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 بسم اهللا القوى
 

 ...المسيح هو الطريق والحق والحياة

وقبول المسيح باإليمان بالمعمودية    "  أنا هو القيامة والحياة   "فالمسيح هو الحياة األبدية وهو القيامة        

وال توجد طريق توصل    "  ها ملكوت اهللا داخلكم   "والتناول واألسرار هو قبول الحياة األبدية داخل اإلنسان          

 .يح نفسه هو الطريق هو الغاية والوسيلة في آن واحدالمس... للمسيح

أظهرت ال لكي نسمع عنها بل لكي نقبلها        ...  وهذه الحياة األبدية التي كانت عند األب وأظهرت لنا        

 .فينا ونحيا بها ويكون لنا شركة مع األب وابنه يسوع المسيح

ثم قدم  "...  ب وتعلمون الطريق  تعلمون حيث أنا أذه   ...  "وقد قال الرب للتالميذ عن صعوده للسماء      

لكي نسلكه كالطريق الوحيد للحياة األبدية ألنه ليس بأحد غيره الخالص            ...  نفسه لنا أنه بذاته هو الطريق     

 .وليس اسم آخر أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص إالَّ اسم يسوع

ن  م "الحياة والطريق "يح  بل هو قبول المس     ظرياً وال عبارات كالمية   ن  اً إذن منطوق  بالمسيحفاإليمان  

 .من يأكلنى يحيا بي...  فسيحياولو ماتآمن بي 

 كامل كرحالت ىمص بيشوقة كتبها أبونا الحيونحن نقدم لك أيها القارئ العزيز باقة من النبذات الرو        

ي وتدرك بيقين شديد وجودك وحياتك وكيانك ف      ...   لتكون مع المسيح وفي المسيح     "الطريق والحياة "مع المسيح   

 .المسيح

وقد جعل أبونا بيشوى مسيرتنا مع المسيح وفيه مراحل رحالت تنتقل فيها النفس بالمسيح من التراب                

 .  إلى السماء والملكوت وعالم الروح وحضن الرب-والعالم والجسد والزوال والموت

ال وتستطيع أن تلمس هذا بوضوح من خالل كلمات النعمة إذا تعمقتها بالصالة وعشتها بالروح                  

كأقوال نافعة فحسب بل كما هي بالحقيقة مسيرة وانتقال من موت إلى حياة ومن عيشة بحسب الجسد وعرف                  

 . حياة بحسب الروحىالناس إل

وفيه لكي تبلغ الذي من أجله أدركنا        تك وأنـت تسير هذه الرحالت مع المسيح       افلتـرافق الـنعمة خطـو      

 .المسيح

 كرائحة بخور مقبولة مرافقة لكل صالة ترتفع إلى          ولتكن صلوات أبينا بيشوى كامل في السماء       

 .العرش السمائى من خالل كلمات هذا الكتاب

 في الروح بشفاعة القديسة الطاهرة مريم وكل مصاف          اًوليعط الرب لكنيسته أزمنة سالمية وبنيان     

 .ه الثالث حبيب المسيحودالقديسين وصالت أبينا الطاهر البابا األنبا شن

 

 سورالقس لوقا سيدا
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 اإللهيالتجسد رحلة 
 

 :رحلة التجسد هي 

 بجسدنا،. تحادوا نزول اهللا -ا

  لنا،وإنقاذه -2

 ).8: 3خر (ه بنا من األرض ود ثم صع-3

ى، بل بنزول اهللا ذاته في الجسد، فلذلك كان نزول اهللا في العليقة             وس م بإرسالال يمكـن أن يتم الخالص        

 . قبل بدء كل عمليات الخالصاًضروري

 . حياتنا كل يومفي التجسد  سر جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج 

 . من عبوديتهليخرجنيالمسيح تجسد ودخل الزمن  
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 رحلة التجسد اإللهي
 

 ).ثاؤطوكية االثنين............... (آدم فيما هو حزين 

 ...اء بالكثرة كثرت أحزانها وتنهداتهاو ح*

 .لغضب حتى قام األخ على أخيه هابيل وذبحه قلب اإلنسان قد امتأل بالحقد وا*

 . وامتأل القلب بالشهية حتى اشتعل بها جسده فاشعل مدينة بأسرها ودمر مدينة سدوم وعموره*

 يصل به   اً بقدرته واختراعاته وبنى برج    اً اإلنسان أمام اهللا معتز    ى ومأل الكبرياء قلب العالم، فتعال     *

 . في بلبلة ألسنة العالم وانقسامه إلى دول مشتتةاًة بالكبرياء سببوءل فكانت اختراعات اإلنسان المم-للسماء

 اإلنسان تحت سلطان المرض واأللم وأدمت رجاله من شوك األرض، وذاق الموت وما                قعوو*  

 من اهللا له، وقاسى من الغربة والوحشة عن اهللا وصرخ قائالً            إهمالبعده من نزول للجحيم، وأحس أن كل هذا         

 ".لقد صار السيد كعدو: " مع ارميا

 : ثم تمادى اإلنسان في شره وأدرك أن اهللا كره عبادته فقال* 

 ).7: 2مراثى " (كره السيد مذبحه"

ويحي :  "ا قائلين وبعجزهم فصرخ ا   واآلباء األبرار الذين جاهدوا ضد الخطية بكل طاقاتهم أحسو         *  

 .)24: 7رو " ( من جسد هذا الموتينقذني من الشقيأنا اإلنسان 

 أعمل  ماذايا معلم   :  "صية فقالوا وتمأله ال    لم بفراغ  واس من صغرهم أحس   وا النام و حتى الذين حفظ   *

 ).17:10مر " (ألرث الحياة األبدية

 وتنهد البائسين، اآلن    نيك المسا راخأجل ص   من:  " اإلنسان إلى اهللا وتحنن قلبه فقال      راخ ووصل ص  *

 ". الرب أصنع الخالص عالنيةلأقوم يقو

 ى، بل بنزول اهللاس بنبي مثل مواًكن الخالص ممكن لم ي*

ى لفرعون نزل اهللا على األرض في شكل عليقة تشتعل وال             وسلذلك قبل أن يرسل اهللا م      .  ذاته

تحترق، إشارة إلى أن الخالص ال بد أن يبدأ بنزوله وتجسده في بطن العذراء التي لم تحترق كالعليقة عندما                    

 )يسثاؤطوكية الخم(   " يكلم النبي  تحترق ألن اهللا داخلها وهوالعليقة لم. "حملت جمر الالهوت
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 ارة المفرحةشالب
 

+ فنزلتمت أوجاعهم،   ل وع ...لمـا رأيت مذلة شعبي الذين في العالم وسمعت صراخهم         ": قـال الـرب    

 ).8، 7: 3خر" ( من األرضصعدهمأو+  )من يد الشيطان وجنوده (ألنقدهم

:  إلى فتاة عذراء قائالً    رسالًُمرئيس المالئكة جبرائيل     جاء المبشر ... نوفيما آدم حزي  . وفي ملء الزمان   

:  وبعد تسعة أشهر قال المالك للرعاة      ...) مخلص أي (يسوع وتلـدين أبناً وتسمينه      ن سـتحبلي  نـتِ هـا أ  "

 ".المسيح الرب  هولصمخ يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود عظيمأبشركم بفرح "

 :للعالم كله في شخص العذراء رة التجسدبشا 

 ".وضع ذاته وأخذ شكل العبد "نزلاهللا لما سمع صراخنا وعلم أوجاعنا * 

: 5 كو   2"  (ألنه إن كان واحد قد مات عن الجميع فالجميع إذاً قد ماتوا           "   من الموت    لينقذنا ونزل   *

 . بدمهالشيطان بالصليب، وأغرقه في بحر العماد، وفدانا ، وسحق العدو)14

، ألنه أعطى   )ا مازلنا في العالم بالجسد    ننرغم أ   (هعم من األرض    عدناصأ وبعد أن نزل وأنقذنا      *

 .ه وأعطاهم سالمهوتالذين على األرض ما هو في السماء إذ مأل الكل باله

 )ىروغريغصالة الصلح القداس ال(

 .) اإللهيسالقدا.      (س، وأبطل الخطيئة بالجسدمو وأزال لعنة النا*

 :أتيت إلى بطن العذراء ...أتيت إلينا كل األرض 

 . الكلمة صار جسداً*

 . لهالذيعطانا أ ولنا أخذ الذي *

 ...هللا ابن إنسان ليجعلنا أبناء  صار*

 )ثاؤطوكية الخميس( . قدمتها بالكمال اهللا الخالقعجينة البشرية العذراء *

نصيبنا في التجسد اإللهي عن        وهذا هو  ...منهاأنا وأنت   جينة البشرية التي قدمتها العذراء      عهذه ال *

 .طريق العذراء

 )لبش ثاؤطوكية السبت( .  مسكناً له والروح القدس الذي حل عليها، نحن من أجلها صرنا*

 )ثاؤطوكية الخميس(  . ينبوعاً لعدم الموت  والبطن الذي ولد البنين بالوجع، صار*

 "!باركت طبيعتي فيك  "-النسب اإللهي 

 .أنشأها لمن اً، عندما صارت أمفي نسب إلهيا بالعذراء  دخلن*

 . عندما قامت الملكة عن يمين الملكفي نسب ملوكي دخلنا بالعذراء *

 . عندما أعطانا سلطاناً أن نصير أوالًداً هللايةلهبنوة إ دخلنا بالعذراء في *
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ئكة، وألنه أخذ شكلنا     ألننا صرنا أبناء الملك الذي تخدمه المال        تكرمنا المالئكة  من أجل ذلك      *

 ).14:2عب " (شاركنا في اللحم والدم"

  فينا فصرنا ال نحيا نحن بل المسيح يحياوبارك طبيعتنا فيه *

 

 : عيد البشارة 

ا  بهذ وتحتفل الكنيسة .   كيهك بتسعة شهور   29 يسبق عيد الميالد     أي  - برمهات 29يوافق عيد البشارة    

فهل .  تجسد والميالد والقيامة  لارة ا ش المستمر بب  الفرح يعيش أبناؤها     لكيما القبطي من الشهر    29يد كل يوم    لعا

 الفرح العظيم الذي لنا ولكل الشعب كقول        -يا أخي تعيد هذا العيد كل شهر؟ وهل حياتنا مملوءة بفرح البشارة           

هل  في هذا العالم خسارة من أجل معرفة بشارة الخالص؟ و          المالك؟ هل نحن نحسب أن كل ما كان لنا ربحاً         

 ا كقول الرب ذاته؟نأن ينزعه م. ..هذا الفرح ال يقدر أحد أو شيء أو ألم أو حزن

 )ثاؤطوكية االثنين( . جسدياًحزين أشرق عليه الرب   فآدم فيما هو*

ألنه حل حاجز   .  .. من أجل ذلك كل األنفس تفرح وترتل مع المالئكة مسبحين الملك العظيم               *

 )اؤطوكية الثالثاءث( . ة التي آلدم وحواء وجعلهما حريينالعداوة بالكمال ومزق كتاب العبودي

 ).47: 1لو ( "مخلصي تبتهج روحي باهللا":  وقالت القديسة مريم*

 ...".ا مريم األم والعبدةي افرحي": ني ونحن من وراء العذراء نرتل قائل*

 كانت  ...اًر ونها م وطلبات ليالً  و سنة لم تفارق الهيكل عابدة بأص       84 وحنة، وهي أرملة نحو       *

 ).37: 2لو (" كل نفس عند موتها منتظرة من يبشرها بفرحة الخالص من الجحيم، الذي كان ينتظر

"  قد أبصرتا خالصك   عينياآلن تطلق عبدك بسالم حسب قولك ألن        :  " وسعمان الشيخ قال بفرح    *

 ). 29، 28: 2لو (



 6

  من سلطان الزمنليخرجنيدخل المسيح الزمن 
 

 .تحت زمان ، غير المبتدئ ابتدأ، غير الزمني صارغير المتجسد تجسد 

 .تحت زمان  الزمن مخلوق والمسيح األزلي صار*

= سرعتها صفراً عندئذ الزمن     السرعة، وعندما تبطل حركة األرض ستصير     /    المسافة=   الزمن *

ى ون مع ك  بديةاألفالمسيح دخل في الزمن ليعطيني نعمة الدخول في         !  األبدية  =مما ال نهاية  =  صفر/    المسافة

 .مازلت في هذا الجسد، وذلك عندما أخذ طبيعتي وأعطاني الذي له

 للميالد، فالعذراء   يخد حملت غير المحدود، واألزلي حدد له تار         وفالعذراء في بطنها المحد     *

فالعذراء عاشت مع   .   لتعطى كل جنسها الحياة األبدية ونحن نعيش في هذا الجسد          اإلنسان حملت الحياة األبدية   

وخرج   فالمسيح دخل الزمن والمكان في بطن العذراء،      .  المسيح جسدياً، وفي نفس الوقت عاشت األبدية به        

سر األسرار، سر     هذا هو !!!  بالعذراء وبكل جنسنا من سلطان الزمن لنعيش به األبدية ونحن في هذا العالم             

 .التجسد

ا من الناحية االختبارية اليومية تجعلني       من الناحية العقائدية، أم    تؤمن بوحدة الطبيعة  الكنيسـة القبطـية      

: في جسد المسيح، ووحدة المسيح تجعلني أقول        ألني باإليمان عضو   "ال أحيا أنا بل المسيح يحيا فيَّ      ": أقول

ألني عضو في الجسد المصلوب ومع المسيح قمت، وأقول وأصعدني وأقامني معه،            " مـع المسيح صلبت   "

 .إني مجرد إنسان بشرى ولقد أوال أعوقول أعمل أعمال المسيح، وأ

 وصارت أعمال    األبدي وتهالزمن باله ووحد المسيح الحوادث البشرية     " كذلك بوحدة الطبيعة     *

كلها أصبحت أعمال إلهية خالدة،     ...   عملها بالجسد سوء كانت صالة أو رحمة أو محبة أو تألماً           التيالمسيح  

 .1الزمن اتحد باألبدية في شخص المسيح أن إي)  أعمال المسيح الزمنية اتحدت باألبديةأي(

أحيا أنـا وأنت اإلنسان المحدود صرنا مسكناً للمسيح غير المحدود، وأنا اإلنسان الزمني صرت بالمسيح                 

 .إلى األبد

خروج بنا من    حضور المسيح بالجسد في زمن معين ولكن في نفس الوقت هو          هـو   : لهـي القـداس اإل   

 حول المسيح وبالمسيح في األبدية، فالصالة أو القداس اإللهي هو         سـلطان الزمن حيث نعيش مع المالئكة        

 .2الطاقة التي نطل بها على األبدية

. حيث تستبدل حركة الساعة بحركة الروح     ... الصـالة هـي تحـويل الزمن الميت إلى عمل إلهي خالد            

 اًن المسيح نقترب حتماح القديسة في األبدية ألننا باالقتراب م      والة تدعونا أن نشارك األر    الصفالـروح في    

 .3من ملكوت السموات

                                                 
 .7 كتاب توجيهات في الصالة ص  1
 .عن آتاب توجيهات في الصالة  2
 . عن آتاب توجيهات في الصالة 3
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:  بشر مثلنا، بكثرة صالتهم والتصاقهم بالرب خرجت من حدود الزمان والمكان كقول الرسول             حاالسـو  

 كو  2" ( ال ينطق بها وال يسوغ إلنسان أن يتحدث عنها         اًروأى أم رأعرف إنساناً صعد إلى السماء الثالثة و      "

12 :3( 

عندما تتقدس بالصالة تكتسب صفات إلهية، ) مواد األسرار (خدمها في الكنيسة     التي نست  األمـور الماديـة    

 المادية  وأعمالنا. "واألمـور الماديـة كاألكل والشرب عندما نباركها بالصالة تكتسب بركات غير محدودة            

لصفات الرديئة   وا ت حقيرة، وتتصفي من الهم واألنانية      كان ماهعـندما نـباركها بالصـالة تتقدس مهما م        

ـ   ك تـتقدس وتصـير الئقـة أن تقدم إلى اهللا جنباً إلى جنب مع أعظم الخدمات الدينية                 . ..شالكـذب والغ

 .4"األخرى

محدودة  زمنية وغير   إلهية غير  إمكانياتإلى    المحدودة الزمنية  إمكانياتيالتجسـد اإللهي أخرجني من       

. سيح الذي اتحد بطبيعتي البشرية    وأستطيع باإليمان بالم  " يقوينيأستطيع كل شيء في المسيح الذي        ":فأقول

 .أستطيع أن أنقل الجبال

 الذي يعتمد على الذات المحدودة والمال المحدود     الماديحدود الغنى   والتجسـد اإللهـي أخرجنـي مـن          

كم افتقر وهو غنى لكي     لمن أج  "الغنى المحدود غير المحدود   إلى  ... والصـحة المحـدودة والوقت المحدد     

"  في الضعف تكمل   قوتيتكفيك نعمتي ألن    : "لهقووأيضاً  ). 9: 8 كو   2)" (تجسدهأي ب (تسـتغني أنتم بفقره     

 ).12 كو 2" (ينئذ أنا قوىفحوحينما أنا ضعيف "

                                                 
 . عن آتاب توجيهات في الصالة 4
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 مرار سر التجسدستأدلة على ا
 

مازال به لآلن في السماء وإلى      ع الذي أخذ جسدنا من العذراء مريم        و الدليل األول أن الرب يس     -1

 السحاب بجسده الذي أخذه منا وستنظره كل عين والذين طعنو وسيرى الجميع أثر              سيأتي على .  دهر الداهرين 

 .إلى أبد اآلبدين وال اختالط ببشريتنا امتزاجفالتجسد هو اتحاد اهللا بغير .! ..المسامير والحربة في جسده

رف بح والكاهن يعت  ذ الدليل الثاني المهم جداً، أن جسد المسيح ودمه حاضر باستمرار على الم             -2

 وهو  ...  "أخذه من سيدتنا ملكتنا القديسة مريم     أن هذا هو الجسد الذي      :  "بصرت عالي إلى النفس األخير    

 وهكذا نحن نعشق التجسد اإللهي المستمر       ..." بإرادته وحده عنا كلنا    أسلمه كل خشبة الصليب   "الجسد الذي   

 .إلى األبد بأكلنا جسد الرب ودمه

 الزمني  بع والتتا ...مولود من العذراء، وهو الجسد المذبوح      ال   على المذبح هو    ودجوفالجسد الم 

 . وقوع اإلنسان لعبيرية سلطان الزمنإالَّ  ما هر-حياتنا ألحداث المسيح على المذبح أو المسيح في

وأخضع كل شيء   ":   وأنا عضو في جسد المسيح كقول الكتاب المقدس        الكنيسة هي جسد المسيح     -3

: 1أف    ("التي هي جسده ملء الذي يمأل الكل في الكل        .  وق كل شيء للكنيسة   اه جعل رأساً ف   إي و يهتحت قدم 

22 ،23( 
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 كيف نحيا التجسد باستمرار
 

وبالنسبة لما هي في    .   التجسد اإللهي بدايته الزمنية هي في بشارة العذراء والحبل اإللهي             -1

: 4أف  (لجديد المخلوق بحسب اهللا     ق والوالدة من فوق ولبس اإلنسان ا      يتالعوخلع اإلنسان    المعمودية   اجتيازي

22 ،23.( 

فكم كثيرين  .  فاكتشاف حقيقة هذه الوالدة يعنى حياتي التجسد اإللهي، أو الوالدة الجديدة في المسيح             

 بأني  لي  اإللهيةوهي البشارة    والدتي بالروح،    بدايةمنا يسمعون عن المعمودية كذكرى، ودكن حقيقة هي          

 إذاً المعمودية بدأت    !.!جسد المسيح إلى دهر الداهرين      ة عضويتي في    صرت مواطناً سماوياً، وهي بداي    

ستمرار اهي  .   موت جسدي ألنها والدة من فوق       يعوقها ، ال بال توقف   ستستمروتمرت  سوازمنياً في حياتي    

 دفنت  -؟ لقد مت مع المسيح بالمعمودية ودفنت       أعيش المعمودية كل يوم    نافهل أ واستمرار للتجسد اإللهي،    

 9:  6رو  (، والمعمودية ال تعاد، حملت الموت في إنساني العتيق، وقمت مع المسيح في جدة الحياة                احدةمرة و 

بي   بال توقف، انه عمل يستمر      المعمودية فعل مستمر  .  أنا ميت بإنساني العتيق، وحي وقائم بالمسيح      ).  10

 فكم بالحرى والدتي من       هل والدتي من أبي وأمي األرضيين يمكن تغييرها؟          !... فكيف يتوقف؟  لألبدية

 .الثالوث األقدس، فإنها ال تتغير وال تنتهي

فعالقتي بجسد المسيح ال تنتهي ألن الموت قد        .  وإن انتهت عالقتي الجسدية بالموت مع أبي وأمي       

 . وأنا اآلن حي به ألنه حي إلى أبد اآلبدينحدةامرة ومته معه 

مودية كينبوع يفيض دائماً بال توقف إلى حياة أبدية،         هيا يا أحبائي نذوق كل يوم الحياة الجديدة بالمع        

 .وذلك بالتوبة المستمرة كل يوم لتجديد الذهن وغسل النفس واستمرار عمل المعمودية

 القداسوفي  .   التجسد تم بحلول الروح القدس على العذراء فطهرها ثم حمدت بالجسد اإللهي              -2

ل فع إلى جسد الرب ودمه ويتم        فيتحول  نعلى القربا يحل الروح القدس على الكاهن والشعب فيطهرهم ثم          

 .التجسد في طبيعة واحدة فنأكل ونحيا

، بالتطهير بالروح القدس، وبالثبات في      اًميوأرأيت يا أخي كيف تعيش النفس التائبة التجسد اإللهي ي         

هذا "،  "يهذا هو جسد  "وا  ا كل تعالو)  بصوت يسوع (فالكاهن ينادى بصوت عالي     .  لمذبح  جسد الرب من على   

 المسيح غير   ودانظروا ج .  "هت مع الهو  اً وملكتنا كلنا القديسة مريم وجعله واحد      سيدتناجسد الذي أخذه من     لهو ا 

 خشبة  علىوأسلمه  " ونأكل الجسد مذبوحاً      ن، أن نعيش سر التجسد كل حي       للتائبينالمحدود والذي وهبه    

 . القيامة كل يومشاة فنعيالحيكل نأ فنعيش المسيح المتجسد المصلوب كل يوم و"الصليب

 :  في جسد المسيح  أنا عضو-3

فهل يمكن أن تعيش اليد أو الرجل أو العين          .   حياة مستقلة بدونه   ليفليس     ومعنى إني عضو   -أ

ال أحيا  " أن أعيش التجسد اإللهي كل أيام حياتي         ليوهنا يحق   .   إنها ستنتهي وتموت فوراً    ...بدون الجسم كله؟  

التي هي جسده ملء الذي يمأل      .  ياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة      إو"،  )202غل  "  (يَّ ف أنا بل المسيح يحيا   

أفآخذ أعضاء المسيح   :  "ومرة أخرى يتحدث الرسول عن أعضاء جسده قائالً       ).  22:  1أف  (،  )الكل في الكل  
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 إرادة  لييس   ينبغي أن أدرك أنه ل     فلكي أعيش التجسد باستمرار   )  15:  6كو  1"  (وأجعلها أعضاء زانية حاشا   

أما أنتم فلكم فكر    "ح  مسيال  فكر  غير   فكر لي وأن ال يكون     "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك    "منفصلة عن المسيح    

 ." الحياة هي المسيحلي" خاصة حياة لي، وليس "المسيح

تجعلني أحس   ملء الذي يمأل الكل في الكل          ،المنظور   وعضويتي في جسد المسيح غير      -ب

 بآالم بقية األعضاء وأعمل معهم ألجل وحدة        حس فلكي أعيش التجسد ينبغي أن أ      باحساسات جميع األعضاء  

...  والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين        رسالًا  وونأعطى البعض أن يك     وهو"الجسد  

فالتجسد اإللهي بناء مستمر لجسم الكنيسة التي هي جسده، وثبات مستمر           ).  12:  4أف  "  (لبنيان جسد المسيح  

مع تاً  واالختبار العملي للتجسد اإللهي أن أعيش يومي وحياتي ثاب        .  "لألعضاء بعضها مع بعض في الرأس     

جاهداً حياتي من أجل    م،  "مكمالً في جسدي نقائص شدائد المسيح     "آالمهم  وأخوتي في جسد المسيح بهمهم      

يعمل ويساعد ويتعاون   ، وكعضو في الجسد     يأخذ ويعطى كغصن في الكرمة      ، أعيش العمر  بنيان جسد المسيح  

 .ويعيش في وحدانية

، ألن حياة ربنا يسوع المسيح هي في         حياة يسوع المسيح الخفية في البشر       المسيحيون هم    -4

 .معه قع الحياة المسيحية التي تبدأ مع كل مسيحي ثم تنموواال

حمل مع إبليس وانتصر بجسدنا، و       )بجسدنا(الرب يسوع اتحد بجسدنا فولدنا معه، وتجرب بنا           

وصعد على الصليب   "  حمل اهللا حامل خطية العالم    "من جسدنا، ونزل به لألردن        خطيئتنا على جسده الذي أخذه    

على الصليب، وقام وأقامنا معه، وصعد بجسدنا فأصعدنا معه، وجلس في             )  إنساننا العتيق (بجسدنا وأماتنا   

ن واجهنا الشيطان في التجربة، وواجهنا      بجسدنا هذا العالم، بعد أ      فالسيد المسيح عبر  .  المجد فأصعدنا معه  

فالتجسد اإللهي كان بداية في سلم الحياة الممجدة،        .  الخطية والعالم والموت عند الصليب، وأخيراً أقامنا معه       

فالمجاهدون في حياة الموت عن العالم والقيامة من الخطية، والصعود بالفكر للسماء هم الذين يعيشون التجسد                

 اقعإن حياة ربنا يسوع المسيح هي في الو       [:  وإليك ما قاله كتاب الفيلوكاليا في هذا الصدد       .  اإللهي باستمرار 

وتصل به إلى الكمال بواسطة إرادة ومشيئة اهللا اآلب            يحي، ثم تنمو  مسالحياة المسيحية التي تبدأ مع كل        

ح نفسه الذي وعد    الصالحة وبعمل الروح القدس الحال في اإلنسان المسيحي وتحت إرشاد الرب يسوع المس             

 ...بأن يسكن فينا كل األزمان

 ...ميهحتضرورة وهذه الحياة ليست مستطاعة فقط لكل المسيحيين بل 

 . درجاتها تدرجياًيتسلقونوالمختارون فيهم يتوغلون في أعماق حياة المسيح السرية ثم 

 ).21: 2 بط 1 ( خطواتهمثاالً نتبع أثر ترك لنا ونعيش التجسد عملياً في عالمنا هذا ألن المسيح -5

لقد عاش يسوع طفالً كبقية األطفال، وبارك الطفولة وعاشها في أجمل صورها وعاش شاباً وبارك               

 .الشباب وعاشه في أطهر وأقوى صوره

 سنة وعمل نجاراً، وعال أمه وبارك العمل،         15مات العائل يوسف النجار وعمر السيد المسيح         

 فكيف كان يعاملهم؟، وكيف كان يقابل اإلساءة وكيف كان يقابل غيرة             -راألشرار واألخيا -عامل مع الناس    وت

، نالدرهميجبه نحو وطنه األرض يدفع      اوحسد جيرانه لنجاحه في العمل، وكيف تعامل مع أمه، وكيف أدى و            

 ...، كيف قابل كل ذلك؟ "ناصرياً -نصرانيانه "وكيف احتمل ظلم األشرار وكيف احتمل تهمة اسمه 
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مسيح بالجسد على األرض أيامنا هذه لدخل المدرسة وأدى امتحان الثانوية العامة ودخل          ولو كان ال  

 . ويلبس يسلكفكيف كان سيتعامل مع زمالئه، وكيف كان... الجامعة وعمل

هذه هي حياة اإلله المتجسد ألجلنا الذي وضع لنا مثاالً لنقتفي أثر خطواته، ولنعيش اليوم حياتنا                 

 شابهني في كل شيء ما خال       نهخطوات الرب ونقول لنا الحياة هي المسيح أل         كل أثر من الطفولة للشيخوخة    

 وحيادة الر وقنا يا أحبائي الختبار التجسد كل أيام حياتنا والختبار قوة المسيح            قهذا هو طري  .  الخطية وحدها 

 .القدس في حياتنا

 اهللا معي   ودجوساس المستمر ب  فاإلح.   هر إشارة إلى التجسد اإللهي     تدريب الوجود الدائم مع اهللا      -6

ألننا به نحيا   "حركاتنا تتم به    و هو إشارة صادقة إلى التجسد اإللهي وان أعمالنا           وحركاتي  أعماليفي كل   

 ).28 :17أع " (جدوونتحرك ون

 ...فأطعمتمونيألني جعت     "اإللهي للتجسد   ئع هي اكتشاف را   لمحتاجينا و نيكمعاملتنا للمسا   -7

 ).35 :25مت  " (...فكسوتمونيعرياناً 

 يع تدور جم  شهر كيهك أوالً في   .  استمرارسد ب  لكي يحيا أبناؤها التج    وللكنيسة برنامج صلواتها    -8

 الثاؤطوكياتت  لواالصلوات والتأمالت والتراتيل حول التجسد من السيدة العذراء من أجلنا، ثانياً في ص               

، ومن هنا يتضح أهمية التسبحة في كيان          التجسد ر في س  ية حول العذراء كعجينة للبشرية قدمت هللا       ومالي

 .سوراجع كتاب العذراء ثيؤتوك. الكنيسة القبطية

، فالفرح هو الترمومتر إلنسان     بشارة مفرحة  التفكير دائماً بأن بشارة التجسد التي نلناها هي           -9

 :المسيحي الذي به يحس أنه قد أدرك سر التجسد اإللهي، وهذا هو موضوعنا اآلن
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 ل بالتجسد اإللهيالفرح الكام

 . " لناأظهرتالحياة األبدية التي كانت عند اآلب " 
 )2 :1 يو 1(

 " ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامالً" 
 ).4 :1 يو1(

 

 :اإللهيالفرق بين فرح العالم والفرح النافي من التجسد 

و فرح مؤقت   فهسان، لذلك   فرح العالم ينشأ من الظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية المحيطة باإلن          

 .ومعرض لمخاطر كثيرة أهمها الموت

 حتى ولو كانت الظروف االجتماعية واالقتصادية       وجود اهللا واتحاده بطبعنا   أما الفرح المسيحي فناتج عن       

المسيح ناتج من وجود     رحنا كمسيحيين في ميالد   ففلذلك  . في المذود المحـيطة باإلنسان مضادة كما حدث       

. ونبلغ قمة هذا الفرح عندما ندرك أعماق حب اهللا على الصليب          . ولوفـي مـذود حقير    اهللا فـي وسـطنا      

والثالثة فتية كانوا يسبحون اهللا في وسط األتون والنار مشتعلة، وبرلس الرسول كان يرنم بفرح في أعماق                 

حتـى  ) 22: 16يو (وهذا الفرح ال يمكن أن ينزع منا  ). 1: 3في   ("في الرب وا  افـرح ": السـجن قـائالً   

 . ألن اهللا تجسد واتحد بطبعنابالموت

، والقبر الذي   )الحياة األبدية (ه  اتذ  المسيح الحياة أعطانا  :  ح كامل بحياة ال يغلبها الموت      ر ف -1

سد الترابي ولكن ليس له سلطان أن يفصل النفس عن الحياة األبدية التي اتحدت               ج مكان لل  سندخله ما هو إالَّ   

فالبعض واجه الموت بفرح    :  ين الذين كشفوا أن الحياة فيهم كانت أقوى من الموت          بالقديس مملوءوالتاريخ  .  بها

 شيوخ شيهيت،   اًكالتسعة واألربعين شهيد  )  35:  11عب  (ولم يقبله النجاة    ا  آخرون عذبو وكأنه شيء ضعيف،    

 مرات وقام،   3اموا ألن الذي فيهم كان أقوى من الموت كمارجرجس الذي مات              ق  واآخرون بعد أن مات   و

وهكذا يعيش  ...  قائلين أين شوكتك يا موت، وآخرون اشتهوه بفرح       )  العدو األخير ( بالموت   استهزءواآخرون  و

ت أن ينقصها بل على     و يعيش في فرح كامل، ال يقدر الم        -المسيحي الذي اكتشف المسيح الحياة األبدية        

 .العكس يزيدها بهجة وكماالً

د أدانها  قمن أعظم خطية، والمسيح       ىو أق فيَّلتي  الحياة المسيح ا  :   فرح كامل بغلبة الخطية    -2

من كل     المسيح يطهر  وعدم يس "ب  أتوندما  فعضعفي،  لبالجسد عل الصليب، حتى الخطية التي أسقط فيها اليوم          

سلنا غالذي أحبنا وقد    ":   وأتقدم للتناول من دم المسيح أقول مع الرسول        رة أتوب فكل م ).  7:  1يو  1"  (خطية

 . ألن دم المسيح قد غلب الخطية تماماًوة بقأحبائيإذاً لنفرح يا ). 5: 1رؤ (" من خطايانا بدمه

أنا قد  ا  وقث").  4:  1 يو   1"  (من الذي في العالم     الذي فيكم أعظم  ":   فرح كامل بالنصرة عل العالم     -3

بالقوة   واا يسوع أحس  ويب وتبع لا الص وفالذين عاشوا التجسد وحياة التوبة وحمل     ).  33:  16يو  "  (ت العالم غلب

والعالم كما  .   معه أمام جليات الجبار    هللا ا وةالتي فيهم التي تغلب العالم كما أحس داود بق        ة  ودية غير المحد  لهاإل

 ".ة العيون وتعظم المعيشةوالجسد وشهوة شه"يكشفه لنا الرسول هو
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ربة، به قد غلب الشيطان على جبل التج        فالمسيح الذي نحيا  :   على الشيطان  باالنتصار فرح كامل    -4

