
 ٣٢١سـالة لرا
 

بم الروالتٌ ِفى يتأمبم الروالتٌ ِفى يتأم  
 

(Arabic – Meditation on the Lord’s Day) 
 

 ببتأمالتٌ ِفى يوم الرتأمالتٌ ِفى يوم الر :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :   عشَرالحادىر وِشاعالالعددين   نقرأاألول األصحاح  الالهوِتىاوحنّا يؤيروِمن ِسفر 
 

. اءالي وفُِل األوا هنَأ :الًقاِئ .وق بِتوص كَظيماً عوتاً صىاِئر وتُعِمس و.بم الرو يىِفوح  الرى ِفكنتُ " 
ا نَيرِملى ِسإ وسفسإلى إ .ايِسأ ى ِفىس الِتاِئنَع الكَبلى السإ ْلِسرأ و.تاب ِكى ِفتب اكْاه ترىالِذو. ر واآلِخوُلاأل
إولى بغَرسام.إ ولى ثيإا واتيرلى سسِدار.لى فيالِدإ وإا ولفيِكِدلى الو١."ةي 
 

 أن تسعاً ح اتض،نه ِماِء االنتهدعب  نتيجتهتْ وأعلنَ CNNةونياة التلفزي القنَ بِهتْأى قاملر ِلى استفتاٍءِف 
خَومِمائِةى الِم ِفسين الشّن ِبعريِك األمىؤِم ينونم أن ا جاء عِنن هِةايفرالم بِس الع وِتىوحنّا الالها يؤير،س فَو 
آجالًتحققُي أو كَ،الًاِج ع ما جبذِلاء كفر الس وهآِخو تاِبلِك أسفار ارالم ا نَولسنَ. سقدستطيعنَ أن جزمِت بأن لك 

 ايِة العالم بِسفرعن ِنه أن ما جاء نونؤِم يالذين نعCNN  ةونياة التلفزيالقنَ اى أعلنته الِتينريكي األمن ِمِةسبالِن
 اِتاححر أصبآِخالرب يسوع   أعلنقدل و.يندستِع مري غَ أو ثانياًوعس يب الرجىِءم ِلاٍددانوا على استعإذا كَ ،الرؤيا

 ٢."ملهمله ع عكونكونا يا يمم كَ كَدٍٍداِحاِح و و كلُّ كلُّىىازازجج أل ألىىعِِع م مىىتِِتررججأأ و وريعاًريعاً س سىىا آِتا آِتنَنَأأا ا ههوو": ِه بقوِلِهِئجي منفر عالِس
 

 وبالرتاِبوع إلى الِكجالم نَسقد جدأن التع بير "ييووممالر الر بب" ورى ثالثِة ِفدم األوُل .انع :ىعِني"ييوومماألح دد األح" 
يشَواربأول األسِه إلي ىوالثاِن. وعب :ى عِني"ييووممالم الثاِن الثاِنجىِءجىِء الم ى ليى ليسسوعوعالم ِل "سيحسيح الميقيمؤِم المنينِداِق الرين الخِتطاِفهم 
معؤِم المنيناألح اء ِليالقاِةمالر ِفب ى الهاءو. وهكذا يكونمهميعكّل"  جحين م عالر ب" .ثُى الثاِلعنَوالم :يشير 

."هيبهيب الر الرةِِةنونَنونَييم الدم الدوويي"إلى 
٣
 نتجهس بْل. ى تفسيرِه ِففُاِئ الطولفتْا اخت إلى مقَ نتطر اليوم ال نريد أناديثنَى حوِف 

الٍتإلى تأمر ٍةوحيب ٍةانيشَ مجاتفقَ.ةع علي هؤِما المنونع ةام. ونوجزِةى ا فَِهعبأرور أم: 
 

