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مقدمـــة
بــدءاً مــن أواخــر الســبعينات وحــى نهايــة التســعينات، طــرأ يشٌء 

أثـّـر بوضــوح ىف تشــكيل تاريــخ الكنيســة. 

ــيح ىلع  ــد املس ــادة جس ــبيح والعب ــورة التس ــحت ث ــد إكتس  فق
مســتوى العالــم عــن طريــق فــرق للتســبيح مثــل مــاران آثــا وإنِْتْجــريت 
ــا!، وقــد حــازت تلــك الفــرق املتخصصــة يف املوســيىق والرتانيــم  أوصّن
شــهرة واســعة، فقــد رفــع ماليــني املؤمنــني رؤوســهم وأياديهــم 

ــماء.  ــو الس ــم حن وأصواته

وظهــر جيــل جديــد مــن َكتــي الرتانيــم ذات اتلأثــر العميــق، لم 
يكــن األمــر جمــرد عبــادة مجاعيــة، أو عبــادة »مشــرتكة«، إزدهــرت 
يف هــذا الربيــع الــرويح، بــل إمتــد اتلأثــر إىل أوقــات اخللــوة الــي 
ــوة  ــارة عندمــا إكتشــف انلــاس ق أصبحــت أقــل هــدوءاً وأكــر إث

التســبيح الشــخيص اخلــاص. 

ــر  ــرة غ ــك الظاه ــت تل ــل، وُعرف ــورة ُرواد أوائ ــذه اثل كن هل
ــم –  ــاء العال ــع أحن ــرف ىف مجي ــا ُع ــجعة - م ــة واملش ــة الاكمن العادي
بإســم اتلجديــد الاكريزمــايت اذلي إنتــر يف الســتينات والســبعينات، 
ويه حركــة جنــد فيهــا إســرتداد عمــل الــروح القــدس وشــخصه إىل 
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ــة  ــدس حري ــروح الق ــى لل ــا تُعط ــه، وعندم ــكل ملئ ــة ب الكنيس
ــرض اآلب  ــم إىل حم ــاس ويقوده ــدي انل ــذ بأي ــه يأخ ــرف، فإن اتل

ــش.  ــايف واملنع الش
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الفصل األول
الدخول إىل حمضر اهلل

ــية يف  ــواعت الرئيس ــن املوض ــد م ــادة واح ــوع العب ــر موض يعت
الكتــاب املقــدس، وهــو هل أهميــة قصــوى يف حيــاة املؤمــن، وىلع الرغــم 
مــن ذلــك فأغلــب املؤمنــني ال يدركــون جيــداً طبيعــة العبــادة، فعندمــا 
يتحــدث معظــم املرتدديــن ىلع الكنيســة عــن العبــادة، فهم يشــرون إىل 
خدمــة العبــادة يــوم األحــد صباحــاً، ويتحدثــون عــن الرتانيــم واألاغين 
الروحيــة وعــن املرنمــني الواقفــني وعــن املوســيىق املحــددة ذللــك ايلوم. 
لألســف، أخــى إنــه يف كثــر مــن تلــك الكنائــس ال يوجــد بهــا إال 
ــه  ــد اذلي يعرف ــار الوحي ــو اإلط ــذا ه ــو كن ه ــادة، ول ــن العب ــل م قلي
املؤمــن العــادى عــن موضــوع العبــادة، فهــذا يعــي أن هــؤالء املؤمنــني 

لــم يبــدأوا العبــادة بعــد. 

يف هــذا الكتــاب ســوف نــدرس معــى العبــادة مــن خــالل انلظــر 
فيمــا وراء األفعــال واتلرفــات إىل حيــث حتــدث العبــادة احلقيقيــة أي 
يف القلــب، وســنعرف بعــض املفاهيــم مثــل التســبيح والشــكر والعبادة، 
وســنحدد األمــور الــى يمكــن أن تعــوق عبادتنــا، وســنصف اتلقــدم 
ــا أن  ــث يمكنن ــوة حي ــوة فخط ــاًل خط ــرض اهلل فع ــا إىل حم اذلي يقودن

نســمع صوتــه وجنــد الراحــة بــني ذراعيــه. 
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تقدماتنا:
عندمـا نـأيت ملحـرض اهلل، جنـده يطلـب منـا أن نـأيت ومعنـا عـدة 
تقدمـات أو ذبائـح، وتلـك اتلقديمات أو اذلبائح ال تقتـر فقط ىلع املال 
واملمتلـاكت املاديـة، ولكن ىلع مسـتوى أىلع، يتحـدث الكتاب املقدس 
عـن عطايـا أو تقدمـات روحيـة متنوعـة يطلب اهلل مـن أتباعـه أن يأتوا 

بهـا إيلـه، وتلـك اتلقدمات الروحيـة ىه الشـكر والتسـبيح والعبادة. 

عندما نأيت حملضر اهلل
فهو يطلب منا أن نأيت ومعنا تقدماتنا

اعدة مــا نســتخدم تلــك املصطلحــات بطريقــة تباديلــة، ويمكنــي 
أن أقارنهــا بألــوان قــوس قــزح الــي ىه ألــوان متمــزة ومــع ذلــك فــي 
ختتلــط مــع بعضهــا ابلعــض دون أن تكــون هنــاك أي خطــوط فاصلــة 
ــكر  ــبيح والش ــإن التس ــل، ف ــوان. وباملث ــني األل ــل ب ــددة تلفص وحم
والعبــادة لكهــا أمــور متمــزة، ولكنهــا ختتلــط معــاً بطريقــة طبيعيــة، 

وفيمــا يــي األســلوب اذلي أمزهــا بــه: 

الشكر يتعلق بصالح اهلل

التسبيح يتعلق بعظمة اهلل

العبادة تتعلق بقداسة اهلل

ــي  ــة اهلل ال ــي صف ــردة، ف ــة ومتف ــة خاص ــة مزنل ــل القداس حتت
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ــا ىلع  ــا يعادهل ــد م ــه ال يوج ــا ألن ــري إدراكه ــن الب ــذر ىلع اذله يتع
ــاً  ــرف أناس ــا نع ــة اهلل ألنن ــن حكم ــدث ع ــا أن نتح األرض، فيمكنن
ــاً  ــرف أناس ــا نع ــة اهلل ألنن ــن عظم ــدث ع ــا أن نتح ــاء، وُيمكنن حكم
ــارات  ــا إظه ــا رأين ــوة اهلل ألنن ــن ق ــدث ع ــا أن نتح ــاء، ويمكنن عظم
لقــوى عظيمــة. ولكــن بعيــداً عــن اهلل ال يوجــد أي مثــال أريض عــن 
القداســة، فــي يشء ينفــرد بــه اهلل، وال ينعكــس نــور قداســته إال ىلع 
اذليــن قدســهم هــو، وأعتقــد أن العبــادة هلــا عالقــة مبــارشة بقداســة 
ــد  ــه ق ــة اهلل فإن ــم قداس ــب أن نفه ــن الصع ــه م ــا إن ــن بم اهلل، ولك
ــا.  ــل فيه ــاً وندخ ــادة تمام ــم العب ــاً أن نفه ــب أيض ــن الصع ــون م يك

العطايـا  أو  اتلقدمـات  هـذه  أصعـب  ىه  العبـادة  فـإن  وهكـذا، 
اثلـالث بالنسـبة للمؤمـن لـي يقدمهـا بطريقـة مقبولـة هلل. فالشـكر 
والتسـبيح هما أساسـاً شـهادة من الفم، ولكـن العبـادة ىه إجتاه قلب، 
وهكـذا فإنـه من املهـم أن يكون دلينـا فهم هلذه املصطلحـات اثلالثة، 
إن أردنـا أن تكـون نلـا القـدرة ىلع أن جنعلها جـزءاً مـن تقدماتنا هلل. 

الشكر والتسبيح مها
شهادة من الفم ولكن العبادة هى إجتاه قلب

التســــــبيح:
جيــري التســبيح مثــل خيــط ذهــي يف لك الكتــاب املقــدس 
بأكملــه، مــن ابلدايــة إىل انلهايــة، فالتســبيح أبــدي ومصــدره الســماء، 



10

الدخول إىل حمضر اهلل

وهــو الشــغل الشــاغل دائمــاً لــل املخلوقــات املجيــدة واألبديــة الــي 
تســكن يف الســماء، حيــث يتمتعــون بالقــدرة ىلع ادلخــول إىل حمــرض 
ــات، والقــدرة ىلع ادلخــول إىل اهلل  ــة معوق اهلل واإلقــرتاب إيلــه دون أي

ــات.  ــال معوق ــبيح ب ــجع ىلع التس ــات تش ــدون معوق ب

لقــد كـــان التســبيح مـرتبطـــاً بـــاألرض منـــذ بـدايتهـــا، ففـــي 
)أيــوب 38 : 4، 7( حتــدى اهلل أيــوب بهــذا الســؤال: 

ــُب  َواكِ
َ
ــْت ك ــا تََرنََّم ْرَض؟...ِعْنَدَم

َ
ــُت األ ْس سَّ

َ
ــَن أ ــَت ِح ْن

ُ
ــَن ك ْي

َ
»أ

ــِي اهللِ؟«. ــُع بَ ــَف َجِي ، َوَهَت
ً
ــا ــِح َمع ْب الصُّ

يــا هلــا مــن صــورة رائعــة مــن بدايــة األرض، فالتســبيح هــو اذلي 
ــئويلة  ــا ملس ــماوي، وإنه ــداره الس ــبح يف م ــي يَس ــا أواًل ل ــل كوكبن أرس
شــعب اهلل ىلع هــذا الكوكــب أن حيافظــوا ىلع إســتمرار التســبيح لــي 
يكــون عالمــة ىلع مســاره حــى يــأيت الوقــت اذلي ال تكــون هنــاك 

ســماوات وال أرض فيمــا بعــد. 

ــك ىلع  ــن اهلل كمل ــرتاب م ــبة لإلق ــة املناس ــو الطريق ــبيح ه التس
ــور 22 : 3(: ــول يف )مزم ــه. ويق عرش

ائِيَل«. َالُِس َبْنَ تَْسبِيَحاِت إِْسَ
ْ

وُس ال ُقدُّ
ْ
نَْت ال

َ
»وَأ

ــا  ــذا يعطين ــإن ه ــكر ف ــبيح والش ــني التس ــا ب ــع م ــا جنم عندم
ــور 100 : 4(  ــذا يف )مزم ــرى ه ــرض اهلل، ون ــول إىل حم ــدرة ىلع ادلخ الق
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ــور:  ــب املزم ــال كت ــث ق حي

وا اْسَمُه«.
ُ
بَْوابَُه ِبَْمٍد، ِديَاَرهُ بِالتَّْسبِيِح. اْحَُدوهُ، بَارِك

َ
وا أ

ُ
»اْدُخل

هنــا جنــد مرحلتــني مــن ادلخــول إىل حمــرض اهلل، األوىل مــن خالل 
أبــواب اهلل، واثلانيــة إىل ديــاره، فيشــر كتــب املزمــور إىل أن الشــكر هو 
ــار،  ــا إىل ادلي ــأيت بن ــبيح ي ــن التس ــواب، ولك ــن األب ــا م اذلى يدخلن
وهنــاك أيضــاً توضيــح مجيــل يف إشــعياء حيــث قــال انلــي لشــعب اهلل 

ــعياء 60 : 18(:  يف )إش

ُوِمــِك،  ْو َســْحٌق ِف تُ
َ
ْرِضــِك، َوالَ َخــَراٌب أ

َ
ــٌم ِف أ

ْ
»الَ يُْســَمُع َبْعــُد ُظل

.»
ً
بَْوابـَـِك تَْســبِيحا

َ
 وَأ

ً
ْســَواَرِك َخالَصــا

َ
َن أ بـَـْل تَُســمِّ

يسـكن اهلل يف ماكن به سـالم كمل وسـكون، فاألمر ال يقتر 
ىلع عـدم وجود عنف أو خراب وحسـب، ولكـن ال يوجد أيضاً حى 
جمـرد صـوت للعنـف أو اخلراب، ولكـن الحظ طريقـة ادلخول فإن 
لك األبـواب ىه أبـواب تسـبيح، وبمعـى آخر فـإن الطريقـة الوحيدة 
لدلخـول إىل مـاكن حضـور اهلل وسـكناه يه مـن خـالل التسـبيح، 

فبـدون التسـبيح ال يمكننـا أن نتجاوز األبـواب اخلارجية.

الشـــــــــــكر:
يف )عرانيني 12 : 28( يقول:

ٌر 
ْ
ــا ُشــك ــَزُع ِلَُكــْن ِعْنَدنَ  الَ َيَتَْع

ً
وتــا

ُ
ك

َ
ــوَن َمل

ُ
ابِل

َ
ــُن ق ْ »ِللـِـَك َونَ
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ــًة، ِبُُشــوٍع َوَتْقــَوى«. ــِدُم اهللَ ِخْدَمــًة َمْرِضيَّ ْ بـِـِه نَ

يف ترمجــة امللــك جيمــس اجلديــدة يقــول: »يلكــن عندنــا نعمــة«، 
ولكــن الرتمجــة ادلويلــة احلديثــة ترتجــم نفــس اآليــة بطريقــة خمتلفــة 

إذ ترتجــم لكمــة »نعمــة« إىل »شــكر«. 

ــن  ــة »يلك ــيف ايلوناني ــليمة، ف ــة س ــا ترمج ــع، أن لكيهم يف الواق
عندنــا نعمــة«، واللكمة األساســية ىه لكمــة »Charis«، ىه نفــس اللكمة 
وكأنــك تقــول: »شــكراً«، فهنــاك إرتبــاط مبــارش بــني انلعمــة والشــكر، 
فالشــخص غــر الشــاكر هــو شــخص خــارج نعمــة اهلل، فــال يُمكنــك 

أن تكــون شــخص غــر شــاكر وتُوجــد يف نعمــة اهلل. 

هنـاك ثـالث من لغـات العالـم الرسـمية، وىه تلـك اللغـات الي 
مـن أصـل التيـي، الـي تربـط مبـارشة ما بـني انلعمـة والشـكر، فيف 
الفرنسـية »Dieu à Grâce« ومعناهـا: »شـكراً هلل«، ويف اإليطايلة جند 
أن لكمة شـكراً ىه »Grazie«، ويف األسـبانية ىه لكمة »Gracias«، فال 
يمكنـك أن تفصل الشـكر عن نعمـة اهلل، فعندما نقـول: »نعمة« قبل أن 

نتنـاول وجبـة الطعـام فكأننا فعليـاً نقـول: »دعونا نكون شـاكرين«. 

هنــاك جــزء مجيــل يف )مزمــور 95 : 1(، يرســم صــورة للتقــدم اذلي 
حيــدث للوصــول إىل العبــادة، فيبــدأ باهلتــاف وهــو صــوت أىلع كثــراً 
ــَرةِ  ــُف لَِصْخ ، َنْهتِ ــرَّبِّ ــُم لِل ــمَّ نَُرنِّ

ُ
ــس: »َهل ــه بعــض الكنائ ممــا تســمح ب

ــا«. َخالَِصَن
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وهــذا ال يعــي الرتنيــم بصــوت مرتفــع، فاهلتــاف يعنـــي هتــاف، 
ــب ىلع اهلل أن  ــاك يشء يصع ــان هن ــو كـ ــه ل ــد أنـ ــذا، أعتق ــب ه أح
يقبلــه فهــو التســبيح بنصــف القلــب. ُيرنــا الكتــاب املقــدس فـــي    
)مزمــور 145 : 3(: »َعِظيــٌم ُهــَو الــرَّبُّ وََحِيــٌد ِجــّداً...«، فـــي الواقــع لــو 
إنــك غــر مســتعد لــي تســبح اهلل تســبيحاً عظيمــاً، فــال تســبحه ابلتة. 

ــاٍت  نِيَم ــٍد، َوبَِتْ ــُه ِبَْم َماَم
َ
ُم أ ــدَّ ــول: »َنَتَق ــور 95 : 2( يق ــيف )مزم ف

.»ُ ــُف لَ َنْهتِ

الحــظ مــرة أخــرى أن هنــاك مرحلتــني لدلخــول أال وهمــا الشــكر 
والتســبيح، وال يوجــد أي طريــق آخــر للوصــول إىل حمــرض اهلل. وتقــدم 
نلــا اثلــالث آيــات اتلايلــة الســبب وراء رضورة أن نســبح اهلل ونشــكره، 
ــا أن  ــب من ــو ال يطل ــة، وه ــي للغاي ــاب منط ــدس كت ــاب املق فالكت

نشــكر اهلل ونســبحه وحســب ولكنــه يرنــا بالســبب أيضــاً:

ــٌر  بِ
َ
ــٌك ك ــٌم، َملِ ــرَّبَّ إٌِل َعِظي نَّ ال

َ
ــول: »أل فــيف )مزمــور 95 : 3( يق

ــِة«.  ــم( َعَ ُكِّ اآللَِه )أي عظي

ــإن  ــه بالتســبيح نعــرتف بعظمــة اهلل، وهلــذا ف ــه إن ــا قلت تذكــر م
ــٌر  بِ

َ
ــٌك ك ــٌم، َملِ ــرب »إٌِل َعِظي ــني، فال ــتخدمة مرت ــم مس ــة عظي لكم

)عظيــٍم( َعَ ُكِّ اآللَِهــِة«، نعــرتف بعظمــة اهلل باهلتــاف واتلهليــل 
ــبيح. والتس
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ــِدهِ  ِي بَِي
َّ

ــور 95 : 4 ـ 5(: »ال ــم يف )مزم ــق عظي ــراه كخال ــم ن  ث
َْحــُر َوُهــَو َصَنَعــُه، َويـَـَداهُ  ُ الْ

َ
ِي ل

َّ
ُ. ال

َ
َبــاِل ل ِ

ْ
ْرِض، وََخَزائـِـُن ال

َ
َمَقاِصــُر األ

ــَة«.  َابَِس
ْ

َتا ال
َ
ــَبك َس

ــه،  ــب الــي يف خليقت ــأيت هل لنشــكره ونســبحه ىلع العجائ هلــذا ن
وهــذا هــو الطريــق الوحيــد لدلخــول إىل حمــرض اهلل.

ويف )مزمــور 95 : 6( نــأيت نلعبــد، فالتســبيح والشــكر همــا الطريقة 
الــي نقــرتب بهــا نلصــل إىل العبــادة، ثــم نالحــظ إنــه بمجــرد أن نصــل 
ُْثــو  ــُع َونَ

َ
ــمَّ نَْســُجُد َونَْرك

ُ
إىل العبــادة فإنهــا تتحــول إىل إجتــاه قلــب، »َهل

َمــاَم الــرَّبِّ َخالِِقَنــا«.
َ
أ

إن االستجابة الوحيدة إلعالن 
قداسة اهلل هى العبادة

حنــن هنــا قــد إنتقلنــا مــن جمــرد نطــق اللكمــات إىل إجتــاه قلــب، 
فنبــدأ بالتســبيح والشــكر ولكــن هــذا ليــس هــو الغايــة أو اهلــدف، 
ــذا  ــم به ــكر فإنه ــبيح والش ــد التس ــون عن ــف املؤمن ــا يتوق فعندم
ــرد  ــى جم ــي تتخط ــة ال ــادة احلقيقي ــل ىف العب ــدف املتمث ــون اهل يطئ

ــب.  ــاه قل ــح إجت ــات تلصب ــق لكم نط

العبــادة:
عندمــا تتالمــس مــع قداســة اهلل أو تــدرك أو حتصــل ىلع إعــالن 
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ــك  ــع تل ــاوب م ــبة للتج ــدة املناس ــة الوحي ــة اهلل، فالطريق ــن قداس ع
القداســة ىه العبــادة، فبــدون هــذا اإلعــالن ال يمكننــا فعــاًل أن نعبــد 
اهلل. يُمكننــا أن حنــرض خدمــة ترانيــم ولكــن ال يمكننــا أن ندخــل إىل 
العبــادة، إال إذا حصلنــا ىلع هــذا اإلعــالن عــن قداســة اهلل، ومــع ذلــك 
ــة اهلل، أو أن  ــرح قداس ــن أن ن ــة، وال يمك ــر كفي ــون غ ــد تك فق
نعرفهــا، بــل اهلل فقــط هــو اذلي يســتطيع أن يُعلــن نلــا عــن قداســته. 

ــني  ــن املؤمن ــد م ــد أن العدي ــة، ألين أعتق ــم للغاي ــر مه ــذا أم وه
يعتقــدون أن القداســة ىه جمموعــة مــن القواعــد، تتعلــق بأيــن يمكنك 
ــه، أو كيــف يمكنــك أن تتلكــم أو  ــا يمكنــك أن تفعل أن تذهــب أو م
تلبــس، ولكــن هــذه األمــور ليــس هلــا عالقــة بالقداســة، لقــد أكــد 

ــويس 2 : 20 ـ 23(:  ــس ىلع القداســة يف الرســالة إىل )كول بول

ــاَذا  لَِم
َ
ــِم، ف

َ
َعال

ْ
ْرَكِن ال

َ
ــْن أ ــيِح َع َمِس

ْ
ــَع ال ــْم َم ــْد ُمتُّ

َ
ــْم ق ْنُت

ُ
»إِذاً إِْن ك

 ! ــسَّ ــُض: »الَ َتَم ِ َرائ
َ
ــْم ف ْيُك

َ
ــَرُض َعل ــِم؟ ُتْف

َ
َعال

ْ
ــوَن ِف ال ــْم َعئُِش نَُّك

َ
أ
َ
ك

ــتِْعَماِل، َحَســَب  ــاءِ ِف االْس َفَن
ْ
ــا لِل ــِي ِهَ َجِيُعَه

َّ
!« ال ــسَّ ُ ــُذْق! َوالَ تَ َوالَ تَ

ــٍة، 
َ
ــاَدٍة نَافِل ــٍة، بِِعَب َم

ْ
ــُة ِحك ــا ِحَكيَ َه

َ
ــِي ل

َّ
ــاِس، ال ــِم انلَّ ــا َوَتَعاِل َوَصايَ

يَّــِة«.  بََشِ
ْ
يـْـَس بِِقيَمــٍة َمــا ِمــْن ِجَهــِة إِْشــَباِع ال

َ
ََســِد، ل ْهــِر الْ

َ
َوتََواُضــٍع، َوق

ــب أال  ــي جي ــور ال ــزت ىلع األم ــا رك ــة، فلكم ــي للغاي ــذا حقي ه
ــد  ــاًل: »ال تفق ــك قائ ــر يف نفس ــك، فتفك ــا علي ــا زادت قوته تفعله
أعصابــك مهمــا كن مــا تفعلــه ال تفقــد أعصابــك«، فمــا هــو أول يشء 
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ســتفعله بعــد ذلــك؟ ســتفقد أعصابــك ألنــك تركــز ىلع الــيء اخلطــأ، 
ــوا أي يشء  ــدون أن يفعل ــم ال يري ــرروا إنه ــن ق ــب أن كثري ــال عج ف

فيمــا يتعلــق بالقداســة. 

وجند يف )عرانيني 12 : 10( يتحدث عن تأديب اهلل كأب ألوالده: 

ـًة َحَسـَب 
َ
لِيل

َ
 ق

ً
يَّامـا

َ
بُونَـا أ دَّ

َ
وئلِـَك )أي آباءنـا اجلسـدين( أ

ُ
نَّ أ

َ
»أل

َداَسـتِِه«.
َ
َمْنَفَعـِة، لِـَيْ نَْشـَتَِك ِف ق

ْ
ْجـِل ال

َ
أل

َ
ـا هـَذا ف مَّ

َ
اْستِْحَسـانِِهْم، وَأ

إن القداســة ليســت قائمــة تضــم مــا جيــب أن تفعلــه ومــا جيــب 
أال تفعلــه، فــاهلل ليــس قدوســاً ألن دليــه جمموعــة مــن القواعــد أمامــه 
ــة  ــة بالقداس ــا عالق ــس هل ــد لي ــلوكه، فالقواع ــها س ــع ىلع أساس يراج

الكتابيــة أو القداســة اإلهليــة. 

صفـات اهلل:
القداســة ىه جوهــر طبيعــة اهلل، فــل يشء عــن اهلل هــو قــدوس، 
ــد وأن نفهــم مــن هــو اهلل،  وهكــذا فلــي نفهــم معــى القداســة فالب
ومــن يشــبه، إســمحوا يل أن أضــع اخلطــوط العريضــة ىلع بعــض مــن 

صفــات اهلل الــي يذكرهــا الكتــاب املقــدس.

اهلل نور:
ــُه  ــِمْعَناهُ ِمْن ِي َس

َّ
ــَرُ ال َ ــَو الْ ــَذا ُه ــول: »َوه ــا 1 : 5( يق يف )1يوحن

ــَة«.  َتَّ ــٌة الْ َم
ْ
ــِه ُظل ــَس فِي يْ

َ
ــوٌر َول ــِه: إِنَّ اهللَ نُ ِ ــْم ب ُك ِْرُ َونُ
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اهلل نــور، فهــو لــم يلــق انلــور أو يرســل انلــور وحســب، ولكنــه 
هــو نفســه نــور. 

اهلل حمـبة:
نَّ 

َ
ــرِِف اهللَ، أل ــْم َيْع

َ
ــبُّ ل ــْن الَ ُيِ ــا 4 : 8، 16( يقــول: »َوَم يف )1يوحن

ــا. اهلَلُ  ــِي هللِ فِيَن
َّ
ــَة ال َمَحبَّ

ْ
ــا ال َن

ْ
ق ــا َوَصدَّ َن

ْ
ــْد َعَرف

َ
ــُن ق ْ ــٌة..... َونَ اهللَ َمَبَّ

ــِه«.  ــْت ِف اهللِ َواهللُ فِي ُب
ْ
ــِة، يَث َمَحبَّ

ْ
ــْت ِف ال ُب

ْ
ــْن يَث ــٌة، َوَم َمَبَّ

ــة، انلــور  ــاك دائمــاً رصاع بــني انلــور واملحب ــة، فهن ــور وحمب اهلل ن
 
ً
ــاك رصااع ــد أن هن ــك، أعتق ــة فتجذب ــا املحب ــك، أم ــن أن ييف يمك
ــه،  ــرتاب من ــاً يف اإلق ــب دائم ــع اهلل، إذ نرغ ــا م ــط بعالقتن ــذا يرتب كه
ــد ادلخــول إىل هــذا انلــور الشــامل.  ــا نشــعر بعــدم الراحــة عن ولكنن

اهلل عادل وديان:
هــذا باتلأكيــد جــزء مــن طبيعتــه، فــيف ســفر اتلثنيــة أكــد مــوىس 

ىلع هــذا يف )تثنيــة 32 : 3 ـ 4(: 

ْخــُر  ْعُطــوا َعَظَمــًة إِللِهَنــا. ُهــَو الصَّ
َ
نَــاِدي. أ

ُ
 بِاْســِم الــرَّبِّ أ

ِّ
»إِن

يــٌق  َمانـَـٍة الَ َجــْوَر فِيــِه. ِصدِّ
َ
َكِمــُل َصنِيُعــُه. إِنَّ َجِيــَع ُســُبلِِه َعــْدٌل. إُِل أ

ْ
ال

ــَو«. وََعِدٌل ُه
اهلل ديان لكل األرض

وهو دائمًا يفعل ما هو حق
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ــم  ــم أو ظروفه ــق حبياته ــا يتعل ــم فيم ــون اهلل بالظل ــرون يتهم كث
اخلاصــة، ولكــن الكتــاب املقــدس يقــول أنــه ال يوجــد َجــْوٌر 
فـــي اهلل، فهــو اهلل لكـــي العــدل. تأمــل لكمــات إبراهيــم الــواردة فـــي              

ــدوم:  ــل س ــرب ألج ــع ال ــواه م ــن 18 : 25( يف دع )تكوي

ــَع  ــارَّ َم َ ــَت الْ ْن تُِمي
َ
ــِر، أ ْم

َ
ــَذا األ ــَل ه ــَل ِمْث ْن َتْفَع

َ
ــَك أ

َ
ــا ل »َحاَش

ْرِض الَ يَْصَنــُع 
َ
َديَّــاُن ُكِّ األ

َ
ــَك! أ

َ
ثِيــِم. َحاَشــا ل

َ
َــارُّ َكأل

ْ
ــوُن ال

ُ
ثِيــِم، َفَيك

َ
األ

ــْدالً؟«.  َع

هــذه يه طبيعــة اهلل، فهــو ديــان لك األرض وهــو يفعــل الصــواب 
ــرب بــأن 

ُ
دائمــاً، وال يوجــد فيــه ظلــم أو عــدم إنصــاف، فعــادة مــا جن

نفكــر أن اهلل ظالــم، ولكــن الكتــاب املقــدس يُعلــن بــكل وضــوح، 
ويؤكــد أن هــذا بعيــد لك ابلعــد عــن احلــق. 

اهلل غيور ومنتقم:
ــم  ــر رغ ــذا األم ــاً هل ــارصة إهتمام ــيحية املع ــويل املس ــا تُ ــادراً م ن
ــوم  ــدم ناح ــام، ويق ــب وإنتق ــو هلإ غض ــا ه ــديدة، فإهلن ــه الش خطورت

ــوم 1 : 2(:  ــر يف )ناح ــذا األم ــن ه ــرة ع ــورة مؤث ص

»اَلــرَّبُّ إٌِل َغُيــوٌر َوُمْنَتِقــٌم. الــّربُّ ُمْنَتِقــٌم َوُذو َســَخٍط. الــّربُّ ُمْنَتِقــٌم 
ْعَدائـِـِه«.

َ
ِمــن ُمْبِغِضيــِه وََحافـِـٌظ َغَضَبــُه َع أ

الــرب اغضــب، وهــو منتقــم وذو ســخط، هــذا جــزء مــن طبيعــة 
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اهلل اإلهليــة الرسمديــة، فــإذا تركنــا هــذا اجلــزء جانبــاً، فإننــا ال نقــدم 
صــورة حقيقيــة عــن اهلل. 

ــد  ــم ض ــن ه ــة اهلل مل ــن دينون ــة ع ــا ملح ــفر الرؤي ــا س ــدم نل يق
املســيح يف )رؤيــا 14 : 9 ـ 11(: 

ــٌد  َح
َ
ــٍم:»إِْن َكَن أ ــْوٍت َعِظي ــالً بَِص ِ ائ

َ
ــٌث ق ِ ال

َ
ــالٌَك ث ــا َم ــمَّ تَبَِعُهَم »ُث

ْو َعَ يـَـِدهِ، َفُهــَو 
َ
وَْحــِش َولُِصوَرتـِـِه، َويَْقَبــُل ِســَمَتُه َعَ َجْبَهتـِـِه أ

ْ
يَْســُجُد لِل

ِس َغَضبـِـِه، 
ْ
أ
َ
 ِف ك

ً
فــا َمْصُبــوِب ِصْ

ْ
ْــِر َغَضــِب اهللِ ال ُب ِمــْن خَ  َســيَْشَ

ً
يْضــا

َ
أ

ــاَم الــروف.  َم
َ
ــَن وَأ يِس ِقدِّ

ْ
ــِة ال َمالَئَِك

ْ
ــاَم ال َم

َ
ــٍت أ ــاٍر َوكِْرِي ُب بَِن ــذَّ َويَُع

ــاراً  ــٌة َنَه ــوُن َراَح ــَن. َوالَ تَُك ــِد اآلبِِدي بَ
َ
 أ

َ
ــْم إِل ــاُن َعَذابِِه ــُد ُدَخ َويَْصَع

ــَمَة  ــُل ِس ــْن َيْقَب  َم
ِّ

ــُل ِ ــِه َول ِ ــِش َولُِصوَرت وَْح
ْ
ــُجُدوَن لِل ــَن يَْس ي ِ

َّ
ــالً لِل ْ َولَ

ــِمِه«.  اْس

»ويعــذب ... أمــام الــروف«، هــذه ليســت الصــورة املتداولــة حايلاً 
عــن يســوع اهلــادئ املتضــع الوديــع، ولكــن هــذا جــزء مــن شــخصيته 
ــداً  ــم ج ــض أن اهلل رحي ــد ابلع ــان، ويعتق ــاهلل دي ــة، ف ــة األبدي اإلهلي
ــن  ــخص، ولك ــدي ىلع أي ش ــاب أب ــرض أي عق ــن يف ــه ل ــة إن دلرج
هــذا اإلعتقــاد ليــس كتابيــاً، واألكــر مــن هــذا أن هــذا اإلعتقــاد ىف 

اغيــة اخلطــورة.
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فيف )رؤيا 22 : 18 ـ 19( يقول: 

ــاِب: إِْن َكَن  ِكَت
ْ
ــَذا ال ةِ َه ــوَّ ــَواَل ُنُب

ْ
ق
َ
ــَمُع أ ــْن يَْس  َم

ِّ
ــُل ِ ــَهُد ل ْش

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»أل

ــَذا  ــَة ِف َه ُتوَب
ْ
َمك

ْ
ــاِت ال َب َ ــِه الضَّ ْي

َ
ــُد اهللُ َعل ــَذا يَِزي ــُد َعَ َه ــٌد يَِزي َح

َ
أ

 
ُ

ةِ َيْــِذف ــَواِل كَِتــاِب َهــِذهِ انلُُّبــوَّ
ْ
ق
َ
 ِمــْن أ

ُ
َحــٌد َيْــِذف

َ
ِكَتــاِب. َوإِْن َكَن أ

ْ
ال

ُتــوِب 
ْ
َمك

ْ
َســِة، َوِمــَن ال ُمَقدَّ

ْ
َمِديَنــِة ال

ْ
ََيــاةِ، َوِمــَن ال اهللُ نَِصيَبــُه ِمــْن ِســْفِر الْ

ــاِب«. ِكَت
ْ
ــَذا ال ِف َه

لــو إنــه يوجــد يشء مــا مكتــوب بمنتــى الوضــوح يف ســفر الرؤيــا 
ــاً إىل  ــا نصــل أحيان ــة، فإنن ــة األبدي ــق بادلينون ــر املتعل ــو هــذا األم فه
حالــة يف املجتمــع جتعلنــا نتســاهل مــع املجــرم أكــر مــن تعاطفنــا مــع 
ــد أن نصــدر أحاكمــاً، فلمــاذا ال نرغــب  ــا ال نري ــاذا؟ ألنن ــة، مل الضحي
ىف إصــدار أحــاكم؟ أعتقــد ألننــا يف داخلنــا نــدرك أنــه لــو كن هنــاك 

دينونــة ىلع شــخص آخــر فهــذا معنــاه دينونــة علينــا. 

اهلل رحيم ورؤوف:
إن اللكمــة املذكــورة يف الكتــاب املقدس واملرتمجــة إىل رؤوف معناها 
»حمبــة ثابتــة«، وعنــد دراســة هــذه الصفــة توصلــت إىل إنهــا تعــي أن 
»اهلل هلإ أمــني حافــظ العهــد«، فأمانــة اهلل حنــو عهــده ىه واحــدة مــن 

أعظــم صفاتــه. 
من أعظم صفات اهلل
أمانته وحفظه لعهده
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يف )مزمــور 51 : 1( كن داود يصــي أثنــاء أزمتــه الشــديدة عندمــا 
ــة  ــت هــذه ىه صــالة اتلوب ــد كن ــت نفســه معلقــة يف املــزان، وق كن

بعدمــا ُكشــف أمــر خطيتــه مــع بثشــبع وقتــل أوريــا. 

ــُح  ــَك اْم تِ
َ
ف
ْ
ةِ َرأ َ ــرْ

َ
ــَب ك ــَك. َحَس ــَب رَْحَتِ ــا اهلَلُ َحَس ــِي يَ »اِرَْحْ

.» َمَعــاِصَّ

ــد، داود  ــظ العه ــة اهلل احلاف ــارة إىل أمان ــَك« ىه إش ــَب رَْحَتِ »َحَس
ــا  ــتوفيت أن ــر إن إس ــأن تغف ــا اهلل ب ــدت ي ــد تعّه ــاً: »لق ــول أساس يق
ــا هل مــن أمــٍر هــام أن  ــا آيت إيلــك ىلع هــذا األســاس«، ي الــروط، وأن
نكــون قادريــن ىلع اإلقــرتاب مــن اهلل بنــاًء ىلع هــذا األســاس!، فنجــد 

ــرة أيضــاً. تلــك الفكــرة يف مزامــر أخــرى كث

ــٌح،  ِ ــُه َصال نَّ
َ
ــرَّبَّ أل ــُدوا ال ــا. اِْحَ ويَ

ُ
ل
ِّ
ــول: »َهل ــور 106 : 1( يق يف )مزم

ــه لعهــده(«. ــه وأمانت ــُه )أي رأفت ــِد رَْحََت بَ
َ
 األ

َ
نَّ إِل

َ
أل

اهلل نعمــة:
ــِة  ــْرِش انلِّْعَم  َع

َ
ــٍة إِل ْم بِثَِق ــدَّ َنَتَق

ْ
ل
َ
ــول: »ف ــني 4 : 16( يق يف )عراني

ــِه«.   ِف ِحينِ
ً
ــا ــًة َعْون ــَد نِْعَم ِ

َ
ــًة َون ــاَل رَْحَ ــَيْ َنَن ِ ل

هنــاك أمــران يف هــذا اجلــزء ال يمكنــك رشاؤهمــا، وهمــا الرمحــة 
وانلعمــة. حنــن حنتــاج أول لك يشء إىل الرمحــة، ولكــن بعدهــا حنتــاج 
ــة.  ــل ىلع انلعم ــود نلحص ــذل أي جمه ــن أن نب ــة، وال يمك إىل انلعم
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ــم  ــدون أن عليه ــم يعتق ــة ألنه ــلكة حقيقي ــن مش ــون م ــاين املتدين يع
أن حيصلــوا ىلع لك يشء جبهدهــم، وباتلــايل ال يميلــون إىل اللجــوء 
ــَيْ  ِ ــِة ل ــْرِش انلِّْعَم  َع

َ
ــٍة إِل ْم بِثَِق ــدَّ َنَتَق

ْ
ل
َ
ــة اهلل: »ف ــكال ىلع نعم واإلت

 ِف ِحينِــِه«، حنتــاج للرمحــة فيمــا يتعلــق 
ً
ــَد نِْعَمــًة َعْونــا ِ

َ
ــًة َون َنَنــاَل رَْحَ

باملــايض، وللنعمــة فيمــا يتعلــق باملســتقبل، فبنعمــة اهلل فقــط يمكننــا 
أن نصبــح ذلــك انلــوع مــن انلــاس اذلى يريــد اهلل أن نكونــه وحنيــا 

ــا أن حنياهــا.  ــي يريدن ــاة ال احلي

اهلل قـوة:
ــا  ــوة اهلل، دعون ــن ق ــهادات ع ــه بش ــدس لك ــاب املق ــىء الكت يمت

ــور 93 : 1 ـ 4(:  ــر، )مزم ــفر املزام ــد يف س ــال واح ــر يف مث ننظ

َر بَِهــا.  ــَتَ
ْ
ُقــْدَرَة، ائ

ْ
بـِـَس الــرَّبُّ ال

َ
َــالََل. ل بـِـَس الْ

َ
ــَك. ل

َ
ــْد َمل

َ
»اَلــرَّبُّ ق

ــَدِم.  ِق
ْ
ــُذ ال ــٌة ُمْن ــيَُّك ُمْثبََت ْرِس

ُ
ــَزُع. ك ونَُة. الَ َتَتَْع

ُ
ــك َمْس

ْ
ــِت ال  تَثَبََّت

ً
ــا يْض

َ
أ

ْنَهــاُر َصْوَتَهــا. تَْرَفــُع 
َ
، َرَفَعــِت األ ْنَهــاُر يـَـا َربُّ

َ
نـْـَت. َرَفَعــِت األ

َ
َزِل أ

َ
ُمْنــُذ األ

َْحــِر،  ْمــَواِج الْ
َ
ثـِـَرٍة، ِمــْن ِغَمــارِ أ

َ
ْصــَواِت ِمَيــاهٍ ك

َ
ْنَهــاُر َعِجيَجَهــا. ِمــْن أ

َ
األ

ــَدُر«. 
ْ
ق
َ
ُعــَى أ

ْ
الــرَّبُّ ِف ال

القداسة هى إمجايل طبيعة اهلل:
دعي أخلص صفات اهلل السبع مرة أخرى:

)1( نــــــــــور                )2( حمــــــــــبة
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)3( عــادل وديــان                )4( غيــور ومـنتقـم
)5( رحـيـم ورؤوف    )6( نـعمـــــــــــة

)7( قـــــــــــوة

ــة اهلل،  ــايل طبيع ــى إمج ــذا، ف ــة اهلل ىه لك ه ــد أن قداس وأعتق
ــن  ــرات ع ــالث م ــتخدمة ث ــدة املس ــة الوحي ــدوس ىه اللكم ــة ق فلكم
ــعياء 6 : 3(  ــيف )إش ــد، ف ــم واجلدي ــد القدي ــة يف العه اهلل يف ذات اجلمل

ــم:  ــرخ الرسافي ي

ْرِض«.
َ
ُُنوِد. َمُْدهُ ِمْلُء ُكِّ األ وٌس َربُّ الْ دُّ

ُ
وٌس، ق دُّ

ُ
وٌس، ق دُّ

ُ
»...ق

ويف ســفر )الرؤيــا 4 : 8( يقــول إن الاكئنــات احليــة والشــيوخ 
ســقطوا ورصخــوا: 

ِي 
َّ

ٍء، ال ــاِدُر َعَ ُكِّ َشْ َق
ْ
ُ ال

َ
ل ِ

ْ
ــرَّبُّ اإل وٌس، ال ــدُّ

ُ
وٌس ق ــدُّ

ُ
وٌس ق ــدُّ

ُ
»...ق

ِت«. 
ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ــُن َوال ِ َكئ

ْ
َكَن َوال

ــالث  ــة ث ــذه اللكم ــرار ه ــة يف تك ــة بالغ ــاك أهمي ــد أن هن أعتق
مــرات، فأعتقــد أن املعــى هــو: قــدوس اآلب، قــدوس األبــن، وقــدوس 
الــروح القــدس، وال يوجــد أي شــخص آخــر قــدوس، فــاهلل متفــرد يف 
ــة إال إذا  ــح رشاكء يف القداس ــن نصب ــة ول ــم القداس ــن نفه ــته، ول قداس

إقرتبنــا مــن اهلل. 

ــا مــع قداســة اهلل، ومــرة  ــي نتجــاوب به ــة ال ــادة يه الطريق العب
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أخــرى إن لــم يكــن هنــاك إعــالن عــن القداســة، فلــن يكــون هناك 
ــادة، فيمكنــك أن حتصــل ىلع خدمــة ترانيــم مجيلــة، ويمكنــك أن  عب
حتصــل ىلع تســبيح وشــكر، ولكــن ال يمكنــك احلصــول ىلع العبــادة، 
ألنــه عندمــا نعــرف عمــق وســمو قداســة اهلل فــإن االســتجابة املناســبة 

ســتكون دائمــاً ىه العبــادة. 

ــبِيِح.  ــاَرهُ بِالتَّْس ــٍد، ِديَ ــُه ِبَْم بَْوابَ
َ
ــوا أ

ُ
)مزمــور 100 : 4( يقــول: »اْدُخل

ــوا اْســَمُه«.
ُ
ــُدوهُ، بَارِك اْحَ

نشــكر اهلل ألننــا نشــعر باإلمتنــان جتــاه مــا فعلــه، وعندما نســبحه 
ــرون  ــدف، فكث ــو اهل ــذا ه ــس ه ــن لي ــه، ولك ــرتف بعظمت ــا نع فإنن
منــا يتوقفــون عنــد هــذه املرحلــة، جيــب أن ندخــل إىل ادليــار، ولكــن 
مــا الســبب اذلي ندخــل ألجلــه إىل ادليــار؟ إننــا هنــاك لــي نعبــد، فلــو 
إننــا توقفنــا بعــد ترنيمــة التســبيح، فربمــا نكــون بهــذا قــد قضينــا 
ــاك  ــه، فهن ــب اهلل وهدف ــاًل إىل قل ــل فع ــم نص ــا ل ــاً ولكنن ــاً لطيف وقت
يشء مــا يــرخ رغبــًة يف املزيــد، فرنغــب يف حضــور الــرب، وخنضــع 
، ولــي نقــدم هلل الــيء  لــي نكــون يف إتصــال مبــارش مــع اهلل الــَيّ

الوحيــد اذلي جيــب أن نقدمــه أال وهــو عبادتنــا.

ــا  ــه أن يُمكنن ــرب بنعمت ــا نواصــل املســرة، ونســأل ال هلــذا دعون
مــن ادلخــول ملحــرضه، ألننــا عندمــا نتواجــد يف حمــرضه فإننــا ســوف 

ــة.  ــادة احلقيقي ــدأ العب نب
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يقــدم نلــا ســفر املزامــر صــورة ىف اغيــة الوضــوح واجلمــال عــن 
ــة  ــة الغني ــك اللغ ــرى تلل ــرة أخ ــع م ــا نرج ــة، دعون ــادة احلقيقي العب

ــور 95 : 1 - 7(:  ــيف )مزم ــة، ف والقوي

ــُه  َماَم
َ
ُم أ ــدَّ ــا. َنَتَق ــَرةِ َخالَِصَن ــُف لَِصْخ ، َنْهتِ ــرَّبِّ ــُم لِل ــمَّ نَُرنِّ

ُ
»َهل

بِــٌر َعَ 
َ
نَّ الــرَّبَّ إٌِل َعِظيــٌم، َملِــٌك ك

َ
ُ. أل

َ
نِيَمــاٍت َنْهتِــُف ل ِبَْمــٍد، َوبَِتْ

 ُ
َ

ِي ل
َّ

ُ. ال
َ

ــاِل ل َب ِ
ْ

ــُن ال ِ ْرِض، وََخَزائ
َ
ــُر األ ــِدهِ َمَقاِص ِي بَِي

َّ
ــِة. ال ُكِّ اآللَِه

ــُع 
َ
ــُجُد َونَْرك ــمَّ نَْس

ُ
ــَة. َهل َابَِس

ْ
َتا ال

َ
ــَبك ــَداهُ َس ــُه، َويَ ــَو َصَنَع ــُر َوُه َْح الْ

ــْرَعهُ  ــْعُب َم ــُن َش ْ ــا، َونَ ــَو إِلُهَن ــُه ُه نَّ
َ
ــا، أل ــرَّبِّ َخالِِقَن ــاَم ال َم

َ
ــو أ ُْث َونَ

ــُه«. ــِمْعُتْم َصْوتَ ــْوَم إِْن َس َ ــِدهِ. الْ ــُم يَ وََغَن

هنــاك ثــالث مراحــل متتايلــة هنــا أود أن نفحصهــا معــاً، أواًل 
ــُم  ــمَّ نَُرنِّ

ُ
يف اآليتــني األوىل واثلانيــة دلينــا تســبيح وشــكر محــايس، »َهل

نِيَمــاٍت  َماَمــُه ِبَْمــٍد، َوبَِتْ
َ
ُم أ ، َنْهتِــُف لَِصْخــَرةِ َخالَِصَنــا. َنَتَقــدَّ لِلــرَّبِّ

ُ«، هــذا التســبيح والشــكر بهتــاف ومحــاس وصــوت مرتفــع،  َنْهتـِـُف لَ
هــذه مقدمــة وبدايــة. 

