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 اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى 

 24-17 :119مزامير 

َغِريٌب َأَنا ِفي 19اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتَك. 18َأْحِسْن ِإَلى َعْبِدَك، َفَأْحَيا َوَأْحَفَظ َأْمَرَك. 17
اْنَتَهْرَت اْلُمَتَكبِ ِريَن 21اْنَسَحَقْت َنْفِسي َشْوًقا ِإَلى َأْحَكاِمَك ِفي ُكلِ  ِحيٍن. 20اأَلْرِض. اَل ُتْخِف َعنِ ي َوَصاَياَك. 

الِ يَن َعْن َوَصاَياَك.  َجَلَس َأْيًضا ُرَؤَساُء، 23َدْحِرْج َعنِ ي اْلَعاَر َواإِلَهاَنَة، أَلنِ ي َحِفْظُت َشَهاَداِتَك. 22اْلَماَلِعيَن الضَّ
. َأمَّا َعْبُدَك َفُيَناِجي ِبَفَراِئِضَك. َتَقاَوُلوا َعلَ   َأْيًضا َشَهاَداُتَك ِهَي َلذَِّتي، أَْهُل َمُشوَرِتي.24يَّ

 :نفوسنا لمسيرة قضبان متوازيان

في اتجاه القداسة  ذو قضيبينعلى مسار قطار  ُنوضعن لنا هو أ هدف هللا بالنسبة، 1998ونحن نبدأ عام 
الصالة أمام عرش هللا والتأمل في كلمة هللا. ربما  لهذا القطار همالقضبان والسماء.  اإلرساليةوالمحبة و 

 قول:"الديناميكية الروحية". فإنه ي إرساليتناالبعض منكم يتذكر الصفحة الثانية من كتيب بيان 

 ماكل باالعتزاز ب، قوة الروح القدسب، تفوق مجده من خالل ربنا يسوع المسيحهللا اآلب في تعظيم  إلىنضم ن
 نعمته.كل ب ومتقويين ،كلمتهكل التأمل في و ، كل مقاصدهوالصالة من أجل ، هميحب ومحبة كل من، هلل

البقاء على  من نفوسناقطار  انمكني لمة هللا هم مثل قضبان متوازيانالصالة أمام عرش هللا والتأمل في ك
التأمل في الكتاب المقدس في الة و القداسة والسماء. نحن بحاجة لتجديد حماسنا للص إلىالمسار الذي يؤدي 

ذلك خالل أسبوع ل. بدون إعادة الصحوة والتجديد واإلحياء بداية العام. كل شيء يصبح قديم وبالي وضعيف
 على هذه األشياء العظيمة والثمينة من أجل إحياء حماسنا للصالة والكلمة. انتباهنا نجذبالصالة كل عام 

 18 :119من مزمور  نتعلمهاثالثة أشياء 

اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى . "119:18الصالة من مزمور  التي في وسطهم أسبوعرسالتين تأتي الهذا العام 
حتى نتمكن ، ذلك ن نرى كيف يمكنأ نحتاجو ، جمع بين الصالة والكلمة." هذه اآلية تَعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ 

 من هذه اآلية. هاكنيستنا. هناك ثالثة أمور نتعلممن الجمع بينهما بهذه الطريقة في حياتنا وفي 
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 شريعة" هيكلمة " ."اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ في كلمة هللا. " عجائبهو أن هناك  أوال• 
 عجيبةهي ، عهللا لنا. في الواق تعاليمفي  عجائب" في هذا المزمور. هناك الوصايا"التوراة" وتعني "التعليم" أو "
(. 18 :3كورنثوس  2) بشكل عميق وتمك ن القداسة والمحبة واإلرساليات تغيرك، جدا بحيث عندما تراها حقا

 أمر حاسم جدا. هو هاوحفظكلمة هللا قراءة والتأمل في و معرفة ولهذا ف

 حقاا هي عليه على م العجائبيستطيع رؤية هذه  ه ال أحدنني الذي نتعلمه من هذه اآلية هو أالشيء الثا• 
عن هللا  ." إن لم يكشفاْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ . "الفوق طبيعيةمن دون مساعدة هللا 

