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   مةـمهت لمجموعة يلقاء روح فيهذا الموضوع ُقدم 

  تمت صياغته فيما بعد وقد ي والتعميق الروح بائيةآلبالحياة ا
  .لُيقدم في كتيب صغير حتى يمكن العودة إليه كلما كانت الحاجة لذلك

  
 .)صباحاً  ٠٤/٠٤/٢٠١٠ األحد المجيد القيامةعيد في  دمقُ ( 
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  .)٢٠١٠لسنة  ةالقيام(رسالة 

 
 

 لِلِقَاءِ وَخَرَجْنَ مَصَابِيحَهُنَّ أَخَذْنَ عَذَارَى، عَشْرَ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتُ يُشْبِهُ حِينَئِذٍ" 

 مَصَابِيحَهُنَّ فَأَخَذْنَ الْجَاهِالَتُ أَمَّا. جَاهِالَتٍ وَخَمْسٌ حَكِيمَاتٍ، مِنْهُنَّ خَمْسٌ وَكَانَ. الْعَرِيسِ

 أَبْطَأَ وَفِيمَا. مَصَابِيحِهِنَّ مَعَ آ�ِيَتِهِنَّ فِي زَيْتًا فَأَخَذْنَ الْحَكِيمَاتُ وَأَمَّا زَيْتًا، مَعَهُنَّ يَأْخُذْنَ وَلَمْ

 فَاخْرُجْنَ مُقْبِلٌ، الْعَرِيسُ هُوَذَا: صُرَاخٌ صَارَ يْلِاللَّ �ِصْفِ فَفِي. وَ�ِمْنَ جَمِيعُهُنَّ �َعَسْنَ الْعَرِيسُ

: لِلْحَكِيمَاتِ الْجَاهِالَتُ فَقَالَتِ. مَصَابِيحَهُنَّ وَأَصْلَحْنَ الْعَذَارَى أُولئِكَ جَمِيعُ فَقَامَتْ! لِلِقَائِهِ

 وَلَكُنَّ، لَنَا يَكْفِي الَ لَعَلَّهُ: قَائِالتٍ الْحَكِيمَاتُ تِفَأَجَابَ. تَنْطَفِئُ مَصَابِيحَنَا فَإِنَّ زَيْتِكُنَّ مِنْ أَعْطِينَنَا

 دَخَلْنَ وَالْمُسْتَعِدَّاتُ الْعَرِيسُ، جَاءَ لِيَبْتَعْنَ ذَاهِبَاتٌ هُنَّ وَفِيمَا. لَُكنَّ وَابْتَعْنَ الْبَاعَةِ إِلَى اذْهَبْنَ بَلِ

 افْتَحْ سَيِّدُ، يَا سَيِّدُ، يَا: قَائِالَتٍ أَيْضًا الْعَذَارَى بَقِيَّةُ جَاءَتْ ريًاأَخِ. الْبَابُ وَأُغْلِقَ الْعُرْسِ، إِلَى مَعَهُ

 وَالَ الْيَوْمَ تَعْرِفُونَ الَ ألَ�َّكُمْ إِذًا فَاسْهَرُوا. أَعْرِفُكُنَّ مَا إِ�ِّي: لَكُنَّ أَقُولُ الْحَقَّ: وَقَالَ فَأَجَابَ! لَنَا

  ".�ساناإل ابْنُ يهَافِ يَأْتِي الَّتِي السَّاعَةَ
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. أما الذي " ها هوذا اخلنت يأتي يف �صف الليل. طوبى للعبد الذي جيده مستيقظاً

فتلقي خارج  �ظري يا �فسي لئال تثقلي �وماًفالً فإ�ه غري مستحق املضي معه. فاجيده متغا
 ".رمحنادوس، قدوس، قدوس أ�ت يا اهلل... اخي قائلة: قصرامللكوت بل اسهري وا

 
  :موضوع حديثنا لرسالة هذا العيد في هذا العام

  :الختن، وعروسه(عنوانه(. 
  وسنشرح هذه الرسالة من جانبين:     

 هوتي الكتابيالأوًال: الجانب ال.  
 ثانيًا: الجانب العملي التطبيقي.  

 
  .كلمة "الختن"ولنبدأ بشرح وٕايضاح معنى 

:  
ت الكنيسة األولى (في القرون لمة وردت مكررًا في كتابات وصلواهذه الك

ومازالت بعض الكنائس تحتفظ بهذه الصلوات عينها ليومنا هذا)، وكانت  األولى
 هذه الصلوات مرتبطة أساسًا بأسبوع اآلالم المقدس وقيامة المسيح (وكانت

  عيد الفصح). –الفصحي  األسبوع –سمى قديمًا: الفصح تُ 
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تراتيل خاصة ذات لحن مؤثر وكلمات  األسبوعكان ضمن صلوات هذا 
ظره كل نفس مؤمنة في شوق تملهمة وكلها تتكلم عن الختن كالعريس الذي تن

وكانوا يضعون أيقونة خاصة تحمل صورة السيد مكلًال بإكليل الشوك  وسهر،
  أيقونة الختن".وكانت تسمى "

ال يتجزأ من عبادة الكنائس قديمًا في أسبوع الفصح وهو  اً هذا كله كان جزء
  ما تعرفه جميع الكنائس الشرقية.

   تساؤل:
 رارها كصرت على توأ كنيسة قديمًا هذه الكلمة بالذات؟لماذا اختارت ال

رار كمن تها.. كان المؤمنون يرددونها بفرح وتكافي عبادتها وكتاب
 ه أكثر فأكثر عامًا بعد عام!ر و بسر يريدون أن يسبروا غ يمسكون

   رى ماذا تعني إذن هذه الكلمة: الختن؟تُ 
  استخدامها بهذه الصورة؟راء  وما هو المغزى الروحي من و 

  هذا األمر يتخذ أهميته من كوننا راغبين أن نستعيد ميراثنا الروحي
ته غنى روحي ام، وبخاصة ميراثنا التعبدي ألنه يحمل في طيّ يالقد

سمت بكثير من عميق نحتاجه جدًا لحياتنا في هذه األيام التي اتَّ 
ح والخلط في المفاهيم مع تعدد اآلراء العقالنية أو التركيز على التسطُّ 

  عبادة ذات تعزيات حسية نفسانية...

  
  (العبرية العامة) التي تكلم في الواقع كلمة الختن بحسب اللغة اآلرامية

نهما: العريس، أ بها السيد (أيام تجسده) تترادف مع كلمة العريس (أي
إال أن كلمة "الختن" كانت  كلمتان مترادفتنان في اآلرامية) الختن
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تستخدم باألكثر في المجتمع العبري (أيام السيد) لتشير إلى عريس 
 قام بالفعل.ينتظره حفل عرسي مُ 

كت باستخدامها لتشير بها لعريسنا الكنيسة هذه الكلمة وتمسّ من هنا أحبت 
الذي أكمل الخالص وأعد الحفل العرسي في انتظار تجهيز عروسه (بينما 

  روحه يعمل بسهر عظيم إلعداد هذه العروس).
(التي يمكن أن نكتبها بحروف نية ُترجمت حسب اليونا -فيما بعد -والكلمة

في كافة اللغات الحديثة تقريبًا  "العريس"لمة إلى ك) Numphiasنجليزية هكذا ا
كلمة في عبادتها حسبما ورثتها للة استخدامها القديم لفضِّ نيسة مُ كولكن بقيت ال

 روحيًا من األجيال األولى للمسيحية.

  فهوم موٕاذا عدنا لبعض هذه الصلوات والكتابات القديمة يتضح لنا
 ."الختن" كها بهذه الكلمةالكنيسة وسبب تمسُّ 

 ثالثةيشتمل على  -بحسب هذه الكتابات والصلوات - فهذا المفهوم
  معاني محددة (بحسب مفهوم الكنيسة األولى):

 الختانة. .١

 المحبة العرسية. .٢

  .انتظار العريس .٣

 .. تحوي هذه المعاني الثالث في طياتها نهاأ" ُاعتبرت الختنفالكلمة "
لة في كلمة الختن حسبما مَ شتَ وبالتالي نحتاج أن نتفهم أكثر هذه المعاني المُ 
  استخدمتها الكنيسة األولى في كتاباتها وصلواتها.
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  مفهوم الكنيسة قديمًا عن الختانة مأخوذ من األسفار المقدسة ولكن
دخلها إلى عمق معنى ولى) بصورة إعالنية تُ (حسبما اعتادت الكنيسة األ

 .اً رها حياتيًا يومًا فيومالكلمات وكيفية اختبا
 قام عندما أ إبراهيم مأخوذة من كالم اهللا مع -ما هو معروفك -الختانة

 ← معه العهد قديماً 
" : . سِرْ «وَلَمَّا كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ تِسْعٍ وَتِسْعِنيَ سَنَةً ظَهَرَ الرَّبُّ ألَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ أَ�َا اهللُ الْقَدِيرُ

  ...بَيْنِي وَبَيْنَكَ، عَهْدِيامِالً، فَأَجْعَلَ أَمَامِي وَكُنْ كَ
  ....وَأَمَّا أَ�ْتَ فَتَحْفَظُ عَهْدِي،: «براهيمإلوَقَالَ اهللُ 

: مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ،  يُخْتَنُ هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُو�َهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ �َسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ
-٩، ٢، ١: ١٧(تك".بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَالَمَةَ عَهْدٍفِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ  فَتُخْتَنُونَ
١١(. 
 :ختار اهللا هذه العالمة للعهد معه؟لماذا ا هنا نتساءل  

ل في الشواهد التي أمامنا ألول وهلة قد ال نجد إجابة واضحة لهذا التساؤ 
بخصوص هذا األمر (الختان) ولكن عندما نتتبع اإلعالن الكتابي  ]١٧[تك

وهذا كان مة عهد معه (ينكشف لنا قصد اهللا وفكره في موضوع الختان كعال
التوقف حتى  ولى ولكن ليس بهدف البحث المجرد أوالكنيسة األ أسلوبدائمًا 

  .لمرتبطة باإلعالن الكتابي لُتعاش)الخبرة الروحية ا كتشافعند حد التعليم بل ال
 أهم ما جاء عن هذه الكلمة "الختان" مما يساعد  من هنا فلنبدأ متابعة

 لذلك:  وأمامنا بعض الشواهدعلى فهم مقاصد اهللا وتدبيره 
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 ".فَكَيْفَ يَسْمَعُنِي فِرْعَوْنُ وَأَ�َا أَغْلَفُ الشَّفَتَيْنِ؟ "... ١٢: ٦خر†
لفة" غير المرتبطة بعضو التناسل كما بدا هنا يستخدم الوحي فكرة "الغُ  -

  .)١٧ تك(في  إبراهيمهلة، من حديث اهللا مع لنا، ألول و 
 - لفة (غير منظورةأيضًا يمكن أن يكون بها غُ  الشفاهوهنا نفهم أن  -

األنبياء لذلك نقرأ عن عمل اهللا في  ،عنزَ لفة روحية) تحتاج أن تُ غُ 
 ← ليخدموا خدمتهم بقوة الروح القدس بلمس الفم وتطهير الشفاه

نَ السَّرَافِيمِ وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قَدْ أَخَذَهَا بِمِلْقَطٍ مِنْ عَلَى الْمَذْبَحِ، فَطَارَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِ"    
:   وَمَسَّ بِهَا  كَ، وَكُفِّرَ عَنْ إمثإِنَّ هذِهِ قَدْ مَسَّتْ شَفَتَيْكَ، فَا�ْتُزِعَ «فَمِي وَقَالَ
    "».خَطِيَّتِكَ

  ).٧، ٦: ٦ش(إ                                                        
.«، وَقَالَ الرَّبُّ لِي: وَلَمَسَ فَمِيوَمَدَّ الرَّبُّ يَدَهُ "    "هَا قَدْ جَعَلْتُ كَالَمِي فِي فَمِكَ

  .)٩: ١(إر                                                              

هَا إِنَّ أُذْ�َهُمْ غَلْفَاءُ فَالَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَصْغَوْا. مَنْ أُكَلِّمُهُمْ وَأُ�ْذِرُهُمْ فَيَسْمَعُوا؟ " ١٠: ٦إر†
 ."هَا إِنَّ كَلِمَةَ الرَّبِّ صَارَتْ لَهُمْ عَارًا. الَ يُسَرُّونَ بِهَا

بعضو آخر (بخالف ما  عندما يكون مرتبطاً لفة لغُ ااستخدام هنا نجد  -
غير غلفة (يضًا تحوي ٌ ره) وهو: األذن.. وكأن األذن هي أسبق ذك

 لفة ال ترغب في سماع كالم اهللا وطاعته.منظورة) وبسبب هذه الغُ 
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اِخْتَتِنُوا لِلرَّبِّ وَا�ْزِعُوا غُرَلَ قُلُوبِكُمْ يَا رِجَالَ يَهُوذَا وَسُكَّانَ أُورُشَلِيمَ، لِئَالَّ يَخْرُجَ " ٤:٤إر†
     ".كَنَارٍ غَيْظِي،

لب، والقلب هو مخارج لفة تحيط بالقفالغُ  هنا ينكشف لنا أكثر األمر، -
." الحياة   .)٢٣: ٤أم(  "فَوْقَ كُلِّ تَحَفُّظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ، ألَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ

ن ألنه كما إمتد تأثيرها لألعضاء (غلفة القلب يوبالتالي نبدأ نفهم أن ُ  -
 ضاء بدفع الدم لها فتعمل وظيفتها،القلب الجسدي ُيغذي كافة األع

 .يؤثر في كل وظائف األعضاء روحيًا)لب الروحي الداخلي هكذا الق
غلفاء  اً عضاءالقلب أغلف تأثرت األعضاء وصارت أوهكذا إذا كان  -

 ل عملها الروحي.عطَّ وتَ 

وهذا األمر نفسه نقرأ عنه من وقت تسليم الشريعة لموسى (أي قبل  -
 ←يوضح مقاصد اهللا في موضوع الختان مما يؤكد و األنبياء) 

: ١٠تث(            ." نُوا غُرْلَةَ قُلُوبِكُمْ، وَالَ تُصَلِّبُوا رِقَابَكُمْفَاخْتِ "
١٦(. 
عد آخر من بُ من هذا، فإن موسى في نفس السفر يأخذنا ل وأكثربل 

 ← الفهم األوضح إذ يقول
نْ كُلِّ قَلْبِكَ وَيَخْتِنُ الرَّبُّ إِهلُكَ قَلْبَكَ وَقَلْبَ �َسْلِكَ، لِكَيْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِهلَكَ مِ"

: ٣٠تث(                                                  ."وَمِنْ كُلِّ �َفْسِكَ لِتَحْيَا
٦(.   



