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 احملتويات

ُث      المزامير عامة ُة َوالثَّاِل وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  تتمة

 

ُث       السلوك-َأوَُّل َاْلَمْزُموُر اْل ُة َوالثَّاِل وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  تتمة

 

ُث       التوبة-َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس  ُة َوالثَّاِل وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  تتمة

 

امن   ور الث اج -المزم  ت
  الخليقة

ُع     ُة َوالرَّاِب وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  تسبيحة للخالق

 

ُث   وُر الثَّاِل َشَر َاْلَمْزُم  -َع
  اختبار القديسين

ُع     ُة َوالرَّاِب وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  تتمة

 

 جهل  -َاْلَمْزُموُر الرَّاِبُع َعَشَر    
  الملحدين

سَّاِبُع    ُة َوال وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  شكر إلنقاذ الرب

 

َشَر   اِمُن َع وُر الثَّ  -َاْلَمْزُم
  نشيد الحمد

سَّابِ   ُة َوال وُر اْلِمَئ  -ُع َاْلَمْزُم
  تتمة

 

َشَر       ُع َع  اهللا  -َاْلَمْزُموُر التَّاِس
  في الطبيعة

سَّاِدُس    ُة َوال وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   الرب المخلص-َعَشَر 

 

َشَر  ُع َع وُر التَّاِس  -َاْلَمْزُم
  شهادات الرب

سَّاِدُس    ُة َوال وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   تتمة-َعَشَر 

 

 -ْشُروَن َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َواْلعِ 
  الراعي اإللهي

َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالتَّاِسُع َعَشَر  
   اإلشادة بالشريعة-

 

 -َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َواْلِعْشُروَن  
  تتمة

َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالتَّاِسُع َعَشَر  
   تتمة-
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اِمُس   وُر اْلَخ َاْلَمْزُم
   صيحة األسى-َواْلِعْشُروَن 

ُر اْلِمَئُة َوالتَّاِسُع َعَشَر َاْلَمْزُمو 
   تتمة-

 

اِمُس   وُر اْلَخ َاْلَمْزُم
ْشُروَن  الح  -َواْلِع ار ص  اختب

  اهللا

   ٢-المسابقة  

ْشُروَن  سَّاِبُع َواْلِع وُر ال َاْلَمْزُم
   اهللا نور-

ْشُروَن   ُة َواْلِع وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  ترنيمة في الحج

 

سَّاِبُع َواْل وُر ال ْشُروَن َاْلَمْزُم ِع
   تابع-

اِدي    ُة َواْلَح وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   اهللا معيني-َواْلِعْشُروَن 

 

اُثون  اِني َوالثََّل وُر الثَّ  -َاْلَمْزُم
  عظة مختبر

سَّاِبُع     ُة َوال وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
ْشُروَن  ي -َواْلِع ة ف  ترنيم

  الحج

 

اُثون  اِني َوالثََّل وُر الثَّ  -َاْلَمْزُم
  تتمة

اِمُن َا  ُة َوالثَّ وُر اْلِمَئ ْلَمْزُم
ْشُروَن  اة -َواْلِع أة الحي  مكاف

  التقية

 

اُثوَن       اِمُن َوالثََّل  -َاْلَمْزُموُر الثَّ
  االنكسار أمام الرب

اُثوَن   ُة َوالثََّل وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  التوبة

 

اُثوَن       اِمُن َوالثََّل  -َاْلَمْزُموُر الثَّ
  تتمة

وُر اْلِم  اِدي َاْلَمْزُم ُة َواْلَح َئ
اُثوَن  ى -َوالثََّل درب عل  الت
  التواضع

 

َأْرَبُعوَن       -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْل
  االشتياق إلى اهللا

اِني    ُة َوالثَّ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   َقَسم داود-َوالثََّلاُثوَن 

 

َأْرَبُعوَن       -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْل
  تتمة

وُر اْلِمَئ   اِني َاْلَمْزُم ُة َوالثَّ
   تتمة-َوالثََّلاُثوَن 

 

وات    -َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َواْلَأْرَبُعوَن     ا نب ي فيه ر الت  المزامي
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 عن المسيح  أقض لي يا رب
سَّاِدُس   وُر ال َاْلَمْزُم

   اهللا ملجأ وقوة-َواْلَأْرَبُعوَن 
    المؤامرة-َاْلَمْزُموُر الثَّاِني  

سَّاِدسُ  وُر ال  َاْلَمْزُم
   تتمة-َواْلَأْرَبُعوَن 

اِني    وُر الثَّ ضاء -َاْلَمْزُم  ق
  الرب

 

ُسوَن  وُر اْلَخْم ائح -َاْلَمْزُم  ذب
  الحمد

ْشُروَن        -َاْلَمْزُموُر الرَّاِبُع َواْلِع
  أغاني الملك

 

َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن   
   التوبة النصوح-

َأْرَبُعوَن   وُر اْل ب -َاْلَمْزُم  القل
  لمآلنا

 

َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن   
   تابع-

َأْرَبُعوَن      َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َواْل
   المسيح اإللهي-

 

َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن   
   تابع-

سَّاِدُس    ُة َوال وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   هللويا-َواْلَأْرَبُعوَن 

 

ُث َوال  وُر الثَّاِل  -سِّتُّوَن َاْلَمْزُم
  داود في برية يهوذا

ْشُروَن        -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلِع
  غضب اهللا

 

سِّتُّوَن  سَّاِدُس َوال وُر ال َاْلَمْزُم
   تسبيحة اهللا-

ْشُروَن        -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلِع
  تتمة

 

سِّتُّوَن  سَّاِدُس َوال وُر ال َاْلَمْزُم
   تتمة-

ْشُروَن    َاْلَمْزُموُر الثَّاِني    - َواْلِع
  تتمة

 

سِّتُّوَن       سَّاِبُع َوال  -َاْلَمْزُموُر ال
  الشكر والبرآة

سِّتُّوَن   ُع َوال وُر التَّاِس  -َاْلَمْزُم
  الغيرة لبيت اهللا

 

اُثوَن        ١- مسابقة  -َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َوالثََّل
  التسليم الكامل

 

اُنوَن       -َاْلَمْزُموُر الرَّاِبُع َوالثََّم
  تشوقال

َشَر   سَّاِدُس َع وُر ال  -َاْلَمْزُم
  ُقرب الرب
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َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالثََّماُنوَن   
   صالة الثقة-

 -َاْلَمْزُموُر السَّاِبُع َواْلَأْرَبُعوَن     
  الصعود اإللهي

 

َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالثََّماُنوَن   
   تتمة-

َر َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعشَ    
   يمين الرب-

 

اُنوَن       -َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّم
  قصيدة لهيمان األزراحي

َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعَشَر     
   رأس الزاوية-

 

اُنوَن       -َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّم
  تتمة

َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعَشَر     
   يوم الرب-

 

ْسُعوَن َاْلَم وُر التِّ الة -ْزُم  ص
  لموسى رجل اهللا

ُر   ُة َواْلَعاِش وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  ُملك اهللا

 

ُر     تتمة–َاْلَمْزُموُر التِّْسُعوَن  ُة َواْلَعاِش وُر اْلِمَئ  -َاْلَمْزُم
  آاهن إلى األبد

 

سَّْبعُ        تتمة–َاْلَمْزُموُر التِّْسُعوَن  اِني َوال  -وَن  َاْلَمْزُموُر الثَّ
  السجود للرحيم

 

ْسُعوَن  اِدي َوالتِّ وُر اْلَح َاْلَمْزُم
   امتياز الثقة-

اِمُس    ُة َواْلَخ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   تسبيح الملك-َواْلَأْرَبُعوَن 

 

ْسُعوَن  اِدي َوالتِّ وُر اْلَح َاْلَمْزُم
   تتمة-

اِمُس    ُة َواْلَخ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
  األتقياء تسبيح -َواْلَأْرَبُعوَن 

 

َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َوالتِّْسُعوَن   
   عبادة الرب القدير-

اِمُس    ُة َواْلَخ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   تسبيحة الرجاء-َواْلَأْرَبُعوَن 

 

َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َوالتِّْسُعوَن   
   تتمة-

اِمُن   ُة َوالثَّ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
  رب سبحوا ال-َواْلَأْرَبُعوَن 

 

َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالتِّْسُعوَن   
   اهللا قاضي آل األرض-

اِمُن   ُة َوالثَّ وُر اْلِمَئ َاْلَمْزُم
   التعبد األرضي-َواْلَأْرَبُعوَن 

 

ُة  وُر اْلِمَئ د -َاْلَمْزُم ُسوَن        حم ُة َواْلَخْم   -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئ
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  تسبيحة فائقة السمو  الشعوب
وُر اْل ُث َاْلَمْزُم ُة َوالثَّاِل  -ِمَئ

  تعظيم الجود اإللهي
   ٣-المسابقة 

 

 

 المقدمة

. حينما جمعت األسفار املقدسة يف كتاب واحد، وضع سفر املزامري يف قلب الكتـاب             
واجلميل أن سفر املزامري يبدأ بتطويب اإلنسان الـذي حيـب اهللا ويـسلك يف سـبله          

 يف قدسه، بصوت العـود والربـاب        املستقيمة، وينتهي بدعوة كل البشر لتسبيح اهللا      
قلـب  »وقد قال أحد الكتاب يف تعليقه علـى املـزامري           . وصنوج التصويت واهلتاف  

هـذه  »وقـال آخـر     . «اإلنسان املؤمن قيثارة يف يد اهللا يوقّع عليها أعذب األحلـان          
التسبيحات اليت تتخلل سفر املزامري هي جتاوب قلب اإلنسان امللهم مع إعالنات اهللا يف              

فهذا القلب املفعم حبب اهللا، يستطيع أن خيرج من الفرح والرجـاء،            . «تب الناموس ك
  . كما من احلزن والضيق، أنغاماً عذبة ترفع النفس إىل جبل الشركة مع اهللا

باستثناء مزامري النبوات عن املخلّص واألمم، ميكـن        »وقال أثناسيوس امللقب بالرسويل     
. كلماته، ويترمن كل إنسان ا كأا كتبـت لفائدتـه  للقارئ أن يرتل كلماا على أا      
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وجند يف املزامري، ال جمرد انعكاس حالة نفوسـنا مـع           . «فهي مرآة تكشف كل أعماله    
  . اخلطية، بل أيضاً صياغة الكلمات املرافقة اليت ا نسبح الرب يف كل مناسبات حياتنا

ائعـاً مـن الـشعر واملوسـيقى        إننا جند يف سفر املزامري مزجيـاً ر       »وقال أحد األتقياء    
والصلوات، كأمسى ما يستطيع اإلنسان أن يعرب به عن عواطف قلبه وأحاسيس نفسه يف              

  . «خمتلف الظروف

مث تقوم وتتمشى يف    ! فما أمجل أن تربض النفس املؤمنة، طويالً يف تلك املراعي اخلضراء          
 اليت ختترق تلك املراعـي،      مث ترد إىل مياه الراحة،    . رحاا املليئة باألزاهري من كل لون     

  . فتشرب من سواقي اهللا املآلنة وتروي غليلها

وإن كانت األسفار املقدسة التارخيية تقدم لنا اهللا متكلماً عن اإلنسان املخلـوق علـى               
وإن كانت األسفار النبوية ترينا اهللا متكلماً إىل اإلنسان، فـإن سـفر             . صورته كشبهه 

ماً إىل اهللا، وساكباً نفسه أمام جاللـه القدسـي، إمـا            املزامري يقدم لنا اإلنسان متكل    
بالصلوات والدعاء والتضرع، وإما باحلمد والتسبيح والشكر والثناء على هذا اإللـه            

  . احملب لإلنسان

وسفر املزامري أيضاً سفر نبوي جميد، فيه تعبريات كثرية وردت لروح املسيح، كمشترك             
  . جائهايف آالم وأحزان اإلنسانية وأفراحها ور
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ولعـل هـذا    . «آمني»تقسم املزامري إىل مخسة كتب، ينتهي كل منها بتسبيحة وتكرار           
  : التقسيم اخلماسي صمم هكذا، ليأيت متفقاً مع أسفار موسى اخلمسة

 وهو يوافق سفر التكوين، وموضوعه سـقوط        ٤١-١من مزمور   :  الكتاب األول      
  . اإلنسان وعالجه

 يوافق سفر اخلروج، وموضوعه خراب األمـة        ٧٢-٤٢ من مزمور :  الكتاب الثاين      
  . وفداؤها

  .  يوافق سفر الالويني، وموضوعه القدس٨٩-٧٣من مزمور :  الكتاب الثالث   

  .  يوافق سفر العدد، وموضوعه األرض١٠٦-٩٠من مزمور  :   الكتاب الرابع  

  . كلمة اهللا يوافق سفر التثنية، وموضوعه ١٥٠-١٠٧من مزمور :  الكتاب اخلامس   

ويرجح علماء الكتاب املقدس أن هذا التقسيم مت يف زمن حنميا، واملؤكـد أنـه كـان              
  . معموالً به يف الترمجة السبعينية

  : أما املراجع اليت مجعت منها املزامري فريجح أن تكون املصادر التالية

  . ٤١-١من املزمور :  جمموعة داود األوىل 
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  . ٧٢-٥١زمور من امل:  جمموعة داود الثانية 

  . ٤٩-٤٢من املزمور :  جمموعة بين قورح األوىل 

  . ٨٣-٧٣ و٥٠املزمور :  جمموعة آساف 

  . ٨٩-٨٤املزامري :  جمموعة بين قورح الثانية 

  . ١٥٠-١٤٦، ١١٨-١١١، ١٠٧-١٠٥املزامري :  جمموعة هللويا 

  . ١٤٥-١٣٨املزامري :  جمموعة داود الثالثة 

  . ١٠٠-٩٥، ٩٣مري املزا:  أناشيد متفرقة 

  : وتقسم املزامري حبسب مواضيعها إىل مثانية أقسام

، ١٠٣،  ١٠٠،  ٩٦،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٤،  ١٩،  ٨:  مزامري احلمـد والتـسبيح       
١٥٠، ١٤٦، ١٢١، ١٠٧ .  

  . ٩٨، ٦٥، ٤٨، ٤٦، ٣٠، ٢٢، ١٨، ٩:  مزامري الشكر ألجل املراحم  

  . ١٣٠، ١٠٢، ٥١، ٣٨، ٣٢، ٢٥، ٦:  مزامري التوبة  
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:  مزامري السفر واالرحتال، لتقدمي العبادة، وتسمى أيضاً ترنيمـات املـصاعد وهـي               
١٣٤، ١٢٠ .  

: الراجني رمحته وهي    مزامري تارخيية، تذكر معاملة اهللا املستقيمة والرحيمة مع خائفيه           
١٠٦، ١٠٥، ٧٨ .  

، ٤٠،  ٢٢،  ١٦:  مزامري، نبوية ومسيانية، مؤسسة على وعد اهللا لداود وبيته وهـي             
١١٨، ١١٠، ٩٧، ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٤٥ .  

: يف خصائص األبرار واألشرار ونصيبهم وهي     ) أ: ( مزامري تعليمية وهي أربعة أقسام       
مزامري تشيد جبودة   ) ب (٢٥،  ٢٤،  ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٥،  ١

، ٤٩،  ٣٩: مزامري عن بطل حياة اإلنسان وهـي      ) ج (١١٩،  ١٩: شريعة اهللا، وهي  
  . ١٠١، ٨٢: مزامري يف واجبات احلكام وهي) د (٩٠

، ١٠٩،  ٦٩،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٢،  ٣٥:  مزامري دعاء اخلطاة وأكثرها لـداود وهـي          
١٣٧ .  

  زمن آتابة المزامير 

وبأنه ليس  . يتميز سفر املزامري عن سائر األسفار اإلهلية بكونه سفراً ال حيده زمن واحد            
خمة من التدابري اإلهلية الـيت ختللـت كـل    سفر تدبري معني، بل هو حيتوي جمموعة ض 
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. وعهود االختبار ألجيال البشر، والكهنـوت     . ففيه نرى اخلليقة يف تكوينها    . العصور
  . واملَلَكية

ويقول علماء الكتاب املقدس إن بذرة الترانيم كانت موجودة منذ بداية تاريخ شـعب              
ساء بدفوف ورقص، بعـد     فموسى رمن، وكذا شعبه وكذا مرمي اخته والن       . العهد القدمي 

ورمنت دبورة وباراق على أثر النصرة العظيمة علـى         ) ١٥خروج  (عبور البحر األمحر    
وأنشدت حنة أم صموئيل النيب عندما أعطاها الرب سؤل         ) ٥قضاة  (يابني ملك كنعان    

  ). ٢ صموئيل ١(قلبها 

وقـد  . وسليمانويرجح أن مجع املزامري يعود إىل النهضات الدينية، يف أيام حكم داود             
حدثت بعض اإلضافات يف عهود النهضات الدينية على عهد يهوشـافاط، وحزقيـا،             

  . ويوشيا

ليت الرب يباركنا وحنن ندرس هذا السفر ايد، وينري بوجهه علينا ويقـود تأمالتنـا               
وصلواتنا اليت نرفعها وحنن يف هذا احملراب، الذي يهيئه لنا كالم اهللا املتضمن يف هـذه                

  . آمني. له اد والقدرة والسلطان إىل األبد. يحالتساب

                                                          
        اسكندر جديد  
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   السلوك -َاْلَمْزُموُر اْلَأوَُّل 

١          طَاةي طَرِيقِ الْخفارِ، ورالْأَش ةورشي مف لُكسي ي لَملِ الَّذجلرى لي    طُوبفو ،فقي لَم 
   سلجي لَم نيزِئهتسسِ الْملج٢. م          ـجلْهي ـهوسامي نفو ،هترسم بوسِ الرامي نف نلك

فَيكُونُ كَشجرة مغروسة عند جداوِلِ الْمياه، الَّتي تعطي ثَمرها في أَوانِه،           ٣. نهاراً ولَيالً 
لُوذْبا لَا يقُهرو .حجني هعنصا يكُلُّ مو .  

٤       يحا الريهذَري تالَّت افَةصكَالْع مهنلك ،اررالْأَش ككَذل س٥. لَي     ارـرالْأَش قُوملَا ت كذلل
علَم طَرِيق الْأَبرارِ، أَمـا طَرِيـق       لأَنَّ الرب ي  ٦. في الدينِ ولَا الْخطَاةُ في جماعة الْأَبرارِ      

كلهارِ فَترالْأَش .  

فهذا املنهج األثيم الذي    . يف بداية هذا املزمور يبسط داود مراحل سقوط اإلنسان        ) ١(
يسلكه الضالون، يبدأ مبشورة خاطئة، سرعان ما تؤدي مبن يقبلها إىل السلوك حبـسب              

هذا التدهور اخللقي، صـور الرسـول      . ق اخلطية شهوات الغرور، الذي يؤدي إىل طري     
مث . كل واحد يجرب إذا اخندع واجنذب مـن شـهوته         »يعقوب مراحله املتتابعة هكذا     
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واملصري بعد ذلك، هو    . «واخلطية إذا كملت، تنتج موتاً    . الشهوة، إذا حبلت تلد خطية    
 ما هو حق أو بـر       الوقوع يف قساوة املستهزئني، الذين يسخرون مبا هللا، ويرفضون كل         

  . ليعملوا كل جناسة يف الطمع

إا ألوان،  . سلوك، وقوف، جلوس، مشورة، طريق، جملس، أشرار، خطاة، مستهزئون        
إا مراحل، تبدو من خالهلا املبادئ الشريرة،       . تدل على تدرج وتقدم وتأصل يف الشر      
  . واملمارسات الشريرة، والزمالة الشريرة

الشر، مشورةً وسلوكاً وطريقاً ومنهجاً، أن حنيـا حيـاة اهللا،           وما أحرانا بعد أن نرفض      
اإلنسان . كما رآها داود نفسه، يف سلوك اإلنسان املتقي الرب، املسرور جداً بوصاياه           

اإلنسان الذي أخضع ضمريه هللا، وراح      . الذي حيفظ شهادات اهللا ومن كل قلبه يطلبه       
ب كالم اهللا، وعاش كمـا حيـق        حيمده باستقامة قلب، اإلنسان الذي زكى طريقه حس       

  . للرب

 !وما أروعه من وصف   . هذا اإلنسان شبهه املرمن بشجرة مغروسة عند جماري املياه        ) ٣(
هكذا قـال إرميـا     . ألن الشجرة رمز اجلمال واخلري    . ُيطلق على اإلنسان املتقي الرب    

لرب متكَلَه، فَإِنه يكُونُ كَـشجرة      مبارك الرجلُ الَّذي يتكلُ علَى الرب وكَانَ ا       »: النيب
مغروسة علَى مياه وعلَى نهرٍ تمد أُصولَها، ولَا ترى إِذَا جاَء الْحـر، ويكُـونُ ورقُهـا                 

  ). ٨و ١٧:٧إرميا (« أَخضر، وفي سنة الْقَحط لَا تخاف، ولَا تكُف عنِ الْإِثْمارِ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٤

ويقيناً أن الشجرة اليت متتد جذورها على جماري املياه، ال بد أن تعطي مثـاراً جيـدة يف    
وتأسس يف حمبة اهللا، ال بـد أن تكـون          . هكذا املؤمن الذي تأصل يف كلمة اهللا      . أواا

أن تأتوا بثمر   »ذا يتمجد أيب، قال املسيح      . وأن اهللا يتمجد، ويسر بثماره    . حياته مثمرة 
لـذلك  . نعم، هذا هو إنسان اهللا املتأهب لكل عمل صاحل        . «فتكونون تالميذي كثري،  

. فيا أخي العزيز، اهلج بناموس الرب، وال تدعه يربح من فمـك           . كل ما يعمله ينجح   
  . ألنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تصلح سرية حياتك

قال .  طرقنا لنِسر حسب كالم اهللا، الذي هو الوسيلة الوحيدة إلصالح حياتنا، وإجناح          
لتسكُن فيكم كلمة املسيح بغىن، وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم           »بولس  

  . «بعضاً، مبزامري وتسابيح وأغاين روحية، مرمنني يف قلوبكم للرب

وتنتـهي  . األشرار متقلقلون يف كل طرقهم، حتملهم رياح السوء يف كل اجتاه          ) ٦-٤(
 الزمنيات أكثر من األبرار، ألم يقـرون طـرق          قد ينجحون يف  . م إىل أهواء اهلوان   

ويف النهايـة ال يبطـئ      . ولكن يف حقيقتهم كالتنب ال قيمة هلم      . االلتواء إلجناح أعماهلم  
وإن مل  . إم لن يستطيعوا الوقوف أمام رياح دينونـة اهللا، لتربيـر أنفـسهم            . هالكهم

  .  عصافة التنب من البيدريتوبوا، فسيطردون من حضرة اهللا، كما تطرد الريح العاصفة

  الترنيمة 

  مشورة الْأَشرار   في    طُوبى لمن لَم يمشِ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٥

   بِربه الْقَادر       من لَم يجالس هازِئاً

  ناموسه الْطَّاهر         بلْ دائماً يلْهج في

 ابِتسٍ نركَغ وفَه     ارِي الْمجلَى ماْء ع  

  أَوراقُه خضراْء       أَثْماره تجنى كَذَا 

 هعنصا يكُلُّ مو        احجي نكُونُ في  

 اررالْأَش ككَذَل سلَي   احيي الرف فصكَالْع  

 مالي عبأَنَّ رل            اررقِ الْأَببِطُر  

  فَطُرقِ الْأَشرار            أَما الَّتي هالكَة 

 يا إهلنا الصاحل احملب، نشكرك ألنك إذ رأيتنا يف الضالل، مرتعجني كغنم ال              :الصالة  

راعي هلا، مل تتركنا يف ضاللتنا، بل حتننت علينا ورددتنا إىل سبل الرب من أجل امسـك                 
، اليت تريد   ونسألك أيها الرب املنعم أن تتحنن على كل ضال، وفقاً ملشيئتك          . القدوس

أرسل نورك على كل نفس يف بالدنا، حىت        . أن اجلميع خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون      
  . آمني. ال يبقى أحد يف الظلمة، بل يكون له روح احلياة
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   مباذا شبه كاتب املزامري كالً من البار والشرير؟ - ١:السؤال 

   التوبة - َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس    

اشفنِي . ارحمنِي يا رب لأَني ضعيف    ٢. ا توبخنِي بِغضبِك ولَا تؤدبنِي بِغيظك     يا رب، لَ  ١
 ،فَتجر ي قَدظَامأَنَّ عل با را٣ًيجِد تاعتار فِْسي قَدنى. وتى متفَح ،با ري تأَنو !  

٤  با ري دفِْسي . عن جلِّ. نخ   كتمحلِ رأَج ننِي م٥. ص    ككْرذ توي الْمف سلَي هأَني . لف
أُذَوب . أُعوم في كُلِّ لَيلَة سرِيرِي بِـدموعي      . تعبت في تنهدي  ٦الْهاوِية من يحمدك؟    

  . ضايِقيشاخت من كُلِّ م. ساخت من الْغم عينِي٧. فراشي

سمع الـرب   ٩. اُبعدوا عني يا جميع فَاعلي الْإِثْمِ، لأَنَّ الرب قَد سمع صوت بكَائي           ٨
  . الرب يقْبلُ صلَاتي. تضرعي

ومنذئذ درج العديد   . منذ آالف السنني، خرجت هذه الصالة من شفيت داود        ) ٢ و ١(
وقد روى التاريخ عن رجال وسيدات، رددوا هذه العبارات         . ديدهامن الناس، على تر   

. يف أثناء الضيق، ويف غياهب السجون، وعلى فراش املرض، وعلى أعـواد املـشانق             
يـا رب ال تـوخبين      »: ولطاملا انفرجت شفاه شعراء وفالحني وملوك عن هذه الطلبـة         

  . «بغضبك، وال تؤدبين بغيظك
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ب املنكسر، الطالب خالص اهللا وغفرانه، عاملاً أن غـضب          إنه املزمور ايد صرخة القل    
وكما أن األب احلكيم ال يريب أوالده بغضبه أو بغيظه بل           . اهللا ال بد أن يكون له سبب      

ينتظر إىل أن ختمد ثورة غضبه، هكذا سأل املرمن التائب اهللا أبا الرأفة وإله كل تعزية، أن                 
  . يشفق عليه ويعامله بالرمحة

نفسي »: ة الثالثة، يبدأ بالشكوى، وال تلبث شكواه أن تأخذ شكل العتاب          يف اآلي ) ٣(
وعن فقدان الـصرب يف     . وهذا تعبري عن املرارة يف عمقها     « قد ارتاعت جداً، فحىت مىت؟    

وهو يعلم أن مجيع    . فإن املعونة اليت هو يف مسيس احلاجة إليها قد أبطأت         . أقسى حاالته 
حىت مىت؟ حىت مـىت ال  : هلذا راح يتساءل. التجأ إليهعناصر العون حتت إمرة اهللا الذي       

  تعود إىل الرضى؟ حىت مىت حتجب وجهك عين؟ 

هذه التساؤالت ال تعين ضعفاً يف اإلميان، ولكنها حتـرك الكيـان كلـه يف التوسـل                 
وكان هذا كله للربكة، ألن السؤال امللح هو نـوع          . واستعطاف اهللا واستصراخ رمحته   

  . ال بد أن جيد جواباً يف اية املطافواجلهاد . من اجلهاد

يكف املرمن عن شكواه، ويتوقف عن ذكر حاجته ومرضه وضعفه، ويستنجد برمحة            ) ٤(
الرب ») ٧-٣٤:٦خروج  (وقد بىن ملتمسه على أساس إعالن اهللا عن نفسه يف           .. اهللا

  . «إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثري اإلحسان والوفاء حافظ االحسان إىل ألوف
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صـحيح  . حني الح له شبح املوت، راح يتلمس من اهللا أن يبقيه حياً، لكي حيمده             ) ٥(
أن احلياة بعد املوت، مل تكن واضحة بالنسبة لبيئة داود الدينية، كوضوحها يف العـصر               

صحيح أن داود كانت عنـده رؤى       . ألن املسيح بقيامته أنار احلياة واخللود     . املسيحي
  . ىل املوت كلعنة الناموس واحتجاب وجه اهللانبوية، إال أنه كان ينظر إ

فبكـى  . هنا يفسح داود اال، لكل انفعاالت نفسه وحزنه العميق للظهـور          ) ٧ و ٦(
وقد ذكر دموعه كتعبري عـن      . وتنهد، بسبب مرارة نفسه، حىت خارت قواه يف تنهده        

ـ ! وأكرم باحلزن إن كان حبسب مشيئة اهللا      . حالة نفسه، يف حزا وتوبتها     ه إذ ذاك   ألن
«ةامدلَاصٍ بِلَا نخةً لبوئُ تشن٧:١٠ كورنثوس ٢(« ي .(  

وإمنا هو حزن شخصي يدرك شناعة      . إن احلزن حبسب مشيئة اهللا، ليس جمرد أسف عابر        
هلـذا  . وينجم عنه كراهية يف النفس لكل أعمال الـشر        . اخلطية، اليت ارتكبها اإلنسان   

على ارتكاب اخلطية، ليس جمرد األسف الفتـضاح        جيب علينا أن نتأكد من أن حزننا        
أمرنا، أو ملا أوقعتنا فيه اخلطية من مشاكل ومتاعب، بل احلزن الذي فتح أعيننا لنـرى                
بشاعة اخلطية، وحيملنا بالتايل على التصميم على عدم ارتكاا ثانية، وعلى تكريس بقية             

  . حياتنا لعمل مشيئة اهللا

س وقد ارتفع فوق مستوى املتاعـب، ألن الـرب مسـع           هنا نرى املرمن القدي   ) ٩ و ٨(
وهكذا تغريت ظروفه، واستكانت نفسه، وثبتت حياته على        . صوت تضرعه، ومال إليه   

  . صخرة االطمئنان، يف حضن عناية اهللا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٩

ولكن إذ حتول عـن     . ملا كانت عيناه مركزة على متاعبه، خيل له أا مستحيلة التذليل          
أما . كان قلبه قلقاً مضطرباً، بسبب ضعف اإلميان      . روحه ثقة متاعبه إىل الرب، امتألت     

  . اآلن وقد هرع إىل إهله، فقد بدت له متاعبه هينة

كم جيب علينا أن نشكر اهللا ألجل نعمته، املتضمنة يف صليب ربنا يسوع املسيح، الذي               
  . جسد لنا حمبة اهللا الغنية بالرمحة، واليت هي أساس اطمئناننا

  الترنيمة 

  يا أَيها الْأَثيم   قْبِلْ إِلَى الْفَاديأَ

  بِدمه الْكَرِمي    فَالْرحمةُ الْعظْمى

 امي الْأَندفْتم   ا الْآثَامحم قَد  

  كَالثَّلْجِ في الْأَعالَم    جاعالً قرمزها 

  يغسلُ الْذُّنوب    إِنَّ دم الْفَادي

  يطَهر الْقُلُوب    قُدسيوروحه الْ

  صليبه فَخرِي    من مات عن إِثْمي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٠

 ي بِرل سي    إِذْ لَيبِر هتوفَم  

  يأْتي من الْسماْء    أَلْقَاه حينما 

  في قُبة الْهواْء    إِلَيه أَرتقي

  ني أَكُونُ كُلَّ ح   في مجده الْأَعلَى

  بِدمه الْثَّمني    إِذْ قَد محا إِثْمي 

أيها السيد الرب إهلنا، نعظم امسك الكرمي ونباركك، ألجل رمحتك اليت هي             : الصالة

نعترف أمامك مبذنوبيتنا، ونسألك باسم ربنا وشفيعنا يـسوع، أن تـرحم   . لنا كل يوم 
خلص اجلميع  . عيداً عن غضبك  وإذا مسحت حمبتك بتأديبنا، أن يكون التأديب ب       . ضعفنا

  . آمني. من أجل رمحتك، واشفهم من مرض اخلطية املتفشي يف العامل

   كيف كانت حال املرمن، حني نظم هذا املزمور؟ - ٢: السؤال 

   تاج الخليقة - المزمور الثامن  
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١          ثُ جيضِ، حي كُلِّ الْأَرف كماس دجا أَما، منديس با الرهأَي      قفَـو لَالَـكج لْـتع
اتاوم٢! الس          ودع يتكستل ،كاددبِ أَضبداً بِسمح تسعِ أَسضالرالْأَطْفَالِ و اهأَفْو نم
  . ومنتقمٍ

هو الْإِنـسانُ   فَمن  ٤إِذَا أَرى سماواتك عملَ أَصابِعك، الْقَمر والنجوم الَّتي كَونتها،          ٣
     هدقفْتى تتح مآد نابو هذْكُرى تت٥! ح      كَلِّلُهاٍء تهبو دجبِمو ،كَةلَائنِ الْميالً عقَل هقُصنتو .

٦   كيدالِ يملَى أَعع لِّطُهست .    هيمقَد تحٍء تيكُلَّ ش لْتع٧. ج   مج قَـرالْبو منيعـاً،  الْغ
  . وطُيور السماِء، وسمك الْبحرِ السالك في سبلِ الْمياه٨وبهائم الْبر أَيضاً، 

يف املزمور الثاين، نرى املسيح ملكاً وسيداً على شعبه، أما يف هذا املزمور، فنـراه               ) ١(
 رئيس ملـوك    وكل شيء حتت قدميه، فهو السيد     . كابن إنسان، ملكاً على كل األرض     

  . األرض

نعمل اإلنسان على صـورتنا كـشبهنا،       »نقرأ يف سفر التكوين قول اهللا يف بدء اخلليقة          
« فيتسلطون على مسك البحر وعلى طري السماء، وعلى كل حيوان يدب على األرض            

ولكن آدم األول، املمثل للجنس البشري، فشل بـسبب العـصيان،           ) ١:٢٦تكوين  (
.  أما آدم الثاين، الذي هو املسيح، فبطاعته أكمل كل بـر           .وفقد السيادة على األرض   

وبفضل ذبيحة نفسه، نال كـل      . وبقيامته ايدة، أصبح ممثالً للجنس البشري اجلديد      
أَما الرب فَسر بِأَنْ    »: فتم القول النبوي  . مؤمن بفدائه الكرامات واألجماد املعينة لإلنسان     

 نزبِالْح قَهحسي . إِنْ ج            هـدبِي بةُ الررسمو هامطُولُ أَيالً تسى نرةَ إِثْمٍ يذَبِيح هفْسلَ نع
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حجنمبعىن أن اإلنسان يف املسيح، حيصل على أكثر ممـا أضـاعه            ) ٥٣:١٠إشعياء  (« ت
  . آدم

 ومجيل جداً، أن يفتتح املزمور بإعالن سيادة الرب كاحلاكم األعلى، إذ جعل جمده فوق             
مبعىن أن جمد اهللا وجالله ال يسودان على كل األرض وحسب، بـل أيـضاً              . السموات

بيد أن نص املزمور، يرينا أن اهللا السيد واحلاكم األعلى، قد وكل            . يشمالن السموات 
  . اإلنسان عنه يف السيادة على اخلليقة

فـال،  وكما أن الرب اإلله، يعلن جمده يف عظمة السموات هكذا يعلنـه يف األط             ) ٢(
فاهللا قادر أن يستخدم األطفال، للشهادة لعمل نعمته وللتسبيح         . أضعف ممثلي اإلنسانية  

وقد حدث هذا فعالً، حينما استقبل أطفال أورشليم يسوع رب اد باهلتـاف             . حبمده
األمر الذي أثار   ). ٢١:١٦اإلجنيل حبسب مىت    (« أوصنا البن داود  »والتسبيح، قائلني   
  . قاومني من الكتبة والفريسيني، الذين قاوموا ربنا يسوعحفيظة املنتقدين وامل

رفع املرمن بصره حنو السماء، مبا فيها من جالل وجمد اهللا، مث حدق يف القمـر ذي                 ) ٣(
فرأى . وتأمل يف النجوم املتأللئة واملنتظمة يف مداراا العجيبة والدقيقة        . األشعة الفضية 

ن انطلق فمه بالتسبيح، هلـذا اإللـه العزيـز          ومل يلبث أ  . يف كل هذه عمل أصابع اهللا     
  . املقتدر، الذي صنع كل شيء حبكمة
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لقد بدا جالل اهللا البارع     »قال جوناثان إدودوز، الذي حسب أعظم عقل بعد أرسطو          
لقد خلقها لكي يظهـر     . يف الشمس والقمر والنجوم، ويف الطبيعة كلها      : يف كل شيء  

أمل الروض النضري والنـسيم العليـل نـرى         فحني نت . بواسطتها بعض أجماده وعظمته   
إحساناته احللوة، وحني نرى الزهرة الفواحة، أو الزنبقة اخلضراء، اليت هـي انبثـاق              
فرحه، وحني نرى األار البلورية املتدفقة، اليت هي وقع أقدامه، والـشروق الـوردي              

  . «والشمس الالمعة والغروب الذهيب وقوس قزح، نرى ظالالً آتية من جمده

أمام هذه العظمة الفائقة واجلالل العظيم، يرى اإلنسان نفـسه صـغرياً حقـرياً،              ) ٤(
هذا اإلنسان ما هـو؟     « من هو اإلنسان حىت تذكره، وابن آدم حىت تفتقده؟        »فيصرخ  

وما هو مقامه يف هذا الوجود العظيم الشامل؟ هكذا قال رجل اهللا أيوب وهو يف غمرة                
إنه قاصر وحمدود من أوجه     ) ٧:١٧أيوب  (« انُ حتى تعتبِره؟  ما هو الْإِنس  »مرارة نفسه   

ويف . ومع ذلك فإن اهللا كلله باد والبهاء، ألنه خلقه على صـورته كـشبهه             . كثرية
تطلعاته اىل مستقبل اإلنسان، عني فداءه بأعز ما لديه، ابن حمبته الذي به سر، يـسوع                

  . املسيح

ذي به اشتراك اهللا لنفسه، ليجعلك قنية مقدسة؟ إن هـذا           هل تدرك اآلن قيمة الثمن ال     
االمتياز العظيم، الذي خصك اهللا به يستلزم أن تقابله بإعطاء حياتك هلذا الرب العظيم              

  . الذي فداك
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إن ابن اإلنسان، الذي اختاره اهللا لنفسه، حني أخلى نفسه طوعاً للتجسد، تراءى             ) ٥(
علمنا الكتاب املقدس، لكي يذوق املوت، فـداًء        وهذا كما ي  . وكأنه انقص من املالئكة   

ذا أتى باد   . لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية           . عن اإلنسان 
والبهاء، اللذين قصد اهللا أن يكلله ما، إكراماً لطاعته وتواضعه، اللذين ذهبا بـه إىل               

:  لنا مسوقاً بالروح القـدس     هذه احلقيقة أعلنت لنا يف بولس، حني كتب       . وضع النفس 
الَّذي إِذْ كَانَ في صورة اللّه،      : فَلْيكُن فيكُم هذَا الْفكْر الَّذي في الْمِسيحِ يسوع أَيضاً        »

      لّهالً لادعكُونَ مةً أَنْ يلْسخ ِسبحي لَم .       راً فائص ،دبةَ عورذاً صآخ ،هفْسلَى نأَخ هني لك
وإِذْ وجِد في الْهيئَة كَإِنسان، وضع نفْسه وأَطَاع حتـى الْمـوت مـوت              . شبه الناسِ 
لذلك رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُلِّ اسمٍ لكَي تجثُو بِاسمِ يـسوع              . الصليبِ

لسماِء ومن علَى الْأَرضِ ومن تحت الْأَرضِ، ويعترِف كُلُّ لسان أَنَّ           كُلُّ ركْبة ممن في ا    
  ). ١١-٢:٥فيليب (« يسوع الْمِسيح هو رب لمجد اللّه الْآبِ

أجل، إن سيادة اإلنسان األول، اليت فقدها، بسبب العصيان، عـادت وحتققـت             ) ٦(
وبذلك أعطـاه   . اإلنسان من اخلطية، وحرره من عبوديتها     باملسيح يسوع، الذي فدى     

مبعىن أن اإلنسان أصبح يف عمانوئيل      . امتياز القدوم إىل اآلب، قديساً وبال لوم يف احملبة        
  . ذا قيمة كربى، ألن اهللا فداه بابنه الوحيد

فالغنم والبقر، تـشري إىل     . نرى كاتب املزمور بطبيعة احلال يهتم باألرضيات      ) ٨ و ٧(
مث مسك البحر وطيـور     . وائم األرض، حتدثنا عن احليوانات الربية     . حليوانات األليفة ا

ففيما يتعلق  . السماء فوق، ومن حتتها سبل املياه     . السماء، حتدثنا عن مكانني يف اخلليقة     
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وفيما يتعلق بأسفل، نقرأ، أن     . بأعلى، يشري إىل أن مالئكة اهللا ختدم بسرور ابن اإلنسان         
وأنه ليلذ لنا أن نتأمل     ) ١:١٨رؤيا  ( وفادينا يسوع مفاتيح اهلاوية واملوت       يف يد سيدنا  

إِذْ أَقَامه مـن    »أن اهللا أظهر قدرته الفائقة حنونا يف املسيح         : يف الكلمة الرسولية، القائلة   
طَان وقُّوة وسـيادة،    الْأَموات، وأَجلَسه عن يمينِه في السماوِيات، فَوق كُلِّ رِياسة وسلْ         

وكُلِّ اسمٍ يسمى لَيس في هذَا الدهرِ فَقَطْ بلْ في الْمستقْبلِ أَيضاً، وأَخضع كُلَّ شـيٍء                
ـ               ذي تحت قَدميه، وإِياه جعلَ رأْساً فَوق كُلِّ شيٍء للْكَنِيسة، الَّتي هي جسده، ملُْء الَّ

  ). ٢٣-١:٢٠أفسس (« يملَأُ الْكُلَّ في الْكُلِّ

  الترنيمة 

  الَ يوجد اسم في السما 

  والْأَرضِ حلْو سامِ 

  مثْلُ اسمِ فَادينا السنِي 

  مخلِّصِ الْأَنامِ 

  فَالسمِ فَادينا اسجدوا 

 جِيدم هأَنل  
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  وسبحوه إِنه الْ 

خم يدحالْو لِّص  

  إذْ كَتبوا عنوانه الْ 

  أَسنى علَى الصليبِ 

 ترأَظْه وفرالْح لْكت  

  لَفْظَ اسمه الْعجِيبِ 

  يسوع في عرشِ السما 

 طَاةي الْخف فَعشي  

  فَلْنأْت نحوه إِذاً 

 الَةالصو دمبِالْح  

لـك اـد    ! سبحانك، اللهم سـبحانك   ! ب سيدنا، ما أجمد امسك    أيها الر  : الصالة

اللهم نشكرك من كل القلب، ألجـل       . منك النعمة ومنك الرمحة   . والقدرة والسلطان 
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وحني عصى  . خلقته على صورتك كشبهك، وتوجته على خملوقاتك      . عنايتك باإلنسان 
بربنـا يـسوع    فلك احلمد الدائم    . شريعتك، مل ترجفه بغيظك، بل دبرت أمر خالصه       

  . آمني. املسيح

   ما هي االمتيازات اليت خص اهللا ا اإلنسان؟ - ٣: السؤال 

   اختبار القديسين -َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َعَشَر  

١      انيسانِي كُلَّ النسنت با رى يتي    ! إِلَى منع كهجو بجحى تتلُ   ٢! إِلَى معى أَجتإِلَى م
انظُـر  ٣! إِلَى متى يرتفـع عـدوي علَـي       ! اً في نفِْسي وحزناً في قَلْبِي كُلَّ يومٍ       هموم

قَـد  »: لئَلَّا يقُولَ عـدوي   ٤أَنِر عيني لئَلَّا أَنام نوم الْموت،       . واستجِب لي يا رب إِهلي    
هلَيع قَوِيت» .فتهئَلَّا يلتعزعزي تبِأَن يايِقضم  .  

٥كَّلْتوت كتمحلَى را فَعا أَنأَم .كلَاصقَلْبِي بِخ هِجتبي .  

ام خيرجون  . هذا املزمور كله، يعرب عن اختبار القديسني، خالل مرورهم يف الضيقات          
، أن املؤمن خيرج    وقد عرف باالختبار فعالً   . من وادي املوت وظالله إىل ضوء مشس الرب       

  . من الضيقات واحملن، ممحص اإلميان، قوي الرجاء شديد احملبة

ويقول ثقـات   . يف بدء املزمور، يسمعنا داود صرخة مؤمن متضايق، يستنجد بإهله         ) ١(
املفسرين، إن داود كتب هذا املزمور حني كان امللك شاول بن قيس يطـارده، طالبـاً                
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ألن ثقته يف عناية اهللا احلافظة،      . ملوت، إال أنه مل ييأس    ومع أنه كان يواجه خطر ا     . نفسه
ولكن صرخته هذه ندت عن قلب موحش حمطم، ال يرى له خالصاً من             . مل تفارق قلبه  

ولكن صرخته ارتفعت يف تساؤل مفعـم       . ضيقه املزمن، إال بتسليم ذاته كامالً إىل إهله       
جهه عنه، ويغفـل عـن      باالستغراب، كيف أن الرب حافظ األمانة ينساه، وحيجب و        

  حاجة قلبه؟ 

إىل مىت حيمل اهلموم يف نفسه، إىل جانب أحـزان          : ويف غمرة حريته، تساءل املرمن    ) ٢(
قلبه؟ إالم يرسم اخلطة بعد اخلطة، لرفع يد العدو عنه، وتبوء كل خططه بالفشل؟ األمر               

 ملكايد شـاول    ولعله تساءل أكثر من مرة، ملاذا يبقيه اهللا عرضة        . الذي يزيد يف إكداره   
امللك، الذي مل يكن اهللا راضياً عنه؟ كيف يرضى رب العدل بانتصار هذا امللك الظلوم               

  عليه، هو امللك املمسوح من اهللا؟ 

يطلقها يف غمـرة    . إن صرخة داود الداوية، هي صرخة كل قديس متوجع يف كل جيل           
 ألنه كما قال رسـول      .الضيق، الذي الزم خمتاري اهللا، خالل أيام غربتهم يف هذا العامل          

قَد وهب لَكُم لأَجلِ الْمِسيحِ لَا أَنْ تؤمنوا بِه فَقَطْ، بلْ أَيـضاً أَنْ تتـأَلَّموا                »األمم بولس 
هلأَجوليس للمؤمن يف مثل هذه احلال، إال قبول ما مسـح بـه اهللا،              ) ١:٢٩فيليب  (« ل

هللا تعزياته بالروح القـدس يف قلبـه،        وعندئذ يسكب ا  . كعطية حمبوبة من يده الكرمية    
  . فيتقوى على احتمال املشقات، ويعرف املسيح يف شركة آالمه وقوة قيامته
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بعد التساؤالت، من نوع كيف وملـاذا؟ ال يلبـث داود أن يتـشدد قلبـه                ) ٤ و ٣(
ألن النفس، يف انكسارها عند قدمي الرب، جتدد قـوة، وينـتعش إمياـا،              . ويتشجع

وقد عرف باالختبار أن اليأس من جدوى احملاوالت البشرية جيعل          . حدهفتتمسك باهللا و  
وهذا هو الدرس، الذي تعلمه داود، فبدالً من صرخته احلزينـة،           . الرب لنا كل شيء   

  . «انظر استجب يل»: استصرخ الرب اإلله قائالً

متثل بـداود، وكـف عـن حماوالتـك         . هذا مثال حري بك أن تتبعه يا أخي الكرمي        
وهو خيرج مثل النور برك، وحقك مثـل        . وسلم للرب أمورك، كل أمورك    . الشخصية
  . الظهرية

طلب داود من اهللا أن ينري ذهنه، حىت يستطيع بأشعة اإلميان املتكل على اهللا، أن يسلك                
إن مل تكن معي يا رب، فأنـا يف املـوت           : لكأنه يقول . حبكمة ويتغلب على نوم املوت    

  . يشمت يب، األمر الذي ألتمس أن جتنبين إياهوهذا يتيح لعدوي أن . والظالم

ألن الظالل املخيفة امحت، وأطلـت      . يف ختام املزمور، يكف داود عن الشكوى      ) ٥(
. فتزكى عنده اإلميان، وراح يعتمد على رمحة اهللا       . عليه مشس الرب والشفاء يف أجنحتها     

وممـا ال   . ، يبهج النفس  وخالص اهللا . واإلميان املعتمد على رمحة اهللا، يقابل خبالص اهللا       
ريب فيه، هو أن الصالة اليت رفعها داود يف اآلية الثالثة، قد أنعـشت إميانـه، وزادت                 

  . رجاءه قوة، وحمبته هللا اشتعاالً
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صلِّ يا أخي، فالصالة هي األجنحة، اليت حتملنا، وترتفع بنا من أجواء اليأس املعتمة، إىل               
وبالصالة يتسع ميدان إمياننـا     . صبح املنري جو الرجاء املشرق بأنوار يسوع، كوكب ال      

  . فيعمل ويقتدر كثرياً يف فعله

وبذلك يتمجد اسـم    . صلِّ فبالصالة تستصرخ قلب اهللا، فيأتيك العون سريعاً من لدنه         
صلوا لكي ال تدخلوا يف     ... ينبغي أن يصلى كل حني وال ميل      : الفادي الرب، الذي قال   

  . جتربة

  الترنيمة 

  طَرف عني الَ تغض الْ

  أَيها الْفَادي 

  أَعطنِي حني أُصلِّي 

  نور إِرشادي 

  يا منجِي يا منجِي 

  أَنت سلْوانِي 
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  ثَغرك الْبسام يشفي 

  ضعف إميانِي 

  سائلٌ نعماك يلْقَى 

  يا أَبا الرحمة 

  من لَدنْ عرشك حاالً 

رافة ومعالن   

  إِنما جلُّ مرادي 

 احضالو كهجو  

  فَاشف جرحي بِالْحشا 

 احوةَ الْأَرينا مي  

  أَنت يا نبع سرورِي 

 نُ الْأَلْطَافدعم  
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  أَنت لي خير نصيبٍ 

 افصنِي الْأَوا سي  

علمنـا أن نلجـأ     .  لطفك احمليط بنا   نشكرك ألجل . أيها اآلب، رب السماء   : الصالة  

ال تغض الطرف عنا،    . شدد إمياننا، لنثق يف عنايتك أيها الرحوم      . إليك، يف وقت الضيق   
ال تسمح لنـا بـأن نـستمر يف         . بل انظر إلينا نظرة اآلب املترأف، الذي حينو ويرحم        

بـن  الشكوى واألنني، بل اهلمنا أن نضع كل صعوباتنا وأحزاننا عند قاعدة صـليب ا             
  . آمني. ولك منا الشكر الدائم. حمبتك

 عم يعرب املزمور الثالث عشر، وماذا تناولـت تـساؤالت           - ٤: السؤال  
  داود؟ 

   جهل الملحدين -َاْلَمْزُموُر الرَّاِبُع َعَشَر  

١   ي قَلْبِهلُ فاهقَالَ الْج :« إِله سلَي» .  هِمالوا بِأَفْعجِسروا ودفَس .  ي نم سلَاحاً لَيلُ صمع .
٢       ظُرنيرِ، لشنِي الْبلَى بع فراِء أَشمالس نم ب؟      : اَلربِ اللّهمٍ طَالفَاه نلْ م٣ه  الْكُلُّ قَد

  . لَيس من يعملُ صلَاحاً، لَيس ولَا واحد. زاغُوا معاً، فَسدوا

وبعد أن صـنع    . يف عمانوئيل، وصار اهللا معنا    يف العهد اجلديد، أطل القدير على الدنيا        
وأرسل روحه القدوس، ليكون مع اجليل البـار        . بنفسه فداًء لشعبه، صعد إىل السماء     
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وحيث ميكث روح املـسيح، تـسكن       . املولودين من اهللا، وميكث معهم ويكون فيهم      
ـ          . املعرفة، وينتفي اجلهل   اء وعلى ضوء املعرفة النازلة من فـوق، تظهـر جهالـة أدعي

  . الفلسفة، من كفرة وملحدين

يستهل داود هذا املزمور بوصف الكفرة، الذين مل يستحـسنوا أن يبقـوا اهللا يف               ) ١(
فينعتهم باجلهل، واجلاهل يف إصطالح الكتاب املقدس هو األمحـق، الـذي            . معرفتهم

ولعل أكثر النعوت انطباقاً على هؤالء، ما جاء على لسان رسول األمـم             . احنرف أدبياً 
لَما عرفُوا اللّه لَم يمجدوه أَو يشكُروه كَإِله، بلْ حمقُوا في أَفْكَارِهم،            »بولس، إذ قال    

  بِيالْغ مهقَلْب أَظْلَملَاءَ      . وهوا جاراُء صكَمح مهونَ أَنمعزي ما همنيب١:٢١روميـة   (« و 
  ). ٢٢و

لأَنَّ منذُ خلْقِ الْعالَمِ ترى أُمـوره       »ق، هذا الذي ينكر وجود اهللا       ويقيناً أنه جلاهل وأمح   
« غَير الْمنظُورة وقُدرته السرمديةُ ولَاهوته مدركَةً بِالْمصنوعات، حتى إِنهم بِلَـا عـذْرٍ            

  ). ١:٢٠رومية (

كأن القائلني  . ظري لوجود اهللا، بل كفر عملي     وهذا اإلقرار اجلاحد، ليس جمرد إنكار ن      
أمثال هؤالء يعيشون، وال تفكـري هلـم إال يف          . به يتصرفون، كما لو مل يكن هناك إله       

لقد حتولوا عن اهللا، وراحوا يعيثـون       . إم أرضيون، ومن األرض يتكلمون    . األرضيات
ن كُلِّ إِثْمٍ وزِنـاً وشـر       مملُوئني م »: وقد وصفتهم الكلمة الرسولية   . يف األرض فساداً  

           نيضغبم ،رِينفْتم نيامموءاً، نسكْراً وماماً وصخالً وقَتداً وسح ونِنيحشم ،ثبخعٍ وطَمو
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لَا فَهمٍ ولَا عهد ولَا   للّه، ثَالبِني متعظِّمني مدعني، مبتدعني شروراً، غَير طَائعني للْوالدينِ، بِ         
    ةمحلَا رو لَا رِضىوٍ وّنح .             هثْـلَ هـذلُـونَ ممعي ينأَنَّ الَّذ اللّه كْمفُوا حرإِذْ ع ينالَّذ

روميـة  (« يستوجِبونَ الْموت، لَا يفْعلُونها فَقَطْ، بلْ أَيضاً يـسرونَ بِالَّـذين يعملُـونَ       
٣٢-١:٢٩ .(  

والعجيب يف مفكري هذا الدهر، أم حيسبون املؤمنني باهللا جهلة أغبياء، لسبب وحيد             
وقد أشـار الرسـول     . هو أم ال يشتركون معهم يف الشهوات وإدمان اخلمر والبطر         

 هـذه   يستغرِبونَ أَنكُم لَستم تركُضونَ معهم إِلَى فَيضِ      »بطرس إىل هذا األمر، إذ قال       
نيفدجا، منِهيع ةلَاع٤:٤ بطرس ١(« الْخ .(  

مساكني هؤالء املتغابون، ألم بسبب انكبام على الشهوات الرديـة أظلمـت            ) ٢(
واليت رمست هالكهم   . قلوم، فنسوا أن اهللا يعرف هذه احلالة السيئة اليت صاروا إليها          

  . يعلم سرائرهم وما تكنه صدورهمألنه يشرف على مجيع البشر، و. إن مل يتوبوا

ورأَى الـرب أَنَّ    »والرب نفسه يقدم شهادته عن شر اإلنسان، إذ نقرأ يف كتابه العزيز             
. شر الْإِنسان قَد كَثُر في الْأَرضِ، وأَنَّ كُلَّ تصّورِ أَفْكَارِ قَلْبِه إِنما هو شرير كُـلَّ يـومٍ                 

 زِنَ الرفَح        ي قَلْبِهف فأَستضِ، وي الْأَرانَ فسلَ الْإِنمع هأَن إن هذا  ) ٦-٦:٥تكوين  (« ب
التعبري عن حزن الرب، هو جمرد تعبري بلغة البشر، يبني أن موقف اهللا بالنسبة لإلنـسان            

  . األثيم، ال بد أن خيتلف عن موقفه بالنسبة لإلنسان املطيع
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وإذ . قلوب الناس معرفة تامة، فإنه يالحظ تـصرفات النـاس         ومع أنه له اد، يعرف      
يتطلع من السماء، يراقب كل نفس بشرية، لريى هل يوجد من يفهم حقيقة نفسه؟ هل               
يصحو أحدهم من ثبات نوم املوت، ويرى ما وصلت إليه حاله من سـوء وتعاسـة،                 

  يطلب اهللا؟ بسبب احنرافه عن اهللا؟ هل يوجد من يتحرر من إمث اخلطية ولعنتها، ل

إىل درجة أـم ال     . الكل زاغوا عن اهللا، وحادوا عن وصاياه فوق فسادهم خلقياً         ) ٣(
ومل يكترثوا به، بل زاغوا     . إم وبكل أسف، مل يطلبوا اهللا     . يستطيعون أن يعملوا صالحاً   

هذه حالـة   . وتراكضوا وراء شهوام الردية   . أنتنوا روحياً، وأنتنوا أدبياً   . عنه ففسدوا 
واهللا نفسه، هو الشاهد ألنـه      . ناس منذ السقوط، إن شرهم يف ازدياد جيل بعد جيل         ال

  . فاحص القلوب والكلى

فـإن  . ولكن حىت يف وجود حالة خميفة كهذه، فللعامل تعزية وخالص من حالته املتردية            
وجد من يفهم ويطلب اهللا، جيد نعمة اهللا املخلصة، اليت تعلم الناس، أن ينكروا الفجور               

هذه النعمة أعطيت   ) ٢:١٣تيطس  (ويعيشوا بالتعقل والرب والتقوى     . شهوات العاملية وال
فشكراً هللا الذي جاء يف املـسيح،       . باملسيح يسوع، الذي فيه صار اهللا طالب اإلنسان       

  . لكي يطلب وخيلص ما قد هلك

  الترنيمة 

  سالكاً سبلَ الضالَلِ 
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 يما أَهيني الدف تكُن  

  لي في الْأَعالي فَبدا 

 الْكَرِمي يفَاد هجو  

  سبحوا فَادي الْأَنامِ 

 جِيبالْع بالْح كَبكَو  

  سبحوا علَى الدوامِ 

 بِيبي الْحالْفَاد كذَل  

  مثْقَالً كُنت بِضعفي 

 ودجذَا الْو نساً مائي  

 ي بِلُطْفنا منفَد  

  باب الْخلُود فَاتحاً 

  قَالَ ادخلْ بِسالَمٍ 
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 نيي الْأَماعى الرمحل  

  ومعي سر في الْأَنامِ 

 ِسنيائالْب نيعن كَي  

  فَلَه أَسكُب قَلْبِي 

  وقُواي والْحياةْ 

  حبه أُضرِم يفَّ 

 لْإلَهانِي لدهو  

لك يـسجد  . يف كل مكان، والقادر على كل شيء     أيها الرب العلي احلاضر     : الصالة  

اللهم زدنا اقترابـاً    . اللهم اغفر لنا غفلتنا وفتور حمبتنا     . القديسون، وإياك تعبد املالئكة   
زد حمبتنـا   . اللهم اسكب علينا روح الصالة، وعلمنا أن نصلي       . اللهم زد إمياننا  . منك

هذا نطلبه باسم فادينا    . بوعنااللهم انشر سالمك يف ر    . بعضنا لبعض، كما أحبنا املسيح    
  . آمني. يسوع

   ما هو الوصف الذي أطلقه املرمن على الكفرة؟ - ٥: السؤال 
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   نشيد الحمد - َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َعَشَر  

 .إِهلي صخرتي بِه أَحتمي   . الرب صخرتي وحصنِي ومنقذي   ٢. أُحبك يا رب يا قُوتي    ١
اكْتنفَتنِي ٤. أَدعو الرب الْحميد فَأَتخلَّص من أَعدائي     ٣. ترسي وقَرنُ خلَاصي وملْجإِي   

أَشـراك الْمـوت    . حبالُ الْهاوِية حاقَت بِي   ٥. حبالُ الْموت، وسيولُ الْهلَاك أَفْزعتنِي    
دعوت الرب وإِلَى إِهلي صرخت، فَسمع من هيكَله صـوتي،          في ضيقي   ٦. انتشبت بِي 

   هيلَ أُذُنخد هامي قُداخرصـالِ     ٧. والْجِب سأُس تشعتارو ضالْأَر تجتفَار .  تـدعتار
بغَض هأَنل تجتارو .  

اود، اليت مر ا خالل السنني القامتـة، يـوم          هذا املزمور يكشف جانباً من اختبارات د      
وهذا املزمور موجود بكامل نـصه تقريبـاً يف صـموئيل الثـاين             . كان شاول يطارده  

  . األصحاح الثاين والعشرين، منسوباً أيضاً لداود

ويطلـق  . يستهل املرمن هذا املزمور بالتسبيح، فهو حبق نشيد محد وتعظيم اهللا احلي           ) ١(
ويقابل عنايته القوية اليت خلـصته مبحبـة        . ن قلب، معترف هللا جبميله    املرمن تسبيحته م  

ويقر بأن ما يتمتع به من قوى معنوية وأدبية         . عميقة، تتناسب مع جودة اهللا وإحساناته     
  . ولذلك هو حيبه بشدة. وروحية تعينه على الثبات، هي من اهللا

يه بستة ألقاب، كلها تظهـر      يشيد النيب امللهم بعظمة اإلله احلي، ويعرب عن ثقته ف         ) ٢(
  : قوته
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لذلك ميكن الركون إليه، ويليق به أن يلقب        . فالرب غري متزعزع وال متغري    :  صخرة   
والكلمة يف اللغة اليت كتبت ا املزامري، تعين شق صخرة وهي ترمز إىل            . بصخرة اإلميان 

  . االرتفاع واملناعة والقوة والثبات

، الذي خيتبئ فيه اإلنسان ليكون يف مـأمن مـن           واحلصن هو املعقل األمني   :  حصن   
وـذا املعـىن، يكتـب      . فاهللا معقل لكل قديسيه، احملتمني به يف كل األجيال        . أعدائه

وسالم اهللا الذي يفوق كل عقل حيفظ قلـوبكم وأفكـاركم يف            »الرسول ملؤمين فيليب    
  ). ٤:٧فيليب (« املسيح يسوع

هذا . دق م، حني تعجز كل الوسائل عن انقاذهم       ينقذ أتقياءه من اخلطر احمل    :  املنقذ   
. أما أنا فمسكني وبـائس    »ما عرفه داود باالختبار فكتب يف مزموره احلادي والثالثني          

  . «الرب يهتم يب، عوين ومنقذي أنت

. يرد ضربات العدو، وحيمي املقاتل مـن سـهامه        . والترس للدفاع واحلماية  :  ترس   
  .  له، فإنه ال يتزعزعوهنيئاً ملن جعل الرب حامياً

تسلح بالرب يـا    . أو قوة خالص للهجوم على العدو، واالنتصار عليه       :  قرن خالص    
  . أخي ضد عدو النفوس الغاشم فينهزم
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اهللا . وامللجأ هو املعقل املبين على املرتفع، حبيث ال يستطيع العدو أن يصل إليه            :  ملجأ   
مبا أن اهللا ملجأنا فال خناف مهمـا كانـت          و. ملجأ لنا وقوة، قال املرمن يف مزمور آخر       

  . احلال سيئة والظروف معاكسة

وإليه يلتجـئ املـضطر والبـائس       . هذا هو الرب الذي به يليق احلمد والتسبيح       ) ٣(
هذه التعبريات يف مدلوهلا القوي، تظهر مدى اتكال داود على          . واملطارد، لينال اخلالص  

لك مثل هذا االختبار، أيها املصلي طالب اهللا؟        فهل  . إهله، الذي اخترب رمحته، ووثق فيه     
إن الرب الذي دعوته يف ضيقي، وصرخت إليه        : هل تستطيع أن تقول مع إمام املرمنني      

  لذلك سأظل أطلبه، وأدعوه باحلمد وتسابيح الفرح؟ . يف صلوايت، قد أنقذين من الباليا

قد أمر عبيده بقتـل  كان شاول . حيدثنا داود عن اختبار قاس، مرت فيه نفسه      ) ٥ و ٤(
فمن هنا  ) ٢١:١،  ١٩:١ صموئيل   ١(إين سأهلك يوماً بيد شاول      : داود، فقال يف قلبه   

يصور املوت كصياد، ينصب شباكه القتناص الفريسة، فتـصور املـوت، يف أرعـب              
  . وجوهه

وأنت يا أخي، هل ختاف املوت؟ ميكنك أن تتخلص من هذا اخلوف بلجوئك إىل الرب               
 مفاتيح املوت واهلاوية، والذي أعطى كل الذين قبلوه القوة علـى            يسوع الذي يف يده   

وباحلق فإنّ املوت بالنسبة ملفديي يسوع، ليس سوى خـادم          . مواجهة املوت بكل فرح   
ينقلهم من دار الفناء إىل دار البقاء فدعه إذن يعمل ما يشاء، فأنت باملسيح قد انتقلت                

  . من املوت إىل احلياة
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ر داود، أن الصالة هي املفتاح الوحيد، الذي يفتح السماء بكفايـة            نتعلم من اختبا  ) ٦(
إا وسيلة اتصالنا باهللا، واتصال اهللا بنا يف كل حـني ويف كـل              . ربنا يسوع وشفاعته  
هكـذا يـسمع    . وكما مسع الرب صراخ داود من هيكل قدسه       . الظروف واألحوال 

ملالئكة، ال متنع وصـول     كما أن قيثارات السماء وتسبيحات ا     . تضرعات كل املؤمنني  
  . صلواتنا إىل أذين رب اجلنود

. حتدثنا اآلية السابعة عن تدخل اهللا بقوته إلنقاذ فتاه، الذي استصرخ قلبه اإلهلـي             ) ٧(
هـي عبـارات    . فارجتاج األرض وارتعاش اجلبال هنا، يشري إىل حترك اهللا إلنقاذ تقيـه           

  . دمري أعدائهاستعارية، صور ا الكاتب قدرة اهللا على خالصه وت

  الترنيمة 

  أُحبك يا رب يا قُوتي 

 جِبتأَح بِه نصح كفَإِن  

  حبالُ الْهوايا قَد احتطْن بِي 

 بصي ناما أَماينالْم فَخو  

  طَرِيق إِلَه الْعلَى كَاملٌ 
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  وقَولُ الْإِلَه شرِيف نقي 

  غَيره ولَيس إِلَه لَنا 

  سالَح وترس بِه نتقي 

  إِلَه يمنطقُنِي بِالْقُوى 

  ويجعلُ طُرقي من الْكُملِ 

  ويرفَعنِي فَوق أعلَى الذُّرى 

  ويجعلُ رِجلَي كَالْإِيلِ 

 هإِن هدمأَح كذَلل  

 دمتعي ِسيحٍ لَهم الَصخ  

  لِّ بنِي شعبِه خالَص لكُ

 دلْأَبل هتمحالُونَ رني  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٣

نشكرك ألجل حمبتك، اليت سكبتها يف قلوبنـا        .  أيها الرب القدوس الصاحل    :الصالة  

ألننا ذه احملبة نستطيع أن حنبك من كل قلوبنا ومـن كـل             . بالروح القدس املعطى لنا   
نـسألك  . ب عدونا كقريبنـا   وأن حنب قريبنا كنفسنا، وأن حن     . فكرنا ومن كل قدرتنا   

باسم ربنا يسوع املسيح، شفيعنا أمامك، أن تشيع هذه احملبة يف قلوب مجيع الناس، لكي        
علم اجلميع أن يلجأوا إليك حلل كل املشاكل        . ينبذوا اخلصومات ألجل األشياء الفانية    

  آمني . والصعوبات، باسم ربنا وخملصنا يسوع نسأل هذا

من اختبارات داود اليت أشار إليها يف هذا القسم          ماذا تتعلم    - ٦: السؤال  
  ؟ ١٨من املزمور 

   اهللا في الطبيعة - َاْلَمْزُموُر التَّاِسُع َعَشَر  

١       هيدلِ يمبِع بِرخي الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاومكَلَاماً،     ٢. اَلس يعذمٍ يوإِلَى ي موي
  لٌ إِلَى لَيلَيلْماً  وي عدب٣. لٍ ي   لَا كَلَاملَ ولَا قَو .  مهتوص عمس٤. لَا ي    جرضِ خي كُلِّ الْأَرف

    مهاتمكَل ةكُونسى الْمإِلَى أَقْصو ،مقُهطنا،     . ميهكَناً فسسِ مملشلَ لعثْـلُ    ٥جم ـيهو
   هلَتجح نارِجِ موسِ الْخرالْع .تبي الطَّرِيـقِ      ياقِ فبلسارِ لبثْلَ الْجم ى    ٦. هِجأَقْـص ـنم

  . السماوات خروجها، ومدارها إِلَى أَقَاصيها، ولَا شيَء يختفي من حرها

يبدو ان داود يف أثناء مترسه برعاية القطعان، قد درس سفر الطبيعة إىل جانـب سـفر                 
فقـد رأى جـالل اهللا وعظمتـه يف         . كليهما تدريب عميق لنفسه   وكان يف   . الشريعة
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ورأى حكمة اخلالق يف مدارات الكواكـب بنظامهـا         . الكواكب، اليت ترصع السماء   
  . العجيب، الذي يدل على قدرة الرب اإلله

نظر إمام املرمنني إىل الفضاء، فإذ هو مزدحم مباليني الكواكب وارات املنتـشرة             ) ١(
وتأمل يف الفلك، فرأى أن عظمة اخلالق، تتجلى يف         .  بقعات بيضاء المعة   الضوء، وكأا 

. أنه رتب كل شيء مبقادير مضبوطة، حبيث لو تغريت هذه املقادير ينفجر الكون كلـه              
ألن كل ما فيها حيدثنا عن جمده،       . وهذا التأمل يف السماء، يلهم الناظر أن يرى اهللا فيها         

  . تا كل شيء بقدرة وحكمةويكلمنا عن عمل يديه، اللتني صنع

إن شهادة السموات د اخلالق متواصلة كل يوم، ألن تعاقب الليل والنهار، يسرد             ) ٢(
فنرى . فالنهار ال تتوقف أحاديثه عما ترسله الشمس من نور ودفء         . علينا نفس القصة  

جنومه، وإذ يقبل الليل بقمره و    . العقل اإلهلي الكبري من وراء هذا الكون يتحكم مبداراا        
  . وحيدثنا عن عناية هذا اخلالق العظيم مبا صنعته يداه. يقدم لنا أمجل الصور

إن تلك األجرام ال تتكلم، وال يسمع هلا صوت ولكن يف وسعك أن تسمع صوت               ) ٣(
وتنظر إىل الشمس   . إذ يكفي أن ترفع بصرك إىل السماء يف وسط النهار         . اهللا من خالهلا  

قف على أدلة تربهن حقيقة وجود اهللا صـانع الـسموات           والسحب املتجمعة حوهلا، لت   
  . واألرض
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وحني يلف الليل أرضنا بوشاحه القامت، تطل عليك تلك اموعات املتنوعة من النجوم،             
وحينئذ تسمع صـوت  . وهي تتحرك يف كبد السماء بدقة متناهية، ومبواعيد ثابتة دقيقة         

  . ن العجيب عقالً إهلياًاهللا بدون كالم، وتدرك وتتيقن بأن خلف هذا الكو

نعم، إن كانت هذه األجرام ال تتكلم بصوت مسموع فهي يف صمتها رسـالة   ) ٥ و ٤(
وكما أن لإلنسان لغة يعرب ا عن حاجاته ومشاعره، هكذا السماء هلا لغتها             . بليغة جداً 

وحـديثها لـيس    . اليت ليس هلا إال حديث واحد، أن تشهد د اهللا وعظمته وجاللـه            
.  إىل شعب دون شعب، بل هو موجه إىل كل شعب وأمة، ليعرف اجلميـع اهللا               موجهاً

حىت الوثنيني بال عذر، إن مل يروا أمور اهللا غري          . لذلك فالناس بال عذر، إن مل يعرفوا اهللا       
  . املنظورة يف خليقته املنظورة

فهي يف ذات الوقت شاهدة على كل الـذين         . وإن كانت خليقة اهللا، تشهد بوجود اهللا      
ألن اهللا، أظهر هلـم     . لكوم بال عذر  . ولن يتربروا أمام احملاكم اإلهلية    . ينكرون وجوده 

  . أموره، ومنطقها امتد إىل أقصى األرض حبيث ال يوجد إنسان مل تصله شهادا

لقد ركز املرمن على الشمس بصورة خاصة، ووصف عملها الذي هو عجيبـة أبديـة               
وهي تذكرنا بـشمس الـرب      . الدفء إىل كل مكان   ألا ترسل النور و   . جديرة بالتأمل 

فال تبقـى يف    . يسوع ربنا، الذي يشرق بنوره على النفس، اليت لفتها حلكة ظالم اإلمث           
الظلمة، بل يكون هلا نور احلياة ويسوع ربنا، سوف يستعلن كـالعريس وكاجلبـار يف               

  . يومه، حني يأيت بقوة ومبجد كثري، ويبارك املسكونة
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وسريى . ، حني ختتطف عروسه الكنيسة يف السحب ملالقاته يف اهلواء         وسيبتهج العريس 
  . اجلميع جمده آتياً يف السحاب، حتف به املالئكة

فتعطي الشمس حياة لكـل     . تدور أرضنا حول الشمس، وتتلقى نورها وحرارا      ) ٦(
وهذا الدوران املنتظم، يوصل النور واحلرارة إىل كل جزء من أجـزاء األرض،             . كائن
وهي تعطي مقادير معينة حبيث لو حـصل أي خلـل           . ث ال حيرم مكان من فوائدها     حبي

  . تتغري معامل احلياة

فيتراءى لـه   . وحبذا لو أن كل إنسان يسمع إىل هذه الشهادة        . فهذه شهادة الطبيعة هللا   
  . ليمجده كإله ويتعبد له. اهللا

  الترنيمة 

  يا نفْسِ قُومي بِالْعجلْ 

ش تدب ا قَده احبالْص سم  

  خلِّي الْتوانِي والْكَسلْ 

 الَحالْص بي إِلَى رعاسو  

  يا من وهبت الْآنَ لي 
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 ةوِ الْظُلْمحمساً لمش  

  أَشرِق بِنورِك الْجلي 

  وامح دجى خطيتي 

  يا رب درب سبلي 

  وكُن لقَلْبِي ناظرا 

ي ولتمي يادلْ فُؤعاج  

  روحاً وديعاً طَاهرا 

 كَرالْفو ايلْ قُوعاجو  

  وكُلَّ قَولي والْعملْ 

 رشالْب با رولُ يؤت  

  لمجدك الْسامي الْأَجلْ 

  حتى إِذَا حانَ الْرحيلْ 
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 ارِ الْفَانِيهيي الْدذ نم  

بزِيلْ أَكُونُ يِا رن   

 يهاقارِ الْبيالْد لْكت  

 أيها اآلب رب السماء، نشكرك ألنك يف مرامحك ترسل أشعة مشـسك إىل              :الصالة  

ونشكرك بنـوع خـاص،     . وترسل أمطارك على األبرار والظاملني    . األشرار والصاحلني 
وبنا ألجل يسوع ابنك مشس الرب وكوكب الصبح املنري، الذي يرسل نوره وحقه إىل قل             

ويطيب لنا أيها الرب الكرمي، أن نسبحك ولل لك، ألنك أعددت لنا            . املظلمة فينريها 
فافتح عيوننا لنرى جمدك، يف قدرتك وحكمتك يف هذا الكـون العجيـب،             . خالصك

  . آمني. الذي صنعته يداك

   كيف رأى داود جمد اهللا حبسب نص هذا املزمور؟ - ٧: السؤال 

  شهادات الرب -ُع َعَشَر َاْلَمْزُموُر التَّاِس 

٧    فْسالن درلٌ يكَام بالر وساميمـاً        . نكـلَ حاهالْج ريـصقَةٌ تادص بالر اتادهش .
٨    الْقَلْب حفَرةٌ تيمقتسم با الرايصنِ    . وينيالْع نِريي رطَاه بالر ر٩. أَم  يقن بالر فوخ 

  دإِلَى الْأَب ا    . ثَابِتلَةٌ كُلُّهادع قح بالر كَامريِ،      ١٠. أَحرِيزِ الْكَـثالْإِببِ والذَّه نى مهأَش
    ادهقَطْرِ الشلِ وسالْع نلَى مأَح١١. و       يمظع ابا ثَوهفْظي حفا، وبِه ذَّرحي كدبضاً عأَي .
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١٢ م اتوها  اَلسبِه رعشي رِئْنِي   ! نأَب ةرتتسا الْمطَايالْخ ن١٣. م     ـرِينكَبتالْم ـنضاً مأَي
    لَيلَّطُوا عستفَلَا ي كدبفَظْ عيمٍ      . احظبٍ عذَن نأُ مربأَتالً، وأَكُونُ كَام ذئين١٤. ح  كُنـتل

رقَلْبِي م كْرفي والُ فَميأَقْويلوي وترخص ،با ري كامةً أَميض .  

يف هذا القسم من املزمور يتحدث املرمن عن ناموس الرب وشهاداته وأثرها يف اقتيـاد               
اإلنسان إىل كل ما هو حق وطاهر ومقدس، وإعطائه اإلمكانية للعيش يف الرب وقداسـة               

  . احلق

ميكـن اعتمـاده يف هـدايتنا إىل        ناموس الرب كامل مستقيم، ال خطأ فيه لذلك         ) ٧(
ونفهم من القرينة أنه ليس املقصود بكلمة ناموس جمرد الوصايا العشر، بـل             . الصواب

كُلُّ الْكتـابِ هـو     »: هكذا نقرأ يف العهد اجلديد    . كل إعالنات اهللا يف كلمته املكتوبة     
       بِيخِ، لوالتيمِ ولعلتل عافنو ،اللّه نم بِه وحىكُونَ       مي كَيل ي الْبِري فيبِ الَّذأْدالتقْوِميِ ولت
  ). ١٧ و٣:١٦تيموثاوس ٢(« إِنسانُ اللّه كَامالً، متأَهباً لكُلِّ عملٍ صالحٍ

فاهللا له اد، أعطانا يف كلمته إعالناً كامالً، إذا ما سلكنا مبوجبه يرد أنفسنا إىل سـبل                 
انية أن نعيش كما حيق للدعوة، اليت دعينا ا، بكل تواضع ووداعة            ويعطينا اإلمك . الرب

  . وطول أناة حمتملني بعضنا بعضاً يف احملبة

قد تنحرف النفس عن الصواب، وتقع يف الشطط، لذلك فهي حتتاج إىل قوة لضبطها،              
وال شيء يقوم هلا مقام القائد واملرشـد إىل جـادة           . لئال تسري حسب ميوهلا وأهوائها    
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واب، سوى الناموس اإلهلي، الذي إذا سلكنا يف ضوئه كفلنا ألنفسنا الوقاية مـن              الص
  . الزلل

والقسم الثاين من هذه اآلية، يؤكد لنا أن شهادات الرب صادقة وفيهـا التحـذيرات               
ألن الشهادات اإلهلية، فوق ما دف إليـه مـن          . واملواعظ، اليت تصري اجلاهل حكيماً    

لـذلك  . ن أيضاً ما جيب أن نكون عليه يف عالقاتنا بـالرب          سيادة اهللا وسلطانه، تتضم   
فهي إذن جديرة بالثقة، وبالتايل أن      . وصفها داود، بأا صادقة وثابتة، ال ميكن أن تتغري        

ال ينقض عهده، وال يغري ما خـرج        . وال ريب يف أن الرب إهلنا، إله صدق وأمانة        . تتبع
  . تزوده بالفهم الصحيح والفطنةلذلك فإن كان أحدنا جاهالً وتبعها، . من فمه

هل لديك نسخة منه؟ إن كان نعم فاعكف على قراءتـه،           ! فإىل الكتاب املقدس يا أخي    
وإن كان ال يوجد لديك هذا السفر العزيز، فـإين          . وادرس شهادات الرب املدونة فيه    

روح فإن قرأته يف اتكال مطلق على ال      . أسألك برأفة اهللا أن تسارع إىل اقتناء نسخة منه        
القدس، فإنك ستتزود بنور ومعرفة وحكمة، ال تستطيع فلسفات هذا الدهر أن بـك              

  . شيئاً منها

إن وصايا الرب املستقيمة، تعطي حافظها قوة التمييز األديب، وتزوده مبوهبة التمييز            ) ٨(
وهي تفرح القلب وتنعش النفس، وتنري الـذهن، كمـا حـدث            . بني األمور املتخالفة  

يوم تذوق العسل بطرف نشابته، فاستنارت عيناه مبعـىن أن          ) ١٤موئيل  ص١(ليوناثان  
اآلية تتكلم عن القلب والعينني، هكذا أيضاً أعلن بولس، حني قال مـستنرية عيـون               
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ألن القلب هو املسيطر على العينني، فإذا ما فرح القلـب           . وهو يعين القلب  . أذهانكم
  .  على حقيقتهابوصايا الرب، استطاعت العينان أن ترى األشياء

فهو يأمرنا أن نعمل ما هو خلرينا وخلري        . وأمر الرب طاهر، ألن ال شيء فيه من األنانية        
فأمره إذن ينري السبيل أمامنا، لكي نتهذب       . اآلخرين، وليس فقط لكي يتمجد بطاعتنا     

  . ونرتقي روحياً وأدبياً

فإذ نقرأ  . عبخوف الرب، أي اخلشوع أمامه واحترام قداسته، وليس خوف الر         ) ٩(
كلمة اهللا، جيب أن نذكر، أننا يف حضرته عز وجل، األمر الذي يوجد فينا الرغبة لعمل                

ويف تعبري آخر أن خوف الرب نقي بدليل أنه حيـرر           . ما يرضيه ونبذ كل ما حيزن قلبه      
فهـو  . اإلنسان الذي قبله من كل دنس يفصله عن إهله، أو حيول دونه واالقتراب منه             

وخوف الرب، حيملنا على التمسك بأحكامه واعتبارهـا        .  مع فكر اهللا   إذن ثابت متفق  
فهي إذن جـديرة بـأن   . مبعىن أن هلا طبيعة اهللا، يف احلق والعدل. عادلة مستقيمة وبارة 
  . تتخذ منهجاً للسلوك

ملا كانت أحكام الرب، هكذا صاحلة ومستقيمة وعادلة وحـق كلـها فيجـدر           ) ١٠(
.  ويستمتع ا، أكثر من استمتاع األغنياء بالذهب واإلبريز        .باإلنسان العاقل أن يطلبها   

وهي بالنسبة للنفس املؤمنة، أشهى من العسل، الذي هو ألذ األطايب، الـيت عرفهـا               
  . اإلنسان القدمي
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وجِد »: قال إرميا النيب  . يف احلق أن كالم اهللا شهي وطيب، ويفترض فينا أن نتغذى به           
  ). ١٥:١٦إرميا (« انَ كَلَامك لي للْفَرحِ ولبهجة قَلْبِيكَلَامك فَأَكَلْته، فَكَ

وحفظها يؤول باإلنسان إىل الثواب     . ومن عمل كلمة الرب أا للتحذير والتنبيه      ) ١١(
إِنَّ من يسمع كَلَامي ويـؤمن      : اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُم   »فقد قال املسيح    . باحلياة األبدية 

« لَّذي أَرسلَنِي فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، ولَا يأْتي إِلَى دينونة، بلْ قَد انتقَلَ من الْموت إِلَى الْحياة              بِا
  ). ٥:٢٤اإلجنيل حبسب يوحنا (

وعلـى اإلنـسان أن     . الشريعة اإلهلية، هي مرآة النفس، تظهر هلا عيوا       ) ١٣ و ١٢(
هذه الـسهوات، درج    . من السهوات، ويطهره مما سلف منها     يصلي، لكي حيفظه اهللا     

ولكن كلمة اهللا تقول لنا، إن      . الناس على تسميتها بالصغائر، وقالوا إن اهللا يتجاوز عنها        
لـذلك  . اخلطية يف نظر اهللا هي التعدي، سواء كانت كبرية أم صغرية، سهواً أم عمداً             

نا منه له اـد حيفظنـا يف القداسـة،          وجب علينا أن نكون دائماً قريبني من اهللا، فقرب        
  . ويعطينا القلب اليقظ، لكي ال نقع يف السهوات

. حتصن يا أخي يف مقادس اهللا، والتصق بشريعته دوماً، فتحفظ نفسك بال دنس يف العامل              
وحني تتحصن يف مقادس اهللا، حتفظ نفسك أيضاً من معاشرات األرديـاء املتكـربين،              

افعل هذا تنجو من ذنوب كثرية كنت ستقترفها لـو أنـك            . الذين يفتخرون خبطاياهم  
  . بقيت يف شركتهم
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ينهي املرمن املزمور بطلبة، فيها احلنني إىل القداسة اإلجيابية، القائمة على طهـارة             ) ١٤(
. وهي طلبة تناسبك، يا أخي وتعينك على نيل الرضى اإلهلـي          . القلب ونظافة اللسان  
  . واهللا نفسه يصري وليك

  الترنيمة 

 الْقُلُوب رسي الْإِلَه كَالَم  

 ادهكَقَطْرِ الش لْوحيذٌ ولَذ  

 وبزِيلُ الْكُرظَامِ يفَاُء الْعش  

 ادحِ الْفُؤرجاٌء لود  

 الْكَِسيح يمقيمِ مكالْح كَالَم  

 كُلِّ الْكُلُومرٍ ليخ ملْسبو  

  يح لباس الْصالَحِ ونِري الْمِس

 وممزِيلُ الْهيلِ مالْكَل رِيحم  
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 ريلْفَقى لننِي غالْغ كَالَم  

 يِنزٍ ثَمكَنرٍ ويةُ خانزخ  

 رِيرالض نيعريِ وصالْب اجرس  

 نيصح جربو نيالَذٌ أَمم  

 الَمالس اسأَس يفاللَّط كَالَم  

طعم اوِفخزِيلُ الْماةْ مجي الْن  

 امستابا ولَن بةُ حالَمع  

  غذَاُء النفُوسِ وماُء الْحياةْ 

  كَالَم الْقَديرِ لَنا في الْقتالْ 

 جِيمرِ الْرقَهل سرتو الَحس  

  تزولُ السماُء وكُلُّ الْجِبالْ 

 يمظالْع لُ الْإِلَهقَو تثْبيو  
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 يا ربنا الصاحل احملب، لك شكرنا العميم من أجل كالمك العزيز، الذي هـو             :الصالة

أعطنا الرغبة أن نلتصق بكلمة احلياة، وأن نعكف علـى          . سراج ألرجلنا ونور لسبيلنا   
ونتوسل إليك  . لكي نستمد منها القوة على مغالبة اخلطايا والسهوات       . دراستها كل يوم  

حـىت بواسـطته    . نشر إجنيل اخلالص، إجنيل السالم    أن تفتح األبواب جلميع العاملني ل     
  . آمني. يعرف الناس ما هو خلريهم وما هو لسالمهم، بربنا يسوع املسيح

   ماذا تتعلم من هذه اآليات الكرمية؟ - ٨: السؤال 

   الراعي اإللهي -َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َواْلِعْشُروَن  

١    نِي شوِزعفَلَا ي ياعر بٌءاَلرنِي   ٢. يبِضررٍ يضاعٍ خري منِي    . فـورِدي ةاحالر اهيإِلَى م .
  . يهدينِي إِلَى سبلِ الْبِر من أَجلِ اسمه. يرد نفِْسي٣

إن املزمور الثالث والعشرين، هدأ أحزاناً أكثر مما صنعته فلـسفات           »قال هنري بتشر    
من أفكارهم الردية، وشكوكهم السوداء، وأحـزام       فقد خلص كثريين    . العامل جمتمعة 

وأرسل بلَـسانه إىل    . وشدد عزمية مجهور من الفاشلني    . وعزى فقراء بال عدد   . املسرفة
وواسى ألوفاً من األرامل واأليتام، يف أحزام القاسية        . قلوب املرضى ونزالء السجون   

 ساحات القتال، ليموتوا يف     وشدد قلوب ألوف اجلنود احملتضرين، يف     . وعزلتهم املوحشة 
  . وإىل اآلن مل ينته عمل هذا املزمور ايد، بل سيعمل ويعمل إىل أن يفىن الزمان. سالم
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وهو استهالل ينم عن ثقـة      « الرب راعي »: يستهل داود هذا املزمور ذه الكلمة     ) ١(
ظارنا إىل  وهي توجه أن  . كاملة يف اهللا وراحة شاملة يف حضن عناية راعي الرعاة العظيم          

فذاك الـذي   . يسوع، الراعي الصاحل، الذي متيز حببه خلرافه إىل حد وضع النفس عنها           
              ارتفع على الصليب، وأخذ مكاين أنا األثيم، وحتمل دينونة اهللا بديالً عين، هو راعـي .

والذي انتصر على األسد الزائر يف برية األردن ويف بستان جثسيماين، هو راعي .  

وكان القصاص قريباً   ) ٥٣:٦إشعياء  (« ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه،    . غنمٍ ضلَلْنا كُلُّنا كَ »
ولكن يسوع من عرشه، رأى اجلموع مرتعجني ومنطـرحني         . جداً، من كل واحد منا    
فـتم  . وألنه الراعي الصاحل، شاء أن يقدم حياته، ليفتـديهم        . كغنم ال راعي هلا فتحنن    

. تيقظْ يا سيف علَى راعي وعلَى رجلِ رِفْقَتي، يقُـولُ رب الْجنـود            اس»القول النبوي   
   منالْغ تتشتفَت ياعرِبِ الرضوكثريون يعرفون، أن يسوع هو راعي      ) ١٣:٧زكريا  (« ا

إن قلـت الـرب     . ولكن يوجد فرق، بني معرفة الشيء وبني حيازته       . األنفس وأسقفها 
وأنه ملن املهم أن تعـرف أن يـسوع         . «الرب راعي »: ذا خيتلف متاماً عما إذا    راع، فه 

  . خملص، ولكن األهم أن ختترب يف ضوء احلقيقة، أنه خملصك

وهناك حقيقة جيب اإلشارة إليها، وهي أن يسوع راعي النفوس، ال يـستريح حنينـه               
  . «ب راعيالر»: وتضع يد إميانك عليه وتقول. إليك، إال عندما ختلص بفدائه
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. وهذا ميسور لك، إذ يكفي أن حتول النظر عن نفسك إىل شخصه، وتقبلـه باإلميـان               
وعندها تصبح من عداد اخلراف، اليت يقودها الراعي اإلهلي، وسط احلياة املعقـدة إىل              

  . حظرية السماء

ألن راعيها الرب   . طوىب خلراف الرب، ألا جتد إعوازها، مهما كانت الضيقات شديدة         
مـاذَا  : فَلَا تهتموا قَائلني  »هذا هو الذي قال     . مه شبع سرور، ويف ميينه نعم إىل األبد       أما

           ما الْأُمهطْلُبا تكُلَّه ه؟ فَإِنَّ هذسلْباذَا نم أَو ،برشاذَا نم أْكُلُ، أَون .   اوِيمالس اكُمأَنَّ أَبل
لكنِ اطْلُبوا أَّوالً ملَكُوت اللّه وبِره، وهذه كُلُّهـا         . إِلَى هذه كُلِّها  يعلَم أَنكُم تحتاجونَ    

لَكُم ادز٣٣-٦:٣١اإلجنيل حبسب مىت (« ت .(  

ومهما هددتك األخطار، ومهما هامجتك احلاجـة       . ليتك تربط هذا التأكيد على قلبك     
الرب راعي فال يعوزين    »نشودة العذبة   والعوز، تتقدم إىل األمام، مشدداً قلبك ذه األ       

  . «شيء

هناك . الراعي املخلص، يقود قطيعه إىل املراعي اخلضراء، حيث يتوفر الكأل الطيب          ) ٣(
وتبدأ باإلجترار، فتمضغ طعامها جيداً متلـذذة       . متأل اخلراف بطوا، مث تربض مسترحية     

ـ        . بطعمه ي كلمـة اهللا، يـستمتع      هكذا املؤمن، الذي اقتاده الراعي الصاحل إىل مراع
هنالك ... أَرعاها في مرعى جيد   »: بالكلمة، اليت تشبع النفس، هكذا قال راعينا املبارك       

أَنا أَرعى غَنمي وأُربِضها يقُولُ الـسيد       ... تربض في مراحٍ حسنٍ، وفي مرعى دسمٍ ي       
ب١٥ و٣٤:١٤حزقيال (« الر .(  
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والعقـل ال ميكـن أن   . كلنا يف حاجة إىل الراحة، فاليد ال ميكن أن تعمل بصورة دائمة    
يظل مشدوداً، يعمل بدون راحة ولكن ليس يف كياننا جزء، يطلب الراحة مثل حياتنـا               

ألنه ليس يف وسعنا الصعود باستمرار على جبل الصعوبات اخلشن، أو عبور            . الروحية
 أن تكون لنا اإلمكانية أن نرقد يف املراعي اخلضراء،          جيب. مستنقعات الضجر والتمرد  

  . مشمولني بعناية الراعي الصاحل

وإن كانت املراعي اخلضراء، حتدثنا عن الشبع والراحة، فإن مياه الراحة، حتدثنا عـن              
وهذان األمران حنن يف أشد احلاجة إليهما، يف عامل مضطرب          . االرتواء واهلدوء والسالم  

تعالَوا »: ال ميكننا أن جندمها، إال عند قدمي الراعي الصاحل، الذي قال          و. مليء باملتاعب 
       كُما أُرِحيأَنالِ، ومي الْأَحيلالثَّقو بِنيعتالْم يعما جي ـوا      . إِلَيلَّمعتو كُملَـيلُوا نِريِي عمحا

     جِدالْقَلْبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنم  كُمفُوسنةً لاحاإلجنيـل حبـسب مـىت      (« وا ر
  ). ٢٩ و١١:٢٨

والراعي الصاحل ال يسمح للخراف أن تشرد،       . أنا هو الراعي الصاحل، قال يسوع     ) ٣(
. مما جيعلها يف حاجة ماسة، إىل افتقاد الراعـي هلـا          . إذ هي ال تستطيع أن تقود نفسها      
اض روحية، تصيب املؤمنني نتيجة     وكم نقرأ عن أمر   . لريدها من شرودها، ومن ضالهلا    
  . مسايرم ألفكار أبناء هذا الدهر

وهكذا تاه  ) ١راعوث  (هكذا ضلت نعمى، ومترمرت، إىل أن ردها الرب إىل بيت حلم            
االبن الضال، ويف ضالله كاد يهلك جوعاً، حىت رجع إىل نفـسه، مث إىل بيـت أبيـه                  
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. ده، وكان هالكـه وشـيكاً     وضل مسعان بطرس وأنكر سي    ) ١٥اإلجنيل حبسب لوقا    (
  . ولكن الرب رد نفسه بنظرة احلب واحلنان، عند صياح الديك

اليت فاه ا داود، حتمل يف األصل معىن اإلنعـاش والتجديـد            « يرد نفسي »إن كلمة   
ولسعادة النفس البشرية، فإن الراعي الصاحل، لـيس فقـط          . املستمر للقوى الروحية  

الرب، السبل املستقيمة، اليت سلكها الرب نفسه يف أيام         بل أيضاً يهديها إىل سبل      . يردها
منها سبيل احملبة، وسبيل االتضاع، وسـبيل       . جسده، تاركاً لنا مثاالً لكي نتبع خطواته      

خرافي تـسمع صـوتي، وأَنـا       »: هكذا نقرأ يف اإلجنيل   . الطاعة، وسبيل إنكار الذات   
طيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحـد مـن             وأَنا أُع . أَعرِفُها فَتتبعنِي 

  ). ٢٨ و١٠:٢٧اإلجنيل حبسب يوحنا (« يدي

  الترنيمة 

 ِسيحا إِلَى الْمالَوعاالً تح  

 كُملمبِح متبعت نا مي  

 رِيحي ي لُطْفَهالَّذ وفَه  

لُهمح نيلْ مثَق   
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 ِسيحذُ الْمختي نكُلُّ م  

 رِيحتسفَي أً لَهلْجم  

  يحيا سعيداً مزيناً 

  بِبِره الْجليلْ 

  الْرب قَد قَالَ أَقْبِلُوا 

 كُمرِحيي مإِن إِلَي  

  فَأَسرِعوا كَي تظَلَّلُوا 

  بِظلِّه الْظَّليلْ 

   الْخطَاةْ بِدمه تشتفي

  وقُربه مرتع الْهنا 

  وعنده مورِد الْحياةْ 

  يروى بِه الْغليلْ 
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. منجد امسك أيها اإلله الصاحل    .  أيها السيد الرب يا راعي املالئكة والقديسني       :الصالة  

ونشكرك ألجل راعي اخلراف العظيم، الذي أحبنا وهدانا من الضالل إىل سـبل الـرب               
حـىت ال نـضل يف      . واقتادنا مبحبته إىل حظرية املفديني لننعم بالراحة والسالم       . احلقو

  . آمني. هذا نطلبه باسم الراعي األمني. متاهات هذا العامل

يف األصل وما هي الـسبل      « يرد نفسي »:  ماذا حتمل كلمة   - ٩: السؤال  
  اليت سلكها املسيح، وطلب إلينا أن نسلكها؟ 

   تتمة -اِلُث َواْلِعْشُروَن َاْلَمْزُموُر الثَّ

عـصاك  . أَيضاً إِذَا سرت في وادي ظلِّ الْموت لَا أَخاف شراً، لأَنـك أَنـت معـي        ٤
. مسحت بِالدهنِ رأْسـي   . ترتب قُدامي مائدةً تجاه مضايِقي    ٥. وعكَّازك هما يعزيانِنِي  

ا كَأْسيإِلَـى              ٦. ي ر بالـر تيي بف كُنأَسي، واتيامِ حانِنِي كُلَّ أَيعبتةٌ يمحرو ريا خمإِن
  . مدى الْأَيامِ

أيضاً : ال يوجد آية يف الكتاب املقدس، تركت أثراً يف النفوس أكثر من هذه القائلة             ) ٤(
ويا لروعتها مـن آيـة      . ألنك أنت معي  إذا سرت يف وادي ظل املوت ال أخاف شراً،          

تشيع االطمئنان والسالم يف النفس، إذ تشعرها بأن وادي ظل املوت مـأنوس             ! كرمية
  . بوجود الرب، راعي النفوس وأسقفها
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وكانت مرتعبة  .  دخلت ابنيت املستشفى إلجراء عملية استئصال الزائدة       ١٩٥٣يف سنة   
ولكن قبل  . ة، وحالتها ال ختلو من اخلطر     وخائفة خوف املوت، ألن الزائدة كانت ملتهب      

وسألت رئيـسة   . إرساهلا إىل غرفة العمليات، كتبت هذه اآلية على قصاصة من الورق          
فاستجابت مللتمسي، وعملت اآليـة     . املمرضات أن تعطيها هلا قبل جرعة البنج مباشرة       

يلّ مبتـسمة  فبعد العملية، وحني زال تأثري البنج عن املريضة، نظـرت إ         . الكرمية عملها 
باحلق كنت خائفة حىت املوت ولكن ما أن قرأت اآلية الكرمية، حىت تالشـى              »وقالت  

  . «ألنين سلمت أمري ليسوع راعي نفسي وسيد حيايت. خويف، وسكن اضطرايب

وهذه اآلية ايدة تعطينا فكرة معزية عن املوت، أنه ليس حالة دائمة بل هو ممر جنتـازه      
: الديار اللؤلؤية اليت أعدها يسوعنا احلبيب، حبيث ميكننا أن نقول         إىل راحتنا األبدية يف     

إن املفديني الذين رحلوا، ليسوا أمواتاً، بل هم أحياء اجتازوا األبعاد إىل حضرة الراعي              
مبعىن أن املوت بالنسبة للمؤمن، ليس إال ظالً يتالشى أمام نور           . الرب عن طريق املوت   

باد ذَاك الَّذي لَه سلْطَانُ الْموت، أَي إِبلـيس، ويعتـق           أ»ألن يسوع له اد     . األبدية
          ةيودبالْع تحت هِماتييعاً كُلَّ حموا جكَان توالْم نفاً موخ ينالَّذ كالرسـالة إىل   (« أُولئ

  ). ٢:١٥العربانيني 

، ال ميكن أن يفترس حيوانـاً       فظل األسد . من املعلوم أن الظل يف حد ذاته، ليس مؤذياً        
وهكذا ظل املوت، ال ميكن أن يهلك نفساً        . وظل الرجل املسلح، ال ميكن أن يقتل      . ما

وقد عرف باملالحظة، أن الظل ال ميكن أن يوجد، ما مل يكـن نـور يف اجلهـة                  . مؤمنة
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نـار  وبقيامته أ . فمقابل ظل املوت، يوجد نور املسيح، الذي مبوته، أبطل املوت         . املقابلة
  . احلياة واخللود

يف ساعة التجربـة    : لقد عبر أحد األتقياء عن ظل املوت بآالم الطريق وأحزاا، إذ قال           
ساعة الظالم، حيث تقع ظالل املوت على طريقي، فإن راعي اإلهلـي ال يتـركين، وال              

 ألنه حيول ظل املـوت صـبحاً      . فاجتاز وادي ظل املوت مطمئناً    . حيرمين رفقته املباركة  
  ). ٥:٨عاموس (

على أي حال، مهما اختلفت صورة وادي ظل املوت يف اختباراتنا الروحية، فال شـك               
ولـسعادا فـإن    . أن النفس يف عبورها ذلك الوادي، تشعر حباجتها املاسة إىل التعزية          

على أن النقطـة    . عزوا، عزوا شعيب، يقول إهلكم    : الرب، يريد أن يعزيها، بدليل قوله     
تربز لنا يف هذه اآلية، هي أن اهللا القدير راعينا احلنـون، يعزينـا بعـصاه                اهلامة، اليت   
أما العكـاز،   . فالعصا رمز القوة واملدافعة، والسالح الذي نضرب به أعداءنا        . وعكازه

. وهو أداة ال غىن للراعي عنـها      . وهو عادة، يكون معقوف الرأس    . فهو عصا الرعاية  
وبه يسحب اخلراف من احلفر، الـيت قـد         . صائهاحتته متر اخلراف، واحداً فواحداً إلح     

ففي كل من هذه احلقائق تعزية، ألبنـاء        . وبه أيضاً يؤدا، عندما ال تطيعه     . تسقط فيها 
  . اهللا اربني

فعملية التأديب غري سارة، وضربة العكاز      . يف البداية يبدو أن التأديب، يتناىف مع التعزية       
وجيلد كل  . الذي حيبه الرب يؤدبه   : ما هو مكتوب  ولكنها دليل على حب اهللا، ك     . أليمة
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فاقبل ) ٧ و ١٢:٦عربانيني  (إن كنتم حتتملون التأديب، يعاملكم اهللا كالبنني        . ابن يقبله 
ال بد أن راعي حيبين، وإال فلم       : قل. إذاً أيها األخ كل ضربة، من عكاز الراعي الصاحل        

يف رغبة ملحة يف أن تتعلم الدرس، وبعد ذلك، حول قلبك إليه      . يكن هناك مربر لتأدييب   
  . الذي يريد أن تتعلمه

جيب أن نذكر، أن ألبينا السماوي أسرة كبرية، وأن كل فرد يف األسـرة يعتمـد                ) ٥(
وأنه له اد يف وسط كل العناصر الطبيعية، اليت يعتين ا باستمرار، يبذل             . على قدرته 

فـنحن  « أبانا الذي يف الـسموات     »عناية أوفر لسد إعواز أولئك الذين يدعونه باحلق       
وكل خمازن اإلمدادات اإلهلية، معدة لـسد       . بالنسبة حملبته املعتنية لسنا ضيوفاً، بل أبناء      

  . إعوازنا

مزمور (هل يقدر اهللا أن يرتب مائدة يف الربية؟         : لقد تساءل الشعب قدمياً، يف عدم إميان      
! مه مائدة جتاه أعدائه املضايقني    وها هو داود يقر مبتهجاً، أن الرب يرتب قدا        ) ٧٨:١٩

. واملائدة تتضمن كل املشتهيات الروحية، اليت يضعها اهللا بني أيدينا يف كلمته املقدسـة             
وأمجل صورة للمائدة   . وهي تتضمن مواعيده الثمينة، اليت ا يقوي إمياننا ويثبت رجاءنا         
ب، ليـصنعوا ذكـراه     اإلهلية، ترى يف العشاء الرباين، حينما جيتمع املؤمنون حول الر         

  . وهم يفرحون ويتعزون بتعزيات من السماء كلما صنعوا هذه الذكرى. كفاد

ويشاء الرب أن يزيد يف إكرام الذين هم له، فيهرق على رؤوسهم دهن املـسحة، أي                
. هكذا كان ميسح امللوك والكهنة قدمياً لتكريسهم      . خيتمهم بالروح القدس ليوم الفداء    
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الَّذي أَحبنا، وقَد غَـسلَنا مـن       »:  كل مؤمن، بدليل قول يوحنا     وهذا اعتبار صار إليه   
              ينالْآبِـد ـدلْطَانُ إِلَى أَبالسو دجالْم لَه ،أَبِيه لّهةً لنكَهلُوكاً وا ملَنعجو ،هما بِدانطَايخ .

نييد بكأس الربكة، كأ      ) ٦ و ١:٥رؤيا  (« آمس اخلالص، الذي يتبعه    مث خيتم العشاء ا
  . كأس اخلالص أتناول، وباسم الرب أدعو! هللويا. فرح اهللا

على طول الطريق، إىل أن نصل إىل بيت اآلب، نتمتع بعناية الراعي، الذي ال ميكن               ) ٦(
لقد أعد لنا مائدة كرمية، ومسحنا      . أن يتوقف يوماً عن أن يهيء لنا كل أسباب السعادة         

واآلن يأمر اثنني من أنشط خدامه، أن       . أل كأسنا دائماً بفرح اهللا    بدهن االبتهاج، وهو مي   
ومن فرط حمبته، أنه أمرمها بالبقاء معنا، إىل أن نـصل إىل            . يالزمانا، ومها اخلري والرمحة   

  . الوطن السماوي

منطق ذاتك بـشجاعة    . أيها القلب اخلائف، الذي خيشى سلوك الطريق املظلم تشجع        
. يعرف مطالبها وجتارا وأحزاا   . د األيام، الباقية من حياتك    إن اهللا يعرف عد   . جديدة

تكْفيك »: هكذا قال لبولس  . وقد تعهد بأن يعطي القوة، على قدر ما عندك من ضعف          
تأكد أنه، لن يأيت يوم، ال      ) ١٢:٩ كورنثوس   ٢(« نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي في الضعف تكْملُ     

ها أَنا معكُم كُلَّ الْأَيـامِ إِلَـى   » وأذكر وعده القائل يف املسيح  .يباركه اهللا خبريه ورمحته   
  ). ٢٨:٢٠اإلجنيل حبسب مىت (« انقضاِء الدهرِ

  الترنيمة 
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 الْكَرِمي ياعر دجالْم بإِنَّ ر  

  حافظي من شرورِ الزمانْ 

 يمظالْع هبانِي بِحعري وهو  

ل يهانْ فطَمةٌ واحي ر  

 الْقَوِمي هبِرفِْسي لياً ناده  

  ولأَجلِ اسمه كُلَّ آنْ 

 يمبِ الْأَلي الْكُرفبِي وائصي مف  

  أَسترِيح بِه في أَمانْ 

 ريأَس تإِنْ كُن توي الْمادبِوو  

 وررالْشالَ والْب افالَ أَخ  

تي أَنعفَم يرا قَدي ِسريت   

 ورناٍء وزكُلُّ ع يكف  
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 ريكَث رينِي خعبتةٌ تمحر  

 ورررِي سمع امكُلَّ أَي  

 نِريالْم سقَدالْم تيالْب كُنأس  

 ورهلْدناً لفَارِحاً آم  

  قرار 

 افالَ أَخ افالَ أَخ  

 ي الظَّالَمادبِو رش أَي  

  معي راعٍ أَمني فَ

 نيمي الْيدي كاسم  

 الَمسةٌ واحي رل يهف  

إننا نشكرك من صميم القلب ألجـل       .  أيها الرب اإلله، حافظ العهد واألمانة      :الصالة

ونشكرك ألجـل   . نعمتك، اليت ترافق كل مؤمن، يف الصعوبات واملخاطر، اليت حتيق به          
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ونشكرك ألجل عصا التأديب، الـيت      .  ملواجهة الباليا  عونك لنا، ومدك إيانا بالشجاعة    
. ونشكرك ألجل كلمتك العزيزة، اليت هـي غـذاء لنفوسـنا          . ش ا علينا حملبتك   

ونشكرك ألجـل خـريك     . ونشكرك ألجل مسحة القدوس اليت ا ختمتنا ليوم فدائنا        
  . ورمحتك اللذين يرافقاننا كل حني، آمني

  لعصا والعكاز؟  ماذا ترى يف ا- ١٠: السؤال 

   صيحة األسى - َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَن  

لَا تشمت بِـي    . يا إِهلي علَيك توكَّلْت، فَلَا تدعنِي أَخزى      ٢. إِلَيك يا رب أَرفَع نفِْسي    ١
طُرقَـك يـا رب     ٤. درونَ بِلَا سببٍ  ليخز الْغا . أَيضاً كُلُّ منتظرِيك لَا يخزوا    ٣. أَعدائي
إِيـاك  . لأَنك أَنت إِلـه خلَاصـي     . دربنِي في حقِّك وعلِّمنِي   ٥. سبلَك علِّمنِي . عرفْنِي

  كُلَّه موالْي تظَرتذُ الْ       ٦. اننا مهأَنل ،كاتانسإِحو با ري كماحرم اذْكُر  ـيلِ هلَـا  ٧. أَز
ياصعلَا مو ايبا صطَايخ ذْكُرت .با ري كودلِ جأَج نم تنِي أَناذْكُر كتمحكَر .  

٨      طَاةَ الطَّرِيقالْخ لِّمعي كذلل ،يمقتسمو حالص ب٩. اَلر      ،ـقـي الْحاَء فعدالْو بردي
 دالْو لِّمعيو قَهاَء طُر١٠. ع       هاتادهشو هدهي عظافحل قحةٌ ومحر بلِ الرب١١. كُلُّ س نم

يمظع هأَني لإِثْم راغْف با ري كملِ اسأَج .  
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غري أننـا   . فقد كُتب يف ظروف مليئة باحلزن واألمل      . تنبعث من هذا املزمور صيحة أسى     
حظ فيه كلمات الرجاء املزكى، باإلحساس برب اهللا ونعمته، والثقـة           يف نفس الوقت نال   

  . وهذه من شأا، أن تقود القلب إىل اهللا، طالباً رمحته الغنية باللطف واحلنو. جبودته

اإلله الغري املـتغري، الـذي ال       . يرفع املرمن نفسه، إىل الرب إله الفداء والعهد       ) ٣-١(
كان داود حني نظم    .  بسبب ضعفه وعدم استقراره    يستغين اإلنسان عن اإلتكال عليه،    

هذا املزمور، هارباً من وجه ابنه أبشالوم، الذي انقلب عليه، وتآمر لكي ينتزع امللـك               
ولكن رغم الظروف القاسية يف موقفه إزاء مشعي بن جريا، الذي سبه ورشقه             . من يديه 
: اً له قـال لـه داود      فحني قرر أبيشاي بن صريويه أن يقطع رأس مشعي عقاب         . باحلجارة

«     قَالَ لَه بأَنَّ الرل بسي وهعد .         ضوراً عيخ بئَنِي الركَافيي وذَلَّتإِلَى م ظُرني بلَّ الرلَع
وألن داود تقبل األمر من الرب، ال       ). ١٢-١٦:١صموئيل الثاين   (« مسبته بِهذَا الْيومِ  

يف حمنته أن يرفع نفسه إىل اهللا، وبالتايل يعلن أنه باالتكال عليه            من الناس، استطاع وهو     
  . ألن اهللا احملب يسندنا فال نفشل، وال يدعنا خنزى. يستطيع أن يتحمل احملن

ألن الرب ال ميكـن أن يتخلـى        . ونتعلم باالختبار، أن مجيع منتظري الرب ال خيزون       
  . اململوءة قلوم بالرجاء احليهذا هو شعور املؤمنني املولودين من اهللا، . عنهم

كل منتظريك ال خيزون، قال املرمن، وأنت إذ تتأمل يف هذه اآلية الكرميـة، ينبغـي أن                 
. وأن تفكر يف قديسي اهللا يف العامل، الذين يشتركون معنا يف انتظار الرب            . تنسى نفسك 

ـ    . فكر يف العدد العديد من الناس، الذين حيتاجون إىل هذه الصالة           ريض أو  كم مـن م
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! وهو خيشى، أن خيزى رجـاؤه . متعصب أو حزين، يبدو له وكأن صالته مل تأت بفائدة        
وكم من أناس مسعوا عن راحة السالم الكامل، وعن التمتع بضياء وجه اهللا والـشركة               

كل هؤالء عيبـهم، أـم مل       . ولكن مل يتمتعوا ذه االمتيازات    ! معه، عن القوة والغلبة   
  . يتعلموا سر انتظار اهللا

. يعوزهم مجيعاً كما يعوزنا، أن تكون هلم ثقة أكيدة بأن انتظار اهللا، ال ميكن أن خيـزى                
وهم يرفـضونه   . اخلزي من نصيب األشرار الغادرين، الذين يرفضون اهللا يف عدم إميان          

وأَحب الناس الظُّلْمةَ أَكْثَر من النـورِ،       »: بسبب شرهم وبعدهم عنه، كما هو مكتوب      
ةًليررش تكَان مالَهم٣:١٩اإلجنيل حبسب يوحنا (« أَنَّ أَع .(  

فَالْـآنَ إِنْ   »تذكرنا طلبة داود يف هذه اآلية، بطلبة رفعها موسى إىل اهللا، إذ قـال               ) ٤(
            نِع أَجِد كَيل رِفَكى أَعتح نِي طَرِيقَكلِّمفَع كينيي عةً فمنِع تدجو قَد تـي    كُنـةً فم

كينيفالطلبة حتمل معىن التوسل إىل الرب اإلله، ليكـشف لـه           ) ٣٣:١٣خروج  (« ع
وحيدثنا . طريقه املستقيمة، ويظهرها حىت تكون جلية واضحة قدام عينيه، فال حييد عنها           

  : الكتاب املقدس عن عدة طرق، جيب أن يسلكها املؤمن، منها

   طريق الفهم  طريق احلكمة 

   طريق الرب  اةطريق احلي 

   طريق املعرفة  طريق العدل 
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وأنه ملن املفيد لنا أن منيـز بـني         « علمين سبلك »: ويف الشطر الثاين من الطلبة، يقول     
أما الـسبل،   . فطرق اإلنسان هي أسلوب حياته، الذي اختاره لنفسه       . الطرق والسبل 

ل صاحلة وضعها   والكتاب املقدس يذكر لنا عدة سب     . فهي املبادئ، اليت يسلك مبوجبها    
  : اهللا لإلنسان منها

   سبيل احلق  سبيل الرب 

   طريق احلياة  سبيل االستقامة 

  سبيل وصايا اهللا  

  . هذه السبل سلك ربنا يسوع املبارك مبوجبها، تاركاً لنا مثاالً، لكي نتبع خطواته

ن إ. يسأل اهللا أن يدربه يف معرفة احلق، أو تدريب نفسه على الـسلوك يف احلـق               ) ٥(
يب : ومعرفة املسيح، تقود إىل احلرية بدليل قول املـسيح        . معرفة احلق هي معرفة املسيح    
ومعرفة احلق يف املـسيح،     ) ٨:٣٢اإلجنيل حبسب يوحنا    (تعرفون احلق، واحلق حيرركم     
هذه احلقيقة أعلنت ليوحنا اإلجنيلي، وشهد ا، إذ قـال          . هي معرفة اهللا واحلياة األبدية    

ونحن في الْحق فـي ابنِـه       .  ابن اللّه قَد جاَء وأَعطَانا بصريةً لنعرِف الْحق        ونعلَم أَنَّ »
  ). ٥:٢٠رسالة يوحنا األوىل (« هذَا هو الْإِله الْحق والْحياةُ الْأَبديةُ. يسوع الْمِسيحِ
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عثر، إىل أن تدخل احلياة األبديـة       هل تريد أن تعرف احلق، وتسلك فيه باستمرار وبال ت         
أَنا هـو الطَّرِيـق والْحـق       »»عند اهللا؟ هذا متاح لك، إن أتيت إىل يسوع، الذي قال          

  ). ١٤:٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ إِلَّا بِي. والْحياةُ

ظره اليوم كلـه دون إعيـاء أو        من البديهي أن النفس احملررة تبتهج بإله خالصها، وتنت        
أَما منتظرو الرب فَيجـددونَ     »: وبذلك تستجمع قوة أكثر، وفقاً للقول النبوي      . ملل
إشـعياء  (« يركُضونَ ولَا يتعبونَ، يمشونَ ولَا يعيـون      . يرفَعونَ أَجنِحةً كَالنسورِ  . قُّوةً

٤٠:٣١ .(  

محبةً »هكذا قال له اد     .  عظيمة ودائمة، ال مينعها عن مجيع طالبيه       إن مراحم اهللا  ) ٦(
فانطالقاً مـن هـذه     ) ٣١:٣إرميا  (« أَبديةً أَحببتك، من أَجلِ ذلك أَدمت لَك الرحمةَ       

فهـذه  . احلقيقة املعلنة، راح داود يذكر اهللا مبرامحه الثابتة وإحـساناته الـيت ال تعـد              
سواء كان قبل داود أم     . سانات وهذه املراحم الثابتة أزلية، اختربها مجيع القديسني       اإلح
ونتعلم من طلبة داود، أن صفات الرمحة واإلحسان، تـالزم اهللا، وال ميكـن أن               . بعده

  . تنقطع مرامحه وإحساناته

غفر فهو ي . عرف داود باالختبار الشخصي، أن اهللا كثري الرمحة، وال حيقد إىل الدهر           ) ٧(
واستناداً إىل هذه الرمحة سأل الرب ان يغفـر لـه، وال يـذكر              . الذنب، ويقبل التوبة  

وقد نعتها باملعاصي، ألا يف جوهرها عـصيان        . خطاياه، سيما خطايا أيام الصبا واجلهل     
وال يتوقف عند طلب الغفران، بل يطلب إلهله أن         . ألوامر اهللا وتعد على شرائعه اإلهلية     
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هذا هو باب الغفران الوحيد، أن نلتجـئ إىل         . جوده ولطفه وصالحه  يذكره من أجل    
  . جود اهللا الغين بالرمحة، والذي ظهر باألحرى يف صليب ربنا يسوع

اآلن تستطيع نفـسي أن تعتـرف بـصالح اهللا          : يشهد املرمن هللا، لكأنه يقول    ) ٩ و ٨(
عل نفـسي ختـرب     إنين أكف عن املشغولية خبطايا الصبا واملعاصي، لكي أج        . واستقامته

وهذا أمر طبيعي، ألن النفس الـيت       . بفضائل الذي دعاها من الظلمة إىل نوره العجيب       
وخصوصاً حني تذكر أن اهللا يف الـصليب        . نالت خالص اهللا، ال بد أن حتبه وتتعلق به        
  . استطاع أن خيلصها ويعطيها براً وسالماً

وهنا جيب أن   . يعلمهم طرقه وكون اهللا صاحل ومستقيم، فهو يدرب الودعاء يف احلق، و         
وإمنا هي نعمة مينحها اهللا للـذين  . أذكر أن الوداعة ليست شيئاً طبيعياً يف قلب اإلنسان       

تعلَّموا مـين، ألين وديـع      »يسلكون بتواضع أمامه ويتعلمون منه، بدليل قول املسيح         
  . «ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم

فإن كنت تريد معرفة فكر اهللا، فعليـك        : فنيا النيب اطلبوا الرب، اطلبوا التواضع، قال ص     
. فإن اهللا يقاوم املستكربين، أما املتواضعون فيعطـيهم نعمـة         ). ٢:٣صفنيا  (بالتواضع  

املتواضعون املتدربون يف احلق، يعلمهم اهللا طرقه، فتصبح حواسهم مدربة، لتمييز األمور            
يريد االستقالل بنفسه فال بـد أن       أما إن كان أحد يف كربيائه ومشوخ نفسه،         . املتخالفة
  .  النهاية يأيت هالكه ويف. يضل
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 شـهد بأنـه     ٩ شهد النيب املرمن، أن الرب صاحل ومستقيم ويف اآلية           ٨يف اآلية   ) ١٠(
وهنا يشهد أن كل سبل اهللا رمحة وحـق، بالنـسبة لألتقيـاء             . يدرب الودعاء يف احلق   

شاد اإلهلي، الذي قاده إىل معرفة      وشهاداته هذه، جاءت بفعل اإلر    . حافظي عهد الرب  
إذا . فكل ما يقوله اهللا ألتقيائه وحافظي عهده، هو حـق وعـدل  . اهللا يف قداسته وحقه 

  . ليس من املمكن أن ينال الرمحة إال الذين يسلكون يف الطاعة

مستصرخاً اسم الـرب ألجـل      . خيتم املرمن هذا القسم من املزمور بصالة حارة       ) ١١(
إنه يعترف بأن امسه عظـيم      . ، اليت أثقلت ضمريه، وتثقلت ا نفسه      الصفح عن اخلطايا  

  . وذا أدان نفسه وبرر اهللا، الذي ال يتربر ذو جسد أمامه

هؤالء يـدينون اهللا، الـذي      . كثريون حياولون تربير أنفسهم، مدعني بأم ليسوا خطاة       
 خارجة عـن    وكثريون ينسبون خطاياهم إىل ظروف    . اجلميع زاغوا وفسدوا معاً   : قال

إن . هذه ليست الطريق املؤدية إىل الغفران     . إرادم، حماولني أن يقللوا من مسؤوليتهم     
هذه احلقيقة ذكرها الرسول يوحنـا      . كنت تريد غفران خطاياك، فاعترف ا واتركها      

ايانا ويطَهرنا من كُـلِّ     إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمني وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَ         »بقوله  
ال ختف من املاضي امللوث، فإن اهللا يدعوك إىل احملاجة لكـي            ) ١:٩يوحنا األوىل   (« إِثْمٍ

إِنْ . إِنْ كَانت خطَاياكُم كَالْقرمزِ تبيض كَـالثَّلْجِ      . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   ». يربرك
اَء كَالدرمح تكَانوفكَالص ريصت ي١:١٨إشعياء (« ود .(  

  الترنيمة 
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  كُنت مديونَ الْعلي 

  خالق الْكُلِّ 

  فَقَضى دينِي الَّذي 

  مات من أَجلي 

  القرار 

  قَد قَضى دينِي 

  كُلَّه الْحملْ 

  حينما مات لذَا 

  قَالَ قَد كَملْ 

هشرع نى مإِذْ أَت   

  لفدى الْإِنسانْ 

  تم مسعاه هنا 
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  كَاملَ الْإِتقَانْ 

  أَيها الساعي لأَنْ 

  تدرِك الْبِرا 

 اسِ قَدي النفَفَاد قث  

  تمم الْأَمرا 

  صاحلُ الْأَعمالِ ذَا 

  ثَمر الْإِميانْ 

 هنلَك الَزِم  

  ما بِه غُفْرانْ 

   الْفَادي الْجأُوا فَإِلَى

  أَيها الْخطَاةْ 

 هبِر نوا مسلْبت  
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  حلَّةَ الْحياةْ 

   أبانا الذي يف السموات، نطلب إليك أيها املبارك، أالّ تـسمح خبـزي أي              :الصالة  

اليك أرفع نفسي، يا ساكناً يف األعـايل، متوسـالً أن تغفـر يل              . واحد من منتظريك  
إين أقر بضعفي، وبزيغاين عـن      .  اقترفتها بالفكر والقول والعمل    خطاياي الكثرية، اليت  

ضللت طريقـي،   . أضرع إليك يا إله خالصي، أن تدربين يف سبلك        . طريقك املستقيمة 
ثبتين يف كلمتك، لكي أعرف احلق، فأحترر من عبودية الباطل، وأتـربأ           . فاهدين طريقك 
  . آمني. استجب يل صاليت منعماً، ولك الشكر. من ذنب عظيم

   ما هي الربكات اليت سأهلا داود من اهللا؟ - ١١: السؤال 

   اختبار صالح اهللا - َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَن  

١٢       هارتخطَرِيقاً ي هلِّمع؟ يبالر فائانُ الْخسالْإِن وه ن١٣. م      ،بِيـتـرِ تيي الْخف هفْسن
عيناي دائمـاً إِلَـى     ١٥. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهِم    ١٤. لْأَرضونسلُه يرِثُ ا  

كَةبالش نم لَيرِج رِجخي وه هأَنل ،بالر .  

