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  الحلقة الرابعة: اليقظة
  الوضوح - اليقظةسلسلة 

  ديفيد بالت. د
  

أنـا باشـكر اهللا علـى . ١٩أدعوك تفتح معايا مزمـور ، )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
ات طريـف فـي األمـر إنـك لمـا تعلـم األطفـال يحفظـوا آيـال. الخدام اللي بيسكبوا كلمة اهللا فـي قلـوب األطفـال

لمسـئولية فـي قلبـك ألن ده بيـزود إحساسـك با. تحفظهـم أنـت كمـانتاب، بينتهي بيك األمـر مضـطر من الك
كـــان لســـه . ســـنين ٦أو  ٥كنـــت بـــاتكلم مـــع عيلـــة مـــن أســـبوع، وكـــان عنـــدهم طفـــل عمـــره . وذهنـــك وحياتـــك

لكنــه " أكيــد أنــت كمــان حفظتــه؟: "وقتهــا بصــيت لــألب وقلــت لــه. ، وســمعه لــي١٣٩مخلــص حفــظ مزمــور 
علشــان نعلــم الكتــاب، محتــاجين نكــون ...  .كانــت حاجــة غريبــة". مــش عــارف أحفظــه. بصــراحة، أل: "قــال

  .عارفين الكتاب
  

اتكلمنـا فـي أول حلقـة مـن . أمـور غيـر قابلـة للجـدل فـي العبـادة الجماعيـة ٥احنا فـي السلسـلة دي بنشـوف 
. عـة أفـراد متجمعـة وبـس للعبـادةعن أهمية الجماعة في العبادة الجماعية، إننا ما نكونش مجمو  ١٢نحميا 

الحلقــة اللـي بعــدها اتكلمنــا عـن التواضــع مــن رؤيــا . للعبــادة ضإنمـا احنــا جماعــة مـؤمنين مجتمعــين مــع بعـ
وبعدها اتعمقنا في الحـوار بـين يسـوع والسـامرية . ، وشفنا طبيعة العبادة الجماعية المتمركزة حوالين اهللا٢٠

   .صادقين قدام اهللا في عبادتنا نشفنا أهمية إننا نكو و . واحنا بنتكلم عن الصدق ٤من يوحنا 
  

يمكـــن موضـــوع . الوضـــوح.. تـــاني مـــن األمـــور الغيـــر قابلـــة للجـــدل دينشـــوف مـــع بعـــض حاجـــة  دلـــوقتي
سـنين مـن  ٧آِخـر  تألن ده موضـوع قضـي. الوضوح هو أكثر موضوع عاجبني شخصـًيا فـي السلسـلة دي

د إن األمـــر ده تقـــأع. كلمـــة اهللا هـــو مركـــز عبادتنـــالوضـــوح بلحاجـــة لكـــون اا.. خـــدمتي بادرســـه وأعلـــم بيـــه
واحــدة كانــت مــن شــخص . مــن فتــرة جــات لــي كــذا مكالمــة بخصــوص الموضــوع ده. محــوري لبــاقي األمــور

دقيقـة مـن غيـر  ٢٠بيقـف يـوعظ لمـدة . بيقول إن قسيس كنيستهم بقى بيطلع المنبر من غير كتـاب مقـدس
اللي فات سافرت أوعـظ فـي كنـايس كثيـر، وكنـت بـاتكلم عـن الحاجـة والوقت . ما يستشهد بالكتاب ولو مرة
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نــاس كثيــر كــانوا بييجــوا ويقولــوا إنهــم جعــانين لكلمــة اهللا، لكــنهم مــش بيتعمقــوا . للوضــوح اللــي مــن كلمــة اهللا
ده ســؤال " ديفيــد، أنــت ليــه شــغوف كــده بكلمــة اهللا فــي العبــادة؟: "حــد مــرة ســألني. فيهــا ككنيســة مــع بعــض

لــو . إن لــو كلمــة اهللا مــش فــي مركــز عبادتنــا، يبقــى احنــا مــش بنعبــد: ة طويلــة، لكــن ملخصــهايتطلــب إجابــ
خلونـا نشـوف إزاي ده بيتكشـف قـدامنا فـي مزمـور . كلمة اهللا مش في مركز عبادتنا، يبقـى احنـا مـش بنعبـد

١٩.  
  

بين اإلعـالن العبادة بتتضمن تناغم ، وهـو إن ١٩في حق كتابي بيمهد الساحة للي ها نشوفه في مزمور 

هـا نـتكلم األول عـن اإلعـالن، بعـدها هـا . ١٩هـا نشـوف النـاحيتين دول بيتكشـفوا فـي مزمـور . واالستجابة
  . نشوف إزاي االستجابة بتنبع من اإلعالن

  

قـال إنـه المزمـور المفضـل ليـه مـن بـين كـل  C. S. Lewisسـي إس لـويس . هلذهـو مزمـور مـ ١٩مزمـور 
. بيقدم لنا صـورة مذهلـة ١٩فعًال مزمور . مالوش مثيل في كل أشعار العالمالمزامير، وقال إن الشعر فيه 

، أطول أصحاح في الكتـاب المقـدس، واللـي بيأكـد علـى أهميـة الكلمـة ١١٩وهو نسخة مصغرة من مزمور 
اللـي هـا نـبص  ١١٩، النسخة المصغرة، ومنه ننطلـق لمزمـور ١٩خلونا نبص على مزمور . مرات ومرات
  . عليه بعدها

  

  :١٩زمور م
  . َالسَماَواُت ُتَحدُث ِبَمْجِد اِهللا، َواْلَفَلُك ُيْخِبُر ِبَعَمِل َيَدْيهِ ١
  . َيْوٌم ِإَلى َيْوٍم ُيِذيُع َكَالًما، َوَلْيٌل ِإَلى َلْيل ُيْبِدي ِعْلًما٢
  . َال ُيْسَمُع َصْوُتُهمْ . َال َقْوَل َوَال َكَالمَ ٣
  َجَعَل ِللشْمِس َمْسَكًنا ِفيَها، . ُقُهْم، َوإَِلى َأْقَصى اْلَمْسُكوَنِة َكِلَماُتُهمْ ِفي ُكل اَألْرِض َخَرَج َمْنطِ ٤
  . َيْبَتِهُج ِمْثَل اْلَجباِر ِللسَباِق ِفي الطِريقِ . َوِهَي ِمْثُل اْلَعُروِس اْلَخاِرِج ِمْن َحَجَلِتهِ ٥
  .ِإَلى َأَقاِصيَها، َوَال َشْيَء َيْخَتِفي ِمْن َحرَها ِمْن َأْقَصى السَماَواِت ُخُروُجَها، َوَمَداُرَها٦
  . َشَهاَداُت الرب َصاِدَقٌة ُتَصيُر اْلَجاِهَل َحِكيًما. َناُموُس الرب َكاِمٌل َيُرد النْفَس ٧
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  . ْيَنْينِ َأْمُر الرب َطاِهٌر ُيِنيُر اْلعَ . َوَصاَيا الرب ُمْسَتِقيَمٌة تَُفرُح اْلَقْلبَ ٨
  . َأْحَكاُم الرب َحق َعاِدَلٌة ُكلَها. َخْوُف الرب َنِقي ثَاِبٌت ِإَلى اَألَبدِ ٩

  . َأْشَهى ِمَن الذَهِب َواِإلْبِريِز اْلَكِثيِر، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل َوَقْطِر الشَهادِ ١٠
  . َثَواٌب َعِظيمٌ  َأْيًضا َعْبُدَك ُيَحذُر ِبَها، َوِفي ِحْفِظَها١١
  . َالسَهَواُت َمْن َيْشُعُر ِبَها؟ ِمَن اْلَخَطاَيا اْلُمْسَتِتَرِة َأْبِرْئِني١٢
١٣ ُطوا َعَليِريَن اْحَفْظ َعْبَدَك َفَال َيَتَسلُأ ِمْن َذْنٍب َعِظيمٍ . َأْيًضا ِمَن اْلُمَتَكبِحيَنِئٍذ َأُكوُن َكاِمًال َوَأَتَبر.  
، َصْخَرِتي َوَوِلييِلَتُكْن أَ ١٤ ًة َأَماَمَك َيا َربْقَواُل َفِمي َوِفْكُر َقْلِبي َمْرِضي. 

