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ٱلر ِب ُع و َّ
ٱلث َماُنو َن  -التشوق
اَْل َم ْزُم ُ
ور َّا َ
١مــا أَحَلــى مسـ ِ
ـاكَن َك َيــا َر َّب ٱْل ُجُنـ ِ
ق َن ْف ِســي ِإَلــى ِدَيـ ِ
ـار
ـودَ .
اق َبـ ْـل َت ُتــو ُ
َ ْ
٢ت ْشـ َـت ُ
ََ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ــان ب ِ
ٱلــر ِّبَ .قْل ِبــي َوَل ْحمــي َي ْهت َف ِ
ٱإل لــه ٱلح
ــور أَْيضــاً َو َج َــد َبْيتــاً،
َّ
ــي٣ .اَْل ُع ْص ُف ُ
ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َيــا َر َّب ٱْل ُجُنـ ِ
ـودَ ،ملكــي
َو ُّ
ٱلسـُنوَن ُة ُع ّش ـاً لَن ْفسـ َـها َحْيـ ُ
ـع أَ ْفَر َ
اخ َهــاَ ،م َذا ِب َحـ َ
ـث َت َضـ ُ
ٰ
ِ
ـاك ِن ِ
طوبــى ِل َّ ِ
ِ
ـاه.
ين فــي َبْيتـ َ
لسـ َ
ـك أََبــداً ُي َسـ ِّـب ُحوَن َك .سـ ْ
َوإِل ِهــيَ ُ ٤ .
طوبــى ِلَُنـ ٍ ِ
طــرق بي ِتـ ِ
٦عا ِب ِريـ َـن ِفــي َو ِادي
ـكَ ْ َ ُ ُ ُ .
ـاس عُّزُهـ ْـم ِبـ َ
ـك فــي ُقُلوب ِِهـ ْـمَ .
َُ٥
ِ
ِ
ُّ
٧ي ْذ َهُبــو َن مـ ْـن ُقـ َّـوٍة
ـه َيْنُبوع ـاً .أَْيض ـاً ِبَبـ َـرَك ٍ
ٱْلُبـ َـكاء ُي َصِّيُروَنـ ُ
ـورَةَ .
ات ُي َغطــو َن ُمـ َ
ِإَلــى ُقـ َّـوٍة.
موضــوع هــذا المزمــور هــو االشــتياق إلــى بيــت هللا ،حيــث يتمتــع المؤمــن بفــرح
التعبــد هلل .وقــد كتــب داود هــذا المزمــور فــي أثنــاء هربــه مــن أبشــالوم .كان المرنــم
يومئــذ قــد أُقصــي عــن عرشــه ،وأُبعــد عــن بيــت هللا المقــدس .ولــذا كانــت نفســه
مشــتاقة جــداً إلــى هللا.
( )٣-١يبــدأ المرنــم بوصــف جمــاالت بيــت الــرب ،حيــث تمتــع بحــاوة
الســكنى فيــه ،بعيــداً عــن ضوضــاء العالــم ومشــاكل الحكــم .فــي أيــام داود لــم يكــن
الهيــكل قــد بنــي .وكانــت العبــادة الجمهوريــة تمــارس فــي خيمــة (صموئيــل الثانــي
 ،١٧ :٦أخبــار األيــام األول  .)١ :١٦وهــذه الخيمــة أقامهــا داود ،ووضــع فيهــا
تابــوت العهــد .وهــي امتــداد للخيمــة التــي أمــر هللا موســى أن يقيمهــا فــي البريــة،
لكــي يســكن هللا فيهــا بيــن شــعبه (خــروج  )٩-٨ :٢٥وكانــت تــودع فيهــا أل ـواح
الشـريعة والشــهادة ،ولذلــك ســميت مســكن الشــهادة (خــروج  )٢١ :٣٨وقــد أطلــق
عليهــا أيض ـاً اســم بيــت الــرب.
5
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وقــد صنعــت الخيمــة مــن خشــب الســنط الــذي كان ينبــت فــي البريــة ،ومــن
جلــود الحيوانــات ،والذهــب والفضــة ،والنحــاس ،وأدوات الزينــة .وهــذه كلهــا تبــرع
بهــا الشــعب بــكل حمــاس (خــروج  )٢٩-٢١ :٣٥وقســمت الخيمــة إلــى ثالثــة
أقســام:
1 .المســكن  -صنــع مــن البــوص المبــروم المطــرز بالكاروبيــم ،ومــن ألـواح
للمقــدس وقــدس األقــداس.
2 .الخيمة  -كانت فوق المسكن ،وكانت مصنوعة من شعر المعزى.
3 .الغطــاء  -كان مصنوع ـاً مــن جلــود الكبــاش والتيــوس .وكان يوضــع
فــوق الخيمــة والمســكن ،لوقايتهــا مــن الشــمس والمطــر.
وأحيــط دار المســكن بشــقق مــن بــوص مبــروم علوهــا ثمانيــة أقــدام ،معلقــة
بعواميــد مــن نحــاس ،بواســطة ُعـ َـرى مــن الفضــة .وكان طــول المســكن  ١٥٠قدمـاً
وعرضــه  ٧٥قدم ـاً .وكان عــرض المدخــل إلــى ش ـرقي المســكن ثالثيــن قدم ـاً،
ومغطــى بشــقة مــن بــوص مبــروم ،مطــرز فيــه كروبيــم وأثبتــت العواميــد بحبــال
وأوتــاد مــن نحــاس .وكانــت رزز األعمــدة وقضبانهــا مــن فضــة.
وبقــرب الطــرف الغربــي مــن الــدار كان طــول الخيمــة  ٤٥قدم ـاً ،وعرضهــا
 ١٥قدمـاً ،وعلوهــا  ١٥قدمـاً .وكان جانباهــا ومؤخرهــا مغلفــة بألـواح .ولــكل لــوح
طرفــان مــن الفضــة يدخــان فــي قاعدتيــن مــن فضــة .وكانــت األل ـواح موصولــة
بعـوارض مــن خشــب الســنط مصفحــة بذهــب .وكان مدخــل الخيمــة مغطــى بشــقة
مزخرفــة معلقــة علــى خمســة عواميــد .وانقســم داخلهــا إلــى القــدس وقــدس األقــداس،
يفصــل بينهمــا شــقة مطــرزة ،مــن أعلــى المســكن إلــى أســفله .وســميت هــذه الشــقة
بالحجــاب .وكان فــي دار المســكن:
6
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 .أمذبح المحرقة ،بقرب مركز الدار.
 .بالمرحضة ،وســميت أيضاً بحر النحاس (ملوك األول  )٢٣ :٧وكانت
بيــن المذبــح والخيمــة .وكان فــي المرحضــة مــاء لغســل أيــدي الكهنــة عنــد
دخولهــم إلــى القدس.
أمــا أثــاث الخيمــة فهــو( :أ) منــارة الذهــب إلــى اليســار (ب) مائــدة خبــز الوجــوه
(ج) مذبــح البخــور (د) تابــوت العهــد.
وكان صنــع الخيمــة دقيق ـاً ،بحيــث يمكــن فكهــا وحملهــا ونصبهــا فــي مــكان
آخــر ،بــكل ســهولة .ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أنــه فــي اليــوم الــذي أكملــت فيــه
الخيمــة أظهــر هللا ذاتــه فــي ســحابة غطتهــا ومألتهــا.
وعندمــا انتهــت رحــات الشــعب ،اســتقرت الخيمــة فــي الجلجــال (يشــوع :٤
 )١٩ثم انتقلت إلى شــيلوه (يشــوع  )١ :١٨حيث اســتقرت عدة قرون ومن هناك
انتقلــت إلــى نــوب ( ١صموئيــل  )٩-١ :٢١وفــي ملــك داود انتقلــت إلــى جبعــون
(أخبــار األيــام األول  .)٢٩ :٢١ولمــا بنــي الهيــكل شــيد علــى نمــط الخيمــة ونقلــت
إليــه كل أثاثاتهــا وآنيتهــا.
فإلــى هــذا المســكن المقــدس حنــت أحشــاء المرنــم فيمــا كان مطــارداً متذكـ اًر مــا
كان قلبــه يجــد مــن فــرح فــي الــرب وهــو فــي بيتــه المقــدس ،حيــث كان يســكب قلبــه
فــي ترانيــم وأغانــي روحيــة.
لقــد شــبه قلبــه بالعصفــور ،الــذي كان عشــه فــي جــدران المنــزل ،حيــث يجــد
االطمئنــان لــه والحمايــة لف ارخــه ،فــازداد حنينــه إلــى مســاكن هللا حتــى بــرح بــه
الشــوق.
ابتلــي بــه رجــل هللا داود؟ أتشــعر بأنــك
هــل تعانــي مــن حرمــان كهــذا ،الــذي ُ
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محــروم مــن مقــدس هللا؟ وهــل تنكــر لــك مــن كنــت تحبــه؟ داود تنكــر لــه أبشــالوم،
أحــب النــاس لديــه ،تنكــر لــه ابنــه الــذي كان يرجــو لــه خيـ اًر .وأنــت مــن هــو الــذي
تنكــر لــك وطــردك مــن قلبــه؟ ال تقــل أنــه يســوع ألن يســوع قــال« :مــن يقبــل إلــي
ّ
ال أخرجــه خارج ـاً» .لعلــك أنــت طــردت نفســك مــن حنــان يســوع ،بســبب فتــور
محبتــك .ولكــن يســوع مــا زال يريــدك ويقــول لــك« :انظــر مــن أيــن ســقطت وتــب».
ارجــع إليــه وال تتأخــر ألنــه يدعــوك ،والــروح القــدس يقــول« :اليــوم أن ســمعتم
صوتــه فــا تقس ـوا قلوبكــم».
لــكل مــن عصافيــر الــدوري وك ـره ،ولــكل ســنونة عشــها ،وأنــت كيــف تبقــى
بــدون مــأوى ،بينمــا رب األربــاب يريــد أن يظللــك بجناحيــه؟ قــل لــه اآلن :يــا رب
أنــا بغايــة الشــوق ،أريــد أن أصعــد إلــى مســكنك إلــى جبــل قدســك.
( )٧-٥افتــح لــه قلبــك ،واعتــرف لــه بفتــورك الروحــي .ابســط لــه مالــك ،وارجــع
إليــه بــكل قلبــك .وحينئــذ يطيــب لــك أن تنضــم إلــى المرنــم ،وتقــول للــرب« :طوبــى
ألنــاس عزهــم بــك طــرق بيتــك فــي قلوبهــم».
حين ننهي كل شــيء مع أنفســنا ،ونركز حياتنا على يســوع ،نصير بالحقيقة
أح ـ ار اًر .ويصيــر فرحنــا فــي الــرب قــوة لنــا ،فنعبــر وادي البــكاء ،وادي الدمــوع
واآلالم ،الــذي هــو قســطنا مــن صليــب المســيح .الــذي إن قبلنــاه بحــب ،يصيــر
وادي الدمــوع ينبــوع بــركات لنــا ولــكل الذيــن نخبرهــم كــم صنــع الــرب بنــا ورحمنــا!
ويعلــم الجميــع عبــر شــهادتنا لعمــل النعمــة المخلصــة ،إن الصليــب وحــده يتضمــن
ســر تحويــل التجــارب إلــى ينبــوع بــركات.
ُحْيَلى ِدَي َار َرّبَِنا
َما أ َ
8
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َيا َل َش ْوِقي ِإَل ْي َها َم ْس ِكناً
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َل َك َقْلِبي ُي َغِّني ِبٱلثََّنا
قرار
			
ِلي ْ ِ
اق
ٱشتَي ٌ
ِلي ْ ِ
اق
ٱشتَي ٌ
م ْن ِبَب ْي ِت ِ
ٱإلَل ِه َي ْس ُكُنو ْن
َ
ِال ْس ِم َر ِّب ٱْل ِف َد ِاء َي ْهِتُفو ْن
َوب َِو ِادي ٱْلُب َكا ِإ ْذ َي ْعُب ُرو ْن
بر ٍ
كات َو ِع ّاًز َيْقَبُلو ْن
ََ
وف
ضى ِبٱْل ُوُق ْ
ِإ َّن َي ْوماً ُيْق َ
وف
أ َْن َت َش ْم ُس ِم َج ٌّن َيا َع ُ
ط ْ

ِ ِ
ان
َوٱْل َه ْتف َسِّيدي ٱْل َمَّن ْ
اك
َيا َر ُّب أ ْ
َن أ ََر ْ
ِ ِ
اك
أْ
َس ُكَن َن في ح َم ْ
َن أ ْ

ُه ْم ِل َد ْه ِر ٱْل ُّد ُه ِ
ور َيْف َر ُحو ْن
ِِ
ان
ِب ُس ْبحه َم َدى ٱأل َْزَم ْ
يع َف ْي ٍ
ض َي ْستَُقو ْن
ِم ْن َيَناِب ِ
ان
َحتَّى ُي ُروا َل َدى ٱْل َّر ْح َم ْ

ِ ِ
ِ
وف
ف ِي دَي ِار َك َخ ْيٌر م ْن أُُل ْ
ِلْلس ِال ِك َ ِ ِ
ان
يم ْ
ين بٱإل َ
َ

الصــاة :أيهــا الــرب اإللــه المبــارك .إليــك أرفــع قلبــي مســبحاً ومهل ـاً .أنــت
حاجتــي وموضــوع محبتــي األولــى ،ومــدار أشـواقي المتزايــدة .أحمــدك
اللهــم علــى بركاتــك التــي ال تحصــى .وخصوصـاً أشــكرك علــى البركــة
العظمــى ،التــي لــي فــي الــرب يســوع ،الــذي خلصنــي مــن خطايــاي،
أتوســل إليــك أن تهبنــي القــوة لكــي أثبــت فــي المســيح ،ويثبت المســيح
فــي ،فأثمــر لمجــد اســمك القــدوس .آميــن.
ّ
الس ـؤال - ١ :أيــن كانــت تقــام العبــادة الجمهوريــة ومــا هــي أقســام مســاكن
هللا فــي زمــن داود؟
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ٱلس ِادس و َّ
ٱلث َماُنو َن  -صالة الثقة
اَْل َم ْزُم ُ
ور َّ ُ َ

ــك ٌ ِ
َمــل يــا ر ُّب أُ ْذَنــك .ٱس َــت ِجب ِلــي ،ألَ ِّنــي مس ِ
ِ
٢ٱح َفــ ْظ
ــس أََنــاْ .
ين َوَبائ ٌ
َ ْ ْ
١أ ْ َ َ
َْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
٣ٱر َح ْم ِنــي َيــا
ـص أَْنـ َ
َن ْف ِســي ألَ ّنــي َت ِقـ ٌّ
ـت َعْبـ َـد َك ٱْل ُم َّتــك َل َعَلْيـ َ
ـكْ .
ـيَ .يــا ِإل ِهــي َخّلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـع
ـس َعْبــد َك أل ََّننــي ِإَلْيـ َ
َر ُّب ألَ ّنــي ِإَلْيـ َ
َصـُـر ُخ ٱْلَيـ ْـوَم ُكَّلـ ُ
ـك َيــا َر ُّب أَْرَفـ ُ
ـك أ ْ
ـهَ ٤ .فـِّـر ْح َن ْفـ َ
ٱلرحمـ ِـة ِلـ ُـك ِل َّ ِ
ِ
ـك.
ـك أَْنـ َ
ٱلداعيـ َـن ِإَلْيـ َ
َن ْف ِســي٥ .أل ََّنـ َ
ـت َيــا َر ُّب َص ِالـ ٌ
ـح َو َغ ُفـ ٌ
ّ
ـور َوَكثيـُـر َّ ْ َ

ِ
٦اصــ َغ يــا ر ُّب ِإَلــى ص ِ
ــت ِإَلــى صــو ِت َت َضُّرع ِاتــيِ .
٧فــي َي ْــو ِم
التــي َوأَْن ِص ْ
َ
َ ْ
ْ َ َ
َ
ٱآلله ِ
ِ ِ
ِ
ــك َتس َــت ِج ِ
ــك بيــن ِ
ــة َيــا َر ُّب َوال
ضيقــي أ َْد ُع َ
ــل َل َ َ ْ َ
َ
ُ
ــوك أل ََّن َ ْ
يب لــي٨ .ال م ْث َ
ِ
ِ
ــك َيــا َر ُّب
ــكُ .
ام َ
َع َم ِال َ
ــل أ ْ
ُمــ ِم َّٱلذ َ
يــن َصَن ْع َت ُه ْــم َيأ ُْتــو َن َوَي ْس ُ
م ْث َ
َم َ
ــج ُدو َن أ َ
٩ك ُّل ٱأل َ
ِ
ِ
ـع َع َج ِائــب .أَْنـ َ ٰ
ٱلل َو ْحـ َـد َك.
ـك َعظيـ ٌـم أَْنـ َ
ٱسـ َـم َك١٠ .أل ََّنـ َ
ـت َو َصانـ ٌ
َ
َوُي َم ِّجـ ُـدو َن ْ
ـت ّ ُ

( )٤-١يســتهل المرنــم هــذا المزمــور بالتوســل إلــى هللا لكــي يميــل إليــه ويســمع
صالتــه ،كمــا فعــل فــي عــدة مزاميــر أخــرى .إال أنــه هنــا يســتصرخ حنــان هللا،
ويتوســل حالــة البــؤس التــي يعانيهــا الســتدرار عطــف هللا عليــه .ثــم يســأله أن
يحفــظ نفســه ألنــه تقــي .وقــد يــرى كثيــرون أن داود جــارى العديديــن مــن رجــال
العهــد القديــم ،الذيــن درجـوا علــى التغنــي بتقواهــم .األمــر الــذي لــم يستســغه يســوع،
بــل عــرض بــه بالمثــل الــذي ضربــه لجماعــة مــن أتقيــاء اليهــود المتكليــن علــى
تقواهــم كوســيلة للتبريــر أمــام هللا (اإلنجيــل بحســب لوقــا .)١٤-٩ :١٨

ففــي هــذا المثــل أراد الــرب يســوع أن يؤكــد لهــذه الفئــة مــن المتدينيــن ،أنــه أمــام
هللا ال يتبــرر أحــد .ألن الجميــع ازغـوا وفســدوا معـاً ،ليــس مــن يعمــل صالحـاً ليــس
وال واحــد .وأنــه ليــس لنــا أن نشــيد بتقوانــا ،ألن هللا يعــرف ميولنــا.
وهــب أن الفريســي الــذي ذك ـره المســيح فــي المثــل ،كان خالي ـاً مــن الخطايــا
10
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الشــائنة .أي لم يكن خاطفاً وال ظالماً وال زانياً ،بل عرف أن يقتني إناءه بقداســة
وك ارمــة .ولكــن مــا كان لــه أن يحصــر كل مسـرته فــي ترفعــه عــن هــذه النجاســات
لــكأن كل مهمتــه فــي المجــيء إلــى بيــت هللا ،أن يخبــر هللا القديــر بأنــه صالــح
جــداً .قــال البشــير لوقــا ،أنــه كان مــن فئــة الواثقيــن بأنفســهم ،الذيــن قال ـوا هلل:
ِ
ظـ ْـر؟» (إشــعياء .)٣ :٥٨
ص ْمَنــا َوَلـ ْـم َتْن ُ
«ل َمــا َذا ُ

مــا أكثــر الذيــن يتصرفــون علــى هــذا النحــو ،فيجعلــون مــن تدينهــم حجــة أمــام
هللا لنيــل البــركات! كأنهــم بتقواهــم نالـوا اســتحقاقاً وبالتالــي ،صــار هللا مديونـاً لهــم.
يــا أخــي التقــي حيــن تقتــرب مــن هللا ،ال تقتحمــه بذكــر فضائلــك بــل تقــدم إليــه
بالتواضــع ،الــذي يتضمــن شــعورك بعــدم االســتحقاق.

تمثــل بذلــك العشــار الــذي استحســن الــرب يســوع تصرفــه أمــام هللا .فقــد وقــف
بعيــداً عــن قــدس األقــداس ،معترف ـاً بأنــه غيــر مســتحق االقت ـراب مــن هللا .ولكنــه
باإليمــان رفــع قلبــه إلــى هللا بأشـواق مقدســة مــع انســحاق الــروح .كان لســان حالــه
َن ُش ُــرو اًر ال ُت ْح َصــى َق ِــد ٱ ْك َتَن َف ْت ِنــي.
يــردد مــا قيــل فــي المزمــور « :١٢ :٤٠أل َّ
امــي وال أ ِ
حا َقـ ْـت ِبــي آ َث ِ
َن أُْب ِصـَـر».
يع أ ْ
َ
َسـ َـتط ُ
َ ْ

كانــت صالتــه قصي ـرة ولكنهــا عبــرت عــن توبتــه وانكســار قلبــه .ولعــل
التنهــدات واألنــات ابتلعــت كالمــه .ولكــن مــا قالــه ،كان كافي ـاً وافي ـاً «ارحمنــي
اللهــم أنــا الخاطــي» إنــه لــم يجــد لــه رجــاء إال فــي رحمــة هللا ،لهــذا اعتمــد عليهــا
وحدهــا .وتوســل بح ـ اررة ،لينــال تلــك الرحمــة .والــرب لــم يمنــع رحمتــه عنــه ،فقــد
قــال المســيح ،إنــه نــزل مــن بيــت هللا مبــر اًر .ألنــه وضــع نفســه ،ومــن يضــع نفســه
يرتفــع .إنــه فــي محبــة هللا ،وفــي الشــركة معــه.

يجمــع المفســرون علــى أن داود لــم يطلــب إلــى هللا الحفــظ كمجــازاة لتق ـواه.
وإنمــا توخــى خالصــه وحفظــه باالتــكال علــى رحمــة هللا ،كمــا يــرى فــي قولــه :يــا
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إلهــي خلــص عبــدك المتــكل عليــك .وفــي اآليــة الثالثــة ن ـراه يســتمر فــي الص ـراخ
إلــى هللا ،راجي ـاً رحمتــه .فهــو مؤمــن برحمــة هللا المخلصــة .وفــي اآليــة الرابعــة،
يســأل إلهــه أن يفــرح قلبــه الــذي رفعــه إليــه بتضـ ّـرع المؤمــن الواثــق فــي هللا ال ارجــي
رحمتــه.
هــل حصلــت علــى اختبــار المرنــم ،الــذي حيــن ســكب نفســه عنــد قدمــي هللا
باتضــاع ،رفــع هللا وجهــه وأعطــاه نعمــة فــوق نعمــة؟ إن كنــت لــم تحصــل علــى هــذا
االختبــار ،فحاجتــك الروحيــة تهيــب بــك أن ال تتــردد فــي طلــب هللا .ألن الفرصــة
ســانحة وطوبــاك إن فعلــت.
( )٥مــن فرحــه العــارم ،انطلــق داود يمجــد هللا ،ويشــهد لصالحــه ،ويعــدد
حســناته ،التــي يمنحهــا لــكل الذيــن يدعونــه بالحــق .وتشــعرنا كلماتــه ،أنــه بعــد
توبتــه ورجوعــه إلــى هللا ،نــال المغفـرة والصفــح .ليــس لبــر فــي أعمــال عملهــا ،بــل
بمقتضــى رحمــة هللا ،التــي ينالهــا كل المتكليــن عليــه.
( )٨-٦فــي هــذه اآليــات ترديــد لصل ـوات ســبق للمرنــم أن رفعهــا إلــى عــرش
نعمــة هللا وكتبهــا فــي مزاميــر أخــرى .وقــد تميــزت هــذه الصلـوات بالعمــق ،وبقــوة
التعبيــر عــن حاجــة النفــس البش ـرية التــي تترجــى هللا وتتــكل علــى صالحــه
للحصــول علــى ســؤلها.
( ٩و )١٠فــي هــذه العبــارات المجيــدة تطــل علينــا فك ـرة مــن صميــم عهــد
النعمــة ،إن هللا إلــه كل الشــعوب ،خالفـاً الدعــاء اليهــود بــأن هللا إلههــم فقــط ،هــذا
هــو امتيــاز المســيحية ،أن إنجيلهــا أعلــن هللا الهـاً لــكل الذيــن يأتــون إليــه باإليمــان.
هــذا نق ـرأه عــن المســيح أنــه «ِإَلــى َخ َّ ِ ِ
َمــا ُك ُّل
ـاءَ ،و َخ َّ
ـهَ .وأ َّ
ـه َلـ ْـم َت ْقَبْلـ ُ
اص ُتـ ُ
اصتــه َجـ َ
طاناً أَن ي ِصيــروا أَوالد ٰ ِ
ِ
ٱسـ ِـم ِه.
ٱلل ،أ ِ
َع َ
ط ُ
ـوه َفأ ْ
اهـ ْـم ُس ـْل َ ْ َ ُ ْ َ ّ
َّٱلذيـ َـن َق ِبُلـ ُ
َي ٱْل ُم ْؤ ِمُنــو َن ِب ْ
اََّل ِذيــن وِلــدوا َليــس ِمــن دم ،وال ِمــن م ِشـ ِ
ـيئ ِة َر ُجـ ٍـلَ ،بـ ْـل
ـيئة َج َسـ ٍـدَ ،وال ِمـ ْـن َم ِشـ َ
ْ َ َ
َ ُ ُ ْ َ ْ ٍَ َ
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ِمــن ٰ ِ
ٱلل» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا .)١٣-١١ :١
َ ّ

ينهــي الملــك المرنــم هــذا القســم مــن مزمــوره بإعــان حقيقــة مهمــة جــداً ،وهــي
أن تعامــل هللا مــع البشــر بالرحمــة واإلحســان لدليــل علــى عظمتــه ولطفــه ،علــى
ب ـره وصفحــه ،علــى حقــه ورحمتــه .ولهــذا يليــق بــه أن يكــون الحاكــم األوحــد فــي
الســماء وعلــى األرض.
وج ُود ِفي
ُّها ٱْل َم ُ
أَي َ
َه ْل تَُرى َي ْخَفى َخ ِف ٌّي

َفٱْلتَِف ْت َيا َذا ٱْل ِمَن ْن
َوب ِِس ٍّر َو َعَل ْن
ُكن ِبَقْلِبي س ِ
اكناً
ْ
َ
ِ
ِ
َوِلَنْفسي َحاضناً
ُك ْن َرِف ِيقي ِفي ٱْل َّسَف ْر
ِ
ص ْر
َول َع َين َّي ٱْلَب َ

ُكن أَم ِ
امي ِفي ٱْلَّن َه ْار
ْ َ
احِتي ِح ْي َن ٱْلَق َرْار
َر َ

ُك ْن َم ِعي ِفي ُك ِّل ِح ْي ْن
ح ِارِسي ِح ِ
ِ
ين
صني ٱألَم ْ
َ
ْ

الترنيمة

ود
ُك ِّل أ َْ
َجز ِاء ٱْل ُو ُج ْ
ود؟
َع ْن َك َيا َر َّب ٱْل ُجُن ْ
و ِِ ِ
اك
ٱهدني ِإّني َفتَ ْ
َ ْ
ِ
ِ
اك
َه ْب ل َع ْيني أ ْ
َن تََر ْ
وأل ِ
يب
َ ْ
َع َمالي ٱْل َّرِق ْ
ِ
ِ
يب
َسَقامي ٱْل َ
طب ْ
َوأل ْ

َو ُم ِع ِيني ِفي ٱْل َع َم ْل
َوِإل ْع َوازِي ٱأل ََم ْل
َح ِاف ِظي َوْق َت ٱْل َمَن ْام
ُم ْرِش ِدي ِح ْي َن ٱْل َكالَ ْم
ع ِ
ول ٱْل َحَي ْاة
اض ِدي ُ
َ
ط َ
ِ
ِ
ِي
َناصر ع ْن َد ٱْل َوَف ْاة

الصــاة :يــا إلهنــا الحــي ،الموجــود فــي كل مــكان والقــادر علــى كل شــيء ،أنــت
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الفاحــص القلــوب والكلــى ،والعالــم بسـرائر النــاس جميعـاً .إليــك أرفــع
قلبــي يــا ســاكناً فــي األعالــي ،راجيـاً وملتمسـاً أن تلتفــت إلــي ،وتســمع
ّ
أنــات قلبــي ،وترحــم ضعفــي .توبنــي يــا رب فأتــوب ،طهــر قلبــي بــدم
المســيح ،واجعلــه مســكناً لــك .امكــث معــي يــا ســيدي فــي كل حيــن.
فــي وقــت العمــل ،حتــى تكــون أعمالــي وفق ـاً لمشــيئتك .وفــي وقــت
الفـراغ ،حتــى ال تجتذبنــي شــهوات هــذا العالــم ،وتســبيني إلــى نامــوس
الخطيــة .تقبــل شــكري المتعبــد لجاللــك بربنــا يســوع المســيح .آميــن.
السؤال - ٢ :ماذا سأل المرنم في بداية المزمور؟
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ٱلس ِادس و َّ
ٱلث َماُنو َن  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ
ور َّ ُ َ

ِ ِ
ـك ،أَس ـُل ْك ِفــي حِّقـ َ ِ
ٱسـ ِـم َك.
١١عِّل ْم ِنــي َيــا َر ُّب َ
َ
َ
ـكَ .و ّحـ ْـد َقْل ِبــي ل َخـ ْـوف ْ
ط ِر َيقـ َ ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َك إَلــى َّ
َن
ٱلد ْه ِــر١٣ .أل َّ
َح َم ُــد َك َيــا َر ُّب إل ِهــي م ْ
١٢أ ْ
ُم ّج ُــد ْ
ٱس َ
ــن ُك ّل َقْلبــي َوأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن ٱْل َه ِ
ٱلس ْــفَلى.
اوَيــة ُّ
يمــ ٌة َن ْحــوِيَ ،وَق ْــد َنجَّْي َ
َر ْح َم َت َ
ــت َن ْفســي م َ
ــك َعظ َ
١٤اَل ّٰلهـ َّـم ،ٱْلم َت َك ِبــرو َن َقـ ْـد َقام ـوا عَلــي ،وجماع ـ ُة ٱْلع َتـ ِ
طَلُب ـوا َن ْف ِســي َوَلـ ْـم
ـاة َ
ُ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ُ ُّ
ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
.
ـم
ـ
ه
ام
َم
وح َوَكثيـُـر
ـ
ي
و
ط
،
ُوف
ر
أ
و
ـم
ـ
ي
ح
ر
ـه
ـ
ل
إ
ف
ب
ر
ـا
ـ
ي
ـت
ـ
ن
أ
ـا
ـ
َم
أ
١٥
ـل ٱلـُّـر ِ
َ
ُّ
َ
َّ
ْ
ٌ َ ٌ ََ ٌ
َي ْج َعُلـ َ
َ َ َ
ـوك أ َ َ ُ ْ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ــك َو َخِّل ِ
ــن
ــق١٦ .ٱْل َتف ْ
ــت ِإَل َّ
َعــط َعْب َــد َك ُق َّوَت َ
ــي َو ْٱر َح ْمنــي .أ ْ
ــص ْٱب َ
ٱلر ْح َمــة َوٱْل َح ِّ
ٰ
أَم ِتــك١٧ .ٱصَنـ ِ
ـت َيــا
ـك أَْنـ َ
ـك ُمْب ِغ ِضـ َّ
ـي َفَي ْخـ ُـزوا أل ََّنـ َ
آي ـ ًة ِلْل َخْيـ ِـر َفَيـَـرى ذِلـ َ
َ َ
ْ ْ
ـع َمعــي َ
ِ
ِ
َعْن َتنــي َو َعَّزْي َتنــي.
َر ُّب أ َ
( )١٣-١١قــد يتعجــب أحدنــا أن يتقــدم نبــي ملهــم اختبــر هللا مــدة طويلــة،
فيســأل إلهــه أن يعلمــه طريقــه ،لكــي يســلك فــي حقــه .ولكــن التعجــب يــزول ،متــى
تذكرنــا أن الــروح القــدس ،المرشــد إلــى الطريــق والحــق ،لــم يكــن قــد بــدأ رســالته
بيــن جماعــات األتقيــاء .ألن الــروح المبــارك قــد أُعطــي للكنيســة فــي يــوم الخمســين
كمعــز ومعلــم ومرشــد إلــى جميــع الحــق.
نقـ أر فــي اإلنجيــل أن تالميــذ الــرب ،بعــد ثــاث ســنين ونيــف قضوهــا فــي رفقــة
معلمهــم ،لــم يعرف ـوا الطريــق إلــى هللا .وكان ال بــد مــن اعترافهــم بالجهــل بلســان
َّ
ــق
يــق َوٱْل َح ُّ
تومــا ،لكــي يســمعوا اإلعــان مــن فــم يســوع نفســه! «أََنــا ُه َــو ٱلط ِر ُ
َحـٌـد َيأ ِْتــي ِإَلــى ِ
ٱآلب ِإالّ ِبــي» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا .)٦ :١٤
ـس أ َ
َوٱْل َحَيــا ُةَ .لْيـ َ

إن الكلمــة الرئيســية فــي ج ـواب المســيح هــي الطريــق .وإنمــا ذكــر الحــق
والحيــاة توضيحـاً لهــا .فالحــق هــو هللا معلنـاً فــي قداســته ومحبتــه ،والحيــاة هــي هللا
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متصـاً بالنفــس فــي مسـرته .قــال الدكتــور مارتيــن لوثــر إن هــذه الكلمــات الثــاث
«الطريــق والحــق والحيــاة» منســقة تنســيقاً بديعـاً .فالطريــق هــو البــدء والحــق هــو
الوســط ،والحيــاة هــي الختــام.

ط ِر ِ
«كُّلَنــا َك َغَنـ ٍـم َضَلْلَنــاِ .مْلَنــا ُك ُّل و ِ
يقـ ِـه» (إشــعياء  )٦ :٥٣ولكــن
احـ ٍـد ِإَلــى َ
ُ
َ
المســيح يــرد أنفســنا يهدينــا إلــى ســبيل البــر مــن أجــل اســمه (مزمــور )٣ :٢٣
والمســيح هــو الوســيط األوحــد بيــن هللا والنــاس ،ولهــذا كان مــن حقــه أن يعلــن ذاتــه
الطريــق األوحــد إلــى هللا.

نحــن مــن باطــل أجمعــون (مزمــور  )٩ :٦٢وقــد اســتعبدتنا الخطيــة ،ولكــن
المســيح هــو الحــق الــذي جــاء لكــي يرســل المنســحقين فــي الحريــة .نحــن أمـوات
فــي الذنــوب والخطايــا ،والمســيح جــاء ليحيــي نفوســنا ،ويقدرهــا علــى أن تــرى
الطريــق وتســير فيــه.
أجــل ،إن المســيح هــو الطريــق التــي فيهــا يســير اإلنســان مــن األرض إلــى
الســماء ،ومــن حــال الخطيــة إلــى حــال القداســة ،ومــن حــال العــداوة هلل ،إلــى
المصالحــة معــه .وقــد فتــح المســيح هــذا الطريــق بســفك دمــه (الرســالة إلــى
العبرانييــن  )٢ :١٠فالفاصــل بيــن اإلنســان واآلب الســماوي ،ليــس البعــد بيــن
الســماء واألرض ،بــل خطيــة اإلنســان .ولكــن المســيح أزال ذلــك الفاصــل ،حيــن
علــق علــى الصليــب (إشــعياء .)١٠-٨ :٥٣
وهــو أيضـاً الحــق وقــد أعلــن بروحــه وكالمــه كل مــا نحتــاج إلــى معرفتــه مــن
أمــر أنفســنا ،وأمــور هللا والطريــق إلــى الســماء .وقــد كانــت قب ـاً أق ـوال الفالســفة
عــن هللا والســماء وعــن آخ ـرة األخيــار واألش ـرار ظنون ـاً وتخمينــات .أمــا تعاليــم
المســيح ،فكانــت يقينيــات.
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وهــو أيض ـاً الحيــاة ،وقــد قــال اإلنجيــلِ :
«فيـ ِـه َكاَنـ ِـت ٱْل َحَيــا ُةَ ،وٱْل َحَيــا ُة َكاَنـ ْـت
ٱلنـ ِ
ـور َّ
ـاس» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  )٤ :١إنــه مصــدر كل حيــاة روحيــة ،وقبــل
ُنـ َ
أن ظهــرت حيــاة الخليقــة كانــت للمســيح حيــاة فــي ذاتــه .وهــو المحيــي ،واإلحيــاء
عمــل أعظــم مــن خلــق المــادة ،ألنــه ممــا يختــص بــاهلل وحــده .وهــو يعلمنــا حقيقــة
الحيــاة الروحيــة واحتياجنــا إليهــا .وهــو الــذي اشــتراها لنــا بموتــه الفدائــي ويهبهــا
لنــا بروحــه.
والجدير بالمالحظة أن المســيح لم يقل أنه يدل على الطريق ،ويقول الحق،
ويهــدي إلــى الحيــاة ،بــل قــال بصــورة قاطعــة ،أنــا هــو الطريــق ،فــا طريــق إاله.
أنــا هــو الحــق ،فــا حــق سـواه .أنــا هــو الحيــاة ،فــا حيــاة بغيـره .أنــا هــو الطريــق
هــذا ج ـواب المســيح علــى المتســائلين :أيــن الطريــق؟ أنــا هــو الحــق ،هــذا ج ـواب
المســيح مــع القائليــن :كيــف نعــرف الحــق؟ أنــا هــو الحيــاة ،هــذا ج ـواب المســيح
علــى القائليــن :إلــى أيــن تذهــب؟
كان للمرنــم تطلعــات نحــو تجســد المســيا ،فحيــاه مــن بعيــد ،وســأل فــي صالتــه
طــى نعمــة لمعرفــة الطريــق والســلوك فــي الحــق .ثــم صلــى لكــي ال يكــون
أن ُيع َ
مشــتت الفكر مقســم األهواء ،بل بالحري موحد العاطفة ،حتى يســتطيع أن يحمد
هللا من كل قلبه ،ويمجد اســمه بالســلوك في طريق الحق .وشــفع طلباته باإلشــارة
إلــى رحمــة هللا ،التــي لــم يمنعهــا هللا عنــه فــي الماضــي.
( )١٧-١٤يبــدو أن النبــي الملــك كان يمــر فــي ظــروف صعبــة كالتــي مــر
بهــا حيــن طلــب شــاول نفســه ليهلكهــا .ويظهــر أنــه كان يقاســي متاعــب عظيمــة،
بســبب وجــود أخصــام مــن الكبــار المعتديــن بأنفســهم ،والذيــن لــم يستحســنوا أن
يجعلـوا هللا أمامهــم ،وأمــام هــذه المتاعــب الشــديدة ،يلتجــئ إلــى إلهــه ،ويســتصرخ
رحمتــه ،ويســأله أن يلتفــت إليــه وال يمنــع رأفتــه عنــه.
17

17

رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)

يمكن للمتأمل في هذه العبارات أن يلحظ كأن الكاتب يشــعر في ق اررة نفســه
بــأن الباليــا التــي حاقــت بــه ،كانــت قصاصـاً لــه علــى تقصيــر مــا ،بدليــل تذكيــر
هللا بأنــه طويــل الــروح وغنــي فــي الرحمــة .فيســأله أن يتلطــف بــه ،ويصنــع آيــة
مــن أجــل خالصــه وإنقــاذه مــن مكايــد أعدائــه العتــاة المتكبريــن.
إنهــا لنعمــة أن يتيــح هللا الفرصــة لإلنســان أن يتحاجــج معــه مــن أجــل غفـران
خطايــاه (إشــعياء  )١٨ :١وأن يذك ـره بطــول أناتــه .هــذه الحقيقــة عرفهــا بطــرس
«ي َتأََّنــى َعَلْيَنــاَ ،و ُه َــو ال
رســول يســوع المســيح فكتــب إلــى أهــل الشــتات يقــولَ :
ِ
ِ
ــل أ ْ ِ
يــع ِإَلــى َّ
ٱلت ْوَبــة» (رســالة بطــرس
ــاء أ ْ
َن َي ْهِل َ
ــل ٱْل َجم ُ
ــك أَُن ٌ
ــاسَ ،ب ْ
َن ُيْقب َ
َي َش ُ
ٱلسـ ِّـي ُد ٱلـ َّـر ُّبِ ،إِّنــي
ـول َّ
«حـ ٌّ
الثانيــة  )٩ :٣وهــذه العبــارة كقــول الــربَ :
ـي أََنــا َيُقـ ُ
ِ
ِ
ٱلشـِّـر ِ
ط ِريقــه َوَي ْحَيــا» (حزقيــال
ٱلشـِّـر ُير َعـ ْـن َ
ُسـُّـر ِب َمـ ْـو ِت ِّ
ـع ِّ
يرَ ،بـ ْـل ِب ـأ ْ
َن َيْرِجـ َ
ال أ َ
.)١١ :٣٣
هــذه فرصــة طيبــة أمامــك ،أن تقــر بجهلــك أمــام المســيح فيظهــر لــك ذاتــه
الطريــق والحــق والحيــاة .ومهمــا كانــت اســتعداداتك ضعيفــة ،فهــو ال يمنــع رحمتــه
وب ـره وحقــه عنــك.
الترنيمة
ِ
َن أ َْب ُع َد َع ْن
أُح ُّب أ ْ
ٱلساع ِ
ِ
ات ِفي
َوأَ ْقض ّي َّ َ
ِ
ِ
ٱل
أُح ُّب أ ْ
َس ُك َب في ْ
َن أ ْ
َوَد ْم َع تَ ْوَبِتي َل َدى

ض ْت
أَ ْذ ُك ُر َر ْح َم ًة َم َ
ط َرُح ٱْل ُح ْزَن َل َدى
َوأَ ْ
18

متَ ِ
اع ِب ٱْل َحَي ْاة
َ
ِعَب َاد ِة ِ
ٱإلَل ْه
َش َج ِاني
ِو ْح َد ِة أ ْ
َغ ِ
اس ِل أ َْد َرِاني

َل ٱْل َم ِز ْيد
َسأ ُ
َوأ ْ
مخِّل ِ
صي ٱْل َو ِح ْيد
َُ
18
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ِِ
يم ٍ
ان َسَنا
أ ََرى بإ َ
َفأ َْرتَ ِجي َي ْوماً ِب ِه
َو ِح َين َما أ َْر َح ُل ِم ْن
ال ِفي ِف ْرَد ْوِس ِه
أََن ُ

َمَن ِازَل ٱْل َر ِّب
ظَف ُر ِبٱْلُق ْر ِب
أَ ْ

ِ
َّ
اء
َم َواط ِن ٱْلشَق ْ
اء
َس َع َادةَ ٱْلَبَق ْ

الصــاة :شــك اًر لــك يــا إلهنــا الصالــح ،ألجــل يســوع مريــح التعابــى ،ومنهــض
الــس
اقطيــن الــذي مســح لكــي يبشــر المســاكين ،وجــاء لكــي يســند الضعفــاء ويجبــر
المنكســري القلــوب ،ويرســل المنســحقين فــي الحريــة .أعطنــا نعمــة
لكــي نثبــت فــي الحريــة التــي اشــتراها لنــا بــدم صليبــه لكــي ال نعــود
نؤخــذ بريــح ّأيــة عبوديــة .بــل نعيــش فــي حريــة أوالد هللا .ونصلــي
مــن أجــل جميــع المتألميــن لكــي تهدهــد آالمهــم .ومــن أجــل جميــع
الحزانــى ،لكــي تعزيهــم .ومــن أجــل جميــع الســاقطين لكــي تنهضهــم،
باســم يســوع نســأل هــذا .آميــن.
السؤال - ٣ :ماذا طلب المرنم في صالته؟
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ٱلث ِ
ام ُن و َّ
اَْلم ْزمور َّ
ٱلث َماُنو َن  -قصيدة لهيمان األزراحي
َ ُ ُ
َ

ِ
١يــا ر ُّب ِإٰلــه َخ ِ
ــار و َّ
ٱللْي ِ
الصــيِ ،ب َّ
ــك
ــل َصَر ْخ ُ
ام َ
ام َ
َ
َ َ
ٱلن َه ِ َ
ــكَ ٢ ،فْل َتــأْت ُقَّد َ
َم َ
ــت أ َ
ص ِ
ِ
التــي .أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ـي،
ـ
اخ
ر
ص
ـى
ـ
ل
إ
ـك
ـ
ن
ذ
أ
ـل
ـ
َم
ـه َقـ ْـد َش ـب َع ْت مـ َـن ٱْل َم َصائــب َن ْفســي،
ـ
َن
أل
٣
ْ
َ
َ
َ
ُ
َُ
َ
ْ
ِ
ــت٤ .ح ِســبت ِم ْثــل ٱْلمْنح ِ
ِ
يــن ِإَلــى ٱْل ُج ِّ
ِ
ِ
ِ
ر
د
ــبِ .ص ْــر ُت
ن
د
ــة
ي
او
ه
ل
ٱ
ــى
ل
إ
ــي
ات
ي
ح
ْ
َ
َ َ ََ ْ
ُ ُْ
َ ُ َ َ
َو َ َ
ِ ِ ِ ِ
ط ِج ِعيـ َـن ِفــي ٱْلَقْبـ ِـر
ـل ٱْلَق ْتَلــى ٱْل ُم ْض َ
َكَر ُجـ ٍـل ال ُقـ َّـوَة َلـ ُ
ـهَ .
٥بْيـ َـن ٱأل َْمـ َـوات فَراشــي م ْثـ ُ
ِ ِ
َسـَـف ِل،
َّٱل ِذيـ َـن ال َت ْذ ُكُرُهـ ْـم َب ْعـ ُـدَ ،و ُهـ ْـم ِمـ ْـن َيـ ِـد َك ٱْنَق َ
٦و َض ْع َتنــي فــي ٱْل ُجـ ِّ
ط ُعـواَ .
ـب ٱأل ْ
ظُلمـ ٍ ِ
ِ
ـك وبِـ ُـك ِل َتَّيارِاتـ َ ِ ِ
ـاه.
َع َمـ ٍ
٧عَلـ َّ
ـات ،فــي أ ْ
ـاقَ .
ـك َذَّلْل َتنــي .سـ ْ
ٱسـ َـتَقَّر َغ َضُبـ َ َ ّ َ
ـي ْ
فــي ُ َ
٨أَبعـ ْـد َت عِّنــي مع ِارِفــي .جعْل َت ِنــي ِر ْجسـاً َلهــم .أ ْ ِ
٩عْي ِنــي
ـي َف َمــا أ ْ
ـق َعَلـ َّ
َخـُـر ُجَ .
ُغلـ َ
ََ
َ ََ
َْ
ُْ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ـك َيـ َـد َّي.
ـ
ي
ل
إ
ت
ط
ـ
س
ب
.
م
ـو
ـ
ي
ل
ك
ب
ر
ـا
ـ
ي
ـك
ـ
ت
و
ع
د
.
ل
ـذ
ـ
ٱل
ـن
ـ
م
ـت
ّ َ َ ْ ُ َ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ ٍ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َذ َابـ ْ َ

ناظــم المزمــور هــو هيمــان بــن زارح مــن بنــي يهــوذا (أخبــار األيــام االولــى :٢
ضــرب بــه المثــل (ملــوك األولــى .)٣١ :٤
 )٦وقــد ُعــرف بحكمتــه الواســعة ،حتــى ُ
ويرجــع بعــض المفس ـرين أنــه عــاش فــي عهــد ســليمان الملــك ،وإنــه كان ينتمــي
إلــى جماعــة الكتبــة الذيــن اشــتهروا بالحكمــة .وكانــت لهــم محــاوالت لكشــف ســر
األلــم ،كمــا فعــل أيــوب ،وكمــا فعــل كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن.

ويتميــز هــذا المزمــور بعبــارات تــدل علــى أن الكاتــب يعانــي مـ اررة الشــقاء .هــذا
مــع العلــم أنــه اســتهل المزمــور بهــذا القــول «يــا رب إلــه خالصــي» ولعلــه وهــو فــي
غمـرة شــقائه ،كان ينتظــر تدخــل الــرب ألجــل خالصــه ،فرفــع صوتــه واســتصرخ
رحمــة هللا ،ألجــل إنقــاذه مــن ضيقــه.
إن كنــت تعانــي ضيقــات ومصاعــب ال قبــل لــك بالخــاص منهــا ،فالفرصــة
متاحــة لــك اآلن .يكفــي أن تدعــو هللا لكــي يهــب لنجدتــك .فهــو قريــب منــك أقــرب
ـوه َو ُهـ َـو
ام ُي َ
وجـ ُـدْ .ٱد ُعـ ُ
إليــك مــن حبــل الوريــد .وكلمتــه لــك «اُ ْطُلُب ـوا ٱلـ َّـر َّب َمــا َد َ
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ِ
ٱخُلص ـوا يــا ج ِميــع أَ َق ِ
اصــي ٱألَْر ِ
ض
ـب» (إشــعياء « .)٦ :٥٥اْل َت ِف ُت ـوا ِإَلـ َّ
ـي َو ْ ُ َ َ َ
َق ِريـ ٌ
ِ
ٰ
آخـ َـر» (إشــعياء .)٢٢ :٤٥
ـس َ
ٱلل َوَلْيـ َ
ألَ ّنــي أََنــا ّ ُ

( )٣-١يبــدأ المرنــم هــذا المزمــور بتوجيــه صــاة حــارة إلــى إلــه خالصــه،
متوسـاً الســتجابة صالتــه .وكلماتــه المســتغيثة تشــعرنا بأنــه كان فــي حــال ســيئة
مــن الضيــق وكأنــه فــي هــوة ســحيقة ال يســتطيع الصعــود منهــا ،حينئــذ صــرخ
إلــى الــرب ،وســأله بإلحــاح أن يصغــي لدعائــه .وهكــذا تكــون الصــاة قدامــه ،فــا
يرفــض ملتمســه ،وهــو العالــم بحالــه التاعســة ،وبضيــق نفســه التــي شــبعت مــن
المصائــب ،واتخمــت مــن اآلالم المريـرة ،بحيــث لــم تعــد لديــه طاقــة لالحتمــال ،وهــا
هــي حياتــه تدنــو مــن الهاويــة بخطــى س ـريعة.

( )٤يمضــي الكاتــب فــي بســط حالــه الصعبــة ،فيقــول« :حســبت مثــل
المنحدريــن إلــى الجــب» ،فيرســم لنــا صــورة األســير الــذي حبــس عليــه فــي الجــب.
وكان هــذا األمــر معم ـوالً بــه قديم ـاً .وقــد عانــى منــه إرميــا النبــي ،حيــن طرحــه
الرؤســاء فــي الجــب ليمــوت جوع ـاً .ولكــن خصي ـاً حبشــياً توســل لــه لــدى الملــك،
فأخرجــه ووضعــه فــي دار الســجن ،وكان هنــاك إلــى أن أخــذت أورشــليم (إرميــا
.)٢٨-٧ :٣٨
( )٥فــي هــذه اآليــة يشــبه نفســه بســجين أُلقــي بــه فــي جــب ملــيء بجثــث
الموتــى .ف ـراح يتألــم ويئــن وســأل الــرب اإللــه أن يطلــق س ـراحه .وهــذا الوصــف
ينطبــق علــى الخاطــي الــذي كبلتــه الخطيــة بقيودهــا الثقيلــة .وهكــذا قــال الرســول
ِ
ِ
اك ْــم
َم َواتــاً ِفــي ٱْل َخ َ
َحَي ُ
ط َايــا َو َغَلــف َج َســد ُك ْم ،أ ْ
بولــس للكولوســيينَ :
«وِإ ْذ ُكْن ُت ْــم أ ْ
ِ
معــه ،مس ِ
ط َايــا» (كولوســي  ،)١٣ :٢والواقــع أن هــذا
ــامحاً َل ُك ْــم ِب َجم ِ
يــع ٱْل َخ َ
ََ ُ َُ
الوصــف ينطبــق علــى جميــع الذيــن غلبتهــم الخطيــة غلبــة ســاحقة ،فعجــزوا عــن
تحطيــم سالســل الخطيــة .وفقــدوا القــدرة لمواجهــة دينونــة الخطيــة .لــم تكــن لهــم
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قــوة أكثــر مــن قــوة إنســان ميــت لالنتصــار علــى الخطيــة أو للتكفيــر عــن الخطيــة.
ولكن شــك اًر هلل بربنا يســوع المســيح الذي جاء ليطلب ،ويخلص األموات بالذنوب
والخطايــا .ألنــه بعملــه الكفــاري علــى الصليــب ،حــرر النــاس مــن عقــاب الخطيــة،
وأنقذهــم مــن ســلطان الخطيــة .وأعطاهــم حيــاة جديــدة محــررة ،حتــى يمكــن أن يقــال
أنــه أقامهــم مــن األم ـوات ونفــخ فيهــم حيــاة جديــدة.
كان االعتقــاد القديــم أن اليهــود فقــط هــم األعـزاء عنــد هللا .ولكــن قــوة المســيح
المخلصــة جــاءت لألممــي األغلــف الــذي لــم يقطــع هللا معــه أي عهــد ،فتــم الوعــد
بأنــه بالمســيح تتبــارك جميــع األمــم .وفــي تعبيــر آخــر ،إن عمــل المســيح هــو عمــل
قــوة وهبــت الحيــاة للموتــى .وهــو عمــل نعمــة وصلــت حتــى إلــى أولئــك الذيــن ال
يحــق لهــم أن ينتظــروا فضـاً مــن هللا.