الختن، وعروسه                                                        ٢٠١٠عيد القيامة المجيد لسنة 

 

- ١١ - 

وهكذا يتضح لنا أن إمكانية محبة اهللا من كل القلب (حسب الوصية  -
) تستحيل ٤٠-٢٤: ٢٢مت ى التي أكد المسيح أيضًا أهميتها،األول

 بدون ختانة القلب. 

تقدم أكثر في اإلعالن الكتابي عن أمر الختان ونقرأ عنه في وٕاذ ن -
رؤساء الكهنة والكتبة د الجديد نجد الشهيد استفانوس يقول، موبخًا هالع

 والفريسيين

بِالْقُلُوبِ وَاآلذَانِ! أَ�ْتُمْ دَائِمًا تُقَاوِمُونَ  وَغَيْرَ الْمَخْتُو�ِنيَيَا قُسَاةَ الرِّقَابِ، «" ٥١: ٧أع†
 ."حَ الْقُدُسَالرُّو

ل المحبة قط ُتعطِّ وهذا يجعلنا ننتبه أكثر إلى أن غلفة القلب ليست ف -
 ل طاعة الروح القدس.عطِّ يضًا تُ الكاملة هللا بل أ

أمر روحي  ة الختان بحسب فكر اهللا وكيف أنهوهكذا يتبين لنا أهمي -
 يخص القلب واألعضاء الروحية أكثر مما يخص األعضاء الجسدية.

قدم اهللا له  كان تدبيره جسديًا وماديًا لذلكالقديم  رائيلإسولكن ألن  -
الجديد  إسرائيل) أما ١٧األمر في هذه الصورة (حسبما قرأنا في تك

عالن األسفار (ما ُأعطى تكميل الفهم عبر األجيال وإ (الكنيسة) فله قد 
 الموعظة على الجبل). نقض بل ألكمل:ألجئت 

بيرها الروحي أن الختان أمر يخص وهكذا اكتمل الفهم للكنيسة بحسب تد
وهكذا كتب الرسول بولس بوضوح كامل ومباشر في رسالته  ،األعضاء الروحية

  ← لرومية
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، وَالَ الْخِتَانُ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ فِي اللَّحْمِ خِتَا�ًاألَنَّ الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيا، "
، الَّذِي وَخِتَانُ الْقَلْبِ بِالرُّوحِ الَ بِالْكِتَابِ هُوَ الْخِتَانُالْخَفَاءِ هُوَ الْيَهُودِيُّ، بَلِ الْيَهُودِيُّ فِي 

 .)٢٩، ٢٨: ٢(رو                             ."مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ اهللِ

ى) من كل ما سبق نأتي لذلك الفهم المتكامل (الذي كان للكنيسة األول -
 بخصوص الختان.. فهو يعني:

ر من كل شرور بل وكل ما ال يتفق مع نزع كل نجاسة، وفساد، والتطهُّ 
في طبيعته الداخلية وامتد لكل  نساناإل أصابقداسة اهللا [وهو ما 

ن يكون له شركة حقيقية أ نسانبسبب السقوط] حتى يمكن لإل أعضائه
دبير اهللا لها.. عملها الروحي حسب ت هعضاؤ أن تستعيد مع اهللا وأ
عندما تكلم معه عن  براهيمإلا اآلن أن نفهم لماذا قال اهللا وهكذا يمكنن
   .)١: ١٧تك(..".سِرْ أَمَامِي وَكُنْ كَامِالً.".. ←ته (الختان)العهد وعالم

 
طاعه وصار رجل اهللا وأهذا التدبير (الختان كعالمة عهد)  استلم إبراهيم -

  عهد.ورجل ال
ثم جاء موسى رجل اهللا وأكد أهمية الختان ولكن أوضح المعنى الروحي  -

 مشيرًا لحتمية ختان القلب (كما سبق وذكرنا). 

قصد اهللا من الختان وبقى متحفظًا في فهم  إسرائيلولكن بكل أسف تعثر  -
  سماه الرسول بولس).الظاهري كما أللطقس الخارجي فقط (ختان اللحم 

لهم األنبياء مكررًا ليستعيدوا القصد الحقيقي ويعيشوه فلم لذلك أرسل اهللا  -
  يصغوا لكالمهم ولم يفهموا مقاصد اهللا...
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اهللا ابنه ليظهر أمام اآلب وأمامنا كرجل اهللا، رجل العهد  أرسلأخيرًا،  -
ولكنه لم  ،ل الختان في اليوم الثامن حسب الطقس اليهوديبِ الحقيقي.. الذي قَ 

الظاهري إذ عاش بقلب مختون وحساس نحو أبيه يتوقف عند حد الختان 
أَ�ْتَ «"...، وُشهد له من اآلب ٢٩: ٨يو "».فِي كُلِّ حِنيٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ..."(

مختونة  أعضائه) وهكذا صارت كل ١١: ١مر "».ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ
   قصد اهللا!روحيًا تعمل وظيفتها حسب 

. يَأْتِي لَيْلٌ حِنيَ الَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ  يَنْبَغِي أَنْ" أَعْمَلَ أَعْمَالَ الَّذِي أَرْسَلَنِي مَا دَامَ �َهَارٌ
. مَا دُمْتُ فِي الْعَالَمِ فَأَ�َا �ُورُ الْعَالَمِ  :٩يو(                           ."»يَعْمَلَ

٥،٤.(  
  ).٣٨: ١٠أع(     "مِيعَ الْمُتَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ،الَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَ."..

كانت حياة السيد مثال الحياة المكرسة هللا والتي جاء ليرينا نموذجها ويدعونا  -
  .لها..

 نسانر اإلليس فقط ليقدمها لنا كالمثال الذي ُيحتذى ألنه علم تعثُّ  لكن -
) ١٣: ٦رو( إثم تها آالتر وصيَّ  أعضائهفي ملكت وعجزه ألن الخطية 

محسوبة  أعضائهلذلك حملنا فيه (عندما تجسد ألجلنا) وصارت ختانة قلبه و 
 ← ن لنا هكذاعلَ ننالها منه وفيه بحسب السر المُ  ،لنا أيضاً 

 تُمْخُتِنْوَبِهِ أَيْضًا  .....فَإِ�َّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ الالَّهُوتِ جَسَدِيا. وَأَ�ْتُمْ مَمْلُوؤُونَ فِيهِ"
- ٩: ٢كو(   ."بِخِتَانِ الْمَسِيحِخِتَا�ًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدٍ، بِخَلْعِ جِسْمِ خَطَايَا الْبَشَرِيَّةِ، 

١١( .  
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   ← أما وكيف يكون هذا؟ فالرسول يكمل قائالً 
عَمَلِ اهللِ، الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ  مَدْفُو�ِنيَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ، الَّتِي فِيهَا أُقِمْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِميَانِ"

.    ).١٢: ٢كو(                            "                                    األَمْوَاتِ
عمل الصليب ارتباط الختان (الروحي الداخلي) بوهكذا يتضح تمامًا  -

والقيامة.. ألن فعل الصلب في األعضاء يميت الخطية الكامنة والمتسلطة 
 ،ي األعضاء ويحررها ويقيمها بفعل القيامة لعمل مقدس حسبما خلقت لهف

 !إثمفتصبح آالت بر بدًال من كونها آالت 
فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ األَمْوَاتِ، بِمَجْدِ اآلبِ، هكَذَا " 

جِدَّةِ الْحَيَاةِ؟ ألَ�َّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْ�َا مُتَّحِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ، �َصِريُ �َسْلُكُ �َحْنُ أَيْضًا فِي 
.   ).٥،٤ :٦رو(                                                 ."أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ

طِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ، وَالَ تُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ الَ تَمْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ فِي جَسَدِكُمُ الْمَائِتِ لِكَيْ تُ إِذًا"
  ." .ِهللِ آالَتِ بِرّلِلْخَطِيَّةِ، بَلْ قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ هللِ كَأَحْيَاءٍ مِنَ األَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ  إثمآالَتِ 

   .)١٣،١٢ :٦رو(                                                           
الم المقدس في أسبوع اآلمن هنا نفهم لماذا كانت صلوات الكنيسة األولى  -

مكررًا.. ألنه بفعل  الختنمتمركزة حول العريس الختن ولماذا تمسكت بكلمة 
صلبه وقيامته تصير لنا ختانة روحية للقلب واألعضاء فيمكننا بالتالي أن 

بن الحبيب ا عاش االلتي تكون موضع مسرته (كمنحيا الحياة المكرسة هللا وا
هللا الت بر نا مقدسة وتعمل عملها كآضًا أعضاؤ يأمامه) وهكذا تصبح أ

  نمجد بها اهللا!
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  : مالحظة
  ُعطي لنا في المسيح صار لنا هذه اإلمكانية (الختانة الروحية) فهي ت

الخالص (باركنا بكل مع اإليمان الحي بالمسيح، ولكن ككل بركات 
ز فاعليتها أن ُتطلق فينا فنميِّ  ) تحتاج٣: ١أفبركة روحية .. 

 .الروحية..
 وبدًال من الداخلي،  نسانحتاجة أن تتفتح فتأتي بثمارها لإلفهي بذرة م

) ٢٥-١٤: ٧من سلطان الخطية الكامن في األعضاء (رو شكونأن 
على فعل التحرر والقداسة التي صارت لنا بموت المسيح  نشكر
بولس   وهذا ما اختبره الرسول ) ١١: ٢كو  ح"ـان المسيـ"بخته (ـوقيامت
←  

مَنْ يُنْقِذُ�ِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟ أَشْكُرُ اهللَ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ .....  وَيْحِي"
: ٧رو(                                            ".رَبِّنَا!
٢٤،٢٥(. 

  وهذا ما سنوضحه في الجزء الثاني من الحديث الخاص بالجانب
ن المسيح" ونختبر قوة طلق فينا "ختايَ بيقي والعملي.. حتى ُ التط

غلفة ها (واستعبدها) بسبب ُ عضائنا من كل ما علق بالخالص في أ
 .السقوط
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 اهللا يرغب جدًا أن يتعامل معنا بالمحبة العميقة فهو في طبيعته محبة 
""اهللَ مَحَبَّ ) وهو خلقنا كموضوع للشركة معه بفرح وتلذذ ٨: ٤يو١( ةٌ

."روحاني   ).٣١: ٨(أم "فَرِحَةً فِي مَسْكُو�َةِ أَرْضِهِ، وَلَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ

  لذلك يعلن اهللا عن نفسه كعريس مرات عديدة في العهدين.. حتى يقرِّب
ى المحبة لنا فكرة رغبة قلبه أن تكون المحبة بيننا وبينه على مستو 

 العرسية أي العشق اإللهي الذي يقود لالتحاد به!