ثــم يقــدم نلــا كتــب املزامــر يف اآليــات مــن ثالثة وحى مخســة 
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أســباب التســبيح والشــكر، وكمــا تعلمنــا بالفعــل فإننــا نشــكر اهلل 
ىلع مــا يفعلــه، ونســبحه بســبب طبيعتــه. وقــد ظهــر هــذان الســببان 
نَّ الــرَّبَّ إٌِل َعِظيــٌم«، وجنــد ســفر املزامر 

َ
بوضــوح يف اآليــة اثلاثلــة »أل

ــّداً،  ــٌد ِج ــرَّبُّ وََحِي ــَو ال ــٌم ُه يذكــر أيضــاً يف )مزمــور 145 : 3(: »َعِظي
ــة  ــط بعظم ــبيح مرتب ــد وأن التس ــتِْقَصاٌء«، فالب ــِه اْس ــَس لَِعَظَمتِ يْ

َ
َول

ــَو  ــُر َوُه َْح ُ الْ
َ

ِي ل
َّ

ــه اهلل: »ال ــا فعل ــا )مزمــور 95 : 5( بم اهلل. ويذكرن
َابَِســَة«. 

ْ
َتا ال

َ
َصَنَعــُه، َويَــَداهُ َســَبك

عندمــا نــأيت إىل اهلل بهــذه الطريقــة بتســبيح وشــكر، فإننــا بهــذا 
ــايس  ــة وأس ــري للغاي ــام وجوه ــر ه ــذا أم ــا ىلع اهلل، وه ــز نظرن نرك
بالنســبة للعبــادة، ألن العــدو األكــر للعبــادة هــو الرتكــز ىلع اذلات، 
ــا منحــرون يف أنفســنا ويف مشــالكنا، ويف األشــياء الــي  وطاملــا إنن

حتــدث مــن حونلــا، فلســنا يف وضــع يســمح نلــا بعبــادة اهلل. 

إن العدو األكرب للعبادة
هو التركيز على الذات

ــة يف  ــة اثلاثل ــد املرحل ــا جن ــابق، إنن ــل الس ــرت يف الفص ــا ذك وكم
ــاه. يف  ــادة باإلجت ــن العب ــر ع ــث يُع ــابعة، حي ــة والس ــني السادس اآليت
ــا،«.  ــرَّبِّ َخالِِقَن ــاَم ال َم

َ
ــو أ ُْث ــُع َونَ

َ
ــُجُد َونَْرك ــمَّ نَْس

ُ
)مزمــور 95 : 6(: »َهل

ــات.  ــذه اآلي ــن يف ه ــر إىل أمري ــي أش دع

ــا  ــنا بصفتن ــا وتكرس ــادة ختصصن ــإن العب ــل لك يشء ف أواًل: وقب
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ــو:  ــور 95 : 7( ه ــادة يف )مزم ــا للعب ــور هن ــبب املذك ــعب اهلل، فالس ش
ْــُن َشــْعُب َمــْرَعهُ...«. فإننــا نعلــن بعبادتنــا هلل، ومن 

َ
نَّــُه ُهــَو إِلُهَنــا، َون

َ
»أل

ــا، فالشــخص اذلي نعبــده حتمــاً  خــالل هــذا اتلــرف، مــن هــو إهلن
ــة  ــبب األهمي ــو س ــذا ه ــد إىل إن ه ــا بع ــر فيم ــا سأش ــا، وكم ــو إهلن ه
ــنا  ــا وتكرس ــادة ختصصن ــواه، فالعب ــد س ــده وال نعب ــوى أن نعب القص

ــعب هلل.  كش

ثانيــًا: العبــادة ىه اإلســتجابة املناســبة ملحبــة اهلل الرقيقــة 
ــِدهِ«. ــُم يَ ــْرَعهُ وََغَن ــْعُب َم ــُن َش ْ ــور 95 : 7(: »َونَ ــا )مزم ــه بن وإهتمام

نتائج العبادة:
أود أن أســتمر مــع )مزمــور 95( ىلع مــا أعتقــد إنــه يصــف 
نتيجتــني للعبــادة، باإلضافــة إىل اثلمــن اذلى ندفعــه نتيجــة الفشــل يف 

ــول:  ــور 95 : 7 ـ 11( يق ــادة. )مزم العب

َمــا ِف 
َ
وَبُكــْم، ك

ُ
ل
ُ
ــوا ق ــالَ ُتَقسُّ

َ
َــْوَم إِْن َســِمْعُتْم َصْوتَــُه، ف

ْ
»...ال

وِن.  َبــِي آبَاُؤُكــُم. اْخَتــَرُ يَّــِة، َحْيــُث َجرَّ َرِّ
ْ
ــَة ِف ال َمِريَبــَة، ِمْثــَل يـَـْوِم َمسَّ

ــْم  ــُت: »ُه
ْ
ل
ُ
ــَل، َوق ي ِ

ْ
ـِـَك ال ــتُّ ذل ــَنًة َمَق ــَن َس ْرَبِع

َ
ــِي. أ  فِْع

ً
ــا يْض

َ
وا أ ــَرُ بْ

َ
أ

َســْمُت ِف َغَضــِي: »الَ 
ْ
ق
َ
أ
َ
ــوا ُســُبِي«. ف

ُ
ــْم َيْعرِف

َ
ُبُهــْم، َوُهــْم ل

ْ
ل
َ
َشــْعٌب َضــالٌّ ق

ــِي«. ــوَن َراَح
ُ
يَْدُخل

ــوع يف  ــاء والرك ــة ولإلحنن ــادة احلقيقي ــني للعب ــرى نتيجت ــا ن هن
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حمــرض الــرب، أواًل نســمع صــوت اهلل، فنجتــاز مرحلــة التســبيح 
ــة واهلــدوء  ــة والطمأنين ــة الراحــة ادلاخلي ــاف والشــكر إىل مرحل واهلت
حيــث أن لك يشء هــاديء ومريــح، حيــث نكــون ســاكنني يف حضــور 
ــا أن نســمع صــوت اهلل بطريقــة لــن  ــادة هــذا يمكنن اهلل. وبإجتــاه العب
نســمعه بهــا عندمــا نركــز ىلع أنفســنا وىلع مشــالكنا وإرتباكنــا، فمــن 
األمــور اجلوهريــة املتعلقــة بالعبــادة الرتكــز ىلع الــرب واإلبتعــاد عــن 

ــه. ــا ىف هويت ــا ندمــج هويتن ــو إنن ــدو كمــا ل أنفســنا، فيب

بالعبادة نعلن من هو إهلنا

مــن املهــم للغايــة أن نكــون قادريــن ىلع ســماع صــوت اهلل، فقــد 
أعلــن اهلل لشــعبه يف )إرميــا 7 : 23(: 

ْمــِر قائــال: اْســَمُعوا ) اطيعــوا( َصــْوِت 
َ
ْوَصْيُتُهــْم بَِهــَذا األ

َ
َمــا أ »بـَـْل إِنَّ

 .»...
ً
ــا

َ
ُكــْم إِل

َ
ــوَن ل

ُ
ك

َ
أ
َ
ف

ُكــْم 
َ
ــوَن ل

ُ
ك

َ
أ
َ
ــَمُعوا َصــْوِت ف ــا: »اْس ــه اهلل من هــذا أبســط مــا يطلب

«، يــرسد ســفر )اتلثنيــة 28( لك بــراكت الطاعة ولك لعنــات العصيان، 
ً
ــا

َ
إِل

 لَِصــْوِت 
ً
فتبــدأ الــراكت يف )تثنيــة 28 : 1 ـ 2( بـــ : »َوإِْن َســِمْعَت َســْمعا

وِصيــَك بَِهــا 
ُ
نَــا أ

َ
ْن َتْعَمــل ِبَِميــِع َوَصايَــاهُ الــِي أ

َ
الــرَّبِّ إِلِهــَك ِلَْحــرَِص أ

ِت 
ْ
ــأ ْرِض َوتَ

َ
ــِل األ ِ َبائ

َ
ــِع ق  َع َجِي

ً
ــَتْعلِيا ــَك ُمْس ــرَّبُّ إِلُه ــَك ال

ُ
ــْوَم َيَْعل اَل

َك إَِذا َســِمْعَت لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك«، 
ُ
َكِت َوتـُـْدرِك َعلْيــَك َجِيــُع َهــِذهِ الــَرَ

وتبــدأ اللعنــات يف )تثنيــة 28 : 15( بـــ : »َولِكــْن إِْن لــْم تَْســَمْع لَِصــْوِت 
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ــا  نَ
َ
ــِي أ ــِه ال َرائِِض

َ
ــاهُ َوف ــِع َوَصايَ ــل ِبَِمي ْن َتْعَم

َ
ــرَِص أ ــَك ِلَْح ــرَّبِّ إِلِه ال

َك«. إن 
ُ
ــْدرِك ــاِت َوتُ ــِذهِ اللْعَن ــُع َه ــَك َجِي ِت َعلْي

ْ
ــأ ــْوَم تَ ــا اَل ــَك بَِه وِصي

ُ
أ

احلــد الفاصــل هــو إذا مــا كنــت تســمع أو ال تســمع لصــوت الــرب.

أتمــى أال تُصــدم حــني تعــرف إنــه ليــس كفيــاً أن تقــرأ الكتــاب 
املقــدس قــراءة اعديــة، فــيف )يوحنــا 10 : 27( يرنــا الكتــاب املقــدس: 
ــع  ــِي«. فــال يمكنــك أن تتب ــا َفَتتَْبُع ْعرُِفَه

َ
ــا أ نَ

َ
ــَمُع َصــْوِت وَأ ــَراِف تَْس «ِخ

يســوع إن لــم تســمع صوتــه، إنــه ألمــر جيــد أن تقــرأ الكتــاب املقدس، 
ولكــن يمكــن أن تفعــل هــذا دون أن تســمع صــوت الــرب، وأعتقــد 
أن العبــادة ىه الطريقــة الــي وضعهــا اهلل لــي نصــل إىل هــذا اإلجتــاه 
والعالقــة حيــث يمكننــا أن نكــون قادريــن فعــاًل ىلع ســماع صــوت 

اهلل.

ال ميكنك أن تتبع يسوع إن مل تسمع صوته

ــادة  ــه، فالعب ــل إىل راحت ــا ندخ ــى إنن ــة، ف ــة اثلاني ــا انلتيج أم
وســماع صــوت اهلل يــأيت بنــا إىل الراحــة، الــى لــن تكــون ممكنــة بــأي 
ــن  ــم اذلي ــدون ه ــف يعب ــون كي ــن يعرف ــؤالء اذلي ــرى، فه ــة أخ طريق
يمكنهــم وحدهــم فعــاًل أن يتمتعــوا براحتــه، )الراحــة نــادرة جــداً بــني 
ــر ويفتقــدون اإلحســاس  انلــاس حايلــاً، فغابليتهــم يعانــون مــن اتلوت

ــول:  ــني 4 : 9 ـ 11( يق ــة( يف )عراني بالراح

ِي َدَخــَل َراَحَتــُه اْســَتَاَح ُهــَو 
َّ

نَّ ال
َ
«إِذاً بَِقَيــْت َراَحــٌة لَِشــْعِب اهللِ! أل
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ــَك 
ْ
ــَل تِل ْن نَْدُخ

َ
ــْد أ َنْجَتِه

ْ
ل
َ
ــاِلِ ف ْعَم

َ
ــْن أ ــا اهللُ ِم َم

َ
ــاِلِ، ك ْعَم

َ
ــْن أ  ِم

ً
ــا يْض

َ
أ

ــا«. ــاِن َهــِذهِ َعْينَِه ِعْصَي
ْ
ةِ ال َحــٌد ِف ِعــْرَ

َ
 يَْســُقَط أ

َّ
ــال الرَّاَحــَة، ئِلَ

ــظ  ــا ال أع ــة، أن ــبت الراح ــألة س ــة يف مس ــر للحظ ــا نفك دعون
ــت  ــم حت ــني ه ــد أن املؤمن ــة، وال أعتق ــق بالريع ــب املتعل ــن اجلان ع
نَّ َغيَــَة انلَّاُمــوِس 

َ
نامــوس مــوىس، فــيف )روميــة 10 : 4( يذكرنــا اهلل: »أل

 َمــْن يُْؤِمــُن«، فقــد وضــع مــوت املســيح نهايــة 
ِّ

ــِرِّ لـِـُل
ْ
َمِســيُح لِل

ْ
: ال ِهَ

للنامــوس، كوســيلة للحصــول ىلع اخلــالص وليــس يف اجلوانــب األخرى 
املتعلقــة بالســبت، فلــن حنصــل ىلع الــر حبفــظ نامــوس مــوىس، وهلــذا 
فأنــا شــخصياً ال أعتقــد إنــه مطلــوب مــن املؤمنــني أن حيفظــوا الســبت 

كمــا يفعــل الشــعب ايلهــودي. 

ــو  ــد كن ه ــي أن األح ــك أن تقنع ــو أمكن ــذا فل ــة إىل ه باإلضاف
يــوم الســبت أى يــوم الراحــة )الســبت هــو ايلــوم الســابع يف األســبوع، 
يف حــني أن يــوم األحــد هــو أول يــوم يف األســبوع( فإننــا بهــذا مجيعــاً 
ــموح  ــة مزعجــة، ويف الســبت غــر مسـ ــوم الســبت بطريق نكــرس ي
لــك أن تــيء أي نـــوع مـــن انلــران، أو أن تضـــيء انلــور أو أن تدير 
ــافة،  ــن املس ــد األدىن م ــن احل ــر م ــافر أك ــرن، أو أن تس ــتاح الفـ مفـ

ــة!  ــاب إىل الكنيس ــرد اذله ــبت بمج ــا الس ــرس معظمن فيك

ولكن الكتـــاب املقـــدس يقـول فـــي )عرانيني 4 : 9(: »إِذاً بَِقَيْت 
ــي  ــو إن ــي ال أريض اهلل ل ــن بأن ــدأت أؤم ــد ب ــْعِب اهللِ!«، فق ــٌة لَِش َراَح
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كنــت مشــغواًل طــوال أيــام األســبوع الســبعة. 

فـأول يشء يقدسـه الـرب هو الوقـت، فقد قـدس ايلوم السـابع، 
وقبـل أن يقـدس أي ماكن أو أي شـئ آخر فإنه يقـدس الوقت. أعتقد 
أن الوقـت مـا زال حباجـة إىل تقديس، قـال الرب إلرسائيل: »لك سـبع 
سـنوات تـرتك سـنة ال تـزرع خالهلـا شـيئاً«، ىلع سـبيل املثـال انظر 
)خـروج 23 : 11(، هـل تعرف ما هذا؟ إنه إمتحان إيمان، ماذا سـنأكل 
يـا اهلل؟ »سـأهتم بهـذا، ولكـن عليـك أن تـرتك األرض لتسـرتيح«، 
وقـد فشـل إرسائيـل، فلـم يفعلوا هـذا، وبعد مـي عدة قــرون قال 
اهلل: »حسـناً، لـم تسـرتيح أرضكـم، وسـأغر هـذا، فسـتذهبون إىل 

السـي، وسـأعوض عن لك أيـام السـبت الي لـم حتفظوها«. 

ــاً،  ــة أيض ــس الطريق ــني بنف ــع املؤمن ــل م ــد أن اهلل يتعام أعتق
 بعــد اآلخــر، ويومــاً تلــو 

ً
ــاك ابلعــض اذليــن ال يســرتحون أســبواع فهن

ــاً  ــاً هلل، حتم ــون وقت ــلوب وال يصص ــس األس ــون بنف ــر، يعمل اآلخ
ســيكون عليهــم أن يعوضــوا عــن لك أيــام الســبت الــي لــم يســرتحيوا 

ــى. ــا يف املستش ــا بقضائه فيه

هلــذا أســألك: هــل تعلــم مــا معــى الراحــة؟ هــل أنــت قــادرىلع 
أن تــدرب نفســك لــي تتوقــف عــن فعــل األشــياء أو حــى اتلفكــر 
فيهــا؟ هــل يمكنــك أن تســرتيخ وتتوقــف عــن اتلفكــر فيمــا جيــب أن 

تفعلــه؟ أخــى أن كثريــن منــا ال يعرفــون معــى الراحــة. 
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كن هــذا أمــراً جديــداً بالنســبة يل أن أتعلــم عــن العبــادة وعــن 
الراحــة، وقــد وجــدت أنهمــا مرتبطــان جــداً ببعضهمــا ابلعــض، أؤمــن 
ــق  ــص واتلصفي ــع الرق ــع م ــوت مرتف ــبحه بص ــكر اهلل وأس ــأن أش ب
والغنــاء، ولكــن يــأيت وقــت عندمــا حنتــاج أن ننحــي ونهــدأ. وايلــوم 

ــه.  ــه فــال تقــي قلبــك، وال تفقــد راحت إن كنــت ستســمع لصوت

نتائج الفشل يف العبادة:
ــا  ــإذا عدن ــادة، ف ــوة اهلل للعب ــول دع ــل يف قب ــعب إرسائي ــل ش فش

ــلهم:  ــج فش ــرنى نتائ ــور 95 : 7 ـ 10( فس ــرة ىلع )مزم ــا نظ وألقين

ــي  ــا فِـ َم
َ
ــْم، ك وَبُك

ُ
ل
ُ
ــوا ق ــالَ ُتَقسُّ

َ
ــُه، ف ــِمْعُتْم َصْوتَ ــْوَم إِْن َس َ »...الْ

َبــِي آبَاُؤُكــُم.  ـِة، َحْيــُث َجرَّ يَـّ َرِّ
ْ
ــَة فِـــي ال َمِريَبــَة، ِمْثــَل يَــْوِم َمسَّ

ــَل،  ي ِ
ْ

ِــَك ال ــتُّ ذل ــَنًة َمَق ــَن َس ْرَبِع
َ
ــِي. أ  فِْع

ً
ــا يْض

َ
وا أ ــَرُ بْ

َ
ــي. أ ونِـ اْخَتَرُ

َســْمُت 
ْ
ق
َ
أ
َ
ــوا ُســُبِي«. ف

ُ
ــْم َيْعرِف

َ
ُبُهــْم، َوُهــْم ل

ْ
ل
َ
ــُت: »ُهــْم َشــْعٌب َضــالٌّ ق

ْ
ل
ُ
َوق

ــِي«. ــوَن َراَح
ُ
ــِي: »الَ يَْدُخل ــي َغَض فِـ

ــادة؟ أوالً: قلوبهــم َتَقســت،  ــل يف العب ــج فشــل إرسائي مــا يه نتائ
ــم  ــم ل : أنه

ً
ــا ــوا اهلل، رابع : أغضب

ً
ــا ــوت اهلل، ثاثل ــمعوا ص ــم يس : ل

ً
ــا ثاني

يدخلــوا إىل راحتــه الــي كن قــد أعدهــا هلــم. فقــد فشــلوا يف أن يتبعوا 
ــا إىل الســجود والركــوع وهــو  خطــوات التســبيح والشــكر الــي تقودن
إجتــاه اهلــدوء والطمأنينــة املتســمة باملهابــة أمــام اهلل حيــث يمكننــا أن 

نســمع صوتــه وبهــا ندخــل إىل راحتــه الــي أعدهــا نلــا. 
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ــا  ــدس أن إيلي ــاب املق ــا الكت ــجل نل ــوك 19 : 11 ـ 12( يس يف )1مل
ــاً مــن إيزابــل، فقــد جلــأ إىل الصحــراء وبعدهــا قَطــع رحلــة  كن هارب
طويلــة إىل جبــل حوريــب، وهــو املــاكن اذلى قطــع اهلل فيــه عهــده مــع 
بــي إرسائيــل أساســاً. وعندمــا كن إيليــا ىلع جبــل حوريــب وحتــدث 
ــارات قبــل أن حيصــل ىلع إعــالن  ــا بعــدة إختب ــرب معــه ومــر إيلي ال

ــرب:  ــد مــن ال جدي

ــٌر  ِ ــرَّبِّ َعب . َوإَِذا بِال ــرَّبِّ ــاَم ال َم
َ
ــِل أ ََب ــْف َعَ الْ ــُرْج َوقِ ــاَل: اْخ »َفَق

ــاَم  َم
َ
ــوَر أ ُخ ِت الصُّ َ ــرَّ

َ
ــاَل َوك َب ِ

ْ
ِت ال ــقَّ ــْد َش

َ
ــِديَدٌة ق ــٌة َوَش ــٌح َعِظيَم َورِي

ــِن  ــْم يَُك
َ
ــٌة، َول

َ
َزل

ْ
ــِح َزل ي ــَد الرِّ ــِح. َوَبْع ي ــرَّبُّ ِف الرِّ ــِن ال ــْم يَُك

َ
، َول ــرَّبِّ ال

ــارِ...«.  ــرَّبُّ ِف انلَّ ــِن ال ــْم يَُك
َ
ــاٌر، َول ــِة نَ

َ
َزل

ْ
ل ــَد الزَّ ــِة. َوَبْع

َ
َزل

ْ
ل ــرَّبُّ ِف الزَّ ال

ــل  ــار، مث ــة وانل ــح والزلزل ــادة، الري ــة للعب ــوه مقدم ــا أدع ــذا م ه
ــادة.  ــت عب ــا ليس ــة لكنه ــة والعجيب ــارة اهلائل ــاء واإلث ــك الضوض تل

)1ملوك 19 : 12( »...َوَبْعَد انلَّارِ َصْوٌت ُمْنَخِفٌض َخِفيٌف«. 

خترنــا الرتمجــة املوســعة: »صــوت وديــع وهــادئ« هــذا مــا أريــدك 
أن تربطــه بالعبــادة: إنــه صــوت وديــع وهــادئ: 

فَّ وَْجَهُه بِرَِدائِِه...«. 
َ
ا َسِمَع إِيلِيَّا ل مَّ

َ
ل
َ
)1ملوك 19 : 13( »ف

مــا هــذا؟ إنهــا العبــادة، فكمــا يرســم نلــا الكتــاب املقــدس صــورة 
املالئكــة والرسافيــم وهــم يغطــون وجوههــم وأرجلهــم بأجنحتهــم يف 



 34

الدخول إىل حمضر اهلل

حمــرض اهلل، هكــذا فعــل إيليــا وغطــى وجهــه يف )1ملــوك 19 : 13(:

ــاب  ــف ف ب ــرج ووق ــه وخ ــه بردائ ــّف وجه ــا ل ــمع إيلي ــا س »فلم
ــا«.  ــا إيلي ــا ي ــك ههن ــا ل ــول م ــه يق ــوت إل ــارة وإذا بص املغ

أىت إيليــا إىل مــاكن اهلــدوء واملهابــة يف حمــرض اهلل حيــث يمكــن 
هلل أن يتحــدث معــه، ومــع وجــود هــذا اإلجتــاه ســمع إيليــا همــس اهلل، 
اذلي لــم يكــن قــادراً ىلع ســماعه بأيــة طريقــة أخــرى، ومــن خــالل 
ســماع صــوت اهلل حصــل إيليــا ىلع توجيهــات وىلع قــوة جديــدة، وهــذا 
مــا ســتعرفه عندمــا تســتكمل قــراءة القصــة، ومــى يف طريقــه رجــاًل 
ــد  ــدة، فق ــجاعة جدي ــد، وش ــان جدي ــد وإيم ــدف جدي ــداً هل ه جدي

دخــل إىل راحتــه مــن خــالل العبــادة. 
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ىف حديثــه مــع املــرأة الســامرية ىلع ابلرئ،أخرنــا يســوع أن 
ــة. فقــد بــدأت  ــا مقبول ــة القلــب وحدهــا ىه الــي جتعــل عبادتن حال
ــني  ــا ب ــة م ــة باملنافس ــن اإلداعءات اخلاص ــث ع ــامرية ىف احلدي الس
أورشــليم والســامرة كمراكــز للعبــادة، ولكــن عندمــا أخــذت تلــك 
املــرأة يف مناقشــة اإلداعءات اخلاصــة باملواقــع اجلغرافيــة امللموســة، حول 
ــا 4 : 21 ـ 24(: ــع. )يوحن ــر متوق ــد غ ــاه جدي ــث إىل إجت ــوع احلدي يس

ِت َســاَعٌة، الَ ِف هــَذا 
ْ
نَّــُه تَــأ

َ
قِيــِي أ ةُ، َصدِّ

َ
َهــا يَُســوُع:»يَا اْمــرَأ

َ
ــاَل ل

َ
»ق

ْســُتْم 
َ
ــا ل ــْم تَْســُجُدوَن لَِم ْنُت

َ
وُرَشــلِيَم تَْســُجُدوَن لـِـآِب. أ

ُ
ــِل، َوالَ ِف أ ََب الْ

َُهــوِد.  َــالََص ُهــَو ِمــَن الْ
ْ

نَّ ال
َ
ــُم . أل

َ
نَْســُجُد لَِمــا َنْعل

َ
ْــُن ف

َ
ــا ن مَّ

َ
ُمــوَن، أ

َ
َتْعل

َِقيِقيُّوَن يَْســُجُدوَن  ــاِجُدوَن الْ ِت َســاَعٌة، َوِهَ اآلَن، ِحــَن السَّ
ْ
َولِكــْن تـَـأ

ُ. اهلَلُ 
َ

ــاِجِديَن ل نَّ اآلَب َطالـِـٌب ِمْثــَل هــُؤالَءِ السَّ
َ
، أل َــقِّ وِح َوالْ لـِـآِب بِالــرُّ

ْن يَْسُجُدوا«.  
َ
َقِّ يَنَْبِغ أ وِح َوالْ بِالرُّ

َ
ُ ف

َ
ِيَن يَْسُجُدوَن ل

َّ
ُروٌح. َوال

كنــت لكمــات يســوع تللــك املــرأة لكمــات نبويــة، فــيف غضــون 
مائــة ســنة مــن هــذا احلديــث ُدمــر هيــل أورشــليم وأصبــح مســتحياًل 
ىلع ايلهــود أن يعبــدوا هنــاك، ولكــن قبــل أن يُدمــر اهليــل صنــع اهلل 
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بديــاًل لشــعبه لــي يعبــدوه، فقــد حــول املتطلبــات مــن وجــود موقــع 
ــا  ــي أعلنه ــة ال ــة الروحي ــة، فاحلال ــة روحي ــوس إىل حال ــادي ملم م

.» ــقِّ َ وِح َوالْ ــرُّ يســوع ىه: »بِال

يطلــب اهلل اعبديــن وســاجدين مــن هــذا انلــوع فعــاًل، وبالنســبة 
يَلّ فــإن هــذا هــو أحــد األقــوال العجيبــة واملثــرة يف الكتــاب املقــدس 
نَّ اآلَب َطالـِـٌب 

َ
إذ أن اهلل القديــر يطلــب أناســاً يلعبــدوه، قــال يســوع: »أل

ُ«، هــذا انلــوع مــن انلــاس اذليــن يســجدون  ــاِجِديَن لَ ِمْثــَل هــُؤالَءِ السَّ
بالــروح واحلــق. 

اهلل القدير يطلب ُأناسًا ليعبدوه

ــن ذكرهمــا يســوع،  ــن الرطــني الذلي ــا نلــي نظــرة ىلع هذي دعن
ــق«.  ــر: »احل ــرط األخ ــدأ بال ــق رويح، وأود أن أب ــا عم وهلم

العبادة باحلق:
يقــدم نلــا ســفر الرؤيــا قائمــة بمــن ســيتم إســتبعادهم نهائيــاً مــن 

حمــرض اهلل فــيف )رؤيــا 21 : 8( يقــول:

ــاةُ  نَ ــوَن َوالزُّ
ُ
َقاتِل

ْ
ــوَن َوال ــَن َوالرَِّجُس ُمْؤِمنِ

ْ
ــْرُ ال ــوَن وََغ َائُِف

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ةِ  َُحــْرَ َذبَــِة َفَنِصيُبُهــْم ِف الْ
َ
ك

ْ
ــاِن وََجِيــُع ال

َ
ْوث

َ
ــَحَرةُ وََعَبــَدةُ األ َوالسَّ

ــاِن«.  ــْوُت اثلَّ َم
ْ
ــَو ال ِي ُه

َّ
ــٍت، ال ــاٍر َوكِْرِي ــَدةِ بَِن ُمتَِّق

ْ
ال
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ــِة«، ال يمكــن  َذبَ
َ
ك

ْ
ــُع ال ــد يف هــذه القائمــة: »َجِي الحــظ آخــر بن

للكذابــني أن يدخلــوا إىل حمــرض اهلل القديــر، وهلــذا علينــا أن نعبــده 
باحلــق، وهنــاك مثــال يَحّ وواضــح عــن هــذا يف قصــة حنانيــا وســفرة 
ــا  ــة مم ــا تقدم ــة أرض وقدم ــااع قطع ــد ب ــل 5(، فق ــال الرس يف )أعم
ــة  ــك اتلقدم ــإن تل ــف ف ــل، ولألس ــدام الرس ــد أق ــا عن ــااعه ووضعاه ب
ــزء  ــا جب ــد إحتفظ ــاال، فق ــا ق ــعر األرض كم ــايل س ــن ىه إمج ــم تك ل
ــني  ــقطا ىلع األرض ميت ــا، فس ــذا حياتهم ــا ه ــد لكفهم ــغ، وق ــن املبل م
أحدهمــا تلــو اآلخــر يف حضــور اهلل. أنظــر )أعمــال الرســل 5 : 1 ـ 11(، 
ــدم  ــذب وع ــا ىلع أن الك ــذا نل ــن ه ــح م ــر أوض ــاك أي حتذي ــل هن ه

ــور اهلل؟  ــدا يف حض ــن أن يتواج ــة ال يمك األمان

مرة أخرى يقول الرسول يف )1يوحنا 1 : 5 ـ 6(: 

ــوٌر  ـِـِه: إِنَّ اهللَ نُ ُكــْم ب ِْرُ ــُه َونُ ِي َســِمْعَناهُ ِمْن
َّ

ــَرُ ال َ ــَو الْ »َوهــَذا ُه
َنا ِف 

ْ
ك

َ
ــل ــُه َوَس ــًة َمَع

َ
ك ــا َشِ َ ــا: إِنَّ نلَ َن

ْ
ل
ُ
ــَة. إِْن ق َتَّ ــٌة الْ َم

ْ
ــِه ُظل ــَس فِي يْ

َ
َول

.» ــقَّ َ ــُل الْ ــَنا َنْعَم ْس
َ
ــِذُب َول ــِة، نَْك َم

ْ
ل الظُّ

ــال  ــد أي جم ــال يوج ــور، ف ــأيت إىل انل ــا ن ــأيت هلل، فإنن ــا ن عندم
للظلمــة أو للتحفظــات أو لعــدم األمانــة، فالبــد وأن يكــون لك يشء 
ــًة َمَعــُه«، فالركــة والعبــادة 

َ
ك َــا َشِ مكشــوفاً تمامــاً، الحــظ عبــارة: »نلَ

يســران جنبــاً إىل جنــب معــاً، فــكاًل مــن الركــة والعبــادة يتطلبــان 
 .» ــقِّ َ ــد اهلل »بالْ ــب أن نعب ــزع، فيج ــة ال تزتع ــاً وأمان ــاً واضح إخالص
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العبادة بالروح:
جيـب أن نفهـم الصـورة الـي يقدمهـا الكتـاب املقـدس للكيـان 
اإلنسـاين لـي ندرك معـى عبـادة اهلل بالـروح، فوفقـاً للكتـاب املقدس 
يتكـون اإلنسـان مـن ثالثة عنـارص متصلـة ومرتبطـة ببعضهـا ابلعض 
وىه الـروح وانلفس واجلسـد، وهـذه ىه الصورة الـي نأخذها من صالة 
الرسـول بولس ألهل كنيسـة تسـالونيي، فيف )1تسـالونيي 5 : 23( يقول: 

ُْحَفـــْظ ُروُحــُكْم 
ْ

ُســـُكْم بِالََّمـــاِم. َول ـــالَِم َنْفُســـُه ُيَقدِّ »َوإُِل السَّ
ــوَع  ــا يَُس َن ــِيءِ َربِّ ــَد َم ــْوٍم ِعْن

َ
ــالَ ل ِ ــًة ب

َ
ــُدُكْم َكِمل ــُكْم وََجَس َوَنْفُس

ــيِح«. َمِس
ْ
ال

نعلــم مــا هــو اجلســد، أمــا انلفــس فــى اذلات، وىه الصفــة الــي 
تقــول: »أنــا ســأفعل« أو »لــن أفعــل«، أو »أعتقــد« أو »ال أعتقــد«، واعدة 
ــرف انلفــس بأنهــا تتكــون مــن ثالثــة جمــاالت: اإلرادة واذلهــن  مــا ُتعَّ
ــالث  ــة بث ــاالت اثلالث ــذه املج ــن ه ــان ع ــر اإلنس ــاعر، ويع واملش
ــورة  ــذه ص ــعر«، وه ــد«، و»أش ــد«، »أعتق ــيطة وىه: »أري ــارات بس عب
بســيطة ولكــي أعتقــد أنهــا معــرة للغايــة عــن انلفــس يف اإلنســان.

ولكــن ليــس للــروح ســوى وظيفــة واحــدة فائقــة وىه اإلتصــال 
ــل  ــدا اهلل ب ــذلان جيــب أن يعب ــاهلل، فــال انلفــس وال اجلســد همــا ال ب
ــف  ــا الوظائ ــاًل إال إذا فهمن ــادة فع ــم العب ــا أن نفه ــروح، وال يمكنن ال

ــة.  والعالقــات املتداخلــة بــني هــذه العنــارص اثلالث
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ولكن ليس للروح سوى وظيفة واحدة
فائقة وهى اإلتصال باهلل

ــا أو  «، مل ــرَّبَّ ــِي ال ــا  َنْف ــارِِك  يَ ــور 103 : 1(: »بَ ــال داود يف )مزم  ق
مــن كن يتحــدث إىل نفــس داود؟ لــم تكــن نفســه تتحــدث نلفســها، 
«؟ إنهــا روح داود،  هلــذا مــن اذلي يــر نفــس داود: »بَــارِِك  الــرَّبَّ
فروحــه كنــت مشــتعلة ألنهــا كنــت يف إتصــال مــع اهلل، واكنــت روحــه 
تقــول: »البــد وأن نفعــل شــيئاً جتــاه هــذا، ال جتلــس هكــذا ماكنــك، 
ــة يف  ــل احلرك ــس ىه ناق ــرب«. فانلف ــارك ال ــس، وب ــيئاً، حتم ــل ش إفع
الشــخصية، وانلفــس ىه الــي تتخــذ القــرارات، ثــم تأمــر اجلســد بــأن 
ــم  ــروح تتعامــل مــع انلفــس، ث يتحــرك، هــذا هــو ترتيــب األمــور، ال

تتعامــل انلفــس مــع اجلســد. 

ــا  ــان كم ــق اإلنس ــة خل ــة يف قص ــرى للحظ ــرة أخ ــر م ــا ننظ دعن
ــن 2 : 7(:  ــا )تكوي ــجلها نل يس

ــَمَة  ــِه نََس نِْف
َ
ــَخ ِف أ ْرِض، َوَنَف

َ
ــَن األ  ِم

ً
ــا ــرَّبُّ اإِلُل آَدَم تَُراب ــَل ال »وََجَب

ــًة«.  َحيَّ
ً
ــا ــاَر آَدُم َنْفس َص

َ
ــاٍة. ف َحَي

هناك مصدران أساسـيان لشـخصية اإلنسـان، أحداهما من فوق، 
واآلخـر مـن أسـفل، فمـن فـوق هنـاك النسـمة، أي روح الـرب الـى 
نفخها يف اإلنسـان، أما اذلي من أسـفل فهو طبيعة اإلنسـان اجلسـدية 



 40

الدخول إىل حمضر اهلل

أي جسـده املصنـوع مـن الطني، ينتج عـن إحتاد الـروح والطني نفس 
حية، شـخصية إنسـانية تتكـون من روح ونفس وجسـد. 

لكــن عندمــا أخطــأ اإلنســان وتمــرد ىلع اهلل، فقــد إنقطعــت 
ــذا كن  ــبة هلل، هل ــاً بالنس ــح ميت ــع اهلل وأصب ــة م ــن الرك ــه ع روح
ــس 2 : 1(:     ــدس يف )أفس ــاب املق ــات الكت ــاً ملصطلح ــان وفق اإلنس

ــا«.  ََطايَ ــوِب َوالْ نُ  بِالُّ
ً
ــا ْمَوات

َ
»...أ

ــالل  ــن خ ــان، م ــة وإيم ــان إىل اهلل يف توب ــع اإلنس ــا يرج عندم
الــوالدة اجلديــدة، تتجــدد روحــه وتصبــح قــادرة ىلع إســرتداد 
ــة  ــأن الرك ــدأ اخلــاص ب ــرى املب ــرة أخــرى ن ــا مــع اهلل، وم رشكته
والعبــادة مرتبطــان ببعضهمــا ابلعــض، ولكــن علينــا أن نفهــم أن 
ــة  ــادرة ىلع الرك ــده ىه الق ــه وال جس ــس نفس ــان، ولي روح اإلنس

ــع اهلل.  ــارشة م املب

ــودة ثانيــة يمكــن لإلنســان أن  هلــذا فمــن خــالل الــروح املول
يدخــل يف عالقــة مبــارشة مــع اهلل، شــخصاً لشــخص وروحــاً لــروح، 
 ُ

َ
ِيــَن يَْســُجُدوَن ل

َّ
قــال يســوع يف )يوحنــا 4 : 24(: »اهلَلُ ُروٌح. َوال

وِح...«، إن نفــس العنــر اذلي نفخــه اهلل يف شــخصية اإلنســان  بِالــرُّ
َ
ف

ــروح ىه القــادرة ىلع ادلخــول يف  ــأيت مــن اهلل، وال هــو فقــط اذلي ي
وِح«.  ــرُّ ــادة اهلل »بِال ــة مبــارشة مــع اهلل وعب عالق

إقرأ لكمات الرسول بولس يف )1كورنثوس 6 : 16 ـ 17(: 
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نَّــُه 
َ
ََصــَق بَِزانَِيــٍة ُهــَو َجَســٌد َواِحــٌد؟ أل

ْ
نَّ َمــِن ال

َ
ُمــوَن أ

َ
ْســُتْم َتْعل

َ
»أْم ل

ََصــَق بِالــرَّبِّ َفُهــَو 
ْ

ــا َمــِن ال مَّ
َ
َنــاِن َجَســداً َواِحــداً«. وَأ

ْ
َيُقــوُل: »يَُكــوُن االث

َواِحٌد«. ُروٌح 

يتحــدث بولــس عــن أســلوبني خمتلفــني إلحتــاد شــخص بآخــر، 
أحدهمــا هــو األســلوب اجلســدي وهــو اإلحتــاد مــن خــالل اجلنــس، 
ــاد  ــو اإلحت ــرويح وه ــلوب ال ــو األس ــر فه ــا اآلخ ــرأة، أم ــل بإم أي رج
ــرويح، أي روح اإلنســان بــروح اهلل، وهــذه صــورة عجيبــة ولكنهــا  ال
واضحــة للغايــة. فمثلمــا يمكــن للرجــل أن يدخــل يف عالقــة محيمــة 
مــع املــرأة مــن انلاحيــة اجلســدية وذلــك مــن خــالل العالقــة اجلنســية، 
ــاً مــن  هكــذا يمكــن للمؤمــن أن يدخــل يف عالقــة مــع الــرب روحي
خــالل رشكــة العبــادة، وهــذا معنــاه أن يعبــد اهلل بالــروح، فالعبــادة ىه 
رشكــة مــع اهلل، وىه رشكــة محيمــة مــع اهلل، وإحتــاد مبــارش مــع اهلل. 

العبادة هى شركة محيمة مع اهلل
وإحتاد مباشر معه

فــال يمكــن نلفــس اإلنســان وال جســده أن يفعــال هــذا، فــروح 
اإلنســان فقــط ىه القــادرة ىلع ادلخــول يف لك تلــك العالقــات الفريــدة 
واثلمينــة جــداً مــع اهلل، وىه عالقــة الوحــدة والركــة الــي تــأيت مــن 
خــالل العبــادة، فهــذا هــو أســى نشــاط يســتطيع اإلنســان القيــام بــه 

إذ يعبــد اهلل بالــروح واحلــق. 
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جيــب أن نضــع شــخصيتنا بالاكمــل يف توافــق مــع اهلل، ونتجــاوب 
ــك  ــك يف نفس ــل روح ــد وأن تعم ــا، فالب ــي يريده ــة ال ــه بالطريق مع
ــد  ــي يتحــرك جســدك فهكــذا تعمــل األمــور، وباتلــايل عندمــا تري ل
ــاون  ــدون تع ــر ب ــل الكث ــا أن تفع ــد اهلل، ال يمكنه ــك أن تعب روح
ــروح الــي ال يمكنهــا أن تعبــد اهلل ألن انلفــس  انلفــس واجلســد، وال
واجلســد ال يتعاونــان ىه روح حمبوســة، فاجلســد بالنســبة هلــذه الــروح 

ــادر ىلع اتلجــاوب.  ــق غــر ق ســجن مغل

ــة  ــم لكم ــدم هل ــني، إذ نق ــن املؤمن ــر م ــلكة الكث ــذه ىه مش ه
ــذا  ــادة، هل ــة والعب ــن الكنيس ــة ع ــورة منقوص ــم ص ــا نعطيه اهلل ولكنن
فعندمــا يتــر انلــاس شــيئاً حقيقيــاً يشــعرون بأنهــم غربــاء ألنهــم لــم 

ــي.  ــا هــو حقي ــادوا اتلعامــل مــع م يعت

ــواع  ــة أن ــق لاكف ــة طري ــا خريط ــدم نل ــظ أن اهلل ق ــن احل حلس
العبــادة، فقــد أعطانــا نموذجــاً لــي نتبعــه يلقودنــا إىل العبــادة وباتلــايل 

ــاع.  ــة اإلجتم ــو خيم ــوذج ه ــذا انلم ــرضه، وه إىل حم
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جسدك .. ُطهِّر بالدم واملاء

تُعــد خيمــة مــوىس واحــدة مــن أكــر الظواهــر ابلــارزة يف الكتــاب 
املقــدس، وىه تدهشــي دائمــاً، فــي موصوفــة أساســاً يف ســفر اخلــروج 
ــن  ــني وم ــى اثلالث ــن وح ــس والعري ــن اخلام ــات م يف اإلصحاح
اخلامــس واثلالثــني وحــى األربعــني، وهــذا أمــراً مؤثــراً للغايــة، أن اهلل 
ُيصــص مــا يقــرب مــن إثــي عــر أصحاحــاً يف ســفر اخلــروج خليمــة 

اإلجتمــاع، وهــذا يــدل ىلع األهميــة الكبــرة خليمــة اإلجتمــاع. 

فــيف لك مــرة أدرس فيهــا خيمــة اإلجتمــاع أشــعر برغبــة عميقــة 
يف القداســة ويف الركــة مــع اهلل، فهــذه ىه انلتيجــة الــي أخــرج بهــا 
مــن ادلراســة وإين ملتأكــد أنهــا واحــدة مــن األهــداف األساســية الــي 

ألجلهــا ُذكــرت خيمــة اإلجتمــاع يف الكتــاب املقــدس. 

الطريق إىل األقداس:
إن الطريق إىل الكمال وانلضوج والشـبع هو الطريق إىل األقداس، 
وقـد أوضحـت الرسـالة إىل العرانيني معانيـه بطريقـة خمتلفة عن أي 
سـفر آخـر يف العهـد اجلديـد، فـرنى هنـا إنـه أمر كتـايب أن نسـتخدم 
خيمـة اإلجتمـاع كنمـوذج لطلـب اهلل. يف الواقع أن )عرانيـني 9 : 8( 
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ـَداِس«، ىه عبـارة مأخـوذة مـن نمط أو 
ْ
ق
َ
نَّ َطِريـَق األ

َ
تقـول عبـارة: »أ

نمـوذج خيمـة اإلجتمـاع. ويف )عرانيـني 8 : 4 ـ 5( يقول:

ِيــَن 
َّ

َهَنــُة ال
َ
ك

ْ
 يُوَجــُد ال

ْ
، إِذ

ً
َمــا َكَن َكِهنــا

َ
ْرِض ل

َ
ــْو َكَن َعَ األ

َ
ــُه ل إِنَّ

َ
»ف

ــَماوِيَّاِت  ِيــَن َيِْدُمــوَن ِشــْبَه السَّ
َّ

َرابـِـَن َحَســَب انلَّاُمــوِس، ال
َ
ُمــوَن ق ُيَقدِّ

ــُه  نَّ
َ
َمْســَكَن. أل

ْ
ــَع ال ْن يَْصَن

َ
ــٌع أ ــَو ُمْزِم  ُمــوَس َوُه

َ
وِحَ إِل

ُ
ــا أ َم

َ
ــا، ك َه

َّ
َوِظل

ََبِل«. ــَك ِف الْ
َ
ْظِهــَر ل

ُ
ِي أ

َّ
ِمَثــاِل ال

ْ
ٍء َحَســَب ال ْن تَْصَنــَع ُكَّ َشْ

َ
اَل:»اْنُظــْر أ

َ
ق

فهنــاك يف اآليــة اخلامســة جنــد اللكمــات الــى تشــر إىل أن خيمــة 
ِمَثــاِل«، إنــه 

ْ
ٍء َحَســَب ال االجتمــاع ىه املثــال املوضــوع أمامنــا أو »ُكَّ َشْ

ــر يف  ــده يذك ــم جن ــيطة. ث ــة بس ــة روحي ــس حقيق ــوس يعك ــع ملم واق
ــرى:  ــرة أخ ــني 9 : 23 ـ 24( م )عراني

ــِذهِ،  ــُر بِه ــَماَواِت ُتَطهَّ ــِي ِف السَّ
َّ
ــَياءِ ال ْش

َ
ــَة األ

َ
ْمثِل

َ
نَّ أ

َ
ــَزُم أ

ْ
ــَكَن يَل

َ
»ف

ــْم 
َ
َمِســيَح ل

ْ
نَّ ال

َ
َضــَل ِمــْن هــِذهِ. أل

ْ
ف
َ
بَِذبَائـِـَح أ

َ
ــا، ف ــَماوِيَّاُت َعْيُنَه ــا السَّ مَّ

َ
وَأ

ــَماءِ   السَّ
َ

ــْل إِل ــِة، بَ َِقيِقيَّ ــَباهِ الْ ْش
َ
ــٍد أ ــٍة بَِي ــَداٍس َمْصُنوَع

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــْل إِل يَْدُخ

ــا«.  ْجلَِن
َ
ــِه اهللِ أل ــاَم وَْج َم

َ
ــَر اآلَن أ ــا، ِلَْظَه َعْينَِه

تكشف خيمة االجتماع لنا عن
منوذج للطريق إىل األقداس

أي حمضر اهلل القدير

تكشــف خيمــة اإلجتمــاع نلــا عــن نمــوذج للطريــق إىل األقداس 
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أي حمــرض اهلل القديــر، فاألمــر ال يتعلــق بمســألة حماولــة الوصــول إىل 
الطريــق أو اتلكهنــات أو ببســاطة أن نفعــل مــا يُرضينــا أو مــا نفكــر 
فيــه، فهنــاك أســلوب واضــح حمــدد لدلخــول إىل األقــداس، وهــو معلــن 

نلــا بأقســامه وبمكوناتــه املختلفــة عــر لك الطريــق. 