ـك َّٱلـ ِـذي َعَلْيَنــا ِفي
ٱلصـ َّ
ولكــن الصــورة تــزداد أمامنــا وضوحـاً بالقــولِ« :إ ْذ َم َحــا َّ
ِ
ِ
ـضَّ ،ٱلـ ِـذي َكان ِضـّـداً َلَنــا ،وَقـ ْـد رَفعـ ِ
ٱْل َفَرِائـ ِ
ٱلصِليـ ِـب»
ـاه ِب َّ
َ َ َُ
َ
ـه مـ َـن ٱْل َو َســط ُم َسـ ّـم اًر ِإَّيـ ُ
(كولوســي  .)١٤ :٢فقــد محــا عنــا وثيقــة االتهــام المثبتــة فيهــا جناياتنــا الكثي ـرة،
ومــزق قائمــة االتهــام المبنيــة علــى ف ارئــض النامــوس ،التــي وقفــت ضدنــا كنائــب
عــام للشـريعة األدبيــة ،التــي خرقناهــا بمعاصينــا .وقــد نفــى عنــا عريضــة االتهــام
نفســها ولــم يبــق لهــا أثــر ،فيــا لرحمــة هللا الفائقــة كل فهــم!!! فــاهلل نفســه أخــذ بيــده
عريضــة االتهــام وســمرها بالصليــب .وهكــذا محــا ســجل خطايانــا مح ـواً كام ـاً.
هــذه هــي النعمــة الفاخ ـرة فــي أســمى معانيهــا ،فصــارت الكلمــة الرســولية« :ال
ِ
َّ ِ
ـيح يســو َعِ ِ َّ ،
ِ
ِ
َشــي َء ِمـ َـن َّ
ـس
ٱلســالك َ
ٱلدْيُنوَنــة َ
ين َلْيـ َ
ٱآلن َعَلــى ٱلذيـ َـن ُهـ ْـم فــي ٱْل َمسـ ِ َ ُ
ْ
حســب ٱْلجسـ ِ
وح» (روميــة .)١ :٨
ـ
س
ح
ـل
ـ
ب
ـد
ـب ٱلـُّـر ِ
ََ َ ََ َ ْ ََ َ
( )٩-٦فــي هــذه اآليــات المجيــدة ،يصــف لنــا المرنــم م ارحــل الســقوط( :أ)
الجــب األســفل الــذي هــو نهايــة الظلمــات وقــد عبــر عنــه أيــوب بــأرض مظلمــة
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وظل الموت ،أرض ظالم مثل دجى ظل الموت وبال ترتيب ،وإشـراقها كالدجى
(أيــوب  ٢١ :١٠و( .)٢٢ب) نــزول غضــب هللا .الــذي هــو نتيجــة االســتهانة
بلطــف هللا وإمهالــه وطــول أناتــه علــى الخاطــي لكــي يقبــل إلــى التوبــة (روميــة
 )٤ :٢ونظ ـ اًر لشــدة غضــب هللا شــبهه المرنــم بالتيــارات التــي تجــرف كل شــيء
فــي طريقهــا .ويخبرنــا بولــس أن غضــب هللا المخيــف معلــن مــن الســماء علــى
جميــع فجــور النــاس وإثمهــم .ولكــن شــك اًر للــرب يســوع الــذي أطفــأ بدمــه لظــى هــذا
الغضــب ،فصــار الرضــى اإللهــي فــي متنــاول يــد كل إنســان ،يؤمــن بــه ويتخــذه
مخلصـاً شــخصياً( .ج) هجــر األصدقــاء فلــم تقتصــر مصيبتــه علــى مــا انتابــه مــن
اآلالم واألكــدار ،بــل ذهبــت بــه إلــى هجــر األصدقــاء الذيــن تركــوه فــي ضيقــه،
وابتعــدوا عنــه كأنــه مصــاب بالبــرص( .د) الوقــوع فــي الــذل ،فقــد جعلتــه المصائــب
ضعيف ـاً ذلي ـاً .ولكنــه بالرغــم مــن حالــه الســيئة ،لــم ينــس الــرب إلهــه بــل ذك ـره،
ودعــاه باســطاً يديــه بالتوســل.
هــل تجــد فــي تصــرف المرنــم مــا يحملــك علــى االقتــداء بــه؟ وهــل تواجــه
صعوبــات الحيــاة وأرزاءهــا باللجــوء إلــى هللا والتســليم لــه؟ إن كنــت تفعــل فطوبــاك،
ِ ِ َّ ِ
ــت ِإَلــى
ــل َّ
كمــا هــو مكتــوبُ « :
ــه َوَل ْــم َيْل َت ِف ْ
ٱلــر َّب ُم َّت َكَل ُ
طَ
وبــى ل َّلر ُجــل ٱلــذي َج َع َ
ط ِار ِ
يــن ِإَلــى ٱْل َك ِــذ ِب» (مزمــور .)٤ :٤٠
ٱْل َغ َ
يــس َوٱْل ُمْن َح ِرِف َ
الترنيمة
اك ِب ِ
ان
ٱإل ْي َم ْ
أ ََر َ
ع
			
َرّبِي َي ُسو ْ
ِ ِ
ع َخ ِطيَِّتي
ِإ ْس َم ْع ِلطْلَبتي َو ْٱن َز ْ
ع
			
َع ْبٌد َي ُ
طو ْ
23

ان
َيا َح َم َل َّ
ٱلر ْح َم ْ
َيا َل ْي َت ُج ْمَلِتي
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َيا َر ِّب ِزْد َنْف ِسي
وم
			
أ َْن َت َّ
ٱلر ُح ْ
ٱلصْل ِب
ِزْد َغ ْي َرِتي َرّبِي ِل َذِل َك َّ
وم
			
ُحباً َي ُد ْ

ِفي ُ ِ
ان
َجَف ْ
ظْل َمة ٱأل ْ
ُك ْن ُم ْرِش ِدي
			
دع ُ ِ
ِ
ف
َ ْ
ف َوأ َْد ُمعي تَْن َش ْ
ظْل َمتي تُ ْك َش ْ
َع ْن َسِّي ِدي

ِ
ِ
َّام
إ ْذ تَْنتَهي ٱألَي ْ
َفأ َْرُق ُد
			
ِ
ِِ
ِ
يح
يح ِب َج ْنِبه ٱْل َج ِر ْ
َي ْحمُلني ٱْل َمس ْ
ِ
ُص َع ُد
			
إ ْذ أ ْ

ِم ْن ِن ْعم ِة ٱْلُق ْد ِ
س
َ
ٱض ِرْم َعَلى َقْلِبي
َو ْ
ِ
ان
َح َز ْ
َوِش َّدة ٱأل ْ
ف
ص َر ْ
َوٱْل َو ْج َه الَ ُي ْ
َكٱْل ُحْل ِم ِفي ٱْل َمَن ْام
يح
ُهَن ُ
َستَ ِر ْ
اك أ ْ

الصــاة :يــا رب إلهــي ،ال تحجــب وجهــك عنــي ،وال تتغاضــى عــن صــوت
تضرعاتــي .اعتــرف بفتــور محبتــي وضعــف إيمانــي ،ولكننــي التجــئ
إلــى رحمتــك ،لكــي تعفــو عنــي ،وتعطينــي قــوة فــي محبتــي ،وتزيــد
إيمانــي ،جــدد توبتــي يــا إلــه خالصــي واقبــل صالتــي ،واســتجب
لســؤالي .إننــي أســأل الــكل باســم يســوع المســيح .آميــن.
السؤال - ٤ :من هو ناظم المزمور وماذا تعرف عنه؟
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ٱلث ِ
ام ُن و َّ
اَْلم ْزمور َّ
ٱلث َماُنو َن  -تتمة
َ ُ ُ
َ

ِ
ِ
١٠أَ َفَلعَّل َ ِ
ِ
ِ
ــاه.
ــوم ُت َم ِّج ُــد َك؟ س ْ
ــك لأل َْم َــوات َت ْصَن ُ
َ
ــع َع َجائ َ
ــب ،أَ ِم ٱألَخيَلــ ُة َتُق ُ
١١هــل يحـ َّـد ُث ِفــي ٱْلَقبـ ِـر ِبرحم ِتــك أَو ِبحِّقــك ِفــي ٱْلهـ ِ
؟
ـاك
ف ِفــي
ـر
ـ
ع
ت
ـل
ـ
١٢ه
ُ
ْ ََْ َ ْ َ َ
َ ْ َْ ُ
َ ْ َُ
َ
ُّ ِ
ــة عج ِ
ِــر َك ِفــي أَْر ِ
ض ٱلِّن ْس َــي ِ
ان؟
ب
ائ
ــك َوب ُّ
ٱلظْل َم َ َ ُ َ

ِ
ِ
ـكِ .
١٤ل َمــا َذا
١٣أ َّ
ـك َيــا َر ُّب َصَر ْخـ ُ
ـتَ ،وِفــي ٱْل َغـ َـداة َصالتــي َت َتَقَّد ُمـ َ
َمــا أََنــا َفِإَلْيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َو ُم َس ـّل ُم
َيــا َر ُّب َتْرُفـ ُ
ـك َعّنــي؟ ١٥أََنــا َم ْســك ٌ
ـب َو ْج َهـ َ
ـض َن ْفســي؟ ل َمــا َذا َت ْح ُجـ ُ
ِ
ـك
ـكَ .ت َحَّيـْـر ُت.
ٱلـُّـر ِ
ـخ ُ
ـي َعَبـَـر َسـ َ
ط َك .أ ْ
ـت أ ْ
ٱح َت َمْلـ ُ
١٦عَلـ َّ
َه َواُلـ َ
َه َواَلـ َ
ـايْ .
َ
وح ُمْنـ ُذ صَبـ َ
ِ ِ
أْ ِ
ـه .ٱ ْك َتَن َف ْت ِنــي َمعـاً١٨ .أَْب َعـ ْـد َت َعِّنــي
َحا َ
طـ ْـت ِبــي َكٱْلمَيــاه ٱْلَيـ ْـوَم ُكَّلـ ُ
َهَل َك ْتنــي١٧ .أ َ
م ِحبـاً وص ِ
احبـاً .مع ِارِفــي ِفــي ُّ
ٱلظْل َمـ ِـة.
ََ
ُ ّ َ َ

( )١٢-١٠فــي العــدد الخامــس شــبه المرنــم نفســه كميــت مضطجــع فــي
القبــر ،وهنــا يطــرح علــى الع ـزة اإللهيــة مجموعــة مــن األســئلة .كأن يقــول :أنــت
إلــه العجائــب حقـاً ،ولكــن هــل ينتفــع ميــت نظيــري بعجائبــك؟ أنــت إلــه أحيــاء فهــل
تتمجــد باألم ـوات ،أنــت إلــه رحمــة ،فهــل تظهــر رحمتــك فــي القبــور؟ وهــل لعالــم
الظــام مــن عيــون لتــرى آياتــك؟ وهــل عالــم النســيان يذكــر بــرك ،ويتمتــع بحســن
صنعــك؟

( )١٣فــي هــذه اآليــة يقيــم المرنــم دع ـواه أمــام هللا ،وينطلــق مــن كونــه حي ـاً
لقول هللا :إن كان األموات واألخيلة ال تنتفع من عجائبك ،فباألولى أن تصنعها
فــي أنــا الحــي الــذي أصــرخ إليــك كل يــوم ،وأضــرع فــي الصبــاح ،قبــل أن أزاول
ّ
أي عمــل.
صحيــح أن إلهنــا إلــه أحيــاء ال إلــه أمـوات (اإلنجيــل بحســب متّــى )٣٢ :٢٢
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ولكــن عجائبــه تتجــاوز النطــاق الــذي تصــوره رجــال العهــد القديــم .ففــي العهــد
ــه
ــق ٱْل َح َّ
الجديــدُ ،ســمع كالم النعمــة مــن فــم المســيح« :اَْل َح َّ
ــول َل ُك ْــمِ :إَّن ُ
ــق أَ ُق ُ
َتأ ِْتــي ســاع ٌة و ِهــي ٱآلنِ ،حيــن يســمع ٱألَمــوات صــوت ٱبـ ِـن ٰ ِ
ٱلسـ ِ
ـام ُعو َن
ٱللَ ،و َّ
َ َ َ َ َ
َ َْ َُ َْ ُ َ ْ َ ْ
ّ
َي ْحَي ْــو َن» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  )٢٥ :٥هــذه اآليــة تنطبــق علــى:

1 .األم ـوات روحي ـاً (أفســس  )١٤ :٥وهــم الذيــن يعيشــون فــي الجهــل
والمعصيــة وعــدم الشــعور بســوء حالهــم الروحيــة ،وتحــت حكــم الهــاك
األبــدي .ويظهــر مــن كالم المســيح أن هنــاك نوعيــن مــن األم ـوات
روحيـاً .األول يســمع صــوت ابــن هللا وال يميــز وال يطيــع .والثانــي يســمع
ويميــز ويطيــع ويحيــا.
2 .األموات الذين أقامهم المسيح من االموات بمعجزة ،كابنة يايروس.
3 .جميــع األم ـوات ،الذيــن ســيقومون عنــد مجــيء المســيح ثانيــة ،وفق ـاً
لقولــه« :ال َت َتعجَّب ـوا ِمــن ٰه ـ َذاَ ،فِإَّنـ ِ
ِ
ِ
ـع
ْ
ُ
ـه َتأْتــي َسـ َ
يهــا َي ْسـ َـم ُع َجميـ ُ
َ ُ
ـاع ٌة ف َ
ِ
ٱلص ِالحـ ِ
ـات ِإَلــى ِ
ِ ِ
َّ
ِ
امـ ِـة
ي
ق
ا
و
ـ
ل
ع
ف
ـن
ـ
ي
ذ
ٱل
ج
ـر
ـ
خ
ي
ف
،
ـه
ـ
ت
و
ص
ـور
َ َ َُ
َّ َ
َّٱلذيـ َـن فــي ٱْلُقُبـ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
َ َ
ِ
ـاة و َّٱل ِذيــن ع ِمُلـوا َّ ِ ِ ِ ِ
امـ ِـة َّ
ٱلدْيُنوَنـ ِـة» (اإلنجيل بحســب
ٱْل َحَيـ َ َ َ
ٱلسـّـيَئات إَلــى قَي َ
يوحنــا  ٢٨ :٥و.)٢٩

وممــا ال م ـراء فيــه أن التأمــل فــي هــذه الحقيقــة علــى ضــوء كلمــة المســيح
ســيضع أمامنــا المالحظــات التاليــة:
1 .إن الخطــاة خالــون مــن الحيــاة الروحيــة ،ومــن كل عاطفــة روحيــة،
وقــوة روحيــة ،وحركــة روحيــة .والمؤســف جــداً أنهــم عديمــو اإلحســاس
بتعاســتهم ،وعاجــزون عــن إنقــاذ أنفســهم.
2 .إن تجديــد النفــس إلعادتهــا هلل ،يعتبــر قيامــة مــن المــوت إلــى الحيــاة.
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إنهــا تحيــا عندمــا تبــدأ تحيــا هلل ،وتتنفــس مشــتاقة إليــه ،وتتحــرك متجهــة
نحــوه لتوجــد بــه.
3 .إن النفــوس تقــوم للحيــاة الروحيــة بصــوت المســيح ،فهــي تقــوم بقوتــه.
وهــذه القــوة تنتقــل إليهــا بكلمتــه التــي هــي روح وحيــاة .حيــن قــال الرســول
بولــس« :اســتيقظ أيهــا النائــم وقــم مــن األم ـوات فيضــيء لــك المســيح»
كان يحـ ّـرض النــاس علــى فتــح آذان أذهانهــم ليســمعوا صــوت ابــن هللا،
ويفهمــوه ويقبلــوه ويؤمنـوا بــه ،وعندئــذ يهبهــم الــروح حيــاة.
اطلــب إليــك ب أرفــة هللا أن تفتــح أذنــك الداخليــة لتســمع صــوت الــرب ،المنبعــث
مــن كتابــه العزيــز« :أ ِ
ــم ُعوا َف َت ْحَيــا أَْن ُف ُس ُــك ْم»
َميُلــوا آ َذاَن ُك ْــم َو َهُل ُّمــوا ِإَل َّ
ــيْ .
ٱس َ
(إشــعياء .)٣ :٥٥
( )١٧-١٤فــي هــذه اآليــات يعــود المرنــم إلــى التســاؤل ،لمــاذا يرفضــه هللا،
ولمــاذا يحجــب وجهــه عنــه؟ ثــم ال يلبــث أن يتعجــب مــن تصــرف هللا معــه! وحجتــه
فــي ذلــك أنــه مســكين بالــروح وقــد ســلم نفســه هلل منــذ حداثتــه.
وحيــن مــرت بــه الصعوبــات ،احتملهــا بــروح المؤمــن الصابــر .واآلن اخذتــه
الحي ـرة ،كيــف أن هللا يســمح بــأن تجتــاح األه ـوال نفســه؟!
هــذا تصــرف المؤمــن الــذي أعيتــه المحــن والضيقــات ،أنــه يكــف عــن كل جهــد
ـول ٱلـَّـر ُّبِ .إ ْن َكاَنـ ْـت
ويصــرخ إلــى إلهــه متســلحاً بقولــه تعالــىَ :
اجـ ْ
«هُلـ َّـم َن َت َح َ
ـجَ ،يُقـ ُ
ٱلصـ ِ
ـض َك َّ
ـجِ .إ ْن َكاَنـ ْـت َحمـَـراء َكٱلـُّـد ِ
اكـ ْـم َكٱْل ِقْرِمـ ِـز َتْبَيـ ُّ
ـوف»
ٱلثْلـ ِ
ود ِّي َت ِصيـُـر َك ُّ
َخ َ
ط َاي ُ
ْ َ
(إشعياء .)١٨ :١
( )١٨يختــم الكاتــب هــذا المزمــور بكلمــات نلمــس فيهــا نفخــات مــن أنفــاس
رجــل هللا أيــوب حيــن قــالَ « :ق ْــد أَْب َع َــد َعِّنــي ِإ ْخ َوِتــيَ .و َم َع ِارِفــي َاز ُغــوا َعِّنــي.
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َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ِائــي َي ْح ِسـ ُـبوَن ِني
أَ َق ِاربِــي َقـ ْـد َخ َذُلونــي َوٱلذيـ َـن َعَرُفونــي َن ُســونيُ .نـ َـز ُ
الء َبْيتــي َوإ َ
ِ
ِ
ِ
وه ـ ٌة
َجَن ِبّي ـاًَ ...عْبــدي َد َعـ ْـو ُت َفَلـ ْـم ُي ِجـ ْـبِ .ب َف ِمــي َت َضَّر ْعـ ُ
ـت ِإَلْيــهَ .ن ْك َهتــي َم ْكُر َ
أْ
ـاء أَح َشـ ِ
ِعْنـ َـد ٱم أرَِتــي ،ومْن ِتَن ـ ٌة ِعْنـ َـد أَبَنـ ِ
الد أَْيض ـاً َقـ ْـد َرَذُلوِنــي» (أيــوب
ـائي .اَأل َْو ُ
ْ
ْ
َْ
َُ
.)١٨-١٣ :١٩
وهكــذا ينهــي المرنــم كالمــه بتقديــم صــورة مروعــة لنفــس متألمــة بلغــت أقصــى
درجــات التعاســة .فهــل مــررت فــي حالــة كهــذه؟ ال تيــأس بــل قــل لنفســك ال تئنــي
يــا نفســي بــل ترجــي هللا ،واطلبــي المنقــذ يســوع ،الــذي يريــح التعابــى.
الترنيمة

ُّها ٱْلم ْد ُعُّو ِلْل ُع ْر ِ
س ٱْل َع ِظ ْيم
أَي َ َ
ِإ َّن َر َّب ٱْل ُع ْر ِ
س الَ َش َك َك ِر ْيم
ال الَ تُ َؤ ِج ْل
َفتَ َع َ
حتَّى ثَوب ٱْلعر ِ ِ
َجِل َك ُي ْع َمل
س م ْن أ ْ
ْ َ ُْ
َ
قرار
			
ال
َم َ
ات َع ْن َك َفتَ َع َ
ٍ
ال
َق ْد أ َ
َع َّد ُك َّل َش ْيء َفتَ َع َ
ِإ ْس َم ِع ٱْل َّد ْع َوَة ِلْلَف َرْح
ص ِد ِيقي تَ ْستَ ِرْح
َوتَ َع َ
ال َيا َ

احب ٱْلعر ِ َّ
ِ
ف
س تَ َكل ْ
ص ُ ُْ
َ
َّ
ف
وص
ي
ال
ا
م
ت
د
َع
أ
ة
ب
ح
م
َ
ُ
ُ َ ْ
ٱْل َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ
اها َق ْد َج َر ْت
ٱْل َذَبائ ُح د َم َ
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ان
وج ُد َل َك َم َك ْ
ُي َ
ِ
ان
ال لْل َم َك ْ
َفتَ َع َ
ِ
ِ
ُك ْل م ْن ٱْل َخ ْي َرات َع ِّج ْل
َفتَع ِ
ان
ال لْل َم َك ْ
َ َ
َّ
ال
َوفى َد ْيَن َك تَ َع َ
ان
وج ُد َل َك َم َك ْ
ُي َ
وج ُد
ُي َ
وج ُد
ُي َ

َل َك
َل َك

ان
َم َك ْ
ان
َم َك ْ

ُك َّل َشي ٍء ِج ِ
ف
ئ لتَ ْع ِر ْ
َ
ْ
َفتَع ِ
ان
ك
م
ل
ل
ْ
ال َ َ ْ
َ َ
َفتَع ِ
ان
ال لْل َم َك ْ
َ َ
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ِ
ات َع ْن َك الَ تَ ُم ْت
يح َم َ
ٱْل َمس ُ
ال
َم َ
ات َع ْن َك َفتَ َع َ
ٍ
ال
َق ْد أ َ
َع َّد ُك َّل َش ْيء َفتَ َع َ
ٱْل َّدم ٱْل َغ ِالي جرى َفوق ٱْل َّ ِ
يب
ََ ْ َ
صل ْ
ُ

ان
وج ُد َل َك َم َك ْ
ُي َ
َّ
ال
َوفى َد ْيَن َك تَ َع َ
ان
وج ُد َل َك َم َك ْ
ُي َ
َفتَع ِ
ان
ال لْل َم َك ْ
َ َ

فٱد ِر ْك
َع َّد ٱْل ُك َّل ْ
يس َق ْد أ َ
ٱْل َع ِر ُ
َع ْن َق ِر ٍ
اب
يب َس ْو َ
ف تُ ْغَل ُق ٱأل َْب َو ْ

وتَع ِ
ان
ال لْل َم َك ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ان
ين َي ْمَتلي ٱْل َم َك ْ
حَ

يب
َي ْم ُحو آثَ َام ٱْل َوَرى َد ُم ٱْل َحِب ْ
ال َرْغ َم َش ِّر ْك
َفتَ َع َ

اب
ِإ ْن َق َرْع َت َس ْو َ
ف تَ ْس َم ُع ٱْل َج َو ْ
ِ
ول
ع ْن َد َذا َل ْي َس ُد ُخ ُ
ِ
ِ
َي وص ٍ
ول
ع ْن َد َذا تَْبكي َوالَ أ ُّ َ ُ

ان
وج ُد َل َك َم َك ْ
ُي َ
ِ
ض ْع َعَليه ُك َّل أ َْم ِر ْك
َ

ان
ِإ ْمتَالَ ُك ُّل ٱْل َم َك ْ
ول
أََبداً َوالَ ُقُب ُ
ان
وج ْد َم َك ْ
َل ْي َس ُي َ

الصــاة :يــا ســاكناً فــي األعالــي ،أيهــا الــرب القديــر والقــدوس والحــق .أعتــرف
لــك بذنبــي ،وال أنكــر إثمــي .وأقــر بــأن وزري ثقيــل وأن األحــزان
تســحق قلبــي .لقــد ســمعت صوتــك أنــا المقطــوع الرجــاء ،إال مــن
رحمتــك فــي يســوع الفــادي .فهبنــي رحمــة واغفــر لــي آثامــي وأزل
أثقالــي .يــا هللا أنــت إلهــي ،وأنــا عبــدك الضعيــف .وقــد أتيــت التمــس
عنــدك الفــرح ،ليكــون فرحــك قوتــي ،التــي أغالــب فيهــا أح ـزان هــذا
العالــم .اســتجب طلبتــي إكرام ـاً للفــادي يســوع .آميــن.
السؤال - ٥ :ما هي الحجة التي دعم بها المرنم دعواه أمام هللا؟
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ور ٱل ِّت ْس ُعو َن  -صالة لموسى رجل هللا
اَْل َم ْزُم ُ

ـت َلَنــا ِفــي َدو ٍر َفـ َـدو ٍرِ .
ِ
ـال أ َْو
٢مـ ْـن َقْبـ ِـل أ ْ
١يــا َر ُّبَ ،مْل َج ـأً ُكْنـ َ
ْ
ْ
َ
َن ُتوَلـ َـد ٱْلجَبـ ُ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٱلل
ـت
ـ
ن
أ
ـد
ـ
َب
أل
ٱ
ـى
ـ
ل
إ
ل
َز
أل
ٱ
ذ
ـ
ن
م
َ،
ة
ن
و
ـك
ـ
س
م
ل
ٱ
و
ض
َر
أل
ٱ
.
ـان
ـ
س
ن
ٱإل
ـع
ـ
ج
ر
٣ت
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ
َ ُّ ْ ُ
أَْبـ َـد ْأ َت ْ
َ
َ َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِإَلــى ٱْل ُغَبـ ِ
ـل
آد َم»٤ .أل َّ
«ٱرِج ُعـوا َيــا َبنــي َ
ـف َسـَن ٍة فــي َعْيَنْيـ َ
َن أَْلـ َ
ـولْ :
ـك م ْثـ ُ
ـار َوَتُقـ ُ
ــس بع َــد مــا عبــر ،وَكه ِز ِ
ــن َّ
ٱللْي ِ
٥جَرْف َت ُه ْــمَ .ك ِســَن ٍة َي ُكوُنــو َن.
َم ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍ
يــع م َ
ــلَ .
َي ْــو ِم أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـس.
ول .عْنـ َـد ٱْل َم َســاء ُي َجـ ُّـز َفَيْيَبـ ُ
ول٦ .بٱْل َغـ َـداة ُي ْزهـ ُـر َفَيـ ُـز ُ
بٱْل َغـ َـداة َك ُع ْشـ ٍـب َيـ ُـز ُ

يعتقد بعض المفسرين أن هذا المزمور مقتبس عن بعض الكتابات القديمة،
التــي فقــدت مثــل ســفر ياشــر (صموئيــل الثانــي  )١٨ :١والتــي كانــت مقــروءة فــي
زمن موســى .والواقع أنه حين نق أر تثنية  ٣٢و ٣٣نالحظ أن نســق هذا المزمور
يشــبه أســلوب موســى في الكتابة.
( )١يســتهل الكاتــب صالتــه الرائعــة بالق ـرار بــأن الــرب وحــده هــو الملجــأ
منــذ القديــم القديــم .ويقــول القديــس أغســطينوس أن الكلمــة دور فــدور ،تشــير
إلــى العهديــن القديــم والجديــد .والــرب تجلــى فــي العهــد القديــم لموســى وأعطــاه
النامــوس ،وبذلــك صــار خــادم العهــد القديــم .وباالعــان الــذي أعطــي لــه عــن
المســيح ،صــار نبــي العهــد الــذي يتصــل بالعهــد الجديــد (تثنيــة .)١٥ :١٨

فــي الواقــع أن يســوع ضامــن العهــد وفاديــه ،قــال لليهــود الذيــن بســبب تعصبهــم
ظُّن ـوا أَِّنــي
لنامــوس موســى ،اعترضـوا علــى أعمــال محبتــه فــي يــوم الســبت «ال َت ُ
وكم ِإَلــى ِ
وســىَّ ،ٱلـ ِـذي َعَلْيـ ِـه َر َج ُاؤُكـ ْـم.
أْ
وجـ ُـد َّٱلـ ِـذي َي ْشـ ُـك ُ
ٱآلبُ .ي َ
وك ْم َو ُهـ َـو ُم َ
َشـ ُـك ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب َعّنــي َفـِإ ْن
وســى َل ُكْن ُتـ ْـم ُت َصّد ُقوَننــي ،أل ََّنـ ُ
ـه ُهـ َـو َك َتـ َ
أل ََّن ُكـ ْـم َلـ ْـو ُكْن ُتـ ْـم ُت َصّد ُقــو َن ُم َ
ُكْن ُتــم َلسـ ُـتم ُتصِّد ُقــو َن ُك ُتــب َذاكَ ،ف َكيــف ُتصِّد ُقــو َن َك ِ
المــي؟» (اإلنجيــل بحســب
َ َ ْ َ َ
ْ ْ ْ َ
يوحنــا .)٤٧-٤٥ :٥
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كــم يجــب أن نشــكر المســيح ،ألجــل هــذا اإلعــان! إنــه يبيــن الفــرق ،بيــن
النامــوس واإلنجيــل .إن موســى أي النامــوس يشــكوكم ،ألن بالنامــوس معرفــة
الخطيئــة .إنــه يدينكــم ،وهــو لــكل المتكليــن عليــه خدمــة المــوت والدينونــة .أمــا
ـه َلـ ْـم ُيْرِسـ ِـل
إنجيــل المســيح فلــم يقصــد بــه أن نــدان بــل أن نتبــرر .هكــذا نقـرأ« :أل ََّنـ ُ
ٱلل ٱبَنــه ِإَلــى ٱْلعاَل ـ ِم ِلي ِديــن ٱْلعاَلــم ،بــل ِلي ْخُلــص ِبـ ِـه ٱْلعاَلــم .اََّلـ ِـذي ي ْؤ ِمــن ِبــهِ
ّٰ ُ ْ ُ
ُ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ ُ
ال يــدان ،و َّٱلـ ِـذي ال ي ْؤ ِمــن َقـ ْـد ِديــن ،أل ََّنــه َلــم ي ْؤ ِمــن ِبٱس ـ ِم ٱبـ ِـن ٰ ِ
ٱلل ٱْل َو ِحيـ ِـد»
َ
ُ ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ْ
ّ
َُ ُ َ
(اإلنجيــل بحســب يوحنــا  ١٧ :٣و.)١٨
لــم يــأت المســيح إلــى العالــم كإلــه شـ ٍ
ـاك ،لكــي ينتقــد كل إنســان ويتشــاجر مــع
كل إنســان .أو كجاســوس علــى تصرفــات النــاس ،أو ليتصيــد الج ارئــم .كال ،فقــد
جــاء كمدافــع ال كمتهــم .لــم يــأت لكــي يباعــد بيــن هللا واإلنســان ،بــل جــاء لكــي
يصالــح اإلنســان مــع هللا.
لقــد تنبــأ موســى بصفــة خاصــة عــن المســيح ،وقــال عنــه :إنــه نســل الم ـرأة،
الــذي يســحق رأس الشــيطان ،ونســل إبراهيــم الــذي بــه تتبــارك جميــع األمــم .وقــال:
إنــه شــيلون أي المســيا المنتظــر ،والنبــي العظيــم.
( )٢إن هللا موجــود قبــل كل شــيء .فهــو كائــن واجــب الوجــود ،قبــل أن نوجــد.
ولمــا وجدنــا صــار ملجــأ لــكل مــن يرجــع إليــه .ولســعادة البش ـرية أن أش ـواق هللا
وبـوا َو ْٱرِج ُعـوا
«ٱرِج ُعـوا ِإَلـ َّ
ـي أَْرِجـ ْ
تصــرخ كل يــومْ :
ـع ِإَلْي ُكـ ْـم» (مالخــي َ « )٧ :٣ف ُت ُ
ِلتمحــى خطاياكــمِ ،لكــي تأ ِْتـ
ـات ٱْل َفـَـر ِج ِمـ ْـن َو ْجـ ِـه ٱلـَّـر ِّب» (أعمــال .)١٩ :٣
ـي أ َْوَقـ ُ
ُْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ارجــع إلــى هللا يــا أخــي بالتوبــة ،فإنــه يكتنــز الغفـران وعنــده فــدى كثيــر ،وهــو يفــدي
مــن الحفـرة حياتــك .التجــئ إليــه واجعلــه حصــن حياتــك ،فتحيــا فــي ســام.
( )٣إن اإلنســان سـريعاً مــا ينســى الطينــة التــي أخــذ منهــا ،فيتكبــر ويســتعلي،
وهللا فــي حكمتــه يريــد لــه التواضــع ،لينعــم بشــركة الودعــاء الســعداء .ونتعلــم مــن
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ِ
ـاءَ ،وَقْبـ َـل
ســفر األمثــال أن الكبريــاء نذيــر للخـراب ،إذ يقــولَ « :قْبـ َـل ٱْل َك ْسـ ِـر ٱْلكْب ِرَيـ ُ
ُّ ِ
وح» (أمثال  .)١٨ :١٦ويخبرنا الكتاب المقدس أن الكبرياء
ٱلر ِ
ام ُخ ُّ
ٱلسُقوط َت َش ُ
كانــت علــة خ ـراب رئيــس مالئكــة .ألن العلــي ســاكن األبــد القــدوس اســمه ضــد
المنتفخيــن ،فقــد قــال الرســول يعقــوب« :يقــاوم هللا المســتكبرين أمــا المتواضعــون
فيعطيهــم نعمــة» .والعلــي نفســه تواضــع بتجســده وقــالِ :
«ا ْح ِمُلــوا ِنيــرِي َعَلْي ُك ْــم
ِ
ِِ
ِ
احـ ًة ِلُن ُف ِ
وسـ ُـك ْم» (اإلنجيــل
َوَت َعَّل ُمـوا مّنــي ،ألَ ّنــي َوِديـ ٌ
ـع ٱْلَقْلـ ِـبَ ،ف َت ِجـ ُـدوا َر َ
ـع َو ُم َت َواضـ ُ
بحســب متّــى  .)٢٩ :١١وأنــه خيــر لإلنســان أن يكــون صغيـ اًر فــي عينــي نفســه،
ألن المســيح قــال« :مــن يضــع نفســه يرتفــع».
( )٤اإلنســان فــي طبيعتــه يحــب الحيــاة ،ويهــوى كث ـرة األيــام ،ولكــن الزمــان
فــي نظــر هللا ال حســاب لــه .فألــف ســنة لديــه مثــل يــوم أمــس العابــر ،ال مثــل
الغــد المقبــل .ألن األيــام تحصــى علــى أســاس أنهــا مــرت وعبــرت .ويضيــف
المرنــم قائـاً أن األلــف ســنة فــي عينــي هللا كهزيــع مــن الليــل ،والهزيــع يــدوم ثــاث
ســاعات .ولعل المرنم قصد أن يقول إن هللا ال يحده الزمن ،فهو أزلي ســرمدي،
َن يومـاً و ِ
احــداً ِعْنـ َـد ٱلـَّـر ِّب
يمــأ الزمــن بمجــده وعظمتــه .قــال الرســول بطــرس« :أ َّ َ ْ َ
ِ
ـف س ـَن ٍة َكيــو ٍم و ِ
احـ ٍـد» (بطــرس الثانيــة  )٨ :٣وال بــد للمتأمــل
َْ َ
َكأَْلــف َس ـَنةٍَ ،وأَْلـ َ َ
بعمــق فــي هــذه اآليــة أن يجــد فيهــا تحذي ـ اًر لكــي ال ينخــدع ويظــن أن لديــه وقت ـاً
طوي ـاً ،يمكنــه فيــه أن يرجــع إلــى هللا بالتوبــة.
( )٥هنــا يشــير رجــل هللا إلــى نامــوس مكتــوب فــي حكمــة هللا الخفيــة ،فيــه
وضــع حــداً ِلســني البشــر الزائليــن ،معبـ اًر عــن ذلــك بالقــول «كســنة يكونــون بالغــداة
كعشــب يــزول» .أي ســنو حيــاة اإلنســان قصيـرة ،تمضــي كمــا تمضــي األحــام.
وتضمحــل حياتــه ،كمــا يضمحــل العشــب .وكأن رجــل هللا يقــول إن ســني اإلنســان
ال تســاوي شــيئاً فهــي تــزول س ـريعاً ،ألنهــا ال تأتــي لكــي نلبــث هنــا ،بــل لكــي
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نذهــب.
إن وجــوه الشــبه بيــن حيــاة عمــر اإلنســان والعشــب متعــددة :فالعشــب ُيجــز فــي
الصبــاح فيذبــل .وعنــد المســاء يكــون قــد يبــس .وعمــر اإلنســان يســقط بالمــوت
ويذبــل فــي الجثــة ،وييبــس فــي القبــر.
ولكــن شــك اًر هلل بربنــا يســوع المســيح ألن حيــاة اإلنســان ال تقــاس بالســنين
القليلــة علــى أرض اآلالم .وألن المــوت ليــس نهايتــه .إنــه مخلــوق علــى صــورة
هللا ،فــي البــر وقداســة الحــق .وهللا أعطــاه امتيــاز الخلــود .صحيــح أن جســده
ســيعود إلــى ت ـراب األرض كمــا كان ،ولكــن روحــه ترجــع إلــى هللا الــذي أعطاهــا
(جامعــة  ،)٧ :١٢وهــذا الجســد الــذي عــاد إلــى تـراب األرض ســيقيمه هللا ثانيــة
«فــي َلح َ ِ
وفقـاً للقــول الرســوليِ :
طرَفـ ِـة عيـ ٍـنِ ،عْنـ َـد ٱْلبــو ِق ٱأل ِ
ـه
َخيـ ِـرَ .فِإَّنـ ُ
ْ
َْ
ظـ ٍة فــي َْ
ُ
ات ع ِد ِ
َن ٰهـ َذا ٱْل َف ِ
اسـ َـد ال ُبـ َّـد
يمــي َف َسـ ٍ
ـادَ ،وَن ْحـ ُـن َن َت َغَّيـُـر .أل َّ
َسـ ُـيَّب َو ُ
ـام ٱأل َْمـ َـو ُ َ
قَ ،فُيَقـ ُ
ِ
ـس َعـ َـد َم َمـ ْـو ٍت» (الرســالة األولــى إلــى
ـس َعـ َـد َم َف َسـ ٍ
ـادَ ،و ٰهـ َذا ٱْل َمائـ َ
أْ
ـت َيْلَبـ ُ
َن َيْلَبـ َ
كورنثــوس .)٥٣-٥٢ :١٥
إن جســدنا الحاضــر فــي ه ـوان ،وأمــا جســد القيامــة فســيكون فــي مجــد .ألن
أجســادنا المتغي ـرة إلــى شــبه جســد مجــد المســيح ،لــن تكــون خادمــة لشــهواتنا
وبواعثنــا .ولكنهــا ســتكون أدوات خدمــة طاه ـرة هلل .إن جســدنا الحاضــر جســد
حيوانــي طبيعــي أمــا جســد القيامــة فســيكون جســداً روحانيـاً .ويمكننــا بــه أن نقــدم
هلل العبــادة الكاملــة والخدمــة الكاملــة ،والمحبــة الكاملــة.
الترنيمة

ِ
ضى،
َيا َع ْوَنَنا في َما َم َ
مْلجأَنا ِفي ِ
ض ِيقَنا
َ ََ
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َر َج َ
َم ْو ِطَنَنا ٱْل َم ِج ْيد
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ِم ْن َقْب ِل ِإ ْب َد ِاع ٱْلثََّرى
ِ
ٱل
أ َْن َت ِإَل ُه ٱْل َم ْجد َو ْ

ِ ِ
ال
أ َْو َم ْن َشأ ٱْلجَب ْ
ِع َّزِة َوٱْل َجالَ ْل

س ٱْلم ْنَق ِ
َن ِظ ُير أ َْم ِ
ضي
ُ
يع َّ
ٱللْي ِل َيا
َوَك َه ِز ِ

ف َع ْام
َل َد َ
يك أَْل ُ
َح ٌّي َعَلى ٱْل َّد َو ْام

ِ
ضى،
َيا َع ْوَنَنا في َما َم َ
ُك ْن َح ِارساً َد ْوماً َلَنا

ِ
ين
َر َج َ
اؤنا ٱْل َمت ْ
ِ
ِ
ين
َم ْوطَنَنا ٱألَم ْ

َّامَنا َك ِسَن ٍة
أَي ُ
ُي َرى ٱْل َغ َد َاة ُم ْزِه اًر

ول
أ َْو َكأل ٱْل ُحُق ْ
ول
َوِفي ٱْل َم َسا َي ُز ْ

الصــاة :نعــم يــا رب أنــت مالذنــا وحصننــا .وأنــت رجاؤنــا المكيــن .نشــكرك
ألجــل صالحــك ،ونحمــدك ألجــل رحمتــك ،ونهلــل لــك ألجــل العــون الذي
ترســله إلينــا مــن قدســك .إن أيــام ســنينا علــى األرض قصيــرة ،فاعطنــا
الحكمــة لكــي نصرفهــا حســب مشــيئتك ،عامليــن مــا يرضــي أمامــك
بيســوع المســيح ربنــا .نتوســل إليــك أن تذكــر فــي عنايتــك جميــع
مواطنينــا ،فترســل نــورك وحقــك إلــى القلــوب ،لكــي تتغيــر مــن حالــة
الخطيــة إلــى حالــة البــر .هــذا نطلبــه باســم يســوع .آميــن.
السؤال - ٦ :من هو كاتب المزمور وماذا تعرف عن مصادره؟
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ور ٱل ِّت ْس ُعو َن  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ

٧أل ََّنَنــا َقـ ْـد َف ِنيَنــا ِبسـ َ ِ
ـك،
ـك ْٱرَت َعْبَنــاَ ٨ .قـ ْـد َج َعْلـ َ
امـ َ
ـخط َك َوبِ َغ َض ِبـ َ
َ
َم َ
امَنــا أ َ
ـت آ َث َ
َن ُك َّل أََّي ِ
ضـ ِ
ـ
ه
امَنــا َقـ ِـد ٱْنَق َضـ ْـت ِب ِر ْجـ ِـز َك .أَ ْفَنْيَنــا ِسـ ِـنيَنا
ـك٩ .أل َّ
َخ ِفَّي ِاتَنــا ِفــي ُ
ـوء َو ْج ِ َ
ِ
ــع ٱْلُق َّــوِة َف َث َماُنــو َن
ــام ِس ِــنيَنا ِه
ِن َكاَن ْ
ــي َس ْــب ُعو َن َســَنةًَ ،وإ ْ
ــت َم َ
َكق َّصــةٍ١٠ .أََّي ُ
َ
ض َسـ ِـريعاً َفَن ِطيـُـر.
ف ُقـ َّـوَة
ـب َوَبِلَّي ـةٌ ،أل ََّن َهــا ُتْقـَـر ُ
١١مـ ْـن َي ْعـ ِـر ُ
َس ـَنةًَ ،وأَ ْف َخُرَهــا َت َعـ ٌ
َ
ِ
ط َك.
ـخ ُ
ـك َسـ َ
ـكَ ،وَك َخ ْوِفـ َ
َغضَبـ َ

( )٧لقــد تســلط المــوت علــى النــاس بســبب الخطيــة .ألن الخطيــة أثــارت
ســخط هللا ،فحكم بالموت وفناء الجســد على اإلنســان .وذلك منذ ســقوط اإلنســان
ـان و ِ
احـ ٍـد َد َخَلـ ِـت ٱْل َخ ِطَّيـ ُة ِإَلــى ٱْل َعاَلـمَِ ،وبِٱْل َخ ِطَّيـ ِـة
األول ،كمــا هــو مكتــوبِ « :بِإْن َسـ ٍ َ
ِ
ٱلنـ ِ
ـاز ٱْل َمـ ْـو ُت ِإَلــى َج ِميـ ِـع َّ
ـع» (الرســالة
َخ َ
ـاسِ ،إ ْذ أ ْ
ٱج َتـ َ
ٱْل َمـ ْـو ُتَ ،و ٰه َكـ َذا ْ
طـأَ ٱْل َجميـ ُ
إلــى روميــة .)١٢ :٥
العالــم غــارق فــي طوفــان مــن النكبــات ،وملــيء بالمــوت .وإذا مــا بحثنــا عــن
المصــدر الــذي يغذيــه بهــذه وتلــك ،وجدنــا أنهــا خطيــة آدم األول .فقبــل ســقوط آدم
قــال هللا عــن الخليقــة «إن كل شــيء حســن جــداً» (تكويــن  )٣١ :١لقــد ســبق أن
دخلــت الخطيــة عالــم المالئكــة ،حيــن خــرج عــدد منهــم عــن والئهــم ،ولــم يحفظـوا
رياســتهم ،فســقطوا مــن الكمــال وطــردوا مــن مجمــع هللا .وهكــذا لمــا عصــى آدم
ولــم يحفــظ عهــده مــع هللا ،طــرد مــن فــردوس هللا ،فهــام علــى وجهــه فــي العالــم.
ومنذئــذ دخلــت الخطيــة العالــم ومعهــا المــوت .وبمــا أن الجميــع أخطــأوا اجتــاز
المــوت إلــى الجميــع .والمعنــى أن كل فــرد مــن أف ـراد البشــر خاطــئ أمــام هللا.
ويلــزم مــن ذلــك أن كل إنســان مفتقــر إلــى بــر هللا .وهــذا مــا أشــار إليــه بولــس حيــن
ِ
ِ
ٱلنـ ِ
ـار ٱْل ُح ْكـ ُـم ِإَلــى َج ِميـ ِـع َّ
ـاس ِل َّلدْيُنوَنـ ِـةٰ ،ه َكـ َذا
قــالِ« :إذاً َك َمــا ِب َخطَّيـ ٍة َواحـ َـد ٍة َصـ َ
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ـاسِ ،ل َتب ِريـ ِـر ٱْلحيـ ِ
ِ
ـار ِت ٱْل ِهَبـ ُة ِإَلــى َج ِميـ ِـع َّ
ـاة» (روميــة .)١٨ :٥
ٱلنـ ِ ْ
ََ
ِب ِبـٍّـر َواحـ ٍـد َصـ َ
قــال أحــد المفس ـرين معلق ـاً علــى هــذه اآليــة :إن كانــت خطيــة آدم قــد عرضتــه
ونســله لــكل العقابــات المترتبــة علــى الخطيــة ،كالمــوت والدينونــة .فــإن إطاعــة
المســيح للنامــوس وآالمــه مــن أجــل اإلنســان منحــت الهبــة للجميــع للتبريــر ،الــذي
يتضمــن النجــاة مــن المــوت الثانــي والحصــول علــى رضــى هللا والســعادة األبديــة
فــي الســماء.
وفــي تعبيــر آخــر كمــا أن الدينونــة شــملت جميــع النــاس بســبب الخطيــة ،فــإن
البــر شــمل الجميــع .ومعنــى ذلــك أن عمــل المســيح ذو قــدرة علــى التبريــر العــام،
وأن طريــق النجــاة معــدة لــكل مــن وجبــت عليــه الدينونــة ،شــرط أن يؤمــن.
( )٨إن آثــام البشــر معروفــة عنــد هللا .ألنــه فاحــص القلــوب والكلــى ،وليســت
خليقــة غيــر ظاهـرة قدامــه ،بــل كل شــيء عريــان ومكشــوف لعينيــه (الرســالة إلــى
العبرانييــن  )١٣ :٤إنــه يميــز أفــكار القلــب ونياتــه ،وعينــه تــرى كل البواطــن.
أي أن هللا ال يغــض النظــر عــن خطايــا النــاس ،بــل يســخط بســببها ألنهــا ضــد
قداســته .ولكنــه بقــدر مــا يكـره الخطيــة ،يحــب الخاطــي ويقبــل توبتــه ويغفــر إثمــه.
َن ي ُتوبـوا ،م َت َغ ِ
ِ
ٰ
ٱلنـ ِ
ـع َّ
اضيـاً
ـاس ِفــي ُك ِّل َمـ َـك ٍ
ـٱلل َ
ْمـُـر َجميـ َ
هكــذا نقـرأَ « :فـ ّ ُ
ان أ ْ َ ُ ُ
ٱآلن َيأ ُ
َعـ ْـن أ َْزِمَنـ ِـة ٱْل َج ْهـ ِـل» (اعمــال .)٣٠ :١٧
( )٩فــي هــذه اآليــة تأكيــد علــى أن خضــوع البشــر للمــوت ،إنمــا هــو قصــاص،
ولكــن المســيح بموتــه النيابــي كســر شــوكة المــوت وغلــب الهاويــة (كورنثــوس
األولــى  .)٥٥ :١٥ال ريــب فــي أن النــاس يرهبــون ســطوة المــوت .ولعــل أكبــر
أســباب الخــوف مــن المــوت يعــود إلــى اإلحســاس بالخطيــة .أمــا المؤمــن الــذي
تبــرر بــدم المســيح فــا يخــاف المــوت.
قــال أحــد األتقيــاء :إن المــوت بالنســبة لــي مجــرد مغام ـرة عظيمــة .ولكنهــا
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مغام ـرة ســعيدة ســتنقلني إلــى ديــار الــرب.
فــي اعتقــادي أن إحســاس اإلنســان بالخطيــة الــذي يســبب لــه الخــوف مــن
المــوت .يأتــي مــن إحساســه بــأن هللا مجــرد نامــوس للبــر .ألن هــذا اإلحســاس
يجعلــه فــي مركــز الجانــي القابــع فــي قفــص االتهــام أمــام القاضــي األزلــي ،بــا
أمــل فــي العفــو .ولكــن المســيح جــاء لكــي يخبرنــا بــأن هللا ليــس هــو النامــوس بــل
المحبــة .وأن اإلنســان الــذي تبــرر باإليمــان لــن يمثــل أمــام قـ ٍ
ـاض ،بــل أمــام أب
طالمــا انتظــر عــودة أبنائــه إلــى حظي ـرة البيــت.
( )١٠هــذه الكلمــات تعبــر عــن قصــر الحيــاة هنــا وشــقائها وبؤســها .وكأنــي
بالمرنــم يقــول :إن مــن يصلــون إلــى ســبعين ســنة يحســبون فــي عــداد الشــيوخ.
وعلــى أي حــال إذا وصل ـوا إلــى الثمانيــن ،قــد تكــون فيهــم بعــض القــوة .أمــا إن
تجــاوزوا هــذا الحــد فــإن وجودهــم يصبــح متعب ـاً لهــم بســبب الضعــف واألح ـزان.
ولذلــك نــرى كثيريــن مــن الشــيوخ المتعبيــن ،يتمنــون أن تمــر ســنوهم بســرعة .وهكــذا
تنقــرض س ـريعاً فتطيــر.
فــي أيامنــا يســعى العلمــاء لرفــع معــدل طــول الحيــاة .وإلــى اآلن كانــت نتيجــة
أبحاثهــم تقليــل عــدد الوفيــات عنــد األطفــال .ولكــن لــو أنهــم وجــدوا أكســي اًر مــا
ِ
ـع
يطيــل ســنى الحيــاة ،فهــذا لــن يغيــر شــيئاً مــن الحقيقــة المؤملــة القائلــة« :إنــه ُوضـ َ
ٰ
ِل َّلنـ ِ
ـك َّ
ٱلدْيُنوَنـةُ» (الرســالة إلــى العبرانييــن .)٢٧ :٩
َن َي ُم ُ
ـاس أ ْ
وتـوا َمـَّـرًة ُثـ َّـم َب ْعـ َـد ذِلـ َ
ولكــن حمــداً هلل ،ألن النعمــة تصــرح :إن ال شــيء مــن الدينونــة علــى الذيــن هــم
فــي المســيح ألن المســيح بررهــم فانتفــى عنهــم حكــم الدينونــة .هــذه فرصــة العمــر
لــك يــا أخــي أن تقبــل يســوع مخلصـاً فيبــررك ويعطيــك نصيبـاً مــع المقدســين الذيــن
افتداهــم وتبناهــم هلل.
( )١١قليلــون هــم الذيــن يعرفــون قــوة غضــب هللا .وخصوص ـاً فــي وقــت
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ــوك ٱألَْر ِ
ض
«و ُمُل ُ
الرعــب الســابق للنهايــة ،الــذي وصفــه يوحنــا ال ارئــي هكــذاَ :
ِ
َخ َفـ ْـوا أَْن ُف َسـ ُـه ْم ِفــي
َوٱْل ُع َ
ـاء َوُك ُّل َعْبـ ٍـد َوُك ُّل ُحـٍّـر ،أ ْ
اء َوٱألَ ْق ِوَيـ ُ
ُمـَـر ُ
ـاء َوٱألَ ْغنَيـ ُ
ظ َمـ ُ
ـاء َوٱأل َ
ـالَ ،و ُهــم َيُقوُلــو َن ِلْل ِجَبـ ِ
ـور ٱْل ِجَبـ ِ
ٱلص ُخـ ِ
ص ُخـ ِ
ٱسـُق ِطي َعَلْيَنــا
ـال َو ُّ
ـورْ :
ٱْل َم َغاِيـ ِـر َوِفــي ُ
ْ
ـس َعَلــى ٱْل َعـْـر ِ
َخ ِفيَنــا َعـ ْـن َو ْجـ ِـه ٱْل َج ِالـ ِ
ـاء
َوأ ْ
ش َو َعـ ْـن َغ َضـ ِـب ٱْل َح َمـ ِـل ،أل ََّنـ ُ
ـه َقـ ْـد َجـ َ
ِ
ِ
ِ
ـوف» (رؤيــا .)١٧-١٥ :٦
يع ٱْل ُوُقـ َ
َيـ ْـوُم َغ َض ِبــه ٱْل َعظيـ ُـمَ .و َمـ ْـن َي ْسـ َـتط ُ
إنــه رعــب عــام ،يشــمل كل طبقــات البشــر ،فــا ينجــو أحــد مــن العقــاب ،وال
بــد أن يقــع الــكل تحــت ســلطان هللا .وفــي الرؤيــا ،يــرى يوحنــا البشــر يبحثــون
عــن ملجــأ للهــروب مــن غضــب هللا .أليــس غريبـاً أن أول مــا يفعلــه الخاطــي هــو
محاولــة االختبــاء؟ ومــع ذلــك هكــذا فعــل آدم فــي جنــة عــدن بعــد ســقوطه ،إذ اختبــأ
بيــن أشــجار الجنــة! (تكويــن  .)٨ :٣إن الخطيــة ترعــب اإلنســان مــن محضــر هللا
ولكنــي أقــول لــك ال تخــف وال يرتعــب قلبــك ،ألن عمــل يســوع هــو أن يعيــد الصلــة
بينــك وبيــن هللا .لقــد صــار مــن أجلــك خــروف هللا ،وغضــب الخــروف هــو غضــب
المحبــة ال ارغــب فــي خالصــك.
الترنيمة

أ ُْم ُك ْث َم ِعي َيا َسِّي ِدي
َعَيا َي ِدي
َوٱْل َو ْه ُن َق ْد أ ْ

ٱم ُك ْث َم ِعي َيا َسِّي ِدي
َف ْ
ال ٱْلَّن َه ْار
َم ْوالَ َي َق ْد َم َ
َوٱْل ُع ْم ُر َوَّلى َكٱْل َغ َم ْام
َفالَ ٱْل ُّد َجى ُي ْرِعُبِني
َوَل ْس ُت أ َْرَه ُب ٱْل َّرَدى

38

َفٱْل َغمر َغ َّ
طى َج َس ِدي
ُْ
َوَل ْي َس ِلي ِم ْن ُم ْن ِج ِد
ٱم ُك ْث َم ِعي َيا َسِّي ِدي
َف ْ
َوَل ْي َس ِلْل َّس ِعي ٱ ْقِت َد ْار
َوَق ْد َدَنى َوْق ُت ٱْل َمَن ْام
َوالَ ٱْل ِع َدى تَ ْغِلُبِني
ِإ ْذ ُك ْن َت أ َْن َت ٱْل ُم ْرِش َدا
38
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َيا َم ْو ُت أ َْي َن َش ْوَكتُ ْك
َلِبست ثَوب ٱْل َّ
ظ ِاف ِر
ْ ُ َْ

ِإ ْن ُج ْز ُت ِفي َو ِادي ٱْلُب َكا
َف ِفي َم َم ِاتي َوٱْل َحَي ْاة

ص ْوَلتُ ْك
َيا َق ْب ُر أ َْي َن َ
َن ربِي ن ِ
اصرِي
أل َّ َ ّ َ

أ ََراهُ َمأُْنوساً ِب َك
ِإِّني َن ِذ ٌير ِل ِ
إلَل ْه

الصــاة :يــا ســيدي الــرب ،أنــت إلهــي .عليــك أتــكل قلبــي فــا تتركنــي بــل امكــث
معــي .أنــا فــي حاجــة إليــك ،وال أريــد االنفصــال عنــك .امنحنــي قــوة
للثبــات فيــك ،للثبــات فــي حبــك ،للثبــات فــي كالمــك .أشــكرك مــن
أعمــاق قلبــي ألجــل الفــداء العظيــم الــذي بررنــي مــن حكــم الدينونــة،
ونجانــي مــن الغضــب الــذي سيســتعلن فــي يــوم الديــن ،وهــذا ليــس
لبــر بأعمــال عملتهــا ،بــل بمقتضــى نعمتــك الغنيــة بالغفــران .اقبــل
شــكر قلبــي يــا إلهــي .آميــن.
السؤال - ٧ :لماذا تسلط الموت على الناس وماذا كانت النتيجة لذلك؟
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ور ٱل ِّت ْس ُعو َن  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ

ِ١٢إحصاء أََّي ِ
امَنا ٰه َك َذا َعِّل ْمَنا َفُن ْؤَتى َقْل َب ِح ْك َمةٍ.
ْ َ َ
١٣ارِجــع يــا ر ُّب .ح َّتــى متــى؟ وت أَّ
ِ
َشــ ِبعَنا ِبٱْل َغــد ِ
ِ
اة
ََ
َ
َ
ــر ْف َعَلــى َع ِبيــد َك١٤ .أ ْ ْ
ََ َ
ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يهــا أَ ْذَلْل َتَنــا،
مـ ْـن َر ْح َمتـ َ
ـك َفَنْب َت ِهـ َ
ـج َوَن ْفـ َـر َح ُك َّل أََّيامَنــاَ ١٥ .فِّر ْحَنــا َكٱألََّيــا ِم َّٱلتــي ف َ
ِ
ٱلس ِــن ِ ِ
ِ
ِ
ــرِ .
ِ
ــك ِلَب ِن ِ
يه ْــم.
يهــا َش ّاً
ــك ِل َع ِبيــد َك َو َجال ُل َ
١٦لَي ْظ َه ْــر ف ْعُل َ
ين َّٱلتــي َأرَْيَنــا ف َ
َك ّ
١٧وْل َت ُكـ ْـن ِن ْع َم ـ ُة ٱلـ َّـر ِّب ِإٰل ِهَنــا َعَلْيَنــاَ ،و َع َمـ َـل أَْي ِديَنــا َثِّبـ ْـت َعَلْيَنــاَ ،و َع َمـ َـل أَْي ِديَنــا
َ
ـه.
َثِّب ْتـ ُ
ـداء مــن هــذه اآليــة ،يتقــدم الكاتــب بمجموعــة مــن الطلبــات،
( ١٢و )١٣ابتـ ً
أوالهــا سـؤال الــرب اإللــه أن يعلمنــا حكمــة إحصــاء األيــام لكــي نغتنــم كل فرصــة
تمكننــا مــن أن نكســب الخيــر ونفعلــه ،مفتديــن الوقــت مــن االتــاف.

