
   

  نيمالمسيحية في ترا 

 "أَنشدوا للرب� نشيًدا جديًدا

  أَنشدوا للرب� يا أھل ا�رِض جميًعا"
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 مقدمة

أنه  أي، "ي مرتينصل يُ  /ُيسبح/ُيرنمالقديس أوغسطينوس: "من ُيرّتل قال   
 حين ُيصل ًال فإنه ُيصلي اإلنسان ُمرت والكتاب المقّدس مليء تين. ي مر
  على [ والشكر والتكريم الترنيم الوسيلة الطبيعية للتسبيحكان إذ باألناشيد 

) ونشيد 79- 68 :1سبيل المثال ال الحصر: المزامير ونشيد زكريا (لوقا 
الطلب من المؤمنين مليء بكذلك و  ،)]55- 46 :1العذراء مريم (لوقا 

بالصالة بالترنيم وٕاستخدام اآلالت الموسيقية التي كانت في حينها، إذ نقرأ: 
 :147 مور(مز  "يليقبه و  ذ له يل سبيحالتو  يطيبفالعزُف إللِهنا  بلر اوا "سبح

 هحو سب ")، 7 :147 مور(مز  "الكّنارةلهنا بوا إلإعزف ،ينمداح لرب ل "غّنوا)، 1
   .)3 :150 مور(مز  "والكّنارةعود الب هحو سب  بصوِت البوق،

اإليمان المسيحي وُكتبت من يحتوي هذا الكتّيب تراتيل/أناشيد ُمستوحاة    
: عالقة اهللا شرح اإليمان المسيحي) تبسيط 2) التسبيح هللا، و(1لغرضين: (

ولقد أنشدُت هللا باللغة العربية  .باإلنسان وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان
 أرجو أن أكون قدالفصحى وباللهجة العامّية اللبنانّية وباللغة اإلنجليزية. 

  والشكر هللا دائًما.حبه، اّلذي أَ  إستطعُت أن ُأقّرب قلب اإلنسان هللا

  تداها اهللا بمحبته اإللهيةاإلبنة التي إف
                                           æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã@ @
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  بيت اهللا   

  

  أحلى بيْت بيَتكْ     بيَتْك يا بي بيَتكْ 
  بيَتْك بخوْر وهمْس     بيَتْك نوْر وشمْس 
  مَزيني بْغناني    بيَتْك داْر عمراني
  بيَتْك حْب وسالمْ     بيَتْك دفْء وحنانْ 

  ْبِيْسعدني طول األيام    بيَتْك عْز وأمانْ 
  وطول أيامي ِسْهراني  ْبَغيْر بيَتْك ما راْح نامْ 

  ما في أحلى ِمن بيَتكْ     بيَتْك يا ربِي بيَتكْ 
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  هدية من اهللا
    جودي يا ِأّمي جودي    ي جوديلَ جودي عَ 
    كْ رضيعِ  كْ عِ جيبي مَ و     َلْي بزيارة جودي عَ 

  جودي يا عدرا جودي       لي وجوديكْ ْيبارِ تَ 

 لي مِ بْ جِ تْ     لو تسمحال يا بي دِ ك هَ ن ي    
يلي لَ  يمِ لْ كِ  بقلبي وعْ    لييْ تضو نَ بحط ي    

 يَلْك َلْيِليَتَغن       ما أحلى َهِلْهِدي  

  ما في ِمتال بكل الكون  ْهِدي إسما نور من نور
    دْد ِلَيُكْن نوْر ِبْترَ     ِكْلِمْة حْق ْمَصفايِ 

ر كل الكون ي    َتْتَبرمنا ِلْمَحبوْتَعل  
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  عروٌس لإلله
  إني عروٌس لإلله ... إني عروٌس لإلله

  زينيني يا إّمي ... حضريني يا إّمي ... لبسيني يا إّمي 
  تُأخدم اإلله... عْلميني يا إّمي 

  عْلميني إسمع كلمته ... عْلميني َأقّدس هيبته
  َأحّضر لقمته ... عْلميني َأزّين مجلسه عْلميني

