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  "كانت مريم تحفظ جميع هذه األمور، وتتأملها في قلبها"     
   )19 :2(لوقا                                                           
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 مقدمة
التأمل فيه،  بعد تنّوعت أساليب نقل ما جاء في الكتاب المقّدس لإلنسان   

فمنها َمن كانت صورية، ومنها َمن كانت كتابية. ولقد تّم إستخدام األسلوب 
لمقّدس في متداول الصوري كثيًرا قبل إنتشار الطباعة إذ لم يكن الكتاب ا

من الكنائس القديمة ُزّينت جدرانها بلوحات أو شاهد أّن الكثير فنُ  الناس
زجاجيات ملونة كّل واحدة منها تكتب قصة معينة من الكتاب المقّدس، ولعله 

  من المالحظ أن نعمة الرسم كان في ذلك العهد متمّيًزا. 
تناول الجميع، إزداد بعد إنتشار الطباعة وأصبح الكتاب الُمقّدس في م   

عدد اّلذين ُيفّسرون ما جاء به، كما تنّوعت أساليب طرح األفكار لتخدم فئات 
الناس كافًة، فمنها ما كان دراسة ُمطّولة عن موضوٍع ما، أو مقالة متوسطة 

تبسيط شرح اإليمان الطول وغالًبا ما كانت تُقرأ للسامع، وكّلها تهدف ل
يا إستخدم اإلنسان صناعة األفالم ثم لجأ . ومع تطور التكنولوجالمسيحي

لطرح أفكاره الشخصية شخصيا عبر جهاز التلفاز أو الكمبيوتر. ولقد 
اإلجتماعي عبر جهاز الكمبيوتر على نشر هذه  ساعدت وسائل التواصل

ال وهي أالتفاسير، وساعدت هذه الوسائل على إبتكار طريقة جديدة للشرح 
 مع بعض وسائل اإليضاح من رسومات،"ملصقات" تحوي كلمات قليلة 

  وتهدف لغاية إيصال معلومة لَمن ال يرغب بالقراءة الُمطّولة. 
 ، تأملية أو للتأمل في كلماتها،ملصقاتهذا الكتيب يشمل ما كتبته من    

أرجو أن أكون قد ، الفيسبوك التواصل اإلجتماعي ةليووضعتها عبر وس
  ، والشكر هللا دائًما.يماننا للقاريءبعض المفاهيم عن إإستطعُت أن ُأقّرب 

  اإلبنة التي إفتداها اهللا بمحبته اإللهية
                                           æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã@ @
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  روحية : تأمالتاتقُملص



    



 

 
 

 

Úì“Ûa@ÝîÜ×g@ @
   رّبي وإلهي ...

إكليل الشوك الذي إرتضيت 
تاج الورد ذي أن تْلبسه أصبح 

الرائحة الزكية كرائحة الُمر على 
جسدي الُملّطخ بالخطيئة 

 ذي كان قد إتشح بشوكة وال
   الموت، فَتَجمل وعاش وأثمر.

  الشكر لك يا رب على الدوام، آمين.



 

 

  إن أبقيتھا في قلبك ث	ثة أمور

  "إبًنا �"تجعلك 

  

  
  

   13:13قورنتس  1
 

  

  #: ديق""صث	ثة أمور تجعلك   

   

  الص	ة                           

  

  الصدقة         الصوم                    

  



 
 
  "الصالة والصوم والصدقة" و "المحبة"   
  

  إن أحبْبَت اهللا فسُتصّلي   
   إن أحبْبَت نفَسَك فستصوم   
  إن أحبْبَت اآلخرين فسَتَتَصّدق   

  فهل حّبك هكذا؟؟         



 

  يمان ... الرجاء ... المحبةاإل
: "اإليمان" و"الرجاء" و"المحبة"، والتي أمور ةالمسيحية تكمن بثالث

عاشها أهل تسالونيقي وشرحها القديس بولس الرسول في رسالته 
 :، وأشاد بهم3اآلية  –الفصل األول  –األولى إليهم 

التي تعكس هذا اإليمان أو األنشطة ومدلوله األعمال  اإليمان .1
 لتي تنتج عن طاعة كلمة اهللاوا

من أجل  والجهد المبذول ومدلولها التعبالمحبة هللا واآلخرين  .2
 مجد اهللا ومن أجل راحة وسعادة وخالص اآلخرين

 ومدلوله الثبات في أوقات الصعاب بالّرب يسوع المسيح الرجاء .3
  

  _فهل لدينا نشاط اإليمان وجهد المحبة وثبات الرجاء؟؟؟ 
  

 

   



 

 المغفرة

ة "إتمام عدالــلمغفرة لآلخرين هي عملية لا
 اهللا دون أن ُيحرم أحدهم من رؤية وجه اهللا

ة أي لكي تتم عدال. إلى األبد" هوالعيش مع
في مجازاة اّلذين ُيسيئون لآلخرين  اهللا

ألسباب متعددة وفي الوقت نفسه ال ينحرم 
 يتوبوا من العيش مع أحد هؤالء اّلذين لم

ة عقاب، فإن مغفرة مباشرًة دون فتر  اهللا
اإلساءة التي قاموا بفعلها هي الحل لهذه 

 هحب الجميع، وٕان أحببنايُ  اهللالمعضلة. ف
 حّبهم ولو للحظة.يُ رؤية َمن  هلن نمنع عن

 

 

  التوبة

ثوب دخول حفلة العرس اإللهي هو 
"التوبة"، وهي أول ما دعا إليه كافة 

كما أنها القاسم  ؛ب يسوعاألنبياء والرّ 
رك بين أسرار الكنيسة السبعة، المشت

فاألسرار تدعو المشتركين بها عن 
حق إلى التوبة فالدخول في شركة مع 

  اهللا من خالل أحد هذه األسرار.
  

  



 

  سر "الثالوث األقدس"
غاية اهللا من سر "الثالوث األقدس" 

  هو ليس عبادة ثالث آلهة 

  "اهللا محبة"وٕانما إظهار سر 

  
  

  

  ي خلق أرًضا جديدة وسماًء جديدة"،هيسوع الّرب رسالة "
يكون فيه قلب اإلله المتجّسد التربة التي  "ملكوت السموات"، حيث 

 تُْنِبُت قلوًبا على ِمثاله مروية بدمه الكريم "ماء الحياة المّجاني"

  ).22و 21ويكون اهللا شمس سمائها نوًرا ساطًعا لألبد (رؤيا يوحنا  

  لب، إجعل قلوبنا شبيهة قلبك القّدوس""يا يسوع الوديع والمتواضع الق
  



  قلب اهللا المتجّسد

  وهذا القلب تمأله وتفيض منه "المحبة" "هللا قلب" :أمٌر واحٌد أنا متأكدة منه

   "القمح والنبيذ والزيت" بات قلبه أعطانا فأحيانا:وِمن طيّ 
  )12-10 :31(إرميا 

وشفاء روحي] ألن اهللا  ِلنشبع منها وال ُنْخَزا [مغفرة الخطايا وِشبع أعطانا
  )27-18 :2(يوئيل  في وسطنا
 ذاته والهوته في القربان الُمقّدس: أعطانا الكلمة المتجّسدة

 )20-19 :22(لوقا  "سر اإلفخارستيا" 

  

  سمعت بعضهم يقول "الدين أفيون الشعوب"

  ولكن اهللا قال حين أرسل كلمته: 
  ئر كثيرةالجهل بيد الشيطان كالمدفع بيد العدو، يوقع خسا
  فإقرأ وٕاسمع وٕافهم الحق والحق يحّررك

  فاهللا نور السماوات واألرض وكلمته الحق
  آمين
  

 

 



 

 
   



 

 القربان الُمقّدس ھو عربون حب # للبشرية 

  إلى إنقضاء الدھر

  "بقلبِه الُمحب # معنا"
 

 

 

 

  

 فلُنقبِل إليه
 
 

  دھر القربان الُمقّدس ھو ينبوع الس	م إلى إنقضاء ال

  )14-10 :66(أشعيا 

   "# ُمخل6صنا واھب س	منا معنا بقلبِه الُمحب"
  

  

  
  
  
  
 

 فلُنقبِل إليه
   



 

 

  القربان الُمقّدس

حين تنظر إلى القربان 
الُمقّدس فإنك تنظر إلى 
ا:نجيل بعھديه القديم 
والجديد: إلى عبور سيناء 
فالوصول للحياة ا=بدية؛ إلى 

#؛ إلى تقدمة ا:نسان وھبة 
مغفرة وشفاء وخ	ص؛ إلى 
وAدة ونمو وموت وقيامة؛ 
 إلى تواضع ومحبة وشركة؛ 

  إلى وعود # وتحقيقھا؛
  إلى خبز الحياة غذاء الروح

 
 

 

  كلمة اهللا": –خارستيا "الرب يسوع اإلف
 السفر اّلذي ُكتب  فيه َمراٍث (آالم المسيح) 

 ونواح (دموع التوبة) وويل (إلبليس وأعوانه)، 

  وأكله النبي حزقيال فصار في فمه كالعسل حالوةً 



 

  من ألّد أعداء اهللا 
 "محبة الذات فقط" 

  ليت . وياألنه أب الكل
 تقتصر علىمحبة الذات 

  "روح هذه الذات"  محبة
  أصدقاء اهللا ألصبحت من أوفى

 "وأنانية فالمحبة األولى هي "غرور
 أما الثانية فهي "محبة اهللا"

  

  
 

 

 
 



  

  إحدى نصائح   

    Kب يسوع =تباعه:الر  

  )3- 1 :17(لوقا    

لتالميذِه: "ال محالَة  يسوع وَقالَ 
من وجوِد أسباب العَثرات، ولكن الويُل ِلَمن تأتي عن 

ه وُيلقى في البحِر أولى يدِه. فألن تعّلق الّرحى في عنقِ 
َغارِ  فخذوا  .من أن يكون حجر عثرة ألَحِد هؤالِء الص

  الحذَر ألنفِسكم."

  
  حجرات العثرة       

رسالة القّديس بولس تدعونا 
- 25 :7ا�ولى إلى أھل قورنتس 

إلى عدم ا�كتراث با�مور  31
التي تُعيق الوصول للحياة ا�بدية 

جر عثرة أمام طريقنا، كالمشاكل في مع هللا ف0 نجعل شيئًا ح
الحياة الزوجية التي تسبب الخصومات فالط0ق، والغيرة 
وحب الِغنى التي تُبكي صاحبھا، وحب اللّذات التي تُفرح 
صاحبھا، ولتكن غاية حياتنا ھي شراء "معرفة هللا" التي 

    . مھما إشترينا منھا O نكتفي



 
  
 

ب يسوع الم   سيح المصلوبتأمل بعطيّة هللا: الرَّ
  

  حين تدخل الكنيسة وتركع أمام
  الصليب والقربان المقّدس وُتصّلي: 

  ، هل تسمع في"يا رب إرحمني"
  داخلك صوًتا يهتف:

 "ماذا ُتريد أكثر ِمن هذا؟"

  

  الحب األبوي والمغفرة

   )34-33 :23(لوقا  "يا أبِت أغفر لهم، ألنهم ال يعلمون ما يفعلون"

ُصِلب المسيح  نحن اّلذين"الحياة"  عطت لناهذه هي الصالة التي أ
بسبِب خطاياهم وكّفارة عنهم. فالمسيح يسوع ِمن على الصليب َمثل 
 األب الحنون الُمحب اّلذي ُقِتَل عالًما بأن إبنه هو َمن قتله ولكن ُحبا

 به َغَفر له بصوٍت مرتفع ومن كّل قلبه لكي ال ُيساء إليه وال 

 فيموت هو أيًضا تعذيًبا وقتًال ولكن توهب له  ُيطالب باإلنتقام منه

 الحياة األبدية.



 
  

  صوت اهللا ينادينا

  

نه صوت إله ... عاشق ... محب ... غيور، ينادينا إليه بعيٍن إ
بقلٍب حزين، ينتظر بفارغ الصبر وقت اللقاء، ينتظر بفرٍح و تدمع 

لبي، هذا أن ُنعرفه على اآلخرين ونقول لهم: "هذا هو َمن إختاره ق
هو اّلذي سأرتبط به مدى الحياة، هذا هو اّلذي سيرفعني من 
ًعا بجواهٍر من كنزه  الحضيض إلى النعيم، سُيلبسني ثوًبا منيًرا مرص
الثمين، كنٌز من المحبة والرحمة والغفران، من التضحية والسلم 

  واألمان".
  

إنه صوت إله ... عاشق ... محب ... غيور، ينادينا ويقول: 
ضيء بقوا معي وٕاسهروا فالليل تحلو فيه الكلمات، ونوري يُ "أ

  الظلمات".
  

د بالّرب ي وٕالهي ... يا َمن أحببتنا كّل هذا الحب اّلذي تجسّ ربّ 
 يسوع، بالروح أفض بقلبنا محبتك لنحيا معك لألبد، آمين.

    



  

  لَمن ولماذا أسجد؟

  جودي خوًفا منكي وٕالهي ... لو أردُت السجود لك بسبب قّوتك لكان سربّ 

  .وشكري لك وٕان سجدُت بسبب تواضعك وحّبك لي فسيكون سجودي حبا بك

 ُأحّبك يا َمن تنازلت وأصبحت عبًدا يخدم العبيد وأنت الملك.
 

   يا َمن َوِرْثَت قلَب هللا ... O تُضيِّْع ميراثُكَ 

  ني قلب اهللا؟َمْن َأورثـ
موات وٕارتفع إلى حين مات الّرب يسوع المسيح وقام من بين األ

السماء، طلب من اهللا اآلب أن ُيرسل الروح القدس إلخوته 
ه ، لكي ُيتاجروا ب"قلب اهللا الَحْي القّدوس"لُيعطيهم ميراثهم: 

  فيربحوا نفوًسا كثيرة هللا.



  )1(من ھو الشيطان؟ 

 هو َمن يعتقد أنه يستطيع أن ُيملكنا/ُيعطينا شيًئا ما 
  هو أصًال حٌق شرعي لنا.

  )7-5 :4(لوقا 

األب، الزوج، األم،  ... فيا أعزائي
  الزوجة، القائد، المسؤول ...

إن كان في قلبك/تصرفاتك ما يدل على 
نك ألن َمن تمنع ذلك فإخرج الشيطان مِ 

عنه حّقه أو ُتعطيه حّقه وتحمله من نّية 
 لن يشعر تجاهك بالمحبة بل سيعتبرك كاللص سارًقا لحقه.

 اك السماويكن أميًنا كأب
 

 



  )1ِمن الخوف إلى المخافة (

ي وٕالهي ... َمن يستطيع أن يشرح كلمتك ربّ 
ودون ذكر القصاص؟  نار الجحيم" "دون ذكر 

فإن سمع ذلك طفٌل صغير (جسديا وروحيا) أينما 
كان وفي أي كنيسة وبيت صالة إلمتأل قلبه 

أو رجًال كبر بالروح  بالخوف منك فأطاع خوًفا، ولكن إن إستمع له شابا
ي وٕالهي ... أنت تعلم إلمتأل قلبه بمخافتك والحكمة فأطاع حبا بك. ربّ 

بأننا ال بّد أن نكون أوًال أطفاًال صغار قبل أن نكبر، ولكني أرجو منك أن 
علينا الروح القدس  ي وٕالهي ... ِبنعمربّ   ال تُبقينا ِصغار دون أن نكبر.
ت الحبيب حين نأتي إليك يقول لنا "تعالوا، إجعلنا نكبر ونشيخ لنسمع صو 

: 25يا َمن باَركهم أبي، رثوا الملكوت الُمعد لكم ُمنذ إنشاء العالم" (متى 
  )، ولك الشكر على الدوام، آمين.34

  

  )2ِمن الخوف إلى المخافة (

َمن يستطيع أن يشرح  ي وٕالهي ...ربّ 
التي تجّلت في  "المحّبة"كلمة  كلمتك دون ذكر

إبنك وقيامته "من أجلنا ومن أجل موت 
خالصنا". لقد مات وقام لُيحيينا، فكيف ُيعقل 

أن نخاف من إلٍه "هاَم حبا بنا حتى الموت"؟ لرّبما أجدر أن "نخاف 
عليه" من خطايانا التي تسيء إلى محّبته وتؤلم قلبه القّدوس، وبهذا 

ار هذه بمقد أو رجلٌ  شابٌ ننتقل من الخوف إلى المخافة. فإن سمع 
أطاع حبا و  حكمةً يا رّب فزاد متأل قلبه بمخافتك إلو ر بالروح كبُ ل المحّبة،

بالروح  معِ نْ بإسم إبنك الحبيب يسوع المسيح، أي وٕالهي ... ربّ بك. 
لتفض محبتك في قلوبنا ونصرخ لك "أبانا" ونحن نعي ما علينا القدس 

رآًة لآلخرين لهذه الكلمة من حب وتقدير وٕاحترام وواجبات لنكون لك م
  ، آمين.كما ُيقال "هذا الشبل من ذاك األسد"، ولك الشكر على الدوام

  



 

  )26 :1(تكوين  اهللا على صورته كِمثاله" قنالخ"

وبكالمه ُيحبْب أو  ... كل إنسان ُحر بتصّرفاته
  ُيكرِْه اآلخرين به 

ومن الخطأ أن يعتقد اإلنسان بأن على اآلخرين أن ُيحّبوه 
أو فعل، ولذلك عليه أن ُيفكر َقبل أن ُيبادر  مهما قال

  بالكالم أو الفعل

   "اهللا قّدوس ومحبة"

  
  

  )26 :1(تكوين  اهللا على صورته كِمثاله" قنالخ"

  اهللا ال ُيِحب األلم ولكنه يتألم ألنه ُيِحبْ 

وهكذا نحن، حين ُنحب نتأّلم ِمن أجل َمن ُنحب إن أصابهم 
  ا لنزيل عنهم السوءالسوء، ولذلك نفعل ما بوسعن

  "اهللا محبة"
  

  
  



 

  )48 :5(متى  "كونوا أنُتم كاِملين، كما أن أباُكُم السماوي كاِمل"

  أنا واآلخر
  أنا ال أود أن ُأظهر نقص إيمان اآلخرين
  ولكني بإيماني أود أن ُأظهر كمال المحبة

    "اهللا محبة"  

 
 

 

  متأسف
لقلوب كان باإلمكان كم من المشاكل والنيران المتأججة في ا

  إطفاءها بكلمة "متأسف"!!

 كم من الخصومات والطالقات كان من الممكن تداركها 
  !!نابعة من القلب بكلمة "متأسف"

  ُيخطئ َمن يظن أن اّلذي يحب ال يحتاج أن يقول متأسف
   هفالحب لم يعطه التأشيرة ليفعل ما يشاء بَمن أحبّ 

 



 

  

  

  ارستياخيرات الرب ... اإلفخ
كيف لي يا إلهي أن أشبع من خيراتك، وهي    

التي ُتقربني منك وتجعل قلبي شبيًها بقلبك 
القدوس؟ أجل، ولعلمك بأني لن أرتوي وأشبع أبًدا، 
فجعلت هذه الخيرات طعاًما يومًيا شهًيا نتطّلع 

لتناوله والتقرب منه في العشاء السري في سر اإلفخارستيا حيث يولد 
وس بالكالم الجوهري للسيد يسوع المسيح بقوة الروح القلب القدّ 

القدس كوالدة الخليقة األولى التي هي على صورتك [أي ذات قلب 
  . )7 :2، 27- 26 :1(تكوين نقي] بكلمة منك ونفخة نسمة الحياة فيها 

 أشكرك يا رب، آمين.

    

 

أنا ريشة صغيرة 
حديثة الوAدة، لتكن 

مشيئتك. وأينما ذھبِت 
وبأي إتجاه سأكون 

 في مھبِك. 
أعرف حجمي وأنا  أنا

 .متواضع

 

أنا قد كبرت قلي	ً 
  وسأذھب في مھبِك 

ولكن إن جاءت ريح 
قوية معاكسة لك 

فسأذھب معھا. بإيماني 
 .بك أنا A حار وA بارد

 وقفت ث	ث ريشات أمام الريح وتكّلمت معھا، فأي واحدة منھا مولودة من الروح؟

 

 .ا متكّبرأنا قوية وسأقف بوجھك ولن أستسلم لِك. أن



  اإلمتحان النهائي
  رّبي وٕالهي ... يا أيها اآلب الحنون ... 

لك أن اإلمتحان صعٌب للغاية، لو قلُت  لو قلتُ 
لك بأنني لم أقرأ بعد المادة التي سُأمتحُن بها، 
لو ُقلت لك بأنني قرأتها ولكنني لم أود فهمها 
فإنني ال أستسيغها، أنا ال أود السهر على 
أموٍر ال أرى فيها فائدة، سأسمع صوتك يقول لي بأن أسلوب 

ُأدخل معي الكتاب فال داعي  اإلمتحان قد تغّير فاآلن أستطيع أن
للخوف، المادة وٕان كانت هي هي، أصبحت أسهل للفهم والتطبيق، 
فقط علّي التركيز والسماع لما يقوله لي المعّلم، السهر أصبح كسهر 
الُمحب اّلذي يود إسعاد حبيبه؛ سأسمع صوتك يناديني للتوبة 

  والدخول إلى مدرسة المسيح "الكتاب المفتوح".
... عليك إّتكالي وبك رجائي؛ إصفح عني وزدني حبا  رّبي وٕالهي

  بك فأكون لك من الُمسبحين الشاكرين على الدوام، آمين.

  
  )7 :2(مزمور  نا اليوم ولدتك"أ"أنت إبني، 

إستيقظت اليوم على سماِع صوٌت 

يھمس بأذني "أنت إبني، أنا اليوم 

ولدتك" وأدركُت كم ھي عظيمة نعمة 

عطاني أن أُمّجد أسمه هللا عليَّ إذ أ

القّدوس؛ أعطاني أن أكون سفيًرا له 

فًا عنه بذاتي قوOً وفكًرا وفع0ً؛ أعطاني أن أكون إبنًا له يحمل  ُمعرِّ

  أسمه القّدوس، فالشكر له على الدوام، آمين.

 
   



 
 
 

      



 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  

 مين فيّو يقول:        
 

 لّيِ على الجبِك أنا ھالصخرة المتْ “

  ،وِمن بيناتنا بتوصلوا للنور 

  ”ليكن نوروتعالوا 
   

 

   



  

  نحن واهللا
  اهللا هو العريس، أجل ... نحن العروس

  هو يحبنا ويحمينا ويوّفر لنا قوتنا
  وأيًضا هو العروس ... نحن العريس

  هو ُيحب أن يشعر بهذه المحبة التي من حّقه كعروس
  لها كم هو مؤلم للعروس أن ال تشعر بحب عريسهاف

  وأن ال تشعر بأنه يعمل إلسعادها هي وليس إسعاد أخرى
  فهل نحبه كعروٍس لنا أم فقط نريده عريس؟

  

  

  



 

 روحي وروِحك يا روحي روحين بروح  

  وإن راحت روِحك يا روحي روحي بتروح

  روحي قالت لروِحك َتِعي لنروح َلِعند اللي بيْجمعنا روحين بروح 
  تنروح،  رّدت روِحك عروحي وقالت يالّ 

  ما أحلى اللي بيجّمع روحين بروح، 
  واألحلى أنّو تصير روحي وروَحك يا روحي روحين بروح

 

 

 

 اهللا يديم المحبة

 

 في سر ا:عتراف

عتراف اإلسّر  فياليوم  بكيتُ 
يقول  يسوعالّرب سمعت  ألنني

  :لي من خالل الكاهن

 .هذا أنا أعرفك. يمكنك أن تفعل أفضل من
 

   



 
 
  

 اد اهللا يوًما أن ُيمسك بمرآة ليرى ذاته فيها:لو أر 

 ليرى محبته ورحمته وقلبه الحنون ∗
 ليرى أمانته وبره ∗
 ليرى رأفته وطول أناته ∗
 ليرى يده الممدودة للجياع ∗
 ليرى فكره العادل حافظ الحق ∗

 بك؟؟؟ سُيمسك فهل
  

  السجن الفارغ

آمنوا  بالفداء ... الصلب والقيامة ... أخرج اهللا المأسورين اّلذين
ن أمام عين الشيطان ن سجن الخطيئة مِ بالمحبة التي أرسلها لهم مِ 

  اس يحرسونه فارًغا وأعوانه وترك السجن للحرّ 

  فّك قيد المأسورين فخرجوا ُيبّشرون اآلخرين بالبشرى السارة ... هّليلويا

 )33-17 :5(أعمال الرسل 

  
   



 

  الرب يسوع اإلله اّلذي لم يتغّير
 اإلله على قمة جبل سيناء أمام وقف الرب

النبي موسى ولم يتكّلم معه إال بعد أن نادى 
موسى بإسم الرب فتكّلم معه اهللا وعّرفه بذاته 
قائًال: "الرب الرّب! إلٌه رحيٌم ورؤوف، طويُل 

األناِة كثيُر الرحمة والوفاء، يحفُظ النعمَة/الرحمة أللوف، ويحتمل 
ه ال يترُك دون عقاٍب شيًئا ... الرب اإلثم والمعصية والخطيئة، ولكن

-4 :34أسمه الغيور"، فسجد موسى هللا، وأعطاه اهللا كلمته (خروج 
28 يسوع أمام باب قلبك ُمنتظًرا أن تناديه أي تفتح  ) كما يقف الرب

له باب قلبك ليدخل وُيعرفك بذاته فُيعطيك ِغًنا ال مثيل له ويجعل 
توبًة في قلبك  فتنال الحياة األبدية محبة اهللا ورحمته [الشريعة] مك

  ).21-18 :3(رؤيا يوحنا 
  

	א������� 	

ھا البستاني، يا َمن خلقَت كّل شيٍئ َحَسن ... ما ي وإلھي ... يا أيّ ربّ    
لي أراك ممزق الجسد وا�شواك قد غرزت في قمة رأسك وجرٌح 
عميق في قدمْيك!!! أتُراك مشيت في أرٍض مليئة با�شواك لتقطع 
الورد الجوري وتمسكه من ساقه المليء بالشوك وتضمه إلى صدرك 

سك لتستنشق رائحته الزكية!!! أتراك جمعت الكثير منه أثم ترفعه لر
غير مبالي بآOم الشوك  رت بهِ ظھرك وسِ بقرب قلبك وعلى فحملته 

  مسحوًرا بعبير عطره!!! أشكرك.



  مصدر القوة
 ّتكاليإرّبي وٕالهي ... أنت عريسي وعليك     

ومنك أستمّد قّوتي، فأِعّني على مصائب العالم، 
، وقو ضعفي الشدةوأحمني في خيمتك في وقت 

ى على ما توفره لي من بحنانك. سوف أتغذّ 
طعام، وال بركة وحياة لي من دونك. يا عوًدا 
طرًيا أضع عليه كّل همومي وِثقلي، ُكن سندي 

  في كّل حين. يا سيدي، إني أثق بك، آمين.
 

  

  غذاء الروح

"يا حبة الحنطة، ذات الفلقتين غير المنفصلتين، يا بذرًة وثمرًة   
وغذاًء في آن واحد، َهبطت من السموات إلى حضن األرض، 
وَأْصبَحت حجر الزاوية وحجر األساس الذي رذله البّناءون، ُكوني 
غذائي الروحي وأساس بيتي، وٕاجعليني أُثمر الثمار التي ُتْفِرح أبي 

تنال ِرضاه، وٕاجعلي قلبي بيتًا لكلمته السماوية فُيرنم طرًبا لمجد و 
  اهللا، آمين."
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  المسامحة
المسامحة من طرف هي التخّلي عن حق مشروع محبًة بالطرف    

كلما أشار إلى مقدار حب أكبر من  ُظم "التخّلي"اآلخر ... كلما عَ 
  هذا الطرف.

رّبي وٕالهي ... يا خالق الكون ... ما أعظم محّبتك لنا بمقدار    
عظمة تخّليك ليس فقط عن حّقك ولكن عن ذاتك لتقول لنا "مغفورٌة 

  لكم خطاياكم" على الصليب، الشكر لك على الدوام، آمين.



  غسل األرجل 
هل تذّكر القديس بطرس الرسول ما قاله 

ّرب من ـاهللا لموسى حين أراد أن يتق
"ال تدُن إلى ههنا. إخلع العليقة المشتعلة: 
فإن المكان اّلذي أنت  نعلْيَك من رجليك،

، )5 :3(خروج  قائٌم فيه أرٌض ُمقّدسة"
 :13(يوحنا  "إذا لم أغسلَك فال نصيب لك معي"عندما قال له يسوع: 

   ؟؟)8
هل خطر بباله بأن عليه أن يخلع نعليه لُتغسل رجليه فُيصبح أهًال 

   ؟؟ليقف على األرض الُمقّدسة في حضرة اهللا
ُتقّدس اإلنسان، وخدمة اآلخرين بغسل اهللا قّدوس وكلمته هي التي 
  ".محبة اهللا ومحبة اآلخرينأرجلهم بكلمة اهللا هي ِمن "

  
 

 يا أيھا القطيع الصغير، َمن يوّد أن يركب الجحش إبن

 ويتبعني إلى حيث ا�رادة ا�لھية لخ0ص العالم؟ ا�تان

 ؟َمن يوّد أن يحمل الصليب معي ويكون ِمن أحبّائي



  )1(إتباع يسوع 

َمن أراد أن يجلس على الجحش ويتبع يسوع عليه أن ُيردد ما قاله الرب يسوع، 
  ): 9-4 :50إبن اإلنسان، على لسان النبي أشعيا (

"قد آتاني السيُد الرب لساَن العلماء، ِألعرَف أن ُأغيَث الُمعيَي بالكلمة. إنُه ُينبُه 
ء، السيُد الرب قد فتح أذني. فلم ُأعاِص وال ُأُذني َصباًحا فصباًحا ِألسمَع كالعلما

اربين، وخدي للناتفين، ولم أستر وجهي  رجعُت ِإلى الوراء. بذلُت ظهري للض
عن التعييرات والبصق. السيُد الرب ينُصرني لذلك لم أخجل، ولذلك جعلُت وجهي 

وان، وأنا عاِلٌم بأّني ال أخزى. ُمبرري قريبٌ  ُيخاصُمني؟ فلنقف مًعا، فَمن  كالص
  َمن صاحُب ُمحاكمتي؟ فلَيتقدم. ها إن السيَد الرب َينُصرني فَمن يؤّثُمني؟"

  

  )2إتباع يسوع (

أن يجلس على الجحش ويتبع يسوع عليه أن يؤمن بأن اهللا أرسل الّرب  َمن أراد
يٌل َأن َتكوَن لي َقل" يسوع، وُأطلق عليه إسم إبن اهللا وٕابن اإلنسان، قائًال عنه:
ِإني قد َجَعلُتَك نورًا َعبًدا لُتقيَم َأْسباَط َيْعقوب، وَتُرد الَمْحفوظيَن ِمن ِإسرائيل. 

، ويعلم أن الّرب )6 :49 أشعيا(" ِلُألَمم، ِلَتكون َخالصي إلى َأقاصي اَألرض
سوع إلى )، لُيبشر بالخالص بالرب ي14 :5يسوع يرسله ليكون نوًرا للعالم (متى 

بكل فكره أجل، يكون العبد بطاعة الكلمة  ).16- 15: 16أقاصي األرض (مرقس 
واإلبن بمحبة اهللا "آب ضابط الكل" واآلخرين "اإلخوة بالمسيح" بكل وقدرته، 

  قلبه.



  )3إتباع يسوع (

رّبي وٕالهي ... أبي السماوي، أرسلَت "الكلمة" النابع من فكرك وقلبك وجال 
ا وُيخبر عنَك وعن محبتك، وحين دخل أورشليم إستقبلوه األرض يصنع خيرً 

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 

كروه. خرج ترتفع عن األرض لترى الروح الساكن في السماوات وسرعان ما أن
الجميع إلستقباله فرحين ُمهّللين ُمباركين، ولم يمشي منهم أحد في جنازته، 

  وهو اّلذي ِمن أجلهم ُأرسل! هو الفرح الحقيقي!
رّبي وٕالهي ... أنا ال أود أن أُدين أحًدا من هؤالء، ولكن إن رأيتني كسيحة 

حزينة لم أفهم بعد ُمقعدة مبتورة الساق ال أستطيع القدوم إلستقبالك، إن رأيتني 
معنى الفرح الدائمي بدخولك لقلبي، فأرجو أن ترسل لي روح المسيح سنًدا لي 
فُيجلسني بين ذراعيه ويحملني أينما ذهب كطفٍل صغير فرًحا باألمان في حضن 
أبيه ال يخاف شيًئا ُمباِرًكا أسمك القّدوس وهاتًفا: "قّدوس، قّدوس، قّدوس، 

اآلتي بإسم الّرب، هوشعنا في األعالي"، ولك الشكر  هوشعنا في األعالي، ُمباركٌ 
  على الدوام، آمين. 

رّبي وٕالهي ... بهذا الهتاف اّلذي أسمعه وأردده كّل يوم في القّداس اإللهي 
مباشرًة قبل كالم التقديس، أنا أيًضا أقصد أن أقول لك "إرحمني، فإني جائٌع 

رب اّلذي سُيلّبي طلبتي"، فيأِت الرب وُمشتاٌق لرؤية محبتك فمبارٌك اآلتي بإسم الّ 
يسوع المسيح في سر اإلفخارستيا وُيطعمني من ذاته خبًزا شهيا ويسقيني خمًرا 
حلو المذاق ُيفِرحا وُيْسِندا الذات وُيقّوياها لحين رؤيتك في ملكوتك السماوي، 
فسبحانك يا رب على موهبتك التي ال توصف وعلى َمن أرسلَت إلينا يسكن 

  ا معطًيا السالم وُيرينا إّياك. رّبي وٕالهي، لك الشكر على الدوام، آمين.قلوبن



  )4إتباع يسوع (
رّبي وإلھي ... أبي السماوي، قال إبنك 
الحبيب لَمن كان في أورشليم قبل أن يدخلھا 

بأياٍم "A ترونني حتى يأتي يوٌم تقولون فيه: تبارَك اWتي بإسم الرب"، 
بأعمالي الشخص اّلذي أرسلته لخ	صي؟ ھل  وأسأل نفسي "ھل باركتُ 

أطعُت كلماته التي ھي كلمتك مرآًة لفكرك ومشيئتك؟" وأجد نفسي حزينًة 
عالمًة بأنني لم أطع. ما اّلذي ُيعيقني عن الغناء "باركي يا نفسي الرب 
باع إبنك الحبيب بكل  وإبتھجي با� مخّلصي"؟ ما الّذي ُيعيقني عن محّبة وإت6

  ما فعل الت	ميذ؟ ما الّذي ُيعيقني عن رؤيتك بالروح؟جوارحي ك

رّبي وإلھي ... يا فاحص القلوب، أنظر إلى حزن قلبي وأفِرحني؛ 
إرحمني وأُغفر لي، رّد لي الّس	م وإم\ قلبي بمواھب روحك القّدوس. تعال 

 وA تتأخر، ولك الشكر على الدوام، آمين.
  

  )5إتباع يسوع (
حّبك رّبي يسوع وليس رّبي وإلھي ... "أُ 

لي سواك، أتبعك رّبي دوًما أتبعك ب	 رجوع" 
د كلماتھا ونشعر بھا حين نرّتلھا، ولكني A أعلم إن أتذّكر أنا ذلك  ترتيلٌة ُنرد6
حين أتعامل مع اWخرين، وبا=خص حين أُفكر بالمغفرة لمن أساء إليK أو 

ن أُقنع نفسي بأني حين تكون مصلحتي ھي ما يھّمني. أُتريدني يا رب أ
أُحبك أو أشتاق إليك حين A ُيذكر إسمك أمامي؟ بكلّ حزٍن أقول لك أن 
"الشوق إليك" ليس من مشاعري ولعّلي أرّدد بأني أحبك وA أعلم إن كنُت 
أحبك كما أنت ُتريد. فحّبي لك A ُيشِبه حّبي لحبيبي وA ُيشِبه حتى حّبي =بي 

Aي بحياتي من  أود أن أجرح مشاعرھم وأُضحّ أو =خي اّلَذين أخاف عليھم و
أجلھم؛ حّبي لك سطحي وضحل. ألعّلي لم أرى وأشعر بـ"حّبك لي"؟ ألعّلي 
أحببت ظ	م العالم وفّضلته على نورك؟ ألعلي أخاف مواجھة الصعاب 

  وأرفض التخلّي عن الـ"أنا" حين أتبعك؟

ا لك، إقبلني إبًنا رّبي وإلھي ... ھاءنذا بقلبي الغريب عنك، إقبلني شريكً 
لك أعمل مشيئتك وأشتاق لرؤياك وأحيا لمجدك وأُھّلل فرًحا بلقياك. زدني 
ا بك وتمّلك على قلبي يا أيھا الراعي الصالح القدير، ولك الشكر على  حّبً

 الدوام، آمين.



 

  )6إتباع يسوع (
رّبي وإلھي ... في الكنيسة اليوم سيقام 

عية بعد القّداس قّداس الجّناز =حد أبناء الر
ا. وأثناء ذھابي لتناول القربان الُمقّدس وقفُت أمام  ا:لھي اّلذي ُيقام يومّيً
الشمعة التي سوف تضاء في الجّناز تذكيًرا بالشمعة التي أُضيئت له في يوم 
العماذ دAلة على إضاءة نور المسيح في حياته، وتساءلُت في نفسي: "حين 

لشمعة أين ستكون روحي؟"، وإذا با:جابة يكون جسدي ماث	ً أمام تلك ا
تأتيني: "إن إخترِت بكل حرّية أن أكوَن لِك َملًكا وأنِت عروستي وحيُث أذھب 
ا بي حتى أن تتأّلمي وتتعبي من  تكونين، وكنِت على إستعداد لكل شيٍء حّبً
أجل أخوتي لتوصليھم لبيتي ويعرفوا مجدي، فإّنك ستكونين أمام نوري 

؛ أما إن إخترِت غير ذلك فلن ُتشاركيني ملكوتي ولن لتنعمي برؤيتي
  تستحّقي نعمة ألمي ِمن أجلِك".

رّبي وإلھي ... ِزدنا محّبتك ومحّبة معرفتك وفھِم كلمتك ... أعطنا قلًبا 
يستقبلَُك كطارٍق على الباب ومن ثم يدعوك مرة أخرى كصديق، ويتكرر 

 دوام، آمين.اللقاء فيستقبلك كحبيب فإله، ولك الشكر على ال

  
  

  )7إتباع يسوع (
رّبي وإلھي ... كم كان فرح القديس 
بولس الرسول عظيًما بمدى رغبة وتعّلق 
وحب أبناء فيلّبي للمعرفة والفھم وھو 

العالِم بأن ھذه الھبات إنما ھي من روحك القّدوس =نھم أحّبوك وأرادوا أن 
رحوا بدعوتھم للقداسة! كم يزدادوا معرفًة بك وفھم ك	مك لُيفِرحوا قلبك ويف

كان فِرًحا بإختيارك له ليكون سبًبا :رشاد البعيدين عنك إليك فالتقّرب منك 
والشغف بك غير ُمبالي لما يتعّرض إليه من تعذيٍب وسجن! كم كان فِرًحا 
لعلمه بأن أھل فيلّبي قد إستقبلوا في قلوبھم الّرب يسوع "المبارك اّلذي أتى 

له أبناء أورشليم ملًكا على قلوبھم ل\بد بعد أن أطاحوا بإسمك" مثلما إستقب
  بكل6 َمن كان يملك على قلبھم سابًقا ودون الرجوع إليھم!

 رّبي وإلھي ... تعال وتمّلك على قلبي وقّدس أفكاري وأقوالي وأفعالي،

  ولك الشكر على الدوام، آمين.وخذني معك لسكناك ودعني أجلب معي كثيرين، 

   



  

  )8يسوع (إتباع 
رّبي وإلھي ... كيف لي "أن أصنع لَك ما 
ُكتب عنَك ِمن نبؤات" كما فعل الت	ميذ حين 

أحضروا ليسوع الجحش بناًء على طلبه وإن لم ُيدركوا ذلك إA بعد القيامة؟ 
  وأّيُة نبؤٍة سَتَتحقق بسبِب ما سوف أقوم به ِمن عمل؟ 

ٍة في السماء وعلى ا=رض رّبي وإلھي ... آه، ھناك رؤيا تقول "كلa خليق
للجالِس على العرِش ’وتحَت ا=رض وفي البحِر، وكلa ما فيھا، سمعته يقول: 

)، 13 :5(رؤيا يوحنا ’" أبد الدھور تسبيح وا:كراُم والمجُد والعزةوللحمِل ال
وكذلك كتب الرسول بولس إلى فيلبي متنبأً أن :سم يسوع ستسجد كل ركبٍة 

)، ولعل نقل البشرى 10 :2ض وتحت ا=رض (فيلبي في السماوات وفي ا=ر
السارة بالخ	ص وا:شادة بإسمك القّدوس وبحّبك بناًء على طلبك ھو ما يجب 
أن أفعل لكي يتم ذلك وا:نسان بعُد على ا=رض قبل أن يرقد تحت التراب في 

  طريقه للوصول إلى السماء مع الم	ئكة.

