
Last Minute Savior 
  

 أراك إلهي أراَك من خالل العهد الذي أقمته مع نوح   األسبوع األوّل من زمن المجيء :

 

قيُم َعْهدي َمعَك   " اآلية:
ُ
 "ولَكن ِّي أ

 

" وَفَسَدتِّ األَرُض أَماَم هللا وامَتألَت ُعنًفا. ورأَى هللُا األَرَض فإِّذا هي قد   النّص:

ُكلَّ بََشرٍ قد أَفَسَد طَريَقه علَيها. فقاَل هللُا لُِّنوح: ))قد حاَن أََجُل ُكل ِّ بََشرٍ  فَسَدت، ألَنَّ  

فيَنَة  لَكن ِّي  أَمامي، فَقدِّ امَتألتِّ األَرُض ُعنًفا بَِّسبَبِّهم. و  قيُم َعْهدي معَك، فَتدُخُل السَّ
ُ
أ

 ٍ فيَنَة لُِّتحَفظَ َحيًَّة    أَنَت وبَنوَك وآَمرأَتَُك ونِّسَوُة بَنيَك َمَعَك. ومِّن ُكل ِّ َحي  ُل السَّ آثَنين تُدخِّ

ْنثى تكون.((
ُ
 مَعَك، َذَكًرا وأ

ماء. وكان الَمطَُر على األَرضِّ أَربَعيَن   في ذلك اليَوم تفجَّرت ُعيوُن الَغْمرِّ الَعظيم وتفتَّحت ُكوى السَّ

  يَوًما وأَربَعيَن لَيلًَة.

فيَنة. وأََمَر هللُا رِّيًحا على األَرضِّ  وَذَكَر هللُا نُوًحا وَجميَع الُوحوشِّ  والبَهائِّمِّ الَّتي معه في السَّ

ماء. وراَحتِّ المِّياُه   ماء وآحَتبََس الَمطَُر مَِّن السَّ َفَسَكَنتِّ المِّياه. وآنَسدَّت ُعيوُن الَغْمرِّ وُكوى السَّ

َئةِّ والَخْمسيَن يَوًما  (3 – 1: 8؛ 12 – 11: 7؛ 19 – 18و 13 – 11: 6)تك  .تََتراَجُع َعنِّ األَرض، ونََقَصت في نِّهايَةِّ المِّ

 

الم.   تأمُّل: أمام العنف يل ي أفسد كل  البشري ة، بقي موَقف نوح ثابت مع الر ب مع المحب ة مع الس 

 لَهيك خالص الر ب كان إلو ولكل  يل ي حوالَيه. 

 

بهالعصر المليان عنف على أنواعه، من ضرب، لَُفجور، لَُسخرية، لَلر كض ورا المصلحة    :ونحنا اليوم  

خصي ة ولو على حساب الكل ، وصوًًل لألخبار الكاذبة يل ي  هدفا تدم ر أشخاص، شو موق فنا؟؟  الش 

أفسدت  أو رح تجرفنا هيدي الث قافة يل ي قادرين يكون عن ا مناعة قد ام هالعنف ونضل  ثابتين بالر ب 

 .  اإلنسان والخليقة كال 

 

منطلب من ك يا رب  تحق ق فينا اآلية "أنتم في هذا العالم ولكن كم لستم من هذا    صالة:

المتَ  ُولِّدنا بالعالم معنا زو ادة تذك رنا إن ا أبناء الملكوت، بقى العالم" وت .  ننشر المحب ة والس 

 .آمين

 