من شدائدي  . اُفْرج ضيقَات قَلْبِي  ١٧. الْتفت إِلَي وارحمنِي لأَني وحد ومسكني أَنا      ١٦
  . انظُر إِلَى ذُلِّي وتعبِي واغْفر جميع خطَاياي١٨. أَخرِجنِي
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ويف . إن خمافة الرب، هي طريق احلق، الذي فيه يتوىل الرب تعليم الذين خيافونه            ) ١٢(
. اعتقادي أن إدراك النعمة على حقيقتها إدراكاً صحيحاً، يقود النفس إىل خمافة الـرب             

ألن معرفة اهللا كإله النعمة، حيرر الـنفس        . ليس خوف العبودية، بل خوف احملبة     ولكن  
لَا خوف في الْمحبة، بـلِ الْمحبـةُ        »: هكذا علمنا الرسول يوحنا   . من عبودية اخلوف  

 مىت: قال أحد األتقياء  ) ٤:١٨رسالة يوحنا األوىل    (« الْكَاملَةُ تطْرح الْخوف إِلَى خارِجٍ    
وثقتـه  . كملت احملبة تطرح اخلوف من قلب املؤمن، ألن املؤمن واثق قلبه ممكن يف اهللا             
  . ناشئة عن كون املسيح صديقه، وقد خلصه من اخلطية، اليت هي علة اخلوف

إن اإلنسان الذي خياف اهللا خوف احملبة، يقوده الـرب باحملبـة إىل سـلوك الطريـق                 
طريق املضمونة السالمة، حبيث ال يبقـى املـؤمن         وهي ال . املستقيمة، اليت خيتارها الرب   

ألن السيد الرب أرشده، إىل الطريـق       . حمتاراً متردداً على مفترق الطرق ويف منعطفاا      
  . املؤدية إليه باملسيح

: فسليمان احلكيم يعلمنـا   . كانت خمافة الرب موضوعاً الهتمام رجال اهللا املوحى إليهم        
ومعىن هـذا أن ال معرفـة وال فلـسفة          ) ١:٧ثال  أم(« إن خمافة الرب رأس املعرفة    »

وكل من يدعي املعرفة ويتجاهل الرب، ليس إال غبيـاً    . صحيحة، بعيداً عن خمافة الرب    
ولكن لألسف الشديد أن العدد العديد من مفكري هذا العصر، ألقوا مبخافـة             . جاهالً

. علوم وفلسفة فكثرت السخافات، اليت يتقبلها البسطاء على أا        . الرب عرض احلائط  
وبينما هم يزعمونَ أَنهـم حكَمـاُء صـاروا         »: فتمت فيهم كلمة رسول األمم بولس     

  ). ١:٢٢رومية (« جهلَاَء
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ثق يا أخي أن خمافة الرب حتفظك يف الصراط املستقيم، خبالف أولئك الذين طرحـوا               
وقد سجل علـيهم    . طريقهمعنهم خمافة الرب، الذين كما قال احلكيم، يأكلون من مثر           

  . ومل خيتاروا خمافة الرب. الكتاب املقدس، أم أبغضوا العلم الصحيح

إنـسان  . إن الذي خياف الرب، يسلك يف احلق والرب وبذلك يبلغ أوج السعادة           ) ١٣(
إنه يتمتع بكل الربكات، اليت أعدها اهللا خلائفيه الـراجني          . كهذا، نفسه يف اخلري تبيت    

  . ما يهبه اهللا من سالم واطمئنان وراحة، يف عامل يسوده اخلوف والقلقفضالً ع. رمحته

. كان املرمن كغريه من رجال العهد القدمي، ينظر إىل الربكات الرفيعة كهبة حمبوبة من اهللا              
إذ لنا يف املسيح مرياث، ال      . أما بالنسبة لنا حنن العائشني يف عهد النعمة، فنصيبنا أفضل         

  ). ١:٤رسالة بطرس األوىل (ضمحل حمفوظ يف السموات يفىن وال يتدنس وال ي

ومـن  . ويغمرهم باخلري واإلحسان  . يتوىل الرب خائفيه باإلرشاد، يف كل طرقهم      ) ١٤(
امتيازات هؤالء األبرار، أن الرب يعلن هلم سرائره بواسطة كلمته وبإرشـاد روحـه              

  . فيتعلمون عهده، وينالون ما فيه من بركات موعودة. القدوس

لك خائفو الرب، يتمتعون بالشركة السعيدة مع إهلهم وهـو يغمـرهم برضـاه              وكذ
اَلَّذي عنده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبنِي،       »: ويشملهم مبحبته، وفقاً لقول املسيح    

) ١٤:٢١جنيل حبسب يوحنـا     اإل(« والَّذي يحبنِي يحبه أَبِي، وأَنا أُحبه، وأُظْهِر لَه ذَاتي        
فيـا  . «أَنا أُحب الَّذين يحبوننِي، والَّذين يبكِّرونَ إِلَي يجِدوننِي        »٨:١٧جاء يف أمثال    
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أخي الشاب بكر مبجيئك إىل اهللا كما فعل يوسف وصموئيل ودانيـال وتيموثـاوس،              
وأنا »يف املسيح ألن كلمة املسيح      اسع إىل اهللا    . فتجد اهللا لك خالصاً وعوناً وحياة أبدية      

واعلم أنه  . تعين أن املسيح يصري ملن حيبه فادياً وأخاً وصديقاً ورفيق درب وحامياً           « أحبه
  . ال شيء أجمد من هذا، أن املسيح حيبنا

وأنـه  . لقد عرف النيب أن الرب قريب من الودعاء واملتواضعني الذين خيافونـه           ) ١٥(
. ويكشف هلم عن أسرار ومقاصد نعمتـه      . اليت يسلكوا يعتين م، ويرشدهم الطريق     

ويطلب منه العون، واثقاً مبحبته املعتنيـة       . لذلك يرفع عينيه حنو الرب أي جيعله متكله       
  . ويف قدرته القادرة أن تنجيه من الشبكة، اليت ينصبها له األعداء

ت الـشبكة تقيـد     وإن كان . إن هذه النظرة املستمرة إىل األعايل، تقابل بالعون اإلهلي        
إما . األيدي واألرجل، فإا ال تستطيع أن تقيد عيين اإلميان، اللتني ترتفعان إىل األعايل            

  . فيثبت القلب، وتتعزى النفس. تريان ما ال يرى من جمد اهللا

هل عيناك دائماً إىل الرب؟ هل تتعبد له، مصلياً وشاكراً ألجل املراحم اإلهلية، الـيت ال                
اليت جتعلك قادراً على مواجهة األحداث، بشجاعة املؤمن الواثق يف اهللا؟           تتخلى عنك، و  

  . هذه دعوتك كمؤمن، إن سلكت فيها، جتعل اهللا رفيقاً لك

بعد أن حتدث النيب الكرمي بلغة الواثق يف صالح اهللا ورمحته وقدرتـه الفائقـة،               ) ١٦(
ارباً من وجـه ابنـه      فقد كان ه  . يستصرخ اهللا ويسأله يف تضرع أن خيلصه من أعدائه        
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لذلك فهو يـسكب    . أبشالوم الثائر، وليس أقسى على القلب األبوي من عقوق األبناء         
فقد مرت به ظـروف     . لقد طلب إىل الرب، أن يلتفت إليه ويرحم مذلته        . قلبه أمام اهللا  

وليس على النفس ارمة    . قاسية، شعر خالهلا أنه وحيد ومسكني، بال صديق وال معني         
  . ا الشعورأثقل من هذ

  الترنيمة 

 اكرٍء عزر نم شخالَ ت  

 نيعالْم كبفَر  

 اكمح هياحنج تحت  

 نيالْأَم الَذُكم  

 نِي بِكتعإِذْ ي  

 نيعالْم وه نيي كُلِّ حف  

 نِي بِكتعإِذْ ي  

 نِي بِكتعإِذْ ي  
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 رالْكَد فْسالْن ماجإِنْ ه  

 وعسأْ إِلَى يفَالْج  

 طَرالْخ نا مذُهقني  

 وعري فَالَ أَذَى  

 رِيدا تم هنالُ منت  

  من وافرِ الْعطَاْء 

 زِيدي الْمولي هودجو  

  بِفَائقِ الْسخاْء 

  إِنَّ تجارِيب الْزمانْ 

 وبةُ الْكُرريكَث  

ي الْأَمطعي هنانْ لَك  

 طُوبالْخ نأْمفَن  
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مـن  . إليك أرفع نفسي يا ساكناً يف األعايل      . أيها السيد الرب، ملكي وإهلي    : الصالة  

. ومن أجل رمحتك الكثرية، ارمحين وارفع مـذليت       . أجل امسك املبارك اغفر يل خطاياي     
حررين من عبودية الفساد، حىت أحيا لك يف بـر          . دربين يف حقك، ألنك أنت إله حق      

طهر قليب وامأله باحملبة، لكي أحبك      . طهر شفيت، لكي تسبحانك على الدوام     . وقداسة
  . آمني. من أجل امسك القدوس استجب يل. من كل قليب وأحب أخي اإلنسان كنفسي

   من هو اإلنسان اخلائف الرب؟ - ١٢: السؤال 

   اهللا نور - َاْلَمْزُموُر السَّاِبُع َواْلِعْشُروَن  

١ ن ب؟          اَلربعتأَر نمي، ماتيح نصح ب؟ الرافأَخ نمي، ملَاصخـا    ٢ورِي وم ـدنع
إِنْ نزلَ علَـي    ٣. اقْترب إِلَي الْأَشرار ليأْكُلُوا لَحمي، مضايِقي وأَعدائي عثَروا وسقَطُوا        

واحدةً سأَلْت مـن    ٤. لَي حرب فَفي ذلك أَنا مطْمئن     إِنْ قَامت ع  . جيش لَا يخاف قَلْبِي   
  سما أَلْتاهإِيو بـالِ             : الرمإِلَى ج ظُرأَن كَيي، لاتيامِ حكُلَّ أَي بالر تيي بف كُنأَنْ أَس

   هكَليي هف سفَرأَتو ،بئُنِي   ٥. الربخي هأَنل    رمِ الشوي يف هظَلَّتي مف .  هتميرِ خنِي بِِسترتسي .
والْآنَ يرتفع رأْسي علَى أَعدائي حولي، فَأَذْبح في خيمته ذَبائح          ٦. علَى صخرة يرفَعنِي  

افتالْه .بلرل منأُري وأُغَن .  

 مرة، إال وامتألت نفسي باالطمئنان، واطمئناين       ٢٧رأت املزمور   ما ق »قال أحد األتقياء    
  هذا، هو حاصل ثقيت الكاملة يف اهللا، الذي هو نور وخالص لكل الذين يدعونه الذين              
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إنه ال خيزى وال خيجل ألنـه       . فطوىب للرجل، الذي له هذه الثقة يف اهللا       . «يدعونه باحلق 
  . مستنري بالرب، خملص بنعمته

، امتأل خاطر يوحنا اإلجنيلي ـذا اإلعـالن         «أنا هو نور العامل   »:  يسوع حني قال ) ١(
وهذَا هو الْخبـر    »: وأهلمه الروح القدس أن يكتب شهادته ألجل إنارتنا فقال        . العظيم

    بِه كُمبِرخنو هنم اهنعمي سةَ      : الَّذتةٌ الْبظُلْم يهف سلَيو ورن رِكَةً     إِ. إِنَّ اللّها شا إِنَّ لَننْ قُلْن
       قلُ الْحمعا ننلَسو بكْذن ،ةي الظُّلْما فلَكْنسو هعم .       وا هورِ كَمي النا فلَكْنإِنْ س نلكو

            ا منرطَهي نِهِسيحِ ابالْم وعسي مدضٍ، وعب عا منضعرِكَةٌ با شورِ، فَلَني النف  ةيطكُلِّ خ ن »
  ). ٧-١:٥رسالة يوحنا األوىل (

اسلك يف النور، هذه دعوة اهللا لك يف املسيح نور العامل، لكي يستنري قلبك، وتعـرف                
وعندئذ تتالشى قوة اخلطية يف جسدك، وتتحقـق لـك          . يسوع خملصك ومنري سبيلك   

  . مغفرة اخلطايا

لَ بِي أَحد فَيخلُص ويدخلُ ويخرج ويجِـد        إِنْ دخ . أَنا هو الْباب  »: وحني قال يسوع  
عرف سامعوه ألول مرة معىن النشيد، الـذي        ) ١٠:٩اإلجنيل حبسب يوحنا    (« مرعى

هوذَا اللّه خلَاصي فَأَطْمئن ولَا أَرتعب، لأَنَّ يـاه يهـوه قُّـوتي             »: تفوه به إشعياء النيب   
ي وتنِيمرتلَاصاًوي خل ارص ١٢:٢إشعياء (« قَد .(  
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ولكن أية فائدة لك من هذا، إن مل تقبلـه          . قد تقول مع كثريين، إن الرب خملص فعالً       
باإلميان، وتتخذه خملصاً شخصياً؟ إنه الباب املؤدي إىل اخلالص، فكن حكيماً وادخل به             

هوذَا الْآنَ وقْت    » :ولوالوقت مناسب، ألن اهللا يق    . الباب مفتوح واحلمد هللا   . فتخلص
  ). ٦:٢كورنثوس الثانية (« هوذَا الْآنَ يوم خلَاصٍ. مقْبولٌ

ال ختش شراً، ألن الرب الذي قبلت خالصه هو حصن مكني، يركض إليه الـصديق،               
  . فيجد فيه اهلدوء والسالم، حبيث ال يقدر أحد أن خييفه أو يثري االضطراب يف نفسه

فصور حبرية متالطمة بـاألمواج،     « هدوء يف وسط العاصفة   » عنواا   رسم فنان لوحة،  
ويف جتويف بأعلى الصخرة عش، فيه عصفور جـامث         . ويف وسطها صخرة كبرية عالية    

فزئري العاصفة حوله وهدير األمواج، مل يستطع منعه من التمتع          . ومستغرق يف نوم هادئ   
 عشه يف رأس تلك الصخرة، اليت ال        فكان اطمئنانه مرتكزاً على وجود    ! بإغفاءة ناعمة 

هكذا من كان حصن حياته صخرة الدهور، ربنا        . تستطيع أعىت العواصف أن تزعزعها    
  . فإن اضطرابات العامل، ال تقدر أن تزعزع سالمه. وخملصنا يسوع املسيح

وقد شبههم بالوحوش اجلائعة، الـيت متـزق        . كان أعداء داود يطلبون نفسه    ) ٣ و ٢(
ألن اهللا، كـان   . ولكن هؤالء األعداء فشلت حمـاوالم     . تلتهم حلمها جسد الفريسة و  

  . متولياً محاية صفيه، وبقوته اإلهلية اليت ال تغلب، أسقط مؤامرة أعدائه
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لـذلك إن   . لقد تعلم النيب الكرمي من انتصاره على جليات اجلبار، أن الرب آخذ بيده            
ألن اهللا  . و لن يفقد اطمئنانـه    هجم عليه جيش شاول، ليدمره مع مجاعته الصغرية، فه        

  . وخيرجه من وسط احلرب ظافراً ومنتصراً. سيخزي أعداءه

وهو أن يكون الرب    . شيء واحد، كان يشتهيه هذا املؤمن املتكل على إله خالصه         ) ٤(
فهـو حيـب    . معه، ليس يف وقت اشتداد الضيق وحسب بل أيضاً يف كل أدوار حياته            

  . راءى له يف أمانته مع خائفيهالتأمل يف مجاالت اهللا، اليت تت

فيكون قلبه يف جوار اهللا، ليتعبـد       . هذا حنني عميق جداً، حري بكل إنسان أن ميتلئ به         
فليتك يا أخي تتمثل ذا الرجل الكبري، الذي سلم قلبه كليـاً هللا             . له يف خشوع احملبة   

  . وجعله متكله يف كل حني

ألن أعداءه، كانوا يترصدونه    . داً فعالً كان يوم الشر حينئذ بالنسبة لداود، موجو      ) ٥(
كان موقناً بأن   . ولكن ثقته يف اهللا، كانت أقوى من يوم الشر        . اراً وليالً للقضاء عليه   

  . الرب، سيخبئه يف مظلة محايته يف يوم الشر

 يف زمن، مفعم باخلوف من أخطار احلروب وهلذا تنشأ يف كل مدينة مالجئ،               حنن نعيش 
لدفاع املدين لوقاية السكان، أثناء الغارات اجلوية، ولكن هـذه          وتوضع حتت تصرف ا   

فقد تصاب األبنية، اليت    . املالجئ مهما بلغت متانتها، ليست ضمانة أكيدة ماية يف املاية         
شيدت املالجئ حتتها بالقنابل الشديدة االنفجار مباشرة، فتدمر كلياً، ويهلك مجيع من            
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أمـا امللجـأ    . ئ يف يوم الشر، فيبقى اخلطر مـاثالً       وقد ال يصل اجلميع إىل املالج     . فيها
  . احلصني، الرب يسوع املسيح فهو ضمان أكيد

ولكن ال توجد   . قد يستطيع العامل الشرير، أن يبتلينا بالضيقات، وأن يعاملنا بنوه بقسوة          
وال أن تزيل عنا رمحـة اهللا       . قوة وال خليقة أخرى، قادرة أن تسلبنا امتيازنا يف املسيح         

هذا االمتياز متتع به بولس، فكتب لنا عنه مبداد االختبار هـذه العبـارات              . يطة بنا احمل
من سيفْصلُنا عن محبة الْمِسيحِ؟ أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جوع أَم عري              »: الرائعة

   فيس أَم طَرخ أَم ...    لَا م هأَن قِّنيتي ملَـا           فَإِنـاَء، وسؤلَـا ركَةَ ولَائلَا ماةَ، ويلَا حو تو
قُّوات، ولَا أُمور حاضرةً ولَا مستقْبلَةً ولَا علْو ولَا عمق، ولَا خليقَةَ أُخـرى، تقْـدر أَنْ                 

  ). ٣٨-٨:٣٥رسالة رومية (« تفْصلَنا عن محبة اللّه الَّتي في الْمِسيحِ يسوع ربنا

ولكن اهللا وضع   . وكادوا يفتكون به  . عاش داود أياماً عصيبة، فقد ضايقه أعداؤه      ) ٦(
ألن أعداءه أصبحوا يف أسفل، بعد اهلزمية اليت        . عليه محايته مث نصره، فامتأل قلبه بالفرح      

 وبـديهي أن    .لذلك فهو فخور، ليس بنفسه بل باهللا، الذي مل مينع رمحته عنه           . منوا ا 
  . ميتلئ قلبه بعواطف الشكر، وأن يرتفع صوته بأطيب األغاين الروحية

« أَنا قَد غَلَبت الْعـالَم    : في الْعالَمِ سيكُونُ لَكُم ضيق، ولكن ثقُوا      »: قال يسوع خلاصته  
وحنن الذين آلت إلينا كلمة املسيح، جيب أن نثـق يف           ) ١٦:٣٣اإلجنيل حبسب يوحنا    (
لنا إميان وإمياننا سيغلب، ينتصر ويتزكى      . ناية الرب، الذي غلب العامل وأعطانا الغلبة      ع

ألن اهللا حسب رمحتـه     . ولنا رجاء ينتظر وسينال ما يرجوه     . بقوة الرب الفادي املنتصر   
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الكثرية، ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من األموات، ملرياث ال يفىن وال يتـدنس               
ولنا حمبة تطرد اخلوف    ) ١:٣رسالة بطرس األوىل    (يف السموات   وال يضمحل، حمفوظ    

  . إىل خارج، ألا حتتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء

  الترنيمة 

 وررس عم الَمس بِر  

  أَوصاف ملْك الْبارِي 

 ورهرِ الْدهقَى إِلَى دبت  

  للْمؤمنِ الْمختارِ 

  مؤمنِني هذَا سالَم الْ

 نيثُم لْوح هِمبر نم  

 الَمس الَمس  

 نيكُلَّ ح الَمس  
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  الَ تقْدر الدنيا تنِيلْ 

  هذَا السالَم الْأَسمى 

  كَالَّ والَ عنا تزِيلْ 

  تلْك الْعطَايا الْعظْمى 

 اهري شل الَمذَا سه  

   رب الْفدى بِالصلْبِ

 فَاهي صرِي فجرِ يهكَالن  

  يروِي ظَماَء الْقَلْبِ 

 وعجالْهو يهف ناَلْأَم  

  هذَا السالَم الْباقي 

 وعسي يطعا آلْممفَإِن  

  باقٍ علَى الْميثَاقِ 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٠

 اتبائي النلوح طُمإِنْ ت  

  كَاللُّجِ وسطَ الْبحرِ 

   في ثَبات يدم سالَمي

  أَساسه في الصخرِ 

وأنت خالصـنا،   . أيها الرب أنت نورنا، الذي تدي به يف هذا العامل املظلم          : الصالة  

وأنت سالمنا وقد وهبتنا سالم اهللا الذي يفـوق كـل           . املوهوب بالنعمة، وقد خلصتنا   
 محايتك على   يا رب ابسط  . وأنت معيننا الذي فيه حنتمي ضد عاديات هذا الدهر        . عقل

يا رب انشر سالمك يف عاملنا املضطرب، وافعم به كل          . أوطاننا، املهددة بدمار احلروب   
. حىت يهدأ اضطرابه، ويتحول إىل هيكل مقدس، يليق بسكىن روحك القـدوس           . قلب
  . آمني

 ماذا نتعلم من اختبارات داود، الـيت بـسطها يف هـذه             - ١٣: السؤال  
  اآليات؟ 

  تابع -اِبُع َواْلِعْشُروَن َاْلَمْزُموُر السَّ
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٧  با ري عمتسي    . ال جِبتاسنِي ومحو فَارعي أَدتوقَالَ قَلْبِي  ٨. بِص وا  »: لَكاطْلُب قُلْت
قَد . لَا تخيب بِسخط عبدك   . لَا تحجب وجهك عني   ٩. «وجهك يا رب أَطْلُب   . وجهِي

 ع تي       كُنلَاصخ ا إِلهكْنِي يرتلَا تنِي وفُضرنِي، فَلَا تكَـانِي        ١٠. ورت ـي قَـدأُمإِنَّ أَبِي و
. علِّمنِي يا رب طَرِيقَك، واهدنِي في سبِيلٍ مستقيمٍ بِسببِ أَعدائي         ١١. والرب يضمنِي 

١٢ ايِقضامِ مرنِي إِلَى ملِّمسثُ ظُلْـمٍ لَا تافنورٍ وز ودهش لَيع قَام قَد هأَنل ،لَـا  ١٣. يلَو
ليتـشدد  . انتظـرِ الـرب   ١٤ --أَننِي آمنت بِأَنْ أَرى جود الرب في أَرضِ الْأَحياِء          

برِ الرظتانو كقَلْب عجشتلْيو .  

ليس ألن اهللا مل يسمع له وينقذه مـن         . الباً الرمحة بتضرعٍ ملحٍ   يصلي أيضاً النيب، ط   ) ٧(
وهذا ال يأيت، إال بانكسار القلب      . الضيق، بل ألنه شعر حباجة إىل االقتراب إىل اهللا أكثر         

ولعله بالغ يف فرحه باالنتصار على أعدائه، حىت صار عنده شيء من الزهـو              . امام اهللا 
ولكن اهللا الذي تعهده بالعناية، مل يتركه يذهب        . الرباملتعايل، الذي هو مكرهة يف عيين       

فسرعان ما أوجد فيه الشعور باملذنوبية، فتكـدرت جـة خالصـه،            . بعيداً يف زهوه  
فأنّ وتذلل بانكسار قلب، واسترحم بلجاجة من يشعر ببعد         . وتضايقت روحه يف داخله   

  . االستجابة لسؤله

فيما كان مع التالميذ اآلخـرين      . شيء من هذا حدث لسمعان بطرس، رسول املسيح       
وسط اللجة، معذبني من االمواج، وكان الوقت ليالً، جاء يسوع ماشياً على صـفحة              

إن : أنا هو ال ختافوا، سأله بطرس     : وملا أعلن هلم ذاته قائالً    . املاء، فخافوا إذ ظنوه شبحاً    
ة على املـشي    فاستجاب لرغبته، وأعطاه القدر   . كنت هو فمرين أن آيت إليك على املاء       
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ولكنه إذ كان قصده أن يظهر عظمة إميانه، متلكه الزهـو وراح ينظـر إىل               . على املاء 
ففـي  ! يا رب جنين  : ويف غمرة خوفه صرخ   . حينئذ هامجه اخلوف، وابتدأ يغرق    . نفسه

  ). ٣١-١٤:٢٧اإلجنيل حبسب مىت (احلال مد يسوع يده، وأمسك به 

. لنجاة، فطلب مساعدة الـرب يـسوع      كان بطرس حيسن السباحة، ولكنه يئس من ا       
ولكن صالته املوجزة اقتدرت يف فعلـها،       . «يا رب جنين  »: وكانت صالته من كلمتني   

نعم إن بطرس أخذ بالزهو، حىت حتول نظره عن         . ألنه وجهها إىل من جيب أن توجه إليه       
هـذه  . ولكنه استدرك قبل فوات الوقت وصرخ إىل يسوع فنجـا         . املسيح إىل نفسه  

  .  تعلمنا أن ال نعرض أنفسنا للخطر، لكي ينقذنا اهللا منهاحلادثة

حـىت  . قد كتبت يف اإلجنيل بإهلام الروح القدس من أجلنا        « ال ختافوا »إن كلمة املسيح    
وأتـاح لـسمعان    . حني نتلوها، نتذكر أن السيد الرب، الذي انتهر العاصفة وأسكتها         

ع أن ينتهر خماوفنا ويسري بنـا       بطرس أن ميشي على صفحة املاء، ما زال هو هو، يستطي          
وحني تعج األمواج، غمراً ينادي غمـراً حماولـة أن          . فوق أمواج مضايقات هذا الدهر    
  . تبتلعنا، ميد يده املقتدرة وميسك بنا

وطلب وجهـه، والـتمس     . كان داود النيب واملرمن وامللك مطيعاً، إذ صدع بأمر الرب         
هذا متاح لنا وعلى    . ة لنيل املزيد من الربكات    رضاه، تاركاً لنا مثاالً يف طرق باب النعم       

ولنا منه الوعد بأن    . نطاق أوسع، ألن النعمة صارت لنا يف يسوع املسيح فادينا وشفيعنا          
  . «اقرعوا يفتح لكم»: الباب ال يوصد يف وجوهنا، بدليل قوله
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) ٥٥:٦إشـعياء   («  قَرِيب ادعوه وهو . اُطْلُبوا الرب ما دام يوجد    »: قال إشعياء النيب  
هذا القول اإلهلي املشجع يتضمن دعوة صرحية لكل مؤمن أن يسرع بطلب وجـه اهللا               

ولكـن  . صحيح أن اهللا يتأىن علينا، وال يشأ أن يهلك أناس         . سريعاً، قبل فوات األوان   
 بعـد،   النور معكُم زمانـاً قَلـيالً     »: إذ قال . املسيح حذر من التلكؤ يف طلب وجه اهللا       

       الظَّلَام رِكَكُمدئَلَّا يل ورالن لَكُم اما دوا مفَِسري .      ـنإِلَى أَي لَمعي الظَّلَامِ لَا يف ِسريي يالَّذو
بذْهـورِ   . ياَء الننوا أَبريصتورِ لوا بِالننآم ورالن لَكُم اما د٣٦ و١٢:٣٥يوحنـا  (« م (

. اآليات أن قصد اهللا من حلمه، هو قيادة الناس إىل التوبة لئال يهلكـوا             ونفهم من هذه    
حي أَنا يقُولُ السيد الرب، إِني لَا أُسر بِموت الشريرِ، بلْ           »: هكذا نقرأ يف كتابه العزيز    

  ). ٣٣:١١حزقيال (« بِأَنْ يرجِع الشرير عن طَرِيقه ويحيا

 يتابع النيب املصلي يف توسالته، فيسأل ربه أن ال حيجب وجهه عنه، وأن ال يسخطه                )٩(
ويف توسله يتجاسر على أن يذكر اهللا باأليام السالفة، اليت كان فيها            . بغضبه، لئال خييب  

إن خيبيت غري الئقة بلطفك، الذي عهدته واختـربت         : كأنه يقول له  . عوناً مستدمياً له  
هذه هي صالة اجلهاد، اليت أشار إليها الرب يـسوع يف مثـل             . ةغناه باملراحم الكثري  

قاضي الظلم، عن تلك املرأة اليت جتاسرت على القاضي بلجاجة شديدة، حىت اضطرته             
ال أطلقـك إن مل     : ومثل جهاد يعقوب مع مالك الرب والتشبث به، قائالً        . ألن ينصفها 
  . تباركين

ويبدي يف كلماته أروع    . ستدرار رأفة اهللا  ويبلغ داود الذروة، يف االستعطاف وا     ) ١٠(
إن أيب وأمـي قـد      »: وذلك يف قوله  . مظاهر اإلميان احلي الواثق يف اهللا، الراجي رمحته       
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. هذه العبارات تذكرنا مبا فعله يسوع للشاب، الذي ولد أعمى         « تركاين والرب يضمين  
 وجـده يـسوع     فهذا املسكني، حني طرده رجال الدين من امع، وتنكر له والداه،          

ويسوع الذي جسد حمبة اهللا، ما زال جيد ويقبل مجيع الذين           . وضمه إىل خاصته املفديني   
  . ينبذهم العامل من أجل امسه

قفُوا علَـى الطُّـرقِ وانظُـروا،       »يف القدمي قال اهللا للشعب بواسطة النيب        ) ١٣-١١(
   ةميلِ الْقَدبنِ السأَلُوا عاسال  : و وه نأَي حالالص وداود سأل الرب،   ) ٦:١٦إرميا  (« طَّرِيق

أما حنن فقد خصنا اهللا بنعمة فائقة، إذ مل يأمرنا بالبحث عن الطريـق              . أن يعلمه طريقه  
أَنا »بل جاء هو نفسه يف املسيح وقال        . ومل ينتظر أن نسأله، لكي يعلمنا طريقه      . الصاحل

 تعالَوا إِلَي يا جميع الْمتعبِني والثَّقيلي الْأَحمـالِ، وأَنـا           ...هو الطَّرِيق والْحق والْحياةُ   
كُم١١:٢٨ ، اإلجنيل حبسب مىت ١٤:٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« أُرِحي .(  

ومل ينتظر أن نسأله احلماية من أعدائنا ومن ظلمهم وافتراءات ألسنتهم، بل هو نفـسه               
واحتمل .  شهود الزور، وظلم قيافا، وزبانية األشرار      وقف يف احملاكمة، وتعرض أللسنة    

اإلهانات واآلالم حىت موت الصليب، لكي يوقفنا يف يوم االبتهاج، أمام أبيه قديـسني              
  . وبال لوم يف احملبة

. يف ختام هذا املزمور ايد، يشعرنا داود، بأنه تلقى جواب الرب على صـالته             ) ١٤(
ألن اإلميان الذي ال ينتظر الـرب، هـو         . ظر وتشدد ليكن لك إميان منت   : كأنه يقول له  
قال أحـد   . كلنا حنتاج إىل اإلميان املنتظر الرب، لئال نكل ونعثر ونسقط         . إميان ضعيف 
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وبعد ذلك نتعلم أن اخلالص، إمنا يـأيت        . حنن ننتظر الرب، أوالً ألجل اخلالص     : األتقياء
  . ويعلمنا أن ننتظره. بنا إىل اهللا

درس، أنك لست يف سبيل انتظار نفسك، حىت ترى ما هو شعورك،            ليتك تتعلم هذا ال   
ليتك . وإمنا تنتظر الرب، الذي يريد أن يعمل فيك أكثر مما تفتكر          . وماذا حيدث داخلك  

ال تدع شيئاً يف السماء أو األرض، حيرمـك         . تثق فيه وتنتظره، ليتقوى ويتشجع قلبك     
انتظـر  . ار، ال ميكن أن يكون بـاطالً      انتظره واثقاً من أن هذا االنتظ     . من انتظار الرب  

الرب يف روح الرجاء الكلي، عاملاً أن الذي تنتظره هو اهللا، الذي يسر قلبه أن يـشجع                
  . قلبك ويباركك بكل بركة

  الترنيمة 

  قرار 

 ريالْكَث دمالْح مأُقَّد  

 يرالْقَد بي الْرديسل  

  الْرب نورِي منقذي 

مإِذَنْ فَم عزأَج ن  
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  حصن حياتي خالقي 

 عأَفْز نمإِذَنْ فَم  

  وعندما قَام الْعدى 

 لَيع قَلْبِهِم ري شف  

  قَد عثَروا وانقَلَبوا 

  ولَم يصبنِي قَطُّ شي 

  إِنْ يغزنِي الْعدى 

 بعتنِي الَ أَرفَإِن  

هاتقُو كُنا تمهم م  

 طَرِبأَض تي فَلَسدض  

  رب السما يحفَظُنِي 

 وررالشا والَيالْب موي  
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  يخبِأَنِي لي ساتراً 

 ورهى الددم رِهبِِست  

 ةرخنِيعِ صلَى مع  

 نيعالْم نِي الَْربفَعري  

  والْآنَ تعلُو هامتي 

بالْمى ودلَى الْعع نيضغ  

  إِياك أَدعو سيدي 

  فَاسمع وأَصغِ لنِداي 

  واعطف علَي راحماً 

  أَجِب صالَتي ودعاي 

لـك  .  يا ساكناً يف األعايل، يف نور ال يدىن منه تبارك امسك، يا إهلنا العظـيم          :الصالة  

ن، ألجل سـرية رجالـك    ونصلي شاكري . نرفع أصواتنا، باحلمد والتسبيح واهلليلويات    
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وكتبوا لنا كل ما خربوه من عمـل        . األمناء، الذين اختربوا خالصك وعنايتك الرامحة     
. تعهدنا ذه الرمحة يا أبانا، واعطنا اإلميان الواثق لكي نطلب وجهك الكـرمي            . رمحتك

ناظرين إىل  . اعطنا روح االنتظار، وشدد وشجع قلوبنا، حىت نثبت، ومنضي يف طريقك          
  . آمني. إلميان ومكمله يسوعرئيس ا

   ماذا طلب النيب يف صالته؟ - ١٤: السؤال 

   عظة مختبر -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َوالثََّلاُثون  

١     هتيطخ ترتسو هإِثْم ري غُفلَّذى للَا        ٢. طُوبةً، ويطخ بالر لَه ِسبحلٍ لَا يجرى لطُوب
شغ هوحي رف.   

٣         ،كُلَّه موريِي الْيفز ني مظَامع تيلب كَتا سالً      ٤لَملَـياراً وهن لَيع ثَقُلَت كدأَنَّ يل .
    ظالْقَي ةوسبي إِلَى يتطُوبر لَتوحت .لَاهي     ٥. سإِثْم ملَا أَكْتي وتيطبِخ لَك رِفتأَع .قُلْت :

« ل رِفتبِي أَعبِذَن بي   « لرتيطخ أَثَام تفَعر تأَنو .لَاهي      ٦. سف يقكُلُّ ت لِّي لَكصهذَا يل
  يهف كجِدي قْتو .      يبصلَا ت اهإِي ةريالْكَث اهيالْم ةارغَم دني  ٧. عل رتس تيقِ   . أَنالـض نم

  . سلَاه. جاة تكْتنِفُنِيبِترنمِ الن. تحفَظُنِي

وهو من مزامري التوبة، اليت أحبها      . يف هذا املزمور يبدو الكاتب، واعظاً خمترباً حياة اهللا        
ويرجح ثقات املفسرين أن داود كتب هذا املزمور، بعد أن تأكـد مـن              . أغسطينوس

  . غفران اخلطية املزدوجة اليت ارتكبها ضد أوريا احلثي وزوجته
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ن أشعة الغفران، اليت سطعت يف قلب املرمن، مل تلبث أن عـرب عنـها ـذه                 إ) ٢ و ١(
من املؤكد أنه ليس من طبيعة اهللا أن        « طوىب للذي غُفر إمثه وسترت خطيته     »: الكلمات

هكذا يقـول الـرب     . وعندئذ يسدل عليها الستر   . ميالئ اخلطية، ولكنه يغفرها للتائب    
«    و كوبمٍ ذُنيكَغ توحم قَد اكطَايخ ةابحكَس .     كتيي فَـدـأَنل إِلَي جِعرإشـعياء  (« ا

يكُونُ فَرح في السماِء بِخاطئ واحد يتوب        » وقد أخربنا الرب يسوع، أنه    ) ٤٤:٢٢
ةبوونَ إِلَى تاجتحاً لَا يارب نيعستو ةعست نم ١٥:٧اإلجنيل حبسب لوقا (« أَكْثَر .(  

ومـن  . من املسلم به أن املسيحية، ال ون من أمر اخلطية، وال تقلل من أضرار عواقبها     
خامره هذا الظن، فليعد إىل تلك اللحظة املروعة من تاريخ الفداء، حني شـوهد ربنـا                

بعد أن ختلـت    . وخملصنا يسوع، معلقاً بني السماء واألرض، ومسمراً يف يديه ورجليه         
هذا هو السر يف ستر خطايانـا، إن        . ليت جاء ليفتديها من لعنة الناموس     عنه اإلنسانية، ا  

: فتم القـول النبـوي    . يسوع وهو متخذ صفة محل اهللا، محلها يف جسده على اخلشبة          
  ). ٥٣:١١إشعياء (« وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر كَثريِين، وآثَامهم هو يحملُها»

 ملماً بسر الفداء، فقد كان هذا السر مكتوماً حىت عن املالئكة، وخمبـأً يف               مل يكن املرمن  
بيد أن طيف الفادي، تراءى     . ألن ملء الزمان، مل يكن قد جاء      . مكنونات التدبري اإلهلي  

وكما تراءى  ) ٩:٣٣أيوب  (له، كما تراءى أليوب الذي اشتهاه كمصاحل بينه وبني اهللا           
إشـعياء  (بح ليكفر عن خطايا كثريين ويشفع يف املذنبني         إلشعياء يف محل يساق إىل الذ     

٥٣:١٢ .(  
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ولكـن يف   . لقد كتم داود خطاياه حصة من الزمن، قبل أن يتوب عنها ويتركهـا            ) ٣(
حلظة من حلظات العمر السعيدة، أعلن له إن من يكتم خطاياه ال ينجح، وأن من يقـر                 

ذا حجمت عن اإلقرار بذنويب،     ملا: وإذا به يصرخ من خالل دموعه     . ا ويتركها يرحم  
حىت وقعت يف ويل عظيم، لكأن عظامي فنيت من شدة تأوهايت وزفرايت            . وملاذا مل أتب  

  . احلارة

هل مررت يف حالة كهذه؟ وهل انتابك شعور باالنزعاج من كتم خطاياك؟ هذا فعـل               
اإلجنيل حبـسب   (الروح القدس، الذي يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة            

  ). ١٦:٨يوحنا 

  ترفُضه إِنْ كُنت الْحكيم  فَذَاك صوت الروحِ الَ 

  تختار حظّاً في النعيم      منبهاً إِياك أَنْ 

وقد عرب عنه بيد    . كان التبكيت شديداً على داود، وعامالً يف تأنيبه باستمرار        ) ٥ و ٤(
، اليت عكرت عليه هدوءه، وجعلته يف حالـة         وهذه أقصى وخزات الضمري   . اهللا الثقيلة 
قد تبدو هذه احلالـة     . حىت شبه نفسه بشجرة خنرا الديدان، فجفت ويبست       . عقيمة

ولكنها حالة مباركة بالنسبة إىل اخلاطئ، الذي أقـر         . اليت وصل إليها، قريبة من اليأس     
 بالغفران فيغفـر    يؤول إىل تدخل رمحة اهللا    . ألن اإلقرار بالذنب  . بعجزه واعترف بذنبه  
  . اإلمث، ويستر اخلطية
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رفع عن املرمن ذلك الوزر الثقيـل مـن         . نعم إن اإلقرار باإلفالس واالعتراف بالذنب     
يا ليت كل خاطئ يقتدي ذا الرجل الكبري، فينـدم علـى            . خطاياه، اليت ناء حبملها   

  . خطاياه ويعترف ا

 شبه نفسه بغريق توشك غمارة      كان داود يف ذروة االنزعاج من محل خطاياه، حىت        ) ٦(
وبديهي أنه يرفع قلبه بالصالة يف مثل هذه احلالة اخلطرة، طالباً من اهللا،             . املياه أن تبتلعه  

  . أن ميد ميينه املقتدرة وينقذه

تعال إىل  . أيها الرازح حتت ثقل أوزارك، يا من أعيتك اهلموم، وأحنت األتعاب ظهرك           
يا محل اهللا رافع خطايـا      : عند قدميه، وصل وقل له    أجث  . فادي اخلطاة ومريح التعاىب   

  . امحل نريه عليك فتجد راحة لنفسك. العامل، ارفع خطاياي

  اسمع الْمِسيح   يا كَليالً بِالْخطَايا 

 ي إِلَيأْتي نقَالَ م   رِيِحتسي  

وهذه الغبطة، مل   . يف بدء املزمور، غبط املرمن الرجل الذي غفر إمثه، وسترت خطيته          ) ٧(
تلبث أن حلت يف نفسه، ملا شهد له روح الرب أن آثامه قد غفرت، وأن خطاياه قـد                  

وأا لغبطة حقاً، أن يشعر     . وتبعاً لذلك، امتأل قلبه بالفرح، وطفق يشدو ترمناً       . سترت
وأا لسعادة حقاً أن يعرف اإلنسان أن دم        . اإلنسان بأن اهللا، قد قبل توبته وغفر ذنوبه       
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وطوىب ألنقياء القلب ألـم     »فينقي القلب،   . الفادي يسوع يطهر قلبه من كل خطية      
  . «يعاينون اهللا

  الترنيمة 

 ترغُف نمى لبطُو  مهوبذُن ملَه  

 ترتس ينلَّذلضاً وأَي  مهوبيع   

  ربي لَه زلَلْ  طُوبى لمن لَم يحِسبِ 

ي ي لَملَّذلبِ ولْ  كْذيالْحو غشبِال  

 لَنبِالْع فْترتاع قَد  يملا عي كإِلَي  

 نع تفَحص قَد تأَنو  ِسيمالْج يإِثْم  

 امولَى الدع هِجتبفَلْي  هبر يقدص  

 قَامتنِ اسم رخفْتلْيو  بِيلَ قَلْبِهس  
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. نشكرك ألجل سترك، الذي اسدلته على عيوبنـا       . ب الشفوق أيها اإلله احمل  : الصالة  

نشكرك ألجل وسيط الـصلح، ربنـا       . حىت ال نقف يف اليوم األخري، ولنا خزي الوجه        
ثبتنا يف القداسـة، الـيت      . يسوع، الذي غسلنا من خطايانا، واقتنانا لك بالنعمة املنعمة        

  . آمني. اشتراها لنا يسوع بدمه الثمني

  ؟ ٣٢ كيف كانت حال داود عندما نظم املزمور - ١٥: السؤال 

   تتمة - َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َوالثََّلاُثون  

لَا تكُونوا كَفَرسٍ أَو    ٩. عينِي علَيك . أَنصحك. أُعلِّمك وأُرشدك الطَّرِيق الَّتي تسلُكُها    ٨
كَثريةٌ هي نكَبات الشريرِ، أَما     ١٠. ه يكَم لئَلَّا يدنو إِلَيك    بِلجامٍ وزِمامٍ زِينت  . بغلٍ بِلَا فَهمٍ  

     يطُ بِهحةُ تمحفَالر بلَى الركِّلُ عوتيقُونَ،      ١١. الْمدا الصها أَيوا يهِجتابو بوا بِالرحافْر
  . وبِواهتفُوا يا جميع الْمستقيمي الْقُلُ

إا حترك قلب   . كانت صالة املرمن صالة إميان، وصالة اإلميان تقتدر كثرياً يف فعلها          ) ٨(
كان سؤال داود األول أن يعرف طرق       . اهللا فيفتح خزائن الربكة لإلنسان فيشبعه باخلري      

وهنا نرى جواب اهللا لصالته     . اهللا، وقد ترددت هذه الطلبة كثرياً يف املزامري اليت كتبها         
  . «علمك، أرشدك الطريقأ»
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. يف العهد القدمي، كان األتقياء يتلمسون طرقهم يف ظل اخلوف من الـضالل والتعثـر              
ولكـن  . علمين طريقك، أو سهل قدامي طريقك     : وهلذا كثرت يف صلوام هذه الطلبة     

أمـا  . أرشدك الطريق اليت تسلكها، عيين عليك    : أقصى ما نالته صلوام هو هذا الوعد      
ألن الرب نفسه، جاء    . جلديد، عهد النعمة واحلق، فقد صار لنا امتياز أفضل        يف العهد ا  

  . وأعلن ذاته أنه الطريق واحلق واحلياة

وتكُونُ هناك سـكَّةٌ وطَرِيـق      »: الرب يسوع هو الطريق، اليت أشار إليها إشعياء بقوله        
إشـعياء  (« لطَّرِيقِ حتى الْجهالُ لَا يـضلُّ     من سلَك في ا   ... الطَّرِيق الْمقَدسةُ »يقَالُ لَها   
ملا عجزنا  . ولسعادتنا فإن املسيح هو الطريق لنا، ألننا به ندخل إىل حظرية اهللا           ). ٣٥:٨

ولغبطتنـا  . عن الوصول إىل شجرة احلياة عن طريق براءتنا، صار املسيح لنا طريقاً إليها            
فمالئكة اهللا تـصعد وتـرتل،      . األرضفإنه باملسيح الطريق، وجدت صلة بني السماء و       

وهو الطريق املؤدية إىل الراحة يف      . وصلواتنا تصعد إىل اهللا به، وبركات اهللا تأيت إلينا به         
  . جوار اهللا

كان الناس ضـالني، جيهلـون      . أنا هو الطريق إىل اآلب، قال يسوع ألين أفتحه مبويت         
أم موتى باخلطية، وأنا احليـاة      . يقالطريق، فأنا احلق وأنا نور العامل، ألري الناس الطر        

أنا هو الطريـق،    . جئت ألحيي نفوسهم، وأقدرهم على أن يروا الطريق ويسلكوا فيها         
اليت يسري اخلاطئ فيها، من األرض إىل السماء، ومن حال اخلطية إىل القداسـة ومـن                

 عـربانيني (واملسيح كرس تلك الطريق بـسفك دمـه         . العداوة هللا، إىل املصاحلة معه    
فالفاصل بني اإلنسان واهللا ليس البعد بني السماء واألرض، بـل خطايـا              ). ١٠:٢٢
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اإلنسان، ولسعادة البشرية، فإن املسيح قد أزال ذلك الفاصل حني علق على الصليب،             
فهل تتبعه؟ افعل إن كنت احلكـيم، ألنـه         « اتبعين»وكان مفتاح الطريق كلمته الودية      

  . الطريق إىل حياة اهللا

. إن السري يف طريق يسوع يقابل بدعوة إىل الطاعة واخلـضوع ملـشيئة اهللا             ) ١٠ و ٩(
فهـو أيـضاً   . وكما أن يسوع هو الطريق الواجب أن نسلكها للوصول إىل حضرة اهللا      

فقد أطاع اآلب يف كل شيء وسلمه كل شيء، إذ قـال يف             . املثال، الواجب أن نتبعه   
اإلجنيل حبسب مرقس   (ل ما تريد أنت     ليكن ال ما أريد أنا، ب     : صالته قبل ذهابه للموت   

وكم جيب أن نشكر اهللا ألجل طاعة املسيح، الذي مل يكن ألحد سـلطاناً أن          ) ١٤:٣٥
فـصار  . ولكنه وضعها من ذاته، وفقاً للمشورة اإلهلية ألجل خالصنا        . يأخذ حياته منه  
وإِذْ كُملَ صار لجميعِ الَّـذين      .  بِه مع كَونِه ابناً تعلَّم الطَّاعةَ مما تأَلَّم      »القول الرسويل   

يدلَاصٍ أَبخ ببس هونيعط٩ و٥:٨الرسالة إىل العربانيني (« ي .(  

ألن اهللا ال يرغب    . عليك بالطاعة حباً باهللا، الذي مل يشفق على ابنه، بل بذله من أجلك            
اً لنفسك يف يوم الغـضب      اهللا يسألك الطاعة، لكي ال تذخر غضب      . يف ان خيضعك عنوة   
إن حمبته تشاء أن حتفظك من النكبات املذخرة للشرير، بـسبب           . واستعالن دينونة اهللا  

بعكس الذي جعل الرب متكله، ومل يلتفت إىل الغطاريس         . قساوة قلبه ومترده على اهللا    
  . واملنحرفني، فهذا حماط برمحة اهللا، وموضوع لعنايته باستمرار
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كلمتكم ذا لكي يثبـت فرحـي فـيكم         : لرائعة قال يسوع  يف إحدى عظاته ا   ) ١١(
لَـا  »: وهذه احلقيقة أدركها رجل اهللا حنميا، فكتب لنا وصيته اخلالدة         . ويكمل فرحكم 

     كُمتقُّو وه بالر حأَنَّ فَروا لنزحوأدركها رسول اجلهـاد العظـيم      ) ٨:١٠حنميا  (« ت
افرحوا يف الرب كل حـني،  »وصي، إذ قال بولس، فكتب وصيته، اليت هي أشبه بأمر ي     

ونفهم من هذه الشهادات الرائعة أن الفرح من أهم امتيـازات           . «وأقول أيضاً افرحوا  
فإن كان أحد مدعواً مؤمناً، وليس فرحه كامالً، فاملعىن أنه مل يـدخل إىل              . املؤمنني باهللا 

زات ملكوت اهللا، الذي    وبالتايل فإنه مل يتمتع بامتيا    « ليكمل فرحكم »قلب كلمة املسيح    
ولعل السبب يف ذلك، يعـود إىل خطيـة يف          . بر سالم، فرح يف الروح القدس     : مثاره

  . حياته، نسي أن يتطهر منها

. زار أحدهم منطقة احلفائر يف روما، حيث كان العمال يزيلون النفايات املتراكمة هناك            
هذا الينبـوع،   . أمد طويل وفيما هم يعملون، تدفقت املياه من ينبوع، كان مكبوتاً منذ           

هكذا املؤمن  . كان يف السابق يتدفق، وتتألأل مياهه يف نور الشمس وإمنا النفايات خنقته           
ولكن اخلطايا املتراكمة، تسد منفذه ومتنعه      . الفاتر، يف قلبه ينبوع فرح، يريد ان يتدفق       

  . من اجلريان

لدة، حني جثوت ألول مرة     ال بد يا أخي املؤمن أن فرح اهللا بدأ يف حياتك يف ساعة خا             
ولكن لعلك انسقت يف تيار     . عند قدمي يسوع وسلمته قلبك، فسطع نور اهللا يف قلبك         

هكذا . وتبعاً لذلك، فقدت جة خالصك، وأصبحت كئيباً قلقاً       . العامل، ففترت حمبتك  
ولكن داود، مل يبـق رازحـاً       . كانت حالة داود كاتب هذا املزمور، حني أخطأ إىل إهله         
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بل طلب اهللا بروح منسحقة وسأل اهللا أن يغسله من إمثـه،            . زره الثقيل املمض  حتت و 
فيعيد . هذا هو املوقف الواجب أن تتخذه أمام اهللا، حني تفقد الفرح          . وأن ميحو معصيته  

لك الرب جة خالصه ويعضدك بروحه القدوس، فيثبت فـرح اهللا فيـك ويكمـل               
  . فرحك

  الترنيمة 

   آه غُفْرانَ الْذُنوبِ

  فيه بهجةُ الْقُلُوبِ 

  فيه فُزت بِالَفداِء 

  الغْتسالي بِالدماِء 

 الَذبِيح اتإذَ م تّم  

 سيِحالْم إذَ قَام تقُم  

 يهمي قَدطوم دنع  

 يهقَلْبِي لَد ثَابِت  
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 يمظالْع احلُب كذَل  

 يمي الْأَثاطالْخ دشري  

  دهرِ الدهور وإِلَى 

 فُوري الْغذُ آلْفَادقني  

  صدر فَادينا الْحنونْ 

  راحتي وقْت الشجونْ 

 الَمالس وعبني وه  

 امتي الْخي فائزعو  

 يا رب إهلي، ضللت يف برية هذا العامل، فأرشدين إىل الطريق املستقيمة الـيت               :الصالة  

إنين أقـر بـضعفي، وال      . قد أخطأت وأمثت، ولكنين التمس مرامحك     ل. تؤدي يب إليك  
رد يل جة خالصك، واعضدين بروحك القدوس، لكي أثبت يف          . أكتم إمثي، فاغفر يل   

فرحك، ويكمل فرحي، أشكرك من أجل صدر فادينا احلنون الذي يستطيع كل متعب             
  .  آمني.أن يسند إليه رأسه، فيجد راحة وسالماً، ولك بامسه كل اد
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   مباذا أجاب الرب على صالة داود؟ - ١٦: السؤال 

   االنكسار أمام الرب - َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّلاُثوَن  

١         ،كظينِي بِغبدؤلَا تو ،كطخنِي بِسخبولَا ت با ر٢ي       ،ـيف تبـشتان قَد كامهأَنَّ سل
  دي لَيع لَتزنو٣. ك      بِكغَض ةجِه نةٌ محي صدسي جف تسي     . لَيظَـامـي عف تسلَي

كَحملٍ ثَقيلٍ أَثْقَـلَ ممـا      . لأَنَّ آثَامي قَد طَمت فَوق رأْسي     ٤. سلَامةٌ من جِهة خطيتي   
. انحنيت إِلَى الْغاية  . لَوِيت٦. ماقَتيقَد أَنتنت، قَاحت حبر ضربِي من جِهة ح       ٥. أَحتملُ

. لأَنَّ خاصرتي قَد امتلَأَتا احتراقاً، ولَيست في جسدي صحةٌ        ٧. الْيوم كُلَّه ذَهبت حزِيناً   
٨ةايإِلَى الْغ قْتحسانو تردريِ قَلْبِي. خفز نم نأَئ تكُن .  

ومبراجعتنا ما جاء   . «للتذكري» املزمور هو حلقة من سلسلة مزامري التوبة، وعنوانه          هذا
يف صموئيل الثاين، األصحاح احلادي عشر والثاين عشر ندرك أن داود كتـب هـذه               

وفيها يظهر حزنه الشديد على خطيتـه،       . السلسلة بعد خطيته املعروفة ضد أوريا احلثي      
  . مما أفقده الراحة

ود الراحة اليت كانت له يف الرب، فيبكي من أجل خطاياه، اليت أفقدتـه              يتذكر دا ) ١(
فيسأل اهللا العفو، لكي ال يوخبه بالغـضب، وال         . جة اخلالص، وبالتايل ذهبت براحته    

ولكنه يتوسـل إىل    . مبعىن أنه مل يرفض التأديب الذي هو من افتقاد احملبة         . يؤدبه بالغيظ 
  . إهله لكيال يعاقبه بالغضب
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د الكثريون من الناس بأن التأديب، هو نتيجة لغضب اهللا على اإلنـسان بـسبب               يعتق
 تكشف لنا أن التأديب هو دليل احملبـة         ١٢ و ٣:١١ولكن كلمة اهللا يف أمثال      . خطاياه

لـرب  يا ابنِي، لَا تحتقر تأْديب الرب ولَا تكْره توبِيخه، لأَنَّ الَّذي يحبـه ا             »: إذ يقول 
    بِه رسنٍ يكَأَبٍ بِابو ،هبدؤويعلمنا كاتب الرسالة إىل العـربانيني أن قـصد اهللا مـن            « ي

  . التأديب هو املنفعة لكي نشترك يف قداسته

ولعل كاتب الرسالة أراد أن يرتع من فكر الناس الفكرة اخلاطئة اليت تزعم أن الـذين                
لذلك يقول للمؤمنني إن كنا خنلـو مـن         . ات الزمنية حيبهم اهللا، حيبوهم جناحاً يف اخلري     

إِنْ »: اآلالم اليت يسمح اهللا ا ألجل تدريبنا، فإن بنوتنا له تكون حمل ريبة، بدليل قوله              
     نِنيكَالْب اللّه لُكُمامعي يبأْدلُونَ التمتحت متإِنْ        . كُن نلك؟ ووهأَب هبدؤنٍ لَا ياب بِلَا  فَأَي متكُن

 ١٢:٧الرسالة إىل العربانيني    (« تأْديبٍ، قَد صار الْجميع شركَاَء فيه، فَأَنتم نغولٌ لَا بنونَ         
  ). ٨و

لقد تصور النيب إمارات غضب اهللا وكأا سهام مسنونة، ترتل علـى املغـضوب              ) ٢(
وليس يف استطاعته   . اهللا عليه عليهم، فارجتف قلبه إذ ظن أن يد العدل اإلهلي سيطلقها           

  . أن ينجو من تلك السهام، اليت ستنشب به

صحيح أن يف يد اهللا سهام يطلقها إىل القلب مباشرة، ولكن تلك سهام التبكيت عـل                
خطية اقترفناها ضد اهللا، وعلى بر مل نثبت فيه باستمرار، وعلى دينونة قادمـة، حـني                

 واحد ما كان باجلسد حبسب ما صنع خرياً،         سنظهر مجيعاً أمام كرسي املسيح لينال كل      
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ولكن شكراً هللا ألن اخلطية تغفر لإلنسان ألجل        ) ٥:١٠كورنثوس الثانية   (كان أم شراً    
اسم املسيح، وألن بر املسيح ال يزول، وألنه ال شيء من الدينونة على الذين هـم يف                 

  . املسيح

فأصبح يف حالـة    . ف جسده أتعبت اخلطية نفس النيب، وبسبب اكتئابه الدائم ضع       ) ٣(
مـن  . كُلُّ الرأْسِ مرِيض وكُلُّ الْقَلْبِ سقيم     »: سيئة، كاليت وصفها إشعياء النيب بالقول     

                لَـمو رصعت ةٌ لَمةٌ طَرِيبرضاطٌ وبأَحو حرلْ جةٌ، بحص يهف سأْسِ لَيمِ إِلَى الرفَلِ الْقَدأَس
لَمو بصعتتيبِالّز نلَي٦ و١:٥إشعياء («  ت .(  

ويرى أغسطينوس أن خطايا األفراد تؤمل املسيح وخصوصاً إن كانـت مرتكبـة ضـد             
خمتاريه، بدليل قوله لشاول الطرسوسي، ملاذا تضطهدين؟ ألن شاول اضـطهد كنيـسة             

  . املسيح، فحسب الرب تلك اآلالم اليت عاناها املؤمنون به آالماً له

أخي أن امتناعك عن مد اليد ملساعدة احملتاج وبسط الكف للجائع واحملـروم،             تذكر يا   
. جعت فَلَـم تطْعمـونِي    »فقد قال له اد     . معناه أنك تغلق أحشاءك عن يسوع نفسه      

 الْأَصاغرِ فَبِي   بِما أَنكُم لَم تفْعلُوه بِأَحد هؤلَاءِ     : الْحق أَقُولُ لَكُم  ... عطشت فَلَم تسقُونِي  
ال تعش لنفسك، واعلم أن يف األنانية       ) ٤٥-٢٥:٤٢اإلجنيل حبسب مىت    (« لَم تفْعلُوا 

  . إساءة إىل املسيح، الذي علم بنكران الذات
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فهي خفيفة عليهم، لدرجة أم يفخـرون  . يصنع البعض اخلطية، ويتلذذون ا  ) ٦-٤(
. ون من محلها، ويلجأون إىل اهللا ليزحيهـا عنـهم         أما أبناء اهللا فيستثقلوا، ويتململ    . ا

ولسعادم فإن اهللا إن كان يكره اخلطية فهو حيب اخلاطئ، ومسرة قلبه أن يترك خطاياه               
  . وحييا

ويقول داود أن خطاياه علت فوق رأسه، وكانت ثقيلة مبقدار أنه راح خيفـض ذلـك                
بذلك أخذ مكانـه أمـام اهللا،       و. الرأس، مقراً بوضاعته بعد التعايل، وبضعفه بعد القوة       
  . الذي أمامه جتثو كل ركبة يف السماء وعلى األرض

ويعترف داود بتلوث نفسه باخلطية ويصف تلك احلالة باجلراح املقيتة اليت تفوح منـها              
والواقع أن اخلطية نتنة جداً، ولذلك يأنفها املؤمن الذي تتـضوع منـه             . الروائح النتنة 

اسـمك  . لرائحة أَدهانِك الطَّيبـة   »:  قالت عروس النشيد   هكذا. رائحة املسيح الذكية  
يقول املرمن أن جراحاته أنتنـت      ). ١:٣نشيد  (« دهن مهراق، لذلك أَحبتك الْعذَارى    

فليتنا نترك كل محاقة، واخلطية احمليطة بنا وجنري وراء يسوع حنو جعالـة      . بسبب محاقته 
   .دعوة اهللا العليا

فمن هو الـذي    . ويقول إنه كان ملتوياً منحنياً من كثرة مهومه، حزيناً من حاله السيئة           
احنىن إال الذي ارتفع؟ ولكن لسعادة داود أنه اتضع، وقد قال املسيح من يضع نفـسه                

وهنيئاً للـذي يعـرف     . واملعروف عن اهللا، أنه يضع ثقالً على املرتفع ينحين به         . يرتفع
  . ، هذا يتواضع وينكسر واهللا يعطي املتواضعني نعمة االرتفاعمشيئة اهللا باالتضاع
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الكلى أكثر أعضاء اجلسم حساسية، وبالنسبة لكلمة املرمن فالكلى، تعين هنـا            ) ٨ و ٧(
ال . فكانت أعماقه ممتلئة احتراقاً بسبب اخلطية، اليت حرمتـه الراحـة          . أعماق اإلنسان 

وح القدس الذي يدفعك إىل الصالة،      ختف من احتراق الكلى يا أخي، فهو من عمل الر         
كما كانت حال املرمن، وهو     . اليت حوهلا فيك إىل أنات وتنهدات وتأوهات ال ينطق ا         

ال تبتئس إذا عصفت بك هذه اآلالم، فهـي آالم التوبـة            . يعلن شقاوته باتضاع كلي   
  . وبركاا

  الترنيمة 

 طْاةي الْخا فَادي كنم  

  نجاةْ يبتغي الْعبد ال

  أَنت عزمي وثَباتي 

  في حياة ووفَاةْ 

  يا منجي أَنت حبريِ 

  ومليكي والنبِي 

  وفدائي بعد أَسرِي 
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  بِدمٍ سامٍ زكي 

  إِنَّ نفِْسي يا طَبِيبِي 

  في فَساد وشقَاْء 

  فَامنحنها بِالصليبِ 

  لشفَاْء من أَياديك ا

  يا وسيطَ الصلْحِ إِني 

 يبلبِالص جِريتسم  

  قَدمِ الْطلْبةَ عني 

 جِيبتسالْم َألبِيك  

  إِنَّ قَلبِي عني الَهي 

  للْخطَا دوماً يميلْ 

  فَأَعني يا إِلَهِي 
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  واهدنِي حسن السبِيلْ 

   يا مِسيح اللَّه نفِْسي

 اصقَصو رِق تحت  

  فَامنحنها روح قُدسِ 

 الَصلْخا لهلَناقْبو  

 يا إهلنا الصاحل وأبا ربنا يسوع املسيح، منك يا رب نبتغي الصفح ونلـتمس               :الصالة  

يا رب انظر إىل عاملنا املليء بالشر، واشفق على هذه النفوس، الـيت ال              . غفران اخلطايا 
افتح األذهان البشرية لتعرفك يف قداسـتك فتحـزن بـسبب           . مهاتعرف ما هو لسال   

اعط قوة النتشار إجنيلك يف كـل       . آثامها، وتعود فتطلبك النقاذها من حالتها املتردية      
  . آمني. مكان، وهيء القلوب لقبوله، حىت جتد كل نفس ما هو خلريها وخالصها

    صف حال داود باالستناد إىل النصوص أعاله؟- ١٧: السؤال 

   تتمة -َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّلاُثوَن 
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٩      كنورٍ عتسبِم سي لَيدهنتي، وهأَوكُلُّ ت كامأَم ،با ر١٠. ي  قـافي  . قَلْبِـي ختقُـو
ضـربتي،  أَحبائي وأَصحابِي يقفُـونَ تجـاه       ١١. فَارقَتنِي، ونور عينِي أَيضاً لَيس معي     

وطَالبو نفِْسي نصبوا شركاً، والْملْتمسونَ لي الشر تكَلَّمـوا         ١٢. وأَقَارِبِي وقَفُوا بعيداً  
شونَ بِالْغجلْهي كُلَّه موالْيو ،دفَاسبِالْم .  

١٣    عملَا أَس ما فَكَأَصا أَنأَمو .  حفْتلَا ي كَمكَأَبو ١٤.  فَاه      ،عمـسلَا ي انسثْلَ إِنأَكُونُ مو
لأَني ١٦. لأَني لَك يا رب صبِرت، أَنت تستجِيب يا رب إِهلي         ١٥. ولَيس في فَمه حجةٌ   

وا بِي  »: قُلْتتمشئَلَّا يل» .    لَيوا عظَّمعي تمقَد لَّتا زمدني١٧. عأَنل     ،أَنْ أَظْلَـع كوشم 
. وأَما أَعدائي فَأَحياءٌ  ١٩. لأَننِي أُخبِر بِإِثْمي وأَغْتم من خطيتي     ١٨. ووجعي مقَابِلي دائماً  

وننِي والْمجازونَ عنِ الْخيرِ بِـشر يقَـاوِم      ٢٠. والَّذين يبغضوننِي ظُلْماً كَثُروا   . عظُموا
لَاحي الصاعبلِ اتأَج٢١. لبا ركْنِي يرتا . لَا تي  

  . أَسرِع إِلَى معونتي يا رب يا خلَاصي٢٢. إِهلي لَا تبعد عني

بعد أن وصف املرمن أوجاعه اجلسدية والنفسية، ارمتى عنـد قـدمي إهلـه              ) ١٢-٩(
هد، من جراء تصرفات أحبائه وموقفهم السليب مما        ليسكب شكواه أمام رأفته بتأوه وتن     

. بل من اهللا أيب الرأفة وإله كل تعزية       . وهذا يعلمنا أن ال نطلب التعزية من الناس       . أصابه
هكـذا فعـل    . ويقيناً أن ترك الناس لنا، هلو فرصة لنلقي كل رجاءنا على اهللا يف التوبة             

 خيربنا اإلجنيل أنـه عـاد إىل نفـسه    إذ. االبن الضال، حني تركه مريدوه بعد نفاد ماله  
لقد استيقظ من نوم املوت، وكان حكيماً جـداً، حبيـث مل            . ورجع إىل أبيه تائباً ونادماً    
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وكان ذكـي   . يؤجل، بل قام وجاء إىل أبيه بدالة البنوة اليت تثق يف حنان األبوة ولطفها             
عندئذ . لنعمة متذلالً الفؤاد فلم يتقدم حبق البنوة الذي سبق أن استنفده، بل طرق باب ا            

أدركته احملبة األبوية، ومل تتركه يف مرتبة األجري، اليت جاء يلتمسها، بل رفعته إىل رتبـة                
وأقام على شرفه وليمـة     . االبن احملبوب، إذ ألبسه احللة األوىل، ووضع خامتاً يف إصبعه         

اوي، عنـد   هذه هي املعاملة اليت يعاملنا ا اآلب الـسم        . كربى قوامها العجل املسمن   
فيلبسنا ثوب الرب، ويعدنا لوليمة عشاء اخلروف، حيث سـيطيب          . التوبة والرجوع إليه  

  . لنا أن نشترك مع املالئكة يف الترنيمة ايدة اليت تنطلق ا األفواه جمداً للحمل

إن هؤالء األحباء واألقارب، الذين مل يواسوين يف بلييت، انـضموا           : ويقول املرمن بأسى  
هذا ما  . وعندما زلت قدماي، تعظموا علي    .  أعدائي، وشاركوهم يف الكيد يل     أخرياً إىل 

يتعظم عليهم أبناء هذا الدهر، ويـشمتون       . حيدث فعالً للتائبني، عندما تزل م القدم      
وإذا ابتليت بالـضيقات    . لذلك احترز لنفسك يا أخي، وشدد السهر لكيال تزل        . م

  . فاذكر أن الذي حيبه الرب يؤدبه

أما أنا فأبكم   : جتاه الباليا من هذا النوع، يفضل املرمن السكوت، إذ يقول         ) ١٤ و ١٣(
هذه اآليات وسابقاا، فيها الكثري من وحي الفداء، ألا كما قال بعـض             . ال يفتح فاه  

ألن أحباءه وأقاربه وقفوا بعيداً جتاه      . آباء الكنيسة تنطبق على آالم ربنا وفادينا يسوع       
فقـد قـال    . يف بيت أحبائه، وخاصته ابتعدوا عنه هاربني من صليبه        فقد جرح   . ضربته

وأعداؤه التمسوا الشر، فقدموا    . حاشاك يا رب أن تصلب    : تلميذه املقدام مسعان بطرس   
كـل  . وأخرياً لكي يهينوا امسه صلبوه بني لصني      . شهود زور، ليثبتوا عليه حكم املوت     
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ويف مراحل آالمه مل يعترض علـى       . اهذا محله يسوع، ليزيل عنا وصمة اخلطية وعاره       
ظُلم »فتم ما قيل يف األنبياء . وإذ شتم، مل يكن يشتم عوضاً    . الظلم، وكأبكم مل يفتح فاه    

                ا فَلَـماّزِيهج امأَم ةتامص ةجعكَنحِ، وإِلَى الذَّب اقست اةكَش ،فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم
 حفْتي٥٣:٧إشعياء (« فَاه .(  

. لقد احتمل القدوس احلق اإلهانات واألوجاع، لكي ينجح املشورة اإلهلية خلالص العامل           
وهو ال يطلب مقابل ذلك، سـوى اإلميـان بـه           . خلالصك أنت، أيها القارئ الكرمي    

  . واالتكال على نعمته

أديب كربكـة   يقول املرمن أن الرب استجاب له، ألنه صرب للرب، وقبل الت          ) ٢٠-١٥(
وهذا يعلمنا أن اهللا ال يتخلى عن أتقيائه، الذين حيتملون االمتحان إىل النهاية             . من ميينه 

طُوبى للْمطْرودين من أَجلِ الْبِر، لأَنَّ لَهم       »: بإميان وصرب، بل يطوم، وفقاً لقول املسيح      
اتاومالس لَكُوت٥:١٠اإلجنيل حبسب مىت (« م .(  

وهذه الطلبات تكشف   . خيتتم داود املزمور بصالة حارة طالباً عون الرب       ) ٢٢ و ٢١(
وهي تعلمنا أشياء مهمة، تساعدنا علـى       . عن نواح مهمة يف طريقة جهاده ضد اخلطية       

  : السري يف سبيل الرب

لذلك فاجلهاد املثمـر ضـد      .  إن سقوط اإلنسان يف خطية ما، سببه عدم ثباته يف اهللا             
ولسعادتنا فإن اهللا يف عهد النعمة قريب جداً من كل مؤمن           . لتمسك يف اهللا  اخلطية، هو ا  
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كذلك الـروح   . ها أنا معكم كل األيام وإىل انقضاء الدهر       : يدعوه، بدليل قول املسيح   
  . القدس يالزمنا دائماً، ألنه كما قال املسيح ماكث فينا

ا بقدر ما ترفع نظـرك       عند السقوط، ال تشغل نفسك باحلالة السيئة اليت صرت إليه            
فالسيد الرب بلفتة أنقذ بطرس من حالة التجديف ونكران سيده، هو           . إىل الرب يسوع  

  . دائماً يعريك اللفتة عينها وينقذك من حالتك املتردية

 تعلم من املسيح االتضاع، واعترف بضعف طبيعتك اليت ال ميكن أن تنتج خـرياً إال                  
افعـل هـذا،    . اتك عن طريق جتاوبك معه بالصليب     لذلك أدخله يف حي   . مبعونة املسيح 

مع الْمِسيحِ صلبت، »: فريفعك املسيح إىل حياته، وحينئذ يطيب لك أن تقول مع بولس          
      يا فيحي ِسيحلِ الْما با لَا أَنيوحينئذ يطيب لك أن تنشد مـع       ). ٢:٢٠غالطية  (« فَأَح

إِذَا جلَست في الظُّلْمة فَالرب     . إِذَا سقَطْت أَقُوم  . وتيلَا تشمتي بِي يا عدّ    »: ميخا النيب 
. أَحتملُ غَضب الرب لأَني أَخطَأْت إِلَيه، حتى يقيم دعواي ويجـرِي حقِّـي            . نور لي 

  ). ٩ و٧:٨ميخا (« سأَنظُر بِره. سيخرِجنِي إِلَى النورِ

والفرق بني املؤمن احلقيقي    .  إن املؤمن وإن سقط يقوم، وإن أدبه الرب فال يرفضه          أجل
  . هو أن املؤمن إذا سقط يقوم، أما غريه فيسقط وال يقوم. وغريه

  الترنيمة 
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 الْآثَام ي لُجف تكُن قَد  

 يمقس الْقَلْبو يشأَع  

 ي الظَّالَملبى سشغيو  

   الْجحيم نصيبِي كَانَ في

 وعسآنِي ير نلَك  

 فُوعالن باملُح ذَاك  

  جاَء لقَلْبِي ومحا ذَنبِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد هجو  

 ريا أَسيني الدف تكُن قَد  

  أَعمى الَ من يقُودنِي 

 ريصلُ الْمهأَج تكُنو  

  إِبليس قَد كَبلَنِي 
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 وعسآنِي ير نلَك  

 فُوعالن بحالْم ذَاك  

  جاَء لقَلْبِي ومحا ذَنبِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد هجو  

 الْإِلَه كُرأَش ذَاكل  

 اهمانِي بِدفَد قَد نم  

  إِذْ أَنار لي الْحياةْ 

 اهي رِضماً فوي داتيح  

   يسوع فَأَشدو السمِ

 وعمالْج نيداً باهش  

  قَد صار ربي يِسري قُربِي 

 وعبالر لْكتبِي لرد نِريي  
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أما أنت يـا رب     .  يا سامعاً للصالة، إليك أرفع قليب، معترفاً بذنويب الكثرية         :الصالة  

. م ذيل يا رحيم   اغفر يل ذنويب يا كرمي، ارح     . ففي قلبك احلب العظيم، ويف يدك املغفرة      
. أنا متكل عليك، ويف نفسي شوق إىل الرجـوع إليـك          . ارفع عين خطاياي يا عظيم    

استجب لطلـبيت   . فأقبلين اللهم، كما قبل اآلب ابنه الضال، العائد من الكورة البعيدة          
  . آمني. منعماً ألجل اسم املسيح، فادي اخلطاة

   ماذا تتعلم من تأمالت هذا اليوم؟- ١٨: السؤال 

  االشتياق إلى اهللا -ْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلَأْرَبُعوَن َا

١            ا اللّـهي كفِْسي إِلَين اقتشهكَذَا ت اهياوِلِ الْمدلُ إِلَى جالْإِي اقتشا ي٢. كَم  تـشطع
     يالْح إِلَى الْإِله فِْسي إِلَى اللّهاللّ    . ن اماَءى قُدرأَتى أَجِيُء وتمي     ٣! هـوعمـي دل تارص

           إِهلُك نمٍ أَيوي كُلَّ ييلَ لالً إِذْ قلَياراً وهزاً نب٤خ    لَيفِْسي عن كُبا فَأَسهأَذْكُر هي . هذأَنل
             ،دمحمٍ ونرت توبِص اللّه تيإِلَى ب مهعم جرداعِ، أَتمالْج عم رأَم تكُن  ـديعم ورهمج .

لماذَا أَنت منحنِيةٌ يا نفِْسي، ولماذَا تئنني في؟ ارتجِي اللّه لأَني بعد أَحمـده لأَجـلِ                ٥
هِهجلَاصِ وخ .  

وأعطاه لبين قورح ليتلوه مصحوباً     . يظن املفسرون القدماء أن داود، كتب هذا املزمور       
أخبار األيام  (وبنو قورح هم الذين كانوا معينني حراساً لبوابة اهليكل          . يقيةباآلالت املوس 

  . وكانوا يؤلفون جوقة ترنيم يف اهليكل) ٩-٢٦:١األول 
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ويعرب هذا املزمور عن حالة الشعب يف السيب، واشتياقهم إىل الرجـوع إىل أوطـام،               
  . وخصوصاً إىل بيت املقدس، الذي دعي بيت اهللا

. وهو شره يلتهم كميات كبرية من األعشاب      . وان بري، له قرون متشعبة    اإليل حي ) ١(
األمر الذي جيعله يف عطش مستمر، فيجري إىل جداول املياه، يلـتمس إرواء غليلـه               

هكـذا  . عطشت نفسي إىل اإلله احلي    : الصادي، ومتثالً ذا احليوان الظامئ، قال املرمن      
حيث فرض عليهم أن يقـدموا      . إىل بيت اهللا  كانت حال املسبيني، التهبت قلوم حنيناً       

  . وفوق هذا فقد سئمت نفوسهم حياة االستعباد يف بابل. ذبائحهم للرب

هذه أيضاً حال املؤمن، فإنه حني جياهد ضد اخلطية يشتاق بشدة إىل الـرب يـسوع،                
كما أن اخلطية تربد حرارة النفس، هكذا الكفاح        »قال يوحنا فم الذهب     . ينبوع احلياة 

ماتة اخلطية، يطهر النفس ويضرمها بنار احلب اإلهلي، وجيعلها يف عطـش شـديد إىل         إل
من آمن بِي كَما قَـالَ      . إِنْ عطش أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشرب     »الذي قال   « الرب يسوع 

ياٍء حم ارهأَن طْنِهب نرِي مجت ابت٣٨ و٧:٣٧اإلجنيل حبسب يوحنا (« الْك .(  

كانـت  . حني أطلق يسوع هذه الدعوة، كان قلبه منشغالً بالنفوس العطشى إىل بر اهللا            
تعين كل إنـسان    « عطش أحد »وكلمة  . رغبته شديدة أن يتلفت اجلمهور ويقبلوا إليه      

سواء كان رفيعاً أم وضيعاً، غنيـاً أم فقـرياً،         . مهما كانت حالته، أو وضعه، أو مركزه      
إا دعوة موجهة إليك أيضاً، فإن قبلتها نلت اـازاة،          . اً أو حراً  صغرياً أو كبرياً، عبد   

  . طوىب للجياع والعطاش إىل الرب ألم يشبعون: وفقاً لقوله
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أما أنت ففـي وضـع      . قيل عن األيائل أا تذهب مسافات طويلة سعياً لإلرتواء        ) ٢(
إنـه  . نك جداً أفضل، ألن لقاء يسوع ال يقتضيك الذهاب إىل أي مكان فهو قريب م            

إِنْ سمع أَحد صوتي وفَتح الْباب، أَدخلُ إِلَيه وأَتعشى معـه           »يطرق باب قلبك ويقول     
  ). ٣:٢٠رؤيا (« وهو معي

والعطش عملية مستمرة فاملؤمن، يف كل أيام سياحته على األرض هو يف حالة عطـش               
مىت : له يف كل حني، فهو ال يتساءل مثل املرمن        مستمر إىل املسيح، وعنده اشتياق للتعبد       

ألتراءى قدام اهللا احلي؟ ألن الفرصة للقاء الرب احلي متاحة يف كـل             . تتاح يل الفرصة  
  . حلظة، ألنه هو معنا كما قال، كل األيام إىل انقضاء الدهر

ألن النيب املرمن كـان  . يرى أغسطينوس أن دموع داود كانت حلوة، وليست مرة   ) ٣(
وهذه الدموع مل تكن دموع احلزن واالكتئـاب،        . سيغها كما يستسيغ اجلائع اخلبز    يست

والواقع أن هدف املؤمن املولود مـن اهللا،        . بل دموع الشوق إىل الوجود الدائم مع اهللا       
  . وأن وسيلته احللوة، هي الصالة ودموع الشوق. هو الوجود مع اهللا

: هكذا قال املـسيح . ه يرى بالقلب النقي  صحيح أن اهللا، ال يرى بالعني اجلسدية، ولكن       
«     ونَ اللّهايِنعي مهأَناِء الْقَلْبِ، ليقلْأَنى لنعم إن املؤمن،   ) ٥:٨اإلجنيل حبسب مىت    (« طُوب

املسيح حررها من كـل     . ألن نفسه ليست رهينة إلحساساته املادية     . يقدر أن يرى اهللا   
ويقيناً أن النفس إن مل تنسكب قـدام اهللا،         . قيد مادي، لتصعد إىل جبل الشركة مع اهللا       

ومن أجل ذلك يقـول غـري       . وعندها ال تستطيع أن ترى اهللا     . تتقوقع يف إطار األنانية   



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٢٥

حررين الفادي احلبيـب مـن      : املؤمنني أين إهلك؟ أما املؤمن احلقيقي فلسان حاله يقول        
  . لذلك فأنا أسكب نفسي أمام إهلي. قيود املادة

املرمن مع اجلُماع إىل بيت اهللا، هو الرد على سؤاهلم الشامت أين إهلك؟             كان مرور   ) ٤(
إن بيت الرب يف العهد اجلديد ليس البناء املشيد باحلجارة، بل هو مجاعة املؤمنني، الذين               

كورنثـوس  (« أَما تعلَمونَ أَنكُم هيكَلُ اللّه، وروح اللّه يسكُن فيكُم؟        »‚: قال الرسول 
هذه احلقيقة صارت بالفداء، بدم املسيح، لذلك وجب على املؤمنني أن           ) ٣:١٦ألوىل  ا

لَـا تملكَـن    »: وفقاً للوصية الرسولية القائلـة    . يقتين كل واحد إناءه بقداسة وكرامة     
          ضوا أَعمقَدلَا تو هاتوهي شا فوهيعطت كَيل تائالْم كُمدسي جةُ فيطإِثْمٍ   الْخ آلَات اَءكُم

             لّهل بِر آلَات اَءكُمضأَعو اتوالْأَم ناٍء ميكَأَح لّهل كُماتوا ذَوملْ قَدب ،ةيطلْخرومية (« ل
  ). ١٣ و٦:١٢

فحياة املؤمن عيد، أفراحـه     . وكان املرمن يذهب إىل بيت الرب، بترمن ومحد مجهور معيد         
اليوم الذي فيـه سنـضم إىل       . لفرح األكرب، حني يأيت يوم االبتهاج     ال تنتهي، بانتظار ا   

عظيمـةٌ  »: مجاعة املفديني، لينشدوا معاً ترنيمة موسى عبد اهللا وترنيمة اخلروف، قائلني          
طُرقُك يـا   عادلَةٌ وحق هي    . وعجِيبةٌ هي أَعمالُك أَيها الرب الْإِله الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ         

 يِسنيدالْق كلم .          وسقُـد كدحو كأَنل ،كماس دجميو با ري افُكخلَا ي نرؤيـا  (« م
  ). ٤ و١٥:٣
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. من أجل هذا، يا نفسي ترجي اهللا، إن مل جتدي ما يروي عطشك يف هـذا العـامل                 ) ٥(
ألن ما ينظره أحـد كيـف       . ءألن الرجاء املنظور ليس رجا    . ترجي اهللا يف حياة أفضل    

) ٢٥ و ٨:٢٤روميـة   (ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصرب           . يرجوه
«               وعـسي بالر ولِّصاً هخم رظتنضاً نا أَيهني مالَّت ،اتاومي السف يه نحا ننتريفَإِنَّ س

فيليب («  صورة جسد مجده   تواضعنا ليكُونَ علَى  ٹ جسد   الْمِسيح، الَّذي سيغير شكْلَ   
  ). ٢١ و٣:٢٠

ال ريب يف أن النفس املؤمنة املشتاقة إىل جداول املياه احلية، حيث يتزكى رجاؤها، رغم               
ضيقات هذا العامل، ال بد أن ترفع صوا بالشكر واحلمد لإلله احلي، الـذي افتـداها،                

  .  األبدية يوم انطالقها من ديار اغتراا  هنا، واحلياةوأعطاها السالم

  الترنيمة 

  مع ربنا الْفَادي 

 نيكُونُ كُلَّ حن  

  وعد بِه يحيا هنا 

 نيا الثَّمناؤجر  
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  بِعنيِ إِميانِي 

 اكي أَرتينا مي  

  لَكن عينِي تشتهِي 

 اكني سلتجأَنْ ت  

  ن عن يمينِي يا كُ

 نِنيى، السرالْو بر  

 كُني ويناً لعم كُنو  

 نيصأً حلْجي مل  

  وحينما نفِْسي 

 دسالْج فَارِقت  

 كَي اكمي إِلَى حضمت  

 دا إِلَى الْأَبيحت  
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  هناك أَدرِي ما 

  لَست هنا أَدرِي 

  لسنِي ووجه فَادي ا

  أَرى مدى الدهرِ 

نعظم امسك الكرمي، ألجل عنايتك بالبشر، ورمحتـك        . أيها الرب اإلله احلي   : الصالة  

ونشكرك ألجل الشوق الذي يشيعه روحك القدوس يف نفوس البشر، لكي           . بضعفام
ضع هذا الشوق يف قليب باستمرار، ألنـين        . يطلبوك، وجيدوا عندك ما يشبع أشواقهم     

زكي الرجاء يف قليب، حىت أحيا حياة االنتظار        .  فقط أجد الطمأنينة وهدوء النفس     عندك
  . آمني. واليقظة مع مجيع إخويت يف الرب

   ماذا تعرف عن حيوان اإليل؟ - ١٩: السؤال 

   تتمة - َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلَأْرَبُعوَن  

ذْكُرك من أَرضِ الْأُردنِّ وجِبالِ حرمونَ، من جبـلِ        يا إِهلي، نفِْسي منحنِيةٌ في، لذلك أَ      ٦
رعص٧. م     ازِيبِكيم توص دنراً عي غَمادني رغَم .     لَـيع تطَم جِكلُجو كاتاريكُلُّ ت .
  أَقُولُ للّه ٩. اةٌ لإِله حياتيبِالنهارِ يوصي الرب رحمته، وبِاللَّيلِ تسبِيحه عندي صل٨َ
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بِـسحقٍ فـي    ١٠« لماذَا نِسيتنِي؟ لماذَا أَذْهب حزِيناً من مضايقَة الْعدو؟       »: صخرتي
ـ   ١١« أَين إِهلُك؟ »: عظَامي عيرنِي مضايِقي، بِقَولهِم لي كُلَّ يومٍ       نِيحنم تاذَا أَنمـا   لةٌ ي

  . نفِْسي، ولماذَا تئنني في؟ ترجيِ اللّه لأَني بعد أَحمده، خلَاص وجهِي وإِهلي

فاخترقـت األحقـاب    . كان داود من األنبياء احلاملني، وكانت رؤاه بعيدة املدى        ) ١(
وطاب لـه أن    . عدواألزمنة، وراحت ترتاد بعض األمكنة اليت ارتادها رب اد يف ما ب           

  : يذكر ربه وفاديه

 من أرض األردن، حيث أظهر رب اد يسوع اتضاعه، مبمارسة املعمودية على يـد                 
ألنه وهو القدوس احلق، الذي مل يعرف خطية، وضـع ذاتـه حتـت              . يوحنا املعمدان 

ولكن يوحنا إذ كان يعرف أنه يف حضرة ربه وفاديه، استعظم األمر وحـاول              . الشريعة
يا سـيد أنـا     : وكأىن به يقول  !!! أنا حمتاج أن أعتمد منك، وأنت تأيت إيلّ       :  قائالً منعه

ولكن واعجباه أأنت تـأيت     . خاطئ أحتاج إىل غفران منك، يا محل اهللا رافع خطية العامل          
أم تأيت الشمس املنرية إىل الفتيلة املدخنـة،        ! أيأيت الذهب إىل الطني ليكسب اء؟     ! إيلّ؟

أم يأيت البار إىل األثـيم،      ! أم يأيت السيد إىل العبد، لينال منه شرفاً؟       ! اً؟لتقتبس منها نور  
  ! ليعطى براً؟

. امسح اآلن، ألنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر         : ولكن يسوع يف اتضاعه، قال ليوحنا     
مبعىن أن الفادي الرب بني له أنه جيب أن يسلم بطلبه، ولو كان ذلك غريبـاً وفـوق                  

  . إدراكه
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. األول، ترك اخلطايـا   : ملعمودية بالنسبة ألهل العهد القدمي تنطوي على معنيني       كانت ا 
والثاين انضمام املعتمد إىل رعوية ملكوت اهللا، أما معمودية املسيح، فتحمل معها معـىن              

ويف تعبري آخر أنه صار ابن اإلنـسان،        . جديداً، هو رضاه بأن حيسب نفسه واحداً منا       
فمعمودية املسيح إذن كانت أحد أعماله الكفاريـة،        . نسانيةليكون أخاً لكل فرد يف اإل     

ألنه إذ جاء ليفتدينا، جعل نفسه واحداً منا،        . اليت قام ا خمتاراً ألجلنا، حنن اخلطاة األمثة       
وبلغ الذروة يف اتضاعه حني محل خطايانـا، أو         . جمرباً يف كل شيء مثلنا ما عدا اخلطية       

  . «، لكي نصري حنن بر اهللا فيهصار خطية ألجلنا»كما قال الرسول 

 من جبل حرمون، حيث جتلى الرب للتالميذ مبجده اإلهلي، حـني أضـاء وجهـه                  
يف قيصرية فيلبس حدث الرب تالميذه عـن        . كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور    

إِنْ أَراد أَحـد أَنْ يـأْتي       »وأطلق الشعار القائل    . صليبه وصليب املؤمنني يف كل جيل     
) ٩:٢٣اإلجنيل حبسب لوقـا     (« ورائي، فَلْينكر نفْسه ويحملْ صليبه كُلَّ يومٍ، ويتبعنِي       

فأشفق املـسيح علـيهم،     . حينئذ خيمت على عقول التالميذ سحابة سوداء من احلزن        
هنـاك رأوه   . وافتقدهم يف كآبتهم، فأخذ خنبة منهم إىل جبل حرمون وأظهر هلم عظمته           

هذا هو ابين احلبيب الذي بـه       » جمده حماطاً مبوسى وإيليا، ومسعوا صوت اآلب قائالً          يف
  . «سررت، له امسعوا

. جاء ذلك االفتقاد يف أوانه كطلوع البدر يف كبد السماء على إنسان تائه يف الصحراء              
 التالميذ من هذا التجلي أنوار اد منعكسة على الصليب، مـن قبـل،               وهكذا رأى 

  . القيامة والصعود تفيض عليه من بعدوأنوار 
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يرى كريلس أن الغمر الذي ذكره داود، يرمز إىل املاء والدم املتفجر من جنـب               ) ٧(
وأن اللجج هي أحكـام     . ربنا املبارك يسوع على الصليب، الذي غمر خطايانا فغسلها        

  . ولعله قصد أحكام الرب بتربيرنا ألجل الدم الذي سفك من أجلنا. الرب

ليل يرمز إىل التجارب والضيقات، اليت منر ا، وحتملنا على الصالة ألجل حياتنا             ال) ٨(
ويرى أورجيانس، أن الليل هو هذا العمر احلاضر املظلـم،          . فيأيت النهار اململوء بالرمحة   

ويلزمنا أن نصلي ونسبح ما دمنـا يف        . بينما النهار هو العمر العتيد املضيء للصديقني      
  . نفجر النهار ويطلع كوكب الصبح املنري، الرب يسوع املسيحهذا الليل، إىل أن ي

يرجح بعض املفسرين أن املرمن امللهم، شعر وهو ينتظر بالوحشة واالنفـراد،            ) ١١-٩(
لكأن اهللا قد تركه، وابتعد عنه، فراح يتساءل ملاذا يسمح إهله أن يـضايقه أعـداؤه،                

عود مرة أخرى إىل توجيه احلـديث إىل        أين إهلك؟ ويف اية املزمور ي     : بقوهلم له كل يوم   
وان . ويسأهلا، أن تترجى اهللا وحتمـده     . نفسه املنحنية، اليت ضايقها أهل العامل بتعيريام      

ويهيب ا أن تثق يف أن الرب هو صخرا، الـيت           . ترى أن خالصها هو يف وجه الرب      
  . مكنها أن تلجأ إليه فيثبتها

ألن رجاء اهللا ال خيـزي، وال تعقبـه         . فتترجى اهللا يا ليت كل نفس تتمثل بالنيب الكرمي        
أجل إن الرجاء ال ميكن أن خييب، ألنه قائم على          . خيبة وال يأس، بل يتكلل خبالص اهللا      

  . حمبة اهللا وخمتوم بالروح القدس، ليوم الفداء العظيم
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  الترنيمة 

 اهيى الْمرجمالِ لزقِ الْغوكَش  

اقيتإِلَهِي اش كإِلَي يمظي ع  

  عطشت إِلَى الْحي رب الْحياةْ 

 هِيمي يلالْع تيبقَلْبِي لو  

  قرار 

 اذَا الْأَنِنيمل  

 نيعم بر كبر فْسا نأَي  

  دموعي تِسيلُ بِطُولِ الزمانْ 

 ارهلَ ني لَيامطَع تارصو  

  هانْ لأَنَّ الْعدو لنفِْسي أَ

 ارس كإِلَه نأَي هلبِقَو  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٣

 يمظع نزبِح نئفِْسي تنو  

 الْإلَه تيبِسريِي لى مكْرذل  

 لّيِ الْكَرِميخبِي وحصي ولبِأَه  

  نغني بِحمد لرب الْحياةْ 

 اذَا الْأنِنيمي لفْسِ قُوما نأَي  

نم كجِي إِلَهرت اهجالن ه  

 نيالَصِ الْثَملِ الْخأَجي لأَنل  

  أُسبح ربي بِطُولِ الْحياةْ 

ومـن  .  شكراً يا إهلنا القدوس، من أجل لطفك الذي ظهر يف احملبوب يسوع            :الصالة  

ونشكرك بنوع  . أجل عنايتك اليت حتوطنا ا، حني تعج علينا الباليا، غمراً ينادي غمراً           
وأتاح خلاطئ نظـريي القـدوم      .  أجل حمبتك يف يسوع، الذي أكمل كل بر        خاص من 

ثبتين يف توبيت، زد إمياين، شدد رجائي، قوِ حمبيت، يـا إهلـي             . إليك بالتوبة عن اخلطايا   
  . آمني. باسم يسوع استمع يل واستجب. الصاحل
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   مباذا امتاز داود كنيب؟ - ٢٠: السؤال 

   أقض لي يا رب -ْرَبُعوَن َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َواْلَأ 

اقْضِ لي يا اَللّه وخاصم مخاصمتي مع أُمة غَيرِ راحمة، ومن إِنـسان غـش وظُلْـمٍ     ١
؟ لماذَا رفَضتنِي؟ لماذَا أَتمشى حزِيناً من مضايقَة الْعدو       . لأَنك أَنت إِله حصنِي   ٢. نجنِي
٣           نِكاكسإِلَى مو كسلِ قُدببِي إِلَى ج انيأْتيانِنِي ويدها يمه قَّكحو كورلْ نسي ٤. أَرفَآت

لماذَا أَنت منحنِيةٌ   ٥. إِلَى مذْبحِ اللّه، إِلَى اللّه بهجة فَرحي، وأَحمدك بِالْعود يا اَللّه إِهلي           
ا نييإِهلهِي وجو لَاصخ ،هدمأَح دعي بأَنل يِ اللّهجر؟ تيف نينئاذَا تملفِْسي، و .  

وهذا محل عدداً من املفـسرين علـى      . حني نتأمل يف هذا املزمور، نرى أن ال عنوان له         
  . القول بأنه تكملة للمزمور الثاين واألربعني

لب إىل الرب أن حيكم له وينتقم لظالمته من أمة غـري            يستهل كاتب املزمور بالط   ) ١(
ولعل الكاتب كان متحدثاً بلسان أحد املسبيني فطلب مـن اهللا           . بارة، ومن إنسان غش   

والواقع أن طلب النقمـة كـان شـائعاً يف          . معاقبة البابليني، وعلى رأسهم ملك بابل     
ـ      . صلوات الكثريين من قديسي العهد القدمي      صوص النـاموس   ولعل مرد ذلـك إىل ن

عني بعني وسـن بـسن      : املوسوي الذي جييز النقمة بدليل احتوائه على الشرعة القائلة        
  ). ٣١:٢٤خروج (
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لقد عاش البشر عشرات القرون يف ظل هذه الشرعة، إىل أن سطع ناموس روح احلياة               
الناموس الذي أساسه احملبة اليت ال تنتقم من املسيء، بل تغفـر لـه              . يف املسيح يسوع  

وقد عرف باالختبار أن من قَبِل يسوع خملِّصاً وقَبِـل          . عني مرة سبع مرات، كل يوم     سب
وقد عملت  . نريه يرفعه املسيح فوق مستوى خصمه، فيبادله حباً ببغضاء وغفراناً بانتقام          

بل كل مـا    ... ال تنتقموا ألنفسكم  »: املسيحية ذا املبدأ متشياً مع تعليم اإلجنيل القائل       
وهدف املسيح من هذا التعليم، هو      . ل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضاً م      تريدون أن يفع  

جديداً صانعاً سالماً، متأهباً لكل عمل      « إنساناً»أن خيلق من كل كائن بشري يؤمن به         
  . صاحل

وقد . قد يرى البعض أن املسيحية تطلب من معتنقيها أموراً مستحيلة يف ممارسة املساحمة            
بة لإلنسان الطبيعي، الذي مل يعرف املسيح يف فدائه، أو باحلري           يكون األمر هكذا بالنس   

إنسان كهذا، ال يستطيع إطالقاً التخلص مـن شـهوة          . مل حيل املسيح باإلميان يف قلبه     
وبطبيعـة  . أما الذي قبل املسيح وجتدد بالروح القدس، فله طبيعـة املـسيح           . االنتقام

  . اءة، يسحق كربياء اخلصموبالصفح عن اإلس. املسيح، يغلب شهوة االنتقام

جتدد شاب بواسطة جيش اخلالص، وكان قبالً مشهوراً بالبطش وشـدة االنغمـاس يف        
ولكنه ما أن منا روحياً يف معرفة املسيح، حىت أخذ يتصل برفاقه القدامى ويكرز              . الشر

وصادف أنه يف إحدى املرات، قام زميل سابق لـه          . هلم خبالص اهللا، الذي ذاق حالوته     
فتلقى الشاب اللطمـة    . هذه مين جزاء ملعرفتك اجلديدة باملسيح     : ه بشدة، قائالً  ولطم

قبلت لطمتك راضياً إكراماً للمسيح، الـذي       : بكل هدوء، مث التفت إىل املعتدي وقال      
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ولكن مل ميض يومان علـى      . قاهلا، مث حيا وانصرف   . احتمل من األشرار مقاومة كهذه    
جئت أللتمس الصفح على    :  وقال له بانكسار   احلادث، حىت ذهب املعتدي إىل ضحيته     

وأعترف لك بأن كلمتك اللطيفة، اخترقـت قلـيب         . تصريف املشني، ويل خزي الوجه    
وباحلق أقول أنه عندما قبلت لطميت برضى، خيل يل أنـين     . كسهم، وقتلت فيه العداوة   

قدمي فخجلت من فعليت ومل يسعين إال أن أقع على          . أرى يسوع يتقبل اللطمة مبتسماً    
  . هذا اإلله الذي جعل منك إنساناً حمباً مساملاً

وحـني  . يتململ الكاتب يف ديار االغتراب، ويشعر باحلنني إىل بيت املقـدس          ) ٣ و ٢(
ملاذا أقصيتين عنـك؟ وملـاذا      : خاب أمله بالعودة تأمل، وراح يسأل اهللا بلهجة املكتئب        

  ... مسحت بأن أسلك حزيناً من مضايقة أعدائي؟

مة أورجيانس إن يف هذا املزمور نبوة عن آالم املسيح، فاألمة غري الرامحة هـي               قال العال 
يـشري  « ملاذا أمتشى حزيناً  »والقول  . شعب اليهود، وإنسان الغش يهوذا اإلسخريوطي     

  . «نفسي حزينة جداً حىت املوت»إىل كلمة املسيح يف الليلة اليت أسلم فيها 

فقد قال له   . عف من أن ينال من مؤمن بيسوع      ال حتزن يا أخي فعدو النفوس إبليس، أض       
فالعدو الغاشـم ال يـستطيع أن      . إن رئيس هذا العامل يأيت ولكن ليس له يفّ شيء         : اد

لَا تغربِ الـشمس    »: فقد قال الرسول  . يضايقنا إال إذا كان له فينا شيء، كالغيظ مثالً        
هل تريد اخلالص مـن     ). ٢٧ و ٤:٢٦أفسس  (« علَى غَيظكُم ولَا تعطُوا إِبليس مكَاناً     

ألن يسوع هو نـور العـامل،       . هذا احلزن؟ اسأل يسوع أن يرسل إىل قلبك نوره وحقه         



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٣٧

وهو احلق الذي حيـررك مـن       . الذي ينري سبيلك ويهديك إىل سبل الرب من أجل امسه         
  . عبودية الشر، فتسلك كابن، وتصنع احلق

وخيلصنا من جتارب األمة غري الرامحـة، ومـن         نعم، إن سيدنا يبدد احلزن من نفوسنا،        
  . وتأكد أن ال خالص بدون يسوع. إنسان الغش

فهو يقـودك إىل    . أيها املشتاق الساعي إىل جبل قدس اهللا، سر وراء الفادي الرب          ) ٤(
. فتحمده بالعود والقيثـار   . ميأل نفسك جة وفرحاً   . واهللا يف هذه املساكن   . مقادس اهللا 

ولـذلك ال   . رف جيداً ما حيتاجه أبناؤه، يف كل مرحلة من حيام         واهللا كأب حكيم يع   
  . داعي أن تكتئب نفسك، أو يضطرب قلبك يف داخلك

سبح الرب شاكراً على خالصه وحمبتـه،       ! ما أمجل الفرح، الذي يعرب عنه بالترنيم      ) ٥(
 احلب  ويقيناً أن التسبيح واحلمد، هو أنغام     . «طويب للساكنني يف بيتك أبداً يسبحونك     »

اَلَّذي عنـده وصـاياي     »: وأن ذلك يتم بطاعة وصايا الرب     . الصادرة من قلب طاهر   
« ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبنِي، والَّذي يحبنِي يحبه أَبِي، وأَنا أُحبه، وأُظْهِـر لَـه ذَاتـي               

  ). ١٤:٢١اإلجنيل حبسب يوحنا (

ا أنت منحنية، وملاذا تئنني يفّ، بعـد أن عرفـت طريـق فرحـك               وأنت يا نفسي، ملاذ   
ارجتي اهللا، وتوكلي على نعمته، فهو يرسل نـوره وحقـه، فيهـديانك إىل              . وسالمك

  . مسكنه، حيث مذبح الرب، الذي هو نور وخالص لكل متقيه
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  الترنيمة 

  يا رب كُن لي مرشداً 

  يا مصدر الْأَنوارِ 

ل ظُرانجِداً وني مفعض  

 اربنِى الْجا ذَا الْغي  

  إِني أَتيت خاضعاً 

 كتمحر امأَم  

  فَانصت لصوتي سامعاً 

 كتمشِ نِعرع نم  

  نفِْسي إِلَيك تائقَة 

  فيها أَمانِيها 

  وبِرجاك واثقَة 
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  فَامح مساوِيها 

قَلَّ ن با ررِي ياص  

 راصي نل تأَن كُن  

  وعظُمت كَبائرِي 

 ري غَافل تأَن كُن  

  يا حصننا في خوفنا 

  وملْتقَى الْخطْبِ 

  أَنت مقَوي ضعفَنا 

  في الْموقف الصعبِ 

 صـارت    لك احلمد والشكر يا رب اجلنود ملكنا وإهلنا، ألجل النعمة، اليت           :الصالة  

. هذه النعمة املخلصة، اليت تعلم الناس أن ينكروا الفجور الذي يف العامل           . باملسيح يسوع 
نسألك أن تسكب حمبتك يف قلوبنـا بـالروح         . ونشكرك ألنك تعاملنا بالنعمة املترأفة    

القدس لكي ننبذ الكراهية واحلقد والرغبة يف االنتقام، ونتجمـل بالوداعـة وحـب              
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حلرية، اليت اشتراها املسيح لنا بدمه، لكي ال نستعبد بعـد للخطيـة،      ثبتنا يف ا  . الغفران
  . آمني. ولك الشكر

   ما هي ميزات املسيحية بالنسبة للنقمة؟ - ٢١: السؤال 

   اهللا ملجأ وقوة - َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َواْلَأْرَبُعوَن  

لذلك لَا نخشى ولَو تزحزحت     ٢. جِد شديداً عوناً في الضيقَات و   . اَللّه لَنا ملْجأٌ وقُوةٌ   ١
تتزعزع الْجِبـالُ   . تعج وتجِيش مياهها  ٣. الْأَرض، ولَوِ انقَلَبت الْجِبالُ إِلَى قَلْبِ الْبِحارِ      

  . سلَاه. بِطُموها

٤     سقْدم ،ةَ اللّهيندم حفَرت يهاقوس رهن  يلنِ الْعاكس٥.  م     عـزعزتت ا فَلَنهطسي وف اللّه .
أَعطَى صوته ذَابـت    . تزعزعت الْممالك . عجت الْأُمم ٦. يعينها اللّه عند إِقْبالِ الصبحِ    

ضا٧. الْأَرنعم ودنالْج بر .قُوبعي ا إِلهأُنلْجلَا. مسه .  