  عْلميني َأشكر نعمته ... عْلميني َأحب إخوته
  عْلميني َأعشق ُصحبته ... عْلميني تمم رغبته 

  َتْيحطني بقلبه ويحميني ... عروٌس لإلله
  عروٌس لإلله
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  والمحبة الميالد
  

)1(  

  ي؟نِ ب حَ َمن ذا اّلذي أَ 
  

  يالد العجيب، وقال لنا:هَمَس اهللا في يوم الم
  "َمن ذا اّلذي أحّبني؟ َمن ذا اّلذي أحّبني؟
  َمن ذا اّلذي أحّبني ُأفديِه بروحي ودمي"

  

  عيني بإنذهال، وقلُت له:إليِه وحين تم ما قال، رفعُت 
  "َمن ذا اّلذي أحّبني! َمن ذا اّلذي أحّبني!

 ْكُتُه روحي ودمي"َمن ذا اّلذي أحبني َمل  
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)2(  

  ْحَبْبتني وأْحَبْبُتكَ أ

  أعطْيتني قلًبا ُيشيُد بحبك    حببُتَك وقلُت أّني ُأحّبكأَ 
دا     َلمْسَتُه بنظرٍة من عيِنكَ  ساجًدا ُمَمج فخر  

  شكًرا لك  شكًرا لك  شكًرا لك    

  ني من ُحضِنك لقلِبكرفعتَ     أحببُتَك وقلُت أّني ُأحّبك
  بًنا لكفِصرُت إ    ني في قلِبك وِفكِركغرستَ 

 شكًرا لك  شكًرا لك  شكًرا لك
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  َمن أنا؟
  أنا إبٌن هللا، واحٌد من كثيرين

  طفٌل ينمو ويكبر في بيت أبيه، في مقدسه، ويشاركه مائدته
  طفٌل أعطاه اآلب إسًما وعلمه إسمه القدوس

طفٌل يثق بأبيه عالًما أنه يهرع لنجدته ويأخذه بحضنه حين يرى 
  الدموع على وجنتيه

  حميني أبي من أعدائه وأعدائي [خطاياي]ي
  ويخاف علّي كخوفه على َحَدقِة عينيه بكل محبة وألم

  وأنا أنمو في ظل حكمته ورعايته ألني منه وله
  ولسوف أحمل إسمه مدى الدهور بكل سرور

  َأَمدني أبي بسالٍح ُأجاهد به في معركتي بالحياة
  لحياةوَضعني على الطريق التي رسمها لي لتكون لي ا
  مانًحا إياي بركته التي تقود إلى الحياة األبدية

  فهو أبي وبكل فرح سأحمل وأمّجد إسمه القدوس
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  واآلخر أنا
 ال أعِتْب عليك ... وال ِتْعِتب علي  

  ةأذيّ  ناقص ومفينا هموم ...  ِمنْ  لْ كِ 

  ةيّ قلوبنا الِحن  ىلَ مْ ... تِ  نكون أحبابخّلينا 
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  "أنا" اّلذي يقولاهللا و 
  

  طعنوك بظهرك وغدروا فيك   شو بّدي قّلك يا بّيي

  مع إّنا كانت مّنك َإللهن هدية    ك حياتكن سرقوا مِ 

  ِ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

  س تقبيل الراس مّني كان مفروضب   ويا ريت القصة خلصت هون

  وقلت بيكّفي ما عاد فّيي   وهّلق إن درت ظهري 

  وٕاتهموني بقلة اإليمان    ذّكروني بالمحبة والغفران   

  والمكشوف يا ليلي يا عين    كانوا معك بوجهين

  ونحب عالظاهر وبالمخفي إنت ملع           ما بعرف شو َبْدُهْن مّنك

  ومن وراهن "إنَت مين؟"   قّدام الناس "أنا بحبك وخادمك!"