رى الجمال الروحي. عندما نقرأ نستطيع أن نبطبيعة الحال لسنا نحن الكلمة. ف عجائبفإننا ال نرى ، أعيننا
مثل الشمس  ي تعاليم وأحداث الكتاب المقدسمجد هللا فيكون ، هللاالكتاب المقدس من دون مساعدة من 

تستطيع رؤية  ولكنك لن، معناها السطحي ليس بمعنى أنك ال تستطيع تفسيرمشرقة في وجه رجل أعمى. ال
 قلبك. تربح بحيث هاومجد، هاجمالو ، عجائبها

فوق هللا إلنارة  إلىوهي أنه يجب علينا أن نصلي ، الشيء الثالث الذي نتعلمه من هذه اآلية إلى وهذا يقود• 
بما أننا عاجزون في  "اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتَك.عندما نقرأ الكتاب المقدس. " طبيعية

ينبغي ، ةهللا في تعاليم وأحداث الكتاب المقدس من دون إنارة هللا الكريمعجائب أنفسنا لرؤية الجمال الروحي و 
.لنا أن نطلب منه ذلك. "  "اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ

 :ثالث خطواتبحقيقة 

يها عمليا في في كلمة هللا وكيف نحصل عل العجائب التيز على لدي خطة أن أركأنا في األسبوع المقبل 
إن  :ثالث خطواتالحق العمق ذو العلى الصالة. أريد لنا أن نرى هذا  أركز. لكني اليوم رؤوسنا وقلوبنا

ال نحن وعلى األرض.  ولها قوة ومعنى، السماء إلى موجه هلل والتي تقودحياة في ليعيش  هامة جداكلمة ال
ون أن نك إلى. وبالتالي فإننا بحاجة هللا الفوق طبيعيةدون مساعدة بحقا الكلمة  رؤية ما هي حتىنستطيع 

 حياتنا. إلىقلوبنا و  إلىكلمة العجائب  لنقلهللا ما يجب فعله يصنع  شعب صالة يومية لكي

في أجزاء أخرى من الكتاب  ينضحمثبتين ووانراهم كال على حدى لدعونا نأخذ هذه الخطوات الثالث 
 المقدس.
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 :لحياة القداسة ةكلمة ضروريال. 1

اة أمر بالغ األهمية لنعيش حي هو معرفتها والحصول عليها في داخلناالنقطة األولى هي أن رؤية الكلمة و 
 هللا. والمحبة والقوة لمقاصدالقداسة 

ة في إذن أن نتجنب الخطيكيف لنا  ."َخَبْأُت َكاَلَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكْياَل ُأْخِطَئ ِإَلْيكَ "سابقا  11اآلية  إلىنظر ا
كلمة  حياتهم من خالل عدم التأمل فيالذي يعبثون بكم الناس عندما نخبئ كلمة هللا في قلوبنا. يا لحياتنا؟ 

حياة في عيش وال، الخطيةللتغلب على  قوةهل تريد ، أي، مقدسا! هل تريد أن تكون هاوحفظ هللا ومحبتها
لقد عين هللا المسار.  في إذن كنالمسيح؟  التكريس التام ألجل غايةو  المضحيةوالمحبة الجوهرية التقوى 

 وبنا.الكتاب المقدس في قل ئهي عن طريق أن نخبو : وسيلة للتقوى والقوة

وصايا وتحذيرات ووعود هللا في الكتاب المقدس تأمل في باب. الش ألباء ذلكوأقول  لكبار السن ذلكأقول 
. ولكن معظم تكون مسناوخصوصا عندما ، أن نفعل ذلك أنا ال أقول أنه من السهل، . الواحفظها واعتز بها

قطعة  وأداء، قصيدة جيدةوكتابة ، ألثاثصنع قطعة رائعة من اليست سهلة.  استحق القيام بهالتي تاألشياء 
 أالأمرا سهال. لكنها تستحق بذل الجهد.  كل ذلك ليس –وجبة خاصة أو احتفال  إعدادو ، موسيقية عظيمة

