرادهم أن يفهموا رسالتهم 
  البشر". "صيدأال وهي  هاشرحل من دون كالمٍ منهم أن ُيمارسوها 
َمن ِمن التالميذ حين رأى الّرب يسوع على شاطئ بحيرة  رّبي وٕالهي ...

سوى التلميذ الحبيب؟ ألعلي أفهمك  عد وهو في داخل البحيرة وعرفهن بُ عطبريا 
أأكون ن بعد، أنا هنا على األرض وأنت هناك في السموات؟ عفأعرفك فأراك 

 الحالتين أو أحتاج لمثله ألعرفَك؟ في كال وفهمك مثل التلميذ يوحنا اّلذي عرفكَ 
بأن ُأخرج  أعمل جهديف عمل بمشيئتك حبا بكالنتيجة واحدة وهي أن أعرفك وأ
  ، نحو الحق.نحوك، نحو النور البهي هماآلخرين من ظالم المياه وُأرشد

 َمن رأى اإلبنمشيئة أبي هي أّن كّل " قال الّرب يسوعي وٕالهي ... ربّ 
، )40: 6 (يوحنا "وأنا ُأقيمه في اليوم األخير له الحياة األبدية وآمن به كانت

هنا هي بالعين المجردة فييأسون من نيل  ةولعل كثيرون يعتقدون أن الرؤي
الحياة األبدية ولكن إن عرفوا أنك بالرؤية تقصد المعرفة والفهم ألسرعوا نحوك 

  .فيعرفوك حقا ليعرفوه ويفهموا َمن هو
ُيثنياني عن غايتي بصيد  الشدةاليأس أو ال تدع الكسل أو  رّبي وٕالهي ...

السمك، وأطلب منك أن تطرح بركتك على صيدي فيكون وفيًرا مجًدا لك، ولك 
  الشكر على الدوام، آمين.
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  2220 أيّار 8
أي جميع  مجلسيل لبقية أعضاء الئالمقال معلم الشريعة ج رّبي وٕالهي ...
لتبشيرهم بنو إسرائيل بالخالص  ة الرسلاّلذين أرادوا ُمحاكم شيوخ بني إسرائيل

العمل من عند الناس فإنه سينتقض، وٕان : "إن كان هذا بالّرب يسوع المسيح
، ال تستطيعوا أن تقضوا عليهم. وُيخشى عليكم أن تجدوا اهللا عند منكان 

)، ولعل هذا ما جال بفكر 39-34 :5 " (أعمال الرسلأنفسكم ُتحاربون اهللا
ى لهم الّرب يسوع المسيح قائًما من بين األموات التالميذ حتى بعد ما تراء

ولمرتين في أورشليم، إذ كانوا مندهشين غير فاهمين لما يحدث وفي الوقت 
عينه ُمطيعين لكلمته فنراهم في الجليل، ولكنهم كطفٍل صغير يخطو خطوة 
لألمام وخطوة للخلف إذ عادوا لحياتهم التي عرفوها قبل إتّباع المسيح، عادوا 

السمك. لم يفقه التالميذ حينها بأنه تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لنقل  لصيد
البشرى السارة بالخالص للعالم أجمع، لصيد البشر وٕاخراجه من فكر العالم 

 ملعيلِ  ، لبنيان ملكوت اهللا في األرض في قلب اإلنسانكوٕادماجه بفكر 
، وما عليهم ك"ينيِضي في عما هو مر ؛ لم يفهموا "بأنك ستعمل فيهم كيئتشبم

  .سوى الوثوق بك وبحّبك
هل أنا اآلن مثل التالميذ حين ظهرت لهم بعد القيامة على … ربي وٕالهي 

ينتظر َمن ُيطعمه وُيغذيه ويقود خطواته  طبرية كطفٍل صغيرٍ  يرةشاطئ بح
وُيملي عليه ما يجب أن يقوم به من أعمال، أو قد كبرت وٕاشتّد ساعداي 
وقدماي وٕاستنار فكري بمعرفتك ومعرفة تدبيرك الخالصي فأصبحت أعمالي 
مدفوعة بعفوية من حّبي لك ولخلقك ال تنتظر إشارة من شخٍص آخر كالعذراء 

بحبل أليصابات فهرعت لمعونتها دون أن تنتظر الك من الممريم حين علمت 
؟ هل ما زلت مثل بولس الرسول في بدء "إذهبي للمعونة"شخًصا يقول لها 

ي ) أو أنّ 6 :9 إحتاج لُيقال له ما عليه أن يفعل (أعمال الرسلحين إيمانه 
دعني  ؟ي أعلم أّني أعمل مشيئتكألنّ  أعرف ما علّي أن أفعله فأفعله من ذاتي

  فأكون سفيرًة لك، ولك الشكر على الدوام، آمين. بإيماني كما نما الرسل أنمو
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  زمن القيامة
  للفصح خامسا�حد ال

  م الرعاية لبطرسسلِّ يُ يسوع 

  )10إلى  1 اآليات -  2الفصل  –أهل أفسس (الرسالة إلى 
َسَلْكتُم فيَھا ِمْن َقْبُل ِبَحَسِب ِإلِه ھـَذا الَعالَم، الَّتي  وَأْنتُم، فَقْد ُكْنتُْم َأْمَواتًا ِبَزالَِّتُكم وَخطَاَياُكم،

وِح الَّذي يَْعَمُل اآلَن في َأْبَناِء الُعْصيَان؛ وِمْنُھم نَْحُن  بَِحَسِب َرِئيِس ُسْلطَاِن الَجّو، َأي الرُّ

 اِملِيَن ِبَرَغبَاِتِه وَأفَكاِرِه،َأْيًضا َجِميُعَنا َقْد َسلَْكَنا ِمْن َقْبُل في َشَھواِت ِإْنَساِنَنا الـَجَسِدّي، عَ 

لِكنَّ هللا، وھَُو الغنِيُّ ِبَرْحَمتِِه، َفِلَكْثَرِة َمَحبَّتِِه الَّتي  وُكنَّا بِالطَّبِيَعِة َأوالَد الَغَضِب َكالبَاِقين؛

 يح، وبِالنِّْعَمِة َأْنتُم ُمَخلَُّصون؛وَقْد ُكنَّا نَْحُن َأْيًضا َأْمَواًتا ِبَزالَِّتنَا، َأْحَياَنا مَع الـَمسِ  َأَحبََّنا ِبَھا،

َماَواِت في الـَمِسيِح يَُسوع، لِيُْظِھَر في األَْجَياِل اآلتَِيِة ِغَنى  وَمَعُه َأَقاَمَنا َوَأْجَلَسنَا في السَّ

اِسطَِة اإلِْيَمان: وھَذا عَمِة َأْنتُْم ُمَخلَُّصوَن ِبوَفبِالِن  نِْعَمِتِه الَفاِئَقة، ِبلُْطِفِه لَنَا في الـَمِسيِح َيُسوع.

ألَنََّنا َنْحُن ُصْنُعهُ، َقْد ُخِلْقَنا  وال ُھَو ِمَن األَْعَمال، لَِئالَّ َيْفتَِخَر َأَحد؛ لَْيَس ِمْنُكم، ِإنَّهُ َعِطيَّةُ هللا.

الَِحة، الَّتي َسبََق ُهللا فَأَعدََّھا لَِكي نَْسلَُك    فيَھا.في الـَمِسيِح َيُسوَع ِلألَْعَماِل الصَّ

  )19إلى  15اآليات  -  21الفصل  -  القّديس يوحناإنجيل (

ا يُِحبُِّني  وبَْعَد الَغَداء، َقاَل َيُسوُع لِِسْمَعاَن بُْطُرس: "َيا ِسْمَعاُن ْبَن يُوَنا، َأتُِحبُِّني َأْكَثَر ِممَّ

َقاَل  َقاَل لَهُ َيُسوع: "ِإْرَع ُحْمالنِي". َت تَْعلَُم َأنِّي أُِحبَُّك".َقاَل لَهُ: "نََعم، يَا َرّب، َأنْ  ھُؤالء؟".

ًة َثانِيًَة: "يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُوَنا، َأتُِحبُِّني؟". َقاَل لَهُ: "نََعْم َيا َرّب، َأْنَت َتْعلَُم َأنِّي أُِحبَُّك".  لَهُ َمرَّ

ًة َثالِثَة: "َيا  َقاَل َلُه َيُسوع: "ِإْرَع ِنَعاِجي!". ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، َأتُِحبُّنِي؟". َفَحِزَن َقاَل َلُه َمرَّ

ات: َأتُِحبُّنِي؟ َفَقاَل لَهُ: "َيا َرّب، َأْنَت تَْعلَُم ُكلَّ َشيء،  بُطُْرس، ألَنَّ يَُسوَع َقاَل لَهُ َثالَث َمرَّ

َأقُوُل لََك: ِحيَن ُكْنَت لَحقَّ الَحقَّ ا َوَأْنَت َتْعِرُف َأنِّي أُِحبَُّك". َقاَل َلهُ يَُسوع: "ِإْرَع ِخَراِفي!

َشاّبًا، ُكْنَت َتُشدُّ ِحَزاَمَك ِبَيَدْيَك وَتِسيُر ِإلى َحْيُث تُِريد. ولـِكْن ِحيَن َتِشيخ، َسَتْبُسطُ َيَدْيَك 

َقاَل َيُسوُع ذلَِك ُمشيًرا ِإلى الِميَتِة  ،وآَخُر َيُشدُّ لََك ِحزاَمَك، وَيْذَھُب بَِك ِإلى َحْيُث ال تُِريد"

ُد ِبَھا بُْطُرُس هللا. ثُمَّ َقاَل لَهُ: "ِإْتَبْعنِي!".ا  لَّتِي َسيَُمّجِ
  

  3201 نيسان 28
ا ووجدنا، ها الراعي الصالح اّلذي خرج باحثًا عنّ يا أيّ  وٕالهي ...  رّبي

على ذاتي فأنا لن أصل إليك، وأنا هنا  بأني إن إعتمدتُ  مُ نت تعلَ أشكرك. أَ 
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بدورهم  اعو رَ المحبة فَ  وبادلوكَ  ن تبعوكَ م الكثير مِ أتكلم عن نفسي ألن هناك 
كلتها إليهم، أما أنا فلم أفعل. أنت لم ُتعطني الكثير من الخراف الخراف التي أوْ 

ن على القليل فكيف مَ ه إن لم أؤتَ ألرعاها ومع ذلك لم أفعل. ولقد فهمُت بأنّ 
ي جسور المحبة بين ني على الكثير؟ إن لم أستطع أن أبننُ مِ أن تأتَ  منكَ  أطلبُ 

  أفراد عائلتي فكيف أدعو اآلخرين للمحبة والغفران؟
وٕالهي ... جاء النبي إيليا ويوحنا المعمدان بذات الروح اّلذي يدعو  رّبي

اآلباء ليعطفوا على أبنائهم فُيدركوا مسؤولية إيصال اإليمان ومحبتك لقلوبهم 
  وُيدركوا معنى الرعاية، فُيِعّدوا لك شعًبا متأهًبا؛ فأين أنا من هذا؟ 

هو ما يدفعني  "ساعدتك لي بعد أن أخفقتُ مُ "وٕالهي ... رجائي في  رّبي
لشكرك، فأنا أعلُم بأنك األب اّلذي عطف ويعطف على أوالده، كاّلذين أرسلتهم، 
، فهذه هي روحك وال يمكن أن تتغّير، وأنت تدعو أبناءك ليكونوا على صورتك

 لذلك أطلب منك ُمساعدتي فتحن آمين. ، ولك الشكر على الدوام،ن علي 

  

  4201 ارأّي  18
 العالم إستوعبوٕالهي ... ما أكثر عطاياك وما أغنى رحمتك، ولو  رّبي

ه رحمًة بنا لما توقف أحًدا عن الشكر والتسبيح تَ أهمية عطية "اإليمان" وما فعلْ 
  ونشر البشرى السارة لآلخرين.

أعطنا يا رب أن نعمل ِمن أجل القوت بقوة الروح القدس وٕالهي ...  رّبي
 وٕاتّباع كلمته ،األبدية أال وهو اإليمان باإلبن الحبيبالباقي اّلذي يؤدي للحياة 

، ولك الشكر إلينا لينَ وحب لخالصنا ولرعاية الخراف الموكَ  ،وأمانة بكل صدقٍ 
 .على الدوام، آمين

 

  5201 ارأّي  3
والسهر  التجوالالتضحية و رعاية الخراف تتطّلب الكثير من  رّبي وٕالهي ...

وهو َمن يجول األرض باحثًا  ،فالراعي الصالح هو َمن ُيدافع بنفسه عن خرافه
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في البراري أو ُأِخذت لحظيرة  عن المراعي الجيدة وأيًضا عن الخراف الضائعة
وكذلك في النهار ليؤمن لها الغذاء وهو اّلذي يسهر على راحة خرافه  ،ُأخرى

. أوليست "الرعاية" هي األعمال التي فتفترسهالكي ال تأتي الثعالب في الليل 
تجاه اآلخرين  بالعفو عن خطاياناونعمتك علينا من بمحبتك لنا َمن آيقوم بها 
أوليست "الرعاية" هي األخذ بيد العاصي اّلذي  ؟يصالهم إليكإل ومجًدا لك

أوليست يجهلك أو يتجاهلك وفتح عينيه ليتبعك ويشكرك وُيسّبح أسمك القّدوس؟ 
  بصدق وأمانة؟ "الصالة بالفكر والقول والفعل""الرعاية" هي 

ما أكثر َمن يجهلك ويجهل نعمتك وهبتك المجانية لنا،  رّبي وٕالهي ...
... ما  خرينيعتقدون بأن اإلنسان يكفيه فقط أن يكون ُمساِلًما مع نفسه ومع اآل

الشكر في العبادة و أكثر َمن يجهل "أسم اآلب واإلبن والروح القدس" ويلجأون 
من الزمن ُمعتقدين أن األسس الجيدة ُمحّدد التسبيح ألناٍس ُوِلدوا مثلهم في يوٍم و 

هي األقدم فكريا ولذلك هي األصح وما جاء هؤالء والمعتقدات التي وضعوها 
ولكنهم ال يعلمون أنك "األزلي" اّلذي  ،مأخوذًة منها لما فيها من تشابهبعدها 

، وأنك "محبة" وٕان تجّسدت لما حان الزمان لذلك كان قبل كل شيء وقبل الزمن
، د ولكنها تنمو بحسب َمن يرعاهاوهذه المحبة مغروسة بقلب كل إنسان أينما ُولِ 

  .بمعرفة أسمك "اآلب واإلبن والروح القدس"تكتمل  "المحبة"و
فأنت هو خالق السموات  كل نفٍس مولودة هي ِمن خرافك رّبي وٕالهي ... 

الكسل واإلهمال ٕان ، و واألرض وما ُيرى وما ال ُيرى وما بها وعليها وليس سواك
ُيضيع الكثير من الخراف، فأنعم علينا وعدم تحّمل المسؤولية وقلة محبتك 

 ولك الشكر على الدوام، آمين.يمأل القلوب بحبك،  روحفيٍض من الب

  

  6201 نيسان 24
وضعُت اليوم نفسي مكان بطرس حين طلبَت منه أن يرعى  رّبي وٕالهي ...

، وسألت نفسي ما هي نوع الِرعاية التي أراد الّرب يسوع من بطرس أن خاصتك
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 لقد جعلُت ب يسوع نفسه حين قال للتالميذ "يقوم بها، ووجدُت الجواب بأقوال الر
ال يستطيع اإلبن أن "أيًضا ما صنعُت إليكم" و لكم من نفسي ُقدوًة لتصنعوا أنتم

... اآلب ُيحب اإلبن  يفعل شيًئا من عنده بل ال يفعل إال ما يرى اآلب يفعله
 ب يسوع كان يقول لبطرس: "لقد رأيَت يا ويريه جميع ما يفعل"، وأدركُت بأن الر

أقمُت صلْيُت، : فجميع أعمالي فعلتها أمامك بطرس كيف رعيتكم وبقية الشعب
الموتى، شفيُت الكسيح واألعمى واألبرص، أخرجُت الشياطين من الممسوسين 

، بهم،  الجائع،  أطعمتُ غفرُت لَمن أخطأ إلي حّب اهللا لهم  نمُت الجميع ععل
وال تذّمرت، ولم أطلب شيًئا  ِكلْ وجذبتهم للمجد األبدي. بذلُت نفسي ألجلكم، لم أَ 

 ... ها أنا أطلُب منَك أن تجعلني أًبا لك وأن تِرَث مكاني، فتكون أنتَ  ألجلي
أنا ألبنائي: تكون عيناَي ويداَي وقدماَي وفكري وقلبي وكالمي ... إّني ذاهٌب 

   ولكني سأكون معهم من خاللك".
أنت قلَت "طوبى لَمن آَمن ولم يرى"، ولعلي أقول "طوبى  رّبي وٕالهي ...
...  "عى خرافك بإسمك، فيفعلوا لهم بإسمك ما سبق وفعلتلَمن إخترَت أن ير 

أنعم عليهم بالبركات ليكونوا على مثال َمن ُدعَي "إبن اهللا"، وٕامألهم بمواهب 
طاعًة لك ومحّبًة كالريشة في مهب الريح لناظريها فتكون حياتهم  الروح القدس

  ، لُيرتلوا بكل مشاعر صادقة:لمجدكبك 
  ال لي ـي دعاني ثُم قربّ     ًعا أصليـنُت راكـاليوم ك

   رّبيُخذُه يا خالقي و     يا َوَلدي أعطني َقلبـــْك 
  خذُه يا مالكي وحبــي     يا َوَلدي أعطني َقلبـــْك 

  

 زائل يًضاأوالعمُر   لى الموِت واصلْ إا الكُل حق لكالظ  
  قلبي السقيــَم  ُأعطي لكَ     َمن دوَنَك يا رب السمــاء 
  أنَت أنَت ملكي الكريــَم      َمن دوَنَك يا رب السمــاء 

  

  فالمجُد فيِه كذٌب وغرور   ُج مجَد العالم مغرورُ َمن يرْ 
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  يحظى حاًال بمـا يرومُ     َمن إشتهى خدمَة القدير 
  تدومُ  يلقى سعــادةً     َمن إشتهى خدمَة القدير 

  

، ولتكن حياتي مجًدا لك بحياتي أنا ُأحّبك، فلتكن مشيئتك رّبي وٕالهي ...
     لك الشكر على الدوام، آمين.و 

  7201 أيّار 14
ن ِخرافي ُتْصغي ِإلى إ"ب يسوع إستوقفني ما قاله الر  رّبي وٕالهي ...

وَطَلب الرب يسوع من تلميذه  )27 :10ا يوحنّ ( "َصوتي وَأنا َأعِرُفها وهي تَتَبُعني
بطرس لرعاية خراِفه، وجعلني ُأدرك أن ما يحتاجه اإلنسان ليكون راعًيا لخراف 
المسيح أي خرافك هو صوتًا كصوت المسيح؛ وبهذا الصوت ال يعني النبرات 

 منه إال أّن الحكمة واإلرشاد لآلب  وٕان كانت الحنّية والمحبة والسكينة أمًرا ال بد
لقداسة هو ما يخرج للتوبة واوالنصيحة "اهللا محبة" بـومعرفته وِنعمه اوي السم

، هو صوٌت ُيوفر إحتياجات الخراف وُيشبع قود الخراف لكَ عن هذا الصوت في
   .، هو "محبة لَك ولآلخر"جوعهم ويروي عطشهم الروحي والجسدي

ِعم علي أن أكوَن صدى لصوت اإلبن الحبيب فأقود نأَ  رّبي وٕالهي ...
     .لك الشكر على الدوام، آمينو  إليمان بُحبك لهم،لمحّبًة بهم بمحّبة اآلخرين 

  8201 أيّار 29
فهمُت من قراءات اليوم ما يلي: إن كان اإليمان بالمسيح  رّبي وٕالهي ...

لمحبتك، أي محبة اهللا اآلب لُه يسوع "اإلله اإلبن" هو الجواب من ِقبل اإلنسان 
إلرساله المسيح "اإلبن"، فرعاية وخدمة المؤمنين أي أبناءك اآلخرون هو 
الجواب من ِقبل اإلنسان لمحبتك، أي محبة "اهللا اإلبن" لُه لخالصه وٕاعطائه 

الجواب  الجلوس معك في ملكوتك. ولعل العمل على جلب الجميع لحظيرتك هو
  هللا".  ا، أي محبة اهللا الروح القدس لُه لختمِه بإسم "إبنً من ِقبل اإلنسان لمحبتك
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رّبي وٕالهي ... محبتك لي ولآلخرين وما تطلبُه مّنا تقول لي بأنني في جو 
 ال ينتهي بتكوين  طفلٍ  دور الرجل أو المرأة في عملية إنجابِ عائلي. وكما أن

تمرار الحياة، الجنين في رحم األم وال حين يولد الرضيع ولكنه يستمر مع إس
ومن دون الرعاية يموت الرضيع جسديا أو ، وهذا اإلستمرار يسمى بـ"الرعاية"

، فكذلك هي والدتنا من الروح فِمن دون نفسيا فيكون ال فائدة من والدته أصالً 
  الرعاية ِمن ِقبل "أولياء األمر الروحّيين" ال ُنبقي روح "إبن اهللا" فينا.

الحقيقية هي األمر الحتمي للمحبة وليس واجب  الرعايةرّبي وٕالهي ...  
، فأنعم على الكثير من الشبان والرجال للعمل لرعاية مفروض على األب واألم

ليمألوا قلوبهم  خرافك ككهنة وُمكّرسين لخدمتك مملوئين حبا بك فحبا بخرافك
     .ولك الشكر على الدوام، آمين بمحبتك وِمن محبتك،

  9201 أيّار 91
"أأنا إبنة القيامة أو إبنة الغضب؟"، سؤاٌل سألته على نفسي  وٕالهي ... رّبي

غضٌب جراء تصرفات بعض األشخاص اّلذين يقولون "أّني بعد أن إعتراني 
ُأحّبك" دون أن يفكّروا ولو للحظة بالقيام بشيٍء ُيفرحني إال أنه يتطلب منهم أن 

سآتي إليك دون دينونة يتنازلوا عن رغباتهم الشخصية والمثول لرغبتي. هل 
ألني  إليماني بقيامة المسيح ُمخّلًصا لي، أو سأواجه "الغضب" المتمثل بالدينونة

ن سيبّرر ، ومكتوٌب "مَ ؟ وحينها، هل سُأنصفْ لم أعرف كيف أحب مثلنا أحببتنا
، وكم تحتاج رعاية البنين . كم هي صعبة هذه المحبة التي تطلبها منا؟أمامك؟"

ها؛ محّبة ذاتُتشابه محّبتك: تغفر وتنسى وتتخّلى عن  إلى محبةصغاًرا وكباًرا 
  ؟ألن الجميع أبناء لتحل مكانها "أنتم" ناتنزع الـ"أنا" التي في داخل

أشكرك على هذه المحبة التي في قلبك، والتي تود مني  رّبي وٕالهي ...    
مثولي للدينونة وٕان  أن أحملها بقلبي، فهذه المحبة هي التي تؤكد لي عدم

غضبت، فغضبي سرعان ما سيتالشى أمام صليبك، وألم الرعاية سرعان ما 
   . لك الشكر على الدوام، آمين.وبهم سيتبّدد حبا بك
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  2020 أيّار 01

 عائلة فيعناصر  ة" هم ثالثالحمل والنعجة والخراف" رّبي وٕالهي ...
خاصة. وحين بحثت وجدُت أن الحمل، أي صغير  رعايةٍ ل منها حتاج كال ي

يحتاج إلى حليب أمه لما فيه من ، الخروف اّلذي ال يتجاوز عمر الستة أشهر
فوائد وقتما أراد في العشرة األيام األولى من والدته إلى أن يبدأ بالرعي، وكذلك 
 يجب أن ُيوّفر له السكن لحين يبلغ الشهرين وكذلك العلف لُيقلل من حاالت

أما النعجة التي تعتبر أساس تكاثر القطيع فهناك رعاية  تعزيز النمو.لالوفاة و 
خاصة لها وباألخص أثناء فترة الحمل وبعد الوالدة لتبقى بصحة جيدة وتلد 

وليست هزيلة ُمعّرضة للموت، وتنتج قادرة على اإلستمرار بالحياة حمالًنا جيدة 
ه النعاج تكون ُمعّرضة للكثير من حليًبا جيًدا وكافًيا إلرضاع الحمالن؛ وهذ

األمراض وخاصة أثناء الحمل وبعد الوالدة إن لم ُتوّفر لها التغذية الكاملة 
لرعاية الخراف  .والبيئة الجافة المعتدلة الحرارة ورعاية صحّية وتربويةوالمتزنة 

على الراعي أن يكون صاحب خبرة وعين ثاقبة ليتجّنب تناقل صفات وراثية 
  فيها بين القطيع. غير مرغوب

ية أمًرا سهًال ولكنها قد تبدو الرعاأّيها الراعي الصالح ...  رّبي وٕالهي ...
ليست كذلك، لذا أطلب منَك أن تمّد كّل الرعاة بكل ما يحتاجونه ليوصلوا 

  ّبك ومحّبتك. حالخراف الموكلة إليهم لحظيرتك ويمألوا قلوبهم من 

إن سألت نفسي ما الفائدة من رعاية الغنم سأجد جواًبا قد  رّبي وٕالهي ...
) 2) فائدة الراعي ماديا، و(1يبدو ُمطابًقا للوصيتان اللتان توجزا الشريعة: (

فائدة اإلنسان بإعطاءه اللحم، والحليب، واللباس/الصوف اّلذي ُيعطي الدفء 
 يا رب أن أكون خروًفا  في أيام البرد، والِجلد الُمستخدم بأموٍر كثيرة. أنعم علي

 ُيمّجد أسمك القّدوس، ُمحبا لك ولآلخرين، سامًعا لصوتك وتابًعا لك فأسمح لكَ 
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على صورة إبن  أن تجعلني شاًة ُمساقة للذبح ألكون نعمًة وغذاًء لآلخرين
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.اإلنسان يسوع المسيح

  2120 أيّار 2
كثيرون لم يفهموا بأنك إلًها ُيحب النظام وال تدع األمور  رّبي وٕالهي ...

تحدث دون تخطيط أو كما نقول بالعامية "كما تهّب الرياح"، ولذلك هم ال 
وِمن بعده  ، أي جماعة المؤمنين،ُيقّرون بإختيارك للقديس بطرس ليقود الكنيسة

ذي بقلبك الحّب الّ  مهمة رعاية الخراف.منه رؤساء الكنيسة اّلذين تسّلموا 
أنَت هو لإلنسان هو اّلذي جعلك تهتم به وتود أن تبقيه تحت كنف حمايتك. 

 غريبةٍ  ولن تترك جماعة المؤمنين دون حماية من أفكارٍ  ،اّلذي خّلص الشعب
بطرس اّلذي الزم الّرب يسوع طوال سمعان فإخترت  الحق بعيدة عن اإليمان

، فهم عمل الشيطان في اإلنسان إعالنه للبشارة، وفهم قّوتك للخالص كمافترة 
، ال فأحّبك حبا عظيًما وقِبَل أن يكون "الراعي الصالح" على مثالكفهًما عميًقا 

من  لُيقال عنه بأنه راٍع صالح وٕانما لتعرفه أنت بأنه عبًدا وٕابًنا أميًنا على ُملِككَ 
  .أبناءك

جعل اإلنسان تي تالّ  يه ،وبالذات حّب اإلنسان لكَ  ،المحبة رّبي وٕالهي ...
، وفقدان هذه المحبة أصل كّل يخدم الغريب كنفسه لدرجة بذل الذات لآلخر

، ولعل اإلنسان بحاجة دوًما لَمن يشعل بقلبه الشرور وٕان لم تكن ظاهرة للعيان
  هذا الحب وُيبقيه حيا!!

ويقول له "أّني  لم يعد الّرب يسوع بالراحة لَمن ُيسّلم له ذاته رّبي وٕالهي ...
"، وَمن أراد أن يقولها له بكّل صدٍق وأمانة عليه أن كما تشاء ُأحّبك، إستخدمني

وبقوة، لذا عليه أن يتحّلى  ُيدرك بأن هناك َمن سيحاول أن ُيثنيه عن عزمه
بالصبر والمثابرة والحكمة، لذا أنعم على الفعلة في حقلك كّل ما يحتاجون إليه 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.ليرعوا خرافك وُيملكوك على قلوبهم، 
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  2220 أيّار 15
يحتاج لخبرة ليبقى  كبيرة وفن  رعاية الخراف مسؤوليةٌ  رّبي وٕالهي ...

، يحتاج لحب كبير للقطيع ولكّل فرٍد منه ودون فقدان أيا جيدةٍ  القطيع بصحةٍ 
. أليس رجالً أو  إمرأةً ًال صغيًرا أو طفسواًء كان  الحياة للمحبوب بُ منه: حب يهِ 

هذا هو حّبك لنا إذ وهبتنا الحياة األبدية بالّرب يسوع المسيح؟ أليس هو "الحياة 
وكتب بأنها  األبدية" التي تكّلم عنها التلميذ الحبيب يوحنا في رسالته األولى

!! كم هو عظيٌم حّبك لنا لُتدخلنا لحظيرتك )4- 1:1يوحنا  1( تجّلت لهم
قلبنا: الخوف من الجوع والمرض  وتعتبرنا من خرافك فيزول الخوف من

والخوف من الضياع والخوف من العدو الكاسر والخوف من البقاء دون 
"المحبة" هي األم التي ولدت محّبة يمكنني وصفها بالوصف التالي: ملجأ... 

وهذه المحبة التي بقلبك هي المحبة . إبنها "الحياة األبدية" بعد آالٍم ال توصف
اّلذي أوكلته رعاية مهمة الراعي ولعّل ح أن يتحّلى بها. التي على الراعي الصال

 .وأنَت تتكّفل بالباقيمحّبًة بهم أن ُيبقي اإليمان بك بقلب الخراف  يهخرافك 
   وِظّله "محبة".ويداه وقدماه ؛ إيماٌن وجهه " فله الحياة األبديةالحياةـ"َمن آمن بف

ولكنه  ،للخراف اةً رعوبقية التالميذ لم يكن القديس بطرس  رّبي وٕالهي ...
كان صّياًدا للسمك، ومع ذلك إخترته ليكون راٍع لخرافك فأنت تعلم بأنك لن 

إلتمام هذه  موُيعينهويالزم بقية التالميذ تتركه وحيًدا وأّن الروح القدس سيالزمه 
ة ِمن الرعاكّل َمن أراد أن يكون ل هو هبةالمعونة الوعد بإرسال المهمة، وهذه 

بداخل الحظيرة واألكثر من عددهم ما زالوا خارج لخرافك. الخراف كثيرون 
لتكون  لرعاة صالحينلَمن ُيدخلهم فيها، وكالهما بحاجة وبحاجة الحظيرة 

ما يحتاجون إليه  كل ب، لذا أطلب منك أن تُنعم على الرعاة قلوبهم مرضية لديك
دوا من إيمانهم بَك وُيزي، ليمألوا بقوة الروح القدس قلوب الخراف من حّبك

فرح األبدية على األرض لحين رؤيتك في السموات، ولك الشكر على ليعيشوا 
      الدوام، آمين.  
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  زمن القيامة

 

  للفصح سادسا�حد ال

  ةليَّ يسوع للرسل في العِ  ظھورُ 

  )13إلى  1اآليات  – 10 الفصل  –ا روم(الرسالة إلى أهل 
ِعي ِإلى ِهللا ِمْن َأْجِل َبنِي ِإْسَراِئيَل لِيَْخلُُصوا.َأيَُّھا اإلِْخَوة، ِإنَّ  فَأَنا َأْشَھُد  بُْغَيَة َقْلبي وَتَضرُّ

فَقْد َجِھلُوا بِرَّ هللا، وَحاَولُوا َأْن يُْثِبتُوا  لَھُم َأنَّ فيِھم َغْيَرًة ]، َولـِكْن ِبُدوِن َمْعِرَفٍة َصحيَحة.

َر ِبِه ُكلُّ  وا لِِبّرِ هللا؛بِرَّ َأْنُفِسِھم، َفلَْم يَْخَضعُ  ِريَعِة ِإنََّما ِھَي الـَمِسيح، لَِكي َيتََبرَّ ألَنَّ َغايََة الشَّ

ِريَعِة  ُمْؤِمن. ِريَعِة َفَقال: "َمْن َيْعَمُل ِبَأْحَكاِم الشَّ وَقْد َكَتَب ُموَسى َعِن الِبّرِ الَّذي ُھَو ِمَن الشَّ

ا َعِن الِبّرِ  يَْحَيا ِبَھا". الَّذي ھَُو ِمَن اإلِْيَماِن َفَيقُول: "ال َتقُْل في َقْلبَِك: َمْن َيْصَعدُ ِإلى َأمَّ

َماء. َماء؟"، َأْي ِليُْنِزَل الـَمِسيَح ِمَن السَّ وال َتقُْل: "َمْن يَْھِبطُ ِإلى الـَھاِويَة؟"، َأْي لِيُْصِعَد  السَّ

"الَكلَِمةُ َقِريبَةٌ ِمْنَك، في َفِمَك َوَقْلبَِك"، َأْي َكلَِمُة َبْل َماَذا َيقُول؟  الـَمِسيَح ِمْن بَْيِن األَْمَوات.

ّب، وآَمْنَت ِبَقْلبَِك َأنَّ َهللا َأَقاَمُه إَفِإِن  اإلِْيَمان، الَّتي نَُناِدي ِبَھا. ْعَتَرْفَت ِبَفِمَك َأنَّ َيُسوَع ُھَو الرَّ

ْعتَِراُف بِالَفِم َيقُوُد ِإلى َيقُودُ ِإلى البِّر، واإل فاِإلْيَماُن ِبالَقْلبِ  ِمْن بَْيِن األَْمَوات، َتْخلُص.

فال َفْرَق بَْيَن َيُھوِدّيٍ ويُوَنانِّي،  ألَنَّ الِكَتاَب َيقُول: "ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه ال يُْخَزى". الـَخالص؛

بَّ ُھَو َنْفُسهُ لَِجميِعِھم، ُيِفيُض ِغَناهُ َعلى َجِميِع الَِّذيَن  ْسَم إَفُكلُّ َمْن َيْدُعو  َيْدُعونَهُ.ألَنَّ الرَّ

ّبِ يَْخلُص.   الرَّ

  )48إلى  36اآليات  -  24الفصل  - القّديس لوقاإنجيل (

ْرتَاُعوا، إف لسَّالُم لَُكم!".اوِفيَما ھُْم َيَتَكلَُّموَن بِھَذا، َوَقَف يَُسوُع في َوَسِطِھم، وَقاَل لَھُم: "

فَقاَل لَھُم َيُسوع: "َما بَالُُكم  وَكاُنوا َيظُنُّوَن َأنَُّھم يَُشاِھدُوَن ُروًحا.ْستَْولى َعَلْيِھِم الـَخْوف، إو

، َفِإنِّي َأَنا ھَُو.  ُمْضطَِربِين؟ َولَِماَذا تَُخالُِج ھـِذِه األَْفَكاُر ُقلُوبَُكم؟ أُْنظُُروا ِإلى َيَديَّ َوِرْجلَيَّ

ونِي، و وَح ال لَْحمَ أُجسُّ قاَل ھـَذا َوَأَراھُم َيَدْيِه  لَهُ َوال ِعظَاَم َكَما َتَرْوَن ِلي!". ْنظُُروا، فِإنَّ الرُّ

بِين، َقاَل لَھُم: "َھْل ِعْنَدُكم ُھَنا  َوِرْجلَْيه. ِقيَن ِمَن الَفَرح، َوُمتََعّجِ َوِإْذ َكانُوا َبْعدُ َغْيَر ُمَصدِّ

 َفَأَخَذَھا َوَأَكلََھا ِبَمْرًأى ِمْنھُم، ْن َشْھِد َعَسل.َفَقدَُّموا لَهُ ِقْطَعًة ِمْن َسَمٍك َمْشِوّي، َومِ  طََعام؟".

َب وَقاَل لَھُم: "ھـَذا ُھَو َكالِمي الَّذي َكلَّْمتُُكم بِِه، َوَأنا بَْعُد َمَعُكم. كاَن َيْنبَِغي َأْن َيتِمَّ ُكلُّ َما ُكتِ 

  َعنِّي في َتْوَراِة ُموَسى، َواألَْنِبَياِء َوالـَمَزاِمير".
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ثُمَّ قاَل لَھُم: "ھـكَذا َمْكتُوٌب َأنَّ الـَمِسيَح َيَتَألَّم، َوَيقُوُم ِمْن  ٍذ َفَتَح َأْذَھانَھُم لَِيْفَھُموا الُكتُب.ِحيَنِئ 

ِإْبتَِداًء ْسِمِه يُْكَرُز ِبالتَّْوبَِة لَِمْغِفرِة الـَخطَايَا، في َجِميِع األَُمم، إوبِ  بَْيِن األَْمَواِت في الَيْوِم الثَّالِث.

 ."وَأْنتُم ُشُھودٌ َعلى ذِلكَ  ِمْن أُوَرَشلِيم.
  

  2013 ارأّي  5
كثيًرا ما نتعّرف على شخٍص ما، ومع الِعشرة نتعّرف عليه  وٕالهي ... رّبي

حق المعرفة ونلِمس منه حبا صادًقا بحسب األعمال التي قام بها ِمن أجلنا، 
ولكن ما أن يأتي آخر ويتكّلم عنه بالسوء أو حتى يّدعي بأن له صفات لم 

ا هذا الشخص. نْلَمسها منه حتى يتغّير فكرنا وُننكر األمور الحسنة التي قام به
أنا ال أعلم كيف يستطيع أحدهم أن يضع غمامة سوداء على أعين اآلخرين، 

  وكيف يستطيع إنسان أن ُينكر اإلحسان والجميل!!

وٕالهي ... أهذا هو حالي معك؟ هل أنكرُت محبتك حين مات قلبي  رّبي
د إلّي نعمة ولم أعد أشعر بالمحبة تجاه اآلخر؟ إغفر لي يا رب جحودي وأعِ 

معرفتك، وحّول قلبي الحجر إلى قلب لحم فأقوم بخدمتك وذلك بخدمة اآلخرين 
  روحيا وجسديا، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  4201 ارأّي  25
عن قلبك الكثير  33 :3قرأُت اليوم في سفر مراثي أرميا  وٕالهي ... رّبي

كل كلمٍة  منه اّلذي خرجت والفكر الرأفة اّلذي ال ُيِذل بني البشر، هذا القلب
يسوع المسيح "الكلمة" اّلذي باإليمان به  سمعناها منَك واّلذي جّسده الربّ 

نخلص وبإسمه ُيكرز بالتوبة لمغفرة الخطايا. أجل، ليس هناك ما أتبّرر به 
روح القدس لنفهم الكتب اللذا أرجو أن ُترسل لنا "، الَحيْ  "القلب اإللهيسوى 

، لآلخرين حبمُ قلبك ال مشاعرفنعكس  قوًال وفعالً لقيامِة على اونكون شهوًدا 
   لك الشكر على الدوام، آمين.و 
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  5201 ارأّي  10

وال أتوب عّما ُيحزنك؟  وأحبك هل يمكن أن أعرفك رّبي وٕالهي ...
والتوبة، كما سمعت من أحد الكهنة، هي  ،الخطيئة هي كل عمل ُيحزن قلبكف

ب حين قلت عن الرّ  ي اآلن أفهم ما قصدتَ فعل إرجاع الفرح لقلب اهللا، ولعلّ 
ُيكرز بالتوبة لمغفرة بإسمه "إذ  يسوع "هذا هو إبني الحبيب اّلذي به سررت"

هي شهادة على صدق كالمه وظهوره للتالميذ قيامة الرب يسوع  ."الخطايا
؛ البشرى السارة ُمقدًما لآلخرين الرحمة اإللهية بإسمه وتشجيع لَمن أراد أن يكرز

شهادة على حّبك لنا إذ ال شيء في العالم ُيضاهي هديتك لنا: "السالم"، هي 
 بمغفرتك له فالعيش األبدي عن يمينكحقا لقلب اّلذي ُيحّبك إذ يؤمن ل سالمٌ 

 ًحا أسمك القّدوسناظًرا بهاءك وُمسب .  

يفتقدون ن يؤمنون بك ولكنهم ِمم ما يزال هناك كثيرون  رّبي وٕالهي ...
، يخافون الموت وال يعرفون المصير في ويرتعبون من عذاب القبرالسالم 
فأنت لم تخلقنا للهالك  حّبك األصيل والعميق لخلقك ، وكثيرون يجهلوناآلخرة

وقّدم خّبر و ِمن لدنك أرسلَت ق َمن دَ ولقد صَ  ،لحياة األبدية معكللخالص فابل 
، وقيامته له شهود وكانوقام ذبيحة مرضّية عوًضا عّنا لمغفرة الخطايا جسده 

   .رجاء قيامتنا

وأتغير وأحبك ، أن أعرفك أعطني أن أؤمن بك بقلبي رّبي وٕالهي ...
: يرون ، ُأصبح مرآًة أمام وجهك يراك الناس من خالليصبح صورة عن بركفأُ 

حّبك ورحمتك، يرون طول أناتك، يرون صدقك وأمانتك، يرون معونتك وعدلك، 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.فيؤمنون بدورهم ويمتلئ قلبهم بالسالم، 

  



- 283 - 

 

  6201 ارأّي  1

وفرحُت كثيًرا إلستالمي  ،ودعوتك لي لبيتك آمنُت بحّبك لي رّبي وٕالهي ...
 د لك  لتْ هذه الدعوة بيد اإلبن الحبيب بذاته، فهلروحي طرًبا، وٕان أردُت أن ُأحد
  أّي روٍح وأي كلمات تهليل، فسأقول لك:

�  وقالت ،"روح الحكمة" ،لت الروحهل:  خالقي ي وٕالهي، أنتَ "أنت أبي، رب، 
 "أبانا الكل، أنتَ  خالقَ 

�  قّدوس، أنا إبنَك وبإسمَك  أنتَ وقالت " ،"همِ الفِ ف لمِ العِ "روح  ،لت الروحهل
  " أسمك لآلخرين، ليتقّدْس  كَ أسمأعمالي لتعكس قدسّية س تقد تلُدعيت، 

�  لكَ جميعال أنَت ملكي، ملكَ وقالت " ،"المشورة الصالحة"روح  ،لت الروحهل ، 
 ك" ملكوت يأتِ لِ وس، القدّ  وحسٌن هو اإلشادة بإسمكَ  ،ستسجد كّل ركبةٍ 

�  وحياة، وقالت " ،د"لَ "روح الجَ  ،لت الروحهل سراًجا  هي طريقي،كلمتَك حق
 ك"تكن مشيئتلِ نوًرا لسبيلي، و  لرجلي  

�  الحياة وعليكَ  واهبُ  أنتَ وقالت " ،"المعرفة"روح  ،لت الروحهل  كالي، إت
  "كفاف يومنا نا خبزناأعط، ألحيا معكَ  المحبة هي إحتياجي وغذاًء لروحي

�  صالٌح وليس أحٌد سواك، إرحمني  أنتَ وقالت " ،"التقوى"روح  ،لت الروحهل
كما نحن غفرنا لمن  اناخطاي ناغفر لأَ وٕارحمنا، ، ه في وتّوبني وقلًبا نقيا أخلقُ 

  "إلينا أخطأ
، الّراعي القدرة كلي القوي،  أنتَ وقالت " ،"مخافة اهللا"روح  ،هّللت الروح �

ال  أنكرك،ود أن أال ِمن خرافك و  انأ ،ال يرضى بالشراّلذي  الساهر الصالح
 "من الشرير نانجلكن  في التجارب ناتدخل

ولك الشكر على مع لصوت روحي وأكمل فرحتي، تإس رّبي وٕالهي ...
   الدوام، آمين.
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  7201 ارأّي  21

لم أرى بحياتي جسًدا يسيُر بدون رأس، وهذا اإلرتباط بين  رّبي وٕالهي ...
وٕادراكي بأن أتباع الّرب يسوع هم جسد المسيح وهو الرأس الرأس والجسد 

أن نكون معك  أن خلقت اإلنسان بهيئتهيجعلني ُأدرك كم أحببتنا وأردتنا منذ 
نفهمك وُنحّبك كما أحببتنا. َأُيعقل أن يقوم الرأس من بين ولكننا نحن لم 

األموات وال يقوم الجسد معه؟ هذا ما أراد القديس بولس أن ُيفهمنا ليكون لنا ثقة 
  ين األموات.كاملة بإيماننا بالّرب يسوع القائم من ب

رّبي وٕالهي ... هناك َمن يعتقد أّن اإليمان بوجودك ومعرفتك هو قائم على 
ولعّلي أعطيهم ويلمسوا حّبك لإلنسان، ثالثة أديان، ولألسف هؤالء لم يفهموا 

 توراة موسى، واألنبياء والمزاميرالعذر إذ أن أغلبهم لم ُيشرح لهم ما جاء في 
سمِه ُيكرز إوب ،ثوم الثالفي الي من بين األموات تهمياق، و وآالمه الـمسيحعن 

هذا الربط بين  .يمالـخطايا، في جميع األمم، إبتداًء من أورشل ةبالتوبة لمغفر 
أزمنة كثيرة بأحداثها وشخصّياتها وزمًنا واحًدا أتى بعدهم بأحداثه وشخصّياته 

أصبح هذا الربط إن  سوى قول "سبحانك يا رب". أمامه لهو أمٌر ال يسعني
   ك هبتك المجانية وحّبك له.واضًحا إلمتأل القلب بالسالم إذ ُيدرِ 

صوت  ، وأسمعُ بحزنك إن إبتعد اإلنسان عنك وتركك رّبي وٕالهي ... َأشعرُ 
ن على الصليب قائًال "أنا عطشان"، وأدركُت لسعة قلبك أنَك ترتوي اإلبن مِ 

من الماء، دمعة ندم من اإلنسان  وخالٍ  بدمعٍة واحدة وٕان ُتلقى ببئٍر عميقٍ 
أيًضا فأنت قد قّدمَت له  ، وٕارتواءك ُيفِرحك وُيفرح َمن دمعت عيناهالخاطيء

قلبك وأعطيته الخالص بمغفرة  لهُ  اإلبن الحبيب ُمقابل هذه الدمعة، قّدمتَ 
وكأني بظهور الّرب يسوع للتالميذ بعد أن تركوه خوًفا رّبي وٕالهي ... خطاياه. 

، أنتم ، عودوا لقلبي، أنا أحّبكمم أسمع صوتك يقول لهم: "عودوا إلي على أنفسه
يجعلني أستفيق من على نفسي وِمن أجل نفسي،  " ويجعلني أبكيجزٌء مني
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وٕاجعلني فإقبل توبتي وٕافتح ذهني وٕاغفر لي نومي وألمس حقيقة إبتعادي عنك 
   ولك الشكر على الدوام، آمين. عطّيتك وغنى قلبك،بِممن ُيبشرون 

  
  8201 ارأّي  6

وفي جميع األوقات،  ،نسان في بداية إيمانهيحتاجه اإل ما وٕالهي ...رّبي 
، فليس اّلذين من حوله المؤمنينمن أو  ككلمة تشجيع أو فعل تشجيع منهو 

طئة الخائفة الضعيفة وال يوجد تشجيع للنفس الخا ،أحٌد كامٌل وصالٌح سواك
، "دْيتكت، أنا إفعطيكَ سالمي أُ أنا ُأحّبك، " من خالل المسيح: كَ من قول عظمأ

  وَمن ينشر هذا الكالم ويعيشه.
أنا اإلنسانة التي أحبْبَتها قبل أن ُتحّبك، ليس لي سوى أن  وٕالهي ...رّبي 

  أقول لك: "لك الشكر على الدوام"، آمين.

  
  9201 ارأّي  26

، هذا ما قاله الّرب يسوع لتالميذه ولم يرى""طوبى لَمن آمن  وٕالهي ...رّبي 
وباألخص لتوما اّلذي أراد أن يلمس بيده الجسد القائم من بين األموات دون 

إلى أهل في رسالته تصديق قول رفقاءه، وهذا ما ُيكّرره القديس بولس الرسول 
كثيرون اآلن يريدون أن ُيعاينوا أعجوبة ليؤمنوا، فعقلهم ال  روما وٕالينا جميًعا.

  يستوعب ما حدث وليس من السهل إقناعهم.
شاركُت اليوم بالقّداس اإللهي لوداع إحدى السيدات اللواتي  وٕالهي ...رّبي 

ن رقدن على رجاء القيامة، وجلست أمامي سيدتان كّن يتناقشن ما يرون مِ 
هن من رفع الخبز وثم كأس الخمر وبعدها ذهاب وأفعال يؤديها الكا حركات

بقين في مكانهما دون فهم. وددُت أن  البعض لتناول الخبز وشرب الخمر، وهنّ 
معنى  اما يحدث إن لم يفهم اأن يفهم نّ ي لم أفعل، إذ كيف لهنأشرح لهما، ولك

أحّب خلقه اّلذي إبتعد عنه فأراد أن ُيعيده إليه غير  ُمحب قّدوس وجود خالقٌ 
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ويفتديهم ويغفر  ي أبناءهوُيغذّ ويرعى بمنزلة أب يعتني  ، خالقٌ آبٍه بالثمن
أراد أن ُيبّرر أبناءه بالمسيح محّبًة بهم ، خالٌق معّلم عصيان كلمته محّبًة بهم

، قلٌب شكور مؤمٌن وكّل ما ُيريد منهم هو قلٌب متواضع ال يقول "أنا" متباهًيا
  !!بمحّبته لهم وبما فعل من أجلهم

بعد يوم أكتشف كم هي صعبة مهمة التبشير  يومٌ  وٕالهي ...رّبي 
 فيِهم َغْيَرًة هللا، َولـِكْن ِبُدوِن َمْعِرَفٍة َصحيَحة.ألشخاٍص ال يعرفوك أو يعرفوك و"

 كما كتب القديس بولس الرسول. "َأْنُفِسِهماهللا، وَحاَوُلوا َأْن ُيْثِبُتوا ِبر  ِبر  َجِهُلوا فَقدْ 
لخالصهم  ستوقف من عملك كثيرون يعتقدون أن الحرّية التي أعطيتها لإلنسان

باإليمان بالمسيح، وقد يكونون على حق، ولكني أعلم أن حّبك لنا لن يقف 
أمامه عائق، ال باٌب مغلق وال ما يستوعبه العقل البشري، وكّل ما يحتاجون 

يا  كما فعل الّرب يسوع للتالميذ. "َفَتَح َأْذَهاَنُهم ِلَيْفَهُموا الُكُتبإليه هو ُمبّشر لـ"
نا بما نحتاج دْ رات لعدم الشرح والتبشير، فأمِ بر ألنفسنا المُ  رب، أرجو أن ال نضع

  إليه لنقول لك "لقد تم"، ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  2020 ارأّي  17
المشاعر الحّية في إن سألُت نفسي اآلن: َمن اّلذي أخلج  وٕالهي ...رّبي 

تمّلك على ت تيالّ  مشاعرن أجمل المِ " وسالٍم ال مثيل له ألكتب صدري بفرحٍ 
يعترف بها اهللا أوًال  ، عالقةحين تكون له عالقة شخصية باهللا ياإلنسان ه

أوًال مع التالميذ ومن ثُّم كما حدث  لإلنسان باإلجابة عن تساؤالته ورغبته برؤيته
 موهو قريٌب من قلبه مب يسوع بأنه عالًما ما في قلبهإعترف الرّ  إذمع توما 
وهو في اهللا اهللا فيه  وُيدرك بأنّ  ،أمام بقية التالميذلتوما  م وشهد بذلكوبداخله

لكان "؟ ])22- 19 :20الروح القدس (يوحنا  قف في وسطهم ونفخ فيهمو [
أحياني" و"روحك القدوس جراحات الّرب يسوع بآالم و  اّلذي الجواب: "هو أنتَ 

وتبتهج روحي  نفسي جعلني أصرخ على ِمثال أمنا العذراء مريم: ُتعّظم الّرب
  لك الشكر على الدوام، آمين. ).47- 46 :1(لوقا  باهللا ُمخّلصي"
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  1220 ارأّي  9
تناقشت اليوم مع إنساٍن قال لي بأنه ال يؤمن بوجودك وهو  وٕالهي ...رّبي 

يعتمد العلوم وما قاله العلماء في نظرية تكوين الكون وكيفية نشأة اإلنسان؛ وما 
جعله يؤمن بعدم وجودك هو المرض اّلذي ُيصيب اإلنسان وباألخص األطفال 

تحت هو يؤمن بنظرية التطور وبضعة خاليا إذ كيف تقبل ألم األطفال!! 
ظروٍف معينة أدت لتكوين اإلنسان، وحين رأيُت بأنه لم يقتنع بأن ال بّد من 
وجود نبوغ هائل ليتمكن من وضع كّل هذه األنظمة الدقيقة بجسم اإلنسان، قلُت 
له بإستهزاء: "أرجو أن تتكرر حدوث نفس تلك الظروف ليتكون إنسان من 

. تكّلمُت معه عن  يموت"الف جديد ولكن هذه المرة ليكن كامًال دون أمراضٍ 
ا كان هناك داٍع والتي لوالها لمحيث ال مرض وال موت]  [حياة األبدية معك ال

خلقك صحيح، ولكنه وال تأبه بولكان كالمه عنَك بأنك إلًها ال ُتحّب  لإليمان بكَ 
  لم يقتنع بوجودك أو حتى بالقيامة.

خالق للكون أو ال أعلم أّيها األسهل أن يحدث: وجود  وٕالهي ...رّبي 
حدوث ظروف تؤدي إلى بدء تكون اإلنسان أو باألحرى إنسانان أحدهما ذكر 

ويمكنهما فيما بعد بالجماع من تكوين إنسان آخر في رحم األنثى  واآلخر أنثى
من خليتين ليولد وينمو ويصبح له القدرة على التكاثر!! كيف يستطيع إنساًنا له 

بداية الخلق كانت خليتين أو أربعة أو أكثر  القدرة على التفكير أن يصّدق أنّ 
 ؟وماذا عن النباتات واألشجار والحيوانات والبحار وما تحويه ؟[العدد ليس مهم]

  ال أعلم.
أشكرك يا فائق القدرة والُمعّلم األمين على إيضاح الحقائق،  وٕالهي ...رّبي 

على تواضعك اّلذي ليس له مثيل وكّل ما فعلته لكي تقول لنا بأن هناك قيامة 
من بين األموات  فكما قام الّرب يسوعألنك ُتحبنا،  معكأبدية لألموات وحياة 

  كذلك سنقوم نحن بعد الموت ونحيا معك. لك الشكر على الدوام، آمين.
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  2220 ارأّي  22
القديم كان هناك َمن يجهلك وحتى َمن لم يعرفَك في العهد  وٕالهي ...رّبي 

، وهذا األمر ما يزال ليومنا هذا، وٕان أصبحت األمور واضحة صحيحةً  معرفةً 
المسيح وضوح الشمس بأنها أشارت للمسيح عن وباألخص النبوات التي قيلت 

الّرب يسوع إبن العذراء مريم. ولعّلي بعد إدراك مدى حّبك لإلنسان أستطيع 
إذ  "الروحي لإلنسان أال وهو "الموت ال غير المسيح هو واحد بأن عدوّ القول 

أنه ُيبعد اإلنسان عن الحياة األبدية معك، فنراه ُمميتًا إّياه بموته هو على 
الصليب، ولذلك نرّدد دوًما "ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة لّلذين بالقبور"، 

"أما  في المثل عن "األمناء": ولعّل هذا ما معناه الّرب يسوع حين قال لتالميذه
ني ملًكا عليهم، فأتوا بهم إلى هنا، وأضربوا أعناقهم أعدائي أولئك اّلذين لم ُيريدو 

حيا ) ليبدء مسيرة تنصيبه ملًكا 27 :19أمامي" ثّم تقّدم صاعًدا ألورشليم (لوقا 
والقضاء على "الموت" فإعطاء الحياة  األبدي كملكوتعلى القلوب في لألبد 

للقضاء على  وتأكيًدا .إذ لبس بّر المسيح األبدية هبة مجانية لَمن يؤمن به
نرى الّرب مع إبقاء "موت الجسد" كعملية فيزيولوجية لإلنسان  "الموت الروحي"

وليس روًحا؛ إذ يسوع بعد أن مات على الصليب حيا بين التالميذ بجسٍد ُممّجد 
 .من المتوقع أن يظهر كروٍح للتالميذ بعد موت الجسد وليس كجسٍد ُممّجد

  سبحانك يا رب!
اإليمان له بداية أال وهي "التوبة"، وينمو بسماع الكلمة  وٕالهي ...رّبي 

اإليمان بحّبك لنا ولكل الخليقة وأّنك والعمل بها لمجدك؛  والتغذية الروحية بها
ي اإليمان بزيادة معرفتنا بك والوثوق بك ولنا ملنا أن ُننْ تود الخالص للجميع، و 

   أن ُنميته.
إله أموات، والحياة هبٌة مجانية منَك، أنت إله أحياء وليس  وٕالهي ...رّبي 

ونحن بعد على  فأنعم علينا أن نكون أحياء بإيماننا وأفعالنا التي تعكس إيماننا
أنعم علينا بما نحتاج إليه لُنذيع البشرى  .األرض فنحيا معك لألبد في ملكوتك

        آمين.لك الشكر على الدوام، و ، السارة لكّل َمن نراه في حياتنا حبا بك وبهم



- 289 - 

 

 زمن القيامة
   خميس الصعود

  )14إلى  1اآليات  – 1الفصل  –أعمال الرسل (
ل، َيا ِتيُوِفيل، ُكلَّ َما َعِمَل يَُسوُع وَعلَّم، ُمْنذُ َبْدِء ِرَسالَتِِه،ل ِإلى الَيْوِم  َقْد دََّوْنُت في الِكَتاِب األَوَّ

َماء، بَْعَد َأنْ  ُسِل الَّذيَن إْخَتاَرھُم. الَّذي ُرِفَع ِفيِه ِإلى السَّ وِح القُدُِس َوَصايَاُه ِللرُّ    َأْعطَى بِالرُّ

ًما، وَقْد َأْظَھَر لَھُم َنْفَسُه َحّيًا َبْعَد آالِمِه ِبَكثِيٍر ِمَن األَِدلَّة، وُھَو َيَتَراَءى لَھُم ُمدََّة َأْرَبِعيَن َيو

َو َيْأُكُل َمَعھُم، َأَمَرُھم َأالَّ يَُغاِدُروا أُوَرَشلِيم، َبْل َأْن وِفيَما ُھ  ويَُكلُِّمُھم َعْن ُشُؤوِن َملَُكوِت هللا.

ا َأْنتُم َفَسوَف  يَْنَتِظُروا فيَھا َوْعَد اآلِب "الَّذي َسِمْعتُُموهُ ِمنِّي؛ َد بِالَماء، َأمَّ ألَنَّ يُوَحنَّا َعمَّ

وِح القُدُِس بَْعَد ِبْضَعِة َأيَّام". دُوَن بِالرُّ اَن الُمْجَتِمُعوَن َيْسَألُوَنهُ َقاِئلين: "َيا َرّب، َأِفي ھَذا وكَ  تَُعمَّ

َماِن تُِعيُد الُمْلَك ِإلْسَراِئيل؟". َفَقاَل لَھُم: "لَْيَس لَُكم َأْن تَْعِرُفوا األَْزِمَنَة واألَْوَقاَت الَِّتي  الزَّ

وِح القُدُِس َعلَْيُكم، وَتُكونُوَن ِلي لِكنَُّكم َسَتنَالُوَن ُقوَّ  َحدََّدَھا اآلُب ِبُسْلطَاِنِه الَخاّص. ًة ِبُحلُوِل الرُّ

اِمَرة، َحتَّى َأَقاِصي اَألرض". ا َقاَل ھَذا،  ُشھُوًدا في ُأوَرَشلِيم، وفي ُكّلِ اليَھُوِديَِّة والسَّ ولَمَّ

َماء، وُھَو  وفيَما َكانُوا َشاِخِصينَ  ُرِفَع بَِمرًأى ِمْنھُم، وَحَجَبْتهُ َسَحابَةٌ َعْن ُعيُوِنِھم. ِإلى السَّ

َجاُل الَجلِيلِيُّون، َما َبالُُكم  َذاِھب، ِإَذا َرُجالِن َقْد وَقَفا ِبِھم في ِثيَاٍب َبْيَضاء، وَقاال: "َأيَُّھا الّرِ

َماِء َسَيْأتي َكَما  َماء؟ ِإّنِ يَُسوَع ھـَذا الَّذي ُرِفَع َعْنُكم ِإلى السَّ قُوَن ِإلى السَّ َرَأْيتُُموُه واِقِفيَن تَُحدِّ

َماء!". ْيتُون، وُھَو َقِريٌب  َذاِھًبا ِإلى السَّ ِحينَِئٍذ َرَجُعوا ِإلى أُوَرَشليَم ِمَن الَجَبِل الَمْدُعّوِ َجَبَل الزَّ

ا َدَخلُوا الَمدينَة، َصِعدُوا ِإلى الِعلِّيَّة، الَّتِي َكانُوا  ِمْن أُوَرَشلِيم، على َمِسيَرِة َسْبٍت ِمنَھا. ولَمَّ

ِقيُموَن ِفيَھا، وھُم: بُْطُرُس وُيوَحنَّا ويَْعُقوُب وَأْندَراُوس، ِفيلبُُّس وتُوَما، َبْرتُْلَماُوُس وَمتَّى، يُ 

ُؤالِء ُكلُّھُم َكانُوا ُمَواِظبيَن َعلى ھ يَْعقُوُب ْبُن َحْلَفى وِسْمَعاُن الَغيُوُر وَيُھوَذا ْبُن يَْعُقوب.

الِة بَِنْفٍس َواِحَدة، َمعَ   َبْعِض النَِّساء، وَمْرَيَم أُّمِ يَُسوع، وَمَع ِإْخَوتِِه. الصَّ

  )20إلى  15اآليات  -  16الفصل  -مرقس القّديس إنجيل (
َفَمْن آَمَن َوإْعتََمَد  ثُمَّ َقاَل لَھُم: "ِإْذَھبُوا ِإلى الَعالَِم ُكلِِّه، َوإْكِرُزوا ِباِإلْنِجيِل ِلْلَخلِيَقِة ُكلِّھا.

وھِذِه اآلَياُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمنين: ِبإْسِمي يُْخِرُجوَن  َوَمْن لَْم يُْؤِمْن َفَسْوَف يَُدان.يَْخلُص، 

يَاِطين، وَيتََكلَُّموَن ِبلَُغاٍت َجِديَدة، ا ُمِميًتا َفال يُْؤِذيِھم،  الشَّ ويُْمِسُكوَن اْلَحيَّات، َوِإْن َشِربُوا ُسّمً

َماء،  َضى َفَيَتَعاَفْون".وَيَضُعوَن َأْيِديَھُم َعلى الَمرْ  بُّ َيُسوع، ُرِفَع ِإلى السَّ وبَْعَدَما َكلََّمُھُم الرَّ

بُّ يَْعَمُل َمَعھُم َويَُؤّيُِد  وَجلََس َعْن يَِميِن هللا. ا ھُم َفَخَرُجوا َوَكَرُزوا في ُكّلِ َمَكان، والرَّ َأمَّ

 الَكلَِمَة ِبَما َيْصَحبُھا ِمَن اآلَيات.
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  2013 ارأّي  9
ال يتغّير، فمنذ بدء الخليقة وٕالى األبد يبقى طلبك  وٕالهي ... أنت إلهٌ  رّبي

"بذرة  ن أطاعوا كلمتك وغرستُ م ثمروا"، فهل كنُت أنا مِ األول واألخير "إذهبوا وأَ 
لك؟ هل أستطيع أن  معرفتك ومحبتك" في قلوب اآلخرين؟ هل كان قلبي هيكًال 

 أصف نفسي وأقول:

  من كثيرينأنا إبٌن هللا، واحٌد 
  طفٌل ينمو ويكبر في بيت أبيه، في مقدسه، ويشاركه مائدته

 مه إسمه القدوسطفٌل أعطاه اآلب إسًما وعل  
  وجنتيه على الدموع يرى حين بحضنه ويأخذه لنجدته يهرع أنه عالًما بأبيه يثق طفلٌ 

  يحميني أبي من أعدائه وأعدائي [خطاياي]

 عينيه بكل محبة وألم قةِ دَ كخوفه على حَ  ويخاف علي  

  وأنا أنمو في ظل حكمته ورعايته ألني منه وله

  ولسوف أحمل إسمه مدى الدهور بكل سرور
  ني أبي بسالٍح ُأجاهد به في معركتي بالحياةد مَ أَ 

  وَضعني على الطريق التي رسمها لي لتكون لي الحياة

  مانًحا إياي بركته التي تقود إلى الحياة األبدية

  فرح سأحمل وأمّجد إسمه القدوس فهو أبي وبكل

وٕالهي ... أبانا الذي في الّسَموات، بإسم إبنك الحبيب، نتوجه إليك  رّبي
ونرجوك بأن تمأل قلوبنا بحٍب ثابت بقوة الروح القدس وتفتح ُأذننا لصوتك 
ُينادينا، فنستطيع أن نكون كالذي ُكتب عنه في طي الكتاب في المزمور 

أن أعمل بمشيئتك يا اهللا، شريعتك في  األربعين وقال: "هاءنذا آٍت. هوايَ 
 رُت بالبِ صميم أحشائي. قد بش في الجماعة العظيمة ولم أحبس شفتّي يا رب  ر

  وأنت العليم"، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  4201 ارأّي  29
 :ما يزال هناك كثيرون لم يؤمنوا بَمن أرسلَت من لدنك وٕالهي ... رّبي
في وُيجلسنا بمغفرة خطايانا فهو قد إفتدانا، وُيقّربنا منك  ،لُيخبرنا عنك "الكلمة"
إلى  كّل ما تنّبأ به قد حدث من موته إلى قيامته على الرغم من أنّ  حظرتك

القدس على الرسل ومن بعدهم المؤمنين به وبقاءه معنا إلى األبد،  وححلول الر 
صحاح الثامن قد قلت على لسان النبي موسى في سفر تثنية اإلشتراع اإل وأنت

عشر بأنك ستُقيم لنا نبيا مثل موسى "ُمخّلص شعبه من األسر إلى الحرية" له 
قد تم.  أن كّل شيئٌ وها  ،نسمع وسنعرف بأنه منك إن تّم وحدث كّل ما تكّلم به

 ن م المَ هِ ئِ بيْنت وعّلمت بني إسرائيل من خالل إعطاأيًضا على الرغم من أنّك و 
 ما يخرج من فم اهللافي الصحراء بأن "ال بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل 

ن لم يؤمنوا بأن م ) إال أن هناك الكثير مِ 5-1 :8 تثنية اإلشتراع(يحيا اإلنسان" 
  لنحيا. هوعلينا أن نسمع له ونطيع ": خبز الحياةب يسوع المسيح هو "الكلمةالرّ 

الدينونة" قد إبتعدت عن تفكيرنا ولذلك نعمل ما هول لعّل " وٕالهي ... رّبي
فتوقفنا عن حمل البشرى السارة نشاء، لعلنا قد توقفنا عن حّبك وحب اآلخرين 

لآلخرين، إرحمنا يا رب وأرسل لنا الروح القدس ُيذّكرنا وُيدغدغ مشاعر قلبنا 
  ين.لنكون لك شهوًدا للعالم أجمع، ولك الشكر على الدوام، آموُيقوينا بحبك 

  
  5201 ارأّي  14

ال أعلم ماذا ننتظر ليكون في قلبنا فرح وسالم القيامة، هل  رّبي وٕالهي ...
يكون السالم األرضي دون أن أصبحنا كالتالميذ رأينا القيامة ونسأل متى 

أَما زلنا نحتاج ألن نسمع قوًال  ننطلق وُنمهد القلوب لقبول الفرح والسالم اإللهي؟
  ِمنك: "إذهْب" لنفرح ونذهب وُنبشر؟

القدس، ننتظر  نحن ننتظر وكأننا لم نحصل على الروح رّبي وٕالهي ...
لُنجاهر أمام ونثق بمعونتك الحصول على القوة، ننتظر أن يمتأل قلبنا بمحبتك 

نحن ننتظر أن  وك.اآلخرين دون خوف بهذا الحب اّلذي أحيا نفوسنا ورفعنا نح
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النجاة من الشرير  :وُنعاين اآليات ننال ما نطلبفالمؤمنين  كئأبناُنصبح من 
تمتلىء ، و ]إن شربنا السم فلن نموت[مغفرة الخطايا ، و ]نأخذ الحيات بأيدينا[

 طردن[غفر ذنوبنا وذنوب اآلخرين تجاهنا تقلوبنا بالمحبة فنصفح وُنسامح ف
تمتلىء قلوبنا بمواهب الروح القدس للعمل من أجل الملكوت ، و ]الشياطين

؛ وندعو ]ننطق بألسنة جديدة[السماوي فننشر اإلنجيل بالعبادة بالروح قوًال وفعًال 
نضع أيدينا على [ كاآلخرين لإليمان بالحق والعمل بكلمته فيصبح الجميع أبناء

  !!]ونفَ تعاالمرضى في
أنَت العاِلم بضعفنا وبالقوة التي ُيعطيها روحك القّدوس،  رّبي وٕالهي ... 

ا لك ا خادمً إبنً  إاجعلنو ، ناسلم لك ذاتنُ ثق بك و ن فنحن بما نحتاج إليه أنِعم علينا
  ولك الشكر على الدوام، آمين. في ملكوتك،

  

  6201 ارأّي  5
"البشرى أما زلنا كالتالميذ في يوم القيامة لم نفهم معنى  رّبي وٕالهي ...

السارة" أو "المعمودية بالروح القدس" وما تأثيرها على َمن يؤمن بها، فنسألك 
ات؟ إلى متى نبقى متعّلقين باألرض دوًما عن األمور الدنيوية وننسى الروحانيّ 

بإسم اآلب واإلبن والروح  أين نحن من معموديتنا في حين أّنك إرتفعت عنها؟
ن عالقتنا بك مِ و ، لجميع بني البشر بٍ ن إيماننا بك كأأين نحن مِ  القدس؟
اك حبك ورحمتك وحكمتك وطول أناتك وصالحك؟ أين من مشاركتنا إيّ و كأبناء، 

هل فهم التالميذ ما هي ن من اإلشادة بإسمك القّدوس وبما فعلته حبا بنا؟ نح
، أم إعتقدوا بأنهم سيحصلون على قوة اهم الروح القدسالقوة التي سُيعطيها إيّ 

هل  ؟فذهبوا ُمسرعين لمكان اللقاء قادرين على رد اإلستقالل لبالدهم تجعلهم
فهمُت بأن إيماني بك سُيحقق لي كل رغباتي مهما كانت دون أن أؤمن بأن 

  ؟أنتَ  علي واجبات نحوك وأهمها تحقيق رغباِتكَ 
راجعُت اليوم نفسي وتصرفاتي مع اآلخرين فوجدتها بعيدة  رّبي وٕالهي ...

التالميذ  تَ عرفُت أنك أعدْ  مبادئك، فكيف لي أن ُأخّبر عنك؟كل البعد عن 



- 293 - 

 

عيد إليها قلبي لتأتي إلّي وتقود أرضّية أُ  ةُ أليّ  ،ألورشليم لينالوا الروح القدس، وأنا
   ؟لمجدك دّفة حياتي

إنزع من قلوبنا كّل ما يشّدنا نحو األرض، وأعطنا أن  رّبي وٕالهي ...
   ولك الشكر على الدوام، آمين.تتسّمر عيوننا وقلوبنا نحو السماء لحين مجيئك، 

  
  7201 ارأّي  52

بعض يستخدم الكّل يتساءل عن يوم مجيئك الثاني، ولعل ال رّبي وٕالهي ...
هو قريٌب جدا  كقائلين أن يوم مجيئ والهالك أسلوب التخويف من عقاب النار

وِمن المستحسن لغير التائب أن يتوب ولغير المؤمن بالّرب يسوع أن يؤمن!! ال 
 ولكني أتساءل أليس من واجب كل إنسان مؤمن أن يعيش حياة قداسة ،أعلم

مؤمن تعّمد بالروح  كل إنسانٍ  من واجب ؟ أليَس في كل وقت وفي كل الظروف
 الخبر السار بموت وقيامة  أسم الّرب يسوع بسلطان وينشرر القدس أن ُيبش

ن حولي وُأراقب تصرفات البعض فأتساءل: هل نظر مِ أَ  الفادي الّرب يسوع؟
 هي "القوة" التي يضعها الروح  ت هذه المحبةأليس ها لك؟تمتأل القلوب من حب

  ؟وُيصبح ُمكّرًسا لك القدس في القلب فتختنه
كه هال تود تك لإلنسان فإنك الن محبّ أدركُت بأّن مِ لقد  رّبي وٕالهي ...

ًما ال "الروح القدس"، معل  :ًما آخرب إليك فأعطيته معل ولكنك ترغب له أن يتقرّ 
نسان نحو محبتك من خالل أشخاٍص مألهم من يحّده الزمن ولكنه يدفع اإل

حبك وعّلمهم ما لم يعلموه فكانوا مثاًال لغيرهم الِذين لم يكونوا ذوي علٍم بك وال 
ذوي حكمة أو قوة لتحّمل الصعاب من أجلك ولكنهم آمنوا ألنهم شِهدوا من 

يشة خالل حياة غيرهم بأن قوتك تكمن في ضعفهم فقّدموا لك ذواتهم ليكونوا كالر 
    .يجلبهم إليكفبين يديك وكالبوق في فمك تنادي به على البعيدين عنك 

أن ُتمطر علينا الروح القدس فُنصبح بإسم اإلبن نسألك  رّبي وٕالهي ...
  ولك الشكر على الدوام، آمين.شهوًدا لك، 
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  8201 ارأّي  11
إن إفتكرُت بكّل ما حدث لنؤمن بالثالوث األقدس "اآلب  رّبي وٕالهي ...

أن أشكرك من احد، فلن أتمّكن مهما فعلت و اإلله الواإلبن والروح القدس" 
. ما وٕان بّشرت العالم أجمع وآمنوا بك يليق بكَ بالشكر والمجد اّلذي مّجدك وأُ 

تتجّسد وتتألم هذا الحب اّلذي أحببتي إّياه لتأتي وترافقني بسحاٍب ونور، لتأتي 
 ني الحب اّلذي في رَ وُتخّلص وُترافق عن بعد، لتأتي وتمأل القلب بالمحبة فُيسي

جسٌد فوق سحاٍب ُمرتِفٌع عن كل ما  :ُوِلدُت من جديدقلبك في هذه الدنيا وكأني 
أوليس السحاب اّلذي يحجبني عن رؤية  .لى السماءإعيناه  رٌ وُمسم  هو أرضي

مياه رمز شخصك اآلن هو ذاته اّلذي سيجعلني أراك آتًيا عليه؟ أليس هو 
 ؟وُيحيينا فُيظّللنا حّبك ويروينا المعمودية التي سنتعّمد بها بإسمك

  لك الشكر على الدوام، آمين.من أجل الوالدة الجديدة  رّبي وٕالهي ...

  

  9201 ارأّي  30
"لقد تم"، جملة قالها الّرب يسوع من على الصليب ورّدد  وٕالهي ...رّبي 

فحواها في كّل عمٍل قام به وٕان لم ينطق بها. أتّم تعليمه للتالميذ عن الملكوت 
ما عليهم ل وأرشدهمصعد للسموات؛ وعد بحلول الروح القدس على التالميذ ثم 

ًما بما عليه أن يفعل أن يفعلوا ليتم ذلك وركب السحاب لألعالي. هو كان عال
محّبًة بنا وأتّم ذلك، وكذلك الرسل َعِلموا رغبتك بالخالص لجميع البشر ووثقوا 

لهم فنراهم فيما بعد قد أتّموا العمل لتحقيق مشيئتك حبا بك وبوعودك وبمعونتك 
  بك وباآلخرين.

الثقة بك قد تزعزعت وهناك َمن لم يعد يثق  ما لي أسمع أنّ  رّبي وٕالهي ...
الرسولية ألن  بكالم الّرب يسوع فيقول أن أبواب الجحيم قد غلبت الكنيسة

، رّبي وٕالهيالكثيرون قد إبتعدوا عنها وكنائس كثيرة أصبحت خالية وتُباع. 
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ثم  مْ ك تعمل وتُتِ ك أميٌن على كلمتك وأنّ ، فأنا أعلُم أنّ والمغفرة المعذرةلهم أرجو 
وتستمر بالعمل بحسب فكرك وليس فكر اإلنسان اّلذي يود أن يضع  تعمل

  التفاسير لألمور الدنيوية والروحّية كما يحلو له.

َأْنِعم علينا بنعمة الصبر يا َمن هو فوق قوانين الطبيعة،  رّبي وٕالهي ...
 مخالفٌ بالظاهر والوثوق بكلمتك للمنتهى وٕان كان ما يحدث من حولنا هو 

ولك الشكر على الدوام، ، وحبا بك وباآلخرين لُنتّمم مشيئتك مجًدا لك كلمتكل
 آمين.

  
  2020 ارأّي  21

ن المفروض أن يكون مِ ف !عجيٌب هو أمر المؤمنين رّبي وٕالهي ...
 اهًدا على القيامة وثانًيا كارزً ايكون أوًال شأنه عليه أن منهم عالًما باألغلبية 

باإلنجيل أي الخبر السار بالقيامة التي تحيي اإلنسان وتجعله يسكن معك في 
ه ذالملكوت، ولكن هناك الكثير منهم ال يعتقدون بأن عليهم أن يكرزوا فه

المهمة هي موكلة ألشخاص قّدموا لك ذاتهم لهذه المهمة، وكذلك هم ال يعلمون 
ما زالت  لتهم "أبناًء لك".كيف بتصرفاتهم يكونوا شهوًدا على القيامة التي جع

! أهو عدم قراءة في تصرفاتهم معك ومع اآلخرين الـ"أنا" هي الُمحّرك لهؤالء
لإلنجيل أو عدم فهم أو إشتراك في اإلحتفال باإلفخارستيا وفهم معنى هذا 

ألم نتقّوى بالروح القدس  ؟للنفس أوليس هو غذاء النمو بالروح وشفاءً  اإلحتفال؟
 أمتنا الروح اّلذي أخدناه في سر الميرون؟لنكون شهوًدا أو 

أنا أحد هؤالء اّلذين أماتوا الروح بداخلهم ولم أعد أهتم إن  رّبي وٕالهي ...
آمن غيري بحّبك لنا من خالل موت وقيامة الّرب يسوع أو لم يؤمن، إن خلص 

د أسمك شخًصا آخر أو لم يفعل، ج أو سوف ُيدان، ولألسف لم أعد أهتم إن مَ 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.فإرحمني وغّيرني بروحك القّدوس وأْحِيني، 
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  2120 ارأّي  13
إعادة الُملك إلسرائيل كدولة مستقلة ال يرأسها ويحكم فيها  رّبي وٕالهي ...

على الدوام وحتى بعد أن رأوا الّرب دولة أخرى هو أمٌر شغل فكر التالميذ 
وكأنهم فهموا رسالة  ،لسماءإلى ا هٕالى يوم صعودقائًما من بين األموات و  يسوع

ولم يتبقى لهم من طلٍب سوى اإلطمئنان على وكالمه عن ملكوتك الّرب يسوع 
ب يسوع عن هذا األمر بجواٍب يوّجه فيه وجاء رد الرّ مصير األرض الموعودة، 

 كيم السماوية وُملكألورشل، ، للملكوت الحقلألرض الموعودة بالحقالسامع 
جعل منهم شهوًدا اّلذي  على القلب في كّل أطراف األرض بنعمة الروح القدس

بحسب نعمة الخالص بالّرب يسوع المسيح. و  كلإلنسان بوهب تكعلى محب
ال بّد له من إقامة حرٍب لإلطاحة بالُملك السابق،  اجديدً  اُملكً  كلّ الجسد، فإن 

، وهي حرب روحّية ال تتم على [أي "تل قوي"] َهرَمِجدون في حربالوهذه هي 
وبين فكر  كفكر  تتم في القلب بين من تراب وٕانما هي حرب روحّية أرضٍ 

على القلب. هو، الرب يسوع، ليس  كَ كِ وتمل  لكالشيطان ويكون فيها الغلبة 
"ُمخّلص شعبه من األسر إلى الحرية" بالمعنى الجسدي األرضي وٕانما بالمعنى 

   .، هو اّلذي ُيعطي الحرية فالحياةالروحاني

في هذه األيام إنتشر كثيرون مّمن يحملون إسم المسيح  رّبي وٕالهي ...
ولكّنهم في الوقت عينه هم بعيدون كّل البعد عن الشهادة لَك بالقول والفعل 

ألغراٍض  ووعدك هناك َمن يستغل حّبك لألرض الموعودة :والفكر لآلخرين
، وهناك َمن فقد يستغل حّبك ألعمال الرحمة ليزداد ِغًناَمن هناك سياسية، و 

  عزيمته للعمل من أجل ملكوتك...

هناك سبعة أيام  [تكريس الذات] من يوم الوالدة ليوم الختان رّبي وٕالهي ...
خاللها ال بّد من عملية خلق لكافة األمور المحيطة بقلب اإلنسان ليتجّدد هو 

نبدء من و  همن ولدم علينا من روحك القّدوس فنُ أنع .كَ أيًضا وُيصبح ُمكّرًسا ل
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ولك الشكر على ، وُنصبح شهوًدا لكَ  نعمل بهال ووصاياك فهم مشيئتكجديد ب
 الدوام، آمين.

  

  2220 ارأّي  26
ن األمور فهمها التالميذ ما بين قيامة الّرب يسوع من كم مِ  رّبي وٕالهي ...

حيث سّلمهم أمانة نقل معرفتك ومعرفة رحمتك  األموات وصعوده للسماءبين 
فهموا تدبيرك اإللهي ليعرفك اإلنسان فينال الحياة األبدية،  :الواسعة للعالم أجمع

الهيكل والهيكل هو  يعرفوا ؛العهد القديم أريتهم صورة لما سيأتي يعرف بأنك في
وقدس هناك حجاٌب ما بين القدس بالهيكل أّن  واجسد الّرب يسوع، يعرف

 كان رمًزاالحجاب أن هذا األقداس حيث تابوت العهد كرسي الرحمة اإللهية و 
في لحظة  وكان إنشقاق الحجاب من أعاله ألسفلهجسد المسيح اّلذي مات ل

وأّن المسيح قد مات فاتًحا  تأكيًدا على أن الحجاب هو جسد المسيح الموت
  الطريق للشعِب لرؤيتك دون أن يموت.

ما زال هناك َمن ال يعرفَك؟ أبعد حماس أبعَد كّل هذا الفهم  رّبي وٕالهي ...
ني إن عرفَك العالم كما كتفة اليدين ال يهمّ أقُف مُ التالميذ بنشر البشرى السارة 

أعرفَك أو حتى إن إّدعى بأن تدبيرك اإللهي لخالص اإلنسان هو شيًئا آخر؟ 
(لوقا  ضر على األ إيماًناالّرب يسوع بأنه حين يأتي ثانيًة هل سيجد  ألهذا قال

)، ألن اّلذين ما زال بقلبهم الغيرة لنقل البشرى السارة دون خوٍف أو كسٍل 8 :18
ال يؤمنون بتدبيرك اإللهي قد قّل عددهم وفي الوقت عينه كثر عدد اّلذين 

  ؟ لخالصهم
"هل تقع مسؤولية إيمان اآلخر على عاتقي؟" سؤاًال يثقل  رّبي وٕالهي ...

 وعلى كّل مسيحي على قلبي ويجعلني أشعر بالخجل حين ألقاك، فأنعم علي
ولك الشكر على ليمتأل بيتك من جميع خلقك، بيتك على غيرة ال قلبنا أن تمأل

    الدوام، آمين.
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 زمن القيامة
    ا�حد السابع للفصح
    وصيّة يسوع الجديدة

 

 )23إلى  15اآليات  -  1الفصل  - (اّلرسالة إلى أفسس 

ّبِ يَُسوع، وَمَحبَّتُِكم ِلَجِميِع اِإلْخَوِة الِقدِّيِسين، ال  َفلِذلَِك َأنَا َأْيًضا، وَقْد َسِمْعُت بِإْيَمانُِكم بِالرَّ

ِإلهُ َربَِّنا َيُسوَع الـَمِسيح، َأُبو ِليُْعِطيَُكْم  َأَزاُل َأْشُكُر َهللا ِمْن َأْجلُِكم، وَأْذُكُرُكم في َصلَواِتي،

َفيُِنيَر ُعيُوَن ُقلُوبُِكم، لِتَْعلَُموا َما ھَُو َرَجاُء  الَمْجد، ُروَح الِحْكَمِة والَوْحِي في َمْعِرَفتُِكم لَهُ،

يِسين، ِئَقِة ِمْن َأْجلِنَا، وَما ِھَي َعظََمةُ قُْدَرِتِه الَفا َدْعَوتِِه، وَما ھَُو ِغنَى َمْجِد ِميراثِِه في الِقدِّ

تِِه، ِة قُوَّ الَّذي َعِملَهُ في الَمِسيح، ِإْذ َأَقاَمهُ ِمْن َبْيِن األَْمَوات،  نَْحُن الُمْؤِمِنين، بَِحَسِب َعَمِل ِعزَّ

َماَوات، ٍة وِسَياَدة، وُكّلِ إْسمٍ  وَأْجلََسُه ِإلى َيِميِنِه في السَّ ى،  َفوَق ُكّلِ ِرَئاَسٍة وُسْلطَاٍن وقُوَّ ُمَسمَّ

وَأْخَضَع ُكلَّ َشيٍء َتْحَت َقَدَمْيه، وَجَعلَهُ َفْوَق  ال في ھـَذا الدَّْھِر وَحْسُب، َبْل في اآلتي َأْيًضا؛

 وِھَي َجَسدُهُ وِمْلُؤهُ، ُھَو الَّذي يَْمألُ الُكلَّ في الُكّل. ُكّلِ َشيء، َرْأًسا ِللَكِنيَسة،

 )35إلى  31يات اآل – 13الفصل  - يوحنا  يسالقدّ  إنجيل(

َد ُهللا ِفيه َد إْبُن اإلِْنَساِن وُمّجِ ا َخَرَج َقاَل َيُسوع: "اآلَن ُمّجِ َد ِفيه، َفاُ]  .َفلَمَّ ِإْن َكاَن ُهللا َقْد ُمّجِ

دُهُ  دُُه في َذاتِِه، وَحاًال يَُمّجِ َسَتْطلُبُونِي، ولِكْن َما َيا َأْوالدي، َأَنا َمَعُكم بَْعُد َزَمًنا َقلِيالً.  .َسيَُمّجِ

َوِصيًَّة َجديَدًة ُأْعِطيُكم،  .ُقْلتُهُ ِلْليَھُوِد َأقُولُهُ لَُكُم اآلن: َحْيُث َأنَا َأْمِضي ال َتْقِدُروَن َأْنتُم َأْن َتْأتُوا

بِھَذا يَْعِرُف الَجِميُع  .ُكمَأْن تُِحبُّوا َبْعُضُكم بَْعًضا. َأَجل، َأْن تُِحبُّوا بَْعُضُكم بَْعًضا َكَما َأَنا َأْحَبْبتُ 

 ."َأنَُّكم َتالِميِذي، ِإْن َكاَن فيُكم ُحبُّ بَْعِضُكم لِبَْعض
 

 )”تأمل وصالة“أول كتابة ( 2012 يّارأ 20

ن وٕالهي ... ِمن على الصليب ُقلَت "أني عطشان" فكيف هذا وأنت مَ  رّبي •
والرحمة والتقوى أعطاني ماء الحياة، أعطاني أن أشرب من ينابيع المحبة 

أنك عطشان  دّ بُ  الصالحة التي ال تنضب! ال ةوالعبادة والسالم والمشور 
ن ال لألرواح، لذا أرجو منك أن تستخدمني ألروي العطاشى من األرواح ممّ 
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يعرفونك من ماء الحياة فترتوي، وبالتالي ترتوي أنت إذ تبدأ هذه األرواح 
 .آمين ،بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس

وٕالهي ... حين ِجعُت إلبتعادي عن مائدتك وخيراِتك وعن قلبك  رّبي •
لي خبَز الحياة فأطعمتني بكل  إلي وُكنتَ  القدوس َشَبُع األرواح، أتيتَ 

حكمة جسدك وكلمتك ومشورتك الصالحة ومواهبك الغنية فأغنيتني 
وأشبعتني، لذا أرجو منك أن تستخدمني ُألْغني اآلخرين وُأقاِسَمهم نعمك 
علي فيشبعون وُيشبعون غيرهم فتشبع أنت إذ تبدأ هذه األرواح بحمدك 

 .آمين ،وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس

وٕالهي ... حين أخطأُت ووقفُت أمامك بخزيي وعاري وأحسست بُعِريي  رّبي •
إلي وغفرت لي بكل محبة وتضحية ونكران ذات  أنتَ  أمامَك، أتيتَ 

دك، لذا  فألبستني ثوًبا ال ُيبلى يسمح لي بالدخول إلى العرس السماوي ألمج
سه لبِ ي فأُ أرجو منك أن تمنحني قلًبا ُمحبا ُمتواضًعا غافًرا لمن يسيء إل

ل يوم الحساب عن أي إساءة قام بها تجاهي الثوب الذي يحتاجه فال ُيساءَ 
 .آمين ،فيبدأ بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس دون تأخير

وٕالهي ... حين رأيتني قد أصبحُت بعيًدا عنَك وُتهُت في أرٍض غريبة  رّبي •
الطريق  صحراء قاحلة ال ماء فيها وال شجر ولم أعد أستطع أن أرى

أجدادي بها، أرًضا من ثمار أشجارها ونباتاتها ُتَدر  لألرض التي وعدتَ 
الحليب والعسل، أتيَت أنَت نوًرا لعْيني فأبصرُت، أْمسكت بيدي وأْصبحَت 

ذي أوصلني لبيت أبي السماوي وأسكنتني قلبك القدوس وجعلتني الطريق الّ 
رض الموعودة. أحتمي بدفئه ومحبته ورحمته وأطعمتني من ثمر األ

ساعدني يا رب أن ال أكون أنانيا بحبك وال أرغب بالتمتع بخيراتك دون أن 
ُأرشد اآلخرين لهذه الخيرات فأكون نوًرا لآلخرين فيصبحوا من أهل البيت 
ويتمتعوا بخيراته وال يعودوا غرباء فيبدأون بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك 

 .آمين ،القّدوس
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ُت وثقلت أطرافي عن القيام بواجباتي تجاهك وٕالهي ... حين مِرض رّبي •
تني دواًء وكنَت الطبيب الشافي، سقيْ  أنتَ  وتجاه اآلخرين من حولي أتيتَ 

سحريا من عمل يديك وأعْدَت لي عافيتي، دواًء ليس ألحد سواك أن يسقيه، 
لذا ساعدني أن أزور المرضى وآخذ معي من هذا الدواء، أحمل الكلمة بين 

وُيْشَفْون ويصبحوا أبناًء لك فيبدأون بحمدك وشكرك وتمجيد يدي فيسمعون 
 .آمين ،أسمك القّدوس

 تْ حَ وٕالهي ... لقد أغواني الشيطان وأصبحُت مأسوًرا للخطيئة وأصبَ  رّبي •
، ْر ني الخطيئة عن رؤية الحق والبِ تْ مَ أعمالي الخاطئة جزًء من حياتي فأعْ 

أتيَت أنت الحق وفكْكَت  وألنك أنت أحببتني محبًة غيورة ال حدود لها،
قيودي من العبودية وأسرتني بمحبتك، أتْيَت إنساًنا باًرا لتكون لي ِمثاًال 
أقتدي به فُأصبح باًرا في عينك، لذا أرجو منك أن تمنحني قلًبا نقيا ُيشابه 

تك في قلبي لكافة محب  لُ قلبك القّدوس ُمؤمًنا فأكون ملًحا لألرض، أحمِ 
أسرهم بإسمك القّدوس وأدلهم عليك فيبدأون بحمدك  ك فُ المأسورين فأَ 

 .آمين ،وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس

ذين لم يعرفوك بعُد كما ني أن أخدمك ِبَبنيك الصغار الّ بْ وٕالهي ... هَ  رّبي •
خدمتني بكل تواضع، أخدمك بأعماِل رحمٍة ُترضي إرادتك المجيدة فال 

، ولك الشكر ك إلى أبد اآلبدينُيحَرم أحد من رؤيتك والتسبيح والسجود ل
 .آمين ،على الدوام

  

  2013 أيّار 21
  

؟ هل يمكن لقلبي ني أنتَ تَ وٕالهي ... أيمكنني أن أحب أحًدا كما أحببْ  رّبي
ن يقول أن ُيصبح صورة أخرى من قلبك الوديع المتواضع الحنون؟ هناك مَ 

كان هذا التعليل وتتأنس وُتصبح بشًرا، وال أعلم إن  "نحن بشر" وكأنك لم تأتِ 
على هوانا أم هو تبطين لعدم طاعتنا لوصاياك. وهناك  هو فقط لكي نعيَش 
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الكثير ممن كّرسوا حياتهم لرغبات قلبك القّدوس فعملوا على نشر الخبر السار 
 ملكوتك. بالخالص ومساندة الفقير والمحتاج وٕاعالء الحق لكي يأتِ 

القّدوس لنخدمك بكل محبة وٕالهي ... باركنا وٕامأل قلوبنا بروحك  رّبي
  بخدمة َمن حولنا، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  4201 حزيران 1

رّبيتنا وأطعمتنا وعّلمتنا ناديتنا "يا أوالدي" وأحببتنا كأٍب ف وٕالهي ... رّبي
وغفرت لنا وألبستنا بهاءك، وٕافتديتنا دافعت عّنا و نا وحفظتنا من الشرير توأرشد

لآلخرين فنعكس المحبة  الصالح لنقتدي بك ونعكس صورتكثال وكنت لنا الم
ي من أجله ضحّ نُ مه و عل نُ حبه و نُ أن  ّلذي علْيناوالتضحية من أجل إسعاد اآلخر ا

  حب" لينال الحياة األبدية.مه عنك "آب سماوي مُ عل نُ ، وٕان كنا مختلفين

فُينيَر  ،نا لكفي معرفت روح الحكمة والَوْحيِ إمأل قلوبنا بوٕالهي ...  رّبي
 في إنتظار رجاء القيامةوخدمة لملكوتك على األرض نا ونزداد محبة وبلعيوَن ق

  آمين. ولك الشكر على الدوام، للحياة األبدية في ملكوتك في السماوات،
   

  5201 أيّار 71

متى نتعّلم كيف ُنحب؟ هل المحبة تأتي بالفطرة أم أنها  رّبي وٕالهي ...
أو ما نقوم به ؟ وهل ما نتعّلمه ُتكتسب بحسب الظروف التي يعيشها اإلنسان

  ُيطابق الحب اّلذي في قلبك؟
في تعبئة البنزين  وقودعاملة محطة الاليوم ساعدتني  رّبي وٕالهي ...

دخل مع البنزين لُيتاح لكمية أكثر من لُتخرج الهواء اّلذي ورأيتها ُتحّرك السيارة 
البنزين بالدخول للخزان. وٕارتأيُت أن أرد لها صنيعها إذ ذكرتني بأن اإلنسان 
عليه أن ُيخرج ما في قلبه من شوائب لُيتيح الفرصة لمحبة اهللا أن تزيد فيه، 
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ُتحب القراءة وأخرجُت أحد كتبي وأنا أقول لها بأن اهللا أنعم كانت فسألتها إن 
للوهلة األولى بأنها مسرورة ولكنها ما أن رأت الكتاب،  دتْ لّي بهذه النعمة، وبَ ع

وهو شرح لصالة المسبحة الوردية، حتى أعادته إلي قائلًة بأنها إعتقدت بأنني 
  لدّي نعمة (!!) العرافة. وسيط وقارئة طالع والمستقبل وأنّ 

يود الناس أن يعرفوا مستقبلهم ولكنهم ال يوّدون أن يضمنوا  رّبي وٕالهي ...
فيها ُمبعدين  دقَ أبدّيتهم!! يترّجون الفرح اّلذي ال يدوم ُمصدقين كلمات ال صِ 

أُيعتبروا  .والفرح يمان مصدر الحق والرجاءاإلأفكارهم وقلوبهم عن حجر أساس 
ى التراب اّلذي سيواريهم أمثال هؤالء في نظرك عميان لم يستطيعوا أن يروا سو 

  حين الممات؟؟

ِمن أجل كل َمن لم يرفع عينيه إلى الُعلى وآثر النظر إلى  رّبي وٕالهي ...
ِمن أجل كل َمن خاف التقّرب منَك فَجَهلك، ُأصلي وأطلب منك أن  ،الزوال

ُأصلي وأطلب  ؛قلوب بنار محبتكالتشعل و ترحمنا وتُنير عقلنا بروحك القّدوس، 
ولك بالحب اّلذي أحببتنا به،  تضع في طريقهم أناًسا تمتلئ قلوبهم منك أن

   الشكر على الدوام، آمين.
  

  6201 أيّار 8

سمعُت اليوم صوًتا في داخلي يقول: "التقوى والمحبة  رّبي وٕالهي ...
 ال بّد أن تتصف أعماله وأقواله بالتقوى  وجهان لعملة واحدة". أجل، فَمن أحب

وَمن أراد أن تتصف أعماله  ،نا كّل اإلحترام لهوُمكِ مبتعًدا عن أذّية اآلخر 
وتساءلُت مع نفسي: لماذا أشعُر بأنني بالتقوى فال بّد أن تبرز المحبة لآلخر. 

عاليم والحاوي تاآلخر كما أراد رّبي؟ لماذا أرى الصليب اّلذي أحمله  لم ُأحبّ 
لماذا لم تعد لي المقدرة على المغفرة لَمن  وكأن فأًسا قد قسمه إلى نصفين؟رّبي 

نا صلبك بْ اّلذين تسب الخطاة وأدركُت كم هو عظيٌم حبك لنا نحن  أساء لي؟
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غفرَت ليس مّرة واحدة بل سبع سبعين مرة إن لم يكن تحّملت الكثير و وآالمك إذ 
   أكثر.

وحدته، معونتك اإللهية ستجمع شقّي الصليب وُتعيد له  رّبي وٕالهي ...
ولكن التي ُتمّجد أسمك فأعمُل بها، كيف تكون المحّبة  روحك القّدوس سُيعلمني

أن أسمح لَك أن تتولى مشروع التعليم فُأزيل من قلبي كل فكٍر أوًال ّد لي ال بُ 
لي أن ال ُبّد  ؛أبيه كطفٍل صغير بيدِ  ليس ِمن فكرك وأبتعُد عن حّب ذاتي وأعودُ 

   أصلب نفسي وأتحّمل اآلالم التي تصاحب التخلي عن الذات.

ولعلها  "أن ُأحب اآلخر كما أحببتني" تعني لي الكثير رّبي وٕالهي ...
الوصّية الوحيدة التي ُيقلقني عدم طاعتها بكل ما تتطّلبه المحبة إذ مكتوب 

ة من اهللا" و"َمن ال ُيحّب لم يعرف اهللا ألن اهللا محّبة"، وأنا ال أود أن "المحبّ 
ولك الشكر على الدوام، يقول لي أحد بأني ال أعرفك، فأرجو معونتك اإللهية، 

    آمين.
  

  7201 أيّار 28

فهل  أّن "المحبة" أتعبتني وجعلتني أنسى نفسي لو قلُت لكَ  رّبي وٕالهي ...
أنا ُت أنا"؟ ي كما أحببْ هل أسمعك تقول لي "أحب  !ماذا ستطلب مّني أن ُأحب؟

أن "المحبة" هي كماء الطوفان: تقضي على اّلذين بإرادتهم هم خارج أشعر ب
 ، وتحفظ اّلذين كانوا بالداخل وأغلقتَ وليسوا على مثاله الفلك أي خارج قلبك

  !عليهم

روح الحكمة ُتعّلمني أنك "أبي" وأنك ُتحّبني كإبنٍة لَك،  رّبي وٕالهي ...
: ُأضّحي من أجلهم بكّل ما أو أخوةولكنني ال أستطيع أن أحّب الجميع كأبناء 

لك الشكر على ٕاجعل قلبي كقلبك القّدوس، و أملك من قوة وقدرة، فإرحمني و 
    .الدوام، آمين
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  8201 أيّار 31

، والقلب اّلذي يربى في بيت والدة جديدة تعني قلٌب جديد رّبي وٕالهي ...
ليس من السهل على قلب اإلنسان أن يتغّير  "المحبة" لن يعرف سوى المحبة.

هو كل ما يحتاجه  ولعل الشعور بحبِه لكَ  ؛إال إذا أحّب فتراه عاد طفًال صغيًرا
ُنحّبك أوًال فيأتي حب أجل، دعنا اإلنسان لُيحّب اآلخر كنفسه أو كما أحببتنا. 

  اآلخر كأمٍر طبيعي مكّمل لحبنا لك.

حين ُأفّكر بحبك لي ُألحّب اآلخرين كما طلبَت مّنا، فأول  رّبي وٕالهي ... 
يا َمن َأخليَت ذاتك ُحبا  ما خطر على بالي هو أنه علي أن ُأشابهك بتواضعك

، سأقبل حببتنين صعاب ُألحّب اآلخر كما أكّل ما سيعترضني مبفأقبل  بي
بكل إهانة أو إستهزاء أو حتى عدم قبول ليتمّكن اآلخر من أن يعرفك "اهللا 
محبة". يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، إجعل قلوبنا شبيهًة بقلبك القدوس، 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  9201 حزيران 2

، وصّية تحتاج مّنا "ِحبوا بعُضكم بعًضا كما أنا أْحَبْبتكم"أ رّبي وٕالهي ...
أن نفهم أوًال حّبك لنا وبالتالي نعرف كيف ُنحّب اآلخر. ويبدو لي أّن هناك فئة 

حّبوا أبناءهم كمحّبتك لنا والتي في عمقها حتى من اآلباء لم يتوّصلوا بعد أن يُ 
دون حجر عثرة بل على العكس بحجر  ليصل الجميع إليكَ  "التضحية بالذات

 .وال أن ُيعّلموهم كما عّلمتنا أنَت حبا بنا "وهو المحبةأساٍس ال يتزعزع أال 
    التصرفات لم تعد تعكس صورة التلميذ الحق اّلذي ُيمّجدك.

، وكلمتك ال يستطيع إنسان ال أحد يستطيع أن يأخذ مكانك رّبي وٕالهي ... 
رات ال أود أن أعطي أيّ  وأناأن ُيبّدلها بكالٍم آخر،  لتصرفاتنا الخاطئة  ُمبر
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نا لروح الحكمة والوحي في إن دّلت على شيء فهي تدل على رفض والتي
معرفتنا لك، لذلك أطلب منك أن تزيد من حرارة صالتي وصالة اآلخرين من 

  .ولك الشكر على الدوام، آمينأجلي ألصبح إبًنا لك قوًال وفعًال، 
  

  2020 أيّار 42

سأقولها لك بصراحة: "أنا لم أعد أفهم ما عناه الّرب يسوع  رّبي وٕالهي ...
، فأنا ال أرى من حولي "ِحبوا بعُضكم بعًضا كما أنا أْحَبْبتكم"أحين قال لتالميذه 

سوى كراهية وحسد وحّب ذات وعدم تفاهم حتى بين أفراد األسرة الواحدة، 
وقليلون َمن يودون أن ُيقّدموا ذاتهم من أجل إسعاد اآلخرين بحسب الجسد، فما 
بالك حّب الروح والتضحية من أجل إحياء هذه الروح بدًال من قتلها!! عن أّية 

ب تالميذه بأن ُيحّبوا بعضهم البعض بذات الطريقة؟ محّبة كان يتكّلم وُيطال
قليلون فقط يتمتعون بمثل هذا القلب. أينما ذهبت اآلن أجد أمامي الخصام، 

بالحب  ُيطالب اآلخرُينكر اإلساءة و واّلذي يضع حجرة عثرة أمام اآلخر 
يا واإلحترام. األغلبية وضعت تفسيًرا وقالًبا لكلمة "الحب" بحسب ما ُيناسبها، و 

تريد نوًعا من الحب لنفسها وهي ليست على إستعداد إذ أنها ليتها تكون عادلة 
  أن تعطي لغيرها مثل هذا الحب. أمٌر مؤسف! 