  وفي الواقع نحن نقرأ في بعض المواضع من األسفار المقدسة خبرة
 ← رجال اهللا التي تعكس هذا العشق اإللهي

. قَدْ فَنِيَ لَحْمِي وَقَلْبِي. " مَنْ لِي فِي السَّمَاءِ؟ وَمَعَكَ الَ أُرِيدُ شَيْئًا فِي األَرْضِ
.صَخْ   . )٢٦،٢٥ :٧٣مز(                "رَةُ قَلْبِي وَ�َصِيبِي اهللُ إِلَى الدَّهْرِ

كلمات المرنم هنا تكشف حال قلبه الذي أحب اهللا حتى العشق فبدا كل 
  ← شيء بال قيمة له ولم يعد لقلبه رغبة في شيء على األرض
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. بِنَفْسِ" . أَيْضًا بِرُوحِي إِلَى اسْمِكَ وَإِلَى ذِكْرِكَ شَهْوَةُ النَّفْسِ ي اشْتَهَيْتُكَ فِي اللَّيْلِ
  .)٩،٨ :٢٦إش(                                "فِي دَاخِلِي إِلَيْكَ أَبْتَكِرُ

يا له من عشق إلهي اختبره النبي حّول ليله إلى سهرة تعبُّد بدًال من 
و اهللا النوم واالسترخاء وجعل نهاره مقدسًا منذ بدئه بالتحوُّل مبكرًا نح

 وطلبه تعبديًا وحبيًا! 

  وفي الواقع نحن نقرأ عن اهللا كالعريس في العهد القديم أكثر من عشرة
مرات (بقدر ما كان الشعب قديمًا قادرًا على استيعاب معنى العالقة 

 ٣عدة مرات في سفر نشيد األنشاد، " ← االتحادية العرسية مع اهللا)
 "مرات في سفر إشعياء، مرة في سفر إرميا

 ٥٠:١إش  ٨- ٤: ٥٤إش  ٥: ٦٢إش  ٨: ٣إر 
  في التجاوب مع نداءات اهللا  إسرائيلولكن بكل أسف، مرة أخرى َتعثَّر

الحبِّية والعرسية مما جعل اهللا يتأسف بل ويتألم كالحبيب المرفوض.. 
نحو اهللا أنه "زنى روحي" طالما  إسرائيلواعتبر هذا التعثُّر من جانب 

  .نّبه عنه األنبياء

  !!!يسوع يجيء كالعريس ويدعو عروسه
وهكذا تجسد ابن اهللا وشهد عنه المعمدان كالسابق له (الذي يهيئ الطريق  -

 :له) بالقول
، وَأَمَّا صَدِيقُ الْعَرِيسِ الَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ الْعَرِيسُمَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ "

.يسِالْعَرِأَجْلِ صَوْتِ    ).٢٩: ٣يو("                       . إِذًا فَرَحِي هذَا قَدْ كَمَلَ
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بل ويلفت نظرنا أن أول معجزة أتّمها المسيح واعتُِبرت أنها إلظهار مجده  -
وكأنه  )١١- ١: ٢(يووٕايمان تالميذه كانت هي مباركة عرس قانا الجليل 

عهد القديم).. في ال أنبياؤكميقول: لقد جئت كالعريس (الذي أخبركم به 
دعوكم لي أ(باالتحاد بكم كالعروس).. جئت  عرسًا دائماً  أؤسسجئت 

  كالعروس. 
أليس هذا ما ذكره هو صراحًة عندما سأله الفريسيون بخصوص عدم صوم  -

 :تالميذه (كتالميذهم)، أجاب بالقول
:ف"َ مَعَهُمْ؟ مَا دَامَ الْعَرِيسُ  الْعَرِيسُوَهَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا «قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ

مَعَهُمْ الَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا. وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِنيَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ 
.    ).٢٠، ١٩: ٢(مر                                 "يَصُومُونَ فِي تِلْكَ األَيَّامِ

  ← كلمات الرسول بولس عن الكنيسة كعروس المسيحأو ليست هذه  -
فَإِ�ِّي أَغَارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ اهللِ، ألَ�ِّي خَطَبْتُكُمْ لِرَجُل وَاحِدٍ، ألُقَدِّمَ عَذْرَاءَ عَفِيفَةً "

.   .)٢: ١١كو٢(                                                        "لِلْمَسِيحِ
 الُ، أَحِبُّوا �ِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبَّ الْمَسِيحُ أَيْضًا الْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ �َفْسَهُ ألَجْلِهَا،أَيُّهَا الرِّجَ"

 .... . مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ «ألَ�َّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِهِ، مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ
هذَا السِّرُّ عَظِيمٌ، وَلكِنَّنِي أَ�َا  ».وَيَكُونُ االثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًاوَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، 

- ٢٥: ٥أف(                          ".مِنْ �َحْوِ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِأَقُولُ 
٣٢.(  
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بل ونقرأ كلمات الرسول يوحنا عن عروس المسيح واستعالنها في الدهر  -
 ←اآلتي هكذا 

  "وَ�َتَهَلَّلْ وَ�ُعْطِهِ الْمَجْدَ! ألَنَّ عُرْسَ الْخَرُوفِ قَدْ جَاءَ، وَامْرَأَتُهُ هَيَّأَتْ �َفْسَهَا.لِنَفْرَحْ "
: ١٩رؤ(                                                           

٧(.  
:  وَتَكَلَّمَ.... ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ السَّبْعَةِ الْمَالَئِكَةِ " هَلُمَّ فَأُرِيَكَ «مَعِي قَائِالً

  ).٩: ٢١رؤ(                                    "».الْعَرُوسَ امْرَأَةَ الْخَرُوفِ
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    :٦، ٥، ١: ٢٥مت
 الْعَرِيسِ لِقَاءِلِ وَخَرَجْنَ مَصَابِيحَهُنَّ أَخَذْنَ عَذَارَى، عَشْرَ اتِالسَّمَاوَ مَلَكُوتُ يُشْبِهُ حِينَئِذٍ"

 مُقْبِلٌ، الْعَرِيسُ هُوَذَا: صُرَاخٌ صَارَ اللَّيْلِ �ِصْفِ فَفِي. وَ�ِمْنَ جَمِيعُهُنَّ �َعَسْنَ الْعَرِيسُ أَبْطَأَ وَفِيمَا.... .

   !لِلِقَائِهِ فَاخْرُجْنَ

قدمه السيد في نهاية أيام خدمته على األرض وقبل في هذا المثل الذي  -
الصليب، يوضح فيه جليًا حالة العرس التي ينتظرها من عروسه وحاجتها 

والمثل مأخوذ من تقاليد المجتمع العبراني حيث كان  للسهر واالستعداد.
الُعرس يتم ليًال (متأخرًا) وتنتظر العروس في مكانها في حين يبدأ موكب 

من منزله (مع أصدقائه) ليتجه إلى بيت العروس حيث ُيقام العريس يخرج 
االحتفال العرسي الذي يمتد لساعات متأخرة من الليل ويحوي طقوس معينة 
تحمل الكثير من االستعداد للدخول لحياة جديدة وتكون مقدسة لحساب 

 ملكوت اهللا.

وفي هذا المثل يظهر جليًا مطلب المسيح كالعريس من عروسه (كنيسته:  -
المؤمنين به) وهو قدمه قبل صليبه حتى ندرك (يدرك كل الذين سيؤمنون 

 .السهر الروحي في حالة عرسيةبه) حاجتهم لَتَعلُّم 
من هنا التقطت الكنيسة األولى هذا المعنى الثالث لكلمة الختن (إذ أن  -

العريس المستعد لحفل عرسه كان ُيلقَّب في المجتمع العبراني أيامها بكلمة 
الذات) والكنيسة األولى هنا كانت تشدد في صلواتها أثناء هذا الختن ب
الفصحي) على شعبها بأن الحاجة شديدة للسهر.. ولكن  األسبوع( األسبوع
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أي سهر.. سهر العروس المنتظرة عريسها.. حيث حفل العرس ووقت 
 االتحاد العرسي!!

 ة وهي:إشارة المسيح األساسي -في هذا الَمَثل  - ولكن يلفت نظرنا هنا  -
مع  أي عدم إمكانية السهر المطلوب: سهر تجربة العروس العظمى

لمواجهة احتماالت السهر حتى يأتي  استعداد (مصابيح بها زيت كافٍ 
فالحاجة إذن لملء مصابيحنا بالزيت (ملء متجدد من الروح  العريس)..

يد، القدس من خالل قنواته المتعددة: العبادة، الخدمة، البذل، شركة آالم الس
 إنكار الذات بوعي روحي، التضحيات حسبما يوَضع في طريقنا... إلخ).

فماذا يمكننا  – السهر العرسيولكن إذا اردنا أن نضع صورًا عملية لهذا  -
 عندئٍذ أن نقول أو نتصور:

  أسلوبإنه سهر التعبُّد الواعي أي بانتظام ومواظبة حتى يصبح 
 ونمط حياة.

  ب مهما كانت الظروف والتجاربإنه سهر الثقة المطلقة في الر 
 ترجمة أخرى). -١٥: ١٣أي(       ".أبقى واثقاً فيه هُوَذَا يَقْتُلُنِي"

  إنه سهر محبة اهللا وطاعته حتى عندما يبدو انه قد ابتعد.. أو
(متذكرًا أن هذا جزء من تدريبات العريس لعروسه حسبما  فياخت

 ← األنشاد  ذكر أيضًا في سفر المحبة العرسية أي سفر نشيد 
   ٤-٢: ٣نش  ٩، ٨، ٦، ٥: ٥نش  ٢، ١: ٦نش 
  إنه سهر التمسُّك بالمواعيد واإلعالن اإللهي عن صالح اهللا مهما

 جّربني العدو بخالف ذلك مشيرًا لظروف صعبة أعبرها.
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  إنه سهر الراحة في حكمة اهللا حتى عندما يبدو انه ال يسمع
 ح لي بآالم وصعاب.صلواتي أو ينصفني من عدو ظالم أو يسم

 ← وكم أوصانا السيد أن نسهر (وأيضًا رسله)، فلنذكر هذه التوصيات -
مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتَهُ، وَأَعْطَى عَبِيدَهُ السُّلْطَانَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَوْصَى  إ�سانكَأَ�َّمَا "

تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ �ِصْفَ  إِذًا، ألَ�َّكُمْ الَ اِسْهَرُوا. يَسْهَرَالْبَوَّابَ أَنْ 
ولُهُ اللَّيْلِ، أَمْ صِيَاحَ الدِّيكِ، أَمْ صَبَاحًا. لِئَالَّ يَأْتِيَ بَغْتَةً فَيَجِدَكُمْ �ِيَامًا! وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أَقُ

: اسْهَرُوا - ٣٤: ١٣مر(                                    "».لِلْجَمِيعِ
٣٧.(  

 ... ": يَا سِمْعَانُ، أَ�ْتَ �َائِمٌ! أَمَا قَدَرْتَ أَنْ تَسْهَرَ سَاعَةً وَاحِدَةً؟ «فَقَالَ لِبُطْرُسَ
  ).٣٨، ٣٧: ١٤مر(             ".... لِئَالَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ اِسْهَرُوا وَصَلُّوا

. جَمِيعُكُمْ أَبْنَاءُ وَأَمَّا أَ�ْتُمْ أَيُّهَا اإلِخْوَةُ فَلَ" سْتُمْ فِي ظُلْمَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكُمْ ذلِكَ الْيَوْمُ كَلَِصٍّ
. فَالَ �َنَمْ إِذًا كَالْبَاقِنيَ، بَلْ  . لَسْنَا مِنْ لَيْل وَالَ ظُلْمَةٍ  فَلْنَصْحُ وَ�َصْحُ لِنَسْهَرْ�ُورٍ وَأَبْنَاءُ �َهَارٍ

.الَبِسِنيَ دِرْعَ اإلِميَانِ وَ ....   الْمَحَبَّةِ، وَخُوذَةً هِيَ رَجَاءُ الْخَالَصِ
  ).٨، ٦-٤: ٥تس١(                                                              
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  الكنيسة كالعروس (التي يناديها العريس وينتظرها):
  :٢٧: ٥أف

وَالَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذلِكَ،  لِكَيْ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً، الَ دَ�َسَ فِيهَا"
.    "بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِالَ عَيْبٍ

هذه الكلمات تصف لنا شوق العريس وانتظاره لعروسه... إنه انتظار ساهر  -
ُمهدَّف.. يتجه نحو الوجود في حالة عرسية بحسب المكتوب (مطلب 

لعروس حتى يكتمل وال ننسى أنه أكمل كل شيء يلزمنا كا -العريس)
)، فأستير التي ٢: ٢١رؤ( ".كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا" تطهيرنا بل وأيضًا زينتنا

كانت ُتشير عمومًا للعروس.. كان مطلوب منها أن تستخدم الزيوت (عمل 
م) حتى يكتمل عَ (ثمار الروح وٕاظهار الفضائل والنالروح القدس) واألطياب 
 ).١٢: ٢أسلملك. (تطهيرها وزينتها فتدخل ل

هكذا نحن كأوالد اهللا المؤمنين نحتاج أن نسهر على تكميل تطهيرنا  -
)، بل وأيضًا تكميل ١٢: ٢في( "تَمِّمُوا خَالَصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ" وتقديسنا

اسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ " زينتنا الروحية بالفضائل التي تمجد اهللا في حياتنا
. قَدِّمُوا فِي إِميَا�ِكُمْ فَضِيلَةً، وَفِي الْفَضِيلَةِ " ،)٩: ٩٦، مز٢: ٢٩مز( "مُقَدَّسَةٍ