  

  . في تفاعل بين االثنين في المزمور ..اإلعالن واالستجابة
  .يتكلم المرنم عن إزاي اهللا بيعلن عن ذاته بطريقتين رئيسيينفي المزمور  .اإلعالنخلونا نشوف * *
بنشـوف صـورة للطبيعـة وٕازاي كـل حاجـة  ٦لــ  ١فـي األعـداد مـن . العـالممـن خـالل اهللا بيعلن عن ذاته  *

بـتعلن الطبيعة بتصـرخ، بـتعلن عظمـة اهللا، . السماوات تحدث بمجد اهللا. بتعلن مجد اهللا بدًءا من السماوات
شـيء نشـوف نفـس ال. ما بتعلنش فيه الطبيعة عظمة اهللاما فيش مكان على الكوكب . عظمة اهللا باستمرار

، وعــن قدرتــه اللــي بيــتكلم عــن خلــق العــالم مــن أمــور اهللا الغيــر منظــورة ٢٠ -١٨األعــداد  ١ده فـي روميــة 
الهــدف مــن الخليقــة . كــة مــن خــالل الخليقــة حتـى بقــى اإلنســان بــدون عــذردرَ السـرمدية وطبيعتــه اإللهيــة المُ 

ش مجــد اهللا، مــين اللــي هــا يعلنــه؟ ، لــو احنــا مــا اعلنـا١٩ده اللــي بيتقـال فــي لوقــا . هـو إنهــا تعلــن مجــد اهللا
  .إنها تعلن مجد اهللا.. ده الهدف من الخليقة. الحجارة ها تصرخ بدالنا

  

نشــوف صــورة . سبمجــد اهللا، وبعــدها يــتكلم عــن الشــم الســماء بتحــدث. أعــداد ٦نشــوف ده متقســم فــي أول 
زي جبــار .. مذهلـة للشـمس اللـي بتطلــع مـن جانـب مــن جوانـب األرض زي عروسـة خارجــة مـن حجـال اهللا

الجـزء ده .. مافيش مكان في األرض بعيد عن حرارتهـا. بياخد طريقه في السما للجانب التاني من األرض
. تعريـف بهويتـه فـي السـما لكـل العـالمإنما صورة لكـون اهللا حـط . تحسه مش بيتكلم عن حرارة الشمس أوي

  . اهللا ورانا هو مين
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أيـوه اهللا بيظهـر قوتـه . لعـالم محـدودةمـن خـالل ايعلن بيها عـن ذاتـه الطريقة اللي اهللا بالمشكلة الوحيدة إن 

داود . ٧وعظمته من خالل الخليقة، لكن لما تشوف تركيبـة المزمورــ تالحـظ إن نبرتـه بتتصـاعد عنـد عـدد 
احنــا شــفنا إن اهللا . تضــاعف لمــا يبتــدي يــتكلم عــن نــاموس الــرب وشــهاداته ووصــاياهكــاد فرحــه يالمــرنم بي

مـن خــالل  موسـعاهللا بـيعلن عـن ذاتــه بشـكل  * هنـا نشـوف. تـه بوضـوح مـن خـالل الخليقــةبـيعلن عـن ذا

  .من خالل الكلمة  بيعلن عن ذاته بشكل أعظم. .الكلمة
  

ونشـوف ألقـاب مختلفـة . تركيـز علـى إعـالن اهللا فـي كلمتـه وعظمـة الكلمـة ١١لـ  ٧نشوف في األعداد من 
الكلمــات المختلفــة دي . أمــر، خــوف، أحكــامايا، شــهادات، نــاموس، وصــ: للكلمــة بيــتم اســتخدامها بالتبــادل

نـاموس الـرب كامـل، : وبعد كل لقب من دول نشوف وصف ليـه. بنشوفها في العهد القديم بتوصف الكلمة
جمـــل  ٦هـــم . خلونـــا نشـــوف مـــع بعـــض األوصـــاف المختلفـــة دي، وتـــأثير الكلمـــة. شـــهادات الـــرب صـــادقة

.. خلونــا نشــوف الســت صــفات دول للكلمــة. ه هــو نــاموس الــربوبيوضــحوا إيــ ٧متتابعــة بيبتــدوا مــن عــدد 
  .احنا محتاجين نعمل كده ألنهم بيتعارضوا مع فلسفة وموجات العبادة المعاصرة

  

فكـرة إن نـاموس الـرب، . ده معناه إن نـاموس الـرب فيـه الكفايـة. "َناُموُس الرب َكاِملٌ "أول حاجة يقول  -١
لكــن . ده شــيء احنــا عارفينــه.. بــس معناهــا إنهــا معصــومة عــن الخطــأالتــوراة، وصــايا الــرب، كاملــة مــش 

النــاموس هــو كــل اللــي اهللا قصــد لــه . المــرنم هنــا بيــتكلم عــن كــون نــاموس الــرب كامــل بمعنــى إنــه شــامل
للكتــاب المقــدس علشــان يســاعد  ٦٧يــا ريتنــي كنــت زودت ســفر : اهللا مــش قاعــد فــي الســما بيفكــر. يكونــه

ده اللــي . فيــه كــل اللــي احنــا محتاجينــه. الكتــاب كــافي. الكتــاب كامــل. عشــرينالنــاس فــي القــرن الواحــد و 
عاشوا في إنجلتـرا فـي وقـت كـان غيـر  puritansالتطهيريين . القديسين فضلوا ينادوا بيه على مر التاريخ

قانوني فيه إن حد يمتلك نسخة من الكتاب المقدس، وكانت السـلطات بتهـدد بسـحب نسـخ الكتـاب المقـدس 
خـدوا بيوتنـا، خـدوا أراضـينا، خـدوا كنايسـنا، خـدوا : وقتهـا المـؤمنين مـن التطهيـريين قـاموا وقـالوا. نـاسمـن ال
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: هــو األولويــة فــي عبادتنــا. .ده كــل اللــي احنــا محتاجينــه. لكــن مــا تاخــدوش الكتــب المقدســة مننــا.. والدنــا
  . الكتاب المقدس، كلمة اإلله الحي هي كل اللي احنا محتاجينه

  

لكـــن جنـــب .. ني إننـــا دلـــوقتي فـــي عبادتنـــا يمكـــن شـــايفين إن اســـتخدام الكتـــاب المقـــدس ضـــرورياللـــي قـــالق
شوية نصـايح عمليـة مـن الـواعظ عـن كيفيـة التعامـل مـع األمـر الفالنـي + محتاجين الكتاب . حاجات تانية

+ محتـــاجين الكتـــاب المقـــدس . شـــوية علـــم نفـــس معاصـــر+ محتـــاجين الكتـــاب المقـــدس . واألمـــر العالنـــي
  .هو كامل وفيه الكفاية. هو كل اللي احنا محتاجينه. لكن الكتاب بيعلن إن فيه الكفاية. عالمال
  

لــرب هــي هنــا داود بيقــول إن كلمــة ا". َشــَهاَداُت الــرب َصــاِدَقةٌ : "تــاني جملــة. بينــاوثيقــة الصــلة الكلمــة  -٢
كـر إن الكتـاب المقـدس بعيـد كـل احنـا هنـا بنميـل إننـا نف. متأسسة عليها تيحياالصخرة اللي كل حاجة في 

بنميــل نفكــر إن الوعــاظ واخــدين كــل حاجــة البعــد عــن القــرن الواحــد وعشــرين، فــإزاي ينفــع ينطبــق علينــا؟ 
بنميـــل نفكـــر إن الوعـــاظ مـــش فـــاهمين الحيـــاة .. فين إن كـــل حاجـــة ينفـــع ترجـــع للكتــابببســاطة زيـــادة، شـــاي

مش ها أدعي إنا فاهم كل الصـراعات اللـي كـل . االواقعية، ومش فاهمين الصراعات اللي الناس بتمر بيه
وثيقــة الكلمـة . صـخر أزلـي أبـدي. لكـن أقـدر أقـول بثقـة إن الكتـاب المقـدس هـو صـخرة.. النـاس بتمـر بيهـا

الكلمـة بالفعـل وثيقـة . ل الكلمـةمش محتـاج أتبـ. أنا مش محتاج أخلي الكتاب وثيق الصلة بينا. بينا الصلة
فكـر فـي . إزاي هـي صـخرة. .ي أعمله هو إنـي أظِهـر إزاي هـي وثيقـة الصـلة بينـاكل اللي عل. الصلة بينا

.. كان عنده صراعات مع الخطية، صراعات في الجـواز، صـراعات مـع أوالده.. داود اللي كتب الكالم ده
 َشــَهاَداُت الــرب ": ووســط كــل الصــراعات دي يقــول. حــد مــن والده مــات، ووالد تــانيين عصــوه وتمــردوا عليــه

  .الكلمة فيها الكفاية، والكلمة وثيقة الصلة بينا. ... هي الصخر اللي حياتي متأسسة عليه". َصاِدَقةٌ 
  

ده يخلينــي أرجـــوكم . بتعبيـــر تــاني، وصــايا الـــرب صــالحة.. "َوَصـــاَيا الــرب ُمْســَتِقيَمةٌ ". الكلمــة صــالحة -٣
األمـور دي كلهـا مهمـا كانـت . .هـوا لكلمـة اهللاتسيبوا المجـالت والروايـات، تطفـوا التلفزيـون واالنترنـت، وتتج
كلمــة إلــه الكــون .. أمــا الكتــاب فهــو كلمــة اهللا. بتســاعدنا فــي األمــور العمليــة، لكنهــا فــي النهايــة كــالم بشــر

اللــي خلــق كــل األشــياء، اللــي عارفــك وعــارفني أحســن مــا نعــرف احنــا نفوســنا، اللــي عــارف عائالتنــا، اللــي 
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، اللــي عــارف مســتقبلنا رايــح علــى فــين، اللــي عــارف كــل اللــي بيحصــل فــي عــارف أبــديتنا هــا نقضــيها فــين
نبقــى حمقــى لــو مــا قعــدناش عنــد رجليــه نســمع هــو بيقــول . ده اإللــه اللــي اختــار يكلمنــا.. مجتمعنــا وثقافتنــا

 الكلمــة فيهــا الكفايــة، والكلمــة. ... اهللا كلمنــا، واحنــا محتــاجين نســمعه. الكلمــة صــالحة ألنهــا كلمــة اهللا. إيــه
  .وثيقة الصلة بينا، والكلمة صالحة

  

. كلمـة اهللا واضــحة. أمـر الـرب طـاهر ينيـر العينــين، بيجلـب نـور. "َأْمـُر الـرب َطــاِهرٌ ". الكلمـة واضـحة -٤
يــا إيــه إرادة اهللا لحيــاتي؟ : أكثــر ســؤال بيتســأل فــي كنيســتنا هــوحاجــة تضــمن تصــحيح مســارنا لمــا يكــون 