أعذرني فأنا لم أعد أستطع أن ُأحّب اآلخر كما أحببتني،  رّبي وٕالهي ...
 ولن أقول باللسان بأني "ُأحب" فقط ليعتقد اآلخرين بأني إنسانة مؤمنة في حين
أّن ما بداخلي هو بحًرا هائًجا من السخط على بعض األشخاص لكثرة إساءتهم 

الهواء اّلذي كنُت أتنّفسه سابًقا بل حّل مكانها "أنا  يلي. لم تعد "المغفرة" ه
فأنا ال أود أن أفرض عليَك  مّرة أخرى، . أعذرنيسأحيا لذاتي وليس لآلخرين"

، إغفر لي وساعدني أن أتقّبل وأعمل هوائي لتقبلني كما أنا وليس كما تريد أنتَ 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.بحسب "الحب" اّلذي قصدته أنَت، 
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  2120 أيّار 16

وبأعمالك نا الّرب يسوع فأنار عيون قلبنا ألنه عّرفنا بَك أحبّ  رّبي وٕالهي ...
فإرتضى بالجلد  نا الّرب يسوعأحبّ  ... وهذه المعرفة أعطتنا الحياة األبدية

نا الّرب يسوع فخرج أحبّ ...  لننال الحياة األبدية فداًء عّنا بذل ذاتهو  والصلب
باحثًا عّنا، نحن المرضى والفقراء والتائهين في برية هذا العالم دون مأوى 

نا أحبّ  ... والمأسورين للخطيئة، فوجدنا وأعطى لكل واحٍد مّنا ما ُيعيده للحياة
ب األب أبناءه فكان ُمعلًما نصوًحا حنوًنا طويل األناة بطئ الّرب يسوع كما ُيح

نا الّرب يسوع ولم أحبّ  ... الغضب رحيًما ُمصلًيا لنا ساهًرا ومتيقظ لحاجاتنا
نا الّرب يسوع كأبناٍء له وأراد ألبناءه أن أحبّ  ... يترّفع يوًما بنفسه عن خدمتنا

نا أحبّ  ... ُيمّزق قلبه فهو أًبا عادالً  يكونوا واحًدا فال عداوة بين األخوة ألن ذلك
؟ هل لي هووفعلُت له ما فعله  هوني كما أحبّ  فهل أحببُت شخًصا ،الّرب يسوع

ألعلنا لم نفهم بعد ما عناه الّرب يسوع، وٕاكتفينا لربط  حّبي لآلخر كان لمجدك؟
، وٕان كانت هذه األمور هي المحبة بالمغفرة لآلخر والصالة من أجل األعداء

    ؟جزًء مّما فعله الّرب يسوع لي
من هذه األعمال قمُت بها  األعمال هي صورة للمحبة، فأي  رّبي وٕالهي ...

تساءل الّرب يسوع عن  تجاه اآلخر ألقول له إني ُأحبك كما أحّبني الّرب يسوع؟
، لذا أجرؤ وأطلب منك بروحك ما إذا كان سيجد حبا على األرض عند عودته

المحبة في القلوب وباألخص التي عرفت حّب يسوع لها فتعمل  القدوس أن تزيد
حين يعود  يسوع ليفرح قلب وٕارشاده نحو حّبك على عكس حبه لها لآلخر

  ولك الشكر على الدوام، آمين.للدينونة، 

  2220 ارأّي  29
"المحبة"، الكلمة التي على الرغم من بساطتها فما يزال  رّبي وٕالهي ...

كثيرون يعثرون بها وُيفّسروها كما يحلو لهم وكما يطيب لقلبهم، ولعل هذا هو 



- 307 - 

 

السبب اّلذي من أجله أرسلَت لنا َمن ُيرينا "المحبة" التي تود مّنا أن تملك على 
طاء المعرفة لآلخرين تجّلت المحبة بإع كياننا فتكون أعمالنا مرآة لهذه المحبة.

["الّرب رحيٌم رؤوف طويل األناة  الرحيمالُمحب ، معرفة قلبك وبالذات معرفتك
 145وعظيم الرحمة. الّرب يرأف بالجميع ومراحمه على كّل أعمالُه" (مزمور 

وعلى مثال ) 25 :43(أشعيا ، قلًبا ال يعود يذكر لنا خطايانا )]9- 8): 144(
   فُننشد:، هذا القلب يكون قلبنا

  ننسى اآلهات والجراح ... ننسى
  ننسى الدموع واألوجاع ... ننسى

  ننسى ونفتكر كلمة حياة ... ننسى
  ونبقى أوالد الرحمن ... ننسى

  قلبي يعيش في سالم ... ننسى
  حب ومحبة وحنان ... ننسى

  يا رّبي أعطنا السالم ... ننسى

باإلضافة للرحمة، فإّن ما عّلمتنا إّياه بالفداء على الصليب  رّبي وٕالهي ...
ولعّلي  ،ِمن أجل راحته" تحّمل المسؤولية تجاه َمن ُتحب""المحبة" هي هو أّن 

أقف أمام هذا الحب العظيم وأقارنه بما قاله لي أحد الكهنة طالًبا مّني أن 
ن أن يكترثوا لتربيتهم ُأصّلي من أجل األطفال اّلذين يتركهم أباءهم وأمهاتهم دو 

وا إلطعامهم وتعليمهم بل يتركوهم ُيواجهون ثر تأو حتى إعالتهم، دون أن يك
صعاب هذه الدنيا دون ُمعين! ال أعلم إن كانت صالتي األجدى هي لألبناء أو 

! فإن أحّب اآلباء أبناءهم وتحّملوا مسؤولية حمايتهم لشعر األبناء لآلباء
فأنعم على كّل اآلباء يا رب أن ما يحتاجون إليه.  بالسعادة وٕان لم يملكوا كلّ 

وأنعم على الجميع، اآلباء واألبناء،  ؛يكونوا آباًء ُمحّبين ألبناءهم كحّبك لنا
عالمين بأننا جميًعا أخوًة ألٍب الرحمة ليغفروا لبعضهم البعض كما غفرت لنا، 

           ولك الشكر على الدوام، آمين.واحد، 
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  زمن العنصرة

  العنصرةأحد 

  حلول الروح القدس على الرسل

  )21إلى  1اآليات  -  2الفصل  –(أعمال الرسل 
َماِء َكَأنَُّه فَ  وفي َتَماِم اليَْوِم الَخْمِسين، َكانُوا ُكلُّھُم َمًعا في َمَكاٍن َواِحد. َحَدَث بَْغَتًة َدِويٌّ ِمَن السَّ

وظََھَرْت لَھُم َأْلِسنَةٌ ُمْنَقِسَمةٌ َكَأنََّھا  كانُوا َجاِلسين.َدِويُّ ِريٍح َعاِصَفة، وَمألَ ُكلَّ الَبْيِت َحيُث 

وِح القُدُس، وَبَدأُوا  ِمْن َنار، وإْسَتَقرَّ َعلى ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُھم لَِسان. وإْمَتألُوا ُكلُُّھم ِمَن الرُّ

وُح يُْؤتِيِھم َأْن    يَْنِطُقوا.يَتََكلَُّموَن ِبَأْلِسَنٍة أُْخَرى، َكَما َكاَن الرُّ

َماء. ٍة َتْحَت السَّ ا َحَدَث ذِلَك  وَكاَن يُقيُم في ُأوَرَشلِيَم َيُھود، ِرَجاٌل َأْتِقيَاُء ِمْن ُكّلِ أُمَّ َفَلمَّ

وت،   ْحَتَشَد الَجْمُع وَأَخَذْتُھُم الَحْيَرة، ألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُھم َكاَن َيْسَمُعُھم َيتََكلَُّموَن بلَُغتِِه.إالصَّ

بُوا وَقالُوا: "َألَْيَس ھُؤالِء الُمَتَكلُِّموَن َجِميُعُھم َجلِيِلّيِين؟فَ  َفَكْيَف َيْسَمُعھُم ُكلُّ َواِحٍد  َدِھُشوا وتََعجَّ

ونَْحُن َفْرِتيُّون، وَماِديُّون، وَعْيالِميُّون، وُسكَّاُن َما بَيَن النَّْھَرْين،  ِمنَّا بِاللَُّغِة الَّتِي ُولَِد ِفيَھا؟

ليَھُوِديَّة، وَكبَُّدوِكيَة، وبُْنطُس، وآِسيَا، وِفِرْيِجَية، وبَْمِفيلِيَة، وِمْصر، وَنَواِحي لِيبَيَة الَقريَبِة وا

ِمْن َقْيَرَوان، وُروَمانِيُّوَن نَُزالء، يَھُودٌ وُمْھتَدُون، وْكِريِتيُّون، وَعَرب، َنْسَمُعُھم َيتََكلَُّموَن 

وَكانُوا ُكلُُّھم َمْدُھوِشيَن َحائِريَن َيقُوُل َبْعُضھُم ِلَبْعض: "َما  اِل ِهللا الَعِظيَمة".بَِأْلِسَنِتَنا َعْن َأْعمَ 

  ْمَتألُوا ُسالَفة!".إلِكنَّ آَخِريَن َكانُوا َيقُولُوَن َساِخرين: "ِإنَّھُم َقِد  َمْعنَى ھَذا؟".

َجاُل الَيھُود، وَيا َجِميَع َفَوَقَف بُْطُرُس َمَع اَألَحَد َعَشر، وَرَفَع َصْوتَهُ وَخاطَ  بَھُم َقاِئالً: "َأيَُّھا الّرِ

الُمِقيِميَن في أُوَرَشلِيم، ِلَيُكْن ھَذا َمْعلُوًما ِعْنَدُكم، وَأْصُغوا ِإلى َكالِمي. ال، َلْيَس ھؤالِء 

اَعةُ ِھَي التَّاِسَعةُ َصَباًحا. َبْل ھَذا ُھَو َما  ِقيَل ِبيُوِئيَل النَّبِّي: وَيُكوُن بُِسَكاَرى، َكَما َتظُنُّون. َفالسَّ

في اَأليَّاِم األَِخيَرة، َيقُوُل هللا، َأّنِي أُِفيُض ِمْن ُروِحي َعلى ُكّلِ َبَشر، َفَيَتَنبَّأُ َبنُوُكم وبََناتُُكم، 

ِمْن ُروِحي ويََرى ُشبَّانُُكم ُرًؤى، ويَْحلُُم ُشُيوُخُكم َأْحالًما. وَعلى َعبِيدي وِإَماِئي َأْيًضا أُِفيُض 

َماِء ِمْن َفْوق، وآَياٍت َعلى اَألْرِض ِمْن َأْسَفل،  في ِتْلَك األَيَّاِم فيََتنبَُّأون. وَأْعَمُل َعَجاِئَب في السَّ

ّب،  ْمُس ظَالًما والَقَمُر َدًما َقْبَل َأْن يَْأِتَي يَْوُم الرَّ َدًما وَناًرا وَأْعِمَدًة ِمْن ُدَخان. وَتْنَقلُِب الشَّ

ّبِ يَْخلُص.الَي  ْوُم الَعِظيُم الَمِجيد. َفيَُكوُن َأنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِبإْسِم الرَّ
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  )20إلى  15اآليات  -  14الفصل  - يوحنا  يسالقدّ (إنجيل 
ِإلى  وَأنَا َأْسَأُل اآلَب َفيُْعِطيُكم َبَرقلِيطًا آَخَر ُمَؤيًِّدا يَُكوُن َمَعُكم ِإْن تُِحبُّوِني تَْحَفظُوا َوَصايَاي.

ا َأْنتُم  األََبد. ُھَو ُروُح الَحّقِ الَّذي ال َيْقِدُر الَعالَُم َأْن َيْقَبلَهُ، َألنَّهُ ال َيَراه، وال َيْعِرفُهُ. َأمَّ

ا َقلِيٍل َل  َفتَْعِرُفونَهُ، ألَنَُّه ُمقيٌم ِعْنَدُكم، وُھَو ِفيُكم. ْن َيراِنَي لَْن َأْتُرَكُكم َيَتاَمى. ِإنِّي آِتي ِإلَْيُكم. َعمَّ

ا َأْنتُم َفَتَرونَنِي، َألنِّي َأنَا َحيٌّ وَأْنتُم َسَتْحيَون. في ذلَِك اليَوِم تَْعِرُفوَن َأنِّي َأنَا في  الَعالَم، َأمَّ

، وَأَنا فيُكم.   َأبِي، وَأْنتُم ِفيَّ
  

  2012 أيّار 27

وٕالهي ... يا َمن عّلمتنا أن ُنصّلي "ليأت ملكوتك" لننال مواهب روحك  رّبي
القّدوس، وأنت ُقلت لنا "إطلبوا ُتعَطْوا، إقرعوا ُيفتح لكم". إننا ُنصلي أن تعطينا 

ك يا رب قلوًبا قادرة على التمييز، قلوًبا صاغية لك، قلوًبا مطيعة، قلوًبا تهابَ 
 شة لك دوًما، قلوًبا وديعة ومتواضعة وُمحِ ة، قلوًبا مثابرة بمحبومتعط ة، آمين. ب

إننا نصّلي أن تمتليء قلوبنا بروحك القدوس ويحّل علينا كما حّل على تالميذ 
لهم على الكنز الحقيقي فأصبح قلبهم هناك، دَ إبنك الحبيب في يوم العنصرة فَ 

ق اّلذي من خالله وأعطاهم كل ما يحتاجونه من صفات للقيام بالشهادة للح
نصل إلى الحياة األبدية. روحك القدوس جعل قلوبهم مندمجة إندماًجا تاًما مع 
قلب يسوع األقدس، فأصبح هذا القلب مصباحهم الذي أنار لهم الظلمة فأناروا 
بالتالي للجميع، وأصبحوا يرون األشياء من خالل هذا القلب اّلذي يحمل في 

. ولقد ذكرهم روحك القدوس بالتعاليم التي َنَبَعْت طّياته المحبة والرحمة للجميع
من هذا القلب األقدس، فلم ينطقوا بأي شيء نجس بل أشادوا بحكمٍة محبتك 
للبشرية أجمعين. فكما قال السيد المسيح أن كل عمل [قول أو فكر] ينبع من 

أن  دّ بُ  القلب، فكيف إًذا لو كان هذا العمل نابًعا من وحي قلب إبنك الحبيب فال
  يكون نقيا.
ن وس، فأنت يا سيدي مَ وٕالهي ... مشيئتك أن أمتليء بروحك القدّ  رّبي

 ن تحّلى بمواهب روحك القدوس وعمل بها لمجد اهللا (متىبارك وطوب كل مَ 
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). أجل، فإن ملكوتك هو ملكوت خدمة، وكّل من فيه يعمل بحسب ما 1-11 :5
). 33-1 :20 اآلخرين محبًة بك (متىأعطيته من ِنعم ومواهب من أجل خدمة 

ولو سألُتَك يا إلهي أن ُتعطيني سالُمك لسمعُت نفسي أيًضا تطلُب منَك أن 
ها ِنعمك التي هي مواهب روحك القدوس فيحل في قلبي ويقول لي: "مغفورٌة بَ هَ تَ 

لك خطاياك التي ندًما ذرفِت عليها الدموع، قومي غّيري قلبِك وٕاحملي صليبك 
وٕاتبعيني"، فأحصل على السالم "سالم السيد المسيح"  ]ليم السيد المسيحتعا[أي 

الذي يجعلني إبًنا/إبنًة لك، وُأرنم لك: "يا إلهي، مقدسك فخر عّزي ومشتهى 
 والشكر على الدوام، ). لك كّل المجد21 :24 (حزقيال "عيني وبهجة نفسي

  .آمين
  

  2013 أيّار 19

وٕالهي ... أبي السماوي ... ماذا أفعل بروحك القّدوس وبإبنك الحبيب  رّبي
يأتيان إلّي من دون أن أحبهما؟ إن لم أحبهما فلن أفتح لهما باب قلبي ليدخال، 
لن أسمع لما يقوالن ولن ُأطيع، أم هل تريدني أن أطيع دون أن أحب؟ أموٌر 

حدة الكنائس، إجتماع كثيرة من حولي حدثت هذه األيام: طلب صالة من أجل و 
لتفسير الكتاب المقّدس إنجيل متى الفصل الثاني عشر، ولقاء مع غبطة 
بطريرك بابل للكلدان، وجميع هذه األمور تربطها "محبة اآلخر وخدمته"، وحتى 
إيماني بك ومحبتي لك هو مرتبط بـ"محبة اآلخر وخدمته". أنت أخبرتني عن 

أراه وأخدمه بطاعة كلمته، وهو أخبرني اإلبن المخّلص وجعلتني أحبه قبل أن 
عن الروح القدس وجعلني أحبه وأتمنى أن يستملك قلبي قبل أن أراه ألدعوك 
"أبي" بكل ثقة ومن كل قلبي، وليجمعني وُيوّحدني مع إخوتي اّلذين هم أيًضا 

ب يسوع كلمتك بأن "أبناءك" من خالل محبتي لهم. كم مرة أعاد علّي الرّ 
والتي من ضمنها الكلمة الطيبة [ت كالم بل أفعال وأعمال هي ليس ""المحبة

  .]رازةية والمشورة الصالحة والكَ ز عَ المُ 
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وٕالهي ... في صالتنا من أجل الوحدة، أعطنا روحك القدوس لُنحب  رّبي 
اإلنسان اآلخر كما أحببناك أو حتى كما نحب أنفسنا. وّحدنا بالفكر اّلذي يتفق 
مع "أن يتحد الجميع بمحبة بعضهم البعض" وأن تُفهم المحبة بأنها محبة 

السعاَدُة في "و َنْفُسه: متواضعة معطاء ذاكريَن َكالَم الرب يسوَع َوَقد قاَل ه
ب في أعمال الرسل "كانوا بقلٍب واحد" تِ ، وما كُ "الَعطاِء َأعَظُم ِمنها في اَألْخذ

  والكل يتشارك ما يملكه.
كة، من أجل القلوب فكّ ي اليوم من أجل العوائل المُ صلّ وٕالهي ... أُ  رّبي 

... من أجل أن القاسية التي ال تعطف على الفقير، من أجل العدالة والرحمة، 
ب يسوع فنكون واحًدا كما أردتنا أن تصبح قلوبنا وديعة ومتواضعة مثل قلب الرّ 

ب يسوع، لن يعرفك ويعرف محبتك إال إذا رأى نكون. إن العالم، كما قال الرّ 
أعمالنا ... وهذا صحيح: فالغير المؤمن لن ُيصبح مؤمًنا إال إذا رأى المحبة 

مالنا تجاهه وتجاه اآلخر من محبة وتضحية التي في قلبنا والمعكوسة بأع
وٕاهتمام ونشر إنجيل الخالص بمغفرة خطاياه فيعلم أننا ال نحب جسده فقط بل 
روحه أيًضا... الغير المؤمن لن ُيصبح مسيحي لمجرد أن هناك المليارات من 
الناس هم مسيحيون، هذا لن يجعله يفهم بأن عليه أن يتنازل عن ما ُيفرح قلبه 

القدوس محبًة بك،  كَ مِ سْ إتعارض مع قداستك، هذا لن يجعله يخاف على ألنه ي
هذا لن يجعله يفعل أموًرا كثيرة على المسيحي أن يقوم بها ليكون مرآة تعكس 

  مشاعر قلبك لآلخرين فيكون إبًنا لك ويسوًعا آخر يمشي على األرض.

وٕالهي ... ُأصّلي من أجل نفسي أوًال ومن أجل اآلخرين وأطلب منك  رّبي
أن تشعل قلبي وتختنه بنار روحك القدوس ليكون فيه المحبة التي كانت في 
قلب إبنك الحبيب، ولكي ال تكون صالتي لك هي مجرد تراتيل ُتَغّنى بل أفعاًال 

  ُتمجدك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
 



- 312 - 

 

  4201 حزيران 8

أرجو أن تسمح لي اليوم أن أدعو الروح القدس بـ"ُأّمي"  وٕالهي ... رّبي
  :فُأرّتل وأصّلي بالعامّية وبفرح

  إني عروٌس لإلله ... إني عروٌس لإلله
  يا إّمي زينيني يا إّمي ... لبسيني يا إّمي ... حضريني 

  عْلميني يا إّمي ... تُأخدم اإلله

  قّدس هيبتهميني أَ ميني إسمع كلمته ... علْ علْ 
  جلسهمزّين ميني أَ حّضر لقمته ... علْ ميني أَ علْ 

  عْلميني َأشكر نعمته ... عْلميني َأحب إخوته
  عشق ُصحبته ... عْلميني تمم رغبته أَ  عْلميني
  ني بقلبه ويحميني ... عروٌس لإللهَتْيحطْ 

َمجلسك نوٌر وضياء، ومائدتك نفوًسا ُمخّلصة وُهم زينٌة  وٕالهي ... رّبي
أن أعمل مشيئتك بشركة الروح القدس، ولك الشكر على لمجدك، أنعم علّي 

   الدوام، آمين.
 

  5201 أيّار 24

أكثر كلما  عليكَ  تعرفتُ  كلما، و كثيًرا ما نتكّلم عن المحبة رّبي وٕالهي ...
كم علينا أن نتعّمق بمفهوم المحبة فنعيشها لكي ُنصبح على مثال ولو  فهمتُ 

: أنا فيك له واحدصبح أنا اإلنسان وأنت اإل"اهللا محبة"، لكي نُ  جزء بسيط من
 دنا الحب المتبادل بيننا والساكن في قلوبنا وأنت في ولعّلي اآلن عرفت أنه ُيوح .

مشاعر في أوقات الفرح أنظر للأن  درك المحبة القصوى بين طرفين علي لكي أُ 
  عرف مقدار الشركة باألحاسيس والعواطف فيما بينهما وبالتاليوالحزن أل

معهم  يووحدت لآلخرين يحبّ  قّيمأُ أن إن أردُت  وعليهصبحا واحد. يُ  أن يمكن
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 في الحزن أرى أن أستطيع: يطرح هذه األسئلة على ذاتفما علّي سوى أن أ
 معهم أن أبكي حقا يمكن كيف قلبي، في الحزن أن أشعر ال ولكن قلوبهم
 أشعر ال ولكن "الحاجة"، أرى أن أستطيع حقيقية وأشاركهم أحزانهم؟ بدموع

 كيف أغار منهم، أنا بكل قّوتي؟ المساعدة يمكنني كيف جوعهم أو ألمهم،
  … معهم؟ أفرح أن يمكنني

 تعمل ماب ،ك"في يأنّ " أعرف أنا أبي السماوي ... رّبي وٕالهي ...
حين ال  حزنت عندما أحزن هل قلبي؟ في أنتهل  ولكن ،كمع لنكون لخالصنا

 كسمإبوُيعّرفون  كملكوت الناس هل أفرح حين ينشر القّدوس؟ كأسم م الناسُيكرّ 
"؟ حقا "أنتَ  لكعلي أن أعمل ألقول  ماذا لآلخرين؟ دمعة من القلب، في 
 ...لآلخرين المساعدة مد يد نصيحة، مسيرة وتجوال، إبتسامة،

ساطًعا: "محبة"، نوًرا أرسل روحك القّدوس ليمأل قلبي  رّبي وٕالهي ... 
أنا القمر اّلذي لُيلبسني  ُيصبح نور الشمس بالمقارنة مع هذا النور ظالم؛ف

فأخدم اآلخرين بحياتي مجًدا لك "ثوب دم"،  :ثوب التواضعسيعكس هذا النور 
  الدوام، آمين. لىعالشكر لك وحبا بك وبهم، و 

  6201 أيّار 15

مع تالميذه فإنهم  هم أو المعّلمحين يتعامل الكبار مع صغار  رّبي وٕالهي ...
غالًبا ما ُيقّدمون لهم وعوًدا مغرية وجميلة فيما لو أطاعوا كلمتهم ونّفذوا رغباتهم 

ولمصلحة  والتحفيز ، وعوًدا للتشجيعأو حفظوا الدرس جّيًدا وعملوا الواجبات
ك لم تطلب مّنا سوى أمًرا واحًدا وعلى الرغم من أنّ  .وليس لغايٍة أخرىالصغار 

إال أنه بات من الواضح بأنه ليس باألمر السهل وٕاال لكان اإليمان قد مأل قلب 
 ،الطلبهذا " هو " أو بمعنى آخر "حفظ وصاياك""الطاعة لكلمتك جميع البشر.

 موا كّل َمن آمَن وتتلمذ  من التالميذ تهطلبدم وما آته من عْ هو ما توقأن ُيعل
  .)20-19 :28 على أيديهم وتعّمد من جميع األمم (متى



- 314 - 

 

وعودك على مّر الزمان كانت هدّيًة لغايٍة واحدٍة وٕان  رّبي وٕالهي ...
 الُمتعب شعبك إختلفت في طبيعتها: "الراحة والسالم والفرح"، فمنذ البدء وعدتَ 

[اليوبيل] بعد طول عمل في األرض، كما وعدت  الخمسين سنةبالراحة في 
ووعدَت بالبركات وجعل مسكنك في ، )25(األحبار  العبيد بالحرية في اليوبيل

وها أنت تعد ، )26(األحبار  وسط شعبك إن حفظوا وصاياك وعملوا بها
، هدّية هي بحّد التالميذ بهدّيٍة ال وصف لها في اليوم الخمسين لقيامة المسيح

ذاتها مصدر الراحة والسالم والفرح الروحي، هدّية قطعت الشك باليقين وحّولت 
يعجز الفكر  في الكالم إنطالقةً  أطلقت العجزالخوف إلى قوة وشجاعة وجرأة و 

أدهشت المتكّلم والسامع مًعا  ويتوقف مندهًشا لحدوثها؛ إنطالقةً  عن إدراكها
 تَ اإلنسان هيكًال لك إذ سكن من تجعل. أجل، هي هدّية همايوأعطت الفرح لكل

   ومعه وأصبح إبًنا لك.فيه 
دائمة الوجود وأنت على إستعداٍد دائٍم إلعطائها،  هدّيتك رّبي وٕالهي ...

وٕاستخدامها بكل فرٍح علينا بأن نكون مؤّهلين إلستالمها وللقيام بفتحها  أنعمْ 
 كلو  ،كلمتكمن أجل خدمة بل نتخّلى عن ذاتنا بأن ال نبخل بوقتنا و ؛ لمجدك

 الشكر على الدوام، آمين.

  7201 حزيران 4

ما أطيبك. ال بّد أن هناك سوء فهٍم مّنا بتفسير مبتغاك  رّبي وٕالهي ...
ونعمتك المجانية لنا والغاية منها وٕاال لكان العالم كّله اليوم مؤمن بَمن أرسلَت 

أفكارنا وتُنّقيها من الشوائب ُمخلًصا ِمن محبتك لنا. أُترانا نحتاج إلى ناٍر ُتغربل 
نحن ما نزال نتعّلم كيف  ؟التي إلتصقت بها عن إهمال أو خوف أو جهل

ُنعامل اإلنسان اآلخر بإحترام ونمّد يد المعونة للمحتاج ماديا ومعنويا، وما زالت 
الهوة كبيرة لنقل اإليمان لآلخرين وتعريفهم بك وبنعمتك ونقل صورة صحيحة 

  ة".لك: "اهللا محب
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نا من اإليمان بحّبك لنا بحين ُندرك أهمية أن تمتأل قلو  رّبي وٕالهي ...
ستحدث المعجزة في السماء إذ سُتمطر ناًرا بدل الماء، ناًرا ال تحرق فتُبيد بل 

، ناًرا ُتشعر تشعل وتُأجج المشاعر فتلد وُتزيد، ناًرا يتقّرب الجميع منها وال يهرب
   لإلنضمام. فُتعطي الثقة باألمان واإلهتمام

يا َمن ُتعطي دون حساب أو تمييز، بإسم اإلبن الحبيب،  رّبي وٕالهي ...
ليصرخ لك في كل األوقات كل لسان: إمأل قلوبنا وأفكارنا بكل ما ُيقّربنا إليَك 

  ولك الشكر على الدوام، آمين. "أبانا اّلذي في السماوات، ُأحّبك كما أحببتني"،
  

  8201 أيّار 20

 ،مواتكلّ اّلذين قبلوا بكّل محّبة أن يكونوا عبيًدا لك  تالميذال رّبي وٕالهي ...
وبّشروا بدورهم  أعمالك العظيمة م ما قيل عنهِ فَ لهم ِمن بقية البشر وَمن سمع 

  آمين. !!)5-1 :3(يوئيل 
في يوم والقلب ما حدث في العقل ما أعظم محّبتك لنا.  رّبي وٕالهي ...

جعلهم للبعض ، اّلذي حدثهذا ال ؛يبقى سرا غير مدركوكيف حدث العنصرة 
من  هو يستوعبفهموا ما لم خرين ها سابًقا ولآلو لم يعرف بلغةٍ بدون خوف  ونكّلميت

حلول الّروح القدس . النبوات المكتوبة مسبًقا بما تّم من أحداث وام يربطلفقبل 
 آكفإنقشع الحجاب عن الرؤيا فر  ن سمع لهمهم وبمَ تغّير بعلى التالميذ أثمر 

على الجميع ألبسهم حّلة القتال المطلوبة حلول الّروح القدس . كوفهم كأي عرف
بحلول الروح القدس  ).4في الحرب الروحية، وقال الضعيف: "أنا بطل" (يوئيل 

عرفك "اهللا محبة" "اهللا يهي أن في الحياة  عرف العقل والقلب أّن الغاية
  ."القدوس اّلذي يفي بوعدهالعظائم" ""صانع المخلص" 

رأيناك فلم تعد غريًبا يا َمن أردت الخالص للجميع ...  رّبي وٕالهي ...
في كل عمٍل نقوم به  روحك القّدوس نلتمس بنا منكَ ناك وتقر عّنا، عرفناك فأحببْ 

، فأفض مجًدا لك، فمن دونك ال حياة لنا، من دونك نحن كيتامى دون معيل
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ويتجّدد وجه األرض، ولك الشكر على الدوام، لنتجّدد علينا روحك القّدوس 
  آمين.
 

  9201 حزيران 9
سمعت أحد األشخاص يشرح حلول الروح القدس ألطفاٍل  رّبي وٕالهي ...

قائًال بأنهم  ،وقد تناولوا اإلفخارستيا ُمعّمدينسنوات  10و 9ما بين  ،صغار
باإلمكان معرفة أن الروح القدس في قلبهم حين يفعلون أعمال الخير والمحبة 
مع األطفال اآلخرين وُيطيعون األهل واألشخاص األكبر سنا. وتوجهت لهذا 

ك الكثير من لهنا الشخص أطلب منه أن ُيزيد على تعليمه أمًرا آخر إذ أنّ 
في البشرية وال ُيسيئون لهم كأخوة  يناآلخر عّمدوا ُيحّبون األشخاص اّلذين لم يُ 

طلبت منه أن ُيفهمهم على الرغم من  ؛م دون أن يؤمنوا باهللا أو بالمسيح إلًهاله
فيشعروا هم ليسكن قلب روح القدس، روح المسيح، يأتي إليهمال صغر سّنهم أنّ 

ُيحّبوا كما  ويثقوا به وُيطيعوا كلمتهه و حبّ يل ىمايت ال يتركهمبأن اهللا هو أٍب ُمعيل 
بأعماله العظيمة قوًال وفعًال  واشيديُ أيًضا و  ا ويثقوا بهما،كالم والديهم اُيطيعو و 
 فُيؤمن .وتدبير ورعاية و... خالصشفاء و من خلق و  ولكل البشرية همل

هذه  .بما أنعم علينا وعليهم تحت كنفه فُنصبح جميًعا عائلة واحدة اآلخرون
، هي التي إن إستطعُت أن ُأخاطبها بكلماٍت تفهمها ،الواحدة في األبوة ،العائلة

    فسأقول لها:
 ال أتعلمين سيدتي أن لن يتخّلى عنِك؟ كِ ذي أحب 

  يكِ غذ ويُ  كِ دُ يسنِ  هِ م أُ طِك بحباٍل روحّية كجنيٍن ببَ رَ 
  اّلذي كان يوًما برْحِمِك وولدِته كِ نِ إلبْ  كِ حب أدركِت 

 قوّ  هفحب كِ  ةً لِك َلهَو أعظُم وأشدمن حب  
  حليًبا مزبًدا يرعاِك سيدتي بعيٍن ال تنعس، ُيشربكِ 

  منيرةعلى أغنيٍة فتصدحين بكلماٍت  ُيدرب أوتار صوتكِ 
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عّلمنا مشيئتك يا َمن أحبْبتنا وأحببَت السكنى في قلوبنا لتُ  رّبي وٕالهي ... 
فنصرخ إليك دوًما "أبانا اّلذي في السموات نشكرك"، "أبانا اّلذي في السموات 

، "أبانا اّلذي في السموات نطلُب منَك "ُنحّبكَ ُنعّظمك"، "أبانا اّلذي في السموات 
 دون ملل فتطمئن القلوب، لك الشكر على الدوام، آمين. ..."

   
  2020 أيّار 31

أحب األسماء التي وصفت ذاتك بها هي "الماء الحي" ن مِ  رّبي وٕالهي ...
لوال الغمام لما نزل المطر ولوال المطر لما  ولعلي أسمح لنفسي أن أقول لك بأنّ 

أنبت الزرع وكانت الحياة. هناك مطر ينزل بنعومة وهناك ما ينزل بغزارة بعد 
الهطول الرعد قبل و البرق ُيخيف َمن لم يفهم ضرورة  قوي  وصوتٍ ضوٍء ساطع 

وهكذا  .بالرؤية وبالسمع كبوٍق إلعالن أمًرا مهما على وشك الحدوث الغزير
ن اإلنسان اّلذي لم يفهم أهمية الماء الحي "الروح القدس" فخاف من اإليما

؟ ال أم بغٌض  أهو خوفٌ ًها واحًدا بثالثة أقانيم. باآلب واإلبن والروح القدس إل
، )25 :15"أبغضوني بال سبب" (يوحنا  ولكني أعلم بأن الّرب يسوع قال ،أعلم

: أبغضوني خوًفا على مصالحهم، أبغضوني ولعلي أستطيع أن أسمعه شارًحا
حسًدا على ما أملك من تبعية ومحبة من اآلخرين دوًنا عنهم، أبغضوني طمًعا 

في الحياة، بما أملك من معرفة، أبغضوني ألنهم لم يعرفوا مفهوم الشركة 
  وهذا الخوف والبغض هما من الشيطان. .... ،"أبغضوني ألنهم "أنا" وأنا "نحن

ربي وٕالهي ... روحك القدوس أنعشني وأعطاني الحياة، مأل قلبي من حّبك 
. من فأنا منك ولك وُأقّدم لك ذاتي ، أشكركوأعطاني الطمأنينة والسالم وبحّبك

التالميذ وٕالى اآلن ولحين مجيء الّرب يسوع ثانيًة وح القدس على يوم حلول الرّ 
 كوحِ من ر  تضأفزمٌن  ؛كدّيان نحن نعيش في زمٍن ُيقال عنه "األيام األخيرة"

زمٌن أتى بعد صعود  ؛ليتكّلموا عن أعمالك العظيمة ألنك أحببتنا رعلى كل بش
الّرب يسوع فتعّتمت الشمس، أي ُأخذ العريس من بين أصحابه، وٕاحمر القمر 
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والُمنيرين لغيرهم ال ِمن ذاتهم  ،داللة على سفك دماء المبشرين الناطقين بالحق
جاهلين أن َمن  من ِقبل اّلذين أبغضوك فأبغضوهم أيًضا ،بل من نورك عليهم

. هي ص من الدينونة كما وعدتخلُ يَ ك لدنُأرسل من آمن بالرّب يسوع ُمخّلًصا 
ألسمك با بك ومجًدا فطوبى لَمن آمن وقّدم ذاته حُ  ،آيات ستالزمنا مدى األيام

لك الشكر على الدوام، . وقلت له "أنت إبني" فأفضت عليِه من روحك وسندته
   آمين.

  1220 أيّار 23

م لقدس ال لنتكلّ ارسل لنا الروح أن تُ  طلب منكَ أهل لي أن  رّبي وٕالهي ...
نا بلغٍة غريبة ال نعرفها ولكنها متداولة بين شعوٍب أخرى ولكن ليفهم بعض

ولكني بدأت أشعر أن ال أحد يفهم البعض نحن اّلذين نتكّلم لغة واحدة؟ ال أعلم 
، ليس فقط من الناحية الروحية حيث ا يتكّلم به اآلخر، ال أحد يشعر باآلخرم

ر اإليمان بما يحلو لها معتمدين على جزء من اإلنجيل، ولكن من كل فئة تُفسّ 
ال بّد من أن النعمة  الناحية الجسدية أيًضا فاألغلبية يفهمون فقط لغة الـ"أنا".
ال يعرفوها هي نعمة  التي أعطيتها للرسل من خالل الروح القدس فتكّلموا بلغاتٍ 

وكأن  ن يتلّقون هذه النعمةرهيبة وليس من السهل إدراكها حتى بالنسبة لّلذي
؛ اّلذين يسمعون لهم فما بالك أو بإلهاٍم منه الروح القدس هو المتكّلم من داخلهم

هي نعمة أّدت لإليمان بالّرب يسوع ُمخّلًصا ليعرفوا مدى حّبك لإلنسان، وها أنا 
اآلن أطلب منك نعمة لُيحّب اإلنسان أخيه اإلنسان. هبنا أن نعرف لغًة ُتشيد 

، لغة من كلماتها وتجعل من الجميع أخوة ُمحبين لك ولبعضهم البعض بحّبك
  "أنَت هو أبانا، واإلبن هو المحبة".

ِنعمَك على البشر ال حدود وال وصف لها، ولعلنا بدأنا  رّبي وٕالهي ...
ننسى ما هو دورنا بالعمل بهذه الِنعم، ولعلي أرسم صورة من خالل هذه 

  الكلمات ِلما علينا أن نفعل:
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  لك عن حّبيشمعة يا ربي تتقِ  ألشعلْ 
  ت قلبي ودربيعطيتني نارة نق إنَت أَ 

 بْ وأنا بعطيك نارة بقلب شمع متصل  
ِبت الشمع ومع البخوْر  إتصاعدْ  نارة َدو  

  حمل حّبي وطلبييِ  ل لقلبكْ ص وَ تْ يِ 
  كِمن عندَ رفاني بالنارة الْ شكري وعِ  حملْ يِ 
  كِمن عندَ الْ قتي وٕاستسالمي للنارة ثِ  حملْ يِ 

  ايِ ِمن عندك دايًما بقلبي مضوّ النارة الْ 
 ايِ يها مضوّ ِمن عندي راح خل والنارة الْ 

بعيد العنصرة، أرسل علينا من روحك القدوس لتكون   رّبي وٕالهي ...
  لك الشكر على الدوام، آمين.المحبة فينا ونكون نحن من أبناءها، و 

  2220 حزيران 5
هذا هو اليوم اّلذي تنتظره مني: أن ألبس حذائي بعد أن  رّبي وٕالهي ...

ريه نزعته لُتغتسل قدماي وأبدء بالمسير تجاه أخي ُألخبره عن حّبك ورحمتك، وأُ 
يرافقني بدء عمله الّرب يسوع وأتّمه الروح القدس، وما زال  هو يومٌ  كم أحببَتُه.

 وُيشّددني إلتمام المطلوب مني حبا بك وباآلخرين.

عن اإلهتمام بنشر ملكوتك؟  قد تكاسلتما لي أرى نفسي  رّبي وٕالهي ...
حذائي أو ُأتعب نفسي وجسدي، أتراني ُأريد الراحة دون  أتراني ال ُأريد أن ُأوّسخ

نفسي  فأقنعتُ  ألم، أُتراني أعلم ُمسبًقا باإلضطهاد والمشقات التي سأواجهها
ر من رائحته آالم الخدمة في بجمال لباسي ولم أرد أن تمزقه وتوّسخه وُتغيّ 

ملكوتك؟ آه يا رّبي، أنعم علّي من التواضع والمحبة لك ما ُيمكنني أن أكون 
  لك الشكر على الدوام، آمين.و ريشة في مهب روحك القّدوس لمجدك، 
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 زمن العنصرة

  ا�حد الثاني في زمن العنصرة

 

  أحد الثالوث ا�قدس
  

  )36إلى  25اآليات  -  11الفصل  -الّرسالة إلى أهل روما (
ّر، لَِئالَّ َتُكونُوا ُحَكَماَء في ُعيُوِن َأْنُفِسُكم، وھَو َأنَّ   ال ُأِريدُ، َأيَُّھا اِإلْخَوة، َأْن َتْجَھلُوا ھَذا الّسِ

لُُص َجميُع وھَكَذا يَخْ  .التََّصلَُّب َأَصاَب ِقْسًما ِمْن َبني ِإْسَرائِيل، ِإلَى َأْن يُْؤِمَن األَُمُم ِبَأْكَملِِھم

وھَذا ُھَو  بَِني ِإْسَرائِيل، َكَما ُھَو َمْكتُوب: "ِمْن ِصْھيُوَن يَْأتي الُمْنِقذ، وَيُردُّ الُكْفَر َعْن يَْعقُوب؛

ا ِمْن ِجَھِة  ."َعْھِدي َمَعھُم، ِحيَن أُِزيُل َخطَاَياھُم َفھُم ِمْن ِجَھِة اإلِْنِجيِل َأْعَداٌء ِمْن َأْجلُِكم، َأمَّ

  .ألَنَّ َهللا ال َيَتَراَجُع َأَبًدا َعْن َمَواِھبِِه وَدْعَوِتهِ  يَاِر هللا، َفُھم َأِحبَّاُء ِمْن َأْجِل اآلَباء؛إْختِ 

اِء ُعْصيَانِِھم، ذلَِك ُھُم اآلَن كَ  فَكَما َعَصْيتُُم َهللا َأْنتُم في َما َمَضى، َوُرِحْمتُُم اآلَن ِمْن َجرَّ

ألَنَّ َهللا َقْد َحَبَس َجِميَع النَّاِس  َرْحَمتُِكم، ِلَكي يُْرَحُموا اآلَن ُھم َأْيًضا؛َعَصوا َهللا ِمْن َأْجِل 

َفيَا لَُعْمِق ِغَنى ِهللا َوِحْكَمتِِه وَمْعِرَفِتِه! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمهُ َعِن  .في الُعْصيَان، لَِكي َيْرَحَم الَجميع

ّب؟ َأو َمْن َصاَر لَهُ ُمِشيًرا؟ !ْسِتقَصاءاإلِْدَراك، وطُُرَقهُ َعِن اإل َأو َمْن  َفَمْن َعَرَف ِفْكَر الرَّ

  .َألنَّ ُكلَّ َشيٍء ِمْنُه َوِبِه َوِإلَْيه. لَهُ الَمْجدُ ِإلى الدُّھُور. آمين َأْقَرَضهُ َشْيًئا َفيَُردَّهُ ُهللا ِإلَْيه؟

  )20إلى  16اآليات  -  28الفصل  –متى  القّديس نجيل(إ

ا  ا َرَأوُه . التَّالِميُذ األََحَد َعَشَر فَذَھبُوا ِإلى الَجلِيل، ِإلى الَجَبِل َحيُث َأَمَرُھم َيُسوعَأمَّ ولَمَّ

َماِء  .َسَجدُوا لَهُ، ِبَرْغِم َأنَّھُم َشكُّوا فَدنَا َيُسوُع وَكلََّمھُم َقاِئالً: "َلَقْد أُْعِطيُت ُكلَّ ُسْلطَاٍن في السَّ

وِح القُدُس،ِإْذھَ  .وَعلى اَألْرض دُوھُم ِبإْسِم اآلِب واإلْبِن والرُّ  بُوا ِإًذا َفَتْلِمُذوا ُكلَّ األَُمم، وَعّمِ

  ."َعلُِّموھُم َأْن َيْحَفظُوا ُكلَّ َما َأْوَصْيتُُكم بِِه. وَھا َأَنا َمَعُكم ُكلَّ اَأليَّاِم ِإلى ِنَھاَيِة الَعالَمو
 

  2012 حزيران 3

وٕالهي ... سأل إبنك الوحيد تالميذه قائًال: "َمن أنا في قوِلكم أنتم؟"  رّبي
 :16 منك (متى إبُن اهللا الحي" بوحيٍ  ،أنت المسيحفأجاب سمعان بطرس: "

  :)، وٕان سمعُتك تسألني: "َمن أنا؟"، فسأجثو على ُركبتي وأقول لك17- 15
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يا إلهي، قبل أن ُأجيُبك سأطلب منك أن تهبني مواهب روحك القّدوس "
فيرشدني إلى كمال النور والحق، فأعِرُفك كما َعَرفك قّديسوك وتالميذ إبنك 
الحبيب وبالتالي ُأصبح إبًنا لك وأنال الحياة األبدية، ألن الحياة األبدية كما 

مقدار ُحّبك لي قال إبنك الحبيب هي أن أعرفك وأعرف ُقدرتك وأعرف 
ولآلخرين، ومحبتك هي فخر وحكمة أفضتها على البشر ومنحتها بكثرة 

) ... َهْبني، يا 10-9 :1لُمحّبيك ليروا وجهك الُمنير (يشوع إبن سيراخ 
رب، الحكمة فأعرف الطريق إلى مقر النور فأسعى إليه وأعرف محل 

كائن، أنت َمن أقام الظلمة فأتجّنبها ... َهْبني الحكمة فأعرف َأّنك أنت ال
جميع أطراف األرض وتعرف إرتفاع السماء وٕاتساع األرض وعمق البحر، 
وكما أعطيت اإلنسان أن يعرف بعض من هذه األبعاد أعطيته أيًضا أن 

ب يسوع يعرف باطن ذاته ويصل لمعرفة قلبك القّدوس بمعونتك اإللهية بالرّ 
  ".ا عن اآلخر لحينالمسيح، وهذه المعرفة ُتعطيها لمن تشاء وُتخفيه

 وبعدها، وحين ُأصبح من أصدقاء الحكمة، سأجثو مرًة ثانية على ُركبتي
أصّلي لك ِمن أجل اآلخرين مثلما فعل القديس بولس الرسول وصّلى أشكرك و و 

ذي منه تستمد كل أسرة يا اهللا، اآلب السماوي، الّ " :ِمن أجل أهل أفسس قائالً 
أسجد أمامك وُأصلي لك للعالم أجمع. على إسمها في السماء وعلى األرض، 

مقدار سعة مجدَك، أسأُلك، من خالل روحك القّدوس، أن ُتمكننا من النمو 
الروحي بخطوات ثابتة، ليعيش في قلوبنا إبنك الحبيب يسوع المسيح باإليمان، 
حتى إذا ما ُزِرعت المحبة فينا وُبِنَي قلبنا عليها، يمكننا أن ُندرك مع جميع 

ّديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق الالمحدود لذاتك وحكمتك الق
ئ ومحبتك ورحمتك؛ وأن نعرف محبة يسوع المسيح التي تفوق كّل معرفة، فنمتل

يا َمن يستطيع بقّوته العاملة فينا أن يبلغ  ... وٕالهي رّبيبكّل ما فيك من كمال. 
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لك في كنيستك وفي المسيح ما يفوق كثيًرا كّل ما نسأله أو نتصّوره؛ المجد 
  .)21-14 :3(أفسس  "آمين ،يسوع على مدى جميع األجيال والدهور

  الشكر على الدوام، آمين.لك  ... وٕالهي رّبي
 

  3201 أيّار 26

وٕالهي ... أبي السماوي، يا َمن عملت وما زلت تعمل من أجل  رّبي
خالص الجميع بمغفرة خطاياهم بإبنك الحبيب ِمن خالل نشر هذه البشرى 

  .السارة فاإليمان به وَنْيلها، أشكرك
وٕالهي ... اإلبن الحبيب، أشكرك على َمن إخترت ليكون تلميًذا لك،  رّبي

إخترته وعّلمته كيف يربط القديم بالجديد ليْعَلم اإلنسان أن أباك السماوي قد 
  .أحبه منذ البدء حبا رهيًبا

وٕالهي ... الروح القدس، أشكرك على المحبة التي أشعلتها بنارك في  رّبي
، محبة غيورة ألسم اهللا القّدوس وبالتالي لَمن خلق، قلب تالميذ اإلبن الحبيب

  .محبة تثق بما تسمع وتعمل على طاعة الكلمة
وٕالهي ... أرجو أن ال تكون معموديتي هي مجرد طقوس إحتفل بها  رّبي

كم  .لين وُيقابل محبتك بمحبة حقيقيةيَ ستمًرا لقلبي الحجر لِ والدّي، وٕانما غسًال مُ 
 قياك ويدعوني إلى مشاركة فرحك السماوي، كم أنا قني إلى لُ أنا بحاجة لَمن ُيشو

بحاجة لَمن يقول لي بأنك أحببتني وأنت عالٌم بأنني سبب آالمك، كم أنا بحاجة 
زيل عدم المحبة من قلبي لِمن أساء إلّي وكان سبًبا في تعاستي بالمغفرة اآلن ألُ 

  .قلبي بالفرحئ له كما فعلت معي فيمتل
وٕالهي ... كثيرون لم يفهموا بعد المحبة األبوية "منك لإلنسان"،  رّبي

والمحبة البنوية "ِمن اإلنسان المؤمن لك" والشركة المتبادلة بينكما وفيما بينهم 
 اءْ فّ أيًضا، وأنا إحداهم، فأرجو أن تفتح أذهاننا وترشدنا من خالل تالميذ أكِ 
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ادون قليلون، ولك الشكر على صّ ُمقادين بروحك القّدوس فإن الحصاد كثير والحَ 
  .الدوام، آمين

  
  4201 حزيران 15

  

ماني، فهل أنا ِممن تستطيع أن ُتطلق يأعمالي تعكس إ وٕالهي ... رّبي
  تني به؟ يْ ائي"؟ هل حفظُت كل ما أوصَ بّ عليهم إسم "أحِ 

وٕالهي ... في صغري، وبالمعمودية، ُغسل قلبي ووضع به ميراثي  رّبي
نّميها لك، ُوضع به بذرة محبتك ورحمتك وتعزيتك الدائمة وُطلب مني أن أُ  كإبنةً 

لك. القّدوس لكي ُأتاجر به فأربح نفوًسا كثيرة  لتُثمر، ُوِضع به قلبك الحيْ 
  ضعف؟  100أو  60أو  30أتراني قد ضّيعُت ميراثي أم أن البذرة قد أنتجت 

يا أيها القّدوس األمين على كلمته واّلذي ال يخلف وعوده، وٕالهي ...  رّبي
وٕان ضّيعنا ميراثنا فبروحك تسند خطانا، في ضعفنا و أنت معنا ال تتخلى عّنا 

 . ترّدنا وتحميناتبحُث عنا و القّدوس 

  بك، ولك الشكر على الدوام، آمين. وٕالهي ... إني واثقة رّبي
 

  

  5201 ارأّي  31

ِإْذَهُبوا ِإًذا َفَتْلِمُذوا ُكل اُألَمم، حين قالت كلمتك للتالميذ: " رّبي وٕالهي ...
وِح الُقُدس، ُدوُهم ِبإْسِم اآلِب واإلْبِن والرَما َأْوَصْيُتُكم و  وَعم ُموُهم َأْن َيْحَفُظوا ُكلَعل

أسلوًبا نهًجا و تضُع لي "، سمعتك ِبِه. وَها َأَنا َمَعُكم ُكل األَياِم ِإلى ِنَهاَيِة الَعاَلم
  تقول:بسيًطا بالتبشير و 

.�تعال�وكن�إب���فأنا�أباك�وسأكون�لك�..�تعال�وكن�فرًدا�من�عائل��  

ا�وصديق
ً

�فُيكرم����أخ �قدسية�إسمي �يثق�بي�ويغار�ع.ى ا
ً
�إبن �تعال�وكن ...

س�ل6خرين�...� بأفكاره�وأقواله�وأفعاله�ال����Aت@?�ء�=سمي�بل�تعكسه�ُمقدَّ
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�و  �تعال �أبنائي �جميع �قلبك �Jي �بيOPم��"أخوتك"إحمل �كالكب�QRفيما وكن

ولك�برك���وبَك�تفيُض�ِنعمي�علOZم�...�تعال�كإبٍن�لهم�كون�أنت�مQRاثي�تف

 
ّ
�بأن b?@تن� Aو� ل

ّ
�فأنا��صغ�QRُمدل �اdبن �وقلب �بفكر�العبد �تعال ...� �أباك �

لقد��لقد�تم."�:الكسل�...�تعال�وقل�hي�أعمل�ع.ى�الدوام�و�Aأحّب محبة�و 

�أسمك�وعرَّ مجَّ 
ُ

 دت
ْ
ن�إبتعد�عنَك�فتابوا�وعادوا�لحضنك�ا=بوي".��ف

َ
qته�  

"الثالوث األقدس" هو ليس  أن غايتك من سرّ من المؤكد  رّبي وٕالهي ...
للبشرية أجمع  وٕانما إظهار سر "اهللا محّبة"ألنك إلٌه واحد عبادة ثالث آلهة 

، ولذلك صّلى القديس يعضدهم""اآلب يحّبهم واإلبن يحّررهم والروح القدس فـ
بولس الرسول ألهل قورنتس قائًال: "لتكن نعمة رّبنا يسوع المسيح ومحبة اهللا 

دها أيًضا الكاهن )، وُيرد 13:13قورنتس  2وشركة الروح القدس معكم جميًعا" (
 ،صّليها نحن أيًضا، ونُ في صالته للشعب أثناء اإلحتفال بالقّداس اإللهي

  ك الشكر على الدوام، آمين.ول فإستجب يا رب،

  
  6201 ارأّي  22

وضع التلميذ القديس يعقوب في رسالته نهًجا للحياة  رّبي وٕالهي ...
ب المسيحية كما فهمها منك سواًء ما عّلمته في العهد القديم أو ما كّمله الرّ 

يسوع المسيح بتعاليمه ووصاياه. ولعل ِمن أهم ما يجب على المؤمن أن يتحّلى 
؛ صفات هو "عدم إدانة اآلخرين أو التذّمر منهم" و"التحّلي بالصبر"به من 

وحين أدركُت "َمن أنَت" أدركُت أهمية هاتين الصفتين. حين أدركُت بأنك 
"محبة" علمُت بأنك ستفعل كل ما في وسعك، أموًرا يصعب على العقل البشري 

  أن يستوعبها، والغاية منها هو "منفعة اإلنسان، كّل إنسان".

ُطلب من إحدى صديقاتي أن تُقدم "سيرة ذاتية" مرفقة مع  ّبي وٕالهي ...ر 
كثيًرا حين وٕاضطربت  طلب للتعيين في إحدى المؤسسات، ولقد إنزعجتْ 
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أكثر من عشر سنوات عمل لم بأنها وبعد مرور  فيها ووجدتْ  ما كتبتْ  راجعتْ 
ُيذكر في أعمالها السابقة، وحين تكلمت معي بهذا الموضوع،  إنجازٍ  حرز أيّ تُ 

أن أنجزه وسمعت نفسي  مع نفسي عن إنجازاتي وعن طموحي وما أودّ  تساءلتُ 
تقول: "إن أهم أمنياتي هي أن أرى أبنائي فرحين، وهذا هو ما أريد أن ُأنجزه 

يعمل دوًما  في حياتي". هذه رغبتي كأم فما بالك أنت اإلله "أب الجميع" اّلذي
   !!في سبيل إسعاد أبنائه والكل هم أبنائه

كون بقربك يهي أن  هعد بأن سعادتدرك بَ يُ لم العالم  لعل رّبي وٕالهي ...
بـ"اهللا اإلبن" الُمخّلص من عقاب  لجميعكـ"اهللا اآلب السماوي"، وهذا ما حّققته ل

ا ُمعّزًيا ُمعيًنا ُمعّلمً  على الدوام بـ"الروح القدس" همعستكون بأنك و الخطيئة، 
ُمغّذًيا لألبد إن آَمن، لذا يا رب، أرسل فعلة لكرمك وٕافتح القلوب ليتقّبلوا كلمتهم 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.على أنها ِمنك ُحبا بهم، 

  7201 حزيران 11
  

بكيُت اليوم حين أدركت بأنني على الرغم من أني أعرف  رّبي وٕالهي ...
وصاياك إال أنني لم أحفظها. َمن أنَت بالنسبة لي، وماذا أردَت أن ُتعلن لي؟ 

عن ملكوتك ولماذا لم ُيدّون اإلنجيل شيًئا عن ملكوتك أحدهم باألمس تساءل 
امته وقبل ا قاله الّرب يسوع لتالميذه في األربعين يوًما بعد قيالسماوي ممّ 

، ووجدت نفسي أجذب فكره من السماء لألرض ليفهم صعوده إلى السماء
ملكوتك اّلذي أردت تأسيسه على األرض فيفهمه ويعيشه قبل أن يطأ السماء، 

يشعر كّل فالّرب يسوع "اإلبن" تجّسد وعّلم بأن ملكوت اهللا هو "ملكوت خدمة" 
بحسب مجًدا هللا "اآلب الواحد"  بكل محبة كأٍخ له تهيقوم بخدمفرٍد فيه باآلخر و 

، ويسود النعم التي يهبها له اهللا سواء ماديا أو روحيا والتي لم ينلها اآلخر
  .اهللا وفكر قلبروح اهللا أي تعكس  ا ومشاعر واحدةواحدً  كًراالملكوت ف
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أو حتى أن  كيف لي أن أفهم كل هذا وال أستطيع أن أغفر رّبي وٕالهي ...
ُحِبسُت أنا أيًضا بالعصيان؟  ؟ هلًة باآلخرين لينالوا الخالصُأبّشر بنعمتك محبّ 

  ؟هل بتكّبري بّررت نفسي ولم أشعر بتلّهفك لآلخرين

، وٕان إني أقر لك بضعفي وأطلب رحمتك ومعونتك اإللهية رّبي وٕالهي ...
َمن يراه يقول "سبحان اهللا كان بضعفي تكمن قّوتك فأرجو أن تهبني قلًبا جديًدا 

؛ سبحان اهللا اّلذي أعطى اإلنسان فهًما غّير قلب الحجر إلى قلب لحماّلذي 
؛ سبحان اهللا اّلذي أحّب خلقه فوهبه وقوة وحكمة ليتقّرب منه وٕاليه وُيحّبه

يا َمن بمواهب  رّبي وٕالهي ...إّني ُأصّلي كما صّلى آخرون قائلين: ". "المغفرة
نا أن نتذوق بروحك والحق، هبْ روحك القدوس ُترشد المؤمنين إلى كمال النور 

القدوس طعم الحكمة الحقيقية ونتمتع دائًما وأبًدا بمعونتك اإللهية بربنا يسوع 
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين."المسيح

 
  

  8201 أيّار 27
  

حين يعجز اإلنسان عن فهم أمٍر ما، فأنه يعود بفكره إلى  رّبي وٕالهي ...
بعد ، ولعل لقاء الّرب يسوع ما ُيقال له البداية ليتسنى له تحليل ما حدث ليفهم

، وعلى جبٍل حيث كان بتالميذه في الجليل حيث كان لقاءهم للمرة األولىقيامته 
(سفر الخروج)  وٕاعطاءك الشريعة لهم لقاءك األول مع بني أسباط إسرائيل

) 2-1 :1 يذكّرهم أيًضا بأنه في البدء كان روح اهللا يرّف على وجه المياه (تكوين
 ك وطاعة كلمتكوحضن كيدعوا الناس للعودة لقلبفيفهموا بأنك تريد منهم أن 

يعرفوا محبتك لهم عنك فوذلك بغسل أفكارهم الخاطئة  وبأنك معهم إلى األبد
 بالحمل الُمنقذ اّلذي أرسلته وغسل خطاياهم ،يتقّربوا إليك وُيمسكوا بيدكو 

ٕاخوة أبناًء لك و فيتغّيروا ويصبحوا بالروح وغسل قلوبهم المتحجرة  ،فيتقّدسوا
  لبعضهم البعض.
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وما تزال تعمل إلى أن يخلص  توعمل تيا َمن عمل رّبي وٕالهي ...
أسمك القّدوس "اآلب واإلبن والروح القدس" مطبوًعا في قلب الجميع، ليبقى 

ليصبحوا مرآًة لك وعمًال وجبين وكف كّل َمن آمن بك فيزدادوا فهًما وٕادراًكا 
  ويعكسوا محّبتك وفكرك لآلخرين، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9201 حزيران 16

أراها أحياًنا أنها من الطبيعة  أمورٍ على ُيبكتني ضميري  رّبي وٕالهي ...
بأنها أراها البشرية فال ألوم نفسي على تصرفاتي وال أحاول أن أتغّير وأحياًنا 

ألتغّير بتغّير الظروف التي ِمن حولي دون  قلة إيماٍن مّني وأعتمد فقط عليكَ 
؛ وكثيًرا ما أدع تفكيري أن أتكّلم بحكمة أو أفعل شيًئا لنشر المحّبة بين طرفين

. هذا التبكيت دفعني لإلعتراف دون دراية تامة على تصرفاتٍ بسرعة كم يح
حذار من "الحكم  :للكاهن فما كان منه إال أن يقول ليوكسلي بأخطائي 

، وحين قلت له و"التحامل على اآلخرين" و"التعّصب لشخٍص ُمعّين" الُمسبق"
تُفّكرين إسألي أو  أو تتكلمين أو ردة فعلٍ  ؟"، قال لي: حين تقومين بعملٍ كيف"

هو  والفكر ؟" أو "أهذا الكالمباآلخر نفسك "أهذا الفعل هو الفعل األكثر حبا
الصالة ؟"، ثم طلب مني أن ُأصّلي اّلذي يحمل في طّياته محّبة أكبر لآلخر

بإسم اآلب  دلتمأل المحبة الحقيقية قلبي، محبة العما أنتَ  لذاتي لُتساعدنيالّربية 
أشكرك يا رب على كّل كاهٍن وُمبّشر عّلم "المحبة"، كما  .واإلبن والروح القدس

هل أفعالي وأقوالي "، وأسأل نفسي أشكرك على كّل َمن تعّلمها فشهد لك وعّلمها
عيش و"هل أقصى درجات المحبة لك هي الكامنة في  "هي األكثر حبا تجاهك؟

  نشر البشرى السارة؟"!اإليمان و 
: محبة لنشهد لكَ  لآلخر كالمحبة التي في قلبك زدنا محبةً  رّبي وٕالهي ...

  ولك الشكر على الدوام، آمين.، اآلب ومحبة اإلبن ومحبة الروح القدس
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  2020 حزيران 7

يعتقد كثيرون بأن نهاية العالم قد أوشكت لظهور وباء في  رّبي وٕالهي ...
ستحدث العالم أجمع، ولقد ذكر الّرب يسوع عن الوباء كونه أحد العالمات التي 

قبل مجيئه الثاني، وال أعلم ولكن هؤالء لم يّطلعوا على ما كتبه القديس بولس 
الرسول في رسالته ألهل روما من أن جميع اليهود سيؤمنون بالّرب يسوع بعد 

فيكونون هم آخر َمن  ه ملًكا ومخّلًصاأن يؤمن جميع أبناء المسكونة اآلخرون ب
أحّبهم وعمل على  لًها واحًدا بثالثة أقانيمويفهم سر الثالوث األقدس بأنك إ يؤمن

ما تعمقت كلّ ال أعلم ولكن  كما وعد. خالص الجميع ودعاهم لدخول ملكوته
أننا نحتاج إلى أكثر بما يحدث من حولي وبما يؤمن به اآلخرون وجدُت 

رق على األبواب والتكلم عن البشرى السارة بل بالط  ُمبّشرين ال باألعمال الحسنة
، مبّشرين عرفوك وأحّبوك وأرادوا بحسب وصّيتك لهم التالميذ األوائل كما فعل

  الخالص للجميع كما أردَت أنت.

اإليمان بالثالوث األقدس ليس بالسهل ولكن إن أدركنا أّن  رّبي وٕالهي ...
هذا هو التدبير اإللهي ليتم الخالص للجميع ولكي ُتشارك اإلنسان روحك 

  القّدوس وبالتالي ملكوتك آلمّنا وتحّقق فينا قولك "هذا هو إبني الحبيب". 

اإليمان بالثالوث األقدس يتطلب مّنا أن ُنحّبك كأٍب ُمحب  رّبي وٕالهي ...
أبيهم السماوي بأقوالهم وأعمالهم  َيعكسون قداسة صالح وُمعين، وكأبناءٍ 

فُيكرمونه على الدوام بحّبهم إلخوتهم، وكشركاء وارثين لملكوٍت عاملين فيه في 
نعم  خدمة اآلخرين محّبًة بك وبهم ولمجدك بحسب ما أنعمَت علينا من

أن نوشم قلبنا بوشم "اآلب واإلبن  بيا رَ  ومواهب روحك القّدوس. أنعم علينا
 والروح القدس" لنحيا معك لألبد، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  1220 أيّار 30 

حين نؤمن بالثالوث األقدس، اآلب واإلبن والروح القدس،  رّبي وٕالهي ...
إلًها واحًدا سنؤمن بأن المعمودية بإسم اآلب واإلبن والروح القدس هي معمودية 

كطفٍل  نفهم أن اآلب بمحبته األبوية لنا ُيظّللناولكنها تبغي مّنا أن واحدة 
 والروح القدس بقوته ُيقّوينا، وبجسده ُيغّذينا ، واإلبن بدمه الكريم ُيخّلصناصغير

  .وُيصّيرنا رجال

قد نفهمها عنَك ولكن ال يمكن أن ندركها كّلًيا  كثيرةٌ  أمورٌ  رّبي وٕالهي ...
فالمحبة دون إن لم نفهم سر الثالوث األقدس، على سبيل المثال: "اهللا محبة" 

الخالص محبة محدودة والمحبة دون العناية في الشدة محبة ناقصة، وأنت 
لن ُيفهم بأنه ملكوت تكون فيه أنت الملك، ليس  "و"ملكوت اهللاله الكامل، اإل
يخدم اآلخر بحسب ًكا خادًما وكل َمن في هذا الملكوت ًكا متسّلط ولكن ملِ ملِ 

النعم والمواهب التي ُتعطيها أنت إّياه بالروح القدس، هي ِنعم مختلفة كإختالف 
اللغات وكأن كل واحٍد يعمل/يتكّلم بموهبة/بلغة مختلفة عن اآلخر والغاية منها 

  الخير للجميع لمجدك. 

صفاتك وقدراتك التي كانت خفية في البدء أصبحت ظاهرة  رّبي وٕالهي ...
دك ويشكرك كل الخالئق كما ينبغي، فأنعم ن فال عذر لنا إن لم ُنبّشر لُيمج للعيا

علينا بمواهب روحك القدوس ِلُيخلق العالم من جديد، ولك الشكر على الدوام، 
   آمين.

  2220 حزيران 12
أنَت إلًها ال يتغّير، ومعرفتَك المتدرجة خالل مسيرة التاريخ  رّبي وٕالهي ...

 بالتدريج اإلنسان فِهمتُ  ك ُتريد أنأنتدل على ال تعني أنك إلًها ُمتغّير وٕانما 
ومعرفة  كسعى أن يصل إليه اإلنسان بمعرفتليصل إلى الكمال: الكمال اّلذي ت
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ك تطّلب من مَ هْ ولعّل فِ  .)3 :17له فينال الحياة األبدية (يوحنا  كورعايت كحب
اإلنسان إيماًنا مختلًفا من فترٍة ُألخرى: من آدم إلبراهيم، ومن إبراهيم لموسى، 

. قد تختلف اآلراء ثم تّم الزمان بمجيء الّرب يسوع، ومن موسى للّرب يسوع
اإليمان هو بجوهره إيماٌن واحد: "اإليمان حول معنى وماهية "اإليمان" إنما 

ية وما يترتب عليه من مسؤولية ِمنه تجاه البشر" وٕان تكّشف هذا بحّب اهللا للبشر 
لإلنسان وصايا  يتوأعط كفي القسم األول آمن اإلنسان ب .الحب على مراحل

اإللهية إن أراد أن  كة جدا لُيطيعها ويتعّلم اإلتضاع واإلتكال على معونتمحدود
ه الشريعة التي يتوأعط كإليه تشعًبا قّرب تَ ، في القسم الثاني فرز كيكون خليًال ل
منه أن ُيزيل  توالعيش بمحبة الواحد مع اآلخر وطلبَ  كوٕاكرام كتهدف إلى حبّ 

، في القسم الثالث كالنجاسة من أعماله وأعمال اآلخرين وينتظروا إعالن ملكوت
لَمن آمن بالثالوث األقدس إلًها واحًدا: اآلب واإلبن  كوملكوت كمجد تأظهرَ 

غايتك من ، وبالتأكيد فإّن خالل ما جاء باألناجيل األربعةوالروح القدس من 
 سر "الثالوث األقدس" هو ليس عبادة ثالث آلهة وٕانما إظهار سر "اهللا محبة"

، ولعل كمال هذه المعرفة هي ِمن األمور التي شملها الّرب يسوع حين بالكامل
  .قال من على الصليب قبل أن ُيسلم الروح: "لقد تم"

حكمتك اإللهية تفوق كّل وصٍف، منذ بداية التفكير بالخلق  ...رّبي وٕالهي 
اليوم اّلذي به ستظهر أورشليم الجديدة السماوية عند نهاية العالم الدنيوي، وحتى 

 تدبيرك اإللهي للخالص ُتالزمها الرحمة لإلنسان بكلّ وصاياك و حكمة نراها في 
، وُتظهر قدرتك اإلنسان المحبة التي بقلبك تجاه خطوة، حكمة نابعة منو  وصّية

لطريق اإلنسان اّلذي أحّبك وعرف حّبك له وحكمة غير مفهومة  حكمة ُمنيرة
. أنعم علينا يا رب أن نفهم حكمتك ونؤمن وتمادى بإنكارك لَمن أحّب نفسه فقط

ولك الشكر على  ،لننعم برؤيتك على الدوام بأّن كّل ما صنعت يداك هو حبا بنا
    الدوام، آمين.
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 العنصرةزمن 

  ا�حد الثالث من زمن العنصرة

 )10 إلى 1اآليات  – 2الفصل  –(الّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 

َرُكم ِبِسّرِ هللا، َلْم آِت ِبَبَراَعِة الَكالَِم َأِو الِحْكَمة؛ ا َأتَْيتُُكم ألُبَّشِ ألَنِّي  وَأَنا، َأيَُّھا اِإلْخَوة، لَمَّ

ْرُت َأْن ال َأْعِرَف  وَقْد ِجْئُت ِإلَْيُكم ِبُضْعٍف  بَْيَنُكم َشْيئًا ِإالَّ َيُسوَع الَمِسيح، َوِإيَّاهُ َمْصلُوبًا!َقرَّ

ولَْم َيُكْن َكالِمي َوَتْبِشيري بَِكلَِماِت اْلِحْكَمِة واإلِْقَناع، َبْل ِببُْرَھاِن . َوَخْوٍف َوِرْعَدٍة َشِديَدة

وِح َوالقُْدَرة،   ْيَمانُُكم َقاِئًما َعلى ِحْكَمِة النَّاس، َبْل َعلى قُْدَرِة هللا.لَِئالَّ يَُكوَن إِ  الرُّ

َغْيَر َأنَّنَا نَْنِطُق بِالِحْكَمِة بَْيَن الَكاِملين، ولِكْن ال ِبِحْكَمِة ھَذا الدَّْھر، وال ِبِحْكَمِة ُرَؤَساِء ھَذا 

َوال. ّرِ ِحْكَمِة ِهللا الَمْحُجوبَة، الَّتي َسَبَق ُهللا َبْل َنْنِطُق ِبسِ  الدَّْھِر الَِّذيَن َمِصيُرُھم ِإلى الزَّ

وھَي الِحْكَمُة الَّتي لَْم َيْعِرْفَھا َأَحدٌ ِمْن ُرَؤَساِء ھَذا الدَّْھر، ألَنَُّھم  َفَحدََّدَھا َقْبَل الدُّھُوِر لَِمْجِدنَا.

: "َما َلْم تََرُه َعْين، ولَْم تَْسَمْع ِبِه ولِكْن، َكَما ھَو َمْكتُوب لَْو َعَرُفوَھا َلَما َصلَبُوا َربَّ الَمْجد.

ِه، ألَنَّ أُذُن، ولَْم يَْخطُْر َعلَى َقْلِب َبَشر، َقْد َأَعدَّهُ ُهللا ِللَِّذيَن يُِحبُّونَهُ". لِكنَّ َهللا َأْعلَنَهُ لَنَا ِبُروحِ 

وَح َيْسبُُر ُكلَّ َشيٍء َحتَّى َأْعَماَق هللا.  الرُّ

  

  )27إلى  21اآليات  – 14الفصل  –يوحنا  القّديس إنجيل(
ِھُر َمْن َكاَنْت لََدْيِه َوَصاَياي ويَْحَفظَُھا، ھَُو الَّذي يُِحبُِّني. وَمْن يُِحبُِّني يُِحبُّهُ َأبِي، وَأَنا ُأِحبُُّه وأُظْ 

تَّى تُْظِھَر َذاتَك َلَنا، ال َقاَل لَهُ يَھُوَذا، ال َذاَك اإلِْسَخريُوِطّي: "َيا َرّب، َماَذا َجَرى حَ  ."لَهُ َذاِتي

  ."ِللَعالَم؟

ا َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لَهُ: "َمْن يُِحبُّنِي يَْحَفظُ َكلَِمتِي، وَأِبي يُِحبُّهُ وِإَلْيِه َنْأتِي، وِعْنَدهُ نَْجَعُل َلنَ  

َتْسَمُعونََھا َلْيَسْت َكلَِمتِي، َبْل َكلَِمُة اآلِب َمْن ال يُِحبُِّني ال يَْحَفظُ َكلَِمتِي. والَكلَِمةُ الَِّتي  .َمْنِزالً 

وَح القُدُس، الَّذي َسيُْرِسلُُه  .َكلَّْمتُُكم بِھَذا، وَأَنا ُمِقيٌم ِعْنَدُكم .الَّذي َأْرَسَلِني لِكنَّ البََرْقلِيط، الرُّ

ُرُكم بُِكّلِ َما ُقلْ  لسَّالَم َأْسَتوِدُعُكم، َسالِمي ا .تُُه لَُكماآلُب ِبإْسِمي، ُھَو يَُعلُِّمُكم ُكلَّ َشيء، ويَُذّكِ

 "!أُْعِطيُكم. ال َكَما يُْعِطيِه الَعالَُم َأَنا ُأْعِطيُكم. ال َيْضطَِرْب َقْلبُُكم وال َيَخفْ 
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  2012 حزيران 10
  

ني َأُحبك، ولكن وٕالهي ... ماذا ُتريد مني؟ أن ُأِحّبك؟ أنا أقول لك أنّ  رّبي
الكلمات وحدها ال تكفي ألن إبنك الحبيب أخبرني  يبدو لي أن هذا ال يكفي،

وعّلمني كيف علّي أن ُأحبك، إذ قال لك ألنه أحبك "لتكن مشيئتك"، وطلب 
مني أن ُأثبت حّبي له، وبالتالي لك، بأن أطيع كلمته التي هي كلمتك. 
"الطاعة"!! أنت ال تريدني أن أكون كالعبد الذي ُيطيع دون أن يفهم ألنك 

ا لك، وَمن أراد أن يفهم عليه أن ُيصغي جيًدا لما ُيقال وهذا أيًضا جعلتني إبنً 
عّلمني إياه إبنك الحبيب وأوصاني أن ُأصغي لك: "من كان له أذنان فليسمع ما 

لي، ولكي ُأصغي لك  (رؤيا يوحنا) ألن كلمتك هي حياةٌ  يقوله الروح للكنائس"
لكلمته أن ُتسمع وتُفهم وِمن  علّي أن أقّر بأنك أنت هو اإلله الحق اّلذي ينبغي

  .ثّم ُتطاع؛ أنت أبي السماوي اّلذي أحبه وأود أن أطيع كلمته
وٕالهي ... أين أجُد كلمتك؟ وَمن ُيعّلمني وَمن ُيَفهمني؟؟ إبنك الحبيب  رّبي

 عّلم وما يزال ُيعّلم كثيرين، والروح الُقُدس عل م كثيرين، وكلمتك م وما يزال ُيعل
يل وأنا أعرف أين أجد كلمتك وَمن يشرحها، فماذا يعوقني عن ُحفظت باإلنج

ها والعمل بها؟ أهو قلة محبتي لك؟ أنصبح كزوجين إنعدم الحب همِ ها وفِ سماعِ 
بينهما فلم يعدا ُيصغيان لبعضهما البعض؟ أُأصبح إبًنا ضاًال؟ أنت المحبة 

والتعالي، أنت الُمعطي الالمشروطة وأنا حب الذات، أنت التواضع وأنا الكبرياء 
". قيل !!اّلذي ال ُيخطيءالبار في عينيه وأنا اآلخذ، أنت الصالح القّدوس وأنا "

)، أنت 21و 15 :14أن "الطاعة هي تعبير للحب وتمجيد لمن ُيطاع" (يوحنا 
الُممّجد ولك الشكر وأنا أريد المجد والطاعة. ما أوقحني إن قلُت لك أني أحبك 

  !!!دون أن أطيع كلمتك
لندائي: "غّيرني. ال تدعني ُأطفيء نار الروح القدس اّلذي  ، إصغِ رّبي

 :3بطرس  2، 19 :5 تسالونيقي 1أشعلته يوم معمودّيتي في قلبي فأفقُد سالمي (
ك؛ وٕان كانت يدّي ي)، فإن كانت عيناي سبًبا في ذلك فإقلعها وأعطني عين14
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ه بنار يلساني سبًبا في ذلك فإكو سبًبا في ذلك فإقطعها وأعطني قّوتك؛ وٕان كان 
روحك؛ وٕان كان قلبي سبًبا في ذلك فقلًبا نقيا إخلقه فّي وروًحا مستقيمة جدد في 

  ".آمين ،، ولك الشكر على الدوامأحشائي، وٕاجعل قلبي شبيًها لقلبك القّدوس
  

  2013 حزيران 2  

في قلبي وقلت لي بأن السالم اّلذي أعطيتني  وٕالهي ... حين همستَ  رّبي
اه واّلذي لن أحصل عليه من العالم هو "الطمأنينة التي ستسكن قلبي حين إيّ 

له بيًتا في ملكوتك"، هو سالم روح وليس سالم جسد، هو  يعرف بأنك قد بنيتَ 
أن أعرف أن محبتك الغيورة علّي قد رفعتني لحضنك. ماذا أريد أكثر من هذا؟ 

  ُيفيدني سالم العالم إن لم أعرفك؟ ماذا
وٕالهي ... أنا أعلم أن سالم العالم لن يقودني إليك، فها أنا أعيُش في  رّبي

بلٍد مسالمة من دون حروب، بلٍد أجنبية، ولكن إتضح لي بأن أغلبية سكانها ال 
يعرفونك ومجلس الشعب يتغاضون عن وصاياك وٕان عرفوها فُيصادقون على 

مشيئتك... هم مسالمون ولكنهم إبتعدوا عنك؛ قلوبهم طيبة قرارات منافية ل
ولكنهم يفّضلون أن ال يعرفوك ليعيشوا كما يشاؤون، الطالق بكثرة وتفكك 
العائلة ليس له حدود وٕان لم ُيسعد طرف مع اآلخر فال بأس من اإلنفصال 

  ليجد شخًصا آخر وال أهمية للزواج إن ُوجد... 
أيوجد سالم فكري أكثر من هذا!! ال مسؤولية وال كلمة  ... وٕالهي رّبي

ُتطاع وٕانما حرية وسالم وحب... ولكن هذه البالد كانت تعرفك وتحبك وُتطيع 
 ة المزيفة، وأنا ال أود أن كلمتك ولقد أعيتها الحروب السابقة وأعمتها الحري

د أن يحدث هذا لبلدي وشعبي، ال أود أن يبتعد عن سالمك الحقيقي، ال أو 
أبسط يدك وباركنا وال تدع العالم  ،فيا رب .امه وساكنيه عن مخافتككّ يبتعد حُ 

ُيزعزع إيماننا، بل إجعل شرقنا منارة للساكنين في الظلمة، ولك الشكر على 
  آمين. ،الدوام
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  4201 حزيران 22  
تمّنْيُت اليوم أن أضع رأسي على صدرك كما وضعه التلميذ  وٕالهي ... رّبي
، تمّنيت أن يوم العشاء األخير فيمتلئ قلبي بالسالم وبعدها أنام بإرتياحالحبيب 

على مائدتك آكل من خبزك وأشرب من خمرك وأستمتع بمعونتك  جلسأ
  اإللهية. 
لي ذاتك حين طلبت من تالميذك أن يأكلوا  وٕالهي ... يا َمن أظهرتَ  رّبي

جسدك المتمثل بالخبز ويشربوا دمك المتمثل بالخمر ألعرف أن جسدك هو 
"، إذ ُكتب في أمير السالمالصالح أنت هو "القّدوس فر" ودمك هو "السالم" "البِ 

، وبالتالي فإن "هو الشر وخمرهم هو العنف شرارخبز األ"سفر األمثال بأن 
"، وٕان والسالم الصالح والمحبة والغفرانر و البِ هما "القداسة و خبزك وخمرك 
ن نالوا رضاك وعكسوا صورتك فسأكون ِممّ  تكبطاعة كلمتغّذيت عليهما 
 فأشاركك في نشر سالمك روحك القّدوس وأصبح قلبي ُسكنَ  لآلخرين فأحببتني

  .بحسب حكمتك وقدرتك
... خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ولك الشكر على  ، أبي السماويوٕالهي رّبي

  الدوام، آمين.

  5201 حزيران 7
إبني،  بأذني "أنتَ  يهمُس  إستيقظُت اليوم على سماِع صوتًا رّبي وٕالهي ...

ي وكم هعلي و عظيٌم ُحكمَك وأدركُت كم ه) 7 :2 (مزمور "كَ دتُ ولَ  أنا اليومَ و 
 عظيمةٌ  الخاطيء. أجل، كم هي تني أنا اإلنسانك التي أحبّ حكمتُ  عظيمةٌ 

أن ُأمّجد أسمك باإلبن الحبيب وروحك القّدوس علي إذ أعطيتني  تكنعم
أعطيتني أن أكون إبًنا لك يعرُفك ويحمل  ؛: أن ُأطيعك ُحبا بك يا أبيالقّدوس

ًفا عنكَ  أسمك القّدوس؛ بذاتي قوًال "اهللا محبة"  أعطيتني أن أكون سفيًرا لك ُمعر
من دون خوف بخدمة اآلخرين جسديا وروحيا لذا أرجو أن أخدمك  ،وفعالً وفكًرا 
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 الشكر لك على الدوام، و  على مثال قلبك القّدوس، بقلٍب رحومصدٍق وأمانة  بكل
  .آمين

  6201 أيّار 29
، رؤوفو  مٌ ي: رح"ن أنتَ مَ  كَ ما يجعل كل "هو الروح القدس  رّبي وٕالهي ...

وبار ، كلّي الحكمة والمعرفة، قدوس عظيم الرحمة وغافر وطويل األناةصبور 
تجاه خلقه،  ذو حب خالص وثابت ،قريٌب ِمّمن يدعونه بالحق ومتواضع

ه شبِ قلبه يُ  ُيحّولني إلى إنسانٍ له القدرة، بإنبعاثه منَك، أن وبالتالي هو اّلذي 
بعد أن  الروح القدس أرشدني للحق مملؤ بالمحبة تجاه اآلخر. قلبَك القّدوس

تجّسد وعِرْفته أنا معرفة متسلسلة ِمن خالل اإلنجيل بدًء ِمن اإلنسان للُمعّلم 
لسر حكمتك  أرشدني ؛الفادي لبني البشر للنبي هللا المتجّسد الشاهد األمين لذاته

 " محبةهللاـ"اأرشدني ل بالّتجسد اّلذي ُيعتبر للبعض ضرًبا من الكفر والجنون؛
سكن  فقمة اإليمان أن ُنحب اآلخرين كما أحببتنا؛ ،وأفهمني كيف تكون المحبة

   بيتك.ورفعني معه لحضنك وأسكنني  في قلبي
لقلبي اآلتي بإسم الرّب يسوع "اإلله اإلبن"  هوالروح القدس  رّبي وٕالهي ...

ويعيشها  ذاتهألصبح إبًنا لك يصرخ لك "أبي" ويحمل صفاتك في وفكري 
  . ال قسًرا بل حبا بك بطاعة كلمتك

بإسم الّرب يسوع" هو "أن  لقد تعّلمُت معنى "أن أطلب منكَ  رّبي وٕالهي ...
أطلب منك وكّلي إيمان بأنني إبنة لك"، وبهذا اإليمان أطلب منك أن ُترسل 

والشكر لك على إلينا ِمن روحك القّدوس فيتجّدد وجه األرض كما تجّدد قلبي، 
  .الدوام، آمين

  7201 حزيران 81
ه نفسي؟ فأنا إنساٌن ُيحبك ولكني ما أزال ال أحفظ بَمن ُأشب  رّبي وٕالهي ...

  ؟، أو ماذاي ُأحّبكوصاياك وأعيشها. هل أضحُك على نفسي حين أقول أنّ 
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تكّلمُت اليوم وألول مرة مع سيدة كنُت أراها تأتي تقريًبا  رّبي وٕالهي ...
يوميا إلى الكنيسة لُتشارك باإلحتفال بالذبيحة اإللهية، وكانت في بعض األيام 
تجلب معها حفيدها البالغ من العمر بحدود الثمان سنين، وِمن مالمحها 

مُت معها وتصرفاتها مع حفيدها كنُت أظّن بأنها قاسية، ولكن بعد أن تكلّ 
عّلمة موسيقى وأَن عائلتها جميًعا لهم آذان موسيقية وذو مُ كانت إكتشفُت بأنها 

أصوات جميلة، وعرفُت بداخلي بأني قد ظلمتها حين إفتكرُت بأنها قاسية. 
إكتشفُت بأن محبتها لَك قد تجاوزت بكثير مرحلة إعتبارك "األب" اّلذي ُيوّفر 

فهي تعلم بأّن نيسة لتقول لك "أنا ُأريد..." اإلحتياجات إذ أّنها ال تأتي للك
ولكن لتقول لَك "أنا ُأحّبك". أخبرتني بأّن زوجها على قاب "عينيَك عليها" 

من عجٍز في القلب، وما منذ فترة قوسين أو أدنى من الموت فهو ُيعاني 
أدهشني أّنها قالت بأنه يعيُش مع إبنته لتعتني به؛ وقبل أن تأخذني األفكار 

ا عن واقعها قالت: "هو مؤلم جدا أن ترى إنساًنا ُتحّبه يتالشى أمام عينيك بعيدً 
ه سنين طويلة وعرفته حين كان قويا يهز األرض حين توخاصة وأنت قد عاشر 

، يمشي". أحسسُت من كلماتها بحبها العميق لزوجها وألمها الشديد لما يحدث له
رؤيته بهذه الحال والوقوف كما أحسسُت بشعورها بضعفها لعدم مقدرتها على 

بجانبه تعطيه محبتها كما كانت تفعل سابًقا. أخبرتني بأنها تنتظر بقلٍق شديد 
هذا أفضل لها من أن تكون معه لكن التلفون ليبلغوها بأنه قد توفى، و  رنأن ي

في تلك اللحظة. وحينها أدركُت بأن في وقت الشدة هناك َمن يهرب وهناك َمن 
كان  اُيحّبان من كّل قلبهم. ال أستطيع أن أقول بأن أحدهم يبقى ولكن اإلثنان

ضعيًفا واآلخر قويا، إذ ال بّد للضعيف من أن يكون قويا ليتحّمل فكر اآلخرين 
  ّكر لّمن أحب غير ُمدركين بمدى ألمه وضعفه. نمن حوله بأنه قد ت

ينيك يا َمن عِلْمَت بضعفي وبحّبي لك فلم تُبعدني عن ع رّبي وٕالهي ...
وُقلَت لي باإلبن الحبيب والروح القدس أّنك ُتحّبني وبأنك ستمسك بيدي 

   .الشكر لك على الدوام، آمين وتُقّويني،
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  8201 حزيران 3

"ضعف الجسد وقّوة الروح بالكلمة والروح القدس"، هذا ما ...  رّبي وٕالهي
تركتني؟"، فهمته عن اإلنسان. جسٌد ضعيف يصرخ إليك "إلهي، إلهي لماذا 

وروٌح قّوية بذاِتك تصرخ بثقة "بين يديَك أستودع روحي". ضعف الجسد اّلذي 
يصرخ "سالم، سالم"، وقوة الروح التي تصرخ "سالمي ُأعطيكم". جسٌد ضعيٌف 
يخاف ويرتعش ِمن أخيه اإلنسان وِمن الشر اّلذي ال ُيرى، وروٌح ُتطمئن وتقول 

  أنا أراكم ومعكم، وأنا ُأحّبكم". "صبًرا، ال تضطرب قلوبكم، ال تخافوا،

نشر حّبك في عالٍم يسوده حّب الذات واإلحساس بالقوة  رّبي وٕالهي ...
الشخصّية وأفكاٍر بعيدة كل البعد عن "الخطيئة" و"حّبك لنا من خالل الّرب 
يسوع المسيح" هو أمٌر صعب لوال القوة في الروح، لوال الحب اّلذي يتمّلك القلب 

  دك وتنفيذ رغبة قلبك: "إذهبوا وبّشروا فالخالص للجميع". فيرغب في إسعا

وأنرت  ،فقّويتنيالمسيح  ألبستنيبروحك القّدوس رّبي وٕالهي ... يا َمن 
نقل لهم ألالُمحب قلبه اآلخرين من خالل  جعلت عينّي ترىف جسدي الُمظلم
 الشكر على الدوام، آمين.أرجو أن أثبت بمحّبتي لك، ولك حّبك ورحمتك، 

   
  9201 حزيران 23

ِمن ِقبلَك يعرف جّيًدا بأن حكمته والكالم اّلذي  ... كل مرسلٍ  رّبي وٕالهي
ينطق به هو ليس من ذاته وٕانما منك، هذا كان بالعهد القديم إذ لمسنا روحك 

، ليعرفوك ويحّبوك تتكّلم من خاللهم مع شعبكفالقّدوس ُيسّير جميع األنبياء 
فأنت أنت إلٌه ال يتغّير. أنت تختار َمن مع كافة الرسل وٕاستمر بالعهد الجديد 

هذا ما حدث مع  .وترسلهروح المسيح،  ،تريد أن ترسل ثم تقّويه بروحك القّدوس
-1 :6تكّفر الخطيئة ثم أرسلته (أشعيا  جمرةً  على لسانهشعيا إذ وضعت أالنبي 

إذ طلبَت منه أن يأكل ورقة من كتاب ودعوته  وكذلك مع النبي حزقيال ،)8
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). كلتا الجمرة والورقة هي 3-1 :3 ؛10-1 :2ليكون رسوًال منك لشعبك (حزقيال 
التي إن أحببناها وعملنا بها  "الكلمة" المسموعة والممضوغة، هي روح المسيح

 إذ سمعناك تقول من خالل َمن أرسلتودعوناك "أبانا" أصبحنا أبناًء لك 
ال تخافوا فأنا معكم على الدوام فليطمئن  أنا ُمخّلصكم،...  ئي أبنائي"أحبا
  ".قلبكم

... قد يقول البعض أن فرضك لشرائع معينة وتحديد األسلوب  رّبي وٕالهي
هو  دون أن تترك لنا إختيار ما نفعل كإثبات لحّبنا لك كاّلذي تود به أن نحبّ 

وهذا ما الحظته  ،طريقته الخاصة، فهناك َمن يحّبك ولكن على تقييد لحريتنا
بحضور القّداس اإللهي واّلذي من المفترض أن يكّرس وقته بالكامل للعمل فيه 

إذ يختار البعض أن يكون بفكره معك جزًء من الوقت ويبدأ بالتأفف إن طال  لكَ 
أن يتصّرف دون أن يفهم وقت شرح اإلنجيل أو كثرت الصلوات والتراتيل، أو 

هو يحّبك ولكنه ال يود أن تُقّيد حّريته، هو ُيحّب حّبك لآلخر، بأنه صورة لك ول
. ولعّلي أفهم غايتك من الشرائع واألسرار التي وضعتها إلًها من نسج ُمخّيلته

هي تهيئتي ألكون أنا أيًضا ُمرسلة ِمن ِقبلك لَمن يجهلونك ألقول لهم بأنك 
  ُتحّبهم.

ي طرقك وٕافتح فمي ... "هاءنذا ... إستخدمني، عّلمن رّبي وٕالهي
  الشكر على الدوام، آمين.لتسبحتك"، ولك 

  
  2020 حزيران 14

س ليس بالسهل، وعلى الُمفّسر ... تفسير ما جاء بالكتاب الُمقدّ  رّبي وٕالهي
أن يكون صادًقا مع ذاته أوًال وغير ُمحابي ألحد واضًعا فكره وقلبه كّله تحت 

ا . قرأت اليوم موقلبك من محبة إرادة وتوجيه الروح القدس ليشرح ما في فكرك
في رسالته األولى ألهل كورنتس عن ما جاء ذكره  القديس بولس الرسول شرحه

ذن، ولم يخطر على قلِب بشر، ع بِه أُ م"ما لم ترُه عين، ولم تس :في العهد القديم
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يوم جمعت  )17-16 :3 ، أرميا3-2 :64(أشعيا  ُه"قد أعدُه اهللا ِللذين ُيحبون
بما فعله الّرب يسوع  ،"أورشليم الجديدة" ،أبناءك في األرض التي وّرثتها لهم

آمنوا به بل ألنهم من ذاتهم ال ألنهم يعملون الصالح هبًة منك على الصليب 
كثيرون ُيفّسرون هذا القول  لبسوا بّر المسيح.ُمخّلًصا وأحّبوه وأطاعوا كلمته ف

من خيرات جاهلين بأن ما أعددته لنا على ما سيروه بالجنة وما سيتمتعون به 
ُتغني اّلذي ال ُيعطيه أحد سواك، وهي هي السالم ذاتها  رؤيتك بحد  قد تم، وأنّ 

  عن كل شيٍء آخر.
يا لسعة قلبك اّلذي أحب وتحّمل شعًبا لوى الحقيقة التي ...  رّبي وٕالهي

وعن أفعالك العظيمة وجرى خلف رغباته وشهواته ناكًرا  رآها بأم عينه عنكَ 
اإلنسان على الرغم من عدم طاعته اّلذي أحب يا لسعة قلبك محاسنك تجاهه! 

من حّبك لنا ما تعبت من ترديد "توبوا، و  ،لكلمتك منذ أيام آدم وحواء وٕالى اآلن
هي الدالة لحّب اإلنسان لَك.  "طاعة الكلمةكون "وأطيعوا كلمتي"، وحّددت 

  أترانا ُنحّبك؟؟
ك ما زال العالم يحوي أمثال هؤالء مّمن ُينكرون محاسن...  رّبي وٕالهي

عنهم "قساة القلب" أن  أجهلها وأخشى إن قلتُ  اآلخرين عليهم ألسبابٍ  ومحاسن
قد لكي ال تف والطاعة لكلمتك الصبربالحكمة و أدينهم لعّلهم يتغّيرون. أنعم علينا 

توب ويعود إليك إنساًنا عزيًزا على قلبك على الرغم من قساوة قلبه في أنتَ 
   .ك الشكر على الدوام، آمينبعودته لآلخر، ول

  2120 حزيران 6
... كل ما ُكتب عنَك يقول لي أنَك تود أن أعرفَك وُأحبَك  رّبي وٕالهي

ليس كملٍك أو إنساٍن ُمترأس علّي ولكن كأٍب حنون ُيحّبني ولذلك فإن  وُأطيعكَ 
طاعتي لكلمتك هي ليست عن خوف وال جبًرا وٕانما عن حب وٕاحتراٍم وتقديٍر 

 ا واحًدامنذ البدء أردتنا أن نفهم بأن العالقة فيما بيننا هي عالقة أبً لهيبتك. 
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سالم ومحبة مملوئين جميًعا بروح ُكثر يود منهم أن يعيشوا كّلهم معه ب وأبناءً 
  ."أبانا الكل، أنتَ  خالقَ  ،خالقي ي وٕالهي، أنتَ أبي، رب  "أنتَ  ة:لئقا لهل تُ  حكمةٍ 

... في الصغر يعيش األبناء في بيت أبيهم ليعتني بهم، وعند  رّبي وٕالهي
الِكبر والنضوج يسكن األب في بيت إبنه ليباركه ويقوم اإلبن بالعناية به إن 

ففي إحتاج األمر لذلك، ولعّلك ال تختلف كثيًرا عن األب من الناحية الجسدية، 
يتم بالبعد عنك بل  صغرنا نحتاج للكثير من العناية والمعونة والتوجيه وهذا ال

بأننا  نصرخ إليكَ سحين ننضج روحيا ، و فنشعر بالسالم والطمأنينة بالبقاء ببيتك
فنشعر أيًضا بالسالم والطمأنينة ألنك لم ولن  في قلبنا تأتي لتسكن معناف نحبكَ 
ولعلي أستطيع أن أقول أّن الغاية مّما حدث ُمسبًقا وُكِتب باإلنجيل هو  .تُفارقنا

نك اإلنسان في قلبِه وُيملَكه عليه ألنَك أسكنَت اإلنسان في قلِبك منذ أن ُيسكِ "
   البدء".

... كم أود أن يعرفك وُيحّبك وُيطيع كلمتك الجميع كأٍب لهم  رّبي وٕالهي
بل شاكرين وُمسّلمين لمشيئتك على  أو التذّمر في وقت الشدةدون التكّبر 

 .ك الشكر على الدوام، آمينولالدوام، فأنعم علينا بالسكنة معنا لنجلبهم إليَك، 

  
  2220 حزيران 19

"الحكمة، القدرة، المحبة" كّلها أموًرا من جوهرك ال يمكن  رّبي وٕالهي ...
للمرء أن ُيدركها إن لم تُفتح عيناه لرؤيتك، إن لم ُيفتح لَك لتدخل القلب وتسكن 
فيه فيمتأل هذا القلب من السالم اّلذي يهبه الّرب يسوع: "الروح سُتهلل فرًحا 

وهي ستعيش في اّلذي ُيحّبها  لخالقها ألنها تثق بأنه فيها وأنها فيه، هو أباها
، هو سندها وعليه إتكالها، هو ُمخّلصها وباألحرى بيته لألبد دون خوٍف أو ألم

هو قد محى خطاياها وفتح يديه ليستقبلها ويلبسها ثوًبا جديًدا، ثوب عروًسا 
  ".ُتزف لعريسها

  ليقل الشعب كّله: "لك الشكر على الدوام، آمين وآمين". رّبي وٕالهي ...
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 زمن العنصرة

   )1( ا�حد الرابع من زمن العنصرة

  )16إلى  11اآليات  – 2 الفصل –(الّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
َفَمْن ِمَن النَّاِس َيْعِرُف َما في اِإلْنَساِن ِإالَّ ُروُح اِإلْنَساِن الَّذي ِفيه؟ َكذلَِك ال َأَحَد َيْعِرُف َما  

وَح الَّذي ِمَن هللا، َحتَّى َنْعِرَف َما  .في ِهللا ِإالَّ ُروُح هللا َوَنْحُن لَْم نَْأُخْذ ُروَح الَعالَم، َبِل الرُّ

ونَْحُن ال َنتََكلَُّم َعْن ِتْلَك الَمَواِھِب بَِكِلَماٍت تَُعلُِّمَھا الِحْكَمُة  .َأْنَعَم ِبِه ُهللا َعَلْينَا ِمْن َمَواِھب

وِحيَِّة بَِكلَِماٍت ُروِحيَّةالبََشِريَّة، َبْل بَِكلَِماٍت يَُعلِّ  وح، َفنَُعّبُِر َعِن األُُموِر الرُّ َفاإلِْنَساُن  .ُمَھا الرُّ

األَْرِضيُّ ال يَتَقبَُّل َما ُھَو ِمْن ُروِح هللا، ألَنَّ ذِلَك ِعْنَدُه َحَماَقة، وال َيْسَتطيُع َأْن َيْعِرَف َما ُھَو 

وح ِمْن ُروِح هللا، ألَنَّ الُحْكَم في ذِلكَ  وَحانِيُّ َفَيْحُكُم َعلى  .ال َيُكوُن ِإالَّ بِالرُّ ا اإلِْنَساُن الرُّ َأمَّ

ا نَْحُن َفَلَنا ِفْكُر الَمِسيح .ُكّلِ َشيء، وال َأَحَد َيْحُكُم َعلَْيه ّبِ ِليَُعلَِّمهُ؟ َأمَّ   !َفَمْن َعَرَف ِفْكَر الرَّ
  

 )24إلى  21اآليات  – 10الفصل  -(إنجيل القّديس لوقا 

َماِء  وِح القُدُس، َفَقال: "َأْعَتِرُف لََك، يَا َأَبِت، َربَّ السَّ اَعِة إْبَتَھَج َيُسوُع بِالرُّ وفي ِتْلَك السَّ

َواَألْرض، ألَنََّك َأْخَفْيَت ھِذِه األُُموَر َعِن الُحَكَماِء َوالفَُھَماء، َوَأظَْھْرَتھا ِلألَْطَفال. َنَعم، َأيَُّھا 

َلَقْد َسلََّمنِي َأبي ُكلَّ َشيء، َفَما ِمْن َأَحٍد َيْعِرُف َمْن ُھَو اإلْبُن ِإالَّ  .َذا إْرَتَضْيتاآلب، ألَنََّك ھك

ثُمَّ إلَتَفَت ِإلى َتالِميِذِه،  ."اآلب، َوال َمْن ُھَو اآلُب ِإالَّ اإلْبن، َوَمْن يُريُد اإلْبُن َأْن يُظِْھَرُه َلهُ 

َفِإنِّي َأُقوُل لَُكم: ِإنَّ َأْنِبياَء  !بَى ِلْلُعيوِن الَِّتي َتْنظُُر َما َأْنتُم تَْنظُُرونطُو"وَقاَل لَُھم َعلى إْنِفَراد: 

َوُملُوًكا َكِثيِريَن َأراُدوا َأْن َيَروا َما َأْنتُم تَْنظُُرون، َفلَْم َيَروا، َوَأْن َيْسَمُعوا َما تَْسَمُعون، َفلَْم 

  ."يَْسَمُعوا
  

  2012 حزيران 17

وٕالهي ... قال إبنك الحبيب الرّب يسوع ُيعلم تالميذه بشأن األكبر في  رّبي
ملكوت السموات: "إن لم َترجعوا فتصيروا مثل األطفال، ال تدخلوا ملكوت 

... ما هذا الكالم اّلذي يشبه كالم الرب يسوع مع نيقوديمس،  رّبيالسموات". 
يشة في مهب الريح: إن ُنفخت فما أشبه الطفل الصغير في تعامله مع أبيه كالر 

في إتجاٍه ما ذهبت الريشة في ذلك اإلتجاه دون تساؤل، وهذا الطفل ُيذّكرني 
بجند قائد المئة اللذين يذهبون ألي مكاٍن ُيريده القائد، وبَخدِمه اللذين يفعلون 
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لماذا  )؛ وِمن هؤالء أفهم54- 46 :4، يوحنا 10-5 :8لهم (متى كّل ما يقوله 
[حين سوع تالميذه باألطفال، فهم قد نّفذوا تعاليمه دون ُمساءلة دعا الرب ي

على الرغم ِمن أن ما أرسلهم إثنين إثنين لألماكن التي أوشك أن يذهب إليها] 
طلبه منهم قد ُيقلل ِمن شأنهم إذ كان ِمن المفترض أن تبدو عليهم عالمات 

ٍس غرباء عنهم الفقر والتعب والجوع بعد مسيرة ُمضنية ويطرقوا أبواب أنا
 وكأنهم فقراء يتصّدقون. يا لهم ِمن تالميذ أو باألحرى أطفال ُيطيعون ُمعّلمهم/

أباهم ويثقون بأن ما سيقومون به هو فعًال لمجد اهللا ولصالح البشر. أجل، إن 
سألُت باحثًا إجتماعيا وقلُت له: "ما اّلذي ُيمّيز األطفال وخاصة في السنين 

جاب: "البراءة، الطاعة، الثقة، اإلعتماد الكّلي على األولى من عمرهم؟" أل
الوالدين، المحبة الالمشروطة"، وهذا هو ما ُيرضيك: إنساٌن بقلب طفل ُيطيعك 
ويثق بك ويتوجه إليك في كّل األوقات شاكًرا وطالًبا لكي تستطيع بالروح القدس 

تمدون على أن تعمل ِمن خالله إلظهار محبتك. فالحكماء والفهماء اّلذين يع
ذواتهم لن يدعوا روحك القدوس أن ُيرشدهم إلى حكمتك، باإلضافة إلى أنهم 

 سيّتكلون على أنفسهم ولن يروا حكمة اآلخرين.