مَعْرِفَةً، وَفِي الْمَعْرِفَةِ تَعَفُّفًا، وَفِي التَّعَفُّفِ صَبْرًا، وَفِي الصَّبْرِ تَقْوَى، وَفِي التَّقْوَى مَوَدَّةً 
. بِاألَكْثَرِ اجْتَهِدُوا أَيُّهَا اإلِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ .. أَخَوِيَّةً، وَفِي الْمَوَدَّةِ األَخَوِيَّةِ مَحَبَّةً
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 بِسِعَةٍأَبَدًا. ألَ�َّهُ هكَذَا يُقَدَّمُ لَكُمْ  لَنْ تَزِلُّوا. ألَ�َّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ، ثَابِتَيْنِوَاخْتِيَارَكُمْ 
.دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّنَا وَمُخَلِّصِنَ   ا يَسُوعَ الْمَسِيحِ األَبَدِيِّ

 ).١١، ١٠، ٧- ٥: ١بط ٢(                                                               

هذا ينبغي أن يكون شاغلنا الروحي في حياتنا الخاصة كعالمة وشهادة  -
لجيلنا على كفاية النعمة وٕامكانية الحياة العرسية التي ُدعينا إليها، ولكن 

يضًا ليكن هذا األمر شاغلنا اآلخر نحو خدمة الملكوت حتى نوَجد عاملين أ
ر كما يرغب القدس في تجهيز العروس حتى ُتحضَ  ومشتركين مع الروح

 ← العريس أن يراها
. الَّذِي �ُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِ�ْسَانٍ، وَمُعَلِّمِنيَ كُ" ...  لَّ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ

. األَمْرُ الَّذِي  كَامِالً كُلَّ إِ�ْسَانٍ لِكَيْ �ُحْضِرَ إِ�ْسَانٍ، بِكُلِّ حِكْمَةٍ، فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ
.   .)٢٩- ٢٧: ١كو("ألَجْلِهِ أَتْعَبُ أَيْضًا مُجَاهِدًا، بِحَسَبِ عَمَلِهِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِقُوَّةٍ

َ":   .)١٧: ٢٢رؤ(                            "».تَعَالَ!«الرُّوحُ وَالْعَرُوسُ يَقُوالَنِ
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  واآلن لنستعرض هذا الجانب من خالل أبعاد ثالث:

  .الُبعد الداخلي .١
 .الُبعد الخارجي .٢
 .الُبعد السماوي .٣

ود والمقصود بالُبعد الداخلي هو الحياة الروحية (حالة قلوبنا)، أما المقص †
بالُبعد الخارجي فهو المسئولية الملكوتية (خدمة الملكوت)، والُبعد السماوي يشير 

  لحياتنا اآلتية (الدهر اآلتي).
"وَمَا هِيَ عَظَمَةُ  )٢٠، ١٩: ١(أفونالحظ أن فعل القيامة الغني والقوي  †

ةِ قُوَّتِهِ الَّذِي عَمِلَهُ فِي الْمَسِيحِ، إِذْ أَقَامَهُ قُدْرَتِهِ الْفَائِقَةُ �َحْوَ�َا �َحْنُ الْمُؤْمِنِنيَ، حَسَبَ عَمَلِ شِدَّ
" يشمل ويحتوي على كل ما نحتاجه ، مِنَ األَمْوَاتِ، وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ

  في هذه األبعاد الثالث.
  .فالُبعد الداخلي مرتبط بعطية القيامة  
  مة.والُبعد الخارجي يرتبط بنفخة القيا 

  .والُبعد السماوي يكشفه لنا سر القيامة 

  ولنشرح ونوضح هذه األمور...
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: 

عندما حدث السقوط (ألبوينا األّولين بعصيانهما وصية اهللا) أصاب  †
القلب الموت والفساد (نالحظ أنه في اللغة العبرية ُتستخدم كلمتي القلب والروح 

  ، فهما مترادفتان).بالتبادل
لذلك فعلينا أن نفهم جيدًا ما حدث للقلب (للروح) حتى ندرك كيف أن  †

الخالص (بفعل الصلب والقيامة) قد أمّدنا بكل ما نحتاجه، وبالتالي يمكننا أن 
  نستعيد حالة القلب األولى (أي ما قبل السقوط، أي حالته حسب الخلقة األولى).

من االتجاه الفوقاني أي نحو اهللا الخالق  لمحور القلب تحوَّ في الواقع  †
ونحو األمور السماوية إلى االتجاه التحتاني أي نحو اآلخر واألمور األرضية، 
ولقد أجاد القديس أثناسيوس الرسولي (القرن الرابع) عندما وصف هذه الحالة 

  :بالقول
"لقد أشاح البشر وجوههم عن التأمل في اهللا وعليائه وأداروها نحو 

  " .وٕالى أسفل نحو األمور المخلوقة والماديات آلخرين ا

  ).١٥(كتاب تجسد الكلمة                                               

ولهذا فكم من مرة حاولنا أن نجعل أفكارنا (وتصرفاتنا) تكون ذات طابع  †
سماوي فوقاني وتستمر على هذه الحال ولكن فشلنا ألن الحاجة لتصحيح محور 

  ).٧: ٤في  ،،٢٣: ٤(أم القلب ألنه مصدر كل فكر وكل فعل
ولكن قبل أن نتكلم عن تصحيح حالة القلب بفعل القيامة نحتاج أوًال أن  †

   ... ندرك بأكثر وضوح النتائج التي حدثت بسبب هذا التحوُّل في محور القلب
  ويمكن وضعها كاآلتي:
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ح) ونتج عن هذا صعوبة التفاعل مع انكمشت القلوب (= تقّلصت األروا
األمور الروحية عمومًا وصعوبة طاعة وصايا اهللا التي كانت في البداية مصدر 

  :لذا يقول الكتاب -فرح القلب وسعادته
: ١١٩مز(                   ".أل�ك تُرحِّب قليب أجري"يف طريق كالمك 

٣٢(.  
  ...""�صييب الرب قلت حلفظ وصاياك ترضيت وجهك بكل قليب
  .)٥٨، ٥٧: ١١٩مز(                                                             

وكم ينبغي أن ننتبه لهذا األمر، فنحن صرنا في جيل ذي قلب متضيِّق 
وكل أفكاره وتصوُّراته وأفعاله نابعة من الذهن بينما اهللا يريد أن يكون  ،جداً 

أفكار الذهن ونشاطه ألن القلب (الروح) القلب (الروح) هو المصدر الذي يضبط 
 مرتبط باهللا وبالتالي تصبح األفكار والخطط هي من اهللا وحسب رسمه وقصده.

   

كم من مرة يلفت السيد المسيح أنظار تالميذه إلى حالة قلوبهم التي صارت 
  ← غليظة ومتباطئة

" : ا تُفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْزٌ؟ أَالَ تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَالَ لِمَاذَ«فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ
  .)١٧: ٨مر(                                "؟قُلُوبُكُمْ غَلِيظَةٌتَفْهَمُونَ؟ أَحَتَّى اآلنَ 

    مِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ األَ�ْبِيَاءُ!فِي اإلِميَانِ بِجَ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِأَيُّهَا الْغَبِيَّانِ «فَقَالَ لَهُمَا:"
   .)٢٥: ٢٤لو(                                                          

 Callousويلفت نظرنا أن كلمة "غلظة" في أصلها اليوناني تعني "كالو" 
[وهي تفيد فقدان الحساسية في جزء من نسيج الجسم]. ورغم أننا نحيا في 
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يث المسيح هنا كان لتالميذه رغم كونهم معه لعدة سنين.. بل اإليمان (فحد
لم  كان لهم بعد قيامته) إال أن قلوبنا مازالت تحوي أجزاءً  ٢٤حديثه في لو

  ..تتحول عن غلظتها وفقدان حساسيتها وبطئها اإليماني.
هذا بسبب "الُغلفة" التي أصابت القلب (كما أوضحنا) ولم يتم التعامل معها 

تى يستعيد القلب حالته األولى تمامًا.. ففعل القيامة يصحح هذا (سواء بالكامل ح
  من جهة توسيع القلب أو شفاء غلظته وعدم حساسيته، كما سنوضح).

   

  كما سبق وأوضحنا فإن ُغلفة القلب (حالته غير المختونة) تؤثر وتمتد
وبالتالي فإن هذا حتمًا يؤثر على  للحواس (عين وأذن غير مختونة)

 االختبار الروحي اليومي.

 ) وبالتالي ٢٧: ١١عبفنحن إما ننظر بعيون مختونة فنرى ما ال ُيرى (
فقط ينفتح لها أبعاد اإليمان المتجددة والمتصاعدة، وأما نرى بعيون أجسادنا 

انية ) وتصبح رؤيتنا محصورة في إمك١٠: ١في( ز األمور المتخالفةفال نميِّ 
أذهاننا وأفكارنا لفهم األمور وتمييزها بينما حاجتنا دائمًا أن نرى بعين اهللا 

ور ـه لنعرف األمـا روحـعطانألنه أ باهللا)لة ـ(عين القلب والروح المتص
 ).١٢، ١٠: ٢كو١( ةـاإللهي

  وهكذا أيضًا أما أن تكون لنا آذان مختونة تميِّز بإرهاف وحس دقيق صوت
) وٕاما أن تختلط األمور علينا بسبب غلفة اآلذان ١٢: ١٩مل١اهللا وقيادته (

التي تسمح بتداخل أصوات النفس مع الروح بل وحتى تعطى الفرصة 
 لعدونا أن يخدعنا كثيرًا بأصواته الغاشة.
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  ،كذلك العاطفة (التي تحوي نشاطها المتنوع من جذب ونفور، حب وبغضة
) تحيط بالقلب (الروح) مع تشوُّهات وجروح سنين النشأة والماضي عموماً 

 –ل أحيانًا كثيرة تفاعلنا الروحي مع ما يحدث حولنا (سواء أكان تعبُّدًا عطِّ فتُ 
 ...الخ).- فرحاً  -حزناً 

  وكل هذا حتمًا ينعكس على وجوهنا فُترى أحيانًا ُمعبَّسة وُمظِلمة بينما
ة مدعوين أن نشهد لنعمة اهللا التي معنا بوجوه مشرقة ومضيئة بزيت النعم

 ← العامل في آنية حياتنا الداخلية
"وَلكِنْ لَنَا هذَا الْكَنْزُ فِي أَوَانٍ خَزَفِيَّةٍ، لِيَكُونَ فَضْلُ الْقُوَّةِ ِهللِ الَ مِنَّا. مُكْتَئِبِنيَ فِي كُلِّ 

." . مُتَحَيِّرِينَ، لكِنْ غَيْرَ يَائِسِنيَ   .)٨،٧ :٤كو٢(          شَيْءٍ، لكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِنيَ
  لقد أعلن اهللا لنا مجده في وجه يسوع المسيح وهذا بذاته صار لنا ميراثًا

  روحيًا في المسيح ليشرق أيضًا مجده في وجوهنا!
بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا يف مِرْآةٍ، �َتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ  مَجْدَ الرَّبِّوَ�َحْنُ جَمِيعًا �َاظِرِينَ "

.عَيْنِهَا، مِنْ مَ  .)١٨: ٣كو٢(                "جْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ

 ": ، هُوَ الَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا، إلِ�َارَةِ »أَنْ يُشْرِقَ �ُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ«ألَنَّ اهللَ الَّذِي قَالَ
. اهللِ جْدِ مَعْرِفَةِ مَ         "     فِي وَجْهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ

  ).٦: ٤كو٢(

  نعم، هذا ميراثنا وهذا توق اهللا أن يراه في وجوهنا: مجد يسوع مشرق في
 وجوه المؤمنين!
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  فكما ذكرنا أن البشرية أشاحت وجهها بعيدًا عن اهللا فتغربت عن اهللا وصار
وجهها في الواقع غير معروف لدى اهللا!! (رغم معرفته المطلقة ولكننا نتكلم 

بسبب التشوه  بإلهه) نسانن جهة الواقع الروحي االختباري في عالقة اإلم
وكأن اهللا ظل يبحث عن ذلك الوجه الجميل الذي  ،الذي أصابها بالسقوط

حتى جاء يسوع، االبن  .. وقال عنه "حسن جدًا" فلم يجده خلقه في آدم
هللا الوحيد الحبيب وأشرق بمجد اهللا في وجهه وهكذا عادت المسرة لقلب ا

وهو يرى في شخص االبن المتجسد عودة الجمال والمجد األول الذي ُوهب 
 !نسانلإل
  وعندما ُيخَتن القلب ويسترد حالته األولى (كما كان قبل السقوط بفعل

عذراوية النفس أي التي لم تتحد مع (الخالص) تسترد النفس حالتها العذرية 
 ،]٤: ٤يعدِخل للعالم بواسطة إبليس [العالم وتتزاوج معه فتقبل الفساد الذي أُ 

 :]) وهذا ما قاله الرسول بولس٤: ١بط٢[ ،]١٩: ٥يو١[
. ذْرَاءَ عَفِيفَةًألُقَدِّمَ عَ...  أَغَارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ اهللِ"    .)٢: ١١كو٢(       "لِلْمَسِيحِ

 وكم اهتمت الكنيسة األولى في تعليمها وخبرتها التي سلَّمتها للمؤمنين أن
) حتى يحملوا نفوسًا ١٧-١٥: ٢يو١يتحفظ أوالد اهللا من فساد العالم (

عذراوية تدخل إلى حجاب العريس الختن وهي ُتَزف له يوم خروجها من 
  العالم.. متهيأة أن ُتَضم إلى امرأة الخروف واستعدادات عرس الحمل! 