ن أراد أن ُينجح ا:نجيل، فُكن في عونِه رّبي وإلھي ... مشاٌق كثيرة تنتظر مَ  
هُ بكل ما يحتاج إليه ليوصل العالم أجمع إليَك، ولك الشكر على الدوام، آمين. Kوُمد  
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رّبي وإلھي ... ما ھذه الروح التي لدى القّديس 

بولس لكي A ينظر ويفكر بآAمه وقيوده وسجنه بل يضعھا وراءه ويفرح =ن 
شرى السارة قد إنتشرت بسببھا، فَمن مّنا اWن يذھب بقدميه لُيبّشر في الب

أماكن ُتعّرضه للتعذيب وفكره منحصر فقط بـ"المحبة"؟ َمن أحّب اWخر لدرجة 
ي ِمن أجلھم بفرح =نھم آمنوا وثبتوا في ن يبذل نفسه ليخلص، وِمن ثّم يصلأ

ماذا أتساءل عن ھذه الروح ا:يمان وأصبحوا معه واحًدا في المسيح؟ A أعلم ل
وھي روح المسيح ذاتھا! ألعل سؤالي ھو نوع من العذر، وكأني A أعلم روح 

  المسيح، =نه ليس لدّي مثل ھذه الروح تقود حياتي؟  

قال الّرب يسوع في قلبه "لتكن مشيئتك" ودخل أورشليم رّبي وإلھي ... 
ل الجميع لم يؤثر في محّبته وھو عالٌم بما سيحدث؛ ا:ستقبال الملوكي له من قِب

  الحقيقية لھم التي إقتضت عذابه وموته على الصليب، فھو قد أتى من أجلھم.

إن أريتني يوًما جسدي ُمسمًرا على الصليب لمجدك، فأنعم  رّبي وإلھي ...
ا بك وباWخر ، ولك الشكر عليK بأن أرّدد "لتكن مشيئتك" وأخطو بأقداٍم ثابتة حّبً

 ين.على الدوام، آم
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"A  ب:تِ كُ  رّبي وإلھي ... بعد كلّ ھذه السنوات، ھل فھمنا نحن بأّن ما

ھو عن  ان"بِن أَتإٍش بنة ِصھيون، ُھَوذا َملُِكِك يأتي راِكًبا على َجحإا تخافي، ي
الّرب يسوع، وَمن ھو الّرب يسوع، وما ھي المسؤولية الملقاة على عاتقي: 

أْن أحِملُه وأتبع الّرب يسوع بفرح؟ ھل فھمنا معنى طلبك  صليبي اّلذي عليّ 
"إذھبوا وبشروا" كما فعل القديس بولس الرسول، وماھّية الفرح اّلذي ُيدخله 

ر والشھادة له وقلب َمن تعّرف عليه؟    معرفة الّرب يسوع لقلب الُمبش6

وة رّبي وإلھي ... ما لي أرى الخوف وعدم ا:ھتمام بـ"نشر البشارة ودع
اWخرين :ستقبال الملك" يم\ قلوب كثيرين ِمّمن آمنوا بك وأّنك أرسلت 
المسيح ليولد في بيت لحم ويدخل أورشليم ملًكا، وأنت قد قلت "A تخافي، يا 
إبنة صھيون"؟ أھو جھلٌ بكيفية التبشير أو ا:عتقاد بأن التبشير ھي نعمة 

جلب الناس إليك؟ ھذا ما قالته ُتعطيھا أنَت =شخاٍص معّينين ھم فقط يستطيعون 
ر أقارًبا لھا بإيمانھم اولت في يوٍم من ا=يام أن ُتذكّ لي إحدى السيدات اللواتي ح

وحّضھم للذھاب للكنيسة إA أنھا لم تنجح في مسعاھا بل أّدت مناقشتھم لeبتعاد 
 أكثر، وبّررت فشلھا لما قرأْتُه يوًما فيما بعد بأن التبشير ھي موھبة من #

ُيعطى =ناٍس معينين. وُدھشُت لِما قالت، وقلُت لھا: "الّرب يسوع قال {أطلبوا 
ي ليمّدك # بما تحتاجينه لُتبّشري". أجل، الّرب لكم}، ولذلك عليِك أن ُتصل

يسوع دعا ت	ميذه، ولكّنه فيما بعد طالب الجميع بأن يذھبوا وُيبشروا، وِمن 
بّشر دون معونتك، ولكنك كعادتك A تفرض المؤكد أّن ا:نسان لن يستطيع أن يُ 

شيًئا على ا:نسان دون إرادته ولذلك إستوجب أوAً أن يكّرس ا:نسان ذاته لك 
 من كلّ قلبه لخدمتك وِمن ثم ُتعطيه أنَت الِنعم ال	زمة :تمام ھذه الخدمة.

رّبي وإلھي ... إن6ي أُقّدم لك ذاتي، إستخدمني لمجدك =رتل لك دوًما 
المذبح ُتوّزع الِنعم  عنا، مبارٌك اWتي بإسم الّرب" فأراك مستريًحا على"ھوش

  ولك الشكر على الدوام، آمين.ا على قلبي، وتجلس ملكً 
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رّبي وإلھي ... قال الّرب يسوع: "ليس ا=صحاء بمحتاجين إلى طبيب، بل 
)، وُكتب في 17 :2س المرضى. ما جئُت =دعو ا=برار، بل الخاطئين" (مرق

)، ولعلي 6 :11المزامير: "الّرب ُيمطر على ا=شرار جمًرا وكبريًتا" (مزمور 
ي القلوب سبع مّراٍت فتتأھل والكبريت ھو ناًرا للتنقية ُتصف أفھم أن ھذا الجمر

لنقل كلمتك النقّية لhخرين، الكلمة التي ُشّبھت بالفضة النقية المصھورة التي 
)، فإن قُِبلت وأحبھا الشرير فإنه بمحبته لھا 7 :12(مزمور  ُصّفيت سبع مرات

ا. ألعل الّرب يسوع،  يتغّير ويعيش، وإن كرھھا فستحرقه ويموت موًتا أبدّيً
الكلمة، ھو تلك النار التي أرسلتھا إلينا لُتنقينا، وھو اّلذي أعطى لت	ميذه 

م ناًرا للتنقية وليس والرسل النعمة لُيخّبروا عنه ويجلبوا الناس إليه ليكون لھ
  الفناء؟

رّبي وإلھي ... ھا أنا أقف كلّ يوٍم في القّداس ا:لھي مع الجموع من كلّ 
ا=مم أستقبل الّرب يسوع، فماذا فعلُت أنا بمعرفتي عنك وعن َمن أرسلت ليكون 
لي وللعالم أجمع ُمخّلًصا وملًكا على القلب؟ ھل إستقبلته فإستقبلتك بفرٍح ونقلُت 

فرح لhخرين أم إكتفيُت به لنفسي؟ وإن إكتفيُت به لنفسي، ھل قبلُت أن ھذا ال
ُيغّيرني أو أبقيته صورة في قلبي A تنطق أو تتحرك، صورة جميلة ُمفرحة 

  دون فھمھا؟

رّبي وإلھي ... A تدعنا نتفّوه بك	ٍم ُمفّخم دون إدراك ومن شفاٍه متمّلقة 
ع التي إستقبلت ننتصر كما فعلت الجمووقلوًبا مزدوجة ونعتقد بأننا بألسنتنا 

ب، ملُك إسرائيل"إٌك اWتي برھوشعنا! مبا: "الّرب يسوع قائلة Kفھذه سِم الر ،
إنساٍن يعترف بأنه من تراٍب الكلمات لن توصلنا لملكوتك إن لم تنبع من قلب 

ى محتوياته بنارك فقط بجلوس الّرب يسوع ملًكا عليه. A تدعنا ُنقبل للّرب ُتصف
سوع لننال الشفاء من مرٍض ما أو لقضاء حاجًة لدينا =نه قادر، بل فقط ي

ليرفع عّنا ِثقل العبودية للخطيئة ويجعلنا نعيش بإطمئناٍن عالمين بأنه سُيدخلنا 
معه =ورشليم السماوية فنتمّتع برؤيتك؛ نتبعه من أجل صليبه لنفھم صليبنا 

  وام، آمين.ولك الشكر على الداّلذي طلب مّنا أن نحمله، 



 
  

هذا تأمل عن دخول الرب يسوع ألورشليم وَمن هو الرجل 
 )3- 1 :21المجهول اّلذي أعّد األتان والجحش (متى 

)12إتباع يسوع (  

ديدة، فنتوّجه للروح تعالوا معي ندخل الملكوت، أورشليم الج 
ي بناًء على طلب الرب يسوع ُيعطي لنا معرفة اآلب القدس الذ

تنسى المرأُة كاألم التي ال تنسى أبناءها إذ قال اهللا: "أ[اّلذي 
أنا ال ف  ولو نسيِت النساءُ تى بَن بطِنها؟ حإَم رضيعها فال َترح

اإلبن فنأخذهما ونتعّمق في معرفة و ] )15 :49 عياإش" (اكِ أنس
ه لنا عالقتنا معهما فنتحد باآلب مؤمنين بالخالص باإلبن وبحبّ 

  .ندعوا اهللا أبا وندخلكأبناٍء له. تعالوا 

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

  



 "إفرحي يا عروًسا ال عروس لها"
رّبي وٕالهي ... يا فاحص القلوب ... هل    

لي أن أسألك إن دخل الخوف لقلب العذراء 
مريم ولو لوهلة؟ هل خافت من المالك أو ِمّما 

إبن يترتب على كونها سُتصبح أم "القدوس 
اهللا"؟ أو لعل إمتالءها بالنعمة جعل ثقتها بك فوق أي شيئ حتى 
مخاوفها؟ أجل، َمن مّنا ال يخاف من المجهول وما ُيخبئ له الزمان إال 

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

فسي ما هو الدور اّلذي إخترتني ألقوم رّبي وٕالهي ... إن سألُت ن
به، وهل بتأديته أو حتى ببدء مراحله األولى قلت لك "َنَعم"؟، لسمعُت 
صوًتا يهمس بقلبي اّلذي َأَحبَك: "أْخِبري اآلخرين عّني وكم أحببُتِك 
وكيف إفتديُتِك، أْخِبريهم عن شوقي لهم وللتقّرب منهم لينالوا ميراثًا 

أْخِبريهم بأنني أعتبرهم أبناًء لي فيا ليتهم  فُيشاركوني مجلسي،
يتقّربون مني ويصرخون لي بالروح 'أّبا'. عّلميهم محّبة البنّوة المولودة 
منِك بأعمالك، خذيها لهم وأرشديهم عليها، وثقي بأنني سأسبقك 
بروحي، وأْحِببيهم بها ليأتوا إلي ُمسبحين وُمقّدسين أسمي القّدوس"، 

مي مازالت في قيد التحفظ تتأرجح بين خوٍف وٕاحترام فكر وعرفُت أّن َنعَ 
  اآلخر وٕان كان مخالًفا عن فكرك فتقف دون حراك.

رّبي وٕالهي ... يا َمن إخترت العذراء مريم لتكون ممثًال عن بيعتك 
فَتَجّسَد منها "اإلبن القّدوس"، أنعم علينا بما نحتاجه، وأنت العاِلم بما 

بما إمتألت به العذراء مريم، فنعمل على إيصال  ينقصنا ِمن ِنعم لنمتأل
رعّيتك إليك، العالم أجمع، وُنريهم اإلبن وُندخل محّبتك لهم في قلوبهم، 

     ولك الشكر على الدوام، آمين.



 

  أجمُل ما سمعُت ِمن اهللا، وهذا يكفيني:

  .  بسبب إيمان اWخرون اّلذين يضعونني أمام # بكل6 ِعّ	تي:1

  ُغِفرْت لَك خطاياك.يا رجل، "
   "ُقم فإحمل سريرك وٕاذهب إلى بيتك

 ص الفادي، (الر24- 20 :5لوقا ب يسوع الُمخل(  

  .  بسبب إيماني وتوبتي:2

  ُغِفرْت لِك خطاياِك."
  "إيماُنِك خلصِك فإذهبي بسالم

  ص الفادي، (الر50- 48 :7لوقا ب يسوع الُمخل(  

  

" سؤاٌل سأله الكتبة اهللا وحده؟؟َمن يقدر أن يغفر الخطايا إال "
َمن هذا حتى )، كما سألوا: "21 :5والفّريسّيون في أنفسهم (لوقا 

) ... وتأتيهم اإلجابة إن إفتكروا 49 :7" (لوقا ؟َيغِفَر الخطايا؟
ُمخلًصا  اهللاِ وتأملوا وآمنوا بما تنبأ به النبي أشعيا على َمن آمن ب

  وفادًيا:
فقِد  إرجع إلي وكالغماِم خطاياَك.  َمحْوُت كالسحاِب معاصيكَ "

 " إفتديُتَك. إهتفي أيتها الّسموات ألن الّرب قد فعل
  ).23- 21 :44(أشعيا 

 



 إرحمنا�يا�أبي

 
 

 
ي وإلھي ... رفعُت عينيK إليك يا أبي كإبٍن A حول له وA قوة، ربّ �����

قد A تشفق  د على عبيده أوككسيٍح أعمى، A كعبد إذ قد A ُيشفق السيّ 
السّيدة على أََمتھا، ولكنك كما قلت: "أنا أباكم، ولقد أحببتكم، وإن نسيت 
ا=م رضيعھا فأنا لن أنساكم"، وعلى ھذه المحبة ا=بوية إّتكلت، 

وإرحمنا، فلقد أعمى المال عيون الكثيرين وأصّم آذانھم  فإستجب يا رب
مھات وتحّجر القلب عن سماع صراخ ا=رامل وبكاء اليتامى واWباء وا=

ونحن ضعفاء؛ إرحمنا يا رب فنحن نغرق في بحٍر من دماء. آه يا رب، 
ماذا أقول وأنت ترى وتسمع ... أنت كلّي القدرة والحكمة وA تنتظر 
مشورة أحد، خّلصنا وحّول ھذه القلوب المتحجرة إلى بنيٍن لَك يعكسون 

 .محبتك التي A توصف ولك الشكر على الدوام، آمين
 

  

  َأحببُتَك والصالة الربّية
رّبي وإلھي ... البقاء معك ھو غاية المنى، البقاء 

يمينك ھو حلٌم حققته  أمامك أنت عن يميني وأنا عن
رّبي وإلھي ... أحببُتَك ودعوُتك "أبي السماوي"، . لي بالصليب

أحببُتك وصرخت إليك "يا قّدوس قّدسني"، أحببُتك وأحببُت ا=صدقاء 
ا بك "ليأت ملكوتك"، أحببُتك وقلت لك "لتكن مشيئتك"، وا=عداء  حّبً

أحببُتك ووھبُتك عقلي وروحي وكياني لتكون كالريشة في فكرك 
و"تغّذيني بما تشاء"، أحببُتك وتركُت لك أن تختار لي ثوب اللقاء 
ُمطّرًزا بـ"غفرانك"، أحببُتك فحمْلتني عالًيا بين يديك "ونّجيتني من 

ه. الشرير" وسّمرتني   معك على الصليب بحلوه ومر6

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



  أحماقة أو حكمة؟

رّبي وٕالهي ... في وقت األزمات يصرخ بعضهم ويقول: "أين أنت 
يا اهللا؟" ويقول آخرون: "ُنريُد إلًها ليس روًحا ولكن ُمحاًطا بالِجْلد"، 

ي أزمتهم!! آه يا فاحص القلوب، ُيريدون إنساًنا يمد لهم يد المعونة ف
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 اّلذي ُيريده 

ل شيٍء عدا الخطيئة هو، فأتيت لنا وتأنست ملتحًفا الِجلد فشابهتنا بك
وقلت لنا "هاءنذا، ُمخّلصكم. لم يعد بيننا ِمن حاجز فلعّلكم تدركون 
بأنني أعرف مخاوفكم وأعرف كيف أعطيكم السالم. أحببتكم وأردتكم 
أن تثقوا بي فأصبحُت خادًما لكم، ولعّل الكثيرون لم ُيصّدقوا ما فعلُت 

وًة بل أمًرا ال ُيصّدق من أجلكم إذ لم يحسبوا عملي حبا وتواضًعا وق
وٕاتهموا َمن صّدقه بالحماقة. هاءنذا ِمثاًال لَمن أراد أن ُيحّب ويخدم 
اآلخر فُيعرفه بي لينال الحياة، يكون له عوًنا للجسد والروح ُمضّحًيا 

  بذاته من أجل حياة اآلخر ومجًدا لي".
رّبي وٕالهي ... أتسمح لي أن أطلب منك الرحمة للجميع إذ أن  
اإليمان سببه الجهالة وقلة المحبة، وبهذه الرحمة فض علينا  عدم

بنعمة ربنا المسيح يسوع مع اإليمان والمحبة التي في المسيح يسوع 
كما أفضت على القديس بولس الرسول، ولك الشكر على الدوام، 

  آمين.
   



 

 أرض الميراث
ي وٕالهي ... في القّداس اإللهي، جلسُت اليوم ربّ 

ث وبما كتب القديس بولس إلى أهل أتأمل باألحدا
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 
  وس لَمن يدعونك "أبا".والمشورة الصالحة والمعرفة الكاملة؛ َتِعُد بقلِبك القدّ 

ي وٕالهي ... يا َمن أردَت أن ُتسكننا في قلبك "األرض الموعودة" ربّ 
و"أرض الميراث" وُسررت بأن ُتعطينا إّياه، فأمسكت بيد إبراهيم وقدته إليه 
ووعدته ونسله بالتمّلك عليه، هذا النسل اّلذي أَنْبَت عنه َمن أرسلَت ُيقّدسه 

المحبة، أشكرك. أتيَت فتجّسد قلبَك في أحشاء العذراء ويجعله جسًدا واحًدا ب
مريم، أتيت لتقول لنا "ها أنذا أسكن فيكم، في قلوبكم، ومعكم ألقودكم إلى 
قلبي وأسكنكم فيه". َأليس هذا ما عناه األسم اّلذي إخترته لَمن ُدعي "إبن 

خترتها أنَت، اهللا": يسوع "الُمخلص" وعمانوئيل "اهللا معنا"!! ُوِلد من عذراء إ
لم ُيفتح قلبها لسواك إذ ُكنت في قلبها منذ تكوينها كجنين ولم تخرج منه 
أبًدا ألنه بقي ُمغلًقا عليك وحدك؛ هي العذراء التي من حّبها لك إرتضت أن 

  يكون رحمها هيكًال لجسد اإلبن ومّثلت الكنيسة التي َنَمْوَت وسكنَت فيها.  
ن أعطى الطمأنينة لقلب العذراء مريم هو مَ  أنتَ  ي وٕالهي ... ألستَ ربّ 

بأنك قادٌر على كّل شيء فالعاقر أصبحت حامًال!! هل أرى أنا أيًضا قدرتك 
فُأسّلم لك ذاتي واثقًة بأنك ُتحّبني وتريد لي ولآلخرين خيًرا؟ هل أؤمن بأنك 
من محبتك لنا تود ليس فقط أن نسكن معك في ملكوتك السماوي بل أيًضا 

ن البشر، ُنشارك في تحقيق وعدك لنا بالخالص. يا رب، إقرع أن تجعلنا، نح
على باب قلبي فأفتُح لَك بال خوف، وبدون شك ُأسّلم لك ذاتي لتقودني إلى 
حيث ُتريد فأنت ُتحّبني. دع باب قلبي ُيفتح مّرة واحدة لتدخل وِمن ثُّم ُيغلق 

  من بعدك إلى األبد، ولك الشكر الجزيل على الدوام، آمين.
   



  

 

 ... اإلرادة الشخصّية أسير المحبة

ي وٕالهي ... أردتني أن أبني مذبًحا من تراب وُأقدم عليه ربّ 
في مكاٍن تختاره ليحّل  محرقًة تنبعُث منها رائحًة مرضّيًة لديك

- 4 :12، تثنية اإلشتراع 24 :20(خروج فيه إسمك وتسكن فيه 
ا وأضع فها إني أصنع من جسدي الِذي من تراب مذبحً ، )11

  . فتجعل في قلبي أسمَك وتسكن في  عليه "إرادتي" ذبيحًة َلكَ 

هذا ما فعله الّرب يسوع إبن  ،"لتكن مشيئتك" ي وٕالهي ...ربّ 
اإلنسان قوًال وفعًال فبإرادته صنع من جسده مذبًحا وقّدم نفسه 
ذبيحًة رضيت عنها، فهل نكون على مثاله ترتضي أن يحّل 

روحك القّدوس فُيقال عّنا "أبناء اهللا"؟ فينا أسمك وتسكن فينا ب
؟ لتكن مشيئتك"هل نحن على إستعداد لنقول لَك في كل شيء "

  ساعدنا يا رب، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  

  

  

  
   



  إقامة األموات: "أرًضا جديدة وسماًء جديد"
َمن ِمنّا لن يموت بالجسد؟ وَمن ِمنّا � يؤمن بأن ھناك حياةً 

اٍد روحيّة نورانية بعد موت الجسد بأرٍض جديدة جديدة بأجس
وسماًء جديدة � تُشبه ھذه ا-رض والسماء؟ ولقد سمع القديس 

يوحنا الحبيب ما قاله الّرب يسوع "الّذي كان ميتًا وھا ھو حيٌّ أبد الدھور، ولديه 
مفاتيح الموت ومثوى ا-موات" إلى مFك كنيسة إزمير: "ُكن أمينًا حتى الموت، 

ذنان، فليسمع ما يقول الروح للكنائس: إن الغالب ل الحياة. َمن كان له أأُعطيك إكليفس
)، علًما بأن الموت الثاني ھو موت 11 :2لن يُقاسي ِمن الموت الثاني" (سفر الرؤيا 

الجسد الروحي (الروح) النھائي في مستنقع النار بعد الدينونة حيث الموت ومثوى 
). َمن ِمنَّا � يعلم بأن الرب يسوع يُحيي الموتى 15-11 :20ا-موات (سفر الرؤيا 

وبا-خص الّذي يموت روحيًّا بفعل الخطيئة؟ وبالتالي َمن يُحييه الّرب يسوع وھو 
على ا-رض [ينتشل روحه من أنياب الخطيئة ويُخرجه من الموت ومثوى الموت 

  وھو ما يزال حيًّا بالجسد] يضعه في أرٍض جديدة وسماٍء جديدة. 

ربّي وإلھي ... يا َمن باiبن الّرب يسوع المسيح خلقَت لي أرًضا جديدة تُرابَھا 
جسدهُ وماَءھا دمه "الحياة"، وسماًء جديدة أنت شمسھا وھو نورھا والروح القدس 
ُسُحبھا وكلمتك ريحھا، وِمن ھذا الجسد والدم والنور والريح يستمد المؤمن سلطانًا 

وحية بمغفرة الخطايا لَمن عرف الشريعة، فيتبّرر على الشر وشفاء ا-مراض الر
جميع َمن في الملكوت السماوي باiيمان به والعيش بقداسة على ا-رض بحسب ھذا 
اiيمان تُسيّره الكلمة كالريشة في مھّب الريح ُمظلّلة بالسحب... أُحبّك ولَك مني كّل 

  الشكر والتعظيم إلى ا-بد.

لدِم اiبن الحبيب أن يجري كماٍء على أرض قلبي ربّي وإلھي ... يا َمن سمحَت 
ا جديدة" تثمُر أعما�ً المقفرة فأنعشھا وجعلھا شبيھة قلبه القّدوس تربة صالحة "أرضً 

  تليق بك ... أُحبّك ولَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى ا-بد.

ا يا أيھا اiبن الحبيب "الحمل البريء" ... يا َمن بقطرات عرقه الّذي أصبح دمً 
أُوثّق به عھدي مع أبي السماوي وأقول له "لتكن مشيئتك"، وبدمه الّذي أُريق تباَرَكْت 
ا-رض التي لُِعنت بسبب جريان دًما بريئًا في القَِدم صرخ إلى اtب فتحّولت إلى 

  أرًضا جديدة تُثمر القداسة ... أُحبّك ولَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى ا-بد. 

دس ... يا َمن فّعلَت في قلبي "التوبة" و"المحبة" وَربْطَت يا أيھا الروح الق
جذوري بالقلب اiلھي أتغّذى منه وأنمو على أرضه ... أُحبّك ولَك مني كّل الشكر 

  والتعظيم إلى ا-بد. 

يا هللا "اtب واiبن والروح القدس" اiله الواحد الّذي أَحبّني وأَرسل ِحمFنًا 
عم علّي بأن أكون أنا أيًضا حمFً وديًعا لغيري أقودھم إليك، وديعة تقودني لملكوتك، أن

  ولك الشكر على الدوام، آمين.



 

  ”ةمحبّ “ :اإلسم
  وأِلُد إبنًة ... وقارب موعد الوالدة ... ساعاٌت قليلةٌ  ،حبلتُ 

  ...  للحظةٍ  غفوتُ  ،وعلى الرغم من شدة اآلالمِ  
 ! ما هذا األسم الغريب؟هلتُ َأْسميها "محّبة" ... ذُ " :سمعُت صوًتا يقول لي 

  سمعي: "محّبة" ...فأعاد الصوت على مَ 
 ال تنتهي ...  إستفقُت على آالٍم ليس لها مثيل! آالمٍ 

  صوتها، ولكنهم قالوا لي: سبحان الخالق ... ... ولم أسمعْ  وٕانتهتْ   
 عليها ...  ووقعت عينايَ  ،وضعوها على صدري بدمائها

  : تستأهل التعب واأللم ...وقلتُ  اآلالمِ سبحان الخالق ... زالت كّل 
 عيناها مفتوحتان وكأنها لن َتغمض أبًدا، 
  ساهرتان ُيظّللها سيفان مسحوبان بإتقاٍن ...

  أعيناٌن هما أو بحٌر عميٌق أو سماٌء صافية يغرق فيهما ناظرهما ...
 شفاٌه ال داعي لذكِر لونهما فهما ينطقان دون صوٍت كالنسمة العليلة ...

  حمراء كالتفاح ُتشبع ُمقّبليها ... دودٌ خ 
دفٌء غريٌب إعتراني وكأن حرارًة قد إنبعثت من هذا الوجه والجسد الُمنير 

...  
 ""ملكُة مملكتي أنتِ منذ اآلن "محّبة" ... ما أحلى هذا األسم، فأنِت 

 
 

مالحظة: في هذا التأمل أصف "محبة اهللا لنا" التي ولدت بقلوبنا وُعِرفت حين 
للقلب. هذه  ب المسيح. وحين تولد هذه المحبة في قلوبنا نجعلها ملكةً ُصلِ 

 ).5:5المحبة مفهومها ينمو ويكبر بقوة الروح القدس (رومة 



  تأمل وص0ة بمناسبة عيد إنتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد

  اإلنتقال إلى اهللا
رّبي وٕالهي ... يا نسمة ناعمة لطيفة ... 

الُسكنة معه هو السالم والشبع والمأوى يا َمن 
... يا قلًبا متواضًعا إستضافني لبيته وأجلسني 

والحنان والرحمة  مائدته وقاسمني طعام "المحبة
  والمعونة"، أشكرك.

رّبي وٕالهي ... يا ُمعلمي. يا َمن قال لي "أحببُتَك، أحببُتِك، أحببُتكم"،  
ِحّبَك" ُتقال لَك من القلب وتراها وأحببَت كثيًرا سماع كلمة "أحببُتَك، ن

بتصرفاتنا مع اآلخر لتغدق علينا من روِحك فنرى عظمتك وبهاءك وُنعلنها 
  لآلخرين بكّل فرٍح، أشكرك.

رّبي وٕالهي ... يا ُمعلمي. يا َمن بإعجاز "الوالدة البشرية" قلت لي "ها 
من الظلمة إلى  َأّني ُأمسك بيدك أيها الجنين وأنُقلك إلى مسكٍن آخر، أنقلكَ 

النور، أنقلَك من الوحدة إلى الجماعة، أنقلَك لترى َمن أحّبك وأوجدك، أنقلَك 
لترى َمن تأّلمت لتولد أنَت، وما هذه النقلة سوى صورة للنقلة األخرى التي 
أرغب أن تنالها، فإن تواضعَت وٕارتضيَت أن ُتمسك بيدي ألخرجَك للنور 

قيقي خالقك أباَك السماوي، وٕان عشَت في لتعيش في النور لعاينت النور الح
  وحدتك بأنانّيتك وتكّبرك رافًضا اإلنتقال فـستبقى حيث أنَت بالظلمة"، أشكرك.

رّبي وٕالهي ... يا ُمعلمي. يا َمن بإنتقال العذراء مريم بالنفس والجسد 
أعطيَت للموت معنى آخر أال وهو "اإلنتقال ِمن بيٍت آلخر" فأزلت من القلب 

ف من الموت، هبنا قلًبا كقلب أمنا العذراء مريم، قلًبا متواضًعا ُممسًكا الخو 
بيدك صارًخا لك "لتكن مشيئتَك"، قلًبا ينمو بحليبك "المحبة" ويتغّذى على 
طعامك "الحنان والرحمة والمعونة"، قلًبا يتقاسم نعمتك عليه مع اآلخرين 

  مين.ليعيشوا هم أيًضا بالنور، ولك الشكر على الدوام، آ
   



  

  صورة الباطن

   

  

  

رّبي وٕالهي ... أنت قلت لنبّيك حزقيال: "أعطيكم قلًبا جديًدا،    
وأجعُل في أحشائكم روًحا جديًدا، وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، 
وأعطيكم قلًبا من لحم، وأجعُل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون 

- 26 :36ل (حزقيا" على فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها
أشكرك يا إلهي على معونتك ونعمتك اإللهية: "يسوع المسيح" ). 27

الذي طبع محبتك في قلبي وحّول كياني إلى محبة تعكس محبتك 
لآلخرين، فيشكرونك وُيمّجدون إسمك القّدوس. أشكرك يا إلهي إذ 

قوًال وفعًال بالجسد  أنك عّلمتني أن أحبك فوق كّل شيء وبالصالة [
قوًال وفعًال  أتقّرب منك، وعّلمتني أن أعمل جهدي بالصوم [ وبالروح]

جسًدا وروًحا] عن الدنس والخطيئة التي تُبعدني عنك ألضبط نفسي 
وميولها داللة على محبتي لذاتي التي لن أرضى لها إال أن تكون 
  معك في ملكوتك السماوي، وعّلمتني أن أرحم اآلخرين بالصدقة 

وللروح] داللة على محبتي لهم كما ُأحّب نفسي، قوًال وفعًال للجسد  [
  آمين.
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 َمّن اليوم السابع

جاء في سفر الخروج بأن اهللا أرسل َمنا من السماء لبني إسرائيل    
سنة لحين  40 حين كانوا في البرية بعد خروجهم من مصر لفترة

شيٌء دقيٌق ُمحّبب كالصقيع  [ دخولهم األرض الموعودة. أعطاهم المنّ 
م بمقدار ما كل يو  )]14 :16على األرض، ُيصنع منه خبًزا (خروج 

يكفيهم لذلك اليوم، وألن اليوم السابع، اليوم األخير من األسبوع، هو 
-9 :16(خروج  يوم راحة فأعطى مّن اليوم السابع في اليوم السادس

 .وبذلك أصبح اليوم السادس هو يوم إنتظار لليوم السابع .)30
 

على  حين طلب التالميذ من الرب يسوع أن ُيعّلمهم ماذا ُيصّلون،   
 :6(متى  غرار تعليم يوحنا المعمدان لتالميذه، أجابهم، صّلوا هكذا

9-13(:  
 مواتأبانا اّلذي في السّ 

 ليتقّدس أسمك
 ليأت ملكوتك

 لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض
  أعطنا خبزنا كفافنا اليوم

ننا) كما نحن نغفر و ديأعفنا من ( /ذنوبنا/إساءاتناأغفر لنا خطايانا
 )دينهم لنانعفو عن إلينا ( /أذنبأخطأ/أساء ِلَمن

 ال تدخلنا في التجارب ولكن نجنا من الشرير
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الرب يسوع كان يجلب إنتباههم بأنهم دوًما بحاجة للجوء هللا طالما هم    
برية. يعتبروه كأٍب لهم جميًعا، يعرفونه التي ُتشابه ال الحياةهذه في 

 رغبون من الجميع أن يعرفوه ويمّلكونه قّدوس ال يرضى بالنجاسة، ي
وهم بذلك  ، ُمظهرين محبتهم له بطاعة كلمتهإذ ليس بغيرِه إله على قلبهم

ظهرون لَمن يسمع لهم مجده، وفي األيام الخمسة من األسبوع يطلبون يُ 
س يطلبون ما يحتاجونه لذلك اليوم سادالخبز كفاف يومهم، وفي اليوم ال

عترفين بضعفهم أمام التجارب ويطلبون سلطانه ، مُ أيًضا ولليوم السابع
   ة.على الشرير فتكون لهم الحياة األبدية معه أي يصلون األرض الموعود

" التي لها پييوسيوسإترجمة من الكلمة اليونانية " "جاءت كلمة "كفافنا   
أكثر من معنى، إذ تعني "اليوم" أو "الغد" أو "الجوهري"، وبالتالي يكون 

"أعطنا خبزنا كفافنا اليوم" هو: "أرزقنا اليوم خبز يومنا" أو المعنى من 
"خبزنا اّلذي للغد أعطنا اليوم" أو "أعطنا الخبز الجوهري [أي الضروري]". 

تجعلنا نعيش دوًما في اليوم بمعانيها الثالث  "پييوسيوسإ" لعل كلمةو 
ليوم انعيُش في  ؛السادس بإنتظار اليوم السابع، يوم الدخول لراحة اهللا

 السادس اّلذي به تناول الرب يسوع الفصح مع التالميذ وثم قّدم نفسه
إياه  : أعطاهماهللا بمغفرة الخطايا وعدَ  ،، جسده ودمه، بالخبز والخمرلهم

ثم مات الرب يسوع ، )19 :22(لوقا  قبل موته ليؤكل أيًضا فيما بعد مراًرا
س هو اليوم السابق ك اليوم الساداكان ذ فداًء للبشرية. على الصليب

ّن مَ  وهنا نفهم بأنّ  ).31 :19(يوحنا  إذ كان ُمكّرًماليوم السبت العظيم 
اّلذي  /الطعامهو الخبز ،اليوم السابع هو الرب يسوع في خبز اإلفخارستيا

أحد الجلساء مع الّرب يسوع في مأدبٍة ُدعَي إليها وأخبرهم أشار إليِه 
مأدبة للفقراء فيكافئهم اهللا في يوم حينها أنه من األفضل أن ُتعمل ال

[ راحة اهللا]  يؤكل بالملكوتهو "الخبز اّلذي  :القيامة إذ ُيعّدوا من األبرار
). هو الطعام الجوهري، خبز الحياة: 15 :14لوقا فُيفرح قلب آكليه" (

  ).4:4و متى  4-1 :1"الكلمة" (يوحنا 
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  52-41 :2 لوقا، 19-11 :7 العبرانّيينل: وجود الرّب في الهيكأحد تأمل وصالة بقراءات 

  الباب الضيق

رّبي وٕالهي ... هل يتّم التغيير في فكرك لمجرد أّنك أحبْبَت أن ُتغير أو أنه 
أمٌر سبق وأعددته، فإن كانت األولى فليس من السهل تصديق التغيير 

فهمنا فأردَت أن وبالتالي تصديُقك، أما إن كانت الثانية فهو لِعْلِمَك بنا وبكيفية 
ُتسهل علينا فكرة قبول المسيح وكهنوته لنكون على مثاله. في البدء، في أيام 
أبرام، أظهرت لنا الكاهن الملك ملِكصادق اّلذي أخرج خبًزا وخمًرا، وِمن ثّم، في 
أيام النبي موسى، وضعت حاجًزا بين اإلنسان والكهنوت اّلذي قّدم الذبائح 

الدموية وكان هذا الحاجز شرط صلة قرابة جسدية الدموية والتقدمات ال
، بإنساٍن أسمه "الوي" من أبناء يعقوب [إسرائيل]، واآلن أصبح باب الكهنوت

: 7مفتوح للجميع على الرغم من ضيقه (متى  باب التكريس الكّلي هللا بمسحٍة،
) ألنه ُحدد بـ"ِمثال المسيح" وأصبح صلة قرابة روحّية 24 :13، لوقا 14- 13

)]. اإلعداُد باألخذ 9- 7 :10باإلنسان "يسوع" [{قال يسوع: "أنا الباب"} (يوحنا 
باليد والفكر من "الجسد" إلى "الروح" لنيل كل البركات الروحّية منَك هو 
بالضبط ما قام به الّرب يسوع حين نسي أهله وأسلم حياته لَك وناداك "أّبا" 

  ش وُيبدي فكرُه دون خوٍف.وبقي في الهيكل يلتهم التعليم ويسأل وُيناق
رّبي وٕالهي ... أمازلنا ُنفّكر بالجسد وٕاحتياجاته وكّل واحٍد مّنا يقول أنا  

هو اّلذي من سبط الوي وال غيري أحد، أم أصبحنا من قرابة يسوع بالروح 
وننظر لآلخرين بأنهم كذلك؟ أأعمالنا تعكس قرابتنا ليسوع المسيح "اإلبن" 

إلينا من روحك القدوس وغّيرنا لنكون كما ُتريد فالحياُة  وكوننا أبناًء لك؟ أرسل
  ، ولك الشكر على الدوام، آمين.ال معنى لها إن لم ُنصبح من أبناءك

  



  

  البتر

ام. كلُّ  قال الّرب يسوع:  "أَنا الكرمةُ الحّق وأَبي ھَو الكرَّ
تشابه بين ). وسبحان هللا، ھناك 2- 1 :15ُغصٍن فِيَّ O يُثِمر يَفِصله" (يوحنا 

عملية فصل الغصن الغير مثمر وعملية بتر طرف أو عضو من جسم ا�نسان 
وبا�خص حين شبّه القديس بولس الرسول جماعة المؤمنين بالّرب يسوع 

) وكتب أيًضا: 15 :6كورنثوس  1، 30 :5بـ"إعضاء جسد المسيح" (أفسس 
  ). 23 :5"المسيح ھو رأس الكنيسة التي ھي جسده وھو مخلّصھا" (أفسس 

ھو إزالة أحد أطراف الجسم أو جزًء منه، وھي وسيلة لمكافحة ألم أو  البتر
مرض في الطرف المصاب. ھناك أسباب كثيرة لعمليات بتر قد تكون ضرورية، 
وأكثرھا شيوًعا ھو ضعف الدورة الدموية بسبب تلف أو تضيّق الشرايين، إذ 

على ا�وكسجين والمواد أّن دون تدفق الدم الكافي O تحصل خ0يا الجسم 
المغذية التي يحتاجونھا من مجرى الدم، ونتيجة لذلك تبدأ ا�نسجة المتضررة 

 )https://ar.wikipedia.org(في الموت. 

ا�نسان ھو  محبوٌب من قِبل هللا، وَمن آمن أصبح عضًوا من جسد المسيح 
دم المسيح: "الحياة". وكما ذكرت فإن أحد ا�سباب التي الّذي يجري بعروقه 

تؤدي إلى عدم أو قلة سريان الدم في العضو ھو إنسداد الشرايين أو تضيّقھا 
مما يؤدي إلى ا�ضطرار لبتر العضو لئ0 يصاب الجسم بالجلطة أو التسمم مما 

فترة، لى الوفاة. ضيق الشرايين O يحدث بيوٍم وليلٍة ولكن يحتاج لإيؤدي 
وھكذا أيًضا "عدم إثمارنا وإبتعادنا عن هللا"، فكلما تكّدست الخطايا فوق 
بعضھا كلما إزداد ضيق الشريان. ھناك آOم جسيمة جسدية ونفسية تصاحب 
ا�نسان قبل وبعد عملية البتر كحزن هللا إن أخطأ ا�نسان وحزنه لفقدان َمن 

  كان عضًوا في جسده.

ان الغير مثمر دون إعطائه وسيلة للع0ج قبل أن ولعل هللا لم يترك ا�نس
يُقرر بتره كما يُعطي الف0ح فرصةً للشجرة الغير مثمرة بقلب التربة والتسميد 

 بترع قسطرة الشرايين لمن )، فھناك على سبيل المثال عملية9-6 :13(لوقا 
قطع القدم، وھي ِمثل ا�عتراف بالخطأ والندم والتوبة وإص0ح الحال لكي O يُ 

ا�نسان من كرمة المسيح، أما عملية تبديل الشرايين والمعادلة لقلب التربة 
  فھي عملية التسليم لكلمة هللا وليس لسواه.