هــذا هــو الســلوك بالتدقيــق الــذي دعــا الرســول بولــس أهــل أفســس إليــه ،لكــي ال
يميلـوا عــن ســنن القداســة والطاعــة هلل ،كمــا يليــق بــأوالد نــور .وعلــل دعوتــه بكــون
األيــام شـريرة تكثــر فيهــا التجــارب القويــة .فمــا علــى المؤمــن أن يفعلــه ،يجــب أن
يفعلــه بســرعة (أفســس  ١٥ :٥و .)١٦وقــد نبــه المســيح تالميــذه علــى وجــوب
ِ
ـاء ٰه ـ َذا َّ
َح َكـ ُـم
ٱلد ْهـ ِـر أ ْ
انتهــاز الفــرص فــي مثــل قاضــي الظلــم ،إذ قــال« :إ َّن أَْبَنـ َ
ِمـ ْـن أَبَنـ ِ
ـاء ُّ
ٱلنـ ِ
ـور ِفــي ِج ِيل ِهـ ْـم» (اإلنجيــل بحســب لوقــا .)٨ :١٦
ْ

وهــو أيض ـاً الســلوك بحكمــة ،الــذي طلــب الرســول بولــس إلــى أهــل كولوســي
أن يمارســوه ،تجــاه الذيــن هــم مــن خــارج (كولوســي  )٥ :٤فالمســيحي مدعــو أن
يتصــرف بحكمــة ،وخصوص ـاً بوداعــة .لكــي ال يتــرك لــدى الســامع شــعو اًر بأنــه
أعلــى منــه ،أو بأنــه رقيــب يحصــي عليــه زالتــه .وفــي ممارســة هــذه المســؤوليات،
40
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يجــب علــى المســيحي أن يفتــدي الوقــت منتهـ اًز كل فرصــة لعمــل مــا يرضــي هللا
فــي خدمــة النــاس.
إن العمــل اليومــي والحيــاة اليوميــة يقدمــان للمؤمــن باســتمرار الفــرص المؤاتيــة
للشــهادة لعمــل نعمــة الفــادي للتأثيــر علــى النــاس ،واكتســابهم للــرب ،وفق ـاً لقــول
ِ
ٰ
ٱلن ِ
ام َّ
ــم ٱْل َح َســَنةَ،
ــاسِ ،لك
ــي َي َــرْوا أ ْ
ــئ ُن ُ
المســيحَ « :فْلُيض ْ
َع َماَل ُك ُ
ورُك ْــم ه َكــ َذا ُق َّــد َ
َ ْ
ٱلســماو ِ
ويم ِجـ ُـدوا أَب ُ َّ ِ ِ
ات» (اإلنجيــل بحســب متّــى .)١٦ :٥
َُ َ ّ
َ
اكـ ُـم ٱلــذي فــي َّ َ َ
إن الكنيســة تقــدم ألعضائهــا فرص ـاً طيبــة للتعليــم ،أو للزيــارات ،أو للعمــل
الصالــح .ولكــن لألســف فهنالــك كثيــرون ال يشــتركون فــي نشــاطات الكنيســة،
لكأنهــم يرفضــون بإص ـرار هــذه الفــرص ،مفضليــن اســتهالك الوقــت فــي الكســل،
أو فــي ممارســات ليســت بحســب مشــيئة هللا.

لقــد علــل بولــس الدعــوة الفتــداء الوقــت ،بكــون األيــام ش ـريرة وعســيرة ،ممــا
يجعــل فــرص الكســب نــادرة جــداً .ألن ســوق الفضيلــة فــي كســاد ،وســوق الرذيلــة
فــي رواج .فالعالــم كلــه وضــع فــي الشـرير .وعــدو الخيــر يريــد اغتنــام كل فرصــة
لمصلحتــه .فــا يــرى باب ـاً مفتوح ـاً للخيــر ،إال ويســعى فــي إغالقــه.
لذلــك وضعــت الضــرورة علــى أبنــاء النــور ،لكــي يتســلحوا بالحكمــة الغيــورة
ومــن غيــر المســتنير بنــور هللا يســتطيع أن
هلل ويتقدمـوا لخدمــة النفــوس الضالــةَ .
يميــز األوقــات ،ويتــذوق مــا هــو مرضــي عنــد الــرب؟
إن كنــت تشــعر بعــدم حيازتــك حكمــة إحصــاء األيــام وافتــداء الوقــت ،فليــس
المعنــى أن الفرصــة قــد فاتتــك .فالــرب مصــدر الحكمــة وكل نعمــة ،مســتعد أن
َح ُد ُك ْــم ُت ْع ِ
ــوُزُه ِح ْك َمــ ٌة
يهبــك بــكل غنــاء .هكــذا قــال الرســول يعقــوبِ« :إ ْن َك َ
ان أ َ
ِ
َفْلي ْطُلــب ِمــن ٰ ِ ِ
ِ
ــه»
ــخ ٍ
اء َوال ُي َعِّي ُــرَ ،ف َس ُــي ْع َ
يــع ِب َس َ
طى َل ُ
ٱلل َّٱلــذي ُي ْعطــي ٱْل َجم َ
َ ْ َ ّ
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(يعقــوب .)٥ :١
( )١٤يســأل هللا فــي هــذه الطلبــة أن يشــبعه الــرب اإللــه مــن رحمتــه ،لتكــون
حياتــه مفعمــة بالبهجــة .وحق ـاً مــا أحلــى أن ينهــض المــرء فــي الصبــاح ،فيجــد
نفســه جائعـاً لبــر هللا ،فيفتتــح يومــه بالصــاة ،وســرعان مــا يشــبعه هللا ،وفقـاً لقــول
ط ِ
ــاش ِإَلــى ٱْل ِب ِّــر ،أل ََّن ُه ْــم ُي ْش َــب ُعو َن» (اإلنجيــل
وبــى ِلْل ِجَي ِ
ــاع َوٱْل ِع َ
المســيحُ « :
طَ
بحســب متّــى  .)٦ :٥يشــبعهم المســيح ألن أمامــه شــبع ســرور وفــي يمينــه نعــم
إلــى األبــد (مزمــور .)١١ :١٦
ٱسـ َـتْيَق ْظ ُت ِب َشـَـب ِه َك»
َمــا أََنــا َف ِباْل ِبـِّـر أَْن ُ
قــال المرنــم« :أ َّ
ـك .أ ْ
ظـُـر َو ْج َهـ َ
َشـَـب ُع ِإ َذا ْ
(مزمــور  )١٥ :١٧هــذا هــو نصيــب المؤمــن أنــه بالبــر الــذي مــن هللا بالمســيح
يشــبع ،وينظــر وجــه هللا ويتمتــع بالشــركة معــه .هــذا هــو الشــبع مــن رحمــة هللا.
فمــا أعظــم الفــرق بيــن نصيــب المؤمنيــن ونصيــب أبنــاء هــذا الدهــر! فأبنــاء هــذا
الدهــر يحاولــون عبثـاً إشــباع نفوســهم مــن أشــياء هــذا العالــم الفانيــة .أمــا المؤمنــون
فيشــبعهم أنهــم بالبــر يــرون هللا فــي شــخص يســوع ،الــذي جســد رحمــة هللا.
( ١٥و )١٦يلتمس رجل هللا التعزية من الهم ،لكي يفرح بعد الوقت الطويل
الــذي عانــى خاللــه مــن الــذل .ويدعــم ســؤله بكــون التعزيــات اإللهيــة وســيلة هلل
لكــي يظهــر ذاتــه لعبيــده كإلــه تعزيــة ورحمــة .وهــذا يمهــد الســبيل إلظهــار جاللــه
لألبنــاء بعــد اآلبــاء .وهكــذا تنتشــر الشــهادة لعمــل النعمــة المخلصــة.
ال ريــب أن الصعوبــات التــي يواجههــا المؤمــن كثيـرة وقاســية .وعلــى المؤمــن
أن يتســلح باإليمــان ،للوقــوف فــي وجــه التجــارب واالنتصــار عليهــا .قــال أحدهــم
لمســيحي متألــم :إن الصعوبــات واآلالم تغيــر لــون الحيــاة أليــس كذلــك؟ فأجابــه
قائـاً :نعــم ،ولكــن أنــا الــذي اختــار اللــون الجديــد.
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حيــن تنتابنــا الصعــاب ويعصــف بنــا األلــم ،لنذكــر أننــا لســنا متروكيــن لنواجــه
االرزاء وحدنــا .بــل إن تعزيــة هللا معــدة لنــا بالــروح القــدس ،وإن رحمــة هللا هــي
لنــا كل يــوم .اطمئــن يــا أخــي فكلمــة تعزيــة فــي العهــد الجديــد تعنــي أكثــر مواســاة
مســكنة ومهدهــدة لأللــم .إنهــا تــؤدي إلــى معنــى الشــجاعة ،التــي تمكــن اإلنســان
مــن كفــاح اإليمــان .والمعــزي هــو الــروح القــدس ،الــذي هــو هللا فينــا .ومــن كان
هللا فيــه يســتطيع أن يغلــب التجــارب ويقــود ســفينة حياتــه إلــى شــاطئ الســام.
( )١٧يختــم رجــل هللا هــذا المزمــور المجيــد بصــاة مفعمــة بالخشــوع ،طالب ـاً
فيهــا نعمــة هللا ،لتجعــل أيدينــا وأعمــال أيدينــا مســتقيمة .هنــاك ركــن فــي الحيــاة
المســيحية تنبــع منــه كل األعمــال الصالحــة ،وهــو اإليمــان العامــل بالمحبــة.
ـه،
ومــا أحلــى مــا قالــه رســول الجهــاد العظيــم بولــس فــي هــذا الصــدد «َن ْحـ ُـن َع َمُلـ ُ
َعم ٍ ِ
ٰ
َعَّد َهــا ِل َكــي
يــن ِفــي ٱْل َم ِس ِ
َم ْخُلوِق َ
ٱلل َفأ َ
ــال َصال َحــةٍَ ،ق ْــد َس َــب َق ّ ُ
ــيح َي ُســو َع أل ْ َ
ْ
ِ
يهــا» (أفســس  .)١٠ :٢فإيماننــا العامــل بالمحبــة ليــس منــا ،بــل مــن
َن ْســُل َك ف َ
هللا بيســوع المســيح .وإذا تأملنــا فــي كلمــة هللا بعمــق نكتشــف أن قصــد هللا قبــل
أن خلقنــا كان لكــي نســلك فــي األعمــال الصالحــة ،التــي أعدهــا وأعطانــا النعمــة
للقيــام بهــا.
ولكــن يجــب أن نذكــر أن األعمــال الصالحــة التــي نقــوم بهــا ،ليســت علــة
خالصنــا وإنمــا هــي ثمـرة خالصنــا .هــذه حقيقــة عظيمــة تدعونــا إلــى رفــع الشــكر
هلل ،ألنهــا تعلمنــا ضمنـاً ،أننــا فــي الخليقــة الجديــدة التــي تصنــع البــر ،تظهــر إرادة
هللا الصالحــة المرضيــة الكاملــة.
الترنيمة
ع
ص ْخرِي َيا َي ُسو ْ
أ َْن َت َ
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ع
َل َك ِفي ُع ْرٍي َو ُجو ْ
ِ ِ ِ
صالَ ْح
َما لَنْفسي م ْن َ
اح
ِب َسَقا ٍم َو ِج َر ْ
َشِب ِع ٱْل َع ْب َد ٱْلَف ِق ْير
أْ
ِ
ِ
َّ
َوٱ ْك ُسه ٱلث ْو َب ٱْل ُمن ْير
ِ ِ َّ َّ
اء
َل ْي َس لي إال ٱلشَق ْ
اء
أ َْن َت تَ ْع ِط ِيني ِّ
ٱلشَف ْ

أ َْنت رْكِني و َّ ِ
يب
ٱلنص ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يب
اء ب َّ
ٱلصل ْ
لي َع َز ٌ
َيا ُمَن ِج َّي ٱْل َع ِز ْيز
ِ
صناً َح ِر ْيز
أ َْن َت ُك ْن ح ْ

يْقِبل ٱْلخ ِ
اطي ٱألَِث ْيم
ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
يك
ل
إ
يه
َتْلتَ ِجي ف َ ْ
ِ
ف ٱْل َع ْب ُد َل َد ْي ْك
َيق ُ
ط ْر
َر ْح َم ًة تَْن ِفي ٱْل َخ َ
ِِ
ص ْر
َو ْ
ٱخُلَق ْن فيه ٱْلَب َ
ٱلسَق ْام
َيا َحِبيِبي َو َّ
َو َخالَصاً َو َسالَ ْم
أ َْن َت َف ِاد َّي ٱْل َحُنو ْن
ِ
َّما ِع ْن َد ٱْل َمُنو ْن
سي َ
ِ
ِ
ال
م ْن ُعَلى ٱْل َم ْجد تَ َع ْ
ِ
ِ
ال
لي َوتَاجاً لْل َج َم ْ

الصــاة :يــا رب صخرتنــا وولينــا ،لــك شــكرنا وحمدنــا ،ألجــل مراحمــك الغنيــة
بالغفـران .نعتــرف أمامــك بأنــه ليــس فينــا شــيء صالــح .وإن كان فينــا
حــب للخيــر فهــو مــن صنعــك .إننــا نعيــش مــن نعمتــك ،التــي تأنــت
علينــا ولــم تشــأ أن نهلــك ،بــل أن نقبــل إلــى التوبــة .جــدد توبتنــا يــا
إلهنــا كل يــوم .وثبتنــا فــي إيماننــا واجعلــه عامـاً بالمحبــة .نقــر بأننــا
عبيــد بطالــون ،ألننــا لــم نعمــل مــا علينــا ،لذلــك نلتمــس أن تشــبعنا
بالغــداة مــن رحمتــك ،فنفــرح كل أيــام حياتنــا .آميــن.
السؤال - ٨ :ما هي الطلبات التي تقدم بها رجل هللا؟
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ور ٱْل َح ِادي َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -امتياز الثقة
اَْل َم ْزُم ُ

ـي ِفــي ِظـ ِ ِ
لسـ ِ
ـت٢ .أَ ُقـ ِ ِ
«مْل َجـِإي
ـاك ُن ِفــي ِسـت ِر ٱلعِلـ
١اَ َّ
ـل ٱْلَقديـ ِـر َي ِبيـ ُ
ّ
ُ
ـول للـَّـر ّبَ :
ْ ْ َ ِّ
ِ
ٱلصَّيـ ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاد َو ِمـ َـن ٱْل َوَب ـإِ
ـك مـ ْـن َف ـ ِّخ َّ
ـه ُيَن ّجيـ َ
َو ِح ْصنــي .إل ِهــي َفأ ََّتــك ُل َعَلْيــه»٣ .أل ََّنـ ُ
ظِّلُلــك وَتحــت أ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـه٥ .ال
س َو ِم َجـ ٌّـن َحُّقـ ُ
ٱْل َخطـ ِـرِ ٤ .ب َخ َوافيــه ُي َ َ َ ْ َ ْ
َجن َحتــه َت ْح َتمــيُ .تـ ْـر ٌ
ِ
ــن َخــو ِ
ِ
ف َّ
ٱللْي ِ
يــر ِفــي َّ
ٱلن َه ِ
ــن َوَبــٍأ
ــلَ ،وال ِم ْ
٦وال ِم ْ
ــن َس ْ
َت ْخ َشــى م ْ ْ
ــه ٍم َيط ُ
ــارَ ،
ِ
ـاك ُي ْف ِسـ ُـد ِفــي َّ
َي ْس ـُل ُك ِفــي ُّ
ـك
ٱلد َجــىَ ،وال ِمـ ْـن َهـ ٍ
٧ي ْس ـُق ُ
ط َعـ ْـن َجان ِبـ َ
ٱلظ ِهيـ َـرِةَ .
ِِ
ـاز َة
ظـُـر َوَتـَـرى ُم َجـ َا
ـك َتْن ُ
ـفَ ،وَرَبـ َـو ٌ
أَْلـ ٌ
ـك ال َي ْقـُـر ُبِ٨ .إَّن َمــا ِب َعْيَنْيـ َ
ـكِ .إَلْيـ َ
ات َعـ ْـن َيمينـ َ
َشـ َـر ِار.
ٱأل ْ

فــي القديــم كان أبنــاء الشــعب يتلــون هــذا المزمــور كصــاة للوقايــة فــي أثنــاء
الحروب أو األوبئة .واستعمال المزامير كصلوات تتلى في المناسبات الخاصة،
مــا زال معمـوالً بــه فــي بعــض األوســاط المســيحية.
( ١و« )٢الســاكن فــي ســتر العلــي فــي ظــل القديــر يبيــت» عبــارات حلــوة
يتضــوع منهــا عبيــر اليقيــن بعنايــة هللا الحافظــة المؤمــن .فــا عجــب أن يتلــو هــذا
المزمــور كثيــرون مــن األتقيــاء ســاعة يــأوون إلــى مضاجعهــم .ويقين ـاً أن الــذي
يســكن فــي حمــى القديــر ،يســتطيع أن ينــام مطمئنـاً قريــر العيــن ،حتــى ولــو أحــاط
بــه المضايقــون .هكــذا كانــت الحــال مــع بولــس وســيال ،حيــن ألقيــت عليهمــا
األيــادي وطرحــا فــي ســجن فيلبــي ،ووضعــت أرجهلمــا فــي المقط ـرة.

يخبرنــا لوقــا أن والة األمــر فــي فيلبــي ألقـوا القبــض علــى بولــس وســيال ومزقـوا
ثيابهمــا ،وأمــروا بــأن يضربــا بالعصــي « َفو َضعـوا عَلي ِهمــا َضربـ ٍ ِ
وه َمــا
ـات َكثيـَـرًة َوأَْلُق ُ
َ ُ َ ْ َ ََ
ٱلســج ِن ،وأَوصــوا ح ِ
ِ
افــ َ ِ
ِ
ِ
َخــ َذ
أ
ذ
إ
ــو
ه
و
.
ــط
ٍ
ب
ْ
َ
ــج ِن أ ْ
ٱلس ْ
َ
ــه َما ِب َضْ
َن َي ْحُر َس ُ
ََُ
ظ ّ
فــي ّ ْ َ ْ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٱلد ِ
ِ
ـج ِن َّ
طـَـرِة»
اخِلـ
ط أَْر ُجَل ُه َمــا ِفــي ٱْل ِمْق َ
ـيَ ،و َضَبـ َ
َوصَّيـ ًة م ْثـ َـل ٰهــذه أَْلَق ُ
ٱلسـ ْ
اه َمــا فــي ّ
ِّ
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(أعمــال .)٢٤-٢٢ :١٦
ومــع أنهمــا ضربــا بالعصــي كثيـ اًر وبقســوة ،ومــع أن المقطـرة التــي كانــت آلــة
تعذيــب تجعــل المغلــول بهــا يتــأوه ويصــرخ ،فــإن بولــس وســيال لــم يصرخــا ،بــل
كانــا يصليــان ويســبحان هللا علــى مســمع مــن المســجونين (أعمــال .)٢٥ :١٦
مــا كان فــي وســعهما الجثــو للصــاة لكنهمــا اســتطاعا أن يرفعــا القلــب
والصــوت إلــى الســماء .لــم يعـوال لمــا أصابهمــا ،ولــم يتذمـ ار علــى هللا ،ألنــه جعــل
ذلــك مــن عواقــب إطاعتهمــا ألمـره ،فــي رؤيــا تــرواس .لكنهمــا وجــدا فــي كل ذلــك
مــا حملهمــا علــى الصــاة والتســبيح .ولعلهمــا فــي صالتهمــا شــك ار هللا ألنهمــا
ُحســبا مســتأهلين أن يهانــا مــن أجــل اســم الــرب .لقــد ســبحا والتســبيح ينبــع مــن
وك ْــم َوَقاُلــوا
وك ْــم َو َ
الفــرح ،وهكــذا تممــا قــول المســيحُ « :
طَرُد ُ
وبــى َل ُك ْــم ِإ َذا َعَّيُر ُ
طَ
ِ
ــن أ ْ ِ
َجَرُك ْــم
يــنِ .ا ْفَر ُحــوا َوَت َهَّلُلــوا ،أل َّ
َعَلْي ُك ْــم ُك َّل َكِل َمــ ٍة ِش ِّــر َيرٍةِ ،م ْ
َن أ ْ
َجلــيَ ،كاذ ِب َ
ِ
ٱلســماو ِ
ع ِظ ِ
ِ
يــن َقْبَل ُك ْــم» (اإلنجيــل
اتَ ،فِإَّن ُه ْــم ٰه َكــ َذا َ
ــاء َّٱلذ َ
يــم فــي َّ َ َ
َ ٌ
ط َــرُدوا ٱألَ ْنبَي َ
بحســب متّــى  ١١ :٥و .)١٢هــذه الحادثــة تعلمنــا ثــاث حقائــق مهمــة:
1 .إن الديانــة المســيحية تنشــئ فرح ـاً داخلي ـاً ال ينزعــه شــيء مــن األح ـوال
الخارجيــة حتــى ولــو كانــت بالغــة الســوء.
2 .إن أعداء المســيحي مهما قسـوا عليه ،ال يســتطيعون أن يســلبوه ســروره.
فــإن حرمــوه كل المنافــع ،فلــن يســتطيعوا أن يحرمــوه نعمــة هللا.
3 .مــن شــأن الضميــر الصالــح أن يمنــح صاحبــه وهــو فــي الســجن ســاماً
وســعادة ،ال يتمتــع بهمــا أي غنــي متــرف فــي هــذا العالــم.
( )٣يقــول أغســطينوس :إن الصيــاد هنــا هــو الشــيطان ،والفــخ هــو التجربــة
التــي يعتــرض بهــا ســبيل المؤمــن .ولكــن المتــكل علــى هللا يســتطيع أن يحتمــل كل
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متاعــب هــذا العالــم .ألن المســيح رفيــق دربــه وحامــل النيــر معــه .لهــذا ال يســقط
فــي شـراك إبليــس .وال يروعــه أي خــوف ألنــه ممكــن فــي هللا ،قلبــه ثابــت.
إن النجــاة مــن فــخ الصيــاد بركــة عظيمــة فع ـاً ،ألنهــا حصيلــة الســلوك
فــي المســيح .اجعــل المســيح طريقــك تحفــظ نفســك ،والشــيطان ال يمســك .ألن
الشــيطان يبــث فخاخــه علــى جانــب الطريــق ،وليــس علــى الطريــق.
( )٦-٤فــي هــذه اآليــة يعلــن المرنــم حقيقــة مهمــة جــداً ،وهــي أن هللا يتولــى
حمايــة المؤمــن ،فالتظليــل بالخوافــي واالحتمــاء باألجنحــة ،يعنيــان أن هللا يضــع
المؤمــن فــي حضــن عنايتــه ،التــي تحقــق لــه الحمايــة واألمــن والســام وال ارحــة.
وقــد عبــر المســيح عــن هــذه العنايــة بقولــه« :أَِبــي َّٱلـ ِـذي أَع َ ِ
ظـ ُـم
َع َ
طانــي ِإَّي َ
اهــا ُهـ َـو أ ْ
ْ
ِ
ِ
ـف ِمـ ْـن َيـ ِـد أَِبــي» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا :١٠
َن َي ْخ َ
َحـٌـد أ ْ
طـ َ
مـ َـن ٱْلـ ُـك ِّلَ ،وال َي ْقــدُر أ َ
 .)٢٩فــاآلب أعظــم مــن كل ق ـوات األبالســة والجحيــم .إنــه كلــي القــدرة ،وقدرتــه
تنشــغل بالحفاظ على القديســين ،بحيث ال تســتطيع قوة وال ســلطة في الوجود أن
تحرمهــم مــن النعمــة التــي لهــم ،أو تمنــع حمايــة هللا عنهــم.
المؤمــن المحــاط بعنايــة هللا ال يخــاف مــن شــر ،يفاجئــه فــي الليــل .وهــو
متسـربل بتــرس اإليمــان الــذي يقــدر بــه أن يطفــئ جميــع ســهام الشـرير الملتهبــة،
التي تتطاير في النهار (أفســس  .)١٦ :٦والتي تمثل الشــكوك واألفكار الكفرية
والشــهوات الدنســة ،التي يحاول الشــيطان أن ينفثها في صدور الناس .ويســتخدم
عــدو الخيــر بعــض هــذه الســهام الشــيطانية ضــد المؤمنيــن ،محــاوالً أن يهيــج فيهــم
الشــهوات الرديــة ،والتذمــر والحســد والطمــع والكبريــاء ،وال واقــي منهــا إال اإليمــان
والثقــة بالمواعيــد اإللهيــة ،والنظــر إلــى يســوع بالصبــر والخضــوع إلرادتــه ،والتســليم
لمشــيئته .واإليمــان يوحدنــا بــاهلل ،فيصيــر هللا نفســه ترســنا .هكــذا قــال ألبـرام« :ال
ـك» (تكويــن .)١ :١٥
َت َخـ ْ
س َلـ َ
ام .أََنــا ُتـْـر ٌ
ـف َيــا أَْبـَـر ُ
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( ٧و )٨قــال أغســطينوس :إن اآليــة  ٧خاصــة بالمســيح ،الــذي حيــن رآه
ســمعان الشــيخ قــال ألمــه بــروح النبــوة «ِإ َّن ٰهـ َذا َقـ ْـد و ِضــع ِلسـُق ِ
وط َوِقَيــا ِم َك ِث ِ
يريـ َـن
ُ َ ُ
ِ ِ ِ
يل» (اإلنجيــل بحســب لوقــا  )٣٤ :٢وبالفعــل فــإن يســوع صــار صخـرة
فــي إ ْسـَـرائ َ
عث ـرة لألمــة اليهوديــة التــي رفضــت االعت ـراف بإنســانيته .ولكنــه صــار علــة
إنهــاض لجميــع الســاقطين ،الذيــن يتضعــون بالتوبــة ويؤمنــون بــه .وتبيــن مــن
هــذا أن المســيح رائحــة مــوت لمــوت للبعــض ،ورائحــة حيــاة لحيــاة لبعــض آخــر
(كورنثــوس الثانيــة .)١٦ :٢
ويــرى بعــض المفس ـرين أن اآليــة  ٧تنطبــق علــى المؤمــن إذ يقــف وقفــة
المشــاهد المتأســف علــى ســقوط النــاس حولــه فــي اإلثــم ،ويــدرك أن مصيرهــم فــي
النهايــة إلــى الهــاك ،إن لــم يتوب ـوا.
َما أََنا أََنا َوَب ْيِتي
أ َّ
ِعَب َادِتي أََنا َوَب ْيِتي

َهَيا ٱ ْذ ُك ُروا َك ْم َق َادَنا
ان َه ِادياً َلَنا
َك ْم َك َ
ٱح َم ُدوا َرباً َل ُك ْم
َهيَّا ْ
ان َذا ُي ِس ُيئ ُك ْم
ِإ ْن َك َ
َما أََنا أََنا َوَب ْيِتي
أ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِعَب َادتي إَلى إَلهي
يس َنْف ِسي َل َّذِتي
تَ ْك ِر ُ
ِ
ُم ْمَتِلكاً ِإ َرَادتي
48

الترنيمة
ٱلر َّب
َفَن ْعُب ُد َّ
تَ ِز ُيدَنا ُق ْرَبا

ِبُن ِ
ور ُس ْح ٍب أ َْو ِبَن ْار
طى ِفي ٱْل ِقَف ْار
َع َ
َوٱْل َم َّن أ ْ
ِ
ٱعَب ُدوهُ ِبٱ ْفت َخ ْار
َهيَّا ْ
تَعَّقُلوا ِفي ِ
ٱإل ْخِتَي ْار
َ
ٱلر َّب
َفَن ْعُب ُد َّ
تَ ِز ُيدِني ُق ْرَبا
ٱلر ُّب ُنورِي الَ ِس َو ْاه
َف َّ
ِ
ِ
ض ْاه
َعْقلي َوَقْلِبي في ِر َ
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ٱعَب ُدوا م ِعي ِ
ٱإلَل ْه
َهيَّا ْ
َ
ٱخِت ْي ِارُك ْم ِس َو ْاه
أ َْو ِب ْ
َما أََنا أََنا َوَب ْيِتي
أ َّ
ِ
ُم َك ِّرساً َل ُه َحَياتي

اء ٱْل َحَي ْاة
َهيَّا ْٱن َهُلوا َم َ
َف َّ
ٱلش ُّر الَ َن ْدرِي َم َد ْاه
ٱلر َّب
َفَن ْعُب ُد َّ
َفتَْنَق ِ
ضي ُحَّباً

الصــاة :أيهــا الســيد الــرب إلهنــا ،نعظــم اســمك الكريــم .ونبــاركك ألجــل العنايــة
الراحمــة التــي تحيطنــا بهــا .وألنــك ال تعاملنــا بحســب أعمالنــا ،بــل
تعاملنــا بحســب محبتــك الغافــرة .نعتــرف أننــا لســنا أهــاً للرضــى،
ولكننــا نتوســل إليــك بالمســيح فادينــا ،الــذي أرضــاك نيابــة عنــا ،فهــو
شــفيعنا أمامــك .وبــه نتقــدم إليــك بالقلــب التائــب ،ســائلين أن تقبــل
توبتنــا ،وأن تثبتنــا فيهــا .آميــن.
السؤال - ٩ :في أي مناسبات يتلو بعض الناس المزمور ٩١؟
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ور ٱْل َح ِادي َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ

ِ
ـك
ـت َيــا َر ُّب َمْل َجـِإي»َ .ج َعْلـ َ
ـت« :أَْنـ َ
ـك ُقْلـ َ
ـت ٱْل َعِلـ َّ
ـي َم ْسـ َـكَن َك١٠ ،ال ُيالقيـ َ
٩أل ََّنـ َ
وصــي م ِ
َشـٌّـر وال َت ْدُنــو َضربـ ٌة ِمـ ْـن َخيم ِتــك١١ .أل ََّنــه ي ِ
ـوك
الئكتــه ِبــك ِلكـ
ـي َي ْح َف ُ
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ٱ
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.
ـك
ـ
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َ
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َ
ّ
َْ َ َ َ َْ َ ٍََ ْ َ
فــي ُك ّ ْ َ
َ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
ٱلشـْـبل و ُّ
ٱألَسـ ِـد َو ِّ ِ
ـه
ـل َت َ
ـق ِبــي أَُن ِّجيــه .أَُرّف ُعـ ُ
وس١٤ .أل ََّنـ ُ
ٱلث ْعَبـ َ
ـه َت َعَّلـ َ
ـان َتـ ُـد ُ
طـأَُ َ ّ .
ٱلصـ ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٱلضيــق .أْنق ـ ُذ ُه
ـه أَنــا فــي ّ
ـه َعـَـر َ
ـهَ .م َعـ ُ
يب َلـ ُ
أل ََّنـ ُ
ٱســميَ .
َسـ َـتج ُ
١٥ي ْد ُعونــي َفأ ْ
ف ْ
ُشـ ِبعه ،وأ ُِريـ ِـه َخ ِ
ِ
طـ ِ
الصــي.
ُم ِّجـ ُـد ُه.
١٦مـ ْـن ُ
ـول ٱألََّيــا ِم أ ْ ُ ُ َ
َوأ َ

( )٩يظــن كثيــرون أن هللا مجــرد ملجــأ مــن االضطهــاد الزمنــي ،بينمــا حمــى
العلــي أســمى وأعظــم مــن ذلــك بدرجــة فائقــة .فهــو المــاذ األميــن ،الــذي يســتطيع
المؤمــن المغســل بــدم المســيح ،أن يهــرب إليــه مــن الغضــب اآلتــي ،الــذي ســماه
إشــعياء النبــي بيــوم االنتقــام (إشــعياء .)٨ :٣٤
قــد نتضايــق مــن كلمــة انتقــام ،ألننــا نعيــش فــي ظــل العهــد الجديــد ،الــذي هــو
عهــد النعمــة المتفاضلــة جــداً .ولكــن إن كان هللا فــي عدلــه قــد عيــن يومـاً للنقمــة،
فهــو فــي محبتــه عيــن ســنة للنعمــة .ســنة فيهــا يكثــر الغف ـران والخــاص .وهــذه
الســنة الســعيدة ،ابتــدأت فــي المســيح ولــم تنتــه إلــى اآلن .وقــد عبــر عنهــا النبــي
بالســنة المقبولــة (إشــعياء  )٢ :٦١ألنهــا متاحــة لــكل إنســان مــدة حياتــه علــى
األرض.

( )١٠عندمــا تنتهــي أيــام المؤمــن علــى أرض اآلالم ينتقــل إلــى أورشــليم
الســماوية ،التــي لقبهــا يوحنــا مســكن هللا مــع النــاس (رؤيــا  )٣ :٢١هنــاك لــن
يجوعـوا بعــد ولــن يعطشـوا بعــد ،وال تقــع عليهــم الشــمس وال شــيء مــن الحــر .ألن
الخــروف الــذي فــي وســط العــرش يرعاهــم ،ويقتادهــم إلــى ينابيــع مــاء حيــة ،ويمســح
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هللا كل دمعــة مــن عيونهــم (رؤيــا  ١٦ :٧و .)١٧ففــي تلــك المســاكن فــي ج ـوار
هللا يكــون المؤمــن فــي مأمــن مــن الشــر واألمـراض وكل ضربــة .وترســم لنــا كلمــة
ال ارئــي الملهــم صــورة لل ارعــي الصالــح المعتنــي بقطيعــه ،الــذي يقــود خ ارفــه إلــى
الم ارعــي الخض ـراء ،ويوردهــا إلــى ميــاه ال ارحــة ،بحيــث ال تجــوع و ال تعطــش.
وال ارعــي الصالــح يمســح كل دمعــة مــن العيــون .إنــه يشــبع الجســد ويعــزي القلــب
هنــا ،بانتظــار االنتقــال إلــى منــازل اآلب هنــاك.
( )١٣-١١يعتقــد ثقــات المفسـرين وفــي مقدمتهــم أغســطينوس أن هــذه اآليــات
خاصــة بالمســيح .وقــد اقتبســها الشــيطان ليجــرب المســيح .ويبــدو أن رأيهــم بمــا
جــاء فــي اإلنجيــلِ« :إن ُكْنــت ٱبــن ٰ ِ
َس َــف َل،
ــك ِم ْ
ْ
ٱلل َفٱ ْط َــر ْح َن ْف َس َ
َ ْ َ ّ
ــن ُهَنــا ِإَلــى أ ْ
ِ
ِ
أل ََّنــه م ْك ُتــوب :أََّنــه ي ِ
ِ
ِ
ـوكَ ...وأََّن ُهـ ْـم َعَلــى أََياد ِ
يهـ ْـم
وصــي مالئكتــه بــك لكـ
ـي َي ْح َف ُ
ظـ َ
ُ َ ٌ
ُُ
َ ََ ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك» (اإلنجيــل بحســب لوقــا .)١١-٩ :٤
ـ
ل
ج
ر
ـر
ـ
ج
ح
ب
م
ـد
ـ
ص
ت
ال
ـي
ـ
ك
َ
ـك ِل َ ْ َ ْ َ َ َ ٍ ْ َ
َي ْحمُلوَنـ َ
وكان يســوع وقتئــذ علــى جنــاح الهيــكل ،وكانــت التجربــة مغريــة جــداً ،فللمســيح
الحــق أن تخدمــه المالئكــة .وبكونــه ابــن هللا ،فالهيــكل أليــق مــكان يوجــد فيــه.
وفــي تلــك األيــام ،كان أحــد الكهنــة يصعــد كل صبــاح إلــى ســطح الهيــكل ،حامـاً
البــوق لينفــخ فيــه ،عندمــا تلــوح تباشــير الصبــاح ،ليعلــن للنــاس أن موعــد ذبيحــة
الصبــاح قــد حــان .فلمــاذا ال يقــف يســوع هنــاك ،ويلقــي بنفســه إلــى فنــاء الهيــكل،
«وَيأ ِْتــي َب ْغ َتـ ًة ِإَلــى
ليبهــر أبنــاء الشــعب ،مــن ثــم يتبعونــه؟ ألــم يقــل مالخــي النبــيَ :
ِ
ـه» (مالخــي .)١ :٣
َهْي َكِلـ ِـه َّ
ٱلسـِّـي ُد َّٱلــذي َت ْطُلُبوَنـ ُ

وفــوق هــذا خلــع الشــيطان علــى تجربتــه هــذه طــاء ديني ـاً زائف ـاً ،ولكنــه ب ـراق
جــذاب يأخــذ بمجامــع القلــوب .وكانــت فــي ظاهرهــا تعبيــر عــن انتظــارات رؤســاء
الكهنــة والفريســيين ،الذيــن كانـوا يتوقعــون آيــة مــن المســيح ،ليؤمنـوا بــه.
فلــو أقــدم يســوع علــى إجابــة رغبــة الشــيطان ،وألقــى بنفســه مــن فــوق قمــة
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الهيــكل أمــام الكهنــة ،ل ـ أروا فيــه المســيا المنتظــر ،وألســرعوا للمنــاداة بــه ملــكاً.
ولكــن شــك اًر لــه ،ألنــه تغلــب علــى التجربــة ورفــض اإلغـراء .وتابــع خطواتــه نحــو
الصليــب .إلكمــال الفــداء.
أ أريــت كيــف أن الكلمــة المتجســد رد علــى المجــرب بكلمــة هللا المكتوبــة.
أجابه :قيل ،ال تجرب الرب إلهك .فبين بهذا أن إلقاء اإلنســان نفســه في أشــداق
المخاطــر لغيــر ضــرورة ليــس ســوى تحــد لعنايــة هللا .وأن اإليمــان الــذي يشــترط
العجائــب ،ليــس بالحقيقــة إيمانـاً ،بــل هــو شــك يبحــث عــن برهــان .اذكــر يــا أخــي
أن قــدرة هللا المخلصــة ليســت وســيلة للعبــث ،بــل هــي حقيقــة يجــب أن تثــق بهــا
فــي هــدوء خــال حياتــك اليوميــة.
( )١٤فــي هــذه اآليــة وصــف لعمــل عنايــة هللا المحيطــة بالمؤمــن .فــاهلل أقامــه
مــع المســيح ،وأجلســه معــه فــي الســماويات .وألنــه تعلــق بــاهلل ووضــع محبتــه فيــه
نجــاه .وألنــه عــرف اســمه المبــارك ،أصعــده مــن جــب الهــاك .ورفعــه باإليمــان
فصــار يطلــب مــا فــوق حيــث المســيح جالــس عــن يميــن هللا (كولوســي .)١ :٣
( )١٥عندمــا يحــل بــك الضيــق ،ال تخــف ،كأن الــرب تخلــى عنــك .ليكــن
«وَي ُكــو ُن أَِّنــي َقْبَل َمــا
لــك اإليمــان بعنايــة هللا ،وادعــه يســتجب لــك ،وفق ـاً لقولــهَ :
َّ
َي ْد ُعــو َن أََنــا أ ِ
ُجيـ ُ ِ
َسـ َـم ُع» (إشــعياء )٢٤ :٦٥
يمــا ُهـ ْـم َي َت َكل ُمــو َن َب ْعـ ُـد أََنــا أ ْ
ـبَ ،وف َ
هنــاك أمـواج تالطــم ســفينة حياتــك .ولكــن اذكــر أن المســيح نائــم فيهــا وتســتطيع
أن توقظــه بصــاة اإليمــان .وعندئــذ ينتهــر الريــح واألمـواج ،فيصيــر هــدوء شــامل.
( )١٦شــك اًر هلل ألجــل أناتــه الطويلــة .إنــه يتأنــى وال يشــاء أن يهلــك أنــاس.
بــل أن ينالـوا خالصــه المعــد بالمســيح يســوع ،الــذي يعطــي كل مــن يؤمــن الحيــاة
األبديــة .فلنحبــه بــكل إخــاص ،ولنمجــد اســمه القــدوس بســلوكنا كأوالد نــور ،غيــر
مهتميــن باألمــور الفانيــة «عامليــن مــا يرضــي أمامــه بيســوع المســيح ربنــا».
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َل ْي َس ُح ٌّب ِم ْث َل ُحِّبي
َيا ُبَن َّي ِث ْق ِب َو ْع ِدي

الترنيمة

قرار

			
ِ
ِ
ويا
ويا َ -هلّل َ
َهلّل َ
ِ
ين َب ٍ
اق
َو ْع ُد َك ٱألَم ُ
ٱلر ُّب ٱْلَق ِد ْير
ِإَّنِني َّ
ِ
اك َي ْوماً
ِإَّنني َل ْن أ َْن َس َ
ِح ْيَن َما ٱْل ِع َدى تَ ُش ُّن
ِفي ِح َمى َي َد َّي تَ ْهَنا
ش ِ
ِع ْن َد َع ْر ِ
ٱآلب َل َّما
أ َْنت موضوع ٱهِتم ِ
امي
َ َ ُ ُ ْ َ

ِب َد ٍم َغ ٍ
ال َف َد ْيتٌ ْك
َعَلى َكَف َّي َنَق ْشتُ ْك
أِ
فأ ِ
ٱس َم َك
ْ
ُم ّج ُد ْ
َهت ُ َ
َعَلى َكَف َّي َنَق ْشتُ ْك
ِ
َم َان ٍة َو َع ْدتُ ْك
بأ َ
َعَلى َكَف َّي َنَق ْشتُ ْك

َح ْرَب َها َكي َما تَ ُرَّد ْك
ْ
َعَلى َكَف َّي َنَق ْشتُ ْك
َشَف ُع الَ أ َْن َسى ِذ ْك َر ْك
أْ
َعَلى َكَف َّي َنَق ْشتُ ْك

الصــاة :عظيمــة هــي محبتــك ،أيهــا الــرب إلهنــا ،ألنــك دعوتنــا لنتحاجــج معــك
فــي أمــر خطايانــا ،نعتــرف ولنــا خــزي الوجــه بــأن ال حجــة لنــا .ولكــن
نشــكرك ألجــل يســوع المســيح الــذي بموتــه عنــا صــار حجــة أمامــك
لكــي تغفــر لنــا خطايانــا وتطهرنــا مــن كل إثــم .أعطنــا القــوة لكــي
نحتفــظ بالنقــاوة ،التــي صــارت لنــا ،بعــد أن غســلنا المســيح بدمــه
المبــارك .آميــن.
السؤال - ١٠ :ماذا كان قصد الشيطان من تجربة المسيح؟
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اَْلم ْزمور َّ
ٱلث ِاني َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -تسبيحة هلل
َ ُ ُ

ِ
١ح َسـ ٌـن ُهـ َـو ٱْل َح ْمـ ُـد ِللـَّـر ِّب َو َّ
ـك
ـي٢ .أ ْ
ٱلسـ ِـم َك أَُّي َهــا ٱْل َعِلـ ُّ
َن ُي ْخَبـَـر ِبَر ْح َمتـ َ
َ
ٱلتَرُّنـ ُـم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلرَبــاب َعَلــى
ــار َو َعَلــى َّ
٣عَلــى َذات َع ْش َــرة أ َْوَت ٍ
َماَنت َ
ــك ُك َّل َلْيَلــ ٍة َ
فــي ٱْل َغ َــداة َوأ َ
عـ ْـز ِ
َعمـ ِ
ـك َفَّر ْح َت ِنــي َيــا َر ُّب ِب َصَن ِائ ِعـ َ ِ
ف ٱْل ُعـ ِ
٥مــا
ـال َيَدْيـ َ
ـود٤ .أل ََّنـ َ
ـك أَْب َت ِهـ ُ
َ
ـجَ .
ـك .بأ ْ َ
٦ٱلرجــل ٱْلبِليــد ال يعـ ِـرف وٱْلج ِ
ِ
َ
.
ك
ار
ـك
ـ
ف
أ
ا
ـد
ـ
ج
ـق
ـ
م
َع
أ
و
ب
ر
ـا
ـ
ي
ـك
ـ
ل
ا
م
َع
أ
ـم
ـ
ظ
َع
ـل
ـ
اه
ْ
أ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ّ ً َ َ َ
َّ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
َشــرار َكٱْلع ْشـ ِـب وأ َْزهــر ُك ُّل َف ِ
اعِلــي ِ
ـادوا
ٱإل ثـمِ ،فِلكـ
ـي ُيَبـ ُ
َ ََ
ال َي ْف َهـ ُـم ٰهـ َذاِ٧ .إ َذا َزَهــا ٱأل ْ َ ُ ُ
ْ َ َ ْ
ِ
ِإَلــى َّ
َعـ َـد ُاؤ َك َيــا َر ُّب،
ـت َيــا َر ُّب َف ُم َت َعـ ٍ
ٱلد ْهـ ِـر٨ .أ َّ
َمــا أَْنـ َ
ـال ِإَلــى ٱألََبــد٩ .أل ََّنـ ُ
ـه ُهـ َـوَذا أ ْ
أل ََّنــه هــوَذا أَعـ َـد ُاؤك ي ِبيـ ُـدو َن .ي َتبـ َّـد ُد ُك ُّل َف ِ
ِ
اعِلــي ِ
ـب ِم ْثـ َـل ٱْلَبَقـ ِـر
ََ
ْ َ َ
ُ َُ
ٱإل ْثـمَِ .
١٠وَتْنصـ ُ
ِي١١ .وُتب ِصــر عي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيَ ،وبِٱْلَق ِائ ِميـ َـن
ـ
ب
اق
ر
م
ب
ـي
ـ
ن
ـر
ـ
ط
ـت
ـ
ي
ز
ب
ـت
ـ
ن
ه
َّ
د
ت
ـي.
ـ
ن
ر
ق
ـي
ٍ
ُ َ َّ
َ ْ ُ َْ
َ َ ْ ُ َ ْ َ ٍّ
ٱْل َو ْحشـ ِّ َْ
ـي ِب َّ
ـاي.
َعَلـ َّ
ٱلشـِّـر َت ْسـ َـم ُع أُ ُذَنـ َ
لص ِديــق َك َّ ِ
ِ
ِ
ـان َيْنمــو١٣ .م ْغُر ِ
ـين ِفــي
وسـ َ
١٢اَ ّ ّ ُ
َ
ٱلن ْخَلــة َي ْزُهــوَ ،كٱألَْرِز فــي ُلْبَنـ َ ُ
ٱلشـْـيَب ِةَ .ي ُكوُنــو َن
ـار ِإٰل ِهَنــا ُي ْزِهـُـرو َن١٤ .أَْيضـاً ُي ْث ِمـُـرو َن ِفــي َّ
َبْيـ ِـت ٱلـَّـر ِّبِ ،فــي ِدَيـ ِ
ِ
ِدســاماً و ُخ ْضـ اًر ِ
ظْلـ َـم ِفيـ ِـه.
١٥لُي ْخ ِبـُـروا ِبـأ َّ
يمَ .ص ْخَرِتــي ُهـ َـو َوال ُ
َ
َن ٱلـَّـر َّب ُم ْسـ َـتق ٌ
َ

