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  تقديم
سكندر في هذا الكتاب مواضيع مختلفة من إتناولت السيدة نيران 

 نيإمعتمدًة على كلمة اهللا لنا جميًعا: " زاوية خبرتها الروحية واإلنسانية
لع الكهنة كيف تراهم أن يطّ  ا مثالً . فجميل جدً )1:1(مالخي  أحببتكم"

مؤمنة في كهنوتهم، وكيف يرى الشباب حياتهم وحّبهم في عيني أّم رّبت 
أوالدها، وكيف عاشت خبرة العالقة الزوجية، كل هذا إختلط بقراءة حثيثة 

ذلك ال  للكتاب المقدس التي غّذت فكرها، ففيه تأّمل وجهد وبحث، لكن
  يخلو من الواقعية.

لقد جمعت الكاتبة في نفس الوقت بين ثالثة أمور: رؤية العين 
وحدس القلب وسالسة الكلمة، إنه قلم مهجري تجدر اإلشادة به، فقد تمكنت 

يصعب على أبناء شتاتنا، فأجرت تطابًقا بين  الذيمن إجراء هذا التحّول 
ض إليه كل أبناء ت ما يتعرّ ُمعطيات الوحي في الكتاب المقدس ومطّبا

  شعبنا في المـَهاجر. 

لقد بّينت الكاتبة قدرتها على التجّذر في ما أخذته معها من الوطن، 
وما تأّسست عليه في بلدها الثاني، والتطلع إلى المستقبل في أرض غريبة 

  ندماج. إندمجت فيها خير إ

ا ا، وخصوصً إن هذا الكتاب بأفكاره الواضحة خير دليل ألبناء جالياتن
للجيل الثاني المتأرِجح بين ما يأخذه من والَديه المهاجرين وبين المجتمع 

ندماج هو بالحقيقة أن يجمع أوالُدنا بين يحاول إذابته، فاإل الذيالجديد 
ا القديم والجديد وهذا سيجعُل منه، كما يقول يسوع، في مثله: "إنساًنا حكيمً 

  ). 52 :13جديد وقديم" (متى ُيشبه رّب بيت ُيخرج من كنزه كّل 



كما تشكل الصالة أهمية في هذا الكتاب، فغالًبا ما تنهي المؤلفة 
ختصار، ولعل هذا ما ينبغي إموضوعها بصالة تختصر الموضوع أحسن 

أن نعمله في كل أيام حياتنا، كما قال المفّكر الفرنسي جورج برنانوس 
خرج ذلك الهّم  ): "كّل مرة غمسُت هّمي في الصالة1948 -  1888(

  ا!". مختلفً 

رتفاعِك وتحليقِك من فوق، إا لِك سيدتي على ا أقول: شكرً وختامً 
فقد  .لندايورؤيتِك الحياة من األعالي، من بعيد، من "أسفل الدنيا"، من نيوز 

ويحّول كل  الربختتمِت كتابِك بنشيد شكر حّول كتاَبك إلى قربان، فيتقبله إ
  ين. من يقرأه إلى "خبز" لآلخر 

  . الربوليباركِك                 
  األب د. يوسف توما

                                                             2011كانون األول  25بغداد في  
  عيد الميالد المجيد

  

  

  

  



  مقدمة
من الصفات التي يجب أن يتحّلى بها  اهذا الكتاب يضع أمام القارىء بعضً   

يسوع المسيح. يتضمن الكتاب عدة مقاالت  الربّ مسيحي أي أتباع المؤمن ال
من صور طبيعية أو رسم ُأعتبرت كأيقونات لتقرب لذهن  ُمستوحى معضمها

 . ولو أردنا تلخيص ما ُكتب، لوجدناه كما جاءامعّينً  االهوتيً  االقارىء مفهومً 
  في سفر يشوع إبن سيراخ اإلصحاح الثاني:

صبر وال أرشد قلبك و . أةمحنعدد نفسك للأف الربّ لخدمة  لتَ قبأن إني يا بُ "  
 تمّسك به وال تِحد لكي يرتفع شأنك في أواخرك. .تكن قلًقا في وقت الشدة

ن الذهب إف على تقّلبات حالك الوضيع ابرً اص وكن .قبلهإابك فنمهما 
 ،ركينصُ توّكل عليه . ذلتون الأفي  في النار والمرضيين من الناس تحنُ يمُ 
وا رحمته وال تحيدوا نتظر إقون للرب يها المت أ جعل فيه رجاَءك.إ ك و سبلم قوّ و 

قون يها المت . أجركمأمنوا به فال يضيع آقون للرب يها المت . ألئال تسقطوا
جيال القديمة األإعتبروا . بدي والرحمةاأل فرحوا الخيرات والرجإستللرب 

 ؟ثبت على مخافته فخذلهل و ؟ أزيفخُ  الربّ على  حدٌ أل هل توكّ  نظروا:أو 
ص في يوم خلّ يغفر الخطايا ويُ  رحيمٌ  فٌ ؤو ر  الربّ ن إف ؟إزدراهدعاه فهل و أ

  .الضيق
 .يمشي في طريقين الذييدي المتراخية وللخاطئ ابة ولألويل للقلوب الهيّ   

 الذينها يأويل لكم . نه ال يؤمن ولذلك ال حماية لهإويل للقلب المتواني 
  ؟الربّ فتقاد إفماذا تصنعون يوم  الصبر ُتمفقد
 ن إ .ين له يحفظون طرقهقواله والمحبّ أصون قين للرب ال يعالمت  ن إ  

 إ .من الشريعةشبعون للرب يبتغون مرضاته والمحبين له يقين المت ن  قين المت
 للرب يحفظون قينالمت  ن إ .مامهأ نفوسهمِذّلون ئون قلوبهم ويُ هي للرب يُ 



ال  الربّ ب نقع في يدي لم نتُ  نْ إقائلين ، فتقادهإلى يوم إوصاياه ويصبرون 
  ."ن رحمته على قدر عظمتهأل ،يدي الناسأفي 
  

ولكن  ساءةيسوع ليس باألمر السهل وكذلك غفران اإل الربّ إن إتباع تعاليم    
يًعا أيها تعالوا إلي جم"اإلتكال عليه لفعل ذلك هو ما دعانا إليه حين قال: 

متواضُع  إحملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديعٌ  الُمرهقون الُمثقلون، وأنا ُأريحكم.
- 28 :11 متى(القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، ألن نيري لطيٌف وحملي خفيف" 

القدير ونطلب منك مثلما صّلى القديس  الربّ . ولهذا نلجأ إليك يا أيها )30
ومن  (1696-1787) (St. Alphonsus deLiguori) لفونس دي ليجوريأ

  بعده الكثيرين:

  آمين" ،القّدوس "يا يسوع الوديع المتواضع القلب إجعل قلبنا مثل قلبك

  إفتديتهم الذينعن أبنائك                             
  نيران نوئيل إسكندر سلمون                                  
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 ن نحن؟م

ك ؤ أبناهم ف، السماويبنك الحبيب بأنك أباهم إأتباع  لوٕالهي ... يقو  رّبي
سألهم ، وٕاذ )7-6 :4(غالطية ك أي روح المسيح ن يحملون صفاتالذي كورثتو 

لق خاالغرباء: "بماذا تؤمنون؟"، فسُيجيبون: "نؤمن بإلٍه واحد آب ضابط الكل، 
 مسيح إبن اهللا واحد يسوع ال السماوات واألرض وكّل ما ُيرى وما ال ُيرى، وبرب

وٕان  كما هو مذكور في قانون اإليمان".المحيي  الربّ روح القدس الالوحيد، وب
  لوا وقالوا: هلّ  ،ن أنتم؟"لوا "مَ ُسئِ 
نزل من  الذييسوع المسيح إبن اهللا، ن نحن؟ نحن مسيحيون، أتباع السيد "م

ون قبوًرا لتكالطاهر في جسده  احً و ففتح جر طّهرنا وتجّسد ليفدينا ويُ السماء 
وجعلنا أبناء عليها فأحكم غلقها الكريم ودحرج حجًرا ثقيًال من دمه لخطايانا 

يسوع السيد نحمله وُندعى به من خالل  الذي القّدوس اهللا سماهللا. ومن أجل إ
ة قيظهر هذه القداسة لآلخرين من خالل قلوبنا النالمسيح، فنحن نحتاج أن نُ 

حّل علينا يوم  الذيقوة الروح القدس ب ناالتي خلقها فيوروحنا المستقيمة 
المعموذية، ومن ثم غّذانا بكلمته ومحبته وحنانه ورحمته طيلة أيام حياتنا. نحن 

ه مائدته. ُنجاهد دوًما ونشاركيُ ، في مقِدسه و مفي بيت أبيه ونكبر يأطفاٌل 
ته للعالم من خالل كلمات باهللا ومح قدسّيةبمعونة وبحماية اهللا لنا لنعكس 

 ناشرين له لين األلم غيرتمحمُ محبة وأفكار سالم وأعمال رحمة تجاه اآلخرين، 
ن يروا اهللا فينا وبالتالي حين يرانا اآلخرو  ،)23-20 :2بطرس  1( غافرينبل 

سير معه بكل تواضع، مصغيين بالونكون مرآة لوجه اهللا. نحن نمّجد إسم اهللا 
 "ة.ماوي ن كلًيا لمشيئته الس ومستسلميوعاملين بها، وطائعين لكلمته بشوٍق، 

  :يقولسأحدهم أن يصف نفسه ف أرادوٕان 
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  هللا، واحٌد من كثيرين أنا إبنٌ         
 مائدته هر في بيت أبيه، في مقدسه، ويشاركينمو ويكب طفلٌ  

 القّدوسسمه إوعّلمه  اطفٌل أعطاه اآلب إسمً 

الدموع على  حين يرىويأخذه بحضنه أنه يهرع لنجدته  اطفٌل يثق بأبيه عالمً 
  وجنتيه

 

  ]خطاياي[ه وأعدائي ئيحميني أبي من أعدا
 عينيه بكل محبة وألم حدقةخاف علّي كخوفه على يو 

  وأنا أنمو في ظل حكمته ورعايته ألني منه وله
  سمه مدى الدهور بكل سرورإولسوف أحمل 

 

 ُأجاهد به في معركتي بالحياة بسالحٍ أبي أمّدني 

 ها لي لتكون لي الحياةعني على الطريق التي رسموضَ 

 لى الحياة األبديةإإياي بركته التي تقود  امانحً 

 القّدوسسمه إفهو أبي وبكل فرح سأحمل وأمّجد 
 

 لنكون أبناءً  الروح القدسنا اهللا من خالل ادعنحن هياكل اهللا، ولقد أجل،    
  له، إذ نقرأ بالكتاب الُمّقدس:

  .)16 :3س تورنق 1(فيكم؟" حال  روح اهللا وأنّ  ،اهللا هيكل مأنك أما تعلمون" •
قد  هاقد زالت األشياء القديمة و  .جديدفإنه خلٌق في المسيح،  إذا كان أحدٌ ف" •

  ).17 :5س تورنق 2( جديدة"جاءت أشياُء 
 له الحياة" لم تكنبن اهللا إله  َمن لم يكنْ  .له الحياةكانت بن له اإلكان ن "مَ  •

  ). 12 :5يوحنا  1(
وَن في الجسد، بل في الروح، ألن روح اهللا حاٌل فيكم. نتم فلستم تحيَ أما أ" •

ِتههو  فما المسيح روحُ فيه ن يكُ وَمن لم  9 :8" (رومة ِمن خاص.(  
• " الحق إال إذا ُوِلدأن يدخل ملكوت اهللا ُيمِكُنه أحد من ما  :أقول لك الحق 
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 "اروحً  يكونُ الروح مولوُد ، و يكوُن جسًدا الجسدِ  دُ و ولفم .من الماء والروح
 ).6-5 :3(يوحنا 

   :هللا، أي اءً أن نكون أبن من أجلوجدتها، وجدتها ... 
 :10 ؛21 :7متى ، 35 :9لوقا ( حتفاظ بتعاليم يسوع المسيح والوفاء بهااإل ����

  ؛)33- 16
  ؛)24 :16(متى  السير خلف يسوع المسيححمل الصليب و  ����
  )30- 29 :11(متى  خفيفيسوع المسيح ألنه حمل نير  ����

نا؛ بدًال من قلب مشاعره بكاملقلب يسوع األقدس" " نان يكون لديفإنه يجب أ
 ل ماميعجعله  الذيوخلقه، و  السماويبيه الحب أل هذا القلب الممتلىء بمشاعر

 اضميرً  ويوقض فيناهللا هيكًال هذا القلب الجديد سيجعل أجسادنا  .أسعد أبيه
 ُينتج احي:  
  ،والراحة لآلخرين يةعز ات التوكلم ؛والحكمة ؛هللا مدحكلمات الشكر وال �
 و ،نقية غير ُمدّنسةأفكار  �

  .تسوده المحبة الصافية قلبٍ أعماًال تنبع من  �
الثروات  منعتبر يُ عن كل شيء  ىتخلّ نتوب و نجعلنا يهذا القلب الجديد س

بكل فرح وسرور تبع يسوع نو  ، أي نخلع الجسد البشريالدنيويةوالشهوات 
صورة لطيبة اهللا و  انعكاسً إتكون سرين. أعمالنا لآلخ اامً دّ كون خُ نلوُمثابرة 

 الصغيرن. هذا القلب الجديد سيجعلنا كالطفل و اآلخر  ار بهعُ شْ راها ويَ يَ ل تهمحبل
 يوَلُد فينا الذيأبيه وبدون تردد. هذا القلب الجديد يضع كل ثقته في  الذي

  .)12- 6 :2 قولسي( بالمعموذية بإسم اآلب واإلبن والروح القدس

   :صل لنُ 
 كقلبألن من خالل  ستسلم لكنجعلنا إ و  ك،قلوبنا نحو حبّ  أِملوٕالهي،  رّبي   
إلى والمجد كل الثناء والشكر لك . السماويفي ملكوتك  نحيا معكقدس سألا

  .مينآ ،األبد
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  نفس البشريةالروح وال

  

لفة خلق اهللا اإلنسان، ذكًرا وأنثى، وجعل له جسًدا من لحٍم ودم بأعضاٍء مخت   
، وجعل له أفكاًرا متنوعة وأحاسيس مختلفة ليشعر بذاته وباآلخر ]الجسم[

وليعرف اهللا ويحّبه، وَأعطى لكل عضو من هذا الجسم ولكل فكٍر وٕاحساس قّوة 
 تتفاوت من إنسان آلخر ومن عضو آلخر حسب ذات اإلنسان. 

نفخها اهللا  بدأت الحياة في اإلنسان من نسمة الحياة [المعونة اإللهية] التي   
ه وٕاستطاع أن يرى اهللا ويسمع كلمته وأصبح آدم، فبواسطتها فتح آدم عينيب

 انفًسا حية على صورة اهللا إذ يحيا بنفس اهللا الحي ليكون على ِمثاله قّدوسً 
). ولقد أعطى اهللا اإلنسان حرية 8 :32، أيوب 10 :3، قولسي 7 :2تكوين ال(

كلمة اهللا أو عدم طاعته. وحين أكل  اإلختيار، فكان له أن يختار بين طاعة
من شجرة معرفة الخير والشر أصبحت له المقدرة على التمييز بين صوت اهللا 
وصوت الشيطان فلم يُعد هناك مجال للوم أحد إن أخطأ اإلنسان، وٕان كان 
الشيطان هو الُمحرض على الخطيئة، وخاصة بعد أن إستمّر اهللا في إسماع 

الخطيئة، حكم اهللا على اإلنسان "النفس البشرية" أن  كلمته لإلنسان. وبسبب
يموت فيعود الجسد إلى تراب وتعود نسمة الحياة إلى اهللا. ومن محبة اهللا 

 الذيخلقه وأراد له أن يعيش معه على الدوام ومن أجل اإلنسان  الذيلإلنسان 
هللا كجسد اإلنسان أمام اهذا أحب اهللا بكل كيانه، إّتخذت هذه النسمة صورة 

بعد أن عاشت معه بكل ذاتها  السماوينوراني لتعيش مع اهللا في ملكوته 
 :15قورنتس  1( وكيانها في ملكوته على األرض المبني على أساس "المحبة"
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عدد ال، 8- 7 :25تكوين الولقد ُعِرفت هذه النسمة بـ"روح اإلنسان" ( .)53- 44
. ) أو "الَنَفس األخير"22 :4، طيموتاوس 37 :15، مرقس 29-28و  3 :20

 كل إنسان ُولد على األرض هو نفٌس وهذه الروح هي أيًضا "نْفس" بمعنى أن 
فُيقال على سبيل الِمثال  على األرض كما سيكون بعد الممات نفًسا في السماء

وكما الجسد، فإن النْفس [أي الكيان والذات] التي عِلمت . "األنفس المطهرية"
ؤمن ولم تعمل بوصاياه ولم تندم على ذلك فإنها حين بوجود اهللا ولكنها لم ت

يموت الجسد تموت موتًا أبدًيا، فروح اإلنسان أبدية إما مع اهللا في مسكنه 
وتدعى روًحا حية، أو مع الشيطان في مسكنه وتُدعى روًحا ميتة. ولكون اهللا 

من  اه والعيش معه دون أن يكون خاليً قّدوس وال يستطيع أحد أن يقف أمام
لخطيئة، فكانت محبة اهللا اآلب ونعمة اهللا اإلبن وشركة الروح القدس الكائنة ا

مكابيين  2منذ األزل مع كّل من آمن بمحبة اهللا له وبخالص النفوس فخلص (
تجّسد من أجل خالص اإلنسان قد مات ووطيء  الذيفالمسيح  ).1-23 :7

  ).54- 50 :27الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور (متى 

طالما  لإلستيعاب فقط دون فصل حقيقي بين الجسد والروح ويمكننا القول  
مكّمالن لبعضهما وروح  جسدٍ النفس البشرية الحّية من خلق اهللا : اإلنسان حًيا

، لوقا 37 :15(مرقس  موت الجسدينفصالن عن بعض بالالبعض وبهيئتين ت
في القيامة كالمالئكة في  )، فتنطلق الروح الحية إلى خالقها لتكون39- 36 :24

) إال إن 19 :3تكوين ال) ويعود الجسد إلى التراب (32- 30: 22السماء (متى 
شاء اهللا أن يرفع الجسد [الجثة] والروح مًعا إليه بعد موت الجسد أو بدون موت 

هيئتين إحتياجات ال . لكال)9، يهوذا 11 :2ملوك  2، 24 :5تكوين الالجسد (
 وسلوك إما متضاربة أو مّتحدة تعكسها أفعال الجسد ورغبات وأفكار وحواس
اهللا  ىأعط ولقد ن.لى اآلخر في حالة كونهما متضاربتيوحسب قوة أحدهما ع

للبقاء على قيد الحياة ومنع المرض إذا  اوقواعدً للنمو  اءً غذلكٍل منهما لباًسا و 
ا وأحيانً المرض بب اصلكي تُ  ن معّرضتانالهيئتيكال ، إذ اكان ذلك ممكنً 
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اهللا أرواحنا،  ى، غذّ كلمة اهللا. من خالل واليقظة وسيلة للشفاءهناك و بالغيبوبة 
الجسدية اآلخرين أنفسنا و حتياجات إووضع بذرة الحب في قلوبنا لمعرفة 

ا عملي البعض  نا) لمساعدة بعض36- 35 :25 ؛11-3 :5 تى(م والروحية
عيش إلى القيد الحياة و للبقاء على وبالمشورة الصالحة النابعة من كلمة اهللا 

روح حكمة،  :هو روح من اهللا ما لعدة أرواح منها وتعتبر الروح وعاءً . األبد
 ،الروح القدس] ... [مواهب وخصائص روح معرفة، روح تواضع، روح محبة

روح  ، روح كراهية،وخداع أرواح شريرة من الشيطان: روح كذب يومنها ما ه
. ونحن ُنصبح بعض الناسن يسوع م ربّ الالتي أخرجها إلخ، أو ك ... تكّبر

)، 14- 9 :8، رومة 8- 4 :3هللا حين تخضع روحنا ِلِقَياَدِة ُروِح اِهللا (يوحنا  اءً أبن
ي العيش بروح أِعلًما بأن النسمة األولى التي ُتعطي الحياة لهذه البنوة [

). هذا، ويعمل الروح 35 :1المسيح] هي أيًضا من اهللا: الروح القدس (لوقا 
لقدس في قلوبنا/فكرنا فُيبكت اإلنسان على الخطيئة لعدم اإليمان بالسيد يسوع ا

)، وُيحرضنا على الندم والتوبة وُيذكرنا 8:16المسيح [أي طاعة كالمه] (يوحنا 
  بكلمة اهللا. 

ال يعرف اهللا ال يؤمن بوجود الروح بداخله، أما لإلنسان  الذيإن اإلنسان    
وٕان كانت ال ُترى بالعين الُمجّردة فهي ُتمثل باألمور المعنية المؤمن فإن الروح 

باهللا التي يحملها ِفكره طالما كانت هناك نسمة حياة في الجسد. ونستطيع القول 
بأن "القلب بكل أحاسيسه وحواسه" هو دالة للروح أو باطن النفس البشرية التي 

درك اإلنسان وجود اهللا ويعمل الجسد وتبدأ بالنمو السليم حين يُ  مولدتولد عند 
على طاعته. وألن اهللا "محبة" فبالفطرة تعمل البشرية بروابط المحبة وٕان لم 

  ُتدرك اهللا.

من خالل الكتاب الُمقّدس، أعطى اهللا مصطلح "الروح" لألفكار التي بداخل    
 أهميةمن  لهااإلنسان والتي ُتكون شخصّيته وذاته ورمز لها بـ"القلب" لما 

: بالجسم العقل كوظيفة" القلبنفس البشرية فهي كالقلب للجسد، ووظيفة هذا "لل
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نها وُيحّللها وُيصدر اإلشارات لباقي  الجسم.  أعضاءيستقبل المعلومات وُيخز
يود اهللا أن يكون مستقيًما فُيخلصه ويكون سنده (مزمور  الذيوهذا هو "القلب" 

 فينا قلًبا نقيا طاهًرا وروًحا مستقيمة )، وبعمل روحه القّدوس يخلق اهللا11 :7
 ).20- 17 :11، حزقيال 13-12 :51ثابتة (مزمور 

أيًضا  ُأعطى، )5 :9تكوين ال( "حياة" " والتي تعنيوعلى ِغرار "النفس   
 أي حياته ألسلوباإلنسان  يّتخذه الذيُمصطلح "النفس" [باللغة العربية] للمبدأ 

قوانين جامدة بل هي  مجّردليست هي هذه النفس ف بالنسبة للروحو  ،"َمن أنا"
بـ"الدم" لما لها للنفس ورمز اهللا  .الحيمشاعر حية تسري في داخل اإلنسان 

اإلشتراع (تثنية  قال اهللا بأن "الدم هو النفس"إذ  كالدم للجسد،من أهمية فهي 
ية للدم أهماهللا أعطى و  فالجسد بال دم هو إنسان ميت ال حياة فيه. ،)23:12

دم ذبيحتْي الخطيئة واإلثم ُيرش على المذبح للتكفير عن فبعالقته مع اإلنسان: 
وكذلك بالدم ُيبرم/ُيوّثق  ؛)6-1 :7 ؛23-17 :6الخطيئة وللتقديس (األحبار 

. والمفهوم )28- 15 :9ين عبرانيّ ال، 8- 6 :24 وجخر ال(العهد بين اهللا واإلنسان 
ناقًال أساس الحياة من أوكسجين  العلمي لدينا بأن الدم يجري في عروقنا

ومضادات حيوية وغذاء إلى كافة أنحاء الجسم ونازًعا منه السموم. وٕان تكّلم 
اهللا عن النفس كدم الروح، فهي الوسيلة التي تنقل الحياة لروح اإلنسان وتعالج 

ّنك في قلبي ومحّبتك تجري في ا. وللتوضيح: نحن نقول للحبيب: "إأمراضه
لنكون أحياء نود أن يجري في عروق روحنا  الذيا، فإن الدم عروقي"، ومن هن

يحمل معه مواهب الروح  الذيهو "محبة اهللا" أي نفس المسيح واهب الحياة 
القدس إلى كافة أعضاء روحنا فُنثمر ثماًرا ُتسعد اهللا ألن اهللا في قلوبنا؛ 

 ف القلب عن ا؛ فحين يتوقّ وبمعنى آخر: من دون محبة اهللا نحن أموات روحي
الخفقان مما يؤدي إلى عدم سريان الدم إلى أعضاء الجسم فإن ذلك يؤدي إلى 
الوفاة. إن إيصال أساسيات الحياة من األوكسجين والغذاء والمضادات الحيوية 
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 ،ُيقاوم به الضعف واألمراض الذيإلى أعضاء الجسد يؤدي إلى النمو والقوة 
. ولعل كٌل لروح يؤدي إلى السمو والسالمإيصال نعم اهللا ل على غرار ذلك فإنو 

منا، نحن المسيحيين، علينا أن تكون فينا روح القديس يوحنا المعمدان فُنردد ما 
)، فنقول 30 :3قاله "ال ُبّد له من أن يكبر. وال ُبّد لي من أن أصغر" (يوحنا 

في لذاتنا التي تسري في عروقنا "أّن عليِك أن تصغري، وأْن تكبر نفس المسيح 
"، وحينها نردد ما قاله القديس بولس الرسول: "فما أنا أحيا بعد  ويتمّلك علي

" (غالطية  بّ )، ونفهم ما عناه 20 :2ذلك، بل المسيُح يحيا فييسوع بكالمه  الر
) 31-8 :14يعمل أعماله (يوحنا  الذيمع فيلّبس بأن اآلب الُمقيم فيه هو 

). وكما أن 26 :17جود محبته فينا (يوحنا وكيف نعمل نحن أعماله بوجوده وو 
... إلخ، كذلك نفهم  مكونات الدمم والخثرة ونقص بالدم كالتسمّ  اهناك أمراضً 

بأن أنفسنا ُمعّرضة للمرض وقد تفقد الحياة وتهلك وتموت؛ وتأتي أمراض 
النفس حين نّتخذ من غير اهللا إلًها فنعبد األصنام أو المال أو الذات، ومن هنا 

)، 22 :1بطرس  1( سو "طاعة الحق" أي طاعة كلمة اهللا ُتطهر النف كانت
فالنفس الطاهرة هي النفس التي تعمل بوصايا اهللا: محبة اهللا فوق كّل شيء 
ومحبة اآلخرين كمحبة الذات. والنفس السليمة من األمراض تساعد الروح على 

لسائلة والصلبة من طرد األرواح الشريرة منها كما يطرد الدم السموم الغازية وا
الجسم. ولقد أخبر السيد يسوع المسيح بأن "مبدأ الحياة الشخصي" لإلنسان 
والعمل به هو المهم لدى اهللا وهذا المبدأ عليه أن يكون مطابًقا لما في قلب اهللا 

يقتلون الجسد وال  الذينليكون حيا وٕاال ُأعتُِبر مّيتًا، إذ أوصانا قائًال: "ال تخافوا 
). ولعلي أسأل نفسي: ماذا يجري في 28 :10 تىمعون قتل النفس" (يستطي

عروقي، أُحب اهللا أم شيًئا آخر؟ هل ُأحب اهللا بأمانة؟ أحزينٌة أنِت يا نفسي 
؟ أم عّظْمِت ومّجْدِت اهللا السماويألنني أريد أن أعمل مشيئتي ال مشيئة أبي 

كما قال  يطن وصنًجا يرن بطاعة كلمته! أأكون من دون محبة فُأصبح نحاًسا 
  ).8- 1 :13س تورنق 1! (القديس بولس الرسول



- 9 - 

 

توَلد [بمعنى أن تبدأ بمعرفة اهللا ومحبته حسبما [اإليمان] روح اإلنسان الحّية    
خّبر إبنه الحبيب] من الروح القدس بسر المعموذية، ومن ثم تتغّذى وتبدأ 

أوحى به الروح  الذيأي فكر اهللا  بالنمو وتكبر بكلمة اهللا بنوعيها: الالمرئي
يسوع وفي  الربّ القدس لكاتبي الكتاب الُمقّدس، والمرئي أي الكلمة المتجسدة ب

سّر األفخارستيا الُمقّدس؛ كما أن الجسد يتغّذى بنوعين: الالمرئي أي الهواء، 
والمرئي أي المأكل والمشرب. كلمة اهللا هي التي تضع الفاصل بين أعمال 

بال  الذيال يخفى عليه شيء فيعرف الحب  الذيخبايا الروح عند اهللا النفس و 
مَة اِهللا َحيٌة وفعالٌة لولس الرسول: "َأن كبرياء من عكسه، كما قال القديس 

وِح" وَأْمَضى من كل سيٍف ذي حديِن، وخاِرقٌة إلى مْفرِق النْفِس و  الر
أن نفهم لماذا صّلى القديس بولس  ). ومن هنا نستطيع12 :4  ينعبرانيّ ال(

الرسول إلى اهللا من أجل أهل تسالونيقي قائًال: "قدسكم إله السالم نفسه تقديًسا 
ولعلنا نفهم  ).23 :5تسالونيقي  1تاما وحفظكم سالمين روًحا ونفًسا وجسًدا" (

اهللا  طاعة كلمةه معنا وبقائنا معه فلن تكون لنا حياة؛ وبأن بأن بدون اهللا وبقائ
 51- 46 :2أرواحنا (لوقا أجسادنا و طعامنا اليومي لتسامي  والعمل بمشيئته هي

   ).34- 31 :4و يوحنا 

يعمل  الذي، نحن نعلم بأن هناك أموًرا ال ُترضي اهللا؛ واإلنسان كمسيحيين   
، أما اإلنسان الروحي الجسدبهذه األمور ُيسّمى إنسان جسدي ويعمل بحسب 

  أي روح اهللا]. وعليه، فاإلنسان يحصد ما يزرعه: ح [فهو يعمل بحسب الرو 
 نزرع للروح: ن من الحصاد حيناهناك نوع .1

من سلك بالروح وليس ثمر الروح وهي أعمال أو صفات يتمتع بها  )1(
مشيئة شهوات الجسد، وبها يعيش اإلنسان الحياة األبدية وهو ب حس

ر )، ومن هذه الثما22 :5غالطية ( على األرض ألنه عرف اهللا
  ُيعرفون أبناء اهللا، و

  .بعد الموت الجسدي مع اهللا ) الحياة األبدية2(
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 :لجسدلن من الحصاد حين نزرع اهناك نوع .2

، نؤمن بالسحر، نحسد ]ومنها عبادة المال[نعيش بالزنا، نعبد األوثان  )1(
 )، و21- 19 :5  غالطية... إلخ ( وُنخاصم

  .ال نصبح أبناء اهللا بعد الممات )2(

طلبه أننا ال نفعل ما بدون إدراك من حياتنا  نعيشنا أن يمكنكمسيحيين،    
  :غير صحيح، فعلى سبيل المثال  مّنا، وهذا سلوكٌ اهللا
، علًما بأن رعاية الفقراءبعين اإلعتبار خذ األع أنفسنا دون مت أن نُ  نايمكن •

أن نتظارنا إبوابنا في أيقف على  الذيا من جميع الفقراء هو األكثر فقرً 
حاجة منا إلى تزويده بأنه عطشان و بقال  الذيأي السيد المسيح فتح له، ن

  .قلوبناو بآذاننا اليقظة 
نا بما يكفي من المال لجعلها تعيش في تأن نعمل جاهدين لتزويد أسر  نايمكن •

أخذها إلى الكنيسة أو قراءة نومع ذلك يمكننا أن ننسى أن  ،دةمعايير جيّ 
  .سقدّ الكتاب المُ 

  .حياتنالمال' كدافع يمكننا أن نجعل 'ال •
حول  ءقرباهل أو األاألحياتنا أو مع  مع شريكيمكننا أن نتشاجر ونتخاصم  •

 عنيسوع  الربّ ر تعاليم دون أن نتذكّ مع بعض عالقتنا ُننهي أي موضوع و 
  .الصفح

نقوم  لمن حولنا بماحجر عثرة في طريق اإليمان  أن نكون بسهولة نايمكن •
  .الوننطق به من أقو به من أعمال 

 باءآلهولة (االمحيطة بنا بس ناسيمكننا أن ننسى واجباتنا تجاه اهللا وتجاه ال •
  .لخ)إاألطفال... الحياة، واألمهات وشريك 

 .أو أخطاء َمن ُنحب ائنن رؤية أخطاأن ُنعمي أعيننا عبسهولة  نايمكن •
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؛ خاطئة سفر عن روحٍ يُ س ُمدّنس بجسدٍ أن العيش نفهم ب نحنكمسيحيين،    
وذلك ألن حّبنا هللا هو  خاطئة روحٌ و  دّنسغير مُ  جسدٌ ن يكون لمعظمنا ويمكن أ

 رؤيا(حٌب فاتر يعكسه عدم محّبتنا لآلخرين وعدم اإلهتمام بمعرفة كلمة اهللا 
وباإلمكان أن نسأل هذه اإلسئلة  ].ةيذقالال [أعضاء كنيسة) 22-14 :3 يوحنا

  وُنجيب:
  ؟اإلنسان وحر بالتالي الجسد و  دنسما هي األشياء التي تُ  •

 هوهذ ."أو تعّظم المعيشة وكبرياء الِغنى العينشهوة و  جسدال "شهوة
ثروات محبة الدنيوية فإنها يمكن أن تؤدي إلى  شهوات كانت نإالشهوات 

عصيان كلمة اهللا، وعدم اإلتكال عليه، وبالتالي  الدنيوية أكثر من اهللا
 1والقتل (رين، تلكات أشخاص آخمم شتهاءإ والكذب، والسرقة، والزنا، و 

  .)12 :8، رومة 17- 15 :2يوحنا 
تحويل الرغبة في القلب  ي:' هدث الجسالتي تلوّ غسل األمور 'وبالتالي فإن 

ة وبروٍح حكمالنعم التي أعطانا إياها اهللا بستثمار إ والعين نحو السماء، و 
ا ، والشجاعة، الخ؛ وفي هذه الحالة سيتم تلقائيً ذكاءالمال، ال متواضعة:

من ِقبل سيد هذا العالم (لوقا  خائن'الوكيل ال'بـ ُسّميناالروح حتى لو  سيتقد
16: 1 -13(. 

  ؟الجسد دنيسدون تاإلنسان ما هي األشياء التي تلوث روح  •
أو  ةرحمالالمحبة و  أعمالنصياع للوصايا العشر ولكن دون القيام باإل

ب المشر المأكل و وتوفير المأوى و  اهللاإعالن محبة  أي أعمال خيرية
 ةحبمجار/اآلخرين كما المحبة أي ا [ا وروحي والمال للفقراء جسديً  كساءوال

  ا.روحي اإلنسان غير مثمر ]. بعبارة أخرى: أن يكون الذات
نحو قلب التغيير هي عملية ث الروح' التي تلوّ غسل األمور 'وبالتالي فإن 

قلب كما  معرفة اهللا فشكره والّتشبه به من حيث الرحمة والوداعة والتواضع
فتمتليء قلوبنا روح أن نولد من ال)، أي 48- 1 :5يسوع المسيح (متى 
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س روح قد يُ ، وهذا سوف تهكلم بمحبة اهللا بقوة الروح القدس ونعمل بحسب
   .جسدباإلضافة إلى الاإلنسان 

ُبنا بعمل الخير، ولعل ما كتبه القديس     أراد اهللا أن يطبع شريعته بقلوبنا وُيرغ
لته ألهل رومة اإلصحاح السابع من اآلية الرابعة عشر إلى اآلية بولس برسا

 ) تجعلنا نقف لحظة لُنفّكر بين روحنا/25- 14 :7الخامسة والعشرين (رومة 

األفكار التي ُيناجيها الروح القدس لتعمل الصالح وبين جسد الموت أي 
ُيحارب  الذيبناموس الخطيئة المتمّثلة بالضمير الميت  تعملاألعضاء التي 

الشريعة التي بالعقل أي الشريعة الروحية، ونستطيع أن ُنجري على سبيل 
  المثال هذه المحاورة بين روحنا وضميرنا:

        والضميراإليمان] أي [حوار بين الروح 

  : (طق طق)     الروح
  : من هناك؟  الضمير

  : أنا، روحك.    الروح
  : ماذا تريد؟  الضمير

  أحس بالبرد،ني عريان إني مريض، إن، ني عطشاإني جائع، إ:      الروح
  ظالٌم شديد. وهنا    

  دة، ولدي الكثير من المأكلني ال أشعر بشيء. أنا بحالة جيّ إ، ا: حسنً   الضمير
  لدي كل ما أحتاج إليه ليجعلني أحس بالدفء، واألمر والمشرب.   
  ه. ئهنا أو ُأْطفِ  عائٌد لي ُألضيء النور   

  هل نسيتني؟ : وماذا عني؟   الروح
  ني مشغوٌل جًدا مع آخرين، وال أعتقُد بأنيإ: آه، لربما ... لربما.   الضمير

  إليك. أسيءُ     
  ني أشعر بحزٍن شديد ألنك ال تفعل شيًئا من أجلي وال تعتني بي.إ:      الروح
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  عتنيت بجسدي فإني أعتني بك.إ، إذا احسنً  :   الضمير
  ويعوُد إلى التراب، ولكني أنا . جسُدك سوف يموت: أنت مخطئ     الروح

  األبد مع اهللا. أنا أحتاج للغذاء للبقاء حًيا، وأحتاج من سيعيش إلى    
  أحتاج للضوء لُينير لي الطريق للحياة إلى دواء ألشفى. كما    
  األبدية.    
  لقد سمعُت هذه الكلمات من قبل، إما من أهلي أو في !: ال أفهم  الضمير

  منذ أن ذّكرني أحٌد بك. مضى وقت طويلولقد  الكنيسة.    
  نيإني أشعُر بالضعف، ساعدني، إ. القد أهملتني. ال تلم أحدً  :    الروح

  أموت!    
  : أِعُدك بأني سأطلب المعونة، وفي هذه المرة سأعمل جاهًدا ُألعيد  الضمير

  سأفتُح قلبي لتقّبل كّل النصائح. الحياة. كيلإ    
  : لو كنُت حًيا فسأضع الحياة في روح أبنائك.: أشكرك. وتذّكر     الروح

  من إخبار بدّ  : واو. يا لها من مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي. ال  الضمير
  صدقائي.أ    

 (دعوة إلى الروح القدس) لُنصل:  
ُترشد المؤمنين إلى كمال النور  القّدوسوٕالهي ... يا َمن بمواهب روحك  رّبي  

طعم الحكمة الحقيقية ونتمتع دائًما وأبًدا  القّدوسك والحق، هبنا أن نتذوق بروح
   بمعونتك اإللهية بربنا يسوع المسيح ألن بك ومعك نِجُد سعادتنا.

 ،وٕالهي ... إن نفسي هي قلبي وما بباطني أقدمها لك فإجعلها ُملًكا لكَ  رّبي  
  آمين.
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 حجر األساس
السيد يسوع المسيح في تعتبر األهرامات أحسن مثال حي لتوضيح ما قاله    

 عن كيفية بناء بيًتا أبدًيا ال يؤول إلى السقوط اإلصحاح السابعإنجيل متى 
فإن بعض األهرامات ما تزال قائمة  1أحد المصادر. فحسب )27-24 :7(متى 

، ولقد كان السبب في ىسنة، بينما غيرها قد إختف 4300بمكانها منذ أكثر من 
ن هذا السر، و ُبِنَي عليها الهرم. ولقد عرف البناؤ التي  /القاعدةذلك هو المنّصة

ت من وقٍت إلى آخر. فعلى سبيل المثال: لقد ويبدو أن هذه المعلومة قد ُنسيَ 
ة ُرّصت من ألواح كبيرة مصنوعة فوق منصّ بمنطقة الجيزة  "خوفو"ُبني هرم 

، فأضحت [الحجر الكلسي] من نوعية ممتازة من الحجر الجيري األبيض
ت فكانت وَ التي هَ  اتحجر أساس صلب للبناء عليه، أما األهرامة المنصّ 

   [أنظر شكل مة بها رديئة فلم تُقاوممنّصتها سيئة البناء ومواد البناء المستخدَ 
-1-[.   

             

     

  

 

  بعض األهرامات وموقع المنّصة -1- شكل     
  

الصحراء القاحلة) إلى  لقد غّير المصريون القدامى المنّصة الترابية (أرض  
أبدًيا، وهذه ُتمثل الخطوة األولى التي  اءً حجر أساس صلب ليبنوا عليها بن

يّتخذها أي شخص يود أن يبقى مع اهللا إلى األبد: "التوبة" أي "تغيير سيرة 
حياته من مرحلة الخطيئة إلى مرحلة اإليمان القوي والثابت المبني أساسه على 

   ".: السيد يسوع المسيحشخص الكلمة المتجسدةالمكتوبة و  كلمة اهللا

     أهرامات َهَوت: هرم مرن رع             أهرامات قائمة: أهرامات الجيزة   



- 15 - 

 

يود أتباع السيد يسوع المسيح بناءه هو قلبهم بكل ما يحمل  الذيإن البيت    
هذه المشاعر هي إحدى [ من مشاعر تجاه اهللا وذاته واآلخرين من حوله

مع إدراك بأنه ما لم توضع الثقة باهللا  ]األمور التي خلقها اهللا وال ُترى بالعين
 ).1 :127مزمور ، 15 :30أشعيا للمساعدة لبناء القلوب فعبثًا يبني البناؤون (

 أعد  الذيوعليه فإن بناء البيت وهذه القلوب هي التي ستسكن في قلب اهللا. 
 :53أشعيا (هللا  اءً جعلنا أبنبالنعمة إذ "قّدوس اهللا" المسيح يسوع  الربّ سالمه 

  عتمد على:ي) 3- 1 :14 ؛36-34 :8يوحنا  ،2-12
بذل إبنه الحبيب ف) 7 :2دعاه وأسماه "إبًنا" (مزمور  الذيمحبة اهللا لإلنسان  .1

وغّذاه ) 3-1 :43شعيا أ، 17- 16 :3(يوحنا عنه  اءً السيد يسوع المسيح فد
بخبز الحياة وأخرجه من العبودية إلى الحرية كما أخرج بني إسرائيل من 

 .)20- 7 :8 (تثنية اإلشتراع مصر إلى األرض الموعودة

، 62 ؛4- 1 :48 ؛46فهو حصٌن لنا (مزمور  ؛أمانة اهللا لوعده وكلمته .2
 ).4-1 :25أشعيا 

 :37معونتنا وسور بيتنا المنيع للنجاة من األشرار (مزمور فهي  الربّ يُد  .3
مفهوم ن م ينا نعولعل [ )23عصاه وعكازه يسّكنان روعنا (مزمور و )؛ 40

هو ف )18 :5أبيه (طوبيا عّكازة أنه  علىإبن اهللا كالسيد يسوع المسيح 
 . ]ُيسّكن روعنا بحمل خطايانا

بإعطائنا مواهب الروح القدس فيخلق فينا قلًبا طاهًرا وُتجّدد  الربّ بركة  .4
 ). 12 :51مزمور ، 27- 26 :36روحنا (حزقيال 

 و "سمهأ قدسّية") 1(ـ بوالمعروفة لنا  ةتمثلماللذاته  داخليٌ  لدى اهللا حبٌ    
، )4-3 :11 ، هوشع23-22 :36(حزقيال  "]نسان[اإل ما صنعت يداهب) "2(

غير غيورة ملتهبة ومحبة اهللا محبة بّناءة . األب الحّنان القّدوسفهو اهللا الخالق 
 : اإلنسان كما اهللابالنعمة ا قدوسن واحدً يتهدف إلى جعل اإلثنمبالية باأللم و 

ولو س ليصبحا جسًدا واحًدا. ، كالمحبة بين العريس والعرو )2 :19(األحبار 
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أحب اهللا  كنلو أسمه فقط لهلك اإلنسان الخاطيء  قدسّيةكانت محبة اهللا محبة ل
يسوع  إبنه الحبيبولهذا أرسل  ،اإلنسان بصورٍة ال يمكن للكلمات أن تصفها

فيه  أفاض الذي )1 :42 أشعيابروح اهللا ( مملوءً  المسيح لُيجّسد هذه المحبة،
بالغيرة على "قداسة اهللا ومحبة  ممزوجةً ) 5:5(رومة  محبة اهللا لنا

 .)13- 12 :21متى ، 6- 1 :9أشعيا ، 19-15 :5الحكمة ( اهللا لنا"
   .لرسماهذا كان ك ]قلب اهللا [عجب حين ُرسم قلب يسوع  وال

الحكمة مواهب الروح القدس:  تكانت وُأدِركالغيرة المحبة و هذه أجل من    
التي توّلد  )2-1 :11(أشعيا  الربّ المعرفة وتقوى والقوة و  والفهم والمشورة

 )7 :8ألنها ُتعلم القناعة والفطنة والبّر والشجاعة (الحكمة  ،لدى البارالفضائل 
ينابيع الرحمة والسالم والتقوى والمحبة  [ينابيع ماٍء حية وغيرها فيخرج من جوفه 

غيرة جاءت وصايا من هذه المحبة وال .تروي َمن حوله ])14- 10 :66(أشعيا 
(تثنية  "ذهنك] [ إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك الربّ وتعاليم اهللا: "أحبب 

، 18 :19أحبب قريبك ُحبك لنفسك" (األحبار و " )37 :22، متى 5 :6شتراع اإل
بقوة الروح  التي على المؤمن أن يحفظها في قلبه ويعمل بها )39 :22متى 
التي تجعل الحبيب أسيًرا والغيرة المحبة قوة ب ،)28-27 :11(لوقا  القدس

  للمحبوب.

