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  هذا الموضوع ُقدم فى لقاء روحى لمجموعة مهتـمة

  وقد تمت صياغته فيما بعد  الحياة اآلبائية والتعميق الروحىب
   .لُيقدم في كتيب صغير حتى يمكن العودة إليه كلما كانت الحاجة لذلك

  
 صباحًا). ٢٤/٤/٢٠١١يد القيامة المجيد األحد ( ُقدم في ع
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  .)٢٠١١المجيد  القيامة(رسالة عيد 

  
 

 
َا، َوَحنُْن أَْمَواتٌ "  َاُهللا الَِّذي ُهَو َغِينٌّ ِيف الرَّْمحَِة، ِمْن َأْجِل َحمَبَِّتِه اْلَكِثريَِة الَِّيت َأَحبـََّنا ِ
َوأَقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِيف  بِالنـِّْعَمِة أَنـُْتْم ُخمَلَُّصوَن  ا َأْحَيانَا َمَع اْلَمِسيِح بِاخلَْطَايَ 

نَ  ا السََّماِويَّاِت ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع، لُِيْظِهَر ِيف الدُُّهوِر اآلتَِيِة ِغَىن نِْعَمِتِه اْلَفاِئَق، بِاللُّْطِف َعَليـْ
  "َيُسوَع.  ِيف اْلَمِسيحِ 

 
ْيِك ِبُسُموٍط، َوُعنُـَقِك " َلَقْد َشبـَّْهُتِك يَا َحِبيَبِيت ِبَفَرٍس ِيف َمرَْكَباِت ِفْرَعْوَن. َما َأْمجََل َخدَّ

  "َنْصَنُع َلِك َسَالِسَل ِمْن َذَهٍب َمَع ُمجَاٍن ِمْن ِفضٍَّة. ِبَقالَِئَد!

  
مِّيَث، َماَذا تـََرْوَن ِيف ُشولَ . ي، اْرِجِعي فـَنَـْنظَُر ِإلَْيكِ وَلمِّيُث. اْرِجعِ ِاْرِجِعي، اْرِجِعي يَا شُ " 

  ".ِمْثَل َرْقِص َصفَّْني 
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لَْيَتَك َكَأٍخ ِيل الرَّاِضِع َثْدَيْي أُمِّي، َفَأِجَدَك ِيف اْخلَارِِج َوأُقـَبـَِّلَك َوَال ُخيُْزوَنِين. َوأَُقوُدَك " 

َك بـَْيَت أُمِّي، َوِهَي تـَُعلُِّمِين، َفَأْسِقيَك ِمَن اخلَْْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُسَالِف ُرمَّاِين. َوأَْدُخُل بِ 
َن اْحلَِبيَب ِمشَالُُه َحتَْت َرْأِسي، َوَميِيُنُه تـَُعانُِقِين. ُأَحلُِّفُكنَّ يَا بـََناِت أُوُرَشِليَم َأالَّ تـُيَـقِّْظَن َوَال تـَُنبـِّهْ 

  "َمْن هِذِه الطَّاِلَعُة ِمَن اْلبَـرِّيَِّة ُمْسَتِنَدًة َعَلى َحِبيِبَها؟ اَء.َحىتَّ َيشَ 

 
سّميات روحية لهذه األعياد العظمى عطى لنا مُ أن تُ  - في األغلب –عتدنا ا †

  ُتساعدنا على فهم مغزى وغنى مدخراتها الروحية العديدة.
 :العباراتمة ألعوام مضت هذه فمثًال سبق وان ُأعطى لنا في أعياد القيا  †

 عيد الغرس والبناء. 

 عيد التجديد والضياء.   
  واليوم نحتفل بعيد القيامة لعامنا هذا:

 
ل الجراح العديدة في جسده بِ ذلك ألن الحبيب يسوع قَ  حٌب جريح!اإللهي  والحب †

دروب البشرية ل يسعى وراء الضالين والتائهين في اليتمم خالصنا.. وهو ال يز 
ال تتوقف المتغربة عن اهللا ليردهم لطرق الخالص والنجاة والحياة.. في هذا السعي 

 السرائرية عن النزف. هجراح

وٕاذا توقفت جراح المسيح الحّبية عن نزفها هلك العالم.. هذا النزف ليس كما  †
إنما  - ةقد نتعجب من هذه الفكر  وعندئذٍ  - نفهمه نحن في حياتنا الجسدية الطبيعية 

 قلب اهللا المتجه للبشر باعتبارهم الذي ال ينتهي في نزف سرائري بدافع الحبهو 
اِيت َمَع َبِين آَدمَ "(خليقته المحبوبة  ) والتي لما سقطت أسرع بتدبير ٣١: ٨أم – "َوَلذَّ
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بسبب دفع الحب اإللهي في قلب  ذلكم ،خالصها حتى إن كّلفته ذلك الثمن الباهظ
 .)٥، ٤: ٢(أف"َأْحَيانَا َمَع اْلَمِسيِح َ  ...ْجِل َحمَبَِّتِه اْلَكِثريَةِ ِمْن أَ ".. اهللا

نسان بل وكسرت من كل ما يؤذي اإل البشريةليست القيامة هي التي خّلصت  أوَ  †
العدم من جديد  ُينهي حياة كل انسان إلى فناء.. إلى راد أنسلطان الموت الذي أ

الموت ليرد اإلنسان لشركة الحياة األبدية (كما ُخلق من العدم) فنزع الرب شوكة 
 التي فيه.. فيحيا! 

  .)٥٥: ١٥كو١(                "»أَْيَن َشوَْكُتَك يَا َمْوُت؟ أَْيَن َغَلَبُتِك يَا َهاِويَُة؟«"
َمْن يـُْؤِمُن ِبِه، ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهللاُ اْلَعاَملَ َحىتَّ َبَذَل ابـَْنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َال يـَْهِلَك ُكلُّ "

  .)١٦: ٣(يو                                  "َبْل َتُكوُن َلُه اْحلََياُة األََبِديَُّة.
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كلمات عن القيامة، نبع وقوة الحب اإللهي الُمقدم  ولنا في هذا العيد ثالث
  لإلنسان:
  

  

  

 
  (رغم فقر ونقص التشبيه) الحب اإللهي سر عظيم وعجيب.. يمكن تشبيهه

يه.. بين يسوع ف بين الحبيب وُمحبّ بتيار كهربي يسري مجددًا، وبال توقُّ 
. لكنه بكل ألسف ال ُيدَرك فال والمفديين [مازال هذا الحب ُمقدم لكل البشرية.

 قبل].ُيستَ 

  ِل لهذه الطاقة وكما أن أي دائرة كهربائية ُيوجد فيها مصدر للطاقة وأيضًا ُمستقب
 هو مصدر الحب اإللهي فيسري تيار الكهرباء وُيصدر النور.. هكذا قلب اهللا

لمن يستقبله وهو يتطلع بشغف للقلب البشري  -إن صح التعبير –ولكنه يحتاج 
ويسري  حتى يستقبل هذا الحب، "مستودع الحب اإللهي" ! ُخلق ليكونالذي 

 تيار الحب...

هذا فإن الحب ال يمكن حبسه في القلب البشري الذي استقبله لذلك  وٕاذا حدث
عالن الحب اإللهي للعالم الساقط وهذا شع نورًا وحبًا لمن حوله.. ُيشع إفهو يُ 

لخالص.. وكأنه هو صوت العروس اته سر اي يحمل في طيّ اإلشعاع الحبّ 
القدس لعالم ساقط متخبط في ظالم (التي استقبلت الحب) تنادي مع الروح 

  ←فكاره وخططه حتى يجد النور والحياة أ
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َوَمْن يـَْعَطْش ». تـََعاَل!«َوَمْن َيْسَمْع فـَْليَـُقْل:». تـََعاَل!«َوالرُّوُح َواْلَعُروُس يـَُقوَالِن:"
  .)١٧: ٢٢(رؤ                      "َجمَّانًا. َماَء َحَياةٍ ْد فـَْلَيْأُخْذ فـَْلَيْأِت. َوَمْن يُرِ 

  ُحتى  "سفر الحب اإللهي"عطى لنا بالوحي المقدس سفر النشيد الذي هو ولقد أ
من خالل كلماته ندخل إلى سر هذا الحب قليًال قليًال لنرتوي ونعود نعطش 

 اهللا لقلب اإلنسان.ي يسري من قلب ويبدأ تيار الحب اإلله ،وهكذا

 إللهي ولنبدأ بمقتطفات من هذا السفر المقدس لندرك بعض من أسرار الحب ا
وانقطاعها عن تيار الحب لتعود تسترد قصد اهللا  حتى ُتشفى قلوبنا من قساوتها

  مستودع للحب اإللهي!فيها أي تكون 

 
           "ُتَك، ُهَناَك َخطََبْت َلَك أُمَُّك، ُهَناَك َخطََبْت َلَك َواِلَدُتكَ َحتَْت َشَجَرِة التـُّفَّاِح َشوَّقْـ "
  ).٥: ٨(نش

إنها كلمات العروس لعريسها لكن  - حسب ترجمات كثيرة –هذه الكلمات ُيعتقد  †
 للعروس، وذلك لعدة أسباب: نظروا إليها على إنها كلمات العريس "اآلباء"

ن هذا يتوافق مع اإلعالن اإللهي عمومًا وهو أن اهللا هو الذي يسعى نحو إ .أ 
 اإلنسان ليعلن له حبه وخالصه، فهو الذي يبدأ دائمًا.

 - كثير من الدارسينفي عدة أسفار إلهية، وحسب رأي  –الروح القدس  .ب 
تب هنا كما ع ما كُ في تدبير الثالوث وهذا يستقيم م "كاألم"ُينظر إليه 

 سنوضح.

إذ تتكلم العروس أيضًا عن  )٤-١(هذا الرأي يتناغم مع األعداد السابقة له  .ج 
  "َوأَُقوُدَك َوأَْدُخُل ِبَك بـَْيَت أُمِّي، َوِهَي تـَُعلُِّمِين " الحبأمها التي ُتعلمها 

  .)٢: ٨(نش
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لذلك  ،يحل الحقيقي لصورة المسكما أن اآلباء يرون دائمًا إمكانية التحوُّ  .د 
تكلم لغته وكلماته يمكن أن ت فالعروس ستصبح تمامًا كالعريس وعندئذٍ 

وأفكاره.. في هذه الحالة تصبح نفس هذه الكلمات التي قيلت لها أوًال من 
أي بعض فهذا يتفق مع ر  عريسها هي التي ستقولها فيما بعد له (وعندئذٍ 

كما  ..عريسعتقد أنها كلمات العروس للالمفسرين والترجمات التي ت
 .سنوضح أيضًا)

ولنبدأ بمتابعة هذا الحوار الحّبي بين العريس وعروسه.. وال ننسى أن الروح  †
بنها عروسًا تبهجه [الكلمات العبرية تعني التي تريد أن تخطب ال "كاألم"هنا القدس 

ل بالخطبة: هناك خطبت لك أمك.. وٕان كانت بعض الترجمات تستخدم معنى الح
ساس أن الروح القدس بة.. هذا أيضًا يمكن أن يصح على أمن الخط والوالدة بدالً 

 يخطبنا لعريسنا ويظل يتمخض بنا حتى نتحد به].

بة عن المتغرِّ (نعم، فالروح القدس في تدبير الثالوث هو الذي يبدأ بجذب العروس  †
ا الذي ينظر إليههو اهللا و  الغير مدركة أنها موضوع محبةاهللا والمائتة بخطاياها و 

 .عروس البنه!)ك
ق النفس البعيدة عن اهللا ليوجه نظرها إلى الروح القدس يعمل دور "الخاطبة" ويشوِّ  †

العريس الذي يحبها وهي تجهله تمامًا.. وهكذا حتى تنتبه من غفلتها فتطلبه وتجد 
 خالصه.

س هكذا تبدأ الخطبة.. ويبدأ الحب، لكن بكل أسف هذا الحب من جانب العرو  †
باء الغني والدقيق في هذا األمر) أي حب مشاعر مخلوطًا (حسب فهم اآل يكون حباً 

م ابنتها حتى علِّ اإلنسان الطبيعية.. إال أن الروح القدس يظل يثابر كاألم التي تُ 
نه إ - ةيالمختلف عن حب المشاعر الطبيعيستيقظ فيها الحب اإللهي الحقيقي (

 .ز)اختبار حقيقي مميَّ 
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ُأَحلُِّفُكنَّ يَا بـََناِت أُوُرَشِليَم َأالَّ "يقول  ٤العبري في عددصل لذلك أيضًا نجد أن األ
كما  الحبيب[الكلمة العبرية هي الحب وليس  "َحىتَّ َيَشاءَ  اْلَحبِ َن َوَال تـَُنبـِّْهَن تـُيَـقِّظْ 

  ].ُتكتب في بعض الترجمات
سيح) لذلك بنة (عروس المائري بين األم (الروح القدس) واالم سر علُّ أنها رحلة تَ  †

   ← تشهد العروس قائلة
   .)٢: ٨(نش                            "، َوِهَي تـَُعلُِّمِين ُأمِّيَوأَْدُخُل ِبَك بـَْيَت  "

   ← وهكذا ينمو الحب اإللهي المنسكب في قلب اإلنسان
   .)٥:٥(رو         "اَحمَبََّة اِهللا َقِد اْنَسَكَبْت ِيف قـُُلوبَِنا بِالرُّوِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى لَنَ "

و واضح أيضًا في السفر عبر فتنضج العروس في حبها وال يعود يتذبذب (كما ه
ل لالتحاد تؤهَّ  رحلة محبة العروس للعريس وكم تذبذبت) وعندئذٍ  - صحاحاتهرحلة أ

  ← السرائري المقدستحاد الزيجي به.. إنه اال
 .)١٧: ٦كو١(                            "َمِن اْلَتَصَق بِالرَّبِّ فـَُهَو ُروٌح َواِحدٌ "

   ← لذلك نجد العروس في نضجها الحبي تنادي عريسها بالقول †
   .)١: ٨(نش                                                  "لَْيَتَك َكَأٍخ ِيل "

  ← إنه صدى كلماته السابقة لها
   .)١٠: ٤(نش                             "َما َأْحَسَن ُحبَِّك يَا ُأْخِيت اْلَعُروُس!"
فية لذلك فهو ليس حب المشاعر العاط الحب العرسي األخوي! - عندئذٍ  –إنه 