ومما يشيع االطمئنان   . يستهل املرمن هذا املزمور بتأكيد، أن الرب هو امللجأ واملالذ         ) ١(
لقد اخترب القديسون يف كل جيل، أنه مبجـرد         . يف النفس، هو أن يكون الرب ملجأ لنا       

  . ذكر اسم يسوع، تتقوى النفس وتنتصر على الشدائد

أشدها مرارة للنفس، هي اخلطيـة،      إن الضيقات اليت تقع على اإلنسان شديدة، ولكن         
من أجل هذا، جيب أن نلجأ إىل يسوع املصلوب فادي اخلطاة وغافر          . اليت جترح الضمري  
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حني يتورط اإلنـسان    . إنه حبق ملجأ لنا وقوة ومعني يف كل الشدائد اليت تنتابنا          . إمثهم
اءل ثقلها  ولكن كل الديون يتض   . بدين باهظ، يكون الضيق الذي حيل به شديداً وقاسياً        

  . أمام دين اخلطية، الذي وصفه يوحنا بنيان يف كتاب سياحة املسيحي باحلمل الثقيل

إذا أردت أن تسمع صدى األنني من ثقل اخلطية يف قسوته ومرارته، فاقترب من صليب               
هناك تسمع الذي محل خطايانا يف جسده على الصليب يئن، قـائالً    . ربنا يسوع املسيح  

  . «! تركتين؟إهلي، إهلي، ملاذا»

يا ليت املستهني باخلطية يلتفت إىل صليب يسوع، لريى فظاعة اخلطية يف كوا سببت              
ومن يدري، إن كان املستهني ال خيجل مما فعل، ويصرخ مـع  . موتاً مهيناً للقدوس احلق  

  ارمحين اللهم أنا اخلاطي؟ : العشار قائالً

! نونة نيابة عن كل خاطئ أثيم     لعلك تندهش أن يأيت ديان كل األرض ويأخذ حكم الدي         
وعندئذ تدرك  . ولكن قبل أن تندهش، اطلب إىل هذا الفادي أن حيل باإلميان يف قلبك            

ليفتديك من لعنـة    . أبعاد حمبته الفائقة العقل، اليت أحبك ا واليت رفعته على الصليب          
 وهو ينتظر منك خطوة واحدة، لكي يـربرك       . الناموس، الذي أغلق عليك حتت اخلطية     

  . ينتظر أن تقبل إليه، وتقبله خملصاً. ويعطيك مرياثاً مع املقدسني
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« اهللا حمبـة »لقد أُطلقت على اهللا صفات وأمساء كثرية ولكن أقرا إلينا هـي          ) ٣ و ٢(
لذلك ال خنشى مهما حدث من الدواهي، ولو تزعزعت         . وباحملبة صار عمانوئيل اهللا معنا    

  . األرض

ما كان يسوع نائماً يف السفينة وتالميـذه جيـدفون حـدث            خيربنا مىت اإلجنيلي أنه في    
اضطراب عظيم يف البحر، حىت غطت األمواج السفينة فأيقظه تالميذه بصراخ اخلوف            

. «مث قام وانتهر الرياح والبحر فصار هـدوء عظـيم         ...يا سيد جننا فإننا لك    »قائلني  
ها أنا معكم كل    »ذي قال   ولسعادتنا فإن هذا الذي انتهر الريح واألمواج، هو نفسه ال         

لذلك ال خنـشى    . «ال ختافوا أنا هو   »: وهو نفسه الذي قال   . «األيام وإىل انقضاء الدهر   
  . زعزعة األرض، ألن إهلنا وفادينا ماكث فينا

. إنه ال يالشي التجارب، ولكنه يوجد معنا حني منر ا، كما حدث مع الفتيان الثالثـة               
فلم تلتهمهم النار، بل زادـم      . طاهم بركة وجوده  فهو مل يطفئ نار األتون، ولكنه أع      

  . إمياناً وقوة وثباتاً

إن الطريقة إلزالة خماوفنا، هي أن نأيت ا إىل املسيح، ونضعها           : قال رجل اهللا مىت هنري    
والذين يدعون املسيح معلماً بإخالص، ويلجأون إليه بإميان، حيق هلم أن يتأكدوا            . أمامه

  . بأنه لن جيعلهم يهلكون
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ويف يقيين أنه ليست هناك راحة للنفس املسكينة، اليت ترزح حتت عبء الشعور باخلطية              
يا رب جنين   : واخلوف، أفضل من أن تذهب إىل يسوع الفادي، مريح التعاىب وتقول له           

  . فإنين أهلك

. صحيح أن عواصف الشر عاتية جداً وأن مهمة الشيطان وجنوده أن يثريها بال هوادة             
وله التسلط عليها، وهو ينتهرها بكلمـة       .  ألن مهمة يسوع أن يسكنها     ولكن شكراً هللا  
وما تلك املعجزة اليت حدثت إال رمزاً إىل فعل املسيح، الذي يفعلـه يف  . من فمه املبارك  

  . كل زمان، وهو إعطاء الراحة للنفس املؤمنة مهما اشتدت اضطرابات احلياة حوهلا

ولكـن  .  وهي تثري القلق واملخاوف يف النفوس      العامل شبيه ببحر مضطربة أمواجه،    ) ٤(
ألنه بينما العـامل يعـاين االضـطرابات        . مجاعات املفديني ر، سواقيه تفرح مدينة اهللا      

إن أار اهللا احلية الفياضة، هـي   . والثورات الدامية، يعيش قطيع املسيح يف فرح وسالم       
هكذا قـال يـسوع   . ن من اهللا  مياه الروح القدس، اليت تتدفق يف حياة املؤمنني املولودي        

«     برشيو قْبِلْ إِلَيفَلْي دأَح شطإِنْ ع .     طْنِـهب ـنرِي مجت ابتا قَالَ الْكبِي كَم نآم نم
    ياٍء حم ارهأَن‚          لُوهقْبأَنْ ي نيعمزم ونَ بِهنمؤي كَانَ الْموحِ الَّذنِ الريل اإلجن(« قَالَ هذَا ع
  . وقد فاضت أار الروح القدس فعالً يوم اخلمسني). ٣٩-٧:٣٧حبسب يوحنا 

لقد فدى العلي قطيعه، وبررهم بدمه، وقدسهم بروحه القدوس املاكـث فـيهم،             ) ٥(
إن سر قوة الكنيـسة يف وجـود اهللا يف   . لذلك ال ميكن، أن يتزعزعوا   . وثبتهم يف حمبته  
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اهب الروحية على اجلميع، وينصح الكـل،       وقد وزع املو  . وسطها، يف قلوب أعضائها   
  . وحيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسه، فهناك يكون يف الوسط. وعينه على الكل

ولكنـها ال تـستطيع أن      . إن األمم اليت مل تعرف اهللا يف فدائه، تعج وتصخب         ) ٧ و ٦(
 اليت افتـداها    أما كنيسة اهللا،  . تثبت طويالً، وال أن تقاوم ما مسح اهللا بوقوعه على العامل          

ألن اهللا يقويها، ويسندها ويعطيها احملبة الـيت        . بدمه، فتقابل هذه األحداث بدون قلق     
  . وحتتمل كل شيء. تصرب على كل شيء وترجو كل شيء

خمتارو اهللا يثبتون ألن قائدهم، ليس نبياً وال مالكاً وال رئيس مالئكة، بـل هـو رب                 
  . اجلنود نفسه

  الترنيمة 

  حملِ أَقْبِلْ يا ثَقيلَ الْ

 بِيبالْح يكفَاد وحن  

  واطْرحِ الْأَوزار حاالً 

 يبلالص اكذَي دنع  

 ودج وعبنى يرفَت  
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  سالَ من جنبِ الْحملْ 

 توبِالْم توالْم اتأَم نم  

  الَّذي عنا احتملْ 

  اسمعِ الْفَادي ينادي 

  مقْطُوعِ الرجا كُلَّ 

  الْتفت نحوِي فَتحيا 

  وتنالَ الْفَرجا 

  أَقْبِلُوا نحوِي فَإِني 

  جِئْت من أَجلِ الْخطَاةْ 

  إِننِي الْخبز السماوِي 

  وأَنا ماُء الْحياةْ 

 كُملَيلُوا نِريِي عمحا  
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 يعدي الْواعنِي الرإِن  

الَ ت ودع نافُوا مخ  

 نِيعالْم نصا الْحفَأَن  

نشكرك . كل شيء حبكمة صنعت   . وعظيمة هي أعمالك  .  مبارك أنت يا رب    :الصالة  

يا إهلنا القدوس ألجل وجودك معنا، وسط اضطرابات احلياة، مل ملنا ومل متنع حقـك               
ومهمـا  . حملبة، فال نتزعزع  ونقدس امسك الكرمي، ألنك تثبتنا يف اإلميان والرجاء وا        . عنا

. كانت األمور صعبة والضيقات شديدة، فإننا جند عندك الفرج، وجند عنـدك التعزيـة   
  . آمني. كمل عملك يف حياتنا كل يوم، إىل يوم جميئك

 ما هي أشد الضيقات اليت تقع على اإلنـسان، وكيـف            - ٢٢: السؤال  
  يستطيع اإلنسان أن يتخلص منها؟ 

   تتمة -سَّاِدُس َواْلَأْرَبُعوَن  َاْلَمْزُموُر ال 

مسكِّن الْحروبِ إِلَى أَقْصى    ٩. هلُموا انظُروا أَعمالَ اللّه، كَيف جعلَ خرباً في الْأَرضِ        ٨
وا أَني  كُفُّوا واعلَم ١٠. الْمركَبات يحرِقُها بِالنارِ  . يكِْسر الْقَوس ويقْطَع الرمح   . الْأَرضِ
 ا اللّهمِ  . أَنالْأُم نيالَى بعضِ  . أَتي الْأَرالَى فعا  ١١. أَتنعم ودنالْج بر .  قُوبعي ا إِلهأُنلْجم .
لَاهس .  
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إن صوت الرعود القاصفة والسحب اليت تتجمع يف الفضاء، تنذر باملطر وبالتـايل             ) ٨(
ي أتالمها فتنبت الزروع وتعطـي خـريات        ينجم عنها بركات واسعة لألرض إذ ترو      

قد تناهى الليـل واقتـرب النـهار،        : هكذا صوت الرب يف كنيسته يرن منبهاً      . كثرية
فاخلعوا أعمال الظلمة والبسوا أسلحة النور، فإن خالصكم اآلن أقرب مما كان حـني              

  ). ١٣:١٢رومية (آمنتم 

اهللا يف املـسيح يـسوع،      مل يكن األمر هكذا بالنسبة لليهود، الذين رفضوا خـالص           
فاستحقوا غضب اهللا، بعد أن وخبهم وأنذرهم بقضائه عليهم، وقدم هلم مثـل الكـرم،       

ومع ذلك فإذ انتظر الكـرام اإلهلـي أن         . الذي وفرت له كل أسباب اخلصب والنمو      
فقرر أن يرتع سياجه، أي يعدل عن محايتـه،         . يصنع كرمه عنباً جيداً، صنع عنباً ردياً      

. وال يلبث أن يطلع فيه شوك وحسك      . ي، وأن يهدم جدرانه فيصري للدوس     فيصري للرع 
  ). ٧-٥:١إشعياء (ألن الشعب أخطأوا إىل إهلهم . ويوصي الغيم، أن ال ميطر عليه

ومن ميعن نظره يف تاريخ الفـداء،       . مل يترك اهللا شيئاً من وسائط النعمة، مل يصنعه للبشر         
باـد، وانـسكاب الـروح القـدس،        ويتأمل يف التجسد والصلب، وصعود يسوع       

والكنيسة وخدمتها، والكتاب املقدس وفوائده، وحمبة اهللا، وطول أناته، وإحـسانه إىل            
  . ال يوجد شيء من اخلري، مل يصنعه اهللا للبشر: غري املستحقني، ال بد أن يقول

ألن . ناإن خريات اهللا اليت يسبغها علينا، واالمتيازات اليت منحنا إياها، تزيد مـسؤوليت            
وليكن معلوماً لدينا أن الرب يؤدب      . أمثار الكرم جيب أن تكون على قدر أتعاب الكرام        
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ويطلب الذين تركوا الرب يف يوم اخلريات، ينتبهون ويرجعـون       . شعبه، بغية إصالحهم  
ولكنه عني حداً للذين    . صحيح أن الرب صاحل وإىل األبد رمحته      . إليه يف يوم الضيقات   

إن مل نقصد عمل اخلري وجنتهد فيه، نعط الشرير فرصـة           . تعبري آخر وب. يرفضون رمحته 
  . ليزرع الفساد واخلطية يف قلوبنا

انظر كيف صار   . إن احلروب اليت قامت ضد الرب كثرياً ما انتهت بإميان األعداء          ) ٩(
شاول الطرسوسي مسيحياً وكارزاً باإلجنيل، بعد أن اضطهد كنيسة املـسيح ونكـل             

وتاريخ الكنيسة حافل بسحابة من الشهود الذين كـانوا أعـداء           . نيبأعضائها القديس 
وكثريون منهم  . صليب املسيح، ولكنهم ما أن عرفوا فيه رب اخلالص حىت سجدوا له           

  . استشهدوا يف سبيله

والرمح هـو سـالح     . القسي هي رمز خطط أعداء الرب وترتيبام، اليت يبددها اهللا         
. بة، اليت أعطى اهللا املؤمنني يف إزائها تـرس اإلميـان          اهلجوم وهو من سهام ابليس امللته     

واملركبات، هي أكاذيب األشرار اليت حيتمون خلفها، واهللا يبددها، مع كـل الـذين               
  . يتسلحون ا

الْبسوا سلَاح  . تقَّووا في الرب وفي شدة قُّوته     »: ال ختف يا أخي من هذه األسلحة، بل       
فَإِنَّ مصارعتنا لَيـست مـع دمٍ       .  لكَي تقْدروا أَنْ تثْبتوا ضد مكَايِد إِبليس       اللّه الْكَاملَ 

               ادنأَج عرِ، مههذَا الد ةلَى ظُلْمالَمِ، عالْع لَاةو عنيِ، ملَاطالس عاِء، مسؤالر علْ ممٍ، بلَحو
من أَجلِ ذلك احملُوا سلَاح اللّه الْكَاملَ لكَي تقْدروا أَنْ          .  السماوِيات الشر الروحية في  
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اثْبتوا ممنطقني أَحقَاَءكُم بِـالْحق، ولَابِـِسني درع الْبِـر،          ... تقَاوِموا في الْيومِ الشريرِ   
    اددعتبِاس لَكُمجأَر يناذحلَامِ وجِيلِ السإِن .         ي بِـهالَّـذ ،انالْإِمي سرالْكُلِّ ت قفَو نيلامح

تقْدرونَ أَنْ تطْفئُوا جميع سهامِ الشريرِ الْملْتهِبة وخذُوا خوذَةَ الْخلَاصِ، وسيف الروحِ            
ةُ اللّهمكَل وي ه١٧-٦:١٠أفسس (« الَّذ .(  

ا عن حمبة العامل الشرير، كفوا عن االتكال على ذواتكم، واتكلوا على ذراع             كفو) ١٠(
الرب املرتفع، ساكن األبد، القدوس امسه، الذي يسره أن يسكن مع املتواضـع، أنـه               

أي عندما يدخل مـلء     . سيتعاىل يف أرضه، بعد أن تتزعزع اجلبال وتعرف األمم طريقه         
  . األمم

رب اجلنود  »اً العبارة اليت تشيع االطمئنان يف النفس        خيتم الكاتب املزمور مكرر   ) ١١(
  . «معنا، وهو ملجأنا ومالذنا وهو ناصر لنا ومعيننا يف الضيقات

  الترنيمة 

  اَللَّه ملْجأٌ لَنا 

 امولَى الْدةٌ عقُوو  

 فواق َيددنٌ شوع  
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 الَمسو نصيقِ حي الضف  

لَوى وشخالَ ن ذَاكل لَتلْززت   

 تقَلَبي اناضالْأَرالُ وا الْجِببِن  

 امدلِ الصوه نرِ محلْبل  

  اَللَّه في مدينة الْ 

 ررلْقَى ضسِ فَالَ تقُد  

  والَ تزعزعاً والَ 

 طَرخ يداً أَودناً شوع  

 رشالْب با رمارِي السا بهينعي  

إِلَه ا الْظَفَريهطعي وسا الْقُدن  

 رحالِ الْسإِقْب قْتي وف  

 هتوطَى صأَع اَللَّه  
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 يمظى الْعمالْأَس هشرع نم  

 لَمو ضالْأَر تفَذَاب  

 ميالْقَد لَى الْأُسع تثْبت  

  رب الْجنود الْمستغاثُ معنا 

  زمان بلْ ملْجأُنا في سائرِ الْأَ

 يمحالْر يا الْحنإِلَه  

  يا أَيها الْناس انظُروا 

  ماذَا الْقَدير يفْعلُ 

  قَد جعلَ الْأَرض قفَا 

  راً والْحروب يبطلُ 

 قَطَع قَد حمالْرو ركَس قَد الْقَوسو  

  رِ دفَع ومركَبات الْحربِ للنا
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  ذَاك الْقَوِي الْأَزلْ 

  يقُولُ كُفُّوا واعلَموا 

 يرالْقَد ا اللَّهي أَنأَن  

  مرتفع بين الْمالَ 

 ريغصلَى كَبِريٍ وع  

  رب الْجنود الْحق بارِينا لَنا 

  ملْجأُنا طُولَ الْمدى بلْ حصننا 

ا الْرنإِلَه جِريالْم ب  

. أنت قوتنا ومالذنا يف الضيقات    .  محداً وشكراً، نرفع لك يا رب إله خالصنا        :الصالة  

ونشكرك بنوع خاص ألجل محايتك لنا من شرور هذا العامل، وإذا مسحت حمبتـك أن                
أنت أحببتنا قبل تأسيس العامل، وأعددت كل شيء        . نتأدب، فأنك ال تسلمنا إىل املوت     

قادر أن تفتح بصائر الناس الداخلية، لكـي يعرفـوا          . نكون مثمرين دك  حىت  . خلرينا
  . آمني. فيك اخلالص الكامل وشدد على القلوب أن تقبل هذا اخلالص من ميينك
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   ما هي وسائل النعمة اليت أعدها اهللا للبشر؟ - ٢٣: السؤال 

   ذبائح الحمد - َاْلَمْزُموُر اْلَخْمُسوَن  

١٤ح لّهل حذْبا ،كذُورن يلالْع فأَوداً، ونِي١٥مدجمفَت ذْكقيقِ أُنمِ الضوي ينِي فعادو .  

ويقول املفسرون إن أساف عالوة على كونـه        . هذا احد املزامري اليت حتمل اسم أساف      
لـها  ويف سفر املزامري اثنا عشر مزموراً، ك      . أحد أئمة املرمنني، كان شاعراً روحياً ممتازاً      

  . ولقد متيزت هذه املزامري بصفة خاصة، إا تصور اهللا يتكلم قاضياً للشعب. حتمل امسه

وإمنا الـذبائح   . من البديهي أن اهللا ال يأكل حلم الثريان، وال يشرب دم التيوس           ) ١٤(
وأوىل هذه  . املطلوب إىل املؤمن أن يقدمها، هي ذبائح شكر هللا، ألجل إحساناته الكثرية           

فَأَطْلُب إِلَيكُم أَيها الْإِخوةُ بِرأْفَة     » جسد املؤمن وفقاً للوصية الرسولية القائلة        الذبائح هي 
ولَـا  . اللّه أَنْ تقَدموا أَجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عند اللّه، عبادتكُم الْعقْليةَ           

    ،رهلُوا هذَا الداكشةُ           تادإِر ـيا هوا مبِرتختل ،انِكُمأَذْه يددجبِت كُمكْلش نوا عريغلْ تب
  ). ٢ و١٢:١رومية « اللّه الصالحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ

. جرت العادة يف أيام الشريعة املوسوية أن يقدموا هللا البهائم الطاهرة ذبائح يف اهليكـل              
سيحيني، أن يقدموا هللا الذبائح كأهل العهد القدمي، لكنه أعلن أن ذبائح            فسأل بولس امل  

. تقدمة القدماء كانت من البـهائم     . القدماء كانت مادية، أما ذبائح املسيحيني فروحية      
  . وتقدمة املسيحيني هي أجسادهم، وهي ذبائح اختيارية سارة مفرحة لقلب اهللا
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ومثـل هـذا قولـه      . دمة ال تشمل العقـل    ومعىن اجلسد هنا اإلنسان كله وإال فالتق      
فَمجدوا اللّه في أَجسادكُم وفي أَرواحكُم الَّتـي        . لأَنكُم قَد اشترِيتم بِثَمنٍ   »للكورنثيني  

 لّهل يظهـر         ). ٦:٢٠كورنثوس األوىل   (« هولعل الرسول ذكر اجلسد، ألنه اآللة اليت ي
وقد اشترط الرسول   . دمة املسيح، وال يستطيع أن يظهر إال ا       ا املؤمن وقْفه نفسه خل    

  : أن تكون الذبيحة

 متييز هلا عن التقدمات اليت كان جيب على القدماء أن يقدموها، فهذه كـان               - حية     
وقد أُلغيت هذه، ألن موت املسيح كحمل اهللا على مذبح الصليب أزال            . جيب أن تقتل  

فال يطلب يف العهد اجلديد، إال ذبـائح  . انية كفارة للخطيةإىل األبد تقدمي الذبائح احليو 
  ). ١٦ و١٣:١٥الرسالة إىل العربانيني (الشكر واحلمد 

 شرط يف ناموس موسى، أن تكون البهائم اليت تقدم يف اهليكل طاهرة بـال               - مقدسة     
ولَـا  »كذلك شرط على املسيحي أن تكون تقدمته مقدسة، بدليل قول الرسول            . عيب
ت               اتوالْـأَم ـنـاٍء ميكَأَح لّهل كُماتوا ذَوملْ قَدب ،ةيطلْخإِثْمٍ ل آلَات اَءكُمضوا أَعمقَد

لّهل بِر آلَات اَءكُمضأَع٦:١٣رومية (« و .(  

اَللّـه  »:  ألن تلك التقدمة روحية، فهي مما يسر اهللا بدليل قولـه           - مرضية عند اهللا       
وحوا       . ردجسي أَنْ يغبني قالْحوحِ وفَبِالر ونَ لَهدجسي ينالَّذاإلجنيل حبسب يوحنا   (« و
ومن مواضـيع   . ومما جيعلها مرضية، أن املؤمنني يقدموا باسم يسوع املسيح        ) ٤:٢٣

  . الفرح أن يكون لإلنسان شيء يقدر ان يقدمه هللا ويرضيه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٥٥

الذي يتميز مبا يرافقه من ذبائح فعل اخلري والتوزيع الـيت         وهناك ذبيحة الشكر العملي،     
من يرحم   »١٩:١٧ونقرأ يف أمثال    ) ١٣:١٦الرسالة إىل العربانيني    (يسر ا قلب اهللا     

     ازِيهجي هوفرعم نعو بالر قْرِضي ريوأنه جلميل حقاً أن يعلن اهللا نفـسه نـصرياً          « الْفَق
وهو يتقبل مـا يفعلونـه      . بوجود الفقراء ليمتحن ا قلوب األثرياء     وقد مسح   . للفقري

مبا أنكم فعلتموه بأحد إخـويت      »إلغاثة امللهوف، وكأم يفعلونه به، بدليل قول املسيح         
  . «هؤالء األصاغر فيب فعلتم

وال بد أن عطاءها يثمر بركـات       . باحلق، أن احملبة اليت تعرب عن ذاا بالعطاء، حملبة نامية         
من يزرع لجسده فَمن الْجسد يحصد فَساداً،       »وحية، هكذا نقرأ يف الكلمة الرسولية       ر

فَلَا نفْشلْ في عمـلِ الْخيـرِ لأَننـا         . ومن يزرع للروحِ فَمن الروحِ يحصد حياةً أَبديةً       
  ). ٩-٦:٨غالطية (« نكلُّسنحصد في وقْته إِنْ كُنا لَا 

ولكن الوعد بـأن    . وهذه الضيقات، ال يعفى أحد منها     . احلياة مملوءة بالضيقات  ) ١٥(
املسيح ال يهملنا وال مينع معونته عنا، وال يدعنا جنرب فوق ما نستطيع، بل سيجعل مع                

ـ      ) ١٠:١٣كورنثوس األوىل   (التجربة أيضاً املنفذ     ان ولنذكر أن هذه الضيقات مع اإلمي
  . احملتمل تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل جمد

ووقـع  . وقد وقع فيه يوسف الصديق، فدعا الرب فأنقذه       . إن يوم الضيق، هو يوم شر     
ووقع فيه بطرس، وكاد يهلك لوال      . فيه داود، وإذ مل يدع الرب سقط فيه وذاق املرارة         
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قوة خالصـنا   وصليبه  . إن يسوع هو رسالتنا   . أن يسوع صلى من أجله، فلم يفن إميانه       
  . يف يوم الضيق

ادع يسوع يا أخي، وال ختف من الضيقات، فباملسيح ينشئ لك الضيق صرباً والـصرب               
ألن املسيح يسكب حمبة اهللا يف قلبك بالروح        . تزكية، والتزكية رجاء والرجاء ال خيزي     

  . القدس الذي ختمت به ليوم الفداء

  الترنيمة 

  إِني لَك الدهرا 

كتلَّما سرالْأَم   

 نيعي الْمبر  

 يا فمقَلْبِي و  

 يفَادي لدأُه  

 ياعر يامح  

 نيتكْنِي الْمر  
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  خصصت ما عندي 

  للْمنقذ الْمبدي 

 نيي الْثَّمقْتو  

 بالْح مى درأَج  

  موالَي بالْصلْبِ 

  مذْ سالَ من جنبِ 

  ك الْطَّعني ذَا

  بِالروحِ يحيِينِي 

  ربي ويعطينِي 

 بِنيرِي الْمصن  

  في مهجتي حالَّ 

  بِملْكه أَولَى 
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  أُعطي لَه الْكُالَّ 

 نيي الْأَمبر  

 قْفو فِْسي لَهن  

 فرا الْعكُو بِهزي  

 نيي كُلِّ حف  

  يا أَيها الْفَادي 

ي أُمادشبِإِر نن  

  كُن قُوتي زادي 

 نيصي الْححرص  

 مبارك امسك، أيها السيد الرب، ولك اد والقدرة والسلطان أنـت إلـه              :الصالة  

اللهم نشكرك وحنمدك على الـدوام، ألجـل        . صاحل، ومصدر كل خري ونعمة وسالم     
ثبتنـا يف   . اركتنـا ـا   نشكرك ألجل بركة اخلالص بالنعمة، اليت ب      . بركاتك الوفرية 
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بارك أوطاننا بربكة احليـاة، وانـشر       . القداسة، اليت اشتراها لنا املسيح مبوته من أجلنا       
  . آمني. سالمك يف ربوعنا

   ما الفرق بني ذبائح العهد القدمي والعهد اجلديد؟ - ٢٤: السؤال 

  التوبة النصوح -َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن 

اغِْسلْنِي كَـثرياً   ٢. حسب كَثْرة رأْفَتك امح معاصي    . ي يا اَللّه حسب رحمتك    ارحمن١ِ
إِلَيـك  ٤. لأَني عارِف بِمعاصي وخطيتي أَمامي دائماً     ٣. من إِثْمي ومن خطيتي طَهرنِي    
    ع امقُد رالشو طَأْتأَخ كدحو        كائي قَضف كُوزتو كالي أَقْوف رربتت كَيل ،تعنص كيني .

  . هئَنذَا بِالْإِثْمِ صورت وبِالْخطية حبِلَت بِي أُمي٥

لزوفَـا  طَهرنِـي بِا  ٧. ها قَد سرِرت بِالْحق في الْباطنِ، فَفي السرِيرة تعرفُنِي حكْمـةً          ٦
رالثَّلْجِ. فَأَطْه نم أَكْثَر ضياغِْسلْنِي فَأَب .  

. قيل إن داود كتب هذا املزمور بعد ارتكاب اخلطية مع بثشبع، امرأة أوريـا احلثـي               
ومـن  . وليس من شك يف أن هذا املزمور من أعمق صلوات التوبة والتماس الغفـران             

وأيضاً هذه اآليات   . اخلطية غريبة عن اإلنسان   ميزات هذا املزمور أن آياته، تظهر لنا أن         
ونظـراً ألمهيـة هـذا      . تتغىن بنبل اإلنسان وجتاوبه مع فكر اهللا بوجوب طهارة القلب         

املزمور، يف إعداد النفس للتوبة راحت بعض الكنائس تتلوه سبع مرات يف كل يوم يف               
  . فصل الصوم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٦٠

نه كان يف صدد خطية واحدة، إال    يستهل داود املزمور بطلب الرمحة من اهللا، ومع أ        ) ١(
والـروح املبـارك    . ألنه وقع حتت تأنيب الروح القدس     . أنه سأل غفران معاصيه كلها    

كـان يف   . «ارمحين يا اهللا حسب رمحتـك     »ذكره خبطاياه السالفة، فصرخ إىل اهللا قائالً        
ي بعد رجـوعي    لأَن... تّوِبنِي فَأَتوب »: حنايا صدره شيء من صالة إرميا النيب حني قال        

تمدن ...     ايبص ارع لْتمح ي قَدأَنل جِلْتخوكـان يف   ). ١٩ و ٣١:١٨ارميـا   (« و
استرحامه شيء من تضرع العشار، الذي وقف بعيداً عن قدس اهليكل، ومل يشأ أن يرفع          

 تـصرف   هذا هو . «ارمحين اللهم أنا اخلاطئ   »بل قرع صدره، قائالً     . عينيه حنو السماء  
أن يذهب يف صالته، إىل أبعد مما ذهب إليه مسعان بطرس، حني            . القلب التائب، أمام اهللا   

  ). ٥:٨:اإلجنيل حبسب لوقا(« اخرج من سفينتي يارب، لأَني رجلٌ خاطئٌ»قال 

ويف قولـه   . إن صالة القلب املنكسر يف توبته تتركز يف شيء واحد هو طلب رمحة اهللا             
لقـد أدان   . ين، رسم للناس يف كل جيل وعصر الطريق الوحيدة للرجـوع إىل اهللا            ارمح

  . واهللا البار، رمحه وبرره وقدسه. نفسه، فربر اهللا

ومع أن دم محل اهللا الذي يرفع خطية العامل، مل يكن قد سفك بعد، ومـع أن حجـاب                   
ني الطريق الواجب   اهليكل مل يكن قد شق بعد من أعلى إىل أسفل، فقد عرف إمام املرمن             

  . أن يسلكها التائب طالب الغفران

وهذه الوقفة تليق بكـل     . لقد تربر ألنه وقف الوقفة اليت تليق به يف حضرة اهللا القدوس           
وقـد قـال    . ولسعادة اإلنسان التائب، أن عرش النعمة مفتوح لكل طالب اهللا         . إنسان
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 بِخاطئ واحد يتوب أَكْثَر من تسعة وتـسعني         أَنه هكَذَا يكُونُ فَرح في السماءِ     »املسيح  
ةبوونَ إِلَى تاجتحاً لَا يار١٥:٧اإلجنيل حبسب لوقا (« ب .(  

حني شعر املرمن بنجاسة اخلطية، اليت ارتكبها، سأل اهللا أن يغسله من إمثه ويطهـره               ) ٢(
وجدت داود بـن    »، بدليل قوله    وليس من شك يف أن اهللا استجاب لطلبته       . من خطيته 

  ). ١٣:٢٢أعمال (« يسى رجالً حسب قَلْبِي، الَّذي سيصنع كُلَّ مشيئَتي

). ١٣:١زكريا  (نقرأ يف زكريا عن الينبوع، الذي يفتح يف أورشليم للخطية والنجاسة            
يغسل خطايا كل من    وهذا الينبوع تفجر فعالً خارج مدينة اهللا من على الصليب، لكي            

الَّذي أَحبنـا،   »وقد أعلن يوحنا اإلجنيلي هذه احلقيقة لألجيال، إذ قال          . يؤمن بالفادي 
وقَد غَسلَنا من خطَايانا بِدمه، وجعلَنا ملُوكاً وكَهنةً للّه أَبِيه، لَه الْمجد والسلْطَانُ إِلَـى               

ينالْآبِد دأَب .آم٦ و١:٥رؤيا (« ني .(  

إذ كل من يقبل فداء املسيح يطلقه املسيح يف احلرية،          . إن كلمة غسلنا تعين أيضاً حررنا     
ألنه إن كانت حمبة املـسيح الفاديـة        ! ولكن لننتبه . بعد أن دفع حياته مثناً هلذه احلرية      

 مـرة   مبعىن أن الذي حرره املسيح ال جيوز له أن يرتبك         . مستمرة، فالصليب ال يتكرر   
  . أخرى بعبودية اخلطية
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نرى يف داود التائب ذلك الرجل، الذي أيقظ روح الرب أحاسيسه فذكر ما             ) ٤-٣(
األمر الذي انتزع االطمئنـان     . هو فيه من سوء حال، بل وجد خطيته ماثلة أمام عينيه          

  . والراحة من أفق حياته، والشى السالم من قلبه

لأَنَّ معاصينا كَثُرت أَمامك، وخطَايانا تشهد      »قال  لقد التقى بصالة اعترافه بإشعياء حني       
تعدينا وكَذبنا علَى الرب، وحـدنا مـن وراِء         . علَينا، لأَنَّ معاصينا معنا وآثَامنا نعرِفُها     

إشـعياء  (« نا ولَهجنا من الْقَلْبِ بِكَلَـامِ الْكَـذبِ       حبِلْ. تكَلَّمنا بِالظُّلْمِ والْمعصية  . إِلَهِنا
ونعلم من النصوص املقدسة أن الشعور باخلطية هـو أول درجـات            ). ١٣-٥٩:١٢

بدليل قول الرسـول    . االستغفار ويلي ذلك االعتراف باخلطايا، الذي يقابل بغفران اهللا        
ني وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَايانا ويطَهرنا من كُـلِّ          إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَم    »يوحنا  
  ). ١:٩يوحنا األوىل (« إِثْمٍ

وهي ليست تصرفاً عابراً، وليست     . إن اخلطية عامل ال ميكن إنكاره يف وعي كل إنسان         
يـه،  وإمنا هي حالة فساد، وعصيان ضد اهللا ومترد عل        . جمرد محاقة أو جهالة أو زلة قدم      

وشر أضرار اخلطية أـا تفـصل بـني         . واحنراف عن الطريق الذي رمسه اهللا لإلنسان      
آثَامكُم صارت فَاصلَةً بينكُم وبين إِلَهِكُم، وخطَايـاكُم        »بدليل قول اهللا    . اإلنسان وإهله 

عمسى لَا يتح كُمنع ههجو ترت٥٩:٢اشعياء (« س .(  

ف لنا التائب أن خطيته مل تكن أمراً طارئاً، بل هي قدمية تعـود إىل أصـله،                 ويكش) ٥(
. وهذا ال يعين أنه يربر نفسه، كأن يقول إن اخلطية شيء موروث فال ذنـب علـي إذاً         
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العكس هو الصحيح، وإمنا أراد أن يوجه األنظار إىل أن اخلطية يف اإلنـسان تعـود إىل           
ن املرمن مل يشأ أن حيبك النظريات حول اخلطيـة، أو           ونرى يف عباراته أ   . طبيعته الفاسدة 

ويف توغلـه إىل عمقهـا،      . ولكنه اعترف حبقيقتها  . يتمادى يف الرثاء على حاله بسببها     
يوجه أنظارنا إىل خطايانا، حاضاً إيانا أن حنذو حذوه باالعتراف والتوبة وطلب الرمحـة              

  . والغفران من اهللا

لكاتب خبرب مفرح مفاده أن اهللا يسر يف أن يكـون           ومن صميم توبته خيرج علينا ا     ) ٦(
ألن الدين احلقيقي هو ما كان راسخاً يف القلـب، حبيـث            . باطن اإلنسان مملوء باحلق   

وايضاً كشف لنا   . يكون اإلنسان شريف النوايا صادق الود، نقي الضمري، طاهر الفكر         
انظُروا كَيف تـسلُكُونَ    فَ»ولنا هذه الوصية الرسولية     . أن اهللا يريد أن نتجمل باحلكمة     

  ). ٥:١٥أفسس (« بِالتدقيقِ، لَا كَجهلَاَء بلْ كَحكَماَء، مفْتدين الْوقْت لأَنَّ الْأَيام شريرةٌ

) ٦-١٤:٤الويني  (الزوفا نبات كان يستعمل يف العهد القدمي للتطهري من الربص           ) ٧(
) ١٢:٢٢خروج  (ا أنه استعمل واسطة لرش الدم       كم. ومن اخلطية كما يف هذا املزمور     

ولسعادة البشر، فإن باب النعمة مفتوح لكل تائب،     . فطلبة داود هنا للتطهري من الذنب     
إِنْ كَانت خطَاياكُم  . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   »هكذا نقرأ   . يطلب اهللا بالقلب املنكسر   
  ). ١:١٨إشعياء (« إِنْ كَانت حمراَء كَالدودي تصري كَالصوف. كَالْقرمزِ تبيض كَالثَّلْجِ

اطرق باب النعمة يا أخي فاهللا يف املسيح يشبه قاضياً، نزل عن كرسي القضاء، وجلس               
. وأخذ يكلمه باللطف، ويبني له فظاعة خطيته، وحيرضه علـى التوبـة           . جبانب املذنب 
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إنـه  ! فما أعظـم غفـران اهللا     . ال يعود إىل فعل الشر    ويعده بالغفران التام، شرط أن      
وله عمق، ألنه يـصل     . كمحبته له عرض وطول حبيث يشمل مجيع اخلطاة وكل اخلطايا         

وله علو ألنه يدخل اخلاطي النجس يف مجاعة األبرار         . إىل افكار القلب واخلطايا السرية    
لسعادة واإلكـرام واحليـاة     وينال أخرياً اد وا   . القديسني، الذين دعوا أهل بيت اهللا     

ليس لرب يف أعمال عملها، ولكن مبقتضى الرمحة ألنه صـدق قولـه         . األبدية يف السماء  
  . وآمن بذبيحة الفداء. وقبل وعده يف املسيح وأطاعه

  الترنيمة 

 كتمحيمِ رظثْلَ عم  

  يا خالقي ارحمنِي 

 كأْفَتر طثْلَ فَرمو  

طَا عالْخ حي امن  

  إِغِْسلْ كَثرياً سيدي 

  نفِْسي من الذَّنبِ 

  وهكَذَا خذْ بِيدي 
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  مطَهراً قَلْبِي 

 ارِفي عي بِإِثْمإِن  

  معترِف جهرا 

 فاقي وامأَم وهو  

  أَنظُره الدهرا 

 كإِلَي با ري طَأْتأَخ  

  بِالْقَولِ والْفعلِ 

  شر ما بين يديك وال

  صنعت فَاصفَح لي 

  قَلْباً نقياً طَاهرا 

 الَيوا مي لُقْهبِي اخ  

  وروح عدلٍ ظَاهراً 
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 ايشي أَحف هددج  

إن كنت  .  أيها الرب إهلنا الصاحل، إليك نرفع قلوبنا مصلني ومعترفني خبطايانا          :الصالة  

ب، فمن يقف قدامك؟ نأيت إليك باسم يسوع الشفيع، نادمني علـى            تراقب اآلثام يا ر   
فتحنن علينا، واشفق على حالتنـا املترديـة،        . خطايانا السالفة، ومصممني على التوبة    

وقونا . طهر قلوبنا بدم يسوع، محل اهللا رافع خطية العامل        . واغفر لنا ما سلف من آثامنا     
  . آمني.  الذنبيف حياتنا وثبتنا، لكي ال نعود إىل ارتكاب

   ماذا رأيت يف هذا املزمور؟ - ٢٥: السؤال 

   تابع -َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن 

استر وجهك عن خطَاياي وامح كُلَّ      ٩. أَسمعنِي سروراً وفَرحاً فَتبتهِج عظَام سحقْتها     ٨
  . آثَامي

١٠   ف لُقاً اخيقي       قَلْباً نلاخي دف دديماً جقتسوحاً مرو ا اَللّهي امِ    ١١. يقُد ننِي محطْرلَا ت
رد لي بهجةَ خلَاصك، وبِـروحٍ منتدبـة       ١٢. وجهِك، وروحك الْقُدوس لَا تنزِعه مني     

  . طَاةُ إِلَيك يرجِعونَفَأُعلِّم الْأَثَمةَ طُرقَك، والْخ١٣. اعضدنِي

١٤كانِي بِرسل حبسي فَيلَاصخ إِله ا اَللّهاِء يمالد ننِي مجن .  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٦٧

يف هذه اآليات يرفع املرمن قلبه إىل اهللا بعدة طلبات، تعرب عن نفس أمضها الفـشل                ) ٨(
نطلقت حنو إهلها متوسلة    ومن غمرة مللها، ا   . يف التماس التعزيات، يف مباهج العامل الفاين      

  . وضارعة إليه أن يرمحها، ومينحها سروراً من لدنه

. كان يصرخ إىل إهله بلجاجة لكي يرد له جة خالصه اليت فقـدها بـسبب خطيتـه                
ولسعادته أن الرب اإلله، حمب ومدمي الرمحة، وهو من أجل حمبته الكثرية حينـو علـى                

ارجِع يا إِسرائيلُ إِلَى الـرب إِلَهِـك        »امسه  وهو يدعو كل واحد ب    . أتقيائه الذين عثروا  
   كبِإِثْم تثَّرعت قَد كأَنل .     بوا إِلَى الرجِعاركَلَاماً و كُمعذُوا مخ . كُـلَّ   »: قُولُوا لَه فَعار

أُحـبهم فَـضالً، لـأَنَّ      . دادهمأَنا أَشفي ارت  ... إِثْمٍ واقْبلْ حسناً، فَنقَدم عجولَ شفَاهنا     
   هنع دتار بِي قَدانَ     ... غَضنةٌ كَلُبحائر لَهو ،ةونتيكَالّز هاؤهكُونُ بي١٤:١هوشـع   (« و-

٦ .(  

إننا نعلم علم اليقني أن اهللا، الذي قَبِل داود وصريه رجالً حسب قلبه ليس عنده تغيري                
وكلمة ارجع إىل الرب، اليت تكررت على ألسنة        . يقبل كل تائب  فهو  . وال ظل دوران  

ال تتطلع إىل الرب فقط، أو تتخذ بضع خطوات حنوه، بل جـد باملـسري               : األنبياء تعين 
خذ أيضاً  . تعال إليه ومعك كالم، أي صلوات شكر صاعدة من إنسانك الباطن          . حنوه

. لمك أن تصرخ يا أبـا اآلب      بواسطة روح النعمة، الذي يع    . كالماً من الكتاب املقدس   
ارفع عنا هذا املوت، بل قل، مع هوشع، ارفع كل إمث، ارفعه كثقل             : ال تقل مثل فرعون   
ارفعه بغفران  . ارفعه يا رب، لكي ال يظهر ثانية الزعاجي وإهالكي        . يوشك أن يسحقين  

  . كامل جماين، ألن ليس يل استحقاق
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سيح الكفاري، الذي غطانا بدمه املبـارك       إن ستر اخلطايا وحمو اآلثام يتم بعمل امل       ) ٩(
. هذا الدم املبارك غفر آثامنا، وأسدل الستر على خطايانـا         . الذي سفك على الصليب   

وهكذا قيل عن اهللا أنه يطرح اخلطية وراء ظهره         . وطوىب للذي غفر أمثه وسترت خطيته     
رب يضعها  إذا طرحنا خطايانا وراء ظهورنا، فال     : قال أحد املفسرين  ) ٣٨:١٧اشعياء  (

وإذا وضعنا خطايانا أمام وجوهنا، أي اعترفنا ا، فـالرب يطرحهـا وراء             . أمام وجهه 
  . ظهره

إن هذه التعبريات وأمثاهلا تعين بالنسبة لنا، أن أساس تطويبنا وسـعادتنا، لـيس هـو                
لكـن  . براءتنا، ألن اخلطية قائمة وهي تنجس األرض، ولو كانت مستترة عن النـاس            

وهذا تفضل من اهللا، أنه مل يعاملنـا بعدلـه          . هو أن اهللا ال حيسبها علينا     أساس تطويبنا،   
  . وهذا كله عمل النعمة، اليت صارت باملسيح. املطلق، كما نستحق

« طُوبى للْأَنقياِء الْقَلْبِ، لأَنهم يعـايِنونَ اللّـه       »: قال يسوع يف عظته على اجلبل     ) ١٠(
 أراد هلذه التطويبة أن يعلمنا أن لشركاء املسيح طهارة          وقد). ٥:٨اإلجنيل حبسب مىت    (

أعظم من الطهارة الطقسية اليت كان اليهود ميارسوا كالغسوالت واالمتناع عن بعض            
وأنه لـيس يف  . ونفهم أيضاً أنه ليس يف وسعنا أن نكون سعداء ما مل نعاين اهللا        . األطعمة

فماذا حنن فاعلون ذه القلوب النجسة، اليت       . وسعنا أن نعاين اهللا، ما مل تكن قلوبنا نقية        
باألعمال الصاحلة، تنقـى    : حنملها يف صدورنا؟ وأية وسيلة، تنفع لتنقيتها؟ يقول البعض        

. وصحيح أن األعمال الصاحلة مثار جيدة، ولكنها ال تستطيع أن تنقي القلب           . القلوب
نته مظاهر خارجية،   بل لعل صاحبها يتحول مبرور الزمن إىل صورة التقوى، فتصبح ديا          



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٦٩

يكفي أن تكون النوايا حسنة والرغبات      : ويقول بعض آخر  . كما كانت ديانة الفريسيني   
ولكن هذا كالم مردود مجلـة وتفـصيالً، ألن النوايـا           . طاهرة، لنكون أنقياء القلب   

  . والرغبات مجيعها تنبع من القلب، فكيف إذن تستطيع هذه أن تنقيه

وأَنزِع قَلْب الْحجرِ مـن     »الذي هو عمل اهللا، بدليل قوله       . القلب ينقى باخللق اجلديد   
« لَحمهِم وأُعطيهِم قَلْب لَحمٍ ليسلُكُوا في فَرائضي ويحفَظُوا أَحكَامي ويعملُـوا بِهـا            

قلباً نقياً اخلق يفّ يـا أهللا،       »شارك داود هذه الطلبة يا أخي       ). ٢٠-١١:١٩حزقيال  (
  . «اً مستقيماً جدد يف داخليوروح

الروح املستقيم هو من اهللا، واهللا مستعد أن جيدد به كل من يطلب وجهه بإميان، وفقـاً                 
من كُلِّ نجاستكُم ومن كُـلِّ أَصـنامكُم        . وأَرش علَيكُم ماًء طَاهراً فَتطَهرونَ    »: لقوله

كُمرقَلْباً . أُطَه يكُمطأُعرِ          وجالْح قَلْب زِعأَنو ،كُملاخي دةً فيددوحاً جلُ رعأَجيداً، ودج 
-٣٦:٢٥:حزقيـال (« وأَجعلُ روحي في داخلكُم   . من لَحمكُم وأُعطيكُم قَلْب لَحمٍ    

٢٧ .(  

 هذه اآليات تصور لنا داود التائب املنكسر أمام الرب، والراجـي رمحتـه            ) ١٤-١١(
ولكن ليس بقوته، بل بقوة إهلـه الـذي رجـع إليـه       . وهو حياول النهوض من كبوته    

ويلتمس من الرب اإلله أن ال يصده، بل ان يقبله ويرد له جة خالصه، وأن               . بتواضع
. يؤيده بروح منه، لكي يثبت ضد مكايد إبليس، وبالتايل يشهد لعمل نعمة اهللا بني شعبه              

. ة، اليت علمته أن ينكر الفجور، الذي يف العامل بالشهوة         لكي يرشدهم إىل النعمة املخلص    
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والواقع أن رغبات النفس اليت عرفت إهلها وتربرت بنعمته، تلتفت إىل الضالني وتعمل             
ولعل داود الذي اخترب فرح اهللا بالغفران، أراد أن         . القتيادهم إىل ينابيع النعمة املخلصة    

  . يسلك كابن نور لكي يصري قدوة لشعبه

إذ يسأل اهللا أن ينجيه من مغبة الـدما،         . م املرمن احللو مزمور التوبة هذا بطلبة مهمة       خيت
وقد . ولعله يعين بذلك دماء أوريا احلثي الذي أرسله للقتل        . اليت سفكها ظلماً وعدواناً   

  . اعترف بذلك، لكي يستطيع أن يسبح برب اهللا وخالصه

  الترنيمة 

  الَ تطْرحني مهمالً 

و ننِي مغالْم هِكج  

  وروحك الْقُدوس الَ 

  تنزع إِذاً مني 

  مجد خالَصك الْبهِي 

 كدبلَى عع كُباُس  
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 اوِيٍ بِهمس وحر  

 دكَنع ننِي مدضاُع  

  حتى أُعلِّم الْخطَاةْ 

  طَرِيقَك الْأَسنى 

  ويرجع الْقَوم الْعصاةْ 

  لَيك بِالْحسنى إِ

  مخلِّصي من الدما 

  كُن حافظاً نفِْسي 

  أَبهِج لسانِي والْفَما 

  بِعدلك الْقُدسي 

  لَو كُنت ترضي الْمحرقَةْ 

  بادرت بِالْحرقِ 
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  بلْ روحي الْمنسحقَةْ 

 قةُ الْحذَبِيح  

تيعِ الْمدالْو قَلْب عض  

 لُ اللَّهذرالَ ي  

 رِعيقٍ ودكُلُّ صو  

 اهعري الَرب  

فنشكرك ألجل صالحك الغـين     .  يا إهلنا رب اخلالص، منك كل نعمة وخري        :الصالة  

حنن ال نستطيع إدراك أبعـاد      . غفرت آثامنا وغسلتنا من خطايانا بدم احلمل      . بالغفران
 لكي نسجد هلذه احملبة، اليت جتلت لنا يف شخص الرب           حمبتك اليت أحببتنا ا، فزد إمياننا     

إننا نضم أصواتنا إىل داود امللك قائلني قلباً نقيـاً          . يسوع، الذي أحبنا، فرمحنا، وفدانا    
  . اخلق فينا يا اهللا وروحاً مستقيماً جدد يف داخلنا آمني

   ماذا كانت طلبة داود اليت أثارت انتباهك؟ - ٢٦: السؤال 

   تابع -وُر اْلَحاِدي َواْلَخْمُسوَن  َاْلَمْزُم 
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١٥      كبِيحسي بِتفَم بِرخفَي يفَتش حافْت با ر١٦. ي        ـتإِلَّـا فَكُنو ةبِذَبِيح رسلَا ت كأَنل
ـ   . ذَبائح اللّه هـي روح منكَـِسرةٌ      ١٧. بِمحرقَة لَا ترضى  . أُقَدمها ِسر الْقَلْـب الْمنكَ

هرقتحلَا ت ا اَللّهي قحسنالْمو .  

بعد أن شعر داود بقبول توبته، وبأنه نال غفران اهللا، كان من البديهي أن تنطلق               ) ١٥(
هذا هـو فـرح اهللا      . شفتاه بالتسبيح، تعبرياً عن ابتهاجه باخلالص الذي ناله من الرب         

والفرح هو أحد مثـار الـروح       . ألكدارالذي ميأل كيان املؤمن، ويصري فيه قوة ملغالبة ا        
مـسرور  َ«القدس، اليت متتاز ا حياة املؤمن، وهو يظهر بالترنيم، وفقاً لقول الرسول             

  ). ٥:١٣يعقوب (« أَحد؟ فَلْيرتلْ

شعر الـدكتور   . فرح. إن روح االنقباض والعبوس، ليس روح املسيح، بل روح العامل         
ه، ففتح نافذة غرفته، وحدق ببصره حنو السماء املرصعة         مارتن لوثر بأن الشيطان يهامج    

وأخرياً اجته بقلبـه إىل اهللا،      . مث التفت إىل األحراش الكثيفة املظلمة من حوله       . بالنجوم
يا إهلي إين أرى السموات ثابتة، وهي ليست قائمة على أعمـدة، ألـا قائمـة                : قائالً

  :  بابتهاج قائالًمث أغلق نافذة غرفته وترمن. بقوتك الضابطة الكل

  إن الشيطان متجهم الوجه 

  ألنه يكره املوسيقى اليت حيبها اهللا 

  ألن املوسيقى نور والشيطان ظالم 
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كتب الرسول بولس من صميم اختباره وصيته املشهورة لألفسسيني ألجـل إكمـال             
ةُ، بلِ امتلئُوا بِـالروحِ،     ولَا تسكَروا بِالْخمرِ الَّذي فيه الْخلَاع     »بنيام على املسيح فقال     

            ي قُلُـوبِكُمف نيلترمو نيمنرتم ،ةيوحر أَغَانِيو ابِيحستو ريامزضاً بِمعب كُمضعب نيكَلِّمم
بلروهي تعرب  . فالتسابيح هي الترانيم املرفوعة إىل اهللا محداً      ). ١٩ و ٥:١٨أفسس  (« ل

حساس الروحي الذي ميلك على اإلنسان مشاعره، عند امتالئـه بـالروح            عن قوة اإل  
وخصوصاً مىت كان يف عزلة عن العامل اخلارجي، أو         . القدس، ويتدفق منه كالم التسبيح    

  . وحيداً مع إخوته يف يسوع

. ومما ال ريب فيه أن سفر املزامري هو مدرسة للصالة ملا فيه من مناذج رائعة للتـسبيح                
يستطيع املؤمن أن يتناول كلمـات التـسبيح يف         . ناسيوس امللقب بالرسويل  وقد قال اث  

وأننا لنتلعم من املزامري صياغة الكلمات، اليت       . املزامري لشفتيه ويرددها، وكأا كلماته    
  . ا نسبح الرب، يف كل مناسبات حياتنا

عهد القـدمي   مع أن عهد الذبائح كان قائماً يف زمن داود إال أن رجال اهللا يف ال              ) ١٦(
كانت هلم رؤى مستقبلية عن عهد النعمة، الذي فيه أعد اهللا الكفارة بذبيحة أفـضل،               

وكثريون منهم تلقوا إعالناً عن محل اهللا، الذي يرفع خطيـة           . تكمل إىل األبد املقدسني   
« كُم؟لماذَا لي كَثْرةُ ذَبـائح    »العامل، منهم إشعياء النيب الذي نقل لنا إعالن اهللا القائل           

   بقُولُ الري«           فَـانرخـولٍ وجمِ عبِدو ،اتنمسمِ محشاشٍ وبك قَاترحم نم تمخات
  را أُسوسٍ ميتومنهم عاموس النيب، الذي نقل لنا إعالن اهللا القائل         ). ١:١١إشعياء  (« و

«     مقْدتو كُمقَاترحي مل متمي إِذَا قَدلَا        إِن كُماتنمسم نم ةلَامالس حائذَبي، وضتلَا أَر كُمات
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ألنك ال  »فقال يف صالته    . ولعل داود تلقى إعالناً مماثالً    ) ٥:٢٢عاموس  (« أَلْتفت إِلَيها 
  . «تسر بذبيحة وإال فكنت أقدمها مبحرقة ال ترضى

 شيء ليس مبحتاج إىل شيء من بين     وبديهي أن اهللا القادر على كل شيء، والذي له كل         
أما الذبائح اليت كانت تقدم يف العهد القدمي،        . وال يريد منهم، إال احملبة والطاعة     . البشر

وكانت يف ذات الوقت عالمة اإلميان      . فقيمتها كانت قائمة يف كوا ظالً لذبيحة املسيح       
 إىل هذه احلقيقة، إذ قال      وقد أشار كاتب رسالة العربانيني    . والطاعة ممن كانوا يقدموا   

«      ههذ نلَ مأَفْض حائا فَبِذَبهنيع اتاوِيما السأَماسٍ        . ولْ إِلَـى أَقْـدخدي لَم ِسيحأَنَّ الْمل
           هجو امالْآنَ أَم رظْهيا، لنِهياِء عملْ إِلَى السب ،ةييققالْح اهبأَش دبِي ةوعنصـا   منلأَجل اللّه  .

        ةنالْكَه يسئلُ رخدا يةً، كَمرياراً كَثرم هفْسن مقَديلَا لو ... رمِ آخبِد ...    الْآنَ قَـد هنلكو
فِْسهن ةةَ بِذَبِيحيطلَ الْخطبيورِ لهاِء الدضقان دنةً عرم ٢٦-٩:٢٣عربانيني (« أُظْهِر( .  

ما أن سلم داود قلبه كامالً إىل اهللا، حىت اكتحلت عيناه بنور اإلعالن اإلهلـي،               ) ١٧(
ذبائح اهللا هـي روح منكـسرة، القلـب         »فتكشفت له احلقيقة عما يرضي اهللا، فقال        

فاهللا ال يسر بالرسوم اخلارجية، حىت لو قُـدمت         . «املنكسر واملنسحق، يا اهللا ال حتتقره     
وهو ال ينظر إىل رسوم العبادة،      .  يتب الذين يقدموا عن خطاياهم     وفقاً للطقوس، إذ مل   

وهو ال ينظر إىل الكالم الذي تتلفظ به شفتا         . بل ينظر إىل الروح الذي به تقدم العبادة       
  . العابد، بل ينظر إىل حال القلب الداخلية
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ـ               سرة أجل إن الذبائح اليت يقبلها الرب ويتنسم منها رائحة السرور هي الـروح املنك
هذه دعوة كل إنسان أن يتوب، إا دعوتك، بدليل ما جـاء            . والقلب املنسحق بالتوبة  

فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُلِّ مكَان أَنْ يتوبوا، متغاضياً عـن             »يف الكتاب العزيز    
خذُوا معكُم كَلَامـاً    »  والكتاب العزيز يقول للتائبني   ). ١٧:٣٠أعمال  (« أَزمنة الْجهلِ 

  بوا إِلَى الرجِعارو . ا         »: قُولُوا لَهنـفَاهـولَ شجع مقَدناً، فَنسلْ حاقْبكُلَّ إِثْمٍ و فَعار »
عجول الشفاه هي صلوات الشكر، وهي من الذبائح املقبولة عند اهللا،           ) ١٤:٢هوشع  (

  . حينما تصدر عن القلب املغسل بدم يسوع

  لترنيمة ا

 كيثُو لَدا أَجا أَنه  

 كلَيفِْسي عفاً ناقو  

 كباً كُلِّي إِلَياهو  

  حافظَ الْوالَء 

 رِيدا تكَم كُنفَلْي  

 يدالَ أَح اكرِض نع  
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 جِيدي الْملِّصخا مي  

  مر بِما تشاْء 

 ةمي بِالْنِعذقنم  

  قَد محا خطيتي 

 ةجهلِْء الْبفَبِم  

  أَنشد الْفداء 

يا رب اهلنا احلاضر يف كل مكان والقادر على كل شيء لك أعطـي قلـيب                : الصالة  

. اقبلن ذبيحيت قلباً منسحقاً بالتوبة أمـام جاللـك        . ذبيحة شكر ألجل خالصك ايد    
 مكتوب عنك أنك قريب مـن كـل       . قدسين يف حقك واحفظين يف امسك لكيال أعثر       

تقبل مين احلب والوالء والتعبـد لشخـصك        . الذين يدعونك، الذين يدعونك باحلق    
  . آمني. املبارك

   ما هي األمور اليت أثارها داود يف هذا القسم من صالته؟ - ٢٧: السؤال 

   داود في برية يهوذا -َاْلَمْزُموُر الثَّاِلُث َوالسِّتُّوَن 
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١   تي أَنإِهل ا اَللّهي . أُب كإِلَيضٍ         . كِّرـي أَري فدسج كإِلَي اقتشفِْسي، ين كإِلَي تشطع
لـأَنَّ  ٣. لكَي أُبصر قُوتك ومجدك كَما قَد رأَيتك في قُدسك        ٢ناشفَة ويابِسة بِلَا ماٍء،     

   اةيالْح نلُ مأَفْض كتمحر . انِكحبست ايفَتي    ه٤. شـاتيي حف ارِكُككَذَا أُب .  كـمبِاس
 يدي فَعي         ٥. أَرفَم كحبساجِ يهتابال يفَتبِشفِْسي، ون عبشمٍ تسدمٍ وحش نا مإِذَا ٦. كَم

        ،بِك جأَلْه دهي السي، فاشرلَى فع كتـلِّ       ٧ذَكَربِظي، وناً لوع تكُن كأَنل  ـكياحنج
هِجتأَب .  

٨فِْسي بِكن قَتصلْتنِي. ادضعت كينمي .  

. ليس هناك موضع للتساؤل عمن كتب هذا املزمور، فإن كل آية فيه حتمل توقيع داود              
مىت وأين كتبه إمام املرمنني؟ مل يتفق املفسرون        : ولكن السؤال الذي يصح أن يطرح، هو      

وال على كلمة برية يهوذا، اليت وردت يف العنـوان، ولكـن            . على زمان كتابة املزمور   
ذهب بعضهم إىل القول أن املرمن كتب هذا املزمور حني كان مبعداً عن وطنه، مـصوراً     

  . حنينه إىل مقدس اهللا

وال . اليت استهل داود ا هـذا املزمـور       « يهوه»كان اليهود يفزعون من كلمة      ) ١(
على أن ال ينطـق     . وذلك يف يوم الكفارة العظيم    . نةينطقون به، إال مرة واحدة يف الس      

ولكن داود كان قد اخترب خالص اهللا، وأعطى        . به، إال رئيس الكهنة يف قدس األقداس      
رؤى بعيدة املدى، فعرف أن اهللا لن يبقى ذلك اإلله احملتجب، بل سيتجلى لشعبه عنـد         
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ث والعشرين، أن املرمن احللـو      وقد رأينا يف املزمور الثال    . ملء الزمان، ويصري هلم راعياً    
  . يا رب أنت إهلي: وهنا يقول« الرب راعي»قال 

إن الفرق بني   ! ويا للتغيري الذي حتدثه ياء املتكلم هنا      . إنه ليس جمرد إله، بل هو إهلي أنا       
 االخـتالف    فهذا خيتلف كل  « إله»إن قلت الرب    . املعرفة وبني التطبيق، لشاسع جداً    

وحىت لو استطعت أن ترى املخلص يف ضوء احلقيقـة،          . صييسوع خمل : عما إذا قلت  
مثل توما، وزالت عنك كل الشكوك، وملست يديه، فإن هذا لن يفيدك كـثرياً، إال إذا                

إنه ال يكتفي بأن يكون إهلاً، إهلاً       . ريب وإهلي، اهللا ينتظر أن يكون لك      : استطعت أن تقول  
  . ن إهلك أيضاًصاحلاً، إله املالئكة والقديسني، بل يريد أن يكو

ألن هـذا   . وال مراء يف أن داود كان يعرف أشواق اهللا إىل أن يتخذه الناس ولياً هلـم               
). ٢٦:١٢الويـني   (وأكون لكم إهلاً، وأنتم تكونون يل شـعباً         . معلن يف كتابه العزيز   

  ). ٢١:٣ ورؤيا ٣٧:٢٨ وحزقيال ٣١:٣٣وجتدد هذا اإلعالن يف إرميا 

ب اهللا حباً شديداً، وكان قلبه مفعماً دائماً بالشوق للمثول          ومن ميزات داود أنه كان حي     
ويف أحيـان   . وهلذا كان يستيقظ باكراً جداً ويتقدم إليه بتسابيح احلمـد         . يف حضرته 

هل تقيم مع   ). ١١٩:١٦٤مزمور  (كثرية، كان يقيم الشركة معه سبع مرات يف النهار          
ف الوقت كلـه جاثيـاً علـى        اهللا عالقة، من هذا النوع؟ ليس املطلوب منك أن تصر         

ولكن على األقل تعلم أن تسكب قلبك قدام اهللا يف الصباح الباكر،            . ركبتيك ومصلياً 
وما أحلى أن تواجههـا بقـوة       . قبل أن تواجه يومك بأحداثه، اليت ال تعلم عنها شيئاً         
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لكي ال تتعثر يف يومك، وتكون أفكـار قلبـك          . الصالة اليت رفعتها إىل عرش النعمة     
  . ل فمك وأعمال يديك مقدسة، خالية من الظلموأقوا

يعود داود بالذاكرة إىل وطنه، فيزداد حنينه إىل خيمة االجتماع، حيث كانت تقام             ) ٣(
وكـان هنـاك وراء   . العبادة هللا، وقد أطلق على اخليمة جمازاً اسم مسكن اهللا بني شعبه         

العهـد، املغطـى    احلجاب املسكن، الذي يقال له قدس األقداس، حيث كان تـابوت            
بكروبيم، وما بينهما كانت سحابة نورانية، تظهر داللة على احلـضور اإلهلـي بـني               

كي أبصر قوتك وجمـدك، كمـا رأيتـك يف          : هذا ما أشار إليه داود بقوله     . العابدين
  . قدسك

انطالقاً من شعوره بنعمة اهللا العاملة فيه، يوصي املرمن كل إنسان بطرق بـاب              ) ٤ و ٣(
وألن اهللا غين يف الرمحة، فهو يستحق التسبيح من كـل           . اليت بدوا ال حياة   رمحة اهللا،   

ومع أن داود كان يعاين من ظـروف        . وال شيء يوازي مرامحه، إال قدرته وجمده      . شفة
وطفق يرفع آيات الشكر للمنعم اجلواد، قـائالً        . صعبة، إال أنه أحىن الركبتني أمام اهللا      

. ؤمن إنه يعترف بفضل اهللا عليه ويعظمه كل حني        هذا هو موقف امل   . «هكذا أباركك »
وهي حال اخلطية والشقاء، إىل حال النعمة       . ألنه نقله من احلال، اليت كان فيها بالطبيعة       

كان يف حال الطبيعة بال رجاء، ولكن رمحة اهللا يف املسيح أدخلتـه             . والقداسة والسعادة 
حلياة األرضية، يشدد عزائمنا علـى      يف حياة جوهرها الرجاء، الذي يبقى معنا إىل اية ا         

  . احتمال أوصاا
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وهو يدعو الكل إىل وليمة اخلـالص  . إهلنا أمامه شبع سرور ويف ميينه نعم إىل األبد        ) ٥(
لماذَا تزِنونَ فضةً لغيرِ خبزٍ، وتعبكُم لغيرِ شبعٍ؟ استمعوا لي اسـتماعاً وكُلُـوا              »قائالً  
الطَّي   كُمفُسمِ أَنسلَذَّذْ بِالدتلْتو ،ب .   وا إِلَيلُمهو كُميلُوا آذَانأَم .  كُمفُسا أَنيحوا فَتعماس .

  ). ٣ و٥٥:٢إشعياء (« وأَقْطَع لَكُم عهداً أَبدياً، مراحم داود الصادقَةَ

فقون يف سبيلها أمواالً طائلة ولكنهم ال       إن أهل العامل يكثرون من األفراح اجلسدية، وين       
أما املؤمنون ففرحهم يف الرب الذي يشبعهم كل يوم من خبز           . ينالون شيئاً يشبع النفس   

أَنا هو  »: اهللا النازل من السماء، الواهب حياة للعامل، وهذا اخلبز، هو يسوع الذي قال            
 اةيالْح زبخ .    وعجفَلَا ي قْبِلْ إِلَيي نداً      مأَب طَشعبِي فَلَا ي نمؤي نماإلجنيل حبـسب   (« ، و

وبديهي أن الذي يتغذى روحياً باملسيح، ال بد أن تشبع نفـسه كمـا              ). ٦:٣٥يوحنا  
  . شبعت نفس داود، ويذيع محد اهللا وتسبيحه كما فعل داود

وقبـل أن   . تعود داود أن يستيقظ إذ الليل بعد ليصرف وقتاً طويالً يف التأمل           ) ٨-٦(
وحيمده على مرامحه، ألنه كان عونه وسـنده يف         . ينهض من فراشه كان يلهج بذكر اهللا      

فازدادت حمبته هللا وصـار     . وحينما حتيق به األخطار، كان يبسط محايته عليه       . الضيقات
بل أن متتلئ بشعور ميلك     . وأنه ألمر عظيم أن تلهج النفس بذكر اهللا       . اهللا له كل شيء   
إنه . انتظر اهللا بقلبك، وسلمه كيانك كامالً     .  وتفكريها يف ساعة التأمل    عليها كل كياا  

وعندئذ متتلئ نفسك بفرح مساوي جميد، ولـك        . يريد القلب، ليحل فيه روحه القدوس     
  . يا ابين أعطين قلبك ولتالحظ عيناك طرقي: من اهللا هذه الوصية
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  الترنيمة 

  إِلَيك أُبكِّر يا سيدي 

تأَنَّ اعل كلَيي عادم  

  إِلَى وجهِك الْنفْس عطْشانةٌ 

 كي إِلَيمجِس اقتشيو  

  أُفَضلُ رحمةَ ربي علَى 

 اهي رِضغأَبي واتيح  

  تسبحه شفَتي هكَذَا 

  أُبارِكُه في الْحياةْ 

  فَتشبع نفِْسي وفي ذَوقها 

 بى أَطْيرمِ تطْعالْم  

 هبِيحست تما دم ملْزيو  
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  بكُلِّ ابتهاجٍ فَمي 

  علَى الْمهد أَذْكُره لَيلَتي 

 جأَلْه ي بِهوميو  

  فَقَد كَانَ عونِي ولي ملْجأً 

 هِجبي هيلظْلبِت  

 إهلنـا ونعطيـك     أيها اآلب رب السماء، أيها القدوس املبارك، نعظمك يـا         : الصالة  

ونرفع إليك التضرع لكي تقوي حمبتنا وتعطينـا روح         . اإلكرام الالئق جباللك األقدس   
ضع يف قلوبنا الشوق إليك والعطـش       . االنتظار، روح التأمل والتعبد لشخصك الكرمي     

  . آمني. حىت تشبعنا من خبز احلياة وتروينا من املاء احلي. إىل برك

  اليت تتعلمها من قراءة اليوم؟  ما هي الدروس - ٢٨: السؤال 

  تسبيحة اهللا -َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالسِّتُّوَن 
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: قُولُوا للّه ٣. اجعلُوا تسبِيحه ممجداً  . رنموا بِمجد اسمه  ٢. اهتفي للّه يا كُلَّ الْأَرضِ    ١
«  الَكمأَع بيا أَهم .   تت كتظَمِ قُوع نم  كاؤدأَع لَك لَّق٤. م      لَـك دجـسضِ تكُلُّ الْأَر

لَك منرتو .كماسل منرت» .لَاهس .  

٥   الَ اللّهموا أَعظُران لُمه .    منِي آدب وحن بهرالْم لَهعـي      ٦. ففسٍ، وبإِلَى ي رحلَ الْبوح
. عيناه تراقبان الْـأُمم   . متسلِّطٌ بِقُوته إِلَى الدهرِ   ٧. هناك فَرِحنا بِه  . النهرِ عبروا بِالرجلِ  

لَاهس مهفُسأَن نفَعرونَ لَا يدرمتالْم .  

٨       هبِيحست تووا صعمسو ،وبعا الشها أَيا يارِكُوا إِهلَن٩. ب نفُسلَ أَناعالْج    ،ـاةيي الْحا ف
. محـصتنا كَمحـصِ الْفـضة     . لأَنك جربتنا يا اَللّه   ١٠. ولَم يسلِّم أَرجلَنا إِلَى الزلَلِ    

١١  كَةبا إِلَى الشنلْتخا   . أَدونِنتلَى مطاً عغض لْتعا     ١٢. جـنوسؤلَـى راساً عأُن تكَّبر .
ا فلْنخبِدصا إِلَى الْخنتجرأَخ اِء، ثُمالْمارِ وي الن .  

. يفتتح املرمن هذا املزمور حبض سكان األرض لكي يهتفوا هللا، ويقدموا له جمداً            ) ٢ و ١(
مثله كإشعياء حني قـال     . ولعله أطلق هذه الدعوة بعد حتررهم من عبودية بعض األمم         

لترفَعِ الْبريةُ ومدنها صـوتها،     ... ، تسبِيحه من أَقْصى الْأَرضِ    غَنوا للرب أُغْنِيةً جديدةً   »
   اريدا قهكَني سالَّت اريالد .  عالكَّانُ سس منرتتفُوا   . لتهيالِ لوسِ الْجِبؤر نم .  بطُوا الرعيل

يف هذه اآليات ايدة،    ). ١٢-٤٢:١٠إشعياء  (« الْجزائرِمجداً ويخبِروا بِتسبِيحه في     
لـيس فقـط    . دعوة جلميع األمم، لكي يعترفوا بفضل اهللا عليهم، ويتعبدوا له باحترام          

. كفريضة واجبة اآلداء، بل أيضاً كتعبري عن احملبة جلالله، كإله حمب ومعنت مبخلوقاتـه             
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رمنـوا  » بفرح وتاف اد بدليل قولـه        وحيرض املرمن الشاعر على أن تقدم العبادة هللا       
  . «مبجد امسه، اجعلوا تسبيحه ممجداً

. لأَنْ لَيس لَنا هنا مدينةٌ باقيةٌ، لكننا نطْلُب الْعتيـدةَ         »قال كاتب الرسالة إىل العربانيني      
   بِه مقَدبِ     ) باملسيح(فَلْنسةَ التذَبِيح لّهنيٍ لي كُلِّ حف       هـمبِاس رِفَـةتعم فَاهش رثَم يحِ، أَي »

وإا النطالقة عجيبة أن يتحقق     . هنا جند تعريفاً هاماً للتسبيح    ) ١٥ و ١٣:١٤عربانيني  (
هذا ما يسر قلب اهللا، وما      . املؤمن أن التسبيح احلقيقي هو رفع رائحة املسيح الزكية هللا         

  .  يسوعيسر قلب اهللا يفرح قلب كل من يعرف وحيب الرب

أي أن تكون حياتنا كلها     . إن التسبيح ليس له حدود، فهو يستمر ويستمر طول األبدية         
وليس بالقوة وال بالقدرة اجلسدية، ميكن أن نسبح اهللا، بل باملسيح الـذي             . ترنيمة محد 

يضفي قيمة، ويوجد قبوالً لكل مهسة خافتة، تتحدث عن مجال الرب وأجمـاده أمـام               
  . عرش النعمة

حني نتأمل يف هذا الكون العجيب، نرى جمد اهللا ونقف يباً أمام قدرته العظيمة             ) ٥-٣(
فأعمال اهللا ذات هيبة، ال يستطيع اإلنسان املدرك أن مير ـا دون أن    . وحكمته الفائقة 

هذا يف عامل الطبيعة، أما يف عامل الروح، فإن أعظم أعمال اهللا هي عمـل               . يعطي جمداً هللا  
  . ذي أكمله يف يسوع املسيحالفداء العظيم، ال
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. قد يكون موت يسوع على الصليب أمراً مرهباً بالنسبة لتقديرات أبناء هـذا العـامل              
لأَنـه  »ولكنه بالنسبة للمخلصني هو التعبري الوحيد الكامل حملبة اهللا، كما هو مكتوب             

ي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ         هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَ        
  ). ٣:١٦اإلجنيل حبسب يوحنا « لَه الْحياةُ الْأَبديةُ

إن حمبة اهللا اآلب هي أصل والدتنا اجلديدة، باملاء والروح، وهي أساس مصاحلتنا مـع               
فقد سر اهللا   . انااهللا، بأخذ يسوع صفة محل اهللا وارتفاعه على الصليب، لريفع عنا خطاي           

إنه مل يرسله إىل العامل وله فقـط مطلـق          . أن يبذل ابنه الوحيد لفداء اإلنسان وخالصه      
السلطان إلقامة السالم بني السماء واألرض، بل بذله، أي مسح بآالمه وموته بديالً عنا،              

  . كالذبيحة الكفارية العظمى

ورسـول  ). ٥٥:٤إشعياء  (واألكثر من هذا إنه جاء ليكون شارعاً وموصياً للشعوب          
ورأس ) ٢:١٤أفـسس   (وليكـون سـالمنا     ) ٣:١عربانيني  (اعترافنا ورئيس كهنته    

وهكذا جند  ) ١:٢٢أفسس  (ورأساً فوق كل شيء للكنيسة      ) ٥:٢٣أفسس  (الكنيسة  
  . فيه كل احتياجنا

وأن تشهد لعمل   . إن من أوىل واجبات الكنيسة أن تظهر قوة اهللا للناس مجيعاً          ) ٧ و ٦(
: وصيةً جديدةً أَنا أُعطيكُم   »بسلوك بنيها يف احملبة صدوعاً بأمر املسيح        : أوالً. ه فيها نعمت

لَيس لأَحد  ... كَما أَحببتكُم أَنا تحبونَ أَنتم أَيضاً بعضكُم بعضاً       . أَنْ تحبوا بعضكُم بعضاً   
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     هذَا أَنْ ي نم ظَمأَع بح    هائبلِ أَحأَجل هفْسن دأَح عض .      يكُما أُوصم ملْتي إِنْ فَعائبأَح متأَن
١٤-١٥:١٣، ١٣:٣٤اإلجنيل حبسب يوحنا (« بِه .(  

لَا يمكـن أَنْ تخفَـى      . أَنتم نور الْعالَمِ  »بسلوكهم كأوالد نور، وقد قال املسيح       : ثانياً
 وعضوةٌ ميندلَـى              مـلْ عـالِ، بكْيالْم تحت هونعضياجاً ورونَ سدوقلَا يلٍ، وبلَى جةٌ ع

     تيي الْبف ينيعِ الَّذمجيُء لضفَي ةارنا        . الْموـري كَياسِ، لالن امهكَذَا قُد كُمورئْ نضفَلْي
-٥:١٤اإلجنيل حبسب مىت    (« كُم الَّذي في السماوات   أَعمالَكُم الْحسنةَ، ويمجدوا أَبا   

١٦ .(  

إن أوالد النور، هم الذين يتمثلون بيسوع نور العامل، فيسلكون يف نوره بـدون تعثـر                
وألم يعيشون يف املناخ الروحي الذي      . مبتهجني، ألم يف اجلو الذي يناسب طبيعتهم      

فأبنـاء  .  هو النور، نور احلياة، ونور اخللود      ومينت شركتهم مع اهللا، الذي    . يغذي حيام 
  . النور، هم أبناء اهللا الذين صاروا بامليالد الثاين شركاء الطبيعة اإلهلية

يكرر املرمن الدعوة إىل مجيع شعوب األرض، لكـي ميجـدوا اهللا كإلـه، ذي               ) ٩ و ٨(
سبيح من شـفاه    وألنه يليق بامسه املبارك الت    . السلطان وحده، واملتفرد بالعظمة واجلالل    
وإنه يليق به اإلكرام، ألنه يشاء أن اجلميـع         . طهرها وقدسها االعتراف بامسه القدوس    

وهذا اإلله الكرمي الغين بكل لطف، عينه على خمتاريه         . خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون    
  . القديسني يثبتهم يف اإلميان، وميتعهم بربكات احلياة وحيفظهم من الزلل
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خرافـي تـسمع    »هلية ترى يف اهتمام الرب يسوع باملؤمنني، إذ يقول          وهذه العناية اإل  
وأَنا أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها          . صوتي، وأَنا أَعرِفُها فَتتبعنِي   

  ). ٢٨ و١٠:٢٧اإلجنيل حبسب يوحنا (« أَحد من يدي

ولعلك مسعـت   . لقد تعهد يسوع، الراعي الصاحل أن يسمع اخلراف صوته لكي تتبعه          
صدى هذا الصوت، من خالل كلمته املوزعة يف العامل باحلرف املكتوب، أو على أجنحة              

وإن كنت مل تتبعه بعد، فإين أسألك برأفة اهللا أن          . هذا امتياز لك، إن كنت تبعته     . األثري
ولعـل  . «أنا أعطيها حياة أبدية ولن لك إىل األبـد        »نه  تفعل اآلن، لكي تتمتع بضما    

الروح القدس العامل يف العامل، بالتبكيت على خطية، وعلى بر، وعلى دينونة يهمس يف              
  . «اليوم إن مسعتم صوته فال تقسوا قلوبكم»: أذنك قائالً

الـيت  خيتتم النيب املرمن، هذا القسم من مزموره باإلشارة إىل االختبـارات            ) ١٢-١٠(
واهللا . فهو عرضة للتجارب املتنوعة يف مراحـل حياتـه        . جيتازها املرء يف رحلة اإلميان    

إنه ميحصه كما متحص الفضة، رافعاً عليه عصا        . يسمح بالتجارب ألجل متحيص املؤمن    
ألنه ينشئ  . التأديب، ألجل ذيبه وتزكية إميانه بالصرب الذي له عمل تام يف حياة املؤمن            

ي الذي ينتصر على التجارب وخيرج معاىف قادراً على احتمال املشقات،           فيه الرجاء احل  
هذا ما اختـربه املـرمن      . كجندي صاحل ليسوع املسيح، أُعد للجهاد ضد قوات البشر        

  . «دخلنا يف النار مث أخرجتنا إىل اخلصب»إذ يقول . احللو

  الترنيمة 
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  لَك الْحمد أُهدي وكُلَّ الْثَّنا 

  ئ الْعالَمني أَيا بارِ

  لأَنك أَظْهرت لي رحمةً 

 نيعا منِي يتيقَوو  

 ةي أُمكُلِّ ذ نم دمالْح لَك  

 كتلْموا كعمإِذَا س  

  وفي طُرقِ عدلك قَد رنموا 

 كتمحفُوا ررع قَدو  

 عضتي نمالٍ وع كقَامم  

 كيلَد يدعالْس فَذَاك  

  وأَما الَّذي قَام مستكْبِراً 

 يدعب نم رِفُهعفَت  
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  إِذَا جزت في الْضيقِ أَحيا 

 كلَيي عكَالات لْتعإِذْ ج  

  وسخطَ الْأَعادي إِذَا أَرجفُوا 

 كيدي هلَيع دمت  

   تخلِّصنِي بالْيمنيِ الَّتي

 ِسنيائنِ الْبي عامحت  

  فَمن فَيضِ نعماك لي رحمةٌ 

 ينالْآبِد دإِلَى أَب  

 يا إهلنا احلي املبارك، لك محدنا وشكرنا الدائم ألجل حمبتك العجيبة اليت ـا               :الصالة  

ونشكرك ألجل مشيئتك اليت تريد أن اجلميع خيلصون وإىل         . أحببتنا، فهيأت لنا خالصاً   
ونشكرك ألجل التجارب اليت تسمح أن منر ا، ألجل امتحاننـا           . معرفة احلق يقبلون  

قو فينا نعمة الصرب، حىت نرتفـع فـوق         . قو إمياننا وثبتنا لكي ال نزل     . ومتحيص إمياننا 
  . آمني. ولك الشكر الدائم. املضايقات
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   ما هي اآلية اليت ملست قلبك من هذه القراءة؟ - ٢٩: السؤال 

   تتمة -ْزُموُر السَّاِدُس َوالسِّتُّوَن  َاْلَم 

صرخت إِلَيه بِفَمي   ١٧. هلُم اسمعوا فَأُخبِركُم يا كُلَّ الْخائفني اللّه بِما صنع لنفِْسي         ١٦
لكـن قَـد    ١٩. إِنْ راعيت إِثْماً في قَلْبِي لَا يستمع لي الرب        ١٨. وتبجِيلٌ علَى لسانِي  

 اللّه عمي   . سلَاتص توى إِلَى صغ٢٠. أَص         ـهتمحلَا ري ولَاتص دعبي ي لَمالَّذ اللّه كاربم
  . عني

يستهل املرمن هذا القسم من املزمور بدعوة الناس لاللتفاف حوله ليحيطهم علماً            ) ١٦(
ولعله شاء أن يبـسط     .  الرب به ورمحه   باختباراته الروحية مع اهللا، وليخربهم كم صنع      

اختباراته كشهادة، متوخياً أن يوجد فيهم الرغبة لتسليم حيام للرب، ليحـصلوا يف             
  . دورهم على هذه االختبارات، املقوية لإلميان

فهذه السيدة بعد مقابلتـها مـع       . إن شهادة املرمن هذه تذكرين بشهادة املرأة السامرية       
ث أدركها بر املسيح بالغفران، تركت جرا وجـرت إىل          يسوع على بئر يعقوب، حي    

هلمـوا  »بلدا سوخار بقدمني تسبقان األجنحة وراحت تركض يف شوارعها مناديـة            
  « انظروا إنساناً قال يل كل ما فعلت ألعل هذا هو املسيح؟

يف غمرة فرحها خبالص اهللا عدلت عن مهمتها اليت من أجلها جاءت إىل البئر ولعلـها                
ت أن املسيح بعد تناول طعامه سيستأنف رحلته، وهي كانت حريصة على أن ينال              قدر
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هذا هو التـصرف الواجـب أن       . أبناء بلدا ما نالته هي من ميني الرب فهرعت إليهم         
أن ال يشغلوا أنفسهم بأي شيء يعوقهم عن القيام         . يتخذه العاملون إلذاعة اسم املسيح    

  . مبهمتهم

. رب يف حياتنا تؤتى مثارها، وهذا ما حدث لشهادة السامرية         كل شهادة خملصة لعمل ال    
فمع أنه كان من الطبيعي أن ال يتجاوب الناس مع دعوة امرأة عاشت ماضيها مستهترة               

ولكن نداءها كان نداء القلب الذي طهره املسيح، وهلذا محلـه           . ومستهينة باملقدسات 
فخرجوا من املدينـة    . ص اهللا الروح القدس، فحرك الضمائر وأثار فيها العطش إىل خال        

أن كل من يريد أن يعرف املسيح وينال بره جيـب أن            . هذه قاعدة اخلالص  . وأتوا إليه 
  . خيرج إليه

لست أدري أي أثر أحدثته شهادة داود لدى سامعي شهادته ولكنين أعلم أن شـهادته               
لكتاب اإلهلي،   ا  وقد حسن يف عيين اهللا أن تكتب يف       . عملت كثرياً يف األجيال املتعاقبة    

لكي نتبارك ا، ونقتدي باملرمن احللو فنخرب بفضائل اهللا، صدوعاً بأمر املسيح القائـل              
« وتكُونونَ لي شهوداً في أُورشليم وفي كُلِّ الْيهودية والسامرة وإِلَى أَقْصى الْـأَرضِ            »
ري آبه مبركزك الوضيع، أو علومك      أد الشهادة للرب يا أخي، غ     ). ١:٨أعمال الرسل   (

فإن فتاة صغرية   . فالرب يستخدم اآلنية الضعفية ويبدأ ا عمالً صاحلاً ويتممه        . البسيطة
خادمة أرشدت سيدها قائد جيش اآلراميني إىل أليشع النيب، فنال على يده الشفاء مـن     

  ). ٥:٢ملوك الثاين (مرض الربص 
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 اجلزيل الذي حيصل عندما يتكلم املخترب عـن         يا أخي ليس لك أن جتادل يف أمر اخلري        
قال يل  »فإن السامرية مل تتكلم كثرياً عن املسيح، ولكنها تكلمت بلغة االختبار            . املسيح

وهذه العبارة كانت كافية إلخراج أهل مدينة بأسرها من جحور اخلطية،           « كل ما فعلت  
  . ليذهبوا إىل يسوع وينالوا الرب من ميينه

رمن اعتاد على الصالة بالصوت املسموع، ألن كلمة تبجيل هنا تفيـد            يبدو أن امل  ) ١٧(
وقد كان املتعارف عليه قدمياً أن آيات التبجيل تتلى بـصوت           . معىن االرتفاع والتعظيم  

ففي املسيحية، ال توجد قيود على العبادة، ألن        . لكن عبارة املرمن ال تقيدك بشيء     . عال
  . يث جعلها عمل حمبة، وليس فريضةتعليم املسيح حررها من الشكليات، حب

السجود كما علمه املسيح، ال يتقيد بالشكليات، ألن العهد اجلديد باملـسيح أعطـى              
الناس امتياز الوالدة الروحية، اليت تصري اإلنسان متوافقاً مع إهله، وتتيح له السجود له              

رتفـع أو   ففي هذا السجود يصح للمؤمن أن يصلي مهساً، أو بصوت م          . بالروح واحلق 
وعندئذ تصبح الصالة أعمق    . أن يصمت متاماً ويترك لقلبه اال لكي ينسكب أمام اهللا         

من أن تعرب عنها املفردات اللغوية، هذا النوع من الصالة، يشفع فيها الروح القـدس               
  . بأنات ال ينطق ا

اختباره، قبل أن خيتم املرمن هذا املزمور، يطلع علينا بدرس يف الصالة، من صميم              ) ١٨(
إن راعيت إمثاً يف قليب ال يـستمع يل         »ومفاد هذا الدرس هو أن اخلطية تعطل الصالة         

آثَامكُم صـارت   »ويبدو هذا الدرس أكثر وضوحاً يف كالم اهللا بإشعياء النيب           . «الرب
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        تح كُمنع ههجو ترتس اكُمطَايخو ،إِلَهِكُم نيبو كُمنيلَةً بفَاص   عمـسإشـعياء  (« ى لَا ي
ولكن الناس درجـوا    . يف احلقيقة إن مراعاة اخلطية هي غلطة كبرية وخطرية        ). ٥٩:٢

ويبدو أنه من الطبيعي لإلنسان الـساقط       . على النفور من االعتراف حبالتهم وتصرفام     
ريهما وقدمياً حاول أبوانا األوالن ستر ع     . أن خيفي عاره، ظناً أن ذلك جينبه نتائج خطاياه        

  . مبآزر من أوراق التني

ألن اهللا يقابل االعتراف بـالغفران  . أما الوسيلة لضمان راحة الضمري فهي االعتراف هللا       
طبعاً إن  . وأساس هذا الغفران هو كفارة ربنا يسوع املسيح       ) ١:٩رسالة يوحنا األوىل    (

لذلك يقـول   . االعتراف الذي أشار إليه الرسول يوحنا، جيب أن يقترن بالتوبة احلقيقية          
أمثال (« من يكْتم خطَاياه لَا ينجح، ومن يقر بِها ويتركُها يرحم         »حكيم الكتاب املقدس    

٢٨:١٣ .(  

حني يكف عن ممارسة    . لقد أعطانا داود صورة كرمية للتغيري، الذي يطرأ على اإلنسان         
ومثل هذا الشخص هـو     .  ا قدامه  خطاياه وكتماا، وخيرج إىل نور حضرة اهللا معترفاً       

هذه الصورة الرائعة نراهـا مـن       . وحده الذي، يعرف غبطة غفران اإلمث وستر اخلطايا       
طُوبى لرجلٍ لَا يحِسب لَه الـرب  . طُوبى للَّذي غُفر إِثْمه وسترت خطيته     »: خالل قوله 

شغ هوحي رلَا فةً، ويط٢ و٣٢:١مور مز(« خ .(  

حينما حياول إنسان أن يستر خطاياه ويكتمها، فهو يضاعف بنود قائمة اخلطايا املرعية،             
إن فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُـلِّ مكَـان أَنْ            »ألنه يأىب اخلضوع للوصية القائلة      
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ولكن حني يقر اإلنسان خبطاياه،     ) ١٧:٣٠أعمال  (« يتوبوا، متغاضياً عن أَزمنة الْجهلِ    
  . يسرع اهللا إىل سترها بالغفران وينساها إىل األبد

خيتم املرمن هذا املزمور ايد ببسط اختباره األخري، وهو أن اهللا، الذي غفر             ) ٢٠ و ١٩(
وشعوراً منه ـذا    . إمثه وستر خطيته استمع إليه، وهو ال شك سيستجيب لدعائه أيضاً          

  . ي، انتقل إىل التسبيح ورفع آيات احلمداالنعام اإلهل

  الترنيمة 

 ذْنِبا مأَي لُمه لُمه  

  فَمن أَجلك فَاض ماُء الْحياةْ 

 طْلَبي نفَالَ ثَم يتفُد  

  ونِلْت الْفدى هبةً والْنجاةْ 

 هِنياذَا تمرِيعاً لس لُمه  

عنالْم كقالةَ خبحمِ؟ م  

 نيعذَا الْمهاالً وسى اغْتأْبتو  
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  جرى فَتطَهر بِذَاك الْدمِ 

  هلُم سرِيعاً أيا من سعى 

  فَرحمته لَم تزلْ داعيةْ 

  ولَكن في الْقَبرِ لَن يسمعا 

  دعاها فَتتركُه ماضيةْ 

  زمانْ هلُم فَقَد حانَ قُرب الْ

  إِذ الْأَرض تنحلُّ ثُم الْسماْء 

  وتجتمع الْناس حتى تدانْ 

  فَمن ذَا ينجيك يوم الْقَضاْء 

إنين أعترف  . امح امثي أيها الرب العظيم    .  يا حمباً بذل نفسه عن جنسنا األثيم       :الصالة  

أسألك أيها املنعم   . ، وكثرياً ما كسرت وصاياك    لك بذنيب، ألنين كثرياً ما امتألت هواناً      
أنت قبلـت الـسامرية،     . الكرمي أن تزيدين إمياناً، ومتنحين قوة ملغالبة امليول املنحرفة يفّ         
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اعطين هذا االمتياز   . وغفرت هلا ماضيها، فانطلقت حتدث بفضائلك وتدعو الناس إليك        
  . آمني. أن تصبح الدعوة من أوىل رغائيب

   ما هو وجه الشبه بني داود والسامرية؟ - ٣٠: السؤال 

   الشكر والبرآة - َاْلَمْزُموُر السَّاِبُع َوالسِّتُّوَن  

لكَي يعـرف فـي الْـأَرضِ       ٢. سلَاه. لينِر بِوجهِه علَينا  . ليتحننِ اللّه علَينا ولْيبارِكْنا   ١
    لَاصمِ خي كُلِّ الْأُمفو طَرِيقُك٣. ك   ا اَللّهي وبعالش كدمحي .  مكُلُّه وبعالش كدمحي .

٤          يهِمـدهضِ تالْأَر مأُمو ،ةقَامتاسبِال وبعالش يندت كأَنل مالْأُم هِجتبتو حفْرت . ـلَاهس .
٥   ا اَللّهي وبعالش كدمحكُ  . ي وبعالش كدمحيما  ٦. لُّههغَلَّت طَتأَع ضـا  . الْأَرارِكُنبي

  . يبارِكُنا اللّه، وتخشاه كُلُّ أَقَاصي الْأَرض٧ِ. اللّه إِهلُنا

يرجح أن هذا املزمور، كان يتلى يف وقت احلصاد، إعراباً عن شكر الـشعب              ) ٢ و ١(
بة حارة إىل اهللا لكـي يتحـنن مث         وقد بدأ داود املزمور بطل    . هللا ألجل إحساناته الوفرية   

وهذا ترتيب مجيل، أن يتحرك قلب اهللا الغين بالرمحة أوالً مث يرتل بركاته علـى               . يبارك
وأعظم هذه الربكات إطالقاً معرفة يـسوع       . املؤمن استجابة حلاجته املعرب عنها بالصالة     

  . الذي يعطي كل من يقبله نور احلياة، فيسلك سبيله بدون تعثر

 ٢:٢٢النور هو اسم املسيا، كما هو مكتـوب يف دانيـال            : د العلماء اليهود   أح  قال
«ورالن كُنسي هدنعواملسيح إذ يدعو نفسه نوراً فإنه. «و :  
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  .  يعرب عما هو يف حد ذاته، إنه سام وجميد جداً  

صبح بدون الشمس ي  .  يعرب عما يفعله للعامل، فهو ينبوع النور، الذي ينري كل إنسان             
  . العامل مزبلة، وهكذا بدون املسيح يلفه ظالم الشر

ال يكفي أن ننظر إىل هذا النور بل اخلري لنا أن نتبعه ونؤمن ومنشي يف ضوئه، فهو إلـه                   
وإا لسعادة،  . إنه سراج منري ليس ألعيننا فقط، بل ألرجلنا أيضاً        . من إله، نور من نور    

إنـه ال   . ن تعاليم النور املؤدية إىل احلياة األبدية      ملن يتبع املسيح، ألنه ال يترك حمروماً م       
بل يكون له نور احلياة أي      . ميشي يف الظلمة، وال يسلك يف الضالالت املؤدية إىل اهلالك         

  . معرفة اهللا والتمتع به

أنا أعطي نوراً، بـل     : فهو مل يقل  . مل يضع يسوع نفسه جنباً إىل جنب مع سائر املعلمني         
عىن أنه ليس يف وسعنا أن حنظى بالنور، إال إذا قبلنا يسوع نفسه             مب. أعلن نفسه أنه نور   

  ). ١:٤اإلجنيل حبسب يوحنا (ألن فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور الناس . يف قلوبنا

حينما يعرف الشعوب طريق الرب ويتمتعون بربكاته تنطلـق أفـواههم باحلمـد             ) ٣(
. ري طبائع الناس، ويغري طبيعـة األشـياء       وقد عرف باالختبار أن محد اهللا يغ      . والتسبيح

كُلُّ عطية صالحة وكُلُّ موهبة تامة هي من فَوق،         »ولكن اهللا ال يتغري، كما هو مكتوب        
            انروـلُّ دلَا ظو يِريغت هدنع سي لَيارِ، الَّذوأَبِي الْأَن دنع نازِلَةٌ مرسـالة يعقـوب    (« ن

١:١٧ .(  
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وقد شهد كثريون، أم كلما ازدادوا محداً هللا، تكشفت هلم ينـابيع مـن الربكـات،                
وقد صارت سبباً   . وخربوا نواح جديدة يف ذات اهللا وصفاته، ما كانوا يعرفوا من قبل           
  . يف اتساع آفاق تفكريهم، وازديادهم قرباً من اهللا وإدراكاً ألبعاد حمبته

 يرتفع من قلوب املسيحيني حني ميارسون فريضة العشاء         ولعل أمسى درجات احلمد، ما    
الرباين املمثل باخلبز واخلمر، اللذين يتحوالن إىل معىن روحي عند اتـصاهلما بيـسوع              

للتعبري عن الشكر الذي يبلغ حينئذ ذروة       « أفخارستيا»لذلك استعملوا كلمة    . املسيح
روحي، يتصل بعضهم بـبعض،     ونعلم أن املسيحيني يف ممارستهم هذا العشاء ال       . احلمد

  . عرب أجيال التاريخ ويف كل البلدان

وكل مسيحي يف أي زمان أو مكان ميارس هذا السر، يوجد لنفسه عالقة مـع مجيـع                 
وكلهم يف شركة مع املـسيح، الـذي   . املؤمنني الذين صنعوا أو يصنعون هذه الذكرى  

  . يدةجعل للقسم املستعمل من اخلبز واخلمر معىن جديداً وقيمة جد

حني أكمل يسوع الفداء مبوته، وانتصر على اهلاوية واملوت بقيامته ورفـع يف             ) ٥ و ٤(
اد ليجلس يف عرش اهللا شفيعاً وكاهناً إىل األبد، اتسع جمال احلمد، إذ حترر اإلنـسان                

. وهكذا استطاع اإلنسان أن ميجد اهللا، بفرح وابتـهاج        . ليقترب إىل اهللا باحلمد والثناء    
لدينونة الذي وقع على كل إنسان رفع عن كل من يقبل يسوع خملصاً، كما              ألن حكم ا  

لَا شيَء من الدينونة الْآنَ علَى الَّذين هم في الْمِسيحِ يسوع، الـسالكني             »هو مكتوب   
  ). ٨:١رسالة رومية (« لَيس حسب الْجسد بلْ حسب الروحِ
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لعهد القدمي يطلقون هتافات اد يف عيـد احلـصاد، ألن األرض            كان أبناء ا  ) ٧ و ٦(
أما أبناء العهد اجلديد فيفرحون ألنه عند ملء الزمان ولد هلم يف بيـت              . أعطت غلتها 

ومنذ أن جتسد الكلمة يف عمانوئيل ليصري اهللا معنا، دخل          . حلم خملص هو املسيح الرب    
يد أفسح وما زال يفسح اال لإلنسان       هذا العامل ا  . إىل اجلنس البشري عامل جديد    

ومـا مل   . ومع ذلك كله فاإلنسان ما زال خاطئاً ملتويـاً        . لكي ميجد اهللا، ويقترب إليه    
يتعلم اإلنسان كيف ميجد اهللا بقبول يسوع خملصاً فإنه سيبقى خاطئاً وبالتايل لن يتسىن              

  . له أن حيمد اهللا ألجل خالصه

يطيب لنا أن نشارك املرمن احللو يف تسبيحته اخلالـدة          فلنتعلم كيف حنمد اهللا، وعندئذ      
ليحمدك الشعوب يا اهللا، ليحمدك الشعوب كلهم، وعندئذ يباركنا اهللا، ويعم خوفـه             »

  . «املسكونة كلها

  الترنيمة 

  يشفق اللَّه علَينا 

 ا الْإِلَهارِكْنبلْيو  

  ولْينِرنا كُلَّ حنيٍ 

ي ضاهالْب ههجو اهي  
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  تحمد اللَّه الْبرايا 

 وبعالْش اللَّه دمحت  

  تفْرح الْناس جميعاً 

 ا الْقُلُوبيحت بِهو  

  هو بين الْشعبِ يقْضي 

 امصالْخ دنالً عادع  

  وشعوب الْأَرضِ يهدي 

 الَمالْس ناً طُْرقلعم  

  ه جميعاً نحمد اللَّ

 مالْأُم اللَّه دمحت  

  أَعطَت الْأَرض غالَالً 

 مسدبٍ وصخ ذَات  
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  فَلْيفض خيراً علَينا 

 ا الْكَرِميارِكْنبلْيو  

  كُلُّ من في الْأَرضِ يخشى 

 يمظي الْعامالْس همسا  

أنـر  .  تتحنن علينا وتشفق وتـرحم جبلتنـا       يا إهلنا الصاحل، نتوسل إليك أن     : الصالة

بانتشار إجنيـل   . أنقذ عاملنا املسكني من ظلمة الشر املخيمة عليه       . بوجهك علينا وارمحنا  
فتلهج شفاه كثرية حبمدك أيهـا الـرب        . املسيح الذي هو نور للسبيل لكل طالب اهللا       

إكرامـاً المسـك   استجب منعماً . ويتمجد فتاك يسوع خبالص املاليني من اهلالك      . اإلله
  . العظيم آمني

   ماذا كان قصد املسيح من اإلعالن بأنه نور العامل؟ - ٣١: السؤال 

   ١-  مسابقة 

 يا رب افتح شفيت  
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إن جاوبت على أربعة وعشرين سؤاالً من األسئلة الواحدة والـثالثني املـأخوذة مـن               
ة يف قائمة املطبوعـات     املزمور األول إىل السابع والستني، نرسل لك أحد كتبنا املذكور         

  . جائزة

  (١مزمور (املزامري كال من البار والشرير؟   مبا شبه كاتب 

 (٦مزمور (املرمن، حني نظم هذا املزمور؟  كيف كانت حال

 (٨مزمور (اليت خص اهللا ا اإلنسان؟  ما هي االمتيازات

 (١٣زمور م(الثالث عشر وماذا تناولت تساؤالت داود؟  عما يعرب املزمور
 (١٤مزمور (أطلقه املرمن على الكفرة؟  ما هو الوصف الذي

 ؟١٨اختبارات داود اليت أشار إليها يف هذا القسم من املزمور  ماذا تتعلم من

 (١٩مزمور (اهللا حبسب نص هذا املزمور؟  كيف رأى داود جمد
 (١٩مزمور (اآليات الكرمية؟  ماذا تتعلم من هذه

وما السبيل اليت سلكها املسيح، وطلب إلينـا. يف االصل« نفسي يرد»ل كلمة ماذا تعم
 (٢٣ مزمور(أن نسلكها؟ 

 (٢٣مزمور (والعكاز؟  ماذا ترى يف العصا

 (٢٥مزمور (سأهلا داود من اهللا؟  ما هي الربكات اليت
 (٢٥مزمور (اخلائف الرب؟  من هو اإلنسان

 (٢٧مزمور (اود، اليت بسطها يف هذه اآليات؟ اختبارات د ماذا نتعلم من
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 (٢٧مزمور (صالته؟  ماذا طلب النيب يف
 ؟٣٢عندما نظم املزمور  كيف كانت حال داود

 (٣٢مزمور (صالة داود؟  مباذا أجاب الرب على

 (٣٨مزمور (باالستناد إىل النصوص أعاله؟  صف حال داود
 (٣٨مزمور (اليوم؟ تأمالت هذا  ماذا تتعلم من

 (٤٢مزمور (اإليل؟  ماذا تعرف عن حيوان
 (٤٢مزمور (كنيب؟  مباذا امتاز داود

 (٤٣مزمور (املسيحية بالنسبة للنقمة؟  ما هي ميزات

اليت تقع على اإلنسان، وكيف يستطيع اإلنسان أن يتخلص منها؟ ما هي أشد الضيقات
 (٤٦ مزمور(

 (٤٦مزمور (اليت اعدها اهللا للبشر؟  لنعمةما هي وسائل ا

 (٥٠مزمور (العهد القدمي والعهد اجلديد؟  ما الفرق بني ذبائح
 (٥١مزمور (املزمور؟  ماذا رأيت يف هذا

 (٥١مزمور (يف هذا القسم من صالته؟  ماذا كانت طلبة داود

 (٥١مزمور (؟ آثارها داود يف هذا القسم من صالته ما هي األمور اليت
 (٦٣مزمور (تتعلمها من قراءة اليوم؟  ما هي الدروس اليت

 (٦٦مزمور (ملست قلبك من هذه القراءة؟  ما هي اآلية اليت
 (٦٦مزمور (داود والسامرية؟  ما هو وجه الشبه بني
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 (٦٧مزمور (من اإلعالن بأنه نور العامل؟  ماذا كان قصد املسيح

  التشوق -وُر الرَّاِبُع َوالثََّماُنوَن َاْلَمْزُم 

١     ودنالْج با ري كناكسلَى ما أَح٢. م       بارِ الـريفِْسي إِلَى دن وقتلْ تب اقتشقَلْبِـي  . ت
   يالْح بِالْإِله فَانتهي يملَحاً     ٣. وشةُ عوننالستاً، ويب دجضاً وأَي فُورصـثُ    اَلْعيا حفِْسهنل 

طُوبى للساكنِني في بيتك أَبداً     ٤. تضع أَفْراخها، مذَابِحك يا رب الْجنود، ملكي وإِهلي       
كونحبسي .لَاهس .  

٥   بِك مهزاسٍ عأُنى لطُوب .   ي قُلُوبِهِمف كتيب قي الْ   ٦. طُرادي وف ابِرِينع  هونريصكَاِء يب
  . يذْهبونَ من قُوة إِلَى قُوة٧. أَيضاً بِبركَات يغطُّونَ مورةَ. ينبوعاً

وقد . موضوع هذا املزمور هو االشتياق إىل بيت اهللا، حيث يتمتع املؤمن بفرح التعبد هللا             
 يومئذ قد أُقـصي عـن       كان املرمن . كتب داود هذا املزمور يف اثناء هربه من أبشالوم        

  . ولذا كانت نفسه مشتاقة جداً إىل اهللا. عرشه، وأُبعد عن بيت اهللا املقدس

يبدأ املرمن بوصف مجاالت بيت الرب، حيث متتع حبالوة السكىن فيه، بعيداً عن             ) ٣-١(
وكانـت العبـادة    . يف أيام داود مل يكن اهليكل قد بين       . ضوضاء العامل ومشاكل احلكم   

وهذه ). ١٦:١ ، أخبار األيام االول      ٦:١٧صموئيل الثاين   (ارس يف خيمة    اجلمهورية مت 
وهي امتداد للخيمة اليت أمر اهللا موسى       . اخليمة أقامها داود، ووضع فيها تابوت العهد      

وكانت تودع  ) ٩-٢٥:٨خروج  (أن يقيمها يف الربية، لكي يسكن اهللا فيها بني شعبه           
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وقـد  ) ٣٨:٢١خروج  (يت مسكن الشهادة    فيها ألواح الشريعة والشهادة، ولذلك مس     
  . أطلق عليها أيضاً اسم بيت الرب

وقد صنعت اخليمة من خشب السنط الذي كان ينبت يف الربية، ومن جلود احليوانات،              
وهذه كلها تربع ا الشعب بكل محـاس        . والذهب والفضة، والنحاس، وأدوات الزينة    

  : وقسمت اخليمة إىل ثالثة أقسام) ٢٩-٣٥:٢١خروج (

 صنع من البوص املربوم املطرز بالكاروبيم، ومن ألواح للمقـدس وقـدس             -املسكن  
  . األقداس

  .  كانت فوق املسكن، وكانت مصنوعة من شعر املعزى-اخليمة 

وكان يوضـع فـوق اخليمـة       .  كان مصنوعاً من جلود الكباش والتيوس      - الغطاء    
  . واملسكن، لوقايتها من الشمس واملطر

سكن بشقق من بوص مربوم علوها مثانية اقدام، معلقة بعواميد من حناس،            وأحيط دار امل  
وكـان  .  قدماً ٧٥ قدماً وعرضه    ١٥٠وكان طول املسكن    . بواسطة عرى من الفضة   

عرض املدخل إىل شرقي املسكن ثالثني قدماً، ومغطى بشقة من بوص مربوم، مطرز فيه              
كانت رزز األعمدة وقـضباا مـن    و. كروبيم وأثبتت العواميد حببال وأوتاد من حناس      

  . فضة
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 قـدماً،   ١٥ قدماً، وعرضـها     ٤٥وبقرب الطرف الغريب من الدار كان طول اخليمة         
ولكل لوح طرفان من الفضة     . وكان جانباها ومؤخرها مغلفة بألواح    .  قدماً ١٥وعلوها  

وكانت األلواح موصولة بعوارض من خـشب الـسنط         . يدخالن يف قاعدتني من فضة    
. وكان مدخل اخليمة مغطى بشقة مزخرفة معلقة على مخسة عواميـد          . هبمصفحة بذ 

وانقسم داخلها إىل القدس وقدس األقداس، يفصل بينهما شقة مطـرزة، مـن أعلـى               
  : وكان يف دار املسكن. ومسيت هذه الشقة باحلجاب. املسكن إىل أسفله

  . مذبح احملرقة، بقرب مركز الدار-أ

وكانت بـني املـذبح     ) ٧:٢٣ملوك األول   (لنحاس  املرحضة، ومسيت أيضاً حبر ا    -ب
  . وكان يف املرحضة ماء لغسل أيدي الكهنة عند دخوهلم إىل القدس. واخليمة

مـذبح  ) ج(مائدة خبز الوجوه    ) ب(منارة الذهب إىل اليسار     ) أ: (أما أثاث اخليمة فهو   
  . تابوت العهد) د(البخور 

. ها ونصبها يف مكان آخر، بكل سهولة      وكان صنع اخليمة دقيقاً، حبيث ميكن فكها ومحل       
وخيربنا الكتاب املقدس أنه يف اليوم الذي أكملت فيه اخليمة أظهر اهللا ذاته يف سـحابة                

  . غطتها ومألا

مث ) ٤:١٩يـشوع   (وعندما انتهت رحالت الشعب، استقرت اخليمـة يف اجللجـال           
نتقلـت إىل   حيث استقرت عدة قرون ومن هناك ا      ) ١٨:١يشوع  (انتقلت إىل شيلوه    
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أخبار األيـام األول  (ويف ملك داود انتقلت إىل جبعون ) ٩-٢١:١ صموئيل   ١(نوب  
  . وملا بين اهليكل شيد على منط اخليمة ونقلت إليه كل أثاثاا وآنيتها). ٢١:٢٩

فإىل هذا املسكن املقدس حنت أحشاء املرمن فيما كان مطارداً متذكراً ما كان قلبه جيد               
  . و يف بيته املقدس، حيث كان يسكب قلبه يف ترانيم وأغاين روحيةمن فرح يف الرب وه

لقد شبه قلبه بالعصفور، الذي كان عشه يف جدران املرتل، حيث جيد االطمئنـان لـه                
  . واحلماية لفراخه، فازداد حنينه إىل مساكن اهللا حىت برح به الشوق

عر بأنك حمـروم مـن      هل تعاين من حرمان كهذا، الذي ابتلي به رجل اهللا داود؟ أتش           
مقدس اهللا؟ وهل تنكر لك من كنت حتبه؟ داود تنكر له أبشالوم، أحب الناس لديـه،                

وأنت من هو الذي تنكر لك وطردك من قلبه؟         . تنكر له ابنه الذي كان يرجو له خرياً       
لعلك أنت طردت   . «من يقبل إيلّ ال أخرجه خارجاً     » ال تقل أنه يسوع ألن يسوع قال        

ولكن يسوع ما زال يريدك ويقول لـك        . يسوع، بسبب فتور حمبتك   نفسك من حنان    
ارجع إليه وال تتأخر ألنه يدعوك، والروح القدس يقول         . «انظر من أين سقطت وتب    »
  . «اليوم أن مسعتم صوته فال تقسوا قلوبكم»

لكل من عصافري الدوري وكره، ولكل سنونة عشها، وأنت كيف تبقى بدون مـأوى،              
يا رب أنا بغاية الشوق، أريـد  : يريد أن يظللك جبناحيه؟ قل له اآلن   بينما رب األرباب    

  . أن أصعد إىل مسكنك إىل جبل قدسك
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ابسط له مالك، وارجع إليه بكل      . افتح له قلبك، واعترف له بفتورك الروحي      ) ٧-٥(
طوىب ألناس عزهم بـك     »وحينئذ يطيب لك أن تنضم إىل املرمن، وتقول للرب          . قلبك

  . «ومطرق بيتك يف قل

. حني ننهي كل شيء مع أنفسنا، ونركز حياتنا على يسوع، نصري باحلقيقـة أحـراراً              
ويصري فرحنا يف الرب قوة لنا، فنعرب وادي البكاء، وادي الدموع واآلالم، الذي هـو               

الذي إن قبلناه حبب، يصري وادي الدموع ينبوع بركات لنا          . قسطنا من صليب املسيح   
ويعلم اجلميع عرب شهادتنا لعمل النعمة      ! ع الرب بنا ورمحنا   ولكل الذين خنربهم كم صن    

  . املخلصة، إن الصليب وحده يتضمن سر حتويل التجارب إىل ينبوع بركات

  الترنيمة 

  ما أُحيلَى ديار ربنا 

  يا لَشوقي إِلَيها مسكناً 

  لَك قَلْبِي يغني بِالثَّنا 

  منانْ والْهتف سيدي الْ

  قرار 
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 اقيتي اشل  

 اكأَنْ أَر با ري  

 اقيتي اشل  

 اكمي حف نكُنأَنْ أَس  

  من بِبيت الْإِلَه يسكُنونْ 

  هم لدهرِ الْدهورِ يفْرحونْ 

  السمِ رب الْفداِء يهتفُونْ 

  بِسبحه مدى الْأَزمانْ 

   الْبكَا إِذْ يعبرونْ وبِوادي

  من ينابِيعِ فَيضٍ يستقُونْ 

  بركات وعزاً يقْبلُونْ 

  حتى يروا لَدى الْرحمانْ 
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 قُوفى بِالْوقْضماً يوإِنَّ ي  

 أُلُوف نم ريخ ارِكييِ دف  

 طُوفا عي نجم سمش تأَن  

  إِميانْ للْسالكني بِالْ

أنـت حـاجيت   . إليك أرفع قليب مـسبحاً ومهلـالً     .  أيها الرب اإلله املبارك    :الصالة

أمحدك اللهم على بركاتـك الـيت ال        . وموضوع حمبيت األوىل، ومدار أشواقي املتزايدة     
وخصوصاً أشكرك على الربكة العظمى، اليت يل يف الرب يسوع، الذي خلصين            . حتصى

ن بين القوة لكي أثبت يف املسيح، ويثبت املسيح يفّ، فأمثر           من خطاياي، أتوسل إليك أ    
  . آمني. د امسك القدوس

 أين كانت تقام العبادة اجلمهورية وما هي أقسام مساكن اهللا           - ١: السؤال
  يف زمن داود؟ 

   صالة الثقة -َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالثََّماُنوَن 

١   كأُذْن با رلْ يأَم .جِبتا     اسأَن سائبو نيكسِي مأَني، ل٢.  ل   يقي تأَنفِْسي لفَظْ نا . احي
     كلَيلَ عكتالْم كدبع تأَن لِّصي خ٣. إِهل     كُلَّـه موالْي خرأَص كي إِلَيأَنل با رنِي يمحار .
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٤      ا ري كنِي إِلَيأَنل كدبع فْسن حفِْسي  فَرن فَعأَر ٥. ب       غَفُـورو حالص با ري تأَن كأَنل
كإِلَي نياعكُلِّ الدل ةمحالر ريكَثو .  

في يومِ ضيقي أَدعوك لأَنك     ٧. اصغَ يا رب إِلَى صلَاتي وأَنصت إِلَى صوت تضرعاتي        ٦
كُلُّ الْـأُممِ الَّـذين     ٩. ثْلَ لَك بين الْآلهة يا رب ولَا مثْلَ أَعمالك        لَا م ٨. تستجِيب لي 

       كمونَ اسدجميو با ري كامونَ أَمدجسيونَ وأْتي مهتعن١٠. ص     ـتأَن ـيمظع كأَنل
بائجع انِعصو .كدحو اللّه تأَن .  

 املرمن هذا املزمور بالتوسل إىل اهللا لكي مييل إليه ويسمع صالته، كمـا              يستهل) ٤-١(
إال أنه هنا يستصرخ حنان اهللا، ويتوسل حالة البؤس الـيت           . فعل يف عدة مزامري أخرى    

وقد يرى كـثريون    . مث يسأله أن حيفظ نفسه ألنه تقي      . يعانيها الستدرار عطف اهللا عليه    
. عهد القدمي، الذين درجوا على التغين بتقـواهم       أن داود جارى العديدين من رجال ال      

األمر الذي مل يستسغه يسوع، بل عرض به باملثل الذي ضربه جلماعة من أتقياء اليهود               
  ). ١٤-١٨:٩اإلجنيل حبسب لوقا (املتكلني على تقواهم كوسيلة للتربير أمام اهللا 

، أنه أمام اهللا ال يتـربر       ففي هذا املثل أراد الرب يسوع أن يؤكد هلذه الفئة من املتدينني           
وأنه ليس  . ألن اجلميع زاغوا وفسدوا معاً، ليس من يعمل صالحاً ليس وال واحد           . أحد

  . لنا أن نشيد بتقوانا، ألن اهللا يعرف ميولنا
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أي مل  . وهب أن الفريسي الذي ذكره املسيح يف املثل، كان خالياً من اخلطايا الـشائنة             
ولكن ما كان   . اً، بل عرف أن يقتين إناءه بقداسة وكرامة       يكن خاطفاً وال ظاملاً وال زاني     

له أن حيصر كل مسرته يف ترفعه عن هذه النجاسات لكأن كل مهمته يف ايء إىل بيت                 
قال البشري لوقا، أنه كان مـن فئـة الـواثقني           . اهللا، أن خيرب اهللا القدير بأنه صاحل جداً       

  ). ٥٨:٣إشعياء (« ولَم تنظُر؟لماذَا صمنا »بأنفسهم، الذين قالوا هللا 

ما أكثر الذين يتصرفون على هذا النحو، فيجعلون من تدينهم حجة أمـام اهللا لنيـل                
يا أخـي التقـي     . كأم بتقواهم نالوا استحقاقاً وبالتايل، صار اهللا مديوناً هلم        ! الربكات

الذي يتـضمن   حني تقترب من اهللا، ال تقتحمه بذكر فضائلك بل تقدم إليه بالتواضع،             
  . شعورك بعدم االستحقاق

فقد وقف بعيداً عـن     . متثل بذلك العشار الذي استحسن الرب يسوع تصرفه أمام اهللا         
ولكنه باإلميان رفع قلبـه إىل      . قدس األقداس، معترفاً بأنه غري مستحق االقتراب من اهللا        

زمـور  كان لسان حاله يردد مـا قيـل يف امل         . اهللا بأشواق مقدسة مع انسحاق الروح     
  . «حاقَت بِي آثَامي ولَا أَستطيع أَنْ أُبصر. لأَنَّ شروراً لَا تحصى قَد اكْتنفَتنِي »٤٠:١٢

ولعل التنهدات واألنـات    . كانت صالته قصرية ولكنها عربت عن توبته وانكسار قلبه        
إنه مل جيد لـه  « اخلاطيارمحين اللهم أنا »ولكن ما قاله، كان كافياً وافياً      . ابتلعت كالمه 

. وتوسل حبرارة، لينال تلـك الرمحـة      . رجاء إال يف رمحة اهللا، هلذا اعتمد عليها وحدها        
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ألنه وضع نفسه،   . والرب مل مينع رمحته عنه، فقد قال املسيح، إنه نزل من بيت اهللا مربراً             
  . إنه يف حمبة اهللا، ويف الشركة معه. ومن يضع نفسه يرتفع

وإمنـا تـوخى    . ى أن داود مل يطلب إىل اهللا احلفظ كمجازاة لتقواه         جيمع املفسرون عل  
يا إهلي خلص عبدك املتكل     : خالصه وحفظه باالتكال على رمحة اهللا، كما يرى يف قوله         

فهو مؤمن برمحـة    . ويف اآلية الثالثة نراه يستمر يف الصراخ إىل اهللا، راجياً رمحته          . عليك
أل إهله أن يفرح قلبه الذي رفعه إليه بتضرع املـؤمن     ويف اآلية الرابعة، يس   . اهللا املخلصة 

  . الواثق يف اهللا الراجي رمحته

هل حصلت على اختبار املرمن، الذي حني سكب نفسه عند قدمي اهللا باتضاع، رفع اهللا               
وجهه وأعطاه نعمة فوق نعمة؟ إن كنت مل حتصل على هذا االختبار، فحاجتك الروحية              

  . ألن الفرصة ساحنة وطوباك إن فعلت. ب اهللايب بك أن ال تتردد يف طل

من فرحه العارم، انطلق داود ميجد اهللا، ويشهد لصالحه، ويعدد حـسناته، الـيت          ) ٥(
وتشعرنا كلماته، أنه بعد توبته ورجوعه إىل اهللا، نـال          . مينحها لكل الذين يدعونه باحلق    

، اليت يناهلا كل املتكلني     ليس لرب يف أعمال عملها، بل مبقتضى رمحة اهللا        . املغفرة والصفح 
  . عليه
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يف هذه اآليات ترديد لصلوات سبق للمرمن أن رفعها إىل عرش نعمة اهللا وكتبها          ) ٨-٦(
وقد متيزت هذه الصلوات بالعمق، وبقوة التعبري عن حاجة الـنفس           . يف مزامري أخرى  

  . البشرية اليت تترجى اهللا وتتكل على صالحه للحصول على سؤهلا

 هذه العبارات ايدة تطل علينا فكرة من صميم عهد النعمة، إن اهللا إلـه          يف) ١٠ و ٩(
كل الشعوب، خالفاً الدعاء اليهود بأن اهللا إهلهم فقط، هذا هو امتيـاز املـسيحية، أن           

إِلَـى  »هذا نقرأه عن املسيح أنـه       . إجنيلها أعلن اهللا اهلاً لكل الذين يأتون إليه باإلميان        
  خاَء، وج هتاصخ  لْهقْبت لَم هتاص .         لَادوا أَوريصلْطَاناً أَنْ يس مطَاهفَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمو

   همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه .             ـنلَـا مو ،دسج يئَةشم نلَا ممٍ، ود نم سوا لَيدلو يناَلَّذ
 نلْ ملٍ، بجر يئَةشم١٣-١:١١اإلجنيل حبسب يوحنا (« اللّه .(  

ينهي امللك املرمن هذا القسم من مزموره بإعالن حقيقة مهمة جداً، وهي أن تعامـل اهللا                
مع البشر بالرمحة واإلحسان لدليل على عظمته ولطفه، على بره وصفحه، على حقـه              

   .وهلذا يليق به أن يكون احلاكم األوحد يف السماء وعلى األرض. ورمحته

  الترنيمة 

  أَيها الْموجود في 

 ودجزاِء الْوَكُلِّ أَج  
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 يففَى خخى يرلْ ته  

  عنك يا رب الْجنود؟ 

 ننا ذَا الْمي تففَالْت  

 اكي فَتنِي إِنداهو  

 لَنعو بِِسرو  

 اكرنِي أَنْ تيعل به  

  كُن بِقَلْبِي ساكناً 

 يبقي الْرالمأَعلو  

  ولنفِْسي حاضناً 

 ي الْطَبِيبقَامأَسلو  

 فَري الْسي فيقفر كُن  

  ومعينِي في الْعملْ 
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 رصالْب يينعلو  

  ولإِعوازِي الْأَملْ 

 ارهي الْني فامأَم كُن  

 امنالْم قْتي وظافح  

نيي حتاحر ارالْقَر   

 الْكَالَم نيي حدشرم  

 نيي كُلِّ حي فعم كُن  

  عاضدي طُولَ الْحياةْ 

 نينِي الْأَمصي حارِسح  

  ناصرِي عند الْوفَاةْ 

 يا إهلنا احلي، املوجود يف كل مكان والقادر على كل شيء، أنـت الفـاحص           :الصالة

إليك أرفع قليب يا ساكناً يف األعايل، راجياً        . ئر الناس مجيعاً  القلوب والكلى، والعامل بسرا   
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توبين يا رب فأتوب، طهر     . وملتمساً أن تلتفت إيلّ، وتسمع أنات قليب، وترحم ضعفي        
يف وقـت   . امكث معي يا سيدي يف كل حـني       . قليب بدم املسيح، واجعله مسكناً لك     

راغ، حىت ال جتتذبين شـهوات      ويف وقت الف  . العمل، حىت تكون أعمايل وفقاً ملشيئتك     
. تقبل شكري املتعبد جلاللك بربنا يسوع املسيح      . هذا العامل، وتسبيين إىل ناموس اخلطية     

  . آمني

   ماذا سأل املرمن يف بداية املزمور؟ - ٢: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالثََّماُنوَن 

١١     ف لُكأَس ،طَرِيقَك با رنِي يلِّمع قِّكي ح .   كماس فوخقَلْبِي ل دحا  ١٢. وي كدمأَح
لأَنَّ رحمتك عظيمةٌ نحوِي، وقَد     ١٣. رب إِهلي من كُلِّ قَلْبِي وأُمجد اسمك إِلَى الدهرِ        

  . نجيت نفِْسي من الْهاوِية السفْلَى

. نَ قَد قَاموا علَي، وجماعةُ الْعتاة طَلَبوا نفِْسي ولَم يجعلُوك أَمامهم          اَللّهم، الْمتكَبرو ١٤
١٥           قالْحو ةمحالر ريكَثوحِ وطَوِيلُ الر ،أُوفرو يمحر فَإِله با ري تا أَن١٦. أَم تفالْت

اصنع معي آيةً للْخيرِ فَيـرى      ١٧. تك وخلِّصِ ابن أَمتك   أَعط عبدك قُو  . إِلَي وارحمنِي 
  . ذلك مبغضي فَيخزوا لأَنك أَنت يا رب أَعنتنِي وعزيتنِي

قد يتعجب أحدنا أن يتقدم نيب ملهم اخترب اهللا مدة طويلة، فيسأل إهله أن              ) ١٣-١١(
ولكن التعجب يزول، مـىت تـذكرنا أن الـروح          . يف حقه يعلمه طريقه، لكي يسلك     
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ألن . القدس، املرشد إىل الطريق واحلق، مل يكن قد بدأ رسالته بني مجاعـات األتقيـاء              
  . الروح املبارك قد أُعطي للكنيسة يف يوم اخلمسني كمعز ومعلم ومرشد إىل مجيع احلق

وها يف رفقـة معلمهـم، مل       نقرأ يف اإلجنيل أن تالميذ الرب، بعد ثالث سنني ونيف قض          
وكان ال بد من اعترافهم باجلهل بلسان توما، لكـي يـسمعوا            . يعرفوا الطريق إىل اهللا   

لَيس أَحد يأْتي إِلَى الْآبِ     . أَنا هو الطَّرِيق والْحق والْحياةُ    »! اإلعالن من فم يسوع نفسه    
  ). ١٤:٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« إِلَّا بِي

. وإمنا ذكر احلق واحلياة توضيحاً هلا     . ة الرئيسية يف جواب املسيح هي الطريق      إن الكلم 
قـال  . فاحلق هو اهللا معلناً يف قداسته وحمبته، واحلياة هي اهللا متصالً بالنفس يف مـسرته              

منسقة تنـسيقاً   « الطريق واحلق واحلياة  »الدكتور مارتني لوثر إن هذه الكلمات الثالث        
  . بدء واحلق هو الوسط، واحلياة هي اخلتامفالطريق هو ال. بديعاً

ولكن املـسيح يـرد     ) ٥٣:٦إشعياء  (« ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه    . كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  »
واملسيح هو الوسيط األوحد    ) ٢٣:٣مزمور  (أنفسنا يهدينا إىل سبيل الرب من أجل امسه         
  . لن ذاته الطريق األوحد إىل اهللابني اهللا والناس، وهلذا كان من حقه أن يع

وقد استعبدتنا اخلطية، ولكن املسيح هو احلـق        ) ٦٢:٩مزمور  (حنن من باطل أمجعون     
حنن أموات يف الذنوب واخلطايا، واملـسيح       . الذي جاء لكي يرسل املنسحقني يف احلرية      

  . جاء ليحيي نفوسنا، ويقدرها على أن ترى الطريق وتسري فيه
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و الطريق اليت فيها يسري اإلنسان من األرض إىل السماء، ومن حال            أجل، إن املسيح ه   
وقد فتح املسيح هذا    . اخلطية إىل حال القداسة، ومن حال العداوة هللا، إىل املصاحلة معه          

فالفاصـل بـني اإلنـسان واآلب       ) ١٠:٢الرسالة إىل العربانيني    (الطريق بسفك دمه    
ولكن املسيح أزال ذلك    . خطية اإلنسان السماوي، ليس البعد بني السماء واألرض، بل        

  ). ١٠-٥٣:٨إشعياء (الفاصل، حني علق على الصليب 

وهو أيضاً احلق وقد أعلن بروحه وكالمه كل ما حنتاج إىل معرفته من أمـر أنفـسنا،                 
وقد كانت قبالً أقوال الفالسفة عن اهللا والسماء وعن         . وأمور اهللا والطريق إىل السماء    

  . أما تعاليم املسيح، فكانت يقينيات. ار ظنوناً وختميناتآخرة األخيار واالشر

« فيه كَانت الْحياةُ، والْحياةُ كَانت نـور النـاسِ        »وهو أيضاً احلياة، وقد قال اإلجنيل       
إنه مصدر كل حياة روحية، وقبل أن ظهرت حياة اخلليقة          ) ١:٤اإلجنيل حبسب يوحنا    (

و احمليي، واإلحياء عمل أعظم من خلق املادة، ألنه مما          وه. كانت للمسيح حياة يف ذاته    
وهو الذي اشتراها   . وهو يعلمنا حقيقة احلياة الروحية واحتياجنا إليها      . خيتص باهللا وحده  

  . لنا مبوته الفدائي ويهبها لنا بروحه

واجلدير باملالحظة أن املسيح مل يقل أنه يدل على الطريق، ويقول احلـق، ويهـدي إىل                
أنا هو احلق، فـال حـق       .  بل قال بصورة قاطعة، أنا هو الطريق، فال طريق إاله          احلياة،
: أنا هو الطريق هذا جواب املسيح على املتسائلني       . أنا هو احلياة، فال حياة بغريه     . سواه
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كيف نعرف احلق؟ أنا هـو      : أين الطريق؟ أنا هو احلق، هذا جواب املسيح مع القائلني         
  إىل أين تذهب؟ : ى القائلنياحلياة، هذا جواب املسيح عل

كان للمرمن تطلعات حنو جتسد املسيا، فحياه من بعيد، وسأل يف صالته أن يعطَى نعمـة                
مث صلى لكي ال يكون مشتت الفكر مقسم األهواء،         . ملعرفة الطريق والسلوك يف احلق    

لوك بل باحلري موحد العاطفة، حىت يستطيع أن حيمد اهللا من كل قلبه، وميجد امسه بالس              
  . وشفع طلباته باإلشارة إىل رمحة اهللا، اليت مل مينعها اهللا عنه يف املاضي. يف طريق احلق

يبدو أن النيب امللك كان مير يف ظروف صعبة كاليت مر ا حـني طلـب                ) ١٧-١٤(
ويظهر أنه كان يقاسي متاعب عظيمة، بسبب وجود أخصام من          . شاول نفسه ليهلكها  

والذين مل يستحسنوا أن جيعلوا اهللا أمامهم، وأمام هذه املتاعب          الكبار املعتدين بأنفسهم،    
  . الشديدة، يلتجئ إىل إهله، ويستصرخ رمحته، ويسأله أن يلتفت إليه وال مينع رأفته عنه

ميكن للمتأمل يف هذه العبارات أن يلحظ كأن الكاتب يشعر يف قرارة نفسه بأن الباليا               
صري ما، بدليل تذكري اهللا بأنه طويـل الـروح          اليت حاقت به، كانت قصاصاً له على تق       

فيسأله أن يتلطف به، ويصنع آية من أجل خالصه وإنقاذه من مكايـد             . وغين يف الرمحة  
  . أعدائه العتاة املتكربين

إشعياء (إا لنعمة أن يتيح اهللا الفرصة لإلنسان أن يتحاجج معه من أجل غفران خطاياه               
احلقيقة عرفها بطرس رسول يسوع املسيح فكتب       هذه  . وأن يذكره بطول أناته   ) ١:١٨
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يتأَنى علَينا، وهو لَا يشاُء أَنْ يهلك أُناس، بلْ أَنْ يقْبِلَ الْجميع            »إىل أهل الشتات يقول     
 ةبوقُـولُ     »وهذه العبارة كقول الرب     ) ٣:٩رسالة بطرس الثانية    (« إِلَى التـا يأَن يح

« لرب، إِني لَا أُسر بِموت الشريرِ، بلْ بِأَنْ يرجِع الشرير عن طَرِيقـه ويحيـا              السيد ا 
  ). ٣٣:١١حزقيال (

هذه فرصة طيبة أمامك، أن تقر جبهلك أمام املسيح فيظهر لك ذاته الطريـق واحلـق                
  . بره وحقه عنكومهما كانت استعداداتك ضعيفة، فهو ال مينع رمحته و. واحلياة

  الترنيمة 

 نع دعأَنْ أَب بأُح  

  متاعبِ الْحياةْ 

  وأَقْضي الساعات في 

 الْإِلَه ةادبع  

  أُحب أَنْ أَسكُب في الْ 

  وِحدة أَشجانِي 
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  ودمع توبتي لَدى 

  غَاسلِ أَدرانِي 

 تضةً ممحر أَذْكُر  

  لُ الْمزِيد وأَسأَ

  وأَطْرح الْحزنَ لَدى 

 يدحي الْولِّصخم  

  أَرى بِإِميان سنا 

 بازِلَ الْرنم  

 ماً بِهوجِي يتفَأَر  

  أَظْفَر بِالْقُربِ 

 نلُ محا أَرمينحو  

  مواطنِ الْشقَاْء 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٢٤

 هسودري فالُ فأَن  

  سعادةَ الْبقَاْء 

 شكراً لك يا إهلنا الصاحل، ألجل يسوع مريح التعاىب، ومنهض الساقطني الذي             :لصالةا

مسح لكي يبشر املساكني، وجاء لكي يسند الضعفاء وجيرب املنكسري القلوب، ويرسل            
أعطنا نعمة لكي نثبت يف احلرية اليت اشتراها لنا بدم صليبه لكـي       . املنسحقني يف احلرية  

ونصلي من أجل مجيـع     . بل نعيش يف حرية أوالد اهللا     . عبوديةال نعود نؤخذ بريح أية      
ومن أجـل مجيـع     . ومن أجل مجيع احلزاىن، لكي تعزيهم     . املتأملني لكي دهد آالمهم   

  . آمني. الساقطني لكي تنهضهم، باسم يسوع نسأل هذا

   ماذا طلب املرمن يف صالته؟ - ٣: السؤال

   قصيدة لهيمان األزراحي - َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّماُنوَن

١         ،كامأَم تخرلِ صاللَّيارِ وهي، بِالنلَاصخ إِله با ري   ٢يـلَاتص كامقُد أْتـلْ  . فَلْتأَم
. لأَنه قَد شبِعت من الْمصائبِ نفِْسي، وحياتي إِلَى الْهاوِية دنـت          ٣أُذْنك إِلَى صراخي،    

٤ح    بإِلَى الْج رِيندحنثْلَ الْمم تِسب .    ةَ لَهلٍ لَا قُوجكَر تري   ٥. صاشرف اتوالْأَم نيب
. مثْلُ الْقَتلَى الْمضطَجِعني في الْقَبرِ الَّذين لَا تذْكُرهم بعد، وهم مـن يـدك انقَطَعـوا               

علَي استقَر غَضبك وبِكُـلِّ     ٧. أَسفَلِ، في ظُلُمات، في أَعماقٍ    وضعتنِي في الْجب الْ   ٦
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أُغْلق علَـي فَمـا     . جعلْتنِي رِجساً لَهم  . أَبعدت عني معارِفي  ٨. سلَاه. تياراتك ذَلَّلْتنِي 
جرالذُّل٩ِّ. أَخ نم تنِي ذَابيع .ا ري كتوعمٍدوكُلَّ ي ب .يدي كإِلَي طْتسب .  

