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  "اا عظيمً العالم حب  حبّ أذي هذا هو القلب الّ "األول:  الغالف صورة
  "روحي! أجَعلُ  ، في يَدْيكَ يا أبتِ ": األخيرالغالف صورة 

  ،م2013 لولأيطبعة أولى  ؛نيوزيلندا ،أوكلندفي ّيب تمت طباعة هذا الكت  

  م2017 اريأطبعة ثانية   



  

 õa‡çgõa‡çgõa‡çgõa‡çg@ ... ِن ذلك ِمن مِ عِرف أن اهللا أبًا وأراد أن يعرف أكثر ن مَ ل
هذا الشبل من ذاك “خالل صفات إبنه الوحيد؛ إذ يُقال باألمثال أن 

  .”داألس

õa‡çgõa‡çgõa‡çgõa‡çg@@@@ ... ِن ذلك ِمن عن عِرف أن اهللا محبة وأراد أن يعرف أكثر مَ ل
هذا الشبل من ذاك “خالل أعمال إبنه الوحيد؛ إذ يُقال باألمثال أن 

  .”األسد

õa‡çgõa‡çgõa‡çgõa‡çg  ... ِن عِرف أن اآلب واإلبن متساويان في الجوهر وأراد أن مَ ل
هذا “مثال أن يتسنى له أن يعرف اآلب؛ إذ يُقال باألليعرف اإلبن أكثر 

  .”الشبل من ذاك األسد
  

يا َمن أرسلت لنا إبنك الوحيد اّلذي يا أبي السماوي، ي وإلهي ... ربّ     
خّبرنا عن محبتك التي ال تفنى وال تزول، أرسلته ليكون لنا زاًدا سماويا 
َمن ال يأكل منه ال يمكنه أن يعيش، وَمن لم يعرفه لم يعرفك كمال 

  .المعرفة

وإلهي ... يا َمن أحبنا وأراد أن يفّك أسرنا من الخطيئة ويُزيل  يربّ     
 ، أشكرك على)16-8 :2ويسكن في وسطنا (زكريا  خوفنا من الموت

   آمين وآمين ،الهدية التي أهديتنا إيّاها



 



 تقديم
  ن ال يشعر بالعطش أو بالجوع؟... مَ    

ين: إنه الجوع ولكن هناك جوٌع وعطٌش أهم من الجوع والعطش الجسديّ    
 األمان والطمأنينة َيِهْبناالمبنّي على اإليمان اّلذي والعطش إلى الّسالم الداخلّي 

  ...الطفل الّنائم في حضن أّمهعلى مثال 

  ؟الّسالم الداخليّ إلى هذا  ثلى للوصولفما هي الوصفة المُ    

"َمِشيَئُة  :يسوع الموّجه إلى كّل واحٍد مّنا الربإّنها ومن دون شّك كالم    
نجد و  .)39 :6ا يوحن( "!هَأْعَطاِنيجميِع ما َأَحًدا ِمن  ُأهلكَ َأْرَسَلِني َأال  اّلذي

َألن اَهللا َلْم ": التاليالرسول بولس  القديستفسيًرا واضًحا لهذه اآلية في كالم 
 1( ِسيِح"!اْلَخَالِص ِبَربَنا َيُسوَع اْلمَ على  للُحصولِ َيْجَعْلَنا ِلْلَغَضِب، َبْل 

  .)9 :5تسالونيقي 

يسوع  الرب بأنّ  نجدففيما يؤمن البعض بالقدرّية وبعضهم اآلخر بالعبثّية،    
َأَنا َأَتْيُت " بأّن المصير اّلذي يريده لنا اهللا هو الخالص ووفرة الحياة:يؤّكد لنا 

   ).10:10(يوحنا " مهِ فيَض فيوتَ  ناسِ ِلل َحَياةُ ال ِلَتُكونَ 

 َمِشيَئُة َأِبيف" :وفق كالم رّبناالخالص مشروٌط بإرادتنا وبإيماننا  ولكن هذا   
َبِدية وَأَنا أُِقيُمُه في األَ  َحَياةُ ال هُ لكانت ِبِه آَمَن ْبَن و اإل رأىَأن ُكل َمْن  هي

شرق شمسه على األبرار واألشرار فاهللا يحّبنا ويُ  ).40 :6(يوحّنا  "الَيوِم اَألِخير
جبرنا على أن نحّبه أو ولكّنه ال يستطيع أن يُ  )45 :5(متى نجيل كما يقول اإل

إن اّلذي على أن نصغي إليه كما أّكد القّديس أوغوسطينوس حين كتب: "
إًذا،  الرب. "إرادتناخلقنا من دون إرادتنا ال يستطيع أن يخّلصنا من دون 

ن تختار البعد وهو القادر على كّل شيء، يقف عاجًزا أمام إرادتنا وحرّيتنا حي
بأّنه يتركنا إن تركناه بل بأّنه، في آٍن  هذاليس معنى عنه والحياة من دونه! 



مًعا، يحترم حرّيتنا ويوالي تكرار دعوته إلينا بشّتى الوسائل وأهّمها الكنيسة 
   وٕاعالمها وجماعاتها المسؤولة عن نقل إصراره على محّبة اإلنسان!

إلنسان يستطيع أن يصوم عن الطعام أو أن أّن ابظهر مع األسف واقعنا يُ    
لفترٍة أو  الربينقطع عن الماء فترًة طويلة ولكّنه يستطيع أن ينقطع أحياًنا عن 

   فترات أطول!ل
ِإلي َفَلْن َيُجوع، وَمْن ُيْؤِمُن ِبي ُيقِبْل َأَنا ُخْبُز الَحَياة. َمْن يسوع: " الربقال    

 الربفهل نشعر اليوم بالحاجة إلى حضور  ).35 :6حّنا (يو " َفَلْن َيْعَطَش َأَبًدا
يسوع في حياتنا كحاجتنا إلى الّطعام والشراب والحنان والحّب والمال واألمان 

 عند إال ال نلجأ إليهإّننا أساسي في حياتنا أو  الربوال....؟! وهل حضور 
  الحاجة؟

نا إلى ترسيخ حضور هذا يقود نيران نوئيل إسكندر سلموندة كتاب السيّ    
يسوع في حياتنا عبر سلسلة من التأّمالت المبنّية على الكتاب المقّدس  الرب

بعهديه القديم والجديد، والتي تدفعنا إلى إعادة إكتشاف أهمّية أن نجوع 
اّلذي يلّقننا لغة اهللا: الصالة، وهي ما تنهي به الكاتبة  الربونعطش إلى كالم 

من لهادفة جميعها إلى اإلجابة على السؤال التالي: كّل فصٍل من الفصول ا
   هو يسوع "المخّلص" وعمانوئيل "اهللا معنا"؟ (عنوان الكتاب).

  هللا معنا".التقي بالمخّلص، يسوع المسيح "نفهلّم إلى القراءة فالتأّمل فالصالة ل

  2013 نيسان 18لبنان في 
  الخوري نسيم قسطون

الضهر  ّياتالقب –خادم رعّية سّيدة اإلنتقال 
  ومدير تحرير مجّلة صوت الراعي

  في أبرشّية طرابلس المارونّية



 مقدمة
كتب اإلنجيلي يوحنا الرسول: "وهناك أموٌر ُأخرى كثيرة أتى بها يسوع، لو    

ُن فيها" (يوحنا  ُكِتبت واحًدا واحًدا، لَحِسْبُت أّن الدنيا نفسها ال تسع التي تُدو
َمن هو معرفة  في يفَي الحقّ ن يسوع وأفعاله فلن )، أجل مهما ُكِتب ع25 :21

ٕان أردنا أن كما هو، ولكن ما ُكتب كان كافًيا لما أراد اهللا أن نعرفه عنه. و 
َطَلبـة "هي  ،ها الكثيرونيصل يُ التي و  ،لعل أقصر ما ُكتبفنعرف من هو يسوع 

 :"إسم يسوع الـمقّدس

  ـرياليسونكي          كريستاليسون           كيـرياليسون
  أنصت إلينا            يـا ربنا يسوع الـمسيح
  إستجب لنا           يـا ربنا يسوع الـمسيح

  إرحـمنـا          أيهـا اآلب السماوي اهللا
  إرحـمنـا          يـا إبن اهللا مخلص العالـم

  إرحـمنـا           أيهـا الروح القدس
  إرحـمنـا         اإلله الواحد قّدوسأيهـا الثالوث ال

  إرحـمنـا            الحييا يسوع إبن اهللا
  إرحـمنـا         يا يسوع إبن اآلب األزلـي

  إرحـمنـا           يا يسوع ضياء النور األزلـي
  إرحـمنـا            يا يسوع ملك المجد

  إرحـمنـا           يا يسوع شمس العدل
  إرحـمنـا         يا يسوع إبن مريم العذراء

  إرحـمنـا            يا يسوع المحبوب



  إرحـمنـا                 يا يسوع العجيب
  إرحـمنـا           يا يسوع اهللا القديـر

  إرحـمنـا          يا يسوع رئيس الحيـاة اآلتيـة
  إرحـمنـا           يا يسوع مالك التعزيـة

  إرحـمنـا               يا يسوع األكثـر قوة
  إرحـمنـا           ايا يسوع األكثـر صبرً 

  إرحـمنـا           يا يسوع األكثـر طاعـة
  إرحـمنـا        لمتواضع القلبيا يسوع الوديع وا

  إرحـمنـا          يا يسوع ُمحب العفـة
  إرحـمنـا           يا يسوع الُمحب لنـا
  إرحـمنـا          يا يسوع إلـه السالم

  إرحـمنـا           يا يسوع خالق الحيـاة
  إرحـمنـا           يا يسوع مـثال الفضائـل

  إرحـمنـا         يا يسوع الغيـور على األنفس
  إرحـمنـا                يا يسوع إلـهنـا

  إرحـمنـا            يا يسوع ملـجـأنـا
  إرحـمنـا          يا يسوع آب الفقراء

  إرحـمنـا            يا يسوع كـنز الـمؤمنيـن
  إرحـمنـا          يا يسوع الراعـي الصالح
  إرحـمنـا          يا يسوع النـور الحقيقـي
  إرحـمنـا          يا يسوع الحكـمة األزليـة

  إرحـمنـا          يـيا يسوع الصالح الغير متناه



  إرحـمنـا           يا يسوع طريقنـا وحياتنـا
  إرحـمنـا           يا يسوع فرح الـمالئكـة

  إرحـمنـا          يا يسوع ملك اآلبـاء
  إرحـمنـا           يا يسوع سيد الرسل

  إرحـمنـا          يا يسوع معّلم اإلنجيليـون
  إرحـمنـا           يا يسوع قوة الشهداء

  إرحـمنـا           يا يسوع نور الـمعترفيـن
  إرحـمنـا          يا يسوع طهـارة للعذارى
  إرحـمنـا           يا يسوع إكليـل القديسيـن
  إرحمـنـا وٕاستجب لنـا يـا يسوع، إرحمـنـا وأنقذنـا يـا يسوع

  أنقذنـا يا يسوع                         من كل شر
  أنقذنـا يا يسوع                     من كل خطيئة

  ا يا يسوعأنقذنـ            من كل لعنة
  أنقذنـا يا يسوع            من روح الشر

  أنقذنـا يا يسوع          من الـموت األبدي
  أنقذنـا يا يسوع          من إهمال تعزيـة السماء

  رحمنا يا يسوعإ                        بحق سر تجسدك الـمقدس
  رحمنا يا يسوعإ                                بحق ميالدك العجيب

  رحمنا يا يسوعإ                              هيـةبحق طفوليتك اإلل
  رحمنا يا يسوعإ                                بحق حياتك اإللهيـة

  رحمنا يا يسوعإ                              بحق أعـمالك العجيبة
  رحمنا يا يسوعإ                           بحق عذاباتك وآالمـك



  رحمنا يا يسوعإ                كبحق صليـبك وٕاهمالك من تالميذ
  رحمنا يا يسوعإ                               بحق إعياءك وسقوطك

  رحمنا يا يسوعإ                                   بحق موتك ودفنك
  رحمنا يا يسوعإ                          بحق قيامتـك من األموات
  منا يا يسوعرحإ                              بحق صعودك للسموات

  رحمنا يا يسوعإ              بحق تأسيسك لسر القربان الـمقدس
  رحمنا يا يسوعإ                                      بحق أفراحـك
  رحمنا يا يسوعإ                                       بحق مـجدك

  نصت الينـاأ              يـا حـمل اهللا الحامـل خطايـا العالـم
  ستجب لنا ياربإ            ـامـل اهللا الغافـر خطايـا العالـميـا ح

  رحمنـا ياربإ                يـا حمل اهللا الرافـع خطايـا العالـم
  كيـريـاليسـون      كريستياليسون     كيـريـاليسون

 

 اهللا نشكرق لبعض المواصفات التي تجعلنا أتطرّ  سوف الكتاب، هذا في     
والتي كانت معه  نا إياها في ليلة عيد الميالدالتي أعطعلى الهدية الغالية ا

، على إبن اإلنسان اّلذي أرسله ال لُيخَدم بل لَيْخِدم ويفدي بنفسه منذ البدء
مقالة  عشرة بعسُكتبت بوهذه المواصفات . )28 :20 جماعة الناس (متى
  بعد تأمل في قراءات معينة من الكتاب الٌمقّدس.ومناجاة هللا وخاتمة 

هي: "هو اّلذي تخّلى التي ُذكرت ضمنيا بالمقاالت لعل أهم المواصفات و   
إليه هو ، وهذا ما دعا )8-6 :2 (فيلبي عن ذاته محبًة باآلب السماوي وبنا"

تباعه: "ليتخّلوا عن ذاتهم محبًة باهللا ليصبحوا أبناًء هللا، ليتحّلوا بقلٍب شارًحا أل
  .)10-3 :5متى ( وديع ومتواضع ليرثوا ملكوت السماوات"



ما أجمل أن يكتشف اإلنسان اهللا، إكتشاًفا يجعله مملوًء بالفرح؛ فتعالوا معي    
يسوع "المخّلص" وأيًضا عمانوئيل "اهللا  الربنكتشف اهللا ِمن خالل إكتشاف 

 ، وحينها ُنصّلي هللا ونقول:معنا"

قلبي: يسوع وٕالهي ... لو خيْرتني أي يسوع أختار ليكون ملًكا على  رّبي   
"الكرمة" التي بنبيذها ُتفرح البشر، أو يسوع "الزيتونة" التي بزيتها ُيكّرم وُيمسح 
الناس وُينير للجالسين في الظلمة، أو يسوع "التينة" التي بثمارها اللذيذة ُتشبع 
الجياع وبأغصانها الممتدة ُتريح الُمتعبين الجالسين تحتها، أو يسوع "العوسجة" 

وكها عّمد اإلنسان الخاطيء بدمه اّلذي جرى من أعلى رأسه التي بإكليل ش
إلى أخمص قدميه ومحى آثامه كاِسًرا بذلك شوكة الموت، لقلت لك "لن 
أرضى سوى بيسوع المسيح الُمتّوج بإكليل الشوك ملًكا على قلبي. فأنا أطلب 
ملكوتك قبل أن أبحث عن الفرح واإلكرام والراحة والشبع، وحين أحصل عليه 

هذه كلها سُتزاد لي. أجل، أود أن أنال الخالص أوًال وأدخل ملكوتك حاملًة ف
اه ملكي الحبيب أال وهو: طاعة كلمتك تعبيًرا عن الصليب اّلذي أعطاني إيّ 

   محبتك".

ي وٕالهي ... "محبتك الغيورة" إنتشلتني ِمن األرض ورفعتني إلى السماء، ربّ    
عة َأخدم وُأخدم، َكسَرت قيودي إنتشلتني من وحدتي ووضعتني بين الجما

 .، آمينوحّررتني، لك الشكر على الدوام

@�Ûa@Ùnäiggbèní‡nÏ@ @
@æìàÜ�@Š‡äØ�g@Ýîöìã@æa�ã 
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  ولىالمقالة األ 
  26-22 :8مرقس ، 8 :146 مزمور، 22-20؛ 13-6 :8التكوين  في التأمل

  نماا�ي/يرةالبص فاتح

 مثل شعبها كان. ديةيهو ال منطقة خارجفي الجليل تقع  قرية يت صيداب   
أن  لهم اهللا أراد كما اهللا يعرفون أنهم أفعالهم تعكس ال له؛ راعٍ  دون الغنم

 شخصٍ  إلى حاجةبو  ،يانعم واعتبر أُ  اروحي . المسيح يسوع خالل نمِ  ،يعرفوه
 القديمة عاداتهم إلى ايعودو  ال أن بشرط الحقيقي اإليمان إلى عيونهم لفتح ما

 في تهمثق عليهم أن يضعوا ذلك من وبدالً  التي كانوا يؤمنون بها، والمعتقدات
اّلذي فتح له األعمى يسوع من  الربومن هنا طلب  .هو تبعيو  وا بهمنؤ وي اهللا
 أخرى مرة تأثريو  قريةال إلى أخرى مرة عودال ي أنخارج بيت صيدا ه يعين

  .)13 :10 لوقا( ن هناكيالمتبقّ روحيا  عميانال بأعمال

 عينيّ  ]"الصالح الراعي" [بصفته المسيح يسوع الرب فتح األعمى، للشخص   
 على الناس عيون اهللا التي فتح فيها اإلثنين الخطوات نفس في الرجل هذا

 :األرض

الوصايا المذكورة بالعهد الطقوس و و  التعاليم تعكس التي الضبابية الرؤية .1
 ذاتها بحد والتي ،العشر الوصايا على والمستندة لبني إسرائيل القديم
اّلذي  المسيحإلى مجيء  لإليمان مقدمة ها تعتبرلكنو  اناقصً برا  كانت
 و ،برال معه لكمّ ي سوف

 الذي اهللا بنإ) 1ـ (ك يسوع الربب اإليمان يعكس للرؤية كاملة ستعادةإ .2
اّلذي  ]الممسوح صالمخلّ [أي  المسيح) 2(و ،والوصايا تعاليمال موأت أكمل

  .اهللا محبة لنا نبيّ ف ،آثامناعوًضا عن  ا]قربانً [ هللا كتضحيةقّدم ذاته 
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 إنشاء عند كان كما األرض وجه على الناس إيمان أن ُيعيد اهللا أراد عندما   
 من قليل عددب حتفظإ ،]خطيئة بالعلى صورة اهللا و  حواءو  آدم[ الخليقة

 نوح، ففي أيام. جيدة ثمار ليثمرواو  التكاثر في بدءلل جيدة كبذور المؤمنين
 إلى عودتو  أخرى مرة األرض ون أن تظهرنتظر ي الُفْلك داخلكان عدٌد قليل ب

ولمعرفة ذلك  أخرى، مرة جديدة حياة وبدء العيش ليتمكنوا من عليه تكان ما
 اهللا كلمةو  القدس الروحالحمامة  تمثل حيث[ مرتين الحمامةنوح  أرسل
 األولى المرة تمثل. مكانتها األرض ستعادتإ الثانية المرة بعد وأنه ،]ةكواحد
 موسى خاللمن " اهللا كلمة" إرسالعمل اهللا في نبّوة ل الحمامة نوح أرسل التي

 غيركانت  موسىل الرسالةأن  إلى إشارة الحمامةعودة و  باهللا، ايؤمنو ل لقومه
 المرة .عليه كانت ما إلى رضألتعود ال مكالالو  الوقت من المزيد ويلزم مكتملة
: المسيح ليسوع رمز هذا{ أخضر زيتون شجرة فرع مع الحمامة عادت الثانية،

 الزيتون بزيت الممسوح [الخالد اّلذي ال يموت]، الخضرة شجرة حية دائمة
 عيدتأُ  اّلذي من بعدهو  }اهللا كلمة السالم، صانع الُمختار والُمكّرس هللا]،[

 والثاني، لحمامةل إرسال أول بين الفترة خالل. ليهع تكان ما إلى األراضي
 األنبياء وجميع موسى من عليمالت أن يعكس مماينخفض  المياه مستوى كان

 األرض تزال اللكن و  ،كماالً  ليس ولكن األرض على أثر له هبعد جاءوا ذينالّ 
 آخر األزمنة في ىأت ذيالّ  المسيح مجيء حتى مثمرة، تكون ألن مستعدة غير
افة كدخول  بعد قصره دخلاّلذي ي ملكال مثل اتمامً [ األنبياء جميع مجيء بعد
 فترةالو . ]مجيئه عن ُيعلنونو  طريقال ونافخين البوق اّلذين ُيعّدون له جنودال

 ،وبعدها لم تعد الحمامة الثالثة، للمرة الحمامة أرسل حتى نوحالتي إنتظر بها 
 أنحاء جميع في ة يسوعرسالة و البشرى السار  لنشر الالزم الوقت إلى شيرتُ 

التي  ]أيام سبعة عبارة عن واحدال سبوع[فاأل السبع الكنائس وتشكيل العالم،
 ملكوت التي ُتشكل السبعة سفر الرؤيا؛ الكنائس في المسيح السيد إليها أشار
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 والفهم الحكمة: للملكوت كورثة القدس الروح حيث يمتلك مواطنيها مواهب اهللا
المقالة الثالثة  جعار ( اهللا ومخافة والتقوى والمعرفة ة الصالحةشور موالثبات وال

  ).والتاسعة

 الناس هم وكذلك الوالدة، منذ أعمى يكن من بيت صيدا لم الرجل األعمى   
 وتقّست أصبحت عيوننا عمياء والخطيئة الشيطان بسبب ولكن الخليقة؛ عند

، أشعيا 8: 146زمور (م ءيفتح عيون العميااّلذي  اهللا حكمة وأنها قلوبنا،
 متى في نجد أن ويمكننا. خطوات في لعالج) أن يتم ا18 :4 ، لوقا7- 6 :42
، إذ قال يسوع بأنه ما جاء لُيبطل الخطوتين لهاتين واضًحا مؤشًرا 17-20 :5

  .الشريعة بل لُيكمل

 ،"دالجس سراج هي العين" أن المسيح يسوع الربيقول  ،23-22 :6 متى في   
 دامس ظالمأنه يعيش في  إلى شيريُ  سوف عمىاأل شخصفإن ال ذلكل اوتبعً 

ولكي نحصل على الشفاء التام . ال يعرف نور اهللا يرشرّ  شخص أي أنه
 المسيح يسوع الربتعاليم  باعتّ إ إلى بحاجة نحن الكامل،البصر ب ديستعون

ماوي الس بآلاّلذي يكّنه ل الحب كل ومع" األقدس هقلب" خالل من العالم ورؤية
 والدةو  للقلب النقاء إعادة مثل البصر ستعادةإن إ. لذلك اوفقً  والتصرف ولنا

  ).27-26 :36 حزقيال( جديد شخص

  أعيننا؟ أو الغشاوة في العمى هو وما نراه؟ أن نريد هو الشيء اّلذي ما
 في نؤمن نحن المسيح، يسوعلرب ل أتباعك. "لنا اهللا حب" نرى أن نريد نحن   
  :سيعني العمىلذلك فإن و . المسيح يسوع خالل منلنا  تهورحم اهللا حب

 انظرً  للجميع تهورحم تهومحب اهللا وجود نكريُ  عنيد قلب. القلب في الكراهية .1
 ،محبة ورحمة لديه ليسهو نفسه  ألنه

  و لآلخرين، الخير ُينكر الذي القلب في التكّبر .2



 

- 4 - 

 

 تجارب،ال وقت في وهذا يجعلنا ضعفاء اهللا. لمشيئة القلب في الرفض .3
شخًصا عزيًزا أو اإلهانات  موت حتى أو المرض وقت المثال سبيل على

  .في سبيل اهللا
 

 الوصايا" أعطى وأنه الخالق، هو اهللا أن معرفة مجرد ليس هو" اهللا رؤية"   
 ، بمعنى أن ُندرك بعمق،نفهم أن " هياهللا رؤية". طاعت أنالتي يجب " العشر

 "اهللا)، "9 :14(يوحنا " اآلب ىرأ آنير  من: "قال عندما المسيح السيد يعنيه ما
كشف هو عن صفاته اإللهية لموسى على قمة جبل سيناء وجاءت في  كما

! إلٌه رحيٌم ب): "الرب الر 13 :2، وقاله للنبي يوئيل (146و  145مزمور 
ورؤوف، طويُل األناِة كثيُر الرحمة والوفاء، يحفُظ النعمَة/الرحمة أللوف، 

ثم والمعصية والخطيئة، ولكنه ال يترُك دون عقاٍب شيًئا ... الرب ويحتمل اإل
 الطريقة، هذه في اهللا نرى وعندما ؛)14؛ 7-5 :34أسمه الغيور" (خروج 

 اهذل امواطنً ورثة/ كونن أن. لذلك اوفقً  تصرفنو " اهللا لكوتم"معنى  نفهمس
 صبحيُ ل الفرصة نفس له األرض وجه على إنسان لكل بأن علًما ،لكوتالم

 هناكأن نضع هذه المعلومة نصب أعيننا ونؤمن بأنهم  بحاجة نحن ا،مواطنً 
ه لهم بكل نقدم أن ينبغيف قدرتنا في شيء أي إلى حاجة في كانوا وٕاذا ،فعالً 
 كل المسيح يسوع الرببارك يُ  ،]التطويبات أي[ 12- 1 :5 متى في. محبة

منه  تجعل التي قدسال الروح مواهب لديهَمن  ، فيصفه بالمسرور،شخص
أحدهم وٕابتعد عن اهللا،  أَ طَ إن خَ  اهللا حزنُيشارك  وديع، متواضع، إنسان

 ،رحيم صبور، القلب، نقي ،الفقير والمحتاج رعىي اآلخرين،وُيشارك حزن 
 يسوع الرب خالل من يالروح للسالم اآلخرين دو قي أي :اروحي [ السالم صانع

رسالته، ينصح القديس  في. هوبر  اهللا سمأجل أمن  والمثابرة ،]اوجسدي  المسيح،
 بال اهللا نسأل أن لنا ينبغيف موهبة إلى نفتقر كنا إذا أن امنّ  واحدٍ  كلّ  يعقوب
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 السيد قال كما) 5 :1 يعقوب( عطي بال حسابسيُ  أنه وقال ،وهو سيعطينا شك
 ولم اهللا ىرأ عندما ]إسرائيل[ يعقوبوكما فعل ). 11-7:7 متى( يسوع المسيح

 ؛)30-26 :32 التكوين( بركاته يتلقّ  دون عنه بالذهاب هللا يسمح ولم يمت،
 نحتاج ما كلّ هي  ]القدس الروح مواهب[ اهللا بركةفإن  ،"إسرائيل أبناء" وكما
  .حياتنا في إليه

  لنصل�:

 رحلتنا أثناء نورال بقاءإل ضروريال زيتبال نامصباح مألإ ... وٕالهي رّبي   
 لنا يضيء نوركإلى أن نرى  حبك حنان تشعرل وبناقل حتضنإ و  األرض، على
 .مينآ ،، ولك الشكر على الدواماألبد إلى

  
  

  الشمس والقمر

وٕالهي ... في يوم تجّلي إبنك الحبيب لتقول لي بأنه شمس  رّبي   
البرية، أقول لك بأنني القمر الُمظلم بحد ذاته إنما ُينير لآلخرين بمقدار 

لدوام، وليكن نوري كنور البدر ال الهالل، إيمانه به. أشكرك على ا
  يسوع المسيح، آمين. الربأسألك هذا بإسم 
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  ثانيةالمقالة ال
  36-28 :9، لوقا 10-2 :9مرقس  ،9-1 :17 متى، 11-1 :24 خروج  في التأمل

مالحظة: هذه المقالة ال تهدف إلى أّن التجّلي ُيعطي صورة لهيئة اهللا فنستطيع أن 
القيام " ببعين التواضع ها تهدف إلى فهم المعنى الروحي لـ"رؤية اهللانتخّيلها، ولكن

تؤدي  خاطئةأعمال القيام ب" ببعين التكّبر تؤدي للحياة، و"رؤية اهللا صحيحةأعماٍل ب
  للموت.

 "رؤية �"و تجلّيال
  

 ةٍ أمام ثالثعاٍل  على جبلٍ شاهًدا إلبنه الحبيب حين تجّلى  باآل اهللاقال    
 لهف ،اّلذي إخترته [اّلذي عنه َرضيت] الحبيب بنيإ هو هذا: "من تالميذه

 ٕاعبدوهو  ،أحّبوه: "عن اآلب السماويللجميع  يقول بناإلهذا نسمع و  ؛"وامعإس
 أبي وهو ؛)18-15 :17، لوقا 38-37 :22(متى ومّجدوه  الشكر له واموقد 

  )".30 :10ا يوحن( دواحِ  أنا واآلبُ و  ؛)17 :20 وٕالهي وٕالهكم (يوحناوأبيكم، 
 اهللا لقول ُيعطينا فهًما آخراهللا،  ونقاء اّلذي أظهر نور ،وهذا التجّلي   

 خروج" (نه ال يراني اإلنساُن ويحياأل تستطيُع أن تراه الف وجهي أما: "لموسى
(بحسب الهيئة التي شاء هناك ِمن األنبياء َمن رأوا اهللا  أنّ وخاصة  )20 :33

 1بل نالوا حظوة إلهية خاصةولم يموتوا  يا خاصةومجده برؤ اهللا أن يروه بها) 
 .)10 :34 تثنية اإلشتراع، 28-1 :34؛ 11- 1 :24(على سبيل المثال خروج 

 لم يؤدي إلى موت التالميذ، ولكنه يدعونا مجد اهللاوالتجّلي اّلذي أظهر 
 بتعاليم نلتزمو  عيطنو  نسمع، ما وفهم بعناية، ستماعاإلإلى كتالميذ للمسيح 

  : من بدءً  لمسيحا يسوع
 آلهة عبدت وال كأبٍ وُكل نفسك وكل ذهنك  قلبك إلهَك بكل  الربب حبأ .1

  أخرى،
حجر  صبحت وال القداسة إلى دعوهموإ  نفسك؛ تحب كما الجميع بأحب .2

  ئوا،خطي نأ لهم تسببأي  لآلخرين عثرة
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  ،إساءتهم آلخرينل غفرإ .3
 ،إرادته صية التي تنافيخشال كرغبات وليس اهللاإفعل مشيئة  .4

 و الخطيئة، وتجّنب عمل الرحمة، بأعمال القيامب هللا امخلصً  نك .5

 .حتياجاتكإ جميع سألهإ و  باهللا ثق .6

 بما آخر شيء أي له قبل والطاعة اهللا محبة ضعنا أن نيعل سبق، ما كل فيف
 الطبيعة عذر" وراء اإلختباء نايمكن ال. : "قلب متواضع"نانفس ذلك في

  :]المثال سبيل على[ خطئن اعندم هللا قولنو " البشرية
 أن أستطيع ال أنا إلخ، مشاعري، مركزي، ذاتي، إحترام لكرامتي، نظًرا �

 وَماذا يفتكرون بأنفسهم ليستمروا بإيذائي بعد عديدة، مرات لآلخرين أغفر
  أو لهم؟؛ فعلت ما كل

 المظلوم هو ولكن أغفر، قد فأنا أنا هو َمن ُأصيب باألذى كنت إذا �
  أو غفر؛أ لن الذ ]...بناإل/بنةاإل/األم/[األب عليّ  عزيزٌ  شخص

نى وأموٌر أخرى تجعلني أهم وأعلى مستوى من ما وهبني اهللا ِمن ذكاء وغِ  �
  أو اآلخرين؛

أحصل  أن يجبو ) إلخ المال، مرأة،إ رجل،( أشتهي أموًرا ليست لي أنا �
  أو ؛عليها

 وال الطالق، على أحصل أن ويجب اآلن، بعد زوجي/زوجتي أحب ال أنا �
بهم اإلنفصال وكثرة المشاكل فسوف  سيفعل ماذا أو األطفال يهّمني

  أو سعادتي؛ هو اآلن المهم ينسون؛
 لهم أقول إن مشاعرهم من أو اآلخرين األشخاص رأي من خائًفا كنتُ  �

  .اهللا إرادة ضد شيًئا يفعلون كانوا أنهم
 في نظرنو  اهللا من رتفاعاإل  نفس في نانفسأ ضعن نافإن األعذار هذه مع
 أتصرف سوف: "له قولنو  اّلذي ينحني إحتراًما ألبيه] طفلال عدن لم[أي  ههوج
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 ريرا يتبع الششخصً  التأكيدب صبحنوبذلك ". مني طلبتما ُأريد وليس كما ك
باأللم واإلساءة إلبناء  ناتسببْ  إذا ،وكذلك. : "قلب متكّبر"األبدي الموتويطلب 

 نابو قل تغيير أي[ التوبة عدم على نار وأصر  هم ُيخطئوننااهللا اآلخرين وجعل
، ليس ألنه لن يحبنا بل ستحق محبة اهللانبالمؤكد ال  نحنف ،]ناوبالتالي تصرفات

  .ألننا بتصرفاتنا طلبنا ذلك
 المسيح بيسوع اإلعتراف عدم ُيناظر المسيح يسوع تعاليم طاعة عدمإن    
 بشيءٍ  القيام مّنا يطلب سوف المسيح يسوع بأن نتصور يمكننا أن وال. كإله
 به ثقتنا ووضع التوبة، منا طلب وأنه خاصة به، القيام على قادرين غير نحن

 لكل  والقيام بالصالة إلى اآلب السماوي بإسمه القّدوس عليه، اإلثم من وعبئنا
  .نحتاج على أن تكون مطابقة لمشيئته ما

  لنصل�:

فجر  وًماد هو ركونو  ؛عمري اّلذي إبتدأ بنورك صباحه أنت ٕالهي،و  رّبي   
يقية لك تقف دوًما بكل إحترام أمام قأعطني يا رب أن أكون إبنة ح. أيامي

  مشيئتك، إبنة تفتخر بها أمام الجميع. 
هل ترى فّي إبنك الحبيب اّلذي عنه رضيت؟ ال أعتقد، فأنا ما  ،وٕالهي رّبي   

، وال أستطيع أن أفتح له قلبي وٕان ك نُت قد أزال حانقة على َمن أساء إلي
غفرُت له، ولكني ال أود أن ُأهان وُأجرح مرة أخرى؛ لم يعد يهّمني أن ُأسدي 

  .له النصيحة أو أن أراه يقود نفسه للهالك
يا َمن تعلم بضعفي وفي الوقت عينه بمحّبتي لك، يا ُمخّلص  ،وٕالهي رّبي   

مني عل خّلصني وقّويني وأرشدني بإلهاماتك، ُكن معي شديًدا وكن معي لّيًنا، 
بالقيام بما يجب  رستمراالصبر وعدم الشك بكلمتك، وأعطني ما أحتاج لإل

وٕاصبر علّي فأنا إبنك  ،بكّل محبةتجاهك وتجاه اآلخرين قوم به أأن علّي 
يعقوب ولن أتركك قبل أن ُتباركني برؤية مجدك وبهاءك، ولك الشكر على 

  .آمين ،الدوام
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  ثالثةالمقالة ال
 ،20-13 :41 ؛31- 25 :40 شعياأال الرسل، مأع المسيح، يسوع حياة في التأمل
 ورسالة ،31- 1 :14 ؛50-44 :12 يوحنا ،30-28 :11 متى ،146و  103 مزمور
  19-11 :6 اوستيمو ط إلى األولى بولس القديس

 

 شاھد ا�مينال
 

ال  ]هه على منكبيحَملَ [رى قلب إبٍن يأكثر: أن  هزنُ حْ ماذا يُ  نا اهللالو سأل      
يتكلم مع قريبه، فيُرد اإلساءة بعدم  ر على دموع والدته وقلٌب آخر الينكس

ويجهل  هبنكران الجميل، أم قلٍب قاٍس ال يعِرفُ  اهللا عليه المغفرة وٕاحسانات
هذا الزمان ُأمهات كثيرات ُيعانين من إبتعاد  نعم، ففي؟ هفيْعُبَد غير  هرحمت

هن تفطرت من األلم، فهل يا ُترى وقلوب اهللاعن أيًضا أبنائهن وبناتهن عنهن و 
أن نعرف اإلجابة ونقول بأن قلب ونستطيع ؟؟ هإلبتعادنا عن اهللا أيَتفطر قلبُ 

اهللا سيحزن وينتابه شعور باأللم الخفي دون أن يكون مشحوًنا بالغضب ألن 
اّلذي أرسله اهللا ليشهد لمحبة "اإلبن الحبيب" ذلك ما شهد به الشاهد األمين 

إليه  يءنلتج عندما سروروم حٌ فر ، فهو أيًضا شهد لمشاعر اهللا: ورحمة اهللا
 بتعد عنه وال نرضيهن عندما وألم وحزنٌ  ،)23-17 :10(لوقا  مشيئته نفعلو 

 يمكن الو  اكثيرً  وهو مؤلم الجسم على دِ لْ بآالم الجَ  شبيه ألمٌ . )35-34 :13(لوقا 
 أللم مشابه ألمٌ  ؛اطفلهحين يموت  األم المآل مشابه ألمٌ  ؛بالكلمات وصفه

عليهم  مقراراته ونرضدون إحترام ويف وجوههم في أطفالهم ما يقفعند الوالدين
الضال  خروفال نع األمثال في الحزنالفرح و  هذا رىنو . هممالك ونعصوي
. )32-3 :15 (لوقا "ميناأل الشاهد" هالاق التيواإلبن الضال  عئلدرهم الضااو 

مما يدفع الُمحب بالقيام  اإلهتمامو  الحب د نتيجةُيولَ [غير مرئي  حزنٌ هو 
 عندما وسعادة سرور إلى تحولسرعان ما ي عادة ما ُفقد]ممكن إل جهد بأقصى

والفرح  السعادة ألن األبد إلى دومي ال حزنٌ و  ألمٌ  ؛ أجلالمفقود على يتم العثور
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واإلبن  يهماعل العثور سيتم لذان ضاعاال درهموال خروفألن ال تتغّلب سوف
  .ل سيعود لحضن أبيهالضا
باإلضافة إلى الشهادة لمشاعر اهللا، نجد أن الشاهد األمين قد شهد لما هو     

، إله قوي، وٕاله قّدوسأعظم، إذ كان شاهًدا بالجسد والروح على أّن اهللا إله 
  ):8-2 :4 حي ال يموت (سفر الرؤيا

ذي الّ  اهللا بن الحبيب ُعرف بأنه صالح والغيرة على بيتاإل: فقّدوسإله  .1
ى بما باح فَ كما أنه وَ )، 13-12 :21 هو بيت صالة كانت تأكل قلبه (متى

ُمخّلص، فاهللا مسيح الن أمر موته على الصليب وكونه البه لتالميذه مِ 
باإلضافة إلى أن . )13- 1 :20(العدد  ألنه قّدوس صالح ويفي بوعده

 لعذراء (لوقالمريم ا حين بّشر بمولده قّدوسالمالك جبرائيل قد وصفه بأنه 

1: 35.( 

عليهم، إذ أطاع  هوتأثير  هلم تقتصر على طاعة البشر ل اهللا ة: وقو إله قوي .2
بن الحبيب دون مناقشة وتركوا كل شيء وتبعوه، بل حتى اإلالتالميذ 

)، 26-23 :9 ) والموتى أحياهم (متى32-31 :8الشياطين أطاعته (متى 
)، ومشي على 27-23 :8وكذلك الطبيعة أطاعته فسّكن العاصفة (متى 

) وحتى 20-18 :21 )، ويّبس شجرة التين (متى27-22 :14الماء (متى 
 الموت لم يتغّلب عليه.