ــة  ــن ثالث ــون م ــاء يتك ــن بن ــارة ع ــاع عب ــة االجتم ــت خيم كن
ــاب األول أو  ــدس وراء احلج ــة والق ــية، ىه ادلار اخلارجي ــزاء أساس أج
ــتارة  ــاين أو الس ــاب اثل ــداس وراء احلج ــدس األق ــتارة األوىل، وق الس
اثلانيــة. وىه بنــاء ثــاليث، أي إنهــا بنــاء واحــد ذو ثالثــة أقســام، وقــد 
كن هــذا ابلنــاء ممــزاً يف عــدة أمــور، فهــو يرســم طبيعــة اهلل وىه اآلب 
واألبــن والــروح القــدس ويرســم طبيعــة الســماوات، فيشــر الكتــاب 
خــذ إىل الســماء اثلاثلــة، 

ُ
املقــدس يف )2 كورنثــوس 12 : 2( إىل أن بولــس أ

وترســم نلــا أيضــاً طبيعــة اإلنســان أي اجلســد وانلفــس والــروح. 

ــة  ــة نوعي ــام اثلالث ــك األقس ــز تل ــي تم ــور ال ــني األم ــن ب م
ــة، أي  ــاءة طبيعي ــت اإلض ــة كن ــيف ادلار اخلارجي ــة، ف ــاءة املتاح اإلض
الشــمس يف انلهــار والقمــر وانلجــوم يف الليــل، ويف القــدس فيمــا وراء 
ــارة  ــاك املن ــت هن ــد كن ــة، فق ــاءة صناعي ــت اإلض ــاب األول كن احلج
ــاب  ــا وراء احلج ــداس فيم ــدس األق ــن يف ق ــبعة رُسج، ولك ذات الس
ــاءة  ــة، فاإلض ــة أو صناعي ــاءة طبيعي ــة إض ــاك أي ــن هن ــم تك ــاين ل اثل
الوحيــدة املتوفــرة ىه مــن خــالل احلضــور اخلــارق للطبيعــة هلل القديــر 
ــور  ــة، فحض ــل اخليم ــر يف داخ ــزء الصغ ــذا اجل ــكن يف ه اذلي يس
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 »shekinah« ــه ــة بأن ــة العري ــروف يف اللغ ــور مع ــأيت بانل اهلل اذلي ي
والــي تعــي »يســكن«، أو »جمــد اهلل املــريئ«، فهذا هــو مصــدر اإلضاءة 
ــو  ــة، فه ــن اخليم ــث م ــزء اثلال ــو اجل ــداس، وه ــدس األق ــد يف ق الوحي

ــعبه.  ــط ش ــر يف وس ــْكَى اهلل القدي ــار ُس إظه

تتمـاىش هـذه األجـزاء اثلالثـة خليمـة اإلجتمـاع مـع جوانـب 
ود أن أربطهـا باثلالثـة جوانـب الـي 

ُ
كثـرة مـن خراتنـا، ولكـي أ

تُشـل شـخصية اإلنسـان وىه الي ذكرتها سـابقاً أي اجلسد وانلفس 
والـروح، وكمـا قلـت فإننـا ال نعبـد اهلل باجلسـد أو بانلفـس ولكن 
بالـروح، هلـذا فـإن ادلار اخلارجيـة تمثـل اجلسـد، والقـدس يمثـل 
انلفـس، وقـدس األقـداس يمثـل الـروح، فنحـن يُمكننـا أن نقـرتب 
مـن اهلل وندخل معـه ىف العبادة بأرواحنـا فقط، وباتلـايل فإن اجلانب 

املختـص بالعبـادة هـو قـدس األقـداس فيمـا وراء احلجـاب اثلاين. 

ــة  ــول إىل مرحل ــدم للوص ــخص أن يتق ــن للش ــف يمك ــذا كي هل
العبــادة؟ مــن خــالل نمــوذج اتلقــدم املوجــود يف خيمــة اإلجتمــاع مــن 

ــة حــى الوصــول إىل قــدس األقــداس.  ادلار اخلارجي

الدار اخلارجـية: 
عندمـا نقـرتب مـن خيمـة االجتمـاع فالبـد وأن نبـدأ بـادلار 
اخلارجيـة، وهكـذا فعندما نقرتب مـن اهلل فإننا دائماً ما نبـدأ بالعالم 
الطبيـي امللمـوس، فهـذا اجلانب هل عالقة باجلسـد وحبياة املسـيح يف 
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األيـام الـي كن فيها يسـوع ىلع األرض، فقد سـار يف شـوارع اجلليل 
وأورشـليم كإنسـان يمكـن لآلخريـن أن يـروه ويلمسـوه ويسـمعوه 
مـن خالل احلـواس الطبيعيـة، وهكـذا فإنـه يف ادلار اخلارجية نأخذ 
إعالنـاً مـن خالل احلواس الطبيعيـة أو من خالل املعرفة اإلنسـانية. 

يـُمكننا أن نقترب من اهلل
وندخل معه يف العبادة بأرواحنا فقط

ــو  ــرناه ه ــاع، أول يشء س ــة اإلجتم ــن خيم ــة م يف ادلار اخلارجي
ــرات أن لك  ــدى امل ــم يف إح ــرين معل ــم، أخ ــايس العظي ــح انلح املذب
جوانبــه كنــت مغطــاة بنحــاس مصقــول، هلــذا فإنــه يف اللحظــة الــي 
تقــرتب فيهــا وتنظــر هل فإنــك تــرى نفســك، وعنــد هــذا املذبــح تذبــح 
لك احليوانــات وتقــدم عليــه هلل، وبالنســبة نلــا يمثــل املذبــح انلحــايس 
ــا، ويتحــدث عــن ادلم اذلي ســفكه  ــة عن مــوت يســوع الكفــاري نياب
حــى حنصــل ىلع الفــداء ونتصالــح مــع اهلل، هــذه ىه نقطــة ابلدايــة، 
فــال يمكننــا أن نتخطــي الصليــب، فقــط عندمــا نبــدأ عنــد الصليــب 
ــفوك  ــه املس ــد دم ــا، أي فوائ ــة عن ــوع نياب ــة يس ــد ذبيح ــال فوائ ونن

ــا.  ــا أن ننتقــل ونتقــدم يف عبادتن يمكنن

أربعة جوانب للمذبح النحاسي: 
للمذبــح انلحــايس أربعــة جوانــب تمثــل أربعــة أمــور ممــزة قدمها 

اهلل نلــا بمــوت يســوع ىلع الصليــب:
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ــا املــايض، وهــو أمــر حيــوي  اجلانــب األول: هــو غفــران خطاي
ــدم،  ــرز أي تق ــك أن حت ــاك ال يمكن ــر خطاي ــم تغف ــإن ل ورضوري، ف

ــة 3 : 25(:  ــالة )رومي ــه رس ــا ب رن
ُ

ــا خت ــو م ــذا ه وه

ْجــِل 
َ
ــاَرةً بِاإِليَمــاِن بَِدِمــِه، إِلْظَهــارِ بـِـرِّهِ، ِمــْن أ فَّ

َ
َمــُه اهللُ ك دَّ

َ
ِي ق

َّ
»ال

ــالَِفِة بِإِْمَهــاِل اهللِ«.  ــا السَّ ََطايَ ْفــِح َعــِن الْ الصَّ

اجلانــب الثــاين: فهــو يُمثــل محــل خطيتنــا، فهنــاك فــرق هــام 
بــني اخلطايــا بصيغــة اجلمــع )األفعــال اخلاطئــة الــي نرتكبهــا( وبــني 
اخلطيــة كقــوة روحيــة )قــوة رشيــرة فاســدة ُمســتعبدة جتعلــك ختطــيء 
ــا  ــا وعندم ــدر اخلطاي ــة ىه مص ــة(، واخلطي ــااًل خاطئ ــب أفع أو ترتك
ــا ال  ــجرة، ولكنن ــروع الش ــع ف ــل م ــا نتعام ــا فإنن ــع اخلطاي ــل م نتعام

ــة. نتعامــل مــع اجلــذع اذلي يغــذي لك فــروع اخلطي

 ُيرنا الكتاب يف )2 كورنثوس 5 : 21(: 

ْــُن 
َ

ْجلَِنــا، نِلَِصــَر ن
َ
 َخِطيَّــًة، َخِطيَّــًة أل

ْ
ــْم َيْعــرِف

َ
ِي ل

َّ
نَّــُه َجَعــَل ال

َ
»أل

بـِـرَّ اهللِ فِيــِه«.

ــبب لك  ــة بس ــل خطي ــد ُجع ــوع ق ــدث، فيس ــادل حي ــاك تب هن
خطايانــا، هلــذا فــيف املقابــل يُمكننــا أن نصبــح أبــراراً بســبب لك بــره، 
ــث  ــاك، حي ــا هن ــل معه ــم اتلعام ــة يت ــل خطي ــا ب ــت خطاي ــذه ليس فه

نقــرأ يف )عرانيــني 9 : 26(: 
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ــِم، 
َ
َعال

ْ
ِســيِس ال

ْ
ثِــَرةً ُمْنــُذ تَأ

َ
ــَم ِمــَراراً ك

َّ
ل
َ
ْن َيَتأ

َ
ــُب أ  َذاَك َكَن َيِ

ْ
ــإِذ

َ
»ف

ــَة  َِطيَّ ــَل الْ ــورِ ِلُْبِط ُه ــاءِ ادلُّ ــَد انِْقَض ةً ِعْن ــرَّ ــَر َم ْظِه
ُ
ــْد أ

َ
ــُه اآلَن ق َولِكنَّ

ــِه«.  ــِة َنْفِس بَِذبِيَح

تألــم املســيح مــرة واحــدة ألنــه مــن خــالل هــذا األلــم فعــل لك 
يشء جيــب أن يُفعــل. 

اجلانــب الثالــث: مــن املذبــح، هــو طبيعتنــا القديمة الفاســدة أي 
ــَن  ــول: »َعلِِم ــة 6 : 6( يق ــا، يف )رومي ــل لك من ــود يف داخ ــرد املوج اتلم
َِطيَّــِة، َكْ الَ  ــْد ُصلـِـَب َمَعــُه ِلُْبَطــَل َجَســُد الْ

َ
َعتِيــَق ق

ْ
َســاَنَنا ال

ْ
نَّ إِن

َ
هــَذا: أ

َخِطيَّــِة«. 
ْ
 لِل

ً
يْضــا

َ
َنُعــوَد نُْســَتْعَبُد أ

 أصبحــت اخلطيــة غــر فعالــة، فــي لــم تعــد قــادرة ىلع أن تثبــت 
نفســها، فاملهــرب الوحيــد مــن عبوديــة اخلطيــة هــو مــن خــالل مــوت 
الطبيعــة القديمــة اخلاطئــة، فاإلنســان العتيــق هــو حالــة ميئــوس منهــا 
دلرجــة أن اهلل لــم جيــد هل عالجــاً، وال يمكــن هلل أن يرســله للكنيســة 
أو يُعلمــه الوصايــا العــر أو جيعلــه بــاراً، فــاهلل يدينــه، وهــذا هــو احلــل 

الوحيــد لإلنســان القديــم أي آدم القديــم. 

إن رمحــة اهلل ىه يف العقــاب اذلي حــدث لشــخص يســوع ىلع 
ــو  ــه، ول ــق في ــاننا العتي ــات إنس ــوع، م ــات يس ــا م ــب، فعندم الصلي
إنــك تعــرف هــذا وتضــع ثقتــك فيــه فســينجح األمــر، ولكــن إن لــم 
تكــن تعرفــه فلــن يمكنــك أن تضــع ثقتــك فيــه ولــن ينجــح األمــر، 
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ــه فمــا زال األمــر  ــك تعــرف هــذا ولكنــك ال تضــع ثقتــك في ــو إن ول
ــر.  ــح األم ــة ينج ــكال واثلق ــة واإلت ــك، فباملعرف ــح مع ــر ناج غ

اجلانــب الرابــع: وهــو املــاكن اذلي نقــدم فيــه أنفســنا هلل، فهــو 
ــاً  ــرق تمام ــي حت ــدم هلل، ل ــي تق ــة ال ــة، ويه اتلقدم ــة املحرق ذبيح
بنــران املذبــح، لــو درســت ترتيــب اتلقدمــات يف ســفر الالويــني الــي 
ــا  ــدث عنه ــة يتح ــتجد أن أول تقدم ــوع، فس ــوز ليس ــاً رم ىه مجيع
ســفر الالويــني يه ذبيحــة املحرقــة، ألن املبــادرة ليســت مــن جانــب 
اإلنســان اخلــايطء بــل مــن جانــب اهلل. أنظــر )الويــني 1 : 3(، وفقــط 
ألن يســوع قــد ُجعــل ذبيحــة حمرقــة ىلع مذبــح إرادة اهلل ىلع الصليــب 
ــاً أن  ــوع راغب ــن يس ــم يك ــو ل ــح، ول ــة اذلبائ ــدم بقي ــن أن تق فيمك
ــا  َم

َ
ــْل ك ــا بَ نَ

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــا أ َم

َ
ــَس ك يْ

َ
ــْن ل ــى 26 : 39(: »...َولِك ــول يف )م يق

ــك.  ــَت«، فلــم يكــن يلحــدث أي يشء بعــد ذل نْ
َ
ــُد أ تُِري

ــاب  ــور يف الكت ــذا املذك ــي هل ــام عك ــدم يف نظ ــا نتق ــتجد إنن س
املقــدس خليمــة اإلجتمــاع، فيبــدأ الكتــاب املقــدس باتلابــوت وينتقــل 
تدرجييــاً للخــارج، وهــذا ألن املبــادرة ىه ابلدايــة يف اخلــالص والفــداء 
وىه مــن اهلل ال مــن اإلنســان، فلــو أن اهلل لــم يكــن راغبــاً فيهمــا ملــا 
حــدث أي يشء، ولــو لــم يكــن يســوع هــو ذبيحــة املحرقــة األساســية 
ىلع الصليــب، ملــا كن يل أو لــك خــالص، ولكــن بالنســبة نلــا انلظــام 
ىلع عكــس هــذا، فيجــب أن حنصــل ىلع غفــران خطايانــا، وجيــب أن 
تؤخــذ اخلطيــة بعيــداً وجيــب أن تمــوت الطبيعــة القديمــة أو تُصلــب 
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ــة  ــة حمرق ــنا كذبيح ــدم أنفس ــن ىلع أن نُق ــون قادري ــا نك ــم بعده ث
مقبولــة أمــام اهلل، وهــذا مــا توضحــه نلــا )روميــة 12 : 1( والــي تبــدأ: 
َهــا اإِلْخــَوةُ..« فحــرف »ف« يشــر إىل تبســيط حــق  يُّ

َ
ُْكــْم أ ــُب إِلَ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
»ف

اإلجنيــل اذلي ســبق يف األصحاحــات احلاديــة عــر الســابقة. 

ما الذي يطلبه اهلل منا بعدما مت التعامل معه؟ 

ــِة 
َ
ف
ْ
ــَوةُ بِرَأ ــا اإِلْخ َه يُّ

َ
ــْم أ ُْك ــُب إِلَ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
ــول: »ف ــة 12 : 1( يق يف )رومي

ــَد اهللِ،  ــًة ِعْن ــًة َمْرِضيَّ َس ــًة ُمَقدَّ ــًة َحيَّ ــاَدُكْم َذبِيَح ْجَس
َ
ــوا أ ُم ْن ُتَقدِّ

َ
اهللِ أ

ــَة«.  َعْقلِيَّ
ْ
ــُم ال ِعَباَدتَُك

إن لــم تُنفــذ هــذه اجلوانــب اثلالثــة مــن املذبــح فــال يمكنــك أن 
تقــدم نفســك ذبيحــة مقبولــة هلل، عندهــا يقــول اهلل: »أريــد جســدك«، 
ــد  ــاهلل يري ــر، ف ــذا األم ــون ه ــن يدرك ــم م ــني ه ــن املؤمن ــون م قليل
أجســادنا بأكملهــا، يف العهــد القديــم كنــت توضــع أجســاد احليوانــات 
املذبوحــة بكاملهــا ىلع املذبــح، واهلل يقــول: »أريــد جســدك ىلع املذبح 
بنفــس الطريقــة مــع إســتثناء واحــد فقــط، ال أريــده ميتــاً بــل حيــاً«. 

وتواصــل اآليــة اتلايلــة تلقــول يف )روميــة 12 : 2(: 

ــِد  ُِكْم بَِتْجِدي
ْ

ــل ــْن َش وا َع ُ ــرَّ ــْل َتَغ ــَر، بَ ْه ــَذا ادلَّ وا ه
ُ
ــاِك »َوالَ تَُش

ــُة« 
َ
َكِمل

ْ
ــُة ال َمْرِضيَّ

ْ
ــُة ال اِلَ ــا ِهَ إَِراَدةُ اهللِ، الصَّ وا َم ــِرُ ــْم، ِلَْخَت َهانُِك

ْ
ذ
َ
أ

إن لـم تضع جسـدك بأكملـه ىلع املذبـح، ال يمكنك أن تكتشـف 
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إرادة اهلل، وعندمـا تفعـل هذا يتجدد ذهنك وتنكشـف أمامك إرادة اهلل، 
ولكـن ال يمكنـك أن حتـرز مزيـداً مـن اتلقـدم حـى تمـر ىلع جوانب 
املذبـح األربعـة، أواًل خطايـا املـايض غفـرت، ثـم يطرحها اهلل بعيـداً، ثم 
يصلـب اإلنسـان العتيـق، وأخراً يوضع اجلسـد لكه ىلع املذبح يف تسـليم 
 لك، فلسـت 

ً
كمـل هلل، ومنـذ ذلـك احلني فصاعـداً لم يعد جسـدك ملاك

ملـك نفسـك، أنظر )1كورنثـوس 6 : 19 ـ 20( ألنك »قد اُْشـُتِيَت بثمن«. 

املرحضة النحاسية: 
ــروج يف  ــفر اخل ــا س ــا يصفه ــية كم ــة انلحاس ــد املرحض ــم جن ث

: 17 ـ 21(:  )خــروج 30 

َــاٍس، 
ُ

ائِــالً: »َوتَْصَنــُع ِمرَْحَضــًة ِمــْن ن
َ
ــْم الــرَّبُّ ُمــوَس ق

َّ
»َوَك

ــاِع  ــِة االْجتَِم ــْنَ َخْيَم ــا َب َه
ُ
َْعل ــاِل. َوتَ تَِس

ْ
ــاٍس، لاِلغ َ ــْن نُ ــا ِم اِعَدَتَه

َ
َوق

ُهــْم 
َ
رُْجل

َ
يِْدَيُهــْم وَأ

َ
َْعــُل فِيَهــا َمــاًء. َفَيْغِســُل َهــاُروُن َوَبُنــوهُ أ َمْذبَــِح، َوتَ

ْ
َوال

 َيُموتـُـوا، 
َّ
وَن بَِمــاٍء ئِلَــال

ُ
 َخْيَمــِة االْجتَِمــاِع َيْغِســل

َ
ِمْنَهــا. ِعْنــَد ُدُخولِِهــْم إِل

وَن 
ُ
. َيْغِســل ــوداً لِلــرَّبِّ

ُ
ِخْدَمــِة ِلُوقـِـُدوا َوق

ْ
َمْذبـَـِح لِل

ْ
 ال

َ
ِتَابِِهــْم إِل

ْ
ْو ِعْنــَد اق

َ
أ

ُ َولِنَْســلِِه 
َ

بَِديًَّة ل
َ
ِريَضــًة أ

َ
ُهــْم ف

َ
 َيُموتـُـوا. َويَُكــوُن ل

َّ
ُهــْم ئِلَــال

َ
رُْجل

َ
يِْدَيُهــْم وَأ

َ
أ

ــْم«.  ْجَيالِِه
َ
ِف أ

إذن هنــاك خيمــة اإلجتمــاع واملذبــح واملرحضــة بينهمــا، إن 
ــزم  ــب ُمل ــه مطل ــا ولكن ــن إختياري ــم يك ــة ل ــد املرحض ــد عن اتلواج
ــر  ــد أن يم ــتطيع أح ــال يس ــة، ف ــن وإىل اخليم ــر م ــخص يم ــل ش ل
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ــم  ــتقع عليه ــلوا فس ــم يغتس ــا، وإن ل ــل فيه ــة دون أن يغتس باملرحض
ــة.  ــة للمرحض ــة بالغ ــاك أهمي ــوت، فهن ــة امل عقوب

تمثــل املرحضــة لكمــة اهلل، ففيمــا بعــد يف ســفر اخلــروج نقــرأ يف 
ــروج 38 : 8(:  )خ

ـَـاٍس. ِمــْن َمــَراءِئ 
ُ

اِعَدَتَهــا ِمــْن ن
َ
ـَـاٍس َوق

ُ
ِمرَْحَضــَة ِمــْن ن

ْ
»َوَصَنــَع ال

ــْدَن ِعْنــَد بَــاِب َخْيَمــِة االْجتَِمــاِع«. َنَّ
َ

ــَواِت ت
َّ
ــَداِت الل ُمَتَجنِّ

ْ
ال

انلحــاس مأخــوذ مــن املرايــا انلحاســية اخلاصــة بالســيدات 
اإلرسائيليــات الــأليت يأتــني ويعبــدن يف اخليمــة، تذكــر أنــه لــم يكــن 
هنــاك زجــاج يف ذلــك الوقــت، فأفضــل مــرآة يمكنــك احلصــول عليهــا 
ــالث  ــا ث ــايل فدلين ــاس، وباتل ــن انلح ــة م ــة وناعم ــرآة مصقول يه م
جوانــب للمرحضــة إنهــا مــن املرايــا، ويه تصنــع مــن انلحــاس، وتُمــأل 

ــاء، ويتحــدث لك جانــب مــن هــذه اجلوانــب عــن لكمــة اهلل.  بامل

اجلانب األول كلمة اهلل هي مرآة: 

يف )يعقوب 1 : 23 - 24( يقول:

ــبُِه  ــَذاَك يُْش
َ
ــالً، ف ــَس َعِم يْ

َ
ــِة َول َلَِم

ْ
 لِل

ً
ــاِمعا ــٌد َس َح

َ
ــُه إِْن َكَن أ نَّ

َ
»أل

ــِت 
ْ
َوق

ْ
إِنَّــُه َنَظــَر َذاتـَـُه َوَمــَى، َولِل

َ
َقتـِـِه ِف ِمــْرآٍة. ف

ْ
رَُجــالً نَاِظــراً وَْجــَه ِخل

نـَـِيَ َمــا ُهــَو«. 

ال تعكــس لكمــة اهلل املظهــر املــادي اخلــاريج، ولكنها تظهــر احلالة 
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الروحيــة ادلاخليــة، إن أردت أن تعــرف كيــف تبــدو حقــاً يف نظــر اهلل، 
أنظــر يف املــرآة، لكمــا قــرأت الكتــاب املقــدس فــرتة أطــول إتضــح يل 
عــدم كمــايل، وعيــويب ونقائــيص، فعندمــا تنظــر يف املــرآة يمكنــك أن 
تفعــل أمريــن، يُمكنــك أن تقــول إنــك ال تبــدو ســيئاً جــداً، وببســاطة 
ــك أن  ــر، أو يُمكن ــال األم ــيئاً حي ــل ش ــك وال تفع ــي يف طريق تم
تتــرف بنــاء ىلع مــا تــراه وتقــوم باتلغيــرات واتلعديــالت الرضوريــة، 
ويف هــذه احلالــة كمــا يقــول يعقــوب ســتحصل ىلع الركــة نتيجــة ملــا 
تفعلــه. تذكــر أن مــن يســمعون اللكمــة فقــط ال حيصلــون ىلع الركــة، 

ولكــن مــن يســمعون ويفعلــون هــم اذليــن حيصلــون ىلع الركــة. 

اجلانب الثاين كلمة اهلل هي القاضي:

فعــادة مــا يمثــل انلحــاس الفحــص وادلينونــة اإلهليــة، فــاهلل يــراك 
وليــس بإماكنــك إخفــاء يشء عنــه فــل األشــياء مكشــوفة ومعروفــة 

أمــام عيــي اهلل، قــال يســوع يف )يوحنــا 12 : 47 ـ 48(:

ِديَن 
َ
ْم آِت أل

َ
 ل

ِّ
ن

َ
ِديُنـُه، أل

َ
نَا الَ أ

َ
أ
َ
ـْم يُْؤِمْن ف

َ
الَِم َول

َ
َحـٌد ك

َ
»َوإِْن َسـِمَع أ

ُه َمـْن يَِديُنُه. 
َ
ل
َ
الَِم ف

َ
ْم َيْقَبـْل ك

َ
ِي َول

َ
َم. َمـْن َرَذل

َ
َعال

ْ
ـَص ال

ِّ
َخل

ُ
ـَم بَـْل أل

َ
َعال

ْ
ال

ِخرِ«. 
َ
َـْوِم األ

ْ
ْمـُت بِِه ُهَو يَِديُنُه ِف ال

َّ
ِي تََكل

َّ
الَُم ال

َ
ـك

ْ
اَل

ــر  ــان، أنظــ ــا رســالة بطــرس األوىل أن اهلل اآلب هــو ادليــ رن
ُ

خت
ــة  ــى لك ادلينون ــد أعط ــا أن اآلب ق ــرأ يف يوحن ــرس 1 : 17(، ونق )1بط
ــا 12 : 47 - 48( يقــول  ــا 5 : 22(، ولكــن يف )يوحن ــن أنظــر )يوحن لألب
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َــْوِم 
ْ

ْمــُت بـِـِه ُهــَو يَِديُنــُه ِف ال
َّ
ِي تََكل

َّ
الَُم ال

َ
ــك

ْ
ِديُنُه،...اَل

َ
نـَـا الَ أ

َ
أ
َ
يســوع: »ف

ِخــرِ،«. فقــد خصصــت لك ادلينونــة ووضعتهــا يف اللكمــة. وســتكون 
َ
األ

ادلينونــة بنــاء ىلع معيــار اللكمــة، فهــو املعيــار الوحيــد واملطلــق لدلينونة 
اإلهليــة الــي تعطينــا الفرصــة املباركــة نلحكــم ىلع أنفســنا.

ْنُفِســَنا 
َ
ْمَنــا َعَ أ

َ
نَّــا َحك

ُ
ــْو ك

َ
َنــا ل نَّ

َ
يف )1كورنثــوس 11 : 31( يقــول: »أل

ْيَنــا«، ملــا ُحكــم علينــا ممــن؟ مــن اهلل، يقــول اهلل: »لــو 
َ
َمــا ُحِكــَم َعل

َ
ل

أنــك حتكــم ىلع نفســك بانلظــر يف املــرآة فلــن يكــون يلع أن 
أحكــم عليــك«. 

اجلانــب الثالــث مــن املرحضــة هــو املــاء وهــو كلمــة 
اهلل كمطهــر: 

يف )أفسس 5 : 25 – 27(:

ــَيْ  ِ ــا، ل ْجلَِه
َ
ــُه أل َم َنْفَس

َ
ــل ْس

َ
ــَة وَأ نِيَس

َ
ك

ْ
 ال

ً
ــا يْض

َ
ــيُح أ َمِس

ْ
ــبَّ ال َح

َ
»...أ

ــِه  ــا نِلَْفِس َه ــَيْ ُيِْضَ ِ ــِة، ل َلَِم
ْ
ــاءِ بِال َم

ْ
ــِل ال ــا بَِغْس ــراً إِيَّاَه ــَها، ُمَطهِّ َس ُيَقدِّ

ــَدةً...«. ي ــًة َمِ نِيَس
َ
ك

ــدم املســيح نفســه  يتحــدث هــذا اجلــزء عــن الصليــب حيــث ق
ذبيحــة، وهنــا حيــدث غســل امليــاه مــن خــالل اللكمــة حيث يطهــر اهلل 
ويقــدس مــن فداهــم أواًل بدمــه، فلتتذكــر أن املســيح إفتدى الكنيســة 
ــه أن يُطهرهــا ويقدســها بغســل املــاء بكلمــة اهلل.  بدمــه حــى يمكن
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ســيعتمد تقديــس اهلل والقداســة وإتمــام إرادة اهلل ىلع دم الصليــب وماء 
اللكمــة، فهــؤالء اذليــن أتــوا إىل املذبــح انلحايس ولكــن لم يغتســلوا يف 
املرحضــة كنــوا عرضــة للمــوت، فربمــا تكــون مفديــاً بســبب إيمانــك 
بمــوت املســيح ىلع الصليــب ولكــن إن لــم تغتســل بمــاء اللكمــة فلــن 
تتقــدس، يســوع يــأيت إىل كنيســة قــد ُجعلــت مقدســة وجميــدة بغســل 
ــة  ــدرس اللكم ــن ال ي ــأي مؤم ــة، ف ــح للغاي ــذا واض ــة، وه ــاء باللكم امل
ويضــع لللكمــة ويطيــع اللكمــة وحييــا باللكمــة ال يمكنــه أن يتوقــع أن 

يكــون مســتعداً ملــيء املســيح. 

لكي تتقدس جيب أن تغتسل مباء الكلمة

ــوُع  ــاٍء َوَدٍم، يَُس  بَِم
َ

ت
َ
ِي أ

َّ
ــَو ال ــَذا ُه ــول: »ه ــا 5 : 6( يق يف )1يوحن

ــَهُد،  ِي يَْش
َّ

ــَو ال وُح ُه ــرُّ ِم. َوال ــاءِ َوادلَّ َم
ْ
ــْل بِال ــْط، بَ ــاءِ َفَق َم

ْ
ــيُح. الَ بِال َمِس

ْ
ال

.» ــقُّ َ ــَو الْ وَح ُه ــرُّ نَّ ال
َ
أل

ــادي  ــاً الف ــو أيض ــه ه ــم، ولكن ــم عظي ــاء كمعل ــوع بامل أىت يس
ــدون ســفك دم ال يوجــد غفــران  ــه أن يســفك دمــه، فب اذلي كن علي
للخطايــا وال فــداء، أنظــر )عرانيــني 9 : 22(، فقــد ســفك دمــه حــى 

ــاء وادلم.  ــد أىت بامل ــة، فق ــاء باللكم ــل امل ــي بُغس ــر وين يُطه
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نســتمر يف طريقنــا حنــو األقــداس، ووفقــاً للعهــد القديــم أعطــى 
ــالل  ــن خ ــن م ــق، ولك ــماوي واحل ــع الس ــاً للواق ــوىس نموذج اهلل مل
ــا أن ندخــل إىل الواقــع  العهــد اجلديــد يف يســوع املســيح فقــط يمكنن
الســماوي احلقيــي وملــا تــم الكشــف عنــه كظــالل فقــط حتــت العهــد 

ــم.  القدي

واآلن فإننـا نتقـدم مـن ادلار اخلارجيـة للهيل إىل املـاكن املقدس، 
وفيمـا يتعلـق بشـخصية اإلنسـان سـنخرج خـارج نطـاق اجلسـد أو 
امللمـوس إىل اعلـم انلفـس أو املشـاعر، أو فيمـا يتعلـق حبيـاة املسـيح 
سـننتقل مـن جمال يسـوع يف األيـام الي سـار فيهـا ىلع األرض إىل هذا 
اإلعـالن عن يسـوع بعـد املوت مـن خـالل القيامة وهـو اذلي يوضحه 
فقـط الكتاب املقـدس املوىح به من اهلل، يف )2 كورنثـوس 5 : 15 ـ 16(: 

ْحَيــاُء فِيَمــا َبْعــُد الَ 
َ
َِميــِع َكْ يَِعيــَش األ ْجــِل الْ

َ
»َوُهــَو َمــاَت أل

 
ُ

ْــُن ِمــَن اآلَن الَ َنْعــرِف
َ

ــاَم. إِذاً ن
َ
ْجلِِهــْم َوق

َ
ِي َمــاَت أل

َّ
ْنُفِســِهْم، بـَـْل لـِـل

َ
أل

ََســِد،  َمِســيَح َحَســَب الْ
ْ
ــا ال َن

ْ
ــْد َعَرف

َ
ــا ق نَّ

ُ
ََســِد. َوإِْن ك َحــداً َحَســَب الْ

َ
أ

ــُد«. ــُه َبْع
ُ
ــِن اآلَن الَ َنْعرِف لِك
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نتحــدث اآلن عــن حقيقــة أن يســوع لــم يمــت وحســب، ولكنــه 
ــة إىل  ــة امللموس ــة للمعرف ــاحة اخلارجي ــن الس ــل م ــاً. فننتق ــام أيض ق

ــالن.  ــدس اإلع ــروح الق ــا ال ــا فيه ــل نل ــي ينق ــة ال املنطق

احلجاب األول: 
ــاب  ــر احلج ــر ع ــب أواًل، أن نم ــة جي ــرتك ادلار اخلارجي ــا ن عندم
األول أو الســتارة األوىل، وأعتقــد أن هــذا يمثــل قيامــة املســيح، فعندمــا 
ــت  ــي إنفتح ــة ال ــر إىل املنطق ــاب، نم ــذا احلج ــالل ه ــن خ ــر م نع
أمامنــا بقيامــة يســوع مــن األمــوات، وىه تمثــل بطريقــة مــا إحتادنــا 

ــويس 3 : 1(:  ــة، )كول ــيح يف القيام باملس

ــُث  ــْوُق، َحْي
َ
ــا ف ــوا َم ُب

ُ
اْطل

َ
ــيِح ف َمِس

ْ
ــَع ال ــْم َم ْمُت

ُ
ــْد ق

َ
ــْم ق ْنُت

ُ
ــإِْن ك

َ
»ف

ــِن اهللِ«.  ــْن يَِم ــٌس َع ِ ــيُح َجال َمِس
ْ
ال

فيسوع مل ميت وحسب ولكنه قام أيضًا

لقــد متنــا مــع املســيح، والكتــاب املقــدس يرنــا إننــا قــد قمنــا 
أيضــاً معــه. 

القــدس:
ــية ىه  ــياء أساس ــة أش ــاك ثالث ــدس األول هن ــذا الق ــار ه ويف إط
مائــدة اخلــز، واملنــارة ومذبــح ابلخــور اذلهــي، وأعتقــد أن لك تلــك 

ــة.  ــا يف انلفــس البري ــا يقابله األشــياء هلــا م



 59

نفسك ... املدخل العاطفي للعبادة

مائدة خبز الوجــوه: 
ــة، ويف  ــع اإلرادة البري ــوه م ــز الوج ــز أو خ ــدة اخل ــاىش مائ تتم
ــت يف  ــس ليس ــوة انلف ــوة، وق ــز إىل الق ــز اخل ــدس يرم ــاب املق الكت
تفكرهــا وال يف عواطفهــا بــل يف إرادتهــا، يمكنــك أن تكــون مفكــراً 
ــاً  ــىق ضعيف ــك تب ــع ذل ــة وم ــف جياش ــون ذا عواط  أو أن تك

ً
ــاراع ب

للغايــة. عندمــا أعــظ، ال أســى للوصــول إىل مشــاعر انلــاس، ولكــن 
أســى للوصــول إىل إرادتهــم وتغيرهــا. وإنــه ألمــر ســهل نســبياً أن تثــر 
انلــاس اعطفيــاً، ولكــن األمــر لــن يكــون فعــااًل لكيــة إن لــم نغــر 
إرادتهــم، فــال بــد أن يكــون هــذا هــو هدفنــا، هلــذا فــإن خــز الوجــوه 

ــدة هــو رمــز إلرادة اإلنســان.  ىلع املائ

بالرجــوع إىل ســفر املزامــر، هنــاك آيــة أساســية يف هــذا املوضــوع 
اذلي نتنــاوهل هنــا، )مزمــور 104 : 14 ـ 15(: 

َســاِن، إِلْخــَراِج ُخــْزٍ 
ْ
ةً ِلِْدَمــِة اإِلن َبَهائـِـِم، وَُخــْضَ

ْ
 لِل

ً
ُمْنبـِـُت ُعْشــبا

ْ
»ال

ــَن  ــَرَ ِم
ْ
ك

َ
ــِه أ ــاِع وَْجِه َم

ْ
ــاِن، إِلل َس

ْ
ــَب اإِلن

ْ
ل
َ
ُح ق ــرِّ ــٍر ُتَف ْ ْرِض، وَخَ

َ
ــَن األ ِم

َســاِن«.
ْ
ــَب اإِلن

ْ
ل
َ
ْيــِت، وَُخــْزٍ يُْســنُِد ق الزَّ

هنــا دلينــا مــا يقدمــه نلــا اهلل يف ثالثــة جمــاالت نلفــس اإلنســان، 
َمــاِع« 

ْ
فاخلمــر ىه العواطــف، والزيــت هــو الفكــر، والحــظ لكمــة »إِلل

والــي تتحــدث عــن انلــور، واخلــز يتحــدث عــن اإلرادة، فيمكــن أن 
ــر  ــح والم ــة: القم ــور اثلالث ــذه األم ــا اهلل يف ه ــره نل ــا يوف ــص م نلخ
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ــك  ــوه إىل تل ــن ترك ــعب اهلل اذلي ــر ش ــل 1( يفتق ــت، ويف )يوئي والزي
ــه  ــال اهلل إن ــث ق ــل 2( حي ــوره، ويف )يوئي ــالث وإىل حض ــارص اثل العن
ُكــْم 

َ
نـَـَذا ُمْرِســٌل ل

َ
سيســكب روحــه قــال أيضــاً يف )يوئيــل 2 : 19(: »...هأ

ــوة اإلرادة  ــو ق ــح ه ــا،...«، فالقم ــَبُعوا ِمْنَه  لِتَْش
ً
ــا ــَطاراً َوَزْيت  َوِمْس

ً
ــا ْمح

َ
ق

ولكمــة اهلل، والزيــت هــو إســتنارة الــروح القــدس، واخلمــر هــو فــرح 
الــرب، فأنــت حتيــا حيــاة فقــرة إن لــم تكــن دليــك لك هــذه اثلالثــة، 

ولكــن اهلل باتلأكيــد ســيعطيها نلــا إن إجتهنــا حنــوه. 

فاملسيح بنفسه هو اذلي وضع نمط اإلرادة، )عرانيني 10 : 5 ـ 7(: 
ــرِْد،  ــْم تُ

َ
 ل
ً
ــا ْرَبان

ُ
ــًة َوق ــوُل: »َذبِيَح ــِم َيُق

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ــوِلِ إِل ــَد ُدُخ ــَك ِعْن ِ »ِلل

ــمَّ  . ُث ـُـَرَّ ــْم ت
َ
ــِة ل َخِطيَّ

ْ
ِــَح لِل ــاٍت َوَذبَائ

َ
ــًدا. بُِمْحَرق َت ِل َجَس

ْ
ــأ َولِكــْن َهيَّ

ــيَئَتَك  ــَل َمِش َع
ْ
ف
َ
، أل ــوٌب َعــيِّ ُت

ْ
ــاِب َمك ِكَت

ْ
ِجُء. ِف َدْرِج ال

َ
ــَذا أ ــُت: هَن

ْ
ل
ُ
ق

ــا اهللُ«.  يَ

لقــد أعــد اهلل جســد املســيح ألجــل غــرض واحــد هــو أن يفعــل 
ــا  ــد وراء إمتالكن ــبب واح ــد س ــه يوج ــاً فإن ــذا أيض إرادة اهلل، وهك
ــوي،  ــو ثان ــر ه ــل يشء آخ ــل إرادة اهلل، ف ــو أن نفع ــاداً، أال وه أجس
َعــَل ِمــْن َنْفِي 

ْ
ف
َ
ْن أ

َ
ــِدُر أ

ْ
ق
َ
نـَـا الَ أ

َ
يســوع نفســه قــال يف )يوحنــا 5 : 30(: »أ

ــُب َمِشــيَئِي بـَـْل 
ُ
ْطل

َ
 الَ أ

ِّ
ن

َ
ــٌة، أل

َ
ِديــُن، َوَدْيُنونـَـِي َعِدل

َ
ْســَمُع أ

َ
َمــا أ

َ
. ك

ً
َشــيْئا

ِي«. 
َ
ــل ْرَس

َ
ِي أ

َّ
ــيَئَة اآلِب ال َمِش

هــذا مبــدأ هــام للغايــة، فيمكنــك أن حتكــم ىلع األمــور بعــدل 



 61

نفسك ... املدخل العاطفي للعبادة

أي ســيكون تميــزك صائبــاً عندمــا ال تســى لفعــل مشــيئتك، وعندمــا 
ــدع بــل ســتنال فهمــاً وتميــزاً تلصــدر حكماً 

ُ
تطلــب إرادة اآلب لــن خت

صائبــاً، ولكــن عندمــا تميــل إىل تنفيــذ إرادتــك عندهــا ســتجمح. 

هنــاك آيــات يف إجنيــل مــى نــرى فيهــا اتلأكيــد انلهــايئ ىلع هــذه 
ــِذهِ  ــيِّ ه ــُرْ َع َتْع

ْ
ل
َ
ــَن ف ْمَك

َ
ــاهُ، إِْن أ َبَت

َ
ــا أ ــى 26 : 39(: »...يَ ــة، )م انلقط

ــَت«. نْ
َ
َمــا تُِريــُد أ

َ
ــا بَــْل ك نَ

َ
رِيــُد أ

ُ
َمــا أ

َ
ــَس ك يْ

َ
ُس، َولِكــْن ل

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ال

ــة لــآلب،  ــد لك مرحل ــه عن ــا صــورة يســوع اذلي يســلم إرادت هن
ــف إرادة اهلل  ــك ستكتش ــلم إرادت ــا تُس ــت عندم ــاً فأن ــذا أيض وهك

ــة.  الاكمل

عندما تطلب إرادة اآلب فلن ختدع

ــا أن  مــا اذلي أعطــى ليســوع القــوة لــي يفعــل إرادة اهلل، يُمكنن
نــرى هــذا يف حديثــه مــع اتلالميــذ بعــد مقابلــة املــرأة الســامرية عنــد 

ابلــرئ، )يوحنــا 4 : 31 ـ 34(: 

ُهــْم: 
َ
« َفَقــاَل ل

ْ
ــُم، ُك

ِّ
ائِلـِـَن: »يَاُمَعل

َ
ُ تاَلَِميــُذهُ ق

َ
ل

َ
َنــاءِ ذلـِـَك َســأ

ْ
ث
َ
»َوِف أ

ــْم  ــُذ َبْعُضُه ــاَل الَّالَِمي ــْم«. َفَق ْنُت
َ
ــُه أ ونَ

ُ
ــُتْم َتْعرِف ْس

َ
ــاٌم آلُكَ ل ــا ِل َطَع نَ

َ
»أ

ْن 
َ
ــْم يَُســوُع:»َطَعاِم أ ُه

َ
ــاَل ل

َ
َل؟« ق

ُ
ك

ْ
ــأ ٍء ِلَ ـِـَيْ ــاهُ ب تَ

َ
َحــداً أ

َ
ــلَّ أ َع

َ
ل
َ
ِلَْعٍض:»أ

ــُه«. 
َ
ــَم َعَمل َتمِّ

ُ
ِي وَأ

َ
ــل ْرَس

َ
ِي أ

َّ
ــيَئَة ال ــَل َمِش ْعَم

َ
أ

كن يســوع ضعيفــاً جســدياً عندمــا جلــس عنــد ابلــرئ ولكــن 
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ــدية  ــوة جس ــذا ق ــاه ه ــم إرادة اهلل، أعط ــرأة وتم ــهد للم ــا ش عندم
حقيقيــة، فلــم يعــد يشــعر حباجــة ماســة لــأللك، هكــذا حنــن أيضــاً، 
فعندمــا نفعــل إرادة اهلل ننــال قــوة. وعندمــا نُســخر إرادتنــا لعمــل إرادة 

ــاً.  ــوة وهدف اهلل فهــذا يعطــي نفوســنا ق

بالنســبة للكمــة »خــز الوجــوه« فــأي وجــه يقصــد؟ كن هــذا هــو 
اخلــز املوجــود دائمــاً أمــام وجــه اهلل، فــيف ســفر العــدد يطلــق عليــه 
ــوداً  ــز اذلي كن موج ــو اخل ــذا ه ــدد 4 : 7(. ه ــر) ع ــم أنظ ــز ادلائ اخل
دائمــاً أمــام وجــه الــرب نهــاراً ويلــاًل ســبعة أيــام أســبوعياً، وال يمكنــي 
ــم أن إراديت  ــن فه ــر م ــق أك ــر يفَّ بعم ــر يؤث ــر يف أي يشء آخ أن أفك
ىه مثــل أرغفــة اخلــز ىلع املائــدة الــي تظهــر أمــام اهلل يلــاًل ونهــاراً 
أربعــاً وعريــن ســاعة يوميــاً، فيطلــب اهلل أن يفحــص إراديت، وهنــاك 
باتلحديــد إثنــا عــر رغيفــاً ىلع املائــدة، فلــو كن هنــاك رغيــف مفقود 

أو يف غــر ماكنــه فــاهلل دائمــاً يريــد أن يعــرف الســبب. 

أعــدك أنــه لــو كن بإماكنــك فهــم هــذه انلقطــة فســتحفظ نفســك 
مــن الوقــوع يف عــدة كــوارث، فإرادتــك ىه الــيء اذلي جيــب أن تنتبه 

هل وحترســه، فــيف إرادتــك يبــدأ لك مــا يتعلــق بتعامالتك مــع اهلل. 