  



    

    

  يعيد التجّل 
 )1111(  

" بوح الر ُهَو الر"  
  

ب يسوع رّبي وٕالهي ... لو سَدْدُت ُأذني عن كل ما قاله الرّ    
حين  "له إسمعوا"ُقلَت لي فيها وفتحتها فقط في تلك اللحظة التي 

تجّلى الرب يسوع وشّع نوًرا بين النبي موسى والنبي إيليا على 
) لسمعُته 7-1 :9جبل طابور (مرقس 

يتكّلم عن محّبتك ورحمتك لي مع اّلذين 
 تْ قابلتهما سابًقا ولكن في حينها ُسِترَ 
 :33وجوههما عن رؤية مجدك (خروج 

اآلن  )، أما14- 9 :19ملوك  1، 23- 18
ن وفرا الماء للشعب بمعجزٍة يْ فهما يرونه بوضوح ... يتكّلم مع اّلذَ 

 :18ملوك  1، 7- 1 :17منك لُيثبتا للشعب بأنك معه (خروج 
)، واآلن َيَرْون "اهللا معنا" نبع الحياة وهو يتكّلم معي 46- 41

أيًضا كتلميذًة له وُيسِمعني بأن آالمه وموته على الصليب هو 
ُه هكذا أحب اُهللا العالَم ن الخاطئة ألنك أحببتني ["ألي أنا من أجل

حتى بذَل إبنُه الوحيَد، لكي ال َيهِلَك كل َمن ُيؤِمُن بِه، بل تكوُن 
  )]. 16 :3يُة" (يوحنا الحياُة األبد هُ ل

        .آمين على الدوام، رّبي وٕالهي ... أشكرك على خالصي وحياتي  



    

  )2222( - عيد التجلّي

" الر رو نّ ُهَو ال ب"  

  

رّبي وٕالهي ... في يوم تجّلي إبنك الحبيب لتقول لي بأنه شمس 
البرية، أقول لك بأنني القمر الُمظلم بحد ذاته إنما ُينير لآلخرين بمقدار 
إيمانه به. أشكرك على الدوام، وليكن نوري كنور البدر ال الهالل، أسألك 

  لى الدوام، آمين.هذا بإسم الّرب يسوع المسيح، ولك الشكر ع
 

  )3333( - عيد التجلّي

  ""عيد اهللا معنا
لو ُأعطيُت أن ُأسّمي يوم رّبي وٕالهي ... 

"عيد التجّلي" بإسٍم آخر ألسميته "عيد اهللا 
معنا"، وسأدعو َمن أعرف ليغسلوا ثيابهم ويأتوا معي مستعّدين للقياك؛ 

بك؛  سأدعوهم لَينالوا رضاك باإليمان بك والطاعة لكلمتك محّبةً 
سأدعوهم ليسيروا معك بقلٍب نقي بكل تواضع؛ سأدعوهم لُيكّرسوا 

مبتعدين عن كل ما ُيسيء ألسمك القّدوس؛ سأدعوهم ليكونوا  حياتهم لكَ 
لك أبناًء ذي أجساٍم نورانية لباسها الّبر والتقوى ُمشّعين محبتك 

   "!!!؛ سأدعوهم ليروا أنفسهم في مرآٍة فيروا فيها "اإلبن الحبيبلآلخرين
يا َمن تفرُح بوجودك مع َمن ُيرضيك وتكشف لهم عن رّبي وٕالهي ... 

 ذاتييا َمن تعمل في القلة لتصل لقلوٍب كثيرة، إني ُأقّدم لك وجهك ... 
لمجدك ولفرح اآلخرين، فغاية حياتي هي رضاك عني، ولك الشكر على 

    الدوام، آمين.



    

  )4444( - عيد التجلّي

" بحياةُهَو ال الر"  
رّبي وٕالهي ... ما لي أرى في 
حدث تجّلي الّرب يسوع إختزال 
للوقت منذ البدء إلى يوم الدينونة 
وتلخيصه في تلك اللحظة، فمهما 
تعّددت السنوات التي قمَت فيها 
بإخبار البشرية عن ذاتك وعن حّبك 
لنا وكرهك للخطيئة، عن قداستك 

ي أخذ بيد ونقاءك، عن سلطانك وملكوتك، عن كونك المخّلص اّلذ
بها منه  رت وٕارتعبت في البدء ولم َتفهم فقراإلنسانية التي تكب
فتواضعْت وشعرْت باألمان فرأْتك وسمعْت صوتك، فالنهاية أضحت 

الحياة معلومة لَمن يؤمن بكلمتك ويعمل جاهًدا على طاعتها: "
  ".األبدية في ملكوتك السماوي ورؤية مجدك العظيم

صوتك وٕالى إنقضاء الدهر ُيعّلمني ويمنح رّبي وٕالهي ... ما زال 
السالم، وٕان طال الزمان فال بّد لَمن لم يسمع بعد ويفهم ِمن أن 
َيسمع ويفهم، وِلَمن سمع ولم يفهم ِمن أن َيفهم، فهذه هي مشيئتك 

عظيٌم الرب اّلذي وهذا هو حّبك، إذ تغّنوا بك في المزامير وقالوا: "
  ).     27 :35" (مزمور يهوى سالم عبده

  رّبي وٕالهي ... لتكن مشيئتك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
 

   



 

  )5555( -     عيد التجّلي

 بحقُهَو ال "الر"  
رّبي وٕالهي ... ما أصعب أن ُيقال 
للحق بأنه باطل؛ ما أصعب أن ال 
يعرف اإلنسان بأنك إلٌه حق بمعنى 
أّنك ال تتغّير ويضرُب بعرض الحائط 

ليٍم من ِقَبِلك بسنين بكل ما جاء من تع
كثيرة بشأن الكهنوت والكفارة عن 
الخطيئة ومتى ُتقدم؛ ما أصعب أن ال 

ال تظّنوا أني جئُت ألُبطل يسمع اإلنسان للّرب يسوع حين قال "
) في 17 :5" (متى الشريعة أو األنبياء: ما جئُت ألُبطل، بل ُألكِمل

هذا اإلنسان على ". واإلصعب أن ُيصّر له إسمعوا حين أنَت قلت "
الحقيقة وتفسير كالم الّرب يسوع بما ُيرضيه، هو يجعل من  إنتقاد

بعض األمثلة التي قّصها الّرب يسوع قصًصا حقيقية لذلك وجب أن 
يكون مغزاها حرفي، في حين إعتبر كالم الّرب يسوع الحقيقي مثال ال 

  ئمه. تؤخذ الكلمات بمعناها المجّرد بل هي رموًزا ُيفّسرها كما يال 

رّبي وٕالهي ... أنا ال أعلم لماذا هناك َمن يضع برقًعا على 
عيونهم لكي ال يعميهم نورك الساطع، فأنا ال يؤذيني نورك بل 
يجعلني أشعر بالطمأنينة والسالم. أِدم يا رب هذا النور علي ولك 

  الشكر على الدوام، آمين.

   



  

    

  )6666( -     عيد التجّلي

    ببذاته كائنٌ  محبة، "الر حي"  
رّبي وٕالهي ... في يوم تجّلي الّرب 

  يسوع اإلبن الحبيب أسمعك تقول لنا:
إن أدركتم حقيقة خالصكم اّلذي  

يكشف حقيقة حّبي لكم فستروني. أنا 
فال بّد لسُت بإلٍه ال ُيدرك أو ال ُيرى كما يعتقد البعض ألني الخالق 

هموا بأن حّبي هو إف ... ال حدود لي وال هيئةو درك الالمُ أن أكون 
وكل خصائصي. أنا أردتكم أن  وقداستي الالمحدود وكذلك قدرتي

ثال اإلبن بمعرفته لي فتعكسوا لآلخرين صورتي لذلك تكونوا على مِ 
له إسمعوا". أنا أردتكم أن تدركوا مدى حّبي لكم لذلك قلت "له "قلت 

امة أنا أردتكم أن تمتلؤا بمعرفة المسيح لتكونوا بمأل قإسمعوا". 
هو وهو فقط اّلذي . له إسمعوا""لذلك قلت  المسيح فُتصبحوا أبنائي

سُيعرفكم بي المعرفة الكاملة لتكون لكم الحياة األبدية لتنقلوها 
  ، ُرعاًة وُمعّلمين.لآلخرين. هو النور وأنتم على مثاله نوًرا لآلخرين

رّبي وٕالهي ... يا َمن أحببَت الجميع ولم تشأ دينونة الخاطيء 
فموته بل الخالص باإليمان بَمن أرسلَت ُمخلًصا وفادًيا لُيعطي له 
البّر فالحياة، إفتح قلوبنا لنرى ونعشق هذا الحّب اإللهي فتكون 

  حياتنا كّلها مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

   



  

  )7777( -     عيد التجّلي
 بحرّيةال هو "الر"  

تعليمنا في الصغر إبتدأوا برّبي وٕالهي ... 
الوصايا العشرة، ولعل العمل بها لم يكن دوًما 

سهًال وكّلما كبرنا كلما أصبح من السهل أن ُنحيد عنها. هناك َمن لم 
يهتم إن طّبقها أو حاد عنها، وهناك َمن ُيبّلل مخّدته ندًما إن حاد 
عنها؛ هناك َمن أسرته الخطيئة وهناك َمن أسره الِبر وكالهما لن 

. وٕان سألُت الحرية من األسر دون الّرب يسوع المسيحيصال للكمال و 
نفسي لماذا كانت الذبيحة الحيوانية في البدء ُتقّدم لمغفرة الخطايا 
فسأجد الجواب "فهم معنى التقدمة والذبيحة" و"تهيئة لقبول الّرب 
يسوع، الذبيحة التي بال عيب، ُمخّلًصا". وٕان سألُت نفسي "لماذا لم 

ع بأنك ستكون ُمخّلص إسرائيل وكان مّمن حفظ يؤمن جميع َمن سمِ 
الوصايا العشرة وما يزال ينتظر ُمخّلًصا؟" سأجد اإلجابة "ِمن أجل بقية 
األمم اّلذين بحاجة لرؤية شيء ملموس من الماضي ليؤمنوا بمسيرة 
متكاملة ليس بها سحر أو فكر ال ُيصّدق بل مبنية على ُأسس 

بقناعة ذاتّية واإليمان بمحّبتك التي  ونبؤات تهّيئ للوصول إلى الحرّية
  . "ال توصف

ال أعتقد أن هناك إنساًنا في المسكونة كّلها يود رّبي وٕالهي ... 
أن يعيش في األسر جسديا أو روحيا، وال أود أن أضع لنفسي مبادئ 
للحرية الروحّية وكيفية الحصول عليها وهي ليست ُمطابقة لمشيئتك، 

ُيعّلمني بّرك بحسب مشيئتك وما كان بفكرك منذ ِلذا أرسل إلي َمن 
البدء محّبًة بنا وكأنه ُيسقي بذرة اإليمان التي تنتظر في قلبي لَمن 
ُينعش فيها الحياة فتنمو وُتزهر وُتعطي ثمًرا، وأنعم علي بأن ُأعّلم 

   مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، آمين. اآلخرين ما تعّلمته



  )8888( -     عيد التجّلي
 بنُهَو  "الرالُمتحن"  

رّبي وٕالهي ... في سجوٍد أمام القربان الُمقّدس، جسد ودم،  
ذات والهوت الّرب يسوع المسيح، صّلى الساجدين الطلبة لقلب يسوع، وأحسسُت 
كأني ساجدة أمام الّرب يسوع حين تجّلى أمام التالميذ ُمعلًنا مجده فهو غاية 

ُيقّدمون الذبائح الدموية والالدموية وألجلنا أصبح الشريعة التي فرزت فيها كهنة 
الذبيحة وكاهًنا على رتبة ملكيصادق ُمخلًصا وُمنقيا لذواتنا ومشبع نفوسنا 

  .العطشى والجائعة لُحّبك ومحييها أيًضا
  ربّي وإلھي ... �جل الّذين يجھلون قلبَك وحنانك، أُصلّي ھذه الطلبة:

 الواحد، إرحمنا. أيّھا الثالوث القدوس ا�له 

يا قلب يسوع إبن هللا ا�زلي، يا قلب يسوع الّذي كّونه الروح القدس في أحشاء 
الوالدة البتول، يا قلب يسوع المتّحد جوھريًّا بكلمة هللا، يا قلب يسوع ذا الج0ل 
غير المحدود، يا قلب يسوع ھيكل هللا المقدس، يا قلب يسوع مظلة العلّي، يا قلب 

 وباب السماء، يا قلب يسوع أتون المحبة الُمتَّقد، يا قلب يسوع يسوع بيت هللا
م0ذ البّر والحّب، يا قلب يسوع المملوء جودة وحبًّا، يا قلب يسوع لّجة الفضائل 
كلّھا، يا قلب يسوع المستّحق كّل الحمد، يا قلب يسوع ملك جميع القلوب 

العلم، يا قلب يسوع الّذي ومركزھا، يا قلب يسوع الّذي فيه جميع كنوز الحكمة و
فيه يحّل كّل ملء ال0ھوت، يا قلب يسوع الّذي من فيضه نحن كلّنا أخذنا، يا قلب 
يسوع ُمنية ا�كام الدھرية، يا قلب يسوع الطويل ا�ناة والكثير الرحمة، يا قلب 
يسوع الغني لكّل َمن يدعوه، يا قلب يسوع مصدر الحياة والقداسة، يا قلب يسوع 

ة عن خطايانا، يا قلب يسوع المشبع تعييًرا، يا قلب يسوع المسحوق �جل الكفار
آثامنا، يا قلب يسوع المطيع حتى الموت، يا قلب يسوع المطعون بحربٍة، يا قلب 
يسوع مصدر كّل تعزية، يا قلب يسوع حياتنا وقيامتنا، يا قلب يسوع ُصلحنا 

0ص َمن يرجوه، يا قلب وس0منا، يا قلب يسوع ضحية الخطأة، يا قلب يسوع خ
  يسوع رجاء َمن فيه يموت، يا قلب يسوع نعيم جميع القديسين ... إرحمنا.

يا حمل هللا الحامل خطايا العالم أنصت إلينا، يا حمل هللا الحامل خطايا العالم 
  إستجب لنا، يا حمل هللا الحامل خطايا العالم إرحمنا.

م اإلبن الحبيب فنرى قلبك الُمتحّنن رّبي وٕالهي ... يا َمن أردتنا أن نسمع لكال
على بني البشر إجعل قلوبنا مثل قلبك القّدوس، قلب يسوع الوديع والمتواضع 

 والُمحب، ولك الشكر على الدوام، آمين. 



  )9999( -     عيد التجّلي 
   بالقّدوس اإلبن الحبيبُهَو  "الر"  

ديدة أراد أحد قبل سنواٍت ع رّبي وٕالهي ...
السالطين أن يرفع نفسه 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 

أخذ منه الحكم. ولعل هذا السلطان قد قرأ ما حدث اآللهة إلى أن قتله إبنه و 
للّرب يسوع حين تجّلى على قمة جبٍل عاٍل ولعدم إيمانه إعتقد بأن األمر 
خدعة وأراد أن يعمل مثلها. هذا السلطان لو آمن بحّبك ورحمتك ألحّب ورحم 
شعبه ولم ُيقتل. تجّلي الّرب يسوع وتغّير هيئته ليشع نوًرا ليس بخدعة 

أنه "إبن اهللا"، ولكنها شهادًة منك لتقول لنا أنه اإلبن الحبيب اّلذي به ليقول 
  سيتم الخالص للبشر، وباإليمان بكلمته سنصبح على مثاله أبناًء لك.

ما زال كثيرون ال يؤمنون بأنه هو وعدَك لشعبك رّبي وٕالهي ...  
للخالص وفّك أسرهم، وشعبك هم العالم أجمع، فأنت خالقهم. أترى على 
الجميع أن يروا مجد الّرب يسوع ليؤمنوا؟ بالتأكيد ال، إكتفى الّرب يسوع بأخذ 
ثالثة من تالميذه ليروه بهذه الهيئة ويسمعوا صوتك شاهًدا له ويروه متكلًما 
مع النبي موسى والنبي إيليا عن حدث الصلب والموت والقيامة، وهم خّبروا 

ي أن نرى التجّلي لنؤمن، بقية التالميذ فيما بعد. أجل، ليس من الضرور 
ولكن كما قال الّرب 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 ...

الجرأة جعلته يتكّلم دون أن يضع  إلظهار مجدك لليهود وبقية األمم، وهذه
برقًعا على وجهه، ودون أن ُيبالي بأي شيء، فأنعم علينا أن نخدمك نحن 

 ولك الشكر على الدوام، آمين.أيًضا بكل جرأة ودون خوف مجًدا لك، 
    



  

 وأنا  الزارع

تربة  ألنك بكل محبة زرعت قلبي في كشكر أبي السماوي، أ
  تك.سمع دعو أ تنيدة وجعلجيّ 

س و قدّ لا كيسوع المسيح على إعطائي قلب ك رّبيشكر أ
التربة لي كون لي) ذاتك والهوتك ك األقدسين،دمجسدك و (

على إروائي ، و كالم أبيعندما سمعت  تنيغطّ  التيدة الجيّ 
بالماء الحي ودمك الزكي اللذان إنبثقا من جنبك المطعون 

ة الترب جميع ثرواتوٕامتصاص  ستيعابإ من تمكنأل محبًة بنا 
  اهللا". إبنى "سمّ أُ ستحق أن أقوية ومثمرة و فُأصبح نبتًة دة الجيّ 

دة مع جميع الروح القدس إلعداد التربة الجيّ يا أيها  كشكر أ
أبي فضائل ِنعم و غنية من تربة األسمدة والمواد العضوية؛ 

  آمين. روح الحق. السماوي
   



  

  بيت الحمام وبيت العنكبوت
  

تبني بيتك  أي نوٍع من البيوت تود أن
[أي قلبك]؟ بيٌت يحضن أھله ويُعطي 
الدفء وا�مان �بنائه أم بيٌت يفترس 

كّل َمن إلتجأ إليه حتى ا�بناء؟ بيٌت ُمِعين يُعطي الحرية ويُعلّم الطيران أو بيٌت 
ا يُقيّد داخليه بس0سل يصعب ا�ف0ت منھا؟ بيٌت يحوي الكثير  يكون ِشرًكا وفّخً

O وجود �حد سوى بانيه؟ بيٌت مبني على التقوى أم بيٌت من ا�حياء أم بيٌت 
مبني على الخطيئة؟ بيٌت مبني على حّب هللا وا�خر أم بيٌت مبني على حب الذات 

  وتھميش ا�خر؟

بيٌت ِمن ُصنع هللا أو بيٌت ِمن ُصنع الشيطان؟ ك0ھما يصنع البيت بإتقان ُمحاك 
روح القدس تُقّوي وتعطي سند ومضاف إليه مواد Oصقة: الكلمة ومواھب ال

للبيت للوقاية والغاية منھا "حياة جديدة"، أما أكاذيب الشيطان وإغوائه فتربط 
ا�نسان بخيوط قوية ولكن البيت واھن الغاية منه "الموت". "الكذب والسرقة 
والقتل والزنا والطمع" (ِمن وصايا هللا العشرة)، كل ھذه ا�مور تأسر ا�نسان 

ت الروحي كما تكون حجر عثرة لَمن حواليه. ولعل ما كتبه بولس وتقوده للمو
) [طالبًا منھم أن يسلكوا سبيل 23-19 :5الرسول في رسالته �ھل غ0طية (

الروح O الجسد مبيًِّنا لھم أعمال الجسد وأعمال الروح] ھو ما يجب على كلَّ 
حسب شھوة مؤمن أن يحفظه في قلبه ويعمل به فيغيّر من تصرفاته التي ھي 

"وأما أعماُل الجسد فإنھا ظاھرة،  الجسد لتكن حسب الوOدة من الروح، إذ كتب:
وھي الزنى والدعارة والفجور وعبادة ا�وثان والسحر والعداوات والِخصام 
كر والقصُف وما  والحسد والسخط والمنازعات والشقاق والتشيُّع والحسد والسُّ

ل، على أنَّ الذين يعملون مثل ھذه ا�عمال O أشبه. وأنبِّھكم، كما نبَّھتكم من قب
يرثون ملكوت هللا. أما ثمُر الروح فھو المحبةُ والفرُح والس0م والصبُر واللطُف 

  وكرُم ا�خ0ق وا�يمان والوداعة والعفاف."
  

بيٌت ِمن ُصنع الشيطان واھن لَِمن آمن بأن هللا أرسل "الكلمة" فتجّسد وبموته 
"الموت" [قال الّرب يسوع "الكلمة": "أنا ھو القيامة "أطلق ا�سرى" ِمن 

َمن بنى بيته على ‘)، 25 :11" (يوحنا .والحياة. من آمن بي وإن مات فسيحيا
(متى ‘ كلمة هللا، أي عمل بھا (أي عمل بمشيئة هللا)، كَمن يبني بيته على الصخر

فقراء )، "روح الرب علّي �نه مسحني �ُبشر ال49-47 :6، لوقا 24-27 :7
وأرسلني �ُعلن للمأسورين تخلية سبيلھم وللعميان عودة البصر وأفرج عن 

  )].21-18 :4الَمظلومين وأُعلن سنة رضا عند الّرب" (لوقا 



    

  

  ش الجنسي با=طفال""التحرّ : ت العنكبوتوبيأحد 
  

  "نصبت أنثى العنكبوت بيتھا وكان مميًتا"

عول كل ضحايا ھذا البيت ("الفاعل والمف   
به") ضحية. غالًبا ما يكون الفاعل ضحية 
ا بل  حين كان صغيًرا لقلٍب قاٍس لم ُيعطه حّبً
أعطاه شعوًرا بالِصغر والذنب فآلت تصرفاته 

لحب السيطرة والعداوة وال	مباAة. أما المفعول به فواحسرتاه ... 
ُسرقت منه طفولته، ُسرقت منه ا:بتسامة وملء قلبه الخوف، ُسرق 

شعور با=مان وأصبح َشكوك يتسلل الشك لفكره في كل شيء: منه ال
سلوك اWخرين، سلوكه الشخصي، وحتى إيمانه با� ... واحسرتاه، 
قتله الفاعل معتقًدا بأنه صغير A يفھم ... واحسرتاه، زنا الفاعل حين 
إشتھاه وفعل به وھو ليس بشريك حياته، إشتھى شيًئا ليس بملكه ... 

الفاعل حين أنكر فعله وطلب من الطفل السكوت ... واحسرتاه، كذب 
واحسرتاه، فـ"الموت الروحي" ھو جزاء "القاتل أوالسارق أوالكاذب 
أوالزاني أواّلذي يشتھي مقتنى غيره" فكيف إن إجتمعوا مًعا. أُيدرك 
ا:نسان الّذي ُيقدم على ھذا العمل أن لوA رحمة # إن تاب وطلب 

 Kن أساء إليھم وسامحوه لكان تقطيع أوصاله إرًبا المغفرة من # وِمم
وھو حي قليلٌ بحقه ولكان "الموت الروحي" ھو الجزاء [فالعنكبوت 
تصطاد فريستھا وتخدرھا ثم تلفھا بخيوطھا وھي حية وتتركھا لتموت 

  ثم تأكلھا إن لم يأتي أحًدا ليفك أسرھا].

ھؤAء الصغار قال الّرب يسوع: "أما اّلذي يكون حجر عثرة =حد    
المؤمنين بي فأولى به أن ُتعلّق الرحى في عنقه وُيلقى في عرض 

حجر و رجلك أيدك  إذا كانتفيكون حجر عثرة!  يذّل ويل لالبحر ... ال
قطع أو اليد أقطع وأنت أن تدخل الحياة ف\ ،لقھا عنكأقطعھا وإف عثرة

   .بديةا= ارلقى في النتُ وو رج	ن ألك يدان يكون ن أن لك مِ  خيرٌ الرجل 

  تكملة...                                                                      



  
  
  تكملة...  

  

ن تدخل ف� ،لقھا عنكأقلعھا وإف حجر عثرة لكعينك  إذا كانتو
تلقى في جھنم يكون لك عينان ون من ألك  يرٌ خعور وأنت أالحياة 

ن إقول لكم أ .ھؤOء الصغار ا منحدً أتحتقروا إيّاكم أن  .النار
." واتبي الذي في السمَ أوجه يُشاھدون أبًدا وات م0ئكتھم في السمَ 

  ). 11-6: 18(متى 

في أحد ا�يام طلب أحد المطارنة منّا أن نكتب عن "التحّرش    
الجنسي" �نه بحسب خبرته قد إزداد وتأثيره سلبي للغاية. حين 

يفتكر البعض بأن الحرشة يُذكر موضوع "التحّرش الجنسي" قد 
ھي مع الكبار فقط ولكي توصف بالتحّرش يجب أن يُصاحبھا إعتداء 
جنسي على الضحية، ولكن ھذه الفكرة غير صحيحة فالتحّرش 

ب به من النوع رحّ ش، أو فعل غير مُ ھو ُمضايقة، تحرّ الجنسي "
نتھاكات البسيطة إلى من ا� الجنسي. يتضمن مجموعة من ا�فعال

ات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات المضايق
 " [المصدر:ةإلى النشاطات الجنسيّ  ة أو إباحية، وصوOً جنسيّ 

]. وإن كان "التحّرش /ar.wikipedia.org/wikiتحرش_جنسي
الجنسي" مع الكبار ھو أمٌر مشين قد يستطيع المعتدى عليه أن 

ة على الدفاع عن يوقفه ولكن مع الصغار اّلذين ليس لھم القدر
أنفسھم فإنه جريمة بكل معنى الكلمة مھما كان نوع التحّرش. فأرجو 
أن أكون قد لمست نقطة مھمة لھذا الفعل المشين اّلذي بسبب العيب 
والفضيحة والوقع السلبي على الُمعتدى عليه والعائلة وأحيانًا على 

اول الكثيرون المعتدي، إذ قد يكون الُمعتدي ھو أحد أفراد العائلة، يُح
م على الحدث دون أن يُدركوا ما الممكن أن يؤول إليه الُمعتدى التكتّ 

  عليه في المستقبل.  

   



  )1( التوبة

كيف ومتى يشفي اهللا اإلنسان من 
  أمراضه الروحية؟ 

  ؟("التوبة") وبتعبير آخر: كيف ومتى يتغّير اإلنسان
  

اّلذي بسبب علته  في حياة الّرب يسوع سمعناه يقول للرجل العليل   
: 5(يوحنا  "أتريد أن تبرأ؟" ال يستطيع أن يخطو نحو مكان العالج:

 نتؤمن؟"، ومِ أ، كذلك سمعناه مراًرا قبل أن ُيلّبي الطلب: ")6-7
  جد اإلجابة للسؤال أعاله كالتالي:ن هاذين السؤالين

  :ينُيشفى اإلنسان من أمراضه الروحية ح
د أن ُيشفى منها [الغضب والكراهية، َيعلُم ما هي ِعلته التي يو  )1(

  الحسد، الجشع، ...]، و األنانية وحب الذات، التكّبر،
رفض  َيعلُم األسباب التي َتُحول دون اللجوء للِنَعم اإللهية [ )2(

التغيير (كسل روحي)، عدم الرغبة باإلعتراف بالخطأ لكي ال 
يسقط من عين اآلخرين (الِكبر)، اإلستفادة ِمن الخطيئة 

  أو السرقة (مصلحة شخصية)، حب لوم اآلخرين، ...]  ذبكالك
وهاتان الخطوتان والتي ُتعرف بـ"مراجعة الضمير" ال بّد ِمن أن تكون 

 ،اإللهية حين يقوم بدموع حارة بالمعونة صادقة لكي يتغّير اإلنسان
  و: 

ر ألنه يعلم وهو مؤمن بقدرة اهللا ويود أن يتغي العليل ُيصّلي  )3(
بحسب مشيئة اهللا، يؤذي  ل [أي ال يعمل/عليبأنه خاطيء

  اآلخرين بقصد أو غير قصد، ...] 
      الخطيئة تجعل اإلنسان عليل روحيا: أعمى روحيا، كسيح، ...



  زيادة اإليمان وتجديد الفكر -) 2( التوبة

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

وبالنسبة له هي الصح وعلى اآلخرين أن ُيجّددوا أفكارهم!! أليس 
هذا ما ُيريده العالم اآلن المأسور للحرية المزيفة الغير متوافقة مع 
مشيئتك؟ المؤمن بالمسيح ومحّبتك لنا يود من اآلخر أن يتجّدد فكره 

ا ألنك أحببتنا، واآلخر يعتقد بأنه فيعرفك ويؤمن بَمن أرسلَت ُمخّلصً 
  سيخسر حرّيته إن آمن بك فآثر البقاء على أفكاره.

الجهل، الخوف، الكسل، عدم تحّمل المسؤولية،  رّبي وٕالهي ...
الالمباالة، وعدم الثقة بالنفس والقدرات الذاتية جميعها أموٌر ُتعيقنا 

لِنعم التي عن إستثمار ما لدينا من ِنعم حتى وٕان أدركنا ماهية ا
لدينا، التي أعطيتنا أنَت إّياها 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 مسيرتهم نحو تحقيق 

  الربح.
يسوع لم ُيدركوا من التالميذ اّلذين عايشوا الّرب  وٕالهي ...رّبي 

أنفسهم بأنه "المسيح" اّلذي وعدت به ُمخّلًصا، وأنَت بروحك 
القّدوس جّددت وأنرَت فكرهم، فأنعم علينا بالعمل دون كسل أو خوف 
ُمقادين بروحك القّدوس لتجديد الفكر في العالم أجمع لنحيا جميًعا 

 ولك الشكر على الدوام، آمين.كنيسًة واحدًة لرب واحٍد، 

 
  



  إلتقاء اهللا
  و "زيارة العذراء ألليصابات" "القّداس اإللهي" 

  
  
  

  

رّبي وٕالهي ... سبحانك. ما أشبه ما يحدث في القّداس اإللهي 
بما حدث حين زارت العذراء مريم قريبتها أليصابات. ففي القّداس 
اإللهي يلتقي بك الكثيرون، ِممن نالوا الّروح القدس بالعماذ، في 

لُمقّدس وٕان ال يرونك بالعين المجردة ويحملونك في قلبهم القربان ا
وُيصبحوا واحًدا معك، وفي ختام القّداس يطلب منهم الكاهن بأن 
يخرجوا بعد أن إمتلؤوا بالّروح القدس، بسالم المسيح والفرح في 
قلوبهم، وُيمجدونك في حياتهم بخدمة اآلخرين مشاركين إّياهم بما 

حمة، حكمة... أجل، فالعذراء مريم هي ذلك نالوا من ِنعم: محبة، ر 
الهيكل والمذبح حيث تسكن، ونحن على مثال يوحنا اّلذي نقل فرحه 
إلى أمه التي كانت عاقًرا فإمتألت هي أيًضا بالروح فآمنت وٌفِتحت 

  بصيرتها وخّبرت عن حّبك ورحمتك التي وعدتنا بها.
عذراء مريم رّبي وٕالهي ... أرجو أن تسمح لي بأن أتوجه إلى ال

التي أحبتك فوق كل شيء ووثقت بكل كلمة أتت منك وأحّبت اآلخرين 
كنفسها فخدمت قريبتها الحامل وهي حامًال أيًضا دون أن تكترث 
بالمشقات والتعب، وأطلب منها أن ُتقّدم لك حّبها الكامل عوًضا عن 
حّبنا الناقص: حب األم وحب اإلبنة وحب العروس، وأرجو معونتك 

  ة لنكون على مثالها، ولك الشكر على الدوام، آمين.اإللهي



  48إلى  45اآليات  – 24الفصل  – متىتأمل بإنجيل 

 ا�مين ... الوكيل العبد ا�مين/الخادم
 

تعّرفُت على شخٍص ُوِلد قبل أكثر من ألفي سنة وُوِضع في مذود    
سان وكان ليكون طعاًما للجائعين وغذاًء لهم يسند وُيقّوي. كبر هذا اإلن

أميًنا على رسالته وواجبه، فأخذ يجول في كل مكان ويذهب للجياع 
والمحتاجين لُيعطيهم جزًء من ذاته ليتقّووا ويسندوا جوعهم هللا. هذا 
الشخص لم يتوقف لحظًة واحدًة عن أداء واجبه، أصبح خادًما وِفي 

م ذات الوقت قوًتا للجميع. وما يزال مستمًرا إلى يومنا هذا في تقدي
    جسده ودمه ذاته والهوته قوًتا للمحتاج والفقير. هو حي ال يموت.

هذا الشخص ألمانته لواجبه أعطاه اهللا أن يكون ملًكا على كل    
ممتلكاته عالنيًة، وما كان مخفيا في البدء أصبح ُمعلًنا اآلن: اهللا 
 الُمِحب المتواضع الِذي عرف إحتياجات وجوع وُبْعد اإلنسان عنه،

تنازل وٕاّتخذ صورة عبٍد ليصبح خادًما وطعاًما لنأكل ونشبع في حينه 
 إلى أن يعود ويملك على قلوبنا.

    

     

 

 

 

 

  هل شابهُت هذا الوكيل األمين في ما إئتمنني عليه اهللا؟
  



  

  دالختان والتجدي
َي " ِبّي، ُسّمِ ْت َثَماِنيَةُ َأيَّاٍم لِيُْخَتَن ٱلصَّ ا تَمَّ اهُ »وعيَسُ «َلمَّ ، كَما َسمَّ

  )21 :2(لوقا " الَمالُك َقبَل َأْن يُْحَبَل بِِه في الَبطْن

رّبي وٕالهي ... قبل اليوم لم يكن لي أسًما ُأنادى به أو عالمة 
ُأعرُف بها وبها ُتمّيزني أنَت؛ كنُت قد ُوِلدُت ولكنني كنُت غير 

جل، أنتظر معروًفا لآلخرين، هم ينتظرون هذا اليوم كما أنتظره أنا. أ
اليوم اّلذي أتحد بك وبالخليقة أجمع كإخوة لي وأبناًء لَك بالتبّني، 
أنتظر اليوم اّلذي ُتناديني بإسٍم إخترَتُه لي أنَت، اإلسم اّلذي منه 
سأستدل على أعمالي: "إبن اهللا"، اإلسم اّلذي فيه سُينّقى قلبي 

ن قلًبا منتصًرا على شهوة الجسد وشهوة العيون وتعّظم  وُيَكو
  المعيشة إذ يعيش شريعة المحبة: حّب اهللا وحب اآلخر. 

رّبي وٕالهي ... كثيرون لم ُيدركوا حبك لإلنسان، ولربما حبا 
بأنفسهم فقط إعتقدوا بأنك ُتحّبهم فقط، هم لم يفقهوا حكمتك التي 

وٕاعتبارها سالًحا لدحر إبليس، حكمتك  دعوتهم لمعرفتها والنهل منها
الخليقة أجمع دون تمييز، حكمتك التي إرتأت أن التي تحتضن 
ومنه تصل لبقية األمم، حكمتك التي إختارت ومكاًنا تختار شعًبا 

"الخدمة" و"األلم" و"التضحية" سبيًال لتقول لنا "أحببتكم" ولنقول بها 
نحن لآلخرين "أحببتكم" فنقول لك "ُنحّبك ولقد خّصصنا ذواتنا 

  وقلوبنا لك".  
قلبي هيكًال لك تعيش فيه  ُأقّدم لكَ منذ اآلن  ..رّبي وٕالهي .

     وُتشكله كما تشاء، ولك الشكر على الدوام، آمين. 



  )46-31 :25متى ( الخراف والجداء
رّبي وٕالهي ... يا إله المحبة والرحمة، يا َمن زرعت الحب والرحمة في 

وقلت له قلب كل إنسان وقلت له "َأِحْب وٕارحْم"، وصرخَت ِمن على الصليب 
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.  فإعتبرك إلًها قاسًيا أو غير موجود كُمبر

بعد ذلك؟ يتألم قلبي حين أرى مثل هؤالء  أيكون ُحْكمك العادل عليه قاسًيا
على الرغم من وجود الكثيرين ِممن كّرسوا حياتهم لخدمتك بخدمة اآلخرين، 
وأرجو أن تسمح لي أن أصرخ فيهم وأُنادي بالعامية لعّلهم يسمعون حديثي 

  معك ويتوبون: 
  طعنوك بظهرك وغدروا فيك    شو بّدي قّلك يا بّيي

  ّنا كانت مّنك َإللهن هديةمع إ    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
  بيكّفي ما عاد فّيي وقلت    وهّلق إن درت ظهري 

  وٕاتهموني بقلة اإليمان  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!"

  إن حكيت أو ما حكيت    ما فرقانه معن بنوب
  وما يكونوا هّني الغلطانين  بس كالُمن ونفسن هو المهم

عْم علينا بأن نتوّجه إليك نرّبي وٕالهي ... إرحمني وٕارحم العالم أجمع وأَ 
بكل صدق وأمانة وقلٍب تائب ونطلُب منك ِنعم ومواهب روحك القّدوس لنكون 
 ِممن ُيقّدمون لك أنفسهم قائلين "هاءنذا، إستخدمني!"، ولك الشكر على

   الدوام، آمين.



  الخطيئة األولى ... ولعلھا الوحيدة    
ي وإلھي ... ما أكثر ما ُكتب عن خطيئة حواء ربّ 

وآدم وضعفھما أمام حيل الشيطان وا�ستجابة لرغباتھم 
الداخلية حين طلبَت منھم أن O يأكلوا من شجرة ُمعيّنة. ولقد كانت "المعصية 

التعريف أُعتبر كلَّ َمن يُخالف أي وصيّة من لكلمتك" ھي "الخطيئة"، وعلى ھذا 
وصاياك ھو إنسان خاطيء. ولقد وضع آباء الكنيسة عمقًا أكبر لمفھوم الخطيئة 
وبالتالي تعريف "التوبة" و"ا�يمان" ليتسنى ل�نسان التصرف الصحيح. وھذا 

نا العمق جاء نتيجة فھم الكنيسة لك "هللا المحبة ا�ب الضابط الكل"، فإن تساءل
"ما ھو الذي آلمك، أھو عدم الطاعة أو شيئًا آخر؟"، سنجد أن "عدم الطاعة 
لك0مك" سببه الرئيسي ھو "عدم الثقة بك"، وھذا ھو تعريف الخطيئة. ولذلك 

الذي أراد أن يُعّوض عن كل [نرى الرّب يسوع، إبن ا�نسان، الكلّي الص0ح 
ية رحلة ا�Oم، في جبل الزيتون، في بدا ]ا�ھانات التي أصابتك ِمن قِبل ا�نسان

يوثق بدمه العھد بين ا�نسان وبينك قائ0ً "لتكن مشيئتك، O مشيئتي"، وفي 
  نھاية الرحلة قال "بين يديك أستودع روحي".

ي وإلھي ... علمتني ا�يام وإنفعاOتي أنك على الرغم من أنك تريُد من ربّ 
خالف ذلك فيحق لك أن تتركه ا�نسان أن يثق بك على الدوام مھما حدث وإن 

ك O تفعل ذلك بل نيُصارع ھذه الدنيا ومشاكلھا بقوته الذاتية ليُحقق ما يُريد إO أ
تنتظر عليه لفترٍة ما ليعود إليك �نك تُحبّه ويدَك ممدودة على الدوام لمعونته 

بَك.  وخّدك الّذي لُطم جّراء عدم الثقة أدرته ف0 يعلم ا�نسان كم آذتك عدم الوثوق
أنت تعلم أن الثقة بَك من عدمه ھو ليس با�مر الثابت على الدوام في قلب ا�نسان 
المؤمن وسيأتي اليوم الّذي يتعلّم به كيف يثق على الدوام دون تردد وحينھا 
يُصبح ِممَّن تُطلق عليھم "خليلي". أمثلة كثيرة با�نجيل ُكتبت بحياة أناًسا أحبّوك. 

ذكر له أو أَْبعْدته عنك لعدم ثقتِه بك حين حدثت المجاعة في إبراھيم تعلّم، ولم تَ 
أن ا�رض التي أرسلته إليھا لتجعله أُمةٌ كبيرة، فتركھا خوفًا على ممتلكاته ومن 

الجوع فأعدته إليھا مرة أخرى بمعونتك ووثق تُصاب ماشيته وخدمه بالُھزال أو 
  لجميع. بك على الدوام ولم يخف من بعد فأصبح خليلك وأبًا ل

ي وإلھي ... علمني الكاھن أثناء ممارستي لسر التوبة أنَّ "الثقة بك0مك" ربّ 
الّتي تنتج عنھا "الطاعة لكلمتك" وخاّصة با�مور ال0منطقية كعدم السماح 
للغضب من السيطرة على ع0قتي با�خرين وإن ُكنت ُمحقّة وأساؤوا كثيًرا دون 

"المثابرة"، لذا أنعم عليَّ بھذه النِعم فأكون إھتمام، تحتاج أن تنمو بـ"الصبر" و
 إبنة حقيقية أُشارك حبّك وحنانك مع ا�خرين، ولك الشكر على الدوام، آمين.