وقد عـرف   ) ٢:٦أخبار األيام االوىل    (ناظم املزمور هو هيمان بن زارح من بين يهوذا          
ويرجع بعض املفسرين أنه    ). ٤:٣١ملوك األوىل   (حبكمته الواسعة، حىت ضرب به املثل       

. بة الذين اشتهروا باحلكمة   عاش يف عهد سليمان امللك، وإنه كان ينتمي إىل مجاعة الكت          
وكانت هلم حماوالت لكشف سر األمل، كما فعل أيوب، وكما فعل كاتب الرسـالة إىل               

  . العربانيني

هذا مع العلم أنه    . ويتميز هذا املزمور بعبارات تدل على أن الكاتب يعاين مرارة الشقاء          
قائه، كان ينتظر   ولعله وهو يف غمرة ش    « يا رب إله خالصي   »استهل املزمور ذا القول     

  . تدخل الرب ألجل خالصه، فرفع صوته واستصرخ رمحة اهللا، ألجل إنقاذه من ضيقه

. إن كنت تعاين ضيقات ومصاعب ال قبل لك باخلالص منها، فالفرصة متاحة لك اآلن             
. فهو قريب منك أقرب إليك من حبل الوريد       . يكفي أن تدعو اهللا لكي يهب لنجدتك      

الْتفتوا ») ٥٥:٦اشعياء  (« ادعوه وهو قَرِيب  . الرب ما دام يوجد   اُطْلُبوا  »وكلمته لك   
رآخ سلَيو ا اللّهي أَنأَنضِ لي الْأَرأَقَاص يعما جوا يلُصاخو ٤٥:٢٢إشعياء (« إِلَي .(  

 السـتجابة   يبدأ املرمن هذا املزمور بتوجيه صالة حارة إىل إله خالصه، متوسالً          ) ٣-١(
وكلماته املستغيثة تشعرنا بأنه كان يف حال سيئة من الضيق وكأنـه يف هـوة               . صالته



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٢٦

سحيقة ال يستطيع الصعود منها، حينئذ صرخ إىل الرب، وسأله بإحلـاح أن يـصغي               
وهكذا تكون الصالة قدامه، فال يرفض ملتمسه، وهو العامل حبالـه التاعـسة،             . لدعائه

ملصائب، واختمت من اآلالم املريرة، حبيث مل تعـد لديـه   وبضيق نفسه اليت شبعت من ا 
  . طاقة لالحتمال، وها هي حياته تدنو من اهلاوية خبطى سريعة

، «حسبت مثل املنحدرين إىل اجلب    »: ميضي الكاتب يف بسط حاله الصعبة، فيقول      ) ٤(
. اًوكان هذا األمر معموالً به قـدمي      . فريسم لنا صورة األسري الذي حبس عليه يف اجلب        

ولكـن خـصياً   . وقد عاىن منه إرميا النيب، حني طرحه الرؤساء يف اجلب ليموت جوعاً       
حبشياً توسل له لدى امللك، فأخرجه ووضعه يف دار الـسجن، وكـان هنـاك إىل أن                 

  ). ٢٨-٣٨:٧إرميا (أخذت أورشليم 

 فـراح يتـأمل   . يف هذه اآلية يشبه نفسه بسجني أُلقي به يف جب مليء جبثث املوتى            ) ٥(
وهذا الوصف ينطبق على اخلاطي الذي كبلته       . ويئن وسأل الرب اإلله أن يطلق سراحه      

وإِذْ كُنتم أَمواتاً فـي     »وهكذا قال الرسول بولس للكولوسيني      . اخلطية بقيودها الثقيلة  
ـ         طَاييـعِ الْخمبِج حاً لَكُمامسم ،هعم اكُميأَح ،كُمدسج غَلَفا وطَايكولوسـي  (« االْخ

، والواقع أن هذا الوصف ينطبق على مجيع الذين غلبتهم اخلطية غلبة ساحقة،             )٢:١٣
مل تكن هلـم    . وفقدوا القدرة ملواجهة دينونة اخلطية    . فعجزوا عن حتطيم سالسل اخلطية    

ولكن شكراً  . قوة أكثر من قوة إنسان ميت لالنتصار على اخلطية أو للتكفري عن اخلطية            
ألنـه  . وع املسيح الذي جاء ليطلب، وخيلص األموات بالذنوب واخلطايـا         هللا بربنا يس  

بعمله الكفاري على الصليب، حرر الناس من عقاب اخلطية، وأنقذهم مـن سـلطان              
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وأعطاهم حياة جديدة حمررة، حىت ميكن أن يقال أنه أقامهم من األموات ونفخ             . اخلطية
  . فيهم حياة جديدة

ولكن قوة املسيح املخلـصة     . د فقط هم األعزاء عند اهللا     كان االعتقاد القدمي أن اليهو    
جاءت لألممي األغلف الذي مل يقطع اهللا معه أي عهد، فتم الوعد بأنه باملسيح تتبـارك                

وهـو  . ويف تعبري آخر، إن عمل املسيح هو عمل قوة وهبت احلياة للموتى           . مجيع األمم 
  . تظروا فضالً من اهللاعمل نعمة وصلت حىت إىل أولئك الذين ال حيق هلم أن ين

إِذْ محا الصك الَّذي علَينا في الْفَـرائضِ،        »ولكن الصورة تزداد أمامنا وضوحاً بالقول       
). ٢:١٤كولوسـي   (« الَّذي كَانَ ضداً لَنا، وقَد رفَعه من الْوسط مسمراً إِياه بِالصليبِ          

بتة فيها جناياتنا الكثرية، ومزق قائمة االام املبنيـة علـى           فقد حما عنا وثيقة االام املث     
. فرائض الناموس، اليت وقفت ضدنا كنائب عام للشريعة األدبية، اليت خرقناها مبعاصينا           

فاهللا !!! وقد نفى عنا عريضة االام نفسها ومل يبق هلا أثر، فيا لرمحة اهللا الفائقة كل فهم               
. وهكذا حما سجل خطايانا حمواً كامالً     . رها بالصليب نفسه أخذ بيده عريضة االام ومس     

لَـا شـيَء مـن      »هذه هي النعمة الفاخرة يف أمسى معانيها، فصارت الكلمة الرسولية،           
الدينونة الْآنَ علَى الَّذين هم في الْمِسيحِ يسوع، السالكني لَيس حسب الْجـسد بـلْ               

  ). ٨:١رومية (« حسب الروحِ

اجلـب األسـفل    ) أ: (يف هذه اآليات ايدة، يصف لنا املرمن مراحل السقوط        ) ٩-٦(
الذي هو اية الظلمات وقد عرب عنه أيوب بأرض مظلمة وظل املوت، أرض ظالم مثل               
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نـزول  ) ب). (٢٢ و١٠:٢١أيوب (دجى ظل املوت وبال ترتيب، وإشراقها كالدجى      
ستهانة بلطف اهللا وإمهاله وطول أناته على اخلاطي لكي         الذي هو نتيجة اال   . غضب اهللا 

ونظراً لشدة غضب اهللا شبهه املرمن بالتيارات اليت جترف         ) ٢:٤رومية  (يقبل إىل التوبة    
وخيربنا بولس أن غضب اهللا املخيف معلن من السماء على مجيـع            . كل شيء يف طريقها   
 بدمه لظى هـذا الغـضب،       ولكن شكراً للرب يسوع الذي أطفأ     . فجور الناس وإمثهم  

) ج. (فصار الرضى اإلهلي يف متناول يد كل إنسان، يؤمن به ويتخذه خملصاً شخـصياً             
هجر األصدقاء فلم تقتصر مصيبته على ما انتابه من اآلالم واألكدار، بل ذهبت به إىل               

الوقوع ) د. (هجر األصدقاء الذين تركوه يف ضيقه، وابتعدوا عنه كأنه مصاب بالربص          
ولكنه بالرغم من حاله الـسيئة، مل يـنس         . ذل، فقد جعلته املصائب ضعيفاً ذليالً     يف ال 

  . الرب إهله بل ذكره، ودعاه باسطاً يديه بالتوسل

هل جتد يف تصرف املرمن ما حيملك على االقتداء به؟ وهل تواجـه صـعوبات احليـاة                 
طُوبى »و مكتوب   وأرزاءها باللجوء إىل اهللا والتسليم له؟ إن كنت تفعل فطوباك، كما ه           

« للرجلِ الَّذي جعلَ الرب متكَلَه ولَم يلْتفت إِلَى الْغطَارِيسِ والْمنحرِفني إِلَى الْكَـذبِ            
  ). ٤٠:٤مزمور (

  الترنيمة 

  أَراك بِالْإِيمانْ 
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  يا حملَ الرحمانْ 

 وعسي يبر  

عزاني وتلْبطل عمي إِستيطخ   

  يا لَيت جملَتي 

 طُوعي دبع  

  يا رب زِد نفِْسي 

  من نِعمة الْقُدسِ 

 ومحالر تأَن  

  زِد غَيرتي ربي لذَلك الصلْبِ 

  واضرِم علَى قَلْبِي 

 ومدباً يح  

  في ظُلْمة الْأَجفَانْ 
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  وشدة الْأَحزانْ 

ي كُندشرم   

 فشني تعمأَدو فكْشي تتظُلْم عد  

 فرصالَ ي هجالْوو  

  عن سيدي 

 امهِي الْأَيتنإِذْ ت  

 امني الْملْمِ فكَالْح  

 قُدفَأَر  

 رِيحالْج بِهنبِج ِسيحلُنِي الْممحي  

 رِيحتأَس اكنه  

 دعإِذْ أُص  
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. يا رب إهلي، ال حتجب وجهك عين، وال تتغاضى عـن صـوت تـضرعايت              : الصالة

اعترف بفتور حمبيت وضعف إمياين، ولكنين التجئ إىل رمحتك، لكي تعفو عين، وتعطيين             
. قوة يف حمبيت، وتزيد إمياين، جدد توبيت يا إله خالصي واقبل صاليت، واستجب لسؤايل             

  . آمني. إنين أسأل الكل باسم يسوع املسيح

   من هو ناظم املزمور وماذا تعرف عنه؟ - ٤: لسؤالا

   تتمة -َاْلَمْزُموُر الثَّاِمُن َوالثََّماُنوَن 

١٠        لَاه؟ سكدجمت قُوميلَةُ تأَمِ الْأَخ ،بائجع عنصت اتولْأَمل لَّكثُ   ١١. أَفَلَعـدحلْ يه
هلْ تعرف في الظُّلْمة عجائبك وبِرك فـي     ١٢ الْهلَاك؟   في الْقَبرِ بِرحمتك أَو بِحقِّك في     

  أَرضِ النسيان؟ 

١٣         كمقَدتي تلَاتص اةدي الْغفو ،تخرص با ري كا فَإِلَيا أَن١٤. أَم    فُضرت با راذَا يمل
احتملْت . أَنا مِسكني ومسلِّم الروحِ منذُ صباي     ١٥نفِْسي؟ لماذَا تحجب وجهك عني؟      

الَكوأَه .تريح١٦. ت  طُكخس ربع لَينِي . علَكَتأَه الُكو١٧. أَه    ـاهيبِي كَالْم اطَتأَح
كُلَّه موعاً. الْينِي مفَتنبا١٨ً. اكْتاحصاً وبحي منع تدعأَب.ةي الظُّلْمي فارِفعم  .  

يف العدد اخلامس شبه املرمن نفسه كميت مضطجع يف القرب، وهنا يطـرح             ) ١٢-١٠(
أنت إله العجائب حقاً، ولكن هـل       : كأن يقول . على العزة اإلهلية جمموعة من األسئلة     
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ينتفع ميت نظريي بعجائبك؟ أنت إله أحياء فهل تتمجد باألموات، أنت إله رمحة، فهل              
ظهر رمحتك يف القبور؟ وهل لعامل الظالم من عيون لترى آياتك؟ وهل عـامل النـسيان           ت

  يذكر برك، ويتمتع حبسن صنعك؟ 

إن كان  : يف هذه اآلية يقيم املرمن دعواه أمام اهللا، وينطلق من كونه حياً لقول اهللا             ) ١٣(
ي الذي أصـرخ    األموات واألخيلة ال تنتفع من عجائبك، فباألوىل أن تصنعها يفّ أنا احل           

  . إليك كل يوم، وأضرع يف الصباح، قبل أن أزاول أي عمل

ولكن عجائبـه   ) ٢٢:٣٢اإلجنيل حبسب مىت    (صحيح أن إهلنا إله أحياء ال إله أموات         
ففي العهد اجلديد، سمع كالم النعمة      . تتجاوز النطاق الذي تصوره رجال العهد القدمي      

إِنه تأْتي ساعةٌ وهي الْآنَ، حني يسمع الْأَموات        :  لَكُم اَلْحق الْحق أَقُولُ  »من فم املسيح    
هذه اآلية تنطبـق    ) ٥:٢٥اإلجنيل حبسب يوحنا    (« صوت ابنِ اللّه، والسامعونَ يحيونَ    

  : على

وهم الذين يعيشون يف اجلهـل واملعـصية وعـدم          ) ٥:١٤أفسس  ( األموات روحياً     
ويظهر من كالم املسيح أن     . اهلم الروحية، وحتت حكم اهلالك األبدي     الشعور بسوء ح  

والثاين . األول يسمع صوت ابن اهللا وال مييز وال يطيع        . هناك نوعني من األموات روحياً    
  . يسمع ومييز ويطيع وحييا

  .  األموات الذين أقامهم املسيح من االموات مبعجزة، كابنة يايروس 
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لَا تتعجبوا مـن    »قومون عند جميء املسيح ثانية، وفقاً لقوله         مجيع األموات، الذين سي     
هذَا، فَإِنه تأْتي ساعةٌ فيها يسمع جميع الَّذين في الْقُبورِ صوته، فَيخرج الَّـذين فَعلُـوا                

      يلُوا السمع ينالَّذو اةيالْح ةاميإِلَى ق اتحالالص   ةوننيالد ةاميإِلَى ق اإلجنيل حبسب  (« ئَات
  ). ٢٩ و٥:٢٨يوحنا 

ومما ال مراء فيه أن التأمل يف هذه احلقيقة على ضوء كلمة املـسيح سيـضع أمامنـا                  
  : املالحظات التالية

 إن اخلطاة خالون من احلياة الروحية، ومن كل عاطفة روحية، وقوة روحية، وحركـة                
  . اً أم عدميو اإلحساس بتعاستهم، وعاجزون عن إنقاذ أنفسهمواملؤسف جد. روحية

إا حتيا عندما تبدأ حتيا     .  إن جتديد النفس إلعادا هللا، يعترب قيامة من املوت إىل احلياة            
  . هللا، وتتنفس مشتاقة إليه، وتتحرك متجهة حنوه لتوجد به

وهذه القوة تنتقل   . بقوته إن النفوس تقوم للحياة الروحية بصوت املسيح، فهي تقوم            
استيقظ أيها النائم وقـم     »: حني قال الرسول بولس   . إليها بكلمته اليت هي روح وحياة     
كان حيرض الناس على فتح آذان أذهام ليـسمعوا         « من األموات فيضيء لك املسيح    

  . صوت ابن اهللا، ويفهموه ويقبلوه ويؤمنوا به، وعندئذ يهبهم الروح حياة

 اهللا أن تفتح أذنك الداخلية لتسمع صوت الرب، املنبعث من كتابـه             اطلب إليك برأفة  
  ). ٥٥:٣إشعياء (« اسمعوا فَتحيا أَنفُسكُم. أَميلُوا آذَانكُم وهلُموا إِلَي»العزيز، 
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يف هذه اآليات يعود املرمن إىل التساؤل، ملاذا يرفضه اهللا، وملـاذا حيجـب              ) ١٧-١٤(
وحجته يف ذلك أنـه مـسكني       ! لبث أن يتعجب من تصرف اهللا معه      وجهه عنه؟ مث ال ي    

  . بالروح وقد سلم نفسه هللا منذ حداثته

واآلن اخذته احلرية، كيف أن     . وحني مرت به الصعوبات، احتملها بروح املؤمن الصابر       
  ! اهللا يسمح بأن جتتاح األهوال نفسه؟

ن كل جهد ويـصرخ إىل      هذا تصرف املؤمن الذي أعيته احملن والضيقات، أنه يكف ع         
إِنْ كَانت خطَايـاكُم كَـالْقرمزِ      . هلُم نتحاجج، يقُولُ الرب   »: إهله متسلحاً بقوله تعاىل   

  ). ١:١٨إشعياء (« إِنْ كَانت حمراَء كَالدودي تصري كَالصوف. تبيض كَالثَّلْجِ

 نلمس فيها نفخات من أنفاس رجل اهللا أيوب         خيتم الكاتب هذا املزمور بكلمات    ) ١٨(
أَقَارِبِي قَد خـذَلُونِي والَّـذين      . ومعارِفي زاغُوا عني  . قَد أَبعد عني إِخوتي   »: حني قال 

بِفَمي . جِبعبدي دعوت فَلَم ي   ... نزلَاُء بيتي وإِمائي يحِسبوننِي أَجنبِياً    . عرفُونِي نسونِي 
 هإِلَي تعرضي       . تائشاِء أَحنأَب دنةٌ عنتنمي، وأَترام دنةٌ عوهكْري متكْهن .   ضاً قَدأَي لَاداَلْأَو

  ). ١٨-١٩:١٣أيوب (« رذَلُونِي

وهكذا ينهي املرمن كالمه بتقدمي صورة مروعة لنفس متأملة بلغـت أقـصى درجـات               
فهل مررت يف حالة كهذه؟ ال تيأس بل قل لنفسك ال تئين يا نفسي بل ترجي                . التعاسة

  . اهللا، واطليب املنقذ يسوع، الذي يريح التعاىب
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  الترنيمة 

 يمظسِ الْعرلْعل وعدا الْمهأَي  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كَرِمي كسِ الَ شرالْع بإِنَّ ر  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

جِلْ فَتؤالَ الَ تع  

  كُلْ من الْخيرات عجلْ 

  حتى ثَوب الْعرسِ من أَجلك يعملْ 

  فَتعالَ للْمكَانْ 

  قرار 

  مات عنك فَتعالَ 

  وفَّى دينك تعالَ 
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  ٢٣٦

  قَد أَعد كُلَّ شيٍء فَتعالَ 

  يوجد لَك مكَانْ 

وععِ الْدمإِس حلْفَرةَ ل  

  يوجد لَك مكَانْ 

 رِحتسي تيقدا صالَ يعتو  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كَلَّفسِ ترالْع باحص  

 رِفعتٍء جِئَ ليكُلَّ ش  

 فوصا الَ يم تدةُ أَعبحالْم  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

 ترج ا قَداهمد حائالْذَب  

عكَانْ فَتلْمالَ ل  
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 تمالَ ت كنع اتم ِسيحالْم  

  يوجد لَك مكَانْ 

  مات عنك فَتعالَ 

  وفَّى دينك تعالَ 

  قَد أَعد كُلَّ شيٍء فَتعالَ 

  يوجد لَك مكَانْ 

 يبلالْص قى فَوري جالالْغ مالْد  

  فَتعالَ للْمكَانْ 

مي بِيبالْح مى درالْو و آثَامح  

  يوجد لَك مكَانْ 

 كرش غْمالَ رعفَت  

 رِككُلَّ أَم لَيهع عض  
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 رِكالْكُلَّْ فاد دأَع قَد رِيسالْع  

  وتعالَ للْمكَانْ 

 ابوالْأَب لَقغت فوقَرِيبٍ س نع  

  حني يمتلي الْمكَانْ 

   قَرعت سوف تسمع الْجواب إِنْ

  إِمتالَ كُلُّ الْمكَانْ 

  عند ذَا لَيس دخولُ 

  أَبداً والَ قُبولُ 

  عند ذَا تبكي والَ أَي وصولٍ 

  لَيس يوجد مكَانْ 

، أعترف لك بـذنيب   .  يا ساكناً يف األعايل، أيها الرب القدير والقدوس واحلق         :الصالة

لقد مسعت صوتك أنـا     . وأقر بأن وزري ثقيل وأن األحزان تسحق قليب       . وال أنكر إمثي  
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فهبين رمحة واغفر يل آثـامي وأزل       . املقطوع الرجاء، إال من رمحتك يف يسوع الفادي       
وقد أتيت التمس عندك الفرح، ليكـون       . يا اهللا أنت إهلي، وأنا عبدك الضعيف      . أثقايل

. استجب طلبيت إكراماً للفادي يسوع    .  أحزان هذا العامل   فرحك قويت، اليت أغالب فيها    
  . آمني

   ما هي احلجة اليت دعم ا املرمن دعواه أمام اهللا؟- ٥: السؤال

  صالة لموسى رجل اهللا -َاْلَمْزُموُر التِّْسُعوَن 

بالُ أَو أَبدأْت الْـأَرض     من قَبلِ أَنْ تولَد الْجِ    ٢. يا رب، ملْجأً كُنت لَنا في دورٍ فَدورٍ       ١
      اللّه تأَن دلِ إِلَى الْأَبذُ الْأَزنةَ، مكُونسالْمقُولُ    ٣. وتارِ وبانَ إِلَى الْغسالْإِن جِعروا »: تجِعار

  منِي آدا ب٤. «ي            ،ربا عم دعسِ بمِ أَموثْلُ يم كينيي عف ةنس أَنَّ أَلْفلِ  لاللَّي نزِيعٍ مكَهو .
٥مهفْترونَ . جكُوني ةولُ  . كَِسنزبٍ يشكَع اةدولُ  ٦. بِالْغزفَي رهزي اةداِء  . بِالْغسالْم دنع

سبيفَي زجي .  

يعتقد بعض املفسرين أن هذا املزمور مقتبس عن بعض الكتابات القدمية، اليت فقـدت              
والواقـع  . واليت كانت مقروءة يف زمن موسى     ) ١:١٨صموئيل الثاين   (مثل سفر ياشر    

 نالحظ أن نسق هذا املزمور يشبه أسـلوب موسـى يف            ٣٣ و ٣٢أنه حني نقرأ تثنية     
  . الكتابة
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. يستهل الكاتب صالته الرائعة بالقرار بأن الرب وحده هو امللجأ منذ القدمي القدمي            ) ١(
. ر فدور، تشري إىل العهدين القدمي واجلديـد       ويقول القديس أغسطينوس أن الكلمة دو     

. والرب جتلى يف العهد القدمي ملوسى وأعطاه الناموس، وبذلك صار خادم العهد القدمي            
تثنية (وباالعالن الذي أعطي له عن املسيح، صار نيب العهد الذي يتصل بالعهد اجلديد              

١٨:١٥ .(  

لذين بسبب تعـصبهم لنـاموس      يف الواقع أن يسوع ضامن العهد وفاديه، قال لليهود ا         
. لَا تظُنوا أَني أَشكُوكُم إِلَى الْـآبِ      »موسى، اعترضوا على أعمال حمبته يف يوم السبت         

       كُماؤجر هلَيي عى، الَّذوسم وهو كُوكُمشي يالَّذ دوجقُونَ      . يدـصت مـتكُن لَو كُمأَنل
  قُوندصت متى لَكُنوسم             ،ذَاك ـبقُونَ كُتدـصت متلَس متي فَإِنْ كُننع بكَت وه هأَننِي، ل

  ). ٤٧-٥:٤٥اإلجنيل حبسب يوحنا (« فَكَيف تصدقُونَ كَلَامي؟

. إنه يبني الفرق، بني الناموس واإلجنيل     ! كم جيب أن نشكر املسيح، ألجل هذا اإلعالن       
إنه يدينكم، وهو لكل    .  ألن بالناموس معرفة اخلطيئة    إن موسى أي الناموس يشكوكم،    

أما إجنيل املسيح فلم يقصد به أن نـدان بـل أن            . املتكلني عليه خدمة املوت والدينونة    
 .لأَنه لَم يرسلِ اللّه ابنه إِلَى الْعالَمِ ليدين الْعالَم، بلْ ليخلُص بِه الْعالَم            »هكذا نقرأ   . نتربر

                 يـدحالْو نِ اللّهمِ اببِاس نمؤي لَم هأَنل ،يند قَد نمؤي لَا يالَّذانُ، ودلَا ي بِه نمؤي ياَلَّذ »
  ). ١٨ و٣:١٧اإلجنيل حبسب يوحنا (



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٤١

أو . مل يأت املسيح إىل العامل كإله شاك، لكي ينتقد كل إنسان ويتشاجر مع كل إنـسان               
. كال، فقد جاء كمدافع ال كمتهم     . ت الناس، أو ليتصيد اجلرائم    كجاسوس على تصرفا  

  . مل يأت لكي يباعد بني اهللا واإلنسان، بل جاء لكي يصاحل اإلنسان مع اهللا

إنه نسل املرأة، الذي يسحق رأس      : لقد تنبأ موسى بصفة خاصة عن املسيح، وقال عنه        
إنـه شـيلون أي املـسيا       : لوقا. الشيطان، ونسل إبراهيم الذي به تتبارك مجيع األمم       

  . املنتظر، والنيب العظيم

وملـا  . فهو كائن واجب الوجود، قبـل أن نوجـد    . إن اهللا موجود قبل كل شيء     ) ٢(
ولسعادة البشرية أن أشواق اهللا تصرخ كل يوم        . وجدنا صار ملجأ لكل من يرجع إليه      

«   كُمإِلَي جِعأَر وا إِلَيجِعوا  ») ٣:٧مالخي  (« اروبفَت     كَـيل ،اكُمطَايى خحمتوا لجِعارو
     بالر هجو نجِ مالْفَر قَاتأَو يأْتارجع إىل اهللا يا أخي بالتوبة، فإنه       ). ٣:١٩أعمال  (« ت

التجئ إليـه واجعلـه     . يكترت الغفران وعنده فدى كثري، وهو يفدي من احلفرة حياتك         
  . حصن حياتك، فتحيا يف سالم

ان سريعاً ما ينسى الطينة اليت أخذ منها، فيتكرب ويستعلي، واهللا يف حكمته             إن اإلنس ) ٣(
ونتعلم من سفر األمثال أن الكربيـاء    . يريد له التواضع، لينعم بشركة الودعاء السعداء      

أمثـال  (« قَبلَ الْكَسرِ الْكبرِياُء، وقَبلَ السقُوط تشامخ الروحِ      »نذير للخراب، إذ يقول     
ألن . وخيربنا الكتاب املقدس أن الكربياء كانت علة خراب رئيس مالئكـة          ) ١٦:١٨

يقـاوم اهللا   »العلي ساكن األبد القدوس امسه ضد املنتفخني، فقد قال الرسول يعقوب            
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والعلي نفسه تواضـع بتجـسده وقـال        . «املستكربين أما املتواضعون فيعطيهم نعمة    
«   لَّمعتو كُملَيلُوا نِريِي عمحـةً           ااحوا رجِـدالْقَلْـبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنوا م

كُمفُوسنوأنه خري لإلنسان أن يكون صغرياً يف عيين        ). ١١:٢٩اإلجنيل حبسب مىت    (« ل
  . «من يضع نفسه يرتفع»نفسه، ألن املسيح قال 

لزمان يف نظـر اهللا ال      اإلنسان يف طبيعته حيب احلياة، ويهوى كثرة األيام، ولكن ا         ) ٤(
ألن األيام حتـصى    . فألف سنة لديه مثل يوم أمس العابر، ال مثل الغد املقبل          . حساب له 

ويضيف املرمن قائالً أن األلف سنة يف عيين اهللا كهزيـع           . على أساس أا مرت وعربت    
ولعل املرمن قـصد أن يقـول إن اهللا ال حيـده            . من الليل، واهلزيع يدوم ثالث ساعات     

أَنَّ يومـاً   »قال الرسول بطرس    . ن، فهو أزيل سرمدي، ميأل الزمن مبجده وعظمته       الزم
        داحمٍ ووكَي ةنس أَلْفو ،ةنس كَأَلْف بالر دنداً عاحوال بـد   ) ٣:٨بطرس الثانية   (« و

للمتأمل بعمق يف هذه اآلية أن جيد فيها حتذيراً لكي ال ينخدع ويظن أن لديـه وقتـاً                  
  . ويالً، ميكنه فيه أن يرجع إىل اهللا بالتوبةط

هنا يشري رجل اهللا إىل ناموس مكتوب يف حكمة اهللا اخلفية، فيه وضع حداً لـِسين                ) ٥(
أي . «كسنة يكونون بالغداة كعـشب يـزول      »البشر الزائلني، معرباً عن ذلك بالقول       

كما يـضمحل   وتضمحل حياته،   . سنو حياة اإلنسان قصرية، متضي كما متضي األحالم       
وكأن رجل اهللا يقول إن سين اإلنسان ال تساوي شيئاً فهي تزول سريعاً، ألا              . العشب

  . ال تأيت لكي نلبث هنا، بل لكي نذهب
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فالعشب يجـز يف الـصباح      : إن وجوه الشبه بني حياة عمر اإلنسان والعشب متعددة        
ـ     . وعند املساء يكون قد يبس    . فيذبل ذبل يف اجلثـة،    وعمر اإلنسان يسقط باملوت وي

  . وييبس يف القرب

ولكن شكراً هللا بربنا يسوع املسيح ألن حياة اإلنسان ال تقاس بالسنني القليلـة علـى                
. إنه خملوق على صورة اهللا، يف الرب وقداسة احلق        . وألن املوت ليس ايته   . أرض اآلالم 

ان، ولكن  صحيح أن جسده سيعود إىل تراب األرض كما ك        . واهللا أعطاه امتياز اخللود   
، وهذا اجلسد الذي عاد إىل تـراب        )١٢:٧جامعة  (روحه ترجع إىل اهللا الذي أعطاها       

في لَحظَة في طَرفَة عينٍ، عند الْبـوقِ        »: األرض سيقيمه اهللا ثانية وفقاً للقول الرسويل      
لأَنَّ هذَا الْفَاسد لَا بد أَنْ      . نحن نتغير فَإِنه سيبّوق، فَيقَام الْأَموات عدميي فَساد، و      . الْأَخريِ

        تـوم مدع سلْبي تائهذَا الْمو ،ادفَس مدع سلْبالرسـالة األوىل إىل كورنثـوس      (« ي
٥٣-١٥:٥٢ .(  

ألن أجسادنا املـتغرية  . إن جسدنا احلاضر يف هوان، وأما جسد القيامة فسيكون يف جمد         
ولكنها ستكون أدوات   .  جمد املسيح، لن تكون خادمة لشهواتنا وبواعثنا       إىل شبه جسد  

إن جسدنا احلاضر جسد حيواين طبيعي أما جسد القيامة فـسيكون           . خدمة طاهرة هللا  
  . وميكننا به أن نقدم هللا العبادة الكاملة واخلدمة الكاملة، واحملبة الكاملة. جسداً روحانياً

  الترنيمة 
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ي ما فننوا عى، يضا م  

 يدطا الْواؤنجر  

  ملْجأَنا في ضيقنا 

 جِيدا الْمننطوم  

  من قَبلِ إِبداعِ الْثَّرى 

  أَو منشأ الْجِبالْ 

  أَنت إِلَه الْمجد والْ 

  عزة والْجالَلْ 

  نظري أَمسِ الْمنقَضي 

 امع أَلْف يكلَد  

   اللَّيلِ يا وكَهزِيعِ

 امولَى الْدع يح  
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 ةا كَِسننامأَي  

  أَو كَلَأ الْحقُولْ 

  يرى الْغداةَ مزهراً 

  وفي الْمسا يزولْ 

  يا عوننا في ما مضى، 

 نيتا الْماؤنجر  

  كُن حارِساً دوماً لَنا 

 نيا الْأَمننطوم  

نـشكرك ألجـل    . وأنت رجاؤنا املكـني   . يا رب أنت مالذنا وحصننا    نعم  : الصالة

. صالحك، وحنمدك ألجل رمحتك، ولل لك ألجل العون الذي ترسله إلينا من قدسك            
إن أيام سنينا على األرض قصرية، فاعطنا احلكمة لكي نصرفها حسب مشيئتك، عاملني             

 عنايتك مجيع مواطنينا،    نتوسل إليك أن تذكر يف    . ما يرضي أمامك بيسوع املسيح ربنا     
هذا نطلبـه  . فترسل نورك وحقك إىل القلوب، لكي تتغري من حالة اخلطية إىل حالة الرب          

  . آمني. باسم يسوع
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   من هو كاتب املزمور وماذا تعرف عن مصادره؟ - ٦: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر التِّْسُعوَن 

قَد جعلْت آثَامنا أَمامك، خفياتنا في ضوِء       ٨. ك ارتعبنا لأَننا قَد فَنِينا بِسخطك وبِغضبِ    ٧
هِكج٩. و     زِكبِرِج تقَضان ا قَدنامأَنَّ كُلَّ أَيل .ةصا كَقنِينا سني١٠. أَفْن   ـيا هـنِينس امأَي

      انفَثَم ةالْقُو عم تإِنْ كَانةً، ونونَ سعبس         ضقْـرـا تهأَنةٌ، ليلبو بعا تهرأَفْخةً، ونونَ س
ريطرِيعاً فَن١١. سطُكخس كفوكَخو ،كبةَ غَضقُو رِفعي نم .  

ألن اخلطية أثارت سخط اهللا، فحكم      . لقد تسلط املوت على الناس بسبب اخلطية      ) ٧(
نذ سقوط اإلنسان األول، كما هو مكتوب       وذلك م . باملوت وفناء اجلسد على اإلنسان    

بِإِنسان واحد دخلَت الْخطيةُ إِلَى الْعالَمِ، وبِالْخطية الْموت، وهكَذَا اجتاز الْموت إِلَى            »
 يعمطَأَ الْجاسِ، إِذْ أَخيعِ النم٥:١٢الرسالة إىل رومية (« ج .(  

وإذا ما حبثنا عن املصدر الذي يغذيه       . لنكبات، ومليء باملوت  العامل غارق يف طوفان من ا     
إن كل  »فقبل سقوط آدم قال اهللا عن اخلليقة        . ذه وتلك، وجدنا أا خطية آدم األول      

لقد سبق أن دخلت اخلطية عامل املالئكة، حني خرج         ) ١:٣١تكوين  (« شيء حسن جداً  
. من الكمال وطردوا من جممع اهللا     عدد منهم عن والئهم، ومل حيفظوا رياستهم، فسقطوا         

وهكذا ملا عصى آدم ومل حيفظ عهده مع اهللا، طرد من فردوس اهللا، فهام على وجهه يف                 
ومبا أن اجلميع أخطأوا اجتاز املوت إىل       . ومنذئذ دخلت اخلطية العامل ومعها املوت     . العامل
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من ذلـك أن كـل      ويلزم  . واملعىن أن كل فرد من أفراد البشر خاطئ أمام اهللا         . اجلميع
إِذاً كَما بِخطيـة واحـدة      »وهذا ما أشار إليه بولس حني قال        . إنسان مفتقر إىل بر اهللا    

صار الْحكْم إِلَى جميعِ الناسِ للدينونة، هكَذَا بِبِر واحد صارت الْهِبةُ إِلَى جميعِ الناسِ،              
 اةيرِيرِ الْحبتإن كانـت   : قال أحد املفسرين معلقاً على هذه اآليـة       ). ٥:١٨رومية  (« ل

فإن . خطية آدم قد عرضته ونسله لكل العقابات املترتبة على اخلطية، كاملوت والدينونة           
إطاعة املسيح للناموس وآالمه من أجل اإلنسان منحت اهلبة للجميع للتربيـر، الـذي              

  .  والسعادة األبدية يف السماءيتضمن النجاة من املوت الثاين واحلصول على رضى اهللا

. ويف تعبري آخر كما أن الدينونة مشلت مجيع الناس بسبب اخلطية، فإن الرب مشل اجلميع              
ومعىن ذلك أن عمل املسيح ذو قدرة على التربير العام، وأن طريق النجاة معدة لكـل                

  . من وجبت عليه الدينونة، شرط أن يؤمن

ألنه فاحص القلوب والكلى، وليست خليقة غـري        . إن آثام البشر معروفة عند اهللا     ) ٨(
إنه ) ٤:١٣الرسالة إىل العربانيني    (ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعينيه         

أي أن اهللا ال يغض النظر عن خطايا        . مييز أفكار القلب ونياته، وعينه ترى كل البواطن       
كره اخلطية، حيب اخلاطي    ولكنه بقدر ما ي   . الناس، بل يسخط بسببها ألا ضد قداسته      

فَاللّه الْآنَ يأْمر جميع الناسِ في كُـلِّ مكَـان أَنْ           »: هكذا نقرأ . ويقبل توبته ويغفر إمثه   
  ). ١٧:٣٠اعمال (« يتوبوا، متغاضياً عن أَزمنة الْجهلِ
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ن املسيح  يف هذه اآلية تأكيد على أن خضوع البشر للموت، إمنا هو قصاص، ولك            ) ٩(
ال ريب يف   ). ١٥:٥٥كورنثوس األوىل   (مبوته النيايب كسر شوكة املوت وغلب اهلاوية        

ولعل أكرب أسباب اخلـوف مـن املـوت يعـود إىل            . أن الناس يرهبون سطوة املوت    
  . أما املؤمن الذي تربر بدم املسيح فال خياف املوت. اإلحساس باخلطية

ولكنها مغـامرة سـعيدة     .  جمرد مغامرة عظيمة   إن املوت بالنسبة يل   : قال أحد األتقياء  
  . ستنقلين إىل ديار الرب

يـأيت مـن   . يف اعتقادي أن إحساس اإلنسان باخلطية الذي يسبب له اخلوف من املوت  
ألن هذا اإلحساس جيعله يف مركز اجلاين القـابع يف          . إحساسه بأن اهللا جمرد ناموس للرب     

ولكن املسيح جاء لكي خيربنا بـأن       .  يف العفو  قفص االام أمام القاضي األزيل، بال أمل      
وأن اإلنسان الذي تربر باإلميان لن ميثل أمام قاضٍ، بـل    . اهللا ليس هو الناموس بل احملبة     

  . أمام أب طاملا انتظر عودة أبنائه إىل حظرية البيت

إن : وكأين باملرمن يقول  . هذه الكلمات تعرب عن قصر احلياة هنا وشقائها وبؤسها        ) ١٠(
وعلى أي حال إذا وصـلوا إىل       . ن يصلون إىل سبعني سنة حيسبون يف عداد الشيوخ        م

أما إن جتاوزوا هذا احلد فإن وجودهم يصبح متعباً         . الثمانني، قد تكون فيهم بعض القوة     
ولذلك نرى كثريين من الشيوخ املتعبني، يتمنون أن متر         . هلم بسبب الضعف واألحزان   

  . عاً فتطريوهكذا تنقرض سري. سنوهم بسرعة
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وإىل اآلن كانت نتيجة أحباثهم تقليـل       . يف أيامنا يسعى العلماء لرفع معدل طول احلياة       
ولكن لو أم وجدوا أكسرياً ما يطيل سىن احلياة، فهذا لن           . عدد الوفيات عند األطفال   

ـ       »يغري شيئاً من احلقيقة املؤملة القائلة        م بعـد ذلـك     إنه وضع للناسِ أَنْ يموتوا مرةً ثُ
إن ال  : ولكن محداً هللا، ألن النعمـة تـصرح       ). ٩:٢٧الرسالة إىل العربانيني    (« الدينونةُ

شيء من الدينونة على الذين هم يف املسيح ألن املسيح بررهم فـانتفى عنـهم حكـم       
هذه فرصة العمر لك يا أخي أن تقبل يسوع خملصاً فيربرك ويعطيك نصيباً مع              . الدينونة

  . ملقدسني الذين افتداهم وتبناهم هللا

وخصوصاً يف وقت الرعب الـسابق      . قليلون هم الذين يعرفون قوة غضب اهللا      ) ١١(
وملُوك الْأَرضِ والْعظَماُء والْأَغْنِياُء والْـأُمراُء      »للنهاية، الذي وصفه يوحنا الرائي هكذا       

    ركُلُّ حو دبكُلُّ عاُء والْأَقْوِيو      ـمهـالِ، وورِ الْجِبخي صفايِرِ وغي الْمف مهفُسا أَنفَوأَخ ،
اسقُطي علَينا وأَخفينا عن وجه الْجالسِ علَى الْعرشِ وعن         »: يقُولُونَ للْجِبالِ والصخورِ  

       يمظالْع بِهغَض مواَء يج قَد هأَنلِ، لمبِ الْحغَض .  قُوفالْو يعطتسي نم٦:١٥رؤيا  (« و-
١٧ .(  

إنه رعب عام، يشمل كل طبقات البشر، فال ينجو أحد من العقاب، وال بد أن يقـع                 
ويف الرؤيا، يرى يوحنا البشر يبحثون عن ملجأ للهروب مـن           . الكل حتت سلطان اهللا   

باء؟ ومع ذلك هكـذا     أليس غريباً أن أول ما يفعله اخلاطي هو حماولة االخت         . غضب اهللا 
إن ). ٣:٨تكـوين   ! (فعل آدم يف جنة عدن بعد سقوطه، إذ اختبأ بني أشجار اجلنـة            

اخلطية ترعب اإلنسان من حمضر اهللا ولكين أقول لك ال ختف وال يرتعب قلبـك، ألن                
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لقد صار مـن أجلـك خـروف اهللا،         . عمل يسوع هو أن يعيد الصلة بينك وبني اهللا        
  . بة الراغب يف خالصكوغضب اخلروف هو غضب احمل

  الترنيمة 

  أُمكُثْ معي يا سيدي 

  فَالْغمر غَطَّى جسدي 

  والْوهن قَد أَعيا يدي 

 جِدنم ني مل سلَيو  

  فَامكُثْ معي يا سيدي 

  فَامكُثْ معي يا سيدي 

 ارهالَ الْنم قَد الَيوم  

لْسل سلَيو اردي اقْتع  

 امملَّى كَالْغو رمالْعو  
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 امنالْم قْتى وند قَدو  

  فَالَ الْدجى يرعبنِي 

  والَ الْعدى تغلبنِي 

  ولَست أَرهب الْردى 

  إِذْ كُنت أَنت الْمرشدا 

 ككَتوش نأَي توا مي  

  تك يا قَبر أَين صولَ

  لَبِست ثَوب الْظَّافرِ 

  لأَنَّ ربي ناصرِي 

  إِنْ جزت في وادي الْبكَا 

 وساً بِكأْنم اهأَر  

  فَفي مماتي والْحياةْ 
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 لْإِلَهل يرذي نإِن  

أنا يف  . عليك أتكل قليب فال تتركين بل امكث معي       . يا سيدي الرب، أنت إهلي    : الصالة
امنحين قوة للثبات فيك، للثبـات يف حبـك،         .  إليك، وال أريد االنفصال عنك     حاجة

أشكرك من أعماق قليب ألجل الفداء العظيم الذي بررين من حكم           . للثبات يف كالمك  
الدينونة، وجناين من الغضب الذي سيستعلن يف يوم الدين، وهذا ليس لـرب بأعمـال               

  . آمني. اقبل شكر قليب يا إهلي. عملتها، بل مبقتضى نعمتك الغنية بالغفران

   ملاذا تسلط املوت على الناس وماذا كانت النتيجة لذلك؟ - ٧: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر التِّْسُعوَن 

١٢ةكْمح ى قَلْبتؤا فَننلِّما هكَذَا عناماَء أَيصإِح .  

١٣  با ري جِعرا .    لَى عع أَّفرتى؟ وتى متحك١٤. بِيد      ـكتمحر ـنم اةدا بِالْغنبِعأَش
فَرحنا كَالْأَيامِ الَّتي فيها أَذْلَلْتنا، كَالسنِنيِ الَّتي رأَينا فيهـا          ١٥. فَنبتهِج ونفْرح كُلَّ أَيامنا   

ولْتكُن نِعمةُ الرب إِهلنا علَينا، وعملَ    ١٧ .ليظْهر فعلُك لعبِيدك وجلَالُك لبنِيهِم    ١٦. شراً
هتا ثَبيندلَ أَيمعا، ونلَيع تا ثَبيندأَي .  
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ابتداًء من هذه اآلية، يتقدم الكاتب مبجموعة من الطلبات، أوالها سـؤال        ) ١٣ و ١٢(
متكننا من أن نكـسب     الرب اإلله أن يعلمنا حكمة إحصاء األيام لكي نغتنم كل فرصة            

  . اخلري ونفعله، مفتدين الوقت من االتالف

هذا هو السلوك بالتدقيق الذي دعا الرسول بولس أهل أفسس إليه، لكي ال مييلوا عن               
وعلل دعوته بكون األيام شريرة تكثر      . سنن القداسة والطاعة هللا، كما يليق بأوالد نور       

 ٥:١٥أفسس  (له، جيب أن يفعله بسرعة      فما على املؤمن أن يفع    . فيها التجارب القوية  
وقد نبه املسيح تالميذه على وجوب انتهاز الفرص يف مثل قاضي الظلـم، إذ              ). ١٦و

اإلجنيـل حبـسب لوقـا      (« إِنَّ أَبناَء هذَا الدهرِ أَحكَم من أَبناِء النورِ في جِيلهِم         »قال  
١٦:٨ .(  

ل بولس إىل أهل كولوسي أن ميارسـوه،        وهو أيضاً السلوك حبكمة، الذي طلب الرسو      
فاملسيحي مـدعو أن يتـصرف حبكمـة،        ) ٤:٥كولوسي  (جتاه الذين هم من خارج      

لكي ال يترك لدى السامع شعوراً بأنه أعلى منه، أو بأنـه رقيـب              . وخصوصاً بوداعة 
ويف ممارسة هذه املسؤوليات، جيب على املسيحي أن يفتدي الوقـت           . حيصي عليه زالته  

  . كل فرصة لعمل ما يرضي اهللا يف خدمة الناسمنتهزاً 

إن العمل اليومي واحلياة اليومية يقدمان للمؤمن باستمرار الفرص املؤاتية للشهادة لعمل            
فَلْيضئْ نـوركُم   »نعمة الفادي للتأثري على الناس، واكتسام للرب، وفقاً لقول املسيح           
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     ا أَعوري كَياسِ، لالن امهكَذَا قُد      اتاومي السي فالَّذ اكُموا أَبدجميةَ، ونسالْح الَكُمم »
  ). ٥:١٦اإلجنيل حبسب مىت (

ولكن . إن الكنيسة تقدم ألعضائها فرصاً طيبة للتعليم، أو للزيارات، أو للعمل الصاحل           
لألسف فهنالك كثريون ال يشتركون يف نشاطات الكنيسة، لكأم يرفضون بإصـرار            

الفرص، مفضلني استهالك الوقت يف الكسل، أو يف ممارسات ليست حبسب مشيئة            هذه  
  . اهللا

لقد علل بولس الدعوة الفتداء الوقت، بكون األيام شريرة وعسرية، مما جيعل فـرص              
فالعامل كله  . ألن سوق الفضيلة يف كساد، وسوق الرذيلة يف رواج        . الكسب نادرة جداً  

فال يرى بابـاً مفتوحـاً      .  اغتنام كل فرصة ملصلحته    وعدو اخلري يريد  . وضع يف الشرير  
  . للخري، إال ويسعى يف إغالقه

لذلك وضعت الضرورة على أبناء النور، لكي يتسلحوا باحلكمة الغيورة هللا ويتقـدموا             
ومن غري املستنري بنور اهللا يستطيع أن مييز األوقات، ويتذوق ما           . خلدمة النفوس الضالة  

  هو مرضي عند الرب؟ 

 كنت تشعر بعدم حيازتك حكمة إحصاء األيام وافتداء الوقت، فلـيس املعـىن أن               إن
. فالرب مصدر احلكمة وكل نعمة، مستعد أن يهبك بكـل غنـاء           . الفرصة قد فاتتك  
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إِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي          »هكذا قال الرسول يعقوب     
 يعمالْجطَى لَهعيفَس ،ريعلَا ياٍء وخ١:٥يعقوب (« بِس .(  

يسأل اهللا يف هذه الطلبة أن يشبعه الرب اإلله من رمحته، لتكون حياته مفعمـة               ) ١٤(
وحقاً ما أحلى أن ينهض املرء يف الصباح، فيجد نفسه جائعاً لرب اهللا، فيفتـتح               . بالبهجة

طُوبى للْجِياعِ والْعطَاشِ إِلَى    »: قاً لقول املسيح  يومه بالصالة، وسرعان ما يشبعه اهللا، وف      
يشبعهم املسيح ألن أمامه شبع سرور      ). ٥:٦اإلجنيل حبسب مىت    (« الْبِر، لأَنهم يشبعونَ  

  ). ١٦:١١مزمور (ويف ميينه نعم إىل األبد 

) ١٧:١٥مزمور  (« ذَا استيقَظْت بِشبهِك  أَشبع إِ . أَما أَنا فَبِالْبِر أَنظُر وجهك    »قال املرمن   
هذا هو نصيب املؤمن أنه بالرب الذي من اهللا باملسيح يشبع، وينظر وجـه اهللا ويتمتـع                 

فما أعظم الفرق بـني نـصيب املـؤمنني         . هذا هو الشبع من رمحة اهللا     . بالشركة معه 
فوسهم من أشياء هذا    فأبناء هذا الدهر حياولون عبثاً إشباع ن      ! ونصيب أبناء هذا الدهر   

أما املؤمنون فيشبعهم أم بالرب يرون اهللا يف شخص يسوع، الذي جـسد             . العامل الفانية 
  . رمحة اهللا

يلتمس رجل اهللا التعزية من اهلم، لكي يفرح بعد الوقت الطويـل الـذي              ) ١٦ و ١٥(
اتـه  ويدعم سؤله بكون التعزيات اإلهلية وسيلة هللا لكي يظهر ذ         . عاىن خالله من الذل   

وهكـذا  . وهذا ميهد السبيل إلظهار جالله لألبناء بعد اآلباء       . لعبيده كإله تعزية ورمحة   
  . تنتشر الشهادة لعمل النعمة املخلصة
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وعلى املـؤمن أن يتـسلح      . ال ريب أن الصعوبات اليت يواجهها املؤمن كثرية وقاسية        
ـ   . باإلميان، للوقوف يف وجه التجارب واالنتصار عليها       إن : سيحي متـأمل  قال أحدهم مل

نعم، ولكن أنـا الـذي      : الصعوبات واآلالم تغري لون احلياة أليس كذلك؟ فأجابه قائالً        
  . اختار اللون اجلديد

. حني تنتابنا الصعاب ويعصف بنا األمل، لنذكر أننا لسنا متروكني لنواجه االرزاء وحدنا            
اطمئن يا أخي   .  كل يوم  بل إن تعزية اهللا معدة لنا بالروح القدس، وإن رمحة اهللا هي لنا            

إا تـؤدي إىل    . فكلمة تعزية يف العهد اجلديد تعين أكثر مواساة مسكنة ومهدهدة لألمل          
واملعزي هو الروح القدس، الذي     . معىن الشجاعة، اليت متكن اإلنسان من كفاح اإلميان       

شاطئ ومن كان اهللا فيه يستطيع أن يغلب التجارب ويقود سفينة حياته إىل             . هو اهللا فينا  
  . السالم

خيتم رجل اهللا هذا املزمور ايد بصالة مفعمة باخلشوع، طالباً فيها نعمـة اهللا،              ) ١٧(
هناك ركن يف احلياة املسيحية تنبـع منـه كـل           . لتجعل أيدينا وأعمال أيدينا مستقيمة    

وما أحلى ما قاله رسول اجلهاد العظـيم        . األعمال الصاحلة، وهو اإلميان العامل باحملبة     
نحن عملُه، مخلُوقني في الْمِسيحِ يسوع لأَعمالٍ صالحة، قَـد          »س يف هذا الصدد     بول

فإمياننا العامل باحملبة ليس منا، بل      ). ٢:١٠أفسس  (« سبق اللّه فَأَعدها لكَي نسلُك فيها     
ن قـصد اهللا قبـل أن       وإذا تأملنا يف كلمة اهللا بعمق نكتشف أ       . من اهللا بيسوع املسيح   

  . خلقنا كان لكي نسلك يف األعمال الصاحلة، اليت أعدها وأعطانا النعمة للقيام ا
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ولكن جيب أن نذكر أن األعمال الصاحلة اليت نقوم ا، ليست علة خالصنا وإمنا هـي                
هذه حقيقة عظيمة تدعونا إىل رفع الشكر هللا، ألا تعلمنا ضمناً، أننـا يف             . مثرة خالصنا 

  . خلليقة اجلديدة اليت تصنع الرب، تظهر إرادة اهللا الصاحلة املرضية الكاملةا

  الترنيمة 

 وعسا يرِي يخص تأَن  

 يمظلٌّ عي ظل بِك  

 وعجيٍ وري عف لَك  

 يمي الْأَثاطقْبِلُ الْخي  

 الَحص نفِْسي منا لم  

 إِلَيك يهجِي فلْتت  

قَامٍ وبِس احجِر  

 كيلَد دبالْع فقي  
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 ريالْفَق دببِعِ الْعأَش  

 طَري الْخفنةً تمحر  

 نِريالْم بالثَّو هاكْسو  

 رصالْب يهف لُقَناخو  

  لَيس لي إِالَّ الشقَاْء 

 قَامالسبِيبِي وا حي  

  أَنت تعطينِي الشفَاْء 

الَصاً وخو الَمس  

 يبصالنكْنِي ور تأَن  

  أَنت فَادي الْحنونْ 

 يبلاٌء بِالصزي عل  

  سيما عند الْمنونْ 
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 زِيزالْع جِينا مي  

  من علَى الْمجد تعالْ 

 رِيزناً حصح كُن تأَن  

  لي وتاجاً للْجمالْ 

. نا، لك شكرنا ومحدنا، ألجل مرامحك الغنية بـالغفران        يا رب صخرتنا وولي   : الصالة

إننا . وإن كان فينا حب للخري فهو من صنعك       . نعترف أمامك بأنه ليس فينا شيء صاحل      
جدد توبتنا  . نعيش من نعمتك، اليت تأنت علينا ومل تشأ أن لك، بل أن نقبل إىل التوبة              

نقر بأننا عبيد بطـالون، ألننـا مل        .  باحملبة وثبتنا يف إمياننا واجعله عامالً    . يا إهلنا كل يوم   
. نعمل ما علينا، لذلك نلتمس أن تشبعنا بالغداة من رمحتك، فنفرح كل أيـام حياتنـا               

  . آمني

   ما هي الطلبات اليت تقدم ا رجل اهللا؟ - ٨: السؤال

   امتياز الثقة -َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َوالتِّْسُعوَن 

إِهلي . ملْجإِي وحصنِي »: أَقُولُ للرب ٢. لْعلي في ظلِّ الْقَديرِ يبِيت    اَلساكن في سترِ ا   ١
 هلَيلُ عكرِ       ٣. «فَأَتطإِ الْخبالْو نمو اديالص فَخ نم يكجني هأَن٤. ل   تحتو ظَلِّلُكي يهافوبِخ
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  ٢٦٠

لَا تخشى من خوف اللَّيلِ، ولَا من سهمٍ يطري في          ٥. ن حقُّه ترس ومج . أَجنِحته تحتمي 
يسقُطُ عـن   ٧. ولَا من وبأ يسلُك في الدجى، ولَا من هلَاك يفِْسد في الظَّهِرية           ٦النهارِ،  

    ينِكمي نع اتوبرو ،أَلْف انِبِكج .  لَا ي كإِلَيباةَ      ٨. قْرـازجى مرتو ظُرنت كينيا بِعمإِن
  . الْأَشرارِ

يف القدمي كان أبناء الشعب يتلون هذا املزمور كصالة للوقاية يف اثنـاء احلـروب أو                
واستعمال املزامري كصلوات تتلى يف املناسبات اخلاصة، ما زال معموالً بـه يف             . األوبئة

  . بعض األوساط املسيحية

عبارات حلوة يتضوع منها عبري     « الساكن يف ستر العلي يف ظل القدير يبيت       ») ٢ و ١(
فال عجب أن يتلو هذا املزمور كثريون مـن األتقيـاء           . اليقني بعناية اهللا احلافظة املؤمن    

ويقيناً أن الذي يسكن يف محى القدير، يـستطيع أن ينـام            . ساعة يأوون إىل مضاجعهم   
هكذا كانت احلال مع بولس وسيال،      . لو أحاط به املضايقون   مطمئناً قرير العني، حىت و    

  . حني ألقيت عليهما األيادي وطرحا يف سجن فيليب، ووضعت أرجهلما يف املقطرة

خيربنا لوقا أن والة األمر يف فيليب ألقوا القبض على بولس وسيال ومزقوا ثياما، وأمروا               
ات كَثريةً وأَلْقُوهما في الـسجنِ، وأَوصـوا        فَوضعوا علَيهِما ضرب  »بأن يضربا بالعصي    

    طبا بِضمهسرحنِ أَنْ يجظَ السافنِ          . حجي الـسا فمأَلْقَاه هثْلَ هذةً ميصذَ وإِذْ أَخ وهو
ةقْطَري الْما فملَهجطَ أَربضو ،يلاخ٢٤-١٦:٢٢أعمال (« الد .(  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦١

ا ضربا بالعصي كثرياً وبقسوة، ومع أن املقطرة اليت كانت آلة تعذيب جتعـل              ومع أم 
املغلول ا يتأوه ويصرخ، فإن بولس وسيال مل يصرخا، بل كانا يصليان ويـسبحان اهللا               

  ). ١٦:٢٥أعمال (على مسمع من املسجونني 

. السماءما كان يف وسعهما اجلثو للصالة لكنهما استطاعا أن يرفعا القلب والصوت إىل              
مل يعوال ملا أصاما، ومل يتذمرا على اهللا، ألنه جعل ذلك من عواقب إطاعتهما ألمره، يف                

ولعلهما يف  . لكنهما وجدا يف كل ذلك ما محلهما على الصالة والتسبيح         . رؤيا ترواس 
لقـد سـبحا    . صالما شكرا اهللا ألما حسبا مستأهلني أن يهانا من أجل اسم الرب           

طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم     » من الفرح، وهكذا متما قول املسيح        والتسبيح ينبع 
       بِنيي، كَاذلأَج نم ،ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو .     يمظع كُمرأَنَّ أَجلَّلُوا، لهتوا وحفْرا

 ٥:١١اإلجنيل حبسب مـىت     (« لْأَنبِياَء الَّذين قَبلَكُم  في السماوات، فَإِنهم هكَذَا طَردوا ا     
  : هذه احلادثة تعلمنا ثالث حقائق مهمة). ١٢و

إن الديانة املسيحية تنشئ فرحاً داخلياً ال يرتعه شيء من األحوال اخلارجية حىت ولـو                
  . كانت بالغة السوء

فإن حرموه كل   . ه سروره إن أعداء املسيحي مهما قسوا عليه، ال يستطيعون أن يسلبو          
  . املنافع، فلن يستطيعوا أن حيرموه نعمة اهللا
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  ٢٦٢

من شأن الضمري الصاحل أن مينح صاحبه وهو يف السجن سالماً وسعادة، ال يتمتع ما                
  . أي غين مترف يف هذا العامل

إن الصياد هنا هو الشيطان، والفخ هو التجربة اليت يعترض ا           : يقول أغسطينوس ) ٣(
ألن . ولكن املتكل على اهللا يستطيع أن حيتمل كل متاعب هـذا العـامل            . ؤمنسبيل امل 

وال يروعـه أي    . هلذا ال يسقط يف شراك إبلـيس      . املسيح رفيق دربه وحامل النري معه     
  . خوف ألنه ممكن يف اهللا، قلبه ثابت

اجعـل  . إن النجاة من فخ الصياد بركة عظيمة فعالً، ألا حصيلة السلوك يف املـسيح             
ألن الشيطان يبث فخاخـه علـى       . سيح طريقك حتفظ نفسك، والشيطان ال ميسك      امل

  . جانب الطريق، وليس على الطريق

يف هذه اآلية يعلن املرمن حقيقة مهمة جداً، وهي أن اهللا يتوىل محايـة املـؤمن،                ) ٦-٤(
اليت فالتظليل باخلوايف واالحتماء باألجنحة، يعنيان أن اهللا يضع املؤمن يف حضن عنايته،             

أَبِـي  »وقد عرب املسيح عن هذه العناية بقوله        . حتقق له احلماية واألمن والسالم والراحة     
اإلجنيل (« الَّذي أَعطَانِي إِياها هو أَعظَم من الْكُلِّ، ولَا يقْدر أَحد أَنْ يخطَف من يد أَبِي              

إنـه كلـي   . ة واجلحـيم فاآلب أعظم من كل قوات األبالس   ). ١٠:٢٩حبسب يوحنا   
القدرة، وقدرته تنشغل باحلفاظ على القديسني، حبيث ال تستطيع قـوة وال سـلطة يف               

  . الوجود أن حترمهم من النعمة اليت هلم، أو متنع محاية اهللا عنهم
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  ٢٦٣

وهو متسربل بترس اإلميـان     . املؤمن احملاط بعناية اهللا ال خياف من شر، يفاجئه يف الليل          
أفـسس  (فئ مجيع سهام الشرير امللتهبة، اليت تتطـاير يف النـهار            الذي يقدر به أن يط    

واليت متثل الشكوك واألفكار الكفرية والشهوات الدنـسة، الـيت حيـاول            ). ٦:١٦
ويستخدم عدو اخلري بعض هذه السهام الشيطانية       . الشيطان أن ينفثها يف صدور الناس     

لتـذمر واحلـسد والطمـع      ضد املؤمنني، حماوالً أن يهيج فيهم الشهوات الرديـة، وا         
والكربياء، وال واقي منها إال اإلميان والثقة باملواعيد اإلهلية، والنظر إىل يسوع بالـصرب              

. واإلميان يوحدنا باهللا، فيصري اهللا نفـسه ترسـنا        . واخلضوع إلرادته، والتسليم ملشيئته   
  ). ١٥:١تكوين (« أَنا ترس لَك. لَا تخف يا أَبرام»هكذا قال ألبرام 

 خاصة باملسيح، الذي حني رآه مسعان الشيخ قال         ٧إن اآلية   : قال أغسطينوس ) ٨ و ٧(
اإلجنيل حبسب (« إِنَّ هذَا قَد وضع لسقُوط وقيامِ كَثريِين في إِسرائيلَ      »ألمه بروح النبوة    

وبالفعل فإن يسوع صار صخرة عثرة لألمة اليهوديـة الـيت رفـضت             ) ٢:٣٤لوقا  
ولكنه صار علة إاض جلميع الساقطني، الذين يتضعون بالتوبـة          . عتراف بإنسانيته اال

وتبني من هذا أن املسيح رائحة موت ملوت للبعض، ورائحة حياة حليـاة             . ويؤمنون به 
  ). ٢:١٦كورنثوس الثانية (لبعض آخر 

ف على   تنطبق على املؤمن إذ يقف وقفة املشاهد املتأس        ٧ويرى بعض املفسرين أن اآلية      
  . سقوط الناس حوله يف اإلمث، ويدرك أن مصريهم يف النهاية إىل اهلالك، إن مل يتوبوا

  الترنيمة 
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  ٢٦٤

  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  عبادتي أَنا وبيتي 

  تزِيدنا قُربا 

  هيا اذْكُروا كَم قَادنا 

 اربِن بٍ أَوحورِ سبِن  

  م كَانَ هادياً لَنا كَ

 فَاري الْقطَى فأَع نالْمو  

 باً لَكُموا ردما احيه  

 ارخبِافْت وهدبا اعيه  

 ِسيئُكُمإِنْ كَانَ ذَا ي  

 اريتي الْإِخقَّلُوا فعت  
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  ٢٦٥

  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  هِي عبادتي إِلَى إِلَ

  تزِيدنِي قُربا 

  تكْرِيس نفِْسي لَذَّتي 

 اهوورِي الَ سن بفَالر  

  ممتلكاً إِرادتي 

 اهي رِضقَلْبِي في وقْلع  

 ي الْإِلَهعوا مدبا اعيه  

  هيا انهلُوا ماَء الْحياةْ 

 اهوس ارِكُميتبِاخ أَو  

الَ ن رفَالش اهدرِي مد  
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  ٢٦٦

  أَما أَنا أَنا وبيتي 

 بالر دبعفَن  

  مكَرساً لَه حياتي 

  فَتنقَضي حباً 

ونباركك ألجل العناية الرامحة اليت     .  أيها السيد الرب إهلنا، نعظم امسك الكرمي       :الصالة

نعتـرف  . بتك الغافرة وألنك ال تعاملنا حبسب أعمالنا، بل تعاملنا حبسب حم        . حتيطنا ا 
أننا لسنا أهالً للرضى، ولكننا نتوسل إليك باملسيح فادينا، الذي أرضاك نيابة عنا، فهو              

. وبه نتقدم إليك بالقلب التائب، سائلني أن تقبل توبتنا، وأن تثبتنا فيها           . شفيعنا أمامك 
  . آمني

  ؟ ٩١ يف أي مناسبات يتلو بعض الناس املزمور - ٩: السؤال

   تتمة -ُموُر اْلَحاِدي َوالتِّْسُعوَن َاْلَمْز

٩ قُلْت كأَنإِي   »: للْجم با ري تأَن» .    ،ككَنسم يلالْع لْتعلَـا     ١٠جو رش يكلَاقلَا ي
   كتميخ نةٌ مبرو ضندـ          ١١. ت قي كُـلِّ طُرف فَظُوكحي كَيل بِك هكَتلَائي موصي هأَنلك .

١٢      لَكرٍ رِججبِح مدصئَلَّا تل كلُونمحي يدلَى الْأَيطَـأُ     ١٣. علِّ تالـصو دلَى الْأَسع .
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  ٢٦٧

  وسدانَ تبالثُّعلَ وب١٤. الش   يهجبِي أُن لَّقعت هأَني   . لماس فرع هأَنل هفِّعونِي  ١٥. أُرعـدي
 لَه جِيبتفَأَس .عيقِ   مي الضا فأَن ه . هدجأُمو ذُهق١٦. أُن       أُرِيـهو ،هـبِعامِ أُشطُولِ الْأَي نم

  . خلَاصي

يظن كثريون أن اهللا جمرد ملجأ من االضطهاد الزمين، بينما محى العلي أمسى وأعظم              ) ٩(
 املسيح، أن   فهو املالذ األمني، الذي يستطيع املؤمن املغسل بدم       . من ذلك بدرجة فائقة   

  ). ٣٤:٨إشعياء (يهرب إليه من الغضب اآليت، الذي مساه إشعياء النيب بيوم االنتقام 

قد نتضايق من كلمة انتقام، ألننا نعيش يف ظل العهد اجلديد، الذي هو عهـد النعمـة                 
ولكن إن كان اهللا يف عدله قد عني يوماً للنقمة، فهو يف حمبته عني سـنة                . املتفاضلة جداً 

وهذه السنة السعيدة، ابتدأت يف املسيح ومل       . سنة فيها يكثر الغفران واخلالص    . للنعمة
ألا متاحـة لكـل     ) ٦١:٢إشعياء  (وقد عرب عنها النيب بالسنة املقبولة       . تنته إىل اآلن  

  . إنسان مدة حياته على األرض

يت لقبها  عندما تنتهي أيام املؤمن على أرض اآلالم ينتقل إىل أورشليم السماوية، ال           ) ١٠(
هناك لن جيوعوا بعد ولن يعطشوا بعـد، وال  ) ٢١:٣رؤيا (يوحنا مسكن اهللا مع الناس  

ألن اخلروف الذي يف وسط العرش يرعـاهم،        .  احلر  تقع عليهم الشمس وال شيء من     
). ١٧ و ٧:١٦رؤيـا   (ويقتادهم إىل ينابيع ماء حية، وميسح اهللا كل دمعة من عيوم            

. هللا يكون املؤمن يف مأمن من الشر واألمراض وكل ضربة         ففي تلك املساكن يف جوار ا     
وترسم لنا كلمة الرائي امللهم صورة للراعي الصاحل املعتين بقطيعه، الذي يقود خرافـه              
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  ٢٦٨

والراعـي  . إىل املراعي اخلضراء، ويوردها إىل مياه الراحة، حبيث ال جتوع و ال تعطش            
يعزي القلب هنا، بانتظار االنتقال     إنه يشبع اجلسد و   . الصاحل ميسح كل دمعة من العيون     

  . إىل منازل اآلب هناك

يعتقد ثقات املفسرين ويف مقدمتهم أغسطينوس أن هذه اآليـات خاصـة            ) ١٣-١١(
إِنْ »ويبدو أن رأيهم مبا جاء يف اإلجنيل        . وقد اقتبسها الشيطان ليجرب املسيح    . باملسيح

أَنه يوصي ملَائكَته بِـك     : إِلَى أَسفَلَ، لأَنه مكْتوب   كُنت ابن اللّه فَاطْرح نفْسك من هنا        
 فَظُوكحي كَيل ...        لَكرٍ رِججبِح مدصلَا ت كَيل كلُونمحي يهِمادلَى أَيع مهأَناإلجنيل (« و

  ). ١١-٤:٩حبسب لوقا 

ية جداً، فللمسيح احلق أن     وكان يسوع وقتئذ على جناح اهليكل، وكانت التجربة مغر        
ويف تلك األيام، كـان     . وبكونه ابن اهللا، فاهليكل أليق مكان يوجد فيه       . ختدمه املالئكة 

أحد الكهنة يصعد كل صباح إىل سطح اهليكل، حامالً البوق لينفخ فيه، عندما تلـوح               
فلماذا ال يقف يـسوع     . تباشري الصباح، ليعلن للناس أن موعد ذبيحة الصباح قد حان         

هناك، ويلقي بنفسه إىل فناء اهليكل، ليبهر أبناء الشعب، من مث يتبعونه؟ أمل يقل مالخي               
  ). ٣:١مالخي (« ويأْتي بغتةً إِلَى هيكَله السيد الَّذي تطْلُبونه»النيب 

وفوق هذا خلع الشيطان على جتربته هذه طالء دينياً زائفاً، ولكنه براق جذاب يأخـذ               
وكانت يف ظاهرها تعبري عن انتظارات رؤساء الكهنـة والفريـسيني،           . ع القلوب مبجام

  . الذين كانوا يتوقعون آية من املسيح، ليؤمنوا به
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  ٢٦٩

فلو أقدم يسوع على إجابة رغبة الشيطان، وألقى بنفسه من فوق قمة اهليكـل أمـام                
 شكراً لـه، ألنـه      ولكن. الكهنة، لرأوا فيه املسيا املنتظر، وألسرعوا للمناداة به ملكاً        

  . إلكمال الفداء. وتابع خطواته حنو الصليب. تغلب على التجربة ورفض اإلغراء

قيـل، ال   : أجابه. أرأيت كيف أن الكلمة املتجسد رد على ارب بكلمة اهللا املكتوبة          
فبني ذا أن إلقاء اإلنسان نفسه يف أشداق املخاطر لغـري ضـرورة           . جترب الرب إهلك  
وأن اإلميان الذي يشترط العجائب، ليس باحلقيقة إمياناً، بـل         . ناية اهللا ليس سوى حتد لع   

اذكر يا أخي أن قدرة اهللا املخلصة ليست وسيلة للعبـث،           . هو شك يبحث عن برهان    
  . بل هي حقيقة جيب أن تثق ا يف هدوء خالل حياتك اليومية

 أقامـه مـع املـسيح،       فاهللا. يف هذه اآلية وصف لعمل عناية اهللا احمليطة باملؤمن        ) ١٤(
وألنه عرف امسـه    . وألنه تعلق باهللا ووضع حمبته فيه جناه      . وأجلسه معه يف السماويات   

ورفعه باإلميان فصار يطلب ما فوق حيـث املـسيح          . املبارك، أصعده من جب اهلالك    
  ). ٣:١كولوسي (جالس عن ميني اهللا 

ن لك اإلميان بعناية    ليك. عندما حيل بك الضيق، ال ختف، كأن الرب ختلى عنك         ) ١٥(
ويكُونُ أَني قَبلَما يدعونَ أَنا أُجِيب، وفيما هـم         »اهللا، وادعه يستجب لك، وفقاً لقوله       

   عما أَسأَن دعونَ بكَلَّمتولكـن  . هناك أمواج تالطم سفينة حياتك    ) ٦٥:٢٤إشعياء  (« ي
وعندئـذ ينتـهر الـريح    .  اإلميان اذكر أن املسيح نائم فيها وتستطيع أن توقظه بصالة        

  . واألمواج، فيصري هدوء شامل
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  ٢٧٠

بل أن ينـالوا    . إنه يتأىن وال يشاء أن يهلك أناس      . شكراً هللا ألجل أناته الطويلة    ) ١٦(
فلنحبـه بكـل    . خالصه املعد باملسيح يسوع، الذي يعطي كل من يؤمن احلياة األبدية          

، غري مهـتمني بـاألمور الفانيـة        إخالص، ولنمجد امسه القدوس بسلوكنا كأوالد نور      
  . «عاملني ما يرضي أمامه بيسوع املسيح ربنا»

  الترنيمة 

  لَيس حب مثْلَ حبي 

 كتيمٍ غَالٍ فَدبِد  

  يا بني ثق بِوعدي 

 كتقَشن لَى كَفَيع  

  قرار 

   هللّويا -هللّويا 

 كماس دجأُم فتأَه  

كدعاقٍ وب نيالْأَم   
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 كتقَشن لَى كَفَيع  

 يرالْقَد بنِي الرإِن  

 كتدعو ةانبِأَم  

  إِننِي لَن أَنساك يوماً 

 كتقَشن لَى كَفَيع  

 نشى تدا الْعمنيح  

 كدرا تم ا كَيهبرح  

  في حمى يدي تهنا 

لَى كَفَيع كتقَشن   

  عند عرشِ الْآبِ لَما 

 ككْرى ذسالَ أَن فَعأَش  

  أَنت موضوع اهتمامي 
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 كتقَشن لَى كَفَيع  

 عظيمة هي حمبتك، أيها الرب إهلنا، ألنك دعوتنا لنتحـاجج معـك يف أمـر         :الصالة

 ألجل يسوع املسيح    ولكن نشكرك . خطايانا، نعترف ولنا خزي الوجه بأن ال حجة لنا        
أعطنـا  . الذي مبوته عنا صار حجة أمامك لكي تغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كـل إمث              
  . آمني. القوة لكي حنتفظ بالنقاوة، اليت صارت لنا، بعد أن غسلنا املسيح بدمه املبارك

   ماذا كان قصد الشيطان من جتربة املسيح؟ - ١٠: السؤال

   تسبيحة هللا -ْسُعوَن َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َوالتِّ

١       يلا الْعهأَي كماسل منرالتو بلرل دمالْح وه نس٢. ح      اةـدي الْغف كتمحبِر ربخأَنْ ي
    لَةكُلَّ لَي كتانأَم٣و         ـودالْع فزلَى عابِ عبلَى الرعارٍ وتأَو ةرشع لَى ذَاتـ ٤. ع أَنل ك

   كعائنبِص با رنِي يتحفَر .  هِجتأَب كيدالِ يماً       ٥. بِأَعجِد قمأَعو با ري الَكمأَع ظَما أَعم
كهذَا       ٦. أَفْكَار مفْهلُ لَا ياهالْجو رِفعلَا ي يدللُ الْبجبِ     ٧. الرـشكَالْع اررا الْأَشهإِذَا ز
رهأَزرِ       وهوا إِلَى الدادبي كَيي الْإِثْمِ، فَلل٨.  كُلُّ فَاع       ـدالٍ إِلَى الْأَبعتفَم با ري تا أَنأَم .
. يتبدد كُـلُّ فَـاعلي الْـإِثْمِ      . لأَنه هوذَا أَعداؤك يا رب، لأَنه هوذَا أَعداؤك يبِيدونَ        ٩
وتبصر عينِي بِمراقبِي،   ١١. تدهنت بِزيت طَرِي  . لَ الْبقَرِ الْوحشي قَرنِي   وتنصب مثْ ١٠

ايأُذُن عمست ربِالش لَيع نيمبِالْقَائو .  
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ت الرب، فـي    مغروسني في بي  ١٣. اَلصديق كَالنخلَة يزهو، كَالْأَرزِ في لُبنانَ ينمو      ١٢
ليخبِـروا  ١٥يكُونونَ دساماً وخضراً    . أَيضاً يثْمرونَ في الشيبة   ١٤. ديارِ إِهلنا يزهرونَ  
يمقتسم ببِأَنَّ الر .يهف لَا ظُلْمو وي هترخص .  

دعو للعبادة، ورفع الشكر    هذا املزمور يدل عنوانه على أنه يناسب األيام املقدسة، فهو ي          
هللا ويقول علماء الكتاب املقدس أن هذا املزمور كان معيناً ليوم السبت، بينما املـزامري               

  . األخرى معينة أليام األسبوع األخرى، حني كانت تقام اخلدمة بعد العودة من السيب

ي سـاكن   يستهل الكاتب كالمه حبمد اإلله املعتين مبخلوقاته، ويترمن السم العل         ) ٥-١(
وقد أشاد برمحته الواجب أن خيرب ا يف الصباح، ونوه بأمانـة اهللا             . األبد القدوس امسه  

فهو إلـه   . املرافقة، وحض على أن يستصرخها املؤمن كل ليلة، ويسبح اهللا ويثين عليه           
لذلك يليق باملؤمن أن يترمن المسه املبارك، مع العزف علـى           . كثري الرأفة، لطيف بالبشر   

  . وسيقيةاآلالت امل

وإنه ملن امللذ لنا، أن نرى هنا أن الكنيسة املسيحية كانت منذ بدء عهدها متارس عبادة                
لتسكُن فـيكُم كَلمـةُ     »: وكان الترنيم موضوعاً لوصية الرسول بولس إذ قال       . الترمن

       ضعونَ برذنمونَ ولِّمعم ةكْمبِكُلِّ ح متأَنو ،ىنِسيحِ بِغالْم     ابِيحـستو ريامزضاً، بِمعب كُم
      بلرل ي قُلُوبِكُمف نيمنرتم ،ةمبِنِع ،ةيوحر أَغَانِيوقـد ورثـت    ) ٣:١٦كولوسي  (« و

الكنيسة الترنيم من اليهود إذ خيربنا فيلو الفيلسوف واملؤرخ أن اليهود كـانوا أحيانـاً     
ومن األوصاف األوىل للعبادة املسيحية ما كتبه       . نشاديقضون الليل كله يف الترنيم واإل     
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بليين الوايل الروماين على بيثينية يف التقرير، الذي دفعه لألمرباطور الروماين تراجـان،             
إن املسيحيني ينهضون من نومهم عنذ بـزوغ        : عن حياة املسيحيني ونشاطهم، إذ قال     

إن شـكر الكنيـسة     . اهللا املتجسد الفجر، ويرتلون التراتيل متجيداً للمسيح، باعتباره       
املسيحية هللا وعرفاا بأفضاله عليها قد ظهر دائماً يف صورة التسبيح املسيحي واألغاين             

  . الروحية

فعندما تسكن كلمـة    ) ٥:١٣يعقوب  (« أَمسرور أَحد؟ فَلْيرتلْ  »قال الرسول يعقوب    
  : املسيح يف قلبك بغىن تفرح، فيفيض قلبك بالترنيم

 املزامري تعين الترتيل املصحوب بآلة موسقية، كاملزمار والرباب والعود قدمياً،           -امري  مبز
  . وكاألرغن والبيانو، وغري ذلك من اآلالت املوسيقية يف زمننا

وهي قطعة مقتطفـة مـن      .  هذه تعين الترنيمة املرفوعة إىل اهللا، لتمجيد امسه        -تسابيح  
  . مزمور، أو منظومة من أقوال الوحي

 هذه أناشيد معربة عن قوة األشواق الروحية، اليت تتحرك يف املؤمن عند             -ين روحية   أغا
  . امتالئه من الروح القدس

إن أعمال اهللا ايدة مدى األجيال، اليت أظهر فيها اهتمامه بالبشر من شأا أن تفـرح                
وح قلب اإلنسان املستنري بالرب، واملمتلئ بالروح القدس، ألن الفرح من مثـار الـر             

  . املبارك
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قال الرسول إن األشرار يسلكون ببطل ذهنـهم، إذ هـم مظلمـو الفكـر               ) ٩-٦(
 ٤:١٧أفسس  (ومتجنبون عن حياة اهللا لسبب اجلهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوم            

آي أن آراءهم وعواطفهم وضمائرهم وسائر قوى أنفسهم، اليت وهبها اهللا هلم            ). ١٨و
قوا تلك القوى الثمينة على أمـور ال تـستحق أن           لذلك أنف . ليعرفوه ويبعدوه معطلة  

لقد كلف اإلنسان يف الوصية األوىل والعظمى أن حيب اهللا مـن            . تطلبها النفس اخلالدة  
ولكن الشرير الذي نعته املرمن بالبليد غلظ قلبه وأظلم فكره،          . كل قلبه ومن كل فكره    

لتجنب عن تلـك احليـاة،      وا. فتجنب احلياة الروحية اليت عرب عنها الرسول حبياة اهللا        
يستلزم كل االنفصال عن اهللا وعدم االشتراك يف الفوائد الناجتة عن جريان حياة اهللا يف               

وهذا التجنب من نتائج إظالم الفكر ألن عميان القلوب ال ميكنهم           . حياة نفس اإلنسان  
  . أن يعرفوا اهللا، ويتقوه وحيبوه ويعبدوه

و الفكر بسب جهلهم، وأم متجنبون عن حيـاة         وبتعبري آخر إن األشرار البلداء مظلم     
ولكن الْإِنـسانَ   »وهذا يوافق قول الرسول     . اهللا بسبب غالظة قلوم وبالدة أفكارهم     

م فيـه   الطَّبِيعي لَا يقْبلُ ما لروحِ اللّه لأَنه عنده جهالَةٌ، ولَا يقْدر أَنْ يعرِفَه لأَنه إِنما يحكَ               
ولنا من ذلك، أن جتديد اإلنـسان بـروح ذهنـه           ) ٢:١٤كورنثوس األوىل   (« روحياً

. وإدراك الروحيات ضروري لألشواق والعواطف املقدسة     . ضروري إلدراك الروحيات  
  . فحني يفتح اهللا عيون الذهن، يدرك اإلنسان إرادة اهللا الصاحلة املرضية الكاملة
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املزمور بالتحدث عن اية األشرار فقد قال يف املزمور األول          ينهي املرمن هذا القسم من      
قد يزهرون وينجحون يف املاديات ولكنـهم سـيبادون يف          . أما طريق األشرار فتهلك   »

  . «النهاية

يـصفهم بـالقوة،    . يف هذا القسم يتكلم داود عن أتقياء اهللا وهو منـهم          ) ١٥-١٠(
ويصفهم بكلمـة   . ه قرون قوية جداً   ويشبههم بالبقر الوحشي اجلميل الشكل، والذي ل      

  . مث يشبه الصديق بالنخلة يف زهوها وبأرز لبنان يف منوه ومشوخه. صديق

فهمـا  . يف الواقع أن أوجه الشبه كثرية بني الصديق يف مجاله الروحي والنخلة يف زهوها         
ومهـا متـشاان يف املهابـة       . متشاان يف االزدهار واالخضرار الدائم ووفرة الثمار      

وكما أن النخلة تبقى خمضوضرة يانعة بالرغم من اجلفاف واحلـر والقـر، ال       . اجلمالو
هكذا الصديق حييا حبياة اهللا أىن      . فرق لديها بني مناخ ومناخ، ألا تعيش يف مجيع املناطق         

وجد، بالرغم من املصائب واملعاكسات يف العامل ألن فرح الرب قوته، وقد أعطـاه أن               
  . احملن مجيعاًيرتفع فوق الشدائد و

يقف منتصباً دون أن خيشى الزوابـع       . وكذلك أوجه الشبه عديدة بني الصديق واألرز      
ألن جذوره متأصلة ومتمكنة يف التربة، حبيث ال تستطيع أعـىت الريـاح أن              . والرياح
هكذا الصديق قلبه ثابت، متكالً على الرب قلبه ممكن فال خياف، بره قـائم إىل               . تقتلعه
أن األرز يف منوه يرتفع إىل العالء ليعانق أشعة الشمس هكـذا الـصديق،              وكما  . األبد

ويكفي األرز  . ينمو وأفكاره يف السمويات، حيث املسيح مشس الرب جالس عن ميني اهللا           
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هكذا الصديق ميتـاز    . حسناً أنه ال حيتاج إىل تدخل اإلنسان لتجميله ألنه مجيل يف ذاته           
ة من قداسة اهللا، ومن ميزات األرز أن جـذوره          جبمال اخللق الكرمي، الذي عليه مسح     

هكـذا الـصديق   . الضخمة الطويلة، تغور يف األرض إىل األعماق حيث املاء واخلصب  
املستترة حياته مع املسيح يف اهللا، ال تتغذى باألمور السطحية، بل بينبوع حي هو الروح               

  . القدس العامل فينا واملاكث يف أعماق قلوبنا

ني أم يغرسون يف بيت الرب، أي أـم متأصـلون يف إميـام              ومن ميزات الصديق  
. أم منذ حداثتهم يتعلمون خمافة الـرب      . ومعرفتهم الروحية يف حمبة اهللا وصرب املسيح      

هـؤالء حيـام    . وهم ينمون كل يوم يف النعمة ويف معرفة املسيح، وإىل كل ملء اهللا            
  . م من الظلمة إىل نوره العجيبشهادة لعمل نعمة اهللا، خمربين بفضائل الذي دعاه

  الترنيمة 

 حالص افرتالْإِع  

 دمالْحو بلرل  

 حائدالْم همسالو  

  رتلَها الْعبد 
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  ليخبِروا في الْغدوة 

  برحمة الْمولَى 

 ظَةكُلّ لَح ذَاكو  

  بحقه أَولَى 

  يا رب قَد أَرشدتنِي 

  بنورِ أَقْوالك 

  وطَالَما أَبهجتنِي 

 كالمنِ أَعسحب  

  يا رب ما أَعمقَها 

  أَفْكَارك الْعظْمى 

  ضلَّ الْجهولُ طُرقَها 

  لأَنه أَعمى 
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 أبانا الذي يف السموات، ليتقدس امسك الكرمي، ونباركك، وحنمـدك ونـرمن           :الصالة

إننا نشكرك ألنـك فرحتنـا بـصنيعك،     .  ساكن األبد القدوس امسه    المسك أيها العلي  
أعطنا الفكر الصاحل، حىت نتم خالصـنا خبـوف ورعـدة،           . وأجت نفوسنا خبالصك  

أعطنا الشجاعة لكي خنرب من حولنـا       . متذكرين أن اهللا هو العامل فينا من أجل املسرة        
  . آمني.  يف حياتناوليكن لك اد. بأنك إله حي، ال مل الصديق من عنايتك

   ويف أي مناسبة كان يتلى؟٩٢ ما هو عنوان املزمور - ١١: السؤال

  عبادة الرب القدير -َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َوالتِّْسُعوَن 

. ف لَـه  نتقَدم أَمامه بِحمد وبِترنِيمات نهت    ٢. هلُم نرنم للرب نهتف لصخرة خلَاصنا     ١
٣        ةهلَى كُلِّ الْآلع كَبِري كلم ،يمظع إِله بأَنَّ الر٤. ل     نائزخضِ والْأَر ريقَاصم هدي بِيالَّذ

الِ لَهة٥َ. الْجِبابِسا الْيكَتبس اهديو ،هعنص وهو رحالْب ي لَهالَّذ .  

، اليت أنشدها املسبيون الذين رجعوا من أسر طويـل،          هذا املزمور هو واحد من املزامري     
األمر الذي كان مبعث احلمد ومدعاة التسبيح، إعالن الرب نفسه كملك العامل كلـه،              

ويقـسم  . ألن عني اإلميان تنظر إىل املستقبل، فتراه كما ترى احلاضر         . وكالديان اآليت 
حم اهللا، والثاين بتحذير الراجعني     األول دعوة إىل احلمد اعترافاً مبرا     : املزمور إىل قسمني  

  . من عصيان كعصيان أسالفهم
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وما . يبدأ املرمن املزمور بالدعوى للترنيم واهلتاف للرب، فالنشيد نشيد ابتهاج         ) ٣-١(
وقد آمن العائدون من    ! أحلى وما أمجل، أن يدخل املؤمن إىل حضرة الرب بفرح متهلل          

جلنود، فتحنن وعملت يده لتحريرهم من      األسر بأن آنات قلوم وصلت إىل أذين رب ا        
وتبعاً لذلك وضح هلم جلياً أن اهللا مالذ ثابت وصخرة خـالص لكـل              . عبودية السيب 

. وأنه العظيم القدير األعظم واألقوى من آهلة األمم       . الذين يدعونه، الذين يدعونه باحلق    
ن عن كـشفها،    فهو اخلالق واملعني، فمجاهل األرض اخلفية املظلمة، اليت يعجز اإلنسا         

. واجلبال العالية اليت يتعذر على اإلنسان الوصول إليها، هذه كلها معلومـة عنـد اهللا              
  . فالبحر واليابسة يف قبضة يده، وحتت سلطته

لذلك يدعونا النيب املتعبد، لنرمن للرب وتف خبالصه، كدليل شكرنا القليب على حسن             
فهذا اإلله املـنعم    . ني رمحته بكل سخاء   صنيعه وكل بركاته، اليت مينحها ألتقيائه الراج      

  . اجلواد، يستحق أن نتعبد له ونشكره

ولكن إن كان الترنيم خري معرب عن الفرح الذي يغمر القلب املتجدد، فإن الشكر مـن    
ألن غري املؤمن هو اإلنسان الذي يلقي ستاراً        . أظهر األدلة على أن اإلنسان مؤمن حقاً      

والشكر طابع خاص امتازت به املسيحية، ونرى بـولس        . من اجلمود على نعم اهللا عليه     
إذ قـال   . رسول يسوع املسيح، يوصي املؤمنني مبمارسة الشكر يف كل ظروف احليـاة           

ونفهم مـن   . «شاكرين كل حني على كل شيء يف اسم ربنا يسوع املسيح هللا واآلب            »
وفوق . كل شيء هذه اآلية أن من واجبنا ال بل من أفضل امتيازاتنا أن نشكر اهللا على               

كل شيء أن نشكره ألجل عطيته العظمى اليت ال يعرب عنها، أعين ا يسوع املـسيح،                
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أن نشكره على كل شيء، ألن أقل خري نناله         . الذي صار لنا من اهللا حكمة وبراً وفداءً       
ومن امتيازات املسيحية أن وسـيط الـشكر فيهـا          . منه، هو فوق استحقاقنا الطبيعي    

 الشكر يف اسم املسيح، هو الشكر الـذي نرفعـه إىل اآلب وحنـن               مبعىن أن . املسيح
فشكراً للمسيح، ألننا فيه وحده نستطيع      . متحدون باملسيح وثابتون فيه، وهو ثابت فينا      

  . أن نتقدم إىل اآلب يف روح واحد عن يقني وثقة

  :  ثالث عالمات للكنيسة احلقيقية١٨-٥:١٦يف الرسالة األوىل إىل تسالونيكي 

  ا كنيسة سعيدة يشيع فيها اجلو املشبع بالفرح، الذي جيعل كل أعضائها يـشعرون               إ
قال الرسول افرحوا   . بأم يستحمون يف ضوء مشس الرب الرب يسوع ويف دفئه املنعش          

  . كل حني

ولعل صلواتنا اجلمهورية تكون أكثر اقتداراً يف فعلها إذا كانت لنا           .  إا كنيسة مصلية    
  .  صالة املخدعشركة مع اهللا يف

 دائماً شيء يستوجب منا الشكر        إا كنيسة شاكرة باستمرار، وال غرو بذلك فهناك         
  . حىت يف أشد األوقات ضيقاً جيب أن نعدد بركات اهللا وحنن شاكرون. هللا

  الترنيمة 

  إِني أُصلِّي شاكراً 
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  إِلَيك بِالْغداةْ 

  فَاسمع صراخي باكراً 

  بِ الْصالَةْ واستجِ

 حالالْص الْإِلَه تأَن  

 وبيلُ الْعقْبالَ ت  

 حالْطَال كإِلَي نلَك  

 وبتإِذْ ي بقْري  

  ربي بِرحمة أَنا 

 اكمي حلُ فخأَد  

  أَجثُو خشوعاً فَمتى 

 اكرفِْسي تن  

  يا رب أَرشدنِي إِلَى 
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كا حي كلدع يم  

 هِلَني سطَرِيق ثُم  

 يمقتسم لْهعاجو  

. ونعطيك اد واإلكرام، ألجل مجيع حسناتك     .  نبارك امسك، يا اهلنا القدوس     :الصالة

مل تعاملنا حسب   . ونشكرك من كل القلب، ألجل رأفتك وألجل حمبتك الغنية بالصفح         
هم نريد أن نكمل الطريق معـك       خطايانا، بل غفرا لنا، ألجل يسوع فادي اخلطاة، الل        

فارسل اللـهم عونـك     . يف الرب وقداسة احلق ولكننا ضعفاء وبدون عونك ال نستطيع         
  . آمني. وساندنا واعضدنا، حىت نعيش حسب وصاياك، بربنا يسوع املسيح

   ماذا وجدت يف هذا املزمور؟ - ١٢: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َوالتِّْسُعوَن 

لأَنه هو إِهلُنا ونحن شعب مرعاه وغَنم       ٧م نسجد ونركَع ونجثُو أَمام الرب خالقنا،        هل٦ُ
هدي .     هتوص متعمإِنْ س موـي            ٨الْيةَ فـسمِ موثْلَ يةَ، مرِيبي ما فكَم ،كُموا قُلُوبقَسفَلَا ت
ةير٩،  الْب  كُماؤنِي آببرثُ جيونِي. حربتي    . اخلعضاً فوا أَيرص١٠أَب     قَـتةً مـنس نيعبأَر

  قُلْتالْجِيلَ و كي       »: ذللبرِفُوا سعي لَم مهو ،مهالٌّ قَلْبض بعش مي  ١١. «هف تمفَأَقْس
  ! غَضبِي لَا يدخلُونَ راحتي



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٨٤

 قوة اهللا يف الطبيعة حىت جـدد دعـوة           ا أن فرغ املرمن من التأمل يف مظاهر       م) ٧ و ٦(
ألنه هـو   . احلمد والتسبيح لذلك الرب اإلله، الذي له وحده احلق بالسجود والعبادة          

وبتعبري آخـر إن    . وبإرادته تستمد كياا وبقاءها   . اخلالق وكل األشياء بإرادته خلقت    
صحيح أن اإلنسان حصل على قوات      . قبل خلقه كل ما خلق هو من عمل مشيئة اهللا،         
  . كثرية، ولكنه مل حيصل على قوة اخللق

. يف إمكانه أن يعدل ويغري التوزيع، كما ميكنه أن يعمل أشياء من املواد املوجودة عنده              
وهذا معناه أن كل ما يف العامل ملك        . لكن اهللا وحده، هو الذي خيلق الشيء من ال شيء         

أو كما نقرأ يف الكتـاب      .  كل كائن حي أن يسجد له ويعبده       للرب، وهلذا وجب على   
مستحق أَيها الرب أَنْ تأْخذَ الْمجد والْكَرامةَ والْقُدرةَ، لأَنك أَنت خلَقْت كُـلَّ             »العزيز  

قَتلخةٌ ونكَائ كتادبِإِر يهاِء، وي٤:١١رؤيا (« الْأَش .(  

باالختبار أنه حني تكون العني والقلب متجهني حنو اهللا، املخلـص اخلـالق             لقد عرف   
. وصخرة اخلالص، فال يسع املؤمنني إال أن يدعوا بعضهم بعضاً لكي يعلوا امسـه معـاً               

ويقيناً أنه حني يكون اهللا الكـل يف الكـل يف           . ولكي يهتفوا له هتاف التهليل والفرح     
وسنا مالئاً القلب، فال بد أننا نصبح شـعباً هاتفـاً           حياتنا، وعندما يكون املسيح أمام نف     

وهنا جيب أن نعلن أن هذه هي مشيئة اهللا من          . مسبحاً يف طريق سرينا يف برية هذا العامل       
  . جهتنا أنه يريد أن يرى خاصته شعباً حامداً
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واجلدير باملالحظة هو أن املرمن حني انتقل من الكالم عن الراعي إىل الكالم عن غـنم                
وهو أنه عندما تكون اخلراف مـشغولة بـالراعي ال          . اه كشف لنا عن سر عظيم     مرع

فلنبتـهل إىل اهللا لكـي      . وهذا دليل الغبطة والسعادة   . يكون هناك إال احلمد والتسبيح    
  . «صخرة خالصنا»جيعل قلوبنا تتمسك به وتنشغل به وحده 

مرة املسرة واالبتهاج   ففي غ . يف هذه اآليات ايدة إنذار وحتذير من العصيان       ) ١١-٨(
ويهتفون بترانيم احلمد ونشائد    . باسترداد احلرية، قد يرفع املسبيون الراجعون أصوام      

التسبيح، ولكنهم فيما ينصرفون إىل مشغوليام اليومية، وينهمكون يف أعماهلم يفقدون           
ن اليوم، جيب اإلصغاء إىل صـوت اهللا، اآل       : لذلك يوجه اهللا التحذير للخراف    . احلماس

اآلن عندما استطاعوا أن يرفعوا أصوام باحلمـد والـشكر          ! عندما نالوا بركة احلرية   
اآلن ليحذروا كل احلذر، ولينتبهوا أشد االنتباه إىل طـرقهم          . واهلليلويات يف بيت اهللا   

  . وليسلكوا بتواضع أمام إهلهم، لئال تتقسى قلوم، كما فعل آباؤهم يف الربية. وأعماهلم

اهلامة اليت جيب أن نالحظها، فطاملا أن اهللا يف حمبته ونعمته ميأل النفس، فـال               هنا النقطة   
ولكن حني تتحول العني من اهللا إىل اإلنسان فحينئذ تربز          . ميكن إال التسبيح واحلمد له    

احلاجة إىل اإلنذار والتحذير من الوقوع يف قساوة القلب، كما كانت احلـال يف يـوم                
إذ نقرأ يف سفر اخلروج أن اهللا حتنن      . ليهود الرب وأسخطوه  مسة يف الربية، حني جرب ا     

فحطم كربيـاء ذلـك امللـك       . على ذلك الشعب، ومسع أنينه حتت ثقل مظامل فرعون        
وفوق ذلك نراه يقيم بينهم خيمته بكل خدمتها        . وفتح أمامهم طريق اخلالص   . الطاغية

كانت شهادة اهللا عنهم املرة     ولكن ماذا   . وجمدها، رمزاً إىل أشياء عتيدة أفضل يف املسيح       
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مقت ذلـك   »حىت قال اهللا    !!! بعد املرة؟ لقد أغاظوه وأسخطوه وجربوه وتذمروا عليه       
هل ألنه ليست قبور يف مـصر       : لقد دمدموا على موسى رسول اهللا إليهم قائلني       « اجليل

 أخذتنا لنموت يف الربية؟ وكانوا كلما جيء م إىل موقف يدعوهم هللا واالعتماد عليه             
  . وحده، كان يظهر عدم إميام

إنه كل ما أتى إىل موقف يستدعي االتكال على         . هكذا احلال دائماً مع اإلنسان الطبيعي     
آه كم حنتاج كلنا إىل اإلميان، الذي جيعل الـرب          . رأفة اهللا، ظهر عدم إميانه بأجلى بيان      

ن مشتهيات قلبـه    اهللا يريد أن نعتمد عليه، ال بل فإن هذا األمر م          ! متكله يف كل شيء   
لَيتك أَصغيت  »اإلهلي لكي يفتح علينا كوى مسائه، وميطرنا بربكات ال تعد، بدليل قوله             

  ). ٤٨:١٨إشعياء (« لوصاياي، فَكَانَ كَنهرٍ سلَامك وبِرك كَلُججِ الْبحرِ

وصاً بعـدما   ليحفظنا الرب من قساوة القلب، ومن احتقار نعمة حمبته املتفاضلة، وخص          
مقت ذلك  »: لئال نقع حتت حكم اهللا القائل     . أبصرنا أعماله من أجلنا خالل سين العمر      

هذا االنذار كان موضـوعاً لوصـية       . «اجليل، وأقسمت يف غضيب ال يدخلون راحيت      
لْب شرير  اُنظُروا أَيها الْإِخوةُ أَنْ لَا يكُونَ في أَحدكُم قَ        »كاتب رسالة العربانيني، إذ قال      

      يالْح نِ اللّهع اددتاري الف انمِ إِميدوالرسول الكـرمي مل حيـذر      ). ٣:١٢عربانيني  (« بِع
املسيحيني من الوقوع يف خطية أدبية معينة، أو أعمال الشر الظاهرة، بل حذرهم مـن               

االرتداد عن  اخلطية اجلذرية، اليت تنتج كل اخلطايا األخرى وهي خطية عدم اإلميان يف             
  . فعدم اإلميان هو املصدر لكل اخلطايا األخرى. اهللا
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إن كنتم تريدون االسـتمرار يف التـسبيح واهلتـاف          : وكأين بالرسول يقول للمؤمنني   
والسجود هللا، وإن كنتم تريدون إكمال االرحتال يف الربية بفرح، فانظروا أن ال يرتـد               

واعظني أنفسكم كل يوم ما دام الوقـت        بل باحلري اثبتوا فيه،     . أحدكم عن اهللا احلي   
تقود مرتكبـها إىل فقـدان      . انبذوا اخلطية ألن اخلطية شيء يقسي القلب      . يدعى اليوم 

  . احلس

  الترنيمة 

 وعمالْج نسا أَحم  

  في موضعِ الصالَةْ 

 وعجنِ الْهيالْع ني مفنت  

 ةُ الْإلَهبحم  

 ودجالس نسا أَحم  

 عرالْوب لَّهل  

 ودجالْو بر هفَإِن  
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 عنص الْكُلَّ قَدو  

 لُوسالْج نسا أَحم  

 نِريالْم هتيي بف  

 فُوسكُلُّ الن ا بِهيحت  

 يرالْقَد هأَنل  

 اما الْأَنها أَيي  

  قُوموا ورنموا 

 امولَى الدوا عركَرو  

موا حظِّمعداً و  

سبحانك اللهم، ما أعظم امسك أيها القدير املتعايل، أنت اهللا وحـدك، أنـت              : الصالة

إليـك  . أمامك ينبغي أن جتثو كل ركبة، ويتعبد لك كل قلـب          . القادر على كل شيء   
أن تبـارك   . وسائالً الربكـة  . أرفع نفسي يا ساكناً يف األعايل متضرعاً وملتمساً الرمحة        

أن جتذم رجوعاً إليك، يا من ال تسر مبـوت          . عزيزة ومواطنينا بربكة احلياة   أوطاننا ال 
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يا رب قدس قليب وطهر نواياي، ليحل       . بل تريد أن يرجع اخلاطي إليك ليحيا      . اخلاطي
روحك القدوس يف قليب مع حمبتك اليت تشاء أن اجلميع خيلصون وإىل معرفـة احلـق                

  . آمني. باسم يسوع استجب. يقبلون

وما هي حمتوياته، وعلـى مـن       .  إىل من وجه الرب إنذاره     - ١٣: لالسؤا
  ينطبق أيضاً؟ 

   اهللا قاضي آل األرض -َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َوالتِّْسُعوَن 

رنمـوا للـرب، بـارِكُوا    ٢. رنمي للرب يا كُلَّ الْأَرضِ. رنموا للرب ترنِيمةً جديدةً ١
هماس      هلَاصمٍ بِخومٍ إِلَى يوي نوا مرشوبِ       ٣. ، بعيعِ الشمج نيب ،هدجمِ بِمالْأُم نيثُوا بدح
بِهائج٤. بِع         ةهلَى كُلِّ الْآلع وه وبهاً، مجِد يدمحو يمظع بأَنَّ الر٥. ل    ـةهأَنَّ كُلَّ آلل

 ،امنوبِ أَصعالش     اتاومالس عنص فَقَد با الر٦.  أَم  هاملَالٌ قُدجو دجالُ  . ممالْجو زالْع
هسقْدي مف .  

. قَدموا للرب مجد اسمه   ٨. قَدموا للرب يا قَبائلَ الشعوبِ، قَدموا للرب مجداً وقُوةً        ٧
ارتعدي قُدامه يا كُـلَّ     . اسجدوا للرب في زِينة مقَدسة    ٩.  وادخلُوا دياره  هاتوا تقْدمةً 

. أَيضاً تثَبتت الْمسكُونةُ فَلَـا تتزعـزع      . الرب قَد ملَك  »: قُولُوا بين الْأُممِ  ١٠. الْأَرضِ
  ةقَامتاسبِال وبعالش يند١١. «ي      هلْؤمو رحالْب جعيل ،ضهِجِ الْأَرتبلْتو اتاومحِ السفْرتل .
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١٢    يها فكُلُّ مقْلُ وذَلِ الْحجيرِ      . لعارِ الْوجكُلُّ أَش ذئينح منرتت١٣ل     ـهأَنل بالـر امأَم
  . كُونةَ بِالْعدلِ والشعوب بِأَمانتهيدين الْمس. جاَء ليدين الْأَرض. جاَء

.  وتدعى نـشائد التتـويج     ٩٩-٩٦هذا املزمور هو احللقة األوىل من سلسلة مزامري         
ويقول املفسرون إن الغرض من استعماهلا الديين استحياء أمل اليهود باملسيح املنتظـر             

د ولكنها تعد أفكار النـاس      صحيح أا ال تنبئ بالتجس    . ومتهيد السبيل لظهور اهللا فيه    
وقال أحدهم إن يف هذا     . لتدخل اهللا مباشرة، الذي كان على وشك أن يتحقق بالتجسد         

  . املزمور حتية مللكوت اهللا اجلديد

واحلق أن من يتأمل هذا املزمور بعمق، يرى أنه يتضمن الترنيم للرب صاحب السلطان              
وهو جزء من النشيد اجلامع الـذي       . كلهااملطلق والسيادة التامة على األمم واخلليقة       

 وكان ينشد أمام تابوت عهد اهللا، بعـد         ٣٢-١٦:٨جاء ذكره يف أخبار األيام األوىل       
وهو كما يرى مناسب جداً للتعبري عن أفراح الشعب العائد مـن            . الرجوع من السيب  

  . األسر

يـدة، ولكنـه ال     يبدأ كاتب املزمور بدعوة املؤمنني إلنشاد ما مساه ترنيمة جد         ) ٣-١(
يلبث أن يوجه الدعوة لشعوب األرض كلها ليشتركوا يف الترنيمة اجلديدة، لكـأن يف              

أَنت : وأَرحم لُورحامةَ، وأَقُولُ للُوعمي   »هذه الدعوة صدى للوعد اإلهلي القائل وشع        
  ). ٢:٢٣هوشع (« أَنت إِلَهِي: شعبِي وهو يقُولُ
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جلميع معاً لكي يباركوا اسم الرب ويبشروا خبالصه، ويعتـرب املزمـور            مث يدعو املرمن ا   
. وفيه داللة واضحة على اتساع اال أمام املؤمنني لكي يذيعوا بشارة اخلالص           . بشارة

فهو واحلالة هذه نشيد جديد ألنه      . وفيه ترحيب سار مبظهر اجتماع الشعوب األخرى      
د القدمي، من جهة قبول األمم يف ملكـوت         يعرب عن آراء مل تكن مقبولة عند شعب العه        

ويف يقيين أن يف هذا املزمور نفحات من روح العهد اجلديد، الذي يـتألأل بنـور                . اهللا
املسيح، الذي تغىن به مسعان الشيخ ملا اكتحلت عيناه بنور حميا الفادي، مسبحاً وقـائالً       

«       بِس كلقَو بسح ديا سي كدبع قطْلي        الْآنَ تالَّـذ ،كلَاصا خترصأَب قَد ينيأَنَّ علَامٍ، ل
  ). ٣١-٢:٢٩اإلجنيل حبسب لوقا (« أَعددته قُدام وجه جميعِ الشعوبِ

ويف املزمور ايد اعتراف جديد مبراحم اهللا العظيمة يف اإلنقاذ من أسر اخلطية، بقولـه               
ه املراحم اخلالصية جتسدت يف املسيح يـسوع،        هذ. «بشروا من يوم إىل يوم خبالصه     »

هذه العجيبة جيب أن حندث ا بني       . الذي صري كل من قَبِله إنساناً جديداً صانعاً سالماً        
وتكُونونَ لي شهوداً في أُورشـليم وفـي كُـلِّ الْيهوديـة       »األمم، طاعةً ألمر املسيح     
  ). ١:٨أعمال (« أَرضِوالسامرة وإِلَى أَقْصى الْ

هذا اإلله العظيم الغين بالرمحة، والذي ال حد لقدرته محيد جداً، أي يـستحق              ) ٩-٤(
لَهـا  . عملُ أَيدي الناسِ  » اإلكرام والتمجيد ألنه فاق آهلة األمم اليت ال قيمة هلا، ألا            

  كَلَّمتلَا تو اهأَفْو .   رصبلَا تو نيا أَعلَه .لَه   عمسلَا تا آذَانٌ و .   مشلَا تو راخنا ملَه .  دا أَيلَه
 سلْملَا تا      . واجِرِهنبِح قطنلَا تي، وشملَا تلٌ وجا أَرلْ كُـلُّ      . لَها، بوهانِعكُونُ صا يثْلَهم

  ). ٨-١١٥:٤مزمور (« من يتكلُ علَيها
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امه، العز واجلمال يف مقدسه ففي مجال القداسة جتتمع قبائـل           أما إهلنا فمجد وجالل قد    
حىت اخلالئق الصامتة   . األرض ليسجدوا للرب ويأتوا بتقدمام إىل الرب يف زينة مقدسة         

  . مدعوة لإلبتهاج بفداء الرب وتثبيت سلطته العادلة البارة على األرض

صـحيح  . باملفديني، وبتعزيتهم وخيتم املرمن احللو هذا املزمور بدعوة السماء لكي تبتهج          
إِذاً لَا شيَء من الدينونـة      »ولكن احلمد هللا،    . أن اهللا يدين الشعوب بالعدل واالستقامة     

               بـسـلْ حب دسالْج بسح سلَي نيكالالس ،وعسِسيحِ يي الْمف مه ينلَى الَّذالْآنَ ع
  ). ٨:١رومية (« الروحِ

وال ينسى احلقل وأشجار الوعر من الدعوة إىل االبتهاج، إذ يستعري هلا اجلذل، لكأا يف               
  . ألن الرب اإلله ميأل كل شيء مبجده. مجاهلا البديع نشيد ابتهاج

  الترنيمة 

  بِالْأَيادي صفقُوا 

 مالْأُم يعما جي  

 كُمبرفُوا لتاهو  

 مغالن يذبِلَذ  
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م كلم ردقْت  

 عفترم بهرم  

 امٍ لَهأَقْد تحت  

 عضخبٍ يعكُلُّ ش  

 وقِ قَدالْب افتبِه  

  صعد اللَّه الْعلي 

  رتلي للَّه يا 

  كُلَّ نفْسٍ رتلي 

  ملك الْأَرضِ الَّذي 

 دبعي بر وه  

 داً لَهما حلوتر  

  ينشد كُلَّ حنيٍ 
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  جلَس اللَّه علَى 

  عرشِ قُدسه الرفيع 

  رب إِبراهيم بلْ 

 يعمالْج بر هإِن  

عظيم أنت يا إهلنا ولك ينبغي التسبيح أيها الـسيد،          .  أبانا السماوي القدوس   :الصالة

يـسوع  ولك ينبغي الشكر ألنك إله حمب للبشر، وقد فديت البشر، ب          . ألنك إله محيد  
. ابن حمبتك وأنت يا إهلنا الصاحل مستحق أن تعبدك الشعوب مجيعاً ومتجد امسك الكرمي             

واطلق لساين لكي أبشر من يـوم إىل يـوم          . يا رب تقبل شكر قليب من أجل خالصك       
وأخرب األمم مبا صنعته معي إذ نقتلين من الظلمة إىل النور، ومن املـوت إىل               . خبالصك
  . آمني. ل خاطر يسوعاستجب طلبيت ألج. احلياة

  ؟ ٩٦ ماذا ترى يف هذا املزمور رقم - ١٤: السؤال

   حمد الشعوب -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة 

. ادخلُوا إِلَـى حـضرته بِتـرنمٍ      . اعبدوا الرب بِفَرحٍ  ٢. اهتفي للرب يا كُلَّ الْأَرضِ    ١
٣    اللّه وه بوا أَنَّ الرلَماع .ه      اهعرم مغَنو هبعش نحن لَها، ونعنص ٤. و   ـهابولُوا أَبخاد
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إِلَى الْأَبد رحمتـه،    . لأَنَّ الرب صالح  ٥احمدوه بارِكُوا اسمه،    . بِحمد، دياره بِالتسبِيحِ  
هتانرٍ أَمورٍ فَدوإِلَى دو .  