  ههبيدبيد ع عىىررليلي" انَ علي بِهُهللا ام أنعوى نب إعالن إن ذِلك السفر هو.... رؤيا يوحنّا الالهوِتى رؤيا يوحنّا الالهوِتى ِسفر ِسفرعنيِهعنيِها يا يمم: : أوالًأوالً 
مما ال با ال بدأأ  دننيكون يكون ع ع ننَ.. قريٍب قريٍبننَ وبيوبي ههم الًالًرِسرِس مبي دِِد بيم ِل ِلهِِهالِكالِك م عهِِهبِدبِدعي ي وحشَ شَىىالِذالِذ  ناناوح هدبكِل بكِلهد موبشَ وبشَ اِهللا اِهللاةِِةم ههادةِِةادي ي سسوعوعالم سيح بكلِّسيح بكلِّ الم  
مما را رآهآه" .والوحىاإللهى ي طوبم ن "يقرأ وِلأ وِليقرلذينلذيني ي سسممععونأأ  ونقواَلاَلقوالنب النب وةِِةوو و ييحفظونحفظونم م ا ها هوومكتوب مكتوب فيه اا فيه" .وجوهر 

الرأنّأنّ" :اؤيهه  هوذاوذاهالر الر ببي ي سسوعوعي ىىأِتأِت يثاني ةة ثانيم م ععالس الس حاِباِبحوس وس تنظرتنظرهكلُّ كلُّه ع ع ينني" .اِئوالرى يوحنا الحبيبيقد منفس ى  ِفه
 ننا مبعداً عوح ي كان."رِهرِهببسيح وصسيح وص الم الموعوعسس ي يى ملكوِتى ملكوِتا ِفا ِفريكنَريكنَ وشَ وشَيقِةيقِةى الضى الضا ِفا ِفريكنَريكنَا وشَا وشَونَونَأخُأخُ" هفر بأنّ السكذِل
  ةِِةادادههجل شَجل شَأأ  ننمِِموو   اِهللا اِهللاةِِةممجل كِلجل كِلأأ  ننمِِم":  بقولهِهاِدع إبببا سوحنَ يفُيكِشو. سبطم تدعى ٍةزيرى جِف نينؤِم المِهِتوإخْ

ييسسوعوعالم سيحسيح الم".لم يكن ي دأرى الذين بعدأنّوه همقر بوهإلى قد س أقداس مو. ضر اِهللاحإلى عش ر"مكِِكلِِلمالم لوِكلوِك الم  
وورربباألر األر بليتلِق. "اِباِببى ينا ِموحنالع رنَش األسى ماشَبة رأروعوأه وأخْ بْل،م طرالٍة رسه تْزو جد٤.رشَان الب 
 

 إنم ا جوحنّ بسِِاءا يؤيفر ري وِتىخُا الالهصالخليقة ج معاء، الذينؤِم ينونبم ا جاءا و بهال الذين 
ؤِمينون .ة الِتواآلينَى تأمِلا ِفنينَى تعا ا اآلنجلهسي نا ِفوحستهل ِسى مفر الرىى ِف ِفتُتُكنْكنْ": اؤيالر ىىوح ِفوح ِف الري ي ووم الرم الربب" .

 ا يقوله معمسنَِل أحلى اختبار وهو التواجد ِفى محضر الرب وِلنختبر "ِفى الروحِفى الروح" نكون فَا كيوحنَ كيختبرنَا فليتنَ
الروح. ا ِف كنّحتى لونفىى م مستبعدينم عزولين.ع ملكوِت ملكوِتىىوِفوِف   الضيقِة الضيقِةىى ِف ِفاانَنَاِئاِئركَركَشُشُ" ن ر اابنَبنَ ري ي سسوعوع  وصوصبرِهرِهب". 

