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 سر التجسد وضد المسيح
 2012موسم صوم التجسد )الميالد( لعام  

 

 6-1: 4يوحنا1من 
 َقدْ  َكِثيِرينَ  َكَذَبة   َأْنِبَياءَ  أَلنَّ  اهلِل؟ ِمنَ  ِهيَ  َهلْ  :اأَلْرَواحَ  اْمَتِحُنوا َبلِ  ُروٍح، ُكلَّ  ُتَصدُِّقوا لَ  اأَلِحبَّاُء، "َأيَُّها

 اهلِل، ِمنَ  َفُهوَ  اْلَجَسدِ  ِفي َجاءَ  َقدْ  َأنَّهُ  اْلَمِسيحِ  ِبَيُسوعَ  َيْعَتِرفُ  ُروحٍ  ُكلُّ :اهللِ  ُروحَ  َتْعِرُفونَ  ِبَهَذا .اْلَعاَلمِ  ِإَلى َخَرُجوا
 الَِّذي اْلَمِسيحِ  ِضدِّ  ُروحُ  ُهوَ  َوَهَذا .اهللِ  ِمنَ  َفَلْيَس  اْلَجَسدِ  ِفي َجاءَ  َقدْ  َأنَّهُ  اْلَمِسيحِ  ِبَيُسوعَ  َيْعَتِرفُ  لَ  ُروحٍ  َوُكلُّ 

 ِمنَ  َأْعَظمُ  ِفيُكمْ  الَِّذي أَلنَّ  َغَلْبُتُموُهمْ  َوَقدْ  اأَلْوَلُد، َأيَُّها اهللِ  ِمنَ  َأْنُتمْ  .اْلَعاَلمِ  ِفي ُهوَ  َواآلنَ  َيْأِتي، َأنَّهُ  َسِمْعُتمْ 
 َفَمنْ  .اهللِ  ِمنَ  َنْحنُ  .َلُهمْ  َيْسَمعُ  َواْلَعاَلمُ  اْلَعاَلِم، ِمنَ  َيَتَكلَُّمونَ  َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  .اْلَعاَلمِ  ِمنَ  ُهمْ  .اْلَعاَلمِ  ِفي الَِّذي
اَلِل" َوُروحَ  اْلَحقِّ  ُروحَ  َنْعِرفُ  َهَذا ِمنْ  .َلَنا َيْسَمعُ  لَ  اهللِ  ِمنَ  َلْيَس  َوَمنْ  َلَنا، َيْسَمعُ  اهللَ  َيْعِرفُ   الضَّ

 

 :مقدمة
جسوود، ذلووك ألن ولووى بصوووم التاأل( يبوودأ صوووم الموويالد وهووو مووا كووان ُيسوومى فووي ال وورون 25/11)الحوود اليوووم 

كملوه فوي حياتوه األرضوية أالوذي متداد سور تجسود) )إستعالن تجسد المسيح فينا، بمعنى ستكمال واإ الهدف فيه كان
ولد اهلل، الموممنين أنحون  ية( فينوا.. نع الفوداء للبرور رة جسد إلتمام رسالته كالمسيا وصَ خذ صو أخلى نفسه و أعندما 
 .. كنيسته وهي جسد) على األرض.بإسمه

 متداده:سر التجسد وإ
ي مّيز أيضع تحديدا  واضحا  وهو: أن الذي يُ عال)( كما ُذكر أ 6-1: 4يو1أن الرسول يوحنا هنا ) ن رأ كيف

؟ ألن ذلك ُيرعب لماذا امأروح )طبيعته، مصدر)، نراطه: إما من اهلل إما من العدو( هو تواف ه مع تجسد المسيح. 
لوو . ينوزع  كثيورا  مون رميوة أنروطة مختلفوة فوي الكنواتس أو إجتماعواو الصوالة أو خدموة أو...إ العودو جودا  .. قود ل

 به جدا  هو: التجسدما يرعأو... أما  إبطالهاد ثغراو لمحاربتها أو ذلك ألنه يعرف كيف سيج

واخور فوي مملكوة الظوالم بتودبير  هو: تلك ال ووة الخاصوة يرير إليه الرسول يوحنا هنا بالتحديد بمعنى: أن ما 
 َيْحِجزُ  َما َتْعَلُمونَ  َواآلنَ األيام وهي ضد المسيح )أو الوحش(، ذلك ألن هدفها تدمير الكنيسة التي ت ف كحاجز.. "

 ،6: 2توس2) "اآلنَ  َيْحِجوزُ  الَّوِذي اْلَوَسوطِ  ِمونَ  ُيْرفَوعَ  َأنْ  ِإلَوى َف َوْط، َيْعَمولُ  اآلنَ  اإِلثْومِ  ِسورَّ  أَلنَّ  .َوْقتِوهِ  ِفوي ُيْسَتْعَلنَ  َحتَّى
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بينهووا الرسوول: يوحنووا الرسووول وبووولس الرسووول كمووا سأوضووح ، فهووذ) ال وووة )كمووا يُ األرض والسوويطرة عليهووا مووتالكوا   (7
ولد) وحضووور) الفعلووي فووي كنيسوووته، ي حلولووه فووي أ: حضووور المسوويح رخصووويا .. أواحوودا   تا  ل تخرووى إل رووي (حووال  

لوح علوى .. لوذلك نورا الرسوول بوولس يَ يس كوأمر مجوازي أو إيمواني بول فعلويستمرارية سر التجسد في الموممنين. لوإ
 بعد إيمانهم( وهو:جلهم أن يهتموا بهذا األمر بالذاو )ض من أخُ مَ المممنين بل ويتضرع بتَ 

 (19: 4)غلِفيُكْم"  اْلَمِسيحُ  َيَتَصوَّرَ  َأنْ  ِإَلى َأْيضا   ِبُكمْ  َأَتَمخَُّض  الَِّذينَ  َأْوَلِدي "َيا يتصور المسيح فيهم 
 )(17: 3)أفُقُلوِبُكْم"  ِفي ِباإِليَمانِ  اْلَمِسيحُ  "ِلَيِحلَّ  يحل المسيح فيهم )حلول ح ي ي 
  له لنووا الرسووول يوحنووا فووي )بأسوولوبه وفكوور) كمعلووم الكنيسووة( مووا سووبق وقالووه المسوويح نفسووه وسووجّ وهووو هنووا يعيوود لنووا

 َلوهُ  َوُأْظِهورُ  ُأِحبُّوهُ  َوَأَنوا َأِبوي ُيِحبُّوهُ  ُيِحبُِّنوي َوالَّوِذي ُيِحبُِّنوي الَّوِذي َفهُووَ  َوَيْحَفُظَهوا َوَصواَيايَ  ِعْنوَد)ُ  "َالَِّذي إنجيله
َلْيوهِ  َأِبوي َوُيِحبُّهُ  كاَلِمي َيْحَفظْ  َأَحد   َأَحبَِّني ِإنْ  :َيُسوعُ  ... َأَجابَ َذاوِ  : 14يوو) َمْنوِزل" َنْصوَنعُ  َوِعْنوَد)ُ  َنوْأِتي َواِ 
21 ،23) 

 مسئوليتنا نحو جيلنا:
 ولد اهلل . فعلينووا )علوووى أموور بالنسوووبة لنووا.نفسووونا وجيلنووا ألدركنووا حوووال  أهميووة هووذا األإذا أدركنووا مسووتوليتنا نحووو أ

 اومونه ويبطلونه. َ ضاد ألمور ملكوو اهلل وكيف يُ ما هو تدبير العدو المُ  ددواحَ يُ ( من جيل لجيل أن عموما  
  ذا أردنا نحن )في جيلنا هذا( أن  أهم تدبير للعدو وكيف ن ف في الروح ضد) لكان هو: حددنُ وا 

 6-1: 4 يو1 ← ضد المسيح

َبوووِل اْمَتِحُنووووا اأَلْرَواَح: َهوووْل ِهوووَي ِموووَن اهلِل؟ أَلنَّ َأْنِبَيووواَء َكَذَبوووة  َكِثيوووِريَن َقوووْد  َأيَُّهوووا اأَلِحبَّووواُء، َل ُتَصووودُِّقوا ُكووولَّ ُروٍح،"
ِبَهوَذا َتْعِرفُووَن ُروَح اهلِل: ُكولُّ ُروٍح َيْعتَوِرُف ِبَيُسووَع اْلَمِسويِح َأنَّوُه َقوْد َجواَء ِفوي اْلَجَسوِد َفهُوَو ِموَن  َخَرُجوا ِإَلوى اْلَعواَلِم.

اْلَمِسويِح لُّ ُروٍح َل َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسويِح َأنَّوُه َقوْد َجواَء ِفوي اْلَجَسوِد َفَلوْيَس ِموَن اهلِل. َوَهوَذا ُهوَو ُروُح ِضودِّ َوكُ  اهلِل،
ُتُمووُهْم أَلنَّ الَّوِذي ِفويُكْم َأْعَظوُم َأْنوُتْم ِموَن اهلِل َأيَُّهوا اأَلْوَلُد، َوَقوْد َغَلبْ  الَِّذي َسِمْعُتْم َأنَُّه َيْأِتي، َواآلَن ُهَو ِفوي اْلَعواَلِم.

َنْحوُن ِموَن اهلِل.  ُهوْم ِموَن اْلَعواَلِم. ِموْن َأْجوِل َذِلوَك َيَتَكلَُّمووَن ِموَن اْلَعواَلِم، َواْلَعواَلُم َيْسوَمُع َلهُوْم. ِموَن الَّوِذي ِفوي اْلَعواَلِم.
اَلِل. َفَمْن َيْعِرُف اهلَل َيْسَمُع َلَنا، َوَمْن َلْيَس ِمَن اهللِ   "َل َيْسَمُع َلَنا. ِمْن َهَذا َنْعِرُف ُروَح اْلَحقِّ َوُروَح الضَّ

. فتصوبح ، عودم حضوور )حلوول( المسويح فعليوا  فوي أولد اهلللذاو: إعاقة تصوير المسيح فوي أولد اهللوهدفه با
لسووور تجسووود)  ا  فعليووو ا  ح ي يووو ا  : لووويس امتووودادجسووودا  فعليوووا  للمسووويح بمعنوووىولكووون لووويس  الكنيسوووة جماعوووة موووممنين أو..
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َواآلَن "حووود نروواطه ويبطلوووه وقفووه ويَ ي ضووود المسوويح فوووي عملووه دون عووواتق يُ .. هكوووذا يسووتمر هوووذا الروورير أوحضووور)
لَّوِذي أَلنَّ ِسورَّ اإِلثْوِم اآلَن َيْعَموُل َفَ وْط، ِإَلوى َأْن ُيْرَفوَع ِموَن اْلَوَسوِط ا َتْعَلُمووَن َموا َيْحِجوُز َحتَّوى ُيْسوَتْعَلَن ِفوي َوْقِتوِه.

 (7، 6: 2تس2) ."َيْحِجُز اآلنَ 
   وفوويمن حولنووا: كرسووالة  تجسوود) فينوواعلينووا أن نسووهر علووى تصوووير) فينووا،  ،موون هنووا تتضوواعف المسووتولية جوودا(

 .(20: 2.." )غلَفَأْحَيا َل َأَنا َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ "..  جلها( فيصبح كل واحد فينا بالفعلنرتغل أل
  :َمووَع اْلَمِسوويِح ُصووِلْبوُ )ُتصوولب موع المسوويح " إذا لوم تمووو هووذ) األنوا تمامووا   ،األنوواالوذي ي ووف فووي الطريوق هووو".. 

 (."َفَأْحَيا َل َأَنا َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ " هكذا ي ول الرسول في بداية هذ) اآلية
  ّلوذلك ُيعواق لبهاولكون األنوا لوم يكتمول َصو.. قادة ورعا) لهم حياتهم وخودماتهم وام ومممنين و قد يكون هنا خد ..

بووين أن نوودرك فووارق يح وتصوووير) .. هووذا األموور يحتووا  إلسووتعالن خووال موون الووروح ال وودس. هنوواك حلووول المسوو
 "ِحيَنِتٍذ َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُموا اْلُكُتبَ ح الذهن "تَ نفَ عطي نورا  للذهن أما إذا أالح اتق تُ  الح اتق وأن يستعلن الحق،

( بالروح ال دس فإن الح اتق تتحول أو تصبح "الحق" والحق يحمل معه تيار الحياة اإللهية )ألن 45: 24لو)
 .(6: 14" )يوَأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة.»َقاَل َلُه َيُسوُع: :"الحق هو المسيح وهو مرتبط بالحياة

 مجددا  فينا فوال نعوود نحيوا ب ووة اإلنسوان الطبيعوي وحكمتوه ومواهبوهحتياجنا الرديد لسريان تيار الحياة اإللهية إ 
( بول ب وووة حلوول المسويح فينوا حووامال  تيوار الحيواة ليفويض علووى تنرو  صوراع وفرول وتوووتر، كراهيوة أو أنانيوة..)

 .(10: 10و)ي .."َوَأمَّا َأَنا َفَ ْد َأَتْيُو ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياة  "اآلخرين فينهزم الموو وُتطلق الحياة 
 :خطوات عملية

 .تجديد الحب ليسوع -1
 .ركاله(تجديد الذهن )ومعرفة صور) وأ -2
 .ستعالناتها المتنوعة(تجديد رركتنا مع الروح ال دس )وا   -3

 

 تجديد الحب ليسوع (1)
   لنووا نعورف معنووى .. كُ ربموا موع بدايووة حياتوه الروحيووة أو أثناءهوا منوا أختبوور فوي وقووو موا "جموورة الحوب" هووذ)، كول

لإلنسوان وتحولوه هلل، ُتلهموه باإليموان وُتحيوي الرجواء وتفوويض تاو الكيوان ضو ، تحورر، تجموع َرولتهبوة تُ جمورة مُ 
 حتى ولو كانوا أعداء!بالحب على اآلخرين 
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  َمن ميا) العوالم وحتوى 1: 69مز –ف  )ميا) قد دخلو إلى نفسي نطَ لكن عدم سهرنا على الجمرة يجعلها ت (  )
 ضطرامها.إ .. كل هذا يطف  الجمرة وعلينا أن نستعيدعدو وحصاراتهكما أن هناك حروب ال ،تدقي نا

  َعَلى َأنِّي َأْرُجو ِفوي الورَّبِّ َيُسووَع َأْن ُأْرِسوَل ِإَلوْيُكْم " بنهإأن الرسول بولس رهد عن تيموثاوس هل نذكر كيف
أَلْن َلوووْيَس ِلوووي َأَحووود   َخوووُر َنِظيوووُر َنْفِسوووي َيْهوووَتمُّ  َسوووِريعا  ِتيُموثَووواُوَس ِلَكوووْي َتِطيوووَب َنْفِسوووي ِإَذا َعَرْفوووُو َأْحوووَواَلُكْم.

ووا اْخِتَبوواُرُ) َفووَأْنُتْم . ِإِذ اْلَجِميووُع َيْطُلُبوووَن َمووا ُهووَو أَلْنُفِسووِهْم َل َمووا ُهووَو ِلَيُسوووَع اْلَمِسوويحِ  ِبووَأْحَواِلُكْم ِبووِإْخاَلٍل، َوَأمَّ
أمانتوه.. هوذا هوو الوذي ذكور) وعون   (22-19: 2)في "أَلْجِل اإِلْنِجيِل.َتْعِرُفوَن َأنَُّه َكَوَلٍد َمَع َأٍب َخَدَم َمِعي 

 .فلنسهر.. "َتَرْكَو َمَحبََّتَك اأُلوَلى."نه ( بأ1: 2في رميا) )كمالك كنيسة أفسس رميوحنا 
  (لوه حوروب خاصوة، فهوو األهذ )ق يّ َضويُ يام ل يمكن الصمود فيهوا إل بجمورة الحوب هوذ) والعودو )ضود المسويح

اهلل الروحيووووة روووول طاقوووواو أولد نهوووواك( حتووووى يَ مل الووووروح، الوووونفس، الووووذهن، الجسوووود )إختنوووواق يرووووإ ←الحصووووار
حرقه، تنر  حولنا مجال أمان إلهي وحصن ل ي ودر رعبه، تَ جدد الطاقة، تُ جمرة الحب تُ  –فيصبحوا بال فعالية

 قتحامه.على إ
   هذا يكون بووووو:: عمليا 

  َباتح الحب والتضحيةذ. 
  المتواصلإنكار الذاو. 
 لم مع المسيحقبول رركة اآل. 
  ُي فساد من العالم(طرد أددة يومية )تَ جَ توبة م. 

 

 الذهنتجديد  (2)
 كرووف مزيوود موون ن روح اهلل يَ أفسووس وكولوسووي( إل أاء الكتوواب )ُذكوورو فووي روميووة و رّ  ُوونا كَ هووذ) عبووارة مألوفووة لوودي

 أسرار هذ) العبارة.
 ،الذهن اإللهي! ،الذهن الروحي ،الذهن الجسدي فهناك عدة أنواع: الذهن العالمي 

 الذهن )الفكر( العالمي: أهل العالم بحكمته وأساليبه. 
  َوي وورأون )كوول مووا هووو  ونيسوومعحيووون ب وووة الجسوود، حكمووة الجسوود، الووذهن )الفكوور( الجسوودي: مووممنين ي

)إقتناعوواتهم( حكموتهم، طوورقهم لكوون ُيودفع لمومخرة أذهووانهم ويب وى فووي الم دموة أفكوارهم  إنجيلوي وروحوي(
أَلنَّ َأْفَكواِري "حول محلهوا أفكوار) وطرقوه صلي، أن يأخذ اهلل أفكارنا وطرقنوا ليَ كم نحتا  أن نُ وأساليبهم، 
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ْو أَلنَّوُه َكَموا َعَلوِو السَّوَماَواُو َعوِن اأَلْرِض َهَكوَذا َعَلو، َلْيَسْو َأْفَكاَرُكْم َوَل ُطُرُقُكْم ُطُرِقي َيُ وُل الرَّبُّ 
 .(9، 8: 55أش) "ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم َوَأْفَكاِري َعْن َأْفَكاِرُكمْ 

  َحيون ب وة الروح ال دس في طاعة الوصاياالذهن الروحي: مممنون ي. 
  الذهن اإللهي: يصعب ررحه، إنوه عمليوة تطعويم إلهويgrafting  ُم روح اهلل منواطق طعِّوحيو  ي

 [16: 2كو1اجع أيضا  فكر اهلل ]ر  يصير لنا فكر المسيح،وياللعجب:  بذهن وفكر اهلل،أذهاننا 
 شركتنا مع الروح القدستجديد  (3)

 همنوا كثور فَ فوه ولكون ح ي وة  حاجتنوا أن نودرك أكثور وأنحن كثيرا  ما نوتكلم عون المولء والمواهوب والمسوحاو وخال
دراكنا  وكيفية التعامل معه وكيفية النمو في هذا التعامل مون درجوة لدرجوة أو مون قاموة  لرخل الروح ال دسوا 

 ل امة أو من ُبعد لبعد أعمق وهكذا.
  :ولندرك هذ) الح اتق يمكن أن نتكلم عن هذ) الرركة 

 نهر الروح ال دس. 
  الزيومسحاو. 
 ستعالناو الروح النبويإ. 
 !عهد مودة مع الروح ال دس 
 نهر الروح القدس:

  حيّيا  مُ و  طهرا  مُ  غلغل فينا هذا النهرتَ هو فعل الماء الحي )الحامل للحياة اإللهية( وكيف نحتا  جدا  أن يُ هذا.  
 ،مناطق في  تسعة جدا  وعمي ة جدا .. وهناك مساحاو، غرف،مُ نفس اإلنسان  أعماق اإلنسان ل حدود لها

: 47)حزقيالرفي ويحيي طهر ويَ العجيب الذي يُ حتا  لعمل هذا النهر ت  يدة.. إل ،فسدة ومُ غل ة ومُ ا مُ نفوسن
َذا ِبِمَياٍ) َتْخُرُ  ِمْن َتْحِو َعَتَبِة اْلَبْيِو َنْحَو اْلَمْرِرقِ " (1-12 أَلنَّ َوْجَه ، ثُمَّ َأْرَجَعِني ِإَلى َمْدَخِل اْلَبْيِو َواِ 

ثُمَّ َأْخَرَجِني ِمْن . ْيَمِن َعْن َجُنوِب اْلَمْذَبحِ اْلَبْيِو األَ  اْلَبْيِو َنْحَو اْلَمْرِرِق. َواْلِمَياُ) َناِزَلة  ِمْن َتْحِو َجاِنبِ 
ُه َنْحَو َطِريِق َباِب الرَِّماِل َوَداَر ِبي ِفي الطَِّريِق ِمْن َخاِرٍ  ِإَلى اْلَباِب اْلَخاِرِجيِّ ِمَن الطَِّريِق الَِّذي َيتَّجِ 

َذا ِبِمَياٍ) َجاِرَيٍة ِمَن اْلجَ ، اْلَمْرِرقِ  َقاَس َأْلَف ، َوِعْنَد ُخُروِ  الرَُّجِل َنْحَو اْلَمْرِرِق َواْلَخْيُط ِبَيِد)ِ  اِنِب اأَلْيَمِن.َواِ 
ْكَبَتْيِن.  ،ا)ِ ثُمَّ َقاَس َأْلفا  َوَعبََّرِني ِفي اْلِميَ  َواْلِمَياُ) ِإَلى اْلَكْعَبْيِن.، ِذَراٍع َوَعبََّرِني ِفي اْلِمَيا)ِ  ثُمَّ َواْلِمَياُ) ِإَلى الرُّ

َذا ِبَنْهٍر َلْم َأْسَتِطْع ُعُبوَر)ُ ، ثُمَّ َقاَس َأْلفا    َواْلِمَياُ) ِإَلى اْلَحَ َوْيِن.، َقاَس َأْلفا  َوَعبََّرِني ، أَلنَّ اْلِمَياَ) َطَموْ ، َواِ 
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 ِبي َوَأْرَجَعِني ِإَلى َراِطِ  النَّْهِر.ثُمَّ َذَهَب « َوَقاَل ِلي: ]َأَرَأْيَو َيا اْبَن  َدَم؟ َل ُيْعَبُر. َنْهر  ، ِمَياَ) ِسَباَحةٍ 
َوَقاَل ِلي: ]َهِذِ) اْلِمَياُ)  َوِعْنَد ُرُجوِعي ِإَذا َعَلى َراِطِ  النَّْهِر َأْرَجار  َكِثيَرة  ِجّدا  ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك.

 َهُب ِإَلى اْلَبْحِر. ِإَلى اْلَبْحِر ِهَي َخاِرَجة  َفُتْرَفى اْلِمَياُ).َخاِرَجة  ِإَلى الدَّاِتَرِة الرَّْرِقيَِّة َوَتْنِزُل ِإَلى اْلَعَرَبِة َوَتذْ 
 َهِذِ) اْلِمَياَ) َتْأِتي َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ َنْفٍس َحيٍَّة َتِدبُّ َحْيُثَما َيْأِتي النَّْهَراِن َتْحَيا. َوَيُكوُن السََّمُك َكِثيرا  ِجّدا  أَلنَّ 

يَّاُدوَن َواِقِفيَن َعَلْيِه. ِمْن َعْيِن َجْدٍي ِإَلى  َيْحَيا ُكلُّ َما َيْأِتي النَّْهُر ِإَلْيِه.وَ ، ِإَلى ُهَناَك َفُتْرَفى َوَيُكوُن الصَّ
ا َأمَّ  َوَيُكوُن َسَمُكُهْم َعَلى َأْنَواِعِه َكَسَمِك اْلَبْحِر اْلَعِظيِم َكِثيرا  ِجّدا .، َعْيِن ِعْجاَلِيَم َيُكوُن ِلَبْسِط الرَِّباكِ 

َوَعَلى النَّْهِر َيْنُبُو َعَلى َراِطِتِه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك ُكلُّ َرَجٍر  َغِمَ اُتُه َوِبَرُكُه َفاَل ُتْرَفى. ُتْجَعُل ِلْلِمْلِح.
َوَيُكوُن َثَمُرُ) ، اْلَمْ ِدسِ  َل َيْذُبُل َوَرُقُه َوَل َيْنَ ِطُع َثَمُرُ). ُكلَّ َرْهٍر ُيَبكُِّر أَلنَّ ِمَياَهُه َخاِرَجة  ِمنَ ، ِلأَلْكلِ 

 َوَأَراِني َنْهرا  َصاِفيا  ِمْن َماِء َحَياٍة َلِمعا  َكَبلُّوٍر َخاِرجا  ِمْن َعْرِش اهلِل َواْلَحَمِل. "و "ِلأَلْكِل َوَوَرُقُه ِللدََّواِء[.
اٍة َتْصَنُع اْثَنَتْي َعْرَرَة َثَمَرة ، َوُتْعِطي ُكلَّ َرْهٍر ِفي َوَسِط ُسوِقَها َوَعَلى النَّْهِر ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك َرَجَرُة َحيَ 

 (1،2: 22)رم !رفاءلحظ كلمة  ← "َثَمَرَها، َوَوَرُق الرََّجَرِة ِلِرَفاِء اأُلَممِ 
 :مسحات الزيت

  92، 45، 23مزامير:  3ن رأ عن هذا في. 
إنه ل ي در أن يعيق عدوي مها اهلل وأه حتياجاتي ُمسددة من ِقبل)مزمور الراعي(: مسحة تجعل كل إ 23مز

 "! وكيف أن نفتكر في هذا!ُتَرتُِّب ُقدَّاِمي َماِتَدة  ُتَجاَ) ُمَضاِيِ يَّ  "أي ريء 
ا  ما ننرغل عني ذلك الفرح الجسداني الذي كثير )الملك في حفل عرسي(: مسحة إبتها : ل ت 45مز
 سلطان ملوكي وبهجة عرسية! بل فرح روحاني ذو -به
عطي قوة روحية )خاصة مسحة متجددة ل تجف وتُ  ← "تَْنِصُب َقْرِنيي ،َتَدهَّْنُو ِبَزْيٍو َطِري   " :92مز

 .أمام أعداتي(
 :ستعالنات الروح النبويإ
  مرأته: بابل، إهذا  اوم بردة روح النبوة يزابل( تُ إحتيا  خطير جدا  في أواخر األيام، نعرف أن الوحش )وا 

: تعلم وت وي: قدرة على الخداع 2أنبياء كذبة وحبس أنبياء اهلل[ و]ثياترا حسب رم :17مل1يزابل حسب ]إ
 .والجذب[



Copyright © Shine International. All rights reserved. Page 8 

 

  فهي ل ت اوم ريتا سوا روح النبوة إما بحبسه أو تزييفه )ت وي، تُفسد، طعام األوثان: مزيف( ألنه هو الروح
 ابير روح اهلل.دَ علن تَ ويُ ابير العدو دَ فضح كل تَ الذي يكرف أستار الظالم ويعلن فكر اهلل وقلبه ويَ 

 :ونالحظ أن هذا الروح النبوي متعدد األركال، فلنفكر مثال في أنبياء اهلل 
 أرعياء: بصيرة حادة وحساسية روحية. 
  َذباتحيةحتمال، حياة ع، تألم، صبر وا  فأرميا: َتر. 
  حزقيال: رما اهلل، سماء مفتوحة. 
 إخضاع الملوك وتحويل فكرهم (2 أرميا،( نمو رعبه: كرف نبواو 1ة: دانيال: مسحة مزدوج. 

 ،هل سماع رساتل هدفها إرباع رغباتنا وفضولنا أم نبوة تكرف قصد اهلل وتعظم اسمه أي نبوة نطلبها. 
 :"عهد مودة" مع الروح القدس

 لحاح اقة الحميمة" مع رخل الروح ال دس،  ) كم نحتا  ذلك.. أن ندعو بإتعبير  باتي يكرف عن "الصد
علمنا ألنه يكرف الحق الحامل صبح مُ .. يُ خضع له داتما  رفيق أيامنا ونسترير) في كل ريء ونَ أن يكون 

 .ومودة )صداقة ورف ة وترابط بعهد( بعهدوهكذا نرتبط به  –للحياة 
  ،يوما  فيوما  ليكرف ليس من بديل للروح ال دس ورف ته و في أيامنا هذ)، نحتا  لكرف تدبيرها والسهر بردة

ه المتنوعة لمجد اهلل وخالل ستعالناتينا ويحل علينا )فينا( بمسحاته وا  .. ليصّور المسيح فوي ودويعّلم 
 النفوس!!

 
 قدسلثالو  األمجدا  ل

 


