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  حظة:مال

  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
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  .)٢٠١١(رسالة عيد الميالد المجيد 
  

 
 
اْلَعاُر َقْد َكَسَر قـَْلِيب َفَمِرْضُت. انـَْتَظْرُت رِقًَّة فـََلْم َتُكْن، َوُمَعزِّيَن فـََلْم َأِجْد. َوَجيَْعُلوَن " 

  "ِيف َطَعاِمي َعْلَقًما، َوِيف َعَطِشي َيْسُقوَنِين َخالُ.

 
نَـَنا، َوَرأَيـَْنا َجمَْدُه، َجمًْدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َممُْلوًءا َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَـ " يـْ

هَذا ُهَو الَِّذي قـُْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي يَْأِيت «نِْعَمًة َوَحقًّا. يُوَحنَّا َشِهَد َلُه َونَاَدى ِقاِئًال:
اِمي، ألَنَُّه َكاَن قـَْبِلي يًعا َأَخْذنَا، َونِْعَمًة فـَْوَق نِْعَمٍة. َوِمْن ِمْلئِ ». بـَْعِدي َصاَر ُقدَّ ِه َحنُْن مجَِ

َألنَّ النَّاُموَس ِمبُوَسى أُْعِطَي، أَمَّا النـِّْعَمُة َواحلَْقُّ فَِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصارَا. َاُهللا ملَْ يـََرُه َأَحٌد 
. َاالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِيف ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبـََّر.   "َقطُّ
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بحسب  - السيد المسيح في الجسد يلفت نظرنا أن التمهيد الخاص بمجيئ -
والذي يكتب  )٣ :١(لوالقديس لوقا، باعتباره اإلنجيلي والمؤرخ الدقيق  قصة

قا بسرد نجيلي لو بقصة زكريا وأليصابات.. ويهتم اإلبدأ ي - بترتيب األحداث
 قصتهم بتفصيل...

ولكن أيضًا يخبرنا عن أمر آخر  "◌ِ وََكانَا ِكَالُمهَا بَارَّْين"عن حياتهم فهو يخبرنا  -
وَملَْ َيُكْن َهلَُما َوَلٌد، ِإْذ َكاَنْت أَلِيَصابَاُت "كأنه مضاد لألول وهو دو و مؤسف يب

َمْنيِ ِيف أَيَّاِمِهَما  .)٧، ٦: ١(لو "َعاِقرًا. وََكانَا ِكَالُمهَا ُمتَـَقدِّ

وكأن كل شخص  ،عارلتقليد اليهودي يعني أنهما في ألمر بحسب اوهذا ا -
 يقول: البد وأن هناك شيئًا خطاءً  كأنههما بل عقمهما.. و حولهما ال يرى برّ 

 في حياتهما حتى أن اهللا حرمهما من النسل.. هكذا كان يفكر اليهودي قديمًا.
 ويمضي بنا الذي يخبرنا بقصتهما عند هذا الحد بل ولكن ال يتوقف اإلنجيلي -

نجبا أخيرًا، حتى بعد فوات السن.. إال أن قصة في القصة إلى كونهما أ
عطائهما ويقصد أن ُيرينا طريقة اهللا في إ اإلنجاب ال تأتي كمجرد خبر، بل

 هذا النسل.

مثًال بل أثناء خدمته في الهيكل  في بيته فمالك الرب يأتي لزكريا ليس خفيةً  -
زكريا أيضًا خرج صامتًا ال ألن  -نسان يعرف األمروبطريقة جعلت كل إ

ملَْ (زكريا) فـََلمَّا َخرََج  ...ُيَصلُّوَن َخارًِجا ُجْمُهوِر الشَّْعبِ وََكاَن ُكلُّ " يقدر أن يتكلم
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َي َيْسَتِطْع َأْن ُيَكلَِّمُهْم، فـََفِهُموا أَنَُّه َقْد َرَأى ُرْؤيَا ِيف اْهلَْيَكِل. َفَكاَن يُوِمُئ ِإلَْيِهْم َوبَقِ 
 .)٢٢، ١٠: ١(لو "اَصاِمتً 

نسان أنه جاء هذا الحد من القصة حيث يفهم كل إ وال يتركنا اإلنجيلي عند -
نسًال.. لكن يخبرنا بحديث أليصابات أيضًا  اهما ويهبهموقت اهللا لكي ُيعلن برّ 

 هَكَذا َقْد فـََعَل ِيبَ الرَّبُّ ِيف األَيَّاِم الَِّيت «" ل) إذ تقول(تعليقها، وكان يمكن أن ُيغفَ 
ْنزَِع َعاِري بـَْيَن النَّاسِ ِفيَها َنَظَر ِإَيلَّ،   .)٢٥: ١(لو "»لِيـَ

بل وأكثر من ذلك، فعند والدة الطفل حدثت عدة مواقف ُتظهر من جديد  -
 ← مقاصد اهللا في حياة هذين البارين إذ يقول لنا اإلنجيلي

ِذِه األُ " ِِْم. َوُحتُدَِّث ِ يِعَها ِيف ُكلِّ ِجَباِل فـََوَقَع َخْوٌف َعَلى ُكلِّ ِجريَا ُموِر مجَِ
يُع السَّاِمِعَني ِيف قـُُلوِِْم قَائِِلَني: أَتـََرى َماَذا َيُكوُن هَذا «اْليَـُهوِديَِّة، َفَأْوَدَعَها مجَِ

 .)٦٦، ٦٥: ١(لو                            "وََكاَنْت َيُد الرَّبِّ َمَعهُ » الصَِّيبُّ؟

        
 

) أن هناك هوتصادق معروح المكتوب يظهر للقارئ المدقق (والذي ألف هنا  -
حديث من اهللا لقلب اإلنسان.. مثل هذه المواقف تجعل خبر  :رسالة شخصية

 اإلنجيل ُيصبح على مستوى نبوي أيضًا!

لمنا من باب التمهيد ختار أن يدخل إلى عاأن اهللا أراد أن ُيظهر لنا أنه ا أي -
خالص قصة قصة عار تتحول إلى الخارجي بقصة يوحنا ابن زكريا.. 

 ← ومن مثل يوحنا ابن زكريا، وأي كرامة له ولوالديه! ،وكرامة

  "َاحلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ملَْ يـَُقْم بـَْنيَ اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء َأْعَظُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ "
 .)١١: ١١(مت                                                          
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ذلك ألن اإلنجيلي بسرده قصة تجسد المسيح ودخوله لعالمنا بهذه الكيفية  -
  ←ان يعلم كيف صار حال شعبه إسرائيل هنا أن اهللا كيريد أن ينبِّ 

 ألبرار في عار (في نظر من حولهم)...مفاهيم مقلوبة! ا 

 الة زكريا وأليصابات) لطول تبدو غير مستجابة (ص صلوات
  المدة...

 !وكأن اهللا قد وضعناه داخل  وهل يمكن أن ُينجبا بعد فوات السن؟
َهْل َيْسَتِحيُل َعَلى " مكانيات عقولنا ونسينا ما سبق وقيلحدود إ

 .)١٤: ١٨(تك؟! "الرَّبِّ َشْيءٌ 

إلنسان وحاجته للخالص منها، ناته الفائقة.. لم يكن يرى خطية ااهللا في تحنُّ  -
ة (داخل المختلفة.. ليست فقط الخفيَّ  ابل وأيضًا حاجته للخالص من تأثيراته

اَْلِربُّ يـَْرَفُع " ! فمكتوبعار الخطية نفسه) بل والظاهرة أمام اآلخرين: خاصةً 
 .)٣٤: ١٤(أم "َشْأَن األُمَِّة، َوَعاُر الشُُّعوِب اخلَِْطيَّةُ 

حسب لوقا بهذه الصورة وعرفنا عار القديسين (زكريا لذلك قرأنا القصة ب -
عار الوأليصابات) وكيف يتدخل اهللا لينزع 

 

ولكن هذا لم يكن مجرد عار زكريا وأليصابات.. لقد كان في الواقع عار  -
وبال صوت نبوي (لمدة ص، طًا بال رجاء، وبال مخلّ تخبِّ إسرائيل الذي بات مُ 

 سنة انقطع صوت األنبياء في إسرائيل حتى جاء يوحنا المعمدان). ٤٠٠

إذا  -لقارئ الكتاب المقدس الذي يدقق ويفحص المكتوب -ذا يتضح جداً كه -
وى هذه، كلمة مكررة في تاريخ إسرائيل (على المست "العار"عرفنا أن كلمة 

 تها الخاصة.الفردي والجماعي) ولها مدلوال
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كلمة العار مكررة عدة مرات في األسفار اإللهية (بحسب الترجمة العربية  -

مختلفة كلمات عبرية أو يونانية لمرة.. ألنها ترجمة  ٢٠٠مكررة أكثر من 
مرة)  ٧٢وكلها تحمل نفس معنى العار، وأحد الكلمات العبرية مثًال مكررة 

