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 ميقدت

به صفحات كتاب "مشيئة اهللا" للسيدة ز ، هذا ما تتميّ أيًضامناجاة الصالة 
  . سكندرإنيران 

  أجمل من مناجاة األحبة، وهل هناك 

ال يمكن أن تبلغ قمتها إال من خالل حياتنا المسيحية وعالقتنا باهللا ف
   الصالة النابعة من الحب.

مصدر هي مع والعالقة بالدرجة األولى واألساسية ، اإلنسان "عالقة"
ه، ويريد أن يغمرنا بهذا الحب في كل نا بفيض حبّ خلق اّلذي، ذاك وجودنا

 نبعض الناس يشعرون بقوة ذلك الحب فيحاولون ألحظة من حياتنا كلها. 
برقبتهم، وهنا سنقرأ ما تجّرأت الكاتبة  اّلذيا من هذا الَدين وا بعضً يردّ 

  وسّطرته من حنين قلبها.

ا وتغذيتها هي هذه العالقة يجب أن ُتعاش وأن تنمو. وخير وسيلة لدعمهف
نا إلى هو يردّ ، و معه حميمةة مباشر باهللا أبينا. فنحيا في شركال ناحتكاكإفي 

، ولذا أشّجع مثل هذه الخبرات، لكي ال تبق محبوسة خوتناإالبشر مع شركة 
تخاذ بوادر إلع عليها اآلخرون فتوحي إليهم أيًضا بفي القلب، بل أن يطّ 

  . مماثلة

بين أبناء جاليتنا بتقّبل  ىحظوأتمنى أن يلكتاب ا ة هذاأقّدم للقّراء األحبّ 
ال يقرأها ، فهي أن كل قارئنصيحة أسديها إلى من . وٕاذا كان لي المسيحية

طّيات هذه  ففي ،متع بهاوالت اقراءته يعيدفيها و  يتأملبعجالة بل أن 
مقاطع كثيرة تقتضي الوقوف عندها طويًال وتأملها بمزيد من الصفحات 



 

. ناشجاعة للغوص في أعماقا للنفس و ضبطً يتطلب وهذا تركيز. نتباه والاإل
 ركسنتهذه الحقائق، وفتحنا لها قلبنا، في كن على ثقة أننا كلما عشنا نول

أن وسنختبر ي معنا وفينا، المجال لروح اهللا أن يقودنا في طرقه، وأن يصلّ 
 وٕالى إلى سّر اهللاإلى ما ورائها، هذا الروح يقودنا، من خالل هذه السطور 

عالمه، فتغدو حياتنا يوًما فيوًما صالًة متواصلة نرفعها إلى اهللا من خالل 
أمانتنا ووسيلة ة تكمن في قداسفالمهام الحياة اليومية، مهما كثرت وتشّعبت. 

  شهادتنا. 

يرمي إلى  اّلذيأتمنى لجميع القّراء وقًتا طيًبا يقضونه بصحبة هذا الكتّيب 
  . نا جميًعالروحية ومزيد من العمق لعالقتهم باهللا أبيفتح آفاق جديدة لحياتهم ا

  
    2010آب  15أوكلند في 

   نتقال العذراء إلى السماء إعيد      
  د. يوسف توما الدومنيكياألب 



 

  مقدمة
، سألتني نيألصدقاء مسلموٕالهي ... في إحدى زياراتنا العائلية  رّبي     

ة فاضلة تهاب اهللا وال ترضى عن السيدة والتي كان معروًفا عنها بأنها سيد
ما حرمه اهللا وتؤدي الصالة والصوم وجميع الفرائض بحسبما أماله عليهم 

  القرآن، وقالت: "أنتم المسيحّيون، كيف ترون اهللا؟ ".

ولعلي فوجئت بالسؤال أو فهمت السؤال على أنها ُتريد أن تعرف هيئتك    
سمعت نفسي أقول لها: "أنتم أو لجهلي باإلجابة على السؤال في حينها، ف

المسلمون لديكم أسماء اهللا الحسنى في القرآن ومنها تستطيعين أن تريه 
ني له صورة". وُتكو  

ي في هذا آه كم كنُت قاسية في رّدي هذا فأرجو منك المغفرة، ولعلّ     
الكتاب أستطيع أن ُأعطي للقاريء ولو قليًال من بعض مالمح قلبك القدوس 

باع السيد يسوع المسيح فيزداد اإليمان إلى أن نرى وجهك كما يراها أت
  القّدوس في ملكوتك السماوي .

وٕالهي ... يا َمن بمواهب روحك القدوس ُترشد المؤمنين إلى كمال  رّبي     
النور والحق، هبنا أن نتذوق بروحك القدوس طعم الحكمة الحقيقية ونتمتع 

  .آمين ،وع المسيحدائًما وأبًدا بمعونتك اإللهية بربنا يس

                @Ùnäig@�Ûagbèní‡nÏ@ @
@æa�ã@Ýîöìã@Š‡äØ�g@æìàÜ�        

  
المصدر المستخدم في آيات الكتاب المقّدس: العهد القديم والعهد الجديد، ترجمة 

   2007بيروت، الطبعة السابعة  –اآلباء اليسوعيون،  دار المشرق 
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  )1( اهللا شـيئةم

 المحبة
  

لسمعتك تقول لي من خالل  ،"ما هي مشيئتك؟"إلهي  لو سألتك يا     
"اهللا محبة"، أعرفك كآب  اإلنجيل المقّدس بأنك خلقتني ومشيئتك أن أعرفك

وبالتالي  ،بكل ما تعني هذه الكلمة من مشاعر ومسؤولية تجاه جميع خلقك
يتبادل/تتبادل معك مشاعر  كـ إبن/إبنة لكفإن مشيئتك هي أيًضا أن أعرفك 

أي إن  رٍة شديدة على أسمك وحٍب كامل لإلخوة اآلخرين؛بغي المحبة هذه
صفاتك كما يحمل األطفال صفات والديهم، إذ أّنك  نحملمشيئتك هي أن 

فعم بنار المحبة إله محبة وصاحب قلب نقي وقلبك مُ  :على صورتك اخلقتن
لوقا ( ومشيئتك أن تمتلىء قلوبنا بنار المحبة لك ولجميع خلقك ،لجميعنا

مرقس ( التي نراها في قلوب األطفال الصغار النقية محبةذه ال، ه)49 :12
10: 13-16(.  
كالريشة  ُأحّبك وأضع كّل ثقتي فيك فأطيعك خلقتني يا رب ومشيئتك أن   

فأرفع  )21-1 :3(يوحنا  في مهب الريح دون جدل عالًما بأنك ُتريد خيري
سموات، لتكن يدّي في صالتي لك منادي إياك قائًال: "أبانا اّلذي في ال

حيث المحبة التي ال  موّجًها أنظاري نحو ملكوتك )10-9 :6(متى  مشيئتك"
محبتك لنا  ،)14 :4تفنى وال تزول ماًء حيا لكل َمن شرب منها (يوحنا 

خلقتني يا رب وحين أردَت أن  ).5:5تفيضها في قلوبنا بالروح القدس (رومة 
إلهك بكل قلبك وكل  لربا "أحببْ لّخصتها بوصيتين لحياتي تضع شريعة 

- 1 :6تثنية االشتراع سفر قريبك حّبك لنفسك" ( و "أحببْ  نفسك وكل ذهنك"
  . )40-36 :22، متى 18 :19األحبار سفر ، 9

أي وأنشر بالمحبة الفرح والسالم الداخلي ُأثمر أن  ومشيئتك خلقتني يا رب   
قي وبالذات عن عن طري[أي يتطّلعون للملكوت] ذين يعرفونك يزداد عدد الّ 
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نها سواء إن إخترت الزواج  أو  )28 :1سفر التكوين (طريق العائلة التي سأكو
سفر ( ]، راهب، راهبة ...ككاهنأخِدُمَك [ا لَك تكريس الذات كلي  إن إخترتُ 
ألبناء فأكون أب روحي  )4، 3، 53- 48 :1، سفر األعداد 1 :28الخروج 

دة المتجسّ . سأنقل هذه المحبة )35-32، 7:7كورنثيين  1( كثيرين بالروح
ناتي ألبنائي وب )4- 1 :5، 21-7 :4وحنا ي 1( بيسوع المسيح على الصليب

، )87مزمور ( لى أبناءهم وأبناء األجيال القادمةإها نذين بدورهم سينقلو الّ 
أن أنقل هذه المحبة لجيراني وكل من هم يعملون معي أو  اسأعمل جاهدً 
تجاه اآلخرين حسب قولك ومهما كان عملي  واجباتي امؤديً [تحت إمرتي 

محبة  هذه المحبة لك ليست محبة رياء وال .]ذي أقوم به في حياتي العمليةالّ 
األعمال الصالحة طاعة كلمتك والقيام بباردة بل هي محبة حارة مقرونة ب
وس ولمحبتك الغيورة لنا، وُترضي إرادتك التي تعكس وتكون مرآة إلسمك القدّ 

  لنا. اوخيرً  امملؤة عونً المقّدسة ال
وعّلمتني ِمن محبتك لي بأن ال أخاف وال أجزع، إذ أن يا رب خلقتني    

أي خطاياي [ل الشر المصنوع بيد أعدائي تحو التي اإلرادة اإللهية هي 
لى خير يعم علي إ ]ك أناس آخرين للوقوع بالخطيئةيحر  اّلذيوأفكار الشرير 
ألنك  ]سف إبن يعقوب على سبيل المثالكما حدث مع يو [ وعلى اآلخرين

التي لن يقوى عليها أحد والتي لن أحصل عليها  /المشيئة. هذه اإلرادةتحبنا
كما الطفل  إال إذا سلمُت أمري لك لتفعل بها ما تشاء وأنا كّلي ثقة بك

على طاعتهما  اويعمل جاهدً  ُيحب والديه ويضع كل ثقته بهما اّلذيالصغير 
التي  /المشيئة. هذه اإلرادة)4- 3 :18(متى  في كل حينلهما وعدم اإلساة 

: وبألم مبرح الوسيلة لخالص نفسي من الهالك اأعطيتني بواسطتها مجانً 
. هذه الوسيلة المباركة المقدّسة التي )16 :3"الُمخلص يسوع إبن اهللا" (يوحنا 

كما يبقى العريس مع  سراء والضراءتكون معي في كل األوقات: في ال
طاعته على  اكما تقوم هي أيضً  ،روسه ليقوم هو على خدمتها وٕاسعادهاع
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وتربيتهم تربية صالحة تعكس إسمه  خدمته وٕاسعاده واإلكثار من نسلهو 
ن يحملون اّلذي كهم ورثت يا إلهيك ؤ فأبنا .له يحملونه كأبناءٍ  اّلذيوس القدّ 

ف نفسه ، وٕاذ أراد أحدهم أن يص)7- 6 :4غالطية (ك أي روح المسيح صفات
 فيقول:

  أنا إبن هللا، واحٌد من كثيرين                         
 ينمو ويكبر في بيت أبيه، في مقدسه، ويشاركه مائدته طفلٌ  

 وعّلمه أسمه القدوس اطفٌل أعطاه اآلب إسمً 

  أنه يهرع لنجدته حين يرى الدموع على وجنتيه اطفٌل يثق بأبيه عالمً 
 

  ]خطاياي[ي ه وأعدائئيحميني أبي من أعدا
 عينيه بكل محبة وألم حدقةخاف علّي كخوفه على يو 

  حكمته ورعايته ألني منه وله وأنا أنمو في ظلّ 
  ولسوف أحمل أسمه مدى الدهور بكل سرور

 

 ُأجاهد به في معركتي بالحياة بسالحٍ أبي أمّدني 

 وضعني على الطريق التي رسمها لي لتكون لي الحياة

 لى الحياة األبديةإود إياي بركته التي تق امانحً 

 فهو أبي وبكل فرح سأحمل وأمّجد أسمه القدوس

  

  :من بعض كلمات ترنيمة " إفرحي يا نفسي"
 نشدي أعظم نشيدإفرحي يا نفسي وغني وأ

  عظيم اوقدمي له مجدً ...  حيه ورنميسبّ 
 سي كل حياتك لمسيحك القدوسكرّ 

  وٕاجعلي غاية حياتك هي خالص النفوس
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 )2( اهللا شـيئةم

  ةلقداسا
لسمعتك تقول لي من خالل  ،إلهي "ما هي مشيئتك؟" لو سألتك يا     

سفر ( قّدوس اإلنجيل المقّدس بأن مشيئتك هي أن أعرفك كآب سماوي
ًفا ماهية هذه القداسة ولكنك  ،)2 :19األحبار  ولعّلك لم تقل شيًئا كثيًرا ُمعر

ال و الك أنَت، قلَت بأن األرض التي تطأها أنت هي أرض ٌمقّدسة فما ب
- 2 :3خروج سفر النستطيع أن نتقّرب منك دون أن نكون قّديسين أنقياء (

 . أجل، أنت إلهٌ ه الخامس عشر)، كما وصفهم الملك داوود في مزمور 6
هما أمران ال يمكن فصلهما عن بعض، عندك  ”القداسة والمحبة”وقّدوس 

 ماحبة الذات" ه"كمال المحبة لآلخر بمثل م"كمال محبتك بطاعة كلمتك" وفـ
المحبة والفرح والّسالم : "ثمار الروحالتي ُتعرف بـاألعمال  انوّلديُ  اللذان

التي من خاللها  والصبر واللطف وكرم األخالق واإليمان والوداعة والعفاف"
 21-16 :36حزقيال  سفر، 46- 31 :25متى ( ف معنى القداسةُتعر ،

قّدوس وأنت تغار على  أنت أيًضا قلَت أن أسمك. )23- 22 :5غالطية 
من األعمال التي يقوم بها شعبك اّلذي يعكس صورتك لآلخرين قدسية أسمك 

أنت ُتحب أسمك وذاتك وتحبنا كذاتك  ،. أجل)23- 22 :36حزقيال  سفر(
م بصفات سّجلها القديس بولس الرسول في سِ )، وهذه المحبة تتّ 9 :15يوحنا (

  .)8- 4 :13(قورنتس إلى أهل األولى رسالته 

 كذلك أظهرت لنا بأنك إله ،"ُمحبقّدوس "بأنك إله أظهرت لنا كثيًرا وكما    
ُيعرف من خالل الريح الهوجاء أو الزالزل بل من خالل  ال "وديع" قّدوس
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)، 13- 10 :19ففي سفر الملوك األول من العهد القديم ( .النسمة العليلة
وسمع إيليا لصوت عندما عبرت يا رب بإيليا حين كان في مغارة في الجبل 

ريح شديدة وحدثت زلزلة ومن بعدها نار ولكن إيليا عرف بأنك لم تكن بالريح 
أو الزلزلة أو النار، أي أنه ال ُيمكن رؤيتك، وكالمك ال يمكن أن ُيسمع من 
خالل األعمال الهوجاء المتكبرة المستقوية التي تشعل نار الدمار، ولكن حين 

َعِلم بأنك حاضر فخرج  اخفيفً  امنخفضً  اصوتً جلس النبي إيليا وسمع 
لمالقاتك. أجل إنك وديع وحنون وُمحب كنسمة هواء عليلة ُتعيد الطمأنينة 

. وهذه الوداعة التي تريدنا أن نتحّلى بها "الخاطئة"لى القلوب المضطربة إ
إبنك الحبيب يسوع  "إبن اإلنسان" :لصفاتككما تحّلى بها الشاهد األمين 

 لك. اشهودً  امنا أن ننظر إليه ونتعّلم منه فنكون نحن أيضً  وطلب ،المسيح
الشاهد  اظهر لنا أيضً هذه الوداعة التي يتصف بها الحمام فإرتأيت أن تُ 

أما محبتك فما أقدسها وأكملها، أال وهو روحك القدوس على صورتها.  الثاني
هر بها محبًة تجّلت بالفداء على الصليب (رسالة القديس يوحنا األولى) وظ

والِنعم  شع الدفء والنور واألمانق إنما تَ رِ حْ تَ  روحك القدوس كنار ملتهبة ال
تود أن تجعله كامًال  اّلذي ؛ نار محبة غيورة على حبيبهاللقلوب المؤمنة

  . فال تِكل وال تحترق فتنطفىء بكل النعمه مألفتحرق خطاياه وتصقله وت

إرتضى أن يتجّسد ويأخذ  "متواضعقّدوس " اعرفك إلهً أمشيئتك أن      
لى إيستطيع أحد أن ينظر  ال اّلذيالساطع النور  ذات صورتنا وهو اإلله

ويريدنا أن  ويسكن بيننا ويتألم من أجلنا ليقول لنا بأنه ُيحبنا كنفسه ،بهائه
لى أقصى الحدود حين إلنا  كومحبت ولقد وصل تواضعك .نشاركه مسكنه

فقط خلف جسد  ليس كيختفي بهاؤ و  أن تنحدر من عرشك الذهبي يتإرتض
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ع في مذود و وضم مقّمطرضيع فقير طفل 
بل لُتصلب  ،ملك الملوك أنت) و 6 :2(لوقا 

فيختفي  تشوه هيئُتكتولِ على صليب العار 
الجمال والضياء خلف جسد ممزق عاٍر هذا 

و  3- 2 :53أشعياء  سفرمكسو بصبغة الدم (
للداللة على موته من أجل البشرية  [ )7

جمعاء فال ُيعرف من ِلباِسه من أي قبيلٍة 
يقف  اّلذيهو، ومن أجل اإلنسان الخاطىء 

ي به ُيغطّ  لى رداءٍ إأمام اهللا ويحتاج  اعاريً 
أن تِهب ذاتك والهوتك  بكل تواضع ترتضييكفي فإ ولعل هذا كّله ال، ]هريعُ 

نظر جمال يبهر َمْن ي ضياء لها وال في قطعة خبز ممزوجة بالخمر ال امجانً 
كمحبة لنا هي ألنك أحببتنا ومحبتك  هذاكل فعْلَت أجل إليها فيشتهيها. 

 سفر( ي بذاته لها ألجل إسعادهاوالمضحّ  العريس الغيور على عروسه
، محبة ال تبالي بأي إهانات أو آالم مهما زادت شدة )7- 6 :9 ءأشعيا

ع (لوقا ولعل مغفرتك لمن أساء إليك هي أعظم ثمرة لهذا التواض .قساوتها
وبذلك  من كل قلبنا ن أساء إلينامَ تريدنا أن نتحلى به فنغفر لِ  اّلذي )34 :23

نستحق أن تغفر لنا بمحبتك فندخل ملكوتك يا أيها اإلله [ُندعى أبناًء لك 
  .])35- 21 :18متى العادل (

  

يرضى على الخطيئة وعمل  ال" قّدوس اإلهً  أعرفكمشيئتك يا إلهي أن     
: )32-16 :36حزقيال  سفر، 36- 1 :19األحبار  سفر( "ةوالنجاس السوء

والسرقة والقتل والزنى والطمع والخبث والمكر  حشالفو  مقاصد الّسيئة"ال
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(مرقس بل تريد نقاوة في القلب  "،غباوةوالكبرياء وال شْتموالحسد وال فجوروال
 ال)، و 13-1 :20العدد  سفريفي بوعده ( "أمين"قّدوس إله . )14-23 :7

 بل يكتفي بالمحبة والطاعة ،وهو الُمعطي لكافة الِنعم ،يسأل الكثير من خلقه

 ،")قيرُ طُ ب عيناكَ  تِطبولْ  أعطني قلبك ،ني بُ "يا  26 :23مثال سفر األ(له 
عليها أن تكون ينبغي كذلك من ِقبل المالئكة في السماء الحال كما هي ف

به  ةالالئقوالهيبة مجد أي يؤّدون هللا ال[ من ِقبل بني البشر على األرض
د إله  .]فيطيعون كالمه بمحبة كما يطيع الشعب الملك المحبوب وبذلك ُيَمج

لى نبوغ ذهني أو صفات مميزة أو غنى فاحش إتحتاج  يعرف بأن المحبة ال
تساوي محبة محبة الفقير  ، فالجميع ُيحس بالمحبة:بها اإلنسان لكي يشعر

إله حاء والعليلين وقليلي الفهم أو المتعلم. كما أنها متساوية لدى األص الغني
أبدية، وهذا  بحياةٍ شاركه نحن البشر ملكوته السماوي وننعم معه أراد أن نُ 

أوًال  :علينا نحن بني البشر لزيادة عدد سكانهيا إلهي  تالملكوت إعتمد
 األموات من بني البشر الإذ أن المالئكة وكل من يدخل الجنة من بالتناسل 

بالتبشير بالخالص  اوثانيً  ،)25-18 :12(مرقس  يتزوجون ون والُيزوج
لك  امهمً  " شيًئاالعائلة". لقد خلقتنا يا إلهي وكم كانت )60 :9(لوقا  اإللهي

وقدسية رابطة الزوجية من األمور التي أعطيتها أهمية كبيرة لدرجة أنك 
قة لنحافظ نحن على عال شّبهت عالقتك بنا كعالقة العريس مع عروسه

، فأنت العريس صالحة التُثمر ثمارً واألمانة قائمة على المحبة والتضحية 
مثال األ سفر( "المرأة الفاضلة"ن يتحّلون بصفات العروس اّلذيوعروسك هم 

أن أسير معك يا إلهي مشيئتك  .المسيحيسوع أتباع السيد أي ) 10-31 :31
 االحق وأكون ُمِحق  لآلخرين، وأن أعرف ابأخطائي وغافرً  ابكل تواضع معترفً 
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- 6 :6ميخا  سفر( ، وأعمل أعمال محبة ورحمة مع الجميعِلما عرفته اوأمينً 
8(.  
  