    



  

 

 تأمل لَمن أراد أن يُبّشر:     

 الخوف وراحة الفكر

إعتقدُت اليوم بأنني لن أستطيع أن أسأل رّبي وٕالهي ... 
ذلك قد يؤدي بأن ُيقال ه معي ألن تأحدهم أن ُيكِمل ما بدأ

عنهم بأنهم مجانين "ُمختّلي العقل"، فخفُت ولكني تذّكرت 
بأنه حين حانت الساعة لرحيل الجسد إلى السماء أوصى 
الرب يسوع تالميذه بأن ُيكملوا ما بدأه هو من رسالة أال 

فوا العالم على "اهللا محبة" وكيف  كذلك؛  أنتوهي أن ُيعر
هم سُيحاكمون وُيقاُل عنهم بأنهم أوصاهم وهو عالٌم بأن

 ني حين ُأتمرسالته، فأيقنُت أن مجانين". تذكرت بأن هو أتم"
رسالتي سأستطيع أن ُأسلمها آلخرين دون خوٍف من 
ترّددهم في أخذها مني ألن هي ذاتها وصّية الرب يسوع 
ورسالته، والروح القدس سُيعينهم فزال خوفي. لك الشكر يا 

   لدوام، آمين.رب على ا
 

 

 

 

   



  

 

  الروح القدس وأنا

": رحيٌم ن أنتَ مَ  كَ ما يجعلكل "هو الروح القدس  رّبي وٕالهي ...
ورؤوف، صبور وطويل األناة وغافر عظيم الرحمة، كلّي الحكمة 

ذو حب  والمعرفة، قدوس وبار ومتواضع قريٌب ِمّمن يدعونه بالحق،
اّلذي له القدرة، بإنبعاثه منَك،  تجاه خلقه، وبالتالي هو خالص وثابت

قلبه ُيشِبه قلبَك القّدوس مملؤ بالمحبة تجاه  أن ُيحّولني إلى إنسانٍ 
اآلخر. الروح القدس أرشدني للحق بعد أن تجّسد وعِرْفته أنا معرفة 
متسلسلة ِمن خالل اإلنجيل بدًء ِمن اإلنسان للُمعّلم للنبي هللا المتجّسد 

ادي لبني البشر؛ أرشدني لسر حكمتك بالّتجسد الشاهد األمين لذاته الف
اّلذي ُيعتبر للبعض ضرًبا من الكفر والجنون؛ أرشدني لـ"اهللا محبة" 

فقمة اإليمان أن ُنحب اآلخرين كما  ،وأفهمني كيف تكون المحبة
  أحببتنا؛ سكن في قلبي ورفعني معه لحضنك وأسكنني بيتك. 

م الرّب يسوع "اإلله اآلتي بإس هوالروح القدس  رّبي وٕالهي ...
اإلبن" لقلبي وفكري ألصبح إبًنا لك يصرخ لك "أبي" ويحمل صفاتك في 

  ذاته ويعيشها بطاعة كلمتك ال قسرًا بل حبا بك. 
لقد تعّلمُت معنى "أن أطلب منَك بإسم الّرب يسوع"  رّبي وٕالهي ...

 هو "أن أطلب منك وكّلي إيمان بأنني إبنة لك"، وبهذا اإليمان أطلب
منك أن ُترسل إلينا ِمن روحك القّدوس فيتجّدد وجه األرض كما تجّدد 

  قلبي، والشكر لك على الدوام، آمين.
  



  

 تأمل بـ"إنتقال العذراء مريم بالروح والجسد إلى السماء":   

 المعونة اإللهية واإلنسان  
رّبي وٕالهي ... في حضن َمن ستجلس 
 كطفٍل صغيٍر، يحّبك ويخاُف عليك وعلى

كلمتك أن ال تنكسر، لترفعه فيما بعد لحضنك 
وُيصبح هو إبًنا لك فتخاف عليه لئال ينكسر؟ 

وِنعم الروح  أّية أم ستحتضُنك مطيعًة لكلمتك وعاملًة بها مملؤًة بالسالم
أو أٍخ أو أخٍت ستجلس معهم يوًما على مائدة؟ َمن  والمحبة؟ أية أمّ 

الِذي سَيلبُس حلًة بهّية تليُق بَك سيعمل على راحتك بعيوٍن ساهرة؟ َمن 
وبلباسُك األرجواني الُمذّهب، ُحّلة مزّينة ومرصعة بالجواهر منيرة بمقدار 
تعّلقها بك وٕاعتمادها على قّوتك وقدرتك العزيزة، ُحّلة الخدمة التي من 
ُصنع روحك القدوس والتي ُوِصَفت بكونها سالحك الكامل للغلبة في 

د لَ والنشاط والجَ  بّر درًعا والحّق حزاًما ُيتمنطق بهعالم الظلمات حيث ال
نعاًال إلعالن بشارة السالم واإليمان ترًسا لصد سهام الشّرير وكلمتك 

   )؟17-10: 6سيًفا قاطًعا ُيحارب به (أفسس 
رّبي وٕالهي ... كم أدهشتني معونتك اإللهية لإلنسان لُيصبحان 

معونتك، وال يعود اإلنسان يقول واحد، فال ُيرى من اإلنساِن شيًئا سوى 
" ولعل  ."أنا بقّوتي وفهمي فعلُت" بل "المعونة اإللهية هي التي تفعل في

كثيرون أساءوا فهم شفاعة القديسين اّلذين تواضعوا وتخّلوا عن ذاتهم 
حبا بك وبكلمتك ومجًدا لك، إذ أنك عملَت الخير من خاللهم وهم أحياء 

ن تعمل الخير أيًضا من خاللهم وهم أحياٌء على األرض أفال يمكنك أ
  معك في السماوات!! 

رّبي وٕالهي ... ُأحبك أًبا، ُأحبك أًخا، ُأحبك شريًكا، أحبك إبًنا، فأنعم 
علّي بروٍح متواضعة تعّظمك وتعّظم أعمالك وُتشيُد بها ألحيا معك لألبِد، 

   ولك الشكر على الدوام، آمين. 
   



  نة اإللهيةوالمعو  اإلمتحان
لكي ُيمتحن اإلنسان في مادٍة ما ال بد أوًال من أن َيسمع أو ُيدرس هذه المادة 
من ِقبل أحدهم أو ِقبل عدة أشخاص، ومن ثّم يأتي يوم اإلمتحان ليعرف هذا 
اإلنسان مدى إستيعابه للمادة وٕان كان أميًنا على معرفتها ليتسنى له أن 

 :44(يشوع بن سيراخ يكون أميًنا لما تعّلمه  ُيطبقها في حياته العملية، وبذلك
من المؤكد أنه لكي ينجح المرء في اإلمتحان فال بد من المثابرة في  .)20

  ين في المادة ... إلخ.الدرس والسهر وقراءة مراجع وٕاستشارة المختصّ 

ولعل كّل كتاباتي وحياتي إلى اآلن كانت عبارة عن مطالعة أو مجرد إعادة 
أو فهمت من المادة باإلضافة لكونها تجارب صغيرة ساعدتني  كتابة ما سمعت

على فهم مادة "عيش اإلنجيل". واآلن حين حان موعد اإلمتحان أستطيع أن 
أقول بأني "رسبت" أي "سقطت" إذ لم أستطع أن أضع ما فهمته موضع 
  التطبيق ولم أكن أمينة على ما تعّلمته عن "المغفرة" و "الطاعة والمحبة" 

ضحية"؛ سقطُت وكم كان صوت سقطتي قويا إذ أن قوة سقطتي قد و"الت
أحدثت زلزاًال ُمدّوًيا وخراًبا ليس من السهل إصالحه، أحدث شقا وِشرًخا في 
صليبي الواجب علّي حمله وال أعلم كيف يمكن أن يلتئم. شرًخا ال يلتئم بتركه 

ريات المؤلمة الذكف ،للزمن دون فعل أي شيء، فهذا األمر ال يحدث للخشب
  الجارحة التي تخترق النفس وتتركها ممزقة ال يمكن أن ُتنسى بسهولة.

آه كم أنا محتاجة إليك يا إلهي يا معلمي، محتاجة لمعونتك اإللهية لترفعني 
وُتقيمني من سقطتي وُتعيد صليبي على كتفي كما كان. لقد ُأمتِحنُت مرة تلو 

مؤلم لك أن يسقط تلميذك في  األخرى وفي كل مرة كنت أسقط وال شك أنه
اإلمتحان، فكيف الحال إن تكّرر السقوط!! رّبي ... أنا أعلم بأن علّي أن 
أتخّلى عن أموٍر كثيرة منها كبريائي وحب اآلخرين أكثر من طاعة كلمتك لكي 
ال أسقط، أنا أعلم بأن علّي أن أضع نفسي على الصليب كما اإلبن الحبيب 

"إغفر لهم ألنهم ال يعلمون ما يفعلون" و"بين يديك منادًيا "لتكن مشيئتك" و
  أستودع روحي"، فساعدني ولك الشكر على الدوام، آمين.

    



  ... عمل الفداء على الصليب الزوبعة
بسبب اإلختالف الشديد ما بين حرارة    

النار اإللهية وحب اهللا للبشر من جهة 
وبرودة إيمان الجيش الروماني وجهلهم 

هة أخرى حين ُصِلب الّرب باهللا من  ج
يسوع المسيح حدثت الزوبعة/العاصفة، 
ونستطيع أن نقول أن إرتفاع الصليب 

والمصلوب عليه هو بمثابة هذه الزوبعة 
التي جذبت الجميع ورفعتها للُعلى لحب اهللا 
فالحياة األبدية وبحسب قول الّرب يسوع: 
 وأنا إذا ُرفعُت من األرض جذبُت إلي"

). 33- 32 :12" (يوحنا الناس أجمعين
وهذا الجذب والدخول في الزوبعة فاإلرتفاع 
للعلى هو ما حدث للنبي إيليا حين هبطت النار اإللهية بشكل 
  مركبة تجرها خيول نارية إلى األرض الملعونة بسبب الخطيئة

تنبأ لمجيء المخّلص بكل قوة] لتُنّقيها وتُباركها مّما أّدى إلى  [
لعمل عظيم قادر على جذب النفوس للُعلى: تنبأ  حدوث الزوبعة [

"الفداء"] التي رفعت بداخلها النبي إيليا نحو الحياة األبدية في 
  الّسموات. 

النبي إيليا لم يجلس بداخل المركبة فاهللا ال ُيعطي مجده ألحد،    
وٕانما إرتفع بالزوبعة وترك رداءه ألليشع بعد أن رآه مرتفًعا 

بشارة تنتقل من جيل إلى آخر باإليمان بالزوبعة داللة على أن ال
 ).15-9 :2ملوك  2بما يقوله ويفعله األسبقون (

   



 

  السمكة والخروف

   
  

أرأيَت يوًما سمكًة أصبحت خروًفا؟ هل تستغرب إن أجاب 
أحدهم على هذا السؤال بـ"نعم، فأنا أشاهد ذلك كّل يوم"؟ تعالوا 

، ولعلنا نقول بعد معي نفهم َمن هي السمكة التي أصبحت خروًفا
  ذلك "سبحانك يا رب".

من المعروف أن الّرب يسوع ُأطلَق عليه أسم "السمكة" وكذلك 
"الحمل" أي "الخروف الصغير"، ولكني هنا ال أتطّرق إلى الّرب 
يسوع المسيح ولكن إلنساٍن آخر. في الكتاب الُمقّدس، َأطلق اهللا 

ه حامًيا لهم أسم على البشر اّلذين آمنوا به ووثقوا به وٕاعتبرو 
"الخراف التي في حظيرته" وكان هو لهم "الراعي الصالح" (حزقيال 

) علًما بأن هؤالء لم يولدوا 18-1 :10، يوحنا 11-16 :34
باألصل كخراف في حظيرته وٕانما حين دعاهم اهللا فباإليمان به 
أصبحوا كذلك. َقْبل الدعوة عاش اإلنسان بحالة الخطيئة أو البعد 

أو ما ُيشار إليه بـ"الظالم" أو "األسر"، وهذه الحالة هي عن اهللا 
كـ"السمكة في الماء" إذ السمكة مأسورة للمياه فمن دون الماء ال 
تعيش، والمياه بحد ذاتها ليس بها مصدر للنور وكلما إبتعدنا عن 
السطح نحو األعماق ألصبحنا في ظالم دامس، ولطالما إعتبر 

 تالميذه، يسوع من الّرب وهنا نرى طلب اليهود المياه رمًزا للشر.
  

   



  تكملة ... "السمكة والخروف"

السمك اّلذين إصطادهم هو، ودعاهم ليكونوا صيادي بشر وهم 
)، وكأنه يقول لهم 22- 18 :4اّلذين كانوا صيادي سمك (متى 

"أخرجوا المأسورين للظلمة للنور وأدعوهم لحظيرتي وٕاجعلوهم من 
اذا بدء الّرب يسوع دعوة سمعان الملقب خرافي". من هنا نفهم لم

ببطرس بـ"كن صياد بشر" وأنهى كالمه معه بـ"إرَع خرافي" (يوحنا 
). هذا التحّول من "سمكة تعيش في المياه" إلى 15-17 :21

"خروٍف يرعى بمراٍع خصيبة" ليس بأمٍر غريب بل على العكس 
م أمه نحن نراه كّل يوم متمثًال بوالدة جنيٍن كان يسبح في رح

المملوء بالسائل األميوني دون أن يختنق به، ويخرج، دون أن 
يموت خارج السائل، إلى الهواء لسيتنشقه دون عناء؛ يترك 
العتيق وُيصبح إنساًنا جديًدا. هذا الخروج أو التحّول بطريقة 
التنفس يحتاج لوقٍت ومعاناة، قد يخرج البعض بصعوبة والبعض 

ة كتقّبل اإليمان فهناك َمن يقبله بسهولة والبعض بعملية قيصري
بعد معاناة وهناك َمن يقبله بسهولة. وحين يتقّبل اإلنسان اإليمان 
فهو يحتاج إلى رعاية ليثبت في اإليمان كرعاية طفٍل لينمو 
ويصبح رجًال. وال عجب حين ُيغّطس اإلنسان رأسه بالماء لفترة 

يعود إلى  فإنه يختنق ويموت، فبعد أن يؤمن اإلنسان ويتوب ثم
الخطيئة دون المحاولة من اإلرتداد عنها فإنه حتًما سيموت 

  روحيا. سبحانك يا رب.

 
    



  

 ... موجز صفات اهللا ةالصالة الربيّ 

  
هي صالة تكشُف لسامعها عن العالقة بين مواهب  "الصالة الربّية"

الروح القدس وصفات اهللا التي نكتشفها من خاللها: ُمحب، قّدوس، 
صالح، حكيم، كريم، متواضع، رحيم، عادل،  قوٌي قدير وراعٍ خالٌق 

  ال ُيحب الشر بل يعمل على إزالته، ُمخلص، له كّل المجد.
  

  ، أٌب للجميعاهللا محبةالحكمة:     ذي في السمواتأبانا الّ    

 اهللا قّدوس، ونحن أبناءه: العلم      كليتقّدس أسم   

يم اهللا حك: المشورة الصالحة  كليأت ملكوت   
وبه ُطبعت الكلمة  ونور العالم،

 في قلوب جميع األمم

  : اهللا قوي، وقوى الشر لنالجلد  كما في السماء كلتكن مشيئت   
 تغلب محبة اهللا     كذلك على األرض   

اهللا حي ال يموت، : المعرفة  كفاف يومنا نا خبزناأعط   
 وهو واهب الحياة وكّل النعم

   يم وعادل،اهللا رح: التقوى      اناخطاي ناأغفر ل   
  ، والكلفالمغفرة سّر المحبة   إلينا أخطأكما نحن غفرنا لمن    
 ُيخطئ وُيحاول أن ُينّقي أعماله             

   ونحن اهللا صالح،: مخافة اهللا    في التجارب ناال تدخل   
  ال نود أن نعمل الشر     من الشرير نانجلكن    

  



  النفس وتهذيب الرّبية الصالة
 :6 متى ،4-1 :11 (لوقا المسيح يسوع الّرب إّياها عّلمنا التي الرّبية الصالة

 دواء هي النفس، ومراجعة بتأّمل وصّليناها كلماتها معنى فهمنا إن )،9-13
 اإلنسان باطن من تخرج بأنها يسوع الّرب عنها قال عديدة روحّية ألمراض
 والمكر والخبث والطمع والزنى والقتل والسرقة والفحش الّسيئة ["المقاصد فتُنّجسه
 وذكرها )]،23-14 :7 (مرقس والغباوة" والكبرياء والشْتم والحسد والفجور

-19 :5 (غالطية الجسد كأعمال غالطية ألهل رسالته في الرسول بولس يسدالق
 اهللا غضب تسّبب بأنها عنها وقال قولسي ألهل أيًضا وذكرها )26- 25و 21

 القدس الروح ُتحزن أنهاب موضًحا أفسس ألهل بعضها وذكر )،6-5 :3 (قولسي
 )،6-5 :5و 32-30 :4 (أفسس المعصية أهل على اهللا غضب يحل وبسببها
  النور: أبناء سيرة ليسيروا الجسد ال الروح بحسب يحيوا بأن وطالبهم

    "           الروحي المرض          "  "             الصالة        "
 التكّبر، اآلخرين، دون الّذات بّ وح "أنا"ـال  السموات في اّلذي أبانا *

  التجديف بالغير، اإلكتراث عدم تحّزب،ال
 الكذب، السحر، خطيئة،وال فحشاءال فعل     أسمك ليتقّدس *

  ... العرافة ،السُكر
 العمل يف الكسل المادي، العالم محبة    ملكوتك ليأتِ  *

  وكلمته اهللا معرفة نشر على
  "أنا"ـال بحسب الحرّية ،اهللا كلمة عصيان   مشيئتك لتكن *
 :اهللا لغير عبادة والحق، باهللا الجهل  األرض على كذلك السماء في كما *

  شهوات أشخاص، المال،
 مقتنى إشتهاء والحسد، الغيرة الطمع،   نايوم كفاف خبزنا أعطنا *

  الرضا عدم ،السرقة الغير،
  والرغبة الحقد القلب، قساوة الكراهية،  خطايانا لنا أغفر *

   اإلنشقاقات المغفرة، عدم ،اإلنتقام في   إلينا أخطأ لَمن نغفر كما   
 جاء بما للجهل التصرف في الحكمة عدم   بالتجارب تدخلنا ال *

  النميمة ،الُمقّدس بالكتاب
  به الثقة وعدم  اهللا على اإلتكال عدم   الشرير من نجنا *



  

 حبة الحنطة

 ْم في كلمتي، كنتم حقميذي"ا تال"إن ثبت  
 )31 :8(يوحنا                                                                   

إن على أتباع السيد يسوع المسيح أن يكونوا على مثاِله كحبة الحنطة    
 30التي عندما تسقط على األرض وتتوارى بداخل األرض تموت فتنتج 

ا، حين ُيميت اإلنسان ). فهكذا أيضً 8 :4ِضْعف (مرقس  100أو  60أو 
المسيحي ذاته فُيسلمها كلًيا للروح والحق ولإلرادة اإللهية من أجل بناء 
 ملكوت اهللا. إن اإلستسالم لمشيئة اهللا هو القبول بفرح جميع الصعاب

التي من الممكن مواجهتها في المسيرة نحو التقوى والكمال؛  والتجارب
نتيجة التمييز  الروحية تتولدأن صعاب الصراعات وهذه هي الحكمة حيث 

بين التعليم الصحيح النابع من روح المسيح من التعاليم غير اإللهية 
التي قد تنبع من ذواتنا أو ِمن َمن هم حولنا من خالل تأثير الشيطان. 
وهذه التعاليم أو األفكار الغير إلهية بغض النظر إن سّببت لنا السعادة أو 

لعلمنا بأن اهللا  [ "الثقة باهللا وبرحمته"األسى هي مصيدة للروح، ولكن 
إبقاء كلمته كأساٍس لحياتنا والبيت الذي و "ُيحبنا ولم ولن يتخّلى عنا] 

   2الطريق والحق والحياة] تفك أسرنا (الحكمة  فهي [" تسكُن فيه قلوبنا
). فكما أّن البذرة ُتخرج الجذور لتثبت بالتربة وتمتص منها الفائدة 3و

مار كذلك نحن حين نستسلم إلرادة اهللا فيكون اإلستسالم بكل للنمو واإلث
محبة وثقة وفرح هو جذورنا التي تربطنا باهللا كما الحبل الُسري الذي 

ى بكلمته النابعة من قلبه القّدوس يربط الجنين بوالدته، فنثبت به ونتغذّ 
 نتج ثماًرا جّيدة.[األرض الطيبة] فنُ 



  
 

  الظهورات للتالميذ

وٕالهي ... في التأمل بأحداث ظهوراتك للتالميذ بعد القيامة  رّبي
أحسسُت بأنَك تود أن تقول لي: "آه يا حبيبتي ... آه يا كنيستي 
... أنا هو اّلذي رحمته تدوم إلى األبد ... أنا القّدوس اّلذي وفى 
بوعده فإفتداِك، قاِبًال بكّل شيء ِمن أجلِك، ولن يتخّلى عنِك يا 

ن، إن سألتني: "هل أنِت على إستعداٍد لتتأّلمي وال حبيبتي". واآل
تضعي حدوًدا لُمعاناتك ِمن أجلي؟ هل حبِك لي ِمن القّوة ليجعَلِك ال 
تهابين قول الحق وال تخافين الموت ِمن أجلي؟ هل حبِك لي يرتضي 
تسّمرك على صليب اإليمان ليؤمن وُيحّبني اآلخرين أم تحتاجين 

"، فماذا سيكون رّدي؟ لعّل سكوتي سيجعلني لمزيٍد من المعرفة؟
أسمع صوتك يهمس في أذني: "إعترفي لي بضعفِك وأنا ُأقّويكي 
وُأحّول خوفِك وضعفِك إلى قوة ال يقوى عليها شيء ... ال تخافي إن 
تكلْمتي، فكما َأرشْدُت الرعاة حين تجّسدت الكلمة إلى غذاء الروح 

أبديا في القربان المقّدس على  في المذود فكذلك سأكون معِك غذاءً 
  المذبح ُيقّويك ويسندِك في ِمَحنِك".

رّبي وٕالهي ... إني ُأحّبك، فإنزع عني كّل ما ُيعيقني عن  
. إفتح شفتي فُيخبر فمي عن حّبك لي، ولك القّدوس اإلشادة بإسمك

   الشكر على الدوام، آمين.

 
    



  العماد وأنا

اذا عنى لي يوم عماد الّرب يسوع إن سألتني م ي وٕالهي ...ربّ 
"اإلبن الحبيب اّلذي عنه رضيت"، لقلُت لَك بأني لم أفهمه إال 
حين فهمُت معنى يوم عمادي وتثبيتي. ولعل التأمل التالي اّلذي 

  قرأءته باللغة اإلنجليزية يوجز ما فهمت: 
  "في اليوم اّلذي تعّمدُت وتثبت فيه،

  فرح اإليمان ملء قلبي، 
  أفكاري، اإلنتماء شغلتْ نعمة 

  الوعد بحّب اهللا لي ملء روحي،
  نور كلمة اهللا ملء نفسي.

  والهدية الثمينة لمعرفة
  ‘ أنا هللا وهو لي‘

  ي سوف ُتشكل إيماني وحبّ 
  ".وتصبح دليل حياتي إلى األبد

  

يوٌم بعد يوم تمتأل نفسي بمعرفة حّبك لي وٕاذ  ي وٕالهي ...ربّ 
وة قلبي تجاه اآلخر، أرجو منك أن أشعر بالغّصة والبكاء لقسا

ترحمني وتغفر لي وتغسلني من أوساخي وُتلبسني نقاءك 
وتجعلني إبًنا حبيًبا لك، أرجو منك أن تأخذ بيدي وُتطّري قلبي 
بقوة روحك القّدوس ليكون على مثالك قلًبا وديًعا ومتواضًعا، ُمحبا 

  .آمين ،ولك الشكر على الدواموخدوًما، 
  



 ثل اإلبن الشاطرالغضب ومَ 

  

محاضرة بعنوان "الغضب" تطّرقت إلى  قبل أيامرّبي وٕالهي ... حضرُت 
الغضب من الناحية الجسدية واإليمانية، أنواعه وكيفية السيطرة عليه قبل أن 
يؤدي إلى إرتكاب خطيئة. وذكر المحاضران أن الغضب المخيف هو الغضب 

نفجار إن لم ُينّفس اإلنسان عن المكبوت في الداخل اّلذي ال بّد له من اإل 
هذا الغضب لكي ال يولد بشراسة. ولعل هذه المحاضرة جعلتني ألتفُت لإلبن 
األكبر في َمثل اإلبن الشاطر اّلذي كتم في قلبه غضبه على أخيه اّلذي أمات 
بطلبه وبتصرفاته أباه وهو حي، وكذلك على أبيه اّلذي سمح له بأخذ ما 

د نادًما إستقبله بفرح، وبمقارنة أسلوب تعامل طلب دون توبيخ، وحين عا
أبيه معه ومع أخيه فإعتقد بأن أباه لم يكن منصًفا معه فإنفجر أخيًرا على 
أبيه ناسًيا وصية اهللا بإكرام األب. أحد األسئلة التي ُسئلت في المحاضرة 
كانت عن كيفية مساعدة إنسان، يكتم غضبه في داخله بسبب أحد أفراد 

ن ِقبل أفراد آخرين بالعائلة، وكان الرد بأن ُيعطى األمان والحب عائلته، مِ 
األب  ِفعل وكالموالثقة مما يجعله يتكّلم دون خوف، وهنا تساءلت: هل 

  أعطى أماًنا وحبا لإلبن األكبر وأزال عنه غضبه؟ أكيد، يا لها من حكمة!
وهذا ي وٕالهي ... أجل، كثيرون يتمّلكهم غضب مكتوم من َشْيٍء ما ربّ 

الغضب ُيصاحبه خوف وعدم األحساس باألمان نفسيا وأحياًنا جسديا، فكيف 
يستطيع اإلنسان اّلذي يعيش مع أحد هؤالء أن يعطيه الحب واألمان فالسالم 

  الداخلي أن لم يكن حكيًما؟ 
ي وٕالهي ... أصّلي لكل إنسان يعاني من غضب مكتوم وليس هناك ربّ 

لتعطيه أنت سالًما في القلب ال ُيعطيه أحٌد  َمن لديه اإلستعداد لسماعه
سواك. أصّلي وأطلب الحكمة لكل أفراد العائلة ليبقى الحب والثقة والسالم في 

  قلب كل فرٍد فيها، ولك الشكر على الدوام، آمين.



بهذا  ف على الكاهنتعالوا معي نتعرّ  كم هو عزيٌز الكاهن في عين اهللا!!
  48-42 :12قا لو ، 16-6 :4وتاوس طيم 1:كهنةيوم أحد ال اتقراءفي  التأمل

  
 

 الكاهن
 
 
 
 

أن نولد ِمن الروح هو أن يمأل قلبنا وفكرنا اإليمان  رّبي وٕالهي ...
إذن لماذا ، ف"اهللا ُيحّبنا جميًعا كأبناٍء له"الروحي الملّخص في حقيقة 

هذه بعيًدا عنك وعن اآلخر؟ يعتقد اإلنسان أنه يستطيع أن يكتفي بذاته 
"أب الجميع"  آدم حين خلقتالروح العائلية والجماعية أّكدتها لنا 

نحن دوًما أجل،  ا له.نً و عمن ضلعه حواء "أم الجميع" خلقت له و 
بحاجة لآلخرين لنرى وندرك ما ال نستطيع إدراكه أو حين يتوقف العقل 
 عن التفكير بأموٍر جديدة أو لُيصلح الخطأ الِذي الزم أفكارنا أو حتى

، وكم هي رائعة حكمتك حين خّصصت أناًسا لتأييد فكرنا الصحيح
وأسميتهم "كهنة" ليكونوا كاألمهات اللواتي دون كلل ُتطعم وُترّبي وُتلبس 
األوالد بقوٍت ولباٍس مّما ُيوفره لها األب، كما أنها ُترشد وتسهر وقت 

   المرض وُتحّبب األبناء باألب وتزرع في قلب األخوة بذور المحبة.
حافظ  شاعر النيلأَيُحق لألِم أن تترك بنيها؟ قال رّبي وٕالهي ... 

أرجو "األم مدرسٌة إذا أعددتها أعددَت شعًبا طّيب األعراق"، ف إبراهيم
بمعونتك اإللهية أن يعي كّل كاهٍن دوره كأم بالنسبة لرعّيته الموكلة 

هبات وأّنك إليِه، وأنك أنَت هو األب الحاضر بالروح والغني بالنعم وال
بمعونتك  الكاهن معه فيما بين بنيَك كائٌن وسيكون. أرجو أيًضا أن ُيدرك

اإللهية بأنه "عينك التي تحرس َبنيك" فيعلم إحتياجات كّالً منهم 
ولك الشكر على وُيقّدمها لهم مّما قّدمت له من معونة بروحك القّدوس، 

  الدوام، آمين.
    



  هل الكهنوت موجود بعد المسيح؟

  )7-6 :1اوس تيموط 2(

أجاب مار بولس على هذا السؤال بصورة واضحة في رسالته إلى 
  قائًال: 6-1 :5العبرانيين 

ِإن ُكل َحبٍر ُيؤَخُذ ِمن َبيِن الناس وُيقاُم ِمن َأجِل الناس في 
  . ِصَلِتهم ِبالّله، ِلُيَقرَب َقرابيَن وَذباِئَح َكفاَرًة ِللَخطايا

الين َألنه هو َنْفُسه ُمَتَسرِبٌل وِبُوسِعه أَ  اِل الضن ُيْشِفَق على الُجه
ْعف، اَرًة ِلَخطاياه  ِبالضَب َكفْعِف َأن ُيَقر فَعَليه ِمن َأْجِل ذِلك الض

وما ِمن َأَحٍد َيَتَولى ِبَنْفِسه هذا . َكما ُيَقرُب َكفارًة ِلَخطايا الشْعب
  . اُهللا َكما َدعا هارون الَمقام، بل َمن َدعاهُ 

وَكذِلك المسيُح لم َينتِحِل الَمْجَد فَيجَعَل َنْفَسه َحبًرا، بل َتَلقى هذا 
وقاَل َله في  ".َأنَت ابِني وَأنا الَيوَم َولدُتكَ "الَمْجَد ِمَن الذي قاَل َله: 

  ".َأنَت كاِهٌن ِلَألَبِد على ُرْتَبِة َملكيصاَدق"َمكاٍن آَخر: 
  

أي الُمسّمى بالَحبر] هو كهارون "كاهن" يقف مع  اه اهللا [فَمن دع
). 9-1 :1الشعب وُيقرب كّفارة لخطاياه وخطايا الشعب (األحبار 

والكّفارة بعد مجيء الّرب يسوع هو جسد ودم يسوع المسيح السّري 
واّلذي وهبه الّرب للتالميذ في يوم العشاء األخير "الفصح"، وفيه 

فخارستيا" اّلذي ُيقدم هللا كذبيحة أزلية إلى وضع أساس سر "اإل
      إنقضاء الدهر في القّداس اإللهي.



 

  
طرقُت باب بيتك  ي وٕالهي ...ربّ    

ودخلت إذ كان الباب مفتوًحا. ترددُت مراًرا 
فأنا أعرف أنك اإلله الخالق وما أنا سوى 
تراب جبلته أنت بقدرتك، فكيف لي أن 

تك أو حتى أن أفكر أن ُأجالسك على مائد
أتكّلم معك أو أن أرفع طرف عيني ألراك! 

لكن كثيرون قالوا لي "ال تخف، فإلهنا محبة، إلهنا وديٌع 
ومتواضٌع ُيجالس الفقراء والمساكين وَيكسيهم وُيطعمهم وُيشفي 
المرضى وُيريح المتعبين، لم يقفل باب بيته بوجه َمن إلتجأ إليه 

حثًا عمن إبتعد عنه"، فأتيُت ولم يكتفي بفعل هذا بل خرج هو با
  عدم ال أملك شيًئا أطلب الخالص.إليك أستغيث بك كالمُ 

رّبي وٕالهي ... ما أعظمك بقلبك الُمحب، وهذه العظمة جعلت     
ِمّمن عرفك حق المعرفة أسيًرا لهذه المحبة، فأنت وهبتنا كنز 

  حياتنا دون ثمن وقلت لنا "إستمتعوا وٕافرحوا، فلقد إفتديتكم".
آه يا رّبي وٕالهي ... كيف لي أن أقابل محبتك وَكرمك     

وتضحيتك تجاهي؟ كيف لي أن ال ُأخبر عن هذا الحب وال 
أتقاسمه مع اآلخرين!!  يا رب، ما أكثر اّلذين يحاولون إسكاتي 
وُيزعزعون ثقتي بك أو حتى ثقتك بي، ولكني أعلم أن أبواب 

ي وٕان سقطت الجحيم لن تقوى عليك وأنك لن تتخلى عن
فسأقوم، ومهما كانت مشقاتي فالحياة معك غايتي وأنت سندي، 

     فالشكر لك على الدوام، آمين.
   



  

  اهللا والفقر
جلست صديقتي وبكل فرٍح وٕاعتزاز  ،في جلسٍة لتفسير اإلنجيل   

أخذت تخبرني وَمن معي كيف ترعرعت وكبرت في عائلة فقيرة 
ات الناس عليهم من مأكل للغاية لمرض والدها، ُتعيلهم صدق

وملبس وكانوا شاكرين اهللا على فضله. ولقد عّلمتهم أمهم بأنهم 
روا بل يقنعوا ويقبلوا كفقراء ليس لهم أن يتذّمروا أو بالعامية يتأمّ 

بكل ما يوضع أمامهم، فلم تكن المالبس على حجمهم وحتى 
ين األحذية كانت أكبر من قياس قدمهم ولكنهم كانوا يلبسونها راض

بما أعطاهم اهللا من خالل صدقة الناس عليهم. لوهلة تعّجبت فلم 
أسمع قط إنساًنا يفتخر بفقر والديه، وحينها أدركُت سّر هذه المرأة 
فالجميع يسألها أن ُتصّلي من أجله مؤمًنا بأن اهللا يستجيب 
لصالتها ... لقد أحب اهللا قناعتها وتواضعها فغناها بنعمٍة ال تُقّدر 

  ًما بأنها تستثمرها لمجده تعالى ال لمجدها هي.  بثمن عال
ي وٕالهي ... َمن سيركض إلى ربّ    

قطعة خبٍز صغيرة ُمقّسمة ال منظر 
لها ليشتهيها؟ َمن سيهرع لبعض 

قطراٍت من الخمر بالكاد يستطعمها؟ َمن سوى الفقير اّلذي أضناه 
  ًرا!!الجوع والعطش فتراه يركض الهثًا دون تذّمر ليأخذ نصيبه شاك

ي وٕالهي ... في القّداس اإللهي نتقّدم منك كفقراٍء طالبين ربّ    
كفاية يومنا وسترنا، ونشكرك ألنك أشبعتنا ورويت عطشنا ِمن 

   ِغناك ومألت قلوبنا بالفرح، آمين.
   



  

  رحلة األربعون يوًما – حياة اإلنسان المسيحي

     

 الحياة ولعل بالموت، وتنتهي بالوالدة تبدأ رحلة الحياة أن يقولون   
 والروح واإلبن اآلب اهللا بإسم تعّمد اّلذي المؤمن لإلنسان بالنسبة
   تنتهي. ال ولكنها بالمعمودية تبدأ رحلة أيًضا هي القدس

 قلًبا خلقه بالجنة، ووضعه ومثاله صورته على اإلنسان اهللا خلق   
 صورته تشّوهت بالخطيئة أنه إال لآلخر وُمحب ومتواضع وديًعا
 على آدم حياة إنتهاء نقطة من تبدأ حياة هي أخرى: حياةً  له فكانت
 مالًكا ووضع الحياة شجرة اهللا به وضع اّلذي البستان أي الجنة،
 خرج ؛)24-23 :3و 9-8 :2(تكوين  منه آدم أخرج ثم عليها حارًسا

 عرق من ويأكل فيتعب بيده، سيحرثها التي القاحلة لألرض آدم
- 17 :3 (تكوين السماوية أورشليم إلى وينتقل يموت يوم إلى جبينه

 الّرب جثمان وضع لحظة من كبير لحد  تشبه الحياة هذه .)19
 البستان] في الحياة [شجرة البستان بأرض جديد قبرٍ  في يسوع
 وُختم القبر باب على كبيًرا حجرًا وضع ثم )42-41 :19 (يوحنا

 شجرة على حارًسا نار من سيفٍ  مع مالك إقامة [ للحراس باإلضافة
 ومجيء )66-60 :27 (متى منها] التقّرب أحد يستطيع فال الحياة
 التالميذ وٕابالغ يسوع الّرب قيامة وٕاعالن القبر باب لدحرجة المالك

 بين من القائم يسوع الّرب للقاء للجليل أورشليم من بالذهاب
  للتعرف والجهاد الروحي التعب حيث لألرض [الذهاب األموات

   (متى ]اإللهية بالمعونة المسيحية الحياة وعيش يسوع الّرب على
  
  

-1-  



  
 حبا "أتحبني الّرب: ِقبل من امنّ  واحدٍ  كلّ  سُيسأل وهناك ،)1-7 :28 

 أورشليم إلى بالعودة المطاف بنا وينتهي ،)17 :21 (يوحنا ؟"شديًدا
 ألورشليم معه فنرتفع للسماء يرتفع وهو ثيابه بأهداب لُنمسك

 شهوات عن موتنا وٕانما بالجسد موتنا يعني ال إرتفاعنا السماوية.
 قضاها التي يوًما ناألربعي رحلة هي الروح. مع بالروح فنحيا الجسد
 خاللها السحاب، على للسماء صعد أن إلى قيامته بعد يسوع الّرب
- 19 :20 ويوحنا 32-13 :24 (لوقا والرسل التالميذ إيمان شّدد
 عن وسؤاله بحرية معه التكّلم من والخوف الشك بعدم وطالبهم )23
 )29-24 :20 ويوحنا 43-36 :24 (لوقا لفكرهم يبادر ريبٍ  أي

 فصالة]، إيمان حياة أي[ )14- 1 :21 (يوحنا وأطعمهم عهمم وأكل
 وبالمقارنة الكتب من بالخالص ووعده اهللا تدبير تمّ  كيف لهم بّين
 فتقوى رجاءبال مليئة حياة أي[ )49-44 :24 (لوقا حياته مع

 وخدمة رعاية عمل هي المحبة أن على وأصرّ  الخطيئة]، عن وصوم
 أي[ القدرة وقليلي والمحتاج صغيروال الكبير إستثناء: دون للجميع
- 15 :21 (يوحنا ]والحزين الُمحتاج على فصدقة محبةال عيش
 رحلة هي  األرض: على حياتنا رحلة لنا رسم قد يكون وبذلك )،17

  .وصدقة وصوم صالة رحلة ... ومحبة ورجاء إيمان
هاءنذا أنتظر لقياك دون خوٍف، أسيُر برحلٍة أعلُم رّبي وٕالهي،    

ا نهايتها وغايتها، رحلة وٕان تخّللتها بعض الشك واإلضطهاد ُمسبقً 
والسقوط إال أّن معونتك اإللهية هي التي تسير معي وتالقيني 
فتطعمني وتقّويني: تطعمني ِفهًما لحّبك لي ولمشيئتك وتدبيرك 
لخالصي، وُتقّويني بإرسال روحك القّدوس ُمعيًنا وُمعّزًيا. أنعم علّي 

وشاكرًا دوًما لتدبيرك الخالصي ولقبول الّرب يسوع  بأن أكون ُممتنا
آلالٍم مرئية والمرئية طوًعا بإرادته محّبًة بي مهما كانت الظروف 

  الشكر على الدوام، آمين.وواجهُت من صعاب، ولك 
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  الصوم والصدقةالمسيحي و 

كتب أحدهم على الفيسبوك كتعليق على مقالة عن معنى كتب أحدهم على الفيسبوك كتعليق على مقالة عن معنى كتب أحدهم على الفيسبوك كتعليق على مقالة عن معنى كتب أحدهم على الفيسبوك كتعليق على مقالة عن معنى 
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  )1( المعمودية

  

ي وإلھي ... ما زلت أتساءل "ما ھو الفرق بين ا:دانة وإعطاء ربّ 
له قّدوس ُمحب للبشر؟" فالكثيرون من حولي المشورة بحسب معرفتك بأنك إ

يعتقدون بأني حين أتكلم عن لعب القمار وإن كان بين ا=صدقاء أو عن شرب 
المسكر وإن كان القليل لما في ذلك ِمن إساءة للنفس أوAً ول\صدقاء ثانيًة بأني 

ون إلى أُدينھم فليجأون لتبرير أفعالھم دون التفكير بما أقول، كما أنھم يلجأ
ا:ستمرار لما يفعلوه مؤّكدين بذلك عدم صحة ك	مي وأنك راٍض على ھذه 
ا=مور. ھل من أجل ھذا أرسلت لنا إبنك الحبيب، ِمن أجل أن يفعل كلّ إنساٍن ما 
ُيشبع رغباته ويقول أن معموديته قد بّررته؟ ھل فقدنا معنى معمودية الماء 

الروح والدم "نكران الذات" فُنقّدس  "التوبة" فلم نستطع أن ندخل إلى معمودية
  أفعالنا لنكون نوًرا لhخرين يشع محبتك لھم ويعكس قدسّية أسمك؟

ي وإلھي ... ھل ترى فيK إبنك الحبيب اّلذي عنه رضيت؟ A أعتقد، فأنا ربّ 
، وA أستطيع أن أفتح له قلبي وإن كنُت قد  Kما أزال حانقة على َمن أساء إلي

A أود أن أُھان وأُجرح مرة أخرى؛ لم يعد يھّمني أن أُسدي له غفرُت له، ولكني 
  النصيحة أو أن أراه يقود نفسه للھ	ك.