ب يسوع المسيح وصّدقوا بأن بـ"أسم أبي السماوي ... كم وثق التالميذ بالرّ 
يسوع" سُيخرجون الشياطين ويشفون المرضى وُيبّشرون بإقتراب ملكوت اهللا 

. أنا ال أعلم في ]قبول تعاليم يسوع ومعرفة أن الَمِلك الُمخّلص سيأتي سريًعا[
ى لهم "أسم يسوع" وهل أدركوا أهمّيته، ولكن القديس بولس كتب نَ حينها ماذا عَ 

ان الروحاني بفكر المسيح يستطيع أن يعرف فكرك، وبالتالي يستطيع أن اإلنس
 1(أن ُيعلمه، وفكر المسيح يرسخ في القلب وُيفهم باإلمتالء من الروح القدس 

، لذا يا رب، أنا ِطفُلك الصغير، أريُد أن ُأعلم اآلخرين ما )16 :2قورنتس 
روح القدس، أسأل من ال ئسم يسوع، فأعطني أن أمتلأبفكرك عن الخالص ب

، ولك الشكر على سم "المحبة والرحمة اإللهية"إ سم "اإلبن" و إهذا بأسم يسوع: 
  آمين. الدوام،
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  2013 حزيران 9

وٕالهي ... أول ما يفتح اإلنسان عينيه في هذه الدنيا يجد نفسه بوسط  رّبي
العائلة، وِمن العائلة يمكننا أن نفهم أموًرا كثيرة ونستطيع أن نتقّرب من مفهوم 
العيش بروحك، وٕان عاش كّل إنسان بضمن عائلته بروحك القّدوس فهذا يكفي 

نجبت له األوالد وقامت على ليعم السالم في العالم. فَمن عاش مع زوجته التي أ
تضحيتها ولم يفهم  تربيتهم وخدمته كّل تلك السنين وقد تخدم أهله أيًضا ولم يرَ 

 ها وال بادلها نفس "بذل الذات" ألنه كان دوًما ُيقّدم نفسه أوًال ويود سعادته تَ محب
وراحته، فكيف سيستطيع أن يفهم كالمك ويطيع، كيف سيستطيع أن يفهم 

ه وال يفهم ئأبنا مَ تك بمحبة مماثلة!! وَمن يرى ألَ فيعمل جاهًدا لُيقابل محبّ تك محبّ 
بأنه هو مصدر األلم لسوء معاملته لهم وعدم الوقوف بجانبهم في وقت الشدة 
منحاًزا ألطراف أخرى عن دون حق، فكيف له أن يفهم كلمتك؟ هو يخاف أن 

ى في نفسه أي خطأ فكيف ُيصّدق بأنه السبب في تعاسة اآلخرين كما أنه ال ير 
 تريده أن يفهم كلمتك لُيدرك خطأه وُيقّر به؟

وٕالهي ... هناك َمن يود أن يعيش كما يود ويقول بعين الوقت بأنه  رّبي
 ئروحاني، له عيون وال ُيبصر وآذان وال يسمع ... يا رب، من أجل هؤالء ألتج

، ينبوع الفهمف لمالعِ لقلبك األقدس، لقلب إبنك الحبيب الحاوي كل كنوز الحكمة و 
 ،الحياة، ولك الشكر على الدوام بَ الحياة والقداسة ليرحم ويفتح البصيرة ويهِ 

   آمين.
  

  5201 حزيران 14
 بالروح القدس تنبأ زكريا بمجيء الُمخّلص من بيت داُود رّبي وٕالهي ...

القدس عرفت أليصابات "اإلبن اإلله" وهو ما زال بالروح  ؛)69- 67 :1(لوقا 
 فرقص فرًحا "نبي الَعِلّي"يوحنا  ، كما عرفه أيًضا جنينهاجنيًنا في بطن أمه

وهو  "مسيح الّرب"سمعان الشيخ يسوع عرف القدس بالروح  ؛)43- 41 :1(لوقا 
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 ؛)32- 25 :2(لوقا للختان  محموًال على يد أمه داخًال للهيكل للمرة األولى
  وبالتالي حّبك للعالم أجمع. معنى الخالص التالميذ فهمبالروح القدس 

 ؛يكفيني أن أعرف بأّني بروحك القّدوس أدعوك "أبي" رّبي وٕالهي ... 
 ؛لي كَ بروحك القّدوس أشعر بحب بروحك القدوس تفيض محبتك في قلوبنا؛ 

وأسمع ما  ،عتمتي يفُيضيء ل : نوًرا يتجّلىبروحك القّدوس أرى ما لم تره عين
بروحك القّدوس أكتشف  ؛الحب والسالم أعيشف اإللهية: الحكمة لم ُيسمع سابًقا

  فكُرك اّلذي يدعوني ُألعلمه لآلخرين.

أشكرَك على روحك القّدوس اّلذي أرسلته حبا بي، وٕان  رّبي وٕالهي ...
عرف العالم أهمية الروح لما توقف اإلنسان عن طلِبه، وأنا أعلم بأنك سُتعطيه 

أطلُب منَك أن تفيض ِمن روحك علينا كما  ِلذا يا رب، بفيٍض ُيدهش العقول.
فبروحك  ،األرض سالًما وتسبيًحامتلئ تأفضته على التالميذ والرسل األولين ل

ولك الشكر على ، القّدوس نسمع الحكمة فنفهمها، فنعيشها وُنفهمها لآلخرين
   الدوام، آمين.

  6201 حزيران 5

اآلباء على أطفالهم قصًصا في أيام الطفولة غالًبا ما يقّص  رّبي وٕالهي ...
كرون فيها عن أصلهم وما قاموا به من إنجازات، وعلى الرغم ذْ عن ماضيهم يَ 

األطفال ال يفقهون شيًئا مما ُيقّص عليهم إال أنهم ينصتون بإهتمام بالغ  من أنّ 
الطفل لكل كلمة ُتذكر فُيرددوها على اآلخرين بكل تباهي حين يكبرون. يترك 

دون نقاش  وُيعّلمه كما ُيريدبفكره يدعه يمأل فكره و أبيه، نفسه كريشة بيد وفكر 
، وغالًبا ما فهو يعلم بأنه ليس بأكثر حكمًة من أبيه وال أفهم منه بأمور الدنيا

فإن كان هذا هو  نراه يتصّرف على ِمثال أبيه ويقوم باألعمال التي ُترضي أباه.
وُتك بالروح "أبي كيف يكون الحال بيني وبينك وقد دعْ الحال بين الطفل وأبيه، ف
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أو عكسُت بأعمالي  ؟ هل خّبرُت عنكَ أين أنا ِمن كوني إبنًة لكَ  السماوي"؟
قدسّية أسمك؟ هل تركُت ذاتي لروحك تقودني، أم فعلُت ما أشاء دون الرجوع 

  لَك؟
مريم التي  ألم العذراءُتعيد الكنيسة بهذه األيام بعيدين ل رّبي وٕالهي ...

 بالروح حين زارت قريبتها  وقالتوفّية لَك كإبنة ت حياتها بالكامل مَ سل
إلى  ظرُه نن أل ي،وحي باهللا ُمخلصُج ر تهبوت َي الرّب،ُتعظُم نفس: "أليصابات

ُبني جميع األهتواضع أَمِته. ف القدير صنع بي  نّ أل ال،يجا منذ اآلن ُتطو
صنع عزا  ُه.ورحمُته إلى أجياٍل وأجياٍل للذين يتقون دوس،ْسُمُه قإ م، و عظائ

أنزل الُمقتدرين عن العروش، ورفع  م.بساعِده، وشتت الُمتكبرين بأفكار قلوبه
عضد إسرائيل  ين.نياء فارغغأشبع الجياع خيراٍت، وصرف األ ين.المتواضع

، فأصبحت ملكة نا"باءكما كلم آ د،لى األبإسله إلبراهيم ون ُه،فتاُه ذاكًرا رحمت
  . الكون وِمثال لكل َمن أراد أن يكون إبًنا أو إبنًة لك

أْنِعم علي بقلٍب وديع ومتواضع ُيحبك ويدعوك بكل قوته  رّبي وٕالهي ...
فِرًحا عن حّبك ورحمتك للعالم أجمع،  بالروح وفهمه "أبي السماوي"، وُيخّبر

، له كل المجد خالصناحّقق ارٌك القلب اإللهي اّلذي فُيرددوا بصوٍت واحٍد: "ُمب
   ولك الشكر على الدوام، آمين.إلى األبد"، 

  

  7201 حزيران 25

بإسم السالم وِمن أجلِه ُيطالب الكثيرون بقبول اآلخر كما  رّبي وٕالهي ...
ي أود أن ُأغمض عيني وأفتحها فأجد السالم قد هو، وال أعلم وعلى الرغم من أنّ 

الّرب يسوع  بما عملي بذات الوقت أود أن يعرفك الجميع بحق العالم إال أنّ عّم 
، وهذا األمر يتطّلب عدم قبول وخّبر به التالميذ والرسل المسيح اإلبن الوحيد

وباإلسلوب اّلذي ويعيش كما يشاء أو ال يعبد أحًدا، اآلخر وتركه يعبد َمن يشاء 
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لنعمة التي وهبتها للعالم أجمع دون تمييز. ار بُيبش و  ه إليكج ُيوَ  دون أنيوّده 
هو قلة حب لك ولآلخر، هو تهّرب من  "آلخر كما هوقبول ا"بالنسبة لي، فإن 

وقدرتك  مسؤولية التبشير، هو جهل بَمن تكون، هو إستهانة بإسمك القّدوس
، هو حذف لسنين طويلة عاش خاللها أنبياء وملوك ُكثر وُأناس وِنعِمك

وللعمل  ف لفكركفالخالص اّلذي وعدتهم به، هو حذ الُمخّلصُمنتظرين مجيء 
  .اإللهي اّلذي ال ُيدرك بالعقل البشري فقط

أموٌر كثيرة يرغب بها اإلنسان ولكن ليست جميعها تنال  رّبي وٕالهي ...
رضاك، ولوال وجودك في قلب كثيرين َلَما إجتمع إثنان مًعا بقلٍب واحد ودون 

  دنٍس في عالقتهما.

يا صاحب القلب الكبير، ويا َمن أردتنا أن نعرفك أًبا ُمحبا  ٕالهي ...رّبي و 
واهب الِنعم والخيرات ُمحقًقا وعوده ألبنائه، أْنعم علينا باإليمان اّلذي يجعلنا 

 حّبوكفنعكس صورتك لآلخرين فيُ ودون خوف أبناًء لك بالقول والفكر والفعل 
ال تتركنا أبناًء ناكرين لنعمتك فال ُنخّبر بل ليكن مبتغانا و ك، وُيصبحوا أبناًء ل

   ولك الشكر على الدوام، آمين.هو مجدك، 
  

  8201 حزيران 10

 : فئة تعرفك وتعرفات كثيرةما يزال العالم منقسم إلى فئ رّبي وٕالهي ...
ستطيع تاّلذي أحّب خلقه وٕافتداهم بالمسيح و بأنك اإلله  بموهبة من الروح القدس

وتكون  رشد اآلخرون إليه بفرحتُ شير إليه و تُ تعّرف على المسيح وبالتالي تأن 
وفئة تعرفك ولكن تنقصها مواهب الروح القدس فال تعرف فرح ، صورة منه

، وفئة وفئة تؤّله ذاتها وترفض وجودكالخالص المجاني اّلذي أعطيتنا إياه، 
  .ُتحاِكمك وتضع اللوم عليك ألنها تجهلك
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الكثير من الناس لم ُيدركوا بعد أهمية مواهب الروح القدس  وٕالهي ...رّبي  
"نشر البشرى السارة"، وٕان  " وأي كأبناٍء لك وباألخص لعيش "الحياة المسيحية

ُسِئل أغلبية المسيحيين عن مواهب الروح القدس فإنهم لن يعرفوا ما هي وماذا 
في قلة معرفتنا بإيماننا أنا ال أعلم على َمن يقع اللوم تعني وما غايتها. 

ولكني أعلم بأن التوجه اآلن في الكنيسة هو  وتجاه اآلخرين وواجباتنا تجاهك
   .دسمواهب الروح القالتعريف ب

مع الروح القدس نستطيع أن نقول لك كما قال لك النبي  رّبي وٕالهي ...
 هذا الحاجز بينمع الروح القدس  ؛أيوب: "سمًعا سمعُت عنَك واآلن رأيتك"

؛ مع الروح القدس ُيصبح الشاب شيًخا ُيعّلم ويقود اآلخرين اإلنسان وبينك ُيزال
فنصبح أبناًء لذا يا رب، أنعم علينا بمواهب روحك القّدوس، روح اإلبن،  .إليك
 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ُنكّرم وُنمّجد أسمك القّدوس لك

   
  9201 حزيران 30

عليك أكثر كلما قلت "سبحانك يا رب" ويزداد كّلما تعرفت ...  رّبي وٕالهي
 إندهاشي بقدرتك. عرفتك إلًها محبا وٕاكتفيُت بذلك لفترة، ولكن حين إبتدأتُ 
، بالتعرف على فكرك اّلذي أبدع في الخلق، في األمور التي ترى والتي ال ترى

رك والطبيعة بإمكانية الّتوصل لفك وربط الخلق بما فيه من األمور الفيزيولوجية
، ما كان مّني إال أن لنتقّرب منك وجعله وسيلة إيضاح لما تقول وتريدنا أن نفهم

، فال يبقى على لساني سوى كلمة أصمت ألسمع وأتأمل ألزداد معرفًة وذهوالً 
 تعريف الناس بك.الرغبة الشديدة في يلويا"، و "هلّ 

إن ُسئل أحدهم عن حبيبه أال يخجل إن لم يعرف كيف ...  رّبي وٕالهي
سندتنا يرد؟ بال. أنت لم تود أن أن نخجل حين يسألنا الغريب عنَك، ولذا 
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لك بروحك القّدوس، فالفضل لك بما نعرف عنك، وال يسعني أنا سوى أن أقول: 
  الشكر على الدوام، آمين.

  2020 حزيران 21
يجهلك ويعتقد بأننا نعبد ثالث آلهة: آب لو سألني أحًدا ...  رّبي وٕالهي

ُيعطي  "الروح القدسفسأقول له: " ،وٕابن والروح القدس عن الروح القدس
اإلنسان "إدراًكا للقوة العاملة فيه من أجل اإلمتالء بكل ما في اهللا من ِملٍء 

 ًال بالمحبة وليتم له السيادة في الملكوت وذلك بكشف لُيصبح صورًة منه متأص
)، أي لُيدرك أنه إبًنا هللا 3بير اهللا اّلذي تحّقق بالمسيح يسوع" (أفسس سر تد

": رحيٌم هون مَ اهللا ما يجعل كل "هو  "الروح القدس" وُمخلًصا بحب اهللا له.
ورؤوف، صبور وطويل األناة وغافر عظيم الرحمة، كلّي الحكمة والمعرفة، 

تجاه  ذو حب خالص وثابت قدوس وبار ومتواضع قريٌب ِمّمن يدعونه بالحق،
قلبه  خلقه، وبالتالي هو اّلذي له القدرة، بإنبعاثه من اهللا، أن ُيحّولنا إلى إنسانٍ 

ُيشِبه قلبُه القّدوس مملؤ بالمحبة تجاه اآلخر. الروح القدس ُيرشد اإلنسان 
لـ"الحق" بعد أن تجّسد وعِرْفه اإلنسان معرفة متسلسلة ِمن خالل اإلنجيل بدًء 

اإلنسان للُمعّلم للنبي هللا المتجّسد الشاهد األمين لذاته الفادي لبني البشر؛ ِمن 
الروح القدس هو اّلذي ُيرشد لسر حكمة اهللا بالّتجسد اّلذي ُيعتبر للبعض ضرًبا 
من الكفر والجنون؛ الروح القدس هو اّلذي ُيرشد لـ"اهللا محبة" وُيفهم اإلنسان 

ُنحب اآلخرين كما أحّبنا اهللا؛ الروح القدس  فقمة اإليمان أن ،كيف تكون المحبة
كنه الملكوت السماوي. سْ يسكن في القلب ويرفع اإلنسان معه لحضن اهللا ويُ 

"الروح القدس" هو قدرة اهللا التي تعمل في اإلنسان إن سمح اإلنسان هللا أن 
يشوع بن (لبنيان الكنيسة [أي جماعة المؤمنين] مجًدا هللا  من خاللهيعمل 
اّلذي يحل على قلب اإلنسان )، فهو 10- 6 :2 قورنتس 1، 20- 15 :15 سيراخ

]، فاهللا فاحص القلوب والُكلى (إرميا الفكر[  ل هذا القلبألن له القدرة على تغلّ 
  .)5:5وُيفيض بالقلوب محبة اهللا (رومة ، ويمأله من مواهبه )10 :17
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"اهللا أرسلت ِمن خالل الرب يسوع المسيح "اهللا اإلبن" ... يا َمن  رّبي وٕالهي
علينا  كلنا ورحمت كلنشعر بحب  كدعونا للدخول إلى أعماق قلبتالروح القدس" 

فنكون حياتنا وأمورنا بكل ثقة  كوُنسلم إلي كتمام المعرفة ونطيع كونعرف كونحبّ 
  لك الشكر على الدوام، آمين.، كون فيناتو  كفي

  2120 حزيران 13

سمعت أن الّرب يسوع مات على الصليب وقام من بين ...  رّبي وٕالهي
األموات وثم بعد حين صعد للسماء لكي يؤّله اإلنسان، وٕان لم أكن مسيحية 
وفهمت معنى أن أكون مسيحية ستقضي أبديتها مع اهللا في ملكوته إلعتقدت 

شيء. ليس  أن اإلنسان سيكون له قدرتك كإله من خلق وقوة وسلطان على كل
 ه اإلنسان" بمعنى أن من السهل أن يفهم اإلنسان الغير مسيحي عبارة "أن يؤل

يوهب له بالروح القدس "فكر المسيح" اّلذي هو فكرك؛ هذا الفكر اّلذي جوهره 
حكمة وفهم ومشورة صالحة ومثابرة وقداسة ومعرفة روحّية وليست  بُ محبة توهِ 

درك أهمية أن يكون فكره كفكر  يُ نسان المسيحي البشرية. ولعل حتى اإل
المسيح ليكون إبًنا لك بتصرفاته المقادة بالروح لذلك ال يهتم بأن يطلب هذه 

يطلب ملكوت اهللا  :لَمن يطلبهافقط المواهب وأنت إلحترامك لحريته تعطيها 
 وخيره وخير اآلخرين، يطلب قلًبا ُمحبا لَك يود الخالص للجميع لمجدك وبّره

ك، يود المغفرة لألعداء كما هو فكرك، يود الوحدة بين المدعّوين كما هو فكر 
ويتتلمذوا للّرب يسوع ويعملوا على  الجميع رفكَ أبناءك كما هو فكرك، يود أن يع

   أن ُيطيعوا كلمته التي هي كلمتك النابعة من فكرك.

... ألعّل عدم طلبنا لمواهب روحك القّدوس هو خوفنا من  رّبي وٕالهي
؟ ال أعلم، ولكني أطلب منك أن ال لخالص اآلخرين وحمل الصليباإلضطهاد 

 القدوس يكون حّبنا لك هو حب ناقص يتغّلب عليه حّب الذات، فأرسل روحك
    ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ليمأل قلوبنا من حّبك ومن المحبة التي بقلبك
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 زمن العنصرة

  )2ا�حد الرابع من زمن العنصرة (

 بطرس وبولسعيد الّرسولين 

  )30إلى  21اآليات  – 11 الفصل –(الّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس 
َبْل ِإنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكم يُبَاِدُر ِإلى تََناُوِل َعَشائِِه الـَخاّص، َفيَُجوُع بَْعُضُكم وَيْسَكُر الَبْعُض 

ِإنَُّكم َتْحَتِقُروَن َكِنيَسَة هللا، وتُھينُوَن الَِّذيَن َأَما لَُكم َبيُوٌت َتْأُكلُوَن فيَھا وَتْشَربُون؟ َأْم  اآلَخر!

  ال َشيَء ِعْنَدھُم؟ َفَماَذا َأقُوُل لَُكم؟ َھْل َأْمَدُحُكم؟ ال، في ھـَذا اَألْمِر ال َأْمَدُحُكم!

بَّ َيُسوع، في اللَّ  ّبِ َما َسلَّْمتُُه ِإلَْيُكم، وُھَو َأنَّ الرَّ يلَِة الَّتي ُأْسلَِم فيَھا، َأَخَذ َفَأَنا َتَسلَّْمُت ِمَن الرَّ

 وَشَكَر َوَكَسَر وَقال: "ھـَذا ھَُو َجَسِدي الَّذي يُْكَسُر ِمْن َأْجِلُكم. ِإْصَنُعوا ھـَذا لِِذْكري". ُخْبًزا،

. َفُكلَّما َكذلَِك بَْعَد الَعَشاء، َأَخَذ الَكْأَس َأْيًضا َوَقال: "ھـِذِه الَكْأُس ِھَي الَعْھدُ الـَجديدُ بَِدِمي

ُروَن  َشِرْبتُم ِمنَھا، ِإْصَنُعوا ھـَذا  لِِذْكري". فُكلََّما َأَكْلتُم ھـَذا الـُخْبز، وَشِرْبتُم ھـِذِه الَكْأس، تَُبّشِ

ّبِ َحتَّى َمِجيئِِه. ّبِ وَيْشَرُب َكْأَسهُ، بِدُوِن  بَِمْوِت الرَّ  ْستِْحَقاق، َيُكونُ إِإًذا َفَمْن َيْأُكُل ُخْبَز الرَّ

ّبِ وَدِمِه.    ُمْذنًِبا ِإلى َجَسِد الرَّ

َفَمْن َيْأُكُل  َفْليَْمتَِحْن ُكلُّ ِإْنَساٍن َنْفَسهُ، ثُمَّ َفْليَْأُكْل ِمْن ھـَذا الـُخْبِز وَيْشَرْب ِمْن ھـِذِه الَكْأس.

ّب، َيْأُكُل وَيْشَرُب َدْينُونًَة لَِنْفِسهِ  بَِب َكثَُر َبْينَُكُم  .وَيْشَرب، وھَُو ال يَُميُِّز َجَسَد الرَّ ولِھـَذا السَّ

َعَفاء، وَرَقَد الَكِثيُرون.   الـَمْرَضى والضُّ

  
 )20إلى  13اآليات  – 16الفصل  -(إنجيل القّديس لوقا 

ْبُن إوَجاَء َيُسوُع ِإلى نَواِحي َقْيَصِريَِّة ِفْيِلبَُّس َفَسَأَل َتالِمْيَذهُ َقاِئالً: "َمْن َيقُوُل النَّاُس ِإّنِي َأَنا 

   اإلِْنَسان؟".

 ْنِبَياء".فَقالُوا: "َبْعُضھُم َيقُولُون: يُوَحنَّا الـَمْعَمَدان؛ وآَخُرون: ِإْيليَّا؛ وَغْيُرھُم: ِإْرِمَيا َأو َأَحُد األَ 

  َقاَل لَھُم: "وَأْنتُم َمْن َتقُولُوَن ِإنِّي َأنَا؟".

  ْبُن ِهللا الـَحّي!".إَفَأَجاَب ِسْمَعاُن بُْطُرُس وَقال: َأْنَت ُھَو الـَمِسيُح 

لََك ذلَِك، َبْل فَأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لَهُ: "طُوَبى لََك َيا ِسْمَعاُن بَن يُوَنا! ألَنَّهُ ال لَْحَم وال َدَم َأظَْھَر 

َماَوات. ْخَرة، وعلى ھـِذِه  َأبي الَّذي في السَّ وَأنَا َأْيًضا َأقُوُل لََك: َأْنَت ُھَو بُْطُرُس، َأِي الصَّ
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ْخَرِة َسَأْبِني ِبْيَعتِي، وَأْبَواُب الـَجِحْيِم لَْن َتْقوى َعلَْيھا. َسأُْعِطيَك َمَفاتيَح َمَلُكوِت  الصَّ

َماَوات، َفُكلُّ  َماَوات، وَما َتُحلُّهُ على  السَّ َما َتربُطُهُ على اَألْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا في السَّ

َماَوات". حينَئٍِذ َأْوَصى َتالِمْيَذُه َأالَّ َيقُولُوا َألَحٍد ِإنَّهُ ُھَو  األَْرِض َيُكوُن َمْحلُوالً في السَّ

  الـَمِسيح.
  

  4201 حزيران 28

طرقُت باب بيتك ودخلت إذ كان الباب مفتوًحا. ترددُت  وٕالهي ... رّبي
مراًرا فأنا أعرف أنك اإلله الخالق وما أنا سوى تراب جبلته أنت بقدرتك، فكيف 
لي أن أفكر أن ُأجالسك على مائدتك أو حتى أن أتكّلم معك أو أن أرفع طرف 

يٌع ومتواضٌع عيني ألراك! لكن كثيرون قالوا لي "ال تخف، فإلهنا محبة، إلهنا ود
بين، تعَ ُيجالس الفقراء والمساكين وَيكسيهم وُيطعمهم وُيشفي المرضى وُيريح المُ 

لم يقفل باب بيته بوجه َمن إلتجأ إليه ولم يكتفي بفعل هذا بل خرج هو باحثًا 
م ال أملك شيًئا أطلب دَ عْ عمن إبتعد عنه"، فأتيُت إليك أستغيث بك كالمُ 

  الخالص.

ن عرفك ِمم  تْ لَ عَ وٕالهي ... ما أعظمك بقلبك الُمحب، وهذه العظمة جَ  رّبي
حق المعرفة أسيًرا لهذه المحبة، فأنت وهبتنا كنز حياتنا دون ثمن وقلت لنا 

  ، فلقد إفتديتكم".وٕافرحوا "إستمتعوا

قابل محبتك وَكرمك وتضحيتك تجاهي؟ كيف لي أن أُ  وٕالهي ... رّبيآه يا 
كيف لي أن ال ُأخبر عن هذا الحب وال أتقاسمه مع اآلخرين!!  يا رب، ما 

، ولكني ثقتك بيُيشككوني بأو أكثر اّلذين يحاولون إسكاتي وُيزعزعون ثقتي بك 
أعلم أن أبواب الجحيم لن تقوى عليك وأنك لن تتخلى عني وٕان سقطت فسأقوم، 

سندي، فالشكر لك على الدوام،  أنتغايتي و  فالحياة معكشقاتي ومهما كانت م
     آمين.
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة مساخا�حد ال
  

  )14إلى  7اآليات  – 3الفصل  –الّرسالة إلى أهل فيليبي (

َبْل ِإنِّي َأْحَسُب  .ُخْسَراًنالِكنَّ ُكلَّ ھِذِه األُُموِر الَّتي َكاَنْت لِي ِرْبًحا، َحِسْبتَُھا ِمن َأْجِل الَمسيِح 

ْبِح األَْعظَِم وھو َمْعِرَفةُ الَمِسيِح َيُسوَع َربِّي، الَّذي ِمْن  ُكلَّ َشيٍء َأْيًضا ُخْسَراًنا، ِإزاَء الّرِ

ًرا ال بالِبّرِ  َأْجلِِه َخِسْرُت ُكلَّ َشيء، وَأْحَسبُهُ نَُفاَيًة َألْرَبَح الَمِسيح، الَّذي ِمَن وُأوَجَد فيِه ُمَبرَّ

ِريَعة، َبْل بالِبّرِ الَّذي مَن اِإلْيَماِن بالَمِسيح، والَّذي ُھَو ِمَن هللا، والَقاِئِم َعلى اإلِْيَمان  .الشَّ

َة ِقيَاَمِتِه، وَأشتَِرَك في آالِمِه، ُمَتَشّبًِھا ِبِه في َموتِِه، لََعلِّي َأْبلُُغ  وذلَِك لَِكي َأْعِرَفهُ وَأْعِرَف ُقوَّ

َأو َأّنِي َبلَْغُت ِإلى الَكَمال، على ذلَِك، وال َأدَِّعي َأنِّي َقْد َحَصْلُت  .اَمَة ِمن َبْيِن اَألْمَواتالِقَي

َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأَنا ال َأظُنُّ َأنِّي َأْدَرْكُت،  !لِكنِّي َأْسَعى لََعلِّي أُْدِرُكهُ، ألَنَّ الَمِسيَح َيُسوَع َأْدَرَكِني

فَأْسَعى ِإلى الَھَدِف ي. ئِي، وَأْمتَدَّ ِإلى ما َأَمامِ ِني َأْمٌر َواِحد، وُھَو َأْن َأْنَسى ما وَراولـِكْن َيُھمُّ 

  .ألَفُوَز بالَجاِئَزِة الُعْليَا الَّتي َيْدُعوَنا ُهللا ِإلَْيَھا في الَمِسيِح َيُسوع
 

  )7إلى  1اآليات  – 10 الفصل –متى  القّديسإنجيل (
َتالِمْيَذهُ اإلْثنَي َعَشر، َفَأْعطَاھُم ُسْلطَاًنا َيْطُردُوَن ِبِه اَألْرَواَح النَِّجَسة، وَيْشفُوَن وَدَعا َيُسوُع 

ْعَب ِمْن ُكّلِ َمَرٍض وُكّلِ ِعلَّة ُل ِسْمَعاُن الَّذي  .الشَّ ُسِل اإلْثَنْي َعَشر: اَألوَّ وھِذِه َأْسَماُء الرُّ

وِفْيلِبُُّس وَبْرتُْلَماُوس،  ، ويَْعُقوُب بُن َزَبَدى، ويُوَحنَّا َأُخوه،يُْدَعى بُْطُرس، وَأْندَراُوُس َأُخوه

ار، ويَْعُقوُب بُن َحْلَفى وتَدَّاُوس، وِسْمَعاُن الَغيُوُر وَيُھوَذا اِإلْسَخْريُوِطيُّ  وتُوَما وَمتَّى الَعشَّ

وَقْد َأْوَصاھُم َقاِئالً: "ال َتْسلُُكوا طَِريًقا ھؤالِء اإلْثَنا َعَشَر َأْرَسلَھُم َيُسوع،  .الَّذي َأْسلََم َيُسوع

اِمِريِّين، الَِّة ِمْن َبْيِت  ِإلى الَوَثِنيِّين، وال تَْدُخلُوا َمِدْيَنًة ِللسَّ َبِل إْذَھبُوا ِبالَحِرّيِ ِإلى الِخَراِف الضَّ

َماَواتوِفيَما َأْنتُم َذاِھبُون، نَاُدوا َقاِئلين: َلَقِد إْقَتَرَب  ل.ِإْسَراِئي   ".َملَُكوُت السَّ
  

  2012 حزيران 24
  

: "طوبى لكم إذا شتموكم وٕالهي ... الّرّب يسوع عّلم تالميذه قائًال  رّبي
وٕاضطهدوكم وٕافتروا عليكم كّل كذٍب من أجلي، إفرحوا وٕابتهجوا: إّن أجركم في 
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الّسموات عظيم، فهكذا إضطهدوا األنبياء من قبلكم"، ولكنه لم يقل لهم هذا 
الكالم حين إختارهم بل نظر إليهم وطلب منهم أن يتبعوه ففعلوا ذلك، فعلوا ذلك 
قبل أن ُيشفَي المرضى ويتبعه جموع كثيرة، تبعوه وأنا ال أعلم ماذا كانت فكرتهم 
عنه، هم لم يعرفوا بأنه "اهللا اّلذي ظهر بالجسد"، وال هو ذكر لهم في حينها ما 

شربوها"، وبأنهم سوف ُيقتلون من أجل سيحدث لهم: "الكأس التي شربها سي
إسمه وِمن ثّم خّيرهم إن أرادوا أن يتبعوه، ومع ذلك هم تبعوه وبقوا معه إلى 
النهاية وماتوا ِمن أجله وٕايماًنا به، ضّحوا بكل شيء. حين إختارهم، هل عِرف 
التالميذ بأنه سيموت ِمن أجِلهم؟ هل عِلموا بأنه بموته سُيعطيهم حياة أبدية؟ 

ال، ولكن ما كان سائًدا بينهم بأنه سيكون َمِلَك إسرائيل. شيًئا واحًدا أعرفه، هم ك
عرفوا من هو "يسوع المسيح" حّق المعرفة بعد أن حّل عليهم الروح القدس 

في فكرهم سوى مجد اهللا  ًئافنسوا كّل شيء حتى أسماءهم ولم يعد هناك شي
  والعمل ِمن أجله.

وٕالهي ... هل علّي أن أنتظر لتدعوني ألكون أحد تالمذتك، أم أنا  رّبي
اآلن وبعد مرور كّل هذه السنوات وبكوني مسيحّية ُأدرك ما حدث وأعرف "اهللا 
اّلذي ظهر بالجسد ِمن أجل الخالص" فُأقدم لك ذاتي وكّل حياتي قبل أن 

لذلك ال يأتي إليك تدعوني!! يقولون أن الكاهن ُيقدم لك ذاته ألنك تدعوه، و 
سوى القليل، ولكني أعتقد أن هذا غير صحيح، إذ علّي أن ُأقدم لك ذاتي 

عرف َمن ال يعرفونك بك وأسعى ألكون مرآة تعُكس قداستك، كما أسعى ألُ 
وبخالصهم دون أن تدعوني بدعوة خاصة!! علّي أن أفعل ذلك ألني أعي 

ال أجًرا عظيم أو باألحرى قد نال بأنني أخدم اهللا وِمن إشتهى خدمة القدير ين
هذا األجر مسبًقا ألنك وعدت بذلك. أجل، أنت يا رب قد أعطيتني مكافأتي 
عن خدمتك وخدمة إخوتي ُمسبًقا، أعطيتني سالًما، وأنا على األرض، ال 
ُيعطيه أحد سواك وٕان تعّرضُت لإلهانة والُحكم علّي بالموت. واآلن، هل أعمُل 
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ل في عملي ألنني قد قبضت راتبي ُمسبًقا، وهل إن بكل جهدي أم أتماه
   تماهلُت في واجباتي سَتْسحب عني ُمكافأتي؟؟

أشكرك ألنك إخترتني أن أكون ِمن أتباع الرب يسوع. وٕالهي ...  رّبي
أشكرك وأنا ُأدرك أنني سُأنبذ ِمن ِقبل من ال يستسيغون تعاليمك وسُأشتم 
وأضطهد وقد ُأقتل في سبيلك. أشكرك وأنا لم أرى بعد ُمكافأتي ولكن قلبي يقول 

ذين لي إن َمن مات ألجل خالصي ال بّد أن يكون قّد أعّد لي مكاًنا بين الّ 
ينظرون إليك وُيسبحونك ليل نهار، وهذا هو كّل ما يبتغيه المخلوق ِمن خالقه. 
أشكرك، وأرجو أن أخدمك بكل صدق وأمانة كما ُتريد وكما فعَل َمن إختارني 

َمن ربط إسمه بي وَمن ربْطُت إسمي به، فساعدني أن أكون ِمن أتباعه: 
 .، آمينولك الشكر على الدوام ،بروحك القّدوس

  
  2013 حزيران 16

وٕالهي ... أبي السماوي ... قال لي إبنك الحبيب "معرفتك هي الحياة  رّبي
ب على معرفتك "اهللا األبدية"، فهل آمنُت حقا بذلك؟ هل أعيش الفرح المترتّ 

رت بإبنك الحبيب محبة" كما عاشه الرسل والقّديسين؟ هل أفرح فقط ألني تبرّ 
ُتعلمني حب الذات فقط واألنانية ولكني أنا  مْ لَ أنت وال أنشر هذا الفرح لآلخرين؟ 

ال أعلم لماذا أتصّرف هكذا. أخبروني عن زوٍج أحب زوجته كثيًرا ولكنه لم 
ر حسناتها أمام أحد ذكُ يستطع أن ُيفصح عن هذا الحب أمام أحد، أو حتى أن يَ 

نه لم يعد وعلى العكس كان ُيهينها أمامهم ُمعتقًدا بأن هذه رجولة حتى ظّنت بأ
يحبها وبأنه ُينكرها أمام اآلخرين، فقالت في نفسها: "َمن أنكرني أمام الناس 
سأنكره أنا أيًضا في الخفاء"، وكما ُيقال "تقّيأته من قلبها". فهل أصبحُت أنا مثل 
هذا الزوج اّلذي أقول لَك "ُأحبك" ولكن أعمالي تنكرك وتُنكر مجيء إبنك 

 الحبيب "المخّلص"؟
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النفس، فتعال وال تتأخر. يا أيها  ييِ هي ... رؤيتك بالقلب ُتحْ وٕال رّبي
الراعي الصالح تعال إلى الخراف الضالة بأقدام المبشرين والكهنة والخّدام وكّل 
َمن آمن وٕاجعلهم نوًرا للعالم وملًحا لألرض بروحك القّدوس، ولك الشكر على 

  الدوام. آمين.

  4201 وزتمّ  6

نفسي "لماذا علّي أن أعرف يسوع المسيح؟"،  إن سألتُ  وٕالهي ... رّبي
 ا نحن اّلذين عرفناك لوجدتني أتذّكر ما قرأت في سفر عاموس بأنك ال تريد من

  وأيًضا "أن نفعل جري الحق كالمياه والِبر كنهٍر ال ينقطع"نُ بل أن " ذبيحةً 
وأي ، فأي حق وأي بّر أعمال الرحمة وأن نعرفك" كما جاء في سفر هوشع

اّلذي قال لنا وًال وفعًال؛ فهو قُتريد سوى ما جاء به الّرب يسوع رحمٍة ومعرفٍة 
 وبأنه لم يأِت لألصحاء بل لشفاء المرضى خلصبأنه "الحق" وباإليمان به ن

 اءرد األرواح النجسة، وشفهو ُيعطي السلطان لتالميذه لـ"طو  ،وَمن رآه فقد رآك
"، فالحق هو كّل ما بفكرك ويأتي منك وليس ةل الشعب ِمن كل مرض وكل عِ 

لك من الشرير، والشفاء هو العودة إلى القداسة والكمال أي "المحبة المطلقة 
   وفعًال وفكًرا. قوالً  "والتضحية من أجله لآلخرو 

لنفسي "إستفيقي، وتنّبهي  سمعُت أحدهم يهمسوٕالهي ... اليوم  رّبي
معونتك اإللهية ألنهض وأتقّرب منك بني ألعمالك وخلف َمن تركضين!"، فهَ 

من الذات،  فُأشفى من أمراضي، من الجهل والظلمة، من قساوة القلب وحبّ 
والحقد، ومن كّل ما ال يعكس صورتك: "اهللا  التسلط، من الكذب الطمع وحبّ 

   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.لآلخرين محبة"
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  5201 حزيران 21

 لي أرًضا جديدة الّرب يسوع المسيح خلقتَ اإلبن بيا َمن  رّبي وٕالهي ...
والروح  هاهو نور و  هاأنت شمس"الحياة"، وسماًء جديدة  ها دمهوماءَ  ها جسدهُ رابَ تُ 

ستمد يوالريح ، وِمن هذا الجسد والدم والنور القدس ُسُحبها وكلمتك ريحها
بمغفرة الخطايا لَمن عرف وشفاء األمراض الروحية  على الشر اسلطانً المؤمن 

بقداسة والعيش  باإليمان بهَمن في الملكوت السماوي جميع  فيتبّررالشريعة، 
ُتسّيره الكلمة كالريشة في مهّب الريح ُمظّللة  بحسب هذا اإليمانعلى األرض 

  .لَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى األبدُأحّبك و ...  بالسحب

يجري كماٍء على أرض سمحَت لدِم اإلبن الحبيب أن  يا َمن رّبي وٕالهي ...
قلبي المقفرة فأنعشها وجعلها شبيهة قلبه القّدوس تربة صالحة "أرًضا جديدة" 

  لَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى األبد.ُأحّبك و تثمُر أعماًال تليق بك ... 

بقطرات عرقه اّلذي أصبح ... يا َمن ل البريء" مَ يا أيها اإلبن الحبيب "الحَ 
دمه اّلذي بو ق به عهدي مع أبي السماوي وأقول له "لتكن مشيئتك"، ُأوث دًما 

في الِقَدم صرخ إلى نت بسبب جريان دًما بريًئا األرض التي ُلعِ  تْ كَ بارَ تُأريق 
تُثمر القداسة ... ُأحّبك ولَك مني كّل الشكر  إلى أرًضا جديدة تحّولتاآلب ف

   والتعظيم إلى األبد.

 تَ طْ ب"المحبة" ورَ "التوبة" ولَت في قلبي ... يا َمن فع يا أيها الروح القدس 
جذوري بالقلب اإللهي أتغّذى منه وأنمو على أرضه ... ُأحّبك ولَك مني كّل 

  الشكر والتعظيم إلى األبد. 

مالًنا حِ رسل ني وأَ حبّ واإلبن والروح القدس" اإلله الواحد اّلذي أَ يا اهللا "اآلب 
وديعة تقودني لملكوتك، أنعم علّي بأن أكون أنا أيًضا حمًال وديًعا لغيري أقودهم 

   إليك، ولك الشكر على الدوام، آمين.



- 357 - 

 

  

  6201 حزيران 12

 شخاص بإعتقادهم بأن نقل اإليمان يعتمدُيخطئ بعض األ رّبي وٕالهي ...
تناسين أن الرّب يسوع المسيح حين على الكهنة والُمكّرسين لخدمة الكلمة مُ 

أرسل التالميذ طلب منهم أن ُيتلمذوا العالم أجمع، ولم يفهموا بأن ما قصده 
ب يسوع هو أن يكون كل إنسان مؤمن وسيلة لنقل اإليمان لَمن يلتقي بهم الرّ 

النبي إيليا من روح حين لجأ . هل فقدنا ما إمتلك في إطار العائلة أو العمل
بالقول: "ِغرُت غيرًة للّرب"، ال مرة واحدة بل  أفإبتدعند جبل اهللا حوريب إليك 

 ؟؟ هل)14-9 :19ملوك  1( مّرتين تأكيًدا على حّبه الغيور لذاتك ولكلمتك
: "حّبك معرفة المسيحفقدنا هذا النوع من الحب تجاهك فلم نعد نسعى إلدراك و 

، كما فعل القديس بولس الرسول وجعله هدف "باب الملكوت"و المتجلّي لنا"
   حياته؟؟

، لقد أصبحُت وتود لهم الخالص يا َمن تدعو الجميع رّبي وٕالهي ...
متأكدة بأنه لكي نفهمك ونصل للغاية التي من أجلها تجّسد الّرب يسوع، فال بّد 

كانوا بإنتظار أن نكون بالفكر اّلذي كان به بني إسرائيل، إذ أّن جميعهم 
"المخّلص" وجميعهم عرفوا معنى "الخطيئة" و"العقاب" و"الذبيحة" و"ما هو 
الصواب والخطأ حسب قدسية أسمك" و"التوبة"، ولذا كان من األسهل أن تبدأ 

منهم َمن لم يفهموا إال أن  البشارة بهم، وعلى الرغم من أنه ما يزال هناك
الم ُيبّشرون، وال بّد للباقين أن يفهموا يوًما األغلبية آمنوا وٕانتشروا في أنحاء الع

  حين يروا اإليمان بقلوٍب لم تعرفك كما عرفوك.ويؤمنوا بحبك المجاني ما 

أشعل قلوبنا بنار حّبك، ليس فقط لتغيير ذواتنا ونسعى  رّبي وٕالهي ...
   ولك الشكر على الدوام، آمين.، بل لنصبح قدوة لآلخرين لمجدك ،للكمال
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  7201 وزتمّ  2

نا لم يضعف؟ قال لي أحد الكهنة بأنه تعّرف يوًما َمن مِ  رّبي وٕالهي ...
في حينها بأنه يتكّلم  حسستُ على إمرأًة قوية ولكنها في الواقع ضعيفة جدا، وأ

في حينها كنت أعرف لماذا قال  على الرغم من أنه لم يذكر أسمها لي. عني
لكني لم و يعلم مدى هذه المعرفة، هعني قوية إذ أن قّوتي تكمن بمعرفتي بك و 

بأنه رأى دمًعا في عيني.  وٕاعتقدتُ  ،وأنا لم أسأله ،لماذا قال بأنني ضعيفة أفهم
 تغفرتنسى و اليوم فهمُت ما قصده، إذ أدركُت بأنني إمرأًة يصعُب عليها أن 

، وهذا هو وهذا هو األمر اّلذي فهمه من كالمي معه في حينها على ِمثالك
أجل، بل عن الروح والنفس.  لم يكن يتكّلم عن الجسد وصفينفي ال هو .ضعفي

كنُت قد إعتقدُت بأنني قد أوشكُت أن أصل للكمال اّلذي تكّلم عنه الّرب يسوع 
ولعلي بثقتي الزائدة بنفسي  ،وأوصى به؛ وباألحرى إعتقدُت بأني قد وصلته حقا

واصل السعي للوصول قد توّقفُت ولم أأو لشدة األلم اّلذي ُيصاحب السعي 
  للكمال.

وتتطّلب الكثير من الصالة  "السعي" ليست بالكلمة السهلة رّبي وٕالهي ...
ومن الضعف أن نتوقف،  ؛واإللتجاء إليك والتمّثل باإلبن الحبيب قوًال وفعالً 

بعد في أول الطريق أو  ومن الضعف أيًضا أن نقول بأننا قد وصلنا ونحن
   .ال يوصل إليك تائهة في طريقٍ  باألحرى نحن خرافٌ 

يا َمن باإلبن الحبيب قد قلَت لنا أن جائزتنا هي "ملكوت  رّبي وٕالهي ... 
السماوات" وهي ليست بعيدة عّنا، أرسل فعلة ال تخاف من قول الحق ومن 
الوقوف أمام الخاطيء وٕايضاح الحق، فعلة لها من روحك لتجدنا وتشفي 
أمراضنا، وأنعم علينا بالتواضع لقبول تغيير أفكارنا وأحاسيسنا وحياتنا بما 

  ولك الشكر على الدوام، آمين. ناسب قدسّية أسمك وكمالك،يُ 
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يا لَك ِمن إلٍه ُمنظم وُيحب النظام في كّل األمور حتى  رّبي وٕالهي ...
في كيفية إختيار الّرسل من  ،بـ"التفكير والمعرفة والفهم". الكالم اّلذي ُكِتب عنك

أشخاٍص كنت قد إخترتهم ليتبعوك ليتعّلموا ويزدادوا معرفًة بك فكانوا "تالميًذا 
 ): "ملكوت13- 12 :6 للمسيح وهو ُمعّلمهم" قبل أن ُيرسلهم لمهمٍة عظيمة (لوقا

يّدل على ترتيٍب ُمنّسق لُتخّبرنا  ،"سيكون بال عيبٍ  والدخول إليه قريب السماوات
الملكوت قد أتى، وها أنت اآلن ترسلنا بروحك القّدوس لنقول " ؛عن حّبك لنا

وتعالوا". ما بين "التلميذ" و "الرسول" مشاٍق كثيرة وآالٍم وفرح فإتركوا كل شيٍء 
  ونكران ذات ال يعيها إال َمن فهم معنى "رسول". 

لعل من أكثر األشخاص اّلذين شعرُت بأنهم يحسبون كّل  رّبي وٕالهي ...
األشخاص اّلذين لم ) 1( :هموالتألم معه شيٍء خسراًنا من أجل معرفة المسيح 

يولدوا أصًال من عائلة مسيحية، فهوالء ينسلخون تماًما عن فكر َمن حولهم من 
) 2، و(ةأٍب وأم وأخوة وأخوات وُيعّرضون أنفسهم للموت لكسب الحياة األبدي

ا ولكنهم ال رو برّ الكهنة اّلذين ُيحكم عليهم ظلًما وبإمكانهم فشي األسرار ليُ 
. وأتساءل، إن كان يخونون َمن إئتمنهم على سّرهم ويلتزمون بقدسية الكهنوت

إيمانهم بمحبتك لهم قد أعطاهم هذه القوة، فلماذا ال يعمل إيماننا فينا بمثل هذه 
لف "الجسد" ورغباته في العيش في رغٍد وسعادة القوة؟ لماذا ما نزال نسعى خ

بالماديات وِكبر الشأن؟ ألعلهم لمسوا بكالمك بأنك ُتكّلم الروح فينا التي خطبتها 
  لنفسك يوم ولدتها ونحن لم نفهم ذلك بعد؟  

يا ُمعّلم وصاحب الرسالة، أنعم علينا بما نحتاجه لنكون  رّبي وٕالهي ...
بعد  التائهة ولكن أيًضا لخرافك التي لم تأتِ  رسًال لقلبك ليس فقط للخراف

يرتك ليتمّجد وُيسّبح أسمك القدوس من كّل األلسن، ولك الشكر على ظلح
  الدوام، آمين.
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لوجدت أن  في الحياة؟" هدفكِ  كان ذا"ما ُت نفسيلو سأل رّبي وٕالهي ...
اإلجابة قد تغّيرت على مر السنين، وغالًبا كلما تحقق الهدف المنشود أو أصبح 

وهكذا. ولعل كّل  هناك عائًقا ال يمكن تجاوزه لتحقيقه كلما وضعت هدًفا آخر
: الدراسة والعمل والحياة األهداف التي إفتكرت بها كانت للجسد واألرضيات

القيامة من بين لم يخطر على بالي أن يكون هدفي في الحياة " الزوجية.
قوة قيامتِه، وأشترك في "، ولم أعلم بأنه علّي أن "أعرف المسيح و اتاألمو 

إعتقدُت لفترة طويلة بأنني  ذا الهدف!!ه ُلغبلعلي أ "هِ آالمِه، ُمتشبًها به في موت
م يخطر ببالي بأن علّي أن قد نلُت القيامة والحياة األبدية معك، ولبالعماد 

، لم أفهم أن أحسب أعمالي وأقوالي وأفكاري لتكون بحسب مشيئتك وقداستك
المسيحية إيمان ليس فقط بُمخلص ولكن بإسلوب حياة ُمكّرسة لك كما عاشها 

  الّرب يسوع، حياًة لم تكن يوًما أقوال بل أفعال.

بالروح اإلنسان لُيصبح ملًكا  تدعو أحببت الجميع فيا َمن  رّبي وٕالهي ...
ُمحبا إلخوته ومدبًرا لهم سارة الحرة  منله سلطان من أبناء إسحق إبن إبراهيم 

أبناء إسماعيل إبن إبراهيم من كا في الصحراء و تاهأن بعد ) 16 :17(التكوين 
، دعوت اإلنسان )12- 11 :16(التكوين  مإلخوته ُمعادين هاجر الجارية

، ُيحّول الكراهية إلى حب، ُيحّول الظلمة إلى إلى مراٍع خصبة لُيحّول الصحراء
  ، ُيحّول القلب الضال فيعود لقلبك.نور

إرحمني وٕاغفر لي أوًال كإبٍن ضل وعاد، ثم إقبل مني أن  رّبي وٕالهي ...
 علة قليلون، إستخدمني لمجدك كإبنٍ ُأقدم لك نفسي وأقول لك الحصاد كثير والف

لك يفتخر بك وبأعمالك وحّبك، وال تدعني ُأبالي لما سيجري لي، ولك الشكر 
  .على الدوام، آمين
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... في هذه األيام َكُثر المستخدمين لجملة "الروح القدس الحّي  رّبي وٕالهي
فينا روح المحبة والخدمة والتضحية والطاعة اّلذي ُيحّفزنا أن نخدم وننقل البشارة 

صحة  تأكيدير صالح من أجل خالص النفوس" والغاية منها هو مالحقيقية بض
لَمن يحمل حقًدا على الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية والملفقة إدعاءاتهم الكاذبة 

أو ساذًجا ُيصدق كّل ما ُيطرح عليه دون نقاش فيميل إلى تعاليمهم وتصل به 
وتعتبر "العذراء مريم" إله الدرجة أن يقول أن الكنيسة الكاثوليكية تعبد الشيطان 

لذلك و وهي ليست العذراء مريم أم يسوع بل إمرأة أخرى سبق وعبدها الوثنيين، 
(حاشا)، علًما بأنه من والتابعين لها هم خراًفا ضالة هرطقة سة مُ عتبر كنيتُ 

السهل للمؤمن أن يكشف هذه اإلدعاءات. عجبي على أناٍس يستخدمون الروح 
القدس وسيلة إلدراك غاية في قلوبهم ناسين أن الروح القدس قّدوس ال يستخدم 

ن أراد أن يسعى لمَ  الكذب والمراوغة بل يعطي الحكمة والفهم لكالمك ولمشيئتك
وغايته أن ُيفهم اإلنسان  للوصول إليَك؛ الروح القدس ُيحب التواضع في الخدمة

معنى "اهللا محبة" فيترك كل ُمعتقد ُيخالف ذلك ويؤدي إلى وضع حاجز بينه 
إذ أّن  ال يسمح للشيطان أن يتمّلكه اوبينك، يخلق فيه قلًبا وديًعا ومتواضعً 

    .شيطان من القلبال طردمعرفة الحق هو سلطان ل

... أنعم علينا بمواهب روحك القّدوس فنمّيز الحّق فيما نسمع  رّبي وٕالهي 
وال ينجذب فكرنا نحو تصديق أبو الكذب وَمن ُيرسل من مسحاء ومعّلمين 

الكنيسة على القاعدة وحجر الزاوية "الّرب  بنىكذبة، بل نتبع َمن أرسلت أوًال و 
فنقبل األلم  ولنا فنسلك درب القداسة ونتشّبه بحّب الّرب يسوع لكَ  يسوع المسيح"

، في الضيقات واإلهانات، والتعب في الخدمة إكراًما لَك ومحّبًة بك وباآلخر
  ولك الشكر على الدوام، آمين.
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... يعتقد كثيرون بأن العماد هو كمال اإليمان وبأنهم ال  رّبي وٕالهي

يحتاجون أن يفعلوا أّي شيًئا آخر للتقرب منَك، وكأنهم بيوم العماد ُيدركون 
كم وكم نحتاج لسماع الكثير من  ،وأصبحوا كاملين!! آه"الّرب يسوع" 

هم لُندرك ا كتبه اآلباء القدماء أو ما يقوله الكهنة في مواعظالشروحات سواًء ممّ 
فسماع كلماٍت ال  ،قّرب من الّرب يسوع ومن الكمالنتما علينا أن نقوم به ل

تكفي لبناء ملكوت، ملكوت الجسد الواحد بالمسيح، وٕانما "العمل" هو اّلذي 
. وقد يتساءل اإلنسان: يبني، والعمل حّدده الّرب يسوع: "شفاء الخراف الضالة"

بأن الشفاء على الرغم من أنه  لنا ُندركولع"ما معنى شفاء الخراف الضالة؟"، 
ُفِهم بشفاء الجسد إنما المقصود فيه هو شفاء النفس أي شفاء األفكار واألعمال 

، الشفاء من األمراض التي ُتبعدنا عن العمل البعيدة عن فكر المسيح وأعماله
   مجًدا لَك.

 زمني ... "الملكوت" كلمة إختلف عليها المفسرون: أهو مكانٌ  رّبي وٕالهي
 "، ومهما كان اإلختالف فإن "العملفكر وقلب اإلنسان ُتسّير /نظامٌ أو حالةٌ 

ليأتي الملكوت سواًء في القلب أو على األرض قبل اإلنتقال للملكوت السماوي 
إنتهى وقت الكسل وحان وقت العمل دون اإللتفات للماضي هو الوسيلة لذلك. 

لة الفهم. ال فائدة من العيش بدوامة وحتى التفكير به وبكيفية إضاعة الوقت أو ق
ب يسوع، الماضي في حين أن الهدف المطلوب هو التغيير والمضي نحو الرّ 

وطرد األرواح الشريرة الُمسببة هو الشفاء من الالمباالة والجهل والكسل والـ"أنا" 
ُمنّصًبا َك لمجديقوم كّل فرٍد بخدمة اآلخرين واحد  لتبقى الـ"نحن" في كيانٍ لها 

  آٌب ُمحب وٕابٌن ُمخّلص وروح قدس رفيق الدرب.ملًكا واحًدا على القلوب: إّياك 
... أنعم علينا بقلوٍب تطلب الحكمة وتفتح لها باب قلبها ألني  رّبي وٕالهي

يفتح لها لتأدبه أوًال وتقوده نحو عدم الفساد اّلذي  ؛أعلم بأنها جالسة عند الباب
      ، ولك الشكر على الدوام، آمين.)19- 12 :6(الحكمة  هو التقّرب منك
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة دساسا�حد ال
  

  )30-27 و 13- 12اآليات  12الفصل  –الّرسالة األولى إلى أهل كورنتوس (
َكِثيَرة، ھَي فَكَما َأنَّ الَجَسَد ُھَو َواِحد، وَلُه َأْعَضاٌء َكثِيَرة، وَأْعَضاُء الَجَسِد ُكلَُّھا، مَع َأنََّھا 

ْدَنا  َجَسدٌ َواِحد، َكذلَِك الَمِسيُح َأْيًضا. َفنَْحُن َجِميًعا، يَھُوًدا ويُوَناِنيِّين، َعبِيًدا وَأْحَراًرا، َقْد تََعمَّ

فَأْنتُم َجَسُد الَمِسيح،  في ُروٍح َواِحٍد لِنَُكوَن َجَسًدا َواِحًدا، وُسِقيَنا َجِميًعا ُروًحا َواِحًدا.

   وَأْعَضاٌء ِفيه، ُكلُّ َواِحٍد َكَما ُقِسَم لَهُ.

الً، واألَْنبَِياَء ثَاِنيًا، والُمَعلِِّميَن ثَاِلًثا، ثُمَّ اَألْعَماَل ال ُسَل َأوَّ َقِديَرة، فَقْد َوَضَع ُهللا في الَكِنيَسِة الرُّ

َفاء، َوِإَعانََة اآلَخِرين، وُحْسَن التَّْدِبير،    وَأْنَواَع األَْلُسن. ثُمَّ َمَواِھَب الّشِ

َماٍل َألََعلَّ الَجِميَع ُرُسل؟ َألََعلَّ الَجِميَع َأْنِبَياء؟ َألََعلَّ الَجِميَع ُمَعلُِّمون؟ َألََعلَّ الَجِميَع َصانُِعو َأعْ 

َفاء؟ َألََعلَّ الَجِميَع َيَتَكلَُّموَن بِاألَْلُسن؟ أَ  َقِديَرة؟ لََعلَّ الَجِميَع َألََعلَّ ِللَجِميِع مَواِھَب الّشِ

  يَُتْرِجُموَن األَْلُسن؟
  )25إلى  16اآليات  – 10الفصل  – متى القّديسإنجيل (

َئاب. َفُكونُوا ُحَكَماَء َكالَحيَّات، وُوَدَعاَء َكالَحَمام.    َھا َأنَا أُْرِسلُُكم َكالِخَراِف بَْيَن الذِّ

الَمَجالِس، وفي َمَجاِمِعِھم يَْجلِدُونَُكم. وتَُساقُوَن ِإلى ِإْحَذُروا النَّاس! َفِإنَُّھم َسيُْسلُِموَنُكم ِإلى 

   الُوالِة والـُملُوِك ِمْن َأْجلي، َشَھاَدًة لَھُم ِوِلألَُمم.

اَعِة َما  وا َكْيَف َأو ِبَماَذا َتَتَكلَُّمون، َفِإنَُّكم َستُْعطَوَن في ِتْلَك السَّ وِحْيَن يُْسِلُمونَُكم، ال َتْھتَمُّ

وَسيُْسلُِم اَألُخ َأَخاُه ِإلى  ُموَن بِِه. َفلَْستُم َأْنتُُم الُمتََكلِِّمْين، َبْل ُروُح َأِبْيُكم ُھَو الُمتََكلُِّم ِفْيُكم.تَتََكلَّ 

دُ األَْوالدُ َعلى َوالِِدْيِھم وَيْقتُلُونَھُم. ويُْبِغُضُكم َجِمْيُع النَّاِس ِمْن َأْجِل إالَمْوت، واَألُب  ْبنَهُ، ويََتَمرَّ

   ْسِمي، وَمْن َيصِبْر ِإلى الُمْنَتَھى يَْخلُْص.إ

ْن تَْبلُُغوا آِخَر ُمُدِن ْضطََھدُوُكم في ھـِذِه الَمِديَنة، أُْھُربُوا ِإلى َغْيِرَھا. َفالَحقَّ َأُقوُل لَُكم: َل إوِإَذا 

   ْبُن اِإلْنَسان.إِإْسَراِئيَل َحتَّى يَْأِتَي 

الَعْبِد لَْيَس ِتْلميٌذ َأْفَضَل ِمْن ُمَعلِِّمِه، وال َعْبدٌ ِمْن َسيِِّدِه. َحْسُب التِّْلِميِذ َأْن َيِصْيَر ِمْثَل ُمَعلِِّمِه، و

ْوهُ َبْعَل َزبُول، َفَكْم ِباألَْحَرى َأْھُل َبْيتِِه؟ ِمْثَل َسيِِّدِه. َفِإْن َكاَن َسيِّدُ الَبْيتِ    َقْد َسمَّ
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أي خلقت آدم] وأردتني أن  وٕالهي ... سبحانك يا رب، فحين خلقتني [ رّبي
أعرف ما تكنه لي ِمن مشاعر وَمن أنا والعالم أجمع بالنسبة لَك وَمن نحن 
بالنسبة لبعضنا البعض، ُقلَت لي: "ُأنظر لنفِسك في جسد اآلخر اّلذي خلقته 
لترى فيه محبتي وأنت تعرف ... جسٌد واحٌد بأعضاء ُمتنّوعة تعمل جميعها 

سليٌم ُمتكامل ُمترابط مخلوق بكّل حكمة في أجمل حّلة لغايٍة واحدة ... جسٌد 
). أشكرك يا رب 24-18 :2ليكون عوًنا لك وتكون معه جسًدا واحًدا" (تكوين 

   .خلقت اعلى مَ 

أرجو أن تمّدني بما تراه مناسًبا لي ِمن ِنعمك ُألْسِعد رّبي وٕالهي ... 
  آمين. م،، والشكر لك على الدوااآلخرين بحسب مشيئتك وبما ُيرضيك

  

  2013 حزيران 23

وٕالهي ... أشكرك على ِنعمك علّي، ويكفيني بأنك إّتخذتني إبًنا لك  رّبي
وأنت هو األب الحنون، وهذه النعمة تعني لي الكثير: فأنا لدّي جزًء من مواهبك 
وقد أحمل في قلبي جزًء كبيًرا منها، ولذلك أطلب منك أن تهبني معها نعمة 

ولم تبخل علينا بشيء، ونعمة  أنتَ  تَ دْ السخاء لكي أجود بما أملك كما جِ 
د مع إبنك الحبيب: "لتكن مشيئتك"، رد الشجاعة لكي ال أهاب أحد سواك وأُ 

ونعمة الوداعة لكي أكون على مثالك "اهللا محبة وفقط محبة، اهللا قّدوس"، ونعمة 
التواضع لكي أخدم وأخدم وأخدم وعيني على األرض فال أنظر لوجه َمن أخدم 

عن صوت َمن أخدم سواًء ناعم أو حاد. أعطني يا رب نعمة "أن وأذني ُمغلقة 
باركني فُأصبح جسدك" ألقول لك: أشكرك وأرجو منك أن تُ  يتعّلق قلبي بكَ 

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.وتكسرني وُتعطي اآلخرين
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  4201 وزتمّ  13

وٕالهي ... كثيرون ال يعرفون أهمية أن تكون قلوبنا ُمشابهة لقلب  رّبي
اإلبن الحبيب يسوع المسيح وٕان كانوا مؤمنين به، كثيرون لم ُيدركوا بعد بأنهم 

 هذا الجسدعضو في ُمرسلون من ِقبله لبناء الملكوت "جسد المسيح" وبأنهم 
يسري في و  ،والرحمةيبغي العدل وفكٍر واحد محبة قلٍب واحد ينبض الحي ب

  .يعروقه الروح الُمحيِ 

سمع نعمة "قوة محبتك" من خالل روحك القّدوس أل يوٕالهي ... َهبن رّبي
: "ال تخف، فأنا معك  دوًما وفي جميع األوقات والظروف صوتك يهمس في

، ولك الشكر على دوًما"، فال آبه لشيء ُيعيقني عن تمجيد أسمك القّدوس
    الدوام، آمين.

  

  5201 حزيران 28

بحسب مشيئتك وعلِمك، َمن أنا والمواهب عم يا ُمعطي النِ  رّبي وٕالهي ...
لماذا أنظر لآلخرين بحسٍد وغيرة  !"؟ألقول لك "لماذا َأعطيت لغيري ولم ُتعطيني

 ؟ولآلخرين وماذا علي أن ُأقّدم لك وما أنعمت عليّ  دون أن ُأدرك منزلتي لديك
دون أن ُأدرك المشقة التي ُيعانيها َمن أراد أن لماذا أنظر لآلخرين بحسٍد وغيرة 

   هاءنذا، إستخدمني"؟َمن وضع ذاته بيد الروح وقال " :يكون تلميًذا وٕابًنا لكَ 

حتى ِمن بعض  غير ُمستحب ت أمًرا"القداسة" أصبح رّبي وٕالهي ...
ب يسوع فادًيا وُمخلًصا في ، والدعوة إلى التوبة واإليمان بالرّ أعضاء جسدك

حتى القتل في بعض المعتقدات"  كل شيء ُمباحو إنكار الخطيئة "عالٍم يسوده 
وأعطنا أن نصبر إلى المنتهى  أصبح أمًرا عسيًرا، فأعن ضعفنا بروحك القّدوس

ولك الشكر على الدوام، ، القّدوس أسمك جلعاملين بمشيئتك وُمقادين بروحك أل
     آمين.
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  6201 حزيران 19

مع َمن تتكّلم؟ َأمَع ُأناٍس تود منهم أن يشربوا أو قد شربوا  رّبي وٕالهي ...
جميع تصرفاتهم ُمقادة بحسب حتى الثمالة فكانت "الماء الحي" الروح القدس 

؟؟ وَمن ثقتهم بك مملوئين حكمًة روحّية وغير هائبين ِلمن أمامهم ألنك معهم
ًسا حياته لك، أم معي، أم  هم هؤالء؟؟ ًرا ُمكرأتتكّلم مع َمن أراد أن يكون ُمبش

 ر ولكني على األقل أودأن  معنا سوّية إذ نحن اإلثنان واحد؟؟ إّني وٕان لم ُأبش
ُأكرمك بطاعة كلمتك واإلبتعاد عن األمور التي ُتعارض كلمتك عالمًة أن ذلك 

آلخرين أو مع اآلخرين إذ قد قبلوا إما بمعزل عن ا قد يؤدي بي إلى العيش
   تعاليمك وأصبحنا أسرة واحدة تعمل لمجدك.  

لذلك كانت و  الروحي أسباب الموتم ُمسّببي و ثٌر هكُ  رّبي وٕالهي ...
جتناب هذا النوع من الموت. وفي هذا العصر إلالحكمة نصيحتك بإقتناء 

 .حكمةً  ُيعد إختلطت األمور وأصبح الخوف على حزن اآلخر وجرح مشاعره 
الموت إلى  إما التي تؤدي باتت في مقدمة القائمةفي المدينة " الحريةولعل "

أو  الكثيرون ٌأجبر، إذ بسببها نشقاق حتى بين أفراد العائلة الواحدةالروحي أو اإل
 إختاروا طوًعا/خوًفا/جهًال على السكوت والعمى عن قول وٕاظهار الحقيقة

ولم يعد لهم  ترت ساقهم فُأصيبوا بالكساحبَ  والطرش على سماعها؛ "الحّرية"
. َمن في عصرنا هذا يستطيع أن يقول لآلخر "ُيمكنَك فعل الرغبة في التحّرك

"؟ َمن يستطيع أن يقف ألن اهللا ال يرضى بذلك هذا األمر وال ُيمكنك فعل ذاك
 الحكمة للحوار واإلقناع؟ ؟ َمن يملكروحي في وجه السلطة إن كانت على خطأ

أو حتى َمن يسأل نفسه مثلما سأل النبي صموئيل "ًأُترى  َمن يتذكر "مخافة اهللا"
هوى الطاعة لكالم الّرب. إن الطاعة خيٌر يالّرب يهوى المحرقات والذبائح، كما 

من الذبيحة، واإلنقياَد أفضل من شحم الكباش، ألن العصيان كخطيئة الِعرافة 
، َمن يعيش ويجعل غاية )23-22 :15صموئيل  1( ؟إثِم الّترافيم"والّتمّرد ك

    حياته "طاعة كلمة اهللا"؟
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في هذا العصر، ولعله في كل العصور وٕان لم نعي ذلك،   رّبي وٕالهي ...
نتيجة اإلضطهاد وخوًفا من الموت، ولعل بات اإلنسان ُمجبًرا على ترك بلدته 

محبتك لهذا اإلنسان وكذلك إعطاء  طلبك بالهروب إلى مكاٍن آخر هو بدافع
ٍب شعو لد أن يتغّير وأيًضا وسيلة لنشر اإليمان في مكاٍن آخر و فرصة للُمضطهِ 

هو سبب طلبك أجد أن نفس الدافع ، وفي عين الوقت تعيش في الظالم ىأخر 
  !المواجهة وتحمل اإلهاناتب

 أموًرا كثيرة تحدث في هذا العصر، وٕان لم نواجهها رّبي وٕالهي ...
منها وسيبقى اإلضطهاد  ُنغّير شيًئاأن مصحوبين بقوٍة من لدنك فلن نستطيع 

إلى مدى األزمان. ال أعلم، ولكن فكرة العيش المتآخي والسالم الُمصطنع هو 
ليس بحكمة تؤدي إلى خالص الجميع كما وددَت أن يكون لهم الخالص 

وموت سيستمر  إرهاب، وما يخشاه الكثيرون ِمن باإليمان بالّرب يسوع المسيح
  .لم يتغّيرواإليمان دون إنقطاع ألن الفكر 

كراٍع يخاف على خرافه وكأٍب ُيحّب أبناءه  إليكَ  هُ أتوجّ  رّبي وٕالهي ...
وأطلب منك معونتك اإللهية في تصحيح ما كسرناه بخوفنا وعدم طاعة كلمتك، 

مواجهة ّنا على إغفر لنا قّلة اإلهتمام بتعريف اآلخرين عنك وعن حّبك لهم، وأعِ 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.، الخطأ بكل صدٍق وأمانة وحكمة وشجاعة

  

  7201 وزتمّ  9

سألُت نفسي: ما هي الغاية التي من أجلها أعطيَت مواهب  رّبي وٕالهي ...
ب هذا الجسد الواحد؟ ووجدت فكري يقودني إلى ما قاله الرّ  متعددة؟ وما هو

والحياة األبدية هي أن يعرفوك أنت اإلله الحّق وحدك ويعرفوا اّلذي "يسوع 
" ْشَهَد للحقّ )، وكانت الغاية من إرساله أن "ي3 :17أرسلته يسوع المسيح" (يوحنا 

هته إليكَ  ،ليأتي ملكوتك )37 :18(يوحنا  ألفهم بأنك من محبتك لإلنسان وج 
 بمواهب  خالل العصور "المرشدين"ت مرسليك دْ بطرق مختلفة ليحيا معك فأي
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: سلطة، حكمة وطالقة لسان، قدرة وُيبّشرون ُتقنع السامع لهم بما يقولون عنكَ 
خدمة لآلخرين محّبًة بك  ل وحب، تقوى وقوة تحمّ وشفاء بإسمك عمل أعاجيب

 فعل أيّ عن ولعّل الشيطان اّلذي يود إبعاد اإلنسان عنك لن يتوانى  وبهم.
بِنعم  ، ولكن هيهات، فالُمعّلم قد سّلح تالميذهالُمرسلشيء لعرقلة مسيرة 

  .: الجسد الواحد بالمسيحإن إتّبعوها نجحوا في نشر الملكوتبنصائح و 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.إستخدمني لنشر ملكوتك،  رّبي وٕالهي ...
  

  

  8201 حزيران 24

ذلك بعد ... كثيًرا وسّيد كل القلوب وٕان لم يتم . يا رّب بيتي رّبي وٕالهي ..
بعد إبن  يما تساءلت "ألم ُيبّشر في كل مدن إسرائيل، فلماذا إذن لم يأت

بأن الزمن والمكان اّلذي تكّلم به وعنه الّرب اليوم ، وفجأة أحسسُت اإلنسان؟"
يسوع هما ليسا بالزمن والمكان الملموسين في حينها بل أن الزمن قد توقف 

، أما في تلك اللحظة بموته على الصليب فداًء عنا ونحن جميًعا نعيش حين تمّ 
التي تحوي أورشليم الجديدة  –كّله "إسرائيل  ما أصغر العالم إن إعتبرتهالمكان ف
 الروحب، ونحن أبناء إسرائيل ا" وكل دولة هي مدينة من مدنهالسماوّية المقّدسة

بالفعل، ما يزال الكثيرون بعيدون  .واّلذي يعمل فينا لنشر ملكوتك الكائن فينا
عنك أّيها "اآلب واإلبن والروح القدس"، وما يزال الكثيرون يجهلون وجودك 

  ولسبٍب ما ال يؤمنون بك وبحّبك لهم.

. يا َمن أردَت الخالص للجميع وٕالى معرفة الحق ُيقِبلون ... رّبي وٕالهي ..
يا َمن تعلم بما يحتاجه اإلنسان ليكون عضًوا سليًما في قلبه وفكره ليخدم في 

ولك الشكر ، لعيش اإلنجيلملكوتك لتِتّم مشيئتك، أنعم علينا بالوداعة والحكمة 
   على الدوام، آمين.
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  9201 وزتمّ  14

قلُت  سألوني عن أبي قلت لهم "أطيب قلب"، وسألوني عنكَ  رّبي وٕالهي ...
". أليس هذا هو ما يدركه اإلنسان اّلذي يبحث عنك بالكتاب لهم "اهللا محبة

اّلذي  المقّدس؟ فمن خالل أسفار العهد القديم ُندرك صفاتك، ويأتي الّرب يسوع
من صحة  القديم لنتأكد نا على البحث في النبؤات المذكورة عنه في العهدحثّ 

ليؤكد صحة ما ُكتب عنَك كالمه بأنه "المسيح المنتظر الُمرسل من اهللا" 
أجل، كّل رسوٍل من ِقبلَك ال بّد له ِمن أن يتحّلى  عن "اهللا محبة". ويكشف

بصفاٍت تجعل َمن ُيقابله يشعر بحّبَك له، حب غير مشروط، حب يقبله دون 
 .خوفه ِمنكأو تكّبره بالسالم فيشفى من هذا اإلنسان فيشعر أو تعالي إشمئزاز 

 أجل، كّل نعمٍة ِمن ِقبلَك هي إلعالن "اهللا محبة".

اّلذي ُيحب التسّلط الجاهل َمن يرفضَك سوى اإلنسان  رّبي وٕالهي ...
ويقول لك "أنا أراك، وسأفعل ما  فيتكّبر حتى عليك ويضع عيناه في عينيكَ 

أو حتى يقسوا عليهم  َمن ُيحاول أن ُيغري ُمحّبيك "؟، وأؤمن بَمن أشاءأريد
ضعاف هم من ؟ أيعتقد هؤالء بأن ُمحّبيك التحدث عنكلُيبعدوهم عنَك وعن 

سالح ال  ؟وليس لهم َمن ُيلبسهم سالًحا يصّدون به أعدائهم النفوس واإليمان
يعرفه األعداء أال وهو "المحبة" المتمثلة في: حّبك فوق كّل شيء ومن كل 

  مثل حب النفس، فأنت أب الجميع. ، وحّب اآلخرفقول "لتكن مشيئتك" قلبال

دع روحك القّدوس يمأل قلبي من حّبك فال أهاب شيًئا، ولك  رّبي وٕالهي ...
   الشكر على الدوام، آمين.

  2020 وزتمّ  5

أين نحن اآلن من عقيدة "الجسد الواحد" والغاية منها التي  رّبي وٕالهي ...
ذكرها القديس بولس الرسول في رسالته األولى ألهل كورنتوس؟ هل نؤمن بها 
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ونعمل بها من خالل مواهب ونعم الروح القدس على كّل واحٍد مّنا؟ إن كان 
م ها، فهل سيعيشها َمن لو كيف يعيش واأهل البيت المسيحي الواحد لم يعرف

الزواج اّلذي يجعل الرجل والمرأة جسًدا واحًدا؟ أِمن  وأالقرابة تربطهم أواصر 
أن ُيصبح األب المسيحي حجر عثرة ألبناءه أو الزوج ذئًبا يود أن يأكل  الممكن

زوجته ألنها إرتضت أن تكون كُمعّلمها البار؟ ألم يكن هذا كالم الُمعلم وكانت 
ولم تتخّلى  اإلساءة ففعلت هي بما أوصىنصيحته السكوت وعدم رّد اإلساءة ب

ألعل الرسل األوائل كالقديس بطرس والقديس ؟ عن المبادئ التي أوصى بها
بولس هما مثالن ألعضاٍء في جسٍد واحد، وبقية الرسل على مثالهم هم فقط 

أأستطيع أن  م وقلة من كّل جيل؟وا بهذه العقيدة وعملوا بها! هُ اللذين أحسّ 
ض بروحك القدوس على كّل َمن آمن بك وبالخالص اّلذي تفِ أسألك لماذا لم 

هم اّلذين أمتناه في ، أو أّنك أفضته ونحن ليوصلوا ولو قّلة لمعرفتك أعددته لنا
قلوبنا لسبٍب أو آلخر؟ ما لي أشعر بحرارة الدمع يجري على خّدي على شعٍب 

من السياط قاسيت آالم الصليب من أجله فّرد محّبتك له بجلدك بسياٍط أقسى 
عّلم وتفيض ومع ذلك تصمت وتُ  البشرية التي فتحت ظهرك وأسالت دمك الكريم

 !!بروحك القّدوس لعّل وعسى يعودون إليك فتستقبلهم بأيدي مفتوحة وقلٍب كبير
لماذا ما زلنا نجهلك ونجهل حّبك الكبير لنا فنسيء لآلخرين وال نعمل على 

   ؟)8 :6(ميخا  بتواضع ونشر المحبةالسير معك حّب الرحمة و إجراء العدل و 

كالم الّرب يسوع عن الذئاب يجعلني أوًال أن أتجّنب أن  رّبي وٕالهي ... 
أكون واحًدا منهم، وثانًيا يدفعني ألكون مّمن ال يهابون قول الحق ونشره، فأنِعم 
علّي بما أحتاجه من مواهب روحك القّدوس من حكمة ووداعة وصبٍر وَجَلٍد 

أتباع الّرب يسوع العاملين بكّل صدٍق وأمانة ودون كسٍل ُمّتكلًة عليَك ألكون من 
   .دون غيرك، ولك الشكر على الدوام، آمين
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  2120 حزيران 27

. لو أردُت أن ُألّخص ما فهمُت من قراءة اإلنجيل أي رّبي وٕالهي ..
األحداث التي مّرت على وجه التاريخ بدًء بالخلق إلى بدء إنتشار المسيحية في 

نسمع  ،أي إبليس ،من إتخاذ إلًها آخر "محّبتك وغيرتك علينا"المسكونة لوجدُت 
هذا  األحداث.وحيد اّلذي تدور من حوله كّل الهي المحور له ونؤمن بقدراته 

اإللهي اّلذي لن ُيقّدره اّلذين أحبوا أنفسهم فهم لن يرضوا أن يكونوا جزًء  الحبّ 
من الملكوت بل يوّدون أن يكونوا الكل، لن ُيقّدره ويعمل من أجله اّلذين ُيحّبون 
التسلط على اآلخرين، لن ُيقّدره اّلذين ال يعترفون بخطئهم وال يرغبون بتغيير 

اّلذي يقودهم؟ إبليس اّلذي يود أن يكون له جسًدا واحًدا وهو . َمن تصرفاتهم
ولكن هيهات ألنه هو أيًضا لم يفهم وُيقّدر حّبك الغيور لنا والنصائح  ،رأسه

    والِنعم التي أعطيتها لُمحّبيك ليوصلوا الجميع لقلبك.
. الحياة، لَمن فهم كالمك، هي حرٌب مستمرة بأسلحة ليست رّبي وٕالهي ..

ولها كيان، ولكن بسلطان أسم الّرب يسوع، يحمله في قلبه اإلنسان  مادّية
لسُت أنا َمن ُيحاربك ولكن اهللا هو ُيحاربك " :المؤمن لُيحارب به إبليس ويقول له

لَك، هو ُيحاربك بصالتي من خاللي فأنا إبنه اّلذي ُيحّبه ولن يتخّلى عنه 
فإسقاط الغشاوة  وصومي ورحمتي على اآلخرين، هو ُيحاربك بكالمي عنه

والظلمة عن العيون فتتحّنن القلوب القاسية، هو ُيحاربَك بجعلي شاهًدا له بدمي 
  ."ه الغيورومن حبّ  مالًئ قلبي من قوته ومواهب روحه القّدوس

. ال أود أن أقول لك بأن كثيرون نسوا أهمية "التبشير" ال رّبي وٕالهي ..
بإنسجاٍم  ط ولكن ليعيش اإلنسانفق ليعيش اإلنسان بإنسجام مع أخيه اإلنسان

ضّد إبليس  وقبل أن ينسجم مع أخيه، فيكونوا يًدا واحدةً  معك أيًضا ال وبل أوالً 
التي تمأل قلبه. أعد يا رب الغيرة في  وأفكاره، ضّد الكذب والكراهية والتكّبر

ولك الشكر قلوبنا لُنبّشر بما فعلت بكّل حكمة ودون خوف واثقين بأنك معنا، 
          .الدوام، آمينعلى 
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 زمن العنصرة

  )1111( من زمن العنصرة بعاسا�حد ال
  

  )6إلى  1اآليات  – 3الفصل  –نتوس كور الرسالة الثانية إلى أهل (
  

يُكم بَِأْنُفِسنَا، َأْم تَُرانَا َنْحتَاج، َكبَْعِض النَّاس، ِإلى َرَسائِِل تَْوِصيٍَة ِإلَْيُكم َأْو  َأنَُعوُد نَْبَدأُ َفنَُوّصِ

  ِإنَّ ِرَساَلَتنَا ھَي َأْنتُم، وھَي َمْكتُوَبٌة في ُقلُوِبَنا، َيْعِرُفَھا َوَيْقَرُأَھا َجِميُع النَّاس. ِمنُكم؟

تََّضَح َأنَُّكم ِرَساَلُة الَمِسيح، الَّتي َخَدْمَناَھا نَْحُن، وھَي َمْكتُوبَةٌ ال بِالِحْبِر َبْل ِبُروِح إَأَجْل، َلَقِد 

   ، ال َعلى َأْلَواٍح ِمْن َحَجر، َبْل َعلى َأْلَواٍح ِمْن لَْحٍم َأي في ُقلُوبُِكم.ِهللا الحيّ 

وِھَي َأنَّنا ال َنْقِدُر َأْن َندَّعَي َشْيًئا كَأنَّهُ ِمنَّا، َبْل ِإنَّ  ِتْلَك ھَي الثَِّقةُ الَّتي َلَنا بِالَمِسيِح ِعْنَد هللا،

وح، ألَنَّ فھَو  قُْدَرَتنا ِھَي ِمَن هللا، الَّذي َقدََّرَنا َأْن َنُكوَن ُخدَّاًما ِللَعْھِد الَجِديد، ال ِللَحْرِف َبْل ِلْلرُّ

وُح َفيُْحيِي. ا الرُّ   الَحْرَف َيْقتُُل َأمَّ
  

  )7إلى  1اآليات  – 10الفصل  –لوقا القّديس  (إنجيل
بُّ  ْثَنْيِن َأَماَم َوْجِھِه ِإلى ُكّلِ َمِديَنٍة إْثنَْيِن إْثنَيِن َوَسْبِعيَن آَخِرين، َوَأْرَسلَُھُم إَوبَْعَد ذلَِك َعيََّن الرَّ

   َوَمْوِضٍع كاَن ُمْزِمًعا َأْن َيْذَھَب ِإَليه.

ا الَفَعلةُ َفَقلِيلُون. أُْطلُبُوا ِإًذا ِمْن َرّبِ  الِحَصاِد َأْن يُْخِرَج َفَعلًة َوقاَل لَھُم: "ِإنَّ الِحَصاَد َكِثير، َأمَّ

َئاب. ِإلى ِحَصاِدِه. ال َتْحِملُوا ِكيًسا، َوال َزاًدا، َوال  ِإْذَھبُوا. َھا ِإنِّي ُأْرِسلُُكم َكالُحْمالِن َبْيَن الذِّ

الً:  ِحَذاًء، َوال تَُسلُِّموا َعلَى َأَحٍد في الطَِّريق.  الُم لِھَذا البَْيت.لسَّ اوَأيَّ َبْيٍت َدَخْلتُُموه، قُولُوا َأوَّ

َوَأقيُموا في ذلَِك الَبْيِت  ْبُن َسالٍم َفَسالُمُكم َيْسَتِقرُّ َعلَيه، َوِإالَّ َفَيْرِجُع ِإَلْيُكم.إَفِإْن َكاَن ُھَناَك 

ا ِعْنَدھُم، َألنَّ الَفاِعَل َيْسَتِحقُّ أُْجَرتَهُ. َوال َتْنَتِقلوا ِمْن   ."َبْيٍت ِإلَى َبْيتتَْأُكلُوَن َوَتْشَربُوَن ِممَّ
  

  1220 تّموز 8

وٕالهي ... سألك الملك داود في مزموره الخامس عشر قائًال: "يا رب  رّبي
َمن ُيجاور مسكنك؟ وَمن يسُكُن في جبِلك الُمقّدس؟" وحينها أجاب ُمقاًدا بالروح 
القدس عن مّيزات المدعّوين لملكوتك السماوي، ولعل اإلنسان في حينها لم يفهم 

ِلسان نبّيك ميخا: "أخبرُتك يا إنسان ما فأعْدَت عليه ِمراًرا وتكراًرا وقلَت له على 
 أن تضع العدل وُتحّب الرحمة وتسير هو صالٌح وما أطلب ِمنَك أنا الر : ب
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). ولعل اإلنسان أيًضا لم يفهم أو باألحرى 8 :6بتواضع مع إلُهَك." (ميخا 
وضع يداه على ُأذنيِه وتظاهر بعدم السماع، فأرسلَت إبنَك الحبيب اّلذي حّول 

م الكلمات ألفعاٍل فأرسل تالميذه اّلذين ساروا جَ رْ الكلمات إلى تصرفاٍت ُترى وتَ 
بكّل تواضع معه/معَك وذهبوا يطرقون األبواب ففتح لهم َمن أحّب الرحمة إذ 
رآهم فقراء معدومين ُمنهكين جياع وُتغّطي أرجلهم التراب؛ فتح لهم بيته 

ته التي قد تكون بالكاد تكفيه هو وٕاستقبلهم بفرح وطلب منهم أن ُيشاركوه مائد
وعائلته، فإستحّق أن ينال الشفاء لَمن هم مرضى ِمن أهل بيته وٕاستحق أن 
يعرف بأنك تنظر إليه بعين الرضى وبأن عينك ال تفارقه وبأّنك ُتحّبه إذ أرسلت 

  له الخالص اّلذي كان ينتظره.   

رتهم المتواضعة وٕالهي ... تواضع التالميذ بالطاعة وبقبولهم ُألج رّبي
مقارنًة بالتعب اّلذي عانوه: "ما ُوِضع أمامهم ِمن طعام" ... وَمألت الرحمة 
قلوب َمن فتح لهم الباب وٕاستضافهم وقِبل أن يجلس على مائدة واحدة معهم 

  كفقراء دون أن يتكّبر عليهم. 

وٕالهي ... أين أنا ِمن هذا التواضع وِمن هذه الرحمة؟ أما زالت يداي  رّبي
لى ُأذناي أم إنها إنتقلت إلى عينّي أيًضا؟ لماذا أتساءل عن عدلك في إعطاء ع

ا ال أود أن أكون مكان حتمً كّل شخٍص ُمستحّقاته دون أن أنظر ألفعالي؟ أنا 
الرجل الغني اّلذي رأى لعازر الفقير في حضن إبراهيم وهو في مثوى األموات 

ُكنُت أستطيع أن أتحّمل أن  )، وال أعلم إن31-19 :16 ُيقاسي العذاب (لوقا
ُأصلب/ُأهان ِمثل إبنك الحبيب ولكني متأّكًدا ِمن أنك أحببتنا وُتحّبنا جميًعا وتود 

رقبتي القاسية  شفِ إ أن نشاركك مسكنك وبأنك فاحص القلوب، فيا رب غّيرني و 
التي ال تنحني أمام عظمتك، ال تدعني أرفُع عينّي في عينيك ألقول لك إني 

  ْر في قلبي اّلذي ِمن حجرّداك فأموت، وَأِزْل عني كبريائي، وُأحفُ رأيُتك/أتح
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، 18 :31 بـ"إصبِعك/قوة الروح القدس" كما نقشت على لوحي الشهادة (خروج
زات: العدل والرحمة والتواضع، فثالثتها مجتمعة هي ) ثالث مي15-16 :32

 لَك، آلتَي "المحبة": الوسيلة التي تجعلني أسمع لمن ُترسله لي وأكون رسوالً 
إليَك وأنا عالٌم بأنك قد غفرَت لي زالتي السابقة بدم إبنك الحبيب يسوع المسيح 

  ، آمين.، وأشكرك على الدواموُأسبحك مع قّديسيك إلى أبد اآلبدين
  

  1420 تّموز 20

م علي بنعمة التواضع عِ نْ وٕالهي ... يا خالق الكون، يا قّدوس ... أَ  رّبي
فُأدِرك بأنني إن عملت في حقلك كتلميٍذ للمسيح فـ"مّهدت لك القلوب لتفتح لك" 

علي بنعمة التواضع ألعمل ما تشاء بكل  َأْنِعمفإن قوتي ليست مني بل منك، 
قوٍة وتفاٍن وٕاخالص فأنت هو صاحب الكون والقلوب فيه كثيرة وما أنا سوى 

  بأنني قد أخذت أجرتي مقّدًما. أجيٌر لديك وٕان علمتُ 

علي بنعمة التواضع فال أنتقي األشخاص أو نوع  َأْنِعموٕالهي ...  رّبي
العمل اّلذي أود أن أعمل به، وَأْمِزجها بنعمة المحبة لكي ال أؤدي خدمتي 
كواجب فيكون حملها ثقيل ولكن بكل فرح أخدم ألنني أحبك وأحب اآلخرين 

، وعليه إنني ُأسلم لك حياتي لتقودها بِنعم ومواهب ن وخفيفي فيصبح حملي هَ 
روحك القّدوس كالريشة في مهب الريح فأكون كما قيل: مولوًدا جديًدا من الروح 

  وٕابًنا حقا للروح "المحبة"، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
  

  5120 تّموز 5

 من أحد رّبي وٕالهي ... يا َمن إختار الرسل األولين دون أن ينتظر صالةً 
التي كتبها الروح القدس لخالص "المحبة" ينشر الرسالة أن  هِ ّيتنِ امكإٕاثبات و 
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قيم من الحجر أبناًء إلبراهيم، أشكرك إلتضاعك تُ أن  كإذ بإمكان الجميع
   بمشاركتك "المحبة" بقلٍب من لحم. كثيرينوالسماح ل

هي نشر رسالة يسوع أن بروحك القّدوس رّبي وٕالهي ... لقد أفهمتني 
 ك، حيث نكون نحن بني البشر فيأحّبنا فإفتدانا وقّدسنا اهللا محبة""ملكوت اهللا: 

دنا الحب المتبادل بيننا والساكن في عمل فينا لنصبح واحًدا تفي قلوبنا  أنتو  ُيوح
المادّية  أنت ونهتم بإحتياجات اآلخرِحب تُ كما  نا بأن ُنِحبّ يت، إذ أوصقلوبنا

، حبا يفيض بالروح القدس مولًدا مواهب الروح فتثمر في قلوبنا وأفكارنا والروحّية
أوصيتني أجل،  .من أجل قدسية أسمك وخيرنا وخير اآلخروأفعالنا ثمار الروح 

يا اهللا "اآلب واإلبن والروح القدس" بأخي وطلبت مني أن أضعه بقلبي كما 
  وقلوب اآلخرين. ذي في قلبيوضعتني بقلبك، قلًبا حيا من لحم يكسر الحجر الّ 

 ملأن أكون أنا موضوع إهتمامك ورسالتك؛ ما أجرّبي وٕالهي ... ما أجمل 
الشعور بأنك تُفّكر بي وُتضّحي وتتألم ِمن أجلي؛ ما أجمل ُحبك لي، ُحبا 

 ادلة المحبة بوداعة وٕاتضاعبعذري ليس له حدود وال يبتغي شيًئا لنفسه سوى م
  .معك ومع اآلخر

، أشكرك أشكرك على تدبيرك الخالصي والمحبة التي بقلبك وٕالهي ... رّبي
عد لم ُيدركوا قلبك وما يمأله من على مواهبك التي ال توصف ... كثيرون بَ 

   محبة لهم، هأنذا ُأقّدم لك ذاتي، إستخدمني، ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  6201 حزيران 26

تكّلمت اليوم مع صديقٍة لي أمنيتها أن ُيصبح إبنها كاهًنا  رّبي وٕالهي ...
ليخدمك، وبالفعل قد إبتدء بدراسة الالهوت؛ وتمحور كالمنا على كمية 
المؤمنين بَك في العالم وعلى معرفتك كـ"اآلب واإلبن والروح القدس" وعن 
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بأنه السالم اّلذي أتى به الّرب يسوع المسيح وعن التبشير، ووجدتني أقول لها 
أن تجعل الجميع من المؤمنين دون أن تحتاج إلنسان ولكنك  يا إلهي بإمكانك

  ُتحب أن ُيشاركك اإلنسان في نشر اإليمان.

رّبي وٕالهي ... يا إله الخير ... أنت تعلم بأن الحصاد كثير والفعلة  
قليلون، وأنت هو َمن ُيرسلهم حاملين فقط قوة حّبك لهم وحّبهم لك، فلماذا علينا 
أن ُنصّلي لكي ُترسلهم؟؟ سؤاٌل ال رّد له سوى لتشعل نار محبة غيورة في قلبنا 
تجاهك فُنقّدم لك ذاتنا محّبًة بك ولمجدك، فُنصّلي: "هاءنذا، إستخدمني". فنحن 
إن صّلينا بالكلمات فقط نكون كرجٍل غني ُيصّلي من أجل الفقير لُتطعمه 

َمن قلت عنهم: "هذا الشعب ُيكرمني وُتغنيه دون أن يمّد يده للمساعدة، نكون ك
  ).7-6 :7، مرقس 13 :29بشفتيه وأما قلبه فبعيٌد مّني" (أشعيا 

رّبي وٕالهي ... في القّداس اإللهي يتوجه الكاهن إليَك قائًال: "يا أيها الراعي 
الصالح اّلذي خرج باحثًا عّنا فوجدنا..."، وسألت نفسي: "عمن بحثَت وتبحث؟ 

كّل َمن كنَت تبحث عنهم أم ما زال هناك الكثير ِممن لم  وهل فعًال وجدتَ 
تجدهم أو باألحرى لم يجدوك؟"، ولعل الجواب يأتي حين دعوت اإلنسان ليجد 
معك اإلنسان اّلذي بحثت وتبحث عنه. كم هي عجيبٌة هذه الدعوة للعمل 

كفقراء  بحقلك، تدعوهم لينشروا "البشرى السارة" إبتداًء بقول "السالم". أرسلتهم
يطرقون األبواب فإن تحّنن عليهم صاحب البيت وأدخلهم فأطعمهم أي إن 
رحمهم فسُتظهر له رحمتك وسيستحق أن ينال "سالًما في القلب" وشفاًء من 
األمراض له وألهل بيته. أرسلتهم وأنت عالٌم بأن عيونهم الروحّية قد ُفتحت 

لمتك وروحهم قد إّتضعت وقدماهم قد قويت من المسير والتجوال معك وسماع ك
وا إتضاعك، فجسديا هو معروف بأن الرجل األعمى والكسيح لديهما أبعد أن ر 
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الكثير من العوائق الجسدية التي تجعلهم غير قادرين على الذهاب لآلخرين 
ولذلك أتيَت إليهم فشفيتهم ليس فقط جسديا بل روحيا أيًضا لتبشير اآلخرين 

  بالخالص. 

... يا فاحص القلوب، هل أنا ما زلُت مّمن تبحث عنهم أو قد رّبي وٕالهي 
وهبتك قلبي للعمل لمجدك؟ يا رب، أزل من قلبي كّل عائق يمنعني من العمل 
في حقلك ... يا وديًعا متواضًعا، إجعل قلبي وديع ومتواضع شبيًها بقلبك 

 القّدوس، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  7201 وزتمّ  16

أدركُت مؤخًرا بأن الكثير من المسيحيين ال يشعرون  ...رّبي وٕالهي 
الخوف  هُ بمسؤولية تجاه التبشير بالنعمة التي وهبتها لنا: الخالص. البعض ينتابَ 

من مستلزمات  واآلخر يشعر بأنه ليس له إلمام بما تستوجب هذه المهمة
يعتقد  األغلبية، و َمن ُيبّشرون لهشخصّية ، والبعض يخشون وتحضيرات وخبرات

وا سكرّ إخترتهم أنت فبأن هذه ليست من مسئولّيته بل مسؤولية أفراد معّينين 
بالمسؤولية تجاه عيش اإلنجيل أيًضا األغلبية ال يشعرون حياتهم للتبشير. ولعل 
إلى اّلذين  ا إيمانهمينقلو فما بالك لكي وتتقّدس ذاتهم ليعكسوا قدسّية أسمك 

  !يلتقون بهم

سيعي المؤمن بأنَك عازًما على زيارة قلب كل إنسان متى  رّبي وٕالهي ...
وتتمنى أن يقوم أحدهم بتهيئة هذا القلب إلستقبالك، ليضع لك عالمة على 

وأنت  ، أمير السالم،فتأتي لتقول له: "أنا أبوَك السماوي ،"إبن السالم" :القلب
لقد و . أنا ُأحّبك . أنا أب كّل إنساٍن يمأل قلبه العطف والحب والحنانإبني

  ."إفتديتكَ 
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لم يتمّكن الخوف من الذئب من أن يمنع الرسل من  رّبي وٕالهي ...
، فكلمتك تفوق الذهاب، ولم يكن عدم الشعور بالكفاءة رادًعا لعدم محبة اآلخرين

. كلمتك تحّول القلب الحجر وُتعيده إلى أصله: أي سلطان وتفتح كل الطرق
  ُملًكا لك، فيا ليت كّل الخليقة تكون من ُملكك. "قلب لحٍم"

إجعلني بمملكتك، ولك الشكر على الدوام، عامًال أميًنا  رّبي وٕالهي ...
  آمين.

  8201 وزتمّ  1

تتغّير األوجه ولكن القلوب و  ،تمر األيام ولكن الزمن متوقف رّبي وٕالهي ...
"أحبب إلهك من كل قلبك تتغّير القوانين وتبقى وصية و  ،هي ذاتها بأنواعها

الجسد  تُ يمنُ  لذا اآلخرين كنفسك" هي الثابتة لألبد وفوق كل شيء وأحببْ 
  وتبقى الروح حّيًة هائمًة بين يديك وفي روحك حبا بك ومجًدا لك. 

على مر األيام فهم كثيرون ما قام به التالميذ بحسب  رّبي وٕالهي ...
 لثانية ألهل كورنتوس معنى "التلميذ"إرشاداتك، وشرح القديس بولس في رسالته ا

    رّنمين:  مُ  بالكلمات والتصرفات، فتبعوك تالميذ ُمحّبين لكَ 
 كل حين ةِ ذي يقودنا في موكب النصر شكًرا هللا الّ 

  غني كثيرينغني نُ ال شَئ لنا ونحن نُ  كفقراء
  ذ نسعى عنه كسفراء كأن اهللا يعظ بناإ

  نىوغِ  نعمةٍ  لكي يكون ولنا إكتفاء من كل نعمةٍ 

هو سالم الروح  "السالم"يا ُمعّلمي يا َمن أفهمتني أن  رّبي وٕالهي ...
لمعرفتها بحّبك وبفدائك لها لتكون معك على الدوام فيزول عنها الخوف، 



- 379 - 

 

مجًدا لك وألني ُأحّبهم  بسالمك والشفاء هو أن ُأحّبك وَأعرْفك فُأعرف اآلخرين
  كما أحببتني وأحّب لهم ما أحبْبُت لنفسي: "السالم".

قد تنقطع أواصل المحبة بين األخ وأخيه ولكن أواصل  رّبي وٕالهي ...
فهي قوية بقوتك؛ وسالمك، مهما إشتدت الصعاب، هو  عطمحبتك لنا لن تنق

   ليس فقط رجاءنا بل وعدك وِهبتك اّلذي ال يزول.

يا نبع المحبة، إمأل القلوب بالمحبة والسالم لتحيا بك ولك،  هي ...رّبي وٕال
  ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9201 وزتمّ  21

ن موظف جديد في مؤسسٍة ما فإن أول شيء يقوم حين ُيعي  رّبي وٕالهي ...
به المسؤول عن العمل هو إعطاء اإلرشادات األساسية ليتم العمل على أحسن 

قد ُيواجه من صعوبات وجه، وعادًة ما يكون الموظف الجديد خائًفا لما 
وباألخص إن كان هذا العمل هو أول عمٍل له في هذا المجال، فتكون هذه 

  طمأنينة للقلب وقول "ال تخف". اإلرشادات بمثابة

ال " ... كيف أخاف وروحك القّدوس ُيرشدني؟ "ال تخف" رّبي وٕالهي ...
غمض عيني للمرة األخيرة على األرض وأفتحها تجعلني أُ  "تخف فروحي تسندكَ 

فيغمرني  فأرتمي بين يديكَ  قياهُ لُ لِ  فأراك فاتًحا يديك لتحضنني كإبٍن لك إشتقتَ 
وأحسستهما دون  لهما وأنا على األرض دفئك وحنانك اللذين طالما إشتقتُ 

" تجعل السالم والفرح يمأل قلبي وٕان لم َيقَبْلني ال تخف فروحي تسندكَ ". لمس
تجعلني أردد كلمة "آمين" أي "ليكن كما قلت"  "ال تخف فروحي تسندكَ أحد. "

. لك يٍء لمجدك حبا بك وباآلخرينوأعمل كّل ش دون ترّدد بل بكل ثقة وٕايمان
  الشكر على الدوام، آمين.



- 380 - 

 

  2020 وزتمّ  12

ي قد تبّليت على أحدهم إذ أّني نالمني أحدهم وقال عّني إن رّبي وٕالهي ...
ُيسمعني كالًما جارًحا إتهمته بأنه أساء لي بالكالم عّني مّما جعل َمن سمع له 

تحت تأثير الشخص اّلذي أنكر إثناهما دون أن يعرف الحقيقة، ولألسف وقعا 
لم أفهم كيف يتبّلى أحدهم على أحد  .فأصبحُت أنا هي التي تبّلت عليه ما قال

وهناك حقائق؟ كيف يستطيع أن ُيعمي إنساًنا عينيه عن رؤية الحقيقة؟ لماذا 
  ُيقّسي اإلنسان قلبه فال يرى سوى نفسه؟

لوب ومعرفة حقيقة فحص القيا فاحص القلوب ...  رّبي وٕالهي ...
وكّل  ،، وهذا ما فعله الرسلالمشاعر ليس باألمر السهل ولعلها تحتاج إلختبار

كفقيٍر يطلب صدقة دون أن يعلم بإرشاٍد من الّرب يسوع  ذهبواحين  ،مبشر
الشخص اّلذي سيفتح لهم بأنهم أغنياء بروحك وحّبك وهم على إستعداد 

دون مقابل، فإن فتح لهم كان من أصحاب القلب  إلعطاءه هذا الحب والغنى
لم  .عطف على الفقراء، وٕان لم يفتح كان ذئًبا ال ُيحب إال نفسهيالطيب اّلذي 

 قّرر إن كان القلب للمبّشر ولَمن ُبّشر لهيُ ما فقط يكن اإلختبار بحد ذاته هو 
ولكن  أو قلٍب قاسٍ  وال يأبه بالتعب وال يرجو مكافأة هو قلب محب ومتواضع

كان ال بّد من شاهد يؤكد نوعية القلب فال يتبّلى أحًدا على اآلخر، ولذا كان ال 
بّد من أن يذهب الرسل إثنان إثنان. يا لك يا رب من إلٍه عادل فال يستطيع 

   أحد" وهناك شاهدين على أّنه سمع عنك. أحد أن يقول "لم ُيخبرني عنكَ 

يا َمن تود أن ُيصبح الجميع ذو قلٍب من لحم يعطف رّبي وٕالهي ... 
ويتحّنن على اآلخر مؤمًنا بمحبتك للجميع من خالل فداء الرّب يسوع، ال تدع 
الكسل واليأس يدخل في القلوب المؤمنة. الحصاد كثير والحّصادون قليلون، فيا 
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ولك  رب الحصاد وُمعلم الفعلة، أخرج فعلة تنشر الصدق والعدل والمحبة،
  الشكر على الدوام، آمين.