  إن حكيت أو ما حكيت   ما فرقانه معن بنوب

  وما يكونوا هّني الغلطانين   بس كالُمن ونفسن هو المهم
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  تهليل الروح
أبي، ربي وٕالهي،  "أنتَ  هّللت الروح، "روح الحكمة"، وقالت: �

 أبانا"أنت خالقي، خالق الكل، أنت 

"، وقالت "أنَت قّدوس، أنا إبنَك وبإسمَك العلملت الروح، "روح هلّ  �
ك لآلخرين، ليتقّدس أسمأعمالي لتعكس قدسّية تقّدس تلُدعيت، 
  أسمك" 

"، وقالت "أنَت ملكي، ملك المشورة الصالحةهّللت الروح، "روح  �
الجميع، لك ستسجد كّل ركبٍة، وحسٌن هو اإلشادة بإسمك 

 ك" يأت ملكوتلِ القدوس، 

هّللت الروح، "روح الَجَلد"، وقالت "كلمتَك حق وحياة، هي  �
  ك"تكن مشيئتلِ طريقي، سراًجا لرجلي ونوًرا لسبيلي، 

"، وقالت "أنت واهب الحياة وعليك المعرفةهّللت الروح، "روح  �
نا أعطإتكالي، المحبة هي إحتياجي وغذاًء لروحي ألحيا معك، 

  "كفاف يومنا خبزنا
"، وقالت "أنَت صالٌح وليس أحٌد التقوى هّللت الروح، "روح �

 ناغفر لأَ سواك، إرحمني وتّوبني وقلًبا نقيا أخلقه فّي، وٕارحمنا، 
  "إلينا أخطأكما نحن غفرنا لمن  اناخطاي

"، وقالت "أنت القوي، كلّي القدرة، مخافة اهللاهّللت الروح، "روح  �
افك أنا ِمن خر  الّراعي الصالح الساهر اّلذي ال يرضى بالشر،

 "من الشرير نانجلكن  في التجارب ناال تدخل أن أنكرك، وال أودّ 
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  أبي السماوي

  

  يا َمن دعـوتني إبًنـا لـكَ 

  ِســــــــــر عجيــــــــــٌب مــــــــــؤلمٌ 

ـــدي   وُقلـــَت لـــي إمســـْك َي

  َرفعَتنــــــــــــــــي لُحضــــــــــــــــِنكَ 

  َأْحَبْبتنــــــــــــــي وَوهْبتنــــــــــــــي

  كنـــــــــــــٌز بـــــــــــــه جـــــــــــــواهرٌ 

ــــــــــــي ُأِحبــــــــــــكَ  ــــــــــــَت أب   أن

ـــــــــْتِركَ  ـــــــــي بَس  َأنعـــــــــم عل

  

 كَ وُبْحـــــــــــــــَت لـــــــــــــــي بِســـــــــــــــر  

  ِســـــــــــــــر عجيـــــــــــــــٌب ُمفـــــــــــــــِرحَ 

ــــــــدكْ    فأنــــــــا ُأِحــــــــب َمْســــــــُك َي

  وهمْســـــــــــــَت لــــــــــــــي ُأِحبــــــــــــــكَ 

ــــــــــــــــــــكَ    كــــــــــــــــــــل كنــــــــــــــــــــِز قلِب

  َتســـــــــبي القلـــــــــوَب بســـــــــحِرها

  فأنــــــــــــــــــــا ِمنــــــــــــــــــــَك ولــــــــــــــــــــكَ 

  وأنـــــــــــــــا ســـــــــــــــأبوح بِســـــــــــــــركَ 
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  تعــــــالوا إلــــــي وٕاســــــمعوا

  مَســـــــــَح دمـــــــــَع ُمقلتـــــــــي

  فخطيئتــــي قــــد ُمِســــَحتْ 

  بصــــــــــــــــليٍب ُمحتَقــــــــــــــــرُ 

  ماَت ألجلي دوَن َجَدلْ 

  ن غيــــــِر أبْ تجســـــَد مــــــ

ــــا ُمشــــِبًعا ــــي قوًت   َغــــَدا ل

  ســــــــر عجيــــــــٌب لألبـــــــــدْ 

  وأرســـــــــَل ِلـــــــــَي اْلـــــــــروحْ 

ــــــةً   يفــــــيُض بقلبــــــي محّب

 