ن القدامى بعد اإلنتهاء من بناء مدرجات الهرم يعجًبا كيف أن المصري   
عوامل كطبقة واقية من  جًدا المصقوللبخوها بطبقة بيضاء من الحجر الجيري 

فينا خلقَت  القّدوسيا من بروحك  ،المؤثرات الخارجية. سبحانك يا ربالتعرية و 
، فنحن أبناء )27(مزمور  لُنصبح من أبنائك قدرتك ظل وقيتنا في قلًبا نقًيا و 

 فأنجبتْ وظّللتها بقدرتك روح القدس حّل عليها نا العذراء مريم [الكنيسة] التي أم
(لوقا  ])30-28 :8رومة ، 30- 27 :89مزمور ( إبنك القّدوس [اإلبن البكر فينا

   .)12رؤيا يوحنا ، 4- 1 :2 ؛14- 12 :1أعمال الرسل ، 35 :1
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 لُنصل:  
وٕان كنُت  فأنت ُتحبني، أنا في قلبكيا صاحب القلب الكبير، وٕالهي،  رّبي   

وال أفهُمك في أحياٍن أخرى؛ فأنت أبي قبل أن  أنسى ذلك في بعض األحيان
بالنعمة اإللهية [الذبيحة  نيي التي جعلته محبتك هذه أجل، أنني إبنك. أِعيَ 

فأنا من دونك إنساٌن أسكن معك في بيتك  هب الروح القدس] قّدوساإللهية وموا
مأله إ و  القّدوسأشعل في قلبي نار الغيرة على أسمك ، لذا بعيٌد عنك وعن دربك

هي حجر األساس [المحبة] ولتكن كلمتك  بالمحبة التي في قلبك ألكون إبًنا لك
؛ ني ثياب الفضيلة""أشِلْحني ثوب الرذيلة وألبسْ . تعال وتمّلك على قلبي: فيه
 دون ملل بو  دون الشك بهابكلمتك عمل أوٕاجعلني  القّدوسروحك قدرة ني بلْ ظل

  .فيرتفع بيتي شامًخا إلى السماء

  آمين.، القّدوسوٕالهي، أني واثٌق بقلبك  رّبي   
  

  

  العين مصباح الجسد
المحبة الحقيقية هي أن نرى اآلخرين كما يراهم قلب    

َمله بنا المعموذية بالروح أي قوة "محبة اهللا، وهذا ما تعْ 
ُوهب  الذياهللا التي ُأفيضت في قلوبنا بالروح القدس 

). فاإلمتالء بالروح القدس يجعل قلوبنا 5:5 لنا" (رومة
، قلب اهللا مندمجة إندماًجا تاًما مع قلب يسوع األقدس

ُينير لنا  الذي، فيصبح هذا القلب هو المصباح وفكره
نير بالتالي للجميع بكل حكمة، إذ نبدأ برؤيتهم والتعامل الظلمة فنُ 

معهم [قوًال وفكًرا وفعًال] من خالل هذا القلب [العين مصباح الجسد 
  يحمل في طّياته المحبة والرحمة للجميع.  الذي)] 22 :6(متى 
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  أبناء إبراهيم

لتبين لنا  ، وجاءت هذه العالقاتستفرد أناٌس قليلون بعالقة حميمة مع اهللاإ   
 هذه العالقات هي ٕاحدىجزًء من فكر اهللا وبالتالي جزًء من صفات قلب اهللا. و 

أبرام بن تارح من بني نوح من بني أخنوخ من بني شيت  [عالقة اهللا مع إبراهيم 
   .]إبن آدم

َعَرَف أبرام اهللا وسار معه كما سار من قبله أجداده وباألخص أخنوخ    
) اللذان تكّلم معهما اهللا كما تكّلم 9-8 :6تكوين ال( ) ونوح24- 21 :5 التكوين(

  ).3- 1 :12 التكوينمع أبرام وتجّلى له (

على [منذ البدء علم أبرام في قلبه بأن اهللا هو الخالق الُمعطي لكل شيء    
. وبعد أن كّلمه اهللا لم يعد ]إعتبار أن كّل جيل كان ُيخبر الجيل القادم عن اهللا

وجوده بل أطاعه ألنه أحّبه منذ الِصغر. ولقد بارك اهللا  ألبرام سبب للشك في
من الناحية الروحية والجسدية، فأعطاه:  القّدوسأبرام وأعطاه من مواهب روحه 
) والمشورة 18 و 4 :13؛ 10- 1 :12 التكوينالحكمة والعلم والفهم والتقوى (

 التكويند (والجل ])8 :13 التكوينالمبنية على محبة اهللا والقريب ([الصالحة 
. وحين خرج أبرام لمالقاة ]طاعة هللا عن محبة [) ومخافة اهللا 16- 14 :14

العدو ليفك أسر قومه عِلم بأن اهللا سيكون ترًسا له وبأنه سيتمكن من العدو 
جندي  318وٕاال أُيعقل أن ُيجند شخص  ]فهو لم يكن بعد قد نال وعد اهللا له[

ليًال، دحره وتعّقبه إلى الحدود  لمحاربة جيوش خمسة ملوك؟ خرج على العدو
م . علِ ]داللة على الحكمة العقلية والقوة والمثابرة الجسدية  [وٕاسترجع القوم والمال 
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أبرام بالمعونة اإللهية له والداللة على ذلك بأنه لم يرضى أن يأخذ شيًئا من 
هو الملك وال يود أن ُيقال بأن الملك هو من أغنى إبرام وهو العالم بأن اهللا 

  أغناه وسنده. الذي

  لقد مّيز اهللا أبرام بإموٍر كثيرة، وبه كشف اهللا عما في فكره:   
 :لسببين هللا ان جاء ِذكره بالكتاب المقّدس بأنه بنى مذبحً هو أول مَ  •

تبقى ِذكرى لهذا لفي األماكن التي تراءى له اهللا فيها بأوقات مختلفة   )1(
 الحدث، و

 )18 :13 ؛8و  7 :12 التكوين( الربّ  ن أجل أن ُيصّلي ويدعو بإسممِ   )2(
 :8 التكوين(كما فعل نوح حين بنى مذبًحا هللا وأصعد له الُمحرقات 

20(. 

هو أول من ُلقب بالعبراني [أي من عبر إلى مصر من أرٍض أعطاها له  •
) وثم غادرها وعاد إلى األرض التي وعده 13 :14؛ 10 :12اهللا (التكوين 

)]. األرض التي سكنها لم تكن 18- 14 :13؛ 7- 6 :12اهللا بها (التكوين 
ُملًكا له في البدء ولكن اهللا جعلها كذلك، كما أن السماء لم تكن ُملًكا [بيًتا] 

خلقه اهللا في  الذيلإلنسان ولكن اهللا جعلها ذلك. كان أبرام نموذًجا آلدم 
واجهته التجارب [مجاعة في األرض الموعودة] الجنة وأغناه ولكنه حين 

توجه إلى أرٍض غريبة عنه و خرج منها ف[أخطأ]  ظهر عدم ثقته بكالم اهللاأ
وٕانتابه الخوف على حياته فلجأ إلى عدم قول الحقيقة كاملًة  ،[أرض مصر]

دون التفكير بالنتائج، خاف من اإلنسان وسمح للغير أن ُيخطئوا دون 
لك. هم لمصلحته الخاصة إذ لم يصبه األذى بل صار غنًيا بسبب ذمِ لْ عِ 

ولكن اهللا لم يشأ إال أن ُتكشف الحقيقة كاملًة ُمستخدًما التأديب بضرباٍت 
موجعة، فكشف اهللا عن الخطيئة ولم ُيميت اإلنسان إنما دحر الخطيئة. 
كان اهللا في عون أبرام فلم ُيقتل حينما إنكشف أمره، بل على العكس ُأخبر 

نة مّرة أخرى. وهنا يكشف بإنكشاف أمره [تنقيته وفدائه] وأعاده اهللا إلى الج
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من اآلخرين يؤدي إلى الخوف على الممتلكات و لنا اهللا على إن حب الذات 
بة هللا، ويحمل اإلنسان على اإلبتعاد عن اهللا لوال حبّ فُينتج أموًرا غير مُ 

  عنايته الفائقة وتدبيره اإللهي إلعادة اإلنسان إليه.

راد بذل نفسه إلنقاذ قريبه من ن جاء ِذكره بالكتاب المقّدس بأنه أهو أول مَ  •
األسر، ُممهًدا لما سيفعله اهللا من أجل أحّبائه وراسًخا لفكرة "المحبة" التي 
ُيريد اهللا بها "أن يفعل اإلنسان لآلخرين ما ال يمكنهم أن يفعلوه ألنفسهم وما 

 يود لآلخرين أن يفعلوه له".

تنفيذ وعده له، ولم ن طلب من اهللا عالمة تؤكد صدق كالم اهللا و هو أول مَ  •
يغضب اهللا منه بل على العكس أظهر له ذاته على هيئة نار مشتعلة 

قطع اللحم   [) يمشي بين األجساد ونفوسها 17 :15 التكوينوعامود سحاب (
عمرها [إشارة إلى النفوس التي ستسكن مع اهللا  ])5- 4 :9 التكوينبدمها (

والتي  ]واإلبن والروح القدسثالث سنوات أي قد إكتملت معرفتها باهللا اآلب 
رعاها إنساًنا باًرا وأبعد عنها الخطيئة بوجود اإلبن الوديع والروح القدس 

. وهذه العالمة ُيعطينا إياها ])18- 7 :15 التكوينالطائران اللذان لم يموتا ([
 اهللا في القّداس اإللهي إذ يتواجد اهللا مع اإلنسان الُمتعّمد ِمن ِقبل الكاهن

ُيرضي  لعمل ما  من واجباته إرشاد اإلنسان الذيأبرام ب  لمثّ مُ ال  الكهنوت[
 يأتي اهللا إلى قلبه.ف)] 19-17 :18 التكويناهللا وٕابعاد الشياطين من قلبه (

وفي  ن غّير اهللا له إسمه من أبرام إلى إبراهيم ليكون أًبا لكثيرين [هو أول مَ  •
ا ، كما ُيعتبر الكاهن أًبا روحي يومنا هذا ُيعتبر إبراهيم أًبا لكل من آمن باهللا

 ).8-4 :17 التكوينلكثيرين] (

ن أعطى له اهللا العالمة بحسب الجسد إلنتماء اإلنسان هللا: هو أول مَ  •
 ).14- 9 :17 التكوينالختان (

ن جاء ِذكره بالكتاب المقّدس بأن اهللا تراءى له كثالثة رجال هو أول مَ  •
اآلب واإلبن [هم إبراهيم كشخص واحد يتكلمون مًعا بصفة الُمفرد ويتكّلم مع
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وُيقدم لهم المأكل والمشرب الُمَعْد  ]والروح القدس ثالثة أقانيم بإقنوٍم واحد
مما أنعم عليه كمساعدة  هللا جزءً  ، وكأنه بهذا العمل يُرد مما لديه ِمن خيرات

بإمكان هذه األقانيم من حينها ُيريه اهللا كيف و  من أجل راحته، للغريب
). 22-1 :18 التكوينفصال عن بعضها من أجل إتمام عمل إلهي (اإلن

لم يتعّرفوا على أقنومي اإلبن والروح  ،لين بلوطُممث  ،ُنالحظ أن اآلخرين
ذ مشيئة اهللا لفصل اإلنسان البار المملوء بروح القدس بل ُأعتبروا مالئكة تُنفّ 

فينجو من المعرفة والفهم للثبات على إيمانه بدون قنوط عن الخاطيء 
ان ؤ يتم فصل الحنطة عن الز حيث في يوم الدينونة كما  عقاب الخطيئة

 ).30- 24 :13ان وُتؤخذ الحنطة إلى حضن اآلب (متى ؤ فُيحرق الز 

ن جاء ِذكره بالكتاب المقّدس بأنه تشّفع أمام اهللا ألخيه اإلنسان هو أول مَ  •
 ).33-23 :18 التكوين(

ور بطاعة اهللا محبًة به على الرغم ن إنتاب في قلبه شعور السر هو أول مَ  •
لشعور بذلك بإبنه. مماثًال  يضح غاص بقلبه حين أطاع ليُ  الذياأللم  من

الحبيب على الصليب كذبيحة اهللا عن العالم أجمع،  هاهللا حين ضّحى بإبن
إذ كان مسروًرا. حين ُيضحي اإلنسان بذاته فإن مقدار األلم النفسي يكون 

باألبناء  باءن من ُيَضحى به هو أحد أبنائه، فعالقة اآلأقل بكثير مما لو كا
هي أعمق من عالقة اإلنسان بذاته. ولقد رفع اهللا من مكانة أبراهيم إذ 
جعله أًبا لكثيرين ُمشبًها إياه بذاته إذ يعودون أوالده لحضنه بعد الممات 

 ).31- 22 :16(لوقا 

ه ثقة كاملة في اهللا في أن لدين جاء ِذكره بالكتاب المقّدس بهو أول مَ  •
وحي ، بهللاوقال  يصعب اإليمان وطاعة اهللا؛و  ملاأل ينعدم به الذيالوقت 
سمح يى عنه و تخلّ ي". وأعرب عن ثقته في أن اهللا لن لتكن مشيئتك: "أعماله

قال فبنه، إبديًال عن  ُيدبر لهوسوف  هحبيُ أن اهللا  اثقً وا إذ كان ،بنهإله بقتل 
نفسه يرى لِ : "أن اهللا حدوث األمرقبل حرقة عن الحمل للمُ  سأله الذيإلبنه 
  ).8- 6 :22" (التكوين لمحرقةل لالحم
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أو إلى مباشرًة على الرغم من أن الكتاب الُمقّدس لم يتطرق إلى الكهنوت    
ممارسة طقوس معينة من ِقبل الكاهن أو أن على اإلنسان أن يدفع العشور 

على أيام أبرام إال أننا نقرأ للمرة األولى نبي، قبل أيام موسى اللمن يخدم اهللا 
ُيعطي البركة عوًضا عن اهللا وُيخرج  الذيعن ملكيصادق الملك الكاهن 

 الذيللشعب خبًزا وخمًرا ويقبل أخذ العشور كعربون محبة من ِقبل اإلنسان هللا 
. لذلك كان )20- 17 :14 التكوين( باركه وأطعمه ونصره على أعدائه

وهب الخبز متمثًال في جسده  الذيرمًزا إلى اهللا اإلبن "ملك اليهود"  ملكيصادق
بّ والخمر متمثًال في دمه في ليلة العشاء  ُيسّلم العدو إلى  [اني لمغفرة الخطايا الر

وفي القداس اإللهي بعد ذلك، إذ أصبح الكهنوت أمًرا أساسًيا لتقديم  ]أيدينا
للشعب لمغفرة الخطايا وٕاعطاء  ]فخارستيااإل[الخبز والخمر النازل من السماء 

يدفع العشور شكًرا هللا على البركة التي  الذيوكان أبرام رمًزا لإلنسان البركة. 
ولعل اهللا أراد أن ُيعلمنا كعادته عن مراحل القّداس بما حدث أعطاها إياها اهللا. 

، وبأن ]خطيئةال[مع أبرام من أمور. فللمرة األولى ُتذكر حادثة الوقوع باألسر 
اإلنسان من ذاته ال يقدر على فك أسره وٕانما يحتاج إلى من أمده اهللا من ِنعم 

أي ُيصبح القلب صافًيا من أي عداء أو  ،ليقوم بفك أسره. وحين ُيفك األسر
يستطيع  ،كراهية من ِقبل أو نحو اآلخرين واهللا باإلعتراف وطلب المغفرة والتوبة

ذاء الروحي والبركة، وُمعطًيا من خالل القّداس اإلنسان أن يتقّدم ألخذ الغ
- 26 :102اهللا ال يتغّير (مزمور فاإللهي العشور لخدمة الفقراء محبًة باهللا [

  ].)25- 15 :42لمجده (سيراخ  )، وهو الُمعلم الوحيد لما في فكره27
 لُنصل:  

 دعوتك لنا لمشاركتكومعّلمي، يا من رسمت  السماويوٕالهي، أبي  رّبي   
نتقّدم من ، أهلنا أن منذ الِقدم ناأسر كت فكبعد أن تناول الغذاء الروحي لمائدتك 

مائدتك المتواضعة الدسمة بقلوٍب ُمحبة، قلوٍب نقّية، قلوٍب 
، قلوٍب مضحّية من أجل اآلخرينقلوٍب مطيعة، سخية، 

   آمين. ،فنحيا معك إلى األبد لنستحق بركتك وقلوٍب شاكرة
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        زائٌر على الباب

لم يكن في قلبي سوى والدّي أحبهم،  ُت طفًال صغيًراوٕالهي، حين كن رّبي   
بعضهم أو  ،يسكنون دوًما معي في قلبي، ثم دخل إلى قلبي إخوتي وأقاربي

وال يستطيع  صمكّلهم لسُت أدري! فحين ُكنت صغيًرا كان قلبي أعمى وأ
م كانوا ُيقّررون ن هم في داخله وهالحراك، فمن دّق على باب قلبي َفتح له مَ 

: فتحوا لهم بكالمهم المعسول عنهم، من يدخل فيه ومن يخرج منه بتصرفاتهم
كر وبذكر حسناتهم فأحببتهم دون أن أدري، أو لم يفتحوا بكرههم لهم وذِ 

. ثم دخل أصدقائي ... وأنا أكبر وقلبي ما زال يّتسع سيئاتهم أمامي فكرهتهم
وأكرهه وال أغفر له تضايق من أحد لكثيرين، ولكن في بعض األحيان حين أ

خرجه من قلبي وال أدعه يدخل ثانيًة. هكذا حال قلبي: أناٌس تدخله وقّلة أُ 
 أو؛ أفتح لهمف؛ وقد يعود بعضهم فيقرع باب قلبي مرة أخرى يخرجون منه

أصحيٌح هذا في  بإرادتي. ُأبقيهم خارًجابل ال أفتح صم وُأقّسي قلبي فعمي وأُ أُ 
أين أنت من قلبي؟ أما زلَت واقًفا على  أم أحتاج أن أتغّير؟نظرك يا إلهي، 

َمن فتح لك الباب حين قرعته وَأدخلك؟ أُكنُت أنا أم  بابه أم ُفِتح لك فدخلت؟
شخًصا آخر عرفك وأحّبك قبلي وكان ساكًنا معي ففتح لك؟ أُهو أحد والدّي أم 

  شخًصا آخر في حياتي؟ هل دخلَت ثم أخرجُتك؟
  ):23- 1 :13، لقد سمعُت بأن القلوب أنواع (متى وٕالهي رّبي   
ال ُيريد أن يعترف ، طاهر في عينيه وأصم قلٌب غلظ وقاس ومتعجرف .1

واضًعا وال ُيريد التأديب والتغيير  ،يفهم كالمكيسمع و ال ُيريد أن بأخطائه، 
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(مزمور  لذا فهو لن ُيثمرويرغب باإلنتقام واألذية اللوم دائًما على اآلخرين 
 .)9- 7 :95 و 37 :78

قلٌب متأرجح لمحبتك فال يستطيع الثبات وخاصة عندما يواجه ظروًفا  .2
 صعبة من أجلك فُيصبح حينها غير ُمثمر.

رقه وال يثق بك أو يعتمد عليك طُ  حسبقلٌب أناني ُيحب نفسه وُيفكر  .3
فُتغريه مباهج الدنيا أو تثقل عليه همومها فُيهمل كلمتك ويصبح غير 

 ُمثمر.

واضع تمأله الرحمة معترًفا بك وبكلمتك ويتمنى أن ُيسعدك فُيصبح قلٌب مت .4
 ُمثمًرا.

"أعداء اإلنسان  بأن يسوعاله إبنك الحبيب قوٕالهي، لعلي أفهم اآلن ما  رّبي   
هم ليسوا فقط البشر المرئيين من أهل البيت و ، )36- 34 :10(متى  أهل بيته"

عنك وعن تعاليمك وعن المعنى بأفكارهم قد ُيبعدونني  نالذيأهلي وأقاربي 
 ،هو قلبيأيًضا فبيتي  :ولكّنهم أقرب إلى نفسي من هؤالءالحقيقي للـ"المحبة"، 

من حواس وشهوة  من يحتويهم هذا البيتُهم األمور الغير مرئية مأهل بيتي و 
إليك لتُنّجينا  ي، وُنصلّ ألعدائناصفات ومشاعر. ولقد عّلمنا يسوع بأن ُنصّلي و 

ي نقّ تُ صلي لكي ن كان العدو هو شهوة الجسد فإني أُ لذا يا رب، إ، من الشرير
، وٕان كان العدو هو حب السلطة يقّدس األعمال التي يقوم بها جسدتُ و  يفكر 

عطي لروحي نعمة التواضع والكرم وحب أو التعلق بالمال فإني أصلي لكي تُ 
سبيل  اعمل سالكً لكي أ)] أي 22 :5عمل الخير [إحدى ثمار الروح (غالطية 

عّلمني يا رب أن ُأصّلي بال ). 16 :5قضي شهوة الجسد (غالطية أالروح فال 
من القلوب قلبنا لنعمل على  إفتح عيوننا يا رب على أنفسنا لنعرف أي  ملل.

حمله  الذي؛ حسب السيف )1 :16التغيير بحسب مشيئتك وكالمك (أمثال 
جعلنا نتوب ونرجع إليك ، وإ )17 :6، أفسس 34 :10متى ( إبنك الحبيب إلينا

ي ولعلّ  ) فُنصبح من أبنائك.25-21 :1سامعين لكلمتك وعاملين بها (يعقوب 
 أسأل نفسي:
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(أشعيا  ؟؟ كيف أشهُد لهيتكلم معي وماذا ُيريدني أن أفعل الذين هو مَ  •
كما سمعه "أنا إلُه آباِئكم" . هل أسمعه يقول لي "أنا هو" )10-12 :43

  )؟15- 1 :3خروج الالملتهبة ناًرا وال تحترق ( موسى النبي من العليقة

) 43و  42، 41ن هو "فادّي قّدوس إسرائيل" (أشعيا هل أعرف مَ  •
 وعالقته بـ "يسوع المسيح مخّلصي"؟

  فُأطأطىء رأسي وقلبي، وأفتح لك بكل سرور.

دخولك إلى قلبي َأسعدني، َأسعدني سماع صوتك، َأسعدني وٕالهي،  رّبي   
بيتَي المتواضع ال   .سعدتني خدمتك وٕاكرامك وحسن ضيافتكالتعّرف عليك، أَ 

بيتَي المتواضع  ). 19-1 :8يليق بك ولكنك تجعله قصًرا بوجودك (رومة 
ُأقّدمه مسكًنا لك؛ تمّلك عليه فُأصبح أنا هو الزائر، فُيهيء كالنا الطعام لآلخر 

 :3و  2يوحنا ): أنا ُأهّيء لك الطعام [إذٌن صاغية (رؤيا 20 :3(رؤيا يوحنا 
"من كان له أذنان، فليسمع ما يقول الروح للكنائس") وقلٌب منكسر (مزمور 

)] لتتعّشى معي، وأنت ُتهّيء لي الطعام [الحمل الذبيح 1 :61شعيا أ، 19 :51
وأشبع. سبحانك يا رب ما معك وكلمتك وما أْعَدْدت لي لخدمتك] فأتعّشى 

  أشهى مائدتك، أشكرك على الدوام. آمين.

وٕالهي، وجودك في قلبي يجعلني أفتح بابه للجميع دون أن يطرقوه، إذ  رّبي   
الممكن أن  ِمنَ هي التي تفتح. ُترى، أَ  قلبك الُمحب للبشر أجمعين] [ أن يدك

تسمح لي بأن أدخل إلى قلوب كثيرين ألفتح لك باب قلبهم فتدخل وتسكن 
-13 :9أتكفي صالتي وصيامي (تثنية اإلشتراع معنا؟ 

) لدخولك إلى 28- 21 :15، متى 7- 4:4، فيلبي 19
ُتسّر به عروسه وُيسّر هو  الذيتدخل كالعريس قلوبهم؟ 

 امفلبسته ِعقًدا من اللؤلؤو بها، أهداها ثوب العرس 
  آمين. ،. يا رب، لتكن مشيئتكمجًدا لهوتزّينت 
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 عرس قـانا الجليل وأعجوبة لورد
ي عشر من شهر شباط من كل عام تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الحاد  

بذكرى ظهور السيدة مريم العذراء للقديسة برناديت سوبيرو، في قرية لورد 
بفرنسا. وُتكرس الكنيسة هذا اليوم للصالة من أجل المرضى وذلك ألن العذراء 
مريم طلبت من القديسة أن تغتسل وتشرب من ماء من موقع أشارت لها عليه، 

ال أن حفرت بأيديها في فما كان من القديسة إ
ذلك المكان وتدّفق من تلك الحفرة ماء ُأستخدم 
لشفاء المرضى بصورة عجائبية لمجد اهللا. كما 
أن العذراء مريم طلبت من القديسة برناديت أن 
تطلب من كاهن الرعية أن يبني كنيسة في هذا 
الموقع، وتخبره بأن السيدة التي ظهرت لها ُتدعى 

ويا للعجب فلقد  نس أصلي" ["المحبول بها بال د
تم بناء ثالث كنائس الواحدة فوق األخرى كبناء 

مة الروحية لزوار من واحد ضخم يقوم على الخد
اس اإللهي بهذا اليوم تُقرأ القراءات العالم الستة]. وفي القدّ  مختلف قارات

 التالية:

  14- 10: 66القراءة األولى من سفر أشعيا 
جِميع  اي سروًراا معه سّروايها، ب ُمحِ  جميع اها يب بتهجواإ وا مع ُأورشِليَم و إفرح   

من  نّعموا، وتْحِلبوا وتتِيهاز اعت يالنائِحيَن عليها. لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدْ 
: هاا قألّنُه هكذ ا.ِدرِة مجده بومجد اُألمم  رهنالكَ ءنذا ُأميُل إليها السالم ال الر

  .ُتدّلُلون نيركبتالى وعل ونَ ُتْحَملالورك  علىو وَن َفتْرضع كالوادي الّطافح
يه أإنساٍن كَ  ُه ُتعزْوَن. وتكذلك أنا م يُكْم، وفي أورشِليم ُتعز نظرونُأعز  َفُتسر
غضُب يو  ،يدهبع عم أنهاالرب  يدوُتعرف ِب، كم وتزهُر عظامكم َكاْلعشلوبق

  . على َأعدائه

الكنائس الثالثة التي تعلو 
مغارة لورد وفي ساحتها جموع 
كثيرة تحمل الشموع أثناء تالوة 

 ة الوردية.المسبح
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  : 11-1ا البشير اإلصحاح الثاني قراءة اإلنجيل الُمقّدس من إنجيل يوحن
عي دُ ف .أم يسوع هناك وكانت وفي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرٌس   

ليس "يسوع أمه: لقالت فت الخمر، دَ فَ نو  .ا وتالميذه إلى العرسأيضً ع يسو 
 ".مرأة؟ لم تأت ساعتي بعدالا أيته ،ما لي ولك"قال لها يسوع: ف  ".هم خمرعند
ستة أجران من حجر هناك وكانت  ".فعلوهإمهما قال لكم ف"دم: للخ هُ الت أمّ فق

 .أو ثالثة منها مقدار مكياليناليهود، يسع كل واحد  ُة عندر اطهلما تقتضيه ال
وا "إغرفقال لهم: ف أعالها.. فمألوها إلى "مألوا األجران ماء"إ: خدمللقال يسوع ف

ال ن اخمًرا، وك صار الذيماء ا ذاق الفلمّ  ناولوه.. فمائدة"ال وكيل ناولواو  ،اآلن
دعا  ن.و كانوا يدر وا الماء غرف نالذين الخدم في حين أ، أتتمن أين  دريي

قّدم ما  الناس، سكر فإذا، دة أوالً الجيّ  ةالخمر  قّدميُ  ئٍ مرِ كل إ"العريس وقال له: 
  ".  دة إلى اآلنالجيّ  ةالخمر  حفظت. أما أنت فها في الجودةدونكان 

  .أظهر مجده، فآمن به تالميذهففي قانا الجليل، أتى بها يسوع  آيات أولىهذه 

هذا الحدث وهذه القراءات تجعل من األعجوبة األولى التي فعلها السيد يسوع   
ُيسَعد اآلب  الذيالمسيح منهًجا لحياة المؤمن، من أتباع السيد يسوع المسيح، 

  لخطوات التالية: السماوي حين يراه في الملكوت، وهذا المنهج يّتخذ ا
ممّثًال بمريم العذراء] بإرشاد المؤمن  يعرف اهللا [ الذييقوم المرشد الروحي  .1

نحو السيد يسوع المسيح [كلمة اهللا] والطاعة له، طالًبا منه أن يضع كّل 
 قلبه] على أساس من حجر.  ثقته فيه. وهكذا يكون المؤمن قد بنى بيته [

أسبغه اهللا علينا من  الذيأي بالخير ملء القلب [الجرن] بالماء الحي  .2
أورشليم كما وعد [أي بمحبة اآلب السماوي]؛ هذا الماء الُمتدّفق من 
الينابيع المتفّجرة من قلب اهللا التي ال تجف: المحبة، الرحمة، السالم 

ُأعطي للبشرية  الذيوالتعزية واإلرشاد، العبادة والتقوى. هذا الماء الحي 
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يسوع المسيح للشفاء واإلرتواء الروحي فنولد من الماء من خالل السيد 
). هذا الماء الحي المتواجد بالكنيسة التي 12- 1 :47والروح (حزقيال 

إن الوالدة من الماء  تحوي نهر الماء الحي: كلمة اهللا والقربانة المقّدسة.
 والروح تبدأ بالعماذ وتستمر إلى تمام النمو واإلمتالء بالروح القدس.

الجرن إلى قّمته بالماء يستغرُق وقتًا ويحتاج جهًدا وصبًرا ومثابرة، ملء  .3
وهذا اإلمتالء ال يترك مجاًال ألي شيء آخر من أن يأخذ حّيًزا في القلب، 
فتكون محبة اهللا فوق كل شيء، وحينها يستطيع المؤمن أن يعطي ما 

  وفعالً بالروح وتكون عبادته هللا قوالً  لآلخرين فيمتلىء القلبا هذ يفيض من
 به ُسّر.  الذيبروح المسيح بداخله، بروح إبن اهللا  والحق، بالروح

بعد الممات، وحين يتقابل المؤمن مع خالقه، يقف السيد يسوع المسيح  .4
[العريس] معترًفا به أمام أبيه السماوي إذ َأْلَبَسُه بيديه الُمقّدسة [أي المعونة 

ل وذات يسوع المسيح] ثوب العرس اإللهية التي كانت بيننا: أقوال وأفعا
[البر: بطاعته والعمل بكالمه بروٍح مستقيمة، والخالص: بموته على 

) وبالتالي ُيصبح مولوًدا جديًدا بال دنس [غافًرا له 10 :61الصليب] (أشعيا 
صب اهللا عليه غضبه  الذيخطاياه بدمه الكريم فيخسأ الشيطان عدو اهللا 

ذ لم يُعد له سلطان في هذا العالم]، ويدخل يوم ُصِلب يسوع المسيح إ
 . الملكوت فيفرح اآلب بإبنه الجديد واإلبن بلقاء أبيه

وكما أن والدة اإلبن هي ثمرة عرس، فال عجب أن يكون التدبير اإللهي بأن 
يبدأ يسوع المسيح بداية بشارته وعمله لخالصنا بحفل عرس مليء بالفرح لُنولد 

 عد معاناة آالم الوالدة. نحن عندما تحين الساعة ب

واآلن لو إعتبرنا أن كل  هذا على إعتبار أن كل جرن هو قلب إنسان.
نقطة ماء بالجرن هي قلب إنسان مؤمن وأن الجرن هو قارة، لعلمنا أن فرح اهللا 
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يكتمل حين تمتلىء قلوب العالم أجمع بمعرفة ومحبة اهللا، وهذه هي مشيئته: 
جه هو فعلة لكرمه يعلمون ما حدث وأهمّيته، "خالص العالم أجمع"؛ وما يحتا

    فالحصاد كثير والحّصادون [الخّدام] قليلون.

: لُنصل  
يفرح  الذيوٕالهي، يا أبي السماوي القدير والالمائت، يا رّب الحصاد  رّبي  

  بخالص الجميع، الحصاُد كثير والحّصادون قليلون.
أن  ُمّتضًعاِد والشّبان، أطلُب إليك يا قلب يسوع األقدس المضطرم ُحبا لألوال  

ُتزيد في بالدنا وفي جميع أنحاء المعمورة، عدد األتقياء الُغُيِر من ُرسل األوالد 
 رغب كثيرين من الصبيان ذوي والشّبان، فحيُث الجيفة إبعث النسور. أالّ 

من على ِخدمتَك الُمقّدسة، وآتهم عوًنا  أنفِسهمالقلوب السخية الطاهرة في وقف 
َلُدنك فيحل عليهم الروح القدس ويشعل نار محبتك الخالدة بقلوبهم فتعطيهم قوًة 
بحيث ال تُحول دون رغبتهم عوائُق العالم والشيطان؛ ومتى تقّيدوا بدعوتهم 
 ،السامية، فإجَعلهم من الثابتين عليها إلى الممات. ولك الشكر على الدوام

 آمين.

"يا أيھا القطيع الصغير، َمن يوّد أن يركب الجحش إبن ا�تان ويتبعني إلى حيث 
 العالم؟ َمن يوّد أن يحمل الصليب معي ويكون ِمن أحبّائي؟"ا.رادة ا.لھية لخ+ص 
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  سمكةً   دُ طاتعالَ معي نص

في العهد القديم من الكتاب المقّدس عن سمكٍة كْم  اأُت في سفر طوبيّ قر    
، اا جد كبيرٌة جد ة د مثلها، فهي سمكة عجيبة. هذه السمكطاوددت لو أص

يخاف المرء منها حين يراها ويجزع إذ قد يعتقد بأنها قادرة على أن تلتهمه 
أنها يقول ب ده هي، ومع ذلك فإن من يعرفهاطادها تصطامن أن يص وبدالً 

 دهاايطصنحو الشاطىء بإنتظار من يأتي إل سهلة الصيد وهي تتقّرب دوًما
بر حجمها، فإنه باإلمكان لكِ  ًراوُيمسك بها بكل قوة وال يدعها تُفلت منه. نظ

تناول كمية من جسدها على مقدار ما يسّد الجوع والشبع اليومي وُيمّلح الباقي 
 فال ُيحس اإلنسان بجوع أبًدا ]عمررحلة ال [لُيأكل على مدى فترة زمنية طويلة 

د السمكة. تمتاز هذه السمكة بمقدرتها على الشفاء وخاصة إعادة ايطصإبعد 
نتيجة دخول أجسام غريبة غير صالحة بعينيه،  ضريًراالبصر لمن أصبح 

 نَ مِ ب التعاسة واأللم. أَ وكذلك تستطيع أن تطرد األرواح الشريرة التي تسب 
  ئات؟أم أنه تهي  الممكن ذلك،

ُيقال أن عصارة مرارة هذه السمكة حين توضع على عين الضرير ُتسِقط    
الغشاوة البيضاء التي حجبت الرؤيا فتعود لإلنسان المقدرة على الرؤيا بوضوح. 

يزيل المعاناة التي سّببتها  السمكة فحين يحترقان ينتجا دخاًناأما قلب وكبد 
  األرواح الشريرة.

بهذه السمكة وخاصة لوجود من فقد بصره من حولي، إذ  رت كثيًرالقد فكّ    
أردُت أن ُأعيد لهم بصرهم. وتساءلت مع نفسي "أهي سمكة من نوع خاص، أم 

أن على أن مكونات كل السمك لها المقدرة على الشفاء؟". وبالطبع لم أجرؤ 
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ه أقول لرجل ضرير "دعني أضع من مرارة السمكة على عينيك فتشفى"، فهذ
  مزحة قد يعتقد من يسمعها بأنني ُأصبُت بالجنون.

مع مرور األيام، بدأت أؤمن بوجود هذه السمكة وٕان إّتخذت صورة إنسان    
أتى وجعل  الذيان إلبن اإلنس أو باألحرى لم تكن هذه السمكة سوى رمز حيّ 

للذين  ن تبعوه حين كان على األرض وأيًضاال يفنى لم جسده مأكٌل حًقا
أصبح الكفاف  الذي ]كلمة اهللا والقربانة المقّدسة [وه بعد موته؛ هذا الجسد سيتبع

اليومي لروحنا الجائعة. أجل، إن المرارة التي قاساها إبن اإلنسان "الُمخلص" 
في شفاء  صلبه بالذات، هي التي كانت سبًبا هذا بحياته وتضحيته، وعند

صيرة حين ُغفرت لنا خطايانا أعيننا الضريرة بسبب الخطيئة وأعادت لنا الب
 الصليب، إحترق قلب الُمخلص حًباولبسنا البر بطاعته لُنعاين مجد اهللا. على 

) وسال دمه وقّدم ذاته 14 :22بنا، صار قلبه كالشمع وذاب بداخله (مزمور 
ذات رائحة زكية هللا لكي يرتاح كّل  ذبيحة لمغفرة خطايانا وأصعد نفسه كبخورٍ 

لخطيئة وُيبعد عنهم عقوبتها الوخيمة، أي الموت. لعل القلب من أضناهم نير ا
من األهمية لروحي كما للقلب والكبد من  ]القّدوسإبنه  [وفلذة كبد اهللا  القّدوس

أهمية لجسمي؛ فالقلب هو مفتاح الحياة واألداة التي تضخ الدم السليم لكافة 
الدم الحمراء في الطفولة، يوّلد كريات  الذيأجزاء الجسد الواحد، أما الكبد فهو 
  :الذيومن ثم عند البلوغ يصبح المصنع 

  على لياقته، و اُينظم عملية التمثيل الغذائي لكي يبقى الجسم محافظً   )1(
 نتج ما يحتاجه اإلنسان من أنزيمات وقاية ضد العدوى وزيادة المناعة، و يُ   )2(

  بصورة يعمل زيل السموم من الجسم. وٕاذا ما أصاب الكبد أي عّلة ولميُ   )3(
  عليًال. صحيحة أصبح اإلنسان خامالً  

 سبحانك يا اهللا كيف أن دم الُمخلص، رمز محّبتك، يعطي الحياة للجميع
فَسيْسهل إصابتنا بالمرض  قوًيا ، واإليمان به إن لم يكن)28-15 :9ين (العبرانيّ 

  لآلخرين. بتعاد عنك فال نقدر أن نكون نوًراوالوقوع بالخطيئة واإل
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    اإلله على قمة جبل سيناء أمام النبي موسى ولم يتكّلم معه إال وقف الر ب
! الربّ ب فتكّلم معه اهللا وعّرفه بذاته قائًال: "الر  الربّ بعد أن نادى موسى بإسم 

إلٌه رحيٌم ورؤوف، طويُل األناِة كثيُر الرحمة والوفاء، يحفُظ النعمَة/الرحمة 
معصية والخطيئة، ولكنه ال يترُك دون عقاٍب شيًئا ... أللوف، ويحتمل اإلثم وال

 أسمه الغيور"، فسجد موسى هللا، وأعطاه اهللا كلمته (خروج الر 28-4 :34ب (
فتح له نأي وُنمِسك به ناديه نُمنتظًرا أن  نايسوع أمام باب قلب الربّ كما يقف 

ف ناباب قلب له ويجعل محبة اهللا ِغًنا ال مثيل  نابذاته فُيعطي ناليدخل وُيعر
  .)21-18 :3(رؤيا يوحنا نال الحياة األبدية نف ناورحمته [الشريعة] مكتوبًة في قلب

 

 لُنصل:  
على باب قلبي ينتظر مني أن ُأدخله  فٌ قوا القّدوسوٕالهي، قلبك  رّبي   

ليتعّشى معي وُيغّذيني ويعطيني الحياة، أعطني النعمة أن أقول له إني أثق به 
السمكة الكبيرة التي أوصلت يونان  وهو أيًضا ،الكبيرة غذاء روحية فهو السمك

 آمين. ،النبي إلى بر األمان، إلى حيث العمل حسب مشيئتك لخالص النفوس

  ناديناصوت اهللا يُ 
إنه صوت إله ... عاشق ... محب ... غيور،    

بقلٍب حزين، ينتظر بفارغ و ينادينا إليه بعيٍن تدمع 
، ينتظر بفرٍح أن ُنعرفه على الصبر وقت اللقاء

سأرتبط به  الذياآلخرين ونقول لهم: "هذا هو َمن إختاره قلبي، هذا هو 
سيرفعني من الحضيض إلى النعيم، سُيلبسني  الذيمدى الحياة، هذا هو 

ًعا بجواهٍر من كنزه الثمين، كنٌز من المحبة والرحمة  ثوًبا منيًرا مرص
  سلم واألمان".والغفران، من التضحية وال

  

إنه صوت إله ... عاشق ... محب ... غيور، ينادينا ويقول: "أبقوا    
  معي وٕاسهروا فالليل تحلو فيه الكلمات، ونوري يضيء الظلمات".

  

د بالّرب يسوع، تجسّ  الذيوٕالهي ... يا َمن أحببتنا كّل هذا الحب  رّبي   
 آمين.لشكر على الدوام، ولك ابالروح أفض بقلبنا محبتك لنحيا معك لألبد، 



- 33 - 

 

 سفراء المسيح ... أشجار الغابة

أمام وجه أشجار الغاب  جميعُ حينئٍذ ُتهلل . ال وكّل ما فيهوالحق بتهج"لت
 الر أمانتهوالشعوب ب رض. يديُن الدنيا بالبرليدين األ أٍت  ،ألنه آتٍ  ب ".  

  )13-12 :96(مزمور 
ينتظرون عودة سّيدهم  نالذيخدم من صفات أتباع السيد يسوع المسيح، ال   

هم ُمضاءة (متى ح) ومصابي40- 35 :12وأوساطهم مشدودة باألحزمة (لوقا 
  ):9- 6 :13مثمرة (لوقا  فيصبحون أشجاًرا) 13- 1 :25

، ]أي محّبته ورحمته وبّره[مجد المسيح وبكل تواضع،  ،يعكسون بأفعالهم •
 ).15 :1ولسي قهو صورة اهللا ( الذي

المسيح وبذلك ير اآلخرين بمعرفة مجد اهللا الُمتجّلي في وجه يقومون بتنو  •
 ).7- 1 :4س تورنق 2بعد يوم ( تتجدد البشرية يوًما

يعلنون بشرى ُمصالحة اهللا مع البشرية من خالل السيد يسوع المسيح (لوقا  •
 ).47 :24 ؛60 :9

يصمدون بروح اإليمان أمام التجارب والمحن، عاملين بكلمة اهللا (يعقوب  •
1: 2 -27.( 

يغسلون ويصونون أنفسهم من كّل ما ُيلوث أجسادهم وأنفسهم وذلك بتوجيه  •
امل بمحبة اهللا، رغبات القلب والعين نحو السماء، وملء القلب بالك

. مكملين قداسة ذواتهم اائه فيثمرون روحي هللا ولخدمة أبن واإلستسالم كلًيا
- 13 :12، الجامعة 6و  5، غالطية 6 ةبمخافة اهللا وحفظ وصاياه (روم

 ).24 ، مزمور35- 33 :12، متى 23-20 :7، مرقس 14
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ن بمعرفة اهللا، مشّجعين بعضهم البعض لعمل مشيئته بفرح فائض ئو يمتل •
 ).12- 9 :1ولسي ق(

فيقومون  ُيعاملون وُيحبون اآلخرين كما عاملهم وأحّبهم السيد يسوع المسيح •
 :15(يوحنا  ون تذّمروبذل ذاتهم دبروٍح وديعة متواضعة على خدمتهم 

هم بروح المسيح فسيرون العالم من خالل قلبه ئإذ بإمتال .)17- 12
، فالعين سراج السماويالقّدوس وتكون أعمالهم صالحة مرضّية لآلب 

  .)22 :6 (متىالجسد 
مالحظة: نالحظ بالصورة أعاله بأن األشجار تأخذ صور جانبية لوجوه أناس 

أعلى يسار الصورة] وكأنها ُتسبح  يمين منها [تنظر إلى األعالي إلى جهة ال
اهللا. الشجرة التي في الوسط أعلى من األخريات وتختبىء خلف ما يبدو بشجرة 

يسوع المسيح خلف الجسد المضروب  الربّ مائتة مثل ما إختفى بهاء وٕاشعاع 
 بالسياط والمائت على الصليب. وأمام الشجرة ما ُيشبه التاج، وكأن هذه الشجرة

تنازل وجاء فسكن بين شعبه  بكل تواضع الذيترمز إلى يسوع المسيح الملك 
  عنه تاج الُملك ألنه أحّبنا. نازًعا

  

 لُنصل:  
يا رب، أعطنا الشرف لنكون سفراء لمحبتك ورحمتك في العالم، ومرآة    

عاملين بدون كسل في كرمك فنكون من  . إدعونا يا رب لنكون خّداًمالمجدك
خدمة" حيث من أراد أن يكون كبيًرا عليه أن يكون الالمحبة و كوت أفراد "مل

 . نطلب منك هذا بإسم يسوع المسيح، آمين.)20لآلخرين (متى  خادًما

 

  إكليل الشوك
إرتضيت أن تْلبسه  الذيوٕالهي ... إكليل الشوك  رّبي   

أصبح تاج الورد ذي الرائحة الزكية كرائحة الُمر على 
كان قد إتشح بشوكة  الذيالخطيئة و جسدي الُملّطخ ب

  ل وعاش وأثمر. الشكر لك يا رب على الدوام، آمين.م جَ الموت، فتَ 
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  الصليب

   تبعني."يو  هحمل صليبمن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه وي"
     )24 :16 متى( يسوع المسيح 

 الربّ بع يجب عليه أن يحمله ويت الذياإلنسان المسيحي يعلم بأن الصليب    
يسوع هو ليس مصاغة من معدن أو حجر نفيس ُيلبس أو تمثال يوضع في 
البيت كجزٍء من األثاث ليُدل لآلخرين على أنه مسيحي وليعلم اهللا بأنه 

يحتاج أن نزهد بأنفسنا أوًال لكي  الذيما هو الصليب لنا تساءلو مسيحي. و 
موّحد  حيين لدينا صليبٍ حمله ونتبع ربنا يسوع، فسنجد نحن جميًعا كمسين

 ا، كما أن لكٍل منا صليبً "[أي صليب اإليمان] ويمكننا الرمز له بـ"صليب الروح
  :يمكننا القولويمكننا الرمز له بـ"صليب الجسد". و  حياتهحسب  آخر كلٌ 

 يسوع ووصايا ربنا إن صليب الروح/النفس محفوٌر في قلوبنا أال وهو تعاليم •
إتمام مشيئته  خالل من مجده مع األبدية بالحياةاهللا لنا  وعد أي المسيح؛
 منا؛ فردٍ  لكل هذه المشيئة كانت أيا ورغبًة إلرضائه به محبةً  وطاعته

ومهما كانت هذه المشيئة . لآلخرين الرحمة أعمال في محّبتنا هللا ضحت تو 
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 أو أمهات أو زعماء ... ، فالمطلوب آباء أو لنا كمسيحيين، كوننا كهنة
ون قلب اآلب نكون أن منا وناقلين إيماننا بكل صدٍق  أطفاًال ُيِسر

 .وٕاخالص

سواء بسبب  األلم نتحّمله من أن ينبغي شيء أي فهو الجسد صليب أما •
 لم يكن اوكذلك علينا أن نتقّبله إذ عّلة بالبدن أو على السبيل العاطفي،

المين ) ع9 :12قورنتس  2، قائلين "تكفينا نعمتك يا اهللا" (باإلمكان شفاءه
 بأننا أصبحنا بهذه النعمة أبناًء هللا.

ل الروح المسيح الحقيقيين، فإن صليب بالنسبة لتالميذ    قلوبهم تدريجًيا سُيحو 
 ادائمً  ُيساعد الذي المسيح قلب يسوع مثل تماًما ومتواضعة وديعة إلى قلوبٍ 

 سيحالم يسوع الربّ  نسمع أن ولذلك يمكننا. الجسد تخفيف ِثقل صليب في
تعالوا إلي : "سابًقا قال كما اآلن الجسد أو/و الروح في المرضى لكل يقول

إحملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديع  جميًعا أيها الُمرهقون الُمثقلون، وأنا ُأريحكم.
 متى( متواضُع القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، ألن نيري لطيٌف وحملي خفيف."