 ذلك؟تستحق الحياة الصالحة 

علم أيضا أشكال تمعرفة آيات الكتاب المقدس عن ظهر قلب. وهي ت وقد بدأت. عندها سنتيناآلن  تاليثا
األمر مرارا وتكرارا؟ الجهد لتكرار الكتاب المقدس لها و  الذهاب إلى عناء أخذ الوقتالصالة. لماذا؟ لماذا 

لطيفة و  ةتواضعها أن تكون تقية ونقية ومقدسة ومحبة ومفي سن المراهقة أريد ل تكون عندما  -بسيط جدا 
كلمة هللا في أن هذا يأتي عن طريق تخبئة ، كوضوح الشمس، وحكيمة. ويقول الكتاب المقدس وخاضعة

 ."َخَبْأُت َكاَلَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكْياَل ُأْخِطَئ ِإَلْيكَ قلبك. "

ْسُهْم ِفي َحقِ َك. َكاَلُمَك ُهَو َحق" 17 :17يوحنا لنا في  العظيمةالمسيح على هذا النحو في صالته  ذكرها  ."َقدِ 
روحيا. وهذه  ا أو عفيفا أو حكيمانقيسا أو تقيا أو ُمحبا أو مقد اشخص كتابية لجعل" هي كلمة هم"قدس

وكلمة ، هذه السنة؟ إن كنا نتقدس بالحقينبغي أن نفعله  ذا إذنوالدي ولكم. ذلك ماأللنفسي و  هااألشياء أريد
 نفعل؟ينبغي أن فماذا ، هللا هي حق
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بشكل  ستصبح، أخذ هذا الدواءكنت ت ولكن إن، موت من المرض"أنت مريض جدا وربما تالطبيب  إن قال
ها، فقط من الصعب ابتالعالدواء كبيرة و وحبوب ، مشغول جدا -في أخذ الدواء  لكنك أهملت، "تحياجيد و 

ما  أهملت وعدم النضج الروحي. إن الخطيةمع الحال  هكذاموت. ربما تو  ستظل مرضيا –كثير النسيان 
تأمل و  قراءةإذن فلن تكون ناضجا وقويا ومقدسا. ، مقدسأنه يقدسك ويجعلك ناضج وقوي و لك هللا  هيقول

، وقويا وناضجا شخصا تقيا لتصير الخطيةلتغلب على التي عينها لكلمة هللا هي طريقة هللا  اعتزازحفظ و و 
 .وحكيما ومحبا

في  وتخبأها، بشكل عميق إن كنت ترها حقا كلرى في كلمة هللا من شأنها أن تحو  يمكن أن تُ  عجائبهناك 
 .داخلك

 :ال نستطيع أن نرى من دون مساعدة هللانحن . 2

 حقا افي كلمة على ما هي عليه العجائبالنقطة الثانية في هذا النص هو أننا لسنا قادرين على رؤية هذه 
 .الفوق طبيعيةمن دون مساعدة هللا 

في  كهذا سبول نا. ووصفقساةو  ةجهلوبالتالي عميان و  الخطيةفي  السبب هو أننا ساقطين وفاسدين وأموات
]فينا[ ُمْظِلُمو اْلِفْكِر، َوُمَتَجنِ ُبوَن َعْن َحَياِة هللِا ِلَسَبِب اْلَجْهِل الَِّذي ِفيِهْم ]نحن[ ِإْذ ُهْم " نحن - 18 :4فسس أ

 ]قلوبنا[." ِبَسَبِب ِغاَلَظِة ُقُلوِبِهمْ 

َأْنُتْم َشاَهْدُتْم »َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسَراِئيَل َوَقاَل َلُهْم: " 4-2 :29تثنية عن هذه المشكلة في موسى كتب  وهكذا
َولِكْن َلْم ُيْعِطُكُم الرَّبُّ َقْلًبا  َوِتْلَك اآلَياِت َواْلَعَجاِئَب اْلَعِظيَمُة.... َما َفَعَل الرَّبُّ َأَماَم أَْعُيِنُكْم ِفي َأْرِض ِمْصَر 