 اهللا. وهذا يعني إنها خبرة ذات داللة في فكر شعب

 :على المستوى الفردي 
  .)٢٣: ٣٠(تك     "»َقْد نـَزََع اهللاُ َعارِي«ْت َوَوَلَدِت ابـًْنا فـََقاَلْت:َفَحِبلَ "
  .)١٣: ١٣صم٢(                       "أَمَّا أَنَا َفأَْيَن أَْذَهُب ِبَعارِي؟"
، فـَثَبُِّتوا عَ "   .)٥: ١٩(أي       "َليَّ َعارِيِإْن ُكْنُتْم بِاحلَْقِّ َتْسَتْكِربُوَن َعَليَّ
  .)٣٣: ٦(أم                      "َضْربًا َوِخْزيًا جيَُِد، َوَعارُُه َال ُميَْحى"
  .)١٣: ١٨(أم     "َمْن جيُِيُب َعْن أَْمٍر قـَْبَل َأْن َيْسَمَعُه، فـََلُه َمحَاَقٌة َوَعارٌ "
  ُري:سَ على المستوى األ 
ْفَعَل هَذا اَألْمَر َأْن نـُْعِطَي ُأْختَـَنا ِلَرُجل َأْغَلَف، ألَنَُّه َعاٌر َال َنْسَتِطيُع َأْن نَـ «"
  ).١٤: ٣٤(تك                              (كأسرة يف إسرائيل)" لََنا

 في ضمير اإلسرائيلي عمومًا. "العار"ح معنى وفكر ضِّ وهذا يو 

  
  شعب إسرائيل: ←أما على المستوى الجماعي 

الكثير من صرخات األنبياء والمرتلين من رجال اهللا (في  فإننا نقرأ
  المزامير) في المواقف المختلفة.. وهذه بعض الشواهد: 

   ← (صوت نبوي متقدم بحسب تاريخ النبوات) :يوئيل النبي
  .)١٧: ٢(يؤ      "اْشِفْق يَا َربُّ َعَلى َشْعِبَك، َوَال ُتَسلِّْم ِمريَاَثَك لِْلَعارِ "
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(رجال اهللا في مواقفهم الشخصية إذ يعبرون بصعوبات أو  :المزامير
  ← اضطهادات ممن حولهم)

  .)٢: ٤(مز                            "َحىتَّ َمَىت َيُكوُن َجمِْدي َعارًا؟"
  .)٦: ٢٢(مز "أَمَّا أَنَا َفُدوَدٌة َال ِإْنَساٌن. َعاٌر ِعْنَد اْلَبَشِر َوُحمْتَـَقُر الشَّْعبِ "
  .)١١: ٣١(مز         "َأْعَداِئي ِصْرُت َعارًا، َوِعْنَد ِجريَاِين بِاْلُكلِّيَّةِ ُكلِّ "
  .)٨: ٣٩(مز                            " َال َجتَْعْلِين َعارًا ِعْنَد اْجلَاِهلِ "
  .)٢٢: ١١٩(مز  " َدْحرِْج َعينِّ اْلَعاَر َواِإلَهانََة، َألينِّ َحِفْظُت َشَهاَداِتكَ "
  .)٣٩: ١١٩(مز  " زِْل َعارِي الَِّذي َحِذْرُت ِمْنُه، َألنَّ َأْحَكاَمَك طَيَِّبةٌ أَ "
  "َوأَنَا ِصْرُت َعارًا ِعْنَدُهْم. يـَْنظُُروَن ِإَيلَّ َويـُْنِغُضوَن ُرُؤوَسُهمْ "

  .)٢٥: ١٠٩(مز                                                  
 نمين في المزامير بخصوص شعب اهللا ككل:لكن أيضًا نقرأ صرخة المر  -

  .)١٣: ٤٤(مز                                          "َجتَْعلَُنا َعارًا ِعْنَد ِجريَانَِنا"
  .)٤: ٧٩(مز               "ِصْرنَا َعارًا ِعْنَد ِجريَانَِنا، ُهْزًءا َوُسْخَرًة لِلَِّذيَن َحْولََنا"
  .)٥٠: ٨٩(مز                                    "َعِبيِدكَ  اذُْكْر يَا َربُّ َعارَ "

 
  نقرأ عن هذا في األسفار المقدسة بوضوح:  

  .)٩: ٥(يش                   "»اْليَـْوَم َقْد َدْحَرْجُت َعْنُكْم َعاَر ِمْصرَ «"
   .عار مصر هو المذلة والقهر ←

  "َماَذا يـُْفَعُل لِلرَُّجِل الَِّذي يـَْقُتُل ذِلَك اْلِفِلْسِطيِينَّ، َويُزِيُل اْلَعاَر َعْن ِإْسرَائِيَل؟"
  .)٢٦: ١٧صم١(                                                   

  .يرات والتخويفيعار ُجليات هو التع ←
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  "السَّْيبِ ُهَناَك ِيف اْلِبَالِد، ُهْم ِيف َشّر َعِظيٍم َوَعارٍ ِإنَّ اْلَباِقَني الَِّذيَن بـَُقوا ِمَن "

  .)٣: ١(نح                                                                
بوابها دم، وأ(سور أورشليم منه عار وقت السبي هو: تخريب البالد ←

  محروقة بالنار) والشعب مسبي.

 
  نجد اإلجابة كذلك في األسفار المقدسة هكذا:  

  إرميا النبي:
َفَال يـَْقِدُروَن َأْن َيْصَغْوا. َها ِإنَّ   ُأْذنـَُهْم َغْلَفاءُ َمْن أَُكلُِّمُهْم َوأُْنِذُرُهْم فـََيْسَمُعوا؟ َها ِإنَّ "

َا.   .)١٠: ٦(إر                         "َكِلَمَة الرَّبِّ َصاَرْت َهلُْم َعارًا. َال ُيَسرُّوَن ِ
يِع َممَاِلِك اَألْرِض َعارًا َوَمَثًال َوُهْزأًَة " يِع  َوَلْعَنةً َوُأَسلُِّمُهْم لِْلَقَلِق َوالشَّرِّ ِيف مجَِ ِيف مجَِ

َها.   .)٩: ٢٤(إر                                           " اْلَمَواِضِع الَِّيت َأْطُرُدُهْم ِإلَيـْ
  .)٨: ٤٤(إر           ..."ِإْذ تـَُبخُِّروَن آلِلَهٍة ُأْخَرىبَِأْعَماِل أَيَاِديُكْم،  َغاظَِتيإلِ "

  إرميا النبي ُيفهمنا أن شعب اهللا:  
 .رفضوا كلمة اهللا واستهانوا بها 

 كسروا الوصايا مكررًا. ألنهم صاروا في اللعنة 

 لهة أخرى أي حّولوا القفا إللههم.بّخروا آل 

  حزقيال النبي:
َينْ ُكلِّ َعاِبٍر، فـََتُكوِنَني  (أورشليم) َوَأْجَعُلكِ " َخرَابًا َوَعاًرا بـَْنيَ األَُمِم الَِّيت َحَوالَْيِك أََماَم َعيـْ

  .)١٥، ١٤: ٥(حز      ..."َوَدَهًشا ِلألَُمِم الَِّيت َحَوالَْيكِ  َوَلْعَنًة َوتَْأِديًباَعارًا 



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١١  - 

َا َرَجْستِ ِخبَ ... َيكِ فَامحِِْلي أَْيًضا ِخزْ " ِت أَْيًضا، َوامحِِْلي فَاْخَجِلي أَنْ  ...طَايَاِك الَِّيت ِ
  .)٥٢: ١٦(حز                                                               " َعاَركِ 

  .)٥٤: ١٦(حز                  ".ُكلِّ َما فـََعْلتِ ِلَكْي َحتِْمِلي َعاَرِك َوَختَْزْي ِمْن "
فَِلذِلَك َجَعْلُتِك َعارًا ِلألَُمِم، َوُسْخَرًة جلَِِميِع  ...َوَجنَّْسِت نـَْفَسكِ  ...أَِثْمتِ َقْد "

  .)٤: ٢٢(حز                                                       "اَألرَاِضي.
  سباب العار هكذا:حزقيال النبي يوّضح لنا أ  

 ر العهد)اللعنة (كسر الوصايا وكس. 

 (بغرض الرد والتصحيح) التأديب. 

 (بدًال من القداسة والشهادة هللا) اإلثم والنجاسة. 

  هوشع النبي:
ُرُك ِدَماَءُه َعَلْيِه، َويـَُردُّ َسيُِّدُه َعاَرُه َعَلْيه"   .)١٤: ١٢(هو     " َأَغاَظُه ِإْسرَائِيُل ِمبَرَاَرٍة، فـََيتـْ

نه كان إغاظة إسرائيل (أي رفض اهللا ح لنا سبب العار بأهوشع النبي يوضّ   
   .ل لآللهة األخرى)همال وصاياه وعدم طاعته والتحوُّ وإ 

نبياء الذي كان دائمًا وسيلة اهللا لتنبيه شعبه وردهم هكذا نرى صوت األ  
  إليه...
لذلك نرى إنه بالرغم من كل خطايا شعب اهللا إال أنه باألنبياء يعود ويرحمهم   

  !!ارهم!نزع عمواعيده لويهبهم 

 
  .)١٩: ٢(يؤ                         "َوَال َأْجَعُلُكْم أَْيًضا َعارًا بـَْنيَ األَُممِ "... 