هــذا المزمــور يــدل عنوانــه علــى أنــه يناســب األيــام المقدســة ،فهــو يدعــو
للعبــادة ،ورفــع الشــكر هلل ويقــول علمــاء الكتــاب المقــدس أن هــذا المزمــور كان
معينـاً ليــوم الســبت ،بينمــا المزاميــر األخــرى معينــة أليــام األســبوع األخــرى ،حيــن
كانــت تقــام الخدمــة بعــد العــودة مــن الســبي.
( )٥-١يســتهل الكاتــب كالمــه بحمــد اإللــه المعتنــي بمخلوقاتــه ،ويترنــم الســم
العلــي ســاكن األبــد القــدوس اســمه .وقــد أشــاد برحمتــه الواجــب أن يخبــر بهــا فــي
الصبــاح ،ونــوه بأمانــة هللا المرافقــة ،وحــض علــى أن يســتصرخها المؤمــن كل
ليلــة ،ويســبح هللا ويثنــي عليــه .فهــو إلــه كثيــر ال أرفــة ،لطيــف بالبشــر .لذلــك يليــق
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بالمؤمــن أن يترنــم الســمه المبــارك ،مــع العــزف علــى اآلالت الموســيقية.
وإنــه لمــن الملــذ لنــا ،أن نــرى هنــا أن الكنيســة المســيحية كانــت منــذ بــدء
عهدهــا تمــارس عبــادة الترنــم .وكان الترنيــم موضوعـاً لوصيــة الرســول بولــس إذ
قــالِ :
ـيح ِب ِغنــىَ ،وأَْن ُتـ ْـم ِبـ ُـك ِّل ِح ْك َمـ ٍة ُم َعِّل ُمــو َن َو ُمْنـ ِـذُرو َن
يكـ ْـم َكِل َمـ ُة ٱْل َم ِسـ ِ
«ل َت ْسـ ُـك ْن ِف ُ
ً
ِ
ِ
ِِ
ِ
ــي ر ِ
يــن ِفــي
َب ْع ُ
وحَّيــةٍِ ،بن ْع َمــةٍُ ،م َتَرّنم َ
يــر َوَت َســا ِب َ
يح َوأَ َغان َّ ُ
ض ُك ْــم َب ْعضــاًِ ،ب َم َزام َ
ِ
ِ
لــر ّب» (كولوســي  )١٦ :٣وقــد ورثــت الكنيســة الترنيــم مــن اليهــود إذ
ُقُلوب ُِك ْــم ل َّ
يخبرنــا فيلــو الفيلســوف والمــؤرخ أن اليهــود كان ـوا أحيان ـاً يقضــون الليــل كلــه فــي
الترنيــم واإلنشــاد .ومــن األوصــاف األولــى للعبــادة المســيحية مــا كتبــه بلينــي الوالــي
الرومانــي علــى بيثينيــة فــي التقريــر ،الــذي دفعــه لألمب ارطــور الرومانــي ت ارجــان،
عــن حيــاة المســيحيين ونشــاطهم ،إذ قــال :إن المســيحيين ينهضــون مــن نومهــم
عنــذ بــزوغ الفجــر ،ويرتلــون التراتيــل تمجيــداً للمســيح ،باعتبــاره هللا المتجســد .إن
شــكر الكنيســة المســيحية هلل وعرفانهــا بأفضالــه عليهــا قــد ظهــر دائمـاً فــي صــورة
التســبيح المســيحي واألغانــي الروحيــة.
َحـ ٌـد؟ َفْلُيَرِّتـ ْـل» (يعقــوب  )١٣ :٥فعندمــا
ور أ َ
َم ْسـ ُـر ٌ
قــال الرســول يعقــوب« :أ َ
تســكن كلمــة المســيح فــي قلبــك بغنــى تفــرح ،فيفيــض قلبــك بالترنيــم:

بمزاميــر  -المزاميــر تعنــي الترتيــل المصحــوب بآلــة موســقية ،كالمزمــار
والربــاب والعــود قديم ـاً ،وكاألرغــن والبيانــو ،وغيــر ذلــك مــن اآلالت الموســيقية
فــي زمننــا.
تســابيح  -هــذه تعنــي الترنيمــة المرفوعــة إلــى هللا ،لتمجيــد اســمه .وهــي قطعــة
مقتطفــة مــن مزمــور ،أو منظومــة مــن أقـوال الوحــي.
أغانــي روحيــة  -هــذه أناشــيد معبـرة عــن قــوة األشـواق الروحيــة ،التــي تتحــرك
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فــي المؤمــن عنــد امتالئــه مــن الــروح القــدس.
إن أعمــال هللا المجيــدة مــدى األجيــال ،التــي أظهــر فيهــا اهتمامــه بالبشــر مــن
شــأنها أن تفــرح قلــب اإلنســان المســتنير بالــرب ،والممتلــئ بالــروح القــدس ،ألن
الفــرح مــن ثمــار الــروح المبــارك.
( )٩-٦قال الرســول إن األشـرار يســلكون ببطل ذهنهم ،إذ هم مظلمو الفكر
ومتجنبــون عــن حيــاة هللا لســبب الجهــل الــذي فيهــم بســبب غالظــة قلوبهــم (أفســس
 ١٧ :٤و .)١٨آي أن آراءهــم وعواطفهــم وضمائرهــم وســائر قــوى أنفســهم ،التــي
وهبهــا هللا لهــم ليعرفــوه ويبعــدوه معطلــة .لذلــك أنفقـوا تلــك القــوى الثمينــة علــى أمــور
ال تســتحق أن تطلبهــا النفــس الخالــدة .لقــد كلــف اإلنســان فــي الوصيــة األولــى
والعظمــى أن يحــب هللا مــن كل قلبــه ومــن كل فك ـره .ولكــن الش ـرير الــذي نعتــه
المرنــم بالبليــد غلــظ قلبــه وأظلــم فك ـره ،فتجنــب الحيــاة الروحيــة التــي عبــر عنهــا
الرســول بحيــاة هللا .والتجنــب عــن تلــك الحيــاة ،يســتلزم كل االنفصــال عــن هللا
وعــدم االشــتراك فــي الفوائــد الناتجــة عــن جريــان حيــاة هللا فــي حيــاة نفــس اإلنســان.
وهــذا التجنــب مــن نتائــج إظــام الفكــر ألن عميــان القلــوب ال يمكنهــم أن يعرفـوا
هللا ،ويتقــوه ويحبــوه ويعبــدوه.
وبتعبير آخر إن األشرار البلداء مظلمو الفكر بسب جهلهم ،وأنهم متجنبون
عــن حيــاة هللا بســبب غالظــة قلوبهــم وبــادة أفكارهــم .وهــذا يوافــق قــول الرســول:
وح ٰ ِ
ٱلط ِب ِ
ِ
ــان َّ
ــن ِ
ــه ِعْن َــد ُه َج َهاَلــةٌَ ،وال
«وٰل ِك َّ
يع َّ
ٱلل أل ََّن ُ
ٱإل ْن َس َ
ــل َمــا ل ُــر ِ ّ
َ
ــي ال َي ْقَب ُ
يْقـ ِ
ـه ِإَّنمــا ي ْح َكــم ِفيـ ِـه ر ِ
َّ
ِ
وحّيـاً» (كورنثــوس األولــى  )١٤ :٢ولنــا
ـ
َن
أل
ـه
ـ
ف
ر
ع
ي
َن
أ
ر
ـد
َ
ُ
َ ُ ْ َْ ُ ُ َ ُ ُ
مــن ذلــك ،أن تجديــد اإلنســان بــروح ذهنــه ضــروري إلدراك الروحيــات .وإدراك
الروحيــات ضــروري لألشـواق والعواطــف المقدســة .فحيــن يفتــح هللا عيــون الذهــن،
يــدرك اإلنســان إرادة هللا الصالحــة المرضيــة الكاملــة.
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ينهــي المرنــم هــذا القســم مــن المزمــور بالتحــدث عــن نهايــة األشـرار فقــد قــال
فــي المزمــور األول« :أمــا طريــق األش ـرار فتهلــك .قــد يزهــرون وينجحــون فــي
الماديــات ولكنهــم ســيبادون فــي النهايــة».
( )١٥-١٠فــي هــذا القســم يتكلــم داود عــن أتقيــاء هللا وهــو منهــم .يصفهــم
بالقــوة ،ويشــبههم بالبقــر الوحشــي الجميــل الشــكل ،والــذي لــه قــرون قويــة جــداً.
ويصفهــم بكلمــة صديــق .ثــم يشــبه الصديــق بالنخلــة فــي زهوهــا وبــأرز لبنــان فــي
نمــوه وشــموخه.
فــي الواقــع أن أوجــه الشــبه كثي ـرة بيــن الصديــق فــي جمالــه الروحــي والنخلــة
فــي زهوهــا .فهمــا متشــابهان فــي االزدهــار واالخضـرار الدائــم ووفـرة الثمــار .وهمــا
متشــابهان فــي المهابــة والجمــال .وكمــا أن النخلــة تبقــى مخضوضـرة يانعــة بالرغــم
مــن الجفــاف والحــر والقــر ،ال فــرق لديهــا بيــن منــاخ ومنــاخ ،ألنهــا تعيــش فــي
جميــع المناطــق .هكــذا الصديــق يحيــا بحيــاة هللا أنــى وجــد ،بالرغــم مــن المصائــب
والمعاكســات فــي العالــم ألن فــرح الــرب قوتــه ،وقــد أعطــاه أن يرتفــع فــوق الشــدائد
والمحــن جميعـاً.
وكذلــك أوجــه الشــبه عديــدة بيــن الصديــق واألرز .يقــف منتصب ـاً دون أن
يخشــى الزوابــع والريــاح .ألن جــذوره متأصلــة ومتمكنــة فــي التربــة ،بحيــث ال
تســتطيع أعتــى الريــاح أن تقتلعــه .هكــذا الصديــق قلبــه ثابــت ،متــكالً علــى الــرب
قلبــه ممكــن فــا يخــاف ،بـره قائــم إلــى األبــد .وكمــا أن األرز فــي نمــوه يرتفــع إلــى
العــاء ليعانــق أشــعة الشــمس هكــذا الصديــق ،ينمــو وأفــكاره فــي الســمويات ،حيــث
المســيح شــمس البــر جالــس عــن يميــن هللا .ويكفــي األرز حســناً أنــه ال يحتــاج
إلــى تدخــل اإلنســان لتجميلــه ألنــه جميــل فــي ذاتــه .هكــذا الصديــق يمتــاز بجمــال
الخلــق الكريــم ،الــذي عليــه مســحة مــن قداســة هللا ،ومــن ميـزات األرز أن جــذوره
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الضخمــة الطويلــة ،تغــور فــي األرض إلــى األعمــاق حيــث المــاء والخصــب .هكــذا
الصديــق المســتترة حياتــه مــع المســيح فــي هللا ،ال تتغــذى باألمــور الســطحية ،بــل
بينبــوع حــي هــو الــروح القــدس العامــل فينــا والماكــث فــي أعمــاق قلوبنــا.
ومــن مي ـزات الصديقيــن أنهــم يغرســون فــي بيــت الــرب ،أي أنهــم متأصلــون
فــي إيمانهــم ومعرفتهــم الروحيــة فــي محبــة هللا وصبــر المســيح .أنهــم منــذ حداثتهــم
يتعلمــون مخافــة الــرب .وهــم ينمــون كل يــوم فــي النعمــة وفــي معرفــة المســيح،
وإلــى كل مــلء هللا .هـؤالء حياتهــم شــهادة لعمــل نعمــة هللا ،مخبريــن بفضائــل الــذي
دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب.
ِ ِ
ص ِال ٌح
ٱإل ْعت ْر ُ
اف َ
َوِال ْس ِم ِه ٱْل َم َد ِائ ُح

ِلُي ْخِب ُروا ِفي ٱْل َغ ْد َوة
ظ ٍة
اك ُك ّل َل ْح َ
َوَذ َ

َيا َر ُّب َق ْد أ َْرَش ْدتَِني
طاَل َما أ َْب َه ْجتَِني
َو َ

َع َمَق َها
َيا َر ُّب َما أ ْ
ط ْرَق َها
ول ُ
َ
ض َّل ٱْل َج ُه ُ

الترنيمة

ِل َّلر ِّب َوٱْل َح ْم ِد
َرَّتَل َها ٱْل َع ْبد

َب َر ْح َم ِة ٱْل َم ْوَلى
َب َح ِق ِه أ َْوَلى

َبُن ِ
ور أَ ْق َو ِالك
َع َم ِال ْك
َب ُح ْس ِن أ ْ

ظ َمى
أَ ْف َك َار َك ٱْل ُع ْ
َع َمى
ألََّن ُه أ ْ

الصــاة :أبانــا الــذي فــي الســموات ،ليتقــدس اســمك الكريــم ،ونبــاركك ،ونحمــدك
ونرنــم الســمك أيهــا العلــي ســاكن األبــد القــدوس اســمه .إننــا نشــكرك
ألنــك فرحتنــا بصنيعــك ،وأبهجــت نفوســنا بخالصــك .أعطنــا الفكــر
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الصالــح ،حتــى نتــم خالصنــا بخــوف ورعــدة ،متذكريــن أن هللا هــو
العامــل فينــا مــن أجــل المســرة .أعطنــا الشــجاعة لكــي نخبــر مــن
حولنــا بأنــك إلــه حــي ،ال تهمــل الصديــق مــن عنايتــك .وليكــن لــك
المجــد فــي حياتنــا .آميــن.
السؤال - ١١ :ما هو عنوان المزمور  ٩٢وفي أي مناسبة كان ُيتلى؟
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ِ
س َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -عبادة الرب القدير
اَْل َم ْزُم ُ
ور ٱْل َخام ُ

١هُلـ َّـم ُنرِّنــم ِللـَّـر ِب َنه ِتــف ِلص ْخــرِة َخ ِ
الصَنــاَ٢ .ن َتَقـَّـدم أَمامـ ُ ِ
ِ
ـات
يمـ ٍ
َ َ ُ ّ ْ ُ َ َ
ـه ب َح ْمـ ٍـد َوب َِتْرن َ
ُ َ َ
ِ
٤ٱلـ ِـذي ِبيـ ِـدهِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ـك َكبيـٌـر َعَلــى ُك ّل ٱآلل َهــة.
ـه٣ .أل َّ
ـه َع ِظيـ ٌـمَ ،ملـ ٌ
َن ٱلـَّـر َّب ِإٰلـ ٌ
َن ْهتـ ُ
ـف َلـ ُ
َ
ـال َلــهِ َّ .
ِ
مَق ِ
اصيـ ُـر ٱألَْر ِ
اه
ض َو َخ َزائـ ُـن ٱْل ِجَبـ ِ ُ
ـه ٱْلَب ْحـ ُـر َو ُهـ َـو َصَن َعـ ُ
٥ٱلــذي َلـ ُ
ـهَ ،وَيـ َـد ُ
َ
َسـَـب َك َتا ٱْلَيا ِب َسـةَ.

هــذا المزمــور هــو واحــد مــن المزاميــر ،التــي أنشــدها المســبيون الذيــن رجعـوا
مــن أســر طويــل ،األمــر الــذي كان مبعــث الحمــد ومدعــاة التســبيح ،إعــان الــرب
نفســه كملك العالم كله ،وكالديان اآلتي .ألن عين اإليمان تنظر إلى المســتقبل،
فتـراه كمــا تــرى الحاضــر .ويقســم المزمــور إلــى قســمين :األول دعــوة إلــى الحمــد
اعت ارفـاً بم ارحــم هللا ،والثانــي بتحذيــر الراجعيــن مــن عصيــان كعصيــان أســافهم.
( )٣-١يبــدأ المرنــم المزمــور بالدعــوى للترنيــم والهتــاف للــرب ،فالنشــيد نشــيد
ابتهــاج .ومــا أحلــى ومــا أجمــل ،أن يدخــل المؤمــن إلــى حضـرة الــرب بفــرح متهلــل!
وقــد آمــن العائــدون مــن األســر بــأن آنــات قلوبهــم وصلــت إلــى أذنــي رب الجنــود،
فتحنــن وعملــت يــده لتحريرهــم مــن عبوديــة الســبي .وتبعـاً لذلــك وضــح لهــم جليـاً
أن هللا مــاذ ثابــت وصخـرة خــاص لــكل الذيــن يدعونــه ،الذيــن يدعونــه بالحــق.
وأنــه العظيــم القديــر األعظــم واألقــوى مــن آلهــة األمــم .فهــو الخالــق والمعيــن،
فمجاهــل األرض الخفيــة المظلمــة ،التــي يعجــز اإلنســان عــن كشــفها ،والجبــال
العاليــة التــي يتعــذر علــى اإلنســان الوصــول إليهــا ،هــذه كلهــا معلومــة عنــد هللا.
فالبحــر واليابســة فــي قبضــة يــده ،وتحــت ســلطته.
لذلــك يدعونــا النبــي المتعبــد ،لنرنــم للــرب ونهتــف بخالصــه ،كدليــل شــكرنا
القلبــي علــى حســن صنيعــه وكل بركاتــه ،التــي يمنحهــا ألتقيائــه الراجيــن رحمتــه
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بــكل ســخاء .فهــذا اإللــه المنعــم الج ـواد ،يســتحق أن نتعبــد لــه ونشــكره.
ولكــن إن كان الترنيــم خيــر معبــر عــن الفــرح الــذي يغمــر القلــب المتجــدد ،فــإن
الشــكر مــن أظهــر األدلــة علــى أن اإلنســان مؤمــن حق ـاً .ألن غيــر المؤمــن هــو
اإلنســان الــذي يلقــي ســتا اًر مــن الجمــود علــى نعــم هللا عليــه .والشــكر طابــع خــاص
امتــازت بــه المســيحية ،ونــرى بولــس رســول يســوع المســيح ،يوصــي المؤمنيــن
بممارســة الشــكر فــي كل ظــروف الحيــاة .إذ قــال« :شــاكرين كل حيــن علــى كل
شــيء فــي اســم ربنــا يســوع المســيح هلل واآلب» .ونفهــم مــن هــذه اآليــة أن مــن
واجبنــا ال بــل مــن أفضــل امتيازاتنــا أن نشــكر هللا علــى كل شــيء .وفــوق كل
شــيء أن نشــكره ألجــل عطيتــه العظمــى التــي ال ُيعبــر عنهــا ،أعنــي بهــا يســوع
ـداء .أن نشــكره علــى كل شــيء،
المســيح ،الــذي صــار لنــا مــن هللا حكمــة وبـ اًر وفـ ً
ألن أقــل خيــر ننالــه منــه ،هــو فــوق اســتحقاقنا الطبيعــي .ومــن امتيــازات المســيحية
أن وســيط الشــكر فيهــا المســيح .بمعنــى أن الشــكر فــي اســم المســيح ،هــو الشــكر
الــذي نرفعــه إلــى اآلب ونحــن متحــدون بالمســيح وثابتــون فيــه ،وهــو ثابــت فينــا.
فشــك اًر للمســيح ،ألننــا فيــه وحــده نســتطيع أن نتقــدم إلــى اآلب فــي روح واحــد عــن
يقيــن وثقــة.
فــي الرســالة األولــى إلــى تســالونيكي  ١٨-١٦ :٥ثــاث عالمــات للكنيســة
الحقيقية:
1 .إنهــا كنيســة ســعيدة يشــيع فيهــا الجــو المشــبع بالفــرح ،الــذي يجعــل كل
أعضائهــا يشــعرون بأنهــم يســتحمون فــي ضــوء شــمس البــر الــرب يســوع
وفــي دفئــه المنعــش .قــال الرســول افرحـوا كل حيــن.
2 .إنهــا كنيســة مصليــة .ولعــل صلواتنــا الجمهوريــة تكــون أكثــر اقتــدا اًر فــي
فعلهــا إذا كانــت لنــا شــركة مــع هللا فــي صــاة المخــدع.
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3 .إنهــا كنيســة شــاكرة باســتمرار ،وال غــرو بذلــك فهنــاك دائم ـاً شــيء
يســتوجب منــا الشــكر هلل .حتــى فــي أشــد األوقــات ضيقـاً يجــب أن نعــدد
بــركات هللا ونحــن شــاكرون.
الترنيمة

ِإِّني أُصِّلي َش ِ
اك اًر
َ
اخي ب ِ
َفٱسمع صر ِ
اك اًر
َ
َْْ َُ
ِ
ص ِال ُح
أ َْن َت ٱإلَل ُه ٱْل َ
ط ِال ُح
َل ِك ْن ِإَل ْي َك ٱْل َ
َرّبِي ِب َر ْح َم ٍة أََنا
َجثُو ُخ ُشوعاً َف َمتَى
أْ
َيا َر ُّب أ َْرِش ْدِني ِإَلى
ط ِر ِيقي َس ِهَل ْن
ثُ َّم َ

ِإَل ْي َك ِبٱْل َغ َد ْاة
و ِِ
صالَ ْة
َ ْ
ٱستَجب ٱْل َ
وب
الَ تَْقَب ُل ٱْل ُعُي ْ
وب
َيْق ُر ُب ِإ ْذ َيتُ ْ

ِ ِ
اك
أ َْد ُخ ُل في ح َم ْ
ِ
اك
َنْفسي تََر ْ
َع ْدِل َك َيا َح ِك ْيم
ٱج َعْل ُه ُم ْستَ ِق ْيم
َو ْ

الصــاة :نبــارك اســمك ،يــا إلهنــا القــدوس .ونعطيــك المجــد واإلكــرام ،ألجــل
جميــع حســناتك .ونشــكرك مــن كل القلــب ،ألجــل رأفتــك وألجــل محبتــك
الغنيــة بالصفــح .لــم تعاملنــا حســب خطايانــا ،بــل غفرتهــا لنــا ،ألجــل
يســوع فــادي الخطــاة ،اللهــم نريــد أن نكمــل الطريــق معــك فــي البــر
وقداســة الحــق ولكننــا ضعفــاء وبــدون عونــك ال نســتطيع .فارســل
اللهــم عونــك وســاندنا واعضدنــا ،حتــى نعيــش حســب وصايــاك ،بربنــا
يســوع المســيح .آميــن.
السؤال - ١٢ :ماذا وجدت في هذا المزمور؟
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ِ
س َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ
ور ٱْل َخام ُ

ِ
ـه ُهـ َـو ِإٰل ُهَنــا َوَن ْحـ ُـن
َ
ـام ٱلـ َّـر ِّب َخ ِالقَنــا٧ ،أل ََّنـ ُ
٦هُلـ َّـم َن ْسـ ُ
ـج ُد َوَنْرَكـ ُ
َمـ َ
ـع َوَن ْج ُثــو أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ُكـ ْـمَ ،ك َمــا
ـاه َو َغَنـ ُـم َيــده .ٱْلَيـ ْـوَم إ ْن َســم ْع ُت ْم َص ْوَتـ ُ
ـه َ ٨فــا ُتَق ُّس ـوا ُقُل َ
َشـ ْـع ُب َمْر َعـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱخ َتَبُروِنــي.
آب ُاؤُكـ ُـمْ .
٩حْيـ ُ
فــي َم ِر َيب ـةَ ،م ْثـ َـل َيـ ْـو ِم َم َّس ـ َة فــي ٱْلَبِّرَّيــةَ ،
ـث َجَّرَبنــي َ
أَبصــروا أَيض ـاً ِفعِلــي ١٠أَرب ِعيــن س ـَن ًة مَقـ ُّ ٰ
«هـ ْـم َشـ ْـع ٌب
ـك ٱْل ِجيـ َـل َوُقْلـ ُ
ـتُ :
ـت ذِلـ َ
َْ ُ ْ
ْ
َْ َ َ
َ
ـال َقْلُب ُهـ ْـمَ ،و ُهـ ْـم َلـ ْـم َي ْع ِرُف ـوا ُسـ ُـبِلي»َ ١١ .فأَ ْق َسـ ْـم ُت ِفــي َغ َض ِبــي ال َي ْد ُخُلــو َن
َضـ ٌّ
اح ِتــي!
َر َ

( ٦و )٧مــا أن فــرغ المرنــم مــن التأمــل فــي مظاهــر قــوة هللا فــي الطبيعــة حتــى
جــدد دعــوة الحمــد والتســبيح لذلــك الــرب اإللــه ،الــذي لــه وحــده الحــق بالســجود
والعبــادة .ألنــه هــو الخالــق وكل األشــياء بإرادتــه خلقــت .وبإرادتــه تســتمد كيانهــا
وبقاءهــا .وبتعبيــر آخــر إن كل مــا خلــق هــو مــن عمــل مشــيئة هللا ،قبــل خلقــه.
صحيــح أن اإلنســان حصــل علــى ق ـوات كثي ـرة ،ولكنــه لــم يحصــل علــى قــوة
الخلــق.

فــي إمكانــه أن يعــدل ويغيــر التوزيــع ،كمــا يمكنــه أن يعمــل أشــياء مــن المـواد
الموجــودة عنــده .لكــن هللا وحــده ،هــو الــذي يخلــق الشــيء مــن ال شــيء .وهــذا
معنــاه أن كل مــا فــي العالــم ملــك للــرب ،ولهــذا وجــب علــى كل كائــن حــي أن
َن
«م ْس َــت ِح ٌّ
ق أَُّي َهــا َّ
ٱلــر ُّب أ ْ
يســجد لــه ويعبــده .أو كمــا نق ـ أر فــي الكتــاب العزيــزُ :
ِ
َت ْأ ُخ ـ َذ ٱْلمجـ َـد وٱْل َكرام ـ َة وٱْلُقـ ْـدرَة ،أل ََّنــك أَنــت خلقــت كل ٱألَشــي ِ
ـك
اء ،و ِهـ
ـي ِبِإَرَادتـ َ
َْ َ ََ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ
ــت» (رؤيــا .)١١ :٤
َك ِائَنــ ٌة َو ُخِلَق ْ
لقــد عــرف باالختبــار أنــه حيــن تكــون العيــن والقلــب متجهيــن نحــو هللا،
المخلــص الخالــق وصخـرة الخــاص ،فــا يســع المؤمنيــن إال أن يدعـوا بعضهــم
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بعضـاً لكــي يعلـوا اســمه معـاً .ولكــي يهتفـوا لــه هتــاف التهليــل والفــرح .ويقينـاً أنــه
حيــن يكــون هللا الــكل فــي الــكل فــي حياتنــا ،وعندمــا يكــون المســيح أمــام نفوســنا
مالئـاً القلــب ،فــا بــد أننــا نصبــح شــعباً هاتفـاً مســبحاً فــي طريــق ســيرنا فــي بريــة
هــذا العالــم .وهنــا يجــب أن نعلــن أن هــذه هــي مشــيئة هللا مــن جهتنــا أنــه يريــد أن
يــرى خاصتــه شــعباً حامــداً.
والجديــر بالمالحظــة هــو أن المرنــم حيــن انتقــل مــن الــكالم عــن ال ارعــي
إلــى الــكالم عــن غنــم مرعــاه كشــف لنــا عــن ســر عظيــم .وهــو أنــه عندمــا تكــون
الخـراف مشــغولة بال ارعــي ال يكــون هنــاك إال الحمــد والتســبيح .وهــذا دليــل الغبطــة
والســعادة .فلنبتهــل إلــى هللا لكــي يجعــل قلوبنــا تتمســك بــه وتنشــغل بــه وحــده
«صخ ـرة خالصنــا».
( )١١-٨فــي هــذه اآليــات المجيــدة إنــذار وتحذيــر مــن العصيــان .ففــي غمـرة
المس ـرة واالبتهــاج باســترداد الحريــة ،قــد يرفــع المســبيون الراجعــون أصواتهــم.
ويهتفــون بترانيــم الحمــد ونشــائد التســبيح ،ولكنهــم فيمــا ينصرفــون إلــى مشــغولياتهم
اليوميــة ،وينهمكــون فــي أعمالهــم يفقــدون الحمــاس .لذلــك يوجــه هللا التحذيــر
للخـراف :اليــوم ،يجــب اإلصغــاء إلــى صــوت هللا ،اآلن عندمــا نالـوا بركــة الحريــة!
اآلن عندمــا اســتطاعوا أن يرفعـوا أصواتهــم بالحمــد والشــكر والهليلويــات فــي بيــت
هللا .اآلن ليحــذروا كل الحــذر ،ولينتبه ـوا أشــد االنتبــاه إلــى طرقهــم وأعمالهــم.
وليســلكوا بتواضــع أمــام إلههــم ،لئــا تتقســى قلوبهــم ،كمــا فعــل آباؤهــم فــي البريــة.
هنــا النقطــة الهامــة التــي يجــب أن نالحظهــا ،فطالمــا أن هللا فــي محبتــه
ونعمتــه يمــأ النفــس ،فــا يمكــن إال التســبيح والحمــد لــه .ولكــن حيــن تتحــول العيــن
مــن هللا إلــى اإلنســان فحينئــذ تبــرز الحاجــة إلــى اإلنــذار والتحذيــر مــن الوقــوع فــي
قســاوة القلــب ،كمــا كانــت الحــال فــي يــوم مســة فــي البريــة ،حيــن جــرب اليهــود
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الــرب وأســخطوه .إذ نق ـ أر فــي ســفر الخــروج أن هللا تحنــن علــى ذلــك الشــعب،
وســمع أنينــه تحــت ثقــل مظالــم فرعــون .فحطــم كبريــاء ذلــك الملــك الطاغيــة.
وفتــح أمامهــم طريــق الخــاص .وفــوق ذلــك نـراه يقيــم بينهــم خيمتــه بــكل خدمتهــا
ومجدهــا ،رمـ اًز إلــى أشــياء عتيــدة أفضــل فــي المســيح .ولكــن مــاذا كانــت شــهادة
هللا عنهــم المـرة بعــد المـرة؟ لقــد أغاظــوه وأســخطوه وجربــوه وتذمــروا عليــه!!! حتــى
قــال هللا« :مقــت ذلــك الجيــل» لقــد دمدمـوا علــى موســى رســول هللا إليهــم قائليــن:
هــل ألنــه ليســت قبــور فــي مصــر أخذتنــا لنمــوت فــي البريــة؟ وكانـوا كلمــا جــيء
بهــم إلــى موقــف يدعوهــم هلل واالعتمــاد عليــه وحــده ،كان يظهــر عــدم إيمانهــم.
هكــذا الحــال دائم ـاً مــع اإلنســان الطبيعــي .إنــه كل مــا أتــى إلــى موقــف
يســتدعي االتــكال علــى أرفــة هللا ،ظهــر عــدم إيمانــه بأجلــى بيــان .آه كــم نحتــاج
كلنــا إلــى اإليمــان ،الــذي يجعــل الــرب متكلــه فــي كل شــيء! هللا يريــد أن نعتمــد
عليــه ،ال بــل فــإن هــذا األمــر مــن مشــتهيات قلبــه اإللهــي لكــي يفتــح علينــا كــوى
ـك أَص َغيـ َ ِ
ان
ـايَ ،فـ َـك َ
ســمائه ،ويمطرنــا ببــركات ال تعــد ،بدليــل قولــهَ« :لْي َتـ َ ْ ْ
ـت ل َو َص َايـ َ
ـج ٱْلَب ْحـ ِـر» (إشــعياء .)١٨ :٤٨
ـام َك َوبِـ ُّـر َك َكُل َجـ ِ
َكَن ْهـ ٍـر َسـ ُ

ليحفظنــا الــرب مــن قســاوة القلــب ،ومــن احتقــار نعمــة محبتــه المتفاضلــة،
وخصوصـاً بعدمــا أبصرنــا أعمالــه مــن أجلنــا خــال ســني العمــر .لئــا نقــع تحــت
حكــم هللا القائــل« :مقــت ذلــك الجيــل ،وأقســمت فــي غضبــي ال يدخلــون راحتــي».
ظـ ُـروا
هــذا اإلنــذار كان موضوع ـاً لوصيــة كاتــب رســالة العبرانييــن ،إذ قــال« :اُْن ُ
َن ال ي ُكــو َن ِفــي أَح ِد ُكــم َقْلــب ِش ِــرير ِبع َــد ِم ِإيم ٍ ِ
أَُّي َهــا ِ
ٱٱلرِت َــد ِاد
ــان فــي ْ
ٱإل ْخ َــوُة أ ْ َ
َ ْ ٌ ٌّ َ
َ
عـ ِـن ٰ ِ
ـي» (عبرانييــن  .)١٢ :٣والرســول الكريــم لــم يحــذر المســيحيين مــن
ٱلل ٱلحـ
َ ّ ْ َ ِّ
الوقــوع فــي خطيــة أدبيــة معينــة ،أو أعمــال الشــر الظاهـرة ،بــل حذرهــم مــن الخطيــة
الجذريــة ،التــي تنتــج كل الخطايــا األخــرى وهــي خطيــة عــدم اإليمــان فــي اإلرتــداد
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عــن هللا .فعــدم اإليمــان هــو المصــدر لــكل الخطايــا األخــرى.
وكأنــي بالرســول يقــول للمؤمنيــن :إن كنتــم تريــدون اإلســتمرار فــي التســبيح
والهتــاف والســجود هلل ،وإن كنتــم تريــدون إكمــال اإلرتحــال فــي البريــة بفــرح،
فانظــروا أن ال يرتــد أحدكــم عــن هللا الحــي .بــل بالحــري اثبت ـوا فيــه ،واعظيــن
أنفســكم كل يــوم مــا دام الوقــت يدعــى اليــوم .انبــذوا الخطيــة ألن الخطيــة شــيء
يقســي القلــب .تقــود مرتكبهــا إلــى فقــدان الحــس.
الترنيمة
ع
َح َس َن ٱْل ُج ُمو ْ
َما أ ْ
ِ
ع
تَْن ِفي م َن ٱْل َع ْي ِن ٱْل ُه ُجو ْ

ِفي مو ِ
ٱلصالَ ْة
ض ِع َّ
َْ
َم َحَّب ُة ٱإلَل ْه

َِّ ِ
ع
ود
َح َس َن ُّ
ٱلس ُج ْ
	ل َبٱْل َوَر ْ
َما أ ْ
صَن ْع
ود
َفِإَّن ُه َر ُّب ٱْل ُو ُج ْ
َوٱْل ُك َّل َق ْد َ
وس
َح َس َن ٱْل ُجُل ْ
َما أ ْ
ِ
تَ ْحَيا ِبه ُك ُّل ُّ
وس
ٱلنُف ْ
ُّها ٱألََن ْام
َيا أَي َ
َوَك ِّرُروا َعَلى َّ
ٱلد َو ْام

ِفي َب ْيِت ِه ٱْل ُمِن ْير
ألََّن ُه ٱْلَق ِد ْير
وموا َوَرِّن ُموا
ُق ُ
ظ ُموا
َح ْمداً َو َع ِّ

الصــاة :ســبحانك اللهــم ،مــا أعظــم اســمك أيهــا القديــر المتعالــي ،أنــت هللا
وحــدك ،أنــت القــادر علــى كل شــيء .أمامــك ينبغــي أن تجثــو كل
ركبــة ،ويتعبــد لــك كل قلــب .إليــك أرفــع نفســي يــا ســاكناً فــي األعالــي
متضرعـاً وملتمسـاً الرحمــة .وســائالً البركــة .أن تبــارك أوطاننــا العزيــزة
ومواطنينــا ببركــة الحيــاة .أن تجذبهــم رجوع ـاً إليــك ،يــا مــن ال تســر
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بمــوت الخاطــي .بــل تريــد أن يرجــع الخاطــي إليــك ليحيــا .يــا رب قــدس
قلبــي وطهــر نوايــاي ،ليحــل روحــك القــدوس فــي قلبــي مــع محبتــك
التــي تشــاء أن الجميــع يخلصــون وإلــى معرفــة الحــق يقبلــون .باســم
يســوع اســتجب .آميــن.
الس ـؤال - ١٣ :إلــى مــن وجــه الــرب إنــذاره .ومــا هــي محتوياتــه ،وعلــى مــن
ينطبــق أيض ـاً؟
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اَْلم ْزمور َّ ِ
س َوٱل ِّت ْس ُعو َن  -هللا قاضي كل األرض
َ ُ ُ
ٱلساد ُ

١رِّنم ـوا ِللـَّـر ِّب َتْرِنيم ـ ًة َج ِديـ َـد ًةَ .رِّن ِمــي ِللـَّـر ِّب َيــا ُك َّل ٱألَْر ِ
٢رِّن ُم ـوا ِللـَّـر ِّب،
ضَ .
َ ُ
َ
الصـ ِـه٣ .حِّ
ب ِارُكـوا ٱســمه ،ب ِّشــروا ِمـ ْـن يــو ٍم ِإَلــى يــو ٍم ِب َخ ِ
ُمـ ِم ِب َم ْجـ ِـد ِه،
أل
ٱ
ـن
ـ
ي
ب
ا
و
ـ
ث
د
ُ
َ
َْ
َْ
َ
ْ َُ َ ُ
َْ َ َ
وب ِبعج ِائ ِبـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ـوب ُهـ َـو
ـ
ه
م
،
ا
ـد
ـ
ج
ـد
ـ
ي
م
ح
و
ـم
ـ
ي
ظ
ع
ب
ـر
ـ
ٱل
َن
أل
٤
.
ـه
ـع
ـ
ٱلش
ـع
ـ
ي
م
ج
ـن
ـ
ي
ب
َّ
ِ
َّ
َّ
ً
ََ
َْ َ َ
َ ٌ َ َ ٌ ّ َُ ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ــع
ن
ص
ــد
ق
ف
ب
ٱلــر
ــا
َم
أ
،
ــام
ن
َص
أ
وب
ــع
ٱلش
ــة
ه
آل
ل
ك
َن
أل
٥
.
ــة
ه
ٱآلل
ل
ك
َّ
َ
ْ َ ٌ َّ
َّ ُّ َ ْ َ َ َ
ُ َّ َ
َ
ُ
َعَلــى ُ ّ
ِ
ِ
ـال ِفــي َم ْق ِد ِسـ ِـه.
َّ
امـ ُ
٦م ْجـ ٌـد َو َجـ ٌ
ـه .ٱْلعـ ُّـز َوٱْل َج َمـ ُ
ـال ُقَّد َ
ٱلسـ َـم َاواتَ .

ِ
ــع ِ
َ ٧قِّدمــوا ِل َّ ِ
ــل ُّ
لــر ِّب َم ْجــداً َوُق َّــوًةَ ٨ .قِّد ُمــوا
وبَ ،قِّد ُمــوا ِل َّ
ٱلش ُ
لــر ّب َيــا َقَبائ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل
ا
و
د
ــج
٩ٱس
.
ه
ــار
ي
د
ا
و
ــ
ل
خ
ٱد
و
ة
ــ
م
د
ق
ت
ا
و
ــ
ات
ه
.
ه
ــم
ٱس
ــد
ج
لــر ِّب ِفــي ِزيَنــ ٍة
ً
ِل َّ
َّ
ْ ُُ
َ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
لــر ِّب َم ْ َ ْ
ِِ
ِ
ـك.
ُمـمِ« :ٱلـَّـر ُّب َقـ ْـد َمَلـ َ
امـ ُ
ـه َيــا ُك َّل ٱألَْرضُ ١٠ .قوُلـوا َبْيـ َـن ٱأل َ
ُمَقَّد َسـةٍْ .ٱرَتعــدي ُقَّد َ
أَيضـاً َت َثَّب َتـ ِـت ٱْلمسـ ُـكوَن ُة َفــا َت َت َزعـ َـز ِ
ٱلشــعوب ِبٱٱلسـ ِـتَقام ِة»ِ .
١١ل َت ْفـَـر ِح
ْ ُ
ْ
عَ .يديـ ُـن ُّ ُ َ
َْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل َوُك ُّل َمــا
ـ
ق
ح
ل
ٱ
ل
ذ
ـ
ج
ي
١٢ل
.
ه
ـؤ
ـ
ل
م
و
ـر
ـ
ح
ب
ل
ٱ
ـج
ـ
ع
ي
ل
،
ض
َر
أل
ٱ
ـج
ـ
ه
ت
ب
ت
ل
و
ات
او
ـم
ـ
ٱلس
َّ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ
َْ
ْ ُ َ
َ ْ ُ َ ُُ
َْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ب
ـر
ـ
ٱل
ـام
ـ
َم
أ
١٣
ـاء ِلَي ِديـ َـن
ـ
ج
.
ـاء
ـ
ج
ـه
ـ
َن
أل
ـر
ـ
ع
و
ل
ٱ
ار
ـج
ـ
َش
أ
ل
ك
ـذ
ٍ
ـ
ئ
ن
فيــهِ .ل َت َتَرَّنـ ْـم ِحيَ ُ ُّ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َّ ّ
ُ َ َ َ َ
ٱلشــعوب ِبأَماَن ِت ِ
ٱألَر َ ِ
ِ
ِ
ــه.
ضَ .يد ُ
ْ
يــن ٱْل َم ْس ُــكوَن َة بٱْل َع ْــدل َو ُّ ُ َ َ
هــذا المزمــور هــو الحلقــة األولــى مــن سلســلة مزاميــر  ٩٩-٩٦وتُدعــى نشــائد
التتويــج .ويقــول المفســرون إن الغــرض مــن اســتعمالها الدينــي اســتحياء أمــل
اليهــود بالمســيح المنتظــر وتمهيــد الســبيل لظهــور هللا فيــه .صحيــح أنهــا ال تنبــئ
بالتجســد ولكنهــا تُ ِعــد أفــكار النــاس ُّ
لتدخــل هللا مباشـرة ،الــذي كان علــى وشــك أن
يتحقــق بالتجســد .وقــال أحدهــم إن فــي هــذا المزمــور تحيــة لملكــوت هللا الجديــد.
والحــق أن مــن يتأمــل هــذا المزمــور بعمــق ،يــرى أنــه يتضمــن الترنيــم للــرب
صاحــب الســلطان المطلــق والســيادة التامــة علــى األمــم والخليقــة كلهــا .وهــو جــزء
مــن النشــيد الجامــع الــذي جــاء ذكـره فــي أخبــار األيــام األولــى  ٣٢-٨ :١٦وكان
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ُينشــد أمــام تابــوت عهــد هللا ،بعــد الرجــوع مــن الســبي .وهــو كمــا يــرى مناســب جــداً
للتعبيــر عــن أفـراح الشــعب العائــد مــن األســر.
( )٣-١يبــدأ كاتــب المزمــور بدعــوة المؤمنيــن إلنشــاد مــا ســماه ترنيمــة جديــدة،
ولكنــه ال يلبــث أن يوجــه الدعــوة لشــعوب األرض كلهــا ليشــتركوا فــي الترنيمــة
ــم
الجديــدة ،لــكأن فــي هــذه الدعــوة صــدى للوعــد اإللهــي القائــل بهوشــعَ :
«وأَْر َح ُ
ُلورحام ـةَ ،وأَ ُقـ ِ
ِ
ـت ِإَل ِهــي» (هوشــع :٢
ـول :أَْنـ َ
وع ِّمــي :أَْنـ َ
ـول لُل َ
ـت َشـ ْـعبي َو ُهـ َـو َيُقـ ُ
َُ َ َ ُ
.)٢٣
ثــم يدعــو المرنــم الجميــع مع ـاً لكــي يبارك ـوا اســم الــرب ويبشــروا بخالصــه،
ويعتبــر المزمــور بشــارة .وفيــه داللــة واضحــة علــى اتســاع المجــال أمــام المؤمنيــن
لكــي يذيع ـوا بشــارة الخــاص .وفيــه ترحيــب ســار بمظهــر اجتمــاع الشــعوب
األخــرى .فهــو والحالــة هــذه نشــيد جديــد ألنــه يعبــر عــن آراء لــم تكــن مقبولــة عنــد
شــعب العهــد القديــم ،مــن جهــة قبــول األمــم فــي ملكــوت هللا .وفــي يقينــي أن فــي
هــذا المزمــور نفحــات مــن روح العهــد الجديــد ،الــذي يتــأأل بنــور المســيح ،الــذي
تغنــى بــه ســمعان الشــيخ لمــا اكتحلــت عينــاه بنــور محيــا الفــادي ،مســبحاً وقائـاً:
ِ
ــي َق ْــد أَْب َصَرَتــا
ــام ،أل َّ
ــك ِب َس ٍ
َن َعْيَن َّ
ــب َق ْوِل َ
َ
«ٱآلن ُت ْطل ُ
ــق َعْب َــد َك َيــا َس ِّــي ُد َح َس َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُّ
ــعوب» (اإلنجيــل بحســب لوقــا
ام َو ْجــه َجم ِ
الص َ
َع َد ْد َت ُ
ــك ،ٱلــذي أ ْ
يــع ٱلش ُ
َخ َ
ــه ُق َّــد َ
.)٣١-٢٩ :٢
وفــي المزمــور المجيــد اعتـراف جديــد بم ارحــم هللا العظيمــة فــي اإلنقــاذ مــن أســر
الخطيــة ،بقولــه «بشــروا مــن يــوم إلــى يــوم بخالصــه» .هــذه الم ارحــم الخالصيــة
تجســدت فــي المســيح يســوع ،الــذي صيــر كل مــن َقِبلــه إنســاناً جديــداً صانع ـاً
ســاماً .هــذه العجيبــة يجــب أن نحــدث بهــا بيــن األمــم ،طاع ـ ًة ألمــر المســيح:
ٱلسـ ِ
ِ
ِ
ُور َشـِـليم َوِفــي ُك ِل ٱْلَي ُه ِ
ـامَرِة َوِإَلــى أَ ْق َصــى
ودَّيـ ِـة َو َّ
َ
ّ
«وَت ُكوُنــو َن لــي ُشـ ُـهوداً فــي أ ُ َ
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ٱألَْر ِ
ض» (أعمــال .)٨ :١

( )٩-٤هــذا اإللــه العظيــم الغنــي بالرحمــة ،والــذي ال حــد لقدرتــه حميــد جــداً،
أي يســتحق اإلك ـرام والتمجيــد ألنــه فــاق آلهــة األمــم التــي ال قيمــة لهــا ،ألنهــا
ٱلنـ ِ
ـل أَْيـ ِـدي َّ
ان َوال
َعُيـ ٌـن َوال ُتْب ِصـُـرَ .ل َهــا آ َذ ٌ
اه َوال َت َت َكَّلـ ُـمَ .ل َهــا أ ْ
َ
ـاسَ .ل َهــا أَ ْفـ َـو ٌ
«ع َمـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـل َوال َت ْمشــيَ ،وال
َت ْسـ َـم ُعَ .ل َهــا َمَناخـ ُـر َوال َت ُشـ ُّـمَ .ل َهــا أَْيـ ٍـد َوال َتْلمـ ُ
ـسَ .ل َهــا أَْر ُجـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـق ِب َحَن ِ
وهــاَ ،بـ ْـل ُك ُّل َمـ ْـن َي َّتــك ُل َعَلْي َهــا» (مزمــور
اج ِرَهــا .م ْثَل َهــا َي ُكــو ُن َصان ُع َ
َتْنطـ ُ
.)٨-٤ :١١٥
أمــا إلهنــا فمجــد وجــال قدامــه ،العــز والجمــال فــي مقدســه ففــي جمــال القداســة
تجتمع قبائل األرض ليســجدوا للرب ويأتوا بتقدماتهم إلى الرب في زينة مقدســة.
حتــى الخالئــق الصامتــة مدعــوة لإلبتهــاج بفــداء الــرب وتثبيــت ســلطته العادلــة
البــارة علــى األرض.
ويختــم المرنــم الحلــو هــذا المزمــور بدعــوة الســماء لكــي تبتهــج بالمفدييــن،
وبتعزيتهــم .صحيــح أن هللا يديــن الشــعوب بالعــدل واالســتقامة .ولكــن الحمــد هلل،
«ِإذاً ال َشــيء ِمن َّ ِ
ِ
ـيح يســو َعِ ِ َّ ،
ِ
ِ
ين
ٱلســالك َ
ٱآلن َعَلى َّٱلذ َ
ٱلدْيُنوَنة َ
َْ َ
ين ُه ْم في ٱْل َمسـ ِ َ ُ
ِ
وح» (روميــة .)١ :٨
ـب ٱلـُّـر ِ
َلْيـ َ
ـب ٱْل َج َســد َبـ ْـل َح َسـ َ
ـس َح َسـ َ
وال ينســى الحقــل وأشــجار الوعــر مــن الدعــوة إلــى االبتهــاج ،إذ يســتعير لهــا
الجــذل ،لكأنهــا فــي جمالهــا البديــع نشــيد ابتهــاج .ألن الــرب اإللــه يمــأ كل شــيء
بمجــده.
ِ ِ
ص ِفُقوا
بٱألََيادي َ
ِك ْم
ٱهِتُفوا ِل َرّب ُ
َو ْ
70

الترنيمة

ِ
يع ٱأل َُم ْم
َيا َجم َ
ِبَل ِذ ِيذ َّ
ٱلن َغ ْم
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َمِل ٌك ُمْقتََدٌر
تَ ْح َت أَ ْق َدا ٍم َل ُه

ِبهتَ ِ
اف ٱْلُبو ِق َق ْد
ُ
َرِتِّلي َِّلِ َيا

مِل ُك ٱأل َْر ِ
ض َّٱل ِذي
َ
َرِتّ ُلوا َح ْمداً َل ُه
ٱللُ َعَلى
َجَل َس َّ
ِ
ِ
يم َب ْل
َر ُّب إ ْب َراه ُ

ُم ْرَه ٌب ُم ْرتَِف ٌع
ض ُع
ُك ُّل َش ْع ٍب ُي ْخ َ
ٱللُ ٱْل َعِلي
ص ِع َد َّ
َ
ُك َّل َنْف ٍ
س َرِتِّلي
ُه َو َر ٌّب ُي ْعَب ُد
ُك َّل ِح ٍ
ين ُي ْن َش ُد

َع ْر ِ
ٱلرِفيع
ش ُق ْد ِس ِه َّ
ِ
يع
ِإَّن ُه َر ُّب ٱْل َجم ْ

الصــاة :أبانــا الســماوي القــدوس .عظيــم أنــت يــا إلهنــا ولــك ينبغــي التســبيح
أيهــا الســيد ،ألنــك إلــه حميــد .ولــك ينبغــي الشــكر ألنــك إلــه محــب
للبشــر ،وقــد فديــت البشــر ،بيســوع ابــن محبتــك وأنــت يــا إلهنــا الصالح
مســتحق أن تعبــدك الشــعوب جميع ـاً وتمجــد اســمك الكريــم .يــا رب
تقبــل شــكر قلبــي مــن أجــل خالصــك .واطلــق لســاني لكــي أبشــر مــن
يــوم إلــى يــوم بخالصــك .وأخبــر األمــم بمــا صنعتــه معــي إذ نقلتنــي
مــن الظلمــة إلــى النــور ،ومــن المــوت إلــى الحيــاة .اســتجب طلبتــي
ألجــل خاطــر يســوع .آميــن.
السؤال - ١٤ :ماذا ترى في هذا المزمور رقم ٩٦؟
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ور ٱْل ِمَئ ُة  -حمد الشعوب
اَْل َم ْزُم ُ