وجند تقديم خز الوجوه يف سفر الالويني، )الويني 24 : 5 ـ 9(: 

ــوُن  ــِن يَُك ْي . ُعْشَ
ً
ــا ْرص

ُ
ــَشَ ق ــَيْ َع

ْ
ــِزُهُ اث ْ  َوتَ

ً
ــا ــُذ َدقِيق ُخ

ْ
»َوتَأ

اِهــَرةِ  َمائـِـَدةِ الطَّ
ْ
، ُكَّ َصــّف ِســتًَّة َعَ ال ــْنِ َهــا َصفَّ

ُ
َْعل َواِحــُد. َوتَ

ْ
ُقــْرُص ال

ْ
ال
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ــْذَكراً  ــْزِ تَ ُخ
ْ
ــوُن لِل

ُ
 َفَيك

ً
ــا  نَِقّي

ً
ــا َان

ُ
ــّف ل ــُل َعَ ُكِّ َص َْع . َوتَ ــرَّبِّ ــاَم ال َم

َ
أ

، ِمــْن ِعْنــِد بـَـِي 
ً
َمــاَم الــرَّبِّ َدائِمــا

َ
ُبــُه أ . ِف ُكِّ يـَـْوِم َســْبٍت يَُرتِّ ــوداً لِلــرَّبِّ

ُ
َوق

ــِه،...«.  ــاُروَن َوَبنِي ــوُن لَِه
ُ
. َفَيك

ً
ــا  َدْهِرّي

ً
ــا ــَل ِميَثاق ائِي إِْسَ

هنــا أرى ثمانيــة خصائــص متتايلــة يتشــابه فيهــا خــز الوجــوه مــع 
نوعيــة اإلرادة الــي يبحــث عنهــا اهلل:

ــون  ــب أن يك ــح جي ــإن القم ــوه ف ــز الوج ــع خ ــي تصن أوالً: ل
َقْمـــُح...«. هذا هو اهلل اذلي 

ْ
مطـــحوناً جيداً، )إشـــعياء 28 : 28( »يُـَدقُّ ال

ــذه اإلرادة.  ــتمر هل ــدث دق مس ــث حي ــان حبي ــع إرادة اإلنس ــل م يتعام
فإرادتــك مقبولــة عندمــا تكــون ناعمــة ورقيقــة تمامــاً مثــل ادلقيــق، 

ــك.  ــتمر اهلل يف ادلق وادلق وادلق ىلع إرادت ــت سيس ــذا الوق ــى ه وح

ــد  ــك الب ــداً، كذل ــد وأن يُشــل جي : لــي تصنــع رغيفــاً الب
ً
ــا ثاني

وأن تتشــل إرادتــك لــي تُشــابه إرادة اهلل املعلنــة يف الكتــاب املقــدس، 
انلمــوذج األســى اذلى يمثلــه تشــكيل هــذا الرغيــف هــو يســوع. 

ــرارة  ــزه يف ح ــن خ ــد م ــز الب ــكيل اخل ــم تش ــا يت : بعدم
ً
ــا ثاثل

ــد أن  ــا اهلل، أري ــار، فتقــول: »حســناً ي ــل اإلختب انلــران، واحلــرارة تمث
ــك  ــد، فتصيب ــا تري ــس م ــئ عك ــي لك ش ــم يم ــك«، ث ــل إرادت أفع
ــه ال يمكنــك أن  ــوم واحــد، هــل تغــر رأيــك ألن مخــس صعــاب يف ي
حتتمــل انلــران؟ ال تعتقــد أن هــذا غريــب ألن انلــران حولــك مــن لك 

ــْز.  ــة اخلَ ــذه ىه عملي ــب، وه جان
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ــون  ــد وأن يك ــام، فالب ــز بنظ ــع اخل ــم وض ــد وأن يت : الب
ً
ــا رابع

هنــاك إثــى عــر رغيفــاً، يف صفــني حيــوي ســتة أرغفــة، فــال يمكــن 
أن يكــون هنــاك ســبعة يف صــف ومخســة يف اآلخــر، وهنــا قــد يســقط 
كثــر مــن املؤمنــني وبصفــة خاصــة الاكرزماتيــون، فبــدون ترتيــب ال 
يمكــن أن تكــون تلميــذاً، فلــو إنــك تعتقــد أنــه ال يهــم إن كن دليك 
ــر  ــت ال تفك ــر، فأن ــبعة يف اآلخ ــد وس ــف واح ــة يف ص ــة أرغف مخس
ــة يف لك  ــتة أرغف ــول اهلل س ــا اهلل، يق ــر به ــي يُفك ــة ال ــس الطريق بنف
صــف ويوضعــون ىف مقابــل بعضهــم ابلعــض، فاألمــر ليــس عشــوائياً 
ــك  ــك ومكتبت ــذا، فمكتب ــك هك ــت إرادت ــو كن ــاً، فل ــس إحنراف ولي
ومطبخــك ســيكونون بنفــس الشــل، فلــو إنــك تعــاين مــن مشــكالت 

يف حفــظ انلظــام يف حياتــك فراجــع خــز الوجــوه. 

: البــد وأن يغطــى اخلــز بلبــان، واذلي اعدة مــا يرمــز إىل 
ً
خامســا

نوعيــة العبــادة يف الكتــاب املقــدس فــال يمكــن أن يكــون جتاوبنــا: 
ــا اهلل إن كنــت مــراً، فســأفعل األمــر«، ولكــن جيــب أن  »حســناً ي
يكــون: »شــكراً يــا اهلل، أنــا ســعيد أن أفعــل مشــيئتك، أحــي رأيس 
أمامــك يف خضــوع وعبــادة فلتكــن مشــيئتك، يــا رب ىلع األرض كمــا 

يف الســماء«، هــذا هــو املقيــاس. 

: كمــا ذكرنــا بالفعــل فــإن اخلــز ال بــد وأن يظهر بإســتمرار 
ً
سادســا

ــع  ــن يوض ــد أن أرى أي ــول اهلل: »أري ــاًل، فيق ــاراً ويل ــه اهلل نه ــام وج أم
اخلــز«. 
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: البــد وأن يكــون هنــاك غطــاء مــزدوج للحمايــة حييــط 
ً
ســابعا

بــه أنظــر )خــروج 37 : 10 ـ 12(. لقــد كن اخلــز ثمينــاً للغايــة دلرجة أن 
غطــاًء واحــداً ىلع املائــدة لــم يكــن كفيــاً، فيضعــون ســياجاً آخــر مــن 
حــوهل حــى ال يســقط أي فتــات خــارج هــذا احلاجــز، فمــا زال حمميــاً 
مــن الســقوط ىلع األرض بســبب هــذا الغطــاء اثلــاين، وهكــذا باملثــل 
هنــاك حجــاب مــزدوج حــول إرادتــك، مــا هــو احلجــاب املــزدوج؟ إنــه 

الســهر والصــالة. 

)أربعــة  ِحــٍن  ُكِّ  ِف  َوتََضَُّعــوا  إِذاً  »اِْســَهُروا   :)36  :  21 )لوقــا 
ــِع هــَذا  ــْن َجِي ــاةِ ِم ــالً لِلنََّج ْه

َ
ــُبوا أ َْس ِــَيْ تُ ــاً( ل وعــرون ســاعة يومي

ــاِن«. َس
ْ
ــِن اإِلن اَم ابْ ــدَّ

ُ
ــوا ق ــوَن، َوتَِقُف ْن يَُك

َ
ــِع أ ُمْزِم

ْ
ال

البــد وأن حتيــا بطريقــة جتعــل اهلل غــر اعدل إن أىت عليــك 
بادلينونــة الــي ســيأيت بهــا ىلع هــؤالء اذليــن ال يتقونــه، إســهر وصــي 
 
َّ
ــال ــوا ئِلَ

ُّ
ســب مســتحقاً للنجــاة، )مــى 26 : 41(: »اِْســَهُروا َوَصل

ُ
حــى حت

َضِعيــٌف«، قــال 
َ
ََســُد ف ــا الْ مَّ

َ
نَِشــيٌط وَأ

َ
وُح ف ــا الــرُّ مَّ

َ
ــٍة. أ ِْرَب ــوا ِف تَ

ُ
تَْدُخل

ــم تســهروا  يســوع: »قلتــم إنكــم ســتتبعوىن لك الطريــق ولكــن إن ل
ــع  ــدث م ــا ح ــذا م ــد ه ــة«، باتلأكي ــتحتاجون إىل احلماي ــوا فس وتصل
اتلالميــذ، هــذه ىه احلراســة احلاميــة املزدوجــة لــي حتافــظ ىلع خــز 

ــهر.  ــالة والس ــه أي الص ــوه يف ماكن الوج

ــب أن  ــه جي ــى إن ــز ف ــذا اخل ــرة هل ــة األخ ــا اخلاصي : أم
ً
ــا ثامن
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ــام إلرادة  ــك بإنتظ ــس نفس ــد تكري ــب أن تعي ــاً، فيج ــع طازج يوض
اهلل، قــال ســميث وجيلــزورس: »لك إعــالن جديــد يتطلــب تكريســاً 
جديــداً«، أتفــق مــع هــذا، فــيف لك مــرة يُظهــر فيهــا اهلل لــك حقيقــة 
جديــدة وواجبــاً جديــداً، فإنــه يطلــب أن يتــم وضــع خــز الوجــوه مــن 

ــدة.  ــد ىلع املائ جدي

ــا  ــن عندم ــا، لك ــه اهلل ألجلن ــا فعل ــد م ــة يوج يف ادلار اخلارجي
ــدأ  ــع اهلل، ويب ــا م ــد ىلع جتاوبن ــر يعتم ــإن األم ــدس ف ــل إىل الق ندخ
بــاإلرادة، بالنســبة يل األمــر واضــح للغايــة، فلكمــا رست يف الشــارع أو 
شــاركت يف بعــض األنشــطة ايلوميــة أفكــر يف نفــي قائــاًل: هــل خــز 
الوجــوه هنــاك؟ هــل لك رغيــف يف ماكنــه؟ هــل يوجــد أي يشء يفَّ غــر 
خاضــع إلرادة اهلل؟ ال أعــي أنــه خنــوع إلرادة اهلل بــل الــرسور اإلجيايب 

ــل إرادة اهلل.  ألن نفع

املنــــــــارة:
ــبعة  ــارة ذات الس ــدس يه املن ــة يف الق ــاث اتلايل ــة األث إن قطع
ــتخدم  ــور، ويس ــدر انل ــو مص ــر اذلي ه ــبهها بالفك ــي أش رُسج، وال
زيــت الزيتــون يف إضــاءة املنــارة، وهــذا يمثــل الفكــر البــري اذلي 

يضيئــه وينــره الــروح القــدس. 

تُصنـع املنـارة والاكروبيـم املوجـودان فـوق تابوت العهـد يف قدس 
األقـداس مـن اذلهـب املصقـول ولك مـا تبـىق فــى خيمـة اإلجتماع 
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الطبيعـة اإلهليـة،  مصنـوع مـن اذلهـب انلـي، اذلهـب انلـي هـو 
واذلهـب املصقـول هو العمل اإللـي، وكما إن الاكروبيـم خملوقات فإن 
اذلهـن أيضـاً خلقـه اهلل، واألكر من هـذا أن اذلهب املصقـول حيتاج 
إىل عملية طــرق وتشـكيل لألشـياء طبقاً نلموذج معني، وأعتقــد أن 
هـذا يمثل وجهني ألسـلوب الفكر: ادلراسة وانلظام، فلكــى يكــون 

فكرك منــارة كما يريدها اهلل، فـالبــد وأن تُطــرق أو تُشـل. 

ــدَّ  ــُع ِض ــٍو يَْرتَِف
ْ
 َوُكَّ ُعل

ً
ــا ــَن ُظُنون ــوس 10 : 5(: »َهاِدِم )2 كورنث

ــيِح«. َمِس
ْ
ــِة ال  َطاَع

َ
ــٍر إِل

ْ
ِسِيَن ُكَّ فِك

ْ
ــَتأ ــِة اهللِ، َوُمْس

َ
َمْعرِف

أمامنــا آيــة تنطبــق بــكل وضــوح ىلع جانــب اذلهــن، واإلقرتاح 
ــا تتعــارض مــع أفــاكر  هــو أنــه عندمــا نُــرتك لطبيعتنــا فــإن أفاكرن
ــَس  يْ

َ
 ل

ْ
ــَداَوٌة ِهللِ، إِذ ــَو َع ــِد ُه ََس ــاَم الْ نَّ اْهتَِم

َ
ــة 8 : 7(: »أل اهلل، )رومي

 الَ يَْســَتِطيُع«. فــل فكــر هلــذا 
ً
يْضــا

َ
نَّــُه أ

َ
 نِلَاُمــوِس اهللِ، أل

ً
ُهــَو َخاِضعــا

العــدو )اذلهــن اجلســدي( البــد وأن يُســتأرس لطاعــة املســيح، وهــذه 
العمليــة ىه طــرق املنــارة اذلهبيــة. 

هــل تعــرف كيــف تعلــن أن ذهنــك ُمســتْأرس للمســيح؟ عندمــا 
يكــون لك مــا تفكــر فيــه يتمــاىش مــع الكتــاب املقــدس. 

بمــا أين كنــت متخصصــاً يف جمــال الفلســفة قبــل أن آيت للمســيح، 
فربمــا أكــون قــد واجهــت مشــكالت ىف دائــرة اذلهــن أكــر مــن أي 
ــف يف  ــب الضعي ــو اجلان ــذا ه ــر اهلل يَلّ أن ه ــد أظه ــن اعدي، فق مؤم
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حيــايت، وأظهــر يلَّ أين حباجــة إىل محايــة ذلهــي وأعطــاين خــوذة الرجــاء 
أنظــر) ا تســالونيي 5 : 8(، وأظهــر يلَّ أن العالــم بعيــد عــن اهلل يف إجتــاه 
ــاس  ــان انل ــتأرس أذه ــل أن نس ــات اإلجني ــم خدم ــن أعظ ــره، وم تفك
إىل طاعــة املســيح، ولكــن اهلل أعلــن يلَّ أنــه جيــب أن أبــدأ بذهــي، 
ــف  ــن خمتل ــن دلي ذه ــد ولك ــده اهلل بع ــا يري ــم أدرك مل ــد ل وباتلأكي
تمامــاً عــن اذلهــن اذلي كن يلَّ حــني كنــت شــاباً، فقــد بــدأت عمــداً 
بالطــرق ىلع املنــارة لــي أســتأرس لك فكــر لطاعــة املســيح، وهــذه ىه 

العمليــة الــي جيــب أن جيتــاز فيهــا لك مؤمــن. 

جيب أن نستأسر كل فكر لطاعة املسيح

ــور 119 : 130(:  ــم، )مزم ــط بالفه ــور مرتب ــرى أن انل ــر ن يف املزام
ــاَل«.  ُهَّ ــُل الْ ــُر، ُيَعقِّ ــَك يُنِ الَِم

َ
ــُح ك »َفْت

ثــم نــرى يف أفســس أن هــذا الفهــم هــو العمليــة الروحيــة، 
ُدوا«  ــدَّ ــة »َتَتَج ــْم«. ولكم ــُروِح ِذْهنُِك ِ ُدوا ب ــدَّ ــس 4 : 23(: »َوَتَتَج )أفس
ــة  ــاك عملي ــي تكــون هن ــك ل ــن املضــارع املســتمر، وذل ــأيت يف زم ت
جتديــد مســتمرة ومتناميــة لذلهــن وليســت جمــرد حــدث حيــدث مــرة 

ــد.  ــدة ولألب واح

يــأيت الفهــم مــن تســليم ذهنــك للــروح القــدس، وعندمــا يســيطر 
الــروح القــدس ىلع ذهنــك ســرتىق بــه يلتناغــم مــع الكتــاب املقدس، 
ــع  ــيتفق م ــك س ــإن ذهن ــك ف ــدس ذهن ــروح الق ــتأرس ال ــا يس وعندم
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الكتــاب املقــدس يف لك نقطــة، ولكــن هــذا األمــر حيــدث تدرجييــاً. 

ــر  ــس األم ــل نف ــد فع ــإلرادة فق ــاً ل ــوع نموذج ــع يس ــا وض وكم
بالنســبة لذلهــن، )فيلــي 2 : 5(: 

 .»
ً
يْضا

َ
َمِسيِح يَُسوَع أ

ْ
ِي ِف ال

َّ
ُر ال

ْ
ِفك

ْ
َيُكْن فِيُكْم هَذا ال

ْ
ل
َ
»ف

ــا  ــوع، وعندم ــا يس ــر به ــي فك ــة ال ــر بالطريق ــم أن تفك
ْ
فتَعل

تُواصــل مــع هــذا اجلــزء ســرتى أن اللكمــة األساســية هنــا يه اإلتضــاع، 
ــي 2 : 6(:  )فيل

ْن يَُكــوَن ُمَعــاِدالً 
َ
َســًة أ

ْ
ــْم َيِْســْب ُخل

َ
 َكَن ِف ُصــوَرةِ اهللِ، ل

ْ
ِي إِذ

َّ
»ال

هللِ«.

ــر  ــو الفك ــذا ه ــب، وه ــوت ىلع الصلي ــه إىل امل ــوع نفس ــع يس وض
ــة الصلــب، فــى  ــر اذلهــن بعملي ــد يســوع، جيــب أن يَم اذلي كن عن
العمليــة الــي تســتأرس فيهــا ذهنــك املتكــر العنيــد إىل الطاعــة وإىل 
ــع  ــادل م ــوب ال جُي ــب، فاذلهــن املصل اإلتضــاع وإىل املــوت ىلع الصلي

ــني«.  ــول: »آم ــه يق ــن..« ولكن ــول: »ولك اهلل، وال يق

ــك أن  ــال يُمكن ــليم اإلرادة، ف ــد ىلع تس ــر تعتم ــتنارة الفك إن إس
ــلم إرادتــك، واذلهــن املســتنر  حتصــل ىلع إســتنارة ذلهنــك حــى تُس
اعدة مــا يكشــف عــن حالــة اإلرادة، ىلع لك حــال فــيف اهليــل كنــت 

املنــارة مــع مائــدة خــز الوجــوه ىف نفــس املــاكن. 
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فلــو خرجــت إرادتــك عــن الطريــق الســليم  فستســلك يف 
ــتحصل ىلع  ــة س ــات حقيقي ــول ىلع إعالن ــن احلص ــداًل م ــة، وب الظلم

ــى 6 : 23(: ــوع يف )م ــال يس ــف، ق ــالن مزي إع

الَُم َكْم يَُكوُن!«. الظَّ
َ
 ف

ً
ِي فِيَك َظالَما

َّ
إِْن َكَن انلُّوُر ال

َ
 »...ف

إن مــاكن اإلعــالن هــو قدس األقــداس حيــث نقصد أقــدس ماكن 
ىلع اإلطــالق، فلــي حتصــل ىلع إعــالن حقيــي البــد وأن تكــون يف 
عالقــة حيــة حقيقيــة باألقــداس، فلــو لــم تكــن ىلع عالقــة حقيقيــة 
ــو  ــذا ه ــف، ه ــالن مزي ــط ىلع إع ــتحصل فق ــالن فس ــدر اإلع بمص
انلظــام اإللــي اخلــاص باإلعــالن واتلوجيــه اإللــى مــن اهلل للمؤمــن، 
فــروح اهلل هــو اذلي يتحكــم ويعمــل يف روح املؤمــن الــى تتحكــم 
يف نفــس املؤمــن، والــى تتحكــم بدورهــا يف جســد املؤمــن، هلــذا كمــا 
ــا  ــن اهلل، لكه ــأة( ىه م ــادرة )أي النش ــإن املب ــال يف لك يشء ف ــو احل ه

تعتمــد ىلع خضــوع اإلرادة بالاكمــل هلل. 

مذبح البخور الذهيب: 
إن الــيء األخــر يف القــدس هــو مذبــح ابلخــور اذلهــي وهو أىلع 
يشء يف احلجــرة فإرتفاعــه ذرااعن يف حــني أن لك يشء آخــر إرتفاعــه 
ــني  ــح، وب ــب املذب ــن جوان ــب م ــرون يف لك جان ــف، وهل ق ذراع ونص
ــران،  ــذه انل ــة يف ه ــد ذبيح ــن ال توج ــران ولك ــتعل انل ــرون تش الق
ــاص  ــور خ ــو خب ــران ه ــذه انل ــع يف ه ــد اذلي يُوض ــيء الوحي فال
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مصنــوع مــن خلطــة معينــة، وغــر مســموح أن تُســتخدم أو تُقــدل يف 
أي مــاكن آخــر ســوى يف مذبــح ابلخــور اذلهــي الوحيــد، وبمعــى آخــر 

ــاة املؤمــن.  فــإن مذبــح ابلخــور يمثــل مــاكن العبــادة يف حي

ــن  ــر، ال تك ــا آلخ ــب أن نُقدمه ــا هلل ال جي ــادة نقدمه ــاك عب هن
ــح  ــاص باملذب ــور اخل ــتخدام للبخ ــاءة إس ــذا إس ــواعظ، ألن ه ــداً لل اعب

ــرض اهلل.  ــودك إىل حم اذلي يق

ويمكننــا أن حنــدد بعــض الصفــات ملذبــح ابلخــور اذلهــي، تذكــر 
ــل اهلل أواًل  ــانية، فيتعام ــس اإلنس ــق بانلف ــزء املتعل ــا يف اجل ــا ال زنل أنن
مــع اإلرادة )خــز الوجــوه( ثــم يتعامــل مــع الفكــر )املنــارة(، وعندهــا 
ــن  ــاس م ــض انل ــى بع ــك، ي ــق عواطف ــتعداً أن يُطل ــون مس يك
العواطــف يف ادليــن، ولكــن هــذا أمــر غــر منطــي بمــا أن العواطــف 
جــزء جوهــري للغايــة مــن اإلنســان، باتلأكيــد مــن املمكــن للعواطف 
أن تكــون خــارج نطــاق الســيطرة وغــر مزتنة، ولكــن هــذا انلموذج 
ــرى  ــرة أخ ــا م ــأيت بعواطفن ــف ن ــا كي ــر نل ــه يُظه ــاص اذلي نتبع اخل

تلكــون داخــل نطــاق الســيطرة. 

يرغــب اهلل أن نتحكــم يف عواطفنــا ال أن تتحكــم فينــا عواطفنا، 
ــص  ــي أن أرق ــال يمكن ــيطرة، ف ــاق الس ــدد نط ــي حت ــاإلرادة ىه ال ف
ــن  ــاس، ولك ــم انل ــل معظ ــاً مث ــخصاً فوضوي ــح ش ــل وأصب وأحتف
عواطــيف ليســت ىه الــي جتعلــي أفعــل هــذا بــل إراديت، فــال يُمكنــي 
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ــس  ــذا لي ــه، وه ــب أن أفعل ــا جي ــي يلَعّ م ــيف أن تم ــمح لعواط أن أس
ــب أن  ــن جي ــاعر، ولك ــدَليَّ مش ــيف، ف ــر اعط ــخص غ ــاه أينَّ ش معن

ــليم.  ــار الس ــون يف اإلط تك

أعتقــد أنــه يمكنــك الســيطرة الاكملــة ىلع عواطفــك عندمــا يتــم 
اتلعامــل أواًل مــع إرادتــك وذهنــك، ولكــن إن فعلــت األمــر بالعكس 

ــداً لعواطفك.  ــتكون عب فس

العبادة اليت نقدمها هلل جيب أال نقدمها آلخر سواه

وهكــذا فــأن أول خاصيــة للمذبــح يه أنــه هل أربعة جوانــب ومربع 
الشــل، فهــو متســاٍو مــن مجيــع اإلجتاهــات، وهــذا معنــاه أن مشــاعرك 
ــة، ال أن تكــون هنــاك مشــاعر معينــة تطــى  جيــب أن تكــون مزتن

ىلع أخــرى. 

ــإن مذبــح  ــة حبجابــني، ف ــدة خــز الوجــوه حممي : بمــا أن مائ
ً
ــا ثاني

ــي  ــاب اذلي حي ــو احلج ــا ه ــا، فم ــي بأحدهم ــي حم ــور اذله ابلخ
ــك مســئول عــن  ــط انلفــس، تذكــر أن العواطــف؟ ال شــئ ســوى ضب

ــك. ــم في ــا أن تتحك ــمح هل ــال تس ــك، ف عواطف

: ترمــز انلــران للقــوة وانلقــاوة وإنفعــاالت انلفــس، فــاهلل 
ً
 ثاثلــا

يريدنــا أن نكــون أناســاً عطوفــني وال يريدنــا أن نكــون بال مشــاعر، 
ولكــن ال بــد وأن تكــون عواطفنــا حتــت الســيطرة ونقيــة وموجهــة. 
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ــرة:  ــوث ذات م ــام ب ــة ويلي ــورن ويه ابن ــوث لكيب ــت كت ب قال
»يســوع حيبنــا بشــدة، وهــو يريدنــا أن حنبــه بشــدة«، باتلأكيــد هــو يريــد 
ــون يف  ــب أن تك ــا جي ــة، ولكنه ــن القداس ــزء م ــف ج ــذا، فالعواط ه

ــة.  ــيطرة الاكمل ــت الس ــليمة وحت ــة الس ــار العالق إط

الانــب الرابــع مــن املذبــح اذلهــي هــو ابلخــور واذلي يتلكــم عــن 
اتلكريــس املتصاِعــد مــن خــالل نــار اإلمتحــان،  فاللبــان عبــارة عــن 
ــح  ــا تصب ــران، عنده ــع يف انل ــة إىل أن تُوض ــر جذاب ــوداء غ ــة س كتل
يلنــة ســوداء والصقــة، وىف املقابــل، فالعســل حلــو املــذاق وممتــع إىل أن 
تضعــه ىف انلــار. وعندهــا يتحــول إىل يشء أســود لــزج ذللــك قــال اهلل: 
»إنــه ال يريــد أي عســل يف أي تقدمــات للــرب ممــا توضــع ىف انلــران«، 
أنظــر )الويــني 2 : 11(. ال عبــارات ناعمــة أو مجيلــة ألنهــا لــن حتتمــل 

إختبــار انلــران. 

: ارتفــاع ادلخــان ألىلع، عطــر مجيــل ودخــان أبيــض هــو 
ً
خامســا

العبــادة الــي يُعــر عنهــا بالتســبيح والعبــادة. 

: قــرون املذبــح جيــب أن تُنــىق بــدم اذلبيحــة يف لك اعم يف 
ً
سادســا

يــوم الكفــارة، بمعــى آخــر البــد وأن تشــتمل عبادتنــا ىلع اإلعــرتاف 
بأنــه ال يمكننــا ادلخــول إىل حمــرض اهلل ســوى بــدم يســوع، فلــو أننــا 
ــة  ــق آخــر غــر دم يســوع، فلــن تكــون مقبول ــادة بطري ســنقدم العب
ــة  ــو أىلع قطع ــادلم، وه ــح ب ــدس املذب ــب أن يق ــاً دلى اهلل، وجي إطالق
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أثــاث، والقــرون جتعلــه يف نفــس إرتفــاع الاكروبيــم ىلع كــريس الرمحــة 
تقريبــاً، هكــذا فإنــه عندمــا نبــدأ يف التســبيح والعبــادة فإننــا نرتفــع 

ــة.  ــان ابلخــور إىل أىلع املســتويات الروحي ــل دخ مث

: وأخــراً، فــإن املذبــح هــو اتلحــول مــن انلفــس إىل الــروح 
ً
ســابعا

ومــن القــدس إىل قــدس األقــداس، فــال يوجــد أي طريــق آخــر معروف 
ســوى طريــق التســبيح واتلعظيــم والعبــادة. 

هكــذا فإننــا نقــرتب مــن هــذا املــاكن ادلاخــي للقداســة بإجتاهاتنا 
ــات اهلل، واآلن  ــاً  ملتطلب ــا طبق ــا وعواطفن ــا وفكرن ــة أي إرادتن ادلاخلي
ــادة  ــف العب ــي نكتش ــرض اهلل ل ــول إىل حم ــتعدون لدلخ ــن مس حن

ــة.  احلقيقي
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ــى املكــون مــن  لقــد جتونلــا داخــل خيمــة اإلجتمــاع، هــذا املب
ــد  ــاً، وق ــة أيض ــان اثلالثي ــة اإلنس ــل طبيع ــزاء، واذلي يُمث ــة أج ثالث
شــبهنا أجــزاء اخليمــة اثلالثــة بأجــزاء كيــان اإلنســان اثلالثــة، حيــث 
جنــد أن ادلار اخلارجيــة تمثــل اجلســد، والقــدس يمثــل انلفــس، واآلن 

ــان.  ــل روح اإلنس ــداس اذلي يمث ــدس األق ق

احلجاب الثاين:
فيمــا نــرتك القــدس ســنجتاز احلجــاب اثلــاين، فــيف يــوم الكفــارة 
ــمح  ــا يُس ــأىت مــرة واحــدة فقــط ىف الســنة، وفيه فقــط وىه مناســبة ت
للاكهــن ىف هــذا ايلــوم بادلخــول إىل مــا وراء احلجــاب اثلــاين، فيذهــب 
ــرتق  ــم حي ــوءة بفح ــرة ممل ــه املبخ ــايس، ومع ــح انلح ــن املذب ــادلم م ب
ــق إىل  ــذا ألن الطري ــي، وه ــور اذله ــح ابلخ ــن مذب ــور م ــار وخب بانل
ــادة والتســبيح.  ــة، مــع خبــور العب ــدم اذلبيحــة األبدي ــداس هــو ب األق
فبــدون عبــادة ليــس نلــا احلــق يف ادلخــول إىل مــا وراء القــدس، وحــى 
ــق  ــس، فالطري ــم انلف ــدون بعال ــا مقي ــة، فإنن ــادة احلقيقي ــم العب نتعل
الوحيــد للخــروج مــن هــذا القيــد هــو بالعبــادة املقدســة بــادلم. وأنــا 

ــود املســيح.  ــل صع أرى أن هــذا احلجــاب يمث
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يف )أفسس 2 : 4 ـ 6( يقول:

ــِي 
َّ
ــَرةِ ال ثِ

َ
ك

ْ
ــِه ال ــِل َمَبَّتِ ْج

َ
ــْن أ ــِة، ِم ــِيٌّ ِف الرَّْحَ ــَو َغ ِي ُه

َّ
»اهلَلُ ال

ــِة  ــيِح - بِانلِّْعَم َمِس
ْ
ــَع ال ــا َم ْحَيانَ

َ
ــا أ ََطايَ ــَواٌت بِالْ ْم

َ
ــُن أ ْ ــا، َونَ ــا بَِه َحبََّن

َ
أ

ــَماوِيَّاِت ِف  َســَنا َمَعــُه ِف السَّ
َ
ْجل

َ
اَمَنــا َمَعــُه، وَأ

َ
ق
َ
ُصــوَن ـ وَأ

َّ
ْنُتــْم ُمَل

َ
أ

ــوَع«. ــيِح يَُس َمِس
ْ
ال

فلــم َنُقــم معــه مــن األموات وحســب، ولكــن الكتــاب املقدس 
يقــول إنــه أقامنــا لــي جنلــس معــه يف الســماويات، ويمثــل احلجــاب 
األول القيامــة مــن األمــوات، وُيمثــل احلجــاب اثلــاين الصعــود اذلي 

يأخذنــا إىل الســماويات وجُيلســنا ىلع العــرش مــع املســيح. 

قدس األقداس:
ــا  ــور فيم ــد ن ــداس ال يوج ــدس األق ــل ق ــه يف داخ ــر أن تذك
ــكينة  ــد الش ــو جم ــن، وه ــريئ املعل ــخيص امل ــور اهلل الش ــدا حض ع
»shekinah«، حيــث تُقــدم العبــادة، فــال حنتــاج إىل أي مصــدر آخــر 
لإلضــاءة عندمــا نكــون يف حمــرض اهلل، وهنــا خنتــر إمتيــاز العالقــة 

ــروح.  ــن روح ل ــخص، وم ــخص لش ــن ش ــع اهلل م ــارشة م املب

فــيف قــدس األقــداس هنــاك قطعتــا أثــاث فقــط يشــغالن نفس 
ــوت كــريس الرمحــة  ــوق اتلاب ــوت العهــد، وف املســاحة، األوىل ىه تاب

بالاكروبيــم واحــداً مــن لك طــرف.
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ليــس ألنشــطة الــروح اثلالثة الــى ىه العبــادة والركــة واإلعالن 
معــى إال يف عالقتهــا بــاهلل نفســه، فــروح اإلنســان ميتــة مــا لــم تتحــد 
مــع اهلل، فيمكــن أن يعمــل جســدك ونفســك دون أي عالقــة مبــارشة 
ــق،  ــع اخلال ــارش م ــال مب ــا إال يف إتص ــروح ال حتي ــن ال ــع اهلل ولك م
وعندمــا تنفصــل روحــك عــن اهلل، فــي ميتــة، ومظلمــة وعميــاء، هلــذا 

فــإن لك أنشــطة الــروح ليــس هلــا معــى إال يف عالقتهــا بــاهلل نفســه.

ثالثة من أنشطة الروح
هي العبادة والشركة واإلعالن

تـابوت العهد: 
اتلابــوت هــو املســيح املعلــن للــروح، أو املســيح املعلــن يف داخــل 
ــدس  ــدس األق ــو أن ق ــل ه ــر اهلي ــلوبنا تلفس ــا أن أس ــك، بم روح
ــدس  ــاب املق ــوت يف الكت ــز اتلاب ــا يرم ــان، واعدة م ــل روح اإلنس يمث
إىل املســيح. فعــى ســبيل املثــال يُمثــل فلــك نــوح »أنــت يف املســيح«، 
وتابــوت مــوىس )الســفط( يمثــل »املســيح فيــك«، وكالهمــا يرمــز إىل 

ــد.  ــد اجلدي ــاً للعه ــات طبق العالق

لك  وكذلـك  السـنط،  خشـب  مـن   
ً
مصنـواع العهـد  تابـوت  كن 

مـن  اخلشـب املسـتخدم يف خيمـة اإلجتمـاع، وكالهمـا كن مطليـاً 
ادلاخـل واخلـارج باذلهب، ويرمز اخلشـب إىل إنسـانية يسـوع، ويرمز 
اذلهـب إىل الهوتـه، فـيف اتلابـوت هنـاك ثالثـة أشـياء: لـويح احلجـر 
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الـذلان ُكتبت عليهمـا الوصايا العـر، والواعء اذلهـي اذلي حيوي املن 
وعصـا هـارون، وسندرسـهم بمزيـد مـن اتلفصيـل، وقـد تم فيمـا بعد 
إسـتبدال خيمـة اإلجتمـاع بمبـى آخر، وهـو اذلي أصبح ماكن ُسـكى 
اهلل يف إرسائيـل وهـو اهليـل اذلي بنـاه سـليمان، وعندما أتـوا بتابوت 
العهـد إىل هيـل سـليمان تغـرت حمتوياتـه، يف )2 أخبـار 5 : 7 ـ 10(: 

َْيِت ِف   َمَكنـِـِه ِف ِمْــَراِب الْ
َ

َهَنــُة تَابـُـوَت َعْهــِد الــرَّبِّ إِل
َ
ك

ْ
»وأدخــل ال

ُروَبــاِن بَاِســَطْنِ 
َ
ك

ْ
. ََكَن ال ُروَبــْنِ

َ
ك

ْ
ْــِت َجَنــاَحِ ال  تَ

َ
ــَداِس إِل

ْ
ق
َ
ــْدِس األ

ُ
ق

ــُه  ــوَت َوِعِصيَّ ــاِن الَّابُ ُروَب
َ
ك

ْ
ــَل ال

َّ
ــوِت. َوَظل ــِع الَّابُ ــا َعَ َمْوِض ْجنَِحَتُهَم

َ
أ

َمــاَم 
َ
ِعــِيِّ ِمــَن الَّابُــوِت أ

ْ
ِعــِيَّ َفــَتَاَءْت ُرُؤوُس ال

ْ
ــْوُق. وََجَذبُــوا ال

َ
ِمــْن ف

ــْن ِف  ــْم يَُك
َ
ــْوِم. ل َ ــَذا الْ  ه

َ
ــاَك إِل ، َوِهَ ُهَن

ً
ــا ــَر َخارِج ــْم تُ

َ
ــَراِب َول ِمْح

ْ
ال

اِن َوَضَعُهَمــا ُمــوَس ِف ُحورِيــَب ِحــَن َعَهــَد  َ
َّ

وَْحــاِن الــل
َّ
 الل

َّ
الَّابُــوِت إاِل

 .» ائِيــَل ِعْنــَد ُخُروِجِهــْم ِمــْن ِمــْرَ الــرَّبُّ بَــِي إِْسَ

خــذ الــواعء اذلهــي اذلي حيــوي املــن وعصــا هــرون الــي 
ُ
 وقــد أ

ــل،  ــاع باهلي ــة اإلجتم ــتبدلت خيم س
ُ
ــا أ ــوت بعدم ــن اتلاب ــت م فرخ

ُ
أ

وأعتقــد أن اخليمــة صــورة للكنيســة يف العــر احلــارض حيــث األضواء 
واتلليفــون املحمــول واألمــور الوقتيــة، فــل يشء بــه عــوارض خشــبية 
حــى يُمكــن محلــه، فيمكــن فــك لك يشء ونقلــه وإاعدة تركيبــه مــرة 

أخــرى، فهــذه يه الكنيســة يف نظامهــا اجلديــد. 

وأعتقــد أن هيــل ســليمان هــو الكنيســة يف العــر اتلــايل حيــث 
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ســتكون مؤسســة ودائمــة وجميــدة وتملــك بقــوة مرئيــة، أمــا اآلن فــى 
تملــك بصــورة غــر مرئيــة أي روحيــة. 

ــي  ــن اذله ــد، األول واعء امل ــوت العه ــن تاب ــيئان م ــذ ش خ
ُ
ــد أ وق

ــا  ــن اآليت، وعص ــاً يف الزم ــون خُمبئ ــن يك ــن، ول ــه امل ــأ في اذلي ُيب
فرخــت وىه ترمــز لقــوة اهلل وســلطانه. ويف الزمــن اآليت 

ُ
هــرون الــي أ

ســتكون ظاهــرة بــكل وضــوح، ولكــن ســيبىق لــويح الريعــة دائمــاً 
ــد.  ــوت العه يف تاب

لوحي احلجر:
ــاك  ــار، فهن ــدي األزيل ابل ــوس اهلل األب ــة نام ــويح الريع ــل ل يُمث
نامــوس يف الكــون يعــر عــن بــر اهلل، وهــو نامــوس غــر متغــر وأبــدي 
مثــل اهلل نفســه، ويرنــا )مزمــور 40 : 7 ـ 8( عــن انلامــوس يف عالقتــه 

باملســيح: 

ْن 
َ
: أ ُتــوٌب َعــىِّ

ْ
ِكَتــاِب َمك

ْ
نَــَذا ِجْئــُت. بـِـَدْرِج ال

َ
ــُت: »هأ

ْ
ل
ُ
»ِحينَئِــٍذ ق

ْحَشــاِئ«. 
َ
يَعُتــَك ِف َوَســِط أ ْرُت، َوَشِ َعــَل َمِشــيَئَتَك يَــا إِلــِي ُسِ

ْ
ف
َ
أ

يُشــر وجــود لــويح الريعــة يف اتلابــوت إىل املســيح، فنامــوس اهلل 
ــر  ــدي ل ــاً واحــداً مــن انلامــوس األب ــم يكــرس حرف ــه وهــو ل يف قلب

اهلل. 

قـدم اهلل لـويح الريعة إلرسائيـل يف املـرة األوىل، ولكن عندما 
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نـزل مـوىس مـن اجلبل بعدمـا حصـل عليهمـا، كن إرسائيـل قد كرس 
الوصيـة األوىل مـن انلامـوس فعليـاً بعبادتـه للوثـن، ويف املـرة اتلايلـة 
الـي ذهـب فيهـا مـوىس إىل اجلبـل قـال اهلل: »انـت لـك لوحـن مـن 
حجـر مثـل األولـن فاكتـب أنـا ع اللوحـن« ولكن يف املـرة اثلانية 
لـم يسـمح ملوىس بعـرض لـويح الريعـة إلرسائيل، فقـد أمـره اهلل أن 
يضعهمـا داخـل اتلابـوت، وعندهـا تم تغطيـة لوىح الريعـة بكريس 
الرمحـة، ومنـذ ذلـك الوقت فصاعـداً أصبحـت خطية تسـتحق عقوبة 
املـوت لـو أن شـخصاً مـا رفـع الغطـاء عـن اتلابـوت، فهـذه يه نهايـة 
اإلنسـان اذلي حيـاول أن حيفـظ انلامـوس بمجهوداته، فقد حـاول مرة 
وفشـل قبـل أن يـزنل انلامـوس مـن ىلع اجلبـل، هلـذا قـرر اهلل أن هذه 
يه نهايـة هـذا األمر ووضع طريقـة أخرى هل، فليس اإلنسـان هو اذلي 
حيفـظ انلاموس ولكن املسـيح املوجود يف اإلنسـان وانلامـوس يف قلبه 

)املسـيح( هـو الطريق الوحيـد للر.

شرط أن نكون من شعب اهلل
هو أن يكون ناموسه مكتوبًا على قلوبنا

ــوت،  ــو اتلاب ــيح ه ــوت، واملس ــوس يف اتلاب ــك وانلام ــوت في فاتلاب
ــا  وتُظهــر الرســالة إىل العرانيــني هــذه احلقيقــة عــن املســيح اذلي فين

ــني 8 : 8 ـ 9(:  ــه، )عراني ــوس يف قلب ــاً انلام واضع

ــَن  ، ِح ــرَّبُّ ــوُل ال ِت، َيُق
ْ
ــأ ــاٌم تَ يَّ

َ
ــَوَذا أ :»ُه

ً
ــْم الَئِما ُه

َ
ــوُل ل ــُه َيُق نَّ

َ
»أل
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َعْهــِد 
ْ
ائِيــَل َوَمــَع َبْيــِت َيُهــوَذا َعْهــداً َجِديــداً. الَ َكل ــُل َمــَع َبْيــِت إِْسَ مِّ

َ
ك

ُ
أ

ْرِض 
َ
ــْن أ ــْم ِم ْخرَِجُه

ُ
ــْم أل ُت بَِيِدِه

ْ
ــك ْمَس

َ
ــْوَم أ ــْم يَ ــَع آبَائِِه ــُه َم ُت

ْ
ِي َعِمل

َّ
ال

 .» ــرَّبُّ ــوُل ال ــْم، َيُق ُتُه
ْ
ْهَمل

َ
ــا أ نَ

َ
ــِدي، وَأ ــوا ِف َعْه ُبُت

ْ
ــْم يَث

َ
ــْم ل ُه نَّ

َ
، أل ــْرَ ِم

لقــد نُــي هــذا العهــد جانبــاً ألن إرسائيــل كــرسه منــذ ابلدايــة. 
ــني 8 : 10(: )عراني

ــَك 
ْ
ائِيــَل َبْعــَد تِل ْعَهــُدهُ َمــَع َبْيــِت إِْسَ

َ
ِي أ

َّ
َعْهــُد ال

ْ
نَّ هــَذا ُهــَو ال

َ
»أل

وبِِهْم، 
ُ
ل
ُ
ُتُبَهــا َعَ ق

ْ
ك

َ
َهانِِهــْم، وَأ

ْ
ذ
َ
ْجَعــُل نََواِميــِي ِف أ

َ
: أ يَّــاِم، َيُقــوُل الــرَّبُّ

َ
األ

.»
ً
 َوُهــْم يَُكونـُـوَن ِل َشــْعبا

ً
ُهــْم إِلــا

َ
ــوُن ل

ُ
ك

َ
نـَـا أ

َ
وَأ

هــذا هــو الــرط لــي تكــون مــن شــعب اهلل أن يكــون دليــك 
نامــوس اهلل ال ىلع لــويح حجــر ُمعلقــني ىلع اجلــدار ولكــن مكتوبــان 
ــس يف )1  ــب بول ــعب اهلل، كت ــن ش ــك م ــا جيعل ــذا م ــك، فه يف قلب

كورنثــوس 9 : 20 ـ 21(: 

ْــَت انلَّاُمــوِس  يــَن تَ ِ
َّ

َُهــوَد. َولِل ْرَبــَح الْ
َ
َيُهــوِديٍّ أل

َ
َيُهــوِد ك

ْ
ُت لِل ــِرْ

َ
»ف

يــَن بـِـالَ نَاُموٍس  ِ
َّ

ـْـَت انلَّاُمــوِس. َولِل
َ

ِيــَن ت
َّ

ْرَبــَح ال
َ
ـْـَت انلَّاُمــوِس أل

َ
 ت

ِّ
ن

َ
أ
َ
ك

ــَت نَاُمــوٍس  ْ ــْل تَ ْســُت بـِـالَ نَاُمــوٍس ِهللِ، بَ
َ
 ل

ِّ
ن

َ
 بـِـالَ نَاُمــوٍس - َمــَع أ

ِّ
ن

َ
أ
َ
ك

ِيــَن بـِـالَ نَاُمــوٍس«. 
َّ

ْرَبــَح ال
َ
َمِســيِح - أل

ْ
لِل

ىف الواقــع هــذه ليســت الرتمجــة ادلقيقــة لللكمــة، فقصــد بولــس: 
»أنــا يف انلامــوس ىف املســيح ألن املســيح هــو حافــظ انلامــوس ألجــي، 
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ــا يملــك املســيح ىلع قلــي، فنامــوس املســيح يملــك يف قلــي،  فعندم
ــا اذلي  ــت أن ــن لس ــي، ولك ــيح اذلي يف قل ــالل املس ــن خ ــك م وذل
ــه  ــوس بكامل ــي انلام ــيح اذلي حُي ــن املس ــوس، ولك ــظ انلام أحف
ــا متــل باتلمــام ىلع املســيح، واملســيح يَفّ رجــاء املجــد«،  يف قلــي، فأن

ــويس 1 : 27(.  ــر )كول أنظ

وعاء امَلن الذهيب: 
ــأيت إىل واعء املــن اذلهــي اذلي تــم مجعــه مــن الوقــت اذلي  ــم ن ث
قــدم فيــه اهلل لشــعبه الطعــام وهــو يف الريــة، ويرنــا يوحنــا عــن املــن 

وهــو يقتبــس لكمــات الــرب يســوع قائــاًل يف )يوحنــا 6 : 48 ـ 50(: 

يَِّة َوَماتُـوا. هَذا ُهَو  َرِّ
ْ
َمـنَّ ِف ال

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
ك

َ
ََيـاةِ. آبَاُؤُكـْم أ نَـا ُهـَو ُخْزُ الْ

َ
»أ

َسـاُن َوالَ َيُموَت«.
ْ
َل ِمْنُه اإِلن

ُ
ك

ْ
ـَماءِ، لَِيْ يَـأ ازُِل ِمَن السَّ ُـْزُ انلَـّ

ْ
ال

ــي،  ــن احلقي ــو امل ــا ه ــول: »أن ــيح يق ــداً أن املس ــح ج ــن الواض م
أي اخلــز احلقيــي اآليت مــن الســماء«، وبعدهــا قــال شــيئاً عظيمــاً يف 

)يوحنــا 6 : 57(: 

ــَو  ــِي َفُه
ْ
ل

ُ
ك

ْ
ــْن يَأ ــاآلِب، َفَم ِ ــا َحٌّ ب نَ

َ
، وَأ ــَيُّ

ْ
ِي اآلُب ال

َ
ــل ْرَس

َ
ــا أ َم

َ
»ك

ــا ِب«.  َيَْي

ــع اآلب،  ــادي م ــاة بإحت ــوع: »يل احلي ــرب يس ــول ال ــع يق يف الواق
ومــن يؤمــن يب ســيكون هل حيــاة بإحتــاده مــي كمــا إين متحــد مــع 
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ــن  ــو امل ــا ه ــأكون أن ، وس ــيتغذى ىلعَّ ــاد يب، س ــذا اإلحت اآلب، ويف ه
ــوم«.  ــاً في ــه، وبهــذا املــن ســيتغذى يوم الُمخــى يف قلب

ــة  ــني يف الكنيس ــوع إىل لك املؤمن ــدث يس ــا يتح ــفر الرؤي يف س
ــا 2 : 17(:  ــى يف )رؤي ــن الُمخ ــن امل ــد ع ــذا الوع ــا ه وُيعطين

ــُب  َنائـِـِس. َمــْن َيْغلِ
َ
ك

ْ
وُح لِل ُ الــرُّ

ُ
يَْســَمْع َمــا َيُقــول

ْ
ل
َ
ُذٌن ف

ُ
ُ أ

َ
»َمــْن ل

ُمْخــَى،...«. 
ْ
َمــنِّ ال

ْ
َل ِمــَن ال

ُ
ك

ْ
ــأ ْن يَ

َ
ْعِطيِه أ

ُ
َســأ

َ
ف

هــذا هــو املــن يف الــواعء اذلهــي، فنحــن نتغــذى باملســيح املــن 
مــن خــالل تواصلنــا الــرويح ادلاخــي معــه، وعندمــا نتغذى بــه حنيا 
ــرويح  ــاد ال ــو اإلحت ــذا ه ــع اآلب، فه ــاده م ــو بإحت ــا ه ــا حيي ــه كم ب
ادلاخــي مــع املســيح يف داخلنــا حيــث يصبــح هــو املــن املُخــى يف 

قلوبنــا. 