 اهللا لنا هو عن رحمة المسيح يسوع الربّ  متعالي من إن جزءً ). 30- 28 :11
 اها أثناءوالتي أعطانا إي " المقدسة القربانة"ذبيحته اإللهية  طريق عن ألنفسنا
قد  ذنوبنا لعلمنا بأن خفيًفا أرواحنا على العبء مما يجعل األخير، العشاء
اج إن طاعة كلمة اهللا بكل صدٍق وأمانة تحت ،كذلك ."الحمل" خالل من ُغِفرت

إلى قلب وديع ومتواضع مقدًما الشكر هللا على جميع النعم وبكل األوقات 
وُمعترًفا له بكل إحساناته، ال يشكو في وقت الضيق بل يقول "لتكن مشيئتك يا 

ألنهم ال  اهللا"، ويعرف كيف يغفر لمن أخطأ إليه ويقول "إغفر لهم يا أبتِ 
أحد معصوم عن الخطأ سوى يعلمون ما يفعلون" ألنه عالٌم بأن ليس هناك 

اهللا، وٕان هو غفر لغيره غفر اهللا له ذنوبه [حين يأتي إليه بكل تواضع معترًفا 
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بخطأه ونادًما عليه] بدم المسيح. هذا النوع من القلوب سيعطي راحة وطمأنينة 
وسالم لنفس صاحبها إذ تصبح تعاليم اهللا نيٌر لطيٌف وحمٌل خفيف فتنتصر 

، 30-29 :11وتنال الحياة األبدية (متى  ]والشيطان الخطيئة[على أعدائها 
  ).33 :16 ؛26- 25 :11يوحنا 

 الرغبات وذلك بالسيطرة على لغاية خالص روحنا جسدنا كمسيحيين، يعمل   
 ؛4 أفسس ،16- 15 :24 الرسل أعمال ،7 :4 التكوين( الخطيئة إلى تؤدي التي

 والقربانة القدس الروح من خالل لتقديس أجسادنا تعمل وروحنا ،)6 ؛5
 أم الدجاجة أوالً  أتى الذي باللغز: من أشبه العمل هذا مثل اهللا؛ وكلمة المقّدسة
 أوالً  ُخِلقت الدجاجة أن نعرف إننا ،"المسيح يسوع أتباع" ولكوننا البيضة؟
نسمة " أن نؤمن الطريقة بنفس الجنس، هذا من وُتكثر لتثمر البيضة وبداخلها

 كلما إجتهدنا. اواإلثمار روحي  العمل لنا يتسنى حتى أوالً  فينا ُسِكبت" الحياة
كلما  ،)14- 12 :6 رومة(لتطبيع الجسد بما ُيرضي اهللا  الجسدية باألعمال

وٕازدادت محبة كلمة اهللا في  أرواحنا، على اأصبح حمل الصليب أقل عبئً 
 جاهدةً  كلما إزداد عطش الروح لكلمة اهللا وعملت ومن جهة أخرى،. قلوبنا

 الروح فإن يأتي]، أن منه ونطلب اهللا إلى قلوبنا نفتح [أي الخالق إلرضاء
 الحب هذا من تماًما انار المحبة هللا ويمأله يشعل في قلوبنا سوف القدس

  .صليب الجسد أمًرا هّيًنا سيجعل وهذا فتلتصق الروح بصليبها،

لصوم حين نبتعد عن معرفة اهللا من خالل كلمته وعن ممارسة الصالة وا   
يزداد حين ُنخطىء، نحمله يكون منشطًرا. و  الذيحسبما ُيريد اهللا، فإن صليبنا 

بمحبة نحمله على أكتافنا وُيصبح حمله أصعب، ولكن  الذير الصليب انشطإ
المسيح من األموات  يسوعالتوبة وٕايماننا بقيامة السيد معرفة الكلمة و اهللا و 

م الصليب لنحمله ونتبع المسيح إلى يد إلتئاامتنا من بين األموات، ُيعوبالتالي قي
  حيث مضى: إلى حضن اآلب.
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 لُنصل:  
ة من خشبة الصليب ُتمّثل أحد عإن كل قط ،يسوع المسيح وٕالهي رّبي   

وعلى منكبيك راعيك هم، فلذلك حملته بين ذُمت من أجلِ أحببتهم و  نالذيأتباعك 
 لهم السماويمحبة اآلب لتظهر دفء حملته  ؛صغيركما يحمل األب إبنه ال

. حملته وُصلبت عليه، وُتسِمعهم قوله لهم: "يا ولدي، إني اليوم ولْدُتك"
؛ وفتحت ذراعيك واقًفا أمامه قول لهم بأنك لن تتخلى عنهم أبًدافإلتصقت به لت

. وكما حملتهم، أردتهم أن وُمقّدسهم بدمك الكريم ُمدافًعا عنهم بجسدك الممزق
بكل ومحبة اآلخرين"  هللا: "محبة ا]ةالسماويتعاليمك [ بهيحمل كٌل منهم صلي

 اهللاُيظهر مجد  الذي؛ هذا الصليب ويلتصقوا به بكل قواهمصبر وَجَلد، 
من أيديهم وأخطأوا فسيجدون أحسوا بثقل الصليب وهوى وٕان  .لآلخرين

وُيزيد في  سيأتي ليحمل عنهم ومن ثم ُيعيد إليهم الصليب الذيصاحب الحقل 
 بعدوكما أنكرك بطرس الرسول ثالث مرات و  .قلوبهم اإليمان والرجاء والمحبة

صاحب ا كون معنا يت تاب وثبت بإيمانه وثّبت اآلخرين، فكذلكندم و ذلك 
؛ يا َمن أصبحت آالمه هي المسامير التي تُثّبتنا تُثّبتناُتعيد إلينا إيماننا و ل الحقل

رافه الضائعة فوجدها بحث عن خِ  ذيال يها الراعي الصالح أ؛ يا على صليبنا
   .إلى الفردوس همعها جذبو 

  
أسأُلك أن تطبع في وٕالهي،  رّبي   

 يماناإلحّية من  عواطف قلبي
، وندامة صادقة على محبةالرجاء و الو 

أن ُأقلع عنها  وعزًما راسًخا خطاياي
  آمين. ،لى الدهرإحيا معك فأ
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  صورة الباطن 

   
  
  
  
  

  

أعطيكم قلًبا جديًدا، أنت قلت لنبّيك حزقيال: " وٕالهي ... رّبي   
وأجعُل في أحشائكم روًحا جديًدا، وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، 
وأعطيكم قلًبا من لحم، وأجعُل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون 

- 26 :36حزقيال ( "على فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها
: "يسوع متك اإللهيةنعمعونتك و أشكرك يا إلهي على   .)27

طبع محبتك في قلبي وحّول كياني إلى محبة تعكس  الذيالمسيح" 
أشكرك يا  محبتك لآلخرين، فيشكرونك وُيمّجدون إسمك القّدوس.
قوًال وفعًال  [إلهي إذ أنك عّلمتني أن أحبك فوق كّل شيء وبالصالة 

ل جهدي بالصوم أتقّرب منك، وعّلمتني أن أعم ]بالجسد وبالروح
بعدني عنك عن الدنس والخطيئة التي تُ  ]ا وروًحاقوًال وفعًال جسدً [

ألضبط نفسي وميولها داللة على محبتي لذاتي التي لن أرضى لها 
، وعّلمتني أن أرحم اآلخرين السماويإال أن تكون معك في ملكوتك 

 حبّ كما أُ لهم داللة على محبتي  ]لروحللجسد ول قوًال وفعالً  [بالصدقة 
  آمين. ،نفسي
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   :حياة اإلنسان المسيحي
  رحلة األربعون يوًما

     

 بالنسبة الحياة ولعل بالموت، هيتنتو  بالوالدة تبدأ رحلة الحياة أن يقولون 
 أيًضا هي القدس والروح واإلبن اآلب اهللا بإسم عّمدت اّلذي المؤمن لإلنسان

   نتهي.ت ال ولكنها بالمعمودية تبدأ رحلة
 وديًعا قلًبا خلقه بالجنة، ووضعه ومثاله صورته على اإلنسان اهللا خلق
 حياةً  له تفكان صورته تشّوهت بالخطيئة أنه إال لآلخر وُمحب ومتواضع

 اّلذي البستان أي الجنة، على آدم حياة إنتهاء نقطة من تبدأ حياة هي أخرى:
(تكوين  منه آدم أخرج ثم عليها حارًسا مالًكا ووضع الحياة شجرة اهللا به وضع

 بيده، سيحرثها التي القاحلة لألرض آدم خرج ؛)24-23 :3وتكوين  9- 8 :2
 السماوية أورشليم إلى وينتقل تيمو  يوم إلى جبينه عرق من ويأكل فيتعب
 الّرب جثمان وضع لحظة من كبيرٍ  لحد  تشبه الحياة هذه .)19-17 :3 (تكوين
- 41 :19 (يوحنا البستان] في الحياة [شجرة البستان بأرض جديد قبرٍ  في يسوع
 مالك [إقامة للحراس باإلضافة وُختم القبر باب على كبيًرا حجًرا وضع ثم )42
 منها] التقّرب أحد يستطيع فال الحياة شجرة على حارًسا نار من سيفٍ  مع

 القبر باب لدحرجة اإللهية، المعونة ،المالك ومجيء )66-60 :27 (متى
 للقاء للجليل أورشليم من بالذهاب التالميذ وٕابالغ يسوع الّرب قيامة وٕاعالن

 وتعّمد سبق اّلذي اإلنسان ذهاب أي[ األموات بين من القائم يسوع الّرب
 الحياة وعيش يسوع ّربال على للتعرف والجهاد الروحي التعب حيث لألرض
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 مّنا واحدٍ  كلّ  سيسمع وهناك )،7-1 :28 (متى ]اإللهية بالمعونة المسيحية
 ؟"شديًدا حبا "أتحبني الّرب: ِقبل من سُيسألو  "إتبعني"، له: يقول اهللا صوت
 ثيابه بأهداب لُنمسك أورشليم إلى بالعودة المطاف بنا وينتهي ،)17 :21 (يوحنا

 موتنا يعني ال ناإرتفاع السماوية. ألورشليم معه فنرتفع للسماء يرتفع وهو
 رحلة هي الروح. مع بالروح فنحيا الجسد شهوات عن موتنا وٕانما بالجسد

 على للسماء صعد أن إلى قيامته بعد يسوع الّرب قضاها التي يوًما األربعين
 :20 يوحنا و 32- 13 :24 (لوقا والرسل التالميذ إيمان شّدد خاللها السحاب،

 أي عن وسؤاله بحرية معه التكّلم من والخوف الشك بعدم وطالبهم )23- 19
 معهم وأكل )29- 24 :20 يوحنا و 43- 36 :24 ((لوقا لفكرهم يبادر ريبٍ 

 تدبير تمّ  كيف لهم بّين فصالة]، إيمان حياة أي[ )14-1 :21 (يوحنا وأطعمهم
 أي[ )49- 44 :24 (لوقا حياته مع وبالمقارنة الكتب من بالخالص ووعده اهللا

 هي المحبة أن على وأصرّ  الخطيئة]، عن وصوم تقوىف رجاءبال مليئة حياة
 وقليلي والمحتاج والصغير الكبير إستثناء: دون للجميع وخدمة رعاية عمل
 ،)17-15 :21(يوحنا ]والحزين الُمحتاج على فصدقة محبةال عيش أي[ القدرة
 ورجاء إيمان رحلة هي :األرض على حياتنا رحلة لنا رسم قد يكون وبذلك
  .وصدقة وصوم صالة رحلة ... ومحبة

  

: لُنصل  
برحلٍة أعلُم ُمسبًقا  ، أسيرُ هاءنذا أنتظر لقياك دون خوفٍ  ،وٕالهي رّبي

نهايتها وغايتها، رحلة وٕان تخّللتها بعض الشك واإلضطهاد والسقوط إال أّن 
تطعمني  :وتقّويني معونتك اإللهية هي التي تسير معي وتالقيني فتطعمني

ًما لحّبك لي ولمشيئتك وتدبيرك لخالصي، وتُقّويني بإرسال روحك القّدوس ِفه
ا وشاكًرا دوًما لتدبيرك الخالصي ن تمأنعم علّي بأن أكون مُ  ُمعيًنا وُمعّزًيا.

مهما كانت  محّبًة بي قبول الّرب يسوع آلالٍم مرئية والمرئية طوًعا بإرادتهلو 
   الشكر على الدوام، آمين.الظروف وواجهُت من صعاب، ولك 
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  السمكة والخروف

    
  
  
  
  

هل تستغرب إن أجاب أحدهم على  ؟اكًة أصبحت خروفً مأرأيَت يوًما س
هذا السؤال بـ"نعم، فانا أشاهد ذلك كّل يوم"؟ تعالوا معي نفهم َمن هي السمكة 

  ول بعد ذلك "سبحانك يا رب".التي أصبحت خروًفا، ولعلنا نق

من المعروف أن الّرب يسوع ُأطلَق عليه أسم "السمكة" وكذلك "الحمل" أي 
"الخروف الصغير"، ولكني هنا ال أتطّرق إلى الّرب يسوع المسيح ولكن إلنساٍن 

ن آمنوا به ووثقوا به الذيآخر. في الكتاب الُمقّدس، َأطلق اهللا على البشر 
هم أسم "الخراف التي في حظيرته" وكان هو لهم "الراعي وٕاعتبروه حامًيا ل

) علًما بأن 23، مزمور 18-1 :10، يوحنا 16- 11 :34الصالح" (حزقيال 
هؤالء لم يولدوا باألصل كخراف في حظيرته وٕانما حين دعاهم اهللا فباإليمان به 

أو أصبحوا كذلك. َقْبل الدعوة عاش اإلنسان بحالة الخطيئة أو البعد عن اهللا 
ما ُيشار إليه بـ"الظالم" أو "األسر"، وهذه الحالة هي كـ"السمكة في الماء" إذ 
السمكة مأسورة للمياه فمن دون الماء ال تعيش، والمياه بحد ذاتها ليس بها 
مصدر للنور وكلما إبتعدنا عن السطح نحو األعماق ألصبحنا في ظالم 

وهنا نرى طلب الّرب يسوع من دامس، ولطالما إعتبر اليهود المياه رمًزا للشر. 
ن الذين إصطادهم هو، ودعاهم ليكونوا صيادي بشر وهم الذيتالميذه، السمك 

)، وكأنه يقول لهم "أخرجوا المأسورين 22- 18 :4كانوا صيادي سمك (متى 
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. من )14- 1 :21(يوحنا  للظلمة للنور وأدعوهم لحظيرتي وٕاجعلوهم من خرافي"
ب يسوع دعوة سمعان الملقب ببطرس بـ"كن صياد بشر" هنا نفهم لماذا بدء الرّ 

). هذا التحّول من "سمكة 17- 15 :21وأنهى كالمه معه بـ"إرَع خرافي" (يوحنا 
تعيش في المياه" إلى "خروٍف يرعى بمراٍع خصيبة" ليس بأمٍر غريب بل على 

ء العكس نحن نراه كّل يوم متمثًال بوالدة جنيٍن كان يسبح في رحم أمه المملو 
بالسائل األميوني دون أن يختنق به، ويخرج، دون أن يموت خارج السائل، إلى 

ستنشقه دون عناء؛ يترك العتيق وُيصبح إنساًنا جديًدا. هذا الخروج أو يالهواء ل
التحّول بطريقة التنفس يحتاج لوقٍت ومعاناة، قد يخرج البعض بصعوبة 

يمان فهناك َمن يقبله بعد والبعض بسهولة والبعض بعملية قيصرية كتقّبل اإل
وحين يتقّبل اإلنسان اإليمان فهو يحتاج إلى معاناة وهناك َمن يقبله بسهولة. 

رعاية [تحميص بالنار] ليثبت في اإليمان [ُيصبح غذاًء/مسيًحا لآلخر] كرعاية 
وال  .في رسائله وأفعالهطفٍل لينمو ويصبح رجًال، وهذا ما فعله القديس بولس 

اإلنسان رأسه بالماء لفترة فإنه يختنق ويموت، فبعد أن  عجب حين ُيغّطس
يؤمن اإلنسان ويتوب ثم يعود إلى الخطيئة دون المحاولة من اإلرتداد عنها 

  فإنه حتًما سيموت روحيا. سبحانك يا رب.

 لُنصل:  
لكل شيٍء وقت، فهناك وقت للعمل ووقت للنوم ووقت لّلعب  ،رّبي وٕالهي

لم  الذيلصيد السمك/"اإلنسان هناك وقت للعمل بحقلك ووقت للراحة، وكذلك 
وهذا الوقت له شروطه: أن يكون ضميرنا صالح، أن ال نكون يؤمن بعد"، 

مأسورين، أن ال نكون في ظلمة. في النور وحتى مع أول بصيٍص له ُيمكننا 
أن نعمل ونجني الثمار، وليس عجًبا أن يكون أول ما خلقت هو "النور" 

أغمض عيناك أو أجلس في غرفة مظلمة تماًما ). قالوا لي: "3-1 :1 (تكوين
أسباب "، وعّلموني أّن وعلى الفور لن ترى شيًئا. دون نور خارجي لن ترى

، وهذا ينطبق أيًضا إثنان: خارجي وداخلي أو عدم دخول النور للعين العمى



- 44 - 

 

 هو المعّلم،بالنسبة للروح حيث الرؤية هي "معرفة اهللا الكاملة" والنور الخارجي 
فهمه. نو  اهللا عرفنلن بأقواله وأفعاله هًما هللا عطي معرفة وفِ يُ  دون إنسانٍ  ِمنو 

، وماذا عنى بقوله لتالميذه "أنا نور العالم"وحينها فهمُت لماذا قال الّرب يسوع: 
) و"أجعلكما صيادي بشر" (مرقس 14 :5 (متى "أنتم نور العالم" ن تبعوه:الذي
). أما أسباب العمى الداخلي فهي تعود للـ"أنا": فإن 10- 1 :5 ، لوقا18- 16 :1

صبح قلًبا نقيا فسأراك، أردُت أن أكون على صورتك بالتوبة واإلرادة للتغيير ألُ 
وٕان لم أرد فلن أراك؛ إن وثقُت بك وبقدرتك ومحبتك لي فسأراك، وٕان إعتمدُت 

  على قدرتي فلن أراك.

ًدا كبيًرا، فما بالك بصيد األشخاص يتطّلب صيد السمك مجهو  ،رّبي وٕالهي
ن ينكرون وجودك، فأنعم علينا بما الذيلقلبك والعالم اليوم يمتلئ باألشخاص 

 نحتاج إليه ليعرفوك، ولك الشكر على الدوام، آمين.

  

  الشمس والقمر

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

إيمانه به. أشكرك على الدوام، وليكن نوري كنور البدر ال الهالل، 
  يسوع المسيح، آمين. الربأسألك هذا بإسم 
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 حبة الحنطة

 ْم في كلمتي، كنتم حقا تالميذي""إن ثبت  
 )31 :8 يوحنا(                                                                  

 

 

إن على أتباع السيد يسوع المسيح أن يكونوا على مثاِله كحبة الحنطة التي    
أو  60أو  30عندما تسقط على األرض وتتوارى بداخل األرض تموت فتنتج 

). فهكذا أيًضا، حين ُيميت اإلنسان المسيحي ذاته 8 :4ِضْعف (مرقس  100
والحق ولإلرادة اإللهية من أجل بناء ملكوت اهللا. إن  فُيسلمها كلًيا للروح

التي من  والتجارب بفرح جميع الصعاباإلستسالم لمشيئة اهللا هو القبول 
أن وهذه هي الحكمة حيث  ؛الممكن مواجهتها في المسيرة نحو التقوى والكمال

 نتيجة التمييز بين التعليم الصحيح النابع من صعاب الصراعات الروحية تتولد
لهية التي قد تنبع من ذواتنا أو ِمن َمن هم اإلروح المسيح من التعاليم غير 

حولنا من خالل تأثير الشيطان. وهذه التعاليم أو األفكار الغير إلهية بغض 
الثقة باهللا النظر إن سّببت لنا السعادة أو األسى هي مصيدة للروح، ولكن "

إبقاء كلمته كأساٍس و "تخّلى عنا] لعلمنا بأن اهللا ُيحبنا ولم ولن ي [ "وبرحمته
الطريق والحق والحياة] تفك أسرنا  [فهي" تسكُن فيه قلوبنا الذيلحياتنا والبيت 
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). فكما أن البذرة ُتخرج الجذور لتثبت بالتربة وتمتص منها 3و  2(الحكمة 
الفائدة للنمو واإلثمار كذلك نحن حين نستسلم إلرادة اهللا فيكون اإلستسالم بكل 

يربط  الذيبة وثقة وفرح هو جذورنا التي تربطنا باهللا كما الحبل الُسري مح
[األرض  القّدوسى بكلمته النابعة من قلبه الجنين بوالدته، فنثبت به ونتغذّ 

 دة.الطيبة] فننتج ثماًرا جيّ 

  
: لُنصل 

"يا حبة الحنطة، ذات الفلقتين غير المنفصلتين، يا بذرًة وثمرًة وغذاًء في آن   
احد، َهبطت من السموات إلى حضن األرض، وَأْصبَحت حجر الزاوية وحجر و 

وني غذائي الروحي وأساس بيتي، وٕاجعليني رذله البّناءون، كُ  الذياألساس 
ُأثمر الثمار التي تُْفِرح أبي وتنال ِرضاه، وٕاجعلي قلبي بيًتا لكلمته السماوية 

  آمين." ،فُيرنم طرًبا لمجد اهللا
  
 
 

  

ِمن ألّد أعداء اهللا هو "محبة الّذات فقط"، ويا ليت محبة 
على محبة "روح هذه الذات" ألصبح هذا الّذات تقتصر 

العدو ِمن أوفى أصدقاء اهللا. فالمحبة األولى هي "غرور"، 
  أما المحبة الثانية فهي "محبة اهللا". 

 محبة هللا والغرور
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   حبة "إبن اإلنسان" هللام
  

حين يتساءل اإلنسان عن مقدار محبة اهللا له، نسمع المسيحي يقول له:   
 يسوع المسيح الربّ "أنظر إلى الصليب وأنت ترى هذه المحبة التي قال عنها 

فإن اهللا أحب العالم حتى أنه جاد  : {16في إنجيل يوحنا اإلصحاح الثالث آية 
  }. لك كل َمن يؤمن به بل تكون له الحياة األبديةبإبنه الوحيد لكي ال يه

ولو عاود هذا اإلنسان بسؤال المسيحي: "وماذا عن حب إبن اإلنسان هللا،    
  فكيف يكون؟"، فماذا سيكون الجواب؟

لعل أجمل موقف للداللة على محبة إبن اإلنسان المتمثل بيسوع الناصري    
- 39 :22اثًيا في جبل الزيتون (لوقا هو عند صالته هللا ج السماويهللا أبيه 

قطعه يسوع مع اهللا  الذي)، وقد تحول عرقه إلى قطرات دٍم توثق العهد 46
حينذاك قائًال له: "ال مشيئتي، بل مشيئتك" على الرغم من حزنه الشديد. هذا 

إنتابه ليس ألنه متوجه إلى الموت فهو يعلم بذلك، إذ قد خّبر  الذيالحزن 
 ؛21 :16وبأنه هو المسيح المنتظر (متى  الث مّرات بما سيحدث لهتالميذه ث

)، ولكن حزنه يأتي ألنه ضعف وضعفه هذا قد 19- 17 :20 ؛23- 22 :17
 "بطاعة كلمته كان هدفه "العمل على إسعاد اهللا الذيوهو  السماويُيحزن أباه 
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س األلم ، إذ بطلبه هللا بأن يصرف عنه كأ)49- 41 :2، لوقا 9- 8 :40(مزمور 
والموت ُيسيء إلسم اهللا القّدوس أمام اآلخرين وُيشكك بمصداقية كالمه وهو 

  ص إسرائيل". وس اهللا مخل "قدّ 

وكثيًرا ما نقُع بمثل هذه التجربة أي المواقف التي تجعلنا نتصّرف بصورة    
ي مخالفة ِلما ُنبشر به: "المحبة"، "التضحية"، "المغفرة"، ... إلخ، المواقف الت

ة كلمة تقودنا إلى عدم فعل أو إتمام مشيئة اهللا، وهذا ينتج عنه فقدان لمصداقيّ 
اهللا أمام اآلخرين خاصًة إن كنا ذوي عالقة قوية باهللا، وبالتالي نحن ُنسيء هللا 
أكثر من اإلساءة ألنفسنا. هذه التجارب تتطّلب منا محبة كبيرة هللا وٕايماًنا عميًقا 

ا تشاء" حين تموت في قلوبنا المحبة من كثر اإلساءة، ثابًتا لنقول له "ليكن كم
حين ُنضطهد، حين ُنهان، فنغفر ونسامح وُنصّلي من أجل المحبة وزيادة 
اإليمان، من أجل أن نكون مرآة هللا المحبة وإلظهار مجده أمام اآلخرين 

  بالطاعة لكالمه واإلنصياع إلرادته الُمقّدسة والوثوق بها. 

صّلى السيد يسوع المسيح راكًعا وكأنه ُيسلم ذاته هللا، في جبل الزيتون    
ونستطيع أن نتخّيل سماع صوته قائًال له: "لتكن مشيئتك ال مشيئتي. ها أني 
أجثو على ركبتّي واضًعا يداي خلف ظهري لتُقّيدهما بمشيئتك فيسير بي 

ما مالكك حيثما تشاء، أفعُل هذا ألني ُأحبك ومصداقية محبتك للعالم هي كل 
في جميع  ُنظهر محّبتنا هللاأن نحن نستطيع أيًضا وهكذا تبتغيه نفسي". 

الخالف اإلضطهاد، الموت، الفقر، المرض، [المواقف التي نمر بها بحياتنا 
وُنسلم بما سمح لنا في حياتنا ونعمل على طاعة كلمته  ]بين زوجين، ...

القديس بولس  ، كما فعلدون تذّمر“ لتكن مشيئتك”بحسب مشيئته، ولنقل 
 .)27- 17 :20 الرسل الرسول (أعمال

في العهد القديم، أحّب المؤمنون اهللا وخافوا من عدم اإلتحاد باهللا نتيجة    
 تابوالت دموعهم الفراش، فإعترفوا بخطئهم و وبلّ فحزنوا أي العدو]  [الخطيئة 
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. وبعد العهد الجديد، المؤمن الحقيقي الُمحب هللا )32و  31و  6(مزمور 
يحزن عند خطيئته ليس خوًفا من عدم اإلتحاد باهللا، فهو يعلم بأنه في قلب 
اهللا، وبأن اهللا قد غفر له بإبنه الحبيب إن ندم وتاب حًقا، ومتأكد من نيل 
الملكوت إذ له رجاٌء بالقيامة ال يخيب، ولكن الحزن يأتي لألسباب التالية، إذ 

  فه هو "العمل على إسعاد اهللا": يسوع رغبته العميقة وهد الربّ مه إنه كمعلّ 
  وأساء إلسمه القّدوس أمام اآلخرين،  السماويألنه بخطيئته قد أحزن أباه  )1(
) 47 :12ألن بسبب خطيئته عانى السيد يسوع المسيح آالم الجلد (لوقا  )2(

  والصلب، و 
ألنه أخطأ [فالمؤمن يعتقد بأنه قوي بإيمانه ويستطيع أن يبتعد عن فعل  )3(

  ضعفه إن أخطأ].الخطأ فيحزن ل
حِزن أهل قورنتس ألن القديس بولس في رسالته األولى لهم وّبخهم وأظهر لهم 
ما نوع الخطيئة التي إرتكبوها فأحّسوا بها، وهنيًئا لهم ألنهم لم يتكّبروا وُيصّروا 

من الناس اآلن من ال يشعرون  على أن ما يفعلوه هو ليس بخطأ. هناك
كون بما يفعلون ويقولون بأنهم قريبون من اهللا يتمسّ  هم وال يحزنوا بلخطائأب

  ، فكيف يكون هذا؟)3- 1 :36(مزمور  ن بهومّتحدو 

حين يتوب أحد الخاطئين  اسماويً  احين نقرأ باإلنجيل الُمقّدس بأن هناك فرحً    
)، فهذا يدل على حدوث حزٍن بالسماء حين حدوث الخطيئة، ومن 7 :15(لوقا 

ماذا قال اآلب عن يسوع المسيح "هذا هو إبني هنا أيًضا نستطيع أن نفهم ل
لُيعيد أرسله اهللا لنا  الذي، فهو )17 :3(متى  "عنه رضيت الذيالحبيب 

. وٕان أردنا أن نصف محبًة باهللا ومجًدا له ، وقد أتم هذا العملالخروف الضال
نجد أجمل من الكلمات التي وصفت هذه المحبة في  نن اإلنسان هللا فلبمحبة إ

 مثوى األموات،ك قاسٍ  هوىالو  ،كالموت قوي  ب حالفإن نشيد األناشيد: " سفر
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طفئ الحب ن تُ أال تستطيع الغزيرة مياه ال، الربّ لهيب و ِسهامه سهام نار 
 رَ قِ حتُ في سبيل الحب ألبيته ماِل نسان كل اإل ، ولو بذلال تغمره نهارواأل

   .)7 :8(نشيد األناشيد  ".اقارً حتِ إ

  يسوع: الربّ عّلمنا  لُنصل كما

في الّسَموات، ليتقّدس أسمَك! ليأِت ملكوتك! ليكْن ما تشاء في  الذي"أبانا    
األرض كما في السماء! أرزقنا اليوم ُخبز يومنا؛ وأعفنا مما علينا فقد أعفينا 
نحن أيًضا من لنا عليه؛ وال تتركنا نتعّرض للتجربة، بل نّجنا من الشرير ألن 

  .)13-9 :6آمين." (متى  ،القوة والمجد إلى األبدلك الملك و 

، نتوجه إليك ونرجوك بأن تمأل ، بإسم إبنك الحبيبفي الّسَموات الذيأبانا    
ُكتب  الذيفنستطيع أن نكون ك ،قلوبنا بحٍب ثابت وتفتح ُأذننا لصوتك ُينادينا

يا اهللا،  هواي أن أعمل بمشيئتكهاءنذا آٍت. : "وقال عنه في طي الكتاب
في الجماعة العظيمة ولم أحبس  رّ . قد بّشرُت بالبِ شريعتك في صميم أحشائي

   .، آمين)9- 8 :40مزمور " (وأنت العليم شفتّي يا ربّ 

  :)3-1 :17(لوقا  إحدى نصائح الرب يسوع ألتباعه  

وقال يسوع لتالميذه: "ال َمحالَة ِمن 
وجود أسباب الَعَثرات، ولكن الويُل لَمن 

يِده. َفَألن ُتَعلَق الرحى في  تأتي عن
ُعُنِقه وُيلقى في البحِر أولى ِمن أن 
يكون حجر عثرٍة ألحِد هؤالء الصغار. 

 ألنُفِسكم."   الَحَذرَ فُخذوا 
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  البحر والغمام والغيم األسود

في سفر الرؤيا، وحين ُتذكر نهاية العالم، يتم جفاف البحر وال يعود له    
إلى البحر مع  تْ لَ ر ِمن وجود ألن جميعها قد ُأرسِ وجود، ال يعود لمسببات الش

يوحنا ) وِمن ُثّم زال البحر (رؤيا 32- 28 :8قطيع الخنازير التي لبستها (متى 
). لم يعد للخطيئة/الموت وجود. وُمنذ البدء وحتى ذلك اليوم، وضع 1 :21

) رمًزا 21 :1 التكوينالخالق في البحر سمًكا ُمبتدًئا بالسمكة الكبيرة، الحيتان (
لَمن أرسلهم ِمن أنبياء العهد القديم فالمسيح ورسله إلى السمك الصغار رمًزا 
لإلنسان المؤمن لتكون ذا نفع وليتحول الشر المصنوع بيد الشرير [عدو اهللا] 

) 11-8 :38إلى خيٍر يعم على الجميع. ولعل الشرير نسي قدرة اهللا (أيوب 
ركبه اهللا  الذيأحاطه به اهللا، الغمام  ذيال وكان أعمى فلم يرى الغمام/اللباس 

وظهر لشعبه وكان لهم السبيل لهدايتهم والخروج بهم ِمن الصحراء التي تاهوا 
بها إلى األرض الموعودة؛ قّمط اهللا مياه البحر المالحة الهائجة بنار روحه 

خروج الالقّدوس التي ال تنطفئ والتي أيًضا صاحبت شعب اهللا في مسيرتهم (
). ولتحكيم األمر على الشرير بالتمام عّصبه/قّمطه 38- 34 :40 ؛22- 21 :13

فوق لباسه لكي ُيحدد/ُيجّمد حركته بغيم أسود يسكب المطر الغزير: "محبة 
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ولكنه تألم  اهللا: الُمخّلص المصلوب"، هو ماٌء حي [غيم] من ماٍء حي [غيم]
 نالذيوف من قلوب وبهذه اآلالم التي أخذها على عاتقه أزال كل الظلمة والخ

آمنوا به [السواد رمًزا للحزن واأللم كما هو رمًزا للظلمة والخوف والعمى]. بهذه 
)، وبهذه الحكمة 31-22 :8الحكمة التي كانت بفكر اهللا منذ األزل (األمثال 

) كان اهللا ُممسًكا بيده على اإلنسان 30 :7التي ال يغلبها الشر (الحكمة 
بحْقوِي اإلنسان، هكذا ألصق اهللا به جميع أبنائه وجعلهم  يلتصق الذي[كالحزام 

)]، ولم يفهم الشرير [ألنه ال يعرف ِفكر اهللا] لماذا لم 11 :13(إرميا  في حضنه
ا، حاصَرْت الغمام ). روحي 12 :1يسمح له اهللا بأن يمّد يده على أتقيائه (أيوب 

بحر، حاجًزا أبديا ال يتعّداه البحر وأوقفْت هيجانه [كما "جعل اهللا الرمل حدا لل
)]، وبدًال من أن 22 :5فأمواجه تلتطم وال طاقة لها، تهدُر وال تتعداه" (إرميا 

َيحرق البحر أشجار األرض بملوحة مائه، أنزل الغمام مطًرا وثلًجا (مزمور 
يسوع وبالقربانة الُمقّدسة] وسكب  الربّ ): ماًء عذًبا [كلمة اهللا المتجّسدة ب68
) فُتصبح ملًحا من نوٍع 4- 3 :44وح ليروي األشجار لتنمو وتُثمر (أشعيا الر 

)، ملًحا ُمحيًيا، لُتحافظ على جمال 13 :5، متى 50-49 :9آخر (مرقس 
األرض ولُتعطي بذوًرا ألشجاٍر جديدة وتكون غذاًء وسماًدا لألشجار األخرى، 

). ال وجود للموت 5:5إذ ُتعطيها محبة اهللا التي سكبها الروح بداخلها (رومة 
  مع الحياة، فقماط البحر كان أيًضا كفًنا له.

قّمط اهللا البحر بحزاٍم من نور كقوس قزح في الغمام ال مجال لما تحته      
بالتسرب من خالله؛ قوس قزح العالمة التي أعطاها اهللا لنوح وعًدا منه بمحّبته 

)]، قوس قزح 17- 12 :9تكوين الوبركته [طوفان المياه لن ُتهلك نفًسا حية (
ن من إنكسار النور بقطرات ماء المطر، هو النور الموجود دائًما  الذي يتكو

لكنه ال ُيرى بالعين الُمجّردة ولكن باإليمان ُيشاَهد ُمتأللًئا بجماله األّخاذ. أحاط 
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اهللا العالم القديم بنور بهائه وضياء قدسه فأزال منه الظلمة. كالم اهللا مع أيوب 
 الربّ له مغزى آخر ليس فقط لتبيان قدرته بل ليقول له كما قال ) 11- 8 :38(

األشياء ليكون لكم بي السالم.  قلت لكم هذهيسوع [نور العالم] لتالميذه: "
). 33 :16(يوحنا  "تعانون الشدة في العالم ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم

ة التي أعطاها المالك وعليه، فـ"الطفل الُمقّمط المّضجع في مذود"، العالم
)، هو عالمة إلحتواء اهللا 12-8 :2" (لوقا الربّ للرعاة عن "الُمخّلص المسيح 

ببهائه للطبيعة البشرية التي تغّلب عليها الشرير، وٕاعطاء ذاته كغذاء للبشرية، 
إذ أن المذود عبارة عن مربع/مستطيل  فالمسيح هو كلمة اهللا غذاء الروح [

جر أو خشب يوضع فيه علف الحيوانات] ونور العالم سم من ح 50بإرتفاع 
يسوع للقديس بطرس الرسول: "إرع خرافي"  الربّ فقوس قزح لبني البشر. قول 

" (متى 15 :21 (يوحنا وقوله لرسله: "دعوا األطفال وال تمنعوهم أن يأتوا إلي (
 23) وصالة الملك داؤود في مزموره 16- 13 :10، مرقس 15- 13 :19

راعي فما من شيء  الربّ ): "12-10 :31رميا إاهللا الراعي الصالح (واصًفا 
يعوزني في مراٍع نضيرٍة ُيريحني، مياه الراحة يوردني وُينعُش نفسي، وٕالى ُسبِل 
البر ُيهديني إكراًما إلسِمه ... الخير والرحمة ُيالزماني جميع أيام حيلتي 

 طوال أيامي" تدعونوُسكناي في بيت الر ا لنكون ُرعاة على صورة اهللا فنقود ب
الخراف الموكلة إلينا [األشخاص الُمحيطون بنا في بيتنا وُمجتمعنا] إلى المذود 

يحوي غذاءهم، إلى مراٍع خضر ليأكلوا  الذي[أي الكنيسة والقلوب المؤمنة] 
فال لّي إنا خبز الحياة. من ُيقبل قال "أ الذييسوع [ الربّ ويشبعوا وينموا: إلى 

 الحي  أنا الخبزُ ، كما قال ")35 :6(يوحنا  "ايجوع وَمن يؤمن بّي فلن يعطش أبدً 
أنا  الذي لألبد. والخبزُ  أكل من هذا الخبز يحيَ ين منزل من السماء.  الذي

)] حيث الغذاء المتكامل 51 :6يوحنا ( "حيا العالم.ليه هو جسدي أبذلُ  هعطيأُ س
  :في
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   قّدس، وكلمته وحياته بالكتاب المُ  )1(
قّدمه لرسله وألتباعه ِمن بعدهم  الذيجسده الحي بسر القربان الُمقّدس  )2(

  ).20-19 :22عشاء الفصح األخير (لوقا  في

في سفر الحكمة، وبوحي من الروح القدس، يكتب سليمان ويقول: "وُربيُت      
اهللا ). وهنا أيًضا ُيشير القمط إلى محبة 4 :7في القمِط والهموم" (الحكمة 

ورحمته، والهموم تعني بإهتماٍم وعناية شديدة مهما كّلف األمر ِمن ِقبل الوالدين 
من مشقة؛ وهذه هي العناية اإللهية بكّل معانيها ووسائلها لتربية من أراد أن 
يكون من أبناء اهللا أي ِمن اللذين يثقون ويتوّكلون على اهللا ويوّدون أن يخدموا 

  ).13-5 :12، العبرانيين يراخ اإلصحاح الثانيفي ملكوته (سفر يشوع إبن س

 القماط يستر عيوب الجسد. وهذا بالضبط ما تفعله المحبة لإلنسان    
)، وما فعله جسد 12 :10طيء، فهي تستر جميع المعاصي (األمثال الخا

المسيح حين حوى عيوبنا/خطايانا بجراحاته. إن "الماء والدم" اللذان خرجا من 
" أو بعد موته على الصليب رمًزا لـ "محبة اهللا ورحمته جسد يسوع المسيح

 الذيية واإلفخارستيا" هما لباًسا وقماًطا للخاطيء ذ"الروح والحياة" أو "المعمو 
يعرف  الذي). واإلنسان 25 :11آمن به، فَمن آمن به وٕان مات فسيحيا (يوحنا 

لآلخرين بالمغفرة ونشر بقلبه محبة] عليه أيًضا أن يكون قماًطا  الذياهللا [أي 
  المحبة.

 لُنصل:  
ما صنعت يداك كانت به ومن أجله وُتشير عليه  سبحانك يا رب فكلّ    

): كلمة اهللا، المسيح المصلوب، إبن اهللا، أمير السالم: المحبة. 16 :1(قولسي 
  آمين. ،وٕالهي، إني واثٌق بك رّبي
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 القماط والكفن
 

 
 
 

 الكفن                          لقماطا        
    

 

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

األفراد ُيهاجرون من منطقة إلى أخرى بسبب التصّحر فُيلف الطفل الرضيع 
لقماط على تلك المنطقة بل أستخدمته ولم يقتصر ا، 2وُيحمل على الظهر

الكثير من الشعوب ألنه ُيساعد الوليد على النوم. أما الكفن فهو عبارة عن 
قطعة قماش مغطاة بالشمع ُتلف بها الجثة لتحفظها من الرطوبة والفساد لحين 

  القيامة كما كان ُيعتقد، كما في أيام الفراعنة.

اط للوليد، ومتى إستخدم اهللا القماط مع وٕان أردنا أن نعرف متى ُيلّبس القم   
إبنه إسرائيل، وما هو هذا القماط، فما علينا إال أن نقرأ ما جاء في سفر 
 ،حزقيال اإلصحاح السادس عشر عن كالم اهللا للنبي حزقيال قائًال عن إسرائيل

أي  [ نجاستهو  ه، وذنبتهبخطيئ 51في مزمور اوود د هاملكالتي إعترف إسرائيل 
إنقضاء فترة الطهارة وهي مرأة بعد الوالدة وقبل إفي الدم ك زاليال 

 تهحبسائًال إياه م، ودعا إلى اهللا ])5-1 :12 األحبار( امً و يثمانون أربعون/
ِك ولم ُتغسلي بالماء ّنِك يوم ُولدِت لم تُقطع ُسّرت: "أما موِلُدِك فإته عليهورحم
مررُت بِك رأيُتِك متخبطٌة ط. .... في بالُقمُ ا، ولم ُتمّلحي بالملح، ولم ُتلفّ تنظيفً 
وبلغِت سن ذروة الجمال ... فنميِت وكبرِت ِك، فقلُت لِك في دمِك: عيشي. بدم

نِت عريانًة ُعرًيا. فمررُت بِك ... فبسطُت ذيل ردائي عليِك وسترُت ك ك... لكن
 ، فِصرِت لي.الربّ عورتك، وأقسمُت لِك ودخلُت معك في عهٍد، يقول السيُد 
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عليِك، ثم مسحُتِك بالزيت، وألبسُتِك وْشًيا  الذيفغسلتِك بالماء ونّظفُت دمِك 
بالُحلّي، ونعلُتِك بجلٍد ناعم، وحّزمُتِك بالكتان الناعم وكسوتك بالحرير، وحليُتِك 

وطوًقا في ُعنِقِك. وجعلُت حلقًة في أنفِك وُقرطين في  وجعلُت أساوَر في يديكِ 
في  السميد والعسل والزيت، وكنتِ وأكلِت  على رأِسِك. ... أذنيِك وٕاكليَل فخرٍ 

ِك، ألنه كان فذاع أسمِك في األمم لجمال منتهى الجمال حتى َصَلحِت للُملك.
  ).14-4 :16 حزقيال." (الربّ جعلُته عليِك، يقول السيد  الذيكامًال ببهائي 

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

مع اهللا في عهد تضامن: "زواج"، أما الغسل بالماء فهي الحياة الجديدة المبنية 
على التوبة عن األعمال القديمة الخاطئة والمثول لكلمة اهللا إلسعاده، وبالتالي 

تقّوى المولود هو المعونة اإللهية التي تجعل اإلنسان يمأل فإن الفرك بالملح لي
. )7 ؛6 ؛5 ، متى17-1 :3 (قولسي قلبه من محبة اهللا له ومحبته هللا وخلقه

فإن هذه الخطوات تتمّثل بمفاهيم أسرار  ‘بني إسرائيل في الروح‘ولكوننا 
  الكنيسة السبعة كالتالي:

حيث يترك "الزواج" و"الكهنوت" يتمّثل بمفهوم سّرْي  قطع الحبل السّريإن  •
  ،اإلنسان أباه وأمه ويلتصق بشريك حياته: اهللا

يتمّثل بـ "سر المعموذية" و "سر اإلعتراف" و  الغسل بالماء للتنظيفو •
حيث التوبة واإلعتراف بالخطايا والنية بعدم العودة "سر مسحة المرضى" 

  ،إلى السلوك الخاطيء فالحصول على الغفران والتنقية
 الربّ ، إذ أن الملح هو روح اهللا وروح فهو الثبات باهللا التمليح بالملح أما •

ُيثَبْت فينا بقوة الروح القدس لُنصبح ِملح األرض أي  الذييسوع المسيح 
، وهذا يتمّثل بـ"سر التثبيت/الميرون" و تمأل محبة اهللا قلبه الذياإلنسان 

 يسوع"، الربّ "سر اإلفخارستيا: جسد ودم 
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يرمز إلى الثوب الالئق  الذيوحين تتم كّل هذه الخطوات ُنلف بالقماط 
دعانا اهللا إليه. فالقماط هو قطعة من القماش،  الذيلحضور حفل العرس 

، وُيغسل الحبل السّريقطع الكتان، ُيلف به الوليد بعد أن يُ  وغالًبا ما يكون من
كانت تكسو جسمه في داخل بالماء لُينّظف من الدماء والطبقة الدهنية التي 

رحم أمه، وُيفرك بالملح لتقويته أو بزيت الزيتون؛ وبهذا يصبح الوليد جاهًزا ألن 
تستلمه أمه لُتغّذيه بحليبها وحمله إلى البيت. ولهذا، فالقماط هنا يرمز إلى أن 
البسه قد أصبح نقًيا بال نجاسة؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم أن المالك حين 

بأن العالمة التي سيعرفون بها الُمخّلص المسيح هي "طفًال ُمقّمًطا أخبر الرعاة 
) داللة على أن هذا الطفل هو قّدوس ُملتحف 12 :2لوقا مّضجًعا في مذود" (

ا، من ُمخلص المسيح إبن اهللا سيخضع كليً ن الإببهاء اهللا، باإلضافة إلى 
  حكم الجنس البشري.الناحية الجسدية، للقوانين الفيزيولوجية/الطبيعة التي ت

القماط هذا ُيذّكرنا بالكفن، فالكفن للمّيت كالقماط للمولود. فحين يتم التأكد    
ُقطع إتصاله مع الحياة] ُيغسل جسده بالماء ثم ُيدهن  من أن اإلنسان قد مات [

بالطيب والبخور، وُيصبح جاهًزا لُيلف بقطعة قماش من كتان ُمشّمع ُتسمى 
، وحينها ُيصبح السماويلجسد بإنتظار الذهاب لبيت أبيه الكفن لكي ال يفسد ا

  الكفن قماًطا إذ نكون أحياء في حضن اآلب.