ِ
١ا ْه ِت ِفــي ِللـَّـر ِّب َيــا ُك َّل ٱألَْر ِ
٢ٱعُبـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب ِب َفـَـر ٍحْ .ٱد ُخُلـوا ِإَلــى َح ْضَرِتـ ِـه
ضْ .
ٰ
ــم
٣ٱعَل ُمــوا أ َّ
َن َّ
ِب َتَرُّن ٍ
ٱللُ .ه َــو َصَن َعَنــاَ ،وَل ُ
ــمْ .
ــه َن ْح ُ
ــن َش ْ
ٱلــر َّب ُه َــو ّ ُ
ــعُب ُه َو َغَن ُ
ِ
ـارُه ِب َّ
َن
ٱسـ َـم ُه٥ ،أل َّ
ٱلت ْسـ ِب ِ
ـاهْ .
٤ٱد ُخُلـوا أَْب َو َابـ ُ
يحْ .
ٱح َمـ ُـد ُ
َمْر َعـ ُ
ـه ِب َح ْمـ ٍـد ،دَيـ َ
وه َب ِارُكـوا ْ
ِ
ـه.
ٱلـ َّـر َّب َص ِالـ ٌ
َماَن ُتـ ُ
ـحِ .إَلــى ٱألََبــد َر ْح َم ُتـ ُ
ـهَ ،وِإَلــى َد ْو ٍر َفـ َـد ْو ٍر أ َ

دعيــت المزاميــر الســبعة الســابقة نشــائد ملكيــة ،ألنهــا تصــف بأبلــغ عبــارة
كيــف يتســلط هللا الالبــس الجــال علــى قــوة الطبيعــة ويديــر شــؤونها .وكيــف يهتــم
بأتقيائــه ،ويــذود عنهــم هجمــات األشـرار ،النــه حصنهــم وصخـرة ملجأهــم .أمــا هــذا
المزمــور فيأتــي كحمــد أو تســبيحة شــكر للمنعــم الجـواد .ويرجــح أنــه كان يســتعمل
فــي الهيــكل .وأنشــدته الكنيســة الغربيــة ،منــذ وقــت طويــل فــي صــاة الصبــاح.
وهــو يصلــح علــى الخصــوص للعبــادة الجمهوريــة ،ألنــه يصــف العالقــة بيــن هللا
الخالــق المعتنــي وبيــن اإلنســان الــذي يجــب عليــه أن يعبــد إلهــه .بنــاء علــى هــذه
العالقــة المتبادلــة التــي كانــت بيــن هللا وأتقيائــه القدمــاء .والتــي تعلموهــا وعرفوهــا
هــي فــي الوقــت الحاضــر قائمــة بيــن إلهنــا وبيننــا ،وألجلهــا نقــدم لــه نشــائد الحمــد
والتســبيح .ويقينـاً أنــه مــا مــن نشــيد أجمــل وال أروع مــن هــذه الدعــوة الموجهــة إلــى
كل االرض لإلتحــاد فــي عبــادة هللا برابطــة البنــوة!
( )٣-١ليــس فــي هــذه اآليــات إشــارة إلــى أعمــال هللا الفدائيــة التــي ذكــرت فــي
المزاميــر الســابقة ،وال إلــى أعمــال ســلطته المنظــورة ،التــي تكــرر ذكرهــا مـرة بعــد
مـرة «الــرب قــد ملــك» .بــل فيهــا دعــوة صريحــة للذيــن يعرفــون أن الــرب هــو هللا،
لكــي يعبــدوه بفــرح .هــذه هــي العبــادة الحقــة ،حينمــا يدخــل العابــدون إلــى حضـرة
هللا مترنميــن ومهلليــن ومبتهجيــن.
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وهنــاك حقيقــة جدي ـرة بالمالحظــة ،وهــي أن هــذه الدعــوة تتخطــى تخــوم
اليهوديــة ،إذ تدعــو األرض كلهــا لتقتــرب مــن اإللــه الحــي بفــرح وتهتــف بتســابيح
خالــق الكــون ورب العالــم .وانطالق ـاً مــن هــذه الحقيقــة دعــي هــذا المزمــور لــدى
الكنائــس الشــرقية «مزمــور هدايــة األمــم» .وهكــذا نش ـره المســيحيون األوائــل.
ودعــوة األرض كلهــا لعبــادة هللا ،تــرن بمــا ال يزيــد عليــه مــن الوضــوح.
فالجميــع مدعــوون للمثــول والســجود لــه بالــروح والحــق .وهــذه دعــوة مــن وحــي
العهــد الجديــد ،حيــث لــم يبــق الســجود الحقيقــي محصــو اًر فــي مــكان معيــن .هــذا
مــا أعلنــه المســيح ،جواب ـاً علــى س ـؤال الم ـرأة الســامرية ،إذ قــال لهــا «يــا ام ـرأة
صدقينــي أنــه تأتــي ســاعة ال فــي هــذا الجبــل وال فــي أورشــليم تســجدون لــآب...
ولكــن تأتــي ســاعة وهــي اآلن ،حيــن الســاجدون الحقيقيــون يســجدون لــآب بالــروح
والحــق» .وبتعبيــر آخــر أنــه بمجــيء المســيح ،أصبحــت العبــادة أوســع مــن أن
يحصرهــا مــكان .وليــس هــذا فقــط بــل أيضـاً فــي عهــد النعمــة تحــررت العبــادة مــن
الرمــوز والذبائــح .ألن هــذه كانــت ترمــز إلــى المســيح .فلمــا جــاء المرمــوز إليــه
بطــل الرمــز.
فــي زمــن الســامرية كان شــعبها يعتقــدون أن جبــل جرزيــم مــكان مقــدس فــي
ذاته دون سـواه .وكان اليهود يعتقدون أن المكان المقدس الحقيقي هو أورشــليم.
فأنبأهــا المســيح بوقــت يعتبــر فيــه كل مــكان يحــل هللا فيــه مقدس ـاً .وعندئــذ يعلــم
الجميــع أن المــكان ال يقــدس العبــادة ،وإنمــا العبــادة الحقيقيــة تقــدس المــكان.
( )٥-٤هنــا يــرى المرنــم بعيــن اإليمــان جماهيــر المؤمنيــن مــن كل شــعب
ولســان وأمــة يدخلــون أبـواب بيــت هللا المفتوحــة للجميــع بتســابيح الحمــد والشــكر.
والســبب فــي جمــع الــكل بعبــادة هللا الواحــد ،هــو أن الــرب صالــح كمــا ظهــر
مــن أعمــال رحمتــه ألتقيائــه فــي الماضــي ،ومــا أعلنــه مــن جهــة محبتــه األبديــة
73

73

رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)

لمختاريــه التــي مــن أجلهــا يديــم الرحمــة.
وكمــا أن رحمــة هللا تنتقــل مــن دور إلــى دور ،هكــذا أمانتــه تتنــاول األبنــاء،
كمــا تناولــت اآلبــاء .كل الذيــن تعاملـوا مــع هللا يشــهدون بأنــه أميــن ينجــز الوعــد،
ويصنــع الخيــر لــكل مــن يتــكل عليــه.
لقــد اختبــر الرســول بطــرس أمانــة هللا وأهــاب بالمتألميــن أن يســتودعوا أنفســهم
لهــذا الخالــق األميــن فــي عمــل الخيــر (بطــرس األولــى  )١٩ :٤فلكونــه خالــق
ــن ُرُؤ ِ
وس ُــك ْم ال
النفــس يهتــم ويعتنــي بهــا .ويؤيــد ذلــك قــول المســيحَ :
ــعَرًة ِم ْ
«ش ْ
ــك» (اإلنجيــل بحســب لوقــا .)١٨ :٢١
َت ْهِل ُ

هــل اختبــرت أمانــة هللا؟ اتــكل عليــه واصبــر لــه ُيـ ِـدم لــك الرحمــة ،حتــى لــو
ضعفــت أمانتــك .هكــذا قــال بولــسِ« :إ ْن ُكَّنــا َغيــر أُمَنــاء َفهــو يبَقــى أ ِ
َمينـاًَ ،لـ ْـن
ْ َ َ َ ُ َ َْ
ي ْقـ ِـدر أ ْ ِ
ـه» (تيموثــاوس الثانيــة  )١٣ :٢فهــو يعطــي الفرصــة ويتأنــى
َن ُيْنكـَـر َن ْف َسـ ُ
َ َ
وال يشــاء أن يهلــك أحــد بــل أن يقبــل الجميــع إلــى التوبــة .ولــك االمتيــاز أن هللا
فــي حــال التوبــة يقبلــك متغاضي ـاً عــن أزمنــة الجهــل .فاطلــب وجهــه وال تتلــكأ
«ه َكـ َذا َقــال ٱلـَّـر ُّبِ :فــي َوْقـ ِـت ٱْلُقُبـ ِ
ـول
ألنــه ينتظــرك بــكل حنــان لكــي تقبــل إليــهَ .
َ
لشــع ِبِ ،إل َقامةِ
ِ
ٱسـ َـت َجْب ُت َكَ ،وِفــي َيـ ْـو ِم ٱْل َخـ ِ
َح َف ُ
َج َعُلـ َ
ظـ َ
َعْن ُتـ َ
ـك َوأ ْ
ـكَ .فأ ْ
ـاص أ َ
ـك َع ْهــداً ل َّ ْ
ْ
َ
ٱألَْر ِ
ض» (إشــعياء .)٨ :٤٩

نــرى مزاميــر كثي ـرة تتخللهــا نغمــات حــزن ناشــئة عــن مــكاره خارجيــة أو عــن
ضعــف داخلــي .أمــا هــذا المزمــور ،فنغماتــه كلهــا نغمــات ســرور وحبــور .ولهــذه
النغمــات ،يجــب أن نفســح المجــال فــي الحيــاة الروحيــة لتكــون عبادتنــا ســامية
وســجودنا هلل بالــروح والحــق .وإذ نتحقــق بأننــا هلل ،لنعتمــد عليــه بمــلء الثقــة،
وعندئــذ يطيــب لنــا أن نعبــده بفــرح وأن ندخــل إلــى حضرتــه بترنــم ،ونهتــف لصخـرة
خالصنــا.
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الترنيمة

ار
ٱلر َّب ِج َه ًا
ِا ْح َم ُدوا َّ
َرِّن ُموا َغُّنوا َل َد ْيه
ِ
اس ِم ِه ٱْلُق ُد ِ
وس َن ُادوا
بْ
طُلُبوا َو ْج َه ِإَل ِهي
أُ ْ
ٱل
ُه َو َر ٌّب ِفي َّ
ٱلس َما َو ْ
َوِإَلى َد ْوٍر َف َد ْوٍر
طى َش ْعَب ُه ِم ْن
َع َ
ُه َو أ ْ
ِ
َسِّب ُحوهُ ُك َّل ح ٍ
ين

َع َماَل ُه
َو ْ
ٱش َه ُروا أ ْ
ِ
ظ ُموا أَ ْف َعاَل ُه
َع ّ

ِمُن ُه تَ ْحَيا ٱأل َْنُف ُس
َوُق َواهُ ٱْلتَ ِم ُسوا
أَر ِ ِ
ْ
ض َيْقضي َو ْح َدهُ
ِ
َل ْيس َي ْن َسى َو ْع َدهُ
ج ِِ
ض ِغَن ْاه
وده َف ْي َ
ُ
هِّ
ويا ِل ِ
ل
إلَل ْه
ل
ُ
َ َ

الصــاة :نحمــدك يــا ربنــا الصالــح ،ونرنــم لــك مــن كل القلــب ،مبتهجيــن
بالصعــود إلــى جبــل قدســك باســم فادينــا ومخلصنــا يســوع .أنــت إلهنــا
وأبونــا الســماوي وقــد أعطيتنــا امتيــاز البنــوة ،ليــس لبــر فينــا وال
ألعمــال عملناهــا بــل بمقتضــى النعمــة التــي رحمتنــا .نشــكرك ألجــل
دم المســيح الــذي طهرنــا مــن خطايانــا وأعطانــا هــذا االمتيــاز أن
نكــون مــن شــعبك ومــن غنــم مرعــاك .تقبــل منــا الشــكر والحمــد باســم
مخلصنــا الكريــم يســوع .آميــن.
السؤال - ١٥ :إالم يدعو هذا المزمور المائة؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ
ٱلث ِال ُث  -تعظيم الجود اإللهي
َ ُ ُ
َ

ٱلــر َّب ،وُك ُّل مــا ِفــي ب ِ
اط ِنــي ِليب ِ ِ
ِ
َ ِ
وس.
َُ
َ
ــم ُه ٱْلُق ُّــد َ
ــارك ْ
ٱس َ
١ب ِاركــي َيــا َن ْفســي َّ َ َ
٢ب ِارِكــي يــا َن ْف ِســي ٱلـَّـر َّب ،وال َتْنســي ُك َّل حسـَن ِات ِهِ َّ .
ِ
ِ
ـع ُذُنوبِـ ِـك.
٣ٱلــذي َي ْغفـُـر َجميـ َ
َ
َ
َ
ََ
َ ْ
اض ِ
ــفي ُك َّل أَمر ِ
َّٱل ِــذي ي ْش ِ
ــكَّ .ٱل ِــذي ي َكِّلُل ِ
٤ٱل ِــذي ي ْف ِــدي ِمــن ٱْلح ْفــرِة حي َات ِ
َّ
.
ــك
ــك
َ
ُ
َ ُ َ ََ
َ
َْ
ٱلر َفـ ِـةَّ .
٥ٱلـ ِـذي ُي ْش ـ ِب ُع ِبٱْل َخْيـ ِـر ُع ْمـَـرِكَ ،فَي َت َجـ َّـد ُد ِم ْثـ َـل َّ
ٱلن ْسـ ِـر َشـ َـب ُاب ِك.
ٱلر ْح َمـ ِـة َو َّ ْأ
ِب َّ
( )٣-١يتأمــل داود فــي جــودة الــرب اإللــه ومــا أســبغه عليــه مــن بــركات
روحيــة وزمنيــة وال يلبــث أن يلتفــت إلــى نفســه ويخاطبهــا ،لكــي تبــارك الــرب وترفــع
إليه ترانيم الشــكر .ويســألها أن ال تنســى حســناته الكثيرة وإنعاماته الفياضة ،التي
تــدل علــى محبتــه اإللهيــة الغنيــة بالم ارحــم واأللطــاف.

كــم هــو جميــل أن نتمثــل برجــل هللا داود ،فنتأمــل فــي جــودة الــرب اإللــه
وعنايتــه المحيطــة بنــا كل يــوم .فقــد يقودنــا التأمــل إلــى أن نتســاءل بحــق :أيمكــن
إلنســان غم ـره الــرب بأفضالــه أن ينســى أعمــال القديــر؟ نعــم إن هــذا ممكــن ويــا
لألســف! إذ يكفي أن نذكر إحســانات الرب لشــعب اليهود ،التي قابلوها بالجحود
حتــى نحــزن شــديداً .لقــد صنــع هللا ألجلهــم عجائــب ،تمشــياً مــع نعمتــه وصدقــه
فــي عهــده .فقــد أخرجهــم مــن مصــر فرعــون ،بيــت العبوديــة .وشــق لهــم طريقـاً فــي
البحــر .ومــع ذلــك نسـوا حســنات الــرب وتمــردوا وعبــدوا العجــل الذهبــي.
ولعــل التســاؤل يذهــب إلــى غيــر اليهــود ،وخصوص ـاً الذيــن يعرفــون الكثيــر
عــن المســيح ،فيقــول :هــل مــن الممكــن نســيان هــذا الحــب الفدائــي العجيــب الــذي
أحــب بــه المســيح العالــم ،حتــى قــدم نفســه ذبيحــة كفاريــة ألجــل خالصــه؟ هــل مــن
الممكــن أن ينســى أحــد خالصـاً هــذا مقــداره ،هللا فكــر فيــه ،ولــم يشــفق علــى ابنــه
الوحيــد بــل بذلــه ألجلنــا أجمعيــن؟!
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إن نســياناً كهــذا مــن قبــل البشــر لدليــل علــى عــدم االعت ـراف بفضــل المنعــم
الج ـواد .أمــا إن كنــا نحســب عمــل هللا هــذا كأمــر نســتحقه ،فإننــا نرتكــب ذنب ـاً
غليظـاً ،ألننــا بهــذا نتجنــى علــى النعمــة .تذكــر يــا أخــي أنــك إنســان خاطــئ ،وهــذا
يعنــي أن ال اســتحقاق لــك إطالق ـاً .وإنمــا هللا فاتــح بــاب النعمــة لــك فــي المســيح
يســوع ،بحيــث يصبــح عــدم اعت ارفــك بفضــل هللا أنانيــة ،تــدور حــول ذاتهــا.
( )٥-٣فــي هــذه اآليــات يقــدم رجــل هللا شــهادة لنعمــة هللا .فهــو يــرى كل
حســنات هللا مــن خاللهــا .فهــي:
1 .غاف ـرة  -فنعمــة هللا تقابــل اإليمــان المقتــرن بالتوبــة بالصفــح عــن
ِ
ـح َعـ ْـن ِإ ْث ِم ِهـ ْـم َوال أَ ْذ ُكـُـر
َص َفـ ُ
الخطايــا الســالفة .هكــذا قــال الــربِ« :إّنــي أ ْ
ِ
«وِإ ْذ
َخطَّي َت ُهـ ْـم َب ْعـ ُـد» (إرميــا  )٣٤ :٣١وقــال الرســول المغبــوط بولــسَ :
ِ
اكــم معــه ،مس ِ
ِ
َم َواتــاً ِفــي ٱْل َخ َ
ــامحاً
ط َايــا َو َغَلــف َج َســد ُك ْم ،أ ْ
َحَي ُ ْ َ َ ُ ُ َ
ُكْن ُت ْــم أ ْ
ـك َّٱلـ ِـذي َعَلْيَنــا» (كولوســي ١٣ :٢
ٱلصـ َّ
ط َايــاِ ،إ ْذ َم َحــا َّ
َل ُكـ ْـم ِب َج ِميـ ِـع ٱْل َخ َ
و.)١٤
ــان َت ْش ِ
ِ
اإليم ِ
ــفي
2 .تشــفي األم ـراض  -قــال الرســول يعقــوبَ :
«و َصــاَ ُة َ
ِ
ِ
ان َقـ ْـد َف َعـ َـل َخطَّيـ ًة ُت ْغ َفـُـر َلـ ْـه» (يعقــوب
اْل َم ِريـ َ
ـهَ ،وإ ْ
يمـ ُ
ِن َك َ
ـضَ ،والـَّـر ُّب ُيق ُ
 )١٥ :٥وهــذا الشــفاء ال يعنــي األمـراض الجســدية فقــط ،بــل قــد يتنــاول
األم ـراض العقليــة والروحيــة .وقــد رأينــا فــي اإلنجيــل أن المســيح فــي
حــاالت عــدة شــفى االثنيــن مع ـاً ،كمــا فــي حالــة الرجــل المفلــوج الــذي
ـك
ـك َخ َ
ـاكَ ...لـ َ
ط َايـ َ
ـورٌة َلـ َ
«م ْغ ُفـ َ
قــدم لــه فــي كفرناحــوم .فقــد قــال للرجــلَ :
ِ
أَ ُقــول ُقــم و ِ
ـك» (اإلنجيــل بحســب مرقــس
ٱحمـ ْـل َسـ ِـر َير َك َوٱ ْذ َهـ ْـب ِإَلــى َبْيتـ َ
ُ ْ َ ْ
 ٥ :٢و.)١١

3 .يفــدي الحيــاة مــن الحف ـرة  -الحف ـرة هنــا الهاويــة (شــياؤل) مســكن
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األمـوات .فــاهلل يفــدي المؤمــن ،وتمشــياً مــع رأفتــه ورحمتــه يعطيــه إكليــل
الحيــاة (رؤيــا  )١٠ :٢وتعلمنــا الكلمــة الرســولية أن هللا فــدى الجنــس
ِ
ان
هللا َك َ
البشــري مــن خطايــاه وصالحــه فــي المســيح ،إذ تقــول« :إ َّن َ
ِ
ـيح مص ِالحــا اْلعاَلــم ِلَن ْف ِسـ ِـهَ ،غيــر ح ِ
ِ
اهـ ْـم،
اسـ ٍـب َل ُهـ ْـم َخ َ
ط َاي ُ
َْ َ
فــي اْل َمسـ ِ ُ َ ً َ َ
اضعــا ِفيَنــا َكِلمــ َة اْلمصاَلح ِ
ِ
ــة» (كورنثــوس الثانيــة .)١٩ :٥
َُ َ
َوَو ً
َ

4 .تشــبع الخيــر  -تســتمر عنايــة هللا بالمؤمــن ،فتشــبعه مــن خيـرات هللا كل
أيــام حياتــه .هــذا كقولــه فــي المزمــور  :١٠٤تفتــح يــدك فتشــبع خيـ اًر.
ســلم أمــرك إلــى هــذا الــرب المنعــم .وباركــه ألجــل جميــع حســناته ،وخصوصـاً
ألجــل خالصــه فــي المســيح يســوع .اعبــده بفــرح ،كل أيــام حياتــك ،بانتظــار أن
ـل َل ُكـ ْـم َك َمــا َج َعـ َـل ِلــي
«وأََنــا أ ْ
ت ـراه وجه ـاً لوجــه ،ويتمــم لــك وعــده للمختاريــنَ :
َج َعـ ُ
ْكُل ـوا َوَت ْشـ َـرُبوا َعَلــى َم ِائ َد ِتــي ِفــي َمَل ُكوِتــي» (اإلنجيــل بحســب
أَِبــي َمَل ُكوت ـاًِ ،ل َتأ ُ
لوقــا  ٢٩ :٢٢و.)٣٠
الترنيمة
			

قرار

َوالَ تَْن َسي ُك َّل َح َسَن ِات ِه
ْ
َب ِارِكي

ٱلر َّب
َب ِارِكي َيا َنْف ِسي َّ
ٱلر َّب ()٣
َب ِارِكي َيا َنْف ِسي َّ
َّٱل ِذي ي ْش ِفي ج ِميع أَمر ِ
َّٱل ِذي ي ْغ ِفر ُك َّل آثَ ِ
اض ِك
ام ِك
َ
َ َ َْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ب
و
ك
ات
ي
ح
ي
د
ف
ي
ة
ر
ِٱلر ْح َم ِة َد ْوماً ُي َكِّلُل ِك
َ َّ
َو ِم َن ٱْل ُحْف َ َْ
ََ َ
ٱلر َّب
َب ِارِكي َيا َنْف ِسي َّ

َّٱل ِذي ُي ْشِب ُع ِبٱْل َخ ْي ِر ُع ْم َر ِك
78

َفُي َج ِّد ُد َك َّ
ٱلن ْس ِر َشَب َاب ِك
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َّ ِ
ِ ِ
ب ِارِكي رب ِ
َّك َيا َنْف ِسي َب ِارِكي
اج ِات ِك
َ
َ
ٱلذي َي ْمألُ إ ْحتَي َ
ٱلر َّب
َب ِارِكي َيا َنْف ِسي َّ
ٱلر َّب َيا ُك َّل أ َْمالَ ِك ِه
َب ِارُكوا َّ
ط ِانهِ
ِ
ِفي َج ِم ِ
يع َم َواض ِع ُسْل َ

َجَن ِادِه
َب ِارُكوا َّ
ٱلر َّب َيا ُك َّل أ ْ
ٱلر َّب يا ك َّل أَعم ِالهِ
َب ِارُكوا َّ َ ُ ْ َ
ٱلر َّب
			
َب ِارُكي َيا َنْف ِسي َّ

الصــاة :شــك اًر لــك أيهــا الــرب اإللــه ،مــن أجــل جميــع حســناتك .ونبــارك اســمك
القــدوس .ألنــك تغفــر ذنوبنــا ،وتســتر خطايانــا وتشــفي أمراضنــا .نحــن
نشــعر بالضعــف فقونــا .ونعتــرف بفتــور محبتنــا ،ملتمســين منــك أن
تســكب محبتــك فــي قلوبنــا بالــروح القــدس .حتــى نحبــك مــن كل قلوبنــا
ومــن كل قدرتنــا .وحتــى نحــب قريبنــا كنفســنا .اقبــل عواطــف شــكرنا،
مــن أجــل خاطــر يســوع شــفيعنا الوحيــد أمامــك .آميــن.
السؤال - ١٦ :ما هي الحسنات التي عددها داود؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ
ٱلث ِال ُث  -تتمة
َ ُ ُ
َ

٦اَلـَّـر ُّب مجــرِي ٱْلعـ ْـدل وٱْلَق َضـ ِ ِ
ـه
وســى ُ
٧عـَّـر َ
طُرَقـ ُ
ُْ
ـاء ل َجميـ ِـع ٱْل َم ْظُلو ِميـ َـنَ .
َ َ َ
ف ُم َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٱلر ْح َمــة٩ .ال
ـل ٱلـُّـر ِ
وح َوَكثيـُـر َّ
ُوفَ ،
ـه٨ .ٱلـَّـر ُّب َرحيـ ٌـم َوَأر ٌ
يل أَ ْف َعاَلـ ُ
َوَبنــي إ ْسـَـرائ َ
ط ِويـ ُ
يح ِ
اكـ ُـم ِإَلــى ٱألََبـ ِـد َوال َي ْح ِقـ ُـد ِإَلــى َّ
ط َاياَنــا،
ـب َخ َ
ٱلد ْهـ ِـرَ١٠ .لـ ْـم َي ْصَنـ ْ
َُ
ـع َم َعَنــا َح َسـ َ
ٱلســماو ِ
ِ
ِ
ِ
ات َفـ ْـو َق ٱألَْر ِ
َّ
ِ
ض َق ِوَيـ ْـت
ـاع
ـ
ف
ت
ٱر
ـل
ـ
ث
م
ـه
ـ
َن
أل
١١
ـا.
ـ
ن
ام
ث
آ
ـب
ـ
س
ح
ـا
ـ
ن
از
ج
ي
ـم
ـ
ِ
ْ
ُ ُ ْ َ
َوَل ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َّ َ َ
١٢كبعـ ِـد ٱْلم ْشـ ِـر ِق ِمــن ٱْلم ْغـ ِـر ِب أَبعـ َـد عَّنــا مع ِ
اصَيَنــا.
ـه َعَلــى َخ ِائ ِفيـ ِـه.
َر ْح َم ُتـ ُ
َْ َ ََ
َ َ
َُ ْ َ
( )٩-٦مــن صفــات هللا أنــه عــادل ،وأنــه يقضــي بالحــق واالنصــاف للجميــع
وال ســيما للمهضومــة حقوقهــم ،الذيــن ال يجــدون عطف ـاً مــن البشــر .فــاهلل فــي
محبتــه المعتنيــة ينصــف الجميــع ويحكــم بالعــدل.
قــد تســير مركبــات قضــاء هللا علــى مهــل ،وقــد تتباطــأ ســاعة إنصافــه فــي
دقاتهــا ،لكــن لعدلــه وقت ـاً معين ـاً إلج ـراء القضــاء .هكــذا قــال« :أنــا الــرب فــي
وقتــه أســرع بــه» .فــي تعقيبــه علــى مثــل قاضــي الظلــم ،الــذي أبطــأ فــي إنصــاف
األرملــة ،قــال الــرب يســوع ،إن هللا ينصــف وخصوص ـاً المختاريــن .ولنــا هــذا
االمتيــاز أنــه لــن يخس ـرنا قضايانــا.
األرملــة جــاءت إلــى قاضــي ظالــم ،أمــا نحــن فلنــا االمتيــاز أن نرفــع دعوانــا
إلــى أبينــا الســماوي الــذي ليــس هــو عــادل قــدوس فقــط ،بــل محــب ورحــوم وكثيــر
َشـ ِـفي ٱرِت َد َاد ُهــم .أ ِ
ُحُّب ُهـ ْـم َف ْض ـاً» (هوشــع .)٤ :١٤
ال أرفــة وقــد قــال« :أََنــا أ ْ
ْ
ْ

األرملــة أتــت إلــى القاضــي تلقائي ـاً ورفعــت قضيتهــا وســألت إنصاف ـاً .أمــا
نحــن ،فــإن هللا القاضــي المن ـزه العظيــم نفســه مهتــم بقضيتنــا .ولنــا عنــده شــفيع،
يســوع البــار الــذي ُدفــع إليــه كل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض .األرملــة لــم
80
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يكــن متاح ـاً لهــا أن تقابــل قاضــي األرض إال فــي وقــت محــدد ســابقاً .أمــا نحــن
فلنــا امتيــاز القــدوم إلــى قاضــي الســماء بــروح واحــد ،نهــا اًر وليـاً وفــي كل ســاعة.
األرملــة ،كان إلحاحهــا مزعجـاً للقاضــي ،حتــى أنــه اشــتد غضبــه عليهــا .أمــا نحــن
فحيــن نرفــع قضيتنــا إللهنــا فــإن قلبــه يســر جــداً .وقــد قــال لنــا فــي المســيح اطلبـوا
فتأخــذوا ليكــون فرحكــم كام ـاً.
هــل ســبق لــك أن ظلمــت ورفعــت ظالمتــك إلــى القاضــي اإللهــي؟ إن أعظــم
قضيــة علــى اإلطــاق هــي الخطيــة .إنهــا تزعجــك كمــا تزعــج كل إنســان .إرفعهــا
اك ْم
إليه باســم المســيح ،تنل الغفران ،الذي هو أهم من كل إنصافَ « .قِّد ُموا َد ْع َو ُ
ِ
يُقــول ٱلـ َّـر ُّب .أ ِ
وهــا َوُي ْخ ِبُروَنــا ِب َمــا
ـوبِ .لُيَقّد ُم َ
ـول َمِلـ ُ
ْ
ـك َي ْعُقـ َ
َحضـ ُـروا ُح َج َج ُكـ ْـم َيُقـ ُ
َ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف آخَرَت َهــا»
ـر
ـ
ع
ن
و
ـا
ـ
ن
وب
ل
ق
ـا
ـ
ه
ي
ل
ع
ـل
ـ
ع
ج
ن
ف
ا
و
ـر
ـ
ب
َخ
أ
؟
ـات
ـ
ي
ل
و
ٱأل
ـي
ـ
ه
ـا
ـ
م
.
ض
ر
َسـ َـي ْع
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ
َ َ ْ َ
َْ َ َ َْ
ُ
َ
اك ْــم
ــول َّ
ــت َخ َ
«هُل َّ
ط َاي ُ
ٱلــر ُّبِ .إ ْن َكاَن ْ
(إشــعياء  ٢١ :٤١وَ )٢٢
اج ْ
ــم َن َت َح َ
ــجَ ،يُق ُ
ٱلصـ ِ
ـض َك َّ
ـجِ .إ ْن َكاَنـ ْـت َحمـَـراء َكٱلـُّـد ِ
َكٱْل ِقْرِمـ ِـز َتْبَيـ ُّ
ـوف» (إشــعياء
ٱلثْلـ ِ
ود ِّي َت ِصيـُـر َك ُّ
ْ َ
.)١٨ :١
إنــه إلــه رحيــم ورؤوف ،وقــد ظهــرت رحمتــه لموســى فــي البريــة .فحيــن تعقــدت
ِ
ِ
ـك
ـٱآلن ِإ ْن ُكْنـ ُ
ـت َقـ ْـد َو َجـ ْـد ُت ن ْع َمـ ًة فــي َعْيَنْيـ َ
األمــور بالنســبة لــه وقــال للــربَ « :فـ َ
ِ
ــك»
َف َعِّل ْم ِنــي َ
َع ِرَف َ
ط ِر َيق َ
يح َ
ــك َح َّتــى أ ْ
ــير َفأ ُِر ُ
«و ْج ِهــي َيس ُ
ــك »...أجابــه الــربَ :
(خــروج  ١٣ :٣٣و.)١٤
وظهــرت رحمتــه أليــوب ،إذ أشــفق عليــه فــي بل ـواه ،وســر بإثابتــه فــي نهايــة
«هــا َن ْحـ ُـن ُن َّ
ٱلصا ِب ِريـ َـنَ .قـ ْـد َسـ ِـم ْع ُت ْم
طـ ِـو ُب َّ
امتحانــه فصــارت الكلمــة فــي يعقــوبَ :
ِ
ِ
ِبصبـ ِـر أَُّيــوب و أرَي ُتــم ع ِ
وف» (يعقــوب
اقَبـ َة ٱلـَّـر ِّب .أل َّ
َن ٱلـَّـر َّب َكثيـُـر َّ
ٱلر ْح َمــة َوَرُؤ ٌ
َ ََ ْ ْ َ
َْ
.)١١ :٥
وظهــرت رحمتــه لــداود فــي أبــان ســقطته ،فأشــفق علــى دمــوع توبتــه التــي عــوم
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بهــا ف ارشــه .فغفــر لــه إثمــه وســتر خطيتــه ،وأعطــاه نقــاوة القلــب .حتــى أنــه قــال
« أريــت داود ابــن يســى رجـاً حســب قلبــي».
وظهــرت رأفتــه لبنــي البشــر فــي عمــل المســيح الكفــاري علــى الصليــب ،وفقـاً
َحـ َّ ٰ
ـه ٱْل َو ِحيـ َـدِ ،ل َكــي ال
لقــول اإلنجيــل« :أل ََّنـ ُ
ٱلل ٱْل َعاَلـ َـم َح َّتــى َب ـ َذ َل ْٱبَنـ ُ
ـه ٰه َك ـ َذا أ َ
ـب ّ ُ
ْ
ِ
ـه ٱْل َحَيــا ُة ٱألََب ِدَّيـةُ» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا
َي ْهِلـ َ
ـك ُك ُّل َمـ ْـن ُي ْؤ ِمـ ُـن ِبــه َبـ ْـل َت ُكــو ُن َلـ ُ
.)١٦ :٣
( )١٢-١٠وقــد ظهــر لطــف هللا فــي تعاملــه مــع البشــر ألنــه ال يعامــل أحــداً
بحســب اســتحقاقه ،بــل بمقتضــى نعمتــه الغنيــة بالرحمــة .وال يجــازي أحــداً حســب
«وٰل ِكـ ْـن
ذنوبــه بــل يعاملــه بالصفــح والغفـران .هكــذا قــال رســوله المغبــوط بولــسَ :
ِ
ِ
ٱلل وإِحســاُنه  -ال ِبأَعمـ ٍ ِ
ِ
اهــا َن ْحـ ُـن،
ِحيـ َـن َ
ـال فــي ِبـٍّـر َعمْلَن َ
ظ َهـَـر ُل ْطـ ُ
ـف ُم َخِّلصَنــا ّٰ َ ْ َ ُ
َْ
بــل ِبمْق َت َضــى رحم ِتـ ِـه َ -خَّلصَنــا ِب َغسـ ِـل ٱْل ِميـ ِ
ـاد َّ
وح ٱْلُقـ ُـد ِ
س»
ٱلث ِانــي َوَت ْج ِديـ ِـد ٱلـُّـر ِ
ْ
َ
ََْ
َْ ُ
(تيطــس  ٤ :٣و.)٥
فــكل الهبــات الروحيــة التــي للمؤمنيــن إنمــا حصلـوا عليهــا بنعمــة هللا ومحبتــه
لهــم ،فــا يحــق لهــم االفتخــار واالعجــاب بأنفســهم .فمحبــة هللا مصــدر عمــل
الفــداء .فلطفــه إذن ظهــر للنــاس بإرســاله ابنــه يســوع المســيح ليفتــدي البشــر
ويخلصهــم.
الترنيمة
ٱلر ِ
اح ُم
ؤوف َّ
ٱلر ُ
ُه َو َ
ِ
ِ
ظال ُم
اء ٱْل َ
إ َذا أ َ
َس َ
ِِ
صَن ْع
َل ْي َس َكإ ْثمَنا َ
صَن ْع
اصَنا َ
ص َ
َوالَ َق َ
82

َوٱْل َو ِاس ُع ٱْل ِعْل ِم
ام َل َبٱْل ِحْل ِم
َع َ

َم ْعَنا َف َج َازَانا
ط َاي َانا
َح ْس َب َخ َ
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ٱلس َما
َل ُك ْم َك َما تَ ْعُلو َّ
ٱلر ْح َما
ف َر ُّب َّ
َيْل ُ
طُ

و ِم ْثل بع ِد ٱْلم ْشر ِ
ِق
َ ُ ُْ َ
أ َْب َع َد َع ْن َقْل ِب ٱلتَِّقي
َب
َو ِم ْثَل َما َي ْحُنو ٱأل ُ
ُي ْش ِف ُق ِإ ْذ ُي َؤِد ُب

َع ْن َج ِان ِب ٱأل َْر ِ
ض
ف ٱْلمر ِ
بٱْل َخ ِائ ِ
ضي
َْ
َ
َع ْن ِج َه ِة ٱْل َغ ْر ِب
َشو ِائب َّ
ٱلذ ْن ِب
َ َ

َعَلى ْٱبِن ِه ٱْل ِطْف ِل
بِن ِ
يه ِبٱْل َع ْد ِل
َ

الصــاة :ربنــا وإلهنــا القــادر علــى كل شــيء ،والحاضــر فــي كل مــكان ،نشــكرك
ألجــل رأفتــك الواســعة ،ورحمتــك الغنيــة .نشــكرك ألنــك لــم تعاملنــا
بحســب أعمالنــا .بــل كمــا يتــرأف اآلب علــى البنيــن هكــذا تتــرأف
علينــا .وألنــك محــوت كغيــم كل ذنوبنــا .ليــس ألننــا أبـرار ،بــل المســيح
بررنــا ،وقــدس قلوبنــا ،وأهلنــا للبنــوة اإللهيــة .فصــار لنــا هــذا االمتيــاز
أن نقتــرب إليــك بدالــة البنيــن .باســم المســيح تقبــل شــكر قلوبنــا.
آميــن.
السؤال - ١٧ :ما هي صفات هللا التي عددها المرنم؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ
ٱلث ِال ُث  -تتمة
َ ُ ُ
َ

ــرَّف ٱألَب عَلــى ٱْلب ِنيــن يت أَّ
ِِ ِ
ــه
ف َّ
َ
ــر ُ
ٱلــر ُّب َعَلــى َخائفيــه١٤ .أل ََّن ُ
١٣ك َمــا َي َت َأ ُ ُ َ
َ َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
اب َن ْحـ ُـن.
ـهَ .ك َزْهـ ِـر
َي ْعـ ِـر ُ
امـ ُ
١٥ٱإل ْن َسـ ُ
ف ِجْبَل َتَنــاَ .ي ْذ ُكـُـر أََّنَنــا ُتـَـر ٌ
ـان م ْثـ ُ
ـل ٱْل ُع ْشــب أََّي ُ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ـه
ـك ُي ْزِهـ ُـر١٦ .أل َّ
ٱْل َحْقـ ِـل َكذلـ َ
ـه َم ْوض ُعـ ُ
َن ِريح ـاً َت ْعُبـ ُـر َعَلْيــه َفــا َي ُكــو ُنَ ،وال َي ْع ِرُفـ ُ
ِ
ِ
ِِ
َمــا َر ْح َمـ ُة ٱلـَّـر ِّب َفِإَلــى َّ
ـه َعَلــى َب ِنــي
َب ْعـ ُـد١٧ .أ َّ
ٱلد ْهـ ِـر َوٱألََبــد َعَلــى َخائفيــهَ ،و َع ْدُلـ ُ
ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
وهــا.
ـاه ِلَي ْع َمُل َ
ٱْلَبنيـ َـن١٨ ،ل َحافظــي َع ْهــده َوَذاكــرِي َو َص َايـ ُ
( ١٣و )١٤فــي هــذه اآليــة مســحة مــن اإلنجيــل ،إذ يعيــد إلــى أذهاننــا الكلمــة
األولــى فــي نمــوذج الصــاة الــذي وضعــه الــرب يســوع (أبانــا) .لــم يســمع فــي العهــد
القديــم أن أحــداً مــن اآلبــاء أو األنبيــاء أو الملــوك أو القديســين خاطــب هللا بهــذه
العبــارة «أبانــا» .لكننــا فــي عهــد النعمــة والحــق بيســوع المســيح ،نلنــا هــذا االمتيــاز
أن نتقــدم إلــى هللا بدالــة البنيــن.

صحيح أن كل البشر يعتبرون أوالد هللا ،باعتبار كونه خالقهم ،وألنهم خلقوا
علــى صورتــه كشــبهه .ولكــن هنــاك للمؤمنيــن بنــوة غاليــة ومــن نــوع آخــر ،وهــي
ِ
ـوه
«وأ َّ
َمــا ُك ُّل َّٱلذيـ َـن َق ِبُلـ ُ
التــي ننالهــا باإليمــان بالمســيح يســوع (غالطيــة َ .)٢٦ :٣
طاناً أَن ي ِصيــروا أَوالد ٰ ِ
َي ٱْلم ْؤ ِمُنــو َن ِبٱس ِ
ــم ِه» (اإلنجيــل
اه ْــم ُســْل َ
َع َ
ط ُ
َفأ ْ
ْ َ ُ ْ َ ّ
ْ
ٱلل ،أ ِ ُ
بحســب يوحنــا .)١٢ :١
هــذا هــو امتيــاز العهــد الجديــد أن المؤمنيــن ال يتقدمــون إلــى هللا كإلــه جبــار
منتقــم مرعــب ،بــل كآب حنــون .وهــذا مــا يحببنــا فــي أن نقتــرب منــه فــي كل وقــت.
دون أن يعترينــا خــوف الرعــب ،وال نشــعر بشــيء مــن القلــق الــذي يشــكو منــه
كثيــرون فــي أيامنــا .بــل بالعكــس فــإن االقتـراب منــه وإقامــة الشــركة الروحيــة معــه
يشــعرنا بالفــرح والنشــاط.
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لذلــك حيــن نصلــي خليــق بنــا أن نكــون واثقيــن مــن أننــا فــي المســيح وأن
المســيح تبنانــا فعـاً هلل .المســيح قــال لجماعــة مــن اليهــود المعانديــن ،إنهــم أوالد
إبليــس .فكيــف نعــرف أننــا أوالد هللا ،ولســنا أوالد إبليــس؟ يوحنــا الحبيــب يجيــب
ٱلل َ ِ
علــى هــذا الس ـؤال إذ يقــولِ « :ب ٰه ـ َذا أَوالد ٰ ِ
اهــرو َن وأَو ُ ِ
ـسُ .ك ُّل َمـ ْـن
َْ
ْ ُ ّ
ظ ُ
الد ِإْبليـ َ
ال ي ْفعــل ٱْل ِب َّــر َفَليــس ِمــن ٰ ِ
ِ
ــل ٱْل َخ ِطَّيــ َة
ع
ف
ي
ــن
م
ــاه
َخ
أ
ــب
ح
ي
ال
ُّ
ْ
ٱللَ ،وَكــ َذا َم ْ
َ ّ
ــن ُ
ْ َ
َ ُ َ ْ َ َ ُ
َ َ ُ
َن ِإبِليــس ِمــن ٱْلبـ ْـد ِء ي ْخ ِطــئ .ألَجـ ِـل ٰه ـ َذا أُ ْظ ِهــر ٱبــن ٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلل
أل
،
ـس
ـ
ي
ل
ب
إ
ـن
َّ
ُ ْ
َ ْ ُ ّ
ْ َ َ َ ُ
َف ُهـ َـو مـ ْ ْ َ
ـود ِمــن ٰ ِ
ِ
َن
ِلكـ
ـل َخ ِطَّيـةً ،أل َّ
ـي َيْنُقـ َ
ـض أ ْ
ـسُ .ك ُّل َمـ ْـن ُهـ َـو َم ْوُلـ ٌ َ ّ
ـال ِإْبليـ َ
ٱلل ال َي ْف َعـ ُ
َع َمـ َ
َ ْ
َزرعــه ي ْثبـ ِ ِ
ـود ِمــن ٰ ِ
ِ
ِ
ٱلل» (رســالة يوحنــا
يع أ ْ
ََُُُْ
ـئ أل ََّنـ ُ
ـت فيــهَ ،وال َي ْسـ َـتط ُ
ـه َم ْوُلـ ٌ َ ّ
َن ُي ْخطـ َ
األولــى  ١٠ :٣و ٨و.)٩
تأمــل يوحنــا بتعامــات هللا معنــا علــى أســاس هــذه المحبــة العجيبــة ،فاندهــش
الد ٰ ِ ِ
َجـ ِـل ٰهـ َذا
َع َ
وقــال« :أُْن ُ
ٱلل! مـ ْـن أ ْ
ظـُـروا أََّيـ َة َم َحَّبـ ٍة أ ْ
ٱآلب َح َّتــى ُن ْد َعــى أ َْو َ ّ
طاَنــا ُ
ـه» (رســالة يوحنــا األولــى  .)١ :٣وكأبنــاء نتمتــع
ـه ال َي ْع ِرُفـ ُ
ال َي ْع ِرُفَنــا ٱْل َعاَلـ ُـم ،أل ََّنـ ُ
برعايــة هللا لنــا ،تلــك الرعايــة التــي ال تغفــل وال تنــام ،وال تــكل وال تمــل .فــي كل
ِ
ـال َر ُّب
ســاعة ،فــي كل لحظــة عينــه علينــا ،ال يهملنــا وال يتركنــاَ .
«وَي ُكوُنــو َن لــي َقـ َ
ِ
ِ
ِ
اصـةً ،وأ ْ ِ
ٱْلجُنـ ِ ِ
ق ِ
ـان
ٱإل ْن َسـ ُ
ـود فــي ٱْلَيـ ْـو ِم َّٱلــذي أََنــا َصانـ ٌ
ُ
ق َعَلْي ِهـ ْـم َك َمــا ُي ْشــف ُ
ُشــف ُ
ـع َخ َّ َ
َعَلــى ْٱب ِنـ ِـه» (مالخــي  )١٧ :٣ويعــزو المرنــم الشــفقة اإللهيــة ليــس للمحبــة فقــط،
بــل أيضـاً لكــون اإلنســان مخلوقـاً ضعيفـاً ،يحتــاج دائمـاً إلــى حنــان هللا وعطفــه.
( )١٨-١٥يشــبه المرنم الحلو اإلنســان بالعشــب نظ اًر لقصر أيام عمره على
األرض .وهــذا التشــبيه بالعشــب كان شــائعاً فــي العهــد القديــم .إذ نقـ أر فــي إشــعياء
ِِ
ـبَ ،ذُبـ َـل
ُ :٨-٦ :٤٠
«ك ُّل َج َسـ ٍـد ُع ْشـ ٌ
ـبَ ،وُك ُّل َج َمالــه َك َزْهـ ِـر ٱْل َحْقـ ِـلَ .ي ِبـ َ
ـس ٱْل ُع ْشـ ُ
ِ
َن َن ْف َخـ َة ٱلـَّـر ِّب َهَّبـ ْـت َعَلْيــهَ .حّقـاً َّ
ـبَ ،ذُبـ َـل
ٱّل َزْهـُـر ،أل َّ
ٱلشـ ْـع ُب ُع ْشـ ٌ
ـب! َي ِبـ َ
ـس ٱْل ُع ْشـ ُ
ِ
ــت ِإَلــى ٱألََبــد» .والواقــع أن حيــاة اإلنســان علــى
ٱّل َزْه ُــرَ .وأ َّ
َمــا َكِل َمــ ُة ِإَل ِهَنــا َف َت ْثُب ُ
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األرض قصيرة ،فهو سـريع الزوال ،كالعشــب ،وله جمال كالعشــب .ولكن جماله
يــذوي يوم ـاً بعــد يــوم حتــى يأتــي أجلــه ،في ـوارى الثــرى ويصبــح نســياً منســياً .أمــا
رحمــة إلهنــا ،فهــي كل يــوم ال تتركنــا .وحيــن تنتهــي أيامنــا علــى األرض ،تحملنــا
الرحمــة علــى أجنحتهــا إلــى ديــار الــرب ،لنتمتــع إلــى األبــد بمــا «َلـ ْـم َتـ َـر َعْيـ ٌـن،
ـان :مــا أَعـ َّـده ٰ ِ
ِ ِ
ـه»
َوَلـ ْـم َت ْسـ َـم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَلـ ْـم َي ْخ ُ
ٱلل ِلَّلذيـ َـن ُي ِحُّبوَنـ ُ
طـْـر َعَلــى َبــال إْن َسـ ٍ َ َ ُ ّ ُ
(كورنثــوس األولــى  )٩ :٢هــذه هــي ثم ـرة لقــاء روح اإلنســان ،الــذي يطلــب هللا،
مــع روح هللا.
الترنيمة
ِإ َذا َغ َدا َذ ْنِبي
ِ
َّ
ض َك َّ
ٱلثْل ِج ٱلذي
َي ْبَي ُّ

ِفي ِ
ض ِ
َح َو ِالي
يق أ ْ
شر َوِلي
الَ أ َْرَه ُب َّٱل َّ

ِإ ُن تَ ْه ُج ِم ٱْل ِع َدى
َح َدا
َفَل ْس ُت أ ْ
َخ َشى أ َ
ِ ِ ِ
يم ٍ
ان
بتُْرس إ َ
َو ُخوَذ ِة َّ
ٱلر َجا َمعاً

َكٱْل ِق ْرِم ِز ٱْلَق ِاني
ِفي َأر ِ
ْس ُل ْبَن ِ
ان

ِ
ان
َح َز ْ
َوِش َّدة ٱأل ْ
ان
َع ْو ٌن ِم َن َّ
ٱلر ْح َم ْ

َم ْع َع ْس َك ِر ٱْل َج ِح ْيم
ٱلرِح ْيم
َو ُم ْن ِق ِذي َّ
ِ
ٱلل
َو َس ْيف ُرو ِح َّ ْ
ظَف ُر َب َّ
ٱلن َج ْاة
أَ ْ

الصــاة :أيهــا الســيد الــرب إلهنــا ،يــا غافــر يــا صفــوح .نعتــرف أمامــك بخطايانــا
الكثيــرة .ونقــر بمخالفتنــا لوصايــاك .ونشــكرك ألجــل رأفتــك الواســعة
فــي الحلــم ،الغنيــة بالمراحــم .وألجــل قلبــك الممتلــئ بالمحبــة ،التــي إذ
رأتنــا نئــن تحــت ثقــل أوزارنــا تحننــت علينــا وغفــرت خطايانــا ،ألجــل
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خاطــر الفــادي يســوع ،الــذي غســلنا وتبنانــا هلل .ث ِبتنــا فــي القداســة
منعم ـاً ،ولــك المجــد بربنــا يســوع المســيح .آميــن.
السؤال - ١٨ :ما هو امتياز العهد الجديد؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ
ٱلث ِال ُث  -تتمة
َ ُ ُ
َ

ِ
٢٠ب ِارُكـوا
١٩اَلـَّـر ُّب ِفــي َّ
ـه َعَلــى ٱْلـ ُـك ِّل َت ُسـ ُ
ٱلسـ َـم َاوات َثَّبـ َ
ـت ُكْرِسـَّـي ُه َو َم ْمَل َك ُتـ ُ
ـودَ .
ِ
ِ
ِ
اع صــو ِت َك ِ
ِِ
المـ ِـه.
ٱلـَّـر َّب َيــا َمالئ َك َتـ ُ
َمـَـرُه عْنـ َـد َسـ َـم ِ َ ْ
ـه ٱْل ُم ْق َتد ِريـ َـن ُقـ َّـوًة ،ٱْل َفاعليـ َـن أ ْ
ِِ
ِ
ِ
٢٢ب ِارُكـوا ٱلـَّـر َّب
ـه ٱْل َعامِليـ َـن َمْر َض َاتـ ُ
امـ ُ
٢١ب ِارُكـوا ٱلـَّـر َّب َيــا َجميـ َ
ـهَ .
َ
ـع ُجُنــودهُ ،خَّد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ِان ِه َب ِارِكــي َيــا َن ْف ِســي ٱلـَّـر َّب.
ل
ـ
س
ـع
ـ
اض
و
م
ل
ك
ـي
ـ
ف
.
ـه
ـ
ال
م
َع
أ
ـع
ـ
ي
م
ج
ِ
َُْ
ُ ّ ََ
َيــا َ َ ْ َ
َ