خَرُوفِ قَدْ جَاءَ، وَامْرَأَتُهُ هَيَّأَتْ �َفْسَهَا. "لِنَفْرَحْ وَ�َتَهَلَّلْ وَ�ُعْطِهِ الْمَجْدَ! ألَنَّ عُرْسَ الْ
."  .)٨، ٧: ١٩(رؤ  وَأُعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَزا �َقِيا بَهِيا، ألَنَّ الْبَزَّ هُوَ تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّيسِنيَ
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هكذا رأت الكنيسة بعين الروح وسّلمت هذا الفكر لشعبها.. أن [ مالحظة:
ي األهم والتي ال تتبع عذراوية الجسد، فكم من عذراوية النفس ه

نفوس متزوجة احتفظت بوجوه عذراوية مضيئة بالنعمة وجاهزة 
لمقابلة الختن العريس لالتحاد النهائي به، وكم من نفوس غير 
متزوجة لم تتحفظ من فساد العالم فصارت وجوهها أيضًا غير 

  اإليمان به]. عذراوية وهكذا لم تتهيأ ألجل العريس رغم كونها في
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  عطية القيامة (لتصحيح حالة القلب: الُبعد الداخلي):
ينبغي التنويه (كما اعتدنا في كل أعيادنا الروحية) بالقول بأننا ال نحتفل  †

بها جسدانيًا (كأهل العالم في احتفاالتهم عمومًا) ولكن حسبما ُكتب في صلوات 
 روحانيًا وسرائريًا.. بمعنى أن العيد ال يحمل الكنيسة األولى فإننا نحتفل احتفاالً 

لنا مجرد الذكرى (َتَذكُّر فعل المسيح الذي قام لخالصنا) ولكن أكثر من هذا.. 
الروحي السرائري) ُتصبح  االحتفالفإن القيامة (مع كل عام عندما نتعلم معنى 

تَمِّمُوا "صنا تعمل فينا لتكميل خال عطية مجدَّدةلنا ينبوعًا مفتوحًا لننال منه 
).. وهذه العطية (أي عطية القيامة الُمتاحة ١٢: ٢في( "خَالَصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ

لنا مع كل عام) تحوي غنى فائق ال يمكن حصره (ألنه غير محدود) ولكنه 
يفيض لنا حسب احتياجاتنا الروحية (ألننا ال ننسى أيضًا أن احتياجاتنا الروحية 

  حلة وهي كذلك تتغير في مقابل الظروف المتغيرة).تختلف من مرحلة لمر 
ويمكن اآلن أن نقول أن عطية القيامة لنا هذا العام تحوي (في مقابل  †

 سمتين أساسيتين:احتياجنا كعروس تتهيأ للختن العريس) 

 .فعل محبة  . أ
  .قوة إخالء  . ب

   
  نحتاجها متجددةلنا (بفعل عطية القيامة) سماء مفتوحة تسكب محبة 

  .جدًا..
 كم نرى أن محبتنا األولى فترت أو ُفقدت ← 

: أَ�َّكَ تَرَكْتَ مَحَبَّتَكَ األُولَى."    .)٤: ٢رؤ(                        "عِنْدِي عَلَيْكَ
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ونحتاج أن نستردها حتى نسترد معها حالة عرسية حقيقية وقلب ُمتحوِّل من 
  األرضيات للسماويات.

 ويا لها من متنوعة محبةنا (مع فعل القيامة) هي كذلك فالمحبة الُمقدَّمة ل ..
) هي كقوس ٥: ٥روسر! فمحبة اهللا المنسكبة في قلوبنا بالروح القدس (

) أي كألوان الطيف بها تتنوع محبتنا لألشخاص حسب ٣: ٤رؤ( قزح!
الرعاة للرعية) وكٌل  -األصدقاء لبعضهما –االحتياج (األب واألم ألوالدهما

حبًا خاصًا فريدًا به.. وهذا التنوُّع بهذه الكيفية يشفي يشعر كأنه ينال 
 عالقاتنا المتأزمة أو المملوءة صراع وعتاب وَعَوز.

 أظهرت في صليب ابنه وقيامته◌ُ  كما أنها محبة اهللا التي ← 
  ."بِهِ �َحْيَا لِكَيْ الَمِالْعَ إِلَى الْوَحِيدَ ابْنَهُ أَرْسَلَ قَدْ اهللَ أَنَّ: فِينَا اهللِ مَحَبَّةُ أُظْهِرَتْ ذَا"هب

  .)٩: ٤يو١(                                                            
ي فينا (حسب كل إنسانلكل عوز  الغافرة والُمطهِّرة والُمشِبعة المحبة أي

ظروفنا) وهو األمر الذي نحتاجه في حياتنا كل يوم مجددًا ومكررًا ليكون 
لئًا وبه ومن خالله نفيض نحن على من حولنا شهادة لنا نبعًا فائضًا وما
  لنعمة اهللا وملكوته.

  كالتي أظهرها السيد لنا في بذله حتى الموت.. في  باذلةمحبة لكنها أيضًا)
الصليب) وكم نفتقر لهذه المحبة بسبب األنانية المتسلِّطة فينا والمتحكِّمة في 

 تالية).كثير من أفعالنا (وهذا ما سنوضحه في النقطة ال
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  كم تعطِّلني مشيئتي الذاتية في كل شيء.. أريد أن أحقق نفسي بطرقي
وأفكاري الخاصة.. اصطدم كثيرًا مع من حولي ومع الظروف المحيطة 

) Egotismبي... آه، من يحررني من هذا الموت الكامن فّي = ذاتيتي (
 .)٢٤: ٧رو( "مَنْ يُنْقِذُ�ِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟"
  ،ولكن كيف أتخلص من سلطان الذات؟! إنه كامن وسائد في كل عضو

كل خلية من أعضائي! كل شيء.. شيء واحد يحقق لي حرية االنفالت 
ه المسيح لي في صليبه الحقيقي من الذات.. إنه فعل اإلخالء الذي أتمَّ 

وة هذا ) وبقيامته صارت ق٨- ٥: ٢فيوقيامته.. لقد أخلى نفسه إلى التمام (
اإلخالء ُمتاحة لكل من يؤمن ويقبل حتى يتحرر من سلطان الذات الكامن 

 في دواخلنا.

  هذا يتم بقبول طاقة إلهية (من قوة القيامة) تعمل فينا لغلبة الفساد الداخلي
وتأصُّل الطبع الذي يعيق حريتنا الحقيقية بل ويكسر أي قيود للعدو كامنة 

 رثناها في نشأتنا).داخلنا (ومرتبطة بالطباع التي و 

 الحلول المتبادل" :ُيعلِّم اآلباء بما أسموه" Perichoresis  أي: كما أعطى
  المسيح نفسه لنا بالتمام فلُنعِط نحن أنفسنا أيضًا له بالتمام!

  ← أليس هذا صدى اإلعالن اإللهي في كلمة اهللا
   .)١٣: ٦رو(               "... قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ هللِ كَأَحْيَاءٍ مِنَ األَمْوَاتِ" ... 

 حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةًفَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا اإلِخْوَةُ بِرَأْفَةِ اهللِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً "
.    ).١: ١٢رو(                                   "عِنْدَ اهللِ، عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ
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 نفسه كليًة  نسانعندما تعمل المحبة مع اإلخالء معًا! عندئٍذ يقدم اإل آه
 لحساب اهللا وملكوته. 

ألَنَّ "ألم يقدم اهللا لنا ابنه الوحيد الحبيب كليًة حتى ُذبح ألجلنا على الصليب 
 ). ٧: ٥كو١( "فِصْحَنَا أَيْضًا الْمَسِيحَ قَدْ ذُبحَ ألَجْلِنَا.

نَّ ابْنَ اإلِ�ْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيَبْذِلَ �َفْسَهُ ألَ" ألم يقل السيد نفسه لنا
  ). ٤٥: ١٠مر( "».فِدْيَةً عَنْ كَثِريِينَ

ة ُقدِّمت بالمحبة والبذل للسيد قبل هذا أيضًا في صورة إنجيلية حيَّ  رَ بل ألم ن
بته على رأسه وقدميه الصليب عندما أتت المرأة وكسرت قارورة طيبها وسك
سين كانت ُتمثِّل كل ما (والقارورة كانت غالية الثمن جدًا وحسب بعض الدار 

  .تملك)
 عراج:  
  ١٣-٦: ٢٦مت   ٩-٣: ١٤مر    ٨-١: ١٢يو            

  وكم مّدحها السيد.
  ألم يحدث هذا ُمكررًا في تاريخ الُمرَسلين الذي تركوا كل شيء ليمضوا إلى

دة وصعبة للكرازة باإلنجيل وهناك بذلوا كل شيء حتى صحتهم أماكن بعي
(بعضهم ُأصيب بأمراض قاتلة كالجذام) وأموالهم بل وحتى ذويهم (بعضهم 
فقد زوجته وأوالده في حقل العمل الُمرَسلي) وظلوا يكمِّلون رسالتهم بحب 
وبذل وصبر حتى آخر يوم في حياتهم.. إنه فعل القيامة، فعل المحبة وقوة 

.. إنه ليس فقط حرية بل وقبول طاقة إلهية للبذل والحب حتى  اإلخالء
." الموت   .)١١: ١٢رؤ( "لَمْ يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ
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مسئوليتي تجاه هذه العطية (عطية القيامة): 
 اضطرام العطية بالعمل الروحي.  . أ

 .مسيرة الصليب اليومية  . ب

  لكل امتياز مسئولية مقابلة] مالحظة:[

   
  المقصود بالعمل الروحي (تعبير آبائي قديم) هو المواظبة على الشركة مع

اهللا (عبادة، توبة، كلمة اهللا...) بهدف اضطرام عطايا اهللا المتجددة فينا 
والتي يمكن اضطرامها بالروح القدس بواسطة هذا العمل الروحي ولكن 

ن الكلمات التي ميَّزت حياة الكنيسة األولى بمواظبة [كلمة المواظبة هي م
 الرسولية حسب سفر األعمال ورسائل الرسل في العهد الجديد].

 ألم يوِص الرسول بولس تلميذه بالقول: 
   .)١٤: ٤تي١(                             ..." الَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ" 

حسبما رأينا في تاريخ الكنيسة شرقها وهكذا يمكننا أن ننوِّع هذا العمل 
وغربها... [البعض اهتم جدًا بالمواظبة على صالة المزامير والتسابيح التي 
مارستها الكنيسة األولى حسب الثُّبت التاريخية، والبعض اهتم بالمواظبة على 
صالة يسوع المعروفة أيضًا منذ قرون قديمة.. البعض اهتم بالقراءة الكثيرة في 

وهكذا تنوعت  ]ملهللا وترديدها والصالة بها طوال اليوم حتى أثناء العكلمة ا
الطرائق وبقيت الحقيقة واحدة وهي االضطرام الروحي بالمواظبة على العمل 

  ← الروحي



الختن، وعروسه                                                        ٢٠١٠عيد القيامة المجيد لسنة 

 

- ٣٧ - 

ا أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ، حَتَّى بَعْدَ مَ.. . وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ �َفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ"
  .)٢٧، ٢٥: ٩كو١(                   "كَرَزْتُ لِآلخَرِينَ الَ أَصِريُ أَ�َا �َفْسِي مَرْفُوضًا.

 .)٥: ٢تي٢(             "."...إن كان أحد جياهد ال يُكلَّل إن مل جياهد قا�و�ياً
 :أيضًا راجع   

١٣، ١٢: ٢في  ١٤، ١٣: ٣في   ٢٧-٢٤: ٩كو١  ١٧-١٤: ٦كو٢
٢٤-٢٢: ٤أف ١٥-٥: ٣كو ٢٠-١٨: ١تي١١٢: ٦تي١ 

٦-٣: ٢تي٢ ١١- ٩: ٤عب ١٧-١: ١٢عب ١١-٣: ١بط٢ 

  راجع: ←المواظبة 

١٤: ١أع ٤٦، ٤٢: ٢أع ٤: ٦أع ١٨: ٦أف 

٢: ٤كو    

   

 وَرَائِي، فَلْيُنْكِرْ �َفْسَهُ وَيَحْمِلْ  إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ« "... هكذا أوصانا السيد
: ٩لو(                                       "صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَتْبَعْنِي.