عصا هارون اليت أفرخت:
ــي  ــت وال ــي أفرخ ــارون ال ــا ه ــو عص ــث فه ــيء اثلال ــا ال أم
إســتخدمها مــوىس ىف صنــع معجــزات اهلل أمــام فرعــون وســحرته، فــإن 
بعضــاً مــن قــادة األســباط ىف إرسائيــل حتــدوا ســلطان هــارون كرئيــس 
ــدس  ــول إىل ق ــق ادلخ ــد اذلي هل ح ــخص الوحي ــه الش ــة، وبصفت كهن
ــرة  ــر م ــذا األم ــنحل ه ــدد 17 : 1 ـ 10(: »س ــال اهلل يف )ع ــداس، ق األق
ــد، فليــأت لك واحــد مــن رؤســاء األســباط يل بعصــاه«،  واحــدة ولألب
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ــمه ىلع  ــان إس ــب لك إنس ــد كت ــبط، وق ــلطان لك س ــز لس ــا رم فالعص
عصــاه، وكمــا أمرهــم اهلل فقــد وضعــوا لك عصيهــم أمامــه، ورجعــوا بعد 
أربــع وعريــن ســاعة، وعندمــا رجعــوا كنــت اإلحــدى عــرة عصــا 
كمــا تركوهــا أمــا العصــا اثلانيــة عــرة فقــد أفرخــت تلــأيت براعــم 
ــارون ىلع  ــم ه ــط، واكن إس ــاعة فق ــن س ــع وعري ــل يف أرب ــوز كم ول

ــد اهلل ســلطان هــارون. العصــا الــي أفرخــت، لقــد أي

ــل  ــارون ب ــم ه ــس أس ــا لي ــوم ىلع العص ــوب ايل ــم املكت واألس
ــة يســوع، هلــذا  ــه مــن األمــوات صــدق اهلل ىلع ألوهي يســوع، فبقيامت
ــون  ــا يك ــي، فعندم ــالن إل ــأيت بإع ــي وىه ت ــل إل ــا ديل ــإن العص ف

ــلطان.  ــك الس ــل، فدلي ــالن وديل ــك إع دلي

واآلن دلينــا صــورة ملــا هــو يف داخــل قــدس األقــداس، فاثلالثــة 
أشــياء املوجــودة يف داخــل اتلابــوت تمثــل مــا يــي، وأعتقــد أنهــا جيــب 

أن تكــون بنفــس هــذا الرتتيــب: العبــادة، والركــة، واإلعــالن. 

ــادة  ــدون عب ــة، وب ــأيت الرك ــادة ت ــا يف العب ــالل منهجن ــن خ وم
ــة مــع  ــن يكــون يف رشك ــاهلل ل ــة، ف ــك رشك ال يمكــن أن يكــون ل
شــخص مــا يقــرتب بعــدم رهبــة أو بتعجــل، أمــا عندمــا تقــرتب اعبــداً 
فإنــك تدخــل يف الركــة، وتبــدأ ىف اتلغــذى ىلع املــن الُمخــى يف الــواعء 
اذلهــي، ومــن العبــادة والركــة يــأيت اإلعــالن عــن فكــر اهلل وإرادتــه 

وهدفــه، فيضــئ جمــد الشــكينة »Shekinah« يف هــذا املــاكن.
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كرسي الرمحة:
ــة  ــريس الرمح ــر إىل ك ــد نلنظ ــوت العه ــا تاب ــا تناونل اآلن بعدم
اذلي يغطــي اتلابــوت، وكمــا ذكــرت ســابقاً فــإن اتلابــوت هــو املســيح، 
ــك يف  ــو إن ــاة، فل ــول وال حي ــة وال قب ــد رمح ــيح ال توج ــارج املس وخ

ــة.  ــل الرمح ــت ىف ظ ــوت فأن اتلاب

وباللغة العربية فـي )رومية 3 : 24 ـ 25(:

ِي 
َّ

ــيِح، ال َمِس
ْ
ــوَع ال ِي بِيَُس

َّ
ــَداءِ ال ِف

ْ
ــِه بِال  بِنِْعَمتِ

ً
ــا ــَن َمَّان رِي  »ُمَتَرِّ

ــِه،...«.  ــاِن بَِدِم ــاَرةً بِاإِليَم فَّ
َ
ــُه اهللُ ك َم دَّ

َ
ق

ــاكن اذلي  ــى امل ــة، ف ــريس الرمح ــه ىه ك ــيح وذبيحت ــارة املس فكف
يغطــي انلامــوس املكســور، ولــويح احلجــر اذلي لــم يســتطع أي منــا أن 
يبــي مــا فيهمــا أو حيفظــه، واآلن أصبــح كــريس الرمحــة عرشــاً للنعمــة، 

ــني 4 : 16(:  )عراني

ــًة  ــَد نِْعَم ِ
َ

ــًة َون ــاَل رَْحَ ِــَيْ َنَن ــِة ل  َعــْرِش انلِّْعَم
َ

ــٍة إِل ْم بِثَِق ــدَّ َنَتَق
ْ
ل
َ
»ف

ــِه«.   ِف ِحينِ
ً
ــا َعْون

يُمكننـا أن خنطـو بكل جـرأة حنو عرش انلعمة، حيـث نلتي باهلل 
ىلع حسـاب عمل املسيح الكفاري الــذي يغطي انلاموس املكسور. 

وىلع اتلابــوت هنــاك حنــت يُصــور إثنــني مــن املالئكــة الاكروبيــم 
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قــد ُصنعــا مــن اذلهــب املطــروق وينحــى لك منهمــا ىلع أحــد طــرىف 
ــا  ــر، وأجنحتهم ــاه اآلخ ــد جت ــل الواح ــا إىل ادلاخ ــوت ووجهاهم اتلاب
مفــرودة حيــث تتقابــل أطرافهــا ىلع كــريس الرمحــة، وهنــا مــرة أخــرى 
نــرى نفــس اثلالثــة أنشــطة أي العبــادة والركــة واإلعــالن، فاألجنحة 
املنحنيــة للاكروبيــم ىه العبــادة، األوجــة املوجهــة إىل ادلاخــل الواحــد 
جتــاه اآلخــر يه الركــة، وقــد قــال اهلل إنــه عندمــا تتقابــل األجنحــة 

مــع الوجــوه فإنــه ســيعلن جمــده. )خــروج 25 : 20 ـ 22(:

ــْنِ 
َ
ل
ِّ
ــْوُق، ُمَظل

َ
 ف

َ
ْجنَِحَتُهَمــا إِل

َ
ُروَبــاِن بَاِســَطْنِ أ

َ
ك

ْ
»َويَُكــوُن ال

ِغَطــاءِ 
ْ
ــَو ال ْ  اآلَخــِر. نَ

َ
ِغَطــاءِ، َووَْجَهاُهَمــا ُكُّ َواِحــٍد إِل

ْ
ْجنَِحتِِهَمــا َعَ ال

َ
بِأ

ــْوُق، 
َ
ــْن ف ــوِت ِم ــاَء َعَ الَّابُ ِغَط

ْ
ــُل ال َْع . َوتَ ــْنِ ُروَب

َ
ك

ْ
ــا ال ــوُن وَْجَه يَُك

ــاَك  ــَك ُهَن ِ ــُع ب ْجَتِم
َ
ــا أ نَ

َ
ــَك. وَأ ْعِطي

ُ
ــِي أ

َّ
ــَهاَدَة ال ــُع الشَّ ــوِت تََض َوِف الَّابُ

ــِن َعَ  يْ َ ــْنِ اللَّ ُروَب
َ
ك

ْ
ــْنِ ال ــْن َب ــاءِ ِم ِغَط

ْ
ــْن َعَ ال ــَك، ِم ــُم َمَع

َّ
تََكل

َ
وَأ

ــَل«.  ائِي ــِي إِْسَ  بَ
َ

ــِه إِل ِ ــَك ب وِصي
ُ
ــا أ ــُكلِّ َم ِ ــَهاَدةِ، ب ــوِت الشَّ تَابُ

يـُمكننا أن نتقدم بكل جرأة إىل عرش النعمة
حيث يـُعلن اهلل عن حضوره هناك

هنــا جيلــس املســيح كملــك وكاكهــن ىلع عرشــه، أعتقــد أن احلياة 
ــأة  ــاة املخب ــاة ىلع العــرش، فاحلي ــد وأن تســبق احلي داخــل اتلابــوت الب
يف اتلابــوت ىه الــي تُعطيــك القــدرة ىلع ادلخــول إىل العــرش، فالبــد 
ــوس  ــام انلام ــاء أم ــة، أو إحنن ــادة داخلي ــاة عب ــاك حي ــون هن وأن تك
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األبــدي، فلــو لــم ختضــع يف ســجود أمــام نامــوس اهلل فســتفقد احلــق يف 
ادلخــول إىل اهلل، فعليــك أن تتعلــم كيــف تتغــذى ىلع املــن الُمخــى، 
وجيــب أن حتصــل ىلع عصــا تفــرخ بطريقــة خارقــة للطبيعــة بســبب 

اإلعــالن اإللــي. 

ــة  ــريس الرمح ــه إىل ك ــا أن نتج ــوت يُمكنن ــأيت إىل اتلاب ــا ن وعندم
وجنلــس ىلع العــرش، يريــد يســوع أن يــركك معــه ىف عرشــه ، 
ولكــن هنــاك طريقــة معينــة، أال وىه خطــوة خبطــوة، ال أعتقــد أنــه 
ــة  ــط طريق ــاك فق ــل، فهن ــذه املراح ــن ه ــاً م ــى أي ــك أن تتخط يُمكن
واحــدة لدلخــول لألقــداس وىه مثــل اخلريطــة، فــي مرســومة ببســاطة 
دلرجــة أن الطفــل اذليك ذا العــرة أعــوام يمكنــه بســهولة أن يفهمهــا 

ــا هل اهلل.  ــرد أن يُعلنه بمج

وهنــا دلينــا مــا أدعــوه »املنتــج انلهــايئ« لدلخــول إىل قــدس 
ــاك  ــن اهلل، وهن ــذاء م ــة وغ ــة محيم ــادة أي رشك ــاك عب ــداس، فهن األق
ــر  ــدي لل ــاك نامــوس اهلل األب ــن ســلطان اهلل، وهن ــالن اذلي يُعل اإلع
ــادة،  ــدم يف العب ــة اتلق ــذه ىه اغي ــا، ه ــه ىلع ضمائرن ــع ختم اذلى يض
فنبــدأ بــادلار اخلارجيــة مــع املذبــح انلحــايس اذلي يرمــز ملوت املســيح، 
ــاز احلجــاب األول اذلى يرمــز لقيامــة املســيح إىل القــدس  فنحــن جنت
ــل إىل  ــا ندخ ــاعرنا، وبعده ــا ومش ــا وفكرن ــي اهلل إرادتن ــث نعط حي
احلجــاب اثلــاين اذلي يرمــز إىل صعــود املســيح وإىل حضــور اهلل ادلائــم. 
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بذلــك نكــون قــد دخلنــا إىل العبــادة فــإن العبــادة ليســت جمــرد 
لكمــات ننطــق بهــا بــل ىه إجتــاه، فــي ليســت تســبيحاً ىلع الرغــم مــن 
أنهمــا قــد يتلطــان معــاً، فالعبــادة إجتــاه تقــرتب بــه إىل اهلل، والعبــادة 
ــام  ــوع اتل ــى اخلض ــد، ف ــوت العه ــر يف تاب ــويح احلج ــة بل ــا عالق هل
ــى  ــه، ف ــن تعدي ــوي وال يمك ــر وال يلت ــر اهلل اذلي ال يتغ ــوس ب نلام

ــة اتلامــة عنــد اإلقــرتاب مــن اهلل.  الرهب

فيمــا تتقــدم ىف اخليمــة فــإن لك جانــب ســيصبح أصغــر وأصغــر 
لكمــا إقرتبــت مــن اهلل، وأخــراً يف قــدس األقــداس ســتكون يف املــاكن 
املثــايل اذلي ىلع شــل مكعــب تــام، فطــوهل عــر أذرع وعرضــه عــر 
ــوى اهلل  ــر س ــك أي يشء آخ ــن جيذب ــر أذرع، ول ــه ع أذرع وإرتفاع
وهــذه يه الطريقــة الــي ُخطــط بهــا لألمــر، فهنــاك شــئ مــا يف داخلنــا 
ــا هلل  ــأيت معظمن ــاه، في ــذا اإلجت ــا به ــا إقرتبن ــة اآلب لكم ــو يف مهاب ينم

طلبــاً ألشــياء إذ نريــد الــراكت أونريــد القــوة أو نريــد الشــفاء.

اهلل يُريدنــا أن نــأيت ببســاطة ألجلــه، وهكــذا فإننــا ال نــأيت إىل هذا 
املــاكن إال إذا أتينــا إىل اهلل ألجــل اهلل نفســه، فنقــرتب مــن اهلل بصفتــه 
اهلل، ونعبــده وننحــي أمامــه ونتغــذى منــه، ونتمتــع بــه وعندهــا يــأيت 

اإلعالن. 
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إين ىلع قناعــة تامــة بــأن الرســالة إىل العرانيــني ســتفقد معناهــا 
بالنســبة نلــا إن لــم نكــن ىلع درايــة خبيمــة اإلجتمــاع ألن لك 
ــاً  ــال أحيان ــوت، يُق ــاع وىلع الكهن ــة اإلجتم ــة ىلع خيم ــالة قائم الرس
ــني ىه  ــم أو العراني ــد القدي ــني العه ــو عراني ــني ه ــفر الالوي أن س
الويــني العهــد اجلديــد أيــا كنــت الصياغــة الــى تفضلهــا، نــرى فـــي 

ــاه:  ــا تعلمن ــاً مل ــاً واضح ــني 10 : 19 ـ 22( تطبيق )عراني

ــَداِس« بـِـَدِم يَُســوَع، 
ْ
ق
َ
 »األ

َ
ُخــوِل إِل َهــا اإِلْخــَوةُ ثَِقــٌة بِادلُّ يُّ

َ
َــا أ  نلَ

ْ
ــإِذ

َ
»ف

ْي َجَســِدهِ، َوَكِهــٌن َعِظيــٌم 
َ
َِجــاِب، أ

ْ
، بِال

ً
 َحّيــا

ً
َــا َحِديثــا رََّســُه نلَ

َ
 ك

ً
َطِريقــا

ــًة  ــاِن، َمْرُشوَش ــِن اإِليَم ــاِدق ِف يَِق ــٍب َص
ْ
ْم بَِقل ــدَّ ــِت اهللِ، نِلََتَق َعَ َبْي

.» ــِيٍّ ــاٍء نَ ــاُدنَا بَِم ْجَس
َ
ًة أ

َ
ــل ــٍر، َوُمْغتَِس ي ــٍر ِشِّ ــْن َضِم ــا ِم وُبَن

ُ
ل
ُ
ق

ــد،  ــراكت األربعــة العظيمــة للعهــد اجلدي ــات تســي ال هــذه اآلي
ــد والســاجد احلقيــي، ويف  وأيضــاً املتطلبــات األربعــة األساســية للعاب

ــراكت األربعــة املذكــورة.  ــل ال هــذا الفصــل ســأتناول باتلفصي
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إنفتح قدس األقداس: 
يــا هل مــن إمتيــاز عجيــب، فممــا حيفــز قــدرىت ىلع اتلعبــر حلقيقــة 
ــد كن  ــر، فق ــرض اهلل القدي ــارشة إىل حم ــول مب ــق يف ادلخ ــا احل أن نل
ــة،  ــق أمــام هــذا ادلخــول هــو طبيعــة اإلنســان اجلســدية اخلاطئ العائ
ولكــن تــم اتلعامــل مــع هــذا األمــر يف الصليــب كمــا هــو مذكــور يف 

ــة 8 : 3(:  )رومي

ََســِد،   بِالْ
ً
نَّــُه َمــا َكَن انلَّاُمــوُس َعِجــزاً َعْنــُه، ِف َمــا َكَن َضِعيفــا

َ
»أل

ــِة، َداَن  َِطيَّ ــِل الْ ْج
َ
ــِة، َوأل َِطيَّ ــِد الْ ــْبِه َجَس ــُه ِف ِش ــَل اْبَن ْرَس

َ
 أ

ْ
ــاهللُ إِذ

َ
ف

ــِد«.  ََس ــَة ِف الْ َِطيَّ الْ

ال يمكـن للنامـوس أن يفعل هذا ألنـه ال يوجد أي يشء خطأ يف 
انلامـوس، فقـد قـال بولـس أن انلاموس مقـدس واعدل وصالـح، أنظر 
)روميـة 7 : 12(. فـل وصايـا انلاموس صحيحة، ومـع ذلك يمكني أن 
أنظـر إىل لـويح احلجر ولك املـواد األخرى الـي ُكتب عليهـا انلاموس 
وأقـول: »سـأفعلها«، ولكـن هنـاك شـئ مـا يف داخـي يقـول: »ال، لن 
تفعلهـا، يف احلقيقـة لكمـا بذلـت جهـداً أكـر يف فعلهـا زاد فشـلك«، 

وقـد عـر بولس عن األمـر هكـذا يف )روميـة 7 : 15 ـ 17، 21(: 

رِيــُدهُ، بـَـْل 
ُ
َعــُل َمــا أ

ْ
ف
َ
ْســُت أ

َ
 ل

ْ
ــُه، إِذ

ُ
َعل

ْ
ف
َ
نـَـا أ

َ
 َمــا أ

ُ
ْعــرِف

َ
ْســُت أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
»أل

 
ِّ

ــإِن
َ
ــُدهُ، ف رِي

ُ
ــُت أ ْس

َ
ــا ل ــُل َم َع

ْ
ف
َ
ــُت أ ْن

ُ
ــإِْن ك

َ
ــُل. ف َع

ْ
ف
َ
ــاهُ أ إِيَّ

َ
ــُه ف بِْغُض

ُ
ــا أ َم

نَــا، بـَـِل 
َ
َعــُل ذلـِـَك أ

ْ
ف
َ
ْســُت َبْعــُد أ

َ
ــاآلَن ل

َ
نَّــُه َحَســٌن. ف

َ
َصــاِدُق انلَّاُمــوَس أ

ُ
أ
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ــَل  َع
ْ
ف
َ
ْن أ

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــا أ ــوَس ِل ِحيَنَم ــُد انلَّاُم ِج

َ
ــاكَِنُة ِفَّ ... إِذاً أ ــُة السَّ َِطيَّ الْ

ــِدي«.  ــاِضٌ ِعْن َّ َح ــشَّ نَّ ال
َ
ــَى أ ُْس الْ

يف اللحظــة الــي أحــاول أن أحفــظ فيهــا انلامــوس تؤكــد طبيعــي 
ــاً  ــون صاحل ــت أن أك ــا حاول ــا، ولكم ــردة ىلع وجوده ــدية املتم اجلس
أصبحــت أســوأ، وقــد إكتشــفت هــذا يف ســن اخلامســة عــر عندمــا 
إنضممــت إىل الكنيســة اإلجنلياكنيــة، فقــد قــررت فعــاًل أنــه قــد حــان 
الوقــت لــي أكــون أفضــل مما كنــت عليــه لفــرتة طويلــة، وقلــت: »هذا 
هــو احلــل، ســأنضم هلــذه الكنيســة وســأحرض اإلجتمــااعت وســأكون 
صاحلــاً«. ولــم أصــل إىل هــذه ادلرجــة مــن الســوء إال بعدمــا صممــت 

ىلع هــذا األمــر. 

ــاَل 
َ
ــَذا ق

َ
ــا 17 : 5(: »هك ــس، )إرمي ــة يف انلف ــلكة ىه اثلق إن املش

بـَـَشَ ِذَراَعــُه، 
ْ
َيَْعــُل ال َســاِن، َو

ْ
ِي َيتَّــِلُ َعَ اإِلن

َّ
ُعــوٌن الرَُّجــُل ال

ْ
: َمل الــرَّبُّ

ــا  ــوس، وأن ــو انلام ــذا ه ــول: »ه ــا تق ــُه«، عندم ُب
ْ
ل
َ
ــُد ق ــرَّبِّ َيِي ــِن ال َوَع

أفعلــه«، فأنــت بهــذا تضــع ثقتــك يف نفســك وتدخــل حتــت اللعنــة. يف 
ــوِس  ــاِت هــَذا انلَّاُم ــُم َكَِم ــْن الَ يُِقي ــوٌن َم ُع

ْ
ــول: »َمل ــة 27 : 26( يق )تثني

ــون  ــررت أن تك ــإن ق ــَن«، ف ــْعِب: آِم ــُع الشَّ ــوُل َجِي ــا. َويَُق ــَل بَِه ِلَْعَم
حتــت انلامــوس فعليــك أن تفعــل لك انلامــوس طــوال الوقــت، وإن لــم 
تســتطع هــذا فليــس لــك عــذر ىف كــرس أي نقطــة مــن نقــاط انلاموس 
ملــرة واحــدة ألنــك بهــذا تكــون قــد كــرست انلامــوس لكــه لألبــد، 

ــل أو ال يشء ىلع اإلطــالق.  فإمــا ال
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إن قررت أن تكون حتت الناموس
فعليك أن تتمم كل الناموس طوال الوقت

درك أن انلاموس صالح، فهناك يشء ما فــي داخلــي يقـول: »هذا 
ُ
أ

صحيـح، فهـذه يه الطريقة الي جيـب أن أعيش بها«، )روميـة 7 : 22(: 
َاِطِن«، ولكــن هنـاك يشء 

ْ
َساِن ال

ْ
َسُّ بَِناُموِس اهللِ ِبََسِب اإِلن

ُ
ـي أ إِنِـّ

َ
»ف

آخر فــي داخلـي، إنه اتلمرد. وفــي )رومية 7 : 23( يقـول:

ــِي،  ــوَس ِذْه ــارُِب نَاُم ــاِئ ُيَ ْعَض
َ
ــَر ِف أ  آَخ

ً
ــا َرى نَاُموس

َ
ــيِّ أ »َولِك

ــاِئ«.  ْعَض
َ
ــِن ِف أ ِ َكئ

ْ
ــِة ال َِطيَّ ــوِس الْ  نَاُم

َ
ــبِيِي إِل َويَْس

إن لكمــة يســبيي تنطبــق ىلع »أســر حــرب«، وكأن بولــس يقــول: 
ــاكن  ــر يف امل ــى يب األم ــد إنت ــل اهلل، وق ــارب ألج ــت ألح ــد خرج »لق
ــي ال  ــرب، ولك ــر يف احل ــارب اهلل، وأين أس ــي أح ــدو أن ــأ، إذ يب اخلط
أفعــل هــذا عمــداً، ولكــن هنــاك يٌش يــأرسين، وال يمكنــي مقاومتــه«. 

ــة 7 : 24 ـ 25(: )رومي

َمــْوِت؟ 
ْ
! َمــْن ُيْنِقــُذِن ِمــْن َجَســِد هــَذا ال ــِيُّ َســاُن الشَّ

ْ
نـَـا اإِلن

َ
»َوْيــِي أ

ْخــِدُم نَاُمــوَس 
َ
نـَـا َنْفــِي بِِذْهــِي أ

َ
َنــا! إِذاً أ َمِســيِح َربِّ

ْ
ُر اهللَ بِيَُســوَع ال

ُ
ْشــك

َ
أ

َِطيَِّة«. ََســِد نَاُمــوَس الْ اهللِ، َولِكــْن بِالْ

هــذه ترمجــة ضعيفــة، فالرتمجــة األفضــل ســتكون: »إن كن األمــر 
ــي  ــن بطبيع ــي، ولك ــوس اهلل بذه ــدم نام ــي أن أخ ــدي، فيمكن بي
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غــر األمــر«، إذاً 
ُ
اجلســدية أنــا عبــد نلامــوس اخلطيــة وال يمكنــي أن أ

مــا هــو العــالج؟ 

نَُّه َما َكَن انلَّاُموُس َعِجزاً َعْنُه...«. 
َ
)رومية 8 : 3(: »أل

ــه،  ــا أفعل ــو يــرين م ال يمكــن للنامــوس أْن يغــر طبيعــي، فه
ــه.  ــي أفعل ــوة ل ــي الق ــه أن يعطي ــن ال يمكن ولك

ــا َكَن  ــُه، ِف َم ــزاً َعْن ــوُس َعِج ــا َكَن انلَّاُم ــُه َم نَّ
َ
ــة 8 : 3(: »أل )رومي

ْجــِل 
َ
َِطيَّــِة، َوأل ْرَســَل اْبَنــُه ِف ِشــْبِه َجَســِد الْ

َ
 أ

ْ
ــاهللُ إِذ

َ
ََســِد، ف  بِالْ

ً
َضِعيفــا

ََســِد«.  ــَة ِف الْ َِطيَّ ــِة، َداَن الْ َِطيَّ الْ

يف جســد مــن دان اخلطيــة؟ يف جســد يســوع، وقــد تعامــل اهلل مــع 
ــة، فهــذا هــو  ــة يف جســد يســوع، فأصبــح جســده ذبيحــة خطي اخلطي
املــاكن اذلي تــم فيــه اتلعامــل مــع اخلطيــة ملــرة واحــدة ولألبــد، فعندما 

نقــدر قيمــة هــذا نصبــح أحــراراً مــن األرس ومــن ذنــب اخلطيــة. 

هلــذا فإنــه بالرجــوع إىل هــذا اجلــزء املذكــور يف الرســالة إىل 
:)20  :  10 )عرانيــني  يف  نقــرأ  العرانيــني 

ْي َجَسِدهِ«. 
َ
َِجاِب، أ

ْ
، بِال

ً
 َحّيا

ً
َا َحِديثا

َ
رََّسُه نل

َ
 ك

ً
»َطِريقا

ــد  ــت يف جس ــي ُصلب ــاب وىه ال ــدية يه احلج ــا اجلس إن طبيعتن
يســوع، فلــم يكــن بإماكننــا أن جنتــاز هــذا احلجــاب نلقــرتب مــن اهلل، 
ــم اتلعامــل مــع مشــلكة  ــع هــذا احلجــاب، ومــن ث ــد وأن يُرف واكن الب
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الطبيعــة اجلســدية، وقــد تــم اتلعامــل معهــا يف جســد املســيح، فعندمــا 
تمــزق جســده ىلع الصليــب ألجــل خطايانــا إنشــق احلجــاب أيضــاً. 

 وقـد بُـي اهليـل ىلع نفـس انلمـط، فهـو َمبْى ثـاليث، مثلـه مثل 
خيمـة اإلجتماع يتكون مـن ادلار اخلارجية والقـدس وقدس األقداس، 
واهليـل ببسـاطة كــان أكـر ثباتـاً ودوامـاً، فوفقـاً للنظـام اإللي فإن 
قـدس األقداس كن منفصاًل من خالل هـذا احلجاب املجيد والسـميك 
اذلى ال يكشـف عمـا ورائـه، ولكن عندما مات يسـوع ىلع الصليب 
خـارج مدينة أورشـليم، حـدث يشء ما للحجاب يف قـدس األقداس يف 

ذات اللحظـة الى رصخ فيها يسـوع وأسـلم الروح. 

ــْن  ، ِم ــْنِ نَ
ْ
 اث

َ
ــقَّ إِل َش

ْ
ــِد ان

َ
ِ ق

َ
ــل َهْي

ْ
ــاُب ال ــى 27 : 51(: »َوإَِذا ِحَج )م

ــَفُل...«. ْس
َ
 أ

َ
ــْوُق إِل

َ
ف

ــادرات،  ــه املب ــأيت من ــاكن اذلي ت ــق بامل ــا يتعل ــداً فيم ــك أب ال تش
ألنهــا تــأيت مــن اهلل وليــس مــن اإلنســان، فقــد إنشــق احلجــاب مــن 
أىلع ألســفل، وإنفتــح الطريــق إىل األقــداس مــن خــالل مــوت يســوع 
ألنــه يف جســده ىلع الصليــب أدان اهلل لك خطيــة وأبعدهــا، واآلن إنفتح 

قــدس األقــداس نلــا. 

اجلرأة بدم يسوع:
لرنجــع مــرة أخــرى إىل )عرانيــني 10 : 19 ـ 20( لــرنى بركــة العهــد 

اجلديــد اثلانيــة: 
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ــَداِس« بـِـَدِم يَُســوَع، 
ْ
ق
َ
 »األ

َ
ُخــوِل إِل َهــا اإِلْخــَوةُ ثَِقــٌة بِادلُّ يُّ

َ
َــا أ  نلَ

ْ
ــإِذ

َ
»ف

ْي َجَســِدهِ«. 
َ
َِجــاِب، أ

ْ
، بِال

ً
 َحّيــا

ً
َــا َحِديثــا رََّســُه نلَ

َ
 ك

ً
َطِريقــا

لكمـة  ولكنهـا  ذاتيـة  لكمـة  باألسـاس  ليسـت  »ثقـة«  لكمـة 
موضوعيـة، بمعـى آخر فأنا ال أشـعر بثقـة اعطفية، ولكـن دلى ثقة 
رشعيـة قانونيـة تـأيت مـن حـق مطلـق يف ادلخـول، وهذا احلـق ليس 
حمـل نزاع، وسـواء كنت أشـعر باثلقـة أم ال فذلـك أمر ثانـوي، وهذا 
أمـر هام جيـب أن نفهمـه، فلكمة ثقة هنـا قد تكون مضللـة إىل حد 
مـا، ألن املعـى يف حقيقته يتضمن حقـاً أكيداً يف ادلخول بدم يسـوع. 

ــوم املحــدد  ــم للي ــد القدي ــا طقــوس العه ــني، دلين يف ســفر الالوي
ــة بادلخــول إىل قــدس األقــدس مــرة  ــه لرئيــس الكهن ــمح في اذلي يُس
واحــدة لك اعم وذلــك يف يــوم الكفــارة، حايلــاً يدعــو ايلهــود هــذا ايلــوم 
»يــوم الكفــارة - Yom Kippur«، أي يــوم اتلغطيــة، وهــو مــازال يومــاً 
للصــوم واحلــزن بــني ايلهــود املشــتتني، وُيعــد هــذا اإلصحــاح بأكملــه 
عرضــاً رائعــاً آخــر عــن حقيقــة ادلخــول إىل األقــداس ولكــي أريــد أن 

أتعامــل حتديــداً مــع دم ذبيحــة اخلطيــة )الويــني 16 : 11 ـ 12(: 

ــُر َعــْن َنْفِســِه وََعــْن  ُ َويَُكفِّ
َ

ِي ل
َّ

ــِة ال َِطيَّ ــْوَر الْ
َ
ُم َهــاُروُن ث »َويَُقــدِّ

ــاٍر  ــَر نَ ــَرةِ َجْ َمْجَم
ْ
ــْلَء ال ــُذ ِم ُخ

ْ
ُ، َويَأ

َ
ِي ل

َّ
ــِة ال َِطيَّ ــْوَر الْ

َ
ــُح ث ــِه، َويَْذبَ بَيْتِ

 ،
ً
ــا ــراً َدقِيق ــوراً َعِط ــِه َبُ ــْلَء َراَحَتْي ، َوِم ــرَّبِّ ــاِم ال َم

َ
ــْن أ ــِح ِم َمْذبَ

ْ
ــِن ال َع

ــاب«.  َِج
ْ

ــِل ال  َداِخ
َ

ــا إِل ــُل بِِهَم َويَْدُخ
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الحــظ أنــه البــد مــن إحتــاد ادلم اذلي ىلع املذبــح وابلخــور اذلي 
ىلع املذبــح حــى يمكنــك ادلخــول عــر احلجــاب. 

، َفُتَغــيِّ  َمــاَم الــرَّبِّ
َ
َُخــوَر َعَ انلَّــارِ أ َيَْعــُل الْ )الويــني 16 : 13(: »َو

ــالَ َيُمــوُت«.
َ
ــَهاَدةِ ف ِي َعَ الشَّ

َّ
ِغَطــاَء ال

ْ
َُخــورِ ال َســَحابَُة الْ

ــاة أو  ــة فارغــة، فهــذه معناهــا إمــا حي هــذه ليســت مراســم ديني
مــوت بالنســبة للاكهــن ولــل األمــة، فلــو أنــه يف أي وقــت لــم يُقبــل 
ــا  ــو ممثله ــام اهلل، فه ــا أم ــتفقد وقوفه ــا س ــة لكه ــإن األم ــن ف الاكه

)الويــني 16 : 14(: 

 
َ

ــاءِ إِل ِغَط
ْ
ــِه ال ــِه َعَ وَْج ــْورِ َويَْنِضــُح بِإِْصَبِع ــْن َدِم اثلَّ ــُذ ِم ُخ

ْ
ــمَّ يَأ »ُث

ــِه«.  ِم بِإِْصَبِع ــَن ادلَّ ــرَّاٍت ِم ــْبَع َم ــاءِ َيْنِضــُح َس ِغَط
ْ
اَم ال ــدَّ

ُ
ِق. َوق ْ الــشَّ

ــس  ــدس، وبنف ــروح الق ــق ال ــن طري ــه ع ــبعة أن ــم س ــا رق ويرن
َم  ــدَّ

َ
َزِلٍّ ق

َ
ِــُروٍح أ ِي ب

َّ
ــني 9 : 14(: »...ال ــوع يف )عراني ــإن يس ــة ف الطريق

َنْفَســُه ِهللِ بِــالَ َعْيــٍب،...«، فقــد كن ادلم يــرش ىلع كــرس الرمحــة 
وأمامــه، ولــدلم ماكنــه ابلــارز ضمــن طقــوس اخليمــة، فبــدون ادلم لــن 

ــول.  ــاك دخ ــون هن يك

نــرى مــا يقابــل هــذا يف العهــد اجلديــد، فلــم تنتــي كفــارة يســوع 
رنــا به الرســالة 

ُ
يف األرض بــل تُممــت بدخــوهل إىل الســماء، وهــذا مــا خت

إىل العرانيــني بــكل وضــوح يف )عرانيــني 6 : 19 ـ 20(: 
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ــا   َم
َ

ــُل إِل ــٍة، تَْدُخ ابَِت
َ
ــٍة َوث ــِس ُمْؤَتَمَن ــاٍة لِلنَّْف ِمْرَس

َ
ــا ك َ ــَو نلَ ِي ُه

َّ
»ال

ــا،...«.  ْجلَِن
َ
ــابِق أل َس

َ
ــوُع ك ــَل يَُس ــُث َدَخ ــاِب، َحْي َِج

ْ
ــَل ال َداِخ

هنــا ال نتحــدث عــن خيمــة اإلجتمــاع األرضيــة، ولكننــا نتحدث 
عــن خيمــة اإلجتمــاع الســماوية، فيســوع قــد إجتــاز احلجــاب، فهــو 
ــرون ورايئ،  ــاك آخ ــول: »هن ــن يق ــو م ــا، وه ــو ممثلن ــل ه ــن دخ أول م
ــوين«، كن  ــي يتبع ــم ل ــوح هل ــق مفت ــإن الطري ــداً ف ــن اآلن فصاع وم
يســوع هــو أول مــن دخــل أمامنــا، وقــد دخــل مــن خــالل احلجــاب 

يف )عرانيــني 9 : 11(: 

ــَدةِ،  َعتِي
ْ
َخــْرَاِت ال

ْ
ــٍة لِل َهَن

َ
ــَس ك ــْد َجــاَء َرئِي

َ
ــَو ق َمِســيُح، َوُه

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ــَس  يْ
َ
ِي ل

َّ
ِي ال

َ
ــٍد، أ ــوِع بَِي َمْصُن

ْ
ــِل، َغــْرِ ال َم

ْ
ك

َ
ْعَظــِم َواأل

َ
َمْســَكِن األ

ْ
بِال

َ
ف

َلِيَقــِة«. ِمــْن هــِذهِ الْ

هنـاك ترمجـة أفضـل: »للخـرات الـى حتققـت«، بمعـى آخر ىلع 
عكـس انلاموس اذلي ال يقدم سـوى رموز وظـالل ومواعيد ونماذج، 
نـرى أن هـذا حقيـي، أي أنه حدث بالفعل يف )عرانيـني 9 : 11ـ  12(: 

ــَدةِ،  َعتِي
ْ
َخــْرَاِت ال

ْ
ــٍة لِل َهَن

َ
ــَس ك ــْد َجــاَء َرئِي

َ
ــَو ق َمِســيُح، َوُه

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ــَس  يْ
َ
ِي ل

َّ
ِي ال

َ
ــٍد، أ ــوِع بَِي َمْصُن

ْ
ــِل، َغــْرِ ال َم

ْ
ك

َ
ْعَظــِم َواأل

َ
َمْســَكِن األ

ْ
بِال

َ
ف

ــِه،  ــَدِم َنْفِس ِ ــْل ب ــول، بَ ــوٍس َوُعُج ــَدِم ُتُي ِ ــَس ب يْ
َ
ــِة، َول َلِيَق ــِذهِ الْ ــْن ه ِم

 .»
ً
ــا بَِديّ

َ
ــَداًء أ ــَد فِ وََج

َ
ــَداِس، ف

ْ
ق
َ
 األ

َ
ــَدةً إِل ةً َواِح ــرَّ ــَل َم َدَخ
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فقد دخل يسوع بدمه إىل األقداس، )عرانيني 9 : 23(: 

ــِذهِ،  ــُر بِه ــَماَواِت ُتَطهَّ ــِي ِف السَّ
َّ
ــَياءِ ال ْش

َ
ــَة األ

َ
ْمثِل

َ
نَّ أ

َ
ــَزُم أ

ْ
ــَكَن يَل

َ
»ف

ــْن هــِذهِ«.  ــَل ِم َض
ْ
ف
َ
ِــَح أ بَِذبَائ

َ
ــا، ف ــَماوِيَّاُت َعْيُنَه ــا السَّ مَّ

َ
وَأ

جيــب أن تتطهــر األشــياء الســماوية، ولكــن ليــس بــدم عجــول 
ــني 9 : 24(:  ــوس، )عراني وتي

َِقيِقيَِّة،  ْشــَباهِ الْ
َ
َداٍس َمْصُنوَعــٍة بَِيٍد أ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــْم يَْدُخــْل إِل

َ
َمِســيَح ل

ْ
نَّ ال

َ
»أل

ْجلَِنا«. 
َ
َمــاَم وَْجــِه اهللِ أل

َ
ــَماءِ َعْينَِهــا، ِلَْظَهــَر اآلَن أ  السَّ

َ
بـَـْل إِل

ــح  ــد أصب ــو، وق ــه ه ــداس؟ بدم ــيح إىل األق ــل املس ــف دخ فكي
هــذا أكــر وضوحــاً يف اإلصحــاح 12 مــن الرســالة إىل العرانيــني، فــيف 

ــول:  ــني 12 : 22( يق )عراني

وُرَشــلِيَم 
ُ
. أ ــَيِّ

ْ
 َمِديَنــِة اهللِ ال

َ
 َجَبــِل ِصْهَيــْوَن، َوإِل

َ
تَيُْتــْم إِل

َ
ــْد أ

َ
»بـَـْل ق

 َرَبــَواٍت ُهــْم َمِْفــُل َمالَئَِكٍة«. 
َ

ــَماوِيَِّة، َوإِل السَّ

ــن  ــد ولك ــأيت باجلس ــم ن ــة، فل ــليم األرضي ــت أورش ــذه ليس وه
بالــروح القــدس، )عرانيــني 12 : 22 ـ 23(: 

وُرَشــلِيَم 
ُ
. أ ــَيِّ

ْ
 َمِديَنــِة اهللِ ال

َ
 َجَبــِل ِصْهَيــْوَن، َوإِل

َ
تَيُْتــْم إِل

َ
ــْد أ

َ
»بـَـْل ق

ُتوبَِن 
ْ
بـْـَكاٍر َمك

َ
نِيَســُة أ

َ
 َرَبــَواٍت ُهــْم َمِْفــُل َمالَئَِكٍة، َوك

َ
ــَماوِيَِّة، َوإِل السَّ

لَِن«.  مَّ
َ
بـْـَراٍر ُمك

َ
ْرَواِح أ

َ
 أ

َ
َِميــِع، َوإِل  اهللِ َديَّــاِن الْ

َ
ــَماَواِت، َوإِل ِف السَّ



 99

أربعة بركات للعهد اجلديد

ــل  ــماء، فه ــو يف الس ــي ه ــا الرئي ــت، فمقرن ــا وأن ــو أن ــذا ه ه
ــاة احلمــل أم أنــك ُمســجل يف  إســمك ُمســجل يف الســماء يف ســفر حي
ســجالت الكنيســة وحســب؟ جيــد أن تكــون مســجاًل يف ســجالت 

ــني 12 : 24(:  ــى، )عراني ــه ال يك ــة ولكن الكنيس

ــَل  َض
ْ
ف
َ
ــُم أ

َّ
 َدِم َرشٍّ َيَتَل

َ
ــوَع، َوإِل ــِد، يَُس َِدي ــِد الْ َعْه

ْ
ــيِط ال  َوِس

َ
»َوإِل

ــَل«.  ــْن َهابِي ِم

لقــد رُشَّ دم هابيــل ىلع األرض، فــإىل مــاذا كن يدعــو؟ إىل اثلــأر، 
وقــد رُشَّ دم يســوع يف الســماويات؟ فــإىل مــاذا يدعــو؟ الرمحــة، فلو كن 
ــرض  ــك يف حم ــاً لصاحل ــدث دائم ــوع يتح ــن أن دم يس ــك أن تؤم بإماكن
اهلل، فهــذه حقيقــة مذهلــة، ولــو لــم يكــن األمــر كذلــك فلــن تدخــل 
الســماء. فــاهلل ادليــان ســرفض دخولــك إىل هنــاك، فحــى يســوع لــم 
ــن  ــول، أي م ــد لدلخ ــبيل الوحي ــو الس ــذا ه ــه، ألن ه ــل دون دم يدخ

خــالل دم يســوع اذلي رُشَّ يف الســماء. 

يتحدث دم يسوع دائمًا لصالـحك يف حمضر اهلل

الطريق الـحي الـجديد:
إن الركـة اثلاثلـة العظيمـة للعهـد اجلديـد هـو الطريـق الـي 
اجلديد أي يسـوع، فقد صار يسـوع هـو الطريق كما صـار احلق وصار 
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احليـاة، فهـو الطريـق طوال الطريـق، فالطريق اذلي سـلكه يسـوع هو 
الطريـق اذلي نسـلكه حنن، وليـس هل بديل، فهو طريـق إنكار اذلات 

والطاعـة واتلضحيـة واملـوت، وهذا هـو الطريق الـَيّ اجلديد. 

ــَم 
َّ
ل
َ
 تَأ

ً
يْضــا

َ
َمِســيَح أ

ْ
ــإِنَّ ال

َ
نَُّكــْم ِلــَذا ُدِعيُتــْم. ف

َ
)1بطــرس 2 : 21(: »أل

ـَـا ِمَثــاالً لـِـَيْ تَتَّبُِعــوا ُخُطَواتـِـِه«. 
َ

 نل
ً
ْجلَِنــا، تـَـارِك

َ
أل

إن خطــوات يســوع ىه الطريــق الــَيّ اجلديــد، فمــا ىه أول خطــوة 
ختطوهــا عندمــا تريــد أن تتبــع يســوع؟ 

ْن 
َ
ــٌد أ َح

َ
َراَد أ

َ
ــِذهِ:»إِْن أ ــوُع ِلاَلَِمي ــاَل يَُس

َ
ــٍذ ق ــى 16: 24(: »ِحينَئِ )م

ــِي«. ــُه َويَتَْبْع ــْل َصلِيَب َيِْم ــُه َو ــْر َنْفَس ُيْنِك
ْ
ل
َ
ِتَ َوَراِئ ف

ْ
ــأ يَ

إنــكار اذلات، هــذا ال يعــي أن تتخــى عــن الطعــام وتصــوم! هذا 
جيــد ولكنــه ليــس إنــكار اذلات، إن إنــكار اذلات معنــاه أن تقــول: 
»ال« ذلاتــك، فعندمــا تقــول انلفــس: »أريــد«، فــإن إنــكار اذلات هــو 
ــول  ــد«، يق ــس: »أعتق ــول انلف ــا تق ــول: »ال«، وعندم ــدرة ىلع أن تق الق
إنــكار اذلات: »ال«، فمــا تفكــر فيــه ليــس هــو أقــل أهميــة، ولــو كن 
ــكار  ــد، إن ــك بع ــم تنكــر ذات ــت ل ــاً فأن ــا زال ُمهم ــه م ــا تفكــر في م

ــم اذلي يف داخلــك.  اذلات هــو أن تقــول: »ال« للماعــز القدي

هكــذا أيضــاً فــإن إنــكار اذلات ليــس هــو اتلخــي عــن اخلطيــة 
الفاســدة، ربمــا هنــاك حاجــة هلــذا ولكــن إنــكار اذلات هــو إنــكار 
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انلفــس، أي »أنــا« الــي تؤكــد ىلع نفســها وجتعــل نفســها هامــة 
وتطالــب بــأن يتمركــز العالــم حوهلــا، مــا أريــد ومــا أعتقــد ومــا أشــعر 
بــه، لك هــذه أمــور ليســت ذات صلــة ىلع اإلطــالق فيمــا يتعلــق اهلل. 