َلُع اْلَمْوَت ِإَىل األََبِد، َوَميَْسُح السَّيُِّد الرَّبُّ الدُُّموَع َعْن ُكلِّ اْلُوُجوِه، َويـَْنزُِع َعاَر " يـَبـْ
  .)٨: ٢٥(إش                   "ِه َعْن ُكلِّ اَألْرِض، َألنَّ الرَّبَّ َقْد َتَكلََّم.َشْعبِ 



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١٢  - 

َال َختَاِيف ألَنَِّك َال َختَْزْيَن، َوَال َختَْجِلي ألَنَِّك َال َتْسَتِحَني. َفِإنَِّك تـَْنَسْنيَ ِخْزَي "
  .)٤: ٥٤(إش                           " َصَباِك، َوَعاُر تـََرمُِّلِك َال َتْذُكرِيَنُه بـَْعُد.

 ؟ ما هو السبيل لذلك (لنوال هذه المواعيد الخاصة بنزع العار)؟ولكن كيف عملياً 
  

 
 ← ونقرأ عن ذلك في األسفار اإللهية مكررًا وكمثال -

ا َوطََلُبوا َوْجِهي، َوَرَجُعوا َعْن فَِإَذا تـََواَضَع َشْعِيب الَِّذيَن ُدِعَي امسِْي َعَلْيِهْم َوَصلَّوْ "
  " طُرُِقِهِم الرَِّديِة فَِإنَِّين َأْمسَُع ِمَن السََّماِء َوَأْغِفُر َخِطيَّتَـُهْم َوأُْبرُِئ أَْرَضُهْم.

 .)١٤: ٧أخ٢(                                                                   

غي أن نا صورة واضحة عن صورة التوبة التي ينبفهو يقدم ل دانيال النبيأما  -
 ←نكملها في مثل هذه األحوال 

بِالصََّالِة َوالتََّضرَُّعاِت، بِالصَّْوِم َواْلَمْسِح فـََوجَّْهُت َوْجِهي ِإَىل اِهللا السَّيِِّد طَالًِبا "
، أَ  ...َوَصلَّْيُت ِإَىل الرَّبِّ ِإِهلي َواْعتَـَرْفُت َوقـُْلتُ  .َوالرََّمادِ  ْخطَْأنَا َوأَِمثَْنا َوَعِمْلَنا الشَّرَّ

ْعَنا ِمْن َعِبيِدَك األَنِْبَياءِ  َلَك يَا ...َوَمتَرَّْدنَا َوِحْدنَا َعْن َوَصايَاَك َوَعْن َأْحَكاِمَك. َوَما مسَِ
  .)٧- ٣: ٩(دا                             ..." َسيُِّد اْلِربُّ، أَمَّا لََنا َفِخْزُي اْلُوُجوِه،

  .)٩: ٩(دا                     " لِلرَّبِّ ِإهلَِنا اْلَمرَاِحُم َواْلَمْغِفَرُة، ألَنـََّنا َمتَرَّْدنَا َعَلْيِه."
يَا َسيُِّد، َحَسَب ُكلِّ َرْمحَِتَك اْصِرْف َسَخَطَك َوَغَضَبَك َعْن َمِديَنِتَك أُوُرَشِليَم "

يِع َجَبِل ُقْدِسَك، ِإْذ ِخلَطَايَانَا َوآلثَ  اِم آبَائَِنا َصاَرْت أُوُرَشِليُم َوَشْعُبَك َعارًا ِعْنَد مجَِ
  .)١٦: ٩(دا                                                  "الَِّذيَن َحْولََنا

نَـيْ  ...فَاْمسَِع اآلَن يَا ِإهلََنا َصَالَة َعْبِدكَ " َك َواْنظُْر أَِمْل أُُذَنَك يَا ِإِهلي َواْمسَْع. اِفْـَتْح َعيـْ
َبْل َألْجِل َمرَاِمحَِك اْلَعِظيَمِة. يَا َسيُِّد  ...َال َألْجِل ِبرِّنَا َنْطرَُح َتَضرَُّعاتَِنا ...ِخَربـََنا

  .)١٩-١٧: ٩(دا                .."اْمسَْع. يَا َسيُِّد اْغِفْر. يَا َسيُِّد َأْصِغ َواْصَنْع.



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١٣  - 

ظل الشعب يتوب ثم يرتد وأخيرًا و  ان هذا هو الوضع في العهد القديم..ك
السبي.. وعندما عاد من السبي كان المشهد يتجهز لمجيء السيد المسيح ليصنع 

  العار عن شعبه بصورة فائقة وكاملة ومجيدة!تدبير رفع 
  

 
 :المسيح حمل عارنا في صليبه  .أ 

فار اإللهية (المسيانية= التي تتنبأ نقرأ ذلك بوضوح في األجزاء المسيانية في األس
  ← عن المسيا أي المسيح)

(في أصل  َوتـَْعِيريَاتِ  ..َألينِّ ِمْن َأْجِلَك اْحَتَمْلُت اْلَعاَر. َغطَّى اخلََْجُل َوْجِهي."
. = عار) اللغة ِيَك َوقـََعْت َعَليَّ   .)٩، ٧: ٦٩(مز                      " ُمَعريِّ

.  اِريعَ أَْنَت َعَرْفَت " يُع ُمَضاِيِقيَّ اَمَك مجَِ َقْد َكَسَر قـَْلِيب  اْلَعارُ َوِخْزِيي َوَخَجِلي. ُقدَّ
َفَمِرْضُت. انـَْتَظْرُت رِقًَّة فـََلْم َتُكْن، َوُمَعزِّيَن فـََلْم َأِجْد. َوَجيَْعُلوَن ِيف َطَعاِمي َعْلَقًما، 

  .)٢١-١٩: ٦٩(مز                               " َوِيف َعَطِشي َيْسُقوَنِين َخالُ.
  َواْلَبْصِق. اْلَعارِ َبَذْلُت َظْهرِي لِلضَّارِِبَني، َوَخدَّيَّ لِلنَّاتِِفَني. َوْجِهي ملَْ َأْستُـْر َعِن "

  .)٦: ٥٠(إش                                                                    
ُه ِلَضارِِبِه. َيْشبَ "   .)٣٠: ٣(مراثي                            "ُع َعارًايـُْعِطي َخدَّ

ليؤكد لنا أن هذا  )٦٩(مزسول بولس أيضًا يقتبس من نفس المزمور المسياني الر 
  الكالم ُكتب عن السيد:

ِيَك َوقـَعَ «َألنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا ملَْ يـُْرِض نـَْفَسُه، َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:" ْت تـَْعِيريَاُت ُمَعريِّ
  .)٤، ٣: ١٥(رو      ..." تـَْعِليِمَنا َألْجلِ َألنَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكِتَب ُكِتَب ». َعَليَّ 

حتمله وهو ُيصلب خارج عبرانيين موضحًا ذلك العار الذي اويعود ويكتب في ال
  أورشليم كأحد المجرمين:



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١٤  - 

ِسِه، تََأملََّ َخارَِج اْلَباِب. فـَْلَنْخرُْج ِلذِلَك َيُسوُع أَْيًضا، ِلَكْي يـَُقدَِّس الشَّْعَب ِبَدِم نـَفْ "
  .)١٣، ١٢: ١٣(عب                    " .َعارَهُ ِإًذا ِإلَْيِه َخارَِج اْلَمَحلَِّة َحاِمِلَني 

  كتب أيضًا بوضوح عن السيد (في نفس الرسالة):ألم يُ 
  "لصَِّليَب ُمْسَتِهيًنا بِاخلِْْزيِ ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع أََماَمُه، اْحَتَمَل ا"... 

  .)٢: ١٢(عب                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فعل التوبة:  .ب 
لكي نقبل عمل المسيح في الصليب عنا لرفع أي عار ويصبح هذا فاعًال في 

ا وتوّجهها نحو اهللا فتحل فينا حياتنا عمليًا علينا بالتوبة (ألنها تفتح قلوبنا وأرواحن
  نعمة الخالص مجددًا حاملة فعل قوة نزع العار).