  2120 وزتمّ  4

بأن ال  ةالكهنأحد في وعظته عن "المسيح الدجال"، قال  رّبي وٕالهي ...
نتعّجب إن قال أّن المسيح الدجال هو كّل َمن لم تكن أعماله ُمطابقة ِلما ُيعّلم 

أّن كلمتك ليست  من تعاليم مسيحية إذ أنه يعكس صورة مخالفة لحّبك، وعلمتُ 
أعماًال طيبة  حروٍف تُثمرُ هي وكفى وٕانما وتُنقل لآلخرين شفهيا قرأ بحروٍف تُ 

غايتها مجدك وخير اإلنسان اآلخر واإلنسان تعكس حّبك و وديعة ومتواضعة 
أجل، كيف  ، غايتها أن تُفهم وُيعمل بها ليمأل الفرح والسالم قلوب الجميع.نفسه

وع المسيح وديع ومتواضع القلب، على سبيل المثال، أن يسإلنساٍن أن ُيعّلم 
بكل تصرفاته وكالمه، أفال ينقل صورة  إن لم يكن هو متواضع وهو من أتباعه

   ؟ُمشّوهة عنه

، ذئاٌب تهجم ةكذبومعلمون  سحاءٌ ي وٕالهي ... ألعلنا ُنفضل أن نكون مُ ربّ 
قيادة راٍع صالح، مالًنا تحت على الحقيقة لُتميتها، عوًضا عن أن نكون حِ 

وديعة ومتواضعة مقدمة ذاتها طعاًما لآلخرين لينموا في ظل حمايتك ويعيشوا 
بسالٍم في القلب؟ ما بين أن أكون حمًال وأن أكون ذئًبا طريٌق وعر ُمتّرب ملئ 

، علي أن كحملٍ  علي أن أجتازه أنا وأغلب في نهايته ،بالتجارب والضيقات
والجلوس معهم وعادًال في  قراء مستعًدا إلستضافتهمأجعل قلبي رحيًما على الف

وألني في هذا الطريق ال  التعامل مع اآلخرين ومتواضع حين أستقبل كلمتك،
أملك شيًئا فأرجو أن تمّدني بكل ما أحتاج إليه ألكون حمًال ال ذئًبا، حمًال ال 

 ة كالمك،بمعونتك اإللهية وقو  بل ُيحّولهم لحمالنٍ التي في قلبي يهاب الذئاب 
وحينها أستطيع أن أذهب لغيري وأنشر السالم، فمتى ما رّوضَت أنت كياني 

  .ك الشكر على الدوام، آمينول ُيمكنك أن ترسلني أينما تشاء،
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 زمن العنصرة   

  )2( من زمن العنصرة بعاسالا�حد 

  سل ا1ثني عشرعيد الر/ 

  )21إلى  12اآليات  – 10الفصل  –الرسالة إلى أهل روما (
بَّ ُھَو َنْفُسهُ لَِجميِعِھم، يُِفيُض ِغنَاهُ َعلى َجِميِع الَِّذيَن  فال َفْرَق بَْيَن َيُھوِدّيٍ ويُوَنانِّي، َألنَّ الرَّ

ّبِ َيْخلُص.إَفُكلُّ َمْن َيْدُعو  َيْدُعونَهُ.   ْسَم الرَّ

بََمْن لَْم يَْسَمُعوا بِِه؟ وَكْيَف يَْسَمُعوَن ِبِه ِإًذا َفَكْيَف َيْدُعوَن َمْن لَْم يُْؤِمنُوا ِبِه؟ وَكْيَف يُْؤِمنُوَن 

ر؟ ِريَن  بِدُوِن ُمَبّشِ ُروَن ِإْن لَْم يُْرَسلُوا؟ َكَما ُھَو َمْكتُوب: "َما َأْجَمَل َأْقَداَم الُمَبّشِ وَكْيَف يَُبّشِ

َيقُول: "َيا َرّب، َمْن آَمَن ِبَما َسِمَع  ولِكْن لَْم يُِطيُعوا ُكلُُّھم ِبَشاَرَة اإلِْنِجيل، ألَنَّ آَشْعَيا بِالَخْير!".

   ِمنَّا؟".

َماُع ُھَو ِمَن التَّْبِشيِر ِبَكلَِمِة الَمِسيح.  َماع، والسَّ   ِإًذا َفاإلِْيَماُن ُھَو ِمَن السَّ

صي الـَمْسُكوَنِة لِكنِّي َأُقول: َألََعلَّھُم لَْم يَْسَمُعوا؟ َبلَى! "في األَْرِض ُكلَِّھا َذاَع َمْنِطقُھُم، وفي َأَقا

  َكالُمھُم".

الً: "َأَنا أُِثيُر َغْيَرتَُكم بَِمْن َلْيُسوا َشْعبًا،  وَأقُول: َألََعلَّ  ِإْسَرائِيَل لَْم يَْعلَم؟ َيقُوُل ُموَسى َأوَّ

ا آَشْعَيا َفَيْجُرُؤ وَيقُول: "وَجَدني الَِّذيَن َلْم َيْط  وِبَشْعٍب َغبِّيٍ أُِثيُر َغَضَبُكم!". ْعَتَلْنُت إلُبُوني، وَأمَّ

ا في َشْأِن ِإْسَرائِيَل َفَيقُول: "َبَسطُْت َيَديَّ النََّھاَر ُكلَّهُ َنْحَو َشْعٍب  ِللَِّذيَن لَْم يَْسَألُوا َعّنِي". َأمَّ

د!".  َعاٍص َوُمَتَمّرِ

  

  )38إلى  36اآليات  – 9الفصل  –ى متّ  إنجيل القّديس(

ا َرَأى الُجُموَع َتَحنَّنَ    َعلَْيِھم، ألَنَُّھم َكانُوا َمْنُھوِكْين، َمطُْروِحيَن ِمْثَل ِخَراٍف ال َراِعَي لََھا. ولَمَّ

ا الَفَعلَةُ َفَقلِْيلُون. أُْطلُبُوا ِإًذا ِمْن َرّبِ الِحَصاِد َأْن  حيَنئٍِذ َقاَل لَِتالِمْيِذِه: "ِإنَّ الِحَصاَد َكِثْير، َأمَّ

  يُِخِرَج َفَعلًَة ِإلى ِحَصاِدِه".
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  1320 حزيران 30

وٕالهي ... هل أستطيع أن أسألك كم يلزم من الوقت لتسمع المسكونة  رّبي
كلها بما فعلت ِمن أجل خالصنا وتؤمن بوجودك ومحبتك؟ فأسمع جواًبا في 
فكري: "قد يستغرق وقًتا طويًال وقد ال يستغرق أكثر من جيًال واحد وباألكثر 

ل بيته ولجاره فقط ثالثة أجيال. فإن حاول كّل مسيحي أن يكرز قوًال وفعًال أله
آلمن الجميع بالبشرى السارة في وقت قصير"، ولعل ما أسمع هو أمٌر يصعب 
تطبيقه اآلن فالواقع يقول لي أن العالم حاليا يحتاج إلى التوبة قبل أي شيء 
وَمن يدعو إلى التوبة ويحتاج إلى معونتك اإللهية؛ يحتاج إلى صالة كما 

نا لك ولقلبك لِ ُنصلي كما صّلى اّلذين من قبْ  أوصانا الرب يسوع، وِمن أجل هذا
  القّدوس:

وٕالهي، يا أبي السماوي القدير والالمائت، يا رّب الحصاد الذي  رّبي"  
  يفرح بخالص الجميع، الحصاُد كثير والحّصادون قليلون.

يا قلب يسوع األقدس المضطرم ُحبا لألوالِد والشّبان، أطلُب إليك   
 ُتزيد في بالدنا وفي جميع أنحاء المعمورة، عدد األتقياء الُغُيِر ًعا أن ضِ ُمت

من ُرسل األوالد والشّبان، فحيُث الجيفة إبعث النسور. أال رغب كثيرين 
من الصبيان ذوي القلوب السخية الطاهرة في وقف أنفِسهم على ِخدمتَك 

ل نار الُمقّدسة، وآتهم عوًنا من َلُدنك فيحل عليهم الروح القدس ويشع
محبتك الخالدة بقلوبهم فتعطيهم قوًة بحيث ال تُحول دون رغبتهم عوائُق 
العالم والشيطان؛ ومتى تقّيدوا بدعوتهم السامية، فإجَعلهم من الثابتين 

    آمين". ،ولك الشكر على الدوام ،عليها إلى الممات
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة مناثا�حد ال

  )11إلى  1اآليات  – 8الفصل  –(الّرسالة إلى أهل روما  
ألَنَّ َشِريَعَة ُروِح الحيَاِة في  ِإًذا فَال ُحْكَم ِباْلَھالِك بَْعَد اآلَن على الَّذيَن ھُم في الَمِسيِح يَُسوع؛

َرْتني ِمْن َشريَعِة الَخِطيَئِة والَموت.   الَمِسيِح َيُسوع، َقْد َحرَّ

ِريَعة، وَقد َأْضَعَفَھا الَجَسد، َأْنَجَزهُ هللا، حيَن َأْرَسَل  ْبنَهُ في َجَسٍد إفِإنَّ َما َعِجَزْت َعْنهُ الشَّ

ِريَعِة  يُْشِبهُ َجَسَد الَخِطيَئة، تَْكفيًرا ِللَخِطيئَة، فَقَضى في الَجَسِد َعلى الَخِطيئَة، لَِكي يَتِمَّ بِرُّ الشَّ

اِل  وح؛فينَا، نَْحُن السَّ اِلِكيَن بَِحَسِب  كيَن ال ِبَحَسِب اإلِْنَساِن الَجَسِدّيِ َبْل ِبَحَسِب الرُّ ألَنَّ السَّ

وِح َيْرَغبُوَن في َما ُھَو  الِكيَن بَِحَسِب الرُّ اإلِْنَساِن الَجَسِدّي، يَْرَغبُوَن في َما ھَُو ِللَجَسد، والسَّ

وح.    ِللرُّ

ا َرغْ  وِح َفَحيَاٌة َوَسالم.فَرْغَبُة الَجَسِد َمْوت، َأمَّ لِذلَِك َفَرْغَبةُ اإلِْنَساِن الَجَسِدّيِ َعَداَوٌة  َبُة الرُّ

اِلكيَن ِبَحَسِب اِإلْنَساِن الَجَسِدّي،  ]، ألَنََّھا ال تَْخَضُع لَِشريَعِة ِهللا وال َتْسَتطيُع ذلَِك. وِإنَّ السَّ

ا َأْنتُ . ْسَتطيُعوَن َأْن يُْرُضوا هللاال َي م َفَلْستُم أَُناًسا َجَسِدييَِّن َبْل ُروِحيُّون، ِإْن َكاَن حّقًا ُروُح َأمَّ

  ِهللا َساِكًنا فيُكم. 

ا ِإَذا َكاَن الَمِسيُح فيُكم، َفبَِرْغِم َأنَّ  َولـِكْن َمْن لَْيَس َلُه ُروُح الَمِسيح، لَْيَس ُھَو ِللَمِسيح. َأمَّ

وُح حيَاٌة لَُكم ِبَفْضِل الِبّر.الَجَسَد َمْيٌت ِبَسَبِب الَخِطيئَة، َفال    رُّ

وِإَذا َكاَن ُروُح ِهللا الَّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمْن بَيِن األَْمواِت َساِكنًا فيُكم، فالَّذي َأَقاَم الَمِسيَح ِمْن 

اِكِن ِفيُكم.   بَْيِن األَْمَواِت يُْحيي َأْيًضا َأْجَساَدُكُم الَماِئتََة ِبُروِحِه السَّ
  )21إلى  14اآليات  – 12الفصل  –يس متى (إنجيل القدّ 

يِسيُّوَن َفَتَشاَوُروا َعَلْيِه لِيُْھلُِكوه.   ْنَصَرَف ِمْن ُھَناك. إوَعلَِم َيُسوُع بِاَألْمِر فَ  وَخَرَج الَفّرِ

   ِبّيِ آَشعيا:لِيَِتمَّ َما ِقْيَل ِبالنَّ  وَحذََّرھُم ِمْن َأْن يُْشِھُروه، وتَِبَعهُ َكِثيُروَن َفَشَفاھُم َجِميًعا،

ُر األَُمَم إ"ھَُوَذا َفتَاَي الَّذي  ْخَتْرتُهُ، َحِبيِبي الَّذي َرِضَيْت ِبِه َنْفِسي. َسَأْجَعُل ُروحي َعلَْيِه َفيَُبّشِ

اَحات. بِالَحّق. َقَصبًَة َمْرُضوَضًة َلْن  لَْن يَُماِحَك ولَْن َيصيح، ولَْن يَْسَمَع َأَحٌد َصْوتَهُ في السَّ

نًَة لَْن يُْطِفئ، ِإلى َأْن َيِصَل بِالَحّقِ ِإلى النَّْصر. ْسِمِه تَْجَعُل األَُمُم إوِب  يَْكِسر، وَفتِيلًَة ُمَدّخِ

  َرَجاَءھا".
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  1220 تّموز 15

وٕالهي ... سمعُت أحدهم ُيغّني ويقول لحبيبه: "لو كان قلبي معي ما  رّبي
إخترُت غيَرُكُم، وال رضيُت ِسواكْم بالهوى َبدَل، لكن قلبي راغٌب في َمن ُيعّذبه"، 
وال أعلم إن كنُت بإرادتي أوّجه هذا الكالم لَك ألن قلبي ُمتعّلق بجسدي على 

هوات جسدي الحالّية تقودني للهالك ألنها الرغم ِمن أني ُأحّبك، وأنا أعلم أن ش
  .كَ سمِ إتتعارض مع قدسّية 

آه، كم أود أن أتغّير ألقول لك ُمغنًيا: "أنت عمري اّلذي إبتدأ بنورك 
وٕالهي ... إن نفسي هي قلبي وما بباطني  رّبيصباحه"، وبإرادتي أناجيك: "

أقدمها لك فإجعلها ُملًكا لك"، فأرجوك أن تلمسني وتشفيني وتجعل نورك يقودني 
... إقطع  إسِمكَ ويأُسر قلبي فُتصبح أعمالي مرآًة تعكس بهاء ونقاوة وحالوة 

مده [مواهب روحك القّدوس] جذور الـ"أنا" وٕازرع بذرة غبسيفك الماضي وهو ب
بانا" لتنمو جذورها وتستقي "المحبة" ِمن قلبك الوديع الُمتواضع فُأثمر ثماًرا "أ

  آمين. ، ولك الشكر على الدوام،ُترضيك فيهنُأ قلبي وتستقر روحي في السموات

  1320 تّموز 7

وٕالهي ... أبي السماوي ... أشكرك من كل قلبي على َمن أرسلت  رّبي
ن هي ليست أفضل ما أملك، يِ قا والتي كتقدمةِ  ،رْ ل تقدمتي التي ال ُتسِ و لُيحَ 

تقدمة ال تخرج من القلب وٕانما أقّدمها فقط ألقول أني قّدمت شيًئا ولفائدتي 
في عين البشر  الشخصية، أخدم الناس باألمور السهلة وُأعطي الفقير ألكبرَ 

ذاتي إلى  حَ لَك أو لخليقتك ألُفرِ  أو إعتبارٍ  ما أشاء دون قيدٍ  فعلُ المجد، أَ  فأنالَ 
بها، تقدمة ُكلّية "جسد ُمقاد بالروح القدس، جسد غيور  فرحُ رتضيها وتَ تَ  تقدمةٍ 

ة أسمك" فأقول لك: "هاءنذا، إفعل بي ما تشاء، فإني ُأقدم لك ذاتي على قدسيّ 
لتكون في يدك كالريشة في مهب الريح، ُأقّدم لك قلبي القاسي المتعجرف البعيد 

ديد مولوًدا من الروح لينبض بروح إبنك الحبيب ويرى عنك لُتميته وتخلقه ِمن ج
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رة والتقوى اآلخرين بقلب إبنك الحبيب فتنبع منه ينابيع الرحمة والعدل والمغف
  صبح هدف حياتي هو سرورك.والمشورة الصالحة" ويَ 

وٕالهي ... أبي السماوي ... قال لي إبنك الحبيب "َمن له أذنان  رّبي
فليسمع" وأنت ُقلت "إسمعوا له"، وهذا يدعوني ألسمع وأفحص على الدوام 

ي، فأرجو منك أن تفتح أذنّي قلبي في حيات تكرادإ أعي، و ضميري بدقة
وبصيرته بمواهب روحك القّدوس فأكون على صورتك على األرض فاعًال للبر 

ًرا بدم ) قبل أن آتي لملكوتك السماوي ُمبر 15سالًكا طريق الكمال (مزمور و 
  إبنك الحبيب في وقت ضعفي، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  1420تّموز  27
  

قالها لك النبي  ، جملةً د"لَ وَ  ينهاءنذا ال أعرُف أن أتكّلم ألوٕالهي ... " رّبي
سوى أن  دون خوف، فما كان منكَ لألمم منه أن ينقل كلمتك  يا حين طلبتَ مِ رْ إ

وها أنا، إن سمحت لي،  ؛وفهاخمد بد في فمه وتُ تلمس شفتيه لتجعل كالمك 
إلى  "أنا ولد" فإغفر لي عدم نضجي بالنيابة عن نفسي وعن كثيرين أقول لك

تزيل ناه و تْ يي فيه ما أمَ فُتحْ منك أن تلمس قلوبنا بروحك القّدوس  ، وألتمُس اآلن
 خطاياالبمحبتك بمغفرة  ينّشر مبي ضمائرنا فنعيش بحسب كلمتك نقّ وتُ مخاوفنا 

حاملين كلمتك "روح ، الجسدي والروحي السالم ينشر اون الّرب يسوعإسم ب
ولك الشكر على  ،األمان ر قودنا إلى بَ يل بأيدينا وبعقولنا وبقلوبناا سالحً المسيح" 

  الدوام، آمين.
   

  5120تّموز  12

غّيرُت إسمي إلى إسم إبنك  اّلذي في العماذ قدرّبي وٕالهي ... َمن أنا؟ أنا 
، نلُت كإبًنا لكلي تك بِنلُت مح ال مثيل لها، نعمةً الحبيب فلبسُت روحه ونلُت 

   جسًدا روحيا يصرخ إليَك "أبتاه".



- 387 - 

 

رّبي وٕالهي ... كم أود أن أبقى طفًال صغيًرا في عينيك؛ ُأخطئ 
فتمسح دمعتي وُتطمئنني، ولكنني أعلم بأن علي أن أكبر  فتسامحني، َأبكي

وهذا ال يعني بأنك ستعتبرني كذلك وُتعاملني بشدة فمعاملتك لي لن تتغّير، 
 فيكَ كالي و إتّ  عليكَ فأضع  ولكن علّي أنا أن ُأدرك معنى أن تكون أنت أبي

في  تواضعك ووداعتك وقدسّيتكألبس و  للجميع، أحِمل في قلبي حّبكو  ،ثقتي
  . أبي السماوي ... أني ُأحبك وأشكرك على تربيتي.تعاملي مع اآلخرين

رّبي وٕالهي ... أنا ال أعلم إن فهم التالميذ حين أرسلتهم لشعبك كما 
أرسلت اإلبن الحبيب بأن ِمن خاللهم تقول لشعبك بأنك ُتحّبهم، فهم لم يعودوا 

أرواًحا تعمل مشيئتك فُتظهر إمتالًء من الروح  أجساًدا فقط تشتهي ما تريد بل
  وُتشع محبتك لآلخرين. 

أنا ال أعلم إن كنُت أنا أعيش على األرض بالروح ولكني رّبي وٕالهي ... 
منك مثلما صّلى القديس  إليك يا أيها الرّب القدير وأطلبُ  ألتجئُ أود ذلك، لذلك 

لقلب إجعل ومن بعده الكثيرين: "يا يسوع الوديع المتواضع ا لفونس دي ليجوريأ
بما أحتاج ِمن ِنعم ألكون كما كان  م علي عِ نْ فأَ  قلبي مثل قلبك القّدوس"،

   ُرسل سالم ومحبة، ولك الشكر على الدوام، آمين. :كثيرون

  6120تّموز  3

يا طويل األناة، عّلمني كيف أقول الحق في عالٍم مبدأه  رّبي وٕالهي ...
"أتغّذى به قبل أن يتعّشى بي" ... في عالٍم يكون صاحب الحق هو المغلوب 

لدى ي عالٍم كثرت به األمراض النفسّية فعلى أمره ويتقاوى الباطل ... 
في عالٍم تود أنَت أن َيخلص ويحيا  ... من جّراء "حّب الذات"الُمستضعفين 

  الجميع. 
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هو "األنانية، أي محبة الذات  لكعدٌو  لد أَ  بأنّ  تُ تعلم لقد رّبي وٕالهي ...
حّول هذا العدو إلى صديق بأن تقتصر هذه تُ أن  ت، وأردجميعأب ال كفقط" ألن

المحبة على "محبة روح هذه الذات"، فالنوع األول من المحبة هي "غرور 
  وعجرفة وتكّبر وغطرسة" أما الثانية فهي "محبة اهللا".

يا َمن لْم ُتعرف بالريح الشديدة والزلزال والنار ولكن بالنسيم  رّبي وٕالهي ...
تسمع صالتي وٕان كانت بصمٍت، َأِعّني  أنتَ )، 14-9 :19ملوك  1اللطيف (
اّلذين نسوك ين الحكمة في التعامل مع األناس الجسديّ بروحك القّدوس وعّلمني 

دون أن أفقد سيطرتي  كويتغّيروا بحسب حق ليفهموا ويعوا جسامة نتائج أفعالهم
  . فال يفهمونًعا ُملعلِ على نفسي فأرفع صوتي 

، ِمن كّل بَمن أطاع كلمته ويرضى عنه يفرحُ  ايا قلًبا قّدوسً  رّبي وٕالهي ...
ُحبا بقلبك وأراد له أن قلبي ُأصّلي لك كما ُيصلي كّل َمن أراد أن يهبك قلبه 

: "ال تدعني أشك في حكمة تدابير عنايتك الّرب يسوع المسيح يكون شبيًها بقلب
ني أن أكون موافًقا إلرادتك في جميع ِمحن الزمان وصروف الدهر اإللهية، وَهبْ 

 فإستجب يا رب إذ أّن رغبتي هي "الحياة والسالم" اآلن ، "وأحتِملها بدون تشك
   ولك الشكر على الدوام، آمين.وٕالى الدهر، 

  7120تّموز  23
  

قّدمها أحد الكهنة بعنوان  محاضرةً  قبل بضعة أيامحضرُت  رّبي وٕالهي ...
وكان محورها اإلنسان اّلذي يلبس قناًعا إرضاًء لآلخر أو  ،األقنعة" فلنْنزع"

دون يعتبره فحسًدا من اآلخر أو لتغطية ضعفاته التي قد ال يتقّبلها اآلخر 
، على سبيل المثال التظاهر أو لرسم صورة "األنا المثالية" أمام اآلخرين مستواه

أو حتى  ِغنى والتباهي أو شراء الكماليات بثمٍن دون اإلمكانية الماديةبال
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إلى مشاكل باإلنسان القناع يؤدي هذا ، ولبس التظاهر بالحب لنيل غايٍة ما
 ويسقط القناع ن تظهر للعيانهو/هي في غنى عنها ألن ال بد من الحقيقة أ

 أحسستُ . و عن دون إرادة ذاتّية لنزعه فنسقط معه دون رحمة من ِقبل اآلخرين
ك اّلذي يضع غطاًء على امن قراءات هذا اليوم بأن اإلنسان الجسدي هو ذ

فشتّان بين جمال  ،جسده الروحي ويحاول أن ُيخفيه دون أن يعلم مقدار جماله
ر والتبّرج بّ تكوجمال الوالصدق والرقة والعفاف  التواضع والرضى والوداعة

نظر للقلب وليس ت كالمصطنعة؛ اإلنسان الجسدي ينسى بأنّ  اإلباحية والفخفخةو 
ه تاه ومّيز ها إيّ يتالمظهر الخارجي؛ اإلنسان الجسدي ال يشعر بالنعمة التي أعط

   .بها عن سواه بل تطّلع إلى اآلخرين غير راٍض عن ذاته

يا فاحص القلب والكلى ... أتراني أسمُع منَك تقول عّني  ...رّبي وٕالهي 
ْخَتْرُتُه، َحِبيِبي إُهَوَذا َفتَاَي الذي يوًما ما قلته عن إبن اإلنسان الّرب يسوع: "

آه، كم أتمنى ذلك. كم أتمنى أن أنزع عن وجهي كل  "؟الذي َرِضَيْت ِبِه َنْفِسي
، لذا يا رب، أعن ضعفي بقّوتك .األقنعة التي ال تعكس صورتك لآلخرين

ويجعل وجهي ُمنيًرا  وأرسل روحك القّدوس، روح اإلبن الحبيب، علي ُيجددني
: الحكمة أتزّين بها لمجدك بالجواهر وُيلبسني ثوًبا نقيا ناصع البياض ُمرّصع

ولك ، وكّل ما ُيرضيك من صفات والعدل والمحبة والتواضع والفهم والتقوى
   الدوام، آمين.الشكر على 

  8120تّموز  8
  

في دورة لُمعّدين األشخاص اّلذين يوّدون أن ُيصبحوا  رّبي وٕالهي ...
مسيحيين كاثوليك ُوضع لهم سؤال "ما الغاية من التعليم/التبشير؟" وُطلب منهم 

لكلمة اهللا" أو "أن يصبح  ما بين: "أن يصبح المؤمن صدىً اإلجابة أن يختاروا 
المؤمن إنساًنا ُمحبا لآلخر ُمشارًكا في بناء المجتمع والصلوات الكنسّية 
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وأسرارها" أو ...، ووجدتني أقول لَمن وقف بجانبي "بالنسبة لي: ليعرف المؤمن 
  مدى حب اهللا له ويبادله هذه المحبة".   

فوق نفسي أو أعّز  رّبي وٕالهي ... إن لم ُأحّبك فوق كّل شيء وحتى 
الناس لقلبي، فكيف لي أن أكون صدًى لكلمتك أو مرآًة لقلبك؟ إن لم يتمّلك 
بإرادتي روحك القّدوس على قلبي، فكيف لي أن أكون إنساًنا روحيا؟ أنا ال أوّد 
أن أعيش بحسب أهوائي وأّدعي بأني إنسانة مؤمنة، وال أود أن أخدع نفسي 

حبك وتخدمك لك أنعم علّي بروٍح متواضعة توّد أن تُ وأقول بأني ال ُأخطيء، ولذ
   عالمًة بأنك تحبها وقد إفتديتها بالدم الثمين، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9120تّموز  28
  

يختلف األمر حين يعيش اإلنسان خارج الدول العربية  رّبي وٕالهي ...
ُينكر وجودك ويعيش بشريعته الخاصة فيكتشف أن هناك الكثير الكثير مّمن 

كثيرة أصبح التبشير  غربيةٍ  . في دولٍ ال يعرفوا كم حّبك عظيًما لهموكذلك 
ف ف "الحرية الشخصية"، وُيخالَ بالمسيح وبمحبتك ووجودك هو أمر ُيخالِ 

إنحفض صوت  !!على سبيل المثال كّل َمن يتكّلم بالسوء عن المثليينوُيضطهد 
  .وال مباالة الحق ليس عن تواضع أو حكمة بل عن خوٍف وخضوع

 ناال أعلم ولكني أعتقد أن العيب ليس بَمن ُيخطئ فمعظم رّبي وٕالهي ... 
وهذا إن دّل على شيء فيدل  ،نفسّية بسبب المحيط من حوله ألسبابٍ  ئُيخط

حجر عثرة على قلة وعي اإلنسان بطريقة تعامله مع اآلخر لكي ال يكون 
. أمامه، إذ قد ُيفّضل نفسه في تعامله معه مهما كانت ردة الفعل على اآلخر

أرسلت َمن ُيعّلمنا ليس فقط مشيئتك بل كيف ُتعاش ولعلمك يا ربي بهذه األمور 
أعطنا يا رب قلوًبا تضع ليخلص الجميع. بعدم اإلدانة بل مّد يد الشفاء أيًضا 

   .كر على الدوام، آمينولك الش محّبة بك، وسِطهِ اآلخر ب
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  2020تّموز  19
  

حياتنا كّلها نقضيها في التعّلم: فمن األحداث التي تجري  رّبي وٕالهي ...
من حولنا نتعّلم، ومن حياتنا وحياة اآلخرين نتعّلم، ومن قراءة الكتب نتعّلم، 
ولعل المتعة واإلستفادة مما نتعّلم هو حين ندمج أكثر من وسيلة لغاية روحية 

داث والكتب وسيرة توصلنا إليك ال جسدية تُبعدنا عنك. ما أهمية أن نقرأ األح
لما ُتريد أنَت من كّل ما سمعنا  األنبياء والقديسين وحياة الّرب يسوع دون فهمٍ 

به؟ ما زلنا ُنفكر بالهيكل المبني من الحجر وال نهتم بالهياكل المبنية من لحم 
ودم... نحزن وُنقيم الدنيا ونشتم وندعي بالسوء حين ُيحّول أحدهم مبنى كنيسة 

نكترث لكنائس كثيرة أغلقت أبوابها بسبب تراجع عدد  دون أنإلى جامع 
المؤمنين بالّرب يسوع ُمخّلًصا وُمعطًيا جسده ودمه كّل يوم في سّر اإلفخارستيا، 

ال يخشى خبر الصّديق ألم ُيكتب: " الذبيحة اإللهية، للخالص والحياة األبدية!!
األغلبية ال يملكون من الواضح من ردود الفعل أن  ؟)7 :112(مزمور  "السوء

) التبشير بالخالص للروح البشرية بالّرب 1( رؤية بعيدة األمد ألهمية أمرين:
لَمن ال يؤمن به،  "،هاُم رجاءمسمِه تجعُل األإب، ألنه مكتوب "يسوع المسيح

شعيا آتنبأ عنه النبي  ) العمل في حقل التبشير بروح الّرب يسوع اّلذي2و(
تُه في و يح، ولن يسمع أحٌد صَيص لن ُيماِحَك ولن .ق بالحُر األمم ش ُيبقائًال: "
يصل  ننًة لن ُيطِفئ، إلى أخ ُمد ةً كِسر، وفتيليقصبًة مرضوضًة لن  ات.الساح

أليس المهم هو "أن يخلص الجميع" مجًدا لك؟ أجل، لقد  ".بالحق إلى النصر
نسينا مبدًأ بسيًطا ال يحتاج للكثير من التفكير لفهمه، كتبه القديس بولس في 

ة مشيِر بكلباإليماُن هو من السماع، والسماُع هو من الت إلى أهل روما: "رسالته 
   ".يحالمس

يا َمن أرسلت روحك القدوس جمًرا على ألسنة وقلوب  رّبي وٕالهي ...
الُمبشرين في األجيال السابقة، أفض روحك القّدوس على أبناء هذا الجيل 

ولك أيًضا، فُنمّجد أسمك بقلٍب واحد وفٍم واحد على األرض وفي السموات، 
   آمين. على الدوام، الشكر



- 392 - 

 

  2120تّموز  11
  

الثمن ألنها ماركة  غاليةِ  يتهافت كثيرون على شراء ثيابٍ  رّبي وٕالهي ...
 ِلَمن  مشهور، وعادًة ما يكون هناك على الثوب ما يدلّ  مها هو إنسانٌ ومصم

. ولعل هناك كثيرون ال يدركون بأنك أعظم يراه بأنه من تصميم هذا اإلنسان
 ، ِهبةً بال ثمن ولكنك تعطيهِ  أحد ، ال يستطيع شراءهمصّمم لثوٍب باهظ الثمن

لَمن أراد أن يلبسه كّل يوم ويسير به متباهًيا أمام الجميع، منتبًها عليه لكي ال 
يسّبحوا أسمك القّدوس يّتسخ، فيرى ناظريه على الثوب تلك العالمة الممّيزة لَك ف

روح اإلنسان  هو ثوٌب تلبسهُ ليرتدوه هم أيًضا.  منكَ  هذا الثوب ويهرعوا لطلب
ل اإلنسان الجسدي  فينعكس بأعمال جسد هذا اإلنسان لآلخرين؛ هو ثوٌب ُيحو

بهذا الثوب ُيدخل روحي يسكن ويرتاح فيه روحك القّدوس.  المادي إلى إنسانٍ 
  .اّلذي بّشر بالحق لملكوتك السماوي دون دينونة: روح المسيح

ّرب يسوع تذّكرُت ما ... حين قرأُت عن روحك القّدوس في ال رّبي وٕالهي
قاله عن أحد األمثلة لملكوتك السماوي: مثل الزؤان، حيث نما النبت الجيد مع 
الزؤان وُطِلب من الخدم أن ال يقلعوا الزؤان قبل األوان حرًصا على النبت 
الجّيد، وهكذا أنَت إلٌه ال يتغّير بمعاملته لخلقه، فالّرب يسوع لم يأتي لُيوّبخ 

الشيطان الساكن بقلبه، و يلعن كّل َمن إبتعد عنك وعبد بصياٍح أو شّدة أ
يأمر بقتله بل بكّل محبة وهدوء عكس قلبك الّرحيم ُيمِسك تالميذه سيًفا و و 

  وٕافتدى العالم أجمع.وحّولهم من زؤاٍن إلى نبٍت جّيد الُمحب فشفى كثيرون 

"علمني أن أعمل ما ُيرضيَك ألنك أنَت إلهي. ليْهِدني  رّبي وٕالهي ...
 )، صالٌة رّددها كثيرون10 :143روحك الصالح في أرٍض سوّية" (مزمور 

طالبين منك ثوب الدخول للملكوت، ُمحتملين المشاق في عالٍم يكثر  وُنرّددها
 الدوام،على  ولك الشكرفإستجب بالزؤان لعّلهم ُيشَفْون هم أيًضا وينتشر الحق، 

         آمين.
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة سعاتا�حد ال
  
اآلية  6إلى الفصل  20اآلية  5الفصل  –نتوس ور الّرسالة الثانية إلى أهل ق(

10(  

ْسِم الَمِسيح: إِإًذا َفنَْحُن ُسَفَراُء الَمِسيح، وَكَأنَّ َهللا َنْفَسهُ َيْدُعوُكم ِبَواِسطَِتَنا. َفنَْسَألُُكم ِب 

   َتَصالَُحوا َمَع هللا!

َوبَِما َأنَّنا  ِإنَّ الَّذي َما َعَرَف الَخِطيئَة، َجَعَلهُ ُهللا َخِطيَئًة ِمْن َأْجلِنَا، لَِنِصيَر نَْحُن ِفيِه ِبرَّ هللا.

َضى  ُمَعاِونُوَن ]، نَُناِشدُُكم َأالَّ َيُكوَن َقبُولُُكم لِنِْعَمِة ِهللا بَِغْيِر َفائَِدة؛ َألنَّهُ َيقُول: "في َوْقِت الّرِ

َضى، وَھا ھَُو اآلَن َيْوُم إ ْسَتَجْبتَُك، وفي َيْوِم الَخالِص َأَعْنتَُك". َفَھا ھَُو اآلَن َوْقُت الّرِ

فَُسَنا في ُكّلِ َبْل نُظِْھُر َأنْ  فِإنَّنَا ال نَْجَعُل ألََحٍد َسَبَب َزلَّة، لَِئالَّ َيْلَحَق ِخْدَمَتنَا َأيُّ َلْوم. الَخالص.

َدائِِد والَمَشقَّات، يَقاِت والشَّ َرَبات،  َشيٍء َأنََّنا ُخدَّاُم هللا، بَِثَباِتنا الَعِظيِم في الّضِ في الضَّ

ْوم، َھر، والصَّ ُجون، والِفتَن، والتََّعب، والسَّ وِبالنََّزاَھة، والَمْعِرَفة، واألََناة، واللُّطْف،  والسُّ

وِح القُدُس، و ِة هللا، ِبِسالِح الِبّرِ في الَيَدْيِن اليُْمَنى  الَمَحبَِّة ِبال ِرَياء،والرُّ في َكلَِمِة الَحّق، وُقوَّ

يِت الَحَسن. نُْحَسُب َكَأنََّنا ُمِضلُّوَن  واليُْسَرى، ِديِء والّصِ يِت الرَّ في الَمْجِد والَھَوان، بالّصِ

َمْعُروُفون! كَأنَّنَا َماِئتُوَن وَھا نَْحُن َأْحَياء! كَأنََّنا  كَأنََّنا َمْجھُولُوَن ونَْحنُ  ونَْحُن َصاِدقُون!

َكَأنََّنا َمْحُزونُوَن وَنْحُن َدائًِما َفِرُحون! كَأنََّنا ُفَقَراُء ونَْحُن نُْغِني  ُمَعاَقبُوَن ونَْحُن ال َنُموت؛

 !الَكِثيِرين! كَأنَّنَا ال َشيَء ِعْنَدنَا، ونَْحُن نَْملُِك ُكلَّ َشيء
  

  )21إلى 14اآليات  – 4الفصل  –لوقا  يسالقدّ إنجيل (

وِح ِإلى الَجلِيل، وَذاَع َخبَُرهُ في ُكّلِ الِجَوار. ِة الرُّ وكاَن يَُعلُِّم في َمَجاِمِعِھم،  وَعاَد َيُسوُع ِبقُوَّ

دُونَهُ.    والَجِميُع يَُمّجِ

ْبت، وَقاَم لَِيْقَرأ. وَجاَء َيُسوُع ِإلى النَّاِصَرة، َحْيُث َنَشأ، وَدَخَل ِإلى  الَمْجَمِع َكَعاَدتِِه يَْوَم السَّ

"ُروُح  َودُِفَع ِإلَيِه ِكَتاُب النَِّبّيِ آَشْعيا. وَفتََح يَُسوُع الِكَتاب، َفَوَجَد الَمْوِضَع الـَمْكتُوَب ِفيه:

َر الَمَساِكين، وَأْرَسلَنِي ألَُناِديَ  ، ولِھَذا َمَسَحني ألَُبّشِ ّبِ علَيَّ بِِإْطالِق اَألْسَرى وَعْوَدِة  الرَّ

ّب". الَبَصِر ِإلى الُعْمَيان، وأُْطلَِق الَمْقھُوِريَن َأحَراًرا،   وُأنَاِدَي ِبَسَنٍة َمْقبُولٍَة لََدى الرَّ
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ثُمَّ طََوى الِكَتاب، وَأَعاَدُه ِإلى الَخاِدم، َوَجلَس. وَكاَنْت ُعُيوُن َجِميِع الَِّذيَن في الَمْجَمِع 

ْت ھِذِه الِكَتاَبُة الَّتي تُِلَيْت على َمَساِمِعُكم".افَبَدَأ َيقُوُل لَھُم: " ًة ِإلَْيه.َشاِخصَ    لَيْوَم َتمَّ
  

  1220 تّموز 22
  

وٕالهي ... لفترٍة طويلة إعتقدُت بأنني ِمن الممكن أن أكون سفيرًة لك  رّبي
عن طريق المحبة والتضحية ومساعدة المريض وٕاعطاء النصيحة، تحّملُت 

بأنه ِمن المفترض أن يعتبرونني قد  إعتقدتُ  اإلهانات وسوء المعاملة ِمن أناسٍ 
أصبحُت جزًء ِمن عائلتهم، أناس مسيحّيون ويّدعون المحبة، ولكن محّبتهم 
كانت ِمن شكل آخر ليس لها عالقة بالمحبة التي عّلمتنا إّياها ولكنها كانت 
منحصرة على محبة ذواتهم وسعادتهم الشخصية دون النظر إلى ما قد تسّببه 

لآلخرين، وٕاكتشفُت أنهم عميان عنك وال أعلم لماذا بكالمهم  تصرفاتهم من سوءٍ 
عّني أعموا آخرين لرّبما لكي ال ُيقال عنهم قوًال غير حسن. واليوم وبإرادتي 
أعميُت نفسي؛ إنكسر فّي ساقي ِمن شدة الريح وتالعبت بي األمواج وهبطُت 

م أعد أحتمل إلى الهاوية، وقّررت أن ُأصبح مثلهم ال أرى سوى نفسي ألنني ل
نفسي أوًال"، فلماذا ال أقول ذات  م فالحياة قصيرة وكّل نفٍس ِمن حولي تقول "اللهُ 

  الشيء؟    

ألفكاٍر ال أشعر بالراحة ِمن  وٕالهي ... أعميُت نفسي وجعلتها أسيرةً  رّبي
خاللها ومع ذلك قّيدُت نفسي بها وعزمت على البقاء هكذا. سِمعُت صوًتا في 

"لو سمع العالم كّله لكالم يسوع وعمل به لعاش الجميع سعداء"، أذني يقول لي 
وصوتًا آخر قال "ولكن هذا غير ممكن، وَمن أراد أن يسمع كالم يسوع ويعمل 
به فسيتأّلم"، وال أعلم لماذا ال أود أن أتألم بعد اآلن علًما بأن صورة إبنك 

اهللا وٕارحم ضعفي، الحبيب مسّمًرا على الصليب أمامي في كّل حين. إرحمني يا 
إغفر لي ولهم فَكِلمتك لم تكن يوًما كما يعتقد البعض حبًرا على ورق ولكنها 
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كلمة ُمعاشة على الدوام وفي كّل لحظة ِمن الحياة، ُتعاش لتعكس صورتك 
لآلخرين، وأين أنا اآلن ِمن هذا؟؟ إرحمني يا اهللا، إرحمني يا َمن دَعْوتني 

الَويُل َلِك، يا ُكوَرزين! الَويُل أسمع منك قولك: " ود أنأألخدمك، إرحمني فأنا ال 
  آمين.  ،، ولك الشكر على الدوام)24-20 :11 " (متى!َلِك، يا َبيَت َصيدا

  1320 تّموز 14

وٕالهي ... آه كم أنا محتاجة إليك يا إلهي يا معلمي وطبيبي، محتاجة  رّبي
لمعونتك اإللهية لترفعني وتُقيمني من سقطتي وُتعيد صليبي على كتفي كما 
        كان. لقد ُأمتِحنُت مرة تلو األخرى ولم أكن أمينة على ما تعّلمته عن "المغفرة" 

رة كنت أسقط، وال شك أنه مؤلم و "الطاعة والمحبة" و "التضحية" وفي كل م
  لك أن يسقط تلميذك في اإلمتحان، فكيف الحال إن تكّرر السقوط!! 

وٕالهي ... أنا أعلم بأن علّي أن أتخّلى عن أموٍر كثيرة منها كبريائي  رّبي
وحب ذاتي وحب اآلخرين أكثر من طاعة كلمتك لكي ال أسقط، أنا أعلم بأن 
علّي أن أضع نفسي على الصليب كما اإلبن الحبيب منادًيا "لتكن مشيئتك" 

روحي"، أنا أعلم و"إغفر لهم ألنهم ال يعلمون ما يفعلون" و"بين يديك أستودع 
بأن علّي أن أجول على األرض أعمل الخير وأكون مرآة لجودك، أنا ال أود أن 

يسي فساعدني وأشفني مما أنا فيه وزدني إيماًنا وٕامألني من مواهب رّ أكون كالفِ 
  آمين. ،ولك الشكر على الدوام ،روحك القّدوس فأصبح إبًنا لك

  1420 آب 3

وٕالهي ... سبحانك يا َمن خلقتنا من جسٍد وروح وأحببتنا جسًدا  رّبي
بأن تجعل مّنا سفراء لك بأعمالنا التي تعكس صورتك  وروًحا، فأنت لم تكتفِ 

لآلخرين المستضعفين جسديا لتقول لهم بأنك معهم وتحّبهم من خاللنا ولكنك 
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ين بمغفرة الخطايا للمستضعفين َبشرَ أيًضا أوكلت لنا أن نكون كاإلبن الحبيب م
واألسير واألعمى  م فما المسكينلْ عِ عن روحيا البعيدين عنك عن جهل أو 

والمقهور سوى خطاة أعمتهم وأسرتهم الخطيئة وقهرهم ثقلها وأناس لم يفهموا 
  ب يسوع المسيح. حّبك لهم من خالل الرّ 

اللها مع مجموعة وٕالهي ... إبتدأُت اليوم سنة دراسية جديدة أقوم خ رّبي
من المؤمنين بتهيئة مجموعة من األشخاص لإلنضمام إلى الكنيسة، إذ أن 

ن ال يعرفونك في دول الغرب، وٕابتدأ اإلجتماع بقراءة اإلنجيل هناك الكثير ممّ 
ر"، وٕانتهى بصالة  اّلذي يتكّلم عن المهمة التي أرسلَت من أجلها يسوع "المحر

وحك القّدوس لتكون سنتنا مقبولة لديك، وننجح عم ر أن تمسحنا بنِ  منكَ  نطلبُ 
  في مسعانا. وها أنا أكرر لك صالتي وأقول:

 ب باألعضاء الجدد في الكنيسةرحّ ألحين أمّد يدي يا رب، "
س في ما هو مقدّ  أن أحترمحبك. علمني لـجعلني أداة إ، وأتواصل معهم

اإلنجيل  ق إيماني فيبالصبر مع ما ال أفهم. عم  ىتحلّ أن أاآلخرين و 
ا سمح لي أن أكون مصدرً إجيد. ال يمثالأن أوصله لآلخرين بي نوساعد

في جميع و . اءلضعفل ركيزة قوة ٕاجعلني، و ينخائفالأو  ينمترددللللتشجيع 
  "كن المجد لكليرب، يا األمور، 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.

  5120 تّموز 91

أّن الثبات مهما حدث من صعوبات داللة على " :قالوا ليرّبي وٕالهي ... 
اإليمان". آه يا رّبي، كيف لي أن أتحّمل إن لم ُتعطني أنت القوة على ذلك؟ 
كيف لي أن أتحّمل أن أكون نكرة؟ كيف لي أن أتحّمل أن يتجاهل مشاعري 
أقرب الناس إلى قلبي؟ هم يطعنونني في الصميم وال يتأّسفون!! ألعّلهم قد 
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 وقلتَ  ،ُتعِطهم باألمِس قلبكَ  ينهم عن المحبة بعد أن فتحتها أنَت؟ ألمُأْغِلقت أع
كنفسه، قلًبا يرى  لهم: "خذوا إستبدلوا قلوبكم بهذا: قلًبا ُيحّب اهللا وُيحب اآلخر

مأسورة ال تستطيع أن ا عمياء ال تستطيع أن ترى المحبة وقلوبً  الدمَع في عيونٍ 
احتها"؟ ألم تفعل معي ذات الشيء، تنطلق نحو اهللا فيعمل على شفائها وٕار 

أِمن أجلهم أثبت، أم ِمن أجل آخرين ما زالوا فلماذا علّي أن أثبت أنا وهم ال؟ 
؟؟ آه يا ربي ... إن كنُت ، أو ِمن أجل نفسيعميان ويحتاجون أن يروا النور

   كغيري دون ثبات على "المحبة"، فماذا ُيمّيزني عن غيري؟

ّمنا العذراء مريم وهبتنا الحياة وأعطيتنا رسالة من خالل أُ  رّبي وٕالهي ...
وأردت أن وجذبتنا نحوك،  باركتنا بها وأنرت لنا الطريق إليكَ ُمفِرحة حب 

العالم نوصلها للعالم أجمع، العالم اّلذي يغط بالظلمات ولم يرى نورك بعد، 
أناٌس وهٌم يرتبط به اّلذي يعتقد بأن الحياة من دونك هي "الحياة" وما أنت سوى 

ولكنه في  وٕاعتقد بأنه أصبح ُحرا من قيودكَ  ، العالم اّلذي تمّرد عليكَ ساذجون
اّلذي ال وكبريائه  الواقع ال يرى القيود التي كّبل بها نفسه من جّراء حّبه لذاته

   يتنازل فيطلب المغفرة.
، حبا يصرخ إليك "أبانا اّلذي إرحمني وثبتني على محبتك رّبي وٕالهي ...

ولك وأِعّني وأنعم علّي بنعمٍة خاصة ُألّين بها القلوب القاسية، ، السموات"في 
   الشكر على الدوام، آمين.

  6120 تّموز 01

عيناي ُمغلقتان عن رؤية حّبك لي، والخوف بسبب العمى " رّبي وٕالهي ...
يمأل قلبي. فأنا أخاف التعّثر والسقوط، أخاف األرض المرتفعة والمنخفضة 

رض أمامي، وليس هذا فقط بل فاتح نسيُت أّنك قلت بأنك باسط األأيًضا. 
حّبك لي أجل، التي خلقتها لي ووضعتني بها. عيني ألرى المروج الخضراء 

 ،وأطلق سراحي من يد الخطيئة غفر لي خطيئتي التي أعمتني عن "المحبة"
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ه و "، أهذه حقيقة أؤمن بها أم كالم أتفوسعادتي صيرتيعادت لي بف صالحتنيو 
 تيالّ  والحرّية به أو يتفّوه به اآلخرون دون إدراك؟ أوليس هذا هو السالم والشفاء

الّرب يسوع؟ فلماذا إًذا أطلب سالًما آخر؟ أال يكفيني هذا السالم  اأتى به
  ألجعل من نفسي سفيرة له فأقود اآلخرين ليتصالحوا معك ومع أنفسهم؟

ًسا للتعامل مع اآلخر لكي نعيش سُ أُ عنا عذًرا منَك ألننا وضْ  رّبي وٕالهي ...
، ُنطالب اآلخر بأن ال ُيضايقنا أو يضطهدنا بسالم الجسد ُمتناسين الروح

... فهل هذا لنا ولآلخرينويتركنا نعبدك بحسب معتقداتنا، ُنطالب بحرّية العبادة 
هو ما دعوتنا من أجله حين إخترتنا لنكون سفراء لك؟ أم أردَت أن يعرف العالم 

بأنك قد صالحته وغفرت له بالّرب يسوع فُيعّظموا أسمك القدوس أجمع 
نحُن نفرح إن سمعنا أن أهذه هي المحبة لآلخر؟ وُيصبحوا هم أيًضا سفراء لك؟ 

سُيرجع كنائس تحّولت إلى دور عبادة من نوع  ى الدول العظمىحدرئيًسا إل
يسمح  إذ أنه عليه، وال نحزن ونقوم بتعظيمه وشكره آخر إلى كنائس مّرة أخرى

ما هذه  !!ويّدعي الحرية والسالم بين أفراد شعبه للنجاسة أن ُتزاول في بالده
د الروح بسالسل إذ تسمح لإلنسان أن ُيخطأ وال ُيطيع كلمتك، الحرية التي تُقيّ 

دون زواج على سوية من الحرية التي تُبيح اإلجهاض وزواج المثلى أو العيش 
سر في عينيك؟ أهذه هي الحرية التي جاء من ، أهذه حرّية أم أسبيل المثال

  أجلها الّرب يسوع؟

م، ال أعلم إن كنُت أنا قد فهمت يهامفالهناك خطأ في  رّبي وٕالهي ... 
ال  بصورة خاطئة أو ماذا؟ ما بالناوالقداسة كالمك وغايتك من نشر "المحبة" 

م بحسب نكترث باآلخر إن عرفك كما عرفناك أو لم يعرف قائلين أنك ستحاسبه
وماذا  ؟إعتقادهم، فإن كانوا صالحين سيخلصون وٕان كانوا رديئين فسُيعاقبون

إرحمنا يا رب، ماذا عن دعوة اإلنسان ليتصالح معك؟ عن معرفتهم بحبك لهم؟ 
كّل َمن لم يؤمن بك لقلة إيماننا إرحمنا وٕارحم وقّوي إيماننا وأقم فعلة لكرمك. 

  الدوام، آمين.، ولك الشكر على وأنر عقله نحن بك
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  7120 تّموز 03

ما هذه الروحانّية التي عاش بها القديس بولس الرسول!!  رّبي وٕالهي ...
ما لي أسمُع صوًتا يقول  وكيف لي أن أكون مثله ألقول بأنني سفيرة للمسيح؟

  لي:
 يا حبيبتي،  عودي إلي عودي إلي ...  

 ِك ... عودي إليأنا ُأحب  

  ... طاَل ُرقاُدِك وُسِرْرِت بحلٍم،  طاَل ُرقاُدكِ 
 إستفيقي ... عودي إلي   

  ... أنا حقيقٌة ال خيال وأنا إفتديُتِك،  أنا حقيقٌة ال خيال
 ِثقي بي ... عودي إلي   

 دمعٌة في ُجب  أضعها بقلبي،  ... دمعٌة في ُجب  
 تروي ظمأي ... عودي إلي  

أنَت منحتني حّبك دون أن تنتظر مني أن أحّبك وأخدمك  رّبي وٕالهي ...
ماثل كما فعل القديس وُأشيد بحبك لي ولآلخرين، ولكني لم ُأبادل حّبك بحب مُ 

ومع ذلك أنَت  ، أنا لم ُأقدم لك نفسي لمجدك وحبا باآلخرينبولس الرسول
 كم أنا بحاجة لَمن آه، ك وُأبادلك هذا الحب. ُتحّبني وتنتظر مّني أن أشعر بحب

يأتي متواضًعا يقَبلني أوًال كما أنا ثم بكل حكمٍة وجلٍد ومثابرة ُيغّيرني وُيقّربني 
أنَت هو َمن  .مثلما فعل الّرب يسوع المسيح وّمن أراد أن يكون سفيًرا له منك

إرحمني وٕاغفر  ب،يا رَ  محّبًة بي، أشكرك. بروحك القّدوسكإبن اإلنسان أعانه 
 م لك نفسي وأقول لك الحصاد  وعاد، ثم إقبل مني أن لي أوًال كإبٍن ضلُأقد

كإبًنا لك يفتخر بك وبأعمالك وحّبك، كثير والفعلة قليلون، إستخدمني لمجدك 
  وال تدعني ُأبالي لما سيجري لي، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  8120 تّموز 15

 الذينمن صفات أتباع السيد يسوع المسيح، الخدم  رّبي وٕالهي ...
ينتظرون عودة سّيدهم وأوساطهم مشدودة باألحزمة ومصابيحهم ُمضاءة 

  :سفراًء له فيصبحون أشجاًرا مثمرة
 .يعكسون بأفعالهم، وبكل تواضع، مجد المسيح أي محّبته ورحمته وبّره •

وجه المسيح وبذلك  يقومون بتنوير اآلخرين بمعرفة مجد اهللا الُمتجّلي في •
 تتجدد البشرية يوًما بعد يوم.

 يعلنون بشرى ُمصالحة اهللا مع البشرية من خالل السيد يسوع المسيح. •

 يصمدون بروح اإليمان أمام التجارب والمحن، عاملين بكلمة اهللا. •

يغسلون ويصونون أنفسهم من كّل ما ُيلوث أجسادهم وأنفسهم وذلك بتوجيه  •
نحو السماء، وملء القلب بالكامل بمحبة اهللا،  رغبات القلب والعين

 لين قداسة ذواتهم واإلستسالم كلًيا هللا ولخدمة أبنائه فيثمرون روحيا. مكم
 بمخافة اهللا وحفظ وصاياه.

 يمتلئون بمعرفة اهللا، مشّجعين بعضهم البعض لعمل مشيئته بفرح فائض. •

يسوع المسيح فيقومون  ُيعاملون وُيحبون اآلخرين كما عاملهم وأحّبهم السيد •
على خدمتهم بروٍح وديعة متواضعة وبذل ذاتهم دون تذّمر. إذ بإمتالئهم 
بروح المسيح فسيرون العالم من خالل قلبه القّدوس وتكون أعمالهم صالحة 

  مرضّية لآلب السماوي، فالعين سراج الجسد.

لم، أعطنا الشرف لنكون سفراء لمحبتك ورحمتك في العا رّبي وٕالهي ...
. إدعونا يا رب لنكون خّداًما عاملين بدون كسل في كرمك فنكون ومرآة لمجدك

ن أراد أن يكون كبيًرا عليه أن يكون من أفراد "ملكوت المحبة والخدمة" حيث مَ 
ولك الشكر على الدوام، نطلب منك هذا بإسم يسوع المسيح،  ،خادًما لآلخرين

  آمين.
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  9120 آب 4

ما في داخل  عكسعدسة العين ال تاأليام عّلمتني أّن  رّبي وٕالهي ...
بل تشاهد الظاهر  حقا ليس بمؤمنٍ  العين إن كان صاحب أمامهااإلنسان اّلذي 

موا من ِقبل َمن شاهدهم بل ُحِكم عليهم بحسب هَ فقط. الّرب يسوع والرسل لم ُيفْ 
الداخلي  ، وكأن المظهر الخارجي هو هذا العالم أما الكيانمظهرهم الخارجي

فهم السالم بالتعايش السلمي بين الناس في المظهر الخارجي يَ  ؛فهو ملكوتك
حين سالم الكيان الداخلي هو سالم العودة لرؤيتك دون دينونة باإليمان بالّرب 

المظهر الخارجي هو فقر الجسد  ؛ا سواكصالحً  اال أحدً أّن ًصا إذ خل يسوع مُ 
؛ المظهر بل من أغنى األغنياء بمعرفتك يْ نِ في حين الكيان الداخلي هو غَ 

أجل، ال بّد من شفاء  الخارجي جسٌم ُمنهك في حين الكيان الداخلي قوة وفرح.
هذه العين التي ترى بحسب هذا العالم وال تستطيع أن تراك في ملكوتك، ال بّد 

ج الخار  نَ ي وٕان زُ  ،من شفاء َمن أسرهم هذا العالم بمغرياته فأفقر كيانه الداخلي
، ولَيخِدموا عوًضا عن أن ُيْخَدموا بالذهب، لُيقيموا الرحمة والعدل مع المقهورين

. وهذا الشفاء أجمعين فهذا الشفاء إنما هو من حّبك للبشر وحنانك عليهم
  ، هّليلويا.ألّن إلى األبد رحمتكلَمن أراد مستمٌر إلى األبد وفي كّل األجيال 

في العهد القديم ُصِنع تابوت العهد من خشٍب ُملّبس  رّبي وٕالهي ...
، أما نحن الساجدين اإلنساناإلله  رج للداللة على الّرب يسوعبالذهب من الخا

مبّطن هو وٕانما فال يكترث له  َمن َيراه يرى خشًبالك بالروح فكأننا تابوتًا 
علينا يا رب . أنعم وتربيتك وٕارشاداتك بالذهب من الداخل بقّوة روحك القّدوس

بكّل تواضع عاملين دوًما البشري الروحي مناء على هذا الجسد أن نكون أُ 
فال تقف عائًقا أمام  لنظرة اآلخرين لنا دون إكتراثٍ  لمجدك بفرحٍ ووداعة 

 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.رسالتنا
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  2020 تّموز 26

إفتقدناه ألسباٍب الجرأة في الكالم وٕايصال الحقيقة هو أمٌر رّبي وٕالهي ... 
، عدم اإلكتراث بنشر أو الخوف على الذات كثيرة منها الخوف من السامع

الحق، عدم اإلكتراث بالسامع إن عرف الحقيقة أو لم يعرف، عدم معرفة أهمية 
كم كان  ، إستالم المال لنشر ما ُيخالف الحقيقة أو لعدم نشرها.نشر الحقيقة

جمع أمام الملئ بأنه المسيح المنتظر اّلذي جريًئا الرّب يسوع حين أعلن في الم
في قراءٍة معينة ، هو اّلذي تكّلم عنه النبي أشعيا تنبأ عنه أنبياء العهد القديم

الُمرسل  ،: هو إبن اهللا الُمخّلصالنبي أشعيا عنه وبالتالي هو يشمل كّل ما كتبه
وُيعطيه الرجاء بحياٍة أفضل  كّل سلطان لُيصالح اإلنسان مع اهللا عطيَ اّلذي أُ 

دون ذكر الماضي في  فال بكاء وال نحيب وال إعياء بل فرح وتسبيح دائم
نبي ولن ُيجري  يا لها من جرأة ليقول لهم بأنه !!سمواٍت جديدة وأرًضا جديدة
فثاروا عليه ودفعوه لخارج  النبي ال ُيقبل في وطنهأي شفاءات في بلدته ألن 

  المدينة!! 

أن تقول  ماذا ُيريد اإلنسان منَك: أمعجرات وشفاءات فقط؟رّبي وٕالهي ... 
، دون أن ُيدرك محّبتك له له "هاءنذا هاءنذا" دون أن تكون مخافتك في قلبه

ألعلنا نسينا الوصّيتان اللتان تود من اإلنسان أن  !!فُيبادلك المحبة بمحبة
؟ أليس العمل كسفراء سنايتبعهما: أن ُنحّبك فوق كّل شيء ونحب اآلخر كنف

اه لكّل إنساٍن دون ملل ودون توّقع أي مكافأة منك هو العمل للمسيح ُمعّرفين إيّ 
؟ َمن َفِهم المسيح فأحب وفرح بالخالص ال بّد له أن ُيحّب بهاتين الوصيتين

حبا بك  لغيره ما أحّب لنفسه ويود لهم الخالص أيًضا، ليس فقط مجًدا لك وٕانما
عّلمتني األيام أن المحبة عليها أن تكون دون رياء ودون لبس أقنعة وبهم. 

ًما ل سُ  بالجرأة والقوة والمحبة الحّقة لنكونفأنعم علينا  ،ُنرضي بها اآلخرين
  يوصل اآلخرين إليك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  2120 تّموز 18

إن سألُت نفسي ماذا قصد القديس بولس حين كتب رّبي وٕالهي ... 
 وٕان تأملتُ  فهل العدواة هي بينك وبيننا أو بيننا وبينَك؟"تصالحوا مع اهللا"، 

بأن القديس بولس  بالكلمات، وبإرسالك الّرب يسوع ُمخّلًصا كما وعدَت، لعِرفتُ 
كان يتكّلم مع اّلذين لم يؤمنوا بالّرب يسوع ُمخّلًصا وأنكروا مجيئه لسبٍب أو 

أن نؤمن عني تمع اهللا"  واصالحتبينهم وبينك، و" عداوةً بأنفسهم آلخر فوضعوا 
وعلينا أن بأن وعدك بالخالص قد تحّقق بالّرب يسوع.  بكّل قوانا الفكرية والقلبية

هذا الصلح مهما إشتدت الضيقات من حولنا متسّلحين باإليمان نبقى ثابتين في 
بأن العالم أجمع قول "تصالحوا مع اهللا" يجعلني أفتكر  دون يأٍس من حّبك لنا.

هو من قسمين: قسٌم مؤمن بالّرب يسوع مسيًحا وقسٌم قد يكون لم يسمع به بعد 
ه حجر عثرة أو ينكر مجيئه، وعلى المؤمن أن يحرص أن ال يكون هو بتصرفات

لألشخاص اّلذين من القسم الثاني أو حتى لَمن يشترك معه باإليمان ولكّن 
إيمانه ال حار وال بارد فال يستطيع تمييز الحق بحسب كالمك من تصرفات 

  شخصية. 

أما زلنا نعيش فيها وُنبّشر المساكين؟ كم سنة رضى!! رّبي وٕالهي ... 
شفاء الساكنين و المعصرة التي أّدت إلطالق األسرى من "الموت"، كانت قاسية 

: شفاء اّلذين كانوا قساة القلوب ال يسمعون لكلمتك بالظلمة لجهلهم بك
(تثنية اإلشتراع ويفتكرون بها فيعرفوها، وعيونهم ال تبصر وآذانهم ال تسمع 

؟ فهل به فعلنا بهذا الشفاء، ونحن ماذاوأثبّت محّبتك لنا أنت صالحتنا  .)3 :29
أو نكرنا  أعطيناك قلوبنا القاسية لتعطينا بدًال منها القلب اّلذي ُتسر به

هل رأت عيوننا مجدَك واآليات الخوارق وآمّنا بقيامة الّرب ؟ إحساناتك علينا
كيف ؟ وبّشرنا غيرنا لتبقى سنة رضى دون نهاية يسوع، "ربي وٕالهي"، فعالً 

ولك الشكر على الدوام، أِعّنا يا رب، نثبت في الضيقات وهي صليٌب مؤلم؟ 
    آمين.
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة شراعا�حد ال
  

  )11إلى  1اآليات  -12الفصل  –نثوس ر و ك(الرسالة األولى إلى أهل 
وِحيَّة، َأيَُّھا اإلِْخَوة، فال أُريدُ  ا في َشْأِن الَمَواِھِب الرُّ تَْعلَُموَن َأنَُّكم،  َأْن َتُكونُوا َجاِھلِين.َأمَّ

لِذلَِك أُْعِلُن لَُكم َأنَّهُ َما ِمْن َأَحٍد  ِعْنَدَما ُكْنتُم َوَثِنيِّين، ُكْنتُم َتْنَقادُوَن ُمنَجِرِفيَن ِإلى اَألْوثَاِن البُْكم.

 َأَحَد َيْقِدُر َأْن َيقُول: "َيُسوُع يَْنِطُق ِبُروِح هللا، ويُمِكنُهُ َأْن َيقُول: "َيُسوُع َمْحُروم!"؛ وال

وِح القُدُس.    َرّب!" ِإالَّ بِالرُّ

وَح َواِحد؛ وِحيََّة َعلى َأْنَواع، لِكنَّ الرُّ بَّ َواِحد؛ ِإنَّ الَمَواِھَب الرُّ  والِخَدَم َعلى َأْنَواع، لِكنَّ الرَّ

وُكلُّ َواِحٍد  وھَو يَْعَمُل في الَجِميِع ُكلَّ َشيء.واَألْعَماَل الَقِديَرَة َعلى َأْنَواع، لِكنَّ َهللا َواِحد، 

وُح فيَھا ِمْن َأْجِل الَخْيِر الَعام. وِح َكالَم الِحْكَمة،  يُْعطَى َمْوِھَبًة َيتََجلَّى الرُّ فَواِحدٌ يُْعطَى بِالرُّ

وح َعْينِِه؛ وِح َعْيِنِه؛ وآَخُر َمَواِھَب وآَخُر اإلِْيَماَن في الرُّ  وآَخُر َكالََم الَمْعِرَفة، َوْفًقا ِللرُّ

وِح الَواِحد؛ َفاِء في الرُّ وآَخُر األَْعَماَل الَقِديَرة، وآَخُر النُّبُوَءة، وآَخُر َتْمييَز األَْرَواح،  الّشِ

وُح الَواِحدُ َعْينُهُ، ُمَوزِّ  وآَخُر َأْنَواَع األَْلُسن، وآَخُر َتْرَجَمَة األَْلُسن. ًعا لُِكّلِ ُكلُّ ھَذا يَْعَملُُه الرُّ

  َواِحٍد َمَواِھبَهُ َكَما َيَشاء.

  )32إلى  22اآليات  – 12الفصل  –إنجيل القّديس متى (

َفَدِھَش الُجُموُع  ِحيَنئٍِذ َقدَُّموا ِإلى َيُسوَع َمْمُسوًسا َأْعَمى وَأْخَرس، َفَشَفاه، َحتَّى َتَكلََّم وَأْبَصر.

ُجَل ال يُْخِرُج  ْبُن َداُود؟".إُكلُّھُم وَقالُوا: "لََعلَّ ھَذا ُھَو  يِسيُّوَن َفَقالُوا: "ِإنَّ ھَذا الرَّ وَسِمَع الَفّرِ

يَاِطين". يَاِطْيَن ِإالَّ بِبَْعَل َزبُول، رِئيِس الشَّ    الشَّ

ٍة َأو َبْيٍت وَعلَِم َيُسوُع َأْفَكاَرُھم َفَقاَل لَھُم: "ُكلُّ َمْمَلَكٍة َتْنَقِسُم على َنْفِسھا َتْخَرب، وُكلُّ َمِديَن 

ْيطَان، َيُكوُن َقِد  يَْنَقِسُم على َنْفِسِه ال َيْثبُت. ْيطَاُن يُْخِرُج الشَّ ْنَقَسَم َعلى َنْفِسِه، إَفِإْن كاَن الشَّ

يَاطين، َفَأْبَناُؤُكم بَِمْن  َفَكْيَف َتْثبُُت َمْمَلَكتُهُ؟ يُْخِرُجوَنھُم؟ وِإْن ُكْنُت َأنَا ِببَْعَل َزبُوَل أُْخِرُج الشَّ

َياطين، َفَقْد َواَفاُكم  لِذلَِك َفھُم َأْنفُُسھُم َسَيْحُكُموَن َعَلْيُكم. ا ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح ِهللا أْخِرُج الشَّ َأمَّ

الً، َأْم َكْيَف َيْقِدُر َأَحدٌ َأْن َيْدُخَل َبْيَت الَقِوّيِ وَيْنَھَب َأْمتَِعَتهُ، ِإْن لَْم َيرْ  َملَُكوُت هللا. بُِط الَقِويَّ َأوَّ

. وَمْن ال يَْجَمُع َمِعي َفُھَو يَُبدِّد. وِحينَِئٍذ َيْنَھُب َبْيتَهُ؟ لِذلَِك َأقُوُل لَُكم:  َمْن لَْيَس َمِعي َفُھَو َعلَيَّ

وِح َفلَْن يُْغَفر ا التَّْجِديُف َعلى الرُّ َمْن َقاَل َكلَِمًة  .ُكلُّ َخِطيَئٍة َستُْغَفُر ِللنَّاس، وُكلُّ تَْجِديف، َأمَّ



- 405 - 

 

وِح القُدُِس َفلَْن يُْغَفَر لَهُ، ال في ھَذا الدَّْھر، إَعلى  ا َمْن َقاَل َعلى الرُّ ْبِن اإلِْنَساِن َسيُْغَفُر لَهُ. َأمَّ

 ."وال في اآلِتي
  

  1220 تّموز 29

وٕالهي ... يا أيها الراعي الصالح اّلذي خرج باحثًا عّنا فوجدنا، رآنا  رّبي
ممسوسين بأرواٍح نجسة أخرستنا عن قول الحق وأعمتنا عن رؤية النور فشفانا، 
أشكرك. وجدتني في صاالت القمار أناجي ورًقا أو آالًتا مضيئة تشع ظالًما 

تي إن لم أحصل على ما ُأريد على أهل بي وأطلب منها المال وكأنها إله، وأثورُ 
هملُت بيتي ن نقود بتعبي ... نسيُت نفسي وأَ وأفقد فيها ما حصلُت عليه مِ 

لزج ال ُيمكنني الخروج منه  لٌ حْ نقاوة ذهِبك وٕاشتريت به وَ  وأوالدي ونسْيتك؛ ِبعتُ 
دون أن أّتسخ. ولوال عظمة رحمتك لما إستطعُت أن أتوب. مَرْرَت بي ورأيت 
إتساخي فحملتني بجناحيك وغسلتني وألبستني بهاءك، وأغنيتني بِنعٍم من روحك 
القّدوس ال أحلم بها وأعدت لي الحياة، وأدركُت كم كانت حياتي ِمن دوِنك 

  وَمن حولي.ضياع؛ ضّيعُت نفسي 

"رحمًة ِمنك يا إلهي" كانت عطاياك لّلذين أنعمت عليهم رّبي وٕالهي ... 
) إذ قد مررت بي 1 :4 نثوسر و ك 2بأن يخدموا في حقلك لمنفعة أخيهم اإلنسان (

من خاللهم، رحمًة منك هي مواهب روحك القّدوس التي أغدقتها على كثيرين 
أقوم بدوري بإغناء اآلخرين. أشكرك يا فأغنيتهم لُيعطوا الفقراء أمثالي فأغتني و 

أبتي ألنك ِمن محبتك لنا لم تتركنا للتيه والضياع وٕاّنما أبقيت معنا إبنك الحبيب 
  شًفا وُمعّلًما روحيا لنا إلى األبد، آمين.والروح القدس ملجًأ ومَ 

 دْ لَ وٕالهي ... يا رّب الحصاد، أرسل فعلة وبكثرة ليعملوا بكّل همة وجَ  رّبي
 ،ولك الشكر على الدوام بحقلك، فإّن أمثالي كثيرين وٕان إختلفت أمراضهم،

  آمين.
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  1320 تّموز 21

وٕالهي ... سبحانك ما أعظمك وما أقدرك ويصعب العقل على  رّبي
إستيعاب قدرتك، يا مالًكا لكّل الكنوز وُمعطًيا لكل المواهب التي تبني مملكتك 
التي لن تزول ... يا أبي السماوي، أنا ال أعلم لماذا أذهب لغيرك ألطلب الحياة 

ك إله" كما ُكِتب وليس إلًها سواك. أأصبحُت جاهلة وأقول في قلبي "ليس هنا
بالمزامير؟ أم حِسبُتك نائًما ال تنظر إلى أعمالي وال تقرأ أفكاري؟ هل ُأجّذف 
عليك وُأنكرك بأعمالي وأنا أعلم بوجودك وبأنك ال تنام وعيناك علّي على 

  وٕالهي ... أِنر قلبي بنورك األزلي، ولك الشكر على الدوام، آمين. رّبيالدوام؟ 

وٕالهي ... اليوم أشكرك، فبروحك القّدوس َدعوتك أبي، بروِحك  رّبي
  القّدوس عمْلُت بحقلك وبروحك القّدوس غّنيُت لك:

  وُبْحَت لي بِسركَ   يا َمن دعوتني إبًنا لكَ 
  ِسر عجيٌب ُمفِرحَ     ِسر عجيٌب مؤلمٌ 

  فأنا ُأِحب َمْسُك َيدكْ   وُقلَت لي إمسْك َيدي
  وهمْسَت لي ُأِحبكَ     َرفعَتني لُحضِنكَ 
  كل كنز قلِبكَ     َأْحَبْبتني وَوهْبتني

  َتسبي القلوَب بسحِرها    كنٌز به جواهرٌ 
  فأنا ِمنَك ولكَ     أنَت أبي ُأِحبكَ 

  وأنا سأبوُح بِسركَ     َأنعم علي بَسْتِركَ 
  

  1420 آب 10
  

محرومون وٕالهي ... نعيُش اليوم في عالٍم فئٌة فيه يعتقدون بأننا كفرة  رّبي
عليهم خطيئة  حسبُ تُ ال ، هم عميان ال يعرفوك فأرجو أن من الدخول للجنة
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عن معرفة أننا نعبدك بالروح فهم أبعد ما يكونون  "التجديف على الروح"
"اهللا محبة" والتي جوهرك وبحسب كلمتك النابعة من قلبك وفكرك، النابعة من 

نور كنزك:  ب يسوع المسيح اّلذي عكس على وجه جّسدها اإلبن الحبيب الرّ 
   مجدك العظيم والمتمّثل في "حّبك لإلنسان". 

وح ال " إ: "َيُسوُع َربّ وٕالهي ... لن يتمّكن أحد أن يقول رّبي الُقُدس بالر ،
روح القدس لنتمّكن من فتح العيون العمياء ُترسل لنا الولذلك أطلب منك أن 

"مملكة حب اهللا فوق كّل شيء  فتسود مملكتك بأسم الّرب يسوع دون خوف
   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.وحّب اآلخرين كمحبة النفس"

  

  1520 تّموز 26

: 18منذ الِقدم، وبحسب ما ُكتب في سفر الملوك األول (رّبي وٕالهي ... 
ح الناس ) والنقاش يدور بين عبادتك "اهللا الحي" وعبادة البعل وتأرجَ 40- 20

ال يستطيع  ، وما زال الكثير من الناسوٕالى أيام الّرب يسوع الجانبينبين 
التمييز بين األعمال التي يقوم بها أناٌس ُمقادون بالروح القدس واألعمال التي 

  يقوم بها أناٌس ُمقادون بالشيطان. 

هو مرض كل األجيال،  ،أّية كانت أسبابه ،رّبي وٕالهي ... "الجهل الروحي"
يرى الشقاء دون أن أن  هُيمكنا أيها الطبيب الشافي اّلذي ال ولكني أثق بك ي
ب، فأرجو أن ل في القلو وأعلم ما بإمكان الروح القدس أن ُيفع يرغب بمداواته، 

ولك الشكر على الدوام، ُتبارك العالم بقوة يمينك وتفتح القلوب على محبتك، 
       آمين.

  6120 تّموز 17

هل يصعب على اإلنسان تمييز عطاياك لآلخر؟ أحياًنا رّبي وٕالهي ... 
نحن ُنقلل من شأن مواهبك العاملة باآلخر فال نشكر أو حتى نتفّوه بكلمات 
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نحن نتعامل مع اآلخر  .الناتجة من هذه المواهب تزكية أو إشادة بتلك األعمال
وبالتالي حسدنا أو إشتهاء ما  عم هي إجتهادات شخصّيةيه من نِ دوكأن ما ل

يملك أو حب الظهور والحصول على مراكز السلطة التي قد يحصل عليها 
بالمقارنة مع ما يملك اآلخر من  اآلخر أو حتى لغاية عدم إظهار ضعفنا

وبالمقابل، كم هو مؤلم لَمن مجاًنا  .يجعلنا نقلل من شأن اآلخرمواهب وقدرات 
وال  طيها مجاًنا ولكن اآلخرون ال ُيبالون بذلكعًما ويود أن ُيعأعطيته نِ 
م عليه ُحبا بنفسه ولكن ألنهم قللوا ِمن شأن ، هؤالء ال ُيحزنون الُمنعَ ُيصدقون

  . "الروح القدس" وِنعِمه
 ، ِنعم حيةالقديس بولس الرسولما أكثَر ِنعِمك على رّبي وٕالهي ... 

اّلذين لم يكونوا من بني إسرائيل  أفسسإلى أهل بمفعولها، فما كتبه بنعمٍة منك 
، تعّرفُت على "الروح تعّرفُت اليوم عليكَ  ليدعوهم إليَك كان دعوًة لي أيًضا، إذ

ُيعطي وأحسست بأّني تقّربُت منَك أكثر حين علمُت أن "الروح القدس"  القدس"،
ليتم له  إدراًكا للقوة العاملة فيه من أجل اإلمتالء بكل ما فيك من ِملءٍ "اإلنسان 

له.  كَ ُمخلًصا بحب ًنا بمحبة المسيح و مؤمِ : ليكون إبًنا لك "السيادة في الملكوت
  أنت أبي.

عند الخلق نفخَت في اإلنسان من روحك فكانت روحي،  رّبي وٕالهي ...
فوهبتني من مواهب وتتقّدس تكبر تحيا و أن أن تولد من الروح، وأردَت لروحي 

لك الشكر على الدوام، ، لي ولَمن هم ِمن حوليإلهية  ة"الروح القدس" عناي
       .آمين

  8120 تّموز 22

قال بطرس الرسول للرجل الكسيح من بطن أّمه اّلذي كان رّبي وٕالهي ... 
موضوًعا على باب الهيكل: "ال فضة عندي وال ذهب، ولكني ُأعطيَك ما 

وأخذ يمشي ودخل الرجل عندي: بإسم يسوع المسيح الناصري إمِش!"، فقام 
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ما أعظم ِغنى الرسل اّلذي يجعلون  ).10-1 :3 حك (أعمال الرسلسب الهيكل يُ 
به اآلخرون أغنياء بحّبك وتسبيح أسمك القّدوس. ما أعظم المواهب الروحّية 

 من العمى والبكم والكساح تجاه معرفتك تقود لشفاء الروح والتي على تنّوعها
ود للحصول على جسد نوراني يصدح بذكر ، تقومعرفة حّبك األبوي الكبير

وس وس القوي، قدّ وس اهللا، قدّ أسمك القّدوس ُمهلهًال مع أجواق المالئكة: "قدّ 
  .لك الشكر على الدوام، آمين. اّلذي ال يموت"

  

  9120 آب 11

" شعوٌر أحسست به وكلماٌت دارت في فكري "ال تتعبْ  رّبي وٕالهي ...
ومألت كياني حين سمعُت اليوم عن الشفاءات التي أجراها الّرب يسوع 
للشخص الممسوس األعمى واألخرس فطرد منه الشياطين وأعاد له البصر 
والنطق. "ال تتعب" شعوٌر أحسست به وكلماٌت دارت في فكري ومألت كياني 

وِمن  ليشفي أمراضهمفي القفر جمع اّلذين تبعوه حين تحّنن الرّب يسوع على ال
ثّم لم يصرفهم ليعودوا إلى القرى ليقتاتوا بل أطعمهم وهم هناك. "ال تتعب" 
شعوٌر أحسست به وكلماٌت دارت في فكري ومألت كياني حين قرأت ما كتبه 
القديس بولس الرسول عن عطايا الروح القدس لَمن أراد أن يخدمك مجًدا لك 

دون أن ُيتعب  "َيْعَمُل في الَجِميِع ُكل َشيء" عنك. أجل، أنت هو اّلذي فُيخّبر
وكّل ما هو مطلوب منه هو اإليمان بك وبمن أرسلَت ُمخّلًصا  اإلنسان نفسه،

 وأفعالٍ  ويتكّلم من خالله بصلواتٍ  وشافًيا، وروحك القّدوس سيقوده وُيطعمه
  .ويوصله إليكَ  لمجدك وخيره وخير اآلخرين

كم هو ُمحزن أن نسمع في هذه األيام عن أناٍس يعبدون  وٕالهي ... رّبي
الشيطان وُيقيمون له طقوًسا لتعظيمه، وأنت اّلذي كسرت شوكته بالصليب. 
هؤالء باعوا أنفسهم وال أعلم إن كانوا ُمدركين بأنهم يخسرون ما تهب أنَت 
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بل يدعون من حب وسالٍم وِنعٍم ال تحصى، ولم يتوقفوا عند ذلك  مجاًنا
اآلخرين ليتبعوهم في تأليه الشيطان ففقدان الذات بدل من العثور عليها 

   بمعرفتك.

يا َمن تود الخالص للجميع، أطلب منَك أن تُنير العقول  رّبي وٕالهي ...
لك الشكر على من العاملين في هذا العالم بقوة روحك القّدوس، و  باإلكثار

   .الدوام، آمين

  2020 آب 2

إن كثيرون ال يعلمون أهمية "الروح القدس" وال تفرق معهم  ... رّبي وٕالهي
يود أن يعرفك ولكّنه كان ما يسمعوه عنَك هو كالم صحيح أو خطأ، وهناك َمن 

َمن يملك اإلجابة على  .دون أن ُيحاول التفكير بما ُيقالعنَك ُيصّدق أي كالم 
  !سواك؟؟" وما هي قدراتك وعطاياك السؤال "َمن أنتَ 

 :6(متى  كوت اهللا وبّره"ل"أطلبوا أوًال مب يسوع قال الرّ  وٕالهي ...رّبي 
و"أما  )5 :1(يعقوب  "َمن تنقصه حكمة فليطلبها"كتب التلميذ يعقوب و  )،33

الحكمة التي تنزل من َعُل فهي طاهرة أوًال، ثم ُمسالمة حليمة سمحة ملُؤها 
رحمة وثمار صالحة، ال محاباة فيها وال رياء. ثمرة البّر ُتزرع في السالم لّلذين 

، هي طلبات للوصول للكمال، للوصول )18- 17 :3يعملون السالم" (يعقوب 
كّل عطيٍة منَك يا رب  لآلخرين ليحل السالم في القلب. كَ لصفاٍت تعكس قلب

اإلنسان ليتقّرب منَك أكثر فأكثر، ليس فقط اإلنسان اّلذي تُنِعم عليه  تعمل لخير
  بل َمن حوله أيًضا وَمن يسمع له مؤمًنا بأنك أنَت هو واهب الِنعم.

بقدراته َمن اّلذي يستطيع أن ُينكر نعمتَك عليه ويتباهى  رّبي وٕالهي ...
َمن هو اّلذي ال ُيمّيز عطاياك وينسبها لغيرك؟ أهو التكّبر أو العمى  هو؟
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أِمن أجل  ؟أشخاص دنيويين له الروحي أو الخوف لفقدان منصٍب ما وتبعية
  ؟ُمتناسين وعودكَ  أُنصادق العالم ونتركك هذه األمور ننكرك؟

شوق الغيرة إلى الروح اّلذي أسكنته فينا  يا َمن تشتاق رّبي وٕالهي ...
)، تلَك النعم التي 6- 5 :4فأنعمَت وأجْدَت علينا بمواهب الروح القدس (يعقوب 

ُأظهرت بالكمال بشخص الّرب يسوع إبن اإلنسان، أنعم علينا بما نحتاج إليه 
ام، لك الشكر على الدو لنعمل بملكوتك بإيماٍن ثابٍت ال إرتداد فيه لنحيا ونراك، و 

  .آمين

  2120 تّموز 25

كثيرون ال يعلمون عن عمل الروح القدس شيء، وهذا أمٌر رّبي وٕالهي ... 
محزن، فكيف ُيبنى الملكوت إن لم ُيشارك اإلنسان في بناءه وباألخص في طرد 

كأبناء لك  ُتحبناخالقنا و كّل فكٍر منافي للحقيقة التي تود مّنا أن نعرفها: أنت 
س على خالصنا، خالص أرواحنا من العبودية و وروحك القدغيرتك  مَلتولقد عَ 

للخطيئة واألسر للشيطان. أجل هو موجود وله أعوان وباألخص الُمعّلمين 
الكذبة واألنبياء الكذبة اّلذين ُيحّورون الحقيقة ويفترون على شخص الّرب يسوع 

ين بأن أويعتقد مثل هؤالء الُمجدف الُمخّلص لُيبعدوا الناس عنه فال يخلصوا.
لطرد بروحك القدوس ُتعطي سالًحا لإلنسان  كخطيئتهم سُتغفر؟ أال يعلمون بأن

مثل هذه األفكار والتعاليم الخاطئة، ومقدرًة للصمود ونشر الملكوت؛ سالًحا 
يفتح أعين العميان فيروا حّبك لهم، ويجعل الخرس يتكّلمون فُيسبحوا أسمك 

  القدوس وُيبشروا غيرهم.

ظهر، واألمر يتطّلب معاناة وقبول ال بّد للحقيقة من أن ترّبي وٕالهي ... 
ولكن ال بّد أيًضا لإلنسان أن اإلضطهاد، وهذا أيًضا هو هبٌة من الروح القدس، 

ُيمّلكك على قلبه وُيعطيك إّياه ليعمل فيه روحك القّدوس، فإقبل مّنا قلوبنا 
        .لك الشكر على الدوام، آمينوٕاستخدمنا لمجدك، و 
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 العنصرةزمن 

  من زمن العنصرة الحادي عشرا�حد 
  

  )22إلى  17اآليات  – 2الفصل  –(الّرسالة إلى أهل أفسس 
َر بالسَّالِم الَقِريبين، َرُكم ِبالسَّالِم َأْنتُُم الَبِعيِدين، وَبشَّ ا َجاَء َبشَّ ْثَنيِن في َألنَّنَا بِِه ِنْلَنا نَْحُن اإل فلَمَّ

ِإًذا َفلَْستُم َبْعدُ ُغَرَباَء وال نَُزالء، َبْل َأْنتُم َأْھُل َمِديَنِة الِقدِّيِسيَن  ِإلى اآلب.ُروٍح َواِحٍد الُوُصوَل 

اِويَة. وَأْھُل بَْيِت هللا، ُسِل واألَْنبَِياء، والَمِسيُح َيُسوُع َنْفُسُه ُھَو َحَجُر الزَّ  بُِنيتُْم على َأَساِس الرُّ

ّب، فيِه َيَتَماَسُك الِبَناُء ُكلُّه، وفيِه َأْنتُم َأْيًضا تُْبنَوَن مًعا َمْسِكنًا ِ]  َفَيْرَتِفُع َھْيَكالً ُمَقدًَّسا في الرَّ

وح.    في الرُّ
  

  )10إلى  1اآليات  – 19الفصل  - لوقا  يس(إنجيل القدّ 

اِريَن َوَغِنّيًا.ْسُمهُ َزكَّا، كاَن َرِئيًسا أوِإَذا َرُجٌل  ثُمَّ َدَخَل َأِرْيحا َوَبدَأ َيْجَتاُزھا، وَكاَن  ِلْلَعشَّ

َفَتَقدََّم ُمْسِرًعا  يَْسَعى لِيََرى َمْن ُھَو َيُسوع، َفلَْم َيْقِدْر بَِسَبِب الَجْمِع ألَنَّهُ كاَن َقِصيَر الَقاَمة.

ْيَزًة لَِكي َيَراه، ألَنَّ َيُسوَع كاَن ُمْزِمًعا َأْن َيُمرَّ ِبَھا. ا وَ  َوتََسلََّق ُجمَّ َصَل َيُسوُع ِإلَى الَمَكان، َولَمَّ

َفَأْسَرَع  ْنِزْل، َفَعلَيَّ َأْن أُِقيَم اليَوَم في َبْيتَِك".إَرَفَع َنظََرهُ ِإلَْيِه وَقاَل لَهُ: "َيا َزكَّا، َأْسِرْع و

ُروَن َقا ْسَتْقَبلَهُ في َبْيِتِه َمْسُروًرا.إَونََزَل و ِئلين: "َدَخَل لَِيِبيَت َوَرَأى الَجِميُع ذِلَك َفَأَخُذوا َيَتَذمَّ

ّب: "َيا َرّب، َھا َأنَا أُْعِطي ِنْصَف ُمْقَتَنياِتي  ِعْنَد َرُجٍل َخاِطئ". ا َفَوَقَف َوَقاَل ِللرَّ ا َزكَّ َأمَّ

  ِلْلفَُقَراء، َوإْن ُكْنُت َقْد ظَلَْمُت َأَحًدا ِبَشيء، َفِإنِّي َأُردُّ لَهُ َأْربََعَة َأْضَعاف".

ُجَل ُھَو َأْيًضا اَيُسوع: "فَقاَل لَهُ   ْبٌن إلِْبَراِھيم.إلَيوَم َصاَر الَخالُص لِھَذا الَبْيت، ألَنَّ ھَذا الرَّ

ائِِع َويَُخلَِّصهُ".إفِإنَّ    ْبَن اإلِْنَساِن َجاَء لَِيْبَحَث َعِن الضَّ
  

  1220 آب 5
  

بني تعّلمته منك وهو أمٌر يكفيني، أال وهو أنك ُتحِ  واحدٌ  وٕالهي ... أمرٌ  رّبي
، وأّنك ال تفرض نفسك علّي بل ص ذواتنا لكوتريدنا أن ُنخصّ  وُتحّب الجميع

تقف على باب قلبي وتنتظر مني أن أفتح لك. وقد يبدو األمر غريًبا بعض 
 شيء. ولعل الشيء لبعض الناس، إذ يتوّقعون دخولك دون أن يقوموا بفعل أيّ 
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 م اّلذين عليهم أن ُيبادروا بالخطوة األولى بعد أن أعلنتَ هُ  كثيرين ال يعرفون أن 
عن مقدرتك ومحّبتك ورحمتك، وهذه الخطوة األولى تليها التوبة كمدلول عن 
 اإليمان والمحبة فالحصول على الشفاء. والخطوة األولى هي أّي حركٍة منا 

تدل على أننا ُنريد أن ُنحّبك ونعرفك لنراك، هي الخطوة التي  ]قول أو فعل [
نخطاها لننطلق من مكان جلوسنا إلى الباب حيث تقف ونقوم بفتحه، هي تسلق 

يزة كما فعل زّكـا العشار فعِرفَت أنه ُيريدك وأنه فتح لك باب قلبه، مّ شجرة الجُ 
بزيارتك فدخلَت ومألت  القلب اّلذي ُيعتبر المدخل األول للروح، ولم تبخل عليه

  كيانه وآمن فتاب ونال الخالص/الشفاء.
وٕالهي ... لربما زّكا العّشار بذل مجهوًدا ليقول لك أنه يود رؤيتك،  رّبي

ولكني عارفة بأنك في الكثير ِمن األحيان تكتفي بكلمة خارجة ِمن القلب: "تعال 
الذي ُتسّر به  دخل كالعريسدخل فالباب مفتوح وأنا بإنتظارك، أُ يا رب وأُ 

عروسه وُيسّر هو بها، أهداها ثوب العرس وِعقًدا من اللؤلؤ فلبستهما وتزّينت 
  مجًدا له".
وٕالهي ... دخولك إلى قلبي َأسعدني، َأسعدني سماع صوتك، َأسعدني  رّبي

بيتَي المتواضع ال  التعّرف عليك، َأسعدتني خدمتك وٕاكرامك وحسن ضيافتك.
ك ل مَ صًرا بوجودك. بيتَي المتواضع ُأقّدمه مسكًنا لك؛ تَ يليق بك ولكنك تجعله ق

لك الطعام:  ئي كالنا الطعام لآلخر: أنا ُأهَ  ئي عليه فُأصبح أنا هو الزائر، فُيهَ 
لي الطعام: الحمل الذبيح  ئي إذٌن صاغية وقلٌب منكسر لتتعّشى معي، وأنت ُتهَ 

وكلمتك وما أْعَدْدت لي لخدمتك فأتعّشى معك وأشبع. سبحانك يا رب ما أشهى 
  آمين. ،مائدتك، أشكرك على الدوام

  1320 تّموز 28

وٕالهي ... أبي السماوي ... حين قصد الناس إبنك الحبيب كان  رّبي
يبادرهم بكل حنان قائًال: "ماذا تريد؟"، ليس ألنه ال يعلم بما يريدون ولكنه 
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ر للطلب دون أي دوافع مؤمًنا فقط بقدرته. واليوم بعد ليضع السائل موقع الُمبادِ 
ي وجدت نفسي أرد على أن تناولت جسده األقدس ودمه الكريم في القّداس اإلله

سؤاله "ماذا تريدين؟" قائلة: "أريد الفرح والسالم لقلبي الحزين"، ولوهلة سمعته 
يقول بنبرة عتاب خفيفة: "أَبْعَد كّل ما فعلتُه لِك تطلبين الفرح؟". ُصِدمُت 

 رّبيبالجواب وأحسست وكأنني قد تلّقيُت صفعة أفاقتني على واقعي وحياتي مع 
ك ومع روحك القّدوس وجعلتني أشعر بالخجل. كان حزني إبنك الحبيب ومع

، ولكّنك أردت أن تقول لي بأنك عالٌم  ألسبابٍ  عائلية لم أستطع أن أجد لها حل
ال تحصى  بما أريد وال داعي للحزن بل ليمأل قلبي الفرح ألنك أنعمت علّي بِنعمٍ 

وال تخطر على بال أحد. أجل، أنَت أنعمت علي بالسالم والفرح بمغفرة خطاياي 
 بأن أكون من أهل بيتك، فأه لني أيًضا ِمن خالل موت الصليب، أنعمَت علي

أن أكون حجارة حية لبناء ملكوتك حيث كّل فرٍد فيها يشكرك وُيمجدك لما فعلته 
  آمين. ،ر على الدواممن أجل سالمنا وفرحنا، ولك الشك

  1420 آب 17
  

التائه عنك قلبها  رتَ زُ  وٕالهي ... أنا إبنة إلبراهيم وغيري كثيرون، إبنةً  رّبي
وما زال الكثير  ،بنعمٍة منك ، إبنة كانت عمياء فأبصّرتمت وتابت وفرحتفندِ 

ّبك لهم تزرهم وما زالوا تائهين عن معرفة حُ  َمن لمُقصار القامة من بني إبراهيم 
أكون تسمح لي أن يزة ليصعدوا عليها ليروا خالصك، فهل م يحتاجون لشجرة جُ و 

حجاٌر حية كثيرة في بيتك تشدو أ على غرار َمن حملني على كتفيه فأبصرُت؟
، فهل تسمح لي أن أكون ق البعيدين عنك لمعرفتكو بحّبك وأعمالك، وُتشَ 

  إحداها؟

وٕالهي ... إني أقّدم لك ذاتي فإستخدمني كما تشاء لمجدك وخير  رّبي
    آمين.  ،اآلخرين، ولك الشكر على الدوام
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  5120 آب 2
  

، لقلت ؟"كلتقي بتلتقي بي وأرّبي وٕالهي ... لو سألتني "ماذا يحدث حين 
"، فإلتقاء نار لك: "زوبعة في قلبي تجذبني نحو الُعلى، نحو القداسة والتقوى

أن ُيحدث عاصفة هوجاء  ببرودة المحبة التي بقلبي ال بدّ  التي بقلبكالمحبة 
  وتغيير شامل في حياتي. 

رّبي وٕالهي ... أنت تعلُم نتيجة اللقاء، ولذلك تخليت عن ذاتك ووهبتنا 
إّياها بالّرب يسوع، هدية ُتكلمنا وتلتقي بنا وتفدينا وتجذبنا نحوك في العلى، 

 ، ولذلك إسمح لي أن ُأرتل لها ولك وأقولمريمهدية تجّسدت من العذراء 
   :بالعامّية

    جودي يا ِأّمي جودي    جودي َعَلي جودي
    وجيبي َمِعْك رضيِعكْ     جودي َعَلْي بزيارة 

  جودي يا عدرا جودي       تَْيباِرْكلي وجودي

 لو تسمحال يا بي     ك َهِديْتِجْبلي ِمن    
يلي َلْيلي ِكْلِمي تضو    بحط بقلبي وْعَني    

 يَلْك َلْيِليَتَغن       ما أحلى َهِلْهِدي  

  ما في ِمتال بكل الكون  ْهِدي إسما نور من نور
    ِبْتَردْد ِلَيُكْن نورْ     ِكْلِمْة حْق ْمَصفايِ 
ر كل الكون ي    تَْتَبرمنا ِلْمَحبوْتَعل  

  

  الدوام، آمين.ولك الشكر على يا رب، وتعال إلى قلوبنا لنلقاك فإستجب 



- 416 - 

 

  6120 تّموز 42
  

"ُنعايُن في هذه األيام قلوًبا كثيرة ال تعرُف أّن اهللا محّبة  رّبي وٕالهي ...
ونتفاجأ بتصرفاتها"، هذا ما قالته لي إحدى السيدات وأضافت: "كم أنا سعيدة 

أنا أعلم أّنه أيًضا ُيحّبهم ...  وأشعر بالفرح ألّن اهللا أحّبني وُولدُت مسيحية
عدم إيمانهم على الرغم من معرفتها بأنك ولكن...". لم تجد هذه السيدة تفسيًرا ل

ُتحّبهم، ووجدُت نفسي أقول لها: "ال تلوميهم، فإن لم يسمعوا فكيف لهم أن 
، وٕان يؤمنوا، وٕان كانت لهم آذان ال تسمع وعيوًنا ال ترى فكيف لهم أن يؤمنوا

لية تجاه إيصال سالم "اهللا ُيحّبك" كان الخوف أو الكسل أو عدم تحّمل المسؤو 
حّب اهللا وحب ‘فكيف له أن يؤمن، وٕان لم تنمو فينا منذ الصغر فينا لآلخر 

اّلذي سُيمسك بيدهم ويوصلهم لحياٍة  والتبشير بسالم المسيح إيصاله لآلخرين
؟". أجل، أنت ُتحب الجميع: األعمى واألبكم فكيف لهم أن يؤمنوا‘ أبدية مع اهللا
ا ، ولقد أريتنا مقدرتك بشفاءهم، فِممّ والممسوس بالشيطان والكسيحواألطرش 

 أنت، دْيتتفإ و  نخاف لكي ندعوهم لمعرفتك؟ أنَت ُتحب الخاطئ ومن أجله أتيت
أيًضا ُتحب الجالس في الظلمات وِمن أجله كنت نوًرا، أنت لم تتخّلى عن أحد، 

وُنبعده عن معرفة  ككأبرٍص ونعزله خارج بيت الخاطئ أو الجاهل فلماذا نعتبر
  ؟ حّبك له

ا العشار اّلذي اه زك ، هذا ما عّلمني إيّ "إشتياق فلقاء فسالم" رّبي وٕالهي ...
ال بّد من أّنه سمع عنك ِمن ذاك األعمى اّلذي شفاه الّرب يسوع أو آخرون 

  شفيتهم بحّبك فسّبحوا أسمك القّدوس بصوٍت مدوي وأشادوا به. 

ولعّل ، وَمن مّنا لم يمّر بشدة وأزمات، اتفلكل مّنا ضع رّبي وٕالهي ...
مع كل شدٍة  أننا"ولقد تعّلمُت من زكا العشار  تصرفاتنا ليست بالقدوة الصالحة،

، فأِعن ضعفنا "وضعٍف في حياتنا نتجّدد إن أردنا أن ُنسّلمها هللا ليتعامل معها
   الشكر على الدوام، آمين.ولك في حياتنا مجًدا لك،  ءٍ وليكن كل شي ،يا رب
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  7120 آب 13
  

ماذا ُتريد؟ وماذا ُأريد أنا اّلذي عرفَك؟ إن كان صليبي في  رّبي وٕالهي ...
نظرك في هيئته المتماسكة يجمع بين الذراعين الشرقي والغربي، فهذا معناه أّن 
ما ُأريده هو ذاته ما تريده أنَت، واضعًة القيادة لقلبك القّدوس؛ أما إن كان 

فهذا معناه أنني لم  أمسك بفأٍس وضربه من الرأسقد منشطًرا وكأن أحدهم 
فإن كان عدم تبشيري خوًفا فهذا يعني أنني لم ُأقدر قّوتك ومعونتك  .أفهمك بعد

ذات أفكاٍر ُمشابهة لألجيال السابقة فهناك لَمن أراد أن يكون ُمبّشًرا في جيٍل 
وهناك  يضطهد المؤمنين وهناك َمنفقط والمؤمن باإلسم  الفريسي وهناك الُملحد

َمن يؤمن بآلهة غيرك، وٕان كان كسًال فهذا يعني أّني لسُت جديًرا بحبك، وٕان 
كان جهًال فهذا يعني أّني بحاجة لَمن ُيقّوي إيماني وُيثّبتني به ألقود اآلخرين 

 ،لم ُأقدر مدى حّبك لإلنسان وٕان كان يضطهد اّلذين أرسلتهم لُيبشروا . أناإليك
كما سبق وغّيرت بولس الرسول، وكذلك حّبك لإلنسان قدرتك على تغييره مدى و 

على مثال زّكا  على الرغم من أنه ظلم بنيكوتفّقده  هورغبتك للتعرف علي
  العشار.

"المحبة" دون ُمحاباة  الخالق األوحد وليس سواك، أنتَ  أنتَ  رّبي وٕالهي ...
 ألحد، وأنت ترغب بالخالص للجميع ولمعرفة الحق ُيقبلون، أنتَ  أو تحّيز

ترغب بأن تتقّدس جميع األعمال غيرًة على قدسية أسمك وُحبا باآلخرين فينعم 
   .الجميع بسالم الروح وسالم الجسد

 ، وأتمنى أن ُيزاد عدد الُمبّشرين لملكوتك،يرّبي وٕالهي ... إني أقّدم لك ذات
أعترف لك بخوفي وكسلي وجهلي بمشيئتك فإغفر لي ذنوبي وغّيرني 

   ٕاستخدمني كما تشاء لمجدك وخير اآلخرين، ولك الشكر على الدوام، آمين.و 
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  8120 تّموز 29
  

يا ليت الشهوة لرؤية َمن أرسلت ُمخّلًصا تكون قد مألت  رّبي وٕالهي ...
حك اآلخرون عليه والسخرية منه ضِ  قلب الجميع كما مألت قلب زّكا فلم يهبْ 

لتسلقه الشجرة لرؤية يسوع! يا ليت الشوق للقاء يسوع والنظر في عينيه والتكلم 
الّرب يسوع في  حين أقام معه يمأل القلوب الُمتعبة فتنال السالم كما ناله زّكا

  !بيته

تعّلمت منذ صغري أّنك تُقيم في قلبي حين أتناول جسد ودم  رّبي وٕالهي ...
قياك بهذا لُ  الّرب يسوع فتُقّدسه غافًرا خطاياي، وال أعلم لماذا إبتعد البعض عن

، هم بك من خالل قراءتهم لإلنجيل والصالةئالسر ُمكتفين فقط بإيمانهم بك ولقا
  ومعتبرين المغفرة بالتوبة فقط دون تناول الذبيحة. 

