
.. áØ∏àfl áæ°S









ـ ٥ ـ

في العهد القدمي ، كان شـــعب اهللا 
يحتفل كل خمسني عاًما بسنة فريدة 
تتميـــز عن بقيـــة الســـنني ، كان ُيطَلق 
عليهـــا « ســنة اليوبيــل » .. ومعنـــى 
كلمـــة يوبيـــل صـــوت بـــوق أو هتاف 
فـــرح .. ســـنة اليوبيـــل تتميـــز بالفرح 

احلقيقي ..
لقد شرح لنا أصحاح ٢٥ من سفر 
الالويـــني مـــا كان يحـــدث خاللهـــا مبا 

ميكن تلخيصه في ثالثة أمور :



ـ ٦ ـ

• لقـــد كانـــت ســـنة للراحــة من 
العمل .. ســـنة ُيمَتنع فيهـــا نهائًيا عن 

العمل باألرض ..
• كمـــا كانـــت ســـنة الســترداد 
الممتلـــكات المفقـــودة .. فقـــد كان 
ُيـــرَد لكل شـــخص مـــا ســـبق وباعه من 

ممتلكات ورثها عن آبائه ..
• وكانـــت ســـنة حريــة .. ُتطلق 

فيها حرية كل العبيد مجاًنا ..
كانت بالفعل ســـنة فريدة .. سنة 
للراحة والسترداد المفقود وللحرية .. 
ســـنة لفرح غير عادي لكنهـــا لم تكن 
ســـوى رمًزا لكل سنة تقضيها مع الرب 

يسوع ..



ـ ٧ ـ

الرب يسوع يريد أن تكون كل أيام 
حياتـــك « ســـنة يوبيل » مســـتمرة .. 
فماذا عن هذا العام هل هو فعًال بالنسبة 

لك « سنة يوبيل » ؟!
هيـــا .. أغلـــق عينيـــك اآلن ، قبل 
أن تسترســـل في القـــراءة ، وارفع قلبك 
إلـــى إلـــه كل نعمة بصـــالة قصيرة مثل 

هذه ..
سيدي 

استخدم هذه السطور ،
وحدثنــي مــن خاللهــا بما 
تريــد أن تقوله أنت لي عن 

العام الجديد ..



ـ ٨ ـ

أوًال : كانت سنة للراحة
لم يكتف الرب مبنع زراعة األرض 
م حتى قطف  فـــي ســـنة اليوبيل بل َحـــرَّ
ثمار النباتات التي منت بدون قصد .. 
كانـــت كلماته إلـــى الشـــعب واضحة 

متاًما .. هذه السنة سنة للراحة ..
مـــا أحلى املعنـــى .. الرب يريد أن 
يطمئننـــي جًدا بـــأن احلياة معـــه تتميز 
بالراحــة .. انظـــر أنه قبـــل أن يطالبنا 
بأن نحمل نيـــره دعانا أوًال لكي نتمتع 
احملـــوا  يقـــول «  أن  فقبـــل  براحتــه 
نيري عليكم » قال لنـــا «تعالوا إليَّ يا 





ـ ١٠ ـ

جميع املتعبـــني والثقيلي األحمال وأنا 
أريحكــم » ( مـــت ١١: ٢٨ ) .. ثم 
أكـــد لنـــا أن نيره هـــني وحمله خفيف 

( مت ١١: ٣٠ ) ..
قارئي ، هل اختبرت أن ترمتي عند 
قدميـــه وتطرح كل أثقالك أمامه ؟ .. 
آه لـــو فعلـــت هـــذا لشـــهدت للراحة 
العميقــة التي تســـكن فيـــك والتي ال 

ميكن ألحد آخر أن ُيعطيها ..
لقـــد أتت املرأة اخلاطئة إليه بضمير 
مثقـــل بذنوب بال عـــدد .. وثقت أنه 
يحبها برغم ماضيها الشرير .. طرحت 



ـ ١١ ـ

نفســـها عند قدميه .. وسالت الدموع 
الغزيـــرة من عينيها معترفة مبا فعلت .. 
فماذا أخـــذت من لقائهـــا معه ؟؟ لقد 
ســـمعت منـــه أعظـــم جملة ســـمعتها 
فـــي حياتهـــا « إميانـــك قـــد خلصـــك 
[ قـــد شـــفاِك ] اذهبي بســالم ..  » 
لقـــد   ، اذهبـــي  لـــو ٧: ٥٠ ) ..   )
ســـامحتك علـــى كل ما فعلـــِت .. إن 