 نفس   أي  الذين وقعت في أسره، فلم يعد له سلطان على أن يحدر            كونزل الجحيم وف    وسحقه تحت الصليب،  

 أخوتيلذلك يا   ".  اليوم تكون معي في الفردوس    :  "لذلك قال الرب للص   .  للجحيم كما فعل من قبل بجميع اآلباء      

ألننا سوف ال ننحدر للجحيم        باألكثر ، لنفرح ).55:  15كو  1"  (أين غلبتك يا جحيم   :  "لنفرح مع الرسول ونقول   

 .فحسب بل سنصعد للفردوس مع المسيح

 . النظر- الحب-الحياة األبدية : فرخ كامل بالحياة-5

، الحياة المنتصرة على    إنها حياة االتحاد باهللا     هي المسيح ونحن نحياها اآلن في الجسد،       الحـياة األبديـة    

 إنها حياة ال تغلب ألن الذي       ...سلطانه والموت وجبروته  العـالم وأباطيله والخطية وصورها والشيطان و      

 .فينا أقوى من الذي في العالم وأقوى من الخطية إذ سحق الشيطان وداس الموت

فالحب هو الذي جعله يخلى ذاته ويأخذ شكل العبد و يدخل البطن ". اهللا محبة" فهو طبيعة اهللا     أمـا الحـب    

 ية حب يفيض ويمأل حياتنا، حب االتحاد بالحبيب، حب كامل هللا       فالحياة األبد . المحدود و يصير تحت زمان    

 .لنعيش الحب بأقوى صهره وبكامل ملئه ...وحب كامل للبشرية كلها

هو الذي يبدد   ). 28: 18مز  " (ظلمتى الرب إلهي ينير  "، وهو الذي أنار ظلمتى      هو نور والمسـيح الحياة     

الذي يبدد كل ظلمة الشر     " أنا هو الحق  " المتجسد   هو نور الحق  . الظـالم فيكسـب نفسي فرحاً ال ينطق به        

ـ    لحقد  الذي يبدد كال صور ا     للجميعر الحب   و، نـور الطهـارة الذي يبدد كل ظلمة للنجاسة، ن          يَّالـذي ف

 ."يضيء في الظلمة النورور الناس ووالحياة كانت ن "اإللهيإنه نور التجسد .. .والشرور والتعصب

 

 .لذي أخذ جسدنا وصار إنساناً، الذي أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لهنا في المسيح اقهذا يا أخي هو ح

 لنشبع من الحياة ونعيشها،

 ونشبع من الحب ونتلذذ به،

 .آمين. حياتنا به وتستنير روونشبع من الن
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 نسان نزول اهللا لإلمةعظ
 

 متحدين، ليس   فثمة الهوت وناسوت  :  ولد ولكنه كان مولوداً منذ األزل، ولد من امرأة، ولكنها عذراء          

 حملله أمه في حشاها، ولكن عرفه النبي وهو في حشا أمه واهتز           .   له في السماء أم    والله على األرض أب،     

دته مَّجأنيم في معلف ولكن     .  ط ولكنه خرج من الكفن عند قيامته       لقملفف با .  مسروراً لمجيء الكلمة خالقه   

 اً منظر وال جمال وكان عند داود بهي       ودعند اليه لم يكن له    .  بميالده نجم، وسجد له مجوس      المالئكة، وبشر 

رب ُج.  واعتمد كإنسان ومحا الخطايا كإله    .   من الشمس  اًشراقإأجمل من أبناء البشر، وسطع على الجبل كثر         

 خبز  وهوجاع ولكنه أشبع جماهير،     .  لب العالم غا إلى الثقة ألنه     ونه إلهاً وهو يدع   ونر بك صنه إنساناً وانت  وبك

رب، ووعد من يؤمنون به أنهم       يش إلى و  ِتأفليمن كان عطشاناً    :  اح قائالً صعطش ولكنه    الحي،   ءالسما

نعاس ومشي على البحر،    ل با كان مثقالً .   والمثقلين نتعب، ولكنه راحة المتعبي   لني ا عا.  ماء حي   عبييصبحون ينا 

من حلق السمك،      دفع الضريبة ولكنه أخرج المال     ءرق في الما  غوزجر الرياح، وانهض بطرس، وقد كاد ي      

ولكنه خلص من كان نازالً من       "  مسكون" وانه   ى سامر نهإ:  اولاق.  وهو سيد من يطالبونه بدفع الضريبة      

 ولكنهم لم يقدروا    هأرادوا أن يرجمو  .  أورشليم فوقع بين أيدي اللصوص، وعرفته الشياطين فهربت من وجهه         

يسأل أين وضعتم ألعازر،    .  كيندموع البا يبكى ويكفكف   .  الة من يدعوه  صيصلى، و يستجيب    .  يبوهصأن ي 

بيع بثمن بخس بثالثين من الفضة، ولكنه اشترى البشرية بثمن عظيم بثمن             .   ألنه إله  اًثه حي عألنه إنسان، ويب  

صار كالحمل هو الكلمة التي بشر بها       .  يقاد كالنعجة إلى الذبح وهو راعى إسرائيل وراعى األرض كلها         .  دمه

يب وسمر عليه،   لرفع علما عود الص   .  عليل وجريح ويشفي كل مرض وعلة       هو!  صوت صارخ في البرية   

أسلم .  ..اًرخمء  مال ال يحوَّسقى خالً ومراً، ولكنه من ذا؟ هو من         .  راتونا في جميع المنظ   قنا ح لكنه يعيد   لو

ى من  وت وقام الم  ،انشق حجاب الهيكل عند موته، وتصدعت الصخور       .  نفسه وله السلطان ألن يستعيدها     

نزل إلى الجحيم ولكنه أخرج منه نفوس        .  ه هدم الموت، دفن ولكنه قام      وتيموت ولكنه يحيى، وبم   .  رالقبو

 .ات ويخزى أدلة المارقينمو ليدين األحياء واألياألبرار وصعد إلى السماء وسوف يأت

ص أخرى تزيل الضالل فنسألكم     وفإن يكن في الكتاب نصوص تكون لكم علة للضالل، ففيه نص           

أو باألحرى أن يصالحكم المسيح وينير الروح       "  الروحا  وال تطفئو "حوا مع اهللا،    تتصال، ونرجو أن    باسم المسيح 

 به، ونظل ثابتين    لصث، ونخ وث فعسانا نحن على األقل ننقذ الثال       الور روح السالم بالث   صأن ينت و.  لكموعق

 .مجد إلى دهر الدهورنا، بالمسيح ربنا الذي له الئضوع رجاوم  بدون خطيئة إلى ظهور من هواًأطهار

 ).21 -19: 29العظة (س النازينزى والقديس غريغوري

 

 طفالً  د صار قالقديم األيام   .   تجعل الدهش يأخذ منى كل مأخذ      ه أقول؟ كيف أتكلم؟ أن معجزة كهذ      ماذا

، الجالس على العرش األسمى في أعلى السماء منسطح في مذود، المستحيل لمسه، البسيط، غير                  اًغيرص

ل وَّد بقمط ألنه قد شاء ذلك، قد اعتزم أن يح         قيَّيئة م الخط  ود قي الفاكَّ.   عادم الجسد، تلمسه أيد بشرية     المركب،

من ثم قد احتمل ذل     .  وةالحقارة إلى شرف، أن يلبس العار مجداً، وأن يظهر أن حدود التواضع هي حدود الق              

.  كنز حياة  ي ل يهيئ، وبالعطاء واألخذ    يأخذ لحمى ويعطيني روحه   .  جسدي ألتمكن من االتحاد بالكلمة األزلي     

 )2م ق على الميالد، الر2الميمر ( الفم بي يوحنا ذهسالقدي...       ليخلصني، ويعطيني روحهليقدسنيأخذ لحمى 
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ه، ءن من اهللا وصاروا أبنا    دو بعد ما قال إن الذين قبلوه مولو       اإلنجيلي".  والكلمة صار جسداً وحل فينا    "

في .  ق الوصف، وهو أن الكلمة قد صار جسداً، وأن الرب قد اتخذ حالة عبد             ئ الفا يوضح لنا سبب ذلك الشرف    

 العاليحين يلتفت   .  ر الناس أبناًء اهللا   يَّ قد جعل ذاته ابن اإلنسان، بينما كان بكل الحقيقة ابن اهللا، ليص             الواقع

ن سفاهللا هذا ما حدث في       السافل م  فعايته آن ير  غ مجده بأدنى ضرر و    مسل، فذلك ال ي   لحاالمقام إلى السافل ا   

صف، نحن الذين   وأنه رقانا إلى مجد ال ي        من طبيعته اإللهية، غير    اًبنزوله من السماء لم ينقص شيئ     .  المسيح

بعطف اً   فقير تجرى األمور على هذا المنزل حين يخاطب ملك متسوالً        .  كنا على الدوام في العار والظلمات     

 . في أعين كل الناساً ممتازاًل وجيهو المتسباهتمام، فهو ال يهتك شرفه البتة بل يجعل

 )حناو يإنجيل على 11من الميمر (حنا ذهبي الفم والقديس ي

  

هذا الجسد  .  ، لذلك مات لمسيح    للموت قابالً   أن يأخذ جسداً     اًأخذ جسداً من امرأة، لذلك كان طبيعي      

جيبين في  علمسيح، وهكذا أتم عملين     ك قام ا  لذل بمقتضى طبيعته،     للفساد لم يعد خاضعاً  كلمة  بالبفضل اتحاده   

 :وقت واحد

  كو2" (امات عن الجميع فالجميع إذاً ماتو     إن كان واحد قد     " موت الجميع في جسد المسيح     إتمام  -1

5 :14.( 

ب وه ف - بفضل اتحاد كلمة اهللا بالجسد، ألن الكلمة غير قابل للفساد           القضاء كل الموت والفساد    -2

 ).اتمون األلذلك قام م(الجسد عدم فساد 

 -شوكته و يصالحنا مع اآلب بدمه       و يكسر   حمل الموت عنا  ييفدينا و ل  -أخذ الكلمة جسدنا  وهكذا  

لذلك "  اتوأبانا الذي في السم   ":   فنقول للتبنى ويدعونا   - لنا اًأخ  ويشاركنا في كل شيء ما خالً الخطية فيصير       

هذا .   في الجسد  اًلذي ال يعترف بيسوع المسيح آتي     فا"لذلك  .  ابن اهللا أبناً إلنسان   بالضرورة كان ينبغي أن يكون      

 ).7 يو 2" (المضل والضد للمسيح هو

 . ] في جسد ولكنه بالحرى يستخدم الجسدراًإن كلمة اهللا لم يكن محصو[

 )عن كتاب تجسد الكلمة(اثناسيوس الرسولى 
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5 

 رحلة الصوم الكبير

 ياء النبيعإشمع 
 

 مقـدمة

 التي تقرأ   - من أيام الصوم الكبير    -موجزء من سفر إشعياء النبي كل ي      التـزمت الكنيسة بضرورة قراءة       

 . أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعةأيفيها النبوات قبل بدء القداس اإللهي، 

 ويأتي األصحاح األول من السفر،      ءةراقحتـى إنـنا نجد في األسبوع األول من الصوم تبدأ الكنيسة في               

أما في جمعة ختام    ). السامرية(حسب رأى المفسرين مع أحد النصف       ) 40إش  (عـند   منتصـف السـفر     

ـ   أن نقول   يعلذلك نستط .  آخر أصحاح في السفر    أي -)66إش  (م فيقرأ األصحاح السادس والستون      والص

التوبة، : م الكبير، فنجد فيه ما يناسب     ورحلة مع آحاد الص     سفر إشعياء النبي هو    أنبـال أدنـى مـبالغة       

 . الضال، السامرية، شفاء المخلع والمولي أعمىاالبنة، والتجربة، الصال

 .ياء النبي يرسم للكنيسة بالروح برنامج الصم الكبيرعنجد العجب وكأن إش

 . برنامج الصوم الكبير وهدفه س نف، وهذا هوهللالرجوع واالتوبة  سفر سفر إشعياء هو 

ول من إشعياء يتحدث عن التوبة، أما األصحاح         األ حالصـوم يـبدأ بالـتوبة و ينتهي بالقيامة، واألصحا          

 .نمسيخم الو الجديد في ينيسةفيتحدث عن القيامة وميالد الك) 66إش (السادس والستون 

 : هي هدف الصوم كما جاء في إشعياءالصحة الروحية 

 سكل الجسم مريض وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأ          :  "ع األول يقول إشعياء   و في األسب  -أ

 ).6، 5: 1إش " (ولم تعصب ولم تلين بالزيت  بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصريس فيه صحةل

" ًبت صحتك سريعا  وتن مثل الصبح نورك     رحينئذ ينفج ":   وفي أسبوع ختام الصوم يقول إشعياء      -ب

 ). 8: 58إش (

يد للصحة  م المف والص  م، وما هو  وسطة الص ا بو اًفسفر إشعياء يحدثنا عن كيف تنبت الصحة سريع        

 الروحية؟

الصوم الكبير، ومن ناحية    في رحلة  شعياءإ مع هذه مقدمة ضرورية ينبغي أن يضعها نصب عينيه السائر         

 .هذه الدراسة لسفر إشعياء دراسة كنسية روحية لذيذة أخرى تعتبر

صوم إشعياء في ال     آلباء الكنيسة األوائل الذين أعطونا فرصة دراسة سفر         اً وآخر أوالًونقدم الشكر   

 .الكبير

 القمص بيشوى آامل
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 :ع األولواألسب

 ).18 -1: 6(يبدأ األسبوع بإنجيل متى : اإلنجيل

و ينتهي  ...   وعن أبانا الذي في السموات     ةم كأركان للعباد  وصوهو يتحدث عن الصدقة والصالة وال     

 . على المال بل على اهللا وحدهاالتكالويتحدث عن عدم ). 19: 6(هذا األسبوع بإنجيل متى 

تقرأ في هذا األسبوع األصحاحات الثالثة كلها، ويمكننا أن نلخص األمور المشتركة             :  إشعياء النبي 

 :فيها مع قراءات اإلنجيل

وترنيمة ).  2:  1إش    (" ونشأتهم أما هم فعصم علىَّ      بنينربيت  "  :"تاأبانا الذي في السمو     "-1

 .تاا الذي في السمونابالكنيسة في هذا األسبوع هي عن أ

.  ورباهم السماويأبانا  .   من األبناء الذين نشأهم    اآلتيإن ما يحزن قلب اهللا هو العصيان أو الشر           

 .حساس بأن هدف الصوم هو الرجوع لحضن اآلبوهكذا يدفعنا إشعياء النبي إلى اإل

 ."...لصوماكذلك الصالة، . إذا صنعت صدقة فلتكن في الخفاء":  الرياء-2

 .هة هللا، واهللا يكره الرياءوجفالعبادة م

 :من القلب مكروهة دة ال تقدم هللا في الخفاءاأما إشعياء فيكشف لنا أن كل عب

 ،)15 :1إش  ("اًة دمإن كثرتم الصالة ال أسمع، أيديكم مآلن"

 ).13 :1إش  ("وخمرك مغشوشة بماء) ةوشمغش(ة زغال وءفضتكم ممل"

 .يكره الرياء والمرائين  هي العامل المشترك في كل وصايا السيد المسيح فهوالخفاءفكلمة في 

 شعياء النبي أوضح لنا باآليات السابقة وبأخرى كثيرة أنإو

 .رائينوالذبائح من الم اهللا يكره حتى البخور

 هي ختام كل صالة قسمة في       "بال رياء "إذاً يا أحبائي فلنعبد اهللا من القلب بال رياء، وهذه الكلمة             

 .القداس اإللهي

 :اعتضاال

 والتواضع يقوى   ... باالتضاع والمحبة أساس كل البنيان     اًوالعمل في الخفاء ال بد أن يكون مصحوب       

 .هنأركا

 :تضاع الثاني من إشعياء كله عن االحصحااأل

 ).11: 2إش " (توضع عينا تشامخ اإلنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم" 

 ).12: 2إش " ( وعلى كل مرتفع فيوضععلى كل متعظم وعاٍلاً يوم فإن لرب الجنود" 

 ).21: 3إش " (ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب" 

 ).22: 2ش إ( " يحسبماذاي أنفه نسمة ألنه ا عن اإلنسان الذي فوكف" 
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 ،"على األرضاً تكنزوا لكم كنوز ال" -4

 ،"لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون تهتموا ال"

 ).34، 25 ،19: 6مت  ("يهتم بما لنفسه ألن الغد  للغدواتهتم فال"

 :وهذا ما يسجله إشعياء عندما يقول

 ).1: 3إش  ("إنزع السند والركن" 

 ).1: 3إش " (وكل سند ماء بزكل سند خ" 

 ).21-16 ،18: 3إش ... " (م زينة الخالخيلوينزع السيد في ذلك الي" 

نسان، بل المسيحي عليه أن     إل  وسوء اإلنجيل أو سفر إشعياء فكالمهما يؤكدان أن المال ليس سندأ           

 .رأسه وحده الذي خلصه وفداه ويرعاه ويحصى شعور  اهللانسان إالَّلإليعشى بال هم فال سند 

 

 :ع األولىوالتوبة هي هدف األسب

 :لذات وا الخطية:أوالً

 ).5:1ش أ( "كل الرأس مريض ليس فيه صحة"إلنسان لالخطية مدمرة 

 )22: 1إش " (كالفضة المغشوشة " الشخصية والرياء هما بداية البعد عن اهللا واجازد

 ).23: 2ش إ( " عن اإلنساناكفو"الذات هي أخطر عدو في رحلة الصوم 

 ).25: 6مت ... " ( لحياتكم بما تأكلون وبما شربونواال تهتم"

 :العترافواالتوبة : ثانياً

م، لذلك  و من اهللا وبدون االعتراف تضعف قوة الص       وة واالعتراف دع  -االعتراف بالخطية ضرورة للتوبة    

 :لواتقرأ لنا الكنيسة من سفر إشعياء هذه األق

 م كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودى تصير        إن كانت خطاياك  :  هلم نتحاجج يقول الرب   "

 ).18:1إش " (كالصوف

إش  (" في التراب من أمام هيبة الرب      اختبئادخل إلى الصخرة،    ": م كالهما صلب للذات   واالعتراف والص  

2 :10.( 

 : اإليجابية في التوبة:ثالثاً

 ).17: 1إش " (ا فعل الخيروتعلم" 

 فإن الرحمة تحل عليهم     نعلى المساكي    للرحماء  طوبى :   عمل الخير  مناإلكثار  م من   وال بد في الص   

 .والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم

 ).27: 1إش " (ا بالبروهصهيون تفدى بالحق وتائب" 



 20

 .ما أجمل التوبة التي تؤهل اإلنسان لبر اهللا.  في حياة التائبينبر اهللافالصوم أروع مجال لظهور 

 ).5: 2إش " (هلم فنسلك في الرب"يرة في نور الرب التوبة مس 

 .الرب هي مسيرة في نور  المكملة لمسيرة التوبة-فالسلوك في وصايا السيد المسيح الرب

 جبل  ىوتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إل      "س البعيدة للحياة مع اهللا      واإلنسـان الـتائب يجذب النف      

 ).3: 2إش " (...رقه ونسلك في سبلهالرب، إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من ط

 

 :األسبوع الثاني

من (ن إذا قلنا إن إشعياء في نبوته        بالغي، وال نكون م   التجربة على الجبل   هذا األسبوع بإنجيل     ينتهي

 الروحي في الصوم    اإلنسان وكأن إشعياء النبي يمهد      -تجارب اإلنسان مع اهللا   يتحدث عن   )  7 إلى ص    4ص  

 .يم التجربة وأعماقها إلدراك مفاهاألربعيني

 : التجربة من أجل تنقية حياة اإلنسان-أوالً

. اإلحراقإذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح                 "

ألن .  هبة ليالً تملر   ولمعان نا  اًودخاناً  يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهار            

 ).5، 4: 4إش " (ءعلى كل مجد غطا

 .وتنقية الدم. التنقية من القذر: هدف التجربة

 .اإلحراقروح القضاء وروح : وسيلة التجربة

 مجد النفس الممحصة بالتجربة ومن الخارج تبدو        "لكل مجد غطاء  "المجد من الداخل    :  نتيجة التجربة 

 .أنها مغطاة بآالم التجربة

  ويحولها إلى مجد   - بل لينقيها من قذرها    اًيس انتقام ل  يم بروح اإلحراق  لفاهللا حكم وقضى علما أورش    

أم يبارك  ...  مغطى وهل يرضى الرب للنفس المجاهدة في الصم أن تظل في قذرها، وأن يبقى معها كما هو                 

 :صومها وينقى قذرها

حكمنا على أنفسنا لما      ألنه لو " يمكن أن يكون هو االعتراف وادانة اإلنسان لنفسه           يريح القضاء  -أ

 إما أن ندين أنفسنا ونتوب، وإما أن يديننا         -فاضح أن التجربة هي روح القضاء     ).  31:  11كو  1("  م علينا كُح

 ).12: 11 كو 1(اهللا في هذا العالم بطريقته الخاصة ونتوب لكي ال ندان في العالم اآلخر 

 أقمع جسدي :  "فهو الجهاد ضد الخطية وهو صفة الصوم كقول الرسول         :   أما روح اإلحراق   -ب

، التي عندما يرى اهللا أمانتنا في الجهاد للدخول من الباب الضيق محبة في السيد                 )27:  9كو  1"  (وأستعبده

 اًالمسيح يلهب القلب بنار الروح القدس الذي هو كمال التوبة فيحرق كل ما يشين النفس من أن تكون عروس                   

 . دم ربنا يسوع من على المذبح-اً دماء إلهي- اً جديداً ينقيها من القذر، وينقى دمها ويعطيها دم-للسيد المسيح

 واإلحراق القضاء   حالقدس برو   هذه العروس التي نقاها الروح     :  يحولها إلى مجد    اً أخير -جـ

هب الروح  اا بمو ينهيز).  6:  3نش  "  ( يزينها بعد ذلك بكل أذرة التاجر      - واللبان   رَّوتعطرت بالم "وجاهدت  

إن )...  23،  22:  5غال  "  ( تعفف - وداعة - إيمان -ح صال -لطف  - طول أناة  - سالم - فرح -محبة"القدس،  
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ا الفرح، واالتضاع، وطول األناة،      ذ وللناس، ك  هللام تبدأ تتذوق حالوة المحبة       صوالنفس المجاهدة في ال    

 ...والطهارة

في الخفاء فيغطى على كل هذه الزينة النقية        ولكن الروح القدس يصنع كل ذلك     :   ولكل مجد غطاء   -د

فلكل .   من الداخل غنى جداً بكل ثمرة للروح القدس         و وه اً بسيط اً فترى من الخارج إنساناً عادي     ...للعروس

 ...ولئال نقع في كبرياء وغرور.  أجرنافيمجد ال بد أن يكون له غطاء لئال يسرقه العدو، ولئال نستو

 

 :ءالردي تجربة العنب :ثانياً

 يصنع أيضاً لكرمى وأنا لم      ماذا وبين كرمى    بيني  واذا احكم و واآلن يا سكان أورشليم ورجال يه      ..".

ود هو بيت إسرائيل وغرس     لجنإن كرم رب ا   .  ..اً رديئ اً صنع عنب  اً إذ انتظرت أن يصنع عنب     لماذا.  أصنعه له 

 ).7 -: 5إش " (لذته رجال يهوذا 

ربة التج: لته وهما  يفصل بين نوعين من التجارب في األصحاح األول من رسا          يعقـوب الرسول   معلمـنا  

 التي  التجربة الشريرة ثم  .  وهذه التي تنقينا وتولد فينا الصبر واإليمان       -ة من اهللا  الموجهوهـي   المفـرحة   

 ).15، 14: 1 عي(ر الصالحة التي يصنعها اهللا معنا ولكن اإلنسان ينجذب و ينخدع من شهوته ورغم األم

ع الكرم  ا أنو نزرع أحس ، ونقى حجارتها و   )أرض خصبة (فاهللا في سفر إشعياء اختار أكمة خصبة        

، وهذا  )أعطى الكنيسة دمه  ( لكلمة اهللا، ونقر معصرة      اً رمز اً عالي اً، ووضع في حياة اإلنسان برج     )كرم سورق (

لقد أعطى اهللا كل وسائط النعمة الالزمة        .  ه يسميه غرس لذته   ن بل وبلذة حتى ا    بنفسهالكرم غرسه السيد    

 .اً ردياًومع هذا صنع الكرم عنب) القدسأسرار الكنيسة والكتاب المقدس وعمل الروح (

 ؟وة من هذه النباألربعينيفما الذي نتعلمه في الصوم  

كل الشر في حياتنا سببه نحن وليس اهللا أو          ).  1  :2رو  "  (أنت بال عذر أيها اإلنسان    " نتعلم   -1

بركة الصوم  ك تضيع   ل، وبذ  العيب والذنب على اآلخرين    إلقاءوما يفسد توبتنا هو     الظروف أو المجتمع،    

 . والقيامة) بالعبور(وبركة التوبة وتتعطل رحلة الصوم التي ستنتهي بالبصخة 

 يحدث الجفاف الروحي وال يكون      ماذاول  ا،تنيطلع الشوك والحسك في حيا      "لماذا ونتعلم أيضاً    -2

األعمال ، ف اًل ردئي ب  اًجيداً  كل هذا سببه أن مع وجود كل وسائط النعمة لم نصنع عنب             )  6:  5إش    ("مطر

 إن الصوم   أحبائيا  يلذلك  .  من الكرم ألنه تعب فيه    اً   يطلب ثمر   فاهللا ...الصالحة هي ثمر الحياة مع اهللا      

 . في حياتكاًصالحاً  وثمراً عنب أن ال تقدم هللا إالَّعزيزيفاحترس يا . ميعاد طلب الثمرو  هاألربعيني

الثاء واألربعاء عن الخطايا والشرور     ويكمل إشعياء النبي نبوته في األصحاح الخامس في يومي الث         

نا نهمل وسائط النعمة وتجعل المسيحيين اليوم        لم وتجع وواألسباب التي تقف أمام رحلتنا المقدسة في الص        

يتألم إذ يجدنا اليم نجارى العالم ونثمر        )  كنيسته( غرس كرمه    بيده وبلذته فاهللا الذي   .  اً رديئ اًيثمرون عنب 

 .كثماره

 :)8ية آ( حب االمتالك -ا

 ".... بيتاًويل للذين يصلون بيت" 
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 اً حتى إذاً رأيت مسيحي    ... بيوت، شقق، أراضى   ...جذب أوالًد اهللا لحب االمتالك    يم  ووهكذا العالم الي  

 .  يخاف اهللا في عملهتقي كثيرة وليس ألنه رجل اًألن له أمالك م تقول إنه رجل ناجحوالي

 :)13آية ( عدم المعرفة -2

، )6:  14يو  "  (أنا هو الطريق  ":   ضرورية لسالمة الرحلة ألنه قال     -رفة المسيح ع م -يةوالمعرفة الروح 

 .رفةمعوهناك معرفة خاطئة وفلسفات خاطئة وهي أشر من عدم ال". شعبي هلك من عدم المعرفة: "وقال

 :)24آية ( رذلوا شريعة الرب -3

فإهمال الكتاب المقدس   ).  118ز  م  ("نور لنا في الطريق وسراج ألرجلنا     "والشريعة وكالم اهللا هما     

 وربنا يسوع المسيح كانت ردوده على        ...إنه ال بد أن يضل الطريق      .  كارثة للسائر في غربة هذا العالم      

 .الشيطان من الكتاب المقدس، كذلك عدو الخير كان يتحدث بكلمات آليات ناقصة من الكتاب المقدس

 .)21آية (تهم ا أنفسهم والفهماء عند ذونيع ويل للحكماء في أ-4

فإن كان  .   نفسه عيني الكبرياء وحكمة في     رية سوف ال يجنى إالَّ    بشفالذي يدرس الكتاب بحكمته ال    

طريق تحرمه  الأول عثرة في      سير في طريق رحلة الصوم، يصبح الكبرياء هو       لل  اًاسيسأاً  شرط  االتضاع هو 

اء يكبرلع جرب السيد المسيح با    سبوا األ لذلك فالشيطان في هذ   .  من البركات التي كان سوف يجنيها من الرحلة       

ال تجرب  ":  فرد المخلص في وداعة   ...  لوكليحم  ته سيرسل لك مالئك   واهللاقائالً الق مسك من فوق أعلى الجبل        

 ).12 :4لو ( "الرب إلهك

 :)20آية ( الرياء والنفاق -5

 -اإليمانى الصراحة في    فالمسيحية مبنية عل  -  در ما هاجم الفريسيين المرائيين    ق  أحداًلم يهاجم الرب    

ين ل الجاع اً وللخير شر  اًخير   للشر نويل للقائلي ":  في رحلة الصوم لذلك يقول النبي        يصعب عليه السير   والمرائي

 ".اً والمر حلواً الجاعلين الحلو مراً والنور ظالماًالظالم نور

 .هذه خالصة نبوات الثالثاء واألربعاء

 .آمين. جيد اء الصوم لكي يأتى بثمرالح الكرم أثنصمن النبي إل وهي تحذير

 :)12-1: 6ش إ(  من آجل الخدمةجهة مع اهللا تحربة المو:ثالثاً

 م والخدمة؟و الصنهل من عالقة بي

الصوم والصالة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب                :  نعم

 .واالبن والروح القدس

  ولكن كيف يبدأ؟...ينإشعياء النبي خادم اهللا األم

 هو بيت القصيد في الخدمة، وإشعياء لخص هذه التجربة في مواجهة اهللا بالصالة، ثم               اًبـناء الخادم روحي    

هأنذا : "وأخيراً بعد التأخير في الذهاب للخدمة قائالً      . فمـه بالجمـرة الـنارية مـن على المذبح          بتطهيـر 

 ".فأرسلني
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ون لهم حياة صالة قوية حيث يواجهون اهللا فيكشف ضعفهم             البد أن تك   القديسون خدام اهللا    :أوالً

 ويحسون بالدخان يفصل    -هم ويشعرون بقوة اهللا الذي أذياله تمأل كل الهيكل         وسوتهتز نف .  اًمتلئون إتضاع يو

 واإلحساسوتبدأ من نحافة اهللا في القلب،       .   مكان العباد  -تبدأ من الهيكل   هنا   -والخدمة.  بينهم وبين الهيكل  

 .الخطيةبالضعف و

:  في القداس اإللهي   سيرلكالقديس     كما يقول  من فوق المذبح  ادم وتطهيرها تبدأ    خحياة ال :  ثانياً

ة التي تطهر النفس والجسد والروح التي هي الجسد اإللهي والدم الكريم اللذين                 يرلناوأعطنا الجمرة ا  "

 .فالذبيحة على المذبح هي مركز االنطالق في حياة الخادم. "لمسيحك

 لم يكن   -بعد أن قدم اهللا إلشعياء كل هذه االختبارات الروحية        .   طاعة إشعياء السريعة لطلب اهللا     :اًثالث

فالنبي .  فة بالمخاطر وقت كانت محف  ورغم أن خدمة النبي في ذلك ال      .   سرعة الطاعة لخدمة اهللا    من إشعياء إالَّ  

 . غير سارة للملوكاًارب يحمل أخاًفي أيام إشعياء كان دائم

 أن كل اختبار جديد هو      هع مثل هذا وضعته الكنيسة في منتصف أسبوع التجربة، معنا          ضووإن م 

 .تجربة جديدة مع اهللا وانطالق للخدمة

 :)14-1 :7ش إ(  تجربة الصالة العميقة:اًرابع

). 36:  8رو  "  (نطق بها ُيلسنا نعلم ما نصلى ألجله كما ينبغي ولكن الروح يشفع فينا بأنات ال                "

 ):10: 7إش ( بين اهللا وأحاز دار الحوار الذي كليإو. ولكنها طلبات سطحية.  من اهللاًنطلب كثيروالحقيقة أننا 

 ."إلى فوق  طلبك أو رفعةقعم. اطلب لنفسك آية: "قال الرب ألحاز

 ."أجرب الربال أطلب وال ": فقال أحاز

 ."أنتم تضجرون إلهي أيضاً": فقال إشعياء

 :.ولكن يعطيكم السيد نفسه آية

 ).14 : 7إش  ("ا العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو اسمه عمانوئيله"

 .فاهللا في الصالة مستعد لألعطاء حتى ذاته 

 .ى أن نطلب طلبات كبيرة فنجرب الربشونحن ال نعمق الطلب أو نرفعه إلى فوق ونخ 

. ..واألعمى ...والمخلع. ، هو نصيب االبن الضال، ونصيب السامرية      هو نصيبنا إن اهللا في لعهد الجديد       

 إذاً فلنطلب أن يكون المسيح ذاته وليس أقل من          ...ومـريم اخـتارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها         

 ).2: 12إش  ("اً خالصلي هو الرب وقد صار يى وتسبحتوتق"ذاته هو نصيبنا 

 .في رحلة الصوم المقدسيقدمها لنا هذه هي ثمرة الصالة العميقة كما جربها إشعياء و

 ." اهللابإصبع الشريعة المكتوبة وحيهما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ ل: "الصالةالصوم و 

 ."هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم اهللا": الصوم والصالة 

 ."هما اللذان عمل بهما الرسل في خدمتهم: "الصوم والصالة 
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 ." للسماءفعهما اللذان عمل بهما إيليا ور: "الصف والصالة 

 ".اه األسودوهما اللذان عمل بهما دانيال وسد بهما أف: "الةالصوم والص 

 ".هما اللذان عمل بهما الشهداء وسفكوا دماءهم من أجل اسم السيد المسيح": الصوم والصالة 

 وشقوق األرض من    والبراريهما اللذان عمل بهما األبرار والصديقون وسكنت الجبال         ": الصوم والصالة  

 ."حسيالمأجل عظم محبتهم في الملك 

 