: فاإلبن الحبيب قام من بين األموات وٕارتفع إلى السماء إله حي ال يموت .3
 إلى  )، كما أنه حيٌ 11- 9 :1ا على مرأى من كثيرين (أعمال الرسل حي

  األبد بالقربان المقّدس.
 

  : إظهار في األمين الشاهدإن    
  إلخ... األمانة الوداعة، التواضع، الحكمة، الرحمة، الحب،: اهللا فضائل �
األبدية بمعرفة اهللا على األرض وكذلك الحياة  األبدية والحياة اهللا مملكة �

  الجسدي الموت بعد
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حب صا األقدس باآل اهللا،" وكذلك هو" الُممّجد الخالق اهللا" بأنه هللا يشهد هو
  :من خالل . ولقد فعل ذلك"والرحمة بالحب المليءالقلب النقي 

 الصالح السامري مثل إقرأ[ والدهم وندقل يُ  ذينالّ  اهللا ألبناء مثاالً  أصبح .1
"تعالوا  إلينا يتحدث وهو كلماته فيف]. 146ومزمور  )37-33 :10(لوقا 

 إليه، ذهبن أن منا بيطل ،، وأنا أريحكم"إلي جميًعا أيها الُمرهقين الُمثقلون
  :يقوم بـ سوف هوو 
' انهسلطبها ب والعمل "اهللا كلمة'") 1هو ( الروح غذاء[ الجائعين إطعام .1

 ذاتو  ودم دجس": المقدسة القربانة") 2(و) اهللا بمشيئة القيام أي(
  )].الحياة خبز أي( المسيح يسوع والهوت

  ].القدس الروح هو للروح الماء[ للعطشى المياه توفير .2
  ].اآلب السماوي بيت في لنا امكانً  عدّ أَ [ للغريب المأوى يرتوف .3
 واجهي عندما ثماإل نتيجةاإلنسان الخاطيء  عار زالأَ [ انالعريكسوة  .4

  ].: المغفرة"/"بهاء اهللا"القداسة ثوب" هألبسو  اهللا،
  ].: المغفرةاناوشف نفسه على آثامنا خذأَ [ بالمرضى العناية .5
  ].: معرفة اهللالخراف الضالةاو  للمذنبين جاء[ السجين زيارة .6
  ].وخالصنا لنا اهللا حب هو[والمظلومين  ُمتعبينلل الراحة/قوة اءعطإ .7
المسيح  هو[ ُمنكسري القلوب اء، وشفالخطاة ىناحز ال ةعزيت .8

  ].الُمخّلص
 هو[ كما أنه هو الطريق اهللا ملكوت إلى الطريق وتنوير وٕاعداد إظهار .9

  .]والحياة والحق الطريق
 بالشيء القيام إلى بحاجة نحن ،أبناء اهللا أي ،هللا اشهودً  نحن ونكن ولكي
وكذلك  ألرواحنا سبق ما قد فعل اهللا كان إذا أي[ اآلخرين مع ذاته
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 نسان،كإ ننا،فإ األرض، على كان وبينما السماء من الجسد حتياجاتإل
 الروحيةالجسدية و  حتياجاتإلل بالنسبةاألعمال  بنفس القيام إلى حتاجن

من  كونعلينا أن ن أي ،"أننا لسنا إله لنعمل ذلك"ون أن نقول د لآلخرين
والخادم  همِ معل صير كيأن  تلميذِ لا "فَحسبُ  :كما قال منه ونتعلمتالميذه 
 ألنهتلك األعمال ب ماق اأيضً  المسيح يسوع). 25- 24 :10 متى( كسّيده"

 يسوع ليدتقإن . ]هلّ ك خلقال: اهللا هحبّ أ من نحب نحن لذلك، اوتبعً  نا،حبّ أ
 بنإ هو المسيح يسوعف ،أمام الناس هب عترافاإل من نوع عليا هوف المسيح

). 33 :13 يوحنا، 24 :10مرقس " (ِني بَ "تالميذه وَمن تِبعه بـ دعالقد و  اهللا
 أن يمكن كيفالشاهد األمين  لنا نبيّ  ،]البشر لجميع ارمزً [" اإلنسان بنإ"كـ
 والكسل، السلوك لسوء البشرية الطبيعةنلقي اللوم على  وال ينملاك صبحنُ 

إذ حينها  اإليمان لديهم كان إذا المعجزات أداء على الناس جميع عوشجّ 
 المؤمن نساناإل. )16-12 :2 يكون اهللا هو اّلذي يعمل فيهم (فيلبي

دافع  من للمحتاج أعاله ورد بما للقيام ذاته إلعطاء اجاهدً  سيسعى
 حبيُ  أن: به هو القيام المسيح سيدال منا طلب اّلذي الحبف المحبة،
[أي أننا نعمل  لآلخرين كتضحية النفس بذل أي ناأحبّ  كما بعًضا بعضنا

"هو اّلذي تخّلى عن أجل،  .لآلخرين ما ال يستطيعون أن يفعلوه ألنفسهم]
وبنا"، وهذا ما دعا هو إليه شارًحا لَمن أراد أن يتبعه  اهللا اآلبذاته محبًة ب

، هليصبحوا أبناًء ل اهللا: "ليتخّلوا عن ذاتهم محبًة بويقول بأنه مسيحي
ليتحّلوا بقلٍب وديع ومتواضع ليرثوا ملكوت السماوات"، هو اّلذي أوضح لنا 

أب الكل، وأراد أن ُيحّول هذا  ههو "محبة الذات فقط" ألن أن ألّد عدٌو هللا
العدو إلى صديق بأن تقتصر هذه المحبة على "محبة روح هذه الذات"، 

  المحبة األولى هي غرور وعجرفة وتكّبر أما الثانية فهي "محبة اهللا".ف
 :عاش ُمتحّلي بكافة الفضائل التي يهبها اهللا من خالل الروح القدس .2
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الوداعة والتواضع، القداسة والبر، الرحمة والمحبة واإلجتهاد لعمل الخير؛ 
  وقام بكافة األعمال التي يود اهللا مّنا أن نعملها:

. [كما أن اهللا خدم الجميع بروح متواضعة وهو الملك متواضع إذ .1
 متواضع إذ قبل أن يأخذ جسدنا ويعيش بيننا] 

من كل قلبه وحول حزنه إلبتعادنا عنه إلى فرح اآلب َأحّب اهللا  .2
وسرور بإرجاعنا إليه فكان الُمعزي، وعمل على أن ُيعزينا فحّول 

 حزننا بعد أن خِطْئنا إلى فرح بمغفرة خطايانا.

ل القيام بما طلبه منه دون قبِ سّلم ذاته لمشيئة اهللا اآلب و ديع إذ و  .3
 .، كما عامل الناس بكل رّقة وكان شديًدا عند الحاجة فقطتذّمر

متعطش وجائع لعمل البر وجعل النفوس تهيم بتمجيد إسم اهللا  .4
 .قّدوسال

كل من لجأ إليه وطلب معونته، كما أنه  يرحيم إذ قام بتحقيق أمان .5
بنفسه لمن ال يستطيع أن يصله، كما أنه قّدم ذاته كذبيحة  كان يذهب

 لمغفرة خطايانا.

 .وطّيب مع الجميع وحنون نقّي القلب: صالح .6

صانع السالم بنشر الملكوت ومغفرة الخطايا وزرع بذرة محبة اهللا في  .7
 القلوب.

 ُأضطهد من أجل البر.  .8

لنا كم ومن أجل أن يقول  ة اهللاإحتمل كافة اإلهانات من أجل محب .9
 .اهللا ناحبّ أ

 مطيًعا وكان اهللا، ملكوت أعلن أحًدا ولكنه المسيح كذلك لم ُيدين يسوع
 للعالم األرض على اهللا وحب رحمة وأصبح به، محبةً  الموت حتى" أبيه"لـ

 بالماء تعّمدوا اّلذين المؤمنين [أي جماعة كنيسته هي وكذلك. بأسره
اجباتها الرئيسية باإلضافة إحدى و  ولكن تدين ال فإنها القدس] والروح
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 اهللا بمشيئة للقيام يسوع تعاليم فهم على وٕارشاد الناس تعليم يهللصالة 
 الواحد: اهللا"لـ حبها من دافع بهذا وتقوم الكنيسة. )4-1 :6(أعمال الرسل 

  .القدس" والروح واإلبن اآلب

 إحتياجات( اآلخرين إحتياجات صوب قلوبنا من تخرج التي إن األفعال   
 المسيح يسوع كان وكما". اهللا حبّ "لـ عليها أن تكون نتيجة) والروح الجسد

 [أي ُمقّلدين اهللا وحب لرحمة شهوًدا ليكونوا أتباعه أرسل فإنه" األمين الشاهد"
بأن  رغبتهو  ألوهيتهو  اهللا قداسة لنا ظهريُ ليسوع  الرب جاء. اهللا] كأوالد له
 تفضع التي الضعيفة إنسانيتنا نقلي [أ مثاله ىعل كوننو  أبناًء له جعلناي

 وقهرإبليس إلى القوة  سيطرة تحت اوأصبح اهللاكلمة  وحواء آدم ما عصىعند
 كشهود،. كان كما األرض على لآلخرين انورً  صبحنو  والحياة األبدية] الخطيئة

من  فعالاألو  الكالم طريق عن لآلخرين اهللا إظهار على ينقادر  كونن سوف
 ،"ُمعّزيال'"هو من عمل الروح القدس هذا القلب الجديد  .دةجديال قلوبنا خالل

 الراحة، له وقّدم اهللا هو اّلذي ختم سعادة[ اهللا صورة القلوب فهو يختم في
 الكتاب خالل من والراحة بـ"قوة محبة اهللا وعطاياه" السالم نفوسنا وأعطى
في  من اآلب المسيح يسوع تالميذ إلى إرساله تم الذي القدس، الروح]. المقدس

يوم العنصرة فدلهم على الكنز الحقيقي فأصبح قلبهم هناك، وأعطاهم كل ما 
للقيام بالشهادة للحق اّلذي من خالله نصل إلى الحياة يحتاجونه من صفات 

مندمجة إندماًجا تاًما مع قلب يسوع  التالميذ روح القدس جعل قلوبال. األبدية
الذي أنار لهم الظلمة فأناروا بالتالي األقدس، فأصبح هذا القلب مصباحهم 

للجميع، وأصبحوا يرون األشياء من خالل هذا القلب [العين مصباح الجسد 
 :36 حزقيال( )] اّلذي يحمل في طّياته المحبة والرحمة للجميع22 :6(متى 

األقدس، اهللا روح القدس بالتعاليم التي َنَبَعْت من قلب ال . ولقد ذكرهم)26-27
للبشرية أجمعين. فكما  ة اهللاوا بأي شيء نجس بل أشادوا بحكمٍة محبفلم ينطق

قال السيد المسيح أن كل عمل [قول أو فكر] ينبع من القلب، فكيف إًذا لو 
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 الروح بوحي ا.فالبد أن يكون نقي  اهللاكان هذا العمل نابًعا من وحي قلب 
 قلب في السرورُنبقي و الكتاب الُمقّدس لكي نؤمن دون أن نرى  بتِ كُ  القدس

  .األبد إلى اهللا
 القدس؟ والروح المسيح يسوع اإلبن من أفضل اآلب َمن يعرف

ل "هذا هو إبني اله وق اهللالنا الشاهد األمين الذي شهد  اهللا أرسل أجل، لقد   
)؛ الشاهد الذي كان صورة 5 :17 الحبيب الذي عنه َرضيت، فلُه إسمعوا" (متى

) أي 10-8 :14(يوحنا  ومن رآه فقد رأى اهللاإللهية  هولقدرت قّدوسال اهللا لقلب
القدير  هوو  اهللا وتواضع ةورحم ةومحب ةمن شاهد أعماله فسيعلم مدى قداس

 اهللا "الحق" كلمته خالق السماوات واألرض وذو سلطان. هذا الشاهد الذي أّيد
ت وبذلك ُأعتبر  ،[فهو يسوع "المخّلص"] [فهو عمانوئيل "اهللا معنا"] وأعماله

 )؛ وٕاستمر بالشهادة هللا19-12 :8شهادته صحيحة كشهادة شاهدين (يوحنا 
)، كما كان شاهًدا للحياة 11يوًما (سفر الرؤيا  1260لمدة  هونشر محبت

األبدية بعد الموت الجسدي إذ قام من بين األموات في اليوم الثالث وٕارتفع إلى 
ى السحاب كما جاء الراكب عل اهللا هو أن ىالسماء على سحاب [للداللة عل

في العهد القديم] على مرأى من كثيرين. هذا الشاهد الذي وٕان لم يوقف هطول 
نبّي موسى إال النبّي إيليا وال ضرب األرض بكل نوع من الباليا كالاألمطار ك

 بعض التالميذ رآه)، إذ 18 :28سلطاًنا بأن يفعل ذلك إن أراد (متى  ه لديهأن
هذا ). 5-1 :17حاًطا بموسى وٕايليا (متى حين تجّلى على جبل طابور م

بل في قبٍر محفور [أي تحت األرض] الشاهد اّلذي لم ُيدفن في باطن األرض 
[أي في جوف تل صخري كما كان يونان في الصخر 

يمكن للمرء أن يدخل إليه  النبي في جوف الحوت]
، وعلى الرغم من وضع )3-1 :24 ،56-50 :23(لوقا 

ال يستطيع أحد من أقاربه  يالحراسة حول قبره لك
 وأصحابه الوصول إليه إال أنه هزم الموت بقيامته. 
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. السابقة النبوءات جميع أنجز وفي الوقت ذاته هو انبي  كان المسيح يسوع   
-1 :5 ، لوقا22-18 :4(متى  للبشر صيادين تالميذه سيكونون بأن تنبأ لقد

إصطادهم  قد نفسه هو. اهللا ويبنون ملكوت له يشهدون سوف أنهم كما ،)11
يسوع  الربقالها  النبوءة هذه: لعمله نتيجة سيصطادون البقية وهم كاألسماك،

 جاءوا اّلذين الناس أطعم أن بعد والسمك الخبز من سلة 12 جمع تم عندما
أما  ،ميذتالرسل الال إلى هنا ترمز السلة .)20-15 :14 متى( إليه لإلستماع

لكلمة اهللا ِمن  إستمعوا الذين المؤمنين األشخاص ىوالخبز فيرمزان إل السمك
 وسكن لهم، قال كما المسيح يسوع ذكرىل أحياء في معهم وجبةً  اأكلو و  خاللهم

وكل تلميذ هنا يرمز إلى أحد . ]القدس والروح بالماء واعمدت أي[ بينها فيما اهللا
 نم سبط ُيدينو  عرش على يجلسهم سمن كل أبناء يعقوب، وبالتالي فإن 

 ال المسيح يسوع: مالحظة[) 30-28 :22 لوقا( اإلثني عشر إسرائيلأسباط 
 كإنسان ، هووكذلك أيًضا. اإلله هولكن ،إنسان فقط كان إذا هذا /يقولنعي يُ 

 وعلى األيسر جانبه على ونيجلس سوف ذينالّ من  ليقول سلطة أي لديهليس 
 اإلثني عشر النجوم اأيضً  همالتالميذ و . الملكوت السماوي] في األيمن جانبه

 كنيسة[ مرأةفوق رأس ال ]الكنيسة ملكة المؤمنين، أم اهللا، أم مريم[ التاج في
. الشهداء ألم مع وأنجبت ،يوحنا رؤيا في الشمسك باسهال كان تيال ]المؤمنين

 الناس طعمأ أن بعدوذلك  السبع الكنائس هناك سيكون أنهيسوع ب تنبأكذلك 
-32 :15 تىم( بالخبز مملوءة سالل سبعة تالميذهع تبعوه، وحينها جم ذينالّ 

التي تقوم  الناس على تحتوي سلة وكل كنيسة؛ إلى هنا سلةترمز ال) [37
 في ليوحنا النبوءة هذه ظهرألقد و ]. ذو صفة واحدة قلبإي لها  مماثلة بأفعال
 كل الحظي أن ينبغيومن هنا . حين تكّلم معه عن الكنائس السبعة الرؤيا

 كان وما المسيح، يسوع كلمة من ديستفي كيف نفسه سأليو  صرفاتهمسيحي ت
 أورشليم: واحدةال كنيسةال" من جزءً  وايكون أن أجل من سبعةكنائس اللل يقول
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 التالميذ طريق عن إنتشرت التي الكلمة على الكنائس هذه ُبنيت ".الجديدة
 جمع إثناالرئيسيين [ِمن المالحظ أن المعجزة األولى حيث تم  عشر اإلثني
الوقت].  بعض مرور بعد األخرى المعجزة تلتها سلة قد حدثت أوًال وثم عشر

 اهللا مملكةوهذه مجتمعًة ُتمثل  ،القدس الروح مواهب هنا تعكس السبع الكنائس
  :)3-1 :11 شعياأ( المسيح يسوع في ه، ويمكن أيجادها مكتملةً وبر 
 األرواح الكاذبة وتعاليم هللاتعاليم ا بين التمييز القلب تعطي التي 'الحكمة' .1

ل )9 :3ملوك  1( الشريرة بالروح الفقراء لخدمة أفعال إلى الكلمات وتحو ،
وهي  الحكمة هي األم الروحية لألرواح .ربِ فطنة والولها عالقة وطيدة بال

، هي التي ُترّبي وتدعو األبناء لسماع وطاعة وٕاحترام "روٌح ُيحّب اإلنسان"
 "هاتَ ت بينَ هي بَ ) و"36-22 :8 فهي بنُت أبيها (أمثال )؛6 :1 (الحكمة اآلب

   .)12- 7 :7وهي "أم الخيرات" (الحكمة  )1 :9(أمثال 
 خالل من لآلخرين ذلك وعكس فيه؛ والثقة ورحمته اهللا لمحبة 'الفهم' .2

  .نيخر لآلو  هللا بالنفس التضحية حد إلى حتى والمثابرة عمالاأل
 على رغباتنا ال ومحبته اهللا كلمة على المبنية 'المشورة الصالحة' .3

 التركيز من والتدبير اإللهي بدالً  اهللا حماية على تعتمد والتي الخاصة؛
 اهللا إلرادة الكامل اإلستسالم على والتي تستند البشرية؛ المساعدة على

  .له ُمخلصين والبقاء
 معتقدات من خوف وبدون بحماس هللا نعمل سيجعلنا الذي '/الثباتدْ لَ الجَ ' .4

نفوسنا  على نخاف ال تجعلنا حماسة ن ومن المخاطر أو اإلهانات؛اآلخري
اّلذي إذ أن الخالص  البشر نخاف على جميع أيًضا الل ولكنضِمن ال
 ما عن النظر بغض ذلك على والعمل للجميع، يسوع هو الرببفقط 

كل  إلى للخالصلنشر البشرى السارة  بجد نعمل تجعلنا حماسة ؛سيحدث
  .المسكونة
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كان  إذا إال تتم أن ال يمكن اهللا معرفة بكل تواضع، علًما بأن هللا 'رفةالمع' .5
وال  ،"الحياة ماء" من للشرب دائًما فيسعى القلب متواضًعا ومتعّطًشا

ُمشتعلة  قلوبال لتبقى عرف كّل شيٍء عن اهللا؛ بأنه يستكفي أبًدا أو يشعر
 بأنه ُمفتِكًرا يعيش الذي الفاتر القلب مرحلة إلى تصل أن دون اهللا بمحبة

، فاهللا ذاته المسيح يسوع طريق عنال تكتمل إال  هللا معرفةو  .ال ُيخطيء
  .) 7 :9قال: "له إسمعوا" (مرقس 

 مشقة أي ضد تقف أن يمكن التي" اإللهية العناية" طريق عن 'التقوى' .6
يسوع  الربالروح، ف موت إلى تؤدي قد التي تلك حتى التجارب ووقت

   .الموتى ُيقيم وحتى لذنوبا كل المسيح يغسل
 بكافة ونقوم رياء ودون بصدق اهللا نحب تجعلنا سوف التي 'اهللا مخافة' .7

يشوع بن ( لآلخرين اهللا قداسة تعكس التي والعدل والرحمة أعمال المحبة
وٕان كانت الحكمة هي أم األرواح فإن مخافة  ).6 :25، 25-11 :1 سيراخ

 وٕاكليلها وكمالها وأصلها س الحكمةفمخافة اهللا رأ، اهللا هي األب الروحي
"ينبوع الحياة هي و  )7 :1 والعلم (أمثال )1 يشوع بن سيراخ، 10 :9 (أمثال

  ).27 :14إلجتناب فخاخ الموت" (أمثال 

  لنصل�:

هل كان ف "،يسبيلنوًرا لو  لقدمي  امصباحً كلمتك قيل أن " ،وٕالهي رّبي   
ن للجسد، فمتى سنفهم كيف كالمك صعب الفهم؟ نحن لم نفهم بعد كيف ُنحسِ 

نهتم بالروح سواًء روحنا أو روح اآلخرين؟ أِعّنا يا رب، فنحن بحاجة إلى أن 
ألننا ُنريد أن  تزيد فينا الحكمة والفهم ومخافتك وكّل مواهب روحك القّدوس

 لطاعة نفسي سكر أُ  أنا. ناقلب فرحو  األبدي نإارثو  ناعادات تعاليمك هيتكون 
 فتحأرجو أن ت). 112-111 و 105 :119 مزمور( األبدية هاتمكافأف ،شريعتك

يك، ولك الشكر على رضألولّين قلبي  ساقي يوقوّ  يدي و  يوفم يانذأو نّي عي
  .، آمينالدوام
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  المقالة الرابعة
مقولة يسوع: "فإن اهللا أحب العالَم حتى جاد بإبنه الوحيد لكي  ،التأمل في سفر طوبيا

رسالة القديس  ،)16 :3به بل تكوَن له الحياة األبدية" (يوحنا ال يهِلَك كل َمن يؤمن 
  بولس إلى أهل أفسس

  يسوع: المخلّص

 عند الصليب ... مشاعر ... خطيئة ... و$دة جديدة
  

ل بهذا الحدث يجعلنا نندهش ونقف أموًرا كثيرة حدثت على الصليب، والتأمّ    
 لنا بمحبتنا له نجد بأننا صامتين أمام محبة اهللا لنا، وحين ُنقارن محبة اهللا

مهما فعلنا فلن نستطيع أن ُنحّب اهللا كما أحّبنا. على الصليب ُندرك بأن 
معّزتنا عند اهللا تزيد عن كونها معّزة خالق لخلقه ألن بإمكانه أن يخلق غيرنا 
إذ لم ُنحّبه كما يجب، ولكنه أحّبنا كبنين وبنات له أي كجزًء منه يخاف عليه 

   الصليب؟ على حدث ة عينيه ويدافع عنه بذاته. فماذاخوفه على حدق
على الصليب مثل السيد يسوع المسيح، إبن اإلنسان، إبن يوسف [كما  .1

)، 38- 23 :3 ة آدم إبن اهللا (لوقايّ كان ُيعتقد] من ذرية الملك داُود من ذرِ 
شعب إسرائيل الخاطيء [وأي إنسان خاطيء]. فكان بالظاهر كما وصفهم 

ا النبي حين قال: "على أي موضع أضربكم بعد؟ لماذا تواظبون اهللا ألشعي
على الّتمرد؟ إن الرأس بجملته سقيم والقلب بكامله مريض. من أخمص 

حباط وقروح لم تُنّظف، إ القدم إلى قمة الرأس ليس فيه عافية. كله جروح و 
). وحينها صرخ السيد 6-5 :1 د، ولم ُتلين بالزيت." (أشعياولم ُتضمّ 

يح وسأل أباه بالنيابة عن الشعب: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" (مرقس المس
حين أحاط به أعداءه  22) كما سأله الملك داُود في المزمور 34 :15

ومأل األسى قلبه فتوّجه إلى اهللا طلًبا لمعونته، وهنا السيد المسيح هو 
ا. وهنا ُمثقل بخطايانا [أعداء اهللا] وقلبه حزين حتى الموت كما قال سابقً 
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وٕان يبدو أن السيد المسيح يلوم اهللا على تركه وحيًدا، إال أن السيد يسوع 
 المسيح لِعْلِمه بما في قلب أبيه من محبة لَمن يأتي إليه تائًبا ولِعْلِمه بأن
ما حدث هو لفائدة البشرية صرخ صرخته الثانية، وأيًضا ُممثًال للشعب، 

) ثم مات وُدفن وقام 46 :23ي!" (لوقا وقال: "يا أبِت، في يديَك أجعُل روح
من بين األموات للداللة على وجود للحياة األبدية مع اهللا، وليقول لنا بأنه 
مهما إشتّدت من حولنا التجارب فإن التوبة واإلتكال على اهللا ُيحيينا 

 يا اهللا وروًحا مستقيًما ويخلقنا من جديد، فنردد له: "قلًبا نقي ا خلقت في
 أحشائي". جددت في

أشعيا عن  النبي به تنّبأ ما الثانية للمرة المسيح على الصليب حّقق يسوع .2
"لقد حمل هو آالمنا وٕاحتمل أوجاعنا فحسبناه ُمصاًبا : الُمخّلص حين قال

 اآلثام هي هنا أوجاعنا )، حيث4 :53مضروًبا من اهللا وُمذّلًال." (أشعيا 
 يسوع هذه الربد حّقق هذا ولق. سّببت تشويه منظره والمعاصي التي

المرضى فيرفع عنهم آالمهم  يشفي كان حياته عندما سابًقا أثناء النبوءة
 الخطيئة دخل إلى العالم نتيجة )، عاِلًما بأن المرض17-16 :8 متى(

 وحواء. آلدم األصلية

اّلذي ينتظر صّياده  السهل الصيد المسيح يسوع على الصليب أصبح .3
 طوبّيا عليها قبض التي الكبيرة [الحوت] كةالسم :)20 :3 يوحنا رؤيا(

 إلى تعود لكي ال قوته بكلّ  جّرها إلى الشاطىء رافائيل؛ بطلٍب ِمن المالك
 :حيث ،)9-2 :6 طوبيا(دجلة  نهر

الباقي  تمليح وتم في حينه، كغذاء لحم الحوت من ُأستخِدم جزء  . أ
 – "كلمة اهللا المسيح يسوع كجسد لحفظه ليكون غذاًء في وقت الحق،

ا ال يفنى لمن تبعوه حين الذي أتى وجعل جسده مأكٌل حق غذاء الروح" 
كان على األرض [كلمته التي سمعها الشعب وأفعاله التي عاينوها 

ذين سيتبعوه وأيًضا للّ  على هيئة خبز وخمر] للتالميذوكذلك ما أعطاه 
بعد موته؛ هذا الجسد [كلمة اهللا بالكتاب الُمقّدس المسموعة 
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مضوغة، والقربانة المقّدسة] الذي أصبح الكفاف اليومي لروحنا والم
 الجائعة. 

التي تحجب  البيضاء البقع إلزالة عالجكمرارة هذه السمكة  ُأستخدمت  . ب
 بنفس األعمى وٕاعادة البصر إليه، الشخص الرؤيا من على عين

يسوع "الُمخلص" بحياته  الربإن المرارة التي قاساها ف الطريقة
ته، وعند صلبه بالذات، هي التي كانت سبًبا في شفاء أعيننا وتضحي

الضريرة بسبب الخطيئة وأعادت لنا البصيرة حين ُغفرت لنا خطايانا 
 ولبسنا البر بطاعته لُنعاين مجد اهللا.

 عن ناجم بالء أي أزال اّلذي الدخان السمكة فتصاعد وكبد قلب ُأحرقا  . ت
على الصليب، إحترق  طريقةال وبنفس الشياطين، أو الشريرة األرواح

 :22قلب الُمخلص حًبا بنا، صار قلبه كالشمع وذاب بداخله (مزمور 

) وسال دمه وقّدم ذاته ذبيحة لمغفرة خطايانا وأصعد نفسه كبخوٍر 14
لكي يرتاح كّل من أضناهم نير الخطيئة  [كصالة]ذات رائحة زكية هللا 

 وُيبعد عنهم عقوبتها الوخيمة، أي الموت.

قلب  هو اإلنسان، كذلك لجسم ُمهّمين أن القلب والكبد عضوين وكما
  :من حيث لروحنا، ودم المسيح

القلب هو مفتاح الحياة واألداة التي تضخ الدم السليم لكافة كما أن  •
أجزاء الجسد، كذلك هو قلب المسيح بمحبته تجاه الجميع ُيعطي 

 الحياة، وبقلبه يجمع الكل كجسد واحد أمام اهللا.

ن الكبد هو الذي يوّلد كريات الدم الحمراء في الطفولة، ومن كما أ •
  ثم عند البلوغ يصبح المصنع الذي:

نظم عملية التمثيل الغذائي لكي يبقى الجسم محافًظا على يُ   )1(
  لياقته، 

 ،ُيزيل السموم من الجسم  )2(
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وقاية ضد العدوى  نتج ما يحتاجه اإلنسان من أنزيماتيُ  )3(
  وزيادة المناعة.