فُنغّير من أفعالنا التي أنا أعلم أن التوبة هي ما تطلبه ِمّنا  رّبي وٕالهي ...
عمل مشيئتك، ولكن التوبة ال تمحو الخطيئة وٕاال لما سعى لال ترضى عنها ون

توبة صادقة ال الذبيحة دون تقديم كما أّن  كان هناك داٍع للذبيحة، أليس كذلك؟
تعني شيء وٕاال نكون كّمن يضحك عليك إستغالًل لحّبك لنا دون أن ُنعطي 

  شيًئا من ذاتنا أو نتنازل عن ما كسبناه بخطايانا.

يا َمن قّدمت الوليمة الكاملة لنشبع ودعوتنا إليها لنتقاسمها  رّبي وٕالهي ...
متواضع ُمنكسر و بقلٍب  معك دون أن تطلب مّنا شيًئا سوى أن نأتي إليك

تجاهك وتجاه اآلخرين من حولنا، أنعم علينا بالرغبة والقدرة على التغيير ُمحب و 
 ؛وعدم التمّسك باألمور التي تفصلنا عنك وتمنعنا من الدخول لبيتك ورؤيتك

  ولك الشكر على الدوام، آمين.من روح "اهللا محبة"،  أنعم علينا باإلمتالء
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  1920 آب 18

النظر عن مسقط ن بغض يْ الشعوب إلى قسمَ يا َمن قّسمت  رّبي وٕالهي ...
رأسهم: قريٌب منَك وبعيٌد عنَك، ودعوَت الجميع ليقتربوا ِمن عرشك بمأل السالم 
في القلب باإليمان بالّرب يسوع ُمخلًصا وجعل هذا القلب مسكًنا لك. أجل، 

كانوا يهابون اليهود على الرغم ِمن أّنهم عرفوك وكانوا قريبين منك إال أنهم 
بعضهم وكانوا فيما بينهم ُيدينون  ،الموت وعدم رؤيتك لعدم مغفرة الخطايا

، وكذلك هناك غيرهم مّمن أن ُتغّير اإلنسان وال ُيعطوا المجال للتوبة البعض
يعرفك إال أنهم ما يزالون يخافون عذاب القبر فال يعرفون السالم الحقيقي اّلذي 

  وهبته للجميع محّبًة بهم.

لعّلي اليوم أفهم أن القريب منك هو اّلذي يود أن يعيش  رّبي وٕالهي ...
دوًما كما أردَت شعبك أن يعيش في سنة اليوبيل: سنة رضى هللا كما فعل الّرب 

الرحمة بإعادة األرض لصاحبها األصلي وٕاطالق سراح بها تقام يسوع، سنة 
، وال يظِلْم أحًدا قريبه وال يتسّلط [المغفرة] مديونيةالمأسورين والتنازل عن ال

فأنت اهللا آب ضابط الكل  بل يتّقيك من كّل قلبه[التوبة] بقساوٍة على أحد 
ذي الّ ) 12-1 :14متى ( سفهم كهيرود كأما البعيدون عن .)55-8 :25األحبار (

، وال ُيدرك َمن يأمر بالقتل وال يجري العدل ويأسر المظلوم خوًفا على منصبه
   .يسوع هو الّرب

كثيرون يرغبون بمعرفتك وينتظرون مرورك من أمام باب  رّبي وٕالهي ...
ًفا بَك ُمعطيهم  اّلذي  "السالم"قلبهم إال أّن ال أحد يطرق بابهم بإسمَك ُمعر

  .ينتظرونه بفارغ الصبر

إستخدم قلبي اّلذي أتمنى أن يكون قد أصبح بيتًا لك  رّبي وٕالهي ...
 تجول بهم نحو القلوب التي تنتظر مجيئكفأصبحت قدماَي هما قدماك اللتان 
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ُمعطًيا به تتكّلم ويداَي هما اللتان تأكالن بهما مع اآلخرين ولساني هو اّلذي 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، إياهم الراحة والطمأنينة والسالم

  
  2020 آب 9

"التحّزب والتحّيز" مشكلة متجذرة باإلنسان وباألخص اّلذي رّبي وٕالهي ... 
يضع الـ"أنا" في حياته بدل الـ"نحن". مشكلة نشاهدها على كّل األصعدة: الدينية 
والسياسية واإلجتماعية وفي كل األعمار وٕان كانت قليلة جدا في األطفال. اليوم 

نستطع أن نتخّلص من هذه المشكلة على الرغم وبعد مرور آالف السنين لم 
من أنَك أنت الخالق لم ُتمّيز أحًدا عن اآلخر ولم ُتحابي أحد، فأنت ُتشرق 
شمسك على المؤمن وغير المؤمن وأوضحَت بأن هبتك المجانية للخالص هي 

، وعلى َمن نتكّبر للجميع ولم تحصرها لشعٍب ما دون آخر. لماذا التباهي إذن
لماذا ننظر إلى المرآة فقط لنرى وجهنا  لعمٍل قمنا به؟ الخالص كأجرةٍ  ذ لم ننلإ

فيها بدًال من أن ننظر المرآة لنرى كم تعكس من وجهك فينا، أنت اإلله الخالق 
  الوحيد وأب الجميع؟

ُمنسحقة  م علينا بقلوبٍ يا َمن أردَت الخالص للجميع، أنعِ رّبي وٕالهي ... 
كتب و ، )38 :1(لوقا  "ة الّربلعذراء مريم "أنا أمتقول لك كما قالت اومتواضعة 

لنخدمك بكّل ) 1:1(رومة القديس بولس عن نفسه بأنه "عبد المسيح يسوع" 
 لكو ، وأمانة محّبًة بك فُنصبح إبًنا أو إبنًة لك ونتمتع بسالٍم ال وصف له صدقٍ 

بخطايانا م علينا بقلوٍب منسحقة ومتواضعة لنعترف لك . أنعِ الشكر على الدوام
ونندم عليها ونتوب كما فعل زّكا العشار فُنفرحَك وُنفرح اّلذين أسأنا إليهم 

م . أنعِ ولك الشكر على الدوام ،باإلعتذار والتعويض عن الخطأ اّلذي صدر عّنا
علينا بقلوٍب منسحقة ومتواضعة فُندرك أّن مشيئتك هي الخالص للجميع فنعمل 

  آمين. ،ولك الشكر على الدوامبها، 
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  2120 آب 1

حين قرأت اإلنجيل وباألخص كيف آمن زّكا العشار بالّرب رّبي وٕالهي ... 
ِمن ِقبل الجميع: الّرب  مستمرةً  ك حركةً لهنا يسوع، أمير السالم، أشعر بأنّ 

يسوع، الجمع الغفير اّلذين يتبعون يسوع، وزّكا؛ حركًة ُمستمرة من المكان بقرب 
شجرة الجميزة إلى بيت زّكا العشار، الغاية منها هي البقاء مع يسوع. الّرب 
يسوع في حركٍة دائمة لينشر السالم في القلوب الضائعة بإعادتها لحظيرة 

اس اّلذين يتبعوه يرافقوه ذات المسار ولكنهم ال ُيدركون ، والنالراعي الصالح
غايته، لم ُيدركها سوى اّلذي شعر بأنه كان تائًها فوجده الّرب يسوع وغّير قلبه 

  الحجر لقلب لحٍم يحّن على أخيه اإلنسان بدًال من أن يظلمه.

أمثال زّكا العشار كثيرون في العالم؛ ونحن، على غرار رّبي وٕالهي ... 
اّلذين تبعوا الّرب يسوع إنما لم ُيدركوا غايته، ال نعبأ وال نتحّرك نحو الُمشابهين 

هل  قوا من جديد، ليبنوا قلوبهم مسكًنا لك.لزّكا لُنريهم الّرب يسوع فيتوبوا وُيخلَ 
  نؤمن به ونتبعه؟ نمَ مشيئة هو كسل، أو خوف، أو أنانية، أو ما زلنا نجهل 

ن ألخيه اإلنسان أمٌر ليس من السهل اإلقرار به لم اإلنساظُ رّبي وٕالهي ... 
وباإلخص إن كان المظلوم هو من الُمقّربين وكما يقولون "من أهل البيت"، إذ 
ُيصبح الظلم هو لغرض "التربية" أو "طلب الواجبات من اآلخر" أو "إرساء 

يد السلطة والترأس" فال يرى الظالم أعماله ويندم عليها وُيغّير من معاملته لُيع
  الفرح للمظلوم اّلذي وهبه كّل ما يملك، بل يتمّسك بها لِعلٍة في قلبه.

السالم أنواع، ولعل السالم اّلذي َيحدث في قلب الظالم رّبي وٕالهي ... 
ُيحِدث أيًضا سالًما في قلب المظلوم، والسالم اّلذي في قلب المؤمن يفيض 

ا يا رب بنظرتك الحنونة الُمحّبة لكل نّ وينثر سالًما في قلب الغير مؤمن. أعِ 
البشر على ضعفاتنا، وٕامنحنا قلوًبا وديعة ومتواضعة تندم على ظلمها لآلخر، 

               آمين. ،ولك الشكر على الدوام
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة الثاني عشرا�حد 

  )13إلى  1اآليات  – 3الفصل  –(الّرسالة إلى أفسس 
  بُولُس، َأِسيَر الَمسيِح َيُسوَع ِمْن َأْجلُِكم، َأيَُّھا األَُمم...لِذلَِك َأنَا 

وھَو َأنِّي ِبَوْحٍي أُْطِلْعُت على  ِإْن ُكْنتُم َقْد َسِمْعتُم بَِتْدبِيِر نِْعَمِة ِهللا الَّتي ُوِھبَْت لي ِمْن َأْجلُِكم،

َأْن تُْدِرُكوا َفْھِمي لِِسّرِ  ِإَذا َقَرْأتُْم ذلَِك، ِحينَئٍِذ يُْمِكنُُكم، الِسّر، َكَما َكَتْبُت ِإلَيُكم بِإْيَجاٍز ِمْن َقْبل،

ّرِ الَّذي لَْم يُْعَرْف ِعْنَد َبِني الَبَشِر في األَْجَياِل الَغاِبَرة، َكَما ُأْعلَِن اآلَن  الَمِسيح، ھَذا الّسِ

وِح لُِرُسلِِه الِقدِّيِسيَن واألَْنِبَياء، لَنَا في  األَُمَم ھُم، في الَمِسيِح َيُسوع، ُشَرَكاءُ  وُھَو َأنَّ  بِالرُّ

لَّذي ِصْرُت َخاِدًما لَهُ، ِبَحَسِب ِھبَِة نِْعَمِة ِهللا ا الِميَراِث والَجَسِد والَوْعد، ِبَواِسطَِة اإلِْنِجيل،

ُوِھبَْت ھِذِه النِّْعَمة، وِھَي َأْن لي َأنَا، َأْصَغِر الِقدِّيِسيَن َجِميًعا،  الَّتي ُوِھَبْت لي ِبِفْعِل قُْدَرِتِه؛

َر األَُمَم ِبِغَنى الَمِسيِح الَّذي ال يُْسَتْقصى، ّرِ الَمْكتُوِم  أَُبّشِ وَأْن أُوِضَح ِللَجِميِع َما ُھَو تَْدِبيُر الّسِ

ة، لََدى لَِكي تُْعَرَف اآلَن ِمن ِخالِل الَكِنيسَ  ُمْنذُ الدُُّھوِر في ِهللا الَّذي َخلََق ُكلَّ َشيء،

َعة، َماوات، ِحْكَمةُ ِهللا الُمَتَنّوِ َئاَساِت والسَّالِطيِن في السَّ ِبَحَسِب َقْصِدِه األََزلِّيِ الَّذي َحقََّقُه  الّرِ

لِذلَِك  الَّذي لََنا فيِه، َأْي ِباإلِْيَماِن ِبِه، الُوُصوُل بُِجْرَأٍة وِثَقٍة ِإلى هللا. في الَمِسيِح َيُسوَع َربِّنَا،

يَقاِت الَّتي أَُعاِنيَھا ِمْن َأْجلُِكم: ِإنََّھا َمْجدٌ لَُكم!أَ    ْسَألُُكم َأْن ال َتْضُعَف َعِزْيَمتُُكم ِبَسَبِب الّضِ

  )28إلى  21اآليات  – 15الفصل  – متى يسالقدّ  إنجيل(

ْمَرَأٍة َكْنَعاِنيٍَّة ِمْن ِتْلَك إوِإَذا بِ  ْنَصَرَف ِإلى َنواِحي ُصوَر وَصْيدا،إثُمَّ َخَرَج َيُسوُع ِمْن ُھَناك، و

بَُھا إْبَن َداُود! ِإنَّ إالنَّواحي َخَرَجْت َتْصُرُخ وَتقُول: "ِإْرَحْمني، َيا َرّب، َيا  ْبنَِتي ِبَھا َشْيطَاٌن يَُعذِّ

لُوَن ِإلَْيِه َقاِئلي ِجدًّا". ن: "ِإْصِرْفَھا، َفِإنََّھا َتْصُرُخ َفَلْم يُِجْبَھا بَِكلَِمة. وَدَنا َتالِميذُهُ َفَأَخُذوا َيتََوسَّ

الَِّة ِمْن َبْيِت ِإْسَراِئيل". في ِإْثِرَنا!". ا ِھَي  َفَأَجاَب وَقال: "َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإلى الِخَراِف الضَّ َأمَّ

َذ ُخْبُز َفَأَجاَب وَقال: "ال َيْحُسُن َأْن يُْؤخَ  َفَأتَْت وَسَجَدْت لَهُ وَقاَلْت: "َساِعْدنِي، َيا َرّب!".

فَقالَْت: "نََعم، يَا َرّب! وِجَراُء الِكالِب َأْيًضا َتْأُكُل ِمَن  البَنِين، ويُْلَقى ِإلى ِجَراِء الِكالب!".

  الفُتَاِت الُمَتَساِقِط َعْن َمائَِدِة َأْربَاِبَھا".

َكَما تُريِدين". َوِمْن ِتْلَك َفْلَيُكْن لَِك ِك! ِحيَنئٍِذ َأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لََھا: "أيَّتَُھا الَمْرَأة، َعِظْيٌم ِإْيَمانُ 

اَعِة ُشِفَيِت    ْبَنتَُھا.إالسَّ
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  1220 آب 12
  

وٕالهي، أبي السماوّي... في قراءات هذا اليوم إلتقيُت بشخصّيتين  رّبي
وقلبه مملوًء بالفرح ك فوق كّل شيء لدرجة أّنه أصبح أسيًرا لمحبتك ب حَ أحدهما أَ 

فلم ُيبالي بالضيقات ُمبّشًرا بمحبتك ورحمتك حبا بك وباآلخرين، وال حتى 
-35 :8 ، رومة21 :1 الموت ألنه إعتبر الموَت ِمن أجلك هو ِربًحا له (فيلبيب

)، واآلخر أحّب القريب لدرجة أنه أصبح أسيًرا لمحّبته فلم يأبه لنفسه أو 39
دة وراحة القريب، وهو أيًضا مملوًء ُيبالي باإلهانات التي سيواجهها طالًبا سعا

ِمن الحكمة والمعرفة والصبر ليعرف لمن يلتجئ لُيلّبى له مطلبه. كما إلتقيُت 
رأى هذه المحبة والِخصال التي تكمن في هذه القلوب قّدوس بشخٍص ثالث 

وأحس بها ألن هذه المحبة والخصال تمأل قلبه هو، فهو ُيحّبك وُيحّب الجميع 
كّل اإلهانات والضيقات من أيًضا هو م إليه واضًعا ثقته به، وَقِبل ن تقدّ وكّل مَ 

أجل هذه المحبة، فأعطني يا رب قلًبا تمأله مثل هذه المحبة ألكون إبنة حقيقية 
  .آمين ،ولك الشكر على الدوام ،لك

  

  1320 آب 4
  

لني وٕالهي، أبي السماوّي... اإليمان بإبنك الحبيب يسوع المسيح أوصَ  رّبي
لني لمعرفتك ومعرفة حّبك وحنانك وأنا ما أزال هنا على األرض، أوصَ إليك 

ورحمتك؛ واإليمان بإبنك الحبيب اّلذي حّقق قصدك اإللهي لخالصي يجعلني 
وأكون معك في ملكوتك السماوي. فَمن كان  أقول بكل ثقة بأنني سأصل إليكَ 

ن سمع صوتك أن يتقّدم إليك سوى َمن أرسلتهم ليكونوا أنبياء، سوى مَ  ؤيجر 
وجعلته رسوًال لك؟ َمن ِمن اّلذين لم يعبدوك وثقوا بك وطلبوا المعونة منك لوال 

  رؤيتهم ألعمال إبنك الحبيب اّلذي أتى بإسمك؟

ب" صالًة ُنرّددها في القّداس اإللهي وٕالهي ... "ُمبارٌك اآلتي بإسم الرّ  رّبي
عث الحياة في القربان قبيل كالم التقديس وحلول الروح القدس على القربان ليب
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 ا لك، إلى قلب إبنك الحي القّدوس لُ المصنوع بيدي اإلنسان وُيحوه قرباًنا مرضي
  ُمعطي الحياة والسالم والفرح للُمتقّدمين إليه وُمتناوليه عن إيمان.

 وٕالهي ... يا َمن أغدقت علّي بهذه النعمة المجانية وعّلمتني أنّ  رّبي
عم علّي أيًضا بأن أوزعها لآلخرين بكل محبة ملكوتك هو ملكوت خدمة، أن

  وفرح، ولَك الشكر على الدوام، آمين.
  

  1420 آب 24
  

وٕالهي ... تدور ِمن حولنا هذه األيام أخبار حروٍب بين فئتين أحدها  رّبي
لم لك تماًما و هَ اجتَ آمن بأن محبتك مقتصرة على فئة معينة من األشخاص أو 

نستخلص منها مقدار جهل و ، بـ"محبتك للجميع"آمن  واآلخر ُيحب سوى نفسه
وكيف ب يسوع بحبه وفدائه للجميع، اّلذي أظهره الرّ ن بتدبيرك اإللهي كثيريال

في حين أّن َمن  الجاهل أصبح هذا الجهل كالمدفع بيد الشيطان يحصد به روح
نال نعمة اإليمان لم تطال روحه شيًئا على الرغم من فقدانه كل ممتلكاته 

وأسأل نفسي، "لماذا هذا الجهل؟ ... هل حصرَت  .إذ لم يفقد ثقته بك األرضية
قصدك األزلي على ح يوضتو  صىقتِبِغنى المِسيح الذي ال ُيسنعمة التبشير  أنت

أشخاص معّينين أم أنه واجٌب على كل مسيحي ونحن هم اّلذين قّصروا في 
   .محبتهم لك ولآلخرين؟"

ِمن حولي وأرى بأن الحروب ليست وحدها نتيجة  نظرُ وٕالهي ... أَ  رّبي
للجهل ولكن إطالق مبدأ الحرية الشخصية بإتخاذ القرارت المنافية للقداسة 

وتجذير حب اإلنتقام بالنفوس وحب اإلنسان عن ممارسته  نعتَ وٕاباحة ما مَ 
  السلطة والمال هو أيًضا وليًدا للجهل.

ون"، فأنِعم علينا بأن نخدمك بكل وٕالهي ... "الحصاد كثير والفعلة قليل رّبي
  صدٍق وأمانة وفرح محبًة بك وباآلخرين، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  5120 آب 9
  

كم هو مؤلم أن ترى األم وليدها ُيعاني، ومعاناته ليس لها  رّبي وٕالهي ...
به اآلباء  ، يشعرُ ألٌم ويا له ِمن ألمٍ حلول، وال رجاء؛ ال األموال تنفع وال دواء. 

ألٌم يصرخ: "إرحمني يا اهللا، فما  .حين يقفون عاجزين عن مد يد المعونة لألبناء
   لي سواك".

، َمن هو ضابط الكل؟ َمن يغفر َمن هو الخالق الُمحييي وٕالهي ... ربّ 
ألست أنت اإلله ضابط  الخطايا سواك، وَمن له سلطان على الشياطين سواك؟

الكل، خالق السماوات واألرض وكل ما ُيرى وما ال ُيرى. وٕان لم يفهم الكثيرون 
َمن هو "وومحّبتك وخالصك هي للجميع" أنك أًبا للجميع ـ"ِمن هذا التعريف ب

وقد "اإلله األوحد" ، إال أنهم آمنوا بأّن الّرب يسوع ُمرسل ِمن ِقبلك "يسوع
على كل شيء فلجأوا إليه بكل بإسمك دته لذلك هو قادر َأعطيته قّوتك وعض

، ولعله إكتفى بما إعتقدوا وٕاعتبره لهم "إيماًنا عظيًما" فكان لهم ودون تراجع ثقة
أما َمن عرف الّرب يسوع فهو لم يكتفي بأن يأخذ حاجته منه بل  ما طلبوه.

نعمة التي أصبح أسيًرا لحبه ووهبه حياته محبًة بك وبأخيه اإلنسان؛ عرف ال
َمن وأراد للجميع أن ينعموا بها لمجدك. "شفاءنا"،  :اها بالّرب يسوعوهبتنا إيّ 

أي شيء في سبيل الشفاء:  سيتقّبلسيحب الجميع و عرف الّرب يسوع وأحبك 
  إهانة وتذليل، إضطهاد وٕاستشهاد.

ي وٕالهي ... صّلت أمي اليوم وقالت: "يا رب، أْنِعم على الجميع، وِمن ربّ 
فتاتهم أنعم علينا"، وحين إفتكرت بهذه الكلمات وبحياة القّديسين أدركت كم هي 

فأنت ُتعطي بسخاء لكي تصل آلخرين. أنعم علينا عظيمٌة ِنعمك على اإلنسان 
اآلخرين حبا بك وبهم،  يا رب أن ال نحتكر ِنعمك ألنفسنا بل نجود بها على
ولك الشكر على الدوام، وأن نتقّبل بقلوب متواضعة ما ُيقّدمه لنا اآلخرون، 

  آمين.
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  6120 تّموز 31
  

قابلت اليوم رجًال مسيحيا أخذ على عاتقه أن ُيطالب بنصرة  رّبي وٕالهي ...
يحدث لهم المسيحيين اّلذين ُيعانون التهجير والتشريد، وأسماهم "شعبي" وأّن ما 

هو "إبادة"، على حساب الفئة التي سببت المعاناة، وهم من األشخاص اّلذين ال 
يؤمنون بالخالص بالّرب يسوع المسيح. أال يدرك هذا اإلنسان أّن ما يحدث قد 
حدث على مّر العصور ولن يوقفه إعالن "اإلبادة"، وأن هذه المأساة ستتكّرر 

مدركين حّبك للعالم أجمع وأن غايتك هي  طالما هؤالء يعيشون في الظلمة غير
خالص الجميع. أال يدرك هذا اإلنسان أنه إن لم يرد الخير والسالم ألعدائه ال 

ال تتغّير وتود الخالص  )، فأنتَ 7 :29 يكون قد فهمك وال يكون له سالم (إرميا
، والصالة من أجل خير األعداء ذكرها فأنت خالقهم وال يوجد إلٌه سواك للجميع

النبي إرميا، وٕان نسيها في حينها بنو إسرائيل، ولم يأِت بها الّرب يسوع كتعليٍم 
  جديد.

رّبي وٕالهي ... تساءلت في نفسي: "ماذا تريد أنَت يا اهللا؟ وَمن هم شعبك؟ 
ماذا عن هؤالء البعيدون عنك، اّلذين باإلمكان إعتبارهم أمم العصر الحالي إن 

ين؟ ما هو مقدار إيماننا بقوة إسرائيل الروحيّ إعتبرنا أّن المسيحّيون هم بنو 
التبشير بإسمك القّدوس وفرح الخالص وأنك في حينها ستكون أنت بروحك 

  القدوس قائدها وما نحن سوى آنيٍة لك؟"

 أنشر سالمك بين األمم بفهم سّر المسيح، .رّبي وٕالهي ... أعن ضعفنا
واضعين نير المسيح على رقابهم، ُمدركين وعاملين  أرسل فعلة ُمشتهى قلبكو 

  ولك الشكر على الدوام، آمين. بكل صدٍق وأمانة لرسالتهم،
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  7120 آب 20

، هل سأقف إن جاءني أحدهم وطلب مني أن أتكّلم عنكَ  رّبي وٕالهي ...
وأسأل نفسي هل أبوح له بما أعرف وأنا أعلُم بأن ما سأقول لن يروق للسائل 

هل علي أن  الخاطئ؟ إلجابة وأتركه على إيمانهِ وُأقتل، أو أتجّنب اهان وقد أُ 
من النتائج  أنتظر ليأتي أحدهم إلي سائًال فأتكّلم أو أذهب أنا وأتكّلم دون خوفٍ 

  ؟وكلمتك في قلبي وعلى لسانيبقّوتك عالمًة بأنك معي 

كم من العبادات الخاطئة التي إمتألت بها األرض، وأنت  رّبي وٕالهي ...
  :قائلة، ولعلي أدعو الجميع ويتقّدسوا ل تنتظر بأن يؤمن الجميع بحّبك لهماز تما 

  تعالوا نبحُث عن ضوٍء منيرٍ 
  ؟ىفي ضوٍء هافٍت، أَفُيخف...  ؟ىأَفُيخف في ُظلمٍة دامسٍة،

 تعالوا نبحُث عن طريٍق سوي  
  ؟ىفي بحاٍر وزحاٍم، أَفُيخف...  ؟ىفي جباٍل وودياٍن، أَفُيخف

 تعالوا نبحُث عن طعاٍم شهي  
  ؟ىأَفُيخففي صحراٍء وصخوٍر، ...  ؟ىفي زبٍل وبرّيٍة خِربٍة، أَفُيخف

  تعالوا نبحُث عن حي صالحٍ 
  ؟ىفي هوِة األمواِت ونجاسِة الخراِب، أَفُيخف

  ؟ىفي لّذٍة وشهواٍت، أَفُيخف

  اهللاتعالوا نبحُث عن 
   ؟ى، أَفُيخفقلب اإلنسانفي ...  ؟ىفي جميع األماكن، أَفُيخف
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ال أعلم إن كان هناك َمن يبحُث عنَك أو تبحُث أنت عن  رّبي وٕالهي ...
أحد، ولكني أعرف أننا حين نبحُث عن كلمٍة طيبة فنحُن لن نسمعها في ُصراٍخ 

منك أن  أطلبُ  بدالة اإلبنأو ضجيج ولن نقرأها في كتٍب ممزقة أو مهملة، لذا 
فيفرُح لقول فقط بالفعل ال باترسل لنا روحك القّدوس ُيعلمنا أن ندعوك "أبانا" 

 قلبَك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

 

  8120 آب 5

لو أردَت مّني أن أكتب لَمن أراد أن يخدمك ويخدم َمن  رّبي وٕالهي ...
ُيحب لقلُت له: "التخّلي عن الذات" هي أهم صفة عليك أن تمارسها لتكون 

للتباهي بقدرتك العقلية أو الجمالية أو  مستعدا للخدمة، فال تقول "أنا" سواءً 
من اهللا، وأنَت بالحقيقة لسَت سوى أحد  الشأن اإلجتماعي فإّن ما لديك هو نعمةً 

أبناء اهللا اّلذي ُيحّب الجميع دون محاباة أو تمييز وبالتالي عليك أن تحّب 
وي اآلخرين دون محاباة أو تمييز وأن تفعل كّل ما في وسعك لُتسِعد أباك السما

  وتكرمه.   

رّبي وٕالهي ... حين يمتلئ القلب بالمحبة تجاه أحد األشخاص فإن التخّلي 
عن الذات ُيصبح أمًرا سهًال وتلقائيا، ولكن هذا التخّلي هو أمٌر شاق بحد ذاته  
إن كان الطرف اآلخر هو إنساٌن غريٌب عّني ال يحترم وجودي أو عدو 

ني إال أّنه ُيفّضل مصلحته هو؛ ليس من السهل يبغضني أو حتى إنساًنا قريًبا م
دوًما أن يرتكز فكرنا فقط على وجودك وحّبك لآلخر، لذا أنعم علينا بنعمة 

  المقدرة على التخّلي عن الذات لمجدك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  1920 آب 25

محبتك يمٌة هي عظ مكّلما تمّعْنُت باإلنجيل كلما إكتشفُت ك رّبي وٕالهي ...
دون تفريٍق بين البشر. وكّلما تمّعنُت بما يقوله َمن لم يؤمن بالّرب يسوع 
ُمخّلًصا عن الّرب يسوع كّلما إكتشفت هول المأساة التي نحن بها وذلك إلقتناع 

تزوير الكتاب المقّدس وحقائق اإلنجيل  أيًضا ُيصّرون علىهؤالء بما يؤمنون و 
وثباٍت في إيمانهم. هم يقولوا "أنتم كفرة"  إيماننا بقوةٍ  ، فُيجادلونكما ُكتب لهم

وٕايماننا مبني على حقائق ُنقلت  ،ونحن ال نجرأ أن نقول "هناك َمن كّذب عليكم
هم ال يخافون أن يقولوا لي "أنِت أخطئِت بفهمك  وُكتبت لنا دون تزوير".

ول "دعني أشرح ، وأنا ال أقوى على ق"لنبّيكم، فهو ليس بإله. تعالي نشرح لِك!
  لَك وُأريك كم أحّبك اهللا وكم أنت عزيٌز على قلبه". 

أت بقلبنا نار الغيرة عليك وعلى هيكلك في القلوب فإنط هل... رّبي وٕالهي 
قليلة فقط على الهيكل البناء المصنوع من  جمرةالتي تود أن تسكنها وبقيت 

 في الدينية ًصا في أعيادهم حجر؟ هناك َمن ُيعّيد أناًسا ال يؤمنون بالمسيح مخل
على إعتبار أن عقيدتهم هي  مفهومهم اإليمانيحين يرمون بالحجارة َمن خالف 

بت ال أفهمها. نسير بجانب َمن ُيْؤِمن بأن هناك نبي  أمورٌ ! فقط المستقيمة
وهذا هو  رأسه إلى رأس فيل فيكرموه وال نقول لهم شيًئا ألنهم ُمسالمين حّولتَ 
ما نطلب من شفاءات؟ أو ما رى أن إيماننا هو عظيٌم فتستجيب لِ هل ت !إيمانهم

زال إيماننا في طور النمو فأعمالنا ال تعكس إيماًنا عظيًما؟ نحن نؤمن ونقول 
بأنك معنا وباألخص إن فّكرنا بالتبشير فنخاف  أننا نحبك ولكن ال نثق

  آالمه. اإلضطهاد ونخشى
أنعم علينا بما نحتاجه ليكون إيماننا عظيًما في عينيك، ... رّبي وٕالهي 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  2020 آب 16

أمران ال ينفصالن عن "حّب اآلخر"  "ملكوت اهللا" و رّبي وٕالهي ...
قلوبنا  ئبعضهما البعض، فال ُيمكن العمل من أجل ملكوتك وفيه دون أن تمتل

من حّب اآلخر فالعمل لخالصه، وال يمكن أن ُنحّب اآلخر حبا بحسب قلبَك 
دون أن يسكن في قلبنا ملكوتك لندرك َمن هو هذا اآلخر وكم أحببته أنَت وماذا 

، ولكن حبهمن السهل أن نمد يد المساعدة إلنساٍن نُ  لمعرفتك!من معونة يحتاج 
من السهل أن نرى . أو عدو لغريبٍ  يد المساعدة من الصعب جدا أن نمدّ 

الجسد ونعرف إحتياجاته فنعمل على توفيرها ولكن من الصعب جدا أن نرى 
ه من بدو وكأنيلُمكابرًة  مرآة الزيفاإلنسان ضع يإحتياجات الروح فغالًبا ما 

من معرفة فعل ذلك خجًال يروحيا، أو  هس بحاجة لَمن ُيوجهيصحاء ولاأل
ليس من السهل الذهاب لطبيب  التي تنخر عظامه وُتميته.ه اآلخرين ألمراض

ن وأنا و ها المتعبأيّ  جميًعا طلًبا للمعونة ولكنه هو اّلذي قال "تعالوا إلي  الروح
إن ذهبنا إليه بكل إيماٍن بأنه هو "إبن داُود  ،وهو ؛)28 :11(متى  ُأريحكم"

   .لن ُيرجعنا خائبينالُمخّلص" اّلذي وعدَت بإرساله، 
إن وددُت أن أرى الجميع ُمعافون روحيا ال بّد لي من أن  رّبي وٕالهي ...

؛ وهذا العمل هو بمثابة رؤية جسدي من ُأرشد اآلخرين للّرب يسوع الُمخّلص
على صليٍب وُمدّمى من جراء ضربات السوط قبل الصلب، وهذا  دون ثيابٍ 

مة بما فيها من الصليب منشق من األعلى، فإن وافقت على القيام بهذه المه
صعاب فسأجد لفائف بيضاء ُتعيد القسمين إلى ما كان عليه وُتعطي قوة 

أجل، معونتك اإللهية هي ما يحتاجه اإلنسان اّلذي يأكله قلبه لجسدي الواهن. 
حزًنا لجهل اآلخرين بك وبمحبتك، فُجد علينا بما نحتاج إليه لنوصل اآلخرين 

   ن.ولك الشكر على الدوام، آمي لملكوتك،
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  1220 آب 8

من الواضح من رسالة القديس بولس ألهل أفسس بأنه  رّبي وٕالهي ...
وٕانما بالكرازة لهم آمنوا بَك وبأنك أحببتهم هم أيًضا،  يتكّلم مع أناٍس ليسوا بيهود

هو لهم أيًضا إن آمنوا.  في المسيح يسوع وأّن ما وعدَت به اليهود من خالصٍ 
ولعّل أول ما  وكيف ُحّقق، وهم آمنوا.تدبيرك اإللهي سّر هو أطلعهم على 

ُيبادر على الذهن، حين يؤمن اإلنسان، أّن حياته ستكون دون معاناة وأّن كّل 
وحياته ستكون بفرٍح دائم!! ولعّل  ضيقٍ  طلباته مستجابة، وأّنه لن يتعّرض أليّ 

ة المؤمن ليست كذلك، وٕانما حيا هي القديس بولس فهم أن الغاية من اإليمان
اّلذين ينكرون اهللا  ،من البشر اّلذين يخدمون قوى الشر مستمرٍ  هي في إضطهادٍ 

لفت نظر أهل أفسس على ذلك وال يجعلهم ، ولذلك أراد أن يُ ومحبته للبشر
هو، . العذابات ما يقول ألنه ُيضطهد وُيعاني أشدّ  همِ وفِ  ،ُيشّكون بإيمانهم بك

 أهل مدينتهمبقية بنعمٍة منك، َفِهم وعّلم؛ وهم بنعمٍة منك سمعوا وفهموا وعّلموا 
  فأصبحوا في جسٍد واحد وروٍح واحدة. 

ما بالنا نحن: سمعنا وفهمنا ولكننا ال ُنعّلم ال بأفعالنا وال  رّبي وٕالهي ...
ت كالمه بأقوالنا، أو لعّلنا فصلنا أعمالنا عن إيماننا بشخص الّرب يسوع فبا

 أن موته على الصليب كان بباعه وٕانما المهم فقط هو اإليمان ليس مهًما إلت
ليس المهم أن يعرفك ويعرف العالم أجمع عظائمك ومحبتك ولكن  ؛لخالصنا

ما هذه األنانية؟ أنصبح مثل تالميذ الّرب يسوع قبل  ص!!المهم أنني أنا ُمخلّ 
الخير لغير اليهود؟ أو نتعّلم من الّرب أن يفهموا سّر المسيح، ال ُنحّب عمل 

يسوع فنضع سالًما في قلب الغرباء واألعداء أيًضا؟ أننتظر أن يأتوا هم إلينا 
لنشرح لهم أو نذهب نحن إليهم حاملين بقلوبنا قّوتك وِنعمتك علينا؟ كثيرون 

، فأعّنا يا رب، بلك للخالصمعرفة الّرب يسوع ُمرسًال من قِ معرفتك و نقصهم ت
       الشكر على الدوام، آمين. ولك
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 زمن العنصرة

  عيد التجّلي
  

  )17إلى  7اآليات  – 3الفصل  –الرسالة الثانية إلى أهل قورنتوس (
  

فِإَذا َكانَْت ِخْدَمةُ الَمْوت، الَّتي ُنِقَشْت ُحُروفَُھا في َأْلَواٍح ِمْن َحَجر، َقْد ظََھَرْت في الَمْجد، 

ِإْسَراِئيَل لَْم َيْقِدُروا َأْن يَْنظُُروا ِإلى َوْجِه ُموَسى، ِبَسَبِب َمْجِد َوْجِھِه، مَع َأنَّهُ َحتَّى ِإنَّ بَِني 

وِح َأْكَثَر َمْجًدا؟ َمْجدٌ َزائِل،  َفَكْيَف ال َتُكوُن ِخْدَمةُ الرُّ

ألَنَّ َما َكاَن َذا َمْجٍد  ِخْدَمُة الِبّرِ َمْجًدا؟فِإَذا َكاَن لِِخْدَمِة الدَّْينُونَِة َمْجدٌ، َفَكْم ِباألَْحَرى َتفُوُقَھا 

   !في الَماِضي، َزاَل َمْجدُهُ، بِالِقَياِس ِإلى ھَذا الَمْجِد الَفاِئق

ِإًذا، بَِما َأنَّ َلَنا ِمْثَل ھَذا  فِإَذا َكاَن ِمْن َمْجٍد لَِما َيُزول، فَأيُّ َمْجٍد َيُكوُن ِباَألْحَرى ِلَما َيُدوم؟

جَ  ُف ِبَكِثيٍر ِمَن الُجْرَأة،الرَّ وَلْسَنا َكُموَسى الَّذي َكاَن َيَضُع بُْرُقًعا َعلى  اء، َفَنْحُن نََتَصرَّ

ولِكْن ُأْعِميَْت َبَصاِئُرھُم؛ فِإنَّ ذلَِك  .َوْجِھِه، لَِئالَّ يَْنظَُر َبنُو ِإْسَراِئيَل ِإلى نَِھايَِة َمْجٍد َيُزول

ھَذا اليَْوم، ِعْنَدَما َيْقَرأُوَن الَعْھَد الَقِديم؛ وال يُْكَشُف َعْن َبَصائِِرِھم، َألنَُّه  البُْرُقَع َنْفَسُه َباٍق ِإلى

  !ال َيُزوُل ِإالَّ ِبالَمِسيح

 .َأَجْل، ِإنَّ ذلَِك البُْرُقَع ال َيَزاُل َحتَّى الَيْوِم َمْوُضوًعا َعلى ُقلُوبِِھم، ِعْنَدَما َيْقَرأُوَن ِكتَاَب ُموَسى

ّب، يُْنَزُع البُْرقُُع َعْن ُقلُوبِِھمَولكِ  وح، وَحْيُث  .ْن ِعْنَدَما َيْرِجُعوَن ِإلى الرَّ بَّ ُھَو الرُّ فِإنَّ الرَّ

يَّة ّبِ َتُكوُن الُحّرِ   .يَُكوُن ُروُح الرَّ
  

  )7إلى  1اآليات  – 9الفصل  -مرقس  يسالقدّ إنجيل (
ِإنَّ بَْعًضا ِمَن الَقاِئِميَن ُھنا لَْن َيذُوُقوا الَمْوت، َحتَّى َيَروا ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكم: اوقاَل لَھُم َيُسوع: "

ة   ."َملَُكوَت ِهللا وَقْد َأَتى ِبقُوَّ

وبَْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع بُْطُرَس وَيْعقُوَب ويُوَحنَّا، وَصِعَد بِِھم َوْحَدھُم ِإلى َجَبٍل عاٍل َعلى 

اٍر َعلى اَألْرِض  .اَمُھمْنِفَراد، وَتَجلَّى َأمَ إ وَصاَرْت ِثَيابُهُ بَْيَضاَء َناِصَعة، َحتَّى لَيَْعُجُز َأيُّ َقصَّ

  .َأْن يُبَيَِّض ِمْثلَھا

  .وَتَراَءى لَھُم ِإيِليَّا َمَع ُموَسى، وَكانَا يَتََكلََّماِن َمَع َيُسوع

َن ُھَنا! َفْلنَْنِصْب ثالَث َمظَاّل، لََك واِحَدة، فَقاَل بُْطُرُس لَِيُسوع: "َرابِّي، َحَسٌن لَنَا َأْن َنُكو

  ."َولُِموَسى واِحَدة، وإلِيِليَّا واِحَدة
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وظََھَرْت غَماَمٌة تُظَلِّلُھُم، وَجاَء َصْوٌت ِمَن  .ْعَتَراُھمإولَْم يَُكْن َيْدري َما َيقُول، ألَنَّ الَخْوَف 

 ."!ْسَمُعواإلَهُ ْبِني الَحِبيب، فإالَغَماَمِة َيقُول: "ھَذا ُھَو 

  

  1220 آب 6

" بوح الر ُهَو الر"  
  

ب يسوع وفتحتها فقط وٕالهي ... لو سَدْدُت ُأذني عن كل ما قاله الرّ  رّبي
في تلك اللحظة التي ُقلَت لي فيها "له إسمعوا" حين تجّلى الرب يسوع وشّع نوًرا 

لسمعُته يتكّلم  )7-1 :9 بين النبي موسى والنبي إيليا على جبل طابور (مرقس
 تْ عن محّبتك ورحمتك لي مع اّلذين قابلتهما سابًقا ولكن في حينها ُسِترَ 

)، أما اآلن 14-9 :19 ملوك 1، 23-18 :33وجوههما عن رؤية مجدك (خروج 
ن وفرا الماء للشعب بمعجزٍة منك لُيثبتا يْ فهما يرونه بوضوح ... يتكّلم مع اّلذَ 

)، واآلن َيَرْون "اهللا 46-41 :18 ملوك 1، 7-1 :17للشعب بأنك معه (خروج 
معنا" نبع الحياة وهو يتكّلم معي أيًضا كتلميذًة له وُيسِمعني بأن آالمه وموته 
على الصليب هو من أجلي أنا الخاطئة ألنك أحببتني ["َألنُه هَكَذا َأَحب اُهللا 

ِلَك ُكل َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياةُ اْلَعاَلَم َحتى َبَذَل إْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َال َيهْ 
 ،على الدوام )]. أشكرك يا رب على خالصي وحياتي16 :3 اَألَبِديُة" (يوحنا

  .آمين
  
  

  1320 آب 6

" برو نّ ُهَو ال الر"  

وٕالهي ... في يوم تجّلي إبنك الحبيب لتقول لي بأنه شمس البرية،  رّبي
ذاته إنما ُينير لآلخرين بمقدار إيمانه به.  ظلم بحد أقول لك بأنني القمر المُ 

ب أشكرك على الدوام، وليكن نوري كنور البدر ال الهالل، أسألك هذا بإسم الرّ 
 آمين.ولك الشكر على الدوام، يسوع المسيح، 
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  5120 آب 6

" بحياةُهَو ال الر"  
  للوقت ختزالإ تجّلي الّرب يسوعحدث ما لي أرى في  رّبي وٕالهي ...

 في تلك اللحظة، فمهما تعّددت السنوات تلخيصهإلى يوم الدينونة و  بدءمنذ ال
عن ذاتك وعن حّبك لنا وكرهك للخطيئة، عن  البشرية فيها بإخبار التي قمتَ 

عن كونك المخّلص اّلذي أخذ بيد  قداستك ونقاءك، عن سلطانك وملكوتك،
 وشعرتْ  بها منه فتواضعتْ قر ففهم لم تَ في البدء و رت وٕارتعبت تكب التي  اإلنسانية
لَمن يؤمن بكلمتك  معلومةأضحت فالنهاية  ،صوتك ك وسمعتْ فرأتْ باألمان 

ورؤية مجدك  ويعمل جاهًدا على طاعتها: "الحياة األبدية في ملكوتك السماوي
  ".العظيم

، يمنح السالمو قضاء الدهر ُيعّلمني ما زال صوتك وٕالى إن رّبي وٕالهي ...
سمع ويفهم، وِلَمن وٕان طال الزمان فال بّد لَمن لم يسمع بعد ويفهم ِمن أن يَ 

، إذ تغّنوا بك في فهم، فهذه هي مشيئتك وهذا هو حّبكأن يَ سمع ولم يفهم ِمن 
      . )27 :35المزامير وقالوا: "عظيٌم الرب اّلذي يهوى سالم عبده" (مزمور 

  لتكن مشيئتك، ولك الشكر على الدوام، آمين. رّبي وٕالهي ...
 

 

  6120 آب 6

  ""عيد اهللا معنا

"عيد التجّلي" بإسٍم آخر ألسميته لو ُأعطيُت أن ُأسّمي يوم  رّبي وٕالهي ...
"عيد اهللا معنا"، وسأدعو َمن أعرف ليغسلوا ثيابهم ويأتوا معي مستعّدين للقياك؛ 
سأدعوهم لَينالوا رضاك باإليمان بك والطاعة لكلمتك محّبًة بك؛ سأدعوهم 

مبتعدين عن  ليسيروا معك بقلٍب نقي بكل تواضع؛ سأدعوهم لُيكّرسوا حياتهم لكَ 
سيء ألسمك القّدوس؛ سأدعوهم ليكونوا لك أبناًء ذي أجساٍم نورانية كل ما يُ 
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؛ سأدعوهم ليروا أنفسهم في مرآٍة لباسها الّبر والتقوى ُمشّعين محبتك لآلخرين
          فيروا فيها "اإلبن الحبيب"!!!

  وتكشف لهم يا َمن تفرُح بوجودك مع َمن ُيرضيكرّبي وٕالهي ... 
 ذاتيل في القلة لتصل لقلوٍب كثيرة، إني ُأقّدم لك يا َمن تعم...  عن وجهك

لمجدك ولفرح اآلخرين، فغاية حياتي هي رضاك عني، ولك الشكر على الدوام، 
   آمين.
  

  7120 آب 6

" بحقُهَو ال الر"  

ما أصعب أن ال  ؛ما أصعب أن ُيقال للحق بأنه باطل رّبي وٕالهي ...
 بكل بعرض الحائط يعرف اإلنسان بأنك إلٌه حق بمعنى أّنك ال تتغّير ويضرُب 

 الكفارة عن الخطيئةالكهنوت و من ِقَبِلك بسنين كثيرة بشأن  ما جاء من تعليمٍ 
 ال تظّنوا أني ما أصعب أن ال يسمع اإلنسان للّرب يسوع حين قال " ؛مومتى تُقد

في  )17 :5 (متى ُألكِمل"و األنبياء: ما جئُت ألُبطل، بل جئُت ألُبطل الشريعة أ
هذا اإلنسان على إنتقاد  واإلصعب أن ُيصرّ  حين أنَت قلت "له إسمعوا".

التي األمثلة  ، هو يجعل من بعضالحقيقة وتفسير كالم الّرب يسوع بما ُيرضيه
حين لذلك وجب أن يكون مغزاها حرفي، في قصًصا حقيقية قّصها الّرب يسوع 

هي الكلمات بمعناها المجّرد بل  ؤخذتكالم الّرب يسوع الحقيقي مثال ال  إعتبر
  كما يالئمه.  ُيفّسرها ازً و رم

أنا ال أعلم لماذا هناك َمن يضع برقًعا على عيونهم لكي ال  رّبي وٕالهي ...
يعميهم نورك الساطع، فأنا ال يؤذيني نورك بل يجعلني أشعر بالطمأنينة 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.يا رب هذا النور علي  والسالم. أِدم
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  8120 آب 6

" بمحبة، الر  بذاته كائٌن حي"  

  في يوم تجّلي الّرب يسوع اإلبن الحبيب أسمعك تقول لنا: رّبي وٕالهي ...
إن أدركتم حقيقة خالصكم اّلذي يكشف حقيقة حّبي لكم فستروني.  

فال بّد أنا لسُت بإلٍه ال ُيدرك أو ال ُيرى كما يعتقد البعض ألني الخالق 
إفهموا بأن حّبي هو  ... ال حدود لي وال هيئةو درك الالمُ أن أكون 

وكل خصائصي. أنا أردتكم أن تكونوا  وقداستي الالمحدود وكذلك قدرتي
له "ثال اإلبن بمعرفته لي فتعكسوا لآلخرين صورتي لذلك قلت على مِ 

أنا إسمعوا". أنا أردتكم أن تدركوا مدى حّبي لكم لذلك قلت "له إسمعوا". 
فُتصبحوا أردتكم أن تمتلؤا بمعرفة المسيح لتكونوا بمأل قامة المسيح 

هو وهو فقط اّلذي سُيعرفكم بي المعرفة . "له إسمعوا"لذلك قلت  أبنائي
الكاملة لتكون لكم الحياة األبدية لتنقلوها لآلخرين. هو النور وأنتم على 

  ، ُرعاًة وُمعّلمين.مثاله نوًرا لآلخرين
يا َمن أحببَت الجميع ولم تشأ دينونة الخاطيء فموته بل  رّبي وٕالهي ...

وفادًيا لُيعطي له البّر فالحياة، إفتح  الخالص باإليمان بَمن أرسلَت ُمخلًصا
قلوبنا لنرى ونعشق هذا الحّب اإللهي فتكون حياتنا كّلها مجًدا لك، ولك الشكر 

  على الدوام، آمين.

  1920 آب 6

" بحرّيةال هو الر"  

بتعليمنا الوصايا العشرة، ولعل العمل بها ا أو في الصغر إبتدرّبي وٕالهي ... 
. هناك َمن وكّلما كبرنا كلما أصبح من السهل أن ُنحيد عنها كن دوًما سهالً يلم 

لم يهتم إن طّبقها أو حاد عنها، وهناك َمن ُيبّلل مخّدته ندًما إن حاد عنها؛ 
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هناك َمن أسرته الخطيئة وهناك َمن أسره الِبر وكالهما لن يصال للكمال 
لماذا كانت . وٕان سألُت نفسي من األسر دون الّرب يسوع المسيح والحرية

الذبيحة الحيوانية في البدء تُقّدم لمغفرة الخطايا فسأجد الجواب "فهم معنى 
. ُمخّلًصا"الذبيحة التي بال عيب،  ،التقدمة والذبيحة" و"تهيئة لقبول الّرب يسوع

وٕان سألُت نفسي "لماذا لم يؤمن جميع َمن سِمع بأنك ستكون ُمخّلص إسرائيل 
رة وما يزال ينتظر ُمخّلًصا؟" سأجد اإلجابة "ِمن وكان مّمن حفظ الوصايا العش

منوا بمسيرة ليؤ أجل بقية األمم اّلذين بحاجة لرؤية شيء ملموس من الماضي 
متكاملة ليس بها سحر أو فكر ال ُيصّدق بل مبنية على ُأسس ونبؤات تهّيئ 

   ."التي ال توصف واإليمان بمحّبتك بقناعة ذاتّية للوصول إلى الحرّية
ال أعتقد أن هناك إنساًنا في المسكونة كّلها يود أن يعيش رّبي وٕالهي ... 

الروحّية ، وال أود أن أضع لنفسي مبادئ للحرية جسديا أو روحيا في األسر
 ذا أرسل إلي َمن ُيعّلمنيهي ليست ُمطابقة لمشيئتك، لِ و وكيفية الحصول عليها 

وكأنه ُيسقي بذرة  ء محّبًة بناوما كان بفكرك منذ البد بحسب مشيئتك بّرك
، اإليمان التي تنتظر في قلبي لَمن ُينعش فيها الحياة فتنمو وُتزهر وُتعطي ثمًرا

مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام،  وأنعم علي بأن ُأعّلم اآلخرين ما تعّلمته
   آمين.

  
  

  2020 آب 6

" بُهَو  الر نالُمتحن"  

جسد ودم، ذات والهوت في سجوٍد أمام القربان الُمقّدس، رّبي وٕالهي ...  
، وأحسسُت كأني ساجدة لقلب يسوعالطلبة المسيح، صّلى الساجدين ب يسوع الرّ 

التي  علًنا مجده فهو غاية الشريعةأمام التالميذ مُ ى تجلّ أمام الّرب يسوع حين 
الذبيحة وألجلنا أصبح  فرزت فيها كهنة ُيقّدمون الذبائح الدموية والالدموية

ًصا وُمنقيا لذواتنا ومشبع نفوسنا العطشى كاهًنا على رتبة ملكيصادق ُمخل و 
  .ومحييها أيًضالُحّبك والجائعة 
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  :هذه الطلبة صّليألجل اّلذين يجهلون قلبَك وحنانك، أُ  رّبي وٕالهي ...
 . رحمنا، إالواحد الثالوث القدوس اإلله أّيها

ذي كّونه الروح القدس في أحشاء يا قلب يسوع الّ ، اهللا األزليبن إيا قلب يسوع 
يا قلب يسوع ذا الجالل  ،ا بكلمة اهللاري هيا قلب يسوع المّتحد جو ، الوالدة البتول
يا ، يا قلب يسوع مظلة العلّي، يكل اهللا المقدسهيا قلب يسوع ، غير المحدود

قد، يا قلب ت المحبة المُ  يا قلب يسوع أتونباب السماء، قلب يسوع بيت اهللا و 
يا قلب يسوع لّجة ، ايا قلب يسوع المملوء جودة وحب يسوع مالذ البّر والحّب، 

يا قلب يسوع ملك جميع ، يا قلب يسوع المستّحق كّل الحمدها، الفضائل كلّ 
يا قلب ، ذي فيه جميع كنوز الحكمة والعلميا قلب يسوع الّ  ها،القلوب ومركز 

ذي من فيضه نحن كّلنا يا قلب يسوع الّ ، وتهكّل ملء الال ذي فيه يحلّ يسوع الّ 
يا قلب يسوع الطويل األناة والكثير ، ريةهنية اآلكام الديا قلب يسوع مُ ، أخذنا

يا قلب يسوع مصدر الحياة ، ن يدعوهيا قلب يسوع الغني لكّل مَ ، الرحمة
يا قلب  ،اتعييرً يا قلب يسوع المشبع ، يا قلب يسوع الكفارة عن خطايانا، والقداسة

يا قلب يسوع ، يا قلب يسوع المطيع حتى الموت، يسوع المسحوق ألجل آثامنا
، يا قلب يسوع حياتنا وقيامتنا، يا قلب يسوع مصدر كّل تعزية، المطعون بحربةٍ 

يا قلب يسوع ، يا قلب يسوع ضحية الخطأة، سالمنايا قلب يسوع ُصلحنا و 
يا قلب يسوع نعيم جميع ، ن فيه يموتيا قلب يسوع رجاء مَ ، ن يرجوهخالص مَ 
يا حمل اهللا ، يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم أنصت إلينا ... إرحمنا. القديسين

  .رحمناإيا حمل اهللا الحامل خطايا العالم ، ستجب لناإالحامل خطايا العالم 
يا َمن أردتنا أن نسمع لكالم اإلبن الحبيب فنرى قلبك  رّبي وٕالهي ...

، قلب يسوع الوديع القّدوس قلوبنا مثل قلبكإجعل الُمتحّنن على بني البشر 
    ولك الشكر على الدوام، آمين.والمتواضع والُمحب، 
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  2120 آب 6

" ببن الحبيباإلالقّدوس ُهَو  الر"  

أحد السالطين أن يرفع نفسه قبل سنواٍت عديدة أراد  رّبي وٕالهي ...
لأللوهية ليعبده شعبه وُيطيعوا كلمته، فطلى نفسه بصبٍغ فسفوري ُمشع ووقف 
ليًال على قمة الجبل، وحين رآه الشعب سجد له، وٕاستمرت سيطرة وجبروت هذا 
السلطان على الشعب وهم ُمصّدقين بأنه يشع نوًرا ألنه شبيه اآللهة إلى أن قتله 

حكم. ولعل هذا السلطان قد قرأ ما حدث للّرب يسوع حين تجّلى إبنه وأخذ منه ال
 .ولعدم إيمانه إعتقد بأن األمر خدعة وأراد أن يعمل مثلها عالٍ  على قمة جبلٍ 

هذا السلطان لو آمن بحّبك ورحمتك ألحّب ورحم شعبه ولم ُيقتل. تجّلي الّرب 
هللا"، ولكنها شهادًة يسوع وتغّير هيئته ليشع نوًرا ليس بخدعة ليقول أنه "إبن ا

منك لتقول لنا أنه اإلبن الحبيب اّلذي به سيتم الخالص للبشر، وباإليمان 
  بكلمته سنصبح على مثاله أبناًء لك.

ما زال كثيرون ال يؤمنون بأنه هو وعدَك لشعبك للخالص رّبي وٕالهي ...  
يروا وفّك أسرهم، وشعبك هم العالم أجمع، فأنت خالقهم. أترى على الجميع أن 

بالتأكيد ال، إكتفى الّرب يسوع بأخذ ثالثة من تالميذه  مجد الّرب يسوع ليؤمنوا؟
ليروه بهذه الهيئة ويسمعوا صوتك شاهًدا له ويروه متكلًما مع النبي موسى 
والنبي إيليا عن حدث الصلب والموت والقيامة، وهم خّبروا بقية التالميذ فيما 

لتجّلي لنؤمن، ولكن كما قال الّرب بعد. أجل، ليس من الضروري أن نرى ا
يسوع: "طوبى لَمن آمن ولم يرى"، فنؤمن على حسب ما سمعنا مّمن آمن قبلنا، 

  هؤالء اّلذين أخذوا على عاتقهم خدمة الروح.
خدمة الروح تحتاج لجرأة كالتي مألت قلب بولس الرسول  رّبي وٕالهي ...

لته يتكّلم دون أن يضع برقًعا لليهود وبقية األمم، وهذه الجرأة جع كإلظهار مجد
، ودون أن ُيبالي بأي شيء، فأنعم علينا أن نخدمك نحن أيًضا بكل على وجهه

   ولك الشكر على الدوام، آمين.جرأة ودون خوف مجًدا لك، 
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 العنصرة زمن

  من زمن العنصرةعشر ا�حد الثالث 
  

  )13إلى  1اآليات  -  3الفصل  –(الّرسالة األولى إلى أهل قورنتوس 
في  وَأَنا، َأيَُّھا اإلِْخَوة، لَْم َأْسَتِطْع َأْن أَُكلَِّمُكم َكأَُناٍس ُروَحانّيِيَن َبْل َكأَُناٍس َجَسِديِّين، َكَأْطَفالٍ 

َقْد َغَذْوتُُكم بِالَحليِب ال بِالطََّعام، َألنَُّكم لَْم َتُكونُوا بَْعُد َقاِدِرين، وال َحتَّى اآلَن َأْنتُم  الـَمِسيح.

َفَأْنتُم ال َتَزالُوَن ُأَناًسا َجَسِديِّين: َفَما َداَم َبْينَُكم َحَسٌد َوِخَصام، َأَفال َتُكونُوَن َجَسِدّيِين،  َقاِدُرون.

فِإَذا َكاَن َأَحُدُكم َيقُول: َأَنا ِلبُولُس! وآَخر: َأَنا ألَبُلُّوس! َأَفال َتُكونُوَن  وُسلُوًكا َجَسِديًّا َتْسلُُكون؟

فَما ھَو َأبُلُّوس؟ وَما ھَو بُولُس؟ ُھَما َخاِدَماِن آَمْنتُم َعلى َأْيِديِھَما، َعلى َقْدِر َما  ّيِين؟َجَسدِ 

بُّ ُكالًّ ِمْنُھَما. فال  َأَنا َغَرْسُت، وَأبُلُّوُس َسَقى، ولِكنَّ َهللا ھَُو الَّذي َكاَن يُْنِمي. َأْعطَى الرَّ

اِقي، َبلِ  اِقي َواِحد، وُكلٌّ ِمْنھَُما  ُهللا الَّذي يُْنِمي! الَغاِرُس ِبَشيٍء وال السَّ لِكنَّ الَغاِرَس والسَّ

وَأَنا ِبنِْعَمِة ِهللا  َفَنْحُن ُمَعاِونَاِن ]، وَأْنتُم َحْقُل  ِهللا َوِبَناُء هللا. يَْأُخذُ َأْجَرُه َعلى َقْدِر َتَعبِِه.

َحِكيم، لِكنَّ آَخَر يَْبِني َعلَْيه: َفْليَْنظُْر ُكلُّ َواِحٍد َكْيَف  الَّتي ُوِھَبْت لي، َوَضْعُت اَألَساَس َكَبنَّاءٍ 

َفَما ِمْن َأَحٍد يُْمِكنُهُ َأْن َيَضَع َأَساًسا آَخَر َغْيَر اَألَساِس الَمْوُضوع، وھَُو َيُسوُع  يَْبِني َعلَْيه!

ًة، َأْو ِحَجاَرًة َكِرْيَمًة، َأْو َخَشًبا، َأْو َفِإْن َبنَى َأَحدٌ َعلى ھَذا اَألَساِس َذَھبًا، َأْو ِفضَّ  الَمِسيح.

ا، ّبِ َسيُْعَلُن  تِْبًنا، َأْو َقّشً ّبِ َسيَُبيِّنُهُ، ألَنَّ َيوَم الرَّ َفَعَمُل ُكّلِ َواِحٍد َسَيُكوُن ظَاِھًرا، َوَيْوُم الرَّ

  بِالنَّار، والنَّاُر َسَتْمتَِحُن َما ِقيَمُة َعَمِل ُكّلِ َواِحد.

  )15إلى  1اآليات  – 8الفصل  –لوقا  يسالقدّ  إنجيل(

ُر بَِمَلكوِت هللا، َوَمَعهُ اإل ْثَنا وكاَن بَْعَد ذلَِك َأنَّ َيسوَع َأَخَذ َيطُوُف الُمدَُن َوالقَُرى، يُنَادي َويَُبّشِ

يَرٍة َوَأْمَراض،  َعَشر، ُة َوبَْعُض النَِّساِء اللََّواِتي َشَفاھُنَّ ِمْن َأْرَواٍح ِشّرِ : َمْرَيُم الَمْدُعوَّ ھُنَّ

ْمَرَأُة ُخوَزى َوِكيِل ِھيُروُدس، إَوَحنَُّة  بِالَمْجَدلِيَّة، الَِّتي كاَن َقْد َخَرَج ِمْنھا َسْبَعُة َشَياِطين،

ا  َوُسوَسنَّة، َوَغيُرُھنَّ َكِثيراٌت ُكنَّ َيْبذُْلَن ِمْن َأْموالِِھنَّ في ِخْدَمتِِھم. ٌع َكِثير، ْحتََشَد َجمْ إَولَمَّ

اِرُع لَِيْزَرَع َزْرَعهُ. َوفيَما ُھَو  َوَأْقَبَل النَّاُس ِإلَيِه ِمْن ُكّلِ َمِديَنة، َخاطَبَُھم ِبَمثَل: "َخَرَج الزَّ

َماء. َوَوَقَع  يَْزَرع، َوَقَع بَْعُض الَحّبِ على َجاِنِب الطَِّريق، َفَداَسْتُه األَْقَدام، َوَأَكلَْتُه طُيُوُر السَّ

ْخَرة، َوَما ِإْن َنبََت َحتَّى يَبَِس، ألَنَّهُ لَْم َيُكْن لَهُ ُرطُوبَة.بَعْ  َوَوَقَع بَْعُضُه  ُضهُ اآلَخُر َعلى الصَّ

َوَوَقَع بَْعُضهُ اآلَخُر في اَألْرِض  اآلَخُر في َوَسِط الشَّْوك، َوَنَبَت الشَّوُك َمَعُه َفَخَنَقهُ.

الَِحة، َوَنَبَت َفَأْثَمَر مِ  َئَة ِضْعف". قاَل َيُسوُع ھَذا، َوَناَدى: "َمْن لَهُ أُذَُناِن َساِمَعتَاِن الصَّ
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َفَقال: "َقْد أُْعِطَي لَُكم َأْنتُم َأْن َتْعِرُفوا  َوَسَأَلُه َتالِميذُهُ: "َما ُتراهُ َيْعِني ھَذا الَمثَل؟". َفْليَْسَمْع!".

ا البَاُقوَن  َفأُكلُِّمھُم بِاألَْمَثال، لَِكي يَْنظُُروا َفال يُْبِصُروا، َويَْسَمُعوا َفال َأْسراَر َملَُكوِت هللا. َأمَّ

ْرُع ُھِو َكلَِمُة هللا.اَوھَذا ُھَو َمْعَنى الَمثَل:  َيْفَھُموا. والَِّذيَن َعلى َجاِنِب الطَّريِق ُھُم الَِّذيَن  لزَّ

والَِّذيَن َعلى  َة ِمْن ُقلوبِِھم، لَِئالَّ يُْؤِمنُوا َفَيْخلُُصوا.يَْسَمُعون، ثُمَّ َيْأتي ِإْبلِيُس َفَيْنَتِزُع الَكلِمَ 

ْخرِة ھُُم الَّذيَن َيْسَمُعوَن الَكِلَمَة َوَيْقَبلُونََھا ِبَفَرح؛ ھُؤالِء ال َأْصَل لَھُم، َفھُم يُْؤِمنُوَن ِإلى  الصَّ

الشَّوِك ُھُم الَّذيَن يَْسَمُعوَن َويَْمُضون، والَِّذي َوَقَع في  ِحين، وفي َوْقِت التَّْجِرَبِة َيتََراَجُعون.

ا الَِّذي َوَقَع في األَْرِض الَجيَِّدِة  َفتَْخنُقُُھُم الھُُموُم والِغَنى َوَملَذَّاُت الَحيَاة، َفال يَْنَضُج لَھُم ثََمر. َأمَّ

 ا، َوَيثبُتُوَن َفيُْثِمُرون.َفھُُم الَِّذيَن يَْسَمُعوَن الَكلَِمَة ِبَقْلٍب َجيٍِّد َصالٍِح َفيَْحَفظُوَنھ

  

  1220 آب 19
  

الكلمة التي هي  وٕالهي ... يا فاحص القلوب والكلى ... يا ُمعطيَ  رّبي
أساس الدينونة والخالص ... يا أيها الزارع تفّقد زرعك فإن رأيته قد سقط على 
الشوك أو نمى في الصخر أو على حافة الطريق فأرجو أن تحمله بحنانك 

ها القادر على أن ُتحيي الموتى أال تكون قادًرا يا أيّ  وتزرعه بأرٍض جّيدة، فأنتَ 
  ؟!تربتهاعلى إحياء الزرع بتغيير 

أبي السماوي ... أشكرك ألنك بكل محبة زرعت قلبي في رّبي وٕالهي ... 
  .تربة جيدة وجعلتني أسمع دعوتك

يسوع المسيح على إعطائي قلبك القّدوس  رّبيأشكرك رّبي وٕالهي ... 
ليكون لي التربة الجيدة التي غّطتني  ]جسدك ودمك األقدسين، ذاتك والهوتك[

، وعلى إروائي بالماء الحي ودمك الزكي اللذان إنبثقا عندما سمعت كالم أبي
من جنبك المطعون محبًة بنا ألتمكن من إستيعاب وٕامتصاص جميع ثروات 

  ."التربة الجيدة فُأصبح نبتًة قوية ومثمرة وأستحق أن ُأسّمى "إبن اهللا
ها الروح القدس إلعداد التربة الجيدة مع جميع أشكرك يا أيّ رّبي وٕالهي ... 

  .سمدة والمواد العضوية؛ تربة غنية من ِنعم وفضائل أبي السماوي روح الحقاأل
  .آمين ،على الدوام وٕالهي ... أشكرك رّبي
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  1320 آب 11
  

وٕالهي ... أنا أنمو وال أعلم كم عمري، هل ما زلت طفًال أو شاًبا أو  رّبي
حتى أصبحُت كهًال؟ أنا شجرة مغروسة في أرٍض وال أعلم إن كانت أرضي 
خصبة ولكن الزمان هو زمن تساقط أوراقي وعدم إثماري أم أنني شجرة ميتة؟ 

أما زلُت طفًال  ا تريده أنت؟ماذا أحتاج ُألمّيز نفسي وأعرف أين أنا منك وممّ 
على وجوههم ويجعلون  عدائي اّلذين بكذبهم يرسمون ضحكةً أخاف أن أواجه أ

الدمع يسري من مقلتّي، بكذبهم وريائهم الشوك يخنقني وُيسّمرني في مكاني، 
وبأنانيتهم منعوا الماء عّني وصّخروا تربتي، وبجبروتهم وتحّزبهم دفعوني إلى 

محزٌن لنفسي أن أرى روحي صغيرة بعد كل كم هو  رّبيحافة الطريق. آه يا 
ي لم أفهم كلمتك بعد هذه السنين والتجارب، أن أرى ثمري غير ناضج، ألعلّ 

  وأثبُت فيها؟

وٕالهي ... يا فاحص القلوب ... أمهلني سنًة أخرى أو عدة سنين ال  رّبي
ًرا قلًبا قادأعلم، ولكن خاللها زدني حكمة ألمّيز وأفهم كلمتك وأعمل بها، هبني 

على تمييز الخير من الشر الجسدي والروحي فال أقبل بالتعاليم المنافية 
لتعاليمك، هبني صبًرا وشجاعة وقوة فأقف أمام الصعاب وأعمل على مساعدة 
المحتاج ونشر المحبة الحقيقية والمسامحة والغفران، كما أعمل على نشر 

        ع المسيح. ب يسو كلمتك والتبشير بالخالص من خالل إبنك الحبيب الرّ 

وٕالهي ... أصرُخ إليَك أنا الشجرة التي إنطوى جذعها وآلت إلى  رّبي
وٕالهي ... يا َمن بمواهب  رّبيالسقوط مع اّلذين رفعوا أيديهم بالصالة قائلة: 

نا أن نتذوق بروحك روحك القدوس ُترشد المؤمنين إلى كمال النور والحق، هبْ 
ونتمتع دائًما وأبًدا بمعونتك اإللهية بربنا يسوع القدوس طعم الحكمة الحقيقية 
  آمين. ،المسيح، ولك الشكر على الدوام
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  4120 آب 31

، وأن غيرتك كلمتك تنا ُندرك أنك أحببتنا ولهذا أرسلتيلوٕالهي ...  رّبي
و "إبقاء كلمتك م كلمتك" هْ تنا ُندرك "أهمية فِ يعلينا هي التي فعلت كل شيء. ل

فال ُنهمل ذاتنا وأيًضا ُنهمل كأساٍس لحياتنا والبيت الذي تسكُن فيه قلوبنا" 
نحن ُنزّين أنفسنا من الخارج وُنلبس أطفالنا أبهى الثياب  !!أوالدنا وَمن حولنا

والحسد، فقلوبهم تربٌة في حب الذات والعجرفة واألنانية  يتعّلمواف كثيًرا وُندّللهم
تربة صخرية ال تأتي بثمر أو َمرًعا  د فإما ُنعِ  :عّدها لتستقبل محبتك لهاأيدينا نُ 
  فتثمر أعماًال تليق بحبك.خصب 
وٕالهي ... عالقتي معك وٕارتباطي بك تتعّلق بقلبي وما يحويه من  رّبي

شّربته عائلته وَمن حوله بمحبتك وحب  مشاعر، فهل قلبي طيبٌ أفكار وقيم و 
اآلخرين فجعلوا تربته رطبة وجيدة، أشبعوه بالماء الحي "المحبة" فأصبح جاهًزا 

 ر النبتة وتُثمربَ كْ تَ وتنمو الجذور إلى العمق ال على السطح لِ لكلمتك لتسقط فيه 
ه أم قلبي متصّخر ليس ب وٕاثباًتا لمحبتي لك؟األعمال الصالحة طاعًة للكلمة 

أحببتك هل  ؟أو قد تنمو ولكن في التجارب َتْيبس ه البذورفال تنمو فيرطوبة 
كل ثقتي بك قائلًة "لتكن مشيئتك"  سّلمت لك ذاتي ووضعتُ فوق كّل شيء ف

روحك القّدوس  مِ لجذور نبتتي أن تتغّلل لألعماق فُتصبح النبتة بِنعَ  فسمحتُ 
أقوى وأنضج، ُمحتملة ُمعاداة العالم اّلذي ُيخالف تعاليمك، وتكون أعمالي أشبه 

  بالشجرة المثمرة: متعًة للعين وٕاشباًعا للجائع وراحًة للمتعبين؟
ولك مجًدا لك، ذاتي لتفعل بها كما تشاء  م لكَ سل وٕالهي ... إني أُ  رّبي

   الشكر على الدوام، آمين.
  

  5120 آب 16

وتريدني  يا صاحب القلب الكبير، أنا في قلبك فأنت ُتحبني رّبي وٕالهي ...
، وٕان كنُت أنسى ذلك في بعض األحيان لذلك أرسلت "كلمتك" أن أعيش معك
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وال أفهُمك في أحياٍن أخرى؛ فأنت أبي قبل أن أِعَي أنني إبنك. أجل، محبتك 
الذبيحة اإللهية ومواهب الروح الكلمة و هذه هي التي جعلتني بالنعمة اإللهية [

 القدس] قّدوس أسكن معك في بيتك فأنا من دونك إنساٌن بعيٌد عنك وعن دربك
، لذا أشعل في قلبي نار الغيرة ليست حسب تعاليمك ًراعقلي أفكايمأل قلبي و 
وٕامأله بالمحبة التي في قلبك ألكون إبًنا لك ولتكن كلمتك  القّدوسعلى أسمك 

األساس فيه. تعال وتمّلك على قلبي: "أشِلْحني ثوب الرذيلة [المحبة] هي حجر 
وٕاجعلني أعمل بكلمتك  القّدوسوألبْسني ثياب الفضيلة"؛ ظلْلني بقدرة روحك 

  يرتفع شامًخا إلى السماء.يثبت بيتي و دون الشك بها وبدون ملل ف

على الخالص والوصول إليَك على أعمالي  عتمدتُ إإن  ... وٕالهي رّبي
وقّوتي وعلى اآلخرين وعلى أموٍر مادّية من دون المسيح فمن المؤكد أنني لن 

تغّير طعامي يأتغّذى وأكبر و  ]قلبي وفكري[أنا وفي رحلتي للوصول إليك أصل. 
قد أكون ِمن الصغر غذاء دسم. من حليب إلى  كالطفل المولود شيًئا فشيء
   ، أنت أدرى، فأطعمني بحسب حكمتك.يجعل طعامي حليًبا فقطالروحي ما 

   آمين.ولك الشكر على الدوام، ، القّدوسبقلبك  ةٌ أني واثق ... وٕالهي رّبي

  

  6120 آب 7

"اإليمان" كلمة يصعب كثيًرا تفسيرها، ِمن دون اإليمان في  رّبي وٕالهي ...
األمور الدنيوية يصعب على اإلنسان أن يعيش وبقلبه ثقة بما وِبَمن حوله وبما 
يقولوه أو يفعلوه، ِمن دون اإليمان يتحّول اإلنسان إلى شخص أناني وحيد 

اته فالتفكير بأن متحّجر القلب وقد يصل به األمر إلى عدم الوثوق بذاته وٕامكانيّ 
 :الحياة غير مجدية لشيء فال داعي لها. وهذا هو الحال أيًضا مع اإليمان بك

  .  بوجودك وبكلمتك
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بَمن وبماذا أؤمن، وبعمق لآلخر أن يعرف لي و كيف  رّبي وٕالهي ...
أجل، أعمالي الناتجة  اإلجابة بسيطة للغاية وواضحة للعيان: "أعمالي". ؟إيماني

عن إما طاعة للكلمة أو عدم طاعة هي التي ُتحدد إيماني؛ كما أن "األعمال" 
بالنسبة للمشاهد الغير مدرك للكلمة والغير قادر على التمييز بين التعاليم 

 أعمالي. عليه تُ اّلذي بنيْ  ماهّيتك وُتحدد األساسله المختلفة هي التي تحدد 
هل لي أن ُأغربل كالمك فآخذ منه ما  عليه؟أنا اّلذي أبني ما هو األساس ف

   يوالمني وأرمي اآلخر من ورائي؟

سأقول لك بأني اليوم واجهُت أناًسا تناسو أن الّرب يسوع  رّبي وٕالهي ...
َأْنَت ُهَو الَمِسيُح "ـب" وَأْنُتم َمْن تَُقوُلوَن ِإني َأَنا؟"قال لبطرس حين أجابه عن سؤاله 

ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن بَن ُيوَنا! َألنُه ال َلْحَم وال َدَم َأْظَهَر َلَك : ""اِهللا الَحيّ إْبُن 
وَأَنا َأْيًضا َأُقوُل َلَك: َأْنَت ُهَو ُبْطُرُس، َأِي  ذِلَك، َبْل َأبي الذي في السَماَوات.

ْخَرِة َسَأْبِني ِبْيَعِتي، وَأْبوَ  ْخَرة، وعلى هِذِه الص اُب الَجِحْيِم َلْن َتْقوى َعَلْيهاالص" 
المسيح" هو نبي فقط في يسوع " أنّ  لاقأن يُ ب، وٕارتضوا )18-15 :16 (متى

، وٕانما أساس "ي"إيمانليس هذا  وأود أن أعترف لك بأن سبيل سالم الجسد.
التي تقول لي "أحبِك"، وٕاني  "، هدّيتك المجانيةإْبُن اِهللا الَحيّ إيماني هو "المسيح 

  أحاول جاهدًة أن ُأحافظ عليها.

كاألطفال اّلذين ال ُيقدرون  وفُسِرقت منا، أهل وهبتنا هدّيًة  رّبي وٕالهي ...
، أو َكمن يتَلهف تركناها لنلعب بغيرهاكسرناها أو نا بها قليًال ثم حْ فرِ هدّيتك 

يًئا ويخاف عليها ويعمل جاهًدا على عدم على هدّيٍة واحدٍة فقط فيفتحها شيًئا فش
فال ويتفّحصها ويلعب بها بحسب تعليماتها ، يفتحها كّل يوٍم تلفها مع األيام

  ؟أو تتآكل أو تتوقف عن العمل تتغّبر

ولك ، أنَت أدرى بما في القلوب، فإرحمنا وأصِلح عيوبنا رّبي وٕالهي ...
   آمين.الشكر على الدوام، 
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  7120 آب 27

التي قالها الّرب يسوع  م األمثالهِ أدركُت اليوم بأن "َمن فَ  وٕالهي ...رّبي 
وهذا ما  ؛ولذلك قام الّرب يسوع بشرح األمثال لتالميذه ،"اهللا ملكوت رراأس فرَ عَ 

قبل أياٍم في سفر  قرأتُ  نحتاج إليه: "إنسان ممتلئ من الفهم والمعرفة لُيعلم".
إمرأٍة حكيمٍة تكّلمت مع الملك داوود وشّبهته بمالك الّرب عن  صموئيل الثاني

 :14صموئيل  2( "ِفهم الخير والشر وكذلك معرفة كل ما في األرض"اّلذي له 
والمعرفة وفهم الخير والشر إن  ِمن أين تأتي حكمة المالك )، وتساءلتُ 16-20

لم يكن منَك؟ أجل، أنت هو َمن عّلم المالئكة ووهبهم مواهب روحك القّدوس، 
فُنثمر وننمو لنفهم  فعلته معناوٕاعطاء الهبات وما فعلته معهم من شرح وتعليم 

  مجًدا لك.

يا ُمعّلمي ويا أيها الراعي الصالح ... يا صاحب الملكوت  رّبي وٕالهي ...
 ،... عّلمني بشّتى الطرق، مراًرا وتكراًرا قه وواضع أساسه وُأسس العيش بهوخال

في ضعفي في وقت التجربة أو حين تكثر الهموم من حولي.  وال تتخّلى عّني
أنا أعلم أّني قد سقطُت أيًضا مراًرا وتكراًرا ولم أطع كلمتك، ولكن عن دون 

 ، فأنامشيئتي التي تخالف مشيئتكمليه علي قصٍد مني ألبتعد عنك وأفعُل ما تُ 
عنك، وال ُأريُد بأعمالي أن أكون حجرة عثرة  ال أرغُب أن أعيش أبدّيتي بعيدةٌ 

   .أمام اآلخرون اّلذين ال يعرفوك فيعتقدون بك سوءً 

قلًبا وديًعا ومتواضًعا أعطني أذًنا صاغية، وعقًال مستنيًرا، و  رّبي وٕالهي ...
في أوًال ستقبل كلمتك بخشوٍع ومحبة وطاعة فُيثمر ألكقلب المعّلم يسوع األقدس 

ولك الشكر على بكّل محبة ورحمة،  رى اآلخرين كما تراهمأعيًنا شبيهة عيناك ف
   آمين.الدوام، 
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  8120 آب 13

ثل الزارع اّلذي خرج يزرع زرًعا لم ُيرّكز الّرب يسوع في مَ  رّبي وٕالهي ...
، ولكن هناك أيًضا خرج يزرع هو كلمتككثيًرا على الزارع على إعتبار أن ما 

َمن ُيحاول أن يزرع تعاليم ُمخالفة لتعاليمك وما عّلم به الّرب يسوع وهذا ما 
المأكل والمشرب هما من أهم  كما أنو شرحه القديس بولس وشّبهه بمواد البناء. 

 م إحتياجات الجسد ليحيا ولذلك فإن مسؤولية كبيرة تقع على كاهل َمن ُيهيأ وُيقد
الطعام لتنشئة هذا الجسد بصورة صحيحة أو خاطئة، كذلك هي الحال مع 
تنشئة الروح فإن كان الطعام جيًدا أي بحسب كلمتك وكانت أيًضا الروح اّلذي 

السماد والرطوبة وعدم وجود عوائق للنمو فإن ستتغّذى عليه هي جيدة من حيث 
منه، أما إن كان الطعام سيًئا الطعام سيجعلها مرًعا يدّر حليًبا وعسًال لَمن يأكل 

ويجّفون  سُيظهر جفاف األرض لَمن يتوّقع منها شيًئاأي مخالف لتعاليمك فإنه 
  .على مثالها

الُمعّلمين والكتبة  هتَ من قراءات اليوم فهمت اآلن لماذا شب  رّبي وٕالهي ...
ٕان كانوا َكَذَبة من ناحية ما ُيعّلمون ويقولون فإن و  ،برأس الجسد واألنبياء بذنبه

كما ] فال يبقى أثًرا لهم قشالخشب والتبن وال النارمتحن [ستمن الواجب قطعهما 
أراد أن ُيرشد ِمنه ن ألنهم أضّلوا الشعب ومَ  اإلصحاح التاسع جاء بسفر أشعيا

  .أي الناظرين إليهم ليتعّلموا منهم
ال بّد للحق ِمن أن يظهر ولن يقوى شيء على كلمتك وٕان  رّبي وٕالهي ...

 واويلتمس واليّتضع تّاب الظْلمة وكُ ذبَ الكَ  طال الزمن، فيدك لم تزل ممدودة تنتظر
. أنعم علينا بأن نكون ِمّمن يزرع كلمتك بكل صدٍق وأمانة، عليك واعفوك ويّتكل

   ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9120 أيلول 1

مسؤولية عظيمة تقع على عاتق كّل َمن أراد أن يبني  وٕالهي ...رّبي 
"ملكوت اهللا" فيشرح أسراره مع َمن سبقوه دون أن ُيحيد عن األساس؛ مسؤولية 
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ن وحزًما كالذهب يلمع كّلما إشتدت مِ  ،تتطّلب قوًة كاأللماس ال يخدشها شيء
ينكسر يعرُف متى كالهواء ال ُيرى وال  اوفوق كّل شيء تواضعً  ،حوله األمور

وهو األساس للمقدرة على البنيان  يكون شديًدا ومتى يكون نسمًة عليلةً 
  .الصحيح

أيحق لي أن أتساءل: "ماذا أصاب اإليمان هذه األيام؟" أو  رّبي وٕالهي ...
ثل الزارع ألعرف اإلجابة فال أسأل بل أعمل جهدي ُألسمد قلب يكفي أن أفهم مَ 

قبل  تنتشر من حوله األشواك ليتّقرب منك؟ زرتُ  اإلنسان المتحّجر أو اّلذي
ها وعلى الرغم بهر ناظريا تُ ت حيطانها بلوحاٍت كبيرة جد ّينزُ رة ثيفترة كنائس ك

ب يسوع وقّديسيه إال رّ الخلق والعهد القديم وحياة ال من أنها تحكي عن قصة
لوحات كان  لكثيرين مّمن رأوها. أنها ال تتعدى عن كونها "قطعة فنية مميزة"

الهدف منها في وقتها أن تشرح اإلنجيل ألناٍس ال تصل لهم كلمتك ليقرأوها 
أن أغلبها  إن فّكرُت فيها اليوم لرأيتُ  ، لوحاتوباألحرى ال يستطيعون أن يقرأوا

  صور صّماء ال تنطق كلمتك التي علينا أن نسمعها فنعمل بها. 
صماء أمام عيني بل أرجو أن ال تكون كلمتك كلوحٍة  رّبي وٕالهي ...

 ، مشهٌد ُيغّير كيانيوأتفاعل معه بحسب مشيئتكمشهٌد حي ُيخاطب قلبي 
 ."، مشهٌد أستطيع أن أقول "هو في وأنا فيهويجعلني جزًء منه وأحد عناصره

أنعم علي يا رب بما أحتاج له ألكون ِمّمن ُيهيئون التربة ويزرعون الكلمة 
  ويعتنون بها لتثمر مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  
  2020 آب 23

  بيوم الرّ 

فرحُت اليوم واإلبتسامة لم تفارق شفتي حين فهمُت معنى  رّبي وٕالهي ...
"يوم الّرب"، فهو حين كنُت صغيرة فهمت بأنه يوم راحتك في اليوم السابع 
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، ولكني اليوم بعد أن كبرُت )11- 8 :30 للخلق بحسب الوصايا العشرة (خروج
وم اّلذي أدركُت أن "يوم الّرب" هو يوم فرح وٕان كان يوم الدينونة الرهيب، هو الي

يظهر فيه مجدك أمام الجميع، يوم رؤية إنتصارك على آخر عدو لإلنسان أي 
االنسان فيعلم بأن وعدك بأنك ستحارب عن شعبك، الُمتّكل  الموت، يوم يراكَ 

عليك الواثق بكلمتك والمطيع لها، وتغلب الشرير/الخطيئة فيتحرر من العبودية 
ليس فقط إلظهار مجدك بل  هو يومٌ  معك؛ لها وينال الخالص والحياة األبدية

إلعطاء مجًدا لكل من أكرمك كأٍب قدوس ولم يستخّف بكلمتك ووصاياك 
ُمعّمدين بإسم  فعكس قدسية أسمك وقلبك الُمِحب لآلخرين فُيقِبلون إليك كأبناءٍ 

  .اآلب واإلبن والروح القدس

بالنسبة للجسد كان يوم الفصح أي يوم خروج شعب  رّبي وٕالهي ...
عين تُ به عجائب ل تَ إسرائيل من مصر أرض العبودية هو يوٌم عظيٌم صنع

ذكرى هذا اليوم كالوشم  تَ نصره على عدوه ولذلك جعلتو  كالُمتكل علي كشعب
بالنسبة للروح أصبح يوم الفصح المسيحاني و  .)10- 6 :13 خروج( على اليد

وبقاءه  كولالمسيح الحمل المذبوح المأ ب يسوعيوم مجيء وموت وقيامة الرّ [
به  تهو يوٌم عظيم صنع ]يؤكل على عجلحمًال مذبوًحا  بسر األفخارستياحيا 

الّرب يسوع عل جنصره على عدوه ولذلك تو  كالُمتكل علي كعين شعبتُ عجائب ل
كما جعلُت كلمتك أيًضا  يكالوشم على يد أبديا وأنا سأجعله ذكرى هذا اليوم
  .)18 :11(تثنية اإلشتراع 

لى عذابه وشقاءه إ تصوت الشعب ونظر  تسمع أنتَ  وٕالهي ...رّبي 
ه من مصر بيٍد قديرٍة وذراع ممدودٍة ورعٍب شديٍد ومعجزاٍت توبؤسه فأخرج
). قصة هذا 9-5 :26 هم أرًضا تدر لبًنا وعسًال (تثنية اإلشتراعتوعجائب وأدخل

عرفتَك الشعب هي قصة حياتي ويوم الّرب الُمفرح هو يوم راحتي أيًضا، يوم 
 وأنا على األرض بسماع كلمتك واإلتكال عليك بأكل الفصح بيتك تُ دخلو 
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، فأعط العالم أجمع أن يكونوا مّمن ، وأنتظُر أن أدخله بعد المماتوخالصي
   .ر على الدوام، آمينك الشكك بأعمالهم وليس بشفاههم فقط، ولُيكرمو 

  2120 آب 51

"طالما هناك حسد وخصام فيما بيننا، نحن المسيحيين،  رّبي وٕالهي ...
، هذا ما قاله القديس بولس بسبب اإلنقسامات والتحزب فسنبقى أناًسا جسديين"

ما  بين المؤمنين في عصره بحسب َمن أرشدهم لإليمان، كّل واحٍد يعتقد بأن
األصح، في حين أن المعّلمون أجمعهم لهم معّلم واحد أال وهو و هيقوله معّلمه 

الّرب يسوع المسيح، وكّل َمن أراد أن ُيعّلم فهو يبني على أساٍس واحد!!! أما 
زلنا أناًسا جسديين، ولماذا تحّزبنا؟ أبسبب أشخاٍص لم يستطيعوا في حينها أن 

أرادوا المجد  أبسبب أشخاصٍ  يقفوا بوجه التقسيم، ويعودوا لحجر األساس؟
إلسمهم كُمعّلمين حكماء، ونسوا أن الحكمة هي في جعلَك أًبا للجميع كما عّلم 

، أًبا أعطى أبناءه منا كّل أيام األسبوع ليشبعوا ورواهم بالكلمة الّرب يسوع
أوقعوا هم أيًضا بفخ الشرير اّلذي يفرح في  ؟لينمو وُيثمروا وروحه القّدوس

اإلنقسام؟ إن لم نتبع الّرب يسوع حقا ونّتضع لنسمع ونعمل بكالمه فسنبقى 
ال تود أن تسمع أشبه بالقلوب التي وصفها الّرب يسوع بأنها  أناًسا جسديين

ا ال تود ها تسمع ولكنهأنأو بإيمانها مهزوزة أنها قليلة الثقة بَك الكلمة لتتغّير أو 
أن تفهم. ألعّل َمن تبعه هم فقط اّلذين لِمسوا حّبُه لهم حين دعاهم ليتبعوه سواًء 

هم اّلذين عرفوا َمن هو وأهمية كالمه  بنظرٍة من عينيه أو لمسة شفاٍء بيديه؟
   فأنصتوا بكل قواهم!!

أيأتي يوًما ونّتحد فيه، على إختالف فهمنا للمسيح، بالعمل  رّبي وٕالهي ...
ر البشرى السارة بالخالص، ودون أن ُنسيء لبعضنا البعض؟ أعّنا يا رب، لنش

    .الشكر على الدوام، آمينولك 
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 زمن العنصرة

      عيد إنتقال العذراء مريم
  

  )15إلى  9اآليات  - 12الفصل  –(الّرسالة إلى أهل روما 
ّر، والِزُموا  َأِحبُّوا َبْعُضُكم بَْعًضا َمَحبًَّة َأَخِويَّة،  الَخْير.َوْلتَُكْن َمَحبَّتُُكم ِبال ِرَياء: َتَجنَّبُوا الشَّ

ين، ُكونُوا في اإل وبَاِدُروا بَْعُضُكم بَْعًضا ِباإلِْكَرام. وِح َحاّرِ ْجتَِھاِد َغْيَر ُمَتَكاِسلِين، وبالرُّ

ّبِ َعاِبِدين، الِة مُ  وِللرَّ يِق َثابِتِين، وَعلى الصَّ َجاِء َفِرِحين، وفي الّضِ وفي  َواِظِبين،وبالرَّ

َباِرُكوا الَِّذيَن َيْضطَِھُدونَُكم،  َحاَجاِت الَقدِّيِسيَن ُمَشاِرِكين، وِإلى ِضيَاَفِة الُغَربَاِء َساِعين.

  ْبُكوا َمَع البَاِكين.إِإْفَرُحوا َمَع الَفِرِحين، وَ  بَاِرُكوا وال َتْلَعنُوا.
  )55إلى  46اآليات  -1الفصل  –لوقا  يسالقدّ  إنجيل(

ّب، ُم َنفِسَي الرَّ ألَنَّهُ نَظَر ِإلى َتواُضِع َأَمتِِه.  وَتْبتَِھُج ُروِحي ِباِ] ُمَخلِِّصي، فقالَْت َمْرَيم: "تَُعظِّ
بُِني َجِميُع األَْجيَال، وَرْحَمُتُه  ْسُمُه قُدُّوس،إألَنَّ الَقِديَر َصَنَع بي َعظَاِئم، و َفَھا ُمْنُذ اآلَن تُطَّوِ

ا ِبَساِعِدِه، وَشتََّت الُمَتكبِّريَن بَأْفَكاِر ُقلُوبِِھم. وَأْجيَاٍل ِللَِّذيَن َيتَّقُونَهُ. ِإلى َأْجيَالٍ  َأْنَزَل  َصنََع ِعّزً
َأْشَبَع الِجَياَع َخْيَراٍت، وَصَرَف األَْغِنياَء  الُمْقتَِدريَن عِن الُعُروش، وَرَفَع الُمَتواِضِعين.

 كَما كلََّم آبَاَءنا". إلِْبراِھيَم ونَْسلِِه ِإلى األََبد، َتاهُ َذاِكًرا َرْحَمتَهُ،َعَضَد ِإْسرائِيَل فَ  َفاِرِغين.

  

  1220 آب 51

وٕالهي ... َمن يشفع لي أمام عرشك السماوي سوى تلك التي نالت  رّبي
إذ تمّلك الحب على قلبها: حّب اإلبنة  حظوًة لديك، تلك التي إمتألت نعمةً 

اإلنسان اّلذي خلقته على  إبنةأمرها، وحّب  ألبيها فوثقت بك وسّلمت لكَ 
  صورتك لقريبها فَبذَلت أقصى جهدها لُتريحه.

   

وٕالهي ... ما أعظمك وأوسع رحمتك ومحبتك ... أرجو أن ترفع أّمنا  رّبي
محّبتها الكاملة بقبلة الصباح، قبلة  العذراء مريم ِمن ُحضنك لوجنتيك فُتعطيكَ 

ة شكرنا، وُتشاهد فيها لّ األم واإلبنة والعروس عوًضا عن محّبتنا الناقصة وقِ 
ولك الشكر  ،كمال الخلق اّلذي أْبدَعْته يداك؛ ولُتمطر ِنعمك علينا ِمن خاللها

  آمين. ،الجزيل على الدوام



- 452 - 

 

  

  1320 آب 51
  

مريم العذراء لتكون أما هللا الكلمة المتجسد  ن إخترتَ أوٕالهي ... بعد  رّبي
إلى إمرأة كبيرة  إلهيةٍ  ت هي بذلك إذ قالت "ها أنا أمة الرب"، أرسلتها كنعمةٍ لَ بِ وقَ 

ل مْ السن كانت عاقر وهي اآلن حامل، إمرأة ال يمكنها أن تتحمل متاعب الحَ 
 وعلى الرغم من أنّ ومشاق آالم الوالدة، أرسلتها إليها لُتعينها إلى حين الوالدة. 

يمين “أو ” اهللا ُيْقِسم“أو ” اهللا قد أقسم“ذي معناه الّ إسم المرأة هو أليصابات 
في  أ، إال أنها ُتمّثل كل إنساٍن مّنا كان في سبات عن معرفتك ثم أفاق وبد”اهللا

فترة التعّرف عليك ليلد روًحا تحب وتشتاق للعمل وتعمل من أجل مجدك. هذه 
إحتاجت للمعونة اإللهية ليتحّقق وعدك: "أعطيكم قلًبا جديًدا، الفترة والوالدة 

وأجعُل في أحشائكم روًحا جديًدا، وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، وأعطيكم قلًبا 
من لحم، وأجعُل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون 

ليست بالفترة ). فترة الحمل هذه 27-26 :36 أحكامي وتعملون بها" (حزقيال
السهلة وال عملية الوالدة هي أيًضا سهلة، فهي تحتاج للكثير من الصبر 
والمجهود إذ أنه ُيصاحب الحمل تغييرات في الجسم على صاحبها أن يتأقلم 

، وجاءت معونتك اإللهية هنا في شخص مريم العذراء الممتلئة ًئامعها شيًئا فشي
َمن أحّبه لتوِصل له محبة اإلبن يسوع،  نعمة والتي أعطاها الرب يسوع أما لكل

كما فعلت مع أليصابات إذ عرفت بقوة الروح القدس بأنها أتت إليها وهي تحمل 
  اهللا في أحشائها، وتقوده في مسيرته الروحية إليه فإليك وللروح القدس.

وٕالهي ... يا َمن أنعمَت على العذراء مريم بنعمٍة خاصة وفريدة، وِمن  رّبي
اها جعلتها أما لي تعِرُف حاجتي وترعاني وُتصّلي من أجلي، ُأحّبك دون أن أر 

   آمين.  ،وأشكرك على الدوام
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لو أردُت أن أدعو شخًصا لبيتي ليعيش فيه معي مدى  رّبي وٕالهي ...
إدارة هذا  مّ أن يعرف بأنني صاحبة البيت وبحسب كلمتي تتِ  الحياة لوجب عليهِ 

مكنه أن يأخذ مني هذه البيت وعلى جميع َمن فيه اإللتزام بهذه الكلمة وال يُ 
 عليّ  واضع وال يتكّبرتيكون م ، وبمعنى آخر، على هذا الشخص أنالمكانة

أوليس هذا هو الحال معك؟ فنحن المدعوون للملكوت السماوي،  .ألدعوه لبيتي
ج منك ونردد "لتكن مشيئتك" قوًال إن لم نكن متواضعين للقبول بكل كلمة تخر 

  وفعًال فنحن لن نتمكن من العيش معك إلى األبد في ملكوتك.

أمامك فرآك  ي وٕالهي ... إن كان النبي موسى أكثر الرجال إتضاًعاربّ 
، لألرض الموعودة دون أن يدخلهابالجسد وعضدته فحّرر شعبه وقاده  وكّلمته

نالت حظوة لديك اآلخرين  بحبك وحبّ  وٕامتالء قلبهافالعذراء مريم لتواضعها 
وعدك بإطالق األسرى والخالص من العبودية من خاللها  يتم وأصبحت ُأما لك لِ 

للخطيئة والعيش في ملكوتك. ما أعظم رحمتك يا رب، وما أكبر حّبك 
  .   ، فقّديسيك ال ترى أجسادهم فساًداللمتواضعين

الحارس، ولقد  يَ عّلموني في ِصغري أن ُأصّلي لمالكِ  رّبي وٕالهي ...
 ياليوم بأنك أنت هو حارس بن عِلمتُ و  ؛لتنوير عقلي معونته كثيًرا طلبتُ 

وعيناك ال بأنك أنت هو حارسي الخاص  أدركتُ فومعّلمهم وعاِضدهم إسرائيل 
 .بعد أن جعلتني إبنًة لك بالّرب يسوع ُمخّلصي وبروحك القّدوستغفل عّني 

، جميع القّديسين في يدك وهم يسجدون عند قدمك أنت الُمحب للشعوب"
 . الشكر لك على الدوام، آمين.يقتبسون من كلماتك" كما قال النبي موسى

 



- 454 - 

 

  6120 آب 51

 كنة معه هو السالميا نسمة ناعمة لطيفة ... يا َمن السُ  رّبي وٕالهي ...
وأجلسني مائدته وقاسمني  هلبيتفني اإستضيا قلًبا متواضًعا والشبع والمأوى ... 

  ، أشكرك."والمعونة والحنان والرحمة طعام "المحبة

َمن قال لي "أحببُتَك، أحببُتِك، أحببُتكم"، يا ُمعلمي. يا  رّبي وٕالهي ... 
وأحببَت كثيًرا سماع كلمة "أحببُتَك، نِحّبَك" تُقال لَك من القلب وتراها بتصرفاتنا 

عظمتك وبهاءك وُنعلنها لآلخرين بكّل مع اآلخر لتغدق علينا من روِحك فنرى 
  ، أشكرك.فرحٍ 

ّني قلت لي "ها أَ  البشرية" ةالوالد" ازيا َمن بإعجيا ُمعلمي.  رّبي وٕالهي ...
 ،من الظلمة إلى النور آخر، أنقلكَ  ُأمسك بيدك أيها الجنين وأنُقلك إلى مسكنٍ 

لترى َمن  أنقلكَ  لترى َمن أحّبك وأوجدك، أنقلكَ  من الوحدة إلى الجماعة، أنقلكَ 
وما هذه النقلة سوى صورة للنقلة األخرى التي أرغب أن ، أنتَ  ولدلتتأّلمت 

ش في النور يعللنور لت وٕارتضيَت أن ُتمسك بيدي ألخرجكَ  تواضعتَ ، فإن تنالها
بأنانّيتك  وحدتكفي  وٕان عشتَ السماوي،  كَ اخالقك أب الحقيقي لعاينت النور

  ، أشكرك."بالظلمةحيث أنَت وتكّبرك رافًضا اإلنتقال فـستبقى 

بإنتقال العذراء مريم بالنفس والجسد يا َمن يا ُمعلمي.  رّبي وٕالهي ...
" فأزلت من القلب اإلنتقال ِمن بيٍت آلخر"أال وهو  آخر ىأعطيَت للموت معنً 
 اُممسكً  امتواضعً كقلب أمنا العذراء مريم، قلًبا ، هبنا قلًبا الخوف من الموت

تغّذى على ينمو بحليبك "المحبة" و يًبا ل، قلك "لتكن مشيئتَك" ابيدك صارخً 
ليعيشوا  تقاسم نعمتك عليه مع اآلخرينيقلًبا "، والمعونة "الحنان والرحمةطعامك 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.، بالنور هم أيًضا
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خاُف عليك يَ و  حّبك، يُ صغيرٍ  طفلٍ كفي حضن َمن ستجلس  رّبي وٕالهي ...
 ، لترفعه فيما بعد لحضنك وُيصبح هو إبًنا لكوعلى كلمتك أن ال تنكسر

 ؟ أّية أم ستحتضُنك مطيعًة لكلمتك وعاملًة بها مملؤةً فتخاف عليه لئال ينكسر
خٍت ستجلس معهم يوًما على بالسالم وِنعم الروح والمحبة؟ أية أم أو أٍخ أو أ

 لبُس حلًة بهّية تليقُ ؟ َمن سيعمل على راحتك بعيوٍن ساهرة؟ َمن الِذي سيَ مائدة
ذّهب، ُحّلة مزّينة ومرصعة بالجواهر منيرة بمقدار وبلباسُك األرجواني المُ  بكَ 

من ُصنع الخدمة التي ، ُحّلة وٕاعتمادها على قّوتك وقدرتك العزيزة تعّلقها بك
في عالم الظلمات للغلبة الكامل  كُوِصَفت بكونها سالحوالتي س و القد كروح

نعاًال إلعالن بشارة  دْ لَ والنشاط والجَ  البّر درًعا والحّق حزاًما ُيتمنطق بهحيث 
واإليمان ترًسا لصد سهام الشّرير وكلمتك سيًفا قاطًعا ُيحارب به (أفسس  السالم

   ؟)10-17 :6

، فال صبحان واحدكم أدهشتني معونتك اإللهية لإلنسان ليُ  رّبي وٕالهي ...
وفهمي بقّوتي ُيرى من اإلنساِن شيًئا سوى معونتك، وال يعود اإلنسان يقول "أنا 

"فعلتُ  ولعل كثيرون أساءوا فهم شفاعة  ." بل "المعونة اإللهية هي التي تفعل في
، إذ أنك القديسين اّلذين تواضعوا وتخّلوا عن ذاتهم حبا بك وبكلمتك ومجًدا لك

أفال يمكنك أن تعمل الخير  عملَت الخير من خاللهم وهم أحياء على األرض
   معك في السماوات!! م أحياءٌ أيًضا من خاللهم وه

ُأحبك أًبا، ُأحبك أًخا، ُأحبك شريًكا، أحبك إبًنا، فأنعم علّي  رّبي وٕالهي ...
بروٍح متواضعة تعّظمك وتعّظم أعمالك وُتشيُد بها ألحيا معك لألبِد، ولك الشكر 

  على الدوام، آمين.
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ستنبطه من نشيدها إسمعُت كاهًنا يصف العذراء مريم، مّما  رّبي وٕالهي ...
ِلما ُكِتب عن وعودك لبني  لتسبيحك أمام أليصابات، بأنها كانت حافظًة وفاهمةً 

بأن َمن َحِبَلْت به هو "المخّلص" اّلذي وعدت به رحمًة منك  فتْ إسرائيل إذ عرِ 
  عليهم ومحبًة بهم.