( )١٩فــي هــذه اآليــة يرتفــع رجــل هللا إلــى األعالــي فيتصــور الــرب مثبت ـاً
ســلطانه ،حيــث كل مــا فــي الســموات مــن أجنــاد وقـوات يخضــع لجاللــه األقــدس،
ٱلســم ِ
طٍ ِ
وفق ـاً لقولــهِ ُ :
اء َو َعَلــى ٱألَْر ِ
ض» (اإلنجيــل
ــي ُك ُّل ُســْل َ
ــع ِإَل َّ
«دف َ
ان فــي َّ َ
بحســب متــى  )١٨ :٢٨بمعنــى أنــه ال يوجــد شــيء ليــس تحــت ســلطانه ،باعتبــار
كونــه إله ـاً .وقــد وردت نب ـوات كثي ـرة فــي العهــد القديــم ،عــن ملكــوت المســيح،
تتضمــن صفاتــه وقوتــه وفاعليتــه ومــدى انتشــاره .قــال دانيــال النبــيِ :
ـه
«يقيـ ُـم ِإَلـ ُ
ُ
ٱلســماو ِ
آخـَـر» (دانيــال :٢
ض أََبــداًَ ،و َمِل ُك َهــا ال ُي ْتـَـر ُك ِل َشـ ْـع ٍب َ
ات َم ْمَل َكـ ًة َلـ ْـن َتْنَقـ ِـر َ
َّ َ َ
ِ
ِ
طاُن ُه إَلــى َد ْو ٍر َفـ َـد ْو ٍر» (دانيــال  .)٣ :٤وقــال
ـوت أََبــد ٌّي َو ُسـْل َ
«مَل ُك ُ
ـه َمَل ُكـ ٌ
وتـ ُ
َ )٤٤
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك مـ َـن ٱْلَب ْحـ ِـر ِإَلــى
ـق َوَك ْثـَـرُة َّ
ٱلســامَِ ...وَي ْملـ ُ
«ي ْشـ ِـر ُ
ســليمانُ :
ٱلصّديـ ُ
ق فــي أََّيامــه ّ
ِ
ِ
ٱلن ْهـ ِـر ِإَلــى أَ َقاصــي ٱألَْر ِ
ٱْلَب ْحـ ِـرَ ،و ِمـ َـن َّ
ُمـ ِم
ـج ُد َلـ ُ
ضَ ...وَي ْسـ ُ
ـه ُك ُّل ٱْل ُمُلــوكُ .ك ُّل ٱأل َ
ِ
َت َتعَّبـ ُـد َلــه أل ََّنــه يَن ِجــي ٱْل َف ِقيــر ٱْلمسـ َـت ِغ َ ِ ِ
ـه» (مزمــور
ين ِإ ْذ ال ُمعيـ َـن َلـ ُ
يث َوٱْلم ْســك َ
ُ ُُ ّ
َ
َ ُْ
.)١٢-٧ :٧٢

ٱلسـ ِ
ـال ُك ِفي ُّ
ٱلظْل َم ِة أَْب َصَر ُنو اًر َع ِظيماً .ٱْل َج ِال ُســو َن
وقال إشــعياء« :اَ َّ
لشـ ْـع ُب َّ
ض ِظ ِ
ِفــي أَْر ِ
طــى
ــه ُيوَل ُــد َلَنــا َوَل ٌــد َوُن ْع َ
ــال ٱْل َم ْــو ِت أ ْ
ــور ...أل ََّن ُ
َش َــر َق َعَلْي ِه ْــم ُن ٌ
ِِ ِ
ْٱبنـاًَ ،وَت ُكــو ُن ِّ
ٱسـ ُـم ُه َع ِجيبـاًُ ،م ِشــي اًرِ ،إَلهـاً َق ِديـ اًر،
اسـ ُة َعَلــى َكتفــهَ ،وُي ْد َعــى ْ
ٱلرَي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي َد ُاوَد
لســا ِم ال نهايـة علــى كرِسـ
اســتهَ ،وِل َّ
ـس َّ
أَبـاً أََبدّيـاًَ ،رِئيـ َ
ٱلســامِ .لُن ُّمـ ِـو ِرَي َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ِّ
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ِ
ٱآلن ِإَلــى ٱألََبـ ِـد» (إشــعياء
َو َعَلــى َم ْمَل َك ِتـ ِـهِ ،لُي َثِّب َت َهــا َوَي ْع ُ
ـق َوٱْل ِبـِّـر ،مـ َـن َ
ضَد َهــا ِبٱْل َحـ ِّ
.)٧-٢ :٩
فـوالدة المســيح مصــدر كل ســام ،وتقلــده كل رياســة وســلطان وقــدرة ،مصــدر
كل تعزيــة لــكل الذيــن قبلــوه .وأمــا رياســة المســيح فلــم تجــد قبـوالً عنــد اليهــود ،ألنهــا
لــم تكــن كمــا كانـوا ينتظــرون .فقــد انتظــروا رياســة ملــك زمنــي يتزعمهــم سياســياً.
ويجنــد طاقاتهــم العســكرية .وحتــى التالميــذ أنفســهم كان ـوا يعتقــدون أن المســيح
وقــد أتــى فإنــه ســوف يــرد الملــك إلس ـرائيل .ولكــن المســيح فــي مناســبات كثي ـرة
أوضــح لهــم أن ملكوتــه ليــس ملكوتـاً أرضيـاً ،بــل ملــك روحــي .ومــع ذلــك فحتــى
بعــد قيامتــه مــن األم ـوات ،كان هــذا الفكــر مــا زال مســيط اًر علــى التالميــذ فقبيــل
ِ
انطالقــه إلــى الســماء ســألوه« :يــا ر ُّب ،ه ِ
ــك ِإَلــى
ــل فــي ٰهــ َذا ٱْل َوْقــت َت ُــرُّد ٱْل ُمْل َ
َ َ
َ ْ
ِ ِ
يل؟» (أعمــال .)٦ :١
إ ْس َــرائ َ
ولكــن المســيح رفــض الرغبــة اليهوديــة بــكل إبــاء ،ألن رياســته كانــت روحيــة
فــي قلــوب النــاس ،وغايتهــا القداســة .أمــا فــي العالــم الحاضــر ،فمملكــة المســيح
تقــوم علــى المحبــة ،وتظهــر الحــق وتنيــر الضميــر .هكــذا قــال لبيالطــس فــي
ــن ٰهــ َذا ٱْل َعاَلــمِ» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا
«م ْمَل َك ِتــي َلْي َس ْ
ــت ِم ْ
أثنــاء محاكمتــهَ :
.)٣٦ :١٨
إن مملكــة الــرب التــي أشــار إليهــا المرنــم ،هــي المملكــة التــي عبــر عنهــا فــي
العهــد الجديــد بملكــوت هللا .وهــو الملكــوت الــذي كانــت األجيــال تنتظـره لتتمتــع فيــه
بنعمــة هللا كاملــة .نعمتــه الغافـرة نعمتــه المحــررة نعمتــه المخلصــة ،التــي تعلمنــا أن
ننكــر الفجــور الــذي فــي العالــم بالشــهوة.
ولهــذا فــإن يوحنــا المعمــدان حيــن بــدأ رســالته ،كان أول مــا عملــه هــو إعــداد
ــه َق ِــد ٱ ْق َت َــر َب
القلــوب بالتوبــة ،الســتقبال هــذا الملكــوت ،إذ قــالُ :
وبــوا ،أل ََّن ُ
«ت ُ
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ٱلســماو ِ
ات» (اإلنجيــل بحســب متّــى .)٢ :٣
َمَل ُك ُ
ــوت َّ َ

ِ ِٰ
ـك ٱّل َزمـ ِ
ـان
وكانــت هــذه بدايــة ك ـ ارزة المســيح ،إذ نق ـ أر فــي اإلنجيــل« :مـ ْـن ذلـ َ َ
ٱب َتــدأَ يســوع ي ْكـ ِـرُز ويُقــول ُ :توبـوا أل ََّنـ ِ
ٱلســماو ِ
ات» (اإلنجيــل
ـه َقــد ٱ ْق َتـَـر َب َمَل ُكـ ُ
ُ
ُ
ْ َ َُ َُ
ـوت َّ َ َ
ََ ُ
بحســب متّــى .)١٧ :٤
وكانــت هــذه هــي الكـ ارزة التــي أمــر يســوع رســله أن ينــادوا بهــا ،إذ قــال لهــم:
ِ
ِ
ٱلســماو ِ
ِِ
َِ
ات»
ــه َقــد ٱ ْق َت َــر َب َمَل ُك ُ
يــنِ :إَّن ُ
يمــا أَْن ُت ْــم َذاهُبــو َن ٱ ْك ِــرُزوا َقائل َ
ــوت َّ َ َ
«وف َ
(اإلنجيــل بحســب متّــى .)٧ :١٠
ومــن مي ـزات ملكــوت هللا أنــه ليــس لــه حــدود .ولكــن قلــب المؤمــن يحتويــه،
بدليــل قــول المســيح« :هــا مَل ُكــوت ٰ ِ
ٱلل َد ِ
اخَل ُك ْــم» (اإلنجيــل بحســب لوقــا :١٧
َ َ ُ ّ
 )٢١ومعنــى هــذا أن الــرب يريــد أن يملــك علــى كل قلــب ويتخــذ منــه عرشـاً لــه.
ٱلل ،وروح ٰ ِ
هكــذا قــال الرســول« :أَمــا َتعَلمــو َن أََّن ُكــم هي َ ٰ ِ
يك ْــم»
ٱلل َي ْس ُــك ُن ِف ُ
ْ َْ
ــك ُل ّ َ ُ ُ ّ
َ ْ ُ
(كورنثــوس األولــى .)١٦ :٣
أليــس أمـ اًر عجيبـاً أن يرتضــي هللا الكلــي القداســة ،بــأن يحــل فــي قلوبنــا الدنســة
فــي الحقيقــة لــو أتيــح إلنســان أن يــرى مــا احتـواه قلبــه مــن أفــكار دنســة مــن النــوع
الــذي ذكـره قبيــح ،لغطــى وجهــه خجـاً .ولكــن امتيــاز ملكــوت هللا ،أن الملــك الــرب
يغســل كل قلــب يؤمــن بــه بدمــه الطاهــر ،فيقدســه ويصيـره الئقـاً بســكنى هللا .فهــل
تريــد الحصــول علــى هــذا الغســل ،لتقبــل روح هللا القــدوس ،وبالتالــي تصبــح أحــد
رعايــا ملكــوت هللا.
اذكــر أيهــا القــارئ الكريــم أن الــرب ملــك عظيــم ،ال حــد لعظمتــه ،فقــد قــال
ٱلســماو ِ
ات
«هـ َـوَذا َّ
ٱلسـ َـم َاو ُ
ســليمان فــي صالتــه أثنــاء تدشــين الهيــكلُ :
اء َّ َ َ
ات َو َسـ َـم ُ
ِ ِ
ـت» (ملــوك األول .)٢٧ :٨
ـل ٰه ـ َذا ٱْلَبْيـ ُ
ال َت َسـ ُـع َكَ ،ف َكـ ْـم بٱألَ َقـ ّ
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وهــو ملــك غنــي وغنــاه ال ُيحــد .كل بــركات الســماء وخيـرات األرض ملــك لــه.
ـك َّ
ـك أَْيضـاً
ٱلسـ َـم َاو ُ
اتَ .لـ َ
بــل الســماوات واألرض والبحــر وكل مــا فيهــا ملــك لــهَ« .لـ َ
َس ْسـ َـت ُه َما» (مزمور .)١١ :٨٩
ض .ٱْل َم ْسـ ُـكوَن ُة َو ِمْل ُؤ َها أَْن َت أ َّ
ٱألَْر ُ
وهــو ملــك قديــر ،وقدرتــه ال تُحــد .فهــو الــذي علــق األرض وكل الكواكــب
والنجــوم علــى ال شــيء .وهــو الــذي يســير المســكونة ،وهــو الــذي أخضــع الــكل
لــه ،وال يقــوى عليــه أي ســلطان فــي الوجــود.

فــإن كان ملــكاً عظيمـاً ،وملــكاً غنيـاً ،وملــكاً مقتــد اًر أفليــس مــن الحكمــة ومــن
الخيــر لنــا ،أن نتخــذه ملــكاً؟ أليــس ش ـرفاً عظيم ـاً أن يكــون لنــا ملــك كهــذا؟ قــال
تيــودوس الكبيــر ،أمب ارطــور الرومــان :أنــه أكثــر ش ـرفاً لــي أن أكــون خادم ـاً هلل،
مــن أن أكــون أمب ارطــو اًر.
إنــي أتوســل إليــك أيهــا العزيــز أن تفتــح قلبــك للــرب يســوع ،ليتخــذه عرش ـاً
مقدس ـاً لــه .ال تهــدأ حتــى يتملــك الــرب حياتــك ،لئــا يمتلكهــا العالــم والشــيطان
والخطيــة.
يختــم المرنــم هــذا المزمــور المجيــد بدعــوة األجنــاد الســماوية لكــي يباركـوا الــرب
ويشــتركوا معـاً فــي تســبيح الســيد وحمــده وتمجيــده .وأخيـ اًر يعــود إلــى نفســه فيكــرر
عبارتــه األولــى :باركــي يــا نفســي الــرب.
ِ
ِ
ين
يك ٱْل َعاَلم ْ
َيا َمل َ
ِ
ين
ُس ْد َبَقْلِبي ُك َّل ح ْ
و ِ ِ
ِ
ين
ٱمل َكّني َيا ُمع ْ
َ ْ
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ِ
ين
يس ٱْل ُم ْؤ ِمن ْ
َيا َرِئ َ
ِ
ين
ِب ُه َدى ُّ
ٱلرو ِح ٱألَم ْ
ِ
ِ
ين
يك ٱْل َعاَلم ْ
َيا َمل َ
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ان ُّ
ور
أ َْن َت ُسُْل َ
طُ
ٱلد ُه ْ
ِ
ور
َقِّوني َك ْي الَ أ ُ
َخ ْ
ِ
ِ
ور
م ْن َم َكاِيد ٱْل ُغ ُر ْ
أ َْنت سِي ِدي َّ ِ
يع
َ َّ
ٱلسم ْ
أَع ِطِني َقْلباً ي ِ
يع
ط
ْ
ُ ْ
وأ ِ
َعِني يا َش ِ
يع
ف
ْ
َ
َ

أ َْن َت
أ َْن َت
أ َْن َت

َق َّهار ُّ
ور
ٱلش ُر ْ
ُ
ِ
ِ
ور
س
و
ن
ص
ح
لي ْ ٌ َ ُ ْ
ان ُّ
ور
ُسْل َ
طُ
ٱلد ُه ْ

ِم ْن ُذ َرى ٱْل َع ْر ِ
يع
ش َّ
ٱلرِف ْ
ِ
ِ
يع
ص ٱْل َجم ْ
َيا ُم َخّل َ
أ َْنت سِي ِدي َّ ِ
يع
َ َّ
ٱلسم ْ

الصــاة :أيهــا الســيد الــرب ،أنــت إلهــي وملكــي .أرجــوك أن تســود علــى حياتــي،
حتــى أكــون لــك بكليتــي أعطيــك قلبــي وفكــري وإرادتــي ،فتقبــل عطيتي،
وطهــر نوايــاي وعواطفــي ،لكــي أعبــدك بطهــارة قلــب .أنــت تعــرف أننــي
مــن ت ـراب جبلــت ،وأنــا بالطبيعــة ضعيــف .لذلــك أتوســل إليــك باســم
الــرب الفــادي ،أن تقوينــي وتعيــن ضعفــي .وأعتــرف بــأن لــي طبيعــة
التمــرد ،فأعطنــي روح الطاعــة ،حتــى أحفــظ وصايــاك ،وال أضــل عــن
شــريعتك .هــذا مــا أطلبــه باســم يســوع ربــي ومخلصــي ،فاســتجب لــي
إكرامـاً لــه .آميــن.
السؤال - ١٩ :ماذا كانت كرازة المعمدان وبماذا أمر المسيح أن يكرز؟
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ٱلر ِب ُع  -تسبيحة للخالق
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّا
اَْل َم ْزُم ُ

١ب ِارِكــي َيــا َن ْف ِســي َّ
ٱلــر َّبَ .يــا َر ُّب ِإٰل ِهــي َق ْــد َع ُ
ــت ِج ّــداًَ .م ْجــداً َو َجــاالً
ظ ْم َ
َ
ٱلســماو ِ
ات َك ُشـَّـقةٍ٣ .ٱْلمسـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ـق
ط
ـ
اس
ب
ل
ٱ
ب
ـو
ـ
ث
ك
ـور
ـ
ٱلن
ـس
ـ
ب
ال
٢ٱل
.
ـت
ـه
ـ
ي
الل
ع
ف
ْ
َ
ُ
َّ
ٍ
ّ
َ
َل ِب ْسـ َ
َُ ُ َ َ ُ
َ ْ
َ
ََ
ُ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ـه .ٱْلم ِ
َج ِن َحـ ِـة ِّ
ـع
ـح.
ٱلريـ ِ
ـل َّ
اشــي َعَلــى أ ْ
ٱلسـ َ
٤ٱلصانـ ُ
ـح َ
بٱْلمَيــاه .ٱْل َجاعـ ُ
اب َمْرَكَب َتـ ُ َ
ض عَلــى َقو ِ
ِ
ِ
اع ِد َهــا َفــا
امـ ُ
َمالئ َك َتـ ُ
ـس ٱألَْر َ َ
َ
ـه َنــا اًر ُمْل َت ِهَب ـةً٥ .ٱْل ُم َؤ ّسـ ُ
ـه ِرَياح ـاً َو ُخَّد َ
ِ
ِ
٦كســوَتها ٱْل َغمــر َك َثــو ٍبَ .فــوق ٱْل ِجبـ ِ ِ
ع ِإَلــى َّ
ـاه.
َت َت َز ْعـ َـز ُ
ـال َتقـ ُ
َْ ْ
ْ َ َ
ـف ٱْلمَيـ ُ
ٱلد ْهـ ِـر َوٱألََبــدَ ْ َ َ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٧مـ ِـن ٱْنت َهـ ِ
٨ت ْص َعـ ُـد إَلــى ٱْلجَبــالَ .تْنـ ِـز ُل إَلــى
ـار َك َت ْهـُـر ُب مـ ْـن َصـ ْـوت َر ْعــد َك َتفـُّـرَ .
اه .ال
ٱْل ِبَقـ ِ
ـاع ِإَلــى ٱْل َم ْو ِضـ ِـع َّٱلـ ِـذي أ َّ
٩و َض ْعـ َ
ـت َل َهــا ُت ُخم ـاً ال َت َت َعـ َّـد ُ
َس ْسـ َـت ُه َل َهــاَ .
ِ
ض.
ترِجــع ِلتغطـ
ـي ٱألَْر َ
َْ ُ ُ َ ّ َ
ِ
١١تس ِ
ِ
ــن ٱْل ِجَب ِ
ــقي ُك َّل
ــال َت ْجــرِي.
١٠اَْل ُم َف ِّج ُــر ُعُيونــاً فــي ٱأل َْوِدَيــةَ .بْي َ
َْ
ِ
ٱلســم ِ
ِ
َحَي َــو ِ
ــن
اء َ
َهــاَ ١٢ .ف ْوَق َهــا ُ
اء َت ْس ُــك ُنِ .م ْ
ظ َمأ َ
طُي ُ
ان ٱْلَب ِّــرَ .ت ْكس ُــر ٱْلف َــر ُ
ــور َّ َ
ــاقي ٱْل ِجبــال ِمــن ع ِ ِ
١٣ٱلس ِ
ِ
ــن ٱألَ ْغ َص ِ
َبْي ِ
ــن َث َم ِــر
ــم ُع َص ْوتــاً.
َّ
الليــهِ .م ْ
َ َ ْ َ
ــان ُت َس ّ
ـت ُع ْشــباً ِلْلَب َه ِائـمَِ ،و ُخ ْضـَـرًة ِل ِخ ْدمـ ِـة ِ
ٱإل ْن َسـ ِ
ـان،
ـك َت ْشـ َـب ُع ٱألَْر ُ
ض١٤ .ٱْل ُمْن ِبـ ُ
َع َم ِالـ َ
أْ
َ
ِ
ِ
اج ُخْبـ ٍـز مـ َـن ٱألَْر ِ
ـب ِ
ٱإل ْن َسـ ِ
ـاع َو ْج ِهــه أَ ْك َثـَـر
ـان ِإل ْل َمـ ِ
ِإل ْخـَـر ِ
ضَ ،
١٥و َخ ْمـ ٍـر ُت َفـِّـر ُح َقْلـ َ
ِ
ِ
ـب ِ
ٱإل ْن َسـ ِ
ِمـ َـن َّ
ـان
١٦ت ْشـ َـب ُع أ ْ
ـانَ .
ـج ُار ٱلـ َّـر ِّب ،أَْرُز ُلْبَنـ َ
َشـ َ
ٱلزْيــتَ ،و ُخْبـ ٍـز ُي ْســن ُد َقْلـ َ
ِ
ـش هَنــاك ٱْلعص ِ
ـه١٧ .حيـ ُ ِ
َمــا َّ
ـه.
ـق َف َّ
افيـ ُـر .أ َّ
َّٱلــذي َن َصَبـ ُ
ٱلسـ ْـرُو َبْي ُتـ ُ
َْ
ٱللْقَلـ ُ
ـث ُت َع ّشـ ُ ُ َ َ َ
١٨ٱْل ِجَبــال ٱْل َع ِالَيــ ُة ِلْل ُو ُع ِ
ــور َمْل َجــأٌ ِلْل ِوَب ِ
ــار.
ــولُّ .
ٱلص ُخ ُ
ُ
( ١و )٢يســتهل المرنــم هــذا المزمــور أيض ـاً بدعــوة نفســه لتســبيح الــرب،
قائ ـاً :باركــي يــا نفســي الــرب .وبعــد أن يتأمــل أعمــال هللا فــي الخليقــة يخاطــب
الــرب ويصفــه بالعظمــة والجــال ثــم يصــف هــذا الخالــق العظيــم مجــداً وجــاالً،
فيتصــوره متس ـربالً بالنــور ،فيلتقــي بذلــك مــع يوحنــا الرســول الملهــم ،إذ يقــول:
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«و ٰهـ َذا هــو ٱْل َخبــر َّٱلـ ِـذي سـ ِـمعَن ِ
ِِ ِ ٰ
ِ
ٱلل
اه مْنـ ُ
َ ْ ُ
َُ
َُ
َ
ـه (أي مــن المســيح) َوُن ْخبُرُكـ ْـم بــه :إ َّن ّ َ
ِ
ِ
ـه وسـَل ْكَنا ِفــي ُّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٌ
ٱلظْل َمـ ِـة،
ـ
ع
م
ة
ك
ـر
ـ
ش
ـا
ـ
ن
ل
ن
إ
ـا
ـ
ن
ل
ق
ن
إ
َ.
ة
ـ
ت
ب
ل
ٱ
ة
ـ
م
ل
ظ
ـه
ـ
ي
ف
ـس
ـ
ي
ل
و
ـور
َّ
ً
ْ ُْ َ
ُْ َ ْ َ
ُنـ ٌ َ َ ْ َ
ََ َ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ـور َك َمــا ُهـ َـو ِفــي ُّ
ـقَ .وٰل ِكـ ْـن ِإ ْن َسـَل ْكَنا ِفــي ُّ
ٱلنـ ِ
ٱلنـ ِ
ـورَ ،فَلَنــا
ـل ٱْل َحـ َّ
َن ْكــذ ُب َوَل ْسـَنا َن ْع َمـ ُ
ِ
ط ِّهُرَنــا ِمـ ْـن ُك ِّل َخ ِطَّي ـةٍ»
ـضَ ،وَد ُم َي ُســو َع ٱْل َم ِسـ ِ
ـيح ْٱب ِنـ ِـه ُي َ
ـع َب ْعـ ٍ
َشـ ِـرَك ٌة َب ْعضَنــا َمـ َ
(يوحنــا األولــى  .)٧-٥ :١ومعنــى كــون هللا نــو اًر ،أنــه طاهــر مجيــد ومصــدر
النــور الطبيعــي ،ألنــه دعــا النــور مــن الظلمــة ،ومصــدر النــور الروحــي .ألن منــه
ـس
المعرفــة والحكمــة وكل كمــال فــي الخليقــة .وهــذا موافــق لقــول المرنــم« :الالَّ ِبـ ُ
ـان َك ُّ
ُّ
ٱلنـ ِ
ـه ِم ْن
ان َل َم َعـ ٌ
ـورَ .لـ ُ
«وَك َ
النـ َ
ـور َك َثـ ْـو ٍب» (مزمــور  )2 :104وقــول حبقــوقَ :
ِ
ِ
ِ
ٱســت َت ُار ُق ْدَرِتــه» (حبقــوق .)٤ :٣
َيـ ِـده ُشـ َـع ٌ
اعَ ،و ُهَنـ َ
ـاك ْ

ولكــن هــذا اإللــه الســاكن فــي نــور ال يدنــى منــه ،الــذي لــم يـره أحــد مــن النــاس
وال يقــدر أن يـراه (تيموثــاوس األولــى  ،)١٦ :٦لــم يبــق بعيــداً عنــا ،بــل تجلــى لنــا
فــي العهــد الجديــد فــي شــخص الــرب يســوع ،الــذي قــال اإلنجيــل عنــه إنــه النــور
الحقيقــي الــذي ينيــر كل إنســان (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  )٩ :١وقــال هــو نفســه:
«أََنــا هــو ُنــور ٱْلعاَلـمِ .مــن ي ْتبع ِنــي َفــا يم ِشــي ِفــي ُّ ِ
ـور
ٱلظْل َمــة َبـ ْـل َي ُكــو ُن َلـ ُ
َ ْ َ َْ
ـه ُنـ ُ
َُ ُ َ
َْ
ٱْل َحَيــاة» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  .)١٢ :٨هللا نــور والمســيح نــور ،فهــو صــورة
هللا غيــر المنظــور (كولوســي  )١٥ :١هــو إلــه مــن إلــه نــور مــن نــور .إن النــور
المنظــور فــي العالــم هــو الشــمس ،والمســيح هــو شــمس البــر (مالخــي .)٢ :٤
والمســيح إذ يدعــو نفســه نــو اًر ،يعلــن ضمن ـاً الهوتــه .فــاهلل نــور فــي تجلياتــه
وفــي صفاتــه .ظهــر لموســى فــي هيئــة نــار (خــروج  )٢ :٣وعنــد ارتحــال أتقيائــه
مــن ســكوت ونزولهــم فــي طــرف البريــة ،كان الــرب يســير أمامهــم ...لي ـاً فــي
لــر ُّب ُنــورِي
عمــود نــار (خــروج  )٢١ :٣ويقــول داود فــي المزمــور « :١ :٢٧اَ َّ
و َخ ِ
الصــي».
َ
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المســيح نــور ومــن يتبعــه ال يمكــث فــي ظلمــة الخطيــة .فواجبنــا نحــو أنفســنا
أن نتبعــه وأن نســلك فــي نــوره ،وفــي كل شــيء نســتمد منــه اإلرشــاد لكــي نعــرف
الطريــق المؤديــة للســعادة األبديــة.
كثيــرون يتبعــون أن ـوا اًر تــؤدي بهــم إلــى الهــاك ،أمــا المســيح فهــو النــور
الحقيقــي .لذلــك نكــون حكمــاء إن آمنــا ومشــينا فيــه ،ألنــه س ـراج ألرجلنــا ونــور
لســبيلنا .وإنهــا لســعادة لمــن يتبــع المســيح! أنــه ال يمشــي فــي الظلمــة ،أي ال يتــرك
محرومـاً مــن تعاليمــه المنيـرة التــي تصيــر الجاهــل حكيمـاً .وتحفــظ مــن يعمــل بهــا
مــن الضــاالت المهلكــة .إنــه يكــون لــه نــور الحيــاة ،أي معرفــة هللا والتمتــع بــه.
اتبــع المســيح منــذ األزل ،ألنــك إن تبعتــه هنــا تتبعــه إلــى الســماء.
( )٣ينتقــل المرنــم مــن عمــل هللا فــي اليــوم األول للخليقــة ،إلــى عملــه فــي اليــوم
الثانــي ،حينمــا قــال هللا ليكــن جلــد .فتكونــت القبــة الزرقــاء ،وهــي ســتارة جميلــة
وجذابــة ،منبســطة كشــقة الخيمــة ،المنتشـرة فــي كل االتجاهــات.
( )٤كان االعتقــاد الســائد لــدى شــعب العهــد القديــم بأنــه كمــا أن هللا خلــق
اإلنســان مــن تـراب األرض ،هكــذا خلــق مالئكتــه مــن النــار الملتهبــة .ولكــن يرجــح
ثقــات المفسـرين أن المعنــى الــذي قصــده المرنــم ،هــو أن هللا يســتخدم الريــح والنــار
فــي إتمــام مقاصــده واســتماع صوتــه .هكــذا نق ـ أر عــن إيليــا النبــي ،أنــه حيــن كلــم
الــرب عــن الصعوبــات التــي واجههــا فــي إتمــام رســالته ،كيــف أنــه صــار وحيــداً
ِ
ـام
بعــد قتــل رفاقــه األنبيــاء ،جــاء كالم هللا إليــهْ :
«ٱخـ ُـر ْج َوِقـ ْ
َمـ َ
ـف َعَلــى ٱْل َجَبــل أ َ
ِ
ِ
يد ٌةَ ...وَب ْعـ َـد ِّ
ـح َزْل َزَلـةٌَ ...،وَب ْعـ َـد
ٱلريـ ِ
يمـ ٌة َو َشــد َ
ٱلـَّـر ِّبَ .وِإ َذا ِبٱلـَّـر ِّب َعا ِبـٌـر َو ِريـ ٌ
ـح َعظ َ
ِ
ـارَ ...وَب ْعـ َـد َّ
ٱلنـ ِ
ـض» (ملــوك األولــى .)١٢-١٠ :١٩
ـار َصـ ْـو ٌت ُمْن َخ ِفـ ٌ
ٱّل َزْل َزَلــة َنـ ٌ
( )٧-٥فــي هــذه اآليــات يتكلــم المرنــم عــن األرض فيصفهــا بأنهــا ثابتــة،
بقــدرة الــرب فــا تتزعــزع وال تتقلقــل ،ألن الــرب قــرر شــكلها ووضعهــا فــي المــكان
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المناســب مــن الفضــاء ووضــع ســرعة دورانهــا ،قــال العالــم المعاصــر أ .كرســبي
رئيــس أكاديميــة العلــوم فــي نيويــورك:
1 .إن األرض تــدور حــول محورهــا بســرعة ألــف ميــل فــي الســاعة .ولــو
أنهــا دارت بســرعة مايــة ميــل فــي الســاعة ،ألصبــح الليــل والنهــار عشـرة
أضعــاف أطــول ممــا همــا عليــه ،وتبعـاً لذلــك تحــرق الحـ اررة النباتــات فــي
النهــار ،أو يقتــل الجليــد الكائنــات الحيــة فــي الليــل.
2 .إن انح ـراف كرويــة األرض بمقــدار  ٢٣درجــة أوجــد لنــا الفصــول
األربعــة .ولــو لــم تكــن منحرفــة هكــذا ،لتحركــت أبخـرة المحيطــات شــماالً
وجنوب ـاً وقذفتنــا بكميــات ال تقــدر مــن الجليــد.
3 .لــو أن القمــر بعيــد عــن األرض خمســين ألــف ميــل فقــط لتعرضنــا للغــرق
مرتيــن كل يــوم ،ولتفتــت الجبــال.
4 .لــو أن قش ـرة األرض أكثــر ســماكة ممــا هــي النعــدم األوكســجين وتبع ـاً
لذلــك تنعــدم الحيــاة.
5 .لــو أن المحيطــات أعمــق ممــا هــي ،المتــص ثانــي أوكســيد الكربــون
واألوكســجين وماتــت الحيــاة النباتيــة.
6 .لــو أن الجــو المحيــط بــاألرض أقــل ســمكاً ممــا هــو عليــه ،لتعرضــت
األرض للح ارئــق بســبب النيــازك التــي ترتطــم بســطحها كل يــوم.
هكــذا عنايــة هللا بالمؤمــن ،الــذي صــار فــي المســيح خليقــة جديــدة ال يتزعــزع
وال يتقلقــل ،ألن يــد الــرب عاضــدة الصديــق تســنده .وإذا عثــر ينهضــه الــرب،
ويشــفي ارتــداده (هوشــع .)٤ :١٤
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يقين ـاً أن الذيــن يرجعــون إلــى هللا ،يلتقيهــم هللا فــي الطريــق برحمتــه الغنيــة
بالغفـران .ألن الــرب طويــل الــروح وكثيــر الرحمــة ،ال يحاكــم إلــى األبــد ،وال يحقــد
إلــى الدهــر (مزمــور  )٩ :١٠٣تكلــم مــع هللا بصلـوات طيبــة باســم يســوع ،فيتكلــم
معــك بمواعيــد طيبــة ،ويرفــع نفســك .صحيــح أن االرتــداد عــن هللا مــرض خطيــر،
ولكنــه ليــس مرض ـاً عديــم الشــفاء ،ألن هللا وعــد برحمتــه ،أنــه إن لجــأ الخاطــي
المرتــد إليــه كطبيبــه ،وخضــع لطرقــه ،فــاهلل يشــفي ارتــداده بنعمتــه الغافـرة ،ويشــفي
ايض ـاً ميلــه إلــى االرتــداد ذلــك ألنــه يحــب الخاطــي فض ـاً .يحبــه محبــة كاملــة
ويتــوق إلــى رجوعــه إليــه ،وال يســتكثر أن يعطيــه صفح ـاً وتغاضي ـاً شــامالً عــن
أزمنــة الجهــل .كمــا أنــه يغيــر أفــكاره وميولــه.
اذكــر أن هللا يحبــك محبــة مبتهجــة .يحبــك بــا تــردد .وفــي يــوم توبتــك ســوف
ال يقــول :كيــف أقبلــك ثانيــة؟ صحيــح أن كلمتــه «أحبهــم فض ـاً» تعنــي بــأن
الخاطــي ال يســتحق المحبــة .ولكــن كــم يجــب أن تشــكر ألجــل اســتحقاق يســوع
الــذي صالحــك مــع هللا ،فصــارت المس ـرة اإللهيــة أن تحــب مــن هللا.
( )١٣-٨وينظــر المرنــم إلــى الجبــال ،فــإذا هــي شــامخة ،وإلــى الوديــان فــإذا
هــي ســحيقة ،وإلــى الســهول فــإذا هــي منبســطة ،وإلــى األنهــر فــإذا هــي تنســاب
بين الحقول كسالســل فضية ،لتروي العطاش .وهذا يذكرنا بدعوة المســيحِ« :إ ْن
ِ
ِ
ـاب َت ْجــرِي ِمـ ْـن
َع ِطـ َ
َحـ ٌـد َفْلُيْق ِبـ ْـل ِإَلـ َّ
ـش أ َ
ـال ٱْلك َتـ ُ
آمـ َـن بــي َك َمــا َقـ َ
ـي َوَي ْشـَـر ْبَ .مـ ْـن َ
ِِ
ـاء َحــي» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  ٣٧ :٧و )٣٨وإنهــا لســعادة
ـار َمـ ٍ
َب ْطنــه أَْن َهـ ُ
كبــرى للبشــر أن المســيح وجــه دعــوة عامــة إن عطــش أحــد مهمــا كانــت حالــه،
ـاش
أو وضعــه أو مركـزه ،فــإن المســيح يدعــوه وفقـاً للدعــوة اإللهيــة« :أَُّي َهــا ٱْل ِع َ
طـ ُ
َج ِميع ـاً َهُل ُّم ـوا» (إشــعياء .)١ :٥٥
وكأنــي بالدعــوة تقــول لــكل إنســان :ال تذهــب إلــى النامــوس الطقســي الــذي ال
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يريــح الضميــر وال يســتطيع أن يطه ـره مــن أعمــال ميتــه .ال تذهــب إلــى الفلســفة
الماديــة ،التــي ال تفعــل شــيئاً ســوى خــداع النــاس ،وتركهــم فــي صحــارى اإللحــاد
دون هدايــة .بــل اذهــب إلــى المســيح ،واقبــل خالصــه المجانــي ،وتعاليمــه اإللهيــة،
علــى أســاس أنــه هــو ينبــوع الحيــاة الحيــة ،مانــح كل البــركات.
وقــد أضيــف إلــى هــذه الدعــوة الكريمــة وعــد كريــم «مــن آمــن بــي تجــري مــن
بطنــه أنهــار مــاء حــي» هنــا نــرى معنــى المجــيء إلــى المســيح .إنــه قبولــه مخلصـاً
شــخصياً كمــا هــو مقــدم لنــا فــي اإلنجيــل .إن أتقيــاء العهــد القديــم الذيــن آمن ـوا
برســالة موســى ،شـربوا مــن الصخـرة التــي تابعتهــم ،بمعنــى أن الميــاه تابعتهــم .أمــا
المؤمنــون بيســوع ،فإنهــم يشـربون مــن الصخـرة التــي فيهــم ،أي المســيح الــذي هــو
ينبوع ماء حي (اإلنجيل بحســب يوحنا  .)١٤ :٤والماء الحي هو الماء الجاري
ألنــه دائــم التحــرك .وهــو بالنســبة لعطيــة المســيح نعــم وتعزيــات الــروح القــدس،
الــذي ينعــش ويحيــي الحيــاة الروحيــة.
( )١٨-١٤بعــد أن يســتعرض المرنــم مــا فــي الطبيعــة مــن عيــون متفج ـرة
تســقي كل حيوانــات البريــة ،وطيــور الســماء التــي تبنــي أعشاشــها فــي األشــجار،
ينتقــل إلــى وصــف مــا فــي األرض مــن ثمــر أعمــال هللا لخدمــة اإلنســان .إذ ينبــت
األشــجار المثمـرة ،والخضــر وكل أنـواع البقــول والثمــار التــي يتمتــع بهــا اإلنســان.
وينبــت المزروعــات التــي منهــا يؤخــذ الخبــز ،الــذي يتغــذى بــه اإلنســان جســدياً.
وهــو يذكرنــا بخبــز هللا النــازل مــن الســماء الواهــب حيــاة للعالــم ،يســوع ابــن هللا
ِ
عَ ،و َمـ ْـن ُي ْؤ ِمـ ْـن ِبــي
ـي َفــا َي ُجــو ُ
الــذي قــال« :أََنــا ُهـ َـو ُخْبـ ُـز ٱْل َحَيــاةَ .مـ ْـن ُي ْق ِبـ ْـل ِإَلـ َّ
ـش» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا .)٣٦-٣٣ :٦
َفــا َي ْع َ
طـ ُ

ثــم يذكــر المرنــم الكرمــة الســخية بعنبهــا وعصيرهــا الــذي كان فــي القديــم يقــدم
فــي األف ـراح .فهــو رمــز الفــرح الــذي يجعــل الوجــه مش ـرقاً كأنــه مدهــون بالزيــت.
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ِ ِ
ِ
ام» (اإلنجيــل
والكرمــة تذكرنــا بيســوع الــذي قــال« :أََنــا ٱْل َكْرَمـ ُة ٱْل َحقيقَّيـ ُة َوأَبــي ٱْل َكـَّـر ُ
بحســب يوحنــا  )١ :١٥وهكــذا يذكــر المرنــم العناصــر الهامــة فــي غــذاء اإلنســان
حســب العــرف القديــم وهــي الخبــز والزيــت والخمــر.
ويذكر لنا رجل هللا أشجار األرز ويصفها بأشجار الرب .ألن هذه األشجار
الجميلــة الباســقة ككل روائــع الطبيعــة تتحــدث لنــا بقــدرة الســيد الــرب ،وترينــا
عظمتــه بالنســبة لقوتهــا وشــموخها وقدمهــا فــي الســنين ،وثباتهــا ضــد العواصــف
العاتيــة.
من َذا َّٱل ِذي يْف ِ
صُلَنا
َْ
َ
ِ
َك ْرَب ٌة أ َْم ضيَق ٌة
أُ

الترنيمة

ٱل
الَ ٱْلجوعُ الَ ٱْل ُع ْر ُي َوالَ ْ
ِمن أ ِ ِ
ِ
ٱل
ْ ْ
َجله َن ْحتَم ُل ْ
ف ِم ْن َم ْو ٍت َوالَ
الَ َخ ْو َ
يْق ِدر أَن يْف ِ
صَلَنا
َ ُ ْ َ
الَ َشيء ِفي ُّ
ٱلد ْنَيا َوالَ
َْ
الَ ُع ْم َق الَ ُعُلَّو الَ
تَْق ِدر أَن تَْف ِ
صَلَنا
ُ ْ
َفِإن نمت ِفي حِبهِ
ْ َُ ْ
ُّ

َع ْن ُح ِّب َف ِاد َينا
الَ َشي َء ُي ْثِن َينا
ْ
اب
َخ َ
أْ
ط ُار َوٱأل َْت َع ْ
اب
اء َوٱْل َع َذ ْ
أ َْرَز َ
َذى ِب ِذي ٱْل َحَي ْاة
أ ً
َّاه
َع ْن ُحِّبَنا ِإي ْ
ُخ َرى
َخِليَق ٌة أ ْ
ِسَي َادةٌ ُك ْب َرى
َع ْن ُح ِّب َرّبَِنا
َفٱْل َم ْو ُت َم ْج ُدَنا

الصــاة :هأنــذا يــا رب آتــي إليــك بذنوبــي ،ملتمسـاً الرحمــة ،مبتغيـاً الخــاص،
طالبـاً الغفـران عــن خطايــاي ،أعتــرف بأننــي أغضبتــك بآثامــي الكثيرة.
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ولكنــي أســألك باســم يســوع ،الــذي مــات بديـاً عنــي ،أن تذكــر الرحمــة
فــي وقــت الغضــب لكــي ال تبيدنــي نــار الغضــب .اللهــم اقبــل توبتــي،
وثبتنــي فــي محبــة المســيح ،لكــي أشــفى نهائيـاً مــن ارتــدادي .أرجــوك
والتمــس أن تســتجيب لــي .آميــن.
السؤال - ٢٠ :كيف استهل المرنم هذا المزمور؟
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ٱلر ِب ُع  -تتمة
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّا
اَْل َم ْزُم ُ

ـع ٱْلَق َمـَـر ِلْل َم َو ِاقيـ ِـتَّ .
ظْل َم ًة َفَي ِص ُير
٢٠ت ْج َع ُل ُ
ف َم ْغ ِرَب َهاَ .
س َت ْعـ ِـر ُ
١٩صَنـ َ
ٱلشـ ْـم ُ
َ
َليــلِ .فيـ ِـه يـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.
ـر
ـ
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و
ل
ٱ
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ي
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َْ
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ـض
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ب
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ـ
ف
و
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ـ
م
ت
ج
ت
ف
س
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ـ
ٱلش
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ـ
ش
٢٢ت
ـا.
ـ
ه
ام
ع
ط
ِ
َ
َ
َ َ َْ ُ
ُْ ُ
َْ ُ
ّ
ٱلل َ َ َ
ْ ُ َ َْ ُ َ
ي ْخــرج ِإَلــى عمِلـ ِـه وِإَلــى ُشـ ْغِل ِه ِإَلــى ٱْلمسـ ِ
ـاء.
َ ُُ
ََ َ
ََ

ض ِمـ ْـن
َع َ
ـتَ .مآلَن ـ ٌة ٱألَْر ُ
ـك َيــا َر ُّب! ُكَّل َهــا ِب ِح ْك َم ـ ٍة َصَن ْعـ َ
َع َماَلـ َ
ظـ َـم أ ْ
٢٤مــا أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
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ـ
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ـ
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ٱ
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ذ
ـ
ه
٢٥
ـاك.
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َُ َ َ َ ٌ
ََ
غَنـ َ
َُْ َ ُ َ ُ
َُ
َ
ٱلس ـ ُفنَ .ل ِويا َثــان ٰه ـ َذا َخَلْق َتـ ُ ِ
ـار.
ـب ِفيـ ِـه.
َحَيـ َـو ٍ
ـع ِكَبـ ٍ
٢٦هَنـ َ
ُ
ـاك َت ْجــرِي ُّ ُ َ ُ
ان َمـ َ
ـه لَيْل َعـ َ
ينـ ِـهِ ُ .
وتهــا ِفــي ِح ِ
ِ
ـح
يهــا َفَتْل َت ِق ـ ُ
ُ
٢٧كُّل َهــا ِإَّيـ َ
طَ .ت ْف َتـ ُ
٢٨ت ْعط َ
ـاك َت َتَر َّجــى ل َتْرُزَق َهــا ُق َ َ
ــوت َوِإَلــى
َي َــد َك َف َت ْش َــب ُع َخْيــ اًرَ .
ــاعَ .تْن ِــز ُ
ــك َف َتْرَت ُ
اح َهــا َف َت ُم ُ
ــب َو ْج َه َ
ع أَْرَو َ
٢٩ت ْح ُج ُ
ِ
ـه ٱألَْر ِ
ض.
ـودُ .
ُتَارِب َهــا َت ُعـ ُ
وحـ َ
ـقَ .وُت َجـ ّـد ُد َو ْجـ َ
ـل ُر َ
ـك َف ُت ْخَلـ ُ
٣٠تْرِسـ ُ

٣٢ٱلن ِ
َّ
٣١ي ُكــو ُن َم ْجـ ُـد ٱلـ َّـر ِّب ِإَلــى َّ
َع َم ِالـ ِـه.
اظـ ُـر ِإَلــى
ٱلد ْهـ ِـرَ .ي ْفـ َـر ُح ٱلـ َّـر ُّب ِبأ ْ
َ
لــر ِب ِفــي حي ِاتــي .أُرِّ
ِ
ــس ٱْل ِجبــال َف ُت َد ِّخــن٣٣ .أُ َغِّنــي ِ
ِ
ل
م
ي
.
ــد
ع
ت
ر
ت
ف
ــم
ن
َ
َّ
ُّ
ُ
ََ
ّ
َ َ
َ ُ
ٱألَْرض َْ َ ُ َ َ
ــذ َل ِ ِ
ٰ
ٱلــر ِبِ .
٣٥ل ُتَب ِــد
ِإل ل ِهــي َمــا ُد ْم ُ
ــت َم ْو ُجــوداًَ ٣٤ ،فَيَل ُّ ُ
ــه َنشــيدي َوأََنــا أَ ْف َــر ُح ِب َّ ّ
ِ
ِ
طــا ُة ِمـ َـن ٱألَْر ِ
ويــا.
ٱْل ُخ َ
ض َوٱأل ْ
َشـَـرُار ال َي ُكوُنـوا َب ْعـ ُـدَ .ب ِارِكــي َيــا َن ْفســي ٱلـَّـر َّبَ .هّلُل َ
( )٢٣-١٩يبــدأ المرنــم هــذا القســم مــن المزمــور بذكــر القمــر نظ ـ اًر ألهميــة
القمــر بالنســبة للقدمــاء فــي تقســيم األوقــات إلــى أشــهر .ولكنــه ال يلبــث أن يتحــول
إلــى شــمس النهــار فيذكــر غروبهــا ،الــذي تتبعــه جيــوش الظــام .وهكــذا يذكــر هــدأة
الليــل ومــا يــدب فــي أثنائهــا مــن حيوانــات ســعياً وراء الــرزق .وكأنــي بالمرنــم يوجــه
األنظــار إلــى عنايــة هللا بمخلوقاتــه ،إذ يهــيء لهــا طعامهــا .وهــذه المخلوقــات حيــن
تشــرق شــمس النهــار بأشــعتها ،تعــود إلــى مرابضهــا أمــا اإلنســان فنظــام حياتــه
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يختلــف تمامـاً ،إذ يعمــل أثنــاء النهــار ،ويعــود إلــى مــأواه فــي المســاء.
( )٢٤يتأمل المرنم هذه المخلوقات الحية ،ويســتعرض طريقة عيشــها ،فيرى
أن عنايــة هللا المدبـرة ،هــي التــي تسوســها بــكل حكمــة .ثــم ينتقــل إلــى التأمــل فــي
مــا حولــه مــن روائــع الطبيعــة ،ومــا فوقــه مــن أفــاك وأجـرام ســماوية فينطلــق فمــه
بالتســبيح قائـاً «مــا أعظــم أعمالــك يــا رب كلهــا بحكمــة صنعــت».
وال ريــب أنهــا لنعمــة ال تحــد ،تلــك التــي تجعــل ذاك الــذي يضبــط الــكل بكلمــة
قدرتــه ،يعتنــي بخط ـوات خالئقــه .ويقــدم لنــا حكمتــه ،لتكــون مرشــداً لنــا فــي أيــام
غربتنــا.
نالحــظ جيــداً أن كل شــيء يختــص بحكمــة هللا ،يتصــف بالثبــات والحفــظ
وعــدم الضيــاع .ألن كل مــا هــو خاضــع فــي الطبيعــة إنمــا هــو خاضــع بقــوة هللا
ٱلســماو ِ
ات ِبٱْل َف ْهـمِ» (أمثــال :٣
وحكمتــه« .ألنــه ِبٱْل ِح ْك َمـ ِـة أ َّ
ـس ٱألَْر َ
ض .أَ ْثَبـ َ
ـت َّ َ َ
َسـ َ
 .)١٩وبمعنــى آخــر إنهــا نتيجــة تدبيــر حكيــم .أي أن صــورة أفــكاره ومشــيئته،
ليســت مثــل ثم ـرة تفكيــر اإلنســان الــذي يجهــل نهايــة العمــل الــذي بــدأه ،بــل هــي
ترتيــب هللا الكامــل الــذي أتــم كل شــيء حســب قصــد حكمتــه.
وهنــا يظهــر المســيح بصــورة ظاه ـرة ،ألنــه حتــى هــذه الخالئــق الظاه ـرة ،قــد
خلقــت ليكــون وارثـاً لهــا ،ألن الــكل بــه ولــه قــد خلــق (كولوســي  .)١٦ :١وألن فــي
المســيح تســتعلن حكمــة هللا وقــوة هللا .وألن الــكل يتركــز فيــه ،كمــا هــو مكتــوب:
«ك ُّل َشــي ٍء ِبـ ِـه َكان ،وبِ َغيـ ِـرِه َلــم ي ُكـ ْـن َشـ ِ
ان» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا
ُ
ـي ٌء م َّمــا َك َ
َ َ ْ ْ َ
ْ
ْ
.)٣ :١
عندمــا نطيــع ونســلك بحســب فكــر هللا ،وبحســب كلمتــه ،يمكننــا أن نســلك
فــي الســبيل ،الــذي رتبتــه هــذه الحكمــة غيــر المحــدودة .والــرب إذ أعطانــا المســيح
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حكمــة ،أعطانــا معــه التمييــز والفهــم والمعرفــة.
( )٢٩-٢٥وينتقــل رجــل هللا إلــى البحــر الواســع جــداً ،فيندهــش مــن عظمتــه،
معــدداً مــا فيــه مــن كائنــات حيــة صغي ـرة وكبي ـرة ،ومــا يمخــر فيــه مــن ســفن.
وهــذه كلهــا موضــوع لعنايتــه تعالــى ،وكلهــا تشــهد لمجــد اســمه وتذيــع حمــده ،ألنــه
يمنحهــا جميعـاً طعامهــا فــي حينــه ،فــا تجــوع وال تضطــرب ،بــل تســكن مطمئنــة،
ألن خالقهــا العظيــم هيــأ لهــا كل وســائل عيشــها ،وفقـاً لحكمتــه العظيمــة.
( )٣٠فــي هــذه العبــارات إعــان ضمنــي لالهــوت الــروح القــدس ،إذ تصفــه
بكلمــة «خالــق» وفــي الكتــاب المقــدس نصــوص عديــدة تــدل علــى الهــوت الــروح
القــدس منهــا:

 .أقــول الرســول بطــرس لحنانيــاِ :
«ل َمــا َذا َمـأَ َّ
ـك ِل َت ْكـ ِـذ َب َعَلــى
ٱلشـْـي َ
ان َقْلَبـ َ
طُ
ـاس بــل عَلــى ٰ ِ
وح ٱْلُقـ ُـد ِ
ـت َلـ ْـم َت ْكـ ِـذ ْب َعَلــى َّ
ٱلل» (أعمــال
ٱلـُّـر ِ
س ...أَْنـ َ
ٱلنـ ِ َ ْ َ
ّ
 ٣ :٥و.)٤