                                                
١ وِتىوحنّا الالها يؤيلى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،         ١١ - ١٠: ١ ِسفر ر           
٢ وِتىوحنّا الالها يؤي١٢: ٢٢ ِسفر ر  
  ٣٦: ١٢ إنجيل متى     ،          ٢٠: ٢&  ٧: ٢٠ سفر أعمال الرسل ٣
٤ وِتىوحنّا الالها يؤي٩ - ١: ١ ِسفر ر                 

http://www.google.ca/url?sa=U&start=2&q=http://edition.cnn.com/&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://www.cnn.com/&e=9797
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 .ارخَ واالفِتِةجهح والب الفرمو يهى أنّعنَ بمهكر ِذاء جب الرمو يإن.. .. ىى اآلِت اآلِتببم الرم الروو لي لييسينيسين القد القدقُقُووشَشَ: : ثانياًثانياً 
دعاهب ولسالر وُلسبي وم الربي سفِف. وعِهالِتى رسِة الثانيِنؤِم إلى مى كورنثوس األصحخَاح األول ياطبهبالقولم  :
 نع ةفرح المةَارالبشَلهم  سابقاً بولس الرسوُل  أعلن لقد.." وعوعسس ي يببم الرم الروو ي يىىفِِفا ا رنَرنَ فخْ فخْضاًضاًييأأ  كمكمنّنّأأا ا مم كَ كَكمكمررا فخْا فخْنَنَنّنّإإ "

  ِتلكِهالِتسى ر ِفمهبرخْيبولس الرسوُل  و.بلر ِللكاً ِمواار وصبفرح الةس فقبلوا الر.وعس يبا الرنَِصخِلما وفادينَ
 نِمور و إلى النِّة الظلمن ِمِذكرياتُ انتقاِلهم . الحلوِةاِتيكر الِذونستعيد في.مهعيتالقى م سب الرجىِء مند ِعهأنّ

الماألبِدِتو ى الِذى هة  ورالخَأجِةطي،إلى الح اِةيى ِهة الِت األبديى ة اِهللاهب حسنَالوا .كتوب المب لقد نعالصة الخَم 
  ولقد.وعسسيح يى الم ِفهر فخْم وهمهر فخْو هيكون وعس يبم الرو يىِفو .المسفوِك ِمن أجلهموع سم ي بد،المجاِنى

كتبب طرسالر وُلسالثانيِةِهالِت برس األص ث يقوُلالثاِلاح ح: "منتِظنتِظمرينرينوطالبين وطالبين س س ررعةَةَعم ءِِءىىجج مي ي ووم الرم الربب" .إني وم 
الرب هشَو قُوالقد يسينور جاؤهذِل ِل.مكه ينتِظم ونَربْله و يطلبونس رع١.ِهجيِئة م 

 

اح ح القديم األصِده بالعوئيَلفر يبِسلقد جاء عن ذِلك اليوم  ....طاةطاةلخُلخُ ِل ِلالٍكالٍك وه وهاٍباٍبرر كخَ كخَممقاِدقاِد  بب الر الرمموويي: : اًاًِلثِلثثاثا 
: مكتوبى اح الثاِنح وباألص."ءٍٍءىى شَ شَر على كلِّر على كلِّ القاِد القاِدنن ِم ِماٍباٍبررخَخَ كَ كَىىاِتاِتيي. .  قريب قريببب الر الرمموو ي يننألأل  !!مموو على الي على اليآِهآِه": األول
" ليليرتِعتِعرد جد جميعميعس ان األان األكّكّ سرض ألض ألرنني ي ووممالر الر بقاِد قاِدب منّنّ أل ألمههقريب ألأل" ." قريبنن  ييووممالر الر بب  ععظيمو وظيم مجداً جداًوفٌوفٌخُخُم فم فم نني ي طيقهطيقه". 
لى لى إإوا وا  وارجع وارجعابكمابكم ال ثي ال ثيزقوا قلوبكمزقوا قلوبكممموو. . ححووالنّالنّ و واِءاِءكَكَالبالبم وم وووبالصبالص و و.. قلوبكم قلوبكم بكلِّ بكلِّىىللإإوا وا جعجع ار ار::بب الر الر يقوُل يقوُلن اآلنن اآلنولِكولِك"