فــأول خطــوة فـــي إتبــاع يســوع فعليــاً هــو أن تقـــول ال لكـــل 
هــذا، فكـــل من سيحمـــل صليبــه عليه أن ينكـــر أواًل نفســـه، ففـــي         

)مــى 26 : 39، 42( جنــد  ذروة  إنــكار اذلات: 

ــاهُ،  َبَت
َ
ــا أ ائاِلً:»يَ

َ
ــيِّ ق ــِه، َوَكَن يَُص ــرَّ َعَ وَْجِه ــالً وََخ لِي

َ
َم ق ــدَّ ــمَّ َتَق »ُث

ــُد  رِي
ُ
ــا أ َم

َ
ــَس ك يْ

َ
ــْن ل ُس، َولِك

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــِذهِ ال ــيِّ ه ــُرْ َع َتْع

ْ
ل
َ
ــَن ف ْمَك

َ
إِْن أ

ــاهُ،  َبَت
َ
ــا أ ائاِلً:»يَ

َ
ــًة َوَصــىَّ ق انَِي

َ
 ث

ً
يْضــا

َ
نَْت«...َفَمــَى أ

َ
َمــا تُِريــُد أ

َ
ــْل ك ــا بَ نَ

َ
أ

ــْن  َتُك
ْ
ل
َ
ــا، ف َبَه ْشَ

َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
ُس إاِل

ْ
أ
َ
ــك

ْ
ــِذهِ ال ــيِّ ه ــُرَ َع ْن َتْع

َ
ــْن أ ــْم ُيْمِك

َ
إِْن ل

ــيَئُتَك«.  َمِش

ــا  َم
َ
ــَس ك يْ

َ
ــارة »ل ــرار عب ــع اهلل بتك ــدة م ــة جدي ــدأ لك مرحل  تب

ــه مــرة أو  ــم يرفــض يســوع إرادت ــَت«، فل نْ
َ
ــُد أ ــا تُِري َم

َ
ــْل ك ــا بَ نَ

َ
ــُد أ رِي

ُ
أ

ــه وإرادة اآلب كن  ــني إرادت ــر ب ــرة كن ُيّ ــل يف لك م ــط، ب ــني فق مرت
ــَت«،  نْ

َ
ــُد أ ــا تُِري َم

َ
ــْل ك ــا بَ نَ

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــا أ َم

َ
ــَس ك يْ

َ
ــض: »ل ــذا الرف ــرر ه يك

ــد.  ــَيّ اجلدي ــق ال وهــذا هــو الطري

ــع اهلل،  ــك أن تتب ــع يف قلب ــا تض ــو عندم ــر ه ــا يف األم إن أروع م
فســتفرح. وىلع الرغــم مــن أن األمــر قــد يبــدو صعبــاً إال إنه ســيمالئك 
ــن  ــذ ل ــع اهلل، فحينئ ــك أن تتب ــع يف قلب ــم تض ــن إن ل ــرح، ولك بالف
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تــرى إال األمــور الــى ال تبعــث ىلع اإلحســاس بالفــرح. 

ــِه  ِ  َوب
ُّ

ــُل
ْ
ــِه ال ْجلِ

َ
ــْن أ ِي ِم

َّ
ــَذاَك ال ِ ــُه الََق ب نَّ

َ
ــني 2 : 10(: »أل )عراني

ــَل َرئِيــَس َخالَِصِهْم  ْن يَُكمِّ
َ
َمْجــِد، أ

ْ
 ال

َ
ثِرِيــَن إِل

َ
ْبَنــاٍء ك

َ
، َوُهــَو آٍت بِأ

ُّ
ــُل

ْ
ال

بـِـاآلالَِم«. 

ــد  ــا، وق لقــد صــار يســوع كمــاًل مــن خــالل اآلالم، وهــو قائدن
ــن  ــاًل، أي م ــا كم ــار به ــي ص ــة ال ــس الطريق ــني بنف ــا كمل أصبحن
ــَس  يْ

َ
خــالل اآلالم الــي تــأيت مــن الطاعــة، بقونلــا )مــى 26 : 39(: »ل

ــأيت مــن عــدم  ــم اذلي ي ــَت«. ال لألل نْ
َ
ــُد أ ــا تُِري َم

َ
ــْل ك ــا بَ نَ

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــا أ َم

َ
ك

ــك وال  ــرك وال يُنقي ــم ال يُطه ــن األل ــوع م ــذا انل ــل ه ــة، فمث الطاع
ــاًل.  ــك كم جيعل

ِسَن َجِيَعُهْم ِمْن َواِحٍد،...«.  ُمَقدَّ
ْ
َس َوال ُمَقدِّ

ْ
نَّ ال

َ
)عرانيني 2 : 11(: »أل

ــٍد«  ــت، و»َواِح ــا وأن ِســَن« هــم أن ُمَقدَّ
ْ
َس« هــو يســوع، »َوال ــدِّ ُمَق

ْ
»ال

ــإن اآلب  ــذا ف ــو اآلب، هل ــت ه ــا وأن ــوع أي أن ــه يس ــم من اذلي مجيعه
يُقدســنا بنفــس الطريقــة الــى جعلــت يســوع كمــاًل، فطريــق يســوع 
هــو اذلي يقودنــا إىل اتلقديــس والقداســة والكمــال، فهــذا هــو الطريــق. 

َم بـِـُرَاٍخ َشــِديٍد  ــدَّ
َ
 ق

ْ
ــاِم َجَســِدهِ، إِذ يَّ

َ
ِي، ِف أ

َّ
)عرانيــني 5 : 7(: »ال

 ُ
َ

ــْوِت، َوُســِمَع ل َم
ْ
ــَن ال َصــُه ِم

ِّ
ْن ُيَل

َ
ــاِدرِ أ َق

ْ
ــَضَُّعٍت لِل ــاٍت َوتَ َوُدُمــوٍع َطلَِب

ْجــِل َتْقــَواهُ«.
َ
ِمــْن أ
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ــة: »بســبب إتضاعــه وخضوعــه  ــة احلديث تقــول الرتمجــة اإلجنلزي
ــا  ــل به ــي ندخ ــروح ال ــذه ىه ال ــه، ه ــمعت صالت ــد ُس ــمع هل«، فق ُس
ملحــرض اهلل، يســوع هــو انلمــوذج الاكمــل، فقــد ُســمع هل ألنــه يــى 
ــتجابة  ــدم إس ــبب وراء ع ــن الس ــية ع ــة األساس ــذه ىه اإلجاب اهلل، وه
صلواتنــا، ويمكنــي أن أعطيــك نصــف دســتة مــن األســباب األخــرى 
ــك أن  ــاس، فيمكن ــل واألس ــو األص ــذا ه ــر يَلّ أن ه ــن اهلل أظه ولك
تُعلــم انلــاس لك مبــادئ إســتجابة صلواتهــم ولكــن إن كن إجتاههــم 
خاطئــاً فــإن املبــادئ لــن تنجــح، فاإلجتــاه يــأيت أواًل، لقــد ســمع اآلب 

ليســوع بســبب خضوعــه املتضــع. 

َم بِِه«. 
َّ
ل
َ
ا تَأ اَعَة ِممَّ َم الطَّ

َّ
 َتَعل

ً
ْونِِه ابْنا

َ
)عرانيني 5 : 8(: »َمَع ك

لقد إكتشف معى الطاعة من خالل األلم انلاتج عن الطاعة. 

ِيــَن يُِطيُعونـَـُه، َســَبَب 
َّ

ــَل َصــاَر ِلَِميــِع ال مِّ
ُ
 ك

ْ
)عرانيــني 5 : 9(: »َوإِذ

 .» ــِديٍّ بَ
َ
َخالٍَص أ

ــق  ــق أي الطري ــو الطري ــوع ه ــلكه يس ــق اذلي س ــس الطري ونف
ــاوس 2 : 5(:  ــد. )1 تيموث ــَيّ اجلدي ال

َســاُن 
ْ
»ألنَّــُه يُوَجــُد إٌِل َواِحــٌد َوَوِســيٌط َواِحــٌد َبــْنَ اهللِ َوانلَّــاِس: اإِلن

َمِســيُح«. 
ْ
يَُســوُع ال

فـــعندما أخــى نفســه، لــم يضـــع شـــروطاً مســـبقة، ولكنــه أخى 
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ــالة إىل  ــا الرس ــا خترن ــوت، وكم ــى امل ــاً ح ــب، كن طائع ــه وحس نفسـ
.»...،

ً
ــا يْض

َ
ــُه اهللُ أ َع

َّ
ــَك َرف ِ ــي 2 : 9(: »ِلل )فيل

كيف نصبح كاملني؟ بالطاعة

 فعندمــا أخــى نفســه كن عليــه أن يســرتد ماكنتــه الرفيعــة مــرة 
ــه،  ــة لطاعت ــت نتيج ــه كن ِــَك« إىل أن رفعت ــة »ِلل ــر لكم ــرى، وتش أخ
فلــو أنــه لــم يطــع ملــا رجــع إىل تلــك املاكنــة أبــداً، هلــذا فهــو انلمــوذج 
ــاًل  ــر كم ــه أن يص ــاكن علي ــال، ف ــوج والكم ــدم وللنض ــل للتق الاكم
كإنســان مــن خــالل الطاعــة، وباتلــايل كيــف ســنصر حنــن كملــني؟ 
ــم  ــاً وتعل ــة جانب ــات ادليني ــرك انلظري ــذا إت ــة، هل ــالل الطاع ــن خ م

الطاعــة فقــط.

لنا رئيس كهنة عظيم: 
مــاذا دلينــا حــى اآلن؟ دلينــا القــدس مفتــوح أمامنــا، ودلينــا حــق 
رشيع وقانــوين بادلخــول وذلــك مــن خــالل ادلم، ودلينــا طريــق جديــد 
ويَحّ يمنحنــا هــذا احلــق يف ادلخــول، واآلن دلينــا أيضــاً رئيــس كهنــة 
عظيــم ينتظرنــا، فمــن هــو؟ يســوع، فهــو رئيــس الكهنــة مــن جانبــني، 

)عرانيــني 8 : 1 ، 2(: 

ــْد 
َ
ــَذا ،ق ــَل ه ــٍة ِمْث َهَن

َ
ــَس ك ــا َرئِي َ نَّ نلَ

َ
ــَو: أ الَِم َفُه

َ
ــك

ْ
ُس ال

ْ
ــا َرأ مَّ

َ
»وَأ

ــَداِس...«. 
ْ
ق
َ
 لأِل

ً
ــا ــَماَواِت َخاِدم ــِة ِف السَّ َعَظَم

ْ
ــْرِش ال ــِن َع ــَس ِف يَِم

َ
َجل
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أول لك يشء، هــو خــادم األقــداس، هــل تعلــم أن رئيــس الكهنــة 
يف إرسائيــل كن عليــه أن يعــرف الكثــر؟، فقــد كن دليــه الكثــر مــن 
ــا، فــاكن جيــب أن يعــرف  ــزتم به ــا ويل ــي جيــب أن يتبعه القواعــد ال
ــب،  ــل والقل ــد، واألرج ــل بالكب ــاذا يفع ــوان، وم ــح احلي ــف يذب كي
ــرش  ــح ي ــب املذب ــن جوان ــب م ــرف يف أي جان ــدل، ويع ــرأس واجل وال
ادلم، فطــوال الطريــق كنــت هنــاك متطلبــات هامــة وحمــددة عليــه أن 
يتممهــا، ويســوع هــو خــادم األقــداس احلقيــي، فعندمــا دخــل فعــل لك 
ــوال  ــن ط ــات اهلل كاكه ــد أوىف لك متطلب ــليمة، فق ــة الس يشء بالطريق
الطريــق، وبمــا أنــه فعــل لك يشء بالطريقــة الســليمة فقــد حصلنــا ىلع 

حــق ادلخــول. 

ْجِل هَذا ُهَو َوِسيُط َعْهٍد َجِديٍد«.
َ
)عرانيني 9 : 15(: »َوأل

فاملســيح كاكهــن يــدم بتقديــم نفســه كذبيحــة ألجلــك وألجــي 
بالــروح القــدس، فهــو يمنحهــا نلــا، ويعمــل بهــا يف قلوبنــا نلــدرك مــا 
ــا عندمــا نســتمر يف هــذا  يلــزم يف لك مراحــل الطريــق، أي يعمــل فين
، وبعدمــا  الطريــق، وهــو الشــخص اذلي جيعــل العهــد يعمــل فيــك وىفَّ
أجنــز العمــل األســايس بالاكمــل وذهــب إىل اهلل، اتلفــت حــوهل وفعــل لك 
ــي جيعــل دخونلــا كمــاًل، فهــو  مــا هــو مطلــوب يف لك مــن يطيعــه ل

وســيط العهــد. 
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هكذا فلدينا أربعة بركات للعهد اجلديد:
أوالً: احلجاب اذلي إنشق والطريق اذلي إنفتح.

ــن  ــداس م ــول إىل األق ــوىن ىف ادلخ ــق رشيع قان ــا ح : دلين
ً
ــا ثاني

ــك. ــل الش ــق ال يقب ــذا احل ــالل ادلم، وه خ

ــق اذلي  ــو الطري ــه، وه ــر في ــي نس ــَيّ ل ــق ال ــا الطري : دلين
ً
ثاثلــا

ــة ومــوت  ســلكه يســوع أي ســبيل الطاعــة وإنــكار اذلات واتلضحي
َضــاَع 

َ
اإلنســان العتيــق، وقــد قــال يســوع يف )مــى 10 : 39(: »... َوَمــْن أ

ــُه«  ــتخدمة »َحَياتَ ــة املس ــة ايلوناني ــا«، واللكم ــِي َيُِدَه ْج
َ
ــْن  أ ــُه ِم َحَياتَ

هنــا ىه لكمــة »نفــس«، فعليــك أن تضــع ذاتــك األنانيــة وتقــول: »ال«، 
عندهــا ســتجد الطريــق يف داخلــك.

ــب أن  ــا جي ــداً م ــرف حتدي ــم يع ــة عظي ــس كهن ــا رئي : دلين
ً
ــا رابع

ــام.  ــاً باتلم ــه أيض ــه، ويفعل يفعل
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الفصل الثامن
أربعــة أمــور أساســية مطــلوبة

من الساجدين احلقيقيني

ــة  ــرى أربع ــني ن ــالة إىل العراني ــرى إىل الرس ــرة أخ ــوع م بالرج
ــر  ــى آخ ــني، أو بمع ــاجدين احلقيقي ــن الس ــة م ــية مطلوب ــور أساس أم
مــاذا يتوقــع اهلل ممــن يســجدون هل لــو أنهــم سيســتخدمون مــا أتاحــه 

هلــم: 

ــاِن،  ــِن اإِليَم ــاِدق ِف يَِق ــٍب َص
ْ
ْم بَِقل ــدَّ ــني 10 : 22(: »نِلََتَق )عراني

.» ــِيٍّ ــاٍء نَ ْجَســاُدنَا بَِم
َ
ًة أ

َ
ــل يــٍر، َوُمْغتَِس ــْن َضِمــٍر ِشِّ ــا ِم وُبَن

ُ
ل
ُ
َمْرُشوَشــًة ق

قلب صادق:
مــا معــى القلــب الصــادق؟ ســأقدم لــك رأيي، فالقلــب الصــادق 
ــة  ــال أي ــاً ب ــرس تمام ــويفَّ واملك ــني وال ــص واألم ــب املخل ــو القل ه

ــات.  حتفظ

لو أنـــي أحب زوجــي بقـــلب صـادق، فأنـــا أحبهـــا بالاكمل، فلن 
ــالص  ــاء أو إخ ــدم وف ــه ع ــون بـ ــن أن يك ــر يف أي يشء يمك أفك
جتاهها حتت أي ظـــرف من الظـــروف، وأعتقـــد أن هــناك لكمـــة جيـب 
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أن نعيدهــا مــرة أخــرى إىل قائمـــة اللكمـــات املســتخدمة أال وىه لكمة 
ــاىش  ــاً ال يتم ــراً قديم ــاء أم ــح الوف ــد أصب ــالص، فق ــاء أو اإلخ الوف
مــع حداثــة العــر بــني بعــض انلــاس ايلــوم، مثــل الوفــاء لعائلتــك، 

ــاء بلــدلك.  والوف

مــا اذلي جعــل الرســول يوحنــا يقــف عنــد الصليــب جبانــب مريم 
ــك  ــبب وراء ذل ــل كن الس ــن؟ ه ــذ اآلخري ــرب لك اتلالمي ــا ه عندم
انلظريــات ادلينيــة؟ ال وال حلظــة واحــدة، ولكنــه الوفــاء. مــا اذلي جعل 
ــاح؟  ــن الصب ــرة م ــاعة مبك ــر يف س ــو الق ــه حن ــة تتج ــم املجديل مري
ــك الوقــت؟ ال  ــدة؟ وهــل كن هــو العــرف الســائد يف ذل هــل ىه العقي
بــل الوفــاء واإلخــالص، فــي ســتكون وفيــة هلــذا اإلنســان حــى لــو 
ــه ال يوجــد الكثــر مــن  أصبــح جمــرد جثــة مشــوهه بقســوة، يبــدو أن
الوفــاء بــني بعــض املؤمنــني ايلــوم، فيجــب أن نكــون أوفيــاء ليســوع 

وبلعضنــا ابلعــض، وهــذا هــو القلــب الصــادق.

ــِي 
َ
َاِطــِن، ف

ْ
َــقِّ ِف ال ْرَت بِالْ ــْد ُسِ

َ
)مزمــور 51 : 6 ـ 10(: »َهــا ق

ــضَّ  ْبَي
َ
أ
َ
ِي ف

ْ
ــل ِس

ْ
ــَر. اغ ْطُه

َ
أ
َ
ــا ف

َ
وف ــْرِن بِالزُّ ــًة. َطهِّ َم

ْ
ــِي ِحك

ُ
ف ــَرةِ ُتَعرِّ ي ِ

الرَّ
ــَحْقَتَها.  ــاٌم َس ــَج ِعَظ ، َفَتبَْتِه

ً
ــا رَح

َ
وراً َوف ــِمْعِي ُسُ ْس

َ
ــِج. أ

ْ
ــَن اثلَّل ــَرَ ِم

ْ
ك

َ
أ

ــْق ِفَّ يَــا 
ُ
 اْخل

ً
 نَِقّيــا

ً
بــا

ْ
ل
َ
اْســُتْ وَْجَهــَك َعــْن َخَطايَــاَي، َواْمــُح ُكَّ آثــاِم. ق

ــِي«.  ْد ِف َداِخ ــدِّ  َج
ً
ــَتِقيما  ُمْس

ً
ــا اهلَلُ، َوُروح

إن لكمــة »َهــا« لكمــة مؤثــرة للغايــة، فقــد كن داود رجــاًل متدينــاً 
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ــقِّ ِف  َ ْرَت بِالْ ــْد ُسِ
َ
لفــرتة طويلــة، ولكنــه اآلن إكتشــف شــيئاً مــا: »ق

ــة  ــق واحلكم ــد أن احل ــًة«، أعتق َم
ْ
ــِي ِحك

ُ
ف ــَرةِ ُتَعرِّ ي ِ

ــِي الرَّ
َ
ــِن، ف َاِط

ْ
ال

يســران جنبــاً إىل جنــب، لــن تعــرف احلكمــة املخبــأة يف ادلاخــل إال إن 
كن هنــاك يف داخلــك حــق، فإعــالن احلكمــة يف الرسيــرة ال يتــم مــن 

خــالل اذلهــن، ولكــن مــن قلــب خملــص وصــادق وأمــني. 

ــك أن  ــال يمكن ــك ف ــا إىل قلب ــة طريقه ــذ اخلطي ــا تأخ عندم
ــزي  ــل معج ــاج لعم ــر حيت ــا، فاألم ــا أو تعدهل ــا أو تصلحه ترممه
ــاً، كن داود يتحــدث إىل اهلل فـــي  ــاً نقي مــن اهلل لــي يعطيــك قلب

ــال:  ــداء اهلل وق ــن أع ــور 139 : 21 ـ 22( ع )مزم

 
ً
 تَاّمــا

ً
ْمُقــُت ُمَقاوِِميــَك؟ ُبْغضــا

َ
، وَأ ــا َربُّ بِْغــُض ُمْبِغِضيــَك يَ

ُ
الَ أ

َ
»أ

ْعــَداًء«.
َ
ْبَغْضُتُهــْم. َصــاُروا ِل أ

َ
أ

 هــل مــن الصائــب أن يقــول املؤمــن هــذا؟ ربمــا يقــول ابلعــض 
نعــم، وقــد يقــول ابلعــض اآلخــر ال، إال أن داود مــى يتلكــم بطريقــة 

خمتلفــة، يف )مزمــور 139 : 23( يقــول:

َكرِي«.
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ِي. اْمَتِحيِّ َواْعرِف

ْ
ل
َ
 ق

ْ
ِن يَا اهلَلُ َواْعرِف »اْخَتِرْ

 فقــد كن داود يســأل اهلل: »هــل هنــاك شــئ مــا يف داخــي عــدو 
ــك«،  ــارض مع ــي يتع ــاك يشء يف داخ ــر إن كن هن ــا اهلل؟ انظ ــك ي ل
ــْف، فعندمــا يتعلــق  َ هــل يمكنــك أن تدعــو اهلل يلفعــل هــذا؟ ال ختَ
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األمــر باإلعــرتاف، أطلــب مــن انلــاس أن يتذكــروا أننــا لــن نعــرتف 
بــيء ال يعرفــه اهلل بالفعــل، فلــن يكــون إعرتافنــا هــذا مفاجــأة 

بالنســبة هل، ولكــن اإلعــرتاف هــو لفائدتنــا حنــن ال ملنفعــة اهلل.

)مزمــور 139: 24(: »َواْنُظــْر إِْن َكَن ِفَّ َطِريــٌق بَاِطــٌل، َواْهــِدِن 
.»

ً
ــا بَِديّ

َ
 أ
ً
ــا َطِريق

سيحتاج األمر إىل عمل معجزي من اهلل
لكي يعطيك قلبًا نقيًا

قبــل أن يقودنــا اهلل يف هــذا الطريــق األبــدي، جيب أن نســمح هل أن 
يفحــص قلوبنــا ويمتحنهــا وأن يســتاصل أيــاً مــن أعــداء اهلل املوجودين 
ــه  ــم دع ــك ث ــا يف قلب ــك م ــر ل ــمح هلل أن يُظه ــب، إس ــل القل يف داخ

يتعامــل مــع هــذه األشــياء الــي يُظهرهــا لــك، إكشــفها أمامــه. 

يرنا سفر )إشعياء 29 : 13(:

َرَمــِي 
ْ
ك

َ
َّ بَِفِمــِه وَأ ــَتََب إِلَ

ْ
ــِد اق

َ
ــْعَب ق نَّ هــَذا الشَّ

َ
ــيُِّد: »أل »َفَقــاَل السَّ

ــَة  ــيِّ َوِصيَّ ــْم ِم ــاَرْت َمَاَفُتُه ، َوَص ــيِّ ــَدهُ َع ْبَع
َ
أ
َ
ــُه ف ُب

ْ
ل
َ
ــا ق مَّ

َ
ــَفَتْيِه، وَأ بَِش

ــًة«. َم
َّ
ــاِس ُمَعل انلَّ

ــن دون قلــب، فهــو يكــرم اهلل بشــفتيه، ولكــن قلبــه  هــذا تديُّ
ــي  ــة ال ــني ىه اخلطي ــى للمتدين ــة العظ ــن اهلل، إن اخلطي ــد ع مبتع
تعامــل معهــا اهلل بــكل شــدة مــع الفريســيني أال وىه خطيــة الريــاء، 
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ــة  ــة ايلوناني ــن اللكم ــة م ــذه اللكم ــأيت ه ــاء؟ ت ــو الري ــا ه ــم م ــل تعل ه
املســتخدمة بمعــى »ممثــل«، فاتلديــن هــو ببســاطة تمثيــل، أســتخدمت 
 خمتلفــة مــن األقنعــة، فعندمــا يقــدم املمثــل 

ً
ــوااع ادلرامــا القديمــة أن

ــن  ــة، فاتلدي ــة خمتلف ــع أقنع ــده يض ــا جت ــن ادلرام ــة م ــزاء خمتلف أج
ــع  ــلوب املتب ــو األس ــذا ه ــة فه ــن األقنع ــة م ــتخدم جمموع ــارغ يس الف
ــني  ــن املتدين ــراً م ــتجد كث ــة، س ــودك يف الكنيس ــاء وج ــل. فأثن للتمثي
يســتخدمون نــرة صــوت خمتلفــة داخــل الكنيســة، وعندمــا يصلــون 

ــاً.  ــاً وإصطناعي ــاً مزيف ــتخدمون صوت يس

ــق،  ــة احل ــدرة ىلع رؤي ــني الق ــن املنافق ــه أزال م ــول اهلل أن ويق
:)14  :  29 )إشــعياء 

، َفَتبِيــُد 
ً
 َوَعِجيبــا

ً
ــْعِب َعَجبــا ْصَنــُع بِهــَذا الشَّ

َ
ُعــوُد أ

َ
نَــَذا أ

َ
»ِللـِـَك هأ

َيَْتــِي َفْهــُم ُفَهَمائـِـِه«. َمائـِـِه، َو
َ
َمــُة ُحك

ْ
ِحك

يريــد اهلل مــن الســاجدين والعابديــن أن يكــون هلــم قلــب صادق 
بــال ريــاء، وال أعمــال تديُّــن، فهــو يريــد قلوبــاً خملصــة ووفيــة وصادقة، 
ــرتح أن  ــة، وأق ــان بالطاع ــم اإليم ــا نرتج ــون إنن ــم يقول ــمعت أنه س
نرتجــم اإليمــان بالوفــاء أي الوفــاء للمســيح بــأي ثمــن، أعتقــد أنــك 

ســتجد الوفــاء يصــل بــك إىل نفــس اهلــدف. 
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ملء اإلميان:
ــو  ــي ه ــاجد احلقي ــد والس ــب األول للعاب ــا أن املطل ــذا رأين هك
القلــب الصــادق، أمــا الــرط اثلــاين فهــو مــلء اإليمــان، هــل دليــك 
مــلء اإليمــان؟ هــل هــو جمهــود أو رصاع؟ هــل عليــك أن تضغــط ىلع 
ــرار.  ــو ق ــان ه ــان؟«، ال فاإليم ــوء باإليم ــا ممل ــل أن ــول: »ه ــك وتق نفس
هلــذا الســبب فــإن عــدم اإليمــان هــو اخلطيــة األساســية، مــا معــى أن 
يكــون لــك مــلء اإليمــان؟ دعنــا نلــي نظــرة ىلع )مزمــور 119 : 128(: 

ــَتِقيَمًة. ُكَّ  ٍء ُمْس ــاَك ِف ُكِّ َشْ ــْبُت ُكَّ َوَصايَ ــَك َحِس ِ ــِل َذل ْج
َ
    »أل

ــُت«. ْبَغْض
َ
ــِذٍب أ

َ
ــِق ك َطِري

اهلل يريد قلبًا خملصًا ووفيًا وصادقًا لكي يعبده

ــا  ــأي يشء ال يتفــق مــع م ــا يقــوهل اهلل فهــو حــق، ف مهمــا كن م
يقــوهل اهلل هــو طريــق كــذب، هــذا أمــر ليــس هل عالقــة باملشــاعر أو 
ــوهل اهلل،  ــا يق ــع م ــق م ــم أن أتف ــا أصم ــرار، فأن ــه ق ــف ولكن العواط
فعندمــا خلصــت وإعتمــدت بالــروح القــدس أثنــاء خدمــي يف 
اجليــش، لــم أكــن أعــرف أي يشء عــن تعليــم العهــد اجلديــد، وذللــك 
ــاب  ــاب املقــدس هــو الكت تمســكت حبقيقــة واحــدة أال وىه أن الكت
اذلي حيــوي لك اإلجابــات، فهــو الكتــاب اذلي ُيــرين بمــا حــدث مي. 

إن اجلــدال الفكــري هــو يف األســاس عــدم الرغبــة يف إختــاذ قــرار، 
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فلــو أنــك تنتظــر حــى تفهــم الكتــاب املقــدس لكــه قبــل أن تؤمــن بــه، 
ــي تفهــم لك يشء عــن  ــك إنتظــرت ل ــو أن ــاًل، فل ــاً طوي فســتنتظر وقت
يســوع املســيح قبــل أن تقبلــه، فســتنتظر طويــاًل، فاإليمــان قــرار فيمــا 
يتعلــق باملســيح والكتــاب املقــدس، وقــد إختــذت هــذا القــرار شــكراً 
هلل، وإســرتاح ذهــي، فــدلي ســالم داخــي كمــل. )2 كورنثــوس 10 : 5(:  

ِسِيَن 
ْ
ــِة اهللِ، َوُمْســَتأ

َ
ــٍو يَْرتَِفــُع ِضــدَّ َمْعرِف

ْ
 َوُكَّ ُعل

ً
»َهاِدِمــَن ُظُنونــا

َمِســيِح«. 
ْ
 َطاَعــِة ال

َ
ــٍر إِل

ْ
ُكَّ فِك

ــن اذلى  ــة، فاذله ــذه اآلي ــا ه ــه من ــا تطلب ــل م ــن أن تفع يمك
ــد  ــن ض ــذا اذله ــة ه ــة اهلل، فبالطبيع ــدرب ىلع جمادل ــك ُم ىف داخل
ــا  ــَداَوٌة ِهللِ،...«، إنه ــَو َع ــِد ُه ََس ــاَم الْ نَّ اْهتَِم

َ
ــة 8 : 7(: »أل اهلل، )رومي

ضــع هــذا العــدو وترفــض أن تعطيــه احلريــة يلتلكــم، 
ُ

مســئويلتك أن خت
)يعقــوب 1 : 6 ـ 8(: 

ُمْرتـَـاَب يُْشــبُِه 
ْ
نَّ ال

َ
ــَة، أل َتَّ ــْب بِإِيَمــاٍن َغــْرَ ُمْرتـَـاٍب الْ

ُ
»َولِكــْن ِلَْطل

ــاُن  َس
ْ
ـِـَك اإِلن ــنَّ ذل ــالَ َيُظ

َ
ــُه. ف ــُح َوتَْدَفُع ي ــُه الرِّ ْبُِط ــِر تَ َْح ــَن الْ  ِم

ً
ــا َموْج

ِقــٌل ِف َجِيــِع 
ْ
َيــْنِ ُهــَو ُمَتَقل

ْ
. رَُجــٌل ُذو َرأ  ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ

ً
نَّــُه َيَنــاُل َشــيْئا

َ
أ

ُطُرقـِـِه«. 

ــن إىل أي  ــر املمك ــل وغ ــني واملتقلق ــخص ذو الرأي ــل الش ال يص
يشء مــع اهلل، فلتتخــذ قــرارك أنــه مــن اآلن فصاعــداً أن لك مــا يقــوهل 

اهلل هــو حــق. فهــذا هــو مــلء اإليمــان. 
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ولكــن جيــب أن أعطيــك حتذيــراً إضافيــاً أعطــاه يَلّ الــرب وهــو 
ــالونيي 2 : 11 ـ 12(:  يف )2 تس

ــوا 
ُ
ق ــىَّ يَُصدِّ ــالَِل، َح ــَل الضَّ ــُم اهللُ َعَم ِْه ــُل إِلَ ــِل هــَذا َسُرِْس ْج

َ
»َوأل

 .»...، ــقَّ َ ــوا الْ
ُ
ق ــْم يَُصدِّ

َ
ــَن ل ِي

َّ
ــُع ال ــَداَن َجِي ِــَيْ يُ ــِذَب، ل

َ
ك

ْ
ال

جيــب أن جتعلــك هــذه الفقــرة مــن الكتــاب املقــدس ال تســتطيع 
أن تلتقــط أنفاســك إن كنــت ال تعرفــه جيــداً، فاألمــر بســيط للغايــة، 
فلــو أنــك ال تؤمــن باحلــق، فأنــت تؤمــن بالكــذب، وقــد كن هــذا هــو 
إختيــار حــواء، بينمــا أخرهــا اهلل باحلــق وأخرهــا الشــيطان بكذبــة، 
واكن دليهــا إختيــاران فإختــارت الكــذب، أى عــدم اإليمــان، فمــا هــو 
ــه اإليمــان بالكــذب، وهــو ال يعــي عــدم اإليمــان  عــدم اإليمــان؟ إن
بــأي يشء فــل شــخص يؤمــن بــيء مــا، والقــرار هــو دائمــاً نفــس 
القــرار، هــل ســأصدق اهلل أم ســأصدق الشــيطان؟ يقــول اهلل أنــه لــو لــم 

تؤمــن باحلــق فهــذا معنــاه أنــه يــرى أنــك تؤمــن بالكــذب. 

ال تنخــدع بهــذا، ال تؤمــن بمــا يناســبك وحســب وتــرتك ابلــايق، 
فالطاعــة غــر الاكملــة ىه عــدم طاعــة، واإليمــان غــر الاكمــل هــو 
عــدم إيمــان، يمكنــك أن تقبــل احلــق أو يمكنــك أن تكــون يف 
ــوى  ــعب اهلل س ــام ش ــس أم ــر فلي ــذا ادله ــي ه ــإىل أن ينت ــداع، ف خ

ــن.  ــن اإلختياري هذي
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القرار دائمًا هو هل سأصدق اهلل
أم سأصدق الشيطان؟

قلوب مرشوشة من ضمري شرير:
ــو  ــي ه ــاجد احلقي ــد والس ــن العاب ــوب م ــث املطل ــر اثلال إن األم

ــر:  قلــب مرشــوش مــن ضمــر رشي

ُروَن اآلَن بَِدِمــِه  ْــُن ُمَتــَرِّ
َ

ثِــراً َون
َ
 ك

َ
ْوىل

َ
بِــاأل

َ
)روميــة 5 : 9(: »ف

ــِب!«.  َغَض
ْ
ــَن ال ــِه ِم ِ ــُص ب

ُ
ْل نَ

خترنــا الرســالة إىل روميــة بأننــا متــررون بــدم يســوع، لــو أنــك 
تعــرف تعليــي فســتكون ىلع درايــة بتعريــيف للكمــة مــرر، ومعناهــا 
مــن وجهــة نظــري كمــا لــو أنــي لــم أخطــيء قــط، فهكــذا جيعلنــا دم 

يســوع، إذ ال يوجــد بعــد ضمــر مذنــب بســبب اخلطيــة. 

ِيـَن ُهـْم ِف 
َّ

ْيُنونَـِة اآلَن َعَ ال َء ِمـَن ادلَّ )روميـة 8 : 1(: »إِذاً الَ َشْ
وِح«.  ََسـِد بَـْل َحَسـَب الـرُّ يْـَس َحَسـَب الْ

َ
ـالِِكَن ل َمِسـيِح يَُسـوَع، السَّ

ْ
ال

ــىَّ  ــٌن وََعِدٌل، َح ِم
َ
ــَو أ ــا َفُه ــا ِبََطايَانَ َن

ْ
ــا 1 : 9(: »إِِن اْعَتَف )1يوحن

ــٍم«. 
ْ
ــْن ُكِّ إِث ــا ِم َرنَ ــا َويَُطهِّ ــا َخَطايَانَ َ ــَر نلَ َيْغِف

ــٌة  ــا ثَِق َن
َ
ل
َ
ــا، ف وُبَن

ُ
ل
ُ
ــا ق ْمَن

ُ
ــْم تَل

َ
ــاُء، إِْن ل ِحبَّ

َ
ــا األ َه يُّ

َ
ــا 3 : 21(: »أ )1يوحن

ــِو اهللِ«.  ْ ِمــْن نَ
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مــن ناحيــة أخــرى لــو أنــي مــدان بــأي يشء يف قلــي، فليــس يل 
احلــق يف ادلخــول إىل حمــرض اهلل.

 .» ِي الَ يَْسَتِمُع ِلَ الرَّبُّ
ْ
ل
َ
 ِف ق

ً
ما

ْ
)مزمور 66 : 18(: »إِْن َراَعْيُت إِث

ــاي، إذ  ــرت لك خطاي ــد غف ــان: »لق ــة إيم ــف وقف ــك أن تق علي
ــدم يســوع يطهــرين  ــا، ف ــاً فقــد غفرهــا اهلل مجيعه إعرتفــت بهــا مجيع
مــن لك عــدم بــر، أنــا مــرر كمــا لــو أنى لــم أخطــيء قــط«، هــل تؤمن 
بهــذا؟ أنــا أؤمــن، أنــا حقــاً أؤمــن بــه، وال أســمح ذلهــي أن يتطــرق إىل 
أيــة شــكوك فيمــا يتعلــق بــاهلل، فأنــا أؤمــن أن اهلل أمــني واعدل، وأؤمــن 
ــس يلَعّ أن  ــر، ولي ــدم ب ــن لك ع ــرين م ــاي وطه ــر لك خطاي ــه غف بأن
ــي أن  ــرض اهلل، فيمكن ــن يف حم ــس يلَعّ أن أئ ــرض اهلل، ولي ــل يف حم أتذل
ْخرََجُكــْم 

َ
ِي أ

َّ
نَــا الــرَّبُّ إِلُهُكــُم ال

َ
أســر منتصبــاً. )الويــني 26 : 13(: »أ

ْم 
ُ
ك َ ْم َوَســرَّ

ُ
ُيــوَد نِرِك

ُ
ــَع ق طَّ

َ
ُهــْم َعبِيــداً، َوق

َ
ْونُِكــْم ل

َ
ْرِض ِمــْرَ ِمــْن ك

َ
ِمــْن أ

قَِياًمــا«، وتمــي رســالة العرانيــني إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. 

يَاتِِهــْم ِف َمــا  ــَر َخَطايَاُهــْم َوَتَعدِّ
ُ
ك

ْ
ذ
َ
ــْن أ

َ
)عرانيــني 10 : 17(: »َول

ــُد«.  َبْع

اهلل ليــس ضعيــف اذلاكــرة، بــل هــو »عظيــم النســيان«، وهنــاك 
فــرق كبــر، فــاهلل يتذكــر لك مــا لــم يقــرر أن ينســاه، أمــا إذا قــرر أن 

ينــى فهــو لــن يتذكــره فيمــا بعــد. 



 117

أربعة أمور أساسية مطلوبة من الساجدين احلقيقيني 

أجساد مغسولة مباء نقي: 
هل تعرف أن حالة جسدك تؤثر ىلع دخولك إىل حمرض اهلل؟ 

اإِليَمـاِن،  يَِقـِن  ِف  َصـاِدق  ـٍب 
ْ
بَِقل ْم  »نِلََتَقـدَّ  :)22  :10 )عرانيـني 

 .» ْجَسـاُدنَا بَِمـاٍء نَـِيٍّ
َ
ًة أ

َ
يـٍر، َوُمْغتَِسـل وُبَنـا ِمـْن َضِمـٍر ِشِّ

ُ
ل
ُ
َمْرُشوَشـًة ق

ــاء انلــي؟  ــي؟ مــا هــو امل مــا معــى أن يغتســل جســدك بمــاء ن
ــة اهلل؟  ــا لكم ــف تنقين ــة اهلل، كي ــو لكم ــي ه ــاء انل امل

وِح ...«.  َقِّ بِالرُّ ُروا ُنُفوَسُكْم ِف َطاَعِة الْ )1 بطرس 1 : 22(: »َطهِّ

ــروح  ــك ال ــا ل ــي يقدمه ــة ال ــروح، واللكم ــة اهلل بال ــا لكم تطهرن
ــرك.  ــا تطه ــدس وتطيعه الق

ــوع  ــِه )أي بيس ِ ــاُء ب ــَذا الرََّج ــَدهُ ه ــْن ِعْن ــا 3 : 3(: »َوُكُّ َم )1 يوحن
ــٌر«.  ــَو َطاِه ــا ُه َم

َ
ــُه ك ــُر َنْفَس ــيح(، ُيَطهِّ املس

أطــع اللكمــة الــي يقدمهــا لــك الــروح القــدس، وســتطهر نفســك، 
وإىل أي حــد مــن الطهــارة جيــب أن نكــون؟ طاهريــن كمــا هــو طاهر، 

فهنــاك معيــار واحــد دلى اهلل للطهــارة أال وهــو يســوع. 

َداَســُتُكْم. 
َ
ق إَِراَدةُ اهللِ:  ِهَ  نَّ هــِذهِ 

َ
»أل )1 تســالونيي 4 : 3 ـ 4(: 

ــاَءهُ  ــِيَ إِنَ ْن َيْقَت
َ
ــْم أ ــٍد ِمْنُك  ُكُّ َواِح

َ
ــرِف ْن َيْع

َ
ــا، أ نَ ــِن الزِّ ــوا َع ْن َتْمَتنُِع

َ
أ

ــٍة«. َراَم
َ
ــٍة َوك بَِقَداَس
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جســدك إنــاء، والكتــاب املقــدس يقــول إن إرادة اهلل أنــك جيــب 
أن تعــرف كيــف حتفــظ هــذا الــواعء بقداســة وكرامــة.

ــاِم.  ــُكْم بِالََّم ُس ــُه ُيَقدِّ ــالَِم َنْفُس ــالونيي 5 : 23(: »َوإُِل السَّ )1 تس
ــَد  ــْوٍم ِعْن

َ
ــالَ ل ِ ــًة ب

َ
ــُدُكْم َكِمل ــُكْم وََجَس ــْم َوَنْفُس ــْظ ُروُحُك ُْحَف

ْ
َول

ــيِح«. َمِس
ْ
ــوَع ال ــا يَُس َن ــِيءِ َربِّ َم

يرنــا الكتــاب املقــدس أن جســدك جيــب أن حُيفــظ بــال لــوم إىل 
ــم حتفــظ  ــرب، هــذه ىه القداســة الاكملــة، فلــو أنــك ل ــوم مــيء ال ي
جســدك بــال لــوم، فهــذا ال يعــي ســوى عــدم قداســة، فــإرادة اهلل أنــه 

جيــب أن تعــرف كيــف تقتــي هــذا اإلنــاء بقداســة وكرامــة. 

يف )1 كورنثــوس 6(، املوضــوع األســايس هــو أهميــة قداســة وطهارة 
ــس ىلع  ــد لي ــني أن اجلس ــم مقتنع ــني وه ــم املؤمن ــو معظ ــد، ينم اجلس
هــذا القــدر مــن األهميــة، ولكــن الكتــاب املقــدس ال يرنــا بهــذا، 

رجــاء الحــظ أنــه أمــر غــر كتــايب أن تقلــل مــن شــأن جســدك. 

ــَس ُكُّ  يْ
َ
ــْن ل ِك

َ
ــلُّ ِل«، ل ِ

َ
ــَياءِ ت ْش

َ
ــوس 6 : 12(: »ُكُّ األ )1 كورنث

ٌء«. َّ َشْ ُط َعَ
َّ
ِكــْن الَ يَتََســل

َ
ــلُّ ِل«، ل ِ

َ
ْشــَياءِ ت

َ
ْشــَياءِ تُوافـِـُق. »ُكُّ األ

َ
األ

ــم، إال  ــس كري ــواع اآلي ــر أن ــن أك ــة م ــل يَلّ أن آكل ثالث فيح
أنهــا لــن تفيــدين. فيجــب أال يفــرض اآليــس كريــم، والســجائر، أو 
. وكمــا قــال »ليســرت ســمرال« يومــاً: »عندمــا يــأىت  القهــوة قوتهمــا ىلعَّ



 119

أربعة أمور أساسية مطلوبة من الساجدين احلقيقيني 

ــدأه دون إحتســاء القهــوة  ايلــوم اذلى أشــعر أنــى ال أســتطيع أن أب
ىف الصبــاح فلــن أحتســيها فيــه«، ولعــل هــذا قــرار حيســن إختــاذه. 

ــح معتمــداً ىلع أى يشء تكــون مســتعبداً هل. فعندمــا تصب

ــِة،  ْطِعَم
َ
 لأِل

ُ
ــْوف َ ــْوِف َوالْ َج

ْ
ــُة لِل ْطِعَم

َ
ــوس 6 : 13(: »األ )1 كورنث
ــَك ...«.

ْ
ــَذا َوتِل ــيُبِيُد ه َواهللُ َس

الطعــام للمعــدة واملعــدة للطعــام، ولكــن أي منهمــا لــن يــدوم، 
ــذا  ــول ه ــن يط ــن، ول ــا موجودي ــا أنهم ــا طامل ــتمتع بهم ــك أن تس فعلي

ــراً.  كث

 ، نـَـا بـَـْل لِلــرَّبِّ يْــَس لِلزِّ
َ
ََســَد ل )1 كورنثــوس 6 : 13(: »... َولِكــنَّ الْ

َجَســِد«.
ْ
َوالــرَّبُّ لِل

ــة  ــن اآلي ــزء األول م ــني« ىلع اجل ــني »آم ــم املؤمن ــيقول معظ س
ــد؟  ــرب للجس ــرب وال ــو لل ــدك ه ــى أن جس ــا مع ــن م ولك

ــُن  ْ ــُيِقيُمَنا نَ ، َوَس ــرَّبَّ ــاَم ال
َ
ق
َ
ــْد أ

َ
ــوس 6 : 14 ـ 15(: »َواهللُ ق )1 كورنث

َمِســيِح؟ ...«.
ْ
ْعَضــاُء ال

َ
ْجَســاَدُكْم ِهَ أ

َ
نَّ أ

َ
ُمــوَن أ

َ
ْســُتْم َتْعل

َ
ل
َ
تـِـِه. »أ  بُِقوَّ

ً
يْضــا

َ
أ

ــى لك  ــدية، ف ــا اجلس ــيح ىلع األرض يه أعضاؤن ــاء املس إن أعض
مــا يملكــه لــى يعمــل بهــا. 