هذه قداستك إي سر وٕالهي، أرجو أن تُنير عقولنا لكي نفهم سر  رّبي     
ونسعى لنكون  المحبة التي مألت قلبك المتواضع فنصبح أهًال لهذا الحب

ل يا إلهي قلوبنا وٕاجعلها وديعة ومتواضعة . تقب كاملين قديسين على ِمثالك
وس وهاتفين مع فنقدم لك شكرنا ونحن خارين ساجدين أمام قلبك القدّ 

، وٌس الكاروبيم والساروفيم والمالئكة ومن هم في السماء أمام عرشك: "قدّ 
رؤيا سفر ( يأتيسكائن و هو كان و  اّلذير ياإلله القد الربوس ، قدّ وٌس قدّ 

. السماء واألرض مملؤتان من مجدك. هوشعنا في األعالي. أنت )8 :4يوحنا 
األشياء  ألنك خلقتَ  ،كرام والقدرةالمجد واإل نالن تإلهنا، أل الربأيها أهٌل، 

. هوشعنا في األعالي. )11 :4رؤيا يوحنا سفر ( وُخِلقت تكان مشيئتكوب
  آمين". ،والمجد لك على الدوام

  

  :1مزمور 

في طريق الخاطئين وال  فُ قّ تو وال ي ينر يرّ الش  مشورةِ  على سيرُ ال يَمن لِ "طوبى 
 هنهار  تمُ يتمواه وبشريعته ه ب الر  بل في شريعةِ  الساخرين في مجلسِ  ُس جلِ ي

 أوانهثمرها في  ْؤتيمجاري المياه تُ  لىع المغروسةِ  شجرةِ الفيكون ك ه.وليل
  .نجحُعُه يكل ما يصنَ ف أبًدا. وورقها ال يذبل

 ينتصبُ ح. لذلك ال االري ذروهاالتي تكالُعصافِة بل إنهم  كذلك. ارُ ليس األشر 
طريق ب عالمٌ  الربن فإي جماعة األبرار، ئون فطالخاوال  الدينونِة األشرارفي 

  "األشرار. طريقَ  وٕاّن إلى الهالكِ األبرار 
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  :15مزمور 

 ؟كَ دسِ في جبل قُ  نُ من يسكُ و  خيمُتَك،في  قيمُ رب، من يُ  يا

  بالحق. هقلبِ من تكلم ، والمُ فاعُل الِبر الكمال، و يق طر  السالكُ 
   .ارً اعنزل ال يُ قريبه  ، واشر  ال يصنعُ بصاحبه ، و غتاببلسانه ال يَمن 

وٕان أقسَم، ُمِضرا بنفِسه، لم  ُيكرمهم. ب الرّ َمن يتّقوَن ، و نظِرهفي  رٌ يالرذيل حق
  ُيخِلْف.

  .الرشوة لى البريءعقبُل ، وال يفّضته بابالر ال ُيقِرُض 
  .دبال يتزعزع لألفَمن عمل بذلك 

  

  :ي"أصلّ  اراكعً  كنتُ  كلمات ترنيمة "اليومَ 
  ال لي ـي دعاني ثُم قربّ     أصلي اعً ـنُت راكـاليوم ك

   رّبيُخذُه يا خالقي و     يا َوَلدي أعطني َقلبـــْك 
  خذُه يا مالكي وحبــي     يا َوَلدي أعطني َقلبـــْك 

  
  كالظل زائل ايضً أوالعمُر   لى الموِت واصلْ ا احقً  الكلُ 

  ُأعطي لك قلبي السقيــَم     َمن دوَنَك يا رب السمــاء 
  أنَت أنَت ملكي الكريــَم      َمن دوَنَك يا رب السمــاء 

  
  فالمجُد فيِه كذٌب وغرور   َمن يرُج مجَد العالم مغرورُ 
  يحظى حاًال بمـا يرومُ     َمن إشتهى خدمَة القدير 

  تدومُ  يلقى سعــادةً     َة القدير ن إشتهى خدممَ 
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        )3( اهللا شـيئةم

 األبوة والملكوت
  

إلهي "ما هي مشيئتك؟" لسمعتك تقول لي من خالل  لو سألتك يا     
بكل  ملكوت سماوي َمِلك لهإله  اإلنجيل المقّدس بأن مشيئتك هي أن أعرفك

ويحرص على األرضي  الساكنون في الملكوت هأبناءَ ٕاله آب يعرُف و ، كنوزه
 :8(يوحنا  بالنور دون خوف من الظلمة اأن يمد لهم يد المعونة ليعيشوا دومً 

. آب يعرف بأن طفله الصغير يولد أعمى غير قادر على تمييز األمور )12
ع النهوض والوقوف على قدميه والسير يستطيلى أن إه يغذ تُ مسك بيده و تُ ف

أنه  اُمدركً  ،بالنعم التي أعطيتها إياه عامًال في ملكوتك ادون أن يهاب شيئً 
ولن  من وجودك في حياته اأنت أيضً  لّ ولن تمِ  ك في حياتهوجودَ  لّ لن يمِ 
ه ولن ب كً سِ مْ مُ نك أيعلم ٕان لم يراك و هو و  .ك في حياتهمن وجودِ  اأبدً يكتفي 

  .ونورك الدائم ُينير له الطريق اتتركه أبدً 
  

لمن ال أوًال وأن ال أترك قيادة حياتي  أفتح عيني أن يا إلهي مشيئتك      
، )45- 39 :6(لوقا يستطيع أن يقود أعمى  األعمى الف ،يستطيع أن يقودها

د بإبنك نورك المتجس معونتك اإللهية و  عن طريقلآلخرين  اوأن أكون نورً 
 :6ه وهو راعي ومعلمي (مرقس أصبحت من خرافِ [له نفسي  تُ عْ الحبيب فبِ 

- 7 :3، عبرانيين 8- 7 :95(مزمور  قلبي أقّس صوَته لم  وحين سمعتُ ؛ )34
وآمنت بأن كالمه  )5 :17بل َأطْعته كما طلبت مني (متى  )7-6 :4 ؛15

ُينير لي الطريق  اساطعً  امنه ذهبً  وٕاشتريتُ  ،])8- 6 :17يوحنا (هو كالمك 
فألبسني ) 17 :6(أفسس  اإشتريت منه سيفً  ).22- 14 :3 يوحنا (سفر رؤيا

 حّدين ذي اسيفً  ). إشتريتُ 36 :22عوض عن ردائي القديم (لوقا  ايدً جد اثوبً 
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بالكلمة المكتوبة  ينالمتمثل كمحبتو اهللا تك ياكلم): 12 :2 يوحنا (سفر رؤيا
كلمتك يا إلهي [ ]القربان المقّدس[ "الحمل" باإلنجيل وبقلب يسوع األقدس

نفوس تنمو وتُثمر يروي العطش، ويجعل ال اّلذيالمطر والثلج التي أرسلتها ك
 أعدائي تبك أ ين، فبالحد )]11-10 :55أشعياء  سفروتُنتج غذاًء لآلخرين (

لآلخرين  لك أنال السالم وأعطي شهادةً و  "الشيطانأعمال الخطايا و " وأعداءك
  ).5:5مع رومة  8 :1 الرسل أعمالسفر (
  

 بأن ولعلمك ،كحب أن أَ يا إلهي مشيئتك      
رواح شريرة من حولي وأ كثيرة مغريات هناك

 ح تحاول أن تبعدني عنك فطلبت مني أن أتسل
سالح اهللا [ "ومحبتك "كلمتك بصفات إبنك الحبيب

إمتأل بروحك  اّلذي ])17- 10 :6فسس أ( الكامل
. هذا السالح )3- 2 :11أشعياء  سفرالقدوس (

وق بمحبتك ف" :بمواهب روحك القدوس ذواتنا وقلوبنا ليءتتمنلبسه حين  اّلذي
التي طلبت منا أن نسعى لها  "ملكوت اهللا وبره". هذه المواهب "كل شيء

  :)33 :6ونطلبها منك قبل أن نطلب األمور الدنيوية (متى 
 اارً زنّ الحق لنا  نو فيك[ لمعرفة الحقالحكمة والمعرفة الكاملة هللا  •

بين  ة،اإللهي كلتمييز بين تعليم البشر وتعليمل ]تمنطق به حول وسطنان
فلقد عّلمتنا بأنك ال تريد  .، بين الخير والشركيرضي ما الو  كضيما ير 

 بكل أمانة ؛ عّلمتنا بأن ُنسلم ذاتنا لكوطاعة ذبيحة بل أعمال رحمة
عين على محبًة بك فنكون رحومين وودعاء ومتواض كونطيع ،لثقتنا بك

ال جمة منها محبة اآلخرين والعمل الجيد الد امارً ثِمثالك. فالحكمة تولد 
  على رحمتك والعدل للضعفاء.
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 الثقة بك أي ]الدرع الواقي[والصالة  التي ينبع عنها البر تقوىال •
هذا  آلخرين.باتك والعمل بكالمك لدرجة بذل الذات محبًة بك و طاعو 

يعكس صورتك  اّلذيال غبار عليه  اّلذياللباس األبيض الساطع 
وى تولد التوبة وبالتالي ، والرغبة على التقفرحلآلخرين. فالتقوى تولد ال

  إحياء النفس الميتة.

يسندان الغيرة على  نتيجة المحبة الغيورة لكَ  "في اإلستمرار القوة"الجلد  •
وعمل أعمال الرحمة نشر إنجيل السالم بكل قوة للعالم أجمع دون خوف 

  . فالجلد يولد الشجاعة والثبات في اإليمان.]النعال في األقدام[
شفاء " حة أي تعزية الحزانى واإلرشاد الروحي بالخالصالمشورة الصال •

تنتج عن الفهم لرحمتك ومحبتك ، والتي تكالتي مصدرها كلم "األرواح
 ،من خالل إبنك الحبيب وموته على الصليب ذبيحة لمغفرة خطايانا

فال نهاب الظلمة ونكون فنحفظ الكلمة  ]الخوذة[فُندرك كيفية خالصنا 
بتعّقل وحسب مشيئتك بدل من مشيئة اإلنسان  لآلخرين ليعملوا انورً 

 للخالص. فالمشورة مشورة وأصحاب لك اشهودً  المغايرة لمشيئتك ليكونوا
   لعقالنية في التصرف.ا تولد الصالحة

وباألخص نعمة  ،كِنعممعرفة و  كمشيئت إلستيعاباهللا يا  كالعلم وفهم •
 كاإليمان بد من تولَ  التي محبتك لنا ورحمتك علينا ىالدالة علالخالص 

التي تعمل المعجزات، فيكون اإليمان لنا  كومقدرت كبقوتالثقة و 
نصد به أسهم الشيطان ونتَجنب عمل الخطيئة. هذا  اّلذي ]الترس[كـ

   به. ش له وبكل تواضع نتقبله ونمتلىءنتعط  اّلذيالفهم 
 ]السيف[التي تنبع من محبتنا لك فنحفظ كلمتك في القلب مخافة اهللا  •

طيعها حتى الموت، محبة كاملة صادقة نابعة من القلب دون رياء فنُ 
إن حفظ فتكون أعمالنا وأقوالنا داللة على ما ينضح به قلبنا من محبة. 
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وليس فقط  انخاف شيئً  يجعلنا نحارب األعداء وال كلمتك في القلب
 تولد الرجاء. تكفمخافنتصّدى لهم. 

  

، افأنت ُقلت لنا "إطلبوا ُتعَطوْ  ،اها بالصالةهذه المواهب التي تعطينا أنت إيّ 
قادرة على التمييز،  اأن تعطينا يا رب قلوبً  صليإننا ن  .إقرعوا ُيفتح لكم"

مثابرة ومتعطشة  اتهابك بمحبة، قلوبً  امطيعة، قلوبً  اصاغية لك، قلوبً  اقلوبً 
قلوبنا  متليءتإننا نصّلي أن  آمين. ،حبةوديعة ومتواضعة ومُ  ا، قلوبً الك دومً 

تالميذ إبنك الحبيب في يوم بروحك القدوس ويحّل علينا كما حّل على 
دلهم على الكنز الحقيقي فأصبح قلبهم هناك، وأعطاهم كل ما العنصرة ف

للقيام بالشهادة للحق اّلذي من خالله يحتاجونه من صفات 
. روحك القدوس جعل قلوبهم مندمجة نصل إلى الحياة األبدية

فأصبح ، قلب اهللا وفكره مع قلب يسوع األقدس، اتام  اجً إندما
أنار لهم الظلمة فأناروا بالتالي  اّلذيهذا القلب مصباحهم 

العين [للجميع، وأصبحوا يرون األشياء من خالل هذا القلب 
اّلذي يحمل في طّياته المحبة  ])22 :6(متى  مصباح الجسد

بالتعاليم التي  والرحمة للجميع. ولقد ذكرهم روحك القدوس
َنَبَعْت من هذا القلب األقدس، فلم ينطقوا بأي شيء نجس بل 
أشادوا بحكمٍة محبتك للبشرية أجمعين. فكما قال السيد المسيح أن كل عمل 

من وحي  الو كان هذا العمل نابعً  اينبع من القلب، فكيف إذً  ]قول أو فكر[
 اقلب إبنك الحبيب فالبد أن يكون نقي.  

 

تكمل بعضها البعض كأعضاء لجسد  واهبعلمك يا إلهي بأن هذه المول     
 ،الصفات فإخترت أن يتحّلى الناس بقلوب تحمل هذه "أورشليم الجديدة"واحد 
على الشاطىء المقابل لجزيرة  التيالقلوب نراها متميزة بالكنائس السبعة  وهذه

التي تحّدث معها إبنك الحبيب من خالل تلميذه الحبيب يوحنا من و  بطمس
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صلح جزيرة بطمس وأراد منها أن تسمع له وتُ 
به  نعمَ ما ينقصها لخالصها أو تستخدم ما أُ 

 2 يوحنا رؤيا عليها لخالص اآلخرين (سفر
). وهذه الكنائس هي السالل السبعة التي 3و

من بقايا السبع  إبنك الحبيب تالميذ جمعها
أرغفة واليسير من السمك الصغير التي كانت 

هي  ،هذه المزايا ).37-32 :15لديهم (متى 
: األرواح الروح القدس[ذاتها ما وصفت بها ملكوتك الكائن في القلوب 

من خالل  ])4 :1يوحنا اإلله (سفر رؤيا  الربش عر ن أمام اّلذيالسبعة 
ها إبنك الحبيب من على السفينة للمجتمعين على الشاطىء قال األمثال التي

   .سبحانك يا رب .)15- 4 :8و لوقا   20- 1 :4و مرقس   23-1 :13متى (

  الكنائس السبعة والمواهب التي تمتلكها أو تنقصها هي:
 كلمة اهللا من صميم القلب(سماع) فهم  أهمية": الحكمة[ كنيسة أفسس

أعضاء هذه الكنيسة : ]})23- 19، 9-4 :13مثل الزارع (متى { "لتمييزها
[الخير من الشر الجسدي والروحي لهم قلوب قادرة على تمييز كلمة اهللا 

تقبل التعاليم المنافية لتعاليم اهللا، وكانوا  وال)] 9 :3األول  ملوكال سفر(
السيد م وبجلد لنشر كلمة اهللا والتبشير بالخالص من خالل يعملون بكافة ِقواه

مساعدة "أساس رسالة يسوع: يسوع المسيح. لقد أحبوا اهللا إال أنهم أهملوا 
أي عديم أو قليل [أي محبة الفقير  المحتاج، ومسامحة ومحبة األعداء"

مهما كانت جنسيته دون خوف من أحد إذ أن محبة اهللا فوق كل  ]اإليمان
لهذه القلوب جزء من حكمة اهللا إال أنها تنقصها  .)14- 1 :2غالطية ( شيء

 رحيم إذ يكمن بداخلهم كإلهٍ ينتمون هللا  ان هم أيضً اّلذيمحبة حقيقية لآلخرين 
  ).38-27 :6(لوقا 
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ُيبقي القلوب ثابتة باإليمان  اّلذيلعنصر ا": الفھم[ / سميرناكنيسة أزمير
 اروحي  : أعضاء هذه الكنيسة]})30- 24 :13مثل الزؤان (متى { بدون قنوط"

محبة اهللا ورحمته التي إتضحت قداسة اهللا و أغنياء ويفهمون تمام الفهم 
 حين تجسدت كلمة اهللا التي تواجدت منذ البدء. اأكثر عمقً  اخذت مفهومً ت وأ

هذه الجماعة، لكي تنتصر، عليها أن تتسلح بكلمة اهللا وفهم بأنه من خالل 
حية وال  تبقى قلوبهمفغفر الخطايا تُ ل جسد ودم يسوع المسيح التوبة وتناو 

فتجعلها تنسى اهللا  ،على الرغم من تأثير األرواح الشريرة عليهاو  .اتموت أبدً 
إال أن محبة اهللا التي تكمن بداخلها والوالء لها واإليمان  ،لفترة من الزمن

رة أخرى وتصبح من بمحبة اهللا لها تجعلها تندم وتتوب فيتملك اهللا عليها م
والمتعبة والقلقة، الكنيسة  هذه هي كنيسة القلوب الخاطئةأبناء ملكوت اهللا. 

تلعب به األمواج إال أنه باإليمان والثقة بالسيد  اّلذيالتي ُتشبه بالقارب 
- 23 :8للشاطىء أي الحياة األبدية مع مجد اهللا (متى  االمسيح يصل سالمً 

هذه القلوب بأن كل واحد منهم هو كمثابة من خالل اإليمان تفهم ). 27
إياهم  الآلخرين في مجال الطهارة والنقاوة ومساِعدً  االسيد المسيح أي خادمً 

  ).2-1 :6بكل تواضع ووداعة (غالطية 

يجعلها  اّلذيغذاء األنفس الصغيرة ": المشورى الصالحة[ كنيسة برغامس
- 31 :13الخردل (متى مثل حبة { "معلمين لآلخرين تكبر وُتصبح بدورها

حّدي أي [أعضاء هذه الكنيسة تسمع وتؤمن وتتبع كلمة اهللا ومحبته  :]})32
سيأتي ليدين العالم  اّلذي: السيد يسوع المسيح ])17 :6السيف (أفسس 

مخافة اهللا رأس الحكمة حيث [هذه المهابة والخوف من اهللا والواجب مهابته. و 
يكون ال تجعل قلب صاحبها بأن يجب أن  ])14 :1سيراخ يشوع بن سفر (

بعين  اعاقب إذ أنه سيكون شريرً وٕاال سوف يُ  ذو وجهين وصاحب قلب منافق
نابعة من محبة اهللا  اتكون دائمً  أعمال المنتمين لهذه الجماعة يجب أناهللا. 
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والرغبة إلدخال السرور لقلب اهللا وذلك باإلستسالم التام لمشيئته وخاصة في 
باإلمكان إعطاء المبررات لألعمال التي تكون حسب ا حينهوقت الشدة التي 

هها ويقودها السيد المسيح،  االشخص مدفوعً إرادة  بالشيطان. هذه الكنيسة ُيوج
وبأعمالها تكون الشاهد األمين له مؤدية المشورى الصالحة في األوقات 

     العصيبة والتجارب للمؤمنين ولغير المؤمنين.