 

  مــــــا َفعَلــــــُه الــــــرب بــــــي

  وفـــــــــــــتَح لـــــــــــــي جّنتـــــــــــــي

  وخالِصــــَي ُأْعِطــــَي لــــي

ـــــــَب فيـــــــه ـــــــٍل ال عي   وَحَم

  ُمْسَتْســــــــــــــِلًما لَمَحبتـــــــــــــــي

  من عذراٍء في بيِت َلْحم

ـــــــــــــوٍم ُمتجـــــــــــــددِ    كـــــــــــــل ي

  ْهِمـــــــــِه إختلفــــــــوا علـــــــــى فِ 

ـــــــــــــــــُدني وُيثبُتنـــــــــــــــــي ُيعم  

ـــــــــــعا مألْحــــيـــــ ـــــدألبلـــُه ـ   ـــــ
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 شكًرا هللا

  عيناك رّبي عيناك ... تشع محبًة عيناك
  رّبي عيناك وحنـان ... عيناك ... ءً تفيُض دف

  رّبي عيناك ُتشعرني باألمـان ... عيناك ...
 

  عيناك رّبي عيناك ... تشع رحمًة عيناك
  رّبي عيناك ما بقلبَك ... عيناك ... تعِكُس 

  رّبي عيناك وما يجوُل بفكرك ... عيناك ...
  

  يداك رّبي يداك ... إرجوحتي رّبي يداك
  ... رّبي يداك بي ِلُحضنك ... يداك تطيرُ 

  ... رّبي يداك تضّمني لصدرك ... يداك
  

  يداك رّبي يداك ... ُتطِعُمني رّبي يداك
  رّبي يداك...  حييني ... يداكمنا يُ 

  ... رّبي يداك بقوٍة ُتغّذيني ... يداك
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  يداك رّبي يداك ... ُتمِسُك بيدي يداك
  ... رّبي يداك تقودني لبيتك ... يداك

  ... رّبي يداك تعُبر بي لُقدسك ... يداك
 

  يداك رّبي يداك ... َتمَسُح دمعي يداك
  ... رّبي يداك ُتعّزني ُترشدني ... يداك

  ... رّبي يداك رني ... يداكتواسيني وتستُ 
  
  يداك لبسني رّبييداك رّبي يداك ... تُ 
  ... رّبي يداك وْشًيا ُمنيًرا ... يداك
  ... رّبي يداك ِدرًعا حصيًنا ... يداك

  
  قدماك رّبي قدماك ... ناٌر ولهيٌب قدماك

  ... رّبي قدماك تمحو كل آثامي ... قدماك
  اك... رّبي قدم تُنير لي حياتي ... قدماك
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My Life 
My life...my life...my life,  

what shall I say about my life? 

 

I was born long time ago,  

before my mother gives birth to me. 

I was born when someone died, 

and gave His Breath to me. 

 

He took me by His Gentle Hand, 

and raised me with His Tender Heart. 

I called Him "Father" from all my heart,  

and gave my life to Him. 

 

I promised to be a loyal son,  

and keep His Word on my heart,  

to show His Love to everyone,  

and give His Breath to them. 

 

So all can share this life-giving Breath,  

and live eternally with Him. 

My life...my life...my life, 

what shall I say about my life? 
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Who am I to God? 

 

I know I am His child, one of many, He treat us all the same 

He will come running for my help if He see me crying in pain 

He know that I trust in His Holy Name 

He know what I need to ease or cure the pain 

He gave me my name and taught me His Holy Name 

 

He protect me from His enemies* and mine, both are the 

same 

He protect me as the pupil of His Eyes with love and pain 

And I grow under His wisdom and care 

As I am His and I will always carry His Holy Name 

 

He gave me the armour I need for my battle in life 

And He let me go on my way aiming for life 

In the way He designated for me to have a life 

With His blessings that lead to eternal life 

He is my Father and I will happily carry, honour and glorify 

His Holy Name 

 

 

 

 

[* Note: God’s enemies are my/our sins as in Psalms 40 and 41.] 
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