 :ع الثالثواألسب

 :الالضينتهي هذا األسبوع بقصة رجوع االبن 

 :ة االبن الضال لها ثالثة أركانقصو

 . ضوحو وإشعياء يشير إليه ب-حنان اآلب: األول

 .  وقد تحدث عنها إشعياء-خطايا االبن: الثاني

 . سفر التوبة  وسفر إشعياء هو-توبة االبن: الثالث

 

 : أبوة اهللا لنا-1

إش (،  )هأنذا واألوالد الذين أعطيتهم اآلب    "  : أول أيام األسبوع عن هذه األبوة      فييبدأ حديث إشعياء    

8 :18.( 

ذ كان لم يزل    وإ"وقه لرجع ابنه،    وشقلب اآلب المحب    فقصة االبن الضال هي باألكثر تكشف عن        

 ).20: 15 لو( "بلهوق عنقه ى أبوه فتحنن وركض ووقع علرآه اًبعيد

 :الخطية -2

 ).19: 8إش  (..." العرافينعإلى أصحاب التوابا اطلبوا وإذا قالو"

 وينظرون إلى األرض وإذا     ...ن أنهم يحنقون  وعوجيويكون حينما   .  فيعبرون فيها مضايقين وجائعين   "

ت والجالسون في أرض ظالل الم    )  "22،  21:  8إش  "  (لى الظالم هم مطرودون   وإشدة ظلمة قتام الضيق     

 ). 22، 21إش  ("ظلمةالشعب السالك في ال

 :أليست هذه هي تصرفات االبن الضال

 .له كأن ليس له أب أو إ...رافينعه األشرار الذين قادوه للءبدل أن يسأل أباه سأل أصدقا

ع وظالم ويعيشون فيها غرباء     وجواألرض التي ذهب إليها يقول عنها إشعياء أنها أرض ضيقة            

  كانت أرض الخنازير، وكان يشتهي أن يمأل بطنه منها وهو           ، وهذه نفس أوصاف ربنا عن أنها      )مطرودين(

 .في حالة جوع

 . وصفها لنا إشعياء النبي في أسبوع االبن الضالالخطية ثمارهذه هي 
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 :وبةلتـ ا-3

 :ع لآلب والتلمذة لهو التوبة هي رجع وخض-1

ف لنا أن التوبة هي     فاشعياء يكش ).  16:  8إش    ("بتالميذي الشهادة اختم الشريعة     صرَّ:  "فيقول النبي 

 ). صر الشهادة(تلمذة لوصايا ربنا يسوع وهي في ذات الوقت شهادة 

 فيه، والعصر الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم         شاهد لعمل نعمة المسيح     أكبر  فالشخص التائب هو  

ا حياة   أفراده تعيشفكنيسة ليس فيها توبة مستمرة هي كنيسة جامدة، أما كنيسة           .  يتوقف على قوة التوبة فيها    

 .التوبة فتكون شاهد لعمل المسيح وتجذب إليها آلخر ين

 ":افة الرب وحياة القداسةمخ" والتوبة هي -2

 ).13 :8ش إ". ( فهو خوفكم وهو رهبتكمود رب الجنواقدس": فيقول إشعياء

  البساطة إن التوبة هي دموع وتسمير مخافة اهللا في         بمنتهىفكثيرون هذه األيام يتحدثون عن التوبة       

والقداسة هي ثمرة مخافة الرب، أما االستهتار في ). 118مز  "  (خوفك في لحمى    سمر:  "القلب كقول داود النبي   

 .ة للسقوطودالتوبة وتسهيلها يؤدى إلى عدم المخافة وسرعة الع

 :السيد المسيح في نور  والتوبة هي السير-3

 " ظالل الموت أشرق عليهم نور     الجالسون في أرض  .   عظيماً نوراً  ب السالك في الظلمة أبصر    عالش"

 ).2: 9إش (

 .ومن الموت للحياة من الظلمة للنور  أنها االنتقالأيهل يوجد تعبير للتوبة أجمل من تعبير إشعياء، 

 )...24: 15لو ( ")في النور(فوجد ) في الظالم ( فعاش وكان ضاالًميتاً هذا كان أبنيألن "

 :ـرحوبة فـ والت-4

إش   ("ون أمامك كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة         عظمت لها الفرح، يفرح   "

فدموع التوبة دموع مفرحة، وتعب الرجوع لحضن اآلب ينتهي بفرح األحضان والقبالت وذبح العجل              ).  3:  9

 حوفر((،  )10،  7:  15لو  ("  كةئإنه فرح المال  ).  "23:  15لو  ("  ينبغي أن نفرح  :  "المسمن، وقد قال اآلب   

، إن أفراح التوبة هي ثمرة الروح       )25  -23:  15لو  ( اآلب نفسه وفرح االبن      ح، وفر )6:  15لو  ("  رانالجي

 لذلك كنيسة بال توبة في حياة أفرادها هي كنيسة بال فرح، والعكس صحيح ألنه                -القدس العامل في الكنيسة   

رة الصوم نفرح   فت في   أخوتيا  ي   فهيا بنا  - توبة أوالدها  مصدر لفرح الروح القدس في الكنيسة إالَّ        ليس هناك 

 .كة والقديسين والكنيسة، ونفرح نحن بفرحهمئاآلب والسماء والمال

ا عن الطلب إلى أصحاب     والذين لم يرجع  ).  19:  8إش  (خر  ف والذين يلجئون لغير اهللا فليس لهم        -5

ر مع السيد   وي الن وال حياة ف    جرف فليس لهم    - لم يتوبوا  أي-اهللا  غير  آخر   شيء وأي  ... والعرافين عبواالت

 .المسيح
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 ...اًيرـ أخ-6

وهذا .  ط هي البعد عن الخطية ولكنها هي أيضاً الحياة اإليجابية مع السيد المسيح              فقليست التوبة   

 :نينثأروع ما كتب عنه إشعياء في نهاية نبرات يوم اال

 اً أبدي اً أب اً إلهاً قدير  اً مشير اًو يدعى اسمه عجيب      ونعطى أبناً وتكون الرياسة على كتفه      ويولد لنا ولد  "

 ).6: 9إش ("  رياسته وللسالم ال نهايةولنم.  السالميسرئ

م والذي هو صفة الص   )  االبن الضال (، حيث يبدأ أسبوع التوبة      االثنين يوم   وة اآلية هي ختام لنب    ههذ

 ...موات هذا اليووليتك تتأمل الربط الجيب بين الحديث عن االبن الضال ونب. كله

 ".ملك السالم  أبناً هويناطوأع ولد لناوالسالم ال نهاية له ألنه ولد : " بالقولالتي تنتهي

 :يومي الثالثاء واألربعاء

 :وات هذين اليومين تتحدث عن معوقات التوبة وهيبن

 : والكبرياءالذاتي البر -1

 صنعت  ديينه قال بقدرة    أل:  " نفسه فيقول  عينيإحساس اإلنسان انه غير محتاج للتوبة ألنه بار في          

 ).13:10ش إ" ( ألني فهيموبحكمتي

 نفسه، وأنه   عينيوحكيم في   "  أنه فهيم " الضال عند خروجه من بيت أبيه        االبنولعل هذا هو إحساس     

 ". ألني فهيموبحكمتي صعنت يديبقدرة : "ل التي أخذها من أبيه، ويقولواعظيمة باألماً سيصنع أمور

هل يفتخر الفأس على القاطع بها أو يتكبر        :  "وة يوم الثالثاء   اآلب في نفس نب     يرد عليه اهللا   ماذااسمع  

 ). 15: 10إش ...! " (المنشار على مردده

 : قسوة القلب-2

والشعب ":   القلب فيقول النبي   يتقصىت، وماديات هذا العالم     وامن كثرة ارتباكات، وانشغاالت، وشه    

 تضيع  - القلب وة من كثرة قس   -الوقت  يو يأت ).  13:  9إش    (" رب الجنود  بلم يرجع إلى ضاربه ولم يطل     

الذي لم يشفق على أبنه بل بذله ألجلنا        "  -فرص التوبة وال يحس اإلنسان بمقاصد اآلب الذي يريد خالصنا          

 ).32: 8رو  ("أجمعين

: 9إش  " (، والتمادى في الشر الذي يحرق صاحبه كالنار       الفجور" في النهاية إلى     اًوهذه القسوة تؤدى حتم    

: 10إش  " (من الحق إلى الباطل والجور، وسلب حق الضعفاء واألرامل واأليتام         "إلنسان  ثـم يحول ا   ). 18

1 ،2.( 

  ولكن ما السبب في هذه القسوة؟-1

خذوا لنا الثعالب   "اته وعثراته وأخطرها الثعالب الصغيرة      و، وكثرة شه  الفاني هما هذا العالم     :أوالً

ه الثعالب الصغيرة هي الخطية في بدايتها التي تبدأ           وهذ).  15:  2نش    ("الثعالب الصغار المفسدة الكروم   

اون لتها  ويكون ذلك سببه  .   القلب، وحينئذ يصعب التخلص منها      وتقسيصغيرة، نهملها ونستهتر بها تكبر       

 .وعدم محاسبة النفس باستمرار
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والمرشد في حياة اإلنسان هو     ).  16:  9إش  "  (مرشدو هذا الشعب مضلين   ":   يقول النبي إن   :ثانياً

يه والتعليم والتوبيخ تولد هذه     وج فقلة الت  ...، خادم مدارس األحد، الكاهن والمعلم      )األب واألم (لبيت األول   ا

 .القساوة

  وكيف الرجوع إلى اهللا؟-ب

ا مثل هذا القول فليس لهم      وإن لم يقول    إلى الشريعة إلى الشهادة   "الحل الوحيد هو الرجوع لكلمة اهللا       

 ).30: 8إش " (فجر

 ).3: 15 يو (" أنقياء من أجل الكالم الذي كلمتكم بهأنتم"، وكلمة اهللا تنقى القلب " تعلم الجهالفكلمة اهللا"

 .وكلمة اهللا تلين القلب وتذيب قساوته وتعلم االتضاع والمسكنة والتوبة والبحث عن خالص النفس

 :يومي الخميس والجمعة

 :بن الضال ألبيهات الخميس والجمعة فتتحدث بدقة عن موضوع رجوع االوأما نب

 وهذا  -ح، حياة االبن الضال بعدما عاد إلى أبيه        المسي  عن الحياة الجديدة مع    )11 األصحاح(يـتحدث في     

حيث يعيش المؤمنون   ). 4: 20ؤ  ر" (فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة     "لك األلفي   ُمما تسميه الكنيسة بال   

 لنا  كممثل عل السيد المسيح     -ل عليه يحو.  معه اًحيوراً  لكُم زمنياً بل يعيشي     اً أرضي اًلكُممـع المسـيح ال      

 الرب، ولذته   فةامخ و فة، روح المعر  وة والفهم، وروح المشورة والق    الحكمة روح الرب، روح     -وكتائبـين 

 )5-2: 11إش  ("قة حقويهطويكون البر منطقه متنية واألمانة من... تكون في مخافة الرب

 :م الكامل وتتميز الحياة مع السيد المسيح بالسال 

 ).3: 10لو ( "أنا أرسلكم كحمالن في وسط ذئاب ها). "6: 11إش  ("فيسكن الذئب مع الخروف "-أ

 كونوا").  8:  11إش    ("نوايمد الفطيم يده على صخر األفع      و ويلعب الرضيع على سرب الصل    "  -ب

 ).عن مجلة مرقس(حكماء كالحيات، وبسطاء كاألطفال، 

بة أبيه ولم يدرك مصلحته     محفاالبن الضال لم يعرف     ). 9: 11إش  ( " من معرفة الرب   تمتلـئ واألرض  " 

 . بعد التوبةإالَّ

بة تخرج منها رائحة    ئفالكنيسة التا  ). 10 :11إش  " (ويكـون أصل يسى راية للشعوب أياه تطلب األمم        " 

 .المسيح التي تكون راية للشعوب ومنارة، فيطلبون الرب من أمم غريبة

 : اهللا ألوالدهاقتناءة واء إلى أن التوبة هي دعبه إشعي ومن أروع ما يشير 

 ).11: 11إش " ( من كل مكان...بقية شعبه ليقتنىويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية  "-أ

فاالبن ).  12:  11إش  "  (، و يضم مشتت يهوذا    )إسرائيل ابنه البكر  (ويجمع منفي إسرائيل      "-ب

 .مشتتالضال ابن 

 .بفرحة مسبحة للربة نفس ئوالنفس التا 

 :مووهذا ما سجله إشعياء في نبوة هذا الي
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 ).1: 12إش )" (تعزية التوبة (فتعزيني ارتد غضبك أحمدك يارب ألنه إذا غضبت علىَّ: ويقول"

سبب   خها، ومن هنا كان غضب الرب هو      ي النفس وتوب  عاضح أن غضب اهللا كان من أجل رجو       وف

 .التعزية

 اًا يوم الرب قادم قاسي    وذه"غضب الرب الالزم للتأديب والتوبة      يتحدث عن   )  12فاألصحاح  (لذلك  

 . من غضب اهللانافالتوبة تحمي) 9: 13إش " ( ويبيد منها خطاتهااًابرضب ليجعل األرض خغبسخط وحمو 

 فأطمئن وال أرتعب ألن ياه      خالصيهذا اهللا   "والـتوبة تمـأل القلب باالطمئنان وتمأله بالترنيم والتسبيح            

 ).2: 12إش " (اً خالصلي وقد صار وتسبحني قوتييهوه 

 

 :عاألسبوع الراب

 .يقع هذا األسبوع بين أحد االبن الضال وأحد السامرية

 أساسيدس، يبرزه النبي إشعياء كشرط      لمق ا مفـي وسـط هذا األسبوع يشمخ الصليب، راية رحلة الصو           

" ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه تلميذاً ليمن أراد أن يكون ": للسـائرين في الطريق كقول ربنا يسوع     

 ).27: 14لو (

 من هم المستحقون لبركات     يوم االثنين وقبل أن يتحدث النبي عن ذبيحة الصليب، يعلن في نبوات            

 ).30:14إش  (" و يربض البائسون باألمانأبكار المساكينوترعى : "الصليب في آيات بسيطة

 ).32: 14 إش ("شعبه  بائسويحتميإن الرب أسس صهيون وبها "

 طوبى"م بعد العماد والتجربة     و بدية رحلة الص   -موعظة الجبل ألم تكن هذه هي الوصية األولى في        

أما المتكبرون فكيف يقبلون بركات الصليب فهو       ).  3:  5مت  "  (اتو بالروح فإن لهم ملكوت السم     نللمساكي

 العالم بالحكمة بل    زي حكمة اهللا لم يخلص اهللا     إذا كان العالم    "،  )24:  1 كو   1("  نيين جهالة ونا عثرة وللي  هودللي"

 ).21: 1 كو 1 ("بجهالة الكرازة

 .جب الشديد أن هذه النبوة عينها تقال في ختام نبوات هذا األسبوععوال

 

 :)8-1: 26-25إش ( وليمة الصليب

 وليمة خمر على دردى سمائن ممخة       وليمة سمائن " في هذا الجبل     لجميع الشعوب  الرب   يصنع  -1

 ).6 :25إش " (ى مصفيدرد

ـ   لجميع فهي وليمة   .  الغريبة الجنس  السامريةأة  ر الضال، وللم  لالبن -ة هـي لجمـيع الشـعرب      وفالدع

 .الشعوب

 .جبل صهيون، جبل الجلجثة، الكنيسة الجبل الدسم: وفي هذا الجبل 

ألن معها دم   )  أيضاً بالنسبة لنا جسد ربنا     هىو إنها ذبيحة العجل المسمن لالبن الضال،     (ولـيمة سـمائن      

 ).وليمة خمر(المسيح 
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" طى به على كل األمم    غوالغطاء الم شعوب  في هذا الجبل وجه النقاب الذي على كل ال          ويفنى"  -2

 مع  وةس والعدا وجه األمم أمام معرفة اهللا، حجاب من الطق        و يف على ثلقد كان هناك غطاء ك    ).  7:  25إش  (

 السامرية والجدل العنيف الذي دار بينها وبين السيد           مع المرأة  واضحاًكل ذلك يبدو    .  .. والتعصب وداليه

التي تعتبر بحق أول الداخلين من األمم إلى        .  ، وكأن إشعياء بإصبعه يشير إلى هذه المرأة       اإليمانالمسيح لقبول   

 .وبذلك رفع وجه النقاب عن األمم. اإليمان

األبدية هذه    وهبنا الحياة ت، و وت بالم ونعم بالصليب داس الرب الم      : األبد إلى ويبتلع الموت    -3

، ووجهت إلى المرأة السامرية فيقول      " فعاش ميتاً هذا كان    أبنيألني  "جهت إلى االبن الضال      و  المفرحة رةالبشا

فيه ينبوع ماء      إلى األبد بل الماء الذي أعطيه يصير       شمن يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعط        ":  الرب

 ).14: 4يو  ("ينبع إلى حياة أبدية

يثبت ميثاقكم    ت وال وويمحي عهدكم مع الم   ":   الخميس حين يقول النبي    مة يو بوهذه النبوة هي بعينها ن    

 ).18: 28 شإ ("الهاوية

 توبته،  علقد نزع الرب عار االبن الضال ومسح دمو         :شعبه   ويمسح الرب الدموع وينزع عار     -4

 ىيات وسط الصوم، إنه عل    زعتما أجمل هذه ال   ...   من حياة الرذيلة   امرية األممية وأنفذه  الساعن    ونزع العار 

 .طريق الرحلة يمسح الرب دموع الصائمين والتائبين، و ينزع عنا عار الخطية

 ).2 -1: 26إش " ( ومترسةأسواراًيجعل الخالص ": ... في ذلك اليوم يغنى بهذه األغنية-5

 لمات السيد هنا هي أكبر    إن ك .  " حياة أبدية  ىماء حي ينبع إل     من آمن بي تجرى من بطنه أنهار       "

 اً تحول إلى أغنية، أغنية فرح وخالص ثم من بركات الصوم أن أصبح الخالص أسوار           إن الصوم قد  .  ..تعزية

اآلن ...  ر أحضان أبيه  وا االبن التائب داخل أس    شومترسة اآلن تعيش السامرية في حصون الخالص، و يعي        

 .رحلة الصوم المقدس المتهللين بالصومليس للشيطان سلطان على المحتمين في ظل الصليب في 

 ).9-1: 27 ؛21، 20: 26إش (ودينونة األشرار  : يوم الصليب يوم نقمة للشيطان-6

... بلحيظة حتى يغرب الغضب ألن هوذا الر          نحو اختبئادخل مخدعك واغلق بابك خلفك         "-أ

 ".ليعاقب إثم سكان األرض

 صليبه من شر العالم     وةحيظة حتى ينتقم الرب بق     ل ى الرب إل  ذراعيفعلى المؤمنين االختباء بين     

وأوالد اهللا يعيشون   .  ادعهم مع المسيح فإلى لحيظة حتى يتم االنتقام       مختبئون في   مخ ال ودينونتهم، أما أوالد اهللا   

في سالم المسيح في وسط أخطار العالم واضطهاداته وذلك إلى لحيظة ألن أيامنا على األرض ال تقارن                    

 .باألبدية

ويقتل .  ..الهاربةلوياثان الحية   )  الصليب(يعاقب الرب بسيفه العظيم الشديد      " يوم الصليب     وفي -ب

 ).1: 27إش " (التنين الذي في البحر

م كسر شوكة الشيطان الذي أغوى االبن الضال والسامرية ومجارب أوالد اهللا، ولكن             وفيوم الصليب ي  

 .بوية إلى لحيظةتبئين بين أحضانه األا مخ له سلطان عليهم مادامويسل

 ).9، 2: 27إش (و يوم تسبيح وأغنية  : يوم الصليب يوم غفران-7
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إش   ("لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب    " كالسامرية واالبن الضال     التائبين عن إثم أشر األشرار      فالرب يكفر 

  أغنية يوم  -ع، هو من بركات الصليب    و يوم رجوع االبن ألبيه، والسامرية ليس      -و يصبح هذا اليوم   ).  9:  27

 اًبة السائرة في رحلة الصوم المقدس واضع       ئ وهكذا أراد إشعياء النبي أن يفرح قلب النفوس التا          -سبيحوت

فياليت ظل الصليب ال يفارق حياتنا طول رحلة        "  ...الصليب أمامها كمصدر للغفران ومصدر للتسبيح والفرح      

 ).عن مجلة مرقس(الصوم المقدس 

 ).22 -13: 29إش ( نبوة يوم الجمعة ...اًأخير

م المقدس أن يكون االقتراب إلى الرب ليس عن          و إن أخطر ما يهدد اإلنسان في رحلة الص         :أوالً

 :طريق الصليب بل

 ).13: 29إش ( بالشفتين ال بالقلب -1

"  رأيهم في قلبهم عن الرب     وافكتم"مع اهللا بالرياء، وعدم االعتراف بالضعف       ر   أن يكون السي   -2

إنه صوم  :  عمالهم أعمال ظلمة رغم أنهم يسيرون مع الكنيسة في رحلة الصوم            وتكون أ ).  15:  29إش  (

 .لبقبالشفتين ال بال

سين ئصليب والصوم المقدس هي للبا     لأن كل بركات ا   :  و ه ع ختام النبوة في هذا األسبو      :ثانياً

 ).19: 29 شإ" (دوس إسرائيلق الناس بنيكسون فرحاً بالرب ويهتف مسابائو يزداد ال" بالروح نيكوالمسا

بعية السيد المسيح وحمل    وتوهذه اآلية عينها هي أول وصية في الموعظة على الجبل للراغبين              

 .الصليب

 في هذا األسبوع للراغبين في مرافقة الصليب        يوم االثنين وهي عينها أول نصيحة يقدمها لنا النبي        

وترعى أبكار  "ت هذا الصم المقدس      بالروح هم الذين سينالون بركا     نيكإن المسا .  األربعينيفي رحلة الصم    

 ).33، 30: 14إش " ( بائسو شعبهيحتميإن الرب أسس صهيون وبها . .. و يربض البائسون باألماننالمساكي

 

 :األسبوع الخامس

 .هذا األسبوع بأحد المخلع ، و ينتهي)أحد النصف(يبدأ هذا األسبوع بأحد السامرية 

 بهزيمة سنحاريب ملك    39األول ينتهي باألصحاح    :  ويقسم المفسرون سفر إشعياء إلى قسمين      

وهوقسم مملوء بالتعزيات للسائرين في      )  66إش  ( إلى آخر السفر      40والثاني من األصحاح    .  األشوريين

ت عن السيد المسيح من ميالده وصلبه وقيامته وعن يوم الخمسين وميالد              ا بالنبو وء، وممل هللالطريق مع   

 . الكنيسة الجديدة

اءات هذا األسبوع من يوم الثالثاء بعد أحد النصف         رلروح القدس آباء الكنيسة أن تبدأ ق      ولقد ألهم ا  

 .مويوم جمعة ختام الص) 66األصحاح (من أول األصحاح و ينتهي سفر إشعياء 
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 :قراءات يوم االثنين

وهي تشجيع للمجاهدين في طريق     )  32:  37إش  (متهم  يأ الكنيسة عن حرب االشوريين وهز      رتق

 أن إشعياء يؤكد لحزقيا      عدوهم الروحي مهما كان جبروته ومهما كانت تعييراته وحربه النفسية إالَّ            الصم أن 

 مرة واحدة ونجا    جندي ألف   185الذي قتل منه    )  اريبسنح(الملك أن ال يخف وأن الهزيمة أكيدة لجيش إبليس          

 . أشعياء النبي معصوملهذه هي تعزية اهللا لنا في منتصف رحلة ا. جيش اهللا

.  سنة 15عن شفاء حزقيا الملك وزيادة عمره       ).  6  -1:  38(م من إشعياء    ووتقرأ الكنيسة في نفس الي    

 تخطئتعد     وقال له ال   اً جديد اً يسوع وهبه عمر   أن الذي سينتهي األسبوع به،      المخلعوهذا بال شك إشارة إلى      

 .يكون لك أشر الئل

راته على سنحاريب، جاء إليه الملوك       ؟ إن حزقيا الملك بعد انتصا      ما هي خطية حزقيا الملك     و

 .اء إليه ملك بابل فكشف حزقيا الملك أسراره الداخلية للعدوفج... وهليهنئ

 وع، كما أوصانا ربنا في األسب     الخفاء ينبغي أن يكون في      األربعينيم  وإن جهادنا الروحي في الص    

 أن لكل مجد    عاء في األصحاح الراب    كلها في الخفاء وكما علمنا إشعي      ...األول عن الصدقة والصالة والصوم    

ن لك أشركما قال    ويك  الئ ل تخطئتعد     وكأنه يقول له ال    هللا ا هفشفا.  ابكى حزقي   وأخيراً).  5:  4إش  (غطاء  

 .للمخلع

 

 ) الجمعة-ت الثالثاءانبو(: معنا في الرحلة ائرساهللا بذاته 

 .43  إلى إشعياء40 وهي تبدأ من إشعياء

 .9-1: 43: والجمعة، 16 -5: 42: الخميس، 14 -4: 41: عاءاألرب، 8 -1: 40: الثالثاء

في الطريق، وأنه يبارك جهادنا، وأنه        معنا   سائر بذاتهلنا أنه   .  وكلها تدور حول تعزيات اهللا وتأكيد     

معنا    في الظلمة، وأنه سيسير    نيكا بركة لآلخرين السا   ن الصالح لقطيع الصائمين في الرحلة، أنه سيجعل       الراعي

 .لكي ال تؤذينا  الرحلة حتى في وسط النارإلى نهاية

 أكيدة أعطاها لك    مواعيد العزيز أن تتأمل بمهل في كل هذه األمور فهي كلها            القارئوأترك لك أيها    

إنك لو تأملت في هذه التعزيات وثبتها في قلبك أو          .  إلهك السائر معك في رحلة الكنيسة كلها في هذا الصوم         

فبكل تأكيد ستصل إلى نهاية الرحلة مع اهللا الذي         ".  حتى ال يتقلقل    بمسامير  فمكنه"كما يقول اهللا لك في إشعياء       

 : اآلياتذهوإليك القليل من ه. سيجتاز بك النار وغمر المياه

 أجمل تعزية للصائم في الرحلة وهي       ه، هذ )1 :40" (د عفي عنه  قكمل إن إثمها    د   ق هانادوها بأن جهاد  " 

 .ثمهويعفي عنه إ. أن الرب يكمل جهاد

 " المرضعات ود ويق لهافي حضنه يحم  ويعه بذراعه يجمع الحمالن     قط يرعى   كراع": اهللا هو راعى الرحلة    

، وهو  االبن الضال  على منكبيه، وهو الذي حضن       وف الضال لخرا هـذا هو إلهنا الذي حمل        ...)11: 40(

ى يعطلن المرضعات   ئال بضعفنا أننا في مستوى الرضعان ال      اًه ونصرته عالم  فتنا في موكب معر   ودالذي يق 
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 إنها رحلة ما    ...في الرحلة  طى الفرصة للمرضعات للسير   عفه لي تعـن السـير فـيحمل الرضعان على ك        

 .رافخأجملها في رعاية الذي بذل نفسه عن ال

ه نَّمكيبل   السندان   ى عل اللحامال يكفيه   .  يثبت سيرنا  هللاكد أن ا  ؤإشعياء ي : في الطريق  الثـبات فـي السير     

 أجمل  تعبيراًهل رأيت   . "فيَّأثبتوا  ": قائالًربنا أوصانا أن نثبت فيه      ). 7: 41 (قلقليتحتى ال    يرمبالمسـا 

ما أحوج السائر في الطريق أن ال ينظر        ...  والتثبيت بالمسامير  اللحاممـن ذلـك الذي ذكره إشعياء عن         

بل يتأكد أنه   .  من الغد  للـوراء وال يهتم بأباطيل العالم المعطلة وال يضطرب من تجربة العدو، وال يخاف             

ما أجمل  ). 36: 18مز  " (عقباي فلم تتقلقل    خطواتيسع  وت: "لرتثابت بمسامير في الطريق ويقول مع الم      

 . لئال يكون له أشريخطئيعود  وال في المسيح المخلعأن يثبت 

 اًعين يوم  أرب معناوام عنا   ص السيد المسيح    أنهذا إيمان الكنيسة    : معـنا طول الرحلة    رئاهللا بذاتـه سـا     

منا و مع أن ص   كامالً فيجعله   يضيف صومه على صومنا   رئيس إيماننا ومكمله الذي      وأربعـين لـيلة، هو    

 .دائماً قصاًنا

 ".ال تخف ألني معك ال تتلفت ألني إلهك"

 ).10: 41إش " (قد أيدتك وأعنتك بيمين برى"

 )...13 :41" (ألني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك ال تخف أنا أعينك"

 وفي األنهار فال    ياه فأنا معك  لمافي    إذا اجتزت .  ليتك باسمك أنت    ودع.  تخف ألني فديتك  ال  

 ).3 -1: 43 ("ع واللهيب ال يحرقك ألني أنا الرب إلهك مخلصكذتل فال إذا مشيت في النار. تغمرك

 .)7، 6: 42" ( وتخرج من بيت السجن الجالسين في الظلمة...نور لألمم ...وأجعلك" 

 ".ا في مسالك لم يدروها أمشيهموهوأسير العمى في طريق لم يعرف"

 ).16: 42" ( والموجات مستقيمةنوراًأجعل الظلمة أمامهم "

 النفس التائبة المجاهدة    ووهي تشير إلى حال الكنيسة أ       للسيد المسيح رب المجد،     هذه النبوات تشير  

 .لمة وتجذب اآلخرين للسير في طريق النور للعالم في وسط الظاًر ونوإنها تصير. في طريق الصوم

 

 :ع السادسواألسب

م بعماد  ووتد كانت الكنيسة األولى تق     ).  أحد المولود أعمى  (هذا األسبوع ينتهي بأحد التناصير       

 رصد أعمى الذي أب   و أن الشخص الذي نال سر العماد هو كالمول        اعتبار  ىعل  الموعوظين يوم أحد التناصير   

 .اآلن أبصر وأعمىولسان حاله يقول كنت 

 :وتدور نبوات االثنين والثالثاء واألربعاء من إشعياء حول نقطتين هامتين

 .فتيح األعين غفران الخطايات هي وسيلة  المعموديةأن: األولى

 .ر بعد أن كان أعمىص هي عمل الذي أبوة بق الشهادةأن: والثانية
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 وةكهنة والكتبة وشهادته للسيد المسيح بق     ساء ال ؤد أعمى مع ر   و في حديث المول   واضحاًهذا ما نراه    و

 . األمر بطرده من المجمعأنتهيحتى 

 :يوم االثنين

أنا ).  "11،  10:  43"  ( مخلص غيريا الرب وليس    نا أ نأ...   يقول الرب  شهوديأنتم  :  "الشهادة  :أوالً

: 43"  (يرد أفعل ومن    يدي من   منقذ أنا هو وال     ...شهوديأخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب وأنتم        

12 ،13.( 

وليس (وهذه الشهادة ليست للغرباء     .   األعمى عينياضح أن الشهادة هي بخالص الرب الذي فتح         فو

وتكرار .   المسيح والفداء  بدون دم ويكرر قوله أنا أنا الرب وليس غير مخلص، فال خالص            ).  بينكم غريب 

 . للمسيحي حتى االستشهادضروري تجعل الشهادة عمل شهوديكلمة 

هذا الشعب  .  تارىمخألسقى شعبي      في القفر  أنهاراًماء،  ألني جعلت في البرية     :  " المعمودية :ياًثان

 ).20: 43" (بتسبحتيى يحدث سه لنفتجبل

 ).25: 43" (أذكرها ي وخطاياك الس ألجل نف الماحي ذنوبكوهأنا أنا "

إن لم  :  "سيد المسيح يقيل  سط ظلمة برية العالم جاء ال     وفي  .  هي ما يتفجر في البرية    :  ديةو فالمعم -أ

والدة من الظلمة إلى    !  ة روحية د، المعمودية هي وال   "لن تدخلوا ملكوت السمات     روحلء وا ماتولدوا من ال  

 .النور، ومن الموت إلى الحياة، ومن البرية القفرة إلى مياه متفجرة

الذين نعرف كيف   بها نصير شعبه وأوالده     .   له وليست للغرباء   بنوية هللا وملكية   بالمعمودية هي    -ب

 ).21: 43" (بتسبحتى ه لنفسي يخبرتهذا الشعب جبل"نسبحه 

 " ى وخطاياك ال أذكرها   سأنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نف      "  غفران للخطية  والمعمودية هي    -جـ

)43 :25.( 

  

 :)8-1 : 44أش (يوم الثالثاء 

 : المعمودية:أوالً

 )1: 44" ( وإسرائيل الذي اخترتهيعبد يا يعقوب أسمع) "أوالد اهللا (تارمخ شعب -أ

فينبتون بين  "،  )3:  44"  (على اليابسة وسيوالً   على العطشان    ماءألني أسكب     "اه المعمودية مي  -ب

 ).4: 44" (على مجارى المياهالعشب مثل الصفصاف 

هي والدة من فوق والعالم     ( وسط أرض العالم اليابسة      وسيوالًفالمعمودية هي مياه تروى الكنيسة      

عن المعمودية، كما أن  أقوى الرموزم هي من  واإن بركة سل  .  بركه سلوام تسال في   غهي ا .)  ..دة من أسفل  وال

ر السيد  صالمولود أعمى هو أقوى األمثلة عن االستنارة الروحية بالمعمودية، ألنه بعد أن تفتحت عيناه أب                

 الذي جاء لفديها    ي العالم إالَّ  كل شيء ف    المسيح وسجد له، أما الكتبة وكهنة الشعب كانت لهم عيون تبصر           
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دية هي نمو للنفوس المؤمنة وسط عشب العالم مثل           والمعم.  موا بركة سل  رس  ويخلصها ألنهم لم يجتازوا   

 .الصفصاف على مجارى مياه المعمودية

 : الشهادة:ثانياً

 ).8: 44 ("غيري هل يوجد إله شهوديفأنتم : " يكرر مرة أخرى قائالً

 إشعياء الذي قال    -أن ليس إله غيره   ح  لمعمودية يلزمنا إشعياء أن نشهد للمسي     وهنا بعد الحديث عن ا    