الممزوجة بكلمة اهللا التي ُأعِطَيْت بواسطة  "الخميرة :دْ لَ الجَ [كنيسة ثياتيرة 
أعضاء : ]})33 :13مثل الخميرة (متى { موسى واألنبياء ويسوع المسيح"

يسيرون على األرض بقلوب هذه الكنيسة على ِمثال قائدها السيد المسيح، 
ذات شجاعة وقوة وتحّمل ومثابرة، إال أنها تنقصها محبَتُه الغيورة ألبيه 

وي، فهم يعاينون األعمال الخاطئة الشيطانية دون تحريك ساكن وال السما
وحزنوا على األرواح  يأبهون باألرواح الساقطة. فلو إمتألت قلوبهم بالغيرة هللا

إلستطاعوا أن يهزموا الشياطين التي تجول بالعالم لتدمير  التي ال تعرف اهللا
لمحبة الغيورة ستجعلهم منعهم من إدخال ملكوت اهللا في قلوبهم؛ فالاألرواح و 

ُيضيء لآلخرين كما أضاء السيد المسيح لهم. القلوب التي تود اإلبتعاد  انورً 
لى تعاليم مخالفة إ وتميل كنيسة الغيورة وتسمح ألنفسها بأن تستمعهذه العن 

  في الظالم. اسوف تعيش دومً هللا التعاليم 

معرفة  :]})44 :13ى مثل الكنز (مت{ ثروتنا" ب "لُ : المعرفة[ كنيسة سارديس
، "محبة اهللا لإلنسان" ٌممثالً  معرفة مجد اهللا اّلذي على وجه المسيحأي  ،اهللا
المعرفة تُثمر األعمال [ إال باألعمال التي تعكس هذه المعرفةتكتمل ال 

الصالحة. إذ أن عالقتنا باهللا يجب أن تكون عالقة حميمة مبنية على المحبة 
أعضاء هذه الكنيسة يعتقدون بأنهم . ]ها الملككالمحبة بين العروس وعريس

يعرفون اهللا ويحبونه ولكن بدون األعمال التي تثبت ذلك أو بدون طاعته فإن 
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قلوبهم ال تحمل مشاعر محبتهم واهية، زائفة وال تنبع من صميم القلب. 
يستطيعون تمييز كلمة اهللا فتكون أعمالهم  وبالتالي ال حقيقية هللا ولكلمته

اإلمتالء ـ "وقد تنتج هذه الحالة من اإلحساس بفوسهم ورغباتهم. إلرضاء ن
 يجعل فكرة "أنهم الهم وكبرياؤ بحثون عن المزيد، فال ي "من معرفة اهللا

متواضعة  اإن على القلوب أن تكون دومً  ُيخطئون" تسيطر على عقولهم.
بة على الدوام من السيد يسوع ُموج  ياوفقيرة روح المسيح هة أنظارها ومتقر

األكثر معرفة ألبيه السماوي للسماع منه وللعمل بوصاياه بقلب ثابت. إن 
اإلحساس بالشبع دون التصرف بمواهب الروح القدس التي ُأعطيت إلينا 

- 13 :12، لوقا 10- 1 :2ممكن أن ُيسبب الموت األزلي ألرواحنا (أفسس 
21.(   

  أن نتحّلى بها" ي عليناالت "الجوهرة الثمينة: التقوى[فيالدلفيا   كنيسة
يبنيه اهللا ال يمكن ألحد أن  اّلذيالبيت  :]})46-45 :13للؤلؤة (متى ا مثل{

يهدمه، ومن يسير مع اهللا بهذا اإليمان ويضع إعتماده الكلي على المعونة 
لى الهالك األبدي إنما ُتْسحق إال يمكن أن ُيساق  ]كلمة اهللا ومحبته[ اإللهية

تحت أقدامه ألن َمن أقام الميت من بين األموات قد  ]أي أعداءه[خطاياه 
إن الثقة بالسيد يسوع المسيح، "كلمة اهللا، محبة اهللا  أعطاُه حياًة أبدية.

ورحمته، نور وقلب اهللا، وعين حكمة اهللا" والتي فتحت لنا الباب الضيق 
◌ِ  ،ألورشليم الجديدة لى الكفاح إفي قلوبنا والدة جديدة وتقودنا د سوف تول

لنصبح أبناء اهللا ونكون  وأمانةوخشوع وتقوى  يْ قلبِ  للعيش بكل إخالص
 يابالسيد يسوع المسيح ويستسلم كل ثقَتهُ  ن يضعْ إن مَ  كاملين كما هو كامل.

. في وقت ]يةالربالصالة [عند التجارب ُينّجيه من الشرير  فسو ف إلرادته
لى تعاليم تخالف تعاليم إدة كاإلستماع التجربة، والتي تأتي على أشكال متعدّ 

اهللا أو حين الوقوع بالخطيئة أو المرور بأوقات عصيبة بالحياة، فإن الثقة 
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سواًء الِثقل الفكري أو الجسدي أو [بالسيد المسيح ووضع ِحملنا الثقيل عليه 
وُيغيرنا  سوف ُيريحنا وُينقذنا ]حتى ِثقل الخطيئة فهو ُمخلصنا وحامل خطايانا

  .يدويخلقنا من جد

ق بين اإلنسان الُمستقيم : مخافة �[كنيسة الالذقية   زة التي تُفرالمي"
ُتمثل  :]})50-47 :13مثل الشبكة (متى { الصّديق من اإلنسان الشرير"

هذه الكنيسة األنفس المولودة من الجسد وليس من الروح. فعلى الرغم من 
، إال ]شعور بالنقاء الداخليإذ لديهم [أنهم يعتقدون بأنهم مولودون من الروح 

أن أعينهم ال تستطيع رؤية الحق وما يكمن في داخلهم، وذلك ألن لهم ثقة 
رضية مادية ُتحب نفسها أشرار أي أنهم أرواح أ ياذاتية بما يعرفوه وألنهم داخل

. أعضاء هذه الكنيسة تنقصهم هوألبنائبيها السماوي الغيور ألها حبونسيت 
لى محبة اآلخرين إذون أي إعتبار لكلمة اهللا التي تدعو مخافة اهللا وال يأخ

وعمل أعمال الرحمة على الرغم من أّنه هو األمين والحق ومن خالله ُوِلدوا. 
بصورٍة ما، هذه األرواح ُتشِبه أرواح كنيسة سارديس. أعضاء هذه الكنيسة 

ية فخورين بأنفسهم متكّبرين فيفعلون ما يحلو لهم، مبّجحين ويشعرون بأهم
ذواتهم فيتصرفون على هذا األساس؛ وهذا ما يجب عليهم أن ُيغّيروه 
ويتذّكروا بأن اهللا موجود وهو خالق جميع بني البشر وقد طلب من شعبه أن 
يعتنوا بعضهم ببعض وبكل حنية ووداعة وتواضع. على هذه األرواح أن 

يد يسوع لى أعمال السإتتوقف عن التفكير المنبثق من ذاتها، وأن تنظر 
قلد المسيح على األرض وتُقلد أعماله الناجمة عن الغنى الحقيقي لروحه؛ تُ 

أعماله التي شهَدْت لمحبة اهللا وطيبته ورحمته وعدله؛ تقلد األعمال التي 
وق كل ف لآلب بأن محبتك التي تقول شهدت بأن اهللا قّدوس؛ تقلد األعمال

   شيء.
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ورة ليسوع، إبن اإلنسان، من خالل الروح رسم صنمشيئتك يا إلهي أن       
 ءأشعيا سفرأي مواهب الروح القدس ([القدس آخذين باإلعتبار الخصائص 

التي إمتأل بها، فهو "الحق"، "األمين"، "المسيح إبن اهللا؛ حمل  ])5- 1 :11
  :، و "كلمة اهللا". وٕاذا رأيناه فسوف نرىاهللا"

  شعره األبيض داللة على حكمته. •

•  وغيرته لك ِقدة بنار المحبة التي تملء قلبه داللة على فهمه عيناه المت
 .عليك

(سفر  [الُمخضب بالدم] ) أو األحمر9 :7دانيال  سفررداءه األبيض ( •
نقاوته ونقاوة كل و  بره يتوهج وينير داللة على اّلذي) 13 :19 يوحنا رؤيا

 .]فصوته كصوت كثيرين[فداهم على الصليب من يؤمن به إذ 

َم بها، ره الذهبي على ِوسطه داللة على معرفته التامة ِبك التي عل زّنا •
 .ي "اّلذي ال يتغّير"أداللة على أنه "الحق" كذلك ، و ولقد علمها بأمانة

ألسنة من نار [بالروح القدس  إلمتالءه النحاسي الالمعذات اللون ه قدما •
  لنشر اإليمان  وحرصه على المثابرة داللة على َجَلِده ]عربة من نار أو

 وثباته حتى الموت.

بيده اليمنى  ]أي الكنائس السبعة التي هي تحت حمايته[نجومه السبعة  •
عن النجوم  اأو قد نرى عوضً  ،لها بالمشورى الصالحة عايتهداللة على ر 

 عصا الراعي التي يجمع بها خرافه.

إستعمال كلمة اهللا عند الهجوم لسانه كسيف ذو حدين داللة على  •
قوة ، وكذلك داللة على اأيضً  ]عند مواجهة الصعاب[والدفاع  ]شيرالتب[

 تأثير كلمة اهللا ومحبته.

الُمشع  هفوق وجه افسنشاهد تاجً  وحين يكمن في قلوبنا مخافتك يا اهللا
دانيال  سفر، 16- 13 :1يوحنا (سفر رؤيا األزلي  على الُملك داللةً  كالشمس

   .)6 :10 ؛10- 9 :7
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             مواھب الروح القدس             *                                                 

  (أفكار/فحوى قلب هللا)

  * خصائص (صفات)    

  السيد يسوع المسيح

        (قلبه القدوس)

  * س+ح هللا                                     

    *  الكنائس السبعة                                 مثال ملكوت هللا *                    

  الرؤيا بسفر    والتطويبات                                                     

    (أفعالنا)                                                            (قول هللا)  
     

    الربط بين مواهب الروح القدس (الفكر) ونصائح السيد المسيح -1-شكل   

    ه (القول) وما يجب أن نتحّلى به من صفات (األعمال)  لكنائس     
     

مشيئتك يا إلهي أن أمتلىء بروحك القدوس حين عّلمتني أن أصلي       
، ])10 :4 ؛9 :3زكريا  سفرأعين اهللا السبعة ([ "ليأت ملكوتك" فأنال مواهبك

فأنت يا سيدي من بارك وطوب كل من تحّلى بمواهب روحك القدوس وعمل 
محبة فطاعة  ملكوتك هو ملكوت. أجل، فإن )11- 1 :5ها لمجد اهللا (متى ب
من أجل ومواهب بحسب ما أعطيته من ِنعم خدمة، وكّل من فيه يعمل و 

. ولو سألُتَك يا إلهي أن ُتعطيني )33-1 :20(متى  خدمة اآلخرين محبًة بك
هب تطلُب منَك أن تهبها ِنعمك التي هي موا اسالُمك لسمعُت نفسي أيضً 

 االتي ندمً  روحك القدوس فيحل في قلبي ويقول لي: "مغفورٌة لك خطاياك
، قومي غّيري قلبِك وٕاحملي صليبك (تعاليم السيد ذرفِت عليها الدموع

يجعلني  اّلذي "سالم السيد المسيح"المسيح) وٕاتبعيني"، فأحصل على السالم 
ومشتهى عيني وبهجة م لك: "يا إلهي، مقدسك فخر عّزي /إبنة لك، وُأرن اإبنً 

  آمين". ،). لك كّل المجد21 :24حزقيال  سفرنفسي (
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  :84مزمور 
 وُيهلل  الربلى ديار إنفسي  وتذوبُ  تشتاقُ  !قّواتال يا ربّ  نكَ مساكِ  ب حأما "

فيه  تضعُ  اعش  يمامةُ وال له مأوىوجد  العصفورُ  له الحي.إللمي جسقلبي و 
فإّنهم ن بيتك اطوبى لسك  لهي.إ كي و لِ مَ  ات،قوّ ال مذابحك يا رب عند فراخها أ

إذا  .ففي قلوبهم مراٍق إليك همتعزّ بك  لّلذينطوبى  ك.حِ يسبت ال يكّفون عن
من . اكورة األمطار تغمرهم بالبركاتبو  عيباينجعلوا منه  لسانوادي البمّروا ب
 لهَ إ ب ر الا هيأ. في صهيونلهم اهللا حتى يتجّلى يرون ذروٍة يسلى إ ذروةٍ 

 لى وجهِ إ و  رْ نظُ أ ترسنايا اللهم  يعقوب. لهَ إصغ يا أمع صالتي و تسإ قّواتال
 عتبةِ  فيالوقوف كما أشاء و  لفِ أمن  في ديارك خيرٌ  ان يومً إ .َطّلعْ ت مسيحكَ 

 َهبُ يَ  سوٌر وترٌس  إللهُ ا ب الر  في خيام االشرار. ىكنالس خيٌر من لهي إبيت 
نسان طوبى لإل الكمال.في  ئرينَ الساعن  خيرال ال يمنعُ  مجدالو  النعمة

  ."قّواتال يا رب  عليكَ  كلِ ت المُ 

  

  :51من مزمور 
ال من أمام وجهك . باطنيجّدد في  ثابًتا اأخلق فّي يا اهللا وروحً  طاهًرا ا"قلبً 
فُيؤّيدني خالصك  سرورلي  أرُددْ مني.  هال تنزعروحك القدوس ، و حنيتطر 
  )15- 12إليك الخاطئون". ( فيتوبُ  ،عصاة ُطرقكُأعلم ال كريم. روحٌ 

  

  :"إقرْع فأفتْح لـكَ من كلمات ترنيمة "
  إني اليوم ولْدتُـكَ     يا ُبني   ب الر  قالَ 

  لـكَ  إقرْع فأفتحْ     مني فُأجيُبَك  ُأطلبْ 
  افلن َتْعَطْش أبـدً     ماُء الحياِة ُأعطيَك 
  وأنا ُأريُحـك    إدنو يا ثقيَل الحملِ 
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        )4( اهللا شـيئةم

  الربيرات  خ
  

إلهي "ما هي مشيئتك؟" لسمعتك تقول لي من خالل  لو سألتك يا     
نعرفك  اإلنجيل المقّدس بأن مشيئتك يا إلهي ومنذ بدء الخليقة هي أنْ 

التي ال تتوقف عن إعطاء الخير والبركات  نعرف محبتك األبوية وبالذات أنْ 
نا: على هذا األساس عاملتَ ؛ فمنذ البدء أنت خالقنا و ِمن كنزك السماوي للبنين
لنا المأكل؛ ما لّذ وطاب من  السرور والفرح والطمأنينة لقلوبنا، وّفرتَ  أدخلتَ 
)، فّجرت ينابيع ماء متدّفقة ال تنقطع للحياة 14-10 :31أرميا  سفرالثمر (

) خالل رحلتنا األرضية وألبستنا رداًء 13 :2أرميا  سفرأثناء حياتنا اليومية (
  ال يبلى.

  

 سفرإبنك إسرائيل ( مشيئتك يا إلهي أن تقودني من يدّي مثلما ُقدتَ      
ه بإطعامه من ثمارها ه األرض الموعودة ووعدتَ ) وأدخلتَ 23- 22 :4خروج ال

وس المشِبعة والتي تروي العطش وُتحِي؛ الثمار المروية من ينابيع قلبك القدّ 
) 3تعزية واإلرشاد، () ينبوع السالم وال2) ينبوع الرحمة، (1التي ال تجف: (

ني بيته على أسس صلبة يب) ينبوع المحبة؛ وجعلته 4ينبوع التعّبد والتقوى، و(
). مشيئتك 9-7 :8 اإلشتراع تثنية سفر(من حديد ويتطلع نحو الجبال ليراك 

)، أن 5 :44أشعياء  سفربإبنك "إسرائيل" ( ايا إلهي أن تدعوني أنا أيضً 
أتمتع بالعيش معك في بيتك لألبد. من  تطعمني من ثمار ملكوتك وتجعلني

قال لي هذا ومن أعطاني هذا الوعد؟ قاله لي إبنك الحبيب في خطبته من 
  هم في حالة سرور:على الجبل حيث إبتدأ حديثه بوعود لمن ُتصبح قلوبُ 

ن يؤمنون بأنك خالق أجسادهم من تراب وبأنهم اّلذيأي المساكين بالروح  .1
كافة ثقتهم بك، يطيعون كالمك وال يضعون الى التراب يعودون فيضعون 
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أنفسهم بمساواتك فيهملون كلمتك ويفعلون ما يشاؤون، فتطعمهم ما 
يحتاجونه من ثمار األرض الموعودة ليبقوا على قيد الحياة ويعيشوا معك 

أي خبز  القمح والحنطةالداهرين في ملكوتك السماوي:  لى دهرإ
 :6: السيد يسوع المسيح (يوحنا ةالمكتوبة والمتجسد كلمة اهللالحياة: 

35 ،48 ،51-58.( 

عون على خطاياهم فُيْحزنهم سوء طالعهم لعدم طاعة ذين يَ أي الّ الحزانى  .2
كالمك فيندمون على خطاياهم ويتوبون؛ ومعرفة محبتك ورحمتك ُتعّزيهم 

الخالص اإللهي/قوة األرض الموعودة:  كرمةمن  اإذ أنك تسقيهم خمرً 
، يوحنا 10- 9 :52أشعياء  سفر: السيد يسوع المسيح (]أي ُقدسك[ يمينك

 لى األبد.إ)، فَتغفر لهم ذنوبهم وَتجعلهم سعيدين 5، 1 :15

أصحاب القلوب الحنينة التي ُتحب وأنقياء القلوب  الودعاء والرحماء .3
اآلخرين وال تعمل على اإلساءة ألحد بل تعمل كل ما في وسعها 

سوء فإنها َتغفر وُتسامح ألنها تعرف لمساعدة اآلخرين، وحين ُتعامل بال
 شجرة التينتحت  لّ بأنك سوف ُتعاملها بالِمثل فتعطيهم الراحة والظ 

: السيد يسوع المسيح المعونة اإللهيةالتي تنمو في األرض الموعودة: 
)، وتجعلهم يتذوقون حالوة 29-28 :11، متى 12-1 :53أشعياء  سفر(

 . ]لسيد المسيح فيعاينونكأي يرون/يرثون ا[ثمرتها الطرية 

ذين يغارون على إسمك القدوس فيالحظون الّ لى البر إالجياع والعطاش  .4
أنفسهم ويعملون على تقديس أعمالهم وأقوالهم أي ال يقومون بأعمال 

، فتسقيهم وتشبعهم ]أي األعمال التي ال ترتضيها[ُتدنس إسمك القدوس 
محبة ض الموعودة: التي تنمو في األر  شجرة الرمانبواسطة ثمر 

)؛ تلك الثمرة التي 10- 9 :4يوحنا  1: السيد يسوع المسيح (/الحقاهللا
تنمو عند نهاية أحد أغصان الشجرة، هذه األغصان التي تبتدأ في البروز 
من الجذع كشوكة بدون أوراق وفي الربيع تبدأ األوراق بالظهور عليها 
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تشبه اآلالم التي عاناها سيحمل الثمر، وهذه العملية  اّلذيفيتكون الغصن 
لنا خطايانا ونتمكن من أن نتشّبه به فُنصبح  السيد المسيح لكي ُتغفر

 أبناءك لمجدك.

بحكمة صادقة إلهية ويعملون  قلوبهم بالسالم ذين تمتليءالّ السالم  وفاعل .5
لنشر هذا السالم للجميع فُيبشرون بملكوت اهللا والخالص بكافة جهدهم 

ذي ُيرمز له بـ هو السالم والّ  اّلذييد يسوع المسيح بالس الخطايا بمغفرة
التي تنمو في األرض الموعودة، وأنت يا إلهي  شجرة الزيتون

ستجعلهم أشجار زيتون كإبنك الحبيب إذ يعرفونك كآب سماوي لهم 
ألشخاص ا هؤالء. )18- 13 :3 (يعقوب والتسبيح البر أعمالب ويمّجدونك

لزاوية لهيكلك، الحجر الحي، كما أنه آمنوا بأن المسيح يسوع هو حجر ا
الزيتونتان الواقفتان على جانبي المنارة التي من الذهب اّلذي أتى في زمن 

) زيتونة الكاهن فهو الكاهن األعلى 1الخالص ليبني ملكوتك: (
فهو الَمِلك،  ُممّثل الشعب]أي [) زيتونة الحاكم 2)، و(9و 8(عبرانيين 

، إذ )22-17 :2(أفسس  تبني بيوًتا روحيةوهو اّلذي جعلهم حجاًرا حية 
 سفرجعلهم كهنة وأبناًء ورثة للملكوت ُمكّرسين ممسوحين بالزيت لك (

هؤالء ). 10- 4 :2بطرس  1، 4 :11؛ 6 :1رؤيا يوحنا  سفر، 4زكريا 
األشخاص قد تَنورت قلوبهم بنور العالم، النور المنبعث من إحتراق زيت 

، 2-1 :104: السيد يسوع المسيح (مزمور روح اهللا/ثوب اهللالزيتون: 
لآلخرين  ا) وأصبحوا أبناء اهللا ونورً 4- 1 :1، يوحنا 3- 1 :61أشعياء  سفر

 لمجدك.