سبعة السابقة نشائد ملكية، ألا تصف بأبلغ عبارة كيف يتـسلط اهللا            دعيت املزامري ال  
وكيف يهتم بأتقيائه، ويـذود عنـهم       . الالبس اجلالل على قوة الطبيعة ويدير شؤوا      

أما هذا املزمور فيـأيت كحمـد أو        . هجمات األشرار، النه حصنهم وصخرة ملجأهم     
وأنشدته الكنيـسة   .  اهليكل ويرجح أنه كان يستعمل يف    . تسبيحة شكر للمنعم اجلواد   

وهو يـصلح علـى اخلـصوص للعبـادة         . الغربية، منذ وقت طويل يف صالة الصباح      
اجلمهورية، ألنه يصف العالقة بني اهللا اخلالق املعتين وبني اإلنسان الذي جيب عليـه أن               

ـ . بناء على هذه العالقة املتبادلة اليت كانت بني اهللا وأتقيائه القـدماء           . يعبد إهله  يت وال
تعلموها وعرفوها هي يف الوقت احلاضر قائمة بني إهلنا وبيننا، وألجلها نقدم له نـشائد               

ويقيناً أنه ما من نشيد أمجل وال أروع من هذه الدعوة املوجهة إىل كل              . احلمد والتسبيح 
  ! االرض لإلحتاد يف عبادة اهللا برابطة البنوة

لفدائية الـيت ذكـرت يف املـزامري    ليس يف هذه اآليات إشارة إىل أعمال اهللا ا      ) ٣-١(
الـرب قـد    »السابقة، وال إىل أعمال سلطته املنظورة، اليت تكرر ذكرها مرة بعد مرة             

هذه . بل فيها دعوة صرحية للذين يعرفون أن الرب هو اهللا، لكي يعبدوه بفرح            . «ملك
  . نيهي العبادة احلقة، حينما يدخل العابدون إىل حضرة اهللا مترمنني ومهللني ومبتهج
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وهناك حقيقة جديرة باملالحظة، وهي أن هذه الدعوة تتخطى ختوم اليهودية، إذ تـدعو              
. األرض كلها لتقترب من اإلله احلي بفرح وتف بتسابيح خالق الكـون ورب العـامل     

مزمـور هدايـة    »وانطالقاً من هذه احلقيقة دعي هذا املزمور لدى الكنائس الـشرقية            
  . ن األوائلوهكذا نشره املسيحيو. «األمم

فاجلميع مـدعوون   . ودعوة األرض كلها لعبادة اهللا، ترن مبا ال يزيد عليه من الوضوح           
وهذه دعوة من وحي العهد اجلديد، حيث مل يبـق          . للمثول والسجود له بالروح واحلق    

هذا ما أعلنه املسيح، جواباً على سؤال املرأة        . السجود احلقيقي حمصوراً يف مكان معني     
يا امرأة صدقيين أنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشـليم              » قال هلا    السامرية، إذ 

ولكن تأيت ساعة وهي اآلن، حني الساجدون احلقيقيون يـسجدون          ... تسجدون لآلب 
وبتعبري آخر أنه مبجيء املسيح، أصبحت العبادة أوسع مـن أن           . «لآلب بالروح واحلق  

د النعمة حتررت العبادة مـن الرمـوز        وليس هذا فقط بل أيضاً يف عه      . حيصرها مكان 
  . فلما جاء املرموز إليه بطل الرمز. ألن هذه كانت ترمز إىل املسيح. والذبائح

. يف زمن السامرية كان شعبها يعتقدون أن جبل جرزمي مكان مقدس يف ذاته دون سواه              
قـت  فأنبأها املسيح بو  . وكان اليهود يعتقدون أن املكان املقدس احلقيقي هو أورشليم        

وعندئذ يعلم اجلميـع أن املكـان ال يقـدس          . يعترب فيه كل مكان حيل اهللا فيه مقدساً       
  . العبادة، وإمنا العبادة احلقيقية تقدس املكان
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هنا يرى املرمن بعني اإلميان مجاهري املؤمنني من كل شعب ولسان وأمة يدخلون             ) ٥-٤(
والسبب يف مجع الكل بعبادة     . أبواب بيت اهللا املفتوحة للجميع بتسابيح احلمد والشكر       

اهللا الواحد، هو أن الرب صاحل كما ظهر من أعمال رمحته ألتقيائه يف املاضي، وما أعلنه                
  . من جهة حمبته األبدية ملختاريه اليت من أجلها يدمي الرمحة

وكما أن رمحة اهللا تنتقل من دور إىل دور، هكذا أمانته تتناول األبناء، كمـا تناولـت                 
الذين تعاملوا مع اهللا يشهدون بأنه أمني ينجز الوعد، ويصنع اخلري لكل من             كل  . اآلباء

  . يتكل عليه

لقد اخترب الرسول بطرس أمانة اهللا وأهاب باملتأملني أن يستودعوا أنفسهم هلذا اخلـالق              
. فلكونه خالق النفس يهتم ويعـتين ـا       ) ٤:١٩بطرس األوىل   (األمني يف عمل اخلري     
اإلجنيـل حبـسب لوقـا      (« شعرةً من رؤوسكُم لَا تهلـك     »ح  ويؤيد ذلك قول املسي   

٢١:١٨ .(  

. هل اختربت أمانة اهللا؟ اتكل عليه واصرب له يدم لك الرمحة، حىت لو ضعفت أمانتـك               
« إِنْ كُنا غَير أُمناَء فَهو يبقَى أَميناً، لَـن يقْـدر أَنْ ينكـر نفْـسه               »هكذا قال بولس    

فهو يعطي الفرصة ويتأىن وال يشاء أن يهلك أحـد بـل أن             ) ٢:١٣تيموثاوس الثانية   (
ولك االمتياز أن اهللا يف حال التوبة يقبلك متغاضياً عن أزمنـة            . يقبل اجلميع إىل التوبة   

هكَـذَا قَـالَ   ». فاطلب وجهه وال تتلكأ ألنه ينتظرك بكل حنان لكي تقبل إليه      . اجلهل
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بالر :« قْتي وف      كتنلَاصِ أَعمِ الْخوي يفو ،كتبجتولِ اسالْقُب  .    لُـكعأَجو فَظُـكفَأَح
  ). ٤٩:٨إشعياء (« عهداً للشعبِ، لإِقَامة الْأَرضِ

. نرى مزامري كثرية تتخللها نغمات حزن ناشئة عن مكاره خارجية أو عن ضعف داخلي            
وهلذه النغمات، جيب أن نفـسح      . ات سرور وحبور  أما هذا املزمور، فنغماته كلها نغم     

وإذ نتحقـق   . اال يف احلياة الروحية لتكون عبادتنا سامية وسجودنا هللا بالروح واحلق          
بأننا هللا، لنعتمد عليه مبلء الثقة، وعندئذ يطيب لنا أن نعبـده بفـرح وأن نـدخل إىل                  

  . حضرته بترمن، وتف لصخرة خالصنا

  الترنيمة 

  الرب جِهارا احمدوا 

 الَهموا أَعرهاشو  

  رنموا غَنوا لَديه 

 الَهوا أَفْعظِّمع  

  بِاسمه الْقُدوسِ نادوا 

 فُسا الْأَنيحت هنم  
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  أُطْلُبوا وجه إِلَهِي 

  وقُواه الْتمسوا 

  هو رب في السما والْ 

هدحي وقْضضِ يأَر   

  وإِلَى دورٍ فَدورٍ 

 هدعى وسنسِ يلَي  

 نم هبعطَى شأَع وه  

 اهنغ ضفَي هودج  

  سبحوه كُلَّ حنيٍ 

 لْإِلَها للِّلُويه  

حنمدك يا ربنا الصاحل، ونرمن لك من كل القلب، مبتهجني بالصعود إىل جبـل              : الصالة
أنت إهلنا وأبونا السماوي وقد أعطيتنـا امتيـاز         . عقدسك باسم فادينا وخملصنا يسو    
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نشكرك ألجل  . البنوة، ليس لرب فينا وال ألعمال عملناها بل مبقتضى النعمة اليت رمحتنا           
دم املسيح الذي طهرنا من خطايانا وأعطانا هذا االمتياز أن نكون من شعبك ومن غنم               

  . آمني. عتقبل منا الشكر واحلمد باسم خملصنا الكرمي يسو. مرعاك

   إالم يدعو هذا املزمور املائة؟ - ١٥: السؤال

   تعظيم الجود اإللهي -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِلُث 

١          وسالْقُد هماس ارِكبينِي لاطي با فكُلُّ مو ،بفِْسي الرا ني يارِكفْـِسي    ٢. با ني يارِكب
. الَّذي يشفي كُلَّ أَمراضك   . الَّذي يغفر جميع ذُنوبِك   ٣. حسناتهالرب، ولَا تنسي كُلَّ     

٤    كاتيح ةفْرالْح ني مفْدي يالَّذ .   أْفَةالرو ةمحبِالر كَلِّلُكي يرِ   ٥. الَّذيبِالْخ بِعشي يالَّذ
اببرِ شسثْلَ النم ددجتفَي ،كرمعك .  

يتأمل داود يف جودة الرب اإلله وما أسبغه عليه من بركات روحية وزمنية وال              ) ٣-١(
ويسأهلا . يلبث أن يلتفت إىل نفسه وخياطبها، لكي تبارك الرب وترفع إليه ترانيم الشكر            

أن ال تنسى حسناته الكثرية وإنعاماته الفياضة، اليت تدل على حمبته اإلهلية الغنية باملراحم              
  . لطافواأل

كم هو مجيل أن نتمثل برجل اهللا داود، فنتأمل يف جودة الرب اإلله وعنايته احمليطة بنـا                 
أميكن إلنسان غمره الرب بأفضاله أن      : فقد يقودنا التأمل إىل أن نتساءل حبق      . كل يوم 

إذ يكفي أن نذكر إحسانات الرب      ! ينسى أعمال القدير؟ نعم إن هذا ممكن ويا لألسف        
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لقد صنع اهللا ألجلهم عجائب،     . اليت قابلوها باجلحود حىت حنزن شديداً     لشعب اليهود،   
وشق . فقد أخرجهم من مصر فرعون، بيت العبودية      . متشياً مع نعمته وصدقه يف عهده     

  . ومع ذلك نسوا حسنات الرب ومتردوا وعبدوا العجل الذهيب. هلم طريقاً يف البحر

الذين يعرفون الكثري عـن املـسيح،       ولعل التساؤل يذهب إىل غري اليهود، وخصوصاً        
هل من املمكن نسيان هذا احلب الفدائي العجيب الذي أحب به املسيح العامل،             : فيقول

حىت قدم نفسه ذبيحة كفارية ألجل خالصه؟ هل من املمكن أن ينسى أحد خالصاً هذا               
  ! مقداره، اهللا فكر فيه، ومل يشفق على ابنه الوحيد بل بذله ألجلنا أمجعني؟

أمـا إن   .  نسياناً كهذا من قبل البشر لدليل على عدم االعتراف بفضل املنعم اجلواد            إن
كنا حنسب عمل اهللا هذا كأمر نستحقه، فإننا نرتكب ذنباً غليظاً، ألننا ذا نتجىن على               

وإمنـا  . تذكر يا أخي أنك إنسان خاطئ، وهذا يعين أن ال استحقاق لك إطالقاً            . النعمة
ة لك يف املسيح يسوع، حبيث يصبح عدم اعترافك بفضل اهللا أنانية،            اهللا فاتح باب النعم   
  . تدور حول ذاا

فهو يرى كل حسنات اهللا من      . يف هذه اآليات يقدم رجل اهللا شهادة لنعمة اهللا        ) ٥-٣(
  : فهي. خالهلا

هكـذا  .  فنعمة اهللا تقابل اإلميان املقترن بالتوبة بالصفح عن اخلطايا السالفة          - غافرة    
وقـال  ) ٣١:٣٤إرميـا   (« إِني أَصفَح عن إِثْمهِم ولَا أَذْكُر خطيتهم بعد       »الرب  قال  
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وإِذْ كُنتم أَمواتاً في الْخطَايا وغَلَف جسدكُم، أَحياكُم معـه،          »الرسول املغبوط بولس    
ا الصحا، إِذْ مطَاييعِ الْخمبِج حاً لَكُمامسامنلَيي عالَّذ ١٤ و٢:١٣كولوسي (« ك .(  

. وصالة اإلميان تشفي املريض والرب يقيمه     :  قال الرسول يعقوب   - تشفي األمراض     
وهذا الـشفاء ال يعـين األمـراض        ) ٥:١٥يعقوب  (وإن كان قد فعل خطية تغفر له        

يل أن املسيح   وقد رأينا يف اإلجن   . اجلسدية فقط، بل قد يتناول األمراض العقلية والروحية       
يف حاالت عدة شفى االثنني معاً، كما يف حالة الرجل املفلـوج الـذي قـدم لـه يف                   

لَك أَقُولُ قُم واحمـلْ سـرِيرك       ... مغفُورةٌ لَك خطَاياك  »فقد قال للرجل    . كفرناحوم
كتيإِلَى ب باذْه١١ و٢:٥اإلجنيل حبسب مرقس (« و .(  

فاهللا يفـدي   . مسكن األموات ) شياؤل( احلفرة هنا اهلاوية     -رة   يفدي احلياة من احلف     
وتعلمنـا الكلمـة   ) ٢:١٠رؤيـا  (املؤمن، ومتشياً مع رأفته ورمحته يعطيه إكليل احلياة        

إن اهللا  : الرسولية أن اهللا فدى اجلنس البشري من خطاياه وصاحله يف املسيح، إذ تقـول             
ب هلم خطاياهم وواضـعاً فينـا كلمـة         كان يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه غري حاس       

  ). ٥:١٩كورنثوس الثانية (املصاحلة 

هـذا  .  تستمر عناية اهللا باملؤمن، فتشبعه من خريات اهللا كل أيام حياته           - تشبع اخلري     
  . تفتح يدك فتشبع خرياً: ١٠٤كقوله يف املزمور 
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جل خالصه  وباركه ألجل مجيع حسناته، وخصوصاً أل     . سلم أمرك إىل هذا الرب املنعم     
اعبده بفرح، كل أيام حياتك، بانتظار أن تراه وجهاً لوجه، ويـتمم            . يف املسيح يسوع  

وأَنا أَجعلُ لَكُم كَما جعلَ لي أَبِي ملَكُوتاً، لتأْكُلُوا وتشربوا علَى           »لك وعده للمختارين    
  ). ٣٠ و٢٢:٢٩اإلجنيل حبسب لوقا (« مائدتي في ملَكُوتي

  الترنيمة 

  قرار 

 بفِْسي الرا ني يارِكب  

 هاتنسكُلَّ ح يسنالَ تو  

 بفِْسي الرا ني يارِك٣(ب (  

  بارِكي 

 ككُلَّ آثَام رفغي يالَّذ  

 كاضرأَم يعمي جفشي يالَّذ  

 كاتيي حفْدي ةفْرالْح نمو  
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   يكَلِّلُك وبِالرحمة دوماً

 بفِْسي الرا ني يارِكب  

 كرمرِ عيبِالْخ بِعشي يالَّذ  

 كاببرِ شسكَالن ددجفَي  

 كاتاجيتلَأُ إِحمي يالَّذ  

  بارِكي ربك يا نفِْسي بارِكي 

 بفِْسي الرا ني يارِكب  

  جناده بارِكُوا الرب يا كُلَّ أَ

 هالَكا كُلَّ أَمي بارِكُوا الرب  

 هالما كُلَّ أَعي بارِكُوا الرب  

 لْطَانِهعِ ساضويعِ ممي جف  

 بفِْسي الرا نارِكُي يب  
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. ونبارك امسك القدوس  .  شكراً لك أيها الرب اإلله، من أجل مجيع حسناتك         :الصالة

ونعترف . حنن نشعر بالضعف فقونا   . تر خطايانا وتشفي أمراضنا   ألنك تغفر ذنوبنا، وتس   
حىت حنبك من   . بفتور حمبتنا، ملتمسني منك أن تسكب حمبتك يف قلوبنا بالروح القدس          

اقبل عواطف شكرنا، من أجل     . وحىت حنب قريبنا كنفسنا   . كل قلوبنا ومن كل قدرتنا    
  . آمني. خاطر يسوع شفيعنا الوحيد أمامك

   ما هي احلسنات اليت عددها داود؟ - ١٦: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِلُث 

٦     نيظْلُوميعِ الْممجاَء لالْقَضلَ ودرِي الْعجم بيلَ     ٧. اَلرائرنِي إِسبو قَهى طُروسم فرع
الَهكَ     ٨. أَفْعوحِ وطَوِيلُ الر ،أُوفرو يمحر بالر ةمحالر ريلَـا      ٩. ثو دإِلَى الْأَب ماكحلَا ي

لأَنه ١١. لَم يصنع معنا حسب خطَايانا، ولَم يجازِنا حسب آثَامنا        ١٠. يحقد إِلَى الدهرِ  
  فائلَى خع هتمحر تضِ قَوِيالْأَر قفَو اتاومفَاعِ الستثْلُ ارم١٢. يه  ـنرِقِ مشالْم دعكَب

  . الْمغرِبِ أَبعد عنا معاصينا

من صفات اهللا أنه عادل، وأنه يقضي باحلق واالنصاف للجميـع وال سـيما              ) ٩-٦(
فاهللا يف حمبته املعتنيـة ينـصف       . للمهضومة حقوقهم، الذين ال جيدون عطفاً من البشر       

  . اجلميع وحيكم بالعدل
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بات قضاء اهللا على مهل، وقد تتباطأ ساعة إنصافه يف دقاا، لكن لعدلـه              قد تسري مرك  
يف تعقيبه على مثل    . «أنا الرب يف وقته أسرع به     »هكذا قال   . وقتاً معيناً إلجراء القضاء   

قاضي الظلم، الذي أبطأ يف إنصاف األرملة، قـال الـرب يـسوع، إن اهللا ينـصف                 
  . نه لن خيسرنا قضاياناولنا هذا االمتياز أ. وخصوصاً املختارين

األرملة جاءت إىل قاضي ظامل، أما حنن فلنا االمتياز أن نرفع دعوانا إىل أبينا الـسماوي                
أَنا أَشـفي   »الذي ليس هو عادل قدوس فقط، بل حمب ورحوم وكثري الرأفة وقد قال              

مهاددتالً. ارفَض مهب١٤:٤هوشع (« أُح .(  

أمـا حنـن، فـإن اهللا       . تلقائياً ورفعت قضيتها وسألت إنصافاً    األرملة أتت إىل القاضي     
ولنا عنده شفيع، يسوع البار الذي دفع إليه        . القاضي املرته العظيم نفسه مهتم بقضيتنا     

األرملة مل يكن متاحاً هلا أن تقابل قاضـي األرض   . كل سلطان يف السماء وعلى األرض     
ز القدوم إىل قاضي السماء بروح واحد، اراً        أما حنن فلنا امتيا   . إال يف وقت حمدد سابقاً    

األرملة، كان إحلاحها مزعجاً للقاضي، حىت أنه اشـتد غـضبه           . وليالً ويف كل ساعة   
وقد قال لنـا يف املـسيح       . أما حنن فحني نرفع قضيتنا إلهلنا فإن قلبه يسر جداً         . عليها

  . اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كامالً

 ظالمتك إىل القاضي اإلهلي؟ إن أعظم قـضية علـى           هل سبق لك أن ظلمت ورفعت     
إرفعها إليه باسم املسيح، تنل     . إا تزعجك كما تزعج كل إنسان     . اإلطالق هي اخلطية  

أَحـضروا  . قَدموا دعواكُم يقُـولُ الـرب     ». الغفران، الذي هو أهم من كل إنصاف      
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   قُوبعي كلقُولُ مي كُمججح .مقَديل   رِضعيا سا بِمونبِرخيا و؟     . وهـاتيلالْأَّو ـيا هم
هلُم نتحاجج،  ») ٢٢ و ٤١:٢١إشعياء  (« أَخبِروا فَنجعلَ علَيها قُلُوبنا ونعرِف آخرتها     

 بقُولُ الركَالثَّلْجِ     . ي ضيبزِ تمركَالْق اكُمطَايخ تإِنْ. إِنْ كَان     يوداَء كَالـدرمح تكَان 
وفكَالص ريص١:١٨إشعياء (« ت .(  

فحني تعقدت األمور بالنسبة    . إنه إله رحيم ورؤوف، وقد ظهرت رمحته ملوسى يف الربية         
فَالْآنَ إِنْ كُنت قَد وجدت نِعمةً في عينيك فَعلِّمنِـي طَرِيقَـك حتـى              »له وقال للرب    

  ). ١٤ و٣٣:١٣خروج (« وجهِي يِسري فَأُرِحيك»أجابه الرب « ...فَكأَعرِ

وظهرت رمحته أليوب، إذ أشفق عليه يف بلواه، وسر بإثابته يف اية امتحانه فـصارت               
 قَد سمعتم بِصبرِ أَيوب ورأَيـتم عاقبـةَ       . ها نحن نطَّوِب الصابِرِين   »الكلمة يف يعقوب    

بالر .وفؤرو ةمحالر ريكَث بأَنَّ الر٥:١١يعقوب (« ل .(  

فغفر . وظهرت رمحته لداود يف أبان سقطته، فأشفق على دموع توبته اليت عوم ا فراشه             
رأيت داود ابن يسى رجـالً      »حىت أنه قال    . له إمثه وستر خطيته، وأعطاه نقاوة القلب      

  . «حسب قليب

ين البشر يف عمل املسيح الكفاري على الصليب، وفقاً لقول اإلجنيـل            وظهرت رأفته لب  
لأَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ                 »

   ).٣:١٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« تكُونُ لَه الْحياةُ الْأَبديةُ
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وقد ظهر لطف اهللا يف تعامله مع البشر ألنـه ال يعامـل أحـداً حبـسب                 ) ١٢-١٠(
وال جيازي أحداً حسب ذنوبه بـل يعاملـه         . استحقاقه، بل مبقتضى نعمته الغنية بالرمحة     

ولكن حني ظَهر لُطْف مخلِّـصنا      »هكذا قال رسوله املغبوط بولس      . بالصفح والغفران 
 هانسإِحو اللّه -           هتمحى رضقْتلْ بِمب ،نحا ناهلْنمع ي بِرالٍ فملِ    - لَا بِأَعـسا بِغنلَّصخ 

  ). ٥ و٣:٤تيطس (« الْميلَاد الثَّانِي وتجديد الروحِ الْقُدسِ

فكل اهلبات الروحية اليت للمؤمنني إمنا حصلوا عليها بنعمة اهللا وحمبته هلم، فال حيق هلم               
فلطفه إذن ظهر للناس    .  مصدر عمل الفداء    فمحبة اهللا . الفتخار واالعجاب بأنفسهم  ا

  . بإرساله ابنه يسوع املسيح ليفتدي البشر وخيلصهم

  الترنيمة 

 ماحالر ؤوفالر وه  

  والْواسع الْعلْمِ 

 ماَء الْظَالإِذَا أَس  

  عاملَ بالْحلْمِ 

 عنا صنكَإِثْم سلَي  
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  معنا فَجازانا 

 عنا صناصالَ قَصو  

  حسب خطَايانا 

  لَكُم كَما تعلُو السما 

  عن جانِبِ الْأَرضِ 

  يلْطُف رب الرحما 

  بالْخائف الْمرضي 

  ومثْلُ بعد الْمشرِقِ 

  عن جِهة الْغربِ 

  أَبعد عن قَلْبِ التقي 

  شوائب الذَّنبِ 

 و الْأَبنحا يثْلَممو  
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  ٣١٠

  علَى ابنِه الْطفْلِ 

 بدؤإِذْ ي قفشي  

  بنِيه بِالْعدلِ 

 ربنا وإهلنا القادر على كل شيء، واحلاضر يف كل مكان، نـشكرك ألجـل               :الصالة

 بل كما يترأف    .نشكرك ألنك مل تعاملنا حبسب أعمالنا     . رأفتك الواسعة، ورمحتك الغنية   
ليس ألننا أبرار،   . وألنك حموت كغيم كل ذنوبنا    . اآلب على البنني هكذا تترأف علينا     

فصار لنا هذا االمتياز أن نقتـرب       . بل املسيح بررنا، وقدس قلوبنا، وأهلنا للبنوة اإلهلية       
  . آمني. باسم املسيح تقبل شكر قلوبنا. إليك بدالة البنني

  اهللا اليت عددها املرمن؟    ما هي صفات- ١٧: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِلُث 

١٣        يهفائلَى خع بالر أَّفرتي نِنيلَى الْبع الْأَب أَّفرتا يا  ١٤. كَمنلَتجِب رِفعي هأَنل . ذْكُري
  نحن ابرا تنبِ أ١٥َ. أَنشثْلُ الْعانُ مسالْإِنهامي . ـرهزي كقْلِ كَذلرِ الْحهـأَنَّ  ١٦. كَزل

        دعب هعضوم رِفُهعلَا يكُونُ، وفَلَا ي هلَيع ربع١٧. رِحياً ت      دالْأَبرِ وهفَإِلَى الد بةُ الرمحا رأَم
 ،نِنينِي الْبلَى بع لُهدعو ،يهفائلَى خي ١٨عظافحاللُوهمعيل اهايصرِي وذَاكو هدهع .  
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يف هذه اآلية مسحة من اإلجنيل، إذ يعيد إىل أذهاننـا الكلمـة األوىل يف               ) ١٤ و ١٣(
مل يسمع يف العهد القدمي أن أحداً مـن         ). أبانا(منوذج الصالة الذي وضعه الرب يسوع       

لكننا يف عهـد    . «أبانا»ه العبارة   اآلباء أو األنبياء أو امللوك أو القديسني خاطب اهللا ذ         
  . النعمة واحلق بيسوع املسيح، نلنا هذا االمتياز أن نتقدم إىل اهللا بدالة البنني

صحيح أن كل البشر يعتربون أوالد اهللا، باعتبار كونه خالقهم، وألم خلقـوا علـى               
 ولكن هناك للمؤمنني بنوة غالية ومن نوع آخر، وهـي الـيت نناهلـا             . صورته كشبهه 

وأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سـلْطَاناً أَنْ        »). ٣:٢٦غالطية  (باإلميان باملسيح يسوع    
همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه لَادوا أَوريص١:١٢اإلجنيل حبسب يوحنا (« ي .(  

بار منتقم مرعب، بل    هذا هو امتياز العهد اجلديد أن املؤمنني ال يتقدمون إىل اهللا كإله ج            
دون أن يعترينـا خـوف      . وهذا ما حيببنا يف أن نقترب منه يف كل وقت         . كآب حنون 

بل بالعكس فإن   . الرعب، وال نشعر بشيء من القلق الذي يشكو منه كثريون يف أيامنا           
  . االقتراب منه وإقامة الشركة الروحية معه يشعرنا بالفرح والنشاط

كون واثقني من أننا يف املسيح وأن املسيح تبنانا فعـالً           لذلك حني نصلي خليق بنا أن ن      
فكيف نعرف أننا أوالد    . املسيح قال جلماعة من اليهود املعاندين، إم أوالد إبليس        . هللا

بِهذَا أَولَـاد   »اهللا، ولسنا أوالد إبليس؟ يوحنا احلبيب جييب على هذا السؤال إذ يقول             
   لإِب لَادأَوونَ ورظَاه اللّهيس .              ـبحلَـا ي نكَذَا مو ،اللّه نم سفَلَي لُ الْبِرفْعلَا ي نكُلُّ م

لأَجلِ هذَا أُظْهِر ابن    . أَخاه من يفْعلُ الْخطيةَ فَهو من إِبليس، لأَنَّ إِبليس من الْبدِء يخطئُ           
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    يسلالَ إِبمأَع قُضني كَيل اللّه .             ـهعرـأَنَّ زةً، ليطلُ خفْعلَا ي اللّه نم لُودوم وه نكُلُّ م
         اللّه نم لُودوم هأَنئَ لطخأَنْ ي يعطتسلَا يو ،يهف تثْب٨ و ٣:١٠رسالة يوحنا األوىل    (« ي 

  ). ٩و

أُنظُـروا  »: فاندهش وقال تأمل يوحنا بتعامالت اهللا معنا على أساس هذه احملبة العجيبة،           
       اللّه لَادى أَوعدى نتح ا الْآبطَانأَع ةبحةَ ملَـا          ! أَي ـهأَنل ،الَما الْعرِفُنعلِ هذَا لَا يأَج نم

رِفُهعوكأبناء نتمتع برعاية اهللا لنا، تلك الرعاية الـيت ال          ). ٣:١رسالة يوحنا األوىل    (« ي
يف كل ساعة، يف كل حلظة عينه علينا، ال يهملنا وال           .  وال تكل وال متل    تغفل وال تنام،  

ويكُونونَ لي قَالَ رب الْجنود في الْيومِ الَّذي أَنا صانِع خاصةً، وأُشفق علَيهِم             ». يتركنا
    نِهلَى ابانُ عسالْإِن قفشا يفقة اإلهلية ليس للمحبة    ويعزو املرمن الش  ) ٣:١٧مالخي  (« كَم

  . فقط، بل أيضاً لكون اإلنسان خملوقاً ضعيفاً، حيتاج دائماً إىل حنان اهللا وعطفه

. يشبه املرمن احللو اإلنسان بالعشب نظراً لقصر أيام عمـره علـى األرض            ) ١٨-١٥(
كُـلُّ   »٨-٤٠:٦إذ نقرأ يف إشعياء . وهذا التشبيه بالعشب كان شائعاً يف العهد القدمي 

قْلِ     جرِ الْحهكَز هالمكُلُّ جو ،بشع دس .        بةَ الـرفْخأَنَّ نل ،رهلَ الّزذَب ،بشالْع بِسي
 هلَيع تبه .  بشع بعقّاً الشح !   رهلَ الّزذَب ،بشالْع بِسإِلَى     . ي تثْبا فَتةُ إِلَهِنما كَلأَمو

دأن حياة اإلنسان على األرض قصرية، فهو سريع الزوال، كالعـشب،            والواقع. «الْأَب 
ولكن مجاله يذوي يوماً بعد يوم حىت يأيت أجله، فيـوارى الثـرى             . وله مجال كالعشب  
وحني تنتهي أيامنـا علـى      . أما رمحة إهلنا، فهي كل يوم ال تتركنا       . ويصبح نسياً منسياً  

لَم تر عـين،    »الرب، لنتمتع إىل األبد مبا      األرض، حتملنا الرمحة على أجنحتها إىل ديار        
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       انسالِ إِنلَى بع طُرخي لَمأُذُنٌ، و عمست لَمو :    هونبحي ينلَّذل اللّه هدا أَعكورنثـوس  (« م
  . هذه هي مثرة لقاء روح اإلنسان، الذي يطلب اهللا، مع روح اهللا) ٢:٩األوىل 

  الترنيمة 

بِي إِذَا غَدا ذَن  

  كَالْقرمزِ الْقَانِي 

  يبيض كَالثَّلْجِ الَّذي 

 اننأْسِ لُبي رف  

  في ضيقِ أَحوالي 

  وشدة الْأَحزانْ 

  الَ أَرهب الَّشر ولي 

  عونٌ من الرحمانْ 

  إِنُ تهجمِ الْعدى 
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 يمحكَرِ الْجسع عم  

   أَحدا فَلَست أَخشى

 يمحي الرذقنمو  

 انسِ إِميربِت  

 وحِ اللَّهر فيسو  

  وخوذَة الرجا معاً 

  أَظْفَر بالنجاةْ 

. نعترف أمامك خبطايانـا الكـثرية     . أيها السيد الرب إهلنا، يا غافر يا صفوح       : الصالة

.  احللم، الغنيـة بـاملراحم     ونشكرك ألجل رأفتك الواسعة يف    . ونقر مبخالفتنا لوصاياك  
وألجل قلبك املمتلئ باحملبة، اليت إذ رأتنا نئن حتت ثقل أوزارنا حتننت علينا وغفـرت                

ثبِتنا يف القداسة منعمـاً،     . خطايانا، ألجل خاطر الفادي يسوع، الذي غسلنا وتبنانا هللا        
  . آمني. ولك اد بربنا يسوع املسيح

  جلديد؟  ما هو امتياز العهد ا- ١٨: السؤال
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   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِلُث 

١٩        ودسلَى الْكُلِّ تع هلَكَتممو هيسكُر تثَب اتاومي السف بـا    ٢٠. اَلري بارِكُوا الرب
بارِكُوا الرب يـا    ٢١. امهملَائكَته الْمقْتدرِين قُوةً، الْفَاعلني أَمره عند سماعِ صوت كَلَ        

    هاتضرم نيلامالْع هامدخ ،هودنج يعم٢٢. ج    هالمأَع يعما جي بارِكُوا الرـي كُـلِّ    . بف
بالر فِْسيا ني يارِكب لْطَانِهعِ ساضوم .  

 مثبتاً سلطانه، حيث كـل  يف هذه اآلية يرتفع رجل اهللا إىل األعايل فيتصور الرب        ) ١٩(
دفع إِلَـي كُـلُّ   »: ما يف السموات من أجناد وقوات خيضع جلالله األقدس، وفقاً لقوله   

مبعىن أنـه ال يوجـد   ) ٢٨:١٨اإلجنيل حبسب مىت   (« سلْطَان في السماِء وعلَى الْأَرضِ    
 العهد القـدمي،    وقد وردت نبوات كثرية يف    . شيء ليس حتت سلطانه، باعتبار كونه إهلاً      

قال دانيال الـنيب    . عن ملكوت املسيح، تتضمن صفاته وقوته وفاعليته ومدى انتشاره        
«           ربٍ آخعشل كرتا لَا يكُهلمداً، وأَب قَرِضنت لَكَةً لَنمم اتاومالس إِلَه يمقدانيـال  (« ي

٢:٤٤ («   لْطَانسو يدأَب لَكُوتم هلَكُوترٍ    مورٍ فَـدوإِلَى د ه »)   وقـال  ). ٤:٣دانيـال
ويملك من الْبحرِ إِلَى الْبحرِ، ومن      ... يشرِق في أَيامه الصديق وكَثْرةُ السلَامِ     »سليمان  

عبد لَه لأَنه ينجي الْفَقري     كُلُّ الْأُممِ تت  . ويسجد لَه كُلُّ الْملُوك   ... النهرِ إِلَى أَقَاصي الْأَرضِ   
لَه نيعإِذْ لَا م نيكسَالْميثَ وغتس١٢-٧٢:٧مزمور (« الْم .(  

الْجالسونَ في أَرضِ ظَلَالِ    . اَلشعب السالك في الظُّلْمة أَبصر نوراً عظيماً      »وقال إشعياء   
    هِملَيع قرأَش توالْمورن ...          ،ـهفلَى كَتةُ عاسيكُونُ الرتناً، وطَى ابعنو لَدا ولَن ولَدي هأَنل
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لنمّوِ رِياسته، وللسلَامِ   . ويدعى اسمه عجِيباً، مشرياً، إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس السلَامِ         
   يسلَى كُرةَ عايالْآنَ إِلَـى            لَا نِه نم ،الْبِرو قا بِالْحهدضعيا وهتثَبيل ،هلَكَتملَى معو داود 

د٧-٩:٢إشعياء (« الْأَب .(  

فوالدة املسيح مصدر كل سالم، وتقلده كل رياسة وسلطان وقدرة، مصدر كل تعزية             
اليهود، ألا مل تكن كما كانوا      وأما رياسة املسيح فلم جتد قبوالً عند        . لكل الذين قبلوه  

. وجيند طاقام العـسكرية   . فقد انتظروا رياسة ملك زمين يتزعمهم سياسياً      . ينتظرون
وحىت التالميذ أنفسهم كانوا يعتقدون أن املسيح وقد أتى فإنه سـوف يـرد امللـك                

، ولكن املسيح يف مناسبات كثرية أوضح هلم أن ملكوته ليس ملكوتاً أرضياً           . إلسرائيل
ومع ذلك فحىت بعد قيامته من األموات، كان هذا الفكـر مـا زال              . بل ملك روحي  

يا رب، هلْ في هذَا الْوقْت ترد       »مسيطراً على التالميذ فقبيل انطالقه إىل السماء سألوه         
  ). ١:٦أعمال (« الْملْك إِلَى إِسرائيلَ؟

ن رياسته كانت روحيـة يف قلـوب        ولكن املسيح رفض الرغبة اليهودية بكل إباء، أل       
أما يف العامل احلاضر، فمملكة املسيح تقوم على احملبة، وتظهـر           . الناس، وغايتها القداسة  

مملَكَتي لَيست مـن هـذَا   »: هكذا قال لبيالطس يف أثناء حماكمته    . احلق وتنري الضمري  
  ). ١٨:٣٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« الْعالَمِ

 أشار إليها املرمن، هي اململكة اليت عرب عنـها يف العهـد اجلديـد               إن مملكة الرب اليت   
. وهو امللكوت الذي كانت األجيال تنتظره لتتمتع فيه بنعمة اهللا كاملـة           . مبلكوت اهللا 
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نعمته الغافرة نعمته احملررة نعمته املخلصة، اليت تعلمنا أن ننكر الفجور الذي يف العـامل               
  . بالشهوة

مدان حني بدأ رسالته، كان أول ما عمله هو إعداد القلوب بالتوبة،            وهلذا فإن يوحنا املع   
اإلجنيـل  (« توبوا، لأَنه قَد اقْترب ملَكُوت السماوات     »الستقبال هذا امللكوت، إذ قال      

  ). ٣:٢حبسب مىت 

 يـسوع   من ذلك الّزمان ابتـدأَ    »وكانت هذه بداية كرازة املسيح، إذ نقرأ يف اإلجنيل          
اإلجنيـل حبـسب مـىت      (« توبوا لأَنه قَد اقْترب ملَكُوت السماوات     »: يكْرِز ويقُولُ   

٤:١٧ .(  

وفيما أَنـتم   »: وكانت هذه هي الكرازة اليت أمر يسوع رسله أن ينادوا ا، إذ قال هلم             
  نيلوا قَائونَ اكْرِزبذَاه :  براقْت قَد هإِن  اتاومالس لَكُوتاإلجنيـل حبـسب مـىت      («  م

١٠:٧ .(  

ولكن قلب املؤمن حيتويه، بـدليل قـول        . ومن ميزات ملكوت اهللا أنه ليس له حدود       
ومعىن هذا أن الرب    ) ١٧:٢١اإلجنيل حبسب لوقا    (« ها ملَكُوت اللّه داخلَكُم   »املسيح  

أَما تعلَمـونَ   »: ذا قال الرسول  هك. يريد أن ميلك على كل قلب ويتخذ منه عرشاً له         
يكُمف كُنسي اللّه وحرو ،كَلُ اللّهيه كُم٣:١٦كورنثوس األوىل (« أَن .(  
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أليس أمراً عجيباً أن يرتضي اهللا الكلي القداسة، بأن حيل يف قلوبنا الدنسة يف احلقيقة لو                
لنوع الذي ذكره قبيح، لغطى     أتيح إلنسان أن يرى ما احتواه قلبه من أفكار دنسة من ا           

ولكن امتياز ملكوت اهللا، أن امللك الرب يغسل كل قلب يؤمن به بدمه             . وجهه خجالً 
فهل تريد احلصول على هذا الغسل، لتقبـل        . الطاهر، فيقدسه ويصريه الئقاً بسكىن اهللا     

  . روح اهللا القدوس، وبالتايل تصبح أحد رعايا ملكوت اهللا

 أن الرب ملك عظيم، ال حد لعظمته، فقد قـال سـليمان يف              اذكر أيها القارئ الكرمي   
هوذَا السماوات وسماُء السماوات لَا تسعك، فَكَم بِالْأَقَلِّ        »صالته أثناء تدشني اهليكل     

تي٨:٢٧ملوك األول (« هذَا الْب .(  

 بـل   .كل بركات السماء وخريات األرض ملـك لـه        . وهو ملك غين وغناه ال يحد     
. لَك أَيضاً الْأَرض  . لَك السماوات ». السموات واألرض والبحر وكل ما فيها ملك له       

  ). ٨٩:١١مزمور (« الْمسكُونةُ وملْؤها أَنت أَسستهما

فهو الذي علق األرض وكل الكواكب والنجوم على        . وهو ملك قدير، وقدرته ال تحد     
كونة، وهو الذي أخضع الكل له، وال يقوى عليـه أي           وهو الذي يسري املس   . ال شيء 

  . سلطان يف الوجود
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فإن كان ملكاً عظيماً، وملكاً غنياً، وملكاً مقتدراً أفليس من احلكمة ومن اخلري لنا، أن               
نتخذه ملكاًٌ؟ أليس شرفاً عظيماً أن يكون لنا ملك كهذا؟ قـال تيـودوس الكـبري،                

  .  أن أكون خادماً هللا، من أن أكون أمرباطوراًأنه أكثر شرفاً يل: أمرباطور الرومان

ال . إين أتوسل إليك أيها العزيز أن تفتح قلبك للرب يسوع، ليتخذه عرشاً مقدساً لـه              
  . دأ حىت يتملك الرب حياتك، لئال ميتلكها العامل والشيطان واخلطية

الرب ويشتركوا معاً   خيتم املرمن هذا املزمور ايد بدعوة األجناد السماوية لكي يباركوا           
باركي يا  : وأخرياً يعود إىل نفسه فيكرر عبارته األوىل      . يف تسبيح السيد ومحده ومتجيده    

  . نفسي الرب

  الترنيمة 

 نيالَمالْع يكلا مي  

 نِنيمؤالْم يسئا ري  

 نيقَلْبِي كُلَّ حب دس  

 نيوحِ الْأَمى الردبِه  

عا مي يكَنلامو ني  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٢٠

 نيالَمالْع يكلا مي  

 ورهلْطَانُ الدس ُتأَن  

 وررالش ارقَه تأَن  

 ورالَ أَخ نِي كَيقَو  

 ورسو نصي حل تأَن  

 وررالْغ كَايِدم نم  

 ورهلْطَانُ الدس تأَن  

 يعمي السديس تأَن  

فشِ الررى الْعذُر نم يع  

 يعطنِي قَلْباً يطأَع  

 يعمالْج لِّصخا مي  

 يعفا شنِي يأَعو  
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 يعمي السديس تأَن  

أرجوك أن تسود على حيـايت، حـىت        . أيها السيد الرب، أنت إهلي وملكي     : الصالة

أكون لك بكلييت أعطيك قليب وفكري وإراديت، فتقبل عطييت، وطهر نواياي وعواطفي،            
. أنت تعرف أنين من تراب جبلت، وأنا بالطبيعـة ضـعيف          . كي أعبدك بطهارة قلب   ل

وأعترف بأن يل طبيعة    . لذلك أتوسلْ إليك باسم الرب الفادي، أن تقويين وتعني ضعفي         
هـذا مـا    . التمرد، فأعطين روح الطاعة، حىت أحفظ وصاياك، وال أضل عن شريعتك          

  . آمني. راماً لهأطلبه باسم يسوع ريب وخملصي، فاستجب يل إك

   ماذا كانت كرازة املعمدان ومباذا أمر املسيح أن يكرز؟- ١٩: السؤال

  تسبيحة للخالق -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالرَّاِبُع 

١   بفِْسي الرا ني يارِكاً     . بجِد تظُمع ي قَدإِهل با ري .  تلَاالً لَبِسجداً وج٢. م اللَّابِس
ورالن    قَّةكَش اتاومطُ الساسبٍ الْب٣.  كَثَو  اهيبِالْم هيلَالع قِّفسالْم .   ابحلُ الـساعالْج
هتكَبريحِ   . مالر ةنِحلَى أَجي عاشـةً       ٤. الْمهِبلْتـاراً من هامدخاحاً ورِي هكَتلَائم انِعالص .

كَـسوتها الْغمـر    ٦. ى قَواعدها فَلَا تتزعزع إِلَى الدهرِ والْأَبـد       الْمؤسس الْأَرض علَ  ٥
تصعد ٨. منِ انتهارِك تهرب من صوت رعدك تفر      ٧. فَوق الْجِبالِ تقف الْمياه   . كَثَوبٍ

وضعت لَها تخمـاً لَـا      ٩. وضعِ الَّذي أَسسته لَها   تنزِلُ إِلَى الْبِقَاعِ إِلَى الْم    . إِلَى الْجِبالِ 
اهدعتت .ضالْأَر طِّيغتل جِعرلَا ت .  
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١٠   ةيدي الْأَووناً فيع رفَجرِي  . اَلْمجالِ تالْجِب ني١١. ب   رالْب انويي كُلَّ حقست .  كْـِسرت
. من بـينِ الْأَغْـصان تـسمع صـوتاً        . قَها طُيور السماِء تسكُن   فَو١٢. الْفراُء ظَمأَها 

١٣   يهلَالع نالَ مي الْجِباقالس .     ضالْـأَر عبشت كالمرِ أَعثَم نباً    ١٤. مـشع بِـتنالْم
وخمرٍ تفَـرح قَلْـب     ١٥من الْأَرضِ،   للْبهائمِ، وخضرةً لخدمة الْإِنسان، لإِخراجِ خبزٍ       

         انسالْإِن قَلْب نِدسزٍ يبخو ،تيالز نم أَكْثَر هِهجاعِ وإِلْمل انس١٦. الْإِن   ارـجأَش عبشت
    هبصي نانَ الَّذنلُب زأَر ،ب١٧. الر   ريافصالْع اكنه ششعثُ تيا. حأَم   هتيب ورفَالس اللَّقْلَق  .

  . الصخور ملْجأٌ للْوِبارِ. الْجِبالُ الْعاليةُ للْوعول١٨ِ

باركي يـا   : يستهل املرمن هذا املزمور أيضاً بدعوة نفسه لتسبيح الرب، قائالً         ) ٢ و ١(
مـة  وبعد أن يتأمل أعمال اهللا يف اخلليقة خياطب الـرب ويـصفه بالعظ            . نفسي الرب 

واجلالل مث يصف هذا اخلالق العظيم جمداً وجالالً، فيتصوره متسربالً بـالنور، فيلتقـي           
أي مـن   (وهذَا هو الْخبر الَّذي سمعناه منه       »بذلك مع يوحنا الرسول امللهم، إذ يقول        

إِنْ قُلْنا إِنَّ لَنا شـرِكَةً معـه        . ةَإِنَّ اللّه نور ولَيس فيه ظُلْمةٌ الْبت      : ونخبِركُم بِه ) املسيح
      قلُ الْحمعا ننلَسو بكْذن ،ةي الظُّلْما فلَكْنسـي   . وف وا هورِ كَمي النا فلَكْنإِنْ س نلكو

          رطَهي نِهِسيحِ ابالْم وعسي مدضٍ، وعب عا منضعرِكَةٌ با شورِ، فَلَنالن     ـةيطكُـلِّ خ نا من »
ومعىن كون اهللا نوراً، أنه طاهر جميد ومصدر النور الطبيعـي،    ). ٧-١:٥يوحنا األوىل   (

ألن منه املعرفة واحلكمة وكل كمال      . ألنه دعا النور من الظلمة، ومصدر النور الروحي       
ـ »وقول حبقـوق    « الالبس النور كثوب  »وهذا موافق لقول املرمن     . يف اخلليقة  انَ وكَ

  ). ٣:٤حبقوق (« لَه من يده شعاع، وهناك استتار قُدرته. لَمعانٌ كَالنورِ
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ولكن هذا اإلله الساكن يف نور ال يدىن منه، الذي مل يره أحد من الناس وال يقـدر أن                   
 ، مل يبق بعيداً عنا، بل جتلى لنـا يف العهـد اجلديـد يف              )٦:١٦تيموثاوس األوىل   (يراه  

شخص الرب يسوع، الذي قال اإلجنيل عنه إنه النور احلقيقي الذي ينري كـل إنـسان                
من يتبعنِي فَلَا يمـشي     . أَنا هو نور الْعالَمِ   »وقال هو نفسه    ) ١:٩اإلجنيل حبسب يوحنا    (

نور واملـسيح   اهللا  ). ٨:١٢اإلجنيل حبسب يوحنا    (« في الظُّلْمة بلْ يكُونُ لَه نور الْحياة      
إن النور . هو إله من إله نور من نور     ) ١:١٥كولوسي  (نور، فهو صورة اهللا غري املنظور       

  ). ٤:٢مالخي (املنظور يف العامل هو الشمس، واملسيح هو مشس الرب 

ظهـر  . فاهللا نور يف جتلياته ويف صفاته     . واملسيح إذ يدعو نفسه نوراً، يعلن ضمناً الهوته       
وعند ارحتال أتقيائه من سكوت ونزوهلم يف طـرف         ) ٣:٢خروج  (ملوسى يف هيئة نار     

ويقـول داود يف    ) ٣:٢١خروج  (ليالً يف عمود نار     ... الربية، كان الرب يسري أمامهم    
  . «اَلرب نورِي وخلَاصي »٢٧:١املزمور 

فواجبنا حنو أنفسنا أن نتبعه وأن نسلك       . املسيح نور ومن يتبعه ال ميكث يف ظلمة اخلطية        
  . يف نوره، ويف كل شيء نستمد منه اإلرشاد لكي نعرف الطريق املؤدية للسعادة األبدية

لذلك نكون  . كثريون يتبعون أنواراً تؤدي م إىل اهلالك، أما املسيح فهو النور احلقيقي           
وإا لسعادة ملن يتبـع     . حكماء إن آمنا ومشينا فيه، ألنه سراج ألرجلنا ونور لسبيلنا         

 ميشي يف الظلمة، أي ال يترك حمروماً من تعاليمه املنرية اليت تصري اجلاهل              أنه ال ! املسيح
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إنه يكون له نور احلياة، أي معرفة       . وحتفظ من يعمل ا من الضالالت املهلكة      . حكيماً
  . اتبع املسيح منذ األزل، ألنك إن تبعته هنا تتبعه إىل السماء. اهللا والتمتع به

 يف اليوم األول للخليقة، إىل عمله يف اليوم الثاين، حينمـا            ينتقل املرمن من عمل اهللا    ) ٣(
فتكونت القبة الزرقاء، وهي ستارة مجيلة وجذابة، منبسطة كـشقة          . قال اهللا ليكن جلد   

  . اخليمة، املنتشرة يف كل االجتاهات

كان االعتقاد السائد لدى شعب العهد القدمي بأنه كما أن اهللا خلق اإلنسان مـن               ) ٤(
ولكن يرجح ثقات املفـسرين أن      . رض، هكذا خلق مالئكته من النار امللتهبة      تراب األ 

املعىن الذي قصده املرمن، هو أن اهللا يستخدم الريح والنار يف إمتام مقاصده واسـتماع               
هكذا نقرأ عن إيليا النيب، أنه حني كلم الرب عن الصعوبات اليت واجههـا يف               . صوته

اخـرج  »بعد قتل رفاقه األنبياء، جاء كالم اهللا إليه         إمتام رسالته، كيف أنه صار وحيداً       
    بالر املِ أَمبلَى الْجع فقةٌ     . «ويددشةٌ ويمظع رِيحو ابِرع بإِذَا بِالريحِ  ... والر دعبو

-١٩:١٠ملـوك األوىل    (« وبعد النارِ صوت منخفض   ... وبعد الّزلْزلَة نار  ... زلْزلَةٌ،
١٢ .(  

يف هذه اآليات يتكلم املرمن عن األرض فيصفها بأا ثابتة، بقدرة الـرب فـال               ) ٧-٥(
تتزعزع وال تتقلقل، ألن الرب قرر شكلها ووضعها يف املكان املناسب مـن الفـضاء               

  : كرسيب رئيس أكادميية العلوم يف نيويورك. ووضع سرعة دوراا، قال العامل املعاصر أ
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ولو أا دارت بسرعة ماية     .  إن األرض تدور حول حمورها بسرعة ألف ميل يف الساعة           
ميل يف الساعة، ألصبح الليل والنهار عشرة أضعاف أطول مما مها عليه، وتبعاً لـذلك               

  . حترق احلرارة النباتات يف النهار، أو يقتل اجلليد الكائنات احلية يف الليل

ولو مل تكـن    .  درجة أوجد لنا الفصول األربعة     ٢٣ار   إن احنراف كروية األرض مبقد      
منحرفة هكذا، لتحركت أخبرة احمليطات مشاالً وجنوباً وقذفتنا بكميات ال تقـدر مـن              

  . اجلليد

 لو أن القمر بعيد عن األرض مخسني ألف ميل فقط لتعرضنا للغرق مرتني كل يـوم،                  
  . ولتفتت اجلبال

  . هي النعدم األوكسجني وتبعاً لذلك تنعدم احلياة لو أن قشرة األرض أكثر مساكة مما  

 لو أن احمليطات أعمق مما هي، المتص ثاين أوكسيد الكربون واألوكسجني وماتـت               
  . احلياة النباتية

 لو أن اجلو احمليط باألرض أقل مسكاً مما هو عليه، لتعرضت األرض للحرائق بـسبب                 
  . النيازك اليت ترتطم بسطحها كل يوم
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  ٣٢٦

اية اهللا باملؤمن، الذي صار يف املسيح خليقة جديدة ال يتزعزع وال يتقلقل، ألن              هكذا عن 
هوشـع  (وإذا عثر ينهضه الرب، ويشفي ارتـداده        . يد الرب عاضدة الصديق تسنده    

١٤:٤ .(  

ألن الرب  . يقيناً أن الذين يرجعون إىل اهللا، يلتقيهم اهللا يف الطريق برمحته الغنية بالغفران            
) ١٠٣:٩مزمـور   ( الرمحة، ال حياكم إىل األبد، وال حيقد إىل الدهر           طويل الروح وكثري  

. تكلم مع اهللا بصلوات طيبة باسم يسوع، فيتكلم معك مبواعيد طيبة، ويرفع نفـسك             
صحيح أن االرتداد عن اهللا مرض خطري، ولكنه ليس مرضاً عدمي الشفاء، ألن اهللا وعد               

ه، وخضع لطرقه، فاهللا يشفي ارتداده بنعمته       برمحته، أنه إن جلأ اخلاطي املرتد إليه كطبيب       
حيبه حمبة كاملـة    . الغافرة، ويشفي ايضاً ميله إىل االرتداد ذلك ألنه حيب اخلاطي فضالً          

. ويتوق إىل رجوعه إليه، وال يستكثر أن يعطيه صفحاً وتغاضياً شامالً عن أزمنة اجلهـل         
  . كما أنه يغري أفكاره وميوله

كيف : ويف يوم توبتك سوف ال يقول     . حيبك بال تردد  . بتهجةاذكر أن اهللا حيبك حمبة م     
ولكن . تعين بأن اخلاطي ال يستحق احملبة     « أحبهم فضالً »أقبلك ثانية؟ صحيح أن كلمته      

كم جيب أن تشكر ألجل استحقاق يسوع الذي صاحلك مع اهللا، فصارت املسرة اإلهلية              
  . أن حتب من اهللا

إذا هي شاخمة، وإىل الوديان فإذا هي سحيقة، وإىل         وينظر املرمن إىل اجلبال، ف    ) ١٣-٨(
السهول فإذا هي منبسطة، وإىل األر فإذا هي تنساب بني احلقول كسالسل فـضية،              
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من . إِنْ عطش أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشرب     »وهذا يذكرنا بدعوة املسيح     . لتروي العطاش 
 ٧:٣٧اإلجنيل حبسب يوحنا    (« ي من بطْنِه أَنهار ماٍء حي     آمن بِي كَما قَالَ الْكتاب تجرِ     

مهمـا  « إن عطش أحد  »وإا لسعادة كربى للبشر أن املسيح وجه دعوة عامة          ) ٣٨و
أَيها الْعطَاش  »كانت حاله، أو وضعه أو مركزه، فإن املسيح يدعوه وفقاً للدعوة اإلهلية             

  ). ٥٥:١إشعياء (« جميعاً هلُموا

ال تذهب إىل الناموس الطقسي الذي ال يريح الضمري         : وكأين بالدعوة تقول لكل إنسان    
ال تذهب إىل الفلسفة املادية، اليت ال تفعل شيئاً         . وال يستطيع أن يطهره من أعمال ميته      

بل اذهب إىل املـسيح،     . سوى خداع الناس، وتركهم يف صحارى اإلحلاد دون هداية        
اليمه اإلهلية، على أساس أنه هو ينبوع احلياة احلية، مانح كل           واقبل خالصه ااين، وتع   

  . الربكات

من آمن يب جتري من بطنه أار مـاء         »وقد أضيف إىل هذه الدعوة الكرمية وعد كرمي         
إنه قبوله خملصاً شخصياً كما هو مقـدم لنـا يف   . هنا نرى معىن ايء إىل املسيح    « حي

لذين آمنوا برسالة موسى، شربوا من الـصخرة الـيت          إن أتقياء العهد القدمي ا    . اإلجنيل
أما املؤمنون بيسوع، فإم يشربون من الصخرة الـيت         . تابعتهم، مبعىن أن املياه تابعتهم    

واملاء احلـي   ). ٤:١٤اإلجنيل حبسب يوحنا    (فيهم، أي املسيح الذي هو ينبوع ماء حي         
ملسيح نعم وتعزيـات الـروح      وهو بالنسبة لعطية ا   . هو املاء اجلاري ألنه دائم التحرك     

  . القدس، الذي ينعش وحييي احلياة الروحية
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  ٣٢٨

بعد أن يستعرض املرمن ما يف الطبيعة من عيون متفجرة تسقي كل حيوانات             ) ١٨-١٤(
الربية، وطيور السماء اليت تبين أعشاشها يف األشجار، ينتقل إىل وصف مـا يف األرض               

األشجار املثمرة، واخلـضر وكـل أنـواع        إذ ينبت   . من مثر أعمال اهللا خلدمة اإلنسان     
وينبت املزروعات اليت منها يؤخذ اخلبز، الـذي        . البقول والثمار اليت يتمتع ا اإلنسان     

وهو يذكرنا خببز اهللا النازل من السماء الواهب حياة للعامل،          . يتغذى به اإلنسان جسدياً   
ن يقْبِلْ إِلَي فَلَا يجوع، ومن يؤمن بِي        م. أَنا هو خبز الْحياة   »: يسوع ابن اهللا الذي قال    

طَشع٣٦-٦:٣٣اإلجنيل حبسب يوحنا (« فَلَا ي .(  

. مث يذكر املرمن الكرمة السخية بعنبها وعصريها الذي كان يف القدمي يقدم يف األفـراح              
وع والكرمة تذكرنا بيس  . فهو رمز الفرح الذي جيعل الوجه مشرقاً كأنه مدهون بالزيت         

وهكـذا  ) ١٥:١اإلجنيل حبسب يوحنا    (« أَنا الْكَرمةُ الْحقيقيةُ وأَبِي الْكَرام    »الذي قال   
يذكر املرمن العناصر اهلامة يف غذاء اإلنسان حسب العرف القدمي وهي اخلبز والزيـت              

  . واخلمر

ميلـة  ألن هذه األشجار اجل   . ويذكر لنا رجل اهللا أشجار األرز ويصفها بأشجار الرب        
الباسقة ككل روائع الطبيعة تتحدث لنا بقدرة السيد الرب، وترينا عظمتـه بالنـسبة              

  . لقوا ومشوخها وقدمها يف السنني، وثباا ضد العواصف العاتية

  الترنيمة 
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  ٣٢٩

  من ذَا الَّذي يفْصلُنا 

  عن حب فَادينا 

  أَكُربةٌ أَم ضيقَةٌ 

  الَ شيَء يثْنِينا 

  الْجوع الَ الْعري والَ الْ الَ 

 ابعالْأَتو طَارأَخ  

  من أَجله نحتملُ الْ 

 ذَابالْعاَء وزأَر  

  الَ خوف من موت والَ 

  أَذى بِذي الْحياةْ 

  يقْدر أَنْ يفْصلَنا 

 اها إِينبح نع  
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  الَ شيَء في الدنيا والَ 

  قَةٌ أُخرى خلي

  الَ عمق الَ علُو الَ 

  سيادةٌ كُبرى 

  تقْدر أَنْ تفْصلَنا 

  عن حب ربنا 

 هبي حف تمفَإِنْ ن  

  فَالْموت مجدنا 

 هأنذا يا رب آيت إليك بذنويب، ملتمساً الرمحة، مبتغياً اخلالص، طالباً الغفران             :الصالة

ولكين أسألك باسم يسوع، الذي     . ترف بأنين أغضبتك بآثامي الكثرية    عن خطاياي، أع  
اللـهم  . مات بديالً عين، أن تذكر الرمحة يف وقت الغضب لكي ال تبيدين نار الغضب             

أرجوك والـتمس أن    . اقبل توبيت، وثبتين يف حمبة املسيح، لكي أشفى ائياً من ارتدادي          
  . آمني. تستجيب يل
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   املرمن هذا املزمور؟  كيف استهل- ٢٠: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالرَّاِبُع 

١٩  يتاقولْمل رالْقَم عنا  . صهرِبغم رِفعت سمـلٌ    ٢٠. الشلَي ريصةً فَيلُ ظُلْمعجت .  يـهف
. لْتمس مـن اللّـه طَعامهـا      الْأَشبالُ تزمجِر لتخطُف ولت   ٢١. يدب كُلُّ حيوان الْوعرِ   

٢٢     بِضرا تآوِيهي مفو ،عمتجفَت سمالش رِقشإِلَـى      ٢٣. تو هلمإِلَى ع جرخانُ يسالْإِن
  . شغله إِلَى الْمساِء

٢٤    با ري الَكمأَع ظَما أَعم !  تعنص ةكْما بِحكُلَّه . ضةٌ الْأَرلْآنم  اكنغ نهـذَا  ٢٥.  م
   افالْأَطْر عاسالْو الْكَبِري رحالْب .   ددبِلَا ع اتاببد اكنارٍ   . هبك عم انويح ارغ٢٦. ص اكنه

 فُنرِي السجت .    يهف بلْعيل هلَقْتاثَانُ هذَا خا قُ    ٢٧. لَوِيقَهزرتى لجرتت اكا إِيـي   كُلُّها فهوت
ينِهطُ ٢٨. حقلْتا فَتيهطعراً   . تيخ عبشفَت كدي حفْت٢٩. ت  اعترفَت كهجو بجحت .  ـزِعنت

ودعا تابِهرإِلَى تو وتما فَتهاحو٣٠. أَرلَقخفَت كوحلُ رسرضِ. تالْأَر هجو ددجتو .  

٣١   دجكُونُ مرِ  يهإِلَى الد بالر .  هالمبِأَع بالر حفْر٣٢. ي    ـدعترضِ فَتإِلَى الْأَر راظالن .
  نخدالَ فَتالْجِب سمي   ٣٣. ياتيي حف بلري لوداً،      . أُغَنجوم تما دي مإِهلل منلَذُّ ٣٤أُرفَي

. لتبد الْخطَاةُ من الْأَرضِ والْأَشرار لَا يكُونـوا بعـد         ٣٥. الربلَه نشيدي وأَنا أَفْرح بِ    
بفِْسي الرا ني يارِكا. بلِّلُويه .  
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  ٣٣٢

يبدأ املرمن هذا القسم من املزمور بذكر القمر نظراً ألمهية القمر بالنـسبة             ) ٢٣-١٩(
 أن يتحول إىل مشس النهار فيذكر       ولكنه ال يلبث  . للقدماء يف تقسيم األوقات إىل أشهر     

وهكذا يذكر هدأة الليل وما يدب يف أثنائها مـن          . غروا، الذي تتبعه جيوش الظالم    
وكأين باملرمن يوجه األنظار إىل عناية اهللا مبخلوقاته، إذ يهيء          . حيوانات سعياً وراء الرزق   

ىل مرابضها أمـا    وهذه املخلوقات حني تشرق مشس النهار بأشعتها، تعود إ        . هلا طعامها 
  . اإلنسان فنظام حياته خيتلف متاماً، إذ يعمل أثناء النهار، ويعود إىل مأواه يف املساء

يتأمل املرمن هذه املخلوقات احلية، ويستعرض طريقة عيشها، فريى أن عنايـة اهللا         ) ٢٤(
مث ينتقل إىل التأمل يف ما حولـه مـن روائـع            . املدبرة، هي اليت تسوسها بكل حكمة     

مـا أعظـم    »يعة، وما فوقه من أفالك وأجرام مساوية فينطلق فمه بالتسبيح قـائالً             الطب
  . «أعمالك يا رب كلها حبكمة صنعت

وال ريب أا لنعمة ال حتد، تلك اليت جتعل ذاك الذي يضبط الكل بكلمة قدرته، يعتين                
  . ويقدم لنا حكمته، لتكون مرشداً لنا يف أيام غربتنا. خبطوات خالئقه

. جيداً أن كل شيء خيتص حبكمة اهللا، يتصف بالثبات واحلفظ وعدم الـضياع            نالحظ  
ألنـه بِالْحكْمـة    ». ألن كل ما هو خاضع يف الطبيعة إمنا هو خاضع بقوة اهللا وحكمته            

 ضالْأَر سمِ  . أَسبِالْفَه اتاومالس تا نتيجة تـدبري      ). ٣:١٩أمثال  (« أَثْبومبعىن آخر إ
ورة أفكاره ومشيئته، ليست مثل مثرة تفكري اإلنسان الذي جيهل اية           أي أن ص  . حكيم

  . العمل الذي بدأه، بل هي ترتيب اهللا الكامل الذي أمت كل شيء حسب قصد حكمته
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وهنا يظهر املسيح بصورة ظاهرة، ألنه حىت هذه اخلالئق الظاهرة، قد خلقت ليكـون              
وألن يف املسيح تستعلن حكمة     ). ١:١٦كولوسي  (وارثاً هلا، ألن الكل به وله قد خلق         

كُلُّ شيٍء بِه كَانَ، وبِغيرِه لَـم       »وألن الكل يتركز فيه، كما هو مكتوب        . اهللا وقوة اهللا  
  ). ١:٣اإلجنيل حبسب يوحنا (« يكُن شيٌء مما كَانَ

عندما نطيع ونسلك حبسب فكر اهللا، وحبسب كلمته، ميكننا أن نـسلك يف الـسبيل،               
والرب إذ أعطانا املسيح حكمة، أعطانـا معـه         .  رتبته هذه احلكمة غري احملدودة     الذي

  . التمييز والفهم واملعرفة

وينتقل رجل اهللا إىل البحر الواسع جداً، فيندهش من عظمته، معدداً ما فيه             ) ٢٩-٢٥(
وهذه كلها موضوع لعنايتـه     . من كائنات حية صغرية وكبرية، وما ميخر فيه من سفن         

وكلها تشهد د امسه وتذيع محده، ألنه مينحها مجيعاً طعامها يف حينه، فال جتوع              تعاىل،  
وال تضطرب، بل تسكن مطمئنة، ألن خالقها العظيم هيأ هلا كل وسائل عيشها، وفقـاً               

  . حلكمته العظيمة

« خالق»يف هذه العبارات إعالن ضمين لالهوت الروح القدس، إذ تصفه بكلمة            ) ٣٠(
  : قدس نصوص عديدة تدل على الهوت الروح القدس منهاويف الكتاب امل

... لماذَا ملَأَ الشيطَانُ قَلْبك لتكْذب علَى الروحِ الْقُدسِ       »قول الرسول بطرس حلنانيا     -أ
لَى اللّهلْ عاسِ بلَى النع بكْذت لَم ت٤ و٥:٣أعمال (« أَن .(  
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  ). ٣٣:٤أيوب (« مةُ الْقَديرِ أَحيتنِيروح اللّه صنعنِي ونس»-ب

وإِنْ كَانَ روح الَّذي أَقَام يسوع من الْأَموات ساكناً فيكُم، فَالَّذي أَقَام الْمـِسيح              »-ج
يكُمنِ فاكالس هوحضاً بِرةَ أَيتائالْم كُمادسيِي أَجحيس اتوالْأَم ن٨:١١رومية (« م .(  

« لأَنَّ الروح يفْحص كُلَّ شيٍء حتـى أَعمـاق اللّـه          . فَأَعلَنه اللّه لَنا نحن بِروحه    »-د
  ). ٢:١٠كورنثوس األوىل (

بل . يف هذه األعداد يذكر رجل اهللا أن جمد الرب أزيل، فال يتغري وال يتبدل          ) ٣٥-٣١(
رب اإلله يفرح بأعمال عنايته اليت أجراها، ألـا         وأن ال . هو ثابت بثبات اهللا إىل األبد     

وأمام حسنات الرب، يطيب لرجل اهللا أن يشدو بترنيمات الئقة ذا اإلله            . صاحلة كلها 
  . وكان لديه اليقني بأن الرب يفرح بالترنيم. املعتين خبالئقه

هل تشارك رجل اهللا شعوره بفضل الرب، فترفع له تسابيح احلمـد؟ هنـاك أسـباب                
يدة، تدعوك إىل التخشع والتعبد هلذا الرب احملب، الذي منحنا بركـات عديـدة              عد

ويقيناً أن هذه العطية العظمى،     . أعظمها املسيح الذي صار لنا من اهللا حكمة وبراً وفداءً         
اليت ال يعرب عنها، جلديرة بأن تقابل بتسابيح احلمد والشكر، فبارك الرب وسبحه بكل              

  . نشيدما أوتيت من قوة وحالوة 

  الترنيمة 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٣٥

  بارِكي يا نفْسِ للرب الّْذي 

 اهمي سبٍ فكَثَو ورالن سلْبي  

 طٌ أَفْالَكَهاسامٍ بيكَخ  

 اهيم نم قُوفس يهالَلعل  

 ةنِحلَى أَجي عاشالْم كذَل  

 بكر قَد ابحالْساحِ ويالر  

 الَكالْأَم انِعا صاحاً كَموأَر  

 هِبلْتاراً تن امدالْخ عنص  

 ترشتانى وحالْض سمش قَترأَش  

  جند وحشٍ تبتغي مطْعمها 

  تخرج الْناس إِلَى أَعمالها 

  حكْمةُ الْخالقِ ما أَعظَمها 
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  كُلُّها تأْملُ أَنْ تمنحها 

ا فهادز ما ذَا الْكَري ينِهي ح  

  يملَأُ الْكُلَّ من الْخيرِ إِذَا 

 معبِالن هيدي بالر حفَت  

  واجِب للرب مني طَالَما 

 حبأُس بِه نِيمرت تشع  

  يجِد الرب لقَولي لَذَّةً 

 حضاً أَفْرأَي با بِالرأَنو  

باركي يا نفسي الرب العلي الساكن يف نور ال يدىن منـه، الباسـط األرض                :الصالة

وابتهجي يا  . باركيه يا نفسي من أجل كل حسناته، وعظمي امسه املبارك         . الناشر السماء 
وهللي يا نفسي   . نفسي بالرب خملصك، الذي ألبسك ثوب الرب، وكساك رداء اخلالص         

  . ضى، باركي يا نفسي الرب، آمنيللرب الذي يفتح يده، فيشبع كل حي خرياً ور
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 ما هي الكائنات اليت استرعت نظر املرمن يف هذا القسم من            - ٢١: السؤال
  املزمور؟ 

   شكر إلنقاذ الرب -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالسَّاِبُع 

١       هتمحر دأَنَّ إِلَى الْأَبل ،حالص هأَنل بوا الردمح٢. ا فْدقُلْ ميل     نم ماهفَد ينالَّذ بو الري
   ،ودالْع درِ          ٣يحالْب نمالِ ومالش نرِبِ مغالْم نمرِقِ وشالْم نم ،مهعمج انلْدالْب نمو .

اش أَيضاً أَعيت   جِياع عطَ ٥. لَم يجِدوا مدينةَ سكَنٍ   . تاهوا في الْبرية في قَفْرٍ بِلَا طَرِيقٍ      ٤
 يهِمف مهفُس٦. أَن          ،مهدائـدش نم مقَذَهفَأَن هِميقي ضف بوا إِلَى الرخر٧فَص  ماهـدهو

فَلْيحمدوا الرب علَى رحمته وعجائبِه لبنِي      ٨. طَرِيقاً مستقيماً ليذْهبوا إِلَى مدينة سكَنٍ     
مآد .  

الْجلُوس فـي الظُّلْمـة وظلَـالِ       ١٠لأَنه أَشبع نفْساً مشتهِيةً وملَأَ نفْساً جائعةً خبزاً،         ٩
   يددالْحبِالذُّلِّ و نيوثَقم ،توفَأَذَلَّ        ١١. الْم يلةَ الْعورشوا مانأَهو اللّه وا كَلَامصع مهأَنل

بٍ قُلُوبعبِت مه .  نيعلَا موا وثَر١٣. ع          ـنم مهلَّـصفَخ هِميقي ضف بوا إِلَى الرخرص ثُم
مهدائدش .  

هذا مزمور شكر هللا ألجل فداء خمتاريه وإنقاذهم من خماطر، كانت ستتفاقم لوال تدخل              
 أجل حمبته الكـثرية، أوجـد       فهذا اإلله الصاحل، من   . اهللا برمحته الفائقة، الغنية باللطف    
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واملزمور كله مملوء باالختبار العميق ألعمـال اهللا        . خالصاً وفداء ألتقيائه الراجني رمحته    
  . وحسناته حنو بين البشر

يستهل املرمن هذا املزمور بدعوة املفديني، لرفع آيات احلمـد للـرب ألجـل              ) ٧-١(
ة، نالحظ أن عدداً عديداً من      ولكن مع ذيوع هذه الدعو    . صالحه ورمحته، اليت كل يوم    

وبتعبري آخر أم ال    . املسيحيني ال يلهجون باحلمد للرب، لكأم خرس مشلولو األلسنة        
هذا يعين أم مغلوبون    . يعربون عن اعترافهم بفضل اهللا لكل ما فعله من اخلري ألجلهم          

ما لو أن اهللا    إم مغلفون بصمت أناين، ك    . أو خائفون، ألم ال يشهدون هللا أمام الناس       
ليقل مفديو الرب الـذين     »ومع ذلك فكلمة اهللا تنادي عالياً       ! مل يعمل خرياً من أجلهم    

وأي عدو مل خيلصنا منه؟ لقد فدانا من الضالل يف بريـة هـذا              . «فداهم من يد العدو   
لذلك، ال نغمط الرب حقه، بل لنشهد لعمل نعمتـه صـدوعاً بـأمره القائـل                . العامل

  . «اًوتكونون يل شهود»

لنفكر جدياً، يف ما جيب علينا حنوه مستغفرين عما اختلسنا من حقه يف احلمد تعبرياً عن                
لقد أعطانا مزيداً من الربكات املادية والروحية، فهل محدناه على          . اعترافنا حبسن صنيعه  

  . عطاياه؟ هل اعترفنا عملياً بأفضاله شهادة بني الناس

ف فراغاً، سرعان ما تنبت فيه األنانية مع ما يتبعها          إن عدم احلمد يف حياة املسيحي، خيل      
وهذا ما يفسر لنا مواقف الكثريين من الرجال والـسيدات،          . من شكوك وطمع وتذمر   
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إم يدورون حـول أنفـسهم،      . الذين يشكون دهرهم، مع أم يعيشون يف البحبوحة       
  . اهللا واعترافاً بفضلهويتأوهون بدالً من أن حيمدوا الرب ويعبدوه، وخيدموا الناس، حباً ب

ويقيناً من أجدر بتقدمي احلمد والشكر من املفديني، الذين أنقـذهم بعـد أن أعيـت                
واستعانوا به يف ضيقهم،    . الشدائد أنفسهم؟ لقد صرخوا إىل الرب مستنجدين، فأجندهم       

لذلك وجـب   . وهكذا استقام سبيلهم، وجنوا من اهلالك، ليتمتعوا بسالم اهللا        . فأعام
  . ، أن حيمدوا الرب ويشكروهعليهم

حني نتأمل هذه اآليات بعمق، ال بد أن نالحظ فيها عـدة أمـور جـديرة                ) ١٣-٨(
  : باالهتمام منها

وليست هذه املرة الوحيدة اليت يرينا فيهـا الكتـاب          ! حنس من خالهلا بنغمة التعجب    
جـل  املقدس اهللا، متعجباً من جحود البشر، الذي قلما تعترف أفـواههم بفـضله، أل             

  . وقلما تلهج قلوم حبمده وشكره، ألجل مرامحه اليت هي هلم كل يوم. حسناته الفياضة

وهل تلزمنا أدلة، لكي نتذكر احلال السيئة، الـيت كنـا           . حنس من خالهلا بنعمة اإلنذار    
عليها قبل أن تنقذنا ميينه من الضيقة؟ حنن ما زلنا عرضة للخطر، ألننا إن كنا نعتـرف                 

  . عمته، فيخشى علينا من أن نواجه يوم افتقاد نقمتهبيوم افتقاد ن

كان املفديون يف الكنيسة األوىل، يعربون عـن        . حنس من خالهلا بنعمة الدعوة حلب اهللا      
وإن كانت احملبة، مل تـذهب بـاجلميع إىل         . حبهم للرب فاديهم، بإعطاء احلياة كلياً له      
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ليم الكامل إلرادتـه الـصاحلة      االستشهاد فعلى األقل ظهر اعترافهم بفضل اهللا بالتس       
  . املرضية الكاملة، غري تاركني شيئاً ألنفسهم

إذن أليس من   ! فاهللا هو الذي أوجد وهو الذي أعطى      . لنفكر يف كل ما لنا، ويف ما حنن       
الوفاء، أن نعطيه الكل؟ أليس من احلكمة أن نعترف له بكل خطايانا، وتذمرنا، وسعينا              

  وراء مصاحلنا الشخصية؟ 

كأن لنا . ارستنا اليومية نسعى جاهدين ليسر الناس بنا، بدالً من أن نسعى ملسرة اهللا          يف مم 
. قلب منقسم، وهذا ما فتح الباب أمام عدو النفوس، ليعمل يف حتطيم حياتنا الروحيـة              

وهناك حقيقة جيب أن    ! فليت حياتنا من اآلن فصاعداً تتميز باحلمد احلقيقي هللا بال حتفظ          
  . نت املخافة من اإلنسان فخاً لنا، فمخافة الرب هي رأس احلكمةنذكرها، وهي إن كا

خيربنا الكتاب املقدس أن يهوشافاط خرج      . احلمد سالح قوي يهزم عدو اخلري والصالح      
: وملا صاروا يف برية تقوع، قال هلـم يهوشـافاط         . يف مجاعة من األتقياء حملاربة أعدائهم     

قـائلني  ... نني للرب ومسبحني يف زينة مقدسة     مث أقام مغ  ... آمنوا بالرب إهلكم فتأمنوا   
وملا ابتدأوا الغناء والتسبيح جعل الرب كمائن علـى         . امحدوا الرب ألن إىل األبد رمحته     

  ). ٢٤-٢٠:٢٠أخبار األيام الثاين (األعداء، فانكسروا 

  . ادعو الرب احلميد فأختلص من أعدائي: قل مع املرمن
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  الترنيمة 

  لَه أُبارِك الرب الْإِ

 نيكُلَّ ح تما دم  

  وفي فَمي طُولَ الْحياةْ 

 بِنيم هبِيحست  

  فَعظِّموا الرب معي 

 يمظا الْعنإِلَه  

  وكُلُّنا فَلْنرفَعِ 

 الْكَرِمي هماس دمح  

  تعسكر الْمالَئكَة 

 يهفائلِ خوح نم  

اله فْسن سكَة فَلَي  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٤٢

 يهعكُلِّ طَائ نم  

 ابجتي فَاسبر توعد  

 هدنع ايعد  

 ئَاباكْتومٍ وغُم نمو  

 هدبع لَّصخ  

  إِمتحنوا كَي تعرِفُوا 

 هبح ارقْدم  

 رِفتعي نمى لطُوب  

 ماً بِهصتعم  

يا ليت يل ألـف لـسان،       . ئماً يف فمي   أباركك يا إهلي الصاحل، تسبيحك دا      :الصالة

أعظم امسك يا كرمي، ألنك خلصتين      . أنت اإلله احملب، غافر الذنب    . ألمحدك ألجل برك  
أعترف أمامك بـضعف    . أعترف قدامك بفتور حمبيت ملتمساً أن توقظ حمبيت       . من آثامي 
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 يف  ثبتين يف كلمتك، حىت كلمتك تنعـشين، وحتفظـين        . إمياين، متوسالً أن تقوي إمياين    
  . آمني. اسأل هذا باسم فادي. حمبتك

  ؟ ١٣-٨ مباذا حتس وأنت تقرأ اآليات من - ٢٢: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالسَّاِبُع 

١٤      مهودقُي قَطَّعو تولَالِ الْمظو ةالظُّلْم نم مهجرلَـى      ١٥. أَخع بوا الـرـدمحفَلْي
عو هتمحرمنِي آدبل بِهائ١٦. جيددح ارِضوع قَطَّعاسٍ وحن ارِيعصم ركَس هأَنل .  

كَرِهت أَنفُسهم كُلَّ طَعـامٍ،     ١٨. والْجهالُ من طَرِيقِ معصيتهِم ومن آثَامهِم يذَلُّونَ      ١٧
   توابِ الْمووا إِلَى أَببراقْت١٩. ورفَص           ـنم مهلَّـصفَخ هِمـيقـي ضف بوا إِلَى الرخ

مهدائد٢٠. ش     هِملُكَاتهت نم ماهجنو مفَاهفَش هتملَ كَلسلَى   ٢١. أَرع بوا الردمحفَلْي
 ،منِي آدبل بِهائجعو هتمحل٢٢ْرو ،دمالْح حائذَب وا لَهحذْبلْيمٍونربِت الَهموا أَعدعي .  

٢٣            ،ةريالْكَـث اهيي الْمالً فملُونَ عامفُنِ، الْعي السرِ فحازِلُونَ إِلَى الْبأُوا   ٢٤اَلنر ـمه
. أَمر فَأَهاج رِحيـاً عاصـفَةً فَرفَعـت أَمواجـه         ٢٥. أَعمالَ الرب وعجائبه في الْعمقِ    

. ذَابـت أَنفُـسهم بِالـشقَاءِ     . يصعدونَ إِلَى السماوات، يهبِطُونَ إِلَـى الْأَعمـاقِ       ٢٦
٢٧      تعلتهِمِ ابتكْمكُلُّ حو ،انكْرثْلَ السونَ محنرتيلُونَ وايمتونَ إِلَـى    ٢٨. يخرـصفَي

    هدائدش نمو ،هِميقي ضف بالر مهلِّصخي ٢٩. م      كُتـستو ،كُنـسفَةَ فَتاصالْع ئدهي
فَلْيحمدوا ٣١. فَيفْرحونَ لأَنهم هدأُوا، فَيهديهِم إِلَى الْمرفَإِ الَّذي يرِيدونه       ٣٠. أَمواجها
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     منِي آدبل بِهائجعو هتمحلَى رع بف٣٢َ. الررلْيي      وف وهحبسلْيبِ، وععِ الشمجي مف وهع
  . مجلسِ الْمشايِخِ

يتابع رجل اهللا تأمله يف مراحم اهللا حنو املفديني، الذين أخرجهم الرب من الظلمة              ) ١٤(
وهذه الكلمات هي مبثابة دعوة لكل من نال خالص اهللا، أن يـذكر             . إىل نوره العجيب  

الً، وكيف عملت نعمة اهللا يف إخراجه من الظلمـة إىل النـور             احلال اليت كان عليها قب    
كُنتم »قال الرسول بولس ألهل أفسس      . فيثبت يف النور، ويسلك كابن نور     . العجيب

      بي الرف ورا الْآنَ فَنأَمةً والً ظُلْمورٍ  . قَبن لَادلُكُوا كَأَوي كُـلِّ       . اسف ووحِ هالر رأَنَّ ثَمل
ص  قحو بِرلَاحٍ و .     بالر دنع يضرم وا هم بِرِينتخونفهم مـن   ) ١٠-٥:٨أفسس  (« م

هذه الكلمة الرسولية أن املؤمنني باحتادهم بالرب، استناروا وتقدسوا، وصاروا واسطة           
كُم هكَذَا قُـدام    فَلْيضئْ نور ... أَنتم نور الْعالَمِ  »نور وبركة لغريهم، وفقاً لقول املسيح       

         اتاومي السي فالَّذ اكُموا أَبدجميةَ، ونسالْح الَكُمما أَعوري كَياسِ، لاإلجنيـل  (« الن
  ). ١٦-٥:١٤حبسب مىت 

هذه الدعوة لسلوك املؤمنني كأوالد نور تستلزم أن يكونوا أطهاراً باطناً وظـاهراً، وأن              
) ٣:٢١اإلجنيل حبسب يوحنا    (وأن حيبوا احلق    ) ١:١٧يعقوب  (وار  يشبهوا اهللا أبا األن   

وأم دعوا للشهادة يف وسـط      ) ٥:١٦أفسس  (وأن يوخبوا أعمال الظلمة غري املثمرة       
) ٢:١٥فيليب  (جيل معوج وملتو يضيئون بينهم كأنوار يف العامل متمسكني بكلمة احلياة            

، برفع تسابيح احلمد والـشكر      فكون هؤالء نور يف الرب وجب عليهم أن ميجدوا اهللا         
وخصوصاً ألنه كسر قيود الشر، اليت كانت تـربطهم بالعـامل           . ملقامه السامي العظيم  
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وأا قابلة اإلصـالح،    . وبتعبري آخر أن تلك اخلطايا، ليست مبتعذرة الشفاء       . بالشهوة
فيشرق يف القلب نور احلق اإلهلي، ويبدد ظلمات الـضالل،          . ولذلك وجب أن توبخ   

هذا هـو   . قال الرسول بولس أن كل ما أظهر فهو نور        . ا يبدد النور ظلمات الليل    كم
بيان قوة احلق اإلهلي، الذي يشرق من اإلجنيل ومن أعمال املؤمنني، وهو يفعـل فعـل                

  . النور، فينري القلب ويقدسه فيصبح املتنور واسطة إنارة لغريه

فاهللا يرسل كلمتـه، وعلـى      . ليف هذه اآلية دعوة للعاملني يف نشر اإلجني       ) ٣٢-٢٠(
وهـذه  . لذلك تعوزهم حكمة مـن فـوق      . العاملني له أن حيولوها بامسه إىل اآلخرين      

وإِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ     »يتعلموا يف مدرسة الرب، وفقاً لقول الرسول يعقوب         
) ١:٥يعقـوب   (« ا يعير، فَسيعطَى لَه   فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي الْجميع بِسخاٍء ولَ       

فـاهللا  . حينئذ ال يكون عمله شبيهاً مبومياء ال حياة فيها، أو كدوران آلة ال شعور فيها              
  . يرسل كلمته لشفاء الناس وإنقاذهم من التهلكة

هل األوجاع اليت تعاين منها اإلنسانية، تثقل علـى         : إن كلمة اهللا تدعونا لنسأل أنفسنا     
ولكن الكلمة اإلهلية متنح الشفاء للجميع أيـا        . نا؟ إا أوجاع كثرية، بكثرة البشر     قلوب

ودعوة كل عامل يف احلقل الروحي باملناسبة، هي أن يـزرع الكلمـة يف     . كان عددهم 
القلوب، عاملاً أن كلمة الرب ال ميكن أن ترجع إليه فارغة، بل تعمل يف ما أرسلت من                 

  . أجله
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 حضرة الرب، لكي يتقبلوا الرؤيا عن اإلنسانية اجلرحية، وما فيها           ليبق سفراء املسيح يف   
وعندئذ ينطلقون يف كل اجتاه ليهدهدوا آالم املتـأملني،         . من قلوب متأملة ونفوس رازحة    

وعندئذ سيجدون أن اآلالم يعرب عنها أحياناً يف شكل مترد أو رفض            . ويسندوا الرازحني 
 اجلراح حتت هـدوء سـطحي، أو تتغلـب          أو عمل عنف، وأن عند الكثريين ختتفي      

وال ريب يف أن املؤمنني إن عاشوا يف شركة كاملة مع الـرب ميكنـهم أن                . بالالمباالة
يعرفوا الوسيلة الناجحة لتضميد هذه اجلراح املختفية، سـواء كـان وراء التمـرد أم               

  . الالمباالة

صحيح أننا ال نعمل    . الًإن عمالً كهذا ليس عبثاً، وال بد أن ينال جزاءه حاضراً ومستقب           
لأَنه لَا بد أَننا جميعاً نظْهـر أَمـام         »ألجل احلصول على اجلزاء ولكن كلمة اهللا تقول         

« كُرسي الْمِسيحِ، لينالَ كُلُّ واحد ما كَانَ بِالْجسد بِحسبِ ما صنع، خيراً كَانَ أَم شراً              
  ). ٥:١٠كورنثوس الثانية (

فنحن يف عـامل    . وباملناسبة جيب أن ال ننسى أن من يبقى سلبياً مع عمل اهللا، يصنع شراً             
ولكن هذا العامل ال يأيت إلينا، بل علينا أن نذهب إليـه            . جمروح عميقاً، حيتاج إىل شفاء    
  . وال بد أن الذي يزرع بالدموع سيحصد باالبتهاج. بالكلمة اليت أرسلها اهللا لشفائه

 الرب على رمحته، ولنقدم له ذبائح الشكر ألجل حمبته املدبرة اليت تعمل علـى               فلنحمد
يكفي أن يرسل صراخه إىل     . انقاذ املتضايق واملضطرب، من الصعوبات اليت يوجد فيها       

  . أذين رب اجلنود، وهو يسرع لتهدئة العاصفة وإسكات أمواج حبر اآلالم
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  الترنيمة 

  الرب ذُو الْسلْطَانْ 

  مالك الْكُلِّ والْ

  فَلْنهد حمداً كُلَّ آنْ 

  لَه علَى الْفَضلِ 

 اموا أَمدجوا اسقُوم  

 عرشِ بِالْوري الْعذ  

 امارِي الْأَنب هفَإِن  

 عنص الْكُلَّ قَدو  

  اُنصت لما يقُولُ يا 

 بِهعكُلَّ ش  

  واخضع بِطَوعٍ وقُبولْ 
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تعم رِفاً بِه  

  للْآبِ حمدوا 

  والْإِبن عظِّموا 

  والروح أَيضاً مجدوا 

  دوماً وكَرموا 

فتحمـدك قلوبنـا    .  أنت أيها الرب إهلنا، لك السلطان، لك اد، لك امللك          :الصالة

ألجل كلمتك، اليت أرسلتها لكي تشفينا من األمراض الروحيـة املتفـشية يف العـامل               
نسجد لك يا ربنا يف خشوع كامل، متوسلني أن ترسل كلمتـك            . وضوع يف الشرير  امل

وإىل كل نفس متخاذلة، لكـي تـسندها وتقيـل          . إىل كل قلب جريح لتشفي جراحه     
اعط نعمة وحكمة خلدام الكلمة، حىت تعمل كلمتك يف ما أرسلتها من أجلـه              . عثارها

  . آمني. بواسطتهم، ولك اد

   الدعوة اليت جتدها يف اآلية العشرين؟  ما هي- ٢٣: السؤال

  الرب المخلص -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالسَّاِدُس َعَشَر 
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. لأَنه أَمالَ أُذْنه إِلَي فَأَدعوه مدةَ حياتي      ٢. أَحببت لأَنَّ الرب يسمع صوتي، تضرعاتي     ١
٣  والُ الْمبنِي حفَتناكْتت .  ةاوِيالْه دائدنِي شتابناً  . أَصزحيقاً وض تد٤. كَاب  بمِ الربِاسو

توعفِْسي    »: دن جن ،با ري ٥. «آه    يمحا رإِهلُنو يقدصانٌ ونح بظُ   ٦. الرـافح بالر
. ِسي إِلَى راحتك لأَنَّ الرب قَد أَحسن إِلَيك       ارجِعي يا نفْ  ٧. تذَلَّلْت فَخلَّصنِي . الْبسطَاِء

أَسلُك قُدام  ٩. لأَنك أَنقَذْت نفِْسي من الْموت، وعينِي من الدمعة، ورِجلَي من الزلَقِ          ٨
  . الرب في أَرضِ الْأَحياِء

ويبدو أنه أراد التعـبري عـن       « أحببت»العذبة  يبدأ املرمن هذا املزمور بالكلمة      ) ٤-١(
سعادته حبب الرب املنعم الكرمي، الذي مسع صوت تضرعاته، ومال إليه، وخلصه مـن              

وهذا اخلالص كان له تأثري     . اكتنفيت حبال املوت  : ضيق شديد وخطر مميت، بدليل قوله     
عل شيئاً يستحق   مل يف . النه أتاح له أن خيترب حنو الرب العجيب عليه        . عظيم على حياته  

هذا العطف العجيب، ولكنه إذ كابد الضيق الشديد، رفع قلبه حنو اهللا واستصرخ امسه              
املبارك لكي ينجيه من شدائد اهلاوية اليت كانت جتذبه إىل أسفل وجتعل حياته مريـرة،               

  . مليئة باآلالم واألحزان

ذلك يضع أمام أعيننا    وهو ب . يف هذه اآلية يتكلم عن حنان اهللا كمخترب هذا احلنان         ) ٥(
 ٩:٣٦إذ نقرأ يف اإلجنيل حبسب مىت       . صورة من العهد اجلديد يظهر فيها يسوع املسيح       

« ولَما رأَى الْجموع تحنن علَيهِم، إِذْ كَانوا منزعجِني ومنطَرِحني كَغنمٍ لَا راعي لَهـا             »
وبتعبري آخر أن يسوع ملا رأى      . عمقهاوكلمة حتنن هنا تصف أقوى عواطف الشفقة وأ       
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وقد ظهر حنانه اإلهلـي يف      . الرجال والنساء متضايقني هكذا، فاضت أحشاؤه باحلنان      
  : عدة مناسبات أثناء حياته على األرض منها

 قدم إليه رجل ابنه امللبوس بروح شيطاين، قائالً له إن كنت تستطيع شـيئاً فتحـنن                  
أَيها الروح الْأَخرس الْأَصـم، أَنـا       »: الروح النجِس قَائالً لَه   ) يسوع(فانتهر  »... علينا
كرضاً    : آمأَي لْهخدلَا تو هنم جراخ! »   جرخيداً ودش هعرصو خراإلجنيل حبـسب   (« فَص

  ). ٢٨-٩:١٧مرقس 

أل قلبه باحلنان علـى تلـك        حني رأى ابن أرملة نايني الوحيد حمموالً على نعش، امت           
: فَقَالَ. ثُم تقَدم ولَمس النعش، فَوقَف الْحاملُونَ     . «لَا تبكي »: األرملة الثكلى، فقال هلا   

«    أَقُولُ قُم لَك ،ابا الشهأَي» .      هإِلَى أُم هفَعفَد ،كَلَّمتأَ يدتابو تيالْم لَساإلجنيـل  (« فَج
  ). ١٧-٧:١سب لوقا حب

:  تبع مجع كبري يسوع إىل الربية لسماع كالمه، وإذ جاعوا، دعا يسوع تالميذه وقال               
. إِني أُشفق علَى الْجمعِ، لأَنَّ الْآنَ لَهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ يمكُثُونَ معي ولَيس لَهم ما يـأْكُلُونَ               »

   مرِفَهأَنْ أَص أُرِيد تلَسي الطَّرِيقِ     ووا فوِرّخئَلَّا يل نيمائوبعدئذ أجلـسهم علـى     ...  ص
األرض وأخذ سبع خبزات وقليالً من السمك كانت مع تالميـذه، وشـكر وكـسر               

  ). ٣٨-١٥:٣٢اإلجنيل حبسب مىت (وأعطى اجلمع، فأكلوا وشبعوا 
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 من انقـاذات    هذه العبارة حتسب مفتاحاً أو تفسرياً لكثري      « الرب حافظ البسطاء  ») ٦(
فمع أنه كان يستطيع بعد انتصاراته      . فالرب يترأف بالبسطاء، وداود كان أحدهم     . اهللا

ولكنه مل يفعل ألنـه كـان       . استحق أن يوىلّ امللك   . أن يعلن نفسه رجالً عظيماً شجاعاً     
ويف اتضاعه كان يذكر دائماً، أنه صـار        . وسلك صغرياً أمام إهله   . صغرياً يف عيين نفسه   

وهكذا كان بولس رسول اجلهـاد      .  هو عليه من جمد بالنعمة، وليس باالستحقاق       إىل ما 
  . العظيم

ولكن بِنِعمة اللّه أَنا مـا أَنـا، ونِعمتـه    »وقد كتب لنا شهادته بأحرف من نور إذ قال     
          مج مهنم أَكْثَر تبعا تلْ أَنلَةً، باطب كُنت ي لَمطَاةُ لعالْمهِميع .      ةُ اللّهملْ نِعا، بلَا أَن نلكو

وقد علم الرسول الكرمي أن اهللا يف حكمتـه،         ) ١٥:١٠كورنثوس األوىل   (« الَّتي معي 
« اختار اللّه جهالَ الْعالَمِ ليخزِي الْحكَماَء، واختار اللّه ضعفَاَء الْعالَمِ ليخزِي الْأَقْوِياءَ           »
لأَني حينما أَنا ضعيف فَحينئـذ أَنـا        »وقال أيضاً عن نفسه     ) ١:٢٧كورنثوس األوىل   (

١٢:١٠كورنثوس الثانية (« قَوِي .(  

ما هو هذا الضعف الذي أشار إليه الرسول؟ إنه مل يكن نوعاً من السلبية وال ميت بصلة                 
كما أنه ليس مثرة عدم الطاعة      وال هو من النوع الذي ينجم عنه خطية،         . إىل الشكليات 

وهذا يعين  . وإمنا هذا الضعف هو اليقني اجلازم، بأن كل موهبة هي من النعمة اإلهلية            . هللا
أن كل الكفاءات البشرية بدون قوة وضبط الروح القدس، تشكل حواجز أمام عمـل              

  . اهللا
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ضل النعمـة   ومن تفا . التصاغر معناه االعتراف حبقوق اهللا على كل كياننا وكل حياتنا         
علينا، أن اهللا عندما يرتب علينا واجبات، يعطينا القدرة إلمتامها وبكلمة واحدة، أقول             

ففي املسيح مصلوباً فينا، تبـدأ      . إن التصاغر هو الصليب الذي أمرنا املسيح أن حنمله        
احلياة اليت يستطيع اهللا أن يستخدمها د امسه، سواء يف الصرب علـى الـضيقات أم يف              

  . اخلدمةبركات 

هذا السلوك املتواضع مع اهللا حيفظك من الفشل من جهة، ومن كل ختمني متكرب مـن                
وتأكد أنه مهما كان نوع العمل أو اخلدمة أو الشهادة املطلوبة، فالنعمـة             . جهة أخرى 

ويليـه  . يكـون الفـرح   . بالروح القدس تعمل وحيث تعمل النعمة بالروح القـدس        
  .  الرب حافظ البسطاءاالعتراف بفضل اهللا ومحده، ألن

خيتم رجل اهللا هذا القسم من املزمور، بدعوة نفسه إىل الراحة بعد أن تكررت              ) ٩-٧(
يدعوها لتستريح يف ظل إحسانات الـرب،       . عليه اآلالم والضيقات، غمراً ينادي غمراً     

وأعطاه النعمة لكـي يـسلك      . الذي أنقذه من موت حمتوم، ومسح كل دمعة من عينه         
  .  استقامة حياةقدام الرب يف

  الترنيمة 

  رب إِلَيك الْملْتجى 
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 الْآالَم فصعإِنْ ت  

  فَالْخير منك يرتجى 

 الَمالسلُ ودالْعو  

  فَانعم علَينا بِالرضى 

  يا واهب الْنعمى 

  يا مسعفاً فيما مضى 

  أُرفُق بِنا دوما 

  ئْنا واثقني ها نحن جِ

 اهجالنزِ والْفَوب  

 نيئالْظَّام نِيكب محفَار  

  للْبِر والْحياةْ 
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. أنت احملب املتـرأف وأنـت الـراحم       .  يا رب ملجأ كنت لنا يف دور فدور        :الصالة

. الشكر لك ألنك مسعت صويت، واستجبت لتضرعايت، ورمحتين وأنقذتين من اهلـالك           
يـا  . أنت حتفظ الودعاء البسطاء وختلصهم من شـدائدهم    . يق ورحيم أنت حنان وصد  

قف إىل جانـب    . إهلي انظر بعني عطفك إىل بين أوطاننا وبارك مجوعهم بربكة اخلالص          
املستضعفني وأعنهم، وزر املرضى زيارة الشفاء، واسعف اليتيم واألرملة، باسم يسوع           

  . آمني. نسألك أن تستجيب

  عف الذي أشار إليه الرسول بولس؟  ما هو الض- ٢٤: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالسَّاِدُس َعَشَر 

١٠  تكَلَّمت كذلل تناً  . آمجِد ذَلَّلْتا تـي    ١١. أَنتريي حف ا قُلْتأَن :«    انـسكُـلُّ إِن
ب١٢. «كَاذ       ل هاتنسلِ كُلِّ حأَج نم بلرل داذَا أَرلُ،     ١٣ي؟  مـاونلَـاصِ أَتالْخ كَأْس

  . أُوفي نذُورِي للرب مقَابِلَ كُلِّ شعبِه١٤. وبِاسمِ الرب أَدعو

تذلل داود جداً واكتنفته حبال املوت، وأصابته شدائد اهلاوية، وقاسى الـضيق            ) ١٠(
وت، وعينه مـن    واحلزن، ودعا الرب فاستجابه وخلصه من ضيقاته وأنقذ نفسه من امل          

  . فآمن مع اكتئابه وصرح بثقته باهللا. الدمع، ورجليه من الزلق
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فمع كل شدائده، مل يفتأ يتكـل       . وقد جاز بولس رسول يسوع املسيح نفس االختبار       
من سيفْصلُنا  »: ألنه كان يتمتع مبحبة شديدة هللا، حىت أنه قال        . على اهللا وعلى مواعيده   

؟ أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جوع أَم عري أَم خطَـر أَم سـيف؟                عن محبة الْمِسيحِ  
٣٦‚    وبكْتم وا هارِ     »كَمهكُلَّ الن اتمن كلأَج نا منحِ     . إِنلـذَّبمٍ لثْلَ غَنا منِسبح قَد» .
٣٧‚     تان ظُمعا يهيعمج هي هذا فننلكا  ونبي أَحا بِالَّذنار٣٨. ص‚      تـولَا م هأَن قِّنيتي مفَإِن

ولَـا  ‚٣٩ولَا حياةَ، ولَا ملَائكَةَ ولَا رؤساَء، ولَا قُّوات، ولَا أُمور حاضرةً ولَا مستقْبلَةً،              
        أَنْ ت رقْدى، تريقَةَ أُخللَا خو ،قملَا عو لْوع    وعسِسيحِ يي الْمي فالَّت اللّه ةبحم نا علَنفْص

  ). ٣٩-٨:٣٥رومية (« ربنا

وهنا يقـول ال    . لقد سبق للرسول أن قال، ال أحد يشتكي على املؤمن، وال أحد يدينه            
وخصوصاً عندما  . أحد يفصله عن حمبة املسيح، وهذا يؤكد دوام سالم املؤمن واطمئنانه          

وهذه احملبة اإلهلية   .  أظهر حمبته لنا عندما وهبنا ابنه الوحيد دون أدىن تردد          يذكر أن اهللا  
هنا نالحظ أن   . الكاملة، هي ركن املؤمنني يف الضيقات واالضطهاد، ال حمبتهم الضعيفة         

املؤمن، ليس يف منأى عن متاعب هذا الدهر وأوجاعه، بل هو معرض للشدائد من كل               
  . نوع

 من أجلك منات كل النهار، قد حسبنا مثل غـنم           ٤٤:٢٢زمور  وبقوله املقتبس من امل   
للذبح أراد الرسول بولس القول أن ما صدق على األتقياء يف زمن داود، صدق علـى                

أي أن أعداء املؤمنني قتلوهم بال شفقة، وحسبوا حيـام بـال            . املؤمنني يف أيام الرسل   
  . قيمة، كأم خلقوا للذبح
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فقد كان هذا هو نصيب     . رب البلوى احملرقة اليت قد حتدث     وحنن أيضاً جيب أن ال نستغ     
طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم وقَـالُوا       »القديسني الذين سبقونا، وقد قال املسيح،       

      بِنيي، كَاذلأَج نم ،ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيع .   كُمرأَنَّ أَجلَّلُوا، لهتوا وحفْرـي    اف يمظع 
      لَكُمقَب يناَء الَّذبِيوا الْأَندهكَذَا طَر مهفَإِن ،اتاوم٥:١١اإلجنيل حبـسب مـىت      (« الس 

  ). ١٢و

أي أـا ال    . هذه النوازل الشديدة الظاملة، قال الرسول إن فيها يعظم انتصارنا باملسيح          
 إىل تطهرينا اآلن ومتجيدنا أخـرياً،       ميكن أن تغلب حمبتنا، بل فيها تزكية لنا، ألا تؤول         

« لأَنَّ خفَّةَ ضيقَتنا الْوقْتيةَ تنشئُ لَنا أَكْثَر فَأَكْثَر ثقَلَ مجـد أَبـدياً            »بدليل قول الرسول    
  ). ٤:١٧كورنثوس الثانية (

 فهو يعطينا   .املسيح هو ركن انتصارنا، ال قوتنا وال إرادتنا وال عزمنا، بل حمبة املسيح لنا             
« تكْفيك نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي فـي الـضعف تكْمـلُ         »: شجاعة وقوة ونعمة، وفقاً لقوله    

  ). ١٢:٩كورنثوس الثانية (

يف الواقع أن أعداءنا مهما اضطهدونا، ومهما كان اضطهادهم لنا عنيفاً، لن يستطيعوا             
هدوا أن يزيلوا عالمات حمبته عنـا،       أن يسلبوا منا حمبة املسيح، ولن يستطيعوا مهما ج        

ومهما أتوا من بأس لن يعطلـوا سـالم املـؤمن           . ولن يستطيعوا أن يعطلوا افتقاده لنا     
  . احلقيقي
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وخيتم املرمن هذا املقطع من مزموره بإبداء تأمله وامتعاضه من تصرفات اإلنـسان، فقـد            
وما قاله داود بأن كل     . كان فريسة للكذب واالحتيال ولكن اهللا مد ميينه القوية وأنقذه         

إنسان كاذب، أكده بولس بيقني مؤكداً أن الكذب من سجايا اإلنسان العتيق الفاسد،             
  ). ٣:٤رومية (الذي كأنه كل واحد منا، قبل أن يعرف املسيح 

بعد هذه االختبارات الرائعة، اليت فيها رأى رجل اهللا أمانـة الـرب، راح              ) ١٤-١٢(
. بالشكر هللا ألجل كل إحساناته اليت أغدقها اهللا عليـه         يتساءل كيف يستطيع أن يقوم      

ميخـا  (« بِم أَتقَدم إِلَى الرب وأَنحنِي للْإِلَه الْعلي      »ومثله فعل رجل اهللا ميخا حني قال        
وهذا دليل على إخالص كل من النبيني وحماوالما أن يعرفا الوسيلة إلرضـاء             ) ٦:٦
فقد أهلم كال منـهما     . فئ اإلخالص مل يتركهما يف احلرية     ولكن الرب الذي يكا   . الرب
قد أخربك أيها اإلنسان ما هو صاحل وماذا يطلبه منـك           »فميخا أجاب نفسه    . اجلواب

وداود أجاب نفسه   . «الرب إال أن تصنع احلق وحتب الرمحة وتسلك متواضعاً مع إهلك          
لعهـد اجلديـد،    وهذه صورة من فصح ا    . «كأس اخلالص أتناول وباسم الرب أدعو     »

إذ خيربنا مىت اإلجنيلي أن يسوع يف الليلة اليت أسلم فيها، وفيما            . الذي ذبح فيه املسيح   
: أَخذَ يسوع الْخبز، وبارك وكَسر وأَعطَى التلَاميذَ وقَالَ       »هو وتالميذه يأكلون الفصح،     

اشربوا منهـا   »:  وشكَر وأَعطَاهم قَائالً   وأَخذَ الْكَأْس . «هذَا هو جسدي  . خذُوا كُلُوا »
               ةـرفغمل ريِينلِ كَـثأَج نم فَكسي يالَّذ يددالْج دهلْعي لي الَّذمد وأَنَّ هذَا هل ،كُلُّكُم

  ). ٢٨-٢٦:٢٦اإلجنيل حبسب مىت (« الْخطَايا
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ح لكل من يؤمن به، ويعمـل مرضـاته   فشكراً هللا على كأس اخلالص الذي منحه املسي    
  . خالل أيام غربته

  الترنيمة 

  في اللَّيلَة الَّتي بِها 

 جِيدا الْمينفَاد ملأُس  

 كْرِهذا للَن نس  

 يددالْج دهةَ الْعفَرِيض  

  فَإِنه بعد الْعشا 

 كَرشزاً وبذَ خأَخ  

 كَهارا بمدعبو  

   لَهم لَما كَسر قَالَ

  خذُوا كُلُوا ذَا جسدي الْ 
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  مكْسور عنكُم للْفدى 

  هذَا اصنعوه واذْكُروا 

  موتي علَى طُولِ الْمدى 

  وبعْد هذَا رفَع الْ 

 كَرقَالَ إِذْ شو كَأْس  

 كُميعموا جبرذُوا اشخ  

أَثَر ريا فَذَا خهنم   

  هذَا هو دمي الَّذي 

 وبلذُّنالً لغَس فَكسي  

  ختم لعهد نِعمة 

 الْقُلُوب رطَها تبِه  
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 نشكرك أيها الرب يسوع ألجل جسدك املكسور علـى الـصليب إكمـاالً        :الصالة

ونعظم امسك الكرمي، ألجل دمك املسفوك الذي به طهرتنا من خطايانا،           . للفداء العظيم 
أعطنـا  . كأس اخلالص نتناول وبامسك ندعو    . وأعطيتنا هذا العهد اجلديد بالدم الكرمي     

. القوة لكي نثبت معك يف العهد، وال نستحي بإذاعة إجنيل موتك الفدائي على الصليب             
  . آمني

   ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟ - ٢٥: السؤال

  شادة بالشريعة  اإل-َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالتَّاِسُع َعَشَر 

١      بالر ةرِيعي شف نيكالطَرِيقاً، الس نيللْكَامى ل٢. طُوب  هاتادهي شظافحى لكُلِّ  . طُوب نم
 هونطْلُبي ونَ إِثْماً   ٣. قُلُوبِهِمبكترضاً لَا يلُكُونَ  . أَيسي هقي طُر٤. ف   اكايصبِو تيصأَو تأَن

حينئذ لَا أَخزى إِذَا نظَـرت      ٦. لَيت طُرقي تثَبت في حفْظ فَرائضك     ٥. تحفَظَ تماماً أَنْ  
  اكايص٧. إِلَى كُلِّ و        كلـدع كَـامي أَحلُّمعت دنقَلْبٍ ع ةقَامتبِاس كدم٨. أَح  اكـايصو

  . لَا تتركْنِي إِلَى الْغاية. أَحفَظُ

هذا املزمور الطويل كله صالة، موضوعها أن مينح اهللا نعمة الثبـات يف وسـط جيـل      
وقد رتبه رجل اهللا الكاتب حبسب أحرف اهلجاء، ابتداء حبرف األلف، وهـذه             . معوج

صناعة لفظية، تدل على تضلع الكاتب يف اللغة، كما ان حمتويات املزمور، تدل علـى               
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ح بعض املفسرين أن املزمور كتب يف العهد املكـايب،          ويرج. سعة املعرفة يف أمور الدين    
  . حني جرى االضطهاد على أهل التوراة املتمسكني بالشريعة اإلهلية

ولعل هذه الكلمة كاملني تـثري كـثرياً مـن          . يبدأ الكاتب بتطويب الكاملني   ) ٣-١(
ومـع  . ألن الشائع على ألسنة الناس هو أنه ال يستطيع أحد أن يكون كامالً            . التساؤل

فَكُونوا أَنتم كَاملني كَمـا أَنَّ أَبـاكُم        »ذلك فقد قال املسيح لسامعي عظته على اجلبل         
فهل نفهم من هـذا أن      ). ٥:٤٨اإلجنيل حبسب مىت    (« الَّذي في السماوات هو كَاملٌ    

نسان املسيح يطلب من اإلنسان ما ليس يف استطاعته؟ ال ألن الكلمة هنا ال تعين أن اإل               
كـان  . يستطيع من ذاته أن يبلغ الكمال، بل عليه أن يسعى ليدرك الرب ويتكمل فيه             

وملا سأل أن ترفـع    . بولس عرضة لإلفتخار بفرط اإلعالن، فأعطاه اهللا شوكة يف اجلسد         
كورنثوس الثانيـة   (« تكْفيك نِعمتي، لأَنَّ قُّوتي في الضعف تكْملُ      »عنه، قال له الرب     

لَيس أَني قَد نِلْت أَو صرت كَامالً، ولكني أَسعى لَعلِّي          »ومن هنا كان قوله     ) ٩-١٢:٧
     ِسيحضاً الْمكَنِي أَيرأَد هلأَجي لالَّذ رِكمبعىن أن على املؤمن أن جيتهد      ) ٣:١٢فيليب  (« أُد

 املقدسة، متخذاً وسائل النعمة     كل يوم لكي يتقدم يف اإلميان واحملبة، وأن ينمو يف احلياة          
اليت أعدها اهللا، إىل أن يصل رويداً رويداً إىل إنسان كامل، إىل قياس قامة ملء املـسيح                 

وقد شرح الرسول الكرمي الطريقة اليت يسعى فيها حنو الكمال، فقال           ). ٤:١٣أفسس  (
إذ أنا  ولكين أفعل شيئاً واحداً،     . أنا لست أحسب نفسي أين قد أدركت      »بكل تواضع   

وأسعى حنو الغرض ألجل جعالـة دعـوة اهللا         . أنسى ما هو وراء وأمتد إىل ما هو قدام        
  . «العليا يف املسيح يسوع
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هل أنت مستعد أن تتبع مثال الرسول، فتترك أشياء العامل الفانية وتسعى وراء جعالـة               
تكوين (ت  دعوة اهللا العليا، دون التفات إىل الوراء؟ امرأة لوط نظرت إىل الوراء فهلك            

فصار هالكها الفاجع حمفزاً لكل إنسان أن يهرب من الفساد الذي يف العامل             ). ١٩:٢٦
لَيس أَحد يضع يده علَى الْمحراث وينظُر إِلَى الْـوراِء يـصلُح            »قال املسيح   . بالشهوة

اللّه لَكُوتم٩:٦٢اإلجنيل حبسب لوقا (« ل .(  

دأون حياة اهللا، جيب أن يعزموا على االستمرار فيها، وإال فـإم لـن              يقيناً أن الذين يب   
ألن االلتفات إىل الوراء يؤدي يف الغالب إىل االنسحاب، واالنسحاب          . يستفيدوا منها 

ولكـن يلتفتـون    . وأن الذين ال يثبتون وجوههم حنو السماء      . يؤدي حتماً إىل اهلالك   
  . أما من يصرب إىل املنتهى فهو خيلص. اءبوجوههم هنا وهنالك فإم ال يصلحون للسم

يف هذا القسم من املزمور، خيربنا رجل اهللا، ملاذا جيدر باملؤمن الـساعي حنـو               ) ٨-٤(
إن الرب أوصى بـأن حتفـظ       : الكمال أن يستمسك بالرب، مبتعداً عن اإلمث، فيقول       

كُلَّ النـاموسِ،   من حفظَ   »: قال الرسول يعقوب  . شريعته، وأن حتترم وصاياه إىل التمام     
فالرسول العظيم  ). ٢:١٠يعقوب  (« وإِنما عثَر في واحدة، فَقَد صار مجرِماً في الْكُلِّ        

يعترب شريعة اهللا كسلسلة متعددة احللقات، تربط نفس اإلنسان بعرش اهللا بالرب واألمانة             
لسلسلة، وتبعاً لـذلك    فإذا خالف اإلنسان وصية من وصايا اهللا فكأنه كسر حلقة من ا           

  . تقطع الصلة بني اهللا والنفس
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وأا لطلبـة   . هلذا توسل رجل اهللا أن تثبت طرقه يف حفظ شريعة الرب، لكي ال خيزى             
وصاحبها لن خيزى ألا دليل على      . حكيمة حقاً، يليق بكل طالب اهللا أن يرفعها إىل إهله         

إِنْ » يكرمه بدليل قـول املـسيح        ألن اهللا . والذي حيب اهللا ال ميكن أن خيزى      . حبه هللا 
اإلجنيل حبسب  (« أَحبنِي أَحد يحفَظْ كَلَامي، ويحبه أَبِي، وإِلَيه نأْتي، وعنده نصنع منزِالً          

  ). ١٤:٢٣يوحنا 

ومن أجدر من املرمن بأن خيتم ذه       « ال تتركين إىل الغاية   »وخيتم املرمن هذه الفقرة بقوله      
بة، واثقاً بالرب؟ فهو الذي اخترب أمانة الرب وكتب لنا شهادته بـأحرف بـارزة               الطل

«هنع لِّيخيقاً تدص أَر لَمو تخش قَدو فَىت تضاً كُن٣٧:٢٥مزمور (« أَي .(  

 خرافي تسمع صـوتي، وأَنـا     »ومما يزيدنا يقيناً بأن اهللا لن يترك مؤمناً به قول املسيح            
وأَنا أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحـد مـن              . أَعرِفُها فَتتبعنِي 

  ). ٢٨ و١٠:٢٧اإلجنيل حبسب يوحنا (« يدي

وهو أن كل من آمن اإلميان احلق،       . هذا الوعد من األدلة على ثبوت املؤمنني يف النعمة        
وهو لـيس بوعـد لكـل    ) ٣٩ و٨:٣٨رومية (كن أن يسقط من النعمة ويهلك       ال مي 

ويتبعونه قلباً  : املعترفني باملسيح، وال لكل املعمدين بل هو للذين يسمعون صوت املسيح          
  ! وأسباب صيانة املؤمنني باحلق أربعة. وسرية

  . كون اهللا أعطاهم املسيح



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٦٤

  . هاكون املسيح حصل هلم احلياة األبدية وأعطاهم إيا

  . تعهد اآلب واالبن معاً حبفظهم من اهلالك

  . عدم وجود قوة يف العامل تستطيع أن تقاوم قوة املسيح ومقاصده اخلرية من أجلهم

  الترنيمة 

 دمالص ي كَالَمِ الْإِلَهى فرن  

  أَساساً لإِميانِنا كَالْجبلْ 

 دعا ولَى مع زِيدم سلَيو  

  ونَ لذَاك الْحملْ لمن يلْجأُ

 كعي مفَإِن نئقُولُ اطْمي  

  وإِني إَلَهك والْعونُ بِي 

 كفَعأَر كَي يكي أُقَوإِنو  

  وأَسند ضعفَك مثْلَ الْأَبِ 
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 يقمالْع اهيالْم لُج تضإِذَا خ  

 جاللُّج كلَينَّ عرقْدفَالَ ت  

  ك في الضيقِ نِعم الرفيق أَنا لَ

 جبِالْفَر لُهدأُب يقُكضو  

 طَرالْخالَ والْب اكها دإِذَا م  

 كَبسا اني متمنِع نم يككْففَي  

 ررالض يكف ارالن عوقالَ تو  

 بثْلَ الذَّهم قِّيكي أُنفَإِن  

   يحولْ ودادي رفيع الذُّرى الَ

 مرالْه قْتوبِي لعش رِيهديو  

  إِذَا زين الشيب صدغَ الْكُهولْ 

 مني الْغاعكَر ماهمنِي حضفَح  
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 يمصالْخ ودالْع دالَ كَيا نفَم  

 دنتاس وعسيل نم ابالَ خو  

 يمحالْج دنج وهزغي إِنْ قَامو  

 دلْأَبل هارِكبِت تفَلَس  

ولكـن  . أنت هو الكامل وحدك وحنن كلنا نعـاين الـنقص         . أيها الرب إهلنا  : الصالة

نشكرك ألجل يسوع الكامل الذي بذبيحة نفسه، يكمل نقائصنا ويؤهلنا للرضـى يف             
اعطنا يـا سـيد     . ونشكرك ألجل كالمك، الذي ينقي القلوب، ويطهر النوايا       . عينيك

ثبتنـا يف حفـظ     . لصاحل واإلرادة الصاحلة لكي حنفظ كالمك ونعيش مبوجبه       الذوق ا 
  . آمني. لكيال خنطئ إليك. وصاياك

   من طوب املرمن؟ - ٢٦: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالتَّاِسُع َعَشَر 

٤٩     هرظتنِي أَنلْتعي جلَ الَّذالْقَو كدبعل ٥٠. اُذْكُر يه ههذ      لَكأَنَّ قَوي، لذَلَّتي مي فتزِيعت 
تـذَكَّرت  ٥٢. عن شرِيعتك لَم أَمـلْ    . الْمتكَبرونَ استهزأُوا بِي إِلَى الْغاية    ٥١. أَحيانِي

     تيزعفَت با ررِ يهذُ الدنم ككَام٥٣. أَح     ـربِ الْأَشبنِي بِـسذَتةُ أَخيمي   الْحـارِكارِ ت
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كترِيعي      ٥٤. شتبغُر تيي بف كضائي فَرل تارص اتنِيمرـلِ     ٥٥. تـي اللَّيف تذَكَر
كترِيعش ظْتفحو با ري كم٥٦. اساكايصو ظْتفي حأَني لل ارهذَا ص .  