 .  ألشهد لكفأرسلنيهأنذا 

أن صار  )  المعمودية( االستنارة الروحية    سرارات المولود أعمى بعد أن نال        بأليست هذه هي اخت   

 !  للسيد المسيحشاهداً

 

 :)28-1  :44إش ( يوم األربعاء

 من اهللا   ينسى  مفدى ال  شعب    إلقتناء  بالمعمودية مبتدئاًكنيسة وبنائها   حدث فيها بوضوح عن ال    يت

 :ومغفورة له خطاياه

 ...." أنتلي عبد ...عبدييا إسرائيل فإنك أنت "

 "....تنس منى  إسرائيل اليا"

 ...".قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك"

 ...".ألن الرب قد فدى إسرائيل"

 ".أقيم ا ستبنين وخربهاوذن يهوالقائل ألورشليم ستعمر ولمد"

ية أنه في ملكية اهللا، ال ينسى       ودفي طريق الصوم الذي نال سر المعم        كل هذه النبات مشجعة للسائر    

هذه باختصار قصة   .   تعمر الكنيسة كلها   وبالتاليحياته وتبنى من خرابها        ممحوة ذنوبه مفدى بدمه ستعمر     ،منه

 ).10يو (ي طرد من الهيكل فأخذه يسوع إليه وأدخله حظيرته  أعمى الذود الجديدة، وقصة المولالمولود

 

  :)17-1: 45إش (نبوات الخميس والجمعة 

 :  والجمعةالخميسنبوات 

 سوف ال يحدث بأحد من      صن الخال أل،   جداً خطيرتحدث عن خالص الكنيسة، وهو موضوع       تكلها  

 : عوه سيدنه الذي سيحول اهللا قلبه حتى ابعدو الخيربل أوالد الكنيسة 

 ).28: 44إش (كورش راعى 

 ) 1: 45إش (ومسيحه كهرش 

 -اً على خالصها بوسيلة ال تتوقعها أبد      قادرفالكنيسة بالتأكيد هي في رعاية اهللا ألنها عروسه، وهو          

 نصلى  فقط أن  بأفكارنا الضيقة، بل علينا      كثيراًكر  ف طريقة الخالص كما ن    اهللاوليس علينا أن نقترح على      

 .و بإيمانوت اتنا هللا ونتوقع خالص اهللا بسكونصوم ونسلم حي
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 يب فيها، لقد كان الصليب عاراً     بالمعمودية وفاعلية دم  الصل    اإليمان  بألـيس هـذا هـو طريق الخالص          

 .دية بعد الصالة أصبح له حق الوالدة من اهللاووماء المعم.  لنا خالصافأصبح

 . اهللا والمدعو مسيح الربمن  المعينالراعيلقد صدر الخالص لشعب اهللا بواسطة كورش  

، وةوهذا ما حدث لنا أننا نلنا البن      ). 13: 45إش  ("  ويطلق سبي ال بثمن وال بهدية      مدينتيوكـورش يبنى    " 

 .يةود بدم المسيح بالمعممجاناً الروحية بال ثمن وال بهدية بل واالستنارة، وتفتيح األعين

 ال يمكن   أبديةنا هللا بالمعمودية    وتإن بن ). 17 :45" ( دهر الدهور  إلى... اً أبدي اًص الـرب خالص   خـال و" 

إننا نولد من   . ية ال تعاد إلنسان الذي يجحد اهللا ثم يتوب ويرجع كاالبن الضال           ودفالمعم الرجوع فيها، لذلك  

ة فهي ودي له نهاية، أما الوالدة من اهللا بالمعماألرضيأبـوين جسديين نأخذ منهما جسد ترابي لذلك فعمرنا        

 .األبديألنها والدة من اهللا األزلي  لدهورأبدية إلى دهر ا

 

 :اإلله المحتجب 

 اإلله  - ضابط الكل  -فإلهنا العظيم ).  15  :45"  (المخلص  لإسرائي أنت إله محتجب يا إله        حقاً"

 نعالرب صا نا   أ - السالم وخالق الشر   نع صا - مصدر النور وخالق الظلمة    -ي أوالده س الذي ال ين   -المخلص

هذا ).  7  -5:  45( أنا الرب وليس آخر      غيري أن ليس    هارق الشمس إلى مغرب   شن م  لكي يعلموا م   -هذه كلها 

). 22:  16يو  "  (أراكم فتفرح قلوبكم  " لهم   ته أوالده ألنه هو الذي يعلن ذا       العظيم لألسف محتجب ال يراه إالَّ      لهاإل

 يظن  محتجبهو إله   .  ود اليه نم   يره الكتبة والكهنة واألشرار    لمد أعمى، وهو الذي     و ذاته للمول  ن أعل يهو الذ 

إنه .  اً بالكنيسة كما حدث أيام إستير، وكما حدث في تاريخنا عشرون قرن           األضراراألشرار أنهم يقدرون على     

إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود       .  ..أبشركم بفرح عظيم  "لصهم العجيب   خمومحتجب ولكنه منظور ألوالده     

 ).11: 2لو ("  هو المسيح الربصمخل

 

 :علسابع اواألسب

 ثانية  تعزيات روحية  أوالً، وننال     عن صومنا  تقريراًم، وفيه نعطى    ياأسبوع في الص    هذا آخر 

القيامة  و  المقدسة بصخةلبركات ا  لقبول   االستعدادظة كل الجبل، ثم ثالثاً      لموعوتطويبات كالتي ذكرت في ا    

 .وميالد الكنيسة في يوم الخمسين

 :)11-1 : 58ش إ( ر عن الصومي تقر:أوالً

م مرفوض وهو الصوم الذي انتهي      وهناك ص .   يوم األربعاء من أسبوع ختام الصيام      وةوهذه هي نب  

 ).5-1 :58(اع والرياء في الصوم، وارتفاع الصوت في العبادة ز، والناألخوةمة بين وومازالت الخص

  :فهو) 7، 6: 58: (وم المقبوللصأما ا

 ،"رش الودحل قي"

 ،"وقطع كل نيراً ن أحرارواطالق المسجوني فك عقد النير"
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تكسوه وأن ال     إلى بيتك إذاً رأيت عرياناً       خبزك وأن تدخل المساكين التائبين     ئعأليس أن تكسر للجا   "

 ".تتغاضى عن لحمك

فالذي صام ال بد أن يكون      .  تقيد اإلنسان الخطية  ، ألن   رشوحل قيود ال  م المقبول ينتهي بالتوبة     وفالص

 .من قيود الشر جسده وتحرر قمعبنعمة المسيح أ

 كالخدم والعمال والضعفاء بل ال       ن اآلخري  على وعدم إلقاء النير  م المقبول هو االتضاع      ووالص

 . في البشريةوأخوة عبيد الرب  كلنانجعلهم تحت نيرنا ألننا

، كقول ربنا يسوع من قال      )9:  58  ()اإليماء باألصبع   (عدم احتقار اآلخرين  والصوم المقبول هو    

 جسد واحد، فال    أعضاء في يكون مستوجب المجمع فكلنا     )   حركة أو نظرة احتقار    مجردوهي  (ألخيه رقا   

 . كقول الرسولوسنحتقر اآلخرين بل علينا أن نسند صغار النف

 تخرج كلمة بطالة من أفواهكم بل كل ما         فالوالصوم المقبول معناه أن يمتنع اإلنسان عن كالم األمم          

 .بملحاً  كثمرة للصوم مملحناإذاً فليكن كل كالم). 29: 4أف (عين  يعطى نعمة للساميصالح للبنيان ك هو

 أخوك في البشرية فأنت تطعم      وه(ك  لحم   والعريان الذي هو   ئعم المقبول هو فعل الرحمة للجا     ووالص

 التائهين بالفعل أو بالخطية إلى بيتك فيصبح بيتك هو بيت الرب يسوع حيث              لمساكينا  ، وتدخل )وتغطى لحمك 

 ...العشارين وع الخطاةكان يجلس م

 !أتريد أن يكون بيتك بيت السيد المسيح؟

 

 :)11 -8: 58(بركات الصوم المقبول 

برك أمامك ومجد الرب يجمع        ويسير بت صحتك سريعاً  وتنمثل الصبح نورك      حينئذ ينفجر   "-1

 سقيم من أسفل    كل الرأس وكل القلب   :  "ي أن أول نبوة في الصوم المقدس كانت تقول        سال نن ).  8:  58"  (ساقتك

 ).6 ،5 :1 ("...ليس فيه صحةالقدم إلى الرأس 

، ابتدأت بعدم الصحة   أنها   -مو كيف يكشف لنا النبي العظيم إشعياء في رحلة الص         عزيزيفتأمل يا   

 .ة والنور والبر ومجد الربحصبالهـت نتوا

صائمين يوم   لكل ال  مسحة الرضى   رتعمل س  في أن الكنيسة     اًولعل هذا سبب  .  ختام الصوم   هذا هو 

 .جمعة ختام الصف كعالمة على الصحة الروحية والجسدية والنفسية في نهاية الرحلة

تحول من الظلمة الداخلية في بدء الرحلة       هو  ".   ويكون ظالمك الدامس مثل الظهر     يشرق نورك   "-2

 ).10: 58( نهاية الرحلة  فير مثل الظهروإلى الن

كجنة ريا وكنبع مياه      دوب نفسك وينشط عظامك فتصير     ويشبع في الج   اموويقودك الرب على الد     -3

رفان عفبعد أن كانت بداية الرحلة هي أن اإلنسان أقل من الثور والحمار اللذان ي              ).  11:  58(ال ينقطع مياه    

. امويقوده الرب على الد   ، أصبح اإلنسان في نهاية الرحلة       )3:  1إش  ( إلهه   فصاحبهما أما اإلنسان فال يعر    

 في وسط الجدوب وكله     اً شبع وءاً أول الصيام أصبح اآلن ممل     فيإلنسان في حالة جوع وكسل      وبعد أن كان ا   
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 إنها مياه   -وأصبحت حياته مملوءة من ثمار الروح التي هي كنبع مياه ال ينقطع مياهه            .   نهاية الصوم  فىنشاط  

 .تنبع إلى حياة أبدية

حلة نسمعه بتدقيق يوم األربعاء من      هذا هو تقرير إشعياء باختصار عن بركات الصوم في نهاية الر          

 . أسبوع ختام الصوم

 

 في ختام الصوما تعزيات اهللا للذين صامو

 ):االثنين والثالثاء ( التعزيات-أ

 .الذي قادنا في الصوم اهللا هو 

 سالمك وبرك كلجج البحر،      فكان كنهر    ...أنا إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه،         "  

 هم فيها، ّرالتي سي   في القفار ا  ولم يعطشو   ب،ويعق  ا قد فدى الرب عبده    وقول...  وا ونادوا بصوت الترنيم أخبر  

 )22 -17: 48 ("أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه

أنا الرب إلهك   :  "م هي في قيادة المسيح الذي صام عنا، وهي رحلة قال عنها إشعياء             وفرحلة الص 

، "وأمشيك في طريق تسلك فيها    "مت حياتها له    لّها، ويجدد معالمها للنفس التي س      ننتفع في  أي  "  ...معلمك لتنتفع 

 ة بفرح الروح القدس في وسط برية      وء، وهي ممل  "اهللا قد فدى عبده     "نوهي رحلة ترنيم ألنها رحلة المفديي     

 ". في القفارواولم يعطش" العالم القفرة 

 يجوعون وال   ال":  والعطش والتعب  وعالجها  ر يخـتم النبي حديثه للصائمين بعد رحلة في ظاه         وأخيـراً  

 ).10: 49 (" وال شمس ألن الذي يرحمهم يهديهم والى ينابيع المياه يوردهم حريضربهم يعطشون وال

 : للخدمةاألعداد -ب

 إسرائيل  عبديأنت    ،اً مبري اً سهم وجعلني  خبأنيفي ظل يده      ،)كلمة اهللا ( كسيف حاد    فميوجعل  "

 ).10 -1: 49 (..." أظهروا للذين في الظالم واأخرج ،مملألاً ك نورقد جعلت الذي به أتمجد،

 الكنيسة تقدمها ألوالدها في نهاية الصوم، كأن        نولو أن هذه اآليات كلها نبات عن السيد المسيح، ولك         

 . للخدمةأعدادرحلة الصف هم 

. ام قبل بدء خدمته   ربنا يسوع ص  اً  خيروأ  ... إيليا كليستعد للخدمة كذل  اً   يوم 45فموسى النبي صام    

كما   الختالء أربعين يوما  واوم  لصال إعداد للخدمة بدون ا    :  ع ختام الصوم يقول   ويسة في أسب  نكلال  فلسان حا 

 .لصنامخفعل 

 : ا لتطو يبات-جـ

يز بينها وبين التطويبات التي سجلها      متستطيع أن ت     والمتعبين تطو يبات عميقة ال     والحزانىوللعطاش  

 .ح السادس من إنجيلهامعلمنا لوقا في األصح

 وعون،جوأنتم ت. .. يأكلونعبيديهوذا " 

 وأنتم تعطشون،...  يشربونعبيديهوذا 
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 تم تحزنون،ن وأ... يفرحونعبيديهوذا 

 "  وأنتم تصرخون من كآبة القلب وانكسار الروح تولولون          ... يترنمون من طيبة القلب    عبيديهوذا  

)65 :13 ،14.( 

 

 ويل لكم أيها األغنياء، ... نيكطوباكم أيها المسا"

 و يل لكم أيها الشباعى، ... طوباكم أيها الجياع

 ها الضاحكون،يو يل لكم أ... طوباكم أعال الباكون

 ).26 -20: 6لو ( "اً الناس حسن لكم إذا قال فيكم جميعويل... طوباكم أيها المبغضبن

  يسوع الذي  مع ربنا تنقلنا فوراً    و س الخمي وم تقرأ ي  الصوم  ختامت النبي لنا في     يا تعز مهذه هي ختا  

 تحدث عن هذه    المسيحوربنا يسوع   .  اق لو قديس التطويبات في إنجيل تلميذه ال      صام عنا وسجل لنا نفس     

 .منا لنا إشعياء نفس التطويبات في نهاية صوم، وهكذا يقدرةالتطويبات في نهاية صومه مباش
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 بركات ما بعد الصوم

 مسينخهي بركات يوم ال
 )24 -10: 66م جمعة ختام الصوم اءات يورق(

 

ولكن إشعياء العظيم   .  هل هذه هي النهاية؟ ال    .  ..نحن اليوم يا أحبائي في يوم الجمعة وانتهاء الصوم        

ية السعيدة المفرحة هي في صلب المسيح وقيامته ثم صعوده عن يمن اآلب              لنهااستطاع أن يكشف لنا أن ا     

هذه الروح الذي نصرخ    .  ، ثم إرساله لنا روح اآلب ليسكن فينا       )6:  2أف  (بجسدنا وإجالسنا معه في السموات      

 . نهاية الرحلة السعيدة ألوالد اهللايهذه ه) 15: 8رو (به ونقول أيها اآلب أبانا 

 أرشد آباء الكنيسة أن     وبالتاليالسعيدة،  لة  فالروح أرشد إشعياء النبي في نهاية رحلة الخالص الجمي        

 . رحلة السائرين بأمانة مع المسيح في رحلة الصوم المقدسيكون هذا األصحاح هو هدف وختام

 :ثمرة الروح القدس هو:  الفرح بالكنيسة-1

ين عليها لكي ترضعوا    ئح النا جميعيا  ...  معها يا جميع محييها     اوابتهجو  مع أورشليم وا  افرح"  

 ).11، 10: 66إش  (" تعصروا وتتلذذوا من درة مجدهاي تعزياتها لكثديوتشبعه من 

يا ).  اً إنه ليس فرحاً فردي    - يوم فرع الكنيسة كلها    -ليوم الخمسين ( بالكنيسة كلها    جماعيلفرح هنا   فا

 من درة مجدها    ونتلذذ تعزياتها   ثديوبأننا نرضع من    .   هو بوجود المسيح في الكنيسة     مأحبائي إن فرحنا اليو   

ا إلى أبد   ه لذيذة مملوءة تعزية نعيش     الذي يعرضه لنا النبي كحياة     ن الخمسي مهذا هو فرح يو   ).  أسرار الكنيسة (

 .األبدين

 : وصف يوم الخمسين-2

 ).ثمرة الروح القدس  والسالم هو،النهر يرمز للروح القدس( كنهر سالماً هأنذا أدير عليك -أ

قوة وشدة  والنهر والسيل عالمة على     .  إشارة لدخول األمم يوم الخمسين      (األمم كسيل  ومجد   -ب

 ). تدفق الروح القدس على الكنيسةمحدودية والنهائية وغير

، وهكذا أنزل الروح في شكل      )15:  66  (" ألن هوذا الرب بالنار يأتى ومركباته كعاصفة        "  -جـ

 . في يوم الخمسينعاصفح ي نار وكرألسنة

 :المعزىوح  الر-3

 الروح(كإنسان تعزية أمه هكذا أعزيكم أنا          "خارجنا وليس   فينالقد أخذ الروح القدس هذه الصفة        

: 66إش  "  (فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب     .  تعزون)  في وسط الكنيسة  (وفي أورشليم   )  المعزى

13 ،14.( 

 :المرشدروح  ال-4

 م لفالروح القدس يست). 12: 66إش " (تدللون ن، وعلى الركبتيتحملون، وعلى األيدي فترضعون" 
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كنيسة، ويحمل كل أتعابها وهمها طول رحلة عمرها        ار ال ر من أس  ويرضعهاالنفس من يوم والدتها بالمعمودية      

وهذا الروح  .  ضع يأخذ مما للمسيح ويعطينا    واويرشدها في صومها وجهادها في إتضاع كامل، إنه روح مت          

يمان إمحبة وفرح وسالم وطول أنا ولطف وصالح و       "نفسه يقودنا في موكب نصرة المسيح ويعطينا ثماره من          

 .ينبت على الركيدللنا فهو، وفي هذا كله "وتحفف ووداعة

 : دخول األمم اإليمان-5

حدث لجمع كل األمم واأللسنة فيأتون ويرون        "،  " األمم كسيل  ومجد"هذه هي صفة يوم الخمسين،      

 ).19، 18: 66إش " (األمم بين بمجدي فيخبرون ... وأجعل يخص آية وأرسل منهم ناجين في األمممجدي

 :ن والدة الكنيسة من فوق يوم الخمسي-6

" ضت صهيون بل ولدت بنيها    مخفقد  .  تولد أمة دفعة واحدة     هل تمخض بالد في يوم واحد أو        "-أ

 . ألن الكنيسة كلها ولدت مرة واحدة في يوم الخمسين بالروح القدس). 8: 66إش (

 يقول الرب هكذا    أمامي تثبت   نعأنا صا   ت الجديدة واألرض الجديدة التي    األنه كما أن السمو     "  -ب

ت الجديدة واألرض الجديدة التي     اإن يوم الخمسين هو بداية السمو      ).  22:  66إش  "  (كم واسمكم يثبت نسل 

 .ثبات بال انفصال في حياة جديدةو سنثبت فيها ألن الثبات في المسيح ه

 اآلب وأصبحت سيرتنا هي     يمين عن   وجلسناألننا من يوم الخمسين نحن بحق وبإيمان أخذنا الروح          

 . جديدة ونحن مازلنا نعيش على تراب هذه األرض السماءفي) 20: 3في (ات و السمفي

 

 .امتخلدم لنا ختام اق إن إشعياء في هذا اليوم لم يقدم لنا ختام الصوم ولكنه يعزيز

 .آمين.  في هذا الختاماًالحاً صلنا نصيب اهللا يجعل. كر إلهي جداً من أجل كل بحر تعزياته الغنيةشأ

مين مع المسيح يعبرون معه     ئوهو نصيب الصا  )  البصخة(ة العبور   وبختام الصوم ندخل أسبوع رحل    

 ...هذه الحياة إلى المجد المعد لنا

 

 عنا القادم بنعمة المسيح إن شاء،وموض هذا هو
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3 

 الرحلة إلى حضن اآلب في الصوم الكبير
 

لنهضة  للكنيسـة فـي هذا الصوم برنامج قوى، وضعه اآلباء بإلهام الروح القدس، وصار للنفس مصدراً               

فالمسيح ... ، وللكنيسة مصدراً لتوبة جماعية وشركة عميقة مع الرب يسوع في صومه           وتعبـئة روحـية   

 . وهو بالتأكيد شريك مع كل نفس صائمة-صام عنا ومعنا

حتى إذا جاء عيد    ...  الداخلين في اإليمان   كرازياً لتعليم الموعوظين  وكانت الكنيسة تعتبر الصوم برنامجاً       

والزفة التي تقدمها الكنيسة للطفل     .  أي يدفنون ويقومون مع المسيح     -دون على اسم الثالوث   القـيامة يعـتم   

المعمـد اليوم كانت باألمس هي دورة القيامة التي يعيشها الموعوظون بعمادهم وقيامتهم مع الرب في عيد          

 .القيامة

والتذلل أمام اهللا على مستوى     والـيوم الكنيسة تمارس الصوم االنقطاعى، والقداسات اليومية وحياة التوبة            

 :نا تحت عنونفس أن نجد برنامجاً روحياً قوياً موضوعاً لكل اآلحادفي قراءات الجماعة، ويمكننا بالتأمل 

 

  اآلبنحلة إلى حضرال

ع والحديث  د للدخول إلى المخ   االستعدادداس أحد   قاضحة وصريحة في إنجيل      و تبدأ الرحلة في دعوة   

 .مع اآلب

 :داداالستع أحد -1

عت صدقة  نصذا  ذلك إ ك  ...فاءخفي ال الذي    أبيك إلى   صلإذا صليب فأدخل مخدعك وأغلق بابك و      "

 ).7 -4: 6مت ..." (كل شيء لآلب في الخفاءيكن فل متأو ص

 :مركز انطالق الرحلة

ـع فإن رحلة   دلم يبدأ بالمخ     الصوم، وإذا   انطالق رحلة  مركز   هو خدعالمأن  ا  لن  ن تعل الكنيسة

 يعنى أيضاً   هذاع  دا إلى المخ  نيهوجيسة تبدأ الصوم بت   نوكون الك .  السليم  طريقها  ن قد انحرفت ع   نكومنا ت وص

 فأسبوع  ).55  حياة الصالة ص  (كوت  ل بالروح والم   يعتبر باألكثر   فقط بالجسد، بل هو    اًقأن الصوم ليس متعل   

 .المخدعاالستعداد هو أسبوع 

 :اغلق بابك

 ىيطل عل   ب الذي يطل على العالم، عندئذ ينفتح أمامنا باب آخر          البا - غلق الباب  بعدإن الرحلة تبدأ    

 أو سجناً   اًليس تقييد .  مالصياف"  .)1:  4رؤ  "  ( السماء ي ف اًحوفتماً   رأيت باب  -توامسنا الذي في ال   أبا"السماء  

 .)545حياة الصالة ص  ("التأمل في اهللاو غير معطل نح بنما انطالق بهاوإللحواس 
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 : إلى أبيكصلى

 والمقياس هو .  ال سر العماد  وم بن له  حظين الذين يسم  وعوضعت الكنيسة مقياساً لدرجة إيمان الم     ولقد  

ويدرك ب  وعظة التي يست  لح ال فيو...  ة اآلب و وأب -ي عن صالة أبانا الذ    نظيوكنيسة تعلم الموع  لأن تظل ا  

 . لنوال س العمادالموعوظ أبوة اهللا له، هذه اللحظة تؤهله

 :أبيك الذي في الخفاء

مق الصلوات مثل العذارى    أعت فيها   عع التي تفطنت بها الكنيسة فوض      دصالة المخ   سر  ذا هو ه

حيث ).  ع في نصف الليل   دصالة المخ ( الرب يسوع    قدمي عند   الخاطئةة  أالحكيمات في انتظار العريس، والمر    

 ونذوق الحب   ليحرر أقدامنا من طريق الضاللة،       الرب بقدمية، ونمسك   أا مع المر  ن نكتشف خطايا  دعفي المخ 

حيث )  في الخفاء (ل النفس   اخالدخول إلى د    نا هو ومن هدف رحلة ص   و وهكذا يك  ...االنسحاقم  لاإللهي، ونتع 

هبه ليكون لها نصيب مع العذارى الحكيمات في مالقاة         وا له، ويزينها بم   يطهوها الرب بدمه، ويكرسها هيكالً    

 .العريس

، إن العالقة السرية بين النفس       الخفاء  فيتم   فال بد أن ت    داخل النفس  إلى   هييث أن الرحلة    وح

 واآلنعكاف  -اترم قلة الكالم، وقلت الزيا    صوع، لذلك يالزم ال   د تبدأ في المخ   خفيةالبشرية والمسيح هي عالج     

 . على القراءات الروحية وحضور القداسات

 مك وصلواتك و تبدأ بها ص    ءأخي إن أبانا السماوي يدعوك إلى شركة مقدسة معه في الخفا              

 !!أن تهملها  فاحذر-وصدقتك

معنا هذا    في الخفاء، حيث يستمر     ع والعبادة دصالة المخ   إن تدريب أسبوع االستعداد هو    :  بتدري

 .موالتدريب طول الصوم وما بعد الص

 : السماويب تسليم الحياة لآل-2

 ... لحياتكم ال تهتموا ).  "34  -24:  6مت  (إن إنجيل األحد األول من الصوم يدعو لتسليم الحياة لآلب           

 السماوي يعلم أنكم    أباكم"أن     هو االهتماموالسبب في عدم    ".   ال تهتموا للغد   ...باس، وال للجسد   لل ال لألكل، وال  

 ).32: 6مت " (تحتاجون إلى هذه كلها

د جسدياً  غال تهتموا بال  .  يةآلا اآلب، وتنفيذ    رعايةهو دعوة للحياة المطمئنة في      :  تدريب هذا األسبوع  

 .وحياًونفسياً ور

ة التي أعطت الفلسين    أفالمر.  المجازفة، ولكن ضمانها رعاية اآلب    ب  وءة الوصية المسيحية ممل   إن

الجسد، ولى الصحة    ع  الشيطان بأننا نجازف بحاجات الجسد والقلق       فيها  نتها، والصوم يحارب  وجازفت بق 

 .ل لرعاية ووصية اآلبسليم الكامالت: اختبارنا هذا األسبوع  هذا هو...والعطاء فيه مجازفة بالمال

  ؟ لماذا ينسانا اهللا إن كان أبانا-3

 لماذا يتركك   -إن كنت ابن اهللا   "لنا    إنها تجربة التشكيك في أبوة اهللا      :  هذا هو إنجيل األحد الثاني    

 ".جائعاً؟ ولماذا يسمح اهللا بالمرض وبالفشل وبموت أحبائنا
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 أن يكون   -في محبة اآلب الذي بذل ابنه عنا      علينا أن نختبر هذا األسبوع أن يكون إيماننا         :  تدريب

الم آ إيمان باآلب يعطينا حصانة أمام تجارب العدو وضيقات العالم و          واآلنفعاالت  التجارب  ىإيماناً فوق مستو  

 .ت الجسد!رشه

 :  التوبة في حضن اآلب-4

ب على عتق ابنه     االبن إلى أبيه ووقوع اآل      رجوع إنها: إن التوبة في المسيحية تختلف عن أن توبة أخرى         

 . إنجيل األحد الثالثهوهذا . ضنه ويقبلهيحل

 .الخطاةر ثألكوبا ائه برنا بل من أجل أبوته أل بنل أجمنإن أبوة اآلب لنا ليست  

 .  اسمهته واإلساءة إلىقوطنا وخيانتنا لمحب وساناي خطال لنا تتحدى كة اآلب أبونإ 

أختبر ...  توبة عميقة وإرتماء في حضن األب       اة حي  بدون األسبوع أن يمر هذا     تسمح أخي ال    :تدريب

إن هذا أسبوع التوبة في حضن األب       .  هذا في مخدعك وتذوق قبالت األب وأحضانه التي هي حكر للتائبين           

 .توبة الكنيسة كلها التوبة الجماعية

 : السجود لآلب بالروح والحق-5

حبني وغسلني من خطيتى وضمني إلى      أن الخطوة التالية بعد التوبة هي السجود لآلب الذي قبلني وأ          

هو التعبير عن حبنا للذي     )  المطانيات(عن انسحاق الروح والخضوع لآلب ومحبة السجود المتواتر         .  حضنه

 فهذا هو نهاية مطاف رحلة التوبة في حضر األب، وهذه هي            -فتح حضنه لنا نحن الخطاة وقبلنا بقبالت فمه       

 .فاءخ في الطيها اآلب لنايعي تالأحلى ثمار المخدع 

طانيات في الصلوات   المعلى ممارسة   دس   في الصيام المق    كثيراً  حح تل وكنيسة الملهمة بالر  وال

 )...بعد قراءة النبوات أثناء رفع بخور باكر(س ا أثناء القدالخاصة،

" الن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له      "  لحقالسجود لآلب والروح وا   :  إن تدريب هذا األسبوع هو    

 ).23 :4 يو(

 :بيت حسدا والمعمودية-6

فنحن جمهور المسيحيين   ).  5  يو  (للمعمودية ترمز   التيس يتحدث عن ببت حسدا      مإنجيل األحد الخا  

إشارة   ك الماء هو  ر يح الذيالمالك  و  . مرضى بكل مرض روحي    ...كنا بجوارها مرضى وعرج وعمى    

 .ل على ماء المعموديةح يالذي قدسللروح ال

م هكان ل    في اآلب ال ينتهي حتى ولو      رجاءعمودية لهم   م ال ين نالوا  الذ أنيح  نصيبنا في المس    هذا هو 

 . في المرض سنة38

  والبنون ال يخيب   -وةة أعطتنا نعمة البن   دي، فالمعمو اليأسهو الرجاء وعد ا      األسبوع   هذا  إن تدريب 

 .هم في محبة اآلبرجا
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 :تنارة روحيةاس البنوة -7

 .)9يو (أعمى  دو لها المولمز يرالذيناصير  من الصوم هو أحد التاألخيراألحد 

 لقد كنا عميان فأنار   .  م كأبناء لآلب السماوي   ئ، هذا هو اختبارنا الدا    "كنت أعمى واآلن أبصر     "-أ

 بصيرتنا  تح يروه، وف  أن  األنبياءنا عجائب من شريعته، وأرانا ما اشتهي        صر أعيننا فأب  عنبصيرتنا وكشف   

 ...لنفهم الكتب

بة هي استمرار   ولتوا أبناء أطهـار،    نصيرلكي  )  في بركة سلوام    (االغتسالعنى   والمعمودية ت  -ب

 جيداً طوال   سيحسيلة التي بها نبصر الم    و وهي ال  -للمعمودية فالتوبة هي استمراًر     ،لالغتسال لكي نبصر جيداً   

 لف لها ك   وتحفظ النفس منسحقة في طاعة اآلب، وتكش        وتجدد الذهن  تغسل القلب وبة المستمرة   لتفا.  حياتنا

 . وأسرار اآلب السماويتبركا

 :محبته ابن ت ملكو-8

 و ينتهي بأن يملك     - وجحش ابن أتان   أتاناً  اًرشليم راكب وك على أ  لسيح ليم م بدخول ال  األسبوع   هذا يبدأ

 ...ت أبيهو معه في ملكوا ليملك- جميع إالبناء- إليه الجميعبعل خشبة في الجلجثة ويجذ

 )ثةلى الجلج الرحلة من أورشليم إراجع(
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4 

 حلة الصوم المقدسر
 

 في قلبه بل يؤمن أن      وال يشك ألني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر              "

. ن لكم وه فيك ون فآمنوا أن تنال   وه حينما تصل  ون كل ما تطلب   أقول لكم لذلك  .  ن له وما يقوله يكون فمهما قال يك     

.  الذي في السمات زالتكم    ابوكم شيء لكي يغفر لكم أيضاً       دان لكم على أح    تصلون فاغفروا إن ك    وقفتمومتى  

 ."ات أيضاً زالتكموالسمفي كم الذي وأب وإن لم تغفروا أنتم ال يغفر

 )، عشية أحد الرفاع26 -12: 11مر (

 

 رحلة الصوم الكبير

 :قصد اهللا في حياتنا

اإلنسان سقط بمخالفة   .   حياتنا في   القصد اإللهي  إطارمنا وعبادتنا داخل     واينبغي أن تكون أص    

 أرسل ابنه   ه طاقات محبته وبذل   صى اهللا بأق  -الوصية، وصارت طبيعته فاسدة اهللا من أجل خالص اإلنسان         

 سار معنا في طريق الخالص، اعتمد     .  .. نزل اهللا أرضنا أخذ طبيعتنا والتحم بنا       - ألجل خالص اإلنسان   الوحيد

رتى وا معه، وصعد وأصعد باك    من وأقا م ذاق الموت، قا   ...صليبحمل ال ...  ، صوم، جرب، عمل   األردن  في

 .إلى السماء

 وحررني من الخطية،    خالصيأراد    اهللا.  إن تكاليف خالصنا أقصى من أن يتصورها عقل بشرى         

حه القدوس،  ووهبنى ر .   ليس ذلك فقط بل يريدني أن أكون أبناً له، وأبناً ناجحاً وقديساً             ...من عبودية إبليس  

ومن أجل ذلك يضحي في تربيتهم بكل شيء،          ون عظماء جداً  ونكل أب يريد أوالده يك    .  جسده ودمه   وأعطاني

 ".كامل وا كاملين كما أن أباكم هوونك" يريدنا أن نكون أوالده القديسين، ونكون كاملين واهللا

اً و يطعمنى   يرحمني دائم    هو ...أكون ابنه   اً فقط، بل يريدني آن    ي ال يريدني أن أكون إنساناً مثال      اهللا

وهذا أشد ما   .  اهللا فينا   ، نكون قد خيبنا أمل    ليحقق قصده فينا  لذلك لو لم نعط الفرصة أمام اهللا        .  بجسده ودمه 