 ان ال يهابون شيئً اّلذيالُمعيرون والمضطهدون من أجل البر ومن أجلك،  .6
 ايبخلون عليك بشيء فيقدمون أنفسهم طوعً  إلتكالهم عليك، وال اأو أحدً 

وسرور للعمل من أجل إسعادك وذلك محبًة بك؛ عالمين بأنهم  وبكل فرح
شجر سوف ُيكافئون بأحلى أجر كحالوة العسل الناتج من التمر ثمرة 
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: السيد يسوع المسيح مجد اهللالتي تنمو في األرض الموعودة:  النخيل
، 35- 34 :40خروج ال سفر( ]كوجود ذاتي وفي سر القربان المقدس[

 ).24- 21 :3، رومة 14 :1يوحنا 

  

بدء في الخلق ومدى محبتك لنا منذ بداع سبحانك يا إلهي لهذا اإل     
كيف أن ثمر األرض الموعودة التي أتغذى بها هي نتاج قلبك  اعجبً ، فالخليقة

حين أوحيت  ا"، فكيف ال وهو من ُأعتبر ثمرً قلب يسوع األقدس" وهوالقدوس 
أمنا العذراء  يتحيّ لت وهي بذلك إلليصابات وهي مملؤة بالروح القدس وقا

). ويا 42- 41 :1مريم: "مباركٌة أنِت بين النساء! ومباركٌة ثمرُة بطنِك!" (لوقا 
لها من ثمر تدل على الشجرة التي أنبتتها، فنستطيع أن نراك حين نرى قلب 
إبنك الحبيب؛ القلب اإللهي المتجسد، أي حين نسمع أقواله ونشاهد أعماله 

، أرضها مراعي )23(مزمور  ا لها من أرض موعودة). ي45- 43 :6(لوقا 
، وغرسها شجٌر الزبدخصبة إن أقتاتت عليها الدواب تدر الحليب بوفرة فُيأكل 

يقتات منهما من يبقى  ياشه عسالً يقتات من رحيقه النحل فُينتج  اُمثمُر زهرً 
ر يستطيع التمييز بين الخير والشر فيرفض الش اّلذيعلى األرض الموعودة 

). تبقى األطفال الصغار 22- 21 ،15-14 :7أشعياء  سفرويختار الخير (
ينابيع الرحمة والسالم والتقوى "ن ال يفطمون وال يبتعدون عن الثدي اّلذي

، تبقى األطفال التي تتشبه بأبيها )14- 10 :66أشعياء  سفر( "والمحبة
فيكونون  لى األبدإوالمحبة فيتوبون عن خطاياهم ويلبسون البر والقداسة 

). 22- 18 :60 ؛26- 18 :30أشعياء  سفرلآلخرين لمجدك ( الك ونورً  اشهودً 
"فليكن قلبك القدوس  لتكن هذه الصالة على جميع األلسن:وٕالهي،  رّبي

  ".آمين ،، وله الشكر على الدوامفي كل زمان ومكان اوممجدً  امباركً 

جعل يو  ،لمتكيبني بيته على ك اّلذيمشيئتك يا إلهي أن أكون إبنك      
 تثنية سفر(إيمانه بإبنك الُمخّلص يسوع المسيح بمدى  ابيته عاليً سطح سور 
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لى الُعلى ليرى نورك الساطع إوالُمتطلع على الدوام )، 8 :22 اإلشتراع
القدوس في قلبي ويصبح جميع  منك، فيسكن روحك اكالنحاس فأكون مولودً 

 ؛ابأبناءها ويرتفع سورها عاليً  يم، فتفرح أورشل)1 :5يوحنا  1لي ( أبنائك إخوة
وال  )17 :2نحميا  سفر( ]أي الخطيئة[ هاأعداؤ ال يقوى عليه  امنيعً  اسورً 

. مشيئتك أن أشبع من عطاياك يسمح لمن بداخلها أن يخرج ويتيه عنها
أوصى مالئكته لتحميني؛  اّلذي، نيينسأحبني ولم  اّلذيفأنت أبي وخيراتك 

ن لكل وعوده، قّدوس وصانع سالم، وُمحب آب عادل ورحيم، صادق وأمي
 الكسل اكارهً  الكافة أبناءه ولكنه ال يرتضي الخطأ واإلساءة، العامل دومً 

أراد من أبناءه أن يكونوا  اّلذي، و ])30-14 :25 (متى[فالكسل يوّلد الكذب 
 :10وس تسكن في قلوبهم (متى ألن روحك القدّ  اعلى ِمثاله ال يهابون شيئً 

الحبيب السيد يسوع المسيح في إنجيل  ، هذا ما قاله لي إبنك). أجل20- 19
مرة بأنك أبي السماوي،  24القديس متى البشير، إذ أعلمني وبأكثر من 

  وكأي أٍب صالح، فأنت:
مشيئتك  رأس البيت حيث ُتصان كلمتك وكرامتك، وُتطاع .1

 من ِقبل أبناءك.

ك لى صدرك الحنون وتغمرهم بحبإترفع أبناءك وتضّمهم  .2
 فُتشعرهم بالدفء واألمان.

 قد  التوبة بأن  اعالمً    الضال  اإلبن    عودة بسرور  تتقبل .3

 مألت قلبه الحزين.

ألي من أبنائك الراغبين بإستثمارها من أجل إخوتهم  ِنعمكُتعطي  .4
 ولمجدك.

) أسمك 18 :1أجل، فلقد عّلمني إبنك الوحيد الكائن في حضنك (يوحنا 
اإلسم بالنسبة لي، فأنت إلهي الوحيد إذ ليس لدّي  وس وما يعنيه هذاالقدّ 

4- 3: 11هوشع   
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سوى آب واحد، وهذه العالقة والمحبة ال تموت بموت الجسد بل هي عالقة 
ْبَت أن تعرفها جميع األرواح أبدية ال تزول. هذه المحبة األبوية التي رغِ 

وخاصة من تأثروا بالشيطان فأعماها عن معرفتك ورؤيتك والتقرب منك، أو 
عن سماع كلمتك، أو َأَسَرها وقّيد تصرفاتها، أو أْقعَدها عن العمل  َأطرشها

 إبن"لمجدك، أو أخرسها عن نشر محبتك فأرسلت السيد يسوع المسيح كـ "
على األرواح  اأنت لنا أبّوتك ومشاعرك تجاهنا، وأعطيته سلطانً  الك مؤكدً 

أردت من  ؛ وهذا ما)19-18 :4لى بيتك السماوي (لوقا إالشريرة لُيعيدنا 
). أجل، 145و  111أن يفعلوا مع إخوتهم الضالين (مزمور  كجميع أبنائ

بناءه يقومون على خدمته، وليس هناك من أليس أحب لآلب من أن يرى 
خدمة يؤديها األبناء لآلب كأن يكونوا بأعمالهم وأقوالهم مرآة تعكس صورة 

  به.    لى قلإأبيهم لآلخرين فَيتمّجد وُيكّرم، فيدخلون السرور 

كيف لي يا إلهي أن أشبع من خيراتك، وهي التي تُقربني منك وتجعل      
، فجعلت ابقلبك القدوس؟ أجل، ولعلمك بأني لن أرتوي وأشبع أبدً  اشبيهً  قلبي

نتطّلع لتناوله والتقرب منه في العشاء السري  ياشه يايوم اهذه الخيرات طعامً 
القدوس بالكالم الجوهري للسيد يسوع  في سر اإلفخارستيا حيث يولد القلب

أي [المسيح بقوة الروح القدس كوالدة الخليقة األولى التي هي على صورتك 
- 26 :1تكوين سفر البكلمة منك ونفخة نسمة الحياة فيها ( ]ذات قلب نقي

  ).7 :2 ؛27

على الهدية الغالية التي أعطيتنا إّياها في ليلة عيد أشكرك يا إلهي      
د. هذه الهدية التي إبتدأ العالم بفتح ما ُيغّلفها في يوم ميالد إبنك الميال

الحبيب، ويوم بعد يوم نكتشف وُنشاهد جمال وغنى هذه الهدية، ونستمتع 
قت منها دون إنقطاع، من قلبك السامي لمحبتك وننتعش بالينابيع التي تدفّ 
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به حين تكّلمت مع  لنا. يوم بعد يوم يزداد إندهاشنا وفرحنا بإستالم ما وعدتنا
باإليمان يمكننا حين نتقّدم ألننا . نشكرك يا إلهنا )20- 13 :41(نبّيك أشعياء 

ي وبيده إناء الماء الحي، القربانة المقدسة أن نشاهد المسيح المتجلّ  ذألخ
المغفرة والتعزية ‘و‘ القداسة والمحبة‘منه  ذنأخُيعطينا روحه القدوس ف

‘ الرحمة والمعونة اإللهية‘و‘ إبليس وأعوانه القوة للتغلب على‘و‘ والسالم
بهذه  ).17 :22يوحنا سفر رؤيا ، 37 :7يوحنا ( ومن ثم نعطيها لآلخرين

، جعلت شعوب العالم أجمع ]إسرائيل[الخيرات التي وعدت بها أبناء يعقوب 
سة "أورشليم لى مدينتك المقدّ إن ينظرون اّلذيمن "بني إسرائيل"  ياروح

  ).7 :87(مزمور " جميُع ينابيعياوية" ويقولون: "فيِك األرضية والسم
  

آه، كم بوّدي يا أبتي أن يصرخ إليك جميع أبناءك يسألونك أن تعطيهم     
  ي:غنّ ثمرة حبك لنا قائلين كما َأوحيت ألحد الشعراء وتغّنى بها المُ 

  ثمرة الحب َأسِقنيها       هم قلبي تُْنِسني          
  ال حب فيها        جدوٌل ال ماء فيه عيشةٌ           

  لك: فُيرتلون
  يقودنا        لطريق النصرة في كل حين اّلذيهللا  اشكرً        
  ني كثيرينني، ُنغْ كفقراء ال شيء لنا          ونحن ُنغْ        

  

  :23مزمور 
" فالر راعي راحِة ال . مياهَ يحنيُير  نضيرةٍ . في مراٍع يعوزني شيءٍ ما من ب

إني ولو سرُت إلسمه.  اإكرامً  ٕالى سبِل البر يهدينيو  ،نفسي ُينعُش و دني ر يو 
ناِن ك ّكازك ُيس. عصاك وعُ معيألنك  سوءً  ، ال أخافُ تامظلالوادي  في

 ُض يففت رأسي وبالزيت ُتطّيب ،ُمضايقيّ  ُتجاهَ أمامي مائدًة  عد . تُ َروعي
 الرببيت  ُسكناَي فيحياتي، و  الزماني جميع أيامي رحمةُ الو  خيرُ الكأسي. 

  ".يأيام طوال
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        )5( اهللا شـيئةم

  الخالص
  

إلهي "ما هي مشيئتك؟" لسمعتك تقول لي من خالل  لو سألتك يا     
، أخطيءأفرح وُأبدد الخوف من قلبي حين  اإلنجيل المقّدس بأن مشيئتك أن

وُتدفع الى  تحت أقدامنا ]خطايانا[ كأعداؤ و أعداؤنا ألنك أريتنا كيف ُتداس 
. مشيئتك أن أعرف أن محبتك النار وتحترق فال نرى لها أثرً لالهاوية فُتطرح 

خليقة  ،فمنذ أن خلقت آدم وحواء. الغيورة هي التي أدخلت في قلبي السرور
 ،)23- 22 :2الحكمة سفر ( ذات قلب نقي شبيه بقلبك القدوسال تموت 

دون  ]ال يموت[حظرتك أردت أن تخبرنا بأنه لن يستطيع أحد أن يقف في 
إذ  ولذلك أبعدتهم عن رؤيتك حين أخطأوا ؛مثل قلبك القدوس اأن يمتلك قلبً 

لم ُيطيعوك وأكلوا من شجرة المعرفة التي جعلتهم يمّيزون الخير من الشر، 
س األعمال التي ال ترتضيها وُتدن [ونحن اآلن ُنخطأ حين نختار بإرادتنا الشر 

إال أن محبتك  مل الخير الواجب علينا القيام به؛وال نقوم بع ]إسمك القدوس
سفر ( الشيطان في الجحيم نالينعم ب اخارجً  ناالغيورة َعِملت على أن ال تبقي

سحق رأس  اّلذي، نسل المرأة الوحيد لنا إبنك ، فأرسلتَ )1 :3الحكمة 
السيد  ،)24 :2الحكمة سفر ، 15 :3تكوين ال سفرالشيطان ُمسبب الخطيئة (

يوحنا  1( مسيح ليكون دالًة على محبتك ورحمتك فيكون هو خالصنايسوع ال
3: 8(.  

  

هذه المحبة التي لم تستطع عقولنا إستيعابها لوال تدبيرك اإللهي منذ       
  :البدء، إذ أنك وخالل أجيال عديدة
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سفر ، 14- 9 :17تكوين ال سفربأن علينا أن ُنكرس لك أنفسنا (علمتنا  .1
  .)9- 2 :5يشوع 

2.  التكوين سفر ( أنك ترتضي ذبيحة الدم أكثر من الذبيحة الالدموية متناعل
وباألخص تطلب ذبيحة دموية من دابة ة قابيل وهابيل) عطيّ ، 5- 4 :4

طحين [تقدمة خبز  اوتطلب أيضً  لمغفرة الخطايا كمحرقة عيب بال
لك، وكالهما يعتبران قربان  اوسكيب خمر كرائحة رض ]معجون بالزيت

و  28خروج سفر ال(ُيقّرب لك ِمن ِقبل الكهنة عن الشعب ُمحرقًة لك 
 .)2و  1الويين سفر ال، 29

عن األبناء  اسُيوفر الذبيحة عوضً  اّلذيالُمدبر عّلمتنا بأنك أنت هو  .3
 .)13، 8- 7 :22تكوين سفر ال( حبين الُمطيعينالمُ 

عبودية في إخراجهم من  هألبنائيمد يد العون  اّلذيأنت هو  عّلمتنا بأنك .4
وأطعمتهم  كما أخرجت بني إسرائيل من مصر ،)68(مزمور  الخطيئة

من المن النازل من السماء طيلة فترة سفرهم خالل الصحراء القاحلة 
لى إلى أن وصلوا إفأكلوا وشربوا  وشققت لهم ينابيع مياه في الصخر

 .)17و  16خروج سفر البعد أن حاربوا العمالقة بمعونتك ( أرض الميعاد

 عمود سحابفي : لتهديهم في الطريق كأبنائمتنا بأنك تكون مع لّ ع .5
)، وٕان مجدك 22- 20 :13 خروجال سفربالليل ( عمود نار ، وفيبالنهار

 .)68، مزمور 5 :34، 10 :16 خروجسفر الى في السحاب (يتجلّ 

 نحتفل على الدوام بذكرى خالص شعبك واإلبقاء على حياتهمعّلمتنا بأن  .6
 .)27- 24، 14- 1 :12 خروجسفر ال(

 وأعطيت األنبياء بأن يتنبأوا بمجيئهص الملك تنا بأن ُترسل الُمخل وعدْ  .7
 .وِذكر األحداث التي نستدل بها عليه
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 ُذبح وُسكب دمه اّلذيوحين آن األوان أعطيتنا السيد المسيح الفادي والحمل  
 ةمن أجل مغفرة خطايانا وٕاحياء أرواحنا المائتة بسبب الخطيئ على الصليب

في ليلة العشاء عطى أ اّلذي؛ السيد المسيح )7، 3-2 :53أشعياء  سفر(
وأصبح هو المن  ياغذاًء روح س ودمه الكريمجسده المقدّ األخير قبل موته 
السيد المسيح  ؛لسد جوعنا، وماًء حية إلرواء عطشنا النازل من السماء

بمغفرة  رةوالقضاء على األرواح الشري معونتك اإللهية لمقاومة الخطيئة
وأشعته  بإحتراقه كان نور العالم اّلذي البر السيد المسيح شمس ؛الخطايا
وطمأنينة وقوة للقلوب التي تهابك والتي كانت  اوسالمً  فًئاشفاًء ودأعطت 

وعِملت على نشر محبتك  كأبنائمن  فأصبحتْ ُمتعبة وُمثّقلة بالخطيئة 
. )3- 2 :4مالخي  سفر( في قلوب من ال يهابوك والقضاء على الخطيئة

بأن أوًال  معلّ تأجل فأنت تعلم بأننا لن نستطيع أن نفهم هذه المحبة دون أن ن
ومن  ياجسدأعمال دنيوية محسوسة وملموسة الطاعة و هناك شريعة تتطلب 

حين ُترسله فنولد من الروح ثُّم وفي الوقت المناسب نفهم عطاءك الروحي 
   ).28- 1 :9(عبرانيين وليس من الجسد 

  

وٕاذ سألتك يا إلهي: "ولماذا الختان؟"، لسمعتك تقول لي حتى ُتعلمني بأن    
ُكتب له أن يموت نتيجة عدم  اّلذيبدم اإلبن ُيفدى اإلنسان الخاطىء 

)؛ أجل، بدم العهد الجديد، دم اإلبن الوحيد 26- 24 :4خروج ال سفرطاعتك (
ار إال أن محبتك الغيورة تنا حرّيتنا في اإلختيأجل لقد أعطيْ ُيفتدى اإلنسان. 

، )4-3 :2طيموتاوس  1( ورأفتك لم تدعنا للهالك وأردت الخالص للجميع
 فتابوا وغسلوا خطاياهم بدمه الُمقّدس ع من أكرموك وآمنوا بإبنك الوحيدجمي

؛ إبنك )15-14 :5كورنثوس  2وعملوا على طاعته والعيش من أجله (
    .)2-1 :1يوحنا ( كلمتك التي كانت معك من البدء :الوحيد

  



- 32 - 

 

سبحانك يا رب، فأنت ال تتغّير إنما نحن ال نستطيع أن نفهم حكمتك     
ة واآلن نحن ننعم بهذه العطيّ  ومعنى القول: "كل شيء يتم في حينه".

 اّلذيالسماوية: جسد ودم السيد المسيح، ذاته والهوته، بسر القربان المقّدس 
خطيئة وذبيحة  الدقيقتقدمة  ض عنُيقدم لك عو  اواحدً  اقربانً  أصبح لنا

(عبرانيين  في العهد القديمك أبناؤ التي قّدمها لك شكر الوتقدمة وذبيحة اإلثم 
في القداس اإللهي مقدمًة لك من يد  يايوم، فأرجو أن تتقبلها منا )10و  9

 فها أن محبتك لنا. أنها عربونعربون محبتنا لك كما  االكاهن عنا جميعً 
قلوبنا فتكون  اتسكن معنا في قدس األقداس في الكنيسة، وتسكن أيضً  محبتك

 هبعد قيامتإبنك الحبيب أجل فكما عرف الرسل األولين  فينا ونكون فيك.
 :22نحن (لوقا  ه)، كذلك نعرف31-30 :24لوقا في كسر الخبز (المجيدة 

بين  "الخطيئة موت والتوبة هي القيامة من :ولعلنا نفهم اآلن القول ).19
   األموات وختم التوبة هو جسد ودم السيد المسيح بالقربان المقدس".

 من يعتقد بأن إبنك الحبيب حين دعىولو قلت لك يا إلهي بأن هناك     
فهو يقصد على  )17 :9متى قربة عتيقة (إلى عدم وضع الخمر الجديد في 

؟ إنهم لو فهل هذا صحيح نوع الصالة والعبادة لك والصوم،ل الدائم تغييرال
أنه قصد أنه ال ُيمكن بعد أن آمّنا  بالجوهر لفهموا ال تتغّيرروح آمنوا بأنك 

عن المسيح لمغفرة خطايانا ولشكرك والتقرب  اأن نعود وُنقدم ذبائح عوضً 
ة لك الذبيحة المرضيّ  اهممنا إن جسده القدوس ودمه الكريم علِ بعد أن  ؛منك

د أن عبدناك بروح المسيح بداخلنا ال نعود وبع ؛والتي وهبتنا إّياها بكل محبة
ك أما صومنا فهي األعمال التي قام بها إبنك الحبيب ألن فنعبدك بالجسد.