ي وإلھي ... لقد عّلمنا إبنك الحبيب كيف يكون إتمام البر من كلّ ربّ 
النواحي، وھذا يحدث حين يولد ا:نسان من الماء والروح فيعمل ا=عمال التي 

) محبتنا لك من 2) مغفرة الخطايا، (1: (تعكس وجودك وصورتك لhخرين
) إبداء المحبة والرحمة للبشر من 3خ	ل ا:ستس	م لمشيئتك وطاعة كلمتك، (

) العطش 4خ	ل القيام بأعماٍل لhخرين مما A يستطيعون القيام بھا =نفسھم، (
والجوع للماء الحي ولخبز الحياة [الِبر] من خ	ل ا:ستماع لكلمتك وحفرھا في 

) وداعة وتواضع من خ	ل العمل على 5)، (38- 37 :7لقلب للعمل بھا (يوحنا ا
   .إرضاءك قبل كل شيء إذ أن رغبة القلب ھي الحصول على الثروات السماوية

ي وإلھي ... ما أضعفني وأضعف َمن حولي، فإرحمني وإرحم العالم ربّ 
ر على أجمع، وأرسل إلينا من روحك القّدوس فُنخلق من جديد، ولك الشك

  الدوام، آمين.



 

  )2( المعمودية
بما كتبت عن حدث المعمودية  مأود أن أشاركك

  في كتاب لشرح أسرار المسبحة الوردية:

السر األول من أسرار النور: معمودية يسوع في 
  "يسوع بّرنا" –)17-13: 3نهر األردن (متى 

في هذا السر نتأّمل شخصين واهللا ثالثهما في 
ها والدة جنين طاهر نقي في نفٍس تائبة، نفًسا كانت حفلة عرس ينتج عن

تائهة في البراري وٕاذا بصديق العريس ُيمسك بيدها ليدّلها على السبيل 
  اّلذي يجعلها تالقي العريس:

 أوًال: "التوبة وغسل سواد الماضي"، و
    ثانًيا: "التعّهد بالتغيير وعدم الرجوع إلى الخطيئة".

تواضع ال غيرة في قلبه من جهة العريس صديق العريس هذا، إنسان م
وال يود أن يأخذ مكانه؛ فهو إنسان يعرف واجبه وال يشتهي مقتنى غيره 
شاكًرا اهللا على كّل ِنَعِمه. وبهذه الروح، حينما يلبسها المؤمن، يستطيع 
أن ُيدلي بشاهدته عن العريس وُيهيء طريق الرب لذاته ولآلخرين. وٕاْن 

التي ُتشبه روح إيليا ُندرك بأن إنكار الذات محبًة باهللا  تأّملنا بهذه الروح
ال تعني ضعف وٕاستهانة بل تعني أن صاحبها يعلم تماًما من هو بالنسبة 
هللا وما هو مركزه بالمقارنة مع اهللا وما هي واجباته تجاه اهللا ["ال ُبّد له 

بّد لي أن  ال’) و 30 :3ِمن أن َيكُبر وال ُبد لي ِمن أن َأصُغر." (يوحنا 
 (سفر باروك)]، إذ هو "صوتٌ ‘ أتوب وأطيع وأسّبح أسم اهللا وُأمّجده
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صارٌخ في البرية ينادي بالتوبة، وُيبشر الشعب بالخالص بغفران خطاياهم 
)، و"ُيحنن قلوب اآلباء على 34-23 :1بالمسيح نور العالم" (يوحنا 

للرب شعًبا متأهًبا" (لوقا األبناء، ويهدي العصاة إلى حكمة األبرار فيعّد 
1: 17.( 

"إنكار ِفعل الخطيئة" هو عمى روحي وظالم  بأنّ  نعلمُ "المعمودية" في سر 
يعيش به اإلنسان ويجعله يفقد المقدرة على رؤية النور؛ وكما كتب 
التلميذ الحبيب يوحنا الرسول: {إذا ُقْلنا: "إننا بال خطيئة" ضلْلنا أنفسنا 

ا. وٕاذا إعترفنا بخطايانا فإنه أميٌن بار يغفُر لنا خطايانا ولم يكن الحق فين
ويطهُرنا من كل إثم. وٕاذا ُقْلنا: "إننا لم َنْخَطْأ" جعلناه كاذًبا ولم تكن كلمته 

). ولعل ِمن أكثر الخطايا التي ُيعمي اإلنسان 10-8 :1يوحنا  1فينا.} (
  سواء كان: نفسه عن رؤيتها واإلعتراف بها هي اإلساءة لآلخرين

بإشتهاء مقتنياتهم، أو باإلعتداء على حقوقهم ومكانتهم اإلجتماعية  •
 في ضمن العائلة، أو

بعدم اإلعتراف بغلطه اّلذي سبب المشاكل في محيط العائلة أو العمل،  •
ووضع اللوم على اآلخرين وتشويه صورتهم متهًما إّياهم بتسبيب 

يقة رأًسا على عقب، المشاكل، وبالتالي إستخدام الكذب لقلب الحق
وَمجازيا يمكننا القول: "رمي اآلخرين بحجر" و "وضع حجر عثرة أمام 

 اآلخرين"، أو
بعدم حماية الضعفاء الموكلين إليه، كأن ال يحمي الرجل زوجته ِمن  •

غيرة وظلم أهله عليها، أو أن ال يحمي األب أطفاله من ظلم اآلخرين 
 جوزين من ظلم إمرأته عليهم، عليهم، أو ال يحمي الرجل والديه الع
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وذلك لما في قلبه من كبرياء وعظمة وحب ذات، أو شهوة خاطئة، أو قلة 
غيرة على ممتلكاته وقلة محبة: وهذه هي جزء من الكراهية التي هي 

  ).11-3 :2يوحنا  1عكس المحبة (

نتأّمل بقول اآلب السماوي عن الرب يسوع المسيح "المعمودية" في سر 
 :3ّلذي إستقّر عليه الروح القدس: "أنَت إبنَي الحبيب عنك َرضيت" (لوقا ا

) ونتذّكر قول اهللا من الجبل من الغمام فيما بعد بيوم تجّلي الرب 21-22
)، فنود 35 :9يسوع "هذا هو إبني الحبيب اّلذي إخترته فله إسمعوا" (لوقا 

ن أعمال وأقوال أن ُنصبح على ِمثال يسوع إبن اإلنسان بما قام به م
ُتظهر محبة اهللا ورحمته ومجده لآلخرين فنطلب ِمن اهللا بكّل إيمان أن 

قال الرب يسوع: "روُح الرب  نكون من اللذين ُيعمدهم الرب يسوع بالروح [
علي ألنه مسحني ألُبشر الفقراء، وأرسلني ُألعلن للمأسورين تخلية 

وُأفرَج عن المظلومين، وُأعلن سنة سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم، 
)] وبدمه الكريم لمغفرة الخطايا باذًال 19-18 :4رضا عند الرب" (لوقا 

) فنشهد للثالوث األقدس اإلله الواحد بأعمالنا 50 :12ذاته عنا (لوقا 
)، وبالتالي ُنقدم ذواتنا 34-31 :1وأقوالنا بحسب أقواله وأفعاله (يوحنا 

 :4هللا كتقدمة هابيل التي رضي عنها اهللا وٕاختارها (تكوين  ُقرباًنا ُمرضًيا
3-5.(  

ثمرة السر: التواضع، اإلبتعاد عن الغيرة وٕاشتهاء ممتلكات الغير الجسدية 
والروحية، فحص الضمير فالتوبة وتنقية الذات، معرفة الحق، الشجاعة 

 لإلعتراف بالخطأ ..
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كانت معمودية يسوع المسيح  ولماذافي المعمودية نتأّمل بما حدث  حين

)، نجد أن الرد جاء على لسان الرب يسوع حين قال 17-13 :3(متى 
". وٕاتمام البر يأتي حين  كّل ِبر ليوحنا المعمدان: "فهكذا يحُسُن بنا أن ُنِتم
يولد اإلنسان من الماء والروح فيعمل األعمال التي تعكس وجود وصورة 

ّلمنا الرب يسوع كيف يكون ذلك من كّل اهللا لآلخرين؛ ولقد أرانا/ع
  النواحي:

: من خالل المعمودية بالماء والروح القدس لمغفرة مغفرة الخطايا •
الخطيئة األصلية، ثم من خالل معمودية الدم والروح [أي عملية 
الصلب لذبح الحمل التي أّدت إلى وجود القلب اإللهي في القربان 

    المقّدس] لمغفرة الخطايا.
: من خالل اإلستسالم لمشيئة اآلب السماوي وطاعة ا هللا اآلبمحبتن •

كلمته حتى الموت والتي من ضمنها إعالن ملكوت اهللا والبشارة 
  بالخالص.

: من خالل القيام بأعماٍل لآلخرين مما ال محبة ورحمة اهللا للبشر •
يستطيعون القيام بها ألنفسهم؛ ونرى ذلك بما فعله على الصليب 

 جمع، وبما قام به من أعمال لشفاء النفس والجسد.فداًء للبشرية أ
: من خالل اإلستماع ر)العطش والجوع للماء الحي ولخبز الحياة (البِ  •

)، ومن 38-37 :7لكلمة اهللا وحفرها في القلب للعمل بها (يوحنا 
خالل تناول جسد ودم الرب يسوع الكائن بالقربان الُمقّدس للثبات به 

  ).58-47 :6(يوحنا 
: من خالل العمل على إرضاء اهللا قبل كل شيء إذ أن ة وتواضعوداع •

رغبة القلب هي الحصول على الثروات السماوية، وبالتالي قبول 
 األمور التي يوّفرها اهللا وعمل مشيئته بكل تواضع وفرح.
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  )3( المعمودية
ن هو مَ “في كتّيب أود أن أشارككم بما كتبت 

عن  ”معنا"؟ يسوع "المخّلص" وعمانوئيل "اهللا
حدث المعمودية إذ أن هناك أحداث بالعهد 

شير على أهميتها القديم رمزت للمعمودية لتُ 
  حين تتم:

م اهللا للعبرانيين المن في العهد القديم، قدّ 
والسلوى من السماء [الخبز النازل من السماء] أثناء رحلتهم إلى أرض 

حمر [رمزًا للمعمودية] رمًزا للسموات] بعد مرورهم عبر البحر األ الميراث [
رمًزا للخطيئة]، كما أجرى النبي إيليا معجزتان بقوة اهللا:  فاّرين من مصر [

واحدة لتغذية األرملة وٕابنها وتزويدهم بإمدادات مستمرة من الخبز اليومي 
)؛ وكذلك فعل النبي 24-7 :17ملوك  1واألخرى إلحياء إبن األرملة (

زيت لُيباع ثمًنا للحرية من العبودية، أليشاع عدة معجزات منها تكثير ال
وٕاحياء اإلبن الميت، وٕاستعمال الدقيق إلزالة تأثير السم من الطعام، 

رمز اإلثم  وتكثير األرغفة إلشباع القوم، وشفاء إنسان من مرض البرص [
اّلذي يفصل اإلنسان عن القداسة] وذلك بنزوله مياه نهر األردن سبع 

توبة، وٕارواء العطش من الماء الحي بقوة الروح رمزًا لمعمودية ال مرّات [
). وبمقارنة ما حدث في العهد القديم وما جرى 5، 4ملوك  2القدس] (

في ملء الزمان في العهد الجديد نعلم أن اهللا عّلم بنو إسرائيل وجميع 
األمم بأنه يمكنه أن يزودنا بكفاف يومنا من الخبز؛ بكل ما نحتاجه للبقاء 

أثناء رحلتنا على األرض. بقوة الروح القدس، وّفَر لنا،  على قيد الحياة
وسوف ُيَوفر لنا دائًما مع يسوع المسيح الذي أتم في ذاته: الماء الحي 

 وخبز الحياة [كلمة وقربان].
   



  



  الموت والقيامة ... الحياة
رّبي وٕالهي ... حين أدركت معنى قيامتك 
تحّول سبب دموعي على أحّبائي الموتى من 

زٍن إلى إشتياٍق للقاء ولم أعد أهاب الموت. ح
بالقيامة أدركُت عمق حّبك لي؛ إذ حين خلقتني 
من تراب األرض وأعطيتني الحياة بنسمٍة منك 

فأنت قد خلقتني من األرض التي خلقتها صورًة لقلبك اّلذي نواته/لّبه 
نار الروح القدس تنبثق بقّوٍة لتحول األرض القاحلة إلى أرٍض خصبة؛ 

واًة مغلفة بطبقٍة تحوي كنوز ومعادن وجواهر ُتغنيني إن بحثُت عنها ن
وٕامتلكتها، وتحوي مياٍه حّية تتدفق لُتحييني؛ نواًة تجذبني بقوٍة ألقف 
على سطح األرض ثابتًة بال تزعزع. خلقتني من تراب وأريتني كيف 
لهذا التراب أن يتحّول حين يتعّرض لكثيٍر من الحرارة والضغط إلى 

لماس غالي الثمن ُيبهر من يراه، وكذلك كيف لهذه الحرارة والضغط أ
أن ُتحّول بقايا الكائنات الحية والنباتات إلى سائٍل أو غاٍز يكون 

  مصدًرا للطاقة. فيا رّبي ... يا خالق الكون، سبحانك، المجُد لك. 
، وحين يعود "أنت مّني"رّبي وٕالهي ... حين خلقتني قلَت لي: 

"ب وكأنك بالظاهر تقول لي: الجسد للترا وبالواقع أنا أعود "أنت في ،
إليك ألكون معك وفيك؛ أعيش معك ال بالرموز بل أراك بعيني وأنعُم 
في بيت خالقي وأبي. أجل، أنَت في كل يوٍم أعيشه على سطح األرض 

، فدْعني أعيُش فيك".  تقول لي: "أحببُتك. أنت مّني وفي  
والحرارة والضغط أعطتنا قّديسين ُيرنمون  رّبي وٕالهي ... اإليمان

ويشهدون على عمق حّبك لنا، فهبنا قلوًبا مؤمنة بالمسيح اّلذي وطئ 
الموت بالموت ووهب الحياة لّلذين في القبور، قلوًبا ال تتأّفف من 
الشّدة والضيقات وال تخاف الموت لُنصبح مصدًرا إلعالن الفرح 

  .مينوالحياة، ولك الشكر على الدوام، آ



   الوليمةالميالد و 
ي وٕالهي ... سمعُت بأن هناك َمن يقول ربّ      

عنا نحن اّلذين نؤمن بالرب يسوع المسيح بأننا 
"آكلين لحوم البشر" ألنه دعانا لنأكل لحم بشٍر ونشرب دمه ... هم لم 
يفهموا قول الرب يسوع: "الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد إبن 

... هم لم  )53 :6(يوحنا وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة"  اإلنسان
- 54 :6(يوحنا يفهموا بأن إبن اإلنسان هو "المسيح" وهو "خبز الحياة" 

 ؛12-8 :2(لوقا ع بإرادتك في مذوٍد اّلذي ُوِلد بقّوتك وهبًة ِمنَك وُوضِ  )58
ح ِغًنا لّلذي يوضع به طعام الحيوانات لتستمّد ِمنه قّوتها لتحيا وُتصب )16

فيحيا هو أيًضا، وبذلك  ه ويتغّذى عليهايمتلكها إذ تعمل دون أجٍر وتخدم
ُمخلًصا الكلمة" هو طعاًما لَمن يأكله  -تكون هبتك "إبن اإلنسان يسوع 

فيحيا ويسمن وُيصبح بدوره سبًبا لشبع وغنى غيره ِمّمن يقوم على 
  خدمتهم روحيا.

المذبح" ُأقدمه لَك لتوضَع فيه  -"المذود  ي وٕالهي ... أقلبي هوربّ      
الحمل" أقّدم  -فيأكل منَك اآلخرين ويتقّووا؟ أم أنا مثلك "إبن اإلنسان 

ذاتي وأكرس أعمالي لخدمة وراحة ونمو اآلخرين مجًدا لك ولهم؟ سؤاالن 
ال يختلفان عن بعضهم البعض فَمن أراد أن يكون قلبه ِمن النوع األول ال 

قبل أن ُيصبح قلبه النوع اآلخر: القلب اّلذي ُيقدم نفسه لخدمة بّد له أن ي
اآلخرين؛ القلب اّلذي يقول لآلخر "هذا هو جسدي وهذا هو دمي ُكلُه 

  وٕاشربُه ليكون فرًحا في السماء".
ي وٕالهي ... يا صاحب الملكوت ... أنت هو اّلذي أعددَت الوليمة ربّ      

د العشاء، لقد تّم، تعالوا وكلوا وٕافرحوا" ودعوتنا إليها وقلت لنا "قد ُأعِ 
والعشاء كان هو "المسيح"، وفي رؤيا  )25-16 :14، لوقا 4-2 :22(متى 

يوحنا قال المالك "طوبى للمدعّوين إلى وليمة ُعرِس الحمل" وكان العريس 
، فيا )9 :19(رؤيا يوحنا هو أيًضا الطعام وعروسته قد لبست الِبّر بسببه 

    من ُنلبي نداءك بفرح ولك الشكر على الدوام، آمين.رب إجعلنا مِ 
    



  النبي إيليا
كل نبي في العهد القديم ُدِعَي نبيا ألنه أتى بنبوءة عن الّرب يسوع    

المسيح [حب اهللا وخالص البشر] لُيستدل عليه حين يأتي من ِقبل 
نان من الشعب، ولعل التنبؤ بالكالم هو الوسيلة المتبعة، ولكن إث

األنبياء  تنبآ عمليا بـ"الفعل" [ كنبوءة إبراهيم حين قّدم إبنه إسحق 
  كحمًال للمحرقة هللا ولكن اهللا بنفسه هو اّلذي أعّد الحمل للمحرقة]. 

النبي حزقيال بقبوله أْن تكون أفعاله للداللة على ما سيحدث لبني    
بأ بأن لقب "إبن إسرائيل ولذلك لّقبه اهللا بـ"إبن اإلنسان"، هو تن

اإلنسان" اّلذي إتخذه الرب يسوع هو للداللة على أنه ُمرسل ليكون 
  نموذًجا لَمن أراد أن يكون "إبًنا هللا" وبالتالي يحيا معه حياًة أبدية. 

أما النبي إيليا، فباإلعجوبة، التي قام    
بها بتكثير القمح/الدقيق والزيت لألرملة 

نفاذهما في أيام القحط والجفاف وعدم 
ومن ثم إحياء إبنها الميت، هي تنبأ 
لوقوف اهللا مع شعبه المسكين في 
الصعوبات وأيًضا إقامته من الموت. أما 

إرساله ِمن ِقبل اهللا لتلك المرأة فهو للتنبأ عن وعد اهللا بأنه سُيرِسَل 
ًمخّلًصا [الّرب يسوع] حامًال في قلبه "طيبات اهللا: القمح والنبيذ والزيت" 

) وتحقيقه بذاته "الكلمة المتجّسدة" وفي سّر 12-10 :31ا (إرمي
اإلفخارستيا [جسد الرب يسوع والهوته]، إذ وعد اهللا بإرسال القمح 
والنبيذ والزيت ِلشعبه فَيشبعون منها وال ُيْخَزون [مغفرة الخطايا وِشبع 

   ).27-18 :2وشفاء روحي] ألن اهللا في وسطهم (يوئيل 

   



     

  ي التبشير والتعريف باهللالنهج البسيط ف
  

حين قالت كلمتك للتالميذ:  رّبي وٕالهي ...
ِإْذَهُبوا ِإًذا َفَتْلِمُذوا ُكل اُألَمم، وَعمُدوُهم ِبإْسِم "

وِح الُقُدس، ُموُهم َأْن و  اآلِب واإلْبِن والرَعل
 َما َأْوَصْيُتُكم ِبِه. وَها َأَنا َمَعُكم ُكل َيْحَفُظوا ُكل

"، سمعتك تضُع لي أسلوًبا بسيًطا بالتبشير ياِم ِإلى ِنَهاَيِة الَعاَلماألَ 
�أباك� وتقول: �فأنا �إب� �وكن �تعال ...� �عائل] �من �فرًدا �وكن "تعال

�ويغار�ع@ى� �بي �يثق ا
ً
�إبن �وكن �تعال ...� �وصديق ا

ً
�أخ �لك وسأكون

�ت¾�ء� "� �ال] �وأفعاله �وأقواله �بأفكاره �فُيكرم� �إسمي قدسية
س�ل�خرين�...�تعال�وإحمل�hي�قلبك�جميع�sسمي�بل� تعكسه�ُمقدَّ

�لهم� �م�fاثي �أنت �فتكون �بيÃ©م �كالكب��fفيما �وكن �"أخوتك" أبنائي
ل�و"�

ّ
ولك�برك]�وبَك�تفيُض�ِنعمي�علª©م�...�تعال�كإبٍن�صغ��fُمدل

�محبة� �فأنا ̂بن �ا �وقلب �بفكر�العبد �تعال ...� �أباك �
ّ
�بأن تن¾�¨

الكسل�...�تعال�وقل�Qي�"لقد�تم.�لقد�وأعمل�ع@ى�الدوام�و"�أحب�
�لحضنك� �وعادوا �فتابوا �عنَك �إبتعد ن

َ
�� ته

ْ
ف �وعرَّ �أسمك دُت مجَّ

  ��اsبوي".

من المؤكد أن غايتك من سّر "الثالوث األقدس"  رّبي وٕالهي ...
هو ليس عبادة ثالث آلهة وٕانما إظهار سر "اهللا محّبة" للبشرية 

والروح القدس يعضدهم"،  أجمع فـ"اآلب يحّبهم واإلبن يحّررهم
ولذلك صّلى القديس بولس الرسول ألهل قورنتس قائًال: "لتكن 
نعمة رّبنا يسوع المسيح ومحبة اهللا وشركة الروح القدس معكم 

دها أيًضا الكاهن في صالته )، وُيرد 13:13قورنتس  2جميًعا" (
للشعب أثناء اإلحتفال بالقّداس اإللهي، وُنصّليها نحن أيًضا، 

  ستجب يا رب، ولك الشكر على الدوام، آمين.فإ



  الوصيتان وروابط الحب
" وأعماله وأقواله جمعاء ةاهللا محبّ "   

تحت هذه السمة، إبتداًء من  تنصبّ 
اللحظة األولى للخلق وٕالى األبد. ومن 
وصاياه التي ترتبط بها الشريعة كّلها 

"أْحِبب الّرب واألنبياء هي الوصيتين: 
بَك وكل نفِسك وكل إلهك بكل قل

، 5 :6(تثنية اإلشتراع  "أْحِبب قريبك ُحبك لنفِسَك"و ِذهِنك"
). ولقد أراد 40-36 :22، متى 18- 17 :19األحبار  الالويين/

اهللا أن ُيعلم اإلنسان هاتان الوصيتان حتى قبل أن يقولها، وأوعز 
ه، فلم بها عندما خلق اهللا اإلنسان. في البدء خلق اهللا آدم لوحد

يعرف آدم أحًدا آخر سوى اهللا ولم ُيحب أحًدا آخر سوى اهللا 
[فحين خلق اهللا اإلنسان على صورته مأله بالمحبة إذ قال: 

)]، فأحبه 4 :11"بحبال البشر، وبروابط الحب إجتذبُتهم" (هوشع 
من كّل قلبه وفكره وقّوته ومن هنا كانت الوصية األولى؛ فعّلمنا 

ليس هنالك أحٌد معنا غيره. ثم خلق اهللا حواء  اهللا أن نّحبه كأنما
من ضلع آدم ليوّجه أنظار آدم إلى حّب شخٍص آخر محبته 
لنفسه، فهذا الشخص اآلخر هو جزًء منه، ومن هنا كانت 
الوصية الثانية، فعّلمنا اهللا أن نّحب اآلخرين كأنفسنا وال ُنحّب اهللا 

ونفٍس من اهللا  وأنفسنا فقط، ألننا جميًعا من جسد واحد بكلمةٍ 
ُخِلقنا، وأرانا كيف أن اإلثنين كانا أصًال جسًدا واحًدا وعليهما أن 
يبقيا جسًدا واحًدا حتى في حال إنفصالهما عن بعض في 

  الجسد. 
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حين أراد اهللا أن يخلق حواء،    
رمًزا لآلخر [أي البشرية]، أوقع اهللا 
ُسباتًا عميًقا على اإلنسان [أي آدم 

: "آدم الجديد" الخالي من صورة اهللا
)، 21 :2الخطيئة] فنام (التكوين 

وهذا النوم يرمز إلى تواضع اهللا 
وٕاختفاء مجده وبهاءه بجسد إنسان، 

ب يسوع على كما أن ألم خروج ضلع من األضالع هو معاناة الرّ 
الصليب [وٕان لم يشعر به اإلنسان]، ولوال هذا التواضع 

ضلٌع خرج  ؛ْخُلص [أي أن نولد]والتضحية لما كان للبشرية أن تَ 
خرجت آالم صلب المسيح ونومه ِمن الظلمة إلى النور كما أَ 

. بآدم كانت الوصية األولى [موته] البشرية من الظلمة إلى النور
إلهك بكل قلبَك وكل نفِسك وكل ِذهِنك"، وبحواء  "أْحِبب الربّ 

"، والوصيتان كانت الوصية الثانية "أْحِبب قريبك ُحبك لنفِسكَ 
تكّمالن بعضهما البعض وال ثمار ألحٍد منهما دون اإلقتران 

  باآلخر.  
"نوم آدم ليستفيق فيرى عوًنا له في حواء" دون أن يشعر بأي    

ألم وهي ُتخلق، كنوم اإلنسان حين يموت ليستفيق فيرى َمن كان 
عوًنا له قبل نومه: اهللا، دون أن يشعر بأي ألم [أي ألم عقاب 

  تواضع اهللا قد أخذ عنه هذا األلم.   طيئة] إذ أنّ الخ
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ولقد أعاد اهللا على اإلنسان فكرة   
بينه وبين اإلنسان الجسد الواحد 

اّلذي أحبه وبين اإلنسان وأخيه 
في سر الزواج الُمْثِمر، اإلنسان، 

فأرانا جسًدا واحًدا للمرأة والجنين 
بداخلها، هما إثنان في جسٍد واحد أو 

ا واحًدا من المنظور الخارجي، بيتً 
ذي تكّون نتيجة بذور المحبة الكامنة بين جسدين منفصلين والّ 

عن بعضهما البعض. وسيبقى هذا البيت أي المرأة والجنين 
جسًدا واحًدا أي قلًبا واحًدا حتى بعد إنفصالهما عن بعض 
مرتبطين "بحبال البشر وروابط الحب" التي وضعها اهللا في 

ذا أراد اهللا أن تكون المحبة في القلوب: محبة بتواضع القلوب. هك
وبال أنانية، محبة بذل الذات لآلخر ألن هذا اآلخر يكملني 

  ذي أراده اهللا.بالجسد الواحد الّ 

رّبي وٕالهي ... "المحّبة" هي كّل ما يحتاج إليه قلب اإلنسان    
بك ليعيش مع اإلنسان اآلخر بسالم، فأنعم علينا بقلوٍب مؤمنة 

وبكّل ما فعلَت وأوصيَت، قلوًبا ُتحبَك وتبغى رضاك لتثمر مجًدا 
  لَك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  اهللا محبة
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  الوOدة من الروح

ُمحب رحوم ونحن  نقي  قلبٌ  وي وٕالهي ... أنت قّدوس ذربّ 
أبناءك، ألسنا كذلك؟ وٕان كّنا أبناءك، أال يجب علينا أن نتحّلى 

ن األبناء ُيشابهون أباهم وكلما تعّلق اإلبن بأبيه كلما بصفاتك أل
أحب أن ُيقّلده بكل األمور التي يقوم بها ونراه ُيراقبه جيًدا وُيطيعه 
ويثق به ليتعّلم منه فيمتأل فكره ِمن فكر أبيه وما ُيعّلمه إًياه لكي 

  يقوم بذات األعمال التي يعملها أباه فيصبح فعًال مولوًدا منه؟! 
نبيا كاذًبا ُيحّور  ما أتعس اإلنسان اّلذي يكونآه، وٕالهي ...  يربّ 

وُيلبس الخطأ بثوٍب مطرًزا بالذهب؛  الحقيقة ومشيئتك ووصاياك،
هو كإنساٍن ُيحاول أن ُيبعد إبًنا عن أبيه أو أمه ُمشّوًها سمعتهما 
ويّدعي أموًرا كاذبة وغير صحيحة عنهما فالويل له، هو حجر عثرة 

 ناصًبا نفسه إلًها وُمشرًعا القوانين التي ُترضي شهواته، لذاته أوالً 
وثانًيا لَمن أراد أن يتعّرف عليك ويتقّرب منك ليكون إبًنا لك على 

  مثالك.   
كل بكل تواضع ي وٕالهي ... إن لم أعود كطفٍل صغير فُأفرغ ربّ 

ني ملكوتك؟ يا فكري مما ُيسيء إليك فكيف لي أن ُأخبر عنك وأبْ 
الوديع والمتواضع القلب إجعل قلوبنا شبيهة بقلبك القّدوس،  يسوع

  ولك الشكر على الدوام، آمين.
    



  34-28 :8متى القّديس تأمل بقراءة إنجيل 

   فكيف لهم أن يعرفوه؟" ،ر"إن لم ُنخب  
حادثة إخراج الشياطين من رجالن من ُبقعة 
الَجرَجسيين (أو الَجَدريين) هي بمضمونها كأي 

تُثبت ألوهية الرب يسوع، ولكن ما هو معجزة 
مردود هذه األعجوبة على شعب تلك المدينة، وهم لم يروا األعجوبة ولكن 

ِمن البديهي أن رد فعل الشعب سيعتمد على َمن  سمعوا عنها سماع األذن؟
  أوصل إليهم الخبر وكيف أوصله.

إلى ما أن إنتهت المعجزة حتى هرع الرعاة أصحاب قطيع الخنازير    
المدينة صارخين: "الرب يسوع قطع لنا رزقنا. هو رب قاسي القلب، هو 
سيد الشياطين ولذلك هي ُتطيعه"، فخاف أهل المدينة من يسوع ألنهم 
بسبب جهلهم صّدقوا ما قيل لهم وخرجوا إليه ولم ينتظروا أن يأتي إليهم 

م إعتقدوا بأنه ليسألوه تفسيًرا لما حدث وطلبوا منه أن ال يأتي إليهم. ه
  سيسلبهم ممتلكاتهم فخافوا... هم إعتقدوا بأنه ُمرسل من الشيطان فخافوا. 

آه، لو ركض الرجالن اللذان شفاهما الرب يسوع وصرخا: "الّرب يسوع    
شفاني. اهللا فيما بيننا ُيحبنا ويريد لنا الخالص"، فيا ُترى ماذا كان رد فعل 

  أهل المدينة؟
تفهم كيف ُيضحي اإلنسان بما يملك من أجل خير  قلوب الرعاة لم   

اآلخر، فحب الذات بالنسبة لهم هو قبل حب اآلخر، ولذلك هم أيًضا لن 
يفهموا وصية اهللا: "أحب قريبك كنفسك". وَمن أراد أن يتبع ويقبل كلمة اهللا 
عليه أن يتخّلى عن رغباته وشهواته وما يملك محّبًة بمصلحة اآلخر كما 

يسوع اإلله عن ذاته ورضي أن يّتخذ جسًدا ويفتدينا محّبة بنا  تخلى الرب
  . )8- 6 :2ي (فيلبّ 

إن لم يكن صوتنا اّلذي يصرخ: "اهللا محبة" أعلى ِمن الصوت اآلخر اّلذي   
  يقول: "اهللا قاسي" فلن يفهم السامع!! فلُنبّشر بالخالص حبا باهللا وباآلخر.



  ني؟ أكيد""أنا ُأحّبك؟ ال أعلم ... أنَت ُتحبّ 
رّبي وٕالهي ... ال أعلم، ولكني حين أتأّمل بما كتب 

بالنسبة لفساد سالته إلى أهل روما الرسول بولس في ر 
الجسد وِفدائه أي تحريره من العبودية، أنسى جسدي 
المادي وال ُأفكر بفساده والعودة إلى التراب ولكني َأْفتِكر 

أنت ليكون إبًنا لك حين بفساد الجسد الروحي حين ُأخطأ وكيف دعوَته 
إفتديته فغفرَت له إن آمن بدعوتك. َأسمع كلمتك تدعوني للتوبة وبذات 

لّلُهم، ِإْصَفْح الوقت تصرخ روحك من داخلي لَتسَمعها أنت طالبًة المغفرة: "ا
  ".َعني َأَنا الَخاِطئ!

رّبي وٕالهي ... لعل من أصعب األمور التي يقوم بها اإلنسان هي "فحص 
مير" و"اإلعتراف بالخطأ" وحتى "اإلعتراف بالتقصير في عمل الواجب"، الض

وال أعلم إن كان الجهل بالواجب نحوك ونحو القريب واإلنسان اآلخر هي 
المشكلة ولكني متأكدة من أنك قد أفهمتنا إّياها وتركت لنا القرار لُنِحّب 

ريد أن ُيفكر، معرفتك ومعرفة مشيئتك فطاعتك محبًة بك، أو أن اإلنسان ال يُ 
  أو أنه ال ُيِحب أْن ُيقال عنه بأنه ُمخطئ ُمتناسًيا بأنك تعلم وترى كل شيء.

رّبي وٕالهي ... ما هي واجباتي تجاهك؟ أهي ترديد صالة الصباح والعصر 
والمساء وقبل النوم؟ أهي صوم وٕانقطاع عن بعض األطعمة من دون هدف 

المادي فقط دون التفكير  روحي؟ أهي حضور القّداس اإللهي بالجسد
بالخطايا والندم عليها لنيل المغفرة عنها؟ جلست باألمس القريب مع خالتي 
ُتحدثني عن حب زوجها لها فقالت: ذهبنا إلى أخصائي بالقلب ليفحص قلبه 
وحين كان الطبيب يأخذ له أشعة للقلب طلب من الطبيب أن يسألها أن تأتي 

نت أخصائية بالقلب، فأجابه "كال، ولكنني ُأريد أن لتراها، فسأله الطبيب إن كا
ترى صورتها فيه"؛ وهكذا أرى حّبك لنا، فصورتنا [أي نحن] في قلبك ألنَك 
  ُتِحّبنا كعروٍس لك وليس فقط كأبناء، ولعلنا بهذا الحب ُندرك واجباتنا نحوك.   

ياهم الخطاة المتواضعين والمعترفين بخطا‘رّبي وٕالهي ... يا َمن أشعرَت 
بالمحبة واألمان بمغفرة الخطايا وبناء ‘ واضعين أنفسهم في ظل حمايتكَ 

حصٍن متين حول قلبهم لكي ال يرى جسدهم الروحي الفساد، أْنعم علينا بقلٍب 
ُمنسحق متواضع ُمحب لُنصبح ِمن أبنائك ونصرخ لك "أبانا القّدوس اّلذي في 

    السموات"، ولك الشكر على الدوام، آمين.



  ا األعمىأن
رّبي وٕالهي ... سألوني "لماذا ُيريد اهللا أن 
ُنحّبه؟"، "لماذا ال يتقّبلنا اهللا كما نحن دون أن 
نحتاج ألن نتغّير بتصرفاتنا لنكون قّديسين 
بحبنا له ولآلخرين والتضحية من أجلهم؟"، 

؟"، "لماذا علينا أن ُنصّلي ‘خطاة‘"لماذا ُنسّمى 
املنا الناس بصورة أفضل؟". أجبتهم بأنك لنحصل على ما نريد وحتى لُيع

، ولكنهم لم يفهموا ما قصدت أو لعّلهم لم يشعروا ‘عريس‘وٕاله ‘ أب‘إله 
  بمفهوم اإلسم الدال عليك إذ أجابوا بدون ترّدد "اهللا ليس كذلك".

رّبي وٕالهي ... كثيرون ليس لديهم مشاعر تجاهك. وحين ُأفكر فيك، 
الحب اّلذي أظهرته لنا في التجسد، أي أشعر بأسٍف عليك ألنه بعد كل 

رّبي وٕالهي ... في حياة الّرب يسوع المسيح، نحن ال نحبك كما تستحق. 
 حّبك لنا وأحسستُ  كل ما قرأت من كتابْي العهد القديم والعهد الجديد لمستُ 

كذلك برغبتك بأن ُنحّبك وأن تشعر بالحب تجاهك، ولعلي ُأدرك اآلن سبًبا 
  ليس هناك حب أعظم من حب األب واألم إلبنهما البكر.آخر للتجّسد إذ 

رّبي وٕالهي ... نحن عميان عن معرفتك، أعمتنا لّذاتنا الجسدية 
[الجشع والتكبر وحب الذات و...] عن إدراك أسرارك ورجاء جزاء القداسة 

رّبي وٕالهي ... هذا العمى جعلنا نخاف التحّرك ). 22-21 :2(الحكمة 
تطم بالمرتفعات ونقع بالمنخفضات فالطريق ليس ُممّهد نحوك في الدنيا، نر 

أمامنا ونحن ال نسير بمروٍج ُمنبسطة... ولعلنا نسينا بأنك قد وعدتنا بأن 
تُبِسط األرض التي نمشي عليها إن آمنا بك فال نخاف وُندرك أنك ممسك 

  بأيدينا وبإسمك نواجه الصعوبات.
إليمان ا-معرفتك واإليمان الحق رّبي وٕالهي ... إفتح أعيننا وأنعم علينا ب

لنعدل عن فعل الخطيئة وُنصبح أناًسا روحانّيين ُنحبك ونود  -بالّرب يسوع
     أن تكون أفعالنا مرآًة لقلبك القّدوس، ولك الشكر على الدوام، آمين.



  

  أنا الكسيح

رّبي وٕالهي ... هل شككُت يوًما 
بأنك تستطيع أن تشفيني من دائي 

الي وتوِقف أو أن ُتغّير من ح
ُمعاناتي؟ هل رأيتني أندب حالي 
وأغار وأغضب وأثور على ما يجري 
من حولي دون حق؟ ال بّد أنك قد 

رأيتني مائتة وُمكّفنة أيًضا ال أستطيع الحراك وعرفت بأنني لن 
آتي إليَك بمحض إرادتي ولن أفكر بَك لذلك أرسلَت لي َمن 

ا إلّي أيها الُمتَعبين يستطيع أن يحملني ويأخذني لَمن قال: "تعالو 
وأنا أريُحُكم". منذ زمٍن بعيد لم أعرف الراحة وال شعرُت بالسالم 
في قلبي، وجهلي بَك قد َأتعبني وَأتَعَب َمن هم حولي. جهلي 
بَك أو حتى شّكي بمقدرتك جعلني مسّمًرا في مكاني دون 
تغيير. جهلي بَك أو إيماني الضعيف المهزوز الُمتأْرِجح جعلني 

كسيح ال قدرة له على الوقوف والعمل في ملكوتك. آه يا كال
لتعاستي، وآه يا لفرحي؛ األولى ألني كنُت بعيدًة عنك لفترة من 
الزمن، والثانية ألن حّبك لي أعاد لي الحياة، حّبك لي جعل 
اإلنجيليون األربعة يكتبون ليوصلوني إليَك لخالصي، حّبك لي 

ك القّدوس للعمل في حقلك مّد أتباع إبنك الحبيب بمواهب روح
ِمن أجلي: الحكمة والمعرفة والعلم والَجَلْد والتقوى والمشورة 

  الصالحة ومخافتك.  
  رّبي وٕالهي ... أشكرك على الدوام، آمين.