وهنا جيـب أن نـذكر أن       . يف هذه اآلية، يذكر املرمن أن كلمة اهللا، هي رجاؤه         ) ٤٩(
الرجاء يف الكتاب املقدس، ال عالقة له بالتفاؤل، أو رغبة القلب يف أن يرى كل شـيء       

  . يف صورة مجيلة، ألن القلب البشري كثرياً ما خيطئ

ألنه بذرة مساويـة، ألقيـت يف       . مع أن الرجاء يكون يف البداية صغرياً، إال أنه ال خيزي          
ألا موضوع الهتمام الزارع اإلهلي، الذي يتعهدها       . وتقلب اإلنسان، وال ميكن أن مت     

  . بالعناية التامة، يف كل مراحل منوها

ولكنها حتتاج إىل احلرارة ألجـل منـو        . يقال عن البذور أن رطوبة التربة، تعمل إلنباا       
هكذا الرجاء،  . النبتة، وإىل الريح العاصفة، وإىل عتمة الليل لكي تتأصل يف عمق التربة           

وحيتـاج إىل   . وإىل دفء اإلميان لكي ينمو    . اج إىل الصرب املرطب باحللم لكي ينبت      حيت
  . عواصف التجارب لكي يتأصل يف احملبة، اليت ترجو كل شيء

ولكن قبل أن يكلل، جيب أن يكمل منوه يف تربة          . والرجاء يولد يف اإلنسان، لكي يغلب     
ن التعرض للكرب والـصعوبات     أل. الضيقات ويف جماة رياح املقاومات األشد قساوة      

واملعروف باخلربة أن وقوف الرجاء يف الظلمة األكثـر         . تفرض عليه أن تتقوى أصوله    
  . حلكة جيعله يلمع بالنقاوة، أكثر فأكثر إىل النهار الكامل
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من أجل هذا يف البدء     . الرجاء ينتصر يف األيام العصيبة، اليت كل شيء فيها يدعو لليأس          
لتكُن أَنوار في جلَد السماِء لتفْصلَ بـين       »النور، حني قال يف البدء      خلقه اهللا كما خلق     

  ). ١:١٤تكوين (« النهارِ واللَّيلِ

وتعلـم أن يطيعـه     . إن كان الرجاء، يولد ويكرب يف إنسان عرف املسيح وقبله خملصاً          
ليتمتع مبرياث القديسني   ويتبعه وخيدمه، فإن هذا اإلنسان سيصل حتماً إىل جمد السماء،           

  . يف النور

. لقد عرف باالختبار أن التفاؤل يتالشى يف أثناء الضيق وحيل حمله التـشاؤم فالفـشل              
ولَيس ذلك فَقَطْ، بلْ نفْتخـر      »ولكن الرجاء يلمع يف الضيقات، وفقاً للقول الرسويل         

      شني يقأَنَّ الض نيمالع ،يقَاتي الضضاً فـاًء،        أَيجـةُ ريكزالتةً، ويكزت ربالصراً، وبئُ ص
« والرجاُء لَا يخزِي، لأَنَّ محبةَ اللّه قَد انسكَبت في قُلُوبِنا بِالروحِ الْقُدسِ الْمعطَى لَنـا              

  ). ٥-٥:٣رومية (

هذه الفضائل  .  طول األناة  شكراً هللا ألجل الرجاء الذي يتعاون مع الصرب، فينتجان معاً         
أرجو أن ال تكون هذه احلقيقة بالنسبة لك جمرد         . تصري املسيحي منتصراً ومثمراً د اهللا     

وإن كان األمر كذلك فإين أسال اهللا أن يقود قلبك إىل مقدس الرجاء، لتختـرب               . نظرية
  . قوته وتعيشها مع اهللا
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 ليس رجاؤه فحسب بل أيـضاً       هنا حيدثنا رجل اهللا كيف صارت كلمة اهللا       ) ٥٢-٥٠(
ألن الذين دعاهم باملتكربين مل يتركوه وشـأنه،        . تعزيته يف وسط متاعبه وآالمه الكثرية     

ولكنه حتمل املضاضة واملقاومات إكراماً للرب الذي عزاه        . بل حاولوا إحلاق األذى به    
  . بكلمته

شرار شريعة  إال أن رجل اهللا أخذته احلمية والغضب، بسبب ترك أولئك األ          ) ٥٦-٥٣(
من املسلم به أن الغضب انفعال طبيعي وليس هو باخلري وقد قال الرسول يعقوب              . اهللا

وينبغي أن تعترف بأن الغضب الطبيعي من       ) ١:١٩يعقوب  (إن الغضب ال يصنع بر اهللا       
إال أن هناك غضب ينشأ عـن االنفعـال         . شر العادات، وهو يدل على وجود األنانية      

فغضب املرمن، كان مـن     . ثل هذه األحوال ال يكون الغضب شراً      ففي م . انتصاراً للحق 
  . هذا النوع، ناشئ عن غريته على شريعة الرب، حبيث مل يكن يف وسعه أن يبقى حيادياً

  الترنيمة 

  لمن ترى نذْهب يا رب الْورى 

 جرخت اةيةُ الْحلْمك كنمو  

  طُوبى لمن يحيا بِها 

و جلْهنيٍ يكُلَّ ح  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧٠

  تلْك الَّتي أَضحت لَنا نور الْهدى 

  والسيف ذي الْحدينِ في حربِ الْعدى 

  والْكَوكَب الْوضاح إِذْ 

  قَد أَعلَنت سر الْفدى 

 كَيا لهعةً ممنِع با هنبا ري  

ت نيي الْقُلُوبِ حف رثْمت قَع  

  فَقَد وعدت أَنها 

 جِعرفَارِغَةً الَ ت  

  يا رب قَدسنا بِها وانعم بِأَنْ 

  تسكُن في كُلِّ الْقُلُوبِ بِغنى 

  طَهر بِها نفُوسنا 

  يا من بِها أَرشدتنا 
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بتنا فيك يا سـيد،      نعم، يا رب إىل من نذهب وكالم احلياة األبدية عندك؟ ث           :الصالة

نعترف بأننا خطاة أمثة، ولكن أنت هو خملص األمثة         . لكي يثبت كالم احلياة األبدية فينا     
فتجاوب مع حاجتنا اليت تصرخ إليك، خلصنا يا رب، وقدس قلوبنـا            . وصديق اخلطاة 

  . آمني. املشتاقة إىل خالصك

  .  تكلم عن الرجاء- ٢٧: السؤال

   تتمة -تَّاِسُع َعَشَر َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوال

. حلَفْت فَأَبِره أَنْ أَحفَظَ أَحكَام بِـرك      ١٠٦. سراج لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي    ١٠٥
١٠٧  ةايإِلَى الْغ ذَلَّلْتت .    ككَلَام بسيِنِي حأَح با رـا     ١٠٨. يي يفَم اتوبدنضِ بِمتار

 كَامأَحو ،بنِي رلِّمع ا           ١٠٩. كهـسأَن فَلَـم كتـرِيعـا شي كَفِّي، أَمماً فائفِْسي دن .
ورثْت شهاداتك إِلَى   ١١١. الْأَشرار وضعوا لي فَخاً، أَما وصاياك فَلَم أَضلَّ عنها        ١١٠

  . ي لأَصنع فَرائضك إِلَى الدهرِ إِلَى النهايةعطَفْت قَلْب١١٢ِ. الدهرِ لأَنها هي بهجةُ قَلْبِي

أنه يكشف شيئني جـديرين     ! ما أمثن هذا التأكيد، الذي جاء على لسان املرمن        ) ١٠٥(
الظلمة اليت تسود العامل، والصعوبات اليت تعترض سبيل املـؤمنني بـسبب            : باملالحظة

لَو كُنتم من »ملسيح إليه حني قال لتالميذه      األمر الذي أشار ا   . موقف العامل البغيض منهم   
    هتاصخ بحي الَمالَمِ لَكَانَ الْعالْع .     ـنم كُمتـرتا اخلْ أَنالَمِ، بالْع نم متلَس كُمأَنل نلكو
الَمالْع كُمضغبي كذلالَمِ، ل١٥:١٩اإلجنيل حبسب يوحنا (« الْع .(  
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ش يف زمن جيب فيه على املؤمن أن، يالحظ سريه بدقة، بل حيسن به أن يتأكـد                 إننا نعي 
هناك خطر من التعثر بسبب الظالم، وهنا خطر        . من سالمة املكان الذي يضع فيه رجله      
خطوة خاطئة واحدة،   .  اليت تعترض خط السري     من الوقوف، بسبب الضيقات الكثرية    
وهلـذا  . وقوف واحد، يكفي إلفشال الدعوة    و. ويعقبها السقوط فتدمري احلياة الروحية    
لَاحظْ نفْسك والتعليم وداوِم علَى ذلك، لأَنك       »: أوصى الرسول بولس تيموثاوس قائالً    

  ). ٤:١٦تيموثاوس األوىل (« إِذَا فَعلْت هذَا تخلِّص نفْسك والَّذين يسمعونك أَيضاً

فـال  . ؤمن سريته وتعليمه ضرورة حلفظ نفسه وجناحه يف شهادته        يف احلق أن مالحظة امل    
إن أمانة املؤمن لربه والسري     . بد من سقوطه إن مل تكن سريته على وفق تعليم كلمة اهللا           

  . وفق شريعته يف الرب والقداسة هي الربهان على أنه قد نال اخلالص

. كلمته سراجاً ألرجلنـا   حنن ال نستطيع أن نفي فضل اهللا حقه من الشكر ألنه أعطانا             
هـذه الكلمـة    . وألنه قادنا إىل اآلن خطوة بعد خطوة، حىت صرنا نعرف أين حنن متاماً            

إا لنا مبثابة عمود السحاب اراً وعمود       . املنرية، تتيح لنا الشركة مع إهلنا يف كل وقت        
كر أن كلمته لنا    لنذ. النار ليالً، الذي يقود خطواتنا وحيفظنا يف اجتيازنا برية هذا العامل          

هي كسراج يضيء يف الليل فيبدد حلكة الظالم من حولنا، حبيث ال تستطيع أعمـال               
  . الظلمة أن تفاجئنا، أو تتسلل إىل داخلنا

متيحة لنا التقدم   . فهي ترسل نورها أمامنا   . إا أيضاً نور لسبيلنا، خالل جتوالنا كل يوم       
نا يف أبان الظـروف املتقلبـة واألحـوال         إا تضيء سبيل  . والسري قدماً يف خدمة إهلنا    
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والكلمة اإلهلية حتيطنا علماً باملخاطر الكامنة يف الطريق، وتبيح لنا سر           . اجلديدة الصعبة 
إا املرشد األمني الذي ال خيطئ أبداً، ألا من وحي الـروح            . االنتصار على كل ضيقة   

 أشعته على املستقبل، حىت ال      فكالمه باألنبياء يلقي  . القدس الذي يرشدنا إىل مجيع احلق     
وهلم . بل يصريهم القول النبوي عارفني كيف يفتدون الوقت       . يؤخذ املؤمنون على غرة   

االمتياز أن االنذارات اليت حتملها كلمة احلق، ال شيء من املبالغة فيهـا، وأن وعـوده                
  . األمينة تتحقق دائماً

ثَبـت  »: ته، قائالً مع املـرمن هل تستطيع أنت، أن تركز حياتك على وعود اهللا وإرشاد      
إِثْم لَيلَّطْ عستلَا يو كتمي كَلي فطَوات١١٩:١٣٣مزمور (« خ .(  

لقد عرف املرمن أن سبيل الوصايا اإلهلية هو وحده الذي يؤدي به إىل اخلري ويبعده عن                
 حيييه حسب   سائالً الرب اإلله أن   . الشر هلذا عاهد نفسه بقسم أن حيفظ أحكام بر اهللا         

  . كالمه اإلهلي

ولعله تعثـر يف    . لقد كانت له اختبارات مرة مع األشرار، الذين تآمروا عليه ليسقطوه          
بل باحلري كان قلبه دائماً يتحـرك       . طرقه أحياناً، بيد أنه مل يتنكر مطلقاً لوصايا الرب        

ـ         . لصنع مشيئة اهللا وحفظ وصاياه     رب، وقد عرب عن هذا القول بأنه حيفظ شهادات ال
  . ألا جة قلبه

  الترنيمة 
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  سراج منِري لَنا في السبِيلْ 

  كَالَمك يا ربنا 

  سالَح ضعيف شفَاُء الْعليلْ 

  وباب خالَصٍ لَنا 

 ادهكَقَطْرِ الش لْوح لُكقَوو  

 وبري الْحا فلَن سرتو  

  د بِشارةُ خيرٍ لكُلِّ آلْعبا

 ةُ كُلِّ الْقُلُوبجهبو  

 يمظاٌء عشورٍ عرس الَفس  

  طَعام وروح الْحياةْ 

 يمقتسلُ الْمالْكَام كوسامنو  

  يرِينا طَرِيق النجاةْ 
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  قالَدةُ عنقٍ وتاج الْجمالْ 

 نمؤا الْمبِه رسي  

  كَمالْ لأَنك يا رب عين الْ

 نالْأَلْس كدمحفَت  

. أيها السيد الرب، نشكرك ألجل كلمتك املقدسة اليت وضعتها بـني أيـدينا          : الصالة

ونشكرك ألجل األخبار السارة اليت وردت يف الكتـاب  . لتكون النور الذي ينري سبيلنا 
 لكـي   اعطنا القدرة والنعمـة   . العزيز، واليت تتحدث عن خملصنا وفادينا الرب يسوع       

. وساعدنا لكي نذيع بشرى اخلالص بإجنيل ربنـا يـسوع         . حنفظ شرائعك املدونة فيه   
  . آمني

  ومباذا تعهد املرمن هللا؟ .  مباذا شبه املرمن كالم اهللا- ٢٨: السؤال

  المسابقة الثانية للمزامير 

  رمنوا للرب ترنيمة جديدة 
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ة الثمانيـة والعـشرين      سؤاالً أو أكثر من هذه األسئل      ٢٤إن جاوبت أيها األخ على      
  . بصواب، نرسل لك الكتاب الذي ختتاره من قائمة املطبوعات جائزة

    

   

 مزمـور (وما هي أقسام مساكن اهللا يف زمن داود؟ . العبادة اجلمهورية أين كانت تقام
٨٤) 

 (٨٦مزمور (بداية املزمور؟  ماذا سأل املرمن يف

 (٨٦مزمور (صالته؟  ماذا طلب املرمن يف

 (٨٨مزمور (وماذا تعرف عنه؟  من هو ناظم املزمور
 (٨٨مزمور (دعم ا املرمن دعواه أمام اهللا؟  ما هي احلجة اليت

 (٩٠مزمور (وماذا تعرف عن مصادره؟  من هو كاتب املزمور،

 (٩٠مزمور (وماذا كانت النتيجة لذلك؟ . على الناس ملاذا تسلط املوت
 (٩٠مزمور (تقدم ا رجل اهللا؟  ما هي الطلبات اليت

 ؟٩١بعض الناس املزمور  يف أي مناسبات يتلو

 (٩١مزمور (الشيطان من جتربة املسيح؟  ماذا كان قصد
 ويف أي مناسبة كان يتلى؟ .٩٢ ما هو عنوان املزمور
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 املزمور اخلامس والتسعني؟ ماذا وجدت يف هذا
 (٩٥مزمور (هي حمتوياته وعلى من ينطبق أيضاً؟ وما . إنذاره إىل من وجه الرب

 ؟٩٦املزمور رقم  ماذا ترى يف هذا

 املزمور املائة؟ إالم يدعو هذا
 (١٠٣مزمور (عددها داود؟  ما هي احلسنات اليت

 (١٠٣مزمور (اليت عددها املرمن؟  ما هي صفات اهللا
 (١٠٣مزمور (اجلديد؟  ما هو امتياز العهد

 (١٠٣مزمور (املعمدان ومباذا أمر املسيح أن يكرز؟  ماذا كانت كرازة

 (١٠٤مزمور (هذا املزمور؟  كيف استهل املرمن
 ؟١٠٤استرعت نظر املرمن يف هذا القسم من املزمور  ما هي الكائنات اليت

 ؟١٠٧ يف املزمور ١٣-٨اآليات من  مباذا حتس وأنت تقرأ

 (١٠٧مزمور (جتدها يف اآلية العشرين؟  اليتما هي الدعوة 
 (١١٦مزمور (أشار إليه الرسول بولس؟  ما هو الضعف الذي

 (١١٦مزمور (ميخا وداود؟  ماذا كان سؤال كل من

 (١١٩مزمور ) من طوب املرمن؟
 (١١٩مزمور ) .تكلم عن الرجاء

 (١١٩مزمور (من هللا؟ ومباذا تعهد املر. كالم اهللا مباذا شبه املرمن
  .اكتب مسابقتك على ورقة مستقلة وال تنس ذكر عنوانك كامالً
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   ترنيمة في الحج -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلِعْشُروَن  

يا رب نج نفِْسي من شفَاه الْكَـذبِ،        ٢. إِلَى الرب في ضيقي صرخت فَاستجاب لي      ١
  غ انسل نم؟        ٣. ششانُ الْغسل لَك زِيداذَا يمو يكطعاذَا ي٤م     ـعةً موننسارٍ مبج امهس
طَالَ علَـى نفْـِسي     ٦! ويلي لغربتي في ماشك، لسكَنِي في خيامِ قيدار       ٥. جمرِ الرتمِ 

  . حينما أَتكَلَّم فَهم للْحربِأَنا سلَام، و٧. سكَنها مع مبغضِ السلَامِ

هذا هو املزمور األول يف جمموعة املزامري اليت مسيت مبزامري أنشدها املسبيون الراجعون             
ولكـن القـول    . من األسر فيما هم جيتازون املسافة الطويلة بني بابل ومدينة القـدس           

صموئيل (ام األعياد الكبرية    نصعد، كان يطلق أيضاً على احلج إىل املدينة املقدسة، يف أي          
  ). ١:٣األول 

) ٣٠:٢٩إشعياء  (فحجاج مدينة القدس يف تلك األعياد كانوا يترمنون يف طريقهم إليها            
واألفكـار  . ولكن هذه املزامري هي أشد موافقة ومالئمة لألحوال بعد العودة من السيب           

  . اليت فيها، يسهل أن ختطر على بال كل من األسرى العائدين

يف هذا املقطع من املزمور يظهر أن املرمن كان يعاين حالة ضيق شديد من جريانه               ) ٤-١(
املعادين له، فيصرخ إىل الرب طالباً النجاة، متأكداً أن الرب يستجيب له، بنـاء علـى     

وإمنا الذي كان يؤمله باألكثر هو الكذب والغش وقد ناله من           . أمانته اليت اختربها سابقاً   
  . رور كثريةالكذبة الغشاشني ش



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧٩

من أكرب املشجعات للمؤمن أن يتذكر مراحم اهللا املاضية، وجيعلـها أساسـاً لثقتـه يف                
فبناء على هذا االتكال الراسخ الوطيد قدم املرمن املتأمل صالته وفيهـا            . الوقت احلاضر 

ويف العهـد   . إشارة إىل فريق أو شخص يهيج اخلصومات مستعمالً األكاذيب والغـش          
هكذا قال إرميـا    . ا شبه لسان الغش بقوس ترمي سهام الكذب والنفاق        القدمي كثرياً م  

لسانهم سهم قَتـالٌ يـتكَلَّم      ») ٩:٣إرميا  (« يمدونَ أَلِْسنتهم كَقِسيهِم للْكَذبِ   »النيب  
شوقال حكيم الكتاب    ) ٩:٨إرميا  (« بِالْغ«    وماماً وهساراً وي نمري يتـاً، هكَـذَا    الَّذ

وقال الرسـول   ) ١٩ و ٢٦:١٨أمثال  (« أَلَم أَلْعب أَنا  »: الرجلُ الْخادع قَرِيبه ويقُولُ   
فالتعـذيب  ) ٣:٦يعقـوب   (« ويضرم من جهنم  ... عالَم الْإِثْمِ ! فَاللِّسانُ نار »يعقوب  

واآلن . الفتـراء واخلـداع   حينذاك يليق بالكاذب الغشاش ألنه أطلق سهام السعاية وا        
ومجر الرمت الـشديد االسـتعار،      . سيرمى بسهام أحد وأمضى، من يد من هو أقوى منه         

وهكذا ينال مجيع الكذابني نصيبهم يف البحرية املتقدة بنـار          . سيلتهم الوشاة والنمامني  
  ). ٢١:٨رؤيا (وكربيت، الذي هو املوت الثاين 

نوح رجل اهللا واكتئابه فهو جماورتـه ألنـاس         أما السبب الثاين الباعث على      ) ٦ و ٥(
تكـوين  (وماشك هو اسم قبيلة متحدرة مـن يافـث          . ليسوا من جنسه وال من ميله     

وقيدار هو اسم إحدى القبائل الرحل املتحدرة من إمساعيل، وكانـت تعـيش             ) ١٠:٢
وإمنا . يقول املفسرون أن داود مل يعش يف جوار ماشك أو قيدار          . على السلب والنهب  

فحن قلبـه شـوقاً إىل      . ستعار امسي القبيلتني جلريانه املعادين الذين ضايقوه وأزعجوه       ا
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ولكن جريانه كرهوا السالم، وسعوا يف الرتاع واخلصام، فليس عجيباً          . الوئام والسالم 
  . «ويل يل»إذن أن يقول 

ل أي أنه حاول مساملة جريانه وبـذ      « أنا سالم »خيتم رجل اهللا هذا املقطع بكلمة       ) ٧(
وابوا أن يقبلوا شيئاً سـوى      . جهداً ألجل مصادقتهم، ولكنهم صدوه ساخرين هازئني      

  . احلرب واخلصام

فـاملزمور  . وهذا أمر يبعث على أشد احلزن، ولكنه مألوف معروف بشهادة االختبـار           
وهو ميثل حالة املسيحيني احلقيقيني الذين رغم متسكهم مببـدأ          . نشيد مسافر، أو سائح   

هدوا، والعامل مل يشأ أن يعرفهم مع أن كل واحد منهم صريه املسيح إنساناً              املساملة، اضط 
  . جديداً صانعاً سالماً

وما أسعدها من إنسانية، حني تتكون من وحدات حية يف املسيح، أو مـا عـرب عنـه                  
هذا هو اإلنسان اجلديد، املخلوق     . الرسول بإنسان اهللا الكامل املتأهب لكل عمل صاحل       

وال . إنسانية كهذه، ال جمال فيها للغـش والكـذب        . الرب وقداسة احلق  حبسب اهللا يف    
وجود فيها للخالف الذي توجده اجلنسية، وال للعـداء الـذي يـسببه اللـون، وال                

ألا إنسانية خملوقة يف املسيح ألعمال صاحلة سـبق اهللا          . للمشاحنة اليت تولدها الكذبة   
جسد واحد، كل عضو فيـه يـصري        إنسانية جديدة حية ك   . فأعدها، لكي نسلك فيها   

  . لآلخر، ألنه يف املسيح حييا ويتحرك ويوجد
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  الترنيمة 

  إِلَى كَلماتي اصغَ يا سيدي 

 يكي لَداخرلْ صأَمت  

 عمتإِلَهِي اسي وكلا ميو  

 كي إِلَيلي أُصفَإِن  

  وقَفْت أَمامك عند الْضحى 

أَني لللْ أُصيي ذَل  

  إِلَى حقِّك الْمستقيمِ اهدنِي 

  وسهلْ إِلَيك الْسبِيلْ 

 ةمحر نم ا نِلْتي بِمإِنو  

 زِلَكنإِلَى م وزأَج  

  أَجوز بِخوفك مستعصياً 
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 ككَليي هف دجأَسو  

  ليفْرح محبوك ولْيهتفُوا 

هِجتبيو دلْأَبوا ل  

  فَإِنك واقٍ بِترسِ الْرِضا 

 دمتاع كلَييفاً ععض  

ويا ملكي وريب . مهلالً وشاكراً ألفضالك، اليت ال تعد    . إليك يا رب أرفع قليب    : الصالة

أسألك يا سيد أن تبارك أعدائي، الذين يريدون يب الشر، ألـم            . وإهلي، استمع صاليت  
انزع البغضاء من قلوب الناس واسكب من حمبتك        . ون إىل حمبني  بربكة خالصك يتحول  

يف القلوب، حىت هذه تبتهج باحلب الذي يصرب على كل شيء وحيتمل كل شيء ويرجو               
  . أمني. كل شيء، باسم املسيح استمع يل

   ماذا طلب املرمن يف صالته؟ - ١: السؤال

   اهللا معيني -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن 
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معونتي مـن عنـد الـرب، صـانِعِ         ٢. أَرفَع عيني إِلَى الْجِبالِ من حيثُ يأْتي عونِي       ١
إِنه لَا ينعس ولَا ينـام      ٤. لَا ينعس حافظُك  . لَا يدع رِجلَك تزِلُّ   ٣. السماوات والْأَرضِ 

لَا تضرِبك الشمس   ٦. الرب ظلٌّ لَك عن يدك الْيمنى     . الرب حافظُك ٥. لَحافظُ إِسرائي 
الـرب  ٨. يحفَظُ نفْسك . الرب يحفَظُك من كُلِّ شر    ٧. في النهارِ، ولَا الْقَمر في اللَّيلِ     

  . لَى الدهرِيحفَظُ خروجك ودخولَك من الْآنَ وإِ

هذا املزمور يظهر الثقة التامة الكاملة بعناية اهللا الدائمة والواقية ملختاريه املتكلني عليه،             
منها ثالث يف صيغة اسم     . وفيه نرى احلفظ مكرراً ست مرات     . يف وقت الشدة والضيق   

لبـار  وذلك لزيادة إثبات غاية اهللا با     . وثالث يف صيغة االستقبال حيفظ    « حافظ»الفاعل  
  . ورفعه إىل األعايل، وهذا االرتفاع هو تدرجيياً، كصعود درجات السلم

يقول بعض املفسرين إن أحد األسرى يف بابل فيما هـو عائـد مـن بـالد                 ) ٤-١(
ساقه منظرها إىل تذكر بركات     . االغتراب، وحني الحت لعينيه جبال فلسطني من بعيد       

خرياً أتاحت له احلرية، فتوطد اتكاله علـى        وأ. اهللا، وعنايته اليت حفظته يف أثناء الضيق      
  . وقاية اهللا املستمرة، اليت اختربها

ومفْـديو الـرب    »وكان الرجوع عبارة عن مسري ظفر وانتصار، وفقاً للقول النبوي           
  ). ٥١:١١إشعياء (« بِالترنمِ، وعلَى رؤوسهِم فَرح أَبدي... يرجِعونَ ويأْتونَ
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كذا مفديو يسوع يتابعون مسريم يف هذا العامل وعيون ذهنهم شاخصة إىل مدينة اهللا              ه
ألم قاموا مع املسيح وراحوا يطلبون مـا        ) ١٢:٢٢عربانني  (احلي أورشليم السماوية    

من هناك يأتيهم العون بشفاعة الذي فـداهم،        . فوق حيث املسيح جالس عن ميني اهللا      
.  يتخلى عنهم، بل سيقف إىل جانبهم مقويـاً ومعزيـاً          وحبسب وعده الصاحل األمني لن    

إِذَا اجتزت في الْميـاه     . أَنت لي . دعوتك بِاسمك . لَا تخف لأَني فَديتك   »وكلمته هلم   
     كرمغارِ فَلَا تهي الْأَنفو ،كعا مفَأَن .      و ،لْذَعارِ فَلَا تي النف تيشإِذَا م  رِقُكحلَا ي اللَّهِيب .

كإِلَه با الري أَنأَن٣-٤٣:١إشعياء (« ل .(  

وهذا الرب الفادي يف أخذه صفة احلارس، يشدد السهر على حياة خمتاريه، لوقايتـهم              
فهو الرب القادر   . وهو يف هذا ليس كحارس بشري معرضاً للتعب والنعس        . من الزلل 

وهو الضابط الكل الذي ال يغفـل عـن         . األرضعلى كل شيء، الذي خلق السماء و      
وأَنـا  . خرافي تسمع صوتي، وأَنا أَعرِفُها فَتتبعنِـي      »وفقاً لوعده القائل    . حفظ خاصته 

اإلجنيل حبـسب   (« أُعطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَا يخطَفُها أَحد من يدي           
  ). ٢٨ و١٠:٢٧يوحنا 

إن كان نعم، فطوباك    . هل رن يف اذنك الداخلية، صوت طرق يسوع على باب قلبك          
  ). ٣:٢٠رؤيا (عندئذ يدخل إليك ويتعشى معك وأنت معه . إن فتحت له الباب
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وليس إال احملبـة    . هذا هو املسيح احملب، الذي يبحث ويطلب ويفتش، ويقرع وينتظر         
ألن . املسيح يقرع واإلنسان جيب أن يفتح له      . ة اإلنسان وهنا ترى مسؤولي  ! تفعل هذا 

  . املسيح ال يفتح الباب عنوة

لقد كان هوملان هانت حمقاً ملا رسم لوحة نور العامل، وصور مفتاح باب قلب اإلنـسان                
ويقـول  . والواقع أن باب قلب اإلنسان لن ينفتح للمسيح إال من الداخل          . من الداخل 

إن مـن  . ويستطيع أن يوصد بابه، ويرفض الداخلني     . ه وقلبه ترنش إن اإلنسان سيد بيت    
  . يرفض أن يفتح، يرفض الربكة، ويكون املنتظر البائس

هلذا ميكنه أن ينـام     . شكراً إلهلنا، ألنه إله حافظ مرافق البار، كما يرافقه ظله         ) ٨-٥(
كثرية ناجتة عن   صحيح أن يف احلياة أخطاراً      . مطمئناً، ألنه سبحانه يبقى حارساً له وواقياً      

  . أسباب طبيعية ولكن اهللا عينه على أمنائه حيفظهم يف الضيق

إنه . ومن اختباراته مع اهللا، يرى املرمن أن حفظ اهللا يتسع ويتسع، حىت يقي من كل شر               
فإا حتفظ باإلميان وديعة عند اهللا حفظاً       . حيفظ السائح احلقيقي املخلص، وال سيما نفسه      

وقد . اؤنا األرضية لألذى، ولكن النفس املؤمنة يف سالمة وأمان        قد تتعرض أشي  . كامالً
  . النفس املؤمنة هي نفس مؤمنة: قيل

وخيتم املزمور بكلمات معزية للراجعني من السيب، أو الصاعدين باإلميان إىل أورشـليم             
فإن . ويف هذه الكلمات حقيقة حلوة ومثينة إىل الغاية، تبقى على مر األزمنة           . السماوية
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ا خملصني هللا، فلنا أن نتوقع مبلء الثقة واالطمئنان حفظه لنا وعنايته بنا، يف أعمالنـا                كن
  . اليومية، وأحوالنا املختلفة

وعندما حيني خروجنا األخري، احملتوم على كل حي، وجنتاز وادي ظل املوت، يكون ربنا              
ل بـسعة إىل    وهكذا نـدخ  . وحافظنا الذي ال ينام جبانبنا ليقودنا ومينحنا راحة وعزاء        

  ). ١:١١بطرس الثانية (ملكوت ربنا وخملصنا يسوع املسيح األبدي 

وبتعبري آخر، فإن احلقيقة، اليت أشار إليها املرمن، هي أن اهللا حيفظ خمتاريه من الـشرور                
  . حيفظ خروجهم ودخوهلم، ليس لساعات أو أليام بل اآلن وإىل األبد. كبريها وصغريها

  الترنيمة 

يع فَعأَر نالِ مإِلَى الْجِب ين  

  حيثُ يجِيُء الْعونُ لي 

  معونتي من عند صانِعِ السما 

  والْأَرضِ ربنا الْعلي 

  الَ يدع الرجلَ تزِلُّ حافظاً 
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 سعنظاً الَ يقيتسم  

  يحفَظُ شعبه فَالَ يسهو والَ 

حي نلَك امني سر  

  الرب ظلٌّ لَك عن يمناك الَ 

 ارهي النف سمش يكذؤت  

  والَ يصيبك الْأَذَى من قَمرٍ 

 ارأَن لٍ قَدحِ لَيني جف  

  يحفَظُك الرب الَّذي أَنشأْهما 

  من كُلِّ شر وأَذَى 

  يقيك في الْخروجِ والْدخولِ 

  ا الْوقْت حتى الْمنتهى ذَ
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 إليك أرفع نفسي، يا ساكناً يف األعايل شاكراً نعمتك اليت مل ملين ومل متنـع                :الصالة

عز احلزاىن اض الـساقطني،     . أرسل عونك أيها السيد، واجند الضعفاء     . معونتها عين 
وبـارك  . وعنااللهم بارك أوطاننا ومواطنينا وانشر السالم يف رب       . شجع صغار النفوس  

باسـم  . رؤساء حكوماتنا، معطياً هلم اإلرشاد لكي يقودوا الشعوب يف دروب السالم          
  . آمني. رئيس السالم، نسأل هذا، فاستجب ولك اد

 وما هـو عـدد      ١٢١ ما هي الكلمة املكررة يف هذا املزمور         - ٢: السؤال
  املرات اليت تكررت فيها ويف أي صيغة؟ 

   ترنيمة في الحج - َوالسَّاِبُع َواْلِعْشُروَن َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة

إِنْ لَم يحفَظ الرب الْمدينـةَ فَبـاطالً        . إِنْ لَم يبنِ الرب الْبيت فَباطالً يتعب الْبناؤون       ١
 ارِسالْح رهس٢. ي       خؤامِ، ميوا إِلَى الْقكِّربأَنْ ت لَكُم ولٌ هاطب     ـزبخ نيلآك ،لُوسالْج رِين

هوذَا الْبنونَ مرياثٌ من عند الرب، ثَمـرةُ الْـبطْنِ          ٣. لكنه يعطي حبِيبه نوماً   . الْأَتعابِ
لَا يخزونَ  .  منهم طُوبى للَّذي ملَأَ جعبته   ٥. كَِسهامٍ بِيد جبارٍ هكَذَا أَبناُء الشبِيبة     ٤. أُجرةٌ

  . بلْ يكَلِّمونَ الْأَعداَء في الْبابِ

ويستندون يف ذلك على احتـواء      . يرجح املفسرون أن كاتب هذا املزمور هو سليمان       
والواقع أن الكاتـب إن مل يكـن        . املزمور عدة تعابري، اتبع فيها طريقة احلكم واألمثال       

وال ريب يف أن املزمور قد كتب       . حتويات األمثال سليمان، فهو على األقل كان ملماً مب      
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ومعىن املزمور يف وجه عام، أن بركة الرب هي سر النجـاح،            . بعد الرجوع من السيب   
والواقع أن أحد أمثال سليمان يتضمن املعىن       . يف كل عمل، وأن كلَّ سعي بدوا باطل       

أمثـال  (« ي، ولَا يزِيد الرب معها تعباً     بركَةُ الرب هي تغنِ   »العام هلذا املزمور، إذ يقول      
١٠:٢٢ .(  

هكذا قـال   . يف هذا العدد إشارة إىل بناء البيت، فالبيوت كانت يف أورشليم قليلة           ) ١(
وكانت املدينة واسعة اجلناب وعظيمة، والشعب قليالً يف وسـطها، ومل تكـن             : حنميا

كانت قائمـة، أثـارت حجـي الـنيب         والبيوت القليلة اليت    ) حنميا(البيوت قد بنيت    
هلِ الْوقْت لَكُم أَنتم أَنْ تسكُنوا في بيوتكُم الْمغـشاة،          »:بفخامتها، فوبخ الشعب قائالً   

ابرخ تيذَا الْبه١:٤حجي (« و .(  

. وهذا األمر، صار موضوعاً الهتمام حنميـا األول       . فاملدينة احتاجت إىل أسوار حلمايتها    
. ان الشعب قليالً يف املدينة، وكان كلما بين بيت، أمست احلاجة ملحة إىل حراسـته              ك

وأصـبح املوكلـون    . وعندما اتسع نطاق البناء يف املدينة، تضاعفت احلاجة إىل محايتها         
حبراستها، مضطرين أن يضاعفوا اليقظة واالنتباه ولكن هذا العمل كله ال فائدة منه، إن              

ألنه هو الذي حيصن الشقوق ويقيم الردم ويبين كأيام الدهر        .  اهللا مل يكن مصحوباً بربكة   
  ). ٩:١١عاموس (

بِالْحكْمة يبنى الْبيـت    »هل اتكلت على اهللا يف بناء بيتك؟ قال حكيم الكتاب املقدس            
 تثَبمِ يبِالْفَهفهال سألت الرب أن مينحك احلكمة والفهـم لكـي          ) ٢٤:٣أمثال  (« و
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لى صخر الدهور، ربنا يسوع لكي تثبت عائلتك ويسلك أفرادهـا يف            تؤسس بيتك ع  
وكما أن املدينة املتوافرة لديها احلراس، ال تثبت بدون بركة الرب،           ! الرب وقداسة احلق  

  . هكذا البيت بدون وجود الرب فيه يسقط

فحينما جيلـس العامـل     . يف هذه اآلية يشري رجل اهللا إىل العمل الطويل املتواصل         ) ٢(
لذلك هو حيتـاج إىل     . ألنه يأكل خبز األتعاب   . تعب لتناول عشائه املتأخر، رمبا يتذمر     امل

بِعرقِ وجهِك تأْكُـلُ  »عمل اهللا يف حياته، حىت يتذكر الشرعة اليت سنها الرب يف البدء           
نعم إن العمل حيتاج إىل بركة اهللا عليه، لتعقبه الراحـة الـيت             ) ٣:١٩تكوين  (« خبزاً

  . نفوس أحبائه األمناءيعطيها ل

ال يوبخ رجل اهللا العمل، وإمنا يوبخ الكرب والتضايق اللذين ينهمك الناس مـا، إىل               
صحيح . درجة يصبحان معها مهاً، ظانني أن املبالغة باالهتمام، توصلهم إىل قمة النجاح           

أن السعي حنو الكمال واجب، ولكن ليس إىل درجة فقدان الثقة باهللا، وعـدم التقيـد                
  . بشرائعه

واملغزى املستفاد على وجه اإلمجال، هو أن العمل أيا كان نوعه أو طريقة ممارسته بدون               
ويكون أصحابه جمرد آكلني خبز األتعـاب،       . وجود اهللا يف حياة اإلنسان، يكون باطالً      

بعيدين عن التمتع بالربكات اليت مينحها اهللا جلميع الذين هم له، أيا كان نوع العمـل                
  . ولونهالذي يزا
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. الطريقة املثلى يف العمل، هي أن نؤدي أعمالنا بأمانة وإتقان متكلني على بركة الـرب              
ولكن ال يسوغ لنا بوجه من الوجوه أن جنعل العمل يستغرق كل اهتمامنا ويشغلنا عن               

األهـم أن   . وحينئذ نضمن الربح، سواء كانت النتيجة عظيمة أو صغرية        . االفتكار باهللا 
ولذلك قيل  . والً بربكة اهللا، اليت تؤدي إىل طمأنينة القلب وراحة البال         يكون الربح مشم  

إشـعياء  (« ذُو الرأْيِ الْممكَّنِ تحفَظُه سالماً سالماً، لأَنـه علَيـك متوكِّـلٌ           »باألنبياء  
٢٦:٣ .(  

 يكون  وقد. كان أتقياء العهد القدمي يومئذ، حيسبون كثرة األوالد بركة عظيمة         ) ٥-٣(
السبب قلة عدد العائدين من السيب، والذين كان عليهم أن يعيدوا ملدينة القدس أجمادها              

  . السالفة، وحيموها من هجمات الغزاة

ولعل املرمن وهو يكتب هذا املزمور، تصور أبا يف شيخوخته، وهو حماط مبجموعة مـن               
واآلن قد صاروا قادرين    البنني الشباب األشداء، الذين ولدوا يف أوائل حياته الزوجية،          

حبيث ال يستطيع أعداؤه احلاق األذى      . على الوقوف حوله كسياج منيع يف أواخر أيامه       
  . به، ألن األبناء األقوياء يصدوم

ولكن األمجل أن   ! إنه جلميل حقاً، أن يكون ألب مثل هذه اموعة من األبناء املقتدرين           
لقد ربيتهم يف تأديب    ! ذين أعطانيهم الرب  هوذا األبناء ال  : يستطيع هذا األب أن يقول    

  ! الرب وإنذاره، حىت صاروا يف املسيح خالئق جديدة
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  الترنيمة 

  يسر ربي أَنْ يرى 

 بِالْوِفَاق يشعتاً ييب  

  ويسمع الْأَوالَد إِذْ 

 فَاقونَ بِاتمنري  

  يفَضلُ الْحب علَى 

  وافرةْ كُلِّ الْعطَايا الْ

  وهكَذَا يجعلُنا 

  نحيا حياةً طَاهرةْ 

 نم يفاللَّط لَدالْو  

 قَلْبِه رش هكْري  

  وكُلُّه وداعةً 
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 بِه يضرم ذَاكو  

  فَاغْفر لَنا يا ربنا 

 يمحا را يطَايكُلَّ الْخ  

  لكَي نذُوق لَّذَّةً 

أَم فْظبِح الْكَرِمي رِك  

 نشكرك يا إهلنا الصاحل، ألنك تم بالبيوت، وتريـد أن تتعهـدها بالعنايـة               :الصالة

بارك هذا اتمع الذي نعيش فيه بكل بركة روحية يف السموات يف املسيح             . واحلراسة
ولـيكن  . حىت تكون بيوتنا مقدسة طاهرة، تشهد لعمل الرب بسريا يف النور          . يسوع

  . آمني. حياتنالك اد يف 

   من هو كاتب هذا املزمور؟ - ٣س: السؤال

   مكافأة الحياة التقية -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َواْلِعْشُروَن 

١         ،هقي طُرف لُكسيو بي الرقتي نكُلِّ مى ل٢طُوب   كيدي بعأْكُلُ تت كأَنل .  ريخو اكطُوب
ا٣. لَك      كتيانِبِ بوي جف ةرثْمم ةمثْلُ كَرم كأَترلَ       . مـوح ـونتيوسِ الزثْلُ غُرم وكنب
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كتدائ٤. م    بي الرقتلُ الْمجالر كارب٥. هكَذَا ي      ريخ رصبتنَ، وويهص نم بالر ارِكُكبي
يامِ حكُلَّ أَي يملشأُور ،ك٦اتنِيكنِي بى برتيلَ. وائرلَى إِسع لَامس .  

يف هذا املزمور ايد وصف للجزاء احلسن الذي يناله من خياف اهللا، ويطيع وصـاياه،               
  . وهو يرسم لنا أمجل وأوضح صورة للبيت السعيد. ويثابر على العمل جبد وإخالص

أفرادها الرب، ويطوا على سـعادا الـيت        يف الواقع أن املرمن يغبط العائلة، اليت يتقي         
كانوا يتطلعون بعيون   . هكذا كانت تطلعات القادمني من األسر     . متعها ا السيد الرب   

ويقيناً أن احلياة اهلانئة، ال     . الشوق إىل بيوت كهذه، تتجدد فيها احلياة العائلية السعيدة        
 مزمور جيدر بكل عائلـة      وما أروعه من  . حتصل إال إذا كانت مؤسسة على خمافة الرب       

  . ليس فقط أن تترمن به، بل أن تتخذ من آياته البينات شعاراً هلا

يستهل املرمن هذا املزمور بتطويب اإلنسان املتقي الرب، الذي يسلك يف طرقـه،             ) ١(
ألن طرق الرب مستقيمة، وهي تؤدي إىل ديار الرب اليت لقبها يوحنا الرائي بأورشليم              

  .  اهللا مع الناسالسماوية، حيث مسكن

قيل أنه يف زمن يوحنا كانت النظرية، أن كل ما على األرض ظـالل وصـور خافتـة                  
ولعل هذه النظرية مقتبسة عن أفالطون، الذي قال، إن كل شـيء            . للحقائق السماوية 

  . على األرض، له منوذج كامل يف العامل غري املنظور
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رضية، وهذا يرى يف الصالة الـيت       أما اليهودية فكانت أحالمها مركزة يف أورشليم األ       
كانوا يرددوا يف اامع كل يوم سبت، ويقولون فيها، ارجـع يـا رب بالرمحـة إىل                 

واسرع ببنائها يف أيامنا بنـاء      . مدينتك أورشليم واجعلها مسكناً لك، كما سبق وعدك       
   .مبارك أنت يا رب، يا باين أورشليم. واسرع يا رب ببناء عرش داود. غري متزعزع

أَيتها الذَّليلَةُ الْمضطَرِبةُ غَيـر     »وقد كرر األنبياء هذه الفكرة نفسها، إذ نقرأ يف إشعياء           
           فَكـرلُ شعأَجو ،كسسقِ أُؤرالْأَز اقُوتبِالْيو ،كتارجح دنِي بِالْأُثْمذَا أَبئَنه ،ةزِيّعتالْم

رةً بهرمانِيةً، وكُلَّ تخومك حجارةً كَرِميةً وكُلَّ بنِيك تلَاميذَ الرب،          ياقُوتاً وأَبوابك حجا  
  ). ١٣-٥٤:١١إشعياء (« وسلَام بنِيك كَثرياً

احلجارة الكرمية، والـشوارع    : ويوحنا جيمع مجال كل ما قيل يف رؤى سابقة يف رؤياه          
حة دائماً، ونور اهللا، الذي جيعل الساكنني يف أورشليم         واملباين الذهبية، والبوابات املفتو   

  . السماوية يستغنون عن الشمس والقمر

وال . هذا هو اإلميان حىت بعد أن تتالشى املنظورات، تبقى النماذج السماوية الصحيحة           
  . بد من الربكة النهائية ألتقياء الرب األمناء

. ركة روحية، هلا نتائج غريبة ورائعـة      هذا هو وعد اهللا لألتقياء إم يسكنون معه يف ش         
وهذه كانت  ) ٢١:٤رؤيا  (ميضي البكاء واحلزن، ألن اهللا سيمسح كل دمعة من عيوم           
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ولَا يسمع بعد   ») ٣٥:١٠إشعياء  (« ويهرب الْحزنُ والتنهد  »رؤيا إشعياء النيب، إذ قال      
  ). ٦٥:١٩إشعياء (« فيها صوت بكَاٍء ولَا صوت صراخٍ

صحيح أننا يف عهد النعمة مل نصل بعد للوقت الذي ليس فيه حزن وال وجع، ألن هذا                 
اإلجنيل حبسب  (« طُوبى للْحزانى، لأَنهم يتعّزونَ   »للمستقبل مع اهللا، وفقاً لقول املسيح       

  ). ٥:٤مىت 

قي الرب يف هذا العامل إنه يعيش وفقاً        يف هذه اآلية يذكر املرمن املكافأة اليت يناهلا املت        ) ٢(
« بِعرقِ وجهِك تأْكُلُ خبزا   »للشرعة اليت سنها اهللا يف الفردوس، حني قال آلدم املطرود           

وكان العمل مبوجب هذه الشرعة من ميزات بـولس، وقـد حـض             ) ٣:١٩تكوين  (
تي وحاجات الَّذين معي خدمتها     أَنتم تعلَمونَ أَنَّ حاجا   »املؤمنني على العمل ا، إذ قال       

 اندالْي اناتونَ          . هبعتت كُمي أَنغبنهكَذَا ي هأَن كُمتيٍء أَريي كُلِّ شفَاَء،  ٹفعونَ الضدضعتو
قَالَ    م هأَن وعسي بالر اتمكَل ذَكِّرِينطَاُء أَكْ: تالْع ووطٌ هبغم ـذالْأَخ نم أعمـال  (« ثَر

  ). ٢٥ و٢٠:٢٤الرسل 

يف هذه اآلية وصف للبيت السعيد الذي تزينه التقوى، وتظهر فيه الزوجة بأروع             ) ٣(
والواقـع أن الـسيدة    . األمثلة، كالكرمة املثمرة، اليت هي جة األرض ومجال جمـدها         

وكما تنبت غروس الزيتون    . املكتفية مبا قسم اهللا هلا من بركات، هي تاج مجال لرجلها          
حول جذع الزيتونة، هكذا األوالد الذين تربوا يف خوف الرب جيلسون لـيس فقـط               
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حول مائدة الطعام، بل أيضاً حول كلمة اهللا اليت يتلوها الوالد املتقي الرب يف اجتماع               
  . العائلة اليومي

. و سعادة مرتلية  يف هذا املقطع يذكر املرمن األساس الوطيد لكل بركة عائلية، أ          ) ٦-٤(
وهذا التأكيد ملحق بوعد عظيم يف اآليـتني اخلامـسة والـسادسة            . وهو تقوى الرب  

« يبارك الرب من صهيون، أي من مكان قدسه، وتبصر خري أورشليم وتبصر بين بنيك            »
ألن الربكة تنحدر من عند الـرب       . وعلى هذا املنوال تنتقل السعادة إىل األجيال املقبلة       

  . فعلى املتقي الرب أن يهتم اهتماماً متواصالً بنسله.  يستأثر اوال يصح ألحد أن

وهذا ينطبق أيضاً على مسلك املؤمن حيال وطنه، إذ جيب أن يكون مواطنـاً صـاحلاً،                
فليـضئ  ... أنتم نور العـامل   ... أنتم ملح األرض  »وقد قال املسيح    . عامالً خلري وطنه  

حلـسنة وميجـدوا أبـاكم الـذي يف         نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم ا       
  . «السموات

  الترنيمة 

  ما أَسعد الْبيت الَّذي 

  قَد حلَّ فيه ابن الْعلي 

  حيثُ الْمِسيح الْمفْتدي 
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  أَضحى رئيس الْمنزِلِ 

  قرار 

  طُوبى لبيت قَائمٍ 

 يححالص ينالد هاسأَس  

  ضلٍ طُوبى لبيت فَا

)ِسيحالْم بح هارع٢)ش   

 يدعالْس تيالْب كي ذَلف  

 وِئَامو بِر ودسي  

 جِيدا الْمينفَاد وحإِذْ ر  

 الَمالسو يهلَّ فح قَد  

 دسالَ ح يهف ضغالَ ب  

 امصلْخو لعدَء ييالَ ش  
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 دفَى الْكَمني زِهري حف  

   ربعه يحلُو النظَام في

  بيت أَناشيد الْهنا 

 هائجي أَررِنُّ فت  

  يغمره رب السما 

 هآالَئ نضِ مبِالْفَي  

يا اهلنا احلي، يا مصدر كل بركة وخري وسالم، أشـكرك ألجـل وعـودك               : ةالصال

 الرب أن متنح النعمة لكـل       أسألك يا سيدي  . الصادقة لألتقياء، الذين جعلوك متكلهم    
حىت تكون بيوتنـا منبتـاً للنـشأ        . مواطن لكي يؤسس بيته على يسوع صخر الدهور       

قادر أنت وحدك أن تشيع     . الصاحل، الذي يعيش يف التقى، ويعبد الرب بالروح واحلق        
فاصنع هـذا لنـا     . السالم يف كل عائلة، حىت يكون جمتمعنا على مستوى خلقي رفيع          

  . آمنيإكراماً ليسوع 

   ماذا يلفت نظرك يف هذا املزمور؟ - ٤: السؤال
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   التوبة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثََّلاُثوَن 

  َتْرِنيَمُة اْلَمَصاِعِد 

١     با ري كإِلَي تخراقِ صمالْأَع ني   ٢. متوص عماس با رنِ إِلَى    . ييتيغصم اكأُذُن كُنتل
 رضت تويصات؟           ٣. عفقي نفَم ،ديا سي با ري الْآثَام باقرت ت٤إِنْ كُن    كـدنـأَنَّ عل
. انتظَرت نفِْسي، وبِكَلَامـه رجـوت     . انتظَرتك يا رب  ٥. لكَي يخاف منك  . الْمغفرةَ

٦رالْم نم أَكْثَر بالر رظتنفِْسي تنحبالص بِنياق .حبالص بِنياقرالْم نم أَكْثَر .  

يف هذا املزمور يصعد املرمن من جلة احلزن والشقاء، إىل قمة االتكال علـى اهللا والثقـة                 
ويستندون يف  . ويرجح بعض املفسرين أن هذا املزمور كان ينشد يف زمن حنميا          . بالفداء

ملزمور وبني صالة حنميا اليت اعترف فيها خبطايا        رأيهم هذا على وجه الشبه بني نصوص ا       
  ). ١١-١:٤حنميا (أمته 

وهذا املزمور حسب من مزامري التوبة، ومن واجب كل طالب اهللا، أن يتلـوه بكـل                
وكان هذا املزمور أحد املزامري احملببة لرجل اإلصالح مارتني لوثر، واليت حسبها            . ختشع

  . متشاة مع كتابات الرسول بولس

. ال إن هذه املزامري كانت تنشد على أعتاب الـسلم املوصـلة إىل رواق اهليكـل               ويق
فكانوا كلما يرتفعون درجة يتلـون أحـد هـذه          . وكانت درجاا مخس عشرة درجة    
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وهي تكون فيما بينها منهجاً روحياً تصاعدياً، ميكن املـصلي أن يتأمـل فيـه               . املزامري
   .بأفكاره وعواطفه، لريتفع إىل عرش النعمة

هـذه الـصرخة    . أي من عمق الضيقات واألحزان والتجـارب      « من األعماق ») ١(
صعدت من صدر إرميا من عمق جب الوحل الذي سجن فيه، ومن أعمال دانيال وهو               

وإنه جلدير بنا أن نـصرخ إىل       . يف جب األسود، ومن قلب يونان وهو يف بطن احلوت         
ل وسيلة لوقايتنا مـن الغـوص يف        ألنه أفض . اهللا، عندما حتيق بنا التجارب والضيقات     

  . بالوعة اليأس

اصرخ . يا رب من عمق جتاريب ألتمس حنانك ورمحتك       : اصرخ إىل اهللا يا أخي، وقل له      
طبعاً إن الصراخ ال يعين تعلية الـصوت        . بثقة فينتشلك، ويعطيك القوة على االحتمال     

وإمنا يعين رفع   . يف الصالة، أو عمل حركات غريبة، كما تفعل بعض الطوائف املتطرفة          
  . القلب إىل اهللا، وشد العقل وكل احلواس حنوه

متثل بدانيال النيب، الذي عندما أصدر امللك داريوس أمراً بأن كل من يطلب طلبة حىت               
ثالثني يوماً من إله أو إنسان خالف امللك، يطرح يف جب األسود، ذهب إىل بيته وجثا                

ب له، ألنه حينما طرح يف جـب األسـود          والرب استجا . على ركبتيه ومحد قدام إهله    
  . أرسل الرب مالكه وسد أفواه األسود، فلم تلحق به أي أذى
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إنه قريب  . عندما تنادي اهللا باستمرار ومن األعماق تأكد أن إجابة أكيدة ستأيت منه           ) ٢(
استمع صاليت  : قل له . لكل الذين يدعونه باحلق، ويعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم        

أنت آب حنون، يلذ له أن يـسمع        . إىل صراخي، ال تسكت عن دموعي     يا رب واصغ    
« فَلْنتقَدم بِثقَة إِلَى عرشِ النعمة لكَي ننالَ رحمةً ونجِد نِعمةً عوناً في حينِـه             ». أصواتنا

  ). ٤:١٦عربانيني (

تباعدوا عني يا جميع    »  لو تعامل اهللا معنا حبسب العدل، فإنه يرجفنا بغضبه، قائالً         ) ٣(
وعندئذ نطرح من قدام وجهه إىل الظلمة       ) ١٣:٢٧اإلجنيل حبسب لوقا    (« فَاعلي الظُّلْمِ 

ولكنه من أجل خاطر الفادي يصفح عن       . اخلارجية، هناك يكون البكاء وصرير األسنان     
  . آثامنا، ويتغاضى عن أزمنة جهلنا

هي جديـدةٌ   . أَننا لَم نفْن، لأَنَّ مراحمه لَا تزولُ      »ته  نعم إن اهللا رحوم ومن إحسانا     ) ٤(
إين ال أسر مبوت الـشرير بـل أن         »وهو يقول   ) ٣:٢٣مراثي إرميا   (« في كُلِّ صباحٍ  

إنه يريد أن نرجع إليه بالتوبة الصادقة وباسم يسوع،         . «يرجع الشرير عن طريقه وحييا    
لذلك ال ترفض مشورة    .  ألنه غين بالرمحة وعنده فدى كثري      فنجده فاحتاً أبواب مرامحه،   

اهللا، وال مل خالصاً هذا مقداره، إن الرب نفسه تكلم به، وبذل ابنه الوحيد، لكي ال                
  ). ٣:١٦اإلجنيل حبسب يوحنا (يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية 

فمقابل غفرانه وحنانه   ) ٩:١٧حنميا  («  ورحيم إِله غَفُور وحنانٌ  »إنه  :يقول حنميا عن اهللا   
سريوا زمـانَ   »: األبوي، ينبغي للخاطي املغفورة له خطاياه أن يكون عنده خوف بنوي          
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 فوبِخ كُمتبوهذا اخلوف ليس خوف رعدة ورهبة، بل هو       ) ١:١٧بطرس األوىل   (« غُر
  . غفرة اليت أنعم اخشوع االحترام، ورغبة يف إطاعة اهللا وإكرامه ألجل امل

ويبدي اهتماماً  . إن اخلاطي املغفورة خطاياه، متلهف دائماً للجثو يف حضرة اهللا         ) ٦ و ٥(
فقد انقضى ظالم ليله باحلزن واليأس، والح له فجـر النـهار المعـاً              . بانتظاره للرب 

  . واصبح اإلميان راسخ القدم يف حياته والرجاء حمققاً. بالغفران

وقد سـبق   .  عظيم عن انتظاره الرب، واالتكال عليه من كل القلب         هذه اختبارات نيب  
سلِّم للرب طَرِيقَك واتكلْ علَيـه وهـو يجـرِي،          »له أن حدث عن اختباراته بالقول       

      ةثْلَ الظَّهِريم قَّكحو كورِ بِرثْلَ النم رِجخيو .    و ،لَه بِراصو برِ الرظتي    انالَّذ نم رغلَا ت
      كَايِدرِي مجلِ الْمجالر نم ،هي طَرِيقف حجنالصرب له عمل تام،    ) ٧-٣٧:٥مزمور  (« ي

ألن منتظـر الـرب ال      ! قال الرسول يعقوب ما أمجل الصرب، إن كان يف انتظار الرب          
  . خيزى

  الترنيمة 

 اقِ قَدمالْأَع ني مإِن  

با ري تخرص كي إِلَي  

  فَكُن لصوتي سامعاً 
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 كيأُذُن غِ إِلَياصو  

  فَإِنْ تراقب إِثْمنا 

 فقي ني فَمديا سي  

  الْصفْح منك يرتجى 

 جِفتري كنالْكُلُّ مو  

 تظَرتفِْسي انن اكإِي  

  إِياك قَلْبِي انتظَرا 

نمم وا أَكْثَراقَبر   

  صبحاً نعم أَو أَكْثَرا 

 نم اللَّه بعش جرفَلْي  

 هماحرم إِلَهِه  

  وهو الَّذي يفْدي كَما 
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 همآثم و لَهحمي  

 من أعماقي يا رب أرفع لك آيات احلمد والثناء، ألجل مجيع حسناتك، فامسع              :الصالة

ي، ألنك غفرت إمثي وسترت عيـويب، وكغـيم         أشكرك يا موال  . ريب صوت تضرعي  
. أسألك يا إهلي أن تثبتين يف إمياين، وأن تقوي رجائي وتزيـد حمـبيت             . حموت كل ذنويب  

  . آمني. باسم فادي أسأل. اعطين نعمة لكي أحفظ وصاياك وأصنع مشيئتك كل حني

من األعماق صرخت؟ ومـاذا     :  ماذا يقصد املرمن ذا القول     - ٥: السؤال
  فعل اهللا لو تعامل معنا حبسب العدل؟ كان سي

   التدرب على التواضع -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَحاِدي َوالثََّلاُثوَن 

١                ـبائجي علَا فمِ وظَائي الْعف لُكأَس لَمو ،اينيلِ ععتست لَمقَلْبِي، و عفتري لَم ،با ري
  . نفِْسي نحوِي كَفَطيمٍ. سكَّت نفِْسي كَفَطيمٍ نحو أُمهبلْ هدأْت و٢. فَوقي

والواقع أن يف حياة داود أموراً كثرية، تدل على         . يف هذا املزمور، يتغىن داود بتواضعه     
واحتمل اضطهاد شـاول    . فهو مل يطلب امللك، حىت دعاه اهللا إليه       . امتالكه هذه النعمة  

ويقول معظم املفسرين أن داود كتـب       . ه كان يطلب نفسه   بالصرب وطول األناة، مع أن    
هذا املزمور، رداً على افتراءات شاول وحاشيته، الذين صوروا داود كإنـسان فاسـد             
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ففي املزمور، يشكو حاله أمام اهللا      . واقع حتت تأثري إهلامات شريرة، يتظاهر بأا قوة إهلية        
  . يف تذلل

املزمور، ألن كثريين ال جيرأون على القول       يعترض البعض على الصالة بروح هذا       ) ١(
ألن املبـدأ الروحـي     . «يا رب مل يرتفع قليب ومل تستعل عيناي، ومل أسلك يف العظائم           »

إذا فكرت يف نفسك أنك حسناً قلت، وحسناً فعلت، فال حسناً قلت وال حسناً              : يقول
بنـا الروحيـة،    هذا كالم فصل، فيجب أن ال نتفاخر بفضائلنا، وال نتغىن مبواه          . فعلت

احملُوا نِريِي  »لكيال خنرج على مبدأ السلوك بتواضع، متشياً مع دعوة املسيح حني قال             
         كُمفُوسنةً لاحوا رجِدالْقَلْبِ، فَت عاضوتمو يعدي وأَني، لنوا ملَّمعتو كُملَياإلجنيل (« . ع

  ). ١١:٢٨حبسب مىت 

زمور ايد بعمق، جند يف عباراته املـوجزة عنـصراً تعليميـاً            ولكن حني نتأمل هذا امل    
فمثالً حيرضنا على التحلـي بفـضيلة       . وعظيماً، ففيه إرشاد روحي للسلوك يف احلياة      

بل نكون بال لوم وبسطاء أوالداً هللا بال عيب، يف وسـط            . التواضع، فال جنادل األمور   
ال نـستعلي وال نـسلك يف       ويهيب بنـا أن     ) ١٥ و ٢:١٤فيليب  (جيل معوج وملتو    

فَإِني أَقُولُ بِالنعمة الْمعطَاة لي لكُلِّ من       »هكذا ناشدنا الرسول بولس حني قال       . العظائم
 كُمنيب وه :                اللّـه ما قَسقُّلِ، كَمعإِلَى الت يئترلْ يب ،يئتري أَنْ يغبنا يم قفَو يئترأَنْ لَا ي

    انالْإِمي ناراً مقْدم داحكُلِّ وجيب أن حنذر من املبالغـة يف تقـدير         ). ١٢:٣رومية  (« ل
الكربياء هي أم العيـوب ورأس كـل        . فضائلنا، لئال نقع يف خطية االنتفاخ والكربياء      

وهي اليت أسـقطت آدم     . اخلطايا، ألا هي اليت أسقطت رئيس مالئكة وصريته شيطاناً        
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وهي اليت جلبت   . ت بطردمها من فردوس عدن إىل أرض الشقاء والتعب        وحواء، وتسبب 
  . عليهما وعلى نسلهما احلكم باملوت

ومل حياول قـط    . وباحلق كان إنساناً متواضعاً وديعاً    . ، قال داود  «يا رب مل يرتفع قليب    »
« قُوط تشامخ الروحِ  قَبلَ الْكَسرِ الْكبرِياُء، وقَبلَ الس    »أن يرفع قلبه مستكرباً، عاملاً أنه       

ومل يفكـر يف  . ومل تستعل عيناه أي مل يكن طموحاً إىل حالـة أعلـى   ) ١٦:١٨أمثال  (
وخيربنا الكتاب أنه حني أنعم عليـه       . استغالل حب الشعب له النتزاع امللك من شاول       

بِي في إِسرائيلَ   من أَنا وما هي حياتي وعشريةُ أَ      »: شاول بأن يزوجه ابنته، تعجب وقال     
كلالْم رهى أَكُونَ صت١٨:١٨صموئيل األول (« ح .(  

وحـني تنـال   . تواضع يا أخي، ألن اهللا يقاوم املستكربين أما املتواضعون فيعطيهم نعمة  
ولـتكن عينـاك    « ولكن بنعمة اهللا أنا ما أنا     »مركزاً مرموقاً ليكن شعارك قول بولس       

وال . ال تنظر حبقد وحسد إىل من هم أعلى منك        .  متعالية متضعتني، ليس لديك نظرات   
  . تنظر بنظرة حتقري إىل من هم دونك مركزاً أو علماً أو فضالً

عندما يكون القلب متكرباً، تكون النظرات متكربة والكلمات جافة، كما حصل مـع             
ونظر إىل عشار مـسكني واقـف إىل        . الذي وقف يف اهليكل يصلي بتفاخر     . الفريسي

اَللّهم أَنا أَشكُرك أَني لَست مثْلَ باقي النـاسِ الْخـاطفني          »: وقال. ره نظرة احتقار  جوا
  ). ١٨:١١اإلجنيل حبسب لوقا (« الظَّالمني الّزناة، ولَا مثْلَ هذَا الْعشارِ
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نا يف أمور   إن حكمتنا ومصدر مدحيناً احلقيقي هو أن نبقى داخل جمالنا، وال نقحم أنفس            
غَير مهتمني بِالْأُمورِ الْعالية بـلْ منقَـادين إِلَـى          ». فوق مستوانا العلمي واالجتماعي   

نيعضتوما أحلى أن حنمل الشعار الذي أطلقه رسـول اجلهـاد           ). ١٢:٦رومية  (« الْم
  ). ١:٣١كورنثوس األوىل (« منِ افْتخر فَلْيفْتخر بِالرب»العظيم بولس، حني قال 

إن قلوبنا بالطبيعة نزاعة إىل األمور الدنيوية، لذلك جاءت كلمة اهللا تطلب إلينا أن ندع               
الطموح جانباً، وأن نعتصم بالصرب، يف انتظار إجناز مواعيد اهللا لنا، وإكمال مقاصـده              

  . فينا

احملبـة، ألن   يف اعتقادي أن نظرة التشامخ، تدل على كربياء القلب والنفس، وضعف            
لذلك جيب أن نقمع كل فكر متكرب بقوة الروح القدس الذي يـسكب             . احملبة ال تنتفخ  

  . حمبة اهللا يف قلوبنا

وهكذا تستريح أفكار املرمن، بكبح مجاح النفس األمارة بالسوء، فيتغلـب علـى             ) ٢(
 لقد بذل املرمن جهوداً الجتيـاز املـشقات       . الرتوات اجلسدية اليت تشتهي ضد الروح     

وقد شبه املشقات اليت عاناها مبا يعانيه الولد الرضيع         . والوصول إىل هذا اهلدف اجلليل    
ولكن العناء الشديد خيف شـيئاً فـشيئاً، إىل أن          . فإنه إذ يقاسي األمرين   . عند الفطام 

ألن بغيته الوحيـدة أن يـستريح بـني         . فيضطجع الطفل يف حضن أمه راضياً     . يزول
 مؤمن، يستريح آمناً مطمئناً يف حضن رعاية اهللا، مفطوماً عن           هكذا املرمن وكل  . ذراعيها

  . مطامع نفسه وشهوات جسده
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. لقد خسر الطفل ما كان حيسبه ضرورياً جداً له، ولكنه اآلن عاد إىل الرضى واالكتفاء              
فالصراع ملشيئة اهللا قـد     . هكذا املتقي الرب واملتعبد له، يواصل مسريته بال أقل تذمر         

  .  الشخصية وضعت جانباًحصل، واألغراض

فليت كل إنسان يلجأ إىل اهللا، ويسأله أن يقوي فيه نعمة التواضع والتـسليم ملـشيئته                
وليت كل مؤمن يتمسك باحلق الروحي الذي حصل عليـه،          ! الصاحلة املرضية الكاملة  

  . ويتكل من كل قلبه على الرب

  الترنيمة 

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

لي الْعديا سي ي  

  بلْ ما تشا يا منيتي 

  فَالَ اعتبار لي 

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

  يا رب يا ولي 
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  ٤١٠

  فَي بهجتي أَو محنتي 

  مرادك أفْعلْ لي 

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

 اربي الْجكلا مي  

 ةكْمالْح بر تفَأَن  

تخا تبِم كُمفَاح ار  

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

 يدحي الْوألْجا مي  

  مهما توالَت نكْبتي 

 يدالَ أَح كنفَع  

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

 يمحي الردشرا مي  
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  قُصور علْمي حجتي 

 الْقَوِمي كدشي رف  

  الَ أَبتغي مشيئَتي 

  يد يا قَائدي الْمجِ

  فَاهد بِلُطْف خطْوتي 

 رِيدا تي كُلِّ مف  

من أنا اإلنسان عبد التـراب حـىت        .  يا ساكناً يف األعايل، أيها القدوس احلق       :الصالة

لقد استعليت واستكربت، وعصيت شريعتك، وأنا أعترف بـأن يل          ! تذكرين مبرامحك؟ 
اصي وذنويب، سـائالً أن     ولكنين أتوب إليك وأندم على ما سلف من مع        . خزي الوجه 

ليس يل حجة أمامك ولكن املسيح الفادي هو شفيعي أمامك لكي           . ترمحين أيها الرحيم  
  . آمني. تقبل توبيت، وترحم دموع نداميت

  ؟ ١٣١ ماذا قال املفسرون يف كلمات هذا املزمور - ٦: السؤال

 د  َقَسم داو-َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِني َوالثََّلاُثوَن  
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١     كُلَّ ذُلِّه ،داود با ري ٢. اُذْكُر     قُوبعزِيزِ يعل ذَرن ،بلرل لَفح فـلُ   »٣: كَيخلَا أَد
أَو ٥لَا أُعطي وسناً لعيني ولَا نوماً لأَجفَانِي،        ٤. لَا أَصعد علَى سرِيرِ فراشي    . خيمةَ بيتي 

  قَاماً لم أَجِد   قُوبعزِيزِ يعكَناً لسم ،بةَ     ٦. «لراتي أَفْرف ا بِهنعمس ذَا قَدوـي   . هف اهندجو
  . حقُولِ الْوعرِ

وفيـه  . يذهب بعض املفسرين إىل القول بأن امللك سليمان هو ناظم هذا املزمور ايد            
نقله من اخليمة اليت كان     وقد بذل داود جهوداً كبرية لي     . إشارة إىل جلب تابوت العهد    

إال أن هذا األمر مل يتم إال يف زمن سـليمان امللـك             . قد وضع فيها، إىل مكان الئق به      
  ). ١٠-٥:١األخبار الثاين (

يبدأ املرمن بذكر صالة الشعب وابتهاهلم إىل الرب سائالً أن يذكر داود، الذي             ) ٣-١(
ويذَّكر الرب بتواضع داود وحبه     . بكانت له رغبة جارفة يف أن يبين هو نفسه بيتاً للر          

إِني ساكن في بيت من أَرزٍ، وتابوت اللّـه  . انظُر»فقد استدعى ناثان النيب وقال له      . هللا
وبالفعل فإن داود   ) ٢ و ٧:١صموئيل الثاين    (- أي يف خيمة     -« ساكن داخلَ الشقَقِ  

فبعـد أن   . العهد ومشروع بناء بيت الـرب     امللك، قد أظهر غرية متأججة حنو تابوت        
جعل أورشليم عاصمة ملكه، وبعد أن استتبت األمور، فكر يف أن ينقل تابوت العهـد               

. لتكون هي العاصمة الروحية، جبانب أا العاصمة السياسية للدولة        . إىل املدينة املقدسة  
 مـن بعلـة إىل      وذهب هو والشعب الذين معـه     ... فقام ومجع ثالثني ألفاً من املنتخبني     

يهوذا، ليصعدوا من هناك تابوت اهللا، الذي يدعى عليه باالسـم، اسـم رب اجلنـود                
فأركبوا تابوت اهللا على عجلة جديدة، ومحلـوه مـن بيـت            . اجلالس على الكروبيم  
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ومل يشأ داود أن ينقل تـابوت       )... ٣-٦:١صموئيل الثاين   (أبيناداب الذي يف االكمه     
فـذهب  ...  فمال به داود إىل بيت عوبيد آدوم وكل بيتـه          الرب إليه إىل مدينة داود،    

وكان كلما خطا   . داود وأصعد تابوت اهللا من بيت عوبيد وآدوم إىل مدينة داود بفرح           
-٦:١٠صموئيل الثاين   (حاملو تابوت الرب ست خطوات، يذبح ثوراً وعجالً معلوفاً          

١٣ .(  

قَد سفَكْت دماً كَـثرياً     »: الً له لكن اهللا القدوس احلق، مل يسمح لداود ببناء البيت قائ         
  ). ٢٢:٨األخبار األول (« وعملْت حروباً عظيمةً، فَلَا تبنِي بيتاً السمي

يف احلقيقة أنه ال يليق باليد اليت تلوثت بالدماء، أن تشيد هيكل السالم ليسكن فيه اهللا                
م، وكل هارب من معكري     رئيس السالم، والذي سيحتمي مبذحبه كل راغب يف السال        

إذ . لكن اهللا العادل مل يضيع أجر داود، بل كافأه على إخالصه وغريته املقدسة            . السالم
من أَجلِ أَنه كَانَ في قَلْبِك أَنْ تبنِي بيتاً السمي، قَد أَحسنت بِكَون ذلك فـي                »قال أنه   
٦:٨أخبار الثاين (« قَلْبِك .(  

نتعلم أن الغرية والرغبات املخلصة خلدمة الرب، حىت وإن كانـت مل تتحقـق              من هنا   
  . خارجة عن إرادتنا، فإن الرب ال ينساها وال يتغافل عنها

وإن كلمة اهللا لتؤكد لك أن الدموع اليت تسكب، لن تضيع هباء، وأن الصلوات اليت               
  . حوإن التفكري الرتيه الطاهر لن يذهب أدراج الريا. ترفع لن ختيب
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وال يعطي نومـاً  . إن املسيحي احلقيقي هو الذي جياهد حىت الدم، يف سبيل الرب     ) ٦-٤(
لعينيه، وال نعاساً ألجفانه، وال راحة جلسمه، حىت يعد يف قلبه مكاناً مناسباً للرب، فيأيت               

ألنـه  . ولكن جيب أن تذكر أن اهللا ال يسكن يف القلب إىل جانب اخلطية            . ويسكن فيه 
الرب يريد أن ميلك القلب     . رب مع بليعال، وال خلطة للنور مع الظلمة       ليست شركة لل  

كله وهذا يقتضي اإلنسان أن يطرد الشهوات الردية من قلبه، ويكرس القلب هـيكالً              
استلم يا رب قليب وطهره بدم يسوع،       : قل له . مقدساً، وبيتاً روحياً للرب اإلله وحده     

ل أي نفس خاطئة إىل طريق التوبة وحمبـة         إن حتوي . واجعله ملكاً لك وموضعاً لراحتك    
  . اهللا، هو إجياد موضع راحة للرب يف قلب هذه النفس ويئة مسكن حمبوب، حيل فيه

 -عندما عزم داود أن ينقل تابوت الرب أخذ يسأل عن مكانه، فقيل له إنه يف أفراتـه                  
دينة القدس  ميالً من م١١ ولكنه وجده يف قرية تسمى يعارمي وهي تبعد          -أي بيت حلم    

وكان تابوت العهد قد استقر يف هذه القرية        . حيث تتكاثر األشجار  . إىل اجلنوب الغريب  
فأصعده أهل يعارمي إىل بيت أبيناداب يف االكمـه وقدسـوا           . منذ أعاده الفلسطينيون  
  . وقد ظل هناك حىت فتش عليه داود ووجده... العازار ابنه ألجل حراسته

 داود يف البحث عن التابوت يف بيـت          قدس إن اجتهاد  ويقول بعض علماء الكتاب امل    
. حلم أفراته لوضعه يف مكان الئق، هو رمز إىل جتسد ربنا يسوع املسيح يف بيت حلـم                

  . فصارت الكلمة الرسولية، إن فيه قد سر أن حيل ملء الالهوت جسدياً

  الترنيمة 
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 كقَلْبِي إِلَي مقَدم  

 لْهفَاقْب با ري  

كتم كلَيماً عوالً د  

 لْهعاج لْكَكفَم  

 بِيبلْحعاً لطَو تبت قَد  

  بِالْقَولِ والْحياةْ 

 يبلالص دنساً عكَرم  

 اهفَد نمقَلْبِي ل  

 كتحسي إِلَهِي مل به  

  بِروحك اختمنِي 

 كتمنِع لَيع كُباسو  

  نِي وعندك اقْبلْ
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  طَهر كَالَمي والْعملْ 

 الْأَفْكَارو با ري  

  حتى إِذَا عمرِي كَملْ 

 اررالْأَب عا ميأَح  

نشكرك ألجل غناهـا بـاللطف      . عظيمة هي حمبتك  .  أيها السيد الرب إهلنا    :الصالة

. لب املؤمنألنك وأنت القدوس احلق واملتعايل، تتنازل وتتخذ لك مسكناً يف ق        . العجيب
ولكن نشكرك ألجـل دم     . نعترف أمامك يا سيد بنجاسة قلوبنا وعدم لياقتها بسكناك        

فأعطنا التوبة الشاملة لنحـصل     . يسوع الذي يطهرنا من كل إمث، ويعد لك فيها مرتالً         
  . آمني. على هذا التطهري، لتصبح قلوبنا نقية طاهرة الئقة حبلولك فيها

  اود بناء بيت اهللا؟  ملاذا مل يستطع د- ٧: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِني َوالثََّلاُثوَن 

٧نِهاكسلْ إِلَى مخدنل .هيمقَد ئطوم دنع دجسنل .  
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٨       كزع وتابتو تأَن كتاحإِلَى ر با ري ٩. قُم   اؤيقأَتو ،ونَ الْبِرلْبِسي كتنفُونَ كَهتهي ك .
١٠       كِسيحم هجو درلَا ت كدبع داولِ دأَج ن١١. م      جِعرلَا ي ،قبِالْح داودل بالر مأَقْس
هنع :«  كيسلَى كُرلُ ععأَج طْنِكب ةرثَم نـي  ١٢. مي الَّتاتادهشي ودهع وكنظَ بفإِنْ ح

هلِّمأُعكيسلَى كُرونَ عسلجي دضاً إِلَى الْأَبأَي موهنا، فَباهإِي م» .  

وابتدأ . قضى سليمان ثالث سنني يف االستعداد، كجمع مواد البناء وتنظيم العمل          ) ٧(
وكان ذلـك يف شـهر   . يف البناء يف شهر أيار، وأكمل البيت خالل سبع سنني ونصف          

لبناء بأحد عشر شهراً مجع سليمان شيوخ الشعب وكـل          وبعد تكميل ا  . كانون األول 
فحمل الالويون  . رؤوس األسباط ورؤساء اآلباء يف أورشليم إلصعاد تابوت عهد الرب         

التابوت، وأدخله الكهنة إىل مكانه يف حمراب البيت يف قدس األقداس حتـت جنـاحي               
ملوك (ن فوق   ألن الكروبني بسطا أجنحتهما على موضع التابوت وعصيه م        . الكروبني

وكان التابوت قسط من ذهب، فيه املن وعصا هرون اليت أفرخت، ولوحا            ) ٨:٦األول  
  ). ٩:٤عربانيني (العهد 

حينئذ تكلم سليمان، قائالً أن الرب يسكن يف الضباب، أي يف السحاب الذي مأل              ) ٨(
ووقف سليمان أمام مذبح الرب جتاه كل الشعب، وبسط         ) ٨:١٠ملوك األول   (البيت  

. قُم أَيها الرب الْإِله إِلَى راحتك أَنت وتـابوت عّـزِك          »ديه إىل السماء، وقال مصلياً      ي
أخبـار الثـاين    (« كَهنتك أَيها الرب الْإِله يلْبِسونَ الْخلَاص، وأَتقياؤك يبتهِجونَ بِالْخيرِ        

٦:٤١ .(  
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ول بأن يف هذه العبارات، اليت فاه ا سليمان نبـوة عـن    يذهب بعض املفسرين إىل الق    
قيامة املسيح من بني األموات جبسده املمجد، الذي كان التابوت املصفح بالذهب يرمز             

وأن الراحة اليت أشار إليها رجل اهللا سـليمان،         . إليه يف طهارته ونقاوته من كل خطية      
العظمة يف األعايل بعد أن أكمـل       ترمز إىل صعود املسيح إىل السماء وجلوسه عن ميني          

  . الفداء

ملا ترك الشعب عبادة الرب سنوات طويلة، وعبـدوا آهلـة األمـم وسـجدوا               ) ٩(
وكان الكهنة والالويون يف ذل مر وفقـر        . ألصنامهم، كاد تابوت العهد أن ينسى متاماً      

 مدقع، وكان أتقياء الشعب يف حزن واكتئاب شديدين، ولكنهم مل يكفوا عن حب اهللا             
  . والغرية لشريعته

كانت حالتهم تشبه حالة إيليا يف زمن آخاب امللك حني قال وهو يف أشد حاالت احلزن            
قَد غرت غَيرةً للرب إِله الْجنود، لأَنَّ بنِي إِسرائيلَ قَد تركُوا عهدك ونقَـضوا              »واليأس  

« وهم يطْلُبونَ نفِْسي ليأْخـذُوها    . لسيف، فَبقيت أَنا وحدي   مذَابِحك وقَتلُوا أَنبِياَءك بِا   
  ). ١٩:١٠ملوك األول (

أما اآلن وقد بىن سليمان اهليكل، ونقل إليه تابوت الرب وحلت سحابة حضور اهللا يف               
البيت املقدس، عند تدشينه عالمة على رضى اهللا ومسرته، بدأ الكهنة يلبسون حللـهم              

خـروج  (ية على طقس هرون، اليت كان يلبسها للخدمة أمام الرب للمجد والبهاء             البه
٢٨:٢ .(  
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أما األتقياء فكانوا يصرخون ويبتهجون بإعادة عبادة الرب ورجوع الشعب إىل اإللـه             
احلقيقي، وبسجود املؤمنني هللا بالروح واحلق يف هيكل اهللا، بدالً من هياكـل األوثـان               

  ! بهج ومباركحقاً إنه ألمر م. الرجسة

) ٦ و ١:٥رؤيـا   (أما كهنة العهد اجلديد الذين هم مجاعة املفديني املغسلني بدم يسوع            
. إنه ثوب اخلالص، الذي كساهم به الرب يـسوع        . فلهم بر آخر جيب أن يتمنطقوا به      

  . جيب أن يتسربلوا به كثوب اء روحي مقدس

وعندما كان اليهـودي    .  الكاهن ويف نظام العهد القدمي، مل يكن أحد يقترب إىل اهللا إال          
وهناك كان  ... يدخل اهليكل، كان جيتاز دار األمم، مث دار النساء مث دار الرجال اليهود            

ولكن يف عهد النعمة بالرب يـسوع       . يتوقف فلم يكن مسموحاً له بالدنو من األقداس       
ـ     ) ٢:١٨أفسس  (املسيح، صار لنا قدوم إىل اآلب يف روح واحد           عياء هذا ما تنبأ به إش

وهذا ما أشار إليه الرسـول      ) ٦١:٦إشعياء  (« أَما أَنتم فَتدعونَ كَهنةَ الرب    »حني قال   
وأَما أَنتم فَجِنس مختار، وكَهنوت ملُوكي، أُمةٌ مقَدسـةٌ، شـعب           »بطرس، حني قال    

بطرس األوىل  (« دعاكُم من الظُّلْمة إِلَى نورِه الْعجِيبِ     اقْتناٍء، لكَي تخبِروا بِفَضائلِ الَّذي      
٢:٩ .(  

أتؤمن ذا يا أخي؟ أتصدق هذا أيها اإلنسان البسيط؟ أتستطيع أن تؤمن يا من ال حتمل                
تاجاً على رأسك، وال ترتدي رداء مزركشاً إن اهللا يف املسيح جعلك ملكاً وكاهناً؟ هذا               
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وأَنتم تكُونونَ  »اهللا أوالً على أتقياء العهد القدمي يوم قال هلم          الوصف اجلميل قد أطلقه     
  ). ١٩:٦خروج (« لي مملَكَةَ كَهنة وأُمةً مقَدسةً

هنا نرى سليمان يطلب يف صالته التدشينية أن يتم اهللا مـا اشـتهاه داود               ) ١٢-١٠(
وقد استجاب اهللا   . اً خاصاً له  ممسوح الرب، أن يتفضل اهللا فيبارك اهليكل ويتخذه مسكن        

. فعالً لسليمان، فعند انتهائه من صالته، نزلت النار من السماء وأكلت احملرقة والذبائح            
  ). ٧:١أخبار الثاين (ومأل جمد الرب البيت 

ملا رأى غرية داود املتأججة باستمرار إلكرامه، بنقل تابوت عهده إىل املدينة املقدسـة،              
. وأغدق عليه فيضاً من الربكات    .  بيت للرب يليق به، أحبه جداً      ورغبته امللحة يف بناء   

من أَنا يا سيدي الرب،     »وخصوصاً ملا رأى تواضع قلبه، إذ هو تصاغر أمام الرب وقال            
  ). ٧:١٨صموئيل الثاين (« وما هو بيتي حتى أَوصلْتنِي إِلَى ههنا؟

أُقيم بعـدك نـسلَك     »لداود هو الوعد اإلهلي القائل      ومن الربكات اليت أعطاها الرب      
     هلَكَتمم تأُثَبو كائشأَح نم جرخي يالَّذ .         ـيسكُر ـتا أُثَبأَني، ومستاً الينِي ببي وه

  دإِلَى الْأَب هلَكَتميف وهذا الوعد مت بـصورة عجيبـة        ) ١٣ و ٧:١٢صموئيل الثاين   (« م
لأَنه يولَد لَنا ولَد ونعطَى ابناً، وتكُونُ الرياسةُ علَـى          »املسيح يسوع وفقاً للقول النبوي      

لنمّوِ رِياسـته،   . كَتفه، ويدعى اسمه عجِيباً، مشرياً، إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس السلَامِ          
ا نِهايةَ علَى كُرسي داود وعلَى مملَكَته، ليثَبتها ويعضدها بِالْحق والْبِر، مـن             وللسلَامِ لَ 

  دوهذا ما مت فعالً إذ نقرأ يف اإلجنيل أن مالك الـرب            ) ٧ و ٩:٦إشعياء  (« الْآنَ إِلَى الْأَب
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هذَا يكُونُ عظيماً،   . ين ابناً وتسمينه يسوع   وها أَنت ستحبلني وتلد   »قال للعذراء مرمي    
وابن الْعلي يدعى، ويعطيه الرب الْإِله كُرسي داود أَبِيه، ويملك علَى بيت يعقُوب إِلَى              

  ). ٣٣-١:٣١اإلجنيل حبسب لوقا (« الْأَبد، ولَا يكُونُ لملْكه نِهايةٌ

  الترنيمة 

  يا رب من يسكُن في 

  منزِلك الْمظَلَّلِ 

  ومن تراه ساكناً 

  في طَورِ قُدسك الْعلي 

  هو الَّذي يسلُك في 

  طُرقِ الْكَمالِ والْتقَى 

  والْقَائلِ الْحق الَّذي 

  في قَلْبِه قَد صدقَا 
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ذؤي سلَي نباً ماحي ص  

 ي بِهشالَ يو لَه  

  والَ يكُونُ حامالً 

 لَى قَرِيبِهاراً عع  

  من كَانَ يسعى هكَذَا 

 عنصماً يورِ ديلْخل  

 قاً ثَابِتح فَذَاك  

 عزعزترِ الَ يهلْدل  

تتقبـل نـداميت    إليك أرفع قليب أيها اآلب رب السماء، متوسالً وضارعاً أن           : الصالة

ليس لرب يفّ وال ألعمال عملتها، بل ألجل جـراح          . وترحم ضعف إمياين، ومتحو ذنويب    
وحببه العجيب للخاطي نظريي،    . يسوع، الرب الفادي الذي حتنن أمام ذيل وانكساري       

  . آمني. اقبلين يف ملكوتك إكراماً له. مد يده وانتشلين من طني احلمأة
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ليت كانت حمفوظة يف تابوت العهد؟ ومـاذا         ما هي األشياء ا    - ٨: السؤال
  حدث حني انتهى سليمان من صالة التدشني؟ 

عن  نبوات اليت فيها خنبة املزامري
 فادي العاملني املسيح

   المؤامرة -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني 

رضِ وتآمر الرؤسـاُء    قَام ملُوك الْأَ  ٢لماذَا ارتجت الْأُمم وتفَكَّر الشعوب في الْباطلِ؟        ١
نيلقَائ ،هِسيحلَى معو بلَى الرعاً عا»٣: ممطَهبا رنع حطْرلْنا، ومهودقُي قْطَعنل» .  

٤   كحضي اتاومي السف ناكاَلس .  بِهِم زِئهتسي ببِ    ٥. الرـضبِغ هِملَيع كَلَّمتي ذئينح ه
هظيبِغ مفُهجريي٦. وسلِ قُدبنَ جويهلَى صي عكلم تحسم ا فَقَدا أَنأَم .  

هذا املزمور من أشهر املزامري املسيانية، إذ جند فيه نبوة واضحة عما احتملـه املـسيح                
ولكن إن كانت األرض ترفضه فإن السماء تعترف بـه          . املخلص، من اضطهاد وإهانة   

لقد حدث بالفعل أن هريودس وبيالطس البنطي اجتمعا يف احتاد متـآمر ضـد              . بلهوتق
ولكن سيأيت وقت تتم فيه نبوة هـذا املزمـور، يف           ) ٢٨-٤:٢٥أعمال  (الرب يسوع   

  . نطاق أوسع وذلك يف آخر األيام
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فهـو يـصف األمـم      . يصور لنا املرمن العامل كله، متحداً ومتآمراً ضد الرب        ) ٣-١(
ومعىن هذا أن العامل    . لوكهم ورؤسائهم مصممني وعازمني على مقاومته     والشعوب مع م  

ألن للصرب اإلهلـي    . ولكنه من اجلنون أن يتحدى اإلنسان خالقه      . يناوئ كل قيد إهلي   
  . اية وحدوداً، وال بد من إخضاع العامل بالقوة

ل علـى حمبـة اهللا      مما يد . لقد أرسل اهللا ابنه إىل العامل لتتبارك به الشعوب، يهوداً وأمماً          
فماذا كان تصميم العامل يف إزاء هذه احملبة الفائقة؟ قال أبناؤه لنقطع عنـا قيـود                . للعامل

هذا موقف اإلنسان، الذي تقسى قلبـه بـسبب         . الرب ومسيحه، ونطرح عنا ربطهما    
إنه يريد قطع قيود اهللا عنه، ليحيا وفقـاً         . إنه يف تشامخ روحه، ال يريد ملكوته      . اخلطية
هكذا قالوا، يوم كان    . واته، وطرح الرباط أي الضابط اإلهلي لردع الشر من نفسه         لرت

« ال نريد أن هذا ميلك علينا، ليس لنـا ملـك إال قيـصر             »الرب بينهم على األرض     
  ). ١٥ و١٩:١٤اإلجنيل حبسب يوحنا (

هو حكيم القلب وشـديد     »أليس من الغباء أن يتمرد اإلنسان على خالقه؟ قال أيوب           
ولكن علة مترد اإلنسان هي اهتمام اجلسد، الذي هـو   « ، من تصلب عليه فسلم؟    القوة

  ). ٨:٧رومية (إذ ليس هو خاضعاً لناموس اهللا، ألنه أيضاً ال يستطيع . عداوة هللا

أال يكفي هذا لتحذيرنا من اهتمام اجلسد وختجيلنا؟ أيليق باإلنسان املخلوق حبسب اهللا             
  يف ما هو عداوة هللا خالقه؟ إن الـذين يعيـشون يف           يف الرب وقداسة احلق، أن ينغمس       

وال يستطيعون أن يفعلوا ما يرضـي       . اجلسد الهتمام اجلسد، هم حتت سلطان اخلطية      
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وتعوزهم حمبة املسيح، اليت هي الوسيط      . اهللا، إذ تعوزهم النعمة، املبدأ الذي يرضي اهللا       
األمر الـذي يعجـز عنـه    إن إرضاء اهللا هو غاية اإلنسان القصوى، . الذي يرضي اهللا 

  . ألم ال يستطيعون إال إغضابه تعاىل. العائشون يف اجلسد

لقد متكن الشيطان، رئيس هذا العامل من توحيد اليهود واألمم ضد ذاك الذي كان اهللا               
وهذا كان التعبري النـهائي لعـداء       ) ٥:١٩كورنثوس الثانية   (فيه، مصاحلاً العامل لنفسه     

اإلجنيـل حبـسب    (هم رأوا وأبغضوين أنا وأيب      : ال يسوع مرة  وقد ق . قلب اإلنسان هللا  
  ). ١٥:٢٤يوحنا 

لقد توهم األشرار املتآمرون أم يستطيعون إمتـام مـؤامرام ضـد الـرب              ) ٦-٤(
ولكن السيد الرب الساكن يف السموات، وسيد كل األرض، أعظم مبـا ال             . ومسيحه

ـ    . يقاس من جهودهم الباطلة    ام الباطلـة الـيت دارت يف       فيضحك مستهزئاً من األوه
إنه ! إذ كيف يستطيعون أن يغريوا ترتيبات العلي، ساكن األبد القدوس امسه؟          . خميالم

  .  ليكلمهم بسخطه ويرجفهم بغضبه سوف يتحول عن اهلزء والسخرية،

، قد ختلصوا ائياً    «اصلبه، اصلبه »لقد تصور أعداء املسيح أم بصراخهم إىل بيالطس         
وهو سيملك وسيكون له العرش مـن اهللا،  .  ولكن املسيح قام من األموات    .من ابن اهللا  

وهذا سيحدث بعد أن يتم املكتوب، وسريى العامل        . بعد أن كان له الصليب من الناس      
هوذا يأيت مع السحاب، وستنظره كل عني       »كما هو مكتوب    . الرب يسوع مرة أخرى   

  . «وتنوح عليه جيمع قبائل األرض. والذين طعنوه
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أما االسم صهيون فهو االسم الـذي       . ه هي مشيئة الرب، وهي فوق مشيئة البشر       هذ
وقد تدشـنت   ) ٥:٧صموئيل الثاين   (أطلق على احلصن القدمي الذي أصبح مدينة داود         

  وهذا هو . هذه املدينة وتكرست حني نقل إليها تابوت الرب إىل أن أقيم اهليكل

  . فيها املسيح عند جميئه الثايناالسم النبوي للمدينة املقدسة، اليت سيقيم 

وستجثو بامسه كل ركبـة     . هذا هو ملك اهللا املعني على الكل، لكي يأيت بالربكة األبدية          
ممن يف السماء ومن على األرض، ويعترف كل لسان أن يسوع املسيح هو رب د اهللا                

  ). ٢:١٠فيليب (اآلب 

. ن يكون لك، وليس عليك    فخري لك أ  . كف عن املقاومة، وسلم حياتك للملك اإلهلي      
  . واذكر أن اهللا دائماً يرقب جمرى األحداث على األرض

  الترنيمة 

  خذْ بِيدي وقُدنِي 

  كَما تشاْء 

  حتى أَرى في لَيلي 

  نور السماْء 
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  يسوع سر أَمامي 

 كعبفَأَت  

  وحيثُما تِسر بِي 

 كعا مأَن  

  و عزمي في الْضعف قَ

 كتمحبِر  

  فَيسترِيح جِسمي 

 كتمبِنِع  

  كُلُّ اتكَالي دوماً 

 كلَيي عبر  

  أَبِيت مطْمئناً 

 كيدي نيب  
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  مهما يكُن طَرِيقي 

 طَ الظَّالَمسو  

  أَنلْ بِفَضلِ ربي 

 امتالْخ نسح  

  خذْ بِيدي وقُدنِي 

 ي الْكَرِميبر  

  حتى يضيَء حولي 

 يمعالن ورن  

فضللنا يف  . وابتعدنا عنك . نعترف بأننا شغلنا بسواك   .  أبانا الذي يف السموات    :الصالة

بدد منا كل   . فاهدنا يا سيد، وافتح لنا باب التوبة      . متاهات هذا العامل، وأصبحنا حيارى    
شرق بنورك علينا، واجل الدجى من حولنـا،        أ. شك، وانتزع كل فكر بعيد عن احلق      

إننا يف حياة ماسة إىل عمل نعمتك، حىت يزداد إمياننا، ويتقـوى            . حىت نرى ما ال يرى    
  . آمني. رجاؤنا، وتتسع حمبتنا، وتثمر حياتنا د امسك



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٢٩

   ماذا ترى يف هذه اآليات؟ - ٩: السؤال

   قضاء الرب -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني 

اسـأَلْنِي  ٨. أَنا الْيوم ولَـدتك   . أَنت ابنِي »: قَالَ لي . ر من جِهة قَضاِء الرب    إِني أُخبِ ٧
       لْكاً لَكضِ مالْأَر يأَقَاصو اثاً لَكريم مالْأُم كيط٩. فَأُع   يددح نيبٍ مبِقَض مهطِّمحثْلَ . تم

مهركَست افزاِء خإِن» .  

اعبـدوا الـرب بِخـوف      ١١. تأَدبوا يا قُضاةَ الْأَرضِ   . فَالْآنَ يا أَيها الْملُوك تعقَّلُوا    ١٠
 ةدعفُوا بِرتاهالطَّرِيقِ      ١٢. و نوا مبِيدفَت بضغئَلَّا يل نابلُوا القَب .      ـدقتيـلٍ يقَل نع هأَنل

هبغَض .ى لطُوبهلَيع نيلكتيعِ الْممج .  

يف هذه اآليات يعود رجل اهللا إىل التكلم عن املسيا، مسوقاً من الروح القـدس،               ) ٧(
وبعد ذلك ينقل   . فيكشف عن املشورة اإلهلية، من جهة حكم اهللا على شر اإلنسان أوال           

وهرية يف الالهـوت    فاملسيا بطبيعته اجل  « أنت ابين »لنا اإلعالن اإلهلي عن االبن املبارك       
. هو ابن اهللا الوحيد، الذي ال يعادله يف ذلك أحد من خالئق اهللا السماوية أو البـشرية                

ورأَينا مجده، مجداً كَما    »هذه احلقيقة، أوحى ا إىل يوحنا الالهويت، فكتب لنا شهادته           
بِهذَا أُظْهِـرت   ») ١:١٤سب يوحنا   اإلجنيل حب (« لوحيد من الْآبِ، مملُوءاً نِعمةً وحقّاً     

يوحنـا األوىل   (« أَنَّ اللّه قَد أَرسلَ ابنه الْوحيد إِلَى الْعالَمِ لكَي نحيا بِه          : محبةُ اللّه فينا  
٤:٩ .(  
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. ومما جيدر مالحظته، هو أن أسفار العهد اجلديد حتدثنا عن املسيح باعتباره ابـن اآلب              
.  اآلب هو االسم، الذي تقدمه الكتابة املقدسة للتعبري عن حمبة اهللا للبشر            واملعروف أن 

وهذه نقطة هامـة    . ونفهم من القرائن أن الرب يسوع، هو ابن اهللا من قبل أن يتجسد            
فهـو ابـن اهللا منـذ       . وخطرية، ألا تتضمن حقيقة أساسية وهي أن بنوة يسوع أزلية         

فَمنك يخـرج   ... ا بيت لَحمَِ أَفْراتةَ، وأَنت صغريةٌ     أَما أَنت ي  »كما هو مكتوب    . األزل
  ). ٥:٢ميخا (« ومخارِجه منذُ الْقَدميِ منذُ أَيامِ الْأَزلِ... لي الَّذي يكُونُ متسلِّطاً

ـ             ول وهنا حقيقة جيب أن أذكرها، وهي أن جتسد املسيح مل يفقده البنوة اإلهلية، بدليل ق
اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك، وقُّوةُ الْعلي تظَلِّلُك، فَلـذلك أَيـضاً           »املالك ملرمي العذراء    

     اللّه نى ابعدي كنم لُودوالْم وساما غاية الرب من    ) ١:٣٥اإلجنيل حبسب لوقا    (« الْقُد
ولكن لَمـا جـاَء مـلُْء       » هو مكتوب    التجسد فهي إمتام املشورة اإلهلية بالفداء، كما      

              ـتحت ينالَّذ يدفْتيوسِ، لامالن تحلُوداً توم ،أَةرنِ املُوداً موم هناب لَ اللّهسأَر ،انمالّز
ينبالَ التننوسِ، لام٥ و٤:٤غالطية (« الن .(  

، تشري إىل قيامة الرب     «ابين أنا اليوم ولدتك   أنت  »يذهب البعض إىل القول بأن العبارة       
ونحن نبشركُم بِالْموعد الَّذي صـار      »ويستندون يف ذلك على قول الرسول       . يسوع

                ضاً فأَي وبكْتم وا هكَم وعسي إِذْ أَقَام ،مهلَادأَو نحا نلَ هذَا لَنأَكْم قَد ا إِنَّ اللّهنائآبي ل
إِنه أَقَامه من الْأَموات، غَير عتيد أَنْ يعـود         . أَنت ابنِي أَنا الْيوم ولَدتك    : الْمزمورِ الثَّانِي 
  ادضاً إِلَى فَسولكن أصحاب هذا الـرأي، مل يالحظـوا        ). ٣٤-١٣:٣٢أعمال  (« أَي

األوىل ال تعين القيامة من األمـوات،       فالكلمة  . «أقام»الفرق بني الكلمة األوىل والثانية      
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إِنَّ نبِيـاً مثْلـي     »بل تعين اإلرسال إىل العامل إلكمال الفداء، بدليل قول موسى لآلباء            
     كُمتوإِخ نم إِهلُكُم بالر لَكُم يمقيس .       بِـه كُمكَلِّما يي كُلِّ مونَ فعمست أعمـال  (« لَه

٣:٢٢ .(  

آلية وصف للمركز الذي تبوأه يسوع يف مركز السيادة العامة كمـسيح            يف هذه ا  ) ٨(
وذلك رداً على تآمر الشعوب وهياج األمم ضد الرب ومسيحه، فقد مت التجـسد        . اهللا

اسـألين فأعطيـك    »: فباعتباره ابن اإلنسان وابن داود، قال له اآلب       . يف ملء الزمان  
الرسول بولس إىل إثابة املـسيح علـى        وقدْ أشار   . «األمم مرياثاً وأقاصي األرض ملكاً    

رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُلِّ اسمٍ لكَي تجثُـو بِاسـمِ             »عمل الفداء، إذ قال     
يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماِء ومن علَى الْأَرضِ ومن تحت الْأَرضِ، ويعترِف كُـلُّ               

الْآبِ        ل اللّه دجمل بر وه ِسيحالْم وعسأَنَّ ي انفابن اإلنسان  ). ١١-٢:٩فيليب  (« س
الذي رفع على الصليب مهاناً، رفع إىل عرش السماء مكرماً، ومكلالً باد والكرامـة              

  ). ٢:٩عربانيني (من أجل أمل املوت 

زال احلجاب الذي حجب الهوتـه      ومن أمور ارتفاعه وجلوسه عن ميني اهللا اآلب، إنه أ         
مجدنِي أَنت أَيها الْآب عند ذَاتـك       »وهذا على وفق قوله يف صالته       . وهو على األرض  

ومنـها  ) ١٧:٥اإلجنيل حبسب يوحنا    (« بِالْمجد الَّذي كَانَ لي عندك قَبلَ كَون الْعالَمِ       
) ٢٨:١٨اإلجنيل حبسب مـىت     («  السماِء وعلَى الْأَرضِ   دفع إِلَي كُلُّ سلْطَان في    »قوله  

ومنها أنه أعطاه سلطاناً    . ومنها ما نتج عن إمتامه عمل الفداء، ألنه متجد مبوته عن شعبه           
كُنت أَرى فـي رؤى   »وعليه قول دانيال    ) ٥:٢٧اإلجنيل حبسب يوحنا    (أن يدين أيضاً    
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    بِ السحس عإِذَا ملِ واللَّي          هامقُد وهبامِ، فَقَرميِ الْأَياَء إِلَى الْقَدجى وأَت انسنِ إِنثْلُ اباِء مم .
         ةالْأَلِْسنمِ والْأُموبِ وعكُلُّ الش لَه دبعتتلَكُوتاً لمداً وجملْطَاناً وس يطلْطَانٌ  . فَأُعس هلْطَانس

  ). ٧:١٣دانيال (« ، وملَكُوته ما لَا ينقَرِضأَبدي ما لَن يزولَ

يف يوم الرب العظيم سيخضع العامل له، ويرعى اجلميع بقضيب، وفقاً ملا جـاء يف               ) ٩(
 فكما أنه قد وكل إىل سيدنا املبارك مهمة فداء شعبه على األرض، ستودع              ١٢:٥رؤيا  

  . أيضاً بني يديه مهمة دينونة العامل

ا املزمور وإن كان يشري مباشرة إىل جتسد ربنا املبارك، فإنه يقـدم لنـا            يف الواقع أن هذ   
صورة عن املسيا يف جميئه الثاين، حينئذ يوضع كل شيء يف يديه، وتوضع أعداؤه موطئاً               

ولن تكون الفترة آنئذ فترة بشارة باإلجنيل كما هي اآلن، بـل تكـون يـوم                . لقدميه
عـربانيني  («  أَنْ يموتوا مرةً ثُم بعد ذلك الدينونةُ       ضع للناسِ ُ«دينونة،كما هو مكتوب    

٩:٢٧ .(  

وفيها دعـوة إىل مجيـع ذوي       . خيتم رجل اهللا نبوته بعبارات مفعمة باحملبة      ) ١٢-١٠(
والدعوة جاءت  . السلطان من ملوك ورؤساء وقضاة، ليعترفوا مبطاليب ابن اهللا وحقوقه         

  : يف قالب ثالثي

  . وا الرب خبوف، أن يظهروا له اخلشوع املتعبدأن يعبد) أ(
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وهـو  . أي أن يبتهجوا لنجام من الكارثة العظيمـة املقبلـة         . أن يهتفوا برعدة  ) ب(
  . االبتهاج املقترن باخلوف املقدس

والتقبيل هنا معناه التعبد له كملـك امللـوك ورب          . أن يقبلوا االبن لئال يغضب    ) ج(
لكَي يكْرِم الْجميع الابن كَمـا      »ه إىل هذا التعبد بقوله      وقد أشار املسيح نفس   . األرباب

 ونَ الْآبكْرِمي .        لَهسي أَرالَّذ الْآب كْرِملَا ي نابال كْرِملَا ي ناإلجنيل حبسب يوحنـا    (« م
٥:٢٣ .(  

هل تدرك يا أخي ما يف هذه اآليات من حقائق؟ فهذا امللك الذي رفضه خاصته، فمـع                 
نه يظهر اآلن كاملنتصر القادم ليحكم أعداءه بعصا من حديد، إال أنه ما زال يبسط يده                أ

اليت ثقبت على الصليب ويبسطها للسالم، ولكن حمذراً من غضبه، الذي سريجف بـه              
  . كل من أمهل اخلالص الذي اشتراه هلم مبوته

  الترنيمة 

  علَى جبِنيِ الْمفْتدي 

   يبدو سنى الْجمالْ

  ورأْسه مكَلَلٌ 
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  بِالْمجد والْجالَلْ 

  وفَيض نِعمة يرى 

 نِريالْم رِهي ثَغف  

  فَما لَه بين الْورى 

 ريظا نمي السف أَو  

  لَما رأَى الْإِنسانَ في 

 غَاص ى قَددرِ الرحب  

  دنا إِلَيه مسرِعاً 

  ص بِنِعمة الْخالَ

  قَد صار عني فديةً 

 بِيبي الْحلِّصخم  

  إِذْ مات عني رافعاً 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٣٥

 يبللَى الصي عإِثْم  

 هدبيِي عحمكْراً لش  

  ومصدر النصرِ 

 هتمنِع نم تزإِذْ ح  

  نصراً علَى الْقَبرِ 

  يمناه تهدينِي إِلَى 

  مجد منازِلِ الْ

 ي لَهدي أُهتجهفَم  

  وكُلَّ ما عندي 

من . ونرفع لك آيات احلمد والتسبيح    . نبارك امسك العزيز، أيها املسيح الرب     : الصالة

ارسل روحك لكي يوقظ النفوس من سـبات نـوم          . أجل اخلالص الذي وهبته للبشر    
ذيعوا بشرى خالصك   بفضائلك وي . املوت، ويفتح عيون ذهنها لكي ترى جمدك بالفداء       
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أيد الغيورين على نشر إجنيلك بقوة من األعايل، حىت تثمر أتعام د            . يف بقاع األرض  
  . آمني. امسك خبالص كثريين

  ؟ ٢ ما هي أهم حمتويات املزمور - ١٠: السؤال

   أغاني الملك -َاْلَمْزُموُر الرَّاِبُع َواْلِعْشُروَن 

ج رؤوسكُن، وارتفعن أَيتها الْأَبواب الـدهرِيات، فَيـدخلَ ملـك           ارفَعن أَيتها الْأَرتا  ٧
دجـالِ             ٨. الْمتـي الْقف اربالْج بالر ،اربالْج يرالْقَد ب؟ الردجالْم كلهذَا م وه نم !

٩    و ،كُنوسؤر اجتا الْأَرهتأَي نفَعار         ـكللَ مخـدفَي ،اترِيهالـد ابوا الْأَبهتا أَيهنفَعار
  سلَاه . رب الْجنود هو ملك الْمجد! من هو هذَا ملك الْمجد١٠الْمجد؟ 

نظم داود هذا املزمور حني انتهت إقامته يف حربون، ومل يبق يف البالد سـوى حـصن                 
داء، وهو حصن صهيون، ورأى داود أن يكون هذا احلـصن نفـسه             واحد يف يد األع   

وجيمع املفسرون على أن املرمن احللو كتب هذا املزمور مبناسبة االستيالء           . عاصمة مملكته 
  . على احلصن وجعله مقراً لتابوت العهد، الذي هو رمز حضور اهللا وبركته

يف غنـاء ورقـص     كان يوم فرح عظيم حني سار داود والشعب أمام تابوت الـرب             
ولعلهم غنوا الترنيمة احملبوبة اليت رمنها آباؤهم يف عـدة          . وأصوات مجيع آالت الطرب   

وكان ذلك أعظم يـوم     ) ٦:٤١أخبار الثاين   (قم يا رب، أنت وتابوت عزك       : مناسبات
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يف حياة داود، إذ كان فاحتة عهد جديد، ألنه من ذلك اليوم صارت مدينـة القـدس                 
  . عاصمة له

آلن يقف املوكب أمام بوابات املدينة، وهي األبواب القدمية، اليت يطلـب            وا) ١٠-٧(
والتابوت مثل اد، ألنه ملا أخذ الفلسطينيون       . منها أن ترتفع وتتسع لدخول ملك اد      

زال اـد ألن    : تابوت اهللا، قالت امرأة فينحاس بعد والدا وهي على فراش الـرتع           
أيـن  : ومست ابنها أخيابود، الذي تفسريه    ) ٤:٢٢ صموئيل األول (تابوت اهللا قد أخذ     

لكـأن  . اد؟ ومع أن التابوت قد عاد، فكان السؤال من الداخل يدل على الـشك             
من هو  : املدينة مل تعرف ملكاً غري الذين ملكوا عليها سنني طويلة، لذلك كان السؤال            

القدير اجلبار، الرب   الرب  »هذا ملك اد؟ فأجيب مبلء الثقة وبلهجة الغلبة واالنتصار          
ومع ذلك بقي السائل من الـداخل       . إله العهد الذي نصر عبده داود     « اجلبار يف القتال  

من هو هذا   »فسأل ثانية   . حمجماً متردداً، لكأنه ميثل تردد الناس يف قبول اإلله احلقيقي         
وعند « !رب اجلنود هو ملك اد    »فأنشد اجلمهور املواكب تابوت الرب      « ملك اد؟ 

مساع اسم اهللا القادر على كل شيء، ملك الكون، رفعت األبواب رؤوسـها وأدخـل               
  . التابوت يف وسط أصوات اهلتاف والغناء ورنات آالت املوسيقى

أما من الناحية النبوية فإن اآليات الكرمية تتحدث عن جميء الرب يـسوع ثانيـة إىل                
وحبسب .  بعد حتطيم أعدائه   يوم ذاك سوف يظهر يف جمده غالباً منتصراً،       . عاصمة ملكه 

أقوال النبوات، ستكون املدينة املقدسة يومئذ مظللة بسحابة جمد، عالمة حلضور الرب            
  ). ٤:٥إشعياء (
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فبعد انتهاء صراع األمـم  . هنا صورة رائعة للرب يسوع، وهو عائد إىل مدينته املقدسة     
فضه النـاس وجتـاهلوه     بعد أن ر  . الطويل، يظهر ملك اهللا ايد متوجاً بقدرة ال تقاوم        

واالرتاج اليت كانت موصدة يف وجهه، ها هي تؤمر أن ترفع رؤوسـها             . أحقاباً طويلة 
  . لتستقبله له اد

واملزمور فيها يتطلع   . أجل إن تلك احلادثة وما جاء فيها من تفاصيل، هي حادثة رمزية           
. رب يف جمده اإلهلي   أي املسيح ال  . إىل األمام، إىل استكمال الرمز، مبجيء داود احلقيقي       
كامللك احملـارب   ) ١٩:١١رؤيا  (سيأيت يف جمده كما رآه يوحنا راكباً على فرس أبيض           

  . «جبار يف القتال»خلالص أتقيائه وعتق األرض، 

يف عهد اآلباء عرف اهللا باسم إلوهيم أي        : قال احد االتقياء يف إيضاح معىن رب اجلنود       
ويف العهد اجلديـد عـرف      . ي وجود ذايت  ويف ايام موسى عرف باسم يهوه أ      . احلصن

  . باآلب ألنه أحب العامل مبقدار أنه بذل ابنه الوحيد لفدائه

أما يف األيام األخرية، بعد أن يكون يوم النعمة قد انتهت ساعاته فإن ملك الـسموات                
  . آت باسم رب اجلنود

طالبـاً إرشـاد    واآلن دعين أسألك برأفة اهللا، أن تتأمل يف معىن هذه اآليات، مصلياً و            
فلعلك تفكر يف ما هو لسالمك، وتفيد من يوم افتقاد الرب العظـيم،             . الروح القدس 

وحـني  . فيحل السالم يف قلبك طيلة أيامك هنا      . بفتح أرتاج قلبك، ليدخل ملك اد     
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حيـث  . تدعى إىل الرحيل سيحملك الرجاء على جناحيه إىل مرياث القديسني يف النور           
، ويقول لك، هيا يا مبارك أيب، رث اد املعد لك قبل تأسيس           سيستقبلك الفادي الرب  

  . العامل

  الترنيمة 

  هوذَا الظَّافر جاَء 

 قْبِلُوهتوا اسبرِ هصالن افتبِه  

 يباً بِهحرت ارهوا الْأَزثُراُن  

 وهمكَر وهظِّمع وهجوت  

  هوذَا الْمليك جاَء 

لُ يأَص نِريحِ الْمبالص كَبى كَوس  

 بغَال يرقَد دفَر دأَس  

 ريالْأَس قطْلمو الْبِر باهو  
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  ٤٤٠

  هوذَا الْمِسيح جاَء 

 نيالَمالْع ورنو نالْكَو كلم  

  ضابِطُ الْكُلِّ وديانُ الْورى 

 نِنيمؤي الْمفَادو توالْم رقَاه  

 يا رب إهلنا الصاحل، نشكرك ألجل نعمتك الرامحة اليت مل تتركنـا يف ظـالل                :لصالةا

بل أشرقت علينا بنور املعرفة اخلالصية، فعرفناك يف يـسوع ابنـك املخلـص              . اجلهل
ونـشكرك ألجـل    . ثبتنا يف هذه النعمة، اليت أقمتنا فيها مغسلني من خطايانا         . الوحيد

 األسباب حىت يعرف مجيع مواطنينا حاجتهم إىل يسوع         هيئ. حتذيراتك لنا من االرتداد   
  . آمني. املخلص، وينالوا الرب من ميينه املباركة

؟ وهل يف املزمور نبوة     ٢٤ يف أي مناسبة نظم داود املزمور        - ١١: السؤال
  عن املسيح؟ 

   القلب المآلن -َاْلَمْزُموُر اْلَأْرَبُعوَن 

٦   رست لَم ةمقْدتو ةبِذَبِيح . تحفَت يأُذُن .     طْلُـبت لَم ةيطةَ خذَبِيحقَةً ورح٧. م  ـذئينح
قُلْت: «  ذَا جِئْتئَني     . هنع وبكْتابِ متجِ الْكر٨بِد     ترِري سا إِهلي كيئَتشلَ مأَنْ أَفْع .
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هـوذَا شـفَتاي لَـم      . جماعة عظيمة بشرت بِبِر في    ٩. «وشرِيعتك في وسط أَحشائي   
تكَلَّمـت بِأَمانتـك    . لَم أَكْتم عدلَك في وسط قَلْبِي     ١٠. أَنت يا رب علمت   . أَمنعهما

كلَاصخو .ةيمظالْع ةاعمنِ الْجع قَّكحو كتمحر فأُخ لَم .  