تي؟ مـــش هـــا أتظـــاهر إن الكتـــاب ده هـــا يقولـــك بـــالظبط قـــرار الشـــغل قســـيس، إزاي أعـــرف إرادة اهللا لحيـــا
مش ها أقـول لـك إنـه هـا . مش ها أقولك إنه ها يقول لك بالظبط امتى تاخد الخطوة دي أو دي. المناسب

مــن إرادة اهللا لحياتنــا معلنــة فــي % ٩٥لكنــي مقتنــع إن . يقــول لــك بــالظبط تعمــل إيــه فــي كــل موقــف عــائلي
اللــي اهللا أعلنهــا % ٩٥أنــا مقتنــع إن لــو كنــا أمنــاء وقــدمنا نفســنا للـــ ..  أعلــن لنــا إرادتــهاهللا. الكتــاب المقــدس

اهللا مــا تركنــاش . دي أخبــار ســارة.. اهللا مــا تركنــاش. اللــي مــا نعرفهــاش% ٥لنــا، فهــو أمــين إنــه يورينــا الـــ 
اهللا قــدم لنــا .  ورانــااهللا. نهــيم فــي ضــباب اآلراء البشــرية فــي محاولــة اكتشــاف هــو مــين وٕازاي بيقــود حياتنــا

نشوف في ناحوم فقـرات كتابيـة تـتكلم عـن وضـوح . اهللا ورانا شخصه مرات ومرات. كلمته، وكلمته واضحة
اهللا واضـح، وأعلـن لنـا هـو . شخص اهللا، سواء عدلـه أو طـول أناتـه أو غضـبه أو محبتـه أو معرفتـه الفائقـة

وثيقـــة الصـــلة بينـــا، والكلمـــة صـــالحة، والكلمـــة  الكلمـــة فيهـــا الكفايـــة، والكلمـــة. ... مـــين مـــن خـــالل كلمتـــه
  .واضحة

  

. "َخـْوُف الـرب َنِقـي : "يقـول ٩عـدد . ده من أفضل األعـداد بالنسـبة لـي فـي المزمـور ده. الكلمة مقدسة -٥
ط حده عنـــوان ينفـــع يـــت. دلـــوقتي نشـــوف خــوف الـــرب.. احنــا شـــفنا النـــاموس، الشـــهادات، الوصــايا، واألمـــر

الحاجـات مـن ضـمن . الكتـاب بيتوصـف علـى إنـه خـوف ورهبـة الـرب. وف الـرب نقـيخـ.. للكتاب المقـدس
، وهو إن لو حطينا تركيز زيـادة علـى الكلمـة، يبقـى هـا نبتـدي نعبـد اللي سمعتها دفاًعا عن العبادة الحديثة

 ٤: ٥٦هـــي دي مشـــكلة؟ مزمـــور .. الســـؤال اللــي عـــايز أطرحـــه بنــاء علـــى الكتـــاب المقــدس. الكلمــة ذاتهـــا
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الـرب . َاُهللا َأْفَتِخـُر ِبَكَالِمـهِ ١٠: "١٠ويكـرر فـي عـدد ". َعَلى اِهللا َتَوكْلُت َفَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ " :يقول
 ١١٩يقــول فــي مزمــور . ١٩لمزمــور  اللــي هــو نســخة موســعة ١١٩زمــور مونيجــي فــي ". َأْفَتِخــُر ِبَكَالِمــهِ 
قَـْد َعظْمــَت : "يقــول ٢: ١٣٨وفــي مزمـور ". قَـِد اْقَشــَعر َلْحِمـي ِمــْن ُرْعبِـكَ " "َتكَ َأْحَبْبـُت َشــِريعَ : "أكثـر مـن مــرة

َألنــَك َعظْمــَت َكِلَمتَــَك : "بعــض الترجمــات مــن ضــمنهم ترجمــة كتــاب الحيــاة تقــول". َكِلَمتَــَك َعَلــى ُكــل اْســِمكَ 
ليه؟ ألن الكلمة هي إعـالن عـن مـين هـو  ..لمكانةاهللا حط كلمته واسمه في نفس ا."َواْسَمَك َفْوَق ُكل َشْيءٍ 

". ِفي اْلَبْدِء َكـاَن اْلَكِلَمـةُ "كان إيه؟  في البدء: علشان كده لما يسوع جه العالم، إنجيل يوحنا قدمه وقال. اهللا
دي صـورة الكلمـة وكونهـا مقدسـة وتثيـر فينـا المخافـة، التـوقير واالحتـرام . هو إعالن اهللا.. يسوع هو الكلمة

لـو هـا نميـل . ما اعتقدش إن تركيزنا الزيادة على الكلمة في زمننـا ده ممكـن يكـون خطـر. لرهبة لشخصهوا
الكلمـة فيهـا الكفايـة، والكلمـة ... . خلونا نميل لجانب تصديق كلمة اهللا ونخليها في مركز عبادتنا.. لجانب

  .وثيقة الصلة بينا، والكلمة صالحة، والكلمة واضحة، والكلمة مقدسة
  

تخلي الكلمة ضرورية في مركـز عبادتنـا،  يده من األسباب الل". َأْحَكاُم الرب َحق ". وأخيًرا الكلمة حق -٦
مــا فــيش  !متزايــد فــي تشــككه فــي الحــق وبيحــاول يتبنــى فكــر إن مــافيش حــق مطلــق زمــنألننــا عايشــين فــي 

اللـي ! ق بالنسـبة لـك أنـتلو حق، فهـو حـ! ما فيش حاجة نعرفها على وجه اليقين! صخر نقدر نقف عليه
. لكـن مـش ده اللـي الكلمـة بتعلنـه! الحق ده شيء نسبي! حق بالنسبة لك يمكن ما يكونش حق بالنسبة لي

  .الكلمة بتعلن إنها حق بالكامل
  

ده كــان وصــف  .فيهــا الكفايــة، وثيقــة الصــلة بينــا، صــالحة، واضــحة، مقدســة، وحــق: دي ســمات كلمــة اهللا
احنـا . ثمـر الكلمـة.. ونشوف بعد كل صفة من الصفات دي، نتيجـة أو تـأثير .١٩كلمة اهللا حسب مزمور 

  . االستجابة** شفنا اإلعالن في الصفات، خلونا نشوف دلوقتي 
  إيه اللي بيحصل رًدا على كلمة اهللا؟* 
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ــُرد الــنْفَس "قــال إن  ٧فــي عــدد  -١ ــاُموُس الــرب َكاِمــٌل َي ". ُرد الــنْفَس َيــ.. "االســتجابةبعــدها ، لكــن نشــوف "َن
النفس في العهد القديم كانـت بتعنـي شـخص اإلنسـان . بترد نفوسنا، بتنعشها: النتيجة هنا إن الكلمة بتغيرنا

فيــه الكفايــة إنــه يردنــا، ينهضــنا، ويغيــر . ينــا إن نــاموس الــرب شــامل، وكامــلالعــدد ده بيور . وكيانــه بالكامــل
مصـيرنا إننـا نعـيش .. خلـوا بـالكم مـن األمـر ده. كلمة اهللا ما ينفعش ننمو لصورة المسيح بعيد عن. نفوسنا

لــو حاولنــا . ألن ده المجــال اللــي اهللا بيغيرنــا فيــه. مــؤمنين منهــزمين لــو حاولنــا نعــيش بعيــد عــن كلمــة اهللا
نعيش حياة إيمان بعيد عن كلمة اهللا، ها ينتهي بينـا األمـر بننفـذ كـل الوصـايا والتشـريعات وبنعمـل الصـح، 

لكـن الطريقـة الوحيـدة اللـي ننـال . ها يكون أجوف ألن اهللا مـش بيغيـر نفوسـنا مـن خـالل كلمتـهكل ده لكن 
دي واحــدة مـــن . وده اللــي هـــو بيعملــه بالفعـــل. بيهــا نصـــرة علــى الخطيـــة هــي إن اهللا يغيـــر نفوســنا بكلمتـــه

  .تأثيرات الكلمة
  

. "الرب َصـاِدَقٌة ُتَصـيُر اْلَجاِهـَل َحِكيًمـاَشَهاَداُت : "يقول ٧الجزء التاني في عدد . الكلمة بتخلينا حكماء -٢
الكتاب المقـدس . على مر الكتاب، نشوف الحكمة مبنية على تطبيق كلمة اهللا وٕارادة اهللا في الحياة اليومية

     +مـــش الكتـــاب . حكمـــة العـــالم اللـــي يخلونـــا حكمـــاء+ مـــش الكتـــاب .. وأفكـــركم. كـــافي إنـــه يخلينـــا حكمـــاء
كتـاب مسـيحي تـاني + مـش الكتـاب المقـدس . هـم اللـي هـا يسـاعدونا) تور نفسـي مشـهوردك( Philفيل . د

محتــاجين نشــوف . محتــاجين نصــدق ده. الكلمــة كافيــة إنهــا تخلينــا حكمــاء بنعــيش حيــاة تقيــة. هــا يســاعدونا
ينـا حكـيم لـو وثقنـا تقـدر تخلـي أجهـل واحـد ف".. ُتَصيُر اْلَجاِهَل َحِكيًمـا"الكلمة قادرة إنها . اللي الكلمة بتعلنه

  .الكلمة بتخلينا حكماء. فيها
  

ده اللـي الكلمـة بـتعلن . الكلمـة بـتمال قلوبنـا بـالفرح". َوَصاَيا الرب ُمْسَتِقيَمٌة تَُفرُح اْلَقْلبَ ". الكلمة بتشبعنا -٣
أشـهي .. خيلـوا األمـر ده معايـات". َأْشَهى ِمَن الذَهِب َواِإلْبِريِز اْلَكِثيـرِ : "يقول عنها ١٠في عدد . إنها بتعمله