أن تبصروا  م. ولكن ال يمكنك..الحظ :. شاهدتم "«.ِصُروا، َوآَذاًنا ِلَتْسَمُعوا ِإَلى هَذا اْلَيْومِ ِلَتْفَهُموا، َوأَْعُيًنا ِلُتبْ 
 .الفوق طبيعيهللا  بدون عمل

والذي ، نالمليو ، والحيوي ، بال عمل هللا الموقظ إننا مذنبون وفاسدين وقساة وجاهلين وعميان. هي حالتناهذا 
ب ائمن دون إنارة هللا. لن نرى عج الواقع الروحيمال لن نرى جمنير في حياتنا. و ، منقيو ، تواضعيجعلنا ن

 هذه األشياء.ب عن أعين قلوبنا ويعطينا شعورا روحياهللا أن يكشف لكلمة من دون تعلمه اومجد ما 
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 نصرخو  شدننا يجعلناو ، هللا إلىجياع هللا و  إلىأن يجعلنا في أمس الحاجة  ومعرفة هذا هوهذا  إن فكرة تعليم
 لمساعدته في قراءة الكتاب المقدس.طلبا هللا  إلى

-6 :3يوحنا ، 16-14 :2كورنثوس  1؛ 45 :24لوقا و ، 4 :11مع  17 :16متى : انظر أيضا 2للنقطة )
 (.8-5 :8رومية ، 8

 لنا أن نرى:هللا مساعدة . نحن بحاجة للصالة من أجل 3

مقدسين ومحبين  هام لجعلناكلمة هللا  حقاعتزاز معرفة و إن كانت : النقطة األخيرة إلى يقوداألمر الذي 
جاذبية ب الشعوررؤية عجائب كلمة هللا و على  وإن كنا بالطبيعة غير قادرين، مرتبطين بالسماءو  وناضجين

اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى . "لنا أن نرى هللا مساعدة حاجة للصالة من أجل في حالة يائسة وبفإننا ، مجدها
 ."ِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ َعَجا

لكلمة تنا. مجد االمفتاح لفتح قوة الكلمة في حيا ألنها، الحياة المسيحيةجزء أساسي في الصالة ، وبعبارة أخرى 
، مجدالكنا ال نرى  فتح هللا أعيننا على ذلك المجد. وإن إذا مشرقة في وجه رجل أعمى إالالهو مثل الشمس 

 نحن لسنا مسيحيين.ف، غيروإن لم نت، (17 :17يوحنا ، 18 :3كورنثوس  2) فلن نتغير

ُمْسَتِنيَرًة ُعُيوُن َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء ": بهذه الطريقة. ويقول سبوليصلي  18 :1فسس في أ
تدركوا كن ولكن ما لم ت، الخارجية محواسكب قد قبلتوهاكم هذه األشياء و "لقد علمت، " وبعبارة أخرى ...َدْعَوِتهِ 

مع  9 :1كولوسي ؛ 19-14 :3انظر أيضا أفسس وا )لن تتغير ف"( ُعُيوُن َأْذَهاِنُكمْ )" ةالروحي حاستكب مجدهم
 إلىستمرار في الصالة حتى نصل اإل إلىمما يدل على أننا في حاجة ، يكتب لمسيحيين ( واآلن هو16 :3

 ألجل عيوننا الروحية لترى.السماء 

 :لكتاب المقدستنا لقراء لإلفادة منأنواع من الصالة  سبعة

ينبغي لنا أن ندع ، "اْكِشْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ " 18 :119نصنا هو مزمور  بما أنولكن 
تم لكلمة هللا. لذلك اسمحوا لي أن أخ تهقراء هو بشكل عام ألجلهذا المزمور يرينا كيف يصلي صاحب 
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من  من خاللها تستطيعون أن تستفيدواسبعة أنواع من الصالة  ألبين لكم 119مزمور صغيرة في جولة ب
 لكتاب المقدس هذا العام.قراءتكم ل

 ..ينبغي لنا أن نصلي.