ــا  َه
ُ
ْجَعل

َ
ــيِح وَأ َمِس

ْ
ــاَء ال ْعَض

َ
ــُذ أ آُخ

َ
ــوس 6 : 15 ـ 17(: »... أف )1 كورنث
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ــَو  ــٍة ُه ــَق بَِزانَِي ََص
ْ

ــِن ال نَّ َم
َ
ــوَن أ ُم

َ
ــُتْم َتْعل ْس

َ
ْم ل

َ
ــا! أ ــٍة؟ َحاَش ــاَء َزانَِي ْعَض

َ
أ

ــا َمــِن  مَّ
َ
َنــاِن َجَســداً َواِحــداً«. وَأ

ْ
نَّــُه َيُقوُل:»يَُكــوُن االث

َ
َجَســٌد َواِحــٌد؟ أل

ََصــَق بِالــرَّبِّ َفُهــَو ُروٌح َواِحــٌد«.
ْ

ال

تكلمنــا ســابقاً عــن إحتــاد روح اإلنســان بــروح اهلل يف العبــادة، 
مــرة أخــرى نــرى اتلــوازي املبــارش مــا بــني العالقــة بعاهــرة والعالقــة 
الروحيــة بالــرب، فمــن يدخــل يف عالقــة حــب مــع الــرب هــو واحــد 

معــه يف الــروح.

ــا  َه
ُ
ــٍة َيْفَعل ــا. ُكُّ َخِطيَّ نَ ــَن الزِّ ــوا ِم )1 كورنثــوس 6 : 18 ـ 20(: »اُْهُرُب

 َجَســِدهِ. 
َ

ِي يـَـْزِن ُيِْطُئ إِل
َّ

ََســِد، لِكــنَّ ال َســاُن ِهَ َخارَِجــٌة َعــِن الْ
ْ
اإِلن

ِي 
َّ

ــُدِس ال ُق
ْ
وِح ال ــرُّ ٌ لِل َ

ــل ــَو َهْي ــَدُكْم ُه نَّ َجَس
َ
ــوَن أ ُم

َ
ــُتْم َتْعل ْس

َ
ْم ل

َ
أ

ــِد 
َ
نَُّكــْم ق

َ
ْنُفِســُكْم؟ أل

َ
ْســُتْم أل

َ
نَُّكــْم ل

َ
ُكــْم ِمــَن اهللِ، وَأ

َ
ِي ل

َّ
فِيُكــُم، ال

ــِي ِهَ 
َّ
ْرَواِحُكــُم ال

َ
ــاِدُكْم َوِف أ ْجَس

َ
ــُدوا اهللَ ِف أ ــٍن. َفَمجِّ ــُتِيُتْم بَِثَم اْش

ِهللِ«. 

تفسـد اخلطايـا اجلنسـية اجلسـد، أنـت لسـت نلفسـك، وهـذا 
يشـمل جسـدك أيضاً، فأنت ِملك هلل، واهلدف األسـايس من جسدك 
َعِيَّ 

ْ
هـو أن يعمـل كهيل للـروح القدس، )أعمـال 7: 48(: »لِكـنَّ ال

يَـاِدي،...«، يمكنـك أن تبـي هل 
َ
الَ يَْسـُكُن ِف َهَيـاِكَ َمْصُنـوَعِت األ

أمجـل كنيسـة أو كتدرائيـة، وربمـا يـأيت هنـاك عندما جيتمع شـعبه 
ولكـن مـاكن سـكناه هو اجلسـد امللمـوس للمؤمـن املفدي. 



 121

أربعة أمور أساسية مطلوبة من الساجدين احلقيقيني 

ُدوُهــْم بِاْســِم  َمــِم وََعمِّ
ُ
ِمــُذوا َجِيــَع األ

ْ
َهُبــوا َوتَل

ْ
اذ

َ
)مــى 28 : 19(: »ف

ُقــُدِس«.
ْ
وِح ال اآلب َواالبْــِن َوالــرُّ

ــر  ــر وتتطه ــد، فتُغم ــك تعتم ــيح فإن ــك للمس ــلم حيات ــا تُس بعدم
وتتنــىق باملــاء. فقــد كن جيــب أن يُغســل لك يشء يُقــدم هلل ىلع املذبــح 
باملــاء، وهــذا األمــر ليــس لــي جيعلــك نظيفــاً وطاهــراً جســمانياً بــل 
ــون  ــه أن تك ــا يعني ــي مل ــى احلقي ــا باملع ــاً مقدس ــك حق ــي جيعل ل
َْعَتِمــْد ُكُّ َواِحــٍد  ُمفــرزاً هلل، قــال بطــرس يف )أعمــال 2 : 38(: »تُوُبــوا َولْ
ِمْنُكــْم ...«. كــم عــدد مــن جيــب أن يفعلــوا هــذا؟ لك واحــد منكــم، 
وبمجــرد أن تفعــل هــذا جيــب أن تقــدم جســدك »َذبِيَحــًة َحيَّــًة«، كمــا 

ــة 12 : 1(:  ــس يف )رومي ــب بول كت

ْجَســاَدُكْم 
َ
ُمــوا أ ْن ُتَقدِّ

َ
ــِة اهللِ أ

َ
ف
ْ
َهــا اإِلْخــَوةُ بِرَأ يُّ

َ
ُْكــْم أ ــُب إِلَ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
»ف

ــَة«.  َعْقلِيَّ
ْ
ــُم ال ــَد اهللِ، ِعَباَدتَُك ــًة ِعْن ــًة َمْرِضيَّ َس ــًة ُمَقدَّ ــًة َحيَّ َذبِيَح

ــة  ــح اهلل، وىه الطريق ــع ىلع مذب ــا يُوض ــر عندم ــدك يتطه إن جس
الــى يمكنــك بهــا أن حتفــظ جســدك يف القداســة والكرامــة، إحفظــه 
ىلع املذبــح قــال يســوع للفريســيني: »أيهــا احلمــىق، ال تقــدس اذلبيحــة 
ــه، أنظــر  ــه علي ــدس مــا تضعون ــح هــو اذلي يُق ــح، ولكــن املذب املذب
ــا  ــح اهلل، طامل ــو أنــك وضعــت جســدك ىلع مذب )مــى 23 : 18 ـ 19(. ل
ــو كــرست هــذا  ــح، فجســدك مقــدس، ولكــن ل ــك متصــل باملذب أن

اإلتصــال فإنــك ســتفقد تقديســك فجســدك ليــس لــك بــل هلل. 
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َِطيَّــُة ِف َجَســِدُكُم  َتْملَِكــنَّ الْ )روميــة 6 : 12 ـ 13(: »إِذاً الَ 
ــٍم 

ْ
ْعَضاَءُكــْم آالَِت إِث

َ
ــوا أ ُم ــَهَواتِِه، َوالَ ُتَقدِّ ــا ِف َش ِــَيْ تُِطيُعوَه ِــِت ل َمائ

ْ
ال

ْعَضاَءُكــْم 
َ
ْمــَواِت وَأ

َ
ْحَيــاٍء ِمــَن األ

َ
أ
َ
ُمــوا َذَواتُِكــْم هللِ ك دِّ

َ
ــِة، بـَـْل ق َخِطيَّ

ْ
لِل

ــّر ِهللِ«.  ِ آالَِت ب

ــاه دليــك قلــب مرشــوش مــن الضمــر  ــي نلخــص لك مــا قلن ول
الريــر، وتعــرف أن خطايــاك مغفــورة، وأنــت تعلــم أن قلبــك طاهــر، 
ــك  ــي نفس ــة اهلل، فتن ــاء لكم ــي، أي بم ــاء ن ــدك بم ــل جس ــم يُغس ث
بطاعــة احلــق اذلي يقدمــه لــك الــروح القــدس، فــأول عمــل للتنقيــة 
بعــد اإليمــان هــو أن تُغمــر وجتــوز يف امليــاه، وتتكــرس هلل بعــد ذلــك 
بــأن تضــع جســدك ىلع مذبــح خدمــة اهلل فتضــع لك عضــو هلل كأداة، 
ــا  ــي يملكه ــدة ال ــو األداة الوحي ــاء هل. فه ــا إن ــدك عنده ــح جس فيصب
يســوع املســيح ىلع األرض، لــي تفعــل إرادتــه يف هــذا الوقــت، 

ــيح.  ــاء للمس ــا ىه أعض فأعضاؤن
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ال يوجــد مثــل هــذا الــيء اذلي يطلــق عليــه عبــادة بــال حركــة، 
وال يوجــد عبــادة ال تتجــاوب معهــا أجســادنا، فالعبــادة نشــيطة بشــدة، 
ــد  ــدس العه ــاب املق ــراءة الكت ــادراً ىلع ق ــون ق ــاز أن أك كن يَلّ إمتي
القديــم باللغــة العريــة والعهــد اجلديــد باللغــة ايلونانيــة، ومنــذ وقــت 
ــادة  ــي وصفــت العب ــررت أن أنظــر إىل معــى لك اللكمــات ال مــى ق
ــر  ــي وغ ــا أدهش ــفت م ــذا إكتش ــت ه ــا فعل ــني، وعندم يف كال اللغت
ــادة  ــادة، إكتشــفت أن لك لكمــة تصــف العب ــاً عــن العب مفهــويم تمام
ىه تصــف أيضــاً وضعــاً أو حركــة معينــة للجســم، ودون أي إســتثناء، 

ــرأس فأســفل.  وســأعطيك بعــض األمثلــة بــدءاً مــن ال

الــــــــرأس:
انلهريـن«  »أرام  إىل  خادمـه  إبراهيـم  أرسـل   )24 )تكويـن  يف 
»Mesopotamia« لـي يبحـث عـن عروس إلبنه إسـحق، لم يعرف 
اخلـادم إىل أيـن يتجـه أو مـن سـيقابل، وبـدون أن يُدرك ذلـك اخلادم 
قـاده الـرب إىل اعئلة أيخ إبراهيـم وهو األمـر اذلي كن يمثل الطريقة 
اتلقليديـة يف الـزواج يف تلك األوقات، وهكذا عندمـا أدرك اخلادم أن 
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املـرأة الـي قابلها يه رفقـة إبنـة أيخ إبراهيم، يقول الكتـاب املقدس 
.» َخـرَّ الرَُّجُل )أي أحى رأسـه( َوَسـَجَد لِلرَّبِّ

َ
يف )تكويـن 24 : 26(: »ف

ثـم يف خـروج نـرى مـوىس وهـارون يرجعـان مـن الصحـراء لي 
يأتيـا بكلمـة ألمـة إرسائيـل الـي يف العبودية بـأن اهلل قـد رأى وقرر 
أن حيررهـم مـن املريـني، وبعدمـا أبلغـا رسـاتلهما للشـيوخ نقـرأ يف 
َتَقـَد بَـِي 

ْ
نَّ الـرَّبَّ اف

َ
ـا َسـِمُعوا أ مَّ

َ
ـْعُب. َول آَمـَن الشَّ

َ
)خـروج 4 : 31(: »ف

وا )أي أحنـوا رؤوسـهم( َوَسـَجُدوا«. َُهـْم، َخـرُّ
َّ

ُه َنَظـَر َمَذل نَـّ
َ
ائِيـَل وَأ إِْسَ

يف بعــض املواقــف ربمــا تكــون احلــراكت اجلســدية صعبــة 
ــك، ىلع  ــه رأس ــي في ــك أن حت ــف ال يمكن ــد موق ــاكد جت ــك بال ولكن
ســبيل املثــال عندمــا أتنــاول أنــا و روث الطعــام يف أحــد املطاعــم فإننــا 
اعدة مــا نصــي صــالة شــكر ُمطولــة، وعندمــا نفعــل هــذا يكــون مــن 
ــاء  ــن إحنن ــا ىلع األرض، ولك ــجد بوجهن ــع أو نس ــتحيل أن نرك املس
الــرأس يمكــن أن نفعلــه يف أي مــاكن، هلــذا أشــجعك يف املــرة اتلايلــة 
الــي تشــكر فيهــا اهلل قبلمــا تتنــاول طعامــك ىلع أال تبــىق رأســك ىف 
وضعهــا املعتــاد بــل أن حتــي رأســك، فاألمــر يصنــع إختالفــاً كمــاًل يف 

عالقتــك بــاهلل، هــذا عمــل بســيط ولكنــه هــام للغايــة وهل مغــزاه. 

األيـــــــــــدي:
ــانا  ــد أعطـ ــم، وق ــي العال ــن فـ ــم العابدي ــد أعظ ــان داود أح كـ
ــور 63 : 1(  ــدأ )مزم ــادة، فيب ــة العب ــدي ممثل ــني لألي ــني خمتلف وضع



 125

إجتاهنا اجلسدي للعبادة

ــة:  ــات اجلميل ــك اللكم بتل

ْــَك َنْفــِي، يَْشــَتاُق  ــُر. َعِطَشــْت إِلَ بَكِّ
ُ
ْــَك أ نـْـَت. إِلَ

َ
»يـَـا اهلَلُ، إِلــِي أ

ْرٍض نَاِشــَفٍة َويَابَِســٍة بـِـالَ َمــاٍء«. 
َ
ْــَك َجَســِدي ِف أ إِلَ

ــم  ــرب، ث ــالة لل ــك الص ــع تل ــا رف ــوذا عندم ــة يه كن داود يف بري
ــور 63 : 3 ـ 4(:  ــول )مزم ــى يق م

ــَذا 
َ
ََيــاةِ. َشــَفَتاَي تَُســبَِّحانَِك. هك َضــُل ِمــَن الْ

ْ
ف
َ
نَّ رَْحََتــَك أ

َ
»أل

.» ــَديَّ ــُع يَ ْرَف
َ
ــِمَك أ ــاِت. بِاْس َك ِف َحَي

ُ
ــارِك بَ

ُ
أ

ــى  ــادة ال ــال العب ــد أفع ــو أح ــرب ه ــم ال ــدي بإس ــع األي إن رف
ــراً.    ــدس كث ــاب املق ــا الكت يصفه

ــذه  ــدى ه ــة األي ــس حرك ــف داود نف ــور 141 : 2( وص ــيف )مزم ف
ــُع يَــَديَّ 

ْ
اَمــَك. ِلَُكــْن َرف دَّ

ُ
َُخــورِ ق قائــاًل: »لِتَْســَتِقْم َصــالَِت َكلْ

ــث  ــذا احلدي ــور أن ه ــور ىلع الف ــا ابلخ ــائِيٍَّة«، ويرن ــٍة َمَس َذبِيَح
َ
ك

يــدور حــول العبــادة، فقــد كنــت تُقــدم يف اهليــل تقدمــة يف الصبــاح 
ــل  ــه مث ــع يدي ــل رف وتقدمــة يف املســاء، ويطلــب داود مــن اهلل أن يقب

ــوم.  ــة ايل ــد نهاي ــدم عن ــى تق ــائية ال ــة املس اذلبيح

ــدي:  ــرى لألي ــة أخ ــف داود حرك ــور 143 : 6( وص ــم يف )مزم ث
ْرٍض يَابَِســٍة. ِســالَْه«، الحــظ لغــة 

َ
أ
َ
ـْـَوَك ك

َ
، َنْفــِي ن ْــَك يـَـَديَّ »بََســْطُت إِلَ
التشــوق إىل اهلل مــرة أخــرى. 
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أعتقــد أن هنــاك فرقــاً يف داللــة كاًل منهمــا، فعندمــا ترفــع يــدك 
تعــرتف بعظمــة اهلل وســيادته، وعندمــا تبســط يــدك فأنــت بهــذا تُعلــن 

أنــك مفتــوح لــي تســتقبل. 

يف إحــدى املــرات، عندمــا كنــت أنــا وروث يف إجتمــاع بهـــونلدا 
بسطـــْت روث يديهـــا يف وقـــت كنا خنـتر فـيه عـــبادة رائعـــة فعـلياً، 
: »يـــداي ثقـــيلتان، وال يمكنــي أن أحتفــظ بهمــا  وعندهــا قالــت لـــَيّ
ــة  ــس اللكم ــد ىه نف ــتخدمة للمج ــة املس ــة العري ــني«، واللكم مرفوعت
ــده يف  ــع جم ــاًل: »اهلل يض ــا قائ ــل وىه »kabod«، وأخرته ــى ثق بمع

ــك«  يدي
عندما ترفع يدك، فأنت تعترف

بعظمة اهلل وسلطانه

أخرتــك بهــذه القصــة ألين أريــدك أن تــرى كيــف أن اهلل يتعامــل 
حقــاً مــع أجســادنا، فنحــن لســنا أرواحــاً تســبح يف اهلــواء بــال أجســاد، 
ــد أن  ــة، واهلل يري ــة وحقيقي ــاد ملموس ــش يف أجس ــر نعي ــا ب ولكنن

يتحكــم تمامــاً يف أجســادنا أثنــاء العبــادة. 

وهنـاك نشاط آخر لأليدي أحبه جـداً يوجـد فـي )مزمور 47 : 1( : 
ــاِج«،  ــْوِت االبْتَِه ــوا ِهللِ بَِص ــاِدي. اْهتُِف يَ

َ
ــوا بِاأل ُق ــِم َصفِّ َم

ُ
ــَع األ ــا َجِي »يَ

ــاً  ــت وضع ــادة ليس ــد اهلل، فالعب ــا نعب ــا فإنن ــق بأيادين ــا نصف فعندم
ــه.  ــد لك ــه اجلس ــارك في ــاط يش ــا نش ــه، ولكنه ــس في ــداً جتل جام
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الـــــــرُّكبْ:
ــليمان،  ــك س ــو املل ــرب وه ــه لل ــط يدي ــر بس ــخص آخ ــاك ش هن
عندمــا كــرس اهليــل اذلي بنــاه، ولكــن ســليمان مــى إىل مــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك، فلــم يبســط يديــه وحســب ولكنــه أيضــاً إنطلــق حنــو 

اإلجتــاه اتلــايل للعبــادة.

ــاَه  َ ــرَّبِّ تُ ــِح ال ــاَم َمْذبَ َم
َ
ــَف أ

َ
ــام 6 : 12 ـ 13(: »َوَوق ــار األي )2 أخب

ــْن  ــَراً ِم ــَع ِمْن ْيَماَن َصَن
َ
ــل نَّ ُس

َ
ــِه. أل ــَط يََديْ ــَل َوبََس ائِي ــِة إِْسَ ُكِّ َجَاَع

ُرٍع 
ْ
ذ
َ
ْــُس أ ُرٍع َوَعْرُضــُه خَ

ْ
ذ
َ
ْــُس أ ُ خَ

ُ
ارِ، ُطــول ــُه ِف َوَســِط ادلَّ

َ
ـَـاٍس وََجَعل

ُ
ن

ــاَه ُكِّ  َ ــِه تُ َبتَْي
ْ
ــا َعَ ُرك ــمَّ َجَث ــِه، ُث ْي

َ
ــَف َعل

َ
ُرٍع، َوَوق

ْ
ذ
َ
ــالَُث أ

َ
ــُه ث َواْرتَِفاُع

ــَماءِ«. ــَو السَّ ْ ــِه نَ ــَط يََديْ ــَل َوبََس ائِي ــِة إِْسَ َجَاَع

يف ســفر دانيــال هنــاك قصــة عندمــا أصــدر امللــك داريــوس قــراراً 
ــت  ــود، واكن ــب األس ــه يف ج ــيلىق ب ــره س ــي لغ ــخص يص ــأن أي ش ب

ــال 6 : 10(:  ــال لقــرار امللــك املكتــوب هكــذا )داني إســتجابة داني

ــواهُ 
ُ
ــِه، َوك  بَيْتِ

َ
ــَب إِل ــِة َذَه ِكَتابَ

ْ
ــاءِ ال ــآُل بِإِْمَض ــَم َدانِي ــا َعلِ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــالََث َمــرَّاٍت ِف 
َ
ــِه ث َبتَْي

ْ
َجَثــا َعَ ُرك

َ
وُرَشــلِيَم، ف

ُ
ــَو أ ْ يَّتِــِه نَ

ِّ
َمْفُتوَحــٌة ِف ُعل

ِــَك«. ــَل ذل ْب
َ
ــُل ق ــا َكَن َيْفَع َم

َ
ــِه ك اَم إِلِه ــدَّ

ُ
ــَد ق ــىَّ وََحَ ــْوِم، َوَص َ الْ

كن دانيــال يمــارس العبــادة بإنتظــام ويركــع حنــو أورشــليم )هــو 
ــو  ــم حن ــه، ووجوهه ــون ب ــود يصل ــلوب اذلي كن لك ايله ــك األس ذل
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ــإن كاًل  ــه( هلــذا ف ــن هــم في أورشــليم بغــض انلظــر عــن املــاكن اذلي
ــالة.  ــع يف الص ــليمان وداود رك ــن س م

ثم جند بولس يقول يف الرسالة إىل )أفسس 3 : 14(: 

َمِسيِح«.
ْ
ِب َربَِّنا يَُسوَع ال

َ
ى أ َ َبَيَّ دلَ

ْ
ْحِي ُرك

َ
»بَِسَبِب هَذا أ

عندمــا كن بولــس يصــي ويعبــد كن أحــد األمــور الــى يفعلهــا 
بإنتظــام هــو أن حيــي ركبتيــه. أن حتــي ركبتيــك هــو عمــل يعــر عــن 
ــني  ــن املؤمن ــراً م ــد كث ــة، أج ــام للغاي ــر ه ــو أم ــام وه ــوع اتل اخلض
ــا يفعــل اهلل  ــاً هلل، فهــم يضعــون عندم  تام

ً
غــر اخلاضعــني خضــواع

مــا يريدونــه، وأمــا عندمــا يفعــل اهلل أمــوراً خمتلفــة عــن تلــك الــي 
ــق.  ــعرون بالضي ــون ويش ــرون وجيادل ــا، فيتذم يريدونه

أن حتين ركبتيك هو عمل يعرب عن
اخلضوع التام )وهو أمر هام للغاية(

مــن اللكمــات األساســية الــي جيــب أن نتعلمهــا ايلــوم يه لكمــة 
الســيادة، وحنــن ال نســمع تلــك اللكمــة كثــراً ايلــوم، ولكنهــا إحــدى 
ــود ىلع لك يشء،  ــد اذلى يس ــلط الوحي ــو املتس ــن اهلل، فه ــق ع احلقائ
ــرْف هــذه اللكمــة بهــذه الطريقــة، اهلل يفعــل مــا يريــده  َعّ

ُ
ويمكنــي أن أ

عندمــا يريــده، وبالطريقــة الــي يريدهــا وال يســتأذن أي شــخص قبــل 
أن يفعــل هــذا. ولكمــا أدركــت هــذه احلقيقــة وأحنيــت ركبتيــك، كن 
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مــن األســهل أن حتيــا حيــاة منتــرة، فــاهلل يفعــل أمــوراً يف حياتنــا ال 
نعتقــد أنــه ســيفعلها، ربمــا يتمســك كثــرون ِمنــا بنــوع مــن الشــكوى 

حــَذر مــن اتلذمــر ىلع اهلل. 
ُ
ضــد اهلل، ولكــي أ

ــا يف  ــة م ــادة، ويف مرحل ــال العب ــد أفع ــو أح ــك ه ــي ركبتي أن حت
ــبق  ــك أن تس ــا يمكن ــر، فربم ــس األم ــع نف ــيفعل اجلمي ــتقبل س املس

ــذا اآلن.  ــل ه ــع وتفع اجلمي

ــْدُق َكَِمــٌة  ــِي الصِّ
َ
َســْمُت، َخــَرَج ِمــْن ف

ْ
ق
َ
)إشــعياء 45 : 23(: »بـِـَذاِت أ

َبــٍة، َيْلـِـُف ُكُّ لَِســاٍن«.
ْ
ُْثــو ُكُّ ُرك الَ تَرْجــُع: إِنَّــُه ِل تَ

فــي الوقت املعني ُسيرُّ اهلل ىلع أن يعرتف كــل خملوق يَحّ لــه 
َبٍة ستنحي« ويف رسالة 

ْ
ركبتان يف جسـده بسلطان اهلل الاكمــل، »ُكُّ ُرك

فيلي أشــار بولس إىل الــذي سـتنحي هل اخلليقة، )فيلي 2 : 9 ـ 10(:

ــَو  ُْث ــْوَق ُكِّ اْســٍم لـِـَيْ تَ
َ
 ف

ً
ْعَطــاهُ اْســما

َ
، وَأ

ً
يْضــا

َ
ــُه اهللُ أ َع

َّ
ـِـَك َرف »ِلل

ــَت  ْ ْرِض َوَمــْن تَ
َ
ــَماءِ َوَمــْن َعَ األ ــْن ِف السَّ ــٍة ِممَّ َب

ْ
بِاْســِم يَُســوَع ُكُّ ُرك

ْرِض«.
َ
األ

السقوط على الوجه:
ــاب  ــادة يف الكت ــتخداماً للعب ــاف إس ــر األوص ــل إىل أك اآلن نص
املقــدس وهــو الســقوط منبطحــاً ىلع وجهــك أمــام اهلل، وهلــذا معــى 
ــا رب ال  ــاه: »ي ــو يعــي إتــكااًل كمــاًل ىلع اهلل، فمعن حمــدد وممــز، فه
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ــدأ يف أمــر  ــك، وال يُمكنــي حــى أن أب ــي أن أفعــل شــيئاً بدون يمكن
ــرات: »مــن هــو  ــان يف إحــدى امل ــال جــون بني ــا ق ــك«، فكم ــا بدون م

ــقوط«. ــن الس ــاف م ــب أال ي ــفل جي باألس

املتضع بال كربياء:
واملتضـع سـيعتمد ىلع اهلل يلقـوده. عندمـا يكون وجهك ألسـفل 
ىلع األرض فإنـك بهـذا تصـل إىل أدىن وضـع يمكـن أن تصـل هل، وال 
توجـد طريقـة لي تُغـر بها هذا الوضع سـوى يشء واحد، هـو أن تقوم. 

يف )تكويـن 17( ظهـر اهلل إلبراهيـم مرتـني، وهـذا إصحـاح هام 
للغايـة ألن الـرب دخل يف عهـد أبدي مـع إبراهيم ونسـله لي يكون 
إهلهـم، ولـي يعطيهم تلك األرض يف الطرف الريق من ابلحر املتوسـط 
َكُملـك أبـدي هلـم، وهلذا فـيف أول مـرة ظهر فيهـا الـرب إلبراهيم )أو 
ألبـرام كمـا كن إسـمه يف ذلك الوقت( قال هل يف )تكويـن 17 : 1 – 3(: 

ــَراَم  بْ
َ
ــرَّبُّ أل ــَر ال ــَنًة َظَه ــِعَن َس ــٍع َوتِْس ــَن تِْس ــَراُم اْب بْ

َ
ــا َكَن أ مَّ

َ
»َول

ــِدي  ــَل َعْه ْجَع
َ
أ
َ
ــالً، ف ــْن َكِم

ُ
ــاِم َوك َم

َ
ــُر. ِسْ أ َقِدي

ْ
ــا اهللُ ال نَ

َ
ُ: »أ

َ
ــاَل ل

َ
َوق

ــَم 
َّ
بـْـَراُم َعَ وَْجِهــِه. َوتََكل

َ
َســَقَط أ

َ
ثـِـراً ِجــّداً«. ف

َ
ََك ك

ِّ
ــر

َ
ك

ُ
بَيْــِي َوَبيَْنــَك، وَأ

ــالً:«. ِ ائ
َ
ــُه ق اهللُ َمَع

ثم فيما بعد ىف نفس األصحاح، نقرأ ) تكوين 17 : 15 - 17(:

تَُك الَ تَْدُعو اْسـَمَها َسـاَراَي، بَِل 
َ
ـاَل اهللُ إِلبَْراِهيـَم: »َسـاَراُي اْمرَأ

َ
»َوق
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 ،
ً
َما

ُ
ـوُن أ

ُ
َها َفَتك

ُ
بَارِك

ُ
 ِمْنَها اْبًنـا. أ

ً
يْضـا

َ
ْعِطيـَك أ

ُ
َهـا وَأ

ُ
بَارِك

ُ
اْسـُمَها َسـاَرةُ. وَأ

َسـَقَط إِبَْراِهيـُم َعَ وَْجِهِه َوَضِحَك،...«.
َ
وُك ُشـُعوٍب ِمْنَها يَُكونُوَن«. ف

ُ
َوُمل

ــول  ــرب أن يق ــن لل ــف يمك ــه! كي ــن تصديق ــر ال يمك ــه أم  إن
مثــل هــذا األمــر عــن ســاراي أو ســاره يف ذلــك الوقــت، اذلى تعــدت 
ــد كن  ــدث، فق ــب ح ــت املناس ــن يف الوق ــاب؟ ولك ــن اإلجن ــه س في
ــذا  ــل ه ــد فع ــام اهلل وق ــه أم ــقوط ىلع وجه ــاداً ىلع الس ــم معت إبراهي

ــاح 17. ــن أصح ــني يف تكوي مرت

ــاس ســقطوا ىلع وجوههــم أمــام  ــال آخــر ألن ــاك مث يف الويــني هن
ــني 9 : 24(: اهلل، )الوي

ــَة 
َ
ُمْحَرق

ْ
ــِح ال َمْذبَ

ْ
ــْت َعَ ال

َ
ْحَرق

َ
ــرَّبِّ وَأ ــِد ال ــْن ِعْن ــاٌر ِم ــْت نَ »وََخرََج

ــْم«.  ــَقُطوا َعَ وُُجوِهِه ــوا َوَس ــْعِب َوَهَتُف ــُع الشَّ ى َجِي
َ
ــرَأ

َ
ــْحَم. ف َوالشَّ

ال أعتقــد أنــه كن بإماكنهــم أن يظلُّــوا واقفــني إن حاولــوا الوقوف، 
ــم نقــرأ فيمــا بعــد فـــي  ــروح القــدس، ث ــوا يف حــرضة اهلل ال فقــد كن
ــاِب   بَ

َ
ــِة إِل ََماَع ــاِم الْ َم

َ
ــْن أ ــاُروُن ِم ــوَس َوَه  ُم

َ
ت

َ
ــأ

َ
ــدد 20 : 6(: »ف )ع

 .» ــرَّبِّ ــُد ال ــا َمْ ُهَم
َ
ــَتَاَءى ل ــا، َف ــَقَطا َعَ وَْجَهْيِهَم ــاِع َوَس ــِة االْجتَِم َخْيَم

ــقط  ــوع س ــدس، فيش ــاب املق ــة يف لك الكت ــرنى أمثل ــل ل نواص
ىلع وجهــه عندمــا ظهــر هل رئيــس جنــد الــرب أنظــر )يشــوع 5 : 14(، 
ــل  ــة يف جب ــماء ىلع اذلبيح ــن الس ــار م ــزنل ن ــا أن ت ــا داع إيلي وعندم
ــْعِب ذلـِـَك َســَقُطوا  ى َجِيــُع الشَّ

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
الكرمــل يف )1ملــوك 18 : 39(: »ف
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ــوا: »الــرَّبُّ ُهــَو اهللُ! الــرَّبُّ ُهــَو اهللُ!«. لــم يكــن هنــاك 
ُ
ال

َ
َعَ وُُجوِهِهــْم َوق

ــور اهلل.  ــتجابة حلض ــذه ىه اإلس ــف، ه ــد واق ــخص واح ش

ـَحاِب  ِي ِف السَّ
َّ
َقـْوِس ال

ْ
َمْنَظـِر ال

َ
ويف )حزقيـال 1 : 28( نقـرأ: »ك

َمَعـاِن ِمـْن َحـْوِلِ. هـَذا َمْنَظُر ِشـْبِه َمِْد 
َّ
ـَذا َمْنَظـُر الل

َ
يَـْوَم َمَطـٍر، هك

ٍم«.
ِّ
ْيُتـُه َخـَرْرُت َعَ وَْجـِي، َوَسـِمْعُت َصـْوَت ُمَتَل

َ
ـا َرأ مَّ

َ
. َول الـرَّبِّ

ــه أو  ــقط ىلع وجه ــم يس ــرأة ل ــل أو إم ــاك رج ــاءل إذ كن هن أتس
وجههــا أمــام الــرب وهــو قريــب للــرب، البــد وأن تبحــث عــن طريقــة 
ــدس  ــاب املق ــال الكت ــن رج ــاً م ــد أيّ ــي جت ــدس ل ــاب املق يف لك الكت
العظمــاء فعــاًل اذليــن لــم يســقطوا ىلع وجوههــم أمــام اهلل، فأنــا أمــارس 
ــة  ــل نتيج ــي ب ــر رشيع أو طق ــس كأم ــادة، لي ــع يف العب ــذا الوض ه
حلاجــي للشــعور باألمــان، وقــد وجــدت أىن ال أشــعر باألمــان الاكمــل 
إال عندمــا أكــون ىلع وجــي أمــام اهلل، فهــذا هــو الطريــق للعظمــة، أن 

تســقط بوجهــك أمــام اهلل. 

ال أشعر باآلمان الكامل
إال عندما أكون على وجهي أمام اهلل

الرقص أمام الرب:
ــي         ــاب املقــدس. ففـ ــه نلــا الكت ــادة يصف ــاك عمــل آخــر للعب هن
ــا  ــليم بعدم ــوت إىل أورش ــراً يف إاعدة اتلاب ــح داود أخ ــل( جن )2 صموئي
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ــاك  ــت هن ــد كن ــن، وق ــاكن آم ــه يف م ــم وضع ــطينيون ث ــذه الفلس أخ
ــق  ــواً يف الفري ــل عض ــرب قت ــق، وال ــوال الطري ــرة ط ــكالت كث مش
األول واكن عليهــم أن يتعلمــوا درســاً هامــاً، أن الالويــني فقــط هــم مــن 
يمكنهــم أن يلمســوا اتلابــوت، وبعــد ذلــك رجــع اتلابــوت إىل أورشــليم 
ــدس  ــاب املق ــا الكت ــجل نل ــيىق، ويس ــواع املوس ــكل أن ــاً ب مصحوب

ــل 6 : 14(: ــذا يف )2 صموئي ــر هك األم

 
ً
ــا ق . َوَكَن َداُوُد ُمَتَنطِّ ــرَّبِّ ــاَم ال َم

َ
ــِه أ ِ ت وَّ

ُ
ــُكلِّ ق ِ ــُص ب

ُ
»َوَكَن َداُوُد يَْرق

ــاٍن«.  تَّ
َ
ــْن ك ــوٍد ِم

ُ
ف
َ
بِأ

ــت  ــو كن ــا ل ــدو كم ــك تب ــس جيعل ــن املالب  م
ً
ــواع ــود ن كن األف

ــاًل  «، داود كن رج ــرَّبِّ ــاَم ال َم
َ
ــِه أ ِ ت وَّ

ُ
ــُكلِّ ق ِ ــُص ب

ُ
ــاً، »َوَكَن َداُوُد يَْرق كهن

، هلــذا عندمــا رقــص بــكل قوتــه ال أعتقــد أنــه كنــت 
ً
قويــاً وشــجااع

هنــاك أيــة عضلــة يف جســده ال تتحــرك، فأتصــوره يقفــز ألىلع وألســفل 
ــن تتحــرر  ــادة، فل ــذه ىه العب ــه، ه ــده جبملت ــص لك جس ــي الرق ويعط

فعــاًل حــى يتحــرر جســدك لكــه. 

ولكن هناك جانب آخر يف هذه القصة، يف )2 صموئيل 6 : 20 ـ 22(: 

َخرََجــْت ِميــَكُل بِْنُت َشــاُوَل الْســتِْقَباِل 
َ
»َورََجــَع َداُوُد ِلَُبــارَِك بَيَْتــُه. ف

ــَف  ــُث تََكشَّ ــْوَم، َحْي َ ــَل الْ ائِي ــَك إِْسَ ــَرَم َملِ
ْ
ك

َ
ــا َكَن أ ــْت: »َم

َ
ال

َ
َداُوَد، َوق

ــاَل  ــَفَهاءِ«. َفَق ــُد السُّ َح
َ
ــُف أ شَّ

َ
ــا َيَتك َم

َ
ــِدهِ ك ــاءِ َعبِي ــُنِ إَِم ْع

َ
ــْوَم ِف أ َ الْ

بِيــِك َوُدوَن ُكَّ بَيْتِِه 
َ
ِي اْخَتــاَرِن ُدوَن أ

َّ
َمــاَم الــرَّبِّ ال

َ
َمــا أ َداُوُد لِِميــَكَل: »إِنَّ
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ِّ

. َوإِن ــرَّبِّ ــاَم ال َم
َ
ــُت أ ِعْب

َ
ل
َ
ــَل، ف ائِي ــرَّبِّ إِْسَ ــْعِب ال  َعَ َش

ً
ــِي َرئِيســا ِلُِقيَم

ــا ِعْنــَد اإِلَمــاءِ  مَّ
َ
 ِف َعْيــَيْ َنْفــِي، وَأ

ً
ــوُن َوِضيعــا

ُ
ك

َ
تََصاَغــُر ُدوَن ذلـِـَك وَأ

َ
أ

ــُد«. َتَمجَّ
َ
أ
َ
ــْرِت ف

َ
ــِي َذك

َّ
ال

ونقرأ يف آخر آية من هذه القصة يف )2 صموئيل 6 : 23(: 

 يَْوِم َمْوتَِها«.
َ

ٌ إِل
َ

ْم يَُكْن لِِميَكَل بِْنِت َشاُوَل َودل
َ
»َول

لك هــذا ألنهــا إحتقــرت زوجهــا ألنــه رقــص أمــام الــرب، أنــه أمــر 
حمــزن ولكنــه خطــر للغايــة أيضــاً أن تنتقــد انلــاس اذليــن يســتمتعون 
ــم حيظــوا بقــدر كبــر  بالــرب، فربمــا ال يكونــون متمكنــني وربمــا ل
ــه  ــتمتع ب ــد أن يس ــو يري ــذا، وه ــب ه ــن اهلل حي ــم ولك ــن اتلعلي م

اجلميــع، هلــذا كــن حريصــاً أن ال تديــن أو حتكــم.

مــن املهــم أن نعبــد اهلل بــكل اجلســد، قــال يســوع أنــه جيــب أن 
نعبــد بالــروح واحلــق، وقــد قــال بولــس يف 

َوَنْفُســُكْم  ُروُحُكــْم  ُْحَفــْظ 
ْ

َول  ...«  :)23  :  5 )1تســالونيى 
ــْوٍم ...«. تذكــر مــا تعلمنــاه ســابقاً أن الكيــان 

َ
ــًة بـِـالَ ل

َ
وََجَســُدُكْم َكِمل

ــب أن  ــد، وجي ــس وجس ــن روح ونف ــارة ع ــو عب ــل ه ــاين الاكم اإلنس
ــة  ــع اهلل بالطريق ــاوب م ــع اهلل وتتج ــة م ــخصيتك متوافق ــل لك ش جتع

ــا.  ــي يريده ال

من املهم أن نعبد اهلل بكل اجلسد
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العبادة من خالل عطائنا املادي: 
ــم  ــا اهلل يف العال ــد به ــا أن نعب ــي يمكنن ــرى ال ــرق األخ ــن الط م
امللمــوس يه اتلقدمــات املاديــة، اهلل يريدنــا أن نــرى أن نقودنــا يه أمــر 
ــدون أن نفعــل هــذا  ــادة، وب مقــدس، يشء جيــب أن نقدمــه هل يف العب

فــإن عبادتنــا ليســت كملــة. 

يف ســفر اخلــروج، أعطــى اهلل وصايــا عــن كيــف جيــب ىلع لك ذكر 
يف إرسائيــل أن يســافر إىل اهليــل يف أورشــليم ثــالث مــرات يف الســنة 

يلقــدم العبــادة ويلفــرح وحيتفــل أمــام اهلل. 

َْفـُظ  ـَنِة. تَ ـالََث َمـرَّاٍت ُتَعيِّـُد ِل ِف السَّ
َ
)خـروج 23 : 14ـ  15(: »ث

ـِت َشـْهِر 
ْ
َمْرتُـَك ِف َوق

َ
َمـا أ

َ
اٍم ك يَـّ

َ
ِطـراً َسـْبَعَة أ

َ
ُل ف

ُ
ك

ْ
َفِطـرِ. تَـأ

ْ
ِعيـَد ال

ارِِغَن«. 
َ
َمـاِم ف

َ
. َوالَ َيْظَهـُروا أ ُه فِيـِه َخرَْجـَت ِمـْن ِمـْرَ نَـّ

َ
بِيـَب، أل

َ
أ

 كن هــذا جــزءاً مــن انلظــام اذلي وضعــه اهلل للعبــادة واالحتفــال 
يف اهليــل، فــاكن جيــب أن يذهبــوا يف الوقــت اذلي عينــه اهلل وبالطريقة 
الــي عينهــا اهلل، ولــم يكــن مســموحاً ألي إرسائيــي أن يظهــر أمــام 
ــال  ــن اإلحتف ــزء م ــة جل ــاك تقدم ــون هن ــد وأن تك ، فالب

ً
ــاراغ اهلل ف

ــادة. يف )مزمــور96 : 8 ـ 9( يقــول كتــب املزامــر:  والعب

ــوا ِديـَـاَرهُ. اْســُجُدوا 
ُ
ُمــوا لِلــرَّبِّ َمْــَد اْســِمِه. َهاتـُـوا َتْقِدَمــًة َواْدُخل دِّ

َ
»ق

َســٍة ...«.  لِلــرَّبِّ ِف زِيَنــٍة ُمَقدَّ
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بمعــى آخــر، »ال تــأيت بــدون تقدمــة«، ويف هــذا اجلــزء نــرى ثــالث 
حقائــق هامــة عــن اتلقدمــة هلل )ســواء كنــت تلــك اتلقدمــة مايلــة أو 

أي شــئ آخــر(.

ُمـوا لِلرَّبِّ َمَْد  دِّ
َ
أوالً: إنهـا تعطـي املجد هلل، قال كتـب املزامر: »ق

اْسـِمِه. َهاتُوا َتْقِدَمًة« كيف نعطي املجــد هلل؟ بـأن نقدم هل تقدماتنا. 

ــوا ِديَــاَرهُ«، عندمــا نــأيت 
ُ
: يقــول: »َهاتُــوا َتْقِدَمــًة َواْدُخل

ً
ثانيــا

ــا  ــس نل ــار اهلل، لي ــول إىل دي ــق يف ادلخ ــا احل ــذا يعطين ــا فه بتقدماتن
ــة،  ــأت بتقدم ــم ن ــرضة اهلل إن ل ــول إىل ح ــة بادلخ ــي املطابل ــق فـ احل
َمــاِم 

َ
تَّذكــر تلــك اآليــة املذكــورة يف )خــروج 23 : 15(: »َوالَ َيْظَهــُروا أ

ــاره  ــي إىل دي ــام اهلل وأن تأتـ ــر أم ــد أن تظه ــك تري ــو أن ــَن«، فل ارِِغ
َ
ف

ــة.  ــأيت بتقدم ــك أن ت فعلي

: يرنــا هــذا اجلــزء مــن )مزمــور 96 : 9(: »اْســُجُدوا لِلــرَّبِّ ِف 
ً
ثاثلــا

َســٍة«. فعلينــا أن نعبــده ونســجد هل بنفس الســياق.  زِيَنــٍة ُمَقدَّ

هلــذا عندمــا نــأيت بتقدمــة هلل فهــذه ىه الطريقــة الــي عينهــا اهلل 
كجــزء مــن عبادتنــا، وعبادتنــا لــن تكــون كملــة إال عندمــا نقــدم هلل 
تقدماتنــا املايلــة، وعندمــا نعطــي أموانلــا هلل، فإننــا بهــذا نقــدم جــزءاً 
ــا يف  ــا نعطــي جــزءاً أساســياً مــن حياتن ــا، إنن ــة مــن حياتن هامــاً للغاي
ــص  ــزء املخص ــدم هلل اجل ــا نق ــاًل، وعندم ــا دخ ــب نل ــل اذلي جيل العم
مــن دخلنــا فإننــا بهــذا نقــدم أنفســنا هلل، وإننــا نعطيــه فعليــاً وقتنــا 
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ــه  ــا أن نقدم ــة يمكنن ــر قداس ــد يشء أك ــال يوج ــا، ف ــا ومواهبن وقوتن
ــاري،  ــأيت إىل دي هلل أكــر مــن أنفســنا، ويقــول نلــا اهلل: »إن أردت أن ت
وإن أردت أن تظهــر أمــايم، وإن أردت أن تعطيــي جمــداً، وإن أردت 
ــأيت  ــا ن ــذا فعندم ــك«، هل ــأيت بتقدمت ــة، فلت ــة مقدس ــدين يف زين أن تعب
بتقدمــة وســجود وقداســة فلكهــا مجيعــاً مرتبطــة خبطــة اهلل حلياتــك. 

اهلل حيتفظ ِبِسِجل: 
هنــا جنــد نقطــة أخــرى مهمــة ال يدركهــا معظــم شــعب اهلل وىه 
ــاح  ــدد أصح ــفر )الع ــعبه. يف س ــه ش ــا يقدم ــجل مل ــظ بس أن اهلل حيتف
7( هــو أصحــاح طويــل للغايــة بــه 89 آيــة ومعظمهــا خمصــص لوصــف 
مــا قدمــه قــادة أو رؤســاء أوقــادة األســباط يف إرسائيــل هلل، فــل منهــم 
قــدم تمامــاً نفــس األشــياء ولكــن األمــر العجيــب أن كاًل مــن هــذه 

اتلقدمــات مذكــور باتلفصيــل، بنــداً بنــداً.