اهللا يعرف  .   لسمعته والسمه  ونسيء فقط بل كأوالد نغيظه      التعديفي هذه الحالة نحن ال صنع       .  يحزن قلب اهللا  

.  وصايا بل أرسل لما ابنه     لي لذلك لم يرسل     ضعيفلم إني   ضعفي لذلك نزل وأعطاني ذاته ألحيا به، اهللا يع        

أن المسيحية تتطلب أن يكون اإلنسان فقط إنساناً أخالقياً           ولو.  اهللا ظ يريدني أن أكون أبناً قديساً له       :  الخالصة

 .إنما المسيحية هي حياة المسيح في أوالدهتكون المسيحية عبارة عن فلسفة أو دعية فكرية، 

قصد اهللا في   .  نا على كثرة خطايانا، بل على عدم توبتنا، كقول القديس نيل السينائى            اهللا ال يحاسب  

 !!، ومن ال يريد أن تكون عروسه جميلة وأروع ما يمكن؟فيفة لهع يخطبنا عروساًحياتنا أن 

 كنت مطروحة على وجه     ...  "لتجميلييتكلم كيف يسعى اهللا بكل طريقة        )  16ص  (في حزقيال   

. .. بالزيت ومسحتك،  اءِك دم ِكغسلت عن  و  بالماء ِك وحممت ... فمررت بكِ  ...ِك عين ق علي  لم تشف  ...الحقل
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 ِك مع عهديوأنا أقيم   .  .. لمملكة  فصلحتِ لت جداً جداً  مجووالزيت،     بالذهب، وأكلت السميذ والعسل    ِكوحليت

 يقول السيد   ما فعلتِ  كل   ِكل   حين أغفر  ِك بسبب خزي  ِك فتخزى وال تفتحي فا    تتذكريفتعلمين إني أنا الرب لكي      

 .)16حز  ("الرب

 ى؟نماذا يريد اهللا م

 .الخ. ..ه، ووداعتهوت قيَّوف.  وصورته،ئحتها مالمحه، رلييريدني أبناً له، أسلك في طريقه، 

 الفكر المحصور في المسيح مركز حياة       .بوالقل   عذراء في الفكر   -، عذراء عفيفة  يريدني عروساً له  

 .نس المكرس هللا دالغيرالعالم كله، والقلب 

 أدركلعلى   اهللا، وأنا بنعمة اهللا أسعى       صدق  هذا هو )  4:  1 بط   2( في الطبيعة اإللهية     اًيريدني شريك 

 .قصد الصوم الذي نحن الليلة مما عتبته وهذا هو). 12: 3في  ( المسيحىالذي ألجله ادركن

طبيعة اهللا وحده الذي     بل من    إمكانياتي   من ، وال طبعيوهذا ليس من    راً  مطلوب منى أن أكون طاه    

 ." القدوسوحهطهونا بر"

 بل من   إمكانياتيني، وهذا ليس من     لثا والميل ا  األيسرى الخد   و أن أنمو في المحبة إلى مست      مطلوب

 .اته ألعمل أعمالهذ يهبنيقدرة يسوع الذي 

داً على  أما خيالية، والحقيقة هي صعبة ج       الوصية صعبة، والعالم قال عنها    :  اإليمان في بداية الصوم   

ننفذ الوصية بجهدنا     نحن ال .   مسيحتنا سر  ، وهذا هو  ولكن سهلة جداً على المسيح الحي في اإلنسان       اإلنسان  

أستطيع كل شيء في المسيح يسوع      "أن ننفذ أصعب وصية       وبذلك نحن نقدر  .  "يَّا ف واثبت.  "بل المسيح الحي فينا   

وهذا هو  ".  المستطاع عند الناس مستطاع عند اهللا       ألن غير "، أقدر أن أنفذ الوصية المسيحية        "يقوينيالذي  

م هو  و بداية الص  ..."حينما تصلون فآمنت أن تنالوه فيكون لكم      :  "إيماننا الذي يكلمنا عنه المسيح الليلة ويقول      

القديس أبو مقار رأى منظر خطية ولم يدن أخاه بل سقط على وجهه              .  اكتشاف لهذه الحقيقة اإليمانية المهمة    

 وآخر في   ]...لقد صرت مثل اهللا يا أبو مقار ترى عيوب الناس وتستر عليهم           :  يقول له اً   صوت فسمع[وصلى،  

 .  فمن أجله أنزل اهللا المطر...رغيف معه إلنسان سائل المجاعة أعطى آخر

ونكون مثله  ...   المسيح ونصير قديسين ونوراً للعالم     وة نصوم ونعمل أعمال المسيح بق     أخوةهيا بنا يا    

 .اًأقل من ذلك أبد  وال نكون... كما هوألننا سنراه

 

 الصوم؟ ما هو

، ومن منا   يَّالصوم مع الصالة وسيلة يوصلني واإليمان إلى إتمام قصد اهللا ف          ...  ادمهللا صام بعد الع   ا

 أنه  وعرفني من الصوم    اً رصيد يصام عنى فوفر ل   .  ال يريد أن ال يتم قصد اهللا فيه؟ المسيح بذاته صام            

 ... الطريق وأيضاً هو شريكي في الطريق      لياهللا رسم   .  هومم في طريق رحلة ص    ئ صا لكلاً  سيكون شريك 

 في رحلة الخالص حتى إلى       معية الرب يسوع  في     للروح، للسير  اً للجسد بل انطالق   اًليس الصوم تعذيب  

 . مين آ إلى إتمام قصد اهللا فيَّ...، ثم إلى الجلجثة، ثم إلى فجر القيامة، ومجد الصعود اإللهيىناجثسيم



 47

نحن نصوم  .  الصوم مهم جداً ويحتاج ألسبوع نصوم فيه لنستعد لصوم األربعين         :  ع االستعداد وأسب

الموضوع خطير جداً، يعنى لو لم      ).  أسبوع اآلالم +    أسبوع االستعداد +    صامها الرب    يوماً 40:  ( يوماً 55

 .ن نستعد له في هذا األسبوع لم أصم، لذلك نحكأني يبقى أصل في نهاية الصوم إلى إتمام قصد اهللا فيَّ

ب ويقول الصوم سيبدأ األسبوع      الشع في أسبوع االستعداد في كنيسة السريان يقف الكاهن وينبه         

 ...يتوبا األسبوع   ذ ه دكل واح .  د صيامه ق لئال يف   أخاه حيصالكل واحد بسرعة في هذا األسبوع       ...  القادم

 ) قصة مريم المصرية   فيكما ذكر   ( آباؤنا الرهبان    كان.  وملصتجهيز لرحلة ا  بالضبط هذا األسبوع هو فترة      

ا في وسط البرية أربعين يوماً في عبادة        و صومهم ويستعدون في هذا األسبوع ويأخذون زادهم ويتفرق        يبدءون

 . في أسبوع اآلالم، وفي قداس العيد بعض إالَّوجهوال يروا . عميقة

 هي  فالمحبة. ساس البنيان والتواضع يقوى أركانه    المحبة هي أ  : كنيستنا القبطية ترنم هذا األسبوع وتقول      

 .حصن طول الطريق  هووالتواضع. ..للرحلةأساس 

ت، تصفية محبة   وا تصفية الشه  ... الضعيفة بنعمة المسيح   األركان والتجهيـز للرحلة يحمل معنى تصفية      

 ...العالم، تصفية محبة الذات، تصفية الكسل والفتور، تصفية البغضة والكراهية

فالسير في  . "مع المسيح صلبت  " االستعداد لحمل الصليب     آي هيز للرحلة هو عمل حساب التكاليف     والتج 

نفسه ويحمل   ينكراً   تلميذ ليمن أراد أن يكون     ... الطـريق مع المسيح يعنى االستعداد لحمل الصليب معه        

هو جهيز للرحلة   ليب الذي نحمله بفرح ولذة ألنه طريق الخالص فالت        صفالصوت هو ال  ... صليبه ويتبعني 

أنا . انطهو السير وعدم النظر للوراء مهما أغرانا الشي       . .. لئال نخور في الطريق    عمـل حساب التكاليف   

، ولكي أشارك   )17: 8رو  ( الصليب، ألني إن كنت أتألم معه أتمجد أيضاً معه           حامالً سيحأسـير مـع الم    

 صليب  -ة للجميع والتضحية من أجلها     صليب المحب  ...إلهي في حمل صليب البشرية مع سمعان القيرواني       

 . صليب الحفاظ على الطهارة إلى الذبح-تنفيذ وصية يسوع ربنا إلى النهاية

 

 -فاإلنسان ال يمكن أن يعبد ربين اهللا والمال       .   الفرقتين ن وضوح الرؤيا وعدم التعريج بي     :األحد األول 

 !!!المال رب 

 اهللا أم المال؟ اهللا أم الجسد؟       ...ل بالحقيقة تؤمن بإله واحد؟    أنت تعبد كم إله؟ ه    : لنيأفي أول الرحلة اهللا يس     

 .؟ اهللا أم الذاتر اللبس؟ اهللا أم المظاهماهللا أ

 :والتعليمات األولى في أول هذه الرحلة هي 

 ".)فقط(ملكوت اهللا وبره اطلبي "ا ي وضوح الرؤ-1

 .بالغدالتهموا  -2

 يزداد، هم   والباقي...  كوت اهللا وبره   مل هم يطلبون  إن -هذه تعليمات أساسية للسائرين في رحلة الصوم      

الحياة نحو   إنها خطرت ثابتة وقوية       ...هم ومعونتهم وتطريقهم وق   روفاهللا هو حياتهم ون   .  يسيرون بال هم  

 .ن بال هم وبال تعريجآلا التي نعيشها األبدية
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الحرب .  ء ثمين شيى  ان يريد أن يحصل عل    نسالجهاد طبيعة كل إ   :   التجربة في الطريق   :األحد الثاني 

 و الروحي والثبات في اهللا    نمدف منها ال  هولكن إذا كان ال   .   منها الحرب لذاتها   ودتكون ثقيلة عندما يكون المقص    

هي حرب مع   .  وأنا به أنتصر  ،  لير  صانت ألن الرب يسوع     النصرة أكيدة والحرب لذيذة ألن    .  فهي حرب لذيذة  

، وحاربه بالكبرياء قائالً ارم نفسك عن جناح الهيكل،         كلباآلحارب المسيح   .  عدو شرس سبق أن غلبه الرب     

 لي ممالك األرض كلها إن خررت وسجدت        أعطيك:  وأخيراً حاربه بترك الصليب ونهج الطريق السهل قائالً       

 .ر لناصربنا انت ولكن ... ارم صليبك وتعلم الميوعة في الحياة...لبشر بالصليباب قلوبدل أن تملك على 

هذا "غيظ الشيطان أكثر من الصوم؟        ي  وهذه مالمحها، مثالً ماذا    ...ي حالة حرب  م الكنيسة ف  والي

اظبتها و أهملت الصوم مع م    اً، هل تعلم أن جميع كنائس الغرب تقريب       " بالصالة والصوم  الجنس ال يخرج إالَّ   

". اآلكل  عننع  متت"بكلمة  "  يصوم"ن غيرت كلمة    آلاتاب المقدس   لكل   ويوجد طبعات  ...االجتماعاتعلى  

 والدوران تحت اسم الحكمة، والغاية تبرر       اللف،  محبة المال الشيطان أيضاً يدخل طرق العالم في الكنيسة،         

 الترتيل والعبادة يسمع    وت الطفل ص  عثم يدخل العالم البيت وبدل أن يسم       .  ..األبيض والكذب   اسطة،الو

 وسط  فيبنت المسيحية محاصرة      ال ... تأثير الشارع والمدرسة    يضاً الخليعة وأ  صورالتليفزيون ويرى ال  

 أوالدنا في جب    أنالحق  .  المجالتوترى  .  رشوتسمع في كل مكان عن مغامرات ال       .  ..اغراءات العالم 

 حرب عنفية ال يمكن      إنها ... بالصوم والصالة  األسود  اه دانيال سد أفو   لكن  ... أرحم األسودجب  .  ..األسود

 في شارع   واطوف:  "ال الرميا النبي  قربنا  .  ع اإليمان  بالصوم والصالة م   ضمان سالمتنا في الرحلة إالَّ     

لو أن واحد   ).  1  :5ار  "  (هل تجدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل، طالب الحق فأصفح عنها             "  ...أورشليم

 حياته في صمت وبذل يخزى      سلو أن واحد يكر   .   و يبذل ذاته ربنا ينقذ الكنيسة كلها        اً حقيقي اًمويصوم ص 

 .الشيطان

 -اإللحاد توجد حرب     -لة القبطية، أوالدنا في الجامعة     ئ في العا  -في كل مكان  توجد حرب   

  تفتر محبة   من كثرة اآلثم   - من أجل المال   رةتأثير المادة، طلب الهج   ...   اإليمان يتزعزع  -الخلقي  واآلنحراف

. الميةالكنيسة اليوم محاصرة بحرب ع    ...   األرض على  يمان يحد اإل  يجئلعل ابن اإلنسان عندما     .  الكنيسة

والموضوع في  ...  لية تعبئة عامة  عمنحن في الصوم نعمل     .  رب انهزمت وسلمت للعالم   لغ في ا  ئسويوجد كنا 

 .حلطاعة المسي  كل فكروإخضاعن، وم حصدع على هوأيدينا ألن أسلحتنا قادرة بالمسيح يس

ال .   انتصر لنا  دة، الرب يسوع معنا وقد    كيها أ فتعبئة عامة لمعركة كبيرة النصرة        هو  فالصوم الكبير 

ح لكي يعلن لنا    ب والمسيح مذبوح أمامنا على المذ     ...يمكن أن نصطلح في هذه المعركة ولكن ال بد أن ننتصر          

 .أن الجهاد ينبغي أن يكون للدم، وأن النصر؟ بالدم

 

 في حضن   واالرتماءالصوم هو استمرار لفعل التوبة، والتوبة تعنى القيام المستمر           :  الثلثحد ا ألا

ر المحدود في المحبة، لذلك تقرأ الكنيسة لنا هذا األسبوع عن االبن               غي  اهللاحيث نكتشف قلب    .  ..األب

نحن نتذمر على اهللا ونعتب ونقول ربنا تركنا والحقيقة نحن الذين نذهب            .   حيث أقوم وأرجع إلى أبي     ...الضال

أن ننقص، بل على العكس يزداد      إن محبة اهللا ال يمكن      :  إلى كورة الخنازير وعندما نرجع نكتشف حقيقة أبدية       

 .هاافنا في اكتشقتعم
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 طول  لي   مشجع أجملهذه  ...  قذراتى  ه من   ففما أجمل حضن اآلب، ما أجمل قبالته، وعدم تأ         

، تشجعني  تهالبوق  ينتظرنيت قوية في التوبة ألن أبي       وابخط   أجل ذلك أسير   من...  سقوطي  وأثناء  رحلتي

 ...تنتظرني والحلة األولى يطهرنيودمه 

فأنا بذرت أمواله التي    .  واتساع قلبه   هللاأبعاد حب ا  والقصد من التوبة هو التعمق في اكتشاف         

 يركض أبي، إنه    سيقابلني كيف   ... وأسرفتها في العالم   الخ  ... وعلم وصحة ومال   واهب إياها من م   أعطاني

 !!! ما هذا الحب...يقبلني و عنقيويقع على 

، فيها  )المعمودية(فيها الحلة األولى    .   الكنيسة غنى،   اآلب غنى بيت  والقصد من التوبة هو اكتشاف      

جسد الرب ودمه الدائم    ( سنة   األلف  يمة هذه ول  - الشركة الدائمة مع اآلب، وفيها العجل المسمن       عالمةالخاتم  

 ).على المذبح

ن فرح أوالد اهللا التائبي   .  ..وهذا الفرح أكبر مشجع في الرحلة     .  ..الفرحومن أجمل مميزات التوبة     

 تعيش دائماً في    تيال.  إنها طبيعة الكنيسة التائبة   .  فرح ال ينطق به ومجيد    )  المذبح  (يةبأبيهم حول المائدة السماو   

 . رحلة صومها وجهادها المقدسفيالفرح الدائم، والفرح بالمسيح هو زاد الكنيسة 

 

ب روبين  )  امريةالس(المراوغة    النفس البشرية لوجه بين    وجهاً   تقابل في الطريق  :  عاألحد الراب 

حتى إلى  ...  وات العالم شه من   اإلكثار  فيرية تبحث عن السعادة وتخيلت أن تجدها        بشالنفس ال .  المجد يسوع 

ت ليست العالم   وا في شه  شإن النفس البشرية التي تعي    " هامة   حقيقةاللقاء مع يسوع سجل     .  خمسة أزواج 

 ".شبعانة ولكنها عطشانة

ة أعطاها بركة الحصول على الماء الحي       أاعتراف المر .  العترافباالموجهة مع اهللا البد أن تكون       

 .ا في ضوء الروح القدستهاالعتراف يكشفه للنفس قذار. لسامريةس اة النفاوغاالعتراف يفضح مر

التأمل في كلمة اهللا ينبوع     .  ء الحي ماالبد في الصوم أن نرتوي من تيار ال       .  االرتواءوبعد االعتراف   

 لتشرب وتفيض وتجرى من بطوننا ينابيع       ...الة ينبوع متدفق، محبة المسيح ينبوع     الص!  ...ماء حي متدفق  

 .ماء حية

. في رحلة الصوم تكثر من السجود        والكنيسة.   بالروح والحق  السجود  واالرتواءوبعد االعتراف   

 .في فترة الصوماً كثير  والخضوع لملكية المسيح فلنسجداالنسكابوالسجود يحمل 

نحن كذلك يجب أن نتحول لكارزين        و .فالسامرية كارزة لحساب المسيح   ...  زةالكرا  ودوبعد السج 

 بعباللهم واتضاعهم   تونالسائرون في رحلة الصوم هم كارزون صام      .   وسجودنا أمامه  سوعللقائنا مع الرب ي   

 ...وانسحاقهم

 

ام وحمل فالمخلع ق .  ..وال فشل بعد في المسيح    يأس  ال  .  تحذير من اليأس في الطريق    :  األحد الخامس 

 . سنة ضائعة38 سنة خطية، 38،  سنة شلال38ً مرضاً، بعد سنة 38سريره بعد 

نحن نقول احسبنا مع    .  إن ربنا يسوع ال يحسب السنين بل عندما نعرفه يجدد مثل النسر شبابناً              

 .إن الحياة في المسيح هي جديدة كل يوم. أصحاب الساعة الحادية عشر
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 بولس البسيط ابتدأ بعد     األنباإن  .  ة جبارة ق لنا في المسيح انطال    والمشاكل الخطيرة والضيقات تسبب   

 ووصل إلى درجته    ،يوس الكبير ونوذهب إلى القديس أنط   .   بعد خناقة مع زوجته الشابة الخائنة       - سنة 60

 ! سنة65 بعد ...العالية في الصوم والصالة

رنا في رحلة الصوم، أمل     هو دستور سي  ا  هذ.  ..ليس في المسيحية شيخوخة وال يأس، بل أمل متجدد        

ال رحلة     إنها ...وانطالقات روحية ونمو مستمر   ...  وحياة جديدة في المسيح، وفرح وشجاعة وعدم يأس        

 .اًتعرف التوقف أبد

 

 كان محروماً من رؤية     األعمىهذا  ).  ود أعمى لالمو(ة  لرؤية اهللا هو هدف الرح    :  األحد السادس 

في .   عن رؤيته   الفريسيين  يرى بها المسيح الذي انطمست عيون      ح له بصيرة  صبواآلن أ ...   المادية األشياء

. اينون اهللا ع القلب ي  وأتقياء.  الصوم ساعد على تنقية القلب    .  حية هللا و الر بالرؤيا الكنيسة تطالبنا    -نهاية الصوم 

من  أحكامه وكل أعماله     في  ادتههذه هي ثمار الصوم المقدس، تبدأ عيون قلوبنا الروحية ترى اهللا، وترى إر             

 . أعمىودله كما فعل المول نثبت نظرنا في المسيح ونسجد ، وعندئذحولنا

 

نهاية الرحلة، رحلة الصوم توصلنا إلى        وهذا هو .   ربنا وقيامته  اآلم  الدخول في شركة  :  عاألحد الساب 

لى هذه الرحلة تبدأ من أورشليم إ     .   وقوة قيامته  آالمه يسوع في    مشاركة الرب  في   اًتركيز  رحلة جديدة أكثر  

 ).وهذا هو موضوع النبذة القادمة(الجلجثة 

 

 طبيعته اإللهية فأعمل    يشاركنيو طبيعتي   لقد كان القصد اإللهي من تجسد ربنا أن يغير         :  خاتمة

 جهاد  وع حتى أصير مثل المسيح تماماً، وهذا هو موض        ... بذله - غفرانه . تسامحه - محبته -اضعهوت:  أعماله

، والتسامح، والصوم والصالة، وقبول     اإلدانة وعدم   المحبة،ا دائماً عن    الكنيسة تكلمن .  الكنيسة طول الصوم  

ؤية اهللا ثم    ر  نصل في النهاية إلى    تىح...   مفتوح هللا، وتكلمنا عن المياه الحية التي تشبع النفس         بالتجربة بقل 

 . فينااهللامشاركته التي هي إتمام قصد 

د عيداً روحياً ويتمتع    يَّ ربنا سيع  آالمفي إال    فمن صام صوماً مقبوالً ودخل       ...وأخيراً سيأتي العيد  

 الذين صاموا   .وربينما تكيل خسارة عظيمة للنفس التي ضيعت الصوم في الكسل والفت           .  ببهجة قيامة الرب  

، ويقولون بفرح نحن قد قمنا مع        األموات من بين    ئم مقبوالً ستتغير حياتهم إلى شكل المسيح القا         وماًص

 .قمنا مع المسيح بقوة عظيمة آمين.. . ضعفنامن ناقم... المسيح
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 رحلة الصوم الكبير مع إشعياء : ملحوظة  هامة

 مكررة مرتين
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6 

 بالدم  رحلة العبور

 )البصخة المقدسة(
 

 العبور بالدم

 .اكهاو ويعمل فيها وسط أشاألرضجنة ليسكن ل في قبضة العدو، طرد من اقعالعالم كله و

 هذا العالم في معركة     به  وعبرا العالم، حمل العالم في جسد بشريته         اهللا الذي أخذ جسد أبناًء هذ      ةكلم

: 19رؤ  "  (س بدم ويدعى كلمة اهللا    وهو متسربل بثوب مغم   "شرسة مع رئيس هذا العالم حتى تسربل ثوبه بالدم          

. ر للحياة اآلبدية  وت بالموت وعبر بالذين في القب     ووبالدم داس الم  ).  63إش  "  (وداس المعصرة وحده  "،  )13

الزمن الطويل، لكن في كل مرة لم         تلفة عبر اً مخ رو أخذت ص  -د اهللا قص في   تذه هي رحلة العبير التي كان     ه

 .بالدم يتم إالَّ رويكن العب

 :خة بصكلمة

 .Pecach=  بياخSkipover:= باللغة العبرية

  Spate = Pacxa:= انيةون باللغة الي

 .Exemption   =[Parques, Pass-over]: اإلنجليزيةباللغة  و باللغة الفرنسية

ة شعب فرعون رمز الشيطان، فأمر اهللا       يوقصة البصخة بدأت عندما كان شعب اهللا واقع تحت عبود         

وفي تلك الليلة يأكلون اللحم على      .  ه على القائمتين والعتبة العليا    ونوف ويجعل خرى أن يأخذوا من دم ال     سمو

 .ه بعجلةونيهم في أيديهم و يأكل في أرجلهم وعصوأحذيتهم وأحقاؤهم مشدودة أعشاب مرة

ن لم مجد   إ و Pass-over   يعبر ن على العتبة والقائمتي   الدم، فإذا وجد عالمة     المالك المهلك ثم يهر   

وأيضاً ).  13:  12خر    ("فأرى الدم وأعبر عنكم فال يكون عليكم ضربة للهالك        "الدم فإنه يهلك البكر في البيت       

 عن الباب وال يدع المهلك يدخل بيتكم         يعبر الرب   ... يرى الدم  بأن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين     "

 ).23: 12خر " (ليضرب

هي بسبب الدم الذي كان على        بأن الحياة التي يحياها اليوم        اليهودي  اإلنسان ذهن   أرتبطوهكذا  

 ).22: 9عب (، فبدون سفك دم ال نجاة، وبدون سفك دم ال تحدث مغفرة البيت

 أن حياتنا اليوم فكر على حياتنا وهوو ينبغي أن يسيطر هذا ال
 .ثمرة دم المسيح ما هي إالَّ
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 )6 :5رؤ ( الخروف قائم كأنه مذبوح

 

 .الحياة ا من الموت إلىنب ا صورة الدم الذي يعبريعلى سفر الرؤ تسيطر

رؤ   (اآلبدين إلى أبد    اآلن وهو حي    اًويحمل هذه الصورة خروف قائم كأنه مذبوح، خروف كان ميت         

  لكنه متسربل بالدم إثر    اًفالخروف ليس ميت  ).  13:  19رؤ  "  (وهو متسربل بالدم ويدعى كلمة اهللا     ").  18:  1

: ا قائالً ينادى سفر الرؤ  يلذلك  .  خروجه من معركة الصليب، معركة غلبة الحياة للموت، وغلبة الشيطان بالدم          

 ذبحتمستحق ألنك   ":  ائلينالجميع يهتفون أمامه ق   و).  9:  19رؤ    (" للمدعوين إلى عشاء الخروف    طوبى"

وجعلتنا )  فصرنا أوالًد اهللا  ( بدمك   هللا،  ) له اً الذي كنا عبيد   القاسيأو اشتريتنا من الشيطان العدو      (واشتريتنا  

 ).10، 9:  5رؤ  (" وكهنةاًإللهنا ملوك

 :تهواخط أما نحن أوالًد اهللا فينبغي أن نسلك إثر

 ).14: 7رؤ " (لخروف دم اابهم فيثيا  ثيابهم وبيضوقد غسلوا"  كأوالًد اهللا -1

الذي أحبنا  :  "الرائي كقول   درجة الملوكية  قد اشترانا المسيح ونقلنا من العبودية المرة إلى          وبالدم  -2

 ).6، 5: 1رؤ " ( وكهنةاًيجعلنا ملوكوقد غسلنا من خطايانا بدمه 

دية إلى الغلبة والنصرة    ولعببنا من الهزيمة وا      على الشيطان بقوة الدم فعبر     وأعطى أوالًده الغلبة    -3

 : الرائيبدم الخروف كما يقول 

 ).11:12رؤ " (حياتهم حتى الموتا  بدم الخروف ولم يحبووهوهم غلب" 

 ).14: 17رؤ " ( وملك الملوكاألربابسيحاربون الخروف والخروف يغلبهم ألنه رب ... " 

 ... ومع نسلها  اً ليصنع معها حرب   وذهب) رمز العذراء مريم والكنيسة كلها    (ضـب التنين على المرأة      وغ 

 ).17:12رؤ  (..").بنسلها من الموت إلى الحياة  الصليب حيث عبرأي( عرشه ىواختطف ولدها إل

 :فبدم الحروف

 بناً،ابيضت ثياغسلنا بدمه و 

 وصرنا أبناء اهللا بعد أن كنا في قبضة الشيطان، 

 ،اً وكهنة هللا بعد أن كنا عبيداًكووصرنا مل 

 والنصرة بعد العبودية والهزيمة،ونلنا الغلبة  

 .حوهذه هي حقيقة عبورنا بدم الخروف القائم كأنه مذب

 :)63إش ( وحديت المعصرة سد

  إالَّ األحمرر المالك المهلك أو عبور البحر       وة في عب  وإن دم الخروف في العهد القديم لم يكن له الق         

 على شارع المدينة العظيمة التي      ...:  " قائالً ا إلى ذلك  يسفر الرؤ   من خالل دم ربنا يسوع المسيح حيث يشير       
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فدم ربنا يسوع ال يمكن أن يشاركه في قوته         ).  8:  11  رؤ"  ( ربنا أيضاً  صلبحيث    رصوم سدوم   اًتدعى روحي 

 :ل إشعياء النبييقولذلك .  دم من حمل بال عيب-دم خروف أو دم إنسان، ألن دم إلهي

 ،"وحديقد دست المعصرة " 
 ).3: 63إش " (كن معي أحدومن الشعوب لم ي" 

دست "اركه فيها أحد    شفي التاريخ كله، ال ي     ةكعلى الصليب في أشرس معر      ينعصر اإلله: معصرةإنهـا    

 . قوة لعبور كل إنسان من الموت للحياةاً دم إلهي سيظل على المذبح دائمنه، أل"وحديالمعصرة 

 أنا  هوتبكثرة ق المتعظم  ) مراء من الدم  الح(سه  بمالبالبهي  : "يقول عنه إشعياء النبي   :  دم قوى  اإللهيالدم  و 

إنها ). 4، 1: 63إش  ("تت الرب قد أىَّالمـتكلم بالبـر العظيم للخالص ألن يوم النقمة في قلبي وسنة مفد     

نها لحظة إنتقام من الشيطان،     إ، و "من كل خطية   فدم يسوع المسيح يطهر   "لحظـة انتقام من الشر والخطية       

، إنها لحظة رهيبة، لحظة     )4: 63إش   ( الرب ىَّلمفد هي لحظة عبور   وأخيراًنهـا لحظة غلبة للموت،      إو

 ).1: 63إش (ه والمتكلم بالبر العظيم للخالص وت بكثرة قالمتعظم

م فيها المسيح الروح، هي عينها اللحظة التي عبرت البشرية من الموت للحياة،               لّفاللحظة التي أس  

 . من الشرير والموت والخطيةاالنتقام وانتقل اللص إلى الفردوس، وهي عينها لحظة

 :ر الثانيلعبوا

 مجد، وقوة كل حركة عبور      ىمن مجد إل    مستمر  حياة المسيحي بأن حياته هي حركة عبور        يزمتت

 :12ب  ع  (مله إيماننا ومك  ساس المعصرة وحده، حتى أنه أصبح رئي       د يذهي مستمدة من قوة دم الخروف ال      

2.( 

 رمز الصليب حيث يهلك     صابالعر األحمر بعد أن ضربه موسى        فالعبور الثاني كان عبور البح    

). 15خر  (الص  لختسبحة الغلبة وا  اً  ر، ثم يعبر الشعب البحر، ثم يغنون مع       بحالمسيح جنود الشيطان في قاع ال     

مكان الشيطان تحت أقدامنا في       صارر لنا بدم المسيح حيث      عبو العبور هو رمز للمعمودية التي هي قوة         اهذ

 .  عساكر فرعون في قاع البحر األحمراً كما كان قديممودية المعقاع

 :بور الثالثعال

 في  اآلبد لنحيا إلى    األردنث نعبر   ي إلى نهاية سيناء ح    لفي رحلة غربتنا في هذا العالم نشتاق أن نص        

ت ابعتهم والصخرة كان  توالصخرة  ":   لم يفارق الرحلة طول سيناء كقول الرسول        الدمإن  .  أورشليم السماوية 

 مكان الطعنة فأروى شعبه طول الرحلة كما        اًالصخرة جنبها لم يجف أبد       أن معلوم، و )4:  10 كو   1  ("المسيح

 .اًفالصخرة لم تفارقهم أبد. ..األرضا على هذه لتن رحفي بالدم المسفوك على المذبح كل يوم دائماً نرتوي

ى يديه  وسة بأن يرفع م    كانت النصر  مرةكما أن الرحلة لم تخل من الحرب الروحية، وفي كل             

 وة وق الصليب وال أصبح    ... كما في حربه مع عماليق، وإذا أنزل يديه ينهزم الشعب          بيلصمثال ال للصالة على   

 :17خر  "  ( ألن للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور         ..".الدم هما وسيلة النصرة للشعب طول الحرب،        

16.( 
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 : المرةاألعشابأخيراً 

 بالنار مع فطير على     مشوياًويأكلون اللحم تلك الليلة     :  "في ليلة الخروج قائالً   لقد أمر اهللا الشعب     

 مرارة عبودية فرعون   إنها   .اًطعمة مر  ولكن   رائحة لذيذة   المشوي اللحم   0)8:  12خر  "  (اهون يأكل أعشاب مرة 

 ءغراإ شهوة و   لعبودية الشيطان، إنه مهما كان عرض الشيطان من        عودحتى ال ننساها وسط الرائحة اللذيذة ون      

ن كان  وإ هللا   االنحيازإن  و.  عهاق وا  مرة في  طانأن العبودية للشي   أنه يا ليتنا يا أخي ال ننسى           إالَّ اًيبدو لذيذ 

 .جداً  حلوطعمه ولكن اًمنظره ليس لذيذ

دية القاسية التي   وم أن يتذكروا العب   هليفع لقدور اللحم    اشتاقواوهكذا طول الرحلة في سيناء كلما        

 . على أعشاب مرةالمشويم اللحا وما أكلعاشوها كل
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 البصخة في حياتنا
 

 العبور في حياتنا اليومية: أوًال
حياة المسيحي هي حياة مغسولة بقوة الدم قادرة على عبور الخطية وإغراء العالم وضيقاته في كل                 

 :اًتلميذ  أواً ربنا لمن يريد أن يكون مسيحيرطش من هنا نتذكر. لحظة

عبء الصليب نا لّ، فربنا ال يقصد أن يحم)34: 8مر  ("ويتبعنيويحمل صليبه كل يوم      هنفس  أن ينكر "

 سالحه، ال يفارق حياتنا     الجنديلذلك فنحن نحمل الصليب كما يحمل       .  والغلبة  قوة العبور أن يعطينا     بل يريد 

 هبإغراءأتعالم   في الجسد، ومادام يوجد لنا عدو شرير، ومادام يوجد             األرض مادمنا أحياء على هذه       اًأبد

 .وضيقاته نعيش بينه

 أن كل حركة عبور بالصليب هي اختبار روحي للمسيحي، ومجموع عبوراتنا على              اآلخر  واألمر