 .ب«روح ٰ ِ
ٱلل َصَن َع ِني َوَن َس َم ُة ٱْلَق ِد ِ
َحَي ْت ِني» (أيوب .)٤ :٣٣
ير أ ْ
ُ ُ ّ
 .ج«وإِن َكان ر َّ ِ
ِ
ات سـ ِ
ِ
يكـ ْـمَ ،ف َّٱلـ ِـذي
ـاكناً ِف ُ
َ ْ َ ُ ُ
ـام َي ُســو َع مـ َـن ٱأل َْمـ َـو َ
وح ٱلــذي أَ َقـ َ
وحــهِ
ِ
ِ
ـاد ُكم ٱْلم ِائ َت ـ َة أَيض ـاً ِبر ِ
ِ
ِ
ـيح مـ َـن ٱأل َْمـ َـوات َسـ ُـي ْحيي أ ْ
ـام ٱْل َمسـ َ
ْ
ُ
أَ َقـ َ
َج َسـ َ ُ َ
ِ
ِ
يكـ ْـم» (روميــة .)١١ :٨
َّ
ٱلســاك ِن ف ُ
ٱلل َلَنــا َن ْحـ ُـن ِبر ِ
َعَلَنـ ُ ٰ
ـص ُك َّل َشــي ٍء َح َّتــى
وحـ ِـه .أل َّ
 .د« َفأ ْ
َن ٱلـ ُّـر َ
ُ
وح َي ْف َحـ ُ
ـه ّ ُ
ْ
ِ
ٰ
ٱلل» (كورنثــوس األولــى .)١٠ :٢
أْ
ــاق ّ
َع َم َ
( )٣٥-٣١فــي هــذه األعــداد يذكــر رجــل هللا أن مجــد الــرب أزلــي ،فــا يتغيــر
وال يتبــدل .بــل هــو ثابــت بثبــات هللا إلــى األبــد .وأن الــرب اإللــه يفــرح بأعمــال
عنايتــه التــي أج ارهــا ،ألنهــا صالحــة كلهــا .وأمــام حســنات الــرب ،يطيــب لرجــل هللا
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أن يشــدو بترنيمــات الئقــة بهــذا اإللــه المعتنــي بخالئقــه .وكان لديــه اليقيــن بــأن
الــرب يفــرح بالترنيــم.
هــل تشــارك رجــل هللا شــعوره بفضــل الــرب ،فترفــع لــه تســابيح الحمــد؟ هنــاك
أســباب عديــدة ،تدعــوك إلــى التخشــع والتعبــد لهــذا الــرب المحــب ،الــذي منحنــا
ـداء .ويقينـاً
بــركات عديــدة أعظمهــا المســيح الــذي صــار لنــا مــن هللا حكمــة وبـ اًر وفـ ً
أن هــذه العطيــة العظمــى ،التــي ال يعبــر عنهــا ،لجديـرة بــأن تقابــل بتســابيح الحمــد
والشــكر ،فبــارك الــرب وســبحه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وحــاوة نشــيد.
الترنيمة

َب ِارِكي َيا َنْف ِ
س ِل َّلر ِّب ٱّْل ِذي
َك ِخيا ٍم ب ِ
ط أَ ْفالَ َك ُه
اس ٌ
َ َ

ِ
ِ
َجِن َح ِة
َذل َك ٱْل َماشي َعَلى أ ْ
ص ِان َع ٱأل َْمالَ ِك أ َْرَواحاً َك َما
َ

ض َحى َو ْٱنتَ َش َر ْت
أْ
َش َرَق ْت َش ْم ُس ٱْل ُ
َع َم ِال َها
اس ِإَلى أ ْ
تَ ْخ ُرُج ٱْلَّن ُ

ُّ
ْم ُل
ُكل َها تَأ َ
ُي ْمألُ ٱْل ُك َّل

َن تَ ْمَن َح َها
أْ
ِم َن ٱْل َخ ْي ِر ِإ َذا

وِ
طاَل َما
اج ٌب ِل َّلر ِّب ِمِّني َ
َ
ٱلر ُّب ِلَق ْوِلي َل َّذ ًة
َي ِج ُد َّ

َيْلَب ُس ُّ
ور َكثَ ْو ٍب ِفي َس َم ْاه
ٱلن َ
ِ ِِ
وف ِم ْن ِمَي ْاه
ل َعالَليه ُسُق ٌ
ِّ
اب َق ْد َرِك ْب
ٱلرَي ِ
اح َوٱْل َّس َح َ
صَن َع ٱْل ُخ َد َام َنا اًر َتْلتَ ِه ْب
َ

ُج ْن ُد و ْح ٍ
ط َع َم َها
ش تَْبتَ ِغي َم ْ
َ
ِ
ِ
ظ َم َها
َع
أ
ا
م
ق
ال
خ
ل
ٱ
ة
َ ْ َ
ِح ْك َم ُ ْ َ

َزَاد َها ِفي ِح ِين ِه َيا َذا ٱْل َك َرْم
ِ ِ
ٱلن َع ْم
َفتَ َح َّ
ٱلر ُّب َي َد ْيه ِب ّ
ِع ْش ُت تَ ْرِن ِ
ُسِّب ُح
ٌ
يم ب َه أ َ
ٱلر ِّب أ َْيضاً أَ ْف َرُح
َوأََنا ِب َّ

الصــاة :باركــي يــا نفســي الــرب العلــي الســاكن فــي نــور ال يدنــى منــه ،الباســط
األرض الناشــر الســماء .باركيــه يــا نفســي مــن أجــل كل حســناته،
104

104

رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)

وعظمــي اســمه المبــارك .وابتهجــي يــا نفســي بالــرب مخلصــك ،الــذي
ألبســك ثــوب البــر ،وكســاك رداء الخــاص .وهللــي يــا نفســي للــرب
الــذي يفتــح يــده ،فيشــبع كل حــي خيــ اًر ورضــى ،باركــي يــا نفســي
الــرب ،آميــن.
السـؤال - ٢١ :مــا هــي الكائنــات التــي اســترعت نظــر المرنــم فــي هــذا القســم
مــن المزمــور؟
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ٱلسا ِب ُع  -شكر إلنقاذ الرب
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّ
اَْل َم ْزُم ُ

ِ
ِ
ـهِ .
٢لَيُقـ ْـل َم ْف ِدُّيــو ٱلـَّـر ِّب
ـح ،أل َّ
ـه َص ِالـ ٌ
َن ِإَلــى ٱألََبــد َر ْح َم َتـ ُ
١ا ْح َمـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب أل ََّنـ ُ
ِ
ِ
ِ
ــن ٱْلُبْل َــد ِ
ــن
اه ْــم ِم ْ
يــن َف َد ُ
َّٱلذ َ
ــن ٱْل َم ْش ِــر ِق َو ِم َ
ان َج َم َع ُه ْــم ،م َ
٣و ِم َ
ــن َيــد ٱْل َع ُــد ِّوَ ،
ِ ِ
ِ
ٱلشــم ِ
ـقَ .لـ ْـم
اهـوا ِفــي ٱْلَبِّرَّيـ ِـة ِفــي َق ْفـ ٍـر ِبــا َ
ال َو ِمـ َـن ٱْلَب ْحـ ِـرَ .
ط ِريـ ٍ
٤ت ُ
ٱْل َم ْغـ ِـرب مـ َـن ّ َ
َي ِجـ ُـدوا م ِديَنـ َة سـ َـك ٍنِ .
َعَيـ ْـت أَْن ُف ُسـ ُـه ْم ِف ِ
يهـ ْـمَ ٦ .ف َصَر ُخـوا
ـاع ِع َ
طـ ٌ
٥جَيـ ٌ
ـاش أَْيضـاً أ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلــر ِب ِ
ِ
ِ
،
م
ه
د
ائ
ــد
ش
ــن
م
ــم
ه
ذ
ق
ن
َ
أ
ف
ــم
ه
يق
ض
ــي
ف
َ
َ
اه ْــم َ
َ
طريقــاً ُم ْس َــتقيماً
ْ
َ
َ
ْ
٧و َه َد ُ
ُ
ِإَلــى َّ ّ
ْ َ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
آد َم.
ِلَي ْذ َهُبـوا ِإَلــى َمديَنــة َسـ َـك ٍنَ ٨ .فْلَي ْح َمـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب َعَلــى َر ْح َم ِتــه َو َع َج ِائ ِبــه ِلَب ِنــي َ

ِ
ـوس ِفــي
ـه أ ْ
٩أل ََّنـ ُ
َشـ َـب َع َن ْفس ـاً ُم ْشـ َـت ِهَي ًة َو َم ـأَ َن ْفس ـاً َجائ َع ـ ًة ُخْب ـ اًز١٠ ،ٱْل ُجُلـ َ
ٱلظْلم ِ
يــد١١ .أل ََّنهــم عصــوا َكالم ٰ ِ
ٱلــذ ِل وٱْلح ِد ِ
ِ
ِ
ُّ
ــة َو ِظ ِ
ٱلل
ــال ٱْل َم ْــوتُ ،موَثق َ
يــن ِب ُّ ّ َ َ
َ ّ
ُ ْ َُ
َ
وأَهان ـوا مشــورة ٱلعِلـ
وب ُهـ ْـم ِب َت َعـ ٍـبَ .ع َثـ ُـروا َوال َم ِعيـ َـنُ ١٣ .ثـ َّـم َصَر ُخ ـوا
ـي َف ـأَ َذ َّل ُقُل َ
َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ِّ
ِإَلــى ٱلـ َّـر ِب ِفــي ِض ِ
يق ِهـ ْـم َف َخَّل َص ُهـ ْـم ِمـ ْـن َشـ َـد ِائ ِد ِه ْم.
ّ
هــذا مزمــور شــكر هلل ألجــل فــداء مختاريــه وإنقاذهــم مــن مخاطــر ،كانــت
ســتتفاقم لـوال تدخــل هللا برحمتــه الفائقــة ،الغنيــة باللطــف .فهــذا اإللــه الصالــح ،مــن
أجــل محبتــه الكثيـرة ،أوجــد خالصـاً وفــداء ألتقيائــه الراجيــن رحمتــه .والمزمــور كلــه
مملــوء باالختبــار العميــق ألعمــال هللا وحســناته نحــو بنــي البشــر.

( )٧-١يســتهل المرنــم هــذا المزمــور بدعــوة المفدييــن ،لرفــع آيــات الحمــد للــرب
ألجــل صالحــه ورحمتــه ،التــي كل يــوم .ولكــن مــع ذيــوع هــذه الدعــوة ،نالحــظ أن
عــدداً عديــداً مــن المســيحيين ال يلهجــون بالحمــد للــرب ،لكأنهــم خــرس مشــلولو
األلســنة .وبتعبيــر آخــر أنهــم ال يعبــرون عــن اعترافهــم بفضــل هللا لــكل مــا فعلــه
مــن الخيــر ألجلهــم .هــذا يعنــي أنهــم مغلوبــون أو خائفــون ،ألنهــم ال يشــهدون هلل
أمــام النــاس .إنهــم مغلفــون بصمــت أنانــي ،كمــا لــو أن هللا لــم يعمــل خي ـ اًر مــن
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أجلهــم! ومــع ذلــك فكلمــة هللا تنــادي عالي ـاً «ليقــل مفديــو الــرب الذيــن فداهــم مــن
يــد العــدو» .وأي عــدو لــم يخلصنــا منــه؟ لقــد فدانــا مــن الضــال فــي بريــة هــذا
العالــم .لذلــك ،ال نغمــط الــرب حقــه ،بــل لنشــهد لعمــل نعمتــه صدوعـاً بأمـره القائــل
«وتكونــون لــي شــهوداً».
لنفكــر جدي ـاً ،فــي مــا يجــب علينــا نحــوه مســتغفرين عمــا اختلســنا مــن حقــه
فــي الحمــد تعبي ـ اًر عــن اعترافنــا بحســن صنيعــه .لقــد أعطانــا مزيــداً مــن البــركات
الماديــة والروحيــة ،فهــل حمدنــاه علــى عطايــاه؟ هــل اعترفنــا عملي ـاً بأفضالــه
شــهادة بيــن النــاس.
إن عــدم الحمــد فــي حيــاة المســيحي ،يخلــف ف ارغ ـاً ،ســرعان مــا تنبــت فيــه
األنانيــة مــع مــا يتبعهــا مــن شــكوك وطمــع وتذمــر .وهــذا مــا يفســر لنــا مواقــف
الكثيريــن مــن الرجــال والســيدات ،الذيــن يشــكون دهرهــم ،مــع أنهــم يعيشــون فــي
البحبوحــة .إنهــم يــدورون حــول أنفســهم ،ويتأوهــون بــدالً مــن أن يحمــدوا الــرب
ويعبــدوه ،ويخدم ـوا النــاس ،حب ـاً بــاهلل واعت ارف ـاً بفضلــه.
ويقينـاً مــن أجــدر بتقديــم الحمــد والشــكر مــن المفدييــن ،الذيــن أنقذهــم بعــد أن
أعيــت الشــدائد أنفســهم؟ لقــد صرخـوا إلــى الــرب مســتنجدين ،فأنجدهــم .واســتعانوا
بــه فــي ضيقهــم ،فأعانهــم .وهكــذا اســتقام ســبيلهم ،ونج ـوا مــن الهــاك ،ليتمتع ـوا
بســام هللا .لذلــك وجــب عليهــم ،أن يحمــدوا الــرب ويشــكروه.
( )١٣-٨حيــن نتأمــل هــذه اآليــات بعمــق ،ال بــد أن نالحــظ فيهــا عــدة أمــور
جديـرة باالهتمــام منهــا:
1 .نحــس مــن خاللهــا بنغمــة التعجــب! وليســت هــذه الم ـرة الوحيــدة التــي
يرينــا فيهــا الكتــاب المقــدس هللا ،متعجبـاً مــن جحــود البشــر ،الــذي قلمــا
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تعتــرف أفواههــم بفضلــه ،ألجــل حســناته الفياضــة .وقلمــا تلهــج قلوبهــم
بحمــده وشــكره ،ألجــل مراحمــه التــي هــي لهــم كل يــوم.
2 .نحــس مــن خاللهــا بنعمــة اإلنــذار .وهــل تلزمنــا أدلــة ،لكــي نتذكــر الحــال
الســيئة ،التــي كنــا عليهــا قبــل أن تنقذنــا يمينــه مــن الضيقــة؟ نحــن مــا
زلنــا عرضــة للخطــر ،ألننــا إن كنــا نعتــرف بيــوم افتقــاد نعمتــه ،فيخشــى
علينــا مــن أن نواجــه يــوم افتقــاد نقمتــه.
3 .نحــس مــن خاللهــا بنعمــة الدعــوة لحــب هللا .كان المفديــون فــي الكنيســة
األولــى ،يعبــرون عــن حبهــم للــرب فاديهــم ،بإعطــاء الحيــاة كلي ـاً لــه.
وإن كانــت المحبــة ،لــم تذهــب بالجميــع إلــى االستشــهاد فعلــى األقــل
ظهــر اعترافهــم بفضــل هللا بالتســليم الكامــل إلرادتــه الصالحــة المرضيــة
الكاملــة ،غيــر تاركيــن شــيئاً ألنفســهم.
لنفكــر فــي كل مــا لنــا ،وفــي مــا نحــن .فــاهلل هــو الــذي أوجــد وهــو الــذي أعطــى!
إذن أليــس مــن الوفــاء ،أن نعطيــه الــكل؟ أليــس مــن الحكمــة أن نعتــرف لــه بــكل
خطايانــا ،وتذمرنــا ،وســعينا وراء مصالحنــا الشــخصية؟
فــي ممارســتنا اليوميــة نســعى جاهديــن ليســر النــاس بنــا ،بــدالً مــن أن نســعى
لمسـرة هللا .كأن لنــا قلــب منقســم ،وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام عــدو النفــوس ،ليعمــل
فــي تحطيــم حياتنــا الروحيــة .فليــت حياتنــا مــن اآلن فصاعــداً تتميــز بالحمــد
الحقيقــي هلل بــا تحفــظ! وهنــاك حقيقــة يجــب أن نذكرهــا ،وهــي إن كانــت المخافــة
مــن اإلنســان فخ ـاً لنــا ،فمخافــة الــرب هــي رأس الحكمــة.
الحمــد ســاح قــوي يهــزم عــدو الخيــر والصــاح .يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن
يهوشــافاط خــرج فــي جماعــة مــن األتقيــاء لمحاربــة أعدائهــم .ولمــا صــاروا فــي
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بريــة تقــوع ،قــال لهــم يهوشــافاط :آمن ـوا بالــرب إلهكــم فتأمن ـوا ...ثــم أقــام مغنيــن
للــرب ومســبحين فــي زينــة مقدســة ...قائليــن احمــدوا الــرب ألن إلــى األبــد رحمتــه.
ولمــا ابتــدأوا الغنــاء والتســبيح جعــل الــرب كمائــن علــى األعــداء ،فانكســروا (أخبــار
األيــام الثانــي .)٢٤-٢٠ :٢٠
قل مع المرنم :ادعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي.
الترنيمة
ٱلر َّب ِ
ٱإلَل ْه
ك َّ
أَُب ِار ُ
ط ْو َل ٱْل َحَي ْاة
َوِفي َف ِمي ُ
ٱلر َّب َم ِعي
ظ ُموا َّ
َف َع ِّ
َوُكُّلَنا َفْلَن ْرَف ِع

تُ َع ْس ِك ُر ٱْل َمالَِئ َكة
َفَل ْي َس َنْف ٌس َه ِال َكة

اب
ٱستَ َج ْ
َد َع ْو ُت َرّبِي َف ْ
ِ
اب
َو ِم ْن ُغ ُمو ٍم َوٱ ْكتَئ ْ

ِإ ْمتَ ِحُنوا َكي تَ ْع ِرُفوا
ْ
ِ
ف
ُ
وبى ل َم ْن َي ْعتَ ِر ُ
طَ

ِ
ين
َما ُد ْم ُت ُك َّل ح ْ
ِ
ين
يح ُه َمِب ْ
تَ ْسب ُ
ِإَل ُهَنا ٱْل َع ِظ ْيم
ٱس ِم ِه ٱْل َك ِر ْيم
َح ْم َد ْ
ِ
ِِ
يه
م ْن َح ْو ِل َخائف ْ
ِمن ُك ِل َ ِ ِ
يه
طائع ْ
َ ّ
دع ِ
اي ع ْن َدهُ
َُ َ
َّ
ص َع ْب َد ُه
َخل َ
ِمْق َد َار ُحِّب ِه
معتَ ِ
صماً ِب ِه
ُْ

الصــاة :أبــاركك يــا إلهــي الصالــح ،تســبيحك دائمـاً فــي فمــي .يــا ليــت لــي ألــف
لســان ،ألحمــدك ألجــل بــرك .أنــت اإللــه المحــب ،غافــر الذنــب .أعظــم
اســمك يــا كريــم ،ألنــك خلصتنــي مــن آثامــي .أعتــرف قدامــك بفتــور
محبتــي ملتمس ـاً أن توقــظ محبتــي .أعتــرف أمامــك بضعــف إيمانــي،
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متوسـاً أن تقــوي إيمانــي .ثبتنــي فــي كلمتــك ،حتــى كلمتــك تنعشــني،
ـادي .آميــن.
وتحفظنــي فــي محبتــك .اســأل هــذا باســم فـ ّ

السؤال - ٢٢ :بماذا تحس وأنت تق أر اآليات من ١٣-٨؟
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ٱلسا ِب ُع  -تتمة
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّ
اَْل َم ْزُم ُ

ـال ٱْلمـ ْـو ِت وَق َّ
َخر َجهــم ِمـ َـن ُّ
ٱلظْلمـ ِـة َو ِظـ ِ
ود ُهـ ْـمَ ١٥ .فْلَي ْح َمـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب
ـع ُقُي َ
طـ َ
َ
١٤أ ْ َ ُ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ــع
يــع ُن َح ٍ
َعَلــى َر ْح َم ِتــه َو َع َجائبــه لَبنــي َ
آد َم١٦ .أل ََّن ُ
ــاس َوَقط َ
ــه َك َّس َــر َم َص ِار َ
ض َح ِديـ ٍـد.
َعـ َـو ِار َ

ـق مع ِصي ِت ِهــم و ِمـ ْـن آ َث ِ
١٨ك ِرَه ْت أَْن ُف ُسـ ُـه ْم
ـال ِمـ ْـن َ
ام ِهـ ْـم ُي َذُّلــو َنَ .
ط ِريـ ِ َ ْ َ ْ َ
َ
١٧وٱْل ُج َّهـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـامَ ،وٱ ْق َتَرُب ـوا ِإَلــى أَْبـ َـو ِ
اب ٱْل َمـ ْـوتَ ١٩ .ف َصَر ُخ ـوا ِإَلــى ٱلـ َّـر ِّب فــي ضيق ِهـ ْـم
ُك َّل َ
ط َعـ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن َت ْهُل َكات ِه ْــم.
َّاه ْــم م ْ
َف َخَّل َص ُه ْــم م ْ
اه ْم َوَنج ُ
ــه َف َشــ َف ُ
ــل َكِل َم َت ُ
ــن َش َــدائده ْم٢٠ .أَْر َس َ
ِ
ِ
ِ
ـح
َ ٢١فْلَي ْح َمـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب َعَلــى َر ْح َم ِتــه َو َع َج ِائ ِبــه ِلَب ِنــي َ
٢٢وْلَي ْذَب ُح ـوا َلـ ُ
ـه َذَبائـ َ
آد َمَ ،
ِ
ـه ِب َتَرُّنـ ٍـم.
َع َماَلـ ُ
ٱْل َح ْمــدَ ،وْلَي ُعـ ُّـدوا أ ْ

امُلــو َن عمـاً ِفــي ٱْل ِميـ ِ
ٱلسـ ُف ِن ،ٱْلع ِ
ـاه ٱْل َك ِثيـَـرِة،
٢٣اَ َّلن ِازُلــو َن ِإَلــى ٱْلَب ْحـ ِـر ِفــي ُّ
َ
َ
ََ
ِ
ـق٢٥ .أَمــر َفأَهــاج ِريحـاً ع ِ
ـه ِفــي ٱْل ُع ْمـ ِ
اص َفـ ًة
ُ
ـال ٱلـَّـر ِّب َو َع َجائَبـ ُ
٢٤هـ ْـم َأرُوا أ ْ
َ
ََ َ َ
َع َمـ َ
ِ
ِ
َع َمـ ِ
ـاقَ .ذ َابـ ْـت
ٱلسـ َـم َاواتَ ،ي ْهب ُ
٢٦ي ْص َعـ ُـدو َن ِإَلــى َّ
اجـ ُ
طــو َن ِإَلــى ٱأل ْ
َم َو َ
ـهَ .
َفَرَف َعـ ْـت أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلس ْــكَر ِ
ــه ْم ِب َّ
انَ ،وُك ُّل ح ْك َمت ِهــ ِم
ٱلش َــقاء.
ــل َّ
َ
أَْن ُف ُس ُ
٢٧ي َت َم َايُلــو َن َوَي َتَرَّن ُحــو َن م ْث َ
ِِ ِ
ٱلــر ِب ِفــي ِض ِ
ِ
ص ُه ْــم.
ْٱبُتِل َع ْ
يق ِه ْــمَ ،و ِم ْ
ــتَ ٢٨ .فَي ْصُر ُخــو َن ِإَلــى َّ ّ
ــن َش َــدائده ْم ُي َخّل ُ
ِ
ِ
اج َهــاَ ٣٠ .فَي ْفَر ُحــو َن أل ََّن ُهـ ْـم َهـ َـدأُوا،
َم َو ُ
ُ
٢٩ي َهـ ّـد ُ
ئ ٱْل َعاص َف ـ َة َف َت ْسـ ُـك ُنَ ،وَت ْسـ ُـك ُت أ ْ
يهــم ِإَلــى ٱْلمرَفـِإ َّٱلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـ
ن
و
يد
ر
ي
ي
ـذ
د
ـهَ ٣١ .فْلَي ْح َمـ ُـدوا ٱلـَّـر َّب َعَلــى َر ْح َم ِتـ ِـه َو َع َج ِائ ِبـ ِـه
َ
ُ ُ ُ
َْ
َفَي ْه ْ
وه ِفــي م ْجِلـ ِ
ـوه ِفــي َم ْج َمـ ِـع َّ
ـس ٱْل َم َشــا ِي ِخ.
ِلَب ِنــي َ
٣٢وْلَيْرَف ُعـ ُ
ٱلشـ ْـع ِبَ ،وْلُي َسـِّـب ُح ُ
آد َمَ .
َ
( )١٤يتابــع رجــل هللا تأملــه فــي م ارحــم هللا نحــو المفدييــن ،الذيــن أخرجهــم
الــرب مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب .وهــذه الكلمــات هــي بمثابــة دعــوة لــكل مــن
نــال خــاص هللا ،أن يذكــر الحــال التــي كان عليهــا قب ـاً ،وكيــف عملــت نعمــة
هللا فــي إخ ارجــه مــن الظلمــة إلــى النــور العجيــب .فيثبــت فــي النــور ،ويســلك كابــن
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ـور ِفــي
«كْن ُتـ ْـم َقْبـاً ُ
ظْل َمـ ًة َوأ َّ
نــور .قــال الرســول بولــس ألهــل أفســسُ :
َمــا َ
ٱآلن َفُنـ ٌ
ٱلـ َّـر ِب .ٱس ـُل ُكوا َكأَو ِ
ِ
ـق.
ـور .أل َّ
َن َث َمـ َـر ٱلـ ُّـر ِ
الد ُنـ ٍ
وح ُهـ َـو فــي ُك ِّل َصـ ٍ
ـاح َوبِـ ٍّـر َو َحـ ٍّ
ْ
ّ ْ
ِ
ِ
ِ
ٱلــر ّب» (أفســس  )١٠-٨ :٥ونفهــم مــن هــذه
ــي عْن َــد َّ
يــن َمــا ُه َــو َمْرض ٌّ
ُم ْخ َت ِب ِر َ
الكلمــة الرســولية أن المؤمنيــن باتحادهــم بالــرب ،اســتناروا وتقدس ـوا ،وصــاروا
ِ
ـئ
واســطة نــور وبركــة لغيرهــم ،وفق ـاً لقــول المســيح« :أَْن ُتـ ْـم ُنـ ُ
ـور ٱْل َعاَل ـمَِ ...فْلُيضـ ْ
ٰ
ٱلنـ ِ
ام َّ
اكـ ُـم َّٱلـ ِـذي
ـاسِ ،لكـ
َع َماَل ُكـ ُـم ٱْل َح َسـَنةََ ،وُي َم ِّجـ ُـدوا أََب ُ
ـي َيـَـرْوا أ ْ
ُن ُ
ورُكـ ْـم ه َكـ َذا ُقـ َّـد َ
َ ْ
ٱلســماو ِ
ِ
ات» (اإلنجيــل بحســب متّــى .)١٦-١٤ :٥
فــي َّ َ َ

هــذه الدعــوة لســلوك المؤمنيــن كأوالد نــور تســتلزم أن يكون ـوا أطهــا اًر باطن ـاً
وظاهـ اًر ،وأن يشــبهوا هللا أبــا األنـوار (يعقــوب  )١٧ :١وأن يحبـوا الحــق (اإلنجيــل
بحســب يوحنــا  )٢١ :٣وأن يوبخ ـوا أعمــال الظلمــة غيــر المثم ـرة (أفســس :٥
 )١٦وأنهــم دع ـوا للشــهادة فــي وســط جيــل معــوج وملتــو يضيئــون بينهــم كأن ـوار
فــي العالــم متمســكين بكلمــة الحيــاة (فيلبــي  )١٥ :٢فكــون هـؤالء نــور فــي الــرب
وجــب عليهــم أن يمجــدوا هللا ،برفــع تســابيح الحمــد والشــكر لمقامــه الســامي
العظيــم .وخصوصـاً ألنــه كســر قيــود الشــر ،التــي كانــت تربطهــم بالعالــم بالشــهوة.
وبتعبيــر آخــر أن تلــك الخطايــا ،ليســت بمتعــذرة الشــفاء .وأنهــا قابلــة اإلصــاح،
ولذلــك وجــب أن توبــخ .فيشــرق فــي القلــب نــور الحــق اإللهــي ،ويبــدد ظلمــات
الضــال ،كمــا يبــدد النــور ظلمــات الليــل .قــال الرســول بولــس أن كل مــا أظهــر
فهــو نــور .هــذا هــو بيــان قــوة الحــق اإللهــي ،الــذي يشــرق مــن اإلنجيــل ومــن
أعمــال المؤمنيــن ،وهــو يفعــل فعــل النــور ،فينيــر القلــب ويقدســه فيصبــح المتنــور
واســطة إنــارة لغي ـره.
( )٣٢-٢٠فــي هــذه اآليــة دعــوة للعامليــن فــي نشــر اإلنجيــل .فــاهلل يرســل
كلمتــه ،وعلــى العامليــن لــه أن يحولوهــا باســمه إلــى اآلخريــن .لذلــك تعوزهــم حكمــة
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ِن
مــن فــوق .وهــذه يتعلمونهــا فــي مدرســة الــرب ،وفقـاً لقــول الرســول يعقــوب« :وإ ْ
ِ
َكان أَحد ُكــم ُتعـ ِـوُزه ِح ْكم ـ ٌة َفْلي ْطُلــب ِمــن ٰ ِ ِ
ِ
اء َوال
ـخ ٍ
ـع ِب َسـ َ
ٱلل َّٱلــذي ُي ْعطــي ٱْل َجميـ َ
َ ْ َ ّ
َ َُ ْ ْ ُ َ
ن
ــه» (يعقــوب  )٥ :١حينئــذ ال يكــو عملــه شــبيهاً بموميــاء
ُي َعِّي ُــرَ ،ف َس ُــي ْع َ
طى َل ُ
ال حيــاة فيهــا ،أو كــدوران آلــة ال شــعور فيهــا .فــاهلل يرســل كلمتــه لشــفاء النــاس
وإنقاذهــم مــن التهلكــة.
إن كلمة هللا تدعونا لنســأل أنفســنا :هل األوجاع التي تعاني منها اإلنســانية،
تثقــل علــى قلوبنــا؟ إنهــا أوجــاع كثيـرة ،بكثـرة البشــر .ولكــن الكلمــة اإللهيــة تمنــح
الشــفاء للجميــع أيــا كان عددهــم .ودعــوة كل عامــل فــي الحقــل الروحــي بالمناســبة،
هــي أن يــزرع الكلمــة فــي القلــوب ،عالمـاً أن كلمــة الــرب ال يمكــن أن ترجــع إليــه
فارغــة ،بــل تعمــل فــي مــا أرســلت مــن أجلــه.
ليبــق ســفراء المســيح فــي حض ـرة الــرب ،لكــي يتقبل ـوا الرؤيــا عــن اإلنســانية
الجريحــة ،ومــا فيهــا مــن قلــوب متألمــة ونفــوس رازحــة .وعندئــذ ينطلقــون فــي كل
اتجــاه ليهدهــدوا آالم المتألميــن ،ويســندوا الرازحيــن .وعندئــذ ســيجدون أن اآلالم
يعبــر عنهــا أحيانـاً فــي شــكل تمــرد أو رفــض أو عمــل عنــف ،وأن عنــد الكثيريــن
تختفــي الج ـراح تحــت هــدوء ســطحي ،أو تتغلــب بالالمبــاالة .وال ريــب فــي أن
المؤمنيــن إن عاش ـوا فــي شــركة كاملــة مــع الــرب يمكنهــم أن يعرف ـوا الوســيلة
الناجحــة لتضميــد هــذه الج ـراح المختفيــة ،س ـواء كان وراء التمــرد أم الالمبــاالة.
إن عمـاً كهــذا ليــس عبثـاً ،وال بــد أن ينــال جـزاءه حاضـ اًر ومســتقبالً .صحيــح
ـه ال ُبـ َّـد
أننــا ال نعمــل ألجــل الحصــول علــى الجـزاء ولكــن كلمــة هللا تقــول« :أل ََّنـ ُ
اح ٍــد مــا َكان ِبٱْلجســدِ
ــيحِ ،ليَنــال ُك ُّل و ِ
أََّنَنــا ج ِميعــاً ُن ْظهــر أَمــام ُكرِس ِ ِ
َ
َ
َ ََ
ــي ٱْل َمس ِ َ َ
َ
َُ َ َ ْ ّ
ـر» (كورنثــوس الثانيــة .)١٠ :٥
ان أ َْم َشـ ّ ًا
ك
ر
ا
ـ
ي
خ
،
ـع
ـ
ن
ص
ـا
ـ
م
ـب
ِب َح َسـ ِ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ
وبالمناســبة يجب أن ال ننســى أن من يبقى ســلبياً مع عمل هللا ،يصنع شـ اًر.
113

113

رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)

فنحــن فــي عالــم مجــروح عميق ـاً ،يحتــاج إلــى شــفاء .ولكــن هــذا العالــم ال يأتــي
إلينــا ،بــل علينــا أن نذهــب إليــه بالكلمــة التــي أرســلها هللا لشــفائه .وال بــد أن الــذي
يــزرع بالدمــوع ســيحصد باالبتهــاج.
فلنحمــد الــرب علــى رحمتــه ،ولنقــدم لــه ذبائــح الشــكر ألجــل محبتــه المدب ـرة
التــي تعمــل علــى انقــاذ المتضايــق والمضطــرب ،مــن الصعوبــات التــي يوجــد فيهــا.
يكفــي أن يرســل ص ارخــه إلــى أذنــي رب الجنــود ،وهــو يســرع لتهدئــة العاصفــة
وإســكات أم ـواج بحــر اآلالم.
الترنيمة
ان
َّ
ٱلر ُّب ُذو ٱْل ُسْل َ
طْ
ِ
آن
َفْلُن ْهد َح ْمداً ُك َّل ْ

َم ْام
وموا ْ
ٱس ُج ُدوا أ َ
ُق ُ
َفِإَّن ُه َبارِي ٱألََن ْام
ِ
ول َيا
نص ْت ل َما َيُق ُ
اُ ُ
ول
ض ْع ِب َ
َو ْ
ٱخ َ
ط ْوٍع َوُقُب ْ
ِل ِ
آلب َح ِّم ُدوا
ٱلرو َح أ َْيضاً َم ِّج ُدوا
َو ُّ

َوٱْل َم ِال ُك ٱْل ُك ِّل
ض ِل
َل ُه َعَلى ٱْلَف ْ

ِذي ٱْل َع ْر ِ
ع
ش ِبٱْل َوَر ْ
صَن ْع
َوٱْل ُك َّل َق ْد َ
ُك َّل َش ْعِب ِه
ُم ْعتَ ِرفاً ِب ِه
وِ
ظ ُموا
ٱإل ْب َن َع ِّ
َ
َد ْوماً َوَك ِّرُموا

الصــاة :أنــت أيهــا الــرب إلهنــا ،لــك الســلطان ،لــك المجــد ،لــك الملــك .فتحمــدك
قلوبنــا ألجــل كلمتــك ،التــي أرســلتها لكــي تشــفينا مــن األمــراض
الروحيــة المتفشــية فــي العالــم الموضــوع فــي الشــرير .نســجد لــك
يــا ربنــا فــي خشــوع كامــل ،متوســلين أن ترســل كلمتــك إلــى كل قلــب
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جريــح لتشــفي جراحــه .وإلــى كل نفــس متخاذلــة ،لكــي تســندها وتقيــل
عثارهــا .اعــط نعمــة وحكمــة لخــدام الكلمــة ،حتــى تعمــل كلمتــك فــي
مــا أرســلتها مــن أجلــه بواســطتهم ،ولــك المجــد .آميــن.
السؤال - ٢٣ :ما هي الدعوة التي تجدها في اآلية العشرين؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ ِ
س َع َشَر  -الرب المخلص
َ ُ ُ
ٱلساد ُ
َ

ِ
ــي
ــت أل َّ
َن َّ
َحَبْب ُ
ــه ِإَل َّ
ــال أُ ْذَن ُ
ــم ُع َص ْوِتــيَ ،ت َضُّر َعاتــي٢ .أل ََّن ُ
١أ ْ
َم َ
ــه أ َ
ٱلــر َّب َي ْس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َاب ْتنــي َش َــدائ ُد ٱْل َه ِ
اوَيــة.
َفأ َْد ُع ُ
ــال ٱْل َم ْــوت .أ َ
ــوه ُم َّــد َة َحَياتــي٣ .ٱ ْك َتَن َف ْتنــي حَب ُ
ِ
ِ
ِ
ـج َن ْفســي»٥ .ٱلـَّـر ُّب
ِٱسـ ِم ٱلـَّـر ِّب َد َعـ ْـو ُت« :آه َيــا َر ُّبَ ،نـ ِّ
َك َابـ ْـد ُت ضيقـاً َو ُح ْزنـاًَ .
٤وب ْ
ِِ
ٰ
طِ
٦ٱلــر ُّب ح ِ
ِ
ــت َف َخَّل َص ِنــي.
يــم.
ظ ٱْلُب َســ َ
افــ ُ
َحَّن ٌ
اءَ .ت َذَّلْل ُ
َّ َ
ــان َوصّد ٌ
يــق َوإِل ُهَنــا َرح ٌ
ِ
٧ٱرِج ِعــي يــا َن ْف ِســي ِإَلــى راح ِت ِ
ــك أَْنَقــ ْذ َت
ــك أل َّ
َن َّ
ــن ِإَلْيــك٨ .أل ََّن َ
ٱلــر َّب َق ْــد أ ْ
َح َس َ
َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي مـ َـن َّ
ٱلزَلـ ِ
َن ْف ِســي مـ َـن ٱْل َمـ ْـوتَ ،و َعْينــي مـ َـن َّ
ام
ٱلد ْم َعــةَ ،و ِر ْجَلـ َّ
ـق٩ .أ ْ
َس ـُل ُك ُقـ َّـد َ
ض ٱألَحي ِ
َّ ِ
ــاء.
ٱلــر ِّب فــي أَْر ِ ْ َ
( )٤-١يبــدأ المرنــم هــذا المزمــور بالكلمــة العذبــة «أحببــت» ويبــدو أنــه أراد
التعبيــر عــن ســعادته بحــب الــرب المنعــم الكريــم ،الــذي ســمع صــوت تضرعاتــه،
ومــال إليــه ،وخلصــه مــن ضيــق شــديد وخطــر مميــت ،بدليــل قولــه :اكتنفتــي حبــال
المــوت .وهــذا الخــاص كان لــه تأثيــر عظيــم علــى حياتــه .النــه أتــاح لــه أن يختبر
حنــو الــرب العجيــب عليــه .لــم يفعــل شــيئاً يســتحق هــذا العطــف العجيــب ،ولكنــه
إذ كابــد الضيــق الشــديد ،رفــع قلبــه نحــو هللا واســتصرخ اســمه المبــارك لكــي ينجيــه
مــن شــدائد الهاويــة التــي كانــت تجذبــه إلــى أســفل وتجعــل حياتــه مري ـرة ،مليئــة
بــاآلالم واألحـزان.
( )٥فــي هــذه اآليــة يتكلــم عــن حنــان هللا كمختبــر هــذا الحنــان .وهــو بذلــك
يضــع أمــام أعيننــا صــورة مــن العهــد الجديــد يظهــر فيهــا يســوع المســيح .إذ نق ـ أر
«وَل َّمــا َأرَى ٱْل ُج ُمــو َع َت َحَّنـ َـن َعَلْي ِهـ ْـمِ ،إ ْذ َكاُنـوا
فــي اإلنجيــل بحســب متّــى َ :٣٦ :٩
مْن َزِع ِجيــن ومنط ِر ِحيــن كغنــم ال ر ِ
اعــي َل َهــا» وكلمــة تحنــن هنــا تصــف أقــوى
ُ
َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ٍ َ َ
عواطــف الشــفقة وأعمقهــا .وبتعبيــر آخــر أن يســوع لمــا رأى الرجــال والنســاء
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متضايقيــن هكــذا ،فاضــت أحشــاؤه بالحنــان .وقــد ظهــر حنانــه اإللهــي فــي عــدة
مناســبات أثنــاء حياتــه علــى األرض منهــا:
1 .قــدم إليــه رجــل ابنــه الملبــوس بــروح شــيطاني ،قائـاً لــه إن كنــت تســتطيع
ِ
وح َّ
ـه« :أَُّي َها
ـس َقائـاً َلـ ُ
شــيئاً فتحنــن علينــا« ...فٱْن َت َهـَـر (يســوع) ٱلـُّـر َ
ٱلن ِجـ َ
ِ
ـه أَْيض ـاً!»
آمـ ُـر َكْ :
وح ٱأل ْ
ـه َوال َت ْد ُخْلـ ُ
ٱخـ ُـر ْج مْنـ ُ
ٱلـ ُّـر ُ
َخـ َـر ُ
س ٱأل َ
َصـ ُّـم ،أََنــا ُ
ِ
ــه َشــديداً َو َخ َــر َج» (اإلنجيــل بحســب مرقــس -١٧ :٩
َف َص َــر َخ َو َصَر َع ُ
.)٢٨
2 .حيــن رأى ابــن أرملــة ناييــن الوحيــد محم ـوالً علــى نعــش ،امتــأ قلبــه
بالحنــان علــى تلــك األرملــة الثكلــى ،فقــال لهــا« :ال َتْب ِكــي»ُ .ثـ َّـم َتَقـ َّـد َم
ِ
ـال« :أَُّي َهــا َّ
ـس َّ
ـول
ٱلشـ ُّ
ٱلن ْعـ َ
ـابَ ،لـ َ
ـشَ ،ف َوَقـ َ
َوَل َمـ َ
ـك أَ ُقـ ُ
ـف ٱْل َحامُلــو َنَ .فَقـ َ
ِ
ـت َو ْٱب َتـ َـدأَ َي َت َكَّلــمَ ،ف َد َف َعـ ُ ِ
ُمـ ِـه» (اإلنجيــل بحســب
ـس ٱْل َمْيـ ُ
ُقـ ْـمَ .ف َجَلـ َ
ـه إَلــى أ ّ
ُ
لوقــا .)١٧-١ :٧
3 .تبــع جمــع كبيــر يســوع إلــى البريــة لســماع كالمــه ،وإذ جاع ـوا ،دعــا
يســوع تالميــذه وقــالِ« :إِّنــي أ ْ ِ
ٱآلن َل ُهـ ْـم َثال َثـ َة
ق َعَلــى ٱْل َج ْمـ ِـع ،أل َّ
َن َ
ُشــف ُ
ِ
َص ِرَف ُهـ ْـم
ـس َل ُهـ ْـم َمــا َيأ ُ
ـت أ ُِريـ ُـد أ ْ
ْكُلــو َنَ .وَل ْسـ ُ
أََّيـ ٍ
َن أ ْ
ـام َي ْم ُك ُثــو َن َمعــي َوَلْيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صائميـ َـن لَئ ـاّ ُي َّخـ ِـوروا فــي َّ
ٱلط ِريـ ِ
ـق ...وبعدئــذ أجلســهم علــى األرض
ُ
َ
وأخــذ ســبع خبـزات وقليـاً مــن الســمك كانــت مــع تالميــذه ،وشــكر وكســر
وأعطــى الجمــع ،فأكل ـوا وشــبعوا» (اإلنجيــل بحســب متّــى -٣٢ :١٥
.)٣٨
(« )٦الــرب حافــظ البســطاء» هــذه العبــارة تحســب مفتاح ـاً أو تفســي اًر لكثيــر
مــن انقــاذات هللا .فالــرب يت ـرأف بالبســطاء ،وداود كان أحدهــم .فمــع أنــه كان
يســتطيع بعــد انتصا ارتــه أن يعلــن نفســه رجـاً عظيمـاً شــجاعاً .اســتحق أن ُيولــى
ّ
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الملــك .ولكنــه لــم يفعــل ألنــه كان صغي ـ اًر فــي عينــي نفســه .وســلك صغي ـ اًر أمــام
إلهــه .وفــي اتضاعــه كان يذكــر دائم ـاً ،أنــه صــار إلــى مــا هــو عليــه مــن مجــد
بالنعمــة ،وليــس باالســتحقاق .وهكــذا كان بولــس رســول الجهــاد العظيــم.

وقــد كتــب لنــا شــهادته بأحــرف مــن نــور إذ قــال« :وٰل ِكــن ِب ِنعمـ ِـة ٰ ِ
ٱلل أََنــا َمــا
َ ْ َْ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت أَ ْك َثـَـر ِمْن ُهـ ْـم َجميعهـ ْـم.
ـه ٱْل ُم ْع َ
طــا ُة ِلــي َلـ ْـم َت ُكـ ْـن َباطَلـةًَ ،بـ ْـل أََنــا َت ِعْبـ ُ
أََنــاَ ،وِن ْع َم ُتـ ُ
وٰل ِكــن ال أََنــا ،بــل ِنعمـ ُة ٰ ِ
ٱلل َّٱل ِتــي َم ِعــي» (كورنثــوس األولــى  )١٠ :١٥وقــد علــم
َ ْ
َ ْ َْ ّ
ِ
ٰ
ِي
ٱلل
ـار
ـ
ت
«ٱخ
ـه،
ـ
ت
حكم
ـي
ـ
ف
هللا
أن
ـم
ـ
ي
ر
الك
ـول
الرسـ
ـاء،
ـ
م
ك
ح
ل
ٱ
ـز
ـ
خ
ي
ل
م
ـ
ل
ا
ع
ل
ٱ
ـال
ـ
ه
ج
ِ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ َ ُّ ُ َ َ
ُ َ ََُ َ
ِ
ٱخ َتـ ٰ
ـاء» (كورنثــوس األولــى  )٢٧ :١وقــال
ٱلل ُ
ـاء ٱْل َعاَلـ ِم لُي ْخــزَ
َو ْ َ
ِي ٱألَ ْق ِوَيـ َ
ض َع َفـ َ
ـار ّ ُ
ِي» (كورنثــوس
يــف َف ِحيَن ٍ
ئــذ أََنــا َقــو ٌّ
أيض ـاً عــن نفســه« :ألَ ِّنــي ِحيَن َمــا أََنــا َض ِع ٌ
الثانيــة .)١٠ :١٢
مــا هــو هــذا الضعــف الــذي أشــار إليــه الرســول؟ إنــه لــم يكــن نوعـاً مــن الســلبية
وال يمــت بصلــة إلــى الشــكليات .وال هــو مــن النــوع الــذي ينجــم عنــه خطيــة ،كمــا
أنــه ليــس ثمـرة عــدم الطاعــة هلل .وإنمــا هــذا الضعــف هــو اليقيــن الجــازم ،بــأن كل
موهبــة هــي مــن النعمــة اإللهيــة .وهــذا يعنــي أن كل الكفــاءات البشـرية بــدون قــوة
وضبــط الــروح القــدس ،تشــكل حواجــز أمــام عمــل هللا.
التصاغــر معنــاه االعت ـراف بحقــوق هللا علــى كل كياننــا وكل حياتنــا .ومــن
تفاضــل النعمــة علينــا ،أن هللا عندمــا يرتــب علينــا واجبــات ،يعطينــا القــدرة إلتمامهــا
وبكلمــة واحــدة ،أقــول إن التصاغــر هــو الصليــب الــذي أمرنــا المســيح أن نحملــه.
ففــي المســيح مصلوب ـاً فينــا ،تبــدأ الحيــاة التــي يســتطيع هللا أن يســتخدمها لمجــد
اســمه ،سـواء فــي الصبــر علــى الضيقــات أم فــي بــركات الخدمــة.
هــذا الســلوك المتواضــع مــع هللا يحفظــك مــن الفشــل مــن جهــة ،ومــن كل
تخميــن متكبــر مــن جهــة أخــرى .وتأكــد أنــه مهمــا كان نــوع العمــل أو الخدمــة أو
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الشــهادة المطلوبــة ،فالنعمــة بالــروح القــدس تعمــل وحيــث تعمــل النعمــة بالــروح
القــدس .يكــون الفــرح .ويليــه االعت ـراف بفضــل هللا وحمــده ،ألن الــرب حافــظ
البســطاء.
( )٩-٧يختــم رجــل هللا هــذا القســم مــن المزمــور ،بدعــوة نفســه إلــى ال ارحــة
بعــد أن تكــررت عليــه اآلالم والضيقــات ،غمـ اًر ينــادي غمـ اًر .يدعوهــا لتســتريح فــي
ظــل إحســانات الــرب ،الــذي أنقــذه مــن مــوت محتــوم ،ومســح كل دمعــة مــن عينــه.
وأعطــاه النعمــة لكــي يســلك قــدام الــرب فــي اســتقامة حيــاة.
الترنيمة
َر ِّب ِإَل ْي َك ٱْل ُمْلتَ َجى
َفٱْل َخ ْي ُر ِم ْن َك ُي ْرتَ َجى

َف ْٱن ِع ْم َعَل َينا ِب ِّ
ضى
ٱلر َ
ِ ِ
ضى
يما َم َ
َيا ُم ْسعفاً ف َ

ِِ
ين
َها َن ْح ُن ِج ْئَنا َواثق ْ
َّ ِ ِ
ِ
ين
يك ٱْلظامئ ْ
َف ْٱر َح ْم َبن ْ

ِإن تَع ِ
صِ
ف ٱآلالَ ْم
ْ ْ
ٱلسالَ ْم
َوٱْل َع ْد ُل َو َّ
يا و ِ
اه َب ٱْلُن ْع َمى
َ َ
أ ُْرُف ْق ِبَنا َد ْو َما
َبٱْلَف ْوِز َو َّ
ٱلن َج ْاه
ِلْلِب ِّر َوٱْل َحَي ْاة

الصــاة :يــا رب ملجــأ كنــت لنــا فــي دور فــدور .أنــت المحــب المت ـرأف وأنــت
الراحــم .الشــكر لــك ألنــك ســمعت صوتــي ،واســتجبت لتضرعاتــي،
ورحمتنــي وأنقذتنــي مــن الهــاك .أنــت حنــان وصديــق ورحيــم .أنــت
تحفــظ الودعــاء البســطاء وتخلصهــم مــن شــدائدهم .يــا إلهــي انظــر
بعيــن عطفــك إلــى بنــي أوطاننــا وبــارك جموعهــم ببركــة الخــاص.
قــف إلــى جانــب المســتضعفين وأعنهــم ،وزر المرضــى زيــارة الشــفاء،
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واســعف اليتيــم واألرملــة ،باســم يســوع نســألك أن تســتجيب .آميــن.
السؤال - ٢٤ :ما هو الضعف الذي أشار إليه الرسول بولس؟
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اَْلم ْزمور ٱْل ِمَئ ُة و َّ ِ
س َع َشَر  -تتمة
َ ُ ُ
ٱلساد ُ
َ

١٠آمْنـ ٰ
«ك ُّل
ـت ِفــي َحْيَرِتــيُ :
ـت ِجـ ّـداً١١ .أََنــا ُقْلـ ُ
ـت .أََنــا َت َذَّلْلـ ُ
ـك َت َكَّل ْمـ ُ
َ ُ
ـت ِلذِلـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْس ٱْل َخ ِ
ان َك ِاذ ٌب».
الص
َجل ُك ّل َح َسَناته لي؟
ِإْن َس ٍ
َ
١٢ما َذا أَُرُّد ل َّلر ّب م ْن أ ْ
١٣كأ َ
َ
ِٱسـ ِم ٱلـَّـر ِّب أ َْد ُعــو١٤ .أُوِفــي ُنـ ُذورِي ِللـَّـر ِّب ُمَقا ِبـ َـل ُك ِّل َشـ ْـع ِب ِه.
أ ََتَنـ َ
ـاو ُلَ ،وب ْ

( )١٠تذلــل داود جــداً واكتنفتــه حبــال المــوت ،وأصابتــه شــدائد الهاويــة،
وقاســى الضيــق والحــزن ،ودعــا الــرب فاســتجابه وخلصــه مــن ضيقاتــه وأنقــذ نفســه
مــن المــوت ،وعينــه مــن الدمــع ،ورجليــه مــن الزلــق .فآمــن مــع اكتئابــه وصـ ّـرح
بثقتــه بــاهلل.