اإلنسانية التي تنجذب وتنفر، تحب لتمتلك، تتوتر وتقلق في حبها. إنه حب ثابت 
تنضج بواسطة هذا الحب وتتهيأ  نه عطية اهللا للعروس التيهادئ نقي وفائض.. إ

  ← د العرسيتحالال
اُْخُرْجَن يَا بـََناِت ِصْهيَـْوَن، َواْنظُْرَن اْلَمِلَك ُسَلْيَماَن بِالتَّاِج الَِّذي تـَوََّجْتُه ِبِه أُمُُّه ِيف يـَْوِم " 

 .)١١: ٣(نش                                "ُعْرِسِه، َوِيف يـَْوِم فـَرَِح قـَْلِبِه.
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له أشواقها  مهأة عريسها بنفس كلماته ُمقدِّ ُتصبح العروس قادرة على مفاج عندئذٍ  †
  ← اآلن مقابل أشواقه األولى لها

   .)٥: ٨(نش                                        " َحتَْت َشَجَرِة التـُّفَّاِح َشوَّقْـُتكَ " 
 رين).. لكن بعد رحلة الحب هذه!اآلن يستقيم المعنى مع رأي الترجمات والمفسّ (

تدخل العروس في آالم وتجارب في غربتها.. وتحتملها بسرور وهذا يحدث عندما 
حبًا في عريسها فيستقبل هو حبها هذا كأشواق جديدة ُمقدمة له.. وهكذا تتبادل 
األشواق ويستمر الحب وينمو بال توقف ويسري تيار الحياة األبدية بين العريس 

 الحياة  ب وهذه ـبهذا الحم سريًا ـاء العالـضوعروسه (المتروكة في العالم لرسالة) ويُ 
←  

ُقوِمي اْسَتِنِريي ألَنَُّه َقْد َجاَء نُوُرِك، َوَجمُْد الرَّبِّ َأْشَرَق َعَلْيِك. ألَنَُّه َها ِهَي الظُّْلَمُة "
، َوَجمُْدُه َعَلْيِك يـُرَ  اِمُس األَُمَم. أَمَّا َعَلْيِك فـَُيْشرُِق الرَّبُّ ى. تـَُغطِّي اَألْرَض َوالظََّالُم الدَّ

  .)٣-١: ٦٠شإ(    "فـََتِسُري األَُمُم ِيف نُورِِك، َواْلُمُلوُك ِيف ِضَياِء ِإْشرَاِقِك.
 لكن بقى أن نقول: †

  هل هناك سر وراءها؟! ، وماهي هذه الشجرة..لماذا شجرة التفاح بالذات
   :أيضاً و †

 س؟!متها العروس من أمها.. وكيف ُنعّدها وُنقدمها للعريما هي الخمر التي تعلَّ 

 
  َّأن الثمرة التي أكلها آدم  تّاب المسيحيين منذ قرون قديمةكب في فكر الُ لقد ترس

    كانت ثمرة تفاح (ربما ألنها ثمرة بهيجة ورائحتها طيبة.. وهذا يتفق مع 
جازًا بأنها تفاحة من هنا أيضًا ُسميت الحنجرة في العلوم الطّبية مَ  )٦: ٣تك(

 .Adam’s Appleآدم 
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  ُرت بزيف نها تخدَّ رت النفس البشرية (بعد السقوط) أبِ لذلك تصويريًا ونبويًا اعت
العالم باحثة بال شبع أو ارتواء  "شجرة تفاح"العالم وصارت وكأنها جالسة تحت 

 .وراء حاجتها العميقة للحب والفرح الذي وجدته أوًال في عشرة اهللا في الجنة..
أيضًا لتعرف  "التفاح"ءها في صورة جاءها الحبيب عند شجرة التفاح وجا

  ← ف فقالتالحقيقي من المزيَّ 
 .)٣: ٢(نش           "َكالتـُّفَّاِح بـَْنيَ َشَجِر اْلَوْعِر َكذِلَك َحِبيِيب بـَْنيَ اْلَبِننيَ "

ها هي ُتدرك بأنها تائهة وسط شجر الوعر (طرق العالم الوعرة) باحثة عن 
   ← جاءها الحبيب فقالت التفاحة األولى فإذ بها سراب.. حتى

 .)٣: ٢نش(         "َحتَْت ِظلِِّه اْشتَـَهْيُت َأْن َأْجِلَس، َوَمثََرتُُه ُحْلَوٌة ِحلَْلِقي"
 تنجذب أحيانًا وتهرب أحيانًا د ظّلت في محبتها الصغيرة متذبذبةومع هذا فلق ..

ظل لة مخدوعة) وٕاذ تهرب منه وتختفي يضلَّ (نحو العالم مرة أخرى تائهة مُ 
 ُيطاردها بحبه

َأَجاَب  .ُهَوَذا َواِقٌف َورَاَء َحاِئِطَنا يـََتطَلَُّع ِمَن اْلُكَوى يـَُوْصِوُص ِمَن الشََّبابِيكِ "
يَلِيت َوتـََعاَيلْ  َتاَء َقْد َمَضى َحِبيِيب َوقَاَل ِيل ُقوِمي يَا َحِبيَبِيت، يَا مجَِ (كفى  "َألنَّ الشِّ

 .)١١-٩: ٢(نش                                     هروب!) 

  في كل هذا يعمل الروح القدس دوره كاألم الخاطبة التي ترد النفس أول بأول
ه ت وُخدعت للعريس من جديد فتجدد حبها لكلما ابتعدت أو هربت أو ضلّ 

 ←يناديها في أحد مرات هروبها منهيضًا د خطبتها وها هو مرة أخرى أجدِّ وتُ 

  ب). ٢: ٥(نش                         "...يَا َحِبيَبِيت  اِفْـَتِحي ِيل يَا ُأْخِيت،"
  وال تعود العروس تهرب أو  ينضج الحبوالعودة حتى وهكذا يستمر الهروب

 ← الحب العرسي األخويتبحث عن حب مشاعر متقلقل بل تدرك 
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ِبَك بـَْيَت أُمِّي، َوِهَي َوأَْدُخُل .. َوأُقـَبـَِّلَك َوَال ُخيُْزوَنِين .. َفَأِجَدكَ .. لَْيَتَك َكَأٍخ ِيل "
  " تـَُعلُِّمِين، َفَأْسِقيَك ِمَن اخلَْْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُسَالِف ُرمَّاِين 

 .)٢، ١: ٨(نش                                                              

 حمل ذكرى مالقاة العريس بالعروسهنا نبدأ ندرك مغزى شجرة التفاح التي ت 
شوقتك.. هناك خطبت..) إنها الذكريات الحّبية األولى الغالية عند كل  (هناك
 حبيب!

  إذن هي شجرة التفاح التي فقدت فيها العروس كل ما كان في أصل خلقتها
كانت في أبويها آدم وحواء) وها هي تسترد كل ما كان لها وأكثر عند (عندما 

 شجرة التفاح!

 :إنه اإلعالن النبوي السرائري عن 

 
م العروس أن كل ما ُفقد من البشرية عند شجرة التفاح وكأن روح اهللا يريد أن ُيعلِّ 

خير من خالل الحب بآدم األالقديمة (التي أكل ثمرتها حواء وآدم) ُيرد من جديد 
  العرسي.

 ..إنه السر الذي ُيعلمنا بأن: وياله من سر ُيذيب القلوب 

  دي رُّ ـاني وتمـفقده بعصيكل ما أ"
  اقطة ـعة آدم السـي (طبيـوغفلت

  ى) ـة األولـرة المعصيـبسبب ثم
  يمكن استرداده بسر الحب (الفادي 

  ع التيه ـّي في موضـالذي نزل إل
  صني عند شجرة الحب القديمة) ليخلِّ 

  "ويردني لحّبه من جديد!
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 لقدس داخل بيت الحب!ه العروس من األم: الروح امعلّ هذا ما تت †

  .)٢: ٨(نش                        "َوأَْدُخُل ِبَك بـَْيَت أُمِّي، َوِهَي تـَُعلُِّمِين "
  .)٤: ٢(نش                 " أَْدَخَلِين ِإَىل بـَْيِت اخلَْْمِر، َوَعَلُمُه فـَْوِقي َحمَبَّةٌ "

تكون "عروس حقيقية" ي من الروح القدس للنفوس التائقة أن إنه بالحق تلقين سرّ  †
 للعريس.. والمنتظرة مجيئه بشوق وسهر.

 ي يأخذ بالحقيقة صور مختلفة:هذا التلقين السرّ  †

 دده العروس ولحنها الخاص جدًا تر  انشودة حب خاصة لها كلماتهقد يكون أ
 وأيضًا لشبعها هي! لعريسها ولمسرة قلبه!

  ًتعدة عن كل ما ُيشغلها فيه تنسكب العروس أمامه مب اً حّبي قد يكون اعتزاال
وعن كل أحد.. حتى تتناغم مع قلبه وتمتلئ من حبه وأيضًا تعرف أكثر 

 .فأكثر مشغولية قلبه لتصنعها حسب ما يريد هو تمامًا..

  ًدي ليس شكاًال عديدة: نسك إنجيلي تعبُّ يأخذ أيضًا أ اً خفي قد يكون بذال
ًا وحبيب اً اآلن عريسرفضًا للجسد أو محاوالت بشرية إلرضاء اهللا الذي صار 

دية ُنسكية لها سّرها يعرفها كل من يأخذ ألجل اهللا وألجل نسكابات تعبُّ بل ا
 ←ملكوته وألجل امتداد الخالص بفاعلية الروح القدس 

َمْن يـَْغِلُب َفَسُأْعِطيِه َأْن يَْأُكَل ِمَن اْلَمنِّ اْلُمْخَفى، َوأُْعِطيِه َحَصاًة بـَْيَضاَء، َوَعَلى "
ُر الَِّذي يَْأُخذُ احلَْصَ    .)١٧: ٢(رؤ    "اِة اْسٌم َجِديٌد َمْكُتوٌب َال يـَْعرِفُُه َأَحٌد َغيـْ

 رحمة ومحبة..) ، تعليم ورعاية، وقد يكون خدمة مباشرة لآلخرين (كرازة
تخرج بسببها العروس العاشقة من حجلتها (خدر العريس) حتى تسكب 

 ← خمرة حبها له في خدمتها لآلخرين
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ا َحِبيِيب لَِنْخرُْج ِإَىل احلَْْقِل، َوْلَنِبْت ِيف اْلُقَرى. لِنَُبكَِّرنَّ ِإَىل اْلُكُروِم، لِنَـْنظَُر: تـََعاَل يَ "
 . َهْل أَْزَهَر اْلَكْرُم؟ َهْل تـََفتََّح اْلُقَعاُل؟ َهْل نـَوََّر الرُّمَّاُن؟ ُهَناِلَك أُْعِطيَك ُحيبِّ

أَبـَْوابَِنا ُكلُّ النـََّفاِئِس ِمْن َجِديَدٍة َوَقِدميٍَة، َذَخْرتـَُها َلَك  اَللُّفَّاُح يـَُفوُح رَاِئَحًة، َوِعْندَ 
 .)١٣- ١١: ٧(نش                                  " يَا َحِبيِيب.

  ولنالحظ أن خدمتها لآلخرين تحمل "نفائس" ذخرتها لحبيبها.. إنها ال تخدم
حب النفيسة" لتقدمها خرات الاتها بل تخدم لتجمع "مدّ لمجد اسمها ومسرّ 

للحبيب ألن نظرها له دائمًا ومشغولية قلبها حتى وسط الناس به وحتى 
 ← مقدِّ تأخذ منه لتُ 

 .)١٧: ٢كو٢(                "ِيف اْلَمِسيحِ  َأَماَم اهللاِ نـََتَكلَُّم َكَما ِمَن اِهللا "...

  َّعنب = مان (الخمرةزة فهي ممزوجة من سالف الرُّ وخمرة العروس هذه ممي 
باء) سفر الحب ُيشير (حسب رأي وفكر اآلمان المذكور في رمان!) والرُّ  +

وحفظتها  مة الحب""ُمعلِّ متها العروس من إلى خبرات روحية ثمينة تعلّ 
 ← مها أيضًا آلخرينلتسلّ 

ْعَتُه ِمينِّ ِبُشُهوٍد َكِثريِيَن، َأْوِدْعُه أُنَاًسا أَُمَناَء، َيُكونُوَن َأْكفَ " اًء َأْن يـَُعلُِّموا َوَما مسَِ
   .)٢: ٢تي٢(                                                    " آَخرِيَن أَْيًضا
خاص..  مان الذي تتكون ثمرته من حبات عديدة مرتبة بنسقٍ فكما أن الرُّ 

م اإللهي.. تزيدها عمقًا وفهمًا م العروس خبرات منّسقة من المعلِّ هكذا تتعلّ 
وتزيدها حبًا لعريسهًا وتزيدها شوقًا لخدمة اآلخرين ببذل للطريق الروحي 

غني  راها العريس وكأن وجهها يحمل جماالً مته.. فيوتسليم واعي لما تعلَّ 
  ← بالخبرات الروحية

   .)٧: ٦(نش                            "َكِفْلَقِة ُرمَّانٍَة َخدُِّك َحتَْت نـََقاِبكِ "
  ← له ا المسكوبةيمتلئ سرورًا من خمرتهوهكذا 
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 .)١١: ٥٣(إش                             "ِمْن تـََعِب نـَْفِسِه يـََرى َوَيْشَبعُ "

        
 

 
َماَذا تـََرْوَن ِيف  ي فـَنَـْنظَُر ِإلَْيِك.ِاْرِجِعي، اْرِجِعي يَا ُشوَلمِّيُث. اْرِجِعي، اْرِجعِ "

؟  .)١٣: ٦(نش                            "ُشوَلمِّيَث، ِمْثَل َرْقِص َصفَّْنيِ
  نحتاج أن نفهم سر هذه الكلمات الحّبية: 

 نا على عروسه.سم العبري المؤنث لسليمان ليدلّ شولميث هو اال 

  نسمعه بين الحين واآلخر المذكور في سفر الحب والذي  "الخورس"وكأن
نت بأشكال الحب يتكلم.. يرى اآلن العروس في مراحل نضجها األخير وقد تزيَّ 

العرسي اإللهي، بما جعل عريسها يفتخر بها بعدما وصف صورتها الناضجة 
  :وٕاذ به يقول )٧- ٤: ٦(نشاآلن 

َا هِ  (عزيزة) قيلةع .َواِحَدٌة ِهَي َمحَاَمِيت َكاِمَلِيت." ِ اْلُمْشرَِفُة ِمْثَل الصََّباِح،  ...يَ َواِلَد
يَلٌة َكاْلَقَمِر، طَاِهَرٌة َكالشَّْمِس، ُمْرِهَبٌة َكَجْيٍش بِأَْلِويٍَة؟   " مجَِ

، ٩: ٦(نش                                                                   
١٠(. 