يسوع اّلذي ال  الربهو اإليمان بمحبة اهللا لنا التي وهبتنا دم  كذلك
يفنى، رمًزا لهذه المحّبة، لُيعطي حياًة صحّية ذات وقاية ِمن كّل 

الزمان  نهاية وحتى األجيال، اآلفات لكّل َمن آمن به في كلّ 
  ). 28-15 :9 ين(العبرانيّ 

رة صحيحة عجًبا كيف إذا ما أصاب الكبد أي عّلة ولم يعمل بصو 
 إيماننا كان إذا الطريقة أصبح اإلنسان خامًال عليًال، كذلك بنفس

 لن فإننا بمعتقدات اآلخرين ويتأثر اقوي  ليس صخل كمُ  بالمسيح
صحيح بكوننا نور العالم  بشكل مهامنا أداء على قادرين نكون

) 16-13 :5، متى 22-19 :2ملوك  2اّلذي ُيطهر (وملح األرض 
إذ ] /الوعاء" التي في القلبمحبة اهللاوالملح هما "[حيث النور 

   .َسيْسهل إصابتنا بالمرض والوقوع بالخطيئة واإلبتعاد عن اهللا
سببه اإلنسان هللا بإبتعاده عنه وعدم طاعة  اّلذي األلم تحول على الصليب .4

فعلي تمّثل بما  ألم كلمته وعبادة آلهة أخرى أو عبادته بصورة خاطئة إلى
يسوع أثناء درب الصليب. على الصليب تحققت النبوءة التي  الربعاناه 

 الواقع في ولكن د،داوُ  الملك َمن كتبها هو كان وٕان 22 وردت بالمزمور
 القدس لما سيتم حدوثه للُمخّلص اآلتي. الروح من مستوحاة

يسوع على ذاته  الربعلى الصليب، أثناء محاكمته وجلده وصلبه، أخذ  .5
 كّل األلم:

هرة للعين ناتجة من معاناة جسدية من جّراء: اللطم على آالم ظا .1
الوجه، الجلد، وضع إكليل من الشوك على الرأس، تحّمل ثقل 

 . الصليب على كتفه، دق المسامير والصلب

آالم ال ُترى بالعين ناتجة من معاناة نفسية من جّراء: اإلهانات،  .2
 تعريته ِمن ثيابه، سخرية الجنود، البصق على وجهه.
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جرى ِمن جراحاته  اّلذييسوع ومحى بدمه الكريم  الربى الصليب ستر عل .6
[أي خطايانا]،  األلم رجليه كّل ُمسّببات هذا أسفل حتى رأسه قمة من

 يسوع معموذية وهذه هي خطايانا التي وضعها بداخل جراحات جسده.
 دمه"، معموذية بـ)50 :12 لوقا( الثانية التي تحدث عنها لتالميذه المسيح
يجري الماء على الجسد  كما كافة جسده على جرى دمه حيث ،"الثمين

 .حين ُيسكب من على قمة الرأس في المعموذية

ذنوبنا وأفعالنا التي  لنا يسوع أباه السماوي ليغفر الربعلى الصليب سأل  .7
 لنا يغفر خطيئة؛ نسميه لنا ما يغفر مشاعره وقدسية أسمه وكرامته؛ آذت

أن نحبه  لنا ينبغي كما محبته ات واإلبتعاد عنه وعدمحب الذ في األنانية
 .ألنه أب الجميع وخالق الكل اآلخرين إيذاء لنا يغفر إليه؛ ونستمع

 على [عالمة اهللا من المرسل الحمل المسيح يسوع أصبح على الصليب .8
 :إلراقة دمه لـ حبه لنا]

 قدسناويُ  آثامنا يحمل أي و "ذبيحة اإلثم"، "الخطيئة ذبيحة" يكون 1.8
 ).6-1 :7 ؛23-17 :6؛ 5؛ 4األحبار ( الحياة وُيعطينا

 من لخالصهم البشري والجنس اهللا بين على العهد والمصادقة التوثيق  2.8
 متى ،34-31 :31 إرميا ،28-15 :9 العبرانيين( الخطايا مغفرة خالل

آمّنا  إذا ِمن ِقبل اهللا لن ُيكسر اّلذي" الجديد العهد). "27-28 :26
 العهد وهذا ،)8-3 :17 يوحنا ،5 :17 متى( كلمته أرسل وأطعنابمن 

 تثنية اإلشتراع" (الحياة هي الدم" أن اهللا قال حيث يسوع بحياة مختوم
 السماء في" األبدي اهللا" هو يسوع الرب ا ألنأبدي  ؛ عهًدا)23 :12

  ).19 :16 مرقس(
  وعندما محبة"؛محبته لنا وبأنه " اهللا أظهر على الصليب أخرى، وبعبارة
" اهللا أبناء" نصبح وُنحب اآلخرين بذات المحبة فسوف الحب بهذا نعترف

 ).17- 7 :4 يوحنا 1( إذ "أن اهللا ِمن روحه وهب لنا: شركة الروح القدس"



 

- 24 - 

 

 إلى عنه تحدث اّلذي الحب لنا، الحقيقي حبه اهللا على الصليب أظهر .9
 الخائنة زوجتهلن يهُجر  سوف اّلذي للزوج وجداني ُمسامح حب هوشع؛

 اليوم ذلك وفي .)9- 8 :11 هوشع( معها ويبقى برقة يتقّرب منها ولكنه أبًدا
وأصبح واقًعا ليس فقط ِمن ِقبل العذراء مريم وسمعان " أشعيا نشيد"ُغّنى 

 الشيخ بل من ِقبل كّل َمن آمن بوعد اهللا، إذ تحّقق ما ُكتب: 

إرتد  لكن غِضْبَت علي ألنك  رب  أحمُدَك يا"وتقول في ذلك اليوم: 
 وال أ اهللاوذا ه .نيتيْ غضَبَك وعز فزعخالصي فأْطمئن بِعّزي ، الر 

 من ينابيع الخالصِ المياه تْستَقون ". و اقد أصبح لي خالصً ل نشيدي،و 
ْسِمِه، َعرفوا إب وٕادعواْحَمُدوا الرب "إوتقولون في ذلك اليوم:  .ُمبتهجين

قد  فإنهُ دوا ِللرب يشأ .ْسَمُه قد تعالىإأن  كرواه وأذالَ مي الشعوب أعف
 ساكنة يإابتهجي و  يْهتف. إذلك في اَألْرِض كلهاعرْف ليُ  ،صنع عظاِئمَ 

  .)6-1 :12 أشعيا(" عظيمفي وسطك ُقدوَس ِإْسَراِئيَل  فإن ِصْهيوَن 
ِفدائنا،  رينُمتذك  ذلك النشيد، ُنغّني أن يمكننا للصليب ننظر مرة كل وفي

 وفاته المطعون بعد المسيح جنب يسوع من تدّفقا ذانلال والدم والماء
 .اهللا لمحبة الُمتعّطشون البشر جميع إلى رحمة كينبوع

 جسده عن األخير العشاء في قاله يسوع ما الرب حّقق على الصليب .10
 طريق عن الحق وقت [وفي األبدي القربان األولى للمرة لنا وقدم ودمه،

 ِلُيقّدم القدس] الروح من قلبه الُمقّدس الحاضر بيننا بقوة" سةالمقدّ  لقربانةا"
 .نرتكبها التي الخطايا مغفرة أجل من اهللا دائًما إلى

 مغفرة [بواسطة الشيطان ناعدو  صّب اهللا غضبه على على الصليب .11
لم تعد لديهم السلطة  الشريرة وجميع األرواح هو أنه له وقال خطايانا]،

المسيح اإلله  يسوع إبنه" إلى السلطة هذه ولقد تّم تسليم اإلنسان،على 
به وتاب فإبتدأ بالشرب من  وثق َمن لكيما ينال الحياة األبدية كل" الحي
 الخطايا قد إرتكب كان ولو حتى محبة اهللا ورحمته" فال يموت" ينبوع
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-35 :3 يوحنا ،20-19 :5 يوحنا 1 ،32-31 :12 يوحنا( المميتة سابًقا

36.(  
 :8 متى( األرض على هذا الهائم المسيح، يسوع أصبح على الصليب .12

 وصب الخطاة جراح قام بتضميد اّلذي الصالح السامري ثال، مِ )20
من صاحب  ثم طلب ]األرض[ فندق في ورعاهم عليهم والنبيذ الزيت

على كّل قوٍة للشيطان  اسلطانً  اّلذين أعطاهم المسيح يسوع أتباع[الخان 
 ])18 :28 في السماء واألرض (متى) ألن له كّل سلطاٍن 19 :10(لوقا 

 الجديد والعهد القديم العهد أن يعتني بهم بما أعطاه له ِمن معرفة في
وبما عّلمه ِمن أسرار [المعموذية  ]المقدسة القربانة في وحضوره كلمته[

 اليوم في أجرته وهو سُيعطيه ،وسر اإلفخارستيا وغيرها] )19 :28 (متى
 والحصول على قلبه تقليده، إلى نحتاج كأبناء اهللا، السبب، ولهذا. خيراأل

 والحياة الشفاء السخي والرقيق لرعاية خلقه وٕاطعامهم، وبالتالي يكون
 ).37- 33 :10 لوقا(للجميع 

وبين  بينه للوحدة أقصى مثال المسيح يسوع الربأعطانا  على الصليب .13
فينا هذه الوحدة مع  تكون أن ن،كمسيحيي منا، يطلب وهو اآلب السماوي،

 بالمحبة وحدة أي ؛)]اإلبن( المسيح يسوع[ السماوي ومع كلمته اآلب
 رسالة( اإليمان على ةيّ المبنِ  بالطاعة وحدة ،)26-20 :17 يوحنا( والقداسة
 على حبر مجرد هي ليست الوحدة هذه). العبرانيين إلى بولس القديس

 الروح ة المثابرة/الجلد التي يهبهانعم خالل من يعيشها اإلنسان بل ورق
 .منها قلوبنا يمأل أن اهللا نسأل أن علينا يتعّين والتي القدس

 مريم الحزن قلب إذ اخترق سيف سمعان نبوءة تحقيق تم على الصليب .14
 سرية أحدهم بهذا الحدث تنكشف له ولألخرين أفكاًرا تأّملالعذراء، وُكّلما 

 القدس الروح من مستوحاة ألنها اهللا لمجد) 35-34 :2 لوقا( كثيرة
يسوع، لَمن  الربطلب  على بناءً  الُمرسل من اآلب السماوي، ،"الُمعّزي"

 .آمنوا به
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رأى بعين  شخص أول ،"يسوع أم" مريم، أصبحت العذراء على الصليب .15
درب  في بصمتٍ  إبنها عاناه اّلذي األلم في مّنا لكلٍ  اهللا محبة وفهم الروح

 اآلخرين يقول إبنها لها وللتالميذ كان ما فهمت على الصليب. الصليب
 من ]الحمل[ هبة من اهللا كذبيحة الممنوح لهم وعن موته اهللا محبة عن
  .خطايانا مغفرة أجل

 تزال ولكنها ال اهللا اآلن، إلى الجسدي األلم تسبب ال وٕان الخطايا هذه    
. لُتغفر يسوع دمالخطيئة ب توبة وتغطية إلى وحزن وتحتاج عاطفي ألم تسبب

 لدينا؛ ما كل إعطائهم بعد لنا األحّباء خيانة عن الناجم العميق باأللم شبيه ألم
 ويطلبون رشدهم إلى يعودون عندما ونفرح وننسى سرعان ما نغفر ولكن

الوالدة ولكن  ألم تتحّمل أم  مثل اآلالم هذه المسيح لقد تحّمل يسوع. الصفح
 كبادرة الرضيع طفلها صرخة تسمع أن ردبمج اآلالم هذه سرعان ما تنسى

-11 :15 إبنه الضال (لوقا آه، كم هي سعادة اآلب السماوي بعودة. فيه للحياة

 :15 خرج باحثًا عّنا فوجدنا (لوقا اّلذي المسيح" قلبه "يسوع سرور ومدى )،32

الالئقة لحضور  الثياب لنا أعدّ  [أي وبينه وصالح بيننا الحياة ) وأعطانا1-10
إلبنه  كعروسٍ  معه سنجتمع اهللا اآلب حيث دعانا له اّلذي "عرس اإلبن" حفل
  .)]14-1 :22 (متى

 يسوع مات إذ األمم، لجميع اهللا جانب من الفداء لنا الصليب ُأنجز على   
مات عارًيا  أتى؛ أّمة أو قبيلة أي من عليه للتعرف مالبس بدون عارًيا المسيح

ف عارًيا أمام اهللا ويحتاج إلى رداٍء ُيغّطي يق اّلذياإلنسان الخاطىء من أجل 
ليتم ما تنبأ عنه في العهد  القّدوس همات وهو ُمشّوه ال مالمح لوجه به ُعريه،
فإنه َنَبَت كفرٍع أمامه وكأصٍل ِمن أرض قاحلة ال صورة له وال بهاء "القديم: 

 فننظر إليه وال منظر فنشتهيه. ُمزدرى ومتروٌك ِمن الناس، رجل أوجاعٍ 
-2 :53 (أشعيا" وعارٌف باأللم، ومثُل َمن ُيستُر الوجُه عنه ُمزدرى فلم نعبأ به.

 الكثير مع ومحبًة منه ولكن بحرية لنا هو هبة مجانية من اهللا، ُأعطيت). 3
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. اهللا ملكوت من جزءً  ونكون الروح من لنولد الفرصة أعطتنا هبة األلم؛ من
 اّلذي نيقاديموسل حكمة بكل سيحالم شرح يسوع )،21- 1 :3( إنجيل يوحنا ففي
 لمعرفة اُمتعطشً  كان ألنه ولكن خائًفا كان أنه فقط بسبب [ليس ليالً  إليه جاء
 من تدخل أي دون اهللا عن ويسأله يسوع مع وحده يكون أن وأراد اهللا،

وال بّد أن يسبق هذه الوالدة اإلرتواء  الروح، من المولود يكون كيف اآلخرين]
 في اهللا [التي أرانا إّياها محبة ُيْشِعل اّلذي طش] بالماء الحي[الناتج عن الع

 اّلذي األرملة المرأة بفرحة [شبيه ويمألها بالفرح قلوبنا في المبذول ألجلنا] إبنه
 وكذلك فرحة ،)17-11 :7 لوقا( الموت من الوحيد المسيح إبنها أقام لها يسوع

من األموات وُمرتفًعا إلى  إبنها قائًما شاهدت عندما" مريم العذراء األم"
 رومية( القدس الروح خالل من في قلوبنا ومحبة اهللا هذه سُتسكب السماء].

 اهللا ألن لمجده تعالى اهللا أحّبنا كما اآلخرين حب على المقدرة وتعطينا) 5:5
حين يرتوي عطشنا له بالماء الحي، سيجعلنا ُنسلم أمرنا  الحب، هذا. "محبة"
 الخطيئة؛ تائبين توبة صادقة من القلب ورافضين به؛ ثقتنا واضعين هللا تماًما

 باألعمال والقيام ومسامحة بحب لآلخرين: اهللا قداسة وعاملين بما يعكس
 اهللا شهود نكون سوف أي اهللا لآلخرين، ونشر محبة المحتاجين، إلى الخيرية
 يروي ّلذياالحي  الماء. أباهم ُمقلدين كما األطفال) 8 :1 أعمال الرسل( للغير

القلب  نقاء إلظهار الخطايا روُيطه  يغسل اّلذيهو ذاته  عطشنا لمحبة اهللا
 المسيح، بيسوع المتجّسد اهللا اهللا، كلمة هو الحي الماء. كما خلقه اهللا في البدء

يشرُب ِمن الماء اّلذي ُأعطيه أنا  اّلذي"أما : قال اّلذي" الفادي" ،"اإلنسان إبن"
بل الماء اّلذي ُأعطيه إّياه يصيُر فيه  ] فلن يعطش أبًدابي" "يؤمن إّياه [أي

 اّلذي الحي هذا هو الماء). 35 :6 ،14 :4 يوحنا(ة" أبديّ  عيُن ماٍء يتفّجُر حياةً 
 [أي إلى البيت التالميذ قاد اّلذي المسيح] السيد يمثل اّلذيكان بيد الرجل [

 الربف ،)13-7 :22 الوق( ]الربمائدة  [أي الفصح سيؤكل حيث اهللا] مملكة
 نصل وبإتباعه سوف ؛"باآل اهللا إلى" الطريق يكشف اّلذيهو  المسيح يسوع
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وبذات  وُنشارك اهللا مائدته الُمخلصة: محبته. العليا] الغرفة [أي السماء إلى
شهوًدا  ليصبحوا التالميذ على القدس الروح العليا، يحلّ  المكان، هذه الغرفة

يسوع  الربواّلذي أرانا إياه  اهللا قلب من ينبع اّلذي الحيفالماء . لمحبة اهللا
حين طعنه أحد الجنود في جنبه بعد موته على الصليب فخرج لوقته دٌم وماء 

 الربيرسله لنا بطلب ِمن  سوف اّلذي القدس ) هو الروح35-33 :19(يوحنا 
 قلًبا نافًيعطي ،)16-15 :14 ،39-37 :7 يوحنا( به نؤمن عندما المسيح يسوع
  ).27-26 :36 حزقيال( اهللا أبناء لنكون جديًدا

 للتلميذ اأم  لتكون العذراء، مريم ،أّمه من المسيح يسوع طلب الصليب، على   
 الربيوِكل  وبذلك، له. مريم كأم  أّمهأن يعتبر  التلميذ هذا وسأل أحّبه، اّلذي
 أن يود َمن لكل اأم  تكون أن إذ يسألها عظيم، مريم لدور أّمه المسيح يسوع

 وبناءً  ن يودون أن ُيحبهم بمقدار محبته لذلك التلميذ،اّلذييكون من تالميذه 
مين إياها بالصالة واثقين ُمكر  لنا العذراء كأم  أّمهونكّرم  نحب سوف ذلك على
ِمن على الصليب، أصبحت  .حياتنا في الدور لها هذا يكون سوف بأنها

 بن إفتداهم ونّقاهم اّلذيجماعة القّديسين  :نيسةا للكالعذراء مريم أميسوع  الر
بدمه الثمين وهم بدورهم حملوا تعاليم اهللا في قلبهم وٕاستسلموا إلرادته المجيدة 
فحاربوا الشيطان ونشروا اإليمان في المعمورة [تلك المرأة التي رآها القديس 

رأسها إكليل ِمن  يوحنا في رؤياه ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى
هذا  ا لباكورة هذه الجماعة:)]، كما كانت أم 12أثني عشر كوكًبا (رؤيا يوحنا 

- 13 :15 رنتسو ق 1( قهر الموت وقام ِمن بين األموات: يسوع المسيح  اّلذي

28.( 

  لنصل�:

وٕالهي يسوع المسيح، حين أتناول جسدك الُمقّدس ودمك الثمين أرجو  رّبي   
بي وتزرعها في أعمق جرٍح على جسدك، في باطن قلبك منك أن تأخذ ذنو 

ا ِمن إنبثقالمفتوح ِمن أجلي، وتسترها بدمك الكريم. عّمدني بالدم والماء اللذان 



 

- 29 - 

 

 قلًبا نقي من قوة المحبة التي سكبها فيه روحك  ا ينبُض جنبك وأخلق في
يعمل مشيئته. القّدوس، قلًبا مثل قلبك القّدوس يصرخ إللهي "يا أبتاه" وُيسعده و 

وكما ُكون جسدك في رحم أمك الخالية من الدنس بقوة الروح القدس كذلك 
 ولك الشكر على الدوام، ُيعطيني والدة جديدة. اّلذيليكن قلبك القّدوس الرحم 

  آمين.  
يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم إرحمنا وٕارحم العالم أجمع. ُمبارٌك هو اهللا    

له الواحد إلى وس! والمجد لآلب واإلبن والروح القدس اإلومبارٌك إسمه القدّ 
   األبد، آمين.
 )12 :51 " (مزمورأخلق في يا اهللا، وروًحا ثابتًا جّدد في باطني "قلًبا طاهرًا

  

  حفلة عرس
وٕالهي ... دعوتني اليوم ألحضر حفلة عرس إبنك الحبيب، فأنت  رّبي   

... أنت غني وتكاليف الحفلة  أب العريس وبرحمتك اإللهية دعوت الجميع
مهما عظمت فلن تأبه بها ... ولكن بعضهم أخبرني كم كانت باهضة، 
سمعت عنها ورأيتها وآمنت ... وبالرغم من إيماني أجد نفسي بالغضب 
والحقد والتعصب وحب الذات أفرض عليك أموًرا ليست ِمن واجبي وُأقرر 

ن أنا ألفرض عليك َمن أن ال أحضر ألنك دعوت آخرين ال أستسيغهم، فمَ 
 يأتي وَمن ال يأتي لحفلة العرس؟

وٕالهي ... ُأعذرني يا أيها العريس، فالفرح فرُحك وأنا متأكدة بأنك  رّبي   
لن تدع أحًدا يسلبك هذه الفرحة، وفرحك أن ترى جميع المدعوين ُمقبلين 
إلى العرس محبًة بأبيك السماوي. تعال إلى قلبي وغّيرني وأزل كل ما 

منعني من حضور عرسك السماوي ألني سأكون أنا الخاسرة ألنك أحببتني ي
ك. تعال إلى قلبي وأترك هناك بطاقات الدعوة ألوزعها بدوري بْ بِ وأنا لم ُأحْ 

 .آمين ،ولك الشكر الجزيل .على اآلخرين
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 المقالة الخامسة

  ، إنجيل يوحنا، أعمال الرسل68مزمور التأمل في 

 خبز الحياة

 نصحيُ  وكيف" التغذية" مصطلح عن اكثيرً  نسمعُ  الحاضر، الوقت في   
حافظ على يُ  كي أنواع أخرى تجنبنوع معين من الطعام و  لتناول الناس

ة هي األمور التي مدهش. أطول لفترة والعيشلزيادة العمر  الجسمسالمة 
هناك  اآلن حتى ذلك ومع أطول، اواحدً  ايومً  العيش أجل من الناسيفعلها 

 يتعلق فيما ا سليمةروحً ليكون لدينا  الصحيح الغذاء هو ما يعرف الً قلي اعددً 
  .روحنا تنمو وكيف له، والمحبة اهللا بمعرفة

 ا زالتم روحنا اآلن وحتى عاًما 50 من العمر من الممكن أن نكون   
 ،52 :2 لوقا في. غيبوبة نائمة في تكون حتى أو جًدا بطيء ونموها رضيعك

 الحظوة عندو  والقامة الحكمة فيوكان يسوع يتسامى : "المقدس الكتاب يقول
 كان وما ؟كان يسوع يكبر حقاأ ،من الناحية الروحية لذلك،". ناسوال اهللا

 طعامه؟

كامل األلوهية وذات الجوهر مع  المسيح يسوع أن نفهم أن إلى بحاجة نحن   
 يف نموي أن حتاجي ال وأنه القدس الروحمواهب باآلب السماوي وممتليء 

 الروح من ىمستوح" المقدس الكتاب" في مكتوب هو مابما أن  ولكن الحكمة،
 ينمو هوأن احق  البشرية طبيعتنا أخذ في اهللا تواضع ةمعظ لنا بينيُ  هذاف القدس،

 حتذىيُ  انموذجً  أي ،"اإلنسان بن"إ لنا يكونل جسديالنمو ال عن فضالً  اروحي 
نلبس  أن لنا يتسنى حتى البشرية طبيعتنا اهللا تخذإ وقد. بأفعاله جيد ومعلم به،

  .اإللهية لطبيعةا
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 إلى جنًبا ،51- 46 :2 لوقا أي اآلية، هذه في اآلية التي تسبق تأملنا إذا   
كان  اإلنسان، بنإك أنه، ندرك سوف ،34-31 :4 يوحناما ُكتب في  مع جنب

نقرأ قول  إذ ،عمل مشيئتهو  والده بشؤون مشغوالً  كان نهأل الروح في ينمويسوع 
 ".أن أعَمَل بمشيئة اّلذي أرسلني وأن ُأِتم عمَلهُ  طعامي: "المسيح يسوع

ُننجز العمل اّلذي  عندما أي الطريقة، بنفس ننمو روحيا نحن اهللا، عين في   
يسوع المسيح اّلذي قال: "كما أرسلني اآلب  الربأوكله إلينا َمن أرسلنا: 
 باهللا ) وطلب مّنا أن نفعل أموًرا كثيرة محبةً 21 :20أرسلكم أنا أيًضا" (يوحنا 

 كثير من في مرتبط والحب ،حن ننمو بالمحبة ألن اهللا محبةن ؛وباآلخرين
 ه.ل اكلي  ستسالمواإلوكلمته  اهللا إلرادة الطاعة مع المقدس الكتابفي  اآليات
 وما ذلك إال ليعرف: "المسيح يسوع يقول 31 :14 يوحنا في ،المثال سبيل على

 يسوع باآل أرسل وكما ؛"العالم إني ُأحب اآلب وٕاني أعمُل كما أوصاني اآلب
 حبنُ و  إخالصب اهللا بلُنحِ  أرسلنا المسيح؛ يسوعأرسلنا  كلكذ المسيح،
  :لـ أرسلنا ؛محبتنا ألنفسناك اآلخرين

لتشتعل نار محبة اهللا ونبّشر  للجميع اهللا ملكوت وُنعلن للعالم، نوًرا نكون �
  ،جميعفي قلوب ال

يسوع  الربباإليمان ب آثامهم مغفرة خالل من األمم لجميع الخالص إعالن �
  المخّلص،

 حب الرحمة التي تدل على بأعمال من خالل القيام خلقه بمحبة اهللا محبة �
. ..الصدقات، وٕاعطاء المرضى، وزيارة الجائعين، إطعام لآلخرين: اهللا

  إلخ،
  الصليب، على الوحيد إبنه هفعل بما لهم اهللا محبة عن اآلخرين تعليم �
 أي المتجّسد والُمخّلص، كلمة اهللا يسوع المسيح هو بأن األمم إعالم كل �

  :ـفإننا نتغذى ب وبالتالي حمل اهللا الحامل خطايا العالم،
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 ،حسبما يقول تصرفنو بقلٍب تواضع  له ستماعاإل عندوذلك  تعاليمه •
  و

 المعجزة آثامنا، رةلمغف" المقدسة القربانة" فييسوع  الرب ودم جسد •
  .الحياة قيد على روحنا بقيتُ  التي

  ).51-47؛ 35-30 :6أي أنه خبز الحياة، وخبزنا اليومي (يوحنا 
 .الشكر على الدوام له ونقدم وُنسّبح أسمه القّدوس، اهللا، إلى نصلي �

 على العمل دون المسيح أن نؤمن بيسوع يكفي أنه الناس بعض يظن قد   
أي  مثله اتمامً  نكون أن لنا يريد اهللا ألن مخطئون أنهم احسنً  تطبيق كالمه،

 2 ،17 :5 يوحنا( السماوي وتلملكلبنيان ا الجيد العمل ادائمً  عملن بنه،إ مثل
  :الغرض لهذا العمل ويعتبر). القديس يعقوب رسالة ،18 :5 ستورنق

  ؛)21-19 :6 متى( السماء في تخزينه إلى نسعى الذي الكنز �
 اّلذي ليس من حدود في قلبه لمحبته لنا وال اآلب قلب في السعادة زيادة �

  تغييره؛ يمكن
 لنا إبن قّدمه اّلذي الطعام ألنه" السماوي أبينا" بيت في لننمو لروحنا غذاء �

 ).27 :6 يوحنا( اهللا

 بها سيقوم التي األعمال على واضح هو مثال الرسل ما جاء في سفر أعمال
 بإظهار اهللا عمل خطى على سائرين هب لإليمان نتيجة المسيح يسوع أتباع
  .لخالص الكل) 29 :6 يوحنا( األمم لجميع المسيح يسوع

 أن إلى أهل رومة إلى بولس القديس رسالة فهم يسيئون الناس بعض   
 المسيح بيسوع فقط يؤمنون" إلى عقولهم في ترجمت التي المسيح بيسوع إيماننا
 نفسه بطرس القديس ذكر بينما ،ابر  يعتبر" عمل بأي القيام إلى الحاجة دون
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 إبراهيم أعمال من كان ذيالّ  إبراهيم، إيمانعن  نفسها الرسالة في بوضوح
 :4 رومة( برا له يحسب كاناّلذي  ذا، هآمن وعمل بحسب ما آمن""ُيفهم بأنه 

 وتصرف به، وعد ما إنجاز على القدرة لديه اهللا أن إبراهيم آمن) ["17-22
الخروج من بلده إلى مكان  دعوة أطاعفنراه  ،إتمام الوعد قبل ذلك على بناءً 

 باهللا الثقة)]. 8 :11 العبرانيين(وقبل أن يحصل على الوعد  تردد دونآخر 
 العمل إلى ؤديت والطاعة اإليمان، من أساسي جزءهو " اهللا كلمة" وطاعة

 ).18-15 :6 رومة(الذات  لتقديسفقط لمجد اهللا بل أيًضا  ليس اهللا كلمةب

 وينتهي ،"اهللا كلمة" هو المسيح يسوع أن اموضحً  يوحنا القديس إنجيل يبدأ   
 احق  ذينالّ  باعه،تْ والشغل الشاغل أل عملال وهو ؛"الحياة خبز" وضًحا بأنهم
 الغذاءب [البشرية أجمع] ه/خرافهخلق إلطعام ،الرسول بطرس كالقديس هو حبّ يُ 

 كونن أن نايمكن ال قد. اهللا يعيش حيث إلى ٕارشادهمو  بهم والعناية الصحي
 على البينمط الجميع ولكن) 19-15 :21 يوحنا(الرسول  بطرس القديس مثل

' والبنين/البنات األقرباء'[أي  رعايته تحت له ذيالّ  القطيع واقودي أنب األقل
المؤمنين  ،المجتمع في لآلخرين شاركما أ ،'نمالحُ 'عليهم يسوع بـ أشار ذينالّ 

 في نموبال لهم والسماح إيمانهم وتقوية اهللا، إلى ]'الخراف'ـوغير المؤمنين، ب
 كاهن، أي[ منا واحد لكل اهللا أعطى ذيالّ  للدور اووفقً  ،اهللا مع معالقتهضوء 

[أي بثقة كاملة]  تام ستسالمإ و  تواضعب هللا نعمل نحن. ]إلخ.. ،أم، حاكم ،أب
 كل ٕازالةو  الخاصة، رسالتنا على التركيز مع اآلخرين، إلى النظر دون لمشيئته
 اتمامً  همأليو  قلبنا في يسكن بأن القدس لروحل والسماح قلوبنا، من الغرور

 إيمان على المسيح يسوع الربوالتي بناها  قلبنا، فيالتي  الكنيسة. اهللا محبةب
وعمل  معل  ذيالّ  بطرس القديس مثل كونت أن إلى بحاجة ،بطرس القديس

  .اهللا كلمةب
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 اهللا، بنإ: المتجسدة اهللا المسيح محبة يسوع": والحمل لمةالك: "الحياة خبز
  ).58-48 :6 يوحنا( المتجسد الكلمة

 بأنه 51 :6 يوحنا في" جسده" عن يتحدث المسيح يسوع إلى حين نستمع   
قد صار بشًرا [تجسّد] " الكلمة" أن عالمين السماء، من نزل اّلذي الحي الخبز

 اهللالدى  كان الكلمةُ و  كلمةال كان ءلبدا في"و) 14 :1 يوحنا( وسكن بيننا
جسده كخبز الحياة  تناول أنفسوف نفهم ) 1:1 يوحنا( "اهللا هو والكلمةُ 

العيش بسماع كلمته والعمل بها دون توقف  سيكون ]مستمر بشكل المضغ[
 القربانة فيكحمل اهللا  ه الحقيقيوجودتناوله ب إلى باإلضافة ،)4:4 متى(

فإن طلب يسوع لشرب دمه يؤكد بأنه الحمل اّلذي أعده  ا،أيضً كذلك . المقدسة
 الذي الدم لخالصنا؛لنأكل لحمه ونشرب دمه، نشرب الدم اّلذي سفك اهللا لنا 
 منازلنا لختم ستخدامهإل" الفصح عيد" في لنا اهللاّلذي أعّده  الحمل منخرج 

نا : والمنزل ه)14-1 :12 (خروج [كما حدث في العهد القديم الصليب عالمةب
 مرة ألجلنا ضحى قد الحمل أن نعرف أننا وبما. هو قلبنا] فننجو من الموت

وتختم قلوبها بهذا  اللحم هذا تناول في األجيال جميعلكي ُتشارك و  واحدة،
 على والخمر، الخبز شكل في ودمه جسده أعطانا المسيح فإن يسوع ،الدم

تالميذه  وسأل ؛عليه القبض إلقاء قبل تالميذه مع األخير العشاء في التوالي،
وبذلك  لخالصنا، اهللا إلى المقدمة التضحية لذكرى إحياءً  فعله ما يفعلوا أن

 اهللا لقلب حقيقي وجود الغفران، وسر الحياة خبز هو" المقدسة القربانة"تكون 
  والهوت]. وذات ودم [جسدالحنون المتجسد 

 المزمور في وبهو مكت ما المسيح يسوع بشأن التي قيلت النبوءات من بين   
 ،"أروى الحلق العطشان ومأل البطَن الجائَع خيًرا فإنه" 9 اآلية سيما ال 107
نعمة إلهية ال تزول أعطانا إّياها يسوع  األبد وٕالى اآلن بهذا نؤمن وكم
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 خيمته من تحت آمنين أننا نعرف [أن" اهللا حب" : أوالً لـ جياع كّناإذ  المسيح،
 ثانًياو  ]،)18-14 :2خوف من الموت (العبرانيين وٕازالة ال آثامنا مغفرة خالل

لنا أن نحصل على المسيح يسوع  الرب، واآلن بإرضاءه أجل من "معرفة اهللا"
 أشبع' اهللا أن كيف هذا ولقد تم الربط بين. )3 :17الحياة األبدية (يوحنا 

 ءالعذرا مريم تالوة في' العذراء مريم بطن ثمرة يسوع' بينو ' الخيرمن  الجياع
(راجع  )55-46 :1 لوقا( أليصابات قريبتها بزيارة قامت عندما"تعظيم هللا"  لنشيد

  .المقالة الثالثة عشر)

[الخبز النازل  السماء من والسلوى المن للعبرانيين اهللا قدم القديم، العهد في   
 عبر مرورهم بعد رمًزا للسماء] [ الميراث أرض إلى رحلتهم أثناء من السماء]

 كما أجرى رمًزا للخطيئة]،  [ مصر من فاّرين رمًزا للمعمودية] [ حمراأل البحر
 بإمدادات وتزويدهم وٕابنها األرملة لتغذية واحدة: بقوة اهللا معجزتان يايلإ النبي

 ؛)24-7 :17 ملوك 1الخبز اليومي واألخرى إلحياء إبن األرملة ( من مستمرة
الزيت لُيباع ثمًنا للحرية وكذلك فعل النبي أليشاع عدة معجزات منها تكثير 

من العبودية، وٕاحياء اإلبن الميت، وٕاستعمال الدقيق إلزالة تأثير السم من 
رمز  [ برصال من مرض إنسان الطعام، وتكثير األرغفة إلشباع القوم، وشفاء

سبع  األردن نهر وذلك بنزوله مياه اإلثم اّلذي يفصل اإلنسان عن القداسة]
 ]بقوة الروح القدس الحي الماء من العطشٕارواء و  التوبة،رمًزا لمعمودية  [مّرات 

وبمقارنة ما حدث في العهد القديم وما جرى في ملء الزمان  .)5 ،4ملوك  2(
أن  هيمكن أنهب األمم وجميع في العهد الجديد نعلم أن اهللا عّلم بنو إسرائيل