ُيلبسنا إياه السيد  الذيقماطنا أو كفننا هو ثوب العرس لباس الجسد النوراني    
يسوع المسيح حين نسمع كلمته ونعمل بها فنستحق الخالص بموته على 

اء التقوى وضياء نور اهللا وبهاءه؛ هو نار الروح الصليب. هذا الثوب هو نق
ظّلل به اهللا على أنفسنا حين كّنا على األرض ونّقانا وجعلنا أبناًء  الذيالقدس 

له؛ وبالتالي هو "ثوب الخدمة في ملكوت اهللا على األرض كمنديل إبنه الحبيب 
نسلكه  لذياإئتزر به وخدمنا حين غسل أرجلنا فأراحنا من تعب الطريق  الذي
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في هذه الحياة: ثوب خدمة إليصال الراحة لآلخرين: ثوب خدمة إليصال 
). فاإلنسان حين يعي أنه إبن اهللا وُيحب 16- 1 :13محبة اهللا لآلخرين" (يوحنا 

بالعمل على نشر "اإلنجيل" ونشر "معرفة  القّدوساهللا فتبدأ غيرته على أسم اهللا 
لمة أو بأعمال الرحمة التي تعكس "اهللا محبة" اهللا ومحبته" بين البشر سواًء بالك

وُمتسّلح بصفات إبنه الحبيب "كلمة اهللا ومحبته"  القّدوسممتًأل بمواهب روحه 
)]. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا ُترك 17- 10 :6 [سالح اهللا الكامل (أفسس

ين ) [باإلضافة إلى كونه قد قام من ب5 :20الكفن في قبر السيد المسيح (يوحنا 
حاجة إلى لباس في األموات]، إذ هو النور والنقاء والبهاء والسمو، وهو ليس 

وه، حلّ يسوع لتالميذه: " الربّ آخر على جسده الُمتجّلي. وكذلك نفهم لماذا قال 
) عن أليعازر بعد أن أعاد إليه الحياة على 44 :11 (يوحناودعوه يذهب" 

ألموات وأصبح حًرا من قيد األرض [باإلضافة إلى كونه قد قام من بين ا
ُيعيق حركة الجسد في هذا العالم  الذيالخطيئة]، فهو قد تحّرر من الكفن 

[فالكفن المادي هنا ُيمثل: العمى، الشلل، نزيف المرأة، البرص، األنانية، 
التكّبر، الجشع، الكراهية ... وغيرها من األمراض الجسدية والروحية وحتى 

نسان من العمل بملكوت اهللا على األرض والتي شفاها الموت التي ُتعيق اإل
يسوع]، ألن أليعازر بقوة اهللا قد ُشِفَي وجسده لم يعد معّرض للفساد فكلمة  الربّ 

اهللا قد أْحيته. ونحن كأليعازر ال نحتاج ِمن بعد كفن من قماش لمالقاة اهللا 
المسيح إبن اهللا ألننا بالعماذ بالماء الحي والروح قد لبسنا الكفن الحقيقي: 

   ).29- 23 :3، غالطية 14- 8 :13؛ 8(رومة 

[أي سالح اهللا الكامل]  ثوب الخدمة، فإن كما المسيح ولإلنسان الحي  
مواهب هما واحد وهو من  ألبسه اهللا لبني إسرائيل "عروسته" الذيالثوب و 

   ويتكون من: ،)5- 1 :11، أشعيا 19- 15 :5(الحكمة  الروح القدس وعمل
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  هندية بثياب العرس                    سالح اهللا الكامل              
لباس ُمطّرز  – وٕالتزام الحقوالعدل البر النابع من التقوى :  الدرع والحزام •

ال ُيعرق فال يتسخ الجسم  الذي (وشًيا) وحوله حزام من الكتان الناعم
داللة على  [ يروفوقه عباءة (الكسوة) من الحر  ،بالعرق بعد أن إغتسل

  )]8-7 :19 رؤيا يوحناأناقة ُتلفت النظر: القداسة (
ال يؤثر على القدمين ف ِجْلٍد ناعمنعال من  – الَجَلْد لنشر اإلنجيل:  النعال •

  ]داللة على بذل الذات بفرح وبدون كلل محبًة باهللا [ حين يكثر المشي
هبة ثمين  كنزٌ  األساور في اليدين -  كلمة اهللا واإليمان:  السيف والترس •

  داللة على ِغنى العريس] من العريس [
 ما يوضع على الرأس من: - الخالص:  الخوذة •

 من خالل نسمة الحياة / هللاداللة على اإلنتماء  [ حلقة في األنف) 1(
  ]،)23-21 :20 يوحنا(فنصبح أداة الروح القدس فينا  حلول الروح

معنى تسمع وتفهم) لكلمة ذان تسمع (بداللة آل [ قرطين في األذنين) 2(
  اهللا]، و

 داللة على:[ إكليل فخر على الرأس) 3(

 .)19-11 :1 (يشوع بن سيراخ أوًال: مخافة اهللا وٕامتالء البسه بالحكمة
العريس  بما أن العريس هو تاج رأس العروس، فالتاج داللة علىثانًيا: 

   ])16- 4 :11 ستورنق 1( يسوع المسيح
أي  طوق في العنقبُيلبس دون أن يتحّلى اإلنسان وهذا الثوب ال ُيمكن أن 

يضع ثقته الكاملة باهللا ويستسلم لمشيئته قائًال له "هاءنذا. إستخدمني." [أي 
 8- 4 :3 (يوحنا ريح اهللا ُيصبح أسير الروح القدس وكالريشة في مهب(.[  
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بقوة الروح القدس، حين نتغّذى بكلمة اهللا نحن نحصل على هذا الثوب،    
. ففي القّداس اإللهي، حيث [السميد والعسل والزيت] موعة والممضوغةالمس

ن هو، يمر بهم مؤمنين بإسم يسوع المسيح وعالمين بمَ  ،يجتمع إثنان أو أكثر
اهللا ويقطع سّرتهم عن أعمال الماضي الخاطئة ويغسلهم من أدناس الخطيئة 

البياض وُحلي تبهر وُيعطرهم وُيقّويهم وُيثّبتهم بمحبته وُيلبسهم ثوًبا ناصع 
 رنتسو ق 2( يسوع المسيح ومحبة اهللا وشركة الروح القدس الربّ بنعمة العيون [

] فُيصبحوا مؤهلين لحضن اآلب، مؤهلين لدخول الملكوت )13- 11 :13
ن لم م محبة اهللا لآلخرين مِ  سِ كْ عَ والوقوف أمام العريس يسوع؛ مؤهلين للخدمة بِ 

يختار وُيهيء العروس إلبنه الحبيب،  الذيهو  يحضروا القّداس اإللهي. فاآلب
  كما سبق وأعطى للعاقر بنين.

 لُنصل:  
ك نبّيك أشعيا: "ُأسر سروًرا فيوٕالهي، ليس لّدي كلمات أجمل مما قاله  رّبي   

وتبتهج نفسي في إلهي ألنه ألبسني ثياب الخالص وشملني برداء  الربّ في 
ج وكالعروس التي تتحلى بزينتها، فكما أن يعتصب بالتا الذيالبر كالعريس 

ُينبُت البر  الربّ األرض ُتخرج نباتها والجنة تُنبُت مزروعاتها كذلك السيد 
  ).11- 10 :61 والتسبحة أمام جميع األمم." (أشعيا

األولي واألخير أشكرك يا رب على كّل ِنعمك علينا، يا َمن هّيأت لباسي    
وٕارتضيت بي إبًنا وعروًسا وأنت اإلله العلي  من دون إستحقاقوعلى الدوام 
  آمين. ،والملك المجيد
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  المحبة ومواهب الروح

  
كثيًرا ما نسمع عن مواهب الروح القدس وما َيِهب الروح لإلنسان من ِنَعم    

وعيش "الُحب" نستطيع أن  محبة"ال"ليعيش القداسة وُيصبح من أحّباء اهللا. وفي 
نراها تتجلى باألعمال اإلرتجالية التي تنبع من نفهم ببساطة هذه المواهب و 

علينا أن نفهم أن ليس أّية محبة يمكنها كأتباع الّرب يسوع المسيح المحبة. و 
يود  الذيأن توصل لعيش المواهب فالسالم، ولكن هذه المحبة هي من النوع 

المسيح ب يسوع الرّ عاشها كما  اآلخر ه وتجاهاهللا أن يكون في قلوبنا تجاه
 :13وا بعضكم بعًضا كما أحببتكم" (يوحنا "أحبّ قال:  مع التالميذ إذإبًنا هللا و ك

"ليس ألحٍد حب أعظُم من أن وصفها قائًال: و  ،)17 :15؛ 12 :15؛ 35- 34
  . )13 :15يوحنا يبذل نفسه في سبيل أحبائه" (

 حين أخلى من ذاتهكأتباع الّرب يسوع المسيح نحن نؤمن أن "اهللا َأحّبنا"    
"فإن اهللا أحّب العالم حتى جاد بإبنه الوحيد لكي ال يهلك كل [وتجّسد وٕافتدانا 

اهللا حب وعلينا أن نُ  ]،)16 :3 يوحنا( "َمن يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية
معه التي يود اهللا أن نعيشها ُندرك المحبة كي لو  بمثل هذه المحبة. اآلخرينو 

: "هل أحببُت يوًما إنساًنا نانفسأسأل لن ، محبة متواضعة خدومة،ومع اآلخر
 نانفسأ سنجدأكثر من ذاتي وأردُت أن تكون غاية حياتي هي أن ُأسعده؟"، و 

  قول: إن شعرُت بهذا اإلحساس فإن هذا الحب سيجعلني:ن
 ،ن األعمال التي تزعجه فأتجّنبهافعلها مِ الحبيب فأَ  ُتسعد التي األعمال ُأمّيز .1
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" ويتطّلب وقًتا وحياًة مع الحبيب، إذ قد ال وهذا األمر ُيسمى "الحكمة
  تحدث من المرة األولى أو الثانية ولكني سأحاول جهدي ألصل غايتي؛

  ده، وهذا األمر ُيسمى "الفهم"؛سعِ حاول جهدي أن أفهم الحبيب ألُ سأُ  .2
سأجمع كافة المعلومات عن الحبيب وُأكون صورة ُتطابق شخصه بكل  .3

ده، وهذا األمر سعِ امله كما يجب لكي أُ صدق وأمانة ألعرف مقامه وأع
  ُيسمى "المعرفة"؛

  تصرف بما يليق بشخص الحبيب، وهذا األمر ُيسمى "التقوى"؛سأَ  .4
فعل المستحيل وُأجاهد بكل قوة من أجله ومن أجل إبقاء الحب فيما سأَ  .5

  بيننا، وهذا األمر ُيسمى "الَجَلد/الثبات"؛
الحبيب فال ُيسيئون إليه،  سُأعرف اآلخرين كيف يتصّرفون بما ُيرضي .6

  وهذا األمر ُيسمى "المشورة الصالحة"؛
حرص على أن ال ُأسيء إليه وطاعة كلمته حبا به، وهذا األمر ُيسمى سأَ  .7

  . "مخافة"
ى عالقتنا علأيًضا ينطبق  هذا الكالم ال ينطبق فقط على عالقتنا مع اآلخر بل

، هعل غاية حياتنا هي أن ُنسعدفوق كل شيء ونج اهللا ُنحبّ  أردنا أن إن مع اهللا
وهذا الحب سيمّدنا بـ"الحكمة" و"الفهم" و"المعرفة" و"التقوى" و"الَجَلد/الثبات" 
و"المشورة الصالحة" و"مخافة اهللا"، وهذه هي األمور التي ُيوّلدها الروح القدس 

. هي أموٌر ال ُتشترى وال )5:5ة اهللا (رومة في اإلنسان حين يمأل قلبنا بمحبّ 
ألنها أموًرا تولدها المحبة وال ُتخلق من اهللا  عطى لإلنسان من دون أن ُيحبتُ 

   عدم.

: لُنصل  
لي دون أن أراك يا َمن دحرت  كَ ك وأثق بك وبحب إني ُأحب  ،رّبي وٕالهي   

الشك باليقين، وأود أن تكون غاية حياتي هي إسعادك بأن أكون سفيرٌة لك 
، ولك القّدوس بالمسيح، فباِركني بروحك الذيليأتي ملكوتك بحسب الحب 

  الشكر على الدوام، آمين.
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  نور العالم وتابوت العهد 

لقد أعطانا اهللا في إبنه الحبيب يسوع المسيح بأن نكون كأشعيا النبي إذ     
َقليٌل أن تكون لي عبًدا لتُقيَم َأْسباط يعقوب وَتُرد المحفوظيَن من قال له: "
ا أشعي" (الصي إلى َأقاصي اَألرضلُتَك نوًرا لُألمم ليبلُغ خعج ي قدن إسرائيل. إ

إلى  اهللا ِلَيبلُغ َخالص). فالسيد يسوع المسيح أراد لنا أن نكون نوًرا للعالم 6 :49
). فهل نحن كذلك؟ وهل نعمل بمشيئة اهللا 16-14 :5(متى  َأقاصي اَألرض

ا أن نتحمل ِثقل تابوت هذه ببيوتنا قبل أن نتوجه إلى مكاٍن آخر؟ هل إستطعن
العهد على أكتافنا لنقله من مكان آلخر، أم أسقطناُه من أيدينا لِثقله وتركناه 
لغيرنا يحمله بكل محبة وتواضع وخشوع وصبر وفرح؟ هل قّدسنا أنفسنا [ندمنا 
وتُْبنا عن خطايانا] وأبعدنا الكراهية من قلوبنا قبل التقّرب من اهللا لكي نلمسه 

  )؟ 26- 21 :5ب منا (متى دون أن يغض
بهارون وأبناءه]  اءً في العهد القديم كان سبط الوي [ومنهم ُأفِرز الكهنة إبتد   

) 7- 1 :18 ؛51- 48 :1هم الموّكلون برعاية وحمل تابوت العهد/الشهادة (العدد 
كان عبارة عن تابوت من خشب ُملّبس بالذهب ومحاط بإكليٍل من ذهب  الذي

وصايا اهللا ومن فوقه "الكفارة" وعلى طرفيها كروبين من  ُوِضع بداخله لوحي
)؛ تابوت 5-1 :10، تثنية اإلشتراع 22- 10 :25خروج الله ( اءً ذهب كغط

ُيمثل لنا صليب الروح [أي تعاليم اهللا مختومة برحمته: يسوع  الذيالعهد 
نحمله  يسوع المسيح أن الربّ يود  الذيالمسيح خالصنا، كّفارة عن خطايانا] 

" فنيري طّيب وحملي خفيف ... إحملوا نيري عليكمبكل تواضع على أكتافنا ["
)] ونتبعه إلى حيث اهللا، إذ به ننتصر على أعدائنا 30-29 :11 ىمت(

) وبدونه يتغّلب علينا الشيطان 33 :16 ؛26- 25 :11[خطايانا] فنحيا (يوحنا 
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تين ا للبقرتين المرضعوأعوانه [الخطيئة] فنموت، كما كان تابوت العهد نيرً 
ن لم يْعلهما نيٌر من قبل وسارا به من أرض العدو إلى أرض شعب اللَتي

  ). 8- 7 :6صموئيل  1إسرائيل (
، 5 :8العبرانّيين تابوت العهد صورة لحقيقة سماوّية أراد اهللا أن ُيعلنها لنا (   
لبشرية ): السيد يسوع المسيح ذات الطبيعتين اإللهية وا19 :11 يوحنا رؤيا

بداخل التابوت ُوضع [التابوت مصنوع من الخشب والذهب] وهو كلمة اهللا [
ن ُكتب عليهما وصايا اهللا العشرة] وأيًضا الُمخّلص ورحمة اهللا لنا اللوحين اللذي

وهو نعمة من فعل اهللا [ُأغلق  ،إذ به فقط نستطيع أن نقف أمام اهللا دون عيب
فارة" محاط طرفيها بالكاروبيم وعليها التابوت بصفيحة من الذهب الخالص "الك

تابوت العهد يسوع المسيح تأتي السحابة ويستطيع موسى النبي التكلم مع اهللا]. 
ملك المجد رب القوات الداخل لقدس األقداس من األبواب الُمرتفعة (مزمور 

  ).9ين عبرانيّ ال، 24
شعبه أي "اهللا في العهد القديم كان تابوت العهد الوسيلة لحضور اهللا مع    

)، ووالدة يسوع في العهد الجديد هو قيامة للرموز التي 8 :25خروج المعنا" (
  :ُحنطت ووضعت بالتابوت إلى آخر األزمنة؛ إذ

  تجّسد الحق كلمة اهللا [ُممثل بلوحي الوصايا]، و .1
أنزله اهللا على بني إسرائيل في  الذيتجّسد الطريق [ُممثل بخبز الحياة  .2

  إتخذوه لعبور صحراء سيناء: المن]، و يالذالطريق 
تجّسدت الحياة [ُممّثلة بعصا هارون التي أفرخت وبرعمت وأزهرت  .3

)] ممتًأل بروح الحكمة والفهم، روح 25- 16 :17وأنضجت لوًزا (العدد 
، لوقا 9-1 :11المشورى الصالحة والقوة، روح المعرفة وتقوى اهللا (أشعيا 

ا إزاء كلمة اهللا فاهللا هو خرين بالبقاء يقظً إلعطاء الحياة لآل )52 و 40 :2
  ؛)12-11 :1 إرمياشجرة الساهرة" (ال"

 :14ال يمضي أحد إلى اآلب إال به (يوحنا  الذيفكان "الطريق والحق والحياة" 
). 43، مزمور 10- 8 :14، يوحنا 23- 20 :1)، وكان يسوع "اهللا معنا" (متى 6
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"تابوت العهد"، الكهنة، حاملو و ر األردن اإلسرائيليين نه رو عبوهذا ُيذكرنا ب
المنحدرة للنهر قد وقفت لمياه وا واقفين راسخين أقدامهم على أرض قاع النهر،

يسوع المسيح فإن وجود بنفس الطريقة، إذ )؛ 17- 7 :3 يشوعككتلة واحدة (
علينا جامًدا ولن يدعه خطيئة الر يأثتبقي سيُ  قربان ُمقّدس]كلمة و الحي معنا [

يا اهللا، فما  سبحانك .، أورشليم الجديدةإلى أرض الميعاد صلحتى نا يمّسن
  عّلمته لشعبك بألف سنة أنجزته بيوٍم واحد.

ُذِكر في الكتاب الُمّقدس، الموحى به من ِقبل الروح القدس، بالعهد القديم،    
من المن  ْن توضع الجرة التي بداخلها جزءً بأّن اهللا طلب من موسى النبي بأ

أنزله لهم اهللا أمام الشهادة [لوحي الشريعة] ليكون محفوًظا لهم مدى  الذي
)، كما طلب منه بعد حين من الزمان أن يضع 34-32 :16خروج الاألجيال (

عصا هارون الحية أيًضا أمام الشهادة، وبين الفترتين ُصنع تابوت العهد 
 ؛3-1 :40 خروجالوُوضعت به الشهادة وُوضع التابوت بداخل خيمة الموِعد (

" بأنه "لم يكن في 10 :5أخبار األيام  2و " "9 :8ملوك  1)؛ ونقرأ في "21- 16
التابوت إال لوحا الحجر اللذان وضعهما فيه موسى في حوريب". ولم ُيذكر 

رسالة الوضع الجرة والعصا بداخل تابوت العهد إال في كتاب العهد الجديد في 
على شيء فيدل على أن اهللا في العهد . وٕان دّل هذا )4 :9(ين العبرانيّ إلى 

ُيحيي بل كان فقط  الذيالقديم أعطى أتباعه الشريعة ولم يكن المن هو الغذاء 
للشهادة على خروجهم من أرض مصر بمعونته اإللهية، ولكن مع مجيء 

لم ُينقض الشريعة إنما كّملها أصبح هو "كلمة الحياة"  الذيالسيد يسوع المسيح 
قيقي" لكل من أراد الحياة مع اهللا. كما إن مشيئة اهللا بعدم معرفة و"الغذاء الح

 الربّ ُوضعت به الجرة والعصا بداخل التابوت هو تأكيد لما قاله  الذيالزمان 
يسوع بأن ليس لإلنسان أن يعرف متى زمن مجيء إبن اإلنسان على السحاب 

  ).7 :1 ، أعمال الرسل36-26 :24وٕانما هو فقط من علم اهللا (متى 
كتاب ما ُيرضي اهللا"  - تساءل النبي باروك عن الحكمة "وصايا الحياة    

والطريق للوصول إليها ألخذها وقال: "من صعد إلى السماء فأمسكها ونزل بها 
)، ولعل نسي اإلنسان أن كلمة اهللا 4- 1 :4 ؛36-9 :3من الغيوم؟" (باروك 
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أعطى وصاياه لموسى النبي  أصبحت قريبة منه في قلبه ليعمل بها إذ أن اهللا
)، لذا كّمل اهللا مفهوم هذه الوصايا ومفهوم الطريق 14- 6 :30(تثنية اإلشتراع 

أنزله من السماء حامًال في طّياته الحياة األبدية  الذي السماويإليه بالمن 
). طلب الشعب "الحكمة" فأعطاه اهللا حكمة حية متجسدة 58- 48 :6حنا يو (

اعر إبنه الحبيب يسوع المسيح. َأْحَنْو رقابهم للتأديب، فأراهم بأفعال وأقوال ومش
   "الحكمة" وقال "إسمعوا له" فَتْحيوا.

؛ وٕاذ أراد اهللا أن ُيرينا ِللَحقاِئِق السماِوية ُصوَرة وِظالُصنع تابوت العهد    
هد أيًضا قلبه المشتعل ناًرا بمحبتنا ففتح لنا قلبه وأراه لموسى فرأى تابوت الع

في هيكل اهللا، هذا القلب المتجسد بسر اإلفخارستيا، فبعمل الروح 
القدس [الغطاء الذهبي] يتحول الخبز والخمر المصنوع بيد اإلنسان 
إلى جسد ودم يسوع المسيح، ذاته والهوته؛ يتحول إلى قلب يسوع 

قاسى آالم التضحية فحوط بإكليٍل من  الذياألقدس، هذا القلب 
حّوط التابوت: رباط السالم] لكي  الذيى الصليب [اإلكليل شوك وُرفع عل

ن الذيُيعطي الحياة لمتناوليه. أجل، وكأننا مع تابوت العهد يقول لنا اهللا: "أنتم 
بالمسيح إعتمدتم وكلمته أطعتم وجسده أكلتم وشربتم دمه فأصبحتم شجرة مثمرة 

ا أن وصاياي في تُقّدس إسمي بكل تواضع وخشوع وفرح: أنتم في قلبي كم
قلبكم". مع سر اإلفخارستيا، يقف الشعب أمام تابوت العهد صارخين إلى اهللا 

وأمكث معنا وباركنا لنسير من  ،وقائلين: "تعال، وحّل على ما صنعته أيدينا
   خلفك نوًرا لألمم".

كتب عنه اإلنجيليين األربعة:  الذيتابوت العهد: اهللا الكلمة، إقنوم اهللا اإلبن    
إثنان منهم من أتباع السيد يسوع المسيح: القديس متى الرسول والقديس يوحنا 
الرسول، وٕاثنان منهم من ُمرافقي القديس بولس الرسول: القديس مرقس 
اإلنجيلي والقديس لوقا اإلنجيلي؛ وحمله إلى العالم، إلى بني إسرائيل وٕالى بقية 

لقديس بولس الرسول (أعمال األمم، بإختياٍر من اهللا: القديس بطرس الرسول وا
وضعت أربع حلقات من ذهب على القوائم  ) [18- 1 :11 ؛16-10 :9الرسل 
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األربعة للتابوت، إثنان من جانبه األول وٕاثنان من جانبه اآلخر، وأدخل 
)]. وبهذا تكون "البشرى 14- 12 :25خروج القضيبين في الحلقات لحمله (

 السارة للجميع" هي الحقيقة الس ة األخرى التي أراها اهللا لموسى النبي. ماوي
حاملي تابوت العهد يعلمون بأنهم وبكل تواضع وبدون تخاذل ُممسكين بأطراف 

، رافعينه على عليه اصليٍب من خشب ومن فوقه السيد يسوع المسيح مصلوبً 
أكتافهم وسائرين به إلى جميع أرجاء المعمورة ُمبّشرين بمغفرة الخطايا بدم 

حاملي تابوت . )14 :6غالطية ، 9- 1 :2 ؛31- 17 :1نتس قور  1الحمل (
العهد يعلمون بأن ال فضل ألحدهم على اآلخر، فأحدهم يزرع واآلخر يسقي 

 :3 ؛10 :1قورنتس  1بنعمٍة من اهللا، وأعمالهم ُتكّمل مشيئة اهللا على األرض (
5-22.(  

اياها ألجسادنا الُمحّنطة التي َوضعت خط إذن، تابوت العهد هو تابوت   
بداخل جراحات المسيح المصلوب فمسحها دمه المراق عليها [ملكوت/كنيسة 

وأرواًحا مستقيمة خلقها  القيامة فينبعث منها قلوًبا نقيةاهللا على األرض] لحين 
، إذ إلتصقت قلوبنا بالكلمة وتغّذت بالمن القّدوساهللا فينا بإبنه الحبيب وروحه 

، ومع الكاروبيم نسجد هللا ونسبح إسمه فأصبحت شجرة خضراء مثمرة السماوي
إله الصباؤوت، السماء  الربّ صارخين: "قّدوس، قّدوس، قّدوس  القّدوس

واألرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في األعالي". ففي العهد الجديد 
[األب واألم مع الكهنة وخدمة الكلمة إذ أصبح الجميع  اإقتسم المؤمنين جميعً 

)] مسؤولية حمل تابوت العهد 5- 4 :2بطرس  1ة مقّدسة (جماعة كهنوتي
بروح إيليا  يحملون مجد اهللا لآلخرين نالذيوالحفاظ عليه من السبي، وهم 

. حاملي تابوت العهد )79-76 :1(لوقا ويوحنا المعمدان؛ بروح اهللا في داخلهم 
آلخر يسوع المسيح، متواضعون فال يتكابر أحدهم على ا الربّ يربطهم سالم 

وال يشتهي أحدهم ِنعم اآلخر ألن اهللا هو ُمقسم النعم، وُمحّبين لبعضهم البعض 
دون رياء، وحاملين أثقال بعضهم البعض [أي غافرين لبعضهم البعض 
وساترين عيوب من أساء إليهم، ومذّكرين بعضهم البعض بوصايا اهللا وعاملين 

ل التوازن ويفقدون لكي ال يخت )7- 1 :4بها]، ووديعين وصبورين (أفسس 
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ن فقد التوازن للمس تابوت العهد وهو السيطرة على حمل التابوت فيضطر مَ 
 2ما للتابوت من قداسة] فيموت ألنه لم يطع اهللا (لِ  أن يلمسه [ الليس مؤهّ 
  ). 7-1 :6صموئيل 

 12- 1 :51(نشيد حمد ليشوع بن سيراخ  لُنصل(:  
نت اهللا ُمخّلصي، وأحمُد أسمك ألنك وأسّبحك أ الملك الربّ ا هيأأحمُدك "   

من فخ اللسان النّمام ومن ُكنت لي ُمجيًرا ونصيًرا وأنقذَت جسدي من الهالك 
ناصًرا وأنقذتني لي ُيقاومونني كنت  نالذيالشفاه الُمختلقة للكذب. وُتجاَه 

برحمتك الوافرة وأسمك من لدغات المستعدين إلفتراسي، ومن أيدي طالبي 
أحاط  الذيب يمن المضايق الكثيرة التي قاسيتها، ومن اإلختناق باللهنفسي، و 

، ومن وسط النار التي لم أضرمها، ومن عمِق جوف مثوى األموات، ومن بي
دنت نفسي من الموت وأقتربت حياتي من أسفل  ،راللسان الدنس وكالم الزو 

 الموت. رض صالتي وتضّرعُت ألُنقذ منفرفعُت من األ.... مثوى األموات. 
أبا ربي: "ال تخذلني في أيام الضيق في عهد الُمتكبرين، وال  الربّ دعوُت 

تجبَت صالتي سنصير لي. ُأسّبح أسمك في كل حين وُأرنُم له بالحمد". وإ 
وُأبارُك  وخلصتني من الهالك وأنقذتني من زمان السوء. فلذلك أحمُدَك وُأسبُحكَ 

  آمين. ،"الربّ أسم 

    مصدر القوة

ومنك  إّتكاليوٕالهي ... أنت عريسي وعليك  رّبي   
ّني على مصائب العالم، وأحمني في أستمّد قّوتي، فأعِ 

، وقو ضعفي بحنانك. سوف الشدةقت خيمتك في و 
ى على ما توفره لي من طعام، وال بركة وحياة لي أتغذّ 

من دونك. يا عوًدا طرًيا أضع عليه كّل همومي وِثقلي، 
 ُكن سندي في كّل حين. يا سيدي، إني أثق بك، آمين.
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  ةبّ ُمحِ   قـلوب

لو تساءلنا "ماذا ُيريد اهللا ِمّنا؟"، و "هل هناك شروط لنحصل على ِنعم    
كما قلب اهللا؛  اهللا؟"، لوجدنا أن اهللا ال يريد مّنا سوى "المحبة بقلٍب سخي

" وليست أي محبة فالجميع ُيحب بصورٍة أو بأخرى. المحبة بتواضع دون تكّبر
ذات التي يكون محورها الفقير المحتاج ولكن المحبة التي أرادها اهللا هي بال

 جسدي ذيا ا وروحيال يستطيع أن ُيعيل نفسه. وٕان راود أحدهم الشك بهذا  ال
قلبه محبة للفقير بالرغم من كونه مسيحي فليقف لوهلة في الكالم ألنه ليس 

ن قلوبهم ليتمكّ ونوايا أمام الطريقة التي بواسطتها إمتحن اهللا الناس لمعرفة خفايا 
- 19 :16ا لوق، 1مزمور  ،10 :17رميا إ( من إعطائهم النعم أو حجبها عنهم

. فحين أرسل السيد يسوع المسيح رسله اإلثني وسبعين إلى الناس )31
 شفاء المرضى أي مغفرة  روهم بإقتراب ملكوت اهللا [ليعطوهم ِنعم اهللا وُيبش

بأن يكونوا كالحمل  الخطايا ومعرفة اهللا من خالل السيد يسوع المسيح] أوصاهم
 اءً ضعفاء ال قوة لهم، ال يحملون زاًدا أو كيس مال، وال ينتعلون بأقدامهم حذ

بل يجوبون الطرق من بلدة إلى أخرى فيبدوا عليهم مظاهر التعب والفقر 
ويقرعوا على الباب ويقولون السالم فيعتقد أهل البيت بأّنهم متسّولين يطلبون 

    هل البيت رحماء وعطوفين وكرماء ومحّبين ماًال أو طعاًما، فإن كان أ
أبناء سالم] فسيفتحون لهم طالبين منهم الدخول  [ومتواضعين لعمل الخير 
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إلستضافتهم لحين الراحة وٕاشراكهم بما لديهم من طعام دون التفكير بطلب 
أجرة لمثل هذه الخدمة لعلمهم بأنهم ال يملكون شيًئا، وعلى العكس إن كان 

خالء وذو قلوٍب قاسية يخافون على أموالهم وطعامهم من النقصان أهل البيت ب
، 9- 1 :10فلن يفتحوا الباب ولن ينالوا ِنعم اهللا (لوقا وُمتكّبرين على الفقراء 

). لو أرسل السيد يسوع المسيح رسله 14- 1 :58، أشعيا 26 :21أمثال 
الطريق لظّن  محّملين بالزاد والنقود ومنتعلين بأقدامهم لئال تتوسخ من غبار

أهل البيت بأنهم يستطيعون أن يدفعوا ثمن اإلقامة والطعام وبالتالي سيفتحون 
لهم. ولعل إستضافة فقيرين في آن واحد هو أصدق للتعبير عن "القلب 

ال يبخل على الفقير لن  الذيالسخي" من إستضافة فقيٍر واحد. القلب السخي 
اه للعمل بملكوت اهللا على األرض يبخل على اهللا بإعطائه وقته وما ملكت يد

لم يبخل علينا بشيء  الذيوبما ُيسعد قلب اهللا. صاحب القلب السخي ُيشبه اهللا 
بل أعطانا كّل ما نحتاج إليه ونحن فقراء لنسكن في بيته وُنشاركه مائدته. 

ن يعملون من أجل الملكوت الذيبالمقابل يرى هذا القلب السخي أمامه تواضع 
ليهم ويرغب بالعمل معهم؛ فالفعلة متواضعون ال يتذّمرون من الطعام جذب إنفيَ 

الموضوع أمامهم وال ينتقلون إلى بيٍت آخر طالبين أفضل مما ُقدم إليهم فال 
يظن أهل البيت في أنفسهم بأنهم دون المستوى أو أن الفقراء يطلبون 

فقط بل هم فقراء مصلحتهم الخاصة فقط، فُفقر الفعلة ليس فقًرا ظاهًرا بالجسد 
بالروح، بتواضعهم يكتسبون ثقة أهل البيت فيسمعون لهم ويثقون بأن أمراضهم 
قد ُشفيت بنعمٍة من اهللا بإسم السيد يسوع المسيح ويتقّبلون دعوتهم لإليمان به 

). سخاء أهل البيت ال يقتصر على 16 :5وطاعة كلمته فيتمّجد اهللا (متى 
إلى مشاركة اآلخرين ِمن حولهم بكافة النعم التي إستضافة الفقراء ولكن يتعّداه 

حصلوا عليها، فحين نالوا نعمة اهللا أخبروا جميع أهل البلدة بذلك لكي ينالونها 
  هم أيًضا، فقلبهم السخي ليس به أي أنانية ويَوّدون الخير للجميع. 
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وا بعضكم بعًضا كما أحببتكم" أوصانا السيد يسوع المسيح، وقال: "أحبّ    
)، كما أوجز الشريعة واألنبياء بالمقولة: 17 :15 ؛12 :15 ؛35- 34 :13حنا (يو 

)، ولعل هاتين 12 :7"كل ما أردتم أن يفعَل الناس لكم، إفعلوه أنتم لهم" (متى 
فقط على التضحية بالذات من أجل اآلخر والمغفرة بل  نالمقولتين ال تقتصرا

قير والبائس [الصدقة، العشور، تتعّداها لتحثّنا على عمل الخير ومساعدة الف
] دون طلب أجرة اإلحسان، فكأنه يقول: ... والمظلوم مساندة األرامل واأليتام

كون"؛ وهذا ما "أحببتكم وأنتم فقراء وشاركتكم مملكتي، فشاركوا الفقراء بما تملِ 
عط كل يُ الناطق بلسان األنبياء والرسل: "فلْ  القّدوسبّينه اهللا من خالل روحه 

ما نوى في قلبه، ال أسًفا وال ُمكرًها، ألن اهللا ُيحب من أعطى ُمتهلًال"  أمرىء
) و "الصالُح العين ُيباَرك ألنه أعطى من ُخبزه للفقير" (أمثال 7 :9قورنتس  2(

)، كما نصح باإلبتعاد 22:22) و"ال تسحِق البائس عند الباب" (أمثال 9 :22
 ُأذنه عن صراخ الضعيف فهو أيًضا  عن القساوة في القلب إذ قال: "َمن سد

  ). 13 :21َيصُرُخ وال ُيسمُع له" (أمثال 

ائي. بّ يسوع المسيح لتالميذه: "إن عملتم بما أوصيكم به كنتم أحِ  الربّ قال    
ال أدعوكم خدًما بعد اليوم، ألّن الخادم ال يعلم ما يعمل سيده، فقد دعوتكم 

). 15-14 :15ته من أبي" (يوحنا ما سمع ائي ألني أطلعتكم على كلّ بّ أحِ 
سفر يشوع بن سيراخ والحبيب أو الصديق األمين هو من وصفه اإلنجيل في 

بالملجأ األمين، ولعل اهللا أراد أن ُيخبر تالميذه بأنهم ملجأه األمين  )17- 5 :6(
وبأنه إئتمنهم على كّل شيء وعلى محبة اهللا للبشر ليقوموا بنشرها. فهل نحن 

الخراف تعرف صوت راعيها"، "قراء والمساكين بالجسد والروح؟ ملجأ أمين للف
بدًال من جداء أو ذئاب، أو إن أردنا أن نكون أحباء  افإن أردنا أن نكون خرافً 

اهللا فاألجدر بنا أن نعمل األعمال التي َنْجني من ورائها بركة اهللا علينا (متى 
25: 31-46 .(  
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 وأنا  الزارع
تربة  ألنك بكل محبة زرعت قلبي في كشكر أبي السماوي، أ     

  تك.سمع دعو أ تنيدة وجعلجيّ 

يسوع المسيح على  رّبيك شكر أ     
ك دمجسدك و س (و قدّ لا كإعطائي قلب

لي كون لي) ذاتك والهوتك األقدسين،
عندما سمعت  تنيغطّ  التيدة التربة الجيّ 
على إروائي بالماء الحي ، و كالم أبي

ودمك الزكي اللذان إنبثقا من جنبك 
 عابستيإ من تمكنألالمطعون محبًة بنا 

دة التربة الجيّ  جميع ثرواتوٕامتصاص 
ستحق أن أقوية ومثمرة و فُأصبح نبتًة 

  اهللا". إبنى "سمّ أُ 

دة مع جميع الروح القدس إلعداد التربة الجيّ يا أيها  كشكر أ    
أبي فضائل ِنعم و غنية من تربة األسمدة والمواد العضوية؛ 

 آمين. روح الحق. السماوي

: لُنصل  
نا وأنانيتنا وقساوة قلبنا. أعن يا رب قلة إيماننا وٕالهي، أغفر لنا تبذير  رّبي  

وٕاجعل قلوبنا وديعة ومتواضعة على ِمثال قلب إبنك الحبيب يسوع المسيح، 
، القّدوسوس لآلخرين بذات المحبة التي مألت قلبه وأهلنا أن نحمل أسمك القدّ 

   آمين. ،ولك الشكر على الدوام



- 73 - 

 

  طبيب ِمن طبيب
  

أعطاه الّرب يسوع لإلجابة على سؤال أحد علماء الشريعة:  الذيفي المثل    
 الذي) تبّين لنا أن القريب هو الشخص 37-25 :10"وَمن قريبي؟" (لوقا 

أيا كان  يتحّنن على اآلخر المحتاج والضعيف ويقوم بمساعدته بكل إمكانّياته
ن على اآلخري نتحّننا ما نكتفي بهذا أي نحاول أن اآلخر. ونحن غالبً 
لنكون على ِمثال السامري الصالح، وننسى أن نقرأ المثل  ونعاملهم بالرحمة

بكل تفاصيله وباألخص لنعرف مواصفات أخرى عن هذا السامري لنكتشف 
بأنه قد يكون طبيًبا غنيا يحمل معه المال ومواد اإلسعافات األولية كالشاش 

أللم، والنبيذ لتطهير ) وتخفيف ا6 :1للتضميد، والزيت لتليين الرضوض (أشعيا 
، وٕاال لما إستطاع أن يفعل ا في تلك األيام][كما كان متعارف عليه طّبي  الجروح

وقع بأيدي اللصوص لم يكن محتاًجا إلى إنسان روحي  الذيما فعل. الرجل 
ليضّمد جراحه ولكنه على األقل كان  ]كاهن أو الوي متعّمق بالشريعة[أي 

يقع تحت  الذييحمله إلى طبيب، ولكن اإلنسان يحتاج لشخص يتحّنن عليه و 
] ال بّد ِمن طبيب روحي الروح سيطرة الشيطان والخطيئة [أي لصوص

لمعالجته، وهذا الطبيب عليه أن يتحّلى بمزايا السامري الصالح حامًال بجعبته 
كل ما يحتاج دائًما لمساعدة اآلخرين: القلب الحنون والمال والزيت والنبيذ، 



- 74 - 

 

به ُتطرد الشياطين وُتلّين به  الذي هسلطانو  اهللا الكلمةترمز إلى كنوز  وجميعها
ة األولية َيعهد به إلى َمن يستطيع اد لها الحياة، وبعد المداو اقلوب الحجر فُتع

  تميم العناية إلى أن يتم الشفاء بالكامل وُيصبح قادًرا على اإلعتماد على نفسه.

بالرعاية التي يود اهللا من رعاة الّرب يسوع  ُيذّكرنافي مثل السامري الصالح    
غنمه أن يقوموا بها ليكونوا على مثاله، إذ قال عن نفسه "أنا أرعى خرافي وأنا 
ُأربضها، فأبحُث عن الضالِة وَأُرد الشاردة وَأجُبُر المكسورَة وُأقّوي الضعيفة، 

، هو كما قال الرّب . أجل)34وُأهِلُك السمينة والقوية، وَأرعاها بعدل" (حزقيال 
السارُق ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويقتل أما " "إبن اهللا":كـ عن نفسهمشيًرا يسوع 

 :10يوحنا أنا الراعي الصالح" (أنا فقد أتيُت لتكون الحياة للناس وتفيَض فيهم. 
(إرميا  "طيبات اهللا: القمح والنبيذ والزيتحامًال في قلبه "ُأرِسَل )، 11- 10
في سّر اإلفخارستيا [جسده "الكلمة المتجّسدة" و بذاته  محّقًقا )12- 10 :31

وال ُيْخَزون عون منها بَ شْ ِلشعبه فيَ  القمح والنبيذ والزيتوعد اهللا بإرسال والهوته] 
، )27-18 :2(يوئيل ألن اهللا في وسطهم ] روحي وشفاء وِشبع [مغفرة الخطايا

  ).28 :11(متى  يره الخفيفبن جراح المتعبين ُيضّمدو  ضّمد الذيب هو الطبي

هل نحن أطباء روحيين متأهبين لعالج كأبناٍء هللا وأتباع الّرب يسوع،    
هي  "المحبة المرضى؟؟ أم نحن نرى المرضى ونتركهم على قارعة الطريق؟؟

هذا ما ُيعّلمنا إياه اهللا في كل ما جاء باإلنجيل ، "الدواء لكّل داءمن أساسيات 
   ؟؟الحّية الكلمةونعرف  قلوبنا مملؤة محبة، فهل ألن "اهللا محبة"

: لُنصل  
يا واهب الحياة، إمأل قلوبنا بالمحبة الحقيقية للجسد والروح وٕالهي،  رّبي  
نتحّنن على اآلخرين بما أنعمت علينا ِمن ِنعم لنحيا جميًعا معك ُنقّدس ذواتنا و ف

  آمين. ،ولك الشكر على الدوام ،لألبد
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  إقـامة األموات
  "ةا جديدة وسماًء جديد"أرضً  

َمن ِمّنا لن يموت بالجسد؟ وَمن ِمّنا ال يؤمن بأن هناك حياًة جديدة بأجساٍد 
روحّية نورانية بعد موت الجسد بأرٍض جديدة وسماًء جديدة ال ُتشبه هذه 

 الذياألرض والسماء؟ ولقد سمع القديس يوحنا الحبيب ما قاله الّرب يسوع "
 أبد الدهور، ولديه مفاتيح الموت ومثوى األموات" إلى كان ميًتا وها هو حي

زمير: "ُكن أميًنا حتى الموت، فسُأعطيك إكليل الحياة. َمن كان أمالك كنيسة 
له ُأذنان، فليسمع ما يقول الروح للكنائس: إن الغالب لن ُيقاسي ِمن الموت 

د الروحي )، علًما بأن الموت الثاني هو موت الجس11 :2 يوحنا الثاني." (رؤيا
النهائي في مستنقع النار بعد الدينونة حيث الموت ومثوى األموات  ]الروح[
). َمن ِمنا ال يعلم بأن الرب يسوع ُيحيي الموتى 15- 11 :20 يوحنا رؤيا(

يموت روحيا بفعل الخطيئة؟ وبالتالي َمن ُيحييه الّرب يسوع  الذيوباألخص 
الخطيئة وُيخرجه من الموت ومثوى وهو على األرض [ينتشل روحه من أنياب 

(أشعيا  الموت وهو ما يزال حيا بالجسد] يضعه في أرٍض جديدة وسماٍء جديدة
65: 16-21(.  

لرحمة؛ سأله عن قلب اثم وسأل اهللا آأنه  نسانعترف اإلإ، 51في مزمور 
خلق  ه هي مشيئته إذاهللا، حيث أن هذله ستمع إ ، و ثابتةبروح  طاهر جديد

 هذاإعطائه بعن طريق األنبياء  ه)، ووعد27 :1صورته (التكوين  اإلنسان على
، إرميا 27- 36؛ 20- 19 :11ستمع إلى "كلمة اهللا" (حزقيال إ ن تاب و إالقلب 

يسوع المسيح  بعض الّرب أعطى  ،الجبلعلى  ته). وفي عظ7 :24
جديدة  سوف يعيش مع اهللا تحت سماءٍ  الذيالخصائص لهذا القلب الجديد 
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فما هي هذه األرض الجديدة والسماء  ).11-3 :5متى جديدة ( على أرضٍ 
  سؤال ُأجيب عليه بالصالة التالية: الجديدة ونحن ما نزال بالجسد على األرض؟

: لُنصل  
رّبي وٕالهي ... يا َمن باإلبن الّرب يسوع المسيح خلقَت لي أرًضا جديدة 

نت شمسها وهو نورها والروح ُتراَبها جسدُه وماَءها دمه "الحياة"، وسماًء جديدة أ
القدس ُسُحبها وكلمتك ريحها، وِمن هذا الجسد والدم والنور والريح يستمد 
المؤمن سلطاًنا على الشر وشفاء األمراض الروحية بمغفرة الخطايا لَمن عرف 
الشريعة، فيتبّرر جميع َمن في الملكوت السماوي باإليمان به والعيش بقداسة 

إليمان ُتسّيره الكلمة كالريشة في مهّب الريح ُمظّللة على األرض بحسب هذا ا
  بالسحب... ُأحّبك ولَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى األبد.

رّبي وٕالهي ... يا َمن سمحَت لدِم اإلبن الحبيب أن يجري كماٍء على 
ا أرض قلبي المقفرة فأنعشها وجعلها شبيهة قلبه القّدوس تربة صالحة "أرضً 

ماًال تليق بك ... ُأحّبك ولَك مني كّل الشكر والتعظيم إلى جديدة" تثمُر أع
  األبد.

أصبح  الذييا أيها اإلبن الحبيب "الحمل البريء" ... يا َمن بقطرات عرقه 
 الذيدًما ُأوّثق به عهدي مع أبي السماوي وأقول له "لتكن مشيئتك"، وبدمه 

بريًئا في الِقَدم صرخ إلى  ُأريق تباَرَكْت األرض التي ُلِعنت بسبب جريان دًما
اآلب فتحّولت إلى أرًضا جديدة تُثمر القداسة ... ُأحّبك ولَك مني كّل الشكر 

  والتعظيم إلى األبد. 
يا أيها الروح القدس ... يا َمن فعلَت في قلبي "التوبة" و"المحبة" وَربْطَت 

مني كّل  جذوري بالقلب اإللهي أتغّذى منه وأنمو على أرضه ... ُأحّبك ولكَ 
  الشكر والتعظيم إلى األبد. 