  ٍوارى خجًال فيناديها ب الخورس وصار يتطلع لمنظر العروس وهي تتَتَعجَّ  عندئذ
 أن تنتظر قليًال ليتطلع إليها الخورس وُينشد أناشيده أمام العريس أيضًا فيقول:

  .أ)١٣: ٦(نش                                  "اْرِجِعي، اْرِجِعي فـَنَـْنظَُر ِإلَْيكِ "
  زنا قائًال:وهو يحفِّ 

  .ب)١٣: ٦(نش                                     "َماَذا تـََرْوَن ِيف ُشوَلمِّيثَ "
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  يعلن سرًا جديدًا من أسرار الحب اإللهي: وعندئذٍ 
  .جـ)١٣: ٦(نش                                        "!!ِمْثَل َرْقِص َصفَّْنيِ "

  ُترى ماذا يعني هذا؟
  تظهر هكذا أيضًا في و وهي في األصل العبري محنايم ( ني"فَّ "صَ لنفهم أوًال كلمة

 لترجمات اإلنجليزية).ابعض 

  محنايم هذه نفهمها عندما نعود ألول استخدام للكلمة في سفر التكوين إذ لهذه
 ← قصة خاصة جداً الكلمة 

هَذا «َوقَاَل يـَْعُقوُب ِإْذ َرآُهْم:  َمالَِئَكُة اِهللا.َوأَمَّا يـَْعُقوُب َفَمَضى ِيف َطرِيِقِه َوَالقَاُه "
 .)٢، ١: ٣٢(تك"»َحمََناِميَ «ذِلَك اْلَمَكاِن . َفَدَعا اْسَم »َجْيُش اِهللا!

  ّغربته في أرض المشرق عند البان  هذه الكلمات قيلت بعدما أنهى يعقوب سني
 .وبدأ عودته لبيت إيل حيث تراءى له اهللا..

 ي أراد له شرًا ولكن البان الذ عودة مواجهة صعبة معكان له أوًال في طريق ال
ِيف ُقْدَرِة َيِدي َأْن َأْصَنَع " ٢٩: ٣١تكسيء ليعقوب (نذر البان أال يل وأاهللا تدخَّ 

ْو ِبُكْم َشرًّا، َولِكْن ِإلُه أَبِيُكْم َكلََّمِينَ اْلَبارَِحَة قَاِئًال: اْحَرتِْز ِمْن َأْن ُتَكلَِّم يـَْعُقوَب ِخبَْريٍ أَ 
 ) وهكذا انتهت هذه المواجهة واستمر يعقوب في طريق عودته لبيت إيل."َشرّ 

 تراءى له جيش مالئكة ذٍ عندئ:  

 .)١: ٣٢(تك                                              "َوَالقَاُه َمالَِئَكُة اهللاِ "
   :ويعقوب يصف ما رآه هكذا

   .أ)٢: ٣٢(تك                     "»هَذا َجْيُش اِهللا!«: َوقَاَل يـَْعُقوُب ِإْذ َرآُهمْ  "
نوا من نوع خاص: طغمة القوات المحاربة عن وهذا يعني أن هؤالء المالئكة كا

سرته (ونحن نعلم من كجيش أرسله اهللا لحماية يعقوب وأ اإلنسان لذلك كانوا
وألن يعقوب  )١٦: ١كولوسي ،سفار المقدسة أن المالئكة طغمات مختلفةاال
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(المسيح المتجدد) لذلك فهم  ع فيهم بذرة المسيا اآلتي للخالصونسله هم المودَ 
لون أسرة اهللا الصغيرة الحاملة لمشيئته والتي ستكمل ملء د اهللا يمثّ حسب مقاص

 قصده في شخص المسيح وكنيسته.

 رسل اهللا مالئكته (القوة الحربية السماوية: جيش اهللا المحارب عن ومن هنا أ
 .مقاصد الملكوت!) لحمايتهم..

  ألن لكن يلفت نظرنا أن يعقوب رآهم كأنهم صفين من المالئكة فوصفهم هكذا
 .تينمحلّ  ،، جيشين:  كلمة محنايم في العبري تعني مباشرةً 

  عندما ُوصفت  (سفر النشيد)من هنا نبدأ نفهم السر المذكور في سفر الحب
 العروس بأنها رقص صفين (محنايم).

  إذ رأتها ترقص رقصة أي أن المالئكة أيضًا أحاطت بها وكانت ترقص معها
 ة للعريس!حب سّرية ُمقدَّم

 التي تتراقص بها بسر للعريس  "رقصة الروح الداخلية"واقع هذه بالحقيقة وفي ال
ويعرفها كل من ) مين""وهي تُعلّ م الحب: مت من الروح القدس (ُمعلِّ كما تعلّ 

اختبر أمور الحب العرسي.. حيث تتراقص الروح مع عريسها رقصات داخلية 
ال أن تشترك هي سّرية عجيبة وٕاذ ترى مالئكة اهللا هذا المشهد ال يسعها إ

 األخرى في الرقص!!

 دي" الذي يمكن أن يقدمه الجسدهذا الرقص يختلف عن "الرقص التعبُّ  مالحظة:
والذي نراه أحيانًا في بعض خدمات التسبيح) لكن هذا أيضًا اثناء الترانيم والتسبيح (

  الرقص رقص يخص الروح وهي تستمر تقدمه حتى بعد خلع الجسد! 
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   .)١١: ١(نش           "َنْصَنُع َلِك َسَالِسَل ِمْن َذَهٍب َمَع ُمجَاٍن ِمْن ِفضَّةٍ "

" هي في األصل العبري تعني َسَالِسَل ِمْن َذَهبٍ تُنرجم غالبًا "هذه الكلمات  †
 رى ما هو سر هذه الضفيرة؟!تُ  !"ضفيرة" أنها "الضفر" أي

لقيا وعلى رأسها ضفيرة مصنوعة من نعم، لقد رأى العريس عروسه في بداية الُّ  †
حباطات رؤية المستقبل.. كل هذا بدأت رات الطريق وإ أفكار شريرة مختلفة وتعثُّ 

   :لتقت به أوًال فقالتالعروس في نور وجه العريس عندما اتدركه 
من  اً لتف حولها مندهشم الخورس الذي ا(ُتكلَّ  يَا بـََناِت أُوُرَشِليمَ  ..ءُ أَنَا َسْوَدا"

   .)٥: ١(نش                (خيام سوداء)"  َكِخَياِم ِقيَدارَ اختيار العريس لها) 
           " َقْد َلوََّحْتِين (جاذبية العالم وٕاغراءاته) َال تـَْنظُْرَن ِإَيلَّ ِلَكْوِين َسْوَداَء، َألنَّ الشَّْمَس "

 .)٦: ١(نش
 ياللدهشة فالعريس رأي سوادها الملتف حول رأسها أيضًا كضفيرة أشواك سوداء... †

، أفكار يأس كلنا يعرف شوك األفكار عندما ُيحيط برأس اإلنسان: أفكار شكوك †
  م... إلخأفكار كبرياء وتعظُّ ، ةيئأفكار شهوات رد، أفكار بغضة، حباطوإ 

سنا.. ولكن بكل أسف إنها تصنع و قد ال نرى ماذا تصنع هذه األفكار في رؤ 
وتترابط معًا في صورة ضفيرة (فكر بعضًا "ضفيرة" ذلك ألن األفكار تنادي بعضها 

ر حباط ثم تعثُّ ذا يقود لخياالت هي سراب تنتهي بإالكبرياء قد يقود لفكرة الشهوة، وه
  .ة مرة ومرات..اهللا وشكوك.. إلخ) وتستمر الَكرَّ  يف
   عدو الخير يهزأ باإلنسان بعدما فقد تاج كرامته بالسقوط!! †

   ،)٥: ٨(مز                                             "َوِمبَْجٍد َوبـََهاٍء ُتَكلُِّلهُ "
َوَضْعَتُه قَِليًال َعِن اْلَمالَِئَكِة. ِمبَْجٍد .. نُ َما ُهَو اِإلْنَسا«َشِهَد َواِحٌد ِيف َمْوِضٍع قَاِئًال: .."

 .)٧، ٦: ٢(عب                 "وََكرَاَمٍة َكلَّْلَتُه، َوأََقْمَتُه َعَلى َأْعَماِل َيَدْيكَ 
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ولما سقط  تاج كرامة ومجدك على األرض وألبسه لِ نعم فلقد خلق اهللا اإلنسان كمَ  †
 اإلنسان فقد تاج كرامته.

سخر العدو من اإلنسان يهاجمه بأفكار عديدة كلها تتجمع في رأسه ولكي ي †
ويجعل منها شكل التاج المفقود  "ضفيرة األفكار الشريرة"وتتضافر معًا لتصبح 

 ويعّير اإلنسان...

وهكذا يمتلئ اإلنسان عارًا وتعييرًا! ها هو أيوب ُيعلن وجع اإلنسان بسبب العار  †
   :والتاج المفقود

  ، )ب١٠: ١٦(أي                                 .."َعَلى َفكِّي تـَْعِيريًا َلَطُموِين "
 .)٩: ١٩(أي                             "أَزَاَل َعينِّ َكرَاَمِيت َونـَزََع تَاَج َرْأِسي"

 ..ا لحساب خالصنا الكامل في قيامته؟ماذا صنع عريسن †
 نزع العار،،  
 يراتيووضع حدًا للتع،،  
 نا التاج المفقود..ورد ل. 

هذا صنعه عندما أخذ عارنا وتعييرات عدونا (وهو يعرف إنها كلها تأتي من األفكار   
  .وضفيرتها على هيئة تاج مزيف للتعيير)

كان تاجًا مضفورًا من  - نعم، هذا هو تاج الشوك الذي ُوضع على رأس يسوع  
   ← األشواك
  .)٢٩: ٢٧(مت                 "وُه َعَلى َرْأِسهِ َوَضَفُروا ِإْكِليًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضعُ "

رير الساخرة من لقد قبل يسوع إكليًال من شوك مضفور حتى يفضح تدابير الش †
كليله األصلي وهكذا يرد لإلنسان إكليله المفقود حتى إذا استرده ال اإلنسان الفاقد إل

 فكار الشريرة.يعود الشرير يصنع أكاليله الكاذبة من الشوك المضفور من األ
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باء في الخبرة الروحية أن يطردوا أي فكر بمجرد اقترابه ولمحه لذلك استطاع اآل †
 Isacc(حسب تعبير القديس مار اسحق السرياني  ح الفكر"مْ م لَ دْ "هَ وهو ما سّموه 

the Syrian  كليل المفقود بفعل الثامن الميالدي) بسبب استردادهم لإل/القرن السابع
 قيامة المسيح.

عارها وآالمها بسبب إكليل الشوك  (سفر النشيد)لقد رأى العريس في عروسه  †
كليل مضفور من يرًا لذلك بّشرها بما ُيعد لها: إنفسها عارًا وتعيالمضفور والذي يمأل 

ى بقطع سالسل ذهبية (طبيعة العريس اإللهية ألن الذهب يشير لطبيعة اهللا) وُمحلّ 
 فضة في الكتاب المقدس ُتشير للفداء).فضة (إشارة لعمل الفداء ألن ال

 we   َيظهر الفعل في المستقبل ةاإلنجليزيالترجمة ونالحظ أن هذا سيتم لها (في  †
will ألن الحب رحلة والرحلة سيتم فيها نزع فروع الضفيرة الشريرة شيئًا فشيئًا ليحل (

ع مة بقطسل ذهب وُمطعَّ فيرة حب العريس المصنوعة من سالمحلها فروع ض
 الفضة.

بسبب حب  ا العروس بلبس إكليلها المفقود ثانيةً ممن مجد وكرامة تسترده مايا له †
 العريس لها!!

  إنه ُبشرى خالص لكل من يدخل لسر الحب العرسي:  †
فاتي.. عريسي سيأخذ الكل وينسج منها ضفيرة راتي وضعلم أعد أخشى تعثُّ  

فاقاتي ختي وضعفاتي وإ راشواقي وعبادتي وحبي مع تعثُّ إكليلي. سيأخذ أ
كليل إا اقتبله هو من بسبب م كليل مجد وكرامةإويصنع منها جميعًا ضفيرة 

 الشوك

  .)١١: ١(نش                 !"َنْصَنُع َلِك َسَالِسَل ِمْن َذَهٍب َمَع ُمجَاٍن ِمْن ِفضٍَّة."
اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة  َال َخْوَف ِيف اْلَمَحبَِّة، َبلِ ..." .ي.من أفكاري وضعف أخافال أعود 

  .)١٨: ٤يو١(                                  "َتْطرَُح اْخلَْوَف ِإَىل َخارِجٍ 
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نها بذاتها تحمل داخلها سر إ –لكن هناك أيضًا أكثر من ذلك في هذه الضفيرة  †
التي وصفها لنا  "خوذة الخالص"أنها  - بة لذهنيصوَّ الحفظ من سهام الشرير المُ 

سول بولس ألنها موضوعة أيضًا على الرأس كجزء من عمل الفداء الذي أكمله الر 
  ← العريس بموته وقيامته

  .)١٧: ٦(أف                                       "اخلََْالصِ  ُخوَذةَ َوُخُذوا "
  .)٨: ٥تس١("َالصِ ِهَي َرَجاُء اخلَْ  َ◌ُخوَذةً فـَْلَنْصُح الَِبِسَني ِدرَْع اِإلميَاِن َواْلَمَحبَِّة، و"

 "ِبِغَىن اْلَمِسيِح الَِّذي َال ُيْستَـْقَصى"(ى نَ فلقد صار لنا بقيامة المسيح الكثير من الغِ  †
فلنا رداء البر الذي يستر كل ُعري ولنا سالح اهللا الكامل الذي يصد كل  )٨: ٣أف

 ).٢٠- ١٠: ٦أفهجمات الشرير (

وب ليف والعالم) أنه كان يرتدي ثر ولقد قيل عن أنبا بوال (أول السواح في مص †
وب الليف هذا يحمل داخله ُحلة جندي في الروح وكأن ث ة حياته إال إنه ُرئيَ طيل