الرالربإإ  بلهكمنّنّ أل أل..لهكمههر ؤوفٌؤوفٌ رر ر حيمحيمب ىىطِِط بءالغَ الغَء ضبِِبضوكثير وكثير الر فر إشَوبِس. "أفةأفة الرعيااء ألصاح الثاِلحشَث عرمكتوب : 
  ووممحح و وطٍٍطخَخَ بس بسقاسياًقاسياً  مم قاِد قاِدبب الر الرممووييوذا وذا هه"". . ""ءءىى شَ شَر على كلِّر على كلِّ القاِد القاِدنن ِم ِماٍباٍبررخَخَكَكَ  ممقاِدقاِد   قريب قريببب الر الرمموو ي يننألأل  ..ولولواولولوا"
  بباِقاِقععأأوو. . هِِهءِِءوو بض بضعع ال يلم ال يلمررا والقما والقمههلوِعلوِع ط طندند ِع ِعسسمم الشّ الشّممتظِلتظِل"". . ""ااههطاتَطاتَا خُا خُههنْنْ ِم ِمبيدبيديي و واباًاباًرر خَ خَضضرر األ األعَلعَلجج لي ليببضضغَغَ

المة على شَة على شَسكونَسكونَالمررهااهوالم اِفاِفنَنَ والمقينثِمثِمإإ على  على قينهمهمو أأ وبت تلُُلطِِطب ععظمظمالم الم ستكبرينأأ و وستكبرينضضععتج تج ببررالع ٢.""اةاةتت الع 
 

 ىالونيِكى تسِنؤِمول األولى إلى مسولس الر بالِةسبر ....؟؟ةةينونَينونَلدلد وِل وِلطاِفطاِفتِِتالخْالخْ ِل ِلببأتى الرأتى الرمتى يمتى ي: : رابعاًرابعاً 
األصاِماح الخَحس جاءأأوو":  قولهموقاتُوقاتُنة واألنة واألزِمزِما األا األمفال ح فال ح اجاجة لكمأأ  ة لكمييهخْخْا اإلا اإلهوأأة ة ونأأ  نكتبإإ  كتبليكمليكمع ألأل  ..هاهانْنْ عنكمأأ  نكمنتمنتم  
تعلمتعلمونأأ بالتحقيق  بالتحقيق وننن  ييووممالر الر بىىص ِفص ِفكِلكِل  بالليل هكذا ي ىىجج الليل هكذا يءنّنّألأل  ..ءهحينَ حينَه مما يقولونا يقولون::س س المأأ و والمممانذٍٍذ حينِئ حينِئ..اني ي فاجئهفاجئهممه ه الكالك  

ببغتة كالماض ِلاض ِلخَخَغتة كالملحلحبلى فال يبلى فال ينجنجونأأوو  ..ونمأأا ا منتمأأ  نتمييهخْخْا اإلا اإلهووة فلسة فلستمىى ِف ِفتمظلم ةٍٍة ظلم..حتى ي حتى ي درككمذِلذِل  درككمككالي الي وومصص كِل كِلم..  ججميعميعكمكم  
    ارارههنَنَ  نن ِم ِم الذين الذينننححا نَا نَممأأوو""  ..""ححصص ونَ ونَررههنسنس ِل ِلن بْلن بْلاقياقيالبالب كَ كَذاًذاًإإ  ممنَنَفال نَفال نَ  ..ةةل وال ظلمل وال ظلم لي ليننا ِما ِمنَنَلسلس. . ارارهه نَ نَاءاءنَنَببأأوو   نور نوراءاءنَنَببأأ