  
    



" Kب فيWب وإن اWأنا في ا"  
  )11- 10 :14 (يوحنا

ثر عليك أك فتُ رّبي وٕالهي ... كثيًرا ما نتكّلم عن المحبة، وكلما تعرّ 
كم علينا أن نتعّمق بمفهوم المحبة فنعيشها لكي ُنصبح  كلما فهمتُ 

صبح أنا اإلنسان على مثال ولو جزء بسيط من "اهللا محبة"، لكي نُ 
دنا الحب المتبادل بيننا  ُيوح وأنت اإلله واحد: أنا فيك وأنت في
والساكن في قلوبنا. ولعّلي اآلن عرفت أنه لكي ُأدرك المحبة القصوى 

ن طرفين علي أن أنظر للمشاعر في أوقات الفرح والحزن ألعرف بي
مقدار الشركة باألحاسيس والعواطف فيما بينهما وبالتالي يمكن أن 
ُيصبحا واحد. وعليه إن أردُت أن ُأقّيم حّبي لآلخرين ووحدتي معهم 
فما علّي سوى أن أطرح هذه األسئلة على ذاتي: أستطيع أن أرى 

لكن ال أشعر أن الحزن في قلبي، كيف يمكن حقا الحزن في قلوبهم و 
أن أبكي معهم بدموع حقيقية وأشاركهم أحزانهم؟ أستطيع أن أرى 
"الحاجة"، ولكن ال أشعر جوعهم أو ألمهم، كيف يمكنني المساعدة 

  …بكل قّوتي؟ أنا أغار منهم، كيف يمكنني أن أفرح معهم؟ 
أّني فيك"، بما عملت رّبي وٕالهي ... أبي السماوي ... أنا أعرف "

لخالصنا لنكون معك، ولكن هل أنت في قلبي؟ هل أحزن عندما تحزن 
حين ال ُيكّرم الناس أسمك القّدوس؟ هل أفرح حين ينشر الناس 
ملكوتك وُيعّرفون بإسمك لآلخرين؟ ماذا علي أن أعمل ألقول لك حقا 

"؟ دمعة من القلب، إبتسامة، مسيرة وتجوال، نصي حة، مد يد "أنَت في
 ...المساعدة لآلخرين

رّبي وٕالهي ... أرسل روحك القّدوس ليمأل قلبي 
نورًا ساطًعا: "محبة"، فُيصبح نور الشمس بالمقارنة 
مع هذا النور ظالم؛ لُيلبسني أنا القمر اّلذي سيعكس 
هذا النور ثوب التواضع: "ثوب دم"، فأخدم اآلخرين 

   لشكر لك على الدوام، آمين.بحياتي مجًدا لك وحبا بك وبهم، وا



  أنا واآلخر
إّن الثبات مهما حدث من صعوبات داللة "رّبي وٕالهي ... قالوا لي: 

على 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 

قلبي؟ هم يطعنونني في الصميم وال  يتجاهل مشاعري أقرب الناس إلى
يتأّسفون!! ألعّلهم قد ُأْغِلقت أعينهم عن المحبة بعد أن فتحتها أنَت؟ 
ألم ُتعِطهم باألمِس قلبك، وقلَت لهم: "خذوا إستبدلوا قلوبكم بهذا: قلًبا 
ُيحّب اهللا وُيحب اآلخر كنفسه، قلًبا يرى الدمَع في عيوٍن عمياء ال 

ة وقلوًبا مأسورة ال تستطيع أن تنطلق نحو اهللا تستطيع أن ترى المحب
فيعمل على شفائها وٕاراحتها"؟ ألم تفعل معي ذات الشيء، فلماذا علّي 
أن أثبت أنا وهم ال؟ أِمن أجلهم أثبت، أم ِمن أجل آخرين ما زالوا 
عميان ويحتاجون أن يروا النور، أو ِمن أجل نفسي؟؟ آه يا ربي ... 

  على "المحبة"، فماذا ُيمّيزني عن غيري؟  إن كنُت كغيري دون ثبات
رّبي وٕالهي ... من خالل ُأّمنا العذراء مريم وهبتنا 
الحياة وأعطيتنا رسالة حب ُمفِرحة باركتنا بها وأنرت 
لنا الطريق إليَك وجذبتنا نحوك، وأردت أن نوصلها 
للعالم أجمع، العالم اّلذي يغط بالظلمات ولم يرى نورك 

ي يعتقد بأن الحياة من دونك هي "الحياة" وما أنَت بعد، العالم اّلذ
سوى وهٌم يرتبط به أناٌس ساذجون، العالم اّلذي تمّرد عليَك وٕاعتقد 
بأنه أصبح ُحرا من قيودك ولكنه في الواقع ال يرى القيود التي كّبل بها 

  نفسه من جرّاء حّبه لذاته وكبريائه اّلذي ال يتنازل فيطلب المغفرة. 
هي ... إرحمني وثبتني على محبتك، حبا يصرخ إليك "أبانا رّبي وٕال

اّلذي في السموات"، وأِعّني وأنعم علّي بنعمٍة خاصة أُلّين بها القلوب 
  القاسية، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  "اهللا محبة"
   



  أنت ملجأي رّبي
وصف اهللا محّبته لإلنسان بأنها أقوى    

ع، وقال: من محبة األم ألبنائها الرضّ 
"أتنسى المرأة رضيعها فال ترحُم إبن بطنها؟ 
حتى ولو نسيت النساُء فأنا ال أنساك" 

)، ولقد بّين هذه المحبة في 15 :49(أشعيا 
) وهي الصفة 34وصفه لذاته بأنه "الراعي الصالح" (حزقيال 

عينه" على أبنائه وال ينام ويعمل َيسَهر "المماثلة لألب الصالح اّلذي 
ى أن ُيعيد أبناءه الّضالين والمظلومين إلى بيته وحضنه دوًما عل

عينه على َمن يّتقونه "الدافيء لينعموا بسالٍم بميراثهم وهو حي [
وعلى َمن يرجون رحمته لُينقذ من الموت نفوسهم وفي الجوع 

)]. ونرى هذا النوع من المحبة في 19-18 :33ُيحييهم" (مزمور 
تكّلم مع النبي شرحها اهللا حين كل ما هو مكتوٌب بالمزامير؛ و 

.... فمررُت بِك رأيُتِك متخبطٌة بدمِك، ": حزقيال قائًال عن إسرائيل
فقلُت لِك في دمِك: عيشي. ... فنميِت وكبرِت وبلغِت سن ذروة 

هذا هو األب الذي لن يتخلى  ).14-4 :16 حزقيال" (الجمال ... 
  .عن أبنائه محبًة بهم

 مفهوم هذه المحبة بستر خطايا أبناءه الفقراء ولقد َأكمل اهللا   
- 2 :85، 4 :65، 7-1 :32(مزمور بالروح الودعاء بمغفرتها تماًما 

كفارة  لَ رسَ وعدم ذكرها في الدينونة لَمن يتوب عنها ومؤمًنا بَمن أَ  )3
، أشعيا 24 :5(يوحنا عن خطاياه ليتمكن من العيش معه حياًة أبدية 

قديم، وضع اهللا مبدأ "الكفارة" بـ"تيٍس ُيقّرب هللا . في العهد ال)18 :1
ذبيحة خطيئة وتيٍس ثاٍن ُيقام حيا أمام اهللا لُيوَضع على رأسه جميع 
آثام بني إسرائيل اّلتي إعترفوا بها وُيرسل إلى أرٍض منقطعة في 

 رسلها حين يحين ُممهًدا للكفارة التي سيُ   ،)22- 5 :16(األحبار البرية" 
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 أكره ولكني لي، ُتقدس وأنتَ  ُأحّبك "أنا ليقول لإلنسانزمن الخالص و 
الغفران ‘وكان هذا "الستر بـواسطة وهي للشيطان".  الخطيئة
هو "فكر اهللا النابع من قلبه: المحبة: الكلمة: إبن اهللا" ‘" باإلفتداء

اّلذي به كان كّل شيء حتى خالص اإلنسان ووالدته في ملكوت اهللا 
فقط خلقه ووالدته على األرض. في العهد القديم  السماوي وليس

أعطى اهللا صورة للستر لَمن يستحق فرصة ُأخرى للعيش حين طلب 
، 34-9 :35(عدد من النبي موسى أن يفرز مدًنا ُدعَيت بُمدن الملجأ 

وهي أيًضا ُمشابهة  )9-1 :20، يشوع 43-41 :4تثنية اإلشتراع 
تقع شرقي عدن والتي إلتجأ إليها بالغاية لمعنى أسم نوٍد األرض التي 

. )16 :4(تكوين قاِين، حيث نوٍد بالعبرّية تعني "أرض َمن ال أرض له" 
فالستر هو كإلتجاء "القاتل نفًسا سهًوا بغير قصد وهو غير ُمبِغض" 
إلى مدن الملجأ بعد محاكمته قضائيا فال ُيقتل بيد ولّي القتيل 

]، أما المغفرة )51(مزمور صي" ["أنقذني من الدماء يا اهللا إلُه خال
التامة وٕاعطاء حياًة جديدة لَمن ُحِكم عليه بالموت فيتم بخروج القاتل 
من مدن الملجأ وعودته إلى موطنه ُحرا بعد موت الكاهن اّلذي أدانه، 
علًما بأن على المستور عليه أن ال يكون قد فعل الخطيئة عن سابق 

 يهرب إلى مدن الملجأ للتخّلص إصرار وُبغض ودون سبب وِمن ُثم
، فاهللا ليس باإلله الظالم )13-2 :19(تثنية اإلشتراع فقط من العقاب 

 )10 :17(إرميا اّلذي يتسّتر على الظلم، ولكنه يعلم ما في القلوب 
وُيفّرق بين اإلنسان الضعيف واإلنسان الظالم المتكّبر اّلذي ال يقّر 

لقد أوضح مراًرا أن كل خطيئة بذنبه فال يطلب المغفرة وال يتوب؛ و 
ُتغتفر ما عدا التجديف على الروح أي إنكار وجود اهللا وقول "إن الّرب 

وكرهه وعبادة  )10-9 :9(حزقيال قد هجر األرض وٕاّن الّرب ال يرى" 
  ؛31-27 :15(عدد غيره بعد أن عرفوه "اهللا محبة" فتعّمد الخطيئة 
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وٕان تمعّنا بالكتاب المّقدس  .)6-4 :6، عبرانيين 33- 30 :12متى 
َلعِلمنا أن اهللا من حّبه لإلنسان فهو يود من اإلنسان أن يترك اإلدانة 
هللا اّلذي وضع أسس القضاء للحد من اإلنتقام الذاتي واعًدا إّياه 

، ويتمنى أن تسود )21-15 :19 ؛20-18 :16(تثنية اإلشتراع بالعدالة 
ه نحو القداسة المحبة بين اإلنسان وأخيه وحتى عد وه فيغفر له وُيوج

قبل يوم الدينونة ["ال تنتقم وال تحقد على أبناء شعبك، وأْحبب قريبك 
]. وعليه، فإن الستر والمغفرة لدى )18-15 :19(األحبار ُحبك لنفِسَك" 

اإلنسان المظلوم [أي عدم التشهير باإلنسان الخاطئ ونسيان اإلساءة 
 ُمصّلين: "يا أبِت أغفر لهم، ألنهم ال التوّجه إلى اهللا –الِكتمان  –

] مًعا ُيمّثالن بر اإلنسان، )34-33 :23(لوقا يعلمون ما يفعلون" 
فالمغفرة دون الستر هو ليس مغفرة والستر دون المغفرة هو ليس 
محّبة؛ والمغفرة لآلخرين هي عملية لـ"إتمام عدالة اهللا دون أن ُيحرم 

والعيش معه إلى األبد". ِمن هنا أحدهم من رؤية وجه اهللا البهي 
نستطيع أن نفهم لماذا ستر اهللا فعل قاِين بوضع عالمة عليه لئال 

، فالستر هو أول خطوة بالمغفرة )16-13 :4(التكوين ُيقتل ثأًرا لهابيل 
 لحين لَمن يستحق [ُمشابًها للموت األول واإلنتقال إلى مثوى األموات

اهللا إلى حين الفداء  أجراه ]،)13-11 :20 ؛18 :1 يوحنا (رؤيا الدينونة
(مزمور بـ"الكلمة" [أي غلبة الموت وٕاخراج النفس من مثوى األموات 

وهذه "الكلمة" تجّسدت أي تأّنست أي أصبحت إنساًنا من  ].)30
 " كالم مالك الرّب مع  – 32 :1(لوقا العذراء مريم وُدِعَي "إبن اهللا العلي

اهللا لإلنسان "فإن اهللا أحب العالم حتى لتظهر لنا محبة  العذراء مريم)
أّنه جاد بإبنه الوحيد لكي ال يهلك كل َمن يؤمن به بل تكون له الحياة 
األبدية فإن اهللا لم ُيرسل إبنه إلى العالم لَيديَن العالم بل لُيخلَص به 

، وبذلك تكون "محبة اهللا لإلنسان" هي مجد )17- 16 :3(يوحنا العالم" 
  ).4قورنتس  2(أظهره وجه يسوع المسيح  اهللا اّلذي
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هذه "الكلمة: إبن اهللا" ُسّمي "يسوع ألنه هو اّلذي ُيخلص شعبه    
كالم  – 23-21 :1من خطاياهم، وعمانوئيل أي اهللا معنا" (متى 

مالك الرّب مع القديس يوسف خطيب مريم). الّرب يسوع المسيح 
ح لمغفرة الخطايا ["َمحْوُت "الكلمة" لم يكن فقط الكفارة اّلذي ُذب

كالسحاِب معاصيَك وكالغماِم خطاياَك. إرجع إلي فقِد إفتديُتَك. إهتفي 
] ولكنه أيًضا )23-21 :44(أشعيا أيتها الّسموات ألن الّرب قد فعل" 

، 46-31 :25(متى الحاكم الدّيان اّلذي له سلطة إجراء القضاء 
ذي ُمسح بدهن القدس وكذلك عظيم الكهنة الّ  )29-27 :5يوحنا 

اّلذي بموته َأطلق سراح َمن كان مختبًأ  )10-1 :5؛ 14 :4(عبرانيين 
ُممثًال أوًال بنزول الّرب يسوع إلى مثوى  [ )28 :35(عدد بمدن الملجأ 

  ،53-50 :27(متى األموات وٕاحياء الموتى وٕاطالق سراحهم 
م الّرب ، وثانًيا إنتقال األموات السامعين لكال)20-18 :3بطرس  1

، كما ُكتب: )24 :5(يوحنا يسوع المسيح للحياة األبدية دون دينونة 
  "الّرب ُيميُت وُيحيي، ُيحِدر إلى مثوى األموات، وُيصعد منه" 

  ].)6 :2صموئيل  1(

مدن للملجأ كرمز للمدينة السابعة  ت في العهد القديم ُشّيدت سِ    
ٕالى األبد وغير التي إستعاضت عنها جميًعا في العهد الجديد و 

معتمدة على موقع جغرافي ُمعين أال وهي "قلب اهللا اآلب المتجّسد: 
"تعالوا إلي جميًعا أيها الُمرهقون الُمثقلون،  الّرب يسوع المسيح" [

]. اهللا هو األب اّلذي يقول له كل إنسان: )28 :11(متى وأنا ُأريحكم" 
إذ "َمن ِمنا لم يضعف  "أنت ملجأي رّبي" بكل ما تعنيه هذه الكلمات،

، و"َمن يقدر أن يغفر )21- 11 :15(لوقا فأخطأ تجاه اهللا وقريبه؟" 
   .)21 :5(لوقا الخطايا إال اهللا وحده؟" 
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مفهوم محبة اهللا اآلب ألبنائه أيًضا تكتمل بما رآه النبي حزقيال    
في رؤيا عن اهللا اّلذي وقف في باب بيته الشرقي الُمتجه نحو 

) بإتجاه أرض الكلدانيين شرق أورشليم حيث 11ق (حزقيال الشر
ُأخذ شعب إسرائيل كأسرى [أو بإتجاه نوٍد شرقي عدن حيث ذهب 
قاِين] وعينه على شعبه المأسور/الضال بسبب الخطيئة ليجمعهم 
وُيطلق سراحهم [حّررهم من العبودية] وُيعيدهم ألرض الميراث بعد 

دله بقلٍب من لحم. هو اهللا اّلذي أن ينزع منهم قلبهم الحجر ويستب
  ال يترك أبنائه في المحن باحًثا عنهم لتقديسهم ليحيوا معه.

أجل، "أسم اآلب" يقول لنا أّن "هللا قلب" وهذا القلب تمأله    
وتفيض منه "المحبة"، وِمن طّيبات قلبه ُيعطي فُيحيي: "القمح 

ة لتقديسنا]، ) [الكلمة المتجّسد12-10 :31والنبيذ والزيت" (إرميا 
يعطي ِلنشبع منها وال ُنْخزا [مغفرة الخطايا وِشبع وشفاء وِغنى 

) كاألب وسط 27-18 :2وسالم روحي] ألنه في وسطنا (يوئيل 
أبنائه اّلذين يثقون بقدراته وطائعين لكلمته ومّتكلين عليه في كّل 

  ). 19-1 :22شيء كإبراهيم البار (تكوين 

ي، أنت راحتي، ولك الشكر على ي وٕالهي ... أنت ملجأربّ    
  الدوام، آمين.
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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 
  ْمَخدة لكل تعبان    بيَتْك إيد مفتوحة

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

  ما في أحلى ِمن بيَتكْ     بيَتْك يا ربِي بيَتكْ 
 

 

 

  



 نسان واإل  والخلقاهللا تأمل في 

في البدء كانت المياه ُتغّطي كل اليابسة (تكوين 
مياه" ) وكان "روح اهللا يرف على وجه ال9 :1

)، ثم فصل اهللا المياه إلى قسمين 2 :1(تكوين 
ووضع بينهما الجلد بمحتوياته [السماء] (تكوين 

)، ومن القسم السفلي للمياه برزت األرض خاوية 14-19، 6-8 :1
)، وكذلك 12-11 :1) ومنها أنبت اهللا النبات (تكوين 2 :1خالية (تكوين 

  ).7 :2وين من ترابها ونفخة منه خلق اهللا اإلنسان (تك

بالتأمل بالمياه، نستطيع أن نقول للّرب يسوع المسيح: جسدَك يا 
  مسيحي:

نهٌر جاٍر حلو المياه ُمعطي الحياة [إذ قال الّرب يسوع: "اّلذي يشرُب  .1
من الماء اّلذي ُأعطيه أنا إّياه فلن يعطش أبًدا بل الماُء اّلذي 

ُر حياًة أ 14 :4بدّية" (يوحنا ُأعطيه إّياه يصيُر فيه عين ماٍء يتفج ،
 )]، و13 :2)، و "أنا هو ينبوع الماء الحي" (أرميا 6 :17خروج 

 :21بحٌر هائٌج غيرًة على قدسّية اهللا وغضًبا على الخطيئة (متى  .2
) فهبطْت إلى 32-28 :8)، ُرميت فيه خطاياي (متى 12-13

كما ال  القاع ولم يعد لها ذكٌر عندك يا اهللا. بحٌر هائٌج هو "الُمنقي"
مسكًنا لألرواح  ظّنه اليهود وغيرهم من عبدة اآللهة غيرك، أي

رمزًا  الشريرة المتمثلة بالحية الهاربة "الوياثان" و"رهب" والتنين [
للـ"أنا"] اللذين كّبلتهم بسلسلِة رحمتك علينا وحّبك لنا ومعونتك التي 

 :26؛ 12 :7؛ 8 :3، أيوب 10-9 :51؛ 1 :27ال ُتدرك (أشعيا 
، 26-25 :104؛ 10-9 :89؛ 14 :74، مزمور 25 :40؛ 13

  ).1 :13رؤيا يوحنا 
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 أجل، أنَت ُقلَت "ال تخافوا"، فها أن األرض الخاوية والبّرية مسكن الشرير 
 :13، أشعيا 10 :16ُرمز لها بالقطط البرية والحيات والماعز] (األحبار  [

خصبة، ووحوش  ) قد أصبحت بإمتالئها بمعرفتك مراعٍ 14 :34؛ 21
البحر اّلذين بتكّبرهم وكبريائهم إعتقدوا بأنهم يسكنون المياه جاعلين من 

) قد ُضِربوا بتواضعك وسلطانك ["يا َمن 19-1 :28أنفسهم آلهة (حزقيال 
بقّوته يوّطُد الجبال ويتسربُل باإلقتدار، ويسُكُن عجيج البحار وهدير 

لقبور لم يعد لها وجود بعد )]، وا7 :65(مزمور  األمواج وصخب الشعوب"
). أنت 55-54 :15س تورنق 1، 8 :25موت الصليب والقيامة (أشعيا 

إرتضيَت أن تكون "ملعوًنا" حين ُعلْقَت على خشبة من أجل خالصنا 
) 14 :13، هوشع 14-13 :3وٕافتدائنا من يد مثوى األموات (غالطية 

تدّنست وأصبحْت شرا اليهودي أن المياه قد  كتابيّ التقليد كما إعتبر ال
 :1على الرغم من أن المياه أصل الحياة وكّل ما خلقه اهللا حسن (تكوين 

  ). 21و 9
كْم أردَت أن تقول لنا بأنك معنا ولم تهملنا ولن تتركنا، فَبعد أن خاف 
شعبك من الموت عطًشا وجّربك في البرية فأريته قدرتك، قدته إلى األرض 

طة بالمياه [بحر كنارت ونهر الفرات شرًقا وبحر الموعودة، أرًضا برّية ُمحا
 :1، يشوع 12-1 :34الملح جنوب شرق إلى البحر الكبير غرًبا (عدد 

)] داللة على المعونة والرحمة اإللهية التي تحيط بها شعبك: شعٌب 3-4
  ) لتجعل قلوبهم من لحم وتعطيهم الحياة.5 :33قساة الرقاب (خروج 

)، ولقد أردَت أن تقول لنا ذلك فُشبهَت 17 :1حنا أنَت البداية (رؤيا يو 
بالمياه التي كانت هناك منذ البدء وروح اهللا يحتضنها. جزًء من المياه 
 بقيت في األعالي تشبًها بـ"اآلب"، وجزًء هبَط بالطبيعتين اإللهية [المياه] 
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ا إال بالنظر والطبيعة البشرية [التراب] التي ال يمكن الفصل عمليا بينهم
 والتبخر علًما بأنهما منفصلتين بالطبيعة فكل منهما له خاصّية تشبًها

ِمن قاعك خرجت اليابسة وِمن ترابها ُخِلق اإلنسان وٕالى قاعك  بـ"اإلبن".
). أجل، جسدك ُفتح 20-18 :7تعود خطاياه فُتعطى لروحه الحياة (ميخا 
الدم "ُمعطي الحياة"، ولذلك نقرأ بالجْلد ليتلّقى الخطايا ويغفرها/يمحوها ب

في سفر رؤيا يوحنا، بعد فتح سفر الحياة، أن األرض الجديدة ليس بها 
بحر إذ ليس هناك خطيئة من بعد لُتغفر وٕانما مجد اهللا يتألأل في وسطها 

  ).21(رؤيا يوحنا 

حين ُندرك أن األرض بترابها وماءها ترمز إلى الرّب يسوع المسيح 
ة واإللهية نستطيع أن نفهم كلمات اهللا التي قالها آلدم بطبيعتيه البشري

)، 17 :3بعد وقوعه بالخطيئة: "ملعونٌة األرض بسببك" (سفر التكوين 
ِمن "ملعوٌن أنت  :بعد أن قتل قاِين أخاهوالكلمات التي وّجهها إلى قاِين 

) 12-10 :4تكوين من يدك" ( األرض التي فتحت فاها وقبلت دماء هابيل
  :ذلك، كالتاليونتيجة 

 "، معناها الروحي:إذا حرث األرض، ال تعطيه ثمر" )1(
، مزمور 15 :1) [أشعيا 31 :9"اهللا ال يستجيب للخاطئين" (يوحنا 

 ، 27-23 :16، يوحنا 13 :35، أيوب 29 :15، أمثال 18 :66
  ]22- 21 :3يوحنا  1

  (ُيصبح ضاًال)، معناها الروحي: ُيصبح تائًها شارًدا في األرض  )2(
عنه  غريبة وأعماله اهللا فكر عن هو إنسان بعيدٌ  الخاطيء ساناإلن

 )، كما 23-21 :7، متى 27-25 :13، لوقا 8-7 :55(أشعيا 
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يقول العريس [الّرب يسوع] للمدعوين الجهلة: "الحّق أقول لكم: إني 
  ).12 :25ال أعرفكم" (متى 

م]، اّلذي أحّب وِمن أجل هذا، كان الّرب يسوع [األرض التي منها ُخِلق آد
لى خشبة وأصبح ملعوًنا بسبب خطايا اإلنسان حبا جما، اّلذي ُعّلق ع

اإلنسان، يجول في األرض، معلًنا ِبشارة اهللا السارة [اإلنجيل]، قائًال: "تّم 
)، 15-14 :1الزمان وٕاقترب ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا بالبشارة" (مرقس 

) ... "أطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّره 2 :3كما بّشر األنبياء من قبله (متى 
  )، فـ:33 :6وكل هذا ُيزاد لكم" (متى 

التوبة وطلب الرحمة بالمغفرة ["إرحمني يا اهللا"] هي الصالة األولى  .1
  )، و48 :7؛ 23 :5للخاطئ التي يستجيب لها اهللا قبل أي شفاء (لوقا 

بطاعتها  حمل الصليب، أي اإليمان بالّرب يسوع مخلًصا وٕاتباع كلمته .2
)] هو ما يؤدي 6 :14والعمل بها ["أنا الطريق والحق والحياة (يوحنا 

  باإلنسان إلى الحياة األبدية مع اهللا.

حين ُندرك معنى قيامة الّرب يسوع ستتحّول سبب دموعنا على أحّبائنا 
الموتى من حزٍن إلى إشتياٍق للقاء وال نهاب الموت. بالقيامة ُندرُك عمق 

نسان؛ إذ حين خلقه من تراب األرض وأعطاه الحياة بنسمٍة حّب اهللا لإل 
منه فهو قد خلقه من األرض التي خلقها صورًة لقلبه اّلذي نواته/لّبه نار 
الروح القدس تنبثق بقّوٍة لتحول األرض القاحلة إلى أرٍض خصبة؛ نواًة 
مغلفة بطبقٍة تحوي كنوز ومعادن وجواهر ُتغني اإلنسان إن بحث عنها 

  تلكتها، وتحوي مياٍه حّية تتدفق لُتحييه؛ نواًة تجذبه بقوٍة ليقف علىوٕام
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سطح األرض ثابًتا بال تزعزع. خلق اهللا اإلنسان من تراب وأراُه كيف لهذا 
التراب أن يتحّول حين يتعّرض لكثيٍر من الحرارة والضغط إلى ألماس غالي 

ط أن ُتحّول بقايا الثمن ُيبهر من يراه، وكذلك كيف لهذه الحرارة والضغ
   الكائنات الحية والنباتات إلى سائٍل أو غاٍز يكون مصدًرا للطاقة.

، وحين يعود الجسد "أنت مّني"رّبي وٕالهي ... حين خلقتني قلَت لي: 
"للتراب وكأنك بالظاهر تقول لي: " وبالواقع أنا أعود إليك ألكون أنت في ،

عيني وأنعُم في بيت خالقي معك وفيك؛ أعيش معك ال بالرموز بل أراك ب
وأبي. أجل، أنَت في كل يوٍم أعيشه على سطح األرض تقول لي: 
، فدْعني أعيُش فيك". وأنا كنبتٍة في األرض، أقول  أحببُتك. أنت مّني وفي"

  ).9-2 :14ني وبه ُأثمر (هوشع أنَت اّلذي يروِ لك: 

) وكأنك 13:5رّبي وٕالهي ... أنَت ُقلَت لنا: "أنتم ملح األرض" (متى 
تقول "كونوا مّني وعلى مثالي، كونوا أبناًء لي بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من مشاعر وواجبات، كونوا قلبي على األرض لآلخرين، كونوا المحبة 
والرحمة والمعونة، كونوا أصحاب قلوٍب تغار على قدسّية أسم اهللا. أنتم 

ح ال ُيرى وهو في البحر ُأستخرجتم مّني باآلالم فال تفقدوا مفعولكم، فالمل
ولكّنه ُيستطعم حين ُيذاق". أنَت قلَت لتالميذك: "سأجعلكم صّيادي سمك" 

)، وكأن 19:28)، وطلبَت منهم أن ُيبشروا وُيعمدوا (متى 19:4(متى 
قبر المياه أي "المعمودية واإلمتالء  السمك اّلذي تركته يعيش فيك لحين [
سيخرج من الماء مائًتا عن الـ"أنا" بالروح القدس" ليس كقبر األرض] 

  ولن يذهب موته سدى بل سيكون سدا لحاجة الجائع والمحتاج.

شكر لك على ... يا خالق الكون، سبحانك، المجُد لك والرّبي وٕالهي 
  الدوام، آمين.
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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
    ِبْتَردْد ِلَيُكْن نورْ     ِكْلِمْة حْق ْمَصفايِ 

ر كل الكون ي    َتْتَبرمنا الَمَحبوْتَعل  
   



 

  )1تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (   

  هل كان آالًما فقط؟ –إسبوع اآلالم 

يبدأ إسبوع اآلالم في الطقس الكنسي يوم األحد "أحد    
الشعانين" لينتهي باليوم السابع "سبت النور" واّلذي بإنقضائه 

  عيد الفصح". –تحتفل الكنيسة بـ"القيامة 
وٕان تأملنا باأليام الستة اّلتي سبقت عيد الفصح في عهد    

الرب يسوع لوجدنا أن اإلنجليين األربعة ساهموا في معرفة ما 
حدث خالل هذه األيام وال يمكن أن نعرف ما حدث خاللها من 

ث لكل كاتب واحد فقط، وجميع ما ُكتب عبارة عن سلسلة أحدا
منها أهمية كبيرة ال يجوز أن ُيخلط فيما بينها أو أن ُيعتقد أن 
أحد الكتبة قد أخطأ. ولعل القديَسين لوقا ويوحنا اإلنجيليين هما 
َمن أوضحا مجتمعين أن تسلسل األحداث كانت خالل ستة أيام 
وٕان لم يذكراها كّلها كل على حدة. وعلى الرغم ِمن أن القديسين 

اإلنجيلَيين لم يذكرا بأن الفترة هي ستة أيام إال أن  متى ومرقس
  سرد األحداث المطابقة إلنجيل لوقا تؤكد ذلك.
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تبدأ مسيرة الرب يسوع إلى أورشليم منذ أن خرج ِمن أريحا    
إلى أن وصل إلى المنحدر الشرقي من جبل الزيتون، خارج 

ت فاجي ويفصل مدينة أورشليم، حيث تقع قريتي بيت عنيا وبي
بينهما وبين أورشليم وادي قدرون؛ علًما بأن بيت فاجي أقرب 

كلم من  3من بيت عنيا ألورشليم، وبيت عنيا تبعد نحو 
). كان الرب يسوع كأي حاج ِمن خارج 18 :11أورشليم (يوحنا 

أورشليم ينزل في خاٍن في بيت عنيا أو عند أحد األصدقاء 
أورشليم ثم يعود مرة أخرى إليها في ويذهب باكًرا إلى الهيكل ب

المساء ليتناول العشاء والمبيت هناك إلى أن َتكمل أيام التطهير 
). يبدأ كل من إنجيل متى 55 :11، يوحنا 37 :21والعيد (لوقا 

ومرقس ولوقا حين دخل الرب يسوع للمرة األولى خالل الستة 
ِمن بيت ذهما اللذين أخأيام هذه ألورشليم راكًبا األتان والجحش 

 :11، مرقس 11-1 :21فاجي كَمِلٍك كما تنبأ النبي زكريا (متى 
)، أما القديس 10-9 :9، زكريا 40-29 :19، لوقا 1-10

يوحنا اإلنجيلي فبدأها ِمن الليلة األولى اّلتي وصل فيها لبيت 
عنيا، قبل الفصح بستة أيام، وتعّشى هناك مع تالميذه (يوحنا 

قبل أن ينطلق في اليوم التالي لبيت  ) وباَت فيها1-2 :12
 :12فاجي ويأخذ األتان والجحش ليدخل بهما أورشليم (يوحنا 

) فالهيكل ويجول طرفه في كّل شيء فيه ثم يعود إلى 15- 12
    ).11:11بيت عنيا للمبيت ألن المساء كان قد أقبل (مرقس 
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  )2تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (   

  آالًما فقط؟هل كان  –إسبوع اآلالم 

تي َدَهَنْت بها تبدأ أحداث الستة أيام قبل الفصح في الليلة الّ  
من بين األموات] ذي أقامه الرب يسوع مريم [أخت ليعازر الّ 

الثمن أثناء عشائه في بيت لم  رجلي الرب يسوع بطيٍب غالِ 
  .    )3-1 :12(يوحنا  يذكر اإلنجيل من هو صاحبه

سوع!! في ذلك العهد وفي كّل العهود ليس مريم تدهن رجَلي ي   
من الطبيعي أن تدهن إمراة رجَلي رجٍل أمام أُناٍس، وفي بيٍت 

َبل كان الرجال  ن فيه للعشاء [يهي وأخيها وآخرون مدعو 
يفعلون ذلك لمن يزورهم إن لم يكتفوا بتقديم الماء لهم، كما 

)] 46-44 :7كانوا أيًضا يدهنون الرأس بزيت ُمعّطر (لوقا 
وتمسحهما بشعرها وخاصة هي ليست زوجته أو أخته بل أمام 

ذي ها. هي ال تعرف بأمر موته الوشيك الّ يالناس هو صديق أخ
 اب لذا إعتبَر عملها تكفيًنا له؛ أم ُترى هل إعتبرهكان يعرفه الر 

 كما أنبأ ِمن تالميذه فأنبأهم عن موته وأهل بيتها ب يسوع الر
  لم؟تالميذه؟ هل كانت تع
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للبعض قد يبدو األمر بأن غسل األرجل هو بمثابة رد الجميل    
ب يسوع حين أقام أخاها من الموت وأعاد له ذي فعله معهم الر الّ 

الحياة، أما بالنسبة لها فهي إنتهزت فرصة قدوم اهللا المتجّسد 
ذي لقريتها مرة أخرى ["المسيح إبن اهللا اآلتي إلى العالم" الّ 

بته ورأته بقلبها حين أقام أخاها من األموات (يوحنا عرفته وأح
)] وأرادت أن ُتريحه من تعب الطريق كما إستقبل 1-45 :11

إبراهيم الرجال الثالثة فعرف بقلبه أنهم الرب فقّدم لهم الماء 
ليغسلوا أرجلهم وأجلسهم تحت الشجرة ليستريحوا ووضع أمامهم 

رادت مريم أن ُتريح الرب ). أ8-1 :18الطعام ليأكلوا (التكوين 
يسوع ِمن عناء رحلته ِمن مكان سكنه إلى أورشليم وأيًضا 
رحالته المتكررة ألورشليم إلى أن يتم العيد. وبهذه األيام علمت 
مريم بأن عليها أن تخدمه ألن عّما قريب سيخدمها ويخدم 
العالم أجمع، وِخدمتها هذه هي لتساعده فيما بعد على َتَحمل 

الطريق المؤدية إلى الجلجلة، ِخدمتها هي بمثابة خدمة مشاق 
ذي حمل الصليب لفترة مؤقتة عن الرب سمعان القيرواني الّ 

ذي غسل أرجل أحد بغسل أرجل الرب وهو الّ  لم يحظَ يسوع. 
 ا] التالميذ وأرجلنا سوى أمه مريم حين كان طفًال [أمًرا بديهي

ن الفّريسي بمنطقة الجليل تي دخلت بيت سمعاوالمرأة الخاطئة الّ 
لها فخّلصها تي ندمت على خطئها بالبكاء وأرادت التوبة فغفر والّ 

، هذه المرأة الخاطئة اّلتي أحّبت اهللا كثيًرا واّلتي أحبها إيمانها به
اهللا كثيًرا فكشف عن ذاته ِمن أجلها وأعلن أنه اإلله الُمتجّسد 

  ). 50-37 :7قا (لو  اّلذي يغفر خطايا َمن يأتي إليه تائًبا
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  )3تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (    

  هل كان آالًما فقط؟ –إسبوع اآلالم 

  
بدخول  ، أي يوم عيد الشعانين،إبتدأ اليوم الخامس قبل العيد   

وٕاستقباله من الناس أجمعين بهتاف إلى أورشليم يسوع 
"هوشعنا إلبن داود! تبارك اآلتي بإسم الّرب! هوشعنا في 

طرد الباعة ِمن الهيكل ِمن غيرته على بيت أبيه ، ثم الُعلى!"
"بيت صالة"، فالرجوع إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا اّلذي هو 

. وهذه هي المرة الثانية التي يطرد فيها )17-12 :21(متى 
الّرب يسوع الباعة من الهيكل في أيام قريبة من فصح اليهود 

  ).25-13 :2(يوحنا 

"دنا إليه عمياٌن وعرٌج في الهيكل فشفاهم" بعد طرد الباعة،    
، وٕاستمر هتاف األطفال في الهيكل "هوشعنا إلبن )14 :21(متى 
  داود!".

  



  )4تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (    

  هل كان آالًما فقط؟ –إسبوع اآلالم 

  
في الفترة ما بين اليوم الرابع قبل الفصح إلى اليوم الثاني قبل    

ثة أيام] قضاها الرب يسوع من باكر الصباح الفصح [أي فترة ثال 
) عظماء الكهنة والكتبة 1( :إلى المساء في الهيكل ناقش فيها

   ) الصدوقيين عن قيامة األموات،2( والشيوخ عن سلطانه،
، ) الفريسيين والهيرودسيين عن وصايا اهللا ووصايا الحاكم3(و

بة والفريسيين وعن فأفَحَمهم جميًعا، وأخبر تالميذه عن رياء الكت
  خراب أورشليم. 

، اليوم اّلذي يبست فيه شجرة التين في اليوم الرابع قبل العيد   
جاء الرب يسوع إلى الهيكل  التي لعنها الّرب يسوع ألنها لم تُثِمر،

، وٕاستمر التعليم في اليوم الثالث واليوم الثاني قبل هوعّلم في
العيد وحين وصل جبل الزيتون العيد. وفي مساء اليوم الثاني قبل 

قبل وصوله إلى بيت عنيا للعشاء فيها إنفرد الرب يسوع مع 
بطرس ويعقوب ويوحنا وٕاندراوس وشرح لهم ما قاله عن خراب 
أورشليم وعن مجيئه الثاني ووجوب الثبات باإليمان به. ما أشبه 

يسوع في تي قضاها الرب هذه "األيام الثالثة" بُمدة "الثالثة أيام" الّ 
الهيكل جالًسا بين المعّلمين يسألهم وُيجيبهم حين كان من العمر 
إثنتي عشرة سنة في عيد الفصح وٕان كان نتيجة المناقشة حينها 

 :2إعجاب الُمعلمين بذكائه وأما اآلن فهم تّواقون لقتله (لوقا 
41-50!!(  



  )5تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (    

  فقط؟ هل كان آالًما –إسبوع اآلالم 
   في مساء اليوم الثاني قبل العيد    

ذي ُيذبح فيه لم يكن يوم الفطير الّ  [
حمل الفصح قد جاء بعد] تعّشى الرب 
يسوع مع تالميذه في بيت سمعان 

األبرص ببيت عنيا وجاءت إمرأة، قد تكون سمعت بما فعلته مريم 
وع، قبل أربعة أيام فأرادت أن تفعل مثلها حبا بيسأخت ليعازر 

ولعلها فهمت دون اآلخرين ما قاله الرب يسوع بأن ما فعلته مريم 
هو ألجل دفنه فأرادت أن ُتطيب جسده كّله ِمن أعلى الرأس وليس 
فقط رجليه لُتكمل تطييب جسده سلًفا للدفن كما خّبر الرب يسوع 

). وٕان تمعّنا قليًال لما 8-1 :14ألنه يعلم ما في القلوب (مرقس 
عن تطييبه للمرة الثانية وهو  أوًال: ا قاله الرب يسوع:حدث وبم

العاِلم بأن جسده سوف ُيطّيب قبل دفنه ِمن ِقبل نيقوديمس 
تي عن "البشارة" الّ  ثانًيا:)، و 40-38 :19ويوسف الرّامي (يوحنا 

ر بِ نا بأنه أراد أن ُيخِلمْ َلعَ  )،9 :14سوف ُتعلن للعالم كّله (مرقس 
ه ليس فقط بأن موته وشيك بل بأن يْفَتِكروا كل َمن كان ِمن حول
قالها لهم أثناء حياته ولُيدركوا بأنه ليس فقط بعد موته بكّل كلمة 

نبي و"مسيح اهللا: نعمة اهللا" بل هو أيًضا "كلمة اهللا المتجسدة: 
اآلتي بإسم الرب: الحق" وٕان لم يعرفوه هكذا في حينها، وهذا ما 

إلنجيلي اّلذي أحبه الرب يسوع كثيرًا أدركه وسّجله القديس يوحنا ا
 ). 18-1 :1؛ 24-20 :21(يوحنا 
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وهذه الكلمات لم يوجهها الرب يسوع لمن حواليه في ذلك    

الزمان فقط بل لكل األشخاص وفي كّل العصور ِمن بعده لُيدركوا 
رسالته فمحبة اهللا لهم، ولُيدركوا واجباتهم نحو جسدهم الُمتمّثل 

فُينّقوه ويجعلوه َيْعَبق برائحة زكّية أمام اهللا، فالمؤمن بذاتهم 
  بالمسيح ُيدرك بأنه عضو في جسد المسيح. 