)، 19- 18 :4، لوقا 7- 6: 58أشعياء  سفرعليه ( روحك القدوسمسحته و 
بروحك  او متألإ و وأتباعه سيقومون بذات األفعال بعد مماته ألنهم آمنوا به 
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حضور القّداس اإللهي في أي كنيسة لهو دمج بين عليه، فإن القدوس. و 
لسماع كلمتك المقّدسة  ]االمجمع اليهودي سابقً [الذهاب ألماكن اإلجتماع 

والذهاب للهيكل لتقدمة  ]جيل وسماع الموعظةنمن خالل قراءة اإل[وشرحها 
ع فيه تابوت ضِ ووُ بأورشليم بناه الملك سليمان  اّلذيبدًال عن الهيكل [الذبيحة 

في آن واحد. ) 4-1 :3مالخي  سفربقلوب طاهرة كما أردت يا إلهي ( ]عهدال
وهذا ما أّكد عليه إبنك الحبيب حين قال للمرأة السامرية بأنه سيأتي الوقت 

ألن العابدون سيعبدونك سُتعبد أنت ال في جبل ُمعّين وال في أورشليم  اّلذي
وروحهم مملؤة بالروح أجل فُهم سيعبدونك  .)24- 20 :4 (يوحنا بالروح والحق

 هو الطريق والحق والحياة اّلذيالقدس الحال عليهم ليتشّبهوا بروح المسيح 
ترى  اّلذيويتقّربون منك من خالل قلب إبنك الحبيب ؛ )14- 1 :14(يوحنا 

  أنت العالم من خالله. 

  

  الطريق هللا من خالل إبنه يسوع المسيح - 2- شكل                
 

لتك "وماذا عن قوسك في السحاب عالمة الميثاق األبدي مع كل وٕان سأ    
)، لسمعتك تقول لي 17- 12 :9تكوين ال سفرحي على األرض، أين هو؟" (

على جبل طابور، هو نور  ًياعلى الصليب، ومتجل  ابأنه السيد المسيح مرفوعً 
ور بإيماني يتحول ن اّلذيسة، القربانة المقدّ  وس فيقلبك القدّ  العالم، هو

لى قوس قزح كما تنكسر أشعة الشمس من خالل قطرات إالوهاج  ضياءه

قلب يسوع 
 ا7قدس

 محبة اهللا 
 

تنامحب  
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ن قوس قزح وبذلك نرى الجمال الحقيقي للنور ومجده سفر( المطر فتكو 
وٕالهي، كتب أحد الشعراء  رّبي .)3 :4 يوحنا رؤيا سفر ،28 :1حزقيال 
من ما  اأسماها "أنت عمري" ومن كلماتها التي أود أن تسمعها يومً  قصيدةً 

  ."إبتدأ بنورك صباحه اّلذيأنت ُعمري جميع خلقك: "
  

 "،يسوع المسيح هو نور العالم؟يعني أن "ماذا "لو سألتك يا إلهي لكن و      
) وال تحتاج إلى 3:6 سسلي بأنك ممتلىء بكمال المعرفة (أف تقوللسمعتك 

وكما أن عين الجسد تحتاج إلى النور  ؛طريق المعرفةأي شيء لُينير لك 
رى األشياء من حولها فتستطيع أن تستوعبها، كذلك عين الروح تحتاج إلى لت

 ،النور اإللهي لتراك، وهذا النور هو إبنك الحبيب يسوع المسيح، نور عينيك
)، نورك الذاتي 14 :11طوبيا (سفر كما عّلمتنا في فاإلبن نور عينّي والده 

خبر عنك وُيضيء له أرسلته للعالم ليُ  اّلذيالنابع من داخلك، هذا النور 
، ويجعل )105نون  119مزمور ، 27- 26 :118مزمور ( الطريق إليك

 . أجل فهو إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق.للعالم اأتباعه نورً 

في األرض ُكنت معنا بعمود  اسبحانك يا إلهي، حين كان النور ساكنً 
بل طابور كنور تّم ى على جتجلّ  اّلذي ،"السيد يسوع المسيح" :السحاب

بعد قيامته إختفى بالسحاب على مرأى )، و 5- 1 :17إحتواءه بالسحاب (متى 
، أجل )11- 9 :1أعمال الرسل  سفر(السحاب  امن كثيرين وسوف يأتي راكبً 

؛ وبعد أن سادت 68مزمور هو أنت الراكب على السحاب كما ُذكر في 
أعمال  سفرا الرسل (معنا كألسنة من نار رآه الظلمة األرض أتيت وُكنتَ 

بالقربانة الُمقّدسة  وما تزال معنا بالرغم من عدم رؤيتنا لكَ  ،)4-1 :2الرسل 
   لى أن نرى مجدك بالسحاب.إوستبقى معنا بهذه الهيئة وفي قلوبنا 
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سبحانك يا رب، فكما أن بإمرأة واحدة "حواء" قد دخلت اإلنسانية      
ذراء" عرفت اإلنسانية الخالص، وكما بالخطيئة فكذلك بإمرأة واحدة "مريم الع

لى الخطيئة إأن بثمر شجرة واحدة إستطاع الشيطان أن يجذب اإلنسان 
فكذلك بغرس واحد منك (سفر التكوين)  دخلت البشرية للموتو  وُيبعده عنك

بثمرة و ، لى أبد الدهورإ"شجرة الحياة" يتغذى اإلنسان ويخلص ويعش معك 
تُنّكس التينة رأسها ، فكما الحياة للجميع واحدة معّلقة على شجرة ُأعطيت

ى الثمرة حين يحين موعد وتصبح سهلة القطف عن غصن الشجرة فتتدلّ 
رأسه على خشبة الصليب  "الثمرة الشهية"يسوع  الربنّكس  ذلكالقطاف ك

 .[بحسب تأمل أحد اآلباء] "تعال فأنا الحياة فتموت فّي موًتا"وقال للموت 
) المن 2( ) كلمتك الحّية، و1ذائي اليومي: (أشكرك يا إلهي على غ
، ) إشراكي في العمل على تمجيد إسمك القدوس3السماوي خبز الحياة، و (

. وال عجب أن ُيصّلي المرنمون في يوم ، وغفرانك لخطاياي) حبك لي4و (
  جمعة العظيمة قائلين لمريم العذراء: "فليكن موت إبنك حياًة لطالبيها". 

إبنك الوحيد أخبرنا: "ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو  حين أرسلت    
ووعدنا بإرسال ، )17 :5األنبياء؛ أني ما جئُت ألنقض بل ُألكّمل" (متى 

 إذ أصبحتْ  . وهذا فعًال ما حدث)15- 5 :16لنا (يوحنا  االروح القدس معينً 
من  اتهم قلبً المؤمنة بك فوهببتقديس النفوس  اسببً "حمل اهللا" الذبيحة الُمقّدسة 

 :36حزقيال  سفروس (جديدة في داخلهم من أجل إسمك القدّ  الحم وروحً 
أشعياء  سفر، وبه ألبستهم ثياب الخالص وسربلتهم برداء البر ()28- 16
 بملكوت اهللا بّشرو  نادى بالتوبة اّلذيهذا الفادي  ).18 :4، لوقا 10- 1 :61

- 21 :3، لوقا 15-13 :3 متى( /شفاء الروحللتوبة ية بالماءذبالمعمو  مبتدًئا
إغتسال فلك نوح بالطوفان) ليس ألنه به  ،19-1 :5الملوك الثاني  سفر، 22
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بل ألنه  ]وليس بأحٍد صالح غير اهللا فهو اهللا المتجسد[خطيئة فهو صالح 
وما يفعله  ، آية منك لبني آدم،)6 :9متى ، 13 :3يوحنا ( اإلنسانالبشر/إبن 

 :3) فهذه هي مشيئتك (متى 11- 1 :12 يالحزق سفر( سوف يكون ألتباعه
 في العهد القديممقّدسة مسحة دهن [التثبيت بمسحة من اهللا ب، ثم )17- 15

 لك التي ُتكرس اإلنسان ية بالروحذبالمعمو أي  ])33-22 :30خروج ال سفر(
ثم  ،)17- 16 :3متى ( كأبنائوُيصبح من  الروح القدسحّل عليه يف
مات على الصليب  ثحي )50 :12ذاته عنا (لوقا باذًال  ية بالدمذالمعمو ب

نزل على كافة  اّلذيه وغاسًال إياها بدمه الكريم حامًال خطايانا بين جراح
ه حيث المسامير يقدم أخمصلى إجسمه من أعلى رأسه حيث إكليل الشوك 

بالقيامة من بين  ا، وأخيرً بنهر األردن ذعلى جسده حين تعمّ الماء كما سال 
. وبعد ؛ وبقيامة إبن اإلنسان شهادًة لقيامتناالسماوي ل الملكوتودخو  األموات

من خالله أصبحت تُقام الشعائر  اّلذيقيامته أرسلت روحك القدوس الُمعزي 
 :24، لوقا 19 :28(متى  بإسم اآلب واإلبن والروح القدس والطقوس واألسرار

لتوبة ا، "اإلفخارستيا"ية، التثبيت، تقدمة الذبيحة ذ: المعمو )49- 46
، مسحة )19 :16، متى 31-5 :5عدد ال سفر(للكاهن بالخطايا  اإلعترافو 

 :2، 28 :1تكوين ال سفر( ، الزواج)13 :6مرقس ، 10 :92مزمور ( المرضى
ية التي تشبه بشارة المالك ذالمعمو . )1 :28خروج ال سفر( ، الكهنوت)24

، )33- 26 :1(لوقا  "اهللا معناها بيسوع "لِ مَ جبرائيل ألمنا مريم العذراء بحَ 
 كنْ يل، فالربأنا أمُة ويأتي من بعدها التثبيت بالميرون كقول مريم العذراء "

 :1"، فُتظللنا قدرتك ويأتي الروح القدس ليسكن قلبنا (لوقا قولكَ  لي بحسبِ 
سوى وجوده، ويبدأ هذا  افتبدأ معرفتنا بك كجنين ال يفقه شيئً )، 38، 35

يولد ويرى لى أن إ ]الكنيسة والعائلة[من حوله ن اّلذيالجنين بالنمو بمعونة 
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النور في المناولة األولى للقربانة الُمقّدسة. وتستمر هذه المعرفة ومحبتك في 
لى أن إوالتغذي بالغذاء الروحي بالتوبة واإلعتراف بالخطأ والندم القلب بالنمو 

دك وبذل الذات لمجبقداسته  يشابه قلبك القدوسالقلب بمحبتك ف يمتليء
ولعلنا ال ُندرك  ويكون مرآة لك أمام اآلخرين بالقول والفعل.ومحبًة باآلخرين 

وأمهات  ]ألبناء حسب الجسد أو الروح[مدى محبتك لنا إلى أن ُنصبح آباء 
  على إسعادهم. ما بوسعها وتعمل  هاأبناءُتحب 

  

َته لْ حمَ [ماذا يحزُنك أكثر: أن ترى قلب إبٍن "يا إلهي لو سألتك واآلن       
يتكلم مع قريبه، فيُرد  ال ينكسر على دموع والدته وقلٌب آخر ال ]كيْ على منكبَ 

اإلساءة بعدم المغفرة وٕاحساناتك بنكران الجميل، أم قلٍب قاٍس ال يعِرُفك 
ويجهل رحمتك فيْعُبَد غيرك؟ لقد سِمعُت بأّن في هذا الزمان ُأمهات كثيرات 

تفطرت من  هن عنهن وعن مائدتك وقلوبهنُيعانين من إبتعاد أبنائهن وبنات
يا رب سامحنا  "قلُبك يا إلهي إلبتعادنا عنك؟؟ر يتفطّ األلم، فهل يا ُترى 

 ، آمين.وَأِعن قلة إيماننا وأْخِلقنا من جديد والشكر لك على الدوام

  
  :103من مزمور 

يا  الرب وس. باركي سمه القدّ يا جميع ما في داخلي أيا نفسي و الرب "باركي 
 جميع شفيجميع آثامك وي يغفرُ  اّلذيهو . إحساناتهنفسي وال تنسي جميع 

 اخيرً َسنيِك بالرحمة والرأفة. ُيشبع كّللِك حياتك ويُ  هّوةدي من التفيَ أمراضك. 
   ك.شبابُ  ُعقابِ فيتجدد كال

 ل اّلذي الرب فالمظلومين.  جميعِ ُيجري البر والحقه وبني قَ رُ موسى طُ  عر
وام لى الدعالرحمة. ال  كثير ويل األناة،، طرؤوٌف رحيم . الرب مآِثَرهإسرائيل 
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 حسب آثامنا على والعاملنا خطايانا  على حسب يحقد. اللألبِد وال  ُيخاِصم
 ،هونتّقن ياّلذيمت رحمته على ظُ عَ  عن األرض ءإرتفاع السماكل ب. كافأنا

 يرأفبنيه ب األبُ  كما يرأفُ ا معاصينا. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنّ 
 14- 1( نا تراب".أنّ  رٌ كِ اوذ عاِلٌم بِجبَلتناألنه  بمن يتّقونه الرب(  

  
  :96مزمور 

  .ااألرض جميعً  أهل. أنشدوا للرب يا اجديدً  اأنشدوا للرب نشيدً "
  بخالصه.من يوٍم إلى يوٍم أنشدوا للرب وباركوا إسمُه. بشروا 

  .بعجائبهفي جميع الشعوب مجده، في األمم بوا حدث
  جميع اآللهة.فوق ب ي، ورهبالتسبيحعظيٌم وجديٌر  الربن أل

  صنع السماوات. اّلذيهو  الربو آلهة الشعوب أصنام  جميعألن 
  في مقدسه. دُ جموال ةُ عزّ الجالل أمامه، الالبهاُء و 

  .امجدً عّزًة و الشعوب، قّدموا للرب عشائر قدموا للرب يا 
 موا للربإسمه. مجدَ  قد  

  ، أسجدوا للرب بزينٍة مقّدسٍة.إلى ديارهوا ملوا تقدمًة وتعالحأ
  ."لكَ مَ  الرب " :األمم في قولوا. يا أهل ساكني األرض من وجِههأرتعدوا 

  .ستقامةيدين الشعوب باإل الدنيا ثابتٌة لن تتزعزع،
  يه.فليهدر البحر وما  ،لتفرح السماوات وتبتهج األرض

  جميع أشجار الغابحينئٍذ ُتهلُل  ،اما فيه وُل وكل الحقبتهج لت
الشعوب يدين الدنيا بالبر و  رض.ليدين األآٍت  ،ألنه آتٍ  الربأمام وجِه 

 ".أمانِتهب
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        )6( اهللا شـيئةم

  الشاهد األمين والمحبة  
إلهي "ما هي مشيئتك؟" لسمعتك تقول لي من خالل  لو سألتك يا     

لتكون لنا ونعرف َمن أرسلت بأن مشيئتك هي أن نعرفك  اإلنجيل المقّدس
ُتحب جميع  فأنتونحن بعد على األرض  )3 :17( يوحنا  الحياة األبدية
ت رغبلذلك و  ،ولقد خلقتنا لنحيا معك في السموات حياًة أبدية ةخلقك سواسي

أن يوصل اآلخرين إليك  فكعر ن م مِ  في أن تعّرفنا بذاتك أوًال ثم طلبت
ومن أجل هذا أرسلت لنا الشاهد  ،)20- 19 :28 (متى لمجدك ولخيرهم

شهدت أنت له وقلت  اّلذي ": إبن اهللا وٕابن اإلنسان"يسوع المسيحاألمين 
الشاهد  ؛)5 :17 متىإسمعوا" (لُه ف َرضيت، عنه اّلذي"هذا هو إبني الحبيب 

 ،وقدرتك اإللهيةوبهاءك وقدسية أسمك وس كان صورة لقلبك القدّ  اّلذي
أي من شاهد أعماله فسيعلم مدى  )10-8 :14 (يوحنان رآه فقد رآك ومَ 

 وتواضعك وأنت القدير خالق السماوات واألرضورحمتك قداستك ومحبتك 
وبذلك ُأعتبرت كلمته "الحق" وأعماله  أّيدت اّلذيهذا الشاهد . وذو سلطان

)؛ وٕاستمر بالشهادة لك 19-12 :8(يوحنا شهادته صحيحة كشهادة شاهدين 
 اكما كان شاهدً  ،)11 يوحنا (سفر رؤيا امً يو  1260ونشر محبتك لمدة 

للحياة األبدية بعد الموت الجسدي إذ قام من بين األموات في اليوم الثالث 
للداللة عليك أنت الراكب على السحاب كما [وٕارتفع إلى السماء على سحاب 

وٕان لم يوقف  اّلذيكثيرين. هذا الشاهد من على مرأى  ]جاء في العهد القديم
كنبّيك طار كنبّيك إيليا وال ضرب األرض بكل نوع من الباليا هطول األم

إذ  )،18 :28(متى  بأن يفعل ذلك إن أراد اموسى إال أنك أعطيته سلطانً 
- 1 :17متى بموسى وٕايليا ( امحاطً على جبل طابور اه حين تجّلى يّ أريتنا إ

بل في [أي تحت األرض] األرض باطن لم ُيدفن في  اّلذي. هذا الشاهد )5
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تل صخري كما في جوف أي  [قبٍر محفور في الصخر 
يمكن للمرء أن يدخل كان يونان النبي في جوف الحوت] 

على الرغم من و  )،3- 1 :24، 56- 50 :23إليه (لوقا 
لكي ال يستطيع أحد من أقاربه حول قبره الحراسة وضع 

بأ تن اّلذيوأصحابه الوصول إليه، إال أنه هزم الموت بقيامته. هذا الشاهد 
- 1 :5، لوقا 22- 18 :4ن للناس (متى لرسله وأتباعه بأنهم سيكونون صيادي

   لمملكتك السماوية. )11

 اتينبهكما أحببتكم" و "إذهبوا وبشروا بالملكوت"  ا"أحبوا بعضكم بعضً      
الوصيتين نبلُغ نحن أوالدك إليك  اتينوبه ،إبنك الحبيبالوصيتين تركنا 

 هاتانو . اأيضً  كأبنائم سيصبحون من كل خليقتك ألنهونجلب معنا 
كله  الناموستعّلق بهما لوصيتين اللتين يل ةمرادف ن بالنسبة لنا همااالوصيت
ب بو "أح "وكل ذهنك وكل نفسك كل قلبكبإلهك  الربب ب: "أحواألنبياء
، 18 :19األحبار  سفر، 9- 1 :6تثنية االشتراع  سفر(نفسك" ل كحبّ قريبك 
ين ُنبشر وُنحّب اآلخرين وُنعّرفهم بمحبتك لهم إذ ح )40- 36 :22متى 

يزداد عدد اّلذين ُيسّبحونك دون إنقطاع ُنضّحي من أجل خالصهم أيًضا و 
رفك وأحّبك الخلق كلما إزداد حبي لك يا اهللا كلما وددت لو عَ و  ؛في الملكوت

بأنك يا  اوعلمً  .وفعلت كّل جهدي ليتحقق ذلك أجمعين وسجدوا لك خاشعين
مستحيًال، فأرسلت لنا شاهدك األمين إبنك الوحيد  ائً شين تطلب منا إلهي ل
حسب طوال حياته عمل  اّلذينتشّبه به وهو لنقتدي و  المسيحيسوع السيد 

لمحبة اآلخرين كذاته إذ  اصالحً  اونموذجً  لمحبتك اوكان شاهدً  هذه الوصايا
 "إلسعادك طاعته لك حتى الموت"وكانت  ،كأبنائمن  اد أن يجعلنا جميعً أرا

وٕاذ سألنا أنفسنا كيف أحّبنا السيد محبته لك فوق كل شيء.  دالة على هي
نرى الجواب يأتي من ؟ أرانا محبّتك لناوبالتالي  اوماذا فعل لنيسوع المسيح، 

  :ومطابًقا لما فعله فمه
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 الرب  روحُ " )، وقرأ ما قيل عنه:2-1 :61فتح كتاب النبي إشعياء ( حين .1
 للمأسورين تخلية علنوأرسلني ألُ  فقراء،بشر الألُ  علي ألنه مسحني