 أثناء اةالحي قيد على للبقاء حتاجهن ما كلب الخبز؛ منكفاف يومنا ب انزودي
 مع ادائمً  لنا فروَ يُ  وسوف لنا، رَ وفّ  القدس، روحال بقوة. األرض على نارحلت
  وقربان]. كلمة[ الحياة وخبز الحي ءالما: هذات في متأ الذي المسيح يسوع
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 أن يستطيعوا وال ،'هللا العمل' هو فقط' الحياة خبز' أن الناس يعتقد بعض   
 في الفصح عيد في" المقدس قربانال" سر أنشأ المسيح يسوع بأن ُيصدقوا
لُيحّول الخبز و  ،إلى األبد تالميذه ليكون جسده ودمه السري مع األخير العشاء

 الروح بقوة هودم دهلجس حقيقي وجود إلى" اإللهي القداس" خاللوالخمر 
يهبنا  أن يريد ال المسيح السيد كان إذا" نفسه: لأيس أنللمرء  يمكن. القدس

 "،لتالميذه؟ خمروال الخبز أعطى عندما الكلمات هذه قال لماذاف سر،ال هذا
 اتمامً  الخطيئة لمغفرة تضحية ستكون وفاته أن فقط وضحي أنكان بإمكانه و 

من المهم أن . خمروال لخبزل اإلشارة دونلمغفرة الخطايا  هللا حملالكتقديم 
إعتباًطا يسوع وكل حدث قام به، إذ لم يقل أي كلمة  الربنفهم كّل كلمة قالها 

أو لم يفعل أي عمل دون أن يقصد منه أن ُيرشدنا إلى معونته اإللهية ومحبة 
لكي ال  المسيح يسوع الربقالها  كلمة كل إلى ستماعاإل المهم من اهللا لنا.
ال : "موسىولكي نعيش ما قاله النبي  به، نؤمن ما تغيير من أحد يتمّكن

 تثنية" (الرب يحيا اإلنسان فم منج ما يخر  كلب بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل
حين  الشيطان المسيح يسوعالتي أجاب بها  الكلمات نفس ،)3 :8 اإلشتراع

  ).4:4 جّربه على الجبل (متى

ب"الصالة  فيمما سبق، فإننا     بية" التي عّلمنا إياها الرعندما يسوع، الر 
فإننا  اهللا، منبركة و  نعمةهو  اليومي الذي خبزنا" السماوي أبانا"من  نطلب
  :نطلب

األغذية والرضى  من اليومية الجسدية : إحتياجاتناالخبز اليومي المادي •
اّلذي  الفقر أو الغنى عن بعيًدا البقاء وبالتالي بما ُيعطيه اهللا بقلٍب قنوع،

 )9-7 :30 األمثال( اهللا نسيان إلى يؤدي قد

بقراءة اإلنجيل أي ، ]سقدّ القربان المُ [السيد المسيح: الكلمة والجسد  •
القربان الُمقّدس. نفعل هذا  حضور القداس اإللهي لسماع الكلمة وتناولو 
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زيادة اإليمان والرجاء ، و زيادة الشعور بالحب تجاه اآلخر: اهللا واإلنسانل
 والمحبة

العمل الذي ُيسعد اآلب السماوي [التبشير والكرازة للجميع باإلضافة إلى  •
 ل الرحمة والعدل]أعما :ر الصالحةأعمال البِ 

 األولى النقطة في ورد ما حسب الغذاء في نفكر نحن الطفولة، مرحلة في
 في نبدأ وعندما الثانية، النقطة إلى ينتقل فهمنا وحين ننمو بالروح فإن. أعاله

 يمكننا عندما سيكون الحقيقي والنضج الثالثة، النقطة فهم إلى نتوصل النضج
عقبات نواجهها في  أي عن النظر بغض هللا واإلمتنان الحب مع العمل إنجاز
  .نمّونا

  لنصل�:

 ُقمت التي األبدية ثمينةال الهدية على لك شكًرا السماوي، وٕالهي، أبانا رّبي   
 خلقي على لك ؛ وشكًراوجودي وسبب حياتي مصدر ؛"محبتك: "بتوفيرها لنا

   اإلختيار. إعطائي حرية مع
يسوع المسيح قد أعطيته  الربنك بمتى سيفهم اإلنسان بأ ،وٕالهي رّبي   

وأردت أن تكون "المحبة" هديته لك. وهذه له  امجاني  غذاءً "قلبك" أي "محبتك" 
المحبة المطلوبة منه هي محبته لآلخر، محبة للجسد وللروح، ألنك الخالق 
لكل البشر. متى سنفهم بأن "محبتك توّلد التقوى" و"محبة اآلخرين كمحبة 

الة" وكالهما يوّلدان "البر"؟ يا رب، زدنا إيماًنا ورجاًء ومحبة، الذات تولد العد
   .آمين ،ولك الشكر على الدوام

أن تأسر  ،أحد أتباعكك ،األقدس كقلب من أطلب ،وٕالهي يسوع المسيح رّبي   
 بلآل لديك ذيالّ  بالحب قلوبنا مألي بمحبتك، وتوأفعال يأفكار و  ،قلبيحرّية 
اآلب السماوي كما أرضيته، ولك الشكر على أن ُنرضي  منحناإ و  ،وخلقه
 .مينآ الدوام،
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 المقالة السادسة

 ؛22-18 :9 لوقا ،43 ، مزمور9 :2 إلى 15 :1 حجي ،8-1 :2 نحميا التأمل في
   6 رومة ،57-62

 والحياة الطريق والحق

، إذ الميالد عيد فسنكون في اليانصيب، في نافز  إذا: "الناسبعض  يقول   
 إعطاء: "الميالد عيد عن شيء كل هو احق  هذاأ". عطاء"ال وقتسيكون 

  ؟"الهدايا

 أي يتلّقاها أن يمكن هدية أكبر لنا فهو قد قّدم اهللا، جانب من حسًنا،   
روحه  وشركة ،أبدية حياةً  اّلذي يعطينا حبه به؛ يرانا اّلذي" قلبه: "شخص

  .قّدوسال

دم الهيكل وثم ُفّك أسرهم، في العهد القديم، بعد أن ُأسر بني إسرائيل وهُ    
أورشليم،  أسوار بناء إلعادة فقط عاًما عشر إثني بنو إسرائيلو  نحميا إستغرق
 515الميالد إلى  قبل  538 سنة ن[مِ  سنة وعشرون ثالثة حوالي وٕاستغرق

 أورشليم. أسوار بناء إعادة قبل ،)عزرا سفر( الهيكل بناء إلعادة الميالد] قبل
 أن لنا ينبغيكم . اجديدً  اعهدً  معه طعوق المغفرة، اهللا منوحينها طلب نحميا 

 والحق الطريق الحبيب، بنهإ خالل من ممتّنين لمحبة اهللا ورحمته علينا ننكو 
 لنا نوبيّ  اجديدً  اعهدً  معنا هو َمن قطع نهأل ،نوروال) 6 :14 يوحنا( والحياة
على ما  أخرى ةمر  عودأسر أرواحنا وت فك أن تُ  أجل من عملن أن ينبغي كيف

  .كانت عليه من النقاء

" الحبيب بنهإ" وأرسل المؤمنين هشعب قلوب في الحزن اهللارأى أجل، لقد    
[التي ترمز إلى  بابل من عودةلل والمجهد الصعب الطريق عذاب من نقذنايُ ل
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 حيث ،[ترمز إلى ملكوت اهللا] الجديدة أورشليم إلى ة]ئيخطالعبودية  مرحلة
 ،23 :6 ةروم( آمنة تكونل جدارها وبناء ،ونظيفة نقية بقلوب اهللا أبناء يتواجد
  ).43 مزمور

 أيام، ثالثة في الجديدة ألورشليم الجديد ببناء الهيكل المسيح لقد قام يسوع   
طاعًة [ هودم دهجس لنا قدم. القدس الروح خالل من قوي بسور المدينة وطّوق

 قلوبنا في اهللا بقاءإلو  رحلتنا، طوال الغذاء لنا يكونل ]وتتميًما لها اهللا رادةإل
 الحفاظ وبغية األرض، على هيكًال له أصبحت قلوبنا. األرض على كنا أينما
التي  يسوع تعاليم إلى ستماعاإلهو  به القيام إلى نحتاج ما كلف كلمته على

وتطبيقه في حياتنا مهما كانت  وصاياهكالمه/ وحفظ اهللا محبة ملّخصها
 طبيعتنا حتياجاتإ ذلك في بما األشياء كل فوقو] و الظروف [كما فعل ه

الخاطئة بسببها  أعمالنا كل ولوم هاوراء ختباءاإل يمكننا التي الضعيفة البشرية
 على. أورشليم الجديدة اللحاق بيسوع إلى من منعنات أنيمكنها  بسهولة والتي
  :المثال سبيل

لكنه يغش في ال يقبل على الغش و أمين و قّدوس و ينسى أن اهللا  انبعض •
[حّب المال فوق محبة  عمله ليكسب المزيد من األموال ليعيش برفاهية

- 8 :4لم يسجد للشيطان طمًعا بالمال (متى يسوع  الرب. لنتذّكر بأن اهللا]

؛ 25-24 :17(متى دفع الجزية بحسب القانون ولم يتهّرب منها )، كما 10

22: 15-21(.  
 بكل تكّبر النحو هذا على وافتصر يو  مغيره من أفضل مأنه البعض يظن •

يسوع هو الملك  الرب. لنتذّكر بأن فوق حب اهللا] والذات ة[حّب السلط
 ). 28-20 :20 بنفسه ال لُيخَدم (متى نااّلذي أتى إلينا لَيخُدمنا ويفدي

البعض ينسى الفقير والمحتاج ألنه يعتقد بأن ما لديه بالكاد يكفيه ليعيش  •
يسوع لم يبخل  الرب. لنتذّكر بأن ق حب اهللا]كما يحلو له [حب الذات فو 
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أنه أشاد بالمرأة الفقيرة كما حنانه فاق كّل تصّور، بشيء على أحد، بل 
، وطلب من الشاب الغني )4- 1 :21التي من عوزها أعطت الهيكل (لوقا 

    .)23-21 :10أن ُيعطي كّل ما يملك للفقراء ويتبعه (مرقس 
 أفراد أو صدقائهمأل يروقون ألنهم ال فقط ا معينينناسً أ يكرهون البعض •

يسوع  الربلنتذّكر بأن  .[حب إرضاء الناس فوق حّب اهللا] اآلخرين األسرة
أحّب الجميع وغفر لصالبيه، كما أنه لم يتوانى عن وصف رئيس تالمذته 

إذ قال له:  بطرس بالشيطان حين أراد أن ُيثنيه عن الموت على الصليب
ليست ك أفكار  ، ألنحجر عثرة أنت ليف ،يطانيا ش "إنسحب ورائي!،

   ).23 :16" (متى لناسأفكاُر اهللا لكن  أفكار
 مكان في الحب عن البحث يريدون ألنهم ببساطة لطالقا البعض يسأل •

يسوع أراد  الربلنتذّكر بأن  .فوق حب اهللا] الجسد، أي الشهوة،[حب  آخر
فقبل الصليب محبًة لموت وأطاع إرادته حتى ا فعل مشيئة اهللاعلى الدوام 

يا أبِت، إن شئَت فإصِرف يسوع في جبل الزيتون: " الربباهللا وبنا (صالة 
  )).42-39 :22لكن ال مشيئتي، بل مشيئتك!" (لوقا عّني هذه الكأس، 

أورشليم  إلى بابل من حياتهم خالل في سيرال إلى بحاجة الناس جميع   
 يسوع" هو الطريق ينير الذي لنوروا ،"المسيح يسوع" هو والطريق الجديدة
 من  يةإألبد الحياة تنال وأرواحنا ،"مسيحال يسوع" في" الحق روح"و ،"المسيح
  ."المسيح يسوع" خالل

لنا بعض الشخصيات من خالل حياتهم  ت/بّينتالعصور، قّدم مر على   
 .ليميسوع مكّمًال الصورة ومتمم التعا الرب، ولقد جاء وتعاليمه لنا اهللا محبة
الصالة " [أي المسيح يسوع الربالوحيدة التي عّلمنا إياها  الصالة وحتى

الثالث  طوال السنوات األرض على حياته إذ كانت عاشها؛ نفسه هو ]"يةالرب
 :واحدة مرة الصالةهذه قول  مثل والثالثين أو ما يقارب هي
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له ُمذكًرا َمن  يسوع حياته ُيمّجد اهللا بالشكر والصالة والشهادة الربعاش  •
 :20يوحنا ، 11 :7؛ 8-5 :6 حوله بأن اهللا هو أباه وأباهم السماوي (متى

  ]أبانا الّذي في السماوات[ ).17

، ولقد )10-9 :14 (يوحنا عكست أعماله صورة اهللا الُمحب وٕاسمه القّدوس •
، كما ويفي بوعده )14-11 :10؛ 12-10 :7 ُعِرف عنه بأنه "صالح" (يوحنا

ك حين بّشر مريم العذراء بوالدته، قال: "إن الروح القدس سينزل أن المال
 عليِك وقدرة العلّي ُتظّللك، لذلك يكون المولود قّدوًسا وٕابن اهللا ُيدعى" (لوقا

  ]ليتقدّس أسمك[ ).35 :1
عمل جاهًدا بكل أنحاء الجليل والسامرة وأورشليم على إعالن بشارة ملكوت  •

 .)8-3 :3 ، يوحنا23و  17 :4 ح القدس (متىاهللا حين تولد القلوب من الرو 
  ]ليأِت ملكوتك[

)، 44-41 :22 حرص على أن يعمل بكل قوته على إتمام مشيئة اهللا (لوقا •
 كلتكن مشيئت[ ُمستسلًما بكل ثقة لهذه اإلرادة فأطاع كلمة اهللا حتى الموت.

  ]كما في السماء كذلك على األرض
- 46 :2 ب] غذاًء له لنموه الروحي (لوقاإّتخذ ِمن كلمة اهللا [ما جاء في الُكت •

 ]كفاف يومنا نا خبزناأعط[). 52
قّدم لنا قلبه القّدوس [جسده ودمه الكريم، ذاته والهوته] بكل مشاعره  •

الملتهبة بنار المحبة تجاه اهللا وتجاهنا في القربان الُمقّدس ليكون غذاًء 
). 58-47 و  35-29 :6 يوحنا(لروحنا لكي تثبت به وتنال الحياة األبدية 

فلقد أحبنا وأحّب اهللا لدرجة أنه بذل ذاته على الصليب عّنا لُنصبح أبراًرا 
 نا خبزناأعط[). 13 :15 ؛18-17 :10 ؛18-16 :3وكاملين أمام اهللا (يوحنا 

  ]كفاف يومنا
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غفر لصالبيه [ولكل شخٍص وضع عليه خطيئته] فصّلى ألبيه السماوي  •
كما نحن غفرنا لمن  اناخطاي ناأغفر ل[). 34-33 :23 ليغفر لهم (لوقا

 ]إلينا أخطأ

إّتخذ ِمن كلمة اهللا [ما جاء في الُكتب] غذاًء له لمحاربة تجارب الشيطان  •
 ]من الشرير نانجو في التجارب ناال تدخل[). 11- 1 :4 (متى

إستخدم الصالة في كل حين وخاصًة لمحاربة تجارب الشيطان ولكي ال  •
من  نانجو في التجارب ناال تدخل[ ).46- 39 :22يدخل في التجربة (لوقا 

 ]الشرير
 اليومية، أعمالنا في الصالة هذه عيش إلى مدعوون نحن ،أتباع للرب يسوعكو 

  أورشليم الجديدة. إلى ولللوص المسيح، يسوع فعل كما

 اّلذي الشخص أو الهدية قدم اّلذي: سعادة أكثر كان َمن هو اّلذي لذا،   
هي  كم بالضبط يعرف ألنه. أعطاها الذي" الشخص" حالال بطبيعة تلّقاها؟

 المتلقي الهدية هذه ستساعد وكيف َمن يتلّقاها، ُتكسب سوف وكم قيمة الهدية،
  .البداية الجمة في فائدتها ُيدرك لم لو حتى

  لنصل�:

ونحن  التي أعطيتنا إياها مجاًنا" الثمينة هديتك" على شكركن وٕالهي، رّبي   
 من. ليق بكت التي ال قلوبنا تتقبل أن أرجو المقابل وفي غير مستحّقين،

 اتسمع كلمتك وقلوبً  اأعطنا آذانً  هيكلنا، لبناءوالقوة  الشجاعة أعطنا فضلك،
 منه تخرج التي وتنقي األعمال قلبال تنظفف وديعة ومتواضعة لتفهم وُتطيع

يكون هيكًال ل، وٕالقاء ذنوبنا عليه والثقة به المسيح يسوع الحبيب إبنك بإتباع
 .مينآ ولك الشكر على الدوام،مناسًبا لُسكناك، 
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 المقالة السابعة

ن شامبانيا يلي، حياة القديس مارس: حياة طوبيتا، سفر طوبيّ 12مرقس  التأمل في
(Saint Marcellin Champagnat) 

  النور

 يسوع المسيح، طوبيت والقديس مارسيلين شامبانيا

 يسوع المسيح
 نجسةال األرواحنالحظ أن  مرقس، إنجيل من اني عشرصحاح الثاإل قبل   
 )24 :1 (مرقس هو "قّدوس اهللا" يسوع فقط هي التي عرفت أن) الشياطين(

"النجار إبن مريم" : الناس يسوع دعا بينما ،)7 :5 (مرقس "و"إبن اهللا الَعِليّ 
؛ 5 :7 " (مرقسالصالح المعلم"و) 47 :10(مرقس " داود بن) و"إ3 :6(مرقس 

 الفريسيون ،صحاح الثاني عشراإل في. )29 :8و"المسيح" (مرقس  )17 :10
 ق،بالح سبيل اهللا علميُ  ذيالّ  ]الرب[ "بـ"المعلم يسوع واوصف الهيروُدسيونو 

وبذات اإلصحاح كشف يسوع عن هويته لعظماء الكهنة  ؛صادق رجلوبأنه 
 )12-1 :12 قسمر ( كّرامين القتلةال عن المثل خالل من وللكتبة وللشيوخ

 ذيالّ  المسيحأن  كيف وأوضح ،)37-35 :12مرقس ( الهيكل في هوتعليم
لقد و  داود؛ بنإ وليس اهللا بنوإ  الوريث، هو" باآل اهللا"من ِقبل  إرساله سيتم

 خبرنايُ  نفسه المثل. ضدهم بالمثل يتحدث أن يعرفون كانوا ألنهم فهموا ذلك
 يسوع شرح عاليمه،ت خالل من. اإللهي التدخل مع يحدث شيء كل بأن

 ملكوت إلى أقرب يصبح كي واآلخرين اهللا نحو شخص أي واجبات المسيح
للصدقة إذ يجب أن ُتعطى من  الحقيقي المعنى أيًضا وأوضح اهللا،

  إحتياجات اإلنسان وليس من الفاضل من اإلحتياجات.
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 طوبيت
 ُيقدم[ وخّير القانون، ويحترم يهودي متدّين، رجل طوبيت ا،طوبيّ  سفر في   

 عاش حسب الحق/الشريعة ووصايا اهللا وقد للعريان]؛ ومالبسه للجياع خبزه
 يتعلق فيما إلبنه معلم خير وكان. حياته أيام جميع الصالحات وعمل

 نحو كـ"أب" زوجته؛ تجاه كـ"زوج" والديه؛ نحو كـ"إبن": اهللا تجاه بواجباته
 أبأي  يفعله الم فرالسِ  ويعرض. اهللا نحو "ُمخِلصوكـ"مؤمن  أطفاله؛

م وتعليمه دهوالأل الصالة أبًدا عن يتوقف ال: عطوف راٍع مهتم بأهل بيته
لن  أنه: الجيد للمعلم نفسه الشيء وينطبق. ٕاستقامةبنزاهة و  ونتصرفي كيف

  .جيد طالب تنشئةل النصائح إعطاء عن ابدً أ يتوقف

) 14 :11ا (طوبي' أبيه عين نور هو بناإل' أن اأيضً  خبرنايُ  طوبّيا سفر   
 هو البيان هذا من وكم ؛]العربي العالم في ألبناءل اجدً  شائع لقب هذا[

 ستطيعي ال نساناإل أن لحقيقة أنها. اهللا بنإ المسيح، ليسوعبالنسبة  صحيح
ُكّلما إزداد النور كلما و  بها، امحيطً  انورً  هناك يكن لم ما هيبعين رىي أن

 بحاجة هو ذيالّ  فإن النور هللا بالنسبة أما ا؛وضوحً  أكثرأصبحت الرؤية 
 لنا هأرسل ه اّلذيونور  هقلب ،المسيح يسوعإبن اهللا  أي ؛هبداخلليرى فإنه  إليه

 خالله منو  عيوننا؛/ناقلوب نور هو. [هو نوٌر من نور] نرى أن يمكننا حتى
اهللا نحوهم  يشعر بماتجاههم  شعرن لذلك اوتبعً  اهللاآلخرين كما يراهم  نرى

 المسيح يسوع قال عندما). 10- 7 :17 يشوع بن سيراخ( لذلك اوفقً  تصرفنو 
 أنفسهم، يحبون كما اآلخرين واحبيُ  أن منهم وطلب ،أتباعه هم نوًرا للعالم أن
 ،]هللا أبناءً  واصبحي أي[ لآلخرين وا نور عين أبيهم السماويكوني أن مله أراد

 أنهااألرض.  ليؤمنوا ويبنوا ملكوت اهللا على للجميعالغيور  هحبّ  واوينشر 
 2( ُيبشرون كانوا عندما الرسلهي التي مألت قلوب  الغيورة اهللا محبة

  ).2-1 :11قورنتس 
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  القديس مارسيلين شامبانيا
 ،]المسيح يسوع ِمن أتباع[ )1840-1789( مارسيلين شامبانياالقديس    

 Marist)المريمية  األخوة َس أس  ،، قوة من الروح القدسإلهيةبقوة مشحوًنا 

Brothers) :تحت  مستقلة علمانية مجتمعات من كاثوليكي ديني نظام
 الدين ونمتعلّ ي حيث للمحرومين المدارس بناءالتقليد المريمي يقومون ب

 النظام حتضنإ. صالحين ومواطنين ينجيد نيمسيحي ونصبحي وكيف
 م العذراءمري في الثقة اهللا، وجودب الذهنإمتالء  :شملت التي يةانالروح
. بين األعضاء األسرة روح غرسو  البساطة وممارسة ،مله هاتوحماي

 الروحية التي ستنمو يوًما ما بذورال غرسزرع/) 1: (النظام من والغرض
. مجتمعاتهمب الناس قلوب فيسقي البذور المزروعة ) 2(و ،في القلوب

 اإلحساننالحظ أن . جيد معلم تطوبيمثل  شامبانيا مارسيلين القديس وكان
 ومع ؛هللا وكيالً  رافائيل، المالكت وقد جّسده طوبين مالزًما لكااإللهي 
 مريمشخص  يف شفكُ  اإللهي اإلحسان فإن شامبانيا مارسيلين القديس
  ، وهي التي تنبأ عنها طوبيت وقال عنها بأنها "المختارة"."اهللا أم" العذراء

: )35-32 و 7:7( ستورنق أهل إلى األولى بولس القديس رسالة في   
  :ينال من اهللا إحدى هاتان الهبتينللرجل أن  كنيم
 أو ،]ةاإلخو  جماعة أو الكهنوت خالل من هللا الذات سيكر [ت البتولية )1(

 . ]مقدسة ةأسر  بناءل جازو ال خالل من هللا [تكريس الذات جالزوا )2(

النوع  د عِ تُ  التي التعاليم مؤسسي بين من كان شامبانيا مارسيلين القديس
 للزواج مثالية لتعاليم مؤسس تطوبي كان بينما ،فرنسافي  الرجال من ولاأل
 الثاني النوع من للموهوبين أي ،]الزواج المسيحي تعاليملأساس أستخدمت ك[

 تباعأ"أي : هللا الكامل تعّبدالكال التعاليم مجتمعًة ُأسس  تشكل. الرجال من
به  شاديُ و  سمهح أب ولُيسَ  اهللا، إلرضاء نسجامإب يعملون ذينالّ " المسيح يسوع

  .كله العالم في
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 دون من" أنهآمنا ب شامبانيا مارسيلين والقديس تطوبي الرجلين كال   
 حياتهم أثناء اممنه المطلوب ثمروال ؛ُيثمرا أن يمكنال  "اهللا مشيئةو  حماية
 في اإليمان اأيضً  هو ولكننتاج أيديهم [أي إيمانهم]  فقط ليس األرض على
  .127 مزمور في ورد ما حسب ،ة لآلخرين][فثمارهم هي بذر  أبنائهم قلب

 كتكلم: "هللا داوود الملكقال  ،105 رقم اآلية ،نون 119 مزمور في   
 كلمة هو المسيح يسوع أن نعلم نحن اوطبعً  ،"ونوٌر لسبيلي لقدمي مصباحٌ 

 الكهنة، أي[ المسيح يسوع تباعأ دركسيُ  القدس، الروح خالل منو . اهللا
 على" النور" هو المسيح يسوع أن) إلخ ،علمانيينوال والمبشرين، واآلباء،
 وجه علىلذلك، و . لآلخرين نوًرا واكوني أن ممنهطلب وي األرض،

 :19 متى في لتالميذه المسيح يسوع وجهها التي الكلماتفإن  الخصوص،

 ،همو تمنع ال ،لي إ ونأتي األطفال دعوا: "16- 13 :10 ومرقس 13-15
تعريف  مسؤولية مؤمن كل على وضعت "السموات ملكوت ثال هؤالءمألف

  .اهللاأبناءه ب

 الضوء كسريُ  عندما أنه واوأثبت العلماء كتشفإ الفعلية، الحياة في   
 قزح قوس ألوان مجموعة نقسم إلىسي فإنه شور،نم خالل من األبيض

كلما إزداد : اأيضً  ويقولون. األبيض لضوءل والجمال الحقيقية األلوان اظهرً م
 مجموعة أي ،أكثر انتج ألوانً ي سوف المنشورفإن  بيض،األ الضوء بياض
: حياتنا في المفهوم نفس ويصح. /وضوًحااعاعً إش وأكثر انطاقً  أوسع ألوان

نفسنا و  قلبنا بكل اهللا محبة معرفة"إيماننا" [أي أي  داخلنا في نور اّلذيال
 ةمجموع[ اهللاوبهاء ومجد  قداسة إلظهار[منشور]  "أعمال" يتطلب نا]وعقل
ت أعمالنا التي كان كلما ،اصادقً وكان  هللا حبناإزداد كّلما . ]قزح قوس ألوان

 ونستطيع أن نسأل أنفسنا:. أفضل تشهد هللا
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 ؟؟نامصباحما هي درجة بياض نور  •

 ؟؟لنا ما مدى معرفتنا بـ"محبة اهللا" •

  ؟؟اهللا قداسة تعكس أفعالنا من كم •
 وُنضّحي حبأن نُ  أجل من والغفران والتضحيةمحبة اهللا  احق  نفهم هل •

 خطأوا؟؟ي عندما لهم غفرن وأن لآلخرين، بأنفسنا

المتجّلي على الجبل العالي يسوع المسيح  الربأن  احق  نفهمهل  •
 هو نور العالموالموجود في القربانة المقّدسة  مرفوع على الصليبوال

ذي بإيماننا يتحول نور ضياءه ، هو قلب اهللا القّدوس الّ والماء الحي
كما تنكسر أشعة الشمس من [إلى قوس قزح الساطع البياض اج الوهّ 

ن قوس قزح وبذلك نرى الجمال الحقيقي هللا ]خالل قطرات المطر فتكو 
يسوع  الرب، وبذلك يكون )3 :4 يوحنا ، رؤيا28 :1 ومجده (حزقيال

هبة مجانية كالمطر اهللا اّلذي وهبه الغيوم في القوس هو المسيح 
ظر المقالة نأ [ )17-12 :9التكوين مع جميع المخلوقات ( هكعالمة لعهد

 ؟؟]السادسة عشر
 ؟؟نورنا /وهجكيف يمكننا زيادة بياض  •

 قال كاهٌن ذات مرة:    

"أنه ليس ُمهما أن نسعى اآلن لمعرفة تفاصيل وجه يسوع المسيح، ولكن 
  علينا أن ننظر إلى قلبه ونعرف مشاعره ونسعى إلى العيش به وفيه".

  نصل�:ل

 أن المقابل في نستطيع حتى قلوبنا فيوٕالهي، أرجو منك أن ُتشرق  رّبي   
إبنك الحبيب " سمإب هذا نسأل ،كـ"نور العالم" كُنعرفهم بو  والدناألنكون نوًرا 

 .مينآ ، ولك الشكر على الدوام،"المسيح يسوع
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  ثامنةالمقالة ال

   11-3 :8يوحنا  التأمل في

 محبة � ورحمته

غالًبا ما يتساءل اإلنسان عن محبة اهللا ورحمته، وقد ال ُيدركها في حياته    
لمروره بظروٍف صعبة أو لحدوث أموٍر ال يرضى بها في حين أّن ما يجول 
بفكره عن محبة اهللا ورحمته هو توفير كّل ما ُيريد من سعادة ومال وجاه 

 حين يقول وما شابه ذلك، ولكن هذا ليس ما يعنيه اهللاأرضي وسالم وصحة 
  لنا بأنه ُيحّبنا وبأنه رحيم.

تي نمّر بها هي أفضل وسيلة لُتعّلمنا المعنى الحقيقي الحياة والظروف الّ    
يسوع  الرب، حسبما جّسدها لمحبة اهللا ولرحمته وحسبما جاء بالكتاب الُمقّدس

، وكمسيحيين علينا أن نفهم معنى هاتين الكلمتين المسيح بأقواله وأفعاله
ستطيع أن نتعامل بهما مع أخينا اإلنسان. وألننا علينا أن ننظر لألمور ِمن لن

نا: الكاهن، الرجل اّلذي وّكله لّ يدُ علينا أن نسأل َمن يستطيع أن  زاوية اهللا لذلك
) باإلضافة 23-13 :18اهللا لُيقّرب فكر اهللا لإلنسان وٕاعطاء النصيحة (خروج 

-1 :1 ، األحبار15-12 :40؛ 30 :30 ؛3-1 :28لتقديم الذبائح عنه (خروج 

 األقارب ِمنه حبّ مسيحي نُ كيفية التعامل مع شخص  نا عكاهنً  سألناإذا ). 9
أّيد  عمٍل أوقام ب وقد ،إمرأة طفًال كان أم شاب/شابة أم رجل/ ،أو األصدقاء

سوف يقول: ف، أي فجورفيه رى يَ ال عمًال ، ]إثم [اهللا  عمًال ال ُيوافق تعاليم
  ".ورحمة ه/معها بحبتعامل مع"

  : كال الكلمتان لهما مدلوالت كثيرة ومعاني جّمة."محبة ورحمة"   
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. وفي موقف كهذا، فإن مشاعر المحبة محسوسة وموجودة بالقلب المحبة   
تجاه هذا الشخص [كونها ِمن الروابط البشرّية: كحب األب لألبناء أو حب 

ال اهللا: أنا دّرجت إسرائيل ق"اإلخوة لبعضهم البعض أو الزوج لزوجته ... {
بحبال البشر، وبروابط  وحملتهم على ذراعي لكنهم لم يعلموا أني إهتممت بهم.

الحب إجتذبُتهم وكنُت لهم كَمن يرفع الرضيع إلى وجنتيه وٕانحنيُت عليه 
قة والنعومة بالر )}] ولكن عليها أن تكون مصحوبة 4-3 :11 (هوشع "وأطعمُته.
[إذ الصراخ أثناء الحديث العصبّية و و الصبر س مع فقدان ولي والحكمةوالهدوء 

. ومن ]همالنا في تربية أطفالنا كمسيحيينهو إ حدثيكون السبب وراء القد 
في  هأن نضعاهللا ريد اّلذي يُ حب الح الكاهن أن "الكتاب المقدس"، سيوضّ 

   ).50-36 :7 (لوقا ال ُيدين" حب هو أيًضا "قلوبنا تجاه اآلخرين 

 أي ألرواحهم من اهللا، رحمةً  في العهد القديم، طلب الناس رحمةً  .حمةالر    
 هذي قطعبالوعد الّ  يَ فِ يَ و اهللا  يرضى عنهممنحهم العفو عن ذنوبهم حتى 

، أو اهللا بعد الموتال ُيعاينوا مجد أي أن [ هما يخشونبائهم ولكي ال يحدث آل
. في العهد الجديد، ة]أن يقعوا باألسر في حياتهم ويبتعدوا عن األرض الموعود

لهم ي لبّ أن يُ منه  ينيسوع المسيح طالب الربِمن  الناسقترب إعندما 
بعضها كان اتهم وٕان طلبٕاستجاب لهم و بالعطف والشفقة عليشعر هم حتياجاتإ

. ...) 30 :15؛ 14 :14؛ 13-9 :12؛ 16-1 :8 ؛24-23 :4 السبت (متىبيوم 
كان ، قالوا له: "إرحمنا"د أو مجر وع يسالناس تِبع في بعض األحيان، عندما و 

 و 38 :1 يوحناريد؟" (: "ماذا تُ ، قائالً مطالبهمطالًبا منهم أن يذكروا  معليهيُرد 
 في ذلك الوقت، طلب الناس الشفاء من المرضو على التوالي).  5 :10 قسمر 

وفاة. المرض أو الب سبّ يُ  ذيمن روح الشر الّ  م، أي تنظيفهأو إقامة الموتى
'الرحمة' ا هذا هو ما ُنريد ِمن اهللا وهو يستجيب لنا بكّل سرور. إذن، ي وروح

ظهر تي تُ هي 'الرحمة' الّ  ؛'الحقيقية حتياجاتاإل' و 'توفير غفرة الخطايا'م ي:ه
  نا.محبة اهللا ل
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المسيح يسوع  الربفي حياة  حدثًالها جد أأن  كلمة حاولتُ  ،'الرحمة'   
 ما عندهو الحالة بالذات، وما جاء إلى ذهني في هذه و ح هذه الفضيلة يوض

ذين الّ ثم عندما ألّح عليه الكتبة والفريسيون رض، األعلى يخط يسوع  إنحنى
بسؤاله عما يجب عليهم أن يفعلوه  لموتحتى االحجر ا أن يرجموا زانيًة بدو ار أ

كان منكم بال خطيئة، فليكن أّوَل َمن يرميها : "من معها، إنتصب وقال لهم
ليس فقط يفعلوا شيًئا إذ أدرك الكّل بأنهم خطاة لم ٕانسحب الجميع و ، و بحجر!"