وفي تلك الليلة، ذهب يهوذا اإلسخريوطي إلى عظماء الكهنة    
، لوقا 11-10 :14ليّتفق معهم على تسليم يسوع إليهم (مرقس 

22: 1-6.(  
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  )6تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (   

  هل كان آالًما فقط؟ –سبوع اآلالم إ

وجاء أول يوم ِمن الفطير وقبل اإلحتفال بعيد الفصح أكل    
الرب يسوع الفصح مع تالميذه في المدينة [أورشليم] مساًء 

، 28-26 :26وحينها رسم الرب يسوع سّر اإلفخارستيا (متى 
)، وأثناء العشاء وقع بين 21-7 :22، لوقا 24-22 :14مرقس 

تالميذ جدال في َمن ُيَعد أكبرهم فشرح لهم الرب يسوع معنى ال
)، ولعّله أراد أن يوضح لهم ذلك 25- 24 :22الخدمة (لوقا 

) وكأنه يقول لهم ولكل 12-1 :13بغسل أرجل التالميذ (يوحنا 
من أراد أن يكون تلميًذا للرب يسوع: "ال تعطوا الماء للناس 

ء هنا هو كلمة اهللا]، "بل إتعبوا والما ليغسلوا أرجلهم بأنفسهم" [
  أنتم مثلما تعبت أنا معكم، وٕاغسلوا بهذه الكلمة أرجل اآلخرين".   

لو تأملنا بأحداث هذه األيام وما يليها من القبض على الرب    
يسوع ومحاكمته وصلبه، إلستطعنا أن نتخّيل مقدار التعب 

لمخفي الجسدي واإلرهاق واأللم النفسي والجسدي الظاهر وا
اّلذي أحس به الرب يسوع وقاساه من أجل خالصنا محبًة بنا، 

       ولعل أسوأ ما قاساه هو ألم خيانة تلميذه يهوذا له.



  )7تأمل بأحداث إسبوع اآلالم (

  هل كان آالًما فقط؟ –إسبوع اآلالم 
مريم غسلت رجَلي الرب يسوع في بيت    

بيت لم ُيذكر إسم صاحبه ولكن ُذِكر أن "ال
َعَبَق بالطيب" فالبيت اّلذي كان يعرف اهللا 

، 6-1 :49بأجمعه وٕاّتكل عليه لنجاته ِمن الشّرير هو بيت إسرائيل (أشعيا 
)، وبالتالي فمريم ُتمثل بني إسرائيل "اليهود" المعروفين لدى اهللا 71مزمور 

 تيبكافة األسباط اإلثني عشر فهي معروفة باإلسم، أما المرأة األخرى الّ 
َدَهَنْت رأس الرب يسوع بالطيب الغالي ببيت سمعان األبرص، وبعملها هذا 
قالت له "أنا عروستك، أنا هي َمن وضعت إكليل العرس عليَك وأنت هو َمن 
إخترُتُه لتكون لي عريًسا"، فهي ال ُتمثل أُناس معروفين إذ أن إسمها لم 

عن أهله وعن  ُيذكر وٕانما صاحب البيت هو إنسان كان أبرص معزوالً 
ممارسة أي طقوس دينية وشفاه الرب يسوع وأعاد له الحياة مع الجماعة، 

ذي كان مريًضا بسبب الخطيئة وشفاه ولذا فهي بذلك ُتمثل العالم أجمع الّ 
  الرب يسوع: "اليهود واألمم" اللذين عرفوه وآمنوا به.  

ن يأُناس قليلسوى  كاحلم ُيكتب في اإلنجيل بأن أحدهم أر رّبي وٕالهي ...    
 وخاصًة في يوم  ك، فيا ليتنا ُنريحكا، وال بّد أنهم قريبون جًدا ِمن قلبجد

بأن نغسل أرجل بعضنا البعض، نتعب ِمن أجلهم وأجل  كريح، نُ كراحت
خالصهم: نحمل همومهم ويحملون همومنا، نساعد المحتاج/الُمتعبين بكل 

ة والمعنوية، ُنخفف ِمن ِحّدة التجارب، ما أوتي لنا ِمن النعم المادية والروحي
يا رب، أنت وحدك غايتنا. رّبي وٕالهي ... يا خير ُمعّلم  نغفر وُنحب ...

وسّيد، يا َمن عّلمت تالميذك كيف عليهم أن يعملوا ليستطيعوا أن يقوموا 
بما كنت تفعله في غيابك، أريتهم ذاتك فعرفوك، أعطنا أن ننظر إليك دائًما 

وال ُنبعد عيوننا عنك وال قلوبنا عن كالمك فنظن أنك قاسي ونتعّلم منك 
). أعطنا قلوًبا ساهرة على راحة أنفسنا ونفوس اآلخرين. 30- 14 :25(متى 

  أعطنا يا رب قلوًبا ُتشابه قلبك األقدس، ولك الشكر على الدوام، آمين.



  

  )1تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
  

 18/1/2016ادم المصادف قُرب زمن الصوم، واإلثنين الق   
هو بداية صوم باعوثا اّلذي يسبق الصوم الكبير بثالثة 
أسابيع ويدوم ثالثة أيام. كال الصومان إْبَتدءا بإيصال رسالة 
من اهللا للشعب وأّدا إلى "معرفة رحمة وحب اهللا لإلنسان"، 
سواًء للشعب اّلذي لم يعرف اهللا ُمسبًقا أو ِلَمن عرفه ولكن 

  امة. ليس معرفة ت
  

وعلى مدى الزمان كان فحوى الرسالة الُمرسلة من اهللا هي    
)، وبالنسبة للمسيحي فإن فترة 1:1"إني أحَبْبتكم" (مالخي 

الصوم ُتساعد على سماع وفهم وعيش الرسالة، عالمين أّن 
عيش الرسالة يتطّلب الندامة والتغيير ليكون الحّب ُمتبادل 

  وليس فقط من طرف اهللا.
  

  
   



  

  

  )2تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
لقد حان الوقت لُيدرك وَيفهم اإلنسان المسيحي بَمن هو يؤمن لكي 
ال يفعل أي نوع من الطقوس والممارسات الدينية المفروضة عليه 
عن دون إدراك للقصد اّلذي يود اهللا منها، وبذلك ال يكون اإليمان 

رة، وال تكون الطقوس إيماًنا صوريا فتهزه وتغّيره أّية ريٍح عاب
والممارسات الدينية مجّرد أفعال ُيقام بها تمضية للوقت أو ُمباهاة 
أمام اآلخرين بل طواعيًة محبًة باهللا. وِمن هذه الممارسات هو 

  "الصوم".
الكثيرون لم يفهموا المعنى البسيط لـ"اهللا محبة وهو إله واحد"،    

ك بالكامل أراد لإلنسان أن ويا ليتهم فهموا، ولكن اهللا اّلذي ال ُيدر 
يفهمه فُيطيع كلمته ال كعبد بل كشخص مؤمن ُمحب، وطلب منه 
لكي يتأكد بنفسه من أن "اهللا محبة" أْن يغوص ألعماقه كغوص 
البّحار في أعماق البحر بحًثا عن اللؤلؤ؛ غوًصا يتطلب الكثير من 

يترك ترويض النفس والمثابرة لُيصبح قلبه كقلب خالقه. واهللا لم 
اإلنسان يغوص دون أن ُيعطيه األداة التي يحتاجها في غوصه: 
أعطاه األوكسجين اّلذي يحتاجه وُيبقيه على قيد الحياة: أعطاه 

). ولذلك 9 :14الّرب يسوع اّلذي قال "َمن رآني رأى اآلب" (يوحنا 
قبل التطّرق في مفهوم "الصوم" سأتطرق في التأمالت القادمة أوًال 

  ة يسوع" كما جاء باإلنجيل.لماهية "رسال

 
   



 

  )1: 3تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  أوًال:

  حيث:، "منذ البدء هيرسالة يسوع "
في البدء خلق اهللا السموات واألرض وكانت األرُض خاويًة " •

خالية وعلى وجِه الغمِر ظالم وروح اِهللا ُيِرف على وجه 
 )2- 1:1(التكوين  "المياه.

في البدء كان الكلمة والكلمُة كان لدى اهللا والكلمُة هو " •
 )2- 1:1(يوحنا  ."اهللا. كان في البدِء لدى اهللا

  

 

"اإلكتفاء واإلمتالء ِمن الكلمة"الصوم هو   
    



    

  )2: 3تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :ثانًيا

ب لغرض إشعاع النور للعالم فهو النور ليه هيرسالة يسوع "
 الزيت هو مصدر للنور حين يشتعل وكما أنّ ، "الحياة األبدية

كما هو  ،والنور كذلك كان الّرب يسوع هو النور وهو مصدره.
؛ وروحيا "معرفة اهللا" [أي النور] ُمعطي الحياةمعروف، هو 

  حيث:تعطي الحياة األبدية، 
: أول )3 :1(التكوين ، فكان نور" ‘ليكن نور‘وقال اهللا: " •

نت باإلنجيل.كلمة ق الها اهللا ودو 

 )12 :8(يوحنا  "‘أنا نور العالم‘"وكّلمهم أيًضا يسوع وقال:  •

"والحياة األبدية هي أن يعرفوك أنت اإلله الحق وحدك  •
 ) 3 :17(يوحنا  ويعرفوا اّلذي أرسلته يسوع المسيح"

  

  
  "النور البقاء في الظلمة والخروج إلىتجّنب "الصوم هو 

  فالحياة األبدية
  

   



  )3: 3تأمالت عن الصوم (   

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :ثالثًا

، هي أن يجعل الخليقة بأجمعها ُمكرسة هللا"رسالة يسوع "
أي َمن آمن]  حيث ُيدهن في العهد الجديد رأس الُمكرس هللا [

)، كما 10- 9و  5- 4 :2بطرس  1بالزيت ختم الروح القدس (
ن إختارهم اهللا ليكونوا كهنة أو ُدهنوا بالزيت في العهد القديم مَ 

 أشعيا ،13-12 :16صموئيل  1، 33- 22 :30 ملوك (خروج
. في حياته، لم يجعل الّرب يسوع الجميع ُمكّرسين )3- 1 :61

[أي مسيًحا آخر] ولكنه أوصى تالميذه في أي زمان ومكان أن 
"الخالص ) لتتم مشيئة اهللا 20- 19 :28يفعلوا ذلك (متى 

)، وكّل َمن آمن أصبح عضًوا 4- 3 :2اوس طيموت 1( للجميع"
  في الجسد الواحد "المسيح". 

  
  الصوم هو "ضبط وتقديس النفس والجسد" كسفيٍر هللا

  
   



  

  )4: 3تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :رابًعا

هي نشر ملكوت اهللا: اهللا محبة"، حيث نكون رسالة يسوع "
في قلوبنا يعمل فينا لنصبح نحن بني البشر في اهللا واهللا 

دنا الحب المتبادل بيننا والساكن في قلوبنا واحًدا يوحنا  ُيوح)
)، إذ أوصانا اهللا "اآلب واإلبن والروح القدس" بأن ُنِحب كما 14

 :3قورنتس  2ُيِحب ونهتم بإحتياجات اآلخر المادّية والروحية (
ا مواهب ) مولدً 5:5)، حبا يفيض بالروح القدس (رومة 3- 1

) فتثمر في قلوبنا وأفكارنا وأفعالنا ثمار 13الروح القدس (متى 
  ).25-22 :5الروح (غالطية 

  
  الصوم هو "ضبط وتقديس النفس والجسد" كإبٍن هللا

  
 

  



  )5: 3تأمالت عن الصوم (    

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :خامًسا

 : "ملكوتهي خلق أرًضا جديدة وسماًء جديدة"رسالة يسوع "
يكون فيه قلب اإلله المتجّسد التربة التي تُْنِبُت  السموات" حيث

قلوًبا على ِمثاله مروية بدمه الكريم "ماء الحياة المّجاني" ويكون 
). 22و  21اهللا شمس سمائها نوًرا ساطًعا لألبد (رؤيا يوحنا 

م أباه اهللا المالك على قلبه  ملكوت" يكون فيه اإلنسان إبًنا ُيكر"
ن مشيئتك"، وعًدا وثّقه اإلبن الحبيب بقطرات عرقه "لتكبقول 

) فقّدسها وأزال 44-41 :22اّلذي جرى دًما على األرض (لوقا 
) إذ أصبح 12-10 :4اللعنة التي على اإلنسان منها (تكوين 

  .  لجهده ثمًرا مجًدا هللا ولخير اآلخر

 

  
  
  

  )4:4الصوم هو "التغّذي والحياة بكلمة اهللا" (متى 
    



  )6: 3مالت عن الصوم (تأ 

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :سادًسا

التي رّفت على الخليقة  حبةالمُ  اهللا ةرحمهي إظهار  رسالة يسوع"
 )2 :1(التكوين  "روح اِهللا ُيِرف على وجه المياه""، حيث ءبدال في

ورحمة اهللا تكمن بما قام به الّرب  بمعنى أن روح اهللا يحتضن الكل.
  الخليقة أجمع ِمن: يسوع ِمن أجل

رّبي وٕالهي ... حين أخطأُت ووقفُت أمامك بخزيي   إكساء العريان: •
إلي وغفرت لي بكل  أنتَ  وعاري وأحسست بُعِريي أمامَك، أتيتَ 

محبة وتضحية ونكران ذات فألبستني ثوًبا ال ُيبلى يسمح لي 
دك، لذا أرجو منك أن تمنحني  بالدخول إلى العرس السماوي ألمج

سه الثوب الذي يحتاجه لبِ ا ُمحبا ُمتواضًعا غافًرا لمن يسيء إلي فأُ قلبً 
ل يوم الحساب عن أي إساءة قام بها تجاهي فيبدأ بحمدك فال ُيساءَ 

 .آمين ،وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس دون تأخير

رّبي وٕالهي ... ِمن على الصليب   :إعطاء الماء الحي للعطشان •
(يوحنا  ا وأنت من أعطاني ماء الحياةُقلَت "أني عطشان" فكيف هذ

، أعطاني أن أشرب من ينابيع المحبة والرحمة والتقوى )10-14 :4
أنك  الصالحة التي ال تنضب! البدّ  ةوالعبادة والسالم والمشور 

عطشان لألرواح، لذا أرجو منك أن تستخدمني ألروي العطاشى من 
التالي ترتوي أنت األرواح ممن ال يعرفونك من ماء الحياة فترتوي، وب

 .آمين ،إذ تبدأ هذه األرواح بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس
  



  )تكملة 6: 3تأمالت عن الصوم (  

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :سادًسا (تكملة)

رّبي وٕالهي ... حين ِجعُت :  توفير الغذاء الروحي للجائع •
رواح، إلبتعادي عن مائدتك وخيراِتك وعن قلبك القدوس َشَبُع األ

لي خبَز الحياة فأطعمتني بكل حكمة جسدك  إلي وُكنتَ  أتيتَ 
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 

 .آمين ،أسمك القّدوس بحمدك وشكرك وتمجيد

رّبي وٕالهي ... لقد أغواني الشيطان :  زيارة المساجين •
أعمالي الخاطئة جزًء من  تْ حَ وأصبحُت مأسوًرا للخطيئة وأصبَ 

، وألنك أنت ْر ني الخطيئة عن رؤية الحق والبِ تْ مَ حياتي فأعْ 
أحببتني محبًة غيورة ال حدود لها، أتيَت أنت الحق وفكْكَت 

دية وأسرتني بمحبتك، أتْيَت إنساًنا باًرا لتكون قيودي من العبو 
لي ِمثاًال أقتدي به فُأصبح باًرا في عينك، لذا أرجو منك أن 
تمنحني قلًبا نقيا ُيشابه قلبك القّدوس ُمؤمًنا فأكون ملًحا 

أسرهم  ك فُ تك في قلبي لكافة المأسورين فأَ محب  لُ لألرض، أحمِ 
بدأون بحمدك وشكرك وتمجيد بإسمك القّدوس وأدلهم عليك في

 .آمين ،أسمك القّدوس

     



  )تكملة 6: 3تأمالت عن الصوم (  
  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :سادًسا (تكملة)

رّبي وٕالهي ... حين رأيتني قد أصبحُت بعيًدا :  إرشاد المسافرين •
عنَك وُتهُت في أرٍض غريبة صحراء قاحلة ال ماء فيها وال شجر 

أجدادي بها،  أرى الطريق لألرض التي وعدتَ ولم أعد أستطع أن 
أرًضا من ثمار أشجارها ونباتاتها ُتَدر الحليب والعسل، أتيَت أنَت 
نوًرا لعْيني فأبصرُت، أْمسكت بيدي وأْصبحَت الطريق الذي 
أوصلني لبيت أبي السماوي وأسكنتني قلبك القدوس وجعلتني 

األرض أحتمي بدفئه ومحبته ورحمته وأطعمتني من ثمر 
الموعودة. 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 

 .آمين ،غرباء فيبدأون بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القّدوس

ٕالهي ... حين مِرضُت وثقلت أطرافي عن رّبي و :  زيارة المرضى •
وكنَت  أنتَ  القيام بواجباتي تجاهك وتجاه اآلخرين من حولي أتيتَ 

الطبيب الشافي، سقيتني دواًء سحريا من عمل يديك وأعْدَت لي 
عافيتي، دواًء ليس ألحد سواك أن يسقيه، لذا ساعدني أن أزور 

بين يدي المرضى وآخذ معي من هذا الدواء، أحمل الكلمة 
فيسمعون وُيْشَفْون ويصبحوا أبناًء لك فيبدأون بحمدك وشكرك 

 .آمين ،وتمجيد أسمك القّدوس
    



  )تكملة 6: 3تأمالت عن الصوم (   
  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :سادًسا (تكملة)

عِرفت بفقري وعوزي وعدم رّبي وٕالهي ...  توفير المأوى:  •
ألسكن معك، فأتيت وقلت إمكانّيتي لبناء منزًال يليُق بملكوتك 

في بيت أبي منازل كثيرة ... إّني ذاهٌب ألعد لي "أنا النًجار" "
لذا )، أعددته بغنى قلبك الرحيم، 2 :14لكم مقاًما" (يوحنا 

يقفوا على طريق و  ؤمنوافيشيد بغناك لآلخرين ساعدني أن أُ 
فيبدأون بحمدك وشكرك  الملكوت لينالوا الميراث الُمعّد لهم

  .آمين ،د أسمك القّدوسوتمجي

إبتعد رّبي وٕالهي ... حين :  الُمتعبينتعزية الحزانى وٕاراحة  •
النوم عن عيني وٕامتألت مقلتي بالدموع وقلقت خوًفا من 
الموت الروحي وحجب وجهك عّني لكثرة معاصّي، أتيت 
ومسحت دمعي وأخذت عاهاتي وٕافتديتني وغفرت لي 

ك القّدوس ألُفرح َمن أخطأ ورحمتني. أعطني قلًبا رحيًما كقلب
   .آمين ،فيبدأون بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القّدوسإلّي 

    



    
  )تكملة 6: 3تأمالت عن الصوم (    

  اهللا والصوم
�  

  

  رسالة يسوع
  :سادًسا (تكملة)  

ذين لم ني أن أخدمك ِبَبنيك الصغار الّ بْ رّبي وٕالهي ... هَ 
بأعماِل رحمٍة  يعرفوك بعُد كما خدمتني بكل تواضع، أخدمك

ُترضي إرادتك المجيدة فال ُيحَرم أحد من رؤيتك والتسبيح 
 ، ولك الشكر على الدوام،والسجود لك إلى أبد اآلبدين

 .آمين

 

 

  
  
  

 

 الصوم ليس محّبة ورحمة للذات فقط

     ولكنه رحمة ومحبة لآلخر أيًضا



  جدر الدولمة
  

الدولمة من ا=ك	ت العراقية التي يحبھا أغلبية 
العراقيين إن لم يكن جميعھم. ُيقال أن الدولمة من 
ا=صول التركية ولكن ھذا ليس مھم بالنسبة لھذه 
المقالة، إذ أّن ھذه المقالة تربط جدر الدولمة 

 بالملكوت ... ھذه ليست بمزحة ولكن كما قرأتم: جدر الدولمة والملكوت!!!
عني طنجرة سأبدأ بشرح جدر الدولمة حيث كلمة جدر/دست بالعراقي ت

در بالفصحة، أما الدولمة فتتكون من خضار محشية ُتصف باللبناني أو ِق 
ا=ساس) ُترص قطع لحم (ِرَيْش)  - طبقات. في قاع الجدر (الطبقة ا=ولى 

ا  ُتعطي دسم وعادًة ما تحترق الطبقة الم	مسة للجدر لتضيف نكھة لذيذة جّدً
(كوسة)، باذنجان، فلفل  للدولمة. ُتحشى الخضراوات جميعھا: بصل، ِشَجر

أخضر، طماطة، ورق عنب، سلق، لھانة (ملفوف) نفس الحشو بعد أن 
ع إلى أقسام أصغر لتصبح أكثر  Kُتفرغ من الداخل أو ُيزال منھا الزوائد وُتَقط
كميًة. ُتسقى الخضراوات بكمية من الماء والحوامض والملح وتترك على 

  لفترة أخرى لتستوي جميًعا. ناٍر عالية لفترة زمنية معينة ثم ھادئة

الملكوت ھو "ملكوت خدمة بفرح لمجد #" أساسه وحجر الزاوية فيه ھو 
ب يسوع المسيح الذبيحة التي إحترقت =جلنا. يأتي بعده في الخدمة  Kالر

طبقة البصل ا=بيض أو ا=حمر التي قد يطالھا الحرق [القّديسين والشھداء 
أكثر من غيرھم الحرارة والماء الحامض  فھم يتحملون ]في بعض ا=حيان

دون أن يفقدوا تماسكھم وما بداخلھم من حشو. على الخدم جميًعا أن يولدوا 
من جديد أي ينزعوا ما بفكرھم من أفكار ويملؤه بحشو جديد، وھذا الحشو 

المحبة" و"الرجاء" و"ِنعم  -ھو "ا:يمان" و"الفكر الواحد بمعرفة المسيح 
حكمة، الفھم، المعرفة، الَجَلد، المشورة الصالحة والتعزية، الروح القدس: ال

التقوى ومخافة #" [الحشو تمن ولحم مفروم وثوم تضاف إليھا الملح 
وبھارات]. وعلى الرغم من أن الحشو واحد إA أن كل نوع من الخدم يتمّيز 
بطعم مختلف عن اWخر بحسب موھبة الروح القدس الُمعطاة له، فمنھم َمن 

كون خدمتھم في مجال التعليم الروحي وشرح فكر # ومنھم من يخدموا ت
حاجات جسدية ومعنوية (شفاء ا=مراض والمشورة الصالحة والتعزية) 
ا (ا:عاناة على الفقر) [ھم يكونون طعاًما :شباع اWخرين الKِذين خارج  ومادّيً

. الكل الملكوت بحسب جوعھم أو ُيضيفون نكھة للخضروات التي معھم]
يشرب من كلمة # وبھا يتغّير ويستوي على نار محبته لُيصبح طعاًما 

ا.    شھّيً
  قل لي ا�ن: ھل أنت بصلة أو من الخضار التي تؤكل أو أنت من الَِّذين يأكلون؟
    



  

  عروٌس لإلله
  إني عروٌس لإلله ... إني عروٌس لإلله

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

  عْلميني إسمع كلمته ... عْلميني َأقدس هيبته
ر لقمته ... عْلميني َأزّين مجلسه عْلميني َأحض  
  عْلميني َأشكر نعمته ... عْلميني َأحب إخوته

  عْلميني َأعشق ُصحبته ... عْلميني تمم رغبته 
  . عروٌس لإللهعْلميني ... َتْيحطني بقلبه ويحميني ..

  عروٌس لإلله
  

  
  

  

م	حظة: ھذه ص	ة للروح القدس أدعوه فيھا "أُمي" لُيحّضرنا لنكون 
عروًسا لeله، حيث مجلس # نوٌر وضياء، ومائدته نفوًسا ُمخّلصة زينًة 

   لمجده.
    



 

  حبك يا اهللا وحده يكفيني

  

  متى يا رب أستطيع أن أقول: "حبك يا اهللا وحده يكفيني"؟

حين تْسَوّد الدنيا في عيني! حين أصاب بمرٍض عّضال! حين 
ُينكرني األهل ويبتعد عني األصدقاء ِمن أجِل إسمك القّدوس! 
حين تُقفل كّل أبواب الحنان في وجهي! حين تأتيني اللطمة بعد 
األخرى ِمن أُناٍس كنُت أعتقد بأنهم أحّباء! حين يود إبليس أن 

لبي! حين أُفكر باإلنتقام ممن ُيجّربني بأغلى الناس على ق
أساءوا إلّي أو ألبنائي وٕاستولوا على أمالكي! حين أضطر لترك 

  الديار واألهل ِحفاًظ على سالمة البنين! حين ... حين ... 

إن قلُت: "حبك يا اهللا وحده يكفيني" بكل قصد سَيحّل السالم في 
بليس، سالًما ُيسكن قلبي، سالًما يجعلني أتغّلب على تجارب إ

الطمأنينة وينتزع حّب اإلنتقام، سالًما يجعلني أذهب إلى أي 
مكان دون إكتراث، سالًما ُينسيني رغباتي ويجعلني أرى األمور 
من زاوية أخرى، سالًما يجعلني ال أحتاج شيًئا سوى أن أبادلك 

  هذه المحبة.
    



        حلول الروح القدسحلول الروح القدسحلول الروح القدسحلول الروح القدس
خرين كما يراهم المحبة الحقيقية هي أن نرى اآل   

قلب اهللا، وهذا ما تْعَمله بنا المعموذية بالروح أي 
قوة "محبة اهللا التي ُأفيضت في قلوبنا بالروح القدس 

). فاإلمتالء بالروح 5:5 ذي ُوهب لنا" (رومةالّ 
القدس يجعل قلوبنا مندمجة إندماًجا تاًما مع قلب 

ذي المصباح الّ فيصبح هذا القلب هو قلب اهللا وفكره، يسوع األقدس، 
ُينير لنا الظلمة فُننير بالتالي للجميع بكل حكمة، إذ نبدأ برؤيتهم 
والتعامل معهم [قوًال وفكرًا وفعًال] من خالل هذا القلب [العين مصباح 

  ذي يحمل في طّياته المحبة والرحمة للجميع. )] الّ 22 :6الجسد (متى 

 حلول الروح القدس على التالميذ (العنصرة):

 م على الكنز الحقيقي فأصبح قلبهم هناك.دله ����

أعطاهم كل ما يحتاجونه من صفات للقيام بالشهادة للحق اّلذي  ����
 من خالله نصل إلى الحياة األبدية.

جعل قلوبهم مندمجة إندماًجا تاًما مع قلب يسوع األقدس، فأصبح  ����
هذا القلب مصباحهم الذي أنار لهم الظلمة فأناروا بالتالي 

 للجميع.

وا يرون األشياء من خالل هذا القلب اّلذي يحمل في طّياته أصبح ����
 المحبة والرحمة للجميع.

ذكرهم بالتعاليم التي َنَبَعْت من القلب األقدس، فلم ينطقوا بأي  ����
 للبشرية أجمعين. شيء نجس بل أشادوا بحكمٍة محبة اهللا

وحي  نابعة من جعلهم أنقياء ألن أقوالهم وأفكارهم وأعمالهم هي ����
 “. القلب النقي” اهللاقلب 

 



  رسالة المسيح

  
رّبي وٕالهي ... يا َمن إختار الرسل األولين دون أن ينتظر صالًة 
من أحد وبإمكاِنِه أن ينشر الرسالة "المحبة" التي كتبها الروح القدس 
لخالص الجميع إذ بإمكانه أن ُيقيم من الحجر أبناًء إلبراهيم، أشكرك 

  مشاركتك "المحبة" بقلٍب من لحم. إلتضاعك والسماح لكثيرين ب
رسالة يسوع هي رّبي وٕالهي ... لقد أفهمتني بروحك القّدوس أن 

نشر ملكوت اهللا: "اهللا محبة" أحّبنا فإفتدانا وقّدسنا، حيث نكون نحن 
دنا الحب  بني البشر فيك وأنت في قلوبنا تعمل فينا لنصبح واحًدا ُيوح

إذ أوصيتنا بأن ُنِحّب كما ُتِحب أنت  المتبادل بيننا والساكن في قلوبنا،
ونهتم بإحتياجات اآلخر المادّية والروحّية، حبا يفيض بالروح القدس 
مولًدا مواهب الروح فتثمر في قلوبنا وأفكارنا وأفعالنا ثمار الروح من 

أوصيتني يا اهللا "اآلب أجل قدسية أسمك وخيرنا وخير اآلخر. أجل، 
خي وطلبت مني أن أضعه بقلبي كما وضعتني واإلبن والروح القدس" بأ

  بقلبك، قلًبا حيا من لحم يكسر الحجر اّلذي في قلبي وقلوب اآلخرين.
رّبي وٕالهي ... ما أجمل أن أكون أنا موضوع إهتمامك ورسالتك؛ 
ما أجمل الشعور بأنك ُتفّكر بي وُتضّحي وتتألم ِمن أجلي؛ ما أجمل 

دود وال يبتغي شيًئا لنفسه سوى مبادلة ُحبك لي، ُحبا عذري ليس له ح
  المحبة بوداعة وٕاتضاع معك ومع اآلخر.

رّبي وٕالهي ... أشكرك على تدبيرك الخالصي والمحبة التي بقلبك، 
أشكرك على مواهبك التي ال توصف ... كثيرون َبعد لم ُيدركوا قلبك 

شكر وما يمأله من محبة لهم، هأنذا ُأقّدم لك ذاتي، إستخدمني، ولك ال
  على الدوام، آمين.
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  "شعبي" و "شعب هللا"

  "بنو إسرائيل ... المرأة الكنعانية/األمم"

  
ربي وٕالهي ... قابلت اليوم رجًال مسيحيا أخذ على عاتقه أن ُيطالب 

عانون التهجير والتشريد، وأسماهم "شعبي" وأّن بنصرة المسيحيين اّلذين يُ 
ما يحدث لهم 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 

المأساة ستتكّرر طالما هؤالء يعيشون في الظلمة غير "اإلبادة"، وأن هذه 
ُمدركين حّبك للعالم أجمع وأن غايتك هي خالص الجميع فأنت خالقهم وال 
يوجد إلٌه سواك. أال يدرك هذا اإلنسان أنه إن لم يرد الخير والسالم 

، فأنت ال تتغّير )7 :29(إرميا ألعدائه ال يكون قد فهمك وال يكون له سالم 
الخالص للجميع، والصالة من أجل خير األعداء ذكرها النبي إرميا، وتود 

  وٕان نسيها في حينها بنو إسرائيل، ولم يأِت بها الّرب يسوع كتعليٍم جديد.
ربي وٕالهي ... تساءلت في نفسي: "ماذا تريد أنَت يا اهللا؟ وَمن هم 

مم شعبك؟ ماذا عن هؤالء البعيدون عنك، اّلذين باإلمكان إعتبارهم أ
العصر الحالي إن إعتبرنا أّن المسيحّيون هم بنو إسرائيل الروحيين؟ ما 
هو مقدار إيماننا بقوة التبشير بإسمك القّدوس وفرح الخالص وأنك في 

  حينها ستكون أنت بروحك القدوس قائدها وما نحن سوى آنيٍة لك؟"
ربي وٕالهي ... أعن ضعفنا. أنشر سالمك بين األمم بفهم سّر 

، وأرسل فعلة ُمشتهى قلبك واضعين نير المسيح على رقابهم، المسيح
ُمدركين وعاملين بكل صدٍق وأمانة لرسالتهم، ولك الشكر على الدوام، 

  آمين.

 



 

  شو هي المحبة؟
  

  ... المحبة إحترام المحبة مش أي كالم
  المحبة أخْذ وعطى ... المحبة كلمة ِرضى

  ... المحبة بتدوم المحبة ما ِبْتخون
  نا محبة لمسة وفى ... المحبة عطر وهَ ال

  المحبة َسْتر وغطا ... المحبة ِرفَقة وَصالة
  المحبة مش ِغنّية ... المحبة َبد ِحنّية

  المحبة صبر وفرح ... المحبة بلسم جرح
  المحبة نسمة ريح ... المحبة "ِمن دون تجريح"

  المحبة ما ِبْتغار ... المحبة ما بتتكّبر 
  تشتاق ... المحبة أحلى لقاءالمحبة بتغفر و 

  المحبة رفع للروح ... المحبة إثنين بروح
  المحبة مش "أنا" ... المحبة "إنت وأنا"

   

  
 
 

    



      

 صفات العمل في حقل اهللا   
  

  راد أن يعمل في حقلِه (ملكوت اهللا):يقول اهللا لَمن أ  
في العمل القليل الموكل لك فأنا سأثق بك  األمانةإذا زرعت  •

 )23-21 :25متى  -(مثل الوزنات وأأتمنك على أعماٍل أكبر

ن حولك فأنا وَمن أحبني سنكون مِ والمحبة الطيبة إذا زرعت  •
 ) 23-21 :14(يوحنا  أصدقاءك

ل َمن يحترمك وسوف أدعوك فأنا سأكون أو التواضعإذا زرعت  •
حين تأتي لحفلة العرس وتجلس في المؤخرة لتأتي وتجلس في 

 )11-7 :14(لوقا  المقدمة

في العمل ألجلي فأنا سأرضى عليك تهاد جالمثابرة واإلإذا زرعت  •
 – 3و  2[أي أكليل الحياة] (رؤيا يوحنا  وأكللك بإكليل الظفر

 ) 10 :2وباألخص الوعود لَمن سمع ما يقول الروح للكنائس 

 :1(يوحنا  فأنا سأعتبرك كإبٍن ليإحترمت وقّدرت مشيئتي إذا  •
 ) ["أبانا اّلذي في السموات ... لتكن مشيئتك"] 12

[أي أعمال في قلبك وقلوب اآلخرين والتقوى اإليمان إذا زرعت  •
أنا أقف بجانبك ألقول لك ال تخف ألني قد إطمئن ففالبر] 
 )9-6 :19(رؤيا يوحنا  إفتديتك

أشكرك على الدوام ألنك أبي اّلذي ال ينساني، ربي وٕالهي ... 
  .، آمينتييغاو ورّب عملي، ُمعّلمي 

   



  

 

  لتوبة ا
" عودي إلي"  

  

 عودي إلي  ... يا حبيبتي،  عودي إلي  
  عودي إلي أنا ُأحبِك ... 

  ... طاَل ُرقاُدِك وُسِرْرِت بحلٍم،  طاَل ُرقاُدكِ 
   إلي عودي إستفيقي ... 

  ... أنا حقيقٌة ال خيال وأنا إفتديُتِك،  أنا حقيقٌة ال خيال
   عودي إلي ِثقي بي ... 

 دمعٌة في ُجب  أضعها بقلبي،  ... دمعٌة في ُجب  
  عودي إلي تروي ظمأي ... 

   



  

 

  كيف يكون اللقاء مع هللا؟

ربّي وإلھي ... "نُعايُن في ھذه األيام قلوًبا 
ّن هللا محبّة ونتفاجأ كثيرة ال تعرُف أ

بتصرفاتھا"، ھذا ما قالته لي إحدى السيدات 
وأضافت: "كم أنا سعيدة وأشعر بالفرح ألّن 

هللا أحبّني وُولدُت مسيحية ... أنا أعلم أنّه أيًضا يُحبّھم ولكن...". لم تجد 
ھذه السيدة تفسيًرا لعدم إيمانھم على الرغم من معرفتھا بأنك تُحبّھم، 

ي أقول لھا: "ال تلوميھم، فإن لم يسمعوا فكيف لھم أن يؤمنوا، ووجدُت نفس
وإن كانت لھم آذان ال تسمع وعيونًا ال ترى فكيف لھم أن يؤمنوا، وإن 
كان الخوف أو الكسل أو عدم تحّمل المسؤولية تجاه إيصال سالم "هللا 

حّب ‘يُحبّك" لآلخر فينا فكيف له أن يؤمن، وإن لم تنمو فينا منذ الصغر 
هللا وحب إيصاله لآلخرين والتبشير بسالم المسيح الّذي سيُمسك بيدھم 

فكيف لھم أن يؤمنوا؟". أجل، أنت تُحب ‘ ويوصلھم لحياٍة أبدية مع هللا
الجميع: األعمى واألبكم واألطرش والكسيح والممسوس بالشيطان، ولقد 

ب أريتنا مقدرتك بشفاءھم، فِمما نخاف لكي ندعوھم لمعرفتك؟ أنَت تُح
الخاطئ ومن أجله أتيت وإفتدْيت، أنت أيًضا تُحب الجالس في الظلمات 
وِمن أجله كنت نوًرا، أنت لم تتخلّى عن أحد، فلماذا نعتبر الخاطئ أو 

  الجاھل كأبرٍص ونعزله خارج بيتك ونُبعده عن معرفة حبّك له؟ 

شار "، ھذا ما علّمني إيّاه زكَّا العإشتياق فلقاء فسالمربّي وإلھي ... "
ِمن ذاك األعمى الّذي شفاه الّرب يسوع أو  الّذي ال بدّ من أنّه سمع عنكَ 

  آخرون شفيتھم بحبّك فسبّحوا أسمك القدّوس بصوٍت مدوي وأشادوا به. 

ربّي وإلھي ... لكّلٍ منّا ضعفات، وَمن منّا لم يمّر بشدة وأزمات، ولقد 
حياتنا نتجدّد إن  تعلّمُت من زكَّا العشار "أننا مع كل شدٍة وضعٍف في

أردنا أن نُسلّمھا _ ليتعامل معھا"، فأِعن ضعفنا يا رب، وليكن كل شيٍء 
  في حياتنا مجًدا لك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

   



  ما هي األمور التي تجعل اإلنسان ُيخالف مشيئة/كلمة اهللا؟
  

بل أن مكتوٌب في سفر التكوين اإلصحاح الثالث واآلية السادسة أن حواء ق
 الشجرةتأكل من ثمر الشجرة التي أمرها اهللا أن ال تأكل منها: "رأْت المرأة أّن 

)، وهذه هي 6 :3التكوين " (ُمْنَيٌة للتعّقلوأّن الشجرة  متعة للعيونو طيبة لألكل 
األمور الثالثة التي تجعل اإلنسان ُيخالف مشيئة/كلمة اهللا، ويمكننا إدراجها 

"، وهي ذاتها األمور التي تعّظم المعيشةو  لعيونشهوة او  شهوة الجسدتحت "
توقعنا في فخ حب العالم كما كتب وشرح القديس يوحنا الرسول في رسالته 

وفهمها كل َمن كتب مثل القديس بولس ويعقوب  )16-15 :2يوحنا  1(األولى 
هين اإلنسان لعيش اإلنجيل. ولذلك نصح القديس  الرسول في رسائلهم موج

) 16 :5 سلكوا سبيل الروح فال تقضوا شهوة الجسد" (غالطيةبولس وكتب "أ
أعمال الجسد  بالروحِ ألنكم إذا حَييُتم حياة الجسد تموتون، أّما إذا أمتم "و

قد صلبوا  يسوع ذين هم للمسيحالّ  إنّ "، وشرح قائًال: )13:8مة (رو  يون"فستحْ 
اربة ، وأوصى بمح)24:5طية (غال أهواء وشهوات" ا فيه منمو الجسد 

وهذا  ).17:6سس فأ( ذي هو كلمة اهللا""سيف الروح الّ الشيطان بالسيف حيث 
بالضبط ما فعله الّرب يسوع [المثل األعلى لنا كمسيحيين] في تجاربه مع 

ب يسوع المسيح عن األكل أكل كالم اهللا ومضغه صام الرّ الشيطان إذ حين 
هللا "خبز الحياة" جعله (ُمقاد بالروح القدس) لحين إستعماله وتطبيقه، كالم ا

ذي حارب به الشيطان، ففي كل ينسى الجوع الجسدي، وكان له السالح الّ 
شهوة الجسد ف ...". مكتوبٌ ، ... مكتوبٌ ، .. تجربة قال للشيطان: "مكتوبٌ 

التي جربها الشيطان  الثالث وشهوة العيون وتعّظم المعيشة هي التجارب
األكل ... تحويل الحجارة (ة الجسد شهو  منوٕان كانت التجربة األولى  .ليسوع

حب  - رؤية الممالك"وهذه تشمل شهوة العين ) فالتجربة الثانية هي الى خبز
: التكابر بالذات - ل كهيرؤية ال" ) و8-5 :4 (لوقا "التسلط والمجد الشخصي

[تمّلك الحكمة  تعّظم المعيشة) والتجربة الثالثة هي 7- 6 :4 (متى إبن اهللا"
وهذه  ]) أو فوق اآلخرينُمْنَيٌة للتعّقلا نفسه بمستوى اهللا (والرئاسة واضعً 

رؤية ") و 12-9 :4(لوقا  : إبن اهللا"التكابر بالذات -ل كهيرؤية ال"تشمل 
  .)10- 8 :4 (متى "حب السلطة والمجد الشخصي - الممالك



  
  

  ماذا يقول لي الصليب؟
  "المحبة" )1(

وا َبعُضكم َبعًضا كما أحبّ أوصانا الرب يسوع المسيح وقال: "   
َأْعَظُم ِمْن َأْن َيْبِذَل َنْفَسُه في َسبيِل  ُحب  َلْيَس َألَحدٍ أْحَببُتكم. 