، وُأعلن سنة فرَج عن المظلومين، وأُ إليهم البصرعودة ، وللعميان سبيلهم
في جميع وهذا بالفعل ما قام بعمله  ،)21-16 :4 (لوقا "الربرضا عند 
مع وباألخص  ])23- 18 :7لوقا كما أخبر يوحنا المعمدان ([معجزاته 

ومع  )35- 26 :8 بالشياطين من بلدة الجراسيين (لوقا وسسمالمالرجل 
) اللذان ربطهما الشياطين فحّل 16، 13-10 :13 لوقاالمرأة الحدباء (

كما شفى الكثيرين  ؛لُيمجدوك االسيد المسيح هذا الرباط وأطلقهم أحرارً 
وهذه األعمال ذاتها هي ) فمّجدوك، 31- 29 :15على جبل الجليل (متى 

نا أن نعملها كأبناء لك لنشهد لك ولتكون لنا الحياة األبدية في ما تريده م
  .)46-31 :25(متى ملكوتك 

 أبيتعرفني كما أن  خرافي"أنا الراعي الصالح؛ أعرف خرافي و قال: حين  .2
- 14 :10خراف." (يوحنا نفسي في سبيل ال؛ وأبذل أبييعرفني وأنا أعرف 

ذاته محبًة باآلب عن  تخّلى"إذ كان لنا الراعي الصالح اّلذي )، 15
خرج باحثًا عنا نحن الخراف الضائعة و  )8-6 :2 السماوي وبنا" (فيلبي

لنا خطايانا  تفر غُ قد  وبْذل ذاته عنا بموته على الصليبفوجدنا، و 
  .)21-12، 8- 6 :5(رومة  رنا من عبودية الخطيئةر حُ و 

 اعر قلوبنانعمل على أن ُنغّير من مش  بأعمال السيد المسيح حين نتشّبه و 
هذا القلب ، مثل قلبك القدوس نقيّ  لنا قلبٌ ليكون  وتجاه اآلخرين، كهتجا

 ،)37- 33 :10لوقا (قلب السامري الصالح ه لنا إبنك الحبيب بلمثّ  اّلذي
 اّلذيهذا السامري الصالح  سعد بالحياة األبدية معك.عاُينَك ونَ فنستحق أن نُ 
مه لمن يعتني به ويأويه لَ سْ وأَ ، بعد أن ضربه وسلبه اللصوص أعان الجريح
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بل  أعمال رحمة تجاه الجسدليست فقط هذه األعمال هي و لى أن يتعافى؛ إ
ا من لكي يستخدمهالروحية والدنيوية عم اإلنسان النِ  ، فأنت ُتعطياالروح أيضً 

يروا محبتك وٕاحساناتك وِنعمك عليهم في لُأعطوا أقل منه نعمًة  ناّلذيأجل 
أي أننا نعمل لآلخرين ما ال يستطيعون أن يفعلوه [ همأعمال المحسنين إلي

ونعمل على  ياومعنو  ياز المحتاج مادميّ . وٕان كنا نستطيع أن نُ ]ألنفسهم
ها تْ يَ ها وأعْ تْ الروح الخاطئة التي أسرَ  زيّ لنم، فأرجو أن تعطينا بصيرة خدمته

   رشدها لمن يداويها وُيطلقها من أسرها.نأخذ بيدها ونُ فالخطيئة 

 ،إن سألتك "يا إلهي كيف ُعرف المسيح إبنك الحبيب الشاهد األمين؟"    
الطفل ذلك لسمعتك تقول لي من خالل اإلنجيل ومن فم المالئكة بأنه هو 

(لوقا  الملفوف بقماٍط والموضوع بمذود وضيعُولد ببيت لحم و  اّلذيالرضيع 
نا لديك ال بأن جمالولتقول لنا  ليدل لنا على مدى تواضعك ،)12- 11 :2

 مازداد جماًال كلّ تُيقاس بجمال لباسنا الخارجي بل بجمال نقاوة قلبنا والتي 
إمتألنا من روحك القدوس حين نعمل إرادتك وذلك بإرشاد اآلخرين إليك ) 1(

بة التي في قلوبنا تجاهك عادت نوايانا والمح) 2( و ،ونشر محبتك بقلوبهم
  .كاألطفال وتجاه اآلخرين

  

 سفر(بأعماله أرانا كيف كانت روح اهللا عليه  اّلذيهد األمين الشاهذا    
  : أرانا مواهب روحك القدوسوبالتالي  )3-2 :11أشعياء 

ريد ذبيحة تال  كعلم أنو  ،التي تمنطق بها حول وسطه فعلم الحق الحكمة .1
  . وطاعة لكلمتك بل أعمال رحمة

 ]البر[ كرحمتلو  كلمحبتو وطاعتها،  مشيئتكو  كلكلمت لكالمعرفة الكاملة  .2
تجارب  بمواجهة وتجّلت الشدائد في وقت اواقيً  االتي تدرع بها ولبسها درعً 

  .والطاعة حتى الموت ولآلخرين لكبذل الذات بالشيطان و 
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التي إتخذها  ]شفاء األرواح[ تعزية الحزانى واإلرشاد الروحي بالخالص .3
 مائتةالنفوس ال يحييُ  وٕاستطاع بها أن ألتباعه افكان نورً  لرأسه خوذة

   .وُيجري المعجزات
وسار بكل قوته لنشر  إنتعله بقدميه اّلذي لكنتيجة محبته الغيورة الجلد  .4

  إنجيل السالم دون خوف من أبناء البشر.
كان هو منبعه  اّلذي، هذا الفهم كونعم كوما هي مشيئت العلم وفهمك .5

  .لكل متعطش يدنو منه وبكل تواضع يتقبله ويمتأل به
 عكس اّلذيال غبار عليه  اّلذيلباسه األبيض الساطع والصالة  التقوى .6

  لآلخرين.  صورتك
حتى الموت، محبة  كفأطاع كلمت لكالتي نبعت من محبته  مخافتك .7

كاملة صادقة نابعة من القلب دون رياء فكانت أعماله وأقواله داللة على 
إبن يحمله ك اّلذيوخوفه على قدسية إسمك  ما ينضح به قلبه من محبة

  . لك
  

صفاتك التي تريدنا أن نتحّلى أرانا بعٌض من  اّلذيهذا الشاهد األمين    
: الوداعة والتواضع، القداسة والبر، الرحمة والمحبة واإلجتهاد لعمل بها

  ود منا أن نعملها:تقام بكافة األعمال التي و  ؛الخير
 .الملك وهوروح متواضعة خدم الجميع بمتواضع إذ  .1

لى فرح وسرور بإرجاعنا إلبه وحول حزنك إلبتعادنا عنك ك من كل قحبّ أَ  .2
لى إنا ئْ ا بعد أن خطِ نحّول حزنوعمل على أن ُيعزينا ف، فكان الُمعزي إليك

 فرح بمغفرة خطايانا.

 ر.وديع إذ تقّبل القيام بما طلبته منه دون تذمّ  .3

 .وجعل النفوس تهيم بتمجيد إسمك القدوس متعطش وجائع لعمل البر .4
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م بتحقيق أماني كل من لجأ إليه وطلب معونته، كما أنه كان رحيم إذ قا .5
يذهب بنفسه لمن ال يستطيع أن يصله، كما أنه قّدم ذاته كذبيحة لمغفرة 

 خطايانا.

في  رة محبتكصانع السالم بنشر الملكوت ومغفرة الخطايا وزرع بذ .6
 القلوب.

 بنا.تقول لنا كم ُتحمن أجل أن إحتمل كافة اإلهانات من أجل محبتك و  .7

  

 :34خروج ال سفر( بأنك "محبة"أراد أن ُيفهمنا  اّلذيهذا الشاهد األمين     
المعنى الحقيقي للبر والكمال فأفهمنا بأن ُيعلمنا ، رسالة يوحنا األولى)، 5-6

، ولذلك ُمحب نابعة من قلب تائب بأعماله بأن ما تريده منا هو أعمال رحمة
بخدمتك بأعماٍل تنم  تريدنا أن نقضيه حةوللرا خصصته لك اّلذيفإنه باليوم 

 عليهم رحمةً عن محبتك، وليس هناك أسمى من أن نقوم بخدمة اآلخرين 
وكما )، 5-1 :3، 28-23 :2مرقس ( كما فعل هوولتمجيد إسمك القدوس 

 :13يوحنا ( ياوجسد ياتعبين روحعن المُ  ءالعب ولُيخففقال بأنه جاء ليخدم 
 ياوروح ياجسدلفقير والمحتاج لإلنسان اظم محّبتك . يا إلهي، ما أع)3-17

نا غني من ذاته إال أننا نغتني من نعمك مِ  نْ ، ومَ إذ بخدمته نقوم بخدمتك
  .لُنغني اآلخرين علينا

     

وهو رأسه؛  واحد كجسدٍ  ايجعلنا جميعً أراد أن  اّلذيهذا الشاهد األمين     
متماسك كالصليب  جسدٌ  )؛49 :12لوقا (يشتعل قلبه بنار محبتك  جسدٌ 

   (أنظر شكل القدوس فال يتغّلب عليه الشيطان ه روحكوتكمن في أعضائ
؛ جسٌد كل عضو فيه مطالب أن يتسلح بسالحك لمجدك ومحبًة )- 3- 

 باآلخرين.
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عمل الروح القدس        –1 .3–شكل 
  حين تكمن روح 
، روح الحق

 

 

 
 

 

 

  

    الروح القدس يجعلنا أبناء اهللا ويجّمعنا ... وروح أب الكذب يفّرقنا -3-شكل 

  عمل إبليس وأعوانه – 2 .3 –شكل        

    النميمة، عدم التفاهم، عدمالكراهية،               
     لى بعض، عدم المحبة،إاإلساءة المغفرة،          والحكمةوالمغفرة والعدل والمحبة 

   ، الغيرة، الكذب،الحقد حب الذات،      قلوب جميع األطراف فإن ذلك في 
  تؤدي الى إنشطار حب اإلنتقام ...        في الجماعة يبقى ياقو  اإيمانً  يبني
      من أجلها يالتالصليب (أي الجماعة             حاول الشيطان أنمهما  ثابًتا

  اإليمان.وقّل  مات المسيح على الصليب)                                يضعفه.
   ).20 :12(كورنثوس  تالكراهية ُتشتّ          ).6-2 :4(أفسس  المحبة ُتجمع  

 

ال تليق  ان يعتقد بأن إبنك الحبيب قد إستعمل ألفاظً وٕالهي، هناك مَ  رّبي    
نهى عن اإلساءة لآلخرين ليس فقط بالفعل بل حتى  اّلذيبصالحه، وهو 

يود أن  اّلذي. ولعّل هؤالء لم ُيدركوا بأن هنالك إبليس )22 :5متى (بالقول 
ر إبليس وأعوانه، فلم ُيبعدنا عنك، وٕان غاية السيد يسوع المسيح هو دح

أبناء حّيات و بأنهم  نئيالمراللفريسيين للكتبة و يفهموا معنى قول يسوع المسيح 
 )33-31 :8مرقس ) وقوله لبطرس بأنه شيطان (33 :23متى (األفاعي 

على أن أفعالهم وأقوالهم هي من  على أنه ُيوبخهم وفي ذات الوقت ُينبهُهم
بمجيء يسوع المسيح لخالص البشرية [إذ تك ُينكر مشيئ اّلذيأفكار إبليس 

ظهر الشيطان آلدم وحواء على هيئة حّية]، ألن بذلك هالك هذا الشيطان 
يعترف ويؤمن بأن يسوع هو "المسيح الُمخّلص،  اّلذيمن داخل الشخص 

يا رب، إن أسوأ األمور هو أن نعتقد بأن الشيطان ال يمكن أن  وٕابن اهللا".
  ذلك ال نعترف بخطأنا ونتوب.يكون بداخل أفكارنا وب
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بأنه  اأحد كهنتك حين قال في موعظته يومً  اوٕالهي، لقد كان مِحق  رّبي     
وجه إبنك الحبيب المتجسد  مالمح ياآلن أن نبحث عن كيف ه يَ ال داع

قلبه ونتشّبه به ونقوم بأفعاله فننال  صفاتولكن األهم من ذلك هو أن نعرف 
      وات.ااألرض فنرى بهاء مجدك بالسم رضاك وُنفرحك ونحن بعد على

لى كل هذه الصفات التي تحّلى بها، نجد إبنك الحبيب إباإلضافة      
على بالجسد والروح  اشاهدً ، إذ كان م من هذه الصفاتلما هو أعظ اشاهدً 

  :)8-2 :4 يوحنا (سفر رؤيا وس، إله قوي، وٕاله حي ال يموتأنك إله قدّ 
هو  اّلذي بيتكُعرف بأنه صالح والغيرة على فإبنك الحبيب  :وسإله قدّ  .1

كما أنه وفى بما باح ، )13- 12 :21(متى كانت تأكل قلبه  بيت صالة
به لتالميذه ِمن أمر موته على الصليب وكونه المسيح الُمخّلص، فأنَت 

لى إباإلضافة ). 13-1 :20العدد  سفرصالٌح وتفي بوعدك ألنك قّدوس (
وس حين بّشر بمولده لمريم العذراء بأنه قدّ أن المالك جبرائيل قد وصفه 

 ).35 :1(لوقا 

طاعة البشر لك وتأثيرك : وقوتك يا إلهي لم تقتصر على إله قوي .2
عليهم، إذ أطاع التالميذ إبنك الحبيب دون مناقشة وتركوا كل شيء 

) والموتى أحياهم 32- 31 :8حتى الشياطين أطاعته (متى وتبعوه، بل 
 :8 ن العاصفة (متىسكّ الطبيعة أطاعته ف )، وكذلك26-23 :9(متى 

ويّبس شجرة التين  ،)27- 22 :14مشي على الماء (متى و  ،)27- 23
 وحتى الموت لم يتغّلب عليه. )20- 18 :21متى (

لى السماء إقام من بين األموات وٕارتفع  فاإلبن الحبيب: ال يموت يْ إله حَ  .3
 يْ ، كما أنه حَ )11- 9 :1أعمال الرسل سفر ( من كثيرين ىعلى مرأ ياح
  بالقربان المقّدس. لى األبدإ
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وهذا ما ، )14-1 :3يوحنا أجل، إن مشيئتك يا إلهي أن أولد من الروح (    
لرغبته في اإلختالء به على  ليالً  هجاءحين نيقاديموس عّلمه إبنك الحبيب ل

ِحدا لكي يتعّرف عليه أكثر وأكثر، للتكلم معه بكل حرية وراحة دون أن 
والتقّرب  لمعرفتك اشً متعطّ مي الشريعة وكان هم أحد. لقد كان من معلّ يقاطع

بد  بمنتهى الحكمة بأن الوالدة من الروح ال إبنك الحبيبمنك، ولذلك عّلمه 
بالماء الحي فيؤمن المرتوي بأنك  ]الناتج عن العطش[أن يسبقها اإلرتواء 

التي أقام السيد  فيكون له فرح األرملة[أحببته من خالل فداء إبنك الوحيد 
) وهو لفرح عظيم أحست به العذراء 17- 11 :7 المسيح إبنها من الموت (لوقا

. ]لى السماءإ امن بين األموات وصاعدً  امريم حين رأت إبنها الوحيد قائمً 
بالقوة التي ننالها حين يحل [تكون فينا وتْثُبْت  ،أي محبتك لنا ،وهذه المحبة

فنعمل على محبة اآلخرين  ])8 :1 الرسل لأعماسفر فينا الروح القدس (
 رسالة( " ومن ليس به محبة ال يسكن اهللا فيهمحبةلمجدك ألنك يا إلهي "

. هذا اإلرتواء يولد التوبة الصادقة والعمل نحو أن )16- 7 :4 األولى يوحنا
المحتاج  إلىن حسِ نمثلك كأبناء لك على األرض فنغفر لمن أساء إلينا ونُ 

هه نحو محبتك. إ والقريب حسب ن الماء النعم التي ُتعطى لنا من ِقبلك ونوج
هي ذات الماء التي تغسل وتمحي الذنوب  كعطش أبنائالحي التي تروي 
كلمتك: اهللا  يالماء الحي ه  .)14 :22يوحنا  (سفر رؤيا فيظهر نقاء القلب

إلي ال قال: من يأتي  اّلذيالمتجسد بإبن البشر السيد يسوع المسيح المخلص 
 :21 يوحنا ، سفر رؤيا14- 7 :4(يوحنا  وتكون له الحياة األبدية ايعطش أبدً 

الملك سليمان في المزمور الثاني والسبعون،  تغّنى به، تنبأ و امطرً آه، يا  .)6
كون كالندى على غرس األرض ليتغذى وينمو يل منها همرحملته السحاب وٕان

ذبيحة شكر ى السحاب من خالل مرة ُأخرى العود يومن ثم  ،ويكبر وُيثمر
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عود يوترنيمة حمد من أفواه األطفال وبخور تعبق السماوات برائحته الزكية، ل
 يظهر من خاللهباإليمان  اّلذي مطرال اهطل مرة أخرى على الغرس. هذيو 

 )21 يوحنا (سفر رؤيا اهللا ياالمنير قوس قزح مجدك نورك اإللهي الساطع ك
  .سار النور األبيض من خالل قطرات الماءكما ُيشاهد قوس القوس بإنك

جسد [يا رب إجعلنا نعطش لكلمتك المقدسة باإلنجيل والقربانة المقّدسة      
على الدوام وعلمنا وٕاغرس  ]ودم، ذات والهوت إبنك الحبيب السيد المسيح

وس فنستسلم في قلوبنا محّبتك فنراك كما رآك إبنك الحبيب آب سماوي قدّ 
شة في مهب الريح ونكون أمينين على البنوة التي حصلنا لمشيئتك كالري

ة إسمك الروح فنسعى لتقديس أعمالنا فتعكس قدسيّ  عليها بالوالدة من
  آمين. ،لآلخرين

  

دانوا" و "إذهبوا "ال تدينوا لكي ال تُ  أوصانا: ، إبنك الحبيبوٕالهي رّبي    
القدوس. يا رب،  ُرسله وأتباعه سلطة لشفاء المرضى بإسمه ىوبشروا" وأعط

أنا لسُت أدين، إنما ألتمس معونتك اإللهية وأنت أعلم ما في القلوب. أرى أّن 
بالشلل، وغيرهم  فُأصيبتكثيرة قد عرفتك إنما قد أعياها الكسل الروحي  اقلوبً 

ومعرفة فرائضك، وآخرون  بمحبتكأْعَمتها حاجاتها وأهواءها عن اإللتزام 
من التمتع بمباهج الحياة،  تعيقهمألنها  أغلقوا آذانهم عن سماع كلمتك

وكثيرون آثروا أن يتمتعوا بنعمك الروحية والمادية دون أن يمّدوا يد العون 
ن من حولهم فإبتعدوا اّلذيللمحتاج والفقير، وغيرهم من بنى جبًال أمام َبنيهم و 

وأبعدوهم عنك. ولعل الجهل من جهة وعدم تحّمل المسؤولية واإلعتراف 
وٕاعطاء األعذار من جهة أخرى هو مأساة هذا العصر، لذا تحنن  بأخطاءنا

علينا يا إلهي وأنر قلوبنا كما أنرت قلب اإلبن الضال فتاب وعاد لبيت أبيه، 
نقية  اسل إلينا من روحك القدوس ليمأل قلوبنا من محبتك ويخلق فينا قلوبً وأرْ 



- 49 - 

 

حزقيال سفر ، 13-10 :51(مزمور  مستقيمة فيتجدد وجه األرض اوروحً 
. يا رب، لست أطلب هذا من أجلي فقط بل من أجل جميع خلقك )31 :18

لمجدك، ليؤمن العالم أجمع بك وليعرفوا محبتك الغيورة علينا المتجسدة بإبنك 
بسر القربان  الحبيب لخالصنا ومغفرة خطايانا؛ ليعرفوا بوجودك اإللهي

 وطالبين القدوس، مكإس حينسب مُ  شاكرين، وسالقدّ  لقلبك ونفيلجأس قدّ المُ 
أطلب منك أن  ،اهاإيّ  اوالرحمة والبنوة التي أريتن المحبة بإسم ،يا رب رضاك.