الص الص  الخَ الخَاِءاِءنَنَ القِت القِت بْل بْلضِبضِبلغَلغَا ِلا ِلعلنَعلنَجج ي ي لم لم اَهللا اَهللانن أل أل..الصالص الخَ الخَاءاءجج ر رىىذة ِهذة ِهوو وخَ وخَ..ةِِةببححان والمان والميميم اإل اإلععرر ِد ِد البسين البسينححصصفلنَفلنَ
بربربنَنَبا يا يسسوعوعالم ذِلذِللِِل""  ..""سيحسيح المككع ع ززوا بوا بععضضكمكمب ب عأأوا وا نن واب واب..ضاًضاًعححددكماآلخَ اآلخَكم ركَ كَر مما تفعلونأأ  ا تفعلونيإإوو""  ..""ضاًضاًيلهلهالس الس الم نفسالم نفسهه  
ييقدقدسسكمكمبالتم امام بالتمولتح فظفظ ولتحر ر وحوحكمكمونفس ونفس كمكموج وج سسددكملةلةاِماِمكَكَ  كمبال لو نْنْم ِعم ِع بال لوددم ءِِءىىجج م  رربنَنَبا يا يسسوعوعالم ٣."سيحسيح الم  
 

  ةِِةربرب التج التجنن ِم ِماءاءتقيتقيذ األذ األنِقنِق ي يننأأ  بب الر الرعلمعلميي": يقوُل ىاح الثاِنح األصِة الثانيِه برسالِتوُلس الرطرسب كتبو 
ويويحفظ األفظ األحثمإإة ة ثملى يلى يووم الدينينم الد  ممععاقبيناقبين" .وباألصث كتاح الثاِلحولِكولِك":  يقوُلبننال ي فَفَخْخْ ال يعليكم هذا الشَ هذا الشَ عليكم ىىءءالو اِحاِح الودأأ  دييها ا ه
  مم قو قوببسِِسححا يا يمم كَ كَهِِهدِِدعع و ونن ع عبباطأ الراطأ الرتبتبال يال ي. . دداِحاِحم وم ووويي كَ كَةٍٍةنَنَ س سلفَلفَأأ و وةٍٍةنَنَ س سلِفلِفأأ ك كبب الر الرددنْنْ ِع ِعداًداًاِحاِح و وماًماًوو ي يننأأ  ..اءاءحبحباألاأل
التبلكنّ لكنّ..اطؤاطؤالتب هيتأنّ يتأنّه ى علينَنَى عليا وا وههووال ي شَشَ ال ياءأأ  اءنني هِلهِل يكنَنَأأ  كاسأأ   بْل بْل..اسنني قبَلقبَل يالج الج ميعلى التَلى التَإإ  ميعووبولِكولِك  ..ةِِةبننس س يكِل كِلىىأِتأِتي صىى ِف ِفص  الليل ل اللي

بالر مويبالر موفيِه فيِهىىالِذالِذ  ..ي تز وُلوُل تزالس الس ممواتُاتُوبض حلُّحلُّ وتن وتن..جيججيج بضالع اِصاِصنَنَ العررم األ األترقُترقُحترقة وتححترقة وتح م رضرضوالم صص والمنوعىى الِت الِتاتُاتُنوعفيه اا فيه..  
فبمأأا ا فبمنهِِه هِذ هِذنكله نْنْا تا ت كلهحلُّلُّح..  أىنَنَأأ  أىاس ياس يجبأأ  جبنأأ تكونوا  تكونوا ننتمىى ِف ِفنتمسير ةٍٍة سيرم م قدقدسةٍٍةسو و تقو٤."ىىتقو  

  

 أدعِل  أِخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى .. كأجل أشكر ِلخَالصِمن نفِسى  تدبيرك
اة يى حهبتِنو و. لكناًى ابإذ قبلتِنأشكرك  .بسالِمك بى قلِمن أجل حبك الِذى غَمرو .حيد االبن الومد بوتحريرها

أبةدي.إلهى أسألك كى تقد ِنسامى بالتم. فظولتحى ونفِسوِح رى وجاِمكَ ىِدسنْم ِعلة بال لودِءىج م رنَبا يسوع 
الِتى.سيحالمص أرفع وعسم يِفى اس تِكالّ على فاِدىم و اِدقعِدكقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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