 :15(يوحنا َأِحباِئِه. فإن َعِملُتم بما ُأوصيكم به كنتم َأِحبائي" 
12 -14(  

 ه من هنا فإن إتمني أنخلق "حين قال اهللا بأنه باع المسيح ُيعل
كان يعني ) 27-26 :1(تكوين  "صورته ومثالهاإلنسان على 

 ]مشاعر الحب[بأنه وضع في قلب االنسان وفكره روابط المحبة 
هم، وهذه المشاعر هي التي تجعله يبذل ذاته في سبيل َمن ُيِحبّ 

 على ذلكشهد لقد و  ،تماًما ما تتملك على قلب وفكر اهللا تجاهنا
  ." َخالًصا للبشريةالصليب"الموت على 

وُيعطي أولوية  أن ُيغير هذه المشاعرهي ة الشيطان غاي   
ألن "اهللا  غفر وُيعيد هذه المشاعر، وعمل اهللا أن يَ المحبة للذات

على إتصال دائم بَمن يطلبه مستنجًدا وسائًال لمعونته  اهللا. محبة"
  لُيعلمه ويسند خطاه وينصره على ضعفه وأفكار الشيطان.

ًرا أخلق في وروًحا ثابًتا جدد في ربي وٕالهي ... قلًبا طاه   
  باطني، ولك الشكر على الدوام، آمين.

    



 

  ماذا يقول لي الصليب؟
  "الخدمة" )2(

  
  

 :10(مرقس  ب يسوع: أنا لم آت ُألخدم بل ألخدمقال الرّ    
ّلص العالم (يوحنا خبل ألُ  العالم . وأيًضا قال: ما جئت ُألدين)45
 حين قال القوالن، يمكننا القول بأنهوبالتأمل بهاذان   .)47 :12

َمن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه : "الّرب يسوع لتالميذه
فهو يقصد: "كن مثلي ) 24 :16(متى تبعني" يو  هحمل صليبوي

وٕاجعل نفسك خادًما لآلخرين وال تدين فتقرر َمن تخدم وَمن ال 
خرين ب يسوع في خدمة اآلببساطة علينا ان نتشّبه بالرّ   تخدم".

مهما كان خلفيتهم ودون إدانة. فإن كان اهللا قد جعل من ذاته 
خادًما لنا بشخص المسيح فكيف نحن؟ لماذا التكّبر في خدمة 

 اآلخرين جسديا وروحيا؟

وَلك  ،ساعدنا لنخدم دون تذمر وبكل تواضع ي وٕالهي ...ربّ    
 .الشكر على الدوام، آمين

  



  

  مثل السامري الصالح

  الروحي والطبيب

في المثل اّلذي أعطاه الّرب يسوع    
 :10لإلجابة على سؤال أحد علماء الشريعة: "وَمن قريبي؟" (لوقا 

) تبّين لنا أن القريب هو الشخص اّلذي يتحّنن على اآلخر 25-37
المحتاج والضعيف ويقوم بمساعدته بكل إمكانّياته أيا كان اآلخر. 

اول أن نتحّنن على اآلخرين ونحن غالّبا ما نكتفي بهذا أي نح
ونعاملهم بالرحمة لنكون على ِمثال السامري الصالح، وننسى أن نقرأ 
المثل بكل تفاصيله وباألخص لنعرف مواصفات أخرى عن هذا 
السامري لنكتشف بأنه قد يكون طبيًبا غنيا يحمل معه المال ومواد 

وض (أشعيا اإلسعافات األولية كالشاش للتضميد، والزيت لتليين الرض
) وتخفيف األلم، والنبيذ لتطهير الجروح، وٕاال لما إستطاع أن 6 :1

يفعل ما فعل. الرجل اّلذي وقع بأيدي اللصوص لم يكن محتاًجا إلى 
ليضّمد جراحه ولكنه  ]كاهن أو الوي متعّمق بالشريعة [ إنسان روحي

على األقل كان يحتاج لشخص يتحّنن عليه ويحمله إلى طبيب، ولكن 
أي اللصوص] ال  نسان اّلذي يقع تحت سيطرة الشيطان والخطيئة [اإل 

بّد ِمن طبيب روحي لمعالجته، وهذا الطبيب عليه أن يتحّلى بمزايا 
السامري الصالح حامًال بجعبته كل ما يحتاج دائًما لمساعدة اآلخرين: 
القلب الحنون والمال والزيت والنبيذ، وجميعها ترمز إلى سلطان كنوز 

لكلمة والتي بها ُتطرد الشياطين وُتلّين بها قلوب الحجر فُتعيد اهللا ا
لها الحياة، وبعد المداوة األولية َيعهد به إلى َمن يستطيع تميم 
العناية إلى أن يتم الشفاء بالكامل وُيصبح قادًرا على اإلعتماد على 

  نفسه.
  فهل نحن أطباء روحيين متأهبين لعالج المرضى؟؟ 

  ونتركهم على قارعة الطريق؟؟ أم نحن نرى المرضى
    



 الزيت والعذارى العشر

  )13-1 :25(متى 
رّبي وٕالهي ... لو كان الحّب شيًئا 
ُيشترى إلشتريته وما بخلت على نفسي 

للحصول عليه، فالحب أسمى ما في الوجود وباألخص حّبك. حّبك لي لن 
ّمر وعدم يموت، ولكن ماذا عن حّبي لك؟ أتقتله الصعوبات واألزمات والتذ

  المقدرة على التحّمل أو ُيخِمد ناره النسيان والكسل واإلعتماد على الذات؟
رّبي وٕالهي ... جاء في المزامير: "إنتظرت الّرّب، إنتظَرْته نفسي 

ُب نفسي للرّب أشد من َتَرّقِب الرقباء للصبح" (مزمور ورجوُت كلمتك. َتَرقّ 
اع كلمتك لفهمها وطاعتها )، وهذا الشوق إليك والتوق لسم5-6 :129

حًبا بك وهيبًة ألسمك القّدوس، والتغّذي بها في اإلفخارستيا هو ما 
ينقصني. تنقصني شرارة ناٍر ألقاها الّرب يسوع في قلوٍب كثيرة من على 
الصليب إذ فهموا كم أحببتهم وأرادوا أن ُيبادلوك هذا الحب. كنَت لهم أًبا 

عطيتهم الكلمة سراًجا ُمنيًرا وطلبت منهم وأرادوا أن ُيصبحوا من أبنائك؛ أ
أن يحملوا معهم زيتًا لُيْبقوه منيًرا ولم يكن هذا الزيت سوى "حّبهم لك" 

 ًصا وطلبت منهم أن يحملوا و"اإليمان والثقة بك"؛ أعطيتهم صليًبا ُمخل
صليبهم من خالله ولم يكن هذا الصليب/الزيت سوى "طاعة الكلمة" بأذاٍن 

منكسر ومتواضع تمأله "مخافة اهللا"؛ أعطيتهم اإلبن وطلبت صاغية وقلٍب 
  منهم أن يطلبوا مواهب الروح القدس ليكونوا أبناًء ويرثوا الملكوت.

رّبي وٕالهي ... َمن حمل هذا الزيت معه كان حكيًما بنظرك، فأعطني 
ق  زة هي التي ُتفرألبنائه" فهذه المي مخافتك وٕاكرامك كـ"أٍب حنوٍن ُمحب

ن اإلنسان الُمستقيم الصّديق من اإلنسان الشرير وهي رأس الحكمة، بي
 :4وأن ال يكون حّبي لك حبا فاتًرا "ال حارا وال بارًدا" فتتقّيأني (رؤيا يوحنا 

)، أعطني أن ُأمسك بيدي "عصا ساهرة مثمرة" كعصا هارون 14-22
ى ولك الشكر علالكاهن وأقف لخدمتك بخدمة أبنائك لحين مجيئك، 

  الدوام، آمين.
  



  

  المحبة، كيف تكون؟
رّبي وٕالهي ... لم أعد أفهم ما 
قاله مار بولس في رسالته إلى أهل 

يسوع ويود أن يكون إبًنا  روما والموجهة إلى كل إنساٍن مؤمن بالّرب
أحبوا بعضُكم  ر.: تجّنبوا الشّر، والزموا الخيولتُكن محّبتُكم بال رياءلك: "

ام". هل أصبحت المحبة ضُكم بعًضا باإلكر عوا بادر وّية، وبمحّبة أخ ًضابع
األخوية هي الُمطالبة بالمغفرة دون طلبها والتأسف على اإلساءة؟ هل 

خطئ جرح وأهين وأخوية التأشيرة التي تسمح لي أن أأصبحت المحبة األ
بحق اآلخرين دون أن ُأالم أو حتى أتقّبل أن ُيقال عني بأني قد أخطأت؟ 

ر اآلخر تصرفاتي في حين أدع  هل أصبحت المحبة األخوية هي أن ُيبر
اآلخرين يتهّكمون ويضحكون وُيدينون تصرفات اآلخرين التي قد تكون 
كرد فعٍل لتصرفاتي ال بل وأشاركهم ضحكهم؟ هل أصبحْت المحبة 
األخوية أن أحرم أحدهم من أن يكون محبوًبا من ِقبل اآلخرين وهو 

مساعدتي عند وقت إحتياجي لكي ال أعترف بجميله اّلذي لم يتوانى عن 
علي ألنه فعل ذلك بالخفاء؟ إن كان هذا مفهومي للمحبة األخوية فكيف 
سأواجهك يا ربي؟ إن كنُت أنا بتصّرفاتي قد سلبُت ثوب المحبة اّلذي 
يلبسه اآلخر وقطعُت عنه الكلمة الطيبة والفرح، قد منعُت اآلخرين من 

زلته عنهم وتركته عطًشا وجائًعا للمحبة ألني بأنانّيتي أردت التودِد له فع
  المحبة لي وحدي، فكيف لي أن أّدعي أُبّوتك لي وأقول أيًضا "أبانا"؟ 

رّبي وٕالهي ... كيف لي أن ُأعطي بيدي اليمنى كأس ماٍء لفقيٍر 
ماديا وبالوقت عينه أسرق باليد األخرى كأس المحبة من إنساٍن آخر؟ 

ن أكسو عرياًنا بثوٍب مستعمل من ثيابي التي لم أعد ألبسها كيف لي أ
وفي الوقت عينه ُأعّري إنساًنا آخر وأجعله أضحوكة في أفواه اآلخرين؟ 
كيف لي أن أفتح بيتي للغريب في حين أن قلبي لم ُيفتح لَمن أحسن 

؟  كيف لي أن َأزور مريًضا في حين أنني طعنُت خنجًرا في قلب إلي
ني يا اهللا بعظيم رحمتك وغّيرني فأنا مائتة ال ُمحالة إن بقي إرحمقريبي؟ 

 هذا حالي، ولك الشكر على الدوام، آمين.



  

  المحبة" "مسبحة
 يا إلهي في كل األوقات، في الفرح والضيق، ألتِجُئ إليكَ صالة البدء: "

من أجلي  كنز قلبك األقدس. وأقّدم لك هذه المسبحة، وألتمُس ِغًنا ِمن
 يتي والعالم أجمع."وأجل أهل ب

  : بإسم اآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد، آمينإشارة الصليب •
 قانون اإليمان •

  الصالة الربّية: أبانا اّلذي في السموات ... •

 يا مريم ...  السالم عليكِ  •

المجد لآلب واإلبن والروح القدس كما كان في البدء واآلن وكل أوان  •
 الداهرين، آمين. وٕالى دهر

  
 

  "مسبحة المحبة"
  على كل عقد ُيصّلى:

 يا اهللا "اآلب واإلبن والروح القدس" اإلله الواحد •

 )x1(بـ"المحبة"، إرحمنا.  الُممّجد والُمقّدس •

 يا واهب الحياة، إمأل قلوبنا بـ"المحبة" لنحيا معكَ  •

 )x10(لألبد.   •

 يا عذراء مريم، يا ممتلئة نعمة، نعمة محبة اهللا فوق •

 )x1(اآلخر، صّلي ألجلنا.  ومحبة كل شيء

 صالة الختام: الشكر لك يا رب على الدوام، آمين.

   



 

  مسيحّيو الموصل والشهادة للمسيح

ألنهم أتباع المسيح  في العراق خروج المسيحيين من الموصل   
وتحّملهم لما يحدث لهم هو أكبر تفسير لرسالة القّديس بولس 

   :11-7 :4الثانية إلى أهل قورنتس 
  

(نور معرفة مجد اهللا اّلذي على أيها اإلخَوة: إن هذا الَكْنَز "
َنحِمُله في آِنَيٍة ِمن وجه المسيح: "محبة اهللا لإلنسان") 

ُيَضيُق .  ال ِمن ِعنِدناهللاِ َخَزف ِلَتكوَن ِتلَك الُقدَرُة الفاِئَقُة 
عِجُز عِن عَلينا ِمن ُكل ِجَهٍة وال ُنَحطم، َنَقُع في المآِزِق وال نَ 

َنحِمُل في  ُنطاَرُد وال ُندَرك، ُنصَرُع وال َنهِلك، الُخروج ِمنها،
َأجساِدنا ُكل ِحيٍن آالِم َموِت المسيح، ِلَتظَهَر في َأجساِدنا 

فِإننا َنحُن اَألحياَء، ال نزاُل ُنسَلُم . الفاِنية َحياُة المسيِح َأيًضا
َأجساِدنا الفاِنَية، َحياةُ  ِإلى الَموِت في سبيل يسوع ِلَتظَهَر في

   ."يسوَع أيًضا
  

  إّتكْلُت ألنني واثٌق بك، آمين. ربي وٕالهي ... عليكَ 

 

  
 

 



 

  َمن أنا؟

  

  في عيد ميالدي سألُت نفسي: "َمن أنا؟"

  وال أعلم لماذا تذكرُت ما قاله اهللا عن نفسه "أنا هو َمن أنا هو" 
  فعرفت اإلجابة ...

  أن أكون""أنا هو َمن أرادني اهللا 

  فسألت نفسي: "هل أنا فعًال كذلك؟"

  هو أراد أن أكون على صورته ومثاله، فهل أنا كذلك؟

  بمراجعة ذاتي إن كنُت قد ُوِلْدُت من كلمة اهللا ألكون إبنة له، ُأجيُب "ال"

  وأمنيتي لهذا العام أن أستطيع أن أقول في العام القادم

  "أنا هو َمن أرادني اهللا أن أكون"

  

  
    



 

  أمالت بحدث ميالد الّرب يسوعت
  

  من كتيب "تأمالت في أسرار المسبحة الوردية" - ) 1تأمل (
  

  "يسوع غذاء الروح" – )20-1 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع

حين نتأّمل بهذا السر نجد أن اهللا يتكّلم مع كثيرين ويقول لهم:     
، فغذائكم "أيها القطيع الصغير ال تخافوا فإّنكم لن تجوعوا بعد اآلن

قد ُأعطي لكم وهو سيكون معكم على الدوام، وأنا قد أرشْدُت رعاتكم 
  إلى المذود اّلذي مألته بخبز الحياة اّلذي ال َينِفد. تعالوا لتحيوا."

  
    



 

  من كتيب "تأمالت في أسرار المسبحة الوردية" - ) 2تأمل (
  

  "التواضع والمحبة" – )20-1 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع
حين نتأّمل بهذا السر نكتشف أهمية "التواضع" لكي يخرج النور    

للعالم، إذ نلمس مقدار تواضع اهللا وحّبه لنا، وهو يرغب ِمّنا أن 
نتواضع أيًضا لندخل مغارة دون المستوى لكي نستطيع أن نراه وٕاال 
فلن نتمّكن من مشاهدته. فحين نتواضع نفتح قلبنا هللا ولكلمته 

ل أن ننمو ُمْكَتفين بالخبز الحي اّلذي وضعه اهللا ليدخل فيه، ونتقبّ 
  في المذود.  

أجل، في هذا السر نتأّمل بمدى تواضع اهللا إذ تجّسدت "الكلمة"    
فُوِلد "إبن اهللا" بعيًدا عن مكان الراحة وُقّمط وُوضع في مذود في 
مكاٍن ال يليق بالملك الُمنتظر، وبهذا أراد لنا اهللا أن نتنازل عن 

ائنا والـ"أنا" وُنصبح وضعاء على ِمثاله وِمثال أّمه لنتمكن من كبري
رؤيته وحبه فنمّجده وُنسّبحه بفرٍح وٕابتهاج إلى األبد، وُنخبر 

  اآلخرين بعظمته.

  

    



 

  )3تأمل (
  

 – )20-8 :2، لوقا 12-1 :2(متى  ميالد الرب يسوع
  "المعونة اإللهية"

ونة اإللهية" لمعرفة اهللا، فالعالم حين نتأّمل بهذا السر نكتشف "المع   
دون المعونة اإللهية لن ُيدرك اهللا ويعرفه كما هو وليس كما ُيريده 
العالم أن يكون. في هذا السر نجد أن اهللا لم يكتفي بمعونة واحدة بل 

  ثالث وذلك للتأكيد على صحة الحدث: 
النجم الساطع في السماء اّلذي ظهر  .1

ظهر لهم  للمجوس في المشرق، وِمن ثم
في أورشليم و"تقّدمهم إلى بيت لحم إلى 
 المكان اّلذي فيه الطفل يسوع ووقف فوقه". 

مالك الّرب اّلذي حضر لرعاٍة في البرية  .2
القريبة من بيت لحم، كانوا يسهرون في 
الليل على رعّيتهم، فأشرق مجد الرب 
عليهم، و"بّشرهم بوالدة الُمخّلص مسيح 

أي بيت لحم)، الّرب في مدينة داوود" (
 وأعطاهم عالمة عليه: "طفًال ُمقّمًطا في مذود".

جنٌد سماويين (مالئكة) ُيسّبحون اهللا أمام الرعاة، قائلين: "المجُد  .3
  هللا في الُعلى! والسالُم في األرض للناس فإنهم أهل رضاه!" 

أجل، َمن هذا اّلذي يستطيع التحّكم بالنجوم أو المالئكة إال خالقها؟    
  يا رب. وما يزال هناك َمن ُيشّكك في سر الخالص العظيم!!! سبحانك

   



 

  

  )4تأمل (   
  

   – )20-8 :2، لوقا 12-1 :2(متى  ميالد الرب يسوع
  "الهدية الغالية"

حين نتأّمل بهذا السر نكتشف أن اهللا أهدى اإلنسان أغلى ما    
وا عنده: "ذاته"، وفي المقابل جاءه المجوس بهدايا وٕان لم ُيدرك

حينها ِلمن قّدموا تلك الهدايا. ُهم سجدوا للطفل "المسيح الُمنَتظر" 
وقّدموا "ذهًبا وبخوًرا وُمرا" ثرواًتا يرجون بها أن تكون بمقام الملك 

اآلن هو ُيزار من كافة المنتظر. هم أتوا سابًقا حين ُولد بالجسد و 
م: قلوًبا وهداياه ]القربان الُمقّدس[األمم بوجوده في اإلفخارستيا 
أغلى ما يملك اإلنسان:  –[الذهب نادمة وديعة متواضعة ُمِحّبة 

وُمبشرًة  الصالة] –[البخور  له آالمه لخالصها شاكرةً قلبه النقي] 
  .زيًتا ُيطّيب به الروح البعيدة عن اهللا] –[ُمرا  بُملِكه

  

  
     
  

   



   
  )5تأمل (   

  

   – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع
  القّدوس الُملتحف ببهاء اهللا""

حين نتأّمل بهذا السر وُنقارنه بما قاله اهللا وفعله مع بني    
، سنكتشف أن "القماط" هو يرمز 14-4 :16إسرائيل في حزقيال 

إلى بهاء اهللا. فالقماط هو قطعة من القماش، وغالًبا ما يكون 
ُيغسل من الكتان، ُيلف به الوليد بعد أن ُيقطع الحبل السّري، و 

بالماء لُينّظف من الدماء والطبقة الدهنية التي كانت تكسو 
جسمه في داخل رحم أمه، وُيفرك بالملح لتقويته أو بزيت 
الزيتون؛ وبهذا يصبح الوليد جاهًزا ألن تستلمه أمه لُتغّذيه 
بحليبها وحمله إلى البيت. ولهذا، فالقماط هنا يرمز إلى أن البسه 

ة؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم أن المالك قد أصبح نقًيا بال نجاس
حين أخبر الرعاة بأن العالمة التي سيعرفون بها الُمخّلص 
المسيح هي "طفًال ُمقّمًطا مّضجًعا في مذود" داللة على أن هذا 
الطفل هو قّدوس ُملتحف ببهاء اهللا، باإلضافة إلى إن الُمخلص 

ة، للقوانين المسيح إبن اهللا سيخضع كلًيا، من الناحية الجسدي
  الفيزيولوجية/الطبيعة التي تحكم الجنس البشري.

  
    

  



  
  )6تأمل (   

  

  "اهللا معنا" – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع

حين نتأّمل بهذا السر وبحياة الّرب يسوع وُنقارنه بما قاله اهللا 
  حين أخرج آدم وحواء نستطيع أن نتوّجه نحو اهللا قائلين: 

.. تذّكرُت اليوم ما ُقلَت آلدم وحواء حين رّبي وٕالهي .
أخرجتهم، بعد أن عصوك، ِمن الجنة التي ُكنت تسير فيها 
معهما: "بعرق جبينك تأكل خبزك" و"بالمشقة تلدين البنين"، 
وهاءنذا أقف اليوم، يوم ميالد إبنك الحبيب يسوع، عمانوئيل اّلذي 

)، أقف 10:10 أرسلته "ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل" (يوحنا
الغالية  كَ تَ بَ أمام جسد إبنك الحبيب ودمه الكريم، أقف أمام هِ 

وكنزك الثمين، أقف أمام خبز الحياة األبدي وأمام آالم والدتي، 
 ."معنا إلى األبدالُمعين أمام "اهللا 

  
   



  

  )7تأمل (

  "شجرة الحياة" – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع
حياة الّرب يسوع نستطيع أن نتوّجه حين نتأّمل بهذا السر وب

  نحو اهللا قائلين: 
رّبي وٕالهي ... سبحانك يا رب، ما أعظم محبتك لي يا أبي 
وأمي، فأنت لم تتركني أُقاسي حكمك علّي بل إرتضيت بكل محبة 
أن تعمل ِمن أجلي وُتطعمني، كما إرتضيت أن تتألم ِمن أجلي 

اضع وفرح وشكر وٕاندهاش بكل تو  ناجيكَ وتلدني. أجل، إّن روحي تُ 
وتقول: "باأللم ولَدْتني أّمي، وبتعب أبي أكلُت 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 

عال وأْغِرف من بكل البركات السماوية وفتحت له قلبك وقلت له "ت
هذه المحبة قدر مستطاعك فها أنا اآلن أنفخ ببوٍق وأعطي 

روبين وشعلة السيف المتقّلب اللذان يحرسان شجرة الحياة أمًرا الكَ 
ن ُيريد أن يأتي ويأكل لتكون له حياة أفضل، بأن يفتحوا األبواب لمَ 

ي ومجدي ئفها هي شجرة الحياة وثمارها، ها هو كنز السماء وبها
ُوِضع لكم في مذود. تقّدموا ِمن دون خوف وٕاحضروا معكم دمعة قد 

عين وكلمة شكر وٕاندهاش، فهذا الكنز قد ُأعطي لكم مجاًنا ألنني 
  أحببتكم".

  
  



 

  )8تأمل (

  "الرحمة اإللهية" – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع
حين نتأّمل بهذا السر وبحياة الّرب يسوع نستطيع أن نتوّجه 

   قائلين: نحو اهللا
رّبي وٕالهي ... يا َمن ُقلَت لي اليوم بميالد إبنك الوحيد "إني 
اليوم ولدُتك"، إرحمني يا رب فإني نادم من كل قلبي على إهانتي 
إياك لكوني بالخطيئة قد أهنت وأغظت إلًها هكذا عظيًما وصالًحا 
ومحبوًبا نظيرَك فمن اآلن وصاعًدا أنا قاصد بمعونتك اإللهية أن 

أغيظك أبًدا ألني أحبك فوق كل شيء. ساعدني يا رب على  ال
إيفاء وعدي هذا لَك ألكون من الساجدين أمام عظمتك وِمن 

 آمين. ،الجالسين في حضنك على الدوام، ولك الشكر على الدوام

  

  
   



 

  )9تأمل (
 – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع

  "القداسة والخالص" 
ياة الّرب يسوع نستطيع أن نتوّجه حين نتأّمل بهذا السر وبح

  نحو اهللا قائلين: 
قبل أن أقول أي شيء، أود أن أشكرك. رّبي وٕالهي ... 

وباألحرى لن أقول شيًئا أخر سوى "أشكرك" ألنك قّدستني بَمن 
أرسلته لي وللعالم أجمع، وهو اّلذي أتى قائًال كما ذكر القديس 

ددَت لي جسًدا. لم ترتِض بولس: "لم تشأ ذبيحة وال قرباًنا ولكنك أع
الُمحرقات وال الذبائَح عن الخطايا. هاءنذا آٍت، الّلُهم ألعمل 
مشيئتك"، أرسلته لي قرباًنا كّفارة عن خطاياي ألن مشيئتك هي 

  خالص العالم أجمع بالمسيح.

آه، يا اهللا المحبة، ُكِتب في اإلنجيل بأن ُمحّبو خالصك 
، وأنا عن الجميع أردد لك اليوم وكّل سيهتفون دوًما "َتعظَم الّرّب"
  يوم: "هّللويا، أشكرك، آمين".

  
   



 

 

  )10تأمل (

  "الحب األبوي" – )20-8 :2(لوقا  ميالد الرب يسوع  
حين نتأّمل بهذا السر وبحياة الّرب يسوع نستطيع أن نتوّجه 

  نحو اهللا قائلين: 
 وحيدإبنك ال "المحبة فرح". في يوم ميالدرّبي وٕالهي ... 

أنت إبني، أنا اليوم ولدتك، ، سمعتك ُتغّني وتقول لي: "يسوع
ك على كتفي حملتُ  ،"كَ ب حِ تك ورفعتك إلى قلبي وهمسُت لك "أُ بْ أحبَ 

سندك. ألبستك بهائي  وكنتُ  كَ تُ ترْ وسَ  كَ تُ ذراعي وحميْ  وفتحتُ 
سمعك ُتسّبح وأجلستك عن يميني أتباهى بك على مائدتي. أَ 

  ."تني أًبا لكرفني وتحبني إذ جعلْ ك تعسمي فأعرف أنّ إ

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

  
  

  



 

  )11تأمل (

  "الملكوت" – )20-8 :2(لوقا ميالد الرب يسوع 
حين نتأّمل بهذا السر وبحياة الّرب يسوع نستطيع أن نتوّجه  

  نحو اهللا قائلين: 
شودٌة صدحت بها "ُوِلد المسيح، هّللويا" أن ... رّبي وٕالهي

مالئكة السماء فخّرت ركب البشر سجوًدا، توقف عندها الزمن ولم 
يعد للوقِت من أهمية ولم يعد للموت رهبة بل أصبح كالليل اّلذي 
تبعه نهاًرا دائم. ُوِلَد الملكوت "أرًضا جديدة وسماًء جديدة"، وكأي 
. جنيٍن أوُل ما تكّون فيه هو قلبه ومن ثم ظهرت بقية األعضاء

هو الّرب يسوع "الملكوت" اّلذي َوضع بقلبه البشرية أجمع وأراد 
لهم أن يكونوا جسًدا واحًدا ُيفكر بروحه هو ويشعر بشعوره هو 

لك الشكر على حيث "اهللا محبة وأًبا للجميع". سبحانك يا رب، و 
  آمين.  ،الدوام

   



  

  )12تأمل (  
  الماء الحي – )20-8 :2(لوقا ميالد الرب يسوع 

نشكرك على الهدية الغالية التي أعطيتنا إّياها  ... ّبي وٕالهير 
في ليلة عيد الميالد. هذه الهدية التي إبتدأ العالم بفتح ما ُيغّلفها 
في يوم ميالد إبنك الحبيب، ويوم بعد يوم نكتشف وُنشاهد جمال 
وِغنى هذه الهدية، ونستمتع وننتعش بالينابيع التي تدّفقت منها 

من قلبك السامي لمحبتك لنا. يوم بعد يوم يزداد دون إنقطاع، 
إندهاشنا وفرحنا بإستالم ما وعدتنا به حين تكّلمت مع نبّيك أشعيا 

. نشكرك يا إلهنا ألننا باإليمان يمكننا حين نتقّدم )13-20 :41(
ألخذ القربان المقدس أن نشاهد المسيح المتجلي وبيده إناء الماء 

‘ القداسة والمحبة‘فنأخذ منه الحي، ُيعطينا روحه القدوس 
‘ القوة للتغلب على إبليس وأعوانه‘و‘ المغفرة والتعزية والسالم‘و
 :7 (يوحنا ومن ثم نعطيها لآلخرين‘ الرحمة والمعونة اإللهية‘و

). بهذه الخيرات التي وعدت بها أبناء 17 :22، رؤيا يوحنا 37
بني يعقوب [إسرائيل]، جعلت شعوب العالم أجمع روحًيا من "

إسرائيل" اّلذين ينظرون إلى مدينتك المقدسة "أورشليم األرضية 
   )، آمين.7 :87 والسماوية" ويقولون: "فيِك جميُع ينابيعي" (مزمور

  

  

  

  

  
   



  

  ... يا إله الخير
، الفصل متى القّديسرّبي وٕالهي ... مع َمن ُكنَت تتكّلم في إنجيل 

يس بولس الرسول بـ"الجسد ، وماذا قصد القد25إلى  16العاشر، اآليات 
الواحد" في رسالته ألهل قورنتس؟ َأمَع ُأناٍس تود منهم أن يشربوا أو قد 
شربوا الروح القدس "الماء الحي" حتى الثمالة فكانت جميع تصرفاتهم 
ُمقادة بحسب ثقتهم بك مملوئين حكمًة روحّية وغير هائبين ِلمن أمامهم 

م مع َمن أراد أن يكون ُمبشرًا ُمكرًسا ألنك معهم؟؟ وَمن هم هؤالء؟؟ أتتكلّ 
حياته لك، أم معي، أم معنا سوّية إذ نحن اإلثنان واحد؟؟ إّني وٕان لم 
أُبشر ولكني على األقل أود أن ُأكرمك بطاعة كلمتك واإلبتعاد عن األمور 
التي ُتعارض كلمتك عالمًة أن ذلك قد يؤدي بي إلى العيش إما بمعزل 

أو مع اآلخرين إذ قد قبلوا تعاليمك وأصبحنا أسرة واحدة عن اآلخرين 
  تعمل لمجدك.   

رّبي وٕالهي ... ُكثٌر هم ُمسّببي وأسباب الموت الروحي ولذلك كانت 
نصيحتك بإقتناء الحكمة إلجتناب هذا النوع من الموت. وفي هذا العصر 
 إختلطت األمور وأصبح الخوف على حزن اآلخر وجرح مشاعره ُيعد

مًة. ولعل "الحرية" في المدينة باتت في مقدمة القائمة التي تؤدي إما حك
إلى الموت الروحي أو اإلنشقاق حتى بين أفراد العائلة الواحدة، إذ بسببها 
ٌأجبر الكثيرون أو إختاروا طوًعا/خوًفا/جهًال على السكوت والعمى عن 

اقهم قول وٕاظهار الحقيقة والطرش على سماعها؛ "الحّرية" َبترت س
فُأصيبوا بالكساح ولم يعد لهم الرغبة في التحّرك. َمن في عصرنا هذا 
يستطيع أن يقول لآلخر "ُيمكنَك فعل هذا األمر وال ُيمكنك فعل ذاك ألن 

 اهللا ال يرضى بذلك"؟ 
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رّبي وٕالهي ... َمن يستطيع أن يقف في وجه السلطة إن كانت على 
واإلقناع؟ َمن يتذكر "مخافة اهللا" أو خطأ روحي؟ َمن يملك الحكمة للحوار 

حتى َمن يسأل نفسه مثلما سأل النبي صموئيل "ًأُترى الّرب يهوى 
المحرقات والذبائح، كما يهوى الطاعة لكالم الّرب. إن الطاعة خيٌر من 
الذبيحة، واإلنقياَد أفضل من شحم الكباش، ألن العصيان كخطيئة الِعرافة 

)، َمن يعيش ويجعل 23-22 :15صموئيل  1؟ (والّتمّرد كإثِم الّترافيم"
  غاية حياته "طاعة كلمة اهللا"؟  

رّبي وٕالهي ... في هذا العصر، ولعله في كل العصور وٕان لم نعي 
ذلك،  بات اإلنسان ُمجبرًا على ترك بلدته نتيجة اإلضطهاد وخوًفا من 
الموت، ولعل طلبك بالهروب إلى مكاٍن آخر هو بدافع محبتك لهذا 

نسان وكذلك إعطاء فرصة للُمضطِهد أن يتغّير وأيًضا وسيلة لنشر اإل 
اإليمان في مكاٍن آخر ولشعوٍب أخرى تعيش في الظالم، وفي عين الوقت 

  أجد أن نفس الدافع هو سبب طلبك بالمواجهة وتحمل اإلهانات!
رّبي وٕالهي ... أموًرا كثيرة تحدث في هذا العصر، وٕان لم نواجهها 

من لدنك فلن نستطيع أن ُنغّير شيًئا منها وسيبقى مصحوبين بقوٍة 
اإلضطهاد إلى مدى األزمان. ال أعلم، ولكن فكرة العيش المتآخي والسالم 
الُمصطنع هو ليس بحكمة تؤدي إلى خالص الجميع كما وددَت أن يكون 
لهم الخالص باإليمان بالّرب يسوع المسيح، وما يخشاه الكثيرون ِمن 

  دون إنقطاع ألن الفكر واإليمان لم يتغّير.وموت سيستمر  إرهاب
رّبي وٕالهي ... أتوّجُه إليَك كراٍع يخاف على خرافه وكأٍب ُيحّب أبناءه 
وأطلب منك معونتك اإللهية في تصحيح ما كسرناه بخوفنا وعدم طاعة 
كلمتك، إغفر لنا قّلة اإلهتمام بتعريف اآلخرين عنك وعن حّبك لهم، وأِعّنا 

خطأ بكل صدٍق وأمانة وحكمة وشجاعة، ولك الشكر على على مواجهة ال
 الدوام، آمين.
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  يا يسوع الوديع والمتواضع القلب"
  "إجعل قلوبنا مثل قلبك القّدوس

كثيًرا ما ُنصّلي "يا يسوع 
الوديع والمتواضع القلب إجعل 
قلوبنا مثل قلبك القّدوس" 
ولعّلنا نفهم بأن ما نطلب هو 

بة اهللا تمتليء قلوبنا بمحأن 
وٕان كانت  .ومحبة القريب

مشيئة الرب يسوع أن ُيعطينا 
قلبه القّدوس في القربان 
الُمقّدس "جسده ودمه، ذاته 
والهوته" على هيئة الخبز 

بدون كلل أو  ُنعطي لآلخرلنفهم أيًضا أننا نحتاج أن فهذا والخمر 
[مما أنعم به اهللا علينا: مادي، معنوي أو  الخبز (تضحية) تأّفف

[معرفة اهللا والحياة  الخمرو  ،اّلذي يسد إحتياجه اليوميحي] رو 
اّلذي يؤدي إلى فرحه األبدية، المغفرة وستر العيوب، المحبة ...] 

داللة على هذه المحبة، وبذلك نكون قد خدمنا اآلخر وأحببناه كما 
   .)2 :5إلى  31 :4(أفسس  المسيح ب يسوعفعل لنا الرّ 

  

    



 

 تعال، الصليبأل عقلك؟"، فقل: "إذا سألك أحدهم "ما يم
  األشعة". وأنظر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
بالتأمل بكل أحداث الكتاب المقّدس، نستطيع أن نقول للّرب 

  يسوع المسيح:
 .)4 :68(مزمور أنت الساكن في الغمام والراكب على السحاب  .1
أنت الحوت: سمكتي الكبيرة اّلتي إصطادها طوبيا فكانت له  .2

ة وسّر السعادة له وكل أهل بيته (سفر غذاًء ودواًء ووقاي
 طوبيا).

  أنَت هدّيتي ِمن قلب اهللا. .3
    



    

  6 :14يوحنا                    21-19 :30أشعيا                   

  الُمعّلم): - قال يسوع (الكلمة     #           "A يتوارى ُمعّلمك بعد        

       والحق والحياة الطريق"أنا     علمالمُ        اليوم بل ترى عيناكَ       
    A يمضي أحٌد إلى اWب     الطريق     ُمعّلمك، وأذناك تسمعان  

  إA بي"           كلمة قائل ِمن وراءك:     

  فإسلكوه" الطريقھذا ھو       
  

  

  
  

  30-28 :11متى                31-25 :40أشعيا                 

  قال يسوع (الُمخل6ص):                    ما أَما َعلِمَت أَوَ " :قال #         

بK إِلٌه َسرَمِدّي  َسِمعتَ        Kالر Kَجميًعا،"          أَن Kَتعالَوا إِلي  

   أَيaھا الُمرَھقوَن الُمثَقلون،                  A يتعب خالُق أَقاصي ا=َرض     

   .أُريُحكم وأَنا             .َفھُمه وA ُيْعيي وA ُيسَبرُ     

ة     Kِعَب قُو Kحِملوا نيري وَتَتلَمذوا لي،إ              ُيْؤتي الت 

  فإِن6ي َوديٌع ُمتواِضُع الَقْلب،            .ولفاقِِد القُدَرِة ُيكثُِر الَحول    

اَحَة لُِنفوسِ               الفِْتياُن َيتَعبوَن وُيعَيون     Kكم،َتِجدوا الر  

اُن َيعُثروَن ِعثاًرا      Kب aنِيري لَطيفٌ               .والش Kَن=    

دونَ       Kّب فَيَتَجد Kاجوَن لِلر Kا الر Kوِحملي َخفيف            أَم" 

ةً          Kَيرَتفِعوَن ِبأَجنَِحٍة  ،قُو  

  َيْعدوَن وA ُيْعَيون ،كالِعْقبان           

                   "وA َيتَعبونَيسيروَن                  

   اهللا   

   ينالُمع 
  ُمخلصال



  "ذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل بههذا هو اليوم الّ "

  المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت"
 "ذين في القبورووهب الحياة للّ 

 

  54-51 :6يوحنا                 9-6 :25أشعيا                   

  قال الّرب يسوع المسيح                  يعِ ُع ربa الجنوِد لجمنويص          

   الحي أنا الخبز" (الكلمة):       مأدبة في ھَذا الجبل  وبِ الشع     

  أكلين مَ  ذي نزل من السماء.اّل        ،قةّ ٍة معترخم مأدبة ،ُمسمنات   

  ل\بد. ايحيَ  الخبز  ن ھذامِ              ونبيذ ُمخ ُمسمنات ذات  

  أنا ه أعطيس والخبز الذي              هَ ھَذا الجبل وج من زيليُ و  

  ليحيـا أبذلهُ  جسدي ھو               يالُمغط الغطاء ُمرّوق.  

  ."العالم               حجابالو ،الشعوب جميع  

     "َمن أكل جسدي وشرب دمي         .              مِ ا=ُم جميع ُمحّجبال   

  ة ا=بدية وأنا أُقيمهفله الحيا             ،وامالدعلى  الموت زيليُ     

    في اليوم ا=خير."            ويمسُح السيد الّرّب الُدموع    

  ُع عار شعبِه عن كل رفوي      

   .=َّن الّرّب قد تكلّم ِض،ا=َر         

  ُھَوَذا" :لك اليومذُيَقال في ف          

  وھواهُ نتَظرنالّذي إ اإلُھن              

  ا.خلصن                         

                                                                   

 
 

 
 

   اهللا 

   واهب
  حياةال

 األبدية
  "المخل6ص"



   



  

  
  
  
  
  

  روحيالتأمل ملصقات: لل
   





    



  
  
  
  
  
  

   



 
 



    



  
  
  

 



    

  والمسيح للتأمل: الزواج
  

المحبة بين الزوجين ... فرح سماوي بوالدة 
  المسيح

  والدة طفل ... عمٌل في الكرمة

  الرعاية واإلهتمام ... شفاء مريض

  نفٍس أو أنفس األنانية ... قتل

  الخالف بين الزوجين ... جلد المسيح

عدم الكالم بينهما ... وضع أكليل الشوك 
  على رأس المسيح

  ... دّق المساميراإلنفصال بين الزوجين 
  الطالق ... موت المسيح
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  للتأمل
  من هو اهللا بالنسبة لك؟ 

  هل هو أباك السماوي؟



  
  

  للتأمل:

  أحد يشعر هل
  اهللا قلب يف بالسعادة 

  كأب؟ إليه نتحدث عندما 
  
  

  
  

  للتأمل:
ربي وإهلي ... من أراك إميانه 
 أعطيته "احملبة اإلهلية األبوية 

واخلالص" من كل قلبك، 
أعطيته أن يراك .لألبد  

  



  
  
  
  
  
  

  
 

   



    

 

 

 
 

 

 

 

 