المــرنم هنــا عامــل زي اللــي ورث كــام مليــون دوالر، لكــن . مــن الــذهب الكثيــر، أغلــى مــن الــذهب والفلــوس
صورة محتاجين نتأملها فـي عـالم بتحكمـه الماديـات، دايًمـا . بيقول إن الكلمة هي أغلى حاجة ما بين إيديه
  . هدفه فلوس أكثر وأكثر، سبل راحة أكثر وأكثر
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يــا ريــت ذهنــي كــان لســه بطاقتــه وأقــدر أحفــظ آيــات : لمــا بنســمع أوالدنــا بيحفظــوا آيــات كتابيــة، بنميــل نفكــر

أنــا مصــدق إن دي كدبــة مــن . معظمنــا بنميــل نفكــر إننــا مــا نقــدرش نحفــظ آيــات كتابيــة. مــن الكتــاب كــده
 مأسـألك ونيلكـن خلـ. اوتينأكيـد هـا نكـون متفـ.. مش ها أدعي إن كلنا لينا نفـس القـدرة علـى الحفـظ. العدو
لــو قلــت لكــل واحــد إن مــن دلــوقتي لــُنص الليــل، هــا أديلــك ألــف دوالر علــى كــل آيــة كتابيــة تقــدر : ســؤال

! ... ، ألف دوالر بمنتهـى السـهولة٣٥: ١١يوحنا " بكي يسوع"تحفظها، كام واحد ها يتعلم الحفظ بسرعة؟ 
السـؤال مـش . فلوس أكثر مـا تكـون متحفـزة بالكلمـةما تكونش مسيحيتنا متحفزة باليساعدنا أصلي إن الرب 

ده هـــو الســـؤال اللـــي هـــل الكلمـــة غاليـــة كفايـــة إننـــا نمـــال أذهاننـــا بيهـــا؟ : الســـؤال. احنـــا نقـــدر نحفـــظ وال أل
َوَأْحَلـى .. "الكلمـة أشـهى وأثمـن مـن الـذهب. محتاجين نواجهه لما نفكـر إننـا مـا نقـدرش نحفـظ آيـات الكتـاب

. كذا مرة في اليـوم، عـادة فـي كـل أيـام األسـبوع بناكـل. احنا واخدين على األكل. "ِر الشَهادِ ِمَن اْلَعَسِل َوَقطْ 
لكن ماذا لو كانت كلمة اهللا هي غذاء نفوسنا؟ ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بإيه؟ بكـل كلمـة تخـرج 

. نشـتاق أكثـر وأكثـر لكلمتـهربنـا يـدينا إن زي مـا بنشـتاق لألكـل، . هو ده غـذاء نفوسـنا وشـبعها. من فم اهللا
  .الكلمة بتغيرنا، بتخلينا حكماء، وبتشبعنا. ... هي شبعنا

  

دي النتيجــة إن الكلمــة بتمــنح عيوننــا نــور فــي عــالم ". َأْمــُر الــرب َطــاِهٌر ُيِنيــُر اْلَعْيَنــْينِ . "بتنورنــاوالكلمــة  -٤
سـراج . إيـه، نـروح فـين، الكلمـة نورنـافي عالم كثير بنالقـي نفسـنا فيـه مـش عـارفين نعمـل . .ضلمة وارتباك

  . الكلمة بتنورنا. لرجلي كالمك ونور لسبيلي
  

ــدِ ٩. "بتمالنــا بالرهبــةالكلمــة  -٥ ــٌت ِإَلــى اَألَب اتكلمنــا عــن كــون الكلمــة مقدســة وٕازاي ". َخــْوُف الــرب َنِقــي ثَاِب
لكاتـب وقـف قـدام شـعب اهللا لمـا عـزرا ا. نشـوف مشـهد مـذهل ٨في نحميا . بنقف في رهبة قدام وصايا اهللا

لمـا فـتح السـفر، الكـل . أسـفار فـي العهـد القـديم ٥و أول اللي كانوا مجتمعين، ومعاه سفر الشريعة، اللي هـ
بعــد الموقــف ده بكــام . بعــد كــده ســجدوا ووجــوههم لــألرض. آمــين دأوا يرفعــوا إيــديهم ويهتفــوا آمــينوقــف وبــ

امتــى بنقــف، ويمكــن نرفــع بيبقــى ده رد فعلنــا العــادي؟  امتــى فــي عبادتنــا: ألــف ســنة، الســؤال لينــا دلــوقتي



٤اليقظة   

10 

هــل ده . إيــدينا ونهتــف، وامتــى حــد بيســجد ووشــه لــألرض؟ بنعمــل كــده كاســتجابة إليــه؟ للتــرانيم والموســيقى
لكــن ده بيطــرح ســؤال . احنــا شــفنا نحميــا مــن كــام حلقــة، وأكيــد دي مــش حاجــة وحشــة. حاجــة وحشــة؟ أل

إيــه اللـــي هـــا يحصـــل لـــو مـــا نـــاس بنقـــف قـــدام كلمـــة اهللا بالرهبـــة دي؟ إيـــه اللـــي هـــا يحصـــل لـــو كنــا : تــاني
تخيلــوا لــو كانــت قرايــة كلمــة اعتمــدناش علــى كــورد معــين وال ترنيمــة معينــة إنهــا تخلينــا نقــوم ونرفــع إيــدينا؟ 

اهللا، لو كان فتح كلمة اهللا كافي إنه يثير فينا خشوع ورهبـة، فنقـف ونرفـع إيـدينا ونهتـف آمـين آمـين ويمكـن 
الكلمـــة بتمالنـــا . ... الـــرب يجعـــل منـــا نـــاس بتمالهـــا الرهبـــة بالكلمـــة. ان نســـجد ووشوشـــنا فـــي األرضكمـــ

  .بالرهبة
  

ود الصـورة اللـي بتتكشـف هنـا هـي إن دا". َأْحَكـاُم الـرب َحـق َعاِدلَـٌة ُكلَهـا". وأخيًرا، الكلمة بتخلينـا أبـرار -٦
. النـاموس بيكشـف احتياجـه لمخلـص, يكشـف خطيتـهالنـاموس ب. اموسالمرنم بيشوف خطيته فـي ضـوء النـ

دي صـورة الملـك . وهنا نشـوف صـورة النـاموس اللـي بيخلينـا أبـرار مـن خـالل الخـالص اللـي اهللا بيـوفره لنـا
هــو هــا . هــو هــا يخلصــنا مــن خطيتنــا. اللــي جــاي بعــد داود، المســيح، اللــي هــا يــتمم النــاموس بشــكل كامــل

  .ا أبرارالكلمة بتخلين. ... يخلينا أبرار
  

. اإلعــالن واالســتجابة. شــفنا صــفات لكلمــة اهللا مــن خــالل اإلعــالن، وشــفنا نتــايج اإلعــالن فــي االســتجابة
وهــي بتغيرنــا، بتخلينــا حكمــاء، .. الكلمــة فيهــا الكفايــة، وثيقــة الصــلة بينــا، صــالحة، واضــحة، مقدســة، وحــق

مــور دي حقيقيــة فعــًال، يبقــى إيــه اللــي ممكــن لــو كــل األ. بتشــبعنا، بتنورنــا، بتمالنــا بالرهبــة، وبتخلينــا أبــرار
إيه اللي يخلينا نلجأ لموجات العبادة الحديثـة ونتنـاقش فـي يخلينا مش عايزين الكلمة تكون أساس عبادتنا؟ 

  طرق لتتبيل الكلمة في عبادتنا وٕازاي نستخدم طرق تانية علشان نخلي العبادة أقرب للناس؟ 
  

اخـدنا صـورة اإلعـالن واالســتجابة دي، العبـادة الحديثـة دي هـو إننـا  أنـا مقتنـع إن اللـي عملنـاه فـي موجـات
فتـرات العبـادة ونـرنم تـرانيم معينـة كثيـر،  نبتـديهو إننـا في اجتماعاتنا اللي بيحصل . وحذفنا منها اإلعالن

بسـبب لحنهـا أو اإلحســاس اللـي بتثيـره جوانــا، مـش علشــان األسـاس الكتـابي أو الالهــوتي اللـي التــرانيم دي 
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إحنــا خلقنــا نظــام بــنحط فيــه كلمــات علــى شاشــة ونغنيهــا، مــن غيــر مــا نفكــر للحظــة إذا كانــت . بنيــة عليــهم
  . الكلمات دي كتابية وال أل، إذا كانت متوافقة مع كلمة اهللا وال أل

  

يمكـن لـو حـد رايـح ومعـاه كتابـه المقـدس، نقـرا لنـا . بنرنم، وبعدها معتاد إننا ناخد وقت ندرس فيـه كلمـة اهللا
ويمكـــن مـــرة وال  -وده الجـــزء المســـلي فـــي االجتمـــاع–نقـــول أفكارنـــا، آرائنـــا، حكاياتنـــا بعـــدها . يــة وال اتنـــينآ

هايـة، النوفـي . نقولـهعـايزين اتنين نرجع للكلمـة، وفـي أحسـن األحـوال نسـتخدمها علشـان تعضـد اللـي احنـا 
الخطـر هـو إننـا هـو احنـا بنسـتجيب إليـه وقتهـا؟ : لكـن السـؤال فـي المرحلـة دي.. يبقى في وقت لالستجابة

وفجــأة تبقــى عبادتنــا . ي حاجــة فاضــلة نســتجيب لهــاننــا قللنــا إعــالن اهللا فمــا بقــاش فــبنســتجيب لنفســنا، أل
  . نقلل من اإلعالن عن ذاتهأنا مصدق إنها حاجة مهينة هللا إننا . متمركزة حوالين ذواتنا، وجوفاء