ن شخصيتنا المسيحية وتنقلنا من     وها تك ت هي في حصيل   ... وشهدت العالم وحروب الشيطان    اآلخرينضعفات  

ا عبرنكم مرة   :   في نهاية اليوم ونحاسب أنفسنا     أتين.   يومي فالبصخة بهذا المعنى هي اختبار    .  مجد إلى مجد  

دانة، وكم مرة عبرنا شهوة العين ومحبة العالم،        إلليب الذي ال يفارق حياتنا على خطية الغضب، وخطية ا         بالص

اية يومنا   نه  عظيمة قدمها للمسيح في    اختباراتست هذه حصيلة    لي أ ... مرة عبرنا من الكراهية للمحبة     كمو  

 رصيد ذخر صليب وعمله في حياتنا طول اليوم، ألن الغلبة والنصرة والعبور في حياتنا هي               كثمرة لبركة ال  

 . الذي به غلب المسيح وعبر الموتسطة الدمابناً بوالحس

 :بالمعمودية 

 لنا في العبور، فبعد أن غلب المسيح بالصليب وعبر الموت إلى الحياة أعطى                 اختبارهي أول   

 تحت  اًفبالمعمودية صار مكان الشيطان مداس    .  ة أبدية غير قابلة للموت    دروح وال  أن يولد من الماء وال     اإلنسان

دية جحدنا الشيطان وصرنا هياكل     وأقدام الصليب، وبالمعمودية عبرنا من العبودية إلى بنوة أبناء اهللا، وبالمعم          

رؤ   (ن مع الغالبب  البلوري  البحر  شاطئصار لنا نصيب أن نرتل ترنيمة الغلبة والخالص علما          وللروح القدس،   

15 :2 ،3.( 

 :التوبة دمع 

 والتوبة المستمرة في حياتنا     ... الدم وة بق  اإلثم هي معمودية مستمرة في حياتنا، كل مرة نترب نعبر        

 .اآلب نعبر من كثرة الخنازير إلى حضن  بهاتنقلنا من مجد إلى مجد،

 :اإللهيالقداس و 

.  وتغسل ثيابها وتبيضها   اإلثم فتعبر   اإللهي  ملكل نفس تائبة تشرب من الد     )  عبور(هو حالة بصخة    

ى وتوتشربون من هذه الكأس تبشرون بم       كل مرة تأكلون من هذا الخبز     :  "وهنا ينادى الكاهن بصوت قوى    

من   ، فكل تناول من دم المسيح هو حركة عبور مستمر          )ر من الموت إلى الحياة    وعب"  (بقيامتيوتعترفون  

 . إلى مجدالموت إلى الحياة، وانتقال من مجد
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 :أخيراً البصخة هي سلوك في جدة الحياة 

ونحن .  اً جاد اًسلوك المسيح يستدعى منا     م بد المعموديةفمعلمنا بولس الرسول ينبه ذهننا أن عبورنا        

: العبور، فيقول الرسول   ب حاملين الصليب، غير ناسيين أن عدونا يريد أن يفقدنا مكاسبنا العظيمة التي نلناها             

). 4:  6رو  (،  "   في جدة الحياة   نسلك ليمجد اآلب هكذا     األموات أقيم المسيح من      كما  حتى موديةبالمعفدفنا معه   "

لم يفارقهم طول سلوكهم    )  جنب الصخرة (ة أن دم المسيح     كدر، مؤ وتابعتهم بعد العب  )  المسيح(فكما أن الصخرة    

ح صلبت فأحيا ال أنا بل      مع المسي " في ظله    ونسلك  اإللهيفي البرية، كذلك صليبنا نحمله ونشرب من جنبه         

 ).20 :2كل " (يَّالمسيح يحيا ف

 يسلك في النصرة الدائمة     ..).1:  3غل    (اً يسوع المسيح مصلوب   رسم أمام عينيه  فالمسيحي الذي قد    

 . يرى عالمة الصليب و يهربالمهلكألن 

نه يرى  ه أفكار المهلك أل   وشال يش )  5  :2في  ( الذي نضح عليه دم المسيح صار فكر المسيح          لفكراو

 .الدم و يعبر

ء العالم  وات وأه هوار فوق ش  و التي امتزجت بالدم هي مشاعر تعشى العب        والعواطفوالمشاعر  

هي عاطف مقدسة تحب كل     .  أن يقترب منها  )  31:  12يو    (-يس هذا العالم  ئ ر - للمهلك   يسألن ل .  ..الصاخبة

 .هكرت  تحب وال-مقدس ما هو

مز   ("الرب قد ملك على خشبة    "عرشه    ما أن الصليب هو    هو عرش للمسيح ك    والقلب المدشن بالدم  

 ويحضر سبعة   ب يراه المهلك فيذه   اً فارغ اًقلب ال يرسل عليه غير صاحب العرش، إنه ليس قلب            هو).  95

. وحده عليه   ع المسيح مترب  ن كفزعه من دم المسيح أل     منه بل يراه المهلك فيفزع      -اح أشر منه ليسكن فيه    وأر

، ومن هذا   )34:  12لو  (ن القلب   يكوهناك    المسيح في جدة الحياة فحيث يكون الكنز       سلوك   يسلك  بهذا القل 

فاة ش ال يعيستأصل الرب جم  " المسيح، أما القلب الغير مدشن بدم المسيح فيخرج منه            يمجد القلب يخرج كل ما   

 . عرش قلبه على ع سلوك المهلك المتربيسلكويجعل صاحبه ). 3: 12مز  ("اللسان الناطق بالعظائموالغاشة 

سيح، تبنى وال   لم المسيح، تعمل عمل ا    ء هي أعضا  - دم المسيح   التي يسرى في شرايينها    واألعضاء

 .فقط ة ال تستخدم إال في عمل الخيرئتهدم، تحب وال تكره، وديعة وهاد

 ناكراً   على الشر  اًمن المعمودية عابر  ج   في جدة الحياة هو منظر إنسان خر       السلوك أن   األمرخالصة  

 مع  نماًمر.  .. ال يهدأ حتى يصل إلى كنعان       ... المسيح بجد ونشاط   اً صليبه كل يوما وتابع      وحامالً نفسه،

اً ، مفتخر )20:  2غل  "  ( أنا بل المسيح يحيا فيَّ      ال مع المسيح صلبت فأحيا   "الرسول طول طريقه في كل لحظة       

، )14:  6غل    (" وأنا للعالم  ليلم  عاب ال  بصليب ربنا يسوع الذي به قد صل        أن أفتخر إالَّ   ليحاشا  :  "بنصرته قائالً 

غل   ("والشهوات  األهواء الجسد مع    واالذين هم للمسيح قد صلب    :  "ت جسده قائالً بسعادة   واء وشه هوافوق أ براً  عا

 ).1: 57مز  ("اآلثمتحت ظل صليب المسيح إلى أن يعبر " طول غربة العالم يسلكوهذا )... 24: 5

 : المرةاألعشاب

 لذيذةها  ولكنن الصليب،   يونحن حامل "الروحي و حياتنا للدخول من الباب الضيق        هي مرارة الجهاد    

 .صليبلفي فم النفوس التي ذاقت حالوة العبور والنصرة ومحبة ا
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 فجهادنا بحب ولذة في الصالة هو أعشاب مرة،

 أعشاب مرة،  هواإلنجيلوسهرنا بلذة في قراءة 

 أعشاب مرة، وتنفيذ الوصية بفرح محبة في الملك المسيح هو

 ، والصالة إلى المسيئين إلينا هي أعشاب مرة،األعداءومحبة 

 مرة، أعشاب وكل ترك وتسامح من أجل المسيح في هذا العالم هو

 أعشاب مرة،و ألباطيل هذا العالم ه حتقاراوكل 

 .مرة  والضيقات هو أعشابواالضطهادوحمل صليب التجارب 

اجتهدوا أن تدخلوا من البابا     : "ث عنها ألن فيها حياتنا كقول ربنا       المرة التي نجتهد ونبح    األعشابهذه هي    

 ).34: 12لو ("  يؤدى للحياة نه أل...الضيق

بناً مغسولة ا على ثيواإلبقاءتنقية النفس والروح والجسد  ل والطـريق الوحيد  حي،  وإنـه طـريق نمونا الر      

 ).17 :4 تس 1(ون معه في كل حين بيضاء كيوم خروجنا من المعمودية إلى أن نالقيه على السحاب ونك

 :الحقاء المشدودةا

 صح الرب، ف هوبعجلةوتأكلونه 

  مع فطير على أعشاب مرة، بالنارمشوياًه لونوتأك

أعمال اهللا يجب أن تعمل بنشاط      ).  11:  12  خر( في أيديكم    وعصيكم في أرجلكم    وأحذيتكمه  ونوتأكل

 على  سووند وفرح،    بشجاعة ونترك،  وة بق نحبل حبه   فمن أج .   أحبنا للموت  للذي  الحبوبفرح ألن دافعها    

ه، طشاط، ونصوم باجتهاد كشركة حب مع إالم حبه على الصليب وع           شنصلى بحب ون  .  هذا العالم بسهولة  

 ...ونعطى بسخاء

 : محبة المسيحدائماًعارنا ش

 ،"بعجلةنأكله  "عالسريالعمل 

 ،" بالناراًمشويونأكله  "وةالعمل بق

 ،" في أرجلكموأحذيتكمه ونأكل"العمل بنشاط 

 ،" في أيديناوعصيناونأكله  "المستمرالعبور 

 . الصليب في تبعية المسيحنطول اليوم ونحن حاملي ح للرب، إنه عبورنا المستمرفصإنه  

 

 : نيسان14 -العظيمة الجمعة اآلالمبصخة أسبوع : اًثاني

الك المهلك عن بيوت أوالد      دمه عبر الم   اسطةوبو)  12خر  ( نيسان   14خروف الفصح الذي ذبح في      

سفك د  وحيم ال وفي هذا الي  .  د له كل عام يوم الجمعة العظيمة      يَّبيحة الصليب الذي نع   مكن ذ ه  وتاهللا، كان يستمد ق   

: نيابة عن البشرية كلها حيث داس المهلك بدم صليبه، وعبر بالبشرية من الموت إلى القيامة حيث                 دم ربنا   

 في يوم الرب    األبديةش حياتها   يبالبشرية لتع   بهم إلى الفردوس، وعبر     رذهب وكرز للجالسين في الجحيم وعب     

 .أعطى اآلب أل والده روحه القدوس وعبر بأوالده إلى حضن اآلب، و،األبدي
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 ).15: 22لو ( " أن آكل معكم هذا الفصحاشتهيت وةشه" ربنا شهوةكانت هذه البصخة هي  

 )1: 17يو  (" أتت الساعةاآلن"  ربنا من مجيئه للعالمهدفكانت هذه البصخة هي  

 أتت الساعة ليتمجد ابن     اآلن"بالبشرية إلى القيامة      عندما عبر  قمة مجد ربنا  كانـت هـذه البصـخة هي         

 .)31: 17يو  " (اإلنسان

يليا على جبل   إفكان يتحدث مع موسى و     "األحياء، الراقدين قل    األجيال كل   شهوةكانت هذه البصخة هي      

 ).30: 9 لو( " عنهاالتجلي

 : المرةاألعشاب

 ." مرارةسقوني طعاميوفي "

 ).15: 3مراثى  (" أفسنتيناوأروني مرائر أشبعني"

 ).16: 3مراثى  (" كبسنى بالرمادأسنانيجرش بالحصى "

 المرة التي شوى    األعشابلصليب هو   ا هي طريق الخالص والمجد، وهكذا كان         اآلالملقد كانت   

 .لى فجر القيامةبنا إ عبروعليها ربنا حتى أسلم الروح 

 :األربعينيالصوم 

 المرة، ألنه ال يمكن ألحد من جماعة         األعشاب نظير   األربعينيورتبت الكنيسة ألوالدها الصوم     

 .األربعيني مفي طول الصوفصح والعبور دون أن يكون ذاق أعشابه المرة لالرب أن ينال بركات ا

وأحذيتهم  "خلف ربنا يسوع المسيح   م المقدس   ولصوساروا رحلة ا  " عصيهم في أيديهم   "صليبهما  حملوفالذين   

حتى ختام الصوم، هؤالء لهم نصيب في البصخة وبركات فصح يوم الجمعة العظيمة، وفي الدم               " في أرجلهم 

الذي سرنا  : "مع السيد المسيح الصائم معنا ويقولون يوم الجمعة العظيمة         روهـؤالء يؤهلون للعب   . المسـفوك 

 ."م بالدم بقوة صليبه وأقامنا معه ألجلسنا معه في السماواتبنا اليو م عبرومعه في الص

 المرة و يؤهلون اليوم     األعشاب هم الذين ذاقت     اًفمهم مر  في الصوم وصار   اوعطشـو ا  جاعـو والـذين    

 .لألكل من ذبيحة ربنا عنهم

 باجتهاد نشاط   األربعيني على مثال الصليب طول الصوم        أذرعهـم فـي جهاد الصالة      افـتحو والـذين    

طول يوم الجمعة   ) صلبوت ال في أيقونة (هؤالء هم المستحقون لمشاركة الفاتح ذراعيه       " أحقـائهم مشدودة  و"

 .قيامته ومجد بهم إلى بهجة ليحتضنهم ويعبر

كنيسة ألوالدها ليجاهدوا ويخلصن من كل      ل ا وهدية ربنا الذي صام عنا      هدية هـو    األربعينـي فالصـوم    

الة وفي حفظ   لصسل في ا  كية ال وده، عب هوات وش لمودية محبة العا  ية الحقد والغضب، عب   ودعب: عـبودية مرة  

يعبروا على كل ضعفات النفس خاصة      لأعظم فرحة ألوالد الكنيسة       الكبير هو  مإن الصو . اإلنجيلوصـية   

ـ    األشـياء   والمستعصية علينا، ألن ربنا الصائم معنا سيعبر اليوم بالصليب بأوالده عن كل             داً الصـعبة ج

 . قيامته المقدسةوةوقضعف ويريهم بهجة 

 .بة للموتل ستنتهي بالقيامة المجيدة الغاألنها مفرحة بل محزنة ليست بصخة اآلالمفبصخة أسبوع  
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 ليلة أبو غالمسيس وتسابيح العبور
 

 على  مة طول اليو  توح المف األذرع البصخة بدم المسيح صاحب      مإتماوظيمة،  الع الجمعة   م يو انتهاءبعد  

 وعبر بهم إلى الفردوس     المسبيين، وبعد أن نزل إلى الجحيم وفك        "ألعبر لكم ...  وا إلىَّ لتعا":  لقائلةاالصليب و 

تاب الكتسبح تسابيح من    )  ليلة أبو غالمسيس  ( الليل   طولليمين بعد كل هذا العمق تبدأ الكنيسة         مع اللص ا  

 : الحياةلى من الموت إالفعلي كلها تدور حول العبور -المقدس

مع السيد المسيح يعلم أنه سيصعد من بطن         على رجاء القيامة   بطن الحوت وهو   في   نان النبي ويكتسبحة   

 إلى  صالتي فجاءت إليك    ...م أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي       ث"الحـوت بقوله وهو في داخله       

 ).7، 6: 2ان نيو" (هيكل قدسك

من الموت للحياة بدم     عبور   األولى عند عبور البحر األحمر التي هي بالدرجة         األولىموسـى   وتسـبحة    

 )8: 11ؤ ر، 15خر  ("يث صلب ربنا حالخروف المذبوح في مصر

 . من مستودع ميتاًطاها اهللا ولدأعالذي ) 10 -1: 2 صم 1 (حنة أم صموئيلسبحة ت 

 .سنة بعد ميعاد موته ال عمره خمسة عشرفأطالتي قدمها هللا ) 20 -10: 38إش  (حزقيا الملكوصالة  

وصنع رب  ": ة الصليب والدم حيث يقول    ذبيحتتحدث عن    وهي كلها ) 25ص   (إشـعياء النبي  وتسـبحة    

وهنا ). 8، 6: 25ش إ( "...األبد ويبتلع الموت إلى ...عوب وليمة سمائن، وليمة خمرالشد لجمـيع   والجـن 

 ). العبورأي (األبدليب وابتالع الموت إلى الصنرى الربط العجيب بين وليمة 

وفرح  ، وكلها عبارة عن تسبحة نشيد )20-10،  9 -1: 26ص  : (الثةإشـعياء الثانية والث   ثـم تسـبحة      

 ).25ص (بيحة الصليب وابتالع الموت الذي ذكرت في لذ ةنتيج وغناء

ـ منوتسـبحة     أن التوبة في حياتنا هي عبور من       وهو  عجيب جداً     وهي تكشف عن سر    ي بـن حزقيا   س

 ".إله التائبين"  في هذه التسبحة يدعو اهللا باسمنسي، حتى مالموت إلى الحياة

 واألقاهم الملك وهم عبروا قوة لهيب النار وعاش        لقد.  والمسيح معهم  الثالث فتية في أتون النار    وتسـبحة    

 ).28 -20: 3دا ( هو ا لقيامة سيح المأن: فالتسبحة تكشف هذا السر الخطير.  المسيح معهمدجووالقيامة ل

دا ( التي هي أقوى تشبيه للموت المحقق   األسودم  ف، حيث أنقذه الرب من      األسود في جب    دانيالوتسـبحة    

6 :16- 23( 

 ).64 -1: 13دا ) (رمز المسيح( التي حكم عليها بالموت، ثم أنقذها دانيال سوسنة العفيفةوقصة  

 الذي كشف سره للملك فأمر بإلغاء حكم الموت على دانيال بعد أن كان              التنينون بال   وثدانيال وال وقصة   

 ).42 -1: 14دا (ثن وه للوده بالموت لعدم سج عليوماًدانيال محك

 مل  1 (يلياوإ،  )16 -7: 2 (خوبار، و   )22 -16 :5مراثى   (رميااو،  )19 -2: 3 (حبقوقثـم تسبحة     

 ).32: 8 مل 1 (وسليمان، )13 -1: 29أى  (اودود، )18
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 :اي سفر الرؤ-وأخيراً  

وال يوجد سفر في    .  أوله إلى آخره  من    ايالرؤ  غالمسيس بقراءة سفر    وتختم الكنيسة تسابيح سهرة أبو    

 نبته على التني  وغل،  يحمة مع المس  ئ، والعشرة الدا  األبديةشليم السمائية، والحياة    أورالكتاب المقدس يتحدث عن     

، والتسبيح مع المالئكة أمام      البلوريلخالص على البحر     واوالوحش والمسيح الدجال، وتسابيح الغلبة        

 ...رشالع

 ؟الرؤيار ما بعد القيامة أقوى من سفر هل يوجد كشف عن أسرا

كمقابل للقيامة المجيدة     سبت النور   رفجسفر في   لة هذا ا  ءما أروع كنيستنا المحبوبة التي وضعت قرا      

 .األحدفي فجر 

 نصيبهم هذا الفرح    ...بعين ليلة وأر.  يوماً  ن مع المسيح أربعي   ينهذه هي بصخة الصائم   :  أخيراً

 :ة القيامة قائلينأيقونة والترتيل بقوة عند زف بالعبور

  بالموت داس الموت  األمواتالمسيح قام من 
 

 للسماء  بصخة العبور:اًثالث

  الدم على آخر   وةها وأتعابها في هذا العالم يعبر بها بق       داهعندما يرى اهللا النفس المغسولة بالدم قد أنهت ج         

كما فعل مع أليعازر،    (ن إبراهيم   ض بها إلى ح   وا، ويرسل مالئكته لنطلق   )26: 15كو   1 (تعدو وهو المو  

 ).22: 16لو 

عندما جاءت ساعته لينتقل من هذا      ) البصخة (صح الف نع أن ربنا ص   اإلنجيليويـؤكد لـنا القديس يوحنا        

 . الفصحبواسطة العبور من هذا العالم كان أن - لنا الطريقاً، راسم)1: 13يو (العالم 

 -لخطية العالم كله بقدر ما كان يقترب منه الشيطان        وبقـدر ما كان يزداد ضعف المسيح بالجسد كحامل           

 اخ والضرب وصر  ر السب والتعيي  أزدادوكلما  . يستطيع أن ينزل به إلى الجحيم      ي البشر ق منه أنه كبا   اًظان

 كلما اقترب   ...نيابة عن البشرية التي تركها اهللا بسبب خطاياها       " تركتني لماذاإلهي إلهي   : "ربنا عندما قال  

 -اإللهي اآلب وتفجر الدم من جنبه       في يدي  من الصليب، ولكن عندما أسلم ربنا الروح         الشـيطان أكثـر   

صخة ب  يوم ل أوالد اهللا، ونزل إلى الجحيم وفك المسبيين من أول آدم إلى           كسـحق الشـيطان وانتزع منه       

 . الفردوس بعد اللص اليمينىبهم إل ربنا حيث عبر

على ا  وكل الذين ماتو  ...  آم وبنيه  وإرجاعيم  حب الج اأبو وتحـدث القديسـون عن قوة دم ربنا في كسر          

 الذي لم يعد    اهللا دم ربنا بالنسبة ألوالد      قوةوتحدثوا أيضاً عن    . يح إلى الفردوس  المسرجاء القيامة بقوة دم     

 .للشيطان سلطان عليهم عند الموت بسببه

م و مغسولة بالدم في ي    س فرح لكل نف    يوم ما أصبح   وبقدر ما كان يوم الصليب يوم نقمة للشيطان بقدر        

ب و ومن الشع  وحديألن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدى قد أتت، قد دست المعصرة               "خروجها من هذا العالم   

 سىوم  وةشه  م هو و ألم يكن هذا الي    0)4،  3:  63إش    (..."بغيظي  ووطأتهملم يكن معي أحد فدستهم بغضبي       
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: 9 أن يكمله بأورشليم، لو      اً الذي كان عتيد   روجهخ(به   ربنا عن يوم صلي    وا عندما سأل  التجلييليا على جبل    وإ

28- 2.( 

 الصليب واحتمل بفرح قصاص     آالمم هو أسعد يوم في حياة اللص اليمين الذي في           وألم يكن هذا الي   

 .العبور مع المسيح إلى الفردوسوة  وابتهج بقالماديالعالم 

 أن أنطلق وأكون مع     اشتهاء  لي:  "سولألم يتحول هذا اليوم إلى شهوة في حياة القديسين يقول الر           

 ."المسيح

عبورنا مفرحاً   ما يصير  درقتنا بدم الحمل ب   حياما تمتزج    إن المـوت مخـيف ومرعب جداً، ولكن بقدر         

 . بالماليكةاً ومحفوف

احضروا   [: كل القديس سيدهم بشاى كان يقول       واآلالمففي اللحظة التي فيها كانت تقع الضربات         

الناس تظن أنه يتخيل زوجته مع أنه كان غير متزوج، ولكنه كان يرى الست العذراء               وكانت  .  ] للست يكرس

 .واقفة أمامه وتشجعه وتجعل عبوره مفرحاً

به، من أجل     أما القديس اسطفانوس فكان يرى السماء مفتوحة والسيد المسيح نفسه في انتظاره ليعبر            

 ).60: 7أع ("  تقم لهم هذه الخطيةيارب ال: "هذا فرح وصلى ألجل الذين أساءوا إليه قائالً

ة الدم في حياة مارجرجس ليست فقط قادرة أن تعبر به للسماء، ولكن كانت قادرة أن تقيمه                 ووكانت ق 

 .ثالث مرات من الموت الجسدي

ح ّريسوع عند الموت وشفاهم وف     شهداء   ورئيس المالئكة ميخائيل كم مرة جاء وضمد جراحات          

 . دميانةقديسةلنفوسهم كما فعل مع ا

ة العذراء ليستقبلوا النفس العابرة     سيد على رأسهم ال   نعة كبيرة من القديسي   و مجم يجئما كان   اً  وكثير

ار موكب القديسين   مقماديوس عندما شاهد القديس أبو      دوس و وث للقديسين مكسيم  حدمن العالم إلى السماء كما      

لمالك وا جاءت إليه السيدة العذراء       وكما حدث لقديس مارجرجس المزاحم عندما      .  في استقبال أرواحهما  

 .روجها من هذا العالمخعة من المالئكة ليستقبلوا روحه لحظة ويل ومجمئميخا

 في أحضان المسيح    اً هادئ اًمون نوم يناوكم من مرة في حياتنا المعاصرة رأينا أوالد اهللا بقية الصالة            

ن مرة سمعناهم يتحدثون إلى لقديسين في       عابر بهم إلى الفردوس، وكم م     وهو  لحظة خروجهم من هذا العالم      

 .هذه اللحظات

 والين بالدم الذين لم يلقوى بصخة المغسوه كلها من آدم إلى آخر الدهور،     األجـيال هـذه هـي بصـخة        

 .األرض بفرح كل أيام حياتهم على وهه واحتضنوحملبل الصليب على أكتافهم 
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7  

  إلى الجلجثةمالرحلة من أورشلي
 

 ).33: 10مر " (إلى أورشليم وابن اإلنسان يسلّم إلى رؤساء الكهنةها نحن صاعدون "

 ).31: 8مر " (ينبغي أن ابن اإلنسان يتألم كثيراً"

 ).32: 12يو " (وأما إن ارتفعت أجذب إلىَّ الجميع"

 ).53: 22لو " (هذه هي ساعتكم وسلطان الظلمة"

 )30: 19يو " (قد أكمل"

 .)46: 23لو " (في يديك أستودع روحي"

 

 :بع الطيوأسب

 نفسه  آالمحونة بعواطف   مشونتهى،   الم لى اهللا لنا إ   ب مشحونة بمشاعر ح   األخير  األسبوعإن أحداث   

لذلك بدأ  .  نها ع تعبيرل عن ا  الكالمز  عج  اإلنسان  و في عاطف الرب نح    الالنهائياتهذه  ...  تالموالحزينة حتى   

 ... الطيبالكالم بابدال لغة اإللهي الوحي

 الالمتناهي من   عن حب اهللا    بر يع يقة هي أدق ما   قحمل معه نشوة ر   ويبسرعة    رشنتح وي و يف الطيب

 .آالمهونا في وسط شدة نح

 النفس يفح منها طيب     كب، وعندما تنس  فسن لل بككب الطيب عمل مقابل للبذل، والبذل هو س         فس

ب بذل  يلصمن فوق ال   إذاً   ...لها ك كونةلمسته في ا  بيحاحت رائحة ذ  فف  األسبوعالرب في هذا    كذا صنع   ه.  رطع

نسكب ...   شيئاً نعنصعلينا أن   واليوم  ...   منهم رائحة يسوع الزكية    احتفف    الشهداء   وهذا صنع  ...الحبيبابنه  

 ...ونبذل

 !!! ولناه لتالميذهطا جسده وأعوكسر...  الرب ذاتهسكبلقد 

 !!!ليغسلهاسه عند أرجل تالميذه نف فوضع ... ذاتهوسكب

 !!!ئن أعطاه اللقمة حتى مع الخا...وسكب حبه

من أجلهم  .  .. في وجهه، وجلدوه   وا، وبصق هلى الصليب سكب ذاته من أجل الذين عروه، وطعنو        وع

 .مات ومن أجلهم طلب الغفران

 ...)3  -1:  12يو  "  (مقبل الفصح بستة أيا   :  "اإلنجيل كقول   -في يوم السبت  :  عشية أحد الشعانين  

بعد   وكان الفصح وأيام الفطير   " الحادث في بيت عنيا       ويتكرر هذا .   الرب قدميسكبت مريم الطيب على     

 ).5 -1: 14مر . " (..في بيت عنيا في بيت سمعان إال برص وفيما هو. ..يومين
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وفي منتصف  ...   أن يتكرر سكب الطيب في بداية رحلة الجلجثة         اإللهيمن هنا نرى أن الترتيب      

ي ما تعطر هذه الخدمة المسكونة كلها، وتعلمنا في         لك.  باإلنجيلوأن يكرز بهذا العمل مع الكرازة       .  ..الطريق

 ... خالدةاًعبادتنا الروحية دروس

 

 : خدمة الطيب خدمة حب-1

قال ربنا عن المرأة    .  االنتشار  عالرائحة، سري   ح بسرعة، كذلك الحب لذيذ    والطيب رائحته لذيذة ويف   

. ..مسيح يمزج بالمحبة يتحول إلى طيب     فكل عمل من أجل ال    ).  47:  7لو  ("  اًهذه المرأة أحبت كثير   ":  الخاطئة

، ونعمل كل   )32:  1بط    1(بشدة     ونحب اخوتنا في البشر من قلب طاهر       ... اهللا من كل القلب    أخوتيفلنحب يا   

 .أعمالنا بمحبة للجميع

 : خدمة الطيب خدمة صالة هادئة-2

 ...دميه تسمع إنها خدمة صامتة، فمريم كانت جالسة عند ق        .  إنها خدمة مشاعر وليست خدمة كالم     

 إنها  ...والمرأة فقط، ولكن البد أن تفوح رائحتها و يشتمها الجميع          .  هي خدمة يفهمها الرب يسوع والمرأة     

 .كأس ماء بارد أو... إنها خدمة فقير... صالة مخدع هادئة بعيدة عن ضوضاء أورشليم

م هذه الخدمة في وسط     ، ولم تت  )ومعناها بيت الفقراء المساكين   (لقد تمت خدمة الطيب في بيت عنيا        

وفي .  ا رائحته و والجميع اشتم  اً دينار 300  ـب   بيت الفقراء سكب طيب    -ضوضاء أورشليم، في بيوت عنيا    

والجميع يشتمون رائحة الغدر    .  ..الصيارفة، وكبرياء الرؤساء    ئدواهيكل أورشليم كانت تجارة الحمام، وم      

 ...والغش الكريهة

 : بالدينحساس ا خدمة انسحاق وبة الطيم خد-3

 للمسيح  مديونةنسانة  اخدمة  .  ى باكية وهالمرأة المجدلية سكبت الطيب عن قدميه، ومن ورائه           

المرأة بخطاياها  ...   فسامحهما كليهما  ...50اآلخر دينار وعلى    500حد  الواكان لدائن مدينان على     ".  بخالصها

 ... بالدموعاألرجلسل غ بل  خدمة ال يكفي فيها سكب الطيب-محهاا والرب س-صاحبة الدين الكبيرهي 

 بالدين  واإلحساس  االنسحاقإن خدمة الطيب تكشف لنا أن التوبة تتم عند أقدام المسيح، بروح                

 . وبدموع غزيرة

 : كشف عن قيمة الرب في حياتناب خدمة الطي-4

ـ 3=  فضة    30ذا وصلت إلى    و إن قيمة الرب في حياة يه      وهي قيمة العبد، أما عند المرأة      م،  .   ج

. س اللحظةنفوالعجيب أن الحادثتين تمتا في  )  5:  14مر  ( دينار   300 حتى إلى    ...انت تساوى كل ما عندها    فك

نة تبيع وصية   ئية الرب يسوع، والنفوس الخا    ص تضحي بكل شيء من أجل و      األمينة  وس أن النف  حوهنا يتض 

 وفي مقدار ما    -تضحيتنا إن حبنا ليسوع يتضح في مقدار        ...تقمؤ  المسيح من أجل لذة مؤقتة ومكسب صغير      

 ...يتهصنبذل أو نخسر من أجل يسوع وو
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 : خدمة الطيب خدمة تكفين للرب-5

، فهي خدمة جميلة    )مينو تمت قبل الفصح بي    ألنها(ستبقى هذه الرائحة عالقة بجسد الرب يسوع         

 عن  عوضاً  آالمهس التي أحبت أن تشارك الرب ليلة         و خدمة النف  ...سف الرامى ويموس وي ودكخدمة نيق 

فأعمال الرحمة والمحبة الرقيقة تطيب قلب الرب        !!  ...، والذين أنكروا  ا، والذين هربو  واالتالميذ الذين نام  

 .  من أجل كثرة خطايا أوالًدهآالمه وسط شدة ن للتكفياًوتصبح له طيب

 من  ما يجب أن نكثر      بقدر -أوالد اهللا    حتى في وسط   -من حولنا   رشال  ما يكثر    بقدر أخوتيلذلك يا   

 .سكب الطيب

 : خدمة الطيب خدمة باقية تتحدى الموت-6

أما المرأة التي سكبت الطيب فالزمت الرب         ة،ث حتى الجلج  لا عند الصليب، ويوحنا أكم    والتالميذ هرب 

 - والظالم باق أخذت طيبها ومشاعرها لتضعه على القبر        األحد، وفي فجر    عند الصليب وذهبت معه إلى القبر     

 .ا الحجرلهدحرج رجاء في الذي ي وكلها

ا، ونه مات، والتالميذ خاف    فيه أل  األملم الروح على الصليب انتهي عندهم       لّ المسيح لما أس   ودعواالذين  

 وا لكن الذين خدم   ... الموت وىم هناك ألنه لم يبق أمامهم س      ءه إلى الجلجثة تركوا أملهم ورجا     واوالذين وصل 

وهكذا النفوس  .  األخرىإلى الحياة   ...  بعد الموت  وصل رجاءهم إلى ما       واالنسحاقخدمة العبادة والحب    

...  بالمسيح رجاها الذي يتحدى الموت والعالم الحاضر       دائماً فتفرح   األبديةالعابدة ينفتح قلبها لكي تطل على       

 .وسالمح وفر ، بل حياة وحباً العالم وتجاربه بإيمان الحياة في المسيح التي ال موت فيها أبد آالموتجتاز

 :اًتالفإخدمة الطيب ليست  أخيراً -7

 إن  ...ليست الصالة أقل من بناء المؤسسات العظيمة، وليست خدمة الفقراء أقل من بناء الكاتدرائيات             

، إتالفاً ليست الرهبنة    - العظماء   األباطرةس أبقى للكنيسة من كاتدرائيات       ويوس وبوال ومقاري  ونخدمة أنط 

 .عظ بل أهمومة ال أقل من خداألحدوليست خدمة الصالة في مدارس 

م تغزو الكنيسة   و الي االجتماعيةالخدمة  .  إتالفاً كثرة القداسات ليست      -إتالفاًخدمة الصالة ليست    