اهلل لـم يكتـِف بأن يقـول: »الرئيـس اثلاين قدم نفـس ما قدمه 
األول«، ولـم يقـل: »قـدم مجيـع رؤسـاء األسـباط االثى عـر مجيعاً 
نفـس األشـياء«، ال فالكتـاب املقدس يسـتعرض لك عنـر قدمه لك 
واحـد من الرؤسـاء، واآلن نعلم أن الكتاب املقـدس كتاب إقتصادي 
أي أنـه ال يضيـع مسـاحة، هلـذا فعندمـا يفعل اهلل هـذا األمـر، فهو 
يفعـل ذلـك لـى يوضـح نلا كيف يسـجل بـكل عنايـة ما نقدمــه 
هل، وفيمـا يي سـجل بتقدمة الرئيس األول، فــي )عـدد 7 : 10 ـ 17(: 
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ــوَس:  ــرَّبُّ لُِم ــاَل ال ــِح. َفَق َمْذبَ
ْ
ــاَم ال َم

َ
ــْم أ َرابِيَنُه

َ
ــاُء ق َؤَس َم الرُّ ــدَّ

َ
»... َوق

ِي 
َّ

َمْذبَــِح«. َوال
ْ
َرابِيَنُهــْم ِلَْدِشــِن ال

َ
ُبــوَن ق ــْوٍم ُيَقرِّ »َرئِيًســا َرئِيًســا ِف ُكِّ يَ

يَنــاَداَب، ِمــْن ِســْبِط َيُهــوَذا.  ُْشــوُن ْبــُن َعمِّ ِل نَ وَّ
َ
َــْوِم األ

ْ
ْرَبانـَـُه ِف ال

ُ
ــرََّب ق

َ
ق

ــوَن َشــاقاِلً، َوِمْنَضَحــٌة 
ُ
الَث

َ
ــٍة َوْزنـُـُه ِمَئــٌة َوث ْرَبانـُـُه َطَبــٌق َواِحــٌد ِمــْن فِضَّ

ُ
َوق

َتاُهَمــا 
ْ
ُقــْدِس، ِك

ْ
ــٍة َســْبُعوَن َشــاقاِلً َعَ َشــاقِِل ال َواِحــَدٌة ِمــْن فِضَّ

ةُ   بَِزْيــٍت ِلَْقِدَمــٍة، َوَصْحــٌن َواِحــٌد َعــَشَ
ً
ُتوتــا

ْ
 َمل

ً
وَءتَــاِن َدقِيقــا

ُ
َمْمل

بـْـٌش َواِحــٌد 
َ
ــْوٌر َواِحــٌد اْبــُن َبَقــٍر َوك

َ
ــوٌء َبـُـوراً، َوث

ُ
َشــَواقَِل ِمــْن َذَهــٍب َمْمل

ــِة  بِيَح ــِز ِلَ َمَع
ْ
ــَن ال ــٌد ِم ــٌس َواِح ــٍة، َوتَيْ

َ
ــْوِلٌّ لُِمْحَرق ــٌد َح  َواِح

ٌ
ــُروف وََخ

ــوٍس  ــُة ُتُي َْس ــاٍش وَخَ ــُة كَِب َْس ــْوَراِن وَخَ
َ
ــالََمِة ث ــِة السَّ بِيَح ــٍة، َوِلَ َخِطيَّ

ــاَداَب«.  يَن ــِن َعمِّ ــوَن بْ ُْش ــاُن نَ ْرَب
ُ
ــَذا ق ــٍة. ه ــَراٍف َحْوِلَّ ــُة ِخ َْس وَخَ

ــل  ــد، باتلفاصي ــه لك قائ ــا قدم ــل عم ــجل كم ــظ اهلل بس حيتف
املحــددة، ممــا أعطــى األمــر أهميــة لــى حُيتفــظ بهــذا الســجل ويذكــره 

ــدس.  ــاب املق يف الكت

ولكــن هــذه القصــة ليســت حمفوظــة للطقــوس القديمــة بالعهــد 
ــظ  ــه الح ــوع نفس ــف أن يس ــس كي ــظ يف مرق ــب، الح ــم وحس القدي

ــس 12 : 41 - 44(:  ــع، يف )مرق ــات اجلمي ــة تقدم ــكل عناي ب

 
ً
َاسـا

ُ
َْمُع ن ِي الْ

ْ
ْيـَف يُل

َ
َِزانَـِة، َوَنَظـَر ك

ْ
َـاَه ال

ُ
ـَس يَُسـوُع ت

َ
»وََجل

ِقَرٌة 
َ
ٌة ف

َ
ْرَمل

َ
َجـاَءْت أ

َ
ثِراً. ف

َ
ُقوَن ك

ْ
ثِـُروَن يُل

َ
نَِيـاُء ك

ْ
غ

َ
َِزانَـِة. َوَكَن أ

ْ
ِف ال

وُل 
ُ
ق
َ
َـقَّ أ ُهُم:»الْ

َ
اَل ل

َ
ـَدَع تاَلَِميـَذهُ َوق

َ
، قِيَمُتُهَمـا ُرْبٌع. ف َسـْنِ

ْ
ل
َ
َقـْت ف

ْ
ل
َ
وَأ
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ِيَن 
َّ

ـَرَ ِمـْن َجِيـِع ال
ْ
ك

َ
َقـْت أ

ْ
ل
َ
ـْد أ

َ
َفِقـَرَة ق

ْ
ـَة ال

َ
ْرَمل

َ
ُكـْم: إِنَّ هـِذهِ األ

َ
ل

ِمـْن 
َ
ـا هـِذهِ ف مَّ

َ
َقـْوا. وَأ

ْ
ل
َ
تِِهـْم أ

َ
ْضل

َ
َِميـَع ِمـْن ف نَّ الْ

َ
َِزانَـِة، أل

ْ
َقـْوا ِف ال

ْ
ل
َ
أ

َقـْت ُكَّ َمـا ِعْنَدَها، ُكَّ َمِعيَشـتَِها«. 
ْ
ل
َ
إِْعَوازَِهـا أ

ــع  ــه اجلمي ــا قدم ــظ م ــوع الح ــا: أوالً: أن يس ــان هن ــاك نقطت هن
: يقيــس اهلل مــا نقدمــه بمــا حنتفــظ 

ً
ــدر القيمــة احلقيقيــة هل، ثانيــا وقَّ

ــة، إال أن  ــة الفعلي ــث القيم ــن حي ــل يشء، م ــت أق ــى قدم ــه. فال ب
يســوع قــال إنهــا أعطــت أكــر مــن اجلميــع ألنــه لــم يتبــقَّ هلــا شــئ، 
هلــذا ضــع هــذا ىف ذهنــك، عندمــا يقــدر اهلل مــا تعطيــه فإنــه ينظــر هل 

ــه.  يف ضــوء مــا حتتفــظ ب

اهلل يقيس ما نعطيه مبا حنتفظ به

نقطة أخرة: يف يوم ما سيعطي لك منا حساباً هلل، )رومية 14 : 12(:

 هللِ«.
ً
إِذاً ُكُّ َواِحٍد ِمنَّا َسُيْعِطي َعْن َنْفِسِه ِحَسابا

َ
»ف

هــذا هــو املســتقبل لــل واحــد منــا، فعبــارة: »ســيعطي حســاباً« 
ــت  ــايل وىه ليس ــاب امل ــاً ىف احلس ــتخدم أساس ــاين تس ــل ايلون يف األص
ــوع  ــك انل ــل ذل ــتخدم ألج ــا تس ــة ولكنه ــابات املادي ــارصة ىلع احلس ق
مــن احلســابات يف األســاس، هلــذا فوفقــاً ملــا يقــوهل الكتــاب املقــدس: 

ــا ســيعطي حســاباً مايلــاً أمــام اهلل«.  »فــإن لكَّ واحــد من

ــا  ــا فيم ــم أن إجتاهاتن ــه يعل ــا، ولكن ــة ألموانل ــس حباج اهلل لي
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ــه،  ــو اهلل نفس ــة حن ــا احلقيقي ــن إجتاهاتن ــف ع ــا تكش ــق بأموانل يتعل
ــى 6 : 24(:  ــوع يف )م ــال يس ــا ق فكم

ــَد  َواِح
ْ
ــَض ال ْن ُيْبِغ

َ
ــا أ ــُه إِمَّ نَّ

َ
ــيَِّديِْن، أل ــِدَم َس ْن َيْ

َ
ــٌد أ َح

َ
ــِدُر أ »الَ َيْق

ِْدُمــوا  ْن تَ
َ
َيَْتِقــَر اآلَخــَر. الَ َتْقــِدُروَن أ َواِحــَد َو

ْ
ْو يـُـالَزَِم ال

َ
َوُيـِـبَّ اآلَخــَر، أ

ــاَل«.  َم
ْ
اهللَ َوال

أمامنـا إختيـار، فـإن أردنا أن خنـدم اهلل، فلن خندم املـال، أو الر 
أو القـوى الروحيـة الي تتحكـم يف انلاس وتسـيطر عليهم من خالل 
إجتاهاتهـم حنـو املـال، ولـو كن إجتاهنا حنـو اهلل صائبـاً، فـإن إجتاهاتنا 
حنـو املـال سـتكون صائبـة أيضـاً، فلـو تمسـكنا بـاهلل وتعلقنـا بـه، 
وعبدنـا اهلل عندهـا سـنحتقر املـال، ولن نسـمح ألي من تلـك القوى 
الريـرة الشـيطانية أن تمـي علينـا ما جيـب أن نفعله، فإمـا حمبة اهلل 
أو حمبـة املـال، ال يوجد إحتمـال ثالـث، ال يمكن أن تكـون حمايداً. 

العبــادة ال تقــدم إال هلل فقــط، فيمكنــك أن تمــدح البــر، 
ــخص  ــد أي ش ــب أال تعب ــن جي ــان ولك ــكر اإلنس ــك أن تش وُيمكن
ــا اهلل  ــه: »ي ــول ب ــد اذلي نق ــل الفري ــو العم ــذا ه ــرب، وه ــل ال ــر ب آخ
أنــت إهلنــا، نعبــدك، فلــن نقــف أمامــك وحســب ونقــول أننــا نعبــدك، 
ولكننــا ننحــي ونبســط أيادينــا وجنثــو أمامــك ونســقط ىلع وجوهنــا، 
ونعبــدك بــكل مــا فينــا وبــكل مــا نملــك«. إن عبــادة الــرب إهلنــا 

ــا.  ــا لك كيانن ــرتك فيه ــتحق أن يش تس
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ــه  ــق بكون ــان ال يتعل ــام اإلنس ــار أم ــر، إن اإلختي ــة األم يف نهاي
ــه.  ــيوجه عبادت ــن س ــط مل ــن فق ــيعبد أم ال، ولك س

وخترنــا لكمــة اهلل بشــل واضــح جــداً عــن طريــق اللكمــات الــي 
ــي  ــات ال ــيناء، وىه اللكم ــل س ــن جب ــل م ــا اهلل إلرسائي ــم به تكل
نســميها الوصايــا العــر، وهنــا مــا قــاهل اهلل إلرسائيــل يف تلك املناســبة. 

ائـِـالً: 
َ
َلَِمــاِت ق

ْ
ــَم اهللُ ِبَِميــِع هــِذهِ ال

َّ
)خــروج 20 : 1 ـ 5(: »ُثــمَّ تََكل

ُعُبوِديَّــِة. 
ْ
ْرِض ِمــْرَ ِمــْن َبْيــِت ال

َ
ْخرََجــَك ِمــْن أ

َ
ِي أ

َّ
نَــا الــرَّبُّ إِلُهــَك ال

َ
»أ

، َوالَ 
ً
ــَك تِْمَثــاالً َمْنُحوتــا

َ
َمــاِم. الَ تَْصَنــْع ل

َ
ْخــَرى أ

ُ
ــَك آلَِهــٌة أ

َ
الَ يَُكــْن ل

ـْـُت، َوَمــا ِف 
َ

ْرِض ِمــْن ت
َ
ــْوُق، َوَمــا ِف األ

َ
ــَماءِ ِمــْن ف ــا ِف السَّ ُصــوَرةً َمــا ِممَّ

ــرَّبَّ  ــا ال نَ
َ
 أ

ِّ
ن

َ
، أل ــنَّ ــنَّ َوالَ َتْعُبْدُه ُه

َ
ــُجْد ل ْرِض. الَ تَْس

َ
ــِت األ ْ ــْن تَ ــاءِ ِم َم

ْ
ال

ــِث  ِ ــِل اثلَّال ِي
ْ

ــاءِ ِف ال ْبَن
َ
ــاءِ ِف األ ــوَب اآلبَ ــُد ُذنُ َتِق

ْ
ف
َ
ــوٌر، أ ــَك إٌِل َغُي إِلَه

 .» َوالرَّابــِع ِمــْن ُمْبِغــِيَّ

وأود أن ألفــت إنتباهكــم إىل بعــض انلقــاط اهلامــة يف هــذا 
ــع: املقط
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ــو  ــئ، فل ــخص أو أي ش ــادة أي ش ــاركه يف العب ــن يش أوالً: اهلل ل
ــد اذلي هل احلــق يف  ــده وحــده، وهــو الوحي ــا ســنعبد اهلل فنحــن نعب أنن
احلصــول ىلع تلــك العبــادة، وال يوجــد أي شــخص أو يشء أو كيــان يف 

ــي.  ــا إال إىل اهلل احلقي ــدم هل عبادتن ــا أن نق ــون يمكنن ــذا الك ه

ــاء دائمــاً إىل العبــادة، وقــد قــال اهلل يف إشــارة  : يشــر اإلحنن
ً
ثانيــا

ُهــنَّ ...«. فالســجود 
َ
إىل األوثــان املمنوعــة يف )خــروج 20 : 5(: »الَ تَْســُجْد ل

والعبــادة همــا مرتادفــان ملعــى واحــد. 

العبادة والسجود اليت توجه هلل وحده
ال ميكن أن توجه ألي شخص أو أي شيء آخر

ثاثلــا: هــذه انلقطــة ىه خطــرة جــداً، وىه أن العواقــب الريــرة 
ــن  ــلنا م ــا ونس ــتمتد إىل أوالدن ــا س ــا لعبادتن ــوء توجيهن ــة ىلع س املرتتب
ــى  ــم ح ــة آبائه ــيعاقب األوالد ىلع خطي ــه س ــول إن ــاهلل يق ــا، ف بعدن
اجليــل اثلالــث والرابــع، وهــذا العقــاب املتعلــق باألجيــال ال ينتــج عــن 
ــة  ــذه اخلطي ــن ه ــن ع ــان، ولك ــا اإلنس ــرى يرتكبه ــة أخ أي خطي
ــذه  ــة، وه ــة للغاي ــة، وحمزن ــدة للغاي ــة فري ــا خطي ــة ألنه ــة خاص بصف
اخلطيــة ىه تقديــم العبــادة إلهل آخــر غــر اهلل احلقيــي، هلــذا يقــول اهلل 
إن العواقــب ســتمتد إىل اجليــل اثلالــث والرابــع هلــؤالء اذليــن يفعلــون 

هــذا. 
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تقدمة القربان: 
يشــر ســفر الالويــني إىل تقدمــة ماديــة يف العهــد القديــم ولكــن 
كمــا هــو احلــال مــع العديــد مــن ممارســات العهــد القديــم، فــإن هــذه 
ــادة. يف  ــة بالعب ــة خاص ــرويح وبصف ــم ال ــة بالعال ــا عالق ــة هل اتلقدم

)الويــني 2 : 1( يقــول:

ْرَبانـُـُه ِمــْن َدقِيق. 
ُ
، يَُكــوُن ق ْرَبــاَن َتْقِدَمــٍة لِلــرَّبِّ

ُ
َحــٌد ق

َ
ــرََّب أ

َ
»َوإَِذا ق

.»
ً
َانا

ُ
ْيَهــا ل

َ
َيَْعــُل َعل ، َو

ً
ْيَهــا َزْيتــا

َ
ُب َعل

ُ
َويَْســك

ــن  ــب أن يُطح ــق جي ــة أو دقي ــن وجب ــارة ع ــة عب ــذه اتلقدم إن ه
جيــداً إىل أجــزاء صغــرة للغايــة، وكمــا ذكــرت مــن قبــل فهــذا يمثــل 
تقدمتنــا أي تقدمــة حياتنــا هلل، واهلل يريــد أن تصبــح حياتنــا صغــرة 
ــدون  ــه ب ــل مع ــه أن يتعام ــى يمكن ــد لك يشء، ح ــو يري ــة، فه للغاي

ــه.  ــا إلرادت ــا أو معارضتن مقاومتن

ــة  ــال الرمزي ــن األعم ــواعن م ــاك ن ــا هلل فهن ــدم حياتن ــا نق عندم
جيــب أن نفعلهمــا، البــد وأن نســكب الزيــت عليهــا، وأن نضــع بلانــاً 
ــزاً  ــو رم ــت ه ــد الزي ــدس يُع ــاب املق ــة، يف لك الكت ــذه اتلقدم ىلع ه
ثابتــاً للــروح القــدس، فــال يمكننــا أن نقــدم أي يشء هلل إال إذا مًكننــا 

ــروح القــدس مــن أن نقدمــه.  ال

ــي  ــرازات ذات الراحئــة العطــرة ال ــواع اإلف ــان هــو أحــد أن واللب
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تــأيت مــن األشــجار، فــيف حاتلــه الطبيعيــة اعدة مــا يكــون لونــه أبيض 
ــه  ــث من ــرق تنبع ــا حُي ــن عندم ــة، ولك ــات جذاب ــس هل أي صف ولي
ــم احلــاالت  ــإن معظ ــع ف ــادة، يف الواق ــل العب ــزة تمث ــة ومم ــة مجيل راحئ
ــاب املقــدس تصــف خبــور أو راحئــة  الــى جتــد فيهــا لكمــات ىف الكت

فــى تشــر إىل عبــادة. 

هلــذا عندمــا نقــدم أنفســنا للــرب جيــب أن نفعــل هــذا بالــروح 
ــاك يشء  ــن هن ــادة، ولك ــروح العب ــذا ب ــل ه ــب أن نفع ــدس وجي الق

ــول: ــني 2 : 2( يق ــان. يف )الوي ــع اللب ــدث م ــف حي خمتل

ْبَضتـِـِه 
َ
َهَنــِة، َويَْقبـِـُض ِمْنَهــا ِمــْلَء ق

َ
ك

ْ
 بـَـِي َهــاُروَن ال

َ
ِت بَِهــا إِل

ْ
»َويَــأ

َكِهــُن تَْذَكَرَهــا َعَ 
ْ
َانَِهــا، َويُوقِــُد ال

ُ
ِمــْن َدقِيِقَهــا َوَزْيتَِهــا َمــَع ُكِّ ل

.» ــرَّبِّ وٍر لِل ــِة َسُ ــوَد َراِئَ
ُ
ــِح، َوق َمْذبَ

ْ
ال

ــذ  ــو يأخ ــة، فه ــذه اتلقدم ــدم ه ــي يق ــن ل ــد كه ــد وأن يوج الب
ــة،  ــران اتلقدم ــا يف ن ــت ويضعهم ــق والزي ــن ادلقي ــراً م ــزءاً صغ ج
ــادة  ــة، فالعب ــام للغاي ــاً ه ــذا أيض ــان وه ــاً لك اللب ــذ أيض ــه يأخ ولكن
)أي اللبــان( ال تذهــب إال للــرب، وإنهــا خلطيــة أن نقــدم العبــادة وأن 
نعطــي اللبــان ألي شــخص آخــر ســوى الــرب، واعتقــد أن هنــاك درســاً 
ــة،  ــخصيات املرموق ــني ذوي الش ــن املؤمن ــر م ــه الكث ــب أن يتعلم جي
ــن  ــار م ــزة تنه ــة ومم ــخصيات معروف ــا ش ــرة، رأين ــود األخ ــيف العق ف
الكــوارث املخزيــة، وأعتقــد أن أحــد األســباب وراء هــذا هــو إنهــم يف 
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بعــض األحيــان قــد ســمحوا ألتباعهــم أن يأخــذوا جــزءاً مــن اللبــان 
ــظ.  ــوه للواع ويقدم

كواعـظ ال أريـد اللبـان أبـداً، فكثـراً مـا سـيقرتب انلـاس مـي 
بكلمـات اإلطـراء والـي أقدرهـا ولكن العبـادة ال تقدم إال لشـخص 
واحـد فقـط هو اهلل، تذكر أن أي شـخص نعبـده يصبح إهلاً نلـا، فلو أننا 
نعبـد الواعـظ، فإننـا بهـذا جنعل منـه إهلاً نلـا، وهـذا أمر خطـر جداً. 

عبادة اهلل حتمًا تقود إىل خدمة

العبادة واخلدمة:
ــتالحظ  ــادة س ــة بالعب ــة املتعلق ــع الكتابي ــن املقاط ــر م يف الكث
ــاً  ــده، فحتم ــا نعب ــا كن م ــة، فمهم ــؤدي إىل خدم ــاً ت ــادة حتم أن العب
ســنخدمه، وهــذا يظهــر بــكل وضــوح يف احلــوار اذلي دار بــني يســوع 
والشــيطان عندمــا جــرب الشــيطان يســوع بــأن يــر ويســجد هل، وقــد 
كنــت هــذه ىه اتلجربــة الكــرى مــن بــني لك جتــارب الريــة اثلــالث. 

ــّداً،  ــل َعل ِج  َجَب
َ

ــُس إِل  إِبْلِي
ً
ــا يْض

َ
ــَذهُ أ َخ

َ
ــمَّ أ ــى 4 : 8 ـ 10(: »ُث )م

ــا  ــَك هــِذهِ َجِيَعَه ْعِطي
ُ
ُ: »أ

َ
ــاَل ل

َ
ــا، َوق ــِم َوَمَْدَه

َ
َعال

ْ
ـِـِك ال ــَع َمَمال َراهُ َجِي

َ
وَأ

ــْيَطاُن!  ــا َش َهْب يَ
ْ
ــوُع:»اذ ُ يَُس

َ
ــاَل ل

َ
ــٍذ ق ــَجْدَت ِل«. ِحينَئِ ــَرْرَت َوَس إِْن َخ

ُتــوٌب: لِلــرَّبِّ إِلِهــَك تَْســُجُد )أي تعبــد( َوإِيَّــاهُ وَْحــَدهُ َتْعُبــُد )أي 
ْ
نَّــُه َمك

َ
أل

ختــدم(«. 
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الحــظ الرتتيــب والعالقــة هنــا، العبــادة أواًل، ثــم ثانيــاً الســجود، 
هلــذا حيــاول كثــر مــن املؤمنــني أن يعكــس انلظــام ولكــن األمــر ال 

ينجــح، فاخلدمــة دون عبــادة ليســت شــيئاً. 

ــا  ــا زادت عبادتن ــيف، فلكم ــاط وظي ــاً إرتب ــاك أيض ــن هن ولك
ــك يف  ــب ىلع ذل ــج ترتت ــور نتائ ــال ظه ــخص أو يشء، زاد إحتم ألي ش
 :
ً
ــا ــيء، ثاني ــخص أو بال ــا بالش ــال إلزتامن ــد إكتم ــا، أوالً: يزي حياتن

يزيــد إكتســابنا هويــة هــذا الشــخص أو الــيء، فالعبــادة حتمــاً تقــود 
ــايس  ــرار األس ــادة ىه الق ــإن العب ــذا ف ــل. وهك ــس واتلماث إىل اتلكري
ــان  ــق اهلل اإلنس ــد خل ــه، فق ــا أن يتجاهل ــد من ــن ألي أح وال يمك
ــه، ولك  ــن طبيعت ــب م ــذا اجلان ــر ه ــه أن يغ ــده، وال يمكن ــاًل يلعب أص
ــي إىل  ــادة مــن اإلهل احلقي ــا يســتطيع أن يغــره هــو إجتــاه هــذه العب م

ــف.  هلإ مزي

خلق اهلل اإلنسان ليعبده

دعــي أعطيــك أمثلــة قليلــة عــن أهلــة مزيفــة تنتــر عبادتهــا 
بــني البــر.

أوالً: األوثــان احلقيقيــة، فــيف لك أحنــاء العالــم ويف لك ثقافة ســتجد 
أوثانــاً مــن اخلشــب واحلجــر يعبدهــا انلــاس، واملصطلــح الشــائع اذلي 

نســتخدمه هلــذا األمــر هــو عبــادة األوثــان. 
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ــم،  ــدية وأهوائه ــم اجلس ــاس رغباته ــد انل ــا يعب ــراً م : كث
ً
ــا ثاني

فتصبــح تلــك األشــياء آهلــة هلــم، واللكمــة الــي نســتخدمها اعدة لــي 
ــة.  ــب املتع ــة ىه »Hedonism« أي مذه ــادة املتع ــن عب ــر ع تع

ــاء  ــر يف لك أحن ــني الب ــة، فمالي ــاكت املادي ــال واملمتل : امل
ً
ــا ثاثل

ــذا  ــر إىل ه ــدس يش ــاب املق ــم، والكت ــال اهله ــوا امل ــد جعل ــم ق العال
ــالك.  ــهوة اإلمت ــه ش ــة بأن ــادة الوثني ــن العب ــوع م انل

: يــأيت قــادة البــر السياســيون مثــل هتلــر أو يلنــني، فمــن 
ً
رابعــا

ــوا اإلهل  ــدس ورفض ــاب املق ــوا الكت ــن رفض ــؤالء اذلي ــب أن ه الغري
احلقيــي بفلســفاتهم السياســية ينتــي بهــم األمــر بــأن يكونــوا هدفــاً 

ــاًل للعبــادة.  ــاً وبدي بري

: وأخــراً هنــاك مؤســي العبــادات وادليانــات املزيفــة، 
ً
خامســا

ــا، وواكــو،  ــاون، وِجيان فاألحــداث املأســاوية الــي ظهــرت يف جونزت
ــد ألحــد املذاهــب أو  ــادة قائ ــج لعب وتكســاس مجيعهــا كنــت نتائ

ادليانــات املزيفــة. 

العبادة وهناية األزمنة: 
ــا  ــرة؟ لكه ــة املنت ــادة الزائف ــاكل العب ــائع ىف أش ــو الش ــا ه م
ــادة  ــد العب ــؤدي إىل شــخص واحــد هــو الشــيطان، فالشــيطان يري ت
ألنهــا األمــر الوحيــد اذلى يســاند إداعءاتــه بأنــه مســاٍو مــع اهلل، يف 
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مرحلــة ســابقة أخرتــك أن العبــادة ىه هلل وحــده، هلــذا إن حصــل 
الشــيطان ىلع العبــادة، فهــذا يؤكــد إداعؤه بأنــه مســاٍو هلل، وهــذا مــا 
تســبب يف ســقوط الشــيطان يف املقــام األول كمــا هــو مذكــور فـــي 
ــَرةُ،  ــا ُزَه ــَماءِ يَ ــَن السَّ ــَقْطِت ِم ــَف َس ْي

َ
ــعياء 14 : 12(: »ك ــفر )إش س

ْبــِح و ُزَهــَرةُ همــا لقبــان للشــيطان، ويف  ْبــِح؟ ...«، بِْنــَت الصُّ بِْنــَت الصُّ
اآليــات الــي تلــت تلــك اآليــة يكشــف انلــي عــن ادلافــع ادلاخي 

ــي.  ــرد ىلع اهلل احلقي ــه يتم ــيطان واذلي جعل للش

 
َ

ْصَعــُد إِل
َ
بِــَك: أ

ْ
ل
َ
ــَت ِف ق

ْ
ل
ُ
نْــَت ق

َ
)إشــعياء 14 : 13 ـ 14(: »وَأ

ــِل  ــُس َعَ َجَب ْجلِ
َ
ــِب اهللِ، وَأ َواكِ

َ
ــْوَق ك

َ
ــيِّ ف ْرِس

ُ
ــُع ك ْرَف

َ
ــَماَواِت. أ السَّ

ــَحاِب.  ــاِت السَّ ــْوَق ُمْرَتَفَع
َ
ــُد ف ْصَع

َ
ــَماِل. أ ــاِص الشَّ

َ
ق
َ
ــاِع ِف أ االْجتَِم

 .» ــِيِّ َع
ْ
ــَل ال ــُر ِمْث ِص

َ
أ

ْرَفــُع« ضمــر 
َ
ْصَعــُد، أ

َ
الحــظ تلــك العبــارة الــي تتكــرر كثــراً: »أ

األنــا، فهــذا هــو جوهــر تمــرد الشــيطان أن يضــع إرادتــه عكــس إرادة 
ــُر  ِص

َ
ــيطان: »أ ــى للش ــوح األس ــد الطم ــرة جن ــات األخ اهلل، ويف اللكم

ــدف  ــو اهل ــع اهلل ه ــاوي م ــد أن التس ــرى جن ــرة أخ « م ــِيِّ َع
ْ
ــَل ال ِمْث

األســايس للشــيطان، والطريقــة الوحيــدة الــي يمكنــه أن يطالــب عــن 
طريقهــا بهــذا التســاوي هــو يف احلصــول ىلع العبــادة والســجود، ألنــه 
عندمــا يطالــب بهمــا فهــو بهــذا يقــدم نفســه ىلع أنــه هلإ بطريقــة مــا.

ــن  ــرة م ــرتة قص ــاك ف ــيكون هن ــدس فس ــاب املق ــب الكت وحبس
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ــه ىلع األرض.   ــق طموح ــن حتقي ــيطان م ــرتب الش ــا يق ــت عندم الوق

 
ً
ــا ــُت وَْحش يْ

َ
رَأ

َ
ــِر، ف َْح ــِل الْ ــُت َعَ َرْم ْف

َ
ــمَّ َوق ــا 13 : 1 - 2(: »ُث )رؤي

ةُ  ُرونـِـِه َعــَشَ
ُ
ــُروٍن، َوَعَ ق

ُ
ةُ ق ُ َســْبَعُة ُرُؤوٍس َوَعــَشَ

َ
َْحــِر ل  ِمــَن الْ

ً
َطالِعــا

ــْبَه  ــُه َكَن ِش ْيُت
َ
ِي َرأ

َّ
ــُش ال وَْح

ْ
ــٍف. َوال ِْدي ــُم تَ ــِه اْس ــاٍن، َوَعَ ُرُؤوِس تِيَج

ــُه  ْدَرتَ
ُ
ــُن ق ْعَطــاهُ الِّنِّ

َ
َســٍد. وَأ

َ
ــِم أ َف

َ
ــُه ك ، َوَفُم َقَوائـِـِم ُدبٍّ

َ
ــُه ك َوائُِم

َ
ــٍر، َوق نَِم

.»
ً
 َعِظيمــا

ً
َطانا

ْ
ــل ــُه َوُس َوَعْرَش

إن ادلراســة الاكملــة هلــذا اجلــزء تكشــف عــن أن الوحــش هــو 
رئيــس بــرى، ولكــن الوحــش هــو الشــيطان نفســه، واآلن انظــر إىل 

العواقــب.

وَْحــِش، 
ْ
َطاَن لِل

ْ
ــل ْعَطــى السُّ

َ
ِي أ

َّ
)رؤيــا 13 : 4(: »َوَســَجُدوا لِلتِّنِّــِن ال

ْن 
َ
ــَتِطيُع أ ــْن يَْس ــِش؟ َم وَْح

ْ
ــُل ال ــَو ِمْث ــْن ُه ائِلَِن:»َم

َ
ــِش ق وَْح

ْ
ــَجُدوا لِل َوَس

ــُه؟«. ُيَارَِب

ــرد  ــاه اتلم ــاين جت ــخ اإلنس ــلكه اتلاري ــق اذلى يس ــو الطري ــذا ه ه
ىلع اهلل، فالشــيطان ينتقــل ويعمــل يف لك األرض ويف لك األمــم وبــني لك 
القــادة السياســيني ويف لك مــاكن ويف داخلــه هــدف أىلع هــو احلصــول 
ــيعطيه  ــياىس اذلى س ــد الس ــك القائ ــيجد ذل ــاً س ــادة، وحتم ىلع العب
ــن  ــر، وم ــادة الب ــال عب ــان أن ين ــذا اإلنس ــن هل ــى يمك ــوة ح الق

ــاً.  ــجود أيض ــيطان ىلع الس ــيحصل الش ــالهل س خ



 150

الدخول إىل حمضر اهلل

يجب أن نسأل أنفسنا، َمْن أعُبد؟ وَمْن هو إلهي؟

هلـذا حنـن حباجـة فعـاًل إىل أن نكـون واضحـني جـداً بشـأن 
اإلجابـة عـن سـؤال واحد فقـط: من أعبـد؟ ومن هو إلـي؟ يقدم نلا 
يسـوع اإلجابـة الوحيدة الصحيحة ىلع هذا السـؤال يف )مـى 4 : 10(: 

ــُجُد )أي  ــَك تَْس ــرَّبِّ إِلِه ــوٌب: لِل ُت
ْ
ــُه َمك نَّ

َ
ــْيَطاُن! أل ــا َش ــْب يَ َه

ْ
»اذ

ــدم(«. ــُد )أي خت ــَدهُ َتْعُب ــاهُ وَْح ــد( َوإِيَّ تعب

هــل ترغــب يف أن تقــول هــذا؟ »ســأعبد الــرب«، وســأخدم الــرب 
وحــده؟ هــذا هــو أهــم قــرار يمكنــك أن تتخــذه، وســيحدد هــذا القــرار 

مصــرك األبــدي. 
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منـذ فـرتة قلـت لـروث: »إننـا ال نقرأ سـفر الرؤيـا بما يكـيف، فهو 
سـفر يصعـب فهمـه، ولكـن هـذا ال يعـي أنـه جيـب أال نقـرأه«، هلذا 
قرأنـاه قـراءة رسيعـة مـرة واحـدة، ولكننـا لم نفهـم منـه شـيئاً، فقرأناه 
رسيعـاً مرة أخـرى، ولكن ثانيـة لم نفهم منه شـيئاً، فقلـت: »ال تقلي: 
هـذه ىه لكمة اهلل وسـنقرأها«، وللمـرة اثلاثلة حدث يشء مـا، فبعد هذا 
لكما تسـألي روث ماذا سـنقرأ تعرف ما سـأقوهل إذ سـنقرأ )رؤيـا 4 و5(. 

يــدور )رؤيــا 4( عــن قاعــة العــرش يف الســماء، هــذا املــاكن هــو 
املــاكن اذلي يُــدار منــه الكــون، واللكمــة األساســية يف هــذا اإلصحــاح 
ىه لكمــة عــرش، فــيف إحــدى عــرة آيــة تتكــرر اللكمــة أربــع عــرة 
مــرة، فــيف حجــرة العــرش هــذه هنــاك نشــاط واحــد متمــز للغايــة هــو 

العبــادة. يف )رؤيــا 4 : 8 ـ 10( يقــول:

ِي 
َّ

ٍء، ال َقاِدُر َعَ ُكِّ َشْ
ْ
وٌس، الـرَّبُّ اإِلُل ال دُّ

ُ
وٌس، ق دُّ

ُ
وٌس، ق ـدُّ

ُ
»... ق

َراَمـًة 
َ
ََيَوانَـاُت َمْـداً َوك ِت«. وَِحيَنَمـا ُتْعِطـي الْ

ْ
ِي يَـأ

َّ
َكئِـُن َوال

ْ
َكَن َوال

ْرَبَعـُة 
َ
بَـِد اآلبِِديـَن، َيِـرُّ األ

َ
 أ

َ
ـَيِّ إِل

ْ
َعـْرِش، ال

ْ
َجالِـِس َعَ ال

ْ
راً لِل

ْ
َوُشـك

 
َ

ـَيِّ إِل
ْ
َعـْرِش، َويَْسـُجُدوَن لِل

ْ
َالِـِس َعَ ال

ْ
اَم ال ـدَّ

ُ
 ق

ً
وَن َشـْيخا ِعـْشُ

ْ
َوال

ائِلَِن«.
َ
َعـْرِش ق

ْ
َمـاَم ال

َ
ُهـْم أ

َ
اِلل

َ
ك

َ
بَـِد اآلبِِديـَن، َويَْطرَُحـوَن أ

َ
أ
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هـذا هو انلمط اخلاص بالعبادة والسـجود يف السـماء، فقد سـقطوا 
أمـام اجلالـس ىلع العـرش، أتذكـر ترنيمـة قديمـة يف الكنيسـة تقـول: 
»بقوٍة السـم يسـوع أشـدو وأنشـد، دعـوا املالئكـة هل جتثو وتسـجد... 
هاتـوا هل اتلـاج اذلي جلَّ عن املثل وتوجوا يسـوع وحده ربـاً ىلع الل«، 
أتذكـر أني كنـت أنظر إىل املرتددين ىلع الكنيسـة يقفـون يف صفوفهم 
يرنمـون: »دعـوا املالئكـة هل جتثـو«، وسـيقول أغلـب انلاس: »حسـنا 
ربمـا يكـون هذا حسـناً بالنسـبة للمالئكـة ولكن ال تطلـب ِمّي 
أن أفعـل أي يشء يقلـل من شـأين«، ولكن هذا هو الوضع يف السـماء، 
أعلـم أنـي مـرسور تماماً بالعبـادة ىلع انلحـو اذلى يعبدون بـه الرب. 

إن العمل الوحيد الواضح الذي مييز
العرش السماوي هو العبادة والسجود

يف سـفر الرؤيـا، دلينـا مشـهد للجالـس ىلع العرش ومعه السـفر، 
وهنـاك مـالك قـوي يقـول بصـوت مرتفـع يف )رؤيـا 5 : 2(: »َمـْن ُهـَو 
ـْفَر َويَُفـكَّ ُخُتوَمـُه؟«، ال أحـد قـوي بادلرجـة  ْن َيْفَتـَح السِّ

َ
ُمْسـَتِحق أ

الاكفيـة، وال يوجـد أحـد يمكـن أن يفعل هـذا األمر يف لك السـماء، 
ثـم يبـي يوحنـا ألنـه يريـد أن يعـرف مـا بداخل السـفر، ثـم يقول هل 
ِي 

َّ
َسـُد ال

َ
َب األ

َ
ـْد َغل

َ
أحـد الشـيوخ يف )رؤيـا 5 : 5(: »الَ َتْبـِك. ُهـَوَذا ق

ـْبَعَة«. ـْفَر َويَُفـكَّ ُخُتوَمُه السَّ ْصـُل َداُوَد، ِلَْفَتَح السِّ
َ
ِمـْن ِسـْبِط َيُهـوَذا، أ

يلتفـت يوحنـا حوهل متوقعاً أن يرى األسـد ولكنه يـرى مَحَاًل، وكأنه 
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َعْرِش 
ْ
إَِذا ِف َوَسـِط ال

َ
يُْت ف

َ
مذبـوح، فيقـول يوحنا يف )رؤيـا 5 : 6ـ  7(: »َوَرأ

 ُ
َ

ُه َمْذبُوٌح، ل نَـّ
َ
أ
َ
ائِـٌم ك

َ
 ق

ٌ
ـُيوِخ َخـُروف ْرَبَعـِة َوِف َوَسـِط الشُّ

َ
ََيَوانَـاِت األ َوالْ

ْرِض. 
َ
 ُكِّ األ

َ
ُة إِل

َ
ُمْرَسـل

ْ
ْرَواِح اهللِ ال

َ
، ِهَ َسـْبَعُة أ ْعُنٍ

َ
ُروٍن َوَسـْبُع أ

ُ
َسـْبَعُة ق

َعْرِش«. 
ْ
َالِـِس َعَ ال

ْ
ـْفَر ِمـْن يَِمِن ال َخَذ السِّ

َ
 وَأ

َ
ت

َ
ـأ

َ
ف

ــغول يف  ــماوي املش ــم الس ــل العال ــر ل ــف مث ــك وص ــي ذل ــا ي م
ــا 5 : 8 ـ 10(:  ــجود. )رؤي ــادة والس العب

وَن  ِعْشُ
ْ
ْرَبَعـُة َوال

َ
ََيَوانَـاُت َواأل ْرَبَعـُة الْ

َ
ـْفَر َخرَِّت األ َخَذ السِّ

َ
ـا أ مَّ

َ
»َول

ُهـْم ُكِّ َواِحـٍد قِيَثـاَراٌت وََجاَمـاٌت ِمـْن َذَهـٍب 
َ
َـروِف، َول

ْ
َمـاَم ال

َ
 أ
ً
َشـْيخا

نَُّمـوَن تَْرنِيَمـًة َجِديـَدةً  يِسـَن. َوُهـْم َيَتَ ِقدِّ
ْ
ـَواُت ال

َ
ٌة َبُـوراً ِهَ َصل ـوَّ

ُ
َمْمل

َك ُذِبَْت  نَـّ
َ
ـْفَر َوَتْفَتـَح ُخُتوَمُه، أل ُخـَذ السِّ

ْ
ْن تَأ

َ
نْـَت أ

َ
ائِلِـَن: »ُمْسـَتِحق أ

َ
ق

َتَنـا 
ْ
ـٍة، وََجَعل مَّ

ُ
ـٍة َولَِسـاٍن َوَشـْعٍب وَأ

َ
بِيل

َ
ْيتََنا هللِ بَِدِمـَك ِمـْن ُكِّ ق َواْشـَتَ

ْرِض«. 
َ
َسـَنْملُِك َعَ األ

َ
َهَنـًة، ف

َ
 َوك

ً
ـوك

ُ
إِللِهَنـا ُمل

الحــظ مــا يفعلــه الشــيوخ، أنهــم يســقطون ىلع األرض، والحــظ 
كيــف تــأيت صلواتنــا ملحــرض الــرب إنهــا كجامــة مــن ذهــب مملــوءة 
ــرة  ــذه أول دائ ــادة، فه ــل العب ــه يمث ــور؟ إن ــل ابلخ ــاذا يمث ــوراً، وم خب
للعبــادة، األربعــة حيوانــات واألربعــة والعرون شــيخاً اذلي يســقطون 
ىلع وجوههــم ويســبحون اهلل ألجــل عمــل فدائــه العظيــم بيســوع، ثــم 

ــا 5 : 11(:  ــا يف )رؤي ــل يوحن يُكم

َعــْرِش 
ْ
ثِرِيــَن َحــْوَل ال

َ
»َوَنَظــْرُت َوَســِمْعُت َصــْوَت َمالَئَِكــٍة ك
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ــوٍف«. 
ُ
ل
ُ
 أ

َ
ــوف

ُ
ل
ُ
ــَواٍت وَأ ــَواِت َرَب ــْم َرَب ــُيوِخ، َوَكَن َعَدُدُه ــاِت َوالشُّ ََيَوانَ َوالْ

هــذه ىه الطريقــة الــي تشــر بهــا اللغــة الصينيــة إىل رقــم املليون، 
ــة مليــون، ثــم هنــاك املزيــد مــن  فربــوات يف ربــوات عبــارة عــن مائ
 واحــداً يف يللــة واحــدة يمكــن أن 

ً
املليــون. عندمــا تفكــر أن مــالك

يدمــر 185.000 عســكري آشــوري، أنظــر )2 ملــوك 19 : 35(، فســتتعجب 
ألنــه لــن يكــون علينــا أن نقلــق مــن يشء. 

 
ُ

َـرُوف
ْ

ائِلِـَن بَِصـْوٍت َعِظيٍم:»ُمْسـَتِحق ُهـَو ال
َ
)رؤيـا 5 : 12 - 13(: »ق

َمْجـَد 
ْ
َراَمـَة َوال

َ
ك

ْ
َة َوال ُقـوَّ

ْ
َمـَة َوال

ْ
ِك

ْ
ِغـَى َوال

ْ
ُقـْدَرَة َوال

ْ
ُخـَذ ال

ْ
ْن يَأ

َ
َمْذبُـوُح أ

ْ
ال

ْرِض، َوَمـا 
َ
ْـَت األ

َ
ْرِض َوت

َ
ـَماءِ َوَعَ األ ـا ِف السَّ ـَة!«. َوُكُّ َخلِيَقـٍة ِممَّ

َ
ك َرَ

ْ
َوال

َخُروِف 
ْ
َعـْرِش َولِل

ْ
َجالِِس َعَ ال

ْ
ًة:»لِل

َ
ائِل

َ
َْحـِر، ُكُّ َمـا فِيَهـا، َسـِمْعُتَها ق َعَ الْ

بَـِد اآلبِِديَن«.
َ
 أ

َ
َطاُن إِل

ْ
ـل َمْجـُد َوالسُّ

ْ
َراَمـُة َوال

َ
ك

ْ
ـُة َوال

َ
ك َرَ

ْ
ال

ــد  ــرتك يف يشء واح ــراف األرض مش ــى أط ــوق يف أق ــل خمل ف
ــه.  ــو عبادت ــط ه فق

ـُيوُخ  ْرَبَعـُة َتُقوُل:»آِمَن«. َوالشُّ
َ
ََيَوانَـاُت األ )رؤيـا 5 : 14(: »َوَكنَـِت الْ

بَـِد اآلبِِديَن«. 
َ
 أ

َ
ـَيِّ إِل

ْ
وا َوَسـَجُدوا لِل وَن َخرُّ ِعـْشُ

ْ
ْرَبَعـُة َوال

َ
األ

بَـِد، يـا هلا من 
َ
 أ

َ
ـَيِّ إِل

ْ
وعندهـا يسـقطون ىلع األرض ويسـجدون لِل

صـورة معـرة، فمركـز الكون هو العـرش وهو يمتـد ىف دوائر متسـعة إىل 
أقـى أطـراف الكـون، لك واحـد ولك يشء يفعـل شـيئاً واحـداً فقـط، 
يعبـد، ومـن يف الوسـط؟ احلمل، يا هل من يـوم جميد ذاك اذلى سـيأىت. آمني
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ـني. لقــد درس  ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَـّ
ايلونانيــة والالتينيــة يف إثنــني مــن أشــهر املعاهــد اتلعليميــة، جامعــة 
ــة يف  ــل ىلع الزمال ــن 1940 إىل 1949 حص ــدج. م ــة كمري ــون وجامع إيت
جامعــة امللــك بكمريــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة. 
ــدج  ــة كمري ــن جامع ــا يف لك م ــة أيض ــة واآلرامي ــد درس العري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إىل ذل ــة يف القــدس. وباإلضاف ــة العري واجلامع

ــارصة. ــات املع ــن اللغ ــدداً م ع

ــع  ــدم م ــا كن ي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنني احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاين كمــرف مستشــى، إخت ــش الريط اجلي

ــيح.  ــوع املس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــني لــم أقابــل مــا جيعلــي أتغــر 
مــن جهتهمــا.

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعري.
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هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذريا وبال رجعة.

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل يف نهاي
أرســله اجليــش الريطــاين - يف القــدس. يف زواجــه مــن زوجتــه األوىل 
ــا  ــت يلدي ــن يف بي ــات ك ــاين فتي ــي ثلم ــاً باتلب ــح أب ــا، أصب يلدي
ــل يف 1948.  ــة إرسائي ــام دول ــاً إاعدة قي ــة مع ــهدت العائل ــال. ش لألطف
وبينمــا كن ديريــك ويلديــا يف كينيــا يعمــالن كمعلمــني، تبنيــا إبنتهمــا 
ــا يف اعم 1975، ويف اعم 1978  ــت يلدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل اتلاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. ملــدة 20 ســنة ســافرا معــاً يف لك أحنــاء العالم 
ــة يف أحــداث  ــة انلبوي ــن ويشــاراكن الرؤي ــايب املعل يعلمــان احلــق الكت

ــمر 1998. ــت روث يف ديس ــدس. توفي ــاب املق ــوء الكت ــم يف ض العال

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، مفاتيــح احليــاة انلاجحــة إىل نصــف العالــم يف 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســني الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــز ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
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الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة -  لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
ــدا  ــرتايلا وكن ــة يف أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كرويلن ــة ش بوالي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون يف دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة املتح واململك
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