َأحّبني وَأرسل ِحمالًنا  الذييا اهللا "اآلب واإلبن والروح القدس" اإلله الواحد 
وديعة تقودني لملكوتك، أنعم علّي بأن أكون أنا أيًضا حمًال وديًعا لغيري 

  أقودهم إليك، ولك الشكر على الدوام، آمين.
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  عالقة اإلنسان باهللا

سؤال يطرحه الكثيرين على أنفسهم،  "تقع المشكلة في عالقتنا مع اهللا؟ أين"   
ن الرعّية أو الكثير ال أعلم!! مِ  وباألخص يطرحه الكهنة حين ُيشاهدون بعًضا 

ال يسلكون طريق الّرب كما يجب أن يسلكوه أي كما هم يعلمون كيف يجب أن 
ثل الزارع سوع في مَ يسلك اإلنسان بحسب كلمة اهللا. سؤال أجاب عليه الرب ي

شرحه لتالميذه لكي يكون إجابة وافية لكل من سأل  الذي) و 15-5 :8(لوقا 
  نفسه عن عالقته باهللا، ما هي؟ وكيف يجب أن تكون؟

كلمة اهللا "البذرة" ال تتغّير، هي هي للجميع، ولكن إستيعابها والعمل بها    
قة اإلنسان باهللا يختلف من شخص آلخر بحسب عالقة اإلنسان باهللا، وعال

تعتمد على قلبه. قد يعتقد اإلنسان بأن عالقته باهللا وطيدة [تماسكت البذرة 
بالتربة بجذور قوية] ولكن في وقت التجارب قد يسقط باإلمتحان سواء علم 
وأقّر هو بذلك أو لم يقر ولكن اهللا يعلم، على سبيل المثال قد تذهب إمرأة إلى 

ميمة والكالم عن الناس ال تنقطع عنها طوال الكنيسة كل يوم أحد ولكن الن
األسبوع، أو قد يصرف اإلنسان أمواله على ذاته ولكن حين يرى فقيًرا فال 
ُيشاركه إال بالقطع المعدنية التي في جيبه إن ُوجدت (إمتحانات ُتظهر طيبة 

إستقبال الناس لتالميذ يسوع حين أرسلهم إثنين  القلب وحنّيته ومحبته لآلخرين [
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ثنين، معاملة الغني ألليعازر الفقير ...]، إمتحانات ُتظهر الوداعة والتواضع، إ
.(...  

بمحبة اهللا واآلخرين ، عائلته وَمن حوله ،القلب الطيب هو َمن شّربته بيئته   
أي جعلوا تربته رطبة وجيدة، ُأشبعت بالماء الحي: "المحبة"، فأصبحت جاهزة 

ال على السطح لتنمو فيها وتُثمر األعمال لكلمة اهللا لتسقط فيها إلى العمق 
، فالبذرة ال تنمو ]والطاعة هي مرآة تعكس المحبة هللا[الصالحة طاعًة للكلمة 

  في التربة المتصخرة التي ليس بها رطوبة.

ل ما     هذه القلوب الُمحبة أصبحت جاهزة لكلمة اهللا، أي لسماع الكلمة وُتحو
ستتغّير لتصبح نبات مثمر، من البذرة تخرج تسمع إلى أفعال، فالبذرة هي التي 

جذور ناعمة داللة على عالقة بسيطة مع اهللا ثم تكبر الجذور ويزداد التغيير 
على الحبة فإخراج الساق وِمن ثم األوراق وتكبر الجذور وتمتد في التربة، 

وهذا يحدث حين ُيسّلم اإلنسان نفسه هللا واضًعا [وكلما تعّمقت الجذور بالتربة 
كلما  ]كل ثقته به قائًال "لتكن مشيئتك" فيسمح للجذور أن تتغّلل لألعماق

أصبحت النبتة أقوى وأنضج، وهذا هو الحال مع عالقتنا باهللا: كلما زاد ُحبنا هللا 
لين ُمقاس بحسب طاعتنا لكلمته والعمل بها ال بالكالم الشفهي صابرين ُمحتم

ُيخالف تعاليم اهللا، كلما أعطانا اهللا ِمن ِنعمه فكانت أعمالنا  الذيُمعاداة العالم 
أشبه بالشجرة المثمرة: متعًة للعين وٕاشباًعا للجائع وراحًة للمتعبين؛ والثمار على 
أنواع منها للجسد ومنها للروح، إلشباع الجائع والمتعطش لكلمة اهللا وشفاًء 

سرى. العمل بكلمة اهللا تجعل الوزنة المعطاة لإلنسان تثمر للمرضى وٕاطالًقا لأل
  ). 8 :4ضعف (مرقس  100و 60و 30

فإن التربة تحتاج إلى َمن ُيقّلبها  ]إيمان ُصَوري [إن نمت الشجرة ولم تثمر    
وكذلك قد تحتاج إلى تقليم وقطع األفرع المريضة أو  وُيسمدها بغذاٍء جيد،

في القلب هو عملية "التوبة" والتقّرب بشوق من اهللا  تقليموال وهذا التقليب الميتة،
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صرخ من أجله الرب يسوع وشّدد عليه في أكثر من  الذيلسماع كلمته األمر 
"، أما السماد فهو الصالة هللا َمن َلُه ُأُذناِن ِللسماِع َفلَيسَمعمناسبة قائًال: "

  خطيئة. طالبين المعونة اإللهية وعمل اإلماتات والصوم عن ال

عالقة اإلنسان باهللا!!! َمن أحب شيًئا فوق محبة اهللا لن ُيثمر، وَمن أحب    
اهللا وسّلم ذاته كليا له سيأتي بثماٍر جّمة ... هذا ما يقوله الرب يسوع في مثل 

خرج يزرع، خرج يبحث عن األرض الطيبة ويخرج كّل يوم، فهل  الذيالزارع 
  اب يقرع وينتظر، فهل نفتح له؟    أعددناها له؟ هو واقٌف على الب

: لُنصل  
وٕالهي ... إني أسلم لك ذاتي لتفعل بها كما تشاء مجًدا لك، ولك الشكر  رّبي

  على الدوام، آمين.
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 الغضب وَمثل اإلبن الشاطر

    

  
محاضرة بعنوان "الغضب" تطّرقت إلى الغضب من  مدةقبل حضرُت 

وكيفية السيطرة عليه قبل أن يؤدي إلى الناحية الجسدية واإليمانية، أنواعه 
إرتكاب خطيئة. وذكر المحاضران أن الغضب المخيف هو الغضب المكبوت 

ال بّد له من اإلنفجار إن لم ُينّفس اإلنسان عن هذا الغضب  الذيفي الداخل 
لكي ال يولد بشراسة. ولعل هذه المحاضرة جعلتني ألتفُت لإلبن األكبر في َمثل 

كتم في قلبه غضبه  الذي )32- 11 :15لوقا ( أو اإلبن الضال اإلبن الشاطر
 الذيأمات بطلبه وبتصرفاته أباه وهو حي، وكذلك على أبيه  الذيعلى أخيه 

سمح له بأخذ ما طلب دون توبيخ، وحين عاد نادًما إستقبله بفرح، وبمقارنة 
ا معه فإنفجر أسلوب تعامل أبيه معه ومع أخيه فإعتقد بأن أباه لم يكن منصفً 

أخيًرا على أبيه ناسًيا وصية اهللا بإكرام األب. أحد األسئلة التي ُسئلت في 
المحاضرة كانت عن كيفية مساعدة إنسان، يكتم غضبه في داخله بسبب أحد 

 بأن ُيعطى األمان والحب  أفراد عائلته، ِمن ِقبل أفراد آخرين بالعائلة، وكان الرد
األب أعطى  ِفعل وكالمن خوف، وهنا تساءلت: هل والثقة مما يجعله يتكّلم دو 

  أماًنا وحبا لإلبن األكبر وأزال عنه غضبه؟ أكيد، يا لها من حكمة!

وهذا الغضب ُيصاحبه  ،أجل، كثيرون يتمّلكهم غضب مكتوم من َشْيٍء ما
خوف وعدم األحساس باألمان نفسيا وأحياًنا جسديا، فكيف يستطيع اإلنسان 



- 81 - 

 

مع أحد هؤالء أن يعطيه الحب واألمان فالسالم الداخلي أن لم يكن يعيش  الذي
ن علينا أن نحّث على القداسة الذي ،وكيف نستطيع كأتباع للّرب يسوعحكيًما؟ 

أن ال نكون حجر عثرة أمام اآلخرين ونجعلهم يثورون والوحدة فيما بيننا، 
نعلم أنه  غضًبا ال يهدأون من بعده بل يتحّول غضبهم إلى خطيئة ونحن

   )؟26 :4، أفسس 5 :4(مزمور " أواولكن ال ُتخط وا،مكتوب "إغضب

: لُنصل  
مكتوم وليس هناك  ربي وٕالهي ... أصلي لكل إنسان يعاني من غضبٍ 

َمن لديه اإلستعداد لسماعه لتعطيه أنت سالًما في القلب ال ُيعطيه أحٌد سواك. 
حب والثقة والسالم في قلب كل أصّلي وأطلب الحكمة لكل أفراد العائلة ليبقى ال

  فرٍد فيها، ولك الشكر على الدوام، آمين.

 

  فتأسِّ مُ 
 كم من المشاكل والنيران المتأججة في القلوب كان باإلمكان إطفاءها

  ف"!!تأس بكلمة "مُ  
 كم من الخصومات والطالقات كان من الممكن تداركها بكلمة

  !!نابعة من القلب ف"تأس "مُ 

  فتأس حب ال يحتاج أن يقول مُ ذي يُ أن ال  ُيخطئ َمن يظن
   أو باآلخرين هُ عطه التأشيرة ليفعل ما يشاء بَمن أحب فالحب لم يُ 
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  جدر الدولمة
  

  
 

الدولمة من األكالت العراقية التي يحبها أغلبية العراقيين إن لم يكن 
لهذه  جميعهم. ُيقال أن الدولمة من األصول التركية ولكن هذا ليس مهم بالنسبة

هذه المقالة تربط جدر الدولمة بالملكوت ... هذه ليست بمزحة  المقالة، إذ أنّ 
 ولكن كما قرأتم: جدر الدولمة والملكوت!!!

سأبدأ بشرح جدر الدولمة حيث كلمة جدر/دست بالعراقي تعني طنجرة 
در بالفصحة، أما الدولمة فتتكون من خضار محشية ُتصف باللبناني أو قِ 
  وعادةً  ُترص قطع لحم ]األساس –الطبقة األولى [أي ع الجدر طبقات. في قا

المسة للجدر لتضيف نكهة وعادًة ما تحترق الطبقة الم ،ُتعطي دسملِرَيْش 
 كوسة، أو ِشَجر ا للدولمة. ُتحشى الخضراوات جميعها: بصل، لذيذة جد

نفس ب ،ملفوفأو طماطة، ورق عنب، سلق، لهانة أخضر، باذنجان، فلفل 
غ من الداخل أو ُيزال منها الزوائد وتَُقطع إلى أقسام أصغر و بعد أن تُفرّ الحش

لتصبح أكثر كميًة. ُتسقى الخضراوات بكمية من الماء والحوامض والملح 
  لتستوي جميًعا.لفترة أخرى ثم هادئة لفترة زمنية معينة وتترك على ناٍر عالية 

ه وحجر الزاوية فيه هو أساس "ملكوت خدمة بفرح لمجد اهللا"الملكوت هو 
الرب يسوع المسيح الذبيحة التي إحترقت ألجلنا. يأتي بعده في الخدمة 

طبقة البصل األبيض أو األحمر التي قد يطالها الحرق أي  ،القّديسين والشهداء
فهم يتحملون أكثر من غيرهم الحرارة والماء الحامض دون  ،في بعض األحيان

على الخدم جميًعا أن يولدوا من هم من حشو. تماسكهم وما بداخل اأن يفقدو 
الحشو هو جديد أي ينزعوا ما بفكرهم من أفكار ويملؤه بحشو جديد، وهذا 
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المحبة" و"الرجاء" و"ِنعم الروح  - "اإليمان" و"الفكر الواحد بمعرفة المسيح 
القدس: الحكمة، الفهم، المعرفة، الَجَلد، المشورة الصالحة والتعزية، التقوى 

 .تمن ولحم مفروم وثوم تضاف إليها الملح وبهارات] :الحشوأي فة اهللا" [ومخا
وعلى الرغم من أن الحشو واحد إال أن كل نوع من الخدم يتمّيز بطعم مختلف 
عن اآلخر بحسب موهبة الروح القدس الُمعطاة له، فمنهم َمن تكون خدمتهم 

حاجات جسدية ومنهم من يخدموا  الروحي وشرح فكر اهللا في مجال التعليم
اإلعاناة على [ ةوماديّ  ]شفاء األمراض والمشورة الصالحة والتعزية[ومعنوية 

ن خارج الملكوت بحسب جوعهم الذييكونون طعاًما إلشباع اآلخرين  أي ]،الفقر
أو ُيضيفون نكهة للخضروات التي معهم. الكل يشرب من كلمة اهللا وبها يتغّير 

    اًما شهيا.لُيصبح طععلى نار محبته ويستوي 
بصلة أو من الخضار التي  اهل أن أنفسنا كأتباع للّرب يسوع:دوًما لنسأل 

  ن يأكلون؟الذيمن  اأو أن ،تؤكل

: لُنصل  
ليس من السهل أن يكون اإلنسان ُمحبا للعطاء على  ربي وٕالهي ...

ا الدوام، وهناك الكثير من األمور التي تجعل األنانية تسكن في القلب، فأعطن
ن يهبون الحياة ال الموت لآلخرين، ولك الذيبروحك القّدوس أن نكون من 

  الشكر على الدوام، آمين.  
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  أسير المحبّة

هنالك أشخاص يمّرون على حياتنا ويكونون قريبين من قلوبنا، أشخاص وٕان   
ن لهم صورة في مخيلتنا وقلوب لنا أن نراهم لكننا نستطيع أن ُنكو نا من لم يتسن

خالل كتاباتهم، وبالتالي يكون لهم تأثيٌر كبيٌر على حياتنا دون أن ندري. ولعل 
أحب اهللا منذ  الذين يؤثرون فينا هو القديس بولس الرسول الذيأحد األشخاص 

الِصغر، أحبُه في البدء كما قال عن نفسه كمحبة الطفل الصغير ووهب حياته 
هللا ولقد كان أميًنا في جهاده. وككثيرين من لخدمته وجاهد في سبيل مجد ا

أبناء جيله لم ُيبصر النور اإللهي في شخص يسوع الناصري، لكنه حين رأى 
هذا النور دخلت محبة اهللا إلى قلبه فأْعَمته كما َتْعمي المحبة قلب الُمِحب فال 

ء ا سوى محبوبه وُيصبح أسيًرا لتلك المحبة فال يعود يبالي لشييعود يرى شيئً 
من الصعاب والمشّقات واآلالم في سبيل إرضاء الحبيب. وهذه هي محبة 

. أراد أن يكون )12- 10 :13 تسورنق 1(الرجل بعد أن كان ُيِحب محبة طفل 
إبًنا حقيقًيا هللا فأنعم عليه اهللا بكافة الِنعم. فِمن خالل رسائله ورحالته نرى 



- 85 - 

 

ة الصالحة ومخافة اهللا. من الحكمة والعلم والمعرفة والَجَلد والتقوى والمشور 
خالل رسائله ورحالته نعيش "محبة اهللا فوق كل شيء" و"محبة اآلخرين 
كأنفسنا فُنِحب لهم الخالص". من خالل رسائله ورحالته نَتعلم كيف تكون 
المحبة هللا: اآلب واإلبن والروح القدس، فنكون كالصلصال بيد الخالق وكالريشة 

   لكوت وبناء جسد المسيح الواحد.في مهب الريح من أجل الم
 

، السماويولعلي أسمعه ُيصّلي وكأن السيد المسيح يتكلم عنه ويقول ألبيه   
 معه فلنصل : 

في السماوات أرجو أن تجعلني من مالئكتك التي تخدمك، وٕان لم  الذيأبانا   
ألف من تكن لي مكانٌة بينهم فأرجو أن تجعلني من المئة واألربع وأربعين 

ُخِتموا على جباههم، وٕاْن لم تكن لي مكانٌة بينهم فأرجو أْن  نالذيعبادك 
ك اإللهي، وٕاْن ال عدد له الساجدين أمام عرش الذيتجعلني أحد الجمع الغفير 

بينهم فأرجو أن تجعلني ذبيحة يتغّذى منها كافة أبنائك  لم تكن لي مكانةٌ 
ولك  ،واحٍد منهم وأراك من خالل كلكل واحد منهم  فُأصِبح جزًء تراني في

  آمين. الشكر على الدوام،
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  كنيسة العراق: شهادة وشراكة

شهد  2010 في الحادي والثالثين من شهر تشرين الثاني لعاموٕالهي،  رّبي   
وا بأنهم ظنّ يسوع المسيح من ِقبل ُأناًسا  الربّ ضطهاًدا ألبنائك أتباع إالعالم 

د، العراق وبكنيسة "سيدة النجاة"، . ففي بغدا)2 :16يوحنا ( يؤّدون لك خدمةً 
 جماعٌة على المؤمنين أثناء إحتفالهم بالقّداس اإللهي وأردوهم قتلى تأغار 

ها هي أمنا البتول سيدة النجاة تطلب منك عوًضا عنا نحن أصحاب و  وجرحى.
)، فبالدنا تحتاج الكثير 3 :2العرس وتقول لك: "ليس عندهم َخمر" (يوحنا 

التي كادت أن تجف؛ بالدنا تحتاج ماء  اثير من الماء الحي ليروي أرضهالك
نهٍر عذب ليروي شعبها، وأشجاًرا مثمرًة تنمو على ضفافه ليشبع الشعب 

إذ تمتص السموم من  )12- 1 :47بثمارها وليشفى المرضى بورقها (حزقيال 
   .نقاءاألجواء المحيطة بها وتبث ال

خضراء ال  على شعِبك أمام الشرير فأصبحوا شجرةً وٕالهي، رفعَت يديَك  رّبي   
يمّسها شيء وجعلت منها صورًة لشجرة الحياة، الشجرة الخضراء التي سيقت 

). شهد العالم أجمع ما حدث في كنيسة "سيدة النجاة" 31 :23لوقا للكسر (
ببغداد من وجود ُأناٍس إن صّح القول بأنهم ال يعرفونك وال يعرفون محبتك، ال 

فيهم وال بّد من أن نحزُن عليهم ليْحيوا. وكما شاركت هذه الكنيسة بُرعاتها  حياة
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ورعاياهم بذبيحٍة كّفارية، كما أراد لقاتليهم أن يعتبروها، كذلك أردت أنَت أن 
ُيشاركوا بالشهادة للعالم أجمع ومن ذات الموقع عن مماثلتهم إلبنك الحبيب 

ات الموقع ُيرددون كلماته األولى حين سيق إلى الصلب: فسِمعهم العالم من ذ
نهم ال يعلمون ما غفر لهم، ألأبِت أ"يا  من على الصليب ويصّلون لك قائلين:

ن أتت وَمن جعل ) إذ إقتسم َمن يتبع تعاليٍم ال نعلم من أي34 :23 (لوقا يفعلون"
ن ذيال توّجهْت أنظاُرك إليهم لتقول كلمتك لشهدائهم و  ًها له على ثيابهم؛المال إل

أرسلته لنا جميًعا َحَمًال  الذيكانت مخافتك في قلوبهم، مؤمنين بمسيحك 
ستكون معي اليوم في الحّق أقوُل لك: "لفصِحنا، وُصِلبوا ألنهم أبنائك: 

["طوبى لكم، إذا شتموكم وٕاضطهدوكم وٕافتروا عليكم  )43 :23 قالو الفردوس" (
في السموات عظيم، فهكذا كّل كذٍب من إجلي، إفرحوا وٕابتهجوا: إن أجركم 

 وٕالهي، أنت الُمعّزي رّبي .)]12- 11 :5 أضطهدوا األنبياء من قبلكم" (متى
، سالمهم بإيمانهم "سالمهم في قلوبهم"ك ألبنائك هو عزاؤ ، و )12 :51أشعيا (

به  همإيمانف ؛أمير السالم وُمعطيهالفادي ص بإبنك الوحيد يسوع المسيح الُمخلّ 
  ).4 :5 ؛19- 17 :4 يوحنا 1، 10- 9 :52أشعيا هم (هو عزاؤ 

جعلتنا نصرُخ إليك كما  ودتنا من بعد هذه المأساة أفكارٌ وٕالهي، وٕاذ را رّبي   
إلهي، لماذا تركتني؟"  إلهيك إبنك الحبيب المصلوب، إبن اإلنسان: "يلإصرخ 
منك المعذرة إذ أن ِثقل األلم على القلِب كان رهيًبا،  )، فنرجو46 :27(متى 
نلتصق بإبنك ونصرخ إليك قائلين: "يا أبِت، في يديك أجعُل روحي" لنعود ف
شرب من ماء نهر بلدي  )، وليس روحنا فقط بل روح كّل من46 :23(لوقا 

ي، فمن فتات الخبز يشبُع اآلخرين. أرونا يا اهللا وٕاستجب ألمنا وّ وٕان كان عد
شر اإليمان إنتقم ألرواح الشهداء بن أجل، يا رب سيدة النجاة، فنحن ِعطاش.
؛ إنتقم في القلب إلى النور المنبثق عن اإليمان الذيبين البشر ليتحول الظالم 

أي الخطيئة بأنواعها والجهل وعبادة آلهة أخرى  بالقضاء على الشر [يا رب 
- 1 :19 ؛20- 9 :18 يوحنا (رؤياإلى األبد ُرمز له بمدينة بابل]  الذيكالمال، و 

9.( 
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لنا نحن الخاطئين إذ ال تك بمقدار محب حس جعلني أُ  ما حدثوٕالهي،  رّبي   
دون أن يكون في قلبه أو قتل أحد أبنائه قتله سيأن يغفر لمن  يستطيع أحد

قلب  هاتلكيميس من السهل أن الوصف، محبة لق بيرة جًدا، محبة تفو محبة ك
فإنهم  السالم، لساعين إلىطوبى ل. أجل، "هللا إنسان عادي بل هو فعًال إبن

ح السيد يسوع رَ في الكتاب الُمقّدس، شَ  .آمين ،)9 :5 (متى ُيدعون" ناء اهللاأب
 ي؟"ن هو عدوّ ح "مَ رْ أما شَ  ؛ن هو قريبي؟"ًحا بمثال عن "مَ المسيح بالكالم موضّ 

ن صلبه، وهناك مَ لعنه إذ ن حياته: فهناك مَ ب شرحهولكّنه  حرفًيا هذكر وٕان لم يَ 
، ن لم يؤمن بكالمه، وهناك مَ طط لقتلهن خ، وهناك مَ وأهانهجلده وتفل عليه 

له  اهللا د، أرامجهول الهويةقد يكون  الذي ،. للقريبوهناك َمن إّدعى عليه كِذًبا
 ،الصالةالمحبة، اإلحسان، له اهللا د نة وأعمال الرحمة، أما للعدو فأراالمعو 

   حب.أعمال رحمة أعظم من هذه! فيا لقلب اهللا المُ  أي و  :المغفرةو  ُمباَركةال
 لُنصل:  

من أجل الكنيسة الُمضطَهدة في كل أرجاء المعمورة ومن أجل وٕالهي،  رّبي  
وقّوي ، إليناولمن أساء  ا ألعدائناب وحُ : زدنا ثباًتا في إيماننا ُنصّلي مضطهديها

ذوي المضطَهدين، وأنر قلوب المضطِهدين كما أنرت من قبل، فيفرح الجميع 
  آمين.وام، ولك الشكر على الد ،برؤيتك

  "مسبحة المحبة"
  ألتِ�ُئ�إليك�يا�إل���ي�كل�ا�وقات،�ي�الفرح�والضيق،  

ا�ِمن�ك/.�قلبك�ا�قدس.�وأقّدم�لك�هذه�ا$سبحة،
ً
  وألتمُس�ِغن

  من�أج<ي�وأجل�أهل�بي>��والعالم�أجمع.
مّجد •

ُ
 يا�هللا�"اGب�واCبن�والروح�القدس"�اCله�الواحد�ا$

قّدس
ُ
 )x1إرحمنا.�(بـ"ا$حبة"،� وا$

 )x10يا�واهب�الحياة،�إم�Oقلوبنا�بـ"ا$حبة"�لنحيا�معك�لOبد.�( •
 يا�عذراء�مريم،�يا�ممتلئة�نعمة،�نعمة�محبة�هللا�فوق�كل��XYء�ومحبة�اGخر، •

ي��جلنا.�(
ّ

 )x1ص<
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  الكهنوت : سخاٌء في الحب

  )7- 6 :1اوس تيموط 2(
  

من حواليه الناس فكر تبلور في فكره و ما، ي لشخصٍ  عندما نعطي هديةً     
وها بغض النظر عن تلقّ التي الهدية ثمن على  ينعتمدم مقدار كرمنا وسخاءنا

فمن . ، وهذه نظرية خاطئةأم الالمالية ميزانيتنا على تأثير  تهاقيملما إذا كان 
ذلك ليس رغم باهضة الثمن و هدية الجائز أن نكون أغنياء فيمكننا تقديم 

هدية رخيصة  ُنقّدمفقراء و  كوننقد  ،ومن ناحية أخرى ،يناعل اأي تأثيرً  اقيمتهل
؛ فمن هو على المائدة ألطفالناالموضوع ؤثر على الطعام الثمن إال أن ثمنها ي

ُيعطي من  الذييعطي مما يفيض عن حاجاته، أم  الذيأكثر كرًما من اآلخر: 
خص ُمقّدم إحتياجاته؟ وٕان ربط ُمتلّقي الهدية مقدار المحبة التي يكّنها الش

الهدية له بمقدار إحتياج هذا الشخص لقيمة الهدية، فأي الهديتين ستعني أكثر 
عن طريق خدمة اآلخرين  نقدم الهدايا إلى اهللانحن بنفس الطريقة، لمتلّقيها؟ 

ا ماذا تعني هذه الهدايا ولكن الفرق بين اهللا والبشر أنه يعرف دائمً  المحتاجين،
  سخاءنا. ا وبالتالي مقداربالنسبة لن
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على توظيف ُأناس من الدول الفقيرة ليعملوا الناس في بعض البلدان  درتقي    
األعمال المنزلية ب ومونقييعيشون مع األسرة و في بيوتهم كخدم وخادمات 

ألكثر من ، تكون الخدمة ورعاية األطفال وٕاعداد الطعام؛ وفي بعض الحاالت
 منخفضة للغاية على أجورٍ عملها غالًبا ما تحصل الخادمة مقابل واحدة.  أسرة

ما لجد دون حسد كل ب لةً ماع تسد بها جوع أسرتها التي تركتها في بالدها؛
ل نحتاج إلى تخيّ فس ا،سخي  ارؤية شخصً  ن أردناإاآلن، . يملكه صاحب العمل

 عدّ وتُ  غذاء،لللديها تعمل التي األسر  دعوَ ت تلك الخادمات وهي أرملة ىحدإ
أوًال دون السماح تناول الطعام سمح لهم تو ، مرتبها الشهري كلفته لهم طعامٌ 

في المرأة في الكتاب الُمقّدس رؤية هذا السخاء  نايمكنو ألطفالها لمس الطعام. 
- 1 :21في الخزانة (لوقا  ،ملكت لمعيشتها، كل ما ألقت بفلسين تيال رملةاأل
طور ا وطّيبتها بعبدموعهيسوع  الربّ  أرجل تالتي غسلالخاطئة أو المرأة  ،)4

نستطيع ا. و اهللا كثيرً  تاأحب تيهماذلك ألن كل تا)؛ وقد فعل47-44 :7غالية (لوقا 
ول إلى األ وليدهاس كر تُ ي لتهذا السخاء في حب اهللا في قلب األم اأن نرى 

ملء قلبه من الطفولة وتآخر أم ال، ن كانت ستلد طفًال عرف إقبل إن تاهللا 
حلم ها [وهو حفادلتحمل أ اعريسً أن تراه ال تريد فهي  ،ايصبح كاهنً بحب اهللا ل

في "يوم  ،يسوععريًسا في حفل زفافه للرب رؤيته لبتهج ت، بل أنها ]كل أم
 الذيغير محدود من األطفال من خالل الشعب  عددٍ ليصبح أًبا ل ،"تهسيام
اهللا وشفاء ب همتعريفبالمسيح، أي بمشيئة للقيام لهم  ا، ويكون راعيً هيخدم

إن شفاء  .القّدوس هسمأ تعظيمم الشكر له و يقدوت اهللامن أجل تسبيح أرواحهم 
لكي ُيعيد لإلنسان المريض مكانته  يسوع المسيحالمرضى هو بالتأكيد مشيئة 

 مرض جلديوهو المرضى من الجذام  ىشفبين إخوته األصحاء، فهو من 
 ألصحاءاالناس بقية ن ع ]المذنبون[المرضى ُمعدي مما يؤدي إلى عزل 

هو أن يدعو الخاطيء  يسوع المسيحمشيئة ). 14- 12 :5(لوقا  ]مملكة اهللا[
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ا في وئام لعيش معً لجميع الناس اهللا محبًة به ولم شمل وطاعة للندامة والتوبة 
  .السماويمشيئة أبيه  يه هومحبة وتواضع، وهذ

ين مثّبتيسوع المسيح الملك األبدي و  شخصب ممنه إيماًناالكهنة، إن     
يسيرون بهذه الدنيا بروح  ،)31 :12اهللا (لوقا  لكوتقلوبهم على مأنظارهم و 

ُيصِغر من شأنه لكي يكبر شأن أن قال بأن عليه  الذييوحنا المعمدان القديس 
التي أّسسها كنيسة المن  جزءً  م). ه36- 27 :3 يوحنا(أمام الناس  المسيح

التي بدأت كنيسة هذه ال؛ اهللاب النابعة من قلعلى كلمته وأعماله يسوع المسيح 
عالم كل الُيبّشر بالخالص ويؤمن ولن تتوقف حتى  اإلثني عشر رسوالً ببالعمل 

حين يغفر الذنوب فهو  ؛بأن اهللا رحيم ونؤمنيعرف الكهنة و ي. بالمسيح ُمخّلًصا
  :سة التي تمثلقدّ سة". القربانة المُ قدّ قلوبنا من خالل "القربانة المُ  يلمس

  ، السماوي ركته ألبيهابمو  تهصالو وع يسشكر  )1(
  أنزله اهللا من السماء، الذي) الخبز الحي 2(
  ،لحي المتدفق من الصخرا ءالما) 3(
  واهللا وغفرانه للخطايا، رحمة ) 4(
  األبدية. ة المسيححيا) 5(

أي  هو رداء الذياهللا ورحمته  ةحبم ويلبسونالكهنة بدم يسوع المسيح يتعطر 
للكهنوت لتحويل الكهنة ُيدعى ته. و كلوة اهللا إلى ميقبل دع شخصٍ 

الُمستمع سواء كان مؤمًنا أو ى دل "فهم" إلىس قدّ األدب في الكتاب المُ الكلمات/
أي  [حامل الساعد المرأة يُ  الذيطبيب الشبه الكهنة وبذلك ي ُمعادًيا لإليمان؛

كل يريدون القيام ب نالذي. الكهنة هم الناس  جديًدالتلد طفالً  ]مضطربةالروح ال
في قلوب الناس وال تنطفىء اهللا  ةحببمرق تحتوضع نار من المسيح ما تمّناه 

  ).49 :12على األرض (لوقا 
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ٕابتدأوا اهللا و من ِقبل  تعافوا بقوةٍ /ُلمسوان الذيالكهنة هم في الكتاب الُمقّدس:     
حياتهم. بكن ) ول13-10 :13ليس فقط بالكلمات (لوقا  إسمهباإلشادة وتمجيد 

 عند مبنفسه واوألقفعادوا إليه اهللا من ِقبل  تعافوا بقوةٍ /ُلمسوا نالذيالكهنة هم 
) ليس مرة واحدة بل طوال حياتهم. الكهنة 16-15 :17ه (لوقا و وشكر  هأقدام
بعد و  ،لفترة من الوقت هأقدام عند وااهللا وبقمن ِقبل  تعافوا بقوةٍ /ُلمسوا نالذيهم 

). 39-26 :8" للغير بناًء على طلبه (لوقا سارة"األخبار ال وار شنو  واذلك ذهب
فتح أعينهم وشفاءهم بدعائه لهم  يسوع وتمّ  ا من هوعرفو  نالذيالكهنة هم 

 .) إلى األبد33-29 :20، متى 52-49 :10 مرقس( فتبعوه

الشعور بالفرح والسعادة هو غاية البشر عامًة، وغالًبا ما يأتي هذا الفرح     
يعلم اإلنسان بأن هناك شخًصا ما ُيحبه ويسعى إلى إسعاِدِه ويعمل على  حين

يجد فيه  الذيأن ُيريحه من التعب والهموم، ولذلك يتطّلع اإلنسان إلى اليوم 
َأَحبه من كل قلبه وُيحبه هو أيًضا من كل قلبه. ويمكننا  الذيذلك الشخص 

 الربّ جد محبوبته بشخص اهللا "و  الذيالقول بأن الكاهن هو ذلك اإلنسان 
ا ال يستطيع أحد أن ي فرح والسرور، فرًحا أبدِ يسوع" وٕامتأل قلبه بالشعور بال

عالمة اإليمان المسيحي:  وا وعشقواوأحب اعرفو  نالذيالكهنة هم ينتزعه منه. 
 من مراحل دربة الثانية عشرة لحر لة بالممث يسوع المسيح على الصليب، مُ 

سبط عشر  ثنيلإلرسل أُ  الذي"حمل اهللا" أتمت الذبيحة الُمقّدسة  الصليب التي
 للمسيح الفادي. الكاهن من خالل اإلثني عشر رسوالً  ممجميع األلمن إسرائيل و 

 مات الذي[يسوع المسيح  حمل جسد ودم، ذات والهوتي الذيشخص هو ال
ما يحمل عندبين يديه كل يوم  ]على الصليب مرة واحدة ومرة واحدة فقط

من أجل بن اهللا إمنها  ىفي اآلالم التي عانوينظر سة"؛ قدّ "القربانة المُ 
بال حدود وال يمكن أن  ةٌ حبمتجاه أطفاله، األبدية ، ويشعر بمحبة اهللا ناخالص
قديسين لل اصورً  نحن نشاهد لجميع األجيال.أميٌن اهللا أن ؛ ويعلم توصف



- 93 - 

 

 حاملينكاسيا، أو من ريتا يسة كالقدأمام يسوع المسيح على الصليب  راكعين
الطفل يسوع، ولكن  اتيريز  القديسةكما  حضنهمالصليب في 

يحمل المسيح  اليس من السهل علينا أن نتصور كاهنً 
كل يوم المصلوب والمسيح القائم من بين األموات بين يديه 

أن مالخي، سأل اهللا الكهنة  سفرفي  القّداس اإللهي.في 
ذبيحة التي ُتسّره له ال وامقدّ يُ أن و في قلوبهم، ه القّدوس مسإ وادمجّ يُ و ُيكّرموه 
وفي العهد الجديد أمّد اهللا الكهنة بالذبيحة التي ُتسّره،  ديه؛ل ةً مقبول وتكون

، وكانت ذبيحة دموية لمرة واحدة الحب واأللممزوجة بموأعطاها لهم مجاًنا 
الكائن  وع المسيحيسب على أن ُتعاد ذكرى ذات الذبيحة إنما بصورة ال دموية

   )].19 :22بذاته والهوته بالقربان الُمقّدس ["إصنعوا هذا لذكري" (لوقا 

 سو ايسوع إلى أندر  الربّ وجهها الدعوة إلى الكهنوت أشبه بالدعوة التي     
نتيجة وكانت  ًما؛يكون لهم ُمعلّ أن  وهسألو  وهتبعيخر عندما أرادوا أن اآل تلميذوال
 :1] (يوحنا أي حتى الموت؛ إلى األبد[معه حتى نهاية اليوم  اا بقيملدعوة أنها

 وافهمو الحي،  ءلمااالشرب من نبع  ما إنفكوا من. وخالل رحلتهم، )40- 35
ليسوع  ينتباع حقيقيأ ونكيف يكونخاللها موا علّ ت. المنتظر أنه هو المسيح

 سو اكما قدم أندر [ عن طريق المواعظتعريفه لآلخرين ليتسنى لهم بالمسيح 
 :1(يوحنا  إلى يسوع نتنائيل سفيلب قّدم ، و )42-41 :1عان (يوحنا سم هشقيق
إن . التي تُبين مشيئة اهللا لنا لجعلنا من أبنائه عمال الصالحةاألو  )]49- 43

يسوع  لوادخيُ مثل القديس يوحنا المعمدان و أن يكونوا اآلباء واألمهات على 
يرفُع خطيئة  الذي حمل اهللاهوذا نظروا، أ: "مالمسيح في حياة أبنائهم بقوله

على  م، وتشجيعهسوفيلب  سو اأندر الرسولين ، أو مثل )29 :1(يوحنا  "العالم
خدمة أبناء اهللا بصدق وأمانة كهنة والعيش في  واصبحليُ تقديم أنفسهم إلى اهللا 

  .بعد ذلك يتمم معهم مسيرة حياتهم الكهنوتيةواهللا  وتقوى،



- 94 - 

 

 سمعان بطرس هاخذتّ التي إخطوات الشبه ، تُ هنوتدعوة للكللجابة ستاإل    
  :في دعوته الرسول

 أن يصبح من تالميذه؛أنه شاهد المسيح وطلب منه  سو اأندر  هأبلغه شقيق أوًال:
  )، ثم 41 :1 يوحنا( سمعان بالصخرةيسوع المسيح سّمى وفي ذلك الوقت 

الميذ اآلخرين قال مع الت ،على الماء اشيً اعندما شاهد يسوع المسيح م ثانًيا:
  )، و33 :14(متى  اا غير عادي نه شاهد شيئً ألبن اهللا إن يسوع هو إ
 بن اهللالمسيُح إيسوع هو " في قلبه، وأعلن بفرح أنآمن اهللا،  من بنعمة ثالثًا:

ا سيبني عليهالصخرة التي أنه بقال له يسوع المسيح حينها ، و الحي"
كالصخر للبناء متين  أساسك إعتبره الذيأي على هذا اإليمان [كنيسته 

  ).  16 :16(متى  عليه]
 هالديقتاده و عندما  اأخذ مجراهتالخطوة األولى فكاهن، البالمقارنة مع دعوة و 

يقوم الوكيل باإلجابة على لمعمودية حيث لكنيسة ال) إلى عليه (أو الوصي
" ؤمنقول "نعم، أسؤال الكاهن: "هل تؤمن بالمسيح ُمخلًصا وتنبذ الشيطان؟" ب

دون  "أؤمنبفمه "نعم،  يتفّوه ىاألولالمناولة الُمقّدسة ثم في يوم  ه؛نعبدًال 
بالروح القدس  ىءلتموقلبه م ته، ولكن في يوم سيامإدراك كامل لما يقول

  ".مينآ. ؤمن"نعم، أ: ويقوليعترف 

كان يعلم أن  حيث أنهيوحنا المعمدان،  إلى تواضع القديسإذا نظرنا     
د سوف يمه  الذي ]اهللاختاًرا من مُ أي  [ المالكنه إوالده لهللا قال من ا امالكً 

 عتزازٍ إالتوبة، لم يكن لديه أي  إلىدعو الشعب يبن اهللا، و إالطريق للمسيح 
؛ وهكذا أيًضا يجب أن اهللا منه أن يفعلأراد ما  بكل تواضع أتمّ ولكن  ،بنفسه

وغيرهم من األشخاص ن يالالهوتيو معظم الكهنة أن . يكون تواضع الكهنة
لخدمته.  لهماهللا دعوة هذا المسار لُيوعزون إختيارهم ل كّرسوا أنفسهم هللا نالذي
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من  ّصنينحمُ  مأنهب وايشعر  عليهم أن الفي أي مرحلة من دعوتهم، ينبغي 
أقرب إلى ألنهم  صحيحهو  ونهيقولأن كّل ما ، أو الوقوع بالخطيئةاإلثم و فعل 

شخص آخر، أي في قلبهم، ك حافرين عهدهم مع اهللاة، . الكهنمن اآلخرين اهللا
 ،حب الذاتو ر اخفمن التكّبر والتخداع األرواح الشريرة  يحترسوا منيجب أن 

بأنهم ُمصانون والوصول إلى حالة الشعور  ]،حب المال على اهللا[الجشع و 
يسوع بقبول أية تغييرات على  ، وٕانكارخاطئمٍر أفعل  عنالروح القدس با تمامً 

أن ا دائمً  عليهم لخ. وبعبارة أخرى، ينبغيإ ... إلرضاء اآلخرين، هعاليمت
  ثروات روحية أكثر من اهللا. ونتلقّ يكيما ا فقراء روحي  مأنهبفي قلوبهم  ايشعرو 

كل مع يتكلم القديس بولس الرسول  ،اوستيمو طفي رسالته الثانية إلى     
 مهيحثّ  وهو. والفطنة" ةحبالمو  القوةروح "هبة اهللا:  ا متلقًياكاهنً  ُرسمشخص 

 الذي، و ]أي اإليمان والمحبة التي في المسيح[ تعليم الصحيحعلى مواصلة ال
)، 5 :1اوس تيمو ط 1( حي وٕايمان ال رياء فيهن قلب نقي وضمير عيخرج 

حتاج إلى حراسة من تعاليم كاذبة يو  اا ثمينً كما لو كان شيئً  بحرٍص شديٍد عليه
م هذه التعاليم سل أن يُ كل أسقف  على. ميعيش فيه الذي بمساعدة الروح القدس

من آباء وأمهات ليتسنى األبرشية أبناء تسليمها إلى ب يقومونآخرين  كهنةإلى 
على وعوده الكهنوتية  دجيّ الكاهن ُيحافظ الغيرهم. لطفالهم و أن ينقلوها أل مبدوره
الخطيئة والمناقشات  ا عنوالبقاء بعيدً بها [بشأن العفة والفقر] د تعهّ التي 

 خالصلمراقبة أعماله وتعليمه إلى ة؛ وهو بحاجة أيًضا غير مجديالالفلسفية 
في  .)16- 15 :4اوس تيمو ط 1ن يستمعون إليه (الذيجميع أنفس نفسه و 

س ب المقدّ االكتأجزاء ستخدام جميع إإلى الكاهن يحتاج مواعظه ونصائحه، 
 للقداسةتوجيه حياة الناس و خطأ الض لدحللتعليم و  التي هي مستوحاة من اهللا

على ). الكهنة بحاجة للقيام بواجباتهم بصبر وعزم 17-14 :3اوس تيمو ط 2(
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ُيعلمون  ينخر آمين الناس إلى معل  إبتعاد بعض، وبغض النظر عن التعليم
 بشرىفي إعالن "ال ةشجاعتحّلوا بالأن يعلى الكهنة يجب كما  رضاهم.حسب 

 رعاياهم. الكهنة و عليهمشريرة المحاوالت النقذهم من كل يُ اهللا سوف و " سارةال
جسد الهذا ا للحفاظ على وحدة معً  ونعملجسًدا واحًدا بالمسيح ويا هم جميعً 

وسالمته؛ فالكنيسة جمعاء ُتحب اهللا كمحبة األم لرضيعها وتخاف عليه أيًضا 
أعطتها  كخوف األم على رضيعها، هذه المحبة أرانا إياها اهللا بالمحبة التي

يسوع، وبروابط  الربّ أمنا العذراء مريم [التي تمّثل الكنيسة جمعاء] لرضيعها 
  الحب التي وضعها اهللا في القلوب حين خلقنا على صورته، فاهللا "محبة". 