  آمين. ،ُتعيُدنا إليك ولك الشكر على الدوام

كما صام فأصوم الشاهد األمين نك الحبيب بإلولعلي أستطيع أن ُأصّلي     
تجاه  ل الرحمة أعما هي كالصوم بمفهومف ،مقبوًال لديك فتباركني اهو صومً 

، وهي )12- 5 :58(وجاء في كتابه  أشعياء النبيأخبرت كما الجسد والروح 
 :25ذات األعمال التي تفرق المؤمنين عن الغير مؤمنين يوم الدينونة (متى 

      وأقول: ،)46- 31
وٕالهي ... ِمن على الصليب ُقلَت "أني عطشان" فكيف هذا وأنت  رّبي .1

عطاني أن أشرب من ينابيع المحبة والرحمة من أعطاني ماء الحياة، أ
والتقوى والعبادة والسالم والمشورى الصالحة التي ال تنضب! البد أنك 
عطشان لألرواح، لذا أرجو منك أن تستخدمني ألروي العطاشى من 

من ماء الحياة فترتوي، وبالتالي ترتوي أنت إذ ك نممن ال يعرفو األرواح 
  آمين. ،وسوتمجيد أسمك القدّ  تبدأ هذه األرواح بحمدك وشكرك

وعن قلبك  كوخيراتِ  تكوٕالهي ... حين ِجعُت إلبتعادي عن مائد رّبي .2
وس َشَبُع األرواح، أتيت إلي وُكنت لي خبَز الحياة فأطعمتني بكل القدّ 

حكمة جسدك وكلمتك ومشورتك الصالحة ومواهبك الغنية فأغنيتني 
ني اآلخرين وُأقاِسَمهم نعمك وأشبعتني، لذا أرجو منك أن تستخدمني ُألغْ 
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علي فيشبعون وُيشبعون غيرهم فتشبع أنت إذ تبدأ هذه األرواح بحمدك 
  آمين. ،وسوشكرك وتمجيد أسمك القدّ 

وٕالهي ... حين أخطأُت ووقفُت أمامك بخزيي وعاري وأحسست  رّبي .3
أمامَك، أتيت أنت إلي وغفرت لي بكل محبة وتضحية ونكران  ييبُعرِ 

لى العرس السماوي إال ُيبلى يسمح لي بالدخول  اتني ثوبً ذات فألبس
دك، لذا أرجو منك أن تمنحني قلبً  األمج  لمن يسيء  اغافرً  اُمتواضعً  اُمحب

يحتاجه فال ُيساءل يوم الحساب عن أي إساءة  اّلذيإلي فألبسه الثوب 
 ،وس دون تأخيرقام بها تجاهي فيبدأ بحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القدّ 

  مين.آ
عنَك وُتهُت في أرٍض  ارأيتني قد أصبحُت بعيدً  حين  وٕالهي ... رّبي .4

صحراء قاحلة ال ماء فيها وال شجر ولم أعد أستطع أن أرى  غريبة
من ثمار أشجارها  االطريق لألرض التي وعدت أجدادي بها، أرضً 

ت لعْيني فأبصرُت، أْمسك اونباتاتها ُتَدر الحليب والعسل، أتيَت أنَت نورً 
أوصلني لبيت أبي السماوي وأسكنتني قلبك  اّلذيبيدي وأْصبحَت الطريق 

القدوس وجعلتني أحتمي بدفئه ومحبته ورحمته وأطعمتني من ثمر 
 بحبك وال أرغب  ااألرض الموعودة. ساعدني يا رب أن ال أكون أناني

 لآلخرين ابالتمتع بخيراتك دون أن ُأرشد اآلخرين لهذه الخيرات فأكون نورً 
فيصبحوا من أهل البيت ويتمتعوا بخيراته وال يعودوا غرباء فيبدأون 

  آمين. ،وسبحمدك وشكرك وتمجيد أسمك القدّ 
وٕالهي ... حين مِرضُت وثقلت أطرافي عن القيام بواجباتي تجاهك  رّبي .5

وتجاه اآلخرين من حولي أتيت أنت وكنَت الطبيب الشافي، سقيتني دواًء 
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 َت لي عافيتي، دواًء ليس ألحد سواك أن من عمل يديك وأعدْ  اسحري
يسقيه، لذا ساعدني أن أزور المرضى وآخذ معي من هذا الدواء، أحمل 

لك فيبدأون بحمدك  أبناءً سمعون وُيْشَفْون ويصبحوا الكلمة بين يدي في
  آمين. ،وشكرك وتمجيد أسمك القدوس

وأصبحت للخطيئة  اوٕالهي ... لقد أغواني الشيطان وأصبحُت مأسورً  رّبي .6
من حياتي فأعمتني الخطيئة عن رؤية الحق والبر،  أعمالي الخاطئة جزءً 

وألنك أنت أحببتني محبًة غيورة ال حدود لها، أتيَت أنت الحق وفكْكَت 
 لتكون لي ِمثاالً  ابارً  اقيودي من العبودية وأسرتني بمحبتك، أتْيَت إنسانً 

 ان تمنحني قلبً ، لذا أرجو منك أكفي عين اأقتدي به فُأصبح بار  ُيشابه  انقي
لألرض، أحمل محبتك في قلبي لكافة  افأكون ملحً  اقلبك القدوس ُمؤمنً 

أسرهم بإسمك القدوس وأدلهم عليك فيبدأون بحمدك  المأسورين فأفكّ 
 آمين. ،وشكرك وتمجيد أسمك القدوس

ا كم ذين لم يعرفوك بعدُ نيك الصغار الّ وٕالهي ... هبني أن أخدمك ِببَ  رّبي .7
إرادتك المجيدة فال  ُترضي رحمةٍ  بأعمالِ  ، أخدمكبكل تواضع خدمتني

 آمين.  ،لى أبد اآلبدينمن رؤيتك والتسبيح والسجود لك إ دأح مُيحرَ 

 

  :145مزمور 
وأبَد  أسمك. في كل يوم ُأبارككَ  ُأباركُ أبد الدهور و  كَ ُأعّظمُ  إلهي الملكُ "يا 

من جيٍل إلى لعظمته.  حد وال  بٌح جًداُمسعظيٌم و الرب ُأسبح أسمك.  الدهور
وفي ك لبهاء مجد جال أّمُل في. أتخبرون بمآثركويُ أعمالَك  سبحونيُ جيٍل 

صالحك وفرة . بذكر كمائعظُأحّدُث بو يتكّلمون بعّزة مخاوفك . ر عجائبكأم
  .بّرك ُيهللونوبُيفيضون 
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 ب. ورؤوف طويل األناة وعظيم الرحمة رحيمٌ  الرببالجميع أفُ ير  الر ،
 يبارككلأعمالك، و لتحمدك يا رب جميُع أعماله.  كل  لىومراحمه ع

 بني البشر عرفوا. لكي يُ لينطقوا بجبروتكك و وتملكلُيحدثوا بمجد ، أصفياؤك
في ، وسلطانك جميع الدهور كوتك ملوتملكإن . وتكبهاء ملك مجدو  مآثرك

  جيل.فجيل  كل

 ّساقطينال جميع ندُ اسيُ بار في جميع أعماله. الرب الرب أميٌن في كل أقواله و 
ترزقهم طعامهم في أوانه. ل وكرجعيون الجميع ت. رازحينكل ال وُينهُض 

جميع في كل طرقه وصفي في  بار  . الرب تهرغبكل حي  تبسط يدك فُتشبعُ 
نه. ن بالحق يدعو اّلذيمن جميع  ،ن يدعونهاّلذيمن جميع  قريبٌ  الرب  أعماله.

 يحفُظ جميع ُيخّلصهم. الرب ُصراخهم و  يسمعُ  ن يتّقونه،اّلذييصنع ما ُيرضي 
 ب. بتسبيح ويستأصُل جميع األشرار يهُمحبذي جسد وكل  ينطُق فمي الر

  " ألبد.مدى الدهر ول ُيبارُك أسمه القدوس
  

  ":اأهوى حبيبً ترتيلة "
  لدجىخّل أناجيه إذا جن ا     ليس لي من غيره اأهوى حبيبً 
  بالجسم من أجلي إرتدى اّلذيذاك      بل مليكي وحده اموالي حقً 

  ُتطفى حرارات الصلىبلهيبها      قلٌب به نار المحبة أوقدت
  بذخيرة من حازها فقد إغتنى     من لي بأن أفنى بحب وجوده

  وُتذيبني نار الصبابة والجوى     إني لراٍض أن أموت بحبه
  قد مر من ُمّر الحياة به حال     وما اوأرى العذاب بحبه عذبً 

  مع األبكار في ذاك الذرى     هذا هو الحمل الذبيح رآه يوحنا
  ال بأمواه األضى اوضيً  اطهرً        قد طّهروا أثوابهم بدمائه
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 من إيحاء صورة 

  )31 :8(يوحنا  "احقً  مي، كنتم تالميذي"إن ثبتْم في كال

 
 

ثاِله كحبة أن يكونوا على مِ  إن على أتباع السيد يسوع المسيح     
الحنطة التي عندما تسقط على األرض وتتوارى بداخل األرض تموت 

، حين ا. فهكذا أيضً )8 :4(مرقس  ِضْعف 100أو  60أو  30فتنتج 
للروح والحق ولإلرادة اإللهية  ياُيميت اإلنسان المسيحي ذاته فُيسلمها كل

ُتخرج الجذور لتثبت بالتربة  كما أن البذرةو من أجل بناء ملكوت اهللا.
وتمتص منها الفائدة للنمو واإلثمار كذلك نحن حين نستسلم إلرادة اهللا 
فيكون اإلستسالم بكل محبة وثقة وفرح هو جذورنا التي تربطنا باهللا كما 

ى بكلمته النابعة الحبل الُسري الذي يربط الجنين بوالدته، فنثبت به ونتغذّ 
   دة.الطيبة] فننتج ثماًرا جيّ  [األرض القّدوسمن قلبه 
 لُنصل: 

"يا حبة الحنطة، ذات الفلقتين غير المنفصلتين، يا بذرًة وثمرًة وغذاًء    
لى حضن األرض، وَأْصبَحت حجر إفي آن واحد، َهبطت من السموات 

رذله البّناءون، كوني غذائي الروحي وأساس  اّلذيالزاوية وحجر األساس 
لثمار التي تُْفِرح أبي وتنال ِرضاه، وٕاجعلي قلبي بيتي، وٕاجعليني ُأثمر ا

  آمين." ،لمجد اهللا الكلمته السماوية فُيرنم طربً  ابيتً 
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        )7( اهللا شـيئةم

  المغفرة  
لو سألتك يا إلهي "ما هي مشيئتك؟" لسمعتك تقول لي من خالل       

ه ُمحب غفور وفي الوقت ذات واحد آٌب للجميع بأنك إلهٌ اإلنجيل المقّدس 
كالمك وال يطيعه  يحتقرمن  ستكرهبأنك  بالنسبة إليكعادل، وَعدلك ال يعني 

تعطيه فرصة للتوبة مشيئتك أن ، بل ، إذ أنك ال تريد له الهالكالشرويقترف 
فأنت متواضع وال )؛ 13- 1 :12الثاني صموئيل سفر دبه وتغفر له (ؤ فت

رك اإللهي لمغفرة العالم أجمع، لذلك كان تدبي ُيهمك أن تتألم من أجل
نا يا إلهي أسأنا مفهوم ولعلّ  ها ونسيء بها إليك.عملخطايانا التي نقوم ب

حين نسيء إليك المغفرة فإكتفينا بأن ال نسيء إليك وأن نطلب المغفرة منك 
 :2زكريا سفر (هو إساءة لك  ،خلقكأي  ،كأبنائمن ناسين أن اإلساءة ألي 

أن نطلب المغفرة ممن أسأنا  وجب علينا عليهو  ،)45-41 :25متى ، 8
فنهلك (لوقا  ، يؤلمك أن ال نعترف بخطأنا ونطلب المغفرةيا إلهيإليهم. أجل 

سيء إليه لدرجة أن يؤلمك أن يؤذي أحد أوالدك اآلخر وي كذلك ،)1-5 :13
وما يؤلمك أكثر هو أن ال نغفر لمن يندم على خطأه  ،هأخو ال يغفر له 

بل ونغضب على من أساء إلينا  )4- 1 :17(لوقا  المغفرة تجاهنا ويطلب
ر دون طلب المغفرة ال نغفأن يؤلمك وكذلك  ؛)22 :5فنستحق الدينونة (متى 

وألنك . )44 :5متى كما أوصيتنا من خالل إبنك الحبيب ( ناأعداءفال ُنحب 
أن يتحّلوا  كأبنائعّلمني بأن المحبة التي على تُ  مشيئتك أنعادل يا إلهي، ف

المغفرة هي إحدى ركائز اإليمان فإال بالمغفرة لمن يسيء إليهم، بها ال تكتمل 
يحبونك فوق كل و ن يعرفونك حق المعرفة اّلذيك ءالحقيقي وهذا ما ُيمّيز أبنا
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ذين يجهلونك أو يعرفونك لكّنهم ُيحبون أنفسهم أكثر شيء عن اآلخرين الّ 
ي إن لم مشيئتك أن ُتعّلمني أنني لن أستحق أن تغفر ل ).48- 44 :5متى (

أن الرحمة مشيئتك أن ُتعّلمني ). 35-21 :18متى وهذا عدٌل ( ،أغفر لغيري
  أستطيع أن أفهم:، وعليه تان ال تتعارضانخاصّ  كوالعدل عند

 ومحبتهم لآلخرين محبتي على سيعتمد الدينونة من خالص نفسي أن .1
وندمُت على فعِله ه تجاهك ما أسأتُ غفر لي ستَ فلهم  فإن غفرتُ  لي:

، 15- 14 :6متى ( يسوع المسيح الرببذبيحة الحمل الوديع عنه  وعدلت
سفر ط (و سضربات بالألنه أخذ عني عقاب الخطيئة من  )37 :6لوقا 
دان لن أُ فوٕان غفروا لي ؛ )48- 45 :12لوقا ، 3-1 :25اإلشتراع تثنية 
   .)59-58 :12(لوقا  تجاههم تيإساءَ على 

، فإن أحببتهم لى محبتي لهمن خالص اآلخرين من الدينونة سيعتمد عإ .2
إن . إليّ  على اإلساءة واُيعاقب ال كما ُأحب نفسي فإني سأغفر لهم لكي

المغفرة لآلخرين هي عملية لـ"إتمام عدالتك دون أن ُيحرم أحدهم من 
رؤية وجهك البهي والعيش معك إلى األبد". أي لكي تتم عدالتك في 

دة وفي الوقت نفسه ال ينحرم مجازاة اّلذين ُيسيئون لآلخرين ألسباب متعد
يتوبوا من العيش معك مباشرًة دون فترة عقاب، فإن  أحد هؤالء اّلذين لم

مغفرة اإلساءة التي قاموا بفعلها هي الحل لهذه المعضلة. فأنت تحب 
 رّبي الجميع، وٕان أحببناك لن نمنع عنك رؤية َمن ُتحّبهم ولو للحظة.

يسوع  الربأنت أبي وأباهم و قام، وٕالهي، أنت ُقلَت بأن أترك لك اإلنت
المسيح ُصلَب عن الجميع، وأنا لن أرضى أن أرى أبي ينتقم لي من إبنه 
اآلخر، ولذلك وحبا بك وبهم وبذاتي سأقول "إغفر لهم يا أبتي" فأنا أيًضا 

    من الخاطئين.
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وأنت اإلله العادل من أجل أن ال ُيحرم أحد من رؤيتك يا إلهي  ،لأج
، 18- 17 :19سفر الالويين ( أن نحب اآلخرين كمحبتنا ألنفسناأوصيتنا ف

وحين نثبت بإيماننا بتعاليم إبنك الحبيب ويمتلىء قلبنا  .)40- 36 :22متى 
فإننا لن ندان كما قال إبنك  فنسلك بحسب الروح، بمحبتك ومحبة اآلخرين

دية بل ينتقل للحياة األب الحبيب بأن من يثبت فيه فلن يأتي إلى الدينونة
ك بتعاليم أجل، إن التمسّ . )17- 1 :8، رومة 50- 44 :12 ؛23 :5 (يوحنا

 كأعدائلهو أحسن الطرق للقضاء على السيد المسيح بعد الوقوع بالخطأ 
. ولعل جميع من يعرفونك يعلمون ويدركون ]خطايانا والشيطان المسبب لها[

ذا ما ُيعيد لنا ، وهأن التوبة الحقيقية والندم هي أفضل وسيلة للرجوع إليك
(مرقس  بعد أن نكون قد خسرناها بإبتعادنا عنك نحن ملح األرض ملوحتنا

لقد فهمُت بأن المغفرة لَمن أساء إلينا ودعوتهم  ،وٕالهي رّبي .)50- 49 :9
للتوبة هي كإرواء العطشان، كإشباع الجائع وكساء العريان وشفاء المريض 

، للخير وفائدتها تعم على الجميع وفك قيد المأسور روحيا؛ المغفرة هي بابٌ 
المغفرة" وبدونهما ال يكتمل المحبة و "هو رسالة السيد المسيح أساس كما أن 

من  ناعلى روح اخوفً  ليسالدافع للمغفرة لآلخرين  لذلك يكونو اإليمان. 
، "طاعًة لكلمتك"و "بك فوق كّل شيء احبً "بل فذلك حٌق وعدل، الدينونة 

  ة هي الطريقة التي بواسطتها:وبالتالي ستكون المغفر 
   .لكراهيةا ُيغلب الشيطان المسبب لإلنشقاق بين األشخاص ووضع بذور .1
  .، وُنصبح مثاًال لمحبتك أمام اآلخرينقلوبنا بمحبتك ىءتمتل .2
، ايانا حسب تدبيرك اإللهي لخالصنالمحبتك لنا بمغفرة خط انزداد فهمً  .3

ا ومار يوحنا المعمدان على ِمثال النبي إيلي فنستطيع بدورنا أن نكون
 لمعرفة الخالصللتوبة و الشعب و تدع التي الروح بذات اللذان يتمّتعا
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خطاياهم فُترد قلوب اآلباء إلى األبناء والعصاة إلى فكر األبرار  بمغفرة
  ).17 :1(لوقا 

نتواضع أمامك: فإذ كنت أنت الملك قد فعلت ما فعلت وغفرت لنا فمن  .4
  نحن لكي ال نغفر لآلخرين.

قام به  اّلذينقوم بفعل رحمة تجاه األشخاص الخاطئين وهو ذات الفعل  .5
َأغفر  تِ يا أبحين صرخ إليك من على الصليب قائًال: "إبنك الحبيب 

ه به فنتشبّ ، )34-33 :23لوقا ( "ون ما يفعلونعلملهم، ألّنهم ال ي
 فانوسيإسط، كما فعل القديس الشهيد كأبنائفنستحق أن نكون من 

 ).60-59 :7سل أعمال الر (

أوساخ [نقوم بغسل أرجل من أخطأ إلينا فُنزيل عن قدميه التراب  .6
، وُنريحه من عذاب الضمير، وبذلك نصنع باآلخرين ما صنعه ]الخطيئة

 ).  15-14 :13بنا السيد يسوع المسيح (يوحنا 

"، فكلتا هاتين الكلمتين ال تعتبر اشكرً " و"متأسفم أن نقول كلمة "نتعلّ  .7
يقولها بل هي داللة على النضوج  اّلذييمة الشخص إنقاص من ق

   الروحي.
 اّلذيتلّقاه إبنك الحبيب و  اّلذيمشيئتك يا إلهي أن ُيعّلمني "مقدار األلم      

ُيصيبك عندما ُنخطىء إليك ومع ذلك تقول  اّلذيم لألالمقدار  اقد يكون موازيً 
ون أعمالي كلها وتحثّني لتكلنا بأنك قد غفرت لنا" كيف أراقب تصرفاتي 

 "أخطاء اآلخرين واإلساءة لي وجرح مشاعري"وكذلك  لكلمتك. إرضاءً 
وألوذ  ،تجعلني أراقب تصرفاتي لكي ال أفعل نفس التصرفات تجاه اآلخرين

ي روحي وُتزيد من إيماني فأنجو من أفعال الشيطان بك فأطلب منك أن تُقوّ 
 :22، لوقا 36 :21وقا (ل لضعف إيماني في وقت التجربة وال أقع فريسة له
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 يةالربالصالة  عّلمنا كيف ُنصّلي ن، وهذا ما عّلمنا إياه إبنك الحبيب حي)40
علينا  ٕان كنا ننطق بها بالكلمات ولكنهذه الصالة التي و . )13- 9 :6متى (

، عالمين بأنه ليس هناك كائن حي أن نعيش كل ما جاء فيها بصدق وأمانة
         معصوم من الخطأ.