  

كــل . ، بقــى فــي ضــغط علــى قــادة التســبيح لخلــق حاجــة كــل فتــرة عبــادةغيــاب الكلمــة عــن عبادتنــاومــع * 
لمـــا . أســبوع والكلمـــة غايبـــة، محتــاجين نخلـــق المشـــاعر اللـــي عايزينهــا، ونخلـــق التـــأثير اللــي احنـــا عايزينـــه

بـاللي احنـا بنرنمـه واللـي بنقولـه فـي .. افتكروا .ُمخلقةالستجابة الكلمة بتبقى غايبة عن عبادتنا، ده بيأدي 
لكــن لــو كلمتــه مــش هــي مركــز ترنيمنــا، لــو الكلمــة مــش مركـــز  .عبادتنــا، بــده احنــا بــنعلم بعــض عــن اهللا

هـا نقـدم . صالتنا، لو الكلمة مش مركز وعظنا، يبقى ها نرنم ونصلي ونتكلم عـن اهللا زي مـا احنـا شـايفينه
إلـه بيفكـر زينـا، شـكله زينـا، ببيتصـرف : ي شخص اهللا، وها نخلق إله زي ما احنـا متخيلينـهأفكارنا وآرائنا ف

الخطــر هنــا إن لمــا ده بيحصــل ونجتمــع للعبــادة، احنــا مــش بنعبــد اهللا وقتهــا، إنمــا بنعبــد . إلــه شــبهنا.. زينــا
  ...بة بتكون ُمخلقةاستجلما الكلمة بتغيب عن العبادة، اال. نفوسنا

  

تجريــد العبــادة مــن إعــالن اهللا والتركيــز علــى اســتجابتنا وتخيلنــا إن . للــذات رضــيةة بتكــون مالنتيجــوكمـان 
  .هو غلطة كبيرة.. دهاألمر اهللا بُيكرم جًدا ب

  

وقتهـا مـا بتكـونش اسـتجابتنا ، لما بتبقى واضحة في عبادتنا، اهللا بتبقى في مركز عبادتنالما كلمة لكن * 
كلمـة اهللا .. لمـا إعـالن اهللا .ده جمـال الصـورة دي. وكمـان تلقائيـة ..أصليةاستجابتنا بتكون إنما .. مخلقة
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هـــو . .اهللا بيقـــود االســـتجابةفـــمـــش محتـــاجين نخلـــق حاجـــة، . بتظهـــر، االســـتجابة بتنبـــع منهـــا بشـــكل تلقـــائي
.. الكلمـــة بتغيرنـــا، بتشـــبعنا.. أكثـــر مـــن مـــرة فـــي صـــفات وتـــأثيرات الكلمـــةاحنـــا شـــفنا ده بالفعـــل . بيوجههـــا

لـو وثقنـا فـي الكلمـة إنهـا تقـوم . الكلمة ها تقوم بالعمـل عننـا لـو سـمحنا لهـا. خلينا حكماء، بتمالنا بالرهبةبت
بالتـالي لمـا نوصـل للنهايـة، هـا . النتيجة هـا تكـون مرضـية هللاو ،بالعمل عننا، االستجابة ها تكون أصـلية

، َصـْخَرِتي َوَوِليـيِلَتُكْن َأْقَواُل َفِمي َوِفْكـُر َقْلِبـي ١٤: "نقول زي المرنم ًة َأَماَمـَك َيـا َربالنتيجـة إننـا لـو ". َمْرِضـي
عبادتنــا الزم تبقــى . عــايزين نختبــر عبــادة كتابيــة حقــة واســتجابة حقــة هللا، يبقــى الزم نــزود مــن إعــالن اهللا

  .من لو حاولنا نحقق ده بطرقنا الخاصةعبادتنا ها تبقى أعمق بكثير كده . مشبعة بكلمة اهللا
  

ــ  ٦أو  ٥بعــد مــا عشــت هنــاك . كــان فــي فيضــانات هنــاك. األســبوع اللــي فــاتا كنــت فــي نيــو أورليــانز أن
. المياه بـتعال جامـد.. مافيش مكان المياه تروح له غير فوق.. سنين، أنا عارف إن لما بتمطر جامد هناك

جــًدا واحنــا  كانــت بتنــدع واحنــا خــارجين، وزادت. المهــم لمــا كنــت هنــاك خرجــت مــع واحــد صــاحبي بعربيتــه
فجــأة الميــاه علــى الطــرق زادت وعليــت جــًدا، ولقينــا نفســنا محــاطين بميــاه وصــلت لحــد . ســايقين فــي طريقنــا

يــو أورليــانز فــي الخطــر فــي الســواقة فــي ن. فبقينــا بنعمــل موجــة مــن الميــاه واحنــا بنتحــرك بالعربيــة. العجــل
فـي الطريـق مـا بتبقـاش عـارف عمـق وضع زي ده هو إن في مطبات كثير في الطريق، بالتالي في أجـزاء 

يومهـا كنـا قربنـا نوصـل بيـت صـاحبي، بـس . ن فجـأة تالقـي نفسـك محاصـر بالميـاهممكـ. المياه فيها أد إيه
كــان ماشــي قــدامنا . بــس مــا كنــاش عــارفين عمــق الميــاه فــي الطريــق ده أد إيــه. كنــا محتــاجين نلــف شــمال

لحسـن حظنـا حـد . ده يوضـح لنـا الطريـق عامـل إزايعربيتين، فاتمنينا حد مـنهم يـدخل شـمال قبلنـا، يمكـن 
مــا كــاملش كــام متــر بالعربيــة بتاعتــه وفجــأة غرقــت عربيتــه فــي . دخــل شــمال، بــس مــش لحســن حظــه هــو

فطلعنـا علـى . أخدنا دي على إنها إشـارة مـن اهللا إننـا مـا نكملـش فـي الطريـق ده. المياه، وما قدرش يتحرك
واحنـا قاعـدين وشـايفين عربيـة الراجـل التـاني غرقانـة . األمـر يهـداالرصيف اللي في ُنـص الطريـق واسـتنينا 

يـا رب : غصـب عنـي فكـرت. تشـرة فـي الشـارع كلـه، ابتـديت أفكـر فـي اللـي احنـا بندرسـهلميـاه اللـي منفي ا
ق فيهـا علَـخلينا كنيسة مشبعة جًدا بكلمتك في العبادة لحد ما تغرقنـا، لحـد مـا تتـولى الكلمـة زمـام األمـور ونِ 

حاجــة كويســة إننــا نــدخل للكلمــة ونــدرك إنهــا ممكــن تاخــدنا ألمــاكن احنــا مــش مســتعدين . رة والتانيــةكــل فتــ
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نروحها، فندرك وقتها إن اهللا بيجذبنا ألعمـاق جديـدة ناحيـة معرفتـه وعظمتـه، أعمـاق جديـدة فـي معنـى إننـا 
نتشــبع بكلمتــك فــي  فــي كلمتــك، ســاعدنا (get stuck)يــا رب، ســاعدنا إننــا ِنعَلــق . نســلك فــي حيــاة إيمــان

  .أكيد مش لدرجة تدمر عربيتنا زي ما دمرت عربية الراجل اللي قدامنا، لكن لدرجة بناءة. عبادتنا
  

يقــوم هــل احنــا مســتعدين نكــون كنيســة بتثــق فــي اهللا إنــه عــايز تعــرف اهللا؟ عــايز تعــرف اإللــه اللــي بنعبــده؟ 
تخليــق شــيء أســبوع ورا أســبوع فــي عبادتنــا بالعمــل مــن خــالل كلمتــه فــي عبادتنــا، ونــريح نفســنا مــن ضــغط 

إننــا هــا .. كلمــة اهللا اللــي بنــرنم بيهــا ونصــلي بيهــا ونــوعظ بيهــاة، ونقــول إننــا هــا نكــون واضــحين بالجماعيــ
علشان يظِهر اللـي بيحصـل نسيب اهللا يعلن مجده من خالل كلمته؟ باصلي إن اهللا يستخدمنا كعيلة إيمان 

أنا في مرحلة فـي حيـاتي . ده شيء مهول. ويحط الكلمة في مركز العبادةلما شعب اهللا بيثق في كلمة اهللا 
إن لــو اهللا مـــا جــاش لمعونتنــا مـــن .. الشخصــية وفــي خــدمتي، وأعتقـــد إننــا ككنيســة فـــي نفــس المرحلــة دي

بالتـالي السـؤال . لكني مصدق إن اهللا بيتمجد في إنه يعلن عن ذاته من خالل كلمته. خالل كلمته، ها نقع
هــل احنــا كعيلــة إيمــان هــا نتجاهــل الكلمــة فــي عبادتنــا ونقللهــا، وال هــا نخلــي الكلمــة تثيــر : واألساســي هــ

  األساس اللي بيوفر اإلطار لكل حاجة في عبادتنا؟كون يها الوضوح هل عبادتنا وتشعلها؟ 
  

بـادة ، ونشوف إزاي كلمـة اهللا بتثيـر ع١١٩بصورة اإلعالن واالستجابة دي في أذهاننا، خلونا نفتح مزمور 
بيــتكلم عــن تأثيرهــا فــي . وهــو بيــتكلم عــن نــاموس وشــريعة ووصــايا الــرب عــايزكم تســمعوا قلــب المــرنم. اهللا