دمي الثمني ُيطهرك من كل خطية ..
سمعت املرأة كلمات الرب لها .. 
دخلـــت إلـــى أعماقهـــا ، شـــفتها مـــن 
إحساسها بالضياع وفقدان احلنان وإدانة 
الناس لها .. شفتها من جروح سنوات 



ـ ١٢ ـ

طويلـــة بــال راحة .. رفعـــت عنها كل 
عقـــد الذنب ، حررت ذاكرتها من آالم 

تذكر املواقف القدمية التي أهانتها ..
آه ، مـــا أحـــن قلـــب الـــرب ، ومـــا 
أقـــوى أثر كلماتـــه .. لقد جـــاء لكي 
يريح التعابى .. لكي يشــفي القلوب 

الكسيرة ..
أيهـــا املتعب ، ضع رأســـك املثقلة 
بالهمـــوم على صدره اململوء باحلب .. 
اســـترح هنـــاك .. هو لـــن يطلب منك 

شيًئا إال بعد أن تستريح فيه ..
حني رأى الســـامري الصالح إنساًنا 



ـ ١٣ ـ

مطروًحـــا على الطريق بني حي وميت ، 
هجم عليه اللصوص عروه وجرحوه .. 
لم يتناقش معه ، لم يطلب منه شيًئا ، 
ليـــس هذا وقًتـــا للحـــوار .. لقد أراحه 
أوًال .. تقـــدم إليـــه وبحنـــان عجيـــب 
ضمـــد جراحه ثم تنازل لــه عن مكانه 
على الدابـــة .. آه يا للحب املجاني .. 
آه يا حلبك أيها الرب الوديع ، يا حلبك 
اه إبليـــس  العجيـــب لـــكل إنســـان عـــرَّ

وجرَّحته اخلطية ..
نعـــم هـــو يريـــدك أن جتاهـــد ضد 
اخلطية وأن تقـــاوم إبليس .. ولكن أن 
جتاهد وتقـــاوم وأنت متمتــع بالراحة 



ـ ١٤ ـ

عنـــد قدميـــه .. أن حتـــارب اإلثم وأن 
تشـــهد لإلجنيـــل ولكـــن بـــال توتـــر أو 
خوف بل مبـــلء الثقة أن الرب بنفســـه 
عنـــك ..  ويحـــارب  عليـــك  يحافـــظ 
متيقًنـــا أنه حتى إذا حدث وتعثرت في 
الطريـــق فأنت تســـتطيع أن تناديه « يا 
 .. ( ٣٠  :١٤ مـــت  جننــي » (  رب 
حاًال ســـيركض إليك لكـــي يرفعك من 

سقطتك ويرد نفسك إليه ..
تأمـــل معـــي ما حـــدث للشـــعب 
فـــي العهـــد القـــدمي عندمـــا عصـــوا اهللا 
فـــي تنفيذ وصيته املتعلقـــة بالراحة من 
العمل .. لقد ذهبوا إلى األسر في بابل 



ـ ١٥ ـ

وظلوا هناك عدًدا من الســـنني يساوي 
عدد السنني التي كان يجب أن ميتنعوا 
فيها عـــن العمل في األرض ولم ميتنعوا 
لـــم  إذا  نعـــم   ..  (  ٢١  :٣٦ ٢أخ   )
نســـترح في الرب فسنجد أنفسنا آجًال 

أو عاجًال أسرى الهموم والقلق ..
هيـــا أيها احلبيب اطرح عند قدميه 
ذهنـــك  ترهـــق  ال   .. همومــك  كل 
باملناقشـــات العقيمـــة .. احليـــاة معـــه 
ليست أســـئلة وأجوبة بل متتع .. متتع 
بحبه املجاني وعشـــرته احللوة .. احلياة 
معه هي بالدرجة األولى راحة فيه ومتتع 

به ..



ـ ١٦ ـ

هيا ، استرح فيه .. هيا ، متتع به ، 
متتع بـــه في املخدع وأنـــت جالس عند 
قدميه حتادثه ثم وأنت تتلذذ بكلمات 
كتابه احلية .. أو حينما ترمن له وتشدو 
حلبه أو عندما تتقدم إلى مائدته تتأمل 
موته وتشبع من محبته ، وحينما تسير 
في خدمته ، تشـــهد له وتقود النفوس 

إليه ..
هيا أعلن إميانك أن هذه الســـنة .. 
ســنة راحة في املسيح ومتتع وفرح .. 

سنة يوبيل ..



ـ ١٧ ـ



ـ ١٨ ـ

ثانًيا : كانت ســنة الســترداد ما 
ُفِقد ..