وقــد جــاز بولــس رســول يســوع المســيح نفــس االختبــار .فمــع كل شــدائده ،لــم
يفتــأ يتــكل علــى هللا وعلــى مواعيــده .ألنــه كان يتمتــع بمحبــة شــديدة هلل ،حتــى أنــه
ِ
قــال« :مـ ْـن ســي ْف ِصُلَنا عـ ْـن محَّبـ ِـة ٱْلم ِسـ ِ ِ
ع
ـق أَ ِم ْ
ـاد أ َْم ُجــو ٌ
ٱض ِط َهـ ٌ
َ ََ
ـيح؟ أَشـَّـد ٌة أ َْم َضْيـ ٌ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ـات ُك َّل َّ
َّ
ٱلن َهـ ِ
ـار.
ـ
م
ن
ـك
ـ
ل
َج
أ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ن
ن
إ
ـوب
ـ
ت
ك
م
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
م
ك
؟
ف
ـي
ـ
س
َم
أ
ـر
ـ
ط
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ ْ َ َ ُ
أ َْم ُعـْـرٌي أ َْم َخ ٌ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقـ ْـد ُح ِسـ ْـبَنا ِم ْثــل َغَنـ ٍـم ِل َّ
ظـ ُـم ٱْنت َص ُارَنــا ِب َّٱلــذي
لذْبـ ِ
ـحَ .وٰل ِكَّنَنــا ِفــي ٰهــذه َجميع َهــا َي ْع ُ
َ
الئ َكـ َة وال رَؤســاء ،وال ُّقــو ِ
أَحَّبَنــاَ .فِإِّنــي م َتيِّقـ ٌـن أََّنــه ال مــوت وال حيــا َة ،وال م ِ
ات،
َ
َُ
َ ُ َ َ َ َ
ُ َ ْ َ َ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ى
َن
ـقَ ،وال َخل َيقـ َة أ ْ
ُخـَـر َ ،ت ْقــدُر أ ْ
ـور َحاضـَـرًة َوال ُم ْسـ َـت ْقَبَلةً ،ال ُعْلـ َـو َو َال ُع ْمـ َ
ُمـ َ
َوال أ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
َّ
ـيح َي ُســو َع َرّبَِنــا» (روميــة .)٣٩-٣٥ :٨
ٱلل ٱلتــي فــي ٱْل َمسـ ِ
َت ْفصَلَنــا َعـ ْـن َم َحَّبــة ّ
لقــد ســبق للرســول أن قــال ،ال أحــد يشــتكي علــى المؤمــن ،وال أحــد يدينــه.
وهنــا يقــول ال أحــد يفصلــه عــن محبــة المســيح ،وهــذا يؤكــد دوام ســام المؤمــن
واطمئنانــه .وخصوص ـاً عندمــا يذكــر أن هللا أظهــر محبتــه لنــا عندمــا وهبنــا ابنــه
الوحيــد دون أدنــى تــردد .وهــذه المحبــة اإللهيــة الكاملــة ،هــي ركــن المؤمنيــن فــي
الضيقــات واالضطهــاد ،ال محبتهــم الضعيفــة .هنــا نالحــظ أن المؤمــن ،ليــس فــي
121

121

رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)

منــأى عــن متاعــب هــذا الدهــر وأوجاعــه ،بــل هــو معــرض للشــدائد مــن كل نــوع.
وبقولــه المقتبــس مــن المزمــور  ٢٢ :٤٤مــن أجلــك نمــات كل النهــار ،قــد
حســبنا مثــل غنــم للذبــح أراد الرســول بولــس القــول أن مــا صــدق علــى األتقيــاء فــي
زمن داود ،صدق على المؤمنين في أيام الرســل .أي أن أعداء المؤمنين قتلوهم
بــا شــفقة ،وحســبوا حياتهــم بــا قيمــة ،كأنهــم خلقـوا للذبــح.
ونحــن أيضـاً يجــب أن ال نســتغرب البلــوى المحرقــة التــي قــد تحــدث .فقــد كان
وبــى َل ُك ْــم ِإ َذا
هــذا هــو نصيــب القديســين الذيــن ســبقونا ،وقــد قــال المســيحُ « :
طَ
ِ
َجِلــيَ ،ك ِاذ ِبيـ َـنِ .ا ْفَر ُحـوا
وكـ ْـم َو َ
طَرُد ُ
َعَّيُر ُ
وكـ ْـم َوَقاُلـوا َعَلْي ُكـ ْـم ُك َّل َكِل َمـ ٍة ِشـِّـر َيرٍة ،مـ ْـن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاء َّٱلذيـ َـن
َوَت َهَّلُلـوا ،أل َّ
ٱلسـ َـم َاواتَ ،فِإَّن ُهـ ْـم ٰه َكـ َذا َ
َجَرُكـ ْـم َعظيـ ٌـم فــي َّ
َن أ ْ
طـَـرُدوا ٱألَ ْنبَيـ َ
َقْبَل ُكـ ْـم» (اإلنجيــل بحســب متّــى  ١١ :٥و.)١٢

هذه النوازل الشديدة الظالمة ،قال الرسول إن فيها يعظم انتصارنا بالمسيح.
أي أنهــا ال يمكــن أن تغلــب محبتنــا ،بــل فيهــا تزكيــة لنــا ،ألنهــا تــؤول إلــى تطهيرنــا
ِ
اآلن وتمجيدنــا أخي ـ اًر ،بدليــل قــول الرســول« :أل َّ ِ َّ ِ ِ
ِ
ـئ
َن خف ـ َة ض َيقتَنــا ٱْل َوْقتَّي ـ َة ُتْنشـ ُ
َلَنــا أَ ْك َثـَـر َفأَ ْك َثـَـر ِثَقـ َـل َم ْجـ ٍـد أََب ِدّيـاً» (كورنثــوس الثانيــة .)١٧ :٤
المســيح هــو ركــن انتصارنــا ،ال قوتنــا وال إرادتنــا وال عزمنــا ،بــل محبــة المســيح
لنــا .فهــو يعطينــا شــجاعة وقــوة ونعمــة ،وفقـاً لقولــهِ َ :
َن ُّق َوِتــي
ـك ِن ْع َم ِتــي ،أل َّ
«ت ْكفيـ َ
ِفــي ُّ ِ
ـل» (كورنثــوس الثانيــة .)٩ :١٢
ٱلض ْعــف ُت ْك َمـ ُ

فــي الواقــع أن أعداءنــا مهمــا اضطهدونــا ،ومهمــا كان اضطهادهــم لنــا عنيفـاً،
لن يســتطيعوا أن يســلبوا منا محبة المســيح ،ولن يســتطيعوا مهما جهدوا أن يزيلوا
عالمــات محبتــه عنــا ،ولــن يســتطيعوا أن يعطلـوا افتقــاده لنــا .ومهمــا أتـوا مــن بــأس
لن يعطلوا ســام المؤمن الحقيقي.
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ويختــم المرنــم هــذا المقطــع مــن مزمــوره بإبــداء تألمــه وامتعاضــه مــن تصرفــات
اإلنســان ،فقــد كان فريســة للكــذب واالحتيــال ولكــن هللا مــد يمينــه القويــة وأنقــذه.
ومــا قالــه داود بــأن كل إنســان كاذب ،أكــده بولــس بيقيــن مؤكــداً أن الكــذب مــن
ســجايا اإلنســان العتيــق الفاســد ،الــذي كأنــه كل واحــد منــا ،قبــل أن يعــرف المســيح
(روميــة .)٤ :٣
( )١٤-١٢بعــد هــذه االختبــارات الرائعــة ،التــي فيهــا رأى رجــل هللا أمانــة
الــرب ،راح يتســاءل كيــف يســتطيع أن يقــوم بالشــكر هلل ألجــل كل إحســاناته
التــي أغدقهــا هللا عليــه .ومثلــه فعــل رجــل هللا ميخــا حيــن قــالِ « :بـ َـم أ ََتَقـ َّـد ُم ِإَلــى
ٱلـ َّـر ِّب َوأَْن َح ِنــي ِل ِ
إل لـ ِـه ٱلعِلـ
ـي» (ميخــا  )٦ :٦وهــذا دليــل علــى إخــاص كل مــن
َ ْ َ ِّ
النبييــن ومحاوالتهمــا أن يعرفــا الوســيلة إلرضــاء الــرب .ولكــن الــرب الــذي يكافــئ
اإلخــاص لــم يتركهمــا فــي الحي ـرة .فقــد ألهــم كال منهمــا الج ـواب .فميخــا أجــاب
اإل ْنســان مــا هــو ص ِالــح ،ومــا َذا ي ْطُلبـ ِ
ـك الـَّـر ُّبِ ،إالَّ
نفســهَ « :قـ ْـد أ ْ
ـه مْنـ َ
َخَبـَـر َك أَُّي َهــا ِ َ ُ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ
ِ
ـع ِإ ِ
ـك» (ميخــا .)8 :6
ـع اْل َحـ َّ
ـب َّ
ـق َوُت ِحـ َّ
أْ
لهـ َ
الر ْح َمـةََ ،وَت ْسـُل َك ُم َت َواض ًعــا َمـ َ
َن َت ْصَنـ َ
ِ
ْس اْل َخــاَ ِ
الــر ّب أ َْد ُعــو» (مزمــور
ِاســ ِم َّ
وداود أجــاب نفســهَ :
ص أ ََتَن َ
«كأ َ
ــاو ُلَ ،وب ْ
 .)13 :116وهــذه صــورة مــن فصــح العهــد الجديــد ،الــذي ذبــح فيــه المســيح .إذ
يخبرنــا متــى اإلنجيلــي أن يســوع فــي الليلــة التــي أســلم فيهــا ،وفيمــا هــو وتالميــذه
طــى َّ ِ
ـال:
َع َ
يأكلــون الفصــح« ،أ َ
َخ ـ َذ َي ُســو ُ
ـار َك َوَك َّسـ َـر َوأ ْ
ع ٱْل ُخْبـ َـزَ ،وَبـ َ
ٱلتالمي ـ َذ َوَقـ َ
«ٱشـَـرُبوا
َع َ
اهـ ْـم َق ِائـاًْ :
ُخـ ُذوا ُكُلـواٰ .هـ َذا ُهـ َـو َج َسـ ِـدي»َ .وأ َ
ط ُ
ْس َو َشـ َـكَر َوأ ْ
َخـ َذ ٱْلـ َـكأ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َجـ ِـل
ِمْن َهــا ُكُّل ُكـ ْـم ،أل َّ
َن ٰه ـ َذا ُهـ َـو َدمــي َّٱلــذي ِلْل َع ْهــد ٱْل َجديــد َّٱلــذي ُي ْس ـ َف ُك مـ ْـن أ ْ
َك ِث ِ
ط َايــا» (اإلنجيــل بحســب متّــى .)٢٨-٢٦ :٢٦
يريـ َـن ِل َم ْغ ِفـ َـرِة ٱْل َخ َ
فشــك اًر هلل علــى كأس الخــاص الــذي منحــه المســيح لــكل مــن يؤمــن بــه،
ويعمــل مرضاتــه خــال أيــام غربتــه.
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ِفي َّ
ٱلليَل ِة َّٱلِتي ِب َها
َس َّن َلَنا ِل ِذ ْك ِِره
َفِإَّن ُه َب ْع َد ٱْل َع َشا
َوَب ْع َد َما َب َارَك ُه

الترنيمة

ِ
ٱل
ُخ ُذوا ُكُلوا َذا َج َسدي ْ
ٱصَن ُعوهُ َوٱ ْذ ُك ُروا
َه َذا ْ

ٱل
َوَب َع َد َه َذا َرَف َع ْ
ِ
يع ُك ْم
ُخ ُذوا ْ
ٱش َرُبوا َجم ُ

َه َذا ُه َو َد ِمي َّٱل ِذي
َخ ْت ٌم ِل َع ْه ِد ِن ْع َمة

أ ُْسِل َم َف ِاد َينا ٱْل َم ِج ْيد
يض َة ٱْل َع ْه ِد ٱْل َج ِد ْيد
َف ِر َ
َخ َذ ُخ ْب اًز َو َش َك ْر
أَ
ال َل ُه ْم َل َّما َك َس ْر
َق َ

ور َع ْن ُك ْم ِلْل ِف ْدى
َم ْك ُس ُ
ط ِ
ول ٱْل َم َدى
َم ْوِتي َعَلى ُ

ال ِإ ْذ َش َك ْر
َكأ َ
ْس َوَق َ
َم ْن َها َف َذا َخ ْي ُر أَثَ ْر
ِ ُّ
وب
ُي ْسَف ُك َغ ْسالً للذُن ْ
وب
ِب َها تُ َ
ط َّه ُر ٱْلُقُل ْ

الصــاة :نشــكرك أيهــا الــرب يســوع ألجــل جســدك المكســور علــى الصليــب
إكمــاالً للفــداء العظيــم .ونعظــم اســمك الكريــم ،ألجــل دمــك المســفوك
الــذي بــه طهرتنــا مــن خطايانــا ،وأعطيتنــا هــذا العهــد الجديــد بالــدم
الكريــم .كأس الخــاص نتنــاول وباســمك ندعــو .أعطنــا القــوة لكــي
نثبــت معــك فــي العهــد ،وال نســتحي بإذاعــة إنجيــل موتــك الفدائــي
علــى الصليــب .آميــن.
السؤال - ٢٥ :ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟
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ٱلت ِ
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّ
اس ُع َع َشَر  -اإلشادة بالشريعة
اَْل َم ْزُم ُ

ـال ِكين ِفــي َشـ ِـر ِ
طوبــى ِلْل َك ِ
طوبــى ِلح ِ
ط ِريق ـاًِ َّ ،
اف ِظــي
امِليـ َـن َ
ٱلسـ َ
َ
َُ١
يعة ٱلـَّـر ِّبَ ُ ٢ .
َ
ِِ
طرِقــهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــه َاداته .م ْ
ــن ُك ّل ُقُلوب ِِه ْــم َي ْطُلُبوَن ُ
َش َ
ــه٣ .أَْيضــاً ال َيْرَتكُبــو َن إ ْثمــاً .فــي ُُ
ــت
ــت ُ
َن ُت ْح َفــ َ
طُرِقــي ُت َثَّب ُ
ظ َت َمامــاًَ٥ .لْي َ
ــاك أ ْ
ــت أ َْو َصْي َ
َي ْســُل ُكو َن٤ .أَْن َ
ــت ِب َو َص َاي َ
ِ ِِ
ِ
ـكِ .
َح َمـ ُـد َك
َخـ َـزى ِإ َذا َن َ
٦حيَن ِئـ ٍـذ ال أ ْ
فــي ِح ْفــظ َفَرائضـ َ
ظـ ْـر ُت ِإَلــى ُك ِّل َو َص َايـ َ
ـاك٧ .أ ْ
ِبٱسـ ِـتَق ِ
ِ
ِ
ظ .ال َت ْتُرْك ِنــي ِإَلــى
َح َف ـ ُ
٨و َص َايـ َ
ام َع ْدِلـ َ
ـاك أ ْ
امة َقْلـ ٍـب عْنـ َـد َت َعُّلمــي أ ْ
ـكَ .
َحـ َـك َ
ْ َ
ٱْل َغ َايـ ِـة.
هــذا المزمــور الطويــل كلــه صــاة ،موضوعهــا أن يمنــح هللا نعمــة الثبــات فــي
وســط جيــل معــوج .وقــد رتبــه رجــل هللا الكاتــب بحســب أحــرف الهجــاء ،ابتــداء
بحــرف األلــف ،وهــذه صناعــة لفظيــة ،تــدل علــى تضلــع الكاتــب فــي اللغــة ،كمــا
أن محتويــات المزمــور ،تــدل علــى ســعة المعرفــة فــي أمــور الديــن .ويرجــح بعــض
المفس ـرين أن المزمــور كتــب فــي العهــد المكابــي ،حيــن جــرى االضطهــاد علــى
أهــل التــوراة المتمســكين بالش ـريعة اإللهيــة.

( )٣-١يبــدأ الكاتــب بتطويــب الكامليــن .ولعــل هــذه الكلمــة كامليــن تثيــر
كثيـ اًر مــن التســاؤل .ألن الشــائع علــى ألســنة النــاس هــو أنــه ال يســتطيع أحــد أن
يكــون كامـاً .ومــع ذلــك فقــد قــال المســيح لســامعي عظتــه علــى الجبــلَ « :ف ُكوُنـوا
ِ
ِ
أَْن ُتــم َك ِ
ـل» (اإلنجيــل بحســب
امِليـ َـن َك َمــا أ َّ
اكـ ُـم َّٱلـ ِـذي ِفــي َّ
َن أََب ُ
ٱلسـ َـم َاوات ُهـ َـو َكامـ ٌ
ْ
متّــى  .)٤٨ :٥فهــل نفهــم مــن هــذا أن المســيح يطلــب مــن اإلنســان مــا ليــس
فــي اســتطاعته؟ ال ألن الكلمــة هنــا ال تعنــي أن اإلنســان يســتطيع مــن ذاتــه
أن يبلــغ الكمــال ،بــل عليــه أن يســعى ليــدرك الــرب ويتكمــل فيــه .كان بولــس
عرضــة لإلفتخــار بفــرط اإلعــان ،فأعطــاه هللا شــوكة فــي الجســد .ولمــا ســأل أن
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«ت ْك ِفيـ ِ ِ
َن ُّقوِتــي ِفــي ُّ ِ
ـل»
ترفــع عنــه ،قــال لــه الــربَ َ :
ـك ن ْع َمتــي ،أل َّ َ
ٱلض ْعــف ُت ْك َمـ ُ
ِ
ِ
ــت أ َْو
ــس أَّنــي َق ْــد نْل ُ
(كورنثــوس الثانيــة  )٩-٧ :١٢ومــن هنــا كان قولــهَ« :لْي َ
امـاً ،وٰل ِكِّنــي أَســعى َلعِّلــي أُد ِرك َّٱلـ ِـذي أل ِ ِ
ِ
ِصــر ُت َك ِ
ِ
ـيح»
ْ ُ
ْ
َجلــه أ َْدَرَكنــي أَْيضـاً ٱْل َمسـ ُ
ْ
ْ َ َ
َ
(فيلبــي  )١٢ :٣بمعنــى أن علــى المؤمــن أن يجتهــد كل يــوم لكــي يتقــدم فــي
اإليمــان والمحبــة ،وأن ينمــو فــي الحيــاة المقدســة ،متخــذاً وســائل النعمــة التــي
أعدهــا هللا ،إلــى أن يصــل رويــداً رويــداً إلــى إنســان كامــل ،إلــى قيــاس قامــة مــلء
المســيح (أفســس  .)١٣ :٤وقــد شــرح الرســول الكريــم الطريقــة التــي يســعى فيهــا
ِ
ـت أ ْ ِ
ـت.
ـب َن ْف ِســي أَّنــي َقـ ْـد أ َْدَرْكـ ُ
نحــو الكمــال ،فقــال بــكل تواضــع« :أََنــا َل ْسـ ُ
َحسـ ُ
وِ
لكِّنــي أَ ْفعــل َشــيًئا و ِ
احـًـداِ :إ ْذ أََنــا أَْنســى مــا ُهـ َـو َوَراء َوأ ِ
ام،
َُ ْ َ
َ
ُ ْ
َم َتـُّـد إَلــى َمــا ُهـ َـو ُقـَّـد ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيح َي ُســو َع» (فيلبــي
ـ
س
م
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ي
ل
ع
ل
ا
هللا
ة
ـو
ـ
ع
د
ـة
ـ
ل
ا
ع
ج
ـل
ـ
َج
أل
ض
ـر
ـ
غ
ل
ا
ـو
ـ
ح
ن
ى
ـع
ـ
َس
َْ ِ
ْ ُْ َ
أ ْ َ َ ْ َ ْ ََ
ْ َََ َ َْ
 13 :3و.)14
هــل أنــت مســتعد أن تتبــع مثــال الرســول ،فتتــرك أشــياء العالــم الفانيــة وتســعى
وراء جعالــة دعــوة هللا العليــا ،دون التفــات إلــى الــوراء؟ ام ـرأة لــوط نظــرت إلــى
الــوراء فهلكــت (تكويــن  .)٢٦ :١٩فصــار هالكهــا الفاجــع محفـ اًز لــكل إنســان أن
ـع
ـس أ َ
َحـ ٌـد َي َضـ ُ
يهــرب مــن الفســاد الــذي فــي العالــم بالشــهوة .قــال المســيحَ« :لْيـ َ
ـوت ٰ ِ
ظــر ِإَلــى ٱْلــور ِاء يصُلــح ِلمَل ُكـ ِ
ِ ِ
ٱلل» (اإلنجيــل بحســب
ّ
َيـ َـد ُه َعَلــى ٱْلم ْحـَـراث َوَيْن ُ ُ
ََ َ ْ ُ َ
لوقــا .)٦٢ :٩
يقين ـاً أن الذيــن يبــدأون حيــاة هللا ،يجــب أن يعزم ـوا علــى االســتمرار فيهــا،
وإال فإنهــم لــن يســتفيدوا منهــا .ألن االلتفــات إلــى الــوراء يــؤدي فــي الغالــب إلــى
االنســحاب ،واالنســحاب يــؤدي حتمـاً إلــى الهــاك .وأن الذيــن ال يثبتــون وجوههــم
نحــو الســماء .ولكــن يلتفتــون بوجوههــم هنــا وهنالــك فإنهــم ال يصلحــون للســماء.
أمــا مــن يصبــر إلــى المنتهــى فهــو يخلــص.
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( )٨-٤فــي هــذا القســم مــن المزمــور ،يخبرنــا رجــل هللا ،لمــاذا يجــدر بالمؤمــن
الســاعي نحــو الكمــال أن يستمســك بالــرب ،مبتعــداً عــن اإلثــم ،فيقــول :إن الــرب
أوصى بأن تحفظ شـريعته ،وأن تحترم وصاياه إلى التمام .قال الرســول يعقوب:
ِ
ِ
ٱلنامـ ِ
ـار ُم ْج ِرمـاً ِفــي ٱْلـ ُـك ِّل»
«مـ ْـن َح ِفـ َ
ـوسَ ،وإَِّن َمــا َع َثـَـر فــي َواحـ َـدةٍَ ،فَقـ ْـد َصـ َ
ظ ُك َّل َّ ُ
َ
(يعقــوب  .)١٠ :٢فالرســول العظيــم يعتبــر شـريعة هللا كسلســلة متعــددة الحلقــات،
تربــط نفــس اإلنســان بعــرش هللا بالبــر واألمانــة فــإذا خالــف اإلنســان وصيــة مــن
وصايــا هللا فكأنــه كســر حلقــة مــن السلســلة ،وتبع ـاً لذلــك تقطــع الصلــة بيــن هللا
والنفس.
لهــذا توســل رجــل هللا أن تثبــت طرقــه فــي حفــظ شـريعة الــرب ،لكــي ال يخــزى.
وأنهــا لطلبــة حكيمــة حقـاً ،يليــق بــكل طالــب هللا أن يرفعهــا إلــى إلهــه .وصاحبهــا
لــن يخــزى ألنهــا دليــل علــى حبــه هلل .والــذي يحــب هللا ال يمكــن أن يخــزى .ألن
هللا يكرمــه بدليــل قــول المســيحِ« :إن أ ِ
ِ
ـه أَِبــي،
َحـ ٌـد َي ْح َف ـ ْظ َكالمــيَ ،وُي ِحُّبـ ُ
َحَّبنــي أ َ
ْ َ
ِ ِ
ـع َمْنـ ِـزالً» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا .)٢٣ :١٤
َوِإَلْيــه َنأْتــيَ ،و ِعْنـ َـد ُه َن ْصَنـ ُ

ويختــم المرنــم هــذه الفق ـرة بقولــه« :ال تتركنــي إلــى الغايــة» ومــن أجــدر مــن
المرنــم بــأن يختــم بهــذه الطلبــة ،واثقـاً بالــرب؟ فهــو الــذي اختبــر أمانــة الــرب وكتــب
ـخ ُت َوَلـ ْـم أََر ِصِّديقـاً ُت ُخِّلــي
لنــا شــهادته بأحــرف بــارزة« :أَيضـا كنــت فتـ
ـى َوَقـ ْـد ِشـ ْ
َ
ْ ً ُْ ُ َ ً
ـه» (مزمــور .)٢٥ :٣٧
َعْنـ ُ

وممــا يزيدنــا يقينـاً بــأن هللا لــن يتــرك مؤمنـاً بــه قــول المســيحِ :
«خَر ِافــي َت ْسـ َـم ُع
ِ
صوِتــي ،وأََنــا أَع ِرُفهــا َف َت ْتبع ِنــي .وأََنــا أ ِ
ــك ِإَلــى
يهــا َحَيــا ًة أََبدَّيــةًَ ،وَل ْ
ــن َت ْهِل َ
ْ
َْ
ُعط َ
ْ َ
َ
َُ
َ
ِ
َحـ ٌـد ِمـ ْـن َيـ ِـدي» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا  ٢٧ :١٠و.)٢٨
أ
ـا
ـ
ه
ف
ط
خ
ي
ال
و
،
ـد
ـ
َ
ٱألََب َ َ ْ ُ َ َ
هــذا الوعــد مــن األدلــة علــى ثبــوت المؤمنيــن فــي النعمــة .وهــو أن كل مــن آمــن
اإليمان الحق ،ال يمكن أن يسقط من النعمة ويهلك (رومية  ٣٨ :٨و )٣٩وهو
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ليــس بوعــد لــكل المعترفيــن بالمســيح ،وال لــكل المعمديــن بــل هــو للذيــن يســمعون
صــوت المســيح :ويتبعونــه قلبـاً وســيرة .وأســباب صيانــة المؤمنيــن بالحــق أربعــة!
1 .كون هللا أعطاهم المسيح.
2 .كون المسيح حصل لهم الحياة األبدية وأعطاهم إياها.
3 .تعهد اآلب واالبن معاً بحفظهم من الهالك.
4 .عــدم وجــود قــوة فــي العالــم تســتطيع أن تقــاوم قــوة المســيح ومقاصــده
الخي ـرة مــن أجلهــم.
الترنيمة

َنرى ِفي َكالَ ِم ِ
ٱلص َم ْد
ٱإلَل ِه َّ
َ
َوَل ْي َس َم ِز ٌيد َعَلى َما َو َع ْد
ط َمِئ َّن َفِإِّني َم َع ْك
ول ٱ ْ
َيُق ُ
يك َكي أ َْرَف َع ْك
وِإِني أُق ِو
َ ّ َّ َ ْ
ِ ِ ِ
يق
ِإ َذا ُخ ْ
ض َت ُل َّج ٱْلمَياه ٱْل َعم ْ
ِ
ِ
ٱلض ِ
يق
يق ِن ْع َم َّ
أََنا َل َك في ّ
ٱلرِف ْ
ط ْر
اك ٱْلَبالَ َوٱْل َخ َ
ِإ َذا َما َد َه َ
والَ تُوِقع َّ ِ
يك َّ
ٱلض َرْر
ٱلن ُار ف ْ
ُ
َ

ِ
ُّ
ول
يع ٱلذ َرى الَ َي ُح ْ
َوَدادي َرِف ُ
ِإ َذا َزي َ َّ
ول
ص ْد َ
غ ٱْل ُك ُه ْ
َّن ٱلش ْي ُب ُ
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ِ
يم ِانَنا َكٱْل َجَب ْل
َساساً إل َ
أَ
ِ
ِ
اك ٱْل َح َم ْل
ل َم ْن َيْل َجأُو َن ل َذ َ
َوِإِّني إََل ُه َك َوٱْل َع ْو ُن ِبي
ض ْعَف َك ِم ْثل ٱأل ِ
َب
َسُن ُد ُ
َ
َوأ ْ

َفالَ تَْق ِدرَّن عَليك ُّ
ٱلل َج ْج
َ ََْ
وِ
ضيُق َك أ ُْب ِدُل ُه ِبٱْلَف َرْج
َ
ِ
يك ِم ْن ِن ْع َمِتي َما ْٱن َس َك ْب
َفَي ْكف َ
َفِإِّني أَُن ِّقيك ِم ْثل َّ
ٱلذ َه ْب
َ َ
ويد ِر ِ
يه َش َعِبي ِل َوْق ِت ٱْل َه َرْم
َ َْ
َف ِحضِني ِحماهم َكر ِ
اعي ٱْل َغَن ْم
ْ
َ ُْ َ
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ال
َف َما َن َ
َوِإ ْن َق َام

َكيد ٱْلعد ِو ٱْلخ ِ
ص ْيم
ُْ َ ُ ّ َ
َي ْغ ُزوهُ َج ْن ُد ٱْل َج ِح ْيم

ٱستََن ْد
اب َم ْن ِلَي ُسو ْ
َوالَ َخ َ
ع ْ
َفَل ْس ُت ِبتَ ِارِك ِه ِلألََب ْد

الصــاة :أيهــا الــرب إلهنــا .أنــت هــو الكامــل وحــدك ونحــن كلنــا نعانــي
النقــص .ولكــن نشــكرك ألجــل يســوع الكامــل الــذي بذبيحــة نفســه،
يكمــل نقائصنــا ويؤهلنــا للرضــى فــي عينيــك .ونشــكرك ألجــل كالمــك،
الــذي ينقــي القلــوب ،ويطهــر النوايــا .اعطنــا يــا ســيد الــذوق الصالــح
واإلرادة الصالحــة لكــي نحفــظ كالمــك ونعيــش بموجبــه .ثبتنــا فــي
حفــظ وصايــاك .لكيــا نخطــئ إليــك .آميــن.
السؤال - ٢٦ :من طوب المرنم؟
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ٱلت ِ
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّ
اس ُع َع َشَر  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ

٤٩اُ ْذ ُكـ ْـر ِل َعْبـ ِـد َك ٱْلَقـ ْـو َل َّٱلـ ِـذي َج َعْل َت ِنــي أَْن َت ِظـ ُـرُهٰ ٥٠ .هـ ِـذ ِه ِهــي َت ْع ِزَي ِتــي ِفــي
َ
َن َقوَلــك أَحي ِانــي٥١ .ٱْلمت َك ِبــرون ٱســته أزُوا ِبــي ِإَلــى ٱْل َغاي ِ
ِ
ــن
ع
.
ــة
َُ ّ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ْ
َم َذَّلتــي ،أل َّ ْ َ ْ َ
َ
َشـ ِـريع ِتك َلــم أ ِ
ـك ُمْنـ ُذ َّ
ـت٥٣ .ٱْل َح ِمَّيـ ُة
َمـ ْـلَ .
ٱلد ْهـ ِـر َيــا َر ُّب َف َت َعَّزْيـ ُ
امـ َ
٥٢ت َذ َّكـْـر ُت أ ْ
َ َ ْ
َح َك َ
ِ
ِ
أَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك ِفــي
ـ
ض
ائ
ر
ف
ـي
ـ
ل
ت
ـار
ـ
ص
ـات
ـ
يم
ن
ر
٥٤ت
.
ك
ت
يع
ـر
ـ
ش
ـي
ـ
ك
ار
ت
ار
ـر
ـ
َش
أل
ٱ
ب
ـب
ـ
س
ٍ
َ
َْ َ
َ َْ
َ ُ َ
َ َ َ
َخ َذ ْتنــي ِب َ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
يع َت َكٰ ٥٦ .ه ـ َذا
ٱسـ َـم َك َيــا َر ُّب َو َح ِف ْظـ ُ
ـت َشـ ِـر َ
َبْيــت ُغْرَبتــيَ ٥٥ .ذ َكـ ْـر ُت فــي ٱللْيـ ِـل ْ
ِ
ـاك.
ـار ِلــي ألَ ّنــي َح ِف ْظـ ُ
ـت َو َص َايـ َ
َصـ َ

( )٤٩فــي هــذه اآليــة ،يذكــر المرنــم أن كلمــة هللا ،هــي رجــاؤه .وهنــا يجــب أن
نذكــر أن الرجــاء فــي الكتــاب المقــدس ،ال عالقــة لــه بالتفــاؤل ،أو رغبــة القلــب
فــي أن يــرى كل شــيء فــي صــورة جميلــة ،ألن القلــب البشــري كثيـ اًر مــا يخطــئ.
مــع أن الرجــاء يكــون فــي البدايــة صغي ـ اًر ،إال أنــه ال يخــزي .ألنــه بــذرة
ســماوية ،ألقيــت فــي قلــب اإلنســان ،وال يمكــن أن تمــوت .ألنهــا موضــوع الهتمــام
ال ـزارع اإللهــي ،الــذي يتعهدهــا بالعنايــة التامــة ،فــي كل م ارحــل نموهــا.
يقــال عــن البــذور أن رطوبــة التربــة ،تعمــل إلنباتهــا .ولكنهــا تحتــاج إلــى
الحـ اررة ألجــل نمــو النبتــة ،وإلــى الريــح العاصفــة ،وإلــى عتمــة الليــل لكــي تتأصــل
فــي عمــق التربــة .هكــذا الرجــاء ،يحتــاج إلــى الصبــر المرطــب بالحلــم لكــي ينبــت.
وإلــى دفء اإليمــان لكــي ينمــو .ويحتــاج إلــى عواصــف التجــارب لكــي يتأصــل
فــي المحبــة ،التــي ترجــو كل شــيء.
والرجــاء يولــد فــي اإلنســان ،لكــي يغلــب .ولكــن قبــل أن يكلــل ،يجــب أن
يكمــل نمــوه فــي تربــة الضيقــات وفــي مجابهــة ريــاح المقاومــات األشــد قســاوة .ألن
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التعــرض للكــرب والصعوبــات تفــرض عليــه أن تتقــوى أصولــه .والمعــروف بالخبـرة
أن وقــوف الرجــاء فــي الظلمــة األكثــر حلكــة يجعلــه يلمــع بالنقــاوة ،أكثــر فأكثــر
إلــى النهــار الكامــل.
الرجــاء ينتصــر فــي األيــام العصيبــة ،التــي كل شــيء فيهــا يدعــو لليــأس .مــن
أجــل هــذا فــي البــدء خلقــه هللا كمــا خلــق النــور ،حيــن قــال فــي البــدءِ :
«ل َت ُكـ ْـن أَْنـ َـو ٌار
ِ
ٱلســم ِ
ِ
ـار و َّ
اء ِل َت ْف ِصـ َـل َبْيـ َـن َّ
ٱللْيـ ِـل» (تكويــن .)١٤ :١
ٱلن َهـ ِ َ
فــي َجَلــد َّ َ
إن كان الرجــاء ،يولــد ويكبــر فــي إنســان عــرف المســيح وقبلــه مخلصـاً .وتعلــم
أن يطيعــه ويتبعــه ويخدمــه ،فــإن هــذا اإلنســان ســيصل حتمـاً إلــى مجــد الســماء،
ليتمتــع بميـراث القديســين فــي النــور.

لقــد عــرف باالختبــار أن التفــاؤل يتالشــى فــي أثنــاء الضيــق ويحــل محلــه
التشــاؤم فالفشــل .ولكــن الرجــاء يلمــع فــي الضيقــات ،وفق ـاً للقــول الرســولي:
«وَليـ ٰ
ٱلض َيقـ ِ
ِ
ـئ
ـاتَ ،ع ِال ِميـ َـن أ َّ
َن ِّ
ـك َفَقـ ْطَ ،بـ ْـل َن ْف َت ِخـُـر أَْيضـاً ِفــي ِّ
ـس ذِلـ َ
ٱلضيـ َ
َْ َ
ـق ُيْنشـ ُ
َن محَّبـ َة ٰ ِ
ِ
ِ
ِي
َّ
ٱلل َقـ ِـد
أل
،
ـز
ـ
خ
ي
ال
ـاء
ـ
ج
ٱلر
و
،
ـاء
ـ
ج
ر
ة
ـ
ي
ك
ز
ٱلت
و
ً،
ة
ـ
ي
ك
ز
ت
ـر
ـ
ب
ٱلص
و
َّ
ُ
َصْبـ اًرْ ُ ُ َ َّ َ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ،
ََ
ّ
وح ٱْلُقـ ُـد ِ
طــى َلَنــا» (روميــة .)٥-٣ :٥
ٱْن َسـ َـكَب ْت ِفــي ُقُلوبَِنــا ِبٱلـ ُّـر ِ
س ٱْل ُم ْع َ
شــك اًر هلل ألجــل الرجــاء الــذي يتعــاون مــع الصبــر ،فينتجــان معـاً طــول األنــاة.
هــذه الفضائــل تصيــر المســيحي منتص ـ اًر ومثم ـ اًر لمجــد هللا .أرجــو أن ال تكــون
هــذه الحقيقــة بالنســبة لــك مجــرد نظريــة .وإن كان األمــر كذلــك فإنــي أســال هللا أن
يقــود قلبــك إلــى مقــدس الرجــاء ،لتختبــر قوتــه وتعيشــها مــع هللا.

( )٥٢-٥٠هنــا يحدثنــا رجــل هللا كيــف صــارت كلمــة هللا ليــس رجــاؤه فحســب
بــل أيضـاً تعزيتــه فــي وســط متاعبــه وآالمــه الكثيـرة .ألن الذيــن دعاهــم بالمتكبريــن
لــم يتركــوه وشــأنه ،بــل حاول ـوا إلحــاق األذى بــه .ولكنــه تحمــل المضاضــة
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والمقاومــات إك ارم ـاً للــرب الــذي ع ـزاه بكلمتــه.
( )٥٦-٥٣إال أن رجــل هللا أخذتــه الحميــة والغضــب ،بســبب تــرك أولئــك
األش ـرار ش ـريعة هللا .مــن المســلم بــه أن الغضــب انفعــال طبيعــي وليــس هــو
بالخيــر وقــد قــال الرســول يعقــوب إن الغضــب ال يصنــع بــر هللا (يعقــوب )١٩ :١
وينبغــي أن تعتــرف بــأن الغضــب الطبيعــي مــن شــر العــادات ،وهــو يــدل علــى
وجــود األنانيــة .إال أن هنــاك غضــب ينشــأ عــن االنفعــال انتصــا اًر للحــق .ففــي
مثــل هــذه األحـوال ال يكــون الغضــب شـ اًر .فغضــب المرنــم ،كان مــن هــذا النــوع،
ناشــئ عــن غيرتــه علــى شـريعة الــرب ،بحيــث لــم يكــن فــي وســعه أن يبقــى حياديـاً.
الترنيمة
ِل َم ْن تَ َرى َن ْذ َه ُب َيا َر َّب ٱْل َوَرى
وبى ِل َم ْن َي ْحَيا ِب َها
ُ
طَ

ِ َِّ
ور ٱْل ُه َدى
تْل َك ٱلتي أ ْ
َض َح ْت َلَنا ُن َ
َوٱْل َك ْوَك َب ٱْل َو َّ
اح ِإ ْذ
ض َ

َيا َربََّنا َه ْب ِن ْع َم ًة َم ْع َها ِل َكي
ْ
َفَق ْد َو َع ْد َت أََّن َها
ِ
َن
َيا َر ُّب َق ّد ْسَنا ِب َها َو ْٱن َع ْم ِبأ ْ
َِ ِ
وسَنا
ط ّه ْر ب َها ُنُف َ

َو ِم ْن َك ِكْل َم ُة ٱْل َحَي ِاة تَ ْخ ُرُج
َوُك َّل ِح ٍ
ين َيْل َه ُج
ف ِذي ٱْل َح َّد ْي ِن ِفي َح ْر ِب ٱْل ِع َدى
َو َّ
ٱلس ْي َ
َعَل ْن َت ِس َّر ٱْل ِف َدى
َق ْد أ ْ
تُ ْث ِمر ِفي ٱْلُقُل ِ ِ
ين تََق ُع
وب ح َ
َ
ِ
َف ِارَغ ًة الَ تَ ْرج ُع
تَس ُك َن ِفي ُك ِل ٱْلُقُل ِ
وب ِب ِغَنى
ّ
ْ
َيا َم ْن ِب َها أ َْرَش ْدتََنا

الصــاة :نعــم ،يــا رب إلــى مــن نذهــب وكالم الحيــاة األبديــة عنــدك؟ ثبتنــا فيــك
يــا ســيد ،لكــي يثبــت كالم الحيــاة األبديــة فينــا .نعتــرف بأننــا خطــاة
أثمــة ،ولكــن أنــت هــو مخلــص األثمــة وصديــق الخطــاة .فتجــاوب مــع
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حاجتنــا التــي تصــرخ إليــك ،خلصنــا يــا رب ،وقــدس قلوبنــا المشــتاقة
إلــى خالصــك .آميــن.
السؤال - ٢٧ :تكلم عن الرجاء.
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ٱلت ِ
ور ٱْل ِمَئ ُة َو َّ
اس ُع َع َشَر  -تتمة
اَْل َم ْزُم ُ

١٠٥ســر ٌ ِ ِ
ِ
ظ
ــور ِل َســ ِب ِيلي.
َح َفــ َ
ــت َفأَِب ُّــرُه أ ْ
١٠٦حَل ْف ُ
الم َ
َن أ ْ
َ
ــك َوُن ٌ
َ
اج ل ِر ْجلــي َك ُ
ـت ِإَلــى ٱْل َغايـ ِـة .يــا ر ُّب أَحِي ِنــي حســب َك ِ
١٠٨ٱرَت ِ
ام ِبـِّـر َك.
ض
الم َك.
َ
١٠٧ت َذَّلْلـ ُ
أْ
َ َ َ ْ
ْ
ََ َ
َحـ َـك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمــا
ـك َعّل ْمنــيَ١٠٩ .ن ْفســي َدائم ـاً فــي َك ّفــي ،أ َّ
امـ َ
وبــات َفمــي َيــا َر ُّبَ ،وأ ْ
ِب َمْن ُد َ
َح َك َ
َمــا وصايــاك َفَلــم أ ِ
ِ
ـل
َضـ َّ
يع ُت َك َفَلـ ْـم أَْن َسـ َـها١١٠ .ٱأل ْ
َشـ ِـر َ
َشـَـرُار َو َض ُع ـوا لــي َف ّخ ـاً ،أ َّ َ َ َ َ ْ
ـت َشـ َـه َاد ِات َك ِإَلــى َّ
ـت
ٱلد ْهـ ِـر أل ََّن َهــا ِهــي َب ْه َجـ ُة َقْل ِبــي.
َعْن َهــا.
١١٢ع َ
ط ْفـ ُ
١١١وَرْثـ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك إَلــى َّ
ٱلد ْهـ ِـر إَلــى ٱلّن َه َايــة.
ـع َفَرائ َضـ َ
َصَنـ َ
َقْل ِبــي أل ْ
( )١٠٥مــا أثمــن هــذا التأكيــد ،الــذي جــاء علــى لســان المرنــم! أنــه يكشــف
شــيئين جديريــن بالمالحظــة :الظلمــة التــي تســود العالــم ،والصعوبــات التــي
تعتــرض ســبيل المؤمنيــن بســبب موقــف العالــم البغيــض منهــم .األمــر الــذي
ِ
ـب
ان ٱْل َعاَلـ ُـم ُي ِحـ ُّ
أشــار المســيح إليــه حيــن قــال لتالميــذهَ« :لـ ْـو ُكْن ُتـ ْـم مـ َـن ٱْل َعاَلـ ِم َلـ َـك َ
ٰ
ِ
ـك
َخ َّ
ـهَ .وٰل ِكـ ْـن أل ََّن ُكـ ْـم َل ْسـ ُـت ْم ِمـ َـن ٱْل َعاَل ـمَِ ،بـ ْـل أََنــا ْ
ٱخ َتْرُت ُكـ ْـم مـ َـن ٱْل َعاَل ـمِِ ،لذِلـ َ
اص َتـ ُ
ــم» (اإلنجيــل بحســب يوحنــا .)١٩ :١٥
ُيْب ِغ ُ
ــم ٱْل َعاَل ُ
ض ُك ُ

إننــا نعيــش فــي زمــن يجــب فيــه علــى المؤمــن أن يالحــظ ســيره بدقــة ،بــل
يحســن بــه أن يتأكــد مــن ســامة المــكان الــذي يضــع فيــه رجلــه .هنــاك خطــر
مــن التعثــر بســبب الظــام ،وهنــا خطــر مــن الوقــوف ،بســبب الضيقــات الكثي ـرة
التــي تعتــرض خــط الســير .خطــوة خاطئــة واحــدة ،ويعقبهــا الســقوط فتدميــر الحيــاة
الروحيــة .ووقــوف واحــد ،يكفــي إلفشــال الدعــوة .ولهــذا أوصــى الرســول بولــس
ٰ
تيموثــاوس قائـاًِ :
ٱلت ْعِليـ َـم َوَد ِ
ـك َو َّ
ـت ٰهـ َذا
ـك ِإ َذا َف َعْلـ َ
ـك ،أل ََّنـ َ
او ْم َعَلــى ذِلـ َ
«الحـ ْظ َن ْف َسـ َ
ِ
ـك َو َّٱل ِذيـ َـن َي ْسـ َـم ُعوَن َك أَْيض ـاً» (تيموثــاوس األولــى .)١٦ :٤
ـص َن ْف َسـ َ
ُت َخّلـ ُ
فــي الحــق أن مالحظــة المؤمــن ســيرته وتعليمــه ضــرورة لحفــظ نفســه ونجاحــه
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فــي شــهادته .فــا بــد مــن ســقوطه إن لــم تكــن ســيرته علــى وفــق تعليــم كلمــة هللا.
إن أمانــة المؤمــن لربــه والســير وفــق شـريعته فــي البــر والقداســة هــي البرهــان علــى
أنــه قــد نــال الخــاص.
نحــن ال نســتطيع أن نفــي فضــل هللا حقــه مــن الشــكر ألنــه أعطانــا كلمتــه
سـراجاً ألرجلنــا .وألنــه قادنــا إلــى اآلن خطــوة بعــد خطــوة ،حتــى صرنــا نعــرف أيــن
نحــن تمامـاً .هــذه الكلمــة المنيـرة ،تتيــح لنــا الشــركة مــع إلهنــا فــي كل وقــت .إنهــا
لنــا بمثابــة عمــود الســحاب نهــا اًر وعمــود النــار ليـاً ،الــذي يقــود خطواتنــا ويحفظنــا
فــي اجتيازنــا بريــة هــذا العالــم .لنذكــر أن كلمتــه لنــا هــي كسـراج يضــيء فــي الليــل
فيبــدد حلكــة الظــام مــن حولنــا ،بحيــث ال تســتطيع أعمــال الظلمــة أن تفاجئنــا،
أو تتســلل إلــى داخلنــا.
إنهــا أيض ـاً نــور لســبيلنا ،خــال تجوالنــا كل يــوم .فهــي ترســل نورهــا أمامنــا.
متيحــة لنــا التقــدم والســير قدم ـاً فــي خدمــة إلهنــا .إنهــا تضــيء ســبيلنا فــي أبــان
الظــروف المتقلبــة واألح ـوال الجديــدة الصعبــة .والكلمــة اإللهيــة تحيطنــا علم ـاً
بالمخاطــر الكامنــة فــي الطريــق ،وتبيــح لنــا ســر االنتصــار علــى كل ضيقــة .إنهــا
المرشــد األميــن الــذي ال يخطــئ أبــداً ،ألنهــا مــن وحــي الــروح القــدس الــذي يرشــدنا
إلــى جميــع الحــق .فكالمــه باألنبيــاء يلقــي أشــعته علــى المســتقبل ،حتــى ال يؤخــذ
المؤمنــون علــى غ ـرة .بــل يصيرهــم القــول النبــوي عارفيــن كيــف يفتــدون الوقــت.
ولهــم االمتيــاز أن االنــذارات التــي تحملهــا كلمــة الحــق ،ال شــيء مــن المبالغــة
فيهــا ،وأن وعــوده األمينــة تتحقــق دائم ـاً.
هــل تســتطيع أنــت ،أن تركــز حياتــك علــى وعــود هللا وإرشــادته ،قائ ـاً مــع
ِ
ــت َخ َ ِ ِ
ــم» (مزمــور :١١٩
المرنــمَ « :ثِّب ْ
ــك َوال َي َت َس َّــل ْط َعَل َّ
طواتــي فــي َكِل َمت َ
ــي ِإ ْث ٌ
.)١٣٣
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لقــد عــرف المرنــم أن ســبيل الوصايــا اإللهيــة هــو وحــده الــذي يــؤدي بــه إلــى
الخيــر ويبعــده عــن الشــر لهــذا عاهــد نفســه بقســم أن يحفــظ أحــكام بــر هللا .ســائالً
الــرب اإللــه أن يحييــه حســب كالمــه اإللهــي.
لقــد كانــت لــه اختبــارات مـرة مــع األشـرار ،الذيــن تآمــروا عليــه ليســقطوه .ولعلــه
تعثــر فــي طرقــه أحيانـاً ،بيــد أنــه لــم يتنكــر مطلقـاً لوصايــا الــرب .بــل بالحــري كان
قلبــه دائم ـاً يتحــرك لصنــع مشــيئة هللا وحفــظ وصايــاه .وقــد عبــر عــن هــذا القــول
بأنــه يحفــظ شــهادات الــرب ،ألنهــا بهجــة قلبــه.
الترنيمة

ِ
يل
اج ُمِن ٌير َلَنا ِفي َّ
س َر ٌ
ٱلسِب ْ
ِسالَح ِ ٍ ِ
ِ
يل
ٌ َ
اء ٱْل َعل ْ
ضعيف شَف ُ
ط ِر َّ
ٱلش َه ْاد
َوَق ْوُل َك ُحْلٌو َكَق ْ
ِ
ِب َش َارةُ َخ ْي ٍر ِل ُك ِّل آْلعَب ْاد
ف ُس ُر ٍ
اء َع ِظ ْيم
ُسالَ ُ
ور َع َش ٌ
وناموسك ٱْل َك ِ
ام ُل ٱْل ُم ْستَ ِق ْيم
ََ ُ ُ َ
ِ
ال
اج ٱْل َج َم ْ
قالََدةُ ُع ْن ٍق َوتَ ُ
ال
ألََّن َك َيا َر ُّب َع ْي ُن ٱْل َك َم ْ

َكالَ ُم َك َيا َربََّنا
اب َخالَ ٍ
ص َلَنا
َوَب ُ

ِ
وب
َوتُْر ٌس َلَنا في ٱْل ُح ُر ْ
ِ
وب
َوَب ْه َج ُة ُك ّل ٱْلُقُل ْ
ام َوُرو ُح ٱْل َحَي ْاة
َ
ط َع ٌ
يق َّ
ٱلن َج ْاة
ُي ِر َينا َ
ط ِر َ

ُي َس ُّر ِب َها ٱْل ُم ْؤ ِم ُن
َفتَ ْح َم ُد َك ٱألَْل ُس ُن

الصــاة :أيهــا الســيد الــرب ،نشــكرك ألجــل كلمتــك المقدســة التــي وضعتهــا بيــن
أيدينــا .لتكــون النــور الــذي ينيــر ســبيلنا .ونشــكرك ألجــل األخبــار
الســارة التــي وردت فــي الكتــاب العزيــز ،والتــي تتحــدث عــن مخلصنــا
وفادينــا الــرب يســوع .اعطنــا القــدرة والنعمــة لكــي نحفــظ شــرائعك
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المدونــة فيــه .وســاعدنا لكــي نذيــع بشــرى الخــاص بإنجيــل ربنــا
يســوع .آميــن.
السؤال - ٢٨ :بماذا شبه المرنم كالم هللا .وبماذا تعهد المرنم هلل؟
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المسابقة الثانية للمزامير رنموا للرب ترنيمة جديدة
إن جاوبــت أيهــا األخ علــى  ٢٤س ـؤاالً أو أكثــر مــن هــذه األســئلة الثمانيــة
والعشـرين بصواب ،نرســل لك الكتاب الذي تختاره من قائمة المطبوعات جائزة.
.

1أيــن كانــت تقــام العبــادة الجمهوريــة .ومــا هــي أقســام مســاكن هللا فــي
زمــن داود؟ (مزمــور )٨٤

.

3ماذا طلب المرنم في صالته؟ (مزمور )٨٦

.

2ماذا سأل المرنم في بداية المزمور؟ (مزمور )٨٦

.

4من هو ناظم المزمور وماذا تعرف عنه؟ (مزمور )٨٨

.

.
.
.
.

5ما هي الحجة التي دعم بها المرنم دعواه أمام هللا؟ (مزمور )٨٨

6من هو كاتب المزمور ،وماذا تعرف عن مصادره؟ (مزمور )٩٠

7لمــاذا تســلط المــوت علــى النــاس .ومــاذا كانــت النتيجــة لذلــك؟ (مزمــور
)٩٠

8ما هي الطلبات التي تقدم بها رجل هللا؟ (مزمور )٩٠
9في أي مناسبات يتلو بعض الناس المزمور ٩١؟

	10.ماذا كان قصد الشيطان من تجربة المسيح؟ (مزمور )٩١

	11.ما هو عنوان المزمور  .٩٢وفي أي مناسبة كان يتلى؟
	12.ماذا وجدت في هذا المزمور الخامس والتسعين؟

	13.إلــى مــن وجــه الــرب إنــذاره .ومــا هــي محتوياتــه وعلــى مــن ينطبــق
أيض ـاً؟ (مزمــور )٩٥
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	14.ماذا ترى في هذا المزمور رقم ٩٦؟

	15.إالم يدعو هذا المزمور المائة؟

	16.ما هي الحسنات التي عددها داود؟ (مزمور )١٠٣

	17.ما هي صفات هللا التي عددها المرنم؟ (مزمور )١٠٣
	18.ما هو امتياز العهد الجديد؟ (مزمور )١٠٣

	19.مــاذا كانــت كـ ارزة المعمــدان وبمــاذا أمــر المســيح أن يكــرز؟ (مزمــور
)١٠٣

	20.كيف استهل المرنم هذا المزمور؟ (مزمور )١٠٤

	21.مــا هــي الكائنــات التــي اســترعت نظــر المرنــم فــي هــذا القســم مــن
المزمــور ١٠٤؟

	22.بماذا تحس وأنت تق أر اآليات من  ١٣-٨في المزمور ١٠٧؟

	23.ما هي الدعوة التي تجدها في اآلية العشرين؟ (مزمور )١٠٧

	24.ما هو الضعف الذي أشار إليه الرسول بولس؟ (مزمور )١١٦

	25.ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟ (مزمور )١١٦

	26.من طوب المرنم؟ (مزمور )١١٩

	27.تكلم عن الرجاء( .مزمور )١١٩

	28.بماذا شبه المرنم كالم هللا .وبماذا تعهد المرنم هلل؟ (مزمور )١١٩
اكتب مسابقتك على ورقة مستقلة وال تنس ذكر عنوانك كامالً.
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رنموا للرب ترنيمة جديدة (المرشد للصالة الجزء الثاني)
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