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١٥  - 

َألنَّ اْحلُْزَن الَِّذي ِحبََسِب َمِشيَئِة اِهللا يـُْنِشُئ تـَْوبًَة ِخلََالٍص ِبَال َنَداَمٍة، َوأَمَّا ُحْزُن "
ُنُه ِحبََسِب َمِشيَئِة اِهللا، َكْم أَْنَشَأ اْلَعاملَِ فـَيُـْنِشُئ َمْوتًا. فَِإنَُّه ُهَوَذا ُحْزُنُكْم هَذا َعيْـ 

ِفيُكْم: ِمَن االْجِتَهاِد، َبْل ِمَن االْحِتَجاِج، َبْل ِمَن اْلَغْيِظ، َبْل ِمَن اْخلَْوِف، َبْل ِمَن 
َرِة، َبْل ِمَن االنِْتَقاِم.   .)١١، ١٠: ٧كو٢(               .."الشَّْوِق، َبْل ِمَن اْلَغيـْ

 تؤول إلى مجد:  العار مع المسيحشركة   .ج 
 لقد رأينا نماذج واضحة في العهد القديم تكشف لنا هذا األمر:

 النبي ُكتب عنه: فموسى 

ُمَفضًِّال  (ختلى عن املركز والكرامة) َأَىب َأْن يُْدَعى اْبَن ابـَْنِة ِفْرَعْونَ "... 
وَن َلُه َمتَتٌُّع َوْقِيتٌّ بِاخلَِْطيَِّة، َعَلى َأْن َيكُ  يَُذلَّ َمَع َشْعِب اهللاِ بِاَألْحَرى َأْن 

يـَْنظُُر ِإَلى اْلَمِسيِح ِغًىن َأْعَظَم ِمْن َخزَاِئِن ِمْصَر، ألَنَُّه َكاَن  َعارَ َحاِسًبا 
  .)٢٦-٢٤: ١١(عب                                          ".اْلُمَجازَاةِ 

  ر عارهم عار شعب اهللا (الذي بِ كيف ُاعتُ  زكريا وأليصاباتعن وكتبنا سابقًا
مه مفرزًا من بطن أ عطوا ابناً ب كثيرًا عن اهللا ووصاياه) فأُ كان وقتها قد تغرّ 

 ليكون هو السابق الصابغ الذي يهيئ الطريق أمام المسيح ويعّمده.

  دوا وتحّملوا العار هِ أيضًا يكتب لنا عن العبرانيين الذين اضطُ  بولسوالرسول
  .وثقة عظيمة في المواعيد اإللهية كان لهم إيمانمن أجل إيمانهم إذ 

(عار يف َصبَـْرُمتْ َعَلى ُجمَاَهَدِة آَالٍم َكِثريٍَة. ِمْن ِجَهٍة َمْشُهورِيَن بِتَـْعِيريَاٍت  "...
، َعاِلِمَني ِيف َسْلَب َأْمَواِلُكْم ِبَفَرحٍ َوقَِبْلُتْم  ...َوِضيَقاتٍ أصل الكلمة) 
. َفَال َتْطَرُحوا ثَِقَتُكُم الَِّيت َوبَاِقًياَماًال أَْفَضَل ِيف السََّماَواِت  أَنـُْفِسُكْم َأنَّ َلُكمْ 

            " تـََناُلوَن اْلَمْوِعدَ .. .ُمَجازَاٌة َعِظيَمةٌ َهلَا 
  .)٣٦-٣٢: ١٠(عب



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ١٦  - 

 :من هذا المنطلق يكتب أيضًا عن خبرته الشخصية قائًال 

ُكلَّ اَألْشَياِء، َوأَنَا َأْحِسبُـَها نـَُفايًَة ِلَكْي أَْرَبَح اْلَمِسيَح،   تُ َخِسرْ ِمْن َأْجِلِه  ..."
  "َألْعرَِفُه، َوقـُوََّة ِقَياَمِتِه، َوَشرَِكَة آَالِمِه، ُمَتَشبـًِّها ِمبَْوتِِه. ...َوأُوَجَد ِفيهِ 

  .)١٠، ٨: ٣(في                                                   
 يقول: بطرس ولوالرس 

  "َواِهللا حيَِلُّ َعَلْيُكمْ  ُروَح اْلَمْجدِ بِاْسِم اْلَمِسيِح، َفطُوَىب َلُكْم، َألنَّ  ُعيـِّْرُتمْ ِإْن "
   .)١٤: ٤بط١(                                                            

: ٢بط١لنا  ألم يقل الكتاب عن السيد المسيح نفسه (الذي صارت حياته منهجاً 
٢١(  

َذا َوَيْدُخُل ِإَىل َجمِْدِه؟" ِ  .)٢٦: ٢٤(لو      "»أََما َكاَن يـَْنَبِغي َأنَّ اْلَمِسيَح يـََتَأملَُّ 
 

 
علينا أن نرى مواقفنا كشعب اهللا في العهد الجديد وكيف ينبغي أن  واآلن: -

 نعيش وما صرنا إليه واقعيًا...

دخلت إلينا نجاسات قدوس ولكن لألسف  ينا أن نحيا في القداسة ألن إلهناُدع -
 مختلفة  ومؤسفة. العالم بُصَور

س جلِ ل باألمور السماوية كشعب سماوي أُ ُدعينا أن نفكر فيما هو فوق وننشغ -
في المسيح في السماويات ليصير له فكر سماوي وانشغاالت ُمقدسة وسيرة 

 نسينا ميراثنا السماوي ودعوتنا المقدسة.روحانية فارتبطنا باألرض و 

بدية فصارعنا في كل ما هو عات أشواق طاهرة ُمقدسة وتطلُّ ُدعينا لنحيا بأ -
وانغلبنا من شهوات األرض أرضي وانطفأت جمرة المحبة اإللهية في قلوبنا 

 ة.لَّ الُمذِ 
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- ١٧  - 

ه.. باللطف واإلحسان حتى يأسر قلوبنا ويجذبنا نحو  عاملناهنا عدة مرات: ُنبِّ  -
 رنا وقتًا وضاع كل شيء سريعًا.فلم نعبأ.. أو تأثّ 

هنا باألحزان واألمراض (التي تتكرر بشكل ُملفت وتدعو اضطر أن ينبِّ  -
ل لنتذكر أبديتنا) فكان رد فعلنا التذمر بمزيد من األحزان صارخة أن نتحوّ 

 والمخاوف.. وكأن حياتنا أرضية فقط وبال رجاء سماوي وأبدي!

ب عندما ُيسلمنا للعار والقلق والدهش (كما قرأنا في لغة جَ هل بعد هذا َنع -
 :ستفيق بعد؟ أال نذكر كلمة الرسولاألنبياء)؟! أال نفهم بعد؟ أال ن

   "ُاْصُحوا ِلْلِبرِّ َوَال ُتْخِطُئوا"
  .)٣٤: ١٥كو١(: ترجمة أخرى) تامة إفاقة أفيقوا(

 

 
 أم هو دينونة وانتباه قلب؟! اً واستشهاد اً ضطهادهل نعتبر هذا ا -

مهم المتنوعة بفرح ونصرة دين قديمًا يقبلون اضطهاداتهم وآالهَ كان المضطَ  -
مسيح.. كانوا يتسابقون على بيهم فحّولتهم لإليمان بالدهشت ُمعذِّ فائقة أ

ستشهاد، فاألم ُتشّجع بناتها ليقدمن على موكب عرسهن السماوي واألب اال
ن علِ مع أوالده نحو الموت كبوابة اللقيا مع الحبيب والكل مبتهج ومُ  يتقدم

 .إيمانه بثقة وفخر..

هل لنا هذا؟ أم ُنخادع أنفسنا.. وهذا ال يمنع أن يكون وسط موكب األحداث  -
بون عند اهللا كشهداء.. لكن الموقف سَ حتَ أشخاص فرادى لهم هذا اإليمان فيُ 

 العام ُمحتاج لرؤية مختلفة.
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- ١٨  - 

نخلط رة اهللا والدينونة تعني غضب اهللا.. أستشهاد يعني مسأن اال خاصةً  -
 المسرة بالغضب؟!! 

فـَُيِضيَء َلَك  ...اْستَـْيِقْظ أَيـَُّها النَّاِئمُ « ..َولِكنَّ اْلُكلَّ ِإَذا تـََوبََّخ يُْظَهُر بِالنُّوِر."
  .)١٤، ١٣: ٥ف(ا                                                  ».اْلَمِسيحُ 
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- ١٩  - 

 

  
 خيامنا ساقطة، وقد جاء ليقيمها!! ُترى ما معنى هذا؟! -

 نقرأ عن خيمة داود الساقطة هكذا: -

ِيف ذِلَك اْليَـْوِم أُِقيُم ِمظَلََّة َداُوَد السَّاِقَطَة، َوُأَحصُِّن ُشُقوقـََها، َوأُِقيُم َرْدَمَها، «"
: ٩(عا                                            " رِ َوأَبِْنيَها َكأَيَّاِم الدَّهْ 

١١(.  
  وهو ما اقتبسه الرسول يعقوب في العهد الجديد قائًال:

َسَأْرجُع بـَْعَد هَذا َوأَْبِين أَْيًضا َخْيَمَة َداُوَد السَّاِقَطَة، َوأَْبِين أَْيًضا َرْدَمَها "
يُع األَُمِم الَِّذيَن ُدِعَي  ، َومجَِ َوأُِقيُمَها ثَانَِيًة، ِلَكْي َيْطُلَب اْلَباُقوَن ِمَن النَّاِس الرَّبَّ

، ١٦: ١٥(أع          " هَذا ُكلَُّه. امسِْي َعَلْيِهْم، يـَُقوُل الرَّبُّ الصَّاِنعُ 
١٧(.  