خلونـا نشـوف . وقت األلم، إزاي بتجلب الفرح والشبع والتغييـر فيـه، إزاي بـتماله بالرهبـة وتخليـه بـار: حياته
وهـو متقســم . الكتـاب المقــدس هــو أطـول أصــحاح فـي ١١٩زي مــا قلـت، مزمـور . إزاي ده بيتكشـف قـدامنا

وأصـلي إن ده يخلينـا شـعب بيقـف فـي رهبـة . أشـجعك تالحـظ قلـب المـرنم. ألجزاء حسـب األبجديـة العبريـة
  .أمام كلمة اهللا
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  ١١٩مزمور 
  أ
١ باِلِكيَن ِفي َشِريَعِة الرُطوَبى ِلْلَكاِمِليَن َطِريًقا، الس .  
  . ْن ُكل ُقُلوِبِهْم َيْطُلُبوَنهُ مِ . ُطوَبى ِلَحاِفِظي َشَهاَداِتهِ ٢
  . ِفي ُطُرِقِه َيْسُلُكونَ . َأْيًضا َال َيْرَتِكُبوَن ِإْثًما٣
  . َأْنَت َأْوَصْيَت ِبَوَصاَياَك َأْن ُتْحَفَظ َتَماًما٤
  . َلْيَت ُطُرِقي تُثَبُت ِفي ِحْفِظ َفَراِئِضكَ ٥
٦ َوَصاَياكَ  ِحيَنِئٍذ َال َأْخَزى ِإَذا َنَظْرُت ِإَلى ُكل .  
  . َأْحَمُدَك ِباْسِتَقاَمِة َقْلٍب ِعْنَد َتَعلِمي َأْحَكاَم َعْدِلكَ ٧
 .َال َتْتُرْكِني ِإَلى اْلَغاَيةِ . َوَصاَياَك َأْحَفظُ ٨

 

  ب
  . ِبَم ُيَزكي الشاب َطِريَقُه؟ ِبِحْفِظِه ِإياُه َحَسَب َكَالِمكَ ٩

  . ُتِضلِني َعْن َوَصاَياكَ  الَ . ِبُكل َقْلِبي َطَلْبُتكَ ١٠
  . َخَبْأُت َكَالَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكْيَال ُأْخِطَئ ِإَلْيكَ ١١
١٢ ْمِني َفَراِئَضكَ . ُمَباَرٌك َأْنَت َيا َربَعل .  
  . ِبَشَفَتي َحَسْبُت ُكل َأْحَكاِم َفِمكَ ١٣

  . ِبَطِريِق َشَهاَداِتَك َفِرْحُت َكَما َعَلى ُكل اْلِغَنى١٤
  . ِبَوَصاَياَك َأْلَهُج، َوُأَالِحُظ ُسُبَلكَ ١٥
 .َال َأْنَسى َكَالَمكَ . ِبَفَراِئِضَك َأَتَلذذُ ١٦

 

  ج
  . َأْحِسْن ِإَلى َعْبِدَك، َفَأْحَيا َوَأْحَفَظ َأْمَركَ ١٧
  . اْكِشْف َعْن َعْيَني َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ ١٨
  . َال ُتْخِف َعني َوَصاَياكَ  .َغِريٌب َأَنا ِفي اَألْرضِ ١٩
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  . اْنَسَحَقْت َنْفِسي َشْوًقا ِإَلى َأْحَكاِمَك ِفي ُكل ِحينٍ ٢٠
اليَن َعْن َوَصاَياكَ ٢١ ِريَن اْلَمَالِعيَن الضاْنَتَهْرَت اْلُمَتَكب .  
  . َدْحِرْج َعني اْلَعاَر َواِإلَهاَنَة، َألني َحِفْظُت َشَهاَداِتكَ ٢٢
  . َأما َعْبُدَك َفُيَناِجي ِبَفَراِئِضكَ . َأْيًضا ُرَؤَساُء، تََقاَوُلوا َعَلي  َجَلَس ٢٣
 .َأْيًضا َشَهاَداُتَك ِهَي َلذِتي، َأْهُل َمُشوَرِتي٢٤

 

  د
  . َلِصَقْت ِبالتَراِب َنْفِسي، َفَأْحِيِني َحَسَب َكِلَمِتكَ ٢٥
  . َعلْمِني َفَراِئَضكَ . َقْد َصرْحُت ِبُطُرِقي َفاْسَتَجْبَت ِلي٢٦
  . َطِريَق َوَصاَياَك َفهْمِني، َفُأَناِجَي ِبَعَجاِئِبكَ ٢٧
  . َأِقْمِني َحَسَب َكَالِمكَ . َقَطَرْت َنْفِسي ِمَن اْلُحْزنِ ٢٨
  . َطِريَق اْلَكِذِب َأْبِعْد َعني، َوِبَشِريَعِتَك اْرَحْمِني٢٩
٣٠ اِميَجَعْلُت أَ . اْخَتْرُت َطِريَق اْلَحقْحَكاَمَك ُقد .  
، َال ُتْخِزِني. َلِصْقُت ِبَشَهاَداِتكَ ٣١ َيا َرب .  
ُب َقْلِبي٣٢ َك ُتَرحِفي َطِريِق َوَصاَياَك َأْجِري، َألن. 

 

  هـ
  . َعلْمِني َيا َرب َطِريَق َفَراِئِضَك، َفَأْحَفَظَها ِإَلى النَهاَيةِ ٣٣
  . َك، َوَأْحَفَظَها ِبُكل َقْلِبيَفهْمِني َفُأَالِحَظ َشِريَعتَ ٣٤
ْبِني ِفي َسِبيِل َوَصاَياَك، َألني ِبِه ُسِرْرتُ ٣٥ َدر .  
  . َأِمْل َقْلِبي ِإَلى َشَهاَداِتَك، َال ِإَلى اْلَمْكَسبِ ٣٦
ْل َعْيَني َعِن النَظِر ِإَلى اْلَباِطلِ ٣٧ ِفي َطِريِقَك َأْحِيِني. َحو .  
  . َقْوَلَك الِذي ِلُمتِقيكَ  َأِقْم ِلَعْبِدكَ ٣٨
  . َأِزْل َعاِري الِذي َحِذْرُت ِمْنُه، َألن َأْحَكاَمَك َطيَبةٌ ٣٩
 .ِبَعْدِلَك َأْحِيِني. هَأَنَذا َقِد اْشَتَهْيُت َوَصاَياكَ ٤٠
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  و
، َخَالُصَك َحَسَب َقْوِلَك، ٤١ ِلَتْأِتِني َرْحَمُتَك َيا َرب  
  . ي َكِلَمًة، ألَني اتَكْلُت َعَلى َكَالِمكَ َفُأَجاِوَب ُمَعيرِ ٤٢
  . َوَال َتْنِزْع ِمْن َفِمي َكَالَم اْلَحق ُكل النْزِع، ألَني اْنَتَظْرُت َأْحَكاَمكَ ٤٣
  َفَأْحَفَظ َشِريَعَتَك َداِئًما، ِإَلى الدْهِر َواَألَبِد، ٤٤
  . َصاَياكَ َوَأَتَمشى ِفي َرْحٍب، ألَني َطَلْبُت وَ ٤٥
  َوَأَتَكلُم ِبَشَهاَداِتَك ُقداَم ُمُلوٍك َوَال َأْخَزى، ٤٦
  . َوَأَتَلذُذ ِبَوَصاَياَك الِتي َأْحَبْبتُ ٤٧
 .َوَأْرَفُع َيَدي ِإَلى َوَصاَياَك الِتي َوِدْدُت، َوُأَناِجي ِبَفَراِئِضكَ ٤٨

 

  ز
  . َتِني َأْنَتِظُرهُ ُاْذُكْر ِلَعْبِدَك اْلَقْوَل الِذي َجَعلْ ٤٩
  . هِذِه ِهَي َتْعِزَيِتي ِفي َمَذلِتي، َألن َقْوَلَك َأْحَياِني٥٠
  . َعْن َشِريَعِتَك َلْم َأِملْ . اْلُمَتَكبُروَن اْسَتْهَزُأوا ِبي ِإَلى اْلَغاَيةِ ٥١
، َفَتَعزْيتُ ٥٢ ْهِر َيا َربْرُت َأْحَكاَمَك ُمْنُذ الدَتَذك .  
  . يُة َأَخَذْتِني ِبَسَبِب اَألْشَراِر َتاِرِكي َشِريَعِتكَ اْلَحمِ ٥٣
  . َتْرِنيَماٍت َصاَرْت ِلي َفَراِئُضَك ِفي َبْيِت ُغْرَبِتي٥٤
، َوَحِفْظُت َشِريَعَتكَ ٥٥ ْيِل اْسَمَك َيا َربَذَكْرُت ِفي الل .  
 .هَذا َصاَر ِلي، َألني َحِفْظُت َوَصاَياكَ ٥٦

 

  ح
، ُقْلُت ِلِحْفِظ َكَالِمكَ َنِصيِبي ا٥٧ بلر .  
ْيُت َوْجَهَك ِبُكل َقْلِبي٥٨ اْرَحْمِني َحَسَب َقْوِلكَ . َتَرض .  
  . َتَفكْرُت ِفي ُطُرِقي، َوَرَدْدُت َقَدَمي ِإَلى َشَهاَداِتكَ ٥٩
  . َأْسَرْعُت َوَلْم َأَتَواَن ِلِحْفِظ َوَصاَياكَ ٦٠
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٦١ ِحَباُل اَألْشَراِر اْلَتف ا َشِريَعُتَك َفَلْم َأْنَسَها. ْت َعَليَأم .  
  . ِفي ُمْنَتَصِف اللْيِل َأُقوُم َألْحَمَدَك َعَلى َأْحَكاِم ِبركَ ٦٢
  . َرِفيٌق َأَنا ِلُكل الِذيَن َيتُقوَنَك َوِلَحاِفِظي َوَصاَياكَ ٦٣
 .َراِئَضكَ َعلْمِني فَ . َرْحَمُتَك َيا َرب َقْد َمَألِت اَألْرَض ٦٤