كمل الطاعة لكل مقاصد اهللا متشفعًا عن العالم ج بالسالح أرعب أعداءه وأدجّ مُ 
  وطالبًا له الخالص برحمة اهللا!
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 "َوِحبُُربِِه ُشِفيَنا"لقد قبل الرب الجراح في جسده لتصبح هي بذاتها شفاءًا لجراحي..  †
هو يعلم أن تبعيتي له في الطريق الضيق وسط مالحقات أعدائي  جـ)٥: ٥٣ش(إ

حتى إذا ما الروحيين حتمًا سيرافقها جراح.. لذلك سبق وأعد وسيلة الشفاء لها.. 
ُجرحت عروسه تتذكر جراحه وتبتهج بمشابهتها له وتأخذ من جراحه شفاءًا لجراحها 

  ←وآالمها 
َبْل َكَما اْشتَـرَْكُتْم ِيف آَالِم اْلَمِسيِح، افْـَرُحوا ِلَكْي تـَْفَرُحوا ِيف اْسِتْعَالِن َجمِْدِه أَْيًضا "

 .)١٣: ٤(ابط                                                     "ُمْبَتِهِجنيَ 
بل وأكثر من ذلك، فهو أحيانًا يسمح بالجراح حتى ما تدخل في تدبيره الخالصي  †

  ← لنفوسنا
           "ِاْستَـْيِقِظي يَا رِيَح الشََّماِل، َوتـََعاَيلْ يَا رِيَح اْجلَُنوِب! َهيبِّ َعَلى َجنَِّيت فـَتَـْقطَُر َأْطَيابـَُها"

 .)١٦: ٤(نش
 ع أو ننام في الطريق.. عندئذٍ خدَ آه، من ضعف بشريتنا.. ُسرعان ما نتهاون أو نُ 

ص فتنشط يشتكي عدونا الخبيث.. وهو يرى أرواحنا الحاملة لسر خالصه تتقلّ 
بنا أة للعدو ليجرّ هيّ نفوسنا وعقولنا وُتحيط بالروح بل وتحبسها وُتصبح الفرصة مُ 

حسابنا.. بسهامه المختلفة. ويسمح اهللا بالجراح.. ألنها تتحّول في تدبير فدائه ل
ونستيقظ.. وُيسارع الروح  ،الرب طالبيننصرخ رواحنا و توقظنا الجراح.. فتصحو أ

 شفى الجراح.د جراحنا.. فتُ فيأخذ من جراحه وُيضمِّ  م الحب""ُمعلِّ القدس 

يتجدد ُحبنا له ويفيض.. وهكذا  حبه عندئذٍ وألن جراح الحبيب تحوي داخلها سر  †
ى في التبعية له في حبه وللتقوّ  ُتصبح تجارب العدو وآالم الطريق فرصة جديدة للنمو

 لتصاق أكثر ويقظة أكبر.با
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لَِيْأِت َحِبيِيب ِإَىل َجنَِّتِه َويَْأُكْل "الم لخيرنا وتُثمر لحسابنا اآلهكذا تتحول التجارب و  †
: ٤(نش      [ثمره الذي نتج من سر حبه حتى وسط اآلالم والجراح] "يسَ النَّفِ  َثَمَرهُ 
  جـ)١٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :[بعض أفكار وخطوات] الطريق العملي لهذا الحب  

  

لقد أدخل المسيح األلم والضعف في صميم طبيعته حتى ُيصبح لي شريكًا وُمعينًا  †
 ←يدًا لمعاناة الطريق في آالمي ويهبني فهمًا جد

َكذِلَك ِفيِهَما، ِلَكْي يُِبيَد   اْشتَـَرَك ُهَو أَْيًضا ِإْذ َقْد َتَشاَرَك اَألْوَالُد ِيف اللَّْحِم َوالدَّمِ "فَ 
  .)١٤: ٢(عب                "بِاْلَمْوِت َذاَك الَِّذي َلُه ُسْلطَاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإبِْليسَ 

ِيف ُكلِّ َشْيٍء، ِلَكْي َيُكوَن َرِحيًما، َوَرئِيَس َكَهَنٍة  ُيْشِبَه ِإْخَوَتهُ ي َأْن ِمْن َمثَّ َكاَن يـَْنَبغِ "
َأْن ُجمَرَّبًا يـَْقِدُر  َقْد تَأَلَّمَ أَِميًنا ِيف َماِ ِهللا َحىتَّ ُيَكفَِّر َخطَايَا الشَّْعِب. ألَنَُّه ِيف َما ُهَو 

  .)١٨، ١٧: ٢(عب                                "اْلُمَجرَِّبَني. يُِعينَ 
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ِفيِه،  ُضَعَفاءُ ، لِكنَُّه َحيٌّ ِبُقوَِّة اِهللا. فـََنْحُن أَْيًضا َضْعفٍ أَنَُّه َوِإْن َكاَن َقْد ُصِلَب ِمْن "
: ١٣كو٢(                           " لِكنـََّنا َسَنْحَيا َمَعُه ِبُقوَِّة اِهللا ِمْن ِجَهِتُكْم.

٤(. 
   .)١٠: ٣(في               "قـُوََّة ِقَياَمِتِه، َوَشرَِكَة آَالِمِه، ُمَتَشبـًِّها ِمبَْوتِهِ َألْعرَِفُه، وَ "

ال  - هكذا أبدأ أدرك حقيقة حياتي الجديدة فيه.. فأنا هو العدم (إدراك عدميتي †
 شيئيتي) ولكن ُمعطى كنزًا إلهيًا قادرًا على كل شيء!

ُز ِيف أَ "   .)٧: ٤كو٢("َواٍن َخَزِفيٍَّة، لَِيُكوَن َفْضُل اْلُقوَِّةِ ِهللا َال ِمنَّا.َولِكْن لََنا هَذا اْلَكنـْ
  .)١٣: ٤(في                      "َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح الَِّذي يـَُقوِّيِين "

لني لقوة جديدة من اآلالم هو بذاته يؤهّ  اً ب لي كثير ُيسبِّ  يالذإال أن هذا الضعف  †
 الن صورة المسيح وحياته فّي ويا للسر العجيب!!واستع

ألَنـََّنا َحنُْن اَألْحَياَء ُنَسلَُّم َداِئًما لِْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َيُسوَع، ِلَكْي َتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع "
  .)١١: ٤كو٢(                                        " أَْيًضا ِيف َجَسِدنَا اْلَماِئِت.

 فَِبُكلِّ ُسُروٍر أَفْـَتِخُر بِاحلَْرِيِّ ِيف ». ُتْكَملُ  الضَّْعفِ نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف  َتْكِفيكَ " 
َوالشََّتاِئِم َوالضَُّرورَاِت  بِالضََّعَفاتِ ، ِلَكْي حتَِلَّ َعَليَّ قـُوَُّة اْلَمِسيِح. ِلذِلَك ُأَسرُّ َضَعَفاِتي

           "َفِحيَنِئٍذ أَنَا َقِويٌّ. َضِعيفٌ اْلَمِسيِح. َألينِّ ِحيَنَما أَنَا  َواالْضِطَهاَداِت َوالضِّيَقاِت َألْجلِ 
  .)١٠، ٩: ١٢كو٢(

  

 " ِِم ُجمَاِهِديَن ِضدَّ اخلَِْطيَّة   .)٤: ١٢(عب                "ملَْ تـَُقاِوُموا بـَْعُد َحىتَّ الدَّ
نشغاالته.. لنا للعالم واحوّ الكامنة فينا ُتضعف حبنا له وُترخي إرادتنا وتُ  الخطية

لَِنْطرَْح ُكلَّ ثِْقل، "لذلك علينا أن ننتبه لهذا التحذير اإللهي الُمعطى لنا في كلمته 
وِع أََماَمَنا، نَاِظرِيَن َواخلَِْطيََّة اْلُمِحيطََة بَِنا ِبُسُهوَلٍة، َوْلُنَحاِضْر بِالصَّْربِ ِيف اجلَِْهاِد اْلَمْوضُ 
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ِلِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع أََماَمُه، اْحَتَمَل  ِإَىل َرئِيِس اِإلميَاِن َوُمَكمِّ
الصَِّليَب ُمْسَتِهيًنا بِاخلِْْزِي، َفَجَلَس ِيف ميَِِني َعْرِش اِهللا. فـَتَـَفكَُّروا ِيف الَِّذي اْحَتَمَل ِمَن 

ب، ١: ١٢(عب "طَاِة ُمَقاَوَمًة لِنَـْفِسِه ِمْثَل هِذِه لَِئالَّ َتِكلُّوا َوَختُوُروا ِيف نـُُفوِسُكْم.اخلُْ 
٣، ٢.( 

 حباطاتها أو إ ر النفسروحي صادق بال توتُّ  روح اهللا ُيساعدنا على اقتناء صراع
ِمْن َأْجِل " شددتوُيرينا الثمر الناتج من الصراع ُمسبقًا فنالقلبي د إيماننا إذ ُيشدِّ 

ْد َوْلَيَتَشجَّْع قـَْلُبَك، َوانـَْتِظِر الرَّبَّ .."، "السُُّروِر اْلَمْوُضوِع أََماَمهُ  . لَِيَتَشدَّ  "انـَْتِظِر الرَّبَّ
ْعَتِين قـُوًَّة ِيف نـَْفِسي" ،)١٤: ٢٧(مز  .)٣: ١٣٨(مز "ِيف يـَْوَم َدَعْوُتَك َأَجْبَتِين. َشجَّ

 َجاَهَد َمَع اْلَمَالِك َوَغَلبَ "ي صارع مع اهللا والناس لنذكر يعقوب أبا األسباط الذ" 
ومن  .ب)٢٨: ٣٢(تك "َجاَهْدَت َمَع اِهللا َوالنَّاِس َوَقَدْرتَ "، )٤: ١٢(هو

ضطر أن جاهد مع عيسو أخيه (عند عودته فا مجاهداته هذه ندرك الفرق.. فلقد
ا منهكًا بل وخرج وكم كان هذ بًا للنتائج المتوقعة..تحسُّ  ةيصنع الخطط العديد

فدخلت ابنته  ولو لبعض الوقت)( "وتكُّ سُ " ن ينتظر فينه خاسرًا إذ اختار أم
بينما  ]٢: ٣٤، ١: ٣٣تك، ٢١-١١: ٣٢[راجع تكست دينا في تجربة وتنجَّ 

مع اهللا وصارعه اهللا خرج من هذا الصراع شخصًا جديدًا آخر  عندما صارع
َبْل   صغير) =(ى اْمسَُك ِيف َما بـَْعُد يـَْعُقوبَ َال يُْدعَ «فـََقاَل: "حتى أن اسمه تغير 

عة له بدليل قول بل والظروف صارت ُمخضَ  أ)٢٨: ٣٢(تك "أمير) =( ِإْسرَائِيلَ 
 .أ)٣١: ٣٢(تك" !َوَأْشَرَقْت َلُه الشَّْمسُ "الكتاب 

  ما فكم نحسب أوًال  ات حياتنا..د حسابات وترتيب أولويّ علينا أن ننتبه ونعاو
عبادتنا، اتنا) قبل أن نحسب ما للروح (توبتنا، ، ظروفنا، مسرّ لجسد (راحتهل

عالقاتنا) قبل الم (مستقبلنا، مستقبل أوالدنا، بنا ما للعسِ سهرنا، طاعتنا هللا).. حَ 
 ب ما للملكوت (خدمتنا، شهادتنا، ثمارنا وتأثيراتنا كبني الملكوت).حسِ أن نَ 
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  النوع من الصراع الخالي من هذا الحب الثمين والعجيب يدعونا للمصارعة، ذلك
بل صراع تدفعه المحبة هللا فيكون  ،ر والنزاع والفشل واإلحباطالخوف والتوتُّ 

ثابت  هادئ ُمنسحق ولكن دًا بنعمته ومضيئًا لنا ولطريقنا.. صراعصراعًا مؤيَّ 
 ← ومستمر نحو القصد

ُط نـَْفَسُه ِيف ُكلِّ َشْيٍء. أَمَّا أُولِئَك ِلَكْي تـََناُلوا. وَُكلُّ َمْن ُجيَاِهُد َيْضبُ  ارُْكُضواهَكَذا " 
هَكَذا َكأَنَُّه  َأرُْكضُ فَِلَكْي يَْأُخُذوا ِإْكِليًال يـَْفَىن، َوأَمَّا َحنُْن فَِإْكِليًال َال يـَْفَىن. ِإًذا، أَنَا 

ُع َجَسِدي َكَأينِّ َال َأْضِرُب اْهلََواَء. َبْل أَْقمَ   ُأَضاِربُ لَْيَس َعْن َغْريِ يَِقٍني. هَكَذا 
  "َوَأْستَـْعِبُدُه، َحىتَّ بـَْعَد َما َكَرْزُت ِلآلَخرِيَن َال َأِصُري أَنَا نـَْفِسي َمْرُفوًضا.

 ).٢٧-٢٥جـ، ٢٤: ٩كو١(                                                
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 سان يدفعه باستمرار لألمام يا له من سر عجيب، فالحب اإللهي في قلب اإلن
اُم،" َأْسَعى َحنَْو اْلَغَرِض َألْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة اِهللا  أَْنَسى َما ُهَو َورَاُء َوأَْمَتدُّ ِإَىل َما ُهَو ُقدَّ

 .)١٤، ١٣: ٣(في                                 " اْلُعْلَيا ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.
 ِإْن "ف! ثم يعود فيعطش ويرتوي وهكذا بال توقُّ  إنه الحب الذي يعطش ويرتوي

  ب)،٣٧: ٧(يو                               " َعِطَش َأَحٌد فـَْليُـْقِبْل ِإَيلَّ َوَيْشَربْ 
 .جـ)١٧: ٢٢(رؤ      " َوَمْن يـَْعَطْش فـَْلَيْأِت. َوَمْن يُرِْد فـَْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َجمَّانًا."
  وفي عطشه ينادي على الحبيب كما نادى عليه الحبيب (كما يتضح في اآليات

السابقة).. هذه المناداة المتبادلة هي سر مناجاة الحب اإللهي.. وهذه المناداة أو 
ف نحو غايات اهللا مًا بال توقُّ دُ المناجاة تدفع اإلنسان الروحي في طريق اهللا قُ 

 الالنهائية.. حتى ملء اهللا!!