عروس يوم زفافها، الجميع ينظر إليها بعيون حادة أما ال كاهنيشبه ال    
 نيللإلنتقادها واعلى شيء خاطئ ها أو لمحاولة العثور ب ابً اعجلمدحها وإ 

وهو ، فمن األمور الصعبة على الكاهن أن ُيساءل عن إيمانه وُيشكك بهها. من
ة حسنة على يّ ؛ علًما بأنه قد ال يكون اإلنتقاد بنِ ترك كل شيء لخدمة اهللا الذي

ولكن حين ُينتقد كالم أو  ].سو القدّ أو إلسم اهللا لصالح الكنيسة  أي الدوام [
أن قائلين ب ،الغرباءمن أو  أبناء الرعيةأو كهنة آخرين  الكاهن من ِقبلأفعال 

يكون ، فعلى الكاهن أن ا لتعاليم يسوعوفقً أو األفعال هي ليست  تلك الكلمات
 وُيصغي بكل لتزم الهدوءفي العملز حيّ وضع كلمات يسوع في سّباًقا في 

مع توضيح  ناقدع الإزالة أي سوء فهم منتقاد ُمحاوًال لإلوصدٍر رحب شجاعة 
صبح حجر عثرة لآلخرين ي ال كياألمور والتوصل إلى التفاهم بين الطرفين ل

حل النزاع يُ خلق حالة صراع داخل الكنيسة. وفي مثل هذه الحاالت، إذا لم يو 
وكما يصعب على الكاهن والطاعة لهم مطلوب.  كهنةم التشاور مع كبار اليت
ا تؤّدى من قبل أحد أبناء الرعية، كذلك يرى أعماًال غير مقبول بها كنسي  أن

في . ِقبل الكاهنمن به مشاهدة عمل غير مقبول  مؤمن على أيمن الصعب 
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هو في خالف معه:  الذي، ال يستطيع أحد أن يقول لآلخر الكنيسةمفاهيم 
ا كما في توضيح. تمامً إعطاء أي بدون  ،فهم أم ال"ال"أنها مشكلته على 

متميز؛ اله وفكره فهمولكل منهم  كبير من األطفال لعددٍ أًبا فالكاهن هو سرة، األ
بين األب والطفل هو أفضل طريقة لحل أي سوء تفاهم بالفكر نفتاح اإلو 

كما  رعّيتهلًدا جيّ ا كون نموذجً يهن أن االكوعلى  ؛وتطهير النوايا في القلب
  ألطفالهم. ًداجيّ  ااآلباء واألمهات نموذجً يكون 

كهنة  واصبحيُ ل اع أبناءهشجّ من األهل تُ  جًداهناك فئة قليلة  ،هذه األيامفي     
قلقهم وهذا يأتي من قلة اإليمان إذ ما يُ  بنائه،حياتهم لخدمة اهللا وأ واسكر ليُ أو 

ويعتقدون بأن الكهنوت هو مهنة كسائر  أن الحياة أصبحت أكثر كلفةً هو 
الًبا ما ترتبط هذه وغغطي نفقات المعيشة. ي الكاهن الومرتب  المهن األخرى

 والتثبيت"، "الزواج"، "المعموديةالمهنة في مخيلتهم بإجراء مراسيم معينة كـ 
أن الشيء بتذكر ممن يا ، "مراسم الدفن"، ويوجد عدد قليل جدً "القّداس اإللهي"

 طبيبالمسيح كمعلم و يسوع لسيد الكاهن يقف محل اهو أن بالكهنوت الرئيسي 
يسوع  الربّ نتمي إلى تهذه السلطة نفسه [يسوع  الربّ بقوة وسلطان للروح شافي 

قّداس عتراف والأثناء اإل ]من خالل الكهنوت هاهللا يمارسفاوحده؛ ومع ذلك، 
بما بها يقومون التي س والممارسات األخرى الكتاب المقدّ  ةدراسندوات و  اإللهي

  .الخاصة ألبناء الرعيةفي ذلك الزيارات 

لى ساعته أثناء القّداس إينظر ك فئة ِمن الناس َمن هنا ،هذه األيام في    
القّداس اإللهي إذ أصابه نتهي يمتى سكم طالت عظة الكاهن أو  يعلملاإللهي 

ثبط بعض الكهنة من وهذه الحركة ت؛ الملل أو لديه أعماًال أخرى يود القيام بها
ث الناس ، وتِنم على "قلة إيمان". في أيام يسوع المسيح، مكإعطاء عظة طويلة

؛ دون الشعور بالضيق يهستماع إلإليسوع ل الربّ متواصلة مع لمدة ثالثة أيام 
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مزيد من المعلومات حول لمعرفة ال ينمحابالحب طمكثوا معه وقلوبهم مملؤة 
 ،هذه األيام فيالخاصة. العامة و  ملمصلحتهواإلنسانية اهللا واألمور الروحية 

حين الكهنوت" بمهاجمة الكاهن بذل بعض الناس قصارى جهدهم لتدمير "ي
رتكب أن ي هآخر يمكن نسانٍ إا كما أي تمامً الكاهن هو   أن وينسىُيخطىء 

. وأيًضا ُيهاجم الكاهن إن كان ضعيًفا في عالجهيندم على خطأه ويُ األخطاء و 
موعظته ناسين أن لكل كاهن مقدرة معينة على إيصال التعاليم الروحية 

كما هو الحال في تعاليم الكتاب المقدس ل وٕاعطاء موعظة مقنعة ومفهومة
سين، فلكل منهم طريقة للتدريس ومقدرة على التدريس، فنجد منهم من درّ المُ 

يستطيع أن يوصل المادة إلى عقول الطالب بطريقة أسلس من المدرس 
سم مجد وتسبيح إمن أجل ال يعملوا شيًئا بعض الناس  ،هذه األيامفي . اآلخر

التفاسير التي تروقهم ستماع إلى اإل ونفضليُ و  يشكّ ه هو الت، وكل ما يفعلو اهللا
، على سبيل المثال تفسيرات بشأن في قلبهم ألنها ال تدينهمبعث السرور وت

كر' أو 'الغفران' أو 'دخول الفطالق' أو 'اإلثم باليسوع بخصوص ' الربّ تعليم 
أن بل اقيُ ون أن الناس يفضلبعض  ،هذه األيامفي عترافات'. اإلملكوت اهللا' أو '

 آخرين كانوا يعيشون في ظروف مختلفة تب ألشخاصٍ كُ قد س الكتاب المقدّ 
األرواح بالمتأثر أما بكلمة اهللا أو [تناسين أن السلوك البشري ، مُ وسنين سابقة

إلى  "المؤمنون"مئوية من النسبة الر هو يّ يتغما و ر، والروح ال تتغيّ  ]الشريرة
 نالذيوالُمبشرين  توقف على عدد الكهنةتالمئوية س "غير المؤمنين". هذه النسبة

للجيل إيصال اإليمان في  مدورهيفهمون ن الذيكلمة اهللا والمؤمنين ُيبشرون ب
 ).8-1 :1اوس تيمو ط 2القادم (

من الكتاب  آية ختارين ب من اهللا، فمنهم مَ طريقة للتقرّ كل كاهن يستخدم     
أيًضا ُأجاهد النفس "أنا : على سبيل المثال ا،ويعمل بهفي قلبه  يهابقس ويُ المقدّ 
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)، أو 16 :24الرسل " (أعمال عند الناساهللا و  ال لوم عليه عندضميري  ليكون
منهم من يختار و  ؛)25 :16" (متى هاجدي يفقد حياته في سبيلي فإنه الذي"

ا عن الناس والصالة في صمت كما فعل أوقات فراغه بعيدً أن يقضي ببساطة 
حياة فضل بعض يُ الو  ؛)16 :5(لوقا  جموعبعد قضاء الوقت مع ال يسوع الربّ 
حد مع اهللا بالصالة على الدوام ف واإلبتعاد عن العالم ليتّ تقشّ الك و التنسّ 

  ":يسوع المسيح" األعلى هناكالصبح ظل يُ كاهن أن ُيرسم الكالرهبان. بمجرد 
  و اهللا في الكنيسة دون خوف، ةكلمُمبّشًرا ب �
بناء لسة المقدّ سرار عن طريق األ الخطاة]ج الع[أي يُ ياطين لشل اردً اط �

  و ،ملكوت اهللا على األرض
  ).39-21 :1 قسفي صمت (مر  السماويب الصالة لآل �

"الحصاد كثيٌر ولكن العملة قليلون، فإسألوا رّب الحصاِد أن ُيرسل عملة     
)، فلنصّل من 3-1 :10يسوع لتالميذه (لوقا  الربّ إلى حصاده" هذا ما قاله 

 ينعاديأيًضا بشر ن هم الذيكل يوم من أجل الكهنة كذلك  صل لنُ أجل ذلك، و
  يسوع الطفل: اتيريز  صّلت القديسةكما  اء،ضعفو 
 كهنتك وٕاجعلهم تحت حماية قلبكجميع يا يسوع الكاهن األزلي، إحفظ "
يديهم الممسوحة أألقدس بحيث ال يتمّكن شيء من تدنيسهم. إحفظ ا

قّية ألّنها تالمس كّل يوم جسدك المقّدس. إحفظ شفاههم ن حة المقّدسةبالمس
بدمك الثمين. إحفظ قلوبهم بعيدة عن الدنس،  ب كل يومطاهرة، ألّنها تتخضّ 
بختم الكهنوت األسمى.  ، ألنك ختمتهاأرضي هوما ومجردة من كل 

الرسولية  . بارك أعمالهمدنيويةفليحوطهم حبك ويحفظهم من كل عدوى 
أتي بثمار غزيرة، وٕاجعل النفوس الموكولة لغيرتهم وٕارشادهم أن تكون لت

 ،فرحهم هنا على األرض وتكون إكليلهم الجميل والثمين في السماء مدعاة
 ".آمين



- 100 - 

 

  الزواج والعائلةاهللا و 

  ".ُوهب لنا الذيمحبة اهللا ُأفيضت في قلوبنا بالروح القدس "
         )5 :5 ةروم( 

 هو عهد يجمع الزوجين مع اهللا في كيانٍ  سبة ألتباع المسيحإن الزواج بالن   
ال ُيفرقه أحد، كما شاء اهللا عند  واحدٍ  وبالتالي يكونان أمام اهللا كجسدٍ  واحدٍ 

)، ساعين 9- 6 :10، مرقس 6- 5 :19، متى 24 :2تكوين الخليقة (التكوين 
حين الممات بدًال كلْيهما إلى أن ينال هذا الجسد الحياة األبدية مع اهللا كإرٍث 

من األموال والكنوز األرضية في حالة اإلنفصال. تسود المحبة بين الطرفين 
كمحبة يسوع ألتباعه: محبة بذل الذات لآلخر، محبة غير مشروطة. يعمُل 
كال الطرفين على إسعاد اآلخر، مكملين بعضهما البعض في كّل األوقات: في 

اليد الواحدة ال يمكنها أن ُتصفق بدون اليد السراء والضراء وٕالى األبد. فكما أن 
األخرى، كذلك الحياة الزوجية ال يمكنها اإلستمرار بدون المحبة والتفاهم بين 
الطرفين؛ لذلك يعمل الطرفين، قوًال وفعًال، على أن تزداد المحبة فيما بينهما 

حي بمرور الوقت لكي ال تفتر، فِسر السعادة يكمن بالمحبة. فالزواج المسي
ليس عقًدا بين طرفين ُيسمح لهما باإلنفصال متى ما رغبوا بذلك أو متى ما 

) 7 :8إنتهى الحب فيما بينهما. ويجب أن ال يكون الزواج بدافع الشهوة (طوبيا 
أو لغرض شخصي، أو ُينظر إلى الزواج وكأنه متعة تنتهي بالطالق 
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مؤقتة. ولقد كتب والحصول على كمية من األموال كإرث أو ثمًنا للِعشرة ال
) موضًحا عن كيفية 33-21 :5(أفسس القديس بولس في رسالته إلى أهل 

   وجوب العالقة بين الزوج والزوجة ومقارنتها مع عالقة اهللا بالكنيسة:
خَضْعَن ألزواجُكن إساء، ُتها الني أ قوى المسيح.تعٍض بِليخَضْع بعُضكم لب"   

لمرأة كما أن المسيح رأُس الكنيسِة التي ألن الرجل رأس ا لرّب،خضوعُكن ل
وكما تخضع الكنيسُة للمسيح فْلتخضِع النساُء . ُده وهو ُمخلُصهاهي جس

ها الرجال، أحّبوا نساءكم كما أحب المسيُح أي  يء.شل ألزواجهن في ك
 ةٍ لُيقدَسها ُمطهًرا إياها بُغسِل الماء وكلم هاالكنيسة وجاَد بنفسه من َأجل

َن وال ما أْشبه ت فيُزفها إلى نفِسه كنيسًة َسِنية ال دنس فيها وال َتصَحُبه، َغض
ك يجُب على الرجال أن ُيحبوا نساءهم ُحبهم وكذل يب.بل ُمقدسٌة بال عك، ذل

بل ُيغذيه  ،فما أبغض أحٌد جسده قط ه.مرأته أحب نفسإب ألجسادهم. َمن أح
رُك الرجل تولذلك ي« ِده.فنحُن أعضاُء جس نيسة.ح بالكوُيْعنى به شأن المسي

إن هذا السر لعظيم،  ».ًداثناِن جسًدا واحمرأته فَيصيُر اإلإُم أباه وأمه ويلز 
منكم  ل فكذلك أنتم أيًضا فْلُيحب ك نيسة.هذا في َأمر المسيح والك قولُ ي أنوإ 
 "ها.وْلتوقر المرأة زوج ه،مرأته ُحبه لنفسإ

  

يّتصف الزواج المسيحي باألمانة والقناعة وعدم الغدر أو الخيانة أو    
الطالق، إذ َيْعَلم كال الطرفين بأن اهللا كان شاهًدا بينهما، وبأن الخيانة أو 

: 2الطالق بالنسبة هللا ُيعد كخيانة اإلنسان هللا واإلتجاه لعبادة غير اهللا (مالخي 
ق واإلحترام بين الزوجين" هو واجٌب ). علًما بأن "اإلخالص والصد16- 10

على كّل مؤمن كدالة على اإلخالص بينه وبين اهللا، إذ كيف يستطيع اإلنسان 
يعاشره. لقد قّدس اهللا سر  الذيال يراه وال يُخلص للحبيب  الذيأن ُيخِلص هللا 

الزواج وشّبه عالقتنا به كعالقة العروس بعريسها التي ال تنفصل عنه سوى 
خر أي بالزنا، وهذا شيٌء ال يرضاه اهللا وَعِمَل على أن ال يتركنا نتيه بحٍب آل
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بعيًدا عنه. وبالتالي على كل من الزوجين أن يعمال ما في وسعهم إلسعاد 
الطرف اآلخر وَمن حولهم، والبقاء مع اآلخر لكي ال يلجأ للبحث عن السعادة 

  مع آخرين.
 

)، وفيه ُيكتب 13- 12 :7دم (طوبيا يتم الزواج بحسب طقس ُمتّبع منذ القِ    
عقد الزواج وُتزف العروس للعريس. بعد مجيء المسيح أصبح الكاهن، الُموّكل 

يجمع اإلثنان لُيصبحا جسًدا واحًدا بقوة الروح القدس،  الذيمن ِقبل اهللا، هو 
ومن الممكن أن نقرأ اآلتي على العقد الُموقع من كال الطرفين والشهود [العهد 

تعتبره الكنيسة مرجع لمفهوم  الذيلزوجين واهللا] (بحسب سفر طوبيا بين ا
  األسرة والزواج): 

"نحن، إبٌن وٕابنٌة هللا، سوف ُنحّب بعضنا البعض محّبتنا لذواتنا. كما 
ُنحب ونخدم اهللا بكل صدق وأمانة، ونعمل على إسعاده بالمثول لتعاليمه 

يع األوقات والظروف التي ولوصاياه والثقة به طيلة أيام حياتنا وفي جم
نمر بها. سوف ُنعّلم ونوكل على أوالدنا اإللتزام بالتّصرف الصحيح 
بحسب إيماننا، وبإعطاء الصدقة، وبمخافة اهللا وحمده وشكره ومباركة 
إسمه القّدوس في كل حين وبكل قّوتهم ليتسنى لهم أن ينقلوا إيماننا 

 ألوالدهم."

 أين ُيكمالن بعضهما البعض وال ِغنىيعتمد الزواج المسيحي على مبد   
 ألحدهما عن اآلخر:

؛ إذ طلب اهللا من آدم ينتقل اإليمان من جيل إلى آخر عن طريق العائلة .1
عرفه وشاهد عجائبه وقّوته أن  الذيوحواء أن ُيثمرا، كما طلب من الشعب 

راع ، تثنية اإلشت9- 7 :17لم يعرفه فيؤمنوا به (التكوين  الذيُيخبر الجيل 
 ].- 2-أنظر شكل  ) [7- 1 :78، مزمور 32- 30 :22، مزمور 10- 9 :4
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� 

 آدم وحواء

  
                

  
  

الزوج والزوجة كجسد واحد يرتبطان   
بالمحبة بالجيل السابق لهما بواسطة 
والديهم وبالجيل التالي لهما بواسطة 
أوالدهم. محبة اهللا واإليمان يتدّفقان من 

أسفل. الناس جيل إلى آخر من أعلى إلى 
من نفس الجيل يرتبطون مع بعضهم 
البعض برباط المحبة للجار واألقارب 

 واألصدقاء.

  إنتقال معرفة اهللا عبر األجيال. -2-شكل 
  

 

؛ اإليمان [محبة اإليمان ليس قوًال ُيقال بل فعًال واضًحا أمام الجميع .2
مشيئة اهللا ومخافة اهللا] هو كل ما ُسمع من كالم اهللا وُعِمل به، أي العمل ب

). وبالتالي فإن ما ُينقل لألطفال 21 :8؛ 49- 46 :6، لوقا 6 :1(مالخي 
[األجيال القادمة] من إيمان هو ما يقوم الزوجين بفعِله أمامهم. معرفة اهللا، 
الصالة والصوم والصدقة، التسامح، التواضع، بذل الذات، الحقد، الكراهية، 

صالحة والطالحة تنتقل إلى النميمة، العجرفة، وجميع صفات القلب ال
 ). 45 :6األطفال على حسب تصّرفات األهل (لوقا 

 المحبة والعائلة

كانت "العائلة" في قلب اهللا منذ البدء، إذ هي من خلقه. ولقد وضع اهللا   
"المحبة" في قلب كل فرٍد من أفرادها، محبة ُتثمر اإلهتمام باآلخرين ورعايتهم 

الصبر والمثابرة والطاعة؛ كما ثمر المحبة بيننا والتضحية واإلحترام والثقة و 
وبين اهللا. الرجل هو رأس العائلة، وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على كرامة إسمه 
وٕاسم زوجته وأوالده، كما على الزوجة أن تصون كرامتها وُتحافظ على بيتها 

يرانج أقارب  

 الوالدين

 ا�بناء 
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قبل ألنها أصبحت مرآة لزوجها أمام اآلخرين كما كانت مرآة لكرامة والدها من 
الزواج. وهذا ما تّتصف به عالقتنا مع اهللا إذ بأعمالنا الصالحة نعكس قدسّية 
إسم اهللا لآلخرين، كما نعكس "المحبة" التي هي وجه اهللا لآلخرين فُيسّبحوه 
ويشكروه وُيمّجدوه. على سبيل المثال: تقوم المرأة بالقيام بإعداد مائدة طعام 

س لغرض مدحها بل من أجل أن شهية متنوعة األصناف لضيوف زوجها لي
  ُتظهر كرم زوجها فيشكره زّواره على حسن الضيافة.

  

حين تسود المحبة بين الزوج والزوجة يرى كًال منهما ذاته باآلخر فيسعى    
إلى إسعاد اآلخر دون النظر إلى التضحيات التي يقوم بها، وهذه المحبة هي 

ا. فالمحبة الحقيقية هي ليست أن كمحبة السيد يسوع المسيح ألبيه السماوي ولن
نقوم بأعماٍل حسب رغباتنا وسعادتنا بل حسب مفهوم الحبيب فنعمل على 
إرضائه حسب قدرتنا وقابلّيتنا، كأن نسعى إلرضاء اهللا حسب وصاياه ومشيئته 
هو ألننا نحبه حًقا، ففي المسيحية يكون الدافع ألعمالنا هو "المحبة" وليس 

لًة لها هي أن تكون المحبة "أداء واجب"، هذا من  جهٍة؛ ومن جهٍة أخرى مكم
الحقيقية بالقناعة بما ُيقدمه اآلخر دون شرط أو قيد كقبولنا لما ُيقدمه اهللا لنا 
دون تذّمر. فاهللا قد خلق األشياء أزواًجا متعاكسة وما من خلل فيها، بل الواحد 

  ).25- 24 :42ُيبرُز مزايا اآلخر (يشوع بن سيراخ 
  

"اهللا محبة" وأعماله وأقواله جمعاء تنصب تحت هذه السمة، إبتداًء من    
اللحظة األولى للخلق وٕالى األبد. ومن وصاياه التي ترتبط بها الشريعة كّلها 

إلهك بكل قلبَك وكل نفِسك وكل ِذهِنك"  الربّ واألنبياء هي الوصيتين: "أْحِبب 
- 17 :19، الالويين/األحبار 5 :6نية اإلشتراع و "أْحِبب قريبك ُحبك لنفِسَك" (تث

). ولقد أراد اهللا أن ُيعلم اإلنسان هاتان الوصيتان حتى 40- 36 :22، متى 18
قبل أن يقولها، وأوعز بها عندما خلق اهللا اإلنسان. في البدء خلق اهللا آدم 
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حين لوحده، فلم يعرف آدم أحًدا آخر سوى اهللا ولم ُيحب أحًدا آخر سوى اهللا [ف
خلق اهللا اإلنسان على صورته مأله بالمحبة إذ قال: "بحبال البشر، وبروابط 

)]، فأحبه من كّل قلبه وفكره وقّوته ومن هنا 4 :11الحب إجتذبُتهم" (هوشع 
كانت الوصية األولى؛ فعّلمنا اهللا أن نّحبه كأنما ليس هنالك أحٌد معنا غيره. ثم 

ار آدم إلى حّب شخٍص آخر محبته خلق اهللا حواء من ضلع آدم ليوّجه أنظ
لنفسه، فهذا الشخص اآلخر هو جزًء منه، ومن هنا كانت الوصية الثانية، 
فعّلمنا اهللا أن نّحب اآلخرين كأنفسنا وال ُنحّب اهللا وأنفسنا فقط، ألننا جميًعا من 
جسد واحد بكلمٍة ونفٍس من اهللا ُخِلقنا، وأرانا كيف أن اإلثنين كانا أصًال جسًدا 

احًدا وعليهما أن يبقيا جسًدا واحًدا حتى في حال إنفصالهما عن بعض في و 
الجسد. ولقد أعاد اهللا هذه الفكرة على اإلنسان في سر الزواج الُمْثِمر، فأرانا 
جسًدا واحًدا للمرأة والجنين بداخلها، هما إثنان في جسٍد واحد أو بيتًا واحًدا من 

جة بذور المحبة الكامنة بين جسدين تكّون نتي الذيالمنظور الخارجي، و 
منفصلين عن بعضهما البعض. وسيبقى هذا البيت أي المرأة والجنين جسًدا 
واحًدا أي قلًبا واحًدا حتى بعد إنفصالهما عن بعض مرتبطين "بحبال البشر 
وروابط الحب" التي وضعها اهللا في القلوب. هكذا أراد اهللا أن تكون المحبة في 

واضع وبال أنانية، محبة بذل الذات لآلخر ألن هذا اآلخر محبة بتالقلوب: 
أوصانا الرب يسوع المسيح وقال:  ، ولقدأراده اهللا الذييكملني بالجسد الواحد 

َأْعَظُم ِمْن َأْن َيْبِذَل َنْفَسُه في  ُحب  "أحّبوا َبعُضكم َبعًضا كما أْحَببُتكم. َلْيَس َألَحدٍ 
 .)14- 12 :15َعِملُتم بما ُأوصيكم به كنتم َأِحبائي" (يوحنا  َسبيِل َأِحباِئِه. فإن

 منمن هنا فإن إته حين ق اباع المسيح ُيعلخلق اإلنسان على  هبأن اهللا لاأن
نسان وفكره روابط المحبة وضع في قلب اإل هعني بأنين اكفإنه  هومثال هصورت

، ويكون كخادمهم همبّ التي تجعله يبذل ذاته في سبيل َمن ُيحِ  ]مشاعر الحب[
على شهد لقد و  ،تجاهنا هوفكر  اهللا وهذه المشاعر هي تماًما ما تتملك على قلب
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ّن إ .اهللا " َخالًصا للبشرية من أجل الحياة األبدية معالصليب"الموت على  ذلك
الحب والخدمة والتضحية في سبيل اآلخر  أن ُيغير مشاعرهي غاية الشيطان 

 عيد هذه المشاعريُ غفر و يَ أن  هو اهللا عملأن ، و للذات وُيعطي أولوية المحبة
 همستنجًدا وسائًال لمعونت هعلى إتصال دائم بَمن يطلب اهللا "محبة". أجل، هألن
 نصره على ضعفه وأفكار الشيطان.يسند خطاه و يعلمه و يُ ل

في ضمن العائلة، يعيش اإلنسان المؤمن كافة تعاليم السيد يسوع المسيح    
ة على محبة اهللا وٕاحترام كلمته وطاعتها وشكره وتسبيحه والعمل بمشيئته القائم

العيش بمحبة الرحمة وعدالة مع اآلخرين بروٍح وديعة والتي تتضمن 
)، إذ عليه أن ُيجاهد ليكون نوًرا لشريك حياته 8- 6 :6(ميخا  ومتواضعة

قلوب من وألطفاله ولمن حوله من الناس، كما عليه أن يكون ملًحا ُيمّلح به 
حوله أي يستطيع بأفعاله أن ينقل لآلخرين محبة اهللا التي تكمن في قلبه 

 :14(يوحنا  ‘لطاعة هي تعبير للحب وتمجيد لمن ُيطاعا‘)؛ فـ50 :9(مرقس 
هذه المحبة التي تتلّخص بذكر اهللا على الدوام ومخافته، والصالة،  .)21و 15

، وٕاكرام الوالدين، وعدم وعمل أعمال البر بالحق دون السلوك بسبل اإلثم
الخوف من الصدقة ُمحتسبين أليام ضيق قادمة، ومعاملة اآلخرين بكل تهذيب 
وٕاحترام دون فعل أعمال يكرهها اإلنسان لنفسه بل يقوم بمساعدتهم بالقيام 

) 19- 5 :4عنهم باألعمال التي ال يستطيعون أن يقوموا بها ألنفسهم (طوبيا 
السيد يسوع المسيح طيلة حياته وباألخص حين  تمّثلين بذلك بما قام به[مُ 

 ال نستطيع أن نقوم به بأنفسنا]. الذيخّلصنا من خطايانا األمر 

  ُيمّثل البيت المسيحي المؤمن صورة ُمصّغرة للملكوت السماوي من حيث:   
أوًال: المشاعر التي تسود بين أفراد العائلة والتي تُتوج بمشاعر المحبة غير  

طة والمغفرة. والمحبة غير المشروطة بين طرفين عليها أن تكون المشرو 
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محبة متبادلة ومتكاملة؛ فكل من الطرفين يتوّقع من الحبيب أن ُيحبه 
 الذيكما ُيريد هو، وبعين الوقت يتقّبل من الحبيب أن ُيحبه باإلسلوب 

ُيريده الحبيب، ولكنه من طرفه هو ستكون محبته لحبيبه بأعماٍل تُفرح 
لحبيب نزوًال لرغبته، وهذه هي محبتنا هللا فنتقّبل بكل سرور كّل ما ا

  ُيقدمه لنا من ِنعم وتجارب في الحياة ونحّبه كما ُيريد هو.
ثانًيا: المكانة الواجبة إتخاذها لكل فرد من أفرادها وما تتضّمنه من واجبات  

 اآلخرين. ) دون التعّدي على حقوق4- 1 :6 ؛33- 21 :5وحقوق (أفسس 
 فهناك ملك واحد وملكة واحدة وأبناء متساوون في المكانة مع إختالف
ذواتهم ومواهبهم، وجميعهم أعضاء في جسد واحد. في هذه المملكة 

التوازن أو ُحرم أحدهم من المكانة الواجبة له  األرضية متى ما إختلّ 
[كأن ُيحب األب إبًنا أكثر من اآلخر] أو ُأستبدل أحدهم بشخٍص آخر 

] أو شيٍء آخر [كأن تكون تجميع /الزوجتأخذ الحماة مكان الزوجة[كأن 
المادة أهم من إحتياجات األوالد] فسوف ينقسم هذا البيت على نفسه إذ 
تتسلل الغيرة والحقد والكراهية والطمع وصفات أخرى غير ُمحببة إلى 

). لذلك على 17 :11ينقسم على نفسه ينهدم (لوقا  الذيالقلوب؛ والبيت 
كل فرد من أفراد العائلة وباألخص الوالدين أن يبقوا مّتحدين بالقلب 
كإتحاد اآلب السماوي بإبنه الحبيب يسوع المسيح وأن يتمّتعوا بروح 
الحكمة ليستطيعوا أن ُيرّبوا أبنائهم تربية مسيحية مثمرة حسب مشيئة 

 اهللا.

رام بين الكثير من اإلنقسامات تحدث في العائلة حين يبدأ عدم اإلحت
الزوجين وكذلك بين أحد الوالدين مع أحد األبناء، وحينها يصعب على 
الطرف اآلخر [أي األب أو األم] أن يقف بجانب زوجته/زوجها وٕان كان 
معها/معه الحق، إما إن كان الحق مع اإلبن/اإلبنة فسيصعب إبقاء 
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 الحب واإلحترام بين الطرفين؛ كما يزداد األمر تعقيًدا إن كان سبب
الخالف مرتبط بأحد أفراد عائلة الطرف المغضوب منه، وهنا يكون 

  اإلنقسام نتيجة حتمية إن لم تكن كلمة اهللا في قلب أحدهما.

ُيقرر الزوج والزوجة بأعمالهما األسس لمكانة الطرف اآلخر لبعضهما 
البعض وأمام اآلخرين؛ فباإلضافة لإلحترام تأتي "الصراحة فيما بينهما" 

     مور التي تجعل من اإلثنان جسًدا واحًدا بفكٍر واحد.بمقدمة األ

ما أصعب أن ينقسم أفراد العائلة الواحدة على بعضهم البعض وتزول 
المحبة بين أي إثنان منهما فهذا سيؤدي إلى أمور غير ُمستحبة ومن 

ألفراد العائلة الواحدة  ه ينبغيعلينا أن نتذّكر بأن أهمها اإلبتعاد عن اهللا.
ِمن ن كل منهم أقرب الناس لقلوب بعضهم البعض، وبالتالي أن يكو 
 بعضهم البعض عن حقوق واويدافع وا لبعضهم البعضأن ُيصغ همواجبات

  . بنائههي أيًضا أالتي و  يسوع عن عروسته الكنيسة  الربّ كما دافع 

 الزواج واألطفال

""دعوا األطفال وال تمنعوهم أن ي: إن قول السيد يسوع المسيح    متى  أتوا إلي)
"أيستطيُع األعمى أن يقود األعمى؟ أال ) و 16-13 :10، مرقس 13-15 :19

) يضع مسؤولية كبيرة على عاتق 39 :6(لوقا  يسقُط كالهما في حفرة؟"
الوالدين بأن يعوا ويعملوا بمبادىء إيمانهم ليتمكنوا من أن ينقلوه ألبنائهم (طوبيا 

ن ينقلوا ألبنائهم ما يجهلونه أو ما ال ُيطبقونه )، إذ ال ُيمكن للوالدين أ8 :14
  بأفعالهم.

وكما أعد يوحنا المعمدان الطريق لمجيء المسيح وبّشر بإقتراب الملكوت    
على الوالدين أن ُيعّدوا الطريق أمام أبناءهم لقبول المسيح  )، كذلك23 :1 (يوحنا

)؛ فهو على الباب 17 :1و لوقا  24- 23 :3في قلوبهم والعمل بأقواله (مالخي 
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)؛ لذا على الوالدين أن 20 :3[القلب] َيقرع ُمنتظًرا أن ُيفتح له (رؤيا يوحنا 
يفتحا قلوب أطفالهم على محبة ومعرفة اهللا وهم ِصغار فيثبتوا به وهم كبار. 

 فاألطفال هم أمانة على عنق الوالدين ليوصلوها لخالقها.

والدان تجاه األطفال لهذا الغرض هي ولعل أول األعمال التي يقوم بها ال   
المعموذية والتثبيت بالميرون وتهيئة األطفال لمناولة القربانة المقّدسة. والمناولة 
تتطّلب معرفة اللجوء هللا بكل تواضع لطلب المغفرة، وحسن معاملة اآلخرين 
ومسامحتهم في حال وجود أي خالف. وكما يوّفر الوالدان ألبنائهم الغذاء لنمو 

سادهم، كذلك عليهم أن يوفروا لهم الغذاء الروحي ليتمّكنوا من النمو أج
  والوقوف أمام التجارب. والغذاء الروحي يأتي من:

سماع كلمة اهللا عند قراءة اإلنجيل سواًء مع العائلة في البيت أو في  أوًال:
  الكنيسة؛ 

 السيد  ثانًيا: الذهاب إلى الكنيسة لحضور القّداس اإللهي، وتناول جسد ودم
  و]؛ - 3- أنظر شكل  المسيح لمغفرة الخطايا والّتقرب من اهللا [  يسوع

  ثالثًا: العمل بكلمة اهللا.
   
  

  
  

 

 
 

   

يقود الوالدان األبناء للكنيسة لمعرفة محبة ورحمة اهللا  -3-شكل 
بعمل الروح القدس. اهللا بنفسه يرعى قطيعه؛  الموجودة بالقربان المّقدس

 أكثر بإسمه يكون بينهما. وحيث يجتمع إثنان أو
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كما أن العقل السليم في الجسم السليم كذلك يكون اإليمان لدى األوالد قوًيا    
أي األب واألم] فكًرا واحًدا وٕايماًنا  إذا كان "الجسد الواحد" يحمل بين أطرافه [

ن هنا جاءت التعاليم بأن يّتخذ واحًدا متوافق مع إيمان وتعاليم الكنيسة [مِ 
-12 :4، طوبيا 4-1 :28؛ 4-3 :24إمرأًة من ذات السبط (التكوين الرجل 

)]. وٕاذا ما إختلف األبوان في حقائق اإليمان أو كانت أعمالهم مخالفة 13
لتعاليم الكنيسة إلنتقل إيمان ضعيف مهزوز لألبناء، وقد يخمد اإليمان أو 

ا وتقع يتحّول إلى عقيدة أخرى وفي بعض األحيان قد يصل إلى اإللحاد. هذ
مسؤولية إيصال اإليمان الصحيح لألبناء على الوالدين ورجال الكنيسة 
بالتساوي، ويجب أن ال يتهاون أي من الطرفين عن القيام بواجباته مهما 

]. لقد أعطانا اهللا في إبنه الحبيب يسوع المسيح بأن - 4- حصل [أنظر شكل 
بًدا لتُقيَم َأْسباَط َيْعقوب وَتُرد َقليٌل َأن َتكوَن لي عَ نكون كأشعيا النبي إذ قال له: "

ِإني قد َجَعلُتَك نورًا ِلُألَمم ِلَيبلُغ َخالصي إلى َأقاصي الَمْحفوظيَن ِمن ِإْسرائيل. 
ِلَيبلُغ ). فالسيد يسوع المسيح أراد لنا أن نكون نوًرا للعالم 6 :49ا أشعي" (اَألرض
فهل نحن كذلك؟ وهل ). 16- 14 :5(متى  إلى َأقاصي اَألرض اهللا َخالص

نعمل بمشيئة اهللا هذه ببيوتنا قبل أن نتوجه إلى مكان آخر؟ هل إستطعنا أن 
نتحمل ِثقل تابوت العهد على أكتافنا لنقله من مكان آلخر، أم أسقطناُه من 
أيدينا لثقله وتركناه لغيرنا يحمله بكل محبة؟ في العهد القديم كان سبط الوي 

كان عبارة  الذيالموّكلون برعاية وحمل تابوت العهد والكهنة أبناء هارون هم 
)، تابوت 22- 10: 25عن تابوت بداخله وصايا اهللا ويغلقه "الكفارة" (الخروج 

أي تعاليم اهللا مختومة برحمته: خالصنا  ُيمثل لنا صليب الروح [ الذيالعهد 
افنا ونتبعه إلى يسوع المسيح أن نحمله على أكت الربّ يود  الذييسوع المسيح] 

 :16؛ 26- 25 :11حيث اهللا إذ به ننتصر على أعدائنا [خطايانا] فنحيا (يوحنا 
) وبدونه يتغّلب علينا الشيطان وأعوانه [الخطيئة] فنموت، تابوت العهد هو 33
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  تعاليم                           تعاليم       

  الكنيسة                         الوالدين     

 
 

 

 
 
 

 

  تعاليم                         تعاليم     

  الكنيسة                        الوالدين   

 
 

                 إيمان قوي – 1 .4 –شكل     

  

قلبنا النقي وروحنا المستقيمة التي خلقها اهللا فينا بإبنه الحبيب وروحه القّدوس. 
ح األب واألم مع الكهنة وخدمة الكلمة هم جميًعا في العهد الجديد أصب

ن الذييقتسمون مسؤولية حمل تابوت العهد والحفاظ عليه من السبي، هم 
  يحملون مجد اهللا لآلخرين.

  

  

  اإليمان لدى األبناء -4-شكل 

   إيمان ضعيف مھزوز    – 2 .4 –شكل                                                 

   بين األطراف، متضاربةعاليم متوافقة لدى كافة األطراف مع          تعاليم مختلفة ت 
 تأدية الواجبات المفروضة على  وعدم             تأدية الواجبات المفروضة على كلّ  

                                                    طرف.كلّ                                            طرف.   
 

 

 
 

ي أن ُتزرع "معرفة محبة اهللا أأجل، فغاية الزواج المسيحي هو "اإلثمار"    
لنا، ومحبتنا له وطاعته كمعرفة ومحبة وطاعة الصغير ألبيه" و "الثقة باهللا 
كآب سماوي قادر على كل شيء وهو إله خير" و "محبة القريب كأخوة ألٍب 

ورهم من زراعتها في قلوب أوالدهم في واحد" في قلوب األوالد ليتمّكنوا بد
المستقبل. هذا النوع من المحبة الخالية من كّل رياء نجدها بقلوب األطفال 

"من لم يقبْل ملكوت اهللا النقية، وهذا ما أّكده السيد يسوع المسيح حين قال: 
). إن على المؤمن أن ُيحب أباه 15 :10(مرقس  مثل الطفل، ال يدُخله"

ثق به ويّتكل عليه ويسمع ويفهم ويعمل بكالمه الُمدّون بالكتاب السماوي وي
) ويبني بيته على 23- 3 :13المقّدس [أي يجعل قلبه أرًضا طيبة (متى 

)] دون أن يعتقد بأنه أكثر منه مفهومية، وطالًبا منه 27- 24 :7الصخر (متى 
عه ويثق المغفرة حين ُيخطأ [أي بتواضع]، كما ُيحب الطفل الصغير أباه وُيطي
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به وُيمسك بيديه خوًفا من السقوط. الطفل الصغير يقتنع بما يجلبه له والده من 
مأكٍل ومتاٍع ويدع أمه ُتعد الطعام وُتلبسه وال يتذّمر؛ الطفل الصغير وديع 

 ).20 :14قورنتس  1وقلبه مملوء بالمحبة، صادق وال يقدر أن يرتكب الشر (
ف على صورة أبيه لئال ُتشّوه بأفعاله، وكلما إزدادت محبة الطفل ألبيه فيخا

وكذلك يزداد تشّبهه به فُيقال "هذا الشبل من ذاك األسد". بهذه األفعال المبتِعدة 
عن الدنس والتي تعكس الغيرة على قدسّية اهللا ُيكِرم اإلنسان أباه السماوي كما 

ين برغباتهم هو الحال عندما ُيحب وُيكِرم األبناء أبويهم بأفعالهم الحسنة وُمضحّ 
 الشخصية حفاًظا على سمعة والديهم الطيبة فينالوا الحياة األبدية، وبالتالي فإن
وصية اهللا بالنسبة للوالدين حسب الجسد: "أكرم أباك وأمك، لكي تطول أّيامك 

) تقابل وصيته 12 :20إلهك أّياها" (الخروج  الربّ في األرض التي ُيعطيك 
األحبار (إلهكم قّدوس"  الربّ ا قّديسين، ألني أنا ألبنائه حسب الروح: "كونو 

إذ أن المسيحيين أصبحوا أبناًء هللا وبإسمه ُيدَعون، وهذا ما دعى إليه  )2 :19
 هودعاكم  الذي، كما أن بلبطرس الرسول، ُمذّكًرا إّيانا، في رسالته األولى: "

. أجل، )15 :1بطرس  1( ها"كلتكم يسين في سير كونوا أنتم قدّ  ، فكذلكوسقدّ 
إن اإللتزام بمحبة اهللا هو مفتاح السعادة األبدية واإلنتماء لملكوت اهللا ألنها ُتولد 
في النفس التسابيح والصلوات واألعمال الالئقة بإسمه القّدوس، أعماًال تنبع 
عن محبة وليس أداء واجب عن خوٍف من اهللا؛ أعماًال تنبع من قلٍب رحيٍم 

  السماوي وصورته لآلخرين.  يعكس محبة ورحمة اآلب

  وحدة العائلة

أراد اهللا لنا أن نكون جميًعا جسًدا واحًدا بروح اإلبن الوحيد يسوع المسيح    
ساكنًة في قلوبنا. ستقودنا هذه النعمة اإللهية إلى نعمة حب اآلخرين وٕاحترامهم 

 واإلحساس بإحتياجاتهم والعناية بهم بكل األوجه: روحي ا، عا، جسدي ا، اطفي
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 نفسي ا ... إلخ، والعيش في وئام وتعاون وتضحية من أجل مصلحة ا، مالي
الجميع دون تعريض أي فرد لخطر اإلبتعاد عن اهللا. إن العيش في وئام ال 
يعني العيش في األنانية بل بتواضع وقبول اآلخر بمحبة، فاهللا محبة. ولهذا 

دون أن تتعارض  وحدة العائلة [كّل فرد من العائلة بحاجة إلى العمل من أجل 
هذه األعمال مع إرادة اهللا وتعاليمه] مع محاولة تجّنب كل ما ُيسبب األلم 
لآلخرين ويكون سبًبا في تفريق أعضائها. ففي العائلة، على كل فرد من 

والمحبة يجب أن تتعدى أفراد العائلة، أفرادها اإلبتعاد عن حب الـ"أنا". 
رأة أصبحا جسًدا واحًدا لذلك تحّول الحمو والحماة إلى وبإعتبار كون الرجل والم

{"قال رعوئيل لسارة إبنته: أب وأم آخَرْين ووجب إكرامهما ومحبتهما كالوالدين 
؛ })12 :10طوبيا ن َوَلداِك" (الذيداِك كإذهبي إلى حمَوْيِك، فهما منذ اآلن والِ 

أصبح إبًنا جديًدا لهما  الذيق على محبة األب واألم للعريس بوهذا أيًضا ينط
{"دنا طوبيت من سارة إمرأة إبنه  أو العروسة التي أصبحت إبنة جديدة لهما

أتى ِبِك  الذيطوبّيا وباركها وقال لها: أهًال بك سالمًة، يا إبنتي، ومبارُك إلُهِك 
 إلينا يا إبنتي، ومبارٌك أبوِك ... ُأدخلي إلى بيتِك سالمًة بالبركة والفرح، ُأدخلي

. علينا أن نفهم أن "عائلة الجسد الواحد" ال تقتصر )}17 :11يا إبنتي" (طوبيا 
على الزوج والزوجة واألبناء فقط بل تتعّداها لتشمل عوائل كال الزوجين لكي 
ُيصبحا جسًدا واحًدا. فمثل هذه المحبة ُتساعد على بناء بيًتا سعيًدا ثابًتا قادًرا 

   على مواجهة األزمات إن حدثت.

في البيت المسيحي تبدأ زراعة بذرة "طلب ملكوت اهللا أوًال" و "تطبيع الجسد    
) في قلوب األبناء بحسب أعمال الوالدين 27- 24 :9قورنتس  1لخدمة الروح" (

). ولعل ما كتبه بولس الرسول في رسالته 33- 1 :5العاملين بالمحبة (أفسس 
سبيل الروح ال الجسد مبيًنا طالًبا منهم أن يسلكوا  [ )23- 19 :5(ألهل غالطية 

لهم أعمال الجسد وأعمال الروح] هو ما يجب على كل مؤمن أن يحفظه في 
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قلبه ويعمل به فيغّير من تصرفاته التي هي حسب شهوة الجسد لتكن حسب 
  الوالدة من الروح، إذ كتب:

"وأما أعماُل الجسد فإنها ظاهرة، وهي الزنى والدعارة والفجور وعبادة 
ان والسحر والعداوات والِخصام والحسد والسخط والمنازعات والشقاق األوث

والتشيع والحسد والسكر والقصُف وما أشبه. وأنبهكم، كما نبهتكم من قبل، 
 ذيعلى أنن يعملون مثل هذه األعمال ال يرثون ملكوت اهللا. أما ثمُر ال

وكرُم األخالق واإليمان  الروح فهو المحبُة والفرُح والسالم والصبُر واللطفُ 
  والوداعة والعفاف."

وقد يقف البعض عند الزنا والدعارة ليقول بأنه ال يزني وهذا يكفي في الزواج 
أو إلعتباره شخص مؤمن، وفي عين الوقت ُيخاصم ويحسد وُيثير المشاكل وال 
يعتبر ذلك خطًأ وجب التصحيح؛ وعلى صعيٍد آخر هناك من يّتخذ من "ثمر 

أساًسا لمقارنة تصرفاته مع ما يجب أن تكون عليه للداللة على كونه الروح" 
إبن اهللا، ويجعل هذه المقارنة السبيل لمعرفة أخطائه واإلعتراف بها واإلرتداد 

  عنها، علًما بأن العفاف ُيفّسر بضبط النفس والجسد حسب مشيئة اهللا. 

  تعاليم اهللا وتربية األبناء
صفات تنافي ثمر الروح ولكن تولد بعض منها من ال يولد اإلنسان وبداخله    

خالل ما يراه الطفل من أعمال والديه والمحيطين به، ومن طريقة التربية التي 
يستعمالها معه لبناء شخصّيته، والبعض اآلخر يولد من الظروف التي يمّر 

ن يعاشرهم. لذا وجب على الزوجين أن يّتِحدا على أسلوب الذيبها واألصدقاء 
تربية حسب ما ُيريده اهللا، وقبل ذلك مراجعة ذواتهم وتغيير تصرفاتهم ال

  وعاداتهم الخاطئة إن ُوجدت.
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فمن السلوكيات الواجب تغييرها هي تسّلط المرأة على زوجها وعدم إعطائه    
هيبته أمام األطفال وهذا ُينتج في معظم األحيان فتيات مثل أّمهاتهن وفتيان ال 

رها أي أهمية لكي ال يتسّلطن عليهم في المستقبل وهذا ُيعطوا للمرأة ومشاع
أيًضا سلوًكا خاطًئا قد ُينتج المرأة المتسلطة أو الكئيبة. ومن الطرق الخاطئة 
للتربية التي توّلد صفات غير محببة إلى القلب: الدالل المفرط والدلع وعدم 

رة ومتسّلطة التأديب عند فعل خطًأ ما، فهذا يؤدي إلى بناء شخصية متكبّ 
ك وأنانّية وغير مطيعة وغير قنوعة وال تعترف بخطئها؛ أما وُتِحب التملّ 

الحرمان أو اإلذالل كاللجوء إلى التوبيخ الشديد أمام آخرين والعنف إلرضاء 
نين أو عدم المساواة في التعامل بين األبناء فيوّلدوا الغيرة والحقد عي أشخاص مُ 

ير ولربما حب اإلنتقام. ومن الظروف الصعبة التي والكراهية وٕاشتهاء مقتنى الغ
قد يمر بها اإلنسان هو تعّرضه لإلعتداء الجنسي أو الجسدي [الضرب بقساوة 
في الِصغر أو محاولة ضربه عند الكبر] من ِقبل أشخاص قريبين منه وهذا 

ن له صلة كل مَ ُيوّلد كره تجاه الُمعتدي وفي بعض األحيان أيًضا تجاه 
وٕان  ،ن لم يقوموا بحماية هذا اإلنسان واألخذ بالعدل من المعتديومَ بالمعتدي 

كان أحد الوالدين هو ِمن أقارب الُمعتدي من الدرجة األولى فإن هذا الكره بين 
إذ لم يتم  أحد األبناء أو البنات وأحد الوالدين قد ُيسبب إنقسام في العائلة

لى إستخدام ذات األسلوب وقد تترسب مشاعر دفينة قد تؤدي إ ؛معالجة األمر
بالتعامل مع األجيال القادمة وٕان كانوا من بنيهم/بنيهن أو بناتهم/بناتهن أو قد 

، وعادًة ما يتطّلب اللجوء إلى يعرضوا عن الزواج لسوء المعاملة التي تلّقوها
في حين أن كّل ما يحتاجون  أخصائي علم نفس لمعالجة مثل هذه الحاالت

. كذلك نشأة األطفال في بيٍت ليس به محبة بين م"إليه هو "الحب والتفهّ 
  الزوجين بل خالف مستمر وعدم إخالص يؤدي إلى:
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بناء شخصّيات معقّدة ُمشّوهة نتيجة اإلضطراب النفسي والقلق والتوتر  )1(
 ينمو بداخلهم خوًفا من أن يخسر أحد الوالدين وشعور بالذنب بأنه الذي

  ي إلى تكوين شخصية تمتاز بـ:قد يكون السبب في الخالف، وهذا يؤد
"ِصغر النفس" التي تضع اللوم عليها في كّل األمور مما يؤدي إلى  •

الحقد على اآلخرين والكآبة وٕاضطراب فكري ونفسي، وخاصة لو الم 
 أحدهم هذا الطفل بالقول.