 

  ط
  . َخْيًرا َصَنْعَت َمَع َعْبِدَك َيا َرب َحَسَب َكَالِمكَ ٦٥
  . َذْوًقا َصاِلًحا َوَمْعِرَفًة َعلْمِني، ألَني ِبَوَصاَياَك آَمْنتُ ٦٦
  . َقْبَل َأْن ُأَذلَل َأَنا َضَلْلُت، َأما اآلَن َفَحِفْظُت َقْوَلكَ ٦٧
  . لْمِني َفَراِئَضكَ عَ . َصاِلٌح َأْنَت َوُمْحِسنٌ ٦٨
  . اْلُمَتَكبُروَن َقْد َلفُقوا َعَلي َكِذًبا، َأما َأَنا َفِبُكل َقْلِبي َأْحَفُظ َوَصاَياكَ ٦٩
  . َسِمَن ِمْثَل الشْحِم َقْلُبُهْم، َأما َأَنا َفِبَشِريَعِتَك َأَتَلذذُ ٧٠
٧١ ْلُت ِلَكْي َأَتَعلي َتَذلَم َفَراِئَضكَ َخْيٌر ِلي َأن .  
ةٍ ٧٢ َشِريَعُة َفِمَك َخْيٌر ِلي ِمْن ُأُلوِف َذَهٍب َوِفض. 

 

  ي
  . َفهْمِني َفَأَتَعلَم َوَصاَياكَ . َيَداَك َصَنَعَتاِني َوَأْنَشَأتَاِني٧٣
  . ُمتُقوَك َيَرْوَنِني َفَيْفَرُحوَن، َألني اْنَتَظْرُت َكَالَمكَ ٧٤
  . ب َأن َأْحَكاَمَك َعْدٌل، َوِباْلَحق َأْذَلْلَتِنيَقْد َعِلْمُت َيا رَ ٧٥
  . َفْلَتِصْر َرْحَمُتَك ِلَتْعِزَيِتي، َحَسَب َقْوِلَك ِلَعْبِدكَ ٧٦
  . ِلَتْأِتِني َمَراِحُمَك َفَأْحَيا، َألن َشِريَعَتَك ِهَي َلذِتي٧٧
  . َأما َأَنا َفُأُ◌َناِجي ِبَوَصاَياكَ . َعَلي  ِلَيْخَز اْلُمَتَكبُروَن ألَنُهْم ُزوًرا اْفَتَرْوا٧٨
  . ِلَيْرجْع ِإَلي ُمتُقوَك َوَعاِرُفو َشَهاَداِتكَ ٧٩
 .ِلَيُكْن َقْلِبي َكاِمًال ِفي َفَراِئِضَك ِلَكْيَال َأْخَزى٨٠
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 ك
  . َكَالَمَك اْنَتَظْرتُ . َتاَقْت َنْفِسي ِإَلى َخَالِصكَ ٨١
يِني؟ «: النَظِر ِإَلى َقْوِلَك، َفَأُقولُ  َكلْت َعْيَناَي ِمنَ ٨٢ َمَتى ُتَعز« .  
  . َألني َقْد ِصْرُت َكِزّق ِفي الدَخاِن، َأما َفَراِئُضَك َفَلْم َأْنَسَها٨٣
؟ ٨٤ اُم َعْبِدَك؟ َمَتى ُتْجِري ُحْكًما َعَلى ُمْضَطِهِديَكْم ِهَي َأي  
  . ذِلَك َلْيَس َحَسَب َشِريَعِتكَ . َحَفاِئرَ  اْلُمَتَكبُروَن َقْد َكَرْوا ِلي٨٥
  . َأِعني. ُزوًرا َيْضَطِهُدوَنِني. ُكل َوَصاَياَك َأَماَنةٌ ٨٦
  . َأما َأَنا َفَلْم َأْتُرْك َوَصاَياكَ . َلْوَال َقِليٌل َألْفَنْوِني ِمَن اَألْرضِ ٨٧
 .كَ َحَسَب َرْحَمِتَك َأْحِيِني، َفَأْحَفَظ َشَهاَداِت َفمِ ٨٨

 

  ل
  . ِإَلى اَألَبِد َيا َرب َكِلَمُتَك ُمثَبَتٌة ِفي السَماَواتِ ٨٩
  . َأسْسَت اَألْرَض َفثََبَتتْ . ِإَلى َدْوٍر َفَدْوٍر َأَماَنُتكَ ٩٠
  . َعَلى َأْحَكاِمَك ثََبَتِت اْلَيْوَم، َألن اْلُكل َعِبيُدكَ ٩١
  . َلَهَلْكُت ِحيَنِئٍذ ِفي َمَذلِتيَلْو َلْم َتُكْن َشِريَعُتَك َلذِتي، ٩٢
  . ِإَلى الدْهِر َال َأْنَسى َوَصاَياَك، َألنَك ِبَها َأْحَيْيتَِني٩٣
  . َلَك َأَنا َفَخلْصِني، َألني َطَلْبُت َوَصاَياكَ ٩٤
  . ِبَشَهاَداِتَك َأْفُطنُ . ِإياَي اْنَتَظَر اَألْشَراُر ِلُيْهِلُكوِني٩٥
 .ال َرَأْيُت َحدا، َأما َوِصيُتَك َفَواِسَعٌة ِجداِلُكل َكمَ ٩٦

 

  م
  . اْلَيْوَم ُكلُه ِهَي َلَهِجي! َكْم َأْحَبْبُت َشِريَعَتكَ ٩٧
  . َوِصيُتَك َجَعَلْتِني َأْحَكَم ِمْن َأْعَداِئي، ألَنَها ِإَلى الدْهِر ِهَي ِلي٩٨
٩٩ َتَعق ِميُمَعل َشَهاَداِتَك ِهَي َلَهِجيَأْكَثَر ِمْن ُكل ْلُت، َألن .  

  . َأْكَثَر ِمَن الشُيوِخ َفِطْنُت، َألني َحِفْظُت َوَصاَياكَ ١٠٠
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، ِلَكْي َأْحَفَظ َكَالَمكَ ١٠١ َطِريِق َشّر َمَنْعُت ِرْجَلي ِمْن ُكل .  
  . َعْن َأْحَكاِمَك َلْم َأِمْل، ألَنَك َأْنَت َعلْمتَِني١٠٢
  . َأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل ِلَفِمي! َأْحَلى َقْوَلَك ِلَحَنِكي َما١٠٣
 .ِمْن َوَصاَياَك َأَتَفطُن، ِلذِلَك َأْبَغْضُت ُكل َطِريِق َكِذبٍ ١٠٤

 

  ن
  . ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكَالُمَك َوُنوٌر ِلَسِبيِلي١٠٥
  . َحَلْفُت َفَأِبرُه، َأْن َأْحَفَظ َأْحَكاَم ِبركَ ١٠٦
، َأْحِيِني َحَسَب َكَالِمكَ . لْلُت ِإَلى اْلَغاَيةِ َتذَ ١٠٧ َيا َرب .  
، َوَأْحَكاَمَك َعلْمِني١٠٨ اْرَتِض ِبَمْنُدوَباِت َفِمي َيا َرب .  
  . َنْفِسي َداِئًما ِفي َكفي، َأما َشِريَعُتَك َفَلْم َأْنَسَها١٠٩
ا، َأما َوَصايَ ١١٠ َعْنَهااَألْشَراُر َوَضُعوا ِلي َفخ اَك َفَلْم َأِضل .  
  . َوِرْثُت َشَهاَداِتَك ِإَلى الدْهِر، َألنَها ِهَي َبْهَجُة َقْلِبي١١١
 .َعَطْفُت َقْلِبي َألْصَنَع َفَراِئَضَك ِإَلى الدْهِر ِإَلى النَهاَيةِ ١١٢

 

  س
  . اْلُمَتَقلِبيَن َأْبَغْضُت، َوَشِريَعَتَك َأْحَبْبتُ ١١٣
  . َكَالَمَك اْنَتَظْرتُ . َوِمَجني َأْنتَ  ِسْتِري١١٤
  . اْنَصِرُفوا َعني َأيَها اَألْشَراُر، َفَأْحَفَظ َوَصاَيا ِإلِهي١١٥
  . اْعُضْدِني َحَسَب َقْوِلَك َفَأْحَيا، َوَال ُتْخِزِني ِمْن َرَجاِئي١١٦
  . َأْسِنْدِني َفَأْخُلَص، َوُأَراِعَي َفَراِئَضَك َداِئًما١١٧
اليَن َعْن َفَراِئِضَك، َألن َمْكَرُهْم َباِطلٌ ا١١٨ الض ْحَتَقْرَت ُكل .  
  . َكَزَغل َعَزْلَت ُكل َأْشَراِر اَألْرِض، ِلذِلَك َأْحَبْبُت َشَهاَداِتكَ ١١٩
 .َقِد اْقَشَعر َلْحِمي ِمْن ُرْعِبَك، َوِمْن َأْحَكاِمَك َجِزْعتُ ١٢٠
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 ع
  . َال ُتْسِلْمِني ِإَلى َظاِلِمي . ْدالً َأْجَرْيُت ُحْكًما َوعَ ١٢١
  . ُكْن َضاِمَن َعْبِدَك ِلْلَخْيِر، ِلَكْيَال َيْظِلَمِني اْلُمْسَتْكِبُرونَ ١٢٢
  . َكلْت َعْيَناَي اْشِتَياًقا ِإَلى َخَالِصَك َوإَِلى َكِلَمِة ِبركَ ١٢٣
  . َعلْمِنياْصَنْع َمَع َعْبِدَك َحَسَب َرْحَمِتَك، َوَفَراِئَضَك ١٢٤
  . َفهْمِني َفَأْعِرَف َشَهاَداِتكَ . َعْبُدَك َأَنا١٢٥
١٢٦ بُه َوْقُت َعَمل ِللرَقْد َنَقُضوا َشِريَعَتكَ . ِإن .  
  . َألْجِل ذِلَك َأْحَبْبُت َوَصاَياَك َأْكَثَر ِمَن الذَهِب َواِإلْبِريزِ ١٢٧
 .ُكل َطِريِق َكِذٍب َأْبَغْضتُ . ي ُكل َشْيٍء ُمْستَِقيَمةً َألْجِل ذِلَك َحِسْبُت ُكل َوَصاَياَك فِ ١٢٨