لعّل فهمها لم يقتصر على ذلك فقط، بل أن قبولها لطلبك  رّبي وٕالهي ...
وتصرفاتها مع القريب دون اإلكتراث لنفسها ُيشيران على فهمها أيًضا لما يوجز 
الشريعة أي وصّيتا المحبة فمألت قلبها بالمحبة وأجادت تطبيقهما. بكّل تواضع 

لمنزلة "األم" لك  أحنت ذاتها أمامك وأمام قريبتها وأصبحت أمًة لكليكما فرفعتها
  وللجميع. 

يا َمن صنعَت أموًرا عظيمة للعذراء مريم وٕاحداها هي  رّبي وٕالهي ...
إنتقالها بالجسد والروح إلى السماء بعد موتها كما َأخَبر القديس توما الرسول إذ 
رآها ُمنطلقة نحو السماء، وهو لم يكن حاضًرا عند وفاتها ودفنها، وأعطته 

لى صدق كالمه اّلذي تناقلته األجيال األولى بالمسيحية، في زّنارها للداللة ع
هذا األمر ُتؤّكد لّلذين يقولون "إن الرب يسوع إنتقل بالروح والجسد إلى السماء 
ألنه الرب اإلله" أّن اإلنسان أيًضا ُمتمّثل بالعذراء مريم يستطيع بتواضعه وحّبه 

أن ينتقل بالجسد والروح  رحمتكواإلتكال على وٕاحتضانه لكلمتك والخوف عليها 
  إلى السماء. 

القداسة، والتشّبت فهم كلمتك وعيش أنعم علينا في الرغبة ب رّبي وٕالهي ...
   باإليمان، ومحبة العذراء مريم والتشّبه بها، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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فعٌل إن تعمقنا في مفهومه وأردنا أن يكون كامًال  "المحبة" رّبي وٕالهي ...
مًنا قلًبا وديًعا ومتواضع، غير متعالي على أحد؛ قلًبا  وُمقّدًسا لوجدنا أنه يتطّلب
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؛ بمرآٍة سيرى فيها أشخاًصا آخرين فيعمل على إسعادهم وكأنهم هو إن أمسكَ 
 "المحبة" ملكةُ ولآلخر المحتاج لمعونتك، إستخدمني".  قلًبا يقول لك "أنا لكَ 

مجتمعًة على قلٍب واحد دون تفرقة أو الحّية حجار هيكله هو تاجها  ،ملكوتكَ 
محبة  .، فطوبى لّمن كان منهابها ملكوتك حجاٌر صقلتها ونقلتها ُتزينُ  تعاظم.

العذراء مريم  عاشتهاتها أنت كإلٍه مخلص ُيِحب ما خلق، ومن البشر دْ سّ جَ 
خر كنفسها وكانت رمًزا وأحبت اآل ءالممتلئة نعمة التي أحبتك فوق كل شي

 ]لإلنسان كَ حبّ [المحبة بمثال العذراء مريم أدركُت أّن  نورك. الالبسةللمحبة 
يحاول فيسوع بقوة الروح القدس  د في اإلنسان القداسة والشهادة للرب ول تُ 

   فهذه المحبة ال تموت. الشيطان أن يزعزعها ولكن هيهات
  إن سألتني عن رأيي بالموت فسأقول لك: رّبي وٕالهي ...

 لي أنَت اّلذي قلتَ   ِمما أخاُف سيدي
  سكنيسوى إنتقاُل مَ   لم يُعدْ  أن الموتَ 

  

  هو أبي البيتْ  فرب   بغريبْ  مسكٌن ليَس 
  بِه من جديدْ  أولدُ   ضياءُه نوٌر عجيبْ 

  

 وال نحيبْ  ال ألمٌ   والدٌة ال تنتهي
  بلقياَك أبي الحبيبْ   فرٌح دائٌم وسالمْ 

  

 أنعمَت علي بها  والدٌة أنَت اّلذي
  َك ليلوال محبتُ   والدٌة دون إستحقاق

  

 عيد عيٌد ليس كأي   يوُم ميالدَي الجديدْ 
    سمعُت صوتَك من جديدْ   رأيُتَك وجًها لوجه

    لك الشكر على الدوام، آمين. رّبي وٕالهي ...
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كتب القّديس سلوان اآلثوسي عن حّب العذراء مريم لَك:  رّبي وٕالهي ...
"إّن حّبها لإلله أقوى بكثير وأشد إضطراًما من حب السيرافيم والشيروبيم وكل 
، القوات السماوية، وأّن المالئكة ورؤساء المالئكة ُمتحّيرون عجًبا لهذا الحب"

رأت مجدك كما يراه جوق المالئكة ولكن  وأدركُت بأن حّبها لَك لم يكن ألنها
خلقها وٕان لم تراك، أحبتَك كإلٍه أحّبها إذ وعد بالخالص لبني شعبها  أحّبتَك كإلهٍ 

وقال "أنا ُمخّلصكم"، أحّبتك قبل أن تطلب منها أن تكون ُأًما دون زواج وأحّبتَك 
أكثر بعد ذلك إذ نظرَت لتواضعها وٕاخترتها لتكون ُأما للُمخّلص. يا لها من 

أخرى في الخليقة أجمع؛ رأيَت  سيدة نالت رضاك وٕاعجابَك أكثر من أي فتاةٍ 
قلبها فكان أنصع بياًضا من الثلج، علمَت أن حّبها لك هو فوق كّل شيء 

يا َمن ُتطيعك جوق  ُتطيعها أن تكون ُأما لكَ  وحّبها لآلخرين كنفسها فإرتضيتَ 
أحّبتك ومن المؤكد أنها علمت المالئكة والطبيعة ومن المفروض كّل البشر. 

فداًء للبشرية  مثقوب اليدين والرجلين خّلص" سيموت على خشبةُمسبًقا بأن "المُ 
، فما )19-17 :22(مزمور  كما ُكِتب بالمزامير التي كانت تحفظها وُتصّليها

طلبته منها ووافقت هي عليه سُيدخل سيف الحزن بقلبها كما قال لها سمعان 
الفريسيين بأن هي أدركت ما لم ُيدركه الكتبة و  الشيخ حين أدخلت إبنها للهيكل.

إذ ُيطلق أسرها  الُمخّلص هو َملًكا سماويا ُمخلًصا لألرواح العطشى لرؤية اهللا
وليس لألبد  قياكَ لعبودية الخطيئة فتنطلق نحوك لُتسّبح أسمك القّدوس وتفرح بلُ 

  بعد حين. بُملٍك زائلٍ لًكا أرضيا مَ 
نقاوة قلب العذراء مريم لماذا لم ُيدرك البعض أنا ال أعلم  رّبي وٕالهي ...

وٕاعتبروها ُمجّرد إنسانة أّدت مهمة ناسين أن هذه المهمة كانت مملوءة بالشقاء 
 والصعاب واأللم والحزن وكان رّدها عليها جميًعا "الثبات باإليمان بمحّبتك لها"

فرفعتها بالجسد والروح، فعوًضا عن  وهذه المهمة لم ُتعطى لغيرها من البشر
ولكل َمن أراد  ُأما لي عن يمينك في السماء، ،لى أنك جعلتهاهؤالء أشكرك ع

   لك الشكر على الدوام، آمين.. أن يكون "التلميذ الحبيب"
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  1220 آب 51

كتب الشاعر حافظ إبراهيم قصيدًة عن األم، جاء في  رّبي وٕالهي ...
 ب األعراق"، ولعل  مطلعها: "األماألّم التي مدرسٌة إذا أعددَتها أعددَت شعًبا طي
 ، فمألتها بالنعمة، نعمة "المحبة""إبن اهللاـ"لتكون ُأما لَمن سُيدعى ب أعددتها أنتَ 
ذاته فُتعّده ليعد لَك شعًبا طيب  ، هي مثاًال لكّل َمن أراد أن ُيسّلم لكَ و"التواضع"

  األعراق ُيدعوَن "أبناء اهللا" بالقول والفعل.
العذراء مريم، وباألخص حين  َيعجز اللسان عن وصف رّبي وٕالهي ...

ال يعرفَك وُيطالب بنصب  اّلذي ُيعاني من حكٍم ظالمٍ  يعيش في عالٍم كعالمها
هياكل آللهة غريبة وأخذ ضرائب من المواطنين األصليين لألرض واإلضطهاد 

أنَت عّلمتها بأن ُتحّبك والفقر، وهو يوّد أن يعيش عيشًة صالحًة ُمحبا للجميع. 
وبكّل قوتها وأن تحب قريبها كنفسها، وهي بكّل تواضع طّبقت ما فوق كّل شيء 

، لم تضع نفسها ومصلحتها قبل مصلحة شعبها، فعّرضت نفسها لكره تعّلمته
 ووضعت حياتها ومصيرها بين يديك خطيبها لها وللموت رجًما، وقِبلت بمشيئتك

ذاتها لَك ، فأسلمْت . هي آمنت بوعدَك لشعبها لُتخّلصهمعالمًة بأنك تحّبها
آه لو يفهم  ، ويا لها من عظائم.بها العظائم لتفعَل أنَت ما تشاء، وأنَت فعلتَ 

اإلنسان، كما فهمت هي، بأن المقصود من األغنياء هم المتكّبرون اّلذين 
يغتّرون بأنفسهم، اّلذين ال ُيعيرون كلمتَك أو وجودَك أي إهتماٍم مؤمنين بقّوتهم 

تكّبره وطلب منَك المعونة لُتغّيره قبل أن ُيصرف من وقدرتهم الذاتية، لتاَب عن 
  أمام وجهَك فارغ األيدي. 

كثيرة على يد قّديسين، ومنهم َمن  صنعَت عظائم أنتَ  رّبي وٕالهي ...
حفظَت أجسادهم من الفساد بعد الموت، ولعّل إنتقال العذراء مريم بالجسد 
والروح بعد الموت لملكوتك السماوي هو أعظم تلَك العظائم ِمن بعد الخالص 
اّلذي تّم بالّرب يسوع بموته وقيامته وصعوده للسماء. أنعم علينا بالتواضع 

لك الشكر على الدوام، ُنخّبر بعظائمك، و حيا المحبة و لنالمقبول لديَك 
                  آمين.
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة الرابع عشرا�حد 
  

  )13إلى  1اآليات  – 2الفصل  –(الّرسالة األولى إلى تسالونيقي 
ولِكْن، َكَما تَعلَُمون، بَْعَد  لَْم يَُكْن باِطالً. وَأْنتُم َأْنفُُسُكم تَْعلَُموَن، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأنَّ دُُخولَنَا ِإلَْيُكم

ْأَنا بِإلِھَنا َأْن نَُكلَِّمُكم بِإْنِجيِل هللا، في ِجَھاٍد َكثِير. ولَْم َيُكْن  َأْن َتَألَّْمَنا وُشِتْمَنا في ِفيلِبِّي، َتَجرَّ

َنَنا على اإلِْنِجيل، ْختَ إَبْل َكَما  َوْعظَُنا َعْن َضالل، وال َعْن َنَجاَسة، وال بَِمْكر، َبَرَنا ُهللا َفَأمَّ

ًة َأَتْيَناُكم ِبَكلَِمِة تََملُّق،  ھَكَذا َنتََكلَّم، ال ِإْرَضاًء ِللنَّاِس َبْل ِ] الَّذي يَْختَبُِر ُقلُوَبَنا. َفِإنَّنا وال َمرَّ

 ا ِمْن َبَشر، ال ِمْنُكم وال ِمْن َغيِرُكم،وال طََلْبَنا َمْجدً  َكَما تَْعلَُمون، وال بَِداِفِع طََمع، وُهللا َشاِھد،

مَع َأنََّنا قاِدُروَن َأْن َنُكوَن َذِوي َوَقار، َكُرُسٍل ِللَمِسيح، لِكنََّنا ِصْرَنا َبْينَُكم َذِوي لُطْف، 

نُْعِطيَُكم ال ِإْنِجيَل  وھَكَذا َفِإنََّنا ِمْن ِشدَِّة الَحنِيِن ِإَلْيُكم، َنْرَتِضي َأنْ  َكُمْرِضٍع َتْحَتِضُن َأْوالَدَھا.

وِإنَُّكم َتَتذكَُّرون، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َتَعبََنا  ِهللا وَحْسب، َبْل َأْنُفَسنَا َأْيًضا، ألَنَُّكم ِصْرتُم لَنَا َأِحبَّاء.

ْرَناُكم ِبِإْنجيِل هللا، ونَْحُن َنْعَمُل لَْيَل َنَھار، ِلَئالَّ نَُثّقِلَ  َأْنتُم  َعلى َأَحٍد ِمْنُكم. وَكدََّنا: َفَلَقد َبشَّ

نُعاِمُل ُكالًّ  ُشھُود، وُهللا َشاِھد، َكْيَف ُكنَّا َمَعُكم، َأْنتُُم الُمْؤِمنِين، في َنَقاَوٍة وبِّرٍ وِبَغيِر لَوم،

ُعُكم، وَنُحثُّكُ  ِمْنُكم، َكَما تَْعلَُمون، ُمَعاَملََة اَألِب ألَْوالِدِه. م على َأْن َتْسلُُكوا وُكنَّا نَُناِشدُُكم، ونَُشّجِ

لِذلَِك َنْحُن َأيًضا َنشُكُر َهللا بغيِر  َمْسلًَكا َيِليُق با]، الَّذي َيْدُعوُكم ِإلى َملَُكوِتِه وَمْجِدِه.

ا َتَلقَّْيتُم َكلَِمَة هللا الَّتي َسِمْعتُُموَھا ِمنَّا، َقِبْلتُُموَھا ال بَِأنََّھا إ َكلَِمُة َبَشر، َبْل ِبَأنََّھا ْنِقطَاع، َألنَُّكم لَمَّ

  َحّقًا َكلَِمةُ هللا. وِإنََّھا َلَفاِعلَةٌ فيُكم، َأيَُّھا الُمْؤِمنُون.
  

  )42إلى  38اآليات  – 10الفصل  –لوقا  يسالقدّ إنجيل (
َوكاَن  .ْسُمھا َمْرتاإْمَرَأةٌ إْسَتْقَبلَْتهُ في َبيِتَھا إَوفيَما َكانُوا َساِئرين، َدَخَل َيُسوُع ِإْحَدى القَُرى، ف

ّبِ َتْسَمُع َكالَمهُ. ا َمْرَتا َفكاَنْت ُمْنَھِمَكًة  لَِمْرَتا ُأْخٌت تُْدَعى َمْرَيم. َفَجَلَسْت ِعْنَد َقَدَمي الرَّ َأمَّ

ِدي؟ َفقُْل لََھا بَِكْثَرِة الِخْدَمة، َفَجاَءْت َوَقالَْت: "يَا َرّب، َأَما تُبَالي بَِأنَّ ُأْختِي َتَرَكْتنِي َأْخدُُم َوحْ 

يَن بِأُُموٍر َكِثيَرة،  َأْن تَُساِعَدِني!". بُّ َوَقاَل لََھا: "َمْرتا، َمْرتا، ِإنَِّك َتْھتَّمِ َفَأَجاَب الرَّ

  ْخَتاَرِت النَِّصيَب األَْفَضل، َولَْن يُْنَزَع ِمْنَھا".إَوَتْضطَِرِبين! ِإنََّما الَمْطلُوُب َواِحد! َفَمْرَيُم 

  1220 آب 26

سمعت إحداهن ُتصّلي لصديقتها وتقول: "لُتلبسِك العذراء  وٕالهي ... رّبي
مريم رداءها وتأخذِك لتُقّبلي قدمي اهللا"، وتساءلُت في نفسي: "ماذا علّي أن 



- 461 - 

 

أفعل ألنال هذا اإلكرام؟"، واليوم وبسماع قراءات الكتاب الُمقّدس فهمُت بأن 
 لها ولكن ألسمع كلمتك سماًعا يهدف علّي أن أجلس تحت قدميَك أوًال ال ألُقب

لفهمها فالعيش بها والعمل على نقلها لآلخرين، والعمُل هذا ال يقتصر على 
الرجاِل فقط بل على كال الجنسين وٕان إختلف نوع العمل. بسماع قراءات 
الكتاب الُمقّدس لهذا اليوم فهمُت أيًضا بأن هدف الحياة هو العمل لمجدك وهذا 

  ضاءك أوًال وأخيًرا.لن يتم إال بإر 

وٕالهي ... ماذا أحتاج ألؤمن فُتصبح كلمتك فاعلٌة فّي؟ ماذا أحتاج  رّبي
ليكون إيماني كحبة خردل؟ ماذا أحتاج ألضع كلمتك فوق أي إعتبار: فوق 
نفسي وراحتي وفوق إرضاء اآلخرين؟ هل أحتاج أن أرى مجدك أوًال ألؤمن؟ ما 

). متى 29 :20أتعسني وأنت القائل: "طوبى لّلذين يؤمنون ولم يروا" (يوحنا 
  سأجلُس تحت قدميك ألسمع كلمتك بشغف ِمن كّل قلبي؟

وٕالهي ... تعال وأدخل إلى بيتي وٕاشفني من أمراضي التي ُتعيقني  رّبي
ولك  ،عن سماع الكلمة والعمل بها فآتي وأسّبحك مع قّديسيك إلى أبد اآلبدين

  الشكر على الدوام، آمين.
  

  1320 آب 18

كّلما جلسنا تحت قدَمْي إبنك الحبيب تعّلمنا أمًرا جديًدا،  وٕالهي ... رّبي
مستحيل من الناحية  ولعل البعض يعتقد أن الجلوس تحت قدميه هو أمرٌ 

العملية، ولكن هؤالء لم ُيدركوا بعد أن الجلوس هو المبادرة لسماع اإلنجيل 
من روحك القّدوس، أناٍس  نعمةً أنت هم تَ بْ هَ ناٍس وَ وباألخص شرحه ِمن ِقبل أُ 

بوا حياتهم لخدمة كلمتك لمجدك محبًة بك وباآلخرين. ولعل آخر ما تعّلمُت هَ وَ 
ِمن إحدى المؤمنات نقًال عن أحد الكهنة هو أن ال أستنشق كّل ما ُيْنَفُخ به 
أمامي بل أحبس أنفاسي عند اللزوم وحينها أقوم بعملية الزفير بدل الشهيق 
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ية نحوي، وال أستنشق سوى ما َينِفُخ به إبنك الحبيب من كلماٍت ألُبعد الريح اآلت
ُيرددها ويعُظ بها َمن أنعمَت عليهم بمواهب روحك القّدوس. تعّلمت اليوم أن ال 
أستنشق كلمات المديح فهي قد ُتصيبني بالـ"ِكبر"، وال أستنشق كلمات سلبية 

ة"، وال أستنشق كلمات توقف عن الخدمالكسل و التقاعص و الفهي قد ُتصيبني بـ"
نتقام". تعّلمت اليوم أن أستنشق اإلغضب وحب الجارحة فهي قد ُتصيبني بـ"

روحك القّدوس اّلذي يدعوني نحو الوداعة والتواضع، نحو العمل من أجل 
ملكوتك وذلك بخدمة اآلخرين بدون كلل، نحو المحبة والتسامح، نحو معرفتك 

  ي.َبيتي األبد ،والوصول لبيتك السماوي

ت، وعلى كل بَ وٕالهي ... لك الشكر على الدوام لكل كلمٍة ُنِطقت وُكتِ  رّبي
ت، لك كل المجد اآلن وكل أوان وٕالى دهر الداهرين، يَ روح معرفٍة وَفهٍم ُأعطِ 

  آمين.

  4120 أيلول 7

ة الحنين في قلبي لك هو اّلذي دفعني أن أجلس تحت دّ أشِ  وٕالهي ... رّبي
فلم أبالي بك؟ كيف لي أن أخدم اآلخرين  حبي لغيرك شّدني إليه قدميك، أم أنّ 

مجًدا لك دون أن أجلس مع كلمتك وأستمع لها؟ كيف لي أن أعرف كيف 
كيف لي أن  ما ُيفرح قلبك وما ُيحزنه؟أخدمك إن لم أتعّرف عليك وأعرف 

  أخدمك بكل صدق وأمانة دون أن أحّبك؟

بروحك القّدوس   هاوٕالهي ... إشعل نار محبتك في قلوبنا وأفض رّبي
فتزدهر الحياة وُيصبح لها  فتنسكب نهًرا جارًيا يستقي منه العطشى ِمن حولنا

ك والسجود لك إلى األبد مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، ئِ غاية الرجاء بلقا
   آمين.
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  5120 آب 23

نعيش اآلن في زمٍن يفتقد فيه اإلبن حب أبيه، وتسعى  رّبي وٕالهي ...
بعض األمهات إلى اإلجهاض للتخلص من جنينها، أما المحبة الحقيقية للقريب 

ه، آ فقد تكون أشبه بعملة نادرة فما بالك لحب اآلخرين اّلذين ال ينتمون للعائلة!!
لرضيع واإلبن يا رب، القديس بولس أحّبك، وأحّبك بجنون ليجعل اآلخر بمثابة ا

والحبيب ويتعامل معه على هذا األساس محبًة بك ليوصله إليك بإيصال كلمتك 
  له.

أعمالنا إن وجدت فهي على األكثر على مستوى الجسد  رّبي وٕالهي ...
واإلهتمام بإحتياجاته، أما العمل إلرشاد الروح فالكثير مّنا قد تخّلى عن هذه 

أليس بمقدور األب  . فهل هذا صحيح؟كلخدمت سينكرّ المسؤولية للكهنة والمُ 
من  من األساس، إن لم يتعّلموها ويفهموها وُيطّبقوها واألم أن يتعّلموا كلمتك

والديهما، لُيعّلموها بكالمهم وتصرفاتهم ألبنائهم؟ هل أصبح من الصعب أن 
  ُتعاش "القداسة"؟تكون "الكلمة" فاعلة فينا ف

كثيرون في العالم يحتاجون أن يسمعوا إنجيلك، ذلك الخبر  رّبي وٕالهي ...
كثيرون ُيصّلون  السار اّلذي ُيبشر بالخالص والحياة األبدية في كنف حّبك.

للسالم: سالٌم ضمن العائلة وسالٌم في الوطن، وننسى أن السالم إن لم يكن في 
اآلخر طالما  مام لسالمتقلب اإلنسان لن يصل إلى الخارج فالبعض ال ُيعير إه

كان هو المستفيد. إرحمنا يا اهللا وأعن ضعفنا بقّوتك، وٕافتح قلوبنا على محبتك، 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.

   
  2017أيلول  3و  6120 آب 14

عروا بعد شاّلذين لم يمن المسيحّيين ما زال هناك الكثيرون  رّبي وٕالهي ...
أهمية سماع كلمتك والشغف بها، ونراهم ُيشغلون أنفسهم بأموٍر دنيوية ب
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معرفة الكلمة أو عدم لكي ال ُيالموا على عدم متحّججين بعمل ما هو جّيد 
سمعوا هؤالء قد ال أعلم إن كان حضور القّداس أو أي إجتماٍع لدراسة الكلمة. 

 ىمت(" اهللا فم من تخرج كلمة بكل بل اإلنسان، يحيا وحده بالخبز ليس" ما قيل:
 كل ليجلس معهم يكلمهم ليزيدهم معرفة بئالكاهن العوا حين يزورو  أو ال. )4:4
لى وليمة تنشغل فيها نساء البيت بتحضير إل هذه الزيارة حو ن يُ مَ هنالك نجد 

هتمام بما سيقدمه الكاهن لهن شبع الكاهن دون اإلذي سيُ األكل المادي الّ 
 اليشبعهن روحي.  

" هو المشكلة الوحيدة في سماع الكلمةقد ال يكون "حّب  وٕالهي ... رّبي
تهون ف ’أحّباء’تجعل من اآلخرين عصرنا هذا، ولكن "حّب اآلخر للدرجة التي 

" هو أمٌر بات يكون معدوًما. من أجلهم الصعاب التي تالزم التبشير باإلنجيل
وُأضّحي بحياتي من ن هو غريًبا عّني "حبيب" أليس من الصعب أن أعتبر مَ 

  ك وحب اآلخر!!ب حُ ِمن آه  آه والمحّبة!! أجل خالصه؟

 محّبةً  يا َمن تألمَت محّبًة بنا، يا َمن ِجلَت سائًحا دون كللٍ  رّبي وٕالهي ...
لنكون على ِمثال التالميذ  بنا لُتسمعنا البشرى السارة، أنعم علينا بروحك القّدوس

ولك الشكر على الدوام، عاملين لمجدك،  األوائل حاملين اآلخرين في قلوبنا
    آمين.

  8120 آب 19

ا والقديس بولس الرسول فهمُت ما تعنيه تما بين مريم ومار  رّبي وٕالهي ...
ما بين حّبك وحب اآلخر أنت تقول لنا أحّبوني الوصيتان اللتان توجزا الشريعة: 

ستفهمون إحتياجاته  ؛أوًال ثم ستعرفون كيف تحّبون اآلخر بصورة صحيحة
كما ينبغي عليكم أن تفهموها بحسب مشيئتي فتستطيعون المشابهة إلحتياجاتكم 

  .له روحيالكم و له دون توفير ما ُيسيئ ألنفسكم و أن توفروها 
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قالوا لي يوًما: "ُنحبِك"، فصمت أمامهم وتساءلُت بفكري  رّبي وٕالهي ...
كيف لي أن أقول لك يا إلهي "أّني ُأحبك" "هل المحبة كلمة ُينطُق بها فقط؟". 

دون أن أعرف عنك ما تحّبه فُأِحّبه وأعمله لك ُألسِعدك، وأعرف ما ُيسيئ إليك 
كيف لي يا إلهي أن أعرفك دون أن أقرأ وأجلس مع . فأتجّنبه لكي ال ُأحزْنك

اّلذين عرفوك وأسمع عنك؟ كيف لي أن أتقّرب بذاتي من صورتك فُأغير فيها 
  ا ُيسيء لصورتك دون أن أدرك صفاتك؟ م

رّبي وٕالهي ... أليس العمل في حقلك بكل الجهد وبأمانة هو أكثر ما 
ُيسعد قلبك ألن بهذا العمل يتقّرب اإلنسان البعيد عنَك اّلذي إعتبرته إبًنا حين 
خلقته ونفخَت فيِه الروح من قلبك؟ يا رب، بنفخٍة منك أشعل بقلبنا جمر النار 

التي ُتلهب حّبك في قلوبنا، سواًء بكلمة نقرأها أو نسمعها من اآلخرين، الخامدة 
   .ولك الشكر على الدوام، آمين

  9120 أيلول 8

"حبَك هو أساس حياتي وكّل أفعالي تجاهك وتجاه  رّبي وٕالهي ...
وعليه أبني حّب اآلخرين ليتحّول إلى عمٍل ممتع وبذل ذات كحب  ،اآلخرين

"، هذا ما فهمته من قراءة هذا اليوم، فأجد الجواب لسؤاٍل األب واألم ألبنائهم
"لماذا أحب  البعض بقساوة وتكّبر:ني فكري وباألخص حين ُيعاِمل طالما راود

  .اآلخر وكيف أحّبه؟"

: سالٌم معك "سالم" بكّل ما تعنيه الكلمة يا نبع المحبة، يا رّبي وٕالهي ...
ومع الذات ومع اآلخر، أنعم علّي بما أحتاجه من لطٍف وتواضٍع ألعيش 

ولك المحبة والسالم الحقيقيْين فتأتمنني على خدمتك بنشر كلمتك لآلخرين، 
   .الشكر على الدوام، آمين
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  2020 آب 30

ه تمأل كعلى صورتأدركُت اليوم لماذا حين خلقَت اإلنسان  رّبي وٕالهي ...
، )4 :11: "بحبال البشر، وبروابط الحب إجتذبُتهم" (هوشع تبالمحبة إذ قل

فالمحبة هي أساس تعاملك مع اإلنسان وتعامل اإلنسان معك ومع اآلخر. َمن 
ُيساعد اآلخر ى أن تأو ح ؟يستطيع أن يبذل نفسه عن اآلخر دون أن ُيحّبه
يقول البعض أّن هذه المحبة وهذه المساعدة تتطلب مجهوًدا كبيًرا وتعب ومال؟ 

نادرة الوجود وقّلة هم اّلذين يهبون أنفسهم كّليا لَك ولآلخرين. بالنسبة لي هذه 
أي مكان في  عطاء الذات كّليا لآلخر دون أن يكون لكَ إق عن فرُ المحبة تَ 

عطي كّل ذاته وهناك أيًضا َمن يُ  ؛هي محبة ناقصة القلب، ولعل هذه المحبة
، وهذه أيًضا هي محبة ناقصة. لآلخر ويعطيك أنت بعض الشيء من المحبة

قّرب حّبك لنا للفكر البشري فسأجده بقلب ُأم تعطي ذاتها بكّل أُ لو حاولُت أن 
قد قواها إلبنها المريض بمرٍض نسبة الشفاء منه ضئيلة للغاية إال أنها ال تف

الرجاء إلى النفس األخير، ُمعاناٌة ما بعدها معاناة وألٌم وصبٌر وحناٌن وقوٌة ال 
، وفرح أجل فرح حين يظهر في األفق نسبة ضئيلة من التحسن لتعود مثيل لهم

نستطيع الشفاء من آفات هذا مرة أخرى للتدهور ... هذا هو حّبك لنا، فيا ليتنا 
لعّل حبنا لَك  .فنشفى ويفرح قلبك مّنا على الدوام الدهر واإلنصياع لكلمتك

وباألخص لكلمتك يكون مثل حّب هذه األم إلبنها المريض فنحاول بكّل قوانا 
  .أن تكون كلمتك ُمعافاة بقلبنا، نخاف عليها كخوفنا على أبنائنا وأكثر

ِك "مرتا، مرتا، ِإن يا ليتنا ندرك معنى ما قاله الّرب يسوع:  رّبي وٕالهي ...
ِت النصيب ر ختاإ يمر تهتمين بُأموٍر كثيرة، وتضطربين! ِإنما المطلوُب واحد! فم

فبّشر بالخبر السار  ، كما فهمه وطّبقه القديس بولسا"منه عَ ضل، ولْن ُينز فاأل
بكّل قواه ودون كلل لمجدك وخير اآلخر!! إغفر لنا يا رب قلة إهتمامنا بكلمتك 
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ونشر معرفتك كما تعّلمنا لآلخرين، وساعدنا نتخطى كل العقبات التي تحول 
   .ولك الشكر على الدوام، آميندون ذلك، 

  2120 آب 22

آخر فإنه سُيضحي بحياته من  "إن أحّب إنساًنا شخًصا رّبي وٕالهي ...
حّبك لنا، وحّب كل إنساٍن قّدم نفسه لمجدَك  اتمّيز إحدى أجل اآلخر"، هذه هي 

فإننا كالقديس بولس الرسول، إذ كتب ألهل تسالونيقي في رسالته األولى لهم "
ل أنُفسنا بُنعطَيكم ال إنجيل اهللا وحسب،  نمن شدة الحنين إليُكم، نرتضي أ

شيًئا آخر سوى . أن ينسى اإلنسان نفسه وال يهتم ل"باءأيًضا، ألنكم صرتم لنا أح
معرفتك ونقل هذه المعرفة لآلخرين، هو أمٌر ليس بالسهل ولكن هذا هو ما تكّلم 
الّرب يسوع عنه لمرتا من بيت عنيا حين إشتكت له أختها مريم والتي كانت 

ختارِت النصيب إُم المطلوُب واحد! فمريجالسًة عند قدميه تسمع له، قائًال: "
  ."لاألفض

بخدمة اآلخرين ليعكسوا كثيرون قّدموا حياتهم لخدمتك  رّبي وٕالهي ...
محّبتك لهم وُيخبروهم أيًضا عن حّبك حين بذل الرّب يسوع نفسه عن البشرّية 

عتبر : كهنة وشمامسة، مبّشرون، راهبات، ُمعّلمون في الكنيسة التي تُ أجمع
ناشرًة عبق التقوى والمحبة، شارحين سّرهما  بيتَك فهي عمود الحق وُركنه

  .)16-15 :3طيموتاوس  1( كلٍل أو خوف نللجميع دو 

، أضرم قلوب قليلون فعلةقلت أن الحصاد كثير وال أنتَ  رّبي وٕالهي ...
شّباٍن وشابات ُكثر بنار حّبك لخدمتك بكّل تواضع وبروح تقوى لُيصبح الجميع 

ُيعّلموا أبناءك السباحة لعمق بحر معرفتك وال يبقون من أبنائَك؛ أنعم عليهم بأن 
فتصبح قلوبهم مبنية على حجر أساٍس متين ال تتزعزع في وقت  على الشاطئ

     ، ولك الشكر على الدوام، آمين.الشدة
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة الخامس عشرا�حد 
  

  )10إلى  1اآليات  – 1الفصل  –(الّرسالة األولى إلى تسالونيقي 
ّبِ َيُسوَع  ِمْن بُولَُس وِسْلوانَُس وِطيُموَتاُوَس ِإلى كِنيَسِة التََّسالُوِنيكيِّيَن الَِّتي في ِهللا اآلِب والرَّ

َنْشُكُر َهللا داِئًما ِمْن َأْجلُِكم َجِميًعا، ونَْذُكُرُكم في َصلَواِتَنا بَِغْيِر  !لنِّْعَمةُ لَُكم والسَّالماالَمسيح: 

ونتََذكَُّر في َحْضرِة ِإلـِھنَا وَأِبيَنا َعَمَل ِإْيَمانُِكم، وَتَعَب َمَحبَِّتُكم، وَثَباَت َرَجائُِكم، َكَما . ْنِقطاعإ

ألَنَّ ِإْنِجيلََنا َلْم  ْخَتاَرُكم؛إونَْعلَم، َأيَُّھا اإلِْخَوة، َأِحبَّاُء هللا، َأنَّ َهللا  .في َربَِّنا َيُسوَع الَمِسيح

وِح القُدُِس َوبِِمْلِء الَيِقين، وَأنتُم َتْعلَُموَن َيِصْر  ِة وِبالرُّ ِإَلْيُكم بِالَكالِم وَحْسب، َبْل َأيًضا بِالقُوَّ

ّب، ِإذ َقِبْلتُُم الَكلَِمة، في َوَسِط ِضيَقاٍت . َكْيَف ُكنَّا َبْينَُكم ِمن َأْجلُِكم َفَقْد ِصْرتُم َتْقَتُدوَن ِبَنا وبِالرَّ

وِح القُدُس،َكِثيرة، ِبفَ  َألنََّھا  َحتَّى ِصْرتُم ِمَثاالً لَِجِميِع الُمْؤِمنيَن في َمْقدُوِنَيَة وَأَخائِيَة؛ َرِح الرُّ

ّب، ال في َمْقدُونِيََة وَأَخاِئيََة وَحْسب، َبْل في ُكّلِ َمَكاٍن  نَتَشر ِإْيَمانُُكم إِمْنُكم َذاَعْت َكلَِمةُ الرَّ

اَن ھُم يُْخِبُروَن َعنَّا َكْيَف كَفھُم َأْنُفسُ . ى َأْن َنقُوَل في ذِلَك َشْيئًالَنا َحاَجةٌ إِ ى َلْم يَُعْد ِب بِا]، حتَّ 

وَتْنَتِظُروا  دُُخولَُنا ِإَلْيُكم، وَكْيَف َرَجْعتُم َعِن األَْوَثاِن ِإلى هللا، لَِكي َتْعبُدُوا َهللا الَحيَّ الَحّق،

َماواِت  يَنا ِمَن الَغَضِب اآلتيْبنَهُ، الَّذي َأقَ إِمَن السَّ   .اَمهُ ِمْن بَيِن اَألْمَوات، َيُسوع، ُمَنّجِ
  

  )50إلى  36اآليات  – 7الفصل  –لوقا  يسالقدّ إنجيل (
يسّيِ و يسّيِيَن َأْن َيتَناَوَل الطََّعاَم َمَعهُ، َفَدَخَل َبْيَت الَفّرِ مَرَأةٌ، إوِإذا  .تََّكأإوَسَألَهُ َواِحدٌ ِمَن الَفّرِ

يسّي، َفَجاَءْت  َوِھي الَّتِي كانَْت في الَمديَنِة َخاِطئَة، َعلَِمْت َأنَّ َيسوَع ُمتَِّكٌئ في َبْيِت الَفّرِ

َوَوَقَفْت َباِكيًة َوراَء َيُسوع، ِعْنَد َقَدَمْيه، َوَبَدَأْت َتبُلُّ َقَدَميِه ِبالدُُّموع،  .تَْحِمُل َقاُروَرَة ِطيب

فُھَُما ِبَشْعِر َرْأسِ  يبوتَُنّشِ يِسّي، الَّذي َدَعا َيُسوع،  .َھا، وتُقبُِّل َقَدَمْيه، َوَتْدُھنُُھَما بِالطِّ َورَأى الَفّرِ

مَرَأٍة ِھَي ِتْلَك الَّتي َتْلُمُسهُ! ِإنََّھا إَما َجَرى، َفَقاَل في َنْفِسِه: "َلْو كاَن ھـَذا َنبِيًّا لََعلَِم َأيَّ 

يِسّي: "قُْل، َيا َفَأَجاَب يَسوُع َوَقاَل َل  ".َخاِطَئة هُ: "يا ِسْمَعان، ِعْنِدي َشيٌء َأقُولُهُ َلَك". قاَل الَفّرِ

 .قاَل َيُسوع: "كاَن لَِدائٍِن َمْديُوَنان، َأَحدُُھَما َمْديُوٌن بَِخْمِسِمَئِة ِديَنار، واآلَخُر بَِخْمِسين ."ُمَعلِّم

َأَجاَب ِسْمَعاُن  "ْيِھَما. فَأيُُّھما َيُكوُن َأْكَثَر ُحبًّا لَهُ؟وِإْذ لَْم َيُكْن لَھَُما ما يُوِفيَان، َساَمَحھَُما ِكَل 

َواب ، َذاَك الَِّذي َساَمَحُه ِباألَْكثَر". َفَقال لَهُ َيُسوع: "َحَكْمَت ِبالصَّ لَتَفَت ِإلى إثُمَّ  ".َوَقال: "َأظُنُّ
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َدَخْلُت َبْيتََك َفَما َسَكْبَت َعلى َقَدَميَّ َماء،  الـَمْرَأِة َوقاَل لِِسْمَعان: "َھْل َتَرى ھـِذِه اْلَمْرَأة؟ َأَنا

َفْتُھما ِبَشْعِرھا ا ِھَي َفَقْد َبلَّْت َقَدَميَّ بِالدُُّموع، َونشَّ ا ِھَي َفُمْنذُ َدَخْلُت َلْم  .َأمَّ َأْنَت لَْم تَُقبِّْلِني، َأمَّ

يِب َقَدَميَّ َأْنَت َما َدَھْنَت َرْأِسي ِب  .تَُكفَّ َعْن َتْقِبيِل َقَدَميَّ  ا ِھَي َفَدَھَنْت ِبالطِّ لذلَك َأُقوُل  .َزْيت، َأمَّ

ا الَّذي يُْغَفُر لَهُ َقليٌل َفيُِحبُّ َقلِيالً  .لََك: َخطايَاَھا الَكثيرةُ َمْغفُوَرةٌ لََھا، ألَنَّھا َأَحبَّْت َكثيًرا ثُمَّ  ".َأمَّ

َفَبَدَأ الـُمتَِّكئُوَن َمَعهُ َيقُولُوَن في َأْنُفِسِھم: "َمْن ُھَو ھَذا  "!َقاَل ِلْلَمْرَأة: "َمْغُفوَرٌة لَِك َخطاَياكِ 

  "!َفقاَل َيُسوُع ِلْلَمْرَأة: "ِإْيَمانُِك َخلََّصِك! ِإْذَھبِي بَِسالم؟" َخطايَا َأْيًضاالَّذي يَْغِفُر ال

  

  1220 أيلول 2
  

وٕالهي ... حين أنظر إلى الصليب هل أشعر وأؤمن بمغفرتك  رّبي
لخطاياي؟ هل أشعر وأؤمن بمحبتك لي؟ هل أغار على ُقْدسية أسمك كما 

علينا وٕافتديتنا بإبنك الوحيد؟ سأكون صريحًة معك ألن أفعالي تقول  أنتَ  تَ ِغرْ 
ك بأنني ال أشعر بهذه المحبة، ألني لو شعرت بها ومأل اإليمان كياني لبادلتُ 

بمثل هذه المحبة ليس فقط باإلعتراف بخطيئتي والندامة عليها وتغيير أسلوب 
ي ألظهرُت لهم ألوهيتك حياتي ولكن أيًضا لغفرُت لآلخرين إساءتهم لي وبالتال

"اهللا محبة"، فالمحبة تقابلها محبة. لو بادلتك المحبة ألصبحت قّديسة 
  .ب يسوعبتصرفاتي ألنك قّدوس، ألصبحُت مرآة لبّرك كما فعل الرّ 

وٕالهي ... هْب قلبي محبًة صادقًة نابعة ِمن األعماق وليس ِمن الشفاه  رّبي
  .آمين ،لدوامفأصبح إبنة حقيقية لك، ولك الشكر على ا

  

  1320 آب 25

 "يسوع المصلوب"

وٕالهي ... لو خيْرتني أي يسوع أختار ليكون ملًكا على قلبي: يسوع  رّبي
"الكرمة" التي بنبيذها تُفرح البشر، أو يسوع "الزيتونة" التي بزيتها ُيكّرم وُيمسح 
الناس وُينير للجالسين في الظلمة، أو يسوع "التينة" التي بثمارها اللذيذة ُتشبع 
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جة" سَ وْ لُمتعبين الجالسين تحتها، أو يسوع "العَ الجياع وبأغصانها الممتدة ُتريح ا
التي بإكليل شوكها عّمد اإلنسان الخاطيء بدمه اّلذي جرى من أعلى رأسه إلى 
أخمص قدميه ومحى آثامه كاِسًرا بذلك شوكة الموت، لقلت لك "لن أرضى 
سوى بيسوع المسيح الُمتّوج بإكليل الشوك ملًكا على قلبي. فأنا أطلب ملكوتك 

  أن أبحث عن الفرح واإلكرام والراحة والشبع، وحين أحصل عليه فهذه قبل
كلها سُتزاد لي. أجل، أود أن أنال الخالص أوًال وأدخل ملكوتك حاملًة الصليب 

   اّلذي أعطاني إياه ملكي الحبيب أال وهو: طاعة كلمتك تعبيًرا عن محبتك".

ورفعتني إلى السماء، وٕالهي ... "محبتك الغيورة" إنتشلتني ِمن األرض  رّبي
م، َكسَرت قيودي م وُأخدَ إنتشلتني من وحدتي ووضعتني بين الجماعة َأخدِ 

   آمين. ،وحّررتني، لك الشكر على الدوام
  

  5120 آب 30
  

سألوني اليوم "ماذا يحدث في بلدِك؟ لماذا إختفت المحبة  رّبي وٕالهي ...
ما يحدث  يسألم يعرفوه؟ ألب يسوع إلى تلك المنطقة؟ من القلوب؟ ألم يأتي الرّ 

آه، يا رب،  .؟"المحبة إلى اهللا ا من خاللهيعودو بالغ القسوة لُيدركوا و هو أمٌر 
، أنت تعلم ما في القلوب، فهناك المؤمن اّلذي سواك أنت غافر الذنوب وال

ٕامتأل قلبه بالمحبة وهناك اّلذي يود أن ُيلحق الضرر إختبر محبتك الغافرة و 
 َمن َفَهمَك؟ تعّلًقا بمعتقدات خاطئة. ا بنفسه أو جشًعا أوبأخيه اإلنسان حب  

متى ستنتهي عبادة األوثان األخرى ال التماثيل بل "المال"  رّبي وٕالهي ...
بالمحبة التي مألت قلب َمن تسالونيقي؟ متى سنقتدي كما حدث مع أهل 

"إبن اإلنسان" ُمعطي السالم؟ إرحمنا يا رب، وأرسل روحك القّدوس  :أرسلت لنا
   آمين. ،لك الشكر على الدوامُينير لنا لُنصبح ِمثاًال لآلخرين، و 



- 471 - 

 

  6120 آب 21
  

كم هي عزيزٌة ن على الضعفاء وفقراء الروح، ُمتحن أيها اليا  رّبي وٕالهي ...
، دموًعا تصرخ لك "إّني الخاطيءع التوبة" تجري من عيني اإلنسان و عليَك "دم

أنت أتيَت يمسحها وينشفها بكلمة "مغفورٌة لِك خطاياِك".  وتنتظر َمن آسفة"
، أتيت للخطاة وبالذات َمن أقّر بخطيئته وبكى حزًنا على ذاته إلبتعادها عنك

جعلتك ُتظهر " كَ قالت لك "ُأحب . أجل، الدموع التي لتعيَد إليه اإلبتسامة والفرح
  وُتعلن عن حّبك للبشرية وتجعل من الحب قوة بعد أن كان سبب الهوان. ذاتك 

؟ أكنُت مثل الرسل اّلذين كَ ماذا فعلُت لَك وكيف خدمتُ  رّبي وٕالهي ...
ضّحوا بحياتهم من أجل أن ُيخبروا اآلخرين عّما فعلت من أجلهم وكم أحببتهم 

الفّريسي اّلذي على الرغم ، أو مثل على مثالهم داعيهم للتوبة وللعيش بقداسة
من إدعائه بأنه يعرفك إال أنه بالحقيقة يجهلك ويجهل حقيقتك فال يستطيع أن 

  يفعل شيًئا ُيفرح قلبك؟
إن لم أعترف بخطئي تجاهك وتجاه يا إله الحب والرحمة،  رّبي وٕالهي ...

اآلخرين فكيف لك أن ُتسامحني وُيساِمحوني َمن أخطأت تجاههم؟ إن لم 
وتصرفات عماق قلبي وأتواضع فأعرف ذنبي مقاِرنًة أعمالي بأقوالك أغوص أل

من  أنا نادمٌ  يا ربي وٕالهـي،كيف أقول لك: " ر؟فكيف لي أن أتغي اآلخرين معي 
على جميع خطاياي، ألنـي بالخطيئة خسرُت نفسي والخيرات األبديـة،  كل قلبي

ألنـي أغظتك وأهنتك، أنت ، وباألكثر أنا نادمٌ  .ستحققت العذابات الجهنميةإ و 
وأنا في الباطن ال أعترف بأنني قد  ة"ي وٕالهـي المستحق كل كرامة ومحبـربـ

كيف لي أن أنظر إلى َمن هم حولي وأقول أنهم ال يعرفون اهللا إن لم  أخطأُت؟
  ُأبشر دون كلل أو تهاون؟

 ريُبنا منكقوتدوًما على إسعادنا  يا َمن أحببتنا دوًما فعملتَ  رّبي وٕالهي ...
أنعم علينا أن  رّبي وٕالهي ...، لك الشكر على الدوام. ونحن غير مستحّقين

  لك الشكر على الدوام، آمين.و ، نكون على مثالك في معاملتنا لآلخرين
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  7120 أيلول 10
  

أموٌر كثيرٌة عن ذاتك كشفتها لنا حول مائدة الطعام: "قلبك  رّبي وٕالهي ...
الغيور إلطالق األسرى من سجن الخطيئة،  الكبير المحّب للجميع، حّبك

حكمتك وبساطتك في أسلوب التعليم واإلقناع" وهذا يجعلني أتقّدم إلى مائدتك 
بالقّداس اإللهي وكّلي إيماًنا بأنك تحبني وال تخجل من لمسي لك ورجاًء بمغفرة 
خطاياي وٕاشهار حّبي لك دون خجٍل من أحد سواك أو خوٍف من إضطهاد. 

يء ممكن أن أفعله أال وهو المشاركة بالقّداس اإللهي بكل كياني هذا أقّل ش
ألقول لك "سبحانك يا رب على قلبك اّلذي ال يوصف" و"أشكرك، فأنا لسُت 

 مستحقة أن تدخل تحت سقفي وُتعلن مغفرة خطاياي أمام الجميع".

"كيف ولماذا ُنسّبح اهللا؟" هو أحد األسئلة التي يصعب على  رّبي وٕالهي ...
يرين اإلجابة عليه، إذ كثيًرا ما نسمع "سّبحوا اهللا" وال نعلم ماذا نقول أو نفعل كث

سوى ترديد كلمات "ُنسّبح أسم اهللا"، ولعلنا ال ندرك بأن بإمكاننا تسبيح أسمك 
بشكرك من أجل إستيقاظنا في الصباح أو حصولنا على طعامنا اليومي أو من 

جل مغفرة خطايانا بإخالء ذاتك أجل جمال الطبيعة من حولنا واألهم من أ
والموت على الصليب. نحن نجهل بأن التكّلم مع اآلخرين عنك وعن محبتك لنا 

ّرب يسوع وُرسلِه ِبال يقتدهو نوع من تسبيح أسمك القّدوس. أعطنا يا اهللا أن "ن
وِح  ، في وسط ضيقاتٍ وُنشيد بإسمك القّدوس تكبل كلمونق كثيرة، ِبفرِح الر

 ولك الشكر على الدوام، آمين.  ،"القدس

  
  8120 آب 26

ال أعلم ماذا حدث خالل التاريخ لتتراجع أفكار الناس عن  رّبي وٕالهي ...
، ولكني متأكدة إن أراد أحدهم أن يغلق عن "اإليمان" ما تناقلوه اآلباء واألجداد

باإلنجيل  ُأذنيه عن ما يتداول به الناس اآلن من تفسيرات وجلس يقرأ ما ُكِتب
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منذ بدء الخليقة إلى إنتشار اإليمان بمحبتك لنا من خالل الّرب يسوع المخّلص 
له ُأسس وأنظمة وهو حق  لوجد أن هذا اإليمان في القرن األول بعد الميالد

 وضعته أنَت خالل السنين لنقترب من قلبك القّدوس كطفٍل رضيٍع ينمو ويقترب
  با ألخوته كمحبته لنفسه.من أبيه الُمحب الُمعيل ُمح بمحّبة

لماذا هذا اإلنقسام ما بين الكنائس، والغاية واحدة:  رّبي وٕالهي ...
و"معرفتك بمعرفة َمن أرسلَت مخّلًصا فالحياة األبدية"؟ متى  "الخالص للجميع"

التكّبر والعلو عن اآلخرين اّلذين سبقوه بالفهم، وكذلك سيبتعد اإلنسان عن 
يتوقف اإلنسان عن إدانة اآلخر سالتفكير بالمادّيات وبنفسه وفائدته فقط؟ متى 

بأنه إنسان خاطئ من الممكن أن اّلذي ال توبة له فنقول عن اإلنسان الخبيث 
متى سُنصّلي من أجل اآلخر ليس فقط ألنه مؤمن  يتوب ويتغّير فيسامحه اهللا؟

  بل ألنه بتصرفاته بعيًدا عنك فيعود إليَك؟

لعّل اإلنسان لم يفهم بعد معنى كلمة "قّدوس" وأّنك خلقته  ي وٕالهي ...ربّ 
  فيعيش القداسة عالًما بأنه إن أخطأ يتوب وأنت أرحم الراحمين على صورتك

؟ لعّل اإلنسان لم يفهم بعد مدى حّبك لكل خلقك ولكل بجسد ودم الّرب يسوع
لماذا توّقف اإلنسان عن التبشير كما  روٍح ُولدت بجسد لتعيش معك لألبد؟

يجب ُحبا وشكًرا لك وحبا باآلخر؟ أنعم علينا يا رب أن نكون شعّبا ُمبّشًرا 
بأفعاله ليتسنى للكهنة ورؤساء الكنيسة من إيصال "أسرار الكنيسة" بسهولة 

   الشكر على الدوام، آمين.لآلخرين، ولك 

  2020 أيلول 6

  "محبة اهللا :"يسوع

َمن يستطيع أن ُيدرك اإلحتياجات الحقيقية لآلخر  وٕالهي ...رّبي 
وباألخص اإلحتياجات الروحّية؟ َمن يتألم لمشاهدة دمعة إنساٍن خاطئ ُيريد أن 
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يتوب وُتغفر له أخطاء حياته السابقة؟ َمن اّلذي يهتم بَمن يؤمن اإلنسان اآلخر، 
  وٕان عرفك أو ال؟  

الرسول في رسالته األولى لطيموتاوس، كتب القديس بولس  رّبي وٕالهي ...
اإلبن الُمْخِلص في اإليمان، أّن "اهللا ُيريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى 

فعله الّرب يسوع حين أعلن عن )، وهذا ما 4 :2طيموتاوس  1معرفة الحق" (
حّبك لإلنسان الخاطئ بمغفرة خطاياه، وِمن ثّم قّدم ذاته ذبيحة خطيئة ُتكّفر 

وكثيرون لم يعرفوك معرفة  ،يقبلوهيفهموا أقواله وأفعاله فلم ثيرون لم عنه. ك
؛ وَمن عرفك إحتاج لَمن يشرح له وُيبّشره، إحتاج ألن يمّر بتجارب حقيقية

ولعل أهل تسالونيكي هم أصدق مثال على اّلذين تغّيروا عن عبادة . وضيقات
ظرين القيامة والحياة األبدية اهللا الحق وقبلوا المسيح ُمخّلًصا ُمنت كاألوثان وعبدو 

). 10-1 :1بحسب ما سمعوه من القديس بولس الرسول (تسالونيكي  كمع
  .شاءتوُيشيع المحبة في قلوب اآلخرين كما  لكعلى المؤمن أن يشهد أجل، 

الشهادة لَك عمٌل أشبه بحرٍب يلبس فيه الُمحارب سالًحا  رّبي وٕالهي ...
روحيا كامًال ويتقّدم من مواجهة أعداءه الغير منظورين، ال اللحم والدم، دون 
خوٍف أو تراجع وٕانما بثقة كاملة بَك عالًما بالسلطان اّلذي أعطيته إّياه لدحر 

ن قلوب كثيرين فُنزيل مأعطنا يا رب أن ُنفرح قلبك بعمل مشيئتك العدو. 
   الشكر على الدوام، آمين.الجهل بالمعرفة، واليأس بالمغفرة، ولك 

  2120 آب 29

إنتشر في هذه األيام وباًء لم تستطع الدول السيطرة على  رّبي وٕالهي ...
، كما نالحظ إرتداد كثيرون إذ كان الفايروس ُيغّير من خاصته كّل حين إنتشاره

عن اإليمان بوجودك وُأبيحت بإسم الحرية الشخصية الكثير من األمور التي ال 
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التي عنها، ولذلك يظّن كثيرون أن النهاية والدينونة قد قربت، وهي أنَت ترضى 
في . وٕان تمّعنُت فيما كتبه وصفها القديس بولس الرسول بأنها "الغضب اآلتي"

لفرحُت ألني أعرُف بأنني أنتظر هذا اليوم بفرٍح تسالونيكي  هلألرسالته األولى 
ورجاٍء بالّرب يسوع اّلذي أقمته من بين األموات ُمنّجًيا من تلك الساعة، فَمن 
آمن به ُمخّلًصا لن يأِت للدينونة بل تكون له الحياة األبدية معك في ملكوتك 

ة قد ُوضعت بمجيء الّرب ولعّل كثيرون لم يفهموا بأن ُأسس الدينون السماوي.
، وما علينا فعله اآلن بإنتظار )31 :12، 21-13 :3(يوحنا  يسوع وموته وقيامته

  تلك الساعة هو التبشير بما حدث ليكون الرجاء الُمفرح في قلب كّل إنسان.

في عصرنا هذا، غّيرنا مفهوم الدينونة فأصبحنا ُندين  رّبي وٕالهي ...
للتوبة ونوجههم نحو اّلذي غفر بموته خطايانا ووهبنا اآلخرين دون أن ندعوهم 

اآلخرين ونحن ال نفعل ما يتوّجب علينا أن نفعل  ... في عصرنا هذا نذمّ  الحياة
من أعمال محبة ورحمة ... في عصرنا هذا لبس األغلبية قناًعا ُمزّيًفا لكي ال 

في عصرنا هذا ُيدينه اآلخرون وأصبح لسانه سيًفا يقطع به أعناق اآلخرين ... 
بإنتظار الموت، عصٌر ال مبالي  قليلٌة هي األعمال التي ُتطّيب جسد المسيح

 به وغير ُمكترث سواًء عرف العالم محّبتك لإلنسان أو لم يعرف ... عصٌر ُأشب
بالطلب من شعبه أن يحترم بعضهم البعض،  ويقوم من جهةٍ  بإنساٍن له سلطةً 

ُأخرى ُيقّدم مساعدات مالية لجهٍة توّد أن تقتل شعبه إن لم يؤمن  ومن جهةٍ 
... عصٌر ُأشببه برجٍل إبيّض لون شعره فصبغه وثّم ضحك على  بعقيدتهم

 من نوعٍ  ... عصٌر يحكمه الـ"أنا" ... عصٌر يحتاج لوباءٍ اّلذين شاب شعرهم 
، فأنعم ي فينا المحبةآخر: وباء "التوبة" لُيميت فينا ما يحكمنا من أفكار وُيحي

الشكر على علينا بهذا الوباء فتصبح دموع التوبة طوفاًنا ُيميت وُيحيي، ولك 
   الدوام، آمين.



- 476 - 

 

 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة السادس عشرا�حد 

  )27إلى  18اآليات  8الفصل  –(الّرسالة إلى أهل روما 
فِإنَّ الَخليَقَة  تَُواِزي الَمْجَد الَّذي َسْوَف يتََجلَّى فينَا.وِإنِّي َأْحَسُب َأنَّ آالَم الَوْقِت الَحاِضِر ال 

ْبِر َتَجلَِّي َأْبَناِء هللا؛ ألَنَّ الَخليَقَة ُأْخِضَعْت ِللبَاِطل، ال طَْوًعا، َبل "بُِسْلطَاِن  تَْنَتِظُر ِبَفاِرِغ الصَّ

ُر ھَي َأْيًضا ِمْن ُعبُوِديَِّة  َأنَّ الَخليَقةَ  ِهللا الَّذي َأْخَضَعَھا"، ولِكْن َعلى َرَجاءِ  َنْفَسَھا َستَُحرَّ

َيِة َمْجِد َأْوالِد هللا. ُض ِإلى اآلن. الَفَساِد ِإلى ُحّرِ  ونَْحُن نَْعلَُم َأنَّ الَخليَقَة ُكلََّھا َمًعا َتِئنُّ وَتتََمخَّ

و ح، َنْحُن َأْيًضا نَِئنُّ في َأْنُفِسنَا، ولِكْن ال ھَي َفَحْسب، َبْل نَْحُن َأْيًضا الَّذيَن لََنا َباُكوَرةُ الرُّ

َجاُء الَّذي يَُرى َلْيَس َرَجاء. فَھْل   ُمْنَتِظِريَن التَّبَنَِّي َأْي ِفَداَء َجَسِدنَا. َجاِء ُخلِّْصنَا. والرَّ فِإنََّنا بِالرَّ

بْ  يَْرُجو َأَحٌد َما َيَراه؟ ا ِإَذا ُكنَّا َنْرُجو َما ال َنَراه، َفبِالصَّ وُح َنْفُسُه  ِر نَْنَتِظُرهُ.َأمَّ وھَكَذا َفالرُّ

وَح َنْفَسهُ يَْشَفُع لََنا ِبَأنَّ  اٍت يَْعُضدَُنا في ُضْعِفنَا، ألَنََّنا ال َنْعِرُف َأْن نَُصلَِّي َكَما َيْنَبِغي، لِكنَّ الرُّ

وح، وھَي َأنَّهُ يَ  ال تُوَصف. ْشَفُع ِللِقدِّيِسيَن بَِما يَُواِفُق والَّذي َيَفَحُص الُقلُوَب يَْعِرُف َرْغَبَة الرُّ

  َمِشيئََة هللا.
  

  )14إلى  9اآليات  – 18الفصل  –(إنجيل القّديس لوقا 
"َرُجالِن  ُروَن اآلَخرين:قِ ار، َوَيْحَت وقاَل َأْيًضا ھَذا الَمَثَل ألَُناٍس َيِثقُوَن في َأْنفُِسِھم َأنَُّھم َأْبرَ 

ار.َصِعَدا ِإلى الَھْيَكِل  يسيٌّ َواآلَخُر َعشَّ يِسيُّ يَُصلِّي في َنْفِسِه  لِيَُصلِّيَا، َأَحدُُھما َفّرِ َفَوَقَف الَفّرِ

ار.اَوَيقُول:  نَاة، َوال َكھَذا الَعشَّ اِعيَن الظَّالِِميَن الزُّ  للّھُمَّ، َأْشُكُرَك ألَنِّي لَْسُت َكبَاِقي النَّاِس الطَّمَّ

تَيِن في  اُر َفَوَقَف َبِعيًدا  األُْسبُوع، َوأَُؤدِّي الُعْشَر َعْن ُكّلِ َما َأْقَتِني.ِإنِّي َأُصوُم َمرَّ ا الَعشَّ َأمَّ

َماء، َبْل كاَن َيْقَرُع َصْدَرهُ َقاِئالً:  للّھُمَّ، ِإْصَفْح َعنِّي اَوُھَو ال يُِريُد َحتَّى َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِه ِإلى السَّ

ا ذاَك َفال! ألَنَّ ُكلَّ َمْن َيْرَفُع َنْفَسُه َأقُوُل لَُكم إِ  َأنَا الَخاِطئ! ًرا، َأمَّ نَّ ھَذا َنَزَل ِإلَى َبْيتِِه ُمَبرَّ

 يَُواَضع، َوَمْن يُواِضُع َنْفَسهُ يُْرَفع".

  1220 أيلول 9

اليوم لبيتك ومقِدسك وقلبي ُمفعٌم باألسى والحزن،  وٕالهي ... دخلتُ  رّبي
الحزن على نفسي ألني لم أعد أستطع أن أغفر وبالتالي ال أستحق أن أطلب 
منَك أن ترحمني وتغفر لي بإسم إبنك الحبيب الكائن بالقربان الُمقّدس، ولم 
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أجرؤ على أن أتقّدم على تناول القربان وخاصة بعد أن سمعت ما جاء 
ل الُمقّدس عن المغفرة لآلخرين. وفوجئت بصديقتي، التي عادًة ما تأخذ باإلنجي

القربان الُمقّدس للمرضى اّلذين ال يستطيعون القدوم لحضور القّداس، تقترب 
 مني وتضع بيدي العلبة التي تحوي بداخلها القربان الُمقّدس وتقول لي "هو يودّ 

 إلّي وأنا الخاطئة التي ال تودّ  وٕالهي ... أنت تأتي رّبيأن يجلس معِك قليًال". 
أن ترحم فتغفر لَمن أساء إليها!!! ما أحّن قلبك ألنه عِلم بأني ُأقر بخطيئتي 
وعِلم أيًضا بضعفي وأراد أن ُيقّويني ... أراد أن يقول لي "ضعي أحمالك علّي 

  ".وال تيأسي ِمن محبتي وتعّلمي مني فإني وديع ومتواضع ورحيم وغفور
ولك  ،وٕالهي... قّوي ضعفي بحنانك وٕاجعل قلبي مثل قلبك القّدوس رّبي

  .آمين ،الشكر على الدوام
  

  1320 أيلول 1

وٕالهي ... عّلمتني األيام بأن ال أنظر لغيري وأترك لُمخّيلتي أن تحكم  رّبي
عليهم وخاصة بداخل الكنيسة فأنت دوًما مع المسكين وسُتظهر روحهم 
المتواضعة أمام المتكبرين أمثالي. ما زلت أذكر كيف إفتكرت بالسيدة التي 

أنها تتباهى أحضرت أبناءها األربعة الشباب للكنيسة في صباح أحد األيام ب
وحينها كنُت أنا ُمخّلة [أنها أم مثالية عّلمت أبناءها الحضور للكنيسة و ها ئبأبنا

، وأتتني الصفعة التي أفاقتني من إدانتي ]عن هذه المسؤولية الملقاة على عاتقي
ة القداس هي من أجل راحة نفس زوج هذه لآلخرين حين أعلن الكاهن بأن نيّ 

، لم أحتمل ثقل خطيئتي بسوء رّبيالسيدة اّلذي توفى فجر ذلك اليوم. آه، يا 
ي وعدم القيام بواجباتي نحوك، ولم أشعر باإلرتياح إال بعد أن إعترفت ظنّ 

  للكاهن ونلت المغفرة منه بالسلطة التي أعطيَتُه إّياها، وقّررت أن أتغّير.

هي ... يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، إجعل قلبي شبيًها لقلبك وٕال رّبي
  القّدوس، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  5120 أيلول 6

  "أنا ُأحّبك؟ ال أعلم ... أنَت ُتحّبني؟ أكيد"

في رّبي وٕالهي ... ال أعلم، ولكني حين أتأّمل بما كتب الرسول بولس 
دائه أي تحريره من العبودية، الجسد وفِ بالنسبة لفساد سالته إلى أهل روما ر 

ر بفساد تكِ فْ ال ُأفكر بفساده والعودة إلى التراب ولكني أَ أنسى جسدي المادي و 
 ليكون إبًنا لك حين إفتديته فغفرتَ أنت ه الجسد الروحي حين ُأخطأ وكيف دعوتَ 

روحك تدعوني للتوبة وبذات الوقت تصرخ  كلمتكسمع له إن آمن بدعوتك. أَ 
  ".لّلُهم، ِإْصَفْح َعني َأَنا الَخاِطئ!عها أنت طالبًة المغفرة: "اسمَ لي لتَ من داخ

رّبي وٕالهي ... لعل من أصعب األمور التي يقوم بها اإلنسان هي "فحص 
، وال وحتى "اإلعتراف بالتقصير في عمل الواجب" و"اإلعتراف بالخطأ" الضمير"

اإلنسان اآلخر هي المشكلة و  القريبأعلم إن كان الجهل بالواجب نحوك ونحو 
ّب معرفتك ومعرفة حِ نُ وتركت لنا القرار ل ولكني متأكدة من أنك قد أفهمتنا إّياها

و أن اإلنسان ال ُيريد أن ُيفكر، أو أنه ال ُيِحب أْن أ ،مشيئتك فطاعتك محبًة بك
  .ُيقال عنه بأنه ُمخطئ ُمتناسًيا بأنك تعلم وترى كل شيء

هي واجباتي تجاهك؟ أهي ترديد صالة الصباح والعصر  رّبي وٕالهي ... ما
والمساء وقبل النوم؟ أهي صوم وٕانقطاع عن بعض األطعمة من دون هدف 

التفكير بالخطايا  نأهي حضور القّداس اإللهي بالجسد المادي فقط دو  روحي؟
مع خالتي ُتحدثني عن القريب جلست باألمس  والندم عليها لنيل المغفرة عنها؟

 زوجها لها فقالت: ذهبنا إلى أخصائي بالقلب ليفحص قلبه وحين كان  حب
الطبيب يأخذ له أشعة للقلب طلب من الطبيب أن يسألها أن تأتي لتراها، فسأله 
الطبيب إن كانت أخصائية بالقلب، فأجابه "كال، ولكنني ُأريد أن ترى صورتها 

 لكَ  كعروسٍ  نابّ حِ تُ  ألنكَ في قلبك  ]نحنأي [أرى حّبك لنا، فصورتنا وهكذا  ؛فيه"
  نا بهذا الحب ُندرك واجباتنا نحوك.   ، ولعلّ وليس فقط كأبناء
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المتواضعين والمعترفين بخطاياهم الخطاة ‘ رّبي وٕالهي ... يا َمن أشعرتَ 
بمغفرة الخطايا وبناء حصٍن  بالمحبة واألمان ‘واضعين أنفسهم في ظل حمايتكَ 

بقلٍب ُمنسحق نا متين حول قلبهم لكي ال يرى جسدهم الروحي الفساد، أْنعم علي
اّلذي في السموات"، القّدوس لُنصبح ِمن أبنائك ونصرخ لك "أبانا ُمحب متواضع 

  ولك الشكر على الدوام، آمين. 
  

  6120 آب 28

إن قال لي أحدهم: "لِك أن تطلبي طلًبا واحًدا من اهللا، فما  رّبي وٕالهي ...
  هو؟"، فهل يحق لي أن أقول: "أن ال أموت وأنا في الخطيئة"؟ 

كلما إعتقدُت بأني أصبحُت أقوى روحيا ضد الصعاب،  رّبي وٕالهي ...
أوقعتني وأظهرْت ضعفي وجعلتني أتمنى الموت قبل أن كلما واجهُت صعاًبا 

 اث فأخطأ مرة أخرى وأعصي كلمتك. إرحمني يا اهللا وأعن ضعفيتتكرر األحد
     ولك الشكر على الدوام، آمين.، وٕاغفر لي

  
  8120 أيلول 2

من أصعب األمور على اإلنسان أن يدخل إلى أعماق  رّبي وٕالهي ...
التي ال تكون بحسب مشيئتك، ولعّل هذا هو ما نفسه وُيقّر بأعماله الخاطئة 

دوًما إلى اآلخرين ويذّمهم حتى على األعمال التي يقوم هو يجعله ينظر 
أنا ال أعتقد أن اإلنسان يجهل مشيئتك وباألخص إحترام اآلخر، فإن  بفعلها.

   عرف بوجودك فهو على علٍم تام بأنك إلٌه واحد خالق الكل.
ُيصلي لك بداخلي  ،ُمرشدي وُمعّزيَ  ،دع روحك القّدوس رّبي وٕالهي ...

وأتوب  ،أنا بكل تواضع قبل أن يصل إليَك فتنِزل دمعًة حزًنا بصوٍت أسمعه
، ولك الشكر منتظرًة يوم لقاءك بكّل رجاء وأطلب المغفرة وُأغّير من أعمالي

   على الدوام، آمين.
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  2020 أيلول 13

  "العريس "يسوع

ال فرحة أكبر من فرحة العروس والعريس الُمحّبين  رّبي وٕالهي ...
البعض بيوم العرس، يوم يلتقيان بمسكٍن واحد دون أن ُيفّرق بينهما  البعضهم

على الرغم من أّن فترة الخطوبة هي ليعرف اآلخرون بأن هذه المرأة هي  أحد.
لذاك الرجل وأنها لن تكون لغيره إال أّن التجارب والحياة وَمن حولهما قد يلعبوا 

باإلتحاد بيوم العرس  رجاءقى الدوًرا في المحاولة إلبعاد الواحد عن اآلخر، فيب
هو ما ُيخالج فكر كّل واحٍد منهما ويعمال أقصى جهدهما لكي ال يفصلهما شيًئا 

فرحة يوم العرس هذه تعتمد على مدى حّب الواحد  عن بعضهما البعض.
  ثقة بأن يوم العرس سيحدث وتتم فرحتهما.ف والقوة التلهّ  يلآلخر، وكذلك ه

تختلف المعرفة بين اإلثنين وما ُيسعد الطرف اآلخر من  رّبي وٕالهي ...
يعرف الطرف اآلخر أن ن مِ له  وقد يعتقد البعض بأنه ال حاجةَ  ،شخٍص آلخر

معرفة حّقة وال داعي ألن يتغّير فيتكّلم ويتصّرف بما ُيرضي اآلخر وٕانما 
الشعوب بأسرها  .ئةطخاو  معرفته باآلخر سطحية وقد تكون ُيريدبحسب ما 

ة لتكون عروًسا لَك وأنت العريس، أنت تعرفنا تمام المعرفة وتحّبنا كل مدعوّ 
الحّب، ولكن ماذا عن حّبنا لَك وكم نعرفك؟ أليس معرفتنا بَك ُمختلفة من 
شخٍص آلخر والكل يعتقد بأنه يعرفَك؟ ألم ُتمّيز أنت بين اّلذين يّدعون معرفتَك 

الفّريسي اّلذي داء؟ أليس الفرق بينهما هو كالفرق بين كالتمييز بين الخراف والج
يقف أمامك بزهٍو إذ يعتبر نفسه بارا ويحتقر اآلخرون ألنهم خطاة والعشار فقير 

 الفرق بينهماأليس  الروح الُمعترف بخطيئته أمامك خجًال وطالًبا منَك الرحمة؟
ألنه يّدعي ذلك  إنساًنا بال عيوب وبأنك ستحّبههو بأن أحدهما يعتقد بأنه 

واآلخر يعرف ما معنى أّنك قّدوس بالمقارنة مع أعماله وأقواله فيرى بنفسه أنه 
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ناه أن ترحمه وتغفر له كثرة ليس أهًال حتى لينطق بإسمك القّدوس بل كّل مُ 
  ولك الشكر على الدوام، آمين.إرحمنا يا رب،  خطاياه عالًما بمقدار حّبك له؟!

   
  2120 أيلول 5

  "فاحص القلوبالروح "

ليس من السهل أن يقرأ شخًصا ما يجول بفكر شخٍص آخر  رّبي وٕالهي ...
أنَت تنظر للفكر والقلب وتقارنه عادًال.  م فتحكم حكًما، ولكنك تعلَ ليعرف نواياه

بفكرك وقلبَك الوديع والمتواضع فإن كان على صورتك فهنيًئا له، وٕان لم يكن 
أنَت ؛ على مثالك فيستحّق لقب "إبن اهللا"كيف ُيصبح إن سمح لَك فسُتعّلمه 

تعلم غاية القلب فإن كانت "أنَت واآلخر" فهنيًئا له إذ أنها تشبه غاية الروح، 
وٕان كانت "أنا" فسُتعّلمه إن سمح لَك وُتسمعه صوتك بداخله ُيوّجهه نحوك 

  ونحو اآلخر.

خر، إن كان من الصعب أن يقرأ شخًصا ما يجول بفكر اآل رّبي وٕالهي ...
إذ قد يضع قناًعا فُيظهر له المحبة، فيعتقد بأنه ُيحّبه وال يكتشف ضحالة 

في !!! وهشاشة هذه المحبة إال في وقت الشدة، فما بالك قراءة اإلنسان لذاته
، األصعب هو أن يغوص اإلنسان ألعماق قلبه ليكتشف ذاته ،هذه األيام

غوًصا ال يتم في أيام السالم ولكن في الشدة، ولذلك أعتقد بأن الجميع سُيعاني 
من شّدٍة ما ال لتذليلهم أو إنكسارهم بل لتقويتهم على تغيير الذات إن فهموا. 
اإلنسان الروحي سيفهم أما اإلنسان األرضي فسيحتاج أن ُيشاهد "تجّلي أبناءك" 

  ."نور البشارة"واهب روحك القّدوس وهو ليفهم فيتغّير، تجّلي تهبه أنَت بم

مشيئتك هي أن يخلص الجميع، كّل الخليقة، فأنعم علينا  رّبي وٕالهي ...
لذاتها ولآلخرين مجًدا  تعرفك وتحّبك وتعمل مشيئتكبقلوٍب وديعة ومتواضعة 

    لَك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرة السابع عشرا�حد 
  

  )14إلى  8اآليات  13الفصل  –(الّرسالة إلى أهل روما 
ِريَعة؛ ألَنَّ الَوَصايَا:  ال َيُكْن َعَلْيُكم ألََحٍد َدْيٌن ِإالَّ ُحبُّ بَْعِضُكم لِبَْعض. َفَمْن َأَحبَّ َغْيَرهُ َأتَمَّ الشَّ

أُْخَرى، َتْخَتِصُرَھا ھِذِه الَكلَِمة: "َأْحِبْب "ال تَْزِن! ال َتْقتُْل! ال َتْسِرْق! ال تَْشَتِه!"، وَأيَّ َوِصيٍَّة 

ِريَعة. َقِريَبَك َكَنْفِسَك!". ا؛ ِإًذا َفالَمَحبَُّة ِھَي َكَماُل الشَّ    ِإنَّ الَمَحبََّة ال َتْصنَُع بِالَقريِب َشّرً

اَعةُ ِلَتْسَتْيِقظُ  وا ِمَن النَّْوم! ألَنَّ الَخالََص وِإنَُّكم لََعاِلُموَن في َأّيِ َوْقٍت َنْحن: َلَقْد َحاَنِت السَّ

ا َكاَن َيْوَم آَمنَّا. ْقَتَرَب النََّھار. ِإًذا َفْلَنْطَرْح َأْعَماَل إَلَقْد َتَناَھى اللَّيُل و َأْقَرُب ِإَلْيَنا الَيْوَم ِممَّ

النََّھار، ال في الُقُصوِف َوْلنَْسلُْك ُسلُوًكا الِئًقا َكَما في َوْضِح  الظُّْلَمة، وَنْلَبْس َأْسلَِحَة النُّور.

ْكر، وال في الفُُجوِر َوالَفْحَشاء، وال في الِخَصاِم والَحَسد وا بِالَجَسِد ِلَقَضاِء  ،والسُّ وال َتْھتَمُّ

بَّ َيُسوَع الَمِسيح!إَشَھَواتِِه، َبِل     ْلَبُسوا الرَّ
  

  )37إلى  25اآليات  – 10الفصل  –(إنجيل القّديس لوقا 
ُب َيُسوَع َقاِئالً: "يا ُمَعلِّم، َماَذا َأْعَمُل ألَِرَث الَحياَة األََبِديَّة؟". َوِإَذا َعالِمٌ   بِالتَّْوَراِة َقاَم يَُجّرِ

بَّ ِإلَھَك ِمْن ُكّلِ َقْلبَِك، َوُكّلِ  َفَقاَل لَهُ: "َماَذا ُكِتَب في التَّْوَراة؟ َكْيَف َتْقَرأ؟". َفَقاَل :"َأْحبِِب الرَّ

 ُقْدَرتَِك، َوُكّلِ ِفْكِرَك، َوَأْحِبْب َقِريَبَك َكَنْفِسَك". َنْفِسَك، َوُكلِّ 

واِب َأَجْبَت. ِإْفَعْل ھَذا َفَتْحَيا". َر َنْفَسهُ، َفَقاَل  َفقاَل لَهُ َيُسوع: "بِالصَّ ا ُھَو َفَأراَد َأْن يَُبّرِ َأمَّ

ُجٌل َناِزالً ِمْن أُوَرَشلِيَم ِإلى َأِريَحا، َفَأجاَب يَُسوُع َوَقال: "كاَن رَ  لِيَُسوع: "َوَمْن ھَُو َقريبِي؟".

وهُ، َوَأْوَسُعوهُ َضْرًبا، َوَمَضوا َوَقْد تََرُكوهُ َبْيَن َحّيٍ َوَمْيت.  َفَوَقَع في َأْيِدي اللُُّصوص، َوَعرَّ

َمرَّ َأْيًضا الِويٌّ وَ  َوَصَدَف َأنَّ َكاِھًنا َكاَن َناِزالً في ِتْلَك الطَِّريق، َوَرآهُ، َفَماَل َعْنهُ َوَمَضى.

 ولِكنَّ َساِمِرّيًا ُمَساِفًرا َمرَّ بِِه، َوَرآهُ، َفَتَحنََّن َعلَْيه، بِذلَِك الَمَكان، َوَرآهُ، َفَماَل َعْنهُ َوَمَضى.

َد ِجَراَحهُ، َساِكًبا َعلَْيھا َزْيًتا َوَخْمًرا. ثُمَّ َوَضَعُه َعلَى َدابَّتِِه، وَ  َذَھَب ِبَه ِإلى َوَدَنا ِمْنهُ، َوَضمَّ

وفي الَغد، َأْخَرَج ِديَناَريِن َوَأْعطاُھَما ِلَصاِحِب الفُْندُق، َوَقاَل لَهُ: ِإْعَتِن  ْعَتَنى ِبِه.إالفُْندُق، و

َك ِل َفَما َرْأيَُك؟ َأيُّ ھؤالِء الثَّالَثِة َكاَن َقريَب ذ بِِه، َوَمْھَما َأْنَفْقَت َفَأَنا ُأوِفيَك ِعْنَد َعْوَدتي.

ُجِل الَّذي َوَقَع في َأْيِدي اللُُّصوص؟". ْحَمة". َفَقاَل لَهُ َيُسوع: اَفَقاَل: " الرَّ لَّذي َصنََع ِإلَْيِه الرَّ

  ْصَنْع َأْنَت َأْيًضا َكذِلَك".إ"ِإْذَھْب، و
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وٕالهي ... رقص قلبي اليوم َفَرًحا حين علمُت أن مواهب روحك  رّبي
القّدوس هي ليست فقط لباٌس أرتديه ُألحارب به إبليس وأعوانه ولكنها َقْبَل ذلك 

ر اّلذي يجعُل َمن يراني ُيمّيزني بأنني هي وسيلة عيش "المحبة"، هي ثوب البِ 
فرة والرحمة تجاه اآلخرين، أنتمي لك فأنت "محبة". فروح المعرفة ُتعلمني المغ

وروح الحكمة ُتعلمني التواضع واإلقرار بخطيئتي نحوك ونحو اآلخرين، وروح 
المشورة الصالحة ُتعلمني تعزية الحزانى ومحبة القريب، وروح المثابرة والَجَلد 
ُتعلمني الشوق لَك والعطش للِبر، وروح الفهم وروح التقوى تعلماني الوداعة 

بَك وتسليم الذات لَك، أما روح مخافة اهللا فُتعلمني أن أحبك فوق كل والثقة 
َوهبته  اّلذي القدس شيء وأعمل مشيئتك بنشر المحبة والسالم. أجل، إن الروح

يجعلنا جسًدا واحًدا بروٍح واحدة: روح إبنك  قلوبنا محبتك في لنا لتفيض
  الحبيب، روح "محبة".

وٕالهي ... أشكرك ِمن كل قلبي على كل نعمك التي أعطيتنا إّياها  رّبي
مجاًنا، وعلى رحمتك التي بها تتحّنن علينا وتستجيب لطلباتنا، أشكرك ألنك إله 
محبة ولم تتردد في أن ُترسل لنا كنزك الثمين لتمأل قلوبنا من ذاتك... يا رب، 

، فلقد مَرْرُت بشوارع أود أن تتحنن علينا اآلن وتستجيب لنا بحسب مشيئتك
العالم ورأيت الكثيرين على الطرقات، هم أموات ال أعلم أم قد أدمتهم جراحات 
الخطيئة ال أعلم، ولكني أود أن ُأخبرهم عنك وُأعطيهم مما أعطيتني إياه 
وأجلبهم لَك لتعيد لهم الحياة وتضّمد بيدك جراحاتهم فتسكب عليهم من روحك 

... يا رب، يا َمن سترت عيوبي إستجب لي وأنا القّدوس فُيخلقوا من جديد
سأشكرك على الدوام وُأسبح أسمك القّدوس وُأخّبر بما فعلته لي وبمحبتك لي 

  آمين. . أجل، لَك الشكر على الدوام،بأعماٍل ُترضي إرادتك المجيدة
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يستطيع رّبي وٕالهي ... يا قريبي يا طبيبي، يا َمن صنعت معي رحمًة ال 
ودفعت  سواك أن يفعلها لي، رحمتني حين أحببتني كنفسك فإفتديتني بذاتك

هت معالمي وّ رأيتني وقد أسرتني الخطيئة وشَ  بحبك ثمن حرّيتي فحياتي؛
بروحك دهنت رضوضي فأتيت وغسلت جراحي بدمك الكريم و وأبعدتني عنك 

فال أرتاح  ودفئه دّقاتهألعتاد حملتني لقلبك ألبستني بهاءك ثم و لتّقويها القّدوس 
  .لسواه

 علينا، رحمُتكَ  رب، يا رّبي وٕالهي ... كثيرون صّلوا لك قائلين: "لتكن،
، ، وال أعلم إن أدركوا بأن رحمتك قد فاقت إتكالنا عليكعليَك" إتكالنا كِمثل

ولكني لو قارنت هذه الرحمة بما نقدمه نحن لآلخرين لوجدُت أن رحمتنا ال 
رحمتك علينا؛ ولعلي أسمُع أنين الرجل اّلذي ضربه اللصوص  توازي شعرة من

، رحمُتكَ  إنسان، يا "لتكن،من أمامه:  مستنجًدا بَمن يمرّ  كالي كِمثل عليإت 
فأضع نفسي في مكانه ألدرك كم هو بحاجة ليٍد تنقذه مما هو فيه وُتعيد  عليَك"

وسأعمُل كّل ما في وسعي له الحياة فأمد له يدي وأقول له "ضع كّل هّمك علّي 
   إلعانتك".

رّبي وٕالهي ... يا أبي يا ُمعّلمي، يا َمن دعوت الجميع أبناًء لك وأردَت 
ني أن أكون نوًرا من ردتَ بأعمالي أن ُيقال عني "هذا الشبل ِمن ذاك األسد"؛ َأ

بأن نرى ، أنعم علينا خرين ُيشابه قلبك الرحيمقلًبا رحيًما على اآل صاحب نور
في كّل إنساٍن نقابله فُنحّبه دون قيٍد وشرط، وأنعم علينا بأن نرى ذاتنا وجهك 

ونمّد له يد المساعدة دون قيٍد وشرط، وال ُندينه رحمه قابله فنَ في كّل إنساٍن نُ 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.
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النفسّية ما أكثر العلل في هذه األيام، وما أكثر األمراض رّبي وٕالهي ... 
التي ُيصاب بها اإلنسان جّراء خيانة ومعاملة أخيه اإلنسان له، إذ لم يعد 

يتساءل اإلنسان "َمن هو ف أيًضا الغريب هو وحده َمن ُيسبب األلم بل القريب
، ولعل أغلب األوجاع التي تأتي من الغريب يمكن نسيانها والشفاء منها قريبي؟"

أجل، كّل ما يحتاج إليه اإلنسان هو الكلمة إن كان القريب شخًصا ُمِحبا. 
، اليد الحنون، اإلبتسامة، الدرع الواقي، والقلب والمشورة الصالحة الطيبة

  السخي.

شافي"، وحين تأملت بما  دواءٌ نجيل هو اإل"قرأُت اليوم أن رّبي وٕالهي ... 
يقوم َمن ن أن سولعل ِمن المستح يُت لو فهم الجميع "الكلمة" وعاشها.ُكتب تمنّ 

يقول أنه "مسيحي" بمراجعة ما يفهمه عن المسيحية ليستطيع أن يحمل في قلبه 
 بدل ِمن أن يحمل ُمسّبب المرض في قلبه فيرعاهم َمن حوله هذا الدواء لكل 

"الكلمة" هي دواٌء لُمسبب أجل،  .ويكون هو كاللّص اّلذي يقوم بإيذاء اآلخرين
إبتعد عنك ذي ال  تألمجروح المللمكذلك و عنَك  أو البعيدُ  المريض روحيا األلم

، فهنيًئا له َمن يستطيع أن يحملها دوًما في قلبه ويشّعها مّجاًنا بسبب اآلخرين
  .بأقواله وأعماله لآلخرين

في هذا اليوم ستقوم الكنيسة بإعطاء لقب "قديسة" للطوباوّية رّبي وٕالهي ... 
 مجروًحارأت في كّل إنسان مسيًحا  األم تريزا، أم الفقراء والمحتاجين التي

لذا أعطنا يا رب قلوًبا مثل قلبها ممتًأل من حّبك وحب بذل  ،أرادت مداواتهو 
   ولك الشكر على الدوام، آمين. النفس من أجل اآلخر،
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بن األسد"، هو مثل شائع ُيقال عن اإل"هذا الشبل من ذاك رّبي وٕالهي ... 
ُيقال عني هذا  في حركاته وكالمه وتصّرفاته، وكم بوّدي أن اّلذي ُيشابه أباه

وكأني لك، كم بوّدي أن يمتلئ قلبي بالمحبة التي تمأل قلبك  المثل بكوني إبنةً 
ولدُت والدة جديدة من كلمتك النابعة من قلبك. يعتقد البعض أن معنى تسميته 

ولعل أمثال هؤالء هم كأطفاٍل  ،اإليمان بالمسيح ُمخّلًصافقط بـ"مسيحي" هو 
حمل األسم "مسيحي" واّلذي يتطلب  ون أن يشعروا بمسؤوليةصغار ال يودّ 

  لآلخرين.ومغفرة أعماًال تعكس المسيح من حب وتضحية ومعونة 

وهي مشتركة لكل طبقات  ،يتفاهم الشعب الواحد باللغةرّبي وٕالهي ... 
واللغة ليست فقط هي لغة للنطق ولكن للتعبير عن مصطلحات  ؛الشعب الواحد

وبالتالي نجد لغات ال يفهمها إال َمن إشترك بفهٍم وعلٍم معّين: فهناك لغة يفهمها 
ولغة للمهندسين والمحاسبة والقانون وهكذا. من كافة الشعوب كل األطباء 

يصعب عند ك لغة خاصة سهلة التعّلم ولكن قد لهنا ،روحوكذلك في عالم ال
  .ة"حبمال"أال وهي لغة  "البعض ممارستها إذ أن قوامها "األعمال

يا َمن شئت أن يكون الجميع جسًدا واحًدا على الرغم من رّبي وٕالهي ... 
لباًسا واحًدا أال  دهمأن يوح بوصاياك إختالف اللغة التي ينطقون بها فطلبَت 

 خالف البعض دون وقوع أيّ " ليفهموا بعضهم ةحبمالالّرب يسوع المسيح: " وهو
  وسالم. وليعيش الجميع براحة

أنعم علّي بأن ُأحّب اآلخر كمحبتي لنفسي دون أن ُأفّضل  رّبي وٕالهي ...
عم بحياٍة أبدية في ننذاتي عليه، فأنَت لم تُفّضل ذاتك عّنا بل إفتديتنا ُحبا بنا ل

   .الشكر على الدوام، آمينملكوتك، ولك 
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  2120 أيلول 12

ب يسوع فكان جوابه ح على الرّ "َمن هو قريبي؟"، سؤاٌل ُطرِ  رّبي وٕالهي ...
حسب ما فهمت هو "َمن ُيحسن إلي في وقت الشدة"، ولعل معظم الناس 

 َمن ُيحسن إلينا، ولكن كم منهم يعلم بأنّ  يقولون أن هذا شيئ بديهي أن ُنحبّ 
كم وكم من الناس أنكروا  ا إليه،ءو هناك َمن أحسن إليهم وهم عاملوه بقسوة وأسا

إحسانات اآلخرين عليهم، ولعلك يا رب ُتدرك أعماق اإلنسان المتكّبر اّلذي يود 
لكل  الخير لنفسه فقط فيحّط من قدر اّلذين من حواليه وٕان أحسنوا إليه، فأردتَ 

مّنا أن ُيراجع نفسه وتصرفاته نحو اآلخرين لكي ال ُيظلم َمن أراد أن ُيحب 
قلبه لن يتباهى بما يفعل ولن  ن كلّ مع اآلخرين. َمن ُيحب مِ  ويصنع الخير

يطلب بالمقابل شيئ ولكن على األقل أن ال ُيجرح أو ُيهان من ِقبل اّلذين أحّبهم 
"أحبب قريبك كنفسك" ال ولعّلي أفهم أّن وصية وأحسن إليهم فهذا مؤلٌم جدا. 

لذلك هي تشمل "ال  تعني فقط أن تعمل الخير مع اآلخرين ولكنها باإلضافة
تقطع أواصر المحبة فُتفسح المجال للكراهية تكن ناكًرا للجميل ألنك بذلك قد 

  ."والقطيعة بالنمو وتكون حجر عثرة لهم

رّبي وٕالهي ... مع تجّسد الّرب يسوع ليكون لي طبيًبا وُمخلًصا وبالمقارنة 
قريبي وأّنه علي أن مع ما شرحه عن "القريب" أدركُت أّنه أراد أن يقول لي بأنه 

، واألهم أن ال ُأنكر محّبته لي، فأفعل لهم ما فعل لي أحّب اآلخرين كما أحّبني
  فإنكاري هذا هو مؤلٌم لَك.

ك الُمحب، وفهموا بأّن خدمة اآلخر دون رّبي وٕالهي ... كثيرون فهموا قلب
تقليل ورّدة فعل اآلخرين، دون خوف لفقدان المال، دون  مخوف مّما سُيقال عنه

من الذات بعدم المقدرة على المساعدة، بل عمل كّل ما في المستطاع وأنَت 
"، فأنعم علينا بروحك القّدوس من هذه المحبة محبة"هي  ما ينقصتسند وتعمل 

   .الشكر على الدوام، آمين، ولك وقو ضعفنا التي تمأل قلبك
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 زمن العنصرة

  من زمن العنصرةوا�خير  عشر مناثالا�حد 
  )25إلى  22اآليات  – 1الفصل  –مار بطرس األولى سالة (ر 

وا واآلن، بَْعَد َأْن طَھَّْرتُم َأْنُفَسُكم ِبالطَّاَعِة ِللَحّق، ِمْن َأْجِل َمـَحبٍَّة َأَخِويٍَّة ال ِريَاَء ِفيَھا، َأِحبُّ 
ِوالَدًة َجِديَدة، ال ِمن َزْرٍع َفاِسد، َبْل ِمْن فِإنَُّكم ُولِْدتُم . بَعُضُكم بَْعًضا بَقْلٍب طَاِھٍر ُحّبًا ثَاِبتًا

َفالِكَتاُب َيقُول: "ُكلُّ بََشٍر َكالُعْشب، وُكلُّ َمْجِدِه . َزْرٍع َغيِر َفاِسد، بَكلَِمِة ِهللا الـَحيَِّة الَباقيَة
ھُر َقد َسَقط. َكَزْھرِ  ّبِ فَ  الُعْشب. الُعْشُب َقد َيِبَس والزَّ ا كلَِمةُ الرَّ تَْبَقى ِإلى األََبد". ھـِذِه ِھَي َأمَّ

ْرتُم ِبَھا   . الَكلَِمةُ الَّتي بُّشِ

  )12إلى  1اآليات  – 12الفصل  –مرقس (إنجيل القّديس 
َرُه ِإلى  وبَدَأ يَُكلُِّمھُم بَِأْمثَال: "َرُجٌل َغَرَس َكْرًما، وَسيََّجهُ، وَحَفَر َمْعَصَرًة، وَبَنى بُْرًجا، ثُمَّ َأجَّ

اِمي تَهُ ِمْن ثََمِر  ن، وَساَفر.َكرَّ اِمين، ِليَْأُخَذ ِمْنھُم ِحصَّ ا َحاَن اَألَوان، َأْرَسَل َعْبًدا ِإلى الَكرَّ ولَمَّ
وَعاَد َربُّ الَكْرِم َفَأْرَسَل ِإلَْيِھم َعْبًدا  الَكْرم. فَقَبُضوا َعلَْيِه وَضَربُوه، وَردُّوهُ َفاِرَغ الَيَدْين.

وا َرْأَسهُ وَأَھانُوه. وَأْرَسَل آَخر، وھـَذا َأْيًضا َقَتلُوه. ثُمَّ َأْرَسَل َغْيَرُھم آَخر، وھـَذا َأْيًضا  َشجُّ
ْبنُهُ الـَحِبيب، َفَأْرَسلَهُ َأِخيًرا إوَبِقَي لَهُ َواِحد، ُھَو  َكِثيريِن، فَضَربُوا بَْعًضا، وَقَتلُوا بَْعًضا.

اِميَن َقالُوا ِفيَما َبْيَنھُم: ھـَذا ھَُو الَواِرث! َتَعالَْوا  ْبنِي. ولـِكنَّ إِإلَْيِھم وَقال: َسَيَھابُوَن  أُْولـئَِك الَكرَّ
فَماَذا َيْفَعُل َربُّ  َنْقتُلُهُ، َفَيُكوَن الـِميَراُث َلَنا. فَقَبُضوا َعَلْيه، وَقَتلُوه، وَأْخَرُجوُه ِمَن الَكْرم.

اِمين، ثُمَّ ُي  َأَما َقَرْأتُم ھـِذِه اآليَة: الـَحَجُر  َسلُِّم الَكْرَم ِإلى آَخرين.الَكْرم؟ َسَيْأتِي ويُْھلُِك الَكرَّ
اِويَة؛ ّبِ كاَن ھـَذا، وھَُو َعِجيٌب في  الَّذي َرَذلَهُ البَنَّاُؤوَن ھَُو َصاَر َرْأَس الزَّ ِمْن لَدُِن الرَّ

َأنَّهُ َقاَل ھـَذا الـَمثََل َعَلْيِھم. ولـِكنَُّھم  وَكانُوا يَُحاِولُوَن َأْن يُْمِسُكوه، َألنَُّھم َأْدَرُكوا ُعيُونِنَا؟".
 َخافُوا ِمَن الـَجْمع، َفَتَرُكوهُ وَمَضوا.

  6120 أيلول 11   

أين أنا من هذه الوالدة: "الوالدة الجديدة بكلمة اهللا الحّية"؟  رّبي وٕالهي ...
تصرفاتي إن لم تكن أين أنا ِمن كوني "إبن اهللا مولود على صورته ومثاله"؟ 

نابعة من الطاعة لكلمتك، فهل أنا من الصالفة ألقول لك "أنا إله ذاتي، أنا 
  أملك هذا الجسد"، أو أنا ضعيفة وال أستطيع دون معونتك أن ُأطيع كلمتك؟

فهي  وال أود أن ُأنكر كلمتك قو ضعفي بحنانك، فأنا ُأحّبك رّبي وٕالهي ...
         آمين.ولك الشكر على الدوام، ، أساس حياتي
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  زمن الصليب
  الصليبإرتفاع عيد 

  

  )25إلى  18الفصل األول اآليات  –قورنتوس  الّرسالة إلى أهل(
ُة هللا؛ ا ِعْنَدَنا نَْحُن الُمَخلَِّصيَن َفِھَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الَھالِِكيَن َحَماَقة، َأمَّ ألَنَُّه  ِإنَّ َكلَِمَة الصَّ

  الُحَكَماء، وَأْرذُُل َفْھَم الفَُھَماء!".َمْكتُوب: "َسُأبِيدُ ِحْكَمَة 

ِريَعة؟ وَأْيَن الَباِحُث في أُُموِر ھَذا الدَّْھر؟ َأَما َجَعَل ُهللا ِحْكَمَة  َفَأْيَن الَحِكيم؟ وَأْيَن َعالُِم الشَّ

ِة هللا، َرِضَي ُهللا َأْن َفِبَما َأنَّ الَعالََم ِبِحْكَمِتِه َما َعَرَف َهللا ِبَحَسِب ِحْكمَ  ھَذا الَعاَلِم َحَماَقة؟

ألَنَّ الَيُھوَد َيْطلُبُوَن اآليَات، واليُوَناِنيِّيَن َيْلَتِمُسوَن  يَُخلَِّص ِبَحَماَقِة الِبَشاَرِة الَِّذيَن يُْؤِمنُون؛

ا َنْحُن َفنُنَاِدي بَِمِسيٍح َمْصلُوب، ھَُو ِعَثاٌر ِلليَھُوِد وَحَماَقةٌ ِلألَُمم. الِحْكَمة. يَن و َأمَّ ا ِللَمْدُعّوِ َأمَّ

ةُ ِهللا َوِحْكَمةُ هللا؛ َفَما َيْبدُو َأنَّهُ َحَماَقةٌ ِمَن  َأْنفُِسِھم، ِمَن الَيُھوِد واليُوَناِنيِّين، َفھَُو َمِسيٌح، ُقوَّ

 ِهللا ھَُو َأْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَْبُدو َأنَّهُ ُضْعٌف ِمَن ِهللا ُھَو َأْقَوى ِمَن النَّاس.
  

  )32إلى  20اآليات  – 12الفصل  –نجيل القّديس يوحّنا (إ
اِعِديَن لَِيْسُجدُوا في الِعيد، بَْعُض اليُوَنانِيِّين. َفَدَنا ھُؤالِء ِمْن ِفيِلبَُّس الَّذي ِمْن  وَكاَن َبيَن الصَّ

  "يَا َسيِّد، نُِريدُ َأْن نََرى َيُسوع". بَْيَت َصْيَدا الَجلِيل، وَسَألُوُه َقاِئلين:

َفَأَجاَبُھَما َيُسوُع َقاِئالً:  َفَجاَء ِفيِلبُُّس وَقاَل ألَْندَراُوس، وَجاَء َأْندَراُوُس وِفيِلبُُّس وَقاال لَِيُسوع.

َد  اَعةُ لَِكي يَُمجَّ لَحقَّ الَحقَّ َأُقوُل َلُكم: ِإنَّ َحبََّة الِحْنطَة، ِإْن لَْم ا ْبُن اِإلْنَسان.إ"َلَقْد َحاَنِت السَّ

َمْن يُِحبُّ َنْفَسهُ َيْفِقدَُھا،  في اَألرِض وتَُمْت، تَْبَقى َواِحَدة. وِإْن َماَتْت َتْأتِي ِبثََمٍر َكِثير. َتَقعْ 

َمْن يَْخدُْمنِي َفْليَْتبَْعِني. وَحْيُث َأُكوُن َأَنا،  وَمْن يُْبِغُضَھا في ھَذا الَعالَِم َيْحَفظَُھا لَِحيَاٍة َأَبِديَّة.

ْمُه اآلب. َفھُنَاَك َيُكونُ  َنْفِسي اآلَن ُمْضطَِربَة، َفَماَذا َأقُول؟ َيا  َأْيًضا َخاِدِمي. َمْن َيْخدُْمِني يَُكّرِ

اَعة! اَعة؟ ولِكْن ِمْن َأْجِل ھَذا َبلَْغُت ِإلى ھِذِه السَّ نِي ِمْن ھِذِه السَّ ِد  َأبَِت، َنّجِ يَا َأَبِت، َمّجِ

َماءِ إ د". ْسَمَك". َفَجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ ْدُت، وَسأَُمّجِ   َيقُول: "َقْد َمجَّ

  وَسِمَع الَجْمُع الَحاِضُر َفَقالُوا: "ِإنَّهُ َرعد". وَقاَل آَخُرون: "ِإنَّ َمالًكا َخاطَبَهُ".

ْوُت ِمْن َأْجلِي، َبْل ِمْن َأْجلُِكم. ِھَي اآلَن َدْينُوَنُة ھَذا  َأَجاَب َيُسوُع وَقال: "َما َكاَن ھَذا الصَّ

وَأَنا ِإَذا ُرِفْعُت َعِن األَرض، َجَذْبُت ِإليَّ  آلَن يُطَْرُد ُسْلطَاُن ھَذا الَعالَِم َخاِرًجا.االَعالَم. 

  الَجِميع".
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  2012 أيلول 14

 قربان الُمقّدس وَقفْت أمامي أم وٕالهي ... حين تقّدمُت اليوم ألتناول ال رّبي
مع إبنتها التي ال تتجاوز األربعة أعوام، وحين صّلى الكاهن على رأس اإلبنة 
قائًال لها: "يسوع ُيحبِك ويباركك" أجابته اإلبنة بعفوية: "أشكرك"، وبعد أن رأت 
أمها تتناول القربان الُمقّدس سألتها: "وماذا عني؟" وحينما لم ُتجاوبها أمها، 

ة؟"، وكم وددت أن أقول لها أن أكله لذيذ سألتها: "هل طعمه حاد وبه حرور 
وطعمه حقا أحلى من العسل حين يصل إلى المعدة ولكنه حار وأحياًنا ُمر حين 

رة، إذ لم ه يكون على اللسان، ولعله كبقية الطعام ال تكون لذيذة إال إن كانت ُمبَ 
تصل إلينا محبة اهللا من خالل الرب يسوع دون ألم ولن تصل محبة اهللا 

خرين من خاللنا دون ألم إن أردنا أن نكون ِمن أتباع الرب يسوع: فالعذراء لآل
  مريم والرسل والقدّيسين جميعهم قاسوا ِمن أجل أسم اهللا ومجده. 

وٕالهي ... هْب قلبي براءة األطفال وقّوة وَجَلد وتواضع الكبار فأكون  رّبي
الخالص بمغفرة الخطايا ن حملوا الصليب وتبعوا إبنك الحبيب لُيعلنوا بشرى مّ مِ 

  آمين. ،بموته على الصليب، ولك الشكر على الدوام
  

  2013 أيلول 14

وٕالهي ... أبي السماوي ... أشكرك من كل قلبي على الهدية المجانية  رّبي
  التي وهبتنا إّياها: مفتاح بيتك بل بيتك ذاته وكّل كنوزه وَمن فيه.