في هذا الحدث رأيُت رحمة اهللا، إذ رأيت إبًنا يعرف  ).11-3 :8 مرأة (يوحنالا
أباه تمام المعرفة ويعرف مدى حزنه لرؤية أحدهم يضيع في درب الخطيئة 

ن سعادته أكبر حين يعود هذا وُيعيد خطيئته المّرة تلو األخرى، ولكنه يعرف بأ
اإلبن الضائع إليه ثانيًة. بين مشاعر الحزن والسعادة، لم يستطع أن ينظر إلى 

ن ِمن حوله لكي ال يروا في عينيه مشاعر الحب المتأجج يوجوه الرجال الواقف
يسوع للغضب اّلذي من  الربألبيه السماوي ولهم. بكّل حكمة، لم يسمح 

ى اّلذين أحزنوا أبيه [الخطاة] أن ُيسيطر عليه بل الُمفترض أن يحمله عل
على الرغم من أنه يعرف قلوبهم،  هم،هام أي شخص منتّ إودون  بوداعة ورّقة

 وهذاترك الساحة،  الجميع. يحكموا عليها إن كانوا أهًال لذلكطلب منهم أن 
 اأمام الجميع. كمسيحي، أن خاطيءعترف بأنه إقد  كّل فرٍد منهم شير إلى أنيُ 
. خطاةبعضهم البعض بأنهم لعترفوا إ ألنهمب" قد غفر لهم أن اهللا "اآلبفهم أ

فعكس لها غفر لها، قد  "بن"اإليسوع المسيح اهللا  الربفأما بالنسبة للمرأة، 
لخطيئة مرة تعود لال بأن م لها نصيحة ، وقدّ محبة ورحمة اهللا أبيه السماوي

 ه، ولكنيسوع لم تكن بالكلمات فقط الرباّلتي أعطاها إّياها أخرى. المغفرة 
 يا لها رجم بالحجارة. ، أي أن تُ كانت تستحّقها كزانيةتي للعقوبة الّ  اوضع حد

  :ةرحمِمن 
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ا لذلك وتبعً  .، وال أحد أفضل من اآلخرا جميًعا خطاةجعلنا ندرك أننت )1(
ألن  اآلخرينأو  لكي ال يحكم علينا اهللاينبغي عدم الحكم على اآلخرين 

  )،37 :6 ، لوقا3-1 :7 متى" (إله حق وعدلهللا هو "ا
  عقوبة، وال، أي إستحقاقاتهامسامحة الخطايا السابقة والقضاء على  )2(
  المشورة الصالحة   من خاللمع اهللا ياة شركة/الحال ةداعإ )3(

وهذا هو ما ُيريد الكاهن أن يقوله لنا: "على الرغم ِمن إصابتنا بالحزن لكن 
ليس بأحد معصوم عن الخطأ، وعلينا إعطاء النصح علينا أن ال نغضب ألن 

  لفائدة الجميع".

كيف نغفر لآلخرين وألنفسنا؟ هل "المغفرة بأن نتعامل مع َمن غفرنا لهم    
حياتنا ِمن بعد وخاصًة بعد أن تابوا وٕاعترفوا بإثمهم" متواجدين في بأنهم غير 

ستريح"] هو رحمة الريح إغلقه وإ منه  دخلذي يَ [أي حسب المثل: "الباب الّ 
  حقيقية؟؟ أو هل نقوم برجمهم ألننا بإنفصالنا عنهم نعتبرهم بعداد األموات؟؟

يسوع  الرببالحقل"، وهذا هو ما فعله  نصيحة أخرى ُيعطيها الكاهن: "إبقَ    
ِمن أجلنا نحُن الخطاة: بِقَي معنا ُيعطينا النصائح ِمن خالل الكتاب الُمقّدس، 

ُيقّوي نفوسنا بجسده ودمه، ذاته والهوته الُمعطى لنا بسر ويغفر لنا خطايانا و 
ع ليسوع المسيح، هذا بالضبط ما ينبغي أن نفعله اتبأوكالقربان الُمقّدس. 

كل فرد لآلخر ما ال يعمل ا كجسد واحد، حيث ا البعض: البقاء معً نلبعض
إن ا. دنسيّ  اّلتي في قلبنفس الحب والوداعة والرحمة بفعله لنفسه يأن  ستطيعي

 من باطنتغيير الالتبشير ونشر الكلمة والصالة من أجل اآلخرين من أجل 
أعمال  هاجميع الضال هي خروفوٕاعادة اللمحبة اهللا، ر و فتإلزالة الالقلب 

في عمل نسان للاإل برحمته يدعو للروح. كما ينبغي أن ال ننسى أن اهللا ةرحم
ِمن عمل الو  تهمعرفل ةصفر الرحمته يعطينا بفي أي وقت من اليوم، أي حقله 
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ُيرسل أن ما إنفك )، فهو 7-1 :20 (متى حتى اللحظة األخيرة من حياتنا أجله
لُيعّلموا الناس بخالصهم وطاعة الكلمة منه على بني البشر  ُمعّلمين رحمةً 

-15 :18 ، متى7-1 :4 قورنتس 2( وٕاعطاء النصح األخوي للمنفعة الروحّية

17(.   
تي خرجت يسوع المسيح الّ  الربا أن مشورة نتذكر دائمً نحن بحاجة إلى أن    

مليء  األقدس "؛ وقلبهاألقدس قة من ما يمأل "قلبهمتدف  من فمه هي فعالً 
). لذا، 45 :6 طيب (لوقا وفعلٍ كلمة تنبع كل منه و  ]نيخر اآلو حب اهللا [بالخير 

  كيف يمكننا ملء قلوبنا بالخير؟لنسأل أنفسنا: 

  لنصل�:

فكر اآلب تي جاءت ليس فقط من يسوع المسيح، الكلمة الّ  وٕالهي رّبي   
وديع أيها ال؛ يا فجّسدت محبته ورحمته سو القدّ  ها من قلببل أيضً  السماوي

ولك الشكر على الدوام،  شبيهًة لقلبك األقدس،جعل قلوبنا إمتواضع القلب، الو 
  مين.آ
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  تاسعةالمقالة ال 

-13 :16 تىم ،13- 1 :13 ،30-28 :12 ستورنق 1 ،13-1 :6 شعياأ التأمل في
  14-12 :14 لوقا ،36-29 :11 رومة ،10 ،9 ،8 رانيينعب ،20

 "ن أنا في قولكم أنتم؟مَ "
 اتبعً  هب ينالمحيططة األشخاص سبوا تهرؤي يمكن الناس من شخص كل   
 وهناك دائرة منتصف في واقفٌ  كأن تخيل. الشخص ذلك من موقربه همعلموق

 ترى سوف الجميع ؛ن نحوكو من حولك وينظر  دائرة ونلشكّ يُ  اشخصً  360
 ذيالّ  الشخص هو ذلك تأن كما بالضبط اكر ي سوف ذيوالّ  زاوية، من وجهك
  .هلوج اوجهً  أمامك يقف

 بطرس هل نراه بوضوح كالقديس المسيح؟ يسوع وجه من نقف نحن أين   
(متى " الحي اهللا إبن المسيح،"عرفه بأنه  اّلذي بوحي من اهللا اآلب الرسول،
!" والهي رّبي" هو بأنه القديس توما الرسول وٕاعترف شهد وكما ،)16:16

إليه  نأتي أن منا طلب يسوع زاوية أخرى؟ من له ننظر أو ،)28 :20 يوحنا(
 في بعمق ننظر أن إليه، ونستمع أن نجلس أمامه نخاف، وال منه ونتقّرب
 أن نايمكن ال. عليه أكثر فلنتعر  منها تخرج التي والرحمة بالحب لنشعر عينيه
ته ومعرف واضحة غير الصورة تكون سوفف نعرفه؛ أننا قولنو  زاوية من نقف

  .ضحلة
للرب  وكأتباع). 10-9 :11 لوقا" (يجد َمن يطلبُ : "المسيح يسوع الربقال    

 القدس، الروح بوحي من ُكتب المقدس الكتاب أن نؤمن نحن المسيح، يسوع
 ولكن الناس مخيلة صنيعة أو أسطورة ليس مكتوب هو ما ذلك على وبناءً 

. إجابات على إليه للحصول نسعى أن ينبغي اّلذي مرجعنا هو المقدس الكتاب
  :المثال سبيل فعلى
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  وخاصة أن أسطورة، يونان للنبي حدث ما أن نقول أن يمكننا كيف •
 األموات بين من قيامته بين للمقارنة ذكره كمثال المسيح يسوع الرب
- 29 :11 لوقا ،41-39 :12 متى( الحوت بطن وج يونان النبي منوخر 

  ؟)32
 أن أو ،الطوفان لم يحدثو  السفينة يبني لم نوح أن نقول أن يمكننا كيف •

 أن بعدنجاسة ورجاسة شعبها  بسبب والكبريت بالنار سدوم دمريُ  لم اهللا
 اعندم األحداث هذهذكر  المسيح يسوع الربفي حين أن  ،خرج منها لوط

 :17 لوقا ،39-37 :24 تىم( يء إبن اإلنسانمج يةكيفعن  يشرح كان

 ؟)26-30

 المسيح، سوعي الربُمشّكًكا لكالم  فعالً  يكون هذه األمور فإنه يقول ذيالّ  هو،
 يكن لم لو حتى يسوع الرب عن قاليُ  شيء أي ُيصدق سوف نهفإ ثممن و 

  .اصحيحً 

 ويوسف يعقوب[ إخوة المسيح وعللرب يس بأن يؤمنون سوف الناس بعض   
 قرأنا إذا ذلك ومع) 56-55 :13 ،46 :12 متى( وأخوات ]ويهوذا وسمعان

 زوجتهعلى  طلقيُ  طوبيا أن نرى سوف ،"طوبيا سفر" القديم، العهد في بعناية
هم أقاربه من جهة  يسوع ةأخو إن . تهقريب كانت ألنها فقط' أخت'لقب  سارة

 يوحنا( يسوع مأُ  لمريم [أو إبنة عم] أختو  لوبا،ق زوجة: أمه وهم أبناء مريم
 كاتبيعقوب هو أحد التالميذ و  ؛)56 :27 تىم( ويوسف يعقوب وأم ،)25 :19

 عتقاداإلإن . يهوذاالقديس  رسالة كاتب يهوذا شقيقالقديس يعقوب و  رسالة
 تين:طبيع ألن له األرض على يسوع مهمة من قلليُ  أخوة له المسيح يسوع بأن

أن  لنا يتسنى حتى البشرية طبيعتنا وأخذ اهللا ناأحب' [هيةاإلل' و' يةبشر ال'
 أم" لتكون العذراء مريمبأن اهللا أعد  يفهم لنَمن يعتقد ذلك و  ،]ُنشاركه ألوهّيته

 تضانإح على قادرة تكونل الوالدة منفكانت بال دنس  ؛"اهللا أم" أي "اهللا بنإ
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حضرته إن لم يكن  في قفيو  اهللا إلى يأتيأن  أحديستطيع  ال[ اإلله القّدوس
)]؛ وبإعجوبة من اهللا بقيت القديسة 6- 4 :3قّدوس خاٍل من الخطيئة (خروج 

ولذلك لن يفهم بعضهم يسوع وبعد الوالدة.  الربمريم عذراء أثناء الحمل ب
يمكنها الشفاعة لدى اهللا، إذ يعتقدون أن  في السماء بأنها إلى جانب القديسين

[توسط ليس لغفران الخطايا ألن  يتوسط لنا أحد لدى اهللاليس هناك داٍع ل
على الرغم من أنهم يسمحون أن  يسوع المسيح] الربالوسيط الوحيد لذلك هو 

  ُيصّلوا بعضهم لبعض من على األرض.

بوًدا مع يكون أن يمكن وال رمز مجرد هو المقدس القربان أن البعض يظن   
 إلى يشير سوفذلك  ألن المسيح وعيس الرب" والهوت ذاتو  ودم دجس"كـ

جاء في رسالة القديس بولس فهموا ما كما  هيكلال في آخر وضع مسيح
القديس  أن يدركون ال قد أنهم)! 4 :2 يقتسالوني 2الثانية ألهل تسالونيقي (

 المسيح بعد ونسيأت نذيالّ  وٕابن الهالك كذبةبولس الرسول ُيشير الى المسحة ال
نتيجة حب  عمىُأصيبوا بال الذينكما ُيشير إلى  كاذبة؛ يمتعال الناس ونمعلّ يُ و 

 [اإلقناع بالعيش حسب الجسد] عموا اآلخرينيُ  أن واوحاول لمالوا الشهرة
 .القدس والروح بنواإل باآل": الصباووت يهوه" اهللا وننكر مُ 

من  بمعنى ُأختير ،مسحه وتم فقط إنسانٌ  هو يسوع أن الناس بعضيقول    
 اهللا لجعل عادية غير قوة مع لكن آخر نبي كأي" الصباووت وهيه" اهللاِقبل 

 الخطايا؟، يغفر أن هيمكن ذيالّ َمن : القول نايمكن ؤالء،هلو . قومها لدى معروفً 
 مجرد كان " إناهللا كنيسةوليس "" كنيسته" ءأن يرسله اهللا لُينشي يمكن كيف أو

 ذكرتُ  لم وَ أَ ؟ السماء وتكلم مفاتيحكيف لديه  حتى أو ؟إلعالن اهللا للبشر نبي
 لهم بالنسبة الصعب من سيكون ،الهذ المقدس؟ الكتاب فياألمور هذه 

 في رغبي وال الرحيم هو واهللا حدود بال أحب العالم كّله قد اهللا بأن عتقادإلا
 جاد أنه م حتىالعال أحب فإن اهللا" ولن يفهموا ما ُكتب: أي نفس بشرية؛ انفقد
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 يوحنا" (األبدية لحياةه ال كونت بل به يؤمن َمن كل  لكي ال يهلكَ  الوحيد بنهبإ
3: 16.(  

القديس بطرس الرسول  على أسبغ اّلذي المسيح يسوع سلطة يرفض البعض   
 الزعماء أي [الباباوات، ولخلفائه المؤمنين]، [جماعة" كنيسته رأس" بأن يكون

بالكهنوت  اإلعترف فعالً  الناس هؤالء ويرفض. من بعده الروحيين للكنيسة]
- 48 :1 العدد( الالويين ومع ،)28 خروج( وأبنائه هارون مع أنشأه اهللا اّلذي

 معللكهنوت الحالي  مماثلة واجبات. والناس اهللا تجاه وواجباتهم ،)4 ،3 ،53
 األخير، العشاء في نفسه المسيح يسوع ذبيحة/التقدمة [اّلذي أسسهالل جديد فهمٍ 

 لكنيسةل" السبعة المقدسة األسرار" وننكر يُ  مأنه الطريقة بنفس ].الصليب وعلى
 ،ي العهد القديمف اهللامن ِقبل  أصالً  أنشئت الدينية الطقوس هذه أن تناسينمُ 

 القدس الروحإذ أنها ُتجرى من خالل  اجديدً  طابًعا تخذإتّ  المسيح يسوع ومع
 ؛26 و 16 :14 يوحنا( قيامته بعد المسيح يسوع اّلذي أرسله اآلب حسب طلب

  بإسم اآلب واإلبن والروح القدس:ُتجرى )، أي 26 :15
 بمثابة يعتبر المثال، سبيل على الفيضان، في ك نوحلْ فُ : المعمودية .1

 على يد النبي أليشاع رامياآل نعمان وشفاء. معمودية لَمن كان في الفلك
 بكرمُ  مثال األردن نهر في مرات سبع بالغسل البرص مرض من

يدعو الروح القدس و  الذنوب يغسل للتوبة، مةكعال والروح الماء لمعمودية
 قد نفسه المسيح يسوع الرب). 19-1 :5 ملوك 2( لَيهب مواهبه السبعة

 مننتحّرر  معموديةال خالل من ونحن .المعمدان يوحنا بواسطة دم عُ 
 .اهللا كأبناء جديد من ولدنو  الخطيئة

 خروج( هللا كرسإنسان مُ  هو الممسوح الشخص القديم، العهد في: التثبيت .2
 بيسوع المؤمنين كل الجديد، العهد في). 3-1 :61 أشعيا ،22-33 :30
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على  تهو ملك نشرا عقائدي لجيشً ُيعتبرون و  هللا ينمكرس مه المسيح
"الميرون"  المبارك زيتالب وامسحيُ  أن إلى بحاجة أنهمف لذلك اتبعً . األرض

  .التثبيت أي القدس، الروح ختم على للحصول
 وذات ودم إن جسد: المقدس] ا [ذبيحة الشكر: القرباناإلفخارستي .3

: هللا مرضية وكانت رائحته ُأحرق ذيالّ  ذبيحةال هو المسيح يسوع والهوت
ذبيحة الخطيئة للجماعة وللفرد و  هو كًال من التقدمة الالدموية والمحرقة

). 10-8 :10 رانيينعب ،7 إلى 1 األحبار(والذبيحة السالمّية وذبيحة اإلثم 
 أجل من اهللا منلنا  ثمينة هدية أنه نفهم نحن المسيح، يسوعلرب ل عابتأك

هو التقدمة الكاملة من غير عيب التي ُنقّدمها  نفسه الوقت وفي ،ناخالص
 حبناهو و  بحرية لنا تعطيأُ  اهللا محبة هو[أي  هللا شكًرا له على كّل شيء

 الخبز ماهية تغيير' الناتج عن المقدس القربان. ]وٕايمان بثقة اهللا إلىنقّدمه 
 يسوع والً صنعه أ' المسيح يسوع والهوت ذاتو  ودم دجس إلى خمروال

-22 :14 قسمر  ،29-26 :26 متى( ة التي ُأسلم فيهاالليل في نفسه المسيح

-19 :22 لوقا(فيما بعد  بذلك لقياما تالميذهمن  طلب نفسه وهو ،)25

 مرحلة[ مجاعةال ءأثنا دلن ينفِ  اّلذي الغذاء هو المقدس القربان). 20
 المصباح في توفر إلى األبد إلشباع الجياع؛ هو الزيتيبل س ة]ئيخطال

 الحال هو كما القلب، دائًما لتنوير هناك يكون سوف ولكنه يفرغ لن اّلذي
 في الدقيق والزيت لألرملة روفّ حيث  القديم العهد فيإيليا  معجزة في

يسوع  الربب حدنتّ  حنن المقدس، ناولبالت). 16-9 :17 ملوك 1( صرفت
 1( اواحدً  جسًدا لتشكيل هودم جسده في مشتركون يجعلنا ذيالّ  مسيح،ال
  ).17-14 :10 ستورنق

 أن علينا. اهللا مع المصالحة تؤدي إلى اآلثام مغفرة: وبة واإلعترافالت .4
 الخطأ، وُنصحح نندم عليها، الكاهن، أمام التي إرتكبناها الخطايا نذكر

ذبيحة الدموية عن  قّدم الكاهن القديم، العهد في. رهانكرّ  ونحاول أن ال
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 :5العدد ( الخاطيءإعتراف  إلى اإلستماع بعدُمرا  ماءً أسقاه الخاطيء و 

 للكهنةالسلطان  المسيح يسوع الربفي العهد الجديد، أعطى ). 5-31
 فيُربط  األرض ته فيربطفما : "لبطرس الرسول قال عندما محوا اآلثاملي

 األرض ما َحَللَته فيو  وات.مالس  فيُحل  19 :16 متى( "تاو مالس.(  
ُيعتبر  القديم، العهد في): 11-9 :38 يسوع بن سيراخ( المرضى مسحة .5

. [أي لخدمة اهللا] الكهنوتية للخدمة ا ماشخصً  إلفراز اأساسً  بالزيت الدهن
 أن 2 :133 ،10 :92 ،5 :23 مزمور من نفهم سوف المزامير نادرس ٕاذاو 

 ال قلوبهم،الحب  مألقد و  خطيئةباّرين وليس بهم  ناسأ هم ينالممسوح
 في منزلهم جعلواقد  همأن من متأكدون ألنهم [أي الخطايا] أعدائهم يهابوا
 ثمرة من يخرج ذيالّ  زيتال الزيتون، زيت خاصةً  ؛زيتبال الدهن. اهللا بيت

 له نبيّ تُ ل هإلي توعاد نوح أرسلها التي الحمامة هاغصن حمل التي الشجرة
 اهللا مندائًما  صبيُ  ذيالّ  زيتال. األرض سطح على حياة هناك يوجد أنه
 األنبياء اهللا هب مسح ذيالّ  زيتال. القدس والروح المسيح يسوع: األمم إلى

 تهحيا أثناء يسوع الرب فىش. لآلخرين اءنقلُيصبحوا أنقياء ويعكسوا هذا ال
) 5 :6 قسمر ( عليها يديه بوضع المرضى الناس من عدد األرض على

هو الممسوح باإلضافة  ألنه عليها الزيتب مسحهم إلى بحاجة هو ليس[
 بالزيت أما تالميذه فقد َشفوا المرضى بدهنهم ؛]إلى أنه هو عامل المسح

 أو/و الروح في المرضى أيًضا، ونحن). 13 :6 مرقس( لتعاليمه وفًقا
 طريق للروح عن اءفننال الشف المقدس بالزيت مسحنا يمكن الجسد،

ُيصاب المسيحي بالمرض  مرة كل في. اهللا إلرادة وفًقا اإليمان، وللجسد
 ىجر يُ هذا، و . يتلّقى مسحة المرضىطلب من الكاهن أن يَ  أن يمكنه

  مسحة المرضى.ل سُيستخدم لتحضير الزيت اّلذي خاص حتفالإ
 فئة من الناس ليخدموه إختار اهللا ،28في سفر الخروج : الكهنوت .6

 الكهنة رئيس نفسه المسيح يسوع عتبريُ في العهد الجديد و . أسماهم "كهنة"و 



 

- 59 - 

 

. )18-17 :33كما أنه الجالس على عرش بيت إسرائيل إلى األبد (إرميا 
 إلى المسيح بها عهد التي المهمة واصلتُ  خالله من سر هووالكهنوت 

ُيصعُد  ["رجلٌ  األزمنة نهاية حتى الكنيسة في ُتمارس أن والتي ينبغي رسله
 ، لوقا18 :33 ُمحرقٌة وُيحرُق البخوَر تقدمٌة وَيذبُح ذبيحٌة كّل األيام" (إرميا

للشكر ولمغفرة الخطايا باإلضافة للتعليم والنصح ولنشر  )19-20 :22
ِبَشريعِة التناُسِل "ليس رئيسهم يسوع جدد  كهنة رسامة هو .]اإلنجيل

ليسوع َألن الشهاَدَة التي ُأدَيت  َزوال، الَجَسدي، بل ِبُقوِة َحياٍة َليَس َلها
-15 :7 (العبرانيين "«َأنَت كاِهٌن ِلَألَبد على ُرْتَبِة َملكيصاَدق»هي:  المسيح

  ).110 ، مزمور17
أن  مرأةإ و  رجل أمام اهللا ويشهد عليه الكاهن، يتعهد به عهد هو: الزواج .7

ا مثمرً ا جسًدا واحًدا حصبيدخلوا بشراكة مع بعضهم البعض لمدى الحياة ليُ 
 ).24 :2 ،28 :1 التكوين( ويتكاثرا

 نمَ لِ و  البيت، صاحب[" الصالح دناسيّ " وهو المسيح، يسوعلرب ل عاتبأك   
 لبعض لم بأنه سُيفارقناعْ وألنه كان يَ  ،جاء ذيالّ  ني"]ستخدمإ ،"هاءنذا: نقول

 كلوترتيب  ه،منزلنظافة  على الحفاظ كيفيةعلى  امهدّ خُ  نحن نامعلّ و  الوقت،
 عليه كان ما فعللقد . أخرى مرة يعود أن إلى مشيئتهل اوفقً  همكان في شيءٍ 

 كما. إياه مناعلّ  ما أي به، القيام منا مطلوب هو ما نفعل أن وعلينا يفعل، أن
وجميعها ُوجدت وتعمل ِمن  مختلفة ناصبم هناكف ،ؤسسة/شركةم أي في

 التي اهللا ملكوت في الروحي عملنا هو ذلككو  ،ؤسسةالم هدف تحقيقأجل 
 ينشر اونحسب مشيئة اهللا  يعيشون ذينالّ [ ابسيطً  أما كوني أن يمكن
 من المزيد منه طلبيُ  حيثا بادرً مُ  أو ]بسيطة بطرق األفراد بين الوئام/الحب
 بكفاءة، نعمل انك إذا ما عرفن ولكي. الجميع أجل من والتضحية الجهد

 تحقيقه تم ما بين لمقارنةلٕاعطاء مردود و  النتائج لرصد دجيّ  نظامتاج إلى نح
 الرصد تقليل الفروقات. نظامل إنجازه يتم ما لتحسين مومقوّ  مطلوب، هو وما
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وهو أيًضا ما تم  والمردود [[اّلذي إن سمحنا سيكّبته الروح القدس]  ضميرنا هو
 سيئة، أو جيدة كانت سواء بنا المحيطة الناس مع عالقتنا هو ]تحقيقه

م اهللا، مع الفعلية عالقتنا إلى باإلضافة اإلعتراف . هو العناية اإللهية والُمقو
 هي الضرر وتصليح والتوبة، باألخطاء للكاهن واألشخاص اّلذين أسأنا إليهم،

  .أنفسنا هو تقديس هدفنا نإ. عالقاتنا مع اهللا واآلخرين لتحسين طريقة أفضل
 ستستخدم التي المختلفة النعم عالجمي وأعطى لنا، العالم هذا رج أَ  قد اهللا   

بالفقير  العنايةعليه  يجبالغني  :مثالً  ه،تقيخل على الحفاظ أجل ومن لمجده
 والحيوانات نساناإل لخير ذكائهيجب إستخدام  الذكي والجائع والمحتاج؛

 المثال؛ سبيل على تدميرالو  لقتلل أسلحة إلنشاء ستخدامهإ من بدالً  والطبيعة
 المكان في والوقت المال ستخدميُ و  شتم؛ال من بدالً  ثناءلل اللسان ستخدميُ 

[من  إلخ... مالهي والسكر وال المقامرة يفمثًال  تهماإضاع من بدالً  المناسب
 أجسادناو  مهاراتناال ُتستخدم و  العوامل التي تؤدي إلى تدمير الذات واألسرة]؛

 لعالجل أدوية أو كأغذية النباتاتإستخدام  ؛أخالقية غير أنشطة في لمشاركةل
اهللا  أحب. إلخ.. أو الضياع [المخدرات] لقتلل أداةك هااستخدام إساءة من بدالً 
 إلى بحاجة نحن لذلك اتبعً  ،)24 :11 الحكمة ،31 :1 التكوين(خلقه  شيءٍ  كل

 فرصة اهللا منحهاالتي  نفوسنا ذلك في بما سليًما عليه والحفاظ به العناية
 التي هللا بالغيرة قلوبنا ملء إلى بحاجة نحن. ةالحيا قيد على والبقاء التوبة
كالغيرة التي  عبثًا بواسطتهولغيرنا  لنا ُأعطيت نعمة أي إستخدام نتجّنب تجعلنا
 ألي يستخدم أن ينبغي ال أبيه السماوي إذ بيت على المسيح ليسوع كانت
 اهللا نعم ستخدمغيرة ستجعلنا نال ههذ). 17-13 :2 يوحنا( الصالة عدا شيء

 متى( ]وثراء شهرة[ نامجد من بدالً  ]القلوب في اهللا ملكوت بناء[أي ل جدهلم
25: 14-18.( 

 األقدس المسيح قلب يسوع أن وافهمي أن نعمة اهللا أعطاهم تباعه،أ لبعض   
 ينعمتّ تمُ  منازل حيث ينام الموتى بسالمال من العديد ذي يحويالّ  اهللا بيتهو 
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 جاء ذيالّ  خادمال هو المسيح يسوع). 2 :14 يوحنا( الرحيم القلب اهذ بدفء
 والبقاء ألبنائه وحبه اهللا ستقبالإل مستعدة تكونل ]قدسةمُ  هاجعل[ قلوبنا فونظ 
هللا  حبنا رتغيّ لي األرض على نحن بينما ]اهللا ملكوتوَتمّلكها [إعداد  قلوبنا في

 نذهب حين حتى ،'لزوجها مخلصة زوجة حب' حتى أو' لوالده طفلٌ  حب'إلى 
 في الحال هو كما. ه]قلب[ هبيتل يدعونا سوف نهفإ السماء في" مملكته" ىإل

 منازلهم إلى حبونيُ  َمنو  أصدقائهم ادعو ت الناسف األرض، على الحياة
 في اغبً ار العشار  زكا المسيح يسوع ىرأ عندما. امعً الطعام  وجبة لمشاركة
 ذاوما اليوم، ذلك في منزله في البقاء في يرغب أنهب له وقال دعاه رؤيته،
 اللحظة تلك ومن ؛)10-1 :19 لوقا( هر وغيّ  قلبه في بقي المسيح يسوع حدث؟
 اآلن كما اهللا ُيحب سوف زكا ألن كإبًنا ُيحبه وسوف إبنه فيه يرى اهللا سوف
 ).26-25 :17 يوحنا( لذلك وفًقا ويتصرف" قّدوس آب: "يسوع أحبه

 سيفتحيسوع المسيح  الربإن ف به، وثقواو وآمنوا  عنه واسمع نذيالّ  لجميع   
دون اإلهتمام بما يعتقد  أعلى أصواتب له اصرخو  إذ اهمعم لجاعيُ و  عيونهم

 منه قتراباإل من منعهم يةكيف عن النظر وبغض ،األشخاص اّلذين من حولهم
 ال تخف أيها: "المسيح يسوع قال ،32 :12 لوقا في). 43-35 :18 لوقا(
 "يكم أن ُينعَم عليكم بالملكوت.بأ الصغير، فقد حُسن لدى قطيعال

  لنصل�:

 ،"المقدس القربان" في إليك يتآ مرة كل في المسيح، يسوع ياوٕالهي...  رّبي   
 كتدعو  لحين بيتي في معي وجبتك مشاركة منك وأطلب قلبي إلى أدعوك أنا

 ةمرضيّ  ألن مائدتك يجوع إشباع منك طلبأ. السماء في بيتك إلىلي 
  ".الحي ءالما" األنك حق  عطشال ٕارواءو  ،بديةأو 

 إيماننا في ثابتين نقف ودعنا القدس بالروح نفوسنا مألوٕالهي ... إ رّبي   
 .مينآ ، ولك الشكر على الدوام،الوحيد كبنإ و  الحبيب المسيح بيسوع
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  عاشرةالمقالة ال

 بولس القديس رسالة طيموتاوس، إلى والثانية القديس بولس األولى رسالة التأمل في
  33 مزمور ،19 مزمور ،1 مزمور أفسس، أهل لىإ

 الُمِحب ... المعل�م

 نريد وعندما ؛خرجها من فمهيُ  كلمة كل حفظب نبدأ ما، اشخصً  حبنُ  عندما   
 يبدأ المسيح، يسوع مع. ينطقها كلمة كل تحليلب نبدأ ،ا ماشخصً  نفهم أن

ه فهم إلى تطلعال إلى بهم ؤديي سوف الحب هذا ثم ومن تهمحبب الناس بعض
هذا  يقودهم أنأوًال آملين  هكالم فهم في الرغبةب أوابدي اآلخرينو  ه،كالم وفهم

 نفهم فيها لكي للبحث بحاجة نحن التي األشياء بين من .تهمحب إلىالفهم 
 كلماته هي "ما و للناس؟" األولى كلماته كانت هي: "ماذا المسيح يسوع الرب

 األخيرة؟"

يسوع  الربث بها تي تحدّ ، كانت الكلمات األولى الّ بر]ال في إنجيل متى [   
)، 15 :3 تى(م" ر بِ  كل  ُنِتم أن دعني اآلن وما ُأريد، فهكذا يْحُسُن بنا المسيح: "

وا ذهبفإفي السماء واألرض.  انسلطإني ُأوليُت كّل وكانت كلماته األخيرة: "
أن هم و موح القدس، وعل بن والر ب واإلسم اآلإب وهمدعم ، و جميع األمم وتلمذوا
 " (متىعالمإلى نهاية ال طوال األيام ممعك ما أوصيتكم به، وهاءنذا لك يحفظوا

ا، جاء يسوع المسيح للقيام بكل ما في خطة اهللا بالنسبة لنا، ذً ). إ18-20 :28
 . جوانبالجميع كمال البر من منا عل ومن خالل تصرفاته أن يُ 

تي إلنسان من الماء والروح فيعمل األعمال الّ يأتي إتمام البر حين يولد ا   
يسوع كيف يكون ذلك  الربتعكس وجود وصورة اهللا لآلخرين؛ ولقد أرانا/عّلمنا 

  :وكيف يمكننا أن ُنتّممها في حياتنا نحن أيًضا النواحيمن كّل 
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: من خالل المعمودية بالماء والروح القدس لمغفرة الخطيئة مغفرة الخطايا •
أي عملية الصلب لذبح [من خالل معمودية الدم والروح األصلية، ثم 

لمغفرة  ]تي أّدت إلى وجود القلب اإللهي في القربان المقّدسالحمل الّ 
  الخطايا. 

: من خالل اإلستسالم لمشيئة اآلب السماوي وطاعة كلمته محبتنا هللا اآلب •
 (متى تي من ضمنها إعالن ملكوت اهللا والبشارة بالخالصحتى الموت والّ 

26: 39-46(.  
: من خالل القيام بأعماٍل لآلخرين مما ال ورحمة اهللا للبشرمحبة  •

يستطيعون القيام بها ألنفسهم؛ ونرى ذلك بما فعله على الصليب فداًء 
  للبشرية أجمع، وبما قام به من أعمال لشفاء النفس والجسد.

من خالل اإلستماع  (البر): العطش والجوع للماء الحي ولخبز الحياة •
- 37 :7 يوحنا، 20-19 :28 متىكلمة اهللا وحفرها في القلب للعمل بها (ل

يسوع الكائن بالقربان الُمقّدس  الرب)، ومن خالل تناول جسد ودم 38
  ).58- 47 :6يوحنا ، 28-26 :26 متىللثبات به (

إذ أن  شيء كل قبل اهللا من خالل العمل على إرضاء تواضع:وداعة و  •
األمور  قبول وبالتالي السماوية، الثروات القلب هي الحصول على رغبة

  .تي يوّفرها اهللا وعمل مشيئته بكل تواضع وفرحالّ 
لبس روحه فلنعمل على القّدوس  كلمة اهللايسوع هو  الربوبإختصار: 

  .والعيش به لنحيا إلى األبد

 الرب ث بهاتي تحدّ ، كانت الكلمات األولى الّ في إنجيل مرقس [التوبة]   
 :1 رقس" (مبشارةبال آِمنواو  فتوبواملكوت اهللا ٕاقترب و  تّم الزمانيح: "يسوع المس

 الخلقِ إلى  بشارةال واعلنوأ كّله، إذهبوا إلى العالمِ )، وكانت كلماته األخيرة: "15
واّلذين يؤمنون . ُيحكم عليه يؤمنفمن آمن وٕاعتمد يخُلص، وَمن لم . أجمعين
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ويتكّلمون بلغات ال  ،طينالشيا ونيطرد يسمفبإ يات:هذه اآلتصحبهم 
 ، وٕان شربوا شراًبا قاتًال ال يؤذيهم،أيديهموُيمسكون الحّيات ب يعرفونها،

). لذا، جاء 18- 15 :16 رقس" (مفيتعافونيضعون أيديهم على المرضى و 
لّلذين يعيشون في الظالم [أي يسوع المسيح حتى يكون هو وأتباعه النور 

روحيا لشفائهم بمعرفة الخالص لمرضى لو  ]البعيدين كّل البعد عن اهللا المحبة
للناس يسوع  الربجاء  ومغفرة الخطايا ليحصلوا على الحياة األبدية مع اهللا.