العنف  تستخدم، وفي بعض األحيان اهللا"عدوانية" تجاه اآلخرين وتجاه  •
 الغليان الداخلي. نتيجةها واإلنتقام حتى من ذات

"الميل نحو الصراخ في الجدل دون إستخدام الهدوء والترّوي" إذ تعتبره  •
الوسيلة المتبعة في الجدال لعدم تمكنها من فهم الجدال بين الوالدين 

 في الصغر ولكن كّل ما فهمته هو "الصراخ والصوت العالي".

كراهية  تحّول إلىقد ياآلخرين: حب شديد  معاإلزدواجية في التصرف  •
حال حدوث أي أمٍر ليس على هواها وال مجال بسهولة في  شديدة
، وهو شعور ينتج لعدم األمان والثقة باألشخاص اّلذين من للمغفرة

 حولها. 

 غرز مفاهيم خاطئة بذهن األبناء عن: )2(

 "الزواج" فيبتعد عنه، وأحياًنا يبتعد أيًضا عن فكرة اإلنجاب، •

 "الجنس" فيخافه، •

مان" [إذ قد يتصّور بأنه مرتبط فقط بالمال ألنه كان سبب المشاكل "األ •
 فيلجأ إلى الحصول عليه بأي وسيلة وٕان كانت خاطئة]،

"الخطأ" فيعمله ويبرره وذلك ألن أحد الوالدين كان يخطئ [يزني أو  •
 يكره أو ال يحترم الطرف اآلخر]،

ألن أحد "المحبة" فُيحب نفسه أكثر من أي شيء آخر وُيصبح أناني  •
 الوالدين أحّب نفسه فقط ولم ُيحب الطرف اآلخر أو األوالد. 
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ومن إنحياز األبناء لحب الطرف المغبون وعدم إحترام الطرف اآلخر.  )3(
إلى إنشاء عالقة مع األطفال  المغبونجهٍة أخرى، كثيًرا ما يلجأ الطرف 

ن تتجاوز حدود المحبة األبوية كتعويض عن المحبة التي لم يتلّقاها م
والدة صفات غير محببة في قلب  شريك حياته، وهذه العالقة تؤدي إلى

 األطفال ال تظهر إال عند الكبر.

األكبر سنا ولفترة طويلة جدا األخ/األخت إتكال األطفال الصغار على  )4(
مًما يؤدي لخلق مشاكل مع كّل َمن ُيحاول التقّرب من األخ/األخت 

 أمنشعورهم بأن هناك َمن سُيزعزع الكبير(ة) وباألخص الزوجة/الزوج ل
  وباألخص إن لم يكن لهم شريك حياة ُيشعرهم باألمان. حياتهم

 

علينا دائًما أن نتذّكر أن أفعالنا لها تأثير كبير على من حولنا، ونستطيع أن 
نعرف مدى تأثير أفعالنا على اآلخرين بمراقبة تصرفاتهم ومعاملتهم لنا، فُنراجع 

فرة ِمن اهللا وِمن األطفال لـ"ُيَرْد قلوب البنين إلى آبائهم" ضميرنا ونطلب المغ
) ونلجأ إلى اهللا لتصحيح تصرفاتنا الخاطئة. 17 :1و لوقا  24- 23 :3(مالخي 

إن سماع قول السيد المسيح "كلما صنعتم شيًئا من ذلك [أي أعمال المحبة 
) 40 :25والرحمة] لواحد من إخوتي هؤالء الصغار، فلي قد صنعتموه" (متى 

وقوله أيًضا "أّيما مرة لم تصنعوا ذلك لواحٍد من هؤالء الصغار فلي لم تصنعوه" 
) ومقارنته مع األعمال التي يفعلها الزوجين تجاه أبنائهم يجعلنا 45 :25(متى 

نرى تشوهات جسد يسوع المسيح وهو على الصليب جّراء الَجْلد المبرح بمثابة 
كما أنها  ؛األبناء جّراء الخالفات بين الزوجين النفس الُمشّوهة التي تتكون لدى

بمثابة تقديم األبناء كقرابين وذبيحة آللهة أخرى [حب الذات أو المال ...] 
، أما )3 :2و  22-15 :1(باروك مبتعًدا عن اهللا التي يزني معها اإلنسان و 

حين تكون العالقة بينهما مبنية على المحبة فنستطيع أن نرى تجّلي السيد 
  وع المسيح كروٍح منيرة نقية بيضاء في األبناء. يس
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    أهمية تفادي الصعاب وكيفية تفاديها
تظهر في الحياة الزوجية الكثير من الصعوبات إلبعاد أفراد العائلة عن    

الهدف الرئيسي للزواج والتفكير بالطالق، ولكن من يْتبع السيد يسوع المسيح 
يسوع المسيح  الربّ مبتغاه. فمن تعاليم فيتّبع تعاليمه ويعمل بنصائحه يصل ل

ُيصر على السير على هواه  الذيأن يعمل اإلنسان على تغيير قلبه القاسي 
)، ألن القلوب القاسية العنيدة التي 14-12 :81مما يؤدي إلى الخراب (مزمور 

ال تسمع لكالم اهللا توّلد جهًال يؤدي لإلنفصال عن اهللا، لذلك على المؤمن حّب 
ما فيها من فائدة روحية ) لِ 32-17 :4ماع كلمة اهللا والعمل بها (أفسس س

"ال بّد للضيقات أن بأنه ونفسية له ولمن حوله. لقد شرح السيد يسوع المسيح 
 :16، يوحنا 7: 18؛ 27- 24 :7(متى  "ال بّد أن تقع المعاثر حتًما"و  تأتي"

(لوقا  ا ُتغربل الحنطة""إن الشيطان قد طلبكم لُيغربلكم كم) وأيًضا قال: 33
والشيطان عازٌم على إستغالل الظروف والشّدة، والمادة وشهوة العين )، 31 :22

وشهوة الجسد وحب السلطة وحب الذات والشخصّية [الطريقة التي ترّبى عليها 
اإلنسان] واألحّباء [األقارب واألبناء والمجتمع] وحتى المشاعر واألحاسيس 

 :4إليمان (تجارب الشيطان ليسوع في البرية (لوقا واإلحتياجات لكي يخيب ا
)، وسفر أيوب)، لذا وجب دوًما مراجعة النفس ثم التوّكل على اهللا 1-12

ومن مواهب روحه القّدوس في  )6- 3 :17(لوقا والصالة لُيزيد من اإليمان 
فتنجو من الشرير. وكما أّن غاية الشيطان بالنسبة للفرد  )33 :6(متى القلوب 

نكار اهللا واإللحاد، فكذلك غايته بالنسبة للعائلة هو أن ُينكر أحد الطرفين، هو إ
   الزوج أو الزوجة، الطرف اآلخر كونه ُمكّمل له كجسٍد واحٍد كما أراد اهللا.

اإلنسان عبارة عن كتلة مشاعر وأفكار ومخزن للحوادث [الذكريات] وضعها    
ِكر به وباآلخرين ويعمل من أجله اهللا في اإلنسان لُيحبه وُيحب اآلخرين، ليفت
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ومن أجل اآلخرين، ذاكًرا على الدوام إحسانات اهللا عليه والذكريات الجميلة 
لدوام المحبة. ولقد إستغّل الشرير هذه األمور ذاتها، لذلك نراها إما تؤدي إلى 
أعماٍل صالحة أو غير صالحة. وغالًبا ما تسبق المشاعر الفكر، وتكون 

للمشاعر، فتكون المشاعر سبًبا لألعمال التي يؤديها اإلنسان.  الذكريات ُمثيرةً 
لذا ال بد من الحكمة للموازنة بين اإلثنين [المشاعر والفكر] إلختيار ما يؤدي 
إلى العمل الصالح. ومن أهم المشاعر التي تؤدي إلى العمل الصالح هي 

لرحمة هي "المحبة"، كما أن أهم المشاعر التي تؤدي إلى عدم فعل أعمال ا
  "الكراهية". 

إن "كّل من أبغض أخاه فهو قاتل"، هذا ما كتبه القديس يوحنا الرسول في    
). ولكي نفهم ما يقوله علينا أن نعرف بأن 15- 14 :3 حنايو  1رسالته األولى (

الكراهية لشخص ما تؤدي ليس فقط إلى طلب اإلنتقام [أي كما ُيعاملني 
د هو أيًضا أن يشعر به] ولكن في أبسط أعامله، وما أشعر به من ألم أو 

الحاالت إلى التوقف عن تقديم يد المعونة لهذا الشخص سواء معونة تجاه 
الجسد أو تجاه الروح، فنجد أنفسنا غير قادرين على المغفرة ونبتعد عن تقديم 
المشورة الصالحة له إذ رأيناه يبتعد عن محبة اهللا وبالتالي نحن نقتل هذا 

 إن "الشر 14- 12 :18متى ا وهذا أمٌر ليس من مشيئة اهللا (اإلنسان روحي .(
وحين يوسوس الشيطان في عقولنا لنكره إنساًنا ما، [وٕان  3الخير" غيابهو 

كانت أفعاله سيئة وأّدت بنا إلى كراهّيته] فإن ذلك ُيفقدنا جزًء من المحبة التي 
)، وفي 38- 27 :6ا" (لوقا زرعها اهللا فينا وُيفقدنا طاعة كلمة اهللا: "محبة أعدائن

هذه الحاالت علينا اإللتجاء إلى اهللا لُيخرج ما زرعه الشيطان فينا وُيزيد من 
) وُيعطينا 33-26 :8محبة اهللا وقوتها في قلوبنا بعمل روحه القّدوس (لوقا 

نعمة "محبة األعداء" كما أعطاها للقديسة ريتا دي كاسيا األوغسطينية التي 
كاًء مريًرا عند موته على الرغم من كّل اإلضطهادات أحّبت زوجها وبكت بُ 
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واآلالم التي عانتها منه. ولذلك أوضح القديس بولس الرسول في رسالته ألهل 
  ) بأن "المحبة" هي أفضل المواهب الروحية، إذ كتب: 3- 1 :13قورنتس (

"لو تكّلمُت بلغات الناس والمالئكة، ولم يكن لي المحبة، فما أنا إال  
. ولو كانت لي موهبة النبوءة وُكنُت عالًما  نحاٌس  أو صنٌج يِرن يطن

بجميع األسرار وبالمعرفة كّلها، ولو كان لي اإليمان الكامل فأنقل 
الجبال، ولم تكن لي المحبة، فما أنا بشيء. ولو فّرقُت جميع أموالي 
إلطعام المساكين، ولو أسلمُت جسدي لُيحرق، ولم تكن لي المحبة، فما 

  ."ديني ذلك نفًعايج

ًدا، وعلينا أن ُنجاهد أما المحبة الحقيقية فهي كمحبة اهللا لنا التي ال تسقط أب   
ولقد وضع اهللا تعريًفا وُأُسس للمحبة لكي تنا لآلخرين كمحبة اهللا لنا. لتكون محب

ال يّدعي َمن ال ُيحب بأنه ُيحب وبذات الوقت ُيدان أحدهم بأنه ال ُيحب وهو 
المحبة وصفها القديس بولس الرسول برسالته األولى ألهل قورنتس وهذا ُيحب. 

  )، فكتب: 7- 4 :13(
"المحبُة تصبر، المحبُة تخُدم، وال تحُسُد وال تتباهى وال تنتفُخ من 
الكبرياء، وال تفعُل ما ليس بشريف وال تسعى إلى منفعتها، وال تحنق وال 

بل تفرُح بالحق. وهي تعذر تُفّكر] بالسوء، وال تفرُح بالظلم،  يتُبالي [أ
 كّل شيء وُتصّدق كّل شيء وترجو كّل شيء وتتحّمل كّل شيء."

  ولكننا كثيًرا ما ُنسيء فهم المحبة [بعمٍل من الشيطان]، على سبيل المثال:
ما أن نرى الدمعة في أعين أِحّبائنا أو أن ُتجرح أحاسيسهم أو أحاسيسنا  )1(

بة والتسامح وتمتلىء أفواهنا حتى ننسى تعاليم السيد المسيح عن المح
بكلمات الذعة عن معرفة أو عن غير معرفة بدافع إرجاع البسمة أو 

ُجِرحت مشاعره [حسب مفهومه] أو إشباع ذاتنا، إال  الذيإرضاء الحبيب 
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أننا ال نعلم بأننا بعملنا هذا نكون قد هدمنا من قلوبنا ما بناه اهللا بآالم إبنه 
محبة التي تنبع منها المغفرة [المغفرة التي هي الحبيب السيد المسيح: ال
: "عدم الرغبة باإلنتقام من اإلنسان وضبط النفس نوع من الصمت الروحي

، وبالتالي نسيان )11-3 :8 يوحناالمؤذي والتشهير بأفعاله السيئة" (
اإلساءة]. ُكتب في كتاب العهد القديم بأن األلم يولد الخطيئة، والخطيئة 

بذرة الكراهية التي ُتزرع في القلوب ِعند حدوث أي سوء فهم  هنا هي ثمرة
أو ِخالف. وٕاذ كان الخالف بين األزواج وباألخص بين الزوجة والزوج 
بسبب األوالد، فغالًبا ما يؤدي هذا الخالف إلى فتور في المحبة فيما 

ع األوالد ألحد الوالدين [وهذا يوّلد صرا بينهما وميوعة األوالد وعدم إحترام
 بداخل األطفال بين المحبة األبوية وعدم اإلحترام].

تستغّل بعض الزوجات "المحبة" لنيل ما يشتهيه قلبهن من أشياٍء مادية أو  )2(
حتى إبعاد أزواجهن عن عائلتهم. كما تستغل بعض األمهات "المحبة 

 والطاعة لكالمهن" إلبعاد أبنائهن عن محبة الزوجة وأهلها.

قضاء معظم أوقاتهم في لهوهم مع أصدقائهم ينصرف بعض األزواج إلى  )3(
معتقدين أن محبة اآلخر لن تتغّير، ولكن على هوالء أن ال يكونوا حجر 
عثرة أمام شريك حياته فيجعله ُيفّكر: "ماذا عني أنا، من ُيسعدني 
وُيسّليني؟ لماذا أحتمل الوحدة؟ أين أنا في حياته؟". وبالمقارنة مع عالقتنا 

وله لنا اهللا: "أين أنا في حياتك؟" حين نبتعد عنه مفتكرين باهللا، فهذا ما يق
 برغباتنا فقط بالرغم من قولنا بأننا ُنحّبه. 

حين حدوث خالف بين أحد الطرفين وأقارب الطرف اآلخر أو في بعض  )4(
أصدقائه فيميل الطرف اآلخر إلى الوقوف ضد الحبيب معتقًدا  األحيان

ولكن في الواقع حين يتضايق أحد  بأنه ألنه ُيحّبه فأنه لن يغضب منه.
األطراف من أشخاص ُيسيئون إليه فإن غضبه يزداد حين يعلم بأن َمن 
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ُيحّبه ال يأبه لهذه اإلساءة وال ُيحاول أن ُيدافع عنه أو حتى أن ُيخفف وقع 
األلم عليه وهذا أمٌر محزٌن وأليم للغاية، وكذلك اهللا تحزنه الخطيئة وُيؤلمه 

ن يعرفوه ال يأبهون بما يحدث من أخطاء أمامهم وال ذيال أن أحد أبنائه 
 ُيحاولون إصالحه.  

في الحياة أولويات، وٕاختالف األولويات عند الزوجين قد يؤدي إلنفصال غير 
لذا على الزوجين التعامل بمحبة  كما هو الحال بين اهللا واإلنسان، ُمعلن،

 ن دون أن يستغل أي راد العائلة موبحكمة مع بعضهما البعض ومع بقية أف
 من الزوجين أن يفيض بمحّبته  منهم لمشاعر اآلخر تجاهه. كما أن على كل

ووقته وموارده المادية على أهل بيته أجمعين قبل أن يعطيها لنفسه وآلخرين 
لكي ال يكون هناك شعور بالنقص يؤدي إلى اإلحساس بعدم األمان، وكذلك 

َمن ُأعطيت له/لهم تلك المحبة والوقت  اإلحساس بالغيرة وبعدم المحبة تجاه
والمال. أن المحبة التي أحبنا اهللا بها جّسدها السيد يسوع المسيح حين أحّس 

 :15بإحتياجات المحيطين به فقام على خدمتهم كًال حسب إحتياجه (متى 
)، َخَدَمهم طوال الوقت وبكل ما يملك في األمور التي ال يستطيعون 38- 21

م بها، وتسامت هذه المحبة وبلغت قّمتها حين قّدم نفسه هللا هم أنفسهم القيا
  ال يستطيع إنسان أن يفعله لنفسه. الذيذبيحة كفارة عن خطايانا األمر 

كذلك قد تتحول مشاعر المحبة إلى فتور، وُيعتقد بأن هذا هو طبيعة الحال    
لك هي ولكن هذا غير صحيح، فإن الفتور له أسباب ويجب أن ُينظر بها، وكذ

يسوع المسيح مع الكنائس  الربّ العالقة بين اإلنسان واهللا كما جاء بكالم 
. فعلى سبيل المثال، قد يوحنا اإلصحاح الثاني والثالث السبعة في سفر رؤيا

ع أن ُيفصح عن هذا الحب أمام أحد، ييستط زوج زوجته كثيًرا ولكنه الُيحب ال
ُيهينها أمامهم  فهولى العكس علكن أو حتى أن يذكر حسناتها أمام أحد و 
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وبأنه ُينكرها أمام اآلخرين،  هاحبّ لم يعد يُ ظن بأنه تُمعتقًدا بأن هذه رجولة حتى 
فتر يفل في نفسها: "َمن أنكرني أمام الناس سأنكره أنا أيًضا في الخفاء"، و قتف

زوج مثل هذا الوبعالقتنا مع اهللا قد نكون وكما ُيقال "تقّيأته من قلبها". حبها له 
مجيء أعماله وحسناته علينا بوتُنكر  هتنكر  نا"ُأحبك" ولكن أعمال قول هللاَ فن

حد شعر أيين ح ريكبعلى الزوجين أن يفهما بأن هناك هوة وفارق  ."المخّلص"
 هذا اآلخر بأن صّدقوبين أن يُ  الطرف اآلخرمظلوم ِمن ِقبل  هبأن الطرفين

لفارق كبير، كبير جدا. وٕان . الكي ال يتنازل عن غطرسته الظالم اآلخر هو
تساءلنا ما هي نوع الحياة بين مثل هذان الشخصان؟ فببساطة، ال توجد حياة. 
وهكذا هو الحال مع اهللا، فمن يعتقد أن اهللا قد ظلمه لسبب أو آلخر في حين 
أن اهللا ينتظر منه كلمة "أحبك"، ببساطة ُيغلق الباب أمام اهللا ليكون شريًكا في 

مع اهللا  علينا أن نفعل كّل ما في وسعنا لتجنب حالة فتور المحبة ولذلك حياته.
  .ومع اآلخر

  

غالًبا ما تكون شخصية الفرد التي ُتخالف مفهوم المحبة التي وصفها    
ا ) عامًال أساسي 7- 4 :13القديس بولس الرسول برسالته األولى ألهل قورنتس (

قد يوصل إلى  الذيلخالف في وضع العقبات أمام زواج مثمر أو في زيادة ا
الطالق، ولهذا كانت أول كلمة نادى بها األنبياء هي "التوبة" و"قّوموا طريق 

يسوع المسيح:  الربّ )، وكذلك كان نداء 23 :1، يوحنا 14-3 :3" (لوقا الربّ 
)، والتوبة هي العدول عن 17 :4"توبوا، قد إقترب ملكوت السموات" (متى 

ا نبتعد على أن نكون صورة اهللا على األرض، التوبة هي األمور التي تجعلن
- 14 :4، لوقا 8-6 :146الشفاء ِمن أمراضنا الروحية بُقدرة كلمة اهللا (مزمور 

 :1)؛ التوبة هي خروج الروح النجسة من القلب/الفكر (مرقس 9-1 :10؛ 21
)، وقد يصعب على اإلنسان أن يعترف بأن به روح نجسة ولكنها 28- 21



- 124 - 

 

علًما بأن جميعها تجعل اإلنسان  ،األولى للتغيير. ومن هذه األمور الخطوة
- 31 :7معقود اللسان عن نشرها (مرقس  خرسوأعن سماع كلمة اهللا  صمأ

كما تجعله يعبد ، له عيون وال ُيبصر وآذان وال يسمعتجعله يبدو وكأن  ،)37
من نفسه  إذ يجعل اهللا علىنفسه عوًضا عن اهللا وبالتالي فهو يزني مع نفسه 

  :إلًها لذاته
: اإلنسان الُمتكّبر هو إنسان أبرص عيوبه ظاهرة للعيان، فمن التكّبر •

 صفاته:

o   يطلب المغفرة. ولنلن يقر بأخطائه 

o   عتقد أنه يعرف يآلخرين و عن ا قراراتالتخاذ إتمتع بسشخص يهو
 .ولن يقبل بآرائهم أفضل

o  اعية تكون هو شخص يصعب ُمصادقته وبالتالي فإن حياته اإلجتم
 محدودة للغاية.

: اإلنسان الجشع ال سالم في قلبه وال يقنع بما أنعم اهللا عليه أو الجشع •
بما ُيقدمه له شريك حياته، ويكون مستاء من وضعه وممن حواليه معظم 

أنتم ال . تذكر أن السيد المسيح قال: "األحيان ويرغب دائًما بالمزيد
و "أحبب قريبك ُحبك  )13 :16وقا لمال" (للهللا و تستطيعون أن تعملوا 

اإلنسان الجشع هو إنسان  .)39 :22، متى 18 :19لنفسك" (األحبار 
 أعمى ال يرى إحتياجات اآلخرين.

رى يأن ب ولةجد سهيغيور من األسر المحيطة به ال ال : اإلنسانالغيرة •
، اأو روحي  مادياكانت  سواءً منه بحياة أفضل  ونعتمتّ يأو  اءاآلخرين سعد

. ولنتذكر وصية اهللا "ال تشتهي ُمقتنى مشاكلال ومن أجل ذلك تحدث
شريك حياته لدرجة غيور على الشخص ). أما ال17 :20غيرك" (الخروج 
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ر غير ضروري بين إنشاء توتّ  هايمكن كبيرة فُتصور له أموًرا غير صحيحة
هذه الحل للتغلب على هو " بين الطرفين "الثقة أن تذكروهنا لنالزوجين. 
 مشقةال يستطيع الحراك دون  كسيحٌ  هو إنسانٌ  غيورال اإلنسان المشكلة.

 .غيرتهودون أن يالحظ اآلخرين 

ا على ممارسة ضبط لن يكون قادرً : اإلنسان السريع الغضب التهّور •
حدوث أي مشكلة فإنه سُيزيد من  في حالو . كون غاضًباالنفس عندما ي
ضرب، وما إلى أو قد يلجأ لل ةستخدام لغة سيئإ و  الصياححدة المشكلة ب

أن "، وأنه ال يمكن نسيٍم لطيف"كـ هأنباهللا أن المعروف عن تذكر لنذلك. 
 اإلنسان ).13-10 :19ملوك  1عاصف (موقف في يوجد أو يعم سالمه 

 المتهّور هو إنسان ينزف أذية لنفسه ولآلخرين.

 هو إنسان أسير ذاته، فمن صفاته: نانياأل اإلنسان :األنانية •

o  بهدف حماية نفسه، وبعد مرور بعض سيكذب دون أن يالحظ ب
 ما كان يقوله. ُيصدقالوقت فإنه سوف 

o  ذيالضرر  ابدً أن يالحظ لآلخرين، في حين أنه سوفلسببه يُ  ال 
لتماس إبغية  ]للغير مثلها سببنفسه قد  هو التي[و مشاكله هول  ُيعّظم

 .ين بهمحيطال شخاصمن األ معههتمام والتعاطف المزيد من اإل

o   ُسي من أجل ضحي بنفسه الشريك اآلخر يُ أن حين في ع نفسه مت
ِصغار السن  األوالدما يكون مالحظته عندُيمكن سرة. وهذا األ
إلعتناء بهم من كال األبوين لوالوقت  الجهدكثير من الإلى  ونحتاجوي

تصرفات التي تنم عن هذه الُتصبح ا بشكل صحيح. أحيانً  وتربيتهم
"لماذا  يتساءل: قد الذيللشريك اآلخر هتمام أمًرا مزعًجا عدم إ

 "تي؟سعادراحتي و التخلي عن علّي ولماذا ينبغي  ي؟ضحّ أُ 
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ِمن خدمة اآلخر"، و "و ""المحبة هو أمران: اهللا علينا أن نفهم أن ما يطلبه   
 العائلة يمكننا أن نفهم أموًرا كثيرة ونستطيع أن نتقّرب من مفهوم العيش بروح

القّدوس فهذا يكفي ليعم  اهللا ، وٕان عاش كّل إنسان بضمن عائلته بروحالمسيح
السالم في العالم. فَمن عاش مع زوجته التي أنجبت له األوالد وقامت على 
تربيتهم وخدمته كّل تلك السنين وقد تخدم أهله أيًضا ولم يرى تضحيتها ولم 

دوًما ُيقّدم نفسه أوًال ويود  يفهم محبتها وال بادلها نفس "بذل الذات" ألنه كان
ة يفهم محبسطيع، كيف ويُ  اهللا سعادته وراحته، فكيف سيستطيع أن يفهم كالم

؛ وكذلك الزوجة إن لم تفهم بمحبة مماثلة هفيعمل جاهًدا لُيقابل محبت اهللا
تضحية زوجها لُيوفر لها حياة سعيدة على قدر إستطاعته فكيف ستفهم محبة 

أبناءه وال يفهم بأنه هو مصدر األلم لسوء معاملته لهم !! وَمن يرى ألم اهللا
وعدم الوقوف بجانبهم في وقت الشدة منحاًزا ألطراف أخرى عن دون حق، 

؟ هو يخاف أن ُيصّدق بأنه السبب في تعاسة ة اهللافكيف له أن يفهم كلم
 الف ةكلمالن فهم ُيغلق فكره عاآلخرين كما أنه ال يرى في نفسه أي خطأ ف

 مثل هذا اإلنسان بحاجة إلى التغيير والصالة ِمن أجله.. طأه وُيقّر بهُيدرك خ

الزواج المثمر كقضيب المغناطيس: ينجذب طرفاه إلى بعضهما بال إنفكاك،    
نا بيتًا  وٕان كان الطرفان متعاكسين، بل ال بد للطرفين أن يكونا متعاكسين ليكو

الف اآلراء أو العقيدة بل من ال يتفكك؛ واإلنعكاس هنا ال يأتي من زاوية إخت
زاوية األخالق غير حميدة كالتسلط في الرأي أو التكّبر. مثال على ذلك: لو 
أراد اإلثنان اإلتفاق على أمٍر ما وتشّبث كالهما برأيه وأراد أن يفرضه على 
اآلخر ألن كالهما متسلط ومتكّبر فال بد من حدوث خالف قد يؤدي إلى 

نة خاصة إن حدث الجدال أمام ُأناس آخرين؛ وٕان خصام وعدم إحترام أو إها
تكرر األمر وسيطر فكر أحد الزوجين فقط على كيفية سير األمور فيما 
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بينهما، وباألخص إن كان الطرف اآلخر ُمحبا للتسلط، فإن ذلك يؤدي حتًما 
إلى اإلنفصال وٕان كان هذا اإلنفصال غير ظاهري أمام الناس. على كال 

طرف موجب للمغناطيس في بعض األمور وطرف سالب  الطرفين أن يكون
في أموٍر أخرى سامًحا للطرف اآلخر أن يكون هو أيًضا طرًفا موجًبا. 

  وكالمغناطيس فاألطراف المتشابهة تتنافر وال تنجذب لبعضها.

لقد أوصى السيد يسوع المسيح على أن ال يكون أحد حجر عثرة أمام اآلخر    
حال إن كان حجر عثرة أمام شريك حياته وأمام )، فكيف بال7- 6 :18(متى 

حين تحدث المشاكل بين الزوجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9األطفال (مرقس 
"أين هو إلههم؟ ما هي نوعية مسيحّيتهم؟ أهي مسيحية باإلسم فقط؟ أين 
المحبة التي ُينادي بها المسيح وُيعلمونا إياها؟ أين هي المغفرة والتسامح؟ لماذا 

ا رب خلقتنا في مثل هذه العائلة؟". أجل، إن لم تمأل المحبة قلبْي الوالدين ي
لتصفح وتغفر وُتضّحي، فلن يستطيعوا أن ينقلوا ألبنائهم المعنى الحقيقي 

). لذلك في وقت الضيقة، ال بّد أن تكون محبة 7- 4 :13قورنتس  1للمحبة (
) حتى 38- 36 :22متى ، 9-1 :6شتراع اهللا هي التي فوق كّل شيء (تثنية اإل

فوق محبة الذات أو البنين، إذ يعتقد البعض بأن اإلنفصال أو الطالق هو 
أفضل وسيلة لعدم تعريض األطفال إلى مشاكل نفسية أو إلنهاء وضع غير 
مالئم إلستمرارية المعيشة من سوء فهم بين الطرفين أو لعدم إمكانية توفير 

ان قد ربحا راحة البال وخسرا نفسهما حياة مادية أفضل، وبالتالي يكون الطرف
بعدم العمل بمشيئة اهللا وتعاليمه عن عدم اإلنفصال والمغفرة واللجوء هللا وبذل 
الذات والتنازل عن المتطلبات الشخصية والعمل فقط بما يريده اهللا لفائدة 
اآلخرين بروٍح وديعة متواضعة. في وقت الضيق، على أفراد العائلة أجمع ومن 

لدّي األزواج [فغالًبا ما تشجع األم إبنتها على الطالق ألنها تراها ضمنهم وا
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د مع إمرأة أخرى] أن يقفوا مع بعضهم متألمة، أو تشجع األم إبنها لكي ُيسعَ 
البعض كما وقف اهللا معنا بقلبه المتواضع الغفور، إذ ليس هناك في المسيحية 

ضي هواه فقط دون ما ُيشير إلى أن اإلنسان عليه أن يتصّرف حسب ما ُير 
األخذ بالنظر إلى مشاعر اهللا [أي مخافة اهللا والعمل بمشيئته] ومشاعر وفائدة 

رسالة تدعونا )). 37- 25 :10اآلخرين من حوله (مثل السامري الصالح (لوقا 
إلى عدم اإلكتراث باألمور  31-25 :7 القّديس بولس األولى إلى أهل قورنتس

فال نجعل شيًئا حجر عثرة  وتجّنبها ية مع اهللالتي ُتعيق الوصول للحياة األبد
أمام طريقنا، كالمشاكل في الحياة الزوجية التي تسبب الخصومات فالطالق، 
والغيرة وحب الِغنى التي تُبكي صاحبها، وحب الّلذات التي ُتفرح صاحبها، 

 " التي مهما إشترينا منها ال: اهللا محبةولتكن غاية حياتنا هي شراء "معرفة اهللا
  نكتفي.

في وقت حدوث المشاكل على كال الطرفين أن ُيراعوا عدم إستخدام القوة    
)، وكذلك عدم النقاش 31-29 :4والعنف والكالم البذيء أو اإلهانات (أفسس 

 ا إذ أو ذكر المشاكل أمام األطفال، فهذا كله ُيؤّزم المشكلة ويكون تأثيره سلبي
العائلة، وبدًال من أن ُتحل المشكلة نجدها  يترك أثًرا عميًقا في نفسية كل أفراد

مور السيئة حين تتعّقد ويصعب حّلها بسالم. وغالًبا ما تعود الذاكرة بذكر األ
تتكرر المشاكل أو تحدث مشاكل جديدة فتزداد الحدة بين األزواج، وقد يتذّكر 
أحد األزواج بأن أحدهم قد حاول منع هذا الزواج قبل حدوثه فيبدأ الطرفان 

تزوجا به، وهذا ما يستخدمه الشيطان إلبعاد اإلنسان عن  الذيلعن اليوم ب
  إتمام مشيئة اهللا لدخول ملكوته.

علينا أن نتذّكر دوًما بأن اهللا ال ُيمكن رؤيته، وكالمه ال يمكن أن ُيسمع من    
الملوك  1خالل األعمال الهوجاء المتكبرة المستقوية التي تشعل نار الدمار (
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). علينا أن ُنسامح وننسى وُننكر ذواتنا، وٕان كان هذا أمًرا صعًبا 13- 10 :19
لدى اإلنسان إال أنه يستطيع أن ُيصّلي هللا ليعطيه ضبط النفس باإلضافة إلى 

ن أساء إلينا] غفور متواضع يقبل أن ُيدير الخد اآلخر قلٍب ُمحب لألعداء [مَ 
فسنا ومن أجل اآلخر يمكننا في سبيل إبقاء وحدة العائلة. فبالصالة من أجل أن

كسر سلسلة الخطيئة الناتجة عن الكبرياء والعجرفة واألنانية وحب الذات 
ُيسبح به إسم اهللا وعليه  الذيوالشهوات الجسدية. علينا التذّكر بأن اللسان 

قّدس] يجب قلبه القّدوس في القربان المُ  يوضع جسد ودم السيد يسوع المسيح [
كلمات البذيئة واللعنات وعلينا لجامه، وتجّنب الغضب ألنه ال أن ال ُيدّنس بال

)! علينا أن نتذّكر بأن السيد يسوع المسيح 26-19 :1يعمل لبر اهللا (يعقوب 
)، لذلك علينا أن 11 :8نصح المرأة الزانية بأن "ال تعود إلى الخطيئة" (يوحنا 

الموت الروحي.  ُنجاهد لكي ال نعود إلى األفكار الخاطئة التي توصل إلى
كذلك علينا أن نتذّكر بأن ليس هناك أحد معصوم عن الخطأ فال نظن بأنفسنا 
التقوى ونظن بالطرف اآلخر أعمال السوء، ولنتذّكر قول السيد يسوع المسيح 

ن أرادوا إدانة المرأة الزانية: "من كان منكم بال خطيئة، فليكن أول الذيللرجال 
). في وقت حدوث المشاكل علينا أن نتذّكر 7 :8من يرميها بحجر!" (يوحنا 

)، حيث 8و  2-1 :5؛ 32 :4وصية القديس بولس في رسالته إلى أهل أفسس (
  كتب:
يصفْح بعُضكم عن بعٍض كما ًقا، ولْ يُكْن بعُضكم لبعٍض ُمالطًفا ُمشفل"

وسيروا في  اء،إقتدوا إًذا باهللا شأن أبناٍء أحبّ  في المسيح. اهللا عنكم صفح
 ذيِة سيرة المسيح المحبنا أ الُقرباًنا وذبيحًة هللا «وجاد بنفسه ألجلنا حب

باألمس كنتم ظالًما، أما اليوم فأنتم نوٌر في الرّب. .. ».حةطيبَة الرائ
ر بو فإن ثمر النور يكون في كل صالٍح  ور،فسيروا سيرَة أبناِء الن

 ."حقو 
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قطعاه لبعضهما البعض  الذيد في وقت الضيق قد ال يتذّكر الزوجان العه   
 11، لوقا 13- 9 :6 بية (متىأمام اهللا، ولكن من السهولة أن يتذّكرا الصالة الر: 

) التي تعّلماها منذ الصغر لإللتجاء إلى اهللا فيصّلون. وهذه الصالة 2-4
[معجزة سماوية بحد ذاتها تعمل على تغييرنا إذ كانت فعًال نابعة من القلب، 

مقرونة بأعمال"] هي عهد مع اهللا نعاهده بها بالكثير من األشياء أي "صالة 
يود  الذياألساسية لنحيا معه حياة مسيحية يكون فيها هو "اهللا الخالق الواحد 

  أن يصبح اإلنسان على صورته كما خلقه في البدء":
هل ندرك أن اهللا قّدوس، وأعمالنا هي التي تعكس هذه  "ليتقّدس أسمك": •

لآلخرين؟ وٕاسم اهللا "محبة"، وٕاسم اهللا "صالح"، فأين نحن األبناء  قدسّيةال
 في السموات"؟  الذيبتصرفاتنا من هذه الصفات بكوننا ندعوه "أبانا 

"ليأتي ملكوتك": والملكوت هو جماعة المؤمنين كجسٍد واحد يحيا بروح  •
واحدة: روح المسيح. ونحن حين نختلف ونكون حجر عثرة أمام اآلخر 

الملكوت، ولماذا نطلبه؟ وأين هي روح المسيح  بناء فأين نكون من هذاواأل
 التي تسكن وتعمل فينا؟ 

  "لتكن مشيئتك": ومشيئته في الزواج أن يصبح اإلثنان واحًدا، •
"أعطنا خبزنا كفاف يومنا": ونحن بتذّمرنا من الوضع المادي أو من الطرف  •

ا على اهللا المعطي كل نفٍس اآلخر وعدم قناعتنا بما لدينا نكون قد تذّمرن
  بحسب ما يرغب، 

"أغفر لنا ذنوبنا كما نحن غفرنا لمن أخطأ إلينا": حين ال ُنسامح وُنصّلي  •
 هذه الصالة لمغفرة خطايانا نكون قد خدعنا اهللا وكذبنا عليه،

"ال تدخلنا بالتجربة لكن نجنا من الشرير": ترك اهللا لنا حرية اإلختيار  •
ن هللا أن ُينّجينا من الشرير ما لم ُنسّلم له ذاتنا؟ لو بتصرفاتنا، فكيف يمك

ُنصر على تصرفاتنا الخاطئة دون اإلحساس بالندم والحاجة إلى التغيير، 
 فكيف سيسمعنا اهللا وُيساعدنا؟
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ال بّد لإلنسان من فهم هذه الصالة وتأّمل معنى كلماتها ليعيشها بدًال من 
صّلي وأنت ال تستجيب، فال ُتعطيني ماًال ترديدها كالببغاء ثم يقول هللا: "أنني أُ 

أو جاًها ألسعد، وال ُتغّير من اآلخر وُتحسن وضعه وأخالقه لتكون مثل 
أخالقي فأهنأ". من أجمل النصائح التي أعطاها السيد يسوع المسيح ألتباعه 
هي أن على اإلنسان أن يعمل على إخراج الخشبة التي في عينيه قبل أن 

)، وهذا يرادفه بالمعنى أن 5- 1 :7ي في عين اآلخر (متى ُيخرج القذى الت
ُيصّلي اإلنسان أوًال لينال بّر اهللا وملكوته من حكمة ومعرفة وتقوى ومحبة 
ووداعة وتواضع وصبر وطول أناة وقناعة قبل أي شيٍء آخر وحتى قبل أن 

). هذه النصيحة 34- 33 :6يطلب من اهللا أن ُيغّير الطرف اآلخر (متى 
أيًضا إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا وأقوياء لإلعتراف بخطأنا دون  تدعونا

أو عند إخفاقنا بأداء  أن نلقي المالمة على أحد آخر عند حدوث المشاكل
واجباتنا نحو اآلخر أو نحو اهللا، فنحن غالًبا ما نوّجه أصبع اإلتهام إلى 

وعطف، وهذا اآلخرين لنبدو أمام الناس على أننا ضحية تحتاج إلى مواساة 
أمٌر ُيزيد من حدة المشكلة [كما حدث مع آدم وحواء]. هذه النصيحة تدعونا 

 إلى التحمل والمثابرة إليجاد حلوًال للخالفات إلبقاء المحبة في القلوب. 

في وقت الضيق علينا أن ننظر إلى الصليب. علينا أن ُندرك مقدار األلم      
يكون بقلب  الذياكل وهو مشابه لأللم ينتاب قلب اهللا وقت حدوث المش الذي

اآلباء حين يتخاصم أوالدهم مع بعضهم البعض، وٕاذا أردنا تجسيد هذا األلم 
فبإمكاننا تصور ألم الجلد على ظهر المسيح حين يقوم الزوجين بالخالفات 

)]، وألم 47 :12[فهو قد أخذ عقاب خطيئتنا، وفي هذه الحالة "الَجْلد" (لوقا 
أّدى إلى الموت حين الطالق. حين حدوث  الذيالمسامير الصلب ودّق 

الخالفات مع اإلصرار على اإلنفصال، دعونا نسأل أنفسنا: هل هذه هي 
مشيئة اهللا؟ هل نود أن نضرب يسوع المسيح لطمًة على وجهه، أو نجلد يسوع 

أراد السيد يسوع  الذيالمسيح بأيدينا؟ هل نمسُك بفأٍس ونشطر الصليب 
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أن نحمله ونتبعه إلى قسمين [إيمان ضعيف]، أم ُنحاول جاهًدا أن  المسيح
أي محبة اهللا وطاعة كلمته] صمد صعب  يكون صليبنا وصليب أبنائنا [

كان  الذياإلختراق؟ يا رب زدنا إيماًنا. هل ُنمسك الفأس بأيدينا ونقطع غصننا 
  قد أصبح أحد أغصان الكرمة؟

 :ثانًياو عند الوالدة،  :أوالً  ر إرادته في حالتين:يتعّرى اإلنسان أمام اهللا بغي   
وٕان صّح القول عند والدة الجسد فوالدة روٍح ال تعرف اهللا وعند  ، عند الممات

كما يتعّرى اإلنسان أمام اهللا وينزع عنه  .ممات الجسد فوالدة روح حية تسجد هللا
  ثيابه بإرادته في حالتين:

دث مع آدم إذ َعِلم بعريه أمام اهللا عندما ُيخطئ بعدم إطاعته هللا، كما ح )1(
). هذا العري يقول هللا: "إني ال أحتاجك، 13- 8 :3عندما أخطأ (التكوين 

  فلي كّل العلم والمعرفة، وسوف ُألبس نفسي من تعبي".
عندما ُيقدم ذاته هللا ويقول له: "ليكن لي بحسب مشيئتك ال بحسب   )2(

، متى 44-39 :22 قا(لو  الصلبكما حدث ليسوع المسيح يوم مشيئتي" 
ألني من  عليّ ). هذا العري يقول هللا: "تعال وتمّلك 28- 27:27؛ 39 :26

يربطني بهذا  ال شيء. إنني أنزع عني كل رغباتي وشهواتي وما دونك
[أي "أنا خاطيء وأود أن أتوب"، ولذلك مات الرب يسوع على العالم 

خالص] الصليب عاِر من الثياب عن كل خاطيء يود الحصول على ال
 وآتي إليك لتلبسني مما صنعت يداك، من روحك ومن مجدك".

 الُعري األول ُمخٍز وهو يؤدي إلى الخروج من الجنة والدخول إلى هذا العالم
[روح ميتة ال تعرف اهللا]، أما الُعري الثاني فيؤدي إلى الخروج من هذا العالم 

طاع اإلنسان أن يرى والدخول إلى الحياة األبدية [روح حية تسجد هللا]. لو إست
الُعري األول لخجل من نفِسه وتاب ولطلب من اهللا أن ُيلبسه ثوب الطاعة، 
ثوب التقوى والصالح؛ أن ُيلبسه نعمًة تجعله ُيقدم ذاته هللا ويتعّرى فيلبس نور 

  اهللا.
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إن حين يتعّلمون المشي فالصغار  في وقت الضيق علينا أن نعود كاألطفال   
، ويحاولون المشي دون خوف من السقوط ون مرة أخرىسقطوا يعودون ويقف

. مشيال ونتعّلميتكّرر عملية السقوط إلى أن وتَ  هذه العملية أشهرستغرق توقد 
فالحياة عبارة عن تجارب صغيرة ُتساعد على فهم مادة "عيش اإلنجيل"، وهناك 

ألزمات في حال ا ]سواًء بالسمع أو بالتجارب[ِمن الناس َمن ُيطبق ما تعّلمه 
بصورة تجعله يقف أمامها ويصّدها بقوة فيكون كطالٍب درس ونجح باإلمتحان، 

ال يستطيع أن يضع ما فهمه موضع التطبيق وال يكون أميًنا على وهناك َمن 
و "التواضع" وغيرها ما تعّلمه عن "المغفرة" و "الطاعة والمحبة" و "التضحية" 

وف ُمجّدًدا فإن هذا سُيحدث خراًبا فيسقط، وٕان توالى السقوط دون محاولة الوق
ونستطيع أن ُنشّبه "عيش اإلنجيل" كالدخول إلى  .ليس من السهل إصالحه

مدرسة لنتعّلم وُنمتحن، فلكي ُيمتحن اإلنسان في مادٍة ما ال بد أوًال من أن 
َيسمع أو ُيدرس هذه المادة من ِقبل أحدهم أو ِقبل عدة أشخاص، ومن ثّم يأتي 

مدى إستيعابه للمادة وٕان كان أميًنا على "ان ليعرف هذا اإلنسان يوم اإلمتح
ليتسنى له أن ُيطبقها في حياته العملية، وبذلك يكون أميًنا لما تعّلمه  "معرفتها

). ومن المؤكد أنه لكي ينجح المرء في اإلمتحان فال 20 :44(يشوع بن سيراخ 
ين في المادة شارة المختصّ بد من المثابرة في الدرس والسهر وقراءة مراجع وٕاست

 2(ّدام] اهللا إن الثبات في وقت التجارب داللة على أننا سفراء [خُ ... إلخ. 
  .)7- 4 :6 قورنتس

في وقت الضيق وموت مشاعر المحبة، علينا أن نلتجأ إلى اهللا وال َنْيأس،    
كان قادًرا على إقامة الموتى هو قادٌر على إحياء المشاعر أيًضا  الذيف

وٕامداد يد المعونة  طاء القوة على محبة األعداء [أي المغفرة لمن أساء إليناوٕاع
  ] والمثابرة في اإليمان.لهم سواء بالصالة أو بالفعل
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 أهمية فهم كلمة اهللا

يسود العالم، بعمٍل من الشيطان، الكثير من األفكار واألعمال التي تنافي    
عض أو على إعتبارهم أن هذه كلمة اهللا، ولعل ضعف اإليمان والجهل لدى الب

األعمال مواكبة للتطور وجزًء من الحرية الشخصية تجعلهم يتقّبلون مثل هذه 
). ومن هذه األعمال على سبيل المثال 25- 24 :13األفكار واألعمال (متى 

هو المعاشرة قبل الزواج [ويجب أن ال نعّد هذا العمل زواًجا، فهناك مراسيم 
في كالمه مع المرأة السامرية أوضح السيد يسوع متّبعة إلعالن الزواج، ف

بالمسيح أن هناك فرق بين من عّدهم أزواًجا لها وبين من تعيش معه بال زواج 
)]؛ وعدم الحفاظ على عذرية وطهارة الجسد. وٕان أراد أحدهم 18-16 :4(يوحنا 

رجل أن ُيجادل في هذا األمر فعليه أن يتذّكر أمنا العذراء مريم التي لم يمسها 
  ).34و  27- 26 :1وٕان كانت مخطوبة (لوقا 

من طاعة كلمة اهللا، وخيًرا له أن يكون موقع  على المؤمن أن ال يخجل   
  إستهزاء من قبل اآلخرين على أن ُيحزن اهللا بعدم طاعته ويبتعد عنه.