فـــي ســـنة اليوبيـــل كان اســـترداد 
لـــألرض أو البيـــت الذي بيـــع أو ُرهن 

بسبب االحتياج ..
لقد فقد كثيرون سالمة نفسياتهم 
وأذهانهــم بســـبب خطايـــا الماضـــي 
بســـبب  أو  اإليمـــان  عـــدم  وســـنوات 
أخطـــاء الذين تولـــوا تربيتهم وهم بعد 

صغار ..
يـــا للمجد .. الرب يســـوع قريب 
منـــك يحبـــك .. رغبتـــه أن يعالـــج ما 
حدث .. يريـــد أن تكون أيام حياتك 



ـ ١٩ ـ

كلها ســنة يوبيل مستمرة .. إنه يريد 
أن تســترد كل ما فقدته .. هل قرأت 

من قبل هذه اآلية العظيمة ..
« كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة 
مســـتقيًما  الُمَعوج  ويصيـــر  ينخفـــض 
والعراقيب سهًال » ( إش ٤٠: ٤ ) ..
لقد تكونت بداخل نفوسنا جبال 
ومنخفضـــات ولكن الرب المحب أتى 

لكي يعيدها من جديد مستوية ..
• كل وطاء ( منخفض ) يرتفع : 
نعم إذا تركنا أنفســـنا له فسيزيل 
وصغـــر  النقـــص  عقـــد  كل  منـــا 
النفس والشعور الدائم بالتقصير 



ـ ٢٠ ـ

والشـــفقة على الـــذات .. وكل 
آثار للحرمـــان .. تعال إليه واثًقا 

أنه سيفعل هذا ..
• وكل جبــل وأكمــة ينخفض : 
نعم الرب يريـــد أن يزيل منا كل 
ميل للسيطرة والتعالي وكل رغبة 

للتباهي والتفاخر ..
ثه عن كل ميل فيك غير نقي  حدِّ

واثًقا أنه سيحررك منه ..
• ويصيــر الُمَعــوج مســتقيًما : 
اترك الـــرب يعمل فيك .. اتركه 
يفضح بنور الكلمة كل حججك 
كثيـــًرا  تســـوقها  التـــي  الكاذبـــة 



ـ ٢١ ـ

لتخفـــي بها دوافعك الســـيئة من 
أنانية أو عدم محبة أو غيرة .. يا 
للتغيير المذهل ســـيجعل قلبك 

مستقيًما ..
• والعراقيــب [ الطـــرق الوعـــرة ] 
تصير ســهًال : نأتـــي إليه بكل 
مـــا يعاني منه ذهننا من تشـــتت 
فكريـــة  وصراعـــات  وتشـــويش 
فيجـــدده ويجعلـــه مـــع الوقـــت 

سلًسا وهادًئا ومركًزا ..
هيا إلى الرب .. اعترف له بكل ما 
في نفســـيتك من عقد ومـــا في ذهنك 

من خلل ..



ـ ٢٢ ـ

هيا إلى جلســـات معه تتقابل فيها 
مع المســـيح الطبيب الماهـــر العارف 
بأمـــراض نفســـك وخفايـــا ذهنـــك .. 
هيـــا إليـــه اعترف لـــه بكل مـــا فيك .. 
ال ُتْخِف شـــيًئا ، وال تفكـــر في طريقة 
معينـــة للشـــفاء ، فطرق الـــرب عديدة 
ومتنوعة .. ســـلم األمر كله له ، واثًقا 
فـــي وعده « وأشــفيك مــن جروحك 
يقــول الــرب » ( إر ٣٠: ١٧ ) .. 
وال تقلـــق إذا أخـــذ الشـــفاء واســـترداد 
ســـالمتك الكاملـــة بعـــض الوقـــت .. 
يكفيـــك أنـــك في يـــدي أحـــن وأمهر 

طبيب .. سيشفيك تماًما ..