 مشحوناً من الصالة يكون     الخاليوالحقيقة إن العمل    .  ، ونحن في حاجة للعمل    أتالفبدعوى أن كثرة الصالة     

 .لكنيسة على االًا بل وبإتالفاً والذاتية ويصبح ليس باألنانية
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  من الرحلةاإللهيالقصد 
 

يحررنا من   ودخوله أورشليم وصلبه هو أن       األرضبكل تأكيد إن قصد اهللا من تجسده وحياته على          

هذا هو  .   أوالد الملك  - نصير أوالده  -ه ونتمتع بالحياة معه   وت، ثم يملك على قلبنا فندخل في ملك       عدونا إبليس 

"  إلى ارتفاعه على الصليب ليملك على خشبة        -ش على جح  اًيع ود اًموضوع رحلتنا من دخوله أورشليم ملك     

 .، ويجذب إليه الجميع)جبيةألا -10: 95مز (

 أحد الشعانين

 فالرب  ...لملك إسرائيل ا أوصنا   واب، وهتف ي الث واه كملك بالسعف وفرش   واستقبل.  ..عندما دخل ربنا  

 : الن سهالًاًلك ليس أمرُم وهذا ال...كليمل المدينة دخل

 .دو شرس الع-1

 .لك المسيح روحيُم مادية وإمكانياته العدو -2

 ".رئيس هذا العالم" المعركة على أرض العدو -3

 التي ترى وقتية أما     األمورألن  .  "حقيقيلكنه  .  ..لك المسيح غير منظور   ُمر و و العدو ملكه منظ   -4

  في كل مراحل تجسدهاً نراه ملكاألرضوعندما نتأمل في حياة الرب كلها على ". التي ال ترى فأبدية 

 

 :في ميالده: أوالً

. دود ملك اليه  والوا لهيرودس أين هو المول    قليسجدوا له ويقدمه ذهبهم و    )  المجوس  (األمراءجاء إليه   

 ليس له مكان في المنزل      ريبغملك  و  دس لمصر، وه  و وهرب من أمام هير    متواضعاًولكن ملكنا المسيح كان     

 عن العالم ليس له     بغري ولكنه   ملك إن مسيحنا    -داً للكنيسة في كل وقت    طة مهمة جداً ج   قهذه الن )  7:  1الو  

سيتلقفها ...   المادية في العالم وال تحيا حياة الغربة        إمكانياتهاأين يسند رأسه فالويل للكنيسة التي تؤمن في          

 .ريبغالعالم وتخرج من ملكية الملك ال

 البد أن نقبل    أخوتيإننا يا   .   كما أرادوا  ِتم يأ لنه  ، أل رفضه اليهود ضع الغريب   واهذا الملك المت  

فالمسيح ملك    .من العالم اً  ، ومرفوض اًغريباً  نقبله ملك .  ال كما نريد نحن بل كما يريد هو         المسيح كملك   

ربنا يسوع نزل من    ".  كوتليأت ملك "ن في الكنيسة ونتضع لكي يملك الرب عيينا         آلا  قإذاً لننسح .  نللمتواضعي

ضع المذود، المتغرب عن العالم     واضع كت واقلبي المت ...  تنازل ليملك على قلبي   .  ..اعلو السماء وترك أمجاده   

 حكومة  مكانالمذود  .   انتظر المسيح ليملك آمين    الذي...   كل عروضه  رفضالذي  والذي ال يشتهيه وال يخافه،      

ة كطهارة   كله طهار  ...رياء وال حقد وال غيظ وال غضب وال جدال وال نجاسة             الملك، ليس فيه زخرفة وال    

بل بساطة الحمل والحيوانات البسيطة، مذود يتمتع بالمالبس البسيطة كمالبس            .  ..ليس فيه تعقيد  .  العذراء

 ...العذراء والرعاة، و يأنف من مالبس وفساتين القرن العشرين
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 : في دخوله أورشليم:ياًثان

يازكا :  " يقول نلشعاني وانجيل باكر أحد ا    ...اإلنسان تسير بسرعة أسرع من أن يتتبعها         األحداث

فهذه هي  .  قهووال يسرع تف    بسرعة مهولة، ومن يتأخر     معنى ذلك أن أحداث الخالص تسير     "   وانزل أسرع

 .ع سوف ال يجد المسيح بعدرفإن لم يس - مدينة زكا- التي يمر بها يسوع بمدينة أريحااألخيرةالمرة 

... طيرة التي يتم فيها أخطر عمل      الخ ساعة الصفر هي اللحظة       ودائماً  ... سريعة جداً  األحداث

 ساعة  ...بهاتستوع كتب العالم أن     عبة ال تستطي  هية ر وركزة بص مر الصليب   إلى من أحد الشعانين     فاألحداث

 "...بتهجى  ": ابن أتان كقول زكريا النبي     جحشلوب بسرعة   مط  ... تجرف بسرعة  االستعداداتالصفر قربت،   

 ).9: 9زك (

 :هو ملك متواضع

 ليملك  ِت الجحش فالرب يسوع آ    علىلك المسيح الراكب     للمُ واألساسي  األولرط  شال هو   ضعافالتو

 .أطفالو... ضعيناعلى المتو

 :األطفالوملك كل قلوب 

ربنا تهلل بالروح وقال أحمدك     .  يظالغ ورؤساء اليهود يأكلهم     -ن يهتفون فرحي  األطفالووراء المسيح   

 . الحكماءطفال وأخفيتها عنلألأيها اآلب ألنك أعلنت هذه 

 يارب قلب طفل، وبساطة طفل،      أعطني من كلى قلبي وأقول      األطفالربي يسوع أصرخ إليك مع      

ت ربي  و إن لم ترجع إلى الطفولة لن تدخل الملك        لي أنت قلت    ...وصراحة طفل، وتسامح طفل، ومحبة طفل     

 األعمالولة هو أهمية    ة الطف ء عن الرجوع لبرا   يعوقني ما   أنوالعجيب  .  اآليةيسوع إني أخاف جداً من هذه       

 األطفالاه  ومع أنك يارب من أف    .  ..ير بسطاء، والخوف على المصلحة    غالتعامل مع الناس ال   و  -رم بها قالتي أ 

 ألسلك بقلب طفل وأؤمن أنك مالك       اإليمان ياربي هذا    أعطني  0)  8مز    (اً ومنتقم اً أسكت عدو  ...نضعاوالر

 .حياتي

 :ملك باكو

 أخوتي يسوع يا    -لمصلحتييبكى  و  ه.  لخالصها   لم تعرف ما هو    ألنها  بكى...  لما رأى المدينة بكى   

 .يط بنا، ونحن لم نعرف ما هو لخالصنالمحنه يرى شراسة العدو والخطر ا يبكى أل-يبكى على باب قلوبنا

 ولعقلي  ... لبكائك ر الذي ال يحنَّ   جآه يارب من قلبي المتح    !  !!عندما نرفض يسوع يقف أمامنا يبكى     

 ... لخالصههو ال يعلم ما الجاهل الذي

 ...في قلبي ينابيع دموعفجّر عك على قلبي بالكامل، وو واملك يارب بدماآلنربي يسوع اقم 

 :وملك معه سوط

 إنسان  أي على باب الكنيسة تمنع      اآلنربي يسوع إني أراك     .   يجتاز بمتاع إلى الهيكل    أحداًولم يجعل   

تقول للكاهن اترك متاعك    .   في قلبه كراهية   -هوانشغاألتالم   في قلبه محبة الع    -من الدخول وفي قلبه متاع      
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ابة اتركا  ش خارج الكنيسة، تقول للشاب وال     إعجاب مجد باطل أو     أي تقول للشماس اترك     ...خارج الكنيسة 

  تقول للطالب اترك شهادتك ومذكراتك خارج الكنيسة       ... وشخلعة المالبس  ... الزينة الخارجية  ...محبة العالم 

 .ت اهللا وبرهاطلب ملكوو

 :وملك قوى

 الناس  -، عمق في الحب   اإليمانالمسيحية شجاعة في ضبط النفس وقوة في        .   المدينة ارتجتلما دخل   

 .وسشجاعة في الترك كما فعل أنطوني. ا تحت أقدامهوه ثيابهم ووضعواخلع

 ملكاًصارت   قد كرست بالميرون و     وأجسادنا الحقيقة إن نفسنا  .  اليوم يجب أن المسيح يملك على قلبنا      

.  بكل قوة  أخوتيالبد يا   .  هذه النفوس المكرسة لألسف لبست ثياب العالم      .  ا نقبل هذا الملك   ننوبقى أ .  ليسوع

 من  اً مرفوض متواضعاً  وديعاً  ملكاًنقبله  .   على قلوبنا  ملكاً الرب ونهتف به     ام ونضعها تحت أقد   بناًانخلع ثي 

كو   1( نقبله كأطفال ونؤمن أن قلوبنا هي مسكناً له          ... ومعه سوط  اً باكي اً قوي اً عن العالم، ملك   اًالرؤساء، غريب 

 اطردوا الشيطان اللص    ...لتموه مغارة لصوص  ع بيت صالة يدعى وأنتم ج     بتي وتسمعه يقول لنا     ..).19:  6

 .قلبنا ليسوع وأعمال لصوصيته من قلوبنا لكي يصير

 .هذا عهدنا لك في هذا اليوم: ربي يسوع

 

 :صليب ملك على ال:اًثالث

 الذين الزمه للنهاية    األمناء ولكن   ... يوم أحد الشعانين كثيرين    اً المسيح ملك  وا وقبل والألسف الذين هتف  

 معه للنهاية، حاملين نير     بل نسير ...   على قلوبنا  اً وديع اًال يكفي أن نقبل يسوع ملك     .  األصابعيعدون على   

 .األحباءملك  ذا هو ه-. لكي نملك معه على خشبة...وصيته، نحمل صليبه ونتبعه

 :رحلة الصعود

 )..34-32: 10مر  ("الكهنة ؤساءرم إلى لّ يساإلنسانها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن " 

 نيسان وهو اليوم    10  موافقاً اليوم كان    اوهذ.  تبدأ الرحلة بدخول الرب أورشليم يوم أحد الشعانين        

 دخل  الملكوكأن الرب يسوع    ).   نيسان 14(الفصح   حتى   "تحت الحفظ "راف أورشليم لتبقى    خالذي تدخل فيه ال   

 . نيسان14يوم اً لنا فصح  ، ليبقى تحت الحفظ حتى يصيرخطايا العالممع الحمالن ليحمل 

 :قوة شد الصليب

 "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق      :  " عن قول الرب   اإلنجيل من يوم الثالثاء يحدثنا      األولىوفي الساعة   

 . أن الرب من فوق وجاء إلى العالم لينقذنا من شره، ويرتفع بنا إلى فوقفالصعود سببه). 23: 8يو (

اته وآماله  وشد العالم وإغراءاته وشه      في شد أوالده إلى فوق تفوق كل قوى        جاذبيةوللرب المصلوب   

ة ولكن قوة جاذبية    قد شا وفرحلة الصع ).  32:  12يو  "  (جميعل ا أجذب إلىَّ األرض  وأنا إن ارتفعت عن      "

 . ن آمياآلخرونويجرى معنا ). 1نش ( تحررنا من رباطات العالم، بل هي تجذبنا فنجرى فقطيست الصليب ل
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 إلى أعلى درجات    ...ل درجات الحب  عفالرحلة صعود مع الرب إلى أعلى درجات البذل، إلى أ          

 حيث ال   ه من ونم نفسه للكهنة الذين سيقومون بذبحه و يقدم       لّاعة حتى أنه س   ود، إلى أعلى درجات ال    االحتمال

 .يدرون ذبيحة عن العالم كله

 :م آالرحلة إنها

 ).31: 8مر ( ربنا  آالمتكشف لنا سر" ينبغي"إن كلمة ". اإلنسان   أن يتألم ابنينبغي"

 ينبغي أن يكون بالنسبة للمسيح      األلمقط ومعارضة العالم له، ولكن      ف ليس نتيجة لسلوك الرب      فاأللم

 آتية من   آالمإنها ليست   .  ن يحب وكل من يعيش لآلخرين ينبغي أن يتألم        يخدم وكل م  من  فكل  ألنه جاء ليخدم    

لم يزل    م ينبغي أن تتألم من أجل ابنها وهو       ألاف.  خارج فقط، بل هي من طبيعة حبه للبشرية وللخدمة وللبذل         

وهكذا فالرب  .  األرضيزرع يجب أن ينقب ويحرث        ، والفالح الذي  ...ويتزوج   في بطنها حتى يكبر    اًجنين

 .5 ينبغي أن يتألمأي - فال بد أن يحمل أجرة خطيتنا- ونحن خطاة-يسوع أحبنا 

 ينبغي أن   باآلخرين رحلة الصعود     في  الخدام ونحن نسير وراء يسوع الخادم      أخوتيمن أجل ذلك يا     

 . بل هبة لمن يحب ويخدم ويصعد إلى طريق لمجد مع المسيحلم ليس عقاباًاألأن  جميعاًولنتذكر . نتألم

 :ا رحلة إلى عرسنهإ

جته به أمه في يوم عرسه ويوم فرح        ي تو أخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذ        "  

 ). 11: 3نش ("قلبه

هذا ...   الحكيمات في انتظار العريس، ومثل عرس ابن الملك        العذارىوالكنيسة يوم الثالثاء تقرأ مثل      

مة على ذبيحة الصليب    يه تتأكد أنها مدعوة لعرس، ولو       ليسوع والصاعدة مع   بعةالسر يجعل النفوس التا   

م  آال إنها رحلة   -أخوتيعجيب يا     إنه أمر .   يجعلنا نفرح  اآلالم الفكر في وسط رحلة      اوهكذ.  ..والخالص

 .ولكنها حفلة زفاف الكنيسة العروس لعريسها الذي ينتظرها على الصليب

 : ضرورة قصوى في الرحلةاإليمان

 الذي به نعبر    اإليمان من   اً، من أجل ذلك البد أن يكون لنا قدر         باآلالم  فرحلة الصعود مصحوبة  

). 19:  3عب    (اإليمان لم يقدر الشعب أن يدخل كنعان لعدم         اًلذلك قديم ).  53:  22لو  (  "ساعة وسلطان الظلمة  "

 اًوتحقيق.  ل من نقل جب   اإلنسان إنه إن ساوى حبة الخردل فإنه يمكن         -اإليمانألجل ذلك كلم الرب التالميذ عن       

 ).يوم االثنين( التين لعن شجرةعملياً لكالم الرب 

 :إيمان مع أعمال

إنها حياة مطهرية، عبادة طقسية، وأصوم واعتراف       .  لعن الرب التينة ألن لها أوراق وليس فيها ثمر        

 -محبة"كنيسة  ما يجب علينا أن نثمر في ال        بقدر ما أعطانا اهللا من وسائط نعمة بقدر       !!   وبال ثمر  الخ.  ..وتناول

 ).23، 22: 5غل  (" تعفف-ن وداعةيما إ- صالح- لطف- طول أناة- سالم-فرح

                                                 
 ولزيادة وضوحها راجع كتاب آالم المسيح للكاتب الروسي فيزيلين كيزبس، فالكتاب كله يدور حول هذه - هـذه النقطة مهمة جداً  5

 النقطة
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 أن تكون   أعط:  ربي يسوع .  وشجرة التين أيضاً رمز لألمة اليهودية المورقة بال ثمر فلعنها الرب           

 .باألعمال الحي المصحوب اإليمانالكنيسة مملوءة بالثمر لئال تقع تحت دينونة واعطنا ياربي 

 : إيمان بالصليب والحرية-2

ينبغـي أن يكون لنا إيمان بأن الصليب المهان هو طريق الحياة الجديدة، طريق المجد والنصرة الموصل                  

 .إلى القيامة

 . وليس عقاباًهبة في الطريق آالمينبغي أن يكون لنا إيمان بأن  

 في منطقة   واقد وقع ا  وونكـذلك ينبغي على الذين يسيرون وراء يسوع في الطريق الصاعد، عليهم أن يك              

 بالحقيقة  االبنإن حرركم   " بالحرية التي وهبها لنا المسيح       اإليمان.  الحرية وأحبوها  اقوافذ جاذبية الصليب، 

 ).36: 8يو  ("أحراراتكونون 

 حرية من سلطان    - وكراماتها -تهاا وشهو - حرية من الذات   - للسير وراء المسيح   أساسيإنه شرط   

. ، وتكسب حركتنا خفة وفرحاً    راء المسيح قوية وثابتة   وتنا  اوالحرية تجعل خطو  ...   والخبز - والمال -العالم

 في الوجود أن تسلبنا حريتنا في        وةم بها ونسعد بها وال نسمح لق       عالحرية قد وهبت لنا بالميالد الثاني، فلنن       

 .المسيح يسوع

 :رة حتمية في الرحلةوضر السهر

 .ي المسيحللمحافظة على النعم التي نلناها ف السهر 

 . من يبتلعه، وال ينامملتمساًألن عدونا يجول  السهر 

 . بفرخلالحتمااب ووالسهر في الجهاد في السير وراء المسيح المصل 

 .اإليمان - المحبة-الصالة:  الصالحةاألعمال ىالسهر عل 

تعلمون  منها يقول اسهروا ألنكم ال        كل  ذكر لنا عدة أمثلة في نهاية      األسبوع وربنا يسوع في هذا     

 .م وال الساعةوالي

 :محبة المسيح يجب أن تكون هدف كل خدمة

 قبل الفصح بيومين سكبت المرأة الطيب على رأس المخلص، واحتج يهوذا لهذا              -األربعاءفي يوم   

 الرب يسوع   . يذكر ما فعلله هذه المرأة     باإلنجيلوأمر اهللا أنه حيثما يكرز      ).  4:  12 يو   ؛  4:  14مر    (اإلتالف

ما فعلتموه بأحد   "تكون محبتنا له هدف كل عمل وكل خدمة، حتى خدمة العطاء فهي من أجل المسيح                يريد أن   

 ).40: 25مت " (فبي قد فعلتم ى إالصاغروتأخ
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 يس العهدمخ

 معنا ساعة سلطان الظلمة اهللا يقدم لنا ذاته ليجتاز

 

ا جسده  لنيقدم  :  ت حبه  يقترب بنا الرب إلى نهاية الرحلة، فيقدم لنا أقصى درجا            ومفي هذا الي  

 ...ته، وسهره، وغسله ألرجلنااالمكسور، وعرقه، ودمه، ودموعه، وصلو

 هذه الليلة مزيج من حب اهللا العميق جداً لإلنسان مع حزنه الشديد حتى الموت من أجل                  أحداثإن  

اته ويطعم   أن يكسر ذ   ةإن حب المسيح لنا في هذه الليلة وصل إلى أعلى درجاته فتحول إلى شهو              .  خطايانا

 !!!حتى ذلك التلميذ الخائن... تالميذه

 

 :نياالعلماء الرب

 .ذاتهن يعطيه آلا وكثيراً اإلنسانأعطى الرب  

 "الفصح معكم شهوة اشتهيت آن آكل هذا      "  في قلب ربنا محبة لنا     شهوةتحـول العطاء في هذه الليلة إلى         

 .)15: 22لو (

 -بيا   فتحيو اًأن أكون لكم طعام   لصكم، بل أكثر من ذلك       وأخ  ألجلكم أموتال يكفي   ": ول لنا قكأن الرب ي   

ـ وأضـمن     أنا ، يحيا بيّ   والذي يأكلنى يثبت فيَّ    األبدي عربون ميراث  هو و "جسدي هو الحياة  "م الحياة   لك

 ).54: 6يو (" األخير أقيمه في اليوم 

 ك ل -اًسده لنا طعام  د أن يكون ج   ا والخالص بل أر   للشفاء والغفران ا  علم يكتف الرب أن يكون الصليب منب       

 !!برد ياجالم

 :وقبل العشاء غسل أرجل تالميذه

 من الوقف عند    ن مندهشي اآلنين عند أقدام الصليب متأملين فيه، لكن نحن         قفيا أحبائي لسنا اليوم وا    

قف تحت  ا، أما التأمل في الرب الو     ي العاد اإلنسانإن التأمل عند أقدام الرب أمر سهل يقبله         .  أرجلنا ليغسلها 

 . العميق جداً أمام الرباالنسحاق إن لم يعط نعمة العادي اإلنسان أنا أمر عجيب ال يقبله يَّدمق

التضاع ا على   يجبرنيإنه  !! ! يَّ، يغسل وسخ رجل   خدمتيفي  ... قدميَّيـا للعجـب الـرب الـيوم عند           

يس له نصيب   ن ال يقبل الرب على هذه الصورة فل       مالتضاع، و اعظيم، إنه سر      السر اهذ... واالنسـحاق 

 !!! مثلما قال لبطرس-معه

 .)15:  13يو  (التضاع وأن نصنع ذلك بعضنا لبعض       ا ليعلمنا شدة    أوالً.  أرجلنا فقط والرب يغسل   

 أن الذي اعتمد يكفيه دموع      أي،  )10:  13يو  ( إلى غسل قدميه      ألن من اغتسل مرة ال يحتاج إالَّ       الثانياألمر  

التوبة وغسل    (اًدائم  إن يسوع حبيبنا يتمم لنا هذا السر      .  يغسل أوساخه التوبة ليجد يسوع دائماً تحت قدميه       

 .على باب الكنيسة في النفوس التائبة الداخلة فيها) األرجل
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 :اإلنسانوأعطى يهوذا اللقمة وتمجد ابن 

 مجد لمحبة اهللا أعظم من      أي، ألنه   )31  ،30:  13  وي(لقد تمجد المسيح بعد أن أعطى اللقمة ليهوذا         

 إنه لم يتمجد فقط على الصليب وفي القيامة         اإلنسان تمجد ابن    اآلنقال يسرع   !.   اللقمة للتلميذ الخائن؟   إعطائه

أن نتمم رسالة المحبة إلى        هو الحقيقيفالمجد  .  بل عندما غسل أرجل التلميذ الخائن وأطعمه بيده الطاهرة         

 .النهاية

: ا يؤكد لنا أن هذا الجسد خطير في فعله        وهذ  .دخله الشيطان والعجيب أنه عندما أعطاه الرب اللقمة       

 .هالك للقلوب الخائنة فهو مصدر حياة للقلوب المؤمنة، ومصدر

ألم تقل  .  قلب يهوذا، ألن قلبه كان قد تحجر بحب المال          والعجيب أن الحنان الفائق من الرب لم يغير       

هذه هي النتيجة المؤسفة لدخول     ...  ؟ في أول الرحلة أن ال نعبد ربين اهللا والمال         -لنا الكنيسة في بداية الصوم    

 .محبة المال للقلب

 :اياناط وأمامه كأس خ-وقدم الرب لنا صالة

 كأس نجاسات العالم التي سيشربها الرب القدوس        ... فهي كأس الموت   -وهذه الكأس ال يمكن وصفها    

 أجل هذه الكأس صلى      من ...الوديعالطاهر، إنها كأس إثم جميعنا، إنها كأس كبريائنا القاتل يحمله الحمل             

ى درجاتها،  قصلقد وصلت الخيانة أل   ).  53:  22لو  (  صلى من أجلنا ليجتاز بنا ساعة سلطان الظلمة       .  يسوع

هور دفعه الستعمال السيف وارتكاب جريمة شروع في قتل، ومرقس هرب،            توالخوف مأل قلب بطرس، وال    

، وهاج الشيطان ألن هذه هي       لهاإلعلى الرب     وقبض العسكر   وانتصر الشر .   وسب ولعن  أنكروبطرس  

إنه صلى    .واالضطرابات؟  األزمات من   الهائجالرب في وسط هذا البحر         صنع ماذا.  ساعتهم وسلطان الظلمة  

 -الجميع  سينتهي لخير شيء  نصلى فكل   .  ساعة سلطان الظلمة وال نقع في تجربة        وأمرنا أن نصلى لنجتاز   

 .ساعة الظلمة تازأن نصلى لكي ال ندخل في تجربة ونج انالرب يرجو

 :ونزل العرق كقطرات دم

كشف لنا الرب أن الصالة جهاد حتى الدم، وهذه الصالة كانت لحساب التالميذ وللكنيسة عبر                   

 علينا من الشيطان    خوفاً بينما نحن نيام، المسيح يجاهد حتى الدم في الصالة ألجلنا،             "صليت ألجلكم "  األجيال

 .الذي يغربلنا كالحنطة

إن .  بالعرق والدم .  ..بالصالة  الَّإ على الشيطان رئيس هذا العالم        لن تنال انتصاراتها  إن الكنيسة   

 .نيا عن طريق صلوات جثسيمإالَّ" ساعة سلطان الظلمة"لها لن يجتازوا االكنيسة شبابها ورج

ن ودم الشهداء هؤالء الذين     يرق القديس عإن الكنيسة خدمت ب   .  ..م يسوع عرق وبذل دم    امن أجل الخد  

، وسيظل  لدمابالدمع و   كنيستنا إنها معجونة   عظمة    سر  بدموعهم وسهروا من أجلها، وهذا هو      األرضا  روو

ا جسده، ودمه وعرقه،    ن كل خادم محب للكنيسة، لقد قدم الرب ل        عيني أمام   ني مائالً ا في جثسيم  الجاثيالمسيح  

 ...ته، وسهرهاودمنه، وصلو
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 :مشيئتكوعلمنا أن نقول لتكن ال مشيئتي بل 

نها أعمق صالة في وسط شدة التجارب وهي انطباق مشيئتنا لمشيئة اآلب، إنهما ليسا مشيئتان بل                 إ

 .إن كنيستنا تؤمن بوحدة المشيئة. مشيئة واحدة هي مشيئة اآلب

بل إن المسيح جاء ليطابق     .   للمسيح، والحقيقة ال   ينإن البعض يعتقد من هذه الصالة وجود مشيئت        

 :آلب مبنى علما أساسل وتسليم المشيئة - مشيئة اآلب فتصبح واحدة على"جسده"مشيئة الكنيسة 

 . محبة اهللا لنا للمنتهي-1

 . قدرة اهللا الالنهائية على الخالص-2

 .ة اهتمام اهللا بنا ألن عينيه ال تغفالن عنا لحظة واحد-3

 اًزال قائم ، مع أن الكأس ما    "بل مشيئتك   لتكن ال مشيئتي  ":  م الرب حياتنا ونقول   لّمن أجل هذأ نس   

 . ليقويناي من السماء يأتمالكاًيئة ال يرفعا الكأس عنا بل يجعال شتسليم الممع أمامنا، فالصالة 

 :كان يصلى بأكثر اشتياق

 الذي يحمل المسئولية إلى      إحساسهذا  .   قدمه الرب بأكثر اشتياق     ...إن الصالة والعرق والدم    

 ...ةهو وشأشواقاًل  بعبئاًليست الصالة أمامه .  إلى الدم...النهاية

 :س بطراإلنسانأما 

 :  واستيقظ ليضرب بالسيف- نام وقت الصالة-1

 -اإلنجيل في الصالة يتعرضون ألخطاء ومخالفات ضد وصايا         القانونيإن الذين ينامون وقت الجهاد      

 -هحد و  فيدخل التجربة  - يهمل الصالة  عالمياً  تصرفاً  اإلنسان ولغضبهم وهكذا يتصرف      النفعالهمنتيجة  

 .فيضرب بالسيف، ويسقط في أخطاء جسيمة

 :يةأمام جار نكرأ ضرب بالسيف و-2

) اإلنسان(وبسرعة أصلح الرب يسوع الخطأ الذي صنعه بطرس           .   الكهنة يسقطع أذن عبد رئ   

 ولكن الرب قد    -الذاتيإن السيف هو جهد بطرس      .   لالنتقام من بطرس   األمرر  و لتط وإالَّ.  لحالها  اآلذنوأرجع  

 يارب  - والسب واللعن  اإلنكاريصلى لكي يقف معه وال ينكره، ولكن إيمان بطرس ضعيف لدرجة            نصحه أن   

 .ارحم

 السيف تنهار أمام    وةإن ق .   والصالة اإليمانة  وة السيف ولكنها ق   وإن القوة في المسيحية ليست ق      

 . فتعبر التجربة بالصالةاإليمانأما قوة الجارية، 

 : نظر إليه يسوع-3

وهكذا ينشغل  .  يسوع في ذاته ولكن في بطرس الذي أنكر          الكثيرة للرب، لم يفكر    اتاإلهانوفي وسط   

 حناناً نظرة الرب يسوع المملوءة      ال يسعفنا إالَّ   وعندما نفشل في الخروج منها        -اهللا بنا في وقت التجربة    
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 جداً   سهالً إن الخروج من التجربة مستحيل بقدرة بطرس، ولكن بعد نظرة الرب أصبح الخروج            .   وقوة وعطفاً

 .بنعمته

، ونتوب لنعود   )62:  22لو  (  اً بكاء مر   نبكي  وشفقة تدفعنا أن   حباًن حنان الرب ونظرته المملوءة      إ

 .أخرى إلى أحضان الرب مرة

 ."مع المسيح صلبت" راجعها في كتاب -أحداث الصلب يوم الجمعة العظيمة 

 .ن النبذة القادمةوا هي عن"رحلة الخماسين المقدسة" 
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8 

  الخماسين المقدسةرحلة
 

 ).27 :21يو  ("اًؤمن بل مؤمن متكن غير ال"

 ).35: 6يو  ("خبز الحياة أنا هو"

 ).42 -1: 4يو  ("الماء الحي ا هونأ"

 ).12: 8يو  ("أنا هو نور العالم"

 ).6: 14يو  ("أنا هو الطريق"

 ).26 :15يو  ("ي المعزحأنا أرسل لكم الرو"

 .الثبات في المسيح: هدف الرحلة

 

بير وفي  لك في الصوم ا   وحيعمق الجهاد الر   ن ننحدر فجأة من   يسما مـا نشـتكى إننا في فترة الخ        كثيـراً  

. القداساتو صوامألا، والكسل في الصلوات و    اآلكلرة  ثحي، وك و نـنحدر إلى الفتور الر     -اآلالمأسـبوع   

كيف ال نصاب بنكسة    هادنا الروحي بال توقف، و    جتمر في   نس هو كيف و   دائماًوالسـؤال الذي يشغل بالنا      

 !!روحية فيما نلناه من بركات في رحلة الصوم المقدس؟

 :يوللرد على هذا السؤال يجب أن ندرك ما يأت

الذات واغراءات العالم والجسد حتى        من الصوم هو الجهاد استمر بإيمان ضد       اإللهي إن القصد    -1

 . بها نعاين اهللالتينصل إلى نقاوة القلب 

 الرب بفرح ونشتاق    آالمندخل في شركة       نتدرج إلدراك سر إالم الرب، لكيما      ماآلال وفي أسبوع    -2

 .إلى حمل الصليب والتمتع ببركات الخالص

قوة  الرب بفرح، فيهم اهللا بركة        آالم ا شركة ومهم وعاش واجتهاد في ص  و والذين ساروا بإيمان     -3

 اًفي حياتهم برنامج    قوة القيامة ا  ا الذين ذاقو  والكنيسة بدورها رتبت ألبنائه   .  حو فيعلن لهم قيامته بوض    القيامة،

فالخماسين ليست انتهاء لجهاد الصوم وأسبوع       .  في حياتهم    في المسيح القائم   للثباتال الخماسين   اً طو علمي

فالتوبة جهاد مستمر في الصوم للوصول      .   للثبات في المسيح   اإليجابية جديدة للجهاد الروحي     ء بل بدا  اآلالم

 .للحياة بالمسيح  مستمر إيجابيلثبات في المسيح القائم جهادلنقاوة القلب، وا

لذلك فالذين يصابون بنكسة روحية في الخماسين المقدسة لم يعيشه بعد حسب ترتيب الكنيسة                  

 .يبدأ في رحلة الخماسين اللذيذة والحياة به جهاد إيجابي فالثبات في المسيح. وطقسها

وأول .  شخص رب المجد يسوع في حياتنا والثبات فيه       لرحلة في كل مراحلها تدور حول إعالن        ول

المسيح   للشك فينا، وبعد ذلك يصير      رث أ ي على أ  نهائياً الذي قام ليقضى      بالمسيح اإليمانمراحل الرحلة هو    

 ي بروح اهللا القدوس الذ    االمتالء حتى نصل في النهاية إلى       -نا، وغلبتنا قخبزنا، وماء حياتنا، ونورنا، وطري    

حه و، ور "فالمسيح يحيا فيَّ  "فالمسيحية ليست مجرد وصايا سامية، ولكنها حياة بالمسيح،          .   لنا أرسله المسيح 
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 وليس مجرد مرشد    طريقي، والمسيح هو نور حياتي والمسيح هو        طعامي، وجسده ودمه هما     القدس يسكن فيَّ  

 فالكنيسة رتبت لنا    . الخارج ن م لي  ييأت   وليست الغلبة أمر   -وغلبتي  وتي هو ق  للطريق، والمسيح الحال فيّ   

حي للثبات في   وملية للجهاد الر  ع مراحل   نما تكو يدس، لك قالخماسين في حكمة الروح ال      ت أناجيل آحاد  اقراء

 :م المقدسولصا  في انمرار لجهادتالمسيح، كاس

 )الخ ...19: 20يو (  .وقيامتنا من الشك ،هو إيمانناالرب يسوع : األول األحد

 )58-54 :6يو (  .حياتنا و خبزهالرب يسوع :  الثانياألحد

 )42 -1: 4يو (  .ماء حياتنا هوالرب يسوع :  الثالثاألحد

 )43 -35: 12(  .حياتنا هو نورالرب يسوع :  الرابعاألحد

 )11-1 :14يو (  .هو طريق حياتناالرب يسوع :  الخامساألحد

 )33 -23: 16يو (  .هو غالب العالمالرب يسوع :  السادساألحد

 )15 -1: 16 ؛26: 15يو (.  مرسل لنا روحه القدوس هوالرب يسوع : سابع الاألحد

، وغذاؤها الصحيح في أرض     )جسد المسيح ( وبددت الشك، وقامت الكنيسة      اإليمانفالقيامة بددت قلة    