٢٣.(   
  فتبعيتنا للسيد ُتحتِّم الصدام مع العالم.. وهذا هو التعليم الرسولي الواضح

ي هي في صدام مستمر في العهد الجديد.. ألننا نمثل دائرة ملكوت اهللا الت
ح نفسه ـد المسيـب قول السيـمع دائرة العالم التي يرأسها الشيطان حس

 ).١٩: ٥يو١، ٣٠: ١٤يو(
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  ومن هنا أوصانا الرسل في كتاباتهم أن نحمل الصليب أي نتجنب روح
  العالم بفطنة وسهر وفي نفس الوقت حاملين غلبة المسيح على العالم.

 :راجع  
 ١٧-١٤: ٧كو١  ٤:٤يع  ١٧-١٥: ٢يو١  ٣٣: ١٦يو 

 ١٤: ٢كو٢    

 
  :عندما التقى السيد بتالميذه بعد قيامته قال لهم †

وَلَمَّا قَالَ هذَا �َفَخَ وَقَالَ  ».سَالَمٌ لَكُمْ! كَمَا أَرْسَلَنِي اآلبُ أُرْسِلُكُمْ أَ�َا«"... 
: .اقْبَلُوا الرُّ«لَهُمُ   .)٢٢، ٢١: ٢٠يو( "وحَ الْقُدُسَ

وهكذا َقِبل التالميذ أمر اإلرسالية مؤيَّدًا بنفخة روحه لهم من المسيح  †
   ← القائم فكانت خدمتهم شهادة لقوة القيامة وسلطان الروح القدس

، وَ�ِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَا�َتْ عَلَى وَبِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ"
   .)٣٣: ٤أع(                                                       ."جَمِيعِهِمْ

ةِ، وَكَالَمِي وَكِرَازَتِي لَمْ يَكُو�َا بِكَالَمِ الْحِكْمَةِ اإلِ�ْسَا�ِيَّةِ الْمُقْنِعِ، بَلْ بِبُرْهَانِ الرُّوحِ وَالْقُوَّ"
.لِكَيْ  ، ٤: ٢كو١(                            "الَ يَكُونَ إِميَا�ُكُمْ بِحِكْمَةِ النَّاسِ بَلْ بِقُوَّةِ اهللِ
٥(.  

     أَنَّ إِ�ْجِيلَنَا لَمْ يَصِرْ لَكُمْ بِالْكَالَمِ فَقَطْ، بَلْ بِالْقُوَّةِ أَيْضًا، وَبِالرُّوحِ الْقُدُسِ، وَبِيَقِنيٍ "
  .)٥: ١تس١(                                                    ..."شَدِيدٍ
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 وهكذا نحتاج جدًا لهذا األمر بعينه كما فعل السيد مع تالميذه أي: †

 سلطان كلمته لإلرسالية.  
 ونفخة روحه كالرب القائم من األموات.  

  وهنا يلزمنا أن ندرك بعض الحقائق الهامة في هذا الصدد:
فعل ممتد بسبب ألوهيته.. وهكذا كل كلمة قالها هي كل أفعال المسيح ذات  )١

مستمرة في ذات فعلها وقصدها (هدفها) ويمكن فقط أن نتعلم كيف ندخل 
مقولة لكل أحد  شخصيةإلى سرها ومجالها الروحي فتصبح كأنها كلمة 

 فينا...

وامألوا  وأكثروا أثمروا"إن اهللا عندما قال آلدم وحواء  للتوضيح نقول: [
هبهم بهذه الكلمة سلطان النسل.. لم يعد أي زوجين في حاجة أن و  "األرض

يسمعا من جديد نفس الكلمة حتى يمكنهما أن ينجبا األطفال لكن بسر 
الزيجة يدخالن لفعل وسلطان كلمة اهللا آلدم، وهكذا كل ما قاله السيد 
يمكننا أن ندخل إلى فعله وهدفه عندما نتناغم مع قصده اإللهي وتبقى 

  ]. معه قائمة وفّعالة في الروحعشرتنا 
نحتاج كذلك لكي نؤتمن على قوة هذه الكلمات (اإلرسالية والنفخة) أن ندرك  )٢

رسم اهللا في عمل وخدمة ملكوته، ويمكننا أن نرى كل شيء ُمقدَّم لنا في 
ألَنْ " ال ألي تماُيز ألن إسرائيل.. فاهللا اختار إسرائيلقصة اهللا مع شعبه 

. لَيْسَ عِنْدَ اهللِ النموذج الذي  إسرائيل، ولكن لكي يجعل )١١: ٢رو( "مُحَابَاةٌ
 ← بواسطته تكتمل مقاصده الخالصية والملكوتية لشعبه من جيل إلى جيل
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 . "فَاآلنَ إِنْ سَمِعْتُمْ لِصَوْتِي، وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُو�ُونَ لِي خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ
. هذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ فَإِنَّ لِي كُلَّ  . وَأَ�ْتُمْ تَكُو�ُونَ لِي مَمْلَكَةَ كَهَنَةٍ وَأُمَّةً مُقَدَّسَةً األَرْضِ

  ).٦، ٥: ١٩خر(                               ".إسرائيلالَّتِي تُكَلِّمُ بِهَا بَنِي 
له أن يكون بمثابة واسطة  إسرائيلوهكذا يلفت النظر أن اهللا أراد  -

مملكة كهنة) ولكن لما بدأ  ،لكل األرض (أمة مقدسة إلعالنه
يتعثر في تحقيق هذا القصد كأمة مقدسة أفرز اهللا له  إسرائيل

وهو سبط الوي ليكون بمثابة  إسرائيلسبطًا واحدًا من أسباط 
الخدام المفَتَرزين الذين يعلنون اهللا ويعلِّمون شعبه الوصايا وهكذا 

اهللا وقداسته حسب التعبير يحرسون مقادس اهللا (أي ما يخص 
ر الوارد في أسفار الخروج والالويين والعدد).. ولكن لما  الُمكرَّ

تمامًا بكل أسباطه في طاعة اهللا وتحقيق مقاصده  إسرائيلخاب 
َمَثل الكرم  ٤٤-٣٣: ٢١مت أرسل ابنه وأقام كنيسته (راجع

 .اصده الملكوتية حتى مجيئه ثانيةوالكرامين) لتخدم كل مق
اعتُبرت الكنيسة كأنها سبط الوي الروحي الجديد (الكنيسة  وهكذا -

 ← كلها باعتبارها شعبًا مقدسًا مفرزًا هللا)
...  بَيْتًا رُوحِيا، كَهَنُوتًا مُقَدَّسًا -كَحِجَارَةٍ حَيَّةٍ-كُو�ُوا أَ�ْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيِّنيَ "

وكِيٌّ، أُمَّةٌ مُقَدَّسَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ، لِكَيْ وَأَمَّا أَ�ْتُمْ فَجِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ مُلُ
.    "تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ الَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى �ُورِهِ الْعَجِيبِ

   ).٩، ٥: ٢بط١(                                               
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: ١٩خر(        رة ـس فكـول بطرس يقتبس نفـا أن الرسـح هنـ[واض
وُيفهمنا أن اهللا نقل هذه المسئولية في الوقت الحاضر  )٦، ٥

 لكنيسته باعتبارها أمة مقدسة وكهنوت ملوكي لتخدم كل مقاصده].

وهكذا يصير لنا إذا أدركنا هذا الفهم والقصد كل ما صار للتالميذ  -
 ."ُأرسلكم"بنفخة المسيح يوم قيامته وسلطان كلمته عندما قال لهم 

تكليف إلهي حقيقي في ملكوت اهللا ينبغي أن يتبع هذا  وهكذا كل -
الرسم اإللهي فيصبح الخدام حاملين سلطان إرسالية السيد لهم 

 ويخدمون جيلهم بروح المسيح!

) ولكن اهللا يتركها في ٦: ٢أفنعم فالكنيسة مكانها السماء ( -
األرض لتخدم شعوب األراضي لُتحِضرهم لخالصه العظيم ولتحفظ 

لطان إبليس المدمر (كملح لألرض ونور للعالم) األرض من س
ولكي تكمل شهادتها حتى النهاية محفوظة بصالة المسيح 

لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ الْعَالَمِ بَلْ أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ " الشفاعية عنها
.   .)١٥: ١٧(يو "الشِّرِّيرِ

) نحتاج كذلك أن ندرك وكما نحتاج أن ندرك رسم اهللا (كما سبق وأوضحنا )٣
مسئولية جيلنا حسب وصايا اهللا وموقفه من هذه الوصايا.. فنحن نعلم أن 
الشرور تزداد بشكل واضح وجارف في جيلنا هذا.. وبالتالي فالبد من 
حصاد لهذه الشرور واستعالن دينونة لها حسب المكتوب في األنبياء 

 :بوضوح
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هَا ألَ�َّهُمْ تَعَدَّوْا الشَّرَائِعَ، غَيَّرُوا الْفَرِيضَةَ، �َكَثُوا الْعَهْدَ وَاألَرْضُ تَدَ�َّسَتْ تَحْتَ سُكَّا�ِ"
. لِذلِكَ لَعْنَةٌ أَكَلَتِ األَرْضَ وَعُوقِبَ السَّاكِنُونَ فِيهَا. لِذلِكَ  سُكَّانُ  احْتَرَقَاألَبَدِيَّ

.  :٢٤إش (               "                             األَرْضِ وَبَقِيَ أُ�َاسٌ قَالَئِلُ
٦،٥(.  

مَنْ هُوَ اإلِ�ْسَانُ الْحَكِيمُ الَّذِي يَفْهَمُ هذِهِ، وَالَّذِي كَلَّمَهُ فَمُ الرَّبِّ، فَيُخْبِرَ بِهَا؟ لِمَاذَا "
:  احْتَرَقَتْبَادَتِ األَرْضُ وَ لَّتِي عَلَى تَرْكِهِمْ شَرِيعَتِي ا«كَبَرِّيَّةٍ بِالَ عَابِرٍ؟ فَقَالَ الرَّبُّ

  ." جَعَلْتُهَا أَمَامَهُمْ، وَلَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِي وَلَمْ يَسْلُكُوا بِهَا. بَلْ سَلَكُوا وَرَاءَ عِنَادِ قُلُوبِهِمْ
- ١٢: ٩ار(                                                                   

١٤.(  
الناس من  من هنا تتضح مسئوليتنا العظمى لحفظ األرض ونجاة -

النِّعْمَةِ " إ الهالك بواسطة رسالة الخالص التي قدمت لنا ونحيا بها
  ).٢: ٥رو( ."الَّتِي �َحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ

ولكن كيف يمكن أن يكون هذا؟ والعمل حق عظيم والجهد في  -
المقابل محدود... هل كل ما علينا هو أن نعلن هذا الخالص؟ 

ك أيضًا أبعاد أخرى الستعالن نعم، هذا حق وواجب. ولكن هنا
ملكوت اهللا وقصده في جيلنا.. وهذا ما سنراه خاصة من خالل 
خدمة إيليا النبي ويوحنا المعمدان [نالحظ أن الكتاب يذكرهما 
مشيرًا إلى مسحة معينة أتت عليهما كليهما تميزت بالقوة الخاصة 

ى يهوه من عبادة البعل إل إسرائيللرد الشعب نحو اهللا، فإيليا رد 
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من التيه في تعاليم الكتبة والفريسيين التي  إسرائيلوالمعمدان رد 
غيَّبت اهللا إلى حقيقة العشرة مع إلهه وتهيئة الطريق للمسيح اآلتي 

 للخالص].

وواضح من اإلعالن الكتابي أن أواخر األيام تحتاج من جديد لتلك  -
[راجع دان ـا المعمـي ويوحنـا النبــالمسحة التي خدم بها إيلي

، ونحن نرى عمومًا في ]١٧، ١٦: ١مع لوقا ٦، ٥: ٤مالخي
كثير من الشواهد الكتابية ما يجعلنا نفهم التوازي بين مجيء 
المسيح األول والثاني.. وهكذا نحتاج جدًا لهذه المسحة لكي نهيئ 
الطريق للرب في مجيئه الثاني (كما فعل المعمدان في مجيئه 

 األول).