يِسَني، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو،  َحىتَّ " يِع اْلِقدِّ َتْسَتِطيُعوا َأْن ُتْدرُِكوا َمَع مجَِ
  "ُكلِّ ِمْلِء اهللاِ ِإَىل  َتْمَتِلُئوااْلَفائَِقَة اْلَمْعرَِفِة، ِلَكْي  َمَحبََّة اْلَمِسيحِ َوتـَْعرُِفوا 

  .)١٩ب، ١٨: ٣(أف                                                               
يُعَنا ِإَىل َوْحَدانِيَِّة اِإلميَاِن َوَمْعرَِفِة اْبِن اِهللا. ِإَىل إِْنَساٍن َكاِمل. ِإَىل ِقَياسِ إِ "  َىل َأْن نـَْنَتِهَي مجَِ

  .)١٣: ٤(أف                                             " قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيحِ 
  .جـ)٨: ٣(أف                               "ِبِغَىن اْلَمِسيِح الَِّذي َال ُيْستَـْقَصى..."

أ حتى تبلغ هي رحلة الحب المثابر نحو غايته الحقيقية والتي ال تهد ذهه -
 ...ل لصورتهتحاد بالحبيب والتحوُّ مقصدها: اال

  ، )١٧: ٦كو١(                        "ِحدٌ َوأَمَّا َمِن اْلَتَصَق بِالرَّبِّ فـَُهَو ُروٌح َوا"
  ، )١٨: ٣كو٢(           "نـَتَـَغيـَُّر ِإَىل تِْلَك الصُّوَرِة َعْيِنَها، ِمْن َجمٍْد ِإَىل َجمْدٍ  "...

  .)١٧: ٣(أف                              "لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح بِاِإلميَاِن ِيف قـُُلوِبُكمْ "
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رفة عن اهللا أو حتى معرفته شخصيًا (وهذا أمر عظيم هكذا ال نعود أصحاب مع -
حقًا) ولكن نحمل صورته فينا ونعكسها للعالم كشهادة الملكوت الغالبة والصارخة 

طمست عيونه وانسدت آذانه وغلظ قلبه لعله يطلب الرب فيجده نلجيل ا
  .)١٣: ٢٩ر(إ "َوَتْطلُُبوَنِين فـََتِجُدوَنِين ِإْذ َتْطلُُبوَنِين ِبُكلِّ قـَْلِبُكمْ "

  ثمار هذا الحب: -
  

إنه نبع خالص مفتوح يمكن أن يصلني في أي وقت بذلك الجنب المطعون  -
 المفتوح على الصليب حبًا في البشرية كلها.

سر الجنب ل واتواصل مع هذا السر: تحوّ م كيف أتعلّ إال إنه علّي أن أ -
باء تنا الروحية كثيرًا ) وبين اآلسير ر في م.. فالفارق بيننا (ونحن نتعثّ المفتوح

موا في ضعفهم أال ينظروا لنفوسهم أو لهذا العمالقة في حياة الروح هو أنهم تعلّ 
وا بأنفسهم في جراح الحبيب لوا سريعًا نحو الجنب المفتوح ويلقالضعف بل يتحوّ 

بأكثر قوة وهكذا ينتفضوا طهروا ويتجددوا في أرواحهم ويعود حبهم ينبض حتى ي
قوا بل يسارعوا الخطى بحب ذ يتعوّ ة من أي ضعف وال يركنوا في الطريق إبسرع

َوِعْنَدُه ِفًدى  "عظم وٕايمان أقوى وثقة جسورة في قوة الخالص وعظمة الفداء أ
 .جـ)٧: ١٣٠(مز "َكِثريٌ 

ت في الطريق أو فترت محبتي وتباطأت خطوتي أو لطمني حْ إذن كلما ُجرِ  -
ل السريع نحو الحبيب صارخًا ألتذكر التحوُّ  ت نفسي.. عندئذٍ مَ الشرير فأظلَ 

 ب).٥: ٣٠(مز "ِعْنَد اْلَمَساِء يَِبيُت اْلُبَكاُء، َوِيف الصََّباِح تـََرمنٌُّ "ومرددًا 

 وألنتبه لهذه الملحوظات التي يمكن أن ُتعينني:  -

  ُّل.راتي الخاصة لهذا التحوُّ الحذر من حكمتي وتصو 
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  ُّلبًا للمعونة.ل السريع لآلخرين طالحذر من التحو 

 .الحذر من اإلحباط وٕالقاء سالحي في المعركة 

  ارته للخطية وغلبته على قوة خالصه وكفّ في ترديد عبارات ُتعلن ثقتي فيه و
 الذي هو إلهي أيضًا. يالعدو ومحبته الثابتة لي كمخلص

 سرارها وكيفية شركة الروح م أابة الشهود المحيطة بنا (ونتعلَّ معونة سح
 ).أ١ :١٢عب( "َحابٌَة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر هِذِه حمُِيَطٌة بَِنالََنا سَ "معها 

نعمة ُفقدت مني بينما ُيعد لي أيضًا  نعمة سابقة هذا النبع يرد لي أول بأول أي -
) في ع تخومي الروحية ويحفظ لي ميراثي (ما اقتنيتهتنتظرني وهكذا يوسِّ  جديدة
 :الروح
 " ٍب)١٦: ١(يو                                        "َونِْعَمًة فـَْوَق نِْعَمة.  
 " ٦: ١٦(مز         " ِيف النـَُّعَماِء، فَاْلِمريَاُث َحَسٌن ِعْنِدي ِحَباٌل َوقـََعْت ِيل(.  
 ".٧: ٤(غل    "َلْسَت بـَْعُد َعْبًدا َبِل ابـًْنا، َوِإْن ُكْنَت ابـًْنا فـََواِرٌثِ ِهللا بِاْلَمِسيِح(.  
 " َْوَالًدا فَِإنـََّنا َوَرثٌَة أَْيًضا، َوَرثَُة اِهللا َوَوارِثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ فَِإْن ُكنَّا أ"  

  .أ)١٧: ٨(رو                                                          
 " َْلَن ِفيَنافَِإينِّ َأْحِسُب َأنَّ آَالَم الزََّماِن اْحلَاِضِر َال تـَُقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْستَـع" 

  .)١٨: ٨(رو                                                                  

  
صي في صور خلِّ ا أعاين مُ ح بصيرتي الروحية أكثر فأكثر وهكذهذا الحب يفت -

بتعاده أو بني منه وتجتذبه نحوي فال أعود أشعر بامتنوعة وكل رؤية له تقرّ 
 ← بي عنهرُّ غَ تَ 

  .)٧: ١(نش   " َأْخِربِْين يَا َمْن حتُِبُُّه نـَْفِسي، أَْيَن تـَْرَعى، أَْيَن تـُْرِبُض ِعْنَد الظَِّهريَِة."
  .)٣: ٦(نش                     "أَنَا ِحلَِبيِيب َوَحِبيِيب ِيل. الرَّاِعي بـَْنيَ السَّْوَسِن."
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  .)١٠: ٧(نش                              "هُ أَنَا ِحلَِبيِيب، َوِإَيلَّ اْشِتَياقُ "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ف فإنه قُّ وَ جد من يشتاق للحبيب بال تَ وُ  اثر من ذلك، فإذكلكن هناك ما هو أ -
خرين حتمًا معه (دون كالم).. ق آيجري الهثًا بسر الحب بل وُيشوِّ ليس فقط 

 فيجري الكل!

  .)١٣١: ١١٩(مز              " اَك اْشتَـْقتُ فـََغْرُت َفِمي َوَهلَْثُت، َألينِّ ِإَىل َوَصايَ "
  .أ)٤: ١(نش                                         "فـََنْجِريَ اُْجُذْبِين َورَاَءَك "

 تبة العاشقين! ر وهكذا تستعيد الكنيسة من جديد مواكب الحب و  -

  درجات): /مراحلفالطريق الروحي ُوصف في كتابات اآلباء بأن له عدة رتب (
  تبة التائبين (بدايات الطريق).ر 

 .(وسط الطريق) رتبة المجاهدين 

 .(غاية الطريق) رتبة العاشقين 

 .(!سر الطريق) !رتبة المجانين  
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  ،أ)١٣: ٥كو٢( "ألَنـََّنا ِإْن ِصْرنَا ُخمْتَـلَِّني فَِلّلهِ "ألم يقل الرسول بولس 
  جـ)،٧: ٩(هو !"ِإْنَساُن الرُّوِح َجمُْنونٌ "لم يقل النبي قديمًا  أوَ 
ِلَماَذا َجاَء "يذكر أيضُا في أسفار الملوك هذه العبارة عن األنبياء وعملهم  لم أوَ 

  ،)١١: ٩مل٢( "هَذا اْلَمْجُنوُن ِإلَْيكَ 
"إذا رأيت عابدًا كر أيضًا عن الشيخ الروحاني (القديس يوحنا سابا) قوله وذُ 

 .بأنه مجنون" ل لكبالروح داخل قاليته يضحك تارة ويبكي أخرى فقد ُيخيَّ 

  

 ٣٦(مز      "بُِنورَِك نـََرى نُورًا"ي ـيء أعماقـضورة تـي بهذه الصـصخلِّ ي لمُ ـرؤيت :
 Insecurityمات كامنة داخلي ومناطق الخوف وعدم األمان لُ فأرى ظُ  ب)٩

 طات للشرير وخالفه.وتسلُّ 

  َقد تأتي بنتائج مؤقتة أو  ب بسهولة (دون مقاومة ومصادمة ومعارككل هذه ُتغل
ل دخِ الخطية األساسي أي الموت الذي أُ  جزئية) بسر الحب ألنه يكسر سلطان

 لطبيعة اإلنسان ويحل محله قوة الحياة التي صارت لنا بقيامة المسيح.

  فالحب هو إحالل مستمر لحياة اهللا في موتي الكامن داخلي.. يقود نحو حلول
  :المسيح نفسه داخلي

 )،]٢٣، ٢١: ١٤يوأيضًا راجع ،[٢٠:٢(غل"ا َال أَنَا، َبِل اْلَمِسيُح َحيَْيا ِيفَّ َفَأْحيَ "
 أثناسيوس الرسوليكلمات القديس  من( "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"

  .)]في تسابيح الكنيسة األولى اً صارت جزء[
  
  
 



 عيد الحب اإللھي                                                               ٢٠١١عيد القيامة المجيد لسنة 

- ٣٣  - 

  

  فال أعود أرى خداعات  اً وحير  اً هذه الرحلة، رحلة الحب، ُتكسبني حساسية وتمييز
: ٤(أف" اِإلْنَساَن اْلَعِتيَق اْلَفاِسَد ِحبََسِب َشَهَواِت اْلُغُرورِ  ..َختَْلُعوا"..العالم والخطية 

٢٢(. 
  َن الحق ("األليثيا" م كثيرًا عكلَّ ده الرسول يوحنا عندما تَ صَ هنا ُيدرك اإلنسان ما ق

هنا أن العالم نبِّ د الباطل ألنه يُ د الرسول يوحنا الحق هو ما ضباليوناني) فعن
هكذا يقول الحكيم في سفر الجامعة  "بَاِطُل األَبَاِطيِل، اْلُكلُّ بَاِطلٌ "(ل طْ امتأل بالبُ 

 ره هذا الحب فينا.ثمِ وهو ما يُ  اً روحي اً ب بصيرة وتمييز ) ولكن هذا يتطلَّ ٢: ١جا

  ُعالم وأمور اهللا هللا ، أمور العالم للوحاسمة دةحّدّ◌◌َ وهكذا تبقى رؤية اإلنسان م
 .)٢١: ٢٢(مت "َأْعطُوا ِإًذا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَماِ ِهللاِ هللاِ "

  َليحيا فيها ودائرة العالم التي  رة الملكوت التي اختارهاّيًا دائلِ ويدرك اإلنسان ج
 "املَِ َقْد ُصِلَب اْلَعاملَُ ِيل َوأَنَا لِْلعَ ".. خرج منها وال يعود يتذبذب بين الدائرتين 

 .)١٤: ٦(غل
  ولكن مع هذا ال ينسى أبدًا رسالته للعالم كسفير يحيا غريبًا عن العالم ولكن

    ه ويمضي إلى وطنه ـام غربتـل أيـًا عنه إلى أن تكتمـدًا له ومصليـشاه
 ← الحقيقي

اْلَمِسيِح: َتَصاحلَُوا َمَع  ِإًذا َنْسَعى َكُسَفرَاَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَأنَّ اَهللا يَِعُظ بَِنا. َنْطُلُب َعنِ "
 .)٢٠: ٥كو٢(                                                       "اهللاِ 
َها أَْيًضا  ) مواطنيتنا حسب األصل ( فَِإنَّ ِسريَتـََنا" َحنُْن ِهَي ِيف السََّماَواِت، الَِّيت ِمنـْ

 ، الَِّذي َسيُـَغيـُِّر َشْكَل َجَسِد تـََواُضِعَنا لَِيُكونَ نـَْنَتِظُر ُخمَلًِّصا ُهَو الرَّبُّ َيُسوُع اْلَمِسيحُ 
 .)٢١، ٢٠: ٣(في                               " ...َعَلى ُصوَرِة َجَسِد َجمِْدهِ 
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 دان:تواجُ  .أ 

عندما قام المسيح، وأقامنا معه وصعد بنا (إذ كنا ُممثَّلين في جسد بشريتنا الذي  †
   :دانتواجُ أخذه وأتم به الفداء) صار لنا 

  ، كٌل في مكانه -أحدهما مؤقت ومنظور: في األرض
   ،وياتفي السما :واآلخر مستمر وغير منظور

 .)٦: ٢(أف      " َوأَقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِيف السََّماِويَّاِت ِيف اْلَمِسيِح َيُسوعَ "
فإما أن تأخذ الكنيسة مكانها في السماويات، فتصبح كيانًا سماويًا: جسد  †

سات األرض) سة أرضية (ككل مؤسَّ المسيح، وٕاما أن تهبط لألرض وتصبح مؤسَّ 
التحّدي الذي يواجه كنيسة المسيح في أيامنا هذه ويتطّلب منا انتباهة  وهذا هو

  كبرى.
 ح أكثر:ولُنوضِّ  †

  ِّأبدّا ريها) أن مكانها سماوي فلن تدخل إذا فطنت الكنيسة (ُممثَّلة في شعبها ومدب
ي من الضيق واالضطهاد، مشاكل في صراعات األرض: طلب الحقوق، التأذّ 

 أماكن العبادة... إلخ.
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 ي حقوق هذه التي ُيطاَلب بها في األرض؟ نحن لسنا أرضيين وليس لنا مكان أ
 ← إقامة هنا، نحن غرباء ووطننا سماوي

           " اآلَن يـَْبتَـُغوَن َوطًَنا أَْفَضَل، َأْي َمسَاِويًّا... َوأَقـَرُّوا بِأَنـَُّهْم ُغَربَاُء َونـَُزَالُء َعَلى اَألْرضِ  "...
  .أ)١٦جـ، ١٣: ١١(عب

  (أي كل حقوقنا) أي حقوق يمكن أن ُيطاَلب بها والوصية تنبِّهنا أن نجحد ذواتنا
؟!) وهكذا من (صار في نظر الناس كمجرم وأي حقوق له عندئذٍ  ونتبع مصلوباً 

  !يوم ليوم!
  "َسُه َوَحيِْمْل َصِليَبُه ُكلَّ يـَْوٍم، َويـَْتبَـْعِين ِإْن أَرَاَد َأَحٌد َأْن يَْأِيتَ َورَاِئي، فـَْليُـْنِكْر نـَفْ "

      .)٢٣:٩(لو                                                                
  ِإْن َكاَن اْلَعاَملُ يـُْبِغُضُكْم فَاْعَلُموا "أي ضيق نشكو منه وقد سبق وقال لنا المسيح؟

ْم. َلْو ُكْنُتْم ِمَن اْلَعاملَِ َلَكاَن اْلَعاملَُ حيُِبُّ َخاصََّتُه. َولِكْن ألَنَُّكْم أَنَُّه َقْد أَبـَْغَضِين قـَبـَْلكُ 
، ِلذِلَك يـُْبِغُضُكُم اْلَعاملَُ  ، َبْل أَنَا اْختَـْرُتُكْم ِمَن اْلَعاملَِ ، ١٨: ١٥(يو "َلْسُتْم ِمَن اْلَعاملَِ

١٩( . 