يضرها وال ينفعها، وليكن الرب يسوع وحده هو            طعام آخر  وأي،  "أنا خبز الحياة  "الغربة هو جسد الرب     

وعلى الكنيسة أن تسير في نور      .   وال ترويها  عطشاً، ألن مياه العالم تزيدها      "أنا الماء الحي    "واؤهاوارتشرابها  

، وان يسوع الذي تحيا     "أنا هو الطريق  " متأكدة أن الرب يسوع هو طريقها للحياة،         "أنا هو نور العالم   "المسيح  

ليرسل لها روحه القدوس ثم يجلسها معه في        صاعد للسماء     وهو"  أنا قد غلبت العالم   "به الكنيسة قد غلب العالم      

 ...السماوياًت

 : العهد القديموفي

ذلك .   العميق اختبر الشعب قوة العبور والحياة مع اهللا حتى أوصلهم لكنعان           اإللهيبنفس هذا الترتيب    

هم،  بقدور اللحم كغذاء ل    واالرتباط  اإليمان تحت خطايا الخوف والشك وقلة        واقعاًالشعب قبل العبور كان     

 بين الحياة    فاصالً حداً ولكن عبور البحر األحمر كان        ... على مياه النهر كمصدر وحيد لشربهم       واالعتماد

 للمعمودية، والمعمودية هي نصيبنا في القيامة مع        رمزاًوعبور البحر كان    .   اهللا وةالمادية والحياة الجديدة بق   

 .المسيح

 : من الخماسيناألول األسبوع

 الزم للسير في البرية،     فاإليمان.  تاألموا في القيامة من     اإليمانة فيه حول قوة     تدور تعاليم الكنيس  

 الزم للشفاء   واإليمان الطعام والشراب لهم،     وإيجادولمواجهة عماليق، وللثقة في قدرة اهللا على إعالة الشعب          

ضرورة حتمية لدخول     اإليمان  وةوأخيراً فق .  ..)ة رمز الصليب  يبالتأمل في الحية النحاس   (من لدغات الحيات    

 .كنعان
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 مغلقة ليعلمهم أن القيامة     واألبوابإيمان تالميذه، فدخل    )  األول  األسبوعفي  (وهكذا ثبت الرب يسوع     

من قبر مغلق، هي خلق حياة من الموت، هي نجاح من الفشل، هي إيمان بعد يأس، هي خروج                    خروجهي  

 .مسيحيينهي كل حياتنا ك. .. المطلقاإليمان، هي اإلنسانمن ضعف 

 إمكانيات نحصل على    باإليمانأننا    ، معنى ذلك  وجود اهللا في حياتنا    المسيحي مبنى على     واإليمان

ء في المسيح الذي يقوينا ونكتشف أن لنا في المسيح قامة أكبر بال             شيل فينا فنستطيع كل     لحا هللا ا  غير محدودة 

 سيطة جداً ألننا باهللا الحال فينا نستطيع أن ننقل         ونجدها ب  اإلنجيلمقارنة من قامتنا البشرية، فنتقدم إلى وصية        

 !!!...جداً جداً من ذواتنا بكثير سيح أكثرالمن في نح ...لبجال

 في  أخوتي أنال الرب شك توما عن طريق لمس جراحاته المشفية وهكذا يا               األسبوعوفي نهاية   

... سيقيمنا.  ..قوة إيمان انه سيقيمنا    علينا أن نثبت أنظارنا في الرب القائم وفي جراحاته في             األول  األسبوع

 .اإليمان أسبوعسيصنع بنا المستحيل، إنه 

 

 : الثانياألسبوع

لمحتاج للطعام في هذه البرية القاحلة، وهكذا أرسل لهم الرب المن النازل من             )  في القديم (إن الشعب   

. حياة إلنسان بدون جسد الرب     الثاني أن من يأكل جسد الرب فله حياة، وال            األحدالسماء، وهنا يؤكد إنجيل     

القيامة   أما،  "آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا       "م الحياة اولكنه ال يضمن فم دو    ،  المن يصلح العالة الشعب   

 .  بل كما أن المسيح حي باآلب كذلك نحن نأكله ونحيا به لألبداًالمسيحية فليس فيها موت أبد

إن القيامة تعنى غلبة    !!.  القائم البد أن يموت فيما بعد     كان الشخص     ما قيمة الحديث عن القيامة لو     

 .وغذاؤنا فيها جسد الرب الدائم الحياةالموت، تعنى الحياة الدائمة، 

 في  أثبتواة قيامته،   و ق في  توا جسده، وأثب  لواك...   الثبات في المسير القائم    عذا هو أسبو  هيا أخوتي   

 .بها  في الحياة وأحيوواالحياة، اثبت

 العالم  أطعمةهافت على   ت فعالم ال  ... الموت  سوف ال يورثنا إالَّ    عالمي أخرى فكل طعام     ومن ناحية 

 !على ملذاته ومراًكزه وأمجاده النائلة... مةالمسمو

  

 : الثالثاألسبوع

، لذلك أرسل الرب لهم     عطشاً الضرورية للشعب في البرية هو الماء ألن بدونه يهلكون           األمورومن  

.  القدس حإننا نتعجب كيف يمكن أن يعيش المسيحي في هذا العالم بدون مياه الرو            .  اومن الصخرة ليشرب    ماء

 بالروح القدس فإنه سيعطش     االمتالء، فإن لم يصل إلى      ال بد أن نشبع    له عاطف ومشاعر وأحاسيس      اإلنسان

. ة السامرية  الثالث عن المرأ   األحدهذا هو موضوع إنجيل     .  إلى العالم ومياهه التي كل من يشرب منها يعطش        

فطبيعته .  ماء حي يفيض إلى حياة أبدية       أنهاركشف لنا عن طبيعة روحه القدوس فقال إنه            إن ربنا يسوع  

 من  االمتالءتبر  يخ  األسبوعفال بد أن المسيحي هذا       .  اآلخرينء، والفيض على    االرواالحياة، والحركة، و  

 حتى يحس بحركة روحية باطنية تشبع        ... في هذا العالم   والزهد،  اإلنجيلح بالصالة، والتأمل في      والر
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 والعروس يقوالن تعال ومن يسمع     حالرو"  يوالكنيسة تناد .  لنفسية والروحية ا العاطفية و  احتياجاته  روى كل وت

 ).17: 22رؤ  ("اًليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانف شفليقل تعال ومن يعط

.  أيضاً اآلخرينفي حياتنا ونفيض على       دسقلففي القيامة ينبغي أن نحس بالحركة الباطنية للروح ا        

 الموت وهوال   ش إنسان يتكلم عن القيامة بدون إحساس بجريان الماء الحي من بطنه لهو إنسان يعي              أيإن  

أن  يريد   اإلنسان  !.!أين هي ...  أين هي .  .. انهار ماء حي   هيدرى أن كل مسيحي في الكنيسة يجرى من بطن        

. ..ا هذه الينابيع  و، إن القديسين قد اكتشف    داخله في   أنهاراًه يظن أنه ال يملك      وفي جهل ...  دائماًيأخذ من خارج    

 ع بمياه روحها الفياضة، لنذوق ينابي  يلنذوق قوة القيامة ونرتو   ..  . إلى ينابيع الحياة   الداخلهيا بنا يا أخوتي إلى      

 .لعالم الى مياه أن نعطش إاً، أبداًفال نعود أبد.  على الصليباإللهيالحب المتفجرة من الجنب 

 

 :األسبوع الرابع

لهام جداً للشعب في البرية هو عمي النار الذي يضيء لهم الطريق وسط ظالم                ا  ع الراب األمرإن  

 إلى  نوراًأنا جئت   ...  سيروا مادام لكم النور   ":   الرابع حيث يقول يسوع    األحدوهذا هو موضوع إنجيل     .  البرية

 ."الظلمةالعالم حتى كل من يؤمن بي ال يمكث في 

يا أخوتي يجب أن    .   الظالم يعثر ويسقط ويموت    يف  القيامة هي مسيرة في النور ألن الذي يسير        

 ونحذر من   ...، نور الروح القدس، نور الكنيسة وتعاليمها      اإلنجيل في بركات النور، نور      األسبوعنعيش هذا   

اته باللبس، ونحذر من ظلمات الجسد      نية واهتمام واالتخبط في ظلمات تيارات العالم الفكرية وانحرافاته الشه        

 هذا هو اختبار    ... والبساطة اإللهيلنسير في نور الحب     .  ..والنفاق والمداهنة والمراوغة والحقد والكراهية    

 .األسبوعالقيامة في هذا 

 

 : الخامساألسبوع

ترسم لنا  لكافية جداً لكي    )  ، المن، مياه الصخرة، وعمود النور     اإليمان( أعمدة السابقة    األربعةإن  

أنا هو  ":  امس حيث يقول الرب يسوع    لخ ا األحدوهذا هو موضوع إنجيل     .   كنعان  إلى  يوصل اً واضح اًطريق

،  في الطريق  اًمرشد للطريق، أو أن يكون      ليرسم لنا خريطة    ِتوقوله إنه هو الطريق يعنى انه لم يأ       .  "الطريق

أف   (" أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه      نناأل":   لذلك نذكر كلمات لرسول    اًوتوضيح.  بل قال أنا هو الطريق    

 الذي يسبق   األحد الخامس هو    األحد.  اًنا مضمون قما يصبح طري     فيه، بقدر  األعضاءما تثبت     وبقدر).  30:  5

 فيسوع هو رأس الكنيسة صعد إلى        كيفية الصعود للسماء  ك تشرح لنا الكنيسة     ليس الصعود من أجل ذ    مخ

لرأس اوعندما صعد   ".  أما نحن فسيرتنا في السماويات    ":  ن هنا نقول   ونحن أعضاؤه ثابتين فيه، م     -السماء

 في غربة البرية    األرضق للكنيسة على    يح ثابتة فيه، من هنا      األعضاءللسماه وجلس عن يمين اآلب والجسم و      

ث عن طريق ألن    بحخالصة القول إننا ال ن    ).  6:  2أف  "  (أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات     ":  أن تقول 

 عن يمين   مكاناًلنا     إلى السماء وأعد   أصعدنا في الذي    اًمحصوررنا   ولكن فك  فلنثبت فيه   ...ناقطري   هو يسوع

 . آميناألرضاآلب فنعيش السماء معه على 
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 : السادساألسبوع

 لمحاربة عماليق،   لب الطريق عليه أن يستعد باهللا الغا        يف  بر في البرية السائر    العاإن الشعب   

 لقد انتصر موسى على عماليق      ...دور اللحم والبصل والكرات والعجل الذهبي     لق  قاالشتيا من   وباالحتراس

 األحد  ا موضوع الكنيسة هذ   نإ.  بالتطلع لكنعان تهم  وا على شه  وسى على مثال الصليب، وانتصر م     برفعه يديه 

 غلب أنه قد    حعندما يتأكد المؤمنون الثابتون في المسي     .  "أنا قد غلبت العالم، في العالم سيكون لكم ضيق        "هو  

 األموروبالهذيذ في    يهزمون عماليق،    وبعالمة الصليب عندئذ يتشددون في جهادهم،     .  ..العالم)  فعل قاضى (

 ألن اآلب   وحديوأنا الست   ":  ات في المسيح يقولون   بالعالم، والث ت  ا السماوية يكفون عن شهو     اإللهية

 . مدانة في الجسد مع شيطان مغلوب، وعالم مغلوب وخطيةاآلنإننا نتعامل . "..معي

هو غلب لنا ونحن غالبون     .  هي يسوع ...  داخلنا  إننا ال نبحث عن نصرة من الخارج ألن الغلبة في         

 اطلبي تأخذوا ليكون    بأسمى  شيئاًا  و لم تطلب  اآلنإلى  .  .. قائالً األحدوهو ينادينا في إنجيل هذا      ...  به في داخلنا  

 .  الغلبة، والفرح، واحتقار أباطيل هذا العالمعرف إالَّ إن الحياة في قوة القيامة ال ت...فرحكم كامالً
 

 :ع الساباألسبوع

إنه .  ..سطة ابنه الحبيب  اما ال نجد له مقابل في برية العهد القديم، إنه عطية اآلب المرسلة لنا بو                هو

 في   في ذكريات الروح المعزى الذي نزل      األسبوعهاب قلب نعيش الكنيسة هذا      ت ال وبأي اشتياق   بأي.  روحه

 هو  األسبوعإن موضوع هذا    .  "..لن أترككم يتامى  "  يتيماًالمسيحي بدون الروح القدس يعيش      .  شكل ألسنة نار  

وال تحزنوا روح اهللا القدوس الذي به ختمتم ليوم            ""وبةلتبا" يبدأ أوالً    واالمتالء.   من الروح القدس   االمتالء

 بعضكم نحو   لطفاءا  وونيف مع كل خبث، وك    ع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجد        فالفداء، لير 

ولنهرب من الزنا والنجاسة ). "32 -30: 4أف  ("بعض شفوقين ومتسامحين كما سامحكم اهللا أيضاً في المسيح        

بالصالة :  "   بالروح القدس تكون   االمتالءوالخطوة الثانية في    ).  5:  2أف    ("...السفاهة  والطمع والقباحة وكالم  

 ).15:  5أف  " (...لتسبيح، والطاعة مع الخضوع، والشكر، واواالختالء

 

 تنتهي الخماسين المقدسة، وهكذا تدرجت بنا الكنيسة من القيامة إلى الثبات إلى السير في               األحدوبهذا  

ماء حي تفيض من      ، حيث تنفتح حياتنا لتفيض، حيث تجرى من حياتنا أنهار          االمتالءالطريق وأخيراً إلى    

انتشار و مقدم منا للكنيسة ألجل الكرازة       وم، وهو ص  األطهاررسل  النا يبدأ صوم    وهالكنيسة وعلى الكنيسة    

كنيسة المها وصالتها في انسحاق ذبيحة حب من أجل         و، تقدم أص  االمتالءإن النفوس التي وصلت     .  ملكوت اهللا 

رازة من أجل سالمتها، من أجل آبائها، ومن أجل اجتماعاتها، من أجل الك              :  التي اشتراها المسيح بدمه   

 ...كنيسة كلهالمن أجل ا. ..وانتشارها، من أجل وحدانية القلب التي للمحبة

 .األطهارهذا هو موضوع النبذة القادمة في رحلة الرسل 
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 :ةـالصـالخ

 .مكانية معاينته في حياتهمإ القلب ونقاوةيعطيهم اهللا الصوم المقدس  الذين يجاهدون في -1

 . وبهجة قوة قيامتهآالمهيهم اهللا بركة شركة طعيم اآلال والذين يجاهدون في أسبوع -2

 .ات والحياة الدائمة بالمسيح الثب يعطيهم اهللا نعمةالخماسين المقدسة والذين يجاهدون في -3

وللكنيسة حياتهم وصومهم وعباداتهم التي      يكرسون للخدمة    صوم الرسل اهدون في   ج والذين ي  -4

 .لمسيحاأخذوها من 
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 ملكاى وشمن مذكرات القمص بي

 

9 

 األطهاررحلة الرسل 
 

من أورشليم بل     اال يبرحو أوصاهم أن   "لقد بدأت رحلة اآلباء الرسل بوصية إلهية من الرب يسوع            

 ).49: 24 لو(" األعالية من و في مدينة أورشليم إلى أن تلبسه قوافأقيم). "4: 1أع ( "األبموعد ا ينتظرو
 .يام إلى أن حل عليهم الروح القدسوهكذا مكث التالميذ في علية صهيون عشرة أ

 ): للرحلةاالستعداد: (األيامالعشرة 

 :األيام العشرة االنتظاروالحكمة من 

 والكي يتفرغ .  واال يخدم أفهم تحت أمر       يخدمون بذواتهم، بل بالعكس    أنهم أن ال يحس التالميذ      -1

والرب أراد أن   .  وافع رديئة ذاتية  ؟، وهم كبشر لهم د    األعظم هؤالء الذين طالما قالوا من هو         -من ذواتهم 

 فيهم، ويحرق كل الدوافع     الناريفمنعهم منها إلى أن يعمل الروح القدس         .  يشفق على الخدمة من ذواتهم    

 .الشريرة الكامنة في نفوسهم

هؤالء كلهم كانوا يواظبون    "بنفس واحدة      كان حالة صالة   األعمال كما يسجله سفر     واالنتظار  -2

 ).14:1 أع" (الة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخوتهبنفس واحدة على الص

 . للخدمةاألولى والصالة هي الدعامة - هو حالة صالةفاالنتظار

النفس [ف،   والعشرة أيام كانت من أجل توحيد لفكر والقلب والهد           -الصالة كانت بنفس واحدة   و

 .]الواحدة

. في لمسيحية هي تقديم عطية الروح القدس      والخدمة  .   بعد على عطية الروح القدس     وا لم يحصل  -3

طيع أن  تيس   اختبر الذي ولكن   ...ليست الخدمة في المسيحية وعظ وكالم     !   سيقدم؟ ماذا  روحفالذي ال يملك ال   

 . ح القدسوإعطاء الر -يقول إنها عطية

م ن هذا يعنى أنهم سيخدمون بجهده      أل .رة البدء في الخدمة قبل أخذ الروح القدس       وخط  من هنا تظهر  

 :طرخوهذا . .. بدون روحالذاتي

 ... كاليأس...طاء كثيرة كبشرأخعلى أنفسهم ألنه ستظهر ذاتهم وينقسمون ويقعون في : أوالً

 .ية الروحعطخطر على المخدومين ألنهم سيقدمون لهم ذواتهم وليس : اًثاني

 ...و معجزاتت أوا غير مصحوبة بعمل قاإللهيةستكون خدمة ضعيفة خالية من المعونة : اًوثالث
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 :العشرة أيام

. هنا كان صوم الرسل من الخطورة       من...  هي أيام مهمة وخطيرة لالستعداد لرحلة عظيمة وطويلة       

 .ألنه يعنى تصفية نفوسنا للدخول في عمل عظيم

 هدية للكنيسة من أجل نجاح الخدمة        -هدية من كل نفس محبة لكنيسة المسيح         هو:   الثاني األمر

ازة وانتشارها، من أجل وحدانية القلب التي       ربائها، ومن أجل اجتماعاتها، من أجل الك      وسالمتها، من أجل آ   

 ... من أجل الكنيسة كلها...للمحبة

 :األطهاربداءة حركة رحلة الرسل 

 .حدةابنفس و تمتاز هذه الحركة أنها كانت :أوالً

: 1أع  "  (أخوتهع ومع    على الصالة والطلبة مع النساء ومريم أم يسو        حدةابنفس و كانوا يواظبون   "

14.( 

 .)46 :2أع  " (حدةابنفس وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل "

 ).24: 4 أع..." ( إلى اهللاصوتاً بنفس واحدةرفعوا "

 .، فتنتج نغمة واحدةآالتهاركة الكنيسة كانت كفرقة موسيقية ينفخ الروح القدس الواحد في كل فح

ومن هنا أصبح مقياس نجاح خدمتنا      .  لقدس يشتهي أن يعمل بها     الروح ا  ...هذه الكنيسة الوحدة الحيدة   

 :اليوم هو

 !هل تتحرك الكنيسة بنفس واحدة؟

 هل الكهنة في كنيسة واحدة يعملون بنفس واحدة؟

 !هل الخدام في كنيسة واحدة يعملون بنفس واحدة؟

 ؟...هل اآلباء الرهبان يعملون بنفس واحدة

 العكسي  -د لهذا الموكب وهذه الرحلة    ئل على أن الروح القدس قا     إن أدت هذه العالمات فهذا دلي     ...  

 قبل أن يخدم أو يقدم خدمة للكنيسة أن يعمل على            األولويصبح عمل الخادم    .  ألن الروح ال ينقسم   .  صحيح

ألن النفس  .  اآلالت  يعح القدس ستحرك جم   ون أن نفخة الر   ئوحدانية الروح في محيطه المحدود حتى يطم       

 -:ى تصل علةالواحد

 .خالص نفوس الجميع وحدة الهدف وهو 

 .ووحدة المنبع في الروح والتعليم والشهادة بالقيامة 

 .وحدة الفكرو 

ـ  - عمل واحد- أم واحدة-واحد  أب-لهم بيت واحد:  حياة الشركة  -ووحدة المال   حد ينطق باسم اس ونَفَ

 ... يسوع

 ...ووجود المسيح فقط -تاالذ انتهاء 
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 :هدف الرحلة

 ).التوبة(بقيامة المسيح  الشهادة -1

 ).المعمودية( عطية الروح القدس -2

 ).8: 1أع " (األرض والى أقصى - والسامرة-ديةو اليه- في أورشليمشهوداً ليرن ونوتك"

 ).4: 18مز " (ة ونبلغت أقوالهم إلى أقطار المسك"

 : لقيامة الرب يسوعشاهداًكل خادم في هذه المرحلة أن يكون ل البد -3

 .الشهادة واضحة في أقواله وأعماله... عينيهب شاهد -

 .لم يصدقه الجميع  شاهد حتى ولو-

 بقيامة  شاهداًأن يكون     هو"  السخريوطى كان شرط اختياره     احتى أن الرسول الثاني عشر بدل يهوذا        

 ). 22: 1أع " (الرب

  .اإليمانألن المسيحية مبنية على أساس شهادة عيان قوية مع 

والقيامة ). 2: 4  أع("  األمواتن تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من         وكانوا متضجرين م  "

 .التوبةال يستطيع إنسان أن يدركها إال الذي يختبر 

توبوا :  "وهذا ما حدث في خطاب بطرس الرسول      .  ة للتوبة و هو الدع  األوللذلك أصبح عمل الرسل     

 ).39: 2 أع" (وليعتمد كل واحد

 ).41: 2أع " (الملتويل من هذا الجيوا اخلص"

 من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر        توبة وارجعي لتمحي خطاياكم لكي تأتى أوقات الفرج       "

 ).19 :3 أع ("به لكم قبل

 ...توبوا... واتوب... اوتوب:  هي نداء الكنيسة المستمر- في الكنيسةواألخير األول هي العمل فالتوبة

 النفس التي   -ن تعطى إال للمؤمنين بيسوع المخلص القابل التوبة        عطية الروح القدس ال يمكن أ      -2

اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح هكذا          .  " المسيح أسم على   تعتمدبلت المسيح كمخلص    ق

 ).4، 3: 6رو " (نسلك نحن أيضاً

هذه ...  بألسنةت وتكلم   وعمل معجنا   والروح القدس المعطى للمؤمنين يهبهم فرحاً ومحبة ووحدانية       

 . عاشها الرسللهاك

 ويحل  األيادي فيعمدون و يضعون عليهم      ،يقدمون عطية الروح للمؤمنين   ا  كانو...  والرسل بدورهم 

 .)17: 8أع " ( عليهم فقبلوا الروح القدساألياديحينئذ وضعا " .الروح القدس عليهم

 :الكرازة

 .كل وقت ة المستمرة فيلذلك لم يهدأ بالهم إال بالكراز. هي عمل مستمر



 84

أنا سفير  "وفي السجن   )  2:  4 تى   2"  ( اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب        بالكلمة  اكرز"

 ).20:6أف " (في سالسل
 ).21، 20: 5 أع" ( بجميع كالم الحياة   في الهيكلالشعبا وكلمو... أذهبوا: المالك بطرس قائالً وأمر"

 ).4: 8أع  " (لمةمبشرين بالك جالوا وافالذين تشتت" 

 ).42: 5أع " ( بيسوع المسيحومبشرين نال يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلميوا انكو" 

 ...ازة أصبحت عمل في دم الرسلرالك

 ).4: 18مز . ("الهموة بلغت أقونالمسك  خرج منطقهم والى اقطاراألرضفي كل " 

 :مقومات الرحلة

لذلك وضع الرسل في    .  قاد الكنيسة   إن روح يوم الخمسين   .  د هو المحرك والمرش   الروح القدس   -1

 ... سفر أعمال الروح القدسأسمهفسفر أعمال الرسل .  إال بقيادة الروح القدسشيئاًقلبهم أن يعملوا 

نزل وأذهب  اقم و ك لكن   ون هوذا ثالثة رجال يطلب    حو الر هقال ل ا  يفي الرؤ   وبينما بطرس متفكر  "

 ).20، 19: 10 أع(" همتد أرسلا قناب ألني أتمر  غيرمعهم

 ).29: 8أع ". ( تقدم ورافق هذه المركبةح لفيلبسوفقال الر"

 ).6: 16 عأ " (...وامل أن يتكح القدسومنعهم الروبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غالطية "

 ).7:16 أع ("وحفلم يدعهم الر إلى بيثينية يذهبوا أن لوافلما أتوا ألى ميسيا حاو" 

 ).22: 20 أع("  هناك ماذا يصادفنيم ل ال أعحو بالرمقيداًها أنا أذهب إلى أورشليم ن آلاو" 

، والصوم والصالة حياة    النفس الواحد لذلك أصبحت   .   به تمتلئفالروح القدس يعمل في النفوس التي       

 .طبيعية تجعل الروح يعمل باستمرار فيهم

 من  األوامرت، والصالة عملية امتالء وأخذ       من الذا  يغحدة هي طبيعة الروح، الصوم للتفر     والاالنفس  

 .السماويركز القيادة والتدبير م اتصال بأياهللا، 

 ...إنه روح الحياة...  للناسه هو ما يملكه الرسل ليقدموح القدسوالر

) سواستفان(وأما هو   " والروح القدس    اإليمان من   مملوءيناختاروا سبعة شمامسة للخدمة المادية       

 ).55: 7 أع" ( عن يمين اآلب قائماً فرأى مجد اهللا ويسوع ح القدسو من الرممتلئهو  السماء وىفشخص إل

 ).15: 8 أع" (الروح القدسلما نزال صلبا ألجلهم لكي يقبلوا ) بطرس ويوحنا(اللذين "

: 10  عأل"  ( على جميع الذين كانت يسمعون الكلمة      ح القدس والر حل   األمورفبينما بطرس يتكلم بهذه     "

44.( 

 ).2: 13 أع (" افرزوا لى برنابا وشاول القدسوحالرنما هو يخدمون الرب ويصومون قال وبي"

 ).4: 13 أع." (.. القدسوحالرفهذان إذ أرسال من "
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ه المقدسة بقوة نارية بدون ارتباط      تالفرح طاقة عظيمة جداً تدفع بالخادم للسير في رحل        :   الفرح -2

 ...بشكل أو مكان
 ).52 :13 أع" ( والروح القدسالفرحتلئون من أما التالميذ فكانوا يم"

ا من  و أن يهان  نألنهم حسبت مستأهلي  ...  فرحينأما هم فذهبوا    .  ثم أطلقوهم .  ..ا الرسل وجلدوهم  ودع"

 ).41، 40: 5 أع ("أسمهأجل 

 ).24: 20 أع( " سعيى والخدمة التي أخذتها من الرب يسوعبفرحأتمم . .."

ر واكتبها من داخل أس   .  هي رسالة معلمنا بولس إلى أهل فيليبي      إن أعظم رسالة تكلمنا عن الفرح       

 افرحوابل قد كرر كلمة     ).  4:  4في  "  (وا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرح       افرحوا"ل  ويق.  سجن رومية 

 ).10: 6 كو 2" (فرحون ونحن دائماً كحزانى"يقول  وفي موضع آخر.  مرة11 حوالي

وعن طريق  .  ختبر صدق سيرنا مع المسيح في رحلتنا المقدسة       فالفرح هو المقياس الدقيق الذي به ن      

 .الفرح نعيش ملء السالم النفسي

 ... المحركة للكنيسةوة هو القاإليمان: اإليمان -3

 غير  وة البشرية الضعيفة ق   إمكانياتهميضيف إلى   )  الرسل( بأن اهللا غير المحدود في وسطهم        إيمان  -

 ...دودةمح

 .الصعوبات  ويخدم رغم كل-إيمان يغلب العالم - يصل إلى المنتهيإيمان -

 ).4: 4 يو 1" (إن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم"

 ).4: ايوه" (إيمانناهذه هي الغلبة التي تغلب العالم "

: 6أف  ".  (هبةتا جميع سهام الشرير المل    و الذي به تقدرون أن تطفئ     اإليمانحاملين حق الكل ترس     "

16.( 

 . الكامنة فيهموةط واكتشاف عظمة القفق ناإليماوزهم شيء إال  بأنه ال يعإيمان -

 ).35: 22لو (" زكم شيءو هل أع.. وال مذوديسقال لهم حين أرسلتكم بال ك"

 ). 3: 10 لو("  مثل حمالن بين ذئابأرسلكميا ها أنا 

م على  ولكن اعتماده .   للهزيمة حتماًيؤدى  بد  اع مع الذئاب ال   رهم الجسدية في ص   وتإن دخولهم بق  

 .حمالن  الرب يسوع الكامنة فيهم هي وحدها القادرة على غلبة الذئاب وتحويلهم إلىوة بقاإليمان

لم يكرز التالميذ بالحكمة    .  المحبة هي سالح الكنيسة في الكرازة     :  لبذل وحياة الشركة  االحب و   -4

 . روح الحب وروح البذل-العقلية أو بالفلسفة ولكن بالروح القدس

 ).44: 2أع " ( مشتركاً كل شيء عندهمنوكما"

 ).46: 2 أع" (كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. "معاً الصالة -

 ).46: 2 أع" (يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلبا كانو: "معاً اآلكل -
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 ).32:4 أع" ( مشتركاًكل شيء له له بل كان عندهموا من أمشيئاًلم يكن أحد يقول أن "

 ال أملك   بأني  اإلحساس  -إلى نعمة ربنا  - إلى اهللا  باالحتياج  أي  - بالفقر اإلحساس:  لغنىا و  الفقر -5

 . ولكنى مع ذلك أملك المسيح مصدر الغنى-خاطئ بأني - تراببأني -شيئاً

 ).6:3أع " ( فإياه أعطيكليالذي "، " فضة وال ذهبليليس "

 ).10:6 كو 2(" كأن الشيء لنا" ،"كفقراء"

 والغنى

 "ش قم وأمالناصريباسم يسوع " ،" قم وأمشالناصريسوع اسم يب"

 "ونحن نملك كل شيء "،"ونحن نغنى كثيرين" 

 تتبع  اآلياتهذه  "عد المسيح القائل    تحقيقاً لو  لهم   أعطيتهب  اهذه المو :  واهب السماوية م ال -6

ن أيديهم على ضعوويال يضرهم  اً   مميت شيئاًيحملون حيات وإن شربوا     ..  .،مين باس يالمؤمنين يخرجون الشياط  

كالم  اهللا سواء كانت معجزات أو ألسنة         أسم لتمجيد   مواهبوهي  ).  18،  17:  16مر  "  (فيبرءونالمرضى  

 ).19: 16مر " ( التابعةباآليات وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم و يثبت الكالم وافخرج". هادةشلل

 التي تمجد اهللا بها على يد رسله        نيطشيااج ال ر الكثير من آيات الشفاء واخ     األعمالويذكر لنا سفر    

 إقامة، كذا   )34  -32:  9أع  ( واينياس المفلوج في     )9  -1:  3  عأ(منها إقامة المقعد عند باب الجميل       .  األطهار

بل إن  ).  42:  9  أع("فآمن كثيرون بالرب  ".   من الموت  )12  -9:  2  0أع  (، وافتيخوس   )42:  9أع    (طابيثا

كذلك مناديل وعصائب بولس الرسول     .  )16،  15:  5أع  (خرج الشياطين    وي األمراضظل بطرس كان يشفي     

"  الشريرة منهم  األرواح  وتخرج  األمراضجسده بمناديل وعصائب إلى المرضى فتزول عنهم          كان يؤتى عن  "

 .من ذلك فالمواهب هدفا الشهادة للمسيح ولشد أكثر). 2:.19 أع(

 شهادة القدرة على السيطرة على      -األمواتمن   شهادة القيامة    -الشهادة:  واالستشهاد الشهادة   -7

 ... شهادة النصرة-وة شهادة الق-النفس

هي أن التليمذ شاهد بالسيرة والحياة          وتالميذ ودوالعالقة بين كلمة شه   .  عمل الكنيسة هو الشهادة   

 ...ول الحق هي ق- بإيمان- فالشهادة تكون بأعصاب هادئة...بينما هناك فرق بين الشهادة والمحاماة. والكلمة

 في أورشليم وفي كل اليهودية      شهوداً   لي ونون متى حل الروح القدس عليكم وتك      قوةلكنكم ستنالون   "

 ).8: 1أع " (األرضى قصلى أوإوالسامرة 

 ينتقل  أي ثم اليهودية    -تبدأ بالنفس    أن اختبار القيامة والشهادة     أي أورشليم   أوالًفمكان الشهادة   

 .  جميع أقطار المسكونةى إلأي األرضى قص وأخيراً إلى أ...الخارجيمجتمع الأي ثم السامرة . ..للعائلة

هو اندفاع في الحب    .  ..ى درجات الحب  قصبل أ ...  حب   قبل كل شيء هو    االستشهاد:  االستشهاد

 ). 36: 8رو " (من أجلك نمات كل النهار" حب في تنفيذ وصية المسيح محبة في المسيح و ه..حتى الدم

 غير  اإلكليل  واذبيحة حب حتى نال      إلى تقديم ذواتهم   األطهارالذي دفع بالرسل     هذا هو الدافع    

 .المضمحل الذي للشهادة
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م الرسل  فصو.  ..م الرسل يكرسون للخدمة وللكنيسة حياتهم       صو وهكذا فإن الذين يجاهدون في     

صلت لالمتالء تقدم   إن النفوس التي و   .   هو صوم مقدم منا للكنيسة ألجل الكرازة وانتشار ملكوت اهللا          األطهار

ها، ئ، من أجل آبا   سالمتهامن أجل   :   وصالتها في انسحاق من أجل الكنيسة التي اشتراها المسيح بدمه          أصوامها

من أجل الكنيسة   .  ..من أجل اجتماعاتها، من أجل الكرازة وانتشارها، من أجل وحدانية القلب التي للمحبة              

 ...كله

 

 

 