وٕالهي ... أبي السماوي ... أطلب منك كما طلب الكثيرين "إفتح  رّبي
شفتّي وحّنن قلبي وأطلق يدي وشّدد قدمّي فأرنم محاسنك، وُأخّبر عن قلبك 
القّدوس وعن المحبة التي تمأله ال قوًال فقط بل فعًال أيًضا؛ ُأخّبر عن عطّيتك 

إبنك الوحيد، بموته وِنعمك، عن أفعالك وأمانتك، عن سرورك بخالصنا بصليب 
وقيامته، الكائن معك ومع الروح القدس إلٌه واحٌد إلى األبد، ولك الشكر على 

  الدوام، آمين. 
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  2014 أيلول 14

وٕالهي ... أبي السماوي ... حّبك األبوي أراني إّياه إبنك الحبيب  رّبي
لَك قائًال: "يا أبِت أغفر لهم، ألنهم  ىصلّ حين ِمن على الصليب المسيح يسوع 

أعطت لنا "الحياة" نحن ). فهذه الصالة 34-33 :23ال يعلمون ما يفعلون" (لوقا 
فالمسيح يسوع َمثل األب  ؛اّلذين ُصِلب المسيح بسبِب خطاياهم وكّفارة عنهم

اّلذي ُقِتَل عالًما بأن إبنه هو َمن قتله ولكن ُحبا به َغَفر له  بالحنون الُمحِ 
بصوٍت مرتفع ومن كّل قلبه لكي ال ُيساء إليه وال ُيطالب باإلنتقام منه فيموت 

الحبيب  "اإلبن"أجل،  هو أيًضا تعذيًبا وقتًال ولكن توهب له الحياة األبدية.
  .اهللالك يا حفظني بإسم "اآلب" القّدوس، مجًدا 

سترني بجراحات إبنك الحبيب، وٕالهي ... يا َمن أحببتني بكل قّوتك، أُ  رّبي
شكر على الدوام، ، ولك البحّبك األبويدوًما وعّمدني بدمه الكريم، وٕاحفظني 

 آمين.

  5201 أيلول 14

في وقت األزمات يصرخ بعضهم ويقول: "أين أنت يا اهللا؟"  رّبي وٕالهي ...
د"، ُيريدون إنساًنا يمد لْ ويقول آخرون: "ُنريُد إلًها ليس روًحا ولكن ُمحاًطا بالجِ 

لهم يد المعونة في أزمتهم!! آه يا فاحص القلوب، يا َمن أدركت رغبة اإلنسان 
اّلذي ال يستطيع أن يلمس عونك ولكنه يستطيع أن يلمس العون من إنساٍن 
آخر على مثاله يعتقد بأنه سيفهمه أكثر منك وعليه سيستطيع أن ُيقّدم له العون 

لد فشابهتنا بكل شيٍء عدا ملتحًفا الجِ  ستَ وتأنّ يت لنا اّلذي ُيريده هو، فأت
فلعّلكم تدركون  الخطيئة وقلت لنا "هاءنذا، ُمخّلصكم. لم يعد بيننا ِمن حاجز

بأنني أعرف مخاوفكم وأعرف كيف أعطيكم السالم. أحببتكم وأردتكم أن تثقوا 
أجلكم إذ لم  ، ولعّل الكثيرون لم ُيصّدقوا ما فعلُت منبي فأصبحُت خادًما لكم

. ال ُيصّدق وٕاتهموا َمن صّدقه بالحماقة ملي حبا وتواضًعا وقوًة بل أمًرايحسبوا ع
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، يكون له فُيعرفه بي لينال الحياة يخدم اآلخرُيحّب و هاءنذا ِمثاًال لَمن أراد أن 
  ."عوًنا للجسد والروح ُمضّحًيا بذاته من أجل حياة اآلخر ومجًدا لي

عدم  أتسمح لي أن أطلب منك الرحمة للجميع إذ أنّ  رّبي وٕالهي ... 
اإليمان سببه الجهالة وقلة المحبة، وبهذه الرحمة فض علينا بنعمة ربنا المسيح 

كما أفضت على القديس يسوع مع اإليمان والمحبة التي في المسيح يسوع 
   بولس الرسول، ولك الشكر على الدوام، آمين.

 

  6201 أيلول 14

 كل َمن وقع في ضائقة قال: "هذا صليٌب من عند اهللا" رّبي وٕالهي ...
، ونسوا أن كّل سكان العالم يقعون بضائقات جسيمة مثل ضائقتهم أو ربما أكبر

والقلة فهموا حقا أن الضائقة التي تؤدي إلى تمجيد أسمك هي "صليب" هبٌة 
أو  منك لحامله لتمجيد أسمه أيًضا إن إستطاع أن يحمل الصليب دون تذّمر

ن إستطاع أن يتحّمل المرض أو موت عزيز أو إضطهاد ؛ فمَ هوان أو إستسالم
وثقتهم  ًدا عن حّبك لهمُيعطي لآلخرين إنطباًعا جيّ  ،دون أن يتخّلى عنكَ 

أن خالص النفوس باإليمان بالبشرى بعد ولعل األكثرية لم يفهموا  .بحكمتك
إبتعدوا عن سلك التبشير لي السارة "الّرب يسوع المصلوب" هو تمجيٌد لك، وبالتا

   لما فيه من صعوبات وٕاضطهادات تؤدي إلى األلم والموت الجسدي.

ليس من السهل أن ُيدرك اإلنسان أن ما يمّر به قد يؤول  رّبي وٕالهي ...
والثقة بك  طاعة كلمتك‘والجلد لنقول: "صليبنا هو لمجدك، لذا أعطنا الحكمة 
القلب محبًة بك ومجًدا لك وحبا نحمله في ‘ في كل األوقات والظروف

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين. باآلخرين"
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  7201 أيلول 14

قال القديس بولس الرسول أن أعظم المواهب الروحية هي  رّبي وٕالهي ...
"المحبة"، وأدركُت من رسالته األولى ألهل تسالونيكي أن ال محبة دون تعب 

وقبول التعب هو بذل الذات درجات من أجل اآلخر المحبوب، ولعل أقصى 
 الموت المصحوب باآلالم إلعطاء الحياة للمحبوب كما كان تعب حّبك لنا.

 ،كيف تكون "المحبة"و  "اهللا محبة"][ َمن أنتَ أردَت أن تعّلمني  اآلن أفهم بأنك
ولُيعلمني كيف ُتعاش لتقول لي "أنا ُأحّبِك"  المسيح فادًيا بالصليبأرسلت ف

الغيورة  يمحبت وعلى: حياة مكّرسة لك وتشهد على قدسيتك يحياتالكلمة طوال 
] والرحمة [المغفرة بكل تواضع بذل الذات على بيتك، حياة مبنية على المحبة [

   من مواهب روحك القدوس لبناء ملكوتك. ءةواإلحسان] وشرح كالمك، مملو 

ألًما من  لو تكلَمْت خشبُة الصليب فهل سنسمعها تصُرخُ  رّبي وٕالهي ...
خْرق المسامير في داخلها، أم تتذّمْر من ِثَقل الجسد الُممّدْد عليها، أم تراها 
تنتصُب عالًيا نحو السماء فترفع الجسَد المقّدس الملتصق بها والدم الُمراق 

لتْصُرخ لك يا أبي  ،عليها بكل ما ُأوِتَيْت من قوة في الثبات على األرض
  ؟"أبِت َأغفر لهم، ألّنهم ال يعلمون ما يفعلونيا "السماوي مع َمن حَمَلته: 

ون نحن أتباُع المسيح أعطنا من ِنعم روحك القدوس فنك رّبي وٕالهي ...
"المملوؤن بالمحبة والرحمة" هذه الخشبة التي من خاللها يفهم العالم محبتك 
ورحمتك لنا، هذه الخشبة التي حملها إبنك الحبيب على عاتقه بكل محبة 

َنّقي ضمائَرنا ونفتح قلوَبنا للَصفح والغفران، مثلما فتح إبنك الحبيب فنُ  ؛وفداء
قلَبه لنا، وعمَدنا بالروح والماء؛ عّمدنا بدمه الزكي حين غسل ذنوبنا التي 

ولتكن تعاليمه غرسها بين جراحات جسده الطاهر حين كان على الصليب. 
وأفعالنا فنتبعه إلى  صليَب الروح اّلذي نلتصق به ونحمله بأفكارنا وأقوالنا

   ولك الشكر على الدوام، آمين.، ملكوتك السماوي
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  8201 أيلول 14

فال  ي إن أردُت أن أخدمكَ لعّلي أفهم من قراءات اليوم أنّ  رّبي وٕالهي ...
ال بّد من اإلعتراف و بّد لي من أن أفهم وأرى أوًال المسيح مصلوًبا ألجلي، 

ال بّد من قبول مشيئتك بحب و بضعفي وخطيئتي تجاه مشيئتك الُمقّدسة الُمحبة، 
قبول األلم محبًة باآلخر ليس باألمر الهّين إذ أّن  أبوي بحب  كما أحببتني يْ وِ إبنَ 

  لمن ُيِحب كقبول األم آلالم الوالدة.  وبسرور ولكّنه أمًرا تلقائيا

  إن أردُت أن أصف حّبك لنا الطويل األناة، فسأقول: رّبي وٕالهي ...

 على الرغم من ُبْعِدنا     مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 
  على الرغم من أعماِلنا    مدودةَلْم تزْل يُدَك مَ 

  مدودةيًدا لتبقى مَ  ُسمَرْت عليهِ     تنتِظُر لنظرٍة لصليبٍ 
  مدودةلتبقى مَ 

  فحياةترِشُح رحمًة      مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 
  سدودةتطِرُق أبواًبا م     مدودةتزْل يُدَك مَ  مْ لَ 

  مدودةلتبقى مَ لُيفتْح وُتصاَفح   للباِب     ةٍ خطو تنتِظُر ل
  مدودةلتبقى مَ 

، أنا ال أعلم إن كنُت ُأمّجد أسمك القدوس بأعمالي وأقوالي رّبي وٕالهي ...
"أن  :بهذه الرغبةا ُأقّدم لك اليوم قلبي بكل طواعية وأرجو أن تمأله ذولكن هاأن

في النفس والجسد في هذه مّجد أسمك القدوس بحياتي"، وٕان كان لي أن أتألم أُ 
حياًة لآلخرين بعد مماتي، ولك الشكر فأرجو أن تكون آالمي الحياة لمجدك 

   على الدوام، آمين.
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  9201 أيلول 14

لو سألُت نفسي: "ما هي األعمال التي يمكنني القيام بها  رّبي وٕالهي ...
 الّرب يسوع العمل اّلذي قام بهلتمجيد أسمك القّدوس؟"، لوجدُت اإلجابة من 

 ،واّلذي مّجد به أسمك القّدوس والمتمثل بـ"الموت على الصليب فداًء للبشرية"
محبة" و"اهللا ُيحّبه"، هي: أّي عمل ُيظِهر لإلنسان اآلخر أن "اهللا وهذه اإلجابة 

وقد يتطّلب هذا العمل أحياًنا التضحية بالذات وتحّمل أنواع عديدة من المشقات 
، ولذلك قال عنه الّرب يسوع بأنه "صليب" علينا ومسامحة األعداء واإلضطهاد

  .أن نحمله ونتبعه في مسيرته لتمجيد أسمك القّدوس

مور التي باتت ال تشغل يصعب علّي أن أقول أن من األ رّبي وٕالهي ...
فكر اإلنسان المؤمن كثيًرا هو "إظهار حّبك لآلخرين بإظهار الصليب والمسيح 
قّوتك وحكمتك"، ونكتفي بتمجيد أسمك بالقول "المجد هللا في الُعلى" أو "المجد 

إن لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن وكل أوان وٕالى دهر الداهرين، آمين". 
ب أنعم على ي لَك، آب وٕابن وروح قدس، المجد؟ اآللم ُنخّبر فكيف نعط
، والروح القدس وّحدنا معك كأبناٍء وجسًدا واحًدا رأسه البشرية، واإلبن أحبّ 

! إن لم ُنخّبر فكيف سينجو اإلنسان من الدينونة ويكثر عدد األرواح المسيح
   التي ستسّبحك وتسجد لك مع المالئكة في ملكوتك؟

"الصليب" هو تلك األداة يصعب على كثيرين أن يفهموا أّن  رّبي وٕالهي ...
؛ وكملٍك إزداد عدد شعبه الكثيرين لملكوتك خلالتي حين ُرفع عليه المسيح أد

قال لي بعض اّلذين ال يؤمنوا أن الّرب يسوع قد ُصلب بأننا نحن  ذين ُيمّجدوه.الّ 
على الصليب فداًء  المسيحيين نتمّسك بجملة "اهللا محبة" لنبّرر فكرة موت يسوع

آه يا ليتهم ُيدركون بأن ما نؤمن به هو الحقيقة الوحيدة التي لن  .عن خطايانا
تسقط ولن تتغّير، فأنعم عليهم بنعمة اإليمان بأنك أحببت العالم وكنت له 

   ُمخّلًصا، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  2020 أيلول 14

"كّل ما حدث هو ِمن أجلي" ... اآلالم والصليب والموت.  رّبي وٕالهي ...
مهما  ولن تتخّلى عني نيبالخلق أعطيتني الحياة وأحببتأنا أؤمن بذلك ألنك 

  ، لَك الشكر على الدوام، آمين.تطّلب األمر
يستهزؤون بإيماننا بالمسيح إلًها، ويقولون "أيتأّلم اهللا،  رّبي وٕالهي ...

ُنريُد أن نرى "يوًما: قولون لي ، ولعّلهم سيوِلَمن؟" أُيصلب ويموت؟ ولماذا،
 جافة ، فماذا سأرّد عليهم، وٕالى َمن سآخذهم؟! أتعلم، سُأريهم حبة حنطةوع"يس

عقل أن هذه الحبة الميتة ال بّد لها من أن ُتدفن لتحيا وتنتج وأقول لهم "أيُ 
ريهم صليًبا ثم أُ أضعاف عددها لتكون لكم خبًزا وغذاًء ُمشبًعا ُمحِيي؟"، وِمن 

، وأقول لهم "هو أيًضا مات وقام من الموت وضع عليه المسيح المصلوب
ك الحياة التي درِ لتحيوا أنتم وتشبعوا من خيرات اهللا. حبة الحنطة الميتة لن تُ 

بداخلها وال أهمية هذه الحياة لإلنسان، وٕانما خالق الكون ُيدرك ذلك وهو اّلذي 
باتات، وهو الوحيد القادر أن ُيجّسد هذا وضع أسس الحياة في بذور الن

األساس، وبتواضعه أصبح مثل حبة القمحة هذه. َمن مّنا له السلطان على 
؟ َمن له السلطان على "الحياة"؟ ال أحد سوى حياته وموته وحياته مرة أخرى

اهللا، ولذلك كان ال بّد له ِمن أن يكون هو اّلذي سيموت وتكون له الحياة مرة 
طعاًما ال يفنى، فهو انه لنحيا نحن حين "نأكل جسده ونشرب دمه" أخرى بسلط

  .")58- 22 :6 (يوحناخبز وماء الحياة، وهو الحياة 
قد يستمر هؤالء باإلستهزاء كما حدث مع الّرب يسوع حين  رّبي وٕالهي ...

، ويقولون "هذا كالٌم عسير"، ولكني أعود وأتذكر أن ُأضيف تكّلم بهذه األمور
الخيار أن تؤمنوا بَمن أرسل اهللا لنا ُمخّلًصا ومعطًيا الحياة ألنه ُيحبنا لهم: "لكم 

تؤمنوا به، فاإليمان إن كان مبنيا على رؤية بالعين المجردة  دون أن تروه أو ال
، فَمن مّنا رأى المحبة في عينّي اهللا وِمن ثّم آمن بأن اهللا محبة هو ليس بإيمانٍ 
 وساعد وعمل صليبه، إفتح يا رب باب اإليمان بالّرب يسوع ويحب اإلنسان؟

  ر على الدوام، آمين.لَك الشكوقبول محبتك، و على إيجاده  القلوب
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  2120 أيلول 14

كانت وما زالت، منذ  "وببمسيٍح مصل اةادنالمُ  -  الِبشارة" رّبي وٕالهي ...
هي ردة فعل اليهود هي حماقة بالنسبة لكثيرين. أنا ال أعلم ما  أيام الّرب يسوع،

بثالثين  بأّن المسيح المنتظر سُيباع نبياءقبل مجيء الّرب يسوع حين تنبأ األ
 مأخوذة من إرميا 13- 12 :11وزكريا  32 :21 عبٍد (خروجثمن دم  من الفضة

عن الخّزاف اّلذي "صنع أخيًرا إناًء كما حُسَن في عينيه  2-1 :19و 4- 2 :18
ما وصفه الملك داود في سيتألم صلًبا كو ، )10- 9 :27، متى أن يصنعُه"

لّي. أحصوا كّل عظامي جالمزمور: "زمرٌة من األشرار أحدقت بي. ثقبوا يدّي ور 
مزمور وهم ينظرون ويرونني. يقتسمون بينهم ثيابي ويقترعون على لباسي ..." (

ذا ، ولكن ماوموته أسرهِ ّول للمسيح إال بعد أبأن هذه النبوات لم تُ  وقد ُيقال)، 22
"فإنه َنَبَت كفرٍع : آثامناسيتألم ويأخذ عّنا  ما تنبأ عنه النبي أشعيا بأنهعن 

أمامه وكأصٍل ِمن أرض قاحلة ال صورة له وال بهاء فننظر إليه وال منظر 
فنشتهيه. ُمزدرى ومتروٌك ِمن الناس، رجل أوجاٍع وعارٌف باأللم، ومثُل َمن 

"ُكّلنا ضَلْلنا كالغنم ، و)3-2 :53 (أشعياُيستُر الوجُه عنه ُمزدرى فلم نعبأ به" 
مال إلى طريقه فألقى الرب عليه إثم ُكّلنا. عومل بقسوٍة فتواضع ولم  كّل واحدٍ 

يفتح فاُه كحمٍل سيق إلى الذبِح كنعجٍة صامتٍة أمام اّلذين يجزونها ولم يفتح فاهُ" 
اآلن ال زالت وكيف إلى  وبقية النبوات؟ كيف لم يفهموا؟ ؟)7- 6 :53 (أشعيا

  ؟، وما زالوا ينتظرون "ملًكا" ُمخّلًصا، وِمن ماذا ُيخّلصهمحماقة لدى البعض

فنحن  أعن ضعفنا وقّونا فال نتكاسل بسبب رّد فعل اآلخرين رّبي وٕالهي ...
، فالمسيح قد ُصلب ومات وصورة محبتك لنا ن الصليب قوة وحكمةأنؤمن ب

لك الشكر على الدوام، فأحيانا معه. وقام وصعد للسماء وحمل عّنا خطايانا 
    آمين. 
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  زمن الصليب
  

  ا�حد ا�ول بعد عيد الصليب

  )10إلى  1اآليات  – 2الفصل  –وتاوس طيم الّرسالة الثانية إلى(

وَما َسِمْعَتُه ِمنِّي بُِحُضوِر ُشھُوٍد  ْبنِي، َتَشدَّْد بِالنِّْعَمِة الَّتي في الَمِسيِح َيُسوع.إوَأْنَت، يا 

ْحِتَماِل إَشاِرْكنِي في  َكِثيِرين، ِإْستَوِدْعهُ أَُناًسا أَُمنَاء، َجِديِريَن ھُم َأْيًضا بَِأْن يَُعلُِّموا َغْيَرھُم.

وَما ِمْن ُجْنِدّيٍ َيْنَھِمُك في األُُموِر الَمِعيِشيَّة، ِإذا َأراَد  الَمَشقَّاِت َكُجْنِدّيٍ َصالٍِح ِللَمِسيِح يَُسوع.

والَحاِرُث  وَمْن يَُصاِرُع ال َينَاُل ِإْكلِيالً ِإالَّ ِإذا َصاَرَع ِبَحَسِب األُُصول. َمْن َجنََّدهُ. ْرِضيَ يَأْن 

ِل ِمَن الثََّمر.   الَّذي يَْتَعُب لَهُ الَحقُّ بالنَِّصيِب اَألوَّ

بُّ َسيُْعِطيَك َفْھًما في ُكّلِ َشْيء! ْل في َما َأقُول: والرَّ َيُسوَع الَمِسيَح الَّذي َقاَم ِمْن َتَذكَّْر  تَأمَّ

القُيُوَد  الَّذي ِفيِه َأْحتَِمُل الَمَشقَّاِت َحتَّى بَيِن األَْمَوات، وھَُو ِمْن َنْسِل َداُود، ِبَحَسِب ِإْنِجيلِي،

ِرين، لِيَْحَصلُوا ُھم لِذلَِك َأْصبُِر على ُكّلِ َشْيٍء ِمْن َأْجِل الُمْخَتا َكُمْجِرم، لِكنَّ َكلَِمَة ِهللا ال تَُقيَّد.

  َأْيًضا على الَخالِص في الَمِسيِح يَُسوَع َمَع الَمْجِد األََبِدّي.
  

  )45إلى  35اآليات  – 10الفصل  –(إنجيل القّديس مرقس 
 ما َنْسَألَُك". ْبَنا َزَبَدى ، وَقاال لَهُ: "َيا ُمَعلِّم، نُِريدُ َأْن َتْصَنَع َلَنا ُكلَّ إوَدَنا ِمْنهُ يَْعُقوُب َويُوَحنَّا، 

قاال لَهُ: "َأْعِطَنا َأْن َنْجلَِس في َمْجِدَك، واِحدٌ َعن  فَقاَل لَھَُما: "َماَذا تُِريَداِن َأْن َأْصنََع لَُكَما؟".

  يَِمينَِك، وَواِحٌد َعْن َيَساِرَك".

َتْسَتِطيَعاِن َأْن تَْشَرَبا الَكْأَس الَّتي َأْشَربُھا فَقاَل لَھَُما َيُسوع: "ِإنَُّكَما ال تَْعلََماِن َما َتْطلَُبان: َھْل 

دُ بَِھا َأَنا؟". َدا بِالـَمْعُموِديَِّة الَّتي َأَتَعمَّ   َأنَا؟ َأو َأْن تَتََعمَّ

ةُ الَّتي ْلَكْأُس الَّتي َأَنا َأْشَربُھا َسَتْشَرَباِنھا، والَمْعُموِديَّ اقاال لَهُ: "نَْسَتِطيع". َفَقاَل لَھَُما َيُسوع: "

َداِن بَِھا. دُ بَِھا ستََتَعمَّ ا الُجلُوُس َعْن َيِميِني َأْو َعْن َيَساِري، فلَْيَس ِلي َأْن َأْمَنَحهُ ِإالَّ  َأَنا َأَتَعمَّ َأمَّ

ا َسِمَع الَعَشَرةُ اآلَخُرون، َبَدأُوا يَْغَتاظُوَن ِمْن يَْعقُوَب َويُوَحنَّا. ِللَّذيَن أُِعدَّ لَھُم".    وَلمَّ

فَدَعاھُم َيُسوُع ِإلَْيِه وَقاَل لَھُم: "تَْعلَُموَن َأنَّ الَّذيَن يُْعَتبَُروَن ُرَؤَساَء األَُمِم َيُسودُوَنھُم، 

ا َأْنتُم فَلْيَس األَْمُر بَْيَنُكم ھَكذا، َبْل َمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ِفيُكم  َوُعظََماَءُھم َيتََسلَّطُوَن َعلَْيِھم. َأمَّ

َل بْينَُكم، َفْلَيُكْن َعْبًدا ِلْلَجِميع؛ فْليَُكْن لَُكم َخاِدًما.َعِظيًما،  ْبَن إألَنَّ  وَمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن األَوَّ

 اإلِْنَساِن َأْيًضا لَْم َيْأِت ِليُْخَدم، َبْل لِيَْخدُم، وَيْبذَُل َنْفَسهُ ِفداًء َعْن َكِثيرين".
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  2012 أيلول 16

وٕالهي ... لو سألُت نفسي أَما زالت ُأذنّي وِفهمي بعيدين كّل البعد عّما  رّبي
التي بواسطتها حصلُت  الدم الحبيب على الصليب، عن معمودية فعله إبنكَ 

على خالصي وبواسطتها دفع هو الجزية عن أخطائي إذ سال دمه على جسده 
غّطى أخطائي المجلود ِمن أعلى رأسه حيُث إكليل الشوك إلى أخمص قدميه ف

التي دفنها في جراحاته بدمه الكريم فلم تُعد تراها، فماذا سيكون الرد؟ لعل 
ي لم أفهم، فأنا ال أخدمك كما يجب: لقد وهبتني تصرفاتي تقول لك بأنّ 

 ر أحًدا وأوّجهه نحو محبتك وال حتى أبنائي إذ تركتهم على الخالص وأنا لم ُأخب
، يحضرون القّداس أو ال يحضرون، يعطفون هواهم يؤمنون حقا أو ال يؤمنون

على الفقراء أو ال يعطفون، يكذبون ويحتالون ِمن أجل مصلحتهم دون الشعور 
  بالذنب... 

وٕالهي ... كم وكم وكم ِمن الناس إلى اآلن يجهلك فمنهم َمن ال يعلم  رّبي
وتك ومنهم من ال يفقه محّبتك والكثيرين مّنا نسينا بأن ملك ،عن وجوِدك شيًئا

هو ملكوت خدمة اإلنسان ألخيه اإلنسان المحتاج سواء روحيا أو ماديا أو 
معنويا وبحسب النعمة التي أعطيتها إّياه، إذ على اإلنسان أن يفعل ألخيه ما ال 

  يستطيع أخاه أن يفعله لنفسه دون أن ينظر لمصلحته الشخصّية. 
في نزع الخالف بين  وٕالهي ... لم تعد لدينا حتى الحكمة البشرية رّبي

األهل واألزواج واألصدقاء، ناهيك عن الحكمة اإللهية لمعرفتك ومعرفة ذواتنا 
د للثبات على إيمان األولين واآلباء فالكثيرين لَ لم والفهم والجَ ... لم يعد لنا العِ 

إنجرفوا خلف تعاليم جديدة ونكروا الكهنوت والقربان الُمقّدس ودنّسوا الزواج ... 
  سمك بالتقوى يعلو فوق أي شيء آخر. ماذا حدث؟؟إمخافتك وتقديس لم تعد 

وٕالهي ... أرسل إلينا الروح القدس بإسم إبنك الحبيب وٕامألنا بمواهبه  رّبي
 سمك القّدوس فنحظى إن يخدمونك ويغارون على فُنخلق ِمن جديد، وٕاجعلنا مم

 برؤيتك في الحياة األبدية، ولك الشكر على الدوام، آمين. 
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  2013 أيلول 15

عن يميني  وٕالهي ... البقاء معك هو غاية المنى، البقاء أمامك أنتَ  رّبي
  وأنا عن يمينك هو حلٌم حققته لي بالصليب.

وٕالهي ... أحببُتَك ودعوُتك "أبي السماوي"، أحببُتك وصرخت إليك "يا  رّبي
قّدوس قّدسني"، أحببُتك وأحببُت األصدقاء واألعداء حبا بك "ليأت ملكوتك"، 
أحببُتك وقلت لك "لتكن مشيئتك"، أحببُتك ووهبُتك عقلي وروحي وكياني لتكون 

تركُت لك أن تختار لي ثوب كالريشة في فكرك و"تغّذيني بما تشاء"، أحببُتك و 
اللقاء ُمطّرًزا بـ"غفرانك"، أحببُتك فحمْلتني عالًيا بين يديك "ونّجيتني من الشرير" 

  وسّمرتني معك على الصليب بحلوه ومره.
  وٕالهي ... لك الشكر على الدوام، آمين.   رّبي

  
  2014 أيلول 21

دعني أجلس تحت نبع الحكمة، الصالح وٕالهي ... يا أيها المعّلم  رّبي
ألفهم ما تقول؛ دعني  ساهر ومتواضعذاٍن صاغية وقلٍب آقدميك وأستمع لك ب

اّلذي من أجله إرتضيت اآلالم والموت وأتأمل بحّبك العظيم  أراقبك عن كثبٍ 
فداًء لنا، وأسأل نفسي: "هل أحببت اهللا وخلقه حبا ُيلزمني بتعريف اآلخرين 

ك أكون قد بذلا الخاطئة فَغَفرُت لغيري و أحببُت وقبلُت نعمتك وأنعنك؟ هل 
    أم كنُت أنانية وأردت أن أتمتع بنعمتك لوحدي؟ ،كحبّ  عن رتُ بَ خْ أ

بأن نغسل  وُنمّجدك ك، يا ليتنا ُنريحِلُتعلمنا ن تعبتَ يا مَ وٕالهي ...  رّبي
بعضنا البعض، نتعب ِمن أجلهم وأجل خالصهم: نحمل همومهم  لَ أرجُ 

ويحملون همومنا، نساعد المحتاج/الُمتعبين بكل ما أوتي لنا ِمن النعم المادية 
يا رب، أنت  والروحية والمعنوية، ُنخفف ِمن ِحّدة التجارب، نغفر وُنحب ...

 وديع ومتواضعُمحب و  وحدك غايتنا. أعطنا يا رب قلوًبا ُتشابه قلبك األقدس
 ، ولك الشكر على الدوام، آمين.وخدوم غير مكترث للتعب الجسدي والمعنوي
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  5201 أيلول 20

"النعمة اإللهية والرحمة والعدالة" ثالثة أمور ال رابع لها  رّبي وٕالهي ...
ب إيماننا: فإن آمّنا بَمن أرسلَت ُمخّلًصا روحيا سسنواجه إحداها عند الموت بح

الخالص في وليس َمِلًكا أرضيا وعملنا بحسب مشيئتك ِنلنا النعمة اإللهية أي 
، وٕان إعتمدنا على رحمتك بمعاملتنا بما ال نستحق حين ُنعامل المسيح يسوع

إن لم نرجو نحن أيًضا أعدائنا بما ال يستحّقون ننال المغفرة عن خطايانا، أما 
ونؤمن بنعمتك أو رحمتك فإننا بعدلك سُنحاسب والويل لنا حينها فَمن يجرؤ أن 

  !!وحّبه لك ولآلخر فاق حّبه لنفسه على الدوام يقول بأنه كان صالًحا
كيف يستطيع اإلنسان أن يتخّطى معضلة "حب الذات" إن  رّبي وٕالهي ...

لسهولة أن ُتضّحي األم ِمن لم يزد مقدار حبه لك ولآلخر عن حب نفسه، فمن ا
ُيضحي اإلنسان بحياته أو مركزه أو أجل أبنائها ولكن ِمن الصعوبة جدا أن 

ماله من أجل ُأناٍس يجهلهم أو حتى قد يكونوا ِمَمن أساؤوا إليه، واألصعب 
أيًضا أن ُيقاسي اآلالم ِمن أجلهم. أين هي الحكمة في ذلك؟ ولعلنا لن نفهم إال 

خالق متكّبر جالٌس على العرش خلق ك"أٍب واحد للجميع" وليس إذا أحببناك كـ
وحينها سُندرك بأننا متساوون  ،العالم والبشر وليس له أي مشاعر تجاههم

   بالمنزلة في قلبك وبأنك ترغب بعودة أبنائك أجمعين لبيتك.  
يا َمن ُتعطي ِفهًما لَمن أراد أن يتأمل بالكلمة ليعمل بها،  رّبي وٕالهي ...

إفتح قلوبنا وعقولنا للفهم، وأعطنا ما نحتاجه من َجَلد وقوة وُمثابرة وحكمة 
 حبا بهم "الروح"ومجًدا لك ال لذواتنا، نخدم  نخدم اآلخرين محبًة بكلوتواضع 
اب أمام عدلك، ولك الشكر فال يقفوا يوم الحس لينالوا نعمتك اإللهية كإخوة لنا

   على الدوام، آمين.

  6201 أيلول 18

لم يدركوا . ا لكثيرين مما أدى للخالف فيما بينهمسر  رّبي وٕالهي ... مازلتَ 
عمك وماذا لم يدركوا مشيئتك ونِ  ،هم سواسيةنك تحبّ ألم يدركوا  ،نك أب الجميعأ
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معنى "َتحمل المشقات من أجل نيل  لم يدركوا، ن اإلنسان وماذا تبغي لهتريد مِ 
لم يتطلعوا إليك بل نظروا  "،في الَمِسيِح َيُسوَع َمَع الَمْجِد اَألَبِديّ الخالص 

  .ألنفسهم
َمن أدرك هذه األمور قمع جسده وقّدس أفكاره وأعماله  رّبي وٕالهي ...

بحسب كلمتك وتحّلى بصفاٍت توصل للقداسة ومطاف القّديسين ونزع من قلبه 
 .ل ما ُيبعده عنكَ ك

وواهبها أيًضا ... ماذا  ،والنعمة ذاتها ،يا حامل النعمة رّبي وٕالهي ...
أريد؟ أريد أن ُأصبح قّديسة مثاًال لآلخرين في حّبك وحب اآلخرين مجًدا لك، 

    ولك الشكر على الدوام، آمين.فإنعم علّي بما أحتاج، 
  

  7201 أيلول 17

  "ماذا يقول لي الصليب؟"
أوصانا الرب يسوع المسيح وقال: "أحّبوا َبعُضكم َبعًضا كما ي وٕالهي ... ربّ 

َأْعَظُم ِمْن َأْن َيْبِذَل َنْفَسُه في َسبيِل َأِحباِئِه. فإن َعِملتُم  ُحب  أْحَببُتكم. َلْيَس َألَحدٍ 
باع المسيح من هنا فإن إت ، )14-12 :15بما ُأوصيكم به كنتم َأِحبائي" (يوحنا 

عني ت تكن كومثال كاإلنسان على صورت تخلق كبأن تُيعلمني أنه حين قل
التي تجعله  ]مشاعر الحب[نسان وفكره روابط المحبة في قلب اإل توضع كبأن

، وهذه المشاعر هي تماًما ما ويكون كخادمهم هميبذل ذاته في سبيل َمن ُيِحبّ 
" الصليبلموت على "ا على ذلكشهد لقد و  ،تجاهنا كوفكر  كتتملك على قلب

  .َخالًصا للبشرية من أجل الحياة األبدية معك
الحب  أن ُيغير مشاعرهي غاية الشيطان ي وٕالهي ... لقد أدركُت أّن ربّ 

ك عملأن ، و والخدمة والتضحية في سبيل اآلخر وُيعطي أولوية المحبة للذات
على إتصال دائم  أنت ألنك "محبة". أجل، عيد هذه المشاعرتُ غفر و تَ أن  هو

نصره على ضعفه تسند خطاه و تعلمه و تُ ل كمستنجًدا وسائًال لمعونت كبَمن يطلب
  وأفكار الشيطان.
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ي وٕالهي ... "قلًبا طاهًرا أخلق في وروًحا ثابًتا جدد في باطني. ِمن أمام ربّ 
)، ليمأل 13-12 :51وجهك ال تطرحني وروحك القدوس ال تنزعه مّني" (مزمور 

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين. حبة الحّقة فأخدمك كما تشاء بفرحٍ بالمقلبي 
  

  8201 أيلول 16

: "إحتمال المشقات ليس باألمر السهل،  ي وٕالهي ...ربّ  سأبوح لك بسر
ولعّل هذا األمر هو ما جعل البعض ُيفّكرون باإلبتعاد عن فكرة التبشير 

 ."موتو الصليب إذ قد تؤدي إلضطهادات فآالم إيماًنا بما تّم على بالخالص 
أنا أعلم أنه ليس بسر عليك إذ أنك تقرأ القلوب وتعلم بأن اإلنسان يرغب دوًما 

، ُيريد أن يعيش على حساب تعب دون مشّقات في العيش الرغيد السهل والفرح
ب دون أن يمّد يد المعونة إلحتمال المشقات. أنعم علي يا ر حتى وشقاء اآلخر 

، مجًدا لك أن تبقى عينّي ُمسّمرًة لصليب المسيح ُمقدمًة ذاتي لخير اآلخرين
   ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  9201 أيلول 15

َمن أحَبْبَت؟ وَمن هي التي إخترتها عروًسا َلَك؟ قالت لي  ي وٕالهي ...ربّ 
وسألتني حبها حين تبتسم وحين تزعل، إحدى السيدات أن زوجها يقول لها أنه يُ 

بماذا ترد عليه وهو اّلذي ُيسبب زعلها باإللتفات لنفسه فقط وال يحاول أن 
يفرحها ولو بعمٍل بسيط؛ هو سبب جريان الدمع من عينيها وال يحاول أن يمسح 
دمعًة منها، ثم يقول لها بأنه يحبها وٕان كانت ال تتكلم معه معتقًدا بأن أحًدا 

ب الزعل، هو يود أن يعيش حِ ا بطبعها تُ آخر كان سبب ألمها وحزنها أو أنه
حياته المتمثلة بـ"أنا" دون عتاب أو لوم أو تضحية أو قول متأسف أو إعتبار 
لوجود أطراف أخرى في حياتهما. وبصراحة لم أستطع أن أجيبها، فكيف 
يستطيع اإلنسان أن يتقّبل أن ُيقال له "تغّير" إن لم يتواضع ويشعر بأنه قد 

حياته، تلك المرأة التي من المفترض أن يكونا قد أصبحا  أخطأ بحق شريكة
ذي ُيصيب أحدهما ُيصيب اآلخر! كيف يكون هو سبًبا جسًدا واحًدا، واأللم الّ 
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في اآلالم؟ لو سألتك يا إلهي بماذا ستجيبها، فما هو رّدك؟ هل عاشرت حبيًبا 
ويعمل على  مثل هذا الزوج اّلذي يّدعي المحبة دون أن يعرف شيًئا عن حبيبته

 إسعادها؟ أتكون عروستك مثل هذا الزوج؟ أم أنها أحّبتك وسهرت لتفرحك دوًما؟

بين أشخاٍص كانوا يتساءلون لو أّن  قبل بضعة أيام وقفتُ  ي وٕالهي ...ربّ 
الّرب يسوع أتى في هذه األيام لُيصلب، أكان تقّدم للصلب فداًء عن األشخاص 

، ولقد وٕانعدام األخالق قساوة قلب وحب ذاتن في هذا الزمن، ِلما ُيشاهدوه مِ 
أجمعوا على أنه لن يفعل. آه يا رب، هل تغّير قلب اإلنسان؟ بالنسبة لي، 
أصناف القلوب لم تتغّير، هي هي التي من أجلها أتى الّرب يسوع مخّلًصا 
لُيصلب ويتحّمل األلم وعذاب الموت، هي هي التي أرادت السعادة أوًال وأخيًرا 

اّلذي  ووه ،ألم يكن كذلك حتى من بين تالميذ المسيح .ون اآلخرينلذاتها د
الحّب فقط هو اّلذي يجعل صديقتي القبول ، ومع ذلك مات من أجلهم؟ إختارهم

بزوجها كما هو، وهو فقط اّلذي يجعلَك تقبل بنا عروًسا لك، فإملئ قلوبنا 
   الدوام، آمين. لك الشكر علىو  ،التي على مثال حّبك لنا بالمحبة

  

  2020 أيلول 20

يعتقد البعض بأن أهم شخصّية في الدولة بعد الَملك هو  ي وٕالهي ...ربّ 
َمن يجلس عن يمين الملك ويساره، ولكّنهم يجهلون بأن مملكتهم هي في حالة 

ألنه  حرب دائمة، وفي هذه الحالة ُيعتبر الجندي هو أهم شخصية في المملكة
بإنتظار العدو  ال يرغب بماٍل أو جاه وال يشتهي منصب والجلوس خلف مكتبٍ 

للدفاع عن بقية الشعب، هو مستعد ومتأهب على نكر ذاته وُيقّدم حياته بل يُ 
كثيرون من الجنود يذهبون  فاع بل للهجوم على العدو أيًضا.دالدوام ليس فقط لل

لساحة القتال دون تدريب، ولكن هذا ال ينطبق على َمن أراد أن ُيحارب رؤساء 
حروٌب  .وبالتالي خير الُمحيطين به هذا العالم، الشيطان وأعوانه، لمجدك وخيره

: شهوة الجسد والعين والعظمة والـ"أنا" وغيرها من األمور كثيرة تواجه اإلنسان
 باألعمال. وصاياك كلمات على ورق وليس في القلب ُمنعكسةً  التي تجعل من
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حروٌب من الداخل بين قلب اإلنسان وفكره ُتصيب الروح والجسد وبمعونتك 
الروح ولكنها و اإللهية ينتصر عليها، وحروٌب من الخارج تقصد إيذاء الجسد 

  أيًضا بمعونتك اإللهية، السالح اّلذي نحارب به، لن تنال الروح.
لعل ِمن أهم الحروب التي يخوضها اإلنسان هي الحرب  وٕالهي ...ي ربّ 

 من أجل نشر معرفتك ومعرفة البشرى السارة بالخالص بالّرب يسوع، حربٌ 
ال بّد لَمن ُيجّند نفسُه لها ِمن أن يضع أمام عينه و  خاضها الّرب يسوع نفسه

ا كثيرين مجدً يربُح أنفس  ، وهو بذلك لن يخسر نفسه وٕانمااإلضطهاد والموت
 لك الشكر علىو ك. أنعم علينا بما نحتاجه لُنصبح جنوًدا أقوياء في ملكوتك، ل

   الدوام، آمين.
  2021 أيلول 19

هل بعد كل هذه السنوات فهم اإلنسان، اّلذي تبع الّرب  ي وٕالهي ...ربّ 
يسوع وقال أنا مؤمن به، ما فعله الّرب يسوع وما أراد مّنا أن نفعل كما فهمه 
القديس بولس الرسول؟ أمازلنا كإبني زبدى، التلميذين يعقوب ويوحنا، قبل أن 
ُيصلب الّرب يسوع، نعتقد بأننا سنعيش مع المسيح عيشة رغيدة، أو هذا هو ما 

  : عيشة دون تعب مليئة بالحصول على ما ُنريد!!ُنمّني أنفسنا به
عليه أن يكون قال الّرب يسوع لتالميذه بأن َمن يتبعه  ي وٕالهي ...ربّ 

كما كان هو، وذكر القديس بولس لطيموتاوس بأن عليه أن  خادًما لآلخرين
، من أجل المختارين وعللمسيِح يس ات كجندي صالحٍ ق ال المشمتحإفي  هشاركيُ 

ُمرّددين  ،وكال الخدمتين هي واحدة: إعالن الملكوت والبشارة بالمسيح ُمخلًصا
). فهل 23 :22(مزمور  الجماعِة ُأسّبحَك" "سُأبّشر إخوتي بإسمَك وفي وسط

نسينا يا رب هذه الخدمة، أم هل َكُمل عدد المختارين؟ أوليس عدد المختارون 
 ؟وفي كل مكان هو الخليقة أجمع في كّل زمانٍ 

د لَ أعطنا قلًبا وفكًرا ُيبّشر بالمسيح ملًكا ُمخّلًصا بكّل جَ  ي وٕالهي ...ربّ 
    الدوام، آمين. علىلك الشكر ومثابرة وتواضع، و 
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  زمن الصليب
  ا�حد الثاني بعد عيد الصليب

  )34إلى  19اآليات  - 15الفصل  –األولى إلى أهل قورنتوس الّرسالة (
َوالَحاُل َأنَّ  ِإْن ُكنَّا َنْرُجو الَمِسيَح في ھـِذِه الَحيَاِة وَحْسُب، َفنَْحُن َأْشَقى النَّاِس َأْجَمِعين!

اِقِدين.الَمِسيَح َقاَم ِمْن    بَْيِن األَْمَوات، وُھَو َباُكوَرةُ الرَّ

َفَكَما َأنَُّه  َفبَِما َأنَّ الَمْوَت َكاَن ِبَواِسطَِة ِإْنَسان، َفِبَواِسطَِة ِإْنَساٍن َأْيًضا َتُكوُن ِقَياَمةُ األَْمَوات.

الً، ُكلُّ  في آَدَم يَُموُت الجِميع، َكذلَِك في الَمِسيِح سَيْحَيا الَجِميع، َواِحٍد في ُرْتَبتِه: الَمِسيُح َأوَّ

َوبَْعَد ذلَِك َتُكوُن النَِّھاَية، ِحْيَن يَُسلُِّم الَمِسيُح  ألَنَّهُ الَباُكوَرة، ثُمَّ الَِّذيَن ُھْم ِللَمِسيح، ِعْنَد َمِجيئِِه.

ة،الُمْلَك ِإلى ِهللا اآلب، بَْعَد َأْن يَُكوَن َقْد َأْبطََل ُكلَّ ِرَئاَسٍة وكُ  َألنَّهُ ال بُدَّ ِللَمِسيِح  لَّ ُسْلطَاٍن َوقُوَّ

  وآِخُر َعدُّوٍ يُْبطَُل ھَُو الَمْوت. َأْن يَْملِك، ِإلى َأْن َيْجَعَل ُهللا َجِميَع َأْعَداِئِه َتْحَت َقَدَميه.

لَهُ ُكلُّ َشيء"، َفِمَن َلَقْد َأْخَضَع ُهللا ُكلَّ َشيٍء تَْحَت َقَدَمْيه. َوِحيَن َيقُوُل الِكَتاب: "ُأْخِضَع 

ْبِن ُكلُّ َشيء، َفِحينَِئٍذ وَمَتى أُْخِضَع ِلإل الَواِضِح َأنَّهُ َيْسَتْثنِي َهللا الَّذي َأْخَضَع لَهُ ُكلَّ َشيء.

اَذا وِإالَّ َفمَ  ْبُن َنْفُسهُ ِللَّذي َأْخَضَع لَهُ ُكلَّ َشْيء، َحتَّى َيُكوَن ُهللا الُكلَّ في الُكّل.يَْخَضُع اإل

دُ  ُدوَن ِمْن َأْجِل األَْمَوات؟ ِإْن َكاَن األَْمَواُت ال َيُقوُموَن َأَبًدا، َفلَِماَذا يَتََعمَّ وَن َيْفَعُل الَِّذيَن يَتََعمَّ

ُض َأْنُفَسنَا ُكلَّ َساَعٍة ِللَخطَر؟ ِمْن َأْجلِِھم؟ ِمْن ُأْقِسُم، َأيَُّھا اِإلْخَوة، بَِما لي  ونَْحُن، َفلَِماَذا نَُعّرِ

ِإْن ُكْنُت َصاَرْعُت الُوُحوَش في  َفْخٍر بُِكم في الَمِسيِح َيُسوَع َربِّنَا، َأّنِي ُأَواِجهُ الَمْوَت ُكلَّ َيْوم.

َأَفُسس، لَِغاَيٍة َبَشِريَّة، فَأيُّ َنْفٍع لي؟ وِإْن َكاَن األَْمَواُت ال َيقُوُمون، َفْلَنْأُكْل َوَنْشَرب، َألنََّنا 

لِيَمة! وت!َغًدا َسَنمُ  يَِّئَة تُْفِسُد األَْخالَق السَّ َأْيِقظُوا ُقلُوَبُكم  ال َتِضلُّوا! ِإنَّ الُمَعاَشَراِت السَّ

  بِالتَّْقَوى، وال تَْخطَأُوا، َفِإنَّ بَْعًضا ِمْنُكم َيْجَھلُوَن هللا! َأُقوُل ھَذا ِإلْخَجالُِكم!

  )14إلى  1اآليات  – 24الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
َفَأَجاَب  وَخَرَج َيُسوُع ِمَن الَھْيَكِل وَمَضى. َفَدنَا ِمنهُ َتالِميذُهُ يُْلِفتُوَن َنظََرهُ ِإلى َأْبِنَيِة الَھْيَكل.

ا َحَجٌر َعلى َحَجٍر ِإالَّ نوَقاَل لَھُم: "َأال تَْنظُروَن ھَذا ُكلَّهُ؟ الَحقَّ َأقُوُل لَُكم: لَْن يُْتَرَك ُھ 

 ويُْنَقض".

يتُون، َدَنا ِمْنُه التَّالِميُذ على إْنِفَراٍد َقاِئلين: "ُقْل َلَنا َمَتى َيُكوُن وفيَما ھُ  َو َجاِلٌس َعلى َجَبِل الزَّ

َفَأَجاَب َيُسوُع وَقاَل لَھُم: "ِإْحَذُروا َأْن يُِضلَُّكم  ھَذا، وَما ِھَي َعالَمةُ َمِجيئَِك وِنَھاَيِة الَعالَم؟".
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وَسْوَف تَْسَمُعوَن  تُوَن ِبإْسِمي َقاِئلين: "َأَنا ھَُو الَمِسيح! ويُِضلُّوَن الَكِثيِرين.فَكِثيُروَن َسَيأْ  َأَحد!

  بُِحُروٍب وِبَأْخَباِر ُحُروب، ُأْنظُُروا، ال َتْرَتِعبُوا! فال بُدَّ َأْن يَْحُدَث ھَذا. 

ة، وَمْمَل  ولِكْن لَْيَسِت الّنَِھاَيةُ َبْعد! ةٌ َعلى أُمَّ َكةٌ َعلى َمْملََكة، وَتُكوُن َمَجاَعاٌت َسَتُقوُم أُمَّ

ُل الَمَخاض. وَزالِزُل في َأَماِكَن َشتَّى، يق، وَيْقتُلُوَنُكم،  وھَذا ُكلُّه َأوَّ ِحينَِئٍذ يُْسلُِموَنُكم ِإلى الّضِ

َمان، ويُْسلُِم بَْعُضُھم وِحينَئٍِذ َيْرتَدُّ الَكِثْيُروَن َعِن اِإليْ  ويُْبِغُضُكم َجِميُع األَُمِم ِمْن َأْجِل إْسِمي.

وِلَكْثَرِة اِإلْثِم  وَيقُوُم َأْنِبَياُء َكَذبَةٌ َكِثيُروَن ويُِضلُّوَن الَكِثيِرين. بَْعًضا، ويُْبِغُض بَْعُضُھم بَْعًضا.

الَملَُكوِت ھذا في ويُْكَرُز بِِإْنجيِل  وَمْن َيْصِبْر ِإلى النَِّھاَيِة يَْخلُْص. َتْفتُُر َمَحبَّةُ الَكِثْيرين.

  الَمْسُكونَِة ُكلَِّھا َشَھاَدًة لَِجِميِع األَُمم، وحينَِئٍذ َتْأتِي النَِّھايَة.
   

  2012 أيلول 23

ا: انً مجّ التي أعطيتنا إّياها على هديتك الثمينة وٕالهي ... شكًرا لك  رّبي
نلتقي قلبك القّدوس اّلذي تجّسد بشخص يسوع المسيح ليكون لنا مسكًنا ُمريًحا 

بك لتكون مسكًنا  ليقتال التي قلوبنا  مّنا ل، وفي المقابل أرجو أن تتقبّ به وٕاّياك
وبالتالي  قيته، لتنهيكلنا/قلبنا بناءوالقوة إلعادة نا الشجاعة عطِ أ. من فضلك، لك

الحبيب يسوع  كبنإباع تّ إذلك به و من نبعالتي تتنقية األفكار واألعمال واألقوال 
  .مينآ ،والتشّبه به، ولك الشكر على الدوام المسيح

  

  2013 أيلول 22

يسوع الوحيد القّدوس إبنك الحبيب أبي السماوي ... قال وٕالهي ...  رّبي
"في بيت أبي منازل كثيرة ... وأنا ذاهٌب ألعّد لكم مقاًما"، وأنا  لتالميذه المسيح

أثق بما قال ووعد. ولقد فهمت منه بأن بيُتك هو قلبك األقدس، قلبك المّتحد 
إتحاًدا كامًال مع فكرك وكالهما أنتجا كلمتك التي تجسدت بشخص اإلبن 

جه إليه فهو يتوّجه الحبيب واّلذي بالنسبة لي هو قلبك وبالتالي هو بيتك وَمن يتّ 
  نحو اآلب خالق السماوات واألرض. 
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أبي السماوي ... حين أتوجه نحو اإلبن الوحيد وأفتح له وٕالهي ...  رّبي
باب بيتي ألصبح من تالميذه وُأكرمه أنا أعلم بأنك ستأتي معه لتسكن في قلبي 

اف من كما قال، وسترسل لي أيًضا الروح القدس ليمأله من قوة محبتك فال أخ
شيء. وحين أفيُق من النوم األخير سأفتح عينّي ألرى ذاتي في بيتك ُأسبحك 

  آمين. ،لك الشكر على الدوامدون إنقطاع وأنا لسُت مستحقة، ف
  

  2014 أيلول 82

 تْ رَ تَ ال أعلم إن كّنا نعيش اآلن في زمٍن فَ أبي السماوي ...  وٕالهي ... رّبي
فيه المحبة لَك وبالتالي المحبة لآلخرين، وأصبح اإلنسان يعيُش بحسب هواه 
دون اإلكتراث بكلمتك، ولكني أعرُف أنني بكتمان الغيض في قلبي من جهة 

أنا ال خ "المحبة التي ال تحتد وال تموت". رَ أحدهم قد أحدث في قلبي زلزال فشَ 
راتة وٕاعطاء الّلني رغبتي في اإلستمرار بالكراهيضِ ُأريد أن تُ  لعدم المغفرة ُمبر 

، ولذلك أتوجه إليك طالبًة أن يتمّلك إبنك الحبيب فأنكر غفرانك لي وأنا خاطئة
  على قلبي ليقودني إليك بقوة الروح القدس.

أرجو أن تقبل مني أن ُأنشُد لك نشيًدا جديًدا هو صالة وٕالهي ...  رّبي
، وٕان راقت لك ولخيري فتستجيبكون لمجدك تالوردية المسبحة  غرارعلى 

  :سأدعوها "مسبحة المحبة"
ِمن  ت، في الفرح والضيق، وألتمُس ِغنىً ألتِجُئ إليك يا إلهي في كل األوقا

من أجلي وأجل أهل بيتي والعالم ، كنز قلبك األقدس. وأقّدم لك هذه المسبحة
  أجمع.

والُمقّدس بـ"المحبة"، يا اهللا "اآلب واإلبن والروح القدس" اإلله الواحد الُممّجد  •
 )x1( إرحمنا.
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 )x10. (حيا معك لألبدنلإمأل قلوبنا بـ"المحبة" الحياة،  واهبيا  •

يا عذراء مريم، يا ممتلئة نعمة، نعمة محبة اهللا فوق كل شيء ومحبة  •
 )x1اآلخر، صّلي ألجلنا. (

   ولك الشكر على الدوام، آمين. 
  

  5201 أيلول 72

 أن يأتي إلي بأشكرك ألنك سمحت لي أبي السماوي ...  رّبي وٕالهي ...
 ؛"المسيح" الوحيد اّلذي أرسلَت من أجل إقامتي من الموت، الكفارة عن خطيئتي

 كل يوم في القداس اإللهي بعد أن أقول "مبارٌك اآلتي بإسم الرب"؛ يأتي إلي
ًكا على مني لقلبك ويجعلك ملوُيسل  يأتي إلّي بجسده ودمه ليرفعني لحضنك

   قلبي.

الّرب يسوع ... أشكرك للسماح لي أن أتعّمد بدمك الكريم  رّبي وٕالهي ...
خطاياي في جراحاتك  اّلذي سال من قمة رأسك إلى أخمص قدميك وقد زرعتَ 

فشفيتني ووهبتني الحياة في كّل مرة أتقدم منك في القربان المقّدس، وسمحت 
طالبًة لهم المغفرة بإستحقاقات  من األمواتعن غيري  دمكلي أن أتعّمد ب

  .ليحيواجراحاتك 

أن يعيش األبدية معك، وما أسعدنا َمن ِمّنا ال يود  رّبي وٕالهي ... 
ثبتنا في حبك أن تُ بروحك القّدوس ُحبا بنا، فيا رّبي أرجو  باإليمان بَمن أرسلت

 واضعين كل ثقتنا بك فال تميل قلوبنا لغيرك كين بكلمتك وبَحَمِل الخالصمتمسّ 
؛ أرجو أن نكون وال ُنملك أحًدا غيرك عليها: ال مال وال جاه وال حب ذات

جميًعا ِممن يقول لك حين نساءل عن أفعالنا: "لقد تم. لقد ُكّنا على صورتك 
ومعونتك  ، وحين ضعفنا أعنتنا أنت بقوة يمينكُرسل محبة وسالم كما شئت

  ، ولك الشكر على الدوام، آمين. "اإللهية
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  6201 أيلول 52

لموتى لي بنا حين نقول بأننا ُنصل ن و كثيرون يستهزؤ  رّبي وٕالهي ...
قائلين أن مصير اإلنسان الميت ال يتغّير ُمقّدمين اإلفخارستيا عن راحة أنفسهم 

إن كانت أعماله صالحة على األرض فإما يقوم لحياة أبدية مع اهللا في الجنة 
إن كانت أعماله سيئة، أو قائلين أن ال حياة بعد  أو بعيًدا عن اهللا في جهنم

عن تعّمد الرسول القديس بولس كتب هؤالء لم يقرؤا ما  ؛الموت الجسدي
تناول القربان الُمقّدس، جسد ودم وذات  ولم ُيدركوا بعد أنَ  البعض ألجل الموتى

والهوت الّرب يسوع، هو بمثابة التعّمد بدم المسيح إذ توضع خطايا األحياء 
وجدُت أن ما كتبه  ،تبلُت بما كَ وحين تأمّ  .واألموات على ذلك الجسد لمغفرتها.

ْي اّلذي ال ُيكلف اإلنسان الح ُيشيُر إلى العماد ليس فقط بالماء والروح القدس
وٕانما أيًضا بالدم على مثال المسيح اّلذي تعّمد بدمه على الصليب من  شيًئا

أجل األحياء واألموات إذ جرى دمه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه بسبب 
وعربون  : العقاب اّلذي أخذه على نفسه لخالصناوالصلب دلْ إكليل الشوك والجَ 

عّذب وُيسال دمه من أجل . أجل، هو أيًضا قّدم ذاته لُيضطهد ويُ محّبتك لنا
كما قّدمه الكثير من القّديسين اّلذين ُبنيت الكنيسة على  األحياء واألموات

   .إستشهادهم وٕارتوت بدمائهم

أراد ا ّنا يعيُش حياته صالًحا على الدوام؟ َمن منّ َمن مِ  رّبي وٕالهي ...
بسببه قلبه وفكره إلى عدة  ال يمّر بما يشبه الزلزال في حياته ينقسمالتقّرب منك 

، ُيضطهُد في ، يلعُب به الشيطان وُيدخله بحروٍب مع ذاته ومع اآلخرينأفكار
   ؟سبيل الثبات على كلمتك ألنها ُتخالف فكر العالم

إيماًنا  مجيئك وبقاءك في القلب والفكر، أي اإليمان بك رّبي وٕالهي ...
وٕاماتة الجسد عن ، ال يكون دون معاناة حقيقية وصراع بالنفس ثابًتا ال يتزعزع



- 511 - 

 

من ِنعم ومواهب الروح  م علينا يا رب بما نحتاجهعِ نْ أَ ف ،كّل ما ُينافي القداسة
ولك الشكر على القدس وقو ضعفنا لنحيا ال ألنفسنا فقط بل لآلخرين مجًدا لك، 

  الدوام، آمين.

  7201 أيلول 42

أكان  أحّبك سيفعل أّي شيء لُيخّلص اآلخر، سواءً َمن  رّبي وٕالهي ...
أنا أؤمن أنك تحب الجميع وتود الخالص للجميع األحياء اآلخر حيا أو ميًتا. 

واألموات، وأشكرك على كل تعليٍم أوحَي به من ِقبل الروح القدس سواء بتقديم 
أو المعمودية بالماء والروح  ]المعمودية بدم المسيح[القربان الُمَقدس عن الموتى 

المعمودية بإسم اآلب واإلبن والروح القدس أّن أنا أؤمن  القدس لمغفرة الخطايا.
هي الخطوة األولى إلشراك اإلنسان بجسد المسيح الحي وعلى هذا اإلنسان أن 

الالمتناهي بك ن حُ ُيحافظ على إبقاء ذاته عضًوا فّعاًال وسليًما من األمراض. ومِ 
يتعّمد اإلنسان المؤمن الحي عن اإلنسان الميت بالجسد الغير  أنْ  أردتَ  يا اهللا

متعمد لتحيا روحه وتشترك بجسد المسيح الحي في السماء أي ترث 
    الملكوت.

ي وٕالهي ... لماذا يخاف المؤمن من الموت أو نهاية العالم الحالي ربّ 
نسان تعيس فال يعيش هو اإل لماذاالمسيح الثاني في لحظٍة يجهلها؟  ءومجي

فرح الخالص في كل لحظة من حياته بل يعيش عكس ذلك فيرافقه القلق 
هناك َمن ُيِريد أن تنتهي هذه الدنيا اآلن من كثرة المشاكل  ؟والخوف كل حين

وقلة المحبة والوفاء وهناك َمن يّتكل عليك ويرجو زيادة اإليمان في القلوب، 
  ل مجيئك العلني.يرجو مجيئك السري إلى القلوب قب
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يقول لي الصليب أّن علّي أن أخدم اآلخرين لمجدك دون  ي وٕالهي ...ربّ 
كلل ودون خوف، فأنعم علّي بما أحتاجه ألقوم بذلك، ولك الشكر على الدوام، 

   آمين.

  8201 أيلول 32

 يتناقل البعض تفاسير ال أعلم ِمن أين أتوا بها قائلين بأن  رّبي وٕالهي ...
ف المؤمنين األحياء الّرب يسوع المسيح سيأتي مّرتين بعد قيامته: األولى ليختطِ 

كما ُكتب  ،والثانية للدينونة العامة بعد أن توقع غضبك والويالت ،معه للسماء
ِمّمن لم يؤمنوا أو كان إيمانهم  على َمن َبِقي على األرضحرفيا بسفر الرؤيا، 

و  ُأْخِضَع َلُه ُكل َشيء"ا أن الّرب يسوع قد "سطحي وليس من القلب. أَلم ُيدركو 
، َجِميَع َأْعَداِئِه َتْحَت َقَدَميه" لتَ جع ، وأّنك"َقْد َأْبَطَل ُكل ِرَئاَسٍة وُكل ُسْلَطاٍن َوُقوة"

؟ أَلم ُيصّلوا قائلين: "ووطئ الموت بالموت، ووهب "وآِخُر َعُدو ُيْبَطُل ُهَو الَمْوت
لّلذين في القبور"؟ أَلم ُيدركوا أن الحرب والويالت تأتي من قّلة اإليمان الحياة 

اآلتي إنما ظهر بالمسيح فَمن آمن َخُلص  وليس أمًرا منك كعقاب، وأّن غضبك
أَلم ُيدركوا معنى النصيحة التي أعطاها الّرب يسوع في  وَمن لم يؤمن ُيدان؟

الظروف وٕان كانت صعبة وقد  الثبات باإليمان أي الثبات بمحّبتك مهما كانت
     تصل إلى اإلضطهاد والموت؟ 

ف "الصليب" وبالتالي مقدار ال أعلم كيف يستطيع أحد عرِ  رّبي وٕالهي ...
حّبك للبشرية أن يأتي بمثل هذا التفسير ُمظهًرا صورة اإلله الغاضب اّلذي ال 

باإلله اّلذي  يرحم وال ُيحب، ويود من الناس أن تؤمن خوًفا من العقاب ال حبا
فأحيانا وأقامنا معه  ونحن ما نزال واقعين تحت أسر الخطيئة فالموت نا أوالً أحبّ 

  !!هللحياة األبدية مع
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معنا وما زلت  وشربتَ  يا َمن أتيت لنا بكل محبة، أكلتَ  رّبي وٕالهي ...
على ، أنعم علينا بالَجَلد إلى المنتهى، راسخين باإليمان ُتطعمنا المحبة بمحبة

  ولك الشكر على الدوام، آمين.ى الّرب يسوع، ُخط
  

  9201 أيلول 22

لم أفهم كيف إستطاع أحدهم أن ُيشّبه "آدم" بـ"يسوع" قائلين  ي وٕالهي ...ربّ 
عن كون األول "مخلوق"  أَن كالهما ليس لديهما أب. لماذا يغّضون النظر

وعّرضه للدينونة والثاني "مولود"؛ األول أسقط كّل َمن ُوِلد من نسله في الخطيئة 
للحياة األبدية، األول حجب  ماتآمَن به وٕان كّل َمن دون دينونة والثاني أقام 

اهللا عن اإلنسان والثاني كان "اهللا معنا"، األول قال "مشيئتي" والثاني قال "لتكن 
 ، األول هو "أب" جميع َمن سكن على األرض والثاني هو "أب" جميعمشيئتك"

  َمن سكن الملكوت السماوي.

 نسانٍ اإلنتقال من األرض للسماء، من آدم ليسوع، من إ ي وٕالهي ...ربّ 
 روحي يتطّلب "صليب": مشّقات وحروب روحّية مع النفس جسدي إلى إنسانٍ 

في وقت الضعف  ال بّد من تجاوزها بقول "لتكن مشيئتك" عالمين بأنّ  والجسد
مواهب روحك القّدوس  ، إن أردنا،وبأنك تهبنا هناك َمن حمل الصليب عّنا

سالًحا ُنحارب به: الحكمة، المعرفة، الفهم، التقوى، الجلد، المشورة الصالحة 
  بك وليس خوًفا منَك. وٕاكراًما محّبًة  هابتكوفوق كّل شيء م

أبغضت الخطيئة يا َمن أحببَت اإلنسان و يا قّدوس ...  ي وٕالهي ...ربّ 
أكون مّمن أعرفَك و فعملت على إفتداءه ليحيا معك، أشكرك. أنعم علي بأن 

ولك الشكر على ينال الحياة األبدية دون دينونة، و  وتكالمل كرز بِإنجيليَ 
   الدوام، آمين.
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  2020 أيلول 27

مجيء الّرب يسوع، ينشغل كثيرون بنهاية العالم وعالمات  ي وٕالهي ...ربّ 
السامعين بعض وكأن اليوم تكّلم  ذلكعن تكّلم حين الّرب يسوع ولكن ال أعلم 

وَمْن إلى ذلك اليوم إذ قال: " سيعيشونسُيقتلون بسبب إيمانهم وآخرون له 
ولكني بدأت أشعر أّن ما ذكره  )،13 :24(متى  "َيْصِبْر ِإلى النَهاَيِة َيْخُلْص 

أن ُيهدم لُيبنى يجب ، الهيكل اّلذي و عن عالمات مجيئه لقلبيالّرب يسوع ه
أن يتغّلب على ملكوت  كمن جديد حين يتمّلك هو عليه: ال بّد أوًال لملكوت

أًبا ُمحبا  كَ لإليمان ب كالشرير فيتحّول قلبي من اإللحاد أو اإليمان بإلٍه غير 
حجارة ، وهذا التغيير بالفكر والقلب سُيحدث زلزاًال في قلبي يزعزع للبشرية أجمع

ال بد من الصوم عن الخطيئة فاإلحساس بالجوع  ؛ وحينهاالهيكل القديم فتقع
واللجوء لخبز الحياة، كلمتك، للشبع. ومتى ما إبتدأُت بالسير نحو العمق 
باإليمان سيشتّد علّي الهجوم من الشرير ويبدأ بإستخدام أعوانه للقضاء علّي 

وشهواتي  يستخدم سلطة المالفيبدأ باإلضطهاد لعّلي أرتد عن إيماني، ثم 
 لتفتر المحبة بقلبي لكثرة اإلثم" األنبياء الكذبة"بـُيسّمى والُمحيطين بي أو ما 

ة الّرب يسوع أمامي كّل نصيح يبقسأُ ولهذا  ،فيتراجع إيماني وأبتعد عن التقوى
. ال أعلم ولكني أشعر التي ال يحنث بها حين أتمسك بها وكّلي رجاء بوعوده

ثل الزارع وبالذات القلوب الثالثة التي كلمات أخرى ُمطابقة بالمعنى لمَ  ي أمامبأنّ 
َهم الحياة الدنيا لم تستطع أن ُتثمر إذ أماتها الشرير، والشدة أو اإلضطهاد، و 

فقط بسماع كلمتك  ُمنشغالً ِمثل القلب الرابع في الَمثل بقي قلبي ألُ  وفتنة الِغنى
لآلخرين فيأتي ملكوتك لقلوٍب كثيرة، وكم وفهمها والعمل بها فأعكس محبتك 

أنعم  ).23- 18 :13(متى  حصىهي شهوة قلبي أن تكون كثيرة وبأعداٍد ال تُ 
عم علينا يا رب بما نحتاج إليه ألن نكون وكالء ُأمناء في ملكوتك ممتلئين بنِ 
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روحك القّدوس زيًتا منيًرا في عتمة أوقات الظلمة ساهرين على الدوام ُمستعّدين 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.، في أّي وقٍت دون خوف للقاءكَ 
  

  1220 أيلول 26

كتب القديس بولس الرسول ألهل قورنتس وشرح لهم عن   ي وٕالهي ...ربّ 
ما فعله الّرب يسوع من أجل نيل الحياة األبدية، الحياة التي ما بعد موت 

وأضاف لّلذين لم أداة إقناٍع لهم؛ حياته أسلوب الجسد، شرًحا منطقيا مّتخًذا من 
خطُأوا، فإن بعًضا منكم ى، وال تَ و َأيِقظوا قلوبُكم بالتقيؤمنوا بهذه الحياة قائًال: "

وهذا الكالم ال يزال كثيرون يستخدمونه إلقناع اّلذين يجهلونك  ."اهللا يجهُلون
من  وٕاستبدادحياة قساوة على اآلخر وظلم حياًة أنانّية، ويحيون في هذه الحياة 

بعيدين كّل البعد عن التوبة ومحاولة العيش بحسب مشيئتك  دون حب لآلخر،
   .بطاعة كلمتك بإنتظار الدينونة ونيل الحياة األبدية معك

"التقوى" أسلوب حياة ليست خالية من الوقوع بالخطيئة بل  ي وٕالهي ...ربّ 
مّرات كثيرة بعد كّل موٍت  ناواثقين بأن الّرب يسوع قد أقامدوًما الجهاد ضّدها 

"التقوى"  .نالألبد فال يكون للموت من ُحكٍم علي ناخِطئ وسُيقيمنُ للروح حين 
ليست إال "عيش وصيتي المحبة: حّبك فوق كّل شيء وحّب اآلخر كالنفس". 

ن تعمالن دون إنفصال حين ُيبشر اإلنسان أخيه ين الوصيتيولعّلي أفهم أّن هات
رح له محّبتك له من خالل ما قام به الّرب يسوع المسيح اإلنسان بوجودك ويش

  .هو لينال الخالص كما نالهُ  على الصليب من فداءٍ 

أرجو أن ال تفتر المحبة من القلوب، وباألخص محبة الروح  ي وٕالهي ...ربّ 
الكامنة في الجسد، وٕان كانت الضيقات هي سبًبا في فتر المحبة، فأنعم علينا 

ضيٍق  محتملٍة لكافة الصعاب والضيقات، واضعًة حّبك فوق كلبقلوٍب مثابرٍة 
     ولك الشكر على الدوام، آمين.فيذوب وتنجو الروح وٕان كان الجسد قد إنطفئ، 
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  زمن الصليب
  ا�حد الثالث بعد عيد الصليب

  )1اآلية  4إلى الفصل  17اآلية  3الفصل  –ي (الّرسالة إلى أهل فيليبّ 
َفَكِثيٌر ِمْن ُأولئَِك الَِّذيَن ُكْنُت  ْنظُُروا ِإلى الَِّذيَن يَْسلُُكوَن على ِمَثالِنَا.أَأيَُّھا اإلِْخَوة، وِإْقتَدُوا بِي، 

أُولِئَك  أَُكلُِّمُكم َعْنھُم ِمَراًرا، وأَُكلُِّمُكم َعْنُھُم اآلَن باِكيًا، َيْسلُُكوَن كَأْعَداٍء ِلَصلِيِب الَمِسيح،

َعاِقَبتُُھُم الَھالك، ُأولِئَك الَّذيَن ِإلھُھُم َبطْنُھُم، وَمْجدُُھم في َعاِرِھم، وفي ُأُموِر األَْرِض الَِّذيَن 

َماَوات، وِمْنَھا َنْنَتِظُر ال ھُم.مُّ ھ ا نَْحُن فَمِديَنتَُنا في السَّ بَّ َيُسوَع الَمِسيَح ُمَخلِّ َأمَّ وھَو  ًصا.رَّ

يَْجَعلُهُ على ُصوَرِة َجَسِد َمْجِدِه، َوْفًقا لَِعَمِل قُْدَرِتِه، الَّتي ِبَھا يُْخِضُع َسيَُغيُِّر َجَسَد َھَواِنَنا، ف

ِإًذا، يَا ِإْخَوِتي، الَِّذيَن أُِحبُّھُم وَأْشتَاُق ِإلَْيِھم، وَأْنتُم َفَرِحي وِإْكلِيلي، ُأْثبُتُوا  لَِنْفِسِه ُكلَّ َشيء.

ّب، َأيَُّھا األَِحبَّا  ء.ھكَذا في الرَّ

  )31إلى  23اآليات  – 24الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
قُوا. َفَسْوَف َيقُوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة  حيَنئٍِذ ِإْن َقاَل لَُكم َأَحد: ھَُوَذا الَمِسيُح ُھنَا َأْو ھُنَاك! َفال تَُصدِّ

َھا ِإّنِي  الُمْخَتاِريَن َأْنُفَسھُم، لَو َقِدُروا.وَأْنبَِياُء َكَذبَة، وَيْأتُوَن ِبآَياٍت َعِظيَمٍة وَخواِرق، لِيُِضلُّوا 

يَّة! فال تَْخُرُجوا، َأو: َھا ُھَو في َداِخِل البَْيت! َفال  َقْد َأْنَبْأتُُكم! َفِإْن َقالُوا لَُكم: َھا ُھَو في الَبّرِ

قُوا. َغاِرب، ھَكَذا َيُكوُن َمِجيُء فَكَما َأنَّ الَبْرَق يُوِمُض ِمَن الَمَشاِرق، ويَْسطَُع َحتَّى المَ  تَُصدِّ

ْمُس اوَحاالً َبْعَد ِضيِق ِتْلَك اَأليَّام،  َحْيُث تَُكوُن الُجثَُّة ھُنَاَك َتْجَتِمُع النُُّسور. ْبِن اإلِْنَسان.إ لشَّ

َماَواِت  اُت السَّ َماء، وقُوَّ  َتَتَزْعَزع.تُْظلِم، والَقَمُر ال يُْعِطي َضوَءهُ، والنُُّجوُم َتتََساَقطُ ِمَن السَّ

َماِء َعالَمةُ  ْبَن إْبِن اإلِْنَسان، َفَتْنتَِحُب َقَبائُِل األَْرِض ُكلُّھا، وتََرى إوحينَئٍِذ َتْظَھُر في السَّ

َماِء ِبقُْدَرٍة وَمْجٍد َعِظيم. ويُْرِسُل َمالِئَكتَهُ يَْنفُُخوَن في بُوٍق  اإلِْنَساِن آتًِيا على ُسُحِب السَّ

َماَواِت ِإلى َأَقاِصيَھا.َعِظيم، فيَْجَمعُ  َياِح األَْربَع، ِمْن َأَقاصي السَّ  وَن ُمْخَتاِريِه ِمَن الّرِ
  

  

  2012 أيلول 30

وٕالهي ... حين أنظر إلى المصلوب أرى القوس بين الغمام اّلذي كان  رّبي
عالمة العهد اّلذي قطعته مع جميع بني البشر بأن من يراه ال يهلك؛ أرى قوس 
  القزح: نور العالم وماءه الحي ممتزجين مًعا في حّلٍة تُبهر األبصار، فإيماني
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 َماءِ ف على رؤيته لن يتوقألنني قد رأيته  ِبُقْدَرٍة وَمْجٍد َعِظيم آِتًيا على ُسُحِب الس
  فعًال وأعمالي تدّل على ذلك، فهذا هو وعدك وأنت الصادق األمين. 

وٕالهي ... أبي السماوي ... كلمتك هي ترٌس لي أمام أعدائي فلن  رّبي
يقدروا علّي، لن يقدروا أن يجعلوني مرة أخرى أعبد إلًها غيرك أو ُأحلل لنفسي 

ترضى بها. أنت لن ترضى أن تفوح مني رائحة نتنة وكأنني ميتة  أموًرا أنت ال
ألنك قد سبق وغسلتني بمحبتك، أرسلت لي نسًرا في حينها وأتيتني لُتخرجني 
ِمن وهمي الخاطيء، إنقضضت علّي كفريسٍة ال لُتميتني بل لُتخرجني من 

  مثوى األموات ألعيش. أشكرك يا رب. 
ادون قليلون ... إجعلني صّ صاد كثير والحَ قلت أن الح وٕالهي ... أنتَ  رّبي

يا رب نسًرا بين يديك لمجدك فأدعو الخاطيء للتوبة والمؤمن للثبات على 
  آمين. ،إيمانه، ولك الشكر على الدوام

 

  2013 أيلول 29

وٕالهي ... أموٌر كثيرة لم أكن أعيها، وأهم هذه األمور هي أن كلمتك  رّبي
هي كلمة حّية تصلح لكل زمان وكل مكان، سبحانك يا رب. تكّلم الرسل عن 
مجيء المسيح الثاني مع َمن آمن به وسمع لهم، وٕاعتقدوا بأنه سيتم في زمانهم 

إلى أن يأتي المسيح فحّثوا السامعين على البقاء في اإليمان بشهادة أعمالهم 
بمجده، منتظرين مترّقبين ثابتين على اإليمان ال يهمهم أن يعرفوا تلك الساعة، 

 ب يسوع كان يكّلمهم وكأن تلك األمور ستحدث وهم أحياء ولم يفهموا بأن فالر
كالمك هو مع كل نفٍس ُولدت في ذلك الزمان وأيًضا في كل األزمنة. فماذا 

بعد ألف سنة أو غًدا إن كنت سأموت يئه الثاني بمجيهمني إن أتى المسيح 
  اليوم؟!!
وٕالهي ... سمعت الكثيرين ُيحّددون يوم مجيئك الثاني، وٕان لم يحدث  رّبي

هذا في ذلك التاريخ فإنهم ُيغّيرونه وهكذا، ويدعون الناس لإليمان والتوبة مخافًة 
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ك يا رب قلت من ذلك اليوم، مخافًة منك، مخافًة على حياتهم األبدية، وكأن
كلمتك هذه وأنبأتنا عن مجيئك الثاني وٕان لم تحدد الموعد لُتخيفنا. ولكن هؤالء 
لم يفهموا محبتك وال فهموا الرحمة التي رافقت كلمتك، لم يعوا أن اإلنسان قد 
يموت قبل ذلك اليوم وأن اإليمان بك هو محبتك وطاعة كلمتك والثقة بك ُكليا 

كس هذه المحبة وكذلك األعمال التي تعكس محبتك وأداء األعمال التي تع
هؤالء لم يفهموا دعوتك لنشر البشرى السارة بالخالص بمغفرة الخطايا  ؛لآلخرين

، لم يفهموا قيمة الفرح اّلذي ُيصاحب المؤمن المصلوب ب يسوع المسيحبالرّ 
كّل  بأنك في من السقطات والضيقات ولكنه عالمٌ  لوا أعمالهالحقيقي اّلذي لن تخْ 

مرة ستأتي لتُقيمه وتُنير له وبأنك لن تتركه، فرًحا يعيشه على األرض ويكتمل 
  في السماء، فرًحا بالرغم من الضيقات الجسدية والمعنوية والروحية.

وٕالهي ... إن ُكّنا بإرادتنا قد تخّلينا عنك وٕابتعدنا عن كلمتك وطاعتها،  رّبي
وتجاه أنفسنا وبالتالي تجاهك ولم ُنخّبر إن كّنا قد تناسينا واجباتنا تجاه القريب 

عنك وعن أفعالك ومحبتك ورحمتك، إن ُكّنا قد إهتممنا بالجسد فقط ونسينا 
الروح، فأرجو المغفرة والرحمة وعمل الالزم لُتعدينا إليك، فنحن ِمنك ولك وأنت 
أدرى ما في القلوب ... أرجو منك أن ُتسمعنا صوت نفخ البوق في ضميرنا 

بكلمتك فيوقظنا من نومنا العميق ... أرجو منك أن ُترسل إلينا الروح  ُمذّكًرا
 ، آمين.  على الدوام القدس فُنخلق من جديد، ولك الشكر الجزيل

  4201 ولاألتشرين  5

 شخًصا أحّبك وأراد أن يحيا معك لألبدضّل أيقدر أحد أن يُ  وٕالهي ... رّبي
ألنه سُيحاول أن  السببين أّولهم؟ ال أعتقد، فيؤمن بمسيٍح آخربروح المسيح 

من  وفه ا أن يسوع المصلوب لن يتخلى عنهمؤمنً  على إيمانه بكل طاقته يثبت
بأن إبن  اثقٌ و أنه ، والسبب اآلخر هو قطيعه وهو الراعي الصالح وبه يخلص

اإلنسان يسوع المصلوب هو اإلله المتجّسد القّدوس اّلذي قال بأنه سيأتي على 
  . ووعده ثابت صادقةالثاني وكلمته السحاب في مجيئه 
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وأنال  وٕالهي ... إن إتكالي عليك ال يعني أنه ُيمكنني أن أفعل ما أريد رّبي
الحياة األبدية معك، ال يعني أن أّتكل على المال والجاه وأموٍر ُأخرى بصورة 

هذه فتُبعدني عنك ثّم أقول أن الصليب "عالمة إبن اإلنسان" قد خّلصني، 
دموع التوبة والتغيير نحو محبتك وطاعة من جانبي العالمة إن لم ُترافقها 

خدمتك بخدمة اإلنسان اآلخر المحتاج جسديا وروحيا فهي ستكون لي كلمتك ف
   عالمة دينونة ال خالص.

عظامي  في ضعفي سقطُت، وكانت سقطتي قوية كسرتْ وٕالهي ...  رّبي
على ذاتي في الظلمات،  ةً طويجروحاتي وٕاعتزلُت من، ومع الزمن تقّرحت الهشة

وٕاعتقدُت بأنني أصبحت في لم يعد لي أمٌل في المقدرة على السير في النور 
مثوى األموات حيث ال شمٌس وال ضياء قمر فتساقطت دموعي ندًما على 

 رأيتَ سرعان ما  كولكنبه عظامي،  الوقت اّلذي أضعت فيه قّوتي ولم ُأقو 
بخشبة الصليب التي سندتني بعصاك وعّكازك: دمعتي فمددت لي يدك و 

رفعتني لحضنك في و  ،إستندُت عليها وروحك القّدوس اّلذي خلقني من جديد
   .، لك الشكر على الدوام، آمينسمائك المنير

 
  5201 ولاألتشرين  4

كم هو واضٌح أن ليس لألرض شمسان، والشمس التي رّبي وٕالهي ... 
تشرق وتنير وتعطي الدفء هي معروفة للجميع وال يمكن ألحد أن يّدعي أن 
كوكب المريخ على سبيل المثال هو الشمس وٕاال قيل عنه أنه يعيش في عالم 
آخر أو أنه مختل عقليا. ولعل َمن يعبد إلًها غيرك هو مثل ذلك الشخص اّلذي 

ن المريخ هو شمس عالمه، ويا حّبذا لو تزعزت سماء عالمه وٕاظلّمت يقول أ
شمسها وأتت النسور تأكل الجيفة المتراكمة بقلبه المنتجة ألفكاٍر عقيمة حبا 
لذاته وشهواته الجسدية فقط فُتعيد له عقله الروحي اّلذي أصابه العياء فيغسل 
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 ًسا منيًرا في عالمه الجديدقلبه بدموع الندم والتوبة ويفتح قلبه إلستقبالك شم
  .  فُينير هو بدوره لآلخرين عاكًسا نورك عليه

أين ُتريد أن تأخذني، وِمن أين ماذا عن قلبي أنا؟ إلى  رّبي وٕالهي ...
تدعوني وتجمعني مالئكتك؟ هل كنُت في قلبك وٕابتعدُت عنه بعدم طاعتك 

ُمختاريك اّلذين باركوا وتنصيب ذاتي إلًها على اآلخرين، أم مازلُت في قلبك ِمن 
  أسمك القّدوس بكل محبة وتواضع؟

ي وٕالهي ... يا َمن ُدعيت في العهد القديم بـ"الراكب على السحاب" تعال ربّ 
وال تتأخر إلى جميع القلوب وتمّلك عليها، وكما َسبق وأرسلت ُرُسلك وتالميذك 

كالنسور  إلى القرى التي أردت أن تزورها فكذلك اآلن وكل أوان أرسل فعلة
. أرسل نسوًرا بعيوٍن ثاقبة ومخالب قوية تُنّقي وُتمّهد الطريق لمجيئك في القلوب

لينعم الجميع بالراحة في  وحّبك الكبيرُتخّبر عن الصليب عالمة الخالص 
   ولك الشكر على الدوام، آمين.، األرض الموعودة: "قلب الّرب يسوع المسيح"

  6201 ولاألتشرين  2

الِنعم التي أعطيتني إّياها ولكنه أراد عن أخبرُت أحدهم  رّبي وٕالهي ...
 ق بأن هذه النعم هي منَك وحزنُت حينها وقلُت في مّني أن أشفي مريض لُيصد

نفسي أنت ُتعطي ما تشاء وأنا شاكرة لما أعطيت فكيف يحق لي ان أطلب 
 ي أن آتيمنك عالمة لُيصدق اآلخرون ما أقول؟ واليوم َأدركُت لماذا لم ُتعِطن

بأني كاذبة وما  هذا الشخص بالّذات حينها، إذ قد يعتقد قوار بآياٍت عظيمٍة وخ
يكفيني أّنك أعطيتني أن . اّلذي هو عليهأقوله هو لكي أضّله عن اإليمان 

، وال أطلُب منك سوى أن أبقى بأعمالي أمينة لصليب أعرف وأقول الحق
فأنا عالمٌة بضعفي أمام الكثير " اّلذي وهبته مّجاًنا للعالم أجمع "الغفرانالمسيح 
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من التجارب: أمام القيل والقال، أمام الكذب والطعن في الظهر، أمام التجريح 
  .... لَمن ُأحبأمامي أمام اإلساة  واإلهانات،

وماذا أعرف سوف ُتدينني، اّلذي خلقتني و ي وٕالهي ... َمن أنت يا اهللا ربّ 
وحين أقول أنني مؤمنة، فما هو مقدار إيماني؟ أسئلة أستطيع أن أعرف عنك؟ 

اإلجابة عنها إن جلست قليًال وتأّملت كيف أواجه تجارب الشيطان معي ومع 
ما هو مقدار إيماني إذا إرتضيُت أن يكذب  ؟وُأقارن تصرفاتي مع قداستك غيري

ي نفسي "هذا ليس وأقول فوأرضى بالظلم وعدم إظهار الحقيقة اإلنسان أمامي 
من شأني"، أو ُيصبح القمار هو أسلوب تسلية، أو أن أرتضي أن أشاهد إمرأة 
أو رجل يؤّديان أموًرا خالعية وأقول هذا تسلية وهو عملهم وأنا لن أشتهي في 
قلبي دون أن أفكر بأني أدفع ألحدهم ماًال ليقوم بأمور ال ترضى عنها، أو 

لي بعد أن أذيته وأصبحُت حجر عثرة أمامه  أسأل عن إيمان أحدهم إن لم يغفر
وقد أّدعي بأني لم أفعل شيًئا؟ أو أبحث عن سعادتي وأنسى أهل بيتي؟ أو أرى 
الحاجة والدمع في عين اآلخر دون أن أمّد له يد المعونة؟ إلى متى تحتملنا؟ ما 

ْي هذا الحّب اّلذي تكّنه لنا في قلبك لتتألم وُتهان وتموت من أجلنا ونحن صلب
 نحنالرقاب، ونحن نقول بأننا مؤمنون دون أن نحاول أن نكون مؤمنون؟ َمن 

 بالنسبة لك يا اهللا؟

عمل الخير والصوم  ما هو إيماني إن لم أعرف أنّ ي وٕالهي ... ربّ 
والصالة هو ليس للتباهي بالّذات أو إلثبات بّري بحسب الوصايا أمامك ألن 

الي أعمالي هي من حّبي لك ألجل أن إيماني يقول لي بأن بّري هو منك وبالت
  أقول لآلخرين: اهللا أحّبنا فخلصنا، "اهللا محبة"؟ 

خاطئ يعيُش لنفسه فقط غير  هل بكيُت يوًما على إنسانٍ ي وٕالهي ... ربّ 
 ؟بواسطتها يحصل على المالآبه لغيره وليس هذا فقط بل ال تهمه الطرق التي 

هل ُأدرك بأننا نعيش في ...  من أجلكَ هل ُأدرك أن بكائي عليه هو حبا به و 
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لتنجم  روحيا وادي الدموع: دموع الندم على الخطيئة ودموع الحزن على الميت
  ؟أعماًال تؤدي إلى الحياة

هل يصعب عليَك أن ُتظهر الحق بعد أن أخفاه وغّيره ... ي وٕالهي ربّ 
وأطلب ، لذا ألتجأ إليك فأنت هو صاحب السلطان ؟ من المؤكد كالالشيطان

محبة دعاة لنكون وأشِف قلوبنا وزد إيماننا  ،كثر دموعناتو رحمنا منك أن ت
مجًدا لك، ِمثاًال لغيرنا نكون ل أيدنا بمواهب روحك القّدوس ؛سالم قوًال وفعالً و 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.

  
  7201 ولاألتشرين  1

آخر قبل يوم َمن عرْفَك يفهم إستحالة مجيء مسيًحا  رّبي وٕالهي ...
يسوع إبن العذراء مريم" اّلذي ُصِلب المسيح الدينونة، ُمرسل ِمن ِقبلَك غير "

ومات عنا لمغفرة خطايانا. َمن عرْفَك سيفهم ما عناه يعقوب إبن إسحق حين 
ن قد هرب منها اقال ألخيه عيسو بعد أن عاد إلى أرض أبيه وهو اّلذي ك

 هك كما ُيرى وجهُ وجأيُت ر ركة أخيه: "أنا خدع أباه وأخذ ب خوًفا من أخيه ألنه
، ؛ سيفهم أن وجهك ُيطمئن ويشع رحمة وعطف ومحبة)10 :33 (تكوين اهللا"

. أجل، أنت هو "الرحمة" وٕالٌه رحوم، قبل اإلعتذار ويغفر محبًة بالخاطئٌه يَ جو 
  ."يسوع ولقد أثبت وشهد على ذلك "المسيح

قالوا لي أن ما يتحّكم بتصرفاتي هو "إرادتي"، فما لي أراني  رّبي وٕالهي ...
؟ أهي قلُة إيمان أو حب لذاتي؟ لماذا  ضعيفة اإلرادة في المغفرة لَمن أساء إلي
 ال يستطيع أن يقول َمن أخطأ إلي ما قاله يعقوب ألخيه؟ متى سأبدأ التعّلم أنّ 

 خص بقلبك؟حياتي لن يكون لها معنى إن لم أقتدي بك، وباأل

 من كل رائحٍة كريهة هأرسل نسرك لُينظفف، قلبي جثةٌ  رّبي وٕالهي ...
  .على الدوام، آمينمنه رائحة رضى لديك، ولك الشكر  وُيحييه فتنبعث
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  8201 أيلول 30

كل  "تم ما قاله الّرب يسوع المسيح قبل موته على الصليب:  رّبي وٕالهي ...
) يؤكد لي بأن الّرب يسوع المسيح قد أّدى الرسالة التي 30 :19(يوحنا  "شيء

كما يّدعي ويعيش على األرض ِمن أجلها تجّسد وبأنه لن يأتي مّرة أخرى 
"َمن يثبت إلى النهاية فذاك اّلذي النصيحة التي أعطاها للتالميذ: و  البعض؛
سماع  يرتقبُ الُمرّكز عليك فقط المؤمن تجعل قلبي ) 13 :24(متى  يخلص"

على صورة جسد ليصبح البوق بفرح سواء كنُت راقدة أو حّية ليتغّير جسدي 
  .المسيح فأراك مجد

صعوبات الحياة كثيرة: نفسيا من الداخل، ومن المحيطين،  رّبي وٕالهي ...
ومن الغرباء؛ صعوبات متوقّعة وأخرى مفاجئة؛ صعوبات مادّية وصحّية 

قد تؤدي إلى قلة اإليمان، ومن كثرة اإلرتداد تنعمي العيون عن رؤية  ،ونفسّية
 ال ضوء له قمرٍ ك بالنسبة لهم يصبحف َمن أراد أن يعكس محّبتك لآلخرين

  .وُيصبحون هم أقماًر لشمٍس ال نور لها

يا إلًها ال يمّل من سك وفي كّل األوقات ألتمِ في وقت الشدة  رّبي وٕالهي ...
تظّلل قلبنا وتقف عازًال بين وقّوتك تبقى محبتك لالعطاء وعطاءه ليس له حدود 

وٕاختيار مشيئتك فتحجب نورها  المنّمقة الشّدة ونكرانك، بين شمس الحرية
 فأنت اإلله اآلب القدير الُمبارك إله خالصنا وتتوالنا وتثّبت إيماننا صطنعالم
  على الدوام، آمين.ولك الشكر  ،)73 إلى 40 من مزاميرال(

   

  9201 أيلول 29

لم أسمع يوًما عن إنساٍن تاب دون أن يواجه حروًبا وزالزل رّبي وٕالهي ... 
في أفكاره؛ دون أن يهدم الهيكل القديم اّلذي بناه في قلبه وبجسده ويبني هيكًال 

 موطئ قدميك، ،دعني ُأالقيك على قمة الجبل جديًدا ُمقّدًسا ومكّرًسا لك وحدك.
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ُأسّلمك فكري وقلبي لُتغّيره، لُتحييهما بعد أن ماتا وأصبحا جيفًة نتنة، بعد أن 
أْحِيني برؤية عالمة تحّجرا ولم تعد أنت وقلبك ورحمتك حجر األساس فيهما. 

ودعني أنوح ألن قلبي منصوًبا أمام عيني على الدوام، حّبك لنا "الصليب" 
وكانت بالتالي آالم الصلب واإلهانة وزعزعة  الميت هو اّلذي من أجله كان
  قّوات السماوات بمجيئك لعالمنا.

عالمات مجيء الرّب يسوع على السحاب في آخر األزمنة رّبي وٕالهي ... 
هو نوًعا ما كعالمات "التوبة"، وكيف ال تكون إذ الغاية من التوبة هي تمليكه 

القلب أصبح مكاًنا لسكناه ، وكأن هذا على القلب وبقاءه هناك على الدوام
عامل اآلخرين كما يراهم هو ويتعامل ليتسنى لنا أن نرى ونُ  كأورشليم الجديدة،

  معهم بقلبه الرحوم المتحّنن السخي في العطاء وبذل الذات.

كيف لي أن أبني بيوتًا كثيرة ُكال منها بيتًا لك إن لم أبدء  رّبي وٕالهي ...
أحسن تمتاز بإختيار الخشب ومواد البناء التي ساعدني في  أوًال ببناء بيتي؟

ال  فترى حين تأتي أّن كّل شيٍء "حسن" فتبقى. المواصفات والتي تليق بك
ِثقل أو عوامل تدعني ُأبهر بمواصفاٍت تبدو جميلة من الخارج ولكنها ال تتحّمل 
ويتحّول البيت  تعرية أو أدنى النكبات فيقع البيت وتكون وقعته قوية محّطمة

  تتجمع فيه القمامة. إلى خراب

غاية حياتي أن أراك، وأنا أثق بأنك ستأتي وُتغّيرني لتحقق  رّبي وٕالهي ...
 على الدوام، آمين.لي رغبتي، وتجعل قلبي شبيًها بقلبك القّدوس. لك الشكر 

   
  2020 ولاألتشرين  4

الُمقّدس كّلما أدركُت سبحانك يا رب. كّلما قرأُت بالكتاب رّبي وٕالهي ... 
 ويقودنا صغار نحتاج على الدوام لَمن ينصحنا كم أحببتنا وٕاعتبرتنا أبناءً 
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ولعل  ؛ نحتاج لَمن يتكّلم وتعود أنت فتشرح ما عناه بإنساٍن آخر.للوصول إليكَ 
ظهور عالمة إبن اإلنسان في ًال على ذلك هو ما قاله الّرب يسوع عن اثمِ 

رته الرؤيا التي وهو ما فس  ملًكا ودياًنا في مجده يوم مجيئه الثانيالسماء 
ظهر تابوت ـ"حين ُنفخ في البوق السابع ف التلميذ الحبيب يوحناودّونها شاهدها 

انوئيل  : عمّ ) عالمة إبن اإلنسان19-15 :11(رؤيا يوحنا  "العهد في السماء
الحقيقة السماوية التي أريتها للنبي موسى  ، تلك)14 :7 (أشعيا أي "اهللا معنا"

تابوت العهد، الخشب . )40-8 :25سابًقا وطلبَت منه أن يصنعها (خروج 
بد الُمغّطى بالذهب، وكأنه المسيح القّدوس مصلوًبا على خشبة فتثبت عليه لأل

  رحمتك لشعبك ُمعطًيا إياه الحياة.
" في القلب [تابوت العهد في هيكله] "الُملك للمسيحرّبي وٕالهي ... 

[تابوت العهد  و"المسيح الملك" و"المسيح هو اهللا" و"ُسكن اهللا مع شعبه بسالم
من  كعمل ْمتولقد أتمَ  تكهو مشيئ ، وخالص الشعب من األعداء"في هيكله]

، فَمن آَمن وبقي عمل اإلنسان باإليمان به ،"إبن اهللا ،الُمخّلص"بإرسال  كجهت
 كلص ولن يأتي للدينونة وَمن لم يؤمن سيمثل للقضاء أي غضبباإلبن يخ

)، إذ قال الّرب يسوع: "مشيئة أبي هي أّن كّل َمن رأى 24 :5 و 36 :3(يوحنا 
 :6اإلبن وآمن به كانت له الحياة األبدية وأنا ُأقيمه في اليوم األخير" (يوحنا 

األبدية وأنا ُأقيمه َمن أكل جسدي وشرب دمي فلُه الحياة ")، وكذلك قال: 40
  .)54 :6 في اليوم األخير" (يوحنا

ي أحببتكم" وتقول لنا "إّتخذوني أنَت على الدوام ُتسمعنا "أنّ رّبي وٕالهي ... 
" بكلماٍت مختلفة وأوقاٍت مختلفة وعلى ألسنِة أشخاٍص كثيرين  أًبا لكم وٕاثبتوا في

اإلنجيليون األربعة بأناجيلهم والتي من أنبياٍء وُرسٍل وُمعّلمين شارحين لما كتبه 
إعتبرتها "الرياح األربعة" التي منها ُيجمع الُمختارين اّلذين ثبتوا على إيمانهم بك 

علينا بالثبات باإليمان بالّرب يسوع إلى األبد مهما واجهنا من  مْ أنعِ  وبمحبتك.
  على الدوام، آمين.شدة وصعاب، ولك الشكر 
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  2120 ولتشرين األ 3

المؤمنين بالّرب يسوع سيقولون  لّ ك ؟أيكون لي إلًها غيُركرّبي وٕالهي ... 
 لو تمعّنا في تصرفاتنا سنجد بأن هذه الـ"ال" ستصبح "نعم". كيف؟"ال"، ولكن 

حين ُأجيب على سؤال: "كلمة ّمن ُأطيع؟" فسأجد الجواب. هل ُأطيع أفكاري 
وحب المال؟ هل أنا من شهوة السلطة  الشخصية وشهواتي النجسة؟ هل ُأطيع
ِإلُهُهم َبْطُنُهم، وَمْجُدُهم في َعاِرِهم، وفي هؤالء اّلذين كتب عنهم القديس بولس: "

هذه األمور التي جّرب بها الشيطان الّرب يسوع المسيح ، "ُهمم ُأُموِر اَألْرِض ه
  .آه، عاٌر علي إن لم أّتخذك إلًها ملًكا على قلبي وفكري وأعمالي في البرية؟

مجيء المسيح األول، فكيف لهم بكثيرون لم ُيدركوا ويؤمنوا رّبي وٕالهي ... 
أينتظرون مجيئه كُمخّلص أو  ؟على السحاب للدينونة الثانيئه مجي واينتظر  أن

واضع سالم بين الشعوب دون أن ُيدركوا بأن هذا قد تّم فعًال، أو كملك يجعلهم 
تّم من الناحية الروحية إذ أنه ُيخضعون الشعوب األخرى لهم وهذا أيًضا قد 

  ؟أعطى السلطان للمؤمنين به بالحق أن يدحروا عالم الشرير وأفكاره
العالمات التي ذكرها الّرب يسوع لتالميذه عن مجيئه الثاني رّبي وٕالهي ... 

ُتذكرني بما قاله أيًضا، "تفتر المحبة في القلوب"، فهذه الحالة هي من الناحية 
الروحية، بعد أن آمن بك اإلنسان وعرف وصّيتا المحبة اللتان تلخصان 

ال  هاقمر ، و ت أي لم تعد أنت نورهام ظلسماءهم قد إ شمسالشريعة، تعكس أن 
من  ت، والنجوم تساقطأي لم يُعد هو يعكس نورك لآلخرين يعطي ضوءه

قد  ، وقوات الّسماواته أي لم يعد يسمع لكالم الحكماء من المؤمنيناءسم
وتدبيرك الخالصي  مشيئتك أي وضع لنفسه تعاليم ومعتقدات تخالف تععز ز ت

   وما أتممته لنا لنحيا معك حياًة أبدية، أنت فينا ونحن فيك تجمعنا فقط المحبة.
أنعم علينا بثبات المحبة لك ولآلخرين في قلوبنا، فنبّشر رّبي وٕالهي ... 

فتتزعزع سماءهم بأن أسمك "اهللا محبة" وندعو الجميع لإليمان بالمسيح ُمخّلًصا 
   على الدوام، آمين.ولك الشكر  ،الجديدة ا في سماءهميكون لهم شمًسا منيرً و 
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  زمن الصليب

  ا�حد الرابع بعد عيد الصليب

  )11إلى  1اآليات  – 5الفصل  –الونيقي إلى أهل تساألولى (الّرسالة 
ا األَْزِمنَةُ واَألوَقات، َأيَُّھا اإلِْخَوة، فال َحاَجَة ِبُكم َأْن يُْكَتَب ِإَلْيُكم في  َألنَُّكم تَْعلَُموَن  َشْأِنَھا؛َأمَّ

اِرِق لَْيالً. ّبِ يْأتي َكالسَّ فِحيَن َيقُولُون: َسالٌم وَأْمٌن! ِحينَئٍِذ َيْدَھُمھُُم الَھالُك َدْھَم  َجيًِّدا َأنَّ يَْوَم الرَّ

ا َأْنتُم، َأيُّھا اإلِْخَوة، َفَلْستُم في  اْلَمَخاِض ِللُحْبلى، وال يُْفلِتُون. ظُْلَمٍة لِيَُفاِجئَُكم ذلَِك الَيوُم َأمَّ

اِرق. ِإًذا فال  فَأْنتُم ُكلُُّكم َأْبَناُء النُّور، وَأْبَناُء النََّھار؛ ولَْسَنا َأْبنَاَء اللَّيِل وال َأْبنَاَء الظُّْلَمة. كالسَّ

اللَّيِل َيَناُمون، والَِّذيَن َيْسَكُروَن  ألَنَّ الَِّذيَن َيَناُموَن َففي نَنَْم َكَساِئر النَّاس، َبْل ِلَنْسَھْر َوَنْصُح؛

ا َنْحُن َأْبَناَء النََّھار، َفْلَنْصُح الِبِسيَن ِدْرَع اإلِْيَماِن والَمَحبَّة، وَواِضِعيَن  َففي اللَّيِل َيْسَكُرون. َأمَّ

ِص َبَرّبَِنا َيُسوَع فِإنَّ َهللا لَْم َيْجَعْلَنا ِللَغَضب، َبْل ِإلْحَراِز الَخال ُخوَذَة َرَجاِء الَخالص.

  الَّذي َماَت ِمْن َأْجلِنَا، ِلَنْحَيا َمَعُه َساِھِريَن ُكنَّا َأْم نِاِئِمين. الَمِسيح،

ُعوا بَعُضُكم بَْعًضا، َوْلَيْبِن الَواِحدُ اآلَخر، َكَما َأْنتُم َفاِعلُون.  فلِذلَِك َشّجِ
  

  )51إلى  45اآليات  – 24الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
 ؟َمْن ُھَو الَعْبُد األَِميُن الَحِكْيُم الَّذي َأَقاَمهُ َسيِّدُُه َعلى َأْھِل َبيتِِه، ِليُْعِطيَُھُم الطََّعاَم في ِحينِه

 لَحقَّ َأُقوُل لَُكم: ِإنَُّه يُِقْيُمُه َعلى َجِميعِ ا طُوَبى لِذلَِك الَعْبِد الَّذي يَِجيُء َسّيِدُهُ َفيَِجدُُه َفاِعالً ھَكَذا!

   ُمْمَتلََكاتِِه.