هو أّن على  /الزوجاتبعض األزواجبعقل ومن األفكار الخاطئة التي تسود    
ا أو حتى ر له كل ما ُيسعد نفسه سواء ماديا أو جنسي يوفّ  الطرف اآلخر أنْ 

أنها أفضل بأنه/ وذلك ألنه/ألنها قد ترّبى على اإلعتقاد الرضوخ له دون مناقشة
َمن هناك َمن يعتقد أن الزواج هو عملية "صيد" وٕان من الجميع، و 

لب شيًئا "ستتزوجه"/"سيتزوجها" سيكون قد "ربح الجائزة األولى وليس له أن يط
؛ وهذا أمًرا يؤدي إلى خالفات جوهرية بل عليه أن ُيقّدم له/لها كّل شيء آخر"

 الذي" عون المناسب"ال مفهوم" مع والغرور ألن ال وجود للـ"التكّبر يصعب حّلها
" تواضعمع مفهوم "ال، و )24- 18 :2(تكوين  اهللا في البدء بين آدم وحواء أوجده
 :1ته دون أن يتسّلط إنساٌن على آخر (تكوين وقد خلقنا على صور  اهللا عند
26 -28(.  
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وكثيًرا ما يلجأ اإلنسان إلى تأويل كالم اهللا حسب مشيئته ورغباته فيسمح    
  معتمًدا على سبيل المثال على:لنفسه بالتفكير بالطالق 

إجابة السيد يسوع المسيح عن سبب السماح بالطالق في اليهودية، حيث  )1(
) [متناسين أن السيد 9-3 :19وب الرجال" (متى قال: "بسبب قساوة قل

يسوع المسيح يدعو هنا إلى تغيير الذات من قلٍب قاٍس إلى قلٍب ُمحب 
 ،خطيئةط للرجل، إذ جعل الطالق ومتواضع ووديع لكال الطرفين وليس فق

و "ما جمعه اهللا  إذ أنه معصية لكلمة اهللا: "ويصير اإلثنان جسًدا واحًدا"
إال لعلة الزنا وهذه أيًضا خطيئة بحد ، )9- 6 :10(مرقس  ال يفرقه إنسان"

الطالق ُيعرض كال الطرفين إلى الزنا في حال التفكير  كما أن ؛ذاتها
 ]. باإلرتباط بطرٍف آخر

أّن على الرجل أن يقوم على إسعاد زوجته مهما كان األمر وعلى المرأة  )2(
س بولس أن تخضع لزوجها في كّل شيء على حسب توجيهات القدي

) غير مبالين بالقابلّيه المادية أو الجسدية للطرف 33- 21 :5(أفسس 
اآلخر، وناسين وصية اهللا: "بأن ال تفارق المرأة زوجها، وبأال يتخّلى 

 ).11- 10 :7قورنتس  1الزوج عن إمرأته" (

- 49 :12كالم السيد يسوع المسيح لقطيعه عن سبب مجيئه لألرض (لوقا  )3(
دوث إنقسام بين الناس: اآلباء على األبناء والحماة )، فمجيئه سبب لح53

على الكنة والكنة على الحماة، مما يعطيهم الحق بأن يتخاصموا ويتعاركوا 
وينقسموا على بعض. وكثيًرا ما نسمع عن مشاكل زوجية سببها عدم 
ل إلى الطالق  رضى الحماة عن الكنة أو الكنة عن الحماة ما توص

الحدث إلى كالم السيد يسوع المسيح]. ولو تمّعّنا  [ومنهم من يَؤّول هذا
في الكالم لوجدنا أن السيد يسوع المسيح قد جاء ليلقي ناًرا على األرض 

تمّنى أن تكون قد مألت األرض قبل مجيئه، وهذه النار هي نار  الذيو 
الروح القدس التي ُتلهب "محبة اهللا في القلب" فُتعطي السالم للقلب إذ 

هذه المحبة ستقود روحه إلى حضن اهللا؛ هذه النار تجعلنا ال يعلم بأن 
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نتقّبل الرضوخ ألي أمر مخالف لتعاليم ووصايا اهللا من أي شخٍص كان 
 :5قورنتس  1بل ُنِصّر على الحق فيحدث حينها اإلنقسام حسب الروح (

)، ِعلًما بأن السيد يسوع المسيح لم يذُكر بأن اإلنقسام سيكون بين 6-13
والزوجة لِعلمه بأن ما يجمعه اهللا ال ُيفرقه أحد [كأن يطلب اآلباء الزوج 

من اإلبن أن يكذب وهو ال ُيريد، أو أن تطلب الكنة من حماتها أن ال 
تتحامل على أهلها وأن تسود المحبة فيما بينهم لكن الحماة ال ُتريد بسبب 

 إبنها عنها فتقوم بأنها ُتحب إبنها أكثر وبأنهم سُيبعدون  ا منهاالغيرة أو ظن
بتجاهلهم وبالتالي اإلساءة إليهم]، وهذا النوع من اإلنقسام يلتئم حين تحّل 
محبة اهللا في القلب بالصالة والتوبة والرجوع إلى كنيسة اهللا ذات القلب 

 الواحد والفكر الواحد بروح السيد يسوع المسيح. علينا أن نتذّكر:

  ته فوق كّل شيء؛ أن اهللا أوصى بـ "المحبة" ومحب أوًال: 
أيًضا للقطيع: "أما أنا فقد أتيُت لتكون  ثانًيا: ما قاله السيد يسوع المسيح

  )؛10:10الحياة للناس وتفيض فيهم" (يوحنا 
ًها إلى اهللا في السموات: "والحياة  ثالثًا: ما قاله السيد يسوع المسيح متوج

). 3 :17 األبدية هي أن يعرفوك أنت اإلله الحق وحدك" (يوحنا
وعلينا أيًضا أْن نتذّكر أّن كالمه هنا هو تأكيد لمن سمعه بأنه 

 ).6 :7المسيح الُمنتظر في آخر األزمنة (ميخا 

كذلك كثيًرا ما يلجأ اإلنسان إلى كونه "بشر ال يستطيع التحّمل" وبأنه "سوف 
فرة، يعيش مّرة واحدة" لُيحلل لنفسه ما يشاء وُيبرر خطيئته [الغدر، عدم المغ

.[...  
 

  الوقت والزواج
إن عامل "الوقت" مهٌم جًدا في حياتنا فهو أول شيء خلقه اهللا: ليل يتبعه    

نهار لُيكّون "يوم" رمًزا للوقت. وعلينا أن نتذّكر بأن الوقت حين يمضي ال يعود 
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مرة أخرى وهناك أمور ال بد من فعلها في وقتها، لذا علينا أن نقوم بها بال 
ا ما يؤدي هذا التأخير إلى إحداث مشاكل قد تحتاج إلى وقت أكثر تأخير وغالبً 

  بكثير إلصالحها.

  وللوقت أهميته في كل شيء:   
لزيادة المحبة في القلوب؛ والمحبة تزداد مع الوقت بالمعرفة والخدمة  •

والتضحية من أجل اآلخر؛ وكذلك هي المحبة هللا تزداد كلما سعينا 
في أغلب األوقات ال تحتاج المحبة إلى لمعرفته والتضحية من أجله. 

مجهود خارق، بل بكلماٍت بسيطة يستطيع اإلنسان أن يأسر قلب اآلخر، 
على سبيل المثال: "أحبك"، "شكًرا" و"متأسف"، كالحال مع اهللا إذ إعتبر 

)، وٕاعتبر الحمد 4-1 :11اإلنسان كإبًنا له وأراد له أن ُيحّبه (هوشع 
 :17، لوقا 14 :50هو يقبلها بكل سرور (مزمور بمثابة ذبيحة تُقّدم له و 

ُيرمز له بشفاء المرض] هما  )، وٕاعتبر اإلعتراف بالخطأ والتوبة [19- 11
، لوقا 15-14 :1، مرقس 17 :4؛ 2 :3األساس لدخول الملكوت (متى 

)؛ ساِمًحا لإلنسان أن يستخدم الشفاه بدًال من ذبيحة العجول على 9 :10
) فهو يعرف بأن 3-2 :14ا على كلماته (هوشع أن يكون اإلنسان أمينً 

 ).45 :6"من فيض القلب يتكّلم اللسان" (لوقا 

 وكّلما أسرعنا في  كلمته؛  وطاعة  نحو محبة اهللا  لتربية األوالد وٕارشادهم •
عمل ذلك منذ الصغر لثُبتْت األخالق الحسنة في النفوس عند الِكبر، 

. علًما بأنه نقش على الصخر""العلم في الصغر كالفكما يقول المثل: 
ليس من السهل أن ُيغّير اإلنسان من طباعه ومن األمور التي تعّود عليها 

  منذ الصغر.
لحل النزاعات؛ وكلما أسرعنا في فعل ذلك أصبحت عملية الصلح أسهل.  •

ولقد وّضح السيد يسوع المسيح واجب اإلسراع في حل النزاعات وأن ال 
 :18؛ 26- 23 :5ُيحل قبل إنقضاء اليوم (متى ُيترك أي خالف دون أن 

). وهذا ينطبق باألخص في الخالفات بين أفراد العائلة لكي ال 18- 15
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تتحول الخالفات إلى حقد وكراهية وفتور في الحب يؤدي إلى التفكير 
بالطالق أو تفّكك العائلة؛ علًما بأن كثرة اإلساءة بدون اإلعتذار تولد عدم 

لتالي صعوبة المغفرة، ومعظم حاالت الطالق أو المحبة وموته وبا
اإلنفصال أو العيش بدون سعادة تنبع من عدم المقدرة على اإلعتراف 

 بالخطأ أو عدم المقدرة على المسامحة والمغفرة.

الذكريات المؤلمة الجارحة تخترق النفس وتتركها علينا أن نتذّكر أن 
حدث المغفرة بسهولة كما ممزقة وال يمكن أن تُنسى بسهولة، ولذلك ال ت

"أهمية الوقت لحل النزاع" وإلستيعاب مفهوم يظن الشخص الُمسبب لأللم. 
لنالحظ الحال في المرض: كّلما أسرعنا بتشخيص المرض ومعالجته كّلما 
إزدادت نسبة الشفاء. وهذا أيًضا صحيًحا بالنسبة لوضعنا مع هللا: كلما 

ا بتغيير تصرفاتنا كلما أسرعنا أحسسنا بخطئنا وطلبنا المغفرة وأسرعن
  ًها ألبناء اهللا.بالتقّرب من قداسة اهللا وأصبحنا أكثر تشبّ 

  

  أساليب حل النزاعات وزيادة المحبة
حّل النزاع والمغفرة بين الزوجين قد يحتاج إلى كلمات بسيطة مع وجود 
المحبة بين الطرفين، ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير من الطرفين في غياب 

محبة واإلحترام، فغاية المغفرة هي إرجاع المحبة بين الطرفين ليتمّكنوا من ال
العيش مًعا كزوج وزوجة بمحبة دون رياء أو فقدان المشاعر لكي ال تكون 
الحياة فيما بينهما مجرد تأدية واجب. ولكي نغفر من األعماق علينا أن نسجد 

ة مؤلمة أحدثها ّل أذيّ هللا ونجعله شاهًدا على هذه المغفرة، فنذكر أمامه ك
الطرف اآلخر ثم نقول "أنا أغفر له/لها هذه اإلساءة، فساعدني يا رب أن 
أنساها كما نسيَت أنت لي خطاياي"، ثم نتذكر اإلساءة األخرى وُنسامح، 
وهكذا. ومن المالحظ أنه في بعض األحيان، حين ال يستطيع اإلنسان أن 

الة إلعتقاده بأن اإلبتعاد عن يغفر لشريك حياته يبتعد اإلنسان عن الص
الصالة هي أقل ضرًرا عليه من الصالة والكذب على اهللا، وهذا يجعل من 
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ب الطرف اآلخر حجر عثرة أمام شريك حياته إن كان فعًال هو الُمسبّ 
شرًخا ال يحمله هذا الشخص  الذي، كما أنه يؤدي إلى شرخ الصليب للنزاعات

   .يءيلتئم بتركه للزمن دون فعل أي ش

إن قضاء الوقت بصحبة الحبيب داللة على المحبة، لذلك يجب عدم 
الوقت مع األوالد ُتزيد لديهم  اإلستهتار لخلق مثل هذه األوقات؛ وكذلك قضاء

  اإلحساس باألمان وُتشعرهم بمدى محبة والديهم لهم ومدى اإلهتمام
الضيق  وخاصة عند بهم وبإحتياجاتهم. وحين يبتعد األبناء عن الوالدين [

والمشاكل النفسية واإلحساس بالكآبة] وال يلجأون لمشورتهم فعلى الوالدين أن 
يبادرا لُيعيدا الثقة فيما بينهم بكل حكمة ويجعلونهم مركز إهتمامهم لكي ال 

قد ينجرف خلف تعاليم  الذييبتعدوا ويصبحوا إستقالليين بفكرهم وفعلهم و 
هللا كلما رغبنا في قضاء وقًتا أطول  خاطئة. وبنفس المعنى كلما إزداد حّبنا

معه في الصالة وفي خدمة أبنائه، ونالحظ أنه عندما نبتعد عنه يأتينا كالراعي 
  يبحث عن خرافه فيجدنا وُيقّربنا منه.  الذيالصالح 

"اهللا محبة"، ومن هذا األساس تنبع كافة األعمال ومنها أسلوب حّل    
  من العائلة: النزاعات بين الزوجين أو أي طرفين

"أتحبني؟ ... إرع ُحمالني ... وٕاسهر على خرافي"، هكذا عاتب السيد  •
يسوع المسيح القديس بطرس الرسول بعد أن أنكره ثالث مّرات، بكل وداعة 
ومحبة وتذكير لواجباته تجاه اهللا ولم يلجأ إلى التوبيخ الجارح القاسي أو 

اللجوء إلى كلمات " ).17- 15 :21اإلهانة أو العنف أو اإلنتقام (يوحنا 
هو األسلوب األول لبنيان بيت تسوده المحبة، وكذلك  "بفرح تمّس القلب

   ت منه المحبة.دَ نفِ  الذيهو األخير إلشباع البيت الجائع 

"من كان له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس" (رؤيا يوحنا) و"إسألوا  •
)، هكذا هو الحوار 9 :11(لوقا ُتعَطوا، أطُلبوا تجدوا، إقرعوا ُيفتح لكم" 
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يتمّيز باإلصغاء لآلخر: ففي الجملة األولى اهللا يتكّلم ونحن  الذيد الجيّ 
ُنصغي، وفي الثانية نحن نطلب واهللا يستجيب. وٕان كانت هذه هي الحال 

د واإلنسان فكذلك تكون الحال بين اإلنسان وأخيه. واإلصغاء الجيّ بين اهللا 
التواضع وطلب المغفرة والمحبة والمسامحة دون  يتطّلب من كال الطرفين

، كما يتطّلب اإلبتعاد عن التوتر والقلق الّتشبت بالرأي العناد أو الكبرياء أو
. والتواضع هنا هو أن ال يعتقد اإلنسان بأنه قد أّدى كّل والظن السيء

واجباته أزاء اآلخر دون أن يؤكد له الطرف اآلخر بذلك. إن الحوار 
يؤدي إلى العمل  الذييتمّيز باإلصغاء  الذيل بين الطرفين و المتباد

بموجب الحوار هو أفضل الوسائل إلبقاء التواصل بين الطرفين والمحبة 
 في القلوب. 

يسوع  الربّ "المشورة الصالحة والحكمة" هي من مواهب روح اهللا، روح  •
فين حكمة )، وٕاذ لم يكن لدى الطر 2- 1 :11المسيح الساكن فينا (أشعيا 

لحل الخالف فال بّد من اللجوء إلى كلمة اهللا، وبما أن الكاهن هو صدى 
لكلمة اهللا، فال بّد من إستشارته حين وقوع أدنى خالف بين الزوجين لحل 

)، وعدم السماع لمشورة من 17- 15 :18المشاكل بأسرع وقت ممكن (متى 
باء إختصاصيين كذلك إن إحتاج األمر إلى مراجعة أط .ال يعرف كالم اهللا

لحل المشاكل النفسية أو للمساعدة للتوقف عن عادات سيئة كشرب 
الكحول أو إستخدام العنف، فالتواضع واإلعتراف بالخطأ وبالحاجة للمعونة 

 هو من أول الخطوات لحل النزاع الناشب عن مثل هذه الحاالت.

، وهي أيًضا من مواهب روح اهللافي حال األزمات، د" لَ "الصبر والجَ  •
وقع الظلم عليه مدفوًعا بالمحبة  الذيوالواجب التحّلي بها للشخص 

ومصحوبة بالمغفرة فيشعر هذا الطرف بأنه فاعٌل في تحقيق إرادة اهللا في 
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وٕابقاء المحبة بين أعضاء  أال وهي جعل الطرفين جسًدا واحًدا [حياته 
وًال به وليس مفع] فيتقّبل األمور وُيحاول إيجاد الحلول الجسد الواحد

فيرفضه في باطنه ويؤدي ذلك إلى المزيد من  عليه الظلم واألسى امفروضً 
يسوع في صالته لآلب السماوي  الربّ أعطانا إياه  الذي، كالِمثال الخالفات

"، وهذا رفض الصليبأي "[ في جبل الزيتون لُيبعد عنه كأس الصلب
دة اهللا في حياتنا الرفض كان ِمن أجلنا نحن فقط لنتعّلم أن ُنفّكر بإرا

] وِمن ثُم إستسلم لمشيئة اآلب ومقارنتها بقراراتنا قبل إتخاذها وتطبيقها
ألنه يحّبه فوق كّل شيء ويغار على قدسّية أسمه  به واضًعا كّل ثقته

"] (لوقا ولِكْن، ال تُكْن َمشيَئتي بل َمشيَئُتك!قبول التضحية قائًال: " [ ويحّبنا
فهم أسلوب "الصبر" وما يرافقه من معطيات ألن ال بّد من  .)42- 39 :22

وبتسمية  للصبر نوعانهناك حّل النزاع يعتمد على ذلك، وللتوضيح 
 : خر هو الصحيح، أحدها خاطيء واآلمختلفة

Χ  "وهو الصبر ولكن بإبقاء األسى والحسرة في أو "الصبر السلبي" "البلع
أو الرغبة  اإلنفجارالقلب، وهذا نتائجه سيئة إذ قد يؤدي إلى الكآبة أو 

فهو يؤدي إلى إختناق أو  "دون مضغ"، كبلع الطعام في اإلنتقام
 مشاكل معوية تزداد مع الزمن وُتصبح صعبة العالج. 

ِمن القلب مغفرة و  تفّهمبكل وهو الصبر أو "الصبر اإليجابي" د" لَ "الجَ  �
وتحّمل ألن سببه المحبة، وبالتالي ُيصبح الصبر واإلتكال على اهللا 

جاء برسالة ثمر المحبة كما ّل شيء وٕاعطاء العذر لكل شيء هو ك
هذا النوع من  ).7-4 :13القديس بولس الرسول األولى ألهل قورنتس (

د الجيّ مضغ عملية الُيشابه في مردوده المصحوب بالمغفرة الصبر 
المواد الُمغذية المتوفرة به والتنّعم بفوائدها  لطعام ليسهل إمتصاصل

 ليس له نفع خارًجا. الذيقي منه وطرح المتب
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كاهن فإن الع"، لبل"ا السلبيعتماد الصبر إار يختإفي حال في وقت الشدة و 
كي َلد" جَ ع" مقابل "اللبللنظر في النتائج المترتبة على "االمشورة ل يسديُ 
صبر د" أي "الَجلَ فعال إلى "الاألختيار تغيير إ الحظ الفرق بينهما، و يُ 

"مفعوًال به" إلى "فاعل" من  أن يتحّول الشخصآخر  بمعنىو  ،"يجابياإل
ستمتع بالتغيير الكبير على الصعيدين الشخصي يو  ذّوقيتسوف وحينها 

  .ائليوالع

"الروح يجعلنا جسًدا واحًدا بالمسيح وأبناًء هللا" وبالتالي المحبة بين أفراد  •
"الخوف العائلة الواحدة والتعامل فيما بينهم يجب أن ال تكون تحت تأثير 

، كأن تخاف الزوجة من التكّلم مع زوجها أو "إنعدام المساواة" من اآلخر"
ما ال  فردٍ أو يحّق لأو يخاف الزوج زوجته، أو تخاف الزوجة من حماتها، 

فالروابط البشرية التي أراد بها اهللا أن يجمع أبناءه هي آخر،  فردٍ يحق ل
 جين، والمحبة بين األخوة"."المحبة بين اآلباء واألبناء، والمحبة بين الزو 

 العائلة الواحدةجزء من  اإلحساس واإلعتراف بأن جميع األفراد هم"إن 
هو نعمة ستقود إلى التفاهم والمغفرة (مغفرة يوسف بحسب مشيئة اهللا" 

فِمن الواجب أن وحين ُيفقد هذا اإلحساس . )14- 1 :45إلخوته: تكوين 
ومحاولة وفحص الضمير بدقة للصالة يتذّكر أفراد العائلة "اهللا" واإللتجاء 

هذه العملية ُتشبه إلى حٍد ما عملية "تقويم تغيير التصرفات الخاطئة. 
األسنان"، فلكي ُتَصحح شكل األسنان الغير مرتبة يحتاج اإلنسان أن يخلع 
بعض األسنان التي قد تكون مخفية أو التي ُتعيق تعديل األسنان األخرى، 

 ن المتبقية بأسالٍك تربطها لُتعيدها للموقع الصحيح ل األسناوبعدها ُتعد
 وِمن ثُّم لُتحافظ على ثباتها.

حين حدوث في السراء والضراء و  :في الحياة العائلية"الغاية تبّرر الوسيلة"، و    
المشاكل والخالفات علينا أن نتذّكر أن الغاية بحسب إرادة اهللا هي "وحدة 
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على كافة  ذلكلية المحبة بين أعضائها" و د وٕاستمرار العائلة واإلثمار الجيّ 
األطراف أن يسعوا بشتى الوسائل للوصول لهذه الغاية التي ترتبط بمحبة 

، والتي إن تحّققت فكأنما حّققت غاية اإلنسان في اإلنسان هللا وطاعة كلمته
في السموات، ليتقّدس أسمك، ليأِت ملكوتك، لتكن  الذيالصالة هللا قائًال: "أبانا 

    .تك ..." وحينئٍذ تصبح الغايتان واحًدا في الجوهرمشيئ

  

  نمو المحبة
حياتنا على األرض بالنسبة هللا ُتمّثلها فترة الخطوبة بين العروسين وخاللها    

يتعّرف كال الطرفين على اآلخر، ويقومان بكل ما بوسعهما للتقّرب من 
هدايا والعمل بعضهما البعض وزيادة المحبة وذلك بتبادل أرق الكلمات وال

إلسعاد اآلخر. قد يعتقد الرجل بأن كلمات الحب وٕاعطاء الهدايا تجعله يبدو 
منكسًرا أمام المرأة ولكن ذلك ليس صحيًحا، وكذلك قول "إشتقت إليك" للداللة 
على التفكير باآلخر هو ليس ضعًفا بل قوًال محّبب على القلب. لقد قّدم اهللا لنا 

البخور الزكية، وكل وردٍة منها قانية حمراء عبارة  أجمل باقة ورد تفوح برائحة
ُذبح من أجل خالصنا، فُترى ماذا قّدمنا نحن  الذيعن قطرة دٍم من دماء إبنه 

له؟ هل إستطعنا أن ُنحبه كما أحبنا؟ متى كانت آخر مرة قلنا له "إشتقنا إليك، 
مو روحنا تعال"؟ وٕاذ كانت حياتنا على األرض كالحشرة في حالة الشرنقة تن

وتكبر بداخلها دون أن نراها بالعين المجّردة، فحين يموت الجسد وتسقط 
 نحو الظالم؟ (متى  الشرنقة أُترى تنطلق روحنا كفراشٍة نحو الضوء أم كعث

25: 31-46(  

خلقنا اهللا وأراد أن يجعلنا أبناًء له وتسود المحبة بيننا على هذا األساس.    
د وأبويهم تنمو مع مرور الزمن كذلك تنمو محبتنا وكما أن المحبة بين األوال

   هللا: 
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في فترة الرضاعة، يعرف الرضيع أبويه فقط دون فهٍم لما هو شعور 
الحب. وكلما كبر من مرحلة الزحف إلى الطفولة يبدأ بالتفريق بين مشاعر 
المحبة تجاه والديه ومشاعره تجاه اآلخرين؛ يبدأ بالتعّلم على طاعة والديه 

ف منهما لكي ال ُيعاقب دون أن ُيدرك بأن هذه العقوبة تهدف إلى والخو 
تعليمه الصح من الخطأ والحق من الباطل وال يزال الحب لهما هناك في 
القلب. ومع النمو، تّتخذ الطاعة مفهوًما آخر لُتصبح نتيجة للمحبة 
واإلحترام. وفي سن المراهقة تكون الطاعة هي بدافع المحبة ال كأطفال بل 

أصدقاء، وبسبب هذا النوع من الحب فسوف ستكون الطاعة عملية ك
إلرضائهم وٕاسعادهم، ويّتخذ الخوف شكًال آخر ليصبح خوًفا من فعل ما 
قد ُيضر أحاسيسهم أو ُيسيء إليهم. وكلما كبر اإلنسان وشّب فأصبح 
رجًال فأًبا، وحينها يفهم معنى التضحية التي قام بها الوالدان حبا به 

  على ما هو عليه، كلما إزداد حبه لوالديه نضوًجا. ليصبح

  

  اهللا والعائلة
ولقد  أراد اهللا أن ُنشاركه نحن البشر ملكوته السماوي وننعم معه بحياٍة أبدية،   

إعتمد اهللا علينا نحن بني البشر لزيادة عدد سكانه: أوًال بالتناسل إذ أن 
 ُيَزوجون وال ني البشر الالمالئكة وكل من يدخل الجنة من األموات من ب

) [ولعّلنا ُندرك هنا أهمية عدم اللجوء إلى 25- 18 :12يتزوجون (مرقس 
الموانع من أجل تقليل عدد األطفال أو حتى التفكير باإلجهاض إذ لم نعتقد 

). ولم 60 :9بأنها عملية قتل نفس]، وثانًيا بالتبشير بالخالص اإللهي (لوقا 
جل الملكوت السماوي أو أعمال الرحمة مع تقتصر أعمال الخدمة من أ

الخاطئين [المشورة الصالحة، اإلرشاد الروحي، ...] وباألخص لألبناء على 
الرجل أو المرأة بل أراد السيد يسوع المسيح من أمثلته للعثور على ما يضيع 
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منا "خراف أم أموال" أن يضع هذه المسؤولية على كًال من الرجل والمرأة سواء 
)، ألن كال الجنسين ُمساءلين أمام اهللا عن أعمالهم وعليهما 10- 1 :18 (لوقا

  ). 13- 1 :25؛ 51- 45 :24أن يكونا مستعّدين للقائه (متى 

رابطة  قدسّيةأجل، لقد خلقنا اهللا وكم كانت "العائلة" شيًئا مهًما لديه، و    
القته بنا الزوجية من األمور التي أعطاها اهللا أهمية كبيرة لدرجة أنه شّبه ع

كعالقة العريس مع عروسه لنحافظ نحن على عالقة قائمة على المحبة 
ن الذيوعروسه هم  "العريس"والتضحية واألمانة لتُثمر ثماًرا صالحة، فهو 
 ّرب) أي أتباع ال31-10 :31يتحّلون بصفات العروس "المرأة الفاضلة" (أمثال 

يكون حّب زوجها [أي أتباع  التي ترغب بأن "العروس"، كما أّنه المسيحيسوع 
 الّرب يسوع المسيح] وعمله إلسعادها هو فقط لها وليس ألخرى، فاهللا إلٌه غيور

يجمع بين أفراد العائلة وخاصة  الذيالمحبة  إن رباط .)14 :34(خروج 
الزوجين هو الوسيلة التي يستخدمها اهللا لبناء جنده، فأفراد العائلة هم جنود اهللا 

ُيحاربون به وُيدافعون به عن أنفسهم وعن  الذين كلمته [السيف ن يحملو الذي
  ). 20- 10 :6أوالدهم] للتصّدي ألعمال الشيطان (أفسس 

  في "العائلة" تكتمل معاني المحبة الحقيقية النابعة من القلب:   
  محبة األب ومحبة األم لألوالد، �
  محبة العريس لعروسه ومحبة العروس لعريسها، و �
  اء لوالديهم.محبة األبن �

وإلكتمال محبتنا هللا علينا أن ُنحّبه كما أحبته أمنا العذراء مريم إذ كانت إبنة 
اآلب السماوي وأم اإلبن اإلله وعروس الروح القدس أي أحبته كإبنة وكأم 
وكعروس. ولهذا كان ال بّد لنا أن ُنصبح من أبنائها لنتعّلم منها كيف ُنحب اهللا 

ن هذه المحبة تنبع مشاعر متنوعة: فرح وسعادة، ). وم27- 25 :19(يوحنا 
حزن وألم، األمان والخوف، ... إلخ. وألن اهللا خلقنا على صورته، فبفهم 
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المشاعر بين أفراد العائلة في المناسبات المختلفة يمكننا أن نفهم وُنحس 
  مشاعر اهللا، فعلى سبيل المثال:

جديد أو عند زواج أحد  يسود العائلة مشاعر الفرح والسرور عند والدة طفل •
األبناء وكذلك هو شعور اهللا حين يولد له إبًنا جديًدا [تعميذ أشخاص بإسم 

  اآلب واإلبن والروح القدس أو إعتراف اإلبن الضال بخطئه وندمه فتوبته].
يسود األلم والحزن عند إبتعاد أحد الزوجين عن اآلخر وكذلك هو شعور  •

عبد آلهة أخرى [المال، الشهرة، الشهوة، ... اهللا حين يبتعد عنه أحد أبنائه لي
 لخ].ا

يسود الحزن وتكون فاجعة عند وفاة أحد األبناء، وكذلك هو شعور اهللا حين  •
ا لحين عودته تائًبا فيسود الفرح في ء أحد أبنائه فُيعتبر ميتًا روحي يخطى

  السماء مرة أخرى.
أجل إسعاد  يسود السرور في قلب األحبة حين ُيضّحي كال الطرفين من •

اآلخر وكذلك كان شعور اهللا حين ضّحى بإبنه الحبيب من أجلنا، إذ كان 
مسروًرا. وهذا الشعور بالذات شعر به إثنان على األرض على الرغم من 

 غاص بقلبيهما: الذياأللم 

  إبراهيم حين قّدم إبنه إسحق كذبيحة هللا بكل فرح وسرور، و .1
د معّلق على الصليب كذبيحة اهللا العذراء مريم حين رأت إبنها الوحي .2

  عن العالم أجمع.
حين ُيضحي اإلنسان بذاته فإن مقدار األلم النفسي يكون أقل بكثير مما 
ى به هو أحد أبنائه، فعالقة اآلباء باألبناء هي أعمق  لو كان من ُيَضح
من عالقة اإلنسان بذاته. ولقد رفع اهللا من مكانة اإلثنان إذ جعل إبراهيم 

لكثيرين ُمشبًها إياه بذاته إذ يعودون أوالده لحضنه بعد الممات (لوقا أًبا 
16: 22 -31 ا للكنيسة [جماعة المؤمنين] تتشفع )، وجعل العذراء مريم أم

). واهللا ُيعطي 12، رؤيا يوحنا 50-46 :1لهم عند اهللا على الدوام (لوقا 
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أن يكون  مجًدا ومكانًة في قلوب اآلخرين لكل من بذل ذاته وٕارتضى
 :2الضحّية من أجل اآلخرين إذ أنهم يكونون على مثال "اهللا اإلبن" (فيلبي 

) [لذلك من األفضل أن يتألم اإلنسان وهو يصنع الخير من أن 1-11
يعطيه اهللا، أي  الذي)]. والمجد 17 :3بطرس  1يتألم وهو يصنع الشر (

كالمجد الناتج  المجد الناتج عن محبة حقيقية من ِقبل اآلخرين، هو ليس
 عن محبة مصطنعة ال تدوم.

يسود الشعور ببذل الذات والتضحية بكل ما يملك الوالدان في سبيل  •
ستعادة صحة أبنائهم العليلة، وقد يذهب بعضهم إلى حد إحتمال المهانة إ

 الربّ والذل غير عابئين بها [مثل المرأة الكنعانية التي باإلضافة إليمانها ب
أن تسمع اإلهانة وُتحولها إلى طلب إستعطاف محبًة  ّملتْ حيسوع المسيح تَ 

)]، وهذا ما صنعته غيرة اهللا ومحبته لنا 28-21 :15بإبنتها لشفاءها (متى 
لُتعيد إلينا نقاوة أرواحنا الخاطئة إذ أرسل لنا إبنه الحبيب فداًء لنا (أشعيا 

واحنا التي ) ُمتحمًال كّل اإلهانات واآلالم لُيشفي أجسادنا وأر 6- 1 :9
 "تخّبطها الشيطان تخبًطا شديًدا". 

يسود األلم والحزن في قلب األب أو األم حين يلومهما أبناؤهم ألنهم لم  •
يهتموا بهم أو لم يشعروا بأحزانهم ولم يمدوا لهم يد المعونة لمواساتهم أو لم 
يعملوا ما في وسعهم لدرء الصعاب عنهم أو رّد أيدي األشرار عنهم وهذا 

م باطل ألن اآلباء فعلوا ما في وسعهم ولكن األبناء لم ُيدركوا ذلك ألن اللو 
ما فعله اآلباء كان خفيا عنهم ونتيجة ما فعله اآلباء ليست واضحة 

 وكذلك هو شعور اهللا حين ال يؤمن اإلنسان بالنعمة  ا.ومردودها ليس آني
 التي أعطاها إياها: "الخالص".

 أمٍ  من رضيع كطفل "الكلمة إبن اهللا" قد تجسد ومن هنا نستطيع أن ُندرك بأن
 نحبه أن لنا "العذراء مريم" ليس فقط ِمن أجل خالصنا ولكن ليتسنى معروفة

نحبه كمحبة األبناء ألبيها،  أي القديم، العهد في ُعِرف كما كـ"أب"، فقط ليس
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 خلق اإلنسان الذياهللا، . نحبه أيًضا كـ"إبن" أي كمحبة األم إلبنها ولكن
 مدهش. العذراء مريم فعلت ُيِحّبه كما أن من الجميع بمشاعر المحبة هذه، يريد

والمرأة عن  حين توقف الرجل أي ،بالخطيئة وحواء سقوط آدم أن بعد كيف
األلم  ستعاني هي التي األم أنها كيف وذلك بعصيان كالمه، إظهار المحبة هللا

 يسوع المسيح سيعانون الربّ أتباع  أن وكيف الوالدة وتتحملها حبا بالوليد، أثناء
وكأننا أم وسنتحّمل  نحّبك "إننا: يقولون هللا وكأنهم فقط، به وحبا ألجله األلم

 خير" هو اهللا حسًنا،. "ومن أجل أن تولد أنت في قلوٍب كثيرة األلم من أجلك
وع يس الربّ  أللم فقط ليس هو رمزٌ  الوالدة فألم: للتعليم مفيد شيء وكل" ُمعّلم

أتباعه "الكنيسة التي ُشّبهت  أللم أيًضا ولكن لخالصنا [والدتنا الجديدة] المسيح
الخلق  ،فعالً   .بالمرأة الحامل بسفر الرؤيا والتي ُتمثلها العذراء مريم" لمجد اهللا

  اهللا. ينطق بما ُيريد لنا اهللا أن نفهم. سبحان

 

  الموت والزواج
ر التي ال بد أن يمّر بها كل إنسان، خلقنا اهللا والموت الجسدي من األمو    

فمنهم من يموت صغيًرا ومنهم من يموت شاًبا أو كهًال، متزوًجا أو أعزب، له 
ن كان الذيأبناء أو ليس له. ومن المالحظ أنه بعد حدوث الوفاة، يود الناس 

بقربهم المتوفى أن يتقّربوا إليه ليعرفوا عنه أكثر مما عرفوه حين كان بينهم: 
كان لونه وعطره المفّضل؟ ماذا كان ُيفرحه؟ وكيف كان يقضي أوقاته؟  ماذا

... ويتمّنون لو قضوا معه وقًتا أطول بمحبة وبدون منّغصات، وخاصة لو 
توفي الشخص بصورة مفاجئة أو حتى إن كان مريًضا ولكن العداء كان بينهم 

اإلنسان للحظة  لو فّكر به الذيوالكبرياء ال يسمح بالمصالحة. الموت: األمر 
م بأن ال ُيضّيع حياته في الغضب والشجار والتعاسة بل بمحبة من حوله لِ عَ لَ 

  ومحبة اهللا وٕارضائه. 
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  الصالة والعائلة
    ا في حياة المؤمن وفي العائلة بالذات. ولقد قيل بأن تلعب الصالة دوًرا ُمهم

فالصالة هي إتصال  العائلة التي ُتصّلي مًعا تبقى مًعا على الدوام بقلب واحد.
وعشرة مع اهللا في جميع األوقات: في السراء والضراء، للشكر ولطلب الرحمة 

كاإلشتراك بالقّداس اإللهي] وفردية، وقوًال  والمعونة. والصالة أنواع: جماعية [
بّ وفعًال ُيعلمها الوالدان ألوالدهم بأفعالهم. و"الصالة  ية" التي عّلمنا أياها ربنا الر

المسيح هي إحدى التضرعات ألبينا السماوي لنقول له نحن نحبك يسوع 
   ومّتكلين عليك لنعيش مًعا بسالم ومحبة وأخاء.

  

 لُنصل:  
وٕالهي، لعّلنا إنغمسنا في متاهات هذه الدنيا المادية فلم ُنحّبك كما وجب  رّبي   

ام أبنائنا ولم نعطي أية أهمية لتصرفاتنا التي قد تكون ليست فقط حجرة عثرة أم
بل قد َبَنْت جبًال كبيًرا يمنعهم من الوصول إليك أو باألحرى شّوهت روحهم 
الطاهرة، لذا نتقّدم منك معترفين بآثامنا ونادمين، ونحن كّلنا ثقة بأنك تستطيع 
أن ُتحرك هذا الجبل وُتحّوله إلى تراب مستوي يستطيع األبناء من أن يتخّطوه 

ننا نثق بما قاله أشعياء النبي بأنه ينبغي لنا أن ال وٕالهي، إ رّبيللوصول إليك. 
نخاف بل بكل ثقة نتقّدم منك ألننا أبناءك وتريد أن تعيننا لُتعيدنا إليك فأنت 

  ).20- 8 :41مخّلصنا وقّدوس إسرائيل (أشعيا 
  

وٕالهي، إحفظ قلوبنا متحدًة برباط محبتك  رّبي   
وروحك القّدوس لكي نستحق أن نكون جزًء من 

بك األقدس فنثمر ثماًرا تسّرك على مثال عائلة قل
  آمين. ،بيت لحم؛ نسألك ذلك بإسم يسوع المسيح
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السماوي أبي     

  يـــــا َمـــــن دعـــــوتني إبًنـــــا لـــــكَ 
ــــــــــــــــٌب مــــــــــــــــؤلمٌ    ِســــــــــــــــر عجي
  وُقلــــــــَت لــــــــي إمســــــــْك َيــــــــدي
ـــــــــــــــــــــــــي لُحضـــــــــــــــــــــــــِنكَ    َرفعَتن
  َأْحَبْبتنـــــــــــــــــــــــي وَوهْبتنـــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــواهرٌ  ـــــــــــــــــــٌز ب   كن
  أنـــــــــــــــــــَت أبـــــــــــــــــــي ُأِحبـــــــــــــــــــكَ 

 بَســــــــــــــــْتِركَ  َأنعــــــــــــــــم علــــــــــــــــي 

  تعـــــــــــــالوا إلــــــــــــــي وٕاســــــــــــــمعوا
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــَح دمــــــــــــــــَع ُمقلت   مَس
  فخطيئتـــــــــــي قـــــــــــد ُمِســـــــــــَحتْ 
  بصـــــــــــــــــــــــــــليٍب ُمحتَقــــــــــــــــــــــــــــرُ 
  مـــــــاَت ألجلـــــــي دوَن َجــــــــَدلْ 
ـــــــــــــَد مـــــــــــــن غيـــــــــــــِر أبْ  تجس  
  َغـــــــــَدا لــــــــــي قوتًـــــــــا ُمشــــــــــِبًعا
  ســــــــــــــــر عجيــــــــــــــــٌب لألبــــــــــــــــدْ 
  وأرســـــــــــــــــَل ِلـــــــــــــــــَي اْلـــــــــــــــــروحْ 
ـــــــــــــةً  ـــــــــــــي محّب   يفـــــــــــــيُض بقلب

 

ــــــــــــــــركَ  ــــــــــــــــي بِس   وُبْحــــــــــــــــَت ل
  ِســـــــــــــــر عجيـــــــــــــــٌب ُمفـــــــــــــــِرحَ 

ــــــــا ــــــــدكْ  فأن ــــــــُك َي ــــــــب َمْس   ُأِح
ــــــــــــــكَ  ــــــــــــــي ُأِحب   وهمْســــــــــــــَت ل
ـــــــــــــــــــــكَ    كـــــــــــــــــــــل كنـــــــــــــــــــــِز قلِب
ـــــــــوَب بســـــــــحِرها   َتســـــــــبي القل
  فأنـــــــــــــــــــــا ِمنـــــــــــــــــــــَك ولـــــــــــــــــــــكَ 
  وأنــــــــــــــــا ســــــــــــــــأبوح بِســــــــــــــــركَ 

 بــــــــــــيمــــــــــــا َفعَلــــــــــــُه الــــــــــــر ب  
  وفـــــــــــــــــــتَح لـــــــــــــــــــي جّنتـــــــــــــــــــي
ــــــــــي   وخالِصــــــــــَي ُأْعِطــــــــــَي ل
  وَحَمـــــــــــــٍل ال عيـــــــــــــَب فيـــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــِلًما لَمَحبتـــــــــــــــــــــــي   ُمْسَتْس
  مــــن عــــذراٍء فــــي بيــــِت َلْحــــم

ـــــــــــــــــــوٍم    ُمتجـــــــــــــــــــددِ كـــــــــــــــــــل ي
ــــــــــــــوا علــــــــــــــى ِفْهِمــــــــــــــِه    إختلف
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــُدني وُيثبتُن ُيعم  

  دـــــــــــــــــألبـــُه لـــــــــــــعـــــا مَ ـيــــــــــــــألحْ 
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  بيت اهللا

  

ربي وٕالهي أرجو أن تسمح لي أن ُأعّبر عن بيتك األبدي بقصيدة باللهجة 
  العامّية فأقول:

  أحلى بيْت بيَتكْ     بيَتْك يا َبي بيَتكْ 

  بيَتْك بخوْر وهمْس     ْك نوْر وشمْس بيتَ 

  مَزيني بْغناني    بيَتْك داْر عمراني

  بيَتْك حْب وسالمْ     بيَتْك دفْء وحنانْ 

  ْمَخدة لكل تعبان    بيَتْك إيد مفتوحة

  ْبِيْسعدني طول األيام    بيَتْك عْز وأمانْ 

  وطول أيامي ِسْهراني    ْبَغيْر بيَتْك ما راْح نامْ 

  ما في أحلى ِمن بيَتكْ     بيَتكْ بيَتْك يا ربِي 
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 هللا  اشكرً 

 

، وبيديك حميتناو  ظّللتنا، وبخيمتك ألنك خلقتنا السماويأشكرك يا أبي    
ينابيع وس من قلبك القدّ فّجرت لنا الحنونة الرحيمة المتواضعة التي ال تكل 

مياٍه عذبة ال تفنى وأرضعتنا، زرعت في قلوبنا طعاًما شهًيا وغّذيتنا، ثم 
فنار محبتي التي ال  ينهنا مطمئنّ  ناموا" :وقلت لنا القّدوسنحو قلبك  عتنارف

   .تنطفيء ُتدفأكم"
   

 خرتيص هود بإبنك الحبيب يسوع الُمتجسّ فقلبك  ،السماويأبي أشكرك يا    

هم  وعصاك ازكوعزاءك وعكّ  كاعين ؛)4-1 :10قورنتس  1( وِستري تيقو و 
  :)20- 8 :7(ميخا  ييسندان خطا

 يناك تالحظ أبناءك وتنظر إليهم بكل محبة ومودة،ع •

أدخل تسّتر على عيوبهم و ك أزال الدمع الساقط من أعين الخطاة و عزاؤ  •
 السالم في قلوبهم،

  في درب الحياةوالسند كان السراج المنير وعصاك ازك عكّ  •

أفتخر أن أكون من أبنائك وٕان  الذيفأنت المحبة والرحمة والسالم والنور 
 آمين.  ، أستحقال كنتُ 
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يا َمْن ألبستني ذهًبا  جديدةً  ودةً نشألك ُأرّتل أرجو أن تسمح لي أن   
  :مصقوالً 

  عيناك ... تشع محبًة عيناك رّبيعيناك 
  عيناك رّبي عيناك ... وحنـان ... ءً تفيُض دف

  عيناك رّبي عيناك ... ... ُتشعرني باألمـان
 

  كعيناك ... تشع رحمًة عينا رّبيعيناك 
  عيناك رّبي تعِكُس ما بقلبَك ... عيناك ...

  عيناك رّبي ... عيناك ... وما يجوُل بفكرك
  

  يداك رّبييداك ... إرجوحتي  رّبييداك 
  يداك رّبي...  ضنك ... يداكتطير بي ِلحُ 

  يداك رّبي...  لصدرك ... يداك نيتضمّ 
  

  يداك رّبييداك ... ُتطِعُمني  رّبييداك 
 يداك رّبي...  داكا يحييني ... يمن  

  يداك رّبي...  ... يداك بقوٍة ُتغّذيني
  

  يداك ... ُتمِسُك بيدي يداك رّبييداك 
  يداك رّبي...  تقودني لبيتك ... يداك

  يداك رّبي...  ... يداك دسكتعُبر بي لقُ 
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  يداك ... َتمَسُح دمعي يداك رّبييداك 
  يداك رّبي...  ُتعّزني ُترشدني ... يداك

  يداك رّبي...  ... يداك تسُترنيتواسيني و 
  

  يداك رّبيلبسني يداك ... تُ  رّبييداك 
  يداك رّبي...  وْشًيا ُمنيًرا ... يداك

  يداك رّبي...  ... يداك ِدرًعا حصيًنا
  

  قدماك ... ناٌر ولهيٌب قدماك رّبيقدماك 
  قدماك رّبي...  تمحو كل آثامي ... قدماك

  قدماك رّبي...  ... قدماك ُتنير لي حياتي
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