تنقية القلب وتوجيهه نحو اهللا قاسية، وطلب منهم التوبة و ذوي القلوب ال
 خطاة.وجود لل الملكوت اهللا حيث : ةالمحتاج للعيش في وئام في مملكة واحدو 

أعوان خ جميع األرواح الشريرة وبّ تُ  ه"سمبـ"إليقول لنا أن يسوع  ربالجاء 
ن ما ال حاجة للخوف مِ ) ف3- 1 :20 بالهاوية (رؤيا يوحنالقي بها ويُ الشيطان 

 نتوبضع كل ثقتنا به و فقط علينا أن ُنصغي له ون، أخطأناقد يحدث إذا نحن 
تحت قدميه بقلوب ُمنكسرة َفْلنرتمي  األمينيسوع هو  الربوبإختصار:  .تبعهنو 

  لنحيا إلى األبد.

ث بها السيد تي تحدّ ، كانت الكلمات األولى الّ في إنجيل لوقا [وعد اهللا]   
 ؟" (لوقاعند أبيأن أكون علي أنه يجب  اتعلم ألم؟ يعن ُتمابحث وِلماالمسيح: "

 ألمواتايتألم ويقوم من بين المسيح  ب أنّ تِ )، وكانت كلماته األخيرة: "كُ 49 :2
من  بتداءً إالخطايا لجميع األمم،  انغفر و سمه التوبة بإ في اليوم الثالث، وُتعلن

. يأببه ليكم ما وعد إرسل أُ  ٕاني. و ه األمورشهود على هذ مأنتو . أورشليم
). لذا، 49- 46 :24 " (لوقاإلى أن تلبسوا قوًة من الُعلى في المدينة فإمكثوا أنتم

على النحو  ]كل األممل [اهللا لنا  ل لُيتمم وعداهللا اّلذي ُأرسِ مسيح هو يسوع 
أي لمغفرة الخطايا، فهو َحَمل/عجل  المشار إليه في العهد القديم لخالصنا

هذا الحمل الوديع كان  .فصحنا وهو قوس القزح: نور العالم وماءه الحي
وحًشا ضارًيا [ثور] على الخاطيء إن لم يتب وسبًبا في نيل الخالص إن تاب 

و حجر الزاوية: "كّل َمن وقع على الحجر تهّشم، وَمن وقع عليه هذا وآمن [ه
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لم تقف أي قوة أمام  )].7-4 :2 بطرس 1، 19-9 :20 الحجر حّطمه" (لوقا
أي تمتلئ قلوبنا  قوة حبه [لبس نأن لنا د ا، وأر أحّبنااهللا ألن اهللا مشيئة إنجاز 

ُنصبح من أتباعه ل )]5 :5اّلذي ُوِهب لنا (رومة  الروح القدسقوة بحب اهللا ب
على ؛ و يتقّرب منهو لكي ُيحّب اإلنسان اهللا جاء يسوع المسيح . لهوشهوًدا 

 .ةالمقدسالقربانة الكلمة و في جد اتو يحيث  الكنيسةفي األرض ُيعثر عليه 
  .وال خالص إال به لنحيا إلى األبدحمل فصحنا يسوع هو  الربوبإختصار: 

ث تي تحدّ ، كانت الكلمات األولى الّ ]تهرحم و ة اهللاحبمفي إنجيل يوحنا [   
لو )، وكانت كلماته األخيرة: "38 :1 يوحنا؟" (انبها السيد المسيح: "ماذا تريد

). 22 :21 " (يوحنافإتبعنينت إلى أن آتي، فما لك وذلك؟ أما أ ىبقي شئُت أن
ي نفس حتياجاتنا، وفإلذا، جاء يسوع المسيح ليقول لنا أنه يود أن يقدم لنا كل 

باعه، ت إ يالرغبة ف يكون لناأن هو ما نحتاجه  كلّ  ريد لنا أن نعرف أنّ الوقت يُ 
دعونا أن يجاء ل هو .األشخاص اآلخرين على أعمالوالقيام بذلك دون النظر 

ذي يمكن أن يجعلنا أبناء اهللا ، وفي الوقت نفسه هو الّ هو نكون أبناء اهللا كما
ين األمور الروحية من األمور الجسدية، وذلك مملوئين بالروح القدس ُممّيزين ب

وطاعة كلمته والعمل على خدمته  ستماع إليهاإلته والثبات به بمعنى محبب
إلظهار محبة ببذل أنفسنا لآلخرين فنكون لهم كما كان لنا نوًرا وراٍع صالح 

ونثبت به لنحيا ل إليه فلُنقبِ  الحقيسوع هو  الربوبإختصار:  لهم. تهاهللا ورحم
  .إلى األبد

  

يسوع المسيح أن نعرف اهللا  الربُيريدنا ، ةمكتوبالاإلنجيل صفحات  كافةفي    
، اإلصحاح الثاني عشر لوقا إنجيل وفي. "وسقدّ ": بأن نتشّبه به نتقّرب منهو 

 يرالشر  وافاخيال ف اءهصدقُيصبحوا ِمن أيسوع المسيح الجميع كيف  الربُيعّلم 
وفي ؛ ةضاءم هممصابيحو  ساطهم مشدودة، ساهرينأنهم مستعّدين وأو طالما 

   .ةحبمالو كلمة اهللا كيس نقودهم 
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 الرب [أتباع إلينا المسيح السيد تكلم الرسول، للقديس يوحنا خاصة رؤيا في   
 أورشليم شعب جميع مكان: أي وقت أي في يعيشون اّلذين المسيح، يسوع

 أهل إلى بولسالقديس  رسالة( المسيح جسد يسوع يشكلون اّلذين الجديدة
 صفة منها لكلٍ  نقيال قلبُيمّثل ال حيث السبع الكنائس خالل من ])أفسس
 األساس شكلتُ  مجتمعةً والتي [ )5- 1 :11(أشعيا  الخاصة صفاته من واحدة

 واحدٍ  لكل  القدس الروح خالل من كنعمة ىعطتُ  أن مكنيُ  وهبةً ] اهللا لملكوت
زيد بنا اهللا أن يُ  نسألأن و  والتوبة أنفسنا دراسة إلى بحاجة نحن[ منا

 الوعظ .])األمين الشاهد المقالة الثالثة: جعار ( يهاإل نفتقر التي /الموهبةلنعمةا
التي  لكنائس المدن السبع جزيرة بطمس من

ُيشابه وعظ  الجزيرة ُيواجه اّلذي الشاطئ على
 إلى القارب من المسيح يسوع الرب

 شاطئال على تجمعوااّلذين  صاشخاأل
 الشعب إلى األولى المرة في قاله ما أمامه؛
هو مدهش [األمثال عن  الشاطئ على

 ولكن أخرى مرة رهكر وها هو ي ،الملكوت]
أن يحرصوا  للناس قولتدوًما  رسالته أنأيًضا  مدهشومن ال مختلفة؛ بكلمات

 المثابرة خالل منقطف الحصاد و  ،اوفهمه بقلوبهم،" اهللا كلمة" على سماع
  .)15- 4 :8، لوقا 20-1 :4، مرقس 23-1 :13 (متى

  الكنائس السبعة والمواهب التي تمتلكها أو تنقصها هي:

 أهمية فهم (سماع) كلمة اهللا من صميم القلب": الحكمة[ كنيسة أفسس
}]: أعضاء هذه الكنيسة لهم )23-19 ؛9- 4 :13مثل الزارع (متى { "يزهالتمي

 ملوك 1ير من الشر الجسدي والروحي ([الخقلوب قادرة على تمييز كلمة اهللا 
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وال تقبل التعاليم المنافية لتعاليم اهللا، وكانوا يعملون بكافة ِقواهم وبجلد )] 9 :3
لنشر كلمة اهللا والتبشير بالخالص من خالل السيد يسوع المسيح. لقد أحبوا 
اهللا إال أنهم أهملوا أساس رسالة يسوع: "مساعدة المحتاج، ومسامحة ومحبة 

ته دون عداء" أي محبة الفقير [أي عديم أو قليل اإليمان] مهما كانت جنسيّ األ
). لهذه 14-1 :2 خوف من أحد إذ أن محبة اهللا فوق كل شيء (غالطية

ذين هم القلوب جزء من حكمة اهللا إال أنها تنقصها محبة حقيقية لآلخرين الّ 
  ).38-27 :6 أيًضا ينتمون هللا إذ يكمن بداخلهم كإله رحيم (لوقا

العنصر الذي ُيبقي القلوب ثابتة باإليمان ": الفهم[ كنيسة أزمير/ سميرنا
}]: أعضاء هذه الكنيسة روحًيا )30-24 :13مثل الزؤان (متى { بدون قنوط"

محبة اهللا ورحمته التي إتضحت قداسة اهللا و أغنياء ويفهمون تمام الفهم 
 التي تواجدت منذ البدء. وأتخذت مفهوًما أكثر عمًقا حين تجسدت كلمة اهللا

هذه الجماعة، لكي تنتصر، عليها أن تتسلح بكلمة اهللا وفهم بأنه من خالل 
التوبة وتناول جسد ودم يسوع المسيح ُتغفر الخطايا فتبقى قلوبهم حية وال 
تموت أبًدا. وعلى الرغم من تأثير األرواح الشريرة عليها، فتجعلها تنسى اهللا 

ن محبة اهللا التي تكمن بداخلها والوالء لها واإليمان لفترة من الزمن، إال أ
بمحبة اهللا لها تجعلها تندم وتتوب فيتملك اهللا عليها مرة أخرى وتصبح من 
أبناء ملكوت اهللا. هذه هي كنيسة القلوب الخاطئة والمتعبة والقلقة، الكنيسة 

ثقة بالسيد المسيح التي ُتشبه بالقارب الذي تلعب به األمواج إال أنه باإليمان وال
). من 27-23 :8 يصل سالًما للشاطىء أي الحياة األبدية مع مجد اهللا (متى

خالل اإليمان تفهم هذه القلوب بأن كل واحد منهم هو كمثابة السيد المسيح 
أي خادًما لآلخرين في مجال الطهارة والنقاوة ومساِعًدا إياهم بكل تواضع 

 ). 2-1 :6 ووداعة (غالطية
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"غذاء األنفس الصغيرة الذي يجعلها : المشورى الصالحة[ رغامسكنيسة ب
- 31 :13مثل حبة الخردل (متى { تكبر وُتصبح بدورها معلمين لآلخرين"

}]: أعضاء هذه الكنيسة تسمع وتؤمن وتتبع كلمة اهللا ومحبته [أي حّدي )32
)]: السيد يسوع المسيح الذي سيأتي ليدين العالم 17 :6السيف (أفسس 

واجب مهابته. وهذه المهابة والخوف من اهللا [حيث مخافة اهللا رأس الحكمة وال
)] يجب أن ال تجعل قلب صاحبها بأن يكون ذو 14 :1(يشوع بن سيراخ 

وجهين وصاحب قلب منافق وٕاال سوف ُيعاقب إذ أنه سيكون شريًرا بعين اهللا. 
بة اهللا والرغبة أعمال المنتمين لهذه الجماعة يجب أن تكون دائًما نابعة من مح

إلدخال السرور لقلب اهللا وذلك باإلستسالم التام لمشيئته وخاصة في وقت 
الشدة التي حينها باإلمكان إعطاء المبررات لألعمال التي تكون حسب إرادة 
هها ويقودها السيد المسيح،  الشخص مدفوًعا بالشيطان. هذه الكنيسة ُيوج

ة المشورى الصالحة في األوقات وبأعمالها تكون الشاهد األمين له مؤدي
  العصيبة والتجارب للمؤمنين ولغير المؤمنين.   

"الخميرة الممزوجة بكلمة اهللا التي ُأعِطَيْت بواسطة كنيسة ثياتيرة [الَجَلْد: 
أعضاء : }])33 :13 (متى مثل الخميرة{موسى واألنبياء ويسوع المسيح" 

يسيرون على األرض بقلوب  هذه الكنيسة على ِمثال قائدها السيد المسيح،
ذات شجاعة وقوة وتحّمل ومثابرة، إال أنها تنقصها محبَتُه الغيورة ألبيه 
السماوي، فهم يعاينون األعمال الخاطئة الشيطانية دون تحريك ساكن وال 
يأبهون باألرواح الساقطة. فلو إمتألت قلوبهم بالغيرة هللا وحزنوا على األرواح 

اعوا أن يهزموا الشياطين التي تجول بالعالم لتدمير التي ال تعرف اهللا إلستط
األرواح ولمنعهم من إدخال ملكوت اهللا في قلوبهم؛ فالمحبة الغيورة ستجعلهم 
نوًرا ُيضيء لآلخرين كما أضاء السيد المسيح لهم. القلوب التي تود اإلبتعاد 
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مخالفة عن هذه الكنيسة الغيورة وتسمح ألنفسها بأن تستمع وتميل إلى تعاليم 
  سوف تعيش دوًما في الظالم.اهللا لتعاليم 

معرفة  :}])44 :13 مثل الكنز (متى{"ُلب ثروتنا" : المعرفة[ كنيسة سارديس
ال  ،"محبة اهللا لإلنسان" ٌممثالً  معرفة مجد اهللا اّلذي على وجه المسيحأي  ،اهللا

مال الصالحة. تكتمل إال باألعمال التي تعكس هذه المعرفة [المعرفة تُثمر األع
إذ أن عالقتنا باهللا يجب أن تكون عالقة حميمة مبنية على المحبة كالمحبة 
بين العروس وعريسها الملك]. أعضاء هذه الكنيسة يعتقدون بأنهم يعرفون اهللا 
ويحبونه ولكن بدون األعمال التي تثبت ذلك أو بدون طاعته فإن محبتهم 

لوبهم ال تحمل مشاعر حقيقية هللا واهية، زائفة وال تنبع من صميم القلب. ق
ولكلمته وبالتالي ال يستطيعون تمييز كلمة اهللا فتكون أعمالهم إلرضاء نفوسهم 
ورغباتهم. وقد تنتج هذه الحالة من اإلحساس بـ "اإلمتالء من معرفة اهللا" فال 

يجعل فكرة "أنهم ال ُيخطئون" تسيطر على وكبرياؤهم يبحثون عن المزيد، 
هة أنظارها عقولهم. إن عل ى القلوب أن تكون دوًما متواضعة وفقيرة روحًيا ُموج

بة على الدوام من السيد يسوع المسيح األكثر معرفة ألبيه السماوي  ومتقر
للسماع منه وللعمل بوصاياه بقلب ثابت. إن اإلحساس بالشبع دون التصرف 

ت األزلي بمواهب الروح القدس التي ُأعطيت إلينا ممكن أن ُيسبب المو 
  ). 21-13 :12، لوقا 10-1 :2ألرواحنا (أفسس 

مثل {  "الجوهرة الثمينة  التي علينا  أن نتحّلى بها": ىالتقو [كنيسة فيالدلفيا 
البيت الذي يبنيه اهللا ال يمكن ألحد أن يهدمه،  :}])46-45 :13 اللؤلؤة (متى

ونة اإللهية ومن يسير مع اهللا بهذا اإليمان ويضع إعتماده الكلي على المع
[كلمة اهللا ومحبته] ال يمكن أن ُيساق إلى الهالك األبدي إنما ُتْسحق خطاياه 
[أي أعداءه] تحت أقدامه ألن َمن أقام الميت من بين األموات قد أعطاُه حياًة 
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أبدية. إن الثقة بالسيد يسوع المسيح، "كلمة اهللا، محبة اهللا ورحمته، نور وقلب 
ضيق ألورشليم الجديدة، سوف التي فتحت لنا الباب الاهللا، وعين حكمة اهللا" و 

 د في قلوبنا والدة جديدة وتقودنا إلى الكفاح للعيش بكل إخالص قلِبْي وتقوى تول
وخشوع وأمانة لنصبح أبناء اهللا ونكون كاملين كما هو كامل. إن َمن يضْع 

الشرير عند  ثقَتُه بالسيد يسوع المسيح ويستسلم كلًيا إلرادته فسوف ُينّجيه من
بالتجارب [الصالة  ية]. في وقت التجربة، والتي تأتي على أشكال متعددة الر

كاإلستماع إلى تعاليم تخالف تعاليم اهللا أو حين الوقوع بالخطيئة أو المرور 
بأوقات عصيبة بالحياة، فإن الثقة بالسيد المسيح ووضع ِحملنا الثقيل عليه 

أو حتى ِثقل الخطيئة فهو ُمخلصنا وحامل [سواًء الِثقل الفكري أو الجسدي 
  خطايانا] سوف ُيريحنا وُينقذنا وُيغيرنا ويخلقنا من جديد.

ق بين اإلنسان الُمستقيم : مخافة اهللا[كنيسة الالذقية   زة التي ُتفرالمي"
ُتمثل هذه  :}])50-47 :13 مثل الشبكة (متى{ الصّديق من اإلنسان الشرير"

المولودة من الجسد وليس من الروح. فعلى الرغم من أنهم  الكنيسة األنفس
يعتقدون بأنهم مولودون من الروح [إذ لديهم شعور بالنقاء الداخلي]، إال أن 
أعينهم ال تستطيع رؤية الحق وما يكمن في داخلهم، وذلك ألن لهم ثقة ذاتية 

نفسها  بما يعرفوه وألنهم داخلًيا أشرار أي أنهم أرواح أرضية مادية ُتحب
. أعضاء هذه الكنيسة تنقصهم وألبنائهالغيور ألبيها السماوي حبها ونسيت 

مخافة اهللا وال يأخذون أي إعتبار لكلمة اهللا التي تدعو إلى محبة اآلخرين 
وعمل أعمال الرحمة على الرغم من أّنه هو األمين والحق ومن خالله ُوِلدوا. 

ة سارديس. أعضاء هذه الكنيسة بصورٍة ما، هذه األرواح ُتشِبه أرواح كنيس
فخورين بأنفسهم متكّبرين فيفعلون ما يحلو لهم، مبّجحين ويشعرون بأهمية 
ذواتهم فيتصرفون على هذا األساس؛ وهذا ما يجب عليهم أن ُيغّيروه ويتذّكروا 
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بأن اهللا موجود وهو خالق جميع بني البشر وقد طلب من شعبه أن يعتنوا 
 ة ووداعة وتواضع. على هذه األرواح أن تتوقف عن بعضهم ببعض وبكل حني

التفكير المنبثق من ذاتها، وأن تنظر إلى أعمال السيد يسوع المسيح على 
األرض وتُقلد أعماله الناجمة عن الغنى الحقيقي لروحه؛ تُقلد أعماله التي 
 شهَدْت لمحبة اهللا وطيبته ورحمته وعدله؛ تقلد األعمال التي شهدت بأن اهللا

  قّدوس؛ تقلد األعمال التي تقول لآلب بأن محبتك فوق كل شيء.

وحقيقًة هو  ،"عطشان اأن" المسيحيسوع  السيد قالمن على الصليب    
 أن ا منهاأي  ريدي وال ]النفوس جميع أي[ السبعة الكنائس جميع لنفوس شتعط مُ 
 كان ما إلى اعستمإلا منهم يريدلذلك هو  ؛"ملكوت اهللا" مملكته خارج ىرمتُ 

 فيو . ومحبًة به اهللا سبيل في أنفسهم تطهيروا حاوليُ و  السبع، لكنائسل يقول
 ،اآلب السماوي إلى الناس عطش فهمهو ي ،"اإلنسان بنإ"كونه  نفسه، الوقت

اّلذي أرسله " الحي ءالما" فهو يستقوا منهو وا إليه أتأن ي منهم يطلب هولذلك و 
 يذالّ  الحي ءالما ؛)22-16 :22 يوحنا رؤيا ،4 :10 ستورنق 1( لنا اهللا مجاًنا

 ألي هعطييملكه وهو ي أنهب السامرية للمرأة المسيح يسوع الرب إليه أشار
 يذالّ  الحي ءالما ؛)14-10 :4 يوحنا( ابدً لكي ال يعطش أ انعطش شخص
سننظم إلى مائدته  حيث اآلب السماوي بيت إلى سيقودنا ذيالّ  الرجل يحمله

   .]: يسوع: المخّلصالمقالة الرابعة راجع[) 13-7 :22 لوقا( ناونتناول فصح

 أهانوا اّلذين األشخاص) 1: (الناس من وقف نوعان الصليب،من  قرببال   
غسلوا دمه المقّدس اّلذي  اّلذين األشخاص) 2(و المسيح، يسوع وصلبوا وجلدوا

م من أنه وعلى الرغ. لدفنه ومسحوه بالطيوب إعداًدا وفاته غّطى جسده بعد
 مختلفين، أشخاص النوعيتان هاتان كانت المسيح صْلبِ  من اللحظة تلك في

 في يعيش شخص رؤية اجد  النادر من أن نفهم نحن الحاضر الوقت في ولكن
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 [في بريء صاحب قلبٍ  من ننتقل ذلك من بدالً  ولكن حياته، كل القداسة
 الالذقية كنيسة شعب من [أي ُنعتبر جسدية/دنيوية حياةً  إلى العيش الطفولة]

 لديهم الذين األشخاص فيها بما اإللهية العناية خالل ومن سارديس]، أو
 كنيسة شعب [من لآلخرين والرحمة اهللا محبة بإعالن والمعرفة الفهم الحكمة،
 ذيالّ  المسيح يسوع الرب إلى بقرّ نت كيف فهم في نبدأ وفيالدلفيا] أفسس

 إليه نحتاج ما كلّ  ا،سماوي  اذهبً  همن ريشتنو  ،األرض إلى السماء من نحدرإ
 لجميعأبينا السماوي وحّبه الُمخّلص  هللا وطاعة تامة لكلمة محبته: حياتنا في

 على إعتماًدا الخطوات من العديد في يحدث التحول ). هذا19مزمور ( الناس
ولذلك يمكننا في أي وقت أن نكون  إيماننا، وعلى األشخاص المحيطين بنا

 الحقيقية التوبة ويمكننا مع). 6 ،5 ،4 أفسس( السبع الكنائس من أي  أفراد في
 المسيح صلبوا اّلذين األشخاص جانب من ننتقل أن اإليمان، في والمثابرة

. ون ويرّممون جسده [ملكوته السماوي]بنيو ون جراحاته يغسل اّلذين لألشخاص
تنا وحكم افهمن آلخرينل تظهر سوفطاعتها و  اهللا وصايا على الحفاظإن 

  .)6 :4 اإلشتراع تثنية(

 نهيم ويجعلنا قلوبنا فإن الخوف يظّلل ُنخطيء عندما الحاالت، بعض في   
 ويمكن. بتبرير ذواتنا بعدم التفكير فيه وٕاهمال كلمته أو سواءً  اهللا عن بعيًدا

منا  ويسرق لص الطريق ويأتي حينما نكون في بمشاعرنا الخوف هذا مقارنة
 سفر جواز : هويتنا إظهار وأوراق المال من لدينا ما جميع حويت الحقيبة التي

 آخر خوفٌ سينشأ في القلب  قصير، وقت بعد ثم ؛البيت مثالً  وعنوان تناوصور 
 أكثر بنا الضرر إللحاق منزلنا إلى يأتي سوف اللص أن لنا نتخّوف منعيج
نا علي فعرّ تي ال لكي وجوهنا يخفنُ  يجعلنا خوفٍ  في عيشوقد ن ذلك؛ من

 المطاف نهاية في ونحن مكان، أي أو شارع أي في الحشد بين السارق
 ما وهذا. نورال عن اوبعيدً  آخر، شخص كل عن ابعيدً  الظالم في عيشسن
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 ممن خوفنا يجعلنا خطيئة،ال رتكابإ بمجرد لنا؛ بالنسبة الشيطان يفعله
 ما اضً أي وهذا. هو نور الظالمنعتقد أن هذا و  الظالم، في البقاء لونيفضّ 
 كلمة طاعة حتى أو من التبشير خوفناف روحنا؛ إلى"' الفردية الحرية'" تفعله
 في اإلستشهاد ُيبقينا أو األصدقاء فقدان هي النتائج كانت إذا خاصة اهللا،

 النور وهو المسيح للرب يسوع قد ُأعطي السلطان كل أن متناسين الظالم
. ُيحبنا وهو الناس لجميع اهللامحبة  فيه، فهو لنعيش أن نخافه ينبغي ال الذي
 العمى فليكن عمى؟ أي  لكن علينا أن نقبل الظالم/العمى لنرى النور، ،أجل
 هو المسيح يسوع نعم،. أعيننا على المسيح يسوع الربيدّي  وجود يسببه اّلذي

 تكون أن ولكلمته له نسمح تامة به بثقة ونحن، أعيننا يغطّ تُ  التي" اهللا يد"
 ،23 ،2 مزمور( مجده في اهللا مع األبدية السعادة ستقودنا إلى التي أعيننا

27(.   

 القدس] الروح مواهب [أي اهللا إمتأل كثيرون من نعم القديم، العهد في   
 على قادرين يكونوا ولكي إحتياجاتهم، جميع في اهللا ون إلىؤ لتجوكانوا دوًما ي

 التي أستير الملكة هي الناس لهؤالء مثال. الشريرة المؤامرات أمام الوقوف
 أمام للوقوف) 17 :4 أستير( والحكمة الشجاعة يعطيها أن اهللا من طلبت
  .اهللا عصيان من خوفها على والتغلب الملحدة الناس

وقف الرب اإلله على قمة جبل سيناء أمام النبي إذ  إن اهللا لم يتغّير،   
تكّلم معه اهللا وعّرفه ف الربموسى ولم يتكّلم معه إال بعد أن نادى موسى بإسم 
 الرب) كما يقف 28-4 :34 بذاته، فسجد موسى هللا، وأعطاه اهللا كلمته (خروج

ليدخل  هفتح له باب قلبيناديه أي يُ ُمنتظًرا أن  اإلنسان يسوع أمام باب قلب
ف ِغًنا ال مثيل له ويجعل محبة اهللا ورحمته [الشريعة]  هبذاته فُيعطي هوُيعر

  ).21-18 :3 نال الحياة األبدية (رؤيا يوحنايف همكتوبًة في قلب
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  لنصل�:

وٕالهي ... إكليل الشوك الذي إرتضيت أن تْلبسه أصبح تاج الورد ذي  رّبي   
الرائحة الزكية كرائحة الُمر على جسدي الُملّطخ بالخطيئة والذي كان قد إتشح 

 لدوام، آمين.بشوكة الموت، فَتَجمل وعاش وأثمر. الشكر لك يا رب على ا

على في السماء و  اسمهإ سرةكل أتستمد  همنذي الّ ب السماوي، يا اهللا، اآل   
مثلما فعل القديس بولس الرسول وُأصّلى لك ِمن أجل أمامك  أسجداألرض، 

على : " العالم كما صّلى القديس بولس الرسول من أجل أهل أفسس قائالً 
النمو ننا من تمك أن س، و لقدّ ا ك، من خالل روحمقدار سعة مجدَك، أسأُلك

اإليمان، بيسوع المسيح  ليعيش في قلوبنا إبنك الحبيب، الروحي بخطوات ثابتة
مع جميع درك يمكننا أن نُ ، قلبنا عليها يَ نِ وبُ  ة فيناحبمعت الرِ زُ حتى إذا ما 

الالمحدود لذاتك وحكمتك  والعمق علووالطول وال القّديسين ما هو العرض
معرفة، تي تفوق كّل الّ  يسوع المسيح ةحبوأن نعرف م؛ ومحبتك ورحمتك

  .بكّل ما فيك من كمالء يلفنمت

وٕالهي، يا َمن يستطيع بقّوته العاملة فينا أن يبلغ ما يفوق كثيًرا كّل ما  رّبي   
لك في كنيستك وفي المسيح يسوع على مدى جميع ؛ المجد نتصّورهأو  هنسأل

  .مينآ، والشكر لك دائًما "،األجيال والدهور
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  حادية عشرلمقالة الا

  9 لوقا ،7 ؛6 عبرانيين ،8-1 :1 حّجاي التأمل في

  إبن النّجار

 في بناء منزل يرغب ، نصح اهللا أي شخصٍ 8 :22اإلشتراع في سفر تثنية    
لحمايته من أي ضرر من أي نوع، ومن  /درابزونالمتراسبق سطحه طو يُ  أن

ولقد أفضل.  كلما كانت الحماية راسهذا المت كّلما إزداد إرتفاعالواضح أن 
 إذ، أورشليماهللا في  هيكلق هذه النصيحة اليهود عندما أرادوا إعادة بناء طبّ 

اهللا  حماية هيكلو  تهالحماي تمّثل بالسور حول المدينةذي المتراس الّ بإبتدأوا 
أن قادة الشعب سفر نحميا،  ، فيفي العهد القديمونقرأ من أي تأثير خارجي. 

من حارس غابات لقد حصلوا عليه وأبوابه، و  سورلخشب إلعادة بناء الل إحتاج
، ولقد ون]ؤ [البنا لأليدي العاملة القوية للبناءلمال و كما إحتاجوا ل ،لملكا

 وبنا هلاآلن، نحن نفهم أن قو ذين كانوا خدم اهللا. عليها من اليهود الّ  حصلوا
، ونحن ويسكن فيه إليهأتي يأن من مكن تيأن نبنيه ليلزم اّلذي هللا  هيكلٌ 

تزام بالقيام بذلك. اهللا لرغبة واإلال) 3و( ) المال2() الخشب و1بحاجة إلى: (
 زكريا ،1 :26 شعياأ( الصليب: المحيط بقلوبنا سورر الخشب لبناء النفسه وفّ 

يتعب  فباطالً  البيت الرب لم يبنِ : "إن 127في المزمور  بإذ ُكتِ ، )9- 5 :2
، كما أنه خّلص" وال أحد يستطيع أن ُيخّلص اإلنسان سواه، فهو "المُ "البناؤون

 [أي نعرف َمن هو كما هو المسيح بيسوع كلما إزداد إيماننا .الُمعّلم لوصاياه
 سورال رتفاعكلما إزداد إ ]،)36-28 ،9-7 :9 لوقا( آخر اشخصً  به نعتقد وال
ا بالنسبة أم. لنبقى أمناء هللا /تجربةمشقة أي أمام نقف جعلناي سوف ذيالّ 

، الذهب والفضة التي كانت بـ"إسم الّرب يسوع"الصالة  للمال، فإن عن طريق
في التجارب  والصوم)، 6 :3 بحوزة الرسولين بطرس ويوحنا (أعمال الرسل

 ثراءً  أكثر وُنصبح اإليمان في نحن نكبر حياتنا في نواجهها التي واإلغراءات
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اهللا.  ملكوت في فعلة وُعّمال لُنصبح أفضل بيتًا لبناء القدس الروح بنعم
 إرادة قوةأصحاب و  ين بالثقةجدير  نكون من أن وإلقامة البيت وٕادامته ال ُبدّ 

 ُمخلصينو  ،هللا اوفقً  كنت لم إذا الشخصية حتياجاتاإل عن ُمتخّلين مثابرةو 
  ).62- 57 ؛26-23 :9 لوقا( الموت حتى هللا
بنوا  أو أبيهم ورثوا بيت قد أما معظم األشخاص اّلذين يمتلكون بيًتا فهم   

 المسيح يسوع نعرف أما المسيح، فنحن وكأتباع للرب يسوع. البيت بأنفسهم
 أو تلك المعرفة إلى أضفنا الوقت مرور ومع مسيحية، عائلة في ولدنا ألننا

 أن نايمكن حتىبعيشها  جديدةً  هاناجعلو منها  الخاطئة األفكار قمنا بإصالح
بعد  عرفهيسوع المسيح ون الرب إلى نأتي أو لنا،طفاأل الحق وقتٍ  في هاورثن

هذا  أطفالنا يرث وحينئذ اإللحاد، من أو أخرى ديانة من إيماننا تحولأن 
[أعمال  العمل في ستمرارإلا المهممن  ،وفي كّل األحوال. اإليمان الجديد

 حالة فيو  طيبة، بسمعة يحظىو  ،اونظيفً  ابً مرتّ  البيتعلى  للحفاظالصيانة] 
 علينا. )6(عبرانيين  أصحابه على يقع البيت سوف وٕاال مهجور غيرو  ةجيد
 ىاألولاألمور  بينمن . منزلنا فيُمقيم دوًما  "ملك" هناك أن نتذكر أن ادائمً 
 لديناأن تكون و  اهللا مع عالقتنا في التفكير هو ابه القيام علينا يتعين التي

 "نجارال" ونسألا/قلبنا نا ووجود التصدعات في بيتنئأخطاب لنعترف الشجاعة
 حياتنا في مشيئتهو  اهللا كلمة نفهم جعلنايل ؛تهكلمطاعة و  اهللا إلكرام مساعدتنال

  ).47-46 :12 يوحنا( ُيخّلصنال جاء أنه قالإذ أنه  لذلك، اوفقً  والتصرف
  يهوذا والكاهن حاكم ُيذّكر النبي أن حّجاي اهللا سأل القديم، العهد في   

 جاء الجديد، العهد وفي هيكله؛ اهللا، بيت بناء في همامسؤوليت حولالعظيم 
 مرقس( كنجار اّلذي على رتبة ملكيصادق األبدي وعظيم الكهنة "نفسه الملك"

  .قلبنا/بيتنا/هيكلنا لبناء) 55 :13 متى( النجار بنإ و ) 3 :6
 من أفضل إن سألنا أنفسنا "َمن يستطيع أن يبني قلبناعلى األرض،    

 ويعرف مساره ووضع بصنعه؛ قام اّلذي من أفضل بناء،ال في" المعّلم"
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 لمن ُيشاهده، قصًرا رائًعا ليكون بنائه إلى يحتاج مواد وأي كيف بالضبط
النجار  منا يطلبه واحدٌ  شيءٌ  به؟"، فماذا سيكون رّدنا؟ يعيش لمن دافًئا ومنزالً 

المال  سيما ال ندع األمور المادية الدنيوية تحتل مكاًنا في قلوبنا ال" العظيم:
  .والشهوات الجسدية"

مؤكًدا لنا بذلك  أرضه على يسوع المسيح بيًتا الرببنى لنا  السماء، في   
ذلك بمشيئتنا يحدث  لم إذا تركه على أحد يرغمنا ال هناك حيث األبدي البقاء
الكثير  الرقيق الحّنان الرحيم األقدس الكبير قلبه نحن نسكن في ألننا نحن،