ُر َسيِِّدي! يُر في َقْلبِِه: َسَيَتَأخَّ ّرِ وَبَدَأ َيْضِرُب ِرَفاَقهُ، وَيْأُكُل  ولِكْن إْن َقاَل ذلَِك الَعْبدُ الّشِ

يِرين، ّكِ  َك الَعْبِد في يَوٍم ال َيْنَتِظُرهُ، وفي َساَعٍة ال َيْعِرُفَھا،ِل يَِجيُء َسيُِّد ذ وَيْشَرُب َمَع الّسِ

  ْفِصلُهُ، ويَْجَعُل َنِصيَبُه َمَع الُمَرائِين. ُھَناَك يَُكوُن البَُكاُء وَصِريُف اَألْسَنان.َفَي

  
  2012 تشرين األول 7

وٕالهي ... أنا لن أناديك سّيدي ألني بروحك القّدوس أدعوك "أبي"،  رّبي
ولو سألُت نفسي على ماذا يأتمنني أبي لسمعتك تقول لي: "على أعّز األشياء 

  ) إخوتك".3) محّبتك لي و (2) إسمَي القّدوس و (1لدّي: (
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وٕالهي ... أعدُت اليوم قراءة سفر حزقيال وباألخص عن األحكام التي  رّبي
أنزلتها على الشعب اّلذي دعوته ليكون إبنك، فهو الشعب اّلذي عّرفته بإسمك 
وسرَت معه إلى أن تمّكن من أن ُيصبح مملكة ومع ذلك أنكرك وعبد األصنام 

ما ال يطيب لعينيك ا أرضك بالرجاسة وفعلوا و التي هي آلهة ألناس آخرين ومأل
سمك أمام اآلخرين. قرأُت بين السطور محبتك الشديدة لهم وحزنك إفدّنسوا 

سمك القّدوس إاألليم عليهم ... قرأُت بين السطور عن قداستك وغيرتك على 
... قرأُت بين السطور ألُمك لخيانة َمن أحببَتُه من كّل قلبك وهجِره لك لإلرتباط 

ي الفصل ما بين اإلنسان واألعمال، فأنت أحببت بسواك ... قرأُت ما أمكنن
  اإلنسان ولكن كرهت األعمال الخاطئة لذلك دعوته للتوبة والرجوع إليك.   

وال أود الذهاب لسواك أًبا أحتمي به فأنا  كَ رَ جْ وٕالهي ... أنا ال أبغي هَ  رّبي
فخر أعلُم أن المملكة التي أنشأتها لي تحت سلطان إبنك الحبيب "المحبة" هي 

الممالك، وأن حّبك لي عظيم. أنا ال أود أن أكون ناكرة جميل فُأشّوه بأعمالي 
صورتك "اهللا محبة وٕاله قّدوس" أمام اآلخرين، فأكون أًبا ظالًما ونموذًجا سيًئا 
للبنين أو أما ُمهملة لواجباتها أو عامًال كسول أو رئيًسا غير أمين أو بخيًال 

  المسكين.أمام المحتاج وقاسًيا أمام 

ك وتحّنن على ئوٕالهي ... يا صاحب القلب الكبير، ترّأف على أبنا رّبي
بمواهب روحك القّدوس  يءضعفنا، وهب لنا حب سماع الكلمة وطاعتها فنمتل

وُيقال عّنا "هذا الشبل من ذاك األسد" لمجدك وخير نفسنا وخير اآلخرين، ولك 
  الشكر على الدوام، آمين.  

  

  2013 تشرين األول 6

وٕالهي ... يا أيها اآلب الحنون ... لو قلُت لك أن اإلمتحان صعٌب  رّبي
للغاية، لو قلُت لك بأنني لم أقرأ بعد المادة التي سُأمتحُن بها، لو ُقلت لك بأنني 
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أنا ال أود السهر على أموٍر ال قرأتها ولكنني لم أود فهمها فإنني ال أستسيغها، 
يقول لي بأن أسلوب اإلمتحان قد تغّير فاآلن سأسمع صوتك أرى فيها فائدة، 

أستطيع أن ُأدخل معي الكتاب فال داعي للخوف، المادة وٕان كانت هي هي، 
 ،فقط علّي التركيز والسماع لما يقوله لي المعّلم ،أصبحت أسهل للفهم والتطبيق

؛ سأسمع صوتك يناديني السهر أصبح كسهر الُمحب اّلذي يود إسعاد حبيبه
  لدخول إلى مدرسة المسيح "الكتاب المفتوح".للتوبة وا

وٕالهي ... عليك إّتكالي وبك رجائي؛ إصفح عني وزدني حبا بك  رّبي
 ، آمين. على الدوام فأكون لك من الُمسبحين الشاكرين

     
  2014 ولاألتشرين  12

 الكسل ...الجهل و و  يا نوًرا في ظالم الكراهية ... يا "محبة" وٕالهي ... رّبي
مانة، عّلمني أعّلمني كيف أخدمك بكل صدٍق و  أنا طفلٌة صغيرة وأود أن أتعلم.

سأرتاح "قل لي ثم كيف أنشر المحبة وال أكون حجر عثرة لآلخرين، عّلمني 
عينّي عليِك  أن تعملي وال تنسي أنّ  أنتِ  عليكِ فلقد أتممُت كّل شيء و اآلن 

في ملكوتك على  لكَ  خادمةً  ألكون ". عّلمنيني أستجيبيوحين تدع وقلبي معك
وال  تعبْ وال يَ  لْ كِ يخدم بحفلة عرٍس ملوكي ال يَ  ما أجيًراكم خدُ ألَ عّلمني  :األرض

 كأُ م خدُ ألَ ، عّلمني فْ يتأف م خدُ ألَ ترعى أبناءها بكل الحب والتضحية، عّلمني  م
 يقودُ  ُمبصرٍ  كرجلٍ ألخدم والديه ويقف بجانب إخوته، عّلمني  ُيكرمُ  إبنٍ ك

  .عميان
وقّوي  ،ُألعلم قلبي بمواهبه وٕامأل عّلمني بروحك القّدوس وٕالهي ... رّبي

"اإلبن  :أجمعين من محبتك لنالخالصنا التي وهبتها لنا عزيمتي بنعمتك 
الخبر السار"، ولك الشكر على "و "ألنشر هذه "المحبة الحبيب يسوع المصلوب"

  الدوام، آمين.
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  5201 ولاألتشرين  11

" هي عّلة في اإلنسان زرعها به الشيطان ليكون التكّبر" وٕالهي ... رّبي
مبتعًدا عن خدمة اآلخرين وناكًرا  "وسّيًدا على اآلخرين نفسه كَ لِ على مثاله "مَ 

ر" . "التكبّ وقول "لتكن مشيئتك" لكك عليهورافًضا مُ  عم التي وهبتها له للخدمةللنِ 
و"عدم طاعة الكلمة". ولعلمك يا  الخدمة"هو أساس "الكسل" و"عدم األمانة في 

متنا وبكافة الطرق ر يجعلنا نعيش في الظالم بعيًدا عنك فعلّ أن التكبّ إلهي ب
حبا بهم إبتداًء من  ينوالكلمات كيف يكون "التواضع" من أجل خدمة اآلخر 

  أشكرك.التجسد إلى قبول الموت على الصليب وأنت اإلله. 

وهل  ولماذا أقوم على خدمته؟ ؟اآلخر بالنسبة ليَمن هو  وٕالهي ... رّبي
هل  هو في نظري ِمن أهل بيتك فأعرف أني بخدمته قد خدمُت أحد أبنائك؟

حببتني وخّلصتني من عبودية الخطيئة بأنك أب للجميع وبأنك أَ ؤمن حبك وأُ أُ 
ن ال راود الكثيرين منا، والزال هناك ِمم أسئلة تُ  ولذلك أرجو الحياة األبدية معك؟

ويعتقدوا بأنهم قد إنتقلوا من الظلمة إلى النور كونهم يعرفوا اإلجابة عليها 
  باإلسم أصبحوا أبناًء لك. 

حب أنت إلٌه يعمل وال ُيحب الكسل، أنت إلٌه قّدوس وال يُ  وٕالهي ... رّبي
عدم األمانة، أنت إلٌه ُمحب راٍع صالح مسؤول عن خرافه وال ُيحب الرعاة 

ن أجل أن دون اإلكتراث بالخراف. فمِ  ُيراعون راحة ذاتهم فقطالكذبة اّلذين 
بقلٍب متواضع أمامك وأمام اآلخر ليأِت ملكوتك  علي  مْ نعِ أكون على صورتك أَ 

لنيل الحياة األبدية  اّلذي هو ملكوت خدمة حبا بك وباآلخرعلى األرض 
أو اإلكتراث  دون ملل أو كسل عمت به علي للجميع في السماوات، أخدم بما أنْ 

مباشرًة وأوزع نعمك دون شرط ، ُأعطي لَمن لم تعطهم أنت باإلهانة أو التعب
  .ولك الشكر على الدوام، آمينوفي أوانه، 
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  6201 ولاألتشرين  9

إكتشفُت مؤخًرا بأن من أسهل األمور التي يمكن لإلنسان  وٕالهي ... رّبي
أن يقوم بها هو ما ُيسمى بعملية "غسل دماغ" لإلنسان الجاهل بالحقيقة 

تجاه األشخاص اّلذين ال نكترث لهم وفي سبيل المصلحة وتحويل مشاعره 
كيف يستطيع اإلنسان أن يخدم اآلخر وحين أدركُت ذلك تساءلُت: . الشخصية

له الحب؟ كيف يستطيع اإلنسان أن يخدمك بكل أمانة وبفرح إن لم  كن إن لم ي
  ؟ممتًأل بفكرَك وحّبك ؛ إن لم يكنْ أي من أبناء النور مولوًدا من الروح يكنْ 

من كنيسة والعماد والتثبيت بالميرون الذهاب إلى الأصبح  وٕالهي ... رّبي 
لبس درع اإليمان أصبح  ،العادات والتقاليد الكنسية وليس مصدر وأساس الحياة

هو أمر مقتصر على أشخاص إختاروا  ووضع خوذة رجاء الخالص ةبحوالم
السارة دون أن ُيدرك اإلنسان المسيحي أن مهمته الرئيسية أن ُيبّشروا بالبشرى 

  ا النور لآلخرين من حوله!!شع مهما كان عمله هو العيش بحسب كلمتك مُ 

ِمّما ُكِتب بالكتاب الُمقّدس كّلما إزددُت  ي وٕالهي ... كّلما فهمُت شيًئاربّ 
إندهاًشا لمقدار حّبك لنا ومقدار تواضعك. اليوم أدركُت بأنك بإسم "اإلبن" 
خدمتني أنا "إبن اإلنسان" وأنا عبًدا للخطيئة. أنت إرتضيت بإسم "اإلبن" أن 
ُتعاَقُب كاللص وتدفع ثمن خطيئتي ال مرة واحدة على الصليب بل مّرتين إذ 

نت كخادٍم للعبيد لُيصبحوا أبناًء وأنت اآلب والملك. اليوم أدركُت ما معنى أن ك
: أنال أن أراك وأحيا حين تعود أخدم في ملكوتك فأنال أجرتي عند نهاية النهار

معك إلى األبد. اليوم أدركُت أن ما قام به القديس بولس من خدمة لإلنسان 
كرمك إنما هو ذات العمل اّلذي قام به الخاطيء لُيعيده إليك نبتًة ُمثمرة في 

الّرب يسوع اّلذي أتى من أجل الخطاة؛ أجل، هو فهم معنى الصليب فحمله 
النبتة المريضة  –وتبعك وٕارتضى بكل تواضع أن يخدم "العبد درًعا وخوذًة 

  في عمله بكرمك.حكيًما المائتة" فأحياه وكان أميًنا صبوًرا 
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ي وٕالهي ... يا َمن إئتمنتني على قدسّية أسمك وعلى كلمتك وعلى ربّ 
، أيحّق لي أن آخذ أجرتي دون أن ]األشجار/األغصان التي في كرمك[خرافك 

أعمل في ملكوتك؟ ربي وٕالهي ... إني ُأقّدم لك ذاتي فإستخدمني متى ما تشاء 
أفقد التركيز وكيفما تشاء، وأعطني أن ال أنظر ألعمال غيري وُأصغر منها ف

عم التي بحسب النِ وحكمة على عملي بل أقوم بخدمتك بكل صدٍق وأمانة 
   .أعطيتني إّياها، ولك الشكر على الدوام، آمين

  

  7201 ولاألتشرين  8

ال أعلم إن كان لقب "إبن" يجعلني أتقاعص عن أداء رّبي وٕالهي ... 
واجباتي نحوك بمحبة وخدمة اآلخر، أو يجعلني أشعر أكثر بالمسؤولية الملقاة 

  على عاتقي؟ 
ي وٕالهي ... إن أردُت أن ُأقّسم العالم إلى قسمين: "َمن يعيش في النور" ربّ  

ُد نفسي إن أردُت أن و "َمن يعيش في الظلمة"، وكنُت أنا من القسم األول، سأج
أخدمك، ال إراديا مسؤولة عن َمن هم معي في المجموعة ُمحاولًة أن ُأثّبت 
أخوتي في اإليمان دون أن أكترث للقسم اآلخر. وهذه المسؤولية بحد ذاتها 
تتطّلب مني وقًتا وجهًدا أبذله لكي ال ينطفئ النور في قلب أحدهم أو حتى في 

ي لن أتمكن ِمن جذب َمن هم في الظلمة إلى النور ما قلبي. أنا على يقين بأنن
لم أكن أنا ثابتة في العيش بحسب كلمتك مستسلمة إلرادتك ومّتكلة على نعمك 
علّي. أجل، فالثبات في اإليمان يتطّلب مجهوًدا، ولكن إعطاء الحياة لَمن 
 يعيش في الظلمة لهو أمٌر يتطّلب اإلستغناء عن الذات وٕازالة الخوف والشك

  بقدراتك ومعونتك.  
ي وٕالهي ... يا َمن أردت من الخطاة التوبة وِمن البعيدين عنك أن يدنوا ربّ 

إليك فال يهلكوا بل ينتقلوا من الظلمة إلى النور، زدني إيماًنا وأعطني القوة 
والقدرة والحكمة في التعامل مع اآلخر ُألمّيز إحتياجاته فأقّدمها له بكّل محبة، 

  .الدوام، آمينولك الشكر على 
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  8201 ولاألتشرين  7

يتوّقف الكثيرون عند الكلمات ومعانيها وما هو المقصود رّبي وٕالهي ... 
لآلخرين ثانًيا منها، فمنهم َمن يجتهد للتفسير لنفسه أوًال ليبّرر تصرفاته و 

تصّرفات معينة وفكٍر معين. وفي هذه األيام إزداد هذا اإلجتهاد ليفرض عليهم 
ولم يعد لآلباء وتفاسيرهم من معنى لهم. "اإليمان والمحبة" و عند البعض 

"رجاء الخالص" والتي ُأقُتِرنت باألعمال التي تعكس معناها هو ما أوصى به 
التالميذ األوائل وفّسروه بكتاباتهم، فلماذا إبتعد البعض عن األعمال وٕاكتفوا 

  بالقول فقط؟

اآلخرين وال يشعر سوى بنفسه في الظالم ال يرى اإلنسان رّبي وٕالهي ... 
وٕان كان هناك الكثيرون من حوله. أجل، هذا ما يجعلنى أعيش في الظالم: 
، الـ"أنا". معرفتي بك وٕايماني يجعالني أعيش دوًما بنوٍر يجعلني أرى اآلخرين

وكلما إزداد هذا النور في قلبي كّلما رأيُت إحتياجات َمن حولي الظاهرة 
الشمس إستطعًت أن أدخل إلى عمق  ياءنور كضبوضوح، وٕان أصبح هذا ال

من خالله اآلخر وأرى إحتياجاته النفسّية، أما إن أصبح نورك هو النور اّلذي 
وال  أرى فسأستطيع أن أرى أيًضا إحتياجاته الروحّية فأعمل على توفيرها له

   .أكون حجر عثرة لنفسي ولآلخرين

قبل الحساب"، كلمات من طلبة "ِتهنا رّبي َهْب لنا توبًة رّبي وٕالهي ... 
للقديس شربل من لبنان، كلمات أرجو أن تبقى بقلب كّل َمن آمن وفهم أّن 
اإليمان بكلمتك المسموعة والمرئية ووعودك التي أوفيَت بها يحتاج إلى تغيير 

 فلُيشرق نورك في قلوبنا مقرون بأعمال، يحتاج إلى "محبة فعلّية ُمعلنة مرئّية".
ُيشرق لنا إلى األبد بعد فء لنعمل بما ُيفرحَك وُيمجد أسمك ونحن بعُد أحيا

   .ولك الشكر على الدوام، آمينالممات، 
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  9201 ولاألتشرين  6

عن أي أزمات وضيقات كان القديس بولس يتحدث في ربي وٕالهي ... 
رسالته ألهل تسالونيقي، ويحّثهم للبقاء على اإليمان؟ أكان يتحدث فقط عن 
"إضطهاد المسيحيين والموت لمن ال ُينكر إيمانه بالمسيح"، أو أموٍر أخرى؟ 
لماذا أقرأ دوًما باإلنجيل كلمات تطلب من المؤمن أن يثبت باإليمان عند 

ذي يمأل قلب المؤمن تجاهك كفيٌل بالصمود واألزمات؟ أليس "الحب" الّ  الضيق
أمام أي صعاب لعدم نكرانك فاللجوء لحضٍن آخر غير حضنك األبوي؟ أيعقل 

ًحا لنفسه أن يصبح حبنا لك يوًما كحب رجٍل إلمرأته ال يتعدى سوى كالم سامِ 
له "آه يا حلو يا مسّليني بأن ُيغازل إمرأة أخرى بالكلمات وقد ُيغّني لها أو تغني 

كاويني" وطالما أنه لم يلمسها جسديا فبإعتقاده أنه لم يزن أو  هجروبنار ال
أو إمرأًة أو فقد هذا الحب قدسّيته كأن ُيشاهد الرجل فيلًما إباحيا يخون إمرأته؟ 

، أما زلنامعتقًدا بأنه ال ُيمارس الخطيئة أو أّنك ال ترى؟ ترقص بثياب شفافة 
بعديمي  ككبني إسرائيل الِذين وصفهم النبي بارو  بني إسرائيل الروحيين، ونحن

  ؟)22-15 :1 (باروكاألمانة لعبادتك وطاعة وصاياك 
دوا ربي وٕالهي ... كثيرون ال يفكّرون بالمسؤولية التي على عاتقهم ليوطّ 
ال  أواصر المحبة بينهم وبينك وبينهم وبين أفراد األسرة وجعلها حباًال متينة

تبليها الريح معتمدين على كلمة "أحّبك" ُتقال وليس بالضرورة أن ُيصاحبها 
  .أعمال. إرحمنا

والتي ال  ما أكثر األمور التي تجعلنا نحيُد عن وصاياكآه، ربي وٕالهي ... 
، أموًرا تدفعنا ليس فقط للتفكير على كسر وصاياك ولكن عالقة لها باإلضطهاد

الزوجّية والمعاناة النفسية لألبناء في  ما أكثر المشاكل أيًضا لتنفيذ هذا الفكر.
أوليست اإلضطرابات العائلية هي بحد داخل بيٍت ال تسوده المحبة واإلحترام؟ 

أال )؟ 28 :1 ذاتها كسر ألول وصية لك آلدم وحواء: "إنموا وأكثروا" (التكوين
ون سكانها ، في بيوٍت من المفترض أن يكتحدث هذه األمور في بيوٍت مسيحية
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لماذا نبّرر  ؟من أبناء النور ال يعيشون في بعٍد عن معرفة اهللا ووصاياه
  تصرفاتنا ونحن نعلم بأنها تخالف وصاياك؟

حين أنظر من حولي وأكتشف ما يدور بالخفاء، األمور  ربي وٕالهي ...
التي تراها أنَت بوضوح وال تخفى عنَك، ُأقدر كثيًرا أهمية وصية الّرب يسوع 

، إيمان ليس فقط وجميع القّديسين مّمن تبعوه بالحث على الثبات باإليمان
كّل فكرنا ب بشخٍص ووعٍد منك بالكالم بل بالعمل. أنعم علينا أن ُنقّدس حبنا لك

  .ولك الشكر على الدوام، آمين، وأعمالنا وقلبنا

  2020 ولاألتشرين  11

أحببُت كثيًرا الوصف اّلذي وصفَت به لحظة الموت أو يوم ربي وٕالهي ... 
الدينونة في أماكن كثيرة من اإلنجيل فمجيئها هو كمجيء السارق أو كالمخاض 

نكون متأّهبين قبل حدوثها. المرأة  على حين غفلة، وفي كال الحالتين علينا أن
الحامل ال تعلم متى سيبدأ المخاض لتلد، علًما بأن عليها أن ُتحّضر الكثير من 
األمور وتهيئ نفسها قبل الشعور بآالم المخاض إذ لن يتسنى لها من تحضير 
أي شيٍئ متى ما أحّست باآلالم. هي لحظة ال يعلمها أحد، واإلستعداد لها 

سبًقا، وهذا األمر هو ذاته ِلَمن يعرفك فُيهيئ نقاوة ذاته إستعداًدا يجب أن يتم مُ 
   لوالدة جديدة فرؤياك أًبا في السموات.

 ليس  افة اإلستعداد للحظة الموت هو أمرٌ أن نكون على ك وٕالهي ... يرب
يستمر منذ اللحظة األولى لإليمان بالّرب يسوع  ال يتم بسرعة، هو أمرٌ بالسهل و 
 ين ملتزمين بتعاليمكُمستعدّ لى حين تلك اللحظة، فأنعم علينا أن نكون ُمخّلًصا إ

  .ولك الشكر على الدوام، آمينحّبك، حسب وب وعاملين بها

  2120 ولاألتشرين  10

عرفُتَك إلًها يعمل وال ُيحّب الكسل، وهكذا عّلمتنا أن نكون  وٕالهي ... رّبي
فنخدم في ملكوتك األرضي لمجدك حبا بك وحبا باآلخرين دون ملل. أجل، 
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، وكما هناك تعب، وهناك ألم، وهناك تضحية ولكن هناك أيًضا فرح وسالم
، ال لمجٍد يقولون: ال طمًعا بماٍل أو جاٍه أو تاج ولكن فقط لرؤيتك على الدوام

  .ذاتي ولكن لمجدك
يعتقد البعض أن ما سيناله في اآلخرة، بعد أن يرونك للدينونة، إذ أنك قد  

ت سمع وال عينٌ  هتر  ما لمرضيت عنهم وعن سلوكهم في الحياة الدنيوية، هو "
قلب بشر" بحسب مفهومهم الجسدي؛ هو التمتع في خطر على  وال ذنٌ به أُ 

على المكان اّلذي سيذهب إليه الُمتقين، بالطعام الجنة، وهذا ما ُيطلقون 
والشراب واللذات في قصور أو غرف أعددتها أنت لهم، بها َأِسّرة يتكأوون عليها 
ولهم خدم وهناك يتزوجون؛ هذه المدينة التي ُبنيت كطبقاٍت، أعالها أقرب 
لعرشك إال أّن َمن فيها ال يرونك ولكنهم يسمعون صوت العرش. بناء هذه 

مدينة من الذهب والفضة وحتى ساق أشجارها هي من الذهب!!! ال أعلم، ال
ولكن هذه المفاهيم الخاطئة عن الملكوت السماوي، والتي من أجلها يعمل 
المؤمن بال كسل، ُتسيء لقدسية أسمك وعظمة هذا الملكوت حيث سيتمتع من 

ئكة. هذه الرؤية فيه برؤيتك على الدوام كإبٍن لك ُمسّبًحا أسمك القّدوس مع المال
وسماع التسابيح التي ال ُيمكننا أن ننالها دون ما أعددته أنت لنا من خالص 

قلب خطر على  وال ذنٌ ت به أُ سمع وال عينٌ  هتر  ما لمبالّرب يسوع المسيح. فـ"
بني البشر كما شرحها القديس جميع بشر" هو حكمتك اإللهية: تدبير الخالص ل

أعّدها لنا الّرب يسوع المسيح، أعّد لنا )، ولقد 9 :2كورنثوس  1بولس (
  بيوتًا/حّيًزا في قلبك وملكوتك السماوي.

كثيرون ما زالوا يجهلون حكمتك، وكثيرون إبتدأوا بالعمل  وٕالهي ... رّبي
وبعضهم يعمل ولكنه يعمل بحسب فكره  ،بحقلك ولكنهم لسبٍب أو آلخر توقفوا

ُخّدام  بحسب رضى قلبك،مجتهدين  ُخّدامأن نكون  هو ووقته، فأنعم علينا
أفكارنا روحية وليست جسدية، ُممجدين أسمك القّدوس،  بالجسد وبنين بالروح،

      .ولك الشكر على الدوام، آمين
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  صليبزمن ال

  ا�حد الخامس بعد عيد الصليب

  )18إلى  12اآليات  – 2الفصل  –يّبي ليفالّرسالة إلى أهل (
ْعَملُوا لَِخالِصُكم بَِخْوٍف وِرْعَدة، َكَما َأطَْعتُْم َداِئًما، ال في ُحُضوِري إِإًذا، َيا َأِحبَّائِي، فَ 

َفاُ] ُھَو الَّذي يَْجَعلُُكم تُِريدُوَن وَتْعَملُوَن  َفَحْسب، َبْل ِباألَحرى وِباألَْكَثِر اآلَن في ِغَيابِي.

لَِكي َتِصيُروا بَُسطَاَء ال لَوَم َعلَْيُكم،  ٍر َوِجَدال،ِإْفَعلُوا ُكلَّ َشيٍء ِبَغْيِر تََذمُّ  بَِحَسِب َمْرَضاتِِه.

 وَأْبنَاًء ِ] ال َعْيَب فيُكم، َوْسطَ ِجْيٍل ُمْعَوّجٍ وُمْنَحِرف، تُِضيئُوَن فيِه كالنَّيِّراِت في الَعالَم،

ِكيَن ِبَكلَِمِة الَحيَاة، لو َأنَّ  ْيُت وال َتِعْبُت َباِطالً.ْفتَِخاِري في يَوِم الَمِسيح، ِبَأنِّي َما َسعَ إل ُمتََمّسِ

ْفَرُحوا َأْنتُم َأْيًضا إفَ  َدِمي يَُراُق على َذِبيَحِة ِإْيماِنُكم وِخْدَمتِِه، َلُكْنُت َأْفَرُح وَأْبتَِھُج َمَعُكم َجِميًعا.

 ْبتَِھُجوا َمِعي.إو
  

  )13إلى  1 اآليات  – 25الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
َماَواِت َعْشَر َعَذاَرى َأَخْذَن َمَصاِبيَحُھنَّ وَخَرْجَن ِإلى ِلَقاِء الَعريس،ِحيَنئٍِذ يُْشِبهُ   َملَُكوُت السَّ

َفالَجاِھالُت َأَخْذَن َمَصاِبيَحھُنَّ ولَْم َيْأُخْذَن َمَعُھنَّ  َخْمٌس ِمْنُھنَّ َجاِھالت، وَخْمٌس َحِكيَمات.

ا الَحِكْيَماُت َفَأَخْذَن َزْيتً  َزْيًتا. .َأمَّ    ا في آِنيٍَة َمَع َمَصاِبْيِحِھنَّ

، وَرَقْدَن. يَحة: ُھَوَذا  وَأْبطََأ الَعريُس َفنََعْسَن َجِميُعُھنَّ وفي ُمْنَتَصِف اللَّيل، َصاَرِت الصَّ

. الَعريس! أُْخُرُجوا ِإلى ِلَقاِئِه! ، وَزيَّنَّ َمَصاِبيَحھُنَّ َقاَلِت ف حينَئٍِذ َقاَمْت أُولئَِك الَعَذاَرى ُكلُّھُنَّ

، ألَنَّ َمَصاِبيَحَنا َتْنطَِفئ. َفَأَجاَبِت الَحكيَماُت وُقْلَن:  الَجاِھالُت ِللَحكيَمات: َأْعِطينَنا ِمْن َزيِتُكنَّ

. ِإْذَھْبَن ِباألَْحَرى ِإلى البَاَعِة و .إَقْد ال يَْكِفينَا وَيْكِفيُكنَّ ا َذَھْبَن لَِيْبتَْعَن، َجاَء  ْبتَْعَن لَُكنَّ ولَمَّ

وَأخيًرا َجاَءِت الَعَذاَرى البَاِقَياُت  ْغلَِق الَباب.الَعريس، وَدَخَلِت الُمْستَِعدَّاُت ِإلى الُعْرس، وأُ 

 ، ، َيا َربُّ !اَفَأَجاَب وَقال:  ْفَتْح لَنَا!إوُقْلَن: يَا َربُّ ، ِإّنِي ال َأْعِرفُُكنَّ    لَحقَّ َأقُوُل لَُكنَّ

اَعة.إْسَھُروا ِإًذا، َألنَُّكم ال    تَْعلَُموَن الَيْوَم وال السَّ

  2012 تشرين األول 14

البابا  قداسة وٕالهي ... إشتركت قبل عدة سنوات في لقاء الشبيبة مع رّبي
السادس عشر اّلذي ُأقيم بسدني وحينها كان اإلتفاق أن ينام الجميع  سو كتيبند



- 538 - 

 

حيث ُيقام به في اليوم التالي قّداس الختام ويترأسه البابا. كنت  كبيرٍ  في ملعبٍ 
ا نتحّدث تارًة نّ ن اّلذين لم يستطيعوا أن يخلدوا إلى النوم شوًقا لما سيحدث، فكُ مِ 

أو نستمع إلى آخرين ُيرّتلون أو نتمشى للتعرف على الطريق المؤدي إلى 
ضوح. وما إسترعى إنتباهي المنصة التي سيقف عليها البابا في الغد لرؤيته بو 

ًها نحو حفرة في الطريق لكي ُمَوج  منيرٍ  هو وجود شاب متطوع ممسًكا بمصباحٍ 
ال يتعّثر الشخص المار من هناك، وبقي هذا الشخص طوال الليل لم يتحرك 
من مكانه وبقي المصباح ُمضاًء. ولوهلة رأيت بهذا الشخص صورة للكاهن أو 

اهللا لُينير بها طريقنا المظلم لكي ال نعثر فنصاب ك بكلمة سِ مْ الُمبّشر المُ 
باألذى. واليوم وبعد قراءة الرسالة واإلنجيل أدركُت يقيًنا بأن ما أحتاجه في 

هو: "كلمتك ومعرفتها والعمل بها" أي أحتاج بك  وأتحد حياتي لكي أصل إليك
كلمتك يا رب حياة )، فكلمتك يا رب سراٌج ُينير دربي؛ 3 :17 "أن ُأِحّبك" (يوحنا

اإلنسان الحكيم هو َمن لكي أحيا معك إلى األبد؛ كلمتك يا رب رفيقة الحكماء ف
-15 :30 شتراعتثنية اإلهواه وبشريعته ُيتْمتم نهاره وليله" ( شريعة الرب "في 
)؛ كلمتك هي الَحَمل سراج أورشليم 119و  15 ، مزمور2 :1، مزمور 20

). وببساطة "َمن لم تهوى 23 :21ل (رؤيا يوحنا الجديدة نوًرا أبديا ال يزو 
  العريس فلن يمكنها أن ترتبط به لتصبح معه جسًدا واحًدا".

وٕالهي... أنا ال أعلم كيف سيكون هذا، ولكن بإرادتي أطلب منك أن  رّبي
وأرسل لي ِمن روحك وتجاه اآلخرين ُتفرغ ما في قلبي من مشاعر باردة تجاهك 

  آمين.  ،محّبتك، ولك الشكر على الدوامالقدوس ليشعلها بنار 

  2013 تشرين األول 13

من العالج" و"األخذ  وٕالهي ... يقولون في األمثال "الوقاية خيرٌ  رّبي
من الندامة"، وهذا ما فهمته من قراءات اإلنجيل لهذا اليوم. وٕان  بالحيطة خيرٌ 
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بأن القديس بولس سألتني ماذا فهمُت أّن علّي أن أفعل لكي ال أندم، لُقلُت لك 
" اُهللا ُهَو الذي َيْجَعُلُكم ُتِريُدوَن وَتْعَمُلوَن ِبَحَسِب َمْرَضاِتهِ الرسول قال لي بأن "

" وفي يوٍم آخر قال لي "أن أتسلح بسالح اهللا ك ِبَكِلَمِة الَحَياةَتَمس وعلّي أن "أ
ُتعطيها أنت الكامل"، ولقد فهمت أن هذا السالح هو مواهب الروح القدس التي 

: الحكمة، المعرفة، الفهم، التقوى، المشورة ليتمّسك بكلمتك بسخاء لَمن يطلب
  الصالحة، الَجَلد/المثابرة ومخافة اهللا. 

وٕالهي ... يا َمن أحببتني ولم تبخل علّي بشيء، أطلب منك أن  رّبي
ا تمّدني وتمد الجميع بمواهب الروح القدس وتجعله يفيض في قلوبنا محبتك لنحي

  آمين.  ،معك لألبِد، ولك الشكر على الدوام
   

  2014 تشرين األول 19

ن قالوا لي أّن َمن يطلب وجهك لن يعوزه شيء، أجل فمَ  وٕالهي ... رّبي
 ا بك وُيصبح أسير محبتك لن يهاب شيء ولن يخاف على شيء قانًعا سُيتيم حب

بفرح منتظًرا بشوق أن ينال رضاك فُلقياك واإلتحاد  ًئاشي بكل شيء وقابًال كلّ 
  بك إلى األبد. 

ثالثة  أحمل طّيات نفسي اآلب واإلبن والروح القدس: في وٕالهي ... رّبي
 كأس "ذاتي"منك أبي السماوي أن تأخذ  أطلب. كأٍس واحدة في كؤوس

وغيرها من  حب التمّلك الغرور، الذاتي، المجد الحسد، الُممتليء باإلفتخار،
أنطفئ بمجدك وقوتك ومحبتك لكي ال  وملئه وٕافراغه الصفات التي تبعدني عنك

 كأس أن تمأل اهللا إبن المسيح يسوع منك سيدي وأطلب). 10-7 :4 قورنتس 2(
 للكأس مماثلة، وأبناءه اهللا أجل من بالنفس للتضحية بالحب الحياة" من "هدفي

 وأرجوك. فأشربها وأتبعك إلى حيث ذهبتَ  كانت هذه مشيئتك، إذا شربتها التي
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 والروح، للجسد رحمة ومحبة بأعمال كأس "قلبي" القدس أن تمأل يا أيها الروح
   .آمينولك الشكر على الدوام،  ،حب اهللا األبوي لآلخرين ُتظهر سوف والتي

  2015 تشرين األول 18

شيًئا ُيشترى إلشتريته وما بخلت على نفسي  رّبي وٕالهي ... لو كان الحبّ 
، فالحب أسمى ما في الوجود وباألخص حّبك. حّبك لي لن للحصول عليه

يموت، ولكن ماذا عن حّبي لك؟ أتقتله الصعوبات واألزمات والتذّمر وعدم 
  المقدرة على التحّمل أو ُيخِمد ناره النسيان والكسل واإلعتماد على الذات؟

جاء في المزامير: "إنتظرت الّرّب، إنتظَرْته نفسي ورجوُت  رّبي وٕالهي ... 
، )6-5 :129(مزمور  كلمتك. َتَرقُب نفسي للرّب أشد من َتَرقِب الرقباء للصبح"

لفهمها وطاعتها حًبا بك وهيبًة ألسمك والتوق لسماع كلمتك وهذا الشوق إليك 
ألقاها  تنقصني شرارة نارٍ التغّذي بها في اإلفخارستيا هو ما ينقصني. القّدوس، و 

كثيرة من على الصليب إذ فهموا كم أحببتهم وأرادوا أن  الّرب يسوع في قلوبٍ 
الكلمة ؛ أعطيتهم كئلهم أًبا وأرادوا أن ُيصبحوا من أبنا ُيبادلوك هذا الحب. كنتَ 

قوه منيًرا ولم يكن هذا الزيت زيتًا لُيبْ سراًجا ُمنيًرا وطلبت منهم أن يحملوا معهم 
ًصا وطلبت منهم أن الثقة بك"؛ أعطيتهم صليًبا ُمخل "اإليمان و "حّبهم لك" وسوى 

 يحملوا صليبهم من خالله ولم يكن هذا الصليب/الزيت سوى "طاعة الكلمة"
؛ أعطيتهم اإلبن تمأله "مخافة اهللا" ومتواضع بأذاٍن صاغية وقلٍب منكسر

  .ويرثوا الملكوت منهم أن يطلبوا مواهب الروح القدس ليكونوا أبناءً وطلبت 

أعطني َمن حمل هذا الزيت معه كان حكيًما بنظرك، فرّبي وٕالهي ... 
فهذه الميزة هي التي تُفرق بين  "أٍب حنوٍن ُمحب ألبنائهـ"مخافتك وٕاكرامك ك

وأن ال يكون  ،الحكمةوهي رأس  اإلنسان الُمستقيم الصّديق من اإلنسان الشرير
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، أعطني )22-14 :3 (رؤيا يوحنا " فتتقّيأنياوال باردً  ا"ال حار حبا فاتًرا حّبي لك 
أن ُأمسك بيدي "عصا ساهرة مثمرة" كعصا هارون الكاهن وأقف لخدمتك 

  ولك الشكر على الدوام، آمين.بخدمة أبنائك لحين مجيئك، 

  6201 تشرين األول 61

تساءلُت عن تصرفات بعض المؤمنين وٕاكتشفُت بأنه لكي  ...وٕالهي رّبي 
تدوم المحبة في القلب بين طرفين فيجب أن تكون "األعمال" هي األساس 

  وليس "الكلمات"، من دون األعمال فإن حتى الكلمات لن تنفع في وقت الشدة.

ذاتها التي تحكم عالقتنا المحبة بين طرفين هي ضوابط ... رّبي وٕالهي  
كثيرون ال  ات وأعمال. أنت "محبة" وملكوتك أساسه المحبة، إال أنّ معك: كلم

يفقهون معنى "الملكوت"، وٕان فهموا بأنه ملكوت خدمة لمجد اهللا، يقوم فيه كل 
خدمة اآلخرين روحيا وجسديا بحسب مشيئتك: إطعام بتقديس تصرفاته و مؤمن 

يرها من أعمل الرحمة الجائع وٕارواء العطشان، توفير المأوى، زيارة المرضى وغ
ؤدي لألعمال" وال طاعة للكلمة دون أعمال تموا أن "الطاعة للكلمة علِ والتحّنن، لَ 

وٕاال نكون قد ضحكنا على أنفسنا إن ُقلنا نحن من المؤمنين المطيعين لكلمة 
اهللا. أجل، دون أعمال نكون من اّلذين سمعوا الكلمة ولكننا لم ُندخلها إلى قلوبنا 

وتكون أساس تصرفاتنا. دون األعمال التي تقول لآلخرين أن الروح لنعمل بها 
القدس يسكن فينا فنحن كاألموات في نظرك، وما هذه األعمال سوى الزيت 

  اّلذي ُيبقي مصابيح قلوبنا منيرة لآلخرين وُيبقينا أحياًء بقربك.

س رّبي وٕالهي ... أنعم علينا بأن تتلّهف قلوبنا للعمل مجًدا ألسمك القّدو 
 لننال رضاك فالحياة األبدية معك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  7201 تشرين األول 51

في قلبي على الدوام  أن أفعل ألُبقيكَ ماذا علي : "كَ إن سألتُ  ...وٕالهي رّبي 
؟"، سأسمعك ُتجيب: "عليِك أن تكوني مرآة لحّبي اّلذي ال يموت وال ًحا بيفرِ 

 ؟ب قلبي على الحب والمغفرةذلك وأنا ال ُأدر يفتر". آه، كيف لي أن أفعل 
ك، ولك الشكر على الدوام، غير ساعدني يا رب، فأنا ال أود أن أعيش من 

  آمين.

  8201 تشرين األول 41

قالوا عنك في الِقدم حين كانوا ُيصّلون إللٍه أو آللهة، هم ال  ...وٕالهي رّبي 
في أي من الُمصّلي إذ لم يرى  ،على اإلنسان يعلمون، بأنك إلٌه أو آلهٌة حاقدةٌ 

أعماله سوء وكان ُيبّرر حقدك بعدم معرفته بخطأه، وكّل ما شعر به هو 
النكبات سواًء من خالل الموت أو المرض أو الحروب واألسر. أنحُن كهؤالء 

؟ َأَبعَد الصليب اّلذين لم يسمعوا عن حّبك لإلنسان؟ أنقول عنك بأنك إلٌه حاقدٌ 
، أو نسعى ِلُنغّير طرُقنا لتكون بحسب كلمتك ر لم ُنخطئنقول بأننا أبرا

ومشيئتك، بحسب معرفتك، ونندم على ما قمنا به من أعمال ُتسيء لقدسية 
َأَما ِزلنا جهالء أم بروحك القدوس ؟ أسمك، شاكرين لك حّبك األبوي وغفرانك

  أصبحنا حكماء نصرخ لك "أبانا، أنت ُمعيلنا"؟

أو علي أن  وحي  حياتي أن أعلم بأنك موجودٌ أيكفي في  ...وٕالهي رّبي 
 ُيحب العالم أجمع؟ كم أحزن حين أسمع أشخاًصا أعرف أيًضا بأنك إلٌه محب ،

، وباألخص حين ُيقال عنك بأنك ظالم يصفونك بأسماٍء ال تمت لك بصلة
  وحاقد.
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عين قلبي على  ثّبتْ  وفي كّل األوقات في وقت الشّدة ...وٕالهي رّبي 
عينيك فال أرى شيًئا سوى اإلله الُمحب، فأترك نفسي لمشيئتك عالمًة بأنك 

  ُتحبها، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  9201 تشرين األول 31

كّل ما حولي يقول لي أنه عمٌل مرهٌق وشاٌق ليصل  ...وٕالهي رّبي 
مشيئتك على تك وفعل منوط بالطاعة لكلمهو العمل اإلنسان للكمال، فهذا 

 هذا العمل يحتاج أوًال لمعرفتك وحب  الدوام وفي كّل الظروف مهما صعبت.
ومحّبة لآلخر بحسب ما  بيتك لحد الغيرة عليه ومن ثم حكمٍة وَجَلٍد وتقوى

وقول  ؛ هذا العمل يتطلب الصدق واألمانة والعدل مهما كانت الظروفُيرضيك
شاقا: أهي وصاياك أو  ق للكمالَمن جعل الطري ."إرحمني يا رب في ضعفي"

ل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهالت يقول ثَ اإلنسان سواًء ذاته أو اآلخر؟ مَ 
قلوبهم نوعان من األشخاص: أشخاص كالنسوة الحكيمات تمأل هناك لي بأن 

عوًضا عن أن يكونوا لهم حجر عثرة في المحبة ألناٍس كثيرة ليوصلوهم لبيتك 
أشخاص كالنسوة الجاهالت ُيقّصرن في تأدية واجبهم تجاه ، و وقت الحاجة

العمل أو األشخاص المحيطين بهم أو المحتاجين وٕان إعترض أحدهم على 
تصرفاتهم فتراهم ُيجيدون فن المراوغة في الكالم معتقدين أّن َمن يتكّلمون معه 

 ونحصول على ما ُيريدأو ُيحاولون ال كالم هو إنساًنا ساذًجا سيقتنع بأيّ 
. ما أصعب أن يراوغ اإلنسان في كالمه معك يا باإلتكال على تعب اآلخرين

رات اهللا حين ُيعطي إذ يستمر بأفعاله التي تخلو من  لتصرفه الخاطئ ُمبر
لحق أقوُل اغلق باب قلبك وتقول له: "، حينها ست"المحبة الصادقة" وال يتغّير

  ."!ي ال أعرُفكَ ن ، إلكَ 



- 544 - 

 

"المحبة" هي مجدك وأسمك القّدوس، ومجدك ال يزداد كما  ...وٕالهي رّبي 
أن أسمك لن يزداد قداسة إن كان قلبي ُمحبا ولكّن أنا هي التي ستتنّعم برؤية 

ٕان قسى قلبي يوًما سواك، و  كل على أحدٍ تّ تدعني أ المجدك، لذا أطلب منك أن 
فعميت عيناي عن رؤية حاجة اآلخرين فأرجو أن تفتحها لي وتمأل قلبي من 

وٕان إنطفأت نار المحبة في قلبي فأنَت يا رب نّجي المحبة التي في قلبك، 
... أشكرك ... ُأسّبحك"، تعال وأدخل  غفر ليوٕامألها من قول "إنفسي وٕاشفني 

   ولك الشكر على الدوام، آمين.ي سماك، بيتَك ف قلبي وأنا على األرض ألدخل

  2020 تشرين األول 81

"يوم المسيح" هو أسٌم جميل وُمعّبر ليوم الدينونة، أسٌم  ...وٕالهي رّبي 
يحمل في طّياته السالم والفرح عوًضا عن الخوف والحزن لَمن يعرف المسيح 
 الملك، لَمن يعرف أن يوم الدينونة هو يوم حفلة عرٍس ُتزّف به الكنيسة لعريسها

  أًبا سماويا لألبد. إلًها ، يوم يملك المسيح وهو قد ُدعَي إليها

يقول لي بأن ليس كّل َمن ُدعَي َمثل الحكيمات والجاهالت  ...وٕالهي رّبي 
بما قاله الّرب يسوع في سفر رؤيا يوحنا لكنيسة  ُيذّكرنيسيدخل الملكوت، و 

"، وطلب منه أن ميفسأتقيُأَك من ف ِرد،ا وأنَت فاِتر، ال حار وال بام أالالذقية: "
يشتري منه ذهًبا ليغتني، وثياًبا بيضاء ليلبسها، وٕاثمًدا ُيكحل بها عينيه ليعود له 

أعضاء في هذه الكنيسة يعتقدن  . ألعل الجاهالت)22-14 :3نظره (رؤيا يوحنا 
؟ في بداية بأّن ما لديهّن من الزيت يكفي وبأنهّن مستعدات بحسب ِفهمهنّ 

اآلن أعرف و ت اّلذي ُينير لي دربي هو "طاعة كلمتك"، فهمي لإليمان كان الزي
أن هذا الزيت هو "مخافة اهللا" بكّل ما تعنيه هذه الكلمة من طاعة وتواضع 

 ،للخالص ونقاوة القلب لطلب الِغنى منَك دون غيرَك، وتوبة وثقة كاملة بك
  .حبا بك على أن تبقى تصرفاتي مرآة لقدسّية أسمك دائمٌ  وسهرٌ 
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ليفض الروح القدس موهبة "مخافة اهللا" في قلوبنا فهي رأس  ...وٕالهي رّبي 
وال حتى  يالحكمة، والتي من دونها لن نتمّكن من الدخول في ملكوتك السماو 

ولنكن أبناًء مولودون من الروح وليس من الجسد، ، العمل في ملكوتك األرضي
   ولك الشكر الدوام، آمين.

  2120 تشرين األول 71

يعقوب في رسالته: "إن كان أحٌد منكم الرسول كتب التلميذ  ...وٕالهي رّبي 
) مشيًرا فيما بعد بأن 5 :1قصه الحكمة فليطلبها عند اهللا ُيعطها" (يعقوب تن

التي ُتصنع بوداعة، وهي من عُل طاهرة "الحسنة  ظهر باألعمالالحكمة تَ 
 "فيها وال رياءمسالمة حليمة سمحة ِملؤها رحمة وثمار صالحة، ال ُمحاباة 

)، وهذا جعلني ُأفّكر بالزيت 17-13 :3والقصد منها الِبّر للسالم (يعقوب 
اّلذي حملته معهن الحكيمات فدخلن مع العريس ولم تحمله الجاهالت اإلضافي 

  فبقين بالخارج.

 يدخلُ " يا رب ،ا رب"ي لي يقول نليس مَ "قال الّرب يسوع:  ...وٕالهي رّبي 
)، 21 :7(متى " مواتالسّ  في ذيأبي الّ  مشيئةل ميع َمنبل  ،مواتالسّ  ملكوت

مشيئتك والتي عمل وهو بذلك يؤكد أن للحكمة عالقة وطيدة بطاعة كلمتك و 
ونشر السالم: المحبة اإللهية  ، حّب اهللا وحّب اآلخر،تتمحور حول المحبة

  وسالم المسيح.

اّلذي هو  عمله في حقلك، الزيتأعطنا يا رب، كل بحسب  ...وٕالهي رّبي 
بحاجة إليه ليعمل دون كلل وبكل محبة وحكمة ناشًرا السالم في القلوب التي 

عارًفا بأنك أب الجميع وبأنك تريد الخالص للجميع وتمأل في هذه الحياة  ُيرافقها
    المحبة قلوب الجميع، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  زمن الصليب

  ا�حد السادس بعد عيد الصليب

  )10إلى  1اآليات  – 6الفصل  –طية غالالّرسالة إلى أهل (
وِحّيِيَن ِبُروِح الَوَداَعة، وَ أ ْحَذْر َأْنَت إيَُّھا اإلِْخَوة، ِإْن ُأِخَذ ِإْنَساٌن ِبَزلَّة، فَأْصلُِحوهُ َأْنتُُم الرُّ

َب َأْيًضا. وا َشِريَعَة الَمسيح.ِإْحِملُوا بَْعُضُكم َأْثَقاَل بَعض،  لَِنْفِسَك لَِئالَّ تَُجرَّ ِإْن ظَنَّ  وھَكَذا َأِتمُّ

َفْلَيْمتَِحْن ُكلُّ َواِحٍد َعَملَهُ، وِحينَِئٍذ يَُكوُن  َأَحدٌ َأنَُّه َشيء، وھَو ال َشيء، َفَقْد َخَدَع َنْفَسهُ.

َمْن َيتََعلَُّم َكلَِمَة  الَخاّص.فِإنَّ ُكلَّ َواِحٍد َسيَْحِمُل ِحْمَلهُ  ْفِتَخاُرهُ في َنْفِسِه َفَقْط ال في َغْيِره.إ

   اإلِْيَمان، َفْليَُشاِرْك ُمَعلَِّمُه في َجِميِع الَخْيَرات.

فالَّذي َيزَرُع  ال َتِضلُّوا! فِإنَّ َهللا ال يُْسَتھَزأُ ِبِه. َفُكلُّ َما َيْزَرُعهُ اِإلْنَسان، فِإيَّاهُ يَحُصدُ َأْيًضا.

وِح َحَياًة َأَبِديَّة. ِفي َجَسِدِه، َيحُصدُ مَن الَجَسدِ  وح، َيحُصدُ ِمَن الرُّ  فَساًدا؛ والَّذي َيْزَرُع في الرُّ

، ألَنََّنا َسَنْحُصدُهُ في َأَوانِِه. ِإًذا فَما َداَم لََنا ُمتََّسٌع ِمَن الَوقت،  فال نََملَّ َعَمَل الَخْير، وال َنِكلَّ

 ًصا ِإلى َأھِل اِإلْيَمان.َفْلَنْصنَِع الَخْيَر ِإلى َجِميِع النَّاس، وُخُصو
  

  )30إلى  14 اآليات  – 25الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
َفر، َفَدَعا َعبِيَدهُ، وَسلََّمھُم َأْمَوالَهُ. َماَواِت َرُجًال َأَراَد السَّ َفَأْعطَى َواِحًدا  ويُْشبِهُ َملَُكوُت السَّ

   َواِحَدة، ُكالًّ َعلى َقْدِر طَاَقتِِه، وَساَفر.َخْمَس َوَزَنات، وآَخَر َوْزَنتَين، وآَخَر َوْزَنًة 

 وفي الَحاِل َمَضى الَّذي َأَخَذ الَوَزَناِت الـَخْمس، وَتاَجَر بَِھا َفَربَِح َخْمَس َوَزَناٍت أُْخَرى.

ا الَّذي َأَخَذ الَوْزَنَة ال َك الَّذي َأَخَذ الَوْزَنَتيِن َرِبَح َوْزَنتَيِن أُْخَرَيين.ِل وَكذ َواِحَدَة َفَمَضى وَحَفَر َأمَّ

َة َسيِِّدِه.    وبَْعَد َزَماٍن طَويل، َعاَد َسيِّدُ أُولِئَك الَعبِيد، وَحاَسبَھُم. في اَألْرض، وَأْخَفى ِفضَّ

وَدَنا الَّذي َأَخَذ الَوَزنَاِت الَخْمس، َفَقدََّم َخْمَس َوَزَناٍت أُْخَرى َقاِئالً: يَا َسيِّد، َسلَّْمَتِني َخْمَس 

َقاَل لَهُ َسيِّدُهُ: يَا َلَك َعْبًدا َصالًِحا وَأِمينًا! ُكْنَت  َزَنات، وھِذِه َخْمُس َوَزَناٍت أُْخَرى َقْد َرِبْحتَُھا!وَ 

وَدنَا الَّذي َأَخَذ الَوْزنَتَيِن َفَقال:  َأِميًنا على الَقليل، َسأُِقيُمَك على الَكثِير: أُْدْخْل ِإلى َفَرِح َسيِِّدَك!

َقال لَهُ َسيِّدُهُ: َيا لََك َعْبًدا  د، َسلَّْمتَِني َوْزَنتَين، وَھاَتاِن َوْزَنَتاِن أُْخَريَاِن َقْد َرِبْحتُُھَما.يَا َسيِّ 

ثُمَّ َدَنا  َصالًِحا وَأميًنا! ُكْنَت َأميًنا على الَقليل، َسأُِقْيُمَك على الَكِثير: أُْدُخْل  ِإلى َفَرِح َسيِِّدَك!

َوْزنََة الَواِحَدَة وَقال: يَا َسيِّد، َعَرْفتَُك َرُجالً َقاِسًيا، َتْحُصدُ ِمْن َحْيُث لَْم َتْزَرع، الَّذي َأَخَذ ال

َفَأَجاَب  َفِخْفُت وَذَھْبُت وَأْخَفْيُت َوْزنتََك في األَرض، َفَھا ُھَو َما لََك! وتَْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم َتْبذُر.

يًرا َكْسالن، َعَرْفَت َأنِّي َأْحُصدُ ِمْن َحْيُث لَْم َأْزَرع، وَأْجَمُع ِمْن َسيِّدُهُ وَقاَل لَهُ: "يَا َعْبدً  ا ِشّرِ
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يَاِرَفة، َحتَّى ِإَذا ُعْدُت،  َحْيُث لَْم َأْبُذر، ِتي َعلى طَاِوَلِة الصَّ َفَكاَن َعلَْيَك َأْن َتَضَع ِفضَّ

َفُكلُّ َمْن  َوْزنََة َوَأْعطُوَھا لَِمْن َلهُ الَوَزَناُت الَعْشر.َفُخذُوا ِمْنهُ ال ْسَتْرَجْعُت َما لِي َمَع َفائَِدتِِه.إ

وھـَذا الَعْبدُ الَّذي ال َنْفَع ِمْنُه  لَهُ يُْعطَى ويَُزاد، وَمْن لَْيَس َلُه يُْؤَخُذ ِمْنُه َحتَّى َما ھَُو لَهُ.

اِنيَّة. ُھَناَك َيُكوُن    البَُكاُء وَصِريُف األَْسَنان.َأْخِرُجوهُ وَأْلقُوهُ في الظُّْلَمِة الَبرَّ
  

  2012 تشرين األول 21

وٕالهي ... سمعُت اليوم خبًرا أزعجني وتساءلت في نفسي هل كنت  رّبي
 ر ما حدث؟؟ سمعتُ أستطيع أن أفعل شيًئا ُيغي  أن  قت زوجها جارتي التي طل

خر قد إنتحرت. آمنذ عدة سنوات وأخذت إبنتيها الصغيرتين ورحلت إلى بلٍد 
وعرفت بأنها كانت تعيش بحالة كآبة ومدمنة على الخمر وتذّكرت بأني كنت 
أسمع من حديقتي صوت الشجار بينهما وعلمت في حينها من زوجي بأنه كان 
يضربها وال أعلم َمن هو المسؤول عن الشجار أو هل كان إدمان الخمر هو 

بتها وبالتالي لجوءها للخمر سبب مشاكلهما أو أن طبعه الحاد هو سبًبا في كآ
  فالطالق ومن ثم اإلنتحار!! 

ب يسوع خطايانا وخطايا اآلخرين على عاتقه، وٕالهي ... حمل الرّ  رّبي
فماذا سنحمل نحن عن اآلخرين؟؟ هل تتكّلم هنا يا اهللا عن المغفرة ومعونة 

رشاد الفقير ومواساة الحزين ومساندة المتألم المغبون ودعوة الخاطيء للتوبة وإ 
اّلذين ال يعرفونك إليك!! أنا عرفتك ومع ذلك لم أفعل شيًئا لجارتي، لماذا لم 
أستثمر هذه الوزنة التي أعطيتني إّياها؟ هل مصطلح "الحرية الشخصية" يضع 

هل عدم معرفتي بجارتي  حاجًزا دون إستثمار الوزنات التي أعطيتنا إّياها؟
ونة، وعليه ما هو موقفي من اّلذين أفقدني الحق في التكّلم معها ومد يد المع

أعرفهم وُيفّكرون بالطالق؟؟ هل أنا هي َمن تضع العوائق أمام إستثمار الوزنات 
التي أعطيتني إّياها أم الظروف واألشخاص من حولي يلعبون دوًرا في ذلك؟ 
ماذا فعلُت بإيماني، هل نقلته ألبنائي؟ هل بتصّرفاتي عّلمتهم معنى المسامحة 
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أم عّلمتهم الغضب والشجار؟ هل عّلمتهم معنى اإلهتمام باآلخر أم  والغفران
  عّلمتهم عدم اإلكتراث وحب الذات؟  

مت تالميذك/خدمك كيف وٕالهي ... يا خير ُمعّلم وسّيد. يا َمن عل  رّبي
عليهم أن يعملوا ليستطيعوا أن يقوموا بما كنت تفعله في غيابك، أريتهم ذاتك 

إليك دائًما ونتعّلم منك وال ُنبعد عيوننا عنك وقلوبنا  فعرفوك، أعطنا أن ننظر
عن كالمك فنظن أنك قاسي. أعطنا قلوًبا ساهرة على راحة أنفسنا ونفوس 

  آمين.  ،ولك الشكر على الدوام ،اآلخرين
  

  2013 تشرين األول 20

دخلُت اليوم في مناقشة مع أحدهم عن المغفرة، إذ أنني وٕالهي ...  رّبي
سأغفر لشخٍص ما ولكن على هذا الشخص أن يعرف أنه ُمخطيء قلت له إني 

وأن يندم ويتوب عن األعمال الخاطئة التي قام بها تجاهي وتجاه أفراد عائلتي، 
لته كما هو فهو لن يتوقف عن إيذائي وٕايذاء آخرين بحجة أنه ته وقبَ فأنا إن قّبلْ 

لى أنه شخص ال لم ُيخطيء أبًدا علًما بأن كّل ما قام به من أعمال تدل ع
ر ذاته مستخدًما الكذب إن لزم األمر، وهذا بحسب ما ُيحب إال نفسه ويبرّ 

تعّلمته من المسيحية بأنه خاطيء ويحتاج لمن ُيصلحه ليتوب، ولكني فوجئت 
قال لي أنه بالشخص اّلذي كنت أناقشه يطلب مني أن أغفر دون شرط، كما 

صي، وال أعلم ولكني قلت له بأن توبة اإلنسان الخاطيء هي ليست من إختصا
ال  أنه ِمن واجبي أن أدعو اآلخرين للتوبة وٕان لم يقبلوا، من محبتي لهم أنْ 

، فأنا نفسي قد كنت يوًما لهم ما أحب لنفسي وأن ُأحبّ  أدعهم على عماهم
ُمخّلة في واجباتي تجاه أوالدي محبًة بذاتي وجاء إلّي أحدهم وفتح عينّي، كنُت 
سريعة الغضب فأراني ما يفعله الغضب من كسٍر في الصليب اّلذي علّي أن 
أحمله وأتبع يسوع، وّضح لي إّن ما أقوم به ِمن إساءة ألحد هؤالء الصغار هو 
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ًال عاهاتي، وتغّيرت وما أزال تحمّ ت من أجلي حامًال ومُ كجلِد يسوع ألنه ما
 أطلب منك أن ُتزيد إيماني ألغفر دون أن يأتي إلّي َمن أساء إلي نادًما.

  أشكرك يا رب على َمن وضعته في طريقي ُيعّلمني ويقودني إليك.

أنا ال أود أن ُأدين أحد وُأصّلي لكي ال أدخل في ذات  وٕالهي ... رّبي
فأنت أعلم ما في القلوب، ولكني أود إعطاء المشورة الصالحة ودعوة التجربة 

الخاطيء إلى التوبة، أود أن ُأعيد قول ما سمعته لَمن يؤمن بك ويعيش لنفسه 
ب يسوع بأعمالك وهو اّلذي مات ِمن أجلك؟ لماذا ُتغلق فقط "لماذا تجلد الرّ 

رين؟ لماذا تُفّضل ُأذنيك عن سماع كلماته؟ لماذا تكون حجر عثرة أمام اآلخ
  "الجهل ثم تقول بأنك تعيُش في النور؟ لماذا ُتعّظم الجسد وتنسى الروح؟

ك أرسلت الُمخلص خالًصا للجميع تجعلنا وٕالهي ... هل فكرة أنّ  رّبي
ب يسوع، وقول الحقيقة النظر عن التبشير بالخالص بمغفرة الخطايا بالرّ  نغّض 

مسؤوليتنا لنكون على ِمثال النبي إيليا نا مبتعدين عن تْ علَ للخاطيء ليتوب؟ جَ 
ومار يوحنا المعمدان اللذان دعا للتوبة ولكي يتحنن اآلباء على األبناء، ليتحّنن 

  اّلذي يعرفك على اللذين ال يعرفوك فيتمتع الجميع بالخالص من غير دينونة؟

وٕالهي ... اإليمان وزنة، اإليمان صليب، اإليمان محبة للجسد والروح  رّبي
 آمين. ،اعدني أن ُأتاجر بما أعطيتني إياه مجًدا لك، ولك الشكر على الدوامفس

 

  2014 تشرين األول 26

ما لديهم من ِنعم هي هبٌة منك  كثيرون مّنا ال يعلمون بأنّ  وٕالهي ... رّبي
للحصول على ويعتقدون بأن ما لديهم ِمن مقدرة على اإلستيعاب أو ِمن ذكاء 

مجهودهم الخاص فال يشكرونك وحتى ال ُيشاركوا  المال بطرق شرعّية هو ِمن
أنا ال أعلم إن كّنا نجهل  هم ويعيشون لنفسهم فقط.مالاآلخرون بمواهبهم أو ب
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في السموات" روحي معنى "ملكوت اهللا"، ألن األغلبية مّنا يعتقد أنه "ملكوت 
ا فقط، ونحن لسنا بحاجة للعمل ِمن أجل هذا الملكوت ألننا كمسيحيين قد ورثن

كثيرون مّنا ال ُيدركوا بأنك ب يسوع المسيح. هذا الملكوت اّلذي أعّده لنا الرّ 
ّمن يعرفك "أٌب" واحد لجميع الخلق وأن الجميع "أخوة" في عينيك، وأنت تود مِ 

تود ِمّمن عرفك أن يشكرك على عطاياك  كما، أن يقوم بتعريف اآلخرين عنك
كثيرون يجهلون أن الملكوت  ."ة ُمقّدمة لكهو كذبيحفي عينيك فـ"الحمد 

 ؛السماوي يزداد عدد الساكنين فيه بحسب أعمال "المحبة والرحمة" على األرض
ه اإلنسان المحتاج سواء ااإلنسان أخ " يخدم فيهملكوت خدمة"فملكوتك هو 

ن فيه يعمل بحسب ما أعطيته من ِنعم ، وكّل مَ روحيا أو ماديا أو معنويا
إذ على اإلنسان أن يفعل ألخيه ، آلخرين محبًة بكومواهب من أجل خدمة ا

  ما ال يستطيع أخاه أن يفعله لنفسه دون أن ينظر لمصلحته الشخصّية.بفرح 

بذرة المحبة  هوضعت فيبالجسد  ت اإلنسانحين خلق وٕالهي ... رّبي
، وحين ولدته ِمن الروح وٕافتديته بإبنك ولألسف هناك َمن لم يستثمر هذه البذرة

اآلخر ولألسف هناك َمن محبًة بك وبالحبيب وضعت فيه بذرة التضحية بالذات 
     .... إغفر لنا يا رب وٕارحمنا لم يستثمر هذه البذرة

أنا أعلم بأنك ترغب مّنا فقط أن نبدأ في العمل وال نيأس  وٕالهي ... رّبي
وأنت سُتساعدنا على جني األرباح لملكوتك، لذا أرجو أن ُتضرم نار محبتك في 

، ولك الشكر جديرين بملكوتكقلوبنا وتنعم علينا بروحك القّدوس لنكون فعلة 
  آمين.على الدوام، 

  

  6201 تشرين األول 32

ن العمل في ملكوت اهللا؟"، سؤاٌل إن أجبنا عليه الغاية مِ "ما  وٕالهي ... رّبي
وكان الجواب هو "ألّن اهللا أب الجميع" لعرفنا كيف علينا أن نعمل من أجل أن 
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 بصحة جيدة: "قّدوس كما اآلب السماوي قّدوس"يكون كّل َمن في الملكوت 
ليست  ،"الملكوت"أي  ،. فكرة الجسد الواحدص بدم الّرب يسوعخالمؤمًنا بال

عم ، وأنت هو َمن يهب النِ بفكرة سهلة إن لم نِع أن صاحب هذه الفكرة هو أنتَ 
. كم من المّرات حاول المرض أن يطال وينال من هذا الجسد إلتمام مشيئتك

ولكن هيهات فهو ال يعلم َمن أنت وكيف بإمكانك أن ُتعيد توزيع النعم إلعادة 
والخوف من العدوة قد ُيعيق حتياط واجب عدي واإلالمرض مُ  الصحة للجسد.

ن يعمل على تقوية أحتياط يدفع بالشخص ولذلك فإن اإل عن محاولة العالج
[أي  خطيئةف ؛بكل حكمٍة ُيعالجِمن ثّم و  ،ن ُيعالج المريضأمناعته قبل 

وتأثيًرا سيًئا على  ىً أقوى صدالمعرفة الحكمة و عي ذي يدّ الّ  نساناإل المرض]
 .ذين ال يعلمونمن الّ الجسد 

عّلمتنا أن ُنصّلي ونقول: "أبانا اّلذي في السماوات، ليتقّدس  وٕالهي ... رّبي
أعطنا أسمك، ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض، 

 ناال تدخل ،إلينا أخطأكما نحن غفرنا لمن  اناخطاي ناأغفر ل، ناخبزنا كفاف يوم
العمل بهذه الصالة إيماًنا بكل كلمٍة تُقال "، ولعل من الشرير نانج ،في التجارب

 هو كّل ما نحتاج إليه ُمّتكلين على النعم التي ُتعطينا إّياها وعاملين بها كعبيدٍ 
 مشيئتك لُنحققتماهل أو تعالي على اآلخرين دون كسل أو خوف أو  لديكَ 

تحقيق ما لُيصبح الجميع ونحن معهم ِمن أبنائك، لذا أنعم علينا ما تراه مناسًبا ل
، ولك الشكر وفرحٍ  وأمانةٍ  كل صدقٍ بوأرجو أن نخدمك بهذه الِنعم  في فكرك

   على الدوام، آمين.
  

  7201 تشرين األول 22

قول كلمة الحق إلظهار وٕاصالح الخطأ أصبح من األمور  وٕالهي ... رّبي
فعل الشبه مستحيلة لعدة أسباب منها الحرية الشخصية والتكّبر فعدم اإلعتراف ب
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 ،جميًعامحّبتك لنا بسبب  ،، ومع ذلكللضعف الروحي الخطيئة فالعيش بنكرانٍ 
فأنت ُتشّجع على قول الحق دون خوف أو كسل وتهب َمن أراد أن يقول الحق 

  القدرة على فعل ذلك.

أنعم علي أن أرى روحي التي تود منها أن ُتشّع حين تكون  وٕالهي ... رّبي
إن عرفُت كيف أعتني بها؛ وحين أتعّلم  ، وأرى جمالهابحضرتك في ملكوتك

كيف ُأحافظ على نقاوتها فحينها سأتمّكن من الحفاظ على روح َمن هم ِمن 
لبذل أي مجهود لُيحافظوا  ةيعتقدون بأنه ال حاجالكثير من المؤمنين  حولي.

. األغلبية يجهلون تعاليمك ويعتقدون على ذاتهم بصورة ُيقال عنها "إبن اهللا"
يعرفوها، الكثير إكتفوا بالوصايا العشرة ولم يعرفوا قيمة "المغفرة" وكيف بأنهم 

 وُيقبل به ويحتاج أن ُيغفر له ؛ فَمن منا لم يضعف وُيخطأُيطّبقوها في حياتهم
عوائل كثيرة تفّككت، وأخوة وأقارب لم يعد بينهم إّتصال، كثرت  ؟من جديد

   الصعاب وبردت المحبة. 

أجُد نفسي ضعيفة وال قدرة لي لحل األزمات التي تفتقر  ي وٕالهي ...ربّ 
"في ضعفي تكمن قوتك، وأنا أعلم بأنك  وأقول: إليك وجهللمحبة والمغفرة، لذا أت

، ولك الشكر على وتريد أن تجعلني قادرة على تخطي الصعاب فساعدني قادرٌ 
  الدوام، آمين".

  8201 تشرين األول 12

" هي إحدى الِنعم التي أنت واهبها، بحسب كلمتك "الحكمة وٕالهي ... رّبي
وَمن يود أن يحصل عليها ال بّد له ِمن أن  ؛وهذا األمر ال ُيخفى على أحد

في تجارٍب  ، كالخادم اإلّجير،يعرف بأن عليه أن يمّر بفترة طويلة من التدريب
 ليست سهلة ويتعّرض لحروٍب روحّية شديدة يخرُج من بعدها إما منتصًرا بكنزٍ 
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لكل َمن حوله بال كسل ال ينضب ُيعيله على العيش بروحانّية مميزة وواهًبا إياه 
عن رؤية ن يحتاجونه فيعيشوا معه بسالمك أو قد ييأس ويفقد بصيرته م مِ 

ماهّيتك وحّبك األبوي ومعونتك فيفقد مقدرته على العمل بحقلك ويخرج منه 
  بإرادته الكسولة.

بل  "صفة غير ُمحّببة في "الخادم/العامل اإلّجير"الكسل"  وٕالهي ... رّبي
ومكروهة للغاية من ِقبل صاحب العمل وباألخص إن ُوفرت له كّل إحتياجات 
العمل، فأنعم علينا بأن نكون فعلة جديرين بثقتك بما أنعمَت علينا من ِنعم 

   ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ُمستعينين بمعونتك اإللهية دوًما

  9201 األول تشرين 02

حاولُت أن ُأصلح أحدهم أو باألحرى أن ُأواجهه بأخطاءه  وٕالهي ... رّبي
وبكّل هدوء جادلته إال أّنه لم يأبه  بروح وداعة، لم أدع الغضب ُيسيطر عليّ 

لكالمي وٕاستفّزني أسلوبه اّلذي كان من الواضح بأنه لن يعترف بأن أعماله 
ليست صحيحة، ولعل هذا األسلوب جعلني أفقد الرغبة كّليا في التكلم معه بعد 
اآلن. فلماذا إذن أحمل هّم أثقاله إن كان هو لم يرغب بأن يلقيها عن كتفيه؟ 

لماذا أشعر  أشعر بأني قد ُجّربت وسقطت بإبتعادي عنه وعدم التكّلم معه؟لماذا 
لماذا أشعر بأنك أعطيتني وزنة  بأنني قد مللُت عمل الخير مع هذا الشخص؟

، وبدء الكسل يتغلغل في أفكاري وباألخص تجاه هذا وأنا دفنتها وال أبالي
األعمال الخاطئة  ألم يعد هواَي كمعّلمي في جعل الجميع يتوبوا عن ؟الشخص

وعدم التدّخل  التي ال ترضى عليها؟ هل أصبحت "الحرية الشخصية
عائًقا أمام "اإلصالح الروحي" " التي ُينادي بها الجميع بخصوصيات اإلنسان

  وحجر عثرة أمام َمن أراد أن ُيصلح؟
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أنا ال أود أن أقع من جّراء آخرين، وأعترف لك بأّني  وٕالهي ... رّبي 
، فساعدني للقيام بعد كّل بأنك قد أعطيتني الكثير من الوزناتو  أضعف خلقك

   ولك الشكر على الدوام، آمين.سقطة، 

  2120 تشرين األول 42

الالمباالة، الجهل، الخوف، الكسل، عدم تحّمل المسؤولية،  وٕالهي ... رّبي
ُتعيقنا عن إستثمار ما لدينا  وعدم الثقة بالنفس والقدرات الذاتية جميعها أمورٌ 

، التي أعطيتنا أنَت إّياها من ِنعم حتى وٕان أدركنا ماهية الِنعم التي لدينا
لنستثمرها. أنت إلٌه يعمل وأيًضا ُيوزع الخيرات ليعمل الجميع مجًدا لَك ولهم، 
وتود من المؤمنين بَك أن يعملوا دون أن ُيعطوا أهمية لألمور التي ُتعيق 

   الربح.و تحقيق مسيرتهم نح
"ما المطلوب مني؟"، سؤاٌل يجهل اإلجابة عليه الكثير من  وٕالهي ... رّبي

المسيحيين، واألغلبية يعيش يومه دون تفكير بتصرفاته سواًء كانت مرضّية 
، األغلبية يعتقد بأن ما يقوم به هو الصحيح وال لديك وبحسب كالمك أو ال

ولهم له "أنت غلطان، أصلح داعي لسماع نصيحة من أشخاص آخرون أو ق
سؤاٌل لو سألني إّياه أحدهم قبل سنوات لقلت أن أجمع األموال من تصرفاتك"!! 

حاول العيش مع عائلتي بسعادة دون أن وأ وأتمتع بها وأصرفها على لّذاتي
اليوم تحّولُت من عبٍد غير أمين  اليوم إختلفت اإلجابة.أكترث ألمٍر آخر، ولكن 

ن يعرفَك لعبٍد يفرح إن عرف العالم أجمع بسيده الكريم لم يفهم ما معنى أ
أنا ال أدين أحد ألني سبق  المحب الحنون ويعمل جهده على تحقيق ذلك.

ودفنُت الوزنة التي أعطيتني إّياها ولكنك أرسلَت َمن أفاقني من غفوتي وبدأت 
  العمل، وأعلم بأن اآلخرون سيستفيقون يوًما ويعملون لمجدك.

، وأنا أعلم لمجدك ولخير اآلخرين سأعمل بكل جهدي وٕالهي ... رّبي 
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.بأني أستمد قوتي منك، فأعن ضعفي
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  زمن الصليب

  ا�حد السابع بعد عيد الصليب

  )21إلى  9اآليات  – 12الفصل  –روما الّرسالة إلى أهل (
ّر، والِزُموا الَخْير.َوْلتَُكْن َمَحبَّتُُكم ِبال ِرَياء:  َأِحبُّوا َبْعُضُكم بَْعًضا َمَحبًَّة َأَخِويَّة،  َتَجنَّبُوا الشَّ

ين، ُكونُوا في اإل وبَاِدُروا بَْعُضُكم َبْعًضا ِباإلِْكَرام. وِح َحاّرِ ْجتَِھاِد َغْيَر ُمَتَكاِسلِين، وبالرُّ

ّبِ َعابِِدين، يقِ  وِللرَّ َجاِء َفِرِحين، وفي الّضِ الِة ُمَواِظِبين، وبالرَّ وفي  َثاِبتِين، وَعلى الصَّ

  َحاَجاِت الَقدِّيِسيَن ُمَشاِرِكين، وِإلى ِضيَاَفِة الُغَربَاِء َساِعين.

 ْبُكوا َمَع البَاِكين.إِإْفَرُحوا َمَع الَفِرِحين، وَ  بَاِرُكوا الَِّذيَن َيْضطَِھدُونَُكم، َباِرُكوا وال َتْلَعنُوا.

ُمتَِّفِقيَن بَْعُضُكم َمَع َبْعض، ُمَتَواِضِعيَن ال ُمَتَكّبِِرين. ال تَُكونُوا ُحَكَماَء في ُعيُوِن ُكونُوا 

ا ِبَشر، و َأْنفُِسُكم.   ْعَتنُوا ِبَعَمِل الَخْيِر َأَماَم َجِميِع النَّاس.إوال تُبَاِدلُوا َأَحًدا َشّرً

ال َتْنَتِقُموا ألَْنفُِسُكم، َأيَُّھا األَِحبَّاء، َبِل  ِر طَاَقتُِكم.َسالُِموا َجِميَع النَّاس، ِإْن َأْمَكن، َعلى َقدْ 

ّب، َوَأَنا أَُجاِزي".ْتُرُكوا َمَكاًنا لَِغَضِب هللا، ألَنَُّه َمْكتُوب: "لَي اإلإ ولِكْن "ِإْن  ْنِتَقاُم، َيقُوُل الرَّ

َك فَأطِْعْمهُ، وِإْن َعِطَش َفَأْسِقِه، فِإنَّكَ  ال  ِبِفْعلَِك ھَذا َتْرُكُم َعلى رْأِسِه َجْمَر َنار". َجاَع َعُدوُّ

رَّ يَْغلِبَُك، َبِل  رَّ بِالَخْير.إتََدِع الشَّ   ْغِلِب الشَّ
  

  )46إلى  31 اآليات  – 25الفصل  –(إنجيل القّديس متى 
وتُْجَمُع  َعْرِش َمْجِدِه.ْبُن اإلِْنَساِن في َمْجِدِه، وَجِميُع الَمالئَِكِة َمَعهُ، يَْجِلُس على إوَمَتى َجاَء 

ا ويُِقيُم  ي الِخَراَف ِمَن الِجَداء.علََدْيِه َجِميُع األَُمم، َفيَُمّيُِز بَْعَضُھم ِمْن َبْعض، َكَما يَُمّيُِز الرَّ

الَوا، َيا ِحينَِئٍذ َيقُوُل الَملُِك لِلَّذيَن َعْن َيِمينِِه: َتعَ  الِخَراَف َعْن َيِميِنِه َوالِجَداَء َعْن ِشَمالِِه.

ألَنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمتُُمونِي، وَعِطْشُت  ُمَباَركي َأبي، ِرثُوا الَملَُكوَت الُمَعدَّ لَُكم ُمْنُذ ِإْنَشاِء الَعالَم؛

وُعْرَياًنا َفَكَسْوتُُموني، وَمريًضا َفُزْرتُُموِني، وَمْحبُوًسا  َفَسَقْيتُُمونِي، وُكْنُت َغريًبا َفآَوْيتُُموني،

ِحينَِئٍذ يُِجيبُُه األَْبَراُر َقاِئلين: َيا َرّب، َمتَى َرَأْينَاَك َجاِئًعا َفَأْطَعْمنَاك، َأو َعْطَشاَن  َفَأَتْيتُم ِإلّي.

وَمتَى َرَأْينَاَك َمريًضا َأو  وَمتَى َرَأْينَاَك َغريبًا َفآَوْينَاك، َأو ُعْرَيانًا َفَكَسْونَاك؟ َفَسَقْينَاك؟

لَحقَّ َأقُوُل لَُكم: ُكلُّ َما َعِمْلتُُموهُ ألََحِد ِإْخَوِتي اَفيُِجيُب الَمِلُك وَيقُوُل لَھُم:  َتْيَنا ِإلَْيك؟َمْحبُوًسا َفأَ 

َغار، َفِلي َعِمْلتُُموه!   ھُؤالِء الّصِ

 الُمَعدَِّة إلِْبِليَس وُجنُوِدِه؛ ثُمَّ َيقُوُل ِللَّذيَن َعْن ِشَمالِِه: ِإْذَھبُوا َعنِّي، يَا َمالِعين، ِإلى النَّاِر األََبِديَّةِ 

وُكْنُت َغريًبا َفَما آَوْيتُُمونِي، وُعْرَياًنا  ألَنِّي ُجْعُت َفَما َأْطَعْمتُُموِني، وَعِطْشُت َفَما َسَقْيتُُموني،
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َقاِئلين: َيا َرّب، ِحينَئٍِذ يُِجيبُُه ھُؤالِء َأْيًضا  َفَما َكَسْوتُُمونِي، وَمِريًضا وَمْحُبوًسا َفَما ُزْرتُُمونِي!

ِحينَئٍِذ يُِجيبُُھم  ا َأو َمريًضا َأو َمْحبُوًسا وَما َخَدْمنَاك؟ًب َمتَى َرَأْيَناَك جَاِئًعا َأْو َعطَْشاَن َأْو َغِري

َغار، فِلي لَْم تَْعَملُوه.اِقاِئالً:  ُب ھُؤالِء وَيْذھَ  لَحقَّ َأُقوُل لَُكم: ُكلُّ َما لَْم تَْعَملُوهُ ألََحِد ھُؤالِء الّصِ

  ِإلى الَعَذاِب األََبِدّي، واألَْبَراُر ِإلى الَحَياِة األََبِديَّة".
  

  2012 تشرين األول 28

كثيرون يعتقدون بأنك قد تغّيرت في العهد الجديد عن العهد  وٕالهي ... رّبي
عن األمور التي ُتسعدك بأن أقوم بها  القديم ولكني ال أرى ذلك، فما قرأتُ 

) هي ذاتها التي طلبت مني أن 12-6 :58باركني في العهد القديم (أشعيا فتُ 
أفعلها بالعهد الجديد وٕان ُكنَت سابًقا تسّمي هذه األعمال بالصوم. واآلن ذات 
األعمال هي التي ستجعلني أقف عن يمينك مع خرافك في يوم الدينونة. هذه 

يًضا أسلوب حياتي: األعمال التي تعكس طبيعتك: المحبة والرحمة، وتعكس أ
صالة وصوم دائمي طاعًة لكلمتك التي سمعتها وحفظتها لترضى عني 

  ).28 :11وُتسعدني (لوقا 

وٕالهي ... قد يقول البعض بأن إبنك الحبيب يسوع المسيح لم يفعل  رّبي
أعمال الرحمة هذه فلم نقرأ بأنه كسى عرياًنا أو أدخل البائسين بيته أو قّدم 

ذكورة، ولهؤالء أقول بأن لهم عيون ميرها من األعمال الكأس ماء لعطشان وغ
وال يرون ويقرأون وال يفقهون، فهو اّلذي كسى الخاطيء العريان ثوب نقاء اهللا 

سكنه بيته وأشربه ماء الحياة وغّذاه بالكلمة وبجسده غذاًء أبديا ال يزول وأَ 
من قيد  السماوي وكان ملجًأ له، وهو اّلذي غلب الموت وحّرر اإلنسان

  الخطيئة.

وٕالهي ... أْنِعم علّي بأن أكون ِممن يسمعون كلمتك ويحفظونها  رّبي
، ولك الشكر على ويعملون بها لمجِدك وخير نفسي واآلخرين روحيا وجسديا

  آمين.  الدوام،
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  2013 تشرين األول 27

"إلٌه واحد آب للجميع" ... أهذه فكرة أم حقيقة أؤمن بها؟  وٕالهي ... رّبي
ك اآلخرين سواًء أحببتهم أنا أو لم ُأحّبهم؟ ال أعتقد، ئهل أشعر بمحبتك ألبنا

وٕاال لكانت الدنيا حالها أحسن، لكانت المحبة تمأل النفوس، لكان الفقر قد 
لُمك ؤ عالٌم كم سيُ  إضمحل ولم يبقى له وجود، لتركُت لك اإلنتقام كما تقول وأنا

ب يسوع المسيح ُصلَب عن والرّ  ،اإلنتقام، ولكني أعوُد وأقول: أنت أبي وأباهم
الجميع، وأنا لن أرضى أن أرى أبي ينتقم لي من إبنه اآلخر، ولذلك وحبا بك 

  وبهم وبذاتي سأقول "إغفر لهم يا أبتي" فأنا أيًضا من الخاطئين.

ٌه عادل، ولذلك فإن المغفرة لآلخرين هي وٕالهي ... أنت إلٌه محب وٕال رّبي
عملية لـ"إتمام عدالتك دون أن ُيحرم أحدهم من رؤية وجهك البهي والعيش معك 

سباب ون لآلخرين ألؤ إلى األبد". أي لكي تتم عدالتك في مجازاة اّلذين ُيسي
حرم أحد هؤالء اّلذين لم يتوبوا من العيش معك متعددة وفي الوقت نفسه ال يُ 

مباشرًة دون فترة عقاب، فإن مغفرة اإلساءة التي قاموا بفعلها هي الحل لهذه 
المعضلة. فأنت تحب الجميع، وٕان أحببناك لن نمنع عنك رؤية َمن ُتحّبهم ولو 

  للحظة. 
للتوبة هي المغفرة لَمن أساء إلينا ودعوتهم وٕالهي ... لقد فهمُت بأن  رّبي

كإرواء العطشان، كإشباع الجائع وكساء العريان وشفاء المريض وفك قيد 
، لذلك يا رب المأسور روحيا؛ المغفرة هي باٌب للخير وفائدتها تعم على الجميع

   آمين. ،نا إيماًنا، ولك الشكر على الدوامدْ زِ 

  2015 تشرين األول 25

يا إله المحبة والرحمة، يا َمن زرعت الحب والرحمة في رّبي وٕالهي ... 
قلب كل إنسان وقلت له "َأِحْب وٕارحْم"، وصرخَت ِمن على الصليب وقلت له 
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ك َمن لم يستطع أن يرى ويلمس رحمتك ل"َأحبْبُتَك وُأِحبَك لألبد"، ومع ذلك هنا
عليه ألنه ال يود حقا أن يجعلك ملًكا على قلبه ولم يرغب بطاعة كلمتك 

ر لتصرفاته مع عطاياك واآلخرين. أو غير موجود فإعتبرك إلًها قاسًيا  كُمبر
أيكون ُحْكمك العادل عليه قاسًيا بعد ذلك؟ يتألم قلبي حين أرى مثل هؤالء على 

، وأرجو أن بخدمة اآلخرين وجود الكثيرين ِممن كّرسوا حياتهم لخدمتك الرغم من
  تسمح لي أن أصرخ فيهم وُأنادي بالعامية لعّلهم يسمعون حديثي معك ويتوبون: 

  طعنوك بظهرك وغدروا فيك    شو بّدي قّلك يا بّيي
  مع إّنا كانت مّنك َإللهن هدية    سرقوا منك حياتك

  ِعِمت عيُنْن جهلن والكبريا والنقود  ُحّبك إللن ما كان لو حدود
  ويا ريتن كانوا بيعرفوك    هانوك بكلمة وقالوا كالم

  أنا المحتاج والحزين  وتركوني بدمعي وال معين
  بس تقبيل الراس مّني كان مفروض  ويا ريت القصة خلصت هون

  وقلت بيكّفي ما عاد فّيي    وهّلق إن درت ظهري 
  هموني بقلة اإليمان وٕات  ذّكروني بالمحبة والغفران   

  والمكشوف يا ليلي يا عين    كانوا معك بوجهين
  حب عالظاهر وبالمخفي إنت ملعون   ما بعرف شو َبْدُهْن مّنك

  ومن وراهن "إنَت مين؟"  قّدام الناس "أنا بحبك وخادمك!"
  إن حكيت أو ما حكيت    ما فرقانه معن بنوب

  الغلطانينوما يكونوا هّني   هو المهمونفسن بس كالُمن 

عْم علينا بأن نتوّجه إليك بكل نرّبي وٕالهي ... إرحمني وٕارحم العالم أجمع وأَ 
صدق وأمانة وقلٍب تائب ونطلُب منك ِنعم ومواهب روحك القّدوس لنكون ِممن 
 ُيقّدمون لك أنفسهم قائلين "هاءنذا، إستخدمني!"، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  6201 تشرين األول 30

لم أعد أفهم ما قاله مار بولس في رسالته إلى أهل روما  وٕالهي ...رّبي 
َوْلَتُكْن والموجهة إلى كل إنساٍن مؤمن بالّرب يسوع ويود أن يكون إبًنا لك: "

َأِحبوا َبْعُضُكم َبْعًضا َمَحبًة  َمَحبُتُكم ِبال ِرَياء: َتَجنُبوا الشّر، والِزُموا الَخْير.
هل أصبحت المحبة األخوية هي . "وَباِدُروا َبْعُضُكم َبْعًضا ِباِإلْكَرامَأَخِوية، 

الُمطالبة بالمغفرة دون طلبها والتأسف على اإلساءة؟ هل أصبحت المحبة 
األخوية التأشيرة التي تسمح لي أن ُأهين وأجرح وُأخطئ بحق اآلخرين دون أن 

هل أصبحت المحبة األخوية ُأالم أو حتى أتقّبل أن ُيقال عني بأني قد أخطأت؟ 
ر اآلخر تصرفاتي في حين أدع اآلخرين يتهّكمون ويضحكون  هي أن ُيبر
وُيدينون تصرفات اآلخرين التي قد تكون كرد فعٍل لتصرفاتي ال بل وأشاركهم 

أن أحرم أحدهم من أن يكون محبوًبا المحبة األخوية  ضحكهم؟ هل أصبحتْ 
وانى عن مساعدتي عند وقت إحتياجي لكي ال من ِقبل اآلخرين وهو اّلذي لم يت

 ؟ إن كان هذا مفهومي للمحبة ألنه فعل ذلك بالخفاء أعترف بجميله علي
إن كنُت أنا بتصّرفاتي قد سلبُت ثوب المحبة  األخوية فكيف سأواجهك يا ربي؟

اّلذي يلبسه اآلخر وقطعُت عنه الكلمة الطيبة والفرح، قد منعُت اآلخرين من 
 وتركته عطًشا وجائًعا للمحبة ألني بأنانّيتي أردت المحبة فعزلته عنهم ِد له التود

   لي وحدي، فكيف لي أن أّدعي ُأبّوتك لي وأقول أيًضا "أبانا"؟

كيف لي أن ُأعطي بيدي اليمنى كأس ماٍء لفقيٍر ماديا  رّبي وٕالهي ...
وبالوقت عينه أسرق باليد األخرى كأس المحبة من إنساٍن آخر؟ كيف لي أن 
أكسو عرياًنا بثوٍب مستعمل من ثيابي التي لم أعد ألبسها وفي الوقت عينه 

يتي أفتح بُأعّري إنساًنا آخر وأجعله أضحوكة في أفواه اآلخرين؟ كيف لي أن 
؟  كيف لي أن َأزور مريًضا للغريب في حين أن قلبي لم ُيفتح لَمن أحسن إلي
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إرحمني يا اهللا بعظيم رحمتك في حين أنني طعنُت خنجًرا في قلب قريبي؟ 
  وغّيرني فأنا مائتة ال ُمحالة إن بقي هذا حالي، ولك الشكر على الدوام، آمين.

   
  7201 تشرين األول 22

يكون يتساءل البعض "هل من الضرورة لوجود إله لكي  وٕالهي ... رّبي
؟"، ولقد أجرى فيتسّنى للعالم أن يعيش السالم سالًما وعلى ُخلق جيدةإلنسان مُ ا

هؤالء إستفتاء بين عدد كبير من الناس من مختلف الطبقات الفكرية واألعمار، 
حقا على  وكانت نتيجة اإلستفتاء بعدم الضرورة لوجودك لعيش السالم!! إن كّنا

قنا على صورتك" و"أنت قادر دون أن يكون لـ"ُخلِ  خلق جيدة مع جميع الناس
وليس هناك داٍع لَمن  على تغيير قلب الحجر إلى قلٍب من لحم" عالقة بذلك،

فلماذا إذن ما نراه من حولنا من حروب  ،ُيذّكرنا بوجودك وبوصاياك وأقوالك
لماذا الفقر وعدم اإلهتمام ماديا ؟ سيةفوأزمات ن ومشاكل عائلية وٕانقسامات
دفع الناس إلى عدم محبة إن كانت هناك قوى ت ومعنويا بالمحتاج والفقير؟

لماذا  ع هذه القوى؟رْ ، أليس من الطبيعي اإلعتراف بك لدَ اآلخر والشعور بوجوده
ُيحاول البعض أن ُيقّللوا من تأثيرك على حياتنا وتصرفاتنا الحسنة تجاه 

فأنا متيقنة أنه لوال اإليمان بك لكان العالم يعيش حالة ينطبق عليها اآلخرين، 
القول بالعامية "حارة كل ِمن إيدو إلو"! والحب لن يكون "حب اآلخر كالذات" 
، ولكنه حب ُيفّضل الذات على اآلخر والسعي للمصلحة الشخصية بكل الوسائل

  وٕان كان على حساب مصلحة اآلخر.  شرعية وغير شرعية،

هي  "المحبة" هي أسهل فضيلة وبالوقت ذاته هي أصعبها. وٕالهي ... رّبي
مٍل باب الدخول للجنة ولكنها باٌب ضيق، يتحّتم على داخله أن يكون بال حِ 

على أكتافه، غيُر مكدٍس لألموال بل واهبها لَمن يحتاجها، نحيل البنية لكثرة 
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شفاف الهيئة أي  "أنا"،الـلتخّليه عن العمل في خدمة اآلخرين، ُمنحني الظهر 
   روًحا عاكًسا صورة "المحبة" التي مأله بها الروح القدس.

 بروحك القّدوس إمأل قلوبنا بالمحبة تجاهك وتجاه اآلخرين، وٕالهي ... رّبي
   ولك الشكر على الدوام، آمين.

  
  8201 تشرين األول 82

قبل بضعة أيام محاضرة بعنوان "الصدمة النفسية"  حضرتُ  ...وٕالهي  رّبي
ع آثار الصدمات على اإلنسان، وبعد قراءة اإلنجيل لهذا اليوم أدركت فائدة قْ ووَ 

تحّنن اإلنسان على أخيه اإلنسان بالمعاملة الحسنة إلخراجه من صدمته من 
 بات الصدمة النفسية من جهة أخرى لكي يعيش جهة وعدم كونه أحد مسب

، إن "سالمة نفس اآلخرين" أيًضا أنّ  سان اآلخر بسالمة النفس. وأدركتُ اإلن
فما أرغبه لغيري  ؛ّنة لحياتي، ستهبني من ِقبِلك نعمة السالم لروحيسُ إّتخذتها 

اه في حينه. الحنان صورة لقلبك، وٕان أردُت أن أكون بقلبي إيّ  عطيني أنتَ ستُ 
أردُت أن أكون إبنًة لك فال بد  وفكري على صورتك فال بّد لذاتي أن تتحّنن، إن

من أن ُأكرمك كأٍب واحد للبشرية جمعاء وذلك بإعتبار الجميع إخوة فمساعدتهم 
   بإحتياجاتهم.

خطبه تس كبأن كعهًدا مع شعب تَ وٕالهي ... في سفر هوشع قطع رّبي
)، وبالمسيح 21-20 :2 بالصدق والعدل واألمانة والرأفة والرحمة (هوشع كلنفس

، فهل نحن أمينين على هذه العالقة ونحفظ كبعهد ْيتَ المصلوب وفيسوع 
 كال كسحابة الصبح بل شمسه فندخل العرس السماوي وندعو  كونتزّين ل ككلمت

  علي"؟ودعوناه "بَ "أنا وأنا فقط" نا أو نقشنا رمز الشيطان على كفّ  ،ي"عريس"
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 :49 أسماءنا على كّفك (أشعيا علينا، نقشتَ  نتَ ي وٕالهي ... يا َمن تحن ربّ 
ك؟"، فأرجو و "أين أخ ا) وأسكنتنا قلبك ووهبتنا الحياة، إن سألتني يومً 16

بمعونتك وكل إرادتي أن أقول لك بأعمالي: "في الِحفِظ والصون فهو أيًضا قد 
، ي وزرعته بقلبي وفكري وعملُت على مساعدته بكل طاقتي"نقشته على كفّ 

الشكر وحينها ُتْدِخلني العرس السماوي ألسجد لك وُأسّبح أسمك القّدوس، ولك 
   على الدوام، آمين.

  
  9201 تشرين األول 27

إستوقفتني اليوم النصيحة التي أعطاها القديس بولس  وٕالهي ... رّبي
 "الخيرُبوا الشّر، والزموا جن وْلَتُكْن محبُتُكم بال رياء: ت"روما  الرسول ألهل

الحب بين  فيها فترة يكونيأتي بعد وعلمُت لماذا كثر الطالق، فالطالق 
وهذا بحد ذاته شر، تختفي فيها أّي تضحية  الزوجين قد أصبح مملوًء بالرياء

األعمال وهذه وسد إحتياجاته من أجل اآلخر ومحاولة إسعاده سعادة حقيقية 
كيف يستطيع اإلنسان أن يفعل الخير للغرباء ويقوم بأعمال رحمة  خير.تجّسد ال

العمل  ي"المحبة" ه للقريب واّلذي ُيعتبر جسًدا واحًدا معه؟ الِمثل معهم وال يفعل
الشرح في كّل َمن عرَفك َأسهب الوحيد اّلذي إرتكز عليه دخول ملكوتك ولذا 

أن يكون سبب تعاسة  فقط اعنها، فلماذا لم نعيشها؟ لماذا تركنا حّبنا ألنفسن
؟ أليس هذا هو اإلنتقام أو لآلخرين على األرض وتعاسة ألنفسنا في السماء

 ؟ِمن ِقبل َمن ُأسيء إليهم بي التعاسةالعدالة اإللهية إن لم ُيغفر لُمسب   

ما لي أقف منعقدة اللسان عن قول "إغفر لهم" فأمتنع عن  وٕالهي ... رّبي
أو كْسَيهم بثوب البر أو إعطاء النصيحة يروي جفاف قلبهم تقديم كأس ماء لهم 

أنا عوًضا  ؟ لماذا قسى قلبي وَمِرضتُ للعدول عن حّب الذات فيبقى أسيًرا لذاته
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َمن حولي وُأدلي بها عن أكون أنا الطبيب الشافي الُمتحّنن؟ أّية شهادة أقوم بها لِ 
م يأبهوا لغيرهم أو ِممن لم ِممن أحبوا ذاتهم فل عن حّبك لي ولهم سواًء ُكنتُ 

يغفروا وسمحوا للكراهية واإلنتقام أن تمأل قلبهم؟ إرحمنا يا اهللا وغّير بروحك 
   الشكر على الدوام، آمين.القّدوس قلوبنا، ولك 

  
  2020 تشرين األول 52

"عمل الخير مع اآلخر" هو الشيء اّلذي يغلب الشر الناتج  وٕالهي ... رّبي
سواًء إضطهاد أو تكابر أو ظلم  ،يجهلك أو الُمحّب لنفسهمن اإلنسان اّلذي 

 بالمقارنةويشعل في قلبه نار محّبتك. فلعله يرى ويفهم  ،وعلى مثال هذه األمور
 اآلخرين مع الخير عمل عن األمثال، سفر عن نقالً  بولس، القديس وصفه بما

 مع )22-21 :25 أمثال ،20 :12 (روما رأسهم على نارٍ  جمر وضع وكأنه
 )5-3 :8 يوحنا (رؤيا األرض على القدس] والروح الكلمة [أي المذبح نار إلقاء

 وٕارواءها البشرية الروح [إطعام كَ من خير عمل بمثابة هو العمل هذا أن سنجد
 الروح إلباس الملكوت، لترث بالتبني أبناءك من وجعلها القدس والروح بالكلمة
 أجمع البشرية تجاه ]الخطيئة عبودية من أسرها وفكّ  وشفائها البر بثوب

 وفرح شاكرٍ  بقلبٍ  كَ من العطية هذه تلّقى اّلذي المتواضع اإلنسان وباألخص
 رضاأل على يسوع الّرب ألقاها التي النار تلك ،لكَ  محّبته نار ُتشعل جعلهاو 

 مع سالمك فيعيش )49 :12 (لوقا اإلنسان قلب في إشتعلت قد تكون أن وتمّنى
  .اآلخرين

كيف لي أن أكون يا َمن ِجْلت في األرض تعمُل خيًرا،  وٕالهي ... رّبي
من السهولة للبعض أن ؟ كصورة لقلبك في تعاملي مع اآلخرين فأستحق مواعيد

يملك، ولكن أن ُيقابل اإلساءة  ايتحّنن على الغريب المحتاج بجزٍء بسيط ممّ 
ن يبالرحمة أو أن ُيقّدم من إحتياجاته لآلخر فهذا أمًرا ليس بالسهل!! كمسيحيّ 
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ما فعلَت معنا من عمل خير فنقلتنا بحبك من الظلمة للنور، ألم ُندرك ن لِ يفاهم
لآلن أن عمل الخير هو ليس فقط تجاه الجسد بل أيًضا تجاه الروح العطشى 

والمريضة والمأسورة والتي هي بعيدة عن بيتك ودون مأوى وما زالت والجائعة 
تعيش بالظلمة؟ ال أعلم ماذا أطلب منَك وأنا ُمقّصرة عن فعل الخير سواًء 

آمُل أن تجعل قلبي ولكني أتمنى الحياة األبدية معك!! آه،  للجسد أو الروح
جمرها اآلخرين فيصبح قلبي مجمرة يأخذ من  يشتعل بتلك الجمرة التي ألقيتها

  الشكر على الدوام، آمين.فتشتعل قلوبهم حبا بك، ولك 
   

  2120 تشرين األول 31

َمن لم يفهم ما قصدته حين أوصيَت النبي موسى ليطلب  وٕالهي ... رّبي
والتي إعتبرها  )18 :19من الشعب أن ُيحّب قريبه مثل حّبه لنفسه (األحبار 

الّرب يسوع مماثلة لوصية "أحبب الّرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك"، 
ال بّد له من فهم ما كتبه القديس  والوصيتان تربطا الشريعة كّلها واألنبياء،

بولس الرسول ألهل رومة عن المحبة األخوية بين المؤمن واآلخر في 
فصيل، وٕان لم يفهم كيف ُيطّبق فما بالتشارًحا إّياها اإلصحاح الثاني عشر 

عليه سوى أن ُيعيد قراءة كلمات الّرب يسوع شارًحا يوم الدينونة واألمور التي 
فوق  كشارًحا كيف أن حّب القريب كالنفس ُتماثل حبّ  سُيدان عليها كل بشر..

إذ ال يستطيع أحد أن يقول لّك ُأحّبك فيحيا  كّل شيء وتعطيه الحياة األبدّية
فَمن أراَك إيمانه أعطيته ...  اة أبدّية دون أن ُيحّب اإلنسان اآلخرمعك حي

  .، أعطيته أن يراك لألبدِ " من كّل قلبكوالخالص األبوية "المحبة اإللهية
بشأن المحبة،  وصريحٌ  على الرغم من أّن كالمك واضحٌ  وٕالهي ... رّبي 
لحّب ذاتهم فقط،  ها للبعض صعبة التطبيق ُمحاولين تفسيرها كما يشاؤونإال أنّ 
   الشكر على الدوام، آمين.، ولك وِفهًما ّنا يا رب وزدنا إيماًنافأعِ 
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  قراءات اTحادالمرافقة لات يقونا�

  من محفوظات أبرشيّة قبرص المارونيّة 

  

 

  أيقونة "أحد بشارة زكريا"  أيقونة "أحد تقديس وتجديد البيعة"              
  

  
   ليصابات"أل العذراء أيقونة "أحد زيارة   "       العذراءأيقونة "أحد بشارة        
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  "البيان ليوسفأيقونة "أحد    "        مولد يوحنا المعمدانأيقونة "أحد     
  

  
  " أيقونة "عيد الميالد                      "النسبةأيقونة "أحد         
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  "رأس السنةأيقونة "             "عيد الميالداألول بعد حد األأيقونة "  

 

  

  
  "عيد الدنحأيقونة "              "وجود الّرب في الهيكلأيقونة "أحد    
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  "عرس قانا الجليليقونة "أ      األبرار      "أحد ، "الكهنةأيقونة "أحد     
   "الموتى المؤمنين"أحد ، "والصّديقين  

              

  
  "شفاء المنزوفةأيقونة "أحد                "شفاء األبرصأيقونة "أحد       
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  "شفاء المخّلعأيقونة "أحد                 "اإلبن الشاطرأيقونة "أحد       
  

  
  "الشعانينأيقونة "أحد                  "شفاء األعمىأيقونة "أحد       
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  "الجديدحد األأيقونة "                    "القيامةأيقونة "أحد          

 توماتلميذ لظهور يسوع ل                                             

 

  
  "الرابع للفصح حداألأيقونة "           "الثالث للفصح حداألأيقونة "     
  لرسل على البحيرةظهور يسوع لي عّماوس         ظهور يسوع لتلميذ     
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  "العنصرةأيقونة "أحد                    "الصعود خميسأيقونة "        

  حلول الروح القدس على الرسل                                               
  

  
  "عيد إنتقال العذراء مريمأيقونة "                 "عيد التجّليأيقونة "       
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  زمن الصليبأيقونة 

  
  أسبوع اآلالمأيقونة   
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