واآلن نتساءل: ما هي خيمة داود الساقطة؟ ولماذا ُدعيت خيمة؟ وٕاذ نجد  -
داود اإلجابة على ذلك في قصة داود النبي في العهد القديم نقول أن خيمة 

مة لمملكته (أي مملكة قامها لتكون عاصالتي أ "أورشليم"الساقطة هي 
           يها تابوت اهللا لتكون كموضع هللا: مركز المملكة حضر فإسرائيل) وأ

مرات ٣يلي كان عليه أن يذهب ألورشليم وكل إسرائ[ ]١: ١٦، ١: ١٥أخ١[
- ١٤: ٢٣خر -في السنة على األقل في األعياد الكبرى حسب الشريعة

١٧[. 

(والذي ُشهد له بأنه حسب قلب أما لماذا ُدعيت خيمة.. ألن داود كرجل اهللا 
ماع) أي جته كخيمة ُكبرى (على مثال خيمة االكان قصده أن تكون هذ اهللا)
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- ٢٠  - 

لتفاف شعب اهللا حول إلهه في العبادة.. ألنه كان يعرف فكر اهللا أنه مكان ال
  ).٨: ٢٥خرسكن له ميريد دائمًا الحضور وسط شعبه (وٕاقامة 

 ٨: ١إش) أو خيمة للرب (٨، ١: ٤٨مزبرت أورشليم كمدينة اهللا (لذلك ُاعتُ 
  .)"فـََبِقَيِت ابـَْنُة ِصْهيَـْوَن َكِمظَلٍَّة ِيف َكْرٍم، َكَخْيَمٍة ِيف َمْقثََأٍة، َكَمِديَنٍة ُحمَاَصَرةٍ "

في األسفار اإللهية أي ما يقصده اهللا من هذا  "الخيمة"هذا يقودنا لنفهم فكرة  -
 في األرض. "خيمة ُمقامة"األمر: أن تكون له 

) ٨: ٢٥خرها حتى اآلن في بعض الشواهد مثل فالفكرة األساسية (كما رأينا -
 هو أن اهللا يريد أن يسكن وسط شعبه ويقيم معه.

من هنا يمكننا أن نفهم أن هذا الفكر هو فكر اهللا منذ خلق آدم ووضعه في  -
لق كل شيء  الجنة لذلك يقول سفر األمثال عن األقنوم الثاني الذي به خُ 

 ) هذه الكلمات المقدسة:ب١٦: ١كو(

اَمُه. َفرَِحًة ِيف َمْسُكونَِة ُكنْ " َتُه، َفرَِحًة َداِئًما ُقدَّ ُت ِعْنَدُه َصانًِعا، وَُكْنُت ُكلَّ يـَْوٍم َلذَّ
اِيت َمَع َبِين آَدَم. ، ٣٠: ٨أم(                                 "أَْرِضِه، َوَلذَّ

٣١.(  
شركة فاهللا محب البشر خلق آدم ليكون في شركة محبة معه منذ البدء،  -

مسكونة "أوجد الجنة كمشروع محبة! محبة مستمرة باإلقامة معه.. لذلك 
آلدم مع اهللا إلهه.. كان اهللا فرحًا بشركته مع آدم  "مسكونة محبة" رضه"أ
اِيت َمَع َبِين آَدمَ ( ) وكان يتراءى باستمرار له متحدثًا َفرَِحًة ِيف َمْسُكونَِة أَْرِضِه، َوَلذَّ

لحفظ هذه الشركة إذ كان  ،بط، ضوابط المحبةمعه.. ووضع بعض الضوا
ع اإللهي للمحبة وسيعمل يعلم أن هناك عدوًا متربصًا ال يطيق هذا المشرو 

ظ من قة بالتحفُّ تالفه.. وكانت هذه الوصايا أو الضوابط هي المتعلِّ جاهدًا إل
ن يْ رَ األكل من شجرة معرفة الخير والشر.. إال أن آدم وحواء لم يكونا ساهِ 
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- ٢١  - 

تلف هذا المشروع وفقد آدم الجنة بل لكافي فخدعتهما الحّية.. وهكذا أُ در ابالق
 لى واألهم شركة المحبة مع اهللا...وْ وفقد باألَ 

 ولكن نحتاج ان نتوقف قليًال ونتساءل عن طبيعة هذه الشركة: ماذا كانت؟ -

لقد كانت آلدم نبع حياة مستمرة (شجرة حياة + نهر حياة).. وأيضًا كانت له 
شركه اهللا في سلطانه الملوكي (ألن اهللا ملك أاز فوق كل اعتبار إذ امتي

) ١٣: ١٤٥مز" ُمْلُكَك ُمْلُك ُكلِّ الدُُّهوِر، َوُسْلطَاُنَك ِيف ُكلِّ َدْوٍر َفَدْورٍ "الدهور 
) ١٦: ١١٥مزيت األرض له ليملك فيها كًا في األرض (وُأعطِ لِ ر آدم مَ عتُبِ فأُ 

            ها لهـة كلـعت الخليقخضِ ًا وأُ ـها جميعـط عليلَّـ ق وتسـّمى الخالئوهكذا سَ 
  .]٢٠، ١٦: ٢تك - ٢٨، ٢٦: ١تك[

واغتصبه العدو فصار رئيس هذا العالم: [ولكن لما سقط آدم فقد ُملكه أيضًا  -

قام خارجها وٕاذ ُأغلق على سر وُطرد آدم من الجنة وأ ]٣٠: ١٤يوراجع 
قام فيه أبوانا مكان ما في األرض أأنها حديقة أو الجنة فبقيت في أذهاننا ك

 ن.يْ لَ األوّ 

بينما الجنة في الواقع كانت موضعًا سرائريًا يحمل الكثير من أسرار اهللا مع  -
وباعتباره ملكًا  -آدم -اإلنسان.. فهي كانت بمثابة عاصمة مملكة اإلنسان

على األرض كلها ُجعلت الجنة موضع إقامته (موضع إقامة الملك هي 
 كة).عاصمة الممل

نحن نعلم ما حدث بعد ذلك، إذ انتشر الفساد حتى كان زمن الطوفان.. وامتد  -
).. وعادت الشرور ١٠تك  البشر من جديد في كل األرض (نسل نوح

ر مختلفة إال أن اهللا الثابت في مقاصده نحو اإلنسان وَ تظهر من جديد بصُ 
جعله صديقًا به منه ويليقرِّ  كان ومازال يبحث له عن شريك محبة من جديد!
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- ٢٢  - 

له.. وهكذا وجده أخيرًا وقد كان.. كان هذا هو أبونا إبراهيم الذي يصفه 
 ).٢٣: ٢يعبأنه خليل اهللا (صديق اهللا) ( الكتاب المقدس

  ويقول إشعياء عنه:
 اِحدٌ ألَنِّي َدَعْوتُُه َوُهَو وَ اْنظُُروا ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم أَبِيُكْم، َوِإَىل َساَرَة الَِّيت َوَلَدْتُكْم. "

: ٥١(إش                                               "َوبَارَْكُتُه َوَأْكثـَْرتُهُ 
٢(.   

مثلما قال ذلك قبًال آلدم  كثرته""باركته وأه مواعيد آدم من جديد! [هكذا كان ل
  ]٢٨: ١تك

ل بَ في إبراهيم) صار من جديد من قِ اآلن إذن يمكننا أن نفهم أن آدم (ممثًال 
لك في األرض، أال نقرأ هذا في قصة دفنه لزوجته سارة عندما قال كالمَ اهللا 

نَـَناأَْنَت "له سّكان األرض العمالقة هذه الشهادة  : ٢٣(تك" رَئِيٌس ِمَن اِهللا بـَيـْ
٦.(  

خيمة لكن دعنا ال ننسى السر وراء هذا كله فلقد عاش إبراهيم دائمًا في  -
ة مع اهللا والخيمة داللة الغربة .. كان المذبح شهادة على شركة مستمر ومذبح

 في العالم.

وهكذا نرى من جديد فكر الخيمة.. لم تكن مجرد خيمة معيشة.. بل خيمة  -
اهللا مع اإلنسان ألن المذبح هناك يحّولها من مجرد خيمة عادية، خيمة 
إبراهيم.. إلى خيمة اهللا مع إبراهيم.. خيمة شركة المحبة.. وبسبب ذلك 

 !من اهللا" اً "رئيساهللا آلدم فصار  استعاد إبراهيم ُملك

ل الصورة المرسومة لنا سرائريًا في األسفار اإللهية عن شركة كمُ ولكن لكي تَ  -
اهللا معنا ينبغي أال نغفل حروب إبراهيم.. فإبراهيم ُدعي للحرب أكثر من 
مرة.. مرة عيانًا مع الملوك الذين سبوا لوط ليسترده وكانت له النصرة، ومرة 



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ٢٣  - 

جوارح (المشيرة للقوات الشريرة) لوقت طال حتى غابت الشمس أخرى مع ال
)... كانت ١٥، تك١٤تكالمواعيد والميثاق مع اهللا!! (له وانتصر فصارت 

كهم العدو لسبي ملوك األرض الذين يحرّ [حروبه كلها مع األعداء المنظورين 
 روالغير منظورين (األعداء الروحية: الجوارح) التي ُتشي ]اإلنسان (لوط)
 .]١٥تكال، يا إبراهيم؟!  ←هل أمضي عقيمًا [لحرب اإليمان 

ولكي تكمل الصورة السرائرية المتعلقة بخيمة اهللا مع اإلنسان، وشركة المحبة  -
د انتصاره في بينهما.. البد أن نذكر أمرًا آخر مرتبط بقصة إبراهيم.. فبع

ذلك الوقت ستقباله ملكيصادق ملك شاليم (أورشليم) في معركة الملوك خرج ال
 وهو كاهن اهللا العلي وبارك إبراهيم...

ر ألورشليم مرتبطة أيضًا باسم ملكها ملكيصادق والرسول بولس كْ هنا أول ذِ 
     -اء (ملكيصادق = ملك البرـزى األسمـا مغـن يوّضح لنـي العبرانييـف

  .موضع السالم) = أورشليم
، الَِّذي اْستَـْقَبَل ِإبـَْراِهيَم َألنَّ َمْلِكي َصاَدَق هَذا، َمِلَك َسالِيَم، كَ " اِهَن اِهللا اْلَعِليِّ

رَاِجًعا ِمْن َكْسَرِة اْلُمُلوِك َوبَارََكُه، الَِّذي َقَسَم َلُه ِإبـْرَاِهيُم ُعْشرًا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء. 
 "»َالمِ َمِلَك السَّ «َأْي » َمِلَك َسالِيمَ «ثُمَّ أَْيًضا » َمِلَك اْلِبرِّ «اْلُمتَـْرَجَم َأوًَّال 

  .)٢، ١: ٧(عب
عطاه آلدم وُفقد منه فهو ملك بر ح لنا فكرة اهللا في الُملك الذي أوهذا يوضّ 
 فهو سم الذي يكشف قصد اهللااهن اهللا في زمن إبراهيم يحمل االوسالم.. فك

  !كاهنًا وملكاً م السالم وهكذا يصبح ينبغي أن يملك بالبر ويقي
ك لِ ي إشارة للمسيح الكاهن والمَ حسب رسم اهللا وقصده (وهذه ه كاهن وملك -

لك والكهنوت.. هذا ولكنه أيضًا أتى ليرد لإلنسان ما ُفقد من آدم.. يرد لنا المُ 



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ٢٤  - 

كًا وكاهنًا.. لذلك استرد المسيح لنا ما ُفقد لِ كله يعني أن آدم ُجعل من اهللا مَ 
 ).٦: ١رؤمن آدم وجعلنا ملوكًا وكهنة 

(كمكان عشرة مع اهللا خاصة  الخيمة""بلكننا نريد تكميل األحداث المرتبطة  -
جدًا) ونتابع اإلعالن اإللهي بخصوصها.. وارتباط ذلك أيضًا بأورشليم (ألنه 

كان  -وهو ملكيصادق -ة أخرى.. عن شخص آخراآلن تظهر لنا صور 
 ل اهللا ملكًا وكاهنًا).بَ نه صار من قِ واضحًا أ

   ه بابن اهللاشبَّ (مُ  مزاٌ ًا ألنه أيضًا ر لم يتكلم عنه الكتاب كثيرًا.. بقى لغز 
كما هو واضح من قصته مع إبراهيم  حقيقي نه شخٌص ) رغم أ٣: ٧عب

نتابع فكر اهللا من جهة الخيمة، وأهمية لكننا سنرى أكثر ترابط األحداث بينما 
قامته في شركة محبة مع اإلنسان، ليس فقط المحبة ولكن المحبة عن قرب، إ

  ...محبة وٕاقامة معاً 
خرج الشعب من مصر.. كان له أمر الرب سى.. وبعدما أجاء مو بعد إبراهيم  -

 "فـََيْصنَـُعوَن ِيل َمْقِدًسا َألْسُكَن ِيف َوَسِطِهمْ "أن يقيم مسكنًا له وسط شعبه 
اآلن لم يعد فرد واحد (آدم/ إبراهيم) إنما ُأمة وشعب كامل..  )٨: ٢٥(خر

ا دّرب عبده إبراهيم لذلك بدأ اهللا ُيعلن عن فكره من جديد بصورة عامة (بعدم
قيمت خيمة اإلجتماع.. وأعطى وأوالده على حياة الخيام والشركة مع اهللا).. فأُ 

ضوابط ن معه في الجبل) وسّلمه الوصايا (اهللا تفاصيلها لموسى (بينما كا
وهذا أيضًا له مغزى سنراه [المحبة) مكتوبة بأصبع اهللا على لوحي حجر! 

 ← ]حاالً 

درك أنها تتجه كلها أيضًا للبر والسالم.. حتى يستطيع ندما نقرأ الوصايا نوع
ل اهللا يحيا بالبر ويقيم بَ ك من قِ لِ اإلنسان أن يمارس حياته في األرض كمَ 
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شعب  حروبأكثر ا السالم.. ولكن أيضًا عليه دائمًا أن يخوض الحروب (م
 اهللا) وكلما لجأ للرب انتصر وكلما ترك إلهه انهزم (راجع أيضًا أول حرب في
البرية مع عماليق وكيف كانت النصرة مرتبطة بالصالة = الشركة مع اهللا 

ديه نحو اهللا.. كذلك عندما تم االنتصار أقام مذبحًا عندما كان يرفع موسى ي
  .)٤: ٦٠مع مز ١٥- ٨: ١٧خر( ← نتصار)(راية اال "يهوه رايتي"أسماه 

لتكون موضع قام أورشليم (كما سبق وذكرنا) ثم كان زمن داود، ولما جاء أ -
 قام على أساس البر.للرب (مكان العبادة المركزي) وعاصمة المملكة.. التي تُ 

نشودته عن شاول عدوه ارًا جدًا حتى مع مخاصميه: راجع أوكم كان ب
من أهلك مسيح الرب رغم أنه يعلم أن قتل أو كيف وما بعده  )١٩: ١صم٢(

فعل مع من قتل  .. كذلك)١٥، ١٤: ١صم٢(الرب وسيهلك يومًا شاول ترك 
بنير) ووصفه بأنه "رجًال صديقًا" لك (بمساعدة أالذي قاومه في المُ  إيشبوشث

كمل حروبه عاش داود في كل حياته بالبر.. وأ .. وهكذا)١١، ١٠: ٤صم٢(
.. فتحقق السالم في )٦: ٨صم٢(بانتصار مستمر (لسبب عالقته مع اهللا) 

  ).١٠، ٩: ٢٢أخ١،،  ٩، ٨: ١٧أخ١كل المملكة (
حتفال هام يلفت النظر جدًا، ففي قصة االهنا أيضًا نتوقف لنشير ألمر  -

بنه سليمان ذاكرًا يكل يسّلم داود كل رسوم الهيكل البوضع حجر أساس اله
  :هذه الكلمات المدهشة

  .)١٩: ٢٨أخ١(          " َقْد أَفْـَهَمِين الرَّبُّ ُكلَّ ذِلَك بِاْلِكَتابَِة بَِيِدِه َعَليَّ "
للمفارقة في المقارنة.. في أيام موسى كتب الرب الوصايا على  هشتنا ويالد يا

عد ليكون كتاب اهللا، ليكتب بيده فيه قد حجر.. كان قلب اإلنسان الذي أُ 
ى (بسبب السقوط) وصار كحجر، لذلك كتب الرب بيده أيضًا (أصبع تقسّ 

مل بصبر ي.. وظل يعاهللا) ولكن على حجر إشارة لحالة قلب اإلنسان المتقسّ 
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ُمسح به  في قلبه ألنهفي قلب اإلنسان حتى كان زمن داود وعمل الروح 
َوَجْدُت َداُوَد ْبَن َيسَّى َرُجًال "حتى صار قلبه كقلب اهللا بشهادة اهللا نفسه 

صبح قلب اإلنسان (داود) من جديد وهكذا أ )٢٢: ١٣(أع "َحَسَب قـَْلِيب 
رسوم بيته، موضع سكنه مع اإلنسان  لكتابة اهللا، فكتب الرب بيده فيه هيَّئاً مُ 

(الخيمة الكبرى: هيكل الرب.. الهيكل هو نفسه فكرة الخيمة حسب إعالن 
كة بسبب رحالت شعب اهللا اهللا في كلمته إال أن الخيمة كانت الصورة المتحرِّ 

  الموضع الثابت عند دخولهم إلى أرض موعدهم). كانفي البرية والهيكل 
ية وحاجته ه الكلمات عن قلب اإلنسان وحالته المتقسّ حزقيال النبي هذألم يقل  -

  :ل منهاللتحوُّ 

قـَْلَب َوأُْعِطيُكْم قـَْلًبا َجِديًدا، َوَأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِيف َداِخِلُكْم، َوأَْنزُِع "
  . )٢٦: ٣٦(حز                " ِمْن حلَِْمُكْم َوأُْعِطيُكْم قـَْلَب حلٍَْم. اْلَحَجرِ 

ى التحرك الواضح الهادئ نحو غرض ثابت وهو رغبة اهللا المستمرة هكذا نر  -
في إقامة عالقة المحبة وشركة العشرة مع اإلنسان في قرب حقيقي: معًا في 

 خيمة، معًا في مسكن واحد!
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ثر.. أي ليس ق إلى ما هو أكاهللا محب البشر بهذا.. لكنه كان يشتا لم يكتفِ  -

 تحاد به!إلنسان عن قرب، السكن معه بل واالاإلقامة مع ا فقط

لذا جاء يسوع وحقق الصورة الصحيحة لعالقة اهللا مع اإلنسان فأقام خيمته  -
في األرض.. كانت هذه الخيمة ليست خارجية كخيام إبراهيم أو موسى أو 

الكتاب هذه  قوللة في أورشليم) بل كانت هي جسده نفسه إذ يمثَّ داود (مُ 
 ←الكلمات عن تجسده 

نَـَنا" حسب اللغة  "حل بيننا"وكلمة  )١٤: ١(يو "َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بـَيـْ
  !"أقام خيمته بيننا"اليونانية (التي كتب بها اإلنجيل) تعني تمامًا = 

مكنًا.. أي أن يحل المسيح نفسه داخلنا.. تمام الخالص صار هذا مُ وبعد إ -
جسادنا (ونفوسنا) خيمة له، لحلوله فيها أو متحدين معه وتصبح أونصير 

 هيكًال مقدسًا له:

ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد َحيَْفْظ َكَالِمي، َوحيُِبُُّه َأِيب، َوِإلَْيِه نَْأِيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع ".. 
  ).٢٣: ١٤(يو                                                "َمْنزًِال.

  .)١٩: ٤(غل          "أََمتَخَُّض ِبُكْم أَْيًضا ِإَىل َأْن يـََتَصوََّر اْلَمِسيُح ِفيُكمْ "
  .)١٧: ٣(أف                      "لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح بِاِإلميَاِن ِيف قـُُلوِبُكمْ "

نجد صدى هذا الفكر واضحًا في كتابات الرسل عندما يتكلمون عن حياتهم  -
َعاِلًما "يقول الرسول بطرس في نهاية حياته  ."بخيمة"ين إياها األرضية واصف

وهكذا  ]خلع مسكني = حل خيمتي[ )١٤: ١بط٢(" َأنَّ َخْلَع َمْسَكِين َقرِيبٌ 
ُأْسَكُب َسِكيًبا، َوَوْقُت احنَِْالِيل َقْد "يقول الرسول بولس في ختام رحلة حياته 

  .!)الخيمة (وقت انحاللي = فك )٦: ٤تي٢( "َحَضرَ 
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تحاد مع اهللا (حلول اهللا في في تعليم الرسل عن ثمار هذا اال هكذا ونقرأ أيضاً  -

 خيمة اإلنسان األرضية!).

   .)١٦: ٣كو١(   " أََما تـَْعَلُموَن أَنَُّكْم َهْيَكُل اِهللا، َوُروُح اِهللا َيْسُكُن ِفيُكْم؟"
  .)١٧: ٦كو١(                  "ْلَتَصَق بِالرَّبِّ فـَُهَو ُروٌح َواِحدٌ َوأَمَّا َمِن ا"
َا "  ُشرََكاَء الطَِّبيَعةِ َوَهَب لََنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثَِّميَنَة، ِلَكْي َتِصريُوا ِ

   .)٤: ١بط٢(                                                 "اِإلهلِيَّةِ 
بـَْيًتا ُروِحيًّا، َكَهُنوتًا ُمَقدًَّسا،  َكِحَجاَرٍة َحيَّةٍ وا أَنـُْتْم أَْيًضا َمْبِنيَِّني ُكونُ "

فـََلُكْم أَنـُْتُم الَِّذيَن  ..لِتَـْقِدِمي َذبَاِئَح ُروِحيٍَّة َمْقُبوَلٍة ِعْنَد اِهللا بَِيُسوَع اْلَمِسيِح.
  .)٧، ٥: ٢بط١(                                  "    تـُْؤِمُنوَن اْلَكرَاَمةُ 

  .)٦: ١(رؤ                            ..."َوَجَعَلَنا ُمُلوًكا وََكَهَنًة ِهللا أَبِيهِ "
قد من آدم ليصير ملكًا وكاهنًا! يصير أيضًا مرة أخرى يستعيد اإلنسان ما فُ  -

رى وهذا يوّضح ويكشف سر بناء أورشليم السماوية التي ستُ  حيًا كريماً حجرًا 
لك المسيح.. فكل واحد من المفديين هو حجر حي كريم في المدينة مُ  في

،،  ١٩، ١٠: ٢١رؤة كلها من حجارة كريمة (م) المبنيَّ ـة (أورشليـالسماوي
 ).٢، ١: ٢٢رؤ

 - أال يلفت نظرنا أن هناك تشابه بين جنة آدم وأورشليم السماوية (النهر -
 شجرة الحياة!!).

بالقول بأن تلك الجنة السرائرية كانت هي بذرة  أال يمكننا إذن أن نتجاسر -
نت أوًال سرًا وضمنًا في قصة علِ أورشليم (التي كانت في فكر اهللا) واستُ 

في تاريخ إسرائيل  لك داود.. ثم سقطت بعدئذٍ ملكيصادق ثم بوضوح في مُ 
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 أنخيمة العبادة والحضور اإللهي وسط شعبه).. حتى  -خيمة داود (سقطت
كى عليها في أيام تجسده معلنًا بالنبوة خرابها الكامل      المسيح أيضًا ب

 ) وأخيرًا نراها في ملء رسمها ومجدها في سفر الرؤيا.٤٤-٤١: ١٩لو(

في تعليم المسيح إشارة ضمنية سرائرية عن هذا األمر أيضًا ولكن لنا   -
            ←ح ـري الصالـة السامـي قصـى) وهـم األولـة = أورشليـبالذات (الجن

. والقصة معروفة جيدًا لقارئ اإلنجيل، ويجمع )٣٧-٢٥: ١٠لوقا (
المفسرون على أن هذا المسافر الذي وقع بين اللصوص هو آدم (عمومًا) 

الوي والكاهن لاطين) من ايح من الشرِ معونة لحالته المؤسفة (جُ  يجدوالذي لم 
 جاءه المسيح (السامري الصالح). (الناموس) حتى

مور للجنة التي انحدر منها آدم نحو أ تشير ا أن أورشليم عندئذٍ أال يعني هذ
 بالعالم واجتذاباته وخداعات الشيطان (التي تشير أريحا لها حسب رأي أغل

  المفسرين أيضًا).
ا تكتمل فصول قصة اهللا مع اإلنسان من جهة رغبته أن يقيم معه ويتحد هكذ -

يضًا كاهنًا أساس البر والسالم وأ لكه علىًا في األرض يقيم مُ لكِ ره مَ صيِّ به ويُ 
كها) لذلك تخبرنا رسالة العبرانيين أن المسيح لِ (ملكيصادق كاهن أورشليم ومَ 

) ونحن فيه كهنة نخدم مع ١١٠مز جاء كاهنًا على رتبة ملكيصادق (أيضاً 
 رئيس كهنتنا في األقداس السماوية.

  ← ه قلوبنا إلى مسئوليتناوهذا كله ينبِّ  -

البر والسالم فتخضع األرض والظروف لنا ولكن أيضًا نحيا ب :كملوك
 عة مع اهللا +تقطِّ ندرك سر الخيمة (غربتنا + عشرتنا المستمرة غير المُ 

  تكميل حروبنا). 
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ع عن العالم وخالصه، وتكميل مقاصد نحمل مسئوليتنا بالتشفُّ  وككهنة
  في مكانه وزمانه). (كلٌ اهللا الملكوتية في تاريخنا.. 

 
بنا عن حقيقة دعوتنا المسيحية، وكم حصرنا عمل النعمة الكافية رّ كم تغ -

مكتوبة لى مستوى شركة العهد مع اهللا.. عهد لتجعلنا قادرين أن نحيا ع
 .)٩: ١٢كو٢( )١٢- ١٠: ٨(عبوصاياه في قلوبنا 

وضيقات ومخاوف وكم نحتاج أن ندرك أن ما يحدث من حولنا (أحداث  -
 ..وانزعاجات) هو صوت البوق اإللهي لنستيقظ وننال نصيبنا من النعمة

د روحيًا) حتى يحل المسيح نعيِّ  لكينعمة سر التجسد (وهذا هو معنى العيد: 
فينا متجسدًا داخلنا بسر حضوره فينا.. حتى نحيا مثله ونشهد له ونكمل 

  ← رسالة الخالص

 "األرض السالم وبالناس المسرة! المجد هللا في األعالي وعلى"
  ← تزول مخاوفنا عندئذٍ  -

َفَمْن يـُْؤِذيُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمَتَمثِِّلَني بِاخلَْْريِ؟ َولِكْن َوِإْن تَأَلَّْمُتْم ِمْن َأْجِل اْلِربِّ، "
ُسوا الرَّ  بَّ اِإللَه ِيف َفطُوبَاُكْم. َوأَمَّا َخْوفـَُهْم َفَال َختَاُفوُه َوَال َتْضَطرِبُوا، َبْل َقدِّ

يَن َداِئًما ِلُمَجاَوبَِة ُكلِّ َمْن َيْسأَُلُكْم َعْن َسَبِب الرََّجاِء الَِّذي  قـُُلوِبُكْم، ُمْسَتِعدِّ
  .)١٥-١٣: ٣بط١(                              " ِفيُكْم، ِبَوَداَعٍة َوَخْوفٍ 

َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا،وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّا  أَنَا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب "
  .)٢٦، ٢٥: ١١(يو                      "َوآَمَن ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبدِ 

ٌة أَْم َضْيٌق أَِم اْضِطَهاٌد أَْم ُجوٌع أَْم " َمْن َسيَـْفِصلَُنا َعْن َحمَبَِّة اْلَمِسيِح؟ َأِشدَّ
ِإنـََّنا ِمْن َأْجِلَك ُمنَاُت ُكلَّ «َسْيٌف؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: ُعْرٌي أَْم َخَطٌر أَمْ 
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َنا ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّْبحِ  يِعَها يـَْعُظُم انِْتَصارُنَا ». النـََّهاِر. َقْد ُحِسبـْ َولِكنـََّنا ِيف هِذِه مجَِ
  ).٣٧-٣٥: ٨(رو                                      "بِالَِّذي َأَحبـََّنا

 
سرات روحية عابدة الروح لنكون أفي بقى أن نقول أنه عندما نجتمع معًا  -

وخادمة يجمعها هدف واحد ورؤية واحدة ملكوتية.. فإن هذا في حد ذاته 
ع د بالرب بل والتشفُّ ُيصبح من جديد مجاًال عظيمًا للشركة والحماية والتشدُّ 

 الدقيقة كالتي نمر بها. آلخرين في األوقات

  :شعبه بهذه الكلمات رذكِّ ولنسمع النبي قديمًا يُ  -

َهُلمَّ يَا َشْعِيب اْدُخْل َخمَاِدَعَك، َوَأْغِلْق أَبـَْواَبَك َخْلَفَك. اْخَتِبْئ َحنَْو ُحلَْيَظٍة َحىتَّ "
َعاِقَب ِإْمثَ ُسكَّاِن اَألْرِض ِفيِهْم، يـَْعبُـَر اْلَغَضُب. ألَنَُّه ُهَوَذا الرَّبُّ َخيْرُُج ِمْن َمَكانِِه لِيُـ 

 .)٢١، ٢٠: ٢٦(إش  " فـََتْكِشُف اَألْرُض ِدَماَءَها َوَال تـَُغطِّي قـَْتَالَها ِيف َما بـَْعدُ 
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  ُرسلنا ل من اآلب لذلك فهو أيضًا يُ رسَ لقد جاء المسيح لعالمنا متجسدًا كم

 ←معه في ملكوته 

   .)١٨: ١٧(يو            " ْرَسْلَتِين ِإَىل اْلَعاملَِ أَْرَسْلتُـُهْم أَنَا ِإَىل اْلَعاملَِ َكَما أَ "
: ٢٠(يو                           "َكَما أَْرَسَلِين اآلُب أُْرِسُلُكْم أَنَا"

٢١(. 

  وفكر اإلرسالية عمومًا ليس بالفكر الشائع والموضوع في مكانته الصحيحة
ن أن كنيستنا ال تشجعه.. لكن هذا ليس صحيحًا ظَ تنا وقد يُ بالنسبة لكنيس

فَاْذَهُبوا "امته يالبتة ألن الكنيسة هي اإلرسالية بحسب كالم المسيح بعد ق
يَع األَُممِ   .)٢٠، ١٩: ٢٨(مت ..."َوتـَْلِمُذوا مجَِ

 األرثوذكس هذه الكلماتالهوت لولقد كتب أحد علماء ا:  

لي كأعظم اهتمام في أيامنا رسَ عدها المُ اج الكنيسة أن تسترد بُ ـتحت «
نيسة هي "الكفينبغي أن ندرك الحق األساسي الذي هو:  - هذه

"اذهبوا سيح جذور حياتها بسبب وصية الم فاإلرسالية هي اإلرسالية"
فأي جماعة مسيحية تفقد حماسها وغايتها  - وتلمذوا جميع األمم"

ة باحتياجاتها الروحية نشغللية وتصبح متمركزة حول نفسها ومُ رسَ المُ 
تكون في طريقها للذبول الروحي والموت.. ذلك ألن حاجة المسيحي 
الروحية الرئيسية هي أن ُيشارك حياته والحق الذي معه مع آخرين 

فاإلرسالية هي رسالة  ان بل وٕاذا أمكن مع العالم كله!بقدر اإلمك
تاريخ بين الكنيسة في العالم، والمعنى الحقيقي لوجود الكنيسة في ال

وبطبيعة الحال ليس هذا يعني  يء المسيح األول ومجيئه الثاني..مج



جاء/ لينزع عارنا، ليقيم خيامنا، وليرسلنا!                                            رسالة عيد الميالد 
  ٢٠١١المجيد

- ٣٣  - 

أن كل مسيحي عليه أن يذهب ويكرز بالمعنى الحرفي ولكن الكل 
د، ويشترك، بل لية للكنيسة: يعضِّ رسَ مازال ملتزمًا بخصوص الوظيفة المُ 

 Alexander“       .» ويشعر بالمسئولية الشخصية تجاه ذلك

Shmemann”  
  ِّنيسة ويمثالن المسئولية كيان عظيمان أمام الفي عالمنا اليوم يوجد تحد

 الملقاة على عاتقها (وهي مسئولية كل فرد فينا):

حيث محاولة إلغاء أي إعالن لإليمان  Secularالمواجهة مع تيار علماني  -
ؤمن لية في داخل اإلنسان (هو حر رَ باهللا أو المبادئ الروحية، ولتبقى محاصَ 

أو يعبده في مكانه.. ولكن ال يتكلم عنه!) هذه مواجهة من خارج  يريد بمن
 .الكنيسة..

األخرى فهي من داخلها وهو التيار الليبرالي في مواجهة أما المواجهة  -
حيث محاولة  Liberal (Liberalism, relativism)األفكار المتحررة 

لجنسي، قتل ف حتى مع ما هو مضاد لوصايا اهللا بوضوح (الشذوذ االتكيُّ 
عدم اإللتزام بالعهود الزيجية وتحطيم الكيان ، جهاضاإلاألطفال: 

 .)األسري..

  ّكة بتقليد وهذا كله يتطلب روحانية واعية تحيا بنبض إنجيلي حّي، ومتمس
ثباتات من كتابات قديمة ائي ليس على مستوى الحرف: اتخاذ إالكنيسة اآلب

بعمق ُيطلق مجددًا قوة  اً عاشولكن بروح وفكر اآلباء الذي هو اإلنجيل م
ألَنَُّه لَْيَس ِبَكْيل يـُْعِطي اهللاُ " الروح واتساعات بال حدود حسب حاجة الموقف

 .ب)٣٤: ٣(يو" الرُّوحَ 

 كان تعداد مسيحيي ١٩٦٠، ففي سنة ولنا من إحصائية حديثة درس واعتبار 
ي سنة سكان العالم وف ١/٤ا، كندا، أوروبا، أستراليا) يمثل الغرب (أمريك
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 ١/١٠سيصبح  ٢٠٥٠سنة سكان العالم و  ١/٦صار التعداد يمثل  ٢٠٠٠
يعطي ) يمكن أن يتالشى هذا التعداد ل٢١٠٠( ٢١أما في نهاية القرن 

م للمسيحية) وهذا قاوِ ضاد ومُ كًا (مُ عددًا وتحرُّ  المجال لتيار آخر يزداد بشدة
طفال والحياة كله بسبب إهمال الرابطة الزيجية وانهيار األسرة وقتل األ

 بة عن اهللا كليًة... تغرِّ المُ 

 !أال يدعونا هذا لمعاودة التفكير في رسالة حياتنا نحو جيلنا في غربة زماننا؟ 

  