 ما سيوّرثه ألبنائه قبل ُيعد الذي غنيٍ  أبٍ  أن نولد كأي قبل ى منزلنابن. العطاء
  .الوقت

أيًضا  ولكنه جديدة أشياء يخلق اّلذي النجار فقط ليس هو المسيح يسوع   
خلق أرواحنا وأعطاها الحياة، وأيًضا قد هو اّلذي  ُكسر، قد ما ُيصلح اّلذي

األفيلية أو الملقبة  ة تيريزاكتبت عنها القديس خلق روًحا. الشفاء حين مرضت
 صرالق" في كتابها) 1582تشرين أول  4 – 1515آذار  28ليسوع (بتيريزا 
  ":الداخلي

 وتوجد جًدا، واضح من كريستال الماس من كليا مبنية قلعة مثل روحك إعتبر"
وحين . المنازل من العديد فهناك السماء في الحال هو كما كثيرة، غرف فيها

 الصادق األمين هي ليست إال الشخص روح أن دركنُ  بعناية،ًدا و نتأمل بها جيّ 
في مكان اإلقامة هذا  رأيك ما إذن،  '.أجد فيِك فرحي' الربلها  يقول جنةً 

 ال أنا ال الصالح سعادته؟ماّلذي به يجُد ملًكا بهذه القوة والحكمة والنقاوة وك
أن عقلنا  لواقع،ا في. الرائعة وقدرتها الروح جمال يضاهي شيء أي أجد

 على خلقنا أنه لاق نفسه اهللا ولكن تماًما؛ يفهم اهللا يكاد ومهما حاول، ال
  ".ومثاله صورته

  لنصل�:

 وتقول: ، فلتصرخ إليك كّل روحٍ الخليقة على نشكرك السماوي، اآلب أيها   
 آمين. ،"فرحنا نجد بك"
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  ثانية عشرالمقالة ال

  7 ؛6 ؛5 متى ،17-1 :3قولسي  ،14-4 :16 حزقيال التأمل في

  الثوب ا�ول وا�خير

 "القماط والكفن"
     

  
  الكفن                              لقماطا                      

بداية  إلى األثرية السجالت ُعِرف القماط والكفن منذ القدم. وتشير     
صة الوسطى وخا آسيا في الميالد سنة قبل 4000 حوالي إستخدام القماط

حين كان األفراد ُيهاجرون من منطقة إلى أخرى بسبب التصّحر فُيلف الطفل 
ولم يقتصر القماط على تلك المنطقة بل  ،2الرضيع وُيحمل على الظهر

أستخدمته الكثير من الشعوب ألنه ُيساعد الوليد على النوم. أما الكفن فهو 
ا من الرطوبة عبارة عن قطعة قماش مغطاة بالشمع ُتلف بها الجثة لتحفظه

  والفساد لحين القيامة كما كان ُيعتقد، كما في أيام الفراعنة.
وٕان أردنا أن نعرف متى ُيلّبس القماط للوليد، ومتى إستخدم اهللا القماط مع    

إبنه إسرائيل، وما هو هذا القماط، فما علينا إال أن نقرأ ما جاء في سفر 
نبي حزقيال قائًال عن حزقيال اإلصحاح السادس عشر عن كالم اهللا لل

 ه، وذنبتهبخطيئ 51في مزمور اوود د هاملكالتي إعترف إسرائيل إسرائيل، 
إنقضاء فترة الطهارة مرأة بعد الوالدة وقبل إزال في الدم كيأي ال [ نجاستهو 

 تهحباه مسائًال إيّ ، ودعا إلى اهللا ])5-1 :12 األحبار( امً و يثمانون أربعون/وهي 
وِلُدِك فإّنِك يوم ُولدِت لم تُقطع ُسّرتِك ولم ُتغسلي بالماء ته عليه: "أما مورحم

تنظيًفا، ولم ُتمّلحي بالملح، ولم ُتلّفي بالُقُمط. .... فمررُت بِك رأيُتِك متخبطٌة 
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بدمِك، فقلُت لِك في دمِك: عيشي. ... فنميِت وكبرِت وبلغِت سن ذروة الجمال 
بِك ... فبسطُت ذيل ردائي عليِك ... لكنك كنِت عريانًة ُعرًيا. فمررُت 

، الربوسترُت عورتك، وأقسمُت لِك ودخلُت معك في عهٍد، يقول السيُد 
فِصرِت لي. فغسلتِك بالماء ونّظفُت دمِك الذي عليِك، ثم مسحُتِك بالزيت، 
وألبسُتِك وْشًيا ونعلُتِك بجلٍد ناعم، وحّزمُتِك بالكتان الناعم وكسوتك بالحرير، 

ِك بالُحلّي، وجعلُت أساوَر في يديِك وطوًقا في ُعنِقِك. وجعلُت حلقًة في وحليتُ 
أنفِك وُقرطين في أذنيِك وٕاكليَل فخٍر على رأِسِك. ... وأكلِت السميد والعسل 
والزيت، وكنِت في منتهى الجمال حتى َصَلحِت للُملك. فذاع أسمِك في األمم 

." الربلُته عليِك، يقول السيد لجمالِك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جع
  ).14- 4 :16 حزقيال(

بمقارنة ما فعله اهللا مع بني إسرائيل نالحظ أن "القماط" هو بهاء اهللا، وقطع 
السّري هو اإلنقطاع عن العالم/الخطيئة ونسيان تلك المرحلة والدخول الحبل 

يدة المبنية مع اهللا في عهد تضامن: "زواج"، أما الغسل بالماء فهي الحياة الجد
على التوبة عن األعمال القديمة الخاطئة والمثول لكلمة اهللا إلسعاده، وبالتالي 
فإن الفرك بالملح ليتقّوى المولود هو المعونة اإللهية التي تجعل اإلنسان يمأل 

. )7؛ 6؛ 5 ، متى17-1 :3 (قولسي قلبه من محبة اهللا له ومحبته هللا وخلقه
بمفاهيم أسرار فإن هذه الخطوات تتمّثل ‘ روحبني إسرائيل في ال‘ولكوننا 

  كالتالي: الكنيسة السبعة
سّرْي "الزواج" ل المشتركمفھوم اليتمثّل ب قطع الحبل السّريإن  •

  ،حيث يترك اإلنسان أباه وأمه ويلتصق بشريك حياته: اهللا و"الكھنوت"
يتمثّل بـ "سر المعموذية" و "سر اإلعتراف" و  الغسل بالماء للتنظيفو •

حيث التوبة واإلعتراف بالخطايا والنية بعدم  سر مسحة المرضى""
  ،العودة إلى السلوك الخاطيء فالحصول على الغفران والتنقية
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 الرب، إذ أن الملح هو روح اهللا وروح فهو الثبات باهللا التمليح بالملحأما  •
أي يسوع المسيح الذي ُيثَبْت فينا بقوة الروح القدس لُنصبح ِملح األرض 

يتمثّل بـ"سر التثبيت/الميرون" ، وهذا اإلنسان الذي تمأل محبة اهللا قلبه

بو "سر اإلفخارستيا: جسد ودم   ،يسوع" الرَّ
وحين تتم كّل هذه الخطوات ُنلف بالقماط الذي يرمز إلى الثوب الالئق 
لحضور حفل العرس الذي دعانا اهللا إليه. فالقماط هو قطعة من القماش، 

ما يكون من الكتان، ُيلف به الوليد بعد أن ُيقطع الحبل السّري، وُيغسل  وغالًبا
بالماء لُينّظف من الدماء والطبقة الدهنية التي كانت تكسو جسمه في داخل 
رحم أمه، وُيفرك بالملح لتقويته أو بزيت الزيتون؛ وبهذا يصبح الوليد جاهًزا 

يت. ولهذا، فالقماط هنا يرمز إلى ألن تستلمه أمه لُتغّذيه بحليبها وحمله إلى الب
أن البسه قد أصبح نقًيا بال نجاسة؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم أن المالك حين 
أخبر الرعاة بأن العالمة التي سيعرفون بها الُمخّلص المسيح هي "طفًال 

) داللة على أن هذا الطفل هو قّدوس 12 :2لوقا ُمقّمًطا مّضجًعا في مذود" (
الُمخلص المسيح إبن اهللا سيخضع كلًيا،  نّ أ، باإلضافة إلى ُملتحف ببهاء اهللا

  من الناحية الجسدية، للقوانين الفيزيولوجية/الطبيعة التي تحكم الجنس البشري.
القماط هذا ُيذّكرنا بالكفن، فالكفن للمّيت كالقماط للمولود. فحين يتم التأكد    

] ُيغسل جسده بالماء ثم من أن اإلنسان قد مات [ ُقطع إتصاله مع الحياة
ُيدهن بالطيب والبخور، وُيصبح جاهًزا لُيلف بقطعة قماش من كتان ُمشّمع 
ُتسمى الكفن لكي ال يفسد الجسد بإنتظار الذهاب لبيت أبيه السماوي، وحينها 

  ُيصبح الكفن قماًطا إذ نكون أحياء في حضن اآلب.
وراني الذي ُيلبسنا إياه قماطنا أو كفننا هو ثوب العرس لباس الجسد الن   

السيد يسوع المسيح حين نسمع كلمته ونعمل بها فنستحق الخالص بموته 
على الصليب. هذا الثوب هو نقاء التقوى وضياء نور اهللا وبهاءه؛ هو نار 
الروح القدس الذي ظّلل به اهللا على أنفسنا حين كّنا على األرض ونّقانا وجعلنا 
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"ثوب الخدمة في ملكوت اهللا على األرض كمنديل إبنه أبناًء له؛ وبالتالي هو 
الحبيب الذي إئتزر به وخدمنا حين غسل أرجلنا فأراحنا من تعب الطريق 
الذي نسلكه في هذه الحياة: ثوب خدمة إليصال الراحة لآلخرين: ثوب خدمة 

). فاإلنسان حين يعي أنه إبن 16-1 :13إليصال محبة اهللا لآلخرين" (يوحنا 
بالعمل على نشر "اإلنجيل"  قّدوس وُيحب اهللا فتبدأ غيرته على أسم اهللا الاهللا

رحمة التي ونشر "معرفة اهللا ومحبته" بين البشر سواًء بالكلمة أو بأعمال ال
وُمتسّلح بصفات إبنه الحبيب  قّدوسبمواهب روحه التعكس "اهللا محبة" ممتِلًئا 

)]. ومن هنا نستطيع 17-10 :6 س"كلمة اهللا ومحبته" [سالح اهللا الكامل (أفس
) [باإلضافة إلى 5 :20أن نفهم لماذا ُترك الكفن في قبر السيد المسيح (يوحنا 

كونه قد قام من بين األموات]، إذ هو النور والنقاء والبهاء والسمو، وهو ليس 
 الربفي حاجة إلى لباس آخر على جسده الُمتجّلي. وكذلك نفهم لماذا قال 

) عن أليعازر بعد أن 44 :11 (يوحناوه، ودعوه يذهب" حلّ ه: "يسوع لتالميذ
أعاد إليه الحياة على األرض [باإلضافة إلى كونه قد قام من بين األموات 
وأصبح حًرا من قيد الخطيئة]، فهو قد تحّرر من الكفن الذي ُيعيق حركة 

يف المرأة، الجسد في هذا العالم [فالكفن المادي هنا ُيمثل: العمى، الشلل، نز 
البرص، األنانية، التكّبر، الجشع، الكراهية ... وغيرها من األمراض الجسدية 
والروحية وحتى الموت التي ُتعيق اإلنسان من العمل بملكوت اهللا على األرض 

يسوع]، ألن أليعازر بقوة اهللا قد ُشِفَي وجسده لم يعد معّرض  الربوالتي شفاها 
ه. ونحن كأليعازر ال نحتاج ِمن بعد كفن من قماش للفساد فكلمة اهللا قد أْحيت

لمالقاة اهللا ألننا بالعماذ بالماء الحي والروح قد لبسنا الكفن الحقيقي: المسيح 
   ).29- 23 :3، غالطية 14- 8 :13؛ 8إبن اهللا (رومة 

[أي سالح اهللا الكامل]  ثوب الخدمة، فإن كما المسيح ولإلنسان الحي   
مواهب هما واحد وهو من  اهللا لبني إسرائيل "عروسته"الثوب الذي ألبسه و 

  ويتكون من: )،5- 1 :11، أشعيا 19- 15 :5(الحكمة  وعمل الروح القدس



 

- 82 - 

 

  

  هندية بثياب العرس     سالح اهللا الكامل                           
لباس  – وٕالتزام الحق والعدل البر النابع من التقوى:  الدرع والحزام •

ال ُيعرق فال يتسخ  الذي ًيا) وحوله حزام من الكتان الناعمُمطّرز (وش
داللة  [ وفوقه عباءة (الكسوة) من الحريرالجسم بالعرق بعد أن إغتسل، 

  )]8-7 :19 رؤيا يوحناعلى أناقة ُتلفت النظر: القداسة (
فال يؤثر على القدمين  نعال من ِجْلٍد ناعم – الَجَلْد لنشر اإلنجيل:  النعال •

  داللة على بذل الذات بفرح وبدون كلل محبًة باهللا] يكثر المشي [ حين
كنٌز ثمين هبة  األساور في اليدين -  كلمة اهللا واإليمان:  السيف والترس •

  داللة على ِغنى العريس] من العريس [
 ما يوضع على الرأس من: - الخالص:  الخوذة •

نسمة الحياة / داللة على اإلنتماء هللا من خالل  [ حلقة في األنف) 1(
  )]،23-21 :20 حلول الروح القدس فينا فنصبح أداة الروح (يوحنا

داللة آلذان تسمع (بمعنى تسمع وتفهم) لكلمة  [ قرطين في األذنين) 2(
  اهللا]، و

   داللة على: [ إكليل فخر على الرأس) 3(
  ).19-11 :1أوًال: مخافة اهللا وٕامتالء البسه بالحكمة (يشوع بن سيراخ     
 انًيا: بما أن العريس هو تاج رأس العروس، فالتاج داللة علىث

   ])16-4 :11 ستورنق 1(العريس يسوع المسيح 
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أي  طوق في العنقبوهذا الثوب ال ُيمكن أن ُيلبس دون أن يتحّلى اإلنسان 
يضع ثقته الكاملة باهللا ويستسلم لمشيئته قائًال له "هاءنذا. إستخدمني." [أي 

  ].)8- 4 :3 (يوحنا القدس وكالريشة في مهب ريح اهللاُيصبح أسير الروح 

نحن نحصل على هذا الثوب، بقوة الروح القدس، حين نتغّذى بكلمة اهللا    
المسموعة والممضوغة [السميد والعسل والزيت]. ففي القّداس اإللهي، حيث 

ن هو، يمر بهم يجتمع إثنان أو أكثر، مؤمنين بإسم يسوع المسيح وعالمين بمَ 
ويقطع سّرتهم عن أعمال الماضي الخاطئة ويغسلهم من أدناس الخطيئة  اهللا

وُيعطرهم وُيقّويهم وُيثّبتهم بمحبته وُيلبسهم ثوًبا ناصع البياض وُحلي تبهر 
 رنتسو ق 2( يسوع المسيح ومحبة اهللا وشركة الروح القدس الربالعيون [بنعمة 

دخول الملكوت ] فُيصبحوا مؤهلين لحضن اآلب، مؤهلين ل)11-13 :13
ن لم م والوقوف أمام العريس يسوع؛ مؤهلين للخدمة ِبَعْكِس محبة اهللا لآلخرين مِ 

يحضروا القّداس اإللهي. فاآلب هو الذي يختار وُيهيء العروس إلبنه 
  الحبيب، كما سبق وأعطى للعاقر بنين.

  لنصل�:

ا: "ُأسر سروًرا وٕالهي، ليس لّدي كلمات أجمل مما قاله فيك نبّيك أشعي رّبي   
 ّب وتبتهج نفسي في إلهي ألنه ألبسني ثياب الخالص وشملني برداء في الر

البر كالعريس الذي يعتصب بالتاج وكالعروس التي تتحلى بزينتها، فكما أن 
ُينبُت البر  الرباألرض ُتخرج نباتها والجنة تُنبُت مزروعاتها كذلك السيد 

  ).11-10 :61 (أشعياوالتسبحة أمام جميع األمم." 

على كّل ِنعمك علينا، يا َمن هّيأت لباسي على الدوام أشكرك يا رب    
من دون إستحقاق وٕارتضيت بي إبًنا وعروًسا األولي واألخير وعلى الدوام 
  .، آمينوأنت اإلله العلي والملك المجيد
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  ثالثة عشرالمقالة ال

 ،14-10 :31 إرميا ،30-19 :30 أشعيا ،9-7 :8 تثنية اإلشتراع التأمل في
 ؛111 ؛104 ؛23 مزمور ،)49-20 :6 لوقا ،7 ؛6 ؛5 متى( الجبل على الخطبة

 بولس للقديس األولى الرسالة ولسي،ق أهل إلى بولس القديس رسالة ،145 ؛114
  اوستيمو ط إلى

 ثمار ا�رض الموعودة

من غير  حصادٍ  لرؤية يهدف فهو حقله في األشجار مزارع يزرع عندما   
ون أن فهم يتمنّ  لاطفأ إنجاب فيالوالدين  فكري وعندما لذيذة؛ فاكهةعيوب و 

 إعداد في جهده الفالح يفعل كماو . يكونوا على مثالهم إن لم يكونوا أفضل
كذلك  ،جيدة الثمرة تكون حتى الحشرية المبيدات رشو  األسمدة وٕاضافة التربة

من اإلهتمام بفترة الحمل  لتقديم الرعاية ألبنائهم بدءً  ينجيدال اآلباءيفعل 
القيام و  والرعاية، الحب توفيرو  ذلك، وبعد الرضاعة سن في الطفل وتغذية

 األمر لزم إذا قاسية تكونالتي من الممكن أن و  تدريب،الو  تعليمبواجبات ال
 سوف الطفلمن ُيشاهد  كل ) 1: (لكي ُيربى الطفل على ُخِلق، وبالتالي فإن

 لن الطفل) 2( آبائهم، خلق حسنرفات ستعكس بتصرفاته وهذه التص عجبيُ 
 عند له غفريُ ف الجميع من امحبوبً  يكونالطفل س) 3(و اآلخرين يزدر ي أو ضريُ 

 اآلباء يفعل كما يغفر األشخاص لآلخرين ادائمً  ليس ألنه ،بخطأ القيام
   .لبنيهم واألمهات

بيدهم  )5 :44 أشعيا، 23-22 :4 (خروج "إبنه" إسرائيلاهللا بني  داق حين     
ا غنية أرضً  مخلهدْ ) وعدهم بأنه سيُ 4-3و 1 :11وأخرجهم من مصر (هوشع 

ومن حصاد هذه األرض سينعمون  [ُتمثل نهاية المطاف لكٍل منا: الجنة]،
فيشبعون هم وكافة األجيال من بعدهم، وسيكون لهم هذا الحصاد كّل ما 

مارها مشِبعة ثيحتاجونه للعيش برفاهية وسعادة على هذه األرض إذ أن 
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وكّل ما طلبه اهللا من  ؛فاألرض هي بيت اهللا] [ تروي العطش وُتحيِ  مياههاو 
 متواجد، اهللا كأٍب هو دائًما ).6 :1كـ"أب قّدوس" (مالخي   ه" أن ُيكّرموهئ"أبنا

 يعرف التي [اإلحتياجات إحتياجاتهم األساسية لُيلّبيها منه أبناءه ليطلبوا ينتظر
 في المسيح يسوع الرب. بيت أبيه] في وتُبقيه منها يستفيد سوف أن إبنه
مواهب  ُيعطينا أن سروره دواعي من سيكون أن اآلب السماوي أخبرنا تعاليمه
 أو بالكلمات سواءً  ُنصّلي، عندما ذلك نفعل ونحن سألناه، إذا القدس الروح

 اهللا). 13 :11 لوقا( يسوع لتالميذه الرب عّلمها التي ّية"الرباألفعال "الصالة 
 سوف أنها إذ للناس القدس الروح مواهب فوائد بالضبط يعرفا واإلبن، اآلب
  .روحهم وتجدد نقي ُمحب قلب إلى قلوبهم ُتحّول

يسوع المسيح بمباركة  الربلَمن تبعه، إبتدأ  في خطبته من على الجبل   
س في يسكن الروح القدس] اّلذين ُتصبح قلوُبهم في حالة سرورالناس [أي 

يأكلوا من ثمار األرض س همأنوعدهم بقلوبهم ولهم إيمان ورجاء ومحبة، و 
 تينو  كرمو  وشعير حنطةالموعودة لكونهم "أبناء اهللا الروحيين" كـ"إسرائيل" [

 بمياهٍ  التي ُرِوَيت الثمار ،])8:8 اإلشتراع تثنية( عسلو  /زيتزيتونو  رمانو 
 إرميا" (الحي الماء ينبوع"[ تجف التي ال قّدوسال هينابيع قلب من تخرج جارية

) ينبوع 3) ينبوع السالم والتعزية واإلرشاد، (2) ينبوع الرحمة، (1: (])13 :2
على أسس صلبة من حديد  همبيت ونبنفي ) ينبوع المحبة؛4التعّبد والتقوى، و(

  :)9-7 :8(تثنية اإلشتراع  وا اهللانحو الجبال لير  ونويتطلع
يؤمنون بأن اهللا خلق أجسادهم من تراب وبأنهم  أي اّلذينالمساكين بالروح  .1

الى التراب سيعودون فيضعون كافة ثقتهم به، يطيعون كالمه وال يضعون 
أنفسهم بمساواته فيهملون كلمته ويفعلون ما يشاؤون، فُيطعمهم اهللا ما 
يحتاجونه من ثمار األرض الموعودة ليبقوا على قيد الحياة ويعيشوا معه 

أي خبز  القمح والحنطة في ملكوته السماوي: إلى دهر الداهرين
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  35: 6 : السيد يسوع المسيح (يوحناكلمة اهللا المكتوبة والمتجسدةالحياة: 

 ).58-51و 48و

ذين َيعون على خطاياهم فُيْحزنهم سوء طالعهم لعدم طاعة أي الّ الحزانى  .2
ّزيهم ُتع ة اهللاورحم ةفيندمون على خطاياهم ويتوبون؛ ومعرفة محب اهللا كالم
الخالص اإللهي/قوة األرض الموعودة:  كرمة سقيهم خمًرا منيُ  هإذ أن
 ، يوحنا10- 9 :52]: السيد يسوع المسيح (أشعيا اهللا أي ُقدس[ اهللا يمين

 جعلهم سعيدين إلى األبد.يَ لهم ذنوبهم و  اهللا غفر، في)5و 1 :15

حب أصحاب القلوب الحنينة التي تُ وأنقياء القلوب  الودعاء والرحماء .3
اآلخرين وال تعمل على اإلساءة ألحد بل تعمل كل ما في وسعها لمساعدة 

 اهللا اآلخرين، وحين ُتعامل بالسوء فإنها َتغفر وُتسامح ألنها تعرف بأن
التي  شجرة التينعطيهم الراحة والظل تحت يُ عاملها بالِمثل فيُ سوف 

ح (أشعيا : السيد يسوع المسيالمعونة اإللهيةتنمو في األرض الموعودة: 
قون حالوة ثمرتها الطرية [أي ي)، و 29-28 :11 ، متى12- 1 :53 جعلهم يتذو

  ].اهللا يرون/يرثون السيد المسيح فيعاينون

وس فيالحظون القدّ اهللا  ذين يغارون على إسمالّ الجياع والعطاش إلى البر  .4
أنفسهم ويعملون على تقديس أعمالهم وأقوالهم أي ال يقومون بأعمال ُتدنس 

شبعهم يُ و اهللا سقيهم يُ ]، فاهللا رتضيهايوس [أي األعمال التي ال القدّ  هإسم
محبة التي تنمو في األرض الموعودة:  شجرة الرمانبواسطة ثمر 

)؛ تلك الثمرة التي تنمو 10-9 :4يوحنا  1: السيد يسوع المسيح (اهللا/الحق
ز من عند نهاية أحد أغصان الشجرة، هذه األغصان التي تبتدأ في البرو 

الجذع كشوكة بدون أوراق وفي الربيع تبدأ األوراق بالظهور عليها فيتكون 
الغصن الذي سيحمل الثمر، وهذه العملية تشبه اآلالم التي عاناها السيد 

 اهللا المسيح لكي ُتغفر لنا خطايانا ونتمكن من أن نتشّبه به فُنصبح أبناء
 .ه تعالىلمجد
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ويعملون بكافة جهدهم لنشر  بالسالم قلوبهم ذين تمتليءالّ فاعلو السالم  .5
هذا السالم للجميع فُيبشرون بملكوت اهللا والخالص بمغفرة الخطايا بالسيد 

التي  شجرة الزيتونيسوع المسيح الذي هو السالم والذي ُيرمز له بـ 
الحبيب إذ  هجعلهم أشجار زيتون كإبنيس واهللاتنمو في األرض الموعودة، 

األشخاص آمنوا  هؤالءبالبر والتسبيح.  هم ويمّجدونله سماويٍ  كآبٍ  هيعرفون
كما أنه  ، الحجر الحي،بأن المسيح يسوع هو حجر الزاوية لهيكل اهللا

اّلذي أتى في زمن  الزيتونتان الواقفتان على جانبي المنارة التي من الذهب
 فهو الكاهن األعلى اهنزيتونة الك) 1( :الربليبني بيت  الخالص

وهو  ،فهو الَمِلك [ُممّثل الشعب]زيتونة الحاكم أي ) 2(و ،)9و 8(عبرانيين 
، إذ جعلهم )22-17 :2 (أفسس حجاًرا حية تبني بيوًتا روحية هماّلذي جعل

، رؤيا 4(زكريا ُمكّرسين ممسوحين بالزيت هللا  ملكوتأبناًء ورثة للكهنة و 
هؤالء األشخاص قد تَنورت  .)10-4 :2بطرس  1، 4 :11؛ 6 :1يوحنا 

روح اهللا/ثوب لوبهم بنور العالم، النور المنبعث من إحتراق زيت الزيتون: ق
-1 :1، يوحنا 3-1 :61، أشعيا 2-1 :104: السيد يسوع المسيح (مزمور اهللا

 .لمجده تعالى) وأصبحوا أبناء اهللا ونوًرا لآلخرين 4

ذين ال يهابون الّ ، اهللا الُمعيرون والمضطهدون من أجل البر ومن أجل .6
بشيء فيقدمون أنفسهم  ه، وال يبخلون عليى اهللاا أو أحًدا إلتكالهم علشيئً 

؛ عالمين هوذلك محبًة ب هطوًعا وبكل فرح وسرور للعمل من أجل إسعاد
ون بأحلى أجر كحالوة العسل الناتج من التمر ثمرة أبأنهم سوف ُيكافَ 
: السيد يسوع مجد اهللالتي تنمو في األرض الموعودة:  شجر النخيل

 ، يوحنا35-34 :40المسيح [كوجود ذاتي وفي سر القربان المقدس] (خروج 

 ).24- 21 :3 ، رومة14 :1

على  [أي صلبة أسس/صخور على بيتها/قلوبها تبني الناس، أجل، هؤالء   
 ،])4-1 :5 يوحنا 1( من قلبه اهللا لنا َأرسله اّلذي وبالمسيح اهللا، بكلمة" اإليمان"
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 باحثين في باطن األرض عن الموعودة، رضاأل حديدوهذه الصخور هي 
 هارفع التياّلذي ُصنعت منه الحّية  البرونز سبيكة من اإللهي الجزء: لنحاسا

التي أرسلها  ةالناري األفاعي لدغةمن  إسرائيل بنو شفاءل الصحراء في موسى
 من يتكونأن البرونز  كيف عجًبا). 9-4 :21 عدد( هعن هميتخلّ  تيجةاهللا ن

 بين الجمع وه كما واحدة سبيكة في جنب إلى اجنبً  لقصديروا النحاس
  .المسيح يسوع في واإلنسانية الالهوت

 اإلبداع في الخلق ومدى محبة اهللا لنا منذ بدء الخليقة، إذ أنهو  مدهش   
 :87التي قيل فيها: "كل إنساٍن ُوِلَد فيها" (مزمور  الميراث/الميعاد أرض ثمر

 بالروح ُممتلئة شّبهته أليصابات، كما ،"المقدس يحالمس يسوع قلب" هو )5
 ومباركةٌ  !النساء مباركٌة أنِت في: "توقال العذراء، مريم استقبالهإ عندالقدس، 

" ثمارهامن  الشجرةُتعرف : "أن القول وكم). 42-41 :1 لوقا" (بطنك ثمرةُ 
نرى و كالمه  سمعن أي المسيح؛ يسوع قلب نرى عندما هللا بالنسبة صحيحٌ 

 مراعٍ ): 23 مزمور( موعودة أرضٍ  آه، يا لها من). 45-43 :6 لوقا( عالهأف
 تتغذى والنحل ،الزبد يؤكلل سمالد الحليب إلنتاج غنمال قتاتت حيث خضراء

األرض الموعودة  سكانعسًال شهًيا يقتات منهما  نتجتل األشجار زهور على
 الخير ونختار الشر وي ونالتمييز بين الخير والشر فيرفض ونيستطيع ناّلذي

األطفال الصغار اّلذين ال فيها هم كفمن يعيش  .)22-21و 15-14 :7 أشعيا(
" ينابيع الرحمة والسالم والتقوى والمحبة" أمهم:يفطمون وال يبتعدون عن ثدي 

األطفال اّلذين يتشّبهون بأبيهم السماوي فيتوبون عن وك ،)14-10 :66(أشعيا 
لمحبة إلى األبد فيكونون شهوًدا له ونوًرا خطاياهم ويلبسون البر والقداسة وا

 جديدة وكبراعم ،)22-18 :60، 26-18 :30 (أشعيالآلخرين لمجده تعالى 
  ).1 مزمور( لآلخرين ثمارها أو أشجاًرا جديدة تؤتي للكرمة

للجموع التي تبعته (في إنجيل متى)، يسوع المسيح  الربليم اتعمن خالل    
 دائًما متواجدعرف اهللا على أنه آب ُمحب نأن سوع] ي الرب[أتباع  ناأراد ل
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 رحيم، هو ُمحق وعادل، أن تحمينا، مالئكته من ويطلب إحتياجاتنا لتلبية
 الناس لجميع وُمحب قّدوس، لوعوده، وصادق وموثوق الكالم السالم، وصانع

 الكسل وهو دائم العمل ويكره النجاسة والرجاسة والتجاوزات، ولكنه يكره
وا على يكونأن  من أبنائه دير هو يُ و  ،)]30- 14 :25 متى( الكذب يوّلد الكسلف[

 الرب ذكرهذا ولقد ). 20-19 :10 متى( قلوبهم في القّدوس روحه بوجود مثاله
أٍب  وكأي مرة، 24 على يزيد ما" باآل"بإسم  اهللا تىم إنجيل في المسيح يسوع

  صالح، فهو:
 .هئمن ِقبل أبنا هطاع مشيئت، وتُ هوكرامت هرأس البيت حيث ُتصان كلمت .1

شعرهم بالدفء يُ ف هغمرهم بحبيالحنون و  هضّمهم إلى صدر يو  هرفع أبناءي .2
 واألمان.