ـ ٢٣ ـ



ـ ٢٤ ـ

ثالًثا : وكانت سنة للحرية :
فـــي ســـنة اليوبيل كان يتـــم تحرير 
العبيد الذين باعوا أنفســـهم أو ُأِخذوا 

عبيًدا بسبب الفقر ..
أيهـــا القـــارئ ، قـــد تكـــون مقيًدا 
بخطيـــة معينة أو بحزن ردئ أو بعاطفة 
منحرفـــة .. أمـــور تســـيطر عليـــك وال 
تقـــدر أن تقاومها ، لقد قيدك إبليس ، 
السيد القاسي بسالسله الرهيبة ، ربما 
بســـبب أنـــك لجأت ذات مـــرة إلى من 
يستخدم الســـحر .. أو ربما إليمانك 
بتأثير حســـد الناس عليك أو قد يكون 
الستســـالمك للخوف من قوى الظلمة 



ـ ٢٥ ـ

أو من تهديداتها لك .
أيهـــا القارئ .. افــرح جًدا جًدا ، 
الرب يســـوع يريد أن تكون هذه السنة  
سنة يوبيل بالنسبة لك .. سنة اليوبيل 
هي ســـنة الحرية المجانية ، فقد كان 
العبيـــد فـــي العهـــد القديـــم يتحررون 

خاللها بال ثمن يدفعونه ..
الرب يســـوع يريـــد أن يحررك من 
كل القيـــود .. هو إله حي يحرر تماًما 
كل مـــن يثـــق فيـــه ويتجـــاوب معه .. 
الفشـــل  روح  يعطنـــا  لـــم  اهللا  « ألن 
بـــل روح القـــوة والمحبـــة والنصـــح » 

( ٢تي ١: ٧ ) ..



ـ ٢٦ ـ

هيـــا نواجه إبليس الـــذي قيدنا .. 
هيـــا نعلن له أننا للرب .. لقد اشـــترانا 
بدمــه .. هيا نعلن لكل قـــوى الظلمة 
هذه الحقيقــة .. لن تقدر أن تحتمل 
ســـماعها ، ســـتفزع .. ســـتهرب مـــن 

أمامنا .. سُتَحّل قيودنا ..
هيـــا نعلن إلبليـــس ولجنوده أن لنا 
ســـلطاًنا عليهم ، واثقيـــن في كلمات 
الـــرب لنا « هـــا أنـــا أعطيكم ســـلطاًنا 
لتدوســوا الحيات والعقارب وكل قوة 
العـــدو » ( لـــو ١٠: ١٩ ) .. لنواصل 
الحـــرب مـــع مملكة الظلمـــة وفي كل 
يـــوم ســـنتمتع بحرية أكثر .. وســـريًعا 



ـ ٢٧ ـ



ـ ٢٨ ـ

ســـيأتي الوقت الذي نســـترد فيه كامل 
حريتنا ..

سيدي
ُقدني في طريق الحرية ..

ال أعــرف على وجه التحديد 
كيف ستحررني ..

خضوعــي  أعلــن  لكننــي 
لك ..

وأقدم شكري وتسبيحي ..
ســتحررني  أنــك  أثــق  فأنــا 

تماًما ..



ـ ٢٩ ـ

سنة مختلفة
« سنة اليوبيل » هي سنة مختلفة .. 
كانـــت تأتي كل خمســـين عاًما .. إن 
رقم خمســـين يشير إلى الروح القدس 
فلقـــد حـــل علـــى التالميـــذ فـــي يـــوم 

الخمسين ..
فـــرح  ســـنة   « اليوبيـــل  وســـنة   »
وتسبيح ، فكلمة يوبيل تعني هتاف ، 
كما كانت األبـــواق تبوق معلنة الفرح 
بهذه الســـنة في يوم عيـــد الكفارة .. 
وعيد الكفارة ، عيد في العهد القديم 
يتحـــدث عن الصليــب .. فال يمكن 
التمتع بفرح الـــرب العجيب بعيًدا عن 

صليبه ..



ـ ٣٠ ـ

هل أنت ُمقبل على سنة جديدة ..

ســـنة   » الســـنة  هـــذه  فلتكـــن 
بالــروح  انشـــغال  ســـنة  يوبيـــل» .. 

القدس والصليب ..
لتكن سنة مختلفة .. سنة فرح .. 
سنة راحة ، سنة استرداد لما فقدته في 
نفســـي وذهني .. سنة حرية .. فالرب 
يســـوع دفع على الصليب ثمن فرحي 
وراحتـــي وســـالمتي وحريتـــي .. وهو 
يريد أن يمتعني بكل هذا بعمل مجيد 
لروحه القدوس يشمل كل كياني ..

نعم سأتمتع بسنة مختلفة تماًما ال 



ـ ٣١ ـ



ـ ٣٢ ـ

يعرفها كل مـــن يجهل قوة الدم وعمل 
الروح الناري ..

المخـــدع  إلـــى  اآلن  هيـــا  قارئـــي 
ث الحبيب عن السنة الجديدة ،  لُتحدِّ

عن سنة اليوبيل ..
ثق أنها ستكون سنة مختلفة ..
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