  
  لقول بأنها تميزت بأمرين هامين:يمكن ا

 .)سرائيلإقامة المذبح (إل  . أ
 .ممارسة إيمان (وسط المضادات)  . ب

   . أ
  ومن هذه القصة ندرك  "٤٠- ١٧: ١٨مل١"هذه القصة نقرأها واضحة في

(الكنيسة  الجديد" إسرائيل"مذبح حاجتنا نحن أيضًا كخدام هذا الجيل إلقامة 
). ُترى ما هو هذا المذبح؟ أهو ١٦: ٦غل ← اهللا "الجديد" لإسرائيُتسمَّى 

القديم.. ال.. ولكنه مذبح روحاني غير  سرائيلمذبح منظور كما كان إل
كشعب خاص باهللا  إسرائيلمنظور.. إال أن هذا هو ترتيب اهللا، فمنذ إقامة 

(شعب اهللا) رسم لهم إقامة مذبح ُترفع عليه ذبيحة محرقة صباحًا ومساءًا 
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) كعالمة على تقديم الحياة هللا ومسرته ١٢: ٦ال ← وال َتطفأ نيرانها أبداً (
ار ـا استظهـإنه .. وبالتالي حفظ اهللا لهم وقيادته لهم في طرقه ومشيئته

 ).٤٣- ٣٨: ٢٩(راجع خر         ه ـن اهللا وشعبـام بيـد المقـر للعهـمستم

 لروح أمام اهللا إذن نحن في حاجة إلى إقامة مذبح التعبد لرفع ذبائح ا
 ).٥: ٢بط١مع  ١٦، ١٥: ١٣(راجع عبكمحرقة سرور 

  ّور إقامة خيمة داود الساقطة (التي تميزت بمذبح أليس هذا صورة من ص
          عبادة مستمر أمام اهللا) حسب اإلشارة اإللهية الواردة في األسفار المقدسة 

أن ) ومن هذه الشواهد ندرك ١٢، ١١: ٩عاموسو  ١٧، ١٦: ١٥ (أع
إقامة هذه الخيمة (ومذبحها التعبدي) سيكون له أثر عظيم في رد النفوس 

 ).لكي يطلب الباقون من الناس الرب(

  وعندما تُقام هذه المذابح التعبدية (كًال في موضعه حسب رسم اهللا ومسئولية
الملكوت الُمعطاة لكل أحد)، فإن روح اهللا (العامل في كل هذه األمور) 

د المذابح م عًا (كل أرض بمذابحها ثم مذابح األراضي معًا في الروح) يوحِّ
وهكذا ُتستعلن أوًال مذابح كل أرض في أرضها بقوة الروح القدس ليرد 
النفوس.. ومحصلة هذه المذابح معًا (اتحادها في الروح) تصبح هي المذبح 
العظيم النهائي الذي ينسكب عليه روح اهللا بقوة (انسكابات األيام األخيرة 

) وبها ُترد النفوس بقوة للرب ١: ١٠زك ← تي ُشبِّهت بالمطر المتأخرال
وُتطَلق موجة توبة عميقة وشوق مقدس للرب عظيم نحو اهللا وعبادته.. 

) وتتهيأ األرض لمجيء ٢٧: ٥أفوبهذا تسترد الكنيسة صورتها العرسية (
 المسيح الثاني!

   . ب
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 ضًا في سفر يزت به خدمة النبي إيليا نقرأ عنه أياألمر الثاني الذي تم
 ."٤٥- ٤١: ١٨مل١"صحاح ألالملوك األول ونفس ا

  وُيدهشنا المشهد ويلفت نظرنا نوعية إيمان النبي والتي نحتاجها جدًا أليامنا
 هذه وسط مضادات الخالص واستعالن الملكوت. 

 مامًا وال توحي فالنبي نّبه الملك عن مطر آٍت بينما كانت السماء صافية ت
بإمكانية حدوث مطر ورغم هذا قال للملك "حس دوي مطر!!" كيف استمع 
النبي لهذا الحس؟!.. فعندما أرسل تلميذه ليستوضح إمكانية نزول المطر 

  ..!!ال شيءمؤكدًا أنه:  مرات ٦عاد له التلميذ 
ولكن النبي كانت له حواس الروح المختونة (التي تسمع وترى في الروح 

في المنظور).. لذلك في المرة السابعة عاد التلميذ ليؤكد  "الشيء"إنه  رغم
مه أنه بدأت تظهر العالمات، ولكن كيف؟ إنها فقط: غيمة صغيرة قدر لمعلِّ 

  كف!!
  كان هذا كاٍف للنبي ليستمر في صالته وتتحول الغيمة الصغيرة إلى مطر

 عظيم!!

  ُمعلمًا إيانا من حياة هذا هو اإليمان الذي كتب لنا عنه الرسول بولس
 :أبو اإليمان هكذا إبراهيم

":  غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ كَأَ�َّهَايَدْعُو األَشْيَاءَ ... َ ، الَّذِيآمَنَ بِهِالَّذِي ...  «كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ
 . )١٧: ٤رو(                                                  ".مَوْجُودَةٌ

  .)١٨: ٤رو(                     ."فِ الرَّجَاءِ، آمَنَ عَلَى الرَّجَاءِهُوَ عَلَى خِالَفَ"
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. وَتَيَقَّنَ أَنَّ مَا " وَالَ بِعَدَمِ إِميَانٍ ارْتَابَ فِي وَعْدِ اهللِ، بَلْ تَقَوَّى بِاإلِميَانِ مُعْطِيًا مَجْدًا ِهللِ
، ٢٠: ٤رو(                          "وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا.

٢١(.  
 ثم نقرأ عن صور أخرى لإليمان في رسالة العبرانيين ← 

   .)٢٧: ١١عب("ألَ�َّهُ تَشَدَّدَ، كَأَ�َّهُ يَرَى مَنْ الَ يُرَى.(موسى)...بِاإلِميَانِ تَرَكَ مِصْرَ "

اعِيدَ، بَلْ مِنْ بَعِيدٍ �َظَرُوهَا فِي اإلِميَانِ مَاتَ هؤُالَءِ أَجْمَعُونَ، وَهُمْ لَمْ يَنَالُوا الْمَوَ"
.صَدَّقُوهَوَ   .)١٣: ١١عب(     "ا وَحَيُّوهَا، وَأَقَرُّوا بِأَ�َّهُمْ غُرَبَاءُ وَ�ُزَالَءُ عَلَى األَرْضِ

  !وكم نحتاج نحن لمثل هذا اإليمان لتكميل رسالتنا في هذا الجيل!

    
  غم كونه كان في أغلب أوقاته معتزًال أال ُيلَفت نظرنا لنتائج خدمة إيليا ر

ذًا البعض في مدارس األنبياء التي بدأها بعيدًا في الجبال عابدًا (ربما ُمتلمِ 
صموئيل النبي حسب رأي بعض الدارسين).. لقد ظهر فجأة من الجبال 

) ولم نعرف أي شيء عن مولده ونشأته وأعلن ١: ١٧مل١ ← (جبال جلعاد
متعبدًا معتزًال،  فيثم عاد واخت ،عرف ماذا يفعلكلمة اهللا بسلطان.. كان ي

لعبادة يهوه  إسرائيلمهيِّئًا المشهد لما هو آٍت، ولكن ما أعظم النتائج: رد 
 وكسر سلطان عبادة البعل (قتل أنبياء البعل).

  ليس هذا فقط ولكن من ال ينتبه ألمر أعظم وهو إطالق قوة قيامة من
خدمة أنبياء العهد القديم) ففي قصة  الموت (األمر الذي لم نقرأ عنه في

إيليا (ومن بعده تلميذه إليشع الذي اقتبل من روحه ومسحته ضعفين) نرى 
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إليشع وٕاقامة ابن المرأة  ،إقامة الموتى [إيليا وٕاقامة ابن أرملة صرفة صيدا،
 ].٣٧-١٨: ٤مل٢ ،، ٢٤-١٧: ١٧مل١ ←الشونمية 

 وحده (الذي يملك سلطان  وال يفوتنا أن نقول أن قوة القيامة هي للرب
وكأن خدمة إيليا (وٕاليشع  -الحياة) والتي اسُتعلنت في المسيح بقيامته

قًا) وكانت حياتهم وعبادتهم هي تلميذه) ُأعطيت من قوة قيامة الرب (ُمسبَّ 
أ لهذه المسحة وقبول هذه القوة والتي كانت الزمة ألن المجال الذي هيّ 

ه ثانيًة ي الروح ومحتاجًا لقوة قيامة لتردَّ كشعب كان محسوبًا كميت ف إسرائيل
 إلى ما ُدعي إليه في الرب.

  أال نحتاج نحن (ونحن في العهد الجديد.. نحن أعضاء في جسد المسيح
"  القائم) لمثل هذه القوة ال إلقامة موتى الجسد بل إلقامة موتى الروح!!

. أَجْلَسَنِي فِي الظُّلُمَاتِ مِثْلَ الْمَوْتَى مُنْذُ...  ق هذه ل) ولتط٣: ١٤٣مز( "الدَّهْرِ
المسحة في أيامنا كفعل قيامة يعمل في خدمتنا لحساب إقامة النفوس 
بصور مختلفة (سواء دفعة واحدة بعمل الروح القدس أو بتدرُّج إلهي حسب 

  منطق اهللا وحكمة تدبيره).
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  ويمكن القول بأنها تميزت بـ:

 .رؤية  . أ
 .رسالة  . ب
 .ذبيحة ج.      

   
) ولكنه كان يعلم طبيعة خدمته ٣، ٢: ١مركان صوتًا صارخًا في البرية (

قًا، فالبرية تشير إلى تيه عظيم.. آه َمن يمكنه أن يسمع صوتًا ياته ُمسبَّ وتحدِّ 
صارخًا في البرية.. البد وأن يضيع مع الرياح! ولكن المعمدان كان يعلم شيئًا 

  واحدًا:
  !الحق ال يضيع... الحق ال يموت! †

لذلك ظل صوته يصرخ حتى بعد موته (وٕان مات يتكلم بعد!).. كان هو 
  صوت الحق الذي يمكنه أن يتعامل مع مشاكل البرية (الروحية) وهي:

  جبال ومرتفعات .الذات والكبرياء 

  أوطئة ومنخفضات .ضعفات وخطايا مزمنة 

  ُمعوّجات ها.أساليب النفس وتطوُّحات 

  ِشعاب  كثرة اآلراء والمدارس .العقالنية 

  ← نعم، فالحق يحرر ألنه مصحوب بالحياة
.... أَ�َا هُوَ «"        .)٦: ١٤يو(                                "وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ
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  كانت رسالته هي رسالة التوبة.. إنها الرسالة القديمة الجديدة والتي إن

دمت بدون مسحة الروح والحق ُترَفض وُتصبح عبارات مكررة روتينية بال قُ 
لروح تلمس القلب فاعلية في حياة سامعيها ولكن إن ُقدمت مجددًا بقوة ا

 .وُتغيِّر الحياة
 "لَنَا إِبْرَا : . والَ تَبْتَدِئُوا تَقُولُونَ فِي أَ�ْفُسِكُمْ قَدْ ...  هِيمُ أَبًافَاصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِالتَّوْبَةِ

وُضِعَتِ الْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ الشَّجَرِ، فَكُلُّ شَجَرَةٍ الَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا تُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي 
 .)٩،٨ :٣لو(                                                    "».النَّارِ

 ن المالك لزكريا عنه كان يفهم معنى رد قلوب اآلباء لألبناء (حسبما أعل
 ) ألنه أيضًا كان يفهم ما سبق وُكتب بإرميا النبي١٧: ١لو عند والدته

: أَيْنَ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّالِحُ؟ السُّبُلِ الْقَدِميَةِقِفُوا عَلَى الطُّرُقِ وَا�ْظُرُوا، وَاسْأَلُوا عَنِ "
  ).١٦: ٦إر(                                             ..."وَسِريُوا فِيهِ

   
  كانت رسالته ُمكلِّفة جدًا ألن الجيل الذي خدمه كان متغربًا جدًا عن اهللا

ومشيئاته ولكنه كان دائمًا مستعدًا بسرور للتكلفة.. كان ُيقدِّر عظم وأهمية 
رسالته كمن يهيئ الطريق للسيد وكان يدرك معنى الضريبة التي تأتي على 

ؤمن بالحق الذي يعلنه... كان يحمل حياته على يديه من يخدم الحق وهو ي
 ← ألنه سبق وقرأ وصلى بهذه الكلمات في المزمور!

  ).١٠٩: ١١٩مز(          !!"�َفْسِي دَائِمًا فِي كَفِّي، أَمَّا شَرِيعَتُكَ فَلَمْ أَ�ْسَهَا."
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 في الذبيحة امتياز عظيم.. ألنه يخدم اهللا  نسانولكن األهم أن يرى اإل

 ←لكوتهوم
عِنْدِي، حَتَّى أُتَمِّمَ بِفَرَحٍ سَعْيِي وَالْخِدْمَةَ الَّتِي  �َفْسِي ثَمِينَةٌلَسْتُ أَحْتَسِبُ لِشَيْءٍ، وَالَ "

.مِنَ الرَّبِّ يَسُوعَا أَخَذْتُهَ    .)٢٤: ٢٠أع(                    ، ألَشْهَدَ بِبِشَارَةِ �ِعْمَةِ اهللِ

. وُهِبَ لَكُمْ ألَجْلِ... "    "الْمَسِيحِ الَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا أَنْ تَتَأَلَّمُوا ألَجْلِهِ
: ١في(                                                            

٢٩(.  
  .)١٠: ٣في(               ."مُتَشَبِّهًا بِمَوْتِهِألَعْرِفَهُ، وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ، وَشَرِكَةَ آالَمِهِ، "
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من الصلوات التي كانت، ومازالت ُتسَتخدم في ليلة عيد الفصح (عيد  †

  :القيامة) في الكنائس الشرقية نقرأ هذه الكلمات
  "إننا ُمعيِّدون إلماتة الموت، ولهدم الجحيم، ولباكورة عيشة أخرى أبدية"!

امة فتحت لنا الُبعد السماوي ألن المسيح صعد إلى السماء بدم نعم، فالقي †
  ر عن خطايا البشرية التي أغلقت السماء (نتيجة السقوط).الفداء الذي كفَّ 

 :راجع  
 ٢٤: ٣تك  ٦: ٢أف  ٢٠: ٦عب  ١٢: ٩عب 

 ١٩: ١٠عب    

طِلق لذلك فنعمة القيامة التي نقتبلها سرائريًا مجددًا مع كل عيد قيامة تُ  † 
 في دواخلنا (أرواحنا، قلوبنا) شوقًا متزايدًا نحو السماء، التي هي وطننا الحقيقي

←   
�َحْنُ هِيَ فِي السَّمَاوَاتِ، الَّتِي مِنْهَا أَيْضًا �َنْتَظِرُ مُخَلِّصًا هُوَ  (مواطنيتنا) فَإِنَّ سِريَتَنَا"

جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مَجْدِهِ،  الرَّبُّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، الَّذِي سَيُغَيِّرُ شَكْلَ
.  :٣في(              "بِحَسَبِ عَمَلِ اسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلَّ شَيْءٍ

٢١،٢٠.(  
في الحقيقة أن الرب نفسه، يسوع الُمقام من األموات يحب جدًا أن ُيكلمنا  †

قنا  أَ�َا أَمْضِي ألُعِدَّ لَكُمْ مَكَا�ًا، وَإِنْ مَضَيْتُ ...  "إليه !! عن وطننا اآلتي ويشوَّ
وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَا�ًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَ�َا تَكُو�ُونَ أَ�ْتُمْ 
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ئين لسماع . ولكن هو يكلمنا بقدر ما نكون راغبين ومهيَّ )٣، ٢: ١٤يو(."أَيْضًا
ديثه القلبي المملوء بإعالن وتصوير الروح القدس لنا.. كم يحب روح اهللا الذي ح

رات الدهر يجهز العروس نحو حفلها ومكانها السماوي أن يضع أمامها تصوُّ 
شوقًا مقدسًا نحو عريسها ونحو وطنها  فتمتلئاآلتي بكل مجده وحالوته 

  الحقيقي.
ض وواقعين تحت سلطان ولكن كم نجد أنفسنا مستوطنين بشدة في األر  †

سموع الجسد والطبع وخاضعين تمامًا بل وواثقين فقط في كل ما هو محسوس وم
م المشهد السماوي (وهذا ُيضعف حسَّنا الروحي وبصيرتنا الروحية وُيعت ومفهوم

  )تمامًا أمامنا

  صور إعالنّية لما هو آت:
حياتنا هنا هي رحلة متجهة نحو شاطئ الخروج من العالم حيث  †

 تنتظرنا قوارب لتأخذنا عبر بحر العالم إلى شاطئ األبدية.

البعض يؤخذون عنوة وفجأة للشاطئ بسبب عدم استعدادهم لهذه  †
) حيث تنتظرهم ٣٦-٣٤: ٢١الرحلة وانغماسهم في هموم العالم (لو

قوارب مظلمة يؤخذون بها للشاطئ اآلخر.. وال أحد يعلم مصيرهم حتى 
 هم وبشأن أبديتهم.تصدر كلمة من السيد بخصوص

بينما البعض اآلخر وقد أعدوا العّدة وأكملوا طاعة السهر حسب  †
) لذلك ُوجدت قلوبهم دائمًا عند الشاطئ ٣٧-٣٤: ١٣وصية السيد (مر

في انتظار قواربهم المضيئة التي ستأخذهم لمحضر الرب ليكتشفوا 
  .مواضعهم المملوءة مجدًا وعزاءًا أبديًا ..
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الُمَتطلَّب الذي يجعل القلب متجهًا بسهر نحو وهذا هو السهر  †
شاطئ الخروج من العالم حتى وٕان كانت فصول قصة حياتهم على 
األرض لم تنته فهم يكملونها بصبر ومسرة ألجل إتمام شهادتهم وتكميل 
رسالة الملكوت التي ُأعطيت لهم حتى يحين موعد الخروج الذي 

   ← الرجاءيتوقعونه بفرح ويرقبونه بعين اإليمان و 
وَلْيَمْألْكُمْ إِلهُ الرَّجَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَالَمٍ فِي اإلِميَانِ، لِتَزْدَادُوا فِي الرَّجَاءِ بِقُوَّةِ الرُّوحِ "

. : ١٥(رو                                              "الْقُدُسِ
١٣(.  

وِيا. لِذلِكَ الَ يَسْتَحِي بِهِمِ اهللُ أَنْ يُدْعَى وَلكِنِ اآلنَ يَبْتَغُونَ وَطَنًا أَفْضَلَ، أَيْ سَمَا"
.  ).١٦: ١١(عب                             "إِهلَهُمْ، ألَ�َّهُ أَعَدَّ لَهُمْ مَدِينَةً

  نماذج مضيئة سبقت وأنارت الطريق:
رأينا في تاريخ من سبقونا، سواء ُعّباد (في الشرق) اتجهوا إلى البراري  †

ة عبادتهم لحساب ملكوت اهللا أو ُمرَسلين(في الغرب) اتجهوا لحقول ليكملوا دعو 
إرساليتهم للكرازة بملكوت اهللا.. رأينا في هذه النماذج كما يتضح من السيرة 

مضيئة عرفت كيف تنقطع كليًة  اً الذاتية التي ُسجلت عن هؤالء وأولئك.. نماذج
ت اهللا.. تركوا أماكن فيما هو سماوي ألجل ملكو  اقلوبه تعما هو أرضي وثبَّت

معيشتهم المريحة حسبما تعّودوا.. تركوا األهل واألصدقاء ليعطوا أنفسهم كليًة 
لخدمة الملكوت حسب دعوتهم (سواء في العبادة والتشفُّع أو الخدمة والكرازة) 
لذلك سر اهللا أن يقترب منهم جدًا وكأن السماء أتت إليهم وحّلت حولهم مسبقًا 

تي، فامتلئوا تعزيات سماوية حقيقية.. ووجدوا في عريسهم كل كعربون الدهر اآل
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ي وكل معونة ألي تجربة في الطريق، وهكذا ثبَّتوا قلوبهم إنسانشبع ألي عوز 
وأفكارهم نحو وطنهم السماوي بينما أكملوا خدمتهم األرضية (خدمة العبادة كمن 

كرازة بكل هم وقوف في محضر اهللا ليتشفعوا عن شعوب األراضي أو خدمة ال
  ضريبتها وآالمها وتجاربها) وهكذا ُكلِّلوا بمجد عظيم.

لماذا نحن نفتقر إلى هذه الصورة في جيلنا؟ لماذا ال نقدر أن ننقطع  †
متطلبات العالقات  -بجرأة من أمورنا األرضية (متطلبات الراحة في المكان

خدمتنا  األرضية.. الخ)؟ لذلك أيضًا صرنا فقراء في تعزيات السماء وباتت
(التعبدية أو الكرازية) ضعيفة وعقيمة الثمر إذا ما قورنت بما سبقونا الذين غّيروا 
وجه السماء واألرض كُعّباد أو فتحوا حقوًال كرازية كانت مغلقة تمامًا ليصيروا 

  آباء بالروح لهذه األراضي ومهَّدوا الطريق لمن تبعوهم لتكميل رسالة الملكوت.
دة لهذا التأييد السماوي ومؤازرة الروح القدس لكي ولكننا كم نحتاج بش †

تصبح خدمتنا بأنواعها المختلفة قادرة على صنع مناخ سماوي يجتذب النفوس 
 بشدة نحو اهللا ويحررها من كل رباطات األرض وتعلقاتها.

  قوة القيامة َتقلع وَتقطع!
   الممتد مـنقتبلها في هذا الموسقوة القيامة (الُمقدمة لنا كنعمة مجددة  †
يوم حسبما َتعلَّمنا من كتابات الكنيسة األولى التي كانت تعتبرها كلها كيوم  ٥٠

يوم] ُيقرأ فصل اإلنجيل الذي يقول  ٢٥واحد ممتد، وكان في منتصفها [بعد 
  )، قوة القيامة هذه قادرة أن تقلع وتقطع...١٤: ٧يو !"الْعِيدُ قَدِ ا�ْتَصَفَ"

نغرست في أرض نفوسنا عبر رحلة الحياة زروعًا شريرة ا تقلعإنها  †
  وأعاقت عمل الروح فينا...
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رباطات كثيرة تربطنا باألرض أو بعالقات جسدية  تقطعوهي أيضًا  †
  :ُمعطِّلة حسبما يذّكرنا الرسول بولس بقوله

دٌ قَدْ مَاتَ ألَجْلِ ألَنَّ مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُ�َا. إِذْ �َحْنُ �َحْسِبُ هذَا: أَ�َّهُ إِنْ كَانَ وَاحِ"
كَيْ يَعِيشَ األَحْيَاءُ فِيمَا بَعْدُ الَ الْجَمِيعِ، فَالْجَمِيعُ إِذًا مَاتُوا. وَهُوَ مَاتَ ألَجْلِ الْجَمِيعِ 

. إِذًا �َحْنُ مِنَ اآلنَ الَ �َعْرِفُ أَحَدًا حَسَبَ الْجَسَدِ  ألَ�ْفُسِهِمْ، بَلْ لِلَّذِي مَاتَ ألَجْلِهِمْ وَقَامَ
.".  

- ١٤: ٥كو٢(                                                     
١٦.(    

  مشغوليتنا ورؤيتنا:
بهذه الكيفية يمكن أن تتبدل مشغوليتنا ورؤيتنا لحياتنا في هذا الدهر  †

 الحاضر.

؟ نحن نرى الرسول بولس يحيا حقًا لملكوت اهللا (راجع         أولوياتناأين  †
بينما نحن بالكاد ُنفرِّغ بعض الوقت لخدمة الملكوت ) ٢٩-٢٧: ١١كو٢

إن نجحنا في هذا بثبات [وتكميل عبادتنا كأوالد اهللا وكشعب الملكوت.
. ]لُيصبح منهجًا روحانيًا لحياتنا وبيوتنا ولُيصبح نمط حياة يشهد لجيلنا!

 نحتاج إذًا أن نعاود حسابات مشغولياتنا، وشكل أيامنا.

اود رؤيتنا لألمور.. هل حقًا نرى حياتنا هنا حسبما وأيضًا نحتاج أن نع †
يخبرنا اإلنجيل.. إنها مجرد ليلة مظلمة طويلة وعابرة كبخار يظهر ثم 

 يضمحل.. بينما ينتظرنا هناك نهار أبدي ممتد ومجيد!
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ومع هذا فإن عبورنا في هذا الظالم ليس بدون معونة فإننا ُأعطينا  †
  ←. لنا نورنا ولنا هدفنان َتعثُّر فإمكانية أن نعبر دو 

! ألَ�َّهُ مَا هِيَ حَيَاتُكُمْ؟ إِ�َّهَا بُخَارٌ، يَظْهَرُ قَلِيالً ثُمَّ  "أَ�ْتُمُ الَّذِينَ الَ تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِ
".   .)١٤: ٤(يع                                                             يَضْمَحِلُّ
 : فَاللَّيْلُ يُضِيءُ حَوْلِي! الظُّلْمَةُ أَيْضًا الَ تُظْلِمُ لَدَيْكَ، ». لظُّلْمَةُ تَغْشَا�ِيإِ�َّمَا ا«"فَقُلْتُ

 ". . كَالظُّلْمَةِ هكَذَا النُّورُ   .)١٢، ١١: ١٣٩مز(        وَاللَّيْلُ مِثْلَ النَّهَارِ يُضِيءُ
  غّير أفكارنا بنور القيامة!لنُ 

طر علينا بشكل يصُعب تغييره بسبب لننتبه.. فإن أفكارنا أحيانًا تسي †
 اقتناعاتنا الشخصية.

." :فمكتوب †   ).٧: ١٩أم (                          "مَنْ يَتْبَعُ أَقْوَاالً فَهِيَ لَهُ

               ". : ٢٣أم (                   "كَمَا شَعَرَ فِي �َفْسِهِ هكَذَا هُوَ
٧(.   
تتملَّكنا أفكارنا ونعتقد أنها صحيحة ومناسبة  وهذه اآليات تعني إنه أحياناً  †

لنا بينما هي خّداعة ومخلوطة بظلمة هذا الدهر وهكذا نحتاج أن نفحصها 
  :في ضوء قيامة الرب حسب المكتوب

اسْتَيْقِظْ أَيُّهَا النَّائِمُ وَقُمْ مِنَ األَمْوَاتِ فَيُضِيءَ لَكَ «... كُلَّ مَا أُظْهِرَ فَهُوَ �ُورٌ "... 
  .)١٤، ١٣: ٥(أف                                            "».لْمَسِيحُا

  ).٩: ٣٦(مز                                       !"بِنُورِكَ �َرَى �ُورًا."
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  وأخيرًا نقول: †
  شُكْرًا ِهللِ الَّذِي يَقُودُ�َا فِي مَوْكِبِ �ُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ "

.كُلَّ حِنيٍ، وَيُظْ                                            "هِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ
  ).١٤: ٢كو٢(

  .له المجد دواماً                                                    