 نرى تطبيقاً كامالً هلذا املزمـور       ١٠-١٠:٦اآليات بعربانيني   حني نقابل هذه    ) ٨-٦(
على شخص يسوع، فربنا املبارك استعرض مجيع ذبائح وقرابني العهد الناموسي بكـل             

وبعـد  . ذبائح السالمة، وذبائح اإلمث، واحملرقات، وذبائح اخلطية والقـرابني        : أنواعها
  .  مطلب القديراستعراضها مجيعاً، نطق حبكمة قائالً بأا مل تكن

ففي إشعياء جند احلكـم علـى هـذه         . واهللا أعلن يف األنبياء نفس الشيء مراراً كثرية       
يقُولُ الرب  « لماذَا لي كَثْرةُ ذَبائحكُم؟   »الذبائح باعتبار كوا طقوساً فارغة، إذ يقول        

«      بِدو ،اتنمسمِ محشاشٍ وبك قَاترحم نم تمخات     را أُسوسٍ ميتو فَانرخولٍ وجمِ ع »
  ). ١:١١إشعياء (

محرقَاتكُم غَير مقْبولَة، وذَبائحكُم لَا     »ويف إرميا يصدر احلكم عليها بالرفض، إذ يقول         
  ). ٦:٢٠إرميا (« تلُذُّ لي

دكُم، ولَـست أَلْتـذُّ     بغضت، كَرِهت أَعيا  »ويف عاموس يظهر كراهية حياهلا، إذ يقول        
كُمكَافَاتتبِاع .            ـنم ةلَامالس حائذَبي، وضتلَا أَر كُماتمقْدتو كُمقَاترحي مل متمي إِذَا قَدإِن

  ). ٢٣-٥:٢١عاموس (« مسمناتكُم لَا أَلْتفت إِلَيها
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ت طقوساً خارجية، ويف معظـم األحيـان        والسبب يف ذلك واضح متاماً، وهو أا كان       
لَا يمكن من جِهـة   »إن تلك الذبائح    : ويقول الرسول بولس  . كانت تقدم يف عدم إميان    

    مدخي يلَ الَّذكَمريِ أَنْ تممبعىن أن ذبائح الناس مل يكن ممكناً قط        ) ٩:٩عربانيني  (« الض
. ه كان يعاد يف يوم عيـد الكفـارة        أن تكمل الساجد من جهة ضمريه ألن ذكر خطايا        

وبكلمة أخرى أن ضمريه مل يكن      . وكان يستنتج من ذكرها أا يف املاضي مل تغفر كامالً         
  . ألنه مل حيصل على يقني كامل بغفران خطاياه. جيد راحة كاملة

وكان هناك رش دم لتقديس املـنجس،       . كانوا ميارسون الغسل يف اهليكل عند املرحضة      
ولكن هذه كلها مل تكـن قـادرة أن     . نحاس، وعلى قرون مذبح البخور    وعلى مذبح ال  

كانت أشياء مادية متارس وفقاً لفـرائض       . تكمل الضمري أو تعطي للنفس سالماً حقيقياً      
تتناول عالقة اإلنسان باهللا، ولكنها مل تكن سوى عالقة خارجية، ولعل هذه العالقة جتعل            

ومع ذلك يبقى بعيداً عن الـسالم مـع اهللا، أو           اإلنسان طيباً صادقاً يف أشياء كثرية،       
  . الوجود يف حضرته

صحيح أن أتقياء العهد القدمي، يف أيام موسى كانوا يرجعـون إىل اهللا علـى أسـاس                 
ويف عهد امللوك، كانت الذبائح تشغل مركزاً هاماً يف العبادة، إذ كانت ذبائح             . الذبائح

أبداً ويف زمن سليمان كانت ربوات احملرقات       احملرقة تقدم باستمرار حبيث نارها ال تطفأ        
حىت ميكن أن يقال، أم كانوا شعب       . ختفي وجه السماء فوق اهليكل بدخاا املتصاعد      

! ومع ذلك ما أشد النربة اليت لفظ ا الـرب هـذا احلكـم             . قرابني وذبائح وحمرقات  
  . «ذبيحة وقرباناً مل ترد»
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ن املسيح بفم داود، يؤكـد لنـا بـصريح          يف الواقع أن الروح القدس، الذي تكلم ع       
وإمنـا يـشتاق إىل   . العبارة، أن اهللا ما كان ممكناً أن يسر مبجرد تقدمي ذبيحة حيوانيـة  

وهذا الـشيء هـو دم      . الشيء الذي تكلم بالسالم إىل قلب وضمري اخلاطئ اخلائف        
  . املسيح، املعروف سابقاً قبل تأسيس العامل

وإذ ننحين  .  يف مشورات اهللا األزلية إعداد ذبيحة أفضل       ختربنا الكتب املقدسة، أنه كان    
سجداً، يقودنا الروح القدس إىل ذاك املاضي األزيل الذي إن كنا ال نستطيع إدراكـه               
حبكم قصورنا البشري، إال أننا نفهم من إعالنات اهللا يف الكتاب العزيـز، أن أقـانيم                

يت إىل الوجود، وإىل اخلطية اليت      الالهوت وهم يتطلعون إىل جنسنا البشري املزمع أن يأ        
وميكننا أن نتصور أن اهللا االبن      . ستدخل إىل العامل ومعها املوت أصدروا املشورة بالفداء       

  . قدم نفسه لعمل الفداء قائالً هأنذا أذهب وأصنع الكفارة لذلك العامل املرتد

 الْأَّولَ لكَي يثَبـت     ينزِع»وهكذا متت املشورة اإلهلية بالفداء، وصارت الكلمة املكتوبة         
يرتع الذبائح اليت كانت تقدم حتت الناموس، لكـي يثبـت           ) ١٠:٩عربانيني  (« الثَّانِي

فَبِهـذه  »كما هو مكتـوب     : وهي خالصنا بذبيحة املسيح   . مشيئة اهللا املباركة بالفداء   
  ). ١٠:١٠عربانيني («  مرةً واحدةًالْمشيئَة نحن مقَدسونَ بِتقْدميِ جسد يسوع الْمِسيحِ

مل يكتف ابن اهللا بأن تكون املشيئة اإلهلية بالفداء حمصورة يف شعب حـسب              ) ١٠ و ٩(
لأَنـه هكَـذَا    »بل أراد نشرها يف العامل أمجع وفقاً لقوله         . نفسه وارثاً وحيداً ملواعيد اهللا    

لْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُـونُ لَـه             أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه ا      
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وحني توقفت شفتا يسوع عن الكالم،      ). ٣:١٦اإلجنيل حبسب يوحنا    (« الْحياةُ الْأَبديةُ 
اذْهبوا »صار رسله شفاهاً تكرز بإجنيل اخلالص للعامل أمجع، وذلك صدوعاً بأمره القائل             

  ). ١٦:١٥اإلجنيل حبسب مرقس (« لَمِ أَجمع واكْرِزوا بِالْإِنجِيلِ للْخليقَة كُلِّهاإِلَى الْعا

  الترنيمة 

 ي الذَّبِيحالْفَاد مى درج  

  مغسالً ذَنبِي 

 رِيحي الْجامالد بِهنج نم  

  مطَهراً قَلْبِي 

 سجبلِّصِ انخالْم مد  

  اك الْمعني يا حبذَا ذَ

 سنالدي ووبذَن تحم  

 نيي الْطَعذقناُء ممد  
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  صوت الدما أَشعرنِي 

 يدعالس ثادبِالْح  

  والروح قَد بشرنِي 

 يددجالتو ثعالْبب  

  في النورِ أَمشي ظَافراً 

  بِالناصرِي ربي 

  اهراً ثَوباً كَسانِي طَ

  إِذْ حلَّ في قَلْبِي 

ف أَتدب ا ×قَدمالس ي  

  في داخلِ الْنفْسِ 

  مذْ طَهرت قَلْبِي الدما 

  بِروحه الْقُدسي 
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 أيها الفادي الرب، ال يستطيع لساين أن يعرب لك عن حيب وعـن شـكري                :الصالة

راً لك ألنـك أحببـتين منـذ        شك. ألنك نظرت مذليت، وحتننت على ضعفي     . وامتناين
يا رب ماذا أرد لك،     . األزل، وبدون أن أكون مستحقاً، كتبت امسي يف سجل املفديني         

. من أجل مجيع حسناتك؟ غفرت إمثي وسترت عيويب ثبتين يف حمبتك، وزدين إمياناً بـك              
  . آمني

؟ ويف أي   ١٠-١٠:٦ ماذا جتد مبقارنة هذا املزمور بعربانيني        -١٢: السؤال
  ت يظهر حكم الرب على الذبائح احليوانية؟ النبوا

   المسيح اإللهي -َاْلَمْزُموُر اْلَخاِمُس َواْلَأْرَبُعوَن 

أَحببـت الْبِـر    ٧. قَضيب استقَامة قَضيب ملْكك   . كُرسيك يا اَللّه إِلَى دهرِ الدهورِ     ٦
حسم كلِ ذلأَج نم ،الْإِثْم تضغأَبوكفَقَائر نم اجِ أَكْثَرهتابنِ الهبِد إِهلُك اللّه ك .  

حني نقابل هذه اآليات بقرائنها يف رسالة العربانيني، يتضح لنا أـا تـتكلم عـن                ) ٦(
قَـضيب  . كُرسيك يا أَللّه إِلَى دهرِ الدهورِ     »: وأَما عن الابنِ  »املسيح، إذ يقول الرسول     

اس  كلْكم يبقَض ةقَامت .   الْإِثْم تضغأَبو الْبِر تببأَح .       إِهلُـك اللّه كحسم كلِ ذلأَج نم
    ككَائرش نم اجِ أَكْثَرهتابال تيبِز» .و«           ،ضالْـأَر تـسِء أَسـدـي الْبف با ري تأَن

كيدلُ يمع يه اتاومالس١٠-١:٨عربانيني (« و .(  
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لكـأن اآلب   . ذا اإلعالن يطل علينا الوحي بشهادة اهللا عن أجماد االبـن القـدوس            
السماوي، أراد أن يعلمنا أن معرفة أجماد ابنه الزمة وجوهرية لكل إنسان، لريفع احلمد              

والواقع إن تكلمت شهادة اآلب عن ابنه، وإن حدثنا         . األبدي للحمل املستحق الكرامة   
لوحي عن عظمته كصورة اهللا غري املنظور، أو كخالق الكل، أو كحامل كل األشـياء               ا

بكلمة قدرته، أو كالفادي املطهر من اخلطايا فإن ذلك يثري فينا أحاسـيس الـسجود               
  . واحلمد، للذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه

 ليست سوى   ١١٠ و ٩٧ و ٨٩ و ٢: ويقيناً أن هذه اآليات ايدة ومثيالا يف املزامري       
ويف احلق أنه المتياز لنا،     . إشارة إهلية إىل املوقف الواجب أن تتخذه النفس حيال ابن اهللا          

أن ننضم إىل صفوف العابدين األتقياء، الذين بدأوا منذ املاضي البعيد يسبحون الـرب              
وباعتبار كوننا نعيش يف يوم النعمة، يليق بنا أن نـضم           . يسوع، ويتحدثون عن أجماده   

قدوس قدوس قدوس، رب اجلنود جمـده       »أصواتنا إىل أصوات املالئكة، مرمنني وقائلني       
  . «ملء كل األرض

 ككل، نرى املسيح يف جالل ملكوته األلفـي، نـازالً مـن             ٤٥حني نتأمل يف املزمور     
ويا « كرسيك يا اهللا إىل دهر الدهور     »حتف به أجناد السماء، مسبحني وقائلني       : األعايل

ال يستطيع اإلنسان الطبيعي الوقـوف طـويالً يف جـوه املفعـم             ! عجيبله من تعبري    
ألنه ال يستطيع أن يدرك، كيف يصح أن خياطـب يـسوع ـذه العبـارة            . بالقداسة

  . «كرسيك يا اهللا»
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أن ذاك الذي، كان يتأوه حزيناً حىت املوت يف جثسيماين، والذي           ! حقاً إنه ألمر عجيب   
أتستطيع أن تتصور   ! ف له كخالق السماء واألرض    أنا عطشان، يهت  : قال على الصليب  

اتضاع متناه وإعياء ال حل لـه مـن         ! طرفا نقيض معاً أكثر من هذين حسب الظاهر؟       
أال يقودنا هذا   ! «كرسيك يا اهللا  »طرف، ومن الطرف اآلخر هتاف آت من عرش اهللا          

 متعبدة إىل ذلك    ، وبالتايل إىل االجتاه بقلوب    «ويدعى امسه عجيباً  »إىل تذكر قول إشعياء     
مع أنه مل يكن أمام التـوأم سـوى دالئـل    « ريب وإهلي »السيد املبارك؟ قائلني مع توما      

هات اصبعك إىل هنا وابصر يدي، وهات يدك وضـعها يف           »... اتضاع يسوع العميق  
هذا هو اإلميان احلي الذي يتلذذ باالعتراف بالسيد الرب يف عميق اتـضاعه،             . «جنيب

  . الكل مباركاً إىل األبدوحيمده كاهللا فوق 

ملا أقبل يسوع على يوحنا املعمدان لالعتماد منه بنهر األردن، مل يكن فيه حبسب الظاهر               
ولكـن اآلب   . ما مييزه عن مجهور الشعب، الذين جاءوا ملمارسـة معموديـة التوبـة            

السماوي ميزه عنهم، ألنه فيما يسوع ميارس املعمودية، وإذا السماء قد انفتحت لـه              
أى روح اهللا نازالً مثل محامة وآتياً عليه وصوت من السموات قائالً هذا هـو ابـين                 فر

  ). ١٧-٣:١٣اإلجنيل حبسب مىت (احلبيب الذي به سررت 

. انظر إىل جبل التجلي تر منظراً مدهشاً، ألن الرب يسوع تراءى يف عينة مـن جمـده                
، وصار وجهه كالشمس    فأمام دهشة الذين كانوا معه على اجلبل، تغريت هيئته قدامهم         

وفميا هو يتكلم مع موسى وإيليا إذا سحابة نرية ظللتهم، وصوت من            ... وثيابه كالنور 
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اإلجنيل حبـسب مـىت     (السحابة قائالً هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت، له امسعوا            
٧-١٧:١ .(  

فهو صورة اهللا غـري  .  ترى الهوت املسيح بكل وضوح١٧ و١:١٦تأمل يف كولوسي    
فيه خلق الكل، ما يف السموات وما على األرض، سواء كـان عروشـاً أم               ... ظوراملن

  . الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء، وفيه يقوم الكل. رياسات أم سالطني

من رآين »هو يفسر لك ذلك بقوله      « صورة اهللا غري املنظور؟   »هل أدركت معىن الكلمة     
اك الذي ال ميكن أن نعرفه إال يف شـخص          وبكلمة أخرى أنه صورة ذ    « فقد رأى اآلب  

لَا أَحد يعرِف الْآب إِلَّا الابن ومن أَراد الابن أَنْ يعلـن            »هكذا قال له اد     . ابنه احلبيب 
  ). ١١:٢٧اإلجنيل حبسب مىت (« ...لَه، تعالوا ايلّ

الوحـدة مـع اآلب     وكم كان أمراً مباركاً ومجيالً أن نعلم أن ربنا يسوع لـه هـذه               
ونعلم من إجنيل يوحنا،    . وأنه خالل حياته على األرض كان اآلب ملء حياته        ! السماوي

وكان هدف حياتـه أن يعلـن امسـه         . الذي هو إجنيل اآلب، أن االبن كان حييا باآلب        
  . «أنا أكون له أباً وهو يكون يل ابناً»وكم حقق يسوع كلمات اإلعالن القائل . للناس

ألنه يف اتضاعه محل إلينا قلـب  . العجيب حىت وضع النفس، فال يعثرنا إطالقاًأما تنازله   
فجـاء وبـشرنا حنـن      . اآلب السماوي الدافق باحلب، ليتعامل معنا بالفداء العجيب       
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وهذا ما يدعوك إىل التأمل يف كون يسوع اء         . البعيدين، إننا صرنا قريبني بدم املسيح     
  . ، الذي يرفع خطيتكجمد اهللا، ويف نفس الوقت محل اهللا

كان مسح امللوك قدمياً يتم بإهراق الزيت املقدس على رأس امللك، وهـو رسـم               ) ٧(
أما يسوع فلم ميسح بالزيت، وإمنا مـسح بـالروح          ) ١٠:١صموئيل األول   (خارجي  
« الْمـساكني روح السيد الرب علَي، لأَنَّ الرب مسحنِي لأُبـشر          »وفقاً لقوله   . القدس

واحلق أن روح   . فمسحة يسوع إهلية روحية من العالء     ) ٤:١٨ ، لوقا    ٦١:١إشعياء  (
اهللا كان عليه دائماً، لكنه أشار خاصة إىل حلول الروح القدس عليـه عالنيـة عنـد                 
معموديته، مقدمة خلدمته وإعالناً لتكريسه، وتأهيالً له يف إجناز املواعيد اإلهلية، كنائـب         

  . «ابن اإلنسان»لبشر، عن جنس ا

. أما الرفاق الذين أتى املرمن على ذكرهم، فهم أولئك الذين ارتضى وبررهم وقدسـهم             
  . وعلمهم أن يسريوا يف خطواته، فيحبون الرب ويبغضون اإلمث

. اذكر يا أخي أن يسوع الرأس يعلمنا ليس فقط أن حنب الرب، بل أيضاً أن نصنع الـرب                 
وقـد  . لى أساس احملبة، حىت ألجل الذين أساؤوا إلينا       وليس على أساس فريضة، بل ع     

كـارهني الـشر    : علمنا أن ال نبتعد عن اإلمث وحسب بل أن نكرهه، كما هو مكتوب            
  ). ١٣:٩رومية (ملتصقني باخلري 

  الترنيمة 
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  صوت يوبِيلَ اسمعوا 

 وررالس توص هإِن  

 أَو والْج ودعكَر  

الص قجٍ فَولُج ورخ  

  هلِّلُويا ربنا 

 ودسيارٍ سدذُو اقْت  

  ليرِنَّ الصوت في 

 ودجكُلِّ أَقْطَارِ الْو  

  سمةَ النصرِ انظُروا 

 الْإِلَه فيطَا سس قَد  

 ضِ قَدالْأَر لْكإِنَّ م  

 اهفَتلْكاً لم ارص  
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  هو يستولي علَى 

بكُلِّ أَس مالْأُم اط  

  حينما تطْوى السما 

 معي نولتسي وفَه  

  تحت رِجلَيه الْعدى 

 نِ أَبِيهضي حف وهو  

  هلِّلُويا الْآب في 

 يهف نباالو نِهبا  

إننـا  .  اللهم ربنا الصاحل، يا مالئ الوجود وحامل كل األشياء بكلمة قدرتك           :الصالة

 من األعماق يا ربنا ألجل الفداء العجيب، الذي أكملته على الصليب لتربيرنا             نشكرك
اعطنا اللهم أن نقابل حمبتـك الباذلـة        . من خطايانا، وجعلنا أمة مقدسة وشعب اقتناء      

استجب صـلواتنا   . بتسليم حياتنا لك، والسري طبقاً ملشيئتك الصاحلة املرضية الكاملة        
  . منعماً، آمني
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   يتكلم عن أجماد يسوع؟ ٤٥يف تعرف أن هذا املزمور  ك- ١٣: السؤال

  هللويا -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالسَّاِدُس َواْلَأْرَبُعوَن  

٥  هإِهل بلَى الرع هاؤجرو ،هينعم قُوبعي إِله نمى ل٦طُوب  ،ضالْـأَرو اتاومانِعِ السالص
   يها فكُلَّ مو رحاالْب .   دةَ إِلَى الْأَبانالْأَم ظافـي    ٧. الْحطعالْم نيظْلُـوملْمكْماً لرِي حجالْم

. الرب يقَوم الْمنحـنِني   . الرب يفْتح أَعين الْعميِ   ٨. الرب يطْلق الْأَسرى  . خبزاً للْجِياعِ 
  نييقدالص بحي ب٩. اَلراءَ  الربرفَظُ الْغحي لَةَ  . بمالْأَرو يمتالْي دضعارِ   . يرالْأَش ا طَرِيقأَم

هجوعر١٠ٍ. فَيورٍ فَدونُ إِلَى دويها صي إِهلُك ،دإِلَى الْأَب بالر كلما. يلِّلُويه .  

واالبتهاج املعرب عنه   . «ا الرب سبحو»هذا واحد من املزامري اخلمسة اليت تفتتح بالقول         
كل نسمة فلتسبح  »١٥٠يف هذه الترانيم، يبلغ معظمه يف الكلمات األخرية من مزمور       

 إىل حجي   ١٤٨ و ١٤٧وينسب بعض املفسرين هذا املزمور واملزمورين التاليني        « الرب
  . وزكريا

مما يدل على   . انةيف هذا املزمور يدعو املرمن إىل االتكال على الرب اخلالق واحلافظ األم           
ويتضح لنا من آيات املزمور     . أن قلبه كان مملوءاً بالشكر، الذي يود إعالنه ما دام حياً          

. األوىل أن الكاتب امللهم ال يستصوب االتكال على الناس، حىت ولو كانوا من الرؤساء             
  . ألن االتكال على الناس يقترن يف الغالب باخليبة وعدم الفائدة
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لسعيد املطوب، هو من يأتيه العون من اهللا، وجيعل الرب متكلـه يف             اإلنسان ا ) ٧-٥(
والرب اإلله يف حمبته الكثرية يرسل إلينا العون من قدسه، كما           . كل شيء ويف كل حني    
  . أعلن يعقوب من قبل

كان ذلك حني افتقده الـرب      . يعقوب هو أحد اآلباء الذين عاهدوا الرب عهداً أبدياً        
 رؤيا السموات املفتوحة، ومالئكة اهللا الصاعدة والنازلـة،         عند بيت إيل، حيث كانت    

وملا استيقظ من نومه، قـال حقـاً إن         . ووعد اهللا له دليل جتاوبه مع إميانه برمحة واسعة        
  ). ٢٢-٢٨:١٠تكوين (مث نذر ذاته للرب ... الرب يف هذا املكان

الك الرب ونـال    ويف طريق عودته من ديار الغربة وفيما كان عند ر يبوق جاهد مع م             
« أَني نظَرت اللّه وجهاً لوجـه     »ألنه قال   . ودعا اسم املكان فنيئيل أي وجه اهللا      . الربكة

فقد كـان   . وكانت هذه احلادثة نقطة حتول يف حياة يعقوب       ). ٣٢-٣٢:٢٢تكوين  (
ـ        . حىت اآلن معتمداً على قوته الذاتية ودهائه       ى ولكنه تعلم يف أثناء جهاده أن يتكل عل

  . الرب، مستعيناً بالصالة

إال أنه اعترف ا وتاب،     . صحيح أنه ارتكب أخطاء عديدة، من غش وخداع وقساوة        
  ). ١١:٢١عربانيني (فأدركته النعمة اإلهلية وصريته من أبطال اإلميان 

يعقـوب  . هل تتعلم الدرس من رجل اهللا يعقوب، وتتبع مثاله بتكريس ذاتك للـرب            
وهذا الرب األمني، يريد أن     . أنه باإلميان نال بركات ال تحصى     كانت عاقبة الرب معه،     
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ألن مشيئة اهللا، أن اجلميـع      . تتمتع بربكاته، وأوالها بركة اخلالص بيسوع املسيح ابنه       
  . خيلصون وإىل معرفة احملق يقبلون

اذكر أن معونة البشر حمدودة، وغالباً ما تكون مشروطة أو يتوخى أصحاا الـشهرة              
ولكن ماذا يهم املؤمن، الذي يترجى اهللا، وال يلتفـت إىل الغطـاريس             . ناسوإطراء ال 

واملنحرفني، فالرب وحده حيفظ األمانة، وهو ال يستطيع أن ينكر نفسه، وال يغري وعداً              
  . خرج من فمه

وهو يريد أن يرسخ    . لقد عرف املرمن أمانة الرب، ومتتع بربكاته فوثق فيه، وجعله متكله          
وأول مـن يلتفـت     . لرب قريب من الذين يدعونه، الذين يدعونه باحلق       يف أذهاننا أن ا   

فيكون هلم عوناً يف الضيقات، وخيلصهم من يد الظامل، ويطعمهم          . إليهم، هم املظلومون  
  . يف اجلوع، ويفكهم من أسر العبودية

فالسيد إلـه  . يتابع رجل اهللا نشيده بعبارات حتمل الناس على االلتفات إىل اهللا         ) ٩ و ٨(
وكذلك يفـتح   . لسماء واألرض، يتعطف وينظر بعني الرأفة إىل املتواضعني واملتضايقني        ا

  . أعني العمي ويقوم املنحنني

روح الرب علَي، لأَنـه     »هكذا كان يف املسيح يسوع، وقد أشار إىل رسالته حني قال            
منكَِسرِي الْقُلُوبِ، لأُنـادي للْمأْسـورِين      مسحنِي لأُبشر الْمساكني، أَرسلَنِي لأَشفي الْ     
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      ةيري الْحف نيقحسنلَ الْمسأُررِ، وصيِ بِالْبملْع٤:١٨اإلجنيل حبسب لوقا    (« بِالْإِطْلَاقِ ول 
  ). ١٩و

كـان قابعـاً يف     . رأى يسوع شاباً أعمى منذ والدته، يعيش يف حال سيئة من البـؤس            
) ٥:١٧جامعـة  ! ( هو أليم للنفس أن يأكل املرء كل أيام حياته يف الظالم          الظالم، وكم 

كان الرجل بسبب عاهته منفصالً عن اتمع، كما لو كان يف جزيرة نائية، حمبوسـاً يف                
هـذه احلالـة    . سجن تسود فيه الظنون السيئة واألفكار املظلمة والشكوك املتـضاربة         

  . «ما دمت يف العامل فأنا نور العامل»، قائالً استصرخت حنان يسوع، فأنعم عليه بالبصر

وكم جيب أن نشكر الرب، ألنه يف شفاء هذا اإلنسان، أعطى منوذجاً عن عمل نعمته يف            
  . نفس اخلاطئ، اليت تفتح بصرية من ولدوا عمياً روحياً بالطبيعة

. ةوإذا امرأة كان ا روح ضعف مثاين عشرة سـن         ... كان يسوع يعلم يف أحد اامع     
كانت املرأة يف حالة تستدر     ). ١٤:١١لوقا  (وكانت منحنية ومل تقدر أن تنتصب البتة        

ولكن يسوع رأى   . ولكن الناس مل يروا فيها سوى كتلة مهملة من سقط املتاع          . الشفقة
يا امرأة إنك حملولة    »فدعاها وقال هلا    . يف املنحنية التاعسة إنسانة معذبة جديرة بالشفقة      

فتم القول اإلهلـي    . «يه عليها، ففي احلال استقامت وجمدت اهللا      من ضعفك ووضع يد   
  . «الرب يقوي املنحنني»
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وتبعاً . كل القلوب اليت مل تتقدس هي حتت سلطان الضعف، وهي معوجة وغري مستقيمة            
لذلك صارت مواهب النفس مشوشة ويف غري موضعها منحنية ومتجهة إىل مـا هـو               

 املنحطة تنحين متجهة إىل احلضيض، وال تقـدر أن          النفوس: يقول املثل الالتيين  . أسفل
  . تنتصب حنو السماء لتنظر اهللا

. لكن املسيح له اد يطلبها ويدعوها إليـه       . إن نفوساً معوجة كهذه، ال تطلب املسيح      
فيحلها من ضعفها فتـستقيم   . ويضع يد سلطانه ونعمته عليها، وينطق هلا بكلمة الشفاء        

  . ويوجه عواطفها ورغباا وأهدافها حنو السماء. يححاال، وتصري يف الوضع الصح

فكما أنه يطلق املأسورين، ويفتح أعـني       . وخيتم املرمن بذكر عمل الرب املعزي واملقوي      
وهو كَـربٍ معـنت، ال      . العمي ويقوم املنحنني، هكذا حيفظ الصديقني ويهتم بالغرباء       

هذا . املكسورة اخلاطر من رعايته   وال يهمل األرملة    . يتخلى عن اليتيم الذي ال معني له      
وال يقبل طرقهم املعوجة، اليت تؤدي      . من جهة، ومن جهة أخرى يكره أعمال األشرار       

  . هذا هو ملك اهللا، يعامل املساكني باحملبة، ويسخط األشرار بغضبه. م أخرياً إىل اهلالك

  الترنيمة 

 افتلُو بِالْهعي ييدشن  

 جِيدمكَذَا التو  
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مِ ونرالتحِ وبالس  

 جِيدي الْمديسل  

  فَذَاك ربي الَّذي 

  سكْناه في قَلْبِي 

دشأُنو فَأَغْلُب :  

«يف يح وعسي »  

  قرار 

 يف يح وعسي )٢(يتغَلْب يدشفَذَا ن   يف يح وعسي   

 يف يح وعس٢(ي( مذَا ضي وترصانُ ن  يف يح وعسي   

 نم ارالْبِح تاجإِنْ ه  

 نِيدالَ سي ولوح  

 عم برالْح تدتاشو  
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 نِيدالْع يودع  

بهذَا .. الَ أَر سلَيو  

  بِفَضلِ قُوتي 

  بلْ واثق أَنَّ الْعلي 

وعسي .. يف يح  

  حي الَّذي يا أَيها الْ

  حي في داخلي 

  ما دمت حياً سيدي 

  فَالَ انكسار لي 

كْراً لَكبِ : شكوي مف  

  النصرِ تقُودنِي 

  : يبقَى شعَارِي دائماً
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«يف يح وعسي »  

ـ             :الصالة . ني أبانا الذي يف السموات، ننحين أمام جاللك بكل خشوع ألنك أنت املع

ونشكرك ألجل عطفك على بـين البـشر        . نشكرك ألنك تباركنا، وال متنع حقك عنا      
أرسل نورك  . وخصوصاً الساقطني، الذين مل ينهضهم أحد، واحلزاىن الذين مل يعزهم أحد          

ارحم النفوس احلائرة واهلمها الصواب، حـىت تـستقر وجتـد           . وحقك هلداية الضالني  
  . آمني. سالمها فيك

  اذا تعرف عن يعقوب؟  م- ١٤: السؤال

   غضب اهللا -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلِعْشُروَن 

إِهلي، في النهارِ أَدعو    ٢إِهلي، لماذَا تركْتنِي، بعيداً عن خلَاصي عن كَلَامِ زفريِي؟          ! إِهلي١
 جِيبتسي     . فَلَا توَء لدو فَلَا هعلِ أَدي اللَّي٣. فتأَنو      اتبِيحـست نيب سالالْج وسالْقُد 

علَيك اتكَلُوا  . إِلَيك صرخوا فَنجوا  ٥. اتكَلُوا فَنجيتهم . علَيك اتكَلَ آباؤنا  ٤. إِسرائيلَ
  .  الشعبِعار عند الْبشرِ ومحتقَر. أَما أَنا فَدودةٌ لَا إِنسان٦ٌ. فَلَم يخزوا

يطبق العهد اجلديد هذا املزمور بطريقة إجيابية قاطعة على يسوع، حني أخذ وظيفة محل              
ألن يف عباراته تفصيالت واضحة عن موته على الصليب، حىت أنـك لتـرى يف               . اهللا

وهـو  . حمتوياته جمموعة من الكلمات اليت فاه ا رب اد خالل ساعات آالمه املربحة            
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هـذا  . هر الكفارة واالرتباط بني الرب اإلهلي والنعمة يف عمـل املـسيح  بذلك يرينا جو  
االرتباط من أعظم بركات اهللا لنا، ألنه يهبنا قدوماً إىل اهللا يف ثقـة اإلميـان، وفـرح                  

  . الرجاء، وغبطة احملبة

إهلي إهلي ملاذا تركتين؟ هذه الكلمات تكشف لنا عن مدى العمق الذي نزل إليـه               ) ١(
وقيل إن الفادي كان يردد كلمات املزمور       . ذ املشورات اإلهلية بالفداء   يسوع وهو ينف  

ألنه يعلم أن اآلالم الـيت جيتازهـا سـتنتهي          . تصويراً حلاله وإعالناً لثقته الكاملة باهللا     
  . بالنصر

وهناك أرسى أسـاس    . لقد وقف سيدنا يف تلك الظلمة، حيث مل يستطع أحد أن يقف           
عزع، فأسقط سقوط اإلنسان، ورد هللا جمده باإلنسان اجلديد         اخلليقة اجلديد، اليت ال تتز    

وبكلمة أخرى إنه بعمله الكفاري دان اخلطية       . املخلوق حبسب اهللا يف الرب وقداسة احلق      
احلق والرمحة التقيا، الرب والـسالم  »وأمكن تربير اخلاطئ بالنعمة املخلصة، فصار القول    

  . «تالمثا

فقد . يسوع مل يفهموا ماذا كان جيري على الصليب       من الواضح أن الذين مسعوا صرخة       
ولعل الوثنيني ظنوا أنه ينادي أحـد       . ظن بعضهم أنه ينادي إيليا، وهؤالء كانوا يهوداً       

وعلى أي حال لو أن املسيح مات وعلى لسانه صرخة كهذه لكان األمر يبـدو               . اآلهلة
يسلم الروح صرخ بصوت    لكن األمر مل يكن كذلك فاإلجنيل خيربنا أنه قبل أن           . فظيعاً

وهذه الصرخة تركـت آثارهـا يف       ) ١٩:٣اإلجنيل حبسب يوحنا    (« قد أكمل »عظيم  
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وهي أيضاً هتاف مـن أمت عملـه وفـاز يف           . ألا كانت صرخة املنتصر   . عقول الناس 
فاملسيح . املعركة، وصرخة من خرج من الظالم إىل جمد الضياء، وأمسك بإكليل الظفر           

  . ار على شفتيهإذن مات وصرخة االنتص

ولنا يف فوز املسيح درس رائع، فقد هبط له اد إىل عمق اهلاوية، ليتيح لنا خالصـاً،                 
وهكذا حنن، إن كنا نتعلق باهللا حىت عندما ال يلوح لنا رجاء بالعون، وإن كنا نتمـسك             

ه، وبكلمة أخرى إن املنتصر هو من ال يترك إميان        . ببقايا إمياننا، فإن الفجر سيشرق علينا     
  . حىت عندما تضيع كل وسائل اإلميان

خيربنا اإلجنيل أن يسوع تبارك امسه، أمضى على الصليب ست ساعات يف آالم مريـرة               
على العكس،  . ومع ذلك مل يتلفظ بكلمة تنم عن حزنه، ومل يشك ومل يرث لنفسه            . جداً

وته حنو  فحني مسره أعداؤه على اخلشبة وراحوا يستهزئون به وجيدفون على امسه رفع ص            
وحـني وضـع أحـد      . «يا أبتاه اغفر هلم ألم ال يعلمون ماذا يفعلون        »السماء وقال   

  . «احلق أقول لك، اليوم تكون معي يف الفردوس»اللصني املصلوبني معه ثقته فيه قال له 

إن كلمة ار الواردة هنا تشري إىل الساعات الثالث األوىل للصليب حيـث             ) ٣ و ٢(
األرض لكي تسجل على البشر بشاعة اجلرمية اليت ارتكبـت          كانت الشمس تطل على     

أما كلمة ليل فتشري إىل ساعات الظلمة حني حجبت الشمس نورها عـن             . ضد ابن اهللا  
  . الكون لتلقي ستاراً على ذلك املنظر الذي حيمر له اجلبني خجالً
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أنـه  كانت أوجاعه أكثر مما حيتمله اإلنسان، ومع ذلك فقد دعا اهللا وبـرره وأعلـن                
والسبب هو أن يسوع كان يتعامل مـع العـدل          . ولكن مل يكن منه جواب    . القدوس

). ٥٣:١٠إشـعياء   (اإلهلي، الذي سر بأن يسحقه باحلزن إذ جعل نفسه ذبيحـة إمث             
ومعىن هذا أن كل ما استحقته خطايانا من سخط وغضب ودينونـة، وضـع علـى                

م يعرِف خطيةً، خطيةً لأَجلنا، لنصري نحن       لأَنه جعلَ الَّذي لَ   »القدوس، كما هو مكتوب     
يهف اللّه ٥:٢١كورنثوس الثانية (« بِر .(  

يوجد فرق بني معاملة اهللا لآلباء األقدمني، ومعاملته للـرب يـسوع علـى              ) ٦-٤(
وع أما يس . فأولئك عاملهم بالرمحة، وإذا اعترفوا خبطاياهم وتركوها، غفر هلم        . الصليب

والرب وضـع   »قفد عومل كحمل ذبيح للتكفري عن خطايانا، وبذلك مت القول النبوي            
  ). ٥٣:٦إشعياء (« علَيه إِثْم جميعنا

احتقر وذل مـن    . لقد اقتضى عمل الفداء أن يرتل إىل دون ما نزل إليه إنسان من قبل             
 العار، صار عـاراً عنـد       وبتعليقه على صليب  . الناس، ومل يكن له أن يدافع عن نفسه       

  . الشعوب

هل تدرك معىن ما حتمله يسوع من أجلك؟ إنه ملن الشر، بل هو الشر عينه أن تـرفض                  
فكر يا  . حتمل املسيح كل هذا األمل واحلقارة واملوت لكي يعده لنا         . خالصاً هذا مقداره  

ة، ألنـه   أخي يف اللعنة اليت محلها يسوع بتعليقه على خشبة الصليب لتصري إليك الربك            
  . «ملعون كل من علق على خشبة»مكتوب 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٦٤

  الترنيمة 

 ا الْكَرِميينفَاد ملأُس  

 نيمي الظَّالادإِلَى أَي  

 يملْباً كَأَثص فَذَاق  

 نيالَمي الْعجني كَيل  

 ى قُلُوبا أَقْسم اهأَو  

  قَضت علَى الْفَادي الْحنونْ 

  حي الذُّنوب واستذْنبت ما

  فَذَاق غَصات الْمنونْ 

 هانزا أَحنلأَجل  

  كَانت بِه مجسمةْ 

 هاننا حدب قَدو  
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  لأُمه الْمكْرمةْ 

 بِيبلِّ الْحا إِلَى الْخمأَو  

 مالد هنى مرج قَدو  

 يبللَى الصأَع نقَالَ مو  

اب ذَا لَكه ميرم ن  

 يمحا ري طُفكَذَا اعفَه  

 بِنيعتيعِ الْمملَى جع  

 يمظالْع بالْح لَك اغْرِسو  

 نِنيالس رلَى ما عينف  

 أيها الفادي الرب، يا من أسلمت نفسك عن خطايانا، وقمت مـن املـوت               :الصالة

عبد لشخـصك املبـارك، مـسبحني    ألجل تربيرنا، منجد آالمك أيها السيد الرب، ونت     
إننـا  . وشاكرين عملك العظيم من أجل جنسنا الساقط واملائت يف الذنوب واخلطايـا           

ليس ألحد حب أعظم مـن      »نذكر بكل خشوع القول الذي أطلقته يف مسمع الزمن          
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شكراً لك ومحداً ألنك وضعت نفـسك عنـا         . «هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه      
  . نيفتقبل شكرنا ومحدنا آم

 ماذا كان سيحدث لو أن املسيح مات وهو يصرخ إهلـي            - ١٥: السؤال
  إهلي ملاذا تركتين؟ 

   تتمة -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلِعْشُروَن 

اتكَـلَ  »٨: يفْغرونَ الشفَاه وينغضونَ الرأْس قَائلني    . كُلُّ الَّذين يروننِي يستهزِئُونَ بِي    ٧
جعلْتنِي مطْمئناً  . لأَنك أَنت جذَبتنِي من الْبطْنِ    ٩. «لينقذْه لأَنه سر بِه   . الرب فَلْينجه علَى  

لَا تتباعد عني   ١١. من بطْنِ أُمي أَنت إِهلي    . علَيك أُلْقيت من الرحمِ   ١٠. علَى ثَديي أُمي  
  . لأَنه لَا معني.  الضيق قَرِيبلأَنَّ

فَغروا علَي أَفْـواههم كَأَسـد      ١٣. أَقْوِياُء باشانَ اكْتنفَتنِي  . أَحاطَت بِي ثريانٌ كَثريةٌ   ١٢
قَـد  . معِصار قَلْبِي كَالش  . انفَصلَت كُلُّ عظَامي  . كَالْماِء انسكَبت ١٤. مفْترِسٍ مزمجِرٍ 

يبِست مثْلَ شقْفَة قُوتي، ولَصق لسانِي بِحنكي، وإِلَى ترابِ         ١٥. ذَاب في وسط أَمعائي   
ثَقَبـوا  . جماعةٌ من الْأَشرارِ اكْتنفَتنِـي    . لأَنه قَد أَحاطَت بِي كلَاب    ١٦. الْموت تضعنِي 

 لَيرِجو يد١٧. ي      يونَ فسفَرتيونَ وظُرني مهي، وظَامي كُلَّ عصابِي  ١٨. أُحيونَ ثقِْسمي
  . بينهم، وعلَى لباسي يقْترِعونَ
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١٩     دعبفَلَا ت با ري تا أَني    . أَمترصإِلَى ن رِعي أَستا قُوفْـِسي    ٢٠. ين فيالس نذْ مقأَن .
ي   متيدحالْكَلْبِ و دي ٢١. ن          جِبـتشِ اسحقَرِ الْوب ونقُر نمو ،دفَمِ الْأَس ننِي ملِّصخ
  . لي

فقد الحقته  . يف هذه الفقرة، تصف كلمة الوحي احلال اليت صار إليها املخلص          ) ٨ و ٧(
نـاقض اهليكـل    آه يا   : فالشيوخ كانوا يهزأون به، قائلني    . تعيريات األردياء من البشر   

 ١٥:٢٩اإلجنيل حبسب مرقس    (خلص نفسك وانزل عن الصليب      ! وبانيه يف ثالثة أيام   
وحذا آخرون من أبناء الشعب حذو الشيوخ، ففغـروا أفـواههم وأطلقـوا             ). ٣٠و

وفيما هم يظنون أن اهللا قد ختلى عنه، راحوا جيـدفون           . ألسنتهم بكالم التعيري والتحقري   
. جنيلي أن اتازين، كانوا يهزون رؤوسهم استهزاء وسـخرية      وخيربنا مىت اإل  . على امسه 

وكذلك سجل البشري على رؤساء الكهنة والكتبة، أم يف سخريتهم استخدموا نفـس             
  ). ٢٧:٤٣اإلجنيل حبسب مىت (« اتكَلَ علَى اللّه، فَلْينقذْه»كلمات املزمور إذ قالوا 

طمس على عيون ذهنهم، وغلظـت قلـوم،        كانوا أغبياء ومظلمي الفكر إىل حد أنه        
فقد كانـت  . ومل يدركوا معىن النبوة اليت كانت تتم فيهم. فاستهانوا بقداسة اهللا ورمحته  

ولكنـهم يف جهالتـهم     . عبارات هذا املزمور بني أيديهم، ولعل بعضهم كانوا حيفظوا        
  . كانوا هم املتممني هلا

وكَانَ الشعب واقفني ينظُرونَ، والرؤسـاُء      »وخيربنا لوقا يف روايته عن صلب رب اد         
    نيلقَائ ونَ بِهرخسي مهعضاً مأَي :«         ـِسيحالْم وإِنْ كَانَ ه هفْسن لِّصخفَلْي ،رِينآخ لَّصخ
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 اللّه ارتخوالواقع أن الرؤساء وقـد متمـوا كـل         ) ٢٣:٣٥اإلجنيل حبسب لوقا    (« م
ومـن فـضلة    .  تبعوا يسوع إىل مكان الصلب، لكي يتلذذوا بنتائج ظفرهم         مشورم،

وكانوا يظنون أم يتكلمون    . قلوم العامرة بالشر، تكلمت ألسنتهم بالسخرية واهلزء      
وهنا تغافلوا عن أهم احلقائق فلو خلص نفسه        « خلص آخرين فليخلص نفسه   »باملنطق  

  . ملا كان هو املسيا املخلص

رى جديرة باملالحظة، وهي قصر نظرهم يف األمور الروحية، فـإذا مل            وهناك حقيقة أخ  
يقدروا أن يعريوه خبطية، عريوه مبا كان مييز جمده األديب وهو اتكاله على أبيه وسـرور                

ولعلهم . السرور الذي مسع اآلب يعرب عنه، حني اعتمد يسوع يف ر األردن           . اآلب به 
أَما الرب فَـسر بِـأَنْ يـسحقَه        »: نبوة القائلة بسبب جتاهلهم هذا األمر، نسوا أيضاً ال      

نزبِالْح .             حجـنت هدبِي بةُ الررسمو هامطُولُ أَيالً تسى نرةَ إِثْمٍ يذَبِيح هفْسلَ نعإِنْ ج »
  ). ٥٣:١٠إشعياء (

بل به من الـروح     فإن املسيا الذي ح   ! ما أعمق كلمات هذه الفقرة العجيبة     ) ١١-٩(
واليوم يف سـاعات    . القدس، جاء إىل العامل يف ملء اإلحساس بعالقته باآلب السماوي         

آالمه، خياطبه مبا معناه أنت أخرجتين من البطن، وكنت أساس طمأنينيت وموضوع ثقيت،         
واآلن قد أصبح ضيق املوت قريباً، فال تتباعد        . منذ جئت إىل الدنيا ونشأت قريباً منك      

  . عين



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٦٩

نا حقيقة جديرة باهتمامنا، وهي أن االعتماد الكلي على اهللا هو الـضمان الوحيـد               ه
أما اخلطية اليت تباعد بني اإلنسان وخالقـه فليـست          . للحياة النقية الطاهرة أمام الرب    

فليت كل واحد منا خيضع مشيئته هللا، نـاظرين إىل رئـيس            . سوى تنفيذ مشيئتنا حنن   
وملا رفع على الـصليب وبـدت       . بالنسبة له كل شيء   اإلميان ومكمله الذي كان اهللا      

. األمور وكأن السماء ختلت عنه، مل يتالش سروره يف أن يفعل مشيئة اآلب الذي أرسله              
أفسس (ويتعبري آخر أنه ارتضى أن يأخذ مكان اإلنسان البعيد عن اهللا، لكي يقربه بدمه               

٢:١٣ .(  

السيد، اليت تقبلها من يد اآلب، واليت       يف الفقرة السابقة، رأينا وصفاً آلالم       ) ١٣ و ١٢(
أمـا يف هـذه     . وقد تطوع ابن اهللا لريفعها بذبيحة نفسه      . هي آالم دينونة اهللا للخطية    

هذه اآلالم اليت تفوق الوصف، ال دخـل هلـا يف           . الفقرة فنقرأ عن آالمه من يد البشر      
لكي حيسن  نطاق الكفارة، وإمنا هي تكشف عن شر اإلنسان وعداوته للرب الذي جاء             

  . إليه

وهي متثـل   . لقد صورهم املزمور بالثريان اليت هي رمز القوة اجلاحمة والكربياء املتمردة          
هذا ما أوضـحه    . شعب إسرائيل املرتد عن اهللا، بصورة عامة وزعماءه بصورة خاصة         

ووصـفهم  ). ٤:١عاموس  (امسعي هذا القول يا بقرات باشان       : عاموس النيب حني قال   
أما اهللا نفسه فقد وصفهم بالشعب الـصلب الرقبـة          . املفترسة املزجمرة أيضاً بالسباع   

ومعىن هذا أن أعداء يسوع كانوا قساة، ال مكان للرأفة يف قلـوم،             ) ٣٢:٩خروج  (
. وبدافع هذا احلقد تعقبوه منذ البداية، يف غضب ووحشية إلهالكه         . ألن احلقد احتلها  
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اإلجنيل حبـسب يوحنـا     (« بغضونِي أَنا وأَبِي  رأَوا وأَ »وقد أشار يسوع إىل ذلك بقوله       
١٥:٢٤ .(  

أمام حقد اليهود الذي ال يعرف هوادة اكتأب الـسيد رب اـد وتـأمل          ) ١٥ و ١٤(
وخيربنا لوقا اإلجنيلي أن    . نفسي حزينة حىت املوت   »حىت أنه قال يف جثسيماين      . وتضايق

  . «عرقه صار كقطرات دم نازلة على األرض

وهـل مـن    . زمور تعبه وأوجاعه بعبارات مؤثرة تز هلا أقسى العواطف        ويصور لنا امل  
مشهد كهذا يذيب القلوب؟ يسوع احلبيب بدا معلقاً على الصليب، وكأن كل عـضو              

وكأن قلبه يذوب كالشمع يف نار غـضب عـدل اهللا         . يف جسده قد انفصل عن اآلخر     
 وقد أحـس سـيد      .أما قوته فتحطمت مثل إناء خزف ضرب به الصخر        . على اخلطية 

  . الوجود باجلفاف والتصق لسانه بشفتيه الداميتني، ومتىن جرعة ماء يربد ا غليله

أم كالب مسعورة جنـسة،     . لقد كشف الصليب األشرار يف وحشيتهم     ) ١٨-١٦(
مجاعة من األشرار التفوا حول ابـن اهللا، ومل         . تفترس غيلة، جمردة من كل عاطفة شريفة      

فعلقـوه علـى    .  إن منظره األليم أثار ضحكهم واستخفافهم      تأخذهم عليه شفقة، بل   
ويف عدم استحياء جردوه من ثيابه، واقتـسموها  . صليب مبسامري ثقبوا ا يديه ورجليه 

  . بينهم بالقرعة، اليت هي سلطان اهللا، وإمنا حقروا ا القدوس احلق
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 اجلسداين واألمل   األمل: إن هلول الصلب الذي اختربه يسوع مظهرين      : قال الدكتور زومير  
فأمل اجلسد من جراء اجللد الفظيع وتسمري اليدين والقدمني وعطـش احلمـى             . النفسي

وأمل الروح لكونه   . واختالج األعصاب يعذا محل اجلسد املكسور الراغب يف االنطالق        
  . رفض من خاصته، وعري من ثيابه وأحصي مع أمثة، وعلق على صليب اللعنة

ويا . ب البشري من قصة الصليب، حيث كشفت خسة اإلنسان        تلك كانت اية اجلان   
كتبـها  . وقد كتبت القصة بلغة األنبياء    ! له من وصف كامل ملا حدث على تلة اجللجثة        
  . داود قبل وقوع احلادث مبا يزيد على ألف سنة

يتحول الفادي عن أشرار البشر قاتليه إىل أبيه القدوس، ومرة أخرى يسأله            ) ٢١-١٩(
فـاملهم يف   . فإنه مهما بالغ الناس يف سوء معاملته ال يؤثر        . ع الشركة بينهما  أن ال تنقط  

  . نظره هو موقف اآلب، فما دام قريباً منه فال عربة مبا يالقيه من الناس

أما سؤاله أن ينقَذ من سيف املوت، فهو القيامة من األموات هذا ما تؤكـده الكلمـة                 
مِ جسده، إِذْ قَدم بِـصراخٍ شـديد ودمـوعٍ طلْبـات          الَّذي، في أَيا  »الرسولية القائلة   

          اهقْولِ تأَج نم لَه عمسو ،توالْم نم هلِّصخرِ أَنْ يلْقَادل اتعرضت٥:٧عـربانيني   (« و (
  . والكلب واألسد يف هذه اآلية ميثالن الشيطان

اناه املسيح على الصليب ألجلك، لكـي       بقي أن أسألك هل أدركت مدى فظاعة ما ع        
يفتديك، ويشتري لك احلياة األبدية؟ إن الثمن باهظ كما ترى، وله من االعتبـار مـا                
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فتعرف الفادي  . فتتجاوب مع احملبة الفدائية العجيبة اليت احبك ا       . حيرك ضمريك املثقل  
  . يف شركة آالمه، وبالتايل تصري بقيامته

  الترنيمة 

بلِّنِي قُرخ يبلالص   

  حيثُ سالَ الْمجرى 

 بِيبي الْحمِ الْفَادد نم  

  داُء نفِْسي يبرا 

  قرار 

 يبلي الصف ،يبلي الصف  

  راحتي بلْ فَخرِي 

  في حياتي وكَذَا 

  بعد دفْنِ الْقَبرِ 
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 يبلالص دنا عحم قَد  

  دم ربي إِثْمي 

   الْقَلْبِ الْكَئيب وعنِ

 مالَ كُلُّ الْهز  

 يبلي الصا فنأَير قَد  

 انمحةَ الرقُو  

 جِيبع را أَمدإِذْ ب  

  فديةٌ للْجانِي 

 يبلالص قى فَوقَض نم  

 دلُّ الْقَصج ذَاك  

 قَرِيب نع اهأَرس  

 دجشِ الْمرع قفَو  
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أخذت الدينونة  .  أيها السيد الرب املتأمل، أنت محلت أحزاننا وحتملت أوجاعنا         :الصالة

ماذا نرد لك باملقابل يا سيد؟ أهو الشكر؟ إن الـشكر بـالكالم             . والقصاص نيابة عنا  
فاعطنا اللهم نعمة جديـدة لكـي نـشكرك        . لرخيص جداً، وال يليق جباللك األقدس     

ركة آالمك، حىت نعرفك أيضاً بقيامتك، حىت     قدرنا على أن نعرفك يف ش     . بالعمل واحلق 
  . آمني. تقيمنا من املوت لنحيا معك

   ماذا فعل الرؤساء بعد أن متموا كل مشورم؟ - ١٦: السؤال

   تتمة -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َواْلِعْشُروَن 

. في الـرب سـبحوه    يا خائ ٢٣. في وسط الْجماعة أُسبحك   . أُخبِر بِاسمك إِخوتي  ٢٢
    قُوبعي ةيذُر رشعا مي وهدجيعاً    . مميلَ جائرإِس عرا زي وهشاخ٢٤. و    لَمو رقتحي لَم هأَنل

           تاس هإِلَي هاخرص دنلْ عب ،هنع ههجو جِبحي لَمنيِ، وكسِةَ الْمكَنسذُلْ مريع٢٥. م  ـنم
    ةيمظالْع ةاعمي الْجي فبِيحست كلبق .   يهفائخ امذُورِي قُدي بِنـاُء    ٢٦. أُوفعدأْكُـلُ الْوي

تذْكُر وترجِع إِلَى الرب كُلُّ     ٢٧. تحيا قُلُوبكُم إِلَى الْأَبد   . يسبح الرب طَالبوه  . ويشبعونَ
لأَنَّ للرب الْملْك وهو الْمتـسلِّطُ      ٢٨. وتسجد قُدامك كُلُّ قَبائلِ الْأُممِ    . اصي الْأَرضِ أَقَ

قُدامه يجثُو كُلُّ من ينحدر إِلَى الترابِ       . أَكَلَ وسجد كُلُّ سمينِي الْأَرضِ    ٢٩. علَى الْأُممِ 
يـأْتونَ  ٣١. يخبر عنِ الرب الْجِيـلُ الْـآتي      . الذُّريةُ تتعبد لَه  ٣٠. نفْسهومن لَم يحيِ    

  . ويخبِرونَ بِبِره شعباً سيولَد بِأَنه قَد فَعلَ
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ورأينـا املخلـص    . يف ما تقدم رأينا عمل الفداء يتم، وقد قبله اآلب وشبعت نفسه به            
إننا نراه يف غمرة    . ائية وحيداً، إال أنه ال يرى هكذا يف اآليات التالية         يتجرع آالمه الفد  

الفرح، وليس وحيداً بل حماطاً بربوات القديسني، الذين فداهم بدمه، وكمـل فرحـه              
  . «وقعت يف األرض وماتت، فأتت بثمر كثري»فحبة احلنطة كما قال، . فيهم

فلـيس  .  نفسه، جند تبايناً مباركاً    اآلن وقد أكمل يسوع العمل الكفاري بذبيحة      ) ٢٢(
ولكننا نسمع صوتاً قوياً حلواً قديراً، متحدثاً       . هو باملتروك فيما بعد وال الصارخ إىل اهللا       

أُخبر بِاسمك إِخوتي، وفي وسط     »بتسبيح اهللا وسط أولئك الذين يسميهم إخوته، قائالً         
كحبأُس ة٢:١٢عربانيني (« الْكَنِيس( .  

إنه المتياز لنا سعيد، أننا كمفديني نشترك مع القديسني بتسابيح احلمد، ونرفع عبادتنا             
ولكن أليس أعجب من هذا أننا نصغي أوالً إىل رب اـد            . وشكرنا للرب الذي فدانا   

الذي كان طول أيام جسده يعلن اسم اآلب وجمد اآلب، إال أنه يف هذه املـرة خيـرب                   
هؤالء صريهم بالنعمة أوالد اهللا وبالتايل إخوته،       ! وسط الكنيسة؟ املؤمنني باسم اآلب يف     

وعرفتهم امسك، وسأعرفهم ليكون فيهم احلب الـذي        : وفقاً لقوله يف صالته الشفاعية    
ويـا  ! فيا هلا من رابطة عجيبة    ) ١٧:٢٦اإلجنيل حبسب يوحنا    (أحببتين وأكون أنا فيهم     

ويا هلا من نعمة فائقة، إننا نقترن       ! ع رب اد  يرينا ارتباطنا املبارك م   ... له من قول جميد   
  ! به كاملسيح وكالقائد لتسبيحاتنا
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وخيربنا يوحنا اإلجنيلي أن إعالن تلك اإلخوة املباركة، كانت الرسـالة، الـيت محلـها               
لَى إِني أَصعد إِ  : اذْهبِي إِلَى إِخوتي وقُولي لَهم    »للمجدلية بعد قيامته مباشرة، إذ قال هلا        

 أَبِيكُمهنا تأسست الصلة العجيبـة، وأعلـن       ) ٢٠:١٧اإلجنيل حبسب يوحنا    (« أَبِي و
االسم اإلهلي ايد، اسم آب الكل، مع التمييز الضروري بني الرب وشعبه، حيث قال              

فلنسبح ذلك الذي   . وهو متييز يذكرنا مبطلق جمده    . ومل يقل أبونا  « أيب وأبيكم »له اد   
وعلى هذا نرى الرسول    .  هذه القرابة معه، واليت تضم كل شعب اهللا        سر بأن يدخلنا يف   

أَنَّ الْمقَدس والْمقَدسني جميعهم من واحد، فَلهذَا الـسببِ لَـا يـستحي أَنْ              »يقول  
فكم هو مجيل ومبارك، أن تكون أنت نفسك مـن          ) ٢:١١عربانيني  (« يدعوهم إِخوةً 

  !!! ئك املقدسني الذين ال يستحي املسيح أن يدعوهم إخوةعداد أول

وهنا جند  . يف هذه اآلية دعوة موجهة إىل مجيع خائفي الرب، لكي يسبحوا الرب           ) ٢٣(
ملسة من العهد اجلديد، الذي ميتد إىل مجيع خائفي الرب من كل قبيلة وشعب ولـسان                

 اليت كانت متقوقعة وراء تقاليد   هذه الدعوة مل تكن متفقة مع سنن األمة اليهودية،        . وأمة
وهلذا كان قادة اليهود موضوعاً لتوبيخ الرب       . اآلباء، ضاربة بشريعة اهللا عرض احلائط     

حسناً تنبأَ عـنكُم    ! يا مراؤونَ ! فَقَد أَبطَلْتم وصيةَ اللّه بِسببِ تقْليدكُم     »يسوع إذ قال    
رِب إِلَي هذَا الشعب بِفَمه، ويكْرِمنِي بِشفَتيه، وأَما قَلْبه فَمبتعد عنـي            يقْت: إِشعياُء قَائالً 

اإلجنيل حبـسب مـىت     (« وباطالً يعبدوننِي وهم يعلِّمونَ تعاليم هي وصايا الناسِ       . بعيداً
٩-١٥:٦ .(  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٧٧

يات السابقة كأن اآلب وهو متخذ صفة الـديان،         قد يبدو للمتأمل وهو يقرأ اآل     ) ٢٤(
ولكن . قد حول وجهه عن ابنه باعتبار كونه حامل خطايا البشر يف جسده على اخلشبة             

يف احلقيقة أنه مل يتركه، إال أن مستلزمات الفداء الذي أخذه االبن على عاتقه قضت أن                
وال . ىل ابنه احلبيب  يتعامل اآلب معه كديان، يف نفس الوقت الذي كانت أحشاؤه حتن إ           

بد أن جته كانت عظيمة يف اللحظة اليت قام فيها االبن من بني األموات، منتصراً على                
  . املوت واهلاوية

لقد بدا السيد املصلوب ألعدائه وكأنه مصاباً، مضروباً من اهللا ومذلوالً، أو كما وصف              
 إهلي ملاذا تركتين، ظن وحني صرخ، إهلي  . بأنه دودة ال إنسان رجل أوجاع وخمترب احلزن       

وأخرياً نزل إىل القـرب،     . األعداء أن اآلب قطع عالقته به، فقالوا ليس له خالص بإهله          
  . ولكن اآلب أقامه، ناقضاً أوجاع املوت. ففرح األعداء املغتاظون

. إن الذين قبلوا رسالة اجللجثة، متتعوا بفوائد الفداء وصاروا بركة جلميع األمم           ) ٢٥(
وذا اتسعت دائرة التسبيح، الـيت      ) ١١:١٥رومية  (هلم حياة من األموات     وصار اقتبا 

وهنا جيب التمييز بني اجلماعة اليت ذكـرت يف         . فيها أعلنت حمبة اهللا ولطفه وطول أناته      
 واجلماعة اليت ذكرت هنا فاألوىل كنيسة الوقت احلاضر، والبقية األمينـة يف             ٢٢اآلية  

ق عليها اسم اجلماعة العظيمة، فهي مجاعة الشعوب األلفية،         أما الثانية اليت أطل   . املستقبل
  ). ٧:٩رؤيا (واألمم واأللسنة . من كل القبائل والشعوب
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مث . إن الودعاء هم الذين قادهم االتضاع ونكران الذات، إىل اإلقرار بأم خطاة           ) ٢٦(
يعيشون، هؤالء  . جلأوا إىل الرب املخلص، واحتموا يف قمة موته الكفاري على الصليب          

فهم بركة عظيمة بـني شـعوب األرض   . وكأن حيام تتكلم مبحبة الرب الذي فداهم  
  . «ألم يضيئون بينهم كأنوار متمسكني بكلمة احلياة»

يف هذه العبارات وصف مللكوت اهللا، حني تدخل اخلالئق يف بركة ملـك             ) ٢٨ و ٢٧(
أيت الرب ثانية يف قوة وجمد صحيح أن هذا مل يتم بعد، ولكنه سيتم حني ي        . املسيح األلفي 

  . وحينئذ يعترف كل لسان، أن يسوع رب د اهللا اآلب. كثري

يف منوذج الصالة الذي علمه املسيح ودعي بالصالة الربانية، نقـرأ هـذه             ) ٣١-٢٩(
وعندئـذ  . ومعىن أننا نتوقع أن يأيت ملكوت اهللا بكل بركاتـه      « ليأت ملكوتك »الطلبة  

يح قدام اهللا، فتنال الربكة التامة، اليت هي وليمة الشكر على           تأخذ اخلليقة موقفها الصح   
يقابل ذلك وبصورة عكسية،    . خالص اهللا للذين هلم وعد املسيح باجللوس على مائدته        

أن الذين يزدرون مبا فعل اهللا ألجل خالص العامل، ويسخرون مـن صـليب الفـداء،                
  . وا أنفسهمينحدرون إىل التراب ومصريهم إىل اهلالك، ألم مل حيي

الـرب  . خيتم هذا املزمور بلمسة من العهد اجلديد، فإن احلق الرئيسي لإلجنيل هو بر اهللا             
هذا العمل يعطـي كـل      . الذي يناله اخلاطئ األثيم، بواسطة عمل الرب على الصليب        

ومن يغلب له وعد املسيح بـأن       . مؤمن، ليس الرب وحسب، بل أيضاً القوة لكي يغلب        
  . ةيعطيه إكليل احليا
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  الترنيمة 

  سالَماً نِلْت من ربي 

  وهذَا منه يكْفينِي 

  أَزالَ الْخوف من قَلْبِي 

  ومنه النصر يأْتينِي 

  إِذَا ما حلَّت الْبلْوى 

  لسانِي يرفَع الشكْوى 

  إِلَهِي يمنح السلْوى 

  وحسن الصبرِ يولينِي 

حبِي مذَن لْبِهي صا ف  

  وأَحيا بِالْفدا قَلْبِي 

  فَأَضحى ملْجأي ربي 
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  وأَمسى حبه دينِي 

 تبينِي إِذَا تكَافي  

 تشانِي إِذَا ععريو  

 تم هبي حإِنْ فو  

  فَبعد الْموت يحيِينِي 

إليك نأيت وعند مـوطئ     . نوب وساتر العيوب  أيها الرب الكرمي، يا غافر الذ     : الصالة

ونق قلوبنا بكلمتك، حىت نعاينك، ونفرح بعمل       . قدميك نسجد فعاملنا اللهم برمحتك    
ليس لنا ليس لنا يـا      . يا رب امسع صلواتنا اليت نرفعها بإميان إىل جالل قدسك         . نعمتك

  . آمني. مبارك أنت إىل األبد. رب ولكن المسك القدوس اعط جمداً

   ما هو االمتياز الذي صار لنا كمفديني؟ - ١٧: الالسؤ

  الغيرة لبيت اهللا -َاْلَمْزُموُر التَّاِسُع َوالسِّتُّوَن  

حينئذ . اعتز مستهلكي أَعدائي ظُلْماً   . أَكْثَر من شعرِ رأْسي الَّذين يبغضوننِي بِلَا سببٍ       ٤
أَخ ي لَمالَّذ تددرطَفْه ...  
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٩       لَيع تقَعو رِيكيعم اتيِريعتنِي، وأَكَلَت كتيةَ برأَنَّ غَيي     ٢١. لـامـي طَعلُونَ فعجيو
النِي خقُونسي يطَشي عفلْقَماً، وع .  

إذ يف كليهمـا وصـف آلالم       . يوجد ارتباط بني هذا املزمور واملزمور الثاين والعشرين       
ويف كال املزمورين انفرجت شفتا الفـادي عـن صـرخة        . يسوع على الصليب  الرب  

داوية، فيما كانت الظلمة الدامسة تلف األرض، معلنة أن سيد العامل يكابد آالم املوت              
  . ويعاين وحده قصاص اخلطية، كنائب عن البشر. الكفاري

ـ     . نعم إن السيد قد صرخ، ليعرب عن مرارة نفسه         ستطيع حـسنا   تلك املرارة اليت ال ي
  . ألن املعاقب هو اآلب القدير، واملعاقَب هو االبن احلبيب البار. البشري أن يتذوقها

هل ألن عبيد التراب صاروا هدفاً هلذا احلب        : ولعل تفكرينا البشري يطرح هذا السؤال     
هذا السؤال جييب عليه اإلجنيـل      ! العظيم، يصري القدوس احلق هدفاً للقصاص الصارم؟      

أَنه هكَذَا أَحب اللّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه الْوحيد، لكَي لَا يهلك كُلُّ من يؤمن               ل»بقوله  
  ). ٣:١٦اإلجنيل حبسب يوحنا (« بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ الْأَبديةُ

اهللا كرمي لدرجة أنه    يف احلقيقة لوال هذا اإلعالن عن حب اهللا العجيب، ما كنا علمنا أن              
فإىل شاشة الصليب املصبوغة بالدم، أسألك      « مل يشفق على ابنه، بل بذله ألجلنا أمجعني       »

  . «اهللا حمبة»: أن توجه نظرك لتقرأ يف وجه املصلوب الكلمة الرائعة
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فهناك . نعم إننا يف الصليب نكتشف سر احلب العجيب، ونتحسس فيه روح التضحية           
هكـذا احـب اهللا     ! فيا لالكتشاف املذهل  . ه، ألجل جبلة ساقطة   نرى خالقاً جيود بنفس   

العامل حباً فاض معينه وطمت مياهه، لتغسل خطايا البشرية وتروي ظمأها إىل الرب، فتثمر           
  . أطيب الثمار

اإلجنيل حبـسب يوحنـا     (كان أعداء يسوع كثريين جداً، وقد أبغضوه بال سبب          ) ٤(
  : مل، إشارة العا وقد وصفهم يوحنا بكلمة) ١٥:٢٥

وقد أشار إليهم   . إىل عددهم فقد كان هناك عامل من البشر قاوموا املسيح واملسيحية          ) أ(
  ). ٣:١مزمور (« كَثريونَ قَائمونَ علَي. يا رب ما أَكْثَر مضايِقي»الكتاب بالقول 

يحه حتالفهم واحتادهم وتضامنهم وتآمرهم بالقلب وتعاهدهم على الـرب ومـس          ) ب(
وهذا ما سجله التاريخ عن اليهود واألمم، يف اتفاقهم معـاً           ) ٨٣:٥مزمور  (وكنيسته  

  . على اضطهاد مجاعة املسيح، ومع أم كانوا ال يتفقون على شيء آخر

وذلـك نظـراً    . وقد أطلق عليهم الكاتب لقب أهـل الـدنيا        . روحهم وميوهلم ) ج(
م قاصراً على إمالء بطوم وإشـباع       حىت أم جعلوا نصيبه   . النغماسهم يف الدنيويات  

  . شهوام، دون أن يفكروا يف احلياة األبدية

وهذا ما علمنا إيـاه بـتطهري       . كان قصد املسيح من جميئه إىل العامل، إصالح العامل        ) ٩(
فقد وجد يف إحدى دوره سوقاً جتارية، تعج بالباعة مع بـضائعهم  . اهليكل من األرجاس  
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وكان هؤالء جينون أرباحاً    .  وكل ما هو الزم لتقدمي الذبائح      من غنم وبقر وتيوس ومحام    
  . فاحشة مستغلني حاجة احلجاج الغرباء

) ٥:٢اإلجنيل حبـسب يوحنـا      (كانت هذه السوق تقام سابقاً جبوار بركة بيت حسدا          
ولكن رؤساء الكهنة مسحوا بإقامتها يف اهليكل، من أجل احلصول علـى حـصة مـن                

جرة اليت كانوا يتقاضوا من أجل فحص احليوانات، وإعطـاء          األرباح، عالوة على األ   
  . الشهادة بأا بال عيب

ألن هـؤالء   . ومسحوا أيضاً للصيارفة أن يقيموا هلم مراكز ألجل إبدال النقود للغرباء          
  ). ٣٠:١٢خروج (كانوا ملزمني بدفع رسم للهيكل 

 املقدس يف نفـس الـرب       هذه احلالة املؤسفة اليت صار إليها بيت اهللا، أثارت الغضب         
الغنم والبقر، وكب دراهـم     : فصنع سوطاً من احلبال وطرد اجلميع من اهليكل       . يسوع

وقال لباعة احلمام ارفعوا هذه من ههنا، ال جتعلوا بيـت أيب            . الصيارفة وقلب موائدهم  
اإلجنيـل حبـسب يوحنـا      (فتذكر تالميذه انه مكتوب غرية بيتك أكلتين        . بيت جتارة 
١٧-٢:١٤ .(  

لقد دهشوا يف أول األمر أن يروا ذاك الذي قيل عنه أنه محل اهللا، حيتـد ويغـضب إىل           
لكنهم تذكروا النبوة الواردة يف هذا املزمور ايد حيث يتكلم داود عن            ! هذه الدرجة 
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وهي شديدة جداً، حىت أا أكلته، أي . وقد أعلن له أن للرب غرية من أجل بيته        . املسيا
  . فسه على مذبح الصليبجعلته يتضع ويبذل ن

 جند أن املسيح قد طبق اجلزء األخري من هذه اآليـة علـى           ١٥:٣حني نتأمل يف رومية     
: لأَنَّ الْمِسيح أَيضاً لَم يرضِ نفْسه، بلْ كَما هو مكْتـوب          »نفسه، بدليل قول الرسول     

«لَيع تقَعو رِيكيعم اتيِريعت» .  

اإلجنيل أن يسوع، بعد أن فرغ من إمتام وصيته بشأن أمه، رأى أنه أكمل              خيربنا  ) ٢١(
إال أنه يف هـذه     . كل ما كان عليه أن يعمل، فلم يبق أمامه إال أن يتجرع كأس املوت             

األثناء مسح لنفسه بأن ينتبه حلظة إىل آالمه اجلسدية، اليت كان قد شغله عنها اهتمامـه                
ونفهم مـن   . مته مطابقة ملا ورد عنه يف هذه اآلية       فجاءت كل « أنا عطشان »بغريه فقال   

ألن . القرائن أنه مل يقل أنا عطشان، بقصد أن يتم الكتاب، بل أنه كان عطشان فعـالً               
  . آالم الصليب احملرقة، كانت على جسمه الشديد احلساسية أحر من اجلمر فيبس لسانه

كانت . سوع على الصليب  أنا عطشان، كانت هذه الكلمة أقصر العبارات اليت فاه ا ي          
وأزكـى  . غصصه املريرة قد بلغت مرحلة الفداء، فاستساغ املر لنستحق حنن احللـو           

العطش صدره لريوي ظمأنا من ر صاف من ماء حياة المعاً كبلور خارجاً من عـرش                
  ). ٢٢:١رؤيا (اهللا 
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 يـد الرأفـة      قال أنا عطشان، ولكن من يستجيب لطلبته يف تلك الساعة؟ من ميـد            
فـضنوا  . صلوب؟ إن اليهود الذين انتظر منهم رقة، كان يف قلبهم حقد عليه ال ينحل             مل

كان احد اجلنود الرومان آنئذ يرفع إىل شفتيه        . عليه وهو املشرف على املوت بنقطة ماء      
كأس البوسكا، وهي اخلمر الرخيصة املصنوعة من اخلل أو النبيـذ التـالف والبـيض               

سفنج، فأمسك ا وغرز رحمه فيها، مث غمـسها يف          ورأى عن قرب قطعة اال    . املخفوق
أما يسوع فلما ذاق    . الكأس حىت تشبعت بالشراب ورفعها إىل شفيت يسوع احملمومتني        

وهكذا مـات بـني     « قد أكمل »السائل احلمضي الذي أهلب الشفتني املمزقتني، قال        
  . أعدائه يف حرارة العطش

فاستغاث . ل إىل هذا الدرك من اهلوان     اذكر هذا يا أخي ، أن املسيح ألجل فدائك وص         
إن جاع عدوك فاطعمـه، وإن عطـش        : ومع أن شريعة اليهود تقول    . وليس من يغيث  

كل هذا من أجلـك لكـي       . فاسقه، إال أم عاملوا املسيح كما لو كان أكثر من عدو          
الحظ أن الكلمات السبع اليت فاه ا على الصليب، ليس فيها عـن             . يصاحلك مع اهللا  

وهذا يعين أن عطشه فدائي اختربه لريفع       « أنا عطشان » اجلسدية، إال هذه الكلمة      آالمه
اإلجنيل حبسب  (عنك ذلك العطش، الذي كان عليك أن ختتربه يف هليب الوقائد األبدية             

  ). ١٦:٢٤لوقا 

  الترنيمة 

 نم يبلى صأَر نيح  
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 ارصتناال ازى فَحقَض  

  رِبحي أَرى خسارةً 

و ارع نالْكَو دجكُلَّ م  

  يا رب الَ تسمح بِأَنْ 

 يبلالصإِالَّ ب رأَفْخ  

  مكَرساً نفِْسي وما 

 بِيبي الْحلْفَادل كلأَم  

 كَفِّهو هأْسر نم  

 همقَدو بِهنجو  

  سالَت ينابِيع الشفَا 

همد عضاً مأَي بالْحو   

  أَي دمٍ زاك جرى 
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 نيي الثَّماكالز همكَد  

  وأَي تاجٍ مثْلُ تا 

 نيالَما الْعيأَح كوجِ الش  

  بِم أُكَافي منقذي 

 ةيطالْخ لْطَةس نم  

 كْرِيِسي لَهإِالَّ بِت  

  نفِْسي وكُلَّ قُوتي 

من ماضي امللوث، فقد عشت طـويالً يف العـامل           يا سيدي الرب، إين أخجل       :الصالة

ثبـتين فيـك، ثبـتين يف       . ولكنك رمحتين وقبلت توبيت، وفديتين بدمك الكرمي      . للعامل
اعضدين بيمني برك لكي أغلب التجارب وأتابع شوطي معك         . كلمتك، ثبتين يف حمبتك   

  . آمني. إىل املنتهى

ومزمور آخر وماذا    ٦٩ هل يوجد ارتباط بني هذا املزمور        - ١٨: السؤال
  يصف املزموران؟ 
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   التسليم الكامل -َاْلَمْزُموُر اْلَحاِدي َوالثََّلاُثوَن 

١   كَّلْتوت با ري كلَيرِ    . عهى الددى مزنِي أَخعدنِي . لَا تجن كلد٢. بِع  كأُذْن لْ إِلَيأَم .
لأَنَّ صخرتي ومعقلـي    ٣. ، بيت ملْجأ لتخليصي   كُن لي صخرةَ حصنٍ   . سرِيعاً أَنقذْنِي 

تنِي    . أَنقُودتينِي ودهت كملِ اسأَج ن٤. م        ـكأَني لا لأُوهبي خالَّت كَةبالش ننِي مرِجأَخ
  .  الْحقفَديتنِي يا رب إِله. في يدك أَستودع روحي٥. أَنت حصنِي

وحجته أنه متكل علـى الـرب،       . يستهل املرمن هذا املزمور بصالة ألجل اخلالص      ) ١(
صحيح أن اخلطية تسبب اخلزي، ولكن الذي جعل الرب         . واملتكل على الرب ال خيزى    

  . متكله ينقذ من اخلطية ومن أثرها املخزي

اهللا ال يتغاضـى عـن      االتكال على الرب يهيب باملؤمن أن يطلب اهللا يف ثقة وجلاجة، و           
فَتـدعوننِي  »: طلبته، بل يعطيه سؤل قلبه، ويسرع إىل تنجيته، وفقاً لوعـده القائـل            

    لَكُم عمفَأَس لُّونَ إِلَيصتونَ وبذْهتو .      نِي بِكُلِّ قَلْـبِكُمونطْلُبنِي إِذْ تونجِدنِي فَتونطْلُبتو .
بقُولُ الري لَكُم د١٤-٢٩:١٢إرميا (« فَأُوج .(  

مبا أن للمؤمن هذه الثقة مبواعيد اهللا، فمن البديهي أن يتقدم إليه بطلب العطـف               ) ٢(
وإذ هو يطلب ذلك متـضعاً ومقـراً        . عليه، واإلسراع إىل تنجيته من خماوفه ومضايقيه      

بل سرعان ما مييل إليه، ويغفر له خطاياه، كمـا هـو            . خبطاياه، فالرب ال مينع بره عنه     
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إِن اعترفْنا بِخطَايانا فَهو أَمني وعادلٌ، حتى يغفر لَنا خطَايانا ويطَهرنا من كُلِّ             »مكتوب  
  ). ١:٩يوحنا األوىل (« إِثْمٍ

مبعىن أن  . وبعد الغفران يتمتع املؤمن بعناية اهللا احلافظة، اليت شبهها املرمن باحلصن املانع           
ويتم خالصه خبوف   . مة، لكي يتحصن يف الرب وحيفظ إناءه بقداسة وكرامة        اهللا يعطيه نع  

  . ورعدة

فَكُلُّ من يسمع أَقْوالي هذه ويعملُ بِها، أُشبهه بِرجـلٍ          »قال يسوع يف أحد أمثاله      ) ٣(
        الْأَن اَءتجو ،طَرلَ الْمزرِ فَنخلَى الصع هتيى بنلٍ، باقلَى     عع تقَعوو ،احيالر تبهو ،اره

 ٧:٢٤اإلجنيل حبسب مـىت     (« ذلك الْبيت فَلَم يسقُطْ، لأَنه كَانَ مؤسساً علَى الصخرِ        
املطر ميثل النوازل، اليت تسمح ا السماء، واليت ال دخل لإلنسان فيها كـالفقر              ) ٢٥و

ىل التجارب األرضية، مثل اضطهادات الناس والتعاليم       واالار تشري إ  . واملرض واملوت 
والرياح تشري إىل التجارب الشهوانية، الـيت حتـرك         . الفاسدة، اليت تقود إىل الضالل    

ولكن البيت املؤسس على الصخر، أي      . هذه التجارب تعترض اجلميع   . نزوات اإلنسان 
لطاعة التامة، يستطيع   اإلنسان الذي بىن حياته على كلمة املسيح صخر الدهور، وعلى ا          

  . أن يصمد أمام التجارب وينتصر عليها، وخيرج منها ممحصاً كالذهب

اُصحوا واسـهروا لـأَنَّ إِبلـيس       »: الشبكة هي فخاخ إبليس، وقد قال بطرس      ) ٤(
       وه هعلتبي نساً مملْتولُ مجرٍ، يائز دكَأَس كُممصخ   خاسر وهفَقَاوِم     ـانـي الْإِميف ني »

والواقع أن إبليس ينصب فخاخه هنا وهنالك لكي يـصيد لـو            ) ٥:٨بطرس األوىل   (
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يوحنا (ولكن املولود من اهللا حيفظ نفسه بالنعمة والشرير ال ميسه           . أمكن حىت املختارين  
. ويسرع إىل إنقاذهم يف وقت اخلطـر      . والرب ساهر على الذين هم له     ) ٥:١٨األوىل  

  . اود من مشورة أخيتوفل، وأنقذ حزقيا امللك من فخاخ سنحاريبهكذا أنقذ د

هي الكلمة األخرية العزيزة اليت فـاه ـا         « يف يدك أستودع روحي   »هذه العبارة   ) ٥(
وإن ما تضمنته هذه الكلمة مـن       ) ٢٣:٤٦اإلجنيل حبسب لوقا    (يسوع على الصليب    

  . حقائق يعترب دعامة اإلميان املسيحي

 الصليب، واعتربه قانون الفداء حامالً خطايا العامل، أطلق تلـك           حني علق يسوع على   
؟ أما اآلن فلكي يبني أن تلك اآلالم النيابية املكفرة          «إهلي ملاذا تركتين  »الصرخة األليمة   

وذلك من أجلنا لكي ننـال      « يا أبتاه »عن خطايا العامل قد انتهت، خاطب اآلب بلفظة         
  ). ٤:٦الطية غ(« ياَ أبا اآلب»روح التبين فنصرخ 

ولعله استخدم هذه الكلمات بطريقة خاصة به كشفيع، ألنه يف تلك الساعة كان يقدم              
إشـعياء  (نفسه بني يدي اآلب كذبيحة إمث عن خطايانا، ويبذل نفسه فدية عن كثريين              

واملناسبة تشري إىل أن يسوع يف عمله هذا، كان هو الكـاهن            ) ٢٠:٢٨، مىت   ٥٣:١٠
كانت أرواحنا هالكة، فسلم روحه لـآلب       . الذبيحة العظمى األعظم ويف نفس الوقت     

كان جيب أن يدفع الثمن يف يدي اهللا، الطرف الذي أساءت إليـه             . لكي يفدي أرواحنا  
  . اخلطية، وذلك وفقاً للتعهد بأن يقدم الكفارة كاملة
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قاهلا يسوع وهو جيتاز املوت، رابط اجلأش، واقـر         « يا أبتاه يف يديك أستودع روحي     »
  . ألنه استودع نفسه ألبيه، الذي هو حمبة. نان، ال يستشعر خشية وال يرهب شراًاجل

وأخرياً حتامل يسوع على قدميه املسمرتني، ورفع جسده إىل فـوق واسـتجمع قـواه          
لقد أكملت رسالة الرب الفادي، ومت العمل الذي جـاء ألجلـه            « قد أكمل »وصرخ  

  . كحمل اهللا رافع خطية العامل

ان يف السنة اخلامسة عشرة لسلطنة طباريوس قيصر، يف الشهر الذي يعترب            اما ابن اإلنس  
وبينما كانـت ألـوف     . رأس الشهور العربية، مات يف اليوم الذي يسبق أكل الفصح         

فكان صوته بداية حياة    . احلمالن تذبح، كان احلمل احلقيقي جيود بدمه ونفسه من أجلنا         
  . وراحة وعيداً للجنس البشري

ب املعجزات، فال عجب إن مادت األرض بقشعريرة عنيفة وانـشقت           مات املسيح ر  
ومثلها انشق حجاب اهليكل إىل نـصفني، مـن         . هضبة اجللجثة من الشرق إىل الغرب     

. وتفتحت القبور، وقام كثريون من القديسني الراقدين مـن قبـورهم          . أعلى إىل أسفل  
حقاً كان هذا   »قائلني  ومجيع الذين شهدوا هذا املنظر، رجعوا وهم يقرعون صدورهم،          

  . «اإلنسان باراً

أما اجلند فإذا أرادوا التأكد من موت يسوع، أخذ أحدهم رحمـه وصـوبه إىل جنـب            
املسيح، فمرق الرمح بني الضلع اخلامس والسادس ومزق الغشاء البلوري مث إحـدى             
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ع وملا اجتذب اجلندي رحمه، سال من جسد يسو       . الرئتني، واستقر سنانه يف أعلى القلب     
  . داللة على أن يسوع كان قد مات. بعض الدم خمتلطاً باملاء

أنزل املسيح إىل القرب، ولكن هل كان باستطاعة القرب أن حيتجزه؟ وهل كان ممكنـاً أن                
تطوى صفحته، ويلحق من غبر من الناس؟ ال إنه فقط استودع نفسه يف يـدي أبيـه                 

ثق يف الرب، ونؤمن أن يـسوع هـو         فن. بطمأنينة مطلقة، تاركاً لنا مثاالً لنحذو حذوه      
ذا اإلميان ميكننا أن جنتاز سـاعتنا       . القيامة واحلياة، وأن من يؤمن به ولو مات فسيحيا        
أيضاً إذا سرت يف وادي ظل املوت       »األخرية ساعة االحتضار باطمئنان، قائلني مع املرمن        

  . «ال أخاف شراً ألنك أنت معي

 منازل اآلب، وسوف يأخذنا إليه، حىت حيث يكون         لقد مضى املسيح ليعد لنا مكاناً يف      
هو نكون حنن، فكيف حنزن وقد انكشف القناع عن حقيقة املوت، فإذا به وإن لـبس                

يل احلياة هي املسيح، واملوت هـو       »: هكذا قال بولس  . أمسال اخلسارة فهو عني الربح    
  . «ربح

فـإن  . بديـة سـعيدة   إن صليب املسيح يعلمنا أن نصرف احلياة باستقامة لنصري إىل أ          
وبكلمة أخرى، إن من يقف باإلميـان       . استودعنا نفوسنا هللا هنا، فال بد أن جندها هناك        

  . بني يدي الرمحة اإلهلية هنا، فال يدان باخلطية بني يدي العدل هناك

  الترنيمة 
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  توجوا رب الْمحبةْ 

  وانظُروا الْجرح بِحربةْ 

    هقَد زهى في جنبِ

  اُنظُروا كلْتا الْيدينِ 

  للْفداِء مثْقُوبتينِ 

هبح نى مرلْول    

  فَالْمالَك في السماِء 

  إِذْ يرى رب الْفدا 

هشري عالَ فع قَد    

 رسحت هنم نيالْع  

 رظْهي هنم عالْفَزو  

هباحِ رى جِرلَد    
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إننا نتوجك على قلوبنـا،     .  أيها الرب فادينا، يا من محلت القصاص نيابة عنا         :ةالصال

وتف مع مجيع قديسي األرض هتاف الظفر، ألن ربنا وفادينا أكمل اخلالص من أجل              
واآلن نتوسل إليك أيها القدير املتعايل، أن توقظ القلوب املستغرقة يف ثبات            . العامل أمجع 

وتطلب خالصك، وتلتمس برك، أيها القـدوس       . وعاً إليك نوم املوت، حىت تتحرك رج    
  . آمني. ألن منك اخلالص وحدك، يا رجاء اجلميع. البار

   ما هي حجة املرمن يف صالته ألجل اخلالص؟ - ١٩: السؤال

   ُقرب الرب -َاْلَمْزُموُر السَّاِدُس َعَشَر 

لذلك فَـرِح قَلْبِـي     ٩.  يمينِي فَلَا أَتزعزع   لأَنه عن . جعلْت الرب أَمامي في كُلِّ حنيٍ     ٨
. لأَنك لَن تترك نفِْسي في الْهاوِيـة      ١٠. جسدي أَيضاً يسكُن مطْمئناً   . وابتهجت روحي 

في يمينِك نِعم   .  سرورٍ أَمامك شبع . تعرفُنِي سبِيلَ الْحياة  ١١. لَن تدع تقيك يرى فَساداً    
دإِلَى الْأَب .  

 يتضح لنا أن املرمن يتكلم بلـسان        ٢:٢٢حني نقابل هذه اآلية مبا ورد يف أعمال         ) ٨(
. فقد كان له اد عاملاً مبا ينتظره مـن آالم         . الرب يسوع، وهو يواجه أقسى التجارب     

يكل، ويعلـم أنـه محـل اهللا        كان يدرك داللة الذبائح اليت كانت تقدم كل يوم يف اهل          
  . ولكم راقب خروف الفصح عاملاً أنه الذبيح الذي يرمز إليه. احلقيقي
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فكر يف مدى تأمل الرب يسوع وهو يقرأ قصة الفداء، كما جاءت يف إشـعياء الـنيب                 
يـه، وبِحبـرِه    تأْديب سلَامنا علَ  . وهو مجروح لأَجلِ معاصينا، مسحوق لأَجلِ آثَامنا      »

. ملْنا كُلُّ واحد إِلَى طَرِيقه، والرب وضع علَيه إِثْم جميعنـا          . كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  . شفينا
             أَم ةتامص ةجعكَنحِ، وإِلَى الذَّب اقست اةكَش ،فَاه حفْتي لَمذَلَّلَ وفَت وا هأَم ما  ظُلاّزِيهج ام

فَاه حفْتي ٧-٥٣:٥إشعياء (« فَلَم .(  

كان السيد يعلم أن هذه األقوال تتنبأ عنه، لكنه كان واضعاً كل ثقته يف أبيـه، وهلـذا        
وكلمة ميني تعين القرب والرضى     ... جعلت الرب أمامي يف كل حني ألنه عن مييين        : قال

صحيح أن الكتابة املقدسة،    . ينظر إىل اآلب  وذا املعىن كان يسوع إنساناً،      . واالعتزاز
ولكن هذا صار متـشياً     . آخذاً صورة عبد وصائراً يف شبه الناس      . تقول إنه أخلى نفسه   
وهذا على  . لكي يصل إىل مذبح الصليب، ليكفر مبوته عن خطايانا        . مع متطلبات الفداء  

اإلجنيـل حبـسب يوحنـا    (« ينناوالْكَلمةُ صار جسداً وحلَّ ب    »: وفق ما جاء يف اإلجنيل    
! كـال . ولكن هذا التعبري ال يعين إطالقاً أن االبن مبجرد ظهوره، فقد األلوهية           ) ١:١٤

وإمنا هكذا صارت املسرة يف عينيه أن يظهر حبه للبشر يف الفداء، كما هـو مكتـوب                 
وكان هـذا   ) ٣:١٦وىل  تيموثاوس األ (« اللّه ظَهر في الْجسد   : عظيم هو سر التقْوى   »

بعد ما صنع   »هذا ما أخرب به الوحي إذ قال أن يسوع          . لفترة من الزمن مث عاد إىل جمده      
لقد عـاد   ) ١:٣عربانيني  (« بِنفِْسه تطْهِرياً لخطَايانا، جلَس في يمنيِ الْعظَمة في الْأَعالي        

وهل نعجب بعد ذلـك، أن وصـفه        . املإىل اد الذي له عند اآلب، قبل تأسيس الع        
  . «اء جمد اهللا ورسم جوهره، وحامل كل األشياء بكلمة قدرته» الروح القدس بأنه 
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ومما يدعو إىل املالحظة، أن كلمة رسم هنا، جاءت يف لغة الكتاب األصلية مبعىن اخلتم،               
لـى أن   ويف ذات الوقت تعين أخالقاً أو صفات، مما يـدل ع          . الذي يوضع على النقود   

قداسته، صالحه، قوته، حمبته،    : سيدنا املبارك هو اإلعالن الكامل ألخالق وصفات اهللا       
  . وكل ما هو هللا، ليس يف طرقه وحسب، بل أيضاً يف كيانه

« الرب ظلٌّ لَك عن يدك الْيمنى     . الرب حافظُك » هذه العبارة    ١٢١:٥نقرأ يف املزمور    
سوع، كان اآلب ليس فقط معه، بل أيضاً كان فيه، بدليل قوله            ففي أيام جسد الرب ي    

لـذلك فلـم    ) ١٤:١٠اإلجنيل حبسب يوحنا    (« الْآب الْحالَّ في هو يعملُ الْأَعمالَ     »
تنكر له الناس وأنكروا فضله، وقـابلوا       . يتزعزع ومل يكن يف مقدور أية قوة أن تعوقه        

ام بيالطس، رفضوا إطالقه هو البار، مفضلني عليـه         ويف يوم حماكمته أم   . حبه بالبغضاء 
وملا علقوه على   ! هذا الناصري، اصلبه اصلبه   : باراباس، صارخني إىل بيالطس   ... اللص

ومع أن عدل السماء حسبه حامالً      . صليب العار، سخروا به وجدفوا على امسه املبارك       
  .  تاركاً لنا مثاالً يف الثباتخطايا العامل قدميها وحديثها، إال أنه بقي ثابتاً ال يتزعزع

من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك، هكذا يسلك هـو أيـضاً                : هكذا نقرأ 
هل تذكر كيف سلك اإلنسان يسوع؟ إن وضعت أمام عينيـك           ) ٢:٦يوحنا األوىل   (

سلوكك وراء غايات دنيوية كاملال والصيت واملركز املرموق، أفال يكون معىن هذا أن             
 مجلتها ومبادئها مغايرة حلياة يسوع؟ تذكر معي السؤال الذي طرحه يسوع            حياتك يف 

لأَنه ماذَا ينتفع الْإِنسانُ لَو ربِح الْعالَم كُلَّه وخِسر نفْـسه؟ أَو            »على البشر يف كل جيل      
فِْسهن ناًء عدانُ فسي الْإِنطعاذَا ي١٦:٢٦اإلجنيل حبسب مىت (« م .(  
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روح ونفـس وجـسد     : نرى أن اإلنسان كائن ثالثـي     : يف هذه العبارات  ) ١٠ و ٩(
فهي مقر الفطنة ومركـز     . والروح هي أمسى ما يف اإلنسان     ) ٥:٢٣تسالونيكي األوىل   (

. والنفس نسمة احلياة، وهي تربط الروح باجلـسد       ) ٢:١١كورنثوس األوىل   (اإلدراك  
ويف . النفس عن ذاا، وهو يربطها بالعامل احمليط ا       أما اجلسد فهو اهليكل، الذي تعرب به        

كلمة أخرى أن الروح تشعر اإلنسان باهللا، والنفس تشعره بذاته، واجلـسد يـشعره              
حبقـوق  (وقيل عن النفس والروح إما يفرحان بالرب ويبتـهجان خبالصـه            . بالعامل
٣:١٨ .(  

. لبه وابتهجت روحـه   هكذا كان شأن املخلص إذ تأكد من نصرته على املوت، فرح ق           
وهلذا ومع أنه عرف كل ما حييط بالصليب من كآبة وآالم، تقدم إليه بثقـة وارتيـاح                 

لـأَني أَضـع نفْـِسي      »وقد عرب عن ارتياحه بالقول      . كامل، عاملاً أنه سيخرج منتصراً    
لي سـلْطَانٌ أَنْ أَضـعها   . ذَاتيلَيس أَحد يأْخذُها مني، بلْ أَضعها أَنا من        . لآخذَها أَيضاً 

  ). ١٨ و١٠:١٧اإلجنيل حبسب يوحنا (« ولي سلْطَانٌ أَنْ آخذَها أَيضاً

وعلى ذلك يكون املقصود من هذه العبارة أن اآلب الذي لن يدع جسد يسوع يـرى                
يقصد « تقيك أو قدوسك  »وقوله  . فساداً، لن يسمح ببقائه يف حالة املوت، بل سيقيمه        

  ). ٢:٢٧أعمال (ه جسد يسوع ب

تعرفين سبل  »إذا كان املسيح ينظر إىل القيامة كشيء مؤكد، استطاع أن يقول            ) ١١(
ألن احليـاة يف حقيقتـها، ال   . إن سبيل احلياة هو الطريق، اليت تنتهي بنا إىل اهللا         « احلياة
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 مـصدر   إن املوت هو االنفصال عـن اهللا      . ميكن التمتع ا إال حيث يوجد اهللا معطيها       
  . وإذ انفصل اإلنسان عن اهللا، أصبح يف حالة املوت الروحي. احلياة

كل مساعي اإلنسان للرجوع إىل اهللا يف كل األجيال باءت بالفشل، بل أكدت عليـه               
ولكن ملا جاء ابن اهللا إىل مكان اخلراب واملوت، أرانا سبيل احلياة، وهـو              . حكم املوت 

كان هو احلياة، وهو الذي رسم لنـا        ) ٢٨:٧ب  أيو(الطريق الذي مل تبصره عني باشق       
. طريق احلياة، وعلينا أن نسلك فيه، ألنه كما قال ال يقدر أحد أن يأيت إىل اآلب إال به                 

  . ولكن فتح الطريق استلزمه أن جيتاز اآلالم، وعلينا أن نتبع خطواته

ه ومـن امتيـازات هـذ     . إن شبع السرور، حيصل يف معرفة اآلب وابنه يسوع املسيح         
أَنْ : وهذه هي الْحياةُ الْأَبديـةُ    »بدليل قول املسيح    . املعرفة، أا تؤدي إىل احلياة األبدية     

        هلْتسي أَرالَّذ ِسيحالْم وعسيو كدحو ييققالْح الْإِله تأَن رِفُوكعاإلجنيـل حبـسب    (« ي
 ظل هذه املعرفـة، هـي عربـون         وال مراء يف أن كل حلظة نصرفها يف       ) ١٧:٣يوحنا  

  . للسعادة يف كماهلا، بانتظار أن ننظر فادينا وجهاً لوجه

أن تكـون مـع     : إن الربكة العظمى املعدة لك على أساس الفداء، تتضمن عنـصرين          
هذا . وهذا متاح لك، إذ قبلت املسيح خملصاً شخصياً       . املسيح، وأن تكون مثل املسيح    

متى أُظْهِر الْمِسيح حياتنا، فَحينئذ     »‚ فقد قال األول     ما أكده الرسوالن بولس ويوحنا،    
     دجي الْمف هعضاً مأَي متونَ أَنرظْهحنـن أوالد اهللا، ومل     »وقال الثاين   ) ٣:٤كولوسي  (« ت
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وكل . ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، ألننا سنراه كما هو          . يظهر بعد ماذا سنكون   
  ). ٣ و٣:٢يوحنا األوىل (« لرجاء به، يطهر نفسه كما هو طاهرمن عنده هذا ا

  الترنيمة 

  الْمِسيح الْيوم قَام هلِّلُويا 

  فَائزاً بِالظَّفَرِ هلِّلُويا 

  بعد حربٍ وصدام هلِّلُويا 

  مع عدوِ الْبشرِ هلِّلُويا 

  شوكَةُ الْموت مضت هلِّلُويا 

  نتهى هولُ الْجحيم هلِّلُويا وا

  مدةُ الْحربِ انقَضت هلِّلُويا 

  بِخالَصٍ للْأَثيم هلِّلُويا 

  أَيها الْفَادي الْحبِيب هلِّلُويا 
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  أَنت أَحييت الْقُلُوب هلِّلُويا 

  ذُقْت آالَم الصليب هلِّلُويا 

  ذُّنوب هلِّلُويا لفدى أَسرى ال

  قُمت في عرشِ الْقَضا هلِّلُويا 

  شافعاً بِالْمعتدين هلِّلُويا 

  فَاتحاً باب السما هلِّلُويا 

  لرجوعِ الشارِدين هلِّلُويا 

  فَلْنرنِم بِانتصار هلِّلُويا 

  وهتاف وسرور هلِّلُويا 

علْنا ولِّلُويه ظَارتبِالْإِن ش  

  لرجا يومِ النشور هلِّلُويا 
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 يا إهلي الصاحل، أيها القدوس احلق، إليك أرفع صاليت حامداً وشاكراً، ألنه يف              :الصالة

وسعي أن أتكل عليك كل حني فال أتزعزع أشكرك ألنك فرحتين خبالصك، وأجت             
لك وأنت الرب القادر على كل شـيء أن         أسأ. روحي بسالمك الذي يفوق كل عقل     

اقبـل صـاليت    . تشيع سالمك يف كل قلب مضطرب، حىت يهدأ، ويـنعم بالراحـة           
  . آمني. واستجب، اكراماً للمخلص يسوع

   ما هو املقصود ذه العبارة لن تدع تقيك يرى فساداً؟ - ٢٠: السؤال

    الصعود اإللهي-َاْلَمْزُموُر السَّاِبُع َواْلَأْرَبُعوَن 

لـأَنَّ الـرب علـي      ٢. اهتفُوا للّه بِصوت الابتهاجِ   . يا جميع الْأُممِ صفِّقُوا بِالْأَيادي    ١
. يخضع الشعوب تحتنا والْأُمم تحت أَقْـدامنا      ٣. مخوف، ملك كَبِري علَى كُلِّ الْأَرضِ     

  . سلَاه.  فَخر يعقُوب الَّذي أَحبهيختار لَنا نصيبنا،٤

. رنموا لملكنـا رنمـوا    . رنموا للّه رنموا  ٦. صعد اللّه بِهتاف، الرب بِصوت الصورِ     ٥
اللّه جلَـس علَـى     . ملَك اللّه علَى الْأُممِ   ٨. لأَنَّ اللّه ملك الْأَرضِ كُلِّها رنموا قَصيدةً      ٧

هسقُد يسكُر .  

كان هذا املزمور أغنية رأس السنة قدمياً، ولكن الكنيسة املـسيحية تـستخدمه لعيـد               
واملزمور يف جممله يعلن انتصار الرب يسوع، ويدعو مجيع األمم لكي تف له             . الصعود
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 مكـان العظمـة     هتافات الفرح، مبناسبة صعوده إىل جمده وجلوسه إىل ميـني أبيـه يف            
  . وحيافظ عليهم، ألنه الضابط الكل. والسلطان حيث يرعى أتقياءه

وكان ! احتقر اليهود يسوع وتآمروا عليه، مث صرخوا إىل بيالطس، اصلبه، اصلبه          ) ١(
ولكن . هدفهم ليس القضاء على حياة القدوس احلق وحسب، بل ايضاً مالشاة تعاليمه           

. مت الوايل وحرسوه بثلة من اجلند، مل يستطع احتجازه        القرب الذي أنزلوه إليه وختموه خبا     
فتجاوبت مع الـدعوة    . فسرعان ما قام، فقام احلق وانتشر اإلجنيل بني شعوب االرض         

أيها األمـم صـفقوا     . يا مجيع األمم صفقوا باأليادي، وهللوا بصوت االبتهاج       : القائلة
 تقدمي ذبائح الـشكر     بأيديكم، اليت تطهرت من رجاسات األوثان، فصارت قادرة على        

اعملوا بأيديكم الصاحلات، اليت يسر     . واحلمد املرضية للرب، الذي افتداها مبوته وقام      
  . اصنعوا مثاراً تليق بالتوبة، وتعرب عن متتعكم خبالص الرب. ا اهللا

أن أفواه األمم ادفة، قد تعلمـت التـسبيح للـرب           ! ويا له من عمل عجيب وجميد     
أليس معـىن هـذا ان اهللا متـم الوعـد           . اعد من أعماق القلب   بصوت االبتهاج، الص  

  ). ١٢:٢تكوين (« تتبارك فيك جميع قَبائلِ الْأَرضِ؟»إلبراهيم، حني قال 

وهو امللك العظـيم،    . من املعلوم أن اهللا ساكن يف األعايل، يف نور ال يدىن منه           ) ٣ و ٢(
أما اهللا فهو القـادر     . قوا من اهللا  كل ملوك األرض، تستمد     . فوق كل شعوب األرض   

ولكن هذا اإلله العايل املرهوب، عرب لنا عن ذاتـه يف           . على كل شيء، وقوته من ذاته     
وأنه يف حمبته، يتنازل ليمكث يف قلب عبده        . املسيح يسوع، الذي أعلن لنا أن اهللا حمبة       
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تحـب اهللا، وتعبـده     ف. إنه حيل باملسيح يف قلوبنا، ليؤسسها ويؤصلها يف احملبة        . املؤمن
وحتب العدو، فتقتل فيه العداوة، وتزرع فيه بذور        . وحتب القريب، فتعامله باحلق   . باحلق

  . املودة األخوية

فاحتملت من أجله االضطهاد والطرد وحكم      ! فكم من نفس أخضعتها احملبة لنري املسيح      
. ية شراسة  املثال من شاول الطرسوسي، الذي كان من أكثر أعداء املسيح           خذ. املوت

ومن أجـل املـسيح     . إال أنه حني استنار مبحبة املسيح تغري وصار بولس رسول املسيح          
ومن أجل حب املسيح قيد بالسالسل      . تقبل مراراً كثرية أربعني جلدة إال جلدة واحدة       

وقد تقبل كل شـيء بـسرور،   . سنني عديدة، إىل أن استشهد ألجل إخالصه للمسيح     
  ). ٨:٣٧رومية (« ا يعظم انتصارنا بالذي أحبناولكن يف هذه مجيعه»قائالً 

ونبتت . هنا اختبار عظيم للمفديني بدم املسيح، إم انتصروا على خطية األمم          ) ٤ و ٣(
خيربنا الكتاب املقدس أن يعقوب،    . بذور الشهداء كنيسة جميدة، ال عيب فيها وال غضن        

ن غلب أهـواءه،    وصار رمزاً لكل مؤم   . بعد جهاده مع الرب حصل على بركة خاصة       
  . وانتصر باملسيح على العامل والشيطان

يف بطنك أمتـان، ومـن      : ملا تنازع يعقوب وعيسو يف البطن، قال الرب ألمهما رفقة         
وحنن نـشكر   . شعب يقوى على شعب، وكبري يستعبد لصغري      . أحشائك يفترق شعبان  

قد سر أن يعطيكم    الرب، الذي قال عن املؤمنني ال ختف أيها القطيع الصغري ألن أباكم             
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فنحن قطيع صغري متواضع، ولكن لـسعادتنا       ). ١٢:٣٢اإلجنيل حبسب لوقا    (امللكوت  
  . أننا موضوع اختيار اهللا وحائزون على مرياثه

وبكلمة أخرى  . اشتهى عيسو أكلة عدس، فباع بكوريته ليعقوب بطبق من هذه األكلة          
 أحب اهللا مجال يعقوب،     ولقد. أن عيسو اشتهى األرضيات، واشتهى يعقوب الروحيات      

أما عيسو فقد حسب مستبيحاً، ألنه باع بكوربته اليت         . وكان مجاله شوقه إىل الروحيات    
وملا أراد أن يرث الربكة، رفض إذ مل جيد مكاناً للتوبة مع أنه طلبها بدموع               . هي بركته 

  ). ١٢:١٦عربانيني (

سيح إلمتام املشورات اإلهلية    نزل يف امل  . حينما نقول صعد اهللا، فمعىن ذلك أنه نزل       ) ٥(
وأَما أَنه صعد، فَما هو إِلَّا      »وقد أشار الرسول بولس إىل هذه احلقيقة، حني قال          . بالفداء

فكما أن يسوع قد ارتقى     ) ٤:٩أفسس  (« إِنه نزلَ أَيضاً أَّوالً إِلَى أَقْسامِ الْأَرضِ السفْلَى       
فهـو إذن باسـط     .  يف اتضاعه قد نزل إىل حضيض األرض       إىل أعلى عليني، فهو أيضاً    

وال يربح  . نفوذه على كل العاملني، فال خيلو مكان من حضوره، مهما تكن درجة علوه            
  . نفوذه مكانا، مهما يكن درك تنازله

. هذا هو املسيح امللك العظيم، الذي تنازل يف اتضاعه، حىت بلغ أقسام األرض السفلى             
فاألرض وما دوا، والـسموات ومـا       .  ما فوق مجيع السموات    وارتقى يف ارتفاعه إىل   

فوقها، وكل ما هو كائن بني السموات واألرض، داخل ضمن دائرة سلطان هذا امللك              
  . اإلهلي
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الواقع أن كلمة اهللا، ختربنا أن يسوع ربنا، بعد أن قهر املوت وكسر شـوكة اخلطيـة                 
وقد نزل  . ة بفرح وصوت التهليل   فهتفت املالئك . وهزم الشيطان، صعد إىل السموات    

أَيهـا  »أحد هذه املالئكة ووقف أمام التالميذ، فيما املسيح صاعداً عنهم، فقال هلـم              
              فَـعتي ارهذَا الَّذ وعساِء؟ إِنَّ يمونَ إِلَى السظُرنت نيفاقو الُكُما بونَ، مييللالُ الْججالر

) ١:١١أعمـال   («  سيأْتي هكَذَا كَما رأَيتموه منطَلقاً إِلَى الـسماءِ        عنكُم إِلَى السماءِ  
ال تموا  . ولكن انتظروه، الرب قريب   . وكأن املالك يقول هلم، إن السيد ارتفع عنكم       

 ٤:٥فيليب  (بشيء، بل يف كل شيء بالصالة والدعاء والشكر، لتعلم طلباتكم لدى اهللا             
ن ربنا يسوع، سيحضر ثانية تاف بصوت مالئكـة وبـوق اهللا            وخيربنا الرسول أ  ) ٦و
  ). ٤:١٦تسالونيكي األول (

 أن تأخذ السفر وتفـك      - يا محل اهللا     -مستحق أنت   : رمنوا ترنيمة جديدة، قولوا   ) ٦(
ختومه، ألنك ذحبت واشتريتنا هللا بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنـا              

هذه هي الترنيمة اجلديدة، وهي دي الشكر هللا على         ) ٥:١٠رؤيا  (إلهلنا ملوكاً وكهنة    
وقد صارت يف فم داود بن يسى، حني أخرجه اهللا مـن جـب              . رمحة جديدة أظهرها  

رمنوا ترنيمة الفداء للمـسيح قـائلني مـع         ) ٣-٤٠:١مزمور  (اهلالك من طني احلمأة     
 يأْخذَ الْقُدرةَ والْغنى والْحكْمةَ     مستحق هو الْحملُ الْمذْبوح أَنْ    »املالئكة بصوت عظيم    

  ). ١٣ و٥:١٢رؤيا (« والسلْطَانُ إِلَى أَبد الْآبِدين... والْقُّوةَ والْكَرامةَ والْمجد والْبركَةَ

إن ترنيمة اخلليقة تظهر جمـد املـسيح        . رمن يا أخي فالكون كله، يشدو بتسبيح احلمل       
ملالئكة يف السماء والكواكب الالمعة والبشر علـى األرض، وأرض          ا. واحداً مع اآلب  
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طُوبى للْأَموات الَّذين يموتونَ فـي      »األموات من حتت متجد املسيح، كما هو مكتوب         
ـ           -الرب منذُ الْآنَ     تت مـالُهمأَعو ،ابِهِمعأَت نوا مرِحيتسي كَيل ،وحقُولُ الري معن مهعب »

  ). ١٤:١٣رؤيا (

قبـل  . ألن اهللا ملك األرض. سبح الرب، اعبده بفرح ادخل إىل حضرته بترمن    ) ٨ و ٧(
. وكان عابدوه أقلية من البـشر     . كان اهللا معروفاً على رقعة ضيقة من األرض       . املسيح

ولكن حني جتسد يف املسيح، عرف الرب يف كل األرض وتعبد له البشر من كل األمم                
  . وب، وملك على القلوب، وصار امسه قصيدة على األلسنةوالشع

  الترنيمة 

 يمظامٍ عظَرٍ سنم نم ا لَهي  

 اقيتاشاً وبح ارصالْأَب بذجي  

 ي الْكَرِميا الْفَادنباَءى ررإِذْ ت  

 اقرالْإِفْت موي دجداً بِالْماعص  

  قرار 

  رٍ سامٍ عجِيب يا لَه من منظَ
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 ياقتاشاً وبح ارصالْأَب بذجي  

  قَد عالَ كَي يلْبس الْإِكْليلَ في 

  حضرة الْقُدوسِ بِالسحبِ عالَ 

  سار والْأَبصار راحت تقْتفي 

  نوره الْأَسنى إِلَى دارِ الْعالَ 

  الْمدى حيثُ أَضحى جالساً طُولَ 

 قَامى ممي أَسنيِ الْآبِ فمي نع  

  ولَه الْأَبرار تجثُو سجدا 

 امرتاحارٍ وبتاعقَارٍ وبِو  

 دعإِذْ ص افَتو الَكالْأَمو ارس  

 بالطَّر اتوى بِأَصرشالْب رشنت  

 دعا وي مف لَهسي رزعتو  
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ي هإِن با ذَهكَم معي نأْت  

  قَد مضى حتى يعد الْمنزِالَ 

 اريالد ما نِعي دجارِ الْميي دف  

  فَاحمدوه واهتفُوا بين الْمالَ 

 ارارِ الْقَري دف بي الرالَقنس  

 إىل خـزي    ونظرت.  يا رب إهلي احلق القدوس، شكراً لك، مسعت صراخي         :الصالة

بل أخرجتين مـن جـب      . فتحننت ومل تتركين يف شقائي    . وعاري، من جراء خطاياي   
. فتحرك فمي بترنيمة جديـدة    . وبالغفران وضعت الفرح يف قليب    . اخلطية ومحأة الرذيلة  

 لـه اـد     -الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكاً وكهنة هللا أبيـه              
  .  آمنيوالسلطان إىل أبد اآلبدين

   ما هي دعوة هذا املزمور؟ - ٢١: السؤال

   يمين الرب -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعَشَر 
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دحرتنِـي  ١٣. بِاسمِ الرب أُبِيـدهم   . انطَفَأُوا كَنارِ الشوك  . أَحاطُوا بِي مثْلَ النحلِ   ١٢
. قُوتي وترنمي الرب، وقَد صار لـي خلَاصـاً        ١٤. نِيأَما الرب فَعضد  . دحوراً لأَسقُطَ 

١٥     نييقدامِ الصيي خلَاصٍ فخمٍ ونرت توأْسٍ   . صةٌ بِبانِعص بالر نيم١٦. ي  بالر نيمي
. ا وأُحـدثُ بِأَعمـالِ الـرب      لَا أَموت بلْ أَحي   ١٧. يمني الرب صانِعةٌ بِبأْسٍ   . مرتفعةٌ
  . تأْديباً أَدبنِي الرب وإِلَى الْموت لَم يسلمنِي١٨

يف هذه اآليات نبوة عن املسيح، حني حاول أعداؤه خذالنـه، وشـاؤوا             ) ١٤-١٢(
) ٥٣:٢إشـعياء   (حمتقر وخمذول من الناس     : وإىل هذا أشار إشعياء النيب بقوله     . سقوطه
 احملاوالت مع أا انتهت بتعليق الفادي على الصليب، مث إنزاله إىل القرب، إال أا               ولكن
وانتصر على املـوت    . ألن الرب اإلله عضد ابنه، فأكمل عمل الفداء العظيم        . فشلت

مبارك اهللا أبو ربنا يسوع     »بقيامته، فترمن املفديون بنشيد الرجاء احلي، قائلني مع بطرس          
محته الكثرية ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع املـسيح مـن            املسيح، الذي حسب ر   

  . «األموات، ملرياث ال يفىن وال يتدنس وال يضمحل حمفوظ يف السموات ألجلنا

لو أن أعداء املسيح كانوا قد جنحوا يف القضاء عليه ائياً، لكان معىن ذلك أن الباطـل                 
مناسبة قضية ماالنـدرو مللقيـل      قال إيرل مورتن حاكم اسكوتلندا يف       . أقوى من احلق  

. لن دأ هذه البالد إال إذا شنق عدد منكم، أو نفوا من البالد            : زعيم اإلصالح العظيم  
ميكنك يا سيدي أن دد رجال حاشيتك، أو رجال حكومتك مبثـل            »يل  #فأجاب مل 
.  اهلـواء   أما أنا فيستوي عندي أن يتعفن جسدي يف التراب، أو يعلق يف           . هذا الكالم 
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ألن « ع ذلك فإنه جمداً هللا، لن يكون يف مقدورك إطالقاً أن تشنق احلق اإلهلي أو تنفيه             وم
  . القيامة هي الضمان النهائي خللود احلق وعدم قابليته للفناء

والقيامة ال تربهن فقط على أن احلق أقوى من الباطل، بل ايضاً تربهن على أن اخلـري                 
هناك درس واحد، واحد فقط، ميكن أن       »يم  فرود املؤرخ العظ  . كتب أ . أقوى من الشر  

يقال أن التاريخ يردده بشكل أوضح ومميز، وهو أن العامل قد بين على شكل ما علـى                 
أسس أدبية وأخالقية، وعلى املدى البعيد سوف يتضح لنا أن اخلـري ال بـد أن يعلـو              

زعـزع  ولكن لو مل حتدث القيامة لت     « وأن الشر ال بد أن يقضي عليه وينهزم       . وينتصر
ولوال القيامة، ملا كـان لنـا أن        . هذا املبدأ العظيم للناموس األديب واالخالقي للكون      

  . نستعيد ثقتنا ويقيننا يف أن اخلري أقوى من الشر

كان يـسوع  . والقيامة تربهن على أن احملبة أقوى من الكراهية، وأقوى من املوت نفسه          
 الكراهية املتجسمة يف قلـوب      هو حب اهللا متجسداً، أما موقف الذين صلبوه فيعكس        

لقد بلغت كراهيتهم له حداً جعلتهم ينسبون احملبـة والنعمـة           . أولئك القساة القلوب  
فلو مل تكن هناك قيامة، لكان معىن هـذا أن كراهيـة            . املتجسدة يف حياته إىل الشيطان    

القيامة ولكن شكراً هللا ألن املسيح قد قام، فصارت         . اإلنسان يف النهاية هزمت حمبة اهللا     
  . برهاناً ائياً قاطعاً على أن احملبة أقوى من الكراهية

فلو أن يسوع مل يقم منتصراً على املوت لكان معىن هـذا أن             . والقيامة أقوى من املوت   
  . املوت قد استطاع أن يقضي على أمجل وأحسن حياة ظهرت يف الوجود
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دن قامت جبمع تقـدمات     حدث يف سنوات احلرب العاملية الثانية، أن إحدى كنائس لن         
ولكن غارة جويـة    . وكان من بني اهلبات حزمة من سنابل القمح       . مبناسبة عيد الشكر  

حدثت قبل أن حتتفل الكنيسة بالعيد، وأصابت القنابل مـبىن الكنيـسة، فحولتـه إىل               
ومرت شهور وجاء الربيع، فالحظ أحد املارة وجود بعض النباتات اخلـضراء            . أنقاض

وعندما جاء الصيف شـاهد النـاس       . حيث كان مبىن الكنيسة قائماً    يف وسط اخلرائب    
فالقنابل املدمرة، مل تستطع أن تقتل احلياة مـن بـذور           . هناك رقعة مغطاة بنبات القمح    

  . لقد كانت احلياة أقوى من املوت. القمح

ذلك ألن الرب، هو    . عند انتصار احلق، يتحول كل شيء إىل جة وحبور        ) ١٧-١٥(
إـم يـشاركون    . وعندئذ متتلئ مساكن الصديقني بالترمن    . الصاً بقدرته الذي صنع خ  

هوشـع  (أين أوباؤك يا موت، أين شوكتك يـا هاويـة؟           : هوشع النيب نشيد االنتصار   
١٣:١٤ .(  

وإنه ملن البديهي أن خيـاف      . قبل قيامة املسيح، كان املوت شبحاً خييف الناس ويرعبهم        
إال أن اجلانب األكرب للخوف من املوت، يرجـع إىل          . اإلنسان، ألنه جيهل ما بعد املوت     

أما الذي ختلص من خطاياه بقبول يسوع خملصاً، فإن املوت بالنسبة           . اإلحساس باخلطية 
  . له، كما قال أحد األتقياء جمرد مغامرة عظمية، مغامرة تؤدي به إىل احلياة األبدية

أو بتعبري آخر   . رد ناموس للرب  إن اإلحساس باخلطية، يأيت من شعور اإلنسان بأن اهللا جم         
ولكن هذا مـا جـاء      . إنه جمرد قاض منتقم للعدل، وليس من أمل بالرباءة من حكمه          
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وإن مركـز   . فقد جاء ليخربنا أن اهللا ليس ناموساً، بل حبـاً         . املسيح ليمحوه ويالشيه  
ظر وإننا سنمثل ليس أمام قاض، بل أمام أب انت        . كيان اهللا ليس هو الشريعة، بل النعمة      

. «ال أموت بـل أحيـا     »هذا هو معىن قول املرمن      . طويالً عودة أبنائه إىل بيته السماوي     
أنا هو القيامة واحلياة، من آمن يب ولو مات فـسيحيا           : وهذا ما أكده املسيح حني قال     

  ). ١١:٢٥اإلجنيل حبسب يوحنا (

عـالً إىل   وكـم حنتـاج ف    . قد يسمح اهللا بتأديب أبنائه، لتقديس حيام اليومية       ) ١٨(
وهلذا يذكرنا الرسول بقـول     . التأديب بالنسبة مليولنا الفاسدة، لتوقيف نزواتنا املنحرفة      

ألن الذي حيبه الرب يؤدبـه،      . يا ابين ال حتتقر تأديب الرب، وال ختر إذا وخبك         : الرب
ولكن إن كنتم   ... إن كنتم حتتملون التأديب يعاملكم اهللا كالبنني      . وجيلد كل ابن يقبله   

ومعىن ) ٧-١٢:٥عربانيني  (تأديب قد صار اجلميع شركاء فيه، فأنتم نغول ال بنون           بال  
هذا أننا دعينا لنقبل عصا التأديب كجزء من الدليل على حمبة اهللا، اليت جعلته يبذل ابنه                

كل تأديب يف   »وقد قال الرسول    . على أن هذا ليس من األمور السهلة      . الوحيد ألجلنا 
إن آباء أجـسادنا    : مث يذكرنا بالنتيجة، قائالً   « ...ح بل للحزن  احلاضر ال يرى أنه للفر    

أما اهللا فإنه يريـد أن نـشترك يف         . أدبونا حبسب استحسام، وكذلك ملنفعتنا الزمنية     
ألنه قد أعطيت لنا مواعيد عظمى ومثينة، لنصري ا شركاء          ) ١٢:١٠عربانيني  (قداسته  

 أخرى إن غاية اهللا من التأديب، أن يشركنا         وبكلمة) ١:٤بطرس الثانية   (الطبيعة اإلهلية   
ألنه بعد التأديب يأيت مثر الـرب       . يف قداسته، ولكي تظهر مثار القداسة يف حياتنا العملية        



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥١٣

ونالحظ هنا أنه ميكن لإلنسان أن يتخذ إحدى طرق         . للسالم ألولئك الذين يتدربون به    
  : ثالث جتاه التأديب

فإذا كان التأديب احتقاراً من الناس، يقـول        . هأن حيتقر تأديب الرب، أي يستهني ب      -أ
فهـو يف هـذه     . ويظهر بطولة ذاتية يف مواجهة هذا التحقري      . إين ال ابايل بأفكار الناس    
  . ومن مث ال يأيت منكسراً أمام اهللا بسببه. احلالة، حيتقر تأديب الرب

 ولكـن   .أن خيور إذا وخبه الرب، فترختي يداه ويفشل على عكس الطريقة األوىل           -ب
  . كليهما ليسا من اإلميان

إن التدريب بالتأديب، وهذه هي الطريق الصحيحة اليت جيب أن يـسلكها كـل              -ج
إنه ال حيتقره وال ينؤ حتته بالفشل، بل يتـدرب ويـتعلم            . مؤمن، جييزه اهللا يف التأديب    

تمسك الدروس، اليت يقصد اهللا أن يعلمه إياها، ملتجئاً إليه لطلب اإلرشاد واملعونة وال            
  . بنعمته ورمحته

  الترنيمة 

 اتي بِثَبمزع حص  

 بِيبي الْحالْفَاد عبأَت  
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  راضياً طُولَ حياتي 

 يبللَ الصمداً حأَب  

  إِنْ يكُن وعراً طَرِيقي 

 ِسريع ريا السغَدو  

  وعده يبقَى رفيقي 

 ريماً أَسود هعم  

  قَامت أَمامي وإِذَا 

 ودقُي أَو اتقَبع  

  أَو سدولٌ من ظَالمٍ 

 وددس ولٌ أَويس أَو  

 اتقَبي الْعذكُلُّ ه  

 ريطتاٍء سبكَه  
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 اتثَبمٍ وزبِعو  

 ريي أَسلِّصخم عم  

 تادم ضا الْأَروإِذَا م  

 ارهالن سمش فَتتاخو  

  ا الْأَعداُء جاَءت وإِذَ

 اروكَالس اطَتأَحو  

  نِعمةُ الْفَادي عمادي 

 ريططْبِ الْخى الْخجي دف  

  الَ أُبالي بِالْأَعادي 

 ريي أَسبر عثُ ميح  

 أبانا الذي يف السموات، إليك أقترب مصلياً بإميان، وطالباً أن تقويين حـىت              :الصالة

اشكرك من أجل عصا التأديب اليت شاءت حمبتك أن ش ـا            .  يف حيايت  أمضي قدماً 
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أعين يا إهلي، وأزل من     . علي، ألجل تقومي إعوجاجي، وكمقدمة إلشراكي يف قداستك       
وامنحين . أمامي كل عقبة، حىت أكمل مسرييت هنا سائراً يف خطى خملصي وفادي يسوع            

  . آمني. ام غربيت منتصراًقوة احتمال أمام مضايقات الناس، لكي أقضي أي

 ماذا كان سيحدث لو أن أعداء املسيح جنحوا يف القـضاء            - ٢٢: السؤال
  عليه؟

  رأس الزاوية -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعَشَر 

١٩   الْبِر ابوي أَبوا لحفْتا .   بالر دمأَحا ويهلْ فخ٢٠. أَد  بلرل ابيقُونَ ال. هذَا الْبدص
 يهلُونَ فخدلَاصاً      ٢١. يي خل ترصي ول تبجتاس كأَنل كدمي    ٢٢. أَحالَّـذ ـرجالْح

ةاوِيالز أْسر ارص ونَ قَداؤنالْب هفَضر .  

ومنـها  . يستهل رجل اهللا هذا القسم من املزمور بذكر أبواب الرب بصيغة اجلمع           ) ١٩(
ولكنه . يقون إىل املقادس لتأدية العبادة لإلله احلي خالق السموات واألرض         يدخل الصد 

ال يلبث أن يذكر أن للرب باباً واحداً لدخول الصديقني إىل حضرته، ليعبدوه بـالروح         
. أَنا هو الْباب  »وهذا الباب حبسب العهد اجلديد هو الرب يسوع، بدليل قوله           . واحلق

اإلجنيـل حبـسب يوحنـا      (« يخلُص ويدخلُ ويخرج ويجِد مرعى    إِنْ دخلَ بِي أَحد فَ    
ونعلم من إعالنات الرب أن مزايا الداخل، هي مزايا اختبارية، متنح لكل مـن              ) ١٠:٩

ويسوع له القدرة على جعل     . يتحد احتاداً روحياً حيوياً باملسيح، ويتخذه فادياً وشفيعاً       
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فَمن ثَم يقْدر أَنْ يخلِّص أَيضاً إِلَى التمامِ الَّـذين          »كتوب  خمتربه خيلص متاماً، كما هو م     
           يهِمف فَعشينيٍ لي كُلِّ حف يح وإِذْ ه ،إِلَى اللّه ونَ بِهمقَدتنالحـظ  ) ٧:٢٥عربانيني  (« ي

 حريـة   )ب(« خيلص»خالص تام   ) أ(أن هذه املزايا مثلثة، والثالثة رمز الكمال، فهي         
هذا تعبري يطلق على من صار بالنعمة متمتعاً حبرية وحقوق أبنـاء            « يدخل وخيرج »تامة  

مباركاً تكُونُ فـي    »البيت الذين يدخلون وخيرجون مرفوقني بالربكة كما هو مكتوب          
    وجِكري خكُونُ فكاً تاربمو كولخكما هو  « وجيد مرعى »شبع  ) ج) (٢٨:٦تثنية  (« د

  ). ٢٣:٢مزمور ( يف مراع خضر يربضين :مكتوب

إن أبناء العامل ال يعرفون اخلالص، ألن اخلالص من امتياز الذين جتـاوبوا مـع النعمـة               
املخلصة، فصاروا شركاء الطبيعة اإلهلية، هاربني من الفساد الذي يف العـامل بالـشهوة              

ن ثبتـوا يف كـالم      وال يعرفون احلرية، ألن احلرية من امتياز الذي       ) ١:٤بطرس الثانية   (
) ٨:٣١اإلجنيل حبسب يوحنا    (املسيح، فعرفوا احلق، واحلق حررهم من عبودية اخلطية         

مبعىن أن احلق يف املسيح يهدف إىل حترير الناس من إمث اخلطية الذي جعل الناس حتـت                 
ولكن التقديس بروح املسيح، خيلصنا من أجرة اخلطية اليت تصدنا عن           . قصاص من اهللا  

  . الرب

 معرفة هذا احلق واإلميان به حتررنا أيضاً من اآلراء املنحرفة، اليت             س هذا فقط بل إن    ولي
وفوق هذا، حتررنا من سلطان الشهوة، وترد النفس        . ال شيء يستعبد النفس أكثر منها     

  . إىل طاعة خالقها
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يقول كثريون إم ليسوا يف حاجة إىل عمل املسيح، لكي يتمتعوا باحلرية، وخـصوصاً              
ولكن الثابت باالختبار أن الذين ثبتوا يف املسيح ويف كالم املسيح، هـم             .  التفكري حرية

  . الوحيدون الذين يتمتعون حقاً حبرية التفكري

كان احلجاب يف اهليكل يقف حاجزاً أمام العابدين، فال يستطيع أحـد أن             ) ٢١ و ٢٠(
وهذا يعـين   . يميدخل قدس األقداس ما عدا رئيس الكهنة، وذلك يف يوم الكفارة العظ           

لكن حني قدم يسوع نفسه ذبيحة إمث عـن البـشر،           . رمزياً أن اهللا، كان بعيداً وحمتجباً     
وهكذا ) ٢٧:٥١اإلجنيل حبسب مىت    (انشق حجاب اهليكل إىل اثنني من فوق إىل أسفل          

والدخول إىل حـضرة اهللا     . متت نبوة املرمن، ففتح باب الرب، وظهرت حمبة اهللا املستترة         
وقد أشار الرسول بولس إىل     . ممنوعاً على الناس من قبل، صار متاحاً للجميع       الذي كان   

وهذا يـدعو إىل    « ألن به لنا كلينا قدوماً يف روح واحد إىل اآلب         »هذه احلقيقة بقوله    
إن »كما هو مكتـوب     . احلمد والتسبيح، ألن اهللا نفسه متحداً يف املسيح صار خالصاً         

  . «مل لنفسه، غري حاسب هلم خطاياهماهللا كان يف املسيح مصاحلاً العا

يف ختام مثل الكرام اختذ املسيح صورة احلجر املرفوض، ليـصف ـا نفـسه               ) ٢٢(
األوىل صورة احلجر الذي رفـضه      : ونرى فيه صورتني  ) ٢١:٤٢اإلجنيل حبسب مىت    (

والواقع أن يف شخص املسيح تتحقـق       . البناؤون، والذي صار أهم حجر يف البناء كله       
ولئن كانت األمة اليهودية قـد      . ل، اليت توقعها أتقياء اهللا يف كل جيل وعصر        كل اآلما 

يف جيلنا قد يرفض    . «حكمة وبراً وفداء  »رفضته، فإن الفادي الرب قد صار للعامل كله         
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ولكنهم يف النهايـة،    . الناس أيضاً املسيح ويكرهونه، وحياولون إبعاده عن حمور حيام        
  . صية يف العاملجيدون هذا الذي رفضوه أهم شخ

لقد حاول األمرباطور الروماين جوليان، أن ميحق املسيحية ويالشيها وأن يعزز عبـادة             
وأخرياً اعترف بأنه مل يستطع أن يهـزم        . اآلهلة الوثنية يف األمرباطورية، لكنه فشل متاماً      

  . املسيح، بل املسيح هزمه

ه، ومن سـقط عليـه      الصورة الثانية هي صورة احلجر، الذي يترضض من يسقط علي         
: األوىل يف إشعياء، حيث يقـول     : ويف العهد القدمي صورتان هلذا احلجر     . احلجر يسحقه 

ويكون مقدساً وحجر صدمة وصخرة عثرة      . قدسوا رب اجلنود فهو خوفكم ورهبتكم     
فيعثر ا كثريون، ويسقطون وينكسرون     . لبين إسرائيل وفخاً وشركاً لسكان أورشليم     

هئَنذَا أُؤسس في صهيونَ حجر امتحان، حجر       »الثانية  ) ١٥-٨:١٣إشعياء  (ويعلقون  
والفكرة الكامنة وراء هذه العبـارات      ) ٢٨:١٦إشعياء  (« زاوِية كَرِمياً، أَساساً مؤسساً   

. أن العهد القدمي يذكر لنا أن هذه الصورة عن احلجر، كلها ستتحقق يف شخص املسيح              
ومـن  . والذي يربط كل األجزاء معـا     .  عليه يبىن كل البناء     ية، الذي فهو حجر الزاو  

قـد  . ومن يتحداه يسحق متامـاً . يرفضه يصدم بناموس اهللا، كما حصل لشعب اليهود      
  .  الناس، لكنها شيء مألوف لكل من درس األنبياء تكون هذه الصور بعيدة على أفهام

  الترنيمة 
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 دمتعالْم وعسي نم  

  اًْ أَرجو النجاةْ الَجِئ

 قَد احيا الْأَرمنيب  

 اهينِي بِالْمترغَم  

 نيصالْح رتنِي السطأَع  

 اممي الْحأْتا يثَمير  

 نيا الْأَميننِي الْمداهو  

 الَمي بِالسماً لاتخ  

 كلَيعنِي ووع تأَن  

  لَم أَزلْ متكالً 

   رأْسي بِيديك غَطِّ

  كَجناحِ ظَلَّالَ 
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  أَنت حسبِي لَيسِ لي 

 كةٌ إِالَّ إِلَياجح  

  ولَك الْحب الْجلي 

 كيلَد وددحم رغَي  

  أَنهِضِ الساقطَ بلْ 

 يفعالض دبعِ الْعشج  

  واشف أَصحاب الْعلَلْ 

اوِي الْكَفالْغ دشرم يف  

 كَرِمي وسقُد تأَن  

 منِعو قح بر  

 يمالْأَث دبا الْعأَنو  

 مدي عالمكُلُّ أَع  
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  يا رحيماً عادالً 

  وحنوناً غَافرا 

  طَهرني داخالَ 

  واحفَظَني ظَاهرا 

  أَنت ينبوع الْحياةْ 

 درو نمنِي مإِن  

ضف اهشي حبِقَلْبِي ف   

 دلَى طُولِ الْأَبع ضف  

حنن نعيش يف عامل    .  أيها االب القدوس، منك نرجتي اخلالص، حنن اخلطاة األمثة         :الصالة

يا . مضطرب مليئ باملخاوف، وأنت وحدك قادر أن تشيع االطمئنان والسالم يف قلوبنا           
ئ إىل برك يف يسوع املـسيح،       هلذا التج . رب ما لنفسي من صالح، وليس يف حيايت بر        

. قوين حىت أستمر يف حيايت معـك      . أشبعين من مرامحك، بغفران خطاياي    . لكي تربرين 
  . آمني
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 ماذا كانت طلبة رجل اهللا املرمن يف بداية هذا القـسم مـن          - ٢٣: السؤال
  ؟ ١١٨املزمور 

   يوم الرب -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َعَشَر 

  .  الرب كَانَ هذَا وهو عجِيب في أَعينِنامن قبل٢٣ِ

٢٤     بالر هعني صالَّذ موالْي وهذَا ه .  يهف حفْرنو هِجتب٢٥. نلِّصخ با ري آه ! با ري آه
الرب هو اللّه وقَـد     ٢٧. باركْناكُم من بيت الرب   . مبارك الْآتي بِاسمِ الرب   ٢٦! أَنقذْ

. إِهلي فَأَرفَعك . إِهلي أَنت فَأَحمدك  ٢٨. أَوثقُوا الذَّبِيحةَ بِربط إِلَى قُرون الْمذْبحِ     . أَنار لَنا 
٢٩هتمحر دأَنَّ إِلَى الْأَبل ،حالص هأَنل بوا الردماح .  

فقد كانت األمة   . أن هذه اآلية نبوة عن ربنا وخملصنا يسوع       جيمع املفسرون على    ) ٢٣(
اليهودية تنتظر املسيا امللك، باالستناد على ما أوحى لألنبياء عن القضيب الذي خيـرج              
من جذع يسى، وحيل عليه روح الرب، روح احلكمة والفهم، روح املشورة والقـوة،              

وا أن يـبين خيمـة داود       وقد انتظـر  ) ٢ و ١١:١إشعياء  (روح املعرفة وخمافة الرب     
وقد انتظرت  ) ٩:٧إشعياء  (وجيلس على كرسي داود أبيه      ) ١٥:١٦أعمال  (الساقطة  

األمة املستعبدة، أن يأيت املسيا ملكاً قوياً، يعبئ طاقات الشعب القتالية ويسحق دولـة              
من أجل ذلك جيب أن ال نندهش، أن رؤساء اليهود مل يرحبوا بيسوع، حـني               . الرومان

. لذلك رفضوه واحتقـروه   . عكس انتظارام، وديعاً متواضعاً ينادي بالسالم     جاء على   
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ولعل أكثر ما أثار امشئزازهم هو كونه نشأ يف عائلة فقرية بائسة، ال جاه عاملي هلـا وال                  
  . «من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا»هلذا قالت النبوة . اعتبار لدى الشعب

فيها املسيح قد أحاطته مبظاهر الضعة، حبيـث ننـدهش أن           والواقع أن البيئة اليت ولد      
هذا هو حجر الصدمة الذي صار عثـرة يف         . يكون أساساً لكنيسة العهد اجلديد ايدة     

بطرس األول  (صهيون، وقد عثر به اليهود، ألم مل يطيعوا الكلمة اإلهلية اخلاصة باملسيا             
٢:٨ .(  

حلكمة مل يـدركها    «  وال طرقكم طرقي   أفكاري ليست أفكاركم  »ولكن اهللا الذي قال     
أو ليـست حـوادث     !!! البشر، استحسن أن يكون األمر هكذا عجيباً يف أعني الناس         

! وهل أعجب من هذا أن يتجسد الرب ويصري فادياً؟        ! الفداء كلها على غاية العجب؟    
يف احلقيقة أنه ألمر يدهش األلباب، أن يصري الرب إنساناً، ويعـيش يف ضـعة وفاقـة                 

للثعالب أوجرة ولطيـور  »أتبعك أينما متضي، أجابه : اهية، حىت أنه حني قال أحدهم متن
وهل أدل على الدهشة مـن      . «السماء أوكار أما ابن اإلنسان فليس له أين يسند رأسه         

وهل من حدث أعجب مـن      ! هذا، أن ترفض رسالته ويقتله الذين جاء لكي خيلصهم؟        
هـذه آيـة    ! ثوى يف بطن األرض ثالثة أيـام؟      هذا، أن يقوم من بني األموات، بعد أن         

اآليات فعالً، إا عجيبة الدهر الفريدة يف باا، ألنه اتبعت بصعوده إىل جمده األسىن يف               
هذه األمور كلها عجيبة عند الناس ولكنها ليـست         . «وجلوسه يف عرش اهللا   »السماء  

  . « اهللاألن غري املستطاع عند الناس مستطاع عند»بعجيبة يف عيين الرب، 
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هذه اآلية تشري إىل يوم دخول الرب يسوع مدينة القدس يف موكـب كملـك               ) ٢٤(
ابتهِجِي جِداً يـا    »: فتمت النبوة القائلة يف زكريا    . الوداعة والسالم، راكباً على جحش    
     يملشأُور تا بِني يفتنَ، اهويهةَ صناب .   كي إِلَيأْتي كُكلذَا موه .وه     ورـصنملٌ وـادع 

اننِ أَتشٍ ابحلَى جعارٍ وملَى حع باكرو ،يعد٩:٩زكريا (« و .(  

وقاوم . لقد اندهش تالميذه يف ذلك اليوم، ألن سيدهم الذي رفض إىل اآلن أجماد امللك             
كل حماوالت اجلماهري الشعبية لتنصيبه ملكاً، قبل أخرياً والء تلك اجلماهري، ودخـل             

  . العاصمة املقدسة يف موكب له طابع رمسي، كالوارث عرش داود حسب الوعد

مل تدم دهشة التالميذ طويالً، بل سرعان ما اندجموا يف وحي الساعة مـع              ) ٢٦ و ٢٥(
ابتدأَ »وخيربنا لوقا اإلجنيلي أنه حني بلغ املوكب منحدر جبل الزيتون،           . اجلماهر اهلاتفة 

  لَامورِ التهمـي           كُلُّ جالَّت اتيعِ الْقُّوملِ جأَجيمٍ، لظع توبِص ونَ اللّهحبسيونَ وحفْري يذ
 نيلوا، قَائظَرن :«    بمِ الري بِاسالْآت كلالْم كاربي     ! مالي الْأَعف دجماِء ومي السف لَامس »

  ). ٣٨ و١٩:٣٧اإلجنيل حبسب لوقا (

يحهم تافات املستقبلني، الذين خرجوا من املدينة يف موكـب كـبري،            مث التقت تساب  
وإنه ملن املدهش جداً، أن اهلتاف مل يأت عفويـاً، بـل ترديـداً              . حاملني سعف النخل  

ويف املدينة كان   « هذا هو اليوم الذي صنعه الرب     »لصوت النبوة القائلة يف هذا املزمور       
ا دخل أورشليم ارجتت املدينة قائلة من هـذا؟         ومل: االستقبال فخماً جداً، حىت أنه قيل     
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 ٢١:١٠اإلجنيل حبـسب مـىت      (فقالت اجلموع يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليل         
  ). ١١و

، مل  «الرب هو اهللا وقد أنار لنا     »ومع أن مجهور املستقبلني هتفوا مللك احملبة قائلني         ) ٢٧(
رئيس سالم، بينما أورشليم، أرادت     يلبثوا أن تنكروا له ألن امللك جاء وديعاً متواضعاً و         

وتلك اجلماهري اجلاهلة املتقلبة، اليت صـرخت يف        . ملكاً متشاخماً ورئيس جيش حمارب    
فتمـت  « اصلبه اصلبه »أوصنا البن داود، مل تلبث أن صرخت إىل بيالطس          : استقباله

  . «أوثقوا الذبيحة إىل قرون املذبح»النبوة القائلة 

أوصنا يكـون   :  الروح املتقلب، حىت إذا هتفنا مع املعيدين       آه ليت الرب يبعد عنا هذا     
فـال تعـود    . اهلتاف نابعاً من قلوب ثابتة يف الرب، ويف حمبة الرب، ويف كلمة الـرب             

  ! «اصلبه اصلبه»تصرفاتنا ضد وصايا املسيح، تصرخ 

  الترنيمة 

  أُوصنا في الْأَعالي 

  لكَوكَبِ الْهدى 

  عالي أُوصنا في الْأَ
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  لواهبِ الْفدى 

  جند الْأَطْهارِ 

  تهدي لَك الْثَنا 

 اررالْأَب فتهيو  

  والْأَرض والسما 

 وعمالْج بِك تارس  

 نيفاته فعبِالس  

 وعسا يي دمفَالْح  

 نيعاشخ يكدهن  

  يا من تسامى مجدا 

 هتوا بِمنع  

  منهم قَبِلْت الْحمدا 
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  فَاقْبلْ كَذَا منا 

  فَادي الْأَسري الْعانِي 

 اصالْقَص قَةبر نم  

  بِبِرك الْمجانِي 

 الَصا الْخنتبهو  

 امالْأَقْو ثُو لَكجت  

 وبعالْش عضختو  

 الَمالس كلميو  

  ب وتفْرج الْكُرو

 يا مليك العاملني يا رئيس املؤمنني، من أعماق قليب أرفع لك الشكر واحلمـد،       :الصالة

يا سيدي الرب، كم يطيب يل      . ألجل حمبتك اليت تواضعت من أجلي أنا اخلاطي األثيم        
. تعال واملك قليب، وسري حيايت وفقاً ملـشيئتك ! أوصنا للملك: أن أهتف هتاف القلب 
  . أمني. وب مع ملك الوداعة، فأحيا وديعاً كسيدي وفاديواعطين النعمة لكي أجتا
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  ؟ ٢٤ إىل ماذا تشري اآلية - ٢٤: السؤال

   ُملك اهللا -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَعاِشُر 

يرسـلُ  ٢. «اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَعداَءك موطئاً لقَدميك       »: قَالَ الرب لربي  ١
نَ    الرويهص نم كزع يبقَض ب .   كائدأَع طسي ولَّطْ فسمِ     ٣. تـوي يف بدتنم كبعش

  . لَك طَلُّ حداثَتك. قُوتك، في زِينة مقَدسة من رحمِ الْفَجرِ

العهد اجلديد، إذ   حني نتأمل حمتويات هذا املزمور ايد، جند أنه من أكثر املزامري عالقة ب            
وفد فسره كتبة العهد اجلديد تفسرياً خاصـاً خيـتص          . اقتبس أكثر من أي مزمور آخر     

 وكثرياً ما أشري به إىل ارتفـاع        ١:١٣ ، عربانيني    ٣٤ و ٢:٣٤ انظر أعمال    -باملسيح  
  ). ١:٣ ، عربانيني ٢٦:٦٤مىت (املسيح وجلوسه عن ميني اهللا 

يد، اعتربوا هذه اآلية نبوة عن انتصار املسيح النهائي         يبدو جلياً أن كتبة العهد اجلد     ) ١(
واحلاسم على أعدائه، حني جتثو له كل ركبة ممن يف السماء ومن على األرض، ويعترف               

ويسوع نفسه أيد هذا االعتبـار، إذ صـحح         . كل لسان أن يسوع رب د اهللا اآلب       
 املـسيح ابـن داود،      كيف يقولون أن  : لليهود أفكارهم عن صلة املسيح بداود، قائالً      

كَيف يقُولُونَ إِنَّ الْمِسيح ابن داود، وداود نفْسه        »وداود نفسه يقول يف كتاب املزامري       
اجلس عن يمينِي حتى أَضع أَعداَءك موطئاً       : قَالَ الرب لربي  : يقُولُ في كتابِ الْمزامريِ   
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كيمقَداً   فَإِ. لبر وهعدي داو؟  . ذاً دهنكُونُ ابي ف٢٠:٤١اإلجنيل حبسب لوقـا     (« فَكَي-
٤٤ .(  

ورغم أننا ال نستطيع الوصول إىل      . فهذه األقوال تعترب من أهم ما نطق به الرب يسوع         
يف احلق إن من يتأمل     . عمق املعاين اليت تتضمنها، إال أننا نرى فيها وصفاً لعظمة املسيح          

إما أن يكون   :  يف هذه اآليات، وال يقتنع بالهوت املسيح، يكون واحداً من اثنني           عميقاً
أو أن يكون مكابراً    . جاهالً، قد بسطت الغباوة غشاوة على بصريته، فال يقدر أن يرى          

ألن األلقاب واألوصاف اليت وردت يف هـذا        . قد طمس العناد قلبه، فال يريد أن يرى       
  . فهو رب داود، وهو الوحيد املقام عن ميني اهللا. ملسيحاملزمور، ال تنطبق إال على ا

يف تتبعنا سرية يسوع من خالل األناجيل نرى أنه كان يوصي أتباعه بأن ال يعلنوا أنـه                 
وقـد  . ولعله كان يرجئ ذلك إىل أن يعلمهم تدرجيياً احلقائق املسيانية ورسالتها          . املسيا

ألن اللقب الـشائع    . تاج إىل تصحيح  عرف من أقواهلم أن أفكارهم عن املسيا كانت حت        
وحبسب مفهومهم هلـذا اللقـب، كـانوا        : للمسيا لدى اليهود كان إذ ذاك ابن داود       

ينتظرون أن يقوم يوماً أمري عظيم من نسل داود، يقود حروم وغزوام املنتصرة على              
  . يوهلذا كان التفكري يف املسيا يتخذ عندهم طابع القومية واد الدنيو. الشعوب

هذه هي املرة الوحيدة اليت ورد فيها هذا التعبري يف سـفر املـزامري،              « قال الرب لريب  »
، «يهـوه »هـي يف األصـل      « رب»وهو تعبري قوي جداً، ألن الكلمة األوىل املترمجة         
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وهي اصطالح اللغـة العربيـة      « أدوناي»هي يف األصل    « ريب»والكلمة الثانية املترمجة    
  . السم اجلاللة

. اليمني هو مكان األفضلية واالمتياز والسلطان حىت لدى البـشر         «  مييين اجلس عن »
وهو هنا يدل على مكان الترفع إىل أعظم مركز يف اإلكرام، وإىل املشاركة يف احلكـم                

وكان هناك أساس تارخيي هلذا األمر يف حالة داود نفسه، ألن سـلطانه كـان               . اإلهلي
لكن القوة اخلاصة ذه العبارة تسمو مبا ال        و) ٨:١٤صموئيل الثاين   (ميارس باسم الرب    

  . يقاس على ما ورد يف شأن داود

على أي حال فالكلمة اليت تلفظ ا يسوع تدل بوضوح على أنه ليس مناسباً أن يعترب                
املسيا أمرياً، أو ملكاً من ساللة داود، أو قائداً أرضياً، يعيد إىل األمة عصر داود الذهيب                

ويف يقيين أن حقيقة املسيح يب بنا أن نرتفع إىل إعالنه           . واحلربيةمن الوجهة السياسية    
  . «إنه رب داود»الواضح 

اقرأ اإلجنيل جيداً، تالحظ أن يسوع قد صرح أكثر من مرة، بأنه مل يأت ليجلس علـى    
وإن كـان   . لكنه جاء باسم الرب ليعلن حمبة اهللا عملياً علـى الـصليب           . عرش زمين 

، فعلى األقـل    «إنه رب داود  »عىن الذي قصده يسوع من تصرحيه       كثريون مل يدركوا امل   
. ولعلهم أحسوا ولو جزئياً أم كانوا يسمعون صوتاً إهليـاً         . مسعوا صوتاً عجيباً حيدثهم   

  . وأن الذي كان يكلمهم، كان يشرق عليهم بوجه اهللا
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رأ ما كتبه   إن كنت ما زلت ترى يف هذه اإلعالنات املسيانية لغزاً يتعذر عليك حله، فاق             
صار من نسلِ داود    »بولس رسول يسوع املسيح، موضحاً شخصية ابن اهللا، إذ قال إنه            

              اتوالْـأَم نم ةاميبِالْق ،ةاسوحِ الْقَدر ةجِه نم ةبِقُّو اللّه ناب نيعتو ،دسالْج ةجِه نم :
  ). ٤-١:٢رومية (« يسوع الْمِسيحِ ربنا

قضيب العز يرمز إىل السلطان املطلق الذي للرب يسوع، املقام واملنتصر على            ) ٣ و ٢(
وهذا يعـين أنـه ال      . دفع إيلّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض       : املوت، بدليل قوله  

تتضمن « تسلط»وكلمة  . يوجد شيء يف السماء وعلى األرض، ليس يف متناوله له اد          
وهي تعين أن مجاعة الرب يتجندون خلدمة       .  كما يف اآلية األوىل    تصرحياً آخر من الرب،   

  . سيدهم الذي له كل سلطان يف السماء وعلى األرض

فهي تشري إىل كهنوت قديسي     « شعبك منتدب يف يوم قوتك يف زينة مقدسة       »أما كلمة   
ألن هؤالء متسربلني ثياب البهاء، اليت هي الرب واخلـالص والقداسـة،            . العهد اجلديد 

  . نتشرون للخدمة منذ الفجر عاملني بصمت ونكران ذاتي

  الترنيمة 

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

  ! في الْطُهرِ والْجمالْ
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 الْفَذِّ الْفَرِيد هصخي شف  

  ! تجسم الْكَمالْ

  قرار 

) ثْلَهم سالَ لَي  

 هدجم فَاق قَد  

 هبحقَلْبِي ي  

خى شوهيوه٢)ص   

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

دجى بِالْمحض نم !  

 يرالْقَد بالر هأَن عم  

 دبكَالْع اشع قَد  

  هلْ ليسوع من مثيلْ 
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اررلْأَشل بي الْحف !  

 هِملأَج نى مقَض فَقَد  

اريبِ الْعللَى صع !  

م نم وعسيلْ ليلْ هث  

يقدا صقَى لَنبي !  

 نيي كُلَّ حزعي يدهي  

ي الطَّرِيقا فنما دم !  

  هلْ ليسوع من مثيلْ 

 لَمأَع تالَ لَس  

 ايقُوي واتيكُلُّ ح  

 مأُقَد لَه  
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 أيها الرب سيدنا ما أعظم امسك يف كل األرض، حيث جعلت جاللك فـوق               :الصالة

وألسنتنا تلهج باحلمد والتـسبيح     . قلوبنا مفعمة باحلب لشخصك القدوس    . اتالسمو
فاقبل اللـهم   . والشكر جلاللك األقدس، ألجل كل حسناتك ومرامحك جتاه بين البشر         

باسم احلبيب  . شكرنا، ورسخنا يف إمياننا، وقونا يف رجائنا، وزدنا حباً لشخصك الكرمي          
  . آمني. يسوع

  ر اليهودي عن املسيا؟  ما هو الفك- ٢٥: السؤال

   آاهن إلى األبد -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَعاِشُر 

٤   مدني لَنو بالر مأَقْس :«       قادي صلْكم ةبتلَى رع دإِلَى الْأَب نكَاه ت٥. «أَن  نع بالر
سـحق  . ملَأَ جثَثاً أَرضاً واسـعةً  . ن الْأُممِ يدين بي ٦. يمينِك يحطِّم في يومِ رِجزِه ملُوكاً     

  . من النهرِ يشرب في الطَّرِيقِ، لذلك يرفَع الرأْس٧. رؤوسها

خيربنا الوحي أن ملكي صادق ملك ساليم، الذي كان كاهنـاً للعلـي، مل تـذكر      ) ٤(
ف الكهنوت الالوي، الذي كـان      خبال. الكتب املقدسة شيئاً عن نسبه وال عن خلفائه       

ولكن نـرى أن اهللا اسـتثىن       . يبعد عنه أيا كان، ال يثبت احنداره من العائلة الكهنوتية         
فهو يقف شخصية فريدة يف عظمة اقتراا هللا، ويف كرامة          . ملكي صادق من هذا احلكم    

 ويعلن الروح القدس أن ملكي صادق يف هذا مشبه        . وجالل جمدها امللوكي والكهنويت   
ويف معرض احلديث عن ابن اهللا، اذكر أن نسبة يسوع األزلية هللا هو االبـن               . بابن اهللا 
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وهو ايضاً ومبعىن مبـارك جـداً ابـن اهللا    . احلبيب، مسرة اآلب االبن الفريد يف األزل     
وإذا كان يايت بأبناء كثريين إىل اد، فأولئك هم رفقـاء لـه،             . الوحيد يف عرب الزمن   
  . هذا ما جنده رمزاً يف ملكي صادقو. وليس خلفاء بعده

 أن ملكي صادق استقبل ابراهيم، لدى رجوعه من كـسرة           ٣-٧:١نقرأ يف عربانيني    
وليس هذا فقـط بـل      . وقد قسم له ابراهيم عشراً من كل الغنائم اليت آب ا          . امللوك

 أيضاً بارك ملكي صادق ابراهيم، مع كونه هو الذي أخذ املواعيد من اهللا، وهذا يعـين               
ونظراً لصلة الكهنوت الالوي بابراهيم، يبدو      . أن ابراهيم األصغر بالنسبة مللكي صادق     

ألن الوي الذي مل يكـن      . األمر وكأن الكهنوت الالوي قد أدى العشور مللكي صادق        
  . قد ولد بعد كان ممثالً بأبيه ابراهيم، عندما أعطى العشور مللكي صادق

عتاد أن يتطلع إىل رؤسـاء الكهنـة باعتبـارهم          ألن اليهودي ا  ! فما أعجبها من نتيجة   
فإن كان هذا الكـاهن     . أما اآلن فقد برز أمامهم واحد يفوقهم مجيعاً       . املمثلني هللا ذاته  

الذي عينه الروح القدس رمزاً للمسيح، فائقاً على الكهنوت الالوي ذا املقدار، فكم             
لقد قدموا له عشورهم    ! ؟باحلري يكون املسيح أعظم مبا لصاحب احلقيقة من جمد إهلي         

وهذا من شـأنه أن يـشعر املـؤمن         . يف شخص ابراهيم، وبالتايل خضوعهم كاملتفوق     
العرباين، أن مجيع من كانوا يف اعتباره ميثلون اهللا، ليسوا شيئاً باملقابلـة مـع احلقيقـة                 

  . الكربى املباركة، وهي أنه يوجد كاهن من رتبة عظمى يبقى إىل األبد
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أن الكهنوت الالوي قد استطاع أن يأيت بالكمال، أي أن حيقـق عالمـة              يف احلقيقة لو    
مرضية بني اإلنسان واهللا، ملا كانت من حاجة بعد للكالم عن كاهن آخر، لـيس مـن                 

  ). ١٣-٩:١١انظر عربانيني (نسل هرون ومن رتبة أعظم 

ـ             ة إن الكمال حبسب رسالة العربانيني، ليس معناه الكمال الشخصي، بل كمال العالق
الضمري الذي استنار باهللا، واسـتراح يف اهللا،        . باهللا، العالقة املؤسسة على ضمري كامل     

فنحن نعلم من اإلعالنات اإلهلية، أن املؤمنني قد جعلـوا          . بواسطة عمل املسيح الكامل   
بذبيحة واحدة، قد أكمل إىل األبد      »كاملني بذبيحة املسيح الواحدة، كما هو مكتوب        

  . «املقدسني

.  مرة أخرى يذكر الرب، ولكن يف هذه الكلمات وضع الترتيب بشكل آخر            )٦ و ٥(
وهو حيكم بسلطان أبيه، وهو حيطـم يف يـوم رجـزه            . إذ يسوع جيلس وأبيه عن ميينه     

لأَنَّ الْآب لَا يدين أَحداً، بلْ قَـد أَعطَـى كُـلَّ            »: هكذا نقرأ . ملوكاً، ألنه هو الديان   
وهذا ال يعين أن اآلب قد تنحـى عـن          ) ٥:٢٢اإلجنيل حبسب يوحنا     («الدينونة للابنِ 

  . بل إنه سر بأن حيكم بيسوع املسيح ابنه. احلكم

 ، روميـة    ١٠:٣٦أعمـال   (لقد أعطى كل الدينونة لالبن باعتبار كونه رب الكـل           
أفسس (وألنه هو املهيمن على كل أعمال العناية اإلهلية، ورأس فوق كل شيء             ) ١٤:٩
كولوسـي  (وفيه يقوم الكـل   ) ١١:٣كورنثوس األوىل   (هو رأس كل رجل     و) ١:٢٢
ألنه إذا ما تأملنا يف     . وألن له السلطان أن يضع نواميس تربط الضمري مباشرة        ) ١:١٧
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عظة يسوع على اجلبل، اليت دوا مىت اإلجنيلي، نـرى أن صـيغة شـرائع ملكـوت        
 أن كـل الـشرائع تـتم بـه          مبعىن« وأما أنا فأقول لكم   »السموات جتري وفقاً لقوله     

ويقول اإلعـالن  . وأن كل األعمال اليت جتري اآلن، يلمسها بقضيبه الذهيب . وبسلطانه
املوحى به أن له السلطان أن حيدد ويقرر شروط العهد اجلديد وأن يضع شروط السالم               

) ٥:١٨كورنثوس الثانيـة    (فاهللا يصاحل العامل لنفسه بيسوع املسيح       . بني اهللا واإلنسان  
وأن له السلطان أن يشهر احلرب ضد قوات الظلمة، وهو قادر على أن يطرح رئـيس                

كل هذه احلقائق عرفها اآلباء األولون، وآمنوا بأن الدينونة النهائيـة           . هذا العامل خارجاً  
. العامة يف يد يسوع، الذي سيجلس على كرسي الدينونة وحوله املالئكة املقتدرون قوة            

  ). ١٧:٣١أعمال (ر حكمه بالعدل وسيفحص كل القضايا ويصد

ينعش الظافر نفسه بنهر يف الطريق، ويرفع رأسه كعالمة االنتصار، ومـن جهـة              ) ٧(
روحية ينطبق هذا على املسيا، الذي بعد جهاده املرير يف معركـة الفـداء وانتـصاره                
الكاسح على قوات الظلمة، ارتوت نفسه من ر السرور الذي وضع أمامـه بعـد أن                

. مله الكفاري كل عائق من طريق خمتاريه، ليتحدوا معه ويكونوا معه يف جمـده             أزال بع 
أمامـك شـبع   : ومن يستطيع أن يصف سروره ذا، أليس هذا ما عرب عنه املرمن بقوله           

  سرور؟ 

ولكنه حمروس بالرب، الساهر على     . لكل تلميذ حقيقي طريق مرسوم، حمفوف باملخاطر      
ومـا  . وكرب، ولكنه يؤدي بنا إىل احلياة األبدية      صحيح أن هذا الطريق وعر      . حياتنا
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علينا إال أن نتبع خطوات رئيس إمياننا ومكمله بإميان كامل، وبطاعة بنويـة واثقـة يف                
  . صالحه

وليكن معلوماً  . ولكن مبا أن طريقنا مير يف أرض معادية، علينا أن نسهر ونصلي بال ملل             
وأن كل اختبار مرير فيـه درس       . ييبلدينا أن كل صعوبة يف هذا الطريق هلا هدف ذ         

  . مثني، يعيننا يف النمو روحياً

كان أتقياء العهد القدمي يف أثناء اجتيازهم الربية، يشربون مجيعاً من صـخرة روحيـة               
وحنن يف اجتيازنا   ). ١٠:٤كورنثوس األوىل   (كانت تابعتهم وهذه الصخرة هي املسيح       
. ي عينه ولنستحث السري رافعـني الـرأس       برية هذا العامل، لنشرب من هذا الينبوع احل       

واهللا أبونا يريد أن نصل إىل هذا اهلدف،        . ألننا يف طريقنا إىل مرياث القديسني يف النور       
  . شرط أن يكون قلبنا كامالً من حنوه، وأن تكون إرادتنا خاضعة ملشيئته

  الترنيمة 

  قُوموا نسبح كُلُّنا 

 اربسِ الْأَحيرل  

  ؤنا مكْتوبةٌ أَسما
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 ارتخالْم رِهدي صف  

 داحيطٌ وسا ولَن  

 اهوا سلَن سلَي  

 اجِدم فَاد وعسي  

 اها رِضناتيح  

 هاؤمد لَتغَس قَد  

  أَوزارنا هنا 

 عافش اكنه وهو  

  طُولَ الْمدى بِنا 

  الَ سبب يقْدر أَنْ 

خي ذَاك بح دم  

  مات هنا عنا كَما 
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 اكنا ها لَنيحي  

  فَلْنذْكُرِ الْفَضلَ والَ 

 همي بِاسحتسن  

  ولْتعترِف شفَاهنا 

 هلْمكْرِ حبِش  

 أيها السيد الرب، يا وسيط صلحنا وشفيعنا الوحيد، نعظم امسك أيها الـرب              :الصالة

نشكرك جزيالً ونرمن لك كـثرياً، ألنـك        . دك أيها القدوس احلق   الكرمي، ونسبح حبم  
. وقدستنا وجعلتنا قنية مقدسة، تشهد لعمل نعمتك الكامل       . غسلتنا بدم العهد األبدي   

  . ثبتنا يف حمبتك ووسع مداركنا يف معرفتك، اليت هي معرفة احلق بربنا يسوع املسيح

    من هو ملكي صادق؟ ومن أكرمه وكيف؟- ٢٦: السؤال

  السجود للرحيم -َاْلَمْزُموُر الثَّاِني َوالسَّْبُعوَن  

٩      ابرونَ التسلْحي هاؤدأَعو ،ةيرلُ الْبثُو أَهجت هامـرِ      ١٠. أَمائزالْجو ـيششرت لُـوكم
كُلُّ الْـأُممِ  .  لَه كُلُّ الْملُوكويسجد١١ملُوك شبا وسبأ يقَدمونَ هديةً،  . يرسلُونَ تقْدمةً 
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   لَه دبعت١٢ت        لَه نيعإِذْ لَا م نيكسَالْميثَ وغتسالْم ريي الْفَقجني هأَنلَـى    ١٣. لع قفـشي
ي أَنفُـسهم،   من الظُّلْمِ والْخطْف يفْـد    ١٤. الْمَسكنيِ والْبائسِ ويخلِّص أَنفُس الْفُقَراءِ    

   هينيي عف مهمد مكْريا    ١٥. وببِ شذَه نم يهطعيو يشعيماً  . وائد هلأَجلِّي لصيو .  مـوالْي
ارِكُهبي كُلَّه .  

وإمنا املرجح أن أحداً    . ليس من الضروري أن يكون عنوان هذا املزمور، كاتبه سليمان         
ملـوك األول   (ولعله داود، حني تسلم سليمان كرسـي امللـك          . كتبه ألجل سليمان  

إدارة امللـك ألمتـه نفـسها       ) أ(ويتناول املزمور حياة امللك من نواح ثالث        ) ١:٣٠
جودة ) ج(صيت امللك واعتباره يف اخلارج      ) ب(وإشاعة الرخاء يف كل أرجاء اململكة       
  . امللك وصالحه، واعتباره النسل املبارك

ماً وباراً ذا املقدار، ال بد أن متتد شهرته خارج حدود مملكتـه وإىل              إن ملكاً عظي  ) ٩(
وال عجب أن خيطب وده ملوك األرض ورؤساء القبائـل، ويرهبـون            . أقصى األرض 

حىت األعداء ما   . وال عجب أن يواليه سكان البادية وخيضعوا له، ويعملوا رضاه         . جانبه
ملتمسني العفو والرضا منـه     . ون أمامه كانوا ليجسروا على رفع الرأس، بل كانوا يتذلل       

  . لئال حيطمهم

وهذا املرهوب اجلانب، ال عجب أن ميتد صيت هيبته إىل أقاصي املـسكونة، اىل            ) ١٠(
. ترشيش اليت هي أسبانيا، وجزر الرب البعيدة جداً، وبالد شبا وسبأ وغريها من البلدان             
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 تقدمات وهدايا، هي عالمات     فيسرع أمراء هذه املمالك إىل التماس رضاه، مقدمني له        
  . اخلضوع لسيادته

عندما نتأمل هذه اآلية يف ضوء الوصايا العشر، جند أا تنطبق على املـسيح يف               ) ١١(
فهو حبسب الوعود والنبوات، سوف يأيت ثانية ويأخذ مكانه هنـا           . حكمه األلفي العتيد  

لذي جـاء مـرة يف       األرض، وعندئذ يتم املرسوم اإلهلي، وهو أن ذاك ا          كرئيس ملوك 
وقـد صـوره    . جييء هذه املرة على السحاب بقوة وجمد عظيم       : صورة وليد بيت حلم   

وهـو  ... يوحنا الرائي امللهم، آتياً واألجناد الذين يف السماء يتبعونه على خيل بـيض            
ملك امللـوك ورب    »سريعى األمم بعصا من حديد وله على ثوبه وفخذه اسم مكتوب            

أيت بكل هذا اد إىل العامل ليسود عليه، يدعو مجيع األجنـاد            والرب الذي ي  . «األرباب
عـربانيني  (ولتسجد له كل مالئكة اهللا      : كما هو مكتوب  . املصاحبني له أن يسجدوا له    

وإىل . كل األمم تتعبد له   : وهذا السجود ميتد إىل أهل األرض، فتتم النبوة القائلة        ) ١:٥
بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماِء ومن علَى         لكَي تجثُو   »هذا أشار بولس حني قال      

               اللّـه دجمل بر وه ِسيحالْم وعسأَنَّ ي انسكُلُّ ل رِفتعيضِ، والْأَر تحت نمضِ والْأَر
  ). ١١ و٢:١٠فيليب (« الْآبِ

وهو اسم يعرب عـن     . الوالدةهذا هو االسم الذي أطلق على ابن العلي وقت          « يسوع»
أمام هذا االسم ايد، جيمل بنا أن خنضع عقولنا لـه،           . أمسى كائن وجد يف كل الكون     

وأنه آلت  . وأن نتأمل يف جمد السيد الذي سجد له مالئكة اهللا، وتعبدوا لشخصه املبارك            
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ذلك اليوم الذي فيه يقدم كل خملوق يف كل الكون سواء كان يف الـسماء أو علـى                  
  . رض واجب السجود والعبادة للرب يسوعاأل

ليتك تشترك مع مجاهري الذين يسجدون ليسوع، ويتعبدون لشخصه، ليس اراباً مـن             
جربوته، بل بدافع احملبة املتعجبة املنذهلة بعمله الكفاري، الذي أذاب قلـوب النـاس              

 يا لـه    :وليس من إنسان عرفه يف عمق حمبته للبشر إال وقال خبشوع          . وكسر مقاومتهم 
  ! من فاد حمب يستحق أن أعطيه حيايت

وأنا كاتب هذه السطور، أرى لزاماً علي أن أصرح بأنين سلمت حيايت للفادي الرب،              
وبكلمة أخرى أقول بأا    . يف ساعة كنت منذهالً أشد االنذهال أمام حمبته الفائقة املعرفة         

بته، اليت استولت على    ليست قوة املسيح، هي اليت أخضعتين واضطرتين للتسليم بل حم         
  . كياين وجعلتين أركع وأسجد أمام هذا السيد

خيربنا التاريخ أن اللقب العظيم، الذي عرف به يسوع يف الكنيسة األوىل هـو لقـب                
مبعىن « يهوه»وهو الكلمة اليونانية اليت ترمجت إليها الكلمة العربية         . كرييوس أي الرب  

. وصار حبق ملك امللوك ورب األربـاب      . اأن يسوع، صار السيد واملالك للحياة كله      
فال تندهش إذا إن قال املرمن بوحي الروح القـدس          . وذلك لكونه خالقاً ولكونه فادياً    

  . «ويسجد له كل امللوك كل األمم تتعبد له»
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يعلل املرمن وجوب هذا السجود بصالح الرب امللك، وبرأفتـه املعتنيـة            ) ١٤-١٢(
رصه على خالص النفوس بدافع حبه الذي محله على         باملضطرب، الذي يلتجئ إليه، وحب    

  . وضع نفسه عن البشر، لكي تكون هلم حياة أبدية

  الترنيمة 

 كيدي يا فبِيبِي أَني حِسيحم  

  طَرِيح أَروم النجاةْ 

 كإِالَّ إِلَي دبالْع بذْهي نمل  

  فَمنك كَالَم الْحياةْ 

يمالْأَث توعد يمظع ببِح   

 وبلَ الذُّنمح حطْريل  

 كَرِمي بةَ راحر رِكدفَي  

 الْقُلُوب نِريوحاً يرو  
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 يدطالْو اَء الْقَوِيجي الرل بفَه  

 يعمالْج تدعو ا قَدبِم  

 يددرِي الشخصنِي ووع تأَن كُنو  

نِيعيناً متوراً مسو   

 بِيبا بِالْحلَن دشرو الَصخ  

  ونور لمن في الظَّالَمِ 

 يبصرِ النياثُ خريفْسِ ملنلو  

 الَموحِ السنٌ بِروصو  

شكراً لك ألجل احلب الذي عربت عنه       .  إهلنا الصاحل، يا مصدر اخلري العميم      :الصالة

وشـكراً  . صين من ذنويب وآثامي الكثرية    هذا احلب العجيب خل   . بالفداء بيسوع ابنك  
لك الجل نقاوة القلب اليت أعطيتين إياها بكلمة احلياة، اليت نقلتين مـن الظلمـة إىل                

وشكراً لك ألجل الروح القـدس العامـل يفّ، والـذي           . النور، ومن املوت إىل احلياة    
اقبـل  . صـي يرشدين إىل مجيع احلق، ويبكتين حني أفتخر يف حمبيت، ويعيد يل جة خال            

  . آمني. شكري يا رب يا كرمي
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  ؟ ١١ اآلية ٧٢ ماذا ترى يف مزمور - ٢٧: السؤال

   تسبيح الملك -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَخاِمُس َواْلَأْرَبُعوَن 

١        دالْأَبرِ وهإِلَى الد كماس ارِكأُبو ،كلي الْما إِهلي كفَعا    ٢. أَرمٍ أُبـوي كُلِّ يف  ،رِكُـك
    دالْأَبرِ وهإِلَى الد كماس حبأُس٣. و          ـهتظَمعل سلَـياً، وجِـد يدمحو بالر وه يمظع

بِجلَالِ مجد حمدك   ٥. دور إِلَى دورٍ يسبح أَعمالَك، وبِجبروتك يخبِرونَ      ٤. استقْصاٌء
   بِكائجورِ عأُموجثُ     ٦. أَلْهـدأُح كتظَمبِعقُونَ، وطني كاوِفخم ة٧. بِقُو    ةكَثْـر كْـرذ

  . صلَاحك يبدونَ، وبِعدلك يرنمونَ

هذا املزمور هو مقدمة اموعة األخرية للمزامري، اليت تكون معاً اخلامتة العظمى لـسفر              
: واملزمور جبملته يتناول موضوعني هـامني     . ك اجلواد وهو أيضاً تسبيحة هللا املل    . املزامري

واملعروف أن الكنيسة املسيحية منـذ      . األول عناية اهللا خبالئقه والثاين صالح اهللا وبره       
  . نشأا، كانت تستعمل أحياناً اآلية اخلامسة عشرة منه، يف أثناء ممارسة الشركة املقدسة

ذكرنا باآلية اليت استهل ا املرمن املزمور       ت« ارفعك يا إهلي امللك   »هذه العبارة   ) ٣-١(
ومن يقدر أن يسبحه    « أبارك الرب كل حني دائماً تسبيحه يف فمي       » ، حيث يقول     ٣٤

ولكن « جيب أن يصلى كل حني وال يمل      »كل حني إال املالئكة؟ صحيح أن الرب قال         
حقـة؟ ال   هل معىن هذا انه علينا أن نصرف الوقت جثواً على الركب، يف صلوات متال             

. اظن أن األمر كذلك، وإمنا أراد السيد الرب أن تكون لنا صالة املثـابرة واللجاجـة               
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مبعىن أنه يهيب بنا أن ال ندع مشغولياتنا حتملنا على إمهال الصالة، فتحرمنا من امتيـاز               
! وما أحسن أن نصلي كلما أردنا الشروع يف أمر ذي شـأن           . الشوق للشركة مع اهللا   

وأن نصلي خـصوصاً يف وقـت       . ستعداً أبداً لسؤال اهللا كل حاجة     وأن يكون قلبنا م   
إننا حنتاج كل حني    . يف وقت الضيق، كما يف وقت الفرج      . احلزن، كما يف وقت الفرح    

ويف وقت مزاولة أعمالنا، جيب أن نؤدي كل عمل بروح الصالة، أي            . إىل اهللا وبركاته  
  . باألمانة والصدق

وأنه المتيـاز بـل     . يريد أن يكون اتصالنا به مستمراً     وبتعبري آخر إن أبينا السماوي،      
شرف لنا أن نكون يف حضرة اهللا، سواء كان يف وقت الصالة، أم يف وقت الـشغل، أم        

وجيب أن تفعم تسابيحنا وترنيماتنا بروح الـشكر، وفقـاً للكلمـة            . يف وقت الراحة  
ألنه إن كان الترنيم خري     ) ٥:٢٠أفسس  (« شاكرِين كُلَّ حنيٍ علَى كُلِّ شيءٍ     »الرسولية  

معرب عن الفرح الذي يغمر قلب املؤمن، فإن الشكر من أظهر األدلة على أن اإلنـسان                
وإنه ملـن البـديهي أن احلمـد        . ألن الشرير هو من ال يذكر نعم اهللا عليه        . مؤمن حقاً 

بل ميكن أداؤه حىت يف الوقت الذي حيسبه الناس غـري           . للرب، ال يتقيد بوقت خاص    
وما أمجل أن حنمد اهللا يف السراء والضراء، يف حلكة الدجى، كمـا يف نـور                . ناسبم

ويقيناً أنه ملن واجبنا، ال بل من أفضل امتيازاتنا أن حنمد اهللا ونثين عليه على كل                . النهار
شيء، موقنني أن كل األشياء تعمل معاً للخري للذين حيبون اهللا، الذين هـم مـدعوون                

  . حسب قصده
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ثل من املرمن امللك، الذي أخذ على نفسه أن يسبح اسم الرب كل يوم، ويبارك               لنأخذ امل 
مبعىن أنه يف شركته مع اهللا، ينسى حدود الزمـان          . امسه القدوس على الدوام وإىل األبد     

  . هذا هو االشتياق الروحي، أن ينصرف اإلنسان هللا بالتسبيح والتمجيد والشكر

ن يرى كنه األشياء، وال يفهم أسـرار اهللا، أو          صحيح أن اإلنسان ال يستطيع أ     ) ٧-٣(
ما أَبعد أَحكَامه   ! يا لَعمقِ غنى اللّه وحكْمته وعلْمه     »يستقصي عظمته، كما هو مكتوب      
فنحن ال نستطيع أن نستقـصي      ) ١١:٣٣رومية  (« عنِ الْفَحصِ وطُرقَه عنِ الاستقْصاءِ    

وعلى أي حال، فهـذا ال      . نه صنع كل أعماله حبكمة وقدرة     عظمته، وإن كنا نؤمن بأ    
إال أنه يف ذات الوقت، يرد على كـل أسـئلتنا           . يهدم استنتاجاتنا عن املشورة اإلهلية    

ومع ذلك فمحبته لنا مل تشأ أن يتـرك         ) ٢٩:٢٩تثنية  (الغريبة بأن السرائر ليست لنا      
« مرامحه هي لنا كل يوم    »احل، وأن   فقد تكلم باألنبياء، وأخرب بأنه ص     . أتقياءه يف اجلهل  

. وقد أرى الرائني شيئاً من أجماد عظمته، فسبحوا أعمال الرب وأخربوا بقوته وسلطانه            
وناظم املزمور نفسه أُعطي بصرية، فرأى أجماد اهللا يف أعماله، وحـدث عنـها قـائالً                

«بِع بِرخي الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاوماَلسهيدلِ ي١٩:١مزمور (« م .(  

ولكن أهم ما نعرفه عن عظمة اهللا، هو ما أعلن لنا يف ابنه يسوع املسيح، الذي أظهر لنا           
وصـار لنـا    « أن اهللا حمبة  »فعرفنا فيه   « اهللا معنا »جمد اهللا يف جتسده فصار يف عمانوئيل        

اللّه ظَهر في الْجـسد، تبـرر فـي         : ىوبِالْإِجماعِ عظيم هو سر التقْو    »اإلعالن ايد   
                ـدجـي الْمف ـعفالَمِ، ري الْعف بِه نمِ، أُومالْأُم نيب بِه كُرِز ،كَةلَائماَءى لروحِ، تالر »
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فعظمة اهللا باحملبة الفادية، اليت كانت يف العـصور اخلاليـة           ) ٣:١٦تيموثاوس األوىل   (
  . كة والناس، أعلنت باملسيح يسوع ربنامكتومة عن املالئ

وقد سـمى  . احلق أنه يف إعالن النظام اإلهلي لتربير اخلاطئ وخالصه، ظهرت عظمة اهللا        
ووصف بالعظمة، ألنه أساس التقى وعلته يف اإلنسان، وألنـه          . هذا النظام بسر التقوى   

. ا حياة اهللا يف اإلنـسان     وايضاً التقوى عظيمة أل   . غاية اهللا يف إعالن اخلالص باملسيح     
وهي تقوم حبلول املسيح باإلميان يف القلب، على مقتضى الكلمـة الرسـولية القائلـة               

«                 ـِسيحالْم وي همِ، الَّذي الْأُمف رهذَا الس دجى منغ وا هم مفَهرعأَنْ ي اللّه ادأَر ينالَّذ
دجاُء الْمجر يكُم١:٢٧كولوسي (« ف .(  

ألن جتسد املسيح، كان أول إعـالن لـذلك         . يف الواقع أن التجسد، يظهر لنا جمد اهللا       
وقـد  . وعظمته كائنة يف أنه كان مقتدراً على كل أعمال الفداء بالنعمة          . السر العظيم 

« وإِنما أُظْهِرت الْآنَ بِظُهورِ مخلِّـصنا يـسوع الْمـِسيحِ         »شهد الرسول لذلك بقوله     
  ). ١:١٠تيموثاوس الثانية (

  الترنيمة 

 ادشبِالْإِن لُمه  

 ادبالْع رشعا مي  
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  فَلْنشكُرنَّ الْفَادي 

 ادوا الْجمالس بر  

 يمظا الْعها أَيي  

 وررنَ السدعا مي  

 ومدا ينبِيحست  

 ا غَفُوري كإِلَي  

امالْأَي تضم قَد   

 نِنيالسو با ري  

 اما أَقْوغَد كَمو  

 نِنيرِ قَاطي الْقَبف  

  ما أَعظَم الْإِشفَاقَا 

 نيكسا الْموِي أَنحن  
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  ولُطْف ربي فَاقَا 

 بِنيالْم هبحو  

 ارهالْأَد تعرأَس  

  ونحن غَافلُونْ 

  والناس أَيضاً ساروا 

   مضت السنونْ إَذْ

  قَو بِنا الْآمالَ 

  والْحب والْإِميانْ 

  وكَلِّلِ الْأَعمالَ 

  بِالْفَوزِ يا رحمانْ 

وارفعي له الشكر ألجل كـل      .  باركي يا نفسي الرب، وسبحي امسه القدوس       :الصالة

جـد  سبحي الـرب الـذي فـداك ومت       . حسناته وألجل مرامحه، اليت هي لنا كل يوم       
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قوين . يا أيها الرب السيد، ليكن امسك صالة على لساين، وحباً أبدياً يف قليب            . خبالصك
  . آمني. يا إهلي لكي أمضي أيام غربيت يف سالم معك ومع قرييب

  ؟ «أرفعك يا إهلي امللك» مب تذكرنا هذه العبارة - ٢٨: السؤال

   تسبيح األتقياء -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَخاِمُس َواْلَأْرَبُعوَن 

٨      ةمحالر ريكَثوحِ وطَوِيلُ الر ،يمحرانٌ ونح ب٩. اَلر     ـهماحرملْكُلِّ، ول حالص بالر
  هالملَى كُلِّ أَع١٠. ع        كـاؤيقأَت ارِكُـكبيو ،كالمكُلُّ أَع با ري كدمح١١. ي  ـدجبِم

. ليعرفُوا بنِي آدم قُدرتك ومجد جلَالِ ملْكك      ١٢نَ وبِجبروتك يتكَلَّمونَ،    ملْكك ينطقُو 
  . ملْكُك ملْك كُلِّ الدهورِ، وسلْطَانك في كُلِّ دورٍ فَدور١٣ٍ

 وهـي   ٣٤:٦يف هذه اآلية يسجل املرمن احللو أربع صفات هللا مقتبسة من خروج             ) ٨(
ات اليت أطلقها موسى على الرب، فيما هو على جبل سيناء، حيث كانت تغطيـة               الصف

وما كان يسمح له، بأن يـرى  . يد اهللا وهو يف شق صخرة، حني اجتاز جمد الرب قدامه     
  . من خمبأ إال أثر جمد اهللا اتاز قدامه

الرب الرب إله رحوم ورؤوف، بطيء الغضب وكـثري اإلحـسان           : قال موسى آنذاك  
وهذا االسم اجلديد هللا، ليس باالسم العلم، بل هو وصف له يف عدة صـفات               . اءوالوف
ويف . فإنه له اد أعلن ملوسى من العليقة امللتهبة، أنه ابدي واجـب الوجـود             . متوالية
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ولكنه يف صفحه عن البشر     . نزوله على جبل سيناء، أبان له وللشعب أنه مرهوب جداً         
  : ته بصفات جتعله قريباً من قلومورده إياهم إىل كرامتهم أعلن ذا

إرميـا  (« أَني أَرجِع فَأَرحمهم، وأَردهم كُلَّ واحد إِلَـى مرياثـه         »إذ قال   « رحيم»-أ
وقد ظهرت رمحته فعالً، وجتسدت عند ملء الزمان يف شخص الرب يسوع            ) ١٢:١٥
عة، اليت أنشدها مترمنـاً بأجمـاد   وقد أشار إليها زكريا الكاهن يف تسبيحته الرائ   . املسيح

بأحشاء رمحة إهلنا، اليت افتقدنا ا املشرق من العالء، ليـضيء علـى             : الفادي، إذ قال  
اإلجنيل حبسب  (اجلالسني يف الظلمة وظالل املوت، لكي يهدي أقدامنا يف طريق السالم            

  ). ٧٩ و١:٧٨لوقا 

يت منبعها أحشاء اهللا، والـيت افتقـد        ذا النشيد الرائع جمد رجل اهللا الرمحة القلبية، ال        
فكان يف ظهوره كالشمس املشرقة، وهي تضيء يف قوا،         . املسيح املشرق من العالء ا    

ودي الـشعب   . وتالشي ظالل اخلطية واملوت   . فتبدد ظالم اجلهل الروحي عن البشر     
 والشك  وإذا كانت الظلمة ترمز إىل اخلوف واخلطية واحلزن       . إىل طريق السالم مع اهللا    

وقد . والتعاسة، فإن النور يرمز إىل األمان والقداسة والسرور واملعرفة واليقني والسعادة          
  : أوحي لرجل اهللا، فتكلم عن الربكات اليت صارت إىل الناس يف املسيح وهي

فاملسيح جاء لريفع اخلطية، اليت دخلت      . خالص من األعداء، املمثلني باخلطية والشيطان     
وليخلص الناس من الشيطان، الذي تسلط على العامل ومعه الغواية          . وتالعامل ومعها امل  

  . اليت تقود إىل طرق اهلالك
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صنع الرمحة، فعمل الفادي ليس فقط سحق رأس الشيطان، بل أيضاً تثبيت كـل مـن                
  . يؤمن برمحة اهللا وعهده املقدس

 من كل واحد منـا  إعداد املؤمنني للعبادة احلقة، ألن هدف اإلجنيل املباشر، هو أن خيلق        
  . إنساناً جديداً، على صورة خالقه يف الرب وقداسة احلق، ليعبد اهللا بالروح واحلق

اَللّه الَّذي هو غَنِي في الرحمة، من       »... يقول الرسول إننا مجيعنا بالطبيعة أبناء الغضب      
« نحن أَموات بِالْخطَايا أَحيانا مـع الْمـِسيحِ       و‚٥أَجلِ محبته الْكَثرية الَّتي أَحبنا بِها،       

هذه صفحة جميدة يف سجل الرمحة، إننا كنا أمواتـاً يف الـذنوب             ). ٥ و ٢:٤أفسس  (
ليس ألننا نستحق اإلحيـاء، وإمنـا حمبتـه         . واخلطايا، ولكن رمحة اهللا يف املسيح أحيتنا      

  . منضي إىل اهلالكالكثرية، لكي تظهر غىن نعمته، تدخلت ومل تدعنا 

ولوال . إن الثقة يف اهللا أنه رؤوف ويغفر اخلطية، حتمل اخلاطئ على التوبة           « رؤوف»-ب
ومما يقوي ثقتنا يف رمحة اهللا هو       . هذا الرجاء كان يتقسى قلبه، فيزداد انغماساً يف اخلطية        

رحيم، بطيُء الْغضبِ وكَثري    ارجِعوا إِلَى الرب إِهلكُم لأَنه رأُوف       »قول الوحي يف يوئيل     
   رلَى الشع مدنيو أْفَةهنا تعين أنه يعدل عن إجـراء       « يندم»وكلمة  ) ٢:١٣يوئيل  (« الر

  . أحكامه بالقصاص، إذا رجع الناس عن خطاياهم، كما كانت احلال مع أهل نينوى

ـ             فهـو يف حمبتـه     . سيحتأكد أن اهللا يريد أن تطرح كل خوف، وتتقدم إليه بيسوع امل
ولعله بوحي من هذه احلقيقـة      . الفائقة، يسر بأن يترأف، ضارباً صفحاً عن أزمنة اجلهل        
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ال حيفظ  . من هو إله مثلك، غافر اإلمث، وصافح عن الذنب لبقية مرياثه          : قال ميخا النيب  
  ). ٧:١٨ميخا (إىل األبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة 

نى علَينا، وهو لَا يشاُء أَنْ يهلك أُنـاس، بـلْ أَنْ            يتأَ»قال بطرس   « بطيء الغضب »-ج
   ةبوإِلَى الت يعمقْبِلَ الْجومعىن هذا أن طول أناة اهللا هو نتيجـة         ) ٣:٩بطرس الثانية   (« ي

 عن طَرِيقـه    لَا يسر بِموت الشريرِ، بلْ بِأَنْ يرجِع الشرير       »فهو  . لنعمته املتفاضلة جداً  
إنه يريد أن اجلميع خيلصون وإىل معرفـة احلـق يقبلـون            ) ٣٣:١١حزقيال  (« ويحيا

  ). ٢:٤تيموثاوس األوىل (

) ٥٤:٨إشـعياء   (« بِإِحسان أَبدي أَرحمك، قَالَ وليك الـرب      « »كثري اإلحسان »-د
«  زعزتت الْآكَامولُ وزالَ تي لَـا    فَإِنَّ الْجِبـلَامس ـدهعو كنولُ عزانِي فَلَا يسا إِحأَم ،ع

   بالر كماحقَالَ ر ،عزعزتأجل إن الناس يتغريون ويزولون، وأما      ) ٥٤:١٠إشعياء  (« ي
. هكذا علمنا املسيح يف مثل االبن الضال      . إحسان الرب فسرمدي وال ميكن أن يزول      

وخيربنا اإلجنيل  .  بابتعاد االبن عن البيت مدة طويلة من الزمن        فإن حمبة اآلب البنه مل تزل     
وركض ووقع على عنقه وقبله، وقبله أيضاً       . أنه إذ رآه من بعيد راجعاً تائباً، حتنن عليه        

  . يف بيته وصنع وليمة مبناسبة عودته

ول من البديهي أن حيمد األتقياء الرب، من أجل حمبته الغنية بالرأفة، ومن أجل ط             ) ١٠(
أناته وكثرة إحسانه، وأن يباركوه، ليس فقط ألجل غناه يف املراحم، بل أيضاً حباً بـه                

  . واعترافاً بأفضاله
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وإذ . إن أعمال الرب ألجل اإلنسان ويف مقدمتها عمل الفداء عظيمة جداً          ) ١٣-١١(
يتوقف عليها خالص البشر، وجب على كل من يتمتع ا أن حيدث اآلخـرين عنـها،                

هذا كان أمر املسيح نون كورة اجلـدريني،        . اجلميع إىل معرفة خالص اهللا    حىت يقبل   
اذهـب إىل بيتـك وإىل أهلـك        : بعد أن طرد منه جلئون األرواح النجسة، إذ قال له         

إنـه يف   ) ٢٠ و ٥:١٩اإلجنيل حبسب مـرقس     (واخربهم كم صنع الرب بك ورمحك       
ندعو بفضائل الرب، لكي ينجذب     الواقع لدين علينا من حنو املسيح ومن حنو إخوتنا أن           

لنتمثل برجل اهللا دواد، الذي     . اآلخرون بشهادتنا إىل املسيح، فيتمجد املسيح خبالصهم      
هلُم اسمعوا فَأُخبِركُم يا كُلَّ الْخائفني اللّه بِما صنع         »شهد لعمل النعمة بني الناس قائالً       

  ). ٦٦:١٦مزمور (« لنفِْسي

ونكون يف ذات الوقت منسجمني مـع       . عرفة اهللا حولنا، ميتد ملكوت اهللا     حني ننشر م  
وعندئذ يرى الناس أن هذا امللكوت يف       « ليأت ملكوتك »الطلبة، اليت نرددها كل يوم      

كل الدهور، ال تغيري فيه ال تبديل، سواء كان من جهة شخص امللك اإلهلي أو من جهة                 
  . سلطانه على كل البشر

  الترنيمة 

  قرار 

  هتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي إِ
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  إِهتفي لَلرب دوماً إِهتفي 

  اهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ 

  إِهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 همسال ،بالر دجوا بِممنر  

 هحبس توص ني الْكَووا فعمس  

) هبعا شفُوا يتإِه  

   ٢)نَفرح قَلْبهولْ

  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 الَهأَفْع بها أَروا مظُرأُن  

 الَهأَقْو ذَبا أَعوا معماسو  

) وا لَهفُوا، غَنتإِه  

الَهموا أَعظِّم٢)ع   
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  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

  وب والْعقُولْ حبه يسبِي الْقُلُ

  مجده للْدهرِ يبقَى الَ يزولْ 

) هبحوا بجفَالْه  

هدجموا لدشان٢)و   

  واهتفي يا كُلَّ الْأَرضِ إِهتفي 

 جِيمرِ الرأَس نم امالْأَن ررح  

 يمحالْج توم نم فُوسقَذَ النأَن  

)ت ةكُلُّ ذَر يحص  

ِسيحالْم لْكنِي م٢)إِن   

  فَاهتفي يا كَلَّ الْأَرضِ إِهتفي 
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 أيها اآلب القدوس، الرؤوف الواسع احللم، شكراً للطفك وطـول أناتـك             :الصالة

. مل تعاملنا حسب خطايانا، بل عاملتنا مبقتضى احملبة املتأنية، اليت مل تشأ أن لكنا             . علينا
ثبتين يف توبيت يا إهلـي، وقـو إميـاين          . توبة، وقبول يسوع خملصنا   بل أعطتنا فرصة لل   

  . آمني. وليكن لك اد يف حيايت. الضعيف

   ما هي الصفات اليت أطلقها موسى على اهللا؟ - ٢٩: السؤال

   تسبيحة الرجاء -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَخاِمُس َواْلَأْرَبُعوَن 

١٤   كُلَّ الس داضع باَلر   نِنيحنكُلَّ الْم مقَومو نيطـى،      ١٥. اقجرتت ـاكالْكُلِّ إِي نيأَع
    ينِهي حف مهامطَع يهِمطعت تأَن١٦. و     رِضى يكُلَّ ح بِعشفَت كدي حفْتي   ١٧. تف ارب بالر

     هالمي كُلِّ أَعف يمحرو هق١٨. كُلِّ طُربالر        ـهونعدي ينالَّذ ،هونعدي ينكُلِّ الَّذل قَرِيب 
ق١٩. بِالْح     مهلِّصخفَي ،مهعرضت عمسيو يهفائى خلُ رِضمعكُـلَّ     ٢٠. ي بفَظُ الـرحي

 ولِْيبارِك كُلُّ بشرٍ اسـمه      بِتسبِيحِ الرب ينطق فَمي،   ٢١. محبيه، ويهلك جميع الْأَشرارِ   
دالْأَبرِ وهإِلَى الد وسالْقُد .  

يف اآليات السابقة وصف املرمن اهللا بأنه حنان ورحيم، طويـل الـروح وكـثري               ) ١٤(
فمن كثرة غناه يف هذه السجايا، يعـضد الـساقطني، الـذين مل             . الرمحة، وبأنه صاحل  

ويهتم باملسكني البائس، الذي مل     . ن مل يسندهم أحد   ويسند الضعفاء الذي  . ينهضهم أحد 
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ويتـرأف علـى    . ويتحنن على النائحني، وميسح كل دمعة من عيـوم        . يهتم به أحد  
  . املتأملني، فيهدهد آالمهم بتعزيات الروح القدس

روح السيد الرب علَي، لـأَنَّ      »هذا ما عمله فعالً يف يسوع املسيح، كما هو مكتوب           
           نيبِيـسلْمل يادأُنكَِسرِي الْقَلْبِ، لنم بصأَعلَنِي لسأَر ،نياكسالْم رشأُبنِي لحسم بالر

لأُعطيهم جماالً عوضـاً عـنِ      ... لأُعّزِي كُلَّ النائحني  ... بِالْعتقِ، وللْمأْسورِين بِالْإِطْلَاقِ  
 و ،ادمنَ            الروعدفَي ،ةسائوحِ الْينِ الرضاً عوبِيحٍ عساَء ترِدحِ، وونِ النضاً عوحٍ عفَر نهد

    جِيدملتل بالر سغَر ،الْبِر ارجونالحظ أن يسوع ملـا قـدم       ) ٣-٦١:١إشعياء  (« أَش
اجلياع والعطاش إىل   أول عظة للشعب، ضمنها التطويبات املباركة للمساكني بالروح، و        

  . الرب، واملطرودين، واملضطهدين

واإلجنيل قدم لنا مناذج من أعمال الرمحة       . ويف أثناء خدمته نفذ يسوع بنود رسالته هذه       
  : وإليك أحد هذه النماذج. اليت صنعها الرب، فواسى كثريين

فريـسيني  أتوا إليه بامرأة مسكينة أوقعت يف زلة، وقد أحدق ا مجاعة من الكتبـة وال              
التفـوا حوهلـا    . لريمجوها حىت املوت، وعلى لسان كل واحد منهم لعنة على الساقطة          

وضجيج الـشهوة   . وظالل اآلثام تطمس على بصائرهم، حىت ال يروا فظاعة خطاياهم         
  . إىل القتل تضع وقراً يف آذام، لكي ال يسمعوا أنني التائبني
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 التعسة، انتصب أمامهم القدوس احلق،      ولكن فيما هم يهتفون للشريعة اليت أدانت تلك       
والغضب املقدس ميأل صدره، وكرهه للرياء اخلسيس يزكي سخطه، فلو كانوا من محاة             

لقد استاءوا من فعلتها وهـم أشـرار،        . األخالق حقاً، ألتوا بشريك اجلانية إىل الرجم      
الناس هذا النوع من    . لكأن القلب البشري الفاسد يرتاح إذا اكتشف من هو أشر منه          

وكـأين بأولئـك    . أبعد الناس عن الرمحة، حىت أن ضمائرهم لتثور إذا ما رجم ساقط           
تعلَّموا ما هو إِني أُرِيد     »اموعة ممن أوكل إليهم حفظ الشريعة قد نسوا القول اإلهلي           

. لرمحةوفام أن يعلموا أن هللا قلباً غنياً با       ) ٩:١٣، مىت   ٦:٦هوشع  (« رحمةً لَا ذَبِيحةً  
  . وأنه من أجل حمبته الغنية باللطف، يعامل اخلاطئ بالرأفة لكي حيييه بالغفران

لقد سقطت املشتكى عليها فعالً، ولكن رأفة اهللا ا أوجدا أمام الذي جاء لكي يقـيم                
وكانت هالكة بذنبها، ولكن رمحة اهللا ا أوقفتها أمام من جاء لكي يطلـب              . الساقطني

   .وخيلص ما قد هلك

ألن القـدوس   . خيربنا اإلجنيل أنه يف حلظة يف طرفة، حتول أولئك القضاة إىل متـهمني            
مـن  »وكديان كل األرض، صرخ يف وجههـم        . واضع الشريعة، نظر إليهم يف غضب     

فجاءت كلمته الذعـة كالـسوط، الهبـة        . «كان منكم بال خطية فلريمها أوالً حبجر      
 واحد منهم يتطلع إىل رفيقه، أن يكـون         وفيما كل . فخافوا وارتعدت فرائصهم  . كالنار

هو البادئ بالرجم، تراءت يف خواطرهم صورة بشعة من خطاياهم فارتعشت أيـديهم             
ومل يلبثوا أن انسلوا واحـداً تلـو        . مفلتة احلجارة، اليت كانوا قد محلوها لقتل اخلاطئة       

  . اآلخر ابتداء من الشيوخ
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ك املرأة الشقية العاثرة نفسها وجهـاً       وملا خلت الساحة من أولئك األردياء، وجدت تل       
ولكـن  . لوجه، أمام الشخص الوحيد الذي حيق له أن يرميها حبجر ألنه مل يعرف خطية             

وهذا السيد الذي جاء    . لسعادا أنه كان يسوع، الذي جاء ليخلص شعبه من خطاياهم         
؟ ال أحد يا    يا امرأة أين هم أولئك املشتكون عليك، أما دانك أحد         : بالنعمة واحلق سأهلا  

اإلجنيل حبـسب   (وال أنا أدينك، اذهيب وال ختطئي أيضاً        : فقال هلا بسلطان الغافر   ! سيد
  ). ١١-٨:١يوحنا 

وألن بره يعطي   . سعيد وسعيد جداً من ال يدينه املسيح ألن تربيره يغطي على كل إدانة            
  . التائب ثوب القداسة، فيستمر يف توبته

ب كأب كرمي يف بيته، تلتفت إليه أعني أفراد األسرة،          يصور لنا اإلجنيل السيد الر    ) ١٥(
كولوسـي  (« الْمِسيح فيكُم رجـاُء الْمجـد     »هكذا قال الرسول    . فتجد فيه رجاءها  

ووجوههم دائماً حنو شروق مشس الرب      . فمختارو اهللا صدورهم عامرة بالرجاء    ) ١:٢٧
  . يسوع، الذي عليه رجاء األمم

 يبصرون هذا الرجاء، مع أنه يقف إىل جانب كـل إنـسان،   رمبا كثريون من الناس، ال    
إنه وسيط عهـد    . ينتظر إشارة منه لكي يفتح له باب أسره، ويطلقه يف حرية أوالد اهللا            

ألنـه  .  الذي تكرس بدم يسوع نفسه، الذي هو ضامن العهـد           العهد. جديد مع اهللا  
. ون لنا إهلاً، ويتخذنا له شعباً     سفك دمه املبارك، فصار نائباً عن أبناء البشر، وبالتايل يك         
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تـيطس  (وهو نفسه تعهد نيابة عنا بأن نكون شعباً خاصاً هللا، غيوراً يف أعمال حـسنة                
٢:١٤ .(  

إنه . هذا العهد يشمل كل الذين آمنوا، وكل الذين يؤمنون وكل الذين سوف يؤمنون            
ـ        . يشملك إن كنت تقبل يسوع خملصاً      ضل وعندئذ يكملك يف كل عمل صاحل، ال بف

استحقاقك بل من أجل الراعي الصاحل الذي أقيم من األموات بدم العهد األبدي، بعد              
  . أن صنع بنفسه تطهرياً عن خطاياك

والرب مييل  . إن الربية كلها تلتفت إىل رب اد، وتلتمس الرضى اإلهلي         ) ١٧ و ١٦(
ىل امللء وإىل   وهو سخي مبقدار فائق إنه يشبعها إ      . إليها ويفتح يده ليشبع باخلري عمرها     

  . «طوىب للجياع والعطاش إىل الرب ألم يشبعون»ألنه بار وقد قال . الفيض

إنه إله كرمي منعم    . إنه قريب جداً، قريب من الذين يطلبونه من كل القلب         ) ٢٠-١٨(
جواد، تنازل يف املسيح، إىل أن صار بقربه يف متناول كل إنـسان، شـرط أن ذلـك                  

  . لص يف دعواه من كل قلبهاإلنسان يدعوه باحلق، وخي

اسألوا تعطـوا، اطلبـوا     »وقد قال   . إنه يعمل رضى خائفيه الراجني رمحته بإميان القلب       
قـال  . وشرطه الوحيد أن نطلب بإميان، غري مرتـابني البتـة         « جتدوا اقرعوا يفتح لكم   

مبعىن أنه ال يكشف عيوبنـا، وال       « يعطي اجلميع بسخاء وال يعري    »الرسول يعقوب إنه    
  . وال ينتظر أن نرد له ما أعطاه لنا بنفس الكيل وبنفس الوزن. صدنا إذا طلبنا كثرياًي
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وخيتم املرمن هذه القصيدة الرائعة بضرورة أن ينطق فمه بتسبيح الرب، متهلالً ومترمناً،             
وداعياً اجلميع إىل رفع آيات الثناء إىل خالقهم العظيم، وأن يباركوا امسه القدوس على              

  . ١٥٠ الدعوة متهيد للمزمور   هذهويف. الدوام

  الترنيمة 

  بِرأْفَة دعانِي 

 ذُو الْأَلْطَاف وعسي  

  أَدخلَنِي حنانا 

 افرةَ الْخريظح  

  حبه دعانِي 

  دمه اشترانِي 

  قَادني بِنِعمة الْفدا 

  قَادنِي بِنِعمة الْفدا 
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  شفَى جروح نفِْسي 

  بِالزيت والْخمرِ 

 يندا ما أَنفَه  

  لَه مدى الدهرِ 

 احجِر هأْسي رف  

 اهدكَذَا يهو  

 نيطَع هبنجو  

 الَهرِج ترمسو  

 قَامي الْمل يبطي  

 اهمي حرِ فهلدل  

 اهوجنِي ننِسؤت  

 اهنِي نِدرمغي  
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  الْحياةْ تمر بِي 

 الْفَالَحرِ وبِالْبِش  

  مرتقباً بِشوقٍ 

 احبالص أَلُّقت  

 شكراً أيها الرب يسوع، ألنك مل تأت لتديننا، مع أننـا نـستحق الدينونـة                :الصالة

بل أتيت لكي ختلصنا حنن املزدرى، فماذا نرد لك يا سيدي الرب من أجل              . والقصاص
ولكن نشكرك  . فينا أو الئق جباللك لكي نقدمه لك      جودك وإحسانك؟ ال شيء صاحل      
اقبل يا رب شكر قلوبنا وثبتنا يف الرب الذي اشتراه          . ألجل يسوع الذي أرضاك نيابة عنا     

  . آمني. لنا الرب يسوع

  ؟ ٢١-١٨ من اآليات ١٤٥ ماذا استوقفك يف مزمور - ٣٠: السؤال

   سبحوا الرب -َن َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َواْلَأْرَبُعو

سـبحوه يـا جميـع      ٢. سبحوه في الْأَعالي  . سبحوا الرب من السماوات   . هلِّلُويا١
هكَتلَائم .   هودنا كُلَّ جي وهحب٣. س    رالْقَمو سما الشهتا أَيي يهحبس .     يـعمـا جي يهحبس

 بِ الناك٤. ورِكَو          اتاومالـس قي فَوالَّت اهيا الْمهتا أَييو ،اتاوماَء السما سي يهحبس .
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٥       ،قَتلفَخ رأَم هأَنل بالر محِ اسبست٦ل         اً فَلَـندا حلَه عضو ،دالْأَبرِ وها إِلَى الدهتثَبو
اهدعتت .  

ويرجح أنه كان إحدى    .  يطور ويوسع أفكاراً كثرية من املزامري اليت سبقته        هذا املزمور 
ترانيم العائدين من السيب، اليت أنشدوها معربين عن ابتهاجهم جبمع مشلـهم وانتظـام              

ولشدة « ينصب قرناً لشعبه  »عقدهم، مبا يف ذلك من الكرامة واملنفعة املعرب عنها بالقول           
عون السموات واألرض ملـشاركتهم يف احلمـد لـه          اغتباطهم وابتهاجهم، نراهم يد   

ويف ذلك توقع نبوي للوقت الذي فيه ستعتق كل اخلليقة اآلنة واملتمخـضة             . والتسبيح
  ). ٨:٢١رومية (من عبودية الفساد إىل حرية جمد أوالد اهللا 

ومن ميزات هذا املزمور أنه يضع أمام الكنيسة واجب قيـادة البـشرية يف التـسبيح                
لئال مير الناس بعظائم اهللا دون التفاف كاف، ودون تقدمي أمسى مـا عنـد             . والترنيم هللا 

  . النفس من التجلة واإلكرام للسيد الرب

ومن . إن العبادة هللا مرتبطة أوالً يف أعايل السموات، حيث يعبد املالئكة الرب           ) ٣-١(
 والقمـر   أما بالنسبة للشمس  . هنا كانت دعوة املرمن ملن يف السموات، ليسبحوا الرب        

لتتعلم أفـالك   : وكأن رجل اهللا يقول   . والكواكب، فمصدر التسبيح هو يف خلق اهللا هلا       
وليكن هذا النور ذاته لسان حاهلا      ... السماء أن تسبح اهللا بإرسال نورها إىل كل مكان        

حىت إذا رأى بنو البشر هذه األجماد الناطقة مبجد اهللا، يتخشعون أمامـه             . لتسبيح الرب 
وبكلمة أخرى أن تصورات املرمن، تذهب إىل القول بأنـه          . ههم بالتسبيح وتنطلق أفوا 
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تصري قدوة لألرضيني الـذين     . حني حتدث السموات مبجد اهللا وخترب أفالكها بعمل يديه        
فريفعوا أبصارهم إىل فوق بالتهليل واحلمد      . هم الهون مبا هو باد أمام أبصارهم الكليلة       

  . له كل األشياء وهي بقدرته صنعتوالثناء للمنعم اجلواد، الذي منه و

يرفع املرمن بصره مرة بعد أخرى إىل فوق حماوالً أن يصل ولو بالفكر إىل أبعد               ) ٦-٤(
فيعـود  . ولكن سرعان ما يرتد طرفه كليالً     . ما يرى من صفحة اجللد املرصعة بالنجوم      

ندهش وهو  في. إىل االكتفاء بتأمل األجرام السماوية، وكلها مشرقة ومرتبة كعقد نظيم         
يراقب دوران ارات حول الشمس بصورة منتظمة فريى جالل اهللا، الذي حيمل كـل              

هـذه  . األشياء بكلمة قدرته، ويرى حكمته يف احلدود اليت وضعها هلا حبيث ال تتعداها            
. الكائنات تستطيع فعالً، أن تؤثر يف وجدان البشر، بنظامها العجيب ودوراا الرتيـب            

 على االستغراق يف التأمل، وبالتايل تقدم له أوسع دعـوة شـاملة             ألا حتمل اإلنسان  
ويف الواقع أن يف هذه القوات أعظم دعوة للتسبيح بال انقطاع، ألـا             . لتسبيح الرب 

فضالً عن أن خـضوعها     . ظاهرة دوماً للعيان، وألا دليل واضح على قوة اهللا املبدعة         
  . ألمر اهللا يبني عمل هذا اخلالق وحكمته

بِكَلمة الرب صنِعت الـسماوات     » سبق للمرمن أن قال يف املزمور الثالث والثالثني          لقد
ويف اإلجنيل أعلن لنا أن الكلمة اخلالق هو        ) ٣٣:٦مزمور  (« وبِنسمة فَمه كُلُّ جنودها   

...  اللّه، وكَانَ الْكَلمةُ اللّـه     في الْبدِء كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَانَ عند      »يسوع، إذ نقرأ    
  ). ٣-١:١اإلجنيل حبسب يوحنا (« كُلُّ شيٍء بِه كَانَ، وبِغيرِه لَم يكُن شيٌء مما كَانَ
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. فالتسبيح الذي دعي اجلند السماوي لتأديته، هو إذن للرب يسوع يف وحدته مع أبيه             
رأَيت الـسيد   »ند وهم يسبحون، إذ يقول      وقد قدم لنا إشعياء النيب صورة ألولئك اجل       

السرافيم واقفُونَ فَوقَه، لكُـلِّ     . جالساً علَى كُرسي عالٍ ومرتفعٍ، وأَذْيالُه تملَأُ الْهيكَلَ       
  ةنِحةُ أَجتس داحلَ     . وطِّي رِجغنِ ييبِاثْنو ،ههجطِّي وغنِ ييبِاثْن  ريطنِ يياثْنبو ،هى  . يادذَا نهو

ذَاك :«ودنالْج بر وسقُد وسقُد وسضِ. قُدلُْء كُلِّ الْأَرم هدج٣-٦:١إشعياء (« م .(  

في وسـط   »ويوحنا رسول يسوع املسيح، رأى صورة مماثلة فكتب لنا شهادته هكذا            
   بشِ أَررلَ الْعوحشِ وروناً   الْعيةٌ علُّومم اتانويةُ حع ...       ـةنِحةُ أَجـتا سهنم داحكُلِّ ول

قُدوس قُدوس قُـدوس،    »: حولَها ومن داخلٍ مملُّوةٌ عيوناً، ولَا تزالُ نهاراً ولَيالً قَائلَةً         
  ). ٨-٤:٦رؤيا « ذي كَانَ والْكَائن والَّذي يأْتيالرب الْإِله الْقَادر علَى كُلِّ شيٍء، الَّ

هذه الصورة ترينا أن الغرض الذي خلقت له الكائنات سواء كانت يف السماء أم على               
وان اهللا  . وحنن نؤمن أن كل ما يف الكون ميجد اهللا، وخيدمه فعالً          . األرض هو متجيد اهللا   

  . يستخدم خالئقه كلها إلمتام مقاصده

ألن عبادة  . يرينا أيضاً، أن أبسط عمل نقوم به ما دام واجباً، هو نوع من العبادة             وهذا  
. بل هي أيضاً احلياة الـيت حنياهـا    . اهللا، ال تقتصر على كلمات نتلوها، وترانيم نرددها       

وليكن معلوماً عندنا وبصورة مستمرة أن هدف اإلنسان األمسى هو أن ميجد اهللا بكالمه              
.  عمل يؤدى بأمانة يرتفع إىل اهللا بصوت عـذب كالتـسبيح           ولنذكر أن كل  . وعمله

فالطبيب يف عيادته، والعامل يف خمربه، واملدرس يف فصله، واإلداري يف مكتبه، والعامل يف              
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ورشته، والزوجة يف تدبري مرتهلا، والسكرترية أمام آلتها الكاتبة، كل هـؤالء لـو أدوا    
لنعبـد اهللا،   : لى أن نقول قبل مزاولة أي عمل      وما أح . أعماهلم بأمانة وإتقان دوا اهللا    

  !!! لنسبحه لنمجده

  الترنيمة 

  سبحوا الربا 

  من سماِء الْمجد في الْأَعالي 

  سبحوا حبا 

  أَيها الْأَمالَك ذَا الْجالَلِ 

 اللَّه ودنا جي  

  مجدوا تمجِيدا 

 الَهى لَورفَالْو  

ا لَمودجوم كُني   
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  سبحيه يا 

 ومجا نيو ردا بي سمش  

  يا علَى الْعلْيا يا 

 وما غُيرِ يحالْب اهيم  

  نور كُلِّ الْخلْقِ 

 الْأَفْالَك عدبم  

 قأُفْقِ الْح سمش  

 الَكالْأم ديس  

أيها احلامل كـل شـيء   . كل أرجاء الوجود يا سيدنا الرب، أيها املوجود يف      :الصالة

أشكرك يا إهلي الصاحل، ألجل حمبتك الـيت شـاءت أن تنظـر إىل ذيل     . بكلمة قدرتك 
وحقاريت، وأن ال تأنف من اإلمساك يب، إلصعادي من جب اهلالك لكي تتيح يل التمتع               

. ياللهم اعطين النعمة لكي أجمدك بأفكار قليب، واقوال فمي، وعمل يد          . بنور وجهك 
  . آمني. اقبل تسبيحة الشكر اليت أرفعها إليك باسم فادي يسوع
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   ما هي العناصر اليت دعاها املرمن للتسبيح يف هذه الفقرات؟ - ٣١: السؤال

   التعبد األرضي -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َوالثَّاِمُن َواْلَأْرَبُعوَن 

٧      ا التهتا أَيضِ يالْأَر نم بي الرحبـجِ   سكُلَّ اللُّجو انِني٨. ن      الـثَّلْج ،دـرالْبو ـارالن
      ،هتمةُ كَلانِعفَةُ الصاصالْع يحالر ،اببالضكُلُّ      ٩وو رثْمالْم رجكُلُّ الْآكَامِ، الشالُ والْجِب

ملُوك الْأَرضِ  ١١ ذَوات الْأَجنِحة،    الْوحوش وكُلُّ الْبهائمِ، الدبابات والطُّيور    ١٠الْأَرزِ،  
الْأَحداثُ والْعذَارى أَيضاً، الشيوخ مع     ١٢وكُلُّ الشعوبِ، الرؤساُء وكُلُّ قُضاة الْأَرضِ،       

  ،انيت١٣الْف       هدحو همالَى اسعت قَد هأَنل بالر موا اسحبسيـ   . ل وق الْـأَرضِ   مجـده فَ
اتاومالسبِ           ١٤. وعيلَ الـشائـرنِي إِسبل ،هائيقيعِ أَتمجراً لفَخ ،بِهعشناً لقَر بصنيو
ها. الْقَرِيبِ إِلَيلِّلُويه .  

يف هذا القسم من املزمور، يوجه املرمن األنظار إىل العبادة األرضية، أي إنه يضع أمـام                
وكما أن التسبيح يف األوىل قد امتد مـن         . للعبادة السماوية نظريها يف األرض    أعيننا أن   

املالئكة، إىل املياه اليت فوق السموات نفسها، هكذا التسبيح يف الثانية ينطلق من عمق              
احمليطات حيث الكائنات احلية، إىل أعايل األرض مبا عليها من خملوقات وعلى رأسـها              

  . اإلنسان

 وهي كبرية وضخمة    ١:٢١الوحوش املائية، املذكورة يف سفر التكوين       التنانني هي   ) ٧(
حزقيـال  (وقد ذكرها حزقيال حتت اسم التمساح الرابض يف وسط أـاره            . األحجام
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أَلَست أَنت الْقَاطعـةَ رهـب، الطَّاعنـةَ        »: وقد ذكرها أيضاً إشعياء، إذ قال     ) ٢٩:٣
  ). ٥١:٩إشعياء (« التنني؟

تأمل هذه اآلية نرى أن املرمن حيول بصره نزوالً عن السماء وما حتويه، إىل األرض               حني ن 
وأول الكائنات اليت ركز عليها كالمه، هي تلك        . وما يسكنها، وما يعيش على خرياا     

ولعله وهو يتأمل يف حياا، وكيف تتوالد وحتصل علـى          . املخلوقات املائية الكبرية جداً   
   ا اليومي، رأى أفاشـتهى أن تـشدو     . ا تشهد بعظائم اهللا وتنطق بقدرته الفائقـة       قو

  . بالتسبيح هلذا اخلالق العظيم، الذي يدبر ويسوس كل خملوقاته حبكمة وقدرة

النار املنبعثـة مـن     : يف هذه اآلية يوجه املرمن األنظار إىل الطبيعة وما فيها من قوى           ) ٨(
مث يتأمل يف الربد والثلوج اليت تكسو       . رةالربوق، أو اليت تقذفها الرباكني باحلمم املستع      

بعض املناطق من األرض، ويف الضباب الذي يلف األرض، ويف الريح العاصفة وهـي              
وكأا تنطق معلنة عظمة اخلالق، ومشتركة مع العناصر األخـرى يف تـسبيحة             . تزجمر

  . رائعة ملبدع األكوان ايد جداً

وها تستطيع تدمري الكائنات األخرى، إال أن       ولكن هذه القوى اجلبارة وإن كانت يف عت       
فهي يف سلطانه املطلـق يكـبح       . اخلالق املعتين بكل شيء وضع هلا حدوداً ال تتعداها        

وهذا ما حدث عنـدما كـان يـسوع         . مجاحها وينتهرها ويوقف طغياا حينما يشاء     
زالزل، فقد هبت عليهم رياح عاصفة، وصفها اإلجنيل بأا كـال         . وتالميذه يف السفينة  

يـا  : فتقدم تالميذه وايقظوه قائلني. كان يسوع آنئذ نائماً . حىت أن املياه غطت السفينة    
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مث قام وانتهر الرياح    . ما بالكم خائفني، يا قليلي اإلميان     : فقال هلم . سيد جننا فإننا لك   
  ). ٢٦-٨:٢٣اإلجنيل حبسب مىت (والبحر، فصار هدوء عظيم 

إن رحلتنا يف هذه احليـاة يف       : على هذه املعجزة فقال   كتب القديس أغسطينوس تعليقاً     
! وملاذا هذا اخلوف واالضطراب الـشديد؟     . حبر أمواجه آالم، ورياحه جتارب ال حد هلا       

مـاذا تفعـل لكـي      . ألن يسوع نائم فيك، أي أن اإلميان بيسوع ليس مستيقظاً فيك          
جع إليك إميانـك،    وير. عندئذ يستيقظ فيك  . يا سيد إنين أهلك   : ختلص؟ أيقظه وقل له   
. وعندما يستيقظ يسوع فإنه رغم العاصفة، سوف ال تغمر السفينة         . ويسكن فيك دواماً  

  . سوف يتحكم إميانك يف الرياح واألمواج، وتكون يف مأمن من اخلطر

وهو . لعل خوف التالميذ من اللجة، يعود إىل اعتقاد يهودي كان شائعاً يف تلك األيام             
فحني طغـت   . ول، وأورشليم باا الثاين، والربية باا الثالث      أن البحر باب اهلاوية األ    

ولكن يف غمـرة اخلـوف      . األمواج على سفينتهم، خافوا أن تفغر اهلاوية فاها لتبتلعهم        
متثل م، واثقاً يف الرب، الذي قال       ... ذكروا أن سيدهم له سلطان على اهلاوية وقواا       

  . «ويل مفاتيح اهلاوية واملوت»

يرفع املرمن نظره إىل راسيات اجلبال املكتسية باألحراش، مث يـسرح بـصره    ) ١٠ و ٩(
ومثلـه  . فوق احلقول وبساتني األشجار املثمرة، فيتصور أا مشتركة يف تسبيحة األزل          

الْجِبالُ والْآكَام تشيد أَمامكُم ترنماً، وكُلُّ شـجرِ الْحقْـلِ          »فعل إشعياء النيب، إذ قال      
  ). ٥٥:١٢إشعياء (« ق بِالْأَياديتصفِّ
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هذه التشبيهات تتم يف الناس، حني يرجعون إىل اهللا بفرح وبتوبة شاملة، حيث يبدلون              
وهذا ما حدث فعالً يف مدينة برجة مبفيليا، بعد عظـة           . سلوكهم غري النافع مبا ميجد اهللا     

مة اهللا كـانوا يفرحـون      إذ خيربنا الكتاب املقدس أن األمم، ملا مسعوا كل        . ألقاها بولس 
  ). ١٣:٤٨أعمال (وميجدون كلمة الرب 

فيما املرمن امللهم يستعرض يف خياله اجلبال واآلكام واألشجار املثمرة، واشـجار األرز             
املرتفعة حنو السماء وكأا تسبح الرب، ذكر أيضاً تلك األعداد اهلائلة من الوحـوش              

فأرادها أيضاً أن تشترك يف النـشيد       . وكل البهائم والدبابات والطيور ذوات االجنحة     
  . اخلالد

مث ينتقل رجل اهللا إىل أعاظم األرض ليجمع بني أبسط املخلوقـات وبـني              ) ١٤-١١(
امللوك والقضاة وكل من هو يف منصب وعامة الشعب، ويدعو اجلميـع لالشـتراك يف               

ى، لـو   ومل يشأ التماس عذر للفتيان واالحداث والعذار      . احلمد والتسبيح السم الرب   
على العكس فقد شاء    . إن الوقت متسع أمامهم للتوبة    : أم أحجموا عن التسبيح قائلني    
اذْكُر خالقَك في أَيامِ شبابِك، قَبلَ أَنْ تـأْتي أَيـام           »: أن يعملوا مبوجب احلكمة القائلة    
  ). ١٢:١جامعة (« رورلَيس لي فيها س»: الشر أَو تجِيَء السنِني إِذْ تقُولُ

ويقيناً أن هذا اإلله احلميد مستحق كل التسبيح، ألن امسه وحده أعلى األمساء، وجمده              
وهذا اإلله ايد، الذي تسبحه خالئقه، جيازي أتقياءه خرياً، وقد عرب املرمن            . ميأل األرض 

 عالياً بـني    أي أنه يعطي خمتاريه مركزاً    . ينصب قرناً لشعبه  : عن هذه االنعامات بكلمة   



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٧٧

مركزاً يكون داعية لفخرهم يف الرب الذي أحبهم وميـزهم، وأعطـاهم يف      . الشعوب
 -املسيح امتياز القدوم إليه يف روح واحد، ليتعبدوا له ولريمنوا المسه علـى الـدوام                

هذا هو مركز أتقياء اهللا، الذي خيصهم بعناية فائقة، واحملبة توجب علـيهم أن              ! هللويا
ألنه يقود اجلميع بـالرب والقداسـة، حـىت متتلـئ           . ليقة بالترمن المسه  يشتركوا مع اخل  

  . السموات واألرض من جمده

  الترنيمة 

 رحِ الْقَادبس  

 اببا ضيو ا الْثَلْجهأَي  

 ربِي الْقَاههارو  

 ابضا هضِ يالَ الْأَرا جِبي  

 ربِي الْقَاههرا  

  مالك الْأَكْوانْ 

  ا الْقَوي الْجبار ذَ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٧٨

  مطْلق السلْطَانْ 

 مائحِ الدبس  

 اتبا ني نالْكَو ادما جي  

 ماحوا الردماحو  

  يا ملُوك الْأَرضِ يا قُضاةْ 

 اما الْأَنهأَي  

 اهموا أَسحبس  

 امولَى الدعو  

 اهمعوا نكُراُش  

منجد امسك  . وس قدوس قدوس رب اجلنود جمدك ميأل السموات واالرض        قد: الصالة

أشكرك يا إهلي ألجل عنايتك     . يا كرمي مع اخلليقة، اليت دعيت لكي حتمدك ومتجد اسم         
احفظين يف القداسـة إىل  . اليت رعتين بأمانة إىل اليوم، ويطيب يل أن أسبح امسك العظيم   
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هب إىل املنازل اليت أعـدها يل املـسيح يف          ذلك اليوم الذي أترك فيه أرض الفناء، وأذ       
  . آمني. محاك

   إىل م يوجه املرمن األنظار يف هذا القسم من املزمور؟ - ٣٢: السؤال

   تسبيحة فائقة السمو -َاْلَمْزُموُر اْلِمَئُة َواْلَخْمُسوَن 

سـبحوه  . سبحوه علَى قُواته  ٢. سبحوه في فَلَك قُوته   . سبحوا اللّه في قُدسه   . هلِّلُويا١
  هتظَمع ةكَثْر بسور٣ِ. حالص توبِص وهحبس .ودعابٍ وببِر وهحب٤. س  فبِـد وهحبس

. هتافسبحوه بِصنوجِ الْ  . سبحوه بِصنوجِ التصوِيت  ٥. سبحوه بِأَوتارٍ ومزمارٍ  . ورقْصٍ
بحِ الربسفَلْت ةمسا. كُلُّ نلِّلُويه .  

واملزمـور يف   . وهو موافق للخدمة الكنـسية    . هذا املزمور دعوة عامة للتسبيح واحلمد     
جممله يعد أفضل خامتة موعة مزامري التسبيح اليت يبدأ كل منـها وينتـهي بكملـة                

تم املزامري، أا ترى كخالصـة جلميـع        واجلميل يف هذه القصيدة،اليت ا خت     « هللويا»
األحوال واالختبارات املذكورة يف الترانيم، املفعمة بالفرح من األعماق، وهي ختربنـا            

ومن ميزاا أن   . أين جيب أن يسمع التسبيح، وملاذا جيب أن يقدم، وكيف ينبغي أن يتم            
  . اجلنس واللونوذلك بقطع النظر عن الشعب و. ليلها الثنائي يعكس وحدة املؤمنني

القدس املذكور هنا هو بيت اهللا، املفرز لعبادته والذي فيه يتكلم الناس عن جمد        ) ٢ و ١(
  ). ٢٩:٩مزمور (« مجد: في هيكَله الْكُلُّ قَائلٌ»الرب اإلله، كما هو مكتوب 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٨٠

اهللا أي إىل   . إله العهد مـع شـعبه     « ياه»والتسبيح املذكور هنا، يقدم أوالً وأخرياً اىل        
القوي، الذي يسود على الكون، ويسكن يف فلك قوته، أي ناحية اخلليقة األصلية، اليت              

إن مسكن اهللا املزدوج يف مساء الـسموات ويف         . ا مد اهللا الفضاء مظهراً قوته اجلبارة      
 ، ملـوك األول  ٢ و٩٩:١مزمور (بيته على األرض قد ذكر مراراً يف األسفار املقدسة        

وبكلمـة  . كل اخلليقة لسبب جمده وكثرة عظمته وأعماله املقتـدرة        وإله يسبح يف    ) ٨
أخرى إن الساجدين يف األرض واملالئكة يف السماء، مدعوون ألن يتحدوا ويهتفوا معاً             
بصوت واحد وهتاف التسبيح، حامدين اهللا ألجل أعماله املقتدرة مرة بعد مرة، وألجل             

  . كثرة مرامحه

، نرى أن ترانيم التسبيح، كانت تصحب غالباً بالتصعد         إذا متعنا يف هذه اآليات    ) ٥-٣(
وكان صـوت الـصور أو     . املوسيقي من اجلوقة، عندما تتحد بالتتابع باآلالت املوسقية       

والـدف  ). ١٥:١٩أخبار األول   (البوق من قرن الكبش، يتبع بصوت الرباب والعود         
يف إىل صوت   وقد أض ). ٦٨:٢٥مزمور  (واآلالت الصغرية كان يستخدمها الراقصون      
  . اآلالت الوترية نغمات املزمار ورنني الصنوج

هنا تعين كل البـشرية،  « كل نسمة»يف هذه اآلية دعوة عامة للتسبيح، ألن كلمة   ) ٦(
وهذا أكمل تـسبيح    . وهي مدعوة لتتحد يف اهلتاف    . ورمبا كل صورة من صور احلياة     

  . للرب
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ه أوالً للصوت البشري، مث لـآلالت       نظم هذا النشيد ليكون التأثري في     : قال اسحق تيلر  
واملرتلـون يكـررون    . املوسيقية بنغمات عالية رخيمة، مصحوبة حبركات رقص رشيقة       

ومعىن هذا أن الدعوة متحررة من الشعوبية،       « وكل نسمة فلتسبح الرب   »هذه الالزمة   
. أي أا ليست موجهة إىل شعب خاص، ليمجد اهللا، بل هي موجهة إىل كل خالئق اهللا               

  . ن اهللا إله اجلميع، وأن كل إنسان وكذا كل العوامل هيكل اهللا العزيزأل

وسيأيت ذلك اليوم الذي فيه تتم طلبة املرمن، وتندمج اخلالئق كلـها لترفـع التـسبيح                
ولكن بانتظار أن يأيت، جيدر بنا      . قد يكون ذلك اليوم بعيداً أو قريباً      . واحلمد للرب اإلله  

لثقة الوطيدة يف اهللا، واإلميان الراسخ بأن مجيع مقاصد نعمته          أن جناري املرمن يف إحراز ا     
يتم ما رآه رجل اهللا يوحنـا       . العظيمة، تتم بالطريقة اليت خيتارها ويف الوقت الذي يعينه        

وكُلُّ خليقَة مما في السماِء وعلَى الْأَرضِ وتحت الْأَرضِ، وما علَـى            »وأشار إليه قائالً    
لَةً  الْبا قَائهتعما، سيها فرِ، كُلُّ مـةُ   »: حامالْكَركَـةُ ورلِ الْبملْحلشِ ورلَى الْعسِ عاللْجل

ينالْآبِد دلْطَانُ إِلَى أَبالسو دجالْم٥:١٣رؤيا (« و .(  

  . « هللويا-كل نسمة فلتسبح الرب »

  الترنيمة 

 يمظالْع لَّهل دجالْم  
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  رب الْوجود السرمدي 

 الْكَرِمي همسال دمالْحو  

 دحالْأَو ادبالْع رفَخ  

 دمالص بلرل كْرالش  

 هتمضِ نِعلِ فَيأْج نم  

 دلْأَبا لنم دمالْحو  

 هتمحيمِ رظلَى عع  

 ةاجح نا ملَن سلَي  

كإِالَّ إِلَي يرا قَدي   

 ةمنِع نا ما لَنمو  

 جِريا مي اكى رِضوس  
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يا إهلـي   . حتمدك الشعوب يا اهللا، وتف لك األمم باد والكرامة والسلطان         : الصالة

. اليت علمتين أن أنكر الفجور الذي يف العامل بالـشهوة         . أشكرك ألجل نعمتك املخلصة   
باسم الرب الفادي أسـألك أن      . تغلباً على التجارب  أعطين القوة حىت أثبت يف توبيت م      

  . آمني. تسمع صاليت وتستجيب يل

 ما هـي اآلالت املوسـيقية الـيت ورد ذكرهـا يف هـذا               - ٣٣: السؤال
  ؟ ١٥٠املزمور

   ٣-المسابقة 

  باركي يا نفسي الرب 

 سؤاالً بصواب نرسل إليك أحد الكتب الذي ختتاره مـن قائمـة             ٢٤إن أجبت على    
  . نامطبوعات

  (١٢٠مزمور (صالته؟   طلب املرمن يف

 صيغة؟ ؟ وما هو عدد املرات اليت تكررت فيها ويف أي١٢١املكررة يف املزمور  ي الكلمة

 ؟١٢٧ هو كاتب املزمور
 ؟١٢٨املزمور   يلفت نظرك يف

 اهللا لو تعامل معنا حبسبمن األعماق صرخت؟ وماذا كان سيفعل: ذا القول  يقصد املرمن
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 (١٣٠مزمور ) ل؟
  ؟١٣١يف كلمات املزمور   قال املفسرون

 (١٣٢مزمور (امللك بناء بيت اهللا؟  مل يستطع داود

كانت حمفوظة يف تابوت العهد؟ وماذا حدث حني انتهىسليمان من صـالة ي األشياء اليت
 (١٣٢ مزمور(شني؟ 

 (٢مزمور (اآليات؟  ترى يف هذه 
 ؟٢املزمور  ي أهم حمتويات

 ؟ وهل فيه نبوة عن املسيح؟٢٤داود املزمور  ي مناسبة نظم

؟ ويف أي النبوات يظهر حكم الـرب علـى١٠-١٠:٦ بعربانيني ٤٠املزمور   جتد مبقارنة
 احليوانية؟ ئح

 لم عن أجماد يسوع؟يتك ٤٥ ف تعرف أن املزمور

 (١٤٦مزمور )  تعرف عن يعقوب؟
 (٢٢مزمور (أن املسيح مات وهو يصرخ إهلي إهلي ملاذا تركتين؟   كان سيحدث لو

 (٢٢مزمور (بعد أن متموا كل مشورم؟   فعل الرؤساء

 (٢٢مزمور (صار لنا كمفديني؟  و االمتياز الذي
  ومزمور آخر، وماذا يصف املزموران؟٦٩هذا املزمور  رتباط بنييوجد ا

 (٣١مزمور (صالته ألجل اخلالص؟  ي حجة املرمن يف
 (١٦مزمور (العبارة لن تدع قديسك يرى فساداً؟  و املقصود ذه
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  ؟٤٧املزمور  ي دعوة هذا

 (١١٨مزمور ( القضاء عليه؟ أن أعداء املسيح جنحوا يف  كان سيحدث لو

 ؟١١٨اهللا املرمن يف بداية هذا القسم من املزمور   كانت طلبة رجل

 (١١٨مزمور (؟ ٢٤ اذا تشري اآلية
 (١١٠مزمور (عن املسيا؟  و الفكر اليهودي

 (١١٠مزمور (أكرمه وكيف؟  هو ملكي صادق ومن
  ؟٧٢من املزمور  ١١  ترى يف اآلية

 (١٤٥مزمور (العبارة أرفعك يا إهلي امللك؟  كرنا هذه

 (١٤٥مزمور (أطلقها موسى على اهللا؟  ي الصفات اليت
 ؟٢١-١٨ من اآليات ١٤٥مزمور   استوقفك يف

 ؟١٤٨دعاها املرمن للتسبيح يف هذه الفقرات من املزمور  ي العناصر اليت

 (١٤٨مزمور (األنظار يف هذا القسم من املزمور؟   يوجه املرمن
 ؟١٥٠املوسيقية اليت ورد ذكرها يف هذا املزمور  ي اآلالت

  .بعد اإلجابة اذكر عنوانك كامالً وحنن بانتظار رسالتك