 

  ف
  . َعِجيَبٌة ِهَي َشَهاَداُتَك، ِلذِلَك َحِفَظْتَها َنْفِسي١٢٩
  . َفْتُح َكَالِمَك ُيِنيُر، ُيَعقُل اْلُجهالَ ١٣٠
  . َفَغْرُت َفِمي َوَلَهْثُت، َألني ِإَلى َوَصاَياَك اْشتَْقتُ ١٣١
  . ِفْت ِإَلي َواْرَحْمِني، َكَحق ُمِحبي اْسِمكَ اْلتَ ١٣٢
  . ثَبْت ُخُطَواِتي ِفي َكِلَمِتَك، َوَال َيَتَسلْط َعَلي ِإْثمٌ ١٣٣
  . اْفِدِني ِمْن ُظْلِم اِإلْنَساِن، َفَأْحَفَظ َوَصاَياكَ ١٣٤
  . َأِضْئ ِبَوْجِهَك َعَلى َعْبِدَك، َوَعلْمِني َفَراِئَضكَ ١٣٥
، ألَنُهْم َلْم َيْحَفُظوا َشِريَعَتكَ جَ ١٣٦ َداِوُل ِمَياٍه َجَرْت ِمْن َعْيَني. 

 

  ص
، َوَأْحَكاُمَك ُمْسَتِقيَمةٌ ١٣٧ َأْنَت َيا َرب َبار .  
  . َعْدًال َأَمْرَت ِبَشَهاَداِتَك، َوَحقا ِإَلى اْلَغاَيةِ ١٣٨
  . ا َكَالَمكَ َأْهَلَكْتِني َغْيَرِتي، َألن َأْعَداِئي َنُسو ١٣٩
َصٌة ِجدا، َوَعْبُدَك َأَحبَها١٤٠ َكِلَمُتَك ُمَمح .  
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  . َصِغيٌر َأَنا َوَحِقيٌر، َأما َوَصاَياَك َفَلْم َأْنَسَها١٤١
١٤٢ ْهِر، َوَشِريَعُتَك َحقَعْدُلَك َعْدٌل ِإَلى الد .  
١٤٣ ا َوَصاَياَك َفِهَي َلذٌة َأَصاَباِني، َأماِتيِضْيٌق َوِشد .  
 .َفهْمِني َفَأْحَيا. َعاِدَلٌة َشَهاَداُتَك ِإَلى الدْهرِ ١٤٤

 

  ق
  . َفَراِئَضَك َأْحَفظُ . اْسَتِجْب ِلي َيا َرب . َصَرْخُت ِمْن ُكل َقْلِبي١٤٥
  . َخلْصِني، َفَأْحَفَظ َشَهاَداِتكَ . َدَعْوُتكَ ١٤٦
ْبِح َوَصَرْختُ ١٤٧ ْمُت ِفي الصَمَك اْنَتَظْرتُ َكالَ . َتَقد .  
  . َتَقدَمْت َعْيَناَي اْلُهُزَع، ِلَكْي َأْلَهَج ِبَأْقَواِلكَ ١٤٨
، َحَسَب َأْحَكاِمَك َأْحِيِني. َصْوِتَي اْسَتِمْع َحَسَب َرْحَمِتكَ ١٤٩ َيا َرب .  
ِذيَلةَ ١٥٠ اِبُعوَن الرَعْن َشِريَعِتَك َبُعُدوا. اْقَتَرَب الت .  
، َوُكل َوَصاَياَك َحق  َقِريٌب َأْنتَ ١٥١ َيا َرب .  
 .ُمْنُذ َزَماٍن َعَرْفُت ِمْن َشَهاَداِتَك َأنَك ِإَلى الدْهِر َأسْسَتَها١٥٢

 

  ر
  . ُاْنُظْر ِإَلى ُذلي َوَأْنِقْذِني، َألني َلْم َأْنَس َشِريَعَتكَ ١٥٣
  . ِنيَحَسَب َكِلَمِتَك َأْحيِ . َأْحِسْن َدْعَواَي َوُفكِني١٥٤
  . اْلَخَالُص َبِعيٌد َعِن اَألْشَراِر، َألنُهْم َلْم َيْلَتِمُسوا َفَراِئَضكَ ١٥٥
١٥٦ َحَسَب َأْحَكاِمَك َأْحِيِني. َكِثيَرٌة ِهَي َمَراِحُمَك َيا َرب .  
١٥٧ َوُمَضاِيِقي ا َشَهاَداُتَك َفَلْم َأِمْل َعْنَها. َكِثيُروَن ُمْضَطِهِديَأم .  
، ألَنُهْم َلْم َيْحَفُظوا َكِلَمَتكَ َرأَ ١٥٨ ْيُت اْلَغاِدِريَن َوَمَقت .  
، َحَسَب َرْحَمِتَك َأْحِيِني. اْنُظْر َأني َأْحَبْبُت َوَصاَياكَ ١٥٩ َيا َرب .  
 .َرْأُس َكَالِمَك َحق، َوإَِلى الدْهِر ُكل َأْحَكاِم َعْدِلكَ ١٦٠
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  ش
  . َال َسَبٍب، َوِمْن َكَالِمَك َجِزَع َقْلِبيُرَؤَساُء اْضَطَهُدوِني بِ ١٦١
  . َأْبَتِهُج َأَنا ِبَكَالِمَك َكَمْن َوَجَد َغِنيَمًة َواِفَرةً ١٦٢
  . َأْبَغْضُت اْلَكِذَب َوَكِرْهُتُه، َأما َشِريَعُتَك َفَأْحَبْبُتَها١٦٣
  . كَ َسْبَع َمراٍت ِفي النَهاِر َسبْحُتَك َعَلى َأْحَكاِم َعْدلِ ١٦٤
  . َسَالَمٌة َجِزيَلٌة ِلُمِحبي َشِريَعِتَك، َوَلْيَس َلُهْم َمْعَثَرةٌ ١٦٥
، َوَوَصاَياَك َعِمْلتُ ١٦٦ َرَجْوُت َخَالَصَك َيا َرب .  
  . َحِفَظْت َنْفِسي َشَهاَداِتَك، َوُأِحبَها ِجدا١٦٧
 .َماَمكَ َحِفْظُت َوَصاَياَك َوَشَهاَداِتَك، َألن ُكل ُطُرِقي أَ ١٦٨

  

  ت
١٦٩ ْمِني. ِلَيْبُلْغ ُصَراِخي ِإَلْيَك َيا َربَحَسَب َكَالِمَك َفه .  
ِني. ِلَتْدُخْل ِطْلَبِتي ِإَلى َحْضَرِتكَ ١٧٠ َكَكِلَمِتَك َنج .  
  . تَُنبُع َشَفَتاَي َتْسِبيًحا ِإَذا َعلْمَتِني َفَراِئَضكَ ١٧١
  . ن ُكل َوَصاَياَك َعْدلٌ ُيَغني ِلَساِني ِبَأْقَواِلَك، ألَ ١٧٢
  . ِلَتُكْن َيُدَك ِلَمُعوَنِتي، ألَنِني اْخَتْرُت َوَصاَياكَ ١٧٣
، َوَشِريَعُتَك ِهَي َلذِتي١٧٤ اْشَتْقُت ِإَلى َخَالِصَك َيا َرب .  
  . ِلَتْحَي َنْفِسي َوُتَسبَحَك، َوَأْحَكاُمَك ِلُتِعني١٧٥
١٧٦ ي َلْم َأْنَس َوَصاَياكَ . ةٍ َضَلْلُت ، َكَشاٍة َضالاْطُلْب َعْبَدَك، ألَن. 

 

منــا شــعب بيصــدق ده أصــلي إنــه يصـنع . ســاعدنا نشـوف إن الكلمــة صــالحة، وٕان الكلمــة بتقـوم بالعمــلي أصـلي إن الــرب
إنمـا  ..يخلينا نبقى شعب بيهتف بالكلمة في عبادتنا، شـعب يقـول احنـا مـش عـايزين تسـلية وال حكايـات. ويثق في الكلمة

عايزين نعرف الرب، عايزين نشوف مجده، عايزين نظِهر عظمته بوضوح، عـايزين نتغيـر، عـايزين نفوسـنا تُـرد، عـايزين 
. كلمـة اهللا بـس تقـدر تعمـل كـل ده. نتغير لصورة المسيح، عايزين ُنشبع بطريقة العالم بكل ما فيه ما يقدرش يشـبعنا بيهـا

  .رب يخلينا شعب بيرتعد من صوته ويفيض في الترنم بعظمتهأصلي إن ال. عايزين نقف في رهبة قدامها