  يُع الَِّذيَن "أ المكتوب أي اضطهاد هذا الذي يمكن أن نتأّذى منه؟ ألم نقر َومجَِ
لم  أوَ ). ١٢: ٣تي٢( "يُرِيُدوَن َأْن يَِعيُشوا بِالتـَّْقَوى ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع ُيْضَطَهُدوَن.

  ؟يقل المسيح نفسه هذه الكلمات الصريحة لنا
 .ب)٢٠: ١٥(يو                    "ِإْن َكانُوا َقِد اْضَطَهُدوِين َفَسَيْضَطِهُدوَنُكمْ "

 َحْيُثَما اْجَتَمَع اثـَْناِن َأْو " :هل حقًا توجد مشكلة ألماكن العبادة واإلنجيل يقول لنا
أال يصبح هذا موضعًا  )٢٠: ١٨(مت "َثالَثٌَة بِامسِْي فـَُهَناَك َأُكوُن ِيف َوْسِطِهمْ 

سًا بحضور المسيح نفسه؟! أَو لم تجتمع الكنيسة األولى في البيوت كرَّ للعبادة مُ 
َز ِيف اْلبُـُيوِت، َكانُوا يـَتَـَناَوُلوَن الطََّعاَم بِابِْتَهاٍج "بابتهاج عابدة  َوِإْذ ُهْم َيْكِسُروَن اْخلُبـْ

يِع الشَّْعِب. وََكاَن الرَّبُّ ُكلَّ يـَْوٍم ٤٧َوَبَساَطِة قـَْلٍب،  ُمَسبِِّحَني اَهللا، َوَهلُْم نِْعَمٌة َلَدى مجَِ
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كان كل شيء يتم ببساطة، ) ٤٧، ٤٦: ٢(أع "َخيُْلُصونَ  َيُضمُّ ِإَىل اْلَكِنيَسِة الَِّذينَ 
فكان لهم سلطان (نعمة لدى جميع الشعب) وكان هناك الثمر واالمتداد (يضم 

 صون).كل يوم الذين يخلُ 

  َّب الضيق وصارت كنائسنا صرنا نطالب بالحقوق ونصارع ونحاول أن نتجن
 هذه كلها. فارغة أو عديمة السلطان أو عقيمة الثمر أو تعاني من

  ،لقد واجه الرسل مشاكل مماثلة، ُطِردوا من الهيكل، فقدوا مكان العبادة الرسمي
 ُأهينوا ألجل مناداتهم باسمه.. ولكن هذا كان قراراهم ورد فعلهم:

نُوا ِمْن َوأَمَّا ُهْم َفَذَهُبوا َفرِِحَني ِمْن أََماِم اْلَمْجَمِع، ألَنـَُّهْم ُحِسُبوا ُمْسَتْأِهِلَني َأْن يـَُها"
ِه. وََكانُوا َال يـَزَاُلوَن ُكلَّ يـَْوٍم ِيف اْهلَْيَكِل َوِيف  ُمَعلِِّمَني َوُمَبشِّرِيَن بَِيُسوَع  اْلبُـُيوتِ َأْجِل امسِْ

  .)٤٢، ٤١: ٥(أع                                           "اْلَمِسيحِ 
  نتقل لبيت مجاور فاالرسول بولس أيضًا واجه مشاكل أثناء خدمته في المجامع

ِمْن ُهَناَك َوَجاَء ِإَىل بـَْيِت َرُجل اْمسُُه يُوْسُتُس، َكاَن ُمتَـَعبًِّدا ِهللا، "فانتقل واستمر يعمل 
 ).٧: ١٨(أع" وََكاَن بـَْيُتُه ُمَالِصًقا لِْلَمْجَمعِ 

 ) ٢فليمون ،، ١٩: ١٦كو١وصارت الكنائس في البيوت هنا وهناك.( 

 سماوية مكانًة شت الكنيسة حقًا حسب دعوتها أي ومع هذا نقول أنه إذا عا
تحقق لها كل مطالبها الحقيقية لخدمة ض سُتخَضع لها، وست، فإن األر وسيرةً 

 ملكوت اهللا.

  هذه هي الكنيسة جسد المسيح التي ال يمكن أن تُقَهر وال ُتغَلب أبدًا ألنها ليست
 من هذا العالم وليس للعالم سلطان عليها! 

، َكَما َأينِّ أَنَا َلْسُت ِمَن اْلَعاملَِ  لَْيُسوا ِمنَ " لَْيُسوا ِمَن اْلَعاملَِ َكَما َأينِّ أَنَا َلْسُت ...  اْلَعاملَِ
  ).١٦، ١٤: ١٧(يو                                         "ِمَن اْلَعاملَِ 
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 تان (مهّمتان):مسئوليّ  .ب 

  ّتان:للكنيسة ُمهمتان أو مسئولي  
 تعبّدية. 
 نبوّية. 

 هي التي تملك السلطان أن تكسر قوى الشر في  :لمسئولية التعبُّديةوا
السماويات لُتخِضع كل مقاومة أرضية ضد كل خدمة ملكوتية حسب إرادة 

 اهللا.

 ا كانت الضريبة هي أن ُتعلن الحق في األرض مهم :والمسئولية النبوية
 .القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين] [يوحنا المعمدان ،،

  .)١٠٩: ١١٩(مز         "ي َداِئًما ِيف َكفِّي، أَمَّا َشرِيَعُتَك فـََلْم أَْنَسَهانـَْفسِ "
َلْسُت َأْحَتِسُب ِلَشْيٍء، َوَال نـَْفِسي َمثِيَنٌة ِعْنِدي، َحىتَّ أَُمتَِّم ِبَفرٍَح َسْعِيي َواخلِْْدَمَة "

  " نِْعَمِة اِهللا. الَِّيت َأَخْذتـَُها ِمَن الرَّبِّ َيُسوَع، َألْشَهَد بِِبَشاَرةِ 
 .)٢٤: ٢٠(أع                                                                 

  أما إذا لجأت الكنيسة إلى التمحيك والمحاباة على حساب الحق لترضي البشر
واستخدمت أساليب العالم معتقدة أن هذه حكمة فإنها تتعرض لفساد العالم 

ُيداس من  اً فاسد اً عندئٍذ حسب قول السيد ملحفيسري في داخلها.. وتصبح 
 ← الناس

أَنـُْتْم ِمْلُح اَألْرِض، َولِكْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح فَِبَماَذا ُميَلَُّح؟ َال َيْصُلُح بـَْعُد ِلَشْيٍء، ِإالَّ َألْن "
  .)١٣: ٥(مت                               " يُْطرََح َخارًِجا َويَُداَس ِمَن النَّاسِ 

أََفَأْستَـْعِطُف اآلَن النَّاَس أَِم اَهللا؟ أَْم َأْطُلُب َأْن أُْرِضَي النَّاَس؟ فـََلْو ُكْنُت بـَْعُد أُْرِضي "
 .)١٠: ١(غل                                       " النَّاَس، ملَْ َأُكْن َعْبًدا لِْلَمِسيحِ 
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  ِت تعليم وٕاعالن ياكذلك ال يمكن أن نجهل غياب كثير من أساسيات ومعط
العهد الجديد (بسبب غياب التعليم الصحيح والمتكامل حسب اإلنجيل واآلباء) 
وهذا يجعل النعمة َتشح ألن إعالن اهللا عن عمل نعمته ُيطلقها ويفتح الباب 

د راتنا وُيشدِّ ى المسيح بشدة ليرفعنا من تعثُّ نَ لنوالها بغنى.. وكم نحن نحتاج لغِ 
َحْيُث َكثـَُرِت اخلَِْطيَُّة اْزَداَدِت "... ويصد عنا تحديات األيام  إيماننا وُيقّدس حياتنا

ا  .ب)٢٠: ٥(رو "النـِّْعَمُة ِجدًّ
  ومن لنا بميخا النبي يصرخ معنا ولنا بما قاله قديمًا← 

ى، َونـَْوًحا  ِمْن َأْجِل ذِلَك أَنُوُح َوأَُوْلِوُل. أَْمِشي َحاِفًيا َوُعْريَانًا. َأْصَنُع حنَِيًبا َكبَـَناِت آوَ "
َا َعِدميَُة الشَِّفاِء، ألَنـََّها َقْد أََتْت ِإَىل يـَُهوَذا، َوَصَلْت ِإَىل  ِ َكرَِعاِل النـََّعاِم. َألنَّ ِجرَاَحا

   .)٩، ٨: ١(ميخا                         "بَاِب َشْعِيب ِإَىل أُوُرَشِليمَ 
           " الرَّاَحَة. ِمْن َأْجِل َجنَاَسٍة تـُْهِلُك َواْهلََالُك َشِديدٌ  ُقوُموا َواْذَهُبوا، ألَنَُّه لَْيَسْت هِذِه ِهيَ "

 .)١٠: ٢(ميخا
  نعم، فَكْون الخطية قد رفعت رأسها وسط شعب اهللا وامتدت بسلطانها حتى إلى

رشليم) عندئٍذ فهذه مأساة حياة الرعاة وبيوتهم (وصلت إلى باب شعبي إلى أو 
 .تدعو للُرعبة..

[ألم نستلم من تقليد الكنيسة القديم ان األسقف محسوب كزوج روحاني 
إليبارشيته، والكاهن زوج روحاني لكنيسته، إذن إذا تسلَّطت الخطية في الشعب 
بسبب إهمال الرعاية الروحانية وانسكابات التعبُّد الالزمة لحفظ قطيع المسيح 

أخشى أال تستطيع الكنيسة  . تمتد لتدخل لبيت الراعي وتفسده، وتنّجسه]الناطق.
: ١٢(لو(في أيامنا هذه) أن تخرج من تجاربها قبل أن توفي الفلس األخير 

٥٩-٥٧(.  
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 سمة التعليم: .ج 

  نسمع عن ُدعاة لدين آخر يستخدمون أساليب التعليم المسيحي [ونسمع من يريد
ن كنيستنا وأساليبنا، ومن يقول لقد تعّلموا من موا مأن يتفاخر ويقول: لقد تعلَّ 

 ب معينة.. إلخ]ُت◌ُ مصدر آخر وكُ 

  يالألسف، وكم هو شيء ساخر.. إنه يفضح حقيقة التعليم ويكشف عقالنيته
طَلقة فإذا صار التعليم عقالنيًا، عندئٍذ يمكن تطبيق أساليبه لكل األديان المُ 

 األخرى.

  وبالتالي ال يمكن تطبيقه أو تقليده.. رائريسأما التعليم المسيحي الحقيقي فهو ،
إنه ُيعطى بالسر ويعرفه فقط أوالد السر [فهو يبدأ بالنعمة التي تعمل سّريًا في 

ر صورة اإلنسان كليًة غيِّ القلب للخالص ويمتد بفاعلية أسرار ملكوتية عديدة تُ 
 لمشابهة المسيح المخلص].

 ثناء حضور الموعوظين في القداس وقف القديس يوحنا فم الذهب يعّلم يومًا أ
وعندما جاء الكالم عن سر اإلفخارستيا لم يستطع أن يتكلم بالوضوح المباشر 

 بل قال: 

وبعد خروج الموعوظين (كما  "هذا لذاك وذاك هلذا، مشريًا الرتباط اجلسد بالدم"
هو ُمتبع قديمًا، ليبدأ قداس المؤمنين) استطاع كل الحاضرين أن يفهموا قصد 

 علِّمهم.. فهموا السر كونهم أصحاب السر ويحيون بالحياة السرائرية.مُ 

 الروح الُمضَعَفة: .د 

  إذا قارّنا األجيال من جهة حقيقة حياة الروح نجد أن رجال اهللا في األجيال
السابقة كانوا أكثر قوة واستقامة وأمانة من أيامنا هذه.. وهكذا يمكننا أن نالحظ 

 لجيل. ازدياد الضعف الروحي من جيل
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 يتناسق مع ما سبق وأعلمنا به الرسول بولس في نهاية األيام  من ناحية هذا
فيه عطاء الروح إن كان من جهة  حَّ وأيضًا ألن جيلنا شَ  )٥-١: ٣تي٢(

 المسحات الروحية الضعيفة أو النماذج الُمعاشة الُمضيئة.

 ُأدخل إليها..  القيامة تُرد الروح لحالة القوة إذ تتعامل مع الضعف والفساد الذي
وهكذا نبدأ بعطية القيامة هذه ونسهر عليها لتزداد معنا ويسترد شعب اهللا 

 .الُمضيئة التي ينبغي أن تكون له الصورة
  ِّ(قصة  كدهنة الزيتلنا لعمل الروح القدس) إنها (عطية القيامة والتي أيضًا تؤه

أل أوانينا ) التي يمكن أن تفيض وتم٧- ١: ٤مل٢األرملة في زمن أليشع النبي
 بالزيت أو تجف ونقع أسرى عبودية الُمرابي غير الرحيم (عدونا الروحي).

  (حركة التوبة األولى) ومضت ُتجاهد في البرية  بدهنة زيتمريم المصرية بدأت
سنة عاشتها  ١٧سنة أليمة جدًا مقابل  ١٧بمفردها وكم واجهت من صعوبات (

ل إناءها الروحي وصارت ُترتِّ  لها حتى مأل الزيت فاضفي الخطية) إال أن 
ها سابقًا) وصار تْ فَ رِ المزامير دون أن يكون معها كتاب المزامير (أو تكون قد عَ 

ل بتدبير إلهي لها من مواهب الروح ما جعلها تعرف اسم الكاهن الذي ُأرسِ 
ت لنا عالمة ُمضيئة في كَ لُيعِلمنا سيرتها فنادته باسمه (األب زوسيما).. وترَ 

 حتىع كل من يريد أن يبدأ من الصفر ويمضي في طريق الروح شجِّ الطريق تُ 
 !!إلى الملء!
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كلَّمنا عن القيامة ووضع الكنيسة ثم نتكلم عن القيامة وحضور المسيح تَ  †
  .فيها

  

  إنه حضور متنوع ورائع وعجيب.. لقد بدأ هذا الحضور منذ يوم الخمسين
 ن وقتها في صورة حياة مالئكية فائقة السمو، ومملوءة محبة ووحدانيةلِ عواستُ 

وََكاَن ِجلُْمُهوِر الَِّذيَن آَمُنوا قـَْلٌب َواِحٌد َونـَْفٌس َواِحَدٌة، وَملَْ َيُكْن َأَحٌد يـَُقوُل ِإنَّ َشْيًئا "
  ،)٣٢: ٤(أع             " ِمْن أَْمَوالِِه َلُه، َبْل َكاَن ِعْنَدُهْم ُكلُّ َشْيٍء ُمْشتَـرًَكا.

َوِبُقوٍَّة َعِظيَمٍة َكاَن الرُُّسُل يـَُؤدُّوَن الشََّهاَدَة ِبِقَياَمِة الرَّبِّ َيُسوَع، َونِْعَمٌة َعِظيَمٌة َكاَنْت "
يِعِهمْ   .)٣٣: ٤(أع                                            "َعَلى مجَِ

 دوا بقوة معجزية فائقةلرسله الذين تأيَّ  وأيضًا اسُتعِلن هذا الحضور برفقة خاصة 
←  

َحىتَّ ِإنـَُّهْم َكانُوا َحيِْمُلوَن اْلَمْرَضى َخارًِجا ِيف الشََّوارِِع َوَيَضُعونـَُهْم َعَلى فـُُرٍش َوَأِسرٍَّة، "
ُهْم. َوَلوْ َحىتَّ ِإَذا َجاَء بُْطُرُس ُخيَيُِّم    .)١٥: ٥(أع       "ِظلُُّه َعَلى َأَحٍد ِمنـْ

َر اْلُمْعَتاَدِة، َحىتَّ َكاَن يـُْؤَتى َعْن َجَسِدِه َو " َكاَن اُهللا َيْصَنُع َعَلى َيَدْي بُوُلَس قـُوَّاٍت َغيـْ
ُهْم. ُهُم اَألْمرَاُض، َوَختْرُُج اَألْرَواُح الشِّرِّيَرُة ِمنـْ            "ِمبََناِديَل َأْو َمآزَِر ِإَىل اْلَمْرَضى، فـَتَـُزوُل َعنـْ

 .)١٢، ١١: ١٩(أع
  ِّيات كثيرة في عصورها األولى سواء بسبب لكن بكل أسف واجهت الكنيسة تحد

االستشهاد أو الهرطقات.. وانتهى األمر بانقسامات متعددة ومتتالية للكنيسة 
 حتى صارت في صورها الثالث األساسية المعروفة لنا:

 الكنيسة األرثوذكسية.  
 يسة الكاثوليكيةالكن. 
 (البروتوستانت) الكنيسة اإلنجيلية. 
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  ُترى هل يعجز الرب أن يصنع تدبيرًا مناسبًا لعالج هذا الضعف الذي ألّم
بجسده الكنيسة؟ ولكن كيف؟ وهل نفطن نحن لذلك فندخل إلى أسرار المحبة 

بق حارب بعضنا بعضًا ناسين ما ساإللهية الجريحة ونمتلئ بمجد اهللا أم نغفله فن
 :هنا عنه الرسول بولس بقولهوَنبَّ 
َهُشوَن َوتَْأُكُلوَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا، َفاْنظُُروا لَِئالَّ تـُْفُنوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا"   "فَِإَذا ُكْنُتْم تـَنـْ

  .)١٥: ٥(غل                                                               
 لرب؟ هل ترك كنيسته وتوقَّف عن الحضور واآلن، ما هو التدبير الذي صنعه ا

فيها كليًة؟! ليس هذا هو قصده، إال إذا اخترناه نحن ألنفسنا ودخلنا دائرة 
 ب ويبتعد عنا.الصراع فيضطر الرب آسفًا أن يتغرَّ 

  لكنه جعل له في كل جزء من كنيسته المنقسمة حضورًا مميَّزًا لعلنا ندرك حاجتنا
 من أن نتناحر. لبعضنا البعض فنتكامل بدالً 

† 

 :حضور في المؤمن داخليًا بسر القداسة. الكنيسة األرثوذوكسية 

 حضوره في الخليقة (إله متجسد في البشرية)  ة الكاثوليكية:ـالكنيس
 .بسر المحبة

 :حضوره في عمله الفدائي بسر الخالص! الكنيسة البروتستانتية 

 نيسة األرثوذوكسية:الك 

  ل ـداخ أسرارًا عظيمة لكي يكون له حضور حقيقيلقد أعطى الرب كنيسته هذه
 ١٧: ٣،،      أف١٩: ٤غل = ر المسيح فيناـتصوي – حـول المسيـن (حلـالمؤم
 ).٢٣، ٢١: ٤يو ،، 
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  ُيًا بالنعمة داخل المفديين حتى يصير كل منهم تجلِّ هذا الحضور يجعل الرب م
ُيضيء لجيله [هكذا كان القديس أنبا مقار وهكذا ُوصف في  مة""كإله بالنع

 ن].ح وآخرون كثيرو أيضًا أنبا شيشوي، أنبا توماس السائ -سيرته

  ِّم صورة واآلن، إذا جاهدت بالصوم والصالة والتوبة.. دون حب ليسوع.. ُأقد
ُمعِتمة أو ُمعِثرة لمن حولي ألن حياتي تحمل رائحة الموت وطبيعة األرض، 

أين التحوُّل وحضور الرب الذي ينبغي أن يكون والذي ينتظر العالم أن يراه ف
 (حسبما صنع اهللا في تدبيره في هذه الكنيسة)؟

 :الكنيسة الكاثوليكية 

  أعطى الرب لمن انتبه للتدبير المصنوع للكنيسة مسحة محبة خاصة جدًا
ضى والجرحى ر متعددة (راهبانيات خادمة) لخدمة المر وَ ميَّزة فرأينا صُ ومُ 

 ←والُمَذّلين وكل صور الحياة الُمهمَّشة والمائتة بالفعل 

  "اُذُْكُروا اْلُمَقيَِّديَن َكأَنَُّكْم ُمَقيَُّدوَن َمَعُهْم، َواْلُمَذلَِّني َكأَنَُّكْم أَنـُْتْم أَْيًضا ِيف اجلََْسدِ "
   .)٣: ١٣(عب                                                              

 ر أخرى متنوعة.وَ وكذلك راهبانيات لخدمة المدارس والتعليم، وصُ 

   نذكر األم تريزا (الهند)، الراهبة إمانويل (مصر)، القديس فرنسيس األسيزي
(إيطاليا)، األب بيو (بادربيو) وكلهم كانوا حاملين سر المحبة الخاص (حتى 

كلموا عن الكرازة بالمسيح ن في البعض كجراح في أجسادهم).. لم يتعلِ إنه استُ 
لكن قدموا المسيح مجروحًا بالمحبة لجرحى زمانهم ومكانهم.. وخدمتهم هذه 

حت ها ممسوحة مسحة خاصة بالمحبة لمست أرواح الناس شيئًا فشيئًا فتفتَّ نِ وْ كَ 
ن هذا وحتمًا سرى فيها سر الخالص (حتى وٕان لم ُيعلَ  "اهللا المحبة"نحو 

 م األرضية).الخالص مكشوفًا في غربته
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  إال إننا قد نعجب إذا رأينا كثيرين من هؤالء في السماء ُمخلَّصين بسر المحبة
رغم عدم معرفتهم العقلية بالُمخلِّص أثناء حياتهم بالجسد إال أن أرواحهم عرفته 

 وقبلته وعملت نعمة الخالص فيها سرًا.

 :الكنيسة البروتستانتية 

 ل خاص بفعل حضور المسيح من أضاء لهم سر الفداء ونعمة الخالص بشك
لوا رسالة صِّ وَ خالل عمل الفداء وسطهم.. امتألوا غيرة مقدسة، وتثقًُّال روحيًا ليُ 

  ← المسيح لكل أحد
  " الَِّذيَن ملَْ ُخيْبَـُروا ِبِه َسيُْبِصُروَن، َوالَِّذيَن ملَْ َيْسَمُعوا َسيَـْفَهُمونَ  "..

 .)٢١: ١٥(رو                                                                 
  ٍيِع "خاص  كما أنهم أطاعوا الوصية بشكل َويـَْنَبِغي َأْن ُيْكَرَز َأوًَّال بِاِإلجنِْيِل ِيف مجَِ

 .)١٠: ١٣(مر "األَُممِ 
  َهم وبذلوا أنفسهم حتى فْ رَ وكم من أشخاص كارزين تركوا بالدهم وراحتهم وت

ألدغال أفريقيا وكان يأخذ دّراجته الموت [نذكر ذلك الكارز الذي مضى 
.. استمر حتى "يسوع ومحبته"البخارية بحثًا عن القبائل التي لم تسمع عن 

ُأصيب بالسرطان وَتحمَّل اآلالم (في وقت لم يكن متاحًا فيه عالجات ُتسكِّن 
اآلالم وُتساعد المريض كأيامنا).. وفي آخر أيامه سمع عن قبيلة بعيدة لم 

بة.. مضى إليها بينما كان بين الحياة والموت، ولما عاد وجد يصلها خبر المح
نه علمت أابنته قد وصلت لتوِّها لتسأل عنه وانتظرته في كوخه الفقير.. رأته و 

رى.. َتشدَّد كْ يقترب من النهاية فسألته: هل من شيء تعطيني إياه يا أبي كذِ 
م يجد نظر إليها مسَتندًا عليها ومضى يبحث في كوخه عن شيء يقّدمه، ولما ل

 " ثم مضى لراحته].ت كل شيء ليسوع!يْ عطَ "لقد أَ ف وقال كلمته األخيرة بتأسُّ 

  معنى المصير األبدي لإلنسان! كان غاليًا في نظر هؤالء الكارزينآه، كم 
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† 

  ّي.. هل نجتذب حضوره الُمعَطى لنا (كل كنيسة حسب أمامنا هذا التحد
 تدبيرها) أم نفقده؟

  ثانيًة  هِ تِ دَ حْ ر بعينه هو أيضًا قادر أن يعيد جسد المسيح لوِ هذا الحضو
 ويجّهزه كعروس تنتظر عريسها!

  ُّبات الطائفية (أو حتى الدينية عمومًا) فهي من صنعة الطبيعة أما التحز
 الساقطة والمحبة اإللهية ال تعرف هذا وال تعترف به! 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َحتَْت َقَدَمْيِه، َوِإيَّاُه َجَعَل َرْأًسا فـَْوَق ُكلِّ َشْيٍء لِْلَكِنيَسِة، الَِّيت ِهَي "

  .)٢٣-٢٢: ١(أف                       " َجَسُدُه، ِمْلُء الَِّذي َميْألُ اْلُكلَّ ِيف اْلُكلِّ 
  على حضور المسيح القائم في كنيسته، هام وعجيب. إنه يتوقف  "الملء"هذا

حتى إذا امتألت  "كبيت فارغ مهجور"فالكنيسة بدون هذا الحضور تصبح 
بالناس عن آخرها، كما إنها ال تقدر بالفعل أن تجتذب للخالص كل يوم (كما 
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ًال للخدمة سُ ل رُ ) وال تقدر أن ُترسِ ٤٧: ٢أعكان يحدث في أيامها األولى 
 )٣- ١: ١٣أع ،،٢١: ٢٠(يوأيضًا للكنيسة األولى  كوصية المسيح وكما كان

وهكذا تتقوقع الكنيسة حول نفسها فتصبح عقيمة وعاجزة عن خدمة الملكوت في 
 زمانها ومكانها.

  ُيحقق لكل عضو في الكنيسة الدخول لملء دعوته الشخصية  "الملء"كذلك هذا
عضاء في الكنيسة.. الخاصة باألفراد األ "الدعوة"وبدون هذا الملء تُبَتر غالبًا 

نة من فصول)..  وتتوقف عند بعض فصولها (ألن دعوة اإلنسان كقصة ُمكوَّ
وكم يكون ُمشِبعًا لإلنسان ومؤثِّرًا  "مجد اهللا"الفصول األخيرة غالبًا تحمل معها 

 دًا السم اهللا.مجِّ في فاعلية خدمته ومُ 

  عابدين (في  ُيحقق إطالق طغمات مختلفة في شعب اهللا: "الملء"كما أن هذا
غين ألعمال تفرِّ لين ومُ زين للخدمة)، كهنة ورهبان، ُمرسَ فرَ البراري)، ُمكرَّسين (مُ 

الرحمة والمحبة.. أو إطالق مشروعات ملكوتية لخدمة البشر (مدارس، 
مة والجريحة).. مستشفيات، مراكز لخدمات خاصة حسب احتياج البشرية المتألّ 

يح لمثل هذه الخدمات والمشروعات وهذا الملء يعطى الرسم اإللهي الصح
ق بركة اهللا عليها ويمأل كل عوز تتطلبه هذه الخدمة (من أفراد وأموال).. طلِ ويُ 

 ويصنع شهادة ُمضيئة للملكوت.

 
ها لَ عْ ة فِ ح وقيامته ولكن كيف تعمل هذه القياميال رجاء للعالم بدون صليب المس †

 الخالصي في عالمنا اليوم؟

قة بهذا الشأن، ولنقرأ المكتوب في تعلِّ لنعود لكلمة اهللا لنفهم الحقائق الكتابية المُ  †
 ← ١٠٤مزمور الخليقة أي مزمور 
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َا تـَُعوُد. تـُْرِسُل ُروَحَك " ِ َحتُْجُب َوْجَهَك فـَتَـْرتَاُع. تـَْنزُِع أَْرَواَحَها فـََتُموُت، َوِإَىل تـُرَا
ُد َوْجَه اَألْرضِ فـَُتْخلَ    .)٣٠، ٢٩: ١٠٤(مز                    " ُق، َوُجتَدِّ

   :هنا نجد بعض المبادئ الهامة
 ترتاع الخليقة وُتمات.  ←  احتجاب وجه اهللا 

 يجدِّد األرض والخليقة.   ← هـال روحـإرس 

تاج روح اهللا تح = ولكننا نعلم أن روح اهللا ُيرَسل دائمًا على الذبيحة (نار اهللا †
) وأيضًا روح اهللا انسكب أخيرًا ٢٦: ٢١أخ١ ،، ٢٤-٢٢: ٩الراجع مثًال لذبيحة، 

على البشرية (يوم الخمسين) بعد احتجابه الطويل عندما ُرفع المسيح على الصليب 
 كذبيحة الخالص الُمكمَّلة (قد ُأكمل).

هي  إذن يمكن القول أن اهللا ُيجدد العالم بسر الذبيحة، ذبيحة المسيح التي †
ُمستعَلنة وممتدة دائمًا تتطلب اإلناء الذي يحيا حياة ذبائحية أي حالة قوة الصلب 

  والبذل 
َنا ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّْبحِ "..من  ، )٣٦: ٨(رو   "َأْجِلَك ُمنَاُت ُكلَّ النـََّهاِر. َقْد ُحِسبـْ

َشَداِئِد اْلَمِسيِح ِيف ِجْسِمي الَِّذي اآلَن أَفْـرَُح ِيف آَالِمي َألْجِلُكْم، َوأَُكمُِّل نـََقاِئَص "
 .)٢٤: ١(كو                                "َألْجِل َجَسِدِه، الَِّذي ُهَو اْلَكِنيَسةُ 

ص) حال عالمنا (جيلنا شخِّ من هذا المنطلق األّولي يمكننا اآلن أن نحدد (نُ  †
ه السيد بموته لَ كمَ أَ  ح كيفية افتقاده بعمل الخالص والفداء الذيوضِّ بالذات) وبالتالي نُ 

 وقيامته.

 حال جيلنا وعالمنا: †

 لكثرة الشرور وعدم تكميل التوبةوجهه محتجب  :     اهللا)    
 ]).١٥: ٤٥شإ[
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 ط به غضب عظيم عالمًا أنه له زمان قليل وهو يخطِّ :  رـريـالش
لتدمير البشر والسيطرة على العالم بإغراقه في الشرور 

 والظالم.

 راغ شديد، عطش ال يرتوي.ف  -     : رــالبش 

 غياب الماء الحي (تعليم ممسوح وُملَهم). -

 غياب رعاية تحمل أحشاء اهللا. -

 غياب نماذج ُمقدَّسة ُتضيء الطريق. -

 كيف يكون االفتقاد: †
١.  (الوقوف في الثغر). 
٢.   نيلْ رسِ َأ◌َ (هأنذا(. 
٣.  يا)(الحاجة للُّق. 

  
  ُبًا ومتذلًال وطالبًا انسكاب نسكِ من يستطيع أن يخترق الُحُجب ليتراءى أمام اهللا م

 مراحم اهللا؟! 

َوطََلْبُت ِمْن بـَْيِنِهْم َرُجًال يـَْبِين ِجَدارًا َويَِقُف ِيف الثـَّْغِر أََماِمي َعِن اَألْرِض ِلَكْيَال "
 .)٣٠: ٢٢(حز                                             "َأِجدْ  َأْخرِبـََها، فـََلمْ 

  تلك الكلمة التي ترددت كثيرًا في أيامنا مع فهم قليل  "التشفُّع"هذا ليس مجرد)
 لكل معناها وفاعليتها الحقيقية).

  فسر الحب وحده هو القادر أن يخترق الُحُجب إلى عرش اهللا.. ألنه يأتي
 الحجال!  بالعروس إلى داخل

 .ب)٤: ١(نش                                    "أَْدَخَلِين اْلَمِلُك ِإَىل ِحَجالِهِ "
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  ًسب ُمنسِكبة على حياة ذبائحية ُتحتَ  ب األمر (كما سبق القول)طلَّ يتَ  لكن أيضا
 ← األرض وصارخة طلبًا لمراحم اهللا

 .جـ)١١: ٤٥ش(إ" ُصوِين!ِمْن ِجَهِة َبِينَّ َوِمْن ِجَهِة َعَمِل َيِدي َأوْ " 
  َفكاهن العهد الجديد )٦: ١(رؤب األمر فهم للمسئولية الكهنوتية طلَّ أيضًا يت ..

ن لخدمة شعب اهللا ف أيضًا الكهنوت الخاص أي الُمفَرزي(الكهنوت العام بخال
عين عن ّباد طالبين ومتشفِّ م اآلباء) يخدمون في األقداس كعُ علِّ في الكنيسة، كما يُ 

  ← رسل اهللا مراحمهجيلهم ليُ 
ْهِن الطَّيِِّب َعَلى الرَّْأِس، النَّازِِل َعَلى اللِّْحَيِة، ِحلَْيِة َهاُروَن، النَّازِِل ِإَىل َطَرِف " ِمْثُل الدُّ

، )٢: ١٣٣(مز                                                   "ثَِياِبهِ 
ن عرش اهللا (حامًال رحمته ومعروف (حسب الدارسين) أن هذا الُدهن النازل م

ونعمته وافتقاده بروحه) يأتي على خّدامه المتشفِّعين (لحية هارون) ليمتد إلى 
 شعب األراضي (طرف الثياب) المحتاجين لهذا االفتقاد اإللهي.

  ِل ولكن رجَ فاهللا راغب جدًا أن يرحم (وال ُيدين) ومراحمه تغلي في صدره كم
ت يَ ًا لالنسكاب، وهذه مسئولية البشر الذين ُأعطِ ينتظر من ُيطلقها (ُيعطيها طريق

 ←) ١٦: ١١٥مز =األرض لهم 
يًعا." َال ُأْجرِي ُمحُوَّ َغَضِيب. َال َأُعوُد « َقِد انـَْقَلَب َعَليَّ قـَْلِيب. اْضَطَرَمْت َمرَاِمحِي مجَِ

  "َفَال آِيت ِبَسَخطٍ َأْخِرُب أَفْـرَاِميَ، َألينِّ اهللاُ َال ِإْنَساٌن، اْلُقدُّوُس ِيف َوَسِطَك 
   .)٩جـ، ٨: ١١(هو                                                               

   "َيْسَخُط لِيَـْفَعَل فـَْعَلُه، فـَْعَلُه اْلَغرِيَب، َولِيَـْعَمَل َعَمَلُه، َعَمَلُه اْلَغرِيبَ "
   .ب)٢١: ٢٨ش(إ                                                           

  !وهكذا يتضح أن السخط والغضب غريب عن إله المحبة والمراحم!
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  القيامة مرتبطة باإلرسالية، والكلمات األولى التي قالها السيد لتالميذه عندما
َما أَْرَسَلِين اآلُب َسَالٌم َلُكْم! كَ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع أَْيًضا:"التقى بهم بعد قيامته كانت 

 .)٢١: ٢٠(يو "»أُْرِسُلُكْم أَنَا
  َعاة أمورًا هامة ام من كلمة اهللا أن هذه اإلرسالية أيضًا تتطلب مر علَّ تَ لكننا ن

ِاْعَتزُِلوا، اْعَتزُِلوا. اْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك. َال َمتَسُّوا جنًَِسا. اْخُرُجوا ِمْن َوَسِطَها. َتَطهَُّروا يَا "
.َحاِملِ   .)١١: ٥٢ش(إ "ي آنَِيِة الرَّبِّ

  لذلك أيضًا نرى النبي بعدما خدم جيله حقبة من الزمن انتبه لعدم صالحيته
إنه  )٣-١: ٦(إشإلرسالية اهللا الحقيقية.. إذ أدرك عندما دخل إلى محضر اهللا 

نجس الشفتين وسط شعب نجس الشفتين فصرخ معترفًا بحالته عندئٍذ ُأعطى 
 ل لإلرسالية.هَّ أَ ت شفتيه) وهكذا تَ سَّ رة السيرافيم التي مَ تدبير تقديسه (جم

  ِّر سلبيًا على وهذا ينبِّهنا أن حالة األرض والجيل الذي نعيش وسطه البد وأن تؤث
رنا من كل ما يلوِّث حياتنا حياتنا وتجعلنا ننتبه إلى حاجتنا لتقديس عميق (ُيحرِّ 

بالتوبة لجمرة اهللا التي تمس شفاهنا حقًا ومؤهَّلين  اً الداخلية) حتى نكون أنقياء
فنؤَتَمن على رسالة من اهللا (وليس مجرد كلمات مما نقرأه أو نسمعه أو نعرفه) 

 ←تمس القلوب وتنخسها فتتوب 

   .)٨: ٦(إش                          "»هأََنَذا أَْرِسْلِين «َوَمْن َيْذَهُب ِمْن َأْجِلَنا؟ "
ِيت َختْرُُج ِمْن َفِمي. َال تـَْرجُع ِإَيلَّ فَارَِغًة، َبْل تـَْعَمُل َما ُسرِْرُت بِِه هَكَذا َتُكوُن َكِلَمِيت الَّ "

   .)١١: ٥٥ش(إ                          "َوتـَْنَجُح ِيف َما َأْرَسْلتُـَها َلُه.
ُعوا خنُُِسوا ِيف قـُُلوِِْم، َوقَاُلوا"  .)٣٧: ٢أع(           "؟!َماَذا َنْصَنعُ ... فـََلمَّا مسَِ

  ٍخاص (على قدر  ليس هذا فحسب بل أن من ُيرسله اهللا حقًا يرافقه بشكل
ل ميَّزة) التي رافقت وترافق كل من ُيرسَ (قوته المُ  "ذراع الرب"االحتياج) وهناك 
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ِاْستَـْيِقِظي، " ← ليعمل عمل الرب في ظروف صعبة (كالتي في جيلنا وأيامنا)
!ا اْستَـْيِقِظي! اْلَبِسي قـُوًَّة يَ  اْستَـْيِقِظي َكَما ِيف أَيَّاِم اْلِقَدِم، َكَما ِيف اَألْدَواِر  ِذرَاَع الرَّبِّ

اْلَقِدميَِة. أََلْسِت أَْنِت اْلَقاِطَعَة َرَهَب، الطَّاِعَنَة التـِّنَِّني؟ أََلْسِت أَْنِت ِهَي اْلُمَنشَِّفَة اْلَبْحَر، 
           "َماَق اْلَبْحِر َطرِيًقا ِلُعُبوِر اْلَمْفِديَِّني؟ِمَياَه اْلَغْمِر اْلَعِظيِم، اْجلَاِعَلَة َأعْ 

 .)١٠، ٩: ٥١(إش
  ل وتتعامل مع كل عائق تصنع معجزاتها كاألوَّ  لذراع الربنعم، فنحن بحاجة

يقف كسد أو حاجز أو يعطِّل حياة أوالد اهللا عن قداستهم وشهادتهم وتكميل 
 ه في حياتهم نحو ملء أهداف ملكوت اهللا.قصد

  

  ُخلِّص ُيكَتَشف بالحب إذ يأتي للقلب قبل العقل!يسوع الحبيب والم 

  :تالميذه األوائل عندما اكتشفوه كتبوا لنا هذه العبارة 

 .)٤١: ١(يو ا"يّ سِ نا مَ دْ جَ "وَ 
 حقيقًة ليس بمجرد معرفة حقائق عن  وهكذا من جيل إلى جيل، فالنفوس َتخُلص

 ص!خلِّ لقيا مع المُ الخالص ولكن بالُّ 

  ُلقيا حقيقية بل ومتنوعة  - نحن خدامه وشهود ملكوته –من هنا، كلما كان لنا
وليس  "كالشخص"مه لآلخرين قدِّ لقيا فتُ معه فإن خدمتنا تحمل معها سر هذه الُّ 

 مجرد حقائق عنه...

  متكررة متعددة. "ُلقيا"األولى فقط بل نحتاج إلى  لقيا"لُّ "اال يكفينا أن يكون لنا 

  ًُا صنا هذا مملوءخلِّ ص المحب، ولكن مازال مُ خلِّ نعم عرفناه والتقى بنا أوًال كالم
أن ندخل إليها ونكتشفها.. فتصبح هي أيضًا طعام أرواحنا  اً وُمشتاقأسرار 

 مه لآلخرين.السّري الذي نغتذي عليه ثم ُنقدِّ 



 عيد الحب اإللھي                                                               ٢٠١١عيد القيامة المجيد لسنة 

- ٥٢  - 

 جأ الذي أحتمي فيه.. إنه صخر الدهور الذي اطمئن ألنه معي.. إنه إنه المل
ة فَّ رني ألعبر برية العالم بمعونة وخِ سكِ الختن الذي يوقظ فّي الحب العرسي فيُ 

 د نحوه!تجدِّ روح وشوق مُ 

بِيِب. أَْنِعُشوِين أَْدَخَلِين ِإَىل بـَْيِت اخلَْْمِر، َوَعَلُمُه فـَْوِقي َحمَبٌَّة. َأْسِنُدوِين بَِأقْـرَاِص الزَّ "
  .)٥، ٤: ٢(نش                                    "بِالتـُّفَّاِح، فَِإينِّ َمرِيَضٌة ُحبًّا

  
  
  
  
  

  