 ،66 ،ب64، 33)انظر أيضا اآليات  ."َعلِ ْمِني َفَراِئَضكَ ب "12 :119هللا كلمته. مزمور  لكي يعلمنا. 1
كان هللا نفسه يصبح المعلم في وعبر جميع  مة هللا ال يمكن تحقيقه إال إنكل(. التعلم الحقيقي ل135ب، 68

 خرى.التعليم األوسائل 

من الكتاب المقدس يحذر  "ُتْخِف َعنِ ي َوَصاَياَك. الَ ب "19 :119نا. مزمور كلمته عهللا . لكي ال يخفي 2
 (.43)انظر أيضا اآلية (. 11 :8)عاموس  تنزع مناكلمة هللا لكون  ةرهيبأو دينونية عقاب 

ْمِني، َفُأَناِجَي ِبَعَجاِئِبَك." 27 :119هللا نفهم كلمته. مزمور  لكي يجعلنا. 3 ، 34" )اآليات َطِريَق َوَصاَياَك َفهِ 
 فهم كلمته.ن أن يفعل ما يجب القيام به ليجعلنا -نسأل هللا أن يجعلنا نفهم (. هنا 169، ب144، ب73

الغير ] َأِمْل َقْلِبي ِإَلى َشَهاَداِتَك، اَل ِإَلى اْلَمْكَسبِ " 36 :119لكلمته. مزمور  تميلقلوبنا هللا  لكي يجعل. 4
ننفر بالطبيعة من قراءة نحن  -إرادتنا ولكن ، في المقام األول عقلنا تليس داخلناكبيرة المشكلة ال[." شريف

 إرادتنا. لكي يميلتأمل وحفظ الكلمة. لذلك يجب أن نصلي هلل و 

." فهو َحَسَب َرْحَمِتَك َأْحِيِني، َفَأْحَفَظ َشَهاَداِت َفِمكَ " 88 :119ظ كلمته. مزمور حياة لحفهللا  ي يعطينالك. 5
هذا االحتياج  من أجل. لذلك فهو يسأل هللا لكلمة وطاعتهالحياة والطاقة لنعطي أنفسنا ليدرك أننا في حاجة ل

 .(ب154. )انظر أيضا اآلية األساسي

، نحن نعتمد على الرب ."َثبِ ْت ُخُطَواِتي ِفي َكِلَمِتكَ " 133 :119هللا خطواتنا في كلمته. مزمور  لكي يثبت. 6
 .بأنفسناأن نفعل ذلك  يمكنناال و في حياتنا.  ثابتةتكون  لكيالكلمة.  ولكن لعمل، فهم والحياةلليس فقط ل

وما هو  ."ُت، َكَشاٍة َضالٍَّة. اْطُلْب َعْبَدكَ َضَللْ " 176 :119ن كلمته. مزمور ع نضلهللا عندما  لكي يطلبنا. 7
يرده. و  يطلبههللا أن  إلى االحتياجو ، الخطيةه باالعتراف بمزمور يختم  التقين هذا الرجل جدير بالمالحظة أ

 مرارا وتكرارا. هاأيضا يجب أن نصلي هذه
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 كنزنا:، الكلمة

، قصد هللا في المدينةومحبين وملتزمين جذريا بأن نكون مقدسين  نتوق و  1998ونحن ندخل عام  أنهي بأنه
بعيدا يائسة الحالتنا ل مدركا شعبا -من هذا ولكن أكثر ، الكلمة في قلوبنا يخبئ شعبايجب أن نكون ، والدول

اْكِشْف َعْن تغير. "هكذا نالكلمة و  ائب منلنرى عج للكشف عن أعيينا كوسيلةنه قد عين الصالة عن هللا وأ
 ".َرى َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتكَ َعْيَنيَّ َفأَ 

اإلجابة مقدمة ؟ نحن جادينينبغي أن نكون  إلى أي مدى؟ هذه الصلواتأنواع في  إلى أي مدى كان جادا
ْبِح َوَصَرْخُت. َكاَلَمَك اْنَتَظْرتُ " 147 :119في مزمور  ْمُت ِفي الصُّ  إنهاكان يستيقظ في وقت مبكر!  ."َتَقدَّ

 ذلك؟ك هاأولوية قصوى. هل تجعل