في إحدى إعترافاتي لدى الكاهن ألخبره عن ضعفي في كوني غير      
 قال لي الكاهن: "أال تصّلين؟". قادرة على مسامحة شخص أساء إلي ،

ية الربي كل يوم ولكني أدركت إني بصالتي للصالة وٕاندهشت إذ أنني أصلّ 
ما أقول لك يا أبي بأنني قد غفْرُت لمن أخطأ إلّي. فكيف أكلمك وأنا ال أعي 

قال لي أحد   ؟كأبنائأنطق به وأطبقه؟  هل أكذب عليك؟ أم أنني لست من 
ألجل  ومشاعرنانا أهواءشجاعة أن ُنميت  أوًال:: كهنتك بأن المغفرة تتطلب

وهذا أقل ما يمكن أن  )24 :1لسي قو مات من أجله المسيح ( اّلذيملكوتك 
 اّلذيلجهاد الجسدي نفعله لخدمة اآلخرين فُنظهر لهم محبتك دون القيام با

به ليغّيرنا ويجعل  ينثقاشجاعة أن نتوجه إلبنك الحبيب و  ثانًيا:، و أّداه الرسل
فنجد  الحنون قلوبنا وديعة ومتواضعة مثل قلبه القدوس فنسامح اآلخرين بقلبه

    . )30- 28 :11الراحة لنفوسنا (متى 
ر مهما كانت وٕالهي، لو سألتك هل هنالك حدود لإلساءة أي هل نغف رّبي    

 اّلذياإلساءة؟ لسمعتك تقول لي من خالل اإلنجيل الُمقّدس أن يعقوب وهو 
ثل أن يفعلوا المِ  هأبنائ إبنته وأراد من غفر لمن إغتصب سّميته "إبني إسرائيل"

وكذلك داوود  .)34سفر التكوين ذي كانت عواقبه وخيمة (بدل اإلنتقام الّ 
قد غفر للملك شاول  ن نسله أتى المسّياعلى إسرائيل وم اذي جعلَتُه ملكً الّ 

 ).21- 3 :24قتله (سفر صموئيل األول  عزم على اّلذيحين أمسك به وهو 
) إذعان 2أو ( ،) حكمة1المغفرة حين ذاك كانت نتيجة ( ي أقول لك أنلعلو 
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) 3أو ( ،ن مسحتهم رؤساء عليهماّلذيإلرادتك وعدم اإلساءة لألشخاص 
بأنها وٕان ، لسمعتك تقول لي داء بما يستحقونعاألاإلتكال عليك لمقاضاة 

أتوقع منك أن تُقاصصني بعد  نلي ل تَ رْ فَ وغَ  أنك حين تُبتُ كانت كذلك، ف
؛ وهذه )12-11 :103مزمور ( بل نسيت كل آثامي وشروري تجاهك ذلك

هي المغفرة التي تود أن أحملها في قلبي لمن يسيء إلي فأنسى وال أطلب 
هذا ما عّلمه كلمتك المتجسد يسوع المسيح لتالميذه حين منك اإلنتقام منه، و 

ٕاستقبله بأخذه أسرع إليه أباه و ف اذي عاد تائبً ثل اإلبن الضال الّ أعطاهم مَ 
حين غفر لها وأبعد وما قام بفعله للمرأة الزانية  ،)32-11 :15لوقا بحضنه (

وٕالهي  رّبي .)11- 3 :8يوحنا (ونصحها بعدم العودة للخطيئة عنها القصاص 
وال أفرق بين التعليم لبنائي وتكرهني إني ُأخطأ حين أعتقد أنك تقاصصني 

من  لى أن سمعتُ إوتصحيح تصرفاتي وبين القصاص، ولم أعرف الفرق 
لكي يتوب وال  ا خاطًئاسلوكً أحد اآلباء بأنه أراد أن يؤّدب إبنه ألنه عمل 

لم يفهم بأن أباه فعل و وٕابتعد عنه بنه غضب منه إن أإال  ،يعود لذات السلوك
نهم فإ اآلخرين تجاه ن إذ أخطأ إبنهكيغفر له ول بأنه يعلم األب فعل ألن ام

بالتالي و  هأبو ُيحّبه به  اّلذي المقدار بنفس ُيحّبوه ألنهم قد ال لن يغفروا له
   تكون النتائج وخيمة.

  
 أصبح يمأل قلوب كثيرة اّلذيوٕالهي، ولو سألتك ما هذا الغضب  رّبي     

يكاد يبدو مستحيًال وتكاد الذكريات  اوأصبح الغفران والعودة إلى المحبة أمرً 
وبالذات  نحو المصالحة امً دُ ضي قُ أمام المُ  اوتقف حاجزً  السيئة تحتل الفكر

 اما لي أرى قلوبً  ؟وتفّككت العائلة بين األزواج فكثر اإلنفصال والطالق
َفْتك وٕاختارت جهًال أْن تفقد معنى ممزقة، تئن من وطئة قلوب ال أعلم إن َعرِ 

، َأْم أن هناك َمْن إستهواها فأنكَرْتَك وباعت ذاَتها  أنك إلٌه واحٌد خالَق الُكلّْ
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 وأزالت الرحمَة من قلوبها، ونِسيت أّنك أرحُم الراحمين؟ والذات بالمال احبً 
عدنا لسمعتك تقول لي من خالل إبنك الحبيب بأن الشيطان يود أن ُيغربلنا ويب

وهو عازٌم على إستغالل المادة  )31- 28 :22لوقا (وعن ملكوتك عنك 
وأحاسيسنا حتى مشاعرنا أحّباءنا و الذات و السلطة وحب والشهوة وحب 

- 1 :4 في البرية (لوقا الشيطان ليسوع تجارب[لكي نتخّلى عنك وٕاحتياجاتنا 
لب منك أن ل أمرنا إليك ونطك وَ أن نُ  الذا علينا دومً  ،]وسفر أيوب )،12

 اّلذيُتزيدنا من مواهب روحك القدوس فنتسّلح بسالحك وننجو من الشرير 
فإن سقطُت لو آمنت، هذا ما نتعّلمه من الكتاب المقّدس: "[ يود أن يأسرنا

، سبي بني إسرائيلو ، مثال الملك داوود، )10- 7 :7ميخا سفر ( فسأقوم"
أي [الشيطان  أجل فحين نقع في قبضة .]س الرسول ليسوعطر ٕانكار بو 

 ،نصرخ لك "إلهيو ُنحس بعذاب الضمير لما فعلنا ثم وتكثر خطايانا  ]العدو
، وكما 42و 22كما صرخ لك الملك داوود في مزمور [إلهي لماذا تركتني؟" 

من على الصليب وهو ُمثّقل بخطايانا  ، ُممّثًال عنا،المسيح يسوع صرخ
 في يَديك أجعلُ ، ا أبتِ "ي: اأيضً  صرخ لكجد أنفسنا تن ،])34 :15(مرقس 
(مزمور  عنا تتخل ولن ن وواثقين بأنك ُتحبنا ولم عالمي )46 :23(لوقا  روحي"

22 ،42 ،43(  .        

في أْن تساعَدنا في إخراج  ارّبي وٕالهي، إني ال آتيَك شاكيًة بل طلبً    
في أْعيِن التي الشوكة التي في أعُيِننا لكي نسعى إلى إخراج الخشبِة 

أعطانا إياه السيد المسيح عن  اّلذيالمعنى الحقيقي للمثل  رين؛ لقد َنَسْينااآلخ
هل  ،لدى السامري الصالح االقريب؛ ونسينا أن هذا القريب لم يكن معروفً 

على سوء؟ وبرغم ذلك َحن قلُبه عليه ومد له يَد  اأم إنسانً  اصالحً  اكان إنسانً 
ن يفرح لموِت اآلخرين ويقولون المعونة. أما اآلن فهناك ِمن أوالدك مَ 
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"يستأهلون"، نَسوا إنك أنت وحدك القاضي وأن إبنك الحبيب قد تأّلم ومات 
محبًة بنا وقد طلب منا حين نصلي أن نكون قد غفرنا لجميع من آذانا محبًة 

 في قلوبنا؟ وٕان كّنا نحن لم نعِ  ابه وبهم؛ فكيف إذن نجعل للبغض مكانً 
    آمين. .ا غيُرنا؟ إرحمنا يا رب، إرحمنامعنى المحبة فكيف يعيه

في كل  ادً مجّ ومُ  اباركً ليتقّدس إسمك وليكن قلبك القدوس مُ  ،وٕالهي رّبي    
زمان وكل مكان. أغفر لي يا أبي كّل ما قمت به من إساءة لك سواء بالفكر 

ألعرف ُطرقك  أو القول أو الفعل، وأرجو أن تمّدني بمواهب روحك القدوس
هانتك وال أكون بأعمالي سبب عثرة أمام اآلخرين فُأبعُدهم عنك فأبتعد عن إ
   وعن محبتك.

ما أن نرى الدمعة في أعين ف ورجاًء ومحبة، اإيمانً  ِزدنا ،ي وٕالهيربّ     
أو أن ُتجرح أحاسيسهم أو أحاسيسنا حتى ننسى تعاليم إبنك الحبيب نا أِحّبائ

ذعة عن معرفة أو عن غير عن المحبة والتسامح وتمتلىء أفواهنا بكلمات ال
ُجِرحت مشاعره حسب  اّلذيمعرفة بدافع إرجاع البسمة أو إرضاء الحبيب 

مفهومه أو إشباع ذاتنا، إال أننا ال نعلم بأننا بعملنا هذا نكون قد هدمنا من 
قلوبنا ما بنيته بآالم إبنك الحبيب يسوع المسيح. ففي كتاب العهد القديم، 

خطيئة. والخطيئة هنا هي ثمرة بذرة الكراهية التي ُكتب بأن األلم يولد ال
في القلوب ِعند حدوث أي سوء فهم أو ِخالف. ولقد أعطانا الشيطان  هازرعي

حل لمثل هذه المواقف بأن نلجأ إلى المصالحة أو  إبنك الحبيب رئيس السالم
وُنسأل عن طاعة  أن نسامح وُندير الخد اآلخر قبل أن نقف أمام الدّيان

 :5متى ، 18-11 :19األحبار  سفر( لقريبواهللا امحبة بالنسبة إلى اك وصاي
وٕالهي علمني طول األناة والصبر في خدمتك، وعّلمني  رّبي .)26-23 ؛9



- 62 - 

 

أن ُأصلي ألعدائي، وال أوجه أصبع اإلتهام والنقد دون أن أمّد يد العون 
  لآلخرين.

 صرخة الصليب:ك ايا رب ِزدنا إيمانً       
لَمْت خشبُة الصليب فهل سنسمعها لو تكف

من خْرق المسامير في  اتصُرُخ ألمً 
داخلها، أم تتذّمْر من ِثَقل الجسد الُممّدْد 

نحو السماء  اعليها، أم تراها تنتصُب عاليً 
فترفع الجسَد المقّدس الملتصق بها والدم 
الُمراق عليها بكل ما ُأوِتَيْت من قوة في 

لك يا أبي  الثبات على األرض؟ لتْصُرخ
يا أبِت َأغفر "السماوي مع َمن حَمَلته: 

  ."لهم، ألّنهم ال يعلمون ما يفعلون
المملوؤن "ن نحن أتباُع المسيح و فنكأعطنا يا رب من ِنعم روحك القدوس 

 كرحمتتك و هذه الخشبة التي من خاللها يفهم العالم محب "بالمحبة والرحمة
. بكل محبة وفداء على عاتقه ، هذه الخشبة التي حملها إبنك الحبيبلنا

قلَبه  إبنك الحبيبفُنَنّقي ضمائَرنا ونفتح قلوَبنا للَصفح والغفران، مثلما فتح 
لنا، وعمَدنا بالروح والماء؛ عّمدنا بدمه الزكي حين غسل ذنوبنا التي غرسها 

صليَب  هبين جراحات جسده الطاهر حين كان على الصليب. ولتكن تعاليم
 كصق به ونحمله بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا فنتبعه إلى ملكوتنلت اّلذيالروح 

  السماوي.

عندما فنحن  ية:الربالصالة كالمحبة التي في  محبةً يا رب ِزدنا         
لتشع هذه  تكفي قلبنا لنضع فيه محب انصّلي فإننا نفسح المجال ونعمل مكانً 
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محبة القريب كأنفسنا تْكُمن بالنسبة لمحبة اهللا و تك المحبة لآلخرين. إن وصي
بية. فالصالة الربمتكاملة في الصالة  عن  لكية بالكلمات هي تعبير الر

كأٍب ُمحب غفور وقدوس له الملكوت في السماوات  ك، وٕايماننا بكمحبتنا ل
لنا والرضوخ لها؛ كما  كوعلى األرض وواهب الحياة، والثقة التامة بمشيئت

محبًة خالية من أي حقد أو رياء على  كخلق هي تعبير عن محبِتنا لجميع
 اوٕاقرارً  ]الحصول على الغفران[لنا فُنحب لهم ما ُنحب ألنفسنا  كِمثال محبت

كما نحن نرى اآلخرين؛ كذلك هي بيان على عظم  ]عاملناتُ [رانا تسَ  كمنا بأن
ه هو قلب نقي تخطايانا دون أي ذبيحة منا بل كل ما أرد تكبمغفر  كرحمت

وهي كذلك طلٌب إليك بأن  ،فهذه الصالة هي: "المسيحية في كلمات" ُمِحب.
حزقيال  سفر، 10 :51(مزمور  مستقيمة اوُتجدد فينا روحً  يانق افينا قلبً تخلق 

اآلن أفهم بأنك أرسلت إبنك الحبيب ليكون و  .)26 :36 ؛31 :18 ؛19 :11
هذه الصالة  يبإبنك الحب، فلقد عاش كيف ُتعاش الكلمة نيممثاًال لي ولُيعل

ن تبعناه: حياة اّلذي اية طوال حياته وطلب منا أن نعيشها نحن أيضً الرب
مبنية حياة  ،محبتنا الغيورة على بيتك وعلىوتشهد على قدسيتك  لكمكّرسة 

مملوئين  ،كوشرح كالم ]واإلحسان المغفرة[والرحمة  ]بذل الذات[على المحبة 
أن ُنحقق هذه  ا. وباإلمكان أيضً لبناء ملكوتكمن مواهب روحك القدوس 

يبدأ بشعائر لتقديس  اّلذي اإللهي اسالصالة بساعة زمنية بحضور القدّ 
ين في يسكسجود المالئكة وأرواح القدّ  كوالوقوف والسجود أمام هيكل كإسم

لنا خبزنا اليومي إلحياء أرواحنا  ك، ثم يتبعها إعطاؤ السموات أمام عرشك
ودمه الكريم  الربوأخذ جسد  ]الكتاب المقدسقراءات  [ تكمن خالل كلم

لى إعلينا أن نتوجه فإلتمام هذه الصالة اآلن أعلم بأنه لمغفرة الخطايا. و 
الكنيسة وقلوبنا خالية من أي حقد أو عدم مسامحة. ومن ثم ننهي الصالة 
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إلبعادنا عن  لكما تكون الدعاء  ابالبركة التي يعطيها الكاهن والتي غالبً 
القوة  كونجاتنا من الشرير وتقويتنا عند المصاعب، واإلقرار بأن ل التجارب

، وثم يدعونا لإلنصراف لنشيع المحبة في لى أبد اآلبدينإلك والمجد والمُ 
من غذائنا الروحي كما عّلمنا  كما تشاء، وهذا العمل ُيعد جزءً قلوب اآلخرين 

ة بالفعل كل يوم . فيا حّبذا لو أمكننا أن ُنصلي هذه الصالإبنك الحبيب
 كوتمجيد كواإللتزام بهذه الصالة بكافة أعمالنا فتكون جميعها لتقديس إسم

أجل،  سالمين. اجميعً  ك لنصل إليكئتيومحبة القريب وعمل مش كومحبت
عندما نفهم أن علينا أن نخدم اآلخرين فحينها نبدأ بفهمك وما يعنيُه كالمك 

أفعاًال مطابقة لمشيئتك  "وأصوامناكلماتنا وصلواتنا "معنا، وحينها تكون 
  اإللهية.  

: الرجاء بقيامة أسير الرجاءفي كيان  اّلذييا رب ِزدنا رجاًء كالرجاء      
البهي. وألن علينا  كومجد كورؤية نور  كواإللتقاء ب كالموتى أي نيل ملكوت

على أهبة اإلستعداد الروحي لننال هذه النعمة لذلك فإن  اأن نكون دائمً 
كارنا وأعمالنا وأقوالنا الجسدية والروحية النابعة من قلوبنا تكون أسيرًة أف

 لحبيبه من احين يكون رهنً  الحبيب كَمَثل كونيل محبتك القدوس إلرضاء قلب
  للداللة على هذه المحبة.و  محّبته له دوافع

ُمنشىء  أغناطيوسما أحلى أن نصل كما صّلى القديس  ،وٕالهي رّبي     
المسيح، أسكرني.  دميا نفس المسيح، قدسيني. يا " اليسوعية ونقول: الرهبنة

، الصالحيا ماء جنب المسيح، أغسلني. يا آالم المسيح، قويني. يا يسوع 
الخبيث عنك. من العدو  إستجب لي. في جراحاتك أخفني. ال تدعني أنفصلُ 

قّديسيك، رني أن آتي إليك، ُألسّبحك مع . في ساعة موتي ُأدعني. ومُ حمنيإ
  "آمين. ،لى دهر الدهورإ
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  :32مزمور 

 عليهُب سال َيحْ  من. ُطوَبى لُسِترتْ  هئتيوخط تُغِفرَ  من معصيُتهُطوَبى ل"
 بَبِلَيْت عظامي  حين .خداعفي روِحِه  وال إثًماالر وأنا أزأُر طوال َسَكت
 في قيظِ هشيٍم ى لإقلبي  تحول  ،الً ولي انهارً ي عل تليدك ثق ألن نهاري.

» معاِصيّ َأْعتِرُف ِللرب ب«ِإْثِمي. ُقْلُت:  تُ ْكتمما تي و ئخطيبحُتَك ِ أَ الصيف. 
صفي في أوان الضيق ك كل يلإ صليي لكلذ ي.تئخطي وزرنت رفْعَت أَ و 

 من ،. َأْنَت ِسْتٌر ِليستطاعت إليه سبيالً إحتى وٕان طغت المياه الغزيرة لما 
يق جاة تُ اِم ينار ِبتقيني و ت الضحيطنيلن.   

َعْيِني ا لك و حً صانوأكون . تْسُلُكه اّلذيالطِريق في ُأعلُمَك وُأْرشُدَك إني 
، بشكيمٍة ورسٍن ُيكبُح ِجماحهما لكي َفْهمبغير  بغلالفرٍس و الال تكن ك .اكَ عتر 

وكُل على الّرب فالرحمُة ُمتا الالشريِر، َأمّ أوجاع كثر ما أ .ال يقتربا منك
 وبِ وا يا ُمْستقيمي القللله، و برارْبتِهُجوا َأيها األإ رحوا ِبالّرب و فْ إ. هطُ و حتَ 
  ".ينجمعأ
    

  :ونعمل من أعماق قلوبنا ونقول لُنرتل

 اءشا تم كنْ يل !ملكوتك ليأتِ  !وات، ليتقّدس أسمكَ مَ في السّ  اّلذيأبانا "
 فقد مما علينافنا عوأ ؛نايومُخبز أرزقنا اليوم  !في السماء كمااألرض  في

نّجنا من  بل ،ةتجربنتعّرض لل تتركناوال  ؛عليه ن لنامَ  أيًضا أعفينا نحن
   "آمين. ،إلى األبد المجدالقوة و الشرير ألن لك الملك و 

   )13- 9 :6(متى 



 

 

  

  الفهرس
        

  1 ........................................     ) المحبة1شـيئة اهللا (م

  4 ....................................    اسة) القد2شـيئة اهللا (م

  10 ........................     ) األبوة والملكوت3شـيئة اهللا (م

  22 . .............................    الربخيرات  ) 4شـيئة اهللا (م

  29  الخالص    ......................................) 5شـيئة اهللا (م

  39  .................    الشاهد األمين والمحبة) 6 (شـيئة اهللام

  54  المغفرة    .....................................) 7شـيئة اهللا (م
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