 تقبل بسرور عودة اإلبن الضال عالًما بأن التوبة قد مألت قلبه الحزيني .3
 .[التوبة هي الخطوة األولى في الطريق المؤدي لبيت اهللا]

 .هن بإستثمارها من أجل إخوتهم ولمجدالراغبي هألي من أبنائ هِنعمعطي يُ  .4

"أبانا اّلذي في  :وسالقدّ  اهللا أسميسوع المسيح  الرب اأجل، فلقد عّلمن   
نا ليس بكونه إسم بل بحسب وما يعنيه هذا اإلسم بالنسبة ل السماوات"،

 فإن اهللا أرسل، المواصفات التي تتبع األسم لنتصّرف حسب ذلك. بالحقيقة
 اآلب كائن في حضنوحيد يسوع المسيح كـ"إبٍن"  الرب ""كلمته/فكره/قلبه

  لكي:و  تجاهنا، هومشاعر  همؤكًدا لنا أبّوت )18-1 :1(يوحنا 
 نعرف اهللا بصورة أفضل. •

  ُنحب اآلخرين كإخوة لنا، فاآلب واحد. •
ال تموت وٕان المحبة األبوية ، فال تزول نعيش معه بعالقة محبة أبدية •

ال يوجد لإلنسان سوى أب  هألن ر ُمجزأحب غيعالقة وهي مات الجسد، 
  .واحد

 جميع  تعرفه  أن  برغي  بأنه  اهللا لنا ليقول  المسيح  يسوع  الرب  ُأرسل   
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، هوالتقرب من هورؤيت هاألرواح وخاصة من تأثروا بالشيطان فأعماها عن معرفت
ن العمل ، أو َأَسَرها وقّيد تصرفاتها، أو أْقعَدها عهأو َأطرشها عن سماع كلمت

سلطاًنا على األرواح الشريرة ه، أو أخرسها عن نشر محبته، فكان له لمجد
وهذا  .)19-18 :4 السماوي (لوقااآلب إلى بيت  اإلنسان الخاطيء لُيعيد

مع إخوتهم الضالين (مزمور السلطان أعطاه اإلبن لمن تبعه ليفعلوا ما فعله 
وأن  المسيح، يسوع الرب خالل من نعرفه أن اهللا نية لقد كانت). 145و 111
 ال الروح من وايولدل) 23 :5 يوحنا" (باآل" مكرّ يُ  كما" بناإل"جميع البشرية ُتكرم 
   .)1 :5 يوحنا 1( اهللا أبناء وُيصبحوا دلجسمن ا

 لنصل�:

كيف لي أن أشبع من خيراتك، وهي التي تُقربني منك وٕالهي،  رّبي     
شبع أبًدا، نرتوي و نلن  نا؟ أجل، ولعلمك بأنسقّدو وتجعل قلبي شبيًها بقلبك ال

ا نتطّلع لتناوله والتقرب ا شهي جعلت هذه الخيرات طعاًما يومي فأشكرك ألنك 
بالكالم  قّدوسحيث يولد القلب ال منه في العشاء السري في سر اإلفخارستيا

هي الجوهري للسيد يسوع المسيح بقوة الروح القدس كوالدة الخليقة األولى التي 
على صورتك [أي ذات قلب نقي] بكلمة منك ونفخة نسمة الحياة فيها (تكوين 

1: 26 -27 ،2: 7.(  

شكرك يا إلهي على الهدية الغالية التي أعطيتنا إّياها في ليلة عيد الميالد. ن   
 هذه الهدية التي إبتدأ العالم بفتح ما ُيغّلفها في يوم ميالد إبنك الحبيب، ويومٌ 

وُنشاهد جمال وغنى هذه الهدية، ونستمتع وننتعش بالينابيع بعد يوم نكتشف 
بعد يوم  التي تدّفقت منها دون إنقطاع، من قلبك السامي لمحبتك لنا. يومٌ 

 :41(يزداد إندهاشنا وفرحنا بإستالم ما وعدتنا به حين تكّلمت مع نبّيك أشعيا 

خذ القربانة . نشكرك يا إلهنا ألننا باإليمان يمكننا حين نتقّدم أل)13-20
المقدسة أن نشاهد المسيح المتجلي وبيده إناء الماء الحي، ُيعطينا روحه 
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القوة ‘و‘ المغفرة والتعزية والسالم‘و‘ القداسة والمحبة‘فنأخذ منه  قّدوسال
ومن ثم نعطيها ‘ الرحمة والمعونة اإللهية‘و‘ للتغلب على إبليس وأعوانه

). بهذه الخيرات التي وعدت بها 17 :22 يوحنا ، رؤيا37 :7 (يوحنا لآلخرين
 ا من "بني إسرائيل"أبناء يعقوب [إسرائيل]، جعلت شعوب العالم أجمع روحي 

ة والسماوية" ويقولون: "فيِك األرضي "أورشليم المقدسة مدينتك إلى ينظرون ذينالّ 
  ).7-5 :87 (مزمورجميُع ينابيعي" 

بإسم إبنك  منك أطلب كولذل كأب، ُيحّبوك ال الناس بعض وٕالهي، رّبي   
 نصرخ إليك وندعوك لكي قلوبنا، أن يحّل في القدس أن تسمح للروحالحبيب 

 والعيش رؤيتك إلى ونتطلع "أبتاه، أننا نحبك: ونقول كاملة بكل جوارحنا بثقة
  .آمين ،األبد"، ولك الشكر الجزيل ملكوتك السماوي إلى معك في

  غسل ا�رجل

  سؤال للتأمل به:   
أن  هل تذّكر القديس بطرس الرسول ما قاله اهللا لموسى حين أراد •

يتقّرب من العليقة المشتعلة: "ال تدُن إلى ههنا. إخلع نعلْيَك من 
 :3 رجليك، فإن المكان اّلذي أنت قائٌم فيه أرٌض ُمقّدسة" (خروج

)، عندما قال له يسوع: "إذا لم أغسلَك فال نصيب لك معي" 5
  )؟ 8 :13 (يوحنا

هل خطر ببال القديس بطرس الرسول بأن عليه أن يخلع نعليه  •
غسل رجليه فُيصبح أهًال ليقف على األرض الُمقّدسة في حضرة لتُ 

  اهللا؟
، وخدمة اآلخرين بغسل اهللا قّدوس وكلمته هي التي تُقّدس اإلنسان

   أرجلهم بكلمة اهللا هي ِمن "محبة اهللا ومحبة اآلخرين".
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ة عشررابعالمقالة ال  

  24 :12 ،32-31 :8 يوحنا التأمل في

  حبة الحنطة

كنتم أو "إن جعلتم كلمتي بيتًا لكم،  "إن ثبتْم في كلمتي، كنتم حًقا تالميذي"
 )31 :8 يوحنا(  "حًقا تالميذي

  
إن على أتباع السيد يسوع المسيح أن يكونوا على مثاِله كحبة الحنطة التي    

أو  60أو  30ج عندما تسقط على األرض وتتوارى بداخل األرض تموت فتنت
). فهكذا أيًضا، حين ُيميت اإلنسان المسيحي ذاته 8 :4ِضْعف (مرقس  100

فُيسلمها كلًيا للروح والحق ولإلرادة اإللهية من أجل بناء ملكوت اهللا. إن 
 /فرح جميع الصعاببكل تواضع وباإلستسالم لمشيئة اهللا هو القبول 

ن مواجهتها في المسيرة نحو التي من الممك والتجارب ة"روحي"الصراعات ال
تتولد  يةروحالصراعات ال أن صعابوهذه هي الحكمة حيث  ؛التقوى والكمال

غير نابع من روح المسيح من التعاليم نتيجة التمييز بين التعليم الصحيح ال
لهية التي قد تنبع من ذواتنا أو ِمن َمن هم حولنا من خالل تأثير الشيطان. اإل

فكار الغير إلهية بغض النظر إن سّببت لنا السعادة أو وهذه التعاليم أو األ
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ل بعطّية �: الر@  Aالمصلوب ب يسوع المسيحتأَم  

  

م حين تدخل الكنيسة وتركع أما   
الصليب والقربان الُمقّدس وُتصلّي: 

هل تسمع في  ،"يا رب إرحمني"
  داخلك صوًتا يهتف: 

  "ماذا ُتريُد أكثر ِمن هذا؟"

[لعلمنا بأن اهللا ُيحبنا  "الثقة باهللا وبرحمته"األسى هي مصيدة للروح، ولكن 
إبقاء كلمته كأساٍس لحياتنا والبيت الذي تسكُن فيه "و ولم ولن يتخّلى عنا] 

). فكما أن 3و  2الطريق والحق والحياة] تفك أسرنا (الحكمة  [فهي "قلوبنا
البذرة ُتخرج الجذور لتثبت بالتربة وتمتص منها الفائدة للنمو واإلثمار كذلك 
نحن حين نستسلم إلرادة اهللا فيكون اإلستسالم بكل محبة وثقة وفرح هو 
جذورنا التي تربطنا باهللا كما الحبل الُسري الذي يربط الجنين بوالدته، فنثبت 

 [األرض الطيبة] فننتج ثماًرا جيدة. قّدوسه البه ونتغذى بكلمته النابعة من قلب

 لنصل�:

يا حبة الحنطة، ذات الفلقتين غير المنفصلتين، يا بذرًة وثمرًة وغذاًء في آن   
واحد، َهبطت من السموات إلى حضن األرض، وَأْصبَحت حجر الزاوية وحجر 

ليني ون، كوني غذائي الروحي وأساس بيتي، وٕاجعؤ األساس الذي رذله البّنا
ُأثمر الثمار التي تُْفِرح أبي وتنال ِرضاه، وٕاجعلي قلبي بيتًا لكلمته السماوية 

  آمين. ،، والشكر لك على الدوامفُيرنم طرًبا لمجد اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- 94 - 

 

  خامسة عشرالمقالة ال

  أحداث الكتاب المقّدس، 1التكوين  التأمل في

  اإلنسانوالخلق و اهللا 
) وكان "روح اهللا 9 :1غّطي كل اليابسة (تكوين في البدء كانت المياه تُ 

)، ثم فصل اهللا المياه إلى قسمين ووضع 2 :1يرف على وجه المياه" (تكوين 
)، ومن القسم 19- 14، 8-6 :1بينهما الجلد بمحتوياته [السماء] (تكوين 

) ومنها أنبت اهللا النبات 2 :1السفلي للمياه برزت األرض خاوية خالية (تكوين 
)، وكذلك من ترابها ونفخة منه خلق اهللا اإلنسان (تكوين 12- 11 :1ين (تكو 

2: 7.(  

  بالتأمل بالمياه، نستطيع أن نقول للّرب يسوع المسيح: جسدَك يا مسيحي:
يسوع: "اّلذي يشرُب من الّرب قال إذ نهٌر جاٍر حلو المياه ُمعطي الحياة [ .1

لماُء اّلذي ُأعطيه إّياه الماء اّلذي ُأعطيه أنا إّياه فلن يعطش أبًدا بل ا
ُر حياًة أبدّية" (يوحنا  و )، 6 :17، خروج 14 :4يصيُر فيه عين ماٍء يتفج

 )]، و13 :2"أنا هو ينبوع الماء الحي" (أرميا 
- 12: 21(متى بحٌر هائٌج غيرًة على قدسّية اهللا وغضًبا على الخطيئة  .2

ع ولم يعد فهبطْت إلى القا )32-28: 8(متى ُرميت فيه خطاياي  ،)13
يهود وغيرهم ال كما ظّنه ال هو "الُمنقي" بحٌر هائجٌ . لها ذكٌر عندك يا اهللا

مسكًنا لألرواح الشريرة المتمثلة بالحية الهاربة  من عبدة اآللهة غيرك
"الوياثان" و"رهب" والتنين [رمًزا للـ"أنا"] اللذين كّبلتهم بسلسلِة رحمتك علينا 

، أيوب 10- 9: 51؛ 1:27(أشعيا درك وحّبك لنا ومعونتك التي ال تُ 
: 104؛ 10- 9: 89؛ 14:74، مزمور 25:40؛ 13: 26؛ 12:7؛ 8:3
 . )1: 13، رؤيا يوحنا 26- 25
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 أجل، أنَت ُقلَت "ال تخافوا"، فها أن األرض الخاوية والبّرية مسكن الشرير
 ؛21 :13، أشعيا 10 :16(األحبار  [ُرمز له بالقطط البرية والحيات والماعز]

) قد أصبحت بإمتالئها بمعرفتك مراٍع خصبة، ووحوش البحر اّلذين 14 :34
بتكّبرهم وكبريائهم إعتقدوا بأنهم يسكنون المياه جاعلين من أنفسهم آلهة 

) قد ُضِربوا بتواضعك وسلطانك ["يا َمن بقّوته يوّطُد 19- 1 :28(حزقيال 
األمواج وصخب  الجبال ويتسربُل باإلقتدار، ويسُكُن عجيج البحار وهدير

)]، والقبور لم يعد لها وجود بعد موت الصليب 7 :65(مزمور  الشعوب"
). أنت إرتضيَت أن تكون 55- 54 :15س تورنق 1، 8 :25والقيامة (أشعيا 

"ملعوًنا" حين ُعلْقَت على خشبة من أجل خالصنا وٕافتدائنا من يد مثوى 
 كتابيّ التقليد ر الكما إعتب )14 :13، هوشع 14-13 :3(غالطية األموات 

اليهودي أن المياه قد تدّنست وأصبحْت شرا على الرغم من أن المياه أصل 
  ). 21و  9 :1الحياة وكّل ما خلقه اهللا حسن (تكوين 

بالتأمل بكل أحداث الكتاب المقّدس، نستطيع أن نقول للّرب يسوع 
أنت ، و )4 :68أنت الساكن في الغمام والراكب على السحاب (مزمور المسيح: 

الحوت: سمكتي الكبيرة اّلتي إصطادها طوبيا فكانت له غذاًء ودواًء ووقاية 
  أنَت هدّيتي ِمن قلب اهللا. ادة له وكل أهل بيته (سفر طوبيا)، و وسّر السع

كْم أردَت أن تقول لنا بأنك معنا ولم تهملنا ولن تتركنا، فَبعد أن خاف 
ريته قدرتك، قدته إلى األرض شعبك من الموت عطًشا وجّربك في البرية فأ

الموعودة، أرًضا برّية ُمحاطة بالمياه [بحر كنارت ونهر الفرات شرًقا وبحر 
)] 4-3 :1، يشوع 12- 1 :34الملح جنوب شرق إلى البحر الكبير غرًبا (عدد 

داللة على المعونة والرحمة اإللهية التي تحيط بها شعبك: شعٌب قساة الرقاب 
  قلوبهم من لحم وتعطيهم الحياة. ) لتجعل5 :33(خروج 
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)، ولقد أردَت أن تقول لنا ذلك فُشبهَت 17 :1أنَت البداية (رؤيا يوحنا 
بالمياه التي كانت هناك منذ البدء وروح اهللا يحتضنها. جزًء من المياه بقيت 
في األعالي تشبًها بـ"اآلب"، وجزًء هبَط بالطبيعتين اإللهية [المياه] والطبيعة 

ية [التراب] التي ال يمكن الفصل عمليا بينهما إال بالنظر والتبخر علًما البشر 
بأنهما منفصلتين بالطبيعة فكل منهما له خاصّية تشبًها بـ"اإلبن". ِمن قاعك 
خرجت اليابسة وِمن ترابها ُخِلق اإلنسان وٕالى قاعك تعود خطاياه فُتعطى 

تح بالجْلد ليتلّقى الخطايا ). أجل، جسدك فُ 20- 18 :7لروحه الحياة (ميخا 
ويغفرها/يمحوها بالدم "ُمعطي الحياة"، ولذلك نقرأ في سفر رؤيا يوحنا، بعد فتح 
سفر الحياة، أن األرض الجديدة ليس بها بحر إذ ليس هناك خطيئة من بعد 

  ).21لُتغفر وٕانما مجد اهللا يتألأل في وسطها (رؤيا يوحنا 

ا ترمز إلى الرّب يسوع المسيح حين ُندرك أن األرض بترابها وماءه
بطبيعتيه البشرية واإللهية نستطيع أن نفهم كلمات اهللا التي قالها آلدم بعد 

)، والكلمات التي 17 :3تكوين طيئة: "ملعونٌة األرض بسببك" (وقوعه بالخ
ِمن األرض التي فتحت "ملعوٌن أنت  :بعد أن قتل قاِين أخاهوّجهها إلى قاِين 
  :) ونتيجة ذلك، كالتالي12-10 :4تكوين من يدك" ( هابيلفاها وقبلت دماء 

 :دون توبة صادقة "، معناها الروحيإذا حرث األرض، ال تعطيه ثمر" .1
 :66، مزمور 15 :1) [أشعيا 31 :9"اهللا ال يستجيب للخاطئين" (يوحنا 

 :3يوحنا  1، 27- 23 :16، يوحنا 13 :35، أيوب 29 :15، أمثال 18
21 -22[.  

  ، معناها الروحي: ]ُيصبح ضاالً  [شارًدا في األرض  ُيصبح تائًها .2
أشعيا ( عنه غريبة وأعماله اهللا فكر عن هو إنسان بعيدٌ  الخاطيء اإلنسان

، كما يقول العريس [الّرب )23-21 :7، متى 27-25 :13، لوقا 7-8 :55
 :25متى (يسوع] للمدعّوين الجهلة: "الحّق أقول لكم: إّني ال أعرفكم" 

12(.   
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أجل هذا، كان الّرب يسوع [األرض التي منها ُخِلق آدم]، اّلذي أحّب  وِمن
ملعوًنا بسبب خطايا اإلنسان حبا جما، اّلذي ُعّلق على خشبة وأصبح 

، قائًال: "تّم السارة [اإلنجيل] ، يجول في األرض، معلًنا ِبشارة اهللاإلنسان
، كما )15-14 :1(مرقس الزمان وٕاقترب ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا بالبشارة" 

) ... "أطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّره وكل هذا 2 :3بّشر األنبياء من قبله (متى 
  )، فـ:33 :6ُيزاد لكم" (متى 

 ولىالتوبة وطلب الرحمة بالمغفرة ["إرحمني يا اهللا"] هي الصالة األ .1
  ، و)48 :7؛ 23 :5قبل أي شفاء (لوقا  للخاطئ التي يستجيب لها اهللا

باع كلمته بطاعتها أي اإليمان بالّرب يسوع مخلًصا وٕات  ،الصليبحمل  .2
)] هو ما يؤدي 6 :14(يوحنا  "والعمل بها ["أنا الطريق والحق والحياة

  باإلنسان إلى الحياة األبدية مع اهللا.

حين ُندرك معنى قيامة الّرب يسوع ستتحّول سبب دموعنا على أحّبائنا 
قاء وال نهاب الموت. بالقيامة ُندرُك عمق حّب الموتى من حزٍن إلى إشتياٍق لل

اهللا لإلنسان؛ إذ حين خلقه من تراب األرض وأعطاه الحياة بنسمٍة منه فهو قد 
خلقه من األرض التي خلقها صورًة لقلبه اّلذي نواته/لّبه نار الروح القدس 

حوي تنبثق بقّوٍة لتحول األرض القاحلة إلى أرٍض خصبة؛ نواًة مغلفة بطبقٍة ت
كنوز ومعادن وجواهر ُتغني اإلنسان إن بحث عنها وٕامتلكها، وتحوي مياٍه حّية 
تتدفق لُتحييه؛ نواًة تجذبه بقوٍة ليقف على سطح األرض ثابًتا بال تزعزع. خلق 
اهللا اإلنسان من تراب وأراُه كيف لهذا التراب أن يتحّول حين يتعّرض لكثيٍر 

لثمن ُيبهر من يراه، وكذلك كيف لهذه من الحرارة والضغط إلى ألماس غالي ا
الحرارة والضغط أن ُتحّول بقايا الكائنات الحية والنباتات إلى سائٍل أو غاٍز 

  يكون مصدًرا للطاقة. 
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  لنصل�:

"، وحين أرقد ويعود أنت مّنيرّبي وٕالهي ... حين خلقتني قلَت لي: "
ع أنا أعود إليك "، وبالواقأنت في الجسد للتراب وكأنك بالظاهر تقول لي: "

ألكون معك وفيك؛ أعيش معك ال بالرموز بل أراك بعيني وأنعُم في بيت 
خالقي وأبي. أجل، أنَت في كل يوٍم أعيشه على سطح األرض تقول لي: 
، فدْعني أعيُش فيك". وأنا كنبتٍة في األرض، أقول  أحببُتك. أنت مّني وفي"

  ).9-2 :14أنَت اّلذي يروني وبه ُأثمر (هوشع لك: 

) وكأنك 13:5ربي وٕالهي ... أنَت ُقلَت لنا: "أنتم ملح األرض" (متى 
تقول "كونوا مّني وعلى مثالي، كونوا أبناًء لي بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
مشاعر وواجبات، كونوا قلبي على األرض لآلخرين، كونوا المحبة والرحمة 

اهللا. أنتم ُأستخرجتم مّني والمعونة، كونوا أصحاب قلوٍب تغار على قدسّية أسم 
باآلالم فال تفقدوا مفعولكم، فالملح ال ُيرى وهو في البحر ولكّنه ُيستطعم حين 

)، وطلبَت 19:4ُيذاق". أنَت قلَت لتالميذك: "سأجعلكم صّيادي سمك" (متى 
)، وكأن السمك اّلذي تركته يعيش فيك 19:28منهم أن ُيبشروا وُيعمدوا (متى 

ياه أي "المعمودية واإلمتالء بالروح القدس" ليس كقبر األرض] لحين [قبر الم
سيخرج من الماء مائًتا عن "األنا" ولن يذهب موته سدى بل سيكون سدا 

  لحاجة الجائع والمحتاج.

شكر لك على ... يا خالق الكون، سبحانك، المجُد لك وال ربي وٕالهي
  الدوام، آمين.



 

- 99 - 

 

  سادسة عشرالمقالة ال

  17-12 :9لتكوين ا التأمل في

 القوس في الغمام -ھد � ع

  

  
  

القزح اّلذي كنُت أشاهده في التلفزيون، ونادًرا ما  قوسلطالما أدهشني 
رأيته حيُث ربيت وكبرت وتزوجت إلى أن إنتقلُت إلى دولٍة أخرى رأيت فيها 
في يوٍم واحد ثالث عشرة أقواس قزح حيث الجو مالئم للظهور: نور شمس 

] ومطر يتساقط بسرعة وزاوية معينة ليتسنى للنور أن ينكسر [ضوء أبيض
وينعكس بداخل قطرة المطر ثم ينكسر خارًجا منها متحّلًال معطًيا ألوان الطيف 
متخًذا هيئة قوس نصف دائري. وحين قرأُت عن عهد اهللا مع نوح والخاص 

لوقات برؤية القوس في الغمام تعّجبُت كيف أن اهللا ُيعطي عهًدا لجميع المخ
في حين أن هذا القوس ال يظهر بكافة دول العالم، ولكن هذا التعجب لم يدم 
طويًال إذ سرعان ما فهمت أن اهللا روح وهو يتكّلم مع الروح اّلذي بداخلنا، 
وحين يتكّلم عن الرؤية فإنه يتكّلم عن البصيرة الناتجة عن اإليمان، وعلمُت 

النور الشديد [ع المسيح الُمتجّلي يسو أننا باإليمان ُنبصر ونعلم أن الّرب 
هو "القوس في الغيوم"  ]الماء الحي[والمصلوب والقائم من األموات  ]البياض

اّلذي أصبح عالمة للعهد بين اهللا وجميع المخلوقات ألنه يعكس مجد اهللا 
   .)3 :4، رؤيا يوحنا 18- 17 :3قورنتس  2، 17- 12 :9(تكوين 
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ل بأن هذا اإلنسان اّلذي سيشاهد قبل مجيء الّرب يسوع نستطيع القو 
القوس هو ِمن كنيسة اهللا أي شعِبه اّلذي دعاه من إرض العبودية إلى أرض 
الحرية كما دعا إبراهيم الُملّقب "أب الجميع" من حاران إلى األرض الموعودة، 

نفس  وههذا و  وهذه الكنيسة ُبنيت على إيمان إبراهيم أي ثقته وطاعته هللا.
بنى حين جاء الّرب يسوع  إذ نى عليه الّرب يسوع كنيستهاإليمان اّلذي ب

 على اإليمان اّلذي أوحى به اهللا للقديس بطرس [خرافه التي تتبعه] كنيسته
: يسوع ) حيث أجاب20- 13 :16حين سأله الّرب يسوع عن َمن هو (متى 

  :هوإبن اإلنسان 
لقه اهللا على ) المسيح أي الُمرسل للخالص "الُمخّلص" وهو اللقب اّلذي أط1(

  نفسه حين قال لبني إسرائيل "أنا ُمخّلصكم"، و
: على لسان اهللا ائالً ق أشعيا ) إبن اهللا الحي أي هو اّلذي تنبأ عنه النبي2(
ا سمه عجيبً أدعى ا وتكون الرياسة على كتفه ويُ بنً إنه يولد لنا ولد ونعطى أل"

، وهنا أيًضا نرى أن هذا )6 :9أشعيا " (ا أًبا أبدًيا رئيس السالما قديرً لهً إا مشيرً 
ح، وروحه هو الروح اإلبن الحي هو األب المخّلص اّلذي يهب سالم الرو 
  ). 9-2 :11القدس من أجل أن تمتأل األرض من معرفة اهللا (أشعيا 

فوثقوا به  هي جماعة المؤمنين اّلذين عرفوا محبة اهللا لهموبالتالي فإن الكنيسة 
هو "اآلب واإلبن والروح القدس" أن الثالوث األقدس  فهمواو إلًها واحًدا،  وتبعوه

أسم اهللا اّلذي ُيظهر بهاء ومجد وقوة ومحبة اهللا أي ُيظهر جمال اهللا، هذا 
اّلذي ُيظهر جمال الثالثي المنتظم البلوري  ـهرم/"شبه منشور"األسم هو كال

ما اذ حين يتحول إلى قوس قزح. وكلما إزداد قوة هذا اإليمان كلالنور األخّ 
كانت ألوان قوس القزح أكثر جماًال ووضوًحا. هذه الكنيسة التي كانت بقلب 
اهللا منذ األزل ولكن إحتاجت إلى وقت إلى أن تنمو وتكتمل. طوبى لَمن 

علًما بأن الّرب يسوع دعى الجميع لدخولها وطلب ِمّمن يعرفونه أن  يدخلها
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اإلبن والروح القدس بالتعميد بإسم اآلب و  ُيبشروا ويدعوا اآلخرون للدخول
الثالثي المنتظم البلوري،  ـهرم/"شبه منشور"الولعل ). 20- 19 :28(متى 

بأوجهه الثالث المتساوية والمتشابهة والمتصلة في القمة ["اآلب واإلبن والروح 
القدس"] وقاعدته ["المحبة"] التي تربط األوجه بعضها البعض، هو أقرب مثال 

لكل وجه وجود وتمييز في  :القدس" اإلله الواحدلمفهوم "اآلب واإلبن والروح 
جوهر واحد [اإلتصال في القمة]. ومن خالل هذا الشبه منشور ينكسر الضوء 

ّن "النور"/"معرفة اهللا"/"اإليمان الحق" معطًيا جمال وبهاء اهللا الروح أي أ
اإليمان بأن اهللا هو ثالوث أقدس: اآلب واإلبن والروح القدس" هو "القوس "

اآلب "اّلذي أشار إليه اهللا في عهده لإلنسان لكي ال يهلك ألن  لغمام"في ا
 ).7- 2 :3" (طيطس يحّبهم واإلبن يحّررهم والروح القدس يعضدهم

  لنصل�:

النور هو معرفتك والعيش في الظلمة هو العيش على  ن إ ... ربي وٕالهي
 ًال وفعًال، وبإيماننا، قو  ،خلقه األرض دون معرفة اهللا الخالق اّلذي أحب

نستطيع أن نكون نوًرا لآلخرين اّلذين يعيشون في الظلمة؛ بإيماننا نستطيع أن 
ُنحّول والعمل بـ"الكلمة" ُنشفي األعمى فنجعله يعيش في النور وبالنور؛ بإيماننا 

لون النور األبيض الساطع إلى ألواٍن بهية مبهجة للنظر كألوان قوس قزح 
وتحنن وقداسة ووداعة وتواضع وحكمة..." تعكس جمال قلبك "محبة ورحمة 

  وكّل َمن يراها ينال الحياة األبدية كما وعدت نوح بعد إنتهاء الطوفان.

ها الحق اّلذي ال يتغير، يا َمن وهبت الخالص ِلَمن يا أيّ  ... ربي وٕالهي
ن خالصك، يا َمن وعد وهو أميًنا على وعده، إفتح لنا باب التحنّ رأى بالروح 

فنضع كليا  دعنا ال نهاب أن نتبللبروحك القّدوس و  بغزارة لينا كلمتكوأمطر ع
 مانًعا بين رأسنا والماء الحي فنحيا معك لألبد، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  ة عشربعاسالمقالة ال

  ، القربان الُمقّدس12-1 :2، متى 17-8 :2 ؛35-26 :1 ، لوقا3التكوين  التأمل في

 سانُمصالحة � لCن

وٕالهي ... تذّكرُت اليوم ما ُقلَت آلدم وحواء حين أخرجتهم، بعد أن  رّبي
عصوك، ِمن الجنة التي ُكنت تسير فيها معهما: "بعرق جبينك تأكل خبزك" و 
"بالمشقة تلدين البنين"، وهاءنذا أقف اليوم، يوم ميالد إبنك الحبيب يسوع، 

)، 10:10" (يوحنا أفضل نال وليكون حياة ناكون ليلعمانوئيل اّلذي أرسلته "
أقف أمام جسد إبنك الحبيب ودمه الكريم، أقف أمام هبتك الغالية وكنزك 
الثمين، أقف أمام آالم والدتي وأمام خبز الحياة األبدي، أمام "اهللا معنا" إلى 

  األبد. 
وٕالهي ... سبحانك يا رب، ما أعظم محبتك لي يا أبي وأمي، فأنت  رّبي

حكمك علّي بل إرتضيت بكل محبة أن تعمل ِمن أجلي لم تتركني ُأقاسي 
وُتطعمني، كما إرتضيت أن تتألم ِمن أجلي وتلدني. أجل، إّن روحي تناجيك 
بكل تواضع وفرح وشكر وٕاندهاش وتقول: "باأللم ولَدْتني أّمي، وبتعب أبي 
أكلُت وتنّعْمت، أبي اّلذي هو معي ولم ُيفارقني". أجل، أنا إبنك اّلذي لم 

تخّلى عنه، إبنك اّلذي مدْدت يديك وأرجعته لحضنك الحنون؛ أنا إبنك اّلذي ت
باركته بكل البركات السماوية وفتحت له قلبك وقلت له "تعال وأْغِرف من هذه 
المحبة قدر مستطاعك فها أنا اآلن أنفخ ببوٍق وأعطي الكروبين وشعلة السيف 

يفتحوا األبواب لمن ُيريد أن يأتي المتقّلب اللذان يحرسان شجرة الحياة أمًرا بأن 
ويأكل لتكون له حياة أفضل، فها هي شجرة الحياة وثمارها، ها هو كنز 

ي ومجدي قد ُوِضع لكم في مذود. تقّدموا ِمن دون خوف ئالسماء وبها
، فهذا ]ذهب [وٕاندهاش  ]بخور [وكلمة شكر  ]ُمًرا[وٕاحضروا معكم دمعة عين 
  نني أحببتكم".الكنز قد ُأعطي لكم مجاًنا أل
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وٕالهي ... يا َمن ُقلَت لي اليوم بميالد إبنك الوحيد "إني اليوم  رّبي
يا رب فإني نادم من كل قلبي على إهانتي إياك لكوني  ولدُتك"، إرحمني

بالخطيئة قد أهنت وأغظت إلًها هكذا عظيًما وصالًحا ومحبوًبا نظيرَك فمن 
ال أغيظك أبًدا ألني أحبك فوق اآلن وصاعًدا أنا قاصد بمعونتك اإللهية أن 

ساعدني يا رب على إيفاء وعدي هذا لَك ألكون من الساجدين أمام  .كل شيء
 ،عظمتك وِمن الجالسين في حضنك على الدوام، ولك الشكر على الدوام

  آمين.

  مناجاة
إليك في ِمَحني وضيقاتي وحين  يءأن ألتج تُ دْ وٕالهي ... إن ود رّبي

وأقول كما  قّدوسلقلبك ال يءي ِمن حولي فسألتجيقف عقلي عن فهم ما يجر 
إلتجأ الكثيرون من قبلي وصّلوا قائلين: "فليكن قلب يسوع األقدس مبارًكا 
وُممّجًدا في كل زمان وفي كل مكان. يا يسوع، أنت ذو القلب الشفيق، الكلي 
الجودة والصالح. أنت تراني وتحبني، أنت رحيٌم وغفور، إذ ال ُيمكنك أن ترى 

شقاء دون أن ترغب في مداواته، ها أني أضع كل رجائي فيك وأثق بأنك لن ال
تهملني، وأن ِنعمَك تفوُق دائًما آمالي. فحقق لي يا يسوع جميع وعودك، 
وٕامنحني النعم الالزمة لحالتي. وٕالِق السالم في عائلتي، وعّزني في شدائدي. 

ًئا فأني سأجد في وكن ملجأي مدة أيام حياتي وفي ساعة موتي. إن كنُت خاط
قلبك ينبوع المراحم، أو كنُت فاتًرا في إيماني فأني سأزداد بواسطتك حرارة أو 
كنُت حارا فأني سأرتقي درجات الكمال. أنعم علي يا يسوع بنعمٍة خاصة ُألين 
بها القلوب القاسية وأنشر عبادة قلبك األقدس. وأكتب إسمي على قلبك 

األبد. وأسألك أن تُبارك مسكني حيث تكّرم صورة المعبود كي ال ُيمحى إلى 
 ،قلبك األقدس. يا قلب يسوع األقدس، إني واثٌق بك"، ولك الشكر على الدوام

 .آمين
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  الخاتمة

دم ايسوع المسيح بكونه "اإلبن اّلذي عّلم الخ الربدور ، 15:15يوحنا  التأمل في
  "ابنً إكيف يكون 

  ا�بن والخادم

عّرف اإلنسان على السرور اّلذي َيدخل إلى القلوب في الحياة األسرية، ت
بمجيء الطفل األول للعائلة، فهو بهجًة وفرح في الِصغر كما أنه سند وحماية 
في الِكبر. وفي معظم البلدان، وِبحكم روابط المحبة التي وضعها اهللا في 

ُنالحظ أّن على اإلبن البكر تقع مسؤولية كبيرة وخاصة إن أصاب  ،القلوب
ب مرًضا ُيعيقه عن أداء واجباته تجاه أسرته أو أن يتوفى ويترك عائلته األ

دون سند أو ُمعيل، كما تقع مسؤولية على اإلبنة الكبرى باألخذ على عاتقها 
وهذه المسؤولية مسؤولية تربية إخوتها الصغار إن أصاب األم أي مكروه. 
ذين يعملون في تختلف كثيًرا عن المسؤولية التي تقع على عاتق الخدم الّ 

البيت، فاآلخرون يقبضون ثمن عملهم، كما عليهم أن يكونوا أمينين في عملهم 
ون ال يفقدون محبة ؤ لئال يفصلهم صاحب البيت، أما األبناء فحين يخط

الوالدين وٕان كان عليهم مسؤولية أكبر بكثير من الخدم تجاه الوالدين فهم 
، وكذلك مؤتمنون أباك وأمك"تتلّخص في: "أكرم  مؤتمنون على أمور كثيرة

     .على "المحبة" فيما بينهم

 يسوع المسيح عّلمني بأني الرب وٕالهي ... أنا لن أناديك سّيدي ألن رّبي
بروحك القّدوس أدعوك "أبي"، ولو سألُت نفسي على ماذا يأتمنني أبي 

ك محّبت) 2، و(إسمَي القّدوس) 1( لسمعتك تقول لي: "على أعّز األشياء لدّي:
  إخوتك".) 3لي، و(
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ي وٕالهي ... أعدُت اليوم قراءة سفر حزقيال وباألخص عن األحكام ربّ 
الشعب اّلذي عّرفته "التي أنزلتها على الشعب اّلذي دعوته ليكون إبنك، فهو 

وسرَت معه إلى أن تمّكن من أن ُيصبح مملكة ومع ذلك أنكرك وعبد  "بإسمك
ا أرضك بالرجاسة وفعلوا ما ال و ألاألصنام التي هي آلهة ألناس آخرين وم

يطيب لعينيك فدّنسوا أسمك أمام اآلخرين. قرأُت بين السطور محبتك الشديدة 
لهم وحزنك األليم عليهم ... قرأُت بين السطور عن قداستك وغيرتك على 
أسمك القّدوس ... قرأُت بين السطور ألُمك لخيانة َمن أحببَتُه من كّل قلبك 

ط بسواك ... قرأُت ما أمكنني الفصل ما بين اإلنسان وهجِره لك لإلرتبا
واألعمال، فأنت أحببت اإلنسان ولكن كرهت األعمال الخاطئة لذلك دعوته 

  .   يسوع المسيح الربوأعلمته بأن خطاياه قد ُغِفرت له ب للتوبة والرجوع إليك

به ي وٕالهي ... أنا ال أبغي هجُرك وال أود الذهاب لسواك أًبا أحتمي ربّ 
فأنا أعلُم أن المملكة التي أنشأتها لي تحت سلطان إبنك الحبيب "المحبة" هي 
فخر الممالك، وأن حّبك لي عظيم. أنا ال أود أن أكون ناكرة جميل فُأشّوه 
بأعمالي صورتك "اهللا محبة وٕاله قّدوس" أمام اآلخرين، فأكون أًبا ظالًما 

أو رئيًسا غير  اتها أو عامًال كسوالً ونموذًجا سيًئا للبنين أو أما ُمهملة لواجب
  أمين أو بخيًال أمام المحتاج وقاسًيا أمام المسكين.

ك وتحّنن على ئوٕالهي ... يا صاحب القلب الكبير، ترّأف على أبنا رّبي
بمواهب روحك القّدوس  يءضعفنا، وهب لنا حب سماع الكلمة وطاعتها فنمتل

جدك وخير نفسنا وخير اآلخرين، ولك وُيقال عّنا "هذا الشبل من ذاك األسد" لم
  الشكر على الدوام